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حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق :بسم اهلل
��م الْ َع َد َد… خدایا از
الرحم��ن الرحیم َو انْق ْ
ُص ِم ْن ُه ُ
دش��منان بکاه .کاس��تن تعداد دشمن یک اصل در
مبارزه اس��ت و آن از چند طریق ممکن است :یک
افزایش جمعیت جبهه حق ،دو به هالکت رساندن
دش��من پ��س از اتمام حج��ت ،س��وم راه انداختن
مشاهیر

جن��گ فرهنگی جه��ت آمدن نیروه��ای مقابل به
جبه��ه خودی چهارم حفظ و حراس��ت از نیروهای
خودی .نکته بعد که اهمیت دارد نترسیدن از تعداد
زیاد دش��من و بعض ًا از تعداد ک��م نیروهای خودی
و باید جبه��ه حق بدانند پی��روزی از آن حزب اهلل
اس��ت قرآن میگویدَ « :ک ْم م ِْن ِفئَة َقلیلَة َغلَ َب ْت ِف َئ ًة

اجتماع بزرگ تجدید عهد با امام زمان (عج)  -مسجد مقدس جمکران

«يوهان فيخته» که بود؟

يوه��ان گوتلي��ب فيخته يا فيش��ه نظريهپ��رداز و
فيلس��وف آلماني در  19مه 1762م در خانوادهاي
فقي��ر در آلمان به دني��ا آم��د.وي داراي هوش و
حافظهاي فوقالعاده بود؛ به همين دليل مورد توجه
يكي از اش��راف و ثروتمندان قرار گرفت و در پرتو
حمايت او به تحصيل در رشته الهيات در دانشگاه
«يِن��ا» پرداخت.وي در اين هنگام ب��ا آثار و افكار
امانوئل كان ْْت فيلسوف مشهور هموطنش آشنا شد
و از او تأثير زيادي پذيرفت.فيخته پس از مدتي به
تدريس در دانش��گاه مشغول شد و رهبري مكتب
ايدهآليسم جديد آلمان را برعهده گرفت.پيروان ايده
آليسم يا خيال پرستي بر اين عقيدهاند كه بسياري
از اجسام ،ساخته و پرداخته تصورند.خود فيخته كه
مشيت الهي با آزادي و اختيار
از ابتدا ،مسئله ارتباط ّ
انس��ان نظرش را به خود جلب ك��رده بود پس از
مدتي ،فلس��فه را به دو دس��ته اعتقادي و اصالت
تصور يا ايدهآليس��م تقس��يم كرد.براساس فلسفه
اعتقادي ،شيء ،موجود است و تصورات و مفاهيم و
تجربيات ما را معين ميكند و ذهن انسان محصول
آن اس��ت.ولي در فلسفه ايدهآليسم كه فيخته پيرو
آن اس��ت ،شيء في نفسه وجود ندارد و تصورات و
مفاهيم ،مانند تخيالت ،محصول خود ذهن است
و ناش��ي از حس آزادي و اختيار اس��ت؛ به عبارت
ديگر ،در فلس��فه ايده آليس��م ،ذهن انسان ،آزاد و
مختار است.

تقویت روابط خود با عربس��تان سعودی برای رسیدن به
اهداف خاص خود اس��ت .در همی��ن رابطه «کلر دالی»
نماینده پارلمان اروپا به خبرگزاری مهر گفت :قدرت چانه
زنی عربس��تان سعودی از زمان جنگ اوکراین به شدت
افزایش یافته اس��ت .در واکنش به جنگ اوکراین ،اروپا
تحریمهایی را علیه روس��یه به تصویب رساند و این به
طور فزایندهای ش��امل ممنوعیت واردات انرژی روسیه
میش��ود که اروپا به شدت به آن وابسته بود .وی افزود:
ایاالت متحده بسیار مشتاق است که جنگ در اوکراین
را طوالن��ی کند و از هر گونه بهب��ود روابط بین اروپا و
روسیه تا زمانی که ممکن است جلوگیری کند ،زیرا این
به نفع منافع اس��تراتژیک ایاالت متحده است که ببیند
روس��یه در یک درگیری طوالنی گرفتار ش��ده است در
حالی که اروپا در ائتالف ناتو به رهبری آمریکا گیر افتاده
اس��ت .اما اگر قرار اس��ت وضعیت به همین منوال ادامه
یابد ،باید جایگزینی برای واردات ممنوعه انرژی روسیه
پیدا کرد وگرنه اروپا شروع به تزلزل خواهد کرد .نماینده

پارلمان اروپا در ادامه تصریح کرد :اگرچه ایاالت متحده
یک صادرکننده انرژی اس��ت و اکنون اروپا را به عنوان
یک بازار اسیر جدید برای صادرات  LNGخود تضمین
کرده است ،اما نمیتواند به تنهایی نیازهای انرژی اروپا
را تأمین کند .بنابراین بایدن بسیار مشتاق است که منابع
ان��رژی جایگزین را برای اروپا ایجاد کند .ایاالت متحده
از چندین بار دیگر از تعهدات سیاست خارجی خود عقب
نش��ینی کرده است .برای مثال ،از س��رگیری گفتگو با
ونزوئال ،یکی دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت .دالی با
اشاره به اینکه عربستان سعودی از لحاظ تاریخی روابط
نزدیکی با ای��االت متحده دارد یکی دیگر از گزینههای
طبیعی برای ایجاد بازار اس��ت ،گفت :عربستان سعودی
از افزای��ش تولید نفت برای رویاروی��ی با بحران انرژی
امتناع کرده اس��ت  -یک موضع چانه زنی واضح ،و در
نتیجه ،ایاالت متحده در حال عقب نش��ینی از تعهدات
سیاست خود در مورد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی
عربستان است.

ریابکوف:

لفاظیهای غرب درباره درگیری با روسیه خطرناک است
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که متأسفانه در
غ��رب نیروهایی با نفوذ و مجهز به اهرمهای قدرت ،به
معن��ای واقعی کلمه هر کاری میکنند تا تنش در روابط
با روسیه را بیش��تر کنند .این یک واقعیت نگران کننده
است .دیپلمات ارشد روسیه درجمع خبرنگاران تاکید کرد
تصور بر این است که برخی از چهرهها هیچ محدودیتی
از نظر ابداع سناریوهایی درگیری اجتناب ناپذیر مسلحانه
با روس��یه ندارند« .ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا شب گذش��ته گفت که واشنگتن تهدیدات علیه
لیتوان��ی را جدی تلقی میکن��د .پرایس افزود آمریکا در
کنار متحدان خود در ناتو ،از جمله لیتوانی ایستاده است
و تعه��د م��ا به ناتو و م��اده  ۵آن مبنی ب��ر اینکه حمله

به یک��ی اعضا به معن��ای حمله به همه اس��ت ،جدی
اس��ت.مقامات لیتوانی به تازگی مانع حمل و نقل برخی
کاالهای ارسالی از روسیه به کالینینگراد شدند .کاالهای
ممنوعه از سوی لیتوانی مواردی هستند که پیش از این
از س��وی اتحادیه اروپا در فهرست تحریم قرار گرفتهاند.
زغال سنگ ،فلزات ،مصالح ساختمانی و فناوری پیشرفته
از جمله کاالهایی هستند که لیتوانی اجازه انتقال آنها از
طریق خاک خود به کالینینگراد را نمیدهد .کالینینگراد،
بخش جدا از خاک روس��یه اس��ت که میان لهس��تان و
لیتوانی قرار دارد .روس��یه از طریق خ��اک لیتوانی و به
واس��طه خطوط ریلی و لولههای گاز ،کاالهای مورد نیاز
این منطقه را تأمین میکند.

اسماعیل هنیه:

اجازه سیطره صهیونیستها بر مسجداالقصی را نمیدهیم

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی «حماس»
در دیدار با مفتی لبنان تأکید کرد :ما هرگز اجازه سیطره
صهیونیس��تها بر مس��جداالقصی را نخواهیم داد .به
گزارش فلس��طین الیوم ،هیئت بلندپایه جنبش مقاومت
اسالمی حماس به ریاس��ت اسماعیل هنیه رئیس دفتر
سیاس��ی این جنبش که روز گذشته وارد بیروت شد ،روز
چهارشنبه با ش��یخ عبداللطیف دریان مفتی لبنان دیدار
کرد .هنیه مواضع اصیل ش��یخ دری��ان در قبال قدس و
قضیه فلس��طین و فلس��طینیان داخل و خارج و آوارگان

محققان کشور موفق شدند پانسماني ضدباکتري ،ضد تخريب گلبولهاي
قرم��ز و بهبوددهنده زخم بر پاي��ه آلژينات توليد کنند.ب��ه گزارش مهر،
ام��روزه تالش قابلمالحظهاي براي مبارزه ب��ا بيماريهاي باکتريايي و
غلب��ه بر مقاومت باکتريها انجام ميش��ود.به همين دليل س��اخت يک
پانس��مان زخم مناسب و ضدميکروبي که به شکل موثري باعث تخريب
باکتريها ش��ود اما از آسيب به سلولهاي طبيعي مانند گلبولهاي قرمز
جلوگي��ري کند ،ضروري به نظر ميرس��د.در همين راس��تا ،محققان در
پژوهش��گاه رويان و دانش��گاه تهران ،پژوهشي را طراحي کردند که طي
آن ،نمکهاي آمونيوم آلژينات متعددي س��اخته شد و نقش کاتيونهايي
( )counter-cationsش��امل سديم ،تريتيل آمونيوم ،تريبوتيل آمونيوم و ديهگزيل آمونيوم در تخريب
باکتريها و زندهنگهداش��تن فيبروبالستها (به عنوان نمونهاي از يک سلول طبيعي در محيط زخم) بررسي
ب دوستي ،خطي بودن و ساختار انشعابات ،وزن
شد.نتايج اين پژوهش نشان داد ،متغيرهاي گوناگوني مانند آ 
مولکولي و چگالي ش��ارژ ميتوان��د در اثر انتخابي کاتيونها ( )counter-cationsموثر باش��د.مطالعات
آزمايش��گاهي نش��ان داد ،تريبوتيل آمونيوم آلژينات بهترين اثر آنتيباکتريال و آنتيهموليتيک (ضد تخريب
گلبولهاي قرمز) را داشته و در عينحال در مقايسه با ساير نمکهاي آزمايششده کمتر براي سلولها مخرب
اس��ت.عالوه بر اين ،آزمايشهاي انجام شده نشان داد ،تريبوتيل آمونيوم آلژينات در مقايسه با پانسمانهاي
کلس��يم آلژينات آغشته به نقره که محصول تجاري معمول اس��ت ،اثر آنتي هموليتيک بهتري داشته ،براي
سلولهاي فيبروبالستي کمتر سمياست.در مجموع نتايج اين پژوهش نشان داد پانسمان تريبوتيل آمونيوم
آلژينات در مقايسه با ساير نمکهاي آلژينات بررسي شده در اين طرح و پانسمانهاي معمول موجود در بازار
اثر ضد ميکروبي بهتر و تخريب گلبول قرمز کمتري داشته و براي سلولهاي فيبروبالستي کمتر سمياست.
دکتر حامد دائمي ،دکتر جواد محمدي ،مريم زارع ،پيام باعي و همکارانش��ان در پژوهش��گاه رويان و دانشگاه
تهران اين پروژه را به نتيجه رساندند.
محققان نانوذراتي براي تبديل گاز گلخانهاي به ترکيبي با ارزشافزوده باال
ساختند.به گزارش مهر ،نانوذرات کاتاليستي فعال شونده با نور ساخته شده
که قادر اس��ت دياکسيدکربن و متان را به گازي تبديل کند که از اين گاز
براي توليد س��وخت و کود شيميايي استفاده ميشود.بنابراين اين نانوذرات
با تبديل گازهاي گلخانهاي به مادهاي مفيد به بهبود ش��رايط اقليميزمين
کمک ميکنند.محققان دانش��گاه رايس موفق به ارائه نانوذراتي شدند که
قادر است ميزان دياکس��يدکربن توليد شده در صنايع را کاهش دهد.اين
نان��وذرات کليد فرآيند توليد نوعي گاز س��نتزي بوده ک��ه از آن براي توليد
سوخت و کود شيميايي ميتوان استفاده کرد.در اين پروژه محققان دانشگاه
رايس با همکاري پژوهش��گراني از دانشگاه کاليفرنيا روش��ي ارزان و با مصرف انرژي پايين براي توليد اين گاز
سنتزي موسوم به سينگاز ارائه کردند.نائوميهالس از محققان اين پروژه ميگويد :سينگاز با چند روش مختلف
توليد ميشود ،يکي از اين روشها رفورمينگ خشک متان است که اهميت آن در حال افزايش است.دليل اهميت
اين روش آن است که ورودي اين فرآيند متان و دياکسيدکربن بوده که اين دو ماده ازجمله مهمترين گازهاي
گلخانهاي هستند.سينگاز با ترکيب منوکسيدکربن و گاز هيدروژن بهدست آمده از گاز طبيعي ،زغالسنگ و ديگر
منابع قابل توليد است.براساس گزارشي که در سال  ۲۰۱۷منتشر شد ،سينگاز مورداستفاده براي توليد سوخت و
مواد شيميايي مختلف در صدها کارخانه موجود در سراسر جهان ارزش ساالنه بيش از  ۴۱٫۳ميليارد دالر دارد.
استفاده از کاتاليست براي اين فرآيند اهميت زيادي دارد ،در حال حاضر براي شکستن هيدروکربنها از ترکيب
بخار و کاتاليس��ت اس��تفاده ميشود.اتمهاي هيدروژن با هم جفت ش��ده تا گاز هيدروژن ايجاد شود و اتمهاي
کربن نيز با اکس��يژن تشکيل منوکسيد کربن ميدهند.در رفورمينگ خشک ،اتمهاي اکسيژن به جاي بخار از
دياکسيدکربن تامين ميشود.با اين حال رفورمينگ خشک به دليل دما و انرژي مورد نياز باال چندان مورد توجه
نيست.اين گروه تحقيقاتي نانوذرات فعال شونده با نور ساختند که ميتواند انرژي ورودي را به واکنش شيميايي
تبديل کند.لينان ژو از محققان اين پروژه ميگويد« :کارايي باال در اين واکنش اهميت زيادي دارد ،اگر شما به
فردي بگوييد که يک کاتاليست با کارايي واقعي داريد از شما خواهد پرسيد که چقدر اين کاتاليست دوام دارد».

چشم پوشی بایدن از جنایات عربستان

معاون وزیر خارجه روس��یه اعالم کرد غرب در تحریک
تنش س��اختگی با روس��یه هیچ محدودیتی ن��دارد .به
گ��زارش ریانووس��تی ،مع��اون وزیر خارجه روس��یه به
کشورهای غربی برای لفاظیهای خطرناک در خصوص
درگیری با این کشور هش��دار داد« .سرگئی ریابکوف»
روز چهارشنبه اعالم کرد که مسکو به کشورهای غربی
درب��اره بازیهای لفاظ��ی خطرناک در م��ورد درگیری
فرضی با روس��یه هش��دار میدهد .مع��اون وزیر خارجه
روس��یه اعالم کرد ک��ه نیروهای با نف��وذ در غرب هر
اقدامی انجام میدهند تا تش��دید بیشتر تنش در روابط
با روس��یه را تحریک کنند و این (مسئله) هشداردهنده
اس��ت .ریابکوف در واکنش به اظهارات ش��ب گذش��ته

ل قرمز
توليد پانسمان ضد باکتري و ضد تخريب گلبو 

تبديل گاز گلخانهاي به ترکيبي با ارزشافزوده باال

نماینده پارلمان اتحادیه اروپا مطرح کرد؛

کل��ر دالی با بی��ان اینکه آمریکا ،اروپ��ا را به عنوان بازار
اس��یر جدیدی برای صادرات  LNGخود تضمین کرده
اس��ت ،افزود که کاخ س��فید از تعهدات سیاسی خود در
قبال جنایات جنگی عربس��تان عقب نشینی کرده است.
روابط ریاض و واش��نگتن پس از ورود جو بایدن به کاخ
س��فید در ژانویه  ۲۰۲۱و پ��س از آن که وی در جریان
مبارزات انتخاباتی خود قول داد عربس��تان س��عودی را
به کش��وری حاش��یهای و منزوی تبدیل کند ،تیره شد.
تیرگی روابط دو کشور پس از طرح مسائلی مثل سوابق
حقوق بشر عربستان ،قتل جمال خاشقجی و جنگ یمن
بیش��تر ش��د .در حالی که بایدن در ابتدای دوره ریاست
جمهوری خود مدعی بود که بر مس��ائل حقوق بش��ری
در عربس��تان تمرکز کرده بود ،اکنون قصد دارد در سفر
منطقهای خود به خاورمیانه با شاهزاده سعودی محمد بن
سلمان دیدن کند .برخی تحلیلگران معتقدند که دیدگاه
واش��نگتن نس��بت به ریاض تغییر کرده و رئیسجمهور
ایاالت متحده در س��فر آیندهاش به عربستان ،به دنبال

ثیر ًة بِاِ ْذ ِن اهللِ»; (چه بسیار گروههای کوچکى که
َک َ
ب��ه فرمان خدا بر گروههای عظیمى پیروز ش��دند)
بیث َو َّ
الطیِ ُب َو لَ ْو اَ ْع َج َب َ
ک َک ْث َر ُة
ُق ْل ال َی ْس�� َت ِوى الْخَ ُ
بی��ث»; (بگو [هیچ گاه] ناپاک و پاک مس��اوى
الْخَ
ِ
نیس��تند ،هر چن��د فزونى ناپاکها تو را به ش��گفتى
اندازد)!

دانشنامه

فلسطینی را ستود .اسماعیل هنیه برگزاری موفقیتآمیز
انتخابات پارلمانی لبنان را تبریک گفت و بر حمایت کامل
جنبش متبوعش از حقوق این کش��ور در بهرهبرداری از
گاز و منابع طبیعی خود تاکید کرد .هنیه در این دیدار به
تشریح آخرین تحوالت سیاس��ی و میدانی فلسطین به
ویژه قدس و مسجد االقصی و تالشهای رژیم اشغالگر
برای پیشبرد طرح تقسیم زمانی و مکانی مسجد االقصی
پرداخت و با اشاره به نقش محافظان و پاسداران مسجد
االقصی در ممانعت از اج��رای این طرح ،تاکید کرد که

ما ثابت و پایدار هس��تیم و هرگز اجازه س��یطره دشمن
بر قبله نخست مس��لمانان را نمیدهیم .از سوی دیگر،
مفتی لبنان نیز بر ادامه حمایت از ملت فلسطین و قضیه
ملی و حقوق ثابت فلس��طینیان تاکید کرد و گفت قضیه
قدس ،دغدغه اصلی کل امت اس�لامی و عربی است و
قدس تا ابد فلس��طینی و عربی باقی خواهد ماند .ش��یخ
عبداللطی��ف دریان پیروزیها و دس��تاوردهای مقاومت
فلسطین و پایداری ملت فلس��طین و ادامه مبارزه علیه
رژیم اشغالگر را ستود.

