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حجت االسالم والمسلمین موس��وی مطلق :بسم اهلل
��ص أَ ْرضِ ک َو
ِیر ُه ْم فِی أَ َح ِّ
الرحمن الرحی��م َو ْاج َع ْل م َ
أَبْ َع ِد َها َع ْن ُه ْم… آذوقه دش��منان را در بیبرکتترین و
دورترین نق��اط زمین قرار ده قبال پیرامون نقش آذوقه
در فرازهای قبلی مطالبی عرض ش��د،در این فراز به دو
دانشنامه

نکته دیگر اشاره می گردد :نکته نخست اینکه همچنان
اصل آذوقه باید دارای برکت باش��د مکان به دست
که ِ
آوردن آذوقه و مکان نگهداری هم باید بابرکت و مبارک
باش��د و این حکایت بر تفاوت زمین تا زمین است پس
در انتخاب محل دریافت و نگهداری باید دقت شود و بر

آیین شیرخوارگان حسینی

محققان آمريکايي موفق به س��اخت دس��تگاهي
ش��دهاند که عوارض حاصل از س��کته مغزي را با
تحريک مغناطيسي غيرتهاجميمغز برطرف ميکند.
به گزارش ايسنا ،نتايج اوليه ارائه شده در کنفرانس
بينالمللي سکته مغزي انجمن سکته مغزي آمريکا
در لسآنجلس نشان ميدهد تحريک مغناطيسي
غيرتهاجميمغز ميتواند فعاليت مغز را در بيماران
پس از سکته مغزي تقويت کند.اميد است که اين
دستگاه بتواند سرعت بهبودي اين بيماران را بهبود
بخش��د و عملکرد حرکتي را در بازماندگان سکته
مغزي تقويت کند.اين مطالعه ۳۰ ،بازمانده از سکته
مغزي مزمن را که يک طرف بدنش��ان لمس شده
بود ،س��ه ماه پس از سکته مغزي بررسي کرد.آنها
به طور شانس��ي به دو گروه تقسيم شدند که يکي
از آنها درمان ساختگي را دريافت کرد و گروه ديگر
تحت تحريک مغناطيسي مغز قرار گرفت.اين کار
 ۲۰جلس��ه ،هر جلسه  ۴۰دقيقه به طول انجاميد و
طي چهار هفته انجام شد.بي خطر بودن اين درمان
و بدون عوارض بودن آن در اين مطالعه اثبات شد
و اسکنهاي  MRIنش��ان داد فعاليت مغز گروه
دوم ،در مقايس��ه ب��ا گروه دريافت کنن��ده درمان
س��اختگي ،در مناطق آس��يب ديده تقريب ًا  ۹برابر
بيشتر شد».ديويد چيو» نويسنده اصلي اين تحقيق
ميگويد :قدرت افزايش فعاليت فيزيولوژيکي مغز
تحت اين درمان شگفت آور بود.

سرنوشت نامعلوم یک پرونده دیگر در لبنان؛

چرا حقیقت انفجار بیروت روشن نمیشود؟

درحالی که انفجار مهیب بندر بیروت وارد دومین سالگرد
خود ش��ده اما در س��ایه بهرهبرداریهای سیاسی برخی
طرفهای ذینفع چشم اندازی برای روشن شدن حقیقت
این جنایت دیده نمیش��ود .درحالی ک��ه لبنانیها وارد
دومین س��الگرد انفجار مهیب بندر بیروت میش��وند اما
هنوز کمترین انتظار آنها برای رسیدگی به این پرونده و
شناسایی عامالن واقعی این جنایت برآورده نشده است.
انفجار ناش��ی از ذخیره  2750تن مواد منفجره «نیترات
آمونی��وم» در تاریخ  4آگوس��ت  2020فاجعهای مهیب
برای کش��ور بحران زده لبنان بود که حتی نمیتوانست
ابتداییترین امکانات معیشتی را برای مردم فراهم کند.
مردم لبنان که بعد از تش��کیل دولت جدید به ریاس��ت
«حس��ان دیاب» نخست وزیر پیشین این کشور امیدوار
به ادامه مس��یر و آغاز راهی جهت حل بحران ها بودند
بعد از این انفجار ش��وک بزرگی را احساس کردند .بیش
از  200تن در این حادثه وحش��تناک کش��ته و بیش از
 6000تن زخمی و صدها هزار نفر آواره شدند .اما حجم
خسارتهای اقتصادی این انفجار بسیار قابل توجه بود.

انداختند ،از جمله «امانوئ��ل ماکرون» رئیس جمهوری
فرانسه و س��فارت آمریکا در بیروت و همه متحدانشان.
اما درحالی که قربانیان انفجار بیروت خیلی زود فراموش
شدند و دیگر خبری از کمکهای داخلی و خارجی نبود،
بازی سیاس��ی با این پرونده تا امروز هم ادامه دارد؛ این
بازی از همان س��اعات ابتدایی انفجار آغاز ش��د .در آن
زمان محور آمریکایی و برخی چهرههای وابسته داخلی
آن در لبن��ان تالش کردند از پرونده انفجار بیروت برای
ضربه زدن به مقاومت و خلع س�لاح آن استفاده کنند و
با ط��رح اتهاماتی مضحک مدعی ش��دند که حزب اهلل
عامل انفجار بندر بیروت اس��ت .جری��ان غربگرای 14
مارس و در راس آنها افرادی همچون «س��میر جعجع»
رئیس حزب نیروهای لبنان��ی از بازیگردانان اصلی این
نمایش بودند اما بعد از ناکامی در پیش��برد اهداف خود،
پرونده انفجار بیروت را به س��مت و سوی دیگری بردند
و متاس��فانه دس��تگاه قضایی لبنان نیز با آنها همکاری
کرد .مداخله مس��تقیم طرفه��ای خارجی و بین المللی
در جری��ان تحقیقات مربوط به این انفجار از همان ابتدا
آغاز ش��د و در راس آنها آمریکا سعی داشت این پرونده
را نیز همانند پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر
فقی��د لبنان در فوریه  2005بی��ن المللی کند؛ پروندهای
که بعد از گذش��ت  17سال هرگز حقیقت آن فاش نشد
و با دستگیری و مجازات افرادی که هیچ نقشی در این
جنایت نداش��تند مختومه گش��ت .در کشوری که حتی
ترورها و بمبگذاریهای س��طح باال بدون مجازات باقی
ماندند ،بسیاری نگران هستند که تحقیقات درباره انفجار
هم در روش��ن کردن حقیقت شکس��ت بخورد .درحال
حاض��ر نیز اگر پرونده انفجار بیروت به ش��کل کامل به
طرفهای غربی و بینالمللی سپرده شود همان سناریو
پرونده ترور رفیق حریری تکرار شده و روی یک واقعیت
دیگ��ر و عامالن یک جنایت دیگر س��رپوش گذاش��ته
میش��ود«.فادی ص��وان» اولین قاضی پرون��ده انفجار
بی��روت بود که ب��ه اتهام سیاس��ی کاری در این پرونده
و عملک��رد غیرقانونی برکنار و بعد از او «طارق البیطار»
به عنوان قاضی جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد.
اما بعد از مدتی مشخص شد که قاضی البیطار نیز همان
روش را پیش گرفته و قصد دارد این پرونده را وارد مسیر
سیاس��ت زدگی کند؛ اقدامی که تحت حمایت مستقیم
دولت آمریکا و سفارت آن در بیروت قرار داشت.

به�ره ب�رداری سیاس�ی مح�ور آمریکای�ی از فاجعه

بیروت

طارق البیطار گذشته از تعلل فراوان در رسیدگی به این
پرونده ،ش��روع به دستگیری و محاکمه افرادی کرد که
اساسا نقش��ی در انفجار بیروت نداش��تند؛ افرادی مانند
حسان دیاب که فاجعه انفجار تنها چند ماه بعد از تشکیل
دولت وی اتفاق افتاد .این درحالی است که تاکنون هیچ
ی��ک از مهرههای جریان  14مارس ک��ه در زمان ورود

شوک انفجار بیروت به اقتصاد فروپاشیده لبنان


انفجار بیروت دژ اصلی موسس��ات تجاری و گردشگری
لبن��ان که در این ش��هر قرار دارد را ناب��ود کرد20000 .
تاسیسات تجاری  2531 ،تاسیسات گردشگری73000 ،
آپارتمان  9200 ،س��اختمان  163 ،مدرس��ه و تأسیسات
آموزش��ی  106 ،مرکز بهداشتی از جمله  6بیمارستان و
 20درمانگاه از جمله مواضع حساس لبنان هستند که به
ش��دت تحت تاثیر این انفجار مهیب قرار گرفتند .عالوه
بر آن بیش از  70هزار نفر ش��غل خود را از دس��ت دادند
و در میان بحران شدید اقتصادی که اغلب کارخانهها و
موسس��ات لبنان را به تعطیلی کش��انده ،اغلب این افراد
هنوز هم شغلی ندارند .بیروت شریان اقتصادی لبنان از
نظر درآمدهای گردش��گری محسوب میشود و ویرانی
بخش زیادی از هتلها و رس��تورانها و مراکز سیاحتی
ناشی از انفجار بیروت این منبع درآمد را قطع کرد .طبق
آخرین گزارشها  2531مرکز گردش��گری در اثر انفجار
بیروت ویران ش��ده که خس��ارتهای آن بیش از 800
میلیون دالر تخمین زده میشود .همچنین اغلب هتلها
همچنان نتوانستهاند فعالیت خود را از سربگیرند و اکنون
 2000اتاق هتلهای بیروت قابل اس��تفاده نیست .طبق
گزارش بانک جهانی میزان خسارت اقتصادی وارد شده
ب��ه لبنانیها در جریان این حادثه بیش از  4میلیارد دالر
ارزیابی میشود.
در هفتههای ابتدایی بعد از این انفجار طرفهای مختلف
منطقهای و بین المللی ش��روع به امدادرس��انی به مردم
لبن��ان کردند و برخی نی��ز با هدف به��ره برداریهای
سیاس��ی وارد این خط ش��دند و نمایش تبلیغاتی به راه

سیاس�ی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت و کتمان

حقیقت

کش��تی حامل نیترات آمونیوم به بندر بیروت در س��ال
 2013بس��یاری از مناصب دولت��ی و اداری را عهده دار
بودند ،توسط قاضی البیطار احضار نشدهاند؛ مسئلهای که
خشم خانوادههای قربانیان را برانگیخته و موجب شد تا
حزب اهلل مس��تقیما وارد عمل شود .در همین راستا سید
«حس��ن نصراهلل» دبیر کل حزب اهلل لبنان سال گذشته
بعد از مش��اهده سیاس��ی کاری طارق البیطار در پرونده
انفج��ار بیروت ک��ه هدف آن تحریف مس��یر پرونده در
خدمت اهداف سیاسی محور آمریکاست ،تاکید کرد که
حتی اگر خانوادههای شهدا و سایر قربانیان انفجار بیروت
نیز قصد پیگیری این تحقیقات را نداشته باشند حزباهلل
تا روشن شدن حقیقت دست بردار نخواهد بود.

سرنوش�ت نامعل�وم ی�ک پرونده خطرن�اک دیگر در

لبنان

در ای��ن بین مراج��ع ذیربط و طرفهایی ک��ه پرونده
مربوط ب��ه تحقیقات در انفجار بندر بیروت را پیگیری
میکنند به اطالعاتی دس��ت یافتهاند که نشان میدهد
این پرونده به شکل کامل در مسیر سیاستزدگی قرار
دارد- :در وهله نخست ابزارهای فشار داخلی و خارجی
و رس��انهای و سیاسی و قضایی در چارچوب یک بسیج
گس��ترده به کار گرفته شده تا هرگونه اعتراض به این
پرونده و روند تحقیق��ات در آن را یک تخلف اخالقی
معرفی کند - .در وهله بعدی مش��خص شد که برخی
جریانه��ای سیاس��ی در لبن��ان از جمل��ه جریانهای
مس��یحی همچون ح��زب نیروهای لبنانی به ریاس��ت
س��میرجعجع تالش دارند پرون��ده انفجار بندر بیروت
را در قالب دس��تاویزی برای دفاع از موقعیت و مواضع
خودش��ان قرار دهند و در انتخاب��ات پارلمانی نیز روی
آن س��رمایه گذاری ک��رده بودند - .هم��ه قضاتی که
در پرون��ده انفجار بندر بیروت درگیر هس��تند به نوعی
از حمایت بین المللی اس��تثنایی برخوردارند که همین
مس��ئله اجازه میدهد ه��ر تصمیمی ک��ه میخواهند
بگیرند - .قاضی البیطار و «سهیل عبود» رئیس شورای
عالی قضایی لبن��ان از حمایت و مصونیتی برخوردارند
ک��ه هیچ کس نمیتواند به آنها اعتراض کند .آنها ادعا
میکنند که در برابر خانوادههای قربانیان انفجار بیروت
و خانوادههای بازداشتشدگان احساس مسئولیت دارند
و به آنها وفادار هس��تند .اما در عین حال با رفتارهای
فرقه گرایانه و سیاسی تحقیقات را از مسیر اصلی خود
منحرف کردهاند و هیچ خبری از رس��یدگی به شکایات
مردمی در این زمینه نیس��ت - .قاضی طارق البیطار به
عنوان بازپرس قضایی پرون��ده انفجار بندر بیروت که
از حمایت بین المللی برخوردار اس��ت از هرگونه رفتار
خودسرانه در دس��تگیریها و اتهام زنیها ابایی ندارد؛
ب��ه طوری که برخ��ی افراد بدون اینک��ه مدرک کافی
علیه آنها وجود داش��ته باشد در بازداشت به سر میبرند
و برخی دیگر بنا به دالیل سیاسی آزاد شدهاند.

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آنه��ا مىگوين��د« :اگر راس��ت مىگوييد اي��ن وعده قيامت چ��ه زمانى
اس��ت؟!»()25بگو« :عل��م آن تنها نزد خداس��ت؛ و من فق��ط بيمدهنده
آشكارى هستم!»()26هنگامى كه آن (وعده الهى) را از نزديك مىبينند،
صورت كافران زشت و سياه مىگردد ،و به آنها گفته مىشود« :اين همان
چيزى اس��ت كه تقاضاى آن را داشتيد»!()27بگو« :به من خبر دهيد اگر
خداوند مرا و تمام كسانى را كه با من هستند هالك كند ،يا مورد ترحم
قرار دهد ،چه كس��ى كافران را از عذاب دردناك پناه مىدهد؟!»()28بگو:
«او خداوند رحمان اس��ت ،ما به او ايمان آورده و بر او توكل كردهايم؛ و
بزودى مىدانيد چه كس��ى در گمراهى آش��كار است!»()29بگو« :به من
خبر دهيد اگر آبهاى (سرزمين) شما در زمين فرو رود ،چه كسى مىتواند آب جارى و گوارا در دسترس شما
قرار دهد؟!»()30

سوره ملک


اساس معیارهایی باید انتخاب گردد .و نکته دوم این که
محل دریافتنگهداری آذوقه باید نزدیک باشد چنانچه
در دعاها هم رزق را از مخرج نزدیک خواستن سفارش
شده است ،و تاکید به خودکفایی نیز می باشد،دور بودن
محل اذوقه بال ونفرین محسوب شده است.
؟؟؟

رهايي از عوارض سکته مغزي با تحريک
مغناطيسي مغز

در آينه قرآن

مشاهير
"آرتور شوپنهاور" که بود؟

آرتور شوپِ ْنها ِور فيلسوف معروف آلماني در  22فوريه 1788م در دانتزيك
آلمان به دنيا آمد.او به خاطر مرگ زودهنگام پدر و بيتوجهي مادر ،داراي
طبيعتي ناآرام ،متزلزل و پر از سوءظن و عصباني بود.شوپنهاور در جواني
با عقايد بودا آش��نايى يافت و پس از تحقيق و تفكر زياد ،به آيين بودايى
اعتقاد كامل پيدا كرد.وي از آن پس مدتي به تدريس روي آورد اما چون
كارش نگرفت آن را رها كرد و در سال 1819م كتاب معروف خود به نام
جهان به صورت اراده و انديشه را ،منتشر نمود.چون كتابش نيز مورد توجه
مردم واقع نشد به سختي از مردم رنجيده خاطر شد و نسبت به اجتماع،
بدبين گشت.از اين رو ،سي سال آخر عمر را به تنهايى در گوشهاي به سر
برد و به تفكر پرداخت.شوپنهاور از گوشه انزواي خود ،جهان را نظاره ميكرد و نژاد بشر را تودهاي از حيوانات
نامطلوب ميديد كه محكوم به زندگي ُپرستيز و پررنج و بياميد هستند.او معتقد بود كه حقيقت جهان ،خواست
ْ
انسان اراده است و
كند.اصل در
و اراده است و شخص ،آن گاه به وجود خود پي ميبرد كه اراده بر انجام كاري
ْ
همه نيروها ،انواعي از اراده هستند.او ميگفت :بياييد در اين باب نينديشيم كه چه داريم ،بلكه بدان بينديشيم
كه چه هس��تيم.بياييد به جاي آنكه صندوقهاي خود را پر كنيم ،فكر خويش را پرورش دهيم.از اين باالتر،
بياييد اراده خود را براي غلبه و پيروزي بر ديگران فروگذاريم.پيروزي را در درون خود بجوييم.چنين ارادهاي
به ما آرامش��ي ميدهد كه باالتر از حد تصور اس��ت.آرامش كامل روح است.آنگاه فقط دانش و معرفت براي
ما باقي ميماند و اراده زايل ميشود.از سوي ديگر به عقيده شوپنهاور ،اصل در زندگاني ،رنج و گزند است و
لذت و خوشي ،همانا دفع اَلَم است.هرچه موجود جاندار در مرتبه حيات برتر باشد رنجش بيشتر ميباشد ،چون
بيشتر حس ميكند و آزار گذشته را بيشتر به ياد ميآورد و رنج آينده را بهتر پيشبيني ميكند.شوپنهاور اعالم
ميدارد كه جنگ ،اصل همه شرها در زندگي دردآلود ماست و در دنياي ديگر ،درد و رنجي بزرگتر از آن چه
در اين دنيا هس��ت وجود ندارد.پس چاره نجات از اين دوزخ جهاني اين اس��ت كه از جنگ و جدال باز ايستيم
و زندگي خود را با انديشههاي فلسفي مورد تأمل قرار دهيم ،چرا كه چاره ما در ثروت نيست بلكه در حكمت
است.شوپنهاور به عنوان فيلسوفي بدبين ،زندگي را سراسر رنج و عذاب ميداند و آن را به مرگي تشبيه ميكند
كه دمبهدم به تاخير ميافتد ،س��رانجام در حالي اجل ميرس��د كه آدميس��ودي از حيات خويش نبرده است.
مذهب شوپنهاور ،اصالت تصور و وحدت وجود بود و عقيده داشت كه جهان و هرچه در او هست ،عوارض و
حوادث و نمايش است و آن چه ما درك ميكنيم ،مصنوع ذهن خودمان است.شوپنهاور نه به روح معتقد است
نه به ماده ،بلكه به جهان موجود عالقه دارد.وي عالوه بر آن كه ،فلسفه را امري ضروري ميدانست ،عقيده
داشت كه فلسفه نبايد با جمالت پيچيده آميخته گردد.انديشهها و آثار شوپنهاور تا سالهاي متعدد ،خوانندهاي
نداشت تا اينكه در اواخر عمر ،اقبال مردم به وي افزايش يافت.آرتور شوپنهاور در تمام عمر ،تنها زيست و در
خانهاش را به روي همه بست.حوصله تحمل سروصدا را نداشت و بيشتر عمرش را در سكوت انديشههايش
گذراند تا اين كه سرانجام در  23سپتامبر 1860م در  72سالگي درگذشت.

