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سياسي

احیاء
وزارت راه و
ترابری

براســاس الیحه پیشــنهادی دولت با عنوان اصالح بخشی از ساختار دولت ،وزارت راه و ترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیاء میشود و دوباره وزارتخانههای مسکن و راه و ترابری از
یکدیگر جدا میشوند.به گزارش ایسنا ،چند روز پیش دولت الیحهای را با عنوان اصالح بخشی از ساختار دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.در این الیحه دولت پیشنهاد تفکیک
برخی وزارتخانههای فعلی و تشــکیل چند وزارتخانه و ســازمان جدید را مطرح کرده است که از جمله آن تشــکیل مجدد وزارت راه و ترابری است.در این زمینه در ماده  2الیحه اصالح
بخشی از ساختار دولت که از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و با امضای روحانی دو روز پیش به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده ،آمده است :به منظور تمرکز وظایف و ایجاد
ل و نقل از وزارت راه و شهرسازی ،وزارت راه و ترابری تشکیل میگردد.
ل و نقل با تفکیک اهداف ،ماموریتها و وظایف مربوط به امور راه و حم 
یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حم 

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی حوادث تروریستی تهران:

ملت ایران با عزم راسخ به پیش خواهد رفت

در پی حوادث تروریســتی در روز دوازدهم
ماه مبارک رمضان در تهران ،که به شــهادت
و زخمی شدن جمعی از مردم روزه دار انجامید،
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی پیام تسلیتی صادر کردند.
به گزارش ایسنا ،متن پیام رهبر معظم انقالب
به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثهی تروریستی روز دوازدهم ماه مبارک
رمضان در مرقد امام راحل و در مجلس شورای
اســامی ،که به شــهادت تعدادی از عزیزان
روزهدار و زخمی شدن جمع بیشتری انجامید،
نشانهی آشــکاری اســت از کینه و دشمنی
خباثتآلود مزدوران اســتکبار با ملت شــریف

ایران و با هر آنچه مربــوط به انقالب و نظام
اســامی و رهبر فقید عظیمالشأن آن است.
اینگونه جنایات که حاکی از خباثت و در عین
حال ،حقارت مباشران و نیز آمران و مسببان آن
است ،بسی کوچکتر از آن است که در عزم ملت
ایــران خللی ایجاد کند .نتیجهی قطعی اینها
چیزی جز افزایش نفرت از دولتهای آمریکا و

عوامل آنان در منطقه همچون سعودی نیست.
ملت ایــران ،متحد و با عزم راســخ به پیش
خواهد رفت انشاءاهلل .یاد شهیدان این حادثه
را گرامی میدارم و به خانوادههای آنان تبریک
و تســلیت عرض میکنم و بهبود مجروحان
و آســیب دیدگان را از خداوند متعال مســألت
میکنم.

دبیرکل سازمان ملل در گفت وگو با ظریف:

وزیــر امــور خارجه کشــورمان که در
قزاقســتان حضور دارد با آنتونیو گوترش
دبیــرکل ســازمان ملل متحــد دیدار و
گفتوگو کرد.به گزارش ایســنا ،در این
دیــدار دبیرکل ســازمان ملــل متحد با
محکوم کردن حادثه تروریستی تهران با

برجام توافقی تاریخی است
دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد.در
ادامه طرفین در خصوص موضوعات بین
المللی ،منطقه ای ،بویژه اوضاع ســوریه،
عراق و یمن گفتوگو کردند.
آقای گوترش تنها راه حل بحران ایجاد
شده بین برخی از کشورهای خلیج فارس

را گفتوگو و مذاکره عنوان کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به
برجام هم گفت :موضع رســمی سازمان
ملل متحد حمایــت از روح و متن برجام
اســت.وی برجام را یــک توافق تاریخی
خواند.

دبیــرکل ســازمان ملل بــا حمایت از
برگــزاری اجالس ریزگردهــا در تهران
گفت :مدیریت پایــدار منابع آب باید به
نحوی صورت گیرد که آثار زیانبار زیست
محیطی برای کشورهای پیرامونی ایجاد
نکند.

علی الریجانی رئیس مجلس:

تمرکز تروریست ها بر محورهای مردم ساالری ایران بود

علی الریجانی در مراســم وداع با شهدای ترور که روز جمعه در مجلس
شورای اسالمی برگزار شد ،با اشاره به حوادث تروریستی روز چهارشنبه در
حرم مطهر امام (ره) و مجلس گفت که تمرکز تروریســتها بر محورهای
اصلی مردم ساالری نظام بود.
به گزارش ایســنا ،وی افزود :در این روز همزمان به دو مرکز مورد توجه
ملت ایران حمله تروریستی شد که نشاندهنده تمرکز آنها بر محورهای

اصلی مردم ساالری دینی نظام جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس مجلس ضمن قدردانی از پیام ارزشمند مقام معظم رهبری آن را
مایه دلگرمی خانواده شــهدا عنوان و خاطر نشان کرد :نگاهی به شهدای
این واقعه نشان میدهد تروریســت ها ناتوان از دسترسی به اهداف خود
یعنــی حرم امام خمینی (ره) و صحن مجلس بودند و با هدف گیری کور،
مردم و نمایندگان مجلس را به شهادت رساندند.
علی الریجانی در ادامه ،اظهارات وزیر خارجه عربســتان و رئیسجمهور
آمریکا را ننگین توصیف کرد و گفت :این اظهارات نشــان میدهد که این
دوره  ،دوره برزخ مبارزات تروریستی ملتها است.
وی ادامه داد :آمریکا سیاســت درب هــای چرخان را در پیش گرفته و
دموکراسی و حقوق بشر را ذبح نموده و چندصدمیلیون دالر از سعودی ها
را به بهانه نشست ریاض میبلعد و ننگ چپاول اموال کشورها به بهانههای
واهی آینده آمریکا را تاریکتر میکند؛ آنها نشست ریاض را برگزار کردند
و مدعی شــدند که ایران را منزوی کردند در حالیکه بسیاری از کشورها
پس از حادثه روز چهارشنبه در کنار ایران قرار گرفتند.
رئیــس مجلس ،مصوبه اخیر ســنای آمریکا را در راســتای حمایت از
تروریســت ها و ایجاد تحریم های جدید عنوان و خاطر نشــان کرد :این
اقدام درســت در حالی اتفاق افتاد که ملت درگیری با تروریســت ها در
پارلمان را شــاهد بود و ســنا قانونی علیه ملت و حمایت از تروریست ها

تصویب کرد که نشــان میدهد ســنای آمریکا از کمترین عاطفه انسانی
برخوردار است.
وی با اشــاره به وضع تحریم های جدید علیه فناوری هســتهای ایران،
سپاه و نیروی قدس اظهار کرد :آنها گستاخی را از حد به در کردند چرا
که ســپاه پاسداران و نیروی قدس مهمترین رزمنده علیه تروریست ها در
منطقه هســتند و این اقدام آمریکا همراهی با تروریست های منطقه ای
را نشان میدهد.
رئیس مجلس یادآور شد :آنها تصور نکنند که اختالف نظرها در ایران
مجال مانور شــیطانی شان را فراهم میکند .ســپاه پاسداران یک نیروی
مردمی فداکار برای انقالب اسالمی است و نیروی قدس و سپاه خط قرمز
ایران هستند.
وی ضمن قدردانی از نیروهای مســلح  ،نیروی انتظامی و ســپاه که در
سرکوب تروریست ها در روز چهارشنبه با قاطعیت عمل کردند  ،از سردار
عزیز جعفری فرمانده ســپاه نیز که از لحظات اولیه در مجلس حضور پیدا
کرده بود قدردانی کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی از حضور رئیسجمهور ،رئیس قوه قضاییه
 ،رئیس دفتر مقــام معظم رهبری ،فرماندهان نظامی ،نمایندگان ،وزراء و
کارکنان مجلس در مراســم وداع با شهدای ترور قدردانی کرد و گفت که
این حضور نشانگر عزم جدی نظام در این مبارزه اصیل است.

مقامات آمریکایی:

حمله به مواضع آمریکا در سوریه توسط پهپاد ایرانی

مقامات آمریکایی مدعی شدند که حمله
یک هواپیمای بدون سرنشــین در جنوب
شــرق ســوریه به نیروهای آمریکا توسط
نیروهــای مورد حمایت ایران انجام شــده
است.
به گزارش ایســنا ،به نوشته نشریه فارین
پالیســی ،بنابر اعالم پنتاگون در ســاعات
آغازین شــامگاه پنج شنبه ،یک هواپیمای

بدون سرنشــین (پهپاد) در جنوب شــرق
ســوریه مواضع نیروهای تحــت حمایت
آمریکا را هدف قرار داد که گفته میشــود
این پهپاد توســط جنگنده های آمریکایی
ساقط شده است.
این حملــه که به گفتــه مقامات ارتش
آمریکا تلفات و خســاراتی در پی نداشــته
اســت ،اولین بار اســت که نیروهای مورد

حمایت آمریکا در ســوریه توسط یک پهپاد
هدف حملــه قرار می گیرنــد و بالفاصله
پــس از آن صورت گرفت که جنگنده های
آمریکا نیروهای شیعی تحت حمایت ایران
را برای سومین بار در طول چندین هفته در
نزدیکی پادگان آمریکایی در الطنف هدف
قرار دادند.ژنرال ریال دیلون ،یک سخنگوی
نیروهای آمریکا در عراق و ســوریه با بیان

اینکه این پهپاد از نظر اندازه شبیه به پهپاد
آمریکایی  ۱- MQبوده است،مدعی شد
که احتماال این هواپیما ساخت ایران است
هرچند که توسط نیروهای سوری هدایت
می شد.بر اساس این گزارش ،موشک های
شلیک شده توســط این پهپاد عمل نکرده
اند اما نیروهــای آمریکایی آن را به عنوان
یک تهدید مستقیم تلقی کرده اند.

اظهار نظر حسین عالیی در مورد حوادث تروریستی تهران :

برنامهریزیها از سوی دولت ها بوده است

حجتاالسالم صدیقی در
خطبههای نماز جمعه:

حادثه تروریستی
تهران هشداری بود
برای کسانی که دهه
 ۶۰را نشناختند
خطیب موقت نماز جمعه تهران حادثه تروریستی اخیر
را هشداری برای کسانی که دهه  ۶۰را نشناختند ،عنوان
کرد و گفت :جای بسی تاسف است که برخیها در حالی
که خودشان در این جریانات بودند امروز از گذشته خود
پشیمان شدهاند.
به گــزارش ایلنا ،حجتاالســام کاظم صدیقی در
خطبههای نماز جمعه با اشــاره بــه ترورهای دهه ۶۰
خاطرنشان کرد :به تعبیر مقام معظم رهبری این ماجرا
یک ترقه بازی بود مردم ما با این ترقهها نمیترسند اما
این هشدار بود برای کسانی که دهه  ۶۰را نشناختند و
ی ِخدا ُکش کودک کش را
این جالدهای خون آشــام ول 
جالد نمیدانند اما اعمال قانــون و پیاده کردن قوانین
توســط یک ولی فقیه دارای مبنا را مورد خدشــه قرار
میدهند.
جای بسی تاســف اســت که برخیها در حالی که
خودشــان در این جریانات بودند امروز از گذشــته خود
پشیمان شــدهاند مگر ملت را از خود جدا میدانید این
حرکت ادامه همان حرکت انقالب است ما این آتشها
را خاموش کردیم .امروز که از اقتدار بیشتر برخورداریم
و جوانان از بینش اسالمی بیشتر برخوردارند این اتفاقات
به ما صدمه نمیزند و ما همچنان ایستادهایم و از مقابله
با آمریکا و استکبار جهانی عقبنشینی نخواهیم کرد.

نخســتین نشست بررســی ابعاد حمالت
تروریســتی تهران با حضور محمود صادقی
و سردار حســین عالیی و به همت انجمن
اندیشه و قلم برگزار شد.
حســین عالیی ،فرمانده ســابق نیروی
دریایی سپاه پاســداران با ارائه یک تحلیل
چهاروجهی از حوادث تروریستی روز گذشته
تهران ،گفــت :با توجه به هــر یک از این
چهار وجه میتوان تالش کرد تا به شناخت
هــدف اصلی انجــام این حــوادث نزدیک
شــد .نکته اول به برنامهریزی این اقدامات
مربوط میشــود که معموال برای اقدامات
تروریستی شبیه آنچه که در تهران رخ داد،

به یک برنامهریزی گسترده نیاز است و این
برنامهریزی معموال خارج از دســت افرادی
انجام میشود که اقدام تروریستی را به اجرا
درمیآورند.
وی افــزود :ایــن برنامهریــزی معموال
در اختیار دولتهاســت ،یعنــی قدرتهای
سیاســی و قدرتهایی که از سوی دولتها
تعیین میشود.
این اســتاد مدیریت استراتژیک ادامه داد:
نکته دوم در بررســی اقدامات تروریســتی
تهران به ســازماندهی انجــام این اقدامات
برمیگــردد .همانند برنامهریــزی ،اقدامات
تروریستی نیازمند یک سازماندهی گسترده
اســت تا بتواند دو اقدام تروریستی همزمان
را در دو نقطــه مختلف از شــهر تهران به

اجرا درآورد .این موضــوع در دیگر حوادث
تروریستی که در شهرهای مختلف دنیا و از
جمله اخیرا در لندن رخ داد ،نیز صادق است.
عالیی تاکید کــرد :همچنین نباید فراموش
کرد که از نظر زمانی این اقدامات تروریستی
تقریبا در چند کشــور مثل عراق ،ســوریه،
انگلیس ،فرانســه و ...به اجرا درمیآید .این
نشــاندهنده گستردگی این ســازماندهی
است .بنابراین میتوان گفت که سازماندهی
یک کار منسجم و علمی است.
وی نکته ســوم در زمینه حمله تروریستی
را ناشــی از انگیزه مجریان ایــن اقدامات
دانســت و گفت :این انگیزه با فکر و عقیده
پدید میآید .در واقع این فکر و عقیده است
که این افراد را قانــع میکند که افرادی را

بکشــید ،آن هم در همان حالی که میدانید
لحظاتی بعد کشته خواهید شد .این موضوع
بسیار بزرگی اســت.این فرمانده سابق سپاه
پاســداران تاکید کرد :ما در اسالم موضوع
شهادت را داریم ،اما این موضوع به کلی با
آنچه که تفکر تروریستی به عنوان شهادت
مطرح میکند ،متفاوت اســت .اما در این
بین مهمترین عامــل را همچنان میتوان
به نکته ســوم اختصاص داد.وی تاکید کرد:
مراکز دینی و پژوهشی و حوزه های علمیه
میتوانند این موضوع را بررسی کنند که چه
عواملــی دخالت دارند تا فرد به این ســطح
از اقناع میرسد که دســت به اقدامی بزند
که میداند هم خودش کشته میشود و هم
گروهی از انسانهای بیگناه.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت:

هیچ زائر ایرانی در انفجار کربال
آسیب ندیده است

مدیرکل عتبــات عالیات ســازمان حج
و زیــارت اعالم کرد :هیچ زائــر ایرانی در
انفجــار انتحاری امروز (جمعــه) در کربال
آسیب ندیده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان
ایران،محسن نظافتی گفت :هفت صبح روز
جمعه ( ۱۹خردادماه) به وقت محلی عراق،
در یک گاراژ (پارکینــگ) خصوصی ،یک
عامل انتحاری که به نوعی توسط ماموران
امنیتی عراق قبال رصد شــده بود و در پی
بازداشــت آن شخص بودند ،خود را منفجر

کرد و منجر به شــهادت  ۴شهروند عراقی
شد و ماشــینهای داخل آن پارکینگ نیز
دچار خسارت شدند.
به گفته او ،این پارکینگ به هیچوجه در
مســیر تردد زائران ایرانــی نبود و به آنها
آســیبی وارد نشــد و گروههای حاضر در
کربال ،سالمت هستند.
وی دربــارهی تامین امنیت زائران ایرانی
حاضــر در کربال با توجه بــه این عملیات
انتحاری ،بیان کــرد :کربال جزو امنترین
شــهرهای عراق اســت و ما درباره تامین

امنیــت زائرانمان نگرانــی نداریم ،چون
قــرارداد امنیتی با عراق داریــم که آنها
در طول سفر اســکورت امنیتی میکنند و
تعهیدات الزم نیز در اینباره از قبل درنظر
گرفته شده است.
شــبکه تلویزیونی ســومریه نیوز عراق
امروز (جمعه) به نقــل از یک منبع امنیتی
خبر داد :یک عامل انتحــاری درحالی که
کمربند مواد منفجره به همراه داشت ،پیش
از آنکه بازداشت شود ،خود را در داخل یک
گاراژ در مرکز شــهر کربال منفجر کرد ،اما
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یادداشت

دغدغههای هدی صابر

سیدهادی عظیمی -فعال سیاسی اصالح طلب

هدی رضا زاده صابرکه این روزها ششمین سالروز درگذشتش را شاهدیم که بود؟
دراین مواقع در پاسخ به مشخصات شناسنامه  ،تحصیالت  ،گرایش های سیاسی
ومانند اینها اشاره می کنند و میکوشند تصویری از او ارائه دهند اما این که چه
چیزی انسا نی مانند هدی صابر را با دیگران متفاوت میکند دغدغه هایی است که
او پیگیری میکرد و این جدیت در پیگیری دغدغه هایش بود که او را با بیشــتر
انسانهای زمانه ما متفاوت می کند  .دغدغههای هدی صابر را میتوان ازدو اثری
که در سالهای پایانی عمرش به آن ها همت گماشت یافت  . .او ابتدا نگاهی از فراز
به تاریخ معاصر ایران انداخت و هشت قله ی این تاریخ را برگزید و هزار نیاز نهفته
در این فرازهارا تحلیل و بررسی نمود و به یک جمع بندی نهایی از این هشت فراز
رسید .گام بعدی صابر ،جلسات قرآن وی بودند که با نام ((باب بگشا)) شناخته می
شدند و در آنها در صدد تبین رابطه ی صافدالنه و استراتژیک انسان با خدا برمبنای
قرآن بود و کوشید تا نگرش ناب و بدیع خود به قرآن را در این جلسات به شاگردان
و عالقمندانش اطالع دهد .این دو گام صابر را میتوان ناشــی از دغدغه های
اساسی وی در مورد مسائل امروز جامعه ایران دانست و با بررسی آنها ضمن فهم
دغدغه هایش راهکار وی برای شرایط امروز جامعه را بازیابی نمود .
دغدغه اول  -قرآن  :کتابی برای امروز
صابر در در دیباچه جلسات باب بگشا که در پشت جلد تمام جزوات این جلسات
منتشــر شده است ،متنی را با قلم شــیوای خود آورده است که در حقیقت لب لباب
مباحث وی و بیانگر نگاه بنیادینش میباشــد.در این متن قرآن یک را ه برای حل
بحران گفتگوی انسان و خداست و تمام تالش وی گذر از این بحران با یک رابطه
ی صافدالنه است .وی در این متن میگوید:
«تو از منی  ،خویشاوند منی،نه رعیتمی  ،نه ابواب جمعی ام  ،احترام از سر ترست
نخواهم  ،رابطه منفعالنه ات نطلبم  ،رویکرد کاسبکارانه ات برنتابم ،
ندای طالبانه ات  ،قدم رفیقانه ات ؛ خوانش صافدالنه و مستمرت خواهانم ،
حساسم بر مسیرت  ،بر روش ات و بر فرجامت
به دغدغه ات  ،به تکاپوی درونت  ،به مسیر تحقق ایده ات  ،به وجدت  ،دعوتم کن
در روند تحقق ایده ات یاری ات رسانم در سر خط کیفیت قرارت دهم
بر امکانات ات بیفزایم ؛ مشاورت شوم
به مدار تغییر رهنمونت شوم  ،در کسب دست آورد تجهیزت کنم
من رفیقم  ،رهگشایم  ،باب بگشا نزد من آ»
در این واژه ها که گویی با تک تک ســلو ل های صابر نگاشــته شده عمق نگاه
توحیدی و درک توحیدی وی از هســتی سرشار اســت اما در این نگاه توحیدی نه
انســان به عنوان بازیچه و تابع خدا که به عنوان یک موجود فعال و کنشگر و آزاد
است که حتی خدا نیزانفعال و کاسب کاری وی را نمی پذیرد.
آنچــه صابر به عنوان راهکار بحران پیشــنهاد می دهد و در واژه های باال نیز
حضور دارد  ،دعوت خدا به حضور مشــارکتی انســان در عرصه زیست بود .آنچه
صابر می دانســت و در قرآن نشان می داد مشــارکتی بودن هستی و جامعه بود و
اینکه بحران انسان امروز ایرانی غیر مشارکتی بودن به عنوان غیر فعال بودنش می
باشــد و تفکر ّ
خلق صابر و نگاه آفرینش گر وی در واژه های قرآن می خواســت
این نگرش مشــارکتی را به انسان نشان دهد  .خدای صابر طراح ،مهندس  ،خالق
 ،استراتژیســت ،مرحله بند  ،صاحب ایده و تحلیــل تاریخی  ،ایده پرداز ،منبع الهام
و منشــا عشــق و امید بود که در ارتباط انسان با خدا بحرانی پدید آمده است و این
بحران به عرصه های مختلف زیست انسان سرایت کرده است و باید برای خروج از
ایــن بحران متدولوژی تدوین نمود که خود او درصدد تبیین خالقانه این متدولوژی
بر مبنای کتاب قرآن بود.
دغدغه دوم  -تاریخ  :نگرش کارکردی  -انتقادی
نگرش صابربه تاریخ معاصر ایران را که در هشــت فراز تبین می کند نگرشی
کارکردی  -انتقادی اســت .یعنی او ضمن اینکه تاریخ را از شکل مرده و بی عمل
بیرون می آورد  ،فرازهای مهم تاریخی را در بطن حوادث روز بررســی و آســیب
شناسی می نماید  .این مباحث صابر که پس از شکست اصالح طلبان در سال 84
ارائه شــد در پی آن بود که نشــان دهد که برخالف عده ای  ,تاریخ ایران مسدود
شده نیست و یاس تاریخی روشنفکران را مورد نقد قرار دهد  .صابر با بررسی هشت
فراز مهم جنبش تنباکو ،انقالب مشروطه ,نهضت ملی شدن نفت ،قیام پانزده خرداد،
جنبش  40و  ،50انقالب اســامی و اصالحات نشــان می دهد که این فرازها
میتوانند همچون ســیلو های انباشــته و لبریز حداقل منبع سد جوع مردمان امروز
باشــند  .صابر می کوشد نشان دهد تاریخ ما مملو از ((بنگر بنگر )) است و مردمان
امروز را به نگرش و عبرت و توشــه گیری برای رفع مشکالت امورز فرا می خواند
.کارآیی و گره گشایی هایی که برای بررسی هشت فراز تاریخی مهم تاریخ معاصر
ایران در نظر دارد در مرحله اول تجهیز حافظه تاریخی است و در مرحله بعد درک
و دریافت عمومی از سیر تحوالت تاریخی و در گام بعد درک سنن الهی در تاریخ و
دستیابی به درک استراتژیک مبتنی بر تجهیز تاریخی و تجهیز به توان جمع بندی
است  .وی می کو شد از منظر فلسفه تاریخ به ویژه تحلیل تاریخی هگل و مارکس
به درک توجیدی از تاریخ دســت یابد  ,نقشــی که بر نقش انسان به عنوان تغییر
دهنده ,کنجکاو ،پیش رونده به سمت حقیقت و بااستفاده از امکانات هستی پیش می
رود  .وی با تحلیل توحیدی اینچنین به تحلیل هشت فراز مهم تایخ ایران می پردازد
و می کوشد درکی جدید ار این هشت فراز ارائه دهد.
دغدغه سوم  -انسان  :کوچک زیباست
روزمرگی بود و می خواســت
تفکــر صابر روح عصیانگری در برابر حباب
ّ
فضــای جدیدی به ارمغان بیاورد  .و خود او بارها بــه تلویح با تصریح گذر از این
حباب روزمرگی را در تبدیل شدن به آن چیزی می دانست که نامش را ((کادر همه
جانبه )) نهاده بود .شــخصی که از کار نهراسد و مشتاقانه به استقبال بودن و تغییر
دادن برود.برای او قرآن و تاریخ تلنگری از خدا بودند که باید بشــر عمق آنها را
دریابدو انسان را به کادر متع ّهد و همه جانبه هستی تبدیل کند . .این نقش اساسی
که صابر در کتاب قرآن و تاریخ برای انســان می یابد باعث می شود او به بارورنده
انســان به عنوان عنصر تغییر در جامعه و تاریخ باور پیدا می کند و می کوشد به
جای سخنان انتزاعی و برنامه های غیر انضمامی از کوچک ترین حرکتهای انسانی
در جهت تحول مثبت اســتقبال کند و آن را ارج نهد چه این حرکت راه اندازی یک
کارگاه در سیســتان و بلو چستان توسط خود او برای کار آفرینی باشد و یا تالش
فکری یک جوان برای ارائه فکر و اندیشــه خود و یا تالش های اندک برای التیام
دردهای نیازمندان باشــد .صابر از کوچک های زیبا که به تحوالت وسیع و بنیادی
مــی انجامید حمایت می کرد و بر نقش تحول آفریــن آن ها در کتاب و تاریخ و
هستی تاکید داشت.
نتیجه :صابر؛ تاریخ  ،هستی و کتاب و انسان را به عنوان یک مجموعه و منظومه
ی مرتبط و هماهنگ می دید که باید از تفکیک آنها خود داری کرد و کوشید تا از
متن به عنوان روش شناخت این منظومه بهره گرفت تا قوانین تحول را یافت و به
مشارکت آگاهانه و فعاالنه در هستی و تاریخ پرداخت .این اعتقادی بود که در منش
و روش و بینش صابر تبلور یافته بود و می کوشید تا آن را متکثر نماید.
خبر

در حال حاضر دستگاه امنیتی محل حادثه
را محاصره کــرده و تحقیقات پیرامون آن
آغاز شــده و خودروهای منهدم شــده نیز
تحت تدابیر شدید امنیتی در استان از محل
انفجار بیرون آروده میشوند.
فرماندهی پلیس اســتان کربــا نیز با
صدور بیانیهای درباره این انفجار انتحاری
از زخمی شدن چهار غیرنظامی خبر داد-.

محکومیت حمالت تروریستی عراق
توسط سخنگوی وزارت خارجه

ســخنگوی وزارت خارجه با محکومیت حمالت تروریستی در استانهای کربال و
بابِل در عراق که به کشته و مجروح شدن ده ها انسان بی گناه انجامید ،با دولت و
ملت عراق و خانواده قربانیان این حوادث اندوهبار ابراز همدردی کرد
به گزارش ایرنا وی افزود :شکســت های ســنگین و پی در پی تروریست های
تکفیری در عراق و ســوریه موجب از هم گســیختگی فکری و تشکیالتی آنان
شده است.

