ده ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻋﺎﺷﻮرا و ﮐﺮﺑﻼ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ادرﯾﺴ در ﯾﺎدداﺷﺘ ۱۰ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻮرا و ﮐﺮﺑﻼ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮔﺬرد.
ﺑﻘﺎ اﺳﻼم در ﻓﻨﺎی ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ.ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﻣﺮوز در ﻣﺤﺮم ﻣﺜﻞ
دﯾﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻨ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﻨﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد و او را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ ﺳﻼم ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑ ﻃﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﯿﺎم ﻣﺎ ﺑﺮای او ﺑ رﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺮوز ﺑﻮدن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﻣﺤﺒﻮب و ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪن در راه ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺮﺑﻼ ﻋﺸﻖ ﭘﺪراﻧﻪ و ﺗﻌﺼﺐ

ﺑﺮادراﻧﻪ و ﻋﺸﻖ زﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮه ﮔﺮ اﺳﺖ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ارزش دادﻧﺪ
و ﺑﻪ آﻧﻪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ واﮔﺬار ﺷﺪﻧﺪ و دل ﮐﻨﺪن از دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺳﺨﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪا دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎل ﺑﻮد و دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ در ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز در راه ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﻈﺎﻣ و ﻋﺎﻃﻔ و ﺗﺮﺑﯿﺘ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ
ﺳـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﯿـﺪا ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﺎ ﻧـﺎراﺣﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﺧﻮﺷﺤـﺎل ﯾـﺎ ﺑـ ﺗﻔـﺎوت
روزﮔﺎر ﻣ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﻪ
دور از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻓﺘﻮت اﺳﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﺷﺮﯾ در
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت آن روز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﻣﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎم وﻇﯿﻔﻪ ای دارﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﭼﺮا ﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ وارد ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد:
ﻣﻄﻠـﺐ اول :آن ﻫﻤـﻪ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎی ﺣـﺎﺿﺮ در ﺟـﺎﻣﻌﻪ آﺷﻔﺘـﻪ ی آن
روز ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻣﺎم و ﻧﺰدﯾﺎن او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ
اﻣـﺎ در وﻇﯿﻔـﻪ ﺧـﻮد ﮐﻮﺗـﺎﻫ ﮐﺮدﻧـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫـﻮاداران و ﻋﻠﻤـﺎ و ﯾـﺎران دور و
ﻧﺰدﯾ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( .
ﻣﻄﻠﺐ دوم :اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﺋﺒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ وارد ﺷﺪ را ﯾ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎﻻت ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﻣﻄﺐ ﺳﻮم:ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ دوری از ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﻖ در آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺛﻘﻠﯿـﻦ ﻧـﺎم داﺷـﺖ و ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺼـﯿﺐ ﻫـﺎ ﺑـﺮای ﻣـﻮﻋﻈﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻦ آﯾﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﺘﻨﺒـﻪ
ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻄﻠـﺐ ﭼﻬﺎرم:ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ آن زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪ ای ﭘﯿـﺶ ﻣـ رﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻢ زدن آﻧﻬﺎ راﻫ ﺟﺰ ﺗﺤﻤﻞ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺮﮐﺘ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻬﺎرﺣﺎﻟﺖ داﺷﺖ :
اول :ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻮدش و ﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارد.
دوم :ﯾﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣ آﯾﻨﺪ اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارد.
ﺳﻮم  :ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در آن زﻣﺎن اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارد.

ﭼﻬﺎرم  :ﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در آن زﻣﺎن اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارد ﻧﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮدش و ﻧﻪ ﺑﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ اﺛﺮی ﻣ ﮔﺬارد.
و ﻣﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ وارد آﻣﺪ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺴﯿﻨ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم و ﺧﺮوج ﺧﻮد ﻫﻢ ﺗﻌﻈﯿﻢ آﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺑﯿﺪارﮔﺮ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در آن زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
ﻋﺪه ای ﺑﺎ دﻋﻮت و ﺑﻌﻀ ﻫﻢ ﺑ دﻋﻮت آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ :
دﺳﺘﻪ اول :آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( را ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻫﻢ ﻣ دﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﻫﺴﺖ.
دﺳﺘﻪ دوم :ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ را
ﻣ دﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﻈﺮ و ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
و ﮐﺎری ﻧﺮدﻧﺪ.
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم :آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( را ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ از ﻇﻠﻢ ﻫﺎ
و ﺟﻮرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و از اوﺿﺎع زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺳـﺘﻪ ﭼﻬـﺎرم :اﺷﺨﺎﺻـ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ )ع( ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺳـﺮ در
آﺧﻮر ﻓﺴﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﻀﺮت را ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻢ از
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻢ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻟﻄﯿﻔﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎودان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
اﺳـﺖ ﮐـﻪ درس ﻫـﺎﯾ از ﮐـﻪ ﻋـﺎﺷﻮرا ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـ ﺷـﻮد ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﺷﺨﺼـ در ﻫـﺮ
ﻋﺼﺮی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر وﻗﺎﻳﻊ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴ ﯾ ﺑﺎر وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺎﺷﻮرا و آن اﯾﺎم را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺳﺪ:
ﻧﺘﯿﺠﻪ اول :ﻣﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺪای ﻫﺪف ﻫﺎ ﻧﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ ﻓﺪای ﻣﻦ ﻫﺎ.
ﻧﺘﯿﺠـﻪ دوم :ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺟﻨـ ﻫـﺎ ﻫـﺮاس داﺷـﺖ و اﮔـﺮ ﺟﻨـ ﻫـﻢ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻧﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در

ﺻـﻒ اول ﺣـﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧـﺪ و ﻧـﻪ آﺧـﺮ و ﯾـﺎ ﻓـﺮاری از ﻧـﺒﺮد و ﻗﺒـﻞ از ﻫﻤـﻪ ،آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ:
اوﻻ :اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻫﺒﺮان آن ﺟﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻧﻬﺎ اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮم :ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﭘﺸﺖ وﻟ زﻣﺎن ﺧﻮد را
ﺧﺎﻟ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ
:
اوﻻ:ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﺎرت ﻧﻈﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً:ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد ﺣﺴﻮدی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس از ﺗﻤﺎﻣ اﻗﺸﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪن ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﺬب ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺟﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم دروغ ﮔﻔﺖ و
اوﺿﺎع ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ آﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺮاه
ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺸﻢ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺮام ،اﻣﻮاﻟ را ﺑﺮده اﻧﺪ و
ﺧﻮرده اﻧﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود آﺷﺎرا ﯾﺎ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺎده ﻟﻮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ آدم ﺧﻮﺑ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد ﭼﻮن ﻓﺮار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺰﻧﺎه ﺗﻨﻬﺎﯾﺘﺎن ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺸﺘﻢ :ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫ دﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻋﺎدت ﮐﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﻢ :ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ و اﺑﺰار ﻫﺎ و ﮔﻠﻮﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ راﺣﺘ
واروﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ آدم ﻫﺎ ﺟﻠﻮ دار ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آدم ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺘ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻫﻢ :ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آن ﮐﺲ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﯾﺎر و ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ
ﺷﻮد و ﺑﻠﻌﺲ.

آن وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﻘﺎﯾﻘ ﮐﻪ آن روز در ﮐﺮﺑﻼ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد را اﻣﺮوز ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﮐﺮﺑﻼ و ﻋﺎﺷﻮرا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠ ﺣﻘﯿﻘ و
ﻣﻬﻢ دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

