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 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

  در در مسجد لوالگر تهران» فتنه ةشير«در مورد  انيمهم استاد پناه يسخنران

كه امروز » 88فتنه « ياجتماع يها شهيجامعه بود/ ر حيكردن ناصح يبر دوقطب يانيپا يد 9: انيپناه
 وقت چيبود/ه 76ملت در سال  نيب» موهوم يدو دستگ« جاديا شود، يم يزير يدوباره دارد پ

  نبوده است يا صادقانه يبند طلب و اصولگرا، دسته اصالح يبند دسته
05/10/1393: خيتار  

ـ  يدو دستگ جاديبه ا شود، يم يزير يفتنه كه امروز دوباره دارد پ ياجتماع يها شهير: «انيپناه ملـت در   نيب
ـ نبـوده اسـت. ا   يا صـادقانه  يبنـد  طلب و اصولگرا، دسـته  اصالح يبند دسته وقت چي. هگردد يبرم 76سال   ني
ـ   تقدمصورت گرفت... بنده مع يدشمن جاديا يباند ماهر برا كيتوسط  يبند دسته ـ  يبـرا  يكـه حت از  ياريبس

ـ از اول نبا 88 ةاز تكرار فتن يريجلوگ ياند... برا كرده جاديها هم سوء تفاهم ا ضدانقالب ـ   دي  يجامعـه را دوقطب
 يها يآمدن دوقطب ديپد ةاجاز يعني يد 9از  يجامعه بود. قدردان حيكردن ناصح يبر دوقطب يانيپا يد 9كرد... 
  .»ميرا نده حيناصح

 ةكند كه آماد دايپ يممكن است طرفداران يكند، هر گروه دايپ شيها افزا در جامعه تنش يوقت« نكهيا انيبا ب انياالسالم پناه حجت
از آن  88 ةامتحان كردند و در نوبت دوم هم در فتن - 78سال - ريت 18 انينوبت در جر كيرا  يريدرگ نيآنها ا»گفت: » با هم شوند. يريدرگ
امور با محبت و  ةامور با قانون و منطق جلو برود و هم ةرخ ندهد، و هم 88 ةفتن هيشب يزيشما چ ةدر جامع ديخواه ي. اگر مندكرد يريگ ثمره

به آن اختالفات  گردد يفتنه برم ةشيكرد. ر يجامعه را دوقطب ديبر اختالفات دامن زد. از اول نبا ديجلو برود، از اول نبا تيميگفتگو و صم
االن  ني. همزند يدامن م ياختالفات موهوم و ساختگ نيلوح باز هم دارند به ا ساده ونياسياز س ياالن برخ نيجاد كردند و هميكه ا ينيدروغ

 يا عده كيكند، البته ممكن است واقعاً  يساز دشمن يو بخواهد اَلَك!» ميما موفق نشو خواهند يم يا عده كي: «دياگر دولت محترم بگو
بخواهند  - بيترت نيبه ا- كنند و  انيجر كيبه  ليبدهند و تبد ميرا تعم نياگر بخواهند ا يموفق نشود، ول دولتدوست داشته باشند كه 

  »خواهد بود. يبعد ةفتن ةشير نيكنند، ا جاديمردم احساس تقابل ا نيكنند و بعد در ب ليمظلوم تبد انيجر كيخودشان را به 

  :   ديخوان يرا م يسخنران نياز ا ييادامه فرازها در
  كشور و ملت بود ينظام بود/ هدف فتنه نابود رييفتنه فراتر از تغ تيماه
 يد 9كه اگر  ريقرار گ يمورد بررس قاًيدق ديمسأله با نيا ژهيو به و رديمورد مطالعه و مداقّه قرار گ ديبا 88فتنه  يها شهيو ر تيماه 

و ابطال  يابانيتظاهرات خ يها در حد و اندازه خواست يبرسد. فتنه اصالً نم توانست يفتنه در دراز مدت به كجاها م نيا داد يرخ نم
 ،يو عراق فعل هيسور تيوضع هيشب يزيكه به چ كرد يم يرا ط يريفتنه داشت مس نينظام محدود شود. ا رييتغ يو حت تانتخابا

در  مينيب يكه امروز م يريمس نياز ا ريمنجر شود. غ ،يمملكت در حد نابود يةتجزگسترده با هدف  يستيترور يها حركت يعني
را  يد 9 ةرا بدانند تا قدر معجز نيا ديفتنه وجود نداشته است. مردم با ةنديآ يبرا يگرياصالً راه د شود، يكشورها دنبال م يبرخ
  بفهمند. شتريكه خودشان انجام دادند را ب يدرك كنند و قدر كار شتريب
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 گران  بود كه فتنه ييها يناامن هيعل يانفجار مردم كيحركت واقعاً خودجوش بود و در واقع  نيا دند؛يرا مردم آفر يد 9 ةحماس
 يا عده كي ينداشت ول يمنطق چيبود كه ه ييها ياز آن ناامن يكوچك ةنمون كيمسجد لوالگر  ني. همكردند يم جاديداشتند ا
  . كردند يم يساز نهيرا زم ها يناامن نيداشتند ا

در عراق و  يگريشكل گرفت به نوع د نجايكه ا يا / فتنهدهد يفتنه را نشان م تيفتنه، ماه ةنديآ درك
  شد يزير يپ هيسور
 كه چگونه  مينيب يم هيمثل عراق و سور ييدر كشورها ميو امروز ما دار دهد، يفتنه را به ما نشان م تيفتنه، ماه ةنديآ قيدرك دق

كه  ديرس جهيشد و به نت يزير يدر آنجا پ يگرينوع د كيشكل گرفت، به  نجايكه در ا يا فتنه نيا يعنيمحقق شده است. 
  خواست مستكبران است.   قاًيكه دق يزيمنجر شد؛ چ هيهمسا يكشورها يتيامن وضاعو خارج شدن كنترل ا يطلب هيتجز

 صورت در– كردند يم تيو فعال آمدند يم دانيها به وسط م آنها از سفارتخانه يها كه پشت سر فتنه بودند، و آدم ييزورگو يها قدرت 
فتنه را فراهم كرده بودند.  ةنيزم ايكرده بودند  يگر بودند كه فتنه يهمان كسان بردند، يم نيكه از ب يگروه نيحتماً اول - تيموفق

كشور را  يةملت ما و تجز يگران كنند و خودشان كنار بكشند. آنها فقط نابود فتنه ميتقد يمملكت را دو دست آمدند يآنها نم
  ملت را خشكاند. نيا ةشير ديو خودشان هم گفته بودند كه با خواهند يم

ملت در سال  نيب يدو دستگ جاديبه ا شود، يم يزير يفتنه كه امروز دوباره دارد پ ياجتماع يها شهير
  گردد يبرم 76
 آن را  يجلو ديو با شود يم يزير يكه دوباره دارد پ ييها شهير م؛يبحث كن» آمدن فتنه ديپد يها شهير« ةدربار ميخواه يم نجايدر ا

مثل فتنه را  يجينتا شود يكه از آن مقدمات م كنند يرا فراهم م يما دوباره دارند مقدمات شياند ساده ونياسياز س يگرفت. و برخ
  دست آورد. به

 يكرده بودند، ول يزير يسال قبل پ 20فتنه از  نيا ي. البته درست است كه براگردد يبرم 76به سال  88فتنه سال  ياجتماع ةشير 
 يا عده كيقصه آغاز شد كه  نيا 76سال  يجمهور استير يانتخابات غاتياز تبل - كنم يبنده فكر م- جامعه شود  ةوارد بدن نكهيا

دولت را از كارگزاران گرفتند و به دست مشاركت سپردند كه  نكهيدرست كردند و با ا ياسيس ةدر عرص يقرمز و آب يفضا كيآمدند 
ما با «القاء كردند كه  طور نيا يعنيكردند  »تييدو« كيدر مردم القاء  يبودند، ول كيبه هم نزد اريبس- انيجر- دو  نيا يها فيط

 يگريد يمعنا كيمردم را مصادره به مطلوب كردند و به  يآمدند و رأ عدب!» ديبده يبه ما رأ دييايپس ب ميوضع موجود مخالف
كنند. و بعد هم  زهيجامعه را سكوالر توانند يكه م يتا حد خواستند يرا رو آوردند و م شيها يكردند كه خودشان بعداً تئور فيتحر

  كردند.  يمخالفان خودشان را طالبان معرف

  مخالفان  دياشتباه است. شما دار يليخ ديده يكه شما انجام م يكار نيا«اصالحات گفتم:  راوالنق شياز پ يكيبنده همان زمان به
» وجود دارد. ياسياست كه دو نگاه س ني. حداكثرش استنديكه مخالفان شما طالبان ن ديدان ي. شما مديزن يمحكم م يليخودتان را خ

 يآور يخودشان و رأ اتي. آنها حمياختالفات دامن بزن نيبه آتش ا ديبا ميتوان يكه م ييبود كه تاجا نيا نهاآ ةبرنامه و اراد يول
  . دانستند ياختالفات م نيخودشان در قدرت را در دامن زدن به ا يداريو پا يبعد يها خودشان در انتخابات
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 ريخاز محسنات دو انتخابات ا يكيكرد/  يجامعه را دوقطب دياز اول نبا 88 ةاز تكرار فتن يريجلوگ يبرا
  نشد يبود كه جامعه دوقطب نيا

 نيبا هم شوند. آنها ا يريدرگ ةكند كه آماد دايپ يممكن است طرفداران يكند، هر گروه دايپ شيها افزا در جامعه تنش يوقت 
كردند. اگر  يريگ از آن ثمره 88 ةامتحان كردند و در نوبت دوم هم در فتن - 78سال - ريت 18 انينوبت در جر كيرا  يريدرگ
امور با محبت و گفتگو و  ةامور با قانون و منطق جلو برود و هم ةرخ ندهد، و هم 88 ةفتن هيشب يزيشما چ ةدر جامع ديخواه يم

  كرد. يجامعه را دوقطب ديبر اختالفات دامن زد. از اول نبا ديجلو برود، از اول نبا تيميصم

 اريبه صورت بس ازيامت نينشد. و ا يبود كه جامعه دوقطب نيا ،يجمهور استير ريانتخابات اخ ةبرجست ارياز محسنات بس يكي 
نشد. هرچند وجود اختالف نظر در جامعه  يشد كه در آن انتخابات هم جامعه دوقطب دهيهم د يبرجسته در انتخابات مجلس قبل

 شود يو رشددهنده است و موجب م ديو اختالف نگاه وجود داشته باشد، و اصالً مف ظرخوب است كه اختالف ن يليخوب است. خ
  . ديايب دينخبگان جامعه چرخش قدرت پد نيب شود يكنند. و موجب م دايعبور از مشكالت پ يبرا يراه شهيكه مردم هم

  دو قطب، غلط است نيكردن جامعه و به جان هم انداختن ا يدوقطب ينظر خوب است ول اختالف
 ـ كردن جامعه و بعـد ا  يدوقطب يخوب است ول يليامعه، خج يمتعدد برا يها انيجر نياختالف نظر ب دو  ني

ـ  يفتنه بـه زمـان   ةشياست. ر يغلط اريانداختن، كار بس گريكديبه جان  يقطب را به سخت كـه   گـردد  يبرم
ـ روشن كردند؛ با ا ياسيس ةرا در عرص يها موتور جنگ روان از رسانه يسر كي ـ تگجه ني در » مـا «كـه   يري

خودشـان   نكـه يفعال جامعه بدون ا يروهاياز ن ياريخود بس به خود ط،ي. و در آن شراميقرار دار» آنها«مقابل 
به آنها  يا رسانه يكتاتوريد كيبسته با  به صورت دست  يعنيشدند.  فيتعر يگروه خاص كيبخواهند، در 

 گريمـد طلب و ما با ه اصالح - به نام-  ميهست يگريگروه د كيشما اصولگرا هستند و ما «كردند كه  ليتحم
  واقعاً دروغ بود. ها يبند دسته نيكه تمام ا يدر حال!» ميدشمن هست

توسط  يبند دسته نينبوده است/ ا يا صادقانه يبند طلب و اصولگرا، دسته اصالح يبند دسته وقت چيه
  صورت گرفت  يدشمن جاديا يباند ماهر برا كي

 در  دست كيهمه  نكهيكار بودند و نه ا محافظه دست كيگراها اساساً  همه سكوالر بودند و نه اصول دست كيها  طلب نه اصالح
 حيصح يبند طلب و اصولگرا، دسته اصالح يبند دسته نيا وقت چيبودند. ه نظر كي يو اقتصاد يفرهنگ ،ياسيمختلف س يها نهيزم

 ةانجام گرفت كه به هم يبه صورت ،يماهر در جنگ روان يا رسانه باند كيتوسط  يبند ن دستهيا ينبوده است. ول يا و صادقانه
شد؛  جاديا يدو دسته، دشمن نيا نيشد. و بعد هم ب ليجامعه تحم يو معنو ياسيس ،يفرهنگ نيفعال ژهيو افراد جامعه به

  .دانم يم نجايفتنه را در ا ةشيساز بود. بنده ر كه واقعاً دست ييها يدشمن

 ـ  نيدروغ بود. و فقط به ا» تقلب« ةكلم نكهيبه ا شود يفتنه فقط محدود نم نيا كـه رفتـار    شـود  يمحدود نم
است كه حضرت امام(ره) در مـوردش فرمـود: اگـر     ييباال ارينگهبان جرم بس يدر مقابل شورا يرقانونيغ

فتنـه   ةشي) ر 377 و 14/370امام/ فهياست(صح االرض يمفسد ف ستد،ينگهبان با يدر مقابل شورا يكس
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لوح باز هم دارنـد   ساده ونياسياز س ياالن برخ نيكردند و هم جاديكه ا ينيبه آن اختالفات دروغ گردد يبرم
  .زند يدامن م ياختالفات موهوم و ساختگ نيبه ا

 يساز دشمن يو بخواهد اَلَك!» ميما موفق نشو خواهند يم يا عده كي: «دياالن اگر دولت محترم بگو نيهم 
ـ اگر بخواهند ا يدوست داشته باشند كه دولت موفق نشود، ول يا عده كيكند، البته ممكن است واقعاً  را  ني

ـ را بـه   ودشانبخواهند خ - بيترت نيبه ا- كنند و  انيجر كيبه  ليبدهند و تبد ميتعم ـ جر كي مظلـوم   اني
  خواهد بود. يدبع ةفتن ةشير نيكنند، ا جاديمردم احساس تقابل ا نيكنند و بعد در ب ليتبد

 انتقـاد   يانيام كه اگر از هر جر گفته ها يمذهب بچه نيب يبنده حت م؟يكن جاديا يو ساختگ هودهيچرا منازعات ب
  .ميرا تمام كن - ياَلَك يها يساز دشمن- ها يباز نيا دي. باديو هم انتقاد كن دييرا بگو شيها يهم خوب د،يداشت

 ييدو ييدر چه اتاق فكرها دينيببواقعاً  ايدرست كردند؟ آ ياصطالحات را چه كسان نيا دينياصولگرا، شكل گرفت؟ بب- طلب اصالح ت
مدون دارد،  ينظر ةپشتوان كيطلب كه از  به نام اصالح يا ياسيس انيجر كي يعني م؟يطلب دار به نام اصالح يمدون انيجر كي

ها كامالً مشخص  طلب آن را اصالح زاتيكه تما- مدون دارد به نام اصولگرا ينظر ةكه پشتوان يانيجر كياز  ايآ م؟يبرخوردار هست
   م؟يبرخوردار هست - باشد

  آنها بود  نيب يتراش يجامعه و دشمن يجا كردن نابه يمهم فتنه دوقطب يها شهياز ر يكي
 حيروز اول صـح كردن نه آن  يدوقطب نيجامعه بود كه ا يجا كردنِ نابه يمهم فتنه دوقطب يها شهياز ر يكي 

وجـود   يا يدوقطب نيچن كيبود. و نه امروز واقعاً  حيموهوم، صح انيدو جر نيا نيب يتراش يبود و نه دشمن
ـ نزد گريبا همد يگاه نهايوجود دارند، كه ا ييبا اختالف نظرها ياسيمختلف س يها انيدارد. البته جر ـ  كي  اي

ها به شـدت از   طلب مجلس هستند كه با اصالح ياسيس يها تياز شخص ياالن برخ نيدور هستند. مثالً هم
ـ بـه آنهـا نزد   يليخ ياسياز نظر س راًياخ يمخالف هستند ول ينظر فرهنگ را  نهـا يانـد. حـاال مـا ا    شـده  كي

  اصولگرا؟! اي ميطلب بدان اصالح
 چون اگر ندازنديدعوا راه ب ابانيدر خ ندهيكه در آ كنند يم ينيب شيدر واقع دارند پ كنند، يدرست م نيدروغ يها يكه دوقطب يكسان .

 نيا 88قبل از انتخابات  نكهيبه دنبالش خواهد بود. كماا جينتا نيكه ا فهمد يداشته باشد م يمطالعات اجتماع مقدار كيانسان 
ابات درست در انتخ ها يدوقطب نيا يبرا ديكه شما دار يا وهيكردند و آقا هم تذكر دادند كه ش ديتشد ها ابانيرا در خ ها يدوقطب

  .ديمراقبت كن ديبا ست،ين يحيصح ةويش د،يكن يم

  بعد از فتنه قرار دادند. گرچه فتنه و  يها حركت ةها را پشوان همان حركت - كردند ديرا تشد ها يدوقطب نيكه ا يكسان–بعد هم
  كند.  دايپ قيشود و تعم تيرشد تثب نيكه ا ميابعاد آن بپرداز نييبه تب ديبا يما را رشد داد، ول ةكرد واقعاً جامع جاديكه ا يمشكالت

  اند كرده جاديها هم سوء تفاهم ا از ضدانقالب ياريبس يبرا يمعتقدم كه حت بنده
 كـه   ديو به او ثابت كن ديريشما نپذ »مياز شما هست ريو ما غ ديهست ياله شما حزب«به شما گفت:  ياگر كس

ـ تفاوت دارد اشتبا نيا ةاو در تصور خودش دربار ـ . بـه او ثابـت كن  كنـد  يه م ـ  يكـه هـم او دارا   دي از  يبرخ
ـ ! چرا باست؟يك ياله حزب ر. مگديضعف دار ها يژگياز و يلياست و هم شما در خ يالله حزب يها يژگيو  دي
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 نيا ديكند؟ با داياختالف نظر پ ةدربار يتصور باطل كيكند و بعد هم  دايپ ياله حزب ةدربار يتصور باطل كي
 جـاد يها هـم سـوء تفـاهم ا    از ضدانقالب ياريبس يبرا ي. بنده معتقدم كه حتميها را برطرف كن سوء تفاهم

  اند.   كرده
 و نظام شد يها داشت برطرف م سوء تفاهم نيا نكهيا ليخودش را به سرعت از دست داد؟ به دل يمردم ةفتنه پشتوان انيچرا جر .

ها با  رفع سوء تفاهم يآمدند و برا دانيكه به م يعمل، برطرف شود. خوش به سعادت كسان دانيها در م سوء تفاهم نياجازه داد ا
مردم نشان دادند كه  يعنيبود.  يهر نوع سوء تفاهم انيپا يد 9 يكردند. ول يگر روشن گران تنهف هيمردم گفتگو كردند و عل

  بساط را جمع كردند.  نياز چه قرار است و ا هيقض اند دهيفهم

 و مصر  يبي. به لدينگاه كن كيو عراق  هياالن به سور افتاد؟ يم يچه اتفاق داد، يبه خرج نم - يد 9در - را يهوشمند نياگر مردم ا
 ياستكبار يها انيدر آن كشورها توسط جر يگريكه اختالفات به انواع د دياز كشورها بكن گريد يبه برخ ينگاه مين كي. دينگاه كن

  دامن زده شده است.
 يريدرگ كي »يدرب« ،ياسيس ة/ در عرصرسد يهم م »يدرب«شود، نوبت  جاديا يجو قرمز و آب يوقت

  موهوم و مخرب خواهد بود
 نيا 88سال قبل از سال  12فتنه شد. از حدود  نيا ةمقدم هاست، يافكن اختالف نيدر هم يموهوم كه نان برخ يها يافكن اختالف 

  شد.  جاديموهوم ا يها يافكن اختالف

 ـ   نيو در ا نديايب يو فرهنگ ياسياست كه عناصر س دهيوقت آن رس  ينهضت مشاركت كنند كه هر جـا كس
ـ   رنديآن را بگ يمطرح كرد، با گفتگو جلو يو اَلَك خود ياختالف ب كي  نيو به آن اختالف دامن نزننـد و در زم

  نكنند.  يدشمن باز
 ميبا هم صحبت كن ديياي: حاال بنديگو يو بعد م گذارند يشما م يهم رو ياسم كيو  گذارند يخودشان م يرو ياسم كي ها يبعض !

 يهستم و شما مذهب گرا يما مل«گفت:  يرا قبول ندارم. مثالً اگر كس ديا ما گذاشته يكه رو ياسم ني: اصالً ما امييبگو نهايبه ا ديبا
 نكهيكرد. كماا دياو را خلع سالح خواه بيترت نيبه ا!» ميهست گرا يمل اتفاقاً ما هم: «دييبه او بگو...» ميبحث كن ديياي! حاال بديهست

بماند  يباق ياصطالح در دست كس ايعبارت  كي ايكلمه  كي يحت دي. نگذارميما هست يواقع يگرا ي: ملفرمود يحضرت امام(ره) م
هم  يوقت كيشد، باالخره  جاديا يجو قرمز و آب يشد و وقت جادياختالف ا ي. چون وقتهدكه بخواهد آن را موجب اختالف قرار د

 يريدرگ كي »يدرب« ياسيس ةجذاب باشد اما در عرص يمدت كيتا  يقرمز و آب نيب يخوان يكُر دي. شارسد يفرا م »يدرب«نوبت 
  .دمملكت ضرر دار يو مخرّب خواهد بود كه واقعاً برا يرواقعيموهوم و غ

 رب ،ياسيس ةاست كه در عرص نيا تيواقعاختالف  نيو با ا ميمختلف دار يها نهيچند نوع نظر در زم ياسيس ة. ما در عرصميندار يد
 خواهند يم ياناتيجر كي. اما ميرو يو جلو م ميكن ياختالفات خودمان را اصالح م نيو با ا ميكن يو رشد م ميكن يم ينظرها زندگ
  كردن جامعه قرار دهند. يدو قطب ةنيموجود را زم يظرهااختالف ن اياختالفات 

6 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

آمدن  ديپد ةاجاز يعني يد 9از  يجامعه بود/ قدردان حيكردن ناصح يبر دوقطب يانيپا يد 9
  ميرا نده حيناصح يها يدوقطب

 9 در  حيناصح يها يدوقطب مياجازه نده گرياست كه ما د نيا يد 9از  يجامعه بود و قدردان حيكردن ناصح يبر دوقطب يانيپا يد
 ياگر جامعه دوقطب ياختالف نظرها گفتگو شود، ول نيندارد كه اختالف نظر موجود باشد و بر سر ا ي. البته اشكالديايب ديجامعه پد
  .كند يم دايمثل فتنه شكل پ ييها حركت ةنيو زم كند يم دايپ شيو آتش اختالفات افزا ها يدشمن ةشود، دامن

 كه به قول -  يابانيخ يها كنندگان آن تظاهرات اداره ايكه به مردم گفته شده بود كه در انتخابات تقلب شده است، آ يدروغ يمنها
 ينيب شياگر پ دهد؟ يبه مسجد و آتش زدن هم رخ م ةها حمل كه در آن تظاهرات كردند ينم ينيب شيپ - بوده زيآم خودشان مسالمت

در  باًياتفاقات ناگوار هم تقر نياند. ا كرده انتيخ كردند، يم ينيب شيهستند، و اگر پ ياسيلوحِ س ساده اريكه عناصر بس كردند ينم
حركت  نيكرد كه ا ينيب شيپ شد ي. كامالً مفتدياتفاقات ب نيماه ا 8- 7نبود كه بعد از  طور نيا يعنيرخ داد،  ييابتدا يهمان روزها

  بود.  ينيب شيقابل پ ني. و اشود يمنجر م يتيكور ضدامن يها حركت يسر كيدارد به 

 عدو شود سبب « نكهيقدرت را دارد. با توجه به ا نيو ممكلت ما و ملت ما ا ميكن يريگ شيپ ندهيآ يها از فتنه ميشاء اهللا كه بتوان ان
در  يستيترور اناتيقبل از شروع جر يها و تظاهرات ها ياز سخنران يو برخ ديخوب است شما مراجعه كن» اگر خدا خواهد ريخ

 يِناامن نيكم آن را به ا و بعد كم كردند يم جييكه چگونه مردم را ته نديو بب ديآنها را گوش كن يها صحبت. ديكن يمنطقه را بررس
 يستيو حركات ترور زنديبر ها ابانيو در خ اورندينبود كه از همان روز اول چندتا قطار اسلحه ب طور نيا يعنيبار رساندند.  فضاحت

  انجام دهند.  

 به كجاها  خواست يواقعاً مملكت ما را م 88 ةفتن نيكه ا ديفهم يم د،ينيمنطقه را بب يكشورها يها يناامن نيآغاز ا ياگر چگونگ
شوند كه صرفاً جنگ  يگروه اندك كي ةخورد يمردم را نشان داد و اجازه نداد كه مردم باز نيا تيكه عقالن يد 9بر  نيبرساند. آفر

  داشتند. استيو نه ك دانستند يم استيبلد بودند، نه س يروان

  


