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 ریاز فتنه اخ یاتیجزئ
 ساالر آبنوش سردار

 
 یدارد دستش را م یو هرکه در خدمت نظام گام برم میهست تیوال لیکشور گفت: ما در ذ جیسازمان بس اتی/همدان فرمانده عملسنایا

 .میرا مشخص کن فشانیتکل دیکنند با یم یکه رانت باز ییو آنها میبوس

 
 یدادهای)ع( شهر همدان، بااشاره به روطالبیبن اب یمسجد عل دیشه ۵۲ ادوارهیآبان در  ۳۰ساالر آبنوش شامگاه پنجشنبه  سردار

نظام و انقالب وضع حمل کرد و خوشبختانه نوزاد آن در لحظه  هیعل یاریتمام ع ی، اظهار کرد: جنگ جهان۹۸کشور و فتنه  ریاخ

 .تولد فوت کرد

 
و  کایها تا آمر ستیونیشکل گرفته بود و از صه یواقع یبه معنا نیاطیائتالف ش میفتنه بود ریکه درگ یساعات نیافزود: تا آخر یو

 .میبه دست آورد یادیها اطالعات ز ییها و بازجو یشکل گرفته و با هماهنگ یعربستان معجون درهم

 
امام زمان)عج( نبود، اضافه کرد:  اتیاز توجهات خدا و عنا ریغ یزیدفع فتنه چ نکهیا انیکشور با ب جیسازمان بس اتیعمل فرمانده
 یلیجرقه بودند تا کشور را نابود کنند که اطالعات تکم کیشکل گرفته و فقط منتظر  یدر فتنه جار یبیو غر بیعج یها یهماهنگ

 .شد هدپس از اعترافات اعالم خوا

 
فتنه گفت:  اتیدرباره جزئ زد،یگروه ها بهم بر نیا دهیچیپ یتا سامانده قطع شد اما باز کمک شد ریبا تأخ نترنتیا نکهیا انیبا ب یو

به  میمواجهه شده بود یخاص یو سازمانده یبار با هماهنگ نیاول یدر نظر گرفته بودند و برا رانیفتنه گران کشتار را نصف ا
و  دندیبر یقفل ها را م نیکه سخت تر ییها یچیو هوابرش ها و ق میبود دهیآنها را تا به حال ند لیکه وسا دداشتن ییها فیک کهیطور

دفعه کل کشور را  کیبود که  یدیو جد بیعج دهیرو پد نیکردند از ا یشدند بالفاصله آتش زده و غارت م یهر جا که وارد م

 .فراگرفت

 
که در صحنه  یکرد: به عنوان کس دیبود، تأک یگرید فتنه، فتنه نیبودم اما ا دهیمعجزه ها را در فتنه و انقالب د نکهیا انیبا ب آبنوش

 یهمدان اغتشاش تمداریهستم و در شهر وال یسپاه افتخار کردم که همدان نگیتوریبودم معتقدم فقط خدا ما را نجات داد و در اتاق مان

 .وجود نداشت

 
که همه ما  مییگو یدفاع کردند، درپاسخ م نیبنز یاز رخداد گران یمعترض هستند که چرا مقام معظم رهبر یاظهار کرد: برخ یو

فتنه گران محقق  ینبود خواسته ها یمقام معظم رهبر ریبودند و اگر تداب یدر معرض ناراحت شتریاز ما ب شانیاما ا میهست یدر سخت
 ریبا تدب شانیااعتراض خواهند کرد که  فیبه خاطر فشار به اقشار ضع یکردند که رهبر یگمان م ودشد چرا که در محاسبات خ یم

 .نقشه آنها را برمال کردند

 
به دفع فتنه کرده است، خاطرنشان کرد: تمام هدف شهدا اطاعت و دفاع  یکمک بزرگ یرهبر مدبر نیوجود چن نکهیبرا دیبا تاک یو

 .خواهد بود تیاز وال ییجدا یتوطئه ها برا نیاست بنابرا تیدفاع از وال یستادگیدر ا رانیبوده و رمز مردم ا تیاز وال

 
کشور ما است،  تیدر حال رصد وضع کسرهی ناید نکهیا انی)ص( با باءیخاتم االنب یکننده قرارگاه سازندگ سابق هماهنگ معاون
 شیاست را در پ یاسالم نیکه آخرش تمدن نو یاساس یویساله را پشت سر گذاشته و سنار ۴۰ تیوضع رانیکرد: انقالب ا حیتصر

 .نخبگان هستند انیاد نیف شدن دارد که مخاطب ایدر حال تعر یگفتمان جهان کیدارد و 

 
 نیو متفق نیمتحد نیاول و دوم ب یکرد: جنگ جهان حیتصر م،یسال پشت سر گذاشت ۴۰ نیا یمختلف را ط یقائله ها نکهیا انیبا ب یو

 یکه دارند اصطالح جهان یابرقدرت ینبوده اند اما به علت خو یکشورها در آن حضور داشته که جهان تیدرصد جمع ۱۶بوده و 
در  م،یداد ریکشور اس ۲۱وقت تبادل آزادگان از  کهیبود به طور یآنها دفاع مقدس ما جنگ جهان قابلآن درنظر گرفته اند، در م یبرا

ا ساختار جوان ب یداشته و در طرف مقابل نظام یمال بانیکشور پشت ۹۴داده بودند و عراق از  رویکشور به صدام ن ۳۴آمار ثبت شده 

 .و کم تجربه و نو انقالب قرار داشته است

 
و چند انبار  میبست رانیا یخاردار را بر رو میس یو حت میخواست به او داد یشدند که هرچه صدام م یافزود: دشمنان ما مدع آبنوش

کشور  ۸۶شد،  لیبر ما تحم یابتین یمختلف و جنگ ها یها منفجر کردند پس چگونه آنها شکست خوردند. فتنه ها یمهمات را نفوذ

 .میکرد یستادگیدر برابر دشمن ا «نیاحسی»شعار  کیپشت داعش در مقابل ما قرار داشت و ما با 



حق توحش از کشور  رانیبودند که مستشاران ما در ا لیملت آنقدر ذل نیسال قبل ا میو ن ۴۱» ندیگو یخاطرنشان کرد: دشمنان م یو
نسبت به  یشتریما ارزش ب یکردند و سگ ها یمردم سکوت م میزد یم بیپادشاه آنها را آس ایمراجع  نیگرفتند و اگر باالتر یم

 یآنها آدم ها هیعلم یدر حوزه ها م،یکرد لیتحم یسخت یها میتحر م،یکرد دینخبگان آنها را شه قالبمردم آنها داشتند و پس از ان
اول انقالب  یدر سال ها یروند حت یجلو م نهیبه س نهیس نهایا طیشرا نیا بااام میکرد لیسقوط نظام را تحم یکارها م،یگذاشت ینفوذ

 «.فرستادند شیسال پ ۱۴۰۰کار آوردند و شماها را به  یشدند که آخوند را رو چارهیب رانیگفتند ملت ا یم

 
را  ییو ماهواره ها یمجاز یسال پس از انقالب اشاره کرد و ادامه داد: آنها فضاها ۴۰ یط رانیمقام مسئول درباره افتخارات ا نیا

به  میهست ایدن یاز بعد نانو عبور کرد و اکنون جز هشت کشور هسته ا رانیاما ا رندیرا بگ رانیمردم ا یبر ما غالب کردند تا جلو
 کایدر هوافضا آمر م،یدیهم به آب سبک رس نیهم به آب سنگسال  ۳۰ یشدند و ما ط یهسته ا دیطول کش لسا ۱۵۰آنها  کهیطور

دست  یباالتر از همه کشورها به صنعت موشک رانیکرده بود اما ا دیرا تول ییدانست و موشک ها و پهپادها یخود را مالک هوا م
ساخت ناو را داشتند و  یادعا ایدانند، در صنعت در یاز همه م رتررا ب رانیا ینقطه ا یدر دقت موشک ها کهیبه طور افتهی
 یلومتریک ۲۷دشمنان برد  یموشک ها کهیما هستند به طور رنظریز یعالم بروند به صورت نقطه ا یدشمنان هرجا یها ییایردریز

 .دارند یلومتریک ۱۲۷برد  رانیا یو موشک ها ییایردریز

 
بود،   لینداشت و ذل یامت امام و راهبر نی؟ اداد چگونه آزاد شده است یملت که حق توحش م نیا ندیگو یافزود: دشمنان م یو

 .امت و امام بوده است وندیهمه قدرت پ نیرمز ا مییگو یاست؟ و ما م دهیدرجه رس نیچگونه به ا

 
چه  دیبدان دیکن یرا تحمل م رونیدرون و ب یها و توطئه ها از نامردها یاگر گران د،یکش یم یخطاب به مردم گفت: اگر سخت آبنوش

 منیشوند، در  یبلند م شانیبه احترام نام ا دیآ یم یاسم مقام معظم رهبر یوقت هیجرین یعنی قای. امروز در قلب آفردیده یم یا نهیهز

 .است دهیو اقتدار رهبر ما مرزها را در نورد تیمحبوب نیکنند و ا یم قاومتبه عشق رهبر ما م

 
از  یهمدان دیگفت: شه یهمدان دیسردار شه یها یژگیو و اتیصوصکشور در ادامه با اشاره به خ جیسازمان بس اتیعمل فرمانده

دانش  یوقت مدع  چیبحران توانست فتنه را جمع کند، او ه تیریدر تهران ما را جمع کرد و با مد ۸۸لحظه اول انقالب در فتنه 
بزرگوار، اخالص، صداقت و  دیشه نیا تیهمه محبوب نیدادند و علت ا یسخنان او گوش م رنبود و دانشمندان در براب کیکالس

 .بوده است تیاطاعت محض از وال

 
 یکشور به جوانان، ادامه داد: معلمان ما کجا هستند؟ چرا عظمت و بزرگ یها یافتخارات و توانمند یبر الزام معرف دیبا تأک یو

 .جوانان را روشن کنند دیما با دیمعلمان و اسات ند؟یگو یکشور را نم

 
 یم میکنند؟ گفت لیخواهند ما را ذل یم انیخواهد ما را به ذلت بکشاند، اظهار کرد: چرا آقا یم یدشمن از هر راه نکهیا انیبا ب آبنوش
ها ممکن است و  یو به دست خارج ستیساختن کار ما ن شگاهیو نگذاشتند چون معتقد بودند پاال دندیخند میبساز شگاهیپاال میخواه

ها ساخته اند تا  میو تحر یفارس را با دست خال جیمنطقه با عنوان ستاره خل شگاهیپاال نیخاتم امروز بزرگتر ارگاهفرزندان ما در قر

 .را مطالبه کرد یبا مقام معظم رهبر دارید شگاه،یطرح در پاسخ به پاداش ساخت پاال نیبسازد و مهندس ا نیگاز بنز قیاز طر

خوانند، گفتند  یدانند و ما را نوکر و سرباز م یکه خود را ژنرال م نهایا میساخت یرا م شگاهیپاال یکرد: وقت دیمقام مسئول تاک نیا
از قدرت ما در تعجب  شگاهیو پس از ساخت پاال د؟یکن یچکار م یبدون وجود قطعات واردات د،یانداز یشما پول مردم را دور م

 .ماندند

 
مردم  شتیگرفته چرا در مع یشیرد و در ساخت نانو از همه کشورها پکه موشک نقطه زن دا یسوال که دولت نیدر پاسخ به ا آبنوش

که اهل ابداع و  میدار یاست اما جوانان لیگوشه آن عل کیبا مشکل مواجه است؟ گفت: اندام کشور به طور همگون رشد نکرده و 
 یشوند و صحبت ها یو اعتکاف حاضر م نیاربع ییمایها هستند، در راهپ یهمدان نیاز جنس حس ستند،یبوده و اهل رانت ن ینوآور

 .دانند یدانند بلکه فرمان م یرا موعظه نم یمقام معظم رهبر

 
کنند  یم یکه رانت باز ییو آنها میبوس یدارد دستش را م یو هرکه در خدمت نظام گام برم میهست تیوال لیادامه داد: ما در ذ یو
 .میلس بفرستپاکان را به مج دیو با میرا مشخص کن فشانیتکل دیبا

 
 میشد روزیها پ نهیکرد که در همه زم یدواریابرازام انی)ص( در پااءیخاتم االنب یکننده قرارگاه سازندگ سابق هماهنگ معاون

 .میموفق شو تیاز وال یرویاز شهدا و پ یبا تاس زین یدر حوزه اقتصاد میدواریام

 امیپ یانتها


