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را چك  يو خارج يداخل يچند تا خبرگزار يشگياز خواب كه بلند شدم طبق روال هم. عمرم بود ين روزهاياز بهتر يكي 99بهشت يسوم ارد

ت توسط سپاه يماهواره نور است كه با موفقران به نام يا ين ماهواره نظاميدم همه جا صحبت از پرتاب اوليد. ا چه خبر استينم دنيكردم بب

ا به ي يماهواره نظام!. ا برقصميه كنم ياد بزنم، گريفر. دانستم چكار كنمينم ياز خوشحال. ن قرار گرفتيزم يلومتريك 425پاسداران در مدار 

ران بر كل كره يا يران است و تسلط اطالعاتيا يو نظام يقدرت دفاع يرقابل تصور براين و غياديك تحول بني» يماهواره جاسوس«عبارت بهتر 

ه يهمسا ياز كشورها يكيدر  يسات نظامياز فالن تاس يعكسبردار يبرامثال روز يكه اگر تا دشود باور كرد چگونه مي. كنديل مين را تكميزم

شرايط حاال بگيريم، ها ها و فنسبوته يالباز النصفه و نيمه چهارتا عكس كرديم تا و جاسوسي استفاده مي يتيده امنيچيستم پيك سياز د يبا

و كوچه پس سر آنها  ياز باالو  كاياز دل آمرتر و لومتر آنطرفيچند ده هزار كفاصله از  يم حتيكه بخواه يلميهر عكس و فطوري شده كه 

و صرفا ار باال يار بسيت بسيفيو با دقت و كروي ميز در داخل حياط كاخ سفيد و پنتاگون و يادداشت و از فنجان قهوه  هاي شهرهاي آنهاكوچه

شير ما كه يك زماني در جنگ عراق، نميتوانستيم آنطرف رود كارون و بهمن. چيزيست ماوراي تصور براي ما .م گرفتيخواهظرف چند دقيقه 

چقدر . ز استيانگ چقدر شور. ز استيا چقدر غرور انگيخدا. ايمهاي دشمن را رصد كنيم حاال به كجا رسيدهرا ببينيم و تحركات و جابجايي

كه در فاصله  رستدبه فضا بف ينظامد كند حاال ماهواره يتوانست توليم خاردار نميروز سيكه تا د يك كشوريشود يمگر م. است يباورنكردن

ن را در يزم كبار كرهي !!قهيدق 90ده و هر ين چرخيبه دور زم! لومتر بر ساعتيهزار ك 27با سرعت ن مستقر شده و ياز سطح زم يلومتريك 425

 يبعض. ميقتا چقدر حال كرديحق .شده را ارسال كند يران عبور كرده و اطالعات جمع آوريا يسه بار از باال يمختلف دور زده و روز يايزوا

. شونديمرده بدنم زنده م يسلولها. كنميم ن ماهواره را دنبالير حركت ايمس /http://fazajoo.comت يرود از سايام سر موقتها كه حوصله

سازان ايران، اين اي كاش فيلم .كنميعشق م. كنميزوم م. دارد يبه به چه لذت. كايسر آمر يشوم تا برسد بااليوقتها منتظر م يبخصوص بعض

. خودمان را متوجه اين تحول بزرگ كنندابهت نظامي را در قالب چندين فيلم داستاني يا سينمايي اوال به رخ جهانيان بكشند و دوما مردم 

اقعا ممنون مجاهدان و دانشمندان سپاه و. خيلي از مردم و جوانان ما و حتي قشر دانشگاهي ما هم در باغ نيستند كه چه اتفاق بزرگي افتاده

وسته و يمخلصانه، مثل ساعت، پ يشود ولياد ميز يمهريهرچند به آنها ب. زانين عزي، نعمت و بركت هستند ايرانيران و ايا يچقدر برا. ميهست

، انگيزه مغرور اشرافي كدخداپرست افتادهبيهوده يه مشت غربزده خودباخته وارفته فرتوت بيمملكت به دست كه  يدر دوران. كننديق كار ميدق

اولين كسي باشد كه د يكشور كه باس جمهور ييد باورش سخت باشد كه ريشا. نندكمجاهدانه كار و تالش ميكه اند پيدا شده يك عده آدمي

ا سپاه يگو .ديگويك ميتبرو اكراه، ساعت و به زور  24است كه بعد از  ين نفريد، آخريك بگويتبر يم ملين پروژه فوق عظيبه دست اندركاران ا

 بخل و حسادت وچيزي جز  كارشانكه تنفرانگيزي  پرستان و كدخداپرستانغرب يست در گلويست در چشم و استخوانيآن، خار يتهايو موفق

ن ياز ا يچ خبريه. زدم يهم سر يمجاز يبه فضا. بيهودگي و جنگ رواني و شايعه پراكني عليه رقيبان و شوهاي نمايشي بيهوده نيست

و با پول  يرانيو فرهنگ ا يرانيران و ايمال كردن امت لجنيكه به ق ياصغر فرهاد يدوزار تنديسك يكه  يافراد. ت بزرگ نبوديموفق

!. خود برگشتندمغزي و مرگ ذهني  يگفتند ظاهرا دوباره به كمايك ميبهم تبروار و ديوانهمه يبدست آمده را سراس يو قطر يعرب يشركتها

 يم وليپرستيم) يا خارجي يداخل(كنند ير ميرا كه ما را تحق يكسان. كنيمعمل مي» !و عقب افتاده يجهان سوم«چقدر  ييجاها كيواقعا 

ن ياز دوستان در ا يبا تعداد .ميكنيمو تحقير  يياعتنايم و بينيبيكنند را نميو زنده م يابيما را باز يخيرا كه غرور لگدمال شده تار يكسان

 ين آدمها اگر وجدان و مروت و غرور مليواقعا ا. كشور است!! يگفتند سپاه عامل چپاول و غارت و عقب افتادگيم. ميكردينه صحبت ميزم

ها بايد خود را در زندگي چپاولگري هستند، خب اين دزدي اگر اينها واقعا آدمهاي دزد و. ندارند، چشم و گوش و عقل و شعور كه احتماال دارند

بينيم كه اينها نه ماشين چندصد ميليوني دارند، نه خانه ميو آشنايان و دوستان  همسايگانوقتي در متن جامعه و اقوام و . آنها نشان دهد

البته !! كند كه اينها دزد و غارتگر هستند؟كدام عقل سليم باور مي... اروپا وكانادا وجكوزي، نه فرزندان تحصيل كننده در آمريكا و  داراي سونا و



اينها و  توان اين را عموميت داد چونگر داشته باشد حتي در سپاه ولي به هيچ وجه نميممكن است آدمهاي فاسد و اختالسقشري  هر

و زان ين عزيهم يايپو يتوسط دستان توانمند و ذهنها يعمران يمل يهان پروژهيترميامروز عظ .استهايشان جلوي چشم مردم زندگي

سپاه  ياز خدمات عمران يكيكوره است كه از امروز كدام شهر و شهرستان و روستا و دهات. شودياجرا مخصوصي همكار آنها بخش  پيمانكاران

شد يها سپرده ميد به خارجيكه اگر سپاه نبود مطمئنا با... و  يرسانو برق يآبرسان يهاهم، پروژيعظ ي، سدهامنتفع نشده باشد؟ جاده، اتوبان

در همين صنايع دريايي خودمان كه  .يرانين ايمهندس ير و خودباختگيكار شدن و تحقيمت بيو به ق يهنگفت چند برابر يهانهيآنهم با هز

را كه يك زماني بزرگترين شركت ) صدرا(تعصب داريم، همگان ديدند كه چطور يك عده آدم پلشت، شركت صنايع دريايي ايران نسبت به آن 

اختيار صدرا را  ،هايش را تاراج كردند تا اينكه سپاههاي آن را فروختند و دستگاهصنعتي ايران بود را به مرز ورشكستگي كشاندند و حتي زمين

تر اين واقعيات روشنچشمان خود را بسته و چگونه آدمها . و بازيابي گذشته پرافتخار آن هستيم زونروز اف در دست گرفت و امروزه شاهد رشد

ن پاسداران يار ازقلب، سپاسگ ميشه از صميمن هم مگر اين مثالها، يكي و دوتاست كه كسي از آن خبر نداشته باشد؟!! بينند؟از روز را نمي

 يك تبديل بهدر هر جمعي ظاهرا بدبختانه بدگويي از سپاه  .باشد يگريجور دبعضا بوده و هستم هرچند جو جامعه  هن و فرزندان پاك وطنيم

بارها خواستم از مشاركت در اين بحثها . افراد دانشگاهي كه طبقه فرهيخته و بيناي جامعه هستند برخي بين پرستيژ و كالس شده حتي در

شنيدن برخي حرفهاي نابخردانه و كوركورانه و تقليدي ر دادن وقت است ولي بعضي وقتها ده و فقط اي نداردپرهيز كنم چون كوچكترين فايده

  . زندخودش را ميفايده و آخر سر هم هركي حرف ساعتها بحث بي. برايم سنگين است

شود يك بال را صد بار بر سر آنها آورد و تاريخ را برايشان تكرار گيرند و مي، درس عبرت نميتاريخ هرگز از سوم گويند مردم جهانميها اروپايي

نحسي و و شادي براه انداختند كه عامل  هلهله ،را كشتند، مردم در شهرها و روستاها »اميركبير«گويند كه وقتي مي. !كم و كاست، بيكرد

هيچ كسي به قتل او  ،در كل مملكت .!!بين رفت از ...حصبه و وبا و پيسي و  عامل خشكسالي و. بين رفت مردم ايران از الكتف بدبختي و

خب  .دانستندمي ايرانچون او را عامل فالكت  ظاهرا همه خوشحال بودند. هيچ كس. نكرداو اقدامي خونخواهي براي  ي نكرد وو تجمع اعتراض

گويند سپاه ابرها آيد ميوقتي سيل مي !كرده سپاه سالح جديد آزمايش گويندمي آيدوقتي زلزله مي. امروز هم ما نوادگان همان آدمها هستيم

از ويراني و زندگي مردم شود آيد و پشت سدها جمع ميوقتي سيل مياما . گويند سپاه سد ساختهشود ميوقتي خشكسالي مي!! را بارور كرده

- معرفي مي كه ديروز، اميركبير را عامل فالكت مردم ايران هاييدقيقا همان .سكوت محض است. كندكس تشكري نميهيچ كندنجات پيدا مي

تر از آن هستند كه فرق خادم وخائن را بفهمند و از هوشكنند مردم ايران كمكنند چون تصور ميكردند، امروز همين كار را در مورد سپاه مي

و  انداله، هزاران اميركبير در گوشه گوشه ايران سر برآوردهم مسيحايي روحو ديروز ما در اين است كه با د منتها فرق امروز. تاريخ، درس بگيرند

 .كنندما ايرانيها را ترميم ميو تحقير شده و غرور باستاني لگدمال شده  هاي مختلف هستنددر حوزه رسانيمشغول خدمت ،منت و استواربي

ن بار بعد از ياول يبرا ييكايگاه آمريك پاي ين سال گذشته را فراموش كنم؛ شخم زدن موشكيتوانم افتخارات همينم يرانيك ايمن به عنوان 

بازداشت كردن  يج فارس به تالفيدر خل يسيانگل يگروگان گرفتن كشت -)فتاديدر دوران جنگ سرد هم اتفاق ن يحت كه(دوم  يجنگ جهان

ن را خنك كرد يدر كره زم ياها شد و جگر هر انسان آزادهيسير شدن و كوتاه آمدن انگليدر جبل الطارق كه موجب تحق يرانينفتكش ا يكشت

خ پر از يامروز، بلكه تار يهايرانيده دارم كه نه تنها ايمن عق. ن پرتاب و بدون شكستيآنهم در اول يماهواره نظامن يو حاال هم پرتاب موفق اول

م و تشكر فرود يزان سر تعظين عزيد خالصانه در برابر اقدامات بزرگ ايران باينده ايآ يهاران و نسلير ايساله اخ 400 ير و عقب افتادگيتحق

ا يگر، دنياز طرف د. د شدنندگان ما خواهيفرزندان و آ ين الملليشت و غرور بيمع اقدامات امروز، باعث بهبود اقتدار ود چه آنكه اثرات نآور

ارد يليچند صد م يهاگر با بودجهيد يكه كشورهايكند در حاليت مينهمه كار و فعاليانگشت به دهان مانده كه سپاه، چگونه با بودجه محدود، ا

روز اول كه . آنها حضور داشتم يهارمجموعهياز ز يكيبصورت مشاور در  يك زماني. )دهندنميشايد هم يا ( دهندميبه زور انجام  ينظام يدالر

انجام به سرن كار را ينها عمرا بتوانند ايش خودم گفتم ايپ. اندب را استارت زدهيك كار عجيدم كه يرا د ياكار و كم تجربهرفتم، جوانان تازه

به قول . دارنديرا از سر راه خود برم يخود، هر مانع يو همت واال يروزدانشمند، با كار شبانه ين جوانهايدم كه ايد يبعد از مدت يول. ندبرسان

. گذاشتند وسطيك هندوانه ميعصرانه هم . كردنديواقعا خالصانه كار و تالش م. بدون وقفه. شب 10بعضا تا . كننديكار م» يلودر«معروف، 



هم  يالبته انتقادات. و كامال دوستانه يا، علميط جوان، پويك محي. گشتند سر كار خوديو برم و خوش و بش ميكردند دنديخنديخوردند و ميم

شد ياصال باورم نم. دميآنجا را پرس يهادو تا از بچه يكيحقوق . شديز باعث توقف آنها نميچ چيه يران خود داشتند وليستم و مديبعضا به س

شب كار  10تا  يازهيانگ گر بود، چطور و با چهيد يدولت يسانس در سازمانهايك فوق ليد كمتر از نصف حقوق يز كه شاين حقوق ناچيكه با ا

دم چرا من يپرسياز خودم ممملكتي كه اينها را دارد چه كم دارد؟  .يو ستودن يت، دوست داشتنيبه غا يول. دميديم يبيعج يآدمها!!. كنند؟يم

گفت كه از ما  يبه شوخ روزيك ير گروه يمد. آنجا رفتميشرت ميو ت يشلوار ليك با . يو نه ظاهر ينها باشم؟ نه فكريتوانم مثل اينم

تر با هماهنگ يلباسم كمدر آن محيط، كردم بعد از آن  يدم و سعيموضوع را فهم. كند؟ين مشخصات با شما كار ميبا ا ياند فرددهيپرس

چيزي كه بعضا متن جامعه . به هر حال اينها هم محيط و پوشش خاص خود را دارند و قابل احترام است. اعث سوال نشودمجموعه باشد و ب

به قرارداد  يازير پروژه خواستم كه اگر ممكن هست ارتباط من با دوستان حفظ شود و نيقرارداد، از مد يدر انتها. كندپذيرد و درك نمينمي

آنها  يو خود را قاط يها رفت و آمد كنيكن با آدم حساب ي، الاقل سعيستين ياگر آدم حساب": گفتياز علما كه م يكيبه قول . ستين يگريد

ن يشنوم كه ايم يدانشگاه يهاطيمن سخت است كه در متن جامعه و بعضا در مح يبرا. "!كنديط اثر ميمح. يد تو هم آدم شديشا. يكن

ت يكه كار و ن ييجا .كننديع ميضاا ينند يبينمدانند و خدمات ارزشمند آنها را يفاسد و چپاولگر مرا دزد و د يو مفمخلص  افراد خالص و

سال  40ران كه يا ين خودروسازيشود هميو فساد باشد، م يكارهم كه پول و دغل ييشود و جاين مياش همجهيان باشد، نتيخالصانه در م

ها و يو مونتاژ و التماس فرانسو يكاريفقط كپ .ينيشرفت و غرور آفريغ از تحول و پيدر يكنند وليزنند و چپاول ميهست در پول غلت م

 !!هاي نجومي مديران خود را حق آنها از سفره بيت المالعرضگي نظير ندارد ولي حقوقشود اين دولتي كه در بيمي .هاياها و كرهينيچ

به . اين تفاوت از زمين است تا آسمان. ها و عملكردهاتينست تفاوت نيا. كنددفاع مي هاو از آن تصور كرده!!! "اير نظامذخ"و آنها را دانسته 
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