
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

  اول قسمت مستند داستانی عاکف

 از رپ ساعتم شیشه زیر چون بود چند نمیدونستم ساعت. بیرون کشیدم شهر های فاضالب توی از خودمو کثافت و گند هزار با و زخمی

 !میکشید تیر بدنم. بود فاضالب لجن

 سوری های بچه از محمود کاظم که ای کوچه سر رسیدم. میخز که منم. شدن شهید هامون بچه از تا چند. بمیرم همونجا داشتم دوست

 .بودم شده زخمی همونجا منم و بود شده شهید

 و بود دود همش. کردم چک برمو دورو. سمتش رفتم. ماشین یه به افتاد چشمم. بود خرابه جا همه. بودم فاضالب توی روز شبانه سه

 .جنگی تویوتای سمت گرفتم فوری ،داشتم رگباری 21 آکا اسلحه یه و ماشین سمت گرفتم رو قوه چراغ  مه خست چشمای اون با. سیاهی

 دمش که مطمئن. نباشه چیزی انفجاری ی تله ببینم کردم بررسی جارو همه قوه چراغ با اول. نکردم باز درو. داخلش افتاده جنازه یه دیدم

 منو یشدچ که بماند. هست سعوی پالکش دیدم کردم بررسی ماشینو پالک. بود تکفیری یه جنازه. بیرون کشیدم رو جنازه. درو کردم باز

 !افتادیم گیر اونجا ها بچه

 هک بدونید قدر همین فقط. بودند زده مقاومت های بچه رو منطقه. شد روشن راحتی به شکر رو خدا. میومد کار به سعودی پالک با ماشین

 کالً ها داعشی که رو منطقه اون زدن ،ها بچه به بودیم داده رو گرا منتهی. خوردیم کمین به برگشتن موقع درگیری و شناسایی از بعد ما

 چند منتهی !عجیب شدم زخمی منم. شدند شهید حسین و عرفان و ابورافع و امیر تن به تن های درگیری توی. بودند منطقه اون توی

 ... و بشه عادی اوضاع تا کردم زندگی زمینی زیر فاضالبای توی هم رو روزی

 تاسار یا. برم سمت کدوم از کردم بررسی. بیرون آوردم شلوارم زانوی روی جیب از رو نقشه. شدم ماشین سوار و بیرون انداختم رو جنازه

 رایب قرارگاه و محور های بچه با بگیرم نمیتونستم هم ارتباطی هیچ. نه یا داره وجود هم سومی راه نمیدونستم. جاده این ته شهادت یا بود

 .نجاتم

 تا زحمت هزار با. بود مونده که فِشنگی تا هشت با 21 آکا اسلحه یه و بود نقشه یک سالحم تنها .سوخت و بود رفته آب توی بیسیم چون

 .فاطمیون های بچه به رسیدم روزگار خوب از. آبادی یه به رسیدم و اومدم جاهایی یه

 ودب داده بهمون سوریه دولت که ترددی کارت بود زحمتی هر به. ماشینمو کردند محاصره. هستم داعشی کردند خیال رسیدم که موقعی

. دبو مهم خیلی کارت این. هستم خودی من فهموندم بهشون و بیرون کشیدم زیرم لباس توی از داشتیمو جا همه رو سالح با تردد حق و

 دنددی کردند چک سوریه خاک در مستقر ایرانی های بچه با کدشو و کارت هم اونا. دارم ملیتی چه و هستم کی من میفهمید کسی نباید

 .حلب توی خودم مخفیگاهِ به رسیدم خالصه. م ایرانیَ من.  درسته

 متس رفتم پیاده. بود سعودی پالکشم چون. ببرم نبود صالح. مخروبه نیمه ی  خونه یه توی مخفیگاهم، از قبل متر 211 گذاشتم ماشینو

 مستقیم. االب رفتم. نبود خبری الحمدهلل و گشتم زمینو زیر اول. داخل رفتم داشتم، که کمی تیر همون با رگبار روی گذاشتم اسلحمو. خونه

 .کنار زدم لباسارو ،کثیف دست همون با و لباس کمد سمت رفتم

 

 ....دارد ادامه ✍

 دوم قسمت مستند داستانی عاکف



 !بود اتاق یک کمد پشت چون. داخل رفتم و خودم سمت کشیدم محکم کمدو داخلی چوب 

 ندچ بود شده قطع باهاشون ارتباطم چون. نگران و بودن منتظرم انگار. شدم آنالین و برداشتم تاپو لب. کار میز سمت رفتم راست یه

 ما ،دور راه از مجازی ارتباطات توی!! بنویس یعنی فرستادن اونا هم نقطه یه دیدم ثانیه 21 از بعد!! براشون).( فرستادم نقطه یه. روزی

 .میکنیم صحبت رمز با ها امنیتی

 :نوشتم دادن نقطه با منو ی نقطه جواب اونا اینکه بعد

 ...پدر ام کرده درت به در که ام شرمنده

 :نوشتن

 ...است خون تو فراق از همه چشم که بدان  : 2111/111

 .شدند نگران ایران از روز چند این توی شدم متوجه

 :دادم جواب

 .نیست ماللى ام، زنده: برسان دوستان به/  است زندگى نشان خود اگر کشیدن نفس  : 111/2111

 :نوشتن

 .رفت و غلتید نگه دست از تو تماشای در/  انتظار چشم به پروردم که اشکی گوهر  : 2111/111

 

 اسناد اطربخ اسکورت تا چند با و میگرفتم پاسپورتمو باید. بودند منتظر ما های بچه و ایران سفارت رفتم می باید. شدم متوجه منظورشو

 .وطن سمت به بیام پرواز با مستقیم تا فرودگاه مدمومی امنیتی اطالعاتی سری و مهم

 :دادم جواب

 آیم می تو پیش کنم، وا پر ای گوشه هر از که/  جلدی کفتر چون ام کرده خو تو انس بام به:  111/2111

 :نوشتن

 ...ببینمت حسابی که بیا فقط اما/  ببینمت خوابی به شبانه قانعم من  : 2111/111

 .سوریه از میرفتم فقط باید که فهمیدم

 .ایران  داخل های بچه 111 و بود من کد 2111: نکته

 کشیدم پام ی ماهیچه توی از ور تیر...  و پَنس مثل بهداشتی وسایل با  و کردم روشن اتاق همون توی آتیش یه فوری و بستم پاهامو

 ریدمپ مخفیگاهم پشتی دیوار از و کردم جورو  جمع هامو وسیله. ایران سفارت سمت برم تا بستمش محکم ،مشکی دستمال یه با و بیرون

 و گیرهب تحویل منو هامون بچه از یکی تا سفارت سمت به برگشت برای بودم کرده شناسایی قبالً که راهی از  کردم حرکت و بیرون زدم

 .وطن سمت بشم عازم بعدشم



 میکردم یزندگ بینشون روزانه من. بود تصرفشون تحت و بود مستقر اونجا داعش که بود هایی ازمحله یکی توی مه خون نشه باورتون شاید

 .داشتم حضور تشوناجماع نماز در و بودم اونها بین در و

 ...بود سوریه برای کوتاه خط چند این

 ...ایران اینجا اما

 و طومان خان و حلب اتفاقات خاطر به. بودم کالفه و خسته خیلی. بودم برگشته بود سوریه خاک توی که مرزی برون عملیات از تازه

 و ها مرد برای که مسائلی و زده جنگ کشور این ی دیگه روستاهای و شهرها و دیگه جاهای و مَریَمِین  و المیادین و دیرالزور و قنیطره

 .بود اومده پیش ها بچه و ها زن

 ...دارد ادامه ✍

  سوم قسمت مستند داستانی عاکف

 ثیرأت تحت نباید و باشه برخوردار باالیی ی روحیه از باید اطالعاتی نیروی یک !میخورد هم به آدم هرچی از حالم شاید اوقات گاهی

 .بودم برخوردار باالییی  روحیه از داشتم که امنیتی وظایف خاطر به منم. بگیره قرار احساسات

 اب زندگی اونهم از قبل و بود اروپا قلب در بعضاً و خاورمیانه یعنی آسیا غرب در مرزی برون و مرزی درون اطالعاتی کار سالها هم دلیلش

 .میشکنه دلم و کنم کنترل خودمو نمیتونم جاهایی یه و هستم آدم منم هرحال به ولی. امنیتی دوستان

 !بگذریم

 .دنبالم اومدن اداره پرادوی با معاونت دستور طبق بهزاد و سیدرضا، تهران خمینی امام المللی بین فرودگاه رسیدم وقتی

 سیدرضا از کمی دست هم بهزاد. هست مَشرِبی خوش جوون خیلی سیدرضا. شدم ماشین سوار سریع ،کردیم علیک سالم اینکه از بعد

 .نداره

 .شد باز احوالپرسی و سالم از بعد صحبت سر

 یمواصل اسم تاییشون چند اینکه با سالهاست هم تشکیالت های بچه و هست من سازمانی اسم عاکف؟ )بود چطور یترموأم عاکف حاج  _

 میزنند.( صدا اسم این به منو، امنیتی اقتضای و خودشون عادت و من میل طبق ولی میدونن

 ...میگفتم داشتم

 ؟بود چطور یترموأم عاکف حاج پرسید ازم سیدرضا

 .میشه دنیا توی جنایتی چه داره هستی آگاه و تشکیالتی و کار توی که خودت !جان سیدرضا برم قربونت+ 

... و اردن و ترکیه و قطر و سعود آل و یلئاسرا و آمریکا که خسارتی این ،کمِ کمه. س پیچیده سوریه وضعیت خیلی حاجی: گفت بهزاد _

 ...بِایسته خودش پای روی دوباره سوریه تا بره می زمان سال 21 تا 21 حداقل، زدند کشور این به داعشی های زاده حروم این طریق از

 رتباطا  تا بزنه رو سوریه میخواد آمریکا. هست اهلل حزب های بچه و لبنان با ما ارتباطی راه سوریه که اینه هم دلیلش، جان بهزاد میدونم+ 

 ونهبت تا کنه خالی رو ایران دور و کنه تجزیه ور عراق هم بعدش و کنه مینأت طرف اون از ور یلئاسرا امنیت و کنه قطع مقاومتو خط با ما

 !داعش با بلکه ،نه مستقیم البته !بزنه ایرانو تر راحت



 حساب به سوریه و لبنان اهلل حزب و ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام برای خوبی امتیاز میتونه ،سرکار اومده که عون میشل هم اآلن

 .بیاد

 آل و غرب به شدیدی گرایش هستند مارس 21 جریان به معروف که  حریری پسرِ، مردک این، میدونی که خودت حاجی: گفت سیدرضا

 ! چیزو همه نده باد به تا باشه بِپّا اینو لبنان جمهوری ریاست خیلی باید. شده انتخاب هم وزیر نخست عنوان به و داره سعود

 متمقاو محور و ایران و اهلل حزب علیه اینو عربستان دور چندان نه ای آینده در اینه من بینیِ پیش !کنه بخیر خدا ،ها بچه دونم نمی +

 تا دش بازداشت عربستان در حریری سعد بعد ماه چند و آمد در آب از درست مستند این در ما بینی پیش. )بود منتظر باید. میده حرکت

 ...و کند اقدام ایران و اهلل حزب علیه

 سوریه توی که جنایاتی به و صندلی به بودم داده تکیه سرمو ،نداشتم زدن حرف حال زیاد چون. گذشت سکوت به ای لحظه چند یه

 .میکردم فکر شد می داشت

 

 ....دارد ادامه ✍

  چهارم قسمت مستند داستانی عاکف

 معاونت) کاظم حاج، اومدیم می داشتیم حاجیت: گف و مه شون روی گذاشت دستشو بود نشسته عقب صندلی که سیدرضا یهویی

 .فرودگاه ببرید و بگیرید شه خون از برید هم رو عاکف گوشی گفت( تشکیالت

 .بدم توضیح کم یه اینجا کاظم حاج درمورد خوبه

 سِر و سر کلی و بود ملی تیم حد در هم مون خانوادگی ی رابطه. بود جنگ توی شهیدم پدر همرزم چون. داشت هوامو خیلی کاظم حاج

 .نبود هلأمت هنوز هم دخترش و کردند می صدا عمو  منو پسریش های نوه یا. داداش میگفتند بهم دختراش که طوری. باهم داشتیم

 ضد و اطالعاتی مسائل مُخ. بود... و متوسلیان و همت و باکری و چمران شهید و سلیمانی قاسم حاج همرزمان از. جنگ توی بود چریک

. بفهمه نبود قرار هم احدی و بود کرده حل کشور توی ،اون و بود مشتش توی امنیتی اطالعاتی کالن های پروژه از خیلی. بود جاسوسی

 مُرفین تا 11روز،  سه دو هر، داشت که دردی خاطر به. بود سوخته بدنش های رگ نصف بگم میتونم تأجر به.  شد اسیر عراق توی بار چند

 .بود امام عاشق چون. کشید نمی دست جنگ از بازم. دید آسیب نخاعش. شد شیمیایی ،جنگ در. میزد

 رمحاض حاال، برسم شهادت به امام رکاب در نبودم الیق اگر :گفت آقا پیش مستقیماً و کرد بیعت ای خامنه امام حضرت با هم امام از بعد

 .بنوشم  رو شهادت شربت تا باشم کبیر ای خامنه حضرت ،گوارربز امام شما رکاب در

 حرف ورکش امنیتی ی رتبه عالی مقامات با بار چند. بره اشتنذنمی. داشت نیاز بهش اداره ولی. بود شده بازنشسته قبل سال هشت حدود

 !کنم زندگی کم یه عمری آخر برم بزارید. میبُرَّم دارم. نمیتونم میگفت بهشون. زد

 .بره بازنشستگیش از بعد نمیزاشت اداره، هاش مریضی این با هم باز .داشت هم سیاسی علوم و تی آی دکترای اینکه و بود خونده جغرافیا

 .زده زنگ بار 1، اخیر ی یقهقد چند این توی خانمم دیدم. کردم روشن و سیدرضا از گرفتم گوشیو

 ویت بخصوص. باشیم داشته تونیم نمی شخصی خط و گوشی ،هست طوالنی زمانش که مرزی برون کارهای توی ...بگم هم رو ای نکته یه

 وجود هم عظیمی اطالعاتی جنگ یک، نظامی جنگ جدای چون. باالست ریسکش چون. جاسوسان چراگاهِ شده حاضر درحال که سوریه



 طالعاتیا ناتوی گذاشت اسمشو باید که،طرف یک... و ترکیه و اردن و قطر و فرانسه و انگلیس و عربستان و آمریکا کنید تصور شما که داره

 .بمونه ایران کنار هست مجبور خودش منافع خاطر به که هم روسیه. طرف یک هم اهلل حزب و ایران طرفی از ،عربی _ غربی

 احساس خودم که هرجایی و. ازش استفاده داشت هم خاصی مدت و میکرد تعیین خودمون تشکیالت رو ها کارت سیم هم و ها گوشی هم

 یم نابود کارت سیم و گوشی اون باید میشه کِدِر داره امنیت دایره میدادن تشخیص ایران داخل یا و میشه منفی وضعیت داره کردم می

 .شد

 .زده زنگ بار 1 خانمم اخیر دیقه چند این توی دیدم کردم روشن گوشیو

  وارد ،مرحله اون تکمیلی انجام برای بعدی تیم باید و رسید پایان به دالیلی بنابر ماه 6 از بعد سوریه توی من یترموأم دیگه چون

 .میشد

 نه و بزنیم عاشقانه حرف ،کلمه تا دو میتونستیم نه. کردم صحبت بار چند کوتاه خیلی و امن طور به اونم خانمم با ماهشش  این توی

 راربرق قیقهسه د مدت به ایران داخل نظر طبق و یکبار هفته دو هر من درخواست به ارتباطِمونم. بریم همی  صدقه قربون میتونستیم

 .نداشتیم تماس مستقیم و میشد

 روز سوریه اوضاع چون .امنیتی لحاظ از نبودم خوبی شرایط توی. کردن می وصل هم به رو ما اونها، کردم می هماهنگ کشور داخل با اول

 .شد می تر وخیم روز به

 .سادات مادر به منو بود سپرده اونم و خدا دست بودمش سپرده همسرمو

 .زده زنگ بار 1 خانمم اخیری  یقهقد چند این توی دیدم کردم روشن گوشیو، میگفتم داشتم

 .خورد بوق تاپنج  تاچهار  یحتمل اونطرف از کنم فکر. زد زنگ خودش باز دیدم لحظه همین توی. بزنم زنگ خانمم به شد نمی روم

 :دادم جواب آروم صدای با 

 !دستت گوشی لحظه یه ،عزیزم تمه شرمند !سالم _

 

 ....دارد ادامه ✍

  پنجم قسمت داستانی عاکفمستند 

 !کنار بزن: گفتم بهزاد به

 .نیست نیازی زدم اشاره چشام و ابرو با که، شدند پیاده مراقبت برای هم سیدرضا و بهزاد. ماشین از شدم پیاده

 :صحبت به کردم شروع

 ! موال به تمه شرمند ؟عمرم خوبی ؟نفسم خوبی !جان فاطمه سالم+ 

 :گفت آروم خیلی ،آلود اشک و گرفته صدای با و تِرکید بغضش یهویی



 دچار مادرت سرنوشت به منم میخوای. جوونم منم. دارم دل منم. آدمم منم. دیگه شدم خسته بخدا( هست اصلیم اسم) !محسن سید _

 21 از؟ خودت و من زندگی برای کردی درست وضعیه چه این. سنمه سال 11من. سالته 01ه تاز ببین کن خودت به نگاه یه تو؟ بشم

 اما. کارت توی کردی پیشرفت زود، داشتی ای العاده فوق زکاوت و هوش چون. تشکیالتشون توی برده داشته بَرِت کاظم حاج ،سالگیت

 ...نیست قرار

 .میزنیم حرف، خونه برسم بزار. دارم محدودیت من میدونی که تو. لطفاً کن رعایت تلفن پشت!!! خانم گفتم و کردم قطع حرفشو

 :گفت باال برد کم یه صداشو

 قفسه رزی به زدن تیر. اومد پیش برات وضعیت اون. عراق بودی ،سوریه قبل. هستم شاکی ازت بدجور !کنی گوش باید بخدا محسن سید _

 .نیاز و نذر هزار با و خدا لطف به موندی زنده،  زور به،  زَر به. ته سین

. مهست پُشتت من بیفته اتفاقی نکرده خدای بازم. بود مه وظیف. پرستارت شدم خونه توی، داد مرخصی بهت تونه ادار نیم و ماه یک

 زندگی اممیخو اطالعاتی یه با گفتم و مالیدم تنم به چیزو همه یِه پی اول روز. ندارم مخالفتی رفتنت موریتأم با من. میکنم رو تو کنیزی

 روز هی. دبی میری روز یه. اروپا میری روز یه. کجایی نمیدونم روز یه. لبنانی روز یه !حد این تا نه دیگه ولی. باشم صبور باید پس. کنم

 !دیگه بسه بابا. جا فالن میری روز یه. عربستان میری

 زمان امام گمنام سربازان فرزندان و همسران خیلی. سوخت حالش به دلم. بود ناموسم چون. برخورد غرورم به خیلی فاطمه حرفای این با

 .دارن محدودیت و میکِشن سختی

 !شد تَر چشام خرده یه

 .کردم پاک چشامو بالفاصله، سمتم اومد بهزاد دیدم

 :گفت

 ،دیدز حرفاتونو. مونیم می بیرون ما ،داخل برید شما. کنید صحبت برید راه بیرون نیست صالح، ماشین توی برید میشه اگر حاجی_

 .داخل میمیای بگید بهمون

 .هست خانمم بود فهمیده بهزاد ظاهراً

 دادیم: ادامه  فاطمه و من صحبتامون به. نشستم ماشین عقب صندلی روی رفتم

 چطور کارم میدونی که خودت !کن حاللم. پیشت سیاهه روم. داری حق بگی چیزی هر. هستم ته شرمند واقعاً. توعه با حق جان فاطمه  +

 .هست

 محسن کن صحبت حاجی با گفتم( کاظم حاج همسر) خانم زینب به دیشب. نیستم راضی من، بری موریتأم بخوای اینبار !محسن ببین - 

 ؟!بره این همش چرا. مدت یه بره دیگه یکی. بشن بیخیالش ،اومد بار این

 ؟من حیثیت به میزنی گند چرا؟؟ کردی چیکار تو فاطمه !وایییییییی وای وای +

 !نمیکنم نگات دیگه ،بدی ادامه بخوای( میگفت شهیدمو پدر ) علی حاج خاک به محسن -



 بیرون ها بچه. میزنیم حرف اومدم بزار. خونه میام دارم. مه خست من که هم اآلن !نشو ناراحت شما، عشقم هستی عصبی حاال باشه+ 

 .علی یا، نیست خوب سرما توی ایستادن

 .اداره رفتیم و شدن سوار !شید سوار گفتم و شیشه به زدم

 

 ....دارد ادامه ✍

 


