
 یازدهم قسمت مستند داستانی عاکف

 شکسته یا اومد می اگرم اینکه تا. اومد نمی ماه چند و میرفت اوقات گاهی اونم !کنه رحمت باباتو خدا ؟شم فدات خوبی، پسرم سالم -

 .منتظرتیم همه. اینجان هم داداشات و خواهرات !اینجا دیبیای فاطمه با شید بلند. منطقه برمیگشت نیومده یا، بود زخمی یا بود

 .شما پابوسی اونجا میمیای عصر شاءاهلل ان. مونیم می خونه ما، کرده درست غذا فاطمه، مادرجان+ 

 .کردیم خداحافظی

 .شد خوشحال خیلی. کرد باز یکی یکی و دادم بهش هاشو هدیه. پیشم نشست اومد فاطمه

 .شهیدم پدرِ مزار رفتیم فاطمه با و شستم رومو و دست شدم بیدار بعدش. خوابیدم ساعت سه حدود کالفه و خسته و خوردیم ناهارو

 من نمیدونستن اونا. دیدیم همدیگرو شدیم خوشحال خیلی. بودن هم داداشام. بودن اونجا خواهرام، مادرمی  خونه رفتیم طرفم همون از

 .نبود خبر با موریتممأ مکان از حتی مادرم. مادرم و داشت اطالع خانمم فقط. موریتممأ میدونستند فقط. میام و میرم کجا

 ...میخوره زنگ گوشیم دیدم بودیم بخند بگو مشغول

 .بود کاظم حاج. دادم جواب و گرفتم فاصله جمع از .مونهه ادار دیدم

 ؟پسر کجایی ،عاکف سالم -

 .مادرم خونه+ 

 !نمیای بیرون اتاقت از !بگیم بهت تا نمیخوری تکون جات از -

 ؟!مگه شده چی ؟!حاجی چی یعنی +

 !خداحافظ فعالً -

 .بود عادی آدمها و خودروها تردد. زدم دید خیابونو یواشکی ،پرده پشت از. کردم تعجب

 :گفت مادرم. دیدم نمی خاصی چیز. کردم رصد درو جلوی و بیرون و زدم تصویریو آیفون دکمه اومدم نشن حساس خانواده که طوری

 ؟!مادر شده چیزی پسرم محسن سید -

 .داشته کارم بوده دوستان از یکی. نشده چیزی. مادرم شم فدات نه+ 

 .داشته کار و بوده دوستان از یکی گفتم انگار ریخت هم به خرده یه فاطمه

 .زد زنگ کاظم حاج گذشت یقهقد بیست حدود

 .میگن بهت رو موضوعی یه !مادرتی  خونه حیاط توی بیا. هستند در پشت ها بچه !بزن آیفونو !عاکف -

 .چشم +



 صمیمی همکارای از( م.س اصلیش اسم که) عبدالزهراء عاصف سید دیدم، حیاط توی اومدم منم. حیاط داخل اومد همکارم و زدم آیفونو

 سر پشت درو، حیاط داخل اومدن هم با دیگه های بچه از تا دو با خوندیم درس هم با دانشکده توی و بود خودمی  دوره هم که من

 .بستند خودشون

 ! باال بریم. جان عاصف سالم+ 

 !میگم چی ببین عاکف کن گوش خوب !ممنون نه ،عاکف حاج سالم -

 بگو +

 .ماشین توی رهب یکیتون و بایسته در دم یکیتون گفت، بودند عملیاتی نیروهای از و بودند تشکیالت های بچه از که نفری دو به زد اشاره یه

 گفت: عاصف. ایستادیم حیاط وسط رفتیم و گرفتیم فاصله ازشون

 ضد واحد  به، هستند مستقر سوریه توی نیروهاش بعضی که لبنان اهلل حزب اطالعات واحد از برادرانمون صبح 3 امروزساعت، عاکف-

 رفتی! لو سوریه توی تو که دادند خبر ایران جاسوسی

 کردن! شناسایی توه چهر سیا افسرای. هستی ایران امنیتی مورأم تو که شدند متوجه سوریه توی حضورت آخر لحظات ظاهراً

 برطرف ور موانع و بوده چیز همه به حواسش که هم( دور از مراقبت تیم) سایه. رفتم پیش اصول طبق که من! ؟عاصف چی یعنی+ 

 ...میکردن

 !اشهب حواست !بهمون بزنه دس رو بخواد داره امکان موساد همکاری با سیا. رفته لو ته چهر. کرده پیدا بیخ اوضاع االن ،عاکف دونم نمی -

 کنند. اسکورتت جا همه باید حفاظت نیروهای ترین زُبده از تا دو که هاین تشکیالت نظر ضمناً

 بشه متوجه خانمم. دارم زن من !کنم کار نمیتونم اینطوری من؟ ببیندید نیمیخوای پامو و دست !بردار دست !من برادرِ !جان عاصف+ 

 !هک نمیشه طور این. کنم کار باید بدن پرونده بهم دوباره قراره بعدشم. هستم شرایطی چه توی من میدونی که تو. میشه بد حالش

 ردمم عین داری چرا !هستی موقعیتی بد در تو !کنی درکمون که حداقل داریم انتظار تو از ما !بفهم !همکار !سر تاج! عاکف حاج!من برادر -

 ؟میشن ترور ای هسته دانشمندان و وزیر و سیاسی های شخصیت مملکت این توی فقط میکنند خیال که میکنی فکر

 ایبر درمون و درست جنازه عیتشی یه؟ فهمید کی؟ کردند ترور شه خونَ توی شمیرانات توی قبل سال سه چطور ور اکبری رفته یادت

 ردندک ترور ایران شمال توی چطور رو اسماعیلی رفته یادت. نوشته چی ببین هامون بچه قبر سنگ روی. بگیریم تونیم نمی نیروهامون

 !نفهمید هم هیچکسی

 ؟شد شهید بلوچستان و سیستان توی چطور ،عاشوری رفته یادت

 ...داد می توضیح داشت همینطور

 :گفتم

 !نشن پاگیر و دست فقط. ندارم حرفی من. جان عاصف باشه+ 

 :گفت بهم که حیاط در دمِ تا اومدیم کردیم حرکت



 !ببینش ،همشکی که سمندو اون،  L90جلوی ،کوچه راست سمت ،بیرون بیار سرتو لحظه یه فقط !نیا بیرون  -

 ....دارد ادامه ��

 دوازدهم قسمت مستند داستانی عاکف

 و میکنند عوض خودشون ساعتاشونم. هستند نفره دو تیم دوتا !تخت خیالت. هستند مراقِبِت لحظه به لحظه .هستند محافظات توش

 !علی ای فعالً برم باید من. میشن ملحق بهت هستی که هرجایی یا میبینیشون اداره توی یا میشه اضافه بهت فردا متدو تیم !هماهنگن

 .عاصف با کردم خداحافظی، کنم توجه محافظا به اینکه بدون. خدا به سپردم ولی. افته می اتفاقی چه داره نمیدونستم

 .گُذَروندَم بود هرنحوی به شب تا رو مهمانی لحظاتِ و ساعات اون خالصه. شد مشغول دوباره فکرم. مه خانواد پیش رفتم

 بودم! پوکیده درون از من ولی. بود خوشحال خیلی فاطمه

 .مادرش و پدری  خونه سر یه بریم گرفتیم تصمیم فاطمه با، خوردیم شامو که 9 ساعت شب

 تا. بودند هم فاطمه خواهرای و برادرا، پدرشی  خونه رفتیم. گرفت مه خند لحظه یه. شدند آماده هم محافظا طفلک دیدم، بریم اومدیم

 خواستمنمی. بود مشغول فکرم هم و بودم خسته هم چون. میخندیدم الکی منم. داشتیم بخند بگو کلی و بودیم فاطمه خانواده با 21 ساعت

 .بفهمه کی هیچ

 :گفت شد متوجه پدرخانمم. بریم کم کم زدم اشاره فاطمه به

 ؟میری داری نشستی ساعت دو مونه خون اومدی ماه هفت شش بعد محسن سید آقا -

 تتونخدم میمیای آینده شبهای شاءاهلل ان باشه. بوده موریتمأ و رسیده راه از امروز تازه !سه خست خیلی محسن آقا باباجون: گفت فاطمه

 .میاد خوابش مادر !بخوابید باید هم شما وقته دیر اآلنم. مونیم می اینجا ناهار یا شام

 و فک پیش وقتی اونم میکنه توجه چیزا این به زنی کمتر. اومد خوشم داشت فاطمه که ویژه شرایطهای در همسر درک و بودن تیز از

 ه!خودش فامیل

 .خونه اومدیم شه خانواد از کردیم خداحافظی

 ارب چند و کردم گریه و خوندم روضه خط چند یه. خوند من سر پشت نمازشو فاطمه یعنی. خوندیم نماز فاطمه با و شدیم بیدار صبح اذان

 .خوندیم قرآن هم با فاطمه و من خط چند یه. مه سین به زدم !حسین !حسین !حسین !حسین گفتم هم

 .کشیدم دراز پاهاش روی، بود نشسته شه سجاد روی فاطمه که همینطور رفتم بعدش

 :گفتم

 !خانم فاطمه مخلص+ 

 !؟من لوسِ چطوری -

 ؟خوشحالی نمیبینی مارو !بانو نوکرتم گفتم و خندیدم+ 



 :گفت و زد تلخی لبخند

 !استادم نداد یاد، صبر جز دگر کار کنم چه -

 !برم شاگردش و استاد این قربون+ 

 :گفت و خندید

 ؟بشه چی که میشی مردم دختر قربون !حیا بی ای -

 :گفتم

 !چیزی یه فاطمه راستی !هستی معمری  همه !دیگه هستی زندگیمی  همه !دیگه هستی من خانم اآلن که هستی تو مردم دختر این خب+ 

 .اسمشه بهزاد، همکارام از یکی

 !خب -

 !اومده خوشش حاجی دختر از. خیر امر برای کنم صحبت خانم مریم درمورد کاظم حاج با خواسته ازم +

 ؟جدی -

 !کن باور. آره+

 از زرد تو ،ازدواج بعد ؟!برامون نشه داستان فردا پس فردا؟ میشناسی چقدر رو پسره. نداره اشکالی هخیر امر !دیگه کن صحبت خب -

 !بیاد در آب

 و کاظم حاج خود با شه بقی و میکنیم معرفی. ایم واسطه ما منتهی. خودمونه تشکیالت توی و میشناسمش میشه سالی دو! خانم نه+ 

 حاج با لاو تو، بزنم حرف حاجی با اینکه قبل میخوام منتهی. هباجَنَمی ی بچه. میکنیم معرفی فقط ما. دیگه نداره ربطی ما به. هشه خانواد

 حرف حاجی با میرم من ،دادن اوکی اگه بعدش ؟نه یا کنه ازدواج االن میخواد اصالً دخترشون و چطوره اوضاع ببینی، بزنی حرف خانم

 .بود صالح اگر میزنم

 !هم با بخوریم کنم آماده صبحونه برم جان محسن پاهام روی از شو بلند هم حاال! چشام روی به آقایی باشه -

 

 سیزدهم قسمت مستند داستانی عاکف

 !گذشت طوری چه نفهمیدم. بود هفت شده ساعت

 بود. کاظم حاج. خورد زنگ موبایلم دیدم

 ؟چطوری !پسر سالم -

 !جون آقا حاج سالااام+ 

 !باش خوش برو. گرفتم مرخصی هفته دو برات -



 !نبودم زحمت به راضی+

 !خداحافظ مسخره برو -

 !علی یا+ 

 !دادن بهش دنیارو انگار. درآورد پر خوشحالی از گفتم فاطمه به وقتی

 .زد زنگ حاجی دوباره هشت بود. حوالی بعد ساعت یه حدود

 .موبایلمو دادم جواب

 ؟؟شاءاهلل انسه هفته  شده، حاجی جانم+ 

 !دارم حرف کن مثبت فضارو !نریز مزه -

 .کردم اعالم مثبت براش فضارو و اتاقم توی اومدم و شدم جدا فاطمه از

 :گفت کاظم حاج

 ؟کرده اعالم برات مادرت خونه اومد عاصف دیروز که خاکستری وضعیت با هفته دو برای چیه ته برنام -

 تهران توی که نخواه ،دارم آرامش به نیاز !خیلی شده تنگ رضا امام آقام برای دلم چون. زیارت ،مشهد برم قوی احتمال !حاجی نمیدونم+ 

 .کنم تفریح

 هم امهن یه. اداره باش و تهران بیا و سریعتر بگذرون فقط ولی ،چطور دونم نمی !بگذرون رو هفته دو !بدی لفت زیاد نباید !عاکف ببین -

 !علی یا فعالً. بیاره برات کفتر مجتبی  میدم دیگهی  یقهقد چند تا مینویسم

 ؟!کیه کفتر مجتبی بگم سریع براتون بزارید

 از خیلی یا و ها عملیات توی چون. میبره اون معموالً رو محرمانه و سری فوق  های نامه که خودمونه های بچه از یکی اسم کفتر مجتبی

 !ارزه نمی ریسکش به بازم کنیم استفاده اداره امنیتی فضای و امن خط و تلفن از میبخوای هم چی هر دیگه جاهای

 نکنیم ادهاستف تلفن از که بود این برای اونم. شد ایجاد خلل ،ها گیری تصمیم و ها هماهنگی توی ساعتی نیم ،ریگی دستگیری موقع مثال

 !مسئول اون از میگرفتیم جواب و میبردیم دستی رو نامه باید چون

 :نوشته حاجی دیدم  کردم بازش. خورده سری فوق مهر نامه پشت دیدم. مونه خون آورد رو نامه بعد ربع یه

 .اهلل بسم -

 تندتونس اهلل حزب اطالعات واحد توی هم برادرامون. میکنند کار بزنن ضربه بهت قراره که تیمی روی دارند مرزی برون های بچه... بعد اما

 که ریخب آخرین طبق !نباش نگران منتهی. دادند خبر بهمون و برداشتند تو ترور از پرده اونها. کنند نفوذ موساد جاسوسی سرویس توی

 ریفح تیم که بگیره تصمیم ایران در خودمون تشکیالت اطالعاتی شورای قراره، مینویسم برات رو نامه این دارم االن و  دارم حاال همین تا

 به. بزنن ربهض اونجا بهشون اهلل حزب های بچه اینکه یا و بزنیمشون ما بعد و میگیرن ارتباط کسانی چه با ببینیم تا ترور برای ایران بیاد

 /تمام. بیفته اتفاقی چه هست قرار که نیست معلوم هنوز ولی، رسیدن هایی سرنخ یه



 :گفت و زد زنگ دوباره کاظم حاج ،نامه خوندن شدنِ تمام بعد ،یقهقد چند

 هزنون که جاهایی که گذاشتیم هم رو خانما از تا دو !میکنید اقامت میگیم ما که جایی میرید فاطمه با همراه مشهد توی !باشه حواست -

 !کنه گِروکِشی بخواد حریف داره امکان چون. کنند مراقبت فاطمه از دور دورا هست

 .ممنونم حاجی باشه+ 

 علی! یا !کنید دعا هم رو ما و باشید خوش برید !نباشید نگران -

 :گفتم فاطمه به و بیرون اومدم اتاق از. کاظم حاج کشی گِرو ی کلمه با ریختم هم به خیلی

 ؟؟خانمی هفته دو این برای چیه ته برنام خب+ 

 آقایی! بگی شما هرچی -

 !میگم منم بگو شما حاال+ 

 !جانمون رضا امام زیارت بریم اینه نظرم من -

 ؟؟مشهد باشیم رو هفته دو یعنی .خوبیه فکر، موافقم+ 

 .میشه چی ببینیم تا بمونیم بریم فعالً حاال -

 :گفتم، مشهد باشیم فقط بودم خواسته خدا از که منم

  ؟دیگه خوبه بگیرن عصر برای، چیزی یه فقط.  کنند ردیف ور هتل و پرواز بلیط اداره های بچه میزنم زنگ پس+ 

 !خوبه عزیزم آره -

 :گفتم، عاصف به زدم زنگ

 ؟دادا خوبی ؟ عبدالزهراء عاصف سید چطوری+ 

 ! شما مرحمتِ به  -

 !یاعلی! بده خبر کن ردیفش. فقط هستیم خانمم و من. میخوام بلیط  مشهد برای داداش +

 ...دارد ادامه  ��

 چهاردهم قسمت مستند داستانی عاکف

 :داد جواب خورد بوق تا چند یه .بهزاد به زدم زنگ ،بزنه زنگ بهم عاصف تا مابین این

 درسته؟؟ ظاهراً نیستی اداره خوبی؟ جان، بهزاد سالم+ 

 .اقتصادی امنیتی متهم یه بازجویی برای ،امن ی خونه میرم دارم حقیقتش ،آره !عاکف حاج سالم -



 مخان مریم مادر با گفتم. زدم حرف خانمم با نماز از بعد صبح امروز. بدم بهت خبری میخوام. میشم مزاحمت یقهقد چند یه پس. باشه+ 

 .میزنم حرف حاجی با منم اوضاع، هست ردیف اگر. میگه چی ببینه بزنه حرف

 .کنم جبران بتونم امیدوارم. حقم در میکنند دارن خواهری بگید خانمتون به !نکنه کم برادریت از خدا !عاکف حاج ممنونم -

 نداری؟ کاری فعالً ؟حرفیه چه این عزیزم نه+ 

 !یاعلی نه -

 !سوخت می حالش به دلم. میکرد ردیف مسافرتو های وسیله داشت که فاطمه پیش رفتم

 :گفت زد زنگ لحظه همون هم عاصف

 رو شما پرواز پای هم مشهد توی. میکنند مراقبت ازت ها بچه هم اونجا. دارید پرواز 23:31 !باشید فرودگاه 23:31ساعت !جان عاکف -

 !تخت خیالت .میکنند (همراهی) مُشایعت و میگیرن تحویل

 ندچ و تاپم پل مونه خون بیاد بزن زنگ دفترم مسئول به !بکش زحمت یه فقط ازت ممنونم. داره هوامونو خودش رضا امام !بیخیال آقا +

 !یاعلی. دفترم بزاره ،اداره ببره هست دیگه های وسیله تا

 خیلی .دیدم حفاظتمو تیم. کردم برانداز یه چشام با ور بیرون. پارکینگ درِ اومدیم. فرودگاه سمت به رفتن برای شدیم آماده 24:43ساعت

 .برم راحت مسافرت یه نمیتونم که میشدم اذیت

 !میگمن این از بیشتر. بوده چی داستان فهمید می بعداً خالصه !لحظه یه افتاد شور دلم. میزنه مشکوک قضیه خرده یه میکردم احساس اما

 .شد انجام پروازمون خیرأت ساعت نیم با و فرودگاه سمت رفتیم

 رفتیم نجا فاطمه با هتل گذاشتیم هامونو وسیله. بود تشکیالت برای هتل. کردند تهیه برامون قبل از که هتلی رفتیم. مشهد رسیدیم

 .بود تخت خیالم. میکنند ازش مراقبت میدونستم. زیارت

 شهادت عاشق خودش فاطمه و بودیم رضا امام پناه در چون. بود جمع خیالم بازم نمیکردند، مراقبت ازش خواهران واحد هم، دور از اگر

 .بود

 .رود می معراج به مرد ،زن دامن از: فرمود که افتادم خمینی امام حرف یاد

 :گفتم. بود پاییز سرد شب نیم وهفت  ساعت. نداشتم فاطمه و خودم دورِ از مراقبت به توجهی. شدیم جدا دیگه هم از صحن توی

 !فوالد پنجره نزدیک باش دیگه نیم و ساعت یک جان فاطمه+ 

 !آقایی چشم -

 .کردم گریه زار زار نشستم دیگه. ترکید بغضم حضرت باالسر نزدیک رسیدم. حضرت زیارت رفتیم و شدیم جدا هم از

 طول و سالمتی برای. کردم دعا خیلی زمان امام فرج برای. بشه تموم عالم جای همه و عراق و سوریه توی جنگ این خواستم رضا امام از

 .کردم دعا خیلی هم ای خامنه امام عمر

 !میکردم گریه بهار ابر مثل کردم شروع دوباره باز. ضریح نزدیک رسوندم خودمو بود طریقی هر به و جلوتر رفتم شدم بلند



 از. زدم حرف رضا امام با ساعت یک حدود !ببارم میخواد دلم !خوره می ترک رضا امام برای داره دلم میکنم تایپ اینو اآلن دارم که من

 ...و نمیرسونه منو شهیدم پدر و شهیدم دوستان به و جوونی توی نمیشم شهید چرا اینکه از. پیشش کردم گله کفایت بی مسئولین

 !بگذریم

 .میکردم خیرأت نباید. فوالدی  پنجره به میرسوندم خودمو باید. بوددقیقه  11:43 نزدیک ،ساعت

 .ستادهای من متریده  یکیشون طفلی شدم متوجه دیدم، راستمو سمت لحظه یه. میکنند چیکار و هستند کجا من محافظای نفهمیدم اصالً

 .گرفتم فاصله و زدم لبخندی یه

. میکرد  چک رو اوضاع متری 211 از هم یکی و بود من متری 11 یکی. میکردند حفظ شونوه فاصل محافظا دیگه.رسیدم فاطمه به و رفتم

 .هتل رفتیم و نموندیم بازار توی زیاد

 !رضا امام با کردیم بازی عشق کلی... و حرم ی موزه و مشهد توی گردش و زیارت سیر دل یه و مشهد موندیم وزده ر خالصه

 سر و شهدای  خانواده و مراجع بعضی و ءعلما خدمت رسیدن و مطالعه به مشغول رو بود مونده روزش چهار که روز 24از مرخصیم ی بقیه

 .بودم روز مسائل پیگیری و همسرجان خانواده و اقوام و برادرام خواهر و مادرم به زدن

 .شد تموم مرخصیم

 11/8/2393 شنبه

 .کاری روز اولین

 (خارجی معاونت) پرست حق با گرفتم تماس. اداره بودم رفته دیر هم خرده یه. دفترم رفتم مستقیم. اداره رفتم

 کردند؟ کار ها بچه بودید فرموده که ای پرونده روی ،آقا حاج سالم+ 

 !تور توی اومده مارماهی چون. ضدجاسوسی مسئول اختیار در رفته پرونده ولی بله .سالم -

 چیه؟ تکلیفم االن من خب+ 
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 پانزدهم قسمت مستند داستانی عاکف

 .میکنم خبرتون جاسوسی ضد واحد با ما، معاونت مشترکی  جلسه برای رو شما -

 :گفت و گرفت تماس خودش شخصاً بعدش، یقهقد چند و کردیم خداحافظی

 !اتاقم باش دقیقه 9:33ساعت 

 9:31 بود؟ چند ساعت حاال. بدتر من از اینم. بودم حساس وقت روی خیلی

 .23ه ی طبق میرسوندم طبقه ی هشت از خودمو ای دقیقه سه باید



 .اتاقش سمت میرفت داشت که دیدم کاظمو حاج. آسانسور سمت رفتم سریع

 :زدم داد بلند فقط

 !سالااام حاجی +

 ؟!خبرته چه سالم -

 !عرش میرم دارم هیچچی+ 

 .پرست حق دفتر رفتم فوراً و ازش شدم خارج. 23ه یطبق رفتم فوری و شدم آسانسور سوار زدم رو دکمه رفتم

 .داخل رفتم زدم در. میزدم نفس نفس

 علیکم سالم+ 

 !بشین بفرما ،خان عاکف سالم -

 .میکنن پِچ پِچ هم با و میخندن دارن ها بچه از تا چند دیدم

 یه قشنگ !میخندیدن میام، بِدو بِدو دارم من که دیدن می و میکرده چک سالنو داشته و بوده روشن پرست حق مانیتور که فهمیدم

 های چهب از یکی و( سایبری و الکترونیک جنگ) جنگال بخش کارشناسای از یکی دیدم. بودنو شده دفترش وارد که تیمی کردم ارزیابی

 .دارن تشریف اطالعاتی امور کارشناسانِ از تا چند و مرزی برون های عملیات و خارجی معاونت های بچه از یکی و جاسوسی ضد

ه جلس تندگف. میریداااا دارید نیستیم بدی آدم ما .اومدیم ما تازه کجا؟ گفتم. همکارام برن شدن بلند دیدم. نشستم پرست حق کنار رفتم

 .برسیم کارامونو بریم. شد تموم آقا حاج با مون

. بود پرست حق دفتر مسئول و مشاور که ایزدی، و( جاسوسی ضد مورأم) پیمان و پرست حق و موندم من. رفتند و کردیم خداحافظی

 .میکردند کار رده یک توی پیمان با. بود جاسوسی ضد واحد مسئول قاسمیان. اومد هم قاسمیان همزمان دیدم

 .کرد شروع و فرستادیم صلوات. خوند ترتیل صورت به قرآن از آیه پنج و وگرفتر قرآن کرد شروع پرست حق

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم -

 !کنند توجه خوب محترم برادران. دقیقه 33جلسه سقف

 رد جنایتکار آمریکای یعنی ما یکی  شماره دشمن توسط اطالعاتی بزرگ و گسترده پروژه یک هست قرار ما، منابع از واصله اخبار طبق

 .بشه انجام ایران خاک

 :گفت. کرد روشن اتاقشو مانیتور
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