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 اول_قسمت# ✅

 از انایر دولت و آمریکا جلوگیری و ماهواره پرتاب به مربوط» دی ان پی پرونده اینکه از بعد

 تیم فرمانده که رفیقم دستگیری و ترکیه خاک در اندرسون جک با درگیری وَ «آن

 وندید،خ دوم سری عاکف امنیتی داستانی مستند در که عطا یعنی بود، تروریستی_جاسوسی

 ازجوییب مسائل درگیر رو مدتی...! و شبکه اون اعضای دستگیری و پروندش شدن بسته از بعد

 .بودم شبکه اون اعضای از

 ابردالیلیبن باال مقامات شده، دستگیر شبکه اون از بازجویی مراحل شدن طی از بعد چندوقت اما

 رفتمگ تصمیم. دادن بهم ای هفته یک یاجبار مرخصی یه و زدن کنار بازجویی از و من نامعلوم

 .بشم کیش تفریحی سفر عازم همسرم اتفاق به مرخصی اون از استفاده برای

 درگیر ماه ۹ که سپردند بهم جدید پیمون و پره پروند یک برگشتم سفر اون از اینکه از بعد

 .شدم اروپایی کشورهای از یکی سمت مرزی برون اطالعاتی های عملیات

 توجهم بازگشتم ایران خاک به وقتی اروپایی، کشور اون در ماموریتم رسیدن پایان به از پس

 اگر. رسیده شهادت به ها ماموریت از یکی در ما نهاد ضدجاسوسی بخش معاونت شدم

 و من شد این بر قرار که بودم داده توضیح براتون داستانی مستند دوم سری در باشه خاطرتون

 .کردم مخالفت سخت من که کنند منتقل ضدجاسوسی بخش به

 اینکه دلیل به اما هستم، واحد این در حضور مخالف من میدونستن مقامات اینکه علیرغم

 ور بنده (کل معاون) کاظم حاج و ما نهاد ریاست بود، رسیده شهادت به مذکور بخش معاونت

 زا بعد. دکردن معرفی و پیشنهاد بخش اون کل مدیر به ضدجاسوسی واحد معاونت بعنوان

 ات ضدتروریسم، و( جاسوسی) نفوذ ضد واحد به شدم منتقل ها، بررسی و جلسات یکسری

 .باشه معاونت این در خدمتمه ادام



 پست این ردنک قبول بابت سیستم تحمیل با وَ میشد، بیشتر روز به روز من کارهای و مشکالت

 از شبخ این چون بود، شده ذارواگ بهم سنگینی مسئولیت. قوز باال قوز شد چیز همه جدید،

 .داشت ای ویژه بسیار های حساسیت کشور اطالعاتی سیستم

. یشدم چندان دو مشکالتم و مریضی مفرط، های استرس زیاد، های فعالیت بخاطر اوقات گاهی

 هنر یلیخ گفت باید نشه مریض ازگاهی هر ولی کنه فعالیت امنیتی و اطالعاتی امور در کسی

 .میشه محسوب ها وان نامبر ءجز یعنی ؛کرده

 عنیی ؛.کشور این بخصوص.. نیست بردار شوخی امنیتی مباحث باشید، که کشوری هر در

 دفاع از شهید چندصدهزار خون حاصل که عزیزمون ایران یعنی ؛خودمون کشور

 ردهمیگ حفره یک بدنبال لحظه هر دشمن که هست... و امنیت_حرم مدافع_ترور شهدای_مقدس

 یکس هیچ به رحم که هست اونوقت. کنه حمله یا نفوذ هوایی، دریایی، زمینی، رزهایم از تا

 .باشه ای سلیقه و جناح هر از هرکسی میخواد حاال نمیکنه؛

 چه و هبش امنیتی_ سیاسی شکست دچار حکومت یک تا میشه باعث غفلت لحظه یک گاهی

 .کنه سقوط و هبر پرتگاهه لب تا هدف کشور میشه باعث ها شکست این بسا

 و اطالعات وزارت مثل اطالعاتی نهادهای تروریسم ضد وَ( جاسوسی) نفوذ ضد واحد

 ساسترینح و بیشترین واحدها این بگم بخوام اگر وَ حساسیه، العاده فوق بخش سپاه، اطالعات

 ونا عوامل وَ خارجی دشمنان علیه مستقیم چون. نکردم اغراق و نگفتم دروغ دارن کشورو کار

 .میکنند مبارزه دارند پنجه در پنجه داخل در اه

. شدم مسائل بعضی رصد و ها پرونده بعضی مرور مشغول روز شبانه طور به ماه یک حدود

 گزینجای میاد که دولت یک عین. میشد منتقل من به ها شیوه و کارها و تجارب از بعضی باید

ه باز یک در تا میده راهکار و شآموز یکسری بعدی مسئول به قبلی مسئول _میشه قبلی دولت

 اما ؛نشه وارد خللی سیستم مسیر روند در که بشه مسلط امور به جدید شخص خاص زمانی

 .بود رسیده شهادت به معاونتش بدم، خدمته ادام میخواستم من که بخشی اون



 وسیضدجاس بخش کل مدیر زیرنظر مستقیما. بودم افتاده خوراک و خواب از که میشد ماه یک

 بامداد دو ساعت اما میرفتم یعنی ؛خونه نمیرفتم ها شب معموال. بودم تجربیات کسب حال در

 .اداره میگشتم بر مجددا صبح نیم و ۰ ساعت خونه، میرفتم و میشدم خارج اداره از

 عضیب مسئولین، بعضی. داشت ای ویژه های حساسیت که بود رسیده دستم به هایی پرونده

 مشکوکی سفرهای و عملکرد وَ  رفتارها کشور این های گنده کله بعضی نینهمچ و ها آقازاده

 .میشد پیگیری باید که داشتند

 در هک مختلف کشورهای خبرنگاران از برخی وَ  ایران در فعال خارجی عناصر بعضی طرفی از

 مشغول و بودند نفوذی ایران در ها خانه سفارت عوامل اکثر همچنین وَ بودند، مستقر ایران

 دلیل به کردم ذکر که کسانی اینه هم. میشدن رصد ساعته ۹۱ باید که خاص های فعالیت

 .نمیشد کنترل و رهگیری ما های بچه توسط و بودن ما اطالعاتی تور در اتفاقات یکسری

 

 فقط منیتیا داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 مانیسلی_عاکف# نام ذکر وَ است شده درج پایین در که ایتا در .. کانال لینک و منبع باذکر

. دارد الهی پیگرد شرعی لحاظ از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز#
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 دوم_قسمت#

 



 وندهپر تا دادم می قرارشون دیگه هم کنار در داشتم که هایی پازل باید ها، پرونده این بابت

 سهبر فرا معارفه خودمونیه مراسم اینکه از قبل تا بود این هم دلیلش. کنم جور و جمع رو ها

 .داشتم می اشراف بهشون باید

 یاطالعات رتبه عالی مقامات حضور با خودمون اداره در. رسید فهمعار روز ماه، یک حدود از بعد

 در میرس حکمی طبق و شد برگزار ای جلسه ضدجاسوسی رییس و تشکیالتمون، امنیتی و

 .شدم خدمت به مشغول اداره جدید بخش

 فتهه چند که کنم پر رو کسی جای برم میخواستم چون. سوخت خیلی دلم رسمی، معارفه روز

 حضور مراسم درون همکارم اون که داشتم دوست خیلی. بود رسیده شهادت به نای از قبل

 .هست ناظر ما بر روحش میدونستم گرچه نشد، اما میداشت

 .بهتره اینطور.. نپردازم ها حاشیه به نیارم، درد به و سرتون

 ودندب داده رقرا برام که محافظی به و راننده به اینکه بدون اداری، ساعت پایان و مراسم از بعد

 دم،خون عاشورا زیارت مزارش کنار. شهیدم پدر مزار سمت رفتم کردم حرکت مستقیم بگم،

 دونه هی حتی نمیخواستم .کنه کمکم جدید مسئولیت این در تا خواستم ازش و کردم توسلی

 ادتع. بشه ثبت داشته که باالیی های حساسیت با جدید واحد اون در من برای هم شکست

 ساعت یک حدود روز اون یادمه. جونم دادن دست از قیمت به حتی کنم، کار بد که نداشتم

 ...و کردم دل درد و نشستم شهیدم پدر مزار سر نیم و

 وقتی .بود شده واگذار بهم که جدیدی دفتر رفتم اداره، برگشتم شهیدم پدر مزار از که زمانی

 دیدم کردم، شماره به نگاه میز متس اومدم. میخوره زنگ همینطور داره تلفن دیدم شدم وارد

 .هست تشکیالت کل معاون کاظم حاج اتاق از

 می ن،خوند و دوم سری_اول سری عاکف امنیتی داستانی مستند که هایی خانوم و آقایان: نکته

 .کیه کاظم حاج دونن

 :دادم جواب گرفتم و تلفن گوشی

 .آقا سالم+ 



 .دارم کارت اتاقم بیا جلدی. السالم علیکم و _

 .چشم+

 ؟ نکنیا دیر_

 .چشم بازم+

 اتاق درب زدم انگشت اثر رفتم کردم قطع و تلفن. شد ختم کوتاه جمله چند همین به تماس

 سیدمر وقتی. کاظم حاج دفتر سمت باال طبقه رفتم شدم آسانسور سوار. شدم خارج و شد باز

 که اتاق وارد. کرد باز درو اومد داخل از هم حاجی کرد، هماهنگ دفترش مسئول حاجی، دفتر

 .نشستم رفتم بعدش شد، بدل و رد حاجی و من بین علیکی سالم شدم

 :گفت میداشت، بر چیزی یه کارش میز روی از داشت و بود من به پشتش که طور همین

 نمیشی؟ آدم تو عاکف_

 یکم زد، حرف طور این من با هویی یه چون. کردم تعجب حاجی لحن این و حرف این از

 زاریم ۹ !بفهمم رو حاجی زدن حرف اینطور دلیل تا کردم فکر چندلحظه! بود منتظره غیر برام

 .نیاوردم خودم روی به ولی باشه، میتونه چی منظورش فهمیدم و افتاد

 :گفتم

 حاجی؟ چیشده مگه+ 

 بیرون؟ میری حفاظت بدون چرا_

 :گفتم گرفت، خندم

 رفیقت مزار سر بودم رفته. ندارم چیزارو این حوصله اصال من. خدا تورو کن ولمون حاجی+

 .کنم خلوت کم یه

 یبرا دشمن که دردسرهایی و اخیر دوسال اتفاقات بخاطر قبل از تو میری؟ تنها چرا خب_

 مادرت و همسرت گیری گروگان و ترورت بحث! داشتی محافظ یه... و کرد درست خانوادت



 ای! داری مهمی مسئولیت االن تو اما نداریم، بحثی و رفت شد تموم اونا حاال بود؟ چیزی کم

 !بابا

 میشه؟ حل مشکلت شما بیرون، نرم تنها من اگر اآلن+

 :گفتم.. میکنه نگام چپ چپ داره حاجی دیدم

. اشیمب داشته ارتباط مردم با. کنیم زندگی خاکی بزار.. نکن محدوم.. جان حاجی دیگه نده گیر+

 .کنیم دست نمیتونیم گوشمونم داخل فردا پس فردا خوای،می شما که جوری اون وگرنه

 چی یگهد نمیدونم. نمیشی آدم کنند جونت به جون! اینه امنیت شورای و سیستم نظر پسرجان_

 .شقی کله بس از چون. بگم بهت باید

 .جونم حاجی بوگو میخواهد تنگت دل چه هر+

 ایجاد تحولی و تغییر نمیخوای کنی؟ ونآمادش و بود مدنظرت که ای گزینه دوتا اون نمیخوای_

 چطوره؟( ضدجاسوسی بخش رییس) هادی حاج با تو رابطه کنی؟

 یه رمرو درگیر خیلی ماه یک اینه حقیقتش حاجی اما! خوبه.. نیست بد هادی حاج با رابطم+

 که بود ذهنم درون قبل از گزینه، دوتا راستش. شدم ها پرونده بعضی مطالعه و مسائل سری

 موافقت هک میخوام هم شما از. باشه کنارم تا بیفته اتفاق این میخوام من و هست حتمی شیکی

 .بگیری برام رو کل ریاست وَ هادی حاج

 هستند؟ کی حاال. خوب چقدر_

 .دامادت یشهم دیگه چندوقت تا شاءاهلل ان که کنم استفاده بهزاد از میخوام دفترم مسئولیت برای+

 علومم. میکنه فکر داره هنوز مریم دخترم چون. دامادت نگو انقدرم. هست توانمند بهزاد. خوبه_

 ؟؟ بعدیت گزینه. نه یا باشه مثبت جوابش نیست

 ...دارد ادامه ️✍



 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 ابلق وگرنه باشد می مجاز# است شده درج پایین در که ایتا در .. کانال لینک و منبع باذکر

 ️⛔. دارد الهی پیگرد شرعی لحاظ از و بود خواهد شکایت و پیگیری

 http://eitaa.com/kheymegahevelayat ️♦ ��ایتا در .. ✅
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 رید،بگی و سیستم موافقت خواستم ازتون اول همون و شهب دارم تاکید که بعدیم گزینه+

 ندارم یحرف من بگیره صورت مخالفت بهزاد شدن دفتر مسئول با. هست عبدالزهرا سیدعاصف

 و نیست مهم درصدش ۱۷ نیست مهم میگم اینکه البته. بعدی گزینه سراغ میرم نیست مهم و

 انتخاب رو یکس یا من که اینه هم دلیلش. هباش کنارم و بیفته اتفاق این میخوام چون مهمه بقیش

 آدم نمه گزین اون میدونم چون مونم، می انتخاب اون پای تهش تا کردم انتخاب اگر یا نمیکنم،

 .هست توانمندی

 !بعدش! خب_

 پدر یک مثل سیستم داخل من سال و سن هم جوونای و من برای همیشه شما آقا، راستش+

 یمونخانوادگ امد و رفت به هم کاری. کنم گفتگو راخت اینطور اندیگر با نمیتونم من. بودید

 در دبگی و بزنید خط و عاصف بخواید اگر که اینه خقیقتش.. هست کاری بحث االن. ندارم

 ینم که کنم عرض باید جسارتا بودم، منم که همونجایی یعنی بمونه، هست که ای رده همون

 سیستم میخواد دلم قائلم، سیستم برای که احترامی تمام با. بخوره خط کلیدی مهره این پذیرم

 هک هست قوی العاده فوق وَ اطالعاتی،ه نخب جوان یک عاصف. بزاره احترام من انتخاب به هم

. دارهن فرقی کشور مسئول فالن یا وکیل و وزیر براش. هست نترسی آدم. داره باالیی هوش

 .نداره دادن دست از یبرا چیزی خودش قول به و داره نترس سر که آدمیه



 !نمیشه که همینطوری. داد قرار مالک هم رو سیستم نظر باید پسرم، خب_

 معاون ماش سالمتی به. داده استقالل حضرتعالی مثل ای باال رده نیروهای به الحمدهلل سیستم+

 .میندازم رو دارم، شما به االن همین برای !آقا شم فدات دیگه کن رایزنی! هستید کل

 ریاست رنظ که، گفتم. نمیشه میبینی وقت یه چون.. نده گیر مسائل این روی زیاد جان، کفعا_

 !نهاد کل ریاست هم خودت، بخش رییس هم. داره اولویت

 قدممعت. هست شجاعی پسر عاصف این آقا راستش. خالصه شماست دست دیگه اون.. میدونم+

 رد بخصوص بشه، من بازوهای قوت و نیرو میتونه حتما( ضدنفوذ) ضدجاسوسی بخش در

 نای و کاری رفیق فقط و خونمه محرم رفیقمه، سالهاست مسائل، این جدای .عملیات بخش

 خودش انج از. دلسوزیه متعهدو پسر چیه، دونم می و تفکرش میشناسمش؛ کامال. نیست مسائل

 .داره مسائل حل در هم باالیی توانایی. واقعا مردم این برای میگذره

 رفیح ضدتروریسم و ضدجاسوسی بخش به عاصف شدن منتقل برای من جان، کفعا ببین_

 ...اما ندارم،

 :گفتم زدم، لبخندی

 ؟!آره بیاری؟ قلت ان میخوای خداییش ولی.. کاظم حاج حرفت وسط میام ببخشید+

 و بوده قانونی که جایی تا همیشه خاص درمواردهای میدونی خودتم! ندارم حرفی من! نه_

 نتقالا برای سیستم حاضر حال در اما ؛کردم حمایت تصمیماتت از بوده، باز دستم وَ عقالنی،

 من. مونه می لنگ طرف اون تو، سمت بیاد اگر عاصف. داره مشکل کمی دیگه نیروهای

 .کنه پر تورو جای بره عاصف میخواستم

 حاج و).....(  آقای حاج شما. باشه من با عاصف بزارید. خدا تورو نکنید کارو این حاجی+ 

 !کن راضی رو هادی

 چیه؟ دونی می و نظرش. بیاد نخواد شاید اصال؟ زدی حرف خودش با_



 بخش به من انتقال (....) آقای حاج و شما مستقیما که موقع همون. کردم صحبت آره+

 ازش بعد بشم، منتقل ممکنه که بودم کرده صحبت باهاش کردید مطرح رو ضدجاسوسی

 میکنی؟ قبول باشی، من همراه که کنم نیرایز اگر پرسیدم

 گفت؟ چی_

 .باشیم هم با هست خدام از میگه اون+

 .کنم میتونم چیکار برات ببینم بزار.. باشه_

 دست از رو عبدالزهراء سیدعاصف نمیخوام من. بگیر (......) آقای حاج موافقت لطفا حاجی+

 .منه قویه گزینه. بدم

 و تسخ خرده یه شرایط حاضر حال در فعال که، گفتم بهت. یکنمم و تالشم اما نمیدم قول _

 نیرو کمبود ها بخش بعضی در. شدند شهید سوریه در ما های بچه از تعادادی یه. هست پیچیده

 مراحل سری هی. دیگه واحد یا دیگه شهر به بده انتقالی نمیتونه راحتی به سیستم! میشه احساس

. حتترهرا هست ای دیگه بخش به بخش یک از انتقال چون ماش برای اما بشه، طی باید که داره

 .نباش نگران پس

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 رعیش لحاظ از و بود خواهد پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# یسلیمان_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم
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 چهارم_قسمت#

 :گفتم حاجی به

 حقیقتش ندارم، ذهنم درون عاصف غیر رو کسی من. اممیخو ازت کارو یه این من کاظم حاج+

 ئل،مسا این جدای ضمنا. هماهنگم عاصف با من. نکردم فکر کسی به اون غیر به اصال اینه هم

 هب روحیاتمون. کردیم کار دیگه باهم المللی بین و داخلی مختلف های پرونده در ها سال ما

 از بود نوشته میدیدم، و پروندش امروز شتمدا. نزدیکه باهم هوشمون و فکرامون. نزدیکه هم

 موفق های ماموریت و عملیات چهارتا و شصت و سیصد حدود تاکنون گذشته سال هفت

 این اخلد اون از بشتر و هستن بزرگتر سال ده عاصف از ها خیلی. نیست چیزی کم این. داشته

 من رایب بیاد کن ککم پس. ندارن موفقیت عاصف نصف اما هستن، هم هنوز وَ  بودن، سیستم

 .حساس واحد این در اونم دلگرمیه، من برای حضورش. بشه

 مطرح نخدمتشو رو مسئله این حتما. آقا حاج دفتر میرم دارم االن. میشه چی ببینم بزار. باشه_

 بازم اما ؛ودب پیگیرت و شد تو صحبت ای چنددقیقه دفترشون بودم که قبل چندساعت. میکنم

 شنهاداتتپی از همیشه مثل ولی. کنونی شرایط این در نمیدم قول بهت ان،ج عاکف میکنم تاکید

 میشه برگزار دیگه چنددقیقه تا که ریاست باه جلس در همچنین وَ میکنم، حمایت کمال و تمام

 .میکنم عنوان الزم اقدامات جهت رو موضوع این

 میکنه؟ قبول نظرت به+

 روحیاتی با. هنکن قبول میدونم بعید اما ؛.بدم نظری میتونمن فعال.. نمیدونم میگم. دادیا گیر باز _

 رو قضیه این درصد ۰۷ میکنم فکر کامل، کرده مطالعه و پروندت اینکه دارم،وَ سراغ ازش که

 یپیمون و پر رزومه هم عاصف که چون طرفی از. میکنم ردیفش منف با که هم هادی. میپذیره

 ؛بازتره وگفتگ برای من دست اینطور. بدم مانور وضوعم این روی بتونم که هست باز دستم داره

 تونهنمی عاصف بگه رییس که برسونه جایی به و کار ممکنه بودن پیمون و پر همین خب اما

 .ممکنه اینم. کنه پر و عاکف جای تا هست که جایی همون بمونه باید ضدجاسوسی، بره

 کاری اگر البته برم؟ من میدید جازها آقا! خب..ملی تیم حد در اونم بیارم، شیش امیدوارم+

 .بامن ندارید



 .همرات به خدا برو ندارم، کاری.. پسرم نه_

 سمت فتمر مستقیم بعدشم دفترش، از بیرون رفتم شد باز در زد انگشت اثر شد بلند حاجی

 شکیلت جلسه یه و کردم هماهنگ ضدجاسوسی واحد عملیاتی های تیم با بالفاصله. خودم دفتر

 چیزی. بودم جلسه در شب ۲ ساعت تا اداره، برگشتم معارفه از پس که عصری اون. دادم

 ترممح روحانیون از یکی امامت به ادارهه حسینی رفتیم مغرب نماز موقع فقط. ساعت ۲ حدود

 هجلس اون در. کار ادامه برای اتاقم داخل باالی برگشتیم فوری بعدش خوندیم جماعت نماز

 بایدها از و کنیم نباید چیکار و کنیم باید چیکار اینکه از. شد بررسی ها طرح و مسائل از خیلی

 ...و نبایدها و

 ضد و ضدجاسوسی زیرمجموعه که مختلفی های قسمت با مستمر طور به معارفه اول روز پنج

 .میکردم پیگیری رو کارها و میگذاشتم جلسه میشدن تروریسم

 دیدم مشد ساختمون وارد اینکه از بعد اداره، تمرف بود شنبه سه هست خاطرم که صبح روز یه

. تشسم به رفتم شدم جدا حفاظتم از و زدم صداش فوری. میشه آسانسور سوار داره کاظم حاج

 صحبت بهزاد و عاصف جابجایی مراحل درمورد باهاش باال، بریم که شدیم آسانسور سوار

 :گفت که کردم

 ساعت ات شاءاهلل ان کنی، استفاده ازشون تونیمی و ضدجاسوسی واحد به میشن معرفی امروز»

 «.میدن دست بهت اونجا میان ۴۷

 نستممیتو وقتی چون خبر، اون بابت بودم خوشحال. شدم جدا حاجی از شد، باز آسانسور درب

 هم اشتباه و شکست درصد و میشد بیشتر ها پرونده در خودمم پیروی بدم، تشکیل قوی تیم یه

 تا میزم شتپ رفتم مستقیم شدم وارد شد باز اتاق درب زدم اثرانگشت دفترم سمت رفتم! کمتر

 لموبای به زدم زنگ. دادم انجامشون که داشتم مهم کار چندتا کار اول همون. کنم کار به شروع

 .برداشت رو تلفن که اتاقش زدم زنگ. نداد جواب اما عاصف

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر



 رعیش لحاظ از و بود خواهد پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم
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 پنجم_قسمت#

 :گفتم

 خوبی؟. عاصف سالم+

 !داداش مخلص. زده زنگ کی ببین به، به! سالااام_

 .شد شاد روحم. گرم دمت.. برام میفرستادی هایی جک عجب دیشب+

 .شاد امواتتم روح. به به_

 .میکنه صحبت درست خودش مافوق وَ خودش از بزرگتر با آدم. نریز زهم.. دیگه بسه+

 حالمخوش بعدشم. نده جو الکی پس میکنم، شوخی باهات من میدونی که تو جان عاکف خب _

 فالن نتمعاو رفتی که حاال عباسی حضرت ولی. زندگیت کارو توی پیشرفتی حال در کال که

 رفتی تو که وقتی از اصال. باهم بخوریم چای یه اینجا یاب گاهی از هر. بگیر تحویل رو ما کم یه

 .نمیزنم غذا به لب که من. کوره و سوت چیز همه اینجا، از

 میدونمن فقط! ضدجاسوسی به شدنم منتقل از بعد شدی الغر خیلی.. میگی راست که تو آره،+

 .وقت یه نشی منفجر باش مواظب فقط میشی، گردتر روز به روز ماشاءاهلل چرا

 



 .میخوره غصه برام مادرم.. خداییش کردم کم کیلو ده_

 .دارم برات خوش خبر یه.. قبول باشه+

 هست؟ چی_

 .میشه آسفالت مبارکت دهان مجددا خودم پیش میای وقتش به+

 آسفالت؟ کار توی رفتی و شدی شهرداری کارمند مگه_

 .عزیزم شدی خوشمره+

 فتیگ صحبتت اول راستی،.. شدم خوشمزه اینطور دمخور تورو جدید مسئولیت های شیرینی_

 شاءاهلل؟ ان هست خبری شده؟ چیزی!! نفهمیدم مافوق؟

 .دیگه من سمت میشی منتقل امروز+

 :گفت شد خوشحال عاصف

 کردن؟ موافقت پس_

 .میکردم و فکرش که چیزی اون از زودتر خیلی. الحمدهلل آره+

 .درخدمیتم ما باشه_

 .اعلیی. میبینمت پس+

 روندهپ بررسی از پس. ها پرونده سری یه بررسی و مطالعه سر رفتم بعدش و کردم خداحافظی

 طبق رو اطالعاتی زبده کارشناسان و مرزی برون های معاونت با تخصصی های نشست ها

 .دادم قرار کار دستور در بود شده واگذار بهم که ای برنامه

 ارند نفست تازه نیروی تا دو»: گفت بهم زد گزن شخصا کاظم حاج که بود ۴۹ حدود ساعت

 «.بگیر تحویلشون. سمتت میان

 



 اختماند موکت یه. بود شده تموم جلسم دیگه منم. دفتر اومدن بهزاد و عاصف بعد چنددقیقه

 هب اداره بیرون رفتیم عاصف و بهزاد با نماز از بعد. خوندیم عاصف و بهزاد با و نمازمون و

 داشتم، دوست من که بود چیزی اداره روز اون غذای چون. برگشتیم خوردیم غذا من دعوت

 .بگذریم. کردن درستش قبل دفعات از تر زن هم به حال اداره، آشپزای ولی

 گذاشتم ولیها مفصل جلسه یه بهزاد و عاصف با. دفتر رفتیم و اداره برگشتیم شد، تموم که ناهار

 دیگه هم با قبل از بیشتر که بزنیم و فامونحر تا کشید طول نیم و ساعت ۱ حدود چیزی که

 .بشیم مَچ

 رعایت باید که مسائلی و جدید واحد این در رو نظراتم هم من شنیدم، من و زدن حرف ها اون

 .شنیدن اونا و گفتم میشد

. گذشته جدیدم مسئولیت از نیم و ماه ۹ دیدم زدم هم به چشم اینکه تا شد طی ها هفته و روزها

 یک مدت اون طی. میگذره چطوری ها ثانیه فهمیدم نمی که بود ریخته سرم روی کار انقدر

 .گمب براتون درموردش نیست قرار فعال که افتاد اتفاق امنیتی اتفاقات و ها عملیات سری

 روی داشتن اطالعاتیمون و عملیاتی های تیم دقیق خیلی کاری، و عادی روزهای تمام مثل

 وَ  (ضدجاسوسی) ضدنفود معاونت امور به هم من و میکردن کار نظر مورد موارد و ها پرونده

 و انایر مرز سمت فرستادم ماموریتی برای و عاصف مدت یه. بودم شده مسلط ضدتروریسم

 نظر زیر و گذشت چندوقتی. میشه مجروح شدیدا ها عملیات از یکی در متاسفانه که افغانستان

 .شد خوب وشکرخدار که گرفت قرار درمان تحت پزشکی تیم یک

 مسرمه برای گرفتم تصمیم اداره، بودم مونده شب تا و بودم داده انجام و کارام تموم که روز یه

 ور معاونت مسئولیت که چندماهی اون در چون. بگردیم کمی بیرون بریم باهم و بزارم وقت

 تصمیم بش اون همین برای. بزارم وقت براش خوبی به بودم نتونسته بودن، کرده واگذار بهم

 زدم جا و باطریش بیرون آوردم کارم میز کشوی از و شخصیم موبایل .خونه برم زودتر گرفتم

 .بهش زدم زنگ کردم روشن رو گوشی درونش گذاشتم و کارت سیم

 حفاظت هاینک علیرغم و بود اندروید شخصیم گوشی که بود این کارم این دلیل: امنیتی نکته

 یم کارم دفتر در و اداره داخل گاهی اینکه برای اما اشت،ند امنیتی مشکل و بود کرده چک



 اصوله هم تا گوشی درون از آوردم می در و کارت سیم و باطری و میکردم خاموش آوردم

 دارها در دم و شخصیم اندروید گوشی که میدادم انجام زمانی و کار این. کنم رعایت رو امنیتی

 .بگذریم... نمیدادم تحویل

 :گفتم.. داد جواب خورد بوق چندتا همسرم، به زدم زنگ

 ...دارد ادامه ️✍

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 رعیش لحاظ از و بود خواهد پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم
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 ششم_قسمت#

 :گفتم.. داد جواب خورد بوق چندتا خانومم، به زدم زنگ

 شما؟ احوال. خانوم زهرا طمهفا سالم+

 خوبی؟ تو. معاون آقای چطوری. آقامحسن سالم به به _

 :گفتم خندیدم

 .خانومَم خوبی خبر؟ چه.. میره و میاد نفسی !رییس ممنونم+ 

 کجایی؟ چخبر؟. نیستم بد. شکر_ 



 .سرکارم معمول طبق+

 نه؟ مگه خونه، بیای باید دیگه االن طبیعتا_

 .درسته. بله+

 درسته؟ اینم.. زدی زنگ که شده چیزی یه ولی_

 .شاید+

 شده؟ چیزی_

 ..میخوادعِعِعِعِتتت دلم.. کردم و هوات.. روزا این تو حیرون من.. کردم و هوات+

 :گفت خندید

 .بیاری در رو ها خواننده ادای نمیخواد حاال.. آقامون شده هم صدا خوش چه.. اوه اوه_

 .چاکرخواتیم که ما+

 !نمیاد بهت اصال. نمیاد خوشم نکن صحبت التی انقدر فقط.. منونمم_

 .قربان چشم به ای+

 :گفت خندید

 خونه؟ نیای بازم میخوای گرفتی؟ تماس چیشده_

 دارم؟ جرات+

 !نوچ_

 هم که بیرون، بریم تا دنبالت بیام بشی آماده داری، و حالش اگر ببینم بهت بزنم زنگ یه گفتم+

 .کنیم ضلهع تقویت تا بدن این بر بزنیم شامی یک اینکه هم وَ کنی، خالی مارو جیب کنیم خرید

 احساس واقعا لحظه اون یعنی ؛.کنم خالی و جیبت اینکه از باالتر افتخاری چه. عجب چه_

 .میکنم خوشبختی



 میشی، متوجه کردی، خرج خودت مبارک کارت از نیاوردم، و کارتم منم اونوقت. آفرین+

 ؟؟...خوبی کار عزیزم؟؟ چی... خوبی ارک زدن جیب

 .است خوبی کار_

 :گفتم و خندیدم

 کت. ام خونه درب جلو دیگه ساعت نیم تا شو آماده. جوابیت حاضر این با تو دست از امان+

 .پایین بیا خودت انداختم

 بگیری؟ دوش یه کنی، عوض و لباست باال نمیای_

 .بریم زودتر که پایین بیا. امروز نداشتم خاصی فعالیت. نه+ 

 .چیزی یه محسن راستی.. بشم آماده میرم من. چشم_

 چیشده؟+

 .اهاشب بگیر ارتباط یه تونستی اگر. میگرفت رو تو سراغ زد زنگ لبنان از خواهرت امروز_

 شو آماده زودتر برو تو. بعد برا باشه. نمیتونم اصال.. ندارم رو جا اون با تلفنی موقعیت اآلن+ 

 .خداحافظ فعال. دنبالت میام

 کردم خاموش و مانیتورم. رفتن برای بشم آماده که کردم مرتب و میزم فورا. کردیم خداحافظی

 .بیرون اومدم دفترم از برداشتم رو کیفم و

... کرد باز درو اومد زدم، و بهزاد اتاق درب بیرون اومدم اتاقم از. بود شب ۰ حدود ساعت

 :گفتم

 یم کی تا تو.. نداریم کاری فعال چون. اداره بیام دوباره شب دونم می یدبع. خونه میرم من+

 مونی؟

 .آخراشه دیگه منم کارای چون. دیگه ساعت نیم تا_



.. ظرهمنت خانومم چون میرم دارم منم. کن استراحت خونه برو بزن رسیدی و کارات پس. باشه+

 .یاعلی فعال.. خداقوت

 سبد هی راه بین. خانومم دنبال رفتم بیرون، زدم اداره از گرفتم و ماشینم اداره پارکینگ اومدم

 گل خیلی خانوما چون. بدید انجام زیاد کارا این از شماهم... کنم تقدیمش که خریدم رز گل

 .دارند دوست

 بعد چنددقیقه. پایین بیاد که زدم زنگ همسرم موبایل به آپارتمان، درب جلوی رسیدم وقتی

 اونم. بهش دادم و گل احوالپرسی، و دادن دست و سالم از بعد. شد شینما سوار پایین اومد

 جایی هی و ماشین بعد گشتیم، خیابونارو مقدار یه رفتیم کردیم حرکت. بود کرده ذوق کلی

 .خرید برای بریم تا کردم پارک

 فتمگ باخودم. خورد هم ویبره یه بعد کرد صدایی یه گوشیم دیدم که بودیم کردن خرید وسط

 اگر رو ها وسیله یعنی ؛بودم همسرم بارکِش لحظه اون وَ اونشب بنده اما ؛اومده پیام حتما

... ذلیل نز که منم. میریخت هم به بدجور خانومم دستم، میگرفتم رو گوشی وَ پایین، میزاشتم

 .براتون نگم دیگه

 :گفت که میزدیم قدم بازار داخل داشتیم

 باز. .میزنی سر .. نه میکشی، سرک مجازی فضای ویت نه!! نرو گوشیت سمت لطفا محسن_

 خوش بهمون بیرون اومدیم دوتایی که قرنی از بعد بزار حاال!! دلخوری چرا نگو و نگفتی نگو

 .باشیم داشته آرامش و بگذره

 .«چشم: »بگم بودم مجبور و زدم لبخندی

 که هم اونشب. باشم دمتشدرخ باید هستم، اگر یا نیستم، خونه یا من چون نداشتم، راهی دیگه

 .میداشتم نگه منم و میخرید خانومم. گاری عین بودم شده

 یه تا بازار داخل برگشتیم مجددا ماشین، صندوق گذاشتیم بردیم رو ها وسیله خرید، از بعد

 چک و کاریم گوشی لحظه یک بودیم، نشسته که همینطور.. بخوریم شام برا، دورو همون جایی



 دیدم م،کرد دقت گوشی روی نوشته به. نبوده پیام دریافت برای لرزش و صدا اون دیدم.. کردم

 .«است ضعیف باطری» نوشته
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. هبش حساب باطری مصرف در جویی صرفه و نشه خاموش تا بودم کرده کم و گوشیم نور

 نم بد شانس از اما میکردم باز رو پیام داشتم. اومد عبدالزهرا سیدعاصف از پیام یه همزمان

 مردم ینب داشتم، بیسیم اگر هم طرفی از. نداشتم همرام به که هم سیم بی. شد خاموش گوشیم

 هی درگیر همزمان چون. شد مشغول ذهنم خیلی. میدادم گاف نباید وَ کرد توجه جلب شد نمی

 .باشه اون برای شاید گفتم باخودم که بودیم هم ای پرونده

ه ادس گوشی نبود صالح به اما کنن شارژ رستوران همون داخل تا بدم رو گوشی میخواستم

 که هم امیپی چون. بود درگیرش ذهنم اما بشم بیخیال بودم مجبور. بسپرم دیگران به و کاریم

 .بود کاریم گوشی به اومد،



 وراف آپارتمان درب جلوی رسیدیم وقتی. خونه سمت رفتیم فورا خوردیم که و شام خالصه

 خودش تا رُل تپش بشینه بیاد گفتم خانومم به.. باال ببرم تا گرفتم ماشین داخل از رو ها وسیله

 ولینا خونه، داخل رسیدم و باال اومدم افور آسانسور با وقتی. پارکینگ درون بیاره و ماشین

 آب وشد یه برم میشه شارژ که وقتی تا گفتم خودم با. شارژ به زدم و گوشیم کردم که کاری

 .بیام و بگیرم گرمی

 شنرو. کردم روشن و گوشیم فوری خیلی کردم که کاری اولین اومدم وقتی استحمام از بعد

 دبو شده خاموش گوشیم که نیم و ساعت یک این طی و داده پیام بار چهار عاصف دیدم شد

 .باال اومد می ها پیام یکی یکی دیگه خاال. گرفته تماس هم بار سه

 ...ها پیام متن

 «؟؟...!!»: اول پیام

 .گیرمب ارتباط باهات تا بده بهم موقعیت. هست مهمی کار که بود معنا این به اول پیام: نکته

 بگیرید، رارق درجریان باید شده خبری یه. سالم عاکف آقا»: قبلی امپی از بعد دقیقه پنج دوم پیام

 چیز شتپ و هست فوری دعای التماس چون. خدمتتون برسم تا بگید و وضعیتتون ممکنه اگر

 «.اووونطوریاست بععععلللله خودتون قول به..... نمیشه هم میز

 «...آقا»: بعد دقیقه ۲ سوم، پیام

 «.هست مهمی موضوع یه عاکف، حاج»: بعد دقیقه ۹ چهارم، پیام

 جواب فوری.. زد زنگ خودش عاصف دیدم میخوندم رو چهارم پیام داشتم که حین همین در

 :دادم

 نگران .میزنی زنگ میدی پیام راست و چپ که شده چی ببینم بگو خوبی؟. سالم جان عاصف+

 .شدم

 خاموشی؟ چرا آقا.. سالم_

 .شد تموم گوشیم شارژ+



 قرار نجریا در شما باید که اومده پیش موردی یه. خدمتتون برسم کجایید بگید مکنهم اگر_

 .بگیری

 .اداره برگردم من نیازه اگر البته. اینجا بیا. ام خونه من. داداش باشه+

 .اداره میگردیم بر باهم دونستید صالح و بود نیاز اگر اونوقت خدمتتون، میرسم نه_

 .علییا.. منتظرتم بیا.. باشه+

 

 :دادم جواب. موبایلم به زد زنگ عاصف بعد، دقیقه ۱۷ حدود

 رسیدی؟. عاصف جانم+

 ماشین؟ داخل میاید یا البی، درون بیام یا باال، بیام. آپارتمانتون جلوی رسیدم_

 .شده چی ببینم تا باال بیا آسانسور با فوری+

 .چشم_

 هفاطم. واحدمون درب جلوی رسید عاصف بعد دقیقه سه دو. کردم باز درو زدم و آیفون دکمه

 نزلم در که کارم اتاق سمت کرد راهنماییش بعد کرد، علیکی سالم عاصف با کرد، باز و در

 .داشتم شخصیمون

 :گفتم همدیگرو، دیدیم تا... شد کار اتاق وارد

 «.عاصف شده چی ببینم بشین بیا»

 تازه ینفس.. بود کتابامه قفس کنار که کوچیکی صندلی روی نشست اومد بست درو عاصف

 :گفت کردن، صحبت به کرد شروع و کرد

 خوبی؟. مخلصیم خیلی جان عاکف_

 .مطلب اصل سر برو خب،. داداش شم فدات+



 خاموش و مانیتورم خواستم که همین خودم، شخصی کارای دنبال جایی میرفتم داشتم راستش_

 .داره پیام دریافتی چندتا شخصیم کارتابل دیدم کنم،

 بوده؟ خب،چی+

 ایبر. مهمه خیلی اومده که خبری دیدم کردم باز خبرو فایل. خبر یه و بود گزارش چهارتا_

 درجریان وشمار بیام حضوری دادم ترجیح بگم، بهتون نمیشه تلفن پشت که چون گفتم همین

 .بزارم

 .میشنوم+

 هافتاد دعوا که کسی اومده عمل به کاشف بعدشم شد، درگیری ها کافه از یکی درون ظاهرا_

 .هست کشور ای هسته متخصصین از یکی

 سطحی؟ چه در متخصص+

 .ایران اتمی دانشمندان از_

 رسیبر باشه؟ میتونه دقیق چقدر اصال. کجاست منبع مارسیده؟ به چطور خبر خب!! عجب+

 کردید؟

 ورتص در تا ما واحد به داده ارجاع هم ستاد و رسیده ستاد به انتظامی نیروی های بچه از خبر_

 .کنیم رسیدگی لزوم

 طیرب ما به باشه شخصی موضوع بعدشم دادن؟ خبر بهمون که دیدن چی انتظامی های بچه+

 نیروی خود! داداش نیست ما کاری حوزه در اینا و دختربازی و بزن بزن و درگیری. نداره

 تعریف ما کاری وظایف وَ حیطه در که مسائل این. کنن حل دارن وظیفه طرفین یا انتظامی

 خان؟ عاصف اینه از غیر! نشده

 ..اما ؛.درسته نه_

 چی؟ اما+
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 :گفت عاصف

 چیکاره که بود این بهمون رسیده آمارش که شخصی اون از سواالشون زا یکی ظاهرا آخه_

 هگفت بدن حالی بهش اینکه برای هست، بودن اتمی سازمان کارمند مدعی که هم آقایی ای،

 خاطرب هم انتظامی های بچه. بخره اعتبار خودش برای حرکت این با تا هستم جا فالن کارمند

 واحد به هم اداره های بچه دادن، ارجاع ما اداره به رو موضوع شخص اون شغلی حساسیت

 .ما

 .خب+

 به هم اینجا تا. بوده همراش هم خانوم یک ظاهرا که میشه اهمیت پر جایی از موضوع اما_

 اوناهم و کرده حساس رو انتظامی های بچه بعدش به اینجا از اما ؛نداره ربطی ما به شما قول

 .دادند ارجاع ستاد به بالفاصله

 هست؟ چی االح+



 به موضوع حساسیت......!!  ظاهرا هم خانوم اون و ندارن نسبتی هیچ خانوم اون با آقا این_

 .بوده دلیل همین

 نه؟ یا کنن بررسی گفتی حاال. بگو زودتر و این پس.. جالبه+

 .چیه نظرتون ببینم تا بگذارم جریان در شمارو اول خواستم راستش. هنوز نه_

 یزیچ این با واقعا اگر اما هیچچی، که هست شخصی موضوع اگر. اداره ریمب شو بلند پس+ 

 .بشیم پیگیر مشکوکه گفتی تو که

 .بیاید شما تا پایین میرم من. چشم_

 باز درو. بیاره چای زد در خانومم همزمان کنم، بدرقه و عاصف تا در سمت رفتم شدم بلند

 ور چای بودیم ایستاده که همونطور عاصف و من بعد گرفتم دستش از و چای سینی کردم

 وقت این که کردم خواهی عذر فاطمه از منم رفت، عاصف. رفتن برای شدیم آماده و خوردیم

 سمت یمرفت عاصف با و شدم ماشین سوار پایین رفتم پوشیدم و لباسام. میزارم تنهاش شب

 :گفتم بهش که بودیم اداره مسیر در. اداره

 دادن، ستاد به انتظامی های بچه و آدم این مشخصات و اسم چون ستاد، رسیدیم وقتی عاصف+

 .میزم روی میریزی و آدم این درشت و ریز تموم فورا

 .چشم_

 لکیا همینطور انتظامی نیروی وگرنه. هست دعوا یک از فراتر قضیه این میگه ششمم حس+

 .بود خارج توانش از حتما. نمیداد ما به و خبرش

 چی؟ یعنی_

 این چون .بگم چیزی نمیتونم فعال اما مشکوکم اینکه علیرغم و اداره بریم باید ینکها یعنی+

 دونیمی عاصف اما! سخته کمی کردنش تحلیل و تجزیه نشه، روشن برامون دقیق تا موضوع

 میکنه؟ متعحب و من چی

 عاکف؟ آقا چی_



 من. رسیده ما به خبرش که داده گافی چه مهمی آدم همچین یه که این از عجبم در من+

 .دارد دراز سر قصه این میکنم احساس

 وابیج بود معلوم. نگفت چیزی اما کرد بهم نگاهی میکرد رانندگی داشت که همینطور عاصف

 شیفت ام واحد در تایم اون در که ها بچه از یکی با گرفتم ارتباط کردم روشن و بیسیمم! نداره

 .بشه جمع خیالم تا عیموضو یه درمورد کردم جویی و پرس یه. بود شب

 فاصلهبال. من دفتر سمت باال رفتیم عاصف با فوری اداره رسیدیم بعد دقیقه ۱۷ حدود وقتی

 و کارم میز سراغ رفتم. داخل اومد سرم پشت هم عاصف. اتاقم داخل رفتم و زدم انگشت اثر

 فاصلهبال شدم، صفحه وارد کددادم فورا باال اومد سیستم اینکه از بعد. کردم روشن مانیتورو

 .سیستمم روی اومده خبر دیدم.. خبره چه ببینم تا کردم باز و کارتابلم

 یه رمنتظ دیدم کردم عاصف به نگاهی. کردم فکر ای لحظه چند خوندم، مانیتور روی از و خبر

 :گفتم بهش بود ایستاده کنارم که همینطور. بگم چیزی

 گوشی و سر یه کردن، بازداشت اینارو که کالنتری اون سمت به میری فوری جان عاصف+

 .خبره چه ببین بده آب

 اومدم؟ کجا از بگم هست نیاز_

 نظر دمور افراد اینکه بدون لزوم درصورت دادند، گیر خیلی اگر اما باشه، نیاز دونم می بعید+

 یبر اول که اینه نظرم ولی. میای اتمی سازمان حراست از بگو انتظامی های بچه به فقط بفهمن،

 و معرفی به هم نیازی و باشه شده بخیر ختم قائله شاید بلکه بدی، آب گوشی و سر یه اونجا،

 درشت و یزر که بگو هست، شب شیفت که پناهی به بری اینکه از قبل فقط. نباشه پیچوندن

 .من سیستم روی بفرسته و بیاره در برام و آدم این

 .چشم_

. دهن طولش لطفا فقط. کن گزارش بهم رو دیدی که یچیزای همه و بگیر آمار یه رفتی اونجا+

 .همرات به خدا برو. منتظرم

 یاعلی. آقاعاکف چشم_



 ای دقیقه بیست چرت یه دفترم استراحتگاه قسمت رفتم بودم خسته انقدر منم و رفت عاصف

 ریتومان روی از کار، میز سمت رفتم شدم بلند مالیدم و چشام. شدم بیدار در صدای با که زدم

 رفتم .هست پناهی دیدم کردم نگاه! کیه ببینم تا کردم چک و اتاقم ورودی در باالی دوربین

 :گفتم کردیم، علیکی سالم شد دفتر وارد پناهی. شد باز در زدم انگشت اثر

 !مارکو ای آورده برایمان چه+

 :گفت خندید

 دیدم منم بود، شده کند سرور سرعت دقایقی برای امشب راستش! شدم مزاحم ببخشید آقا _

 .خدمتتون آوردم دستی و گرفتم پرینت خاطر همین به دارید عجله شما که چون

 تشریف یمیتون.. بشه حل زودتر سرور مشکل کن بررسی فقط.. نداره عیبی. پناهی آقای ممنونم+

 .ببری

 راتونب هاینک یا و خدمتتون میرسم بگیرید تماس. هستم اتاقم داخل من بود کاری فقط. چشم_

 .میدم انجام همونجا از

 .باشیم داشته پروژه امشب ممکنه چون باشید، آماده لطفا فقط. تشکر+

 نیست؟ امری. حاجی چشم_

 .همرات به خدا برو نه+

 [۹۰.۷۰.۴۲ ۹۹:۴۲] 
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 خصصمت اون وضعیت از که ینتیپر صفحه دو اون نشستم اومدم بستم درو منم. رفت پناهی

 !بود کسی چه شخص اون اما ؛کردم مطالعه آورد برام ای هسته



 مذکور شخص پدر/ کریم: پدر نام/اصفهان از ۴۱۲۲: متولد/عزتی:خانوادگی نام/ افشین: نام

 ردا خانه سجادی؛ گوهر: مادر /است شده بازنشسته اصفهان آهن ذوب صنعت در قبل سال۴۱

 نوناک هم: عزتی افشین شغل/ تهران محب بیمارستان در بستری و بیمار اکنون هم و است

 های دستگاه تست بخش در فردو؛ و نطنز های سایت در فعال اتمی؛ انرژی سازمان کارمند

 سازمان نیاز مورد های سیستم خرید و بازرگانی مسئول همچنین وَ سازمان این به وارداتی

 شخص همسر/  بِهتا نام به ساله ۹ دختر و آریا نام به ساله ۲ پسر: فرزند دو دارای/متاهل/مذکور

 .سیاسی علوم رشته در تهران دانشگاه از ارشد کارشناسی مدرک دارای و قم اهل مذکور

 :عزتی افشین ظاهری مشخصات

 آن تحال و سیاه: مو رنگ. / سفید نسبتا: پوست رنگ /گرم بسیار: طبع /۴۷۰: وزن /۴۲۷: قد

 و سیسیا مسئولین از بعضی با و بوده قوی ارتباطات دارای نظر مورد صشخ. لَخت نسبتا

 کشور مهم افراد از برخی با نزدیک وَ  صمیمی بسیار ارتباطات شغلش ایجاب بر بنا همچنین

 یخانوادگ ارتباط دارد، قرار موساد ترور لیست در که ف......ع دکتر با اکنون هم جمله از. دارد

 .دارد

 کنون تا ،است فعال که هم ای هسته های سایت در. میباشد امنیتی و کیفری بقهسا فاقد نامبرده

 ...و است شده ارزیابی سفید وی پرونده و است نشده ثبت او از منفی گزارش

 داشتم رهمینطو. نیست صالح چون. نمینویسم براتون دیگه که بود صفحه دو حدود گزارش این

 .اومد رد بیسیمم صدای میخوندم، بود رسیده ستمد به که رو نظر مورد شخص وضعیت گزارش

 ۱۴۱ به ۲۷۷ از_

 :دادم جواب گرفتم میز روی از و بیسیم

 .میشنوم هستم ۱۴۱. بگو ۲۷۷ جانم+

 بشیم؟ تر صمیمی ممکنه_

 !!نشه چرا!! حتما بله+

 مونید؟ می منتظر یا باشم؟ منتظر_



 .باش منتظر+ 

 :گفتم. داد جواب خورد بوق دوتا. عاصف به زدم زنگ گرفتم دفترو تلفن

 .سالم جان عاصف+

 .کردم بررسی فرمودید که موضوعی اینجا اومدم. عاکف آقا سالم_

 .رو اوضاع کن تشریح چخبر؟!! خب+

 جوونی پسر هی کافه مسئول گفته، کالنتری افسرشب که اینطور. گرفتنش خانوم یه با و طرف_

 .میفرسته ماچ دور از براش بوده آقا این همراه به که خانومی اون به که هست

 ...بده ادامه خب. عجب+

. میزده رو بوده اصلیمون سوژه همراه که خانومی این مخ داشته ظاهرا... میگفتم داشتم آقا، بله_

 سمت یرهم میشه بلند میفهمه اینکه از بعد.. میشه قضیه این متوجه االن، مهمه برامون که هم مرده

 پیش دخور و زد بینشون و گرفت باال خیلی کار دیگه میشه، یقه به دست شباها و دار کافه

 !!۴۴۷ های بچه به میزنه زنگ بوده کی نیست معلوم که کافه همون از نفر یک. میاد

 !نمیفهمم و منظورت بوده؟ کی نیست معلوم چی یعنی+

 !میزنه زنگ کافه همون های مشتری از یکی ظاهرا_

 !بده ادامه... خب+

 هک آقایی این این وَ خانوم اون و کافه مسئول و میاد هم انتظامی نیروی ،۴۴۷ با تماس از بعد_

 .موضوع بررسی برای کالنتری میبره میگیره کرده، خودش درگیر شب وقت این مارو

 چی؟ دیگه... خب+

 ندباریچ ردا کافه.. گرفته تذکر داشته، که هایی شکنی هنجار بابت چندبار قبال هم کافه اون_

 ائلمس این سر معلومه که اینطور ماجرا اینجای تا. شده دستگیر انتظامی های بچه توسط هم

 و خانوم ینا های صحبت کالنتری، شب افسره گفت طبق که بگم اینم البته.. شدن درگیر باهم

 .میشن درگیر دار کافه اون با مالی مسائل سر گفتن و کرده تغییر آخر دقایق آقا،



 ؟مطمئنی+

 .هست طور این کردم دریافت کالنتری افسر از که خبری اما ؛نه که من_

 کجایی؟ االن عاصف+

 .نشستیم کالنتری همون نزدیک ماشین داخل طهماسبی و من_

 شده؟ رویت براتون مشخصاتش بوده؟ کی زنه اون+

 .هستیم نهادی چه از نگیم فرمودید شما خب اما ؛تالشیم درحال_

 .برام دربیاره و آمارش تا پناهی، برای بفرست گرفتید که و مشخصاتش+

 .چشم_

 کجان؟ مجنون و لیلی االن+

 .کالنتری بازداشتگاه_

 ؟ چرا+

 ما، مهمه سوژ از دفاع بخاطر هم زنه... نمیده رضایت اونم.. زده دارو کافه سوژمون چون_

 خط کم یه صورتش و ارد کافه سمت کرد پرت بود، میز روی که کوچیکی گلدون دعوا موقع

 کبود رو آقا این صورت زده هم دار کافه اون. کردن شکایت هم از همشون.. برداشته خش و

 .کرده

 :گفتم عاصف به کردم، تحلیل تجزیه فوری رسید، ذهنم به همزمان چیزی یه

 ور ردهم و زنه بگو باش، داشته انتظامی برادران با رایزنی یه! میگم چی کن دقت جان عاصف+

 .کنند آزادش

 هستم؟ کجا از بگم_
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 :گفتم عاصف به

 دختره طفال اما! بهتره اینطور. کنند نگاری نامه بگم ها بچه به تا بده بهم خبر یه بود نیاز اگر+

 تا میره جاک ببین میشه سوار که ماشینی زیر بزارید ردیاب یه میتونی اگر. بگیرید نظر زیر رو

.. هباش خبری شاید چون بشن؛ سوارش و خودشون چتر زیر بگیرن و اون اداره، از ما های بچه

 .رهمی جاک عزتی افشین آقای ببینید باشید داشته تعقیبی یه هم طهماسبی و خودت ضمنا،

 !اینجا داریم مشکلی یه حاجی،_

 شده؟ چی+

 .پارکینگ شده منتقل خودرو اما ؛داره شخصی ماشین خانوم این_

 جای یه به بعد کنند، آزاد پارکینگ از و ماشینش کن هماهنگ پس. داره ماشین که بهتر چه+ 

 .بچسبونید ردیاب ماشینش از مناسب

 .چشم_

 خداحافظ. باش ارتباط در من با+

 یاعلی_



 

 :زد بیسیم. گرفت ارتباط من با مجددا عاصف تلفنی، تماس این از بعد ساعت یک

 .هستم ۲۷۷ داری؟ و من صدای ،۱۴۱ _

 .میشنوم کن وضعیت و موقعیت اعالم فوری ۲۷۷+ 

 نرفتارشو اما ؛میگردن باهم دارن و کردیم آزاد و مجنون و لیلی. هستیم آباد سعادت سمت _

 .هستن جدل و بحث مشغول ظاهرا. نمیرسه نظر به بیعیط ماشین درون

 .تمام. بدید ادامه نظر مورد خودروی تعقیب به امنیتی، نکات رعایت وَ حفظ با+

 .تمام. شد دریافت_

 آبِ طریب یه دفتر یخچال داخل از رفتم شدم بلند. بود کرده سنگین منو حسابی اونشب شام

 بعدش. مبش سبک تا خوردم بزرگ لیوان درون ریختم تمگرف بود آماده قبل از که فروت گریپ

 یزور گوشی و میز روی گذاشتم و سیم بی چشمام، به زدم بند چشم و کردم خاموش برقارو

 .باشم راحت ارتباط موقع تا گوشم درون گذاشتم

 ولو فترد مبل روی ای دقیقه چند همین برای. نداشتم رو اتاقم استراحتگاه سمت برم اینکه حس

. وردخ ویبره یه گوشیم کردم احساس گذشت که کمی. بودم جدید خبر دریافت منتظر. دمش

 شماره دیدم کردم نگاه آوردم در جیبم از رو گوشی چشمام، روی از برداشتم و بند چشم

 :داد پیام. هست عاصف

 !آقاعاکف؟ _

 :نوشتم

 بگو+

 :نوشت

 دوم شعبه ظاهرا.. شدن کافه یه وارد هردوتاشون کردن، دور دور ساعت نیم حدود از بعد _

 ؟چیه دستور.. کالنتری آوردن اینارو و افتادن دعوا قبل چندساعت که هست ای کافه همون



 :نوشتم

 تساع اون؟ دوم شعبه میرن دارن مرض مگه بعدشم بازه؟ ساعت این تا چرا کافه این عاصف+

 سمتی؟ همون رفتن مجددا چرا. هست صبح نیم و ۹ حدود االن

 :نوشت

 قبال ناو صاحب بازه، کافش ساعت این تا که موضوع همین برای میگفتن انتظامی های بچه_

. دش باز مجددا ولی شد پلمپ قبل چندوقت همین کرد کاریش نمیشه دیدن اما گرفت، تذکر

 علومم خب ولی پایینه، نیمه و نصفه مغازش کرکره االن البته. هست آقازاده آوردم، در و آمارش

 .هستند کافه این همیشگی مشتری اینا که هست

 هک جواب بهش، زدم زنگ گرفتم و عاصف شماره.. ندادم پیام دیگه و ریخت هم به اعصابم

 :گفتم داد

 ربد اگر! چیه موضوع ببین کن پیگیری. باشه هست ای زاده فاضالب هر یارو این عاصف،+

 وبخ. نیست سلیمانی عاکف اسمم منکرد برخورد جانورها این با و نکردم پلمپ من اونجارو

 بده پیغام شبه.. پناهی سیستم روی بفرست رو کافه دقیق کوروکی.. میگم چی ببین کن گوش

 و مونیدب بیرون بعدشم. من سیستم به بفرسته رو همه... و پدرش و دار کافه کامل مشخصات

 برو ،شد ساعت منی از بیشتر و کشید طول خیلی دیدی اگر نرید، داخل عنوان هیچ به فعال

 حتت که ببرن بو اونا نباید باشه حواست فقط جان، عاصف .بده آب گوشی و سر یه داخل

 دهش حساس مرده شاخکای بخصوص هردوتاشون سنسور االن که بده و احتمال این. تعقیبن

 .باشه

 :گفت عاصف

 .هست حواسمون. حاجی چشم_

 کف با کم هی. میزم پشت نشستم بعدش مکرد روشن دفترو برقای رفتم شدم بلند و کردم قطع

 .بشه آروم سرم تا دادم ماساژ و سرم فرق و پیشانی دستام دوتا



 ما خشب برای خبرش که عزتی افشین دکتر بخصوص. کردم فکر نفر دو این درمورد خیلی

 :ذهنم به اومد کلمه چندتا. بود اومده

 میرن ارهدوب چرا/  ؟ چیه زن این با شنسبت/  بده باید گافی چنین کشور اتمی دانشمند یه چرا

 نهمیتو کی بچه دار کافه/ بود؟ چی سر ماشین داخل بحثشون/ کافه همون دوم شعبه داخل

 ...و باشه؟ میتونه کی هست افشین همراه که زنی این/  باشه؟

 که ردیس نسبتا هوای در تا اداره، حیاط داخل ساختمون از بیرون رفتم و برداشتم و سیمم بی

 .بزنم قدم میبارید که __نمی_نم باران و بود شده حاکم تهران بر ونشبا

 یه هویی یه میکردم، فکر و میزدم قدم آرام/ آرام همینطور داشتم که بود گذشته ای دقیقه ۹۷

 :عاصف به زدم سیم بی فوری.. رسید ذهنم به چیزی

 .هستم ۱۴۱ ؟ ۲۷۷ داری و من صدای+

 

 .دمتمدرخ هستم ۲۷۷. بفرما ۱۴۱ _

 

 کنید مشایعت رو مورد ۹ هر نظر، مورد افراد آبروی حفظ با کافه، داخل برو بکش زحمت یه+

 .مجنون و لیلی فقط. اداره سمت به

 .شد دریافت _

 :دادم جواب. زد زنگ عاصف گذشت، ساعتی نیم

 .عاصف سالم+

 .سالم حاجی_

 میزنی؟ رفح آروم چرا دادی؟ طولش انقدر چرا چیشده؟.. میشنوم بگو+



 پایین مه کِرکِره.. نشستم میز یه روی کافه داخل اومدم افراد، به بشم مشرف دقیق اینکه برای_

 .بود
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 :گفتم

 میبینی؟ چی اونجا؟ چخبره+ 

 !!!نیست زنه اما ؛میکنه کار موبایلش با داره نشسته تنها عزتی_

 (بگو دوباره یعنی repeat) ریپیت تی؟؟گف چی+

 .هست مرده فقط نیست، زنه اون حاجی،_

 برمیگرده؟ دوباره که جایی یه رفته یا سرویس رفته شاید+

 !که نیست جنگ. موندن سرویس داخل همه این مگه چخبره. نشستم ساعته نیم من_

 !کجاست ببین کن بررسی برو+

 به یست،ن اینجا و کرده دیر خیلی دیدم.. نداره بیشتر تیبهداش سرویس دونه یه کردم بررسی_

 در پشت هرچی اما نه، یا هست داخل اون کسی ببینم تا سرویس سمت رفتم خودم ای بهانه

 ازب درو همین برای نمیاد، صدایی دیدم اما چندبار زدم در حتی. نیومد بیرون کسی ایستادم

 .اخلد اون نبود کسی اما چیه به چی ببینم تا کردم

 یطهماسب به. زنه دنبال برو داره اگر داره؟ کافه اون هم ای دیگه درب ببین کن بررسی یه+

 میخواد یچ شب وقت این اینکه بهانه به رو عزتی تا کافه، داخل بیاد بشه پیاده ماشین از بگو

 کجاست؟ زنه اون بپرس عزتی از قبلش اما ؛ماشین داخل ببره بگیره اینجا

 ...میزش سمت میرم االن.. میکنم حلش کنید صبر دلحظهچن. حاجی چشم _



 ادد توضیح براش کمی و کرد معرفی و خودش.. میشنیدم داشتم منم و سمتش رفت عاصف

 هی رفتارای. بود ترسیده انگار.. میکرد شلوغش داشت عزتی اما... و بیاید ما همراه باید که

 :گفت عاصف که میشنیدم داشتم. داشت سوال جای آدمی همچین

. شدیم کمشکو بهتون همین برای نداشتید مناسبی رفتارهای ماشین درون بودیم، شما دنبال ما»

 اینا آورد؟ در چاقو ماشین داخل براتون خانوم اون چرا زدید، خانوم اون صورت به شما چرا

 «نیست؟ اینجا چرا کجاست؟ اآلن کافه، درون اومد شما با خانوم اون کنار، به

 :گفت عزتی افشین دکتر

 اومدم عدشب نیست دیدم رفتم منم. برنگشته هنوز اما دستشویی، میرم گفت.. نمیدونم من بخدا»

 .«نمیده جواب اما میزنم زنگ بهش دارم االنم..نشستم اینجا

 :گفت عاصف

 «بگید؟ همونب نمیخواید چرا.. نبود کسی ولی چنددقیقه ایستادم دستشویی درب پشت رفتم من»

 :گفتم بهش اسد، نام به ها بچه از یکی خط روی مرفت فورا

 نک بررسی رو شده صادر براش رهگیری دستور که (...........) پالک به پورشه خوردوی! اسد»

 «.میده نشون کجارو ردیابش ببین

 .«باشید منتظر چندلحظه» :گفت

 سعادت در اآلن نظر مورد خودروی عاکف، آقا»: گفت کرد بررسی و کرد سکوت لحظه چند

 «.نداره حرکتی اصال و شده ساکن آباد

 رامونب چرا؟ اما رفته، ای دیگه ماشین یه با وَ نشده، ماشینش سوار زنه فهمیدم افتادو دوزاریم

 !!نبود درک قابل

 :گفتم عاصف خط روی رفتم

 داری؟ و من صدای عاصف+

 .آقا بله_



. ۴۲۹ سمت بیارید بعدشم ماشین اخلد کن منتقلش لطفا.. نده ادامه و بحث.. کن مراعات+

. یدبزن بند چشم بهش شدید نزدیک... هست خودمون اداره از باالتر خیابون دوتا ۴۲۹ موقعیت

. بیرون هرفت کجا از زنه بفهمی تا کن، چک و دوربین بده آب گوشی و سر یه برو خودتم ضمنا

 .اشیمب درخدمتش تا اداره بیاریدش نکرد همکاری اگر هم دار کافه اون

 .آقا چشم_

 هماهنگ مرانند با گرفتم، و اسلحم و کیف دفتر، رفتم ساختمون داخل برگشتم تماس از بعد

 .۴۲۹ سمت بریم تا اصلی ساختمون جلوی بیاد تا کردم

 وقتی. ۴۲۹ سمت رفتیم و شدم ماشین سوار اداره حیاط داخل برگشتم گرفتم که و هام وسیله

 سمت رفتم و شدم پیاده فورا. شدیم امن ساختمون پارکینگ وارد دادم و ورود کد رسیدیم

 نظرمون مورده سوژ با (راننده) طهماسبی و عاصف بعد، دقیقه ۱۲ حدودا. امن خونه دوم طبقه

 .دو و پنجاه و صد شماره امن خونه درب جلوی رسیدن عزتی یعنی

 :گفتم عاصف به زد سیم بی. رسیدند که دیدم می داشتم پنجره پشت از

 .کن اعالم داری و من صدای اگر ۲۷۷+

 .درخدمتم_

 .شید وارد بعدش رو، سوژه پای تا سر بکنید تست یه. نشید وارد لطفا+

 .نشد رویت خاصی مورد. جمع خیالتون. شد انجام ۱۴۱_

 .اومدید خوش. شد قبول دخولت اذن. خوبه+

 سازمان در دافرا برخی که ودب امنیت عالی شورای تصمیم شخص، شغلی موقعیت دلیل به: نکته

 مونه از جزیی هم شخص این شدیم متوجه ها بررسی از پس باشند، داشته سالح باید اتمی

 حمل سالح خودش از دفاع برای باید داشته، که حساسی موقعیت خاطر به که هست کارکنانی

 .ندیدن رو ای اسلحه داشتند که بررسی در شب اون ما های بچه اما ؛میکرد



 ستقرم طبقه همون در خودم که دوم طبقه به کردن منتقل رو دکترعزتی و شدن ساختمون وارد

 .ازجوییب اتاق داخل ببره رو عزتی زدم اشاره عاصف به دست با شد باز اتاق درب وقتی. بودم

 .بیرون اومد بعد بازجویی اتاق درون برد رو اتمی سازمان متخصص عاصف،
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 :گفتم بهش بیرون اومد اتاق از عاصف وقتی

 گرفتی؟ صبحونه+

 .بیان بگیرن فرستادم رو ها بچه_

 شد؟ چی زنه+

 چک و خیابون.. بیرون رفته کافه پشتی درب از زنه متاسفانه. کردم چک و دوربین فیلمای_

 .شده خراب ظاهرا منطقه اون در اداره امنیتی دوربین اما داشتن دوربین ها مغازه کردم

 کردی؟ پیگیری+

 .بله_

 متوجه نکنه عاصف میگم! بود اومده عزتی با که اون بره؟ هویی یه باید چرا میشه؟ مگه+

 شدن؟ طهماسبی و تو حضور

 .سواله خودمم برای اما ندادیم، گاف که ما_

 !!!نرفت و موند عزتی چرا پس رفته، اون اگر... عجیبه+

 ترسیده؟ شاید_

 !نشده شما متوجه میگی که تو چی؟ از+

 .نمیدونم_

 :گفتم انداختم عاصف به نگاهی



 از منا،ض. باشه یادت و این. نمیدونم نمیگه وقت هیچ امنیتی_اطالعاتی افسر یه خان، عاصف+

 تیم یتو. میگی رو کلمه این من جلوی باشه اخرت بار. متنفرم شدت به "نمیدونم" کلمه این

 !نداره معنی نمیدونم. کنه فکر باید هست کسیهر من

 .نداشتم منظوری. ببخشید_

 زدیکن بهش حد از بیش مطمئنی تو. گذاشته سرکار رو عزتی زنه میکنم احساس... بگذریم+

 نزد؟ ضدتعقیب بهتون مطمئنی نشدید؟

 و ینا تفرص اصال. بودن درگیر ماشین درون خیلی اونا. ندادیم گاف ما. جمع خیالتون. بله_

 .میکنیم تعقیبشون داریم ما بفهمن بخوان نداشتن

 تا یمبخون و نمازمون. هست اذان بعدشم. بخوریم بیارید رو صبحونه برید فعال پس.. خوبه+

 .میخواد چی خدا ببینیم

 ..حاجی میخوره صبحونه کی صبح وقت این ولی! چشم_

 پگری اون اما خوردم، زیاد غذا بدیش اینکه با من..نکن بحث. گرسنمه بخوریم بیار برو+ 

 .میشه گشنم زود همین برای کرد، و خودش کار فروت

 عاصف با آورد، غذارو ها، سوژه تعقیب برای بود عاصف همراه که طهماسبی بعد دقیقه ده

 نکنه که شد درگیر ذهنم خیلی. بود صبح ۱ ساعت.. بخوریم و صبحونمون تا انداختن سفره

 از ومخان اون نکنه میکردم فکر خودم با!!! رفته در زنه چی برای اینکه و میخوریم بازی داریم

 نه؟بز دور رو عزتی افشین میخواست اینکه یا باشه، شده مطلع طهماسبی و عاصف حضور

 کیه؟ خانومه این که بود سوال خیلی برام خالصه

 هداشتیب سرویس میرم گفته عزتی این به فهمیده؟ چطوری فهمیده، اگر که میکردم فکر این به

 !!!میشه غیب هویی یه ولی

 بودم حلیلت_تجزیه و کردن فکر مشغول همینطوری. بود شده درگیر ذهنم خیییییلللی راستش

 .ردمک دقت صدا به بعد کردیم، نگاه و هم طهماسبی و عاصف منو. میزنه داد داره یکی دیدم که

 :گفت عاصف



 !«عزتیه»

 من که میکرد بیداد و داد هی. بود عزتی صدای میکرد بیداد و داد و اومد می که صدایی اون

 اصفع. میزد لگد فلزی درب به هم راست و چپ.. لعنتیا هستید کی شما... اینجا آوردید چرا و

 در مچش شدم، خیره بهش. گرفتم و دستش مچ بازجویی، اتاق سمت بره بشه بلند خواست

 .کردیم نگاه هم به شدیم چشم

 :گفتم. کردم کوتاهی مکث

 .میرم خودم بخور، و صبحونت تو. سرجات بشین+

 :گفتم بهش.. نشست عاصف

 !بده و دستبند کلید+

 هک راهرویی سمت رفتم شدم بلند من، به داد بیرون آورد پیرهنش جیب از و کلید عاصف

 اتاق درب پشت. میشد نگهداری اون درون عزتی دکتر وَ بازجویی، اتاق به میشد منتهی

 رد،ک صدا و سر اون ای چنددقیقه. میکرد صدا و سر داشت همینطور عزتی!! ایستادم یبازجوی

. ستمه ریسک اهل خیلی من... میکردم عملیش باید که رسید ذهنم به چیزی یه. کردم فکر منم

 .بشم روبرو متهم با و اتاق داخل برم گرفتم تصمیم کردم، ریسک هم قسمت این در

 دلم عمق از و ایستادم عزتی افشین نزدیک رفتم شدم، اتاق وارد دش باز در زدم سنسورو وقتی

 .رسید ذهنم به که چیزی اون کردن عملیاتی به کردم شروع گفتم، اهلل بسم یه

 

 :گفتم

 االن خودم .بشینید بفرمایید. نکردن باز ها بچه شمارو بند چشم! خدا تورو ببخشید جناب، آخ+

 .نکردن باز که تبندتونمدس.. من بر واااای... میکنم بازش

 :گفت بهم تمام نفرت و خشم با



 و من چی برای. هستم کی من دونید می اصال.. کردید رو غلطا این چرا. هستید کی شما_

 کجاست؟ اینجا اصال. اینجا آوردید

! ییبازجو میز پشت صندلی سمت به کردم هدایتش. کنم آرومش کردم سعی و کردم سکوت

 :گفتم بهش که بود ننشسته هنوز

.. اومدم اآلن همین من راستش.. باشید مسلط اعصابتونم به.. بشینید میکنم خواهش+ 

 ادشی اینکه مثل. نداشت بدی قصد همکارمون و شده تفاهمی سوء یه ظاهرا. خدا ببخشیدتورو

 .کنه بازش و دستبندتون و بند چشم رفت

 .لعنتیا! اه. شما هستید کی گفتم بهتون_

 ..شما از میکنم خواهش. بشینید فرماییدب خدا تورو+

 یه بعد ردم،ک باز و دستبندش. بشینه بازجویی میز پشت صندلیِ روی تا کردم راضیش زور به

 اب و گردنش داره دیدم. داد ماساژ هم کمی و داد فشار و راستش دست مچ چپش دست با کم

 !چرا نمنمیدو. داشت درد و بود شده اذیت خیلی ظاهرا.. میده فشار دست

 :گفتم. ندادم اجازه بهش بگیره و بندش چشم برد دست عزتی دکتر

 !باشید صبور کمی. منه وظیفه کار این! بدید اجازه+

 ...دارد ادامه ️✍
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 ببینه، نوم تا باال آورد و سرش بعد مالید، و چشماش کمی گرفتم، صورتش روی از بندو چشم

 و چشمش به زد اتاق نور بود، بسته چشماش که شد می ای خرده و ساعت یک چون اما

 .ببینه منو صورت خوبی به نتونست

 :گفتم بهش سرش روی گذاشتم بردم آروم و دستم



 چند از بعد. دداری نگه بسته و چشماتون. کنید نگاه زمین به پایین، ببرید کمی و سرتون لطفا+

 .کنه عادت فعلی فضای به تا کنید بسته و باز آروم ثانیه

 دستم! !ساعدم به زد دستش کف با باالمحکم آورد و چپش دست بودم، ایستاده راستش سمت

 کرد نم سمت رو صورتش بعد کرد بسته و باز و چشمش چندباری. پایین سمت به زد پس و

 :تمگف بهش... کنه نگاه مبه دقیق تا میزنه پلک داره دیدم... بودم ایستاده سرش باالی که

 .سلیمانی عاکف.. هستم عاکف من. بزرگوار سالم+

 هستید؟ کی شما_

 .عاکف.. هستم سلیمانی.. کردم عرض+ 

 اینجا؟ آوردید من حقی چه به وَ چی برای. هستم اینجا چی برای من_

 :گفتم... ریختم براش آب لیوان یه

 دارن ما ایه بچه دارید، میل صبح وقت این در هم نهصبحو اگر البته.. کنید میل آب بفرمایید+ 

 .بیارن راتونب بگم دوستان به تا بگید نکنید، تعارف دارید هم سفارشی اگر.. میخورن پاچه کله

 :گفت غضبناک و بلند صدای با چشمام، به زد زل صندلیش روی از شد بلند

 

 !!؟؟ کجااااسسستتتتتت اینجاااااا بگید من به _

 ماا کنه، عر عر وقفه بدون روز همون ظهر تا صورتش توی میزدم دونه یه میخواست لمد یعنی

 :گفتم گرفتم آروم و دستش دوتا...باشم آروم کردم سعی

 ..خدمتتون میدم توضیح.. بشینید بفرمایید جناب،+

 :گفتم دمکر ساعتم به نگاهی زدم، لبخندی. نشستم بازجویی میز طرف اون رفتم منم و نشست

 آره.. .دیشب از گفت باید پس.. میگذره چندساعتی رسید، ما به شما خبر که زمانی از! خب+

 ام شده، درگیری ای کافه یک در شدند مطلع ما دوستان که دیشب از راستش!!! عزیز دوست



 نبالد به انتظامی، نیروی اداره در همکارانم منو که بود سال سه. اونجا رسوندیم و خودمون فورا

 رو ییک که رسید خبر دیشب.. بودیم هست مخدر مواد بزرگ باند های سرکرده از که مظنونی

 .دنبالشیم چندساله که همونی یعنی ؛خودشه ظاهرا و گرفتن

 .متاسفم براتون واقعا_

 همین اما ؛بود شخص اون به شبیه خیییییلیییی شماه چهر متاسفانه.. میخوام عذر شما از من+

 وَ  ردیمک اشتباه ما که رسید خبر همزمان کردن، دادوبیداد به کردید شروع شما که قبل، دقایقی

 !میطلبم پوزش شما از واقعا من. شده شناسایی ما دوستان توسط امارات در ظاهرا متهم اون

 هباش که هرکاری بودن همسرتون شاءاهلل ان که خانوم اون و شما از خواهی عذر برای حاضریم

 !بشه جبران اتفاق این تا بدیم انجام

 :گفت مغرورانه کرد، مکث کمی

 .کنه فرار ترس از همسرم شدید باعث شما_

 واقعا؟+

 .واقعا بله_

 .میخوام عذر محترمتون همسر و شما از من+

 نم نمیدونید هنوز شما. ببینمتون هم ای لحظه نمیخواد دلم. کنم ترک اینجارو فورا میخوام_

 !هستم کی

 استشر. بدهکارم شما به هم ای دیگه عذرخواهی یه من بگم باید برید نکهای از قبل اما ؛.چشم+

 قیقتح!!!! خداه بند هست کار تازه.. زده دستبند و بند چشم شما به دوستمون این نمیدونستم

 دقیق.. میکنه کار ما کنار در اومده وَ شده تموم آموزشش نمیشه هم ماه یک که اینه امر

 اینم تهالب.!!! میکنه گم و خودش زودی هست، هم استرسی طفلک.. کنه چیکار باید نمیدونست

 بود این ونتصورش چون بزنن، بند چشم داشتند حق گرفتند شمارو وقتی بنده دوستان که بگم

 !هستید مخدر موارد باند سرکرده همون شما

 .متاسفم تشکیالتتون و شما برای واقعا_



 قبلش ونچ و افتاده اتفاق براتون کافه یک در ماش که فهمیدیم وقتی ما خدا، تورو ببخشید+

 رسیبر شمارو اسم دیدن، و مدارکتون انتظامی نیروی در همکارانمون و بودید رفته کالنتری

 عرض خدمتتون قبل لحظاتی که همونطور اما بودیم، دنبالش ما که نبود اسمی اون کردند،

 شدیم همتوج بررسی از بعد! القصه. زدنمی مو بودیم دنبالش به ما که متهمی با چهرتون کردم،

 .کردیم اشتباه که

 :گفتم ها بچه از یکی به زدم بیسیم حرف این گفتن از بعد

 «.بیارید دوستمون برای شکالتی کیک و قهوه فنجان یک و چای فنجان یک لطفا»

 ولی داره، استرس بود معلوم. پایین انداخت و سرش بعد من به کرد نگاهی خورد، جا کمی

 یه هک گذشت سکوت به بینمون ای چندلحظه... کنه حفظ و خودش نفس به اعتماد میخواست

 :گفت باال برد و صداش هویی

 ... که شما ..متاسفم براتون واقعا _ 

 :گفتم گذاشتم تموم نیمه و حرفش

 بدونم؟ و شغلتون میشه! نباشید متاسف انقدر عزیز دوست+

 .پزشکم من_

 دارید؟ فعالیت ای زهحو وَ زمینه چه در+
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 ای زمینه چه رد گفتم وَ هست دکتر گفت و بدونم میشه و شغلتون پرسیدم عزتی دکتر از وقتی

 و هانشد آب آشفتگی و دلهره با انداخت، من به نگاهی سوال این پرسیدن با میکنید، فعالیت

 :گفت... خورد آب لیوان یه داد، قورت

 .میکنم فعالیت میشه تهران در بیمارستان یک به مربوط که آزمایشگاهی یک در_

 چیه؟ ریفتونش فامیلی بدونم میشه جسارتا کردیم، دستگیر شمارو اشتباهاً رسیده خبر که حاال+



 .هستم محمدی دکتر_

 :گفتم زدم لبخندی

 کیک و ایچ براتون دوستانم تا لطفا. خرسندم خیلی حضرتعالی با آشنایی از.. عالی بسیار+ 

 چای کهاین از بعد. اید ریخته هم به خیلی چون.. کنید تر مرتب و وضعتون و سر کم یه میارن،

 که اییج هر به برسونن شمارو کنند روشن و ماشین میگم همکارانم به کردید میل و کیکتون و

 .هست مدنظرتون

 «.دارم کار کلی ببرید اینجا از و من سریعتر لطفا فقط. ممنونم»: گفت

 سیدعاصف هب افتاد چشمم بیرون اومدم وقتی! بیرون اومدم بازجویی اتاق از نگفتم، چیزی دیگه

 هب بازجویی اتاق داخل از. میدیده و داخل بازجویی اتاقه شیش از داشته فهمیدم!! عبدالزهراء

 به تم،بس رو بازجویی اتاق درب. دبو مشخص داخل به بیرون از اما نبود مشخص اصال بیرون

 :گفتم عاصف

 اینجایی؟ چرا+

 :گفت کرد من به نگاهی یه

 ؟ مارو گرفتی!!! من مسئول!!! رییس!!! فرمانده!!! رفیق!!! داداش!!! مشتی!!! عاکف حاج_

 یچه هم این مخدریم؟ مواد باند سرکرده دنبال ما هستیم؟ انتظامی نیروی ما کردی؟؟ مسخرمون

 بره؟ راحتی همین به کرد؟ن کاری

 :گفتم باال آوردم و دستم

 که ما نبالد بیاد بعدش برسونه، و این بگو راننده به برو! بحثارو این کن تموم. هیسسسسس+

 .اداره بریم

 .دونه می خدا. کنی چیکار میخوای نیست معلوم باز_

 عاصف.. کرده هنگ که بود مشخص رفتارش از.. کرده تعجب بدجور عاصف که بود معلوم

 نگاه سته محمدی دکتر بود مدعی که عزتی دکترافشین رفتارای به شیشه پشت از منم و رفت



 ورسنس بودیم، مظنون بهش که کسی برای آورد کیک و چای و قهوه ها بچه از یکی. میکردم

 هب اومد عاصف بعد کرد، میل ازش کمی دکتر. برگشت و میز روی گذاشت داخل رفت زدم

 ها بچه ات زد بند چشم بهش بود مخالف شخص اون اینکه علیرغم وَ امنیتی مسائل ترعای دلیل

 .نفهمه رو خونه موقعیت وَ نبینه، رو

. دشدن خارج خونه از فورا کردن ماشین سوار دکترو داوودی وَ طهماسبی بعد دقیقه ۴۷ حدود

 :گفتم بهش! خودشه تویِ دیدم.. باال اومد عاصف بعد چنددقیقه رفتن، که اونا

 .ندارم بازیارو مسخره این حوصله. نیار در اصول ادا من برای کن، جمع و خودت پاشو+

 .میگی راست شما.. باشه_

 !رفتارو این کن تموم+

 عزتی ستد بود مونده کم انگار که رفتی پیش جوری چرا بگی میشه اما میکنم، تموم من باشه_

 !عمت ارواح آره. هست محمدی میلیمفا میگه مزخرف مرتیکه! عه عه عه. ببوسی رو

 !!!عاصف+

 !!آقاعاکف_

 .بشنوم نمیخوام هیچچی. نگو چیزی.. هیسسس+ 

 :گفتم بهش جدی خیلی باال، بردم و صدام بار این

 دستورات از بخوای اگر میگم؛ بهت دارم چی ببین کن گوش خوب! خان عاصف آقای+

 ایبخو یا بزنی، اضافی حرف من نظرات یرو بخوای حاال همین از اینکه یا کنی، سرپیچی

 ستقیمم مینویسم، و گزارشت که میگم بهت خودت جلوی دارم اآلن همین بشی، پاگیرم و دست

 گهم من شدی؟ عقل کم انقدر چرا تو پسر! ضدجاسوسی بخش مدیرکل هادی حاج دست میدم

 چه من که دارهن یربط تو به بعدشم باشه؟ امنیتیمون سیستم یا کشور برضرر که میکنم کاری

 دارین حق پس میگیری، دستور من از! منی امر تحت تو. نمیکنم رو کاری چه یا میکنم کاری

 !بزنی اضافی حرف



 خوبه؟ حاال.. میشم خفه من. چشم_

 یزاروچ این که کاری تازه مگه. بزنی حرف درست اما بزنی، حرف میخوام. بشی خفه نمیخوام+

 باشی؟ ندیده

 .بزار درجریان منم حداقل اما م،نیست کار تازه_

 داری؟ مشکلی. نمیخواد دلم+

 :گفتم! کرده تعجب بود معلوم.. میکنه نگام داره دیدم

 نه؟ یا داری نمیدی؟ جواب چرا.. هستم تو با داری؟ اطمینان من به.. سوال یه+

 ...ولی! دارم که بله _

 این و کشورم امنیت باالتر همه از و ریم،کا حیثیت نمیزارم من. برام نیار قلت ان. نداریم ولی+

 هنوز. سرجانپ نکن تکلیف تعیین من برای پس میگیری، دستور من از تو. بیفته خطر به مردم

 .بفهمی چیزارو خیلی تا مونده

.. آدم نای بازداشت برای داشتیم حکم ما. بره گذاشتیش چرا بگو من به حداقل ولی. میدونم_

 نه آدم این از.. دارهست مشکل ظاهرا آدمه این همراه که زنی ناو گفتم بهت خونت توی من

 !!پرسیدی چیزی ازش نه کردی، جویی باز

 !!همین! و بحث کن تموم. میشدیم خیال بی باید. که نبود چیزی آخه+

 یاطح داخل رفتم و بیرون زدم طبقه اون از اومد پیش عاصف منو بین که بحثی این از بعد

 صدای .شدم تر سرحال کمی اینکه تا خورد صورتم به خنکی نسیم یه. دمز قدم کمی امن خونه

 قدم و موندم حیاط داخل اذان انتهای تا. بود شده بلند منطقه اون مسجده ماذن از صبح اذان

 .شدم دعا و مناجات مشغول هم ربعی یه خوندم، رو صبح نماز باال برگشتم بعدش.. زدم
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 فکر ها دهپرون بعضی اوضاع به داشتم بودم نشسته که بود گذشه اذان از ساعتی یک تقریبا

 میارید تشریف یا داخل بیام. هستم ۴۲۹ درب پشت من»: گفت گرفت تماس راننده میکردم

 .«اداره میریم و پایین میایم»: گفتم «؟ اداره بریم تا بیرون

 ببره و نم گفتم راننده به شدیم ماشین سوار وقتی. شدیم ماشین سوار و پایین رفتم باعاصف

 ای نطقهم های فیلم بشینه و اداره بره گفتم عاصف به خونمون جلوی رسیدیم که موقعی. منزل

 بعد خترهد بفهمیم تا کنه بررسی رو بود مدنظرمون که چیزایی همه وَ میشد، بررسی باید که رو

 !رفته کجا بیرون زد کافه پشتی درب از اینکه از

. خوابه خانومم دیدم کردم باز رو خونه درب آروم. باال رفتم فوری و کردم خداحافظی بعدش

 ونم،بم بیدار نمیتونستم که بودم خسته انقدر. هست نیم و ۲ حدود دیدم کردم ساعت به نگاه

 .خوابیدم رفتم منم همین برای

 امبر که بود محافظی اون شماره دیدم کردم هنگا. خورد زنگ گوشیم که بود صبح ۰ ساعت

 :گفتم آروم دادم جواب. گذاشتند

 .بله+

 .سالم آقا _

 .شنوم می.. خلعتبری بگو. سالم+

 رسیدیم راننده با. درخدمتیم ما اید آماده اگر.. هستیم کوچتون داخل اآلن خرمی و من آقا_

 .خدمتتون

 .ینپای میام دیگه دقیقه بیست الی ربع یک تا+

 و لباسام شستم، رومُ و دست بعدش زدم مسواک رفتم شدم بلند فورا کردم، قطع و تماس

 میخوادن گفتم بهش. کنه آماده صبحونه شده بلند فاطمه دیدم. رفتن برای شدم آماده پوشیدم،

 .دارها رفتیم شدم ماشین سوار پایین رفتم و بهم داد و کیفم... میخورم چیزی یه اداره میرم

 شد، چک دستگاه زیر چیز همه... و کیفم و بدنم شد، انجام ورود مراحل اداره رسیدم وقتی

 داره یکی مکرد حس اتاقم، داخل برم بشه باز در تا میزدم انگشت اثر داشتم. دفتر رفتم بعدش



 باز که رد کردیم، علیکی سالم.. هست بهزاد دیدم کردم نگاه و سرم پشت برگشتم..سمتم میاد

 .«اتاقم اشب دیگه ربع یه! نیا فعال! جان بهزاد» :گفتم بهش که بیاد خواست اونم لداخ رفتم شد

 اهلبیت به توسلی خوندم، قرآن دوصفحه روز هر معمول طبق. میزم پشت نشستم رفتم بستم درو

 .کردم شروع و کارم برخدا توکل با و کردم

 کردن باز از بعد چندلحظه.. داخل بیاد بهزاد تا کردم باز درو زدم انگشت اثر رفتم بعد ربع یک

 :گفتم بهش شد وارد تا... اومد اونم اتاق درب

 بهم هارو نامه با هارو پرونده بخوای و بدی بهم کار گزارش اینکه قبل نرفته، یادم تا بهزاد+

 راگ یا حراست، رییس با اتمی، انرژی سازمان بزن زنگ فوری خیلی من اتاق همین از بدی،

 و کن صحبت اتمی انرژی سازمان امنیت و حفاظت معاونت با فوری خیلی نشد داده پاسخ

 الف نمیدونه که اون البته. اکباتان سمت ۴۹ الفه خون بیاد صبح امروز ۴۷:۱۷ ساعت بگو بهش

 شخود بگو. بده بهش و ساختمون دقیق آدرس فقط. گفتم دونی می تو چون. هست چی ۴۹

 دقیقه یک نه و زودتر دقیقه یک نه. دارم مهمی کار باهاش چون! ببینمش باید و اونجا برسونه و

 .باشه اونجا شده اعالم وقت وَ مقرر تایم سر بلکه دیرتر

 .عاکف آقا چشم_

 یرهبگ ارتباط فوری نشد متاسفانه میکردم و فکرش که همونطور اما حراست زد زنگ بهزاد

 میات سازمان امنیت معاونت به و پیغام. گرفت تماس امنیت معاون با همین برای.. باهاشون

 .کرد هماهنگ باهاش رسوند،

 ابلمکارت درون که هایی دریافتی از یکی. کردم چک رو ها دریافتی و کردم روشن و سیستمم

 بودند هرفت زنه اون با عزتی وَ بود اون به متعلق کافه که بود جوانی پسر همون مشخصات بود

 .اومد پیش ها داستان اون که اونجا
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 :نویسم می اینجا واستون کارتابلم، روی فرستاد برام پناهی که استعالمی اون متن از مقدار یه

 تهران آزاد دانشگاه از دیپلم فوق مدرک دارای /۴۱۱۱: متولد.../ ن: خانوادگی نام/  مبین: نام

 منا / مجرد: تاهل وضعیت] ..... [ /  وزیرِ مشاور: پدر شغل / ن.ع:پدر نام / حسابداری رشته در

 فروش مخدر، مواد فروش: از عبارتند که باشد می کیفری سابقه سوء چندمورد دارای برده

 ردان،گ روان های قرص فروش همچنین وَ جوان، پسران و دختران از بعضی به الکلی مشروبات

 عربده و خمر شرب مختلف، های بهانه به خود شخصی کافه در مشتریان بعضی کیف از سرقت

 مشروبات حد از بیش استفاده مردم، نوامیس برای مزاحمت ایجاد و عمومی معابر در کشی

 زارشگ مستی؛ حالت در ها آن با نامشروع ارتباط همچنین وَ دختر سه به آن نوشاندن و الکلی

 تاریخ در دوم مورد و ۲/۹/۴۱۲۱ تاریخ در اول مورد است این از حاکی قانونی پزشکی

 ودش می ضدجاسوسی معاونت تقدیم که فعلی گزارش از قبل روز سه سوم مورد و ۱/۱/۴۱۲۱

 شخص که است، جریان در حاضر حال در پرونده وَ اند بوده باکره مورد سه فلذا است، بوده

 به مربوط ندهپرو در. باشد می آزاد میلیونی ۲۷۷ه وثیق با قانونی مراجع صالحدید با نظر مورد

 خصش از گردیدند هوشیار وَ اند، شده خارج مستی حالت از دختران وقتی جوان، دختر سه این

 وهرش دادن با همچنین وَ خود عموی و پدر بواسطه ن.مبین. اند کرده شکایت «ن. مبین» مذکور

. ستا شده جلوگیری شده؛ گرفته نظر در او برای تاکنون که هایی مجازات از افراد، برخی به

 وسطت محرمانه اسناد دادن و رشوه گرفتن دلیل به قبل ماه سه ن.ع وی پدر است ذکر به الزم

 نزندا در حاضر حال در ن.ع!! است شده عزل است، داشته که مسئولیتی از و دستگیر (......)

 رغمعلی وَ است، مشارکت منحله حزب به وابسته ن.ع. باشد می بازداشت (...) بند در وَ اوین،

 بعضی با وَ میکند برطرف را فرزندش مشکالت تلفن، طریق از اما میبرد سر به دربازداشت اینکه

 الزم شفاهی و کتبی اخطارهای و تذکرات مسئولین این از برخی به که میگیرد ارتباط مسئولین

 افتدری رشوه ن.ع از که مسئولینی که باشید درجریان حضرتعالی است الزم. است شده داده

 .اند شده دادگاه راهی و توبیخ همگی اند کرده

 ....آخر الی و

 .نیارم درد و سرتون



 :گفتم بهش گرفت که رو گوشی. بهزاد به زدم زنگ گرفتم، و تلفن

 یه .میشه مربوط بهش مسئله این که هرجایی و تعزیرات و اماکن با میگیری تماس یه+ + 

 مجوزات با یر،بگ پرینت. میشه دار کافه مونه به مربوط. کارتابلت میفرستم که هست استعالمی

 اون سیک اگر. کنن پلمپش فوری بگو بهشون کن هماهنگ مربوطه نهادهای با قضایی و قانونی

 .طرفه من با آدم اون باشه، کسی هر میخواد حاال کنه، غیرقانونی اقدام یا کنه، باز بخواد و

 .عاکف حاج چشم_

 بهزاد؟+

 !حاجی؟ جانم_

 کی تا! عده یه فساد خونه شده چون. بشه جمع باید همیشه برای کافه اون یکنم،م تاکید+

 .و خودت حتی. میکنم بیچاره رو همه نشه، پلمپ. بشه پلمپ اونجا باید دیگه ساعت

 .باشه جمع خیالتون حاجی حتما_

 .میکنی چه ببینم. کار دنبال بیفت کن قطع+

 درستور در مهم کار تا سه. سایبری های بچه از ییک پیش باال رفتم سر یه شد، قطع که تماس

 های بچه با من جلسه از ای خرده و ساعت یک. میدادن انجام باید که بودم داده قرار کار

 ای یگهد امور به تا کنم جمعش و بحث گرفتم تصمیم که بود گذشته ضدجاسوسی سایبری

 صبح ۴۷ ساعت به بود مونده قیقهد پنج. دفتر برگشتم مجددا کارها، اون اتمام از بعد.. برسم

 .خورد زنگ دفتر تلفن
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 وابج گرفتم، رو گوشی.. هست بهزاد اتاق از دیدم کردم نگاه رو شماره خورد زنگ دفتر تلفن

 :دادم



 !بگو. بهزاد جانم.. سالم+

 و همیش انجام کامل شما دستور شاءاهلل ان. مکرد پیگیری رو کافه قضیه عاکف، آقا سالم _

 انزم اینکه بعدی مطلب اما ؛میکنن پلمپ اونجارو قضایی مراجع دستور با انتظامی عوامل

 برسید هک کنم یادآوری گفتم. اتمی سازمان امنیت و حفاظت معاون با جلسه برای ندارید زیادی

 میکردیم، چک و شهر سطح های بیندور بودم همکارا از یکی دفتر االن چون. خونه اون به

 .هست ترافیک مقدار یه مالقاتتون محل به منتهی خیابونای

 بره فوری بگو بده خبر هم راننده به. بریم بشه آماده بگو عاصف به. یادآوری جهت ممنونم+

 .کنه روشن و ماشین

 ؟ مجددا میگردید بر فقط. چشم_

 اب برگشتم خودمه با من رفت. نپرس ازم یگهد چیزارو این میکنی کار من با که تازمانی+

 .خداست

 .چشم_

 هم فعاص. کردم می پیگیری باید که داشتم دیگه تماس تا دو هم اون از بعد شد، قطع تماس

 با. اتاقم از بیرون رفتم کردم جمع و هام وسیله شدم بلند. بود منتظرم اتاق درب پشت و رسید

 عاونتم بود قرار که امنی خونه سمت رفتیم شدیم نماشی سوار اداره پارکینگ رفتیم عاصف

 مهم یاربس موضوع یک مورد در و باشیم داشته مالقاتی باهم تا بیاد اتمی انرژی سازمان امنیت

 .کنیم صحبت

 یکی در رارق محل به مقرر تایم طبق نتونستیم ترافیک خاطر به اما بود شده دقیقه ۴۷:۱۷ ساعت

 :گفتم عاصف به. بود وحشتناکی فیکترا. برسیم امن های خانه از

 معاون اگر بگه هست مستقر امن ساختمون توی که برادری اون به بگو بهش بهزاد، به بزن زنگ»

 مه پذیرایی یه ازش بگو. داخل بره تا بشه داده بهش ورود اجازه اومده، اتمی سازمان امنیت

 «.برسیم ما تا کنن



. بزنم نماشی داخل چرتی یه برسیم تا کردم تفادهاس فرصت از منم که میزد زنگ داشت عاصف

 .صبح دقیقه دَه و یازده بود شده ساعت. قرار محل به رسیدیم بعد ساعت نیم

 پیاده ینماش از عاصف با بالفاصله امن، خونه حیاط داخل رفتیم ماشین با فوری رسیدیم وقتی

 همراهانش و اون هم ما های هبچ و بود رسیده اتمی انرژی سازمان امنیت معاون ظاهرا.. شدیم

 .بودم دیده سیاسی پالک دودی شیشه ماشین دوتا امن خونه دم چون..داخل بودن داده راه و

. خونه پذیرایی هال داخل رفتیم کرد باز و درب ها بچه از یکی و باال رفتیم ها پله از عاصف با

 رمیگ علیک سالم دادم، دست بهش جلو رفتم افتاد، اتمی سازمان امنیت معاون به که چشمم

 بعد وردنآ میوه و چای ها بچه. نشستیم بعد شد بدل و رد بینمون کوتاه بشی و خوش و کردیم

. رسیمب جلسمون به تا کردند ترک اتمی سازمان امنیت معاونت راننده و محافظ رو جلسه اتاقِ

 .مهمون اون و عاصف و موندم من دیگه کردند، ترک و اتاق هم ما های بچه

 :گفتم. شد باز کم کم صحبت رس

 روی لیخی.. اینجا برسم سروقت نتونستم که شرمندتونم ببخشید، کاظمی رضا حاج جناب+

 کنهمی حکم من، اخالقی وظیفه وَ ادب همین برای بیزارم، شدت به بدقولی از وَ حساسم تایم

 .تاخیر این بابت کنم خواهی عذر ازتون

 .میاد پیش.. حرفیه چه این آقا نه_

 اما مکردی استفاده هم ویژه خط از. نمیکنه رحم مالقاتی و قرار هیچ به تهران ترافیکای این+

 ازمب هرحال به. بیفته اتفاق این شد باعث خیابونا بعضی در ویژه خط عدم دلیل به بازم

 .میکنم عذرخواهی

 .چیه امرتون ببینم اومدم. درخدمتم من. سلیمانی جناب باشید زنده_

 .کنه ظتونحف خدا+

 :گفتم

 بیارید فتشری تا خواستیم اون بابت رو شما که کنم صحبت موضوعی درمورد میخوام راستش+

 .اینجا



 شد، جابجا صندلی روی کرد، جور و جمع رو خودش کمی میز، روی گذاشت و چای فنجون

 :گفتم بهش مطلب اصل سر رفتم مستقیم... کرد صاف گلویی

 انرژی مانساز کارمندان از یکی اینکه بر مبنی اومد برامون خبری یه دیشب که اینه امر حقیقت+

 دن،ش دستگیر تهران مناطق از یکی در کالنتری یک عوامل توسط خانومی یه با کشور، اتمی

 خواستمن تعمدا خودم بنده. بود این دلیلش اینجا بیارید تشریف کردیم دعوت شما از ما اینکه

 خدمتتون رو نکاتی و کنیم خلوت تر دوستانه فضایی در تا اینجا دبیای شما که شما، سازمان بیام

 .بزنیم حرف مفصل بشینیم و کنم عرض

 .ام آماده پاسخگویی برای من دارید سوالی هر. بسیارعالی_

 :گفتم کردم، تاملی

 و موارد شما چطوره؟ حاضر درحال سازمان کارمندان و دانشمندان وضعیت بدونم خواستم+

 بخش هب که هست چندوقتی بنده چون! چطوره ارتباطات میزان نه؟ یا میکنید گزارش ام اداره به

 از جهیتو قابل دریافتی حاال تا شدم منتقل ضدتروریسم و( ضدجاسوسی) ضدنفوذ معاونت

 سری یه اما ؛جداست بحثش خب که داریم اشراف خودمون و موارد سری یه. نداشتیم شما

 به رو یکل وضعیت یه میخوام همین بخاطر برسونید، بهمون ونهمکارانت یا شما باید و مسائل

 .بدید قرار من اختیار در شفاهی طور

 .چشم بله_

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 هجدهم_قسمت#

 :گفتم اتمی سازمان امنیت و حفاظت معاون کاظمی آقای به

 

 قبال ماش و من باشه، خاطرتون راگ اینکه اونم کنم عرض خدمتتون میخوام رو ای نکته قبلش+

 سائلم رعایت روی من که دونید می. آشناییم هم با حدودی تا داشتیم، دیدار باهم بار دو یکی

 متاسفانه .افته می اون پیرامون یا و حساس های مکان در که اتفاقاتی بخصوص حساسم، امنیتی



 اذیت واقعا اوقات گاهی ها دسترسی عدم این. چرا نمیدونم. نداد پاسخ امروز شما حراست

 .هست کننده

 تهگذش سال در حضرتعالی با که هم دوباری اون. عاکف جناب خبرم با روحیاتتون از بله_

 درکتون ینهم برای هست، تحسین قابل روحیه این وَ بردم، پی حساسیتتون به داشتم، برخورد

 رایب اینجا بیام اینکه زا قبل تا امروز که بگم باید فرمودید که حراست موضوع اما ؛میکنم

 ریس یه دلیل به کنم عرض باید. داشتن جلسه بنده با حراست اعضای تمام شما، با مالقات

 فترد سرپرست موقتا سمت، حفظ با بنده و نداره حراست رییس ما سازمان فعال اتفاقات،

 ردفت شبخ در هم جابجایی سری یه طرفی از. میکنم اداره رو مربوطه امور و شدم هم حراست

 همین برای احتماال و هست این ها دسترسی عدم این دلیل که بوده حراست ساختمون و

 بگید؟ مارو کارمند اون مشخصات وَ اسم، میشه جسارتا. نبودند پاسخگو

 .بریم جلوتر کمی بگذارید و نکنید عجله لطفا. وقتش به اما ؛.میگم بهتون+

 :گفتم بهش... نگفت چیزی دیگه زد، لبخندی

 ساده ارمندک یک فقط شد، دستگیر خانوم یک با که شخصی اون دیشب کاظمی، جناب ببینید+

 گیساد این به چرا نمیفهمم. هست شما سازمان در اتمی دانشمند یک شخص اون بلکه. نبوده

 شد، ردستگی که شخصی این. داره برخواست و نشست کسی هر با اینکه یا میاد، و میره هرجا

 این. ندکرد معرفی محمدی دکتر ما به رو خودشون دروغ به که هستند عزتی افشین دکتر آقای

 زمال های آموزش حضرات این تک تک. شده دستگیر کافه یک در خانوم یک همراه به شخص

 شخص ینا توسط امنیتی مسائل رعایت عدم. نگیرند قرار استفاده سوءِ مورد تا دیدن رو امنیتی

 .کرده نگران شدت به رو بنده

 بود؟ چی دستگیری موضوع_

 .شخصی مسائل ظاهرا+

 رسید؟ شما به خبرش چطور_

 !!!برسه؟؟؟ نباید میکنید فکر چرا ببخشید،+



 هستند؟ جا فالن از که گفتن خودشون که اینه منظورم نداشتم، جسارت قصد_

 فیزیکی ریدرگی بخاطر چون.. شد مجبور البته هستند، اتمی سازمان کارمند گفتن خودشون بله+

 لطفا رو ها اون شدن آزاد علت. میشن آزاد بعدشم و بودن بازداشت ساعتی یک شکایت، و

 اینکه زا بعد بوده، اتمی سازمان خروج و ورود پرسنلی کارت ایشون، وسائل در ضمنا. نپرسید

 برخ باالترشون های رده به هم اونا میشه، محرز و رویت انتظامی نیروی های بچه برای هویتش

 هبند که واحدی به هم ما همکاران سپس وَ ما، ستادخبری به هم انتظامی باالی های رده دن،می

 .میکنم خدمت درونش

 :گفت کرد، تاملی پایین، انداخت و سرش

 ...!!!!عزتی افشین_

 داد دامها کرد، نگاهی بود نشسته ساکت کنارم که عاصف و من به باال، آورد و سرش بالفاصله

 :گفت

 برم یدبگذار. نکنیم قضاوت زود بدید اجازه سلیمانی جناب اما ؛میشناسمش.. اینطور که پس+

 عدشب بدن، گزارش بهم و کنن بررسی رو آقا این... و پرونده وضعیت بگم ها بچه به سازمان،

 .شما به میرسونم و گزارش اون کمال و تمام شاءاهلل ان

 دفتر به بعدش بیاد، در باید آدم این درشت ات ریز. پس مونم می خبرتون منتظر. ممنونم. باشه+

. دیگه اعتس دو تا فقط میکنم، تاکید. دارید وقت دیگه ساعت دو تا نهایتش. بدید خبر باید ما

 جمع رو ها داده سری یه ما. اآلن میکنه فعالیت قسمتی چه در آدم این دقیقا بدونم میخوام

 .بدید بهمون و خبرش رافو کنید، بررسی لطفا. نیست کافی اما کردیم آوری

 

 .میکنم کار به شروع حتما اداره برسم_

 !!کاظمی جناب+

 .عاکف آقای بفرمایید_



 همکارم وَ شما_من. خبریم با نفر سه ما فقط. باشه حواستون. بمونه محرمانه کامال باید قضیه+

 .هستن اتاق این در االن که (آقاعاصف)

 .چشم بله_

 مینطوره. پایین رفتیم ها پله از کاظمی و عاصف اتفاق به. کردیم بدرقش ماهم بره، شد بلند

 :گفتم بهش میرفتیم پایین که

 جاسوسی ضد واحد به بنده گفتم، خدمتتون امروز جلسه در که همونطوری کاظمی، آقای+ 

 .شدم منتقل

 ..میگم تبریک بهتون راستی_

 بیشتر مروزا از ممکنه بدونید که میگم واینار. بگید تبریک بهم که نمیگم اینارو.. باشید زنده+

 نگز به گوش روز شبانه که هست این شما از بنده درخواست. باشیم داشته کار دیگه باهم

 .باشید

 .حتما_

 .باشه باالها رده بخصوص سازمان افراد به بیشتر حواستون ضمنا،+

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 نوزدهم_قسمت#

 

 ازمانس باالهای رده مراقب بیشتر گفتم اتمی سازمان حفاظت و امنیت معاون به هاینک از بعد

 اط،حی داخل رسیدیم تا دادیم ادامه رو ها پله. نگفت چیزی و کرد من به نگاهی فقط باشید،

 ینماش سوار و کنه بدرقش امن خونه درب جلوی تا گفتم عاصف به کردم، خداحافظی باهاش

 .بره بشه حفاظتش



 موفق اما گرفتم سیستممون ضدجاسوسی بخش مدیرکل هادی حاج با تماس یه و باال مبرگشت

 ومدا مهمونمون رفتن از بعد عاصف بعد دقیقه چند. بود جلسه چون کنم صحبت باهاش نشدم

 :گفت. باال

 .دارم حرف باهات حاجی_

 .بگو جانم+

 !کرده مشغول منو ذهن چیزی یه راستش_

 چی؟ مثال+

 خودت راچ. کرده فرار بوده عزتی افشین دکتر با که خانومی اون نگفتی کاظمی ایآق به چرا_

 حاال؟ تا دیشب از ندادی رو موضوع این پیگیری دستور

 اشه،ب بوده شخصی موضوع این واقعا ممکنه. نیست مشخص چیزی هنوز جان عاصف ببین+

 .بشیم وارد بخوایم ما که نداره ضدجاسوسی به ربطی اصال که

 گفت؟ دروغ شما به و فامیلیش چرا پس_

 :گفتم زدم، لبخندی کردم، عاصف به نگاهی

 .ترسیده حتما خب سوالیه؟ چه این!! عاصف+

 میشه؟ مگه آخه_

 .شد شروع باز+ 

 هک بودم آشپزخونه داخل..برداشتم نوشیدنی یه یخچال از امنه خون آشپزخونه سمت رفتم

 :گفت.. سمتم اومد عاصف

 کنی؟ قانع منو شهمی حاجی،_

 :گفتم ایستادم روبروش سمتش، برگشتم



 مالیموناحت دشمن راه سر از رو طعمه نمیخوام من. باشه طعمه عزتی دکتر ممکنه برادرمن، ببین+

 منم و میکنی و فکرش تو که چیزی اون واقعا عزتی دکتر هست ممکن.. کنم حذفش و بگیرم

 .بفهم. هزود. عزیزم زوده اما ؛باشه میدم، احتمال

 .داره ارتباطی چه زن اون با نپرسیدی عزتی از چرا_

 زن ناو تو، فکر طبق ممکنه. بهت بگم فعال نمیتونم که دارن وجود اگر و اما هزاران که چون+

 راس به نمیرسه دستم بردارم، اونا راه سر از رو عزتی االن اگر من. باشه دار مشکل آدم یک

 فقط مبخوای اگر. کنیم رفتار هرز علف عین دشمنمون با باید شههمی ما. لطفا کن دقت. هرم این

 شخود برای کمی بزاریم اگر اما ؛میکنه رویش مجددا. نمیده جواب بتراشیم رو از و علف اون

 این. نمیکنه شدر دیگه اینطوری. بزنیم شو ریشه میتونیم کنیم پیدا اشراف بهش قشنگ باال، بیاد

 .باشه یادت همیشه مثال

 .دونم می خودمم و هست ساده چیزی اینکه خب_

 تسواال چرا! شدی؟ خنگ انقدر چرا تو بعدشم. کن صبر کمی دونی، می ایناروه هم اگر پس+

 خورده؟ جایی به سرت میپرسی؟ بچگانه

 .مشغوله روزا این ذهنم نه. بگی شما هرچی. حاجی قبول. باشه_

 چی؟ سر+

 بپرسم؟ دیگه سوال یه فقط. نیست مهم_

 .بپرس حتما. بله+

 چی؟ کنن ترورش بخوان اگر _

 روعش دردم دل بیار نبات و چای یه برو بگیر االن. هست حواسمون اما! پرسیدی خوبی سوال+

 .مشغوله ذهنت روزا این میگی که شده چت ببینم بیا بعدا. شد

 روی منا خونه هال توی رفتم آشپزخونه از بعد،. خوردم و آورد نبات و چای رفت عاصف

 .کردم فکر زنه اون وَ عزتی به بستم چشامو کشیدم دراز کمی مبل



 راغس رفتم بعدشم زدم، حرف کمی عاصف با شد، آروم که دردم دل وقتی بعد دقیقه بیست

 اب مالقاتم از بود گذشته ساعتی دو. میکردم پیگیری خونه همون از باید که ناتموم کارای

 .کاظمی

 چی موضوع گهب بگیره ارتباط کاظمی دفتر با بگو بهزاد به بزن، زنگ دفتر به»: گفتم عاصف به

 .«رفتنش از گذشته دوساعت. شده

 عاصف به گرفت تماس بعدش دقیقه پنج هم بهزاد رسوند، منو پیغام بهزاد به زد زنگ عاصف

 :گفت بهم عاصف. داد خبر

. یگیرمم ارتباط یمانیسل آقای با که بود این پاسخش کاظمی که گفته گرفته تماس بهزاد_

 چیه؟ دستور. داشته هم امن خط یه درخواست

 میریم ما گهب بگیره ارتباط کاظمی آقای دفتر با بگو بهزاد به.. فعال نیست امن خط به نیازی+

 .اونجا

 .چشم_

 نره زنهن کاظمی وقت یه که اونجا، میریم داریم ما کنه تاکید کاظمی دفتر به بگو بهزاد به+

 .جایی

 و ۱ حدود ساعت. کاظمی دفتر رفتیم راننده و عاصف با گرفت، صورت که ها هماهنگیه مه

 .کشور اتمی انرژی سازمان اصلی های ساختمان از یکی در رفتیم. بود ظهر از بعد نیم

 مشدی ساختمون وارد. نظر مورد ساختمون سمت رفتیم ورود، برای الزم های هماهنگی از بعد

 کردیم علیکی سالم شدن وارد از بعد. قرارمون اتاق برد رو ما اومد کاظمی دفتر مسئول و

 :گفتم کاظمی آقای به شد باز که سرصحبت.. میز یه دور نشستیم

 پس و دیدارتون تا بیایم گفتیم ما االن اومدی، شما قبل چندساعت. داره آمدی یک رفتی هر+

 .بدیم

 :گفت خندید کاظمی



 .فرمودید مشرف_

 .کردید چه دبفرمایی خب+

. عالیتهف به مشغول سازمان بازرگانی قسمت در عزتی افشین دکتر آقای که عارضم خدمتتون_

 بخش این باالهای رده جزءِ اکنون هم اما میکرده فعالیت عادی آدم یه عنوان به قبال البته

 .دارن هم فراوانی اختیارات و میشه محسوب

 هک جایی دقیقا یعنی ؛من روی ریختن سرد آب انگار داره، فروانی اختیارات گفت وقتی

 خشب این در اون میدونستیم ما. شد می سری و مهم قسمت به مربوط و داشت باال حساسیت

 این و باشه رسیده خاصی وضعیت به عادی وضعیت از که نمیکردیم و فکرش اما هست

 :گفت میکاظ به عاصف. کردم سکوت کاظمی حرف این با. باشه دار عهده و مهم مسئولیت

 ستهه های تحریم بخش به مربوط و بوده روشن احمدی مصطفی شهید دقیقا که جایی یعنی»

 «.میشه کشور ای

 :گفتم کاظمی به

 درسته؟ گفتن، دقیق عاصف آقا همکارمون+

 .گفتن درست. بله_

 :گفتم کردم نگاه کاظمی به مجددا کردم، تاملی پایین انداختم و سرم

 .باشه باال بسیار باید سری، مسائل به عزتی دکتر دسترسی میزان اطبیعت کاظمی، آقای+

 .همینطوره دقیقا_

 بعدا مه شما حاال. برام بود عجیب خیلی... رفتم فرو فکر به کردم، سکوت ای چندلحظه مجددا

 :گفتم امنیت معاون به... میفهمید و دلیلش

 که آماری یعنی ؛بود فرمودید شما که چیزی همین دقیقا وَ کردن، بررسی دیشب ما های بچه+

 رگانیباز قسمت در ایشون درسته، وَ دادید شما که بود همینی داد، ما به عزتی درمورد سیستم

 .هست



 .خب_

 اومدیم می داشتیم همکارم با که هم مسیر طول در هست، اهمیت حائز االن که موردی اما+

 هادن اون که دقیقی خبر طبق وَ کردند، بررسی و کِیس این).....(  اداره از بنده همکاران اینجا،

 اینجاش تا ما خب که داشته کشور از خارج به سفر تا سه عزتی آقای ظاهرا داده، ما واحد به

 .میدونستیم قبل از خودمون و

 .پاریس به سفر یک.. درسته. بله_

 :گفت عاصف

 «دبی به هم سفر یک»

 :گفتم دادم ادامه هم من

 .اتریش شورک به هم سفر یک+

 :گفت امنیت معاون کاظمی

 .درسته بله_

 به اشم سازمان همین که کاری سفرهای در عزتی افشین دکتر آقای که اینجاست سوال حاال+

 اینکه علیرغم!! مونده تر اضافه روز سه اتریش کشور به ماموریت در کرده، محول ایشون

 .بگم بهتون فعال میتونمن که هست هم ای دیگه چیزای. بود شده تموم ماموریتش

 .دیدم رو چیزی چنین میکردم بررسی داشتم امروز پروندشون در منم بله،_

 :گفتم عصبانیت با.. ریخت هم به اعصابم

 خیلی قسمت که سازمان بازرگانی قسمت به شخص این ورود از قبل شما کاظمی، جناب+

.. بودید شده منصوب میات سازمان امنیت معاونت یعنی واحد این در هست، هم حساسی

 درسته؟

 .نمیفهمم شمارو عصبانیت معنای ولی بله_



 :گفتم صندلی، روی از شدم بلند

 ینکها بر مبنی گزارش یک شما معاونت این از اما ؛میزنم حرف اینطور ببخشید محترم، آقای+

 ام سازمان و اداره کل به بلکه ما، معاونت به تنها نه مونده اضافه اتریش در روز سه آدم این

. فهمیدن خودشون).....(  اداره برادران رسیده، ما دست به که هم خبری این. نشده ارسال هم

 چرا؟؟؟ خب

 ...که چون_

 :گفتم بهش.. شد منصرف کالم ادامه از کردو سکوت

 .اتمی انرژی سازمان امنیت و حفاظت معاونت کاظمی آقای جناب بده جواب چی؟؟ که چون+

 !منتظرم

 .کردیم کوتاهی که چون_

 اسمش این میگید؟ دارید چی میفهمید کاظمی آقای کردید؟ کوتاهی پس.اینطور که ؛آها+

 شوخی تیامنی مسائل. باشه کاری کم میتونه اسمش این. هست غفلت اسمش این نیست، کوتاهی

 دربرخو عواملتون وَ شما کوتاهی این با قطعا میدم، هشدار بهتون دارم! جناب. نیست بردار

 .شد خواهد

 کنم؟ چیکار من بفرمایید سلیمانی آقای_

 راتحض بعضی برکت از و هستید مسئولیت این در که زمانی تا امشب همین از بشینید+

 آموزش بهتون که مواردی وَ امنیتی نکات مرتبه۱ شبی میگیرید، آینده در مهمی های مسئولیت

 .نفوذ حوزه در بخصوص. کنید مشق رو شده داده

 کردید؟ خرمونمس_

 اآلن. دکردی مسخره همکارانم و بنده و کشور امنیتی سیستم شما ظاهرا میکنم فکر اما! نه من+

 نهاد اون از اگر ما های بچه اونم. مونده اضافه اتریش در روز۱ آدم این که رسیده خبرش

 نشده ادهد ارجاع ما سیستم به اصال چون. برسیم بهش خودمون ما نبود ممکن نمیکردن، پیگیری



 مک اسمش اینا. اینجا امنیت معاونت و شما سازمان از نیومده برامون گزارش. آقا این سفر بود

 .هست کاری

 .میکنیم درستش باهم باشید، آروم حاال شما_

 .نیست شدنی حل سادگی این به مسائل این.. آقاجان نه+

 چیه؟ دستور بفرمایید االن خب_

 بعد، هب لحظه این از اما ؛شخصا میکنم رسیدگی بهش رفرصتس و گافتون این کاظمی، آقای+

 خروج قح عزتی افشین دکتر آقای عنوان هیچ به ثانوی اطالع تا میکنم تکرار ثانوی، اطالع تا

 هم سازمان این در ازخودتون باالتر مقامات به اینو. نداره ماموریتی هیچ برای رو کشور از

 .تمام نامه. والسالم.. کنید اعالم

 .چشم_

 .باخبریم شماوهمکارم منو فقط مسئله این از تاکیدمیکنم، مجددا+

 :گفتم عاصف به حرفا این از بعد

 .«بریم شو بلند»

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 بیستم_قسمت#

 از تن هس با اداره، رسیدیم وقتی. اداره برگشتیم باعاصف بعدش کردیم خداحافظی کاظمی از

 شب ۲ ساعت تا شب اون. داشتیم نظر تبادل مهم ای پرونده پیرامون اطالعاتی کارشناسان

 بودم یزمم پشت که همونطور رفتند، که امنیتی های کارشناس جلسه اتمام از بعد. داشتم جلسه

 .افتادم عزتی دکتر فکر به بگیره آروم ذهنم کمی تا میز روی گذاشتم و سرم

 یه باید ما ببره، بو و بفهمه عزتی افشین دکتر اینکه نبدو که بودم ای برنامه تدارک درحال

 داد، وابج خورد بوق دوتا. بهزاد به زدم زنگ گرفتم و دفتر تلفن. کنیم پیدا زن اون از سرنخی

 :گفتم هشب... داخل اومد بعد چندلحظه زدم انگشت اثر رفتم شدم بلند. من اتاق بیاد گفتم بهش



 .میگم چی ببین کن گوش خوب+

 .عاکف آقا نمجا_

 ور میشه عزتی افشین به مربوط که هایی شماره تک تک برو االن همین بکش، زحمت یه+

 ماه شش در ببین کن رصد بعدشم. داره شماره چندتا و چطوره وضعیتش ببین کن، بررسی

 .نه یا داشته داره اآلن که هایی این از غیر ای شماره اخیر

 ...حتما چشم_

 شبخ رییس) هادی حاج خودمون بخش رییس دفتر میری مستقیم شد انجام که کارها این+

 عزتی ینافش به مربوط که هایی شماره تموم شنود مجوز گرفتن پیگیری برای (جاسوسی ضد

.. یاریب بگیری پرینت برام و اخیرش ماه شش های پیامک تموم میخوام. قضایی مراجع از میشه

 .کنم مطالعش بزاری میزم روی بیاری اومدم، که وقت اول صبح فردا وقتی میخوام

 ...میکنم تمومش امشب همین.. آقا چشم_

 .میکنی چه ببینم برو... بشم معرفتت فدای+

 ...حاجی

 میخوای؟ و کاظم حاج دختر.. چیه باز+

 :گفتم..میخنده دیدم

 .بیارن هاچپ کله نگفتم نزدم تا برو بگیر االن. میگیریم برات رو حاجی دختر.. باباجان باشه+ 

 .میاد بدم من میدونید. نیارید رو پاچه کله این اسم انقدر.. نوکرتم من آقا حاج_

 نپایی تا باال از کنی، وصلت باهاش میخوای که ای خانواده.. انقدر نکن لوس و خودت برو+

 .خانوم مریم معشوقت تا بگیر کاظم حاج از.. خورن پاچه کله همشون

 :گفتم.. پایین تانداخ خجالت از و سرش دیدم

 .حاال نکش خجالت+



 :میگه تمام مظلومیت با دیدم

 .خدا به میشم شهیدت. بشم کاظم حاج داماد من میشه یعنی! حاجی_

 الکتمه نیست مشخص هیچچی هنوز.. میشی رو پر خیلی داری دیگه که برو بگیر. دیگه برو+

 .انداختی راه شهیدتم

 .دیگه هست جواب یه. میدن لفتش دارن دیگه خیلی آقاعاکف_

 از خترشمد.. سخته کردنش راضی نمیشناسیش؟. دیگه کاظمِ  حاج. میگم بهت میکنم پیگیری+

 به اشه،ب صالحت به اگر. میگم بهت برادرانه رو چیزی یه بهزاد، ببین. داره ناز بیشتر خودش

 زدواجا بعدشم. من برادر نده عذاب خودت به پس! راحتی همین به. نمیرسید نباشه. میرسید هم

 شتپ عاکف کنی خیال که نیست اداره عین زندگی و ازدواج نه؟؟ یا بکشی ناز بلدی بکنی،

 !!خودت و خودتی دیگه اونجا. میکنه حمایت ازت ساعته ۹۱ سرته

 .بلدم.. حاجی آره_

 .خونه برم منم. بده انجام و گفتم که کاری برو االنم. کنیم تعریف و ببینیم+

 .بودید پشتم همیشه برادر یک عین هک ممنونم. چشم_

 (تن؟هس شیفت چندنفر یعنی) ؟ هستن استندبای اینجا چندنفر امشب بگو بهم. عزیزمی+

 نفر ۲ اب اینجا، مونن می و هستند سرتیم شب هر معمولِ طبق که عاصفم آقا. هستم منم. نفر ۰_

 .همکارا از دیگه

 .شد دیرم که برم من.. بزنید نگز بهم بود کاری.. برسون سالم عاصف به. خوبه+

 پایین فتمر بعدش کیفم، درون گذاشتم گرفتم کشو داخل از و اسلحم کارم، میز سمت برگشتم

 نهخو رسیدم وقتی.. خونه سمت رفتیم بیرون زدیم اداره از راننده با. اداره پارکینگ سمت

 .بود شده شب نیم و ۲ حدود دیگه ساعت

 نشستم رفتم شام از بعد.. بود شده نیم و ۴۷ حدود ساعت دیگه خوردیم، همسرم با که و شام

 تهگذش ای دقیقه چهل. کنارم نشست اومد هم فاطمه و شدم تلویزیون دیدن مشغول مبل روی



 مبل روی همونجا. میشد سنگین داشت چشام و بمونم بیدار نمیتونم دیگه کردم احساس بود،

 .خوابیدم کردم چپ

 وشیدنین یه رفتم شدم بیدار تشنگی فرط از. دوساعت حدود چیزی. مخوابید بامداد ۴ ساعت تا

 یششپ ای چنددقیقه میدید، تلویزیون داشت بود نشسته خانومم... خوردم یخچال از گرفتم

 فکر این به. بود درگیر ذهنم خیلی. کارم اتاق رفتم منم خوابید رفت اون بعدش و نشستم

 امن خط که گوشی. کنیم جمعش زودتر هرچی باید باشه دار مشکل عزتی دکتر اگر که میکردم

 :گفتم داد که جواب.. عاصف به زدم زنگ گرفتم بود درونش

 چطوری؟.. دار زنده شب مومن بر سالم+ 

 کردی؟ ما از یادی شب وقت این عجب چه! آقا سالم. به به_

 چطوره؟ وضعیت بگو بهم.. نیست مهم+

 .میدیم انجام رو شده رواگذا بهمون که کارایی داریم.. خوبه_

 درسته؟!! مهمونی کاظمی دفتر رفتیم امروز عاصف، میگم+

 ؟ چطور بله_

 ماه شش های تماس و ها قرارشدپیامک گرفته؟ رو قضایی مراجع از شنود مجوز بهزادبگو به+ 

 ونمیماصل سوژه درمورد و همین. بگیره اداره از رو بوده میزبانمون نام به که هایی خط تمام اخیر

 .بگو بهم و نتیجش کن تاکید تو اما هست، درجریان خودش. میخوام

 حله. چشم _

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 یکم_و_بیست_قسمت#

 خوندم قرآن کم یه نشستم. اومد نمی خوابم. کردم فکر رو ساعتی یک عاصف، با تماس از بعد

 اشتمد که اخالقی استاد توصیه به. کردم نیاز و راز کردم، دل درد خدا با و خوندم نماز کم یه و



 هک صبح اذان. شدم آرامش در غرق ذکر اون با.. گفتم سجده در رو یونسیه ذکر بار صد حدود

 .خونمون درب باشه صبح ۲ ساعت که رانندم به زدم پیام بعدش خوندم، و نمازم شد

 دبع خوردم، منم و کرد آماده برام رو صبحونه خوند و نمازش اینکه از بعد شد بیدار خانومم

 عمولم طبق. دفترم رفتم فوری رسیدم، وقتی صبح ۱:۷۷ ساعت. اداره رفتیم و دنبالم اومد راننده

. ردمک شروع و کارم بعدش زمان امام و زهرا حضرت به کردم توسلی و گفتم اهلل بسم روز هر

 .کردم مطالعه بود اومده مبرا که ای محرمانه های بولتن. خوندم رو ها روزنامه مهم تیترهای

 فتمر. اومد در صدا به اتاقم درب بودم، ها پرونده بررسی مشغول که بود صبح نیم و ۰ ساعت

 .هست بهزاد دیدم کردم، باز و درب زدم، انگشت اثر

 گذاشت رو عزتی های پیامک و ها تماس پرینت کاغذ داخل اومد بعدش کردیم، علیک سالم

 خوادب که نبود خاصی چیز. بوده درست حدسم دقیقا دیدم کردم سیبرر رو محتوا. میزم روی

 .کنه حساس مارو

 بعضی ای خوندم، تند کم یه من شاید کنم، بررسی دیگه یکبار بزار گفتم. نگرفت آروم دلم اما

 الی هب ال میکردم، بررسی داشتم که همینطور. باشم ندیده خوب رو ها پیامک متن های قسمت

 هب عزتی اخیر، ماه شش این در که شماره یک به افتاد چشمم عزتی های تماس و ها پیامک

 شماره زا هم پاسخ در که فرستاده نقطه دونه یه فقط خاص شکلی به اونم یکبار، فقط خط اون

 :کرده دریافت رو کلمه این مقابلش

«۲s» 

 :گفتم بهزاد به ایرانسله دیدم کردم نگاه شماره به

 .دارم کارش دفترم بیاد فوری االن همین که بگو بهش.. ربگی برام و عاصف فوری+

 .چشم_

 ...رسید عاصف بعد دیقه سه

 .بخیر صبحت.. عاکف حاج سالاامممم_



 .کن نگاه یه این به عاصف میگم .بخیر شماهم صبح. دل عزیز. سالم+

 هست؟؟ چی_

 :گفت. بهش دادم رو عزتی دکتر های پیامک و ها تماس پرینت کاغذ

 درسته؟..هست ها تماس و ها پیام پرینت متن اآه_

 .آره_

 ؟؟...یا دیشب؟ زدی پیامک که هست اونی برای _

 .هست عزتی دکتر برای+

 شده؟ چی خب_

 ..میکنه خودنمایی پیام یه پیاما این تموم بین اما ؛نداشته مشکوکی مورد هیچ+

 صفحه؟ کدوم کجاس؟ هست؟؟ چی_

 ..یدمکش قرمز خط و دورش ۲ صفحه+

 :گفت بعدش کرد، مکث کمی نظر، مورد صفحه روی رفت زد، ورق عاصف

 ...که یکی یا باشه زن اون به عزتی خان افشین پیام ممکنه یعنی_

 :گفتم کردم قطع و حرفش

 از جان عاصف. کنیم بررسی باید اما ؛هست کسی چه شخص این که نیست مشخص فعال+

 دقیقا.. .مشکوکم بهش.. هست سوال مورد من برای این یگه،د هم برای فرستادند کد انگار اینکه

. نمیده پاسخی مقابل طرف اما میگیره تماس مقابل، خط به داده پیام که ساعتی همون در بار یک

 نشد، ادهد پاسخ عزتی به که خطی همون از بعد، دقیقه سه تماسش، به نمیشه داده پاسخ وقتی

!! نیمیبی که متنی. کشیدم قرمز خط و دورش که هست همینی اومده که هم پاسخی. میاد پیام

 در ماجرارو ته میخوام.. سواله من برای میشه استفاده s ۲ مثل حروفی از اینکه. «۲s» !یعنی

 .بدونم بازم میخوام اما ؛.نباشه هم چیزی ممکنه.. بیارم



 .کیه ببینیم بیاریم در رو شماره این بزار _

 .میکنی چه ببینم برو+

 از یکی که و قبل شب های گزارش داشتم. من اتاق اومد مجددا بعد دقیقه ۹۷ رفت، عاصف

 :گفتم کنار گذاشتمش.. خوندم می برام آورد ها بچه

 کردی؟ چیکار صبحی اول ببینم بگو خان عاصف+

 از بعد روز سه فرستاده، جون دُکی برای و عبارت اون که شماره این حضورت به عرضم_

 .میشه مسدود کال کارتش یمس پیامک این دادن

 مسدود برای بشه طی باید خاصی فرآیند بشه؟ مسدود روز سه ظرف کارت سیم یه میشه مگه+

 دودمس کل طور به دوم ماه در میشه، طرفه یک اول ماه یک. بشه مسدود کارت سیم یه تا شدن

 کیه؟ اسم به شماره. میشه

 .هست ساله ۰۷ زنه پیر یه اسم به شماره _

 :گفتم... کردم تعجب

 میشه؟ مگه+

 .شده که فعال_

 رو هزن پیر این مشخصات. خودتهه عهد به.. قراربده کار دستور در رو موضوع این پیگیری+

 کوپال و یال همه اون با عزتی افشین میکنم باور و خرم انگار که منم. کیه بفهمیم تا بیارید در

 !!!میفرسته s۲ عزتی برای اونم میفرسته نقطه پیرزن یه برای بوده، جوون دختره اون با شب اون که
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 :گفت گرفت خندش عاصف

 .میکنم بررسی میرم االن. چشم_



 !عاصف؟+

 ..حاجی جانم_

 به و کارت سیم اما ؛دخترس همون برای شماره این میگه من کاری تجربه و من ششم حس+

 که بدبختی زن پیر یه. بابتش میخندی تو که زنه پیر همین اسم به یعنی ؛.گرفته دیگه یکی ماس

 کستهش یعنی ؛دور انداخت و کارت سیم پسه هوا دید دختره بعدشم... طرفه کی با نمیدونست

 هم دشای یا ایرانسل شرکت کارمند به داده ای رشوه یه طبیعتا. کرده مسدودش رفته بعد و

 هباش هرکی اسم به کارت سیم چون. کنند مسدودش خط، صاحب حضور بدون تا مخابرات

 .کنه مسدودش بره میتونه فقط خودش

 .درسته_

 این ربزرگماد پیرزنه این ببین کن رصد حتما باش، داشته نظر در اینم نرفته یادم تا راستی+

 .افته می راه کارمون باشه اگر.. نباشه دختر

 چی؟ نباشه رهدخت این بزرگ مادر اگر _

 زتیع با قطعا که ندارم شک طرفی از نداره، نشد ما کار. کنیم پیدا باید رو دختره همون بازم+

 .میشه پیدا سروکلش زودی به مطمئنم اما ؛شده گور و گم چندروزی شاید. ارتباطه در

 .میزد حرفا این از.. نداره رو کسی اینجا مسافره میگفت کالنتری های بچه به شب اون_

 مراقبت برای بزار نفرو دو فوری االن همین. کن کاری یه تو عاصف.. گفتی بهم هم قبال اینارو+

. داره تبرخواس و نشست کسانی چه با هست، کیا با و میره کجا که عزتی افشین از نامحسوس

 در که هرجایی تا گرفته اداره از. باشه باهاش جا همه باید هم یکی خونش، درب بزار رو یکی

 .تندهس خوبی گزینه اُوِیس و علی نظرم به. باشه ما چتر زیر ساعته ۹۱ میخوام... میره روز انهشب

 .چشم_

 اصفع مجددا بعد دقیقه پنج و چهل.. خوندم و قبل شب کار گزارش نشستم منم رفت، عاصف

 کار و شجاع و نترس.. بود زرنگی نیروی واقعا. اومد می خوشم عاصف عمل سرعت از.. اومد

 هم و جلوترش کار تار سه دادی، می بهش کار یه یعنی ؛.داشت باالیی هوش. بود زیرک و دبل



 دیگه رکا تار دو رفت کن، مشخص و طرف هویت گفتم که بعدش به اینجا از مثل.. میکرد حل

 .داد انجام کنارش هم

 :گفت. اومد عبدالزهرا عاصف

 .کردم هم دیگه کار یه اما ؛شده فوت قبل روز بیست حدود زنه پیر این حاجی_

 :گفتم

 کردی؟ چیکار+

 مشخصات و اسم کالنتری در هم شب اون. آوردم در سیستم از رو مرحومه این نوه اسامی_

 فرزندان و ها نوه اسامی بین مشخصاتش، متاسفانه اما ؛.گرفتم کالنتری های بچه از دخترو این

 .نیست اصال شده، ثبت لیست این در که مرحومه اون

 ندارم؟ مدارک گفت شب اون نمیگی مگه خب+

 .درسته_

 .داده خودش از جعلی هویت حتما پس+

 .کردم هم ای دیگه کار یه من اما_

 .میشنوم+

 خبری دختر این از ولی کردم، سرچ سیستم از هم رو متوفی های بچه و ها نوه های عکس_

 .نبود

 داد؟ چی خودش مشخصات از کالنتری، داخل شب اون+

 خودش ههمرا ملی کارت و شناسنامه فهمیدم کردم بررسی رفتم وقتی کالنتری، رسیدم که من_

 تظامیان های بچه.. ببینم و اقوامم اومدم و مسافرم که بود گفته هم انتظامی های بچه به.. نداره

 .پرسیدن رو فامیلیش و اسم ازش

 گفت؟ چی+



 اشتهند مدرکی هیچ میشه مگه فتگ بهش کالنتری رییس. هستم طلب ایزد مهناز میگفت_

 .نمیداد جواب اونم باشی؟

 :گفتم بعد... کردم فکر پایین انداختم و سرم ای چندلحظه

 حظهل به لحظه میخوام.. بگیرن نظر زیر رو عزتی افشین خوب بگو ها بچه به جان، عاصف+

 میخوام .باش ونسرش باالی خودتم.. بیفته قلم از چیزی نمیخوام. بدن گزارش چیزارو همه بهم

 .بشه گزارش بهم عزتی افشین دکتر خوردن آب حتی

 بعدشم .ترورش برای باشه دام یه اومد اصال نمیکنیم؟ توجیه نمیاریم رو عزتی چرا عاکف آقا_

 .یدداد یاد بهمون همیشه شما خود و این.. نیفتند دام در که کنیم آگاه رو ها آدم اینه ما وظیفه

 دکتر هب آسیبی وقت یه که باشن چیز همه مراقب ها بچه میگم همین رایب. کردم اونجاشم فکر+

 سطو این و کیه مقابلمون طرف وَ کاریم کجای بفهمیم هم طرفی از. نشه وارد عزتی افشین

 .میکنه فرار ما از داره چرا بفهمیم باید میخواد؟ چی

 عاصف. مبل روی تمنشس رفتم شدم بلند میزم پشت از میکرد نگام همینطور داشت که عاصف

 :گفتم دادم ادامه.. روبروم نشست اومد هم

 داری تو هک چیزایی این با باشه، نفوذی یا جاسوس عزتی اگر که اینه بحث االن عاصف، ببین+

 .کنیم آگاهش بریم نمیتونیم ما. داره فرق میگی

 چطور؟_

 این بر دال هک نداریم سندی زهنو ما نه؟ یا میکنه جاسوسی داره واقعا ببینیم باشیم منتظر باید+

 یک هم بودنش سهوی یا عمدی اآلن البته. نه یا هست جاسوس و نفوذی آدم این که باشه

 !!کنیم صبر بازم باید که هست ای پیچیده معمای

 

 .میترکه دونمون صبر این آخر _

 .نداره اشکالی+
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 :گفتم بهش... ندیدخ عاصف

 ما برای اآلن شده، موندگار اتریش خاک در ماموریتش پایان از بیشتر روز سه اون چون+ 

 ادنی جاسوسی های سرویس شیوه. گذشته چی روز سه اون طی نمیدونیم ما. داره موضوعیت

 رصد زا بعد دنیا امنیتی های سرویس. کرده فرق اخیر های دهه طی اطالعاتیشون های دستگاه و

 هک اونی با میگیرن ارتباط ساعت سه دو حدود اونم مرتبه یک فقط نظرشون مورد شخص

 یک فقط و نمیبینن وقت هیچ همدیگرو دیگه. بکشن کار ازش پذیرش درصورت تا میخوان

 .داره خصش اون به بستگی میگم، بازم البته. باشه همون اینم ممکنه. میدن بهش چندساله برنامه

 :نوشتم... گرفتم و ماژیک.. دفترم بُرد وایت تخته متس رفتم بلندشدم

 «اهلل رسول ملة علی و باهلل و اهلل بسم»

 :گفتم عاصف، سمت کردم و روم بعد،

 هچندتافرضی االن ما... بسپر ذهنت به.. مینویسم چی میگم، چی کن دقت خوب جان عاصف+

 .داریم

 :دادم توضیح عاصف برای مزمانه وَ نوشتن، به کردم شروع تخته سمت برگشتم مجددا

 .«است جاسوس عزتی: یک»

 .«اتمی انرژی سازمان در عزتی دیگر همکاران به دشمن رسیدن برای است طعمه عزتی: دو»

 یسسرو پرستوهای دام در عزتی دکتر است ممکن فراری، هویت بی دختر این وجود با: سه»

 اینتلجنت اینکه یا باشه، آمریکا( CiA) اِی آی سی میخواد حاال. باشه گرفته قرار بیگانه های

 .«اسراییل موساد اینکه یا و (Mi۱) انگلیس سرویس

 :گفتم عاصف، سمت کردم و روم مجددا



 رد درصدش ۰۷ وَ درسته درصدش ۱۷ نظرم به توه فرضی خان، عاصف ببین... تو فرضیه اما+

 چرا؟ دونی می. هست

 چرا؟_

 ترورش انبخو ممکنه. نمیکنم رد من. کنند ترورش ممکنه گفتی که اینه به حرفت بودن درست+

 رو یدوم مورد اگر اینکه اونم. میکنند کارو این رسیدن مقصودشون به اینکه از پس اما!! کنن

 درصد نظرمب. بیفته اتفاقی چنین نمیزاریم ما هم باز باشه، احتماالت جزء نوشتم تخته روی که

 .نهپایی خیلی عزتی افشین دکتر ترور

 

 میزان؟_

 .میزنم تخمین ۴۷ زیر من+

 بگی؟ میشه چی؟ اشتباهه من فرضیه درصد ۰۷ میگی اینکه اما ؛قبول اینجا تا.. خب_

 تحلیل و هفرضی این میگه من ای حرفه تجربه که هست دلیل این به تو فرضیه بودن اشتباه _

 این اد،نژ رضایی_شنرو احمدی_علیمحمدی مسعود دکتر_ مجیدشهریاری دکتر. ضعیفه خیلی

 کی یعنی..نریخت دوستی طرح باهاشون موساد تروره جوخ شدن ترور که زمانی دانشمندان

 علیمحدی و شهریاری خب البته. کنه ترورشون بعد بزنه رو اسنادی ازشون بیاد که نبود نفوذی

 ... مستقیم اومد تروریست نژاد، رضایی داریوش برای اما شدن، ترور بمب با

 ونهنش عاصف سمت باال، آوردم تفنگ مثل و راستم سمت دست رسید، اینجا تا که محرفا

 :گفتم گرفتم،

 .بهش زدن.. بوم.. بوم.. بوم و اومد مستقیم+

 :گفتم... دادم ادامه.. کرد فکر کمی عاصف



 ابطهر جز شخصی موردِ یک خانوم این با عزتی افشین دکتر ماجرای اگر. حرفم به کن دقت+

 ویسسر عامل زن اون که بگذاریم این بر رو فرض بیایم ما اصال اینکه یا نباشه، ولیمعم های

 .ریختن رفاقت طرح عزتی دکتر با چون. هست باطل ترور فرضیه هم باز هست، دشمن

 :گفت اصفع. مبل روی عاصف روبروی نشستم رفتم گرفتم، فاصله تخته از گذاشتم، و ماژیک

 طالعاتا عزتی افشین دکتر حاال تا پس باشه، درست ها فرضیه ینا از کدوم هر اگر عاکف آقا_

 .ادهد دشمن به کشورو ای هسته صنعته شد بندی طبقه و سری وَ محرمانه مسائل از رو زیادی

 تایصحب درمورد رو ای نکته یه بزار اما ؛درسته کامال میگی داری که چیزی.. بله متاسفانه+

 کنند، ذفشح شد تموم عزتی انقضای تاریخ اینکه از بعد مکنهم اینکه اونم بگم، بهت قبلیمون

 هست ونوقتا بشه، پاگیرشون و دست بخواد عزتی اینکه مگر. میرسه نظر به بعیدی امر بازم که

 بهت ماین. براشون هست کلیدی مهره چون! نه ها راحتی این به البته. میکنند حذفش دیگه که

 درسته یرتفاسه هم با باشه، نفوذی یا جاسوسی کِیس کی کِیس این واقعا اگر خان، عاصف بگم

 یمتونست خدا لطف به که باقیه شکرش جای بازم اما داده، دشمن به رو حساسی اطالعات که

 العاتیاط چتر زیر رو هست عزتی دکتر که اصلی مهره حداقل اینکه وَ بشیم، سوارشون اآلن از

 .بگیریم خودمون

 باشه؟ باید کی تا ها مراقبت و یبتعق فعلی سردرگمی این با _

 .باشن چترمون زیر داده دستور هم هادی حاج. شده شروع که فعال+

 دارید؟؟ هم خاصیه برنام_
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 :گفتم بهش کردم، تاملی دارید، خاصی برنامه پرسید عاصف وقتی

 .باشیم نداشته برنامه اشونبر میشه مگه!! صد در صد+

 ؟!بگید بهم میشه_



 

 عاصف ببین. حتما باشی درجریان باید! ای پرونده اینه کار همه من از بعد تو! نه که چرا+

 .بدیم انجام کار تا سه باید ما اآلن جان،

 دیدم کنم شروع میخواستم و گرفتم و ماژیک. برد وایت تخته سمت رفتم شدم بلند مجددا

 :نوشتم تخته روی.. ایستاد کنارم اومد مه عاصف

 «.کشور ای هسته های سایت در عزتی اختیارات کاهش: الف»

 های تحریم زدن دور و بازرگانی امور مسئولین از یکی عزتی چون محترم، مخاطبان: نکته

 رانای ای هسته صنعت در باالیی قدرت و اختیارات بود، ای هسته مسائل در اروپا و آمریکا

 .کشور گفتیم همین برای. تداش

 :گفتم عاصف به نوشتم که عزتی اختیارات کاهش از

 ازمانس مقامات با که هماهنگی با شده، طراحی پیش از ای برنامه طبق که اینه کارمون اولین+

 سوسنامح طور به رو مذکور سازمان در عزتی افشین اختیارات امروز از باید میدیم، انجام اتمی

 برنامه راشب بایدبشینیم. داریم اتمی تاسیسات که هرجایی یعنی کشور، کل در اونم. کنیم کم

 جاسوس زتیع افشین دکتر بشه اثبات برامون اگر. نشه حساس و نبره بو که طوری کنیم، ریزی

 ایدب پس هست، هم همینطور نظرم به که باشه زرنگ اگر اون. میکنه فرق خیلی معادله هست،

 هب رسیده آمارش که فهمیده قطعا زدن قبل چندشب دختره اون وَ خودش که گندی با بدونه

 این. شده حساس اون روی ایران امنیتی های دستگاه شاخکهای پس. کشور اطالعاتی سیستم

 .نمیده تله به دُم راحتی همین به که یعنی

 هست؟ اتمی سازمان کارمند گفت چرا نظرت به_

 میرفت گرا و داره کانادایی تابعیت چون. میرفت تسوخ و میشد دستگیر نباید زن اون. واضحه+

 شد جبورم عزتی افشین دکتر همین برای. میشد درگیرش ایران امنیتی سیستم طبیعتا زندان

 تخصصم جمله گفتنِ اینکه از غافل اما! نشه خراب وضعیتشون این از بیشتر تا کنه خودزنی

 !همانا هم ما شکیالتت و انتظامی های بچه شدن حساس و همانا هستم ای هسته



 !اینطور که_

 .کن دقت حاال+

 :نوشتم تخته روی دادم، ادامه

 مورد یپرستو همان احتمال صورت در یا هویت بی فراری دختر ببینیم کنیم صبر باید: ب»

 «... یا و باشه حضوری میخواد حاال مشیه؟ کانکت عزتی با زمانی چه نظر،

 :گفت عاصف نوشتم، و این وقتی

 رد همین برای. حرفاست این از زرنگتر اون چون. بگیره ارتباط حاالها حاال دونم می عیدب_

 چون .باشه برده بو ایران امنیتی سیستم هست ممکن که داده رو احتمال این خانوم اون. رفت

 .ما به میده ارجاع رو چنینی این موارد انتظامی نیروی

 نه؟ مگه. اوناییم از زرنگتر ما ولی+

 .طوره همین اقطع_

 رودگاهف به و عکسش.. نه یا میکنی پیدا چیزی دختره این از ببین کن نگاری چهره برو االنم+

 .نره یادت. برسونید زمینی مرزهای و

 اداره، هشد منتقل خانوم اون ماشین آقاعاکف، بگم بهتون اینم فقط برم اینکه از قبل. چشم_

 .نبود خودرو درون توجهی قابل چیز

 شد؟ چی فرمون روی از نگاری انگشت جواب+

 .رانندگی موقع حتی. بوده دستش زنانه دستکش کال بودم گفته باشه یادتون اگر_

 چهره برای مهرداد دفتر برو.. شده درگیر خیلی ذهنم ببخشید.. بود رفته یادم.. درسته. آره+

 .کردی چیکار ببینیم و بیا زودتر لطفا فقط! نگاری

 چهره های بچه از که مهرداد دفتر بره تا بیرون رفت عاصف شد باز در دمز انگشت اثر رفتم

 ذوکاغ اومد وقتی. برگشت نگاری چهره از بعدش ساعت یک. بود ضدجاسوسی واحد نگاری

 :گفت بهم، داد



 .عکسش اینم حاجی، بیا_

 :گفتم

 دنبالشیم؟ ما که همونیه دقیقا اآلن خانوم این عاصف+

 رنگهبانافس اتاق داخل خانوم اون و عزتی دکتر که موقعی.... بشم زدیکن نتونستم اونشب من_

 .بازداشتگاه بردن اونارو بعدش. بکشم سرک شیشه پشت از تونستم بودن،

 آوردی؟ گرفتی هست عزتیه عم عکس این پس ندیدیش؟ بگی میخوای یعنی+

 ،هست ایزدطلب مهناز مدعیه که خانوم این وَ  عزتی افشین اونشب. نیست این منظورم. نه_

 ماهم و گاهبازداشت برن اینکه از قبل تا. بود من سمت پشتشون وَ بودن، نگهبان افسر اتاق داخل

 باید گفتی که هم شما طرفی از. ببینم و چهرشون نتونستم من کنند، آزادشون که بشیم پیگیر

 .نشدم نزدیک زیاد نرم لو اینکه برای منم کنی تعقیبشون

 .هبد ادامه. خب+

 زا. دیدم و صورتش حدودی تا بیرون اومد دختره دادید، و شدنشون آزاد دستور که وقتی_

 هم کمی هم هوا و میزد هم بارون چون متاسفانه و کردم پیگیری هم کالنتری از رفتم طرفی

 دوربین پشتیش درب فقط کافه اون. نکرده ثبت خوب کالنتری های دوربین شب، اون بود آلود

 .بودن تعمیر دست در ظاهرا که هم منطقه امنیتی های ندوربی. داشت

 .کن پیداش و شب اون افسرنگهبان برو پس+

 ..کردم همینکارو اتفاقا _

 !خب+

 محل نآورد و اون همکارانش اما بود، مرخصی. کنید پیداش برام گفتم اونجا با گرفتم تماس_

 .شب اون افسرنگهبان برای کردم فکس تصویرو منم کار،

 جوابش؟+

 .کرد صحبت دختره اون با شب اون خودش چون. خودشه که کرده تایید_
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 :گفتم

 .کن تشریح+

 امیلیشف و اسم دستگیری شب اون در خانوم این که چیزی اون داده،با ما به سیستم که چیزی_

 .متفاوته خیلی گفته انتظامی برادران به و

 گفته؟ دروغ یعنی+

 .نیست طلب ایزد مهناز دختر این خانوادگی نام و نام. گفته دروغ.. بله_

 

 :گفت... بیرون کشید پوشه الی از و کاغذ عاصف

 حدودا وزن / ۴۰۷ قد ،۴۱۱۱ متولد ملکی، فائزه». هست اساس این بر مشخصاتش و اسمش_

 خانوم و ملکی طهماسب آقای فرزند ملکی فائزه ومخان. روشن به متمایل سبز پوست رنگ / ۱۷

 خانواده مدو فرزند ملکی فائزه/ پزشک: مادر شغلی وضعیت/ تاجر: پدر شغل/ هست الکانی مینا

 آقای/ داره خودش از کوچکتر خواهر یه همچنین/ داره خودش از بزرگتر برادر یک و هست

 ومد همسر با پدرش ازدواج حاصل ئزهفا که کرد ازدواج دوبار فائزه پدر یعنی ملکی طهماسب

 ملکی طهماسب آقای اولِ  ازدواج حاصل و میشه محسوب ناتنی فائزه، بزرگتر برادر. هست

 .«هست

 بگو بهم خب،! پدرشون اول همسر از ها اون ناتنی برادر مادرن، یک از خواهرش و فائزه پس+

 کنی؟ مشخص تونستی و دومش ازدواج دلیل

 زدواجا ملکی فائزه مادر با که شد باعث اولشون همسر فوت که رسیدیم نای به ها بررسی در_

 .نکردیم برخورد باشه اهمیت حائز که خاصی نکته به. کنند

 کرده؟ ازدواج اولش همسر فوت از بعد چندوقت فائزه پدر+



 .بعدش ماه سه_

 ...بده ادامه جان عاصف خب. بشه خشک میت غسل آب نگذاشت حداقل..جالبه+

 صمتخص و میبره سر به هلند در. میکنه زندگی کشور از درخارج و هست دکتر فائزه مادر _

 رسید ستمد به قبل چنددقیقه که استعالمی وَ داشتم که هم هایی بررسی طبق. هست لثه و دندان

 یعنی ملکی طهماسب آقای همسر خودمون، ضدجاسوسی بخش مرزی برون واحد طریق از

 .نداشته مشکوکی دمور اآلن تا فائزه مادر

 بود؟ چیکاره شد، فوت که فائزه نامادری+

 .بوده دار خانه شده نوشته فقط.. نشده ثبت ازش خاصی چیز_

 چی؟ فائزه خواهر+

 .ندهست سوییس ساکن فعال که کرده ازدواج ثروتمندی بسیار آدم یک پسر با خواهرشم_

. هستند ای ریخته هم به و متالشیه ادخانو چقدر اینا.. میکنه دود داره سرم.. عاصف واییی+

 البه؟ج برام چی میدونی. وضعشه چه این. میکنه زندگی داره ای دیگه کشور یه رفته کسی هر

 چی؟_

 در هخانواد این آیا ها، این درمورد داشتی که هایی بررسی بگو بهم. بگذریم فعال اما ؛فائزه+

 چیزی مرزی برون در ما منابع دارن؟ تبرخواس و نشست اپوزوسیون و ضدانقالب با اونور

 نشده؟ گزارش امنیتی و مشکوک مورد ندادن؟

 !شده ارزیابی سفید وضعیتشون تکشون، تک سوییس هلند، کانادا، در. نه_

 خواهر؟ همسرِ اینکه هم وَ خواهر؟ هم برادر؟ هم مادر؟ هم پدر؟ هم+

 .بله_

 چی؟ برادرش همسر+

 .میکنه فعالیت هست سرشهم برای که ای داروخانه در_



 .منتظرم باش زود!!! فائزه وضعیت... اما و+

 پس. ودهب ایران دیپلم فوق مقطع تا. هست هنر لیسانس فوق ملکی فائزه که کنم عرض باید_

 .کانادا کشور به میکنه مهاجرت خانوادش همراه به اون از

 بابت؟+

 .پدرش شغل بخاطر اینکه هم تحصیل، هم_

 داده؟ تحصیل ادامه رفته بعدش اونجا یعنی ؛آها+

 .بله_

 مجددا هاینک از قبل تا چی؟ خودش وضعیت اما! شده ارزیابی مثبت گفتی خانوادش وضعیت+

 بوده؟ چطور کانادا در ایران بیاد روزها این

 خانواده ااینج تا کال. نداشته مشکوکی تحرکات که هست این از حاکی گرفتم، که استعالمی_

 هب وَ مهمه که چیزی یه اما ؛بودن طور همین هم بودن درایران که زمانی. شدن ابیارزی مثبتی

 .هستند مسیحی که اینه اونم بدونید، باید نظرم

 !!!هستند مسیحی پس!!! اینطور که...!!! عجب+

 .یدند رو فائزه ها بهایی تشکیالت در هم بار دو که میگه مرزی برون گزارش. عاکف آقا بله_

 نمنه؟ بهاییت؟ مسیحیت؟ دوتا؟ این دارند هم به ربطی چه+

 .نشدم متوجه رو نمنه آخری این ببخشید_

 «؟ چی یعنی» میشه معنیش نمنه.. بود ترکی+

 :گفت زد لبخندی عاصف

 .اینطور که آها_

 !بده ادامه خب+



 بهایی قرفی یه ملکی فائزه که هست این از حاکی رسیده دستم به که استعالمی آقاعاکف، ببین_

 یمرز برون های بچه. میکنه زندگی طرف اون و هست ایرانی که ضرابی روشنک اسم به داره

 شرکت ونجلساتش در و داشتند نفوذ میشد بهاییت به مربوط که تشکیالتی اون به کانادا در ما

 رابیض روشنک با همراه یک عنوان به فقط فائزه که اینه دادن ایران به که گزارشاتی. میکردند

 رابیض روشنک فهمیده که شده نزدیک اینا به انقدر کشور اون در ما عامل حتی. داشته حضور

 تقادیاع عنوان هیچ به فائزه. برده بهاییان مراسمات به رو فائزه خواهش و التماس با وَ زور به

 .نداشته فضارو و مکان اون در حضور به
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 وشنکر و هستند دوست ملکی فائزه با که گفت ضرابی روشنک درمورد عاصف اینکه از بعد

 یرانیا های اپوزسیون که کانادا، در بهاییان ضاله فرقه مراسمات به برده و اون زور به دوبار هم

 :گفتم عبدالزهراء عاصف به بودند، جمع اونجا در هم خارج در مستقر

 های بچه درگزارش که بار ۹ همون فقط فائزه آیا. هست مطرح من ایبر سوالی یک اآلن خب+

 که هاین حرفم اآلن من داشته؟ حضور بازم نه یا رفته؟ بهاییان های مراسم به اومده مرزی برون

 ه؟باش شده خارج ما های بچه دست از و باشه رفته بازم تشکیالت اون در فائزه ممکنه آیا

 یعنی اره،د جریان این با سری و سر بلکه نرفته زور به یعنی هباش رفته فائزه اگر جان، عاصف

 فائزه بار هس میگیم اصال نه. میبره دوبار. میبره اصرار با و اون بار یک دوستش. رفته اعتقاد با

 .«است رفتن خود پای با».. نیست اجبار دیگه بار سه از بعد اما ؛برده اصرار به رو

 کردند تاکید مرزی برون های بچه اما! داشتم منم رو دغدغه همین.. جمع خیالتون حاجی، نه_

 هاییانب ضاله فرقه تشکیالت بین در وقت هیچ دیگه اون از بعد! شده دیده بار دو همون فقط

 .نشده دیده کانادا در مستقر

 شده؟ ثبت هم سندی و عکس ملکی فائزه از+

 .برسه دستمون به آینده یکساعت تا شد قرار_



 .کنم بررسی تا من سیستم روی بفرست رسید وقتی.. بسیارعالی+

 .چشم_

 !بگو فائزه از... بده ادامه خب+

 :گفت عاصف

 سری یه با کتیو،ا دختر یه ملکی فائزه اما ؛هستند صمیمی هم با خییییلللللیییی روشنک و فائزه _

 فجل بسیار که ست ساله ۱۹ حدود خانوم یک ضرابی روشنک ولی هست، خاص خصوصیات

. سته اخالقی فساد درگیر شدت به متاسفانه وَ داره، هم باالیی عمومی روابط میرسه، نظر به

 هاییب و ضدانقالب های ارشدترین با روشنک خانوم مرزی، برون های بچه از رسیده اخبار طبق

 .داره گرمی و نزدیک بسیار رابطه ها

 لحاظ؟ چه از+

 الس اتفاقات از پس ضرابی روشنک خانوم سته این از حاکی رسیده دستمون به که خبری_

 بعضی به رو خودش مالی، مشکالت بخاطر کانادا در...  کانادا به میکنه مهاجرت ایران از ۲۲

 به رابیض روشنک. میکنه متصل کانادا در مستقر بهائیت فرقه یک درجه افراد و ضدانقالب از

 پس داره، هم باالیی عمومی روابط کردم عرض که همونطور و داره زیبا ای چهره اینکه دلیل

 هم نیکال های پول اون بابت طرفی از میده، سرویس بهشون نظر مورد افراد با شدن کانکت از

 نهادهای و ام امنیتی سیستم برای وَ ست، توجه قابل و هست مهم که ای نکته اما ؛میکنه دریافت

 ههمرا به که ایرانی های نومخا متاسفانه که اینه بشه محسوب خطری زنگ میتونه ما موازی

 اداکان کشور به اقامت یا تفریح برای مجردی طور به بخصوص همسر، همراه به یا خانواده،

 برخورد ضرابی روشنک تور به «افراد این از مورد ۴۱» تاکنون ۲۲ سال از پس میکنند، سفر

 تتشکیال رد کرده، بهاییت جذب اونارو داشته روشنک که مختلفی ترفندهای با و کردند

 نلج وارد اونارو تونسته ها، کِیس اون دادن فریب با طرفی از. دارن آمد و رفت هم ضدانقالب

 اون به تحصیل برای که کرده کار آقایون روی چندنمونه حتی! کنه اخالقی های دام و زار

 .دهبو کشور ایهپ بلند تقریبا مسئولین از یکی پسر آقایون این از یکی حتی. بودند رفته سمت



 کی؟+

 قازادهآ این. افتاده روشنک دام در پسرش قبل سال سه متاسفانه که هست).....(  آقای فرزند _

 با خلوتش و شازده این از. داده می نباید که داده اتفاقاتی به تن بوده کمربند سست که هم

 ...شده گرفته فیلم بودند، عامل که هایی خانوم بعضی

 :گفتم کردم قطع و صحبتاش یدرس که اینجا به عاصف حرفای

 وبهخ هست پسره همین پدر که)....(  آقای مالی وضعیت همچنین اخالقی، سیاسی، وضعیت+

 !زدیکن از میشناسمش هاست سال. هست متدینی آدم نکرده، خیانت نظام به االن تا. خداروشکر
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 :گفت عاصف

 ادهد قرار اختیارم در رو مدارک و اسناد این دادم نشون شمارو نامه که بودم پیمان دفتر اآلن_

 فالن دبای که دادن قرار فشار تحت رو پدره چندباری فیلم اون با بگم بهتون کرده تاکید و

 .میشه منتشر پسرت فیلم وگرنه. کنید پیاده رو برنامه فالن بزنی، و حرف

 روزنامه بعضی تیتر گاهی که اخیرش ماه۲ های گیری موضع پس... تادهاف راه بدی جو عجب+

 !بود روش پسرش فیلم بابت که بوده روانی فشار بخاطر میشده ها

 گفته سئولم این که بگم بهتون گفته میداد توضیح من برای اآلن که پیمان خب اما ؛دقیقا! بله_

 ضوعمو این معلومه که اینطور. یشهنم دشمنه خواست تسلیم و نیست مهم چیزی براش دیگه

 .هست ضدجاسوسی بخش معاونت در شما و من شدن مستقر از قبل برای

 میگرفتن؟ ارتباط باهاش چطور نگفته پیمان+

 یا فتنگ فرستادند، براش و پسرش فیلم از نسخه یه.. میزدن زنگ مسئول همین به کانادا از_

 .میکنیم نتشرم سایبری فضای در و پسرت فیلم یا ید،میکن لغو دارید که رو اقتصادی برنامه فالن

 :گفت سمتم اومد بیرون، آورد جیبش از و موبایلش عاصف



 روشنک به آمریکا،« CiA» سیا سازمان اطالعاتی ارشد افسران از یکی که هست ایمیلی این_

 در مه تحصیلش محل و هست مستقر کانادا»...«  هتل در)...(  آقای پسر خواسته ازش. زده

 هنپ تور پسر اون برای باید هم بعدش و بشه ریخته دوستی طرح باید باهاش هست،»...« 

 گرفته هنگفتی پول و داشته آمریکادیدار امنیتی افسر این با چندبار روشنک.بشه

 :گفتم کردم عاصف به نگاهی

 با رتبطم راداف و فائزه جدوآباد رفتی اما کن، بررسی فائزه درمورد برو گفتم بهت! گرم دمت+

 .حاللت شیرمادرت. هستن چیکاره و هستن کی که کردی مشخص و روشنک همین مثل اون

 ...آقا میدیم پس درس_

 کمی و میکردم بازش تا داشت پنجره دفترم میخواست دلم. زدم قدم کمی دفتر داخل شدم بلند

. دارهن پنجره معموال عاتی،اطال و امنیتی نهادهای و ادارات دفاتر اما ؛میکردم استشمام تازه هوای

 از همیش بخوایم وقت هر و داره شیشه و پنجره نظر مورد ساختمون میکنن خیال همه بیرون از

 هست هفرمالیت ها پنجره اون گفت میشه نوعی به و الکیه همش راستش ولی کنیم، بازش داخل

 پیشرفته هتهوی یستمس خداروشکر بگم اینم البته. شده کشیده دیوار کال ها پنجره اون پشت و

 .اتاق داخل میاد تازه هوای که داریم ای

 ...بگذریم

 به .میکرد نگاه بهم بود زده زل همینطور عاصف.. کردم فکر زدم قدم فقط دقیقه پنج حدود

 :گفتم عبدالزهراء عاصف

 اداکان از وقتی شده، دیده ها بهایی تشکیالت در هم بار دو و هست مسیحی که زنی یه چرا+

 ای تههس صنعت متخصصین از یکی با ببینه، و اقوامش اومده که هست هم مدعی و ایران یادم

 در یوقت میدونه حتما ملکی فائزه که اینه میکنه حساس و من که چیزی گیره؟ می ارتباط ما

 ؛کنه تاثبا و خودش هویت که باشه داشته شناسایی بایدمدارک کنه، مواخذش کسی اگر تهران

 بود؟ چی بهانش اونوقت.. نداشته مدارکی کیفش وندر شب اون اما



. وناقوامم منزل گذاشتم و نیاوردم همین برای کنن سرقت ازم که کردم خطر احساس میگفت_

 ینکها بر مبنی کردی، طراحی شما که سناریویی با تهشم.نبوده کار در اقوامی که درصوتی

 .میرن میشن آزاد.. .و نداشتند شکایتی هم خودشون اگر وَ داده رضایت شاکی

 .مسئله میشه بودار بدجور میشن، چیده هم کنار وقتی! کن دقت ها پازل به خان، عاصف+

 بخش کل مدیر هادی دفترحاج کارم،شماره میز سمت رفتم میزدم، قدم داشتم که همینطور

 .داد جواب خورد چندتابوق.گرفتم رو ضدجاسوسی

 .علیکم سالم_

 .عاکفم...آقا حاج سالم+

 بفرما_

 بدم و اقدامات گزارش کردیم صحبت درموردش امروز که ای پرونده اون بابت میخواستم+

 دارید؟ وقت حضرتعالی.. خدمتتون

 رایب بزار ممکنه اگر! دارم جلسه رییس و کاظم حاج با میرم دارم چون. نه آینده ساعت دو تا_

 .معاون جناب اولویتی در من ایبر تو جلسه این از بعد نباش، هم نگران. جلسه این از بعد

 با یخواستمم شما، به بدن تا دفترتون مسئول داد آورد بهزاد رو نوشتم بنده که گزارشی البته+

 تشریف کنم دعوت اتمی سازمان ریاست معاون از بدید اجازه اگر باشم، هماهنگ حضرتعالی

 .موضوع همین پیرامون اولیه های صحبت سری یه جهت اداره، بیارن

 ینیاز جلسات این درمورد زیاد من با ضمنا،. بیاد کن دعوتش نیازه واقعا اگر. نداره عیبی_

 ونتمعا بخش در که هرکاری بعد به لحظه این از میدم تام اختیار بهت. کنی مشورت نیست

 تشخیص بر بنا. کنی هماهنگ نیست نیاز من با و مسائل این. بدی انجام هست نیاز ضدجاسوسی

 .پسرم کن عمل خودت

 .آقا حاج سپاسگزارم هم اطمینانتون بابت کنه، حفظتون خدا+

 .یاعلی_
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 فترمد مسئول با بودم، معاونش من که ضدجاسوسی بخش کل مدیر هادی حاج با تماس از بعد

 :گفتم داد که جواب. گرفتم تماس بهزاد

 ..مسال جان بهزاد+

 .عاکف آقا سالم_

 انرژی سازمان ریاست معاون با بگیری ارتباط یه فوری خیلی االن همین میخوام آقاجون،+

 زنگ سازمان ریاست معاون به بار این. بزنی زنگ امنیت معاون به نمیخوام باشه حواست. اتمی

 تماس....( .) ضدجاسوسی بخش معاونت دفتر از میگی بهش و دفترش میزنی زنگ مستقیم. بزن

 و شخود حتما باید اداری، ساعت پایان از قبل تا امروز کن تاکید زدی زنگ وقتی. میگیری

 .داریم واجب کار باهاش چون ما، واحد به برسونه

 .آقا چشم_

 درب های بچه. داریم مهمان که بده خبر بهشون کن، هماهنگ اداره اصلی درب با ضمنا،+

 یمت به و کن تاکید اینم. بیاد جایی چه از وَ کسی چه هست قرار که بزار درجریان رو اصلی

. دارهن عیبی و اداره داخل بیاد حفاظتش تیم و ماشین با بدن اجازه بگو اصلی درب حفاظت

 ولا حیاط داخل و مهمانمون قبل دفعه مثل باز. اصلی حیاط داخل بیاد کنن راهنماییش بگو

 .ما سمت بیاد بخواد ماشین بدون و راه کلی که نکنن پیاده

 .خدمتتون میگم و تماس نتیجه. چشم_

 .منتظرم+

 :گفت عاصف شد، قطع که تماس

 .هست خبرایی میرسم یقین به دارم من عاکف_

 



 خطرناک هم کنار در های پازل این درسته. کنیم عجله نباید. کن صبوری کمی جان عاصف+

 رتباطا دلیل به نمیتونیم که هست اسنادی سری یک اساس بر همش ما اطالعات فعال اما هست،

 اسناد و اخبار سری یه حساب روی نباید! هست دار مشکل آدم این بگیم عزتی، دکتر با اونها

 میشهن باشه یادت همیشه و این. بگیریم تصمیم موجود های فرضیه و اطالعاتی های تحلیل و

 .کنیم سوار حقیقته پای روی و اطالعاتیمون تحلیل

 اقات از دیدم، رو شماره... خورد زنگ دفتر تلفن که کردیم صحبت عاصف با ای چنددقیقه

 :دادم جواب. بود بهزاد

 .بله+

 هم اداره ورودی درب با. اینجا میان امروز صبحِ ۴۴ ساعت تا که شده هماهنگ عاکف آقا_

 رد از پس و اداره داخل بیان اصلی درب از گفتیم هم اتمی سازمان معاون به. کردم هماهنگ

 .اصلی ساختمون سمت بیان میتونن گیت از شدن

 .یاعلی. باشه ساعت به حواست پس.. ممنونم باشه+

 بادلت بود رسیده دستمون به که هم ای دیگه پرونده دوتا روی عاصف با شد، قطع که تماس

 .یازده ساعت تا کردیم نظر

 بخش معاونت دفتر/ کشور اتمی انرژی سازمان ریاست معاونت با مالقات/ صبح ۴۴ ساعت

 )...( تروریسمِ ضد وَ «ضدجاسوسی» نفوذ ضد

 هم دبهزا رسیده، مهمانتون دادند خبر بهزاد با گرفتن تماس اداره اصلی درب از اینکه از بعد

 خالصه. اتمی انرژی سازمان ریاست معاون استقبال پایین رفتیم عاصف با داد، من به و خبرش

 ئولینمس سمت برم که ندارم و نداشتم عادت منم طرفی از شور،ک مسئولین از یکی و بود مهمان

 ورودی برم میکرد حکم ادب بنابراین اومد، اونم وَ ماه ادار بیاد خواستم شخصا چون اما...! و

 .استقبالش به اداره ساختمون



 تشحفاظ ماشین با اتمی سازمان معاون. رفتیم اداره ساختمون البی ورودی درب تا عاصف با

 سازمان معاون از استقبال به جلو رفتم شدن پیاده وقتی. اومدن ساختمون ورودی درب تا

 .مذکور

 حیاط در یدبا و باال بیان نمیتونن گفت کشور اتمی انرژی سازمان معاون حفاظت تیم به عاصف

 .بمونن اداره

 از میک و نشستیم. جلسه آغاز برای دفتر رفتیم مهمانمون، به گویی آمد خوش و سالم از بعد

 بدعهدی و برجام بحث تااااا کشور وضعیت وَ  کاری شرایط از و پرسیدیم هم احوال و حال

 .گفتیم آمریکا های

 .معاون آقای به کردم معرفی و عاصف.. رسید هم عاصف کردیم صحبت کمی

 سازمان ریاست معاون با عاصف و من روز اون گفتگویِ نیم و ساعت ۹ ماحَصَلِ و خالصه

 :گفتم... مینویسم براتون رو کشور اتمی انرژی

 .اینجا بیارید تشریف شما خواستیم که ببخشید دکتر جناب خب+ 

 امنیتی نهادهای شما به پاسخگویی مسئولین ما وظیفه. سلیمانی عاکف جناب میکنم خواهش نه_

 .هست اطالعاتی و

 .شما متانت این از سپاسگزارم+

 .بفرمایید. مهست همکارتون و شما درخدمت من _

 اون سر یک که رسید خبری تشکیالتمون ضدجاسوسی بخش به اخیرا دکتر، جناب راستش+

 تشریف ماش خواستیم دلیل همین به کشور، ای هسته صنعت متخصصین از یکی به میشه وصل

 موضوعی یک که اینه امر حقیقت. کنیم صحبت کمی تر، دوستانه فضایی در تا اینجا بیارید

 م،میری جلوتر چی هر که رسیده ما واحد به خبرش و اومده پیش شما کارمندان از یکی برای

 حساس رو ما میشه ارسال برامون داره که شواهدی و اسناد وَ داریم که هایی تحلیل اساس بر

 لسهج یک هستند حضورتون مُعَرِف که عاصف آقای همکارم و بنده البته. خودش به میکنه تر

 سازمان حراست وقت سرپرست و امنیت و حفاظت معاون درخدمت ه،ادار از بیرون در رو ای



 دیدارو ونا از بخشی بود الزم اگر که شد بدل و رد بینمون حرفایی چه بماند البته. بودیم شما

 .کرد خواهم عرض خدمتتون

 .بشنوم ام آماده. درخدمتم من_
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 :گفتم

 از یکی که رسید خبر ما ضدجاسوسی واحد به قبل، چندشب که هست قرار این از موضوع+

. شنمی دستگیر آباد سعادت در واقع ای کافه در خانوم یک همراه به ای هسته بخش کارمندان

 ت،نیس آماتور آدم یک درمورد خبر چون. میشیم حساس ما میرسه ما به که خبر طبیعتا خب

 .هست ای هسته متخصص که آدمیه سر بر بحث

 :پرسید تعجب با. کرد اخم هم کمی کرد، ریز و نازک و چشماش اتمی سازمان معاون

 .سلیمانی جناب بود چی دستگیری موضوع_

 .نکردیم دستگیرش که ما+

 .خب_

 هک شخصی تماس با و میشن درگیر کافه صاحب با شما همکار ظاهرا که اینه ماجرا اصل+

 به ظامیانت های بچه اینکه از بعد. میگیره قرار درجریان انتظامی نیروی هبود کی نیست معلوم

 به میبرن رو کافه صاحب و بوده همراهش به که خانومی اون و آقا این میشن اعزام محل

 بیعتاط بودن بازداشت خانوم اون و سازمانتون کارمند رو چندساعتی چون هم طرفی از. کالنتری

 نمیزاره و میکنه ضبط و کشف بازداشتگاه به ها اون فرستادن موقع و همراهشون وسائل کالنتری

 سازمان در میشه مدعی ظاهرا میپرسن، سوال که هم آقا اون از ضمنا. ببرن بازداشتگاه داخل

 با مه بعدش و آقا این جیب وسائل از ها بررسی در هم انتظامی مامورین. میکنه فعالیت اتمی

 ازمانس کارمند شده بازداشت فرد که میشن متوجه میکنن رنظ مورد شخص از که جویی و پرس

 .هست اتمی انرژی



 فامیلیشون؟ و اسم_

 .عزتی افشین دکتر آقای+

 میفرمایید؟ جدی! ؟!؟ واقعا _

 !چطور؟! بله+

 .کنه کاری خراب حد این تا سادگی این به نباید داره مهمی سمت که کسی خب_

 .داشتم شما از خواهشی اما ؛.دیگه شده حاال+

 .درخدمتم کنید امر_

 :گفتم عاصف، به کردم رو

 «.جان عاصف بده توضیح»

 :گفت عاصف

 احساس که مسائلی به آقارو این های دسترسی عادی خیلی امروز، از که میخوایم شما از»

 خصش دسترسی همچنین. کنید کم هست سری فوق و سری فاز در امنیتی لحاظ از میکنید

 شدت به کشور اتمی شده بندی طبقه های فایل و ای هسته مدارک و اسناد هب رو نظر مورد

. میرسیم ای تیجهن چه به ببینیم ما تا کنید کم تدریجی صورت به رو اختیاراتش باید. بدید کاهش

 رسیدست مهمتر، همه از میکنم تاکید مهمتر، همه از وَ ای، هسته های سایت به ایشون دسترسی

 دار ئلهمس ایشون ممکنه چون.. بدید کاهش فوری خیلی باید رو ازمانس متخصصین به ایشون

 میشه، تربیش داره لحظه هر که موضوع حساسیت دلیل به وَ اخیر، اتفاقات به توجه با یا باشن،

 وضاعا گرفتن نظر زیر حال در اینکه با فعال. داره وجود ضدامنیتی اتفاقات از خیلی احتمالِ

 ات اینه بر صالح دارن، شغلی لحاظ از رو حساسی موقعیت چون اام هستیم، ایشون پیرامون

 .«کنیم محدود رو ایشون شما و ما مسئله، نشدن روشن

 ندثانیهچ اینکه از بعد. بگیره تصمیمی چه مونده و کرده هنگ اتمی سازمان معاون که بود معلوم

 :گفت کرد مکث



 اختیارات؟ کاهش فقط_

 میرسه؟ نتونذه به بهتری حل راه شما مگه _

 :گفتم بحث، وسط اومدم

 .میکنم درک شمارو های نگرانی من معاون، ببینیدجناب+

 .شدم نگران من حقیقتش. بله_

 ناریوییس یک باید ما میگم، چی کنید دقت خوب.. نمیاد پیش اتفاقی شاءاهلل ان اما ؛دارید حق+

 و کار ناو باید بفهمه عزتی افشین دکتر اینکه بدون عادی، خیلی. کنیم پیاده و تعریف رو

 .بدیم انجامش

 میشه مگه. هست دانشمند سطح در ایشون آخه عاکف؟ جناب بدیم انجام باید کاری چه_

 بگذاره؟ کنار رو عزتی افشین دکتر طراز در متخصصی راحتی همین به اتمی سازمان

 ایفض در رو نخودتو نگرانی میخواید فقط. بشه تموم و بزنم و حرفم من نمیگذارید شما+

 چیزی وزهن که ما! نمیشه یا میشه بگید بدید جواب بعد بشنوید، اول لطفا. کنید حاکم جلسه

 .میکنم درک شمارو نگرانی گفتم اولم همون. نگفتیم

 .بفرمایید میخوام عذر_

 

 تهگذاش کنار هست سازمان در که بخشی اون از باید عزتی افشین دکتر آقای. معاون جناب+

 نهمزما هم ما شما، عمل این کنار در وَ کنید اینکارو شما تا بگذره باید زمان. نه االن اما بشه،

 مهمکاران و من چون نباشید، نگران لطفا. میدیم انجام و خودمون مدنظر الزم اطالعاتی اقدامات

 یکنیمم کمک بهتون باشه جمع خیالتون.کنیم اقدام چطور میدونیم و بلدیم خوب و خودمون کار

 قح معاون جناب.جلو میرید میکنیم طراحی شما برای ما که ای برنامه با کنید دقت لطفا اما

 که خیتل اتفاق هر وگرنه. کنید عدول ای ذره میکنیم ترسیم براتون ما که خطی اون از ندارید

 انی،ج لحاظ از چه مالی، لحاظ از چه کنه، عوض رو پرونده هدایت مسیر وَ بیفته پرونده این در



 بعدا ات کردم حجت اتمام شما با اآلن همین و این. بود نخواهد بنده تیم و بنده با لیتشمسئو

 .باشه نداشته وجود شکایتی و شکوه و گله

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 سی_قسمت#

 پیش ردیمک ترسیم براتون ما که مسیری طبق اگر گفتم اتمی سازمان ریاست معاون به وقتی

 و دسترسی یدبا وَ بود نخواهد ضدجاسوسی در من تیم و من با مسئولیتش بیفته فاقیات هر نرید

 سازمان رییس ونمعا بشه، مشخص تکلیفش تا موقتا کنه پیدا کاهش عزتی افشین دکتر اختیارات

 :گفت اتمی

 نتوندوستا و شما نمیدونم. نمیرسه ذهنم به چیزی ایشون زدن کنار برای من سلیمانی، جناب_

 آدم چنین میتونیم ما چطور. میکنن فعالیت مهمی قسمت در عزتی دکتر! دارید ای رنامهب چه

 احمدی و شهریاری مجید و علیمحمدی مسعود دکتر بزرگوار شهید طراز در که رو مهمی

 استری کنم، قبول من بزنیم؟ کنار داره ای هسته صنعت در رو مهمی مسئولیت و هست روشن

 !کنار بزاریم رو یکی ما نشده ثابت چیزی هنوز تیوق که نمیکنه قبول سازمان

 انقدر که نظام ارشد مسئولین با همیشه. میریختم هم به اندیشی سهل همه این از داشتم دیگه

 .بود نمونش یه اینم. داشتم مشکل بودن اندیش ساده امنیتی مسائل در

 :گفتم حرفاش، وسط اومدم

 ریاست هم وظیفته، شما هم اما ؛میزنم حرف شما با رک خیلی که ببخشید معاون، جناب+

 متوجه ماش اینکه مثل من برادر. کنند عمل ما نهاد دستور طبق که وظیفشونه کشور اتمی سازمان

 وتدع شما از بنده. میکنم صحبت شما با اهمیتی پر و مهم موضوع چه درمورد دارم نیستید

 آقای این هک میگم بهتون دارم! بگم رو شبستری کرد حسین قصه براتون تا اینجا بیاید نکردم

 در ستنده دوتابعیتی که خانومی یک همراه به... و هستند دانشمند میگید شما که عزتی افشین

 اسناد طبق االن. میشه غیب آزادی از بعد نامعلوم بنابردالیلی خانوم اون. میشن دستگیر کافه یک



 ممن نگرانم، من گفتی شما. هستند ارد مسئله خانوم اون که اومده عمل به کاشف ما شواهد و

 .کنی درک رو ما نگرانی هم شما دارم توقع اما میکنم، درک شمارو نگرانی چشم، گفتم

 کترد مثل آدمی شبه یک نمیشه. کنم صحبت اتمی سازمان رییس با باید من عاکف، آقای_

 بدم بترتی ای مهبرنا بدید اجازه. هست اتمی سازمان برای آسیبش چون. بزنیم کنار رو عزتی

 دیداری یامنیت مهم امر این پیرامون اتمی انرژی سازمان محترم ریاست با بیارید تشریف شما تا

 .کنید مذاکره و رایزنی جلسه اون در و باشید داشته

 .دارید فرصت ساعت ۹۱ فقط+

 بسیار افرد جلسه. هستند دولت هیات جلسه در فردا دکتر آقای! بدم بهتون قولی چنین نمیتونم_

 های تحریم درمورد جمهور رییس شخص با هم دولت هیات جلسه از بعد فردا! هست مهم

 .بدید زمان لطفا! دارند خصوصی دیدار ای هسته

 !نیست صالح به این از بیشتر! ساعت۱۲ فقط باشه،+

 .چشم_

 با بیایم حاضریم ما بود هم صبح ۱ ساعت حتی. بدید بهمون و خبرش وقت اسرع در پس+

 .کنیم دیدار اتمی سازمان محترم ریاست

 بپرسم؟ سوالی میتونم اما ؛حتما بله_

 .بفرمایید+

 دیده یتیدوتابع خانوم یک با کافه یک در عزتی دکتر اینکه چیه؟ شما حساسیت همه این دلیل_

 !باشه ایشون اقوام از خانوم اون ممکنه هست؟ انگیز بر حساسیت انقدر آیا شدند،

 :گفتم دمکر بهش نگاهی

 و صویرت اما کردیم سرچ رو دکترعزتی اقوام تمام! نداره نسبتی هیچ ایشون با خانوم اون اوال+

 رفتیگ اشتباه انقالب زمان کمیته با مارو شما اینکه مثل بعدشم! نبود خانوم این از ای نشونه

 بیارید یفتشر میشه دعوت ازشما وقتی. هست امنیتی و اطالعاتی نهاد یک اینجا. عزیز دوست



 آدم یک درکنار دوتابعیتی زن یک حضور برای فقط ضدتروریسیم، و ضدنفوذ دربخش اینجا

 ینب بود هرچه و نبودیم حساس انقدر ما نداشت، رو فعلی شرایط خانوم اون اگر. نیست مهم

 در خانوم اون که هست این مسئله اآلن اما ؛خودشون خدای و خانوم اون و بود عزتی دکتر

 و ستنش ما دشمنان اطالعاتی افسران با که داره مراوده کسانی با رفته، بهاییت تشکیالت

 دبای خانوم این چرا! میکنند اقدام ما مملکت و ما مردم علیه میگیرن پول و دارند برخواست

 دلیل ؟!عزتی دکتر سراغ بره صاف اینجا بیاد بشه بلند ایران مرز از تر طرف اون کیلومترها

 یکارب ما پس! هست خانوم اون انگیز بر شبهه فرار ما حساسیت دلیل! سته این ما حساسیت

 دعوت یعزت دکتر مثل مهمی شخصیت کنار در خانوم یک حضور برای فقط شمارو که نیستیم

 نگاه نینیاینچ مسائل به ساده انقدر دارم توقع شما از!! بزنیم حرف راجبش تا اینجا بیاید کنیم

 !باشید شده ورممنظ متوجه امیدوارم. نکنید

 .باشماست حق_

 این از که این اونم میگم، شما به االن همین رو چیزی یک معاون، جناب کنید دقت لطفا+

 وَ رنباخب هستند حراست سرپرست موقتا حاضر حال در که شما سازمان امنیت معاون موضوع

 یفته،ب اتفاق این مه باید که بشه، مطلع اتمی انرژی سازمان در سومی نفر هست قرار اگر. شما

 اتمی سازمان محترم ریاست شخص یعنی ؛شما از باالتر مقام جز نیست کسی شخص اون

 ایافش جرم به امر، این کنندگان قصور با اینصورت غیر در. نداره وجود دیگری نفر. کشور

 .باشه دولتی مقام و پست و رده هر در میخواد. میشه قانونی برخورد امنیتی اطالعات

 محل زا خارج و داخل ارتباطاتِ بودم گفته قبل روز که اومد یادم هویی یه رسیدیم که نجاای به

 .بشه رصد اتمی سازمان امنیت معاون کار

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 یکم_و_سی_قسمت#

 :نوشتم عاصف برای آوردم، در پیرهنم جیب از قلم کاغذو یه فوری



 زارشگ خبر؟ چه اتمی سازمان امنیت معاون کاظمی از بگو بهزاد به برو/ فوری خیلی: موضوع»

 .«بیاره برام جلسه این از بعد کنه، آماده و

 بلند دبع کاغذ درون محتوای به کرد ای ثانیه چند کوتاه خیلی نگاه یه عاصف، به دادم و کاغذ

 برد ینب از و دستگاه داخل انداخت و نوشتم که مطلبی کاغذ، کن خرد دستگاه سمت رفت شد

 !و اون

 که ودب این کنن پیگیری رو اتمی سازمان امنیت معاون موضوع گفتم که این دلیل: اول نکته

 ۱ اوریب قابل غیر شکل به شده، محول ماموریت اتمام از پس عزتی افشین دکتر وقتی چرا»

 ما اداره هب گزارشی هیچ موضوع این بابت وَ! مونه می اتریش کشور خاک در بیشتر روز شبانه

 نداد؟ ما به رو گزارشی چنین بود کاظمی آقای وقت امنیت معاون چرا مهمتر همه از!! نمیرسه

 !نداد بهمون ای کننده قانع جواب داشتیم باهاش که هم ای جلسه در حتی

 اغذیک عبدالزهراء عاصف آقای همکارم که این دلیل ،.. محترم مخاطبان: مهم بسیار امنیتی نکته

 افسر یک که بود این انداخت کاغذ کن خرد دستگاه داخل برد خوندن از بعد مداد بهش که

 باید الفاصلهب نوشت هم اگر! بسپره ذهنش به باید و نمینویسه رو چیزی هیچ اطالعاتی و امنیتی

 من چون هک بود این هم عاصف کار دلیل! نکنه پیدا دسترسی بهش کسی تا ببره بین از و اون

 ذکاغ محتوای اینکه از بعد وَ کرد، کارو این خودش بودم اتمی سازمان معاون با جلسه وسط

 !بره بین از تا دستگاه درون انداخت خوند، رو

 مه کنار در و گرفت رو کاغذ ریز های تیکه اون کن خرد دستگاه از میشه مجددا بگید شاید

 البانق زمان جاسوسی النه در که کاری همون دقیقا یعنی برد، پی کاغذ اون متن به وَ داد قرار

 از پس برای داره وجود خالی زمین یک ماه ادار در اما درسته، شما حدس بله. گرفت صورت

 !دستگاه با کاغذها اون کردن خرد

 ندداشت قدیم زمان در روستایی مردم که نان پخت تنورهای مثل هایی حفره خالی زمین اون در

 هشد تیکه تیکه کاغذهای اون هستیم موظف یروهان تمامیه روز، سه الی دو هر که داره وجود

 جایی در یا بمونه جا دونش یه اینکه بدونِ وَ کنیم، خالی دفترمون کاغذ خردکن دستگاه از رو

 حفره اون اخلد ببریم و بدیم قرار پالستیکی یک درون باید و، اون بگیره کسی بعدا که بیفته



 تا زنیمب آتیش رو کاغذها اون تمام بنزین با باید هم کار این از بعد. بریزیم تنور شکل به های

 .بره بین از و بشه محو کامل طور به

 :گفتم. دادم ادامه بحث به منم بهزاد، اتاق رفت عاصف اینکه از بعد

 از غیر که کسی تنها. مونه می ما بین سکرت کامال عزتی افشین دکتر موضوع معاون، جناب+ 

 رو لسهج این ترتیب زودتر هرچه کنید لطف که شماست از ترباال مقام یک میشه، خبر با شما

 !بدید

 .جمع خیالتون چشم_

 اتمام زا پس که کشور، از خارج به داشتن ماموریتی گذشته سال عزتی افشین ضمن،آقای در+

 که شدهن ثبت هم مدرکی و دلیل و سند هیچ و میگردن بر ایران به تاخیر روز سه با ماموریتش،

 .کنید درک رو ما حساسیت پس!! شدند موندگار دیگه کشور یک در روز ۱ علتی چه به

 :گفت کرد، مکث کمی

 .میکنم پیگیری چشم_

 .خدمتم در دارید امری اگر شما. ندارم عرضی دیگه من. شما از ممنونم+

 .کنم فکری اختیاراتش کاهش برای برم باید فقط. ندارم صحبتی منم نه_

 .آوردید ریفتش که ممنونم شما از+ 

 رفتیم وقتی. اتاقم از بیرون رفتیم و کردم تشکر ازش. دادیم دست هم به شدیم بلند دوتا هر

 درقشب گفتم عاصف به! بیرون اومد بود اتاقم کنار که بهزاد اتاق از هم عاصف دیدم بیرون

 .حفاظتش تیم ماشین کنار تا کنه

 .بود نیم و دوساعت دیدار اون از کوتاهی بسیار شرح این

 دادم باال بردم نوشتم رو جلسه گزارش کشور، اتمی انرژی سازمان ریاست معاون رفتن از بعد

 معاونش من که هادی حاج یعنی تروریسم ضد وَ «ضدجاسوسی» نفوذ ضد بخش مدیرکل به

 .بودم



 می،ات سازمان ریاست معاونت با منه جلس گزارش محتوای بررسی از بعد رییسمون شد قرار

 الماالس حجت برای کاظم حاج و تشکیالت کل معاون کاظم حاج برای بفرسته و گزارش اون

 !ما امنیتی تشکیالت کل رییس)...( 

 فسل راهی بعدشم و خوندم و نمازم اداره حسینیه رفتم شد، تموم کارم روز اون اینکه از بعد

 متس رفتیم راننده با اداره پارکینگ اومدم و خوردم ناهاری مختصر ضربتی، خیلی! شدم اداره

 بود کرده جاسوسی که دوتابعیتی مسئول یک از روز اون بود قرار. امن های خونه از یکی

 گیرشدست و ضربه زیر بردیمش ای هفته دو و بودم خودم پروندش مسئول چون. کنم بازجویی

 .کردیم

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 یکم_و_سی_قسمت#

 :نوشتم عاصف برای آوردم، در پیرهنم جیب زا قلم کاغذو یه فوری

 زارشگ خبر؟ چه اتمی سازمان امنیت معاون کاظمی از بگو بهزاد به برو/ فوری خیلی: موضوع»

 .«بیاره برام جلسه این از بعد کنه، آماده و

 بلند دبع کاغذ درون محتوای به کرد ای ثانیه چند کوتاه خیلی نگاه یه عاصف، به دادم و کاغذ

 برد ینب از و دستگاه داخل انداخت و نوشتم که مطلبی کاغذ، کن خرد دستگاه سمت رفت شد

 !و اون

 که ودب این کنن پیگیری رو اتمی سازمان امنیت معاون موضوع گفتم که این دلیل: اول نکته

 ۱ اوریب قابل غیر شکل به شده، محول ماموریت اتمام از پس عزتی افشین دکتر وقتی چرا»

 ما اداره هب گزارشی هیچ موضوع این بابت وَ! مونه می اتریش کشور خاک در بیشتر روز شبانه

 نداد؟ ما به رو گزارشی چنین بود کاظمی آقای وقت امنیت معاون چرا مهمتر همه از!! نمیرسه

 !نداد بهمون ای کننده قانع جواب داشتیم باهاش که هم ای جلسه در حتی

 اغذیک عبدالزهراء عاصف آقای همکارم که این دلیل ،.. محترم مخاطبان: مهم بسیار امنیتی نکته

 افسر یک که بود این انداخت کاغذ کن خرد دستگاه داخل برد خوندن از بعد دادم بهش که



 باید الفاصلهب نوشت هم اگر! بسپره ذهنش به باید و نمینویسه رو چیزی هیچ اطالعاتی و امنیتی

 من چون هک بود این هم عاصف کار دلیل! نکنه پیدا یدسترس بهش کسی تا ببره بین از و اون

 ذکاغ محتوای اینکه از بعد وَ کرد، کارو این خودش بودم اتمی سازمان معاون با جلسه وسط

 !بره بین از تا دستگاه درون انداخت خوند، رو

 مه کنار در و گرفت رو کاغذ ریز های تیکه اون کن خرد دستگاه از میشه مجددا بگید شاید

 البانق زمان جاسوسی النه در که کاری همون دقیقا یعنی برد، پی کاغذ اون متن به وَ داد رارق

 از پس برای داره وجود خالی زمین یک ماه ادار در اما درسته، شما حدس بله. گرفت صورت

 !دستگاه با کاغذها اون کردن خرد

 ندداشت قدیم زمان در وستاییر مردم که نان پخت تنورهای مثل هایی حفره خالی زمین اون در

 هشد تیکه تیکه کاغذهای اون هستیم موظف نیروها تمامیه روز، سه الی دو هر که داره وجود

 جایی در یا بمونه جا دونش یه اینکه بدونِ وَ کنیم، خالی دفترمون کاغذ خردکن دستگاه از رو

 حفره اون اخلد ببریم و مبدی قرار پالستیکی یک درون باید و، اون بگیره کسی بعدا که بیفته

 تا زنیمب آتیش رو کاغذها اون تمام بنزین با باید هم کار این از بعد. بریزیم تنور شکل به های

 .بره بین از و بشه محو کامل طور به

 :گفتم. دادم ادامه بحث به منم بهزاد، اتاق رفت عاصف اینکه از بعد

 از غیر که کسی تنها. مونه می ما بین رتسک کامال عزتی افشین دکتر موضوع معاون، جناب+ 

 رو لسهج این ترتیب زودتر هرچه کنید لطف که شماست از باالتر مقام یک میشه، خبر با شما

 !بدید

 .جمع خیالتون چشم_

 اتمام زا پس که کشور، از خارج به داشتن ماموریتی گذشته سال عزتی افشین ضمن،آقای در+

 که شدهن ثبت هم مدرکی و دلیل و سند هیچ و میگردن بر ایران به تاخیر روز سه با ماموریتش،

 .کنید درک رو ما حساسیت پس!! شدند موندگار دیگه کشور یک در روز ۱ علتی چه به

 :گفت کرد، مکث کمی



 .میکنم پیگیری چشم_

 .خدمتم در دارید امری اگر شما. ندارم عرضی دیگه من. شما از ممنونم+

 .کنم فکری اختیاراتش کاهش برای برم باید فقط .ندارم صحبتی منم نه_

 .آوردید تشریف که ممنونم شما از+ 

 رفتیم وقتی. اتاقم از بیرون رفتیم و کردم تشکر ازش. دادیم دست هم به شدیم بلند دوتا هر

 درقشب گفتم عاصف به! بیرون اومد بود اتاقم کنار که بهزاد اتاق از هم عاصف دیدم بیرون

 .حفاظتش تیم ماشین کنار تا کنه

 .بود نیم و دوساعت دیدار اون از کوتاهی بسیار شرح این

 دادم باال بردم نوشتم رو جلسه گزارش کشور، اتمی انرژی سازمان ریاست معاون رفتن از بعد

 معاونش من که هادی حاج یعنی تروریسم ضد وَ «ضدجاسوسی» نفوذ ضد بخش مدیرکل به

 .بودم

 می،ات سازمان ریاست معاونت با منه جلس گزارش محتوای بررسی از بعد رییسمون شد قرار

 الماالس حجت برای کاظم حاج و تشکیالت کل معاون کاظم حاج برای بفرسته و گزارش اون

 !ما امنیتی تشکیالت کل رییس)...( 

 فسل راهی بعدشم و خوندم و نمازم اداره حسینیه رفتم شد، تموم کارم روز اون اینکه از بعد

 متس رفتیم راننده با اداره پارکینگ اومدم و خوردم ناهاری مختصر ضربتی، خیلی! شدم اداره

 بود کرده جاسوسی که دوتابعیتی مسئول یک از روز اون بود قرار. امن های خونه از یکی

 گیرشدست و ضربه زیر بردیمش ای هفته دو و بودم خودم پروندش مسئول چون. کنم بازجویی

 .کردیم
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 به نیاز و بودم خسته خیلی. منزل سمت رفتیم راننده با شد تموم امن خونه در کارم وقتی

 زندگیمون، محل آپارتمان جلوی دیدم خونمون نزدیک رسیدیم که موقعی. داشتم استراحت

 .هست هم زیادی آمدهای و رفت وَ شده، پارک زیادی های ماشین

 خودم عالم در همینطور خونه، داخل برم تا ماشین از شدم پیاده و کردم خداحافظی راننده از

 سوم بقهط رسیدم وقتی. باال برم تا شدم آسانسور سوار پارکینگ داخل رفتم که میکردم سیر

 .هست زنونه کفش کلی ما واحد درب جلوی دیدم شد باز آسانسور درب

 هعلی اهلل سالم جواد امام شهادت مناسبت به خونمون فهمیدم فتادوا زاریم دو که بود اونجا

 ولی نه،خو برم نباید تایم اون بود گفته بهم همسرم اینکه علیرغم و شده برگزار زنونه روضه

 نبینه، و نم کسی تا برم زودتر خواستم شدم، آسانسور سوار دوباره برگشتم! بودم کرده فراموش

 :تگف. میشد شل پام و دست میگفت و واقعیم اسم بار هر که داوم آشنا صدای یه هویی یه

 میکنی؟ فرار کجا داری محسن_

 :گفتم بیرون، آوردم آسانسور از و سرم! صدا اون سمت برگشتم و خندیدم

 .گرفتی که ای روضه باشه قبول خوبی؟. خانوم زهرا فاطمه سالاااام! به به+

 داشت لشد توی البته که داشت، و همیشگیش گیزنان جدیت و سیاست چاشنی که لبخندی با

 :گفت من، فرار این به میخندید

 زا میترا خواهرت که هم صبح امروز.. هستند اینجا خواهراتم. هستند اینجا تامون۹ هر مادر_

 .جیممم آقای برووو در بعدش ببینن، رو تو بمون دقیقه دو... رسیده لبنان

 :گفتم خندیدم

 .رمدا کار بخدا فاطمه+

 اومدی؟ چی برای االن پس! چاخان آمیتا جناب_

 .مامانی کنم بازی فوتبال همکالسیام با کوچه توی برم بخورم آب اومدم+

 :گفت خندید



 .خدا تورو نکن اذیت.. محسن عه_

 مثال که خونه داخل بیام میخوای خانوم همه این جلوی االن. دیگه خونه میام شب عزیزم+ 

 ببینند؟ چنددقیقه و من جفتمون خانواده

 تیسالم نا. بخدا زشته. ندیده تورو دوماهه من مادر عزیزم؟ میدی جو چرا داخل؟ بیا گفتم من_

 .هستی دامادش

 گفتند قدیم از. نه یا میشه تنگ برام مادرت دل انقدر بازم ببینم کنه، شوهر مهدیس بزار حاال+

 .«آزار دل میشه کهنه بازار به میاد که نو»

 فقط و فقط خدا بنده مادرم. داره هنوزم و داشته دوست رو تو همیشه مادرم جان، محسن_

 هم گاهی از هر اون تازه.میزنه حرف باهات گاهی از هر اونم تلفنی گناهت بی مادر عین داره

 مینه بخدا. باشه دسترس در شخصیت تلفن یا باشی، خونه جنابعالی اگر که هست جوری

 .نمیزنه سر بهمون چرا میگفتند راست و چپ دتخو مادر و من مادر امروز

 :گفت خندید بعد

 !رو تو ببینه زنت مادر بزار. عزیزم کنار بزار و بازیات مسخره کم یه_

 ای میگه محسن دامادم محسن، دامادم هم موقع اون ببینم کنه، شوهر مهدیس بزار حاال. باشه+

 .نه

 .آفرین. داخل ببرم من به بده کیفتم این ابی. کنه شوهر مهدیس تا کو حاال... اوووووو_

 :گفتم. میگرفت خندم فاطمه حرفای از

 نِسوان جماعت بگو برو شما. مونه می دستم کیف این اما ؛بگی شما چی هر. سلطان چشم+

 !تنگیده براشون دلم منم. ببینمشون بیرون بیارن تشریف

 :گفت باخنده

 یک ظرف قبل دفعه مثل و نیستی ببینم بیرون یامب میخورم، قسم دارم پدرم جون به محسن،_

 .نمیزنم حرف باهات میکنم تحریمت هفته ۱ تا شدی، غیب و کردی یخم رویِ سنگِ دقیقه



 :گفتم. گرفت خندم فاطمه حرفای از

 ونمسیرم دیدم جایی، میرفتم باید که بودم ماموریت وسط قبل دفعه کن باور زهرا فاطمه+

 بدم یرمبگ یخچال توی از هم چیزی یه بزنم سر یه بهت بیام گفتم افتاد خودمون خونه سمت

 یشهم دیر داره گفت زد زنگ فوری شده گور به گور عاصف این. بخوره گامبو عاصف این به

 امیالتف و فک دیدم که خونه بزنم سر یه گفتم همه، بودیم ماموریت وسط. بریم سریع و بیا

 !اینجا ریختن

 :گفت خندید فاطمه

 !برات دارم. باشه! ها! اینجا میریزن من فامیالی و فک طفق_

 منظورم. نگرفت ونمزب ببخشید. شد ثواب کنیم کباب رفتیم ما! میگفتم داشتم! حاال بگذریم بله،+

 کباب جوری رخ جیگر عین یعنی ؛شد شیشلیگ یعنی ؛شد کباب کنیم ثواب رفتیم که بود این

 فشمک بالفاصله خورد زنگ گوشیم منم اومده شوهرم بگی رفتی تو تا. اومد در گندش که شد

 اب مساوی تاخیر ثانیه یک. بود مهمی ماموریت چون. رفتم در و گرفتم در جلوی همین از و

 .بود بد اتفاقات

 .کرده فرار نیومده و کرده مسخرمون شوهرت میگفت هی مادرم هفته سه تا. یادمه! بله_

 .پدرت جون تورو ببخشید دیگه+

 :گفت خندید فاطمه

 .بده مموبایلت. من به بده و کیف این بعدشم. نخور قسم و پدرم جون بازیات مسخره با انقدر_

 :گفتم شدم جدی کمی

 .داری چیکار اینارو. فاطمه عه+

 !نمیری در که میشه جمع خیالم منم نمیکنی، فرار اینطوری خب_

 با رو ما حرفای خونه داخل میرفتن اومدن می بودن دعوت که هایی خانوم بین ما این حاال

 :گفتم فاطمه به خندیدم،. میشنیدن تیزشون گوشای



 .مردم جلوی زشته. نمیری در میگی که سگم من مگه آخه+
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 مستد موبایلت بعدشم! ببخشید. نداشتم منظوری چنین اصال من جان محسن. من خدای وای_

. .دیگه من به بِدِش! نمیشی غیب هویی یه بزنه زنگ هم عاصف که هست جمع خیالم باشه

 .آفرین

 یبینیم باز.. نگیر منم وقتِ.. بیان بگو برو کنی ارشاد ساعت سه اینکه جای به عزیزم، خب+

 میرین اگر. بود گفتن من از. نگفتیااا نگی بعدا خانوم زهرا فاطمه خانومِ. میرماااا میخوره زنگ

 .بشینم مجلستون داخل بیام کنم سرم چادر خودم تا بگو بیان، که بگی بهشون

 ...اهاج بعضی بری بشی الل زنای شبیه و بزنی نقاب و سرت بندازی چادر داری عادت که تو_

 ور بوده طنز که عملیاتی و کاری خاطره یه برات هرچندسال نمیشه. ببین خدا تورو.. بیا+

 جبورمم من بیاد، میکشه طول هم طرفی از نیست، دسترس در زن مامور تیوق آخه. کنم تعریف

 .بشم کار به دست خودم

 .زیاده روت خیلی بخدا_

 :گفتم خندیدم

 .گلم برووو. کن صداشون برو+

 !«کنه بخیر ختم و عاقبتت خدا» گفت خندید فاطمه

 مک یه کنم شاکی و وممخان و برم بزنم که زد سرم به. میخندیدم دلم توی کلی منم و رفت

 .کنم ناراحتش که نمیشد راضی دلم اما بعدش، بخندیم

 همچنین وَ مادرم و خواهرام دیدم شد باز خونه درب که بودم فکروخیاالت همین در

 شده تنگ براشون دلم انصافا. بببینیم و همدیگر تا بیرون اومدن خواهرخانومم و مادرخانومم

 .هست زندگیمه هم که مادرم برای بخصوص بود،



 خواهر و خانومم مادر با حسنا خواهرم و مادرم شدیم، هم حال جویای و کردیم علیکی سالم

 بنانل از تازه که میترا خواهرم اما ؛رفت هم فاطمه مراسم، داخل برگشتن دقیقه۴۷ از بعد خانومم

 .خواهرم و موندم من. نرفت بود برگشته

 .شده لبنان ساکن رفته تحصیل و زندگی کارو برای خواهرم که میشه چندسالی

 و هگذشت از. کردیم صحبت دقایقی برای واحدخونمون روبروی های پله همون روی نشستیم

 وَ  تهگذش یاد به خواهرم منو بودیم باهم که ای چنددقیقه اون. گفتیم... و بچگیمون خاطرات از

 عده هی توسط که آزاری و اذیت و کشیدیم پدرم شهادت از بعد که هایی سختی وَ کودکیمون

 ... و ریخت اشک خواهرم زدیم، حرف شدیم

 احساس کردم نگاه رو گوشی صفحه. اومدم خودم به کارم، به مربوط موبایل زنگ صدای با

 :دادم جواب. خودمونه اداره از فهمیدم. هست آشنا شماره کردم

 .درخدمتم! سالم+

 .بهزادم. عاکف حاج سالم_

 .بگو بهزاد جانم+

 .بزنه حرف شما با میخواد عبدالزهراء آقاعاصف_

 .خط روی بیارش+ 

 :گفت خط پشت اومد عاصف

 حاجی؟ خوبی. جان عاکف سالم_

 .نزدی مستقیم چرا. الحمدهلل+

 بزنی؟ حرف میتونی! نبودم خودم دفتر_

 شده؟ چی! باشم شنونده میتونم فقط اما ؛.بله+



 و اتمی سازمان امنیت معاون به مربوط های شماره تمام اخیر ماه ۲ های تماس و ها پیامک _

 وَ ه،شد ارزیابی سفید نظر مورد شخص خداروشکر،. شد بررسی و کردیم سرچ رو... و ایمیل

 .نداشته وجود لحظه این تا مشکوکی مورد هیچ الحمدهلل

.. هستم ردفت دیگه دقیقه چهل الی ساعت نیم تا. اداره میام دارم جان عاصف. الحمدهلل خب+

 دفترم باش مغرب نماز از قبل دقایقی برای آینده، چندساعت طی بکش، زحمت یه هم شما

 .دارم واجبی کار باهات

 .حاجی چشم_

 مشخصی ماشین. پارکینگ داخل اومدم کردم خداحافظی خواهرم از. کردم قطع و عاصف تلفن

 هادی، ر،امی با»: گفتم بهش ،بهزاد دفتر رفتم اداره، رسیدم وقتی. اداره سمت رفتم گرفتم و

 دقیقه ۴۷ ظرف تا بشه کانکت هستند( الکترونیک جنگ) جنگال واحد های بچه از که سروش

 .«مهم های هماهنگی و جلسه برای اتاقم بیان

 اون ای خرده و ساعت دو کردیم،حدود شروع رو جلسه اومدن، سروش و هادی و امیر وقتی

 این زا بیشتر دیگه و میکنم عرض رو جلسه اون احصلم خط چند در من کشید،که طول جلسه

 ۹۰ ترتیب به عزیزان این سن که بودن ای نخبه جوانان از سروش و هادی و امیر.ندارم اجازه

 انعربست و آمریکا علیه جنگاله حوز در که کنیم پیاده رو طرحی بود شده قرار. بود ۱۷/۹۲/

 :بود این طرح.بدیم قرار کار دستور رد رو هجومی اقدامات سری یک اسراییل و سعودی

 و باشه علیف های ازسیستم تر پیشرفته که شنودی های سایت اندازی راه و بکارگرفتن با باید»

 رهگیری در هک کنیم کاری پیشرفته فوق های سامانه سری یک با تا میشدیم، مجهز باشه متحرک

 رونیکیالکت فریب و شنود پارازیت پخش_دشمن فعال هایفرستنده ثبت و ضبط_مراقبت و

 و اطالعاتی های عملیات در که کنیم کاری داشت، ایویژه اهمیت ما برای که دشمن علیه

 .نخوریم دست رو دشمن، علیه نظامی

 طرح این با شد قرار. کنند هموار و مسیر این امنیتیه نخب همکارجوان تا ۱ این شد قرار

 هایسامانه و رادارها بتونیم تا کنیم شناسایی رو مختلف هاییابجهت اختاللگرو هایسامانه

 اختس زیر علیه و دربیاریم هجومی حالت به تدافعی حالت از رو رمزشکن و رهگیری و کشف



 ستنش نباید بودم معتقد همیشه چون. ببریم هجوم دشمن امکانات و تشکیالت و عوامل و ها

 به نیمک شروع ما بعد به این از باید دمبو معتقد. کنیم دفاع بریم ما بعدش کنه حمله دشمن تا

 .«بزنیم پاتک دشمن
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 فتند،ر ها بچه وقتی انجامید، طول به نیم و ساعت دو که سروش و هادی و امیر با جلسه از بعد

 «.ببینه شمارو داخل، بیاد میخواد عاصف»: گفت زد زنگ بهزاد

 «.هست مغرب نزدیک چون. نماز پایین میریم. بیرون میام االن بگو بهش»: مگفت

 به و غربم نماز بود، حیاط داخل که اداره حسینیه رفتیم عاصف اتفاق به بیرون، رفتم دفتر از

 با تم،گذاش سجده به سر دقایقی شد تموم نمازم وقتی. خوندیم جماعت صورت به رفقا اتفاق

 :کردم مناجات .کردم خلوت خودم خدای

 برای میکنم امان درخواست ازت خدایا. بنون ال و مال ینفع ال یوم االمان، اسئلک انی اللهم»

 «.نمیبخشه سودی هیچ حالم به فرزندم، نه وَ مالم، نه که روزی

 وفهک مسجد در السالم علیه علی حضرت ما آقای متقیان موالی مناجات این ،.. محترم مخاطبان

 !تهنشس همچنان کنارم عاصف اما رفتند همه دیدم کردم، بلند سجده از سر اینکه از بعد. هست

 :گفت عاصف 

 .عزتی برای کنیم چیکار باید حاجی خب. جان عاکف باشه قبول_

 خیلی.. نیممیک شروع صبح فردا یا امشب احتماال. میکنم فکر بهش دارم.. دفتر بریم شو بلند+

 در راگ نه؟ یا میاد در چیزی آدم این از اصال ببینیم بزار.. اچر نمیدونم.. چندوقت این عجولی

 نممیک احساس من ولی. حالش به خوشا که نیومد در ازش هم چیزی اگر. حالش به بدا که اومد

 .مبری بزن.. بود منتظر باید حال هر به.. میشه تر دار بو پرونده این جلوتر میریم هرچی



 همچنین وَ ها، نداشته و ها داشته پرونده، اوضاع کمی یمنشست دوتایی.. دفتر رفتیم عاصف با

 .بگیریم نظر در و جوانبه هم تا کردیم تحلیل و بررسی رو الزم اقدامات

 :گفتم عاصف به

 که فتیگ ها بچه به. مونده استندبای حالت روی فعال قوی احتمال. اونشب بود ترسیده عزتی+

 گه؟دی باشن داشته نامحسوس مراقبت و تعقیب

 ردیدک مشخص که اعضایی الحمدهلل.. دادی مستقیم دستور خودتون که هم شما. گفتم بله_

 .مشغولن

 باشه؟ چترش زیر مستقیم عزتی دکتر که گذاشتی رو کسی چه االن+

 .گذاشتم رو حدید_

 چک آمدهارو و رفت بود، کرده کمین عزتی خونه درب جلوی که کسی به گرفتم، و سیمم بی

 :کردم جشپِی میکرد

 .عاکف/حدید+

 ..گوشم به بفرمایید .سالم آقاعاکف_

 موقعیت؟.. سالم+

 .هستم نظر مورد سوژه منزل نزدیک_

 وضعیت؟+

 .عقاب چشم _

 نداری؟ خاصی مشکل کنترله؟ تحت چیز همه+

 .نشده رویت هم خاصی مشکل خداروشکر کنترله، تحت چیز همه بله_

 میده تدس بهت عقیق امشب. روشنه سیمم بی.. کن خبرم مداو پیش کاری..کنه حفظتون خدا+

 .تعالی شاءاهلل ان میشه مثبت و



 .ممنونم_

 هست؟ چطور لحظه این تا نظر مورد مکان به آمد و رفت وضعیت+

 نترلک تحت موارد تموم. باشه برانگیز حساسیت که نبوده خاصی آمد و رفت لحظه این تا _

 .هستیم مهم موارد ضبط و ثبت مشغول هم دوربین با. هست

 و ورودی همچنین وَ تحرکات، تموم.. حدید میگم چی ببین کن گوش خوب.. عالی بسیار+

 قتیو یه.. بزارید جریان در منو شدید مشکوک که هرچیزی به.. بگیرید نظر زیر رو ها خروجی

 من غیاب در ،دبگیری ارتباط نتونید یا باشم جلسه ممکنه مثال نداشتید، دسترسی من به اگر هم

 !میشید کانکت (عاصف) ۲۷۷ با فقط و فقط

 .چشم روی به_

 .یاعلی+

 وَ  ویژه های مراقبت با ما های بچه رو هفته ۲ حدود... و قضایی مجوزات با ،.. محترم مخاطبان

 سازمان رییس. نشد رویت مشکوکی مورد اما میکردن، کنترل رو عزتی افشین دکتر محسوس نا

 و نکشید هم دقیقه ۴۷ به ما جلسه اما پذیرفت، معاونش با دیدار از بعد رو ام جلسه یک اتمی

 وانعن هیچ به هفته پنج اون طی وَ جمهوری ریاست نهاد رفت و کرد ترک رو جلسه اون فوری

 نه؟ مگه جالبه!!! چرا نمیدونم. کنیم دیدار باهاش نتونستیم

 !بود کجا از کار مشکل میفهمید بعدا حاال

 ور عزتی افشین دکتر اختیارات کاهش طرح مختلف های بهانه به اتمی سازمان ونتمعا اما

 یزهاچ تمام تفاسیر اینه هم با خداروشکر. کنند محدودش زیاد نتونستن ولی بود زده کلید

 گاهی !اتمی سازمان ریاست دیدار جز به. میرفت پیش بودم چیده من که ای برنامه طبق داشت

 ممکنه ردممیک احساس که میرفت پیش حلزونی پرونده این به مربوط قاتاتفا و تحوالت انقدر

 .باشه برانگیخته رو ما حساسیت فقط و نباشه چیزی



 من، اخیر سال ۴۹ حدود ای حرفه تجربیات و کاری اصول همچنین وَ  منطق عقل، تجربه، اما

 پس. شهبا بریخ درصد یک شاید اما نباشه چیزی که شاءاهلل ان. عاکف کن صبر میگفت بهم

 .باشه مهم برات باید درصد یک اون

 کیالتتش کل معاون کاظم حاج دفتر از شب یک که بود گذشته پرونده شروع از ای هفته پنج

 .ببینه شمارو میخواد حاجی که زدن زنگ بهم
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 لک معاون» کاظم حاج دفتر مسئول شب یک که بود گذشته پرونده شروع از ای هفته پنج

 .ببینه شمارو میخواد حاجی که زد زنگ بهم «تشکیالت

 دوتا که یمداشت نظر تبادل هم با ای پرونده یک سر نیم و ساعت دو حدود تقریبا دفترش، رفتم

 یه هویی یه که بودیم دار و گیر همین وسط... داشتن حضور هم اطالعاتی های کارشناس از

 .رسید ذهنم به بیمطل

 ینافش پیش روحم اما بود، میشد برگزار داشت کاظم حاج دفتر داخل که ای جلسه در جسمم

 در بعدها که بود خدا لطف نظرم به رسید، ذهنم به که مطلبی اون.. نیاورد طاقت دلم!!! عزتی

 .برد جلو مارو خیلی پرونده این

 ینب وقت یک تا نوشتم کاغذ یک روی وراف جلسه، همون وسط رسید، ذهنم به که موردی اون

 روی رو، چیزی وقت هیچ میکردم سعی. نکنم فراموشش ذهنم، درون اطالعات از زیادی انبوه

 و ایلموب یا تاپ لب در که نیست اینطور اطالعاتی امور چون.. ننویسم موبایلم درون یا کاغذ

. ردمک عرض و نمونش اشیدب خونده رو قبلی های قسمت خوب اگر. کنیم ثبتش کاغذ روی یا

 اونم نائات،استث بعضی مثل هم رو یکی این استثنائا اما ؛.میسپردم ذهنم به رو مسائل تمام باید

 گمش ای افتاد جیبم از درصد یک مثال که صورتی در اگر تا کاغذ روی نوشتم کد صورت به

 .نشه متوجه منظورم و محتوا از کسی رسید، کسی دست به وَ کردم



 که «دا» کتاب الی گذاشتمش بود دستم که کاغذی.. دفترم رفتم بعدش شد تموم هک جلسه

 صندوق گاو داخل گذاشتم و کتاب.. میخوندمش میکردم فرصت گاهی بودو کارم میز روی

 .میفهمید بعدا شما اما کاغذ، روی مطلبِ اون بود چی که بماند. دفتر

 

 .بود ساعت تا ۲ اتاقم داخل ..بودم شده خسته خیلی اما رسیدم، کارام به کمی

 چهارمی وَ انگلیس وقت به سومی وَ اسراییل، وقت به دیگری آمریکا، وقت به ها ساعت از یکی

 رهدا ایران ساعت دیدم کردم، ها ساعت به نگاهی. ایران کشورم وقت به پنجمی وَ عربستان

 هی یخچال داخل از تمرف شدم بلند کار میز پشت از.. میده نشون رو دقیقه ۹۹:۱۱ تایم دقیق

 مبل یرو ای چنددقیقه اومدم ..خوردم گرفتم داشتم عالقه بهش شدیدا که آلبالو آب نوشیدنی

 ایران همم خبری های شبکه تا کردم روشن دفترو تلویزیون بودم، داده لم که همونطور نشستم،

 و مرزی ندرو اقدام دردست های پرونده دوتا روی داشتم همزمان وَ  کنم، رصد و جهان و

 :اومد در سیمم بی صدای که میکردم آنالیزش وَ میکردم فکر مرزی برون

 دارید؟ منو صدای آقا حدید؟/عاکف دارید؟؟ منو صدای عاکف آقا_

 :دادم جواب.. برداشتم کارم میز روی از و سیمم بی رفتم شدم بلند فورا

 ..میشنوم هستم عاکف.. بگو حَدید+

 ستورد.. نظر مورد شخص خونه درب اومده گل دسته یه با مناسبی،نا پوشش با یکی آقا حاج_

 چیه؟

 جنسیت؟+

 .هست زن_

 .نظر مورد شخص با فاصلت میزان همچنین.. وزن.. قد.. سن حدودا.. کن تشریح+

 بشه رد ماشین یه کنید صبر کمی باید. ببینم چهره ندارم اشراف خوب.. تاریکه کم یه حاجی_

 .کنم ذکر و موارد تموم نمیتونم بازم البته که ببینم دقیق



 که دیش مستقر جایی رفتی چی برای. میکنی باز بیسیم پشت منو دهن چرا پسرجان خب+

 نداری؟ اشراف

 .شده قطع هست ساعت نیم منطقه برق حاجی خب_

 میبینی؟ چی دقیق بگو بهم فورا ندادی؟ خبر مرکز به چرا+

 .بگم دقیق بهتون بشم رد خونه کنار از برم ماشین با بزارید_

 .فورا+

 :زد بیسیم بعد ثانیه ۱۷ حدود و رفت حدید

 داری؟ و من صدای حاجی_

 !بگو آقاجان بله+

 شصت تا شصت حدود چیزی شاید میکنم احساس که هم وزن. ۴۰۷ تا ۴۱۲ حدود چیزی قد_

 داخل منم.. ترم ۲۷ هم حدوداً ای فاصله با قبلی سرموقعیت برگشتم مجددا.. باشه شش_پنج و

 .ماشینم

 هبرگ کردم، کم رو تلویزیون صدای مبل، روی از شدم بلند فوری.. شد درگیر ذهنم بدجور

 لهبالفاص.. کردم نگاه بود آورده برام و نکاتش همه عاصف که دختری اون وضعیت تشریح

 :گفتم حدید خط روی رفتم

 بود؟؟ چطور اخیر ساعت یک این طی خروج و ورود وضعیت+

 به اما ندادید، جواب کردم پیج شمارو که بیرون رفتن قبل ساعت نیم بچه دوتا با خانوم یه_

 .گفتم عاصف آقا

 ؟؟..بعدش+

 میره داره اومده گل دسته با خانوم این هم االن.. هاش بچه با بوده ماه سوژ همسر ظاهرا _

 .کنن باز راشب و درب داخل از تا منتظره خونه درب پشت همچنان. خونه این داخل



 وَ یر،اخ اتفاقات به توجه با همچنین نبود، آپارتمان وَ بوده شخصی عزتی خونه که جایی از

 هک همونی.. باشه زنه همون زدم حدس بودند، آورده رو پرینتش ها بچه که مشخصاتی طبق

 ..دنبالشیم

 :گفتم سوژه کنترل و عملیات میدان در مستقر نیروی به

 خانومه؟ اون به بشی کنزدی میتونی حدید+

 .میرم آقا بله_

 ونیمیت. شو رد خانوم اون کنار از خونه اون سمت برو ای بهانه یه با نشده، باز خونه درب تا+

 !و، شصورت فقط کنممی تاکید. میخوام دقیق و صورتش من شکلیه؟ چه چهرش ببینی بری

 .باشید منتظر فقط.. رفتم من چشم_

 .نگهدارت الزمان صاحب دست. حیدریه شیربچ برو+

 ..زد سیم بی دقیقه ۴۷ حدود از بعد رفت، حدید

 .عاکف به حدید از_

 .میشنوم. آقاجون بگو+

 ..دادم انجامش کامل و دستورتون _
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 :گفتم

 اون با گرا. کن بررسی کن بازش بگیر هم تو.. بفرستن چیزی یه قفست توی ها بچه میگم+

 .کن خبرم حتما بوده، «+» و داشت مطابقت میبینی که چیزی

 .منتظرم.. چشم_

 :گفتم بهزاد به و اتاقم از بیرون رفتم



 رو ملکی زهفائ عکس از نسخه یه فوری، خیلی میکنم تاکید.. فوری خیییییللللللی االن همین»

 .یلشایم به بفرست.. حدید موقعیت برای میفرستی

 آقا چشم_

 فورا و خودش بگو هست عقیق که حدید جایگزین به.. دفترم بیاد بگو کن پیدا عاصفم+ 

 . «نظر مورد محل برسونه

 اثر مرفت شدم بلند.. اومد هم عاصف بعد دقیقه چند.. اتاقم به برگشتم مجددا بهزاد دفتر از

 :گفتم بهزاد به ..من پیش اومدن بهزاد با.. کردم باز براش و در زدم انگشت

 کردی؟؟ چیکار+

 .شدند اعزام محل به هم عقیق.. حدید برای فرستادم و عکس_

 .برسی کارت به بری میتونی..ممنونم+

 تلفن هویبر که کردن، صحبت به کنم شروع عاصف با میخواستم تازه داخل اومدم رفت، بهزاد

 ..کردم بازش و ندوقص کردم، وارد رو گوشی کد. کرد جلب خودش به و نظرم کاریم

 :پیامک متن

.. هستم (حدید) علی.. متاسفانه شده تموم سیمم بی شارژ.. میدم پیام ببخشید.. آقا حاج سالم»

 «...میشه تایید...شخصه همون اومد، برام که تصویری

 :گفتم بهش.. دادم نشون عاصف به و پیام

 «.بگیر برام رو (حدید) علی.عزتی افشین دکتره خون رفته فائزه! عاصف»

 .ختس و سفت آهن یک.. هست آهن معنای به حدید اینکه اونم بگم، رو چیزی یه نرفت یادم تا

 هب داد رو گوشی عاصف داد، جواب حدید که وقتی گرفت، و شمارش دفتر تلفن با عاصف

 :گفتم بهش. من



 زود نهز برسه، بهت عقیق اینکه از تاقبل ممکنه.. میگم چی ببین کن گوش خوب.. عاکفم+ 

 عقیبشت محسوس نا طور به بره، خواست خانوم اون و افتاد اتفاق این اگر.. بره و بیرون بیاد

 حله؟. میکنی گزارش رو وضعیت لحظه به لحظه و میکنی

 .حله بله... حتما.. آقا حاج چشم_

 تغییر ،گیرنکرد ترافیک در وَ بهت، رسید زود اگر که رو عقیق با تو موقعیت ممکنه ضمنا،+

 پوشش کنهمم... نمیشه تموم شیفتت تو بود، نرفته هنوز خانومه و رسید زودتر عقیق اگر... بدم

 جای کی به یا دیگه جایی بره بزنه سرش پشت هم مرده وَ جایی، به بره تنها بخواد زنه وَ باشه

 .تمومه کارت نرفت اگر. مونی می بیشتر ساعت دو.. مشترک

 ..آقاعاکف چشمام روی به_

 .مدد یاعلی+

 :عقیق به زدم بیسیم... کردم قطع

 داری؟؟ منو صدای عقیق+

 ..کنید امر..صداتونو دارم بله_

 موقعیت؟+

 ..هستم نظر مورد محل نزدیک_

 دیگه؟ چقدر+

 ..دیگه دقیقه پانزده تا، دقیقه، ده بین حدودا_

. دحدی با مرده. تو با زنه. میدی دست حدید به شدی، مثبت زنه اونه خروج از قبل تا اگر+

 .برعکس وگرنه

 یاعلی.. میکنم خبرتون رسیدم. چشم. شد دریافت_

 .تمام+



 «نداریم؟ دوربین منطقه اون حوالی ببین و کن بررسی»: گفتم عاصف به

 یتموقع اگر که گرفت تماس کردیم درگیرش پرونده این روی که ها بچه از یکی با عاصف

 ..نداشتیم متاسفانه اما ؛.من مانیتور روی بفرستن اونجا، از داریم تصویری

 ..«میخوام خانوم نیروی یه» :گفتم عاصف به فوری

 

 حلم به نیروها نزدیکترین از که همکارو خانومای از یکی وَ  کرد بررسی یه عبدالزهرا عاصف

 .عقیق وَ حدید موقعیت سمت فرستاد میشد، محسوب نظر مورد

 :گفت مبیسی پشت خط، روی اومد. بود گذشته ای دقیقه بیست ما با عقیق ارتباط آخرین از

 ..«عقیق/عاکف»

 ...بده و جوابش گفتم عاصف به بود، گزارش نوشتن بند دستم و داشتم فاصله چون لحظه اون

 :گفت گرفت؛ و بیسیم عاصف

 «... بگو شما.. اآلن و صدات میشنوه آقاعاکف... هستم ۲۷۷ جان، عقیق»

 :گفت

 «..رو منطقه میکنیم رصد داریم فاصله با.. هستم حدید موقعیت در النا من»

 :گفت و مطلب رسوند بهش عاصف.. گفتم عاصف به و جواب

 ملحق اشم به تا میکنم معرفی و نظر مورد نیروی و میزنم خطت به کد یه دیگه ثانیه چند تا»

 .«بشن

 «.ممنونم.. شد دریافت»

 .فرستاد و ۱۹۷۷ دک عقیق به امن خط یک با عاصف

 نتظرم هم طرفی از.. بیرون بیاد عزتی خونه داخل رفته که ملکی فائزه تا موندیم منتظر همه

 فائزه اصال مببینی موندیم منتظر. نه یا جایی به میره اون همراه و بیرون میاد عزتی ببینیم بودیم



 بود ذهنم درون ها سوال متعال و اگرها و اما خیلی! ؟!؟...یا بمونه عزتیه خون میخواد و شب

 .کنم حلش سریعتر داشتم دوست که

 ...هویی یه اینکه تا
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 کیمل فائزه خانوم عزتی افشین دکتر خونه درب اومده که شخصی فهمیدیم اینکه علیرغم

 .هستند جاسوس عزتی دکتر و ملکی فائزه که بگیم نمیتونستیم بازم اما هست،

 :یزبودچ دو ما حساسیت دلیل تنها. باشن جاسوس ها این که نداشتیم شواهدی و اسناد اینجا تا

 ؟ کرد فرار ملکی فائزه چرا: یک

 که رهدا مراوده کسانی با اما نداره مشکلی هیچ خودش که تابعیتی دو زن یک حضور دلیل: دو

 .باشه نهمیتو چیزی چه هست اتمی دانشمندان از که عزتی افشین دکتر کنار در هستند جاسوس

 ضیاتونبع شاید! میکنید فکر چطور شما نمیدونم. میدادیم ادامه باید اما بودیم، گم در سر کمی

 ملکی فائزه دمیگی شایدبعضیا. نیست میگید بعضیا هست، جاسوس عزتی افشین دکتر میگید

 .نیست میگید هم بعضیا هست، جاسوس

 اینه والمس. کنید فکر روش برید و کنم مطرح داستانی مستند الی به ال میخوام سوال یک فقط

 مطمئنید؟ درصد چند هستند، جاسوس دوتا این میکنید فکر که اونایی

 ...بگذریم

 :کردم پیج و عقیق.. گرفتم و بیسیم

 داری؟ و من صدای! عاکف/عقیق+

 !!و صداتون دارم! آقاعاکف بله_



 اکیدت.. میکنید تعقیبش فقط شد، دور نظر مورد منزل از وقتی بیرون، ومدا وقت هر زن اون+

 نزدیک وژهس به حد از بیش نباید عنوان هیچ به. بگیره صورت مراقبت و تعقیب فقط میکنم،

 که رفت جایی یه زن اون اگر تو، با مونه می (دویست و هزار سه) ۱۹۷۷ کد ضمنا،. بشید

 بود؟ مفهوم. میده ادامه مسیر به ۱۹۷۷ بشه، ساز ردردس برات ممکنه و بری نمیتونی

 .شد دریافت! آقا بله_

 .تمام+

 

 ...بعد چندساعت اما

 مستقر عزتی افشین دکتره خون نزدیک عقیق، و ۱۹۷۷ و حدید... اداره موندیم صبح تا اونشب

 در ودب هاومد خودش خداروشکر و کنیم پیدا دختره از ردی تونستیم هفته پنج از بعد. بودن

 .کردن تعقیبش ۱۹۷۷ و عقیق. بیرون زد خونه اون از صبح نیم و ۹ حدود ملکی فائزه.. ما تور

! اریک موبایل به گرفت تماس امن خط یه با عقیق... جایی یک به رسیدن و کردن تعقیبش

 :دادم جواب

 !بگو جانم.. سالم+

 چیه؟ دستور.. تله یه درب رسیده بود، من کنترل تحت که ای سوژه. سالم آقا_

 برید؟ هتل داخل ممکنه+

 کجا؟ تا ولی هست که ممکن_

 :گفتم.. بود مزخرف خیلی سوالش

 هر تا.. تهش تا.. دیگه معلومه خب! صبح ۹ ساعت میپرسی سوالیه چه این.. من سرقبر تا+ 

 .نمیرید سوخت که جایی

 ..نداشتم بدی منظور حاجی_



 ردوتاتونه نمیتونید، اگر! برو نکن معطل هتل، داخل بری ونیمیت اگر.. کن کار تقسیم ۱۹۷۷ با+

 .بیرون میاد موقعی چه ببینید باشید منتظر و ماشین داخل بمونید

 .چشم_

 ندمو صبح پنج تا که حدید. نشد خبری دیدم.. موندم بیدار دفترم داخل صبح ۲ ساعت تا

 بهش... نشد خبری دید که نه، یا رونبی میاد فائزه رفتن از بعد ببینه تا دکترعزتی منزل نزدیک

 :دادم پیام

 ...پیام متن

 ولی... همممیف هستی هم خسته.. بفرستم جایگزین برات تا موقعیتت سر بمون همچنان. سالم»

 «..شرمنده

 :گفتم عاصف به بعد

 از بگو حدید به.. بگیری تحویل حدیدو موقعیت دیگه ساعت نیم تا که برو شو بلند داداش+

 ۱۹۷۷ تحویل و ماشین بگو بهش !هستند دیگه هم با ۱۹۷۷ با که عقیق سمت بره طرف همون

 خودش بگو (علی) حدید به. باشه جدا ۱۹۷۷ و عقیق رهگیری و مراقبت خودروی تا بده

 ..عزتی خونه درب جلوی بمون حدید موقعیت در خودتم. اداره برگرده بگیره تاکسی

 .میرم میکنم حرکت و میخونم و نمازم االن من پس.. باشه_

 ایج یک در یکسره حاال تا ظهر دیروز از..! هست خسته خداه بند چون. نشه دیر که برو آره_

 نظرم به ماا کنه، تحمل بدنش هست ممکن. برسونیم نتونستیم بهش هم ناهار و شام. مونده ثابت

 .نمیکنه تحمل دیگه چشماش

 و روز یک به نزدیک تقریبا.. خوندم و منماز منم. رفت بعدش خوند و صبحش نماز عاصف

 .بودم زده چرت نشسته حالت به فقط یا. نخوابیدم بود نصف

 دلیل به راستش اما ؛ندم دست از و الطلوعین بین بهتره گفتم که بزنم کوتاه چرت یه خواستم

 ونمنمیت دیگه ام، خسته که بس از دیدم. نداشتم هم عبادت حال و حس گاهی مفرط خستگی

 .دارم نگه باز و امچشم



 اما یشدمم پهلو اون به پهلو این از هی.. کشیدم دراز تخت روی دفترم استراحتگاه قسمت رفتم

 .بود یعزت افشین دکتر درگیر ذهنم چون کنم، استراحت کمی نتونستم خستگی همه اون با

 بایلمو رفتم شدم بلند! رسید چیزی یه ذهنم به میکردم، نگاه دفتر سقف به که طور همین

 بوق تا هشت هفت خانومم، به زدم زنگ.. کردم روشن بیرون آوردم کشو داخل از و شخصیم

 :داد جواب آلود خواب صدای با.. خورد

 .سالم_

 .خواب ساعت. خانوم حاج سالم علیکِ+

 :گفت آرومش و آلود خواب صدای همون با

 ییاد صبح وقت این چیشده .شدنم خانوم حاج تا کو هنوز. نیستم خانوم حاج من مزه بی _

 کردی؟ فقرا از

 :گفتم خندیدم

 .بدم و خودم با کالمی هم افتخار بهت زدم زنگ+

 :گفت خندید آلودش خواب و خسته صدای با

 لالاق! کجایی نیست معلومم. تعطیل که هم ساعت و وقت. نداری خواب که تو! مزاحم جناب_

 .کنم زندگی منظم آدم یه عین من بزار

 .کنم قطع وایمیخ+
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 :گفت فوری کرد صاف و صداش

 اشه؟ب.. نکنیااا قطع. نمیشه تکرار دیگه. بزن حرف.. کردم شوخی.. ببخشید ببخشید،_

 .دارم دوست خیییییلی بگم بهت خواستم.. عزیزم باشه+



 

! همینطور (ام آی) i'm !واقعا ممنون خیلی بگی؟ و این زدی زنگ صبح وقت این اآلن! محسن_

 فقط؟ بود همین واقعا حاال

 همچنان ولمعم طبق و خونه نیومدم دیشب اگر ببخشید که بگم اینم خواستم!! نه که این فقط+

 .میکنی تحمل

 ارهچ دیگه! زلیخا جیگر شبیه شده. هست آلبالو آب رنگ عین دلم که نگو محسن.. آخ آخ_

 نظرت؟ به رمدا هم ای

 :گفتم خندیدم

 ...نه+

 ...«ندارم چاره این جز که صبوری به نهادم دل» میگه شاعر که اینجاست_

 .ببخشید خالصه+

 .نگفتم چیزی که من. ثانیه به دم میکنی خواهی عذر چرا _

 .بگردم دورت الهی کنم خواهی عذر تو از میکنه حکم ادب هرحال به.. دیگه خالصه+

 خونه؟ میای کی حاال_

 سیدمر میشه؟ باورت.. نمیبره خوابمم خستگی شدت از که طوری.. ام خسته خیلی.. نمیدونم+

 .هستم کاری یه درگیر فعال اما ؛.مرحله این به

 خوردی؟ و صبحونت خوندی؟ و نمازت_

 .نه رو صبحونه اما آره، و نمازم+

 !نری ضعف بخور بگیر چیزی یه خب_

 نداری؟ کسر و کم چیزی نهخو برای راستی.. چشم+

 :گفت کرد، هم ای دلبرانه خنده یه تلفن، پشت کشید ای خمیازه یه



 میاری؟ باشم داشته نیاز چیزی اآلن واقعا محسن،_

 ..میزد مکزیکی موج چشمام و دلم و ذهنم در خاصی کردم غلط یه و کردم ساعت به نگاه

 :فتگ... شد کردنم مکث متوجه خانومم. گرفت خندم خودم

 .بگیری چیزی نمیخواد. عزیزم کشته مارو مکثت.. نخواستیم باشه_

 ..میخوای چی بگو.. نگو اینطور !نه! نه+

 :گفت خندید

 یری؟بگ کار و مخم بزنی زنگ صبح وقت این میاد خوشت.. فیلمی انقدر چرا تو محسن آخه_

 ..بیارم بگو میخوای چیزی.. میگم راست هردوتامون جون به+

 .میزنی غریبی در الف چرا.. بیاره بگیره آژانس میدی یا. بیاره راننده میدی هک تو_

 .میارم برات بعدش میخرم خودم من.. میخوای چی بگو شما عزیزم+

 بیار گیرب تبریزی پنیر با گرم، سنگک نون میخونی، رجز داری که حاال اینه، اگر! باشه... اوممم_

 .بیار بخر اینارو شده، تموم هم رشی. بیار بخر هم عسل شیشه یه. خونه

 ریعس خیلی باید رو صبحونه اومدم که باش آماده فقط. میگردم دورت میام میگرم االن چشم+

 .اداره برگردم مجددا بخورم،

 .بیای اگر البته. شده آماد چیز همه بیای تو تا_

 .دیگه دادم قول بهت+

 دیگه؟ه دقیق چند اونوقت_

 .بیام زود میدم قول کنی قطع اگر اما ؛.نمیدونم+

 .خدانگهدارت.. منتظرتم پس. کنیم تعریف و ببینیم.. باشه_

 .خداحافظ+



 های وسیله مهه ماشین، سوییچ بیسیم، موبایل،. کیفم داخل گذاشتم گرفتم و اسلحم شدم بلند

 متس رفتم مستقیم گرفتم و ماشین گاز. اداره از بیرون زدم بعدش کردم، جمع و نیازم مورد

 دودح چیزی. منزل سمت رفتم گرفتم و همسرم سفارشات و داغ سنگ نون هم مسیر بین. خونه

 .برسم خونه به تا اداره از کشید طول دقیقه ۱۲

 کردم باز و درب. باال رفتم آسانسور با فوری کردم پارک پارکینگ داخل و ماشین رسیدم وقتی

 نشستم رفتم. هست آماده چیز همه و زهمی پشت خانومم دیدم شدم که پذیرایی و هال وارد

 :گفت. صبحونه میز پشت

 «.بشین بیا بعدش بشور و دستات برو شو بلند عزیزم اینکه دوم. سالم اول»

 :گفتم گذاشتم، سرش به سر

 «میکنی؟ چک سرمم موهای و ناخن. بهداشت خانوم چشم»

 «.برات دارم باشه»: گفت خندید

. صبحونه زمی سمت برگشتم. بشه جمع خیالش تا شستم و ومر و دست قشنگ رفتم شدم بلند

 خانومم برای رو اول لقمه وَ بخوریم رو صبحونه که کردیم شروع تازه و نشستم که همین

 دمدی دهنم، نزدیک آوردم باال رو خودم لقمه که همینطور وَ خودم، برای رو بعدی لقمه گرفتم،

 از وریف رو گوشی داشتم نگهش دندونام دوتا نبی گذاشتم رو لقمه! میخوره زنگ کاریم تلفن

 هک زدم بهش چشمک یه! میکنه نگاه چپ چپ بهم داره زهرا فاطمه دیدم... بیرون آوردم جیبم

 :دادم جواب بالفاصله کردم گوشی روی شماره به نگاه! نباشه نگران

 !بله.. سالم+

 .سالم جان عاکف_

 چیشده؟. عاصف بگو+

 .دنبالش میرم باشید جریان در.. میشه خارج داره نظر مورد موقعیت از نظرمون مورد سوژه_

 .هستم جدیدت خبر منتظر. کنی رفتار عادی باشه حواست فقط.. همرات به خدا برو+



 !شد قطع تماس

 :گفتم کردم، فاطمه به نگاه

 له؟ معظم چطوری+

 تازه؟ چخبر. خداروشکر_

 چخبر؟ تو. هیچچی+

 :گفت میگرفت لقمه شتدا که همینطور خانومم

 احتر میتونه و نیست خونه (کاظم حاج) پدرش اگر دادم، پیام مریم به دیشب. هیچچی منم_

 .بزنیم حرف تلفنی کم یه کنه صحبت

 موند ظاهرا.. دیشب باشه رفته خونه دونم می بعید. داشت پرواز صبح ۱ ساعت که حاجی+

 .فرودگاه سمت رفت بعدش آخرشب، تا اداره

 کجا؟_

 زا یکی سمت داره کاری جلسه صبح امروز.. داشت داخلی پرواز اما بگم نمیتونم و کجاش+

 .نکنی رودل کنجکاوی از که گفتم بهت اینم. مرزی های استان

 .مزه بی_

 ..میگفتی حاجی دختر از داشتی.. خب+

 .دیگه نبوده خونه پدرش پس. زدم حرف مریم با که من_
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 :گفتم



 کن، بتصح مریم این با بگیر خدا تورو. میکنه کچلم داره واقعا دیگه بهزاد پسره این فاطمه،+

 منو که بار ره. کنیم مشخص و تکلیفشون تر سریع هرچی باید. آخرش کنه میخواد چیکار ببین

 .عقب میکشه و خودش اما بگه، حاجی دختر از میخواد میخونم چشماش از میبینه

 اظاهر رفته، خواستگاری دوستت که هم قبل چندوقت و نداره حرفی که مریم جان، محسن_

 لمشک من. میگیره سخت داره کم یه پدرم میگفت دیشب اما ؛.پسندیده بهزادو آقای مریم

 !ندارم خدا بنده اون کاری شرایط با خاصی

 گفت؟ خودش+

 .اوهوم_

 .نشه پشیمون وقت یه که بنداز راه و رفیقت تو. کنممی ردیفش خودم... من با حاجی+

 .بکن و تالشت پس.. باشه_

 .قربان چشم به ای+

 نه؟ مگه میاناااا، هم به خداییش محسن_

 .واهلل بگم چی. نمیارم در سر چیزا این از که من+ 

 .دارم دوست بگو فقط.. بگی نمیخواد هیچچی_

 :فتمگ میخوردم، صبحونه داشتم که طور همین

 .نزنم حرف غذا خوردن موقع داد یاد بهم مامانم+

 :گفت خندید

 بلبلی سوت قبل شب دو تا خوردن غذا موقع بعدشم!! میزدی حرف اآلن تا که تو.. عجب_

 رفت؟ یادت. بیچاره عاصف صورت و سر روی میکردی گیرپاژ غذارو نصف و میزدی

 .دونبخن مارو و بیار یادم و بار یک اون هی تو حاال+

 .منتظرم!! نگفتی. نشنیدم خب_



 ؟ و چی+

 !و دارم دوست جمله_

 .دارم دوست عزیزم،+

 .پایین میاد زود به زود خیلی من دارم دوست نیکوتین که، دونی می آفرین،_

 .هست پاستیل خوردن حد از بیش اثرات. دیگه خودته از مشکل+

 ه؟ن مگه. میکنی مافات جبران تو ولی. نداره اشکالی_

 .بخورم و لقمم حاال بزار.. آره+

 .بخور باهم رو کره و عسل. گرفتم تو برای هم رو لقمه این بیا. باشه_

 یواش میگفت همش هم خانومم. مبارک حلق در کردم فرو و گرفتم خانومم دست از رو لقمه

 !!حاال و خودت نکن خفه. تر

 به یا دقیقه بیست. شدم ولو رو یا چنددقیقه پذیرایی مبل روی رفتم و خوردم رو صبحونه

 هر فقط.. خدا بنده گفت چی نفهمیدم تهشم که خانومم حرفای پای نشستم چرت حالت

 بخ. بده ادامه میفرمودی آره» میگفتم منم من؟ به هست حواست محسن میگفت چندثانیه

 فتگ. شد بیخیال و حرفاش نمیفهمم من فهمید اونم..« بگو و ادامش خب. میگفتی داشتی

 .بخواب

 زدم خونه از کردم، خداحافظی همسرم با شدم بلند زدم، چرت رو ای دقیقه ۹۷ اینکه از بعد

 .اداره برگشتم و بیرون

 .ضدتروریسم وَ «ضدجاسوسی» ضدنفوذ دفترمعاونت/ مرکزی اداره/ صبح ۲ ساعت

 پیام امن طخ با عاصف دیدم. اومد پیام گوشیم به میرسیدم، کارام به داشتم که بود ساعتی یک

 :داده

 :«پیام متن» 



 «کارش محل رفته»

 :دادم جواب

 .«کنی چیکار بگم بهت تا همونجا بمون»

 :گفتم و دادم جواب. زد زنگ اتاقم به بهزاد ارتباط، این از بعد

 !بهزاد بگو! سالم+

 رییس) هادی حاج دفتر با گرفتن تماس کشور اتمی انرژی سازمان معاونت دفتر از! سالم آقا_

 تگوگف این شما به بدن ارجاع مستقیما گفت بود جلسه چون هم رییس(. ضدجاسوسی واحد

 کنم؟ وصلشون. کنن صحبت شما با میخوان هستند خط پشت االن. رو

 .کن وصلش فوری آره+

 :گفتم شد وصل

 .بفرمایید. سالم+

 .تمیا انرژی ازمانس معاونت دفتر از هستم)...(  دکتر. بخیر صبحتون. هستید خوب. سالم_

 .بفرمایید. دیدار مشتاق+

 .کنم صحبت ریاست با بود قرار آخه شمایید؟ عاکف آقای_

 !درخدمتم هست امری اگر. من به دادند ارحاع بودن، جلسه آقا حاج+

 .براتون داشتم خبری راستش_

 .میشنوم+

 .بوده شاکی بدجور.. سازمان اومد صبح امروز شخص اون_

 چی؟ برای+



 یستن نیازی ثانوی اطالع تا موقت طور به ها بخش بعضی در که زدیم بهش نامه چرا اینکه_

 بو شدیم قائل براش نامحسوس طور به که اختیاراتی کاهش میکنم فکر.. باشه داشته فعالیت

 شده؟ اینطور که اومده پیش مشکلی مگه میگفت. برده

 گفتید؟ چی+

 واحد به کنیم منتقل شمارو شده قرار گفتم بهش خب اما ؛نداشتم براش ای کننده قانع پاسخ_

 حدودیتم و الزامات سری یه بخاطر هم فعال. میدیم بهتون باالتری پست شاءاهلل ان که جدیدتر

 نمیشد این از بیشتر سلیمانی جناب راستش. کنیم اینکارو که شدیم مجبور بخش این در ها

 .کنم سرش به دست

 :مگفت اتمی سازمان معاون به

 بود؟ چی واکنشش+

 .انگار خاکستره زیر آتیش همچنان اما ؛.شد آروم کمی که ظاهر به _
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 :گفتم

 .بیرون میزنه داره کم کم دیشب از گندش! جالبه+

 چطور؟_

 بخصوص. دکنی کنترل ربیشت و ایشون سازمان داخل در بکن، لطفی یک شما فقط.. بماند.. حاال+

 جمع نحواستو بیشتر باید بعد به این از. مهم های بخش و ها قسمت بعضی در حضور لحاظ از

 .باشه

 .چشم_

 ای؟ دیگه امر+



 عزتی ردکت که بگم اینم ضمنا،. بزارم جریان در رو شما موضوع این بابت خواستم فقط. خیر_

 فتمگ بود درجریان رییس وَ بودیم، هماهنگ هم با قبل از چون اما ببینه و رییس داشت تالش

 .نداره وقت فعال

 وقت عزتی افشین دکتر که وقت هر خواهشا فقط.. برید پیش فرمون همین با.. بسیارعالی+

 هیچ هب حاضر حال در. بپیچونیدش جوری یه خواستن رو سازمان ریاست با یا شما با مالقات

 .ندید مالقات اجازه عنوان

 .حتما. چشم_

 رییس ادیه حاج دفتر برم گرفتم تصمیم. کردم فکر نشستم تماس از بعد و کردیم خداحافظی

 فترشد مسئول بیرون، اومدن که همه. شد تموم جلسش و نشستم دقیقه ده. ضدجاسوسی بخش

 ور اتمی سازمان معاونت توضیحات گزارش کردم، علیکی سالم. داخل رفتم من کرد هماهنگ

 :گفت. دادم بهش

 مربوط های تماس و جلسات مستقیم خودت بعد به این از بکش، زحمت یه. عاکف نممنو_

 طرف از شما. دارم تر واجب کارای چون. نکن درگیر و من و کن هدایت رو پرونده این به

 امروز از. بری هم رو معاونتش و اتمی سازمان ریاست با جلسه که داری و صالحیت این من،

 .خودت با ها هماهنگی پس. بگی بهم ماجرارو هت و بشنوم گزارش فقط میخوام

 .نکنید واگذار من به رو اموره هم کاظم حاج مثل هم شما آقا حاج+

 .خبرم با تو توانایی از. هستی ضدجاسوسی در من معاون تو. دارم اطمینان تو به من_

 چی؟ اونارو. هست خارج من تصمیم از واقعا جاها بعضی خب+

 واقعا قتیو یک اگر. سیستم برای ای شده ثابت چون. دارم اطمینان من ریبگی تصمیمی هر تو_

 از یا و ارتباطات و جلسات میخواد حاال کردی، گیر مسائل بعضی در کلمه حقیقی معنای به

 رو بقی ما. هست درصد ۹۷ فعال من با ارتباطت و دسترسی میزان باشه، ها عملیات مهمتر همه

 مببین تا بدی نشون و خودت میخوام. خودته مخصوص وندهپر این. کنی حل خودت میخوام

 .باشی موثر میتونی جدید بخش این در چقدر



 :گفتم کردم تاملی

 ..خودتون اب ارتباط برای نکنید محدود منو لطفا ولی. بیام بر کارا پس از بتونم امیدوارم. چشم+

 .نکن سختش خودت برای پس! هست نجربه یک. نیست محدودیت نه_

 .ندارم عرضی من وگرنه درخدمتم، من دارید امری اگر.. آقا حاج ممنونم باشه+

 به شما با یاتم انرژی سازمان معاونت ارتباط برای بگم، بهت نرفته یادم تا ضمنا،. بفرمایید نه_

 .کنید گفتگو راحت تا کنه ایجاد امن خط یه سپردم عبداهلل

 یدمد شدم وارد وقتی دفترم، سمت رفتم! یرونب اومدم دفترش از و کردم تشکر هادی حاج از

 :میکرد پیج همینطوری عاصف.گرفتم دلشوره.. میکنه صدام تند تند داره عاصف

 ...عاکف به عبدالزهرا عاصف از... عاکف به عاصف از... عبدالزهرا عاصف/عاکف _

 روند که ریزی گوشی گوشم، سمت بردم و دستم.. «مریض چخبرته مار زهر» گفتم دلم توی

 :گفتم آروم... بدم و جوابش که دادم فشار کمی و بود گوشم

 !!و صدات میشنوم. جان عاصف بگو+

 چیه؟ دستور. دارم قرار سرش پشت االن منم.. کرده خروج کارش محل از نظر مورد سوژه_

 اقامت محل و هتل مسیر دوازده پنج و سی) ۱۲۴۹ موقعیت در اگر.. دنبالش میری همچنان+

 .بده خبر بهم گرفت، قرار (ملکی فائزه

 .میدم خبر بهتون.. شد دریافت_

 !نمیکردم و فکرش وقت هیچ که رسید خبرایی و افتاد اتفاقی دقایقی از بعد
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 در پشت یک نکردم نگاه مانتیور از دیگه... زد و اتاقم درب یکی من با عاصف تماس از بعد

 :گفتم! هست بهزاد دیدم شد باز در زدم انگشت اثر رفتم شدم بلند هست،



 !داخل بیا شده؟ چیزی. جان بهزاد بگو+

 :گفت... بست و در دفتر داخل اومد بهزاد

 فائزه و عزتی افشین دکتر» باشه نام دوتا این به مربوط که ازدواجی اما کردیم بررسی حاجی_

 !نشده ثبت کجا هیچ در «ملکی

 سیبرر و موارد سری یه داشتیم وَ  بود گذشته بهزاد توضیحات و صحبت از ای چنددقیقه

 :خط روی اومد عاصف که میکردیم

 !عبدالزهرا عاصف/// عاکف ___عاکف _

 :دادم جواب

 .عاصف شده چی+

 «رانهت های هتل از یکی در ملکی فائزه استقرار محل سمت به» دوازده پنج و سی مسیر در من_

 .سمتشون میریم داریم باشن، آماده دادم خبر هم رفقا به. هستم

 مراقبت و تعقیب به نظر، مورد جوانب تمامیه رعایت با. باشید خودتون مراقب... عالی بسیار+

 .تمام. بدید ادامه

 تمام.. شد دریافت _

 

ه شمار تا ادارمون راتمخاب اطالعاتی و فنی های بچه از بگیره استعالم بره گفتم بهزاد به فوری

 و فنی اقدامات سری یه با. کنیم پیدا سریعتر هرچی بتونیم رو عزتی افشین دکتر نامعلوم

 دوم خط تونستن ضدجاسوسی مخابرات واحد های بچه ای، لحظه های رهگیری و اطالعاتی

 هک دندش متوجه ها بررسی از پس. کنند پیدا زود خیلی نداشت خبری ازش کسی که رو عزتی

. هکشیدمی زحمت ایران در که بود کارگری افغانی یه اسم به و نبود خودش اسم به دوم خط

 برای دوتاش هر سیمکارت، هم وَ گوشی هم که، هست این اونم بگم، بخوام جمله یک در

 .بوده مرتبط غیر افراد



 هک بودیم فهمیده تازه وَ نداشتیم اطالعی ازش ما که بود ای شماره واقع در کارت، سیم این

 ایه حرف!!! گلستانیه چه.. به به دیدم کردیم رصد رو ها تماس و ها پیامک وقتی. خبره چه

 .هست جدی کامال قضیه شدیم متوجه که... و خاص

 این به رسوندن، بهمون ملکی فائزه درمورد ایران از خارج در ما عوامل که شواهدی و اسناد با

. ودب دوشیزه پس. بود نکرده ازدواج عنوان هیچ به کانادا و ایران در خانوم، این رسیدیم نتیجه

 چه میمبفه تا میرفتیم رو درازی راه باید و بود شده شروع لحظه این از دیگه کارمون تقریبا

 .خبره

 های تماس ساعته ۹۱ که داشتیم اتاق یه. شدیم طرفین مکالمات شنود پیگیر قضایی مجوز با

 یم برداری نکته و شنود_کنترل_رصد ما های بچه از نفردو رو ملکی فائزه و عزتی افشین

 .کردند

 هست حرام عرفا و شرعا اینه دلیلش شده گرفته قضایی مجوز اینکه بگم، بهتون رو ای نکته یه

 دخالت مردم خصوصی زندگی در وَ کنه شنود رو شهروندان مکالمات نداره حق کسی هیچ و

 .کنه

 بر شههمی که هست دنیا اطالعاتی سیستم تنها ایران، اسالمی جمهوری اطالعاتی سیستم چون

 .بوده اولویتش در اسالمی شرع احکام و کرده عمل دینی های آموزه اساس

 دیرانم با دیدار در فرمایشاتشون در بارها وَ کردند تاکید موضوع این روی بر هم رهبری حتی

 یخصوص زندگی در کشیدن جا بی سرکِ و دخالت که کردند تکرار سپاه و وزارت اطالعاتی

 این مواردی مگر هست کبیره گناه و حرام عرفا و شرعا اطالعاتی وَ امنیتی نهادهای توسط مردم

 واردم تموم تیمم با باید هم من همین برای. قضایی مجوز با اونم کردم، عرض االن که چنینی

 راحتی مینه به نیست وراینط که بگم اینم. داشتم قضایی مجوز به نیاز اینجا و میکردم رعایت و

 ادهد نشون باید اسناد و شواهد و دالئل سری یه و نیاز مورد توضیحات بلکه بشه، داده مجوز

 .بشه صادر مجوز سپس بشه،

 ...میگفتم داشتم



 .شد گرفته ساعت یک از کمتر در مجوزها الحمدهلل وَ شدیم، مجوز پیگیر

 وژهس دوتا که داد خبر عقیق بعد ساعت کی زن، اون پیش هتل داخل رفت عزتی که روز اون

 ردنک تفریح و گشتن به شب تا و روز اون. میگردن خودشون برای میرن دارن و بیرون اومدن

 .بودن ما اطالعاتی های بچه تور در هردوتاشون که گذروندن رفتن رستوران و

 ،خودشه ونخ برگشت عزتی شدند، جدا هم از فائزه و عزتی دکتر شب همون ۹۱ ساعت حوالی

 .هتل در اقامتگاهش به رفت هم ملکی فائزه

 نزدیکی در حدید مجددا و اداره برگشت عاصف.. شد عوض پستشون ما میدانی رصدگران

 بود خانوم یک که ۱۹۷۷ وَ اداره برگشت هم عقیق.. شد عاصف جایگزین عزتی افشین منزل

 .فائزه رهگیریِ ایبر هتل نزدیک شد مستقر مجددا استراحت، ساعت چند از بعد

 همیدمف نمی.. خوابید اداره حسینیه داخل رفت و نوشت گزارش یه اداره برگشت عاصف وقتی

 تامکانا تموم اتاقش اینکه علیرغم. بود جالب برام.. میخوابه حسینیه داخل میره همش چرا

 نیهحسی ندرو میره میدیدم اوقات بیشتر بازهم اما داشت رو... و خوابیدن و خوردن به مربوط

 اینکه تا!!! جااون میره چی برای ببینم و کنم خفتش جایی یه که بودم این دنبال. میکنه استراحت

 هک طوری. شد چی و دیدم چی که میگم براتون بعدا حاال. کردم کارو این ها شب از یکی در

 .نمیشد باورم

 انندهر صبح نماز خوندن نماز از بعد صبح فردا. خونه رفتم ندارم، کاری اونشب دیگه دیدم منم

 .اداره برگشتم و دنبالم اومد
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 های پیامک و عزتی رفتارهای کردن آنالیز مشغول همش مسیر طول در شدم، ک ماشین سوار

 روز ۱ اضافه به نداشتیم، دست در چیزی اخالقی مشکوک مسائل همین جز عزتی از. بودم اون

 ماا باشه، پرونده یک میتونست اینها ٔ  همه! ماموریتش اتمام از پس اتریش در موندن اضافه

 .نبود کافی



 :۱۹۷۷ خط روی رفتم کرم روشن و بیسم

 .عاکف/۱۹۷۷+ 

 بده وابج میتونه اگر که فرستادم براش هوا و دادم فشار و بیسیم شاسی چندبار. نیومد صدایی

 .نشد خبری اما

 :کردم پیجش دوباره

 .بدید جواب دارید و من صدای اگر ۱۹۷۷ خانومِ! عاکف/۱۹۷۷+

 .بفرمایید بله. سالم_

 هوشیاری؟+

 .قربان بله_

 کن؟ موقعیت اعالم میدی؟ جواب دیر چرا پس+

 .نشستم ماشین درون هتل، جلوی_

 وضعیت؟ اعالم+

 .منتظرم همچنان! نشده دیده مشکوکی آمد و رفت_

 !و بیسیمتون بدید جواب زودتر کم یه بعد به این از.. باشید خودتون اظبمو.. باشه+

 .زنمب آب و صورتم و دست ماشین از بیرون رفتم بود گرفته خوابم لحظه یه ببخشید_

 .تمام. بزنید بیسیم بود کاری. نداره عیبی+

 .تمام. شد دریافت_

 راه بین .داشت قرار حدید که عیتیموق سمت ببره منو گفتم راننده به. نزدم بیسیم حدید به

 پارک( حدید) علی ماشین از جلوتر گفتم راننده به رسیدیم، وقتی. رفتیم و گرفتم هم صبحونه

 :داد جواب خورد بوق چندتا علی به زدم زنگ. کنه

 .عاکف آقا سالم_



 تاده،ایس تو ماشین از جلوتر متر ۹۷ اومد االن که مشکی سورِن سمند یه خوبی؟. علی سالم+

 .ما ماشین داخل بیا شو پیاده ماشینت از فوری خیلی.. هستیم سیدرضا منو

 .میام االن. چشم_

 و مکردی علیکی سالم. نشست عقب صندلی روی ماشین داخل اومد رسید، بعدش چندثانیه

 :پرسیدم ازش. گفتم بهش خداقوت

 خبر؟ چه+

 رونبی اومد کرد باز و خونش ربد عزتی چندباری دیشب اما ؛نیست خاصی که فعال حاجی _

 .بست درو داخل رفت دوباره بعدشم کرد، نگاه رو کوچه داخل

 چرا؟! عجب+

 .واهلل نمیدونم_

 کرد؟ و کار این چندبار+

 باز و در فقط بارهم یک البته. برگشت و دید و خیابون توی اومد کرد باز درو که دوباری_

 .داخل رفت تبس و در بعد انداخت نگاهی بیرون به کرد

 شده؟ حضورت متوجه نکنه+

 طرخ احساس که نشدیم نزدیک اونقدر بهش اآلن تا ما. باشه شده متوجه میدونم بعید. آقا نه_

 .اآلن تا ندادم گاف من. کنه

 فرو فکر هب لحظاتی. بیاد کسی بوده منتظر شاید گفتم باخودم «حدید» علی توضیحات از بعد

 .مهران به زدم زنگ مگرفت و موبایلم بعدش. رفتم

 ۱۷ انمهر. کنم معرفی براتون و مهران کوتاه خیلی میخوام والیت؛_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 رایب کردم انتخاب و اون که بود مرکزی اداره در ما سیستم های بچه از یکی و بود سنش سال

 یک تا بود قرار نمهرا آقا انتخاب البته. عزتی افشین ارتباطی خطوط تمامیِ  و مکالمات شنود

 ...باشه خاصی زمانیه باز وَ مقطع



 :گفتم داد جواب و تلفن وقتی

 .داداش خوبی.. عاکفم.. مهران سالم+

 .بفرمایید. عاکف آقا سالم_

 نه؟ یا شده گرفته تماسی عزتی دکتر تلفن با اآلن تا دیشب از که بگو بهم مهران+

 داشته؟ پیامک هم داشته، تماس هم بله،_

 بودن؟ کسانی چه بودن؟ چندنفر+

 .پیشت بیام امشب ممکنه گفته و زده زنگ بهش ملکی فائزه. بوده نفر یک فقط _

 :گفتم علی به کردم، نگاه و عقب صندلی برگشتم

 «رفتند؟ بیرون دیشب عزتی ٔ  بچه و زن»

 :گفت( حدید) علی

 !«بیرون برن بزنن خونه داخل از بچش و زن ندیدم من»

 :گفتم مهران به. بیرون رفتن اوناهم سرکار رفت عزتی که دیروز شاید گفتم خودم با

 برام؟ کنی پیداشون میتونی هستند؟ کجا عزتی بچه و زن+

 .زنمب و ردشون میتونم نباشه خاموش اگر همسرش سیمکارت روی از اما هستند کجا نمیدونم_

 اعتس یک تا رو موضوع این زارشگ. بده انجام کارو این اجرای مراحل سریع خیلی لطفا پس+

 .بهزاد دست بده اینکه یا من به برسون دیگه

 .عاکف آقا چشم_

 :گفتم بهش علیک سالم از بعد داد جواب وقتی. بهزاد به زدم زنگ کردم قطع

 بگو هشب نمیده؟ جواب و تلفنش چرا و کجاست ببین کن پیداش و عاصف برو فوری خیلی+

 .بزنه زنگ بهم



 .میرم االن چشم_

 :گفتم علی به و کردم قطع و تلفن

 .باشه حواست. خطه هفت آدمای اون از عزتی این. نمیداری بر ازش چشم+

 .چشم_

 تانیداس مستند در رضا سید درمورد.. اداره رفتیم سیدرضا و من بعد بهش دادیم و صبحونش

 فعاص که بودیم اداره مسیر در. کنید رجوع ها سری اون به. بودم داده توضیح دوم و اول سری

 یدرضاس به اداره، رسیدیم وقتی. مسائل سری یک پیگیری برای کردم صحبت باهاش. زد زنگ

 .«۱۹۷۷ به بده ببر بخر، صبحونه برو: »گفتم

 اه پرونده سری یک مطالعه مشغول وقتی بعد ساعت یک حدود. دفتر رفتم منم و رفت اون

 در دادم و رمز صندوق گاو سمت رفتم بلندشدم. دا_کتاب# سمت رفت ناخودآگاه ذهنم بودم،

 .برداشتم رو دا_کتاب# شد باز که

 بلیق های درقسمت باشه یادتون اگر. گرفتم بودم نوشته که کاغذی اون صفحاتش، بین از

 د،بو هم عزتی درگیر ذهنم همزمان که کاظم حاج با جلسه وسط شب یک که بودم کرده عرض

 .بودم نوشته رمزی خودم برای رو ای جمله یک وار، کد صورت به کاغذ داخل

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 سوم_و_چهل_قسمت#

 بان یعلم الم " بودم نوشته کاغذ اون روی. بود چی و بود چطور بگم براتون کدو اون بزارید

. یشدنم همتوج کسی اما بود "دوربین" به شبیه که کشیدم رو شکلی یه کنارش در " یری اهلل

 ؛خبرهچ نمیفهمید میگرفت و کاغذ این کسی اگر... کشیدم هم رو خرابه خونه یه عکس اون کنار

 .بود چی کد این از منظورم که بدم توضیح این از بیشتر بزارید اما

 برای نوشتم، و قرآن آیه اولی برای و بودم کرده ثبت رو جمله دو این ذهنم، در خودم برای

 :شیدمک رو خونه یه عکس دومی



 «.نشینی خونه/  دوربین»

 صدای.. دمبو نوشته خودم برای که بودن کدی دوتا این. رفتم فرو فکر به کردم کاغذ به نگاهی

 :گفت داخل اومد. بود بهزاد. شد باز در زدم انگشت اثر رفتم شدم بلند. اومد اتاقم درب

 .سالم عاکف آقا _

 .شده چی. سالم+

 رشماد و پدر... پدرش خونه رفته کوچیکش های بچه با عزتی ینافش همسر داده خبر مهران_

 .هستند مشهدی

 عتیکسا تا. اتمی سازمان ریاست معاون دفتر با بکن هماهنگی یه.. ها پیگیری از ممنونم+ 

 .ببینمش باید دیگه

 .میکنم هماهنگ میرم االن. چشم_

 صبح ۴۷ ساعت برای میتونید ..شده هماهنگ» گفت زد زنگ بعد دقیقه ۴۷ حدود و رفت بهزاد

 «.اونجا برید

.. مبری که بشن آماده گفتم عبدالزهرا عاصف و رضا سید به بعد رسیدم و کارام ۲ ساعت تا

 ای هسته های سایت از یکی سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار اداره پارکینگ داخل پایین رفتم

 تیمرف شدو هماهنگ. بود قعیتمو اون در معاونش و اتمی سازمان رییس اصلی دفتر که کشور

 و من موند، ماشین داخل سیدرضا.. شدیم پیاده نظر مورد ساختمون جلوی.. سازمان داخل

 .مالقات محل اصلی ساختمون داخل رفتیم عاصف

 دفتر وارد اینکه از بعد. اتمی سازمان معاونت دفتر رفتیم اول همون ساختمون، به ورود بَدوِ در

 سر .سازمان معاونت روبروی نشستیم عاصف با و کردیم حوالپرسیا و سالم شدیم معاونت

 :گفتم.. شد باز صحبت

 اگر .پذیرفتید حضور به رو ما که ممنونم اما دارید، فراوان مشغله اینکه علیرغم معاون جناب+

 رس بریم وقت اتالف بدون دارید، مشغله شما هم وَ کمه فرصتمون ما هم که چون بدید، اجازه

 .مطلب اصل



 .بفرمایید. سلیمانی آقای میکنم خواهش_

 صحبت الیحضرتع با مستقیم طور به تا اینجا بیام که بود این بنده هدف محضرتون، به عرضم+

 تعمدا بازهم اما کنم صحبت شما با داشت قرار که امنی خط با میتونستم اینکه علیرغم. کنم

 .نکنم مطرح رو مسائل این تلفن پشت که دادم ترجیح

 .میشنوم خدمتم در_

 که گزارشی آخرین چون. کنیم سازی پیاده باید که میدم ارائه خدمتتون رو طرحی یک بنده+

 اخانهگست و میاره در بازی شق کله داره طرف که بوده این رسید دستم مکتوب طور به شما از

 .میکشه سرک ها قسمت بعضی به داره

 .نگرانم خیلی من کف،عا آقای !هست همینطور دقیقا متاسفانه! بله_

 ختلفم های بخش یا کارمندان دفتر به مستقیم طور به وَ شخصا جنابعالی که بگید من به+

 خیر؟ یا دارید دسترسی دانشمندان و متخصصین دفتر به مهمتر همه از وَ سایت،

 چطور؟. دارم دسترسی موارد اینه هم به... بله_

 ازمانس کجای در عزتی آقای بدید نشون من به بیندور طریق از اآلن همین بکشید زحمت پس+

 هستند؟ فعالیتی چه مشغول و دارند قرار

 .بدید زمان من به لحظه چند پس. کنم بررسی اول باید_

 .بفرمایید. ممنونم+

 یقطر از بعد،. کنه روشن و بود اتاقش درون که بزرگی مانیتورای تا برد زمان ای دقیقه دو

 کنه یداپ رو عزتی افشین دکتر کرد تالش بود شده نصب اتاقش داخل که مانیتورهایی همون

 :مگفت.. جایی به میزنه تلفن داره دیدم کنه پیدا نتونسته فهمیدم وقتی. نتونست اما

 میکنید؟ چیکار دارید+

 کجاست؟ عزتی دکتر بگه بهم تا همکاران از یکی به میزنم زنگ دارم_

 



 احتیر همین به ندارید حق شما. بمونه محرمانه قضیه این باید گفتم بهتون من کی؟ه اجاز با+

 ونهمکارت کدوم به بگید دقیقا. کرده فرق شرایط چون. بگیرید رو عزتی دکتر سراغ االن

 بگید؟ میخواستید

 مه سازمان حراست موقت سرپرست اآلن که سازمان حفاظت و امنیت معاون کاظمی آقای به_

 .هستند

 .نشه بدل و رد بینتون اضافه چیزی فقط. پرسیدمی والس فقط! بسیارعالی+

 !حتما بله_

 کاظمی .بود آیفون روی تلفن. گرفت رو عزتی افشین سراغ و سازمان امنیت معاون به زد زنگ

 کنترل به مربوط که ۴۱ بخش به رفته کاری برای اآلن عزتی دکتر آقای: »بود گفته تلفن پشت از

 .«هست سانتریفیوژها

 اون در که دوربینی تا ۱۷ .۴۱ بخش روی رفت دوربین طریق از کرد، قطع و تلفن اینکه زا بعد

 اب راحت خیلی. بود نصب اتاقش درون که بزرگی مانیتور تا ۱ روی آورد رو بوده فعال بخش

 یداشپ رو عزتی دکترافشین تونستیم. کردیم بررسی اتمی سازمان ریاست معاون و عاصف

 ...اما ؛هست کار مشغول نظرمون مورد شخص که مدیدی و کرد زوم .کنیم

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 چهارم_و_چهل_قسمت#

 با که همینطور دیدیم، اتمی سازمان معاون مانیتور روی از رو ۴۱ بخش دوربین اینکه از بعد

. بردارم چشم نمیتونستم عزتی افشین دکتر از و بود مانیتور به چشمم یه میکردیم، صحبت معاون

 و عاصف با ای دقیقه ۲ تقریبا اینکه از بعد داشتم، نظر زیر رو عزتی افشین دکتر تحرکات

 :گفتم ازمانس معاون به نه، یا داره مشکوکی رفتار ببینیم تا گرفتیمش نظر زیر سازمان معاونت

 .بگم خدمتتون رو مهمی موضوع یک تا اینجا اومدم من دکتر، جناب+

 از قبل میشه سلیمانی، عاکف آقای اما ؛بشنوم شمارو های صحبت که گوشم پا تا سر من_

 بپرسم؟ شما از رو سوالی یک من توضیحاتتون،



 !بفرمایید! نه که چرا. حتما بله+

 میکنید؟ن دستگیرش چرا داره، امنیتی مشکل عزتی افشین دکتر که شده ثابت شما برای اگر_

 ستفادها چشمام نفوذ و قدرت از فقط. ندادم جوابی هیچ گفت، اینطور اتمی سازمان معاون وقتی

 مامچش با رو ای ثانیه بیست حدود. کردم نگاش عادی خیلی وَ چشماش به شدم خیره و کردم

 .کرد جور و جمع و خودش اونم. شدم خیره بهش

 :گفت

 !بینیممین دیگران و من که میبینید چیزی یه شما چون! بود ربط بی سوالم دونم می ببخشید،_

 :گفتم بهش

 ضعر مختصر میکنید همکاری ما با دارید اینکه بخاطر اما بدم، جواب بهتون نمیخواد دلم+

 لبمط. هست تحلیل و زنی گمانه حد در و نشده ثابت ما برای چیزی هنوز اینکه اونم! میکنم

 ستنده نشسته من کنار که هم عاصف آقا دوستمون این حتی. هست پروژه یک این اینکه بعدی

. بدم یتوضیح شما به ندارم اجازه منم. بیفته اتفاقی چه هست قرار که نداره خبر پروژه این از

 اون راتدستو بنده تیم وَ میشه گرفته چندنفره ای کمیته و کارگروه یک در تصمیمات تموم

 .میکنند عملیاتی رو کمیته

 .میدم توضیح بیشتر بعدا کمیته و کارگروه اون درمورد ،.. محترم مخاطبان: نکته

 :گفت اتمی انرژی سازمان معاون

 ونهم میدونید صالح هرطور عاکف آقای! ممنونم دادید توضیح که قدری همین بابت ازتون_

 .بود ربط بی سوالم اگر ببخشید! کنید و کار

 ات ما های بچه که کنید مهیا جوری االن همین از و شرایط میخوایم ما دکتر، آقای.. بگذریم+

 وقعت. بدن انجام فنی اقدامات سری یک دکترعزتی آقای اتاق درون بتونن عصر، امروز مینه

 .من برای نیارید «قلت ان» که اینه منم

 :گفت... کرد مکثی



 ازمانس رییس شخص با باید من وَ هست مهمی موضوع این. نشدنیه کار این سلیمانی جناب_

 .کنم صحبت کشور اتمی

 داخل امروز همین عصر تا من های بچه میخوام. کنید درک رو ما ایطشر لطفا معاون، آقای+

 با بخوام که اینجا نیومدم عمومی اداره یک طرف از بنده. بدن انجام و اقداماتشون آقا این اتاق

 مطرح و مسائل این دارم اومدم)....(  ضدتروریسم وَ نفوذ ضد معاونت از. بزنم حرف شما

 ینا برسونید، بهشون هم رو ما سالم رییس، آقای خدمت برید کنید لطف االن همین. میکنم

 جواب عداب گفتند اگر. بگیریم جواب تا هستیم اینجا همکارمم منو.. بفرمایید مطرح رو موضوع

 رو، مسئله این .ببینن شمارو تا نمیرن آقایون بگید بهشون. نیست پذیرفته عنوان هیچ به میدیم

 یتیامن کار در خللی هرگونه عواقب که بدونید باید سریی جناب هم وَ حضرتعالی شخص هم

 ردنگ به اون مورد در پاسخگویی وَ شماسته عهد به خسارتش پرونده، این هدایتِ مسیر وَ ما

 .دانید خود دیگه. هست اتمی انرژی سازمان ریاست

 :گفت کرد فکر کمی

 .کنم میتونم چیکار ببینم بزارید اما! نکرانم خیلی من_

 ذاشتگ گرفت، دستش از و تلفن شدو بلند فوری عاصف.. بزنه زنگ که برداشت و تلفن

 :گفت سرجاش،

 «میکنید؟ چیکار معلومه! دادند تذکر بهتون سلیمانی آقای قبل چنددقیقه! معاون جناب»

 :گفت اتمی معاون

 «میکنم؟ چیکار»

 :گفت عاصف

 امنیتی خبر هی.. بدید رییستون به رو خبری چه میخواید نیستید متوجه اینکه مثل عزیز، دوست»

 «.تلفن گوشی با نه.. میگن گوشی دمِ میرن اینارو. مهمه و

 اتاقش از هم معاون نشست، سرجاش برگشت عاصف! برخورد خیلی اتمی سازمان معاون به

 :گفت... برگشت بعد دقیقه ۹۷ حدود. اتمی سازمان ریاست دفتر سمت رفت.. بیرون رفت



 .ببینه شمارو میخواد رییس آقای.. سلیمانی جناب_

 .بریم نشده دیر تا پس+

 و سالم ورود، از بعد. اتمی انرژی سازمان رییس اتاق سمت رفتیم شدیم بلند عاصف با

 رژیان ساطمان ریاست... میز یک دور نشستیم و بهمون گفت آمد خوش و کردیم احوالپرسی

 :گفت اتمی

 رها کاره نیمه و جلسمون که میخوام عذر شما از بلق دفعه بابت من اوال سلیمانی جناب_

 .باشم خدمتتون در نشد فرصت دیگه بفرمایید باور! جمهوری نهادریاست رفتم کردم

 :گفت داد ادامه.. دادم و جوابش لبخند یه با و نگفتم چیزی

 رشخب و گرفت قرار شما رصد تحت که موضوع این. کردم دریافت معاونم از شمارو پیام من_

 این پیگیر که شدم خرسند و شنیدم تماما رو همه من، به برسونن که دادید بنده معاونت به و

 .دارم سوال یه قبلش اما ؛.شدید موضوع

 .دکتر جناب بفرمایید+

 ...موضوع این ممکنه چقدر_

 :گفتم.. کردیم نگاه دیگرو هم عاصف منو .شد ساکت ندادو ادامه حرفش به

 ...گیدب و ادامش بفرمایید+
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 :گفت بگید و ادامش بفرمایید گفتم وقتی

 ...یدبا چرا نمیفهمم رو عزتی راستش اما ؛.دارم اطمینان شما به من! کنید ولش اصال..هیچچی_

 :گفتم و صحبتش وسط اومدم

 



 که ردمک عرض هم معاونتون خدمت من. ممیکن قطع و فرمایشاتتون که ببخشید دکتر جناب+ 

 این ریم،دا که ای وظیفه و قانون طبق فعال ما.. نباشه میکنید فکر شما که اینطور شاید اصال

 طرحم اصال نفوذ و جاسوسی بحث فعال! همین فقط. میکنیم رصد وَ پایش داریم رو موضوع

 رد که اینطور و سته متفاوت و داره تعاریفی سری یه خودش برای جاسوسی چون. نیست

 با آقا ینا که اینه اونم هست مطرح که چیزی تنها االن. نیست میشه گفته ها رسانه و تلویزیون

 مسیحیت ندی که کانادایی_ایرانی دوتابعیتی خانوم یک با مهمی، و حساس شغلی موقعیت چنین

 نمک مطرح دارمن اجازه که دیگه مسائل سری یک و..باشه داشته میتونه ارتباطی چه داره، رو

 یمرسید همین برای. بشه حساس شاخکامون و سنسورها که بدید حق ما به لطفا. خدمتتون

 ه،نش حساس نظر مورد شخص که شکلی به وَ  نامحسوس بطور بدید دستور تا شما خدمت

 شدار عهده عزتی افشین دکتر آقای جناب و هست مهم که هایی مسئولیت و اتمی های پروژه

 .کنیم خصمش و ایشون تکلیف شاءاهلل ان تا بشه گرفته ایشون از موقت طور هب فعال هستند،

 .توضیحاتتون از ممنونم. شماست با حق بله_

 .باشید سالمت+

 به .نمیبینم مانعی و ندارم حرفی عزتی کار اتاق در شما اطالعاتی و فنی اقدامات برای من_

 پیشبرد برای سازمان امنیت و اظتحف معاونت هم و خودشون هم که گفتم هم معاون آقای

 .باشن شما کش زحمت تیم وَ شما خدمت در و اختیار در ساعته ۹۱ دوستانتون وَ شما اهداف

 ینا دکتر، جناب میکنم تاکید مجددا فقط. ممنونم واقعا... جریال شکراً.. کنه حفظتون خدا+

 این. ندگفت شما به دارند فتشری اینجا اآلن که هم معاونتون احتماال بگم، میخوام که مطلبی

 و کاری مجموعه از غیر وَ هست سری کامال میکنیم کار اون روی اآلن داریم ما که ای پرونده

 ات هم سازمانتون امنیت و حفاظت معاونت. دونن می معاون آقای همین و شما فقط بنده، تیم

 رییکس عزتی کار اقات در قراره ما که نمیدونن و مسائل این خب ولی هستند درجریان حدودی

 .همین. بدونید معاونتون و شما فقط که اینه بنده توقع. بدیم انجام رو اقداماتی

 .جمع خیالتون چشم_

 .بریم ما اجازتون با. میکنم موفقیت آرزوی براتون+



 .خدانگهدارتون. بفرمایید.. شدم خوشحال_

 تاقشا وارد.. معاونت دفتر متس رفتیم بیرون، اومدیم اتمی سازمان رییس معاون و عاصف منو

 :گفتم معاون به. بست و درب عاصف شدیم که که

 ارامهمک منم تا میدید خبر بنده به کردند خروج اداره از عزتی آقای امروز وقتی.. معاون جناب+

 .شما با ورودی درب هماهنگی فقط. سازمان داخل بفرستم رو

 .منتظرم. چشم_

 .بدید انجام و اون حتما باید. شماست ماموریت که هست مهمی کار یک دکتر، آقای اما+

 کاری؟ چه_

 پنج چهار اب میگذارید ای جلسه یک صبح فردا شما. میگم چی ببینید کنید گوش دقت با لطفا+

 زتیع افشین دکتر آقای باید ها اون از یکی که سازمان ای هسته باالی رده متخصصان از نفر

 تاکید. دباشن داشته حضور جلسه این در باید هستند عزتی نافشی حد در که هم کسانی. باشه

 ...!!!باید میکنم

 چرا؟_

 ادیع خیلی جلسه این در باید که اینه شما کاره مرحل اولین. باشید صبور. کرد خواهم عرض+

! داشتند ضورح عزتی افشین دکتر اون در و داشتید حال به تا که جلساتی تمام مثل. کنید رفتار

 نیدمیک انتخاب خودتون که چندنفر این از کاری گزارشات سری یک افراد این دعوت از بعد

ه جلس هاینک از بعد. میکنید دریافت باشند داشته حضور جلسه اون در و باشند کسانی چه که

 یگیدم. برن سازمان امور متخصصین چندنفر این نمیزارید شد، تموم کاری گزارشات دریافت

 وَ د،میاری در پوشه یک الی از رو شده آماده و تعیین قبل ازه نام یک سسپ بمونن، لحظه چند

 .بخونم براتون رو نامه متن میخوام میگید

 :گفت استرس با و داره، دلهره بود معلوم

 .راستش نمیفهمم رو شما منظور اصال من. باشه باید چی نامه متن_



 :گفت عاصف

 شما هب ای صدمه هیچ. میترسید چرا. کنید صبر کمی. هستید عجول خیلی شما دکتر، آقای»

 «.بزنید حرف چندکلمه قرار فقط. کنید همکاری درست اگر. نمیشه وارد

 :گفتم. میرفت سر کشور اتمی سازمان رییس معاون رفتارای از داشت حوصلم

 که یقتو بدید، تشکیل قراره که الکیه جلس اون پایان از پس عادی خیلی فرداه جلس در شما+

 و دوستان» میگید هست ها اون بین هم عزتی افشین که چندنفری اون به شد تموم جلسه

 تهس قرار که دادند خبر بنده به و زدند نامه سازمان امنیت و حفاظت معاونت محترم، همکاران

 رد االن هم بعضیاتون. باشید درجریان. کنند عوض رو همکاران از چندنفر اتاق های دوربین

 نصب برای میان سازمان حفاظت های بچه آینده چندساعت همین که دارید حضور جلسه این

 .نداره مشکلی و هست شده هماهنگ چون رو ها اون بدید راه لطفا و جدید های دوربین
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 :گفتم دادم ادامه. ..خورده جا اتمی سازمان معاون بود معلوم

 که یوقت. دارم کارت بمون شما میگید عزتی افشین دکتر آقای به میرن، دارن همه که بعدش+

 درمورد ها چهب چون.. باشه جمع بیشتر حواست شما لطفا عزتی دکتر آقای بگید بهش شدید تنها

 دوربین گیدب بهشد. افتاده کار از عزتی دکتر آقای اتاق دوربین گفتند و زدند خصوصی نامه شما

 ارند رسیده جدید های دوربین چون. کنند عوضش و بیان که میکشه طول چندروزی شما اتاق

 جااین از اما طرف یک توضیحاتم اینه هم معاون جناب. میکنند تعویض ها بخش از خیلی در

 ایقآ اتاق های دوربین تا میبره زمان روزی چند کنید تاکید اینکه اونم طرف یک بعدش به

 ...و اسناد به. چیزباشه همه به حواسش بگید بهشون.. کنند عوض رو عزتی

 



 :گفتم. شد شوکه بدجور

 .میکنیم کنترل ما چیزارو همه. نباشید نگران+

.. یستیمن امنیتی و هستیم علمی شخصیت ما چون. میکنم هنگ واقعا اوقات گاهی ولی. دونم می_

 ..بدم انجام اشتباه و کارم نکنه که میشم نگران واقعا میگید که چیزایی این از

 .هست چیز همه به حواسمون ما. نباشید نگران+

 .میدید دلگرمی که ممنونم.. چشم_

 هستند؟ کجا االن عزتی افشین دکتر ببینید کنید بررسی+

 خشب همون در همچنان عزتی افشین دکتر... کرد بررسی و انداخت نگاهی اتاقش مانیتور به

 .بود همکارانش با گفتگو و سرکشی و فعالیت مشغول ۴۱

 :گفتم

 عزتی؟ اتاق داخل لحظه یه ببرید منو میشه+

. نیمک باز سنسور بدون نمیشه و درب. خودشه دست فقط اتاقش سنسور چون. سخته کمی_

 نسورس یدک سازمان امنیت و حفاظت معاونت شخص بگم باید هم موضوع بودن سکرت بخاطر

 ؛هستند هشد تعریف سنسورها تموم چون. بیاره بگیره هست صندوقشون داخل که رو عزتی اتاق

 .دارن قوی و سخت امنیتی کدهای همشون. زد رو ای دیگه سنسور نمیشه یعنی

 دهستن هم اتمی سازمان حراست موقت سرپرست که حفاظت و امنیت معاون به لطفا پس+

 .شما دفتر بیان بگید

 

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ



 

 http://eitaa.com/kheymegahevelayat ✅ �� ایتا در .. ✅
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 معاون کنم، چک و اتاقش برم تا بیارن برامون رو عزتی افشین دکتر اتاق سنسور شد قرار وقتی

 دقیقه هد که اتمی سازمان امنیت معاونت دفتر به زد زنگ بالفاصله اتمی انرژی سازمان ریاست

 هک موضوعی بابت اومدم میکرده خیال لحظه اون نظرم به!! کرد تعجب دید و من تا. اومد بعد

 از بعد. نبود اینطور اما... و کنم مواخذش شده بحث امن های خونه از یکی داخل بینمون قبال

 :گفتم بهش کردم چینی مقدمه کمی اینکه

 ونا. کنه پیدا درز نباید هم جایی هیچ. بگم بهتون رو هست محرمانه که موضوعی میخوام+ 

 !بودیم خدمتتون در قبل دفعه که هست مطلبی همون راستای در بگم میخوام که چیزی

 ست؟ ساخته ازم کاری چه. خب_

 .کنیم بررسی رو مجموعه این کارکنان از یکی اتاق داریم نیاز ما+

 بابت؟_

 موردی ینا. بدید انجام میگیم بهتون که رو چیزی فقط لطفا شما. هستند درجریان دکتر آقای+

 .مونه می باقی ما بین فقط. بره بیرون در این از اون محتوای نباید گفتم االن که

 

 ...سلیمانی آقای اما_

 :گفتم صحبتش وسط اومدم



 یامنیت مسائل که نیددو می بهتر خودتون شما کاظمی، اقای جناب عزیزم، و محترم برادر+

 اجایت رو بنده درخواست و کنید هموار ما برای رو راه این زودتر لطفا. نیست بردار شوخی

 .تشکر. بهتره نکنیم تلف و وقت انقدر. کنید

 چیز که داد توضیح اتمی سازمان امنیت و حفاظت معاون برای کمی هم اتمی سازمان معاون

 یتامن معاون!! کنه همکاری ما با احسن نحو به که هبگذار این روی و تالشش و نیست خاصی

 .بیاره بگیره بود عزتی دکترافشین اتاق برای که رو یدک سنسور اون تا رفت اتمی سازمان

 دش تموم کارمون ما و بره میتونه گفتم امنیت معاون به آورد و سنسور بعد دقیقه ۴۲ وقتی

 ازمانس ریاست معاون به رفت، سازمان امنیت معاونت وقتی. سازمان معاون به میدیم و سِنسور

 :گفتم

 وقتی! وربیند پشت بشینید فقط.. کنید تعطیل رو جلساتتون و کارها تموم اینجا بشین شما+

 جااین که همکارمون به دفترشون، سمت بیان خواستند و کردند خروج ۴۱ بخش از عزتی دکتر

 .کنند مطلع و من تا بگید مونن می

 ...حتما_

 :گفتم بهش. داره استرس بود معلوم قشنگ

 دقیقا؟ میشه کجا عزتی اتاق+

 .۱۱ شماره اتاق! راهرو انتهای راست، دست تر، پایین طبقه دو_

 و کردم ایلمموب به نگاهی تر، پایین دوطبقه رفتم. زدم قدم عادی خیلی و بیرون رفتم شدم بلند

 کترد اتاق سمت برم و بشه کم آمدها و رفت دادم ترجیح بود، شلوغ کمی راهرو. گرفتم وقت

 و فتر تا و ایستادم دقایقی. داشتم محدودیت شدت به چون بودم وقت نگران. عزتی افشین

 ...افتاد اتفاق این دقایقی از پس که بشه کم آمدها

 جلوی بردم و سنسور فورا رسیدم وقتی! عزتی افشین دکتر اتاق سمت رفتم و گفتم اهلل بسم

 و اییدت دکمه. شد روشن سبز چراغ و زد بوق تا سه. داشتم نگه عزتی اتاق بدر کنار دستگاه



 و کردم وارد دادند بهم عزتی دفتر به ورود برای اتمی سازمان امنیت معاونت که رو کدی اون

 .شد باز خداروشکر

 به تا ودمب عزتی افشین دکتر دفتر... و دیوار و در بررسی مشغول! بستم و در فوری داخل رفتم

 وضعیت هک بدم توضیح بده انجام اطالعاتی_فنی اقدامات بیاد عصر برای هست قرار که تیمی

 یقهدق یک حدود.. بزارن کار و ابزار میتونن قسمتی چه در و کجا و هست شکلی چه به اتاق

 .افتاد نم بدِ شانس از افتاد، می نباید که اتفاقی اون بودم، بررسی مشغول و بود گذشته ای

. یآورد بد. بیرون بزن فورا»: نوشت. هست عاصف دیدم آوردم در جیبم از. کرد داص گوشیم

 «.شد خارج ۴۱ بخش از. داره فاصله تو با طبقه یه طرف

 به و میکردم بررسی رو عزتی اتاق دیوار روی تجهیزات و دیوار ثانیه، ده مدت به فورا باید

 وَ  رفتممی سوخت من هم میدید، منو عزتی اگر. بودم گرفته شدیدی قلب تپش. میسپردم ذهنم

 باعث ناشناس شخص یک حضور چون. میشد منتفی همیشه برای بعد به لحظه این از پروژه هم

 .گرفته قرار امنیتی اطالعاتی نیروهای تور در قطعا که بفهمه عزتی میشد این

 دیگه یاچندج و ساعت پشت و کولر باد دریچه تا ایستادم اون روی رفتم گذاشتم صندلی یه

 .میگم بهتون بعدا و دلیلش حاال.. سپردم ذهنم به چیزارو همه فورا. کنم نگاه رو

 وراف و نمونه باقی اون روی کفشم ردخاکی تا کردم پاک آستینم با رو صندلی بالفاصله

 از مترس تمام.. خروج برای عزتی اتاق درب سمت اومدم سریع. قبلیش جای سر برگردوندمش

 پنج. ارچهارب.. بار سه.. دوبار.. بار یک.. زدم و سنسور! ببینه و من عزتی شیناف نکنه بود این

 ...بار

 ...من خدای وای

 .نمیکرد عمل لعنتی سنسور

 ...میلرزه تنم تموم افتم می یادش که هربار

 دفتر اون از باید و نداشتم فرصت اصال.. داشتم بدی استرس. کنم غلطی چه باید نمیدونستم

 استرس استرس. کمتر هم شاید. داشتم فرصت ثانیه ۹۷ اندازه به فقط و فقط. ونبیر میزدم



 هر ود،ب کرده عرق پیشونیم! داشتم حالی چه میفهمیدید تا بودید من جای به باید.. استرس

 و دک کردن وارد اجازه و نمیکرد تایید اما میزدم و سنسنور و میکردم پاکش استینم با لحظه

 !!!نمیداد

 [۴۲.۷۲.۴۲ ۷۷:۱۱] 
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... بوده الکی همش هستیم انتظامی نیروی از گفتم که شب اون میفهمید میدید، و من عزتی اگر

 یه تمیدونس پس! دزدی اومدیم بگیم بخوایم که نبود زندگی محل بود، دفتر اونجا طرفی از

 .دفترش خلدا رفتیم که افتاده اتفاقی

 یک حضور پس میشناسه، خیلیارو میکنه فعالیت باالیی سطح چنین در که عزتی مثل شخصی

 قرار ظرن زیر که میفهمید وَ باشه عادی نمیتونه طبیعتا دیده، و اون بار یک هم قبال که غریبه

 .داره

 شوکی با ات صورتم به زدم سیلی دونه یه همیشه مثل باشم اروم کمی و کنم تمرکز اینکه برای

. باش آروم عاکف» گفتم خودم به! بیام بیرون هیجان حالت اون از کمی میکنم وارد خودم به که

 .«باش داشته آرامش. کن فکر فقط. نیست هیچچی و خودت کن کنترل

 .بود ثانیه سی زیر اتفاقات این تموم اما میخونید، خط ۹۷ شما عزیز، مخاطبان

 پیامک دریافت صدای. داشتم زمان دیگهه ثانی ۴۲ فقط. اومد بیرون از زدن سنسور صدای

 ...بود عاصف... گوشیم به کردم نگاه. خورد بوق تک یه و اومد در گوشیم

 :پیام متن



 تورو عاکف. نمیای بیرون چرا. داخل میاد داره.. دفترشه دربِ پشت یارو. المصب کجایی»

 و خودت تو بندازم، راه دعوا یکی با روراه داخل دفترش سمت میام دارم من! بیرون بیا خدا

 «!بیرون بکشون

 .نداشتم زمان دیگه... بود اشتباه که شد عاصف پیامک درگیر وقتم از ثانیه پنج

 ...ثانیه۲/ ثانیه ۴۷/ ثانیه ۴۴/ ثانیه ۴۹

 صورتش هب بزن و کن حمله عزتی به شد باز اتاق درب یا. بگیر تصمیم عاکف میگفتم خودم با

 گم یا ،هرعناوینی با میکرده سرقت داشته اتاقش از همکار یه کنه خیال بعدا و نبینه، ور تو تا

 .بیرون شو

 ...میزدم حرف خودم با و میکردم فکر هزارجور میگذشت که ای هرثانیه

 ثانیه ۲/ ثانیه ۱/ثانیه ۰

 .داخل اومد. بجمب عاکفففففف میگفتم هی دلم ته

 سرویس زج.. میگرفتم تصمیم باید فورا. سایلنت روی ذاشتمگ رو گوشی... نداشتم راهی دیگه

 سمت رفتم فورا.. نداشتم شدن مخفی برای رو ای دیگه جای عزتی دکتر اتاق درون بهداشتی

 و یبهداشت سرویس کف زدم شیرجه غریق ناجی یه عین و کردم باز و در. بهداشتی سرویس

 ثانیه دچن همچنین و اتاق ورودی درب دنش باز صدای شد، بسته که در. بستم درو پا با محکم

 .اومد شدنش بسته صدای بعدش

 و خودم یدمکش عمیق نفس چندتا. میزدم نفس نفس تند تند. ایستادم در پشت شدم بلند فورا

 یرونب زدنم نفس صدای وقت یک تا بود حواسم. شد جمع خیالم کمی خداروشکر. کردم کنترل

 یطور. داخل نیاد وقت یک میکردم خدا خدا. داشتیبه سرویس درب به چسبیدم محکم. نره

 هب در شدن قفل صدای نکنه که بودم نکرده دقت اینقدر عمرم توی که کردم قفل و در آروم

 .برسه گوشش



 نوزه اما شد، جمع حدودی تا خیالم و کشیدم راحتی نفس شد، جمع در بابت از خیالم وقتی

 عاصف هب گرفتم و گوشیم. بهداشتی سرویس اخلد بیاد بخواد عزتی دکتر نکنه داشتم دلهره

 :زدم پیام

 :پیام متن

 

 به. .دستشویی داخل کردم گیر کنم؟ خودم و تو سر به باید خاکی چه!!! الدوله احمق جناب»

 و این هبکش بگیره ای بهانه یک به دفترش از و مرتیکه این خدمت بزنه زنگ بگو دکتر اون

 «.بیرون

 :داد پیام عاصف

 «.یاوک»

 .مار زهر و اوکی گفتم لب زیر

 صدا به دفترش تلفن صدای گذشت، دقیقه چند. میکنه چیکار اتاقش درون داره عزتی نفهمیدم

 :مینویسم براتون میرسید صدا و شنیدم که جایی تا و صحبتاش. اومد در

 ما؟ حمتایز اب میکنید چه. شاءاهلل ان هستید خوب. دکتر آقای چطورید. به به.. بفرمایید. سالم»

 هتونب.. شلوغه واقعا سرتون.. میدونم چرا.. نمیگیرید تحویل مارو دیگه شدید معاون وقتی از

 .چشم چشم.. عزیزید شما.. نه که چرا.. قربان بله. بله بله. آها. دارم وقت من بله.. میدم حق

 از ندار فیوژهاسانتری بعضی اما ؛خوبه وضعیت بله. بودم ۴۱ بخش در اتفاقا. رسیدم االن همین

 اتشقطع بعضیا. کنیم عوضشون باید که جلسه اون در بودم کرده عرض بله.. افتن می کار

 تعمیر و اتشقطع بخوایم میکنه پیدا مشکل که سانتریفیوژی نیست صالح اصال که دارن مشکل

.. بله... یمکن جدیدترها نصب به اقدام و بشن جمع باید نظرم به.. کنیم استفاده دوباره و کنیم

.. شمچ چشم. خدمتتون میرسم االن.. نه که چرا.. حتما. نمیخورن درد به بنظرم.. بله آها.. درسته

 «.خدانگهدارتون



. ویسسر بیاد نشه واجب یا نکنن کار بد هاش کلیه و شکمش میکردم خدا خدا. شد جمع خیالم

 :داد پیام عاصف بعد دقیقه چهار سه. کشیدم راحتی نفس. نیومد خداروشکر

 میره داره هم سازمان ریاست معاون. ۴۱ بخش رفته مجددا. میبینمش دوربین از دارم. بیرون بیا»

 .«اونجا

 شیناف اتاق اصلی درب همون بود مونده. بیرون زدم و کردم باز رو بهداشتی سرویس در قفل

. دبو دهنش باز درون از و بود کرده اسیر و من که دری همون. کشیدم دردسر همه این که عزتی

 ازمب زدم، بار سه دو. چیه مشکلش نفهمیدم. نشد باز اتاق درب هم باز اما زدم و سنسور مجددا

 :دادم پیام عاصف به. نشدم موفق

 «دارم وقت چقدر»

 «بیام؟ نیازه پس؟ میکنی چیکار داری.. بیای زوتر کن تالش اما ؛نمیدونم»

 [۴۲.۷۲.۴۲ ۷۷:۱۱] 
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 .ونبیر میزدم اتاق اون از فورا باید. سپردم ذهنم به چیزاروه هم مجددا.. کردم اتاق به نگاه یه

 زا داشتم، که زیادی های شیطنت بخاطر که روزی یاد. افتادم بچگیام یاد عملیات وسط اما

 ور همه میخواستم. کردم قفل و درب و شدم مخفی اتاقم داخل رفتم و کردم فرار مادرم دست

 خانواده یوقت. داخل اون کنم گیر ممکنه و خرابه قفل نمیدونستم اما ؛نکنند پیدام تا کنم اذیت

 بچگی معال همون در. کنن کاری نمیتونستن اما کنند بازش تا میکردن تالش بیرون از فهمیدند

 :بودم گفته بهشون اتاقم در پشت از

 .«میشه باز یازهرا میگم و میفرستم صلوات من االن... نکنید تالش»



 دمچرخون و قفل و یازهرا گفتم بعدش فرستادم صلواتی. شد هم طور همین که یادمه دقیقا

 نافشی دکتر اتاق داخل در دار و گیر همون وسط حتی. شد باز اتاقم در راحتی به که دیدم

 ازب حجرشون درب که ودب سهله مسجد در میکنم فکر که افتادم بزرگان از یکی یاد عزتی

 ادرم نام چرا گفت دوستش به خدا ولی اون. موسی مادر یا گفت دوستانش از یکی نمیشد،

 .شد باز حجره درب و گفت یازهرا. ببر و هستم سید که من مادر نام موسی؟؟

 بورع ذهنم از ثانیه یک اندازه به باد و برق عین که افتادم چیزا این یاد دار، و گیر اون وسط

 .زهرا حضرت مادرش و زمان امام به کردم توسلی همیشه مثل. کرد

 .«یثینیاغ فاطمه یا موالتی، یا»: گفتم و زدم صدا دلم ازته بار این. نشد باز زدم و سنسور مجددا

 باشه، دهز و تایید از پس رمز و سنسور بیرون از یکی انگار اینکه عین اما نشه، باورتون شاید

 رو راهرو داخل تا بیرون آوردم و سرم آروم. کشیدم راحتی نفس. شد باز عزتی دکتر اتاق در

 .بستم و در بیرون اومدم نیست خبری دیدم و کردم بررسی که دقیق. کنم چک

 طبقه وارد یوقت. اتمی سازمان معاونت دفتر سمت به باال طبقه رفتم فورا.. آسانسور سمت رفتم

 ویت. میکنند گفتگو باهم دارند سالن داخل ازمانس معاون و عزتی دکتر دیدم شدم نظر مورد

 !!!نرفتن هم شاید یا!! برگشتن ۴۱ بخش از زود چقدر گفتم دلم

 داخ خدا. بود معاون اتاق داخل که افتادم عاصف فکر به بودم شده قایم کنار یه که همینطور

 و میشناخت و عاصف عزتی که چون. اتاق داخل نبره رو عزتی دکتر سازمان، معاون میکردم

 عزتی خداروشکر و شد تموم حرفاشون چنددقیقه از بعد. نداشت خبر موضوع این از معاون

 .دفترش داخل رفت هم معاون رفت، هم

 سازمان معاونت دفتر سمت رفتم شده، خارج طبقه از عزتی افشین دکتر شد جمع خیالم وقتی

 عاصف دیدم داخل رفتم. داخل از دکردن باز برام درو در، به زدم تا دو.. بود اونجا عاصف که

 :گفتم اتمی انرژی سازمان معاونت به. ایستاده

 رفت قتیو. برخورد بهش گفتم که اینطور «.باشید داشته تشریف بیرون لحظه یه زحمت بی»

 :گفت عاصف بیرون،



 شده؟ چیزی عاکف آقا_

 به مزد بدارآ چک یه عاصف سمت برگشتم هویی یه بعد چندثانیه.. بود عاصف به پشتم

 بعد ومدنی باال و شد قطع نفسش لحظه یه که دیوار به زدمش محکم گرفتم و یقش و صورتش

 :گفتم گرفتم، و گردنش محکم اینبار .کردم بلندش گرفتم رو یقش مجددا. زمین خورد

 و پات تا سر بزنم نکبت؟.. هااااا میسوخت؟ داشت پروژه فهمیدی شد؟ چی فهمیدی.. االغ+

 کور اتمی سازمان رییس معاون گذشت؟ گوشمون بیخ از خطری چه دونی می ها؟؟؟ ؟).....( 

 که کاربودی تازه میاد؟ داره عزتی ندیدی بودی؟ کور هم تو میاد، داره عزتی ندید بود

 با مگه کردن؟ نصب من عمه شوهر و عمه برای رو ۴۱ بخش در دوربین تا سی نمیدونستی؟

 نمیدی؟؟؟ جواب چرا.. عوربیش هستم تو با آشغال؟ نیستم تو

 می باال سختی به نفسش دیواره سین به زدمش محکم اینکه بخاطر و میکرد نگام فقط عاصف

 نقدرا!! میشد بسته چشماش داشت گرفتم و گلوش چون منم و افتاده خس خس به دیدم. اومد

 :گفتم... میدادم فشار و گلوش دستم کف با و، فکش انگشتام با که بودم عصبی

 مغز لش معاون این به نمیفهمیدی هم احمق تویه بگیره، رو عزتی جلوی باید نمیفهمید معاون+

 یکی ایدب نمیفهمیدی اتاقش؟ سمت نیاد بگیره کار رو عزتی مخ و سالن داخل فورا بره تا بگی

 معاون اون اب تورو چی برای پس. لعنتییییی بزن حرف دِ بگیره؟ وقت تا بزنه حرف اون با بره

 ...هستم تو با.. هااااا بمونی؟ دوربین پشت اینجا گذاشتم اتمی انسازم

 [۴۲.۷۲.۴۲ ۷۷:۱۱] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 پنجاهم_قسمت#

 قلبی ایست داره دیگه کردم احساس. میزد نفس نفس داشت طور همین عبدالزهراء عاصف

 روی مکرد پرتش و صورتش توی زدم چک یه. دادم جر و کشیدم محکم و پیرهنشه یق.. میکنه

 .صندلی



. خدا آی.. خدا آی میگفت آروم و میزد نفس هی هم عاصف میزدم، نفس نفس داشتم خودم

 هب و ریختم براش آب لیوان یه فورا میره، بین از داره و خیطه اوضاع دیدم......... آی. خدا آی

 .بخوره تا دهنش داخل ریختم زور

 یعنی برد، زمان دقیقه ده میگم اینکه. اومد باال نفسش کم کم اینکه تا شت،گذ ای دقیقه ده شاید

 تدس. داره وجود مرگ امکان لحظه هر یعنی کشیدن نفس زور به دقیقه ده. رفت مرگ پای تا

 .میزنه تند تند همچنان دیدم قلبش ضربان روی گذاشتم

 :گفتم بهش شد، آروم که کمی

 .بریم شو بلند+

 :گفت آروم خیلی.. یزدم حرف سختی به

 .عاکف برات متاسفم_

 وقتی. رونبی بریم تاماهم داخل بیاد کنه باز درو سنسورش با بیرون از معاون تا در به زدم چندتا

 :گفت دید و لباسش و عاصف صورت رنگ داخل اومد

 .ایشون شدن مریض.. شده چیزی_

! یرونب رفت دفترش از فورا و اتمی سازمان معاون به زد طعنه یه بگه چیزی اینکه بدون عاصف

 :گفتم اتمی سازمان معاون به

 هویی یه دیوار، درو به میزنن اینطور و خودشون گاهی.. هستند مریض کم یه ایشون بله+

 نیاد هویی یه معلق اجل مثل عزتی تا باشه خودتون کار به سرتون شما. میشه چپ چشماشون

 .خداحافظ. عزتی دکتر دفتر زخرفم سنسور اینم بفرمایید. کارش اتاق سمت

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ



 

 http://eitaa.com/kheymegahevelayat ✅ �� ایتا در .. ✅
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 داخل رفته احتم گفتم باخودم. شد غیب کِی نفهمیدم. ندیدم و عاصف اما راهرو داخل اومدم

 بهش. تهنشس فرمون پشت که دیدم رو سیدرضا فقط اما پارکینگ رفتم. هست منتظر و ماشین

 :گفتم

 کجاست؟ عاصف+

 نبودید؟ باهم مگه. ندیدمش_

. دهمی تماس رد دیدم اما بهش زدم زنگ آوردم در جیبم از و گوشیم.. نکردم حرفش به توجهی

 «.ربگی و عاصف موبایلت با»: گفتم سیدرضا به. ددا تماس رد بازم زدم زنگ دیگه بار دو

 سازمان اصلی مرکز از و شدم ماشین سوار. شدم بیخیال. نداد جواب عاصف اما زد، زنگ اونم

 .بیرون زدیم کشور اتمی

 :حدید به زدم بیسیم

 ...عاکف/حدید حدید+

 .درخدمتم حاجی_

 موقعیت؟+

 .سوژه کار محل خروجیِ و ورودی به مشرف_

 دیدی؟ بیرون اومد االن که رنگ سفید مِگان خودروی+



 دنبالش؟ برم. میره داره بیرون اومد بله_

 :گفتم.. بیرون آوردم ماشین شیشه از و دستم

 .داریم دعا التماس+

 بودید؟ شما عه_

 .بودن ناپلوئونی جان دایی..نه+

 .حاجییی مخلصیم_

 .یاعلی. خداقوت! بیرون میاد دیگه ساعت ود یکی احتماال. باشه موارده هم به حواست+

 بود ادهد عاصف که بدی گافی و اومده پیش اتفاقات به فقط اداره، مسیر در..اداره سمت رفتیم

 :دادم پیام عاصف به که بودیم اداره نزدیک. میکردم فکر

 ندممیب روت به و چشمم همیشه برای نیومدی. اومدی که دفتر اومدی اگر دیگه ساعت نیم تا»

 «.هادی حاج دست میدم مستقیما بعدش مینویسم و گزارشت و

 :داد پیام

 .«میفهمی بعدا دادم و گزارشت منم. بکن میخواد دلت که هرکاری برو»

 به زدم زنگ بود ناشناس خط یه که اداره دفتر تلفن از.. دفتر رفتم فوری اداره رسیدیم وقتی

. بده جواب میخوره زنگ کاریش خط چون بود مجبور اونم. عبدالزهراء عاصف کاری خط

 :گفتم داد جواب وقتی

 کجایی؟؟+

 .نشستم خودم قبر سر_

 .میارم هم خرما. بیام منم بگو+

 .نکرده الزم_

 !بازیارو بچه این کن تمومش. داریم کار کلی اداره بیا بگیر هستی هرجایی+



 دداری که اونایی آی کنید؟ ولم میشه خوبه؟ حاال سیستم، این داخل اومدم خوردم گه من آقا_

.. مشد خسته.. برم سیستم این از میخوام. اومدم کردم غلط من آقاجون! و من صدای میشنوید

 جون ظامن و مردم این امنیت برای ملی، امنیت برای روز شبانه هر دارم وقتی کنم تحمل نمیتونم

 ،همکارم اونوقت ببینم، یضهمر که و مادرم نمیرم هم ماه سه هر حتی میزنم، دو سگ و میکنم

 ...دلگ و مشت زیر بگیره منو بیاد محترمه برام که کسی بچگیام، رفیق الگوم، برادرم،

 رو گوشی و کردم قطع و تماس کرده، قاطی کنتورش و ریخته هم به بدجور عاصف دیدم

 ارکپ یه اداره نزدیک. اداره از بیرون زدم کردم پر ساعتی مرخصی برگه یه. میز روی انداختم

 ذشتهگ اتمی سازمان اتفاقات از ای خرده و یکساعت که این با..نشستم اونجا رفتم که داشت

 به. دممیبر لذت و میخورد صورتم به خنکی نسیم. بود عرق خیس سرم و بدنم همچنان اما بود

 میخواست دلم بودم، شده متحمل رو روحی و جسمی فشار بس از. بودم خمار و خسته شدت

 .بخوابم بگیرم صندلی روی پارک ونهم داخل

 خورد بوق چندتا. خانومم به زدم زنگ.. کنم چیکار عاصف موضوع برای که کردم فکر نشستم

 :داد جواب

 خوبی؟. محسن سالم_

 چطوری؟ تو. ممنونم. سالم+

 کجایی؟! خوبم.. خداروشکر_

 دیگه باهم کم یه اینکه به رمدا نیاز. ببینمت حتما میخوام زهرا، فاطمه. اداره نزدیک جایی یه+

 .باشیم

 .بهت میرسونم و خودم سریع االن کجایی بگو بیام؟ من میخوای. عزیزم چشم_

 .میدم خبر بهت کن صبر کم یه. نمیدونم+

 !داستانیه؟ چه میدم خبر بهت و میشه چی ببینم دیگه ؟!و هم ببینیم نمیگی مگه. وا_



 بیای مکن هماهنگ باید یا خونه، بیام خودم باید یا! اآلن نمیکنه کار مخم اصال! فاطمه نمیدونم+

. ببینیم و هم چنددقیقه امن های خونه از یکی بیای کنم هماهنگ رییسمون با باید یا. اداره دفترم

 !شدم گیج اصال. کارم محل بیای نمیاد خوشم. ادارمون بیای نمیخوام طرفی از

 .میدونی صالح جور هر. باشه_

 کنی؟ شارژم تا من با بزنی حرف کم یه میشه+

 :گفت و خندید

 میگی؟ و راستش بپرسم ازت سوال یه قبلش اما! نمیشه چرا. عزیزم آره_

 زهرا؟ فاطمه+

 من. گفتم دروغ بهت کی من بگی میخوای.. بگی میخوای چی االن میدونم من محسن، ببین_

 و همیش چت که نمیگی من هب رو حقیقت گاهی اما زمینی، روی مرد راستگوترین تو میدونم

 ربونتق نیست اینطور اصال نه میگی، دروغ که نیست معنا این به این! میریزی هم به انقدر چرا

 اما شنوایی گوش همه برای تو. نمیگی رو موضوع اصل و نمیزنی حرف من با اینه منظورم. برم

 ..یبینیم که اییکابوس از شبا باید من. بشنوه و حرفات یکی که نخواستی خودت وقت هیچ

 :گفتم کردم قطع و حرفش خوردم؛ تکونی یه گفت و این تا

 همه نیست نیازی. خوبم میکنم صحبت تو با االنم. بشه خوب حالم زدم زنگ من فاطمه+

 .بگذریم. بگم بهت چیزارو

 رچیه اآلن من. کرده تو عاشق منو که هست بازیات دیکتاتور همین. من زورگوی شوهر باشه_

 .میزنی و خودت حرف وت بگم

 کردی؟ درست چی ناهار فاطمه،+ 

 !بیرون برم دوستم با امروز که گفتم منم! خونه بیای نیست معلوم که تو_
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 کی؟ با+

 .بیاد هم مریم کاظم حاج دختر احتماال. بیتا همراه_

 .دارم ارتک ببینمت میخوام. بیرون بریم دنبالت میام یا خونه، اممی من یا کنی؟ کنسل میشه+

 نسلک رفتنمون میگم میدم پیام هردوتا به االن همین. برام داری اولویت تو. نشه چرا! حتما آره_

 .شده

 .میام دیگه ساعت نیم تا شو آماده بعدشم بزار، درجریان اونارو پس+

 .منتظرتم. دارم دوست. عزیزم باشه_

 زدم رو خونه زنگ رسیدم وقتی. خونه رفتم و گرفتم دربست ماشین یه شدم، خارج پارک زا

 :گفت داد جواب و آیفون فاطمه

 باال؟ میای یا پایین، بیام محسن_

 خودت؟ نظر+

 نیست مه نیازی. میزنیم حرف باهم بعدشم و میخوریم میکنم درست چیزی یه باال بیا میگم من_

 .بیرون بریم

 .باال میام کن باز درو بزن و آیفون دکمه. باشه+

 :گفت دید منو تا. بود منتظرم در جلوی فاطمه. باال رفتم آسانسور با بعد داخل رفتم. شد باز در

 شکلیه؟ این چرا صورتت و سر. تو ای خسته چقدر اوه، اوه. سالم_

 .داخل برو. سالم+

 زدم، روم و تدس به آبی یه سرویس خلدا رفتم مستقیم. گرفت و کیفم. بستم درو داخل رفتیم

 :گفتم خانومم به. اوپن پشت صندلی روی نشستم اومدم بعدش

 .کنی درست خاصی چیز ناهار برای نیست نیاز. میخوریم بزن نیمرو یه فاطمه+

 .میکنم درست چیزی یه بزار. نیست ناهار برای که نیمرو خب_



 حرف باهات میخوام. دارم کارت بشین بیا الاص. میکنه کفایت بزنی نیمرو همون. نیست مهم+

 .شو بیخیال غذارو فعال. بزنم

 ونهآشپزخ اوپن اونطرف روبروم صندلی روی اومد فاطمه. بودم خسته کلمه حقیقی معنای به

 :گفت نشست

 ای؟ ریخته هم به انقدر چرا شده؟ چیزی میشنوم، من جان، محسن بگو_

 .بگم چطوری راستش+

 :گفت مآرو زهرا فاطمه

 شده؟ طوریش کسی. افتاده اتفاقی محسن_

 .نشده طوریش کسی اصال.نه نه+

 ای؟ آشفته انقدر که چیه پس خب_

 .کنی حلش میتونی تو فقط هست، موضوعی یه راستش+

 هست؟ چی_

 .میشه ادارمون به مربوط+

 .کنم حل مبخوا طویلی و عریض اون با تورو اداره مشکل که مملکتم ٔ  چیکاره من. خدا یا_

 ورگ توی منم اجداد بدن و سر کنار، به من میاد ادارت اسم وقتی. محسن شو بیخیال من جون

 .میلرزه

 .عه. میکنی شلوغش چرا آخه من، عزیز+

 :گفت و خندید

 نای فقط تو .. کانال از. چیه نمیدونم رو ای آی سی با موساد فرق هنوز من کن باور محسن_

 یبعض میزاره آموزشی کالس نیروها همسران برای ادارتون که هم گاهی از هر و میخونم چیزارو

 .میگیرم یاد چیزارو



 :گفتم. حرفش از گرفت خندم خودم

 .نتونی که نیست خاصی موضوع میگم.. میاری در بازی وروجک انقدر چرا+

 حداقل؟ چیه بگو بهم خب_

 بگم؟+

 .منتظرم.. آره_

 :گفتم کردم مکث یا چندلحظه.. پایین انداختم و سرم

 ...که رفتیم ماموریتی یه عاصف با امروز بخوای، و راستش+

 من دور .محسن بگم چیزی مادرش به نمیتونم من افتاده؟ اتفاقی عاصف آقا برای. یاپیغمبر_

 .بکش خط رو یکی

 زودی؟ میکنید هول انقدر چرا اینطورید؟ زنا شما چرا بزنم؟ حرفامو میزاری+

 هک معلومه خب میدی تاب و آب داری تو که اینطور ای، ریخته هم به تو که راینطو باباجان_

 .شده چیزیش یه عاصف

. چینب فلسفه بشین بعد بزنم حرف من بزار دقیقه دو قسم اسمت به تورو. زهرا فاطمه وای+

 .میره نمی نگیره و عزراییل جون تا عاصف این باشه، جمع خیالت

 !امروز شدی بداخالق چقدر نمیدونم. یگمنم چیزی دیگه. ببخشید. باشه_

 :گفتم ناراحتی با... کردم سکوت ای چندلحظه مجددا

 .شد بلند عاصف روی دستم امروز من فاطمه، راستش+

 :گفت زد، زُل چشمام به تعجب با خانومم

 تفاقاتشا و شغلت به کاری اصال. بعیده تو از شده؟ بلند عاصف روی دستت تو واقعا! محسن_

 !عاصف؟ چرا اینه حرفم فقط. رمندا



 تموم. درک به و کنار به ها اینه هم. بود زندگی و مرگ بحث بخدا. شد چی نفهمیدم واقعا+

 تیم وزیر شبانه زحمات چندهفته میکردم اقدام دیرتر چندثانیه اگر که بود این برای ناراحتیم

 میدادم، نجاما دیرتر و کارم اگر یهچندثان که بود این برای شدنم عصبانی. رفت می فنا باد به من

 ...!و من دهن اداره و میسوختند افراد و پروژه

 روبروم. آورد گرفت من برای و خودش برای نوشیدنی یه یخچال از رفت شد بلند خانومم

 :گفت ایستاد

 کنم؟ کار چه باید من االن. محسن بگم چی نمیدونم_

 باهم هست، ما محرم خونه قائله، زیادی رزشا برات و میدونه خواهر یک عین تورو عاصف+

 .خونمون بیاد کنی دعوتش و بزنی زنگ بهش میخوام. هستیم صمیمی

 نمیزنی؟ زنگ خودت چرا_

 .هزار۴۷ به چسبیده امروز اتفاق از بعد مخش آمپر اما ؛کردم کارو این+

 داری؟ انتظاری چه من از. دیگه نمیشه پس. اوه اوه_

 .میخوره بر بهم نمیشه نگو+

 [۴۱.۷۲.۴۲ ۹۹:۴۱] 
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 گفت ار،هز ده به چسبیده مخش آمپر االن که هست عصبی انقدر عاصف گفتم فاطمه به وقتی

 :گفتم... زد زنگ بهش فعال نمیشه پس

 ماومد که هستم ماموریت وسط االنم همین. ندارم زمان من فاطمه. میخوره بر بهم نمیشه نگو+

 .میترکونم الو باهات دارم



 :گفت زدو لبخندی فاطمه

 .شد هم الوی چه.. معلومه آره_

 .اینجا بیارش بهش بزن زنگ بگیر+

 باز دستم من! داغه کلش االن که این تو، قول به آخه بهش؟ بگم چی من جان محسن خب_

 اآلن هک اتفاقی اون با اینجا؟ بیاد بگم بهش ای بهونه چه با من بعدشم. اوضاع این با نیست

 مرد نمنمیتو که من مهمتر همه از. خونمون بیاد نمیشه پا که اینجایی تو بفهمه اون اگر افتاده،

 وقت یچه نیستی تو میدونه عاصفم آقا پس. خونه داخل بیاد بگم نیستی تو وقتی و نامحرم

 .نمیاد

 خوامب اگر من .کنم توجیهت دوساعت بخوام که ستمنی موقعیتی در من. کن درک جان، فاطمه+

 روی از و عاصف رد دقیقه دو از کمتر تا بگم اداره های بچه از یکی به االن همین میتونم

 قتیو. میزنم و عاصف رد دارم چرا که میشه حساس سیستم. نیست صالح به اما ؛بزنه خطش

 اون. برامون داره بدی تبعات که زد حرفایی سری یه دیوانه اون زدم، زنگ کاریش خط به

 برای هم خودش، برای هم زد، که حرفایی اون. میشه شنود داره چهارساعته و بیست خطش

 حاج یا ظمکا حاج به و گزارشش سیستم طبیعتا. خودش برای بیشتر البته. میشه دردسر من

 ...میرسونه هادی

 :تمگف... آورد گرفت کیفش داخل از و گوشیش رفت شد بلند خانومم

 گرا بهت من که بفهمه ممکنه چون.. بده جواب تا بزنیم گولش باید که کن دقت زهرا، فاطمه+

 .دادم

 :گفت خندید فاطمه

 .امنیتی مامور شدم منم ؟ کنم چیکار االن بفرمایید قربان خب_

 .گممی بهت چیزی یه میبینی بعدا. ندارمااا شوخی حوصله اصال باشی؟ جدی کم یه میشه+

 :گفتم بهش... شد ناراحت رفتارم از خیلی مخانوم



 .میده جواب چی ببین. بگیر ازش و من سراغ بده پیام عاصف به+

 .داد پیام عاصف شخصی خط به فاطمه

 :پیام متن

 نچو کنم، صحبت باهاش باید نداری؟ خبر من زندگی از خوبی؟. داداشی سالم عاصف، آقا»

 «!و مطلب برسون بهش باهمید اگر. اومده پیش واجبی کار

 هک بودم ریخته هم به خیلی. نداد جواب گذشت دقیقه بیست. نداد جواب گذشت دقیقه ده

 :گفتم فاطمه به. شدم اینچنینی موضوعات درگیر ماموریت وسط

 پیام راشب که نفهمیده ممکنه همین برای باشه، جیبش داخل گوشیش شاید بهش، بزن زنگ یه»

 «.اومده

 داد جواب اگر. بزن زنگ دوباره»: گفتم فاطمه به. نداد جواب اما ؛عاصف به زد زنگ فاطمه

 .نداد جواب بازم عاصف اما ؛زد زنگ فاطمه.« بلندگو روی بزارش

 دتش از وَ آشپزخونه اوپن سنگ روی بودم گذاشته و سرم که همینطوری گذشت، ربعی یک

 .اومد رد صدا به خانومم گوشی پیامک دریافت صدای میزدم، چرت خستگی

 :گفت خانومم

 ..داده پیام عاصف آقا_

 :گفتم کردم بلند و سرم فورا

 .میگه چی ببین کن بازش+

 .صبرکن چندلحظه_

 :گفت داد ادامه خانومم

 مشغول یجای من. نیستیم باهم. خبرم بی ازش. خوبی. گلم آبجی سالم» میگه داده پیام عاصف_

 «.میرسونم بهش و پیغامت!! !و زندگیییتون دیدمش وقت یک اگر. کارم



 :گفتم خوند برام و پیام وقتی

. بزنم حرف باهات میخوام موضوعی یک درمورد. ببینمت میخوام بگو بده، پیغام بهش فاطمه+

 .میگه چی ببین

 !کنم؟ چه/کنم چه به افتادی حاال و مردم پسر زدی. محسن تو دست از امان_

 .بود حقش+

 .که نبوده عمدی بوده، سهوی کرده اهیاشتب اگرم. داره گناه خب_

 هست ما دست آدم میلیون ۲۷ جون. شهمی محسوب اشتباه آخرین اشتباه اولین ما کار توی+ 

. نکن بحث من با بعدشم. بخوره ضربه کشور امنیت اون امثال و عاصف حماقت با نیست قرار

 .تمام. بده انجام رو گفتم بهت که کاری

 .بزن منم بیا_

 :گفتم بوسیدم و پیشونیش سمتش، رفتم دمش بلند

 ونشبکش رو پسره این و بزن زنگ... انقدر مخم روی میری چرا خوبه؟ حاال... کردم اشتباه من+

 هم اکفع. کنند نصبش بیان میخوان اومده، ای وسیله یه بگو. اداره ببرمش بگیرم تا اینجا،

 .اینجا بیا ساعت نیم میتونی اگر نیست،

 چرا... داره خواهر داره، پدر داره، برادر عاکف زنه که نمیگه خودش با و ست هبچ اونم بعد_

 اینجا؟؟ بیا میگه من به

 .همین. بده انجام میگم که کاری فقط. نکن بحث من با پدرت اون جون+

 بزار دهدا جواب که حاال. نکرده خلق تو از تر دیکتاتور خدا. کردنی بازی فیلم استاد یعنی_

 .کرد میشه چیکار ببینم هشب بزنم زنگ

 دخور بوق چندتا...بلندگو روی گذاشت صدارو.. عاصف شخصی گوشی به زد زنگ فاطمه

 :گفت فاطمه.. داد جواب عاصف

 .خوبی عاصف داداش سالم+



 ؟ ما زحمتای با میکنید چه چخبر؟ خوبی؟ شما.. گلم خواهر سالم_

 یک دودح االن اما دارم، آبجی یه میگفتی دیمیز ما به سری یه قدیما کجایی؟ معلومه. قربانت+

 .خونمون نیومدی که میشه ماه

 ...دارم کار خیلی.. گرفتارم بخدا_

 :گفت فاطمه.. مطلب اصل سر بره.. حرفارو این کنه ول زدم اشاره فاطمه به

 خوبه؟ پدرت بهتره؟ مادرت+

 .خداروشکر. خوبن اوناهم_
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 کی؟ با+

 .بیاد هم مریم کاظم حاج دختر احتماال. بیتا همراه_

 .دارم ارتک ببینمت میخوام. بیرون بریم دنبالت میام یا خونه، میام من یا کنی؟ کنسل میشه+

 نسلک رفتنمون میگم میدم پیام هردوتا به االن همین. برام داری اولویت تو. نشه چرا! حتما آره_

 .شده

 .میام دیگه ساعت نیم تا شو آماده بعدشم بزار، درجریان اونارو پس+

 .منتظرتم. دارم دوست. عزیزم باشه_

 زدم رو خونه زنگ رسیدم وقتی. خونه رفتم و گرفتم دربست ماشین یه شدم، خارج پارک از

 :گفت داد جواب و آیفون فاطمه

 باال؟ میای یا پایین، بیام محسن_



 خودت؟ نظر+

 نیست مه نیازی. میزنیم حرف باهم بعدشم و میخوریم میکنم درست چیزی یه باال بیا میگم من_

 .بیرون بریم

 .باال میام کن باز درو بزن و آیفون دکمه. باشه+

 :گفت دید منو تا. بود منتظرم در جلوی فاطمه. باال رفتم آسانسور با بعد داخل رفتم. شد باز در

 شکلیه؟ این چرا صورتت و سر. تو ای خسته چقدر اوه، اوه. المس_

 .داخل برو. سالم+

 زدم، روم و تدس به آبی یه سرویس داخل رفتم مستقیم. گرفت و کیفم. بستم درو داخل رفتیم

 :گفتم خانومم به. اوپن پشت صندلی روی نشستم اومدم بعدش

 .کنی درست خاصی چیز ناهار برای نیست نیاز. میخوریم بزن نیمرو یه فاطمه+

 .میکنم درست چیزی یه بزار. نیست ناهار برای که نیمرو خب_

 حرف باهات میخوام. دارم کارت بشین بیا اصال. میکنه کفایت بزنی نیمرو همون. نیست مهم+

 .شو بیخیال غذارو فعال. بزنم

 ونهآشپزخ اوپن رفاونط روبروم صندلی روی اومد فاطمه. بودم خسته کلمه حقیقی معنای به

 :گفت نشست

 ای؟ ریخته هم به انقدر چرا شده؟ چیزی میشنوم، من جان، محسن بگو_

 .بگم چطوری راستش+

 :گفت آروم زهرا فاطمه

 شده؟ طوریش کسی. افتاده اتفاقی محسن_

 .نشده طوریش کسی اصال.نه نه+

 ای؟ آشفته انقدر که چیه پس خب_



 .کنی حلش میتونی وت فقط هست، موضوعی یه راستش+

 هست؟ چی_

 .میشه ادارمون به مربوط+

 .کنم حل بخوام طویلی و عریض اون با تورو اداره مشکل که مملکتم ٔ  چیکاره من. خدا یا_

 ورگ توی منم اجداد بدن و سر کنار، به من میاد ادارت اسم وقتی. محسن شو بیخیال من جون

 .میلرزه

 .عه. میکنی شلوغش چرا آخه من، عزیز+

 :گفت و خندید

 نای فقط تو .. کانال از. چیه نمیدونم رو ای آی سی با موساد فرق هنوز من کن باور محسن_

 یبعض میزاره آموزشی کالس نیروها همسران برای ادارتون که هم گاهی از هر و میخونم چیزارو

 .میگیرم یاد چیزارو

 :گفتم. حرفش از گرفت خندم خودم

 .نتونی که نیست خاصی موضوع میگم.. میاری در زیبا وروجک انقدر چرا+

 حداقل؟ چیه بگو بهم خب_

 بگم؟+

 .منتظرم.. آره_

 :گفتم کردم مکث ای چندلحظه.. پایین انداختم و سرم

 ...که رفتیم ماموریتی یه عاصف با امروز بخوای، و راستش+

 من دور .محسن بگم چیزی مادرش به نمیتونم من افتاده؟ اتفاقی عاصف آقا برای. یاپیغمبر_

 .بکش خط رو یکی

 زودی؟ میکنید هول انقدر چرا اینطورید؟ زنا شما چرا بزنم؟ حرفامو میزاری+



 هک معلومه خب میدی تاب و آب داری تو که اینطور ای، ریخته هم به تو که اینطور باباجان_

 .شده چیزیش یه عاصف

. چینب فلسفه بشین بعد بزنم حرف من بزار دقیقه دو قسم اسمت به تورو. زهرا فاطمه وای+

 .میره نمی نگیره و عزراییل جون تا عاصف این باشه، جمع خیالت

 !امروز شدی بداخالق چقدر نمیدونم. نمیگم چیزی دیگه. ببخشید. باشه_

 :گفتم ناراحتی با... کردم سکوت ای چندلحظه مجددا

 .شد بلند عاصف روی دستم امروز من فاطمه، راستش+

 :گفت زد، زُل چشمام به تعجب با خانومم

 تفاقاتشا و شغلت به کاری اصال. بعیده تو از شده؟ بلند عاصف روی دستت تو واقعا! محسن_

 !عاصف؟ چرا اینه حرفم فقط. ندارم

 تموم. درک به و کنار به ها اینه هم. بود زندگی و مرگ بحث بخدا. شد چی نفهمیدم واقعا+

 تیم وزیر شبانه زحمات چندهفته میکردم اقدام دیرتر چندثانیه اگر که بود این برای ناراحتیم

 میدادم، نجاما دیرتر و کارم اگر چندثانیه که بود این برای شدنم عصبانی. رفت می فنا باد به من

 ...!و من دهن اداره و میسوختند افراد و پروژه

 روبروم. آورد گرفت من ایبر و خودش برای نوشیدنی یه یخچال از رفت شد بلند خانومم

 :گفت ایستاد

 کنم؟ کار چه باید من االن. محسن بگم چی نمیدونم_

 باهم هست، ما محرم خونه قائله، زیادی ارزش برات و میدونه خواهر یک عین تورو عاصف+

 .خونمون بیاد کنی دعوتش و بزنی زنگ بهش میخوام. هستیم صمیمی

 نمیزنی؟ زنگ خودت چرا_

 .هزار۴۷ به چسبیده امروز اتفاق از بعد مخش آمپر اما ؛کردم کارو این+

 داری؟ انتظاری چه من از. دیگه نمیشه پس. اوه اوه_



 .میخوره بر بهم نمیشه نگو+

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در یتوال_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ
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 :گفتم فاطمه به خودم سر توی زدم دستی دو آروم دونه یه

 «!حرفارو این مادرت جون کن ول»

 :گفت فاطمه

 نه؟ یا میره پا و چهاردست چطوره؟ برادرزادت+

 .کرده شروع تازه.. آره_

 .بدم بهت زحمت هی میشه. ندارم خبری جان عاکف از من میگم آقاعاصف... جانم ای+

 .ندارم دسترسی بهش منم بخدا_

 میشه؟ مگه+

 :گفت کرد مکث عاصف

 بزنی؟ زنگ بعدا میشه_



 :گفت فاطمه

 اله های پرده میخواد میاد، پرده نصاب داره. ما منزل بیای کنی لطف االن میخوام. نمیشه نه+

 محرم و داداشمی عین شما. خونه داخل باشم تنها نمیخوام.. کنه نصب رو خونه پذیرایی

 یرینیش و شربت یه حداقل تا اینجا باشی میخوام هستی پاکی دل و چشم پسر چون خونمون،

 چون. یمنکن پذیرایی ازشون نداره خوبیت همین برای میشن خسته میکنن کار. دستشون بدی

 متوجه. .عاکفه خونه اینجا خالصه. باشید کنارشون شما گفتم همین برای اتاق داخل میرم خودم

 !که ای

 ممیری.. شوهرت این با کردن من سر بر خاک.. بله» گفت نشنوه فاطمه مثال که طوری آروم

 شیرینی و شربت دستش خونتون میاد پرده نصاب یه اونوقت بعد.. میکنه لگد و چگ ماموریت

 «.من شانس توی بره. )...( میدید

 بود معلوم چون. شنیدیم و حرفش نای ما نفهمید عاصف...گرفت خندمون خانومم هم وَ من هم

 .میکنه قرقر لب زیر داره ناراحته انقدر

 :گفت فاطمه

 ..آقاعاصف گفتید چیزی شده؟؟ چیزی+

 میاد؟ کی عاکف نمیدونی فقط. االن دارم کار کلی آخه. واهلل بگم چی..! خواهرمن نه _

 اونا چون .اینجا بیا زودتر کمی بکش زحمت لطفا میپرسیدم؟ ازت میدونستم، اگر نظرت به+

 .نزدیکن

 .چشم_

 :گفت کردو قطع فاطمه

 نارک آروم دقیقه دو خب. مونید می ایران و صدام عین. دوتا شما دست از امان. هووووففففف_

 میاد؟ زورتون. کنید کار هم

 :گفتم بهش.. خنده زیر زدیم هردوتا هویی یه.. کردیم نگاه و هم بعد



 .کنه نصب هارو پرده بیاد میخواد آدم کدوم حاال. ااااکنی بازی فیلم بلدی خوب+

 .میندازی روزی چه به و آدم خدا تورو ببین... دیگه خودته کارای_

 .میکنم جبران+

 چی؟ با_

 خوبه؟ پاستیل کارتن یه+

 .بخوریم کباب دربند سمت بریم جمعه باید. میخرم خودمم که پاستیل زرنگی؟_

 .میکنن درست کباب و خودم اونوقت. میزنیم کباب میریم ممیکن ول و ماموریت باشه،+

 .میریم ماموریتت شدن تموم از بعد خب_

 کنند؟ نصب بیان موقعی چه قراره دادی سفارش که ای پرده این واقعا حاال... باشه+

 .میان دیگه چندساعت تا_

 .نگفتی دروغ حداقل.. خوبه پس خب+

 .عمممررررااااا. .بگم دروغم میخوای.. خدا تورو نه_

 .موقع اون نیستم که من+

 .نباشم تنها اومد نصاب وقتی اینجا، بیاد میگم مریم به_

 .خوبه+

 .بلندگو روی گذاشت صدارو فاطمه. خورد زنگ فاطمه تلفن بعد ساعت یک

 «کجایی؟. آقاعاصف سالم»

 «نیومده؟ عاکف آقا. درم پشت. فاطمه آبجی سالم»

 :گفت فقط.. نداد جوابی نه یا اومده عاکف اینکه درمورد فاطمه

 .«باال بیا شما میکنم، باز درو»



 و واحدمون در کرد، سر و چادرش خانومم. نبینه و من تا اتاق داخل میرم من گفتم فاطمه به

 :میگفت هی درخونمون جلوی بیرون، اومد که آسانسور از عاصف کرد، باز

 .«اهلل یا هست؟ اجازه. یااهلل. دارید تشریف.. آبجی. علیکم سالم. اهلل یا. اهلل یا»

.. درق شب مراسم اومده انگار اهلل یا یااهلل میگه هی.. دیگه داخل بیا زهرمار» میگفتم دلم توی

 .«بشه رد قراره صراط پل از کرده فکر.. کرده خبردار رو همه... انداخته راه هم اللهی یا چه

 :گفت. اومد فاطمه صدای

 «.عاصف اداشد بفرمایید»

 :گفت عاصف

 همراشون مجددا رسیدن، هروقت پایین، میرم من جسارتا پس. نیومدن ها نصاب اینکه مثل»

 «.باال میام

 نیومده داخل هنوز.. واحدمون درب جلوی هم عاصف وَ..بود آشپرخونه داخل ظاهرا فاطمه

 :گفت فاطمه... بود

 ونتلویزی پذیرایی هال داخل بشین شما..اتاق اخلد میرم اآلن من. میان اوناهم.. داخل بیا شما»

 «.ببین

 .«نیست بد بخوره سرم به آزاد هوای کم یه.. پایین میرم من.. آبجی نه»

... هبر و ببنده رو خونه درب خواست دید و من تا عاصف. بیرون رفتم اتاق از کردم باز درو

 :گفتم

 .نرو لطفا. عاصف_

. کردم بازش بود مونده لنگ نیم که در سمت رفتم. بیرون اومد آشپزخونه از فوری فاطمه

 ت،هس توجه بی من حرف به عاصف دید که زهرا فاطمه. میرفت داشت بود ها پله روی عاصف

 :گفت ایستاد در جلوی اومد فورا



 متیحر هیچ دیگه بری اگر کن باور خوردیم، هم سفره سر که نمکی و نون اون به عاصف، آقا»

 «.مونه نمی شما و من بین یخواهر_برادر از

 و روش برگشت. زد خشکش انگار و ایستاد ها پله وسط هویی یه عاصف فاطمه حرف این با

 :گفت من، سمت کرد

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که اایت# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ
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 :گفت من طرف به برگشت زد، خشکش انگار و ایستاد ها پله وسط عاصف فاطمه، حرف این با

 .«خانومت به بشی متوسل و بیاری کم روز یک نمیکردم فکر»

 :گفتم و خندیدم

 .میشی خسته پایین میری ها پله از. میرفتی آسانسور با حداقل+

 .کنه بخیر و دومون هر عاقبت خدا. .خییییلی. زیاده روت خیلی_

 .«داخل بیاید. میدم سفارش ناهار میزنم زنگ من: »گفت فاطمه

 :گفتم عاصف به.. کرد کارش مشغول و خودش و آشپزخونه سمت رفت بعد



 .«دارم کارت اتاقم توی بریم داخل بیا»

 :گفت. مونبرا آورد نوشیدنی یه زد در فاطمه بعد چندلحظه. کارم اتاق داخل رفتیم

 «.قائلی ارزش کوچیکت خواهر برای هنوز و نزدی زمین و روم که ممنونم عاصف، آقا»

 :گفت عاصف

 جمع و وسائلم اداره برم تا بودم سرکوچه االن وگرنه. نرفتم و اینجا موندم شما بخاطر فقط»

 ارگریک امباب زمین توی دهاتمون برم اینکه یا قبلی واحد همون برم بنویسم و استعفام کنم

 .«کنم

 گاهن عاصف به و رفت فاطمه. بزنم حرف عاصف با میخواستم چون. بره زدم اشاره فاطمه به

 :گفتم. پایینه سرش دیدم کردم

 .چیشد نفهمیدم لحظه یه. میخوام عذر ازت امروز موضوع بابت من،+

 یستمن هم فتنگ دروغ اهل. نیست تو بخاطر هستم اینجا اگر االنم. رفت شد تموم بود هرچی_

 حرمت به فقط !!حرفا این از و هست کشورم امنیتی مسائل بخاطر بگم و کنم در قمپز بخوام که

 که ودهب نمکی و نون حرمت به فقط. بوده خواهر یک مثل برام همیشه. هستم اینجا که خانومته

 .خوردیم دیگه هم سفره سر

 .ببخش منو فاطمه بخاطر پس+

 .کردم کوتاهی مداع من کردی خیال تو عاکف_

 ...جان عاصف ببین+

 کردم؟ کارو این عمدا من کردی خیال واقعا تو. ندادی و من جواب. بده اجازه نه_

 ای فرهن سه کمیته تصمیمات داشت تو، سهوی اشتباه اما! نشدی اشباهی چنین مرتکب عمدا+

 .لطفا بفهم. انداخت می خطر به رو هستیم هادی حاج و کاظم حاج و من که

 .شد بلند من روی دستت چرا خب_



 شدی؟ ناراحت دادم، هولت اینکه بخاطر تو یعنی+

 :گفت پایین داد و یقش

 رفیق؟ هست دادن هول این. ببین و زخم این_

 کردی؟ چیکارش خورد جر که و اون. میاد بهت.. مبارک نو پیرهن راستی+

 یدونیم میکشیدم، نفس سختی به نم!! و گردنم کردی نابود زدی.. کن مسخره بشین.. باشه_

 کشته رزم تا منو گرفتی و گردنم جوری اما ؛هستی تو میدونه که کسی تنها. داره مشکل هام ریه

 یزیچ نترس باباجان میدادم توضیح معاون اون برای داشتم خر منه که چون چرا؟. بردی شدن

 از انیهث سی اندازه به. بدی انجام و میگیم ما که کاری قراره فقط و افته نمی اتفاقی و نیست

 العاده فوق وت رفتار اما میپذیرم، و اشتباهم کنم، اشتباهی اگر هستم آدمی من. شدم غافل دوربین

 .بود اشتباه

 :تمگف کردم، بغلش بعد کردم، بلندش صندلی روی از گرفتم و دستش رفتم شدم بلند

 .رفتم تند من. هست تو با حق. کردم اشتباه من. ببخشید+

 .خدا تورو کن ولمون_

 عاصف؟+

 :گفتم بهش. کرد نگام

. میشم رفیق بی.. میشم همسنگر بی. میشم برادر بی من اما نیفته، خاصی اتفاق شاید بری، اگر+

 از یکی میکنم خیال اما دارم، زیاد همسنگر درسته دارم، زیاد رفیق دارم،درسته برادر درسته

 .بیفته اتفاق نای نزار پس. دادم دست از و برادرام

 .گرفتم و تصمیمم من. شد تموم بود هرچی _

 واممیخ میگی میگردی بر نداری مشکل که سیستم با داری، مشکل من با تو جان، عاصف+

 آوردی؟ کم زودی این به. دهاتمون برم بدم استعفا



 ینکها برای نیستم ننه بچه هم انقدر.. هستم کارم عاشق.. هستم مملکتم عاشق من برادرمن،_

 اگر. رمب میخوام هستی تو که بخشی از گفتم.. بدم استعفا بخوام کردی بلند دست من روی

 .کنم تحملت بمونم مجبورم نشد هم موافقت

 یدد. مبل روی نشسته فاطمه دیدم بیرون، اومدیم اتاق از ساعت نیم از بعد زدیم، حرف کمی

 «شد؟ حل» زد اشاره بهم. ناراحتیم عاصف منو

 که هست این دنبال بود معلوم.. شد ناراحت خیلی فاطمه. باال دادم «نه» عالمت هب و سرم

 .سرکارش برگرده تا کنه راضی و عاصف

 :گفتم هویی یه اما

 .عاصف+

 :گفت خندیدو

 .جانم_

 وریج بیرون رفتیم که بودیم هماهنگ هم با قبل از. کردیم بغل و همدیگر و خندیدیم هردوتا

 دهز ذوق تا بدیم فاطمه به و خوش خبر هویی یه اما ؛نشده حل موضوع نگارا که کنیم وانمود

 .بشه

 .شد خوشحال کلی هم فاطمه القصه،

 اهارون عاصف اتفاق به باهم نشستیم و داد سفارش ناهار خانومم. بود شده بهتر خیلی حالم

 .اداره رفتیم عاصف و من بعد خوندیم، و نمازمون خوردیم،

 :گفتم بهش.. دفتر رفتم عاصف با رسیدیم وقتی

 و الزم های هماهنگی بیرون، اومد سازمان از که عزتی. کنید آماده و تجهیزات فوری میخوام+

 دوربین هباش حواست فقط. کنید نصب رو ها دوربین کارش اتاق سمت برید شما که بدیم انجام

 .اینجا یادب بگو اسحاق به روب االنم. بشه گذاشته کار دیگه های دوربین کنار در باید هم حرارتی

 .سوال یه قبلش اما ؛.میرم چشم_



 .بگو جانم+

 نمیکنیم؟ استفاده دوربین همون از ما چرا_

 .نیست صالح به امنیتی لحاظ از که چون+

 :گفت عاصف

 بدی؟ توضیح بیشتر فنی لحاظ از میشه_
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 :گفتم

 لقمتع و هست قدیمی هست نصب اونجا که دوربینی اون جان، عاصف ببین. نه که چرا. آره+

 از. ودمونخ سیستم روی بفرستیم آنالین و فیلم وَ کنیم استفاده نباید ما. هست دیگه جای به

 اونجا ساعته ۹۱ بخوایم و اتمی سازمان داخل بگیریم مجزا اتاق دونه یه بریم نمیشه طرفی

 دجاسوسیض فنی اقدامات ها بچه و باشه خودمون مخصوص که بشه نصب دوربینی باید. باشیم

 .بیفته راه کارمون تا بشه نصب بعدش بدن انجام اون روی بر

 بیاد؟ کنه پیداش و اسحاق بگم بهزاد به.. باشه_

 .بده اطالع بهش آره+

 .«ما پیش بیاد فوری تا کنه پیداش و سحاقا» که گفت بهش بهزاد، اتاق به زد زنگ عاصف

 یه هک نبود این میشدن اضافه بهمون پرونده وسط که نیروهایی این.. بگم روهم ای نکته یه

 یا سیضدجاسو بخش در قبل از افراد این.. اینجا بیاد بزنید صدا رو شخص فالن بگیم هویی



 شوناز وقتش به تا کردیم نتخابا کنار نفره سه کمیته در رو ها اون و بودند ضدنفوذ همون

 .بگذریم.. کنیم استفاده

. سالم فعاک آقا: »گفت که گرفتم رو گوشی زد زنگ بعد دقیقه چند.. شد اسحاق پیگیر بهزاد

 رونبی فعال اما کردم پیگیری دادند اسحاق بابت شما طرف از آقاعاصف که دستوری پیرو

 .«ماش دفتر بیاد فورا اداره، رسید وقتی گفتم منم میاد، دیگه ساعت نیم تا گفته.. هست

 .رسوند و خودش ساعت نیم از زودتر خیلی دارم، کارش من فهمید وقتی گرم، اسحاق دم اما

 کمی از بعد. دفتر داخل اومد کردم باز و در رفتم رسیده اسحاق که داد خبر بهزاد وقتی

 :گفتم بهش صحبت و احوالپرسی

 روزا؟ این یندار خاصی پرونده یا خاصی کار+

 .امرم تحت. حاجی نه_

 حاج. اه بچه کنن خبرت تا بمون استندبای. جایی به ماموریت برای میرید عاصف با امروز+

 و فنی کارای بمون. کنم استفاده ازت پرونده این از قسمتی در که بود این نظرش هادی

 .بده انجام و تجهیزاتیمون

 .دادم و اسمت و داره نیاز بهت آقاعاکف که فتگ بهم دید منو دیروز حاجی اتفاقا. چشم_

 ماموریت؟ این هست کجا حاال

 .میگردید بر میکنید بازی میرید کم یه. براست و دور همین.. نیست دوری جای+

 .عالی بسیار. به به_

 وسیله هدیگ باهم تا اونجا برو هم تو.. دفترش سر یه رفته. بود اینجا قبل دقیقه ۹۷ تا عاصف+

 دبای دیگه ساعت یک تا احتماال. تنهاست دست چون امروز، ماموریت برای کنید مادهآ هارو

 .بشید عازم

 ..میرفت پیش خوب داشت چیز همه.. شد خارج دفتر از کردو خداحافظی اسحاق

 :اومد در بیسیم صدای.. میزد هم بارون.. چهارشنبه روز. بود غروب ۲ حدودا ساعت



 حدید؟/ عاکف__عاکف_

 .میشنوم.. دیدح بگو+

 راظاه.. نمیره رو قبلی روزهای مسیر اما ؛.کرد ترک و کارش محل سوژه که باشید درجریان _

 .دیگه جاهای میره داره

 .تمام. بزار جریان در منم.. میره کجا ببین کن کنترلش+

 .تمام. شد دریافت_

 :گفت.. گرفتم رو گوشی.. اتاقم زد زنگ بهزاد

 .هستند امن خط پشت اتمی انرژی نسازما ریاست معاونِ _

 .کن وصلش+

 :گفتم شد که وصل

 .بفرمایید. سالم+

 .عاکف آقا سالم_

 .معاون آقای جانم+

 .کرده خروج که دیدم ها دوربین طریق از االن_

 رشونکا تا کنید باز نظرو مورد شخص اتاق درب بعدش سازمان، میان همکارانم.. ممنونم باشه+

 .برسن و

 .منتظرم چشم_

 انبی بده خبر اسحاق و عاصف به فوری حاال همین: »گفتم بهزاد به زدم زنگ و کردم قطع

 .«اینجا

 :گفتم عاصف به. اومدن دوتا هر بعد دقیقه پنج



 تونحواس. میکنید خروج بعدش شدید، مطمئن که خوب. میدید انجام کارهارو میرید اسحاق با+

 .نگذارید جا به خودتون از ردی باشه

 :حدید به زدم بیسیم

 داری؟ و من صدای... عاکف/ حدید+

 .درخدمتم. حاجی بله_

 موقعیت؟+

 .کرج سمت میریم داریم_

 محل سمت میگرده بر داره کردی احساس اگر باشه حواست. میره کجا شد مشخص پس+

 .بده اطالع من به کارش

 .چشم_

 :گفتم بهش عاصف سمت کردم و روم

 آرامش و دقت با رو شده واگذار شما به که کارهایی و باشه جمع خیالتون که این، از اینم

 کاراتون وَ  جااون برسید شما تا احتماال. بدید خبر بهم بزنید زنگ کردید نصب فقط. بدید انجام

 که میکنم فراهم و امن خونه یک به کوچ مقدمات دارم منم.. میکشه طول ساعتی دو بشه، تموم

 خدا اگر .میشیم مستقر اونجا تعالی شاءاهلل ان نیروهامون و تجهیزات مومت با آینده ساعات تا

 که مانیتوری ویر بفرستید و تصویر شد تموم کاراتون. میاد خبرش دیگه دقیقه بیست تا بخواد

 .میفرستم براتون رمز و کد با

 :گفتم عاصف به و دادم ادامه

 یدیدرس وقتی. منتظرتونه چون باش هنگهما اونجا معاونت با رسیدید، که اتمی سازمان درب+

 وقت زیاد که باشه حواستون جان عاصف فقط. عزتی اتاق سمت به میکنه هدایت شمارو

 .برگرده لحظه هر ممکنه.. ندارید



 حتوایم وقتی. دستش دادم نوشتم رو ای محرمانه مطلب یه عاصف برای گرفتم قلم و کاغذ یه

 .«حله: »گفت منو به گردوند برش خوند رو کاغذ روی

 .نوشتم چی میشید متوجه بعدا شما حاال

 ندهنویس نام و والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر فقط استفاده هرگونه و کپی

 .بود خواهد پیگیری قابل وگرنه. است مجاز سلیمانی_عاکف#

✅ @kheymegahevelayat 
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 اب و بهم داد مجددا خوند، اینکه از بعد نوشتم، عاصف برای کاغذ روی که ای محرمانه نکته

 .سوزوندم فندک

 :گفتم عاصف به

 .«شما همراه به خدا. برید اسحاق با»

 :زد بیسیم ۱۹۷۷ خانوم ها، بچه رفتن از بعد دقیقه۴۷. رفتند اسحاق و عاصف

 .۱۹۷۷/  عاکف_

 چطوره؟ وضعیت. ۱۹۷۷ شنوممی+

 .سمتم اومده عقیق. نیومده بیرون هتل از هنوز دختره_

 .اداره برگرد شما. خداقوت+

 من یروهاین از چندتا و خودم شدن منتقل برای پیگیریام. میرفت پیش خوبی به داشت چیز همه

 ها، بچه از تا ۴۷ ودحد با بعدش ساعت یک تا شد قرار دادو جواب امن های خونه از یکی به



 هرانت مناطق از یکی در طبقه سه آپارتمان یک در نیاز، مورد های سیستم و ها دستگاه و دم وَ

 سته نظرمون مورد که جاهایی تموم به بتونیم اینکه هم باشه، خلوت هم که بشیم مستقر

 .باشیم داشته دسترسی

 گوشی همون یعنی خطم روی میگم که این. خطم روی اومد عاصف بعد یکساعت حدودا

 مبیسی از که اومد می پیش جایی کمتر. هست منظورم بود گوشم و گوشش درون که ریزی

 :گفت خطم روی اومد. کنیم استفاده دستی

 دارید؟ و من صدای آقاعاکف_

 :گفتم کنم، دریافت تر واضح صدارو تا گوشم سمت بردم و دستم

 .صداتو دارم. بگو+ 

 کنند هدایت رو ما تا اومدن هم مذکور سازمان معاون. شدیم نظر مورد لمح پارکینگ وارد ما_

 .پروژه ادامه اجرای برای باال میریم.. نظر مورد اتاق سمت

 .تمام باشید موفق. هستم کاراتون تکمیل منتظر+

 .تمام. شد دریافت_

 :گفت. دادم جواب. زد زنگ بهزاد بعد دقیقه ۱۷ حدود

 ندرو شاءاهلل ان که رفتند ها بچه که میشه ای چنددقیقه. هست هآماد پایین ماشین حاجی_

 .کنند نصب و تجهیزات فورا رسید تیم وقتی شد قرار.. بشن مستقر آپارتمان

 .دارم کارت. ببینمت میخوام اتاقم بیا.. عالی بسیار+

 .کردم باز درو رفتم و کردم قطع

 :گفتم شد که وارد

 صبن دوربین امن خونه های دیوار روی بیان ها بچه امشب اخراو تا کن پیگیری حتما بهزاد+ 

. ممیری داریم که هستیم تیمی اولین ما. نیست مجهز و خریده اداره جدیدا رو خونه این. کنند

 ئولمس که حسین با. کنند پارک ماشین نگذارید هست ما استقرار محل که آپارتمانی جلوی



 بریم کنیم جمع و هامون وسیله باید. حتما باش هماهنگ هست امن های خونه همسایگان امور

 باز که دکنی دقت. کنیم پیگیری بهتر کارهارو تا بمونیم اونجا هست قرار چندوقت چون اونجا،

 مردم شینما اما ها، خونه از یکی داخل ببریم رو متهم میخواستیم که نشه قبل دفعه مثل وقت یه

 تدق کم یه.. نیست شوخی مسائل این. برد اومد جرثقیل زدیم زنگ و بود پارک پل جلوی

 .کنید

 .جمع خیالتون. چشم_

 تند؟رف هستند؟ کجا االن کرد تایید هادی حاج و کردم انتخاب امن خونه برای که هایی بچه از+

 امن خونه مسیر در همشون افشار خانوم و ایزدی خانوم رامین، صالح، میثم، عماد، طاها، _

 وَ کنممی پیگیری حتما چشم روی به هم رو دوربین نصب مسائل. اممی شما با که منم. هستند

 .هست حواسم خودم. نباشید نگران هم امن خونه درب جلوی بابت. میدم قرار اولویت در

 حاج و ادیه حاج پیش باال برم سر یه من پایین، برو تو. بریم کنیم حرکت کم کم پس. باشه+

 قبال رو خونه من. کنن نصب و تجهیزات رسیدن وقتی که بده پیام میثم به االن همین. کاظم

 پرونده نای با مرتبط که کسانی برای دوم. بدن قرار من استقرار برای و سوم طبقه بگو. دیدم

 .باشه تیم اعضای برای هست بزرگتر چون هم اول طبقه وَ میکنیم بازداشت و هستند

 .بهشون میگم حتما_

 .اونجا میریم سیدرضا با و میام دیگه دقیقه ۴۷ تا منم پایین، برو تو+ 

. اهلبیت و قرآن و خدا از گرفتم مدد و کردم ای استغاثه خوندم، قرآن کمی منم و رفت بهزاد

 زم،ال های توصیه گرفتن برای ضدجاسوسی واحد رییس هادی حاج پیش باال رفتم بعدش

 .بود شده تنگ براش دلم که تشکیالت کل معاونت کاظم حاج پیش رفتم بعدشم

 افتدری داشتم بزرگواران از هرکدوم با که ای جداگانه و کوتاه دیدار در هایی توصیه سری یه

 اب اداره پارکینگ رفتم پایین، برگشتم بعدش رو، ها اون دادم قرار امور درجریان و کردم

 .امن خونه سمت رفتیم بهزاد و سیدرضا



. کردم آنالیز ذهنم درون چیزارو همه رمسی طول در. برسیم تا کشید طول ای دقیقه ۱۷ حدود

 عقیبشت و بود عزتی دنبال همچنان که حدید. گرفتم آمار ازشون عقیق و حدید به زدم بیسیم

 .بود شده ۱۹۷۷ جایگزین که هم عقیق. میکرد

 وریف ها بچه زد سیدرضا که بوقی یه با نبود دستمون ریموت چون. امن خونه درب رسیدیم

 .(دوازده چهار و چهل) ۱۱۴۹ کد با امن خونه پارکینگ داخل یمرفت کردن باز و درب

 ادامه در که افتاد اتفاقاتی دوازده چهار و چهل در. ۱۱۴۹. باشه یادتون کدو این بعد به این از

 .میخونید

 دیدم. ردمک چک و اول طبقه رفتم مستقیم.باال رفتیم سیدرضا و بهزاد با شدم، پیاده ماشین از

 مربوط دموار سری یه و کامپیوتری تجهیزات و رهگیری و شنود به مربوط یستمس دارن ها بچه

 رایب گذاشتیم و بود خالی که دومم طبقه. میکنند اندازی راه رو اطالعاتی و فنی اقدامات به

 .بشه من اتاق بود شده قرار که هم سوم طبقه پرونده، متهمین
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 سوم_سری_فعاک_امنیتی_داستانی_مستند#

 هشتم_و_پنجاه_قسمت#

 زدم و نسورس بعد کردم، استغفار و گفتم اهلل بسم یه اتاقم درب پشت سوم طبقه رسیدم وقتی

 رینگمانیتو و سیستم همه از اول رسیدند وقتی ها بچه خداروشکر دیدم. داخل رفتم شد باز در

 و باشم درونش بود قرار که اتاقی برای رو نیاز مورد تجهیزات سری یه همچنین وَ دیواری

 .افتاد می راه زودتر باید همین برای بودم عاصف خبر منتظر چون. کردند نصبش

 نصب ایه سیستم و کنم مرتب خودم میل باب شخصا، رو اتاقم تا کشید طول یکساعت فقط

 :فتگر ارتباط عاصف که بودم کارا مشغول. باشن نداشته مشکلی تا کنم کنترل رو شده

 .فعاک آقا_



 .بگو داداش جونم+

 حاجی؟ و من صدای داری_

 دادید؟ طولش انقدر چرا... اونجا میکنید چیکار. میشنوم بگو. و صدات دارم+

 بفرستم شمارو های وسیله فقط. شده تموم ما کار بگم خواستم البته... حاجی دیگه میاد پیش _

 اید؟ آماده براتون؟

 با تا تبفرس منو های وسیله میتونی اگر. نشستم سفید پراید داخل منم اآلن. هست آماده بله+

 .بگیریم تحویل رفقا

 ودمب داده که هم کاغذی اون. کنیم صحبت کد این با که بودم هماهنگ باعاصف قبل از: »نکته

 اغذک اون محتوای که میشید متوجه بعدا حاال که گفتم مخاطبان شما به ۲۱ درقسمت وَ بهش،

 کار یعنی هم بفرست هارو وسیله. بود امن خونه پرایدسفید از منظور .بود رمز این بوده، چی

 .«امن خونه سیستم روی بفرست آنالین شد تموم که

 .افشار خانوم به اول طبقه زدم زنگ فورا

 میخوام. دکنی توجه مهم این لطفابه بدم، شرح رو امنیتی داستانی مستند ادامه اینکه از قبل اما

 .بدم توضیح بودیم باهم که تیمی درمورد

 .خدمتتون میکنم معرفی رو بودند پرونده این به مربوط که همکارانی

 فترد از آنالین های فیلم کنترل و دریافت وَ امن ارتباطی خطوط مسئول عماد، و افشار خانوم

 هنش هک تا بودند دریافتی و داخلی کدهای کردن عوض مشغول ساعته ۹۱. بودند عزتی افشین

 شورک از خارج در اون سرورهای تموم میکنیم استفاده ایران در ما که اینترنتی نچو. سیستم

 رنامهب این به حریف جاسوسی های سرویس تا بودند این مسئول دونفر این همین برای هست

 یروهاین از افشار خانوم. داشتند سختی وظیفه همین برای. نکنند پیدا دسترسی آنالین های

 .بود سایبری و جنگال امور تخصصم هم عماد و بود جنگال

 :گفتم بود، اول طبقه در که افشار خانوم به زدم زنگ



 .افشار خانوم سالم+

 .بفرمایید. عاکف آقا سالم_

 برای بشید آماده.. کن هماهنگ عماد با. شد تموم نظر مورد سازمان داخل ها بچه کارهای+

 .مربوطه اقدامات

 .چشم_

 و دک. کنید ایجاد خودکار صورت به ها فایل دریافت برای و امن خط. بهشون بشید وصل+

 .نیدک حذفش خودتون کرد، دریافت کدو عاصف اینکه از بعد. بفرستید عاصف ایمیل برای

 .میخوره استارت دیگه لحظاتی تا چیز همه. چشم_

 .کنید ایجاد عاصف و من بین تلفنی امن خط یه+

 ...چندلحظه_

 :بعدگفت چندثانیه

 .بفرمایید هست مادهآ _

 :عاصف خط روی رفتم... شد برقرار ارتباط

 هوشیاری؟ جان، عاصف+

 .بله_

 .میفرسته کد یه عماد دیگه چنددقیقه تا+

 .منتظرم باشه_

 نداری؟ کاری یا سوالی،+

 .حاجی نه_

 :گفتم. اومد عاصف خنده صدای تلفن پشت هویی یه حرف این از بعد



 خودت؟ با درگیری ی؟میخند چرا شده؟ چیزی+

 .عاکف _

 زدی؟ گندی چه باز+

 بودی؟ اتاق همین داخل امروز میگما،_

 .میکنما بارت چیز یه!! و دهنت ببند+

 .میگیره خندم خودم خداییش_

 .باشه بسته دهنم بزار تلفن پشت. براتا میام عاصف،+

 زدی؟ شیرجه دستشوییه همین داخل امروز قسم، رفاقتمون به تورو خداییش، نه_

 !!اهلل اال اله ال+

 .بیکاری از مردیم بفرستید رو پرتقاال. خوش شب. بابا باشه_

 تا بکنید باید کارچی ببین عاصف با بگیر ارتباط فوری: »گفتم. عماد پیش پایین رفتم کردم قطع

 روی وَ من اتاق سیستم روی بیاد آنالین فیلمش کردند، نصب عزتی اتاق داخل که دوربینی

 .«افشار خانوم و شما اتاق مانیتور

 انجام دقیقه ۹۷ مدت به کارها این همه. میکردند تالش داشتند ای لحظه افشار خانوم و عماد

 :گفت بهم عماد.. بود شب هشت حدود ساعت. شد

 به وطمرب که سیستمی اتاقتون داخل از باال بری باید شما فقط. هست آماده چیز همه حاجی_

 .هست ساعت نیم زیر برای رمز این ضمن در. کنی on رو میشه شما

 یفیتک حتما هم شما. میکنم چک باال میرم اآلن من. باشید کارتون مشغول شما.. ممنون باشه+

 .گیدب عاصف به خودتون هست مشکلی اگر. کنید چک و خودتون به مربوط تصویر دریافت

 :گفتم افشار خانوم سمت کردم و روم بعد،

 .عاصف به کن وصل منو امن خط یک با مجددا دیگه دقیقه دو تا+



 !داریم مشکلی یه عماد آقای منو حاضر حال در سلیمانی، آقای فقط. چشم_

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج خرآ در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ

 

 http://eitaa.com/kheymegahevelayat ✅ �� ایتا در .. ✅
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 نهم_و_نجاهپ_قسمت#

 :گفتم داریم، مشکلی یه عماد آقای و من حاضر حال در گفت افشار خانوم وقتی

 مشکلی؟ چه باز+

 :گفت افشار خانوم

 ات بریممی سر به انتظار در همچنان و کردم هماهنگ اداره با حتی. شده کند سرور سرعت_

 ساعت یعنی شب آخر تا ما ونچ. مسئله این به کنید ورود مستقیما شما ممکنه اگر.. بدن جواب

 آینده ساعت ۹۱ طی برای و کد تا ۲۷۷ باید دیگه، نیم و ساعت ۱ حدود چیزی میشه که ۴۹

 لو منا خط تا کنیم دریافت و فیلم و بشه عوض خودکار طور به خودش اینکه تا کنیم آماده

 .نره

 .«نمیاد پیش مشکلی شاءاهلل ان. نباشید نگران. باشه: »گفتم کردم، مکثی



 کدی با متونست.. کردم وارد رو امنیتی کد و کردم روشن و سیستم اتاقم، داخل سوم طبقه رفتم

 صبن عزتی دفتر درون اسحاق و عاصف که دوربینی به کردند، ایجاد افشار خانوم و عماد که

 .بشم متصل کردند،

 هست آماده امن خط: »گفت زد زنگ افشار.. میداد نشون آیینه عین و باال اومد برام تصویر

 .«عاصف با شما ارتباط برای

 :گفتم... شدم وصل عاصف به

 .خان عاصف آقای+

 عاکف؟ حاج جانم_

 حاال؟ هست کجا... کردی نصب خوب و دوربین این میگما،+

 که ریزی بسیار دوربین که هست نصب دیوار روی اتاقش داخل بزرگی نسبتا ساعت یه_

 هم ریز عادهال فوق دوربین یه. گذاشتیم کار بود ساعت وسط که ثابتیه حلق اون داخل داشتیم،

 یه. کردیم نصب اسحاق با هست دفترش به کولر باد ورود برای که ای دریچه داخل احتیاطا

 اتاقش فعلی دوربین شبیه شکلش و رنگش چون که کنیم نصب شد قرار هم حرارتی دوربین

 .هطبیعی کامال چیز همه چون. کنه شک نهنمیتو اصال که کارگذاشتیم همونجا دقیقا هست،

 .بده توضیح بیشتر+

 دوربین هبیفت کار از یک شماره دوربین اینکه محض به دلیلی هر بنابر حضورتون، به عرضم_

 .میشه آنالین خودش دو شماره

 چی؟ حرارتی+

 .هست فعال ساعته ۹۱_

 وقت چون. کردید چیکار بگو یفور. شنود موضوع مونه می فقط.. عالیه خیلی.. ممنونم باشه+

 .ندارم

 .کردیم نصب عزتی کار میز زیر کوچک، بسیار میکروفون یه_



 ..بفهمه اگر میکنی؟ داری خطرناکی کار چه میفهمی عاصف، مستر آقای+ 

 .بفهمه نمیتونه جمع، خیالت حاجی_

 گاگول یه با ما میکنی خیال تو مگه میاری؟ در بازی چلغوز اوقات گاهی چرا تو آقاجان،+

 طرفیم؟

 .نمیرسه بهش هم جن عقل گذاشتم کار من که جایی. کن اطمینان من به. نمیفهمه آقا،_

 قیقد. عاصف میکنم بارت چیزی یه میشه باز دهنم نزن حرف فرضیات و حدسیات از من با+

 .بزن حرف

 مگذاشتی دیمدا تراش و میزش زیر چوب که چون.. کن اطمینان من به..نمیفهمه خودم جان به_

 هک هست جایی کردم نصب که ریزی میکروفون. پوشوندیم نامرئی و قوی چسب با و داخل

 وقت یه که هبیفت اتفاق این هم درصد نیم اگر، میکنم تاکید اگرهم، تازه. نیست رویت قابل اصال

 هی لداخ که دومی میکروفون اون که کردیم کاری ما. باشه جمع خیالت شما بازم بفهمه، دکتر

 هم زتیع میز با میکروفون فاصله. میفرسته و امواج آنالین هست، فعال اتاقش درون ای وسیله

 امواج که دارن رو توانایی این هم متری ۴۷۷ فاصله از میکروفون هردوتا بعدشم. هست متر ۴۲

 .کنن دریافت رو

.. قشنگ بینمتب ندوربی جلوی بیا. کاشتید گل معلومه که اینطور. کنیم تعریف و ببینیم. باشه+

 .اسحاق با بدید تکون دست

 :گفتم عاصف به و دادن تکون دست اومدن، اسحاق و عاصف

 ..نهک فراهم و خروجتون مراحل بگو هستید درونش که سازمانی معاون به بزن زنگ. دیدمتون+

 .یاعلی فعال. منتظرتم پراید داخل من

 اسمش حتی هم امن خط با تلفن پشت که بود ۱۱۴۹ امن خونه همون پراید از منظور: یادآوری

 .میکردیم مراعات و نمیاوردیم و

 و نفوذضد بخش ریاست دفتر یعنی باالتر خودم از مقام یک دفتر زدم زنگ تماس این از بعد

 :داد جواب. رئیس به کرد وصلم دفترش مسئول. اداره ضدتروریسم



 .اهلل رحمة و علیکم سالم_

 هستید؟ خوب .ارادتمندم. آقا حاج سالم+

 شده؟ چیزی. عاکف آقا بگو. الحمدهلل_

 واهشخ میشه کُنده، سرورها متاسفانه شدیم، مستقر شما دستور با امروز که جایی اون حاجی،+

 .بشه حل تا کنید ورود مسئله این به مستقیما کنم

 .رو مسئله این میکنم پیگیری شخصا خودم االن... حتما_

 .کنه حفظتون خدا+

 .بگو دارید هم ای دیگه مشکل_

 .میره پیش خوبی به کار، اینجای تا داره چیز همه الحمدهلل نه،+

 .سمتت میاد کفتر مجتبی بنویس، و امروز گزارشات. خداروشکر_

 .خدمتتون میرسم خودم من اما ؛چشم+

 روزای برای.. میگرده بر میگیره میاد کفتر استثنائا و امروز.. تیمت سر باالی بمونی میخوام.. نه_

 .میکنم فکری یه بعد

 .میدونید صالح هرطور+

 و طفق رو فوریه محرمان های نامه که بود ما واحد سری های نامه مسئول کفتر مجتبی»: نکته

.. داشت وجود چندتاجایگیزین نبود مجتبی اگر البته. میرسوند صاحبانش دست به میبرد اون فقط

 هک بود مونده ماه شش اما بود، هم مجتبی میکردم فعالیت رده اون در من که هم قبلی واحد در

 «.من از زودتر یعنی ؛.ضدجاسوسی به بود شده منتقل هم مجتبی ضدجاسوسی، بیام من

 .دوازده چهار و چهل امن خونه اومدن اسحاق و عاصف بعد ای خرده و ساعت یک حدود
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 شصت_قسمت#

 سوم هطبق اومد عاصف. باال بیاد بگن بهش که زدم زنگ ها بچه به اومد، عاصف فهمیدم وقتی

 به فرستاد پیام حدید که بود شب ۴۴ حدود ساعت. نوشت ماموریت گزارش نشست من، اتاق

 :گوشیم

 ...پیام متن

 ورانرست یه داخل میره داره طرف. شد تموم «بیسیم» دستم عصای شارژ بازم شرمنده،.. سالم»

 «چیه؟ دستور. هست تنها و

 این ونچ. هم به ریخت اعصابم شد، تموم دستم عصای شارژ نوشته که خوندم و پیامش وقتی

 .بود دومش بار

 :داد جواب.. زدم زنگ بهش فورا

 .عاکف حاج سالم_

 :گفتم بهش عصبی حالت با باال، بردم و صِدام

 پشت چندروز هر داری که دارم شوخی باهات مهمی این به ماموریت وسط من مگه. سالم+

 ؛.نداره عیبی تمگف بستم و چشمم قبل دفعه. شد تموم بیسیمم شارژ میگی میزنی الس باهام تلفن

 هک بپرس میگیری تحویل و شیفت که اونی از هان؟؟!! بشه؟؟ دوم بار میزاری چرا دیگه اما

 عدشمب. چیزارو این میگی من به که هستم سیار ریباط اینجا مگه من. نه یا داره شارژ بیسیم

 کجاست؟ پِیجِرت

 .نداشتم منظوری بخدا آقا حاج_

 کجاست؟ پِیجِِرت. بده و من جواب+

 .بدن جدید پیجرهای هفته این قرار گفته گرفته تحویل اداره_



 طوس نهرکدومتو از بعد دفعه اما ؛کردم گذشت هم بار این.. علی میگم بهت دارم چی ببین+

 میکنم، اامض طرفتون از مینویسم شمارو استعفای خودم کن باور بزنه، سر غلطا این از ماموریت

 .میکنید دفن بیابون یا قبرستون یه سمت و خودتون میرید دستتون میدم بیلم یه

 .حاجی ببخشید_

 داخل نبالشد وبر بگیر االنم!! و نواقص این کنید اصالح.. مومن نیستم گفتن ببخشید دنبال من+

 چه ببین باشه حواست. بگیر نظر زیر هم رو سوژه بخور، شامتم بشین بگیر همونجا.. رستوران

 .کن گزارش بهمون سمتش اومد هم هرکسی. میکنه کار

 .حتما بله_

 همراته؟ دار دوربین عینک+

 .هست بله_

 و مشفیل تا بده خبر بهمون بعد کن فعالش آدم این با مالقات برای اومد کسی اگر.. خوبه+

 .بگیرن ها بچه آنالین

 .چشم_

 برو نوشتی و گزارشت»: گفتم بهش.. نوشتنه مشعول همچنان عاصف دیدم و کردم قطع

 (حدید) علی از رو رهگیری برو صبح کن استراحت. میخوابم همینجا منم.. کن استراحت

 .«اون سر نه بشه تو سر باید هم بیداد و داد این. بگیر تحویل

 :گفت فعاص

 چرا؟ بگی میشه!! ها کرده گیر من روی سوزنت امروز کال_

 اینجا مبیسی سر ما میبینی.. و سیم بی دادی تحویل بهش تو اینکه برای. راه یه همون برای+

 بفرستی واه بیسیم پشت من برای شب تا صبح اینکه جای.. کنید رعایت خرده یه..داریم مشکل

 .باشه کارا به حواست کنی، تموم ور شارژش و بیاری در بازی مسخره

 :گفت خندید عاصف



 .چشم_

 :گفتم زدم لبخندی

 .میفهمی اونوقت بهت، زدم قفلی دوتا بعدش کردم زوم روت که بار یه+

 یزدمم قدم داشتم که همینطور. بزنم قدم کمی امن خونه حیاط داخل رفتم بودم، خسته خیلی

 .داد وابج خورد بوق چندتا.. خانومم به زدم زنگ

 .سالم جان محسن_

 خوبی؟. سیاهت چشمون به ماهت، روی به سالم+

 کردی؟ ما از یادی عجب چه. نباشی خسته ممنونم،_

 .همیشه درخدمتیم دربست که ما+

 .معلومه هات همیشه آره_

 .ببخش هم تو. بزرگانه از بخشش گفتن قدیم از دیگه+

 نم؟ببی و کی باید باشم بزرگان از نخوام من_

 !و من+

 !!عجب_

 ..ببین رو دیگه یکی کن عوض رو شبکه میخوای+

 و؟ کی مثال_

 .و عمت+

 مننننننننن پیر عمه به میدی گیر خیلی ی ی ی ی ی ی وای_

 :گفتم خندیدم

 میکنی؟ چه کن تعریف+



 ..شما جون به دعا_

 .کن دعا بشین خوبه+

 خونه؟ بیای نمیخوای_

 .بشه تموم کارم تا مونده کم یه که هستم جایی عالف. اومدم شب آخر شاید+

 گاهی یترسمم واقعا. خونشون نیستند خیلیا ما آپارتمان امشب. بگو بهم نمیای لطفا ولی.. باشه_

 .خونه داخل

 رفت؟ خواهرم راستی.. مادرت خونه بری که میگم بهت نمیام اگر.. چشم+

 .باشن نگران نیومدی وقت یه اگر شب فردا یبرا.. پیشم میاد شب فردا.. رفت مادرت با آره_

 .چشم+

 کنیم؟ صحبت موضوعی یه درمورد داری وقت_

 ...بگو عزیزم آره+

 ...جواب بعدش.. دکتر رفتم امروز_

. متمس میاد گلوله مثل ها پله از داره ها بچه از یکی دیدم رسید اینجا به که فاطمه های صحبت

 .دستت گوشی گفتم خانومم به

 سر رفته یکی عاکف، آقا: »گفت بهم رسید وقتی. پایین اومد می سرعت با داشت که بود حصال

 .«ببینید میتونید آمادس تصویر.. قرار

 .«باال میام فوری خیلی اآلن همین منم برو شما. جان صالح باشه: »گفتم

 وقتی بزار. مشرمندت خییییلی. ببخشید بگردم دورت.. جان فاطمه»: گفتم خانومم به رفت، صالح

 .«اومده پیش فوری کار یه چون شم؟ فدات باشه. میزنیم حرف سرفرصت خونه اومدم

 .«باش خودت مراقب فقط.. باشه: »گفت کشید، آهی



 بفرستند و صویرت گفتم ها بچه به بود، اونجا کنترل اتاق که اول طبقه به باال رفتم فوراً کردم قطع

 .سوم قهطب اتاقم میرم و اتاقم مانیتور روی

 ویسندهن نام و والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر فقط استفاده هرگونه و کپی# ✅

 .بود خواهد پیگیری قابل وگرنه. است مجاز سلیمانی_عاکف#

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 وسط. ببینم ور عزتی دکتر به مربوط فیلم آنالین بطور اتاقم، داخل برم تا سوم طبقه رفتم فوری

 و شدست بگم چیزی بهش اینکه بدون. پایین میاد داره عبدالزهرا سیدعاصف دیدم ها پله راه

 عاصف به .سیستم پشت نشستم فوری شدیم وارد وقتی. اتاقم داخل گردوندم بَرِش و گرفتم

 .ببینیم کن ON. مانیتور روی داریم آنالین ویرتص گفتم

 اشراف عزتی به ما قشنگ که میز روی گذاشته جوری و عینکش حدید دیدم شدن ON از بعد

 :دادم پیام حدید به. داشتیم

 :پیام متن

 .«میز روی بمونه همیطنوری بزار و عینک»

 :نوشت کرد دریافت که و پیام

 «بشیم؟ نزدیک شما و من میشه»

 :گفتم بهش داد جواب وقتی. زدم زنگ بهش بالفاصله

 شده؟ چیزی جان علی+



 .ستنی کارتم توی زیادی پول. بخورم باید چی من. گرونه خیلی دیدم، اینجارو مِنوی حاجی_

 .بخون و کارتت شماره. کارتت بزنن االن میگم. نباش نگران+

 هب دادم و کارتم. کرد یادداشت عاصف بود بلندگو روی تلفن چون خوند، و کارتش شماره

 :گفتم عاصف

 «۹۲۱۱ هم رمزش. بزن ۲۷۷ االن همین براش»

 :گفتم( علی)حدید به

 فدای هم ستینتون. بگیرم اداره از و پولم بعدا بگیر فاکتور یه تونستی. کارتت به میزنن االن+

 .عدب به لحظه این از نگیر دستت گوشی کن فعال و هندزفریت ضمنا. شکمت و خودت سر

 .چشم_

 :گفت بعد چندثانیه

 .هندزفری از اینم حاجی_

 :گفتم بهش

 داده؟ سفارش شام عزتی+ 

 ..نه که هنوز_

 لهفاص هم از میز تا سه ظاهرا میده نشون داره اینجا که اینطور چقدره؟ عزتی با تو فاصله+

 درسته؟! دارید

 بخورم؟ چی من حاجی راستی. میز تا سه بله_

 علی؟+

 حاجی؟ جانم_

 والیهس چه این... نخوری چی بخوری باید چی بدونم کجا از من میپرسی؟ سوالیه چه این االن+

 الح و عشق. انگار امشب عروسیته شب کن خیال.. دیگه بخور بگیر میخوری چی هر آخه؟



 یارنب بده سفارش میخوای هرچی و دسر تااااا کباب از. بدن بر بزن بگیر میخوای هرچی کن

 .دیگه اسالمیه انقالب برکت از اینم. اتبر

 :گفت خندید

 اسالمی انقالب این از باشد تا. بخورم سیر دل یه میخوام بدید اجازه اگر. میکنید لطف آقا حاج_

 .باشد ها

 :گفتم. حرفامون از گرفت خندم خودمم

 یه و ینش خفه بزار کشیدنت نفس برای جا کم یه فقط.. بخور میخوری هرچی.. آقا بخور+

 .کردی صاف رو ما دهن دیگه یکی تو. نکنی گمش وقت

 :گفتم میزدیم حرف داشتیم که همینطور

 ..کیه مرده این ببین... میزش سمت میاد داره کیه این+ 

 .میگم ببینم خوب بزارید_

 :گفت گذشت چندثانیه

 .گارسونه میکنم فکر_

 شستی،ن که همینطور ضمنا. لطفا کن جابجاش کم یه جان علی.. نیست واضح عینکت دوربین+

 .داره دوربین چندتا ببین کن بررسی و رستوران داخل

 .شما به میگم االن.. آقاعاکف صبرکنید_

 .کنی ها دوربین درگیر و خودت نمیخواد االن. بسپر ذهنت به و دوربین+

 و دش دور انتهر از خوردن شام یه برای چرا نفهمیدم ولی خورد، شام تنهایی به عزتی اونشب

 .کرج سمت رفت

 شتپ کسی هیچ شنودکردیم وقتی اما خورد، زنگ موبایلش بودکه شام خوردن وسط عزتی 

 .بود سخت حلش که بود معمایی یک. نزد حرفی تلفن



 رفح اما گرفت تماس عزتی با که کسی و شد بررسی تماس اون وقتی ،.. محترم مخاطبان

 بوده اول همراه کارت سیم که فهمیدیم زدن، و ردش ۱۱۴۹ در ما های بچه اینکه از بعد نزد،

 دش خاموش همونجا که بود کرج لشگری بزرگراه اطراف در گیرنده تماس مکانی موقعیت و

 .شد شکسته هم گوشی و شد شکسته کارت سیم و

 دلم. رسیدند بهش اطالعاتی و فنی های رهگیری طریق از کرج در ما های بچه بعدا و این

 تهنک و کنی گم رد ممکنه رسید ذهنم به اما ها، بچه بگیرن نظر زیر و ستورانر میخواست

 .باشه انحرافی

 بر کرج از دارند داد پیام علی همون یا حدید که بود شب دقیقه پانزده و ۴۹ حدود ساعت

 .تهران سمت میگردن

 فشارا خانوم هب دادم و خوردند غذا اونجا عزتی افشین دکتر و علی که رستورانی موقعیت فورا

 کرده طضب و ثبت رو علی تصویر که دوربینی هر بوده رستوران درون علی که تایمی اون تا

 .کنه پاک رو دقایق اون و کنه هکش افشار خانوم

 و یاطالعات افسران جان برای ما چون بودم، کرده رو ها بینی پیش تموم که بود این دلیلشم

 جدی رو نکات این تموم من اما نیستند قائل ارزش بعضیا درسته حاال. قائلیم ارزش امنیتیمون

 .میگرفتم

 یعزت افشین دکتر با که مشکوک تماس یک همون جز به بود عادی خیلی چیز همه اونشب

 رمس چیزها همین برای من اما کرد پیچیده ما برای رو معادله حدودی تا تماس اون. شد گرفته

 خبر همونب حدید و تهران برگشت عزتی دکتر ونشبا. برم تهش تا داشتم دوست و میکرد درد

 .منزل رفت سوژه داد

 (دوازده چهار و چهل) ۱۱۴۹ امن خانه/نیم و ۴۷ ساعت صبح فردا

. ۴۱ ساعت تا دادم تشکیل جلسه بودیم مستقر امن خانه در همکارام با صبح نیم و ۴۷ ساعت

 ونهخ پارکینگ رفتم بعدش وردم،خ و خوندم،ناهارم و نمازم. کردیم بررسی چیزو همه نشستیم



 مستقیم رسیدم که وقتی. ۴۱:۱۷ بود شده برسم تا. اداره رفتم تنهایی به و گرفتم و ماشین امن،

 .ببینمت پرونده همین برای باید بود گفته قبل از چون کاظم، حاج دفتر رفتم
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 قتیو. کرد باز و دفتر در اومد حاجی. اومده عاکف گفت زد زنگ بهش کاظم حاج دفتر مسئول

 یضدجاسوس بخش رییس هادی حاج به افتاد چشمم هویی یه و کردم علیکی سالم شدم وارد

 .ردمک وبش خوش و سالم هادی حاج با نشستم جلسات میز پشت رفتم. بودم معاونش من که

 :گفت کاظم حاج

 میکنی؟ چه خبر؟ هچ_

 .فعال مشغولیم+

 چطوره؟ تیم وضعیت_

 رو یموفق کارهای تونستیم. میره پیش خوب داره چیز همه هستند مسلط ها بچه.. خداروشکر+

 .بدیم انجام

 حواست کنی؟ چیکار میخوای رو اقدام دست در های پرونده کردی؟ چه و جدید های پرونده_

 دیگه؟ هست شده دستگیر افراد روی ها غربی و آمریکا فشار و کشور وضعیت به

 .هست حواسم بله+

 از البته. تو به سپرده تماما گفت بده، بهم و کاراتون گزارش بیاد گفتم هادی حاج به صبح_

 سکری. گذاشتم جریان در رو موضوع این خودم از باالتر مقام با منم بود، گفته من به قبل

 .بودی موفق الحمدهلل چون.هست تو به اطمینانه نشون خب ولی هادی حاج کرده بزرگی



 :گفتم کردم نگاهی هادی حاج به گفت اینطور که کاظم حاج

 یبرا شما کاظم حاج از بعد. دارید اطمینان من به و هستم درخدمتتون که خوشحالم خیلی+

 .هستید قلب قوت من

 .داره نگه ما برای شمارو خدا. پسرم ممنونم_

 :گفتم هادی حاج به

 .بیام بر سپردید بهم که کارهایی پس از کنه خدا+

 :گفت بحث وسط اومد کاظم حاج

 بخش های پروژه پسرم ببین. هادی برای هم عزیزی، من برای هم تو، عاکف، ببین_

 .نیست یقبل بخش مثل بخش، این. باشه حواست لطفا. داره فرق دیگه های رده با ضدجاسوسی،

 .چشم+

 تا وَ میکنی، کار داری که جدیدی پرونده این روی ببینیم کن نعریف دیها و من برای! خب_

 رسوندی؟ کجا به و کردی چه خوندیم و گزارشش فقط ما اآلن

 مدت این طول در. زرنگه خیلی عزتی افشین دکتر آقای که کنم عرض دوبزرگوار خدمت+

 زحائ که رسیدیم همیم های سرنخ به ما خدا لطف به اما ؛نگذاشته برجای خودش از ردی هیچ

 .هست اهمیت

 .نگذاشت ردی هیچ میگی که چیه دلیلت _

 دش قرار داشتم هادی حاج با که هم صحبتی طی و نگرفت و دستمون چیزی اولیه مراحل در+

 !کنیم اعالم مختومه رو پرونده این

 برد؟ زمان چقدر مگه_

 .بود مَسکوت ماه ۹ تا ای خرده و ماه یک حدود شاید+

 .بعدش خب!! عیهطبی_



 !!!میشه تر دار بو داره موضوع این دیدیم جلوتر، رفتیم هرچی اما+ 

 مگه؟ چیشده چطور؟_

 چیه و کیه نیست معلوم اصال که دوتابعیتی خانوم یه با آدم این ارتباط االن که اینه حقیقتش+

 هیچ یعزت و زن این.. کرده حساس و من سنسورهای و ها شاخک شدت به اومده کجا از و

 بخصوص نفر، دو این معتقدم ..هست شده حساب کارهاشونه هم اما ندارند، مشکوکی رفتار

 ور ضداطالعاتی و امنیتی جوانب تموم که هستند ای دیده اموزش های آدم ملکی فائزه خانوم

 و سر دوباره اما نبود، مدتی خانوم این! نزارن باقی خودشون از ردی هیچ تا میدن قرار مدنظر

 .شده پیدا فرار اون از پس شکل

 !بده توضیح بیشتر خب،_

 یک. خورده امش نشسته تنها و تک کرج، در رستورانی یک به رفته عزتی افشین دکتر دیشب+

 و باد ایصد فقط دادیم، انجام که شنودی! نمیکنه صحبتی اما میزنه زنگ موبایلش به ناشناس

 .بوده موتور پشت یکی انگار. اومد می طوفان

 :گفت من به بعد کرد، کاظم حاج به نگاهی هادی حاج رسید اینجا به که صحبتم

 !؟ و خط کردید بررسی_

 .بله+

 .استعالم جواب_

. ودهب کرج لشگری بزرگراه سمت گرفته تماس عزتی با ناشناس شخص اون که ای محدوده+

 دهگیرن تماس موقعیت تونستن اطالعاتی و فنی اقدامات با ۱۱۴۹ در ما های بچه اینکه از بعد

 هی تونستن منطقه اون در ما برادران. شدیم هماهنگ کرج اداره های بچه با فورا کنند، پیدا رو

 .کنند پیدا شکسته سیمکارت یه و شکسته گوشی

 .داشت فاصله تلفنی موقعیت چقدربا_



 پس کرج اداره در ما همکاران که جایی با بود، گرفته تماس ناشناس شخص اون که موقعیتی+

 دو دودح چیزی تقریبا کردند پیدا رو گوشی وَ کردند بررسی رفتن تهران از خبر دریافت از

 .کیلومتر

 :گفت بحث وسط اومد مجددا کاظم حاج

 شده؟ استفاده کارتش سیم یا و گوشی این از قبال_

 .خیر+

 :گفت کرد مکثی کاظم حاج

 چیه؟ این از پس برنامت حاال؟ تا کردید چیکار_

 خدا ببینم تا. هستند من تیم اطالعاتی چتر زیر ملکی فائزه خانوم و عزتی افشین دکتر فعال+

 .کرد حساس و من بدجور تماس این ولی. بشه ختم همینجا به امیدوارم. میخواد چی

 .میشی پرونده اصلی فاز وارد داری اآلن از که بگیم باید معلومه که اینطور_

 .دقیقا+

 حاال؟ تا کردی که کارایی_

 وزمج با. میشن رصد دارن چهارساعته و بیست. دختره هم و عزتی هم. کنترلن تحت فعال+

 ریاست موافقت طبق کارش، اتاق یعنی هم عزتی کار محل. میشه شنود داره مکالماتشون قضایی

 و عاصف دیروز ریاست، معاونت خوب همکاری با و)...(  دکتر آقای اتمی سازمان محترم

 .گذاشتن کار حرارتی دوربین و میکروفون و دوربین تندرف اسحاق

 :گفت کاظم حاج

 کشید؟ ریاست به کار پس_

 .بله+
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 اومد دیها حاج بله، گفتم منم و کشید ریاست به کار پس گفت بهم کاظم حاج اینکه از بعد

 :گفت کاظم حاج به و حبتمونص وسط

 میات سازمان ریاست با باید تجهیزاتمون نصب برای چون. کردم هماهنگ خودم شخصا. بله»

 هم اکفع البته. کردم ورد مستقیما خودم همین برای! نمیداد پا عاکف به اونم. میکردیم رایزنی

 که نبود حصال به اومده پیش اتفاقات با. کنم قانعشون کردم سعی تلفنی من اما ؛کرد و تالشش

 ذاکرهم سطوح ترین عالی در که دیدم این در رو صالح همین برای. کنیم درگیر و دیگران زیاد

 .«بره پیش پرونده تا کنیم

 :گفت کرد هادی حاج به نگاهی کاظم حاج

 تا سه ناآل تا که نفره سه کمیتهه مسئل همین مونه می اما ؛نیست مشکلی پس اینجا تا. خوبه»

 های رحط نفره سه کمیته این در عاکف و شما منو.. بدیم ادامه و این باید. دادیم تشکیل جلسه

 دستمون ات بگذره زمان کمی بزاریم البته. میشه عملیاتی سپس میکنیم، بررسی رو شده ارئه

 .«بشه بازتر

 :گفت من سمت کرد و روش کاظم حاج بعد

 رسته؟د برخوردی، مشکل به کاظمی آقای اتمی نسازما امنیت معاونت با شنیدم عاکف راستی_

 :گفتم

 هادی حاج خدمت بدم بدونید صالح اگر. االن آوردم مکتوب نوشتم، رو همه گزارش حاجی+

 .شما به بدن تا

 .بشنوم خودت زبان از میخوام اما ؛.خونم می هم اونارو_

 :گفتم کردم صاف گلویی خوردم، آب لیوان یه



 رتباطا)....(  اداره با وَ  شدیم متوجه اخیرا که اینطور آخه! اومد پیش اتفاق این متاسفانه بله+

 مونبه نه، یا دارن سرنخی و اطالعات «دکترعزتی» مهمی کِــیـــس چنین از آیا که گرفتیم

 .بود اهمیت حائز بسیار که دادند گزارش یه

 بوده؟ چی_

 می شتربی روز شبانه سه داشته، کشور از خارج به که هایی ماموریت از یکی در عزتی افشین+

 .مونه

 نداد؟ گزارش مرزی برون_

 .شدند متوجه ما با)...(  همکاری از بعد اخیرا اوناهم+

 !خب_

 هم جایی از نداره، برهانی و ادله هیچ عزتی افشین دکتر موندن، اضافی روز سه اون برای+

 و مرزی برون های بچه. یدونمنم من بوده کار در باال اون از دستی چه. نشده پیگیری

 هی از ما. نداده ما به خبری اوناهم سازمان. کنن ثبت ازش نتونستن چیزی هم ضدجاسوسی

 .شدیم متوجه دیگه کاناالی سری

 :گفت کاظم حاج

 کنی؟ چیکار باید اآلن که کردی فکر اوضاع، این با که، بگو بهم! اینطور که پس_

 ..بله+

 چیه؟ برنامت باشه جاسوسی بحث اگر _

 اگر تا دارم طرح چندتا اینکه هم وَ آنالیزم، مشغول هم همزمان،. هست آماده برنامه و طرح+

 سه کمیته درهمون اومد، در آب از توزرد عزتی دکتر ما شواهد و اسناد طبق که صورتی در

 هک یهراتفاق با. بگم مو_به_مو وقتش به بزارید. میکنم مطرح هادی حاج و شما و منه نفر

 حد در عالف اما ؛کنیم چیکار که کردم بینی پیش و میکنم طراحی برنامه دارم منم بیفته ممکنه

 .جلو میریم داریم عزتی پیرامون اتفاقات و رفتار تحلیل



 :گفت و من به کرد نگاهی بعد هادی، حاج شونه روی گذاشت و دستش کاظم حاج

 .باش هماهنگ هادی حاج برادرمون با اول پس_

 .دستورتون میشه اطاعت. چشم+

 من االاحتم. دفترم میفرسته کرد تایید اگر. هادی حاج دست بده آینده ساعته ۱۲ تا و برنامت_

 نیروهای زا سرکشی برای بلوچستان و سیستان سمت میرم رییس با دارم مجددا. نیستم روز دو

 .منطقه اون در کاراشون روند و تشکیالت

 ردمک مکث کمی ..میکنه عجله و میده بیخود گیر داره چرا که گفتم پرتی و چرت دلم توی

 :گفتم بعدش

 تاچند تیر یک با میخوام باشه، دشمن عامل عزتی و باشه درست موضوع این اگر آقا، حاج+

 .بزنم رو نشونه

 گرا بعدش. هادی حاج به بده ارائه و برنامت گفتم که همونطور پس. منتظرم من. شاءاهلل ان_

 و کنیم رسیبر نفره سه کمیته داخل بیاریش بندی حمع برای تو تا میدم خبر بهش دمکر تایید

 هماهنگ هست جان هادی که رییست با قبلش گفتم، البته. جلو برو شد تایید که درصورتی

 .باش

 .چشم+

 .بری میتونی_

 .اجازتون با. ممنونم+

 مگرفت تصمیم بیرون، اومدم کاظم حاج دفتر از. کردم خداحافظی کاظم حاج و هادی حاج با

 .شهیدم پدر مزار برم سر یه

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر



 از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ

 

 http://eitaa.com/kheymegahevelayat ✅ �� ایتا در .. ✅
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( ضدجاسوسی بخش رییس) هادی جحا و( تشکیالت کل معاونت) کاظم حاج با جلسه از بعد

 .شهیدم پدر مزار سر رفتم شدم خارج اداره از

 تیعز افشین دکتر کردم دعا حتی کنه، کمکم تا خواستم ازش کردم، دل درد کمی نشستم

 از. نهک پیدا نجات شده گسترانده براش میکردیم احساس که دامی این از و بشه بخیر عاقبت

 سکوت کمی.. برسم شهادته که دیرینم آرزوی به من بشه طهواس خدا پیش خواستم شهیدم پدر

. خورد زنگ گوشیم که بودم خودم حال و حس توی. شدم خیره مزارش سنگ به فقط و کردم

 :دادم جواب. هست عبدالزهرا عاصف دیدم کردم نگاه شماره به

 .عاصف بگو. سالم+

 کجایی؟. سالم _

 .پدرم مزار سر+

 .دعا التماس. به به_

 .گذشته دعا از کارت تو+

 .بهت زدم زنگ همینم برای دونم می_



 شده؟ چیزی. شاءاهلل ان خیره+

 .هست دختره استقرار محل که هتلی همون به اومده سوژه_

 .دیگه هست جمع جمعتون حسابی پس. به به+

. هستن هم کنار در که هم ها سوژه. جداگانه بطور اما ؛باهمیم ۱۹۷۷ و عقیق و من. دقیقا بله_

 عشق زمب بزم، این میگه شاعر اونوقت. بشه عشق و عیش بزم بزممون تا داریم کم شمارو فقط

 .ندارد ریا هرگز است

 میکردی؟ زندگی چطوری نداشتی و زبون این تو+

 :گفت خندید

 .میشدم بدبخت باید.. هیچچی_

 .نزارید خبر یب و من هم جدید اتفاقات بابت. بدید ادامه مراقبت به. سمتتون میام+

 .چشم_

 قطف.. نمیزدم حرفی دلمم تویِ دیگه حتی.. شدم خیره پدرم مزار سنگ به مجددا و کردم قطع

 شم بلند هک گرفتم تصمیم.. شهیدم پدر از گرفتم انرژی خیلی. کردم فکر فقط. مطلق سکوت

 روی زا شدن بلند موقع! بودن کمین در عملیات میدان در که نیروهایی و عاصف سمت برم

 :گفتم بهش بودم، پدرم مزار کنار که همینطور زمین

 و خدا که کنم کاری یه کن کمک. مهمه من برای خیلی پرونده این. کن کمکم.. علی حاج»

 خیلی. مبش کشیده رنج مردم این و کشورم افتخار و سربلندی باعث.. باشن راضی ازم اهلبیت

 و ستتد. بزار قلبم روی و دستت.. کن توصیه و خوابم به بیا همیشه مثل. دارم نیاز دعات به

 تدوسِ. کن خیر طلب برام خدا از.. ندارم قدرتی و قوتی تو بدون من.. کن دعام بزار سرم روی

 «.باباجان دارم

 هتلی سمت رمب گرفتم تصمیم. ماشینم سمت رفتم شدم بلند و بوسیدم و پدرم مزار سنگ پایین

 حرکت یوقت. بوده اونجا لحظه اون در هم عزتی افشین دکتر و بود ملکی فائزه استقرار محل که



ه گوش یه زدم فورا. رسید ذهنم به چیزی هویی یه بودم رانندگی مشغول که همینطور کردم،

 .کردم توقف خیابون

 :بود این اومد ذهنم به که چیزی

 و عزتی ینب بود نشده هماهنگی قبل از ولی هتلیم دم ما که زد زنگ هویی یه عاصف چطور»

 یها پیامک کنترل اینکه یا مکالمات، شنود طریق از باید میشد، هماهنگ اگر چون. زنه اون

 یاتفاق چه هست قرار که میدادن خبر من به بعدش فهمیدن، می من تیم های بچه... و طرفین

 ...!!!«اما بیفته،

. بود مستقر اونجا که ایزدی خانوم به کنن وصلم تا ۱۱۴۹ امن خونه به زدم زنگ بالفاصله

 .و خانوم این بشناسید تا بدم توضیح براتون هم ایزدی خانوم درمورد

 لکیم فائزه و عزتی افشین مکالمات شنودِ مسئول طاها اسم به ها بچه از یکی و ایزدی خانوم

 :گفتم کردن وصل ها بچه وقتی... بودند

 .عاکفم. ایزدی خانوم سالم+

 .عاکف آقای بله. سالم_

 نمیشه؟ شنود مگه. نمیکنید کنترل رو سوژه دوتا مکالمات طاها، و شما مگه+

 چطور؟. میشه هم شنود میشه، کنترل بله_

 .چی تلگرامشون. چی پیامک+

 .کرده اکانت دیلیت و تلگرامش عزتی که میشه روز ۹۷_

 سیبرر بشه که توجهی قابل عدد یا حروف خاصی، شکلک خاصی، کد کردن، دیلیت قبل+

 بود؟ نیومده براش کرد

 .اصال نه_

 چی؟ مشکوک های پیامک+



 .نداشت اصال _

 .برسونید بهم بود جدیدی خبر. ممنون باشه+

 :گفتم خودم با کردم، قطع

 دیده ولی میره، راه و میچرخه مرموزی موریانه یک مثل داره که هست سومی نفر وسط این»

 حتی .کنم پیداش و اون باید من. مونه نمی زشا ردی و آثار هیچ که زرنگه اونقدر حتی. نمیشه

 دقیقه ۴ حدود و زد زنگ دیشب که هست خطی همون قوی احتمال. باشه هم سنگ زیر

 «.نزد حرفی اما گذشت،

 گم رد سر همچنان اما ؛میرسیدم جوابی یک به تا هم کنار میزاشتم رو ها پازل یکی یکی باید

 امن چون نیتلف تماس موقع حدید، میگفتیم بهش مبیسی پشت. «علی» حدید به زدم زنگ. بودم

 .علی میگفتم بود تر

 :گفتم... داد جواب خورد بوق چندتا

 کجایی؟. علی سالم+

 .سفید پراید سمت میرم دارم هستم اداره. سالم_

 شد رانرستو وارد سوژه که وقتی دیشب بگو بهم. میپرسم سوالی چه ببین کن گوش خوب+

 هب دیگه و شدی خارج صفحه از اینکه از بعد یا عینکت کردن فعال از قبل بخوره، شام تا

 رفت؟ هم بهداشتی سرویس آدم اون نداشتیم، رو تو آنالین صورت

 .شدم کناری سرویس وارد رفتم سرش پشت منم. بود خوردن شام از قبل بله_

 اونجا؟ کرد صحبت تلفن با+

 .نه_

 نکرد؟ یدارد کسی با نداشت؟ خاصی حرکت اومد بیرون+

 .اصال نه_



 .باشه سیفون پشت یا آشغال سطل داخل که چیزی یا کاغذ مثال نکردی؟ چک و دستشوییش+
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 :گفت

 روی ادنی کسی تا بیرون رفتم هم فوری اما ؛کردم چک رفتم بالفاصله بیرون، اومد که این_

 .باشم نزدیکش بیشتر اشراف برای بتونم تا نشینه بود مدنظرم که میزی

 .و ذهنت کن ریکاوری دقیق چی؟ غذاش ظرف زیر نزاشتن؟ میزش روی خاصی چیز+ 

 .دیگه میدادم گزارش بود اگر عاکف، آقا نه_

 .یاعلی ممنونم، باشه+

 .یاعلی_

 

 :هم کنار چیدم رو اه پازل. اومد می در آب از درست داشت حدسم

 ندروزچ این.« »نگرفتن ارتباط باهم چندهفته ملکی فائزه و عزتی» «داشت وجود سومی نفر»

 اطاتارتب فقط» «نداشتن ارتباط هم همدیگه به دادن کد با یا وَ پیامک یا وَ تماس طریق از هم

 گیزبران سوال خیلی آخر مورد این خب اما بودیم جریان در ما خب که داشتن کوتاهی حضوری

 .«اول گزینه روی میبرد و من که میرسن همدیگه به هماهنگی بدون اینا چطور که بود

 .«دارد وجود سومی نفر: »یعنی



 یه ند،داشت مسیر در که مراقبتی و تعقیب و رهگیری طریق از ما همکاران که بود اینجا جالب

 زتیع منزل درب هم مشکوکی مورد طرفی از. ببینند و هم هست قرار اینا میشدند متوجه هویی

 .میگرفت خط اینطور بگیم که غذا رسوندن درقالب نیومد،حتی

 توران،رس داخل بره میاد عزتی افشین که زمانی احتماال» اینکه اونم داشته وجود احتمال یک اما

 تهیه عزتی برای که میزی سر میکنن هدایتش فوری ورود محض به داشته، فاصله باهاش علی

 کد و بهداشتی سرویس سمت میکنن راهیش کاغذ، روی نوشته یه با بعدش! قبل از ودب شده

 .«میگیره و جدید دستورات و جدید

 حضوری ه،بد افشین به میخواست پیغامی فائزه اگر» بود این کرد درگیر و من ذهن که چیزی اون

 زیر ؟گرفتمی مهبرنا کی از فائزه اما نبود، جهت این از مشکلی پس. چیزو همه میگفت بهش

 .شد نفرسوم درگیر ذهنم بدجور. ندیدیم چیزی ما اما نظربود

 :کردم فکر طور این خودم با

 ونیمنمیت ما. دارن آمد و رفت نفر صدها روز در شاید هتل اون به. بریم نمیتونیم هتل درون ما»

 با فرن کی قطعا پس. هست اتاق کدوم در فائزه نمیدونیم حتی. کنیم زوم خاصی شخص روی

 فالن یا نهک کارو فالن بگو عزتی به که میده نخ فائزه به ناشناس اون حتما. داره ارتباط فائزه

 به فائزه وَ باشه، شده هماهنگ قبل از میتونه اومد، پیش اتفاقات اون که دیشبم پس. نکنه کارو

 نویسنمی اغذک ویر به رو رمز یا کد یا پیام یک برات بشین، میز فالن سر برو باشه گفته عزتی

 .شد ایجاد ذهنم در که دیگه اگرهای و اما هزاران وَ.« میز روی میزارن

 هم یدشا.. بود شاید بود؟ همین واقعیت آیا اما ؛بود من ذهن پیچیدگی و تحلیل همش اینا خب

 اتفاق یه منتظر. نگفتم چیزی کسی به رابطه این در. موندم می بعدی حرکت منتظر باید. نبود

 افشین دیبع حرکت گفتم خودم با. کنم شروع شخصا رو الزم اقدامات من که بیاد پیش تا بودم

 .میکنم شروع رو اصلی کار نمیکنم، تحلیل دیگه باشه حرکتی هر فائزه با عزتی

 بهش مطلب، اصل سر رفتم علیک سالم بدون داد جواب وقتی... زدم زنگ افشار خانوم به

 :گفتم



 رانرستو سیستم کردن هک با نظرو مورد تایم اون رستوران، از ونبیر اومد علی که دیشب»

 اون شتپ بوده کی عزتی از قبل ببین کن بررسی و فیلم کل دیگه بار یه برو.. کردی حذف

 یعزت اومدن از قبل تا رو چیزی کن مشخص و کن دقت دستش حرکات وَ رفتارش به. میز

 .«هبد بهم فوری خیلی و جوابش. نه یا میکنه جاساز

 مورد هک رسیده نتیجه این به فوری بررسی از بعد که داد خبر بعد ساعت نیم افشار خانوم

 .نشد رویت مشکوکی

 سمت رفتم دادم، ادامه مسیر به کردم حرکت.اومد بوجود ذهنم درون زیادی اگرهای و اما خیلی

 :تمگف داد که جواب. عبدالزهرا عاصف به زدم زنگ و کردم پارک و ماشین رسیدم وقتی.. هتل

 کجایی؟+

 .میکنم کنترل و هتل خروجی_ورودی دارم نشستم، ماشین داخل _

 .کنم پیدات تا بگو اومدی؟ چی با+

 !هست خودمون واحد برای که اداره مشکیه وِ اِم بی_

 فتمر فورا کرد باز و در..شیشه به زدم چندتا ماشین سمت رفتم معلق اََجل عین و شدم پیاده

 مسی بی هم عقیق به. میکرد داشت که رصدی از گرفتم آمار ۱۹۷۷ به زدم بیسیم. منشست داخل

 و رهگیری آماده ملکی فائزه و عزتی افشین دکتر یعنی سوژه، دوتا خروج صورت در تا زدم

 .بشه مراقبت

 :گفت عاصف میکردم، تحلیل و بررسی رو اوضاع عاصف با داشتم

 و ۱۹۷۷ بعد، چندثانیه. «بیرون اومد هتل درب از زتیع افشین. ببین و هتل جلوی جان عاکف»

 .بود جمع حواسشون همه. بیرون اومده سوژه که زدن بیسیم چندثانیه فاصله به هم عقیق

 ۱۱۴۹ از و خودش تا حدید به بودم داده پیام بودیم، هتل جلوی عاصف با که ساعتی نیم اون

 .ما سمت برسونه

 :حدید خط روی رفتم



 رسیدی؟ ی؟کجای حدید+ 

 سمت اومدم (شدم خارج ۱۱۴۹ از)شدم پیاده سفید پراید از که میشه ساعتی نیم.. آقا بله _

 .هتل

 اومدی؟ چی با+

 .اداره موتور_

 کمی تله نزدیک پل باالی برو. نیا ما ماشین سمت فعال. کنی چیکار میگم بهت باش منتظر+

 .محسوس نا طور به بگیر عکس ها سوژه از

 .چشم_

 :گفتم کردم عاصف به نگاهی... کردم طعق

 میبرن؟ تشریف جداگانه اینکه یا میرن دیگه هم با بنظرت+

 جداگانه؟ احتماال _
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 عدشب .کردن صحبت و موندن هتل ورودی جلوی رو ای چنددقیقه ملکی فائزه و عزتی افشین

 مه با دلیل. شد تاکسی یه سوار هم فائزه و شد شخصی خودروی سوار عزتی افشین دیدم

 .بود جالب معمای یک هم دوتا این نرفتن

 :عقیق به زدم بیسیم

 ...عاکف/ عقیق+

 .بفرمایید_



 .تمام. زنه دنبال برید ۱۹۷۷ با+

 .تمام. شد دریافت_

 ...حدید خط روی رفتم

 ی؟کرد ثبت حدیدجان+

 .شد انجام بله_

 .نکنی گمش باش مواظب. مرده دنبال برو بگیر و موتورت پل پایین بیا+

 .چشم_

 یشپ اینارو بعدی حرکت نمیتونیم. بمون موقعیت همین در تو»: گفتم عاصف به اون از بعد

 یکنزد تو قلحدا افتاد، خاصی اتفاق اگر میخوام !بیفته اتفاقی یه لحظه هر مممکنه. کنیم بینی

 .«مهم کاری برای اداره میگردم بر دارم من. بگیر آمار ها بچه از ساعت نیم هر. باشی

 .اداره برگشتم شدم خودم ماشین سوار رفتم شدم، پیاده عاصف ماشین از

 .تروریسم ضد وَ «جاسوسی ضد» ضدنفوذ معاونت دفتر تهران

 بررسی رو بودم نوشته قبل از که زاییچی .برُد وایت تخته پای رفتم مستقیم دفتر، به ورود از بعد

 یه. موندم خبر منتظر. کارم میز سمت رفتم. کردم اضافه بهش مجددا رو ای چندنکته و کردم

 دایص که بودم جاها بعضی از خبر دریافت وَ رصد مشغول همینطور. بود دلم ته ریزی استرس

 :اومد در سیمم بی

 .عاکف به ۱۹۷۷ از_

 !وصدات دارم ۱۹۷۷.. بگو+

. شده ادهپی تاکسی از دختره. طبقه دو ساختمون یه جلوی رسیدیم. افسریه سمت اومدیم االن_

 .رفته هم تاکسی

 ایستاده؟ خیابون کنار کجاست؟ دختره+



 .میزنه رو خونه زنگ داره قربان خیر_

 خونه؟ درب پشت ایستاده هنوز+

 .داخل میره داره.. شده باز در بله شده، باز در ظاهرا_

 برای تیدبفرس رو خونه کوروکی.. بده گزارش بهم کنه بررسی رو خونه وضعیت بگو عقیق به+

 .کنند روشن برام رو مشخصاتش و ملک صاحب ها بچه تا دفتر

 :خط روی اومد عقیق بعد، دقیقه ۴۲

 داری؟ و من صدای عاکف حاج_

 :دادم،گفتم فشار بود گوشم درون که ریزی گوشی

 .برادر بگو+

 مستقر دوم ورودی اومدم من. داره خروجی ورودی دوتا نشسته درونش زنبور که ای نهلو_

 .مونده قبلی موقعیت روی ۱۹۷۷. میخوره کوچه یک به که شدم

 خروجی_ورودی به حواستون. بکنن میخوان چیکار ببینیم تا بمونید موقعیت همون در فعال+

 .کنید تهیه( عکس) سند ند،کن آمد و رفت مکان اون در ممکنه که افرادی. باشه

 :خط روی اومد (حدید) علی بعد، دقیقه ده

 ..بگو علی جانم+

 .کارش محل اومده عزتی عاکف، آقا_

 .۱۱۴۹ امن خونه های بچه از یکی به زدم زنگ فوری شنیدم، وقتی

 پرونده ینا در صالح. کنم معرفی رو صالح بگذارید. میکردم صحبت صالح با بخش این در باید

 اهاشب. بود عزتی اتاق از دریافتی های فیلم کردن درست وَ دریافت کنترل، رصد، مسئول

 :گفتم گرفتم، ارتباط



 تبفرس. بده انجام خوب و کارات کن، دریافت و فیلمش. دفترش رفته عزتی جان، صالح»

 در مجدد بررسی جهت رو فیلم حتما شما. میشم وصل االن خودمم. اداره در من سیستم روی

 .«کنید آرشیو دارید نگه اونجا، جلسات

 هم رو حرارتی دوربین تا عماد به زدم زنگ. میزش پشت نشسته دیدم کردم، روشن و سیستمم

 در غرق کال عزتی از میده نشون که هایی عالمت دیدم شد فعال وقتی.. کنه فعال من برای

 هک اتفاقاتی همچنین وَ ت،هس یادم روز اون از وَ  بودم دیده که چیزایی بزارید. هست استرس

 .کنم تعریف براتون هست، اجازه و ممکنه که جایی تا افتاد، دفترش درون روز اون

 :عینی مشاهدات گزارش

 نارواو. بیرون کشید رو کاغذ برگ دو کارش میز کشوی درون و میزش پشت نشست عزتی»

 فکر کمی و هاش هچان زیر انداخت دست !!!بود همراهش که کیفی درون گذاشت و کرد تا

 ...«گرفت عکس کاغذ تا دو از موبایلش با بعد. کرد

 داده ترتیب قبل از که امن خط یک با فورا. ریخت هم به و من گرفت عکس موبایل با که این

 ..اتمی انرژی سازمان کل معاون به شدم وصل بود شده

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ

 

 [۹۹.۷۲.۴۲ ۹۹:۱۷] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 هفتم_و_شصت_قسمت#



 ...شد برقرار اتمی انرژی سازمان معاونت با تماس

 :گفتم

 .عاکف. هستم سلیمانی. معاون آقای سالم+

 .شریف احوال. سلیمانی جناب سالم.. به به_

 .ندارم احوالپرسی فرصت ببخشید. باشید زنده+

 ..درخدمتم_

 ساختمونید؟ درون االن شما. کارش محل اومده سوژمون+

 عقد جشن چون. منزل اومدم گرفتم مرخصی بعدش رسیدم و کارم از کمی امروز. خیر_

 .دخترمه

 .کیفش داخل گذاشت و برداشت رو چیزایی یه کارش میز از+

 هست؟ چی_

 همیتون آیا هست، جایگاهی چنین در که متخصصی اینه سوالم من .هست A۱ کاغد چندبرگ+ 

 مانساز از بیرون خودش همراه به یا کیفش داخل بزاره میشه سازمان به مربوط که رو کاغذی

 درسته؟ ممکنه؛ غیر طبیعتا کنه؟ حمل

 وسطت امنیتی و حفاظتی مسائل تمامیه اون، جدای وَ هست، بخشنامه موضوع این. درسته بله

 به که دهش گوشزد هستند دکترعزتی شرایط در که متخصصانی به اتمی سازمان امنیت معاون

 ندارن، هم رو خودکار عدد یک کردن وارد و کردن خارج حتی یا دادن انتقال حق عنوان هیچ

 داخل تهگذاش گرفته میزکارش کشوی از کاغذ چندبرگ ایشون میگید االن اینکه به برسه چه

 .هستند چی نیست معلوم اصال که کیفش،

 :گفت داد ادامه

 ناریشک ساختمون به ساختمون یک از سازمان داخل در بخواد کسی اگر حتی سلیمانی، جناب_

 .باشه ریاست یا بنده امضای با باید هم باز کنه، منتقل رو سند برگ یه



 خرابه؟ اتاقش دوربین گفتید بهشون شما. دارم سوال یه...اینطور که پس+

 هب شود رجوع. »گفتم بهش دادم تشکیل جلسه یه منم بگم، اینطور گفتید شما. بله_

 «پنجم_و_چهل_قسمت#

 قسمت آن لینک
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 :گفتم

 .میگم تبریک دخترتونم عقد ضمنا،.. توضیحاتتون از ممنونم باشه+

 نای در دوستان و شما درخدمت امشب که افتخاره باعث و میشم خوشحال. باشید سالمت_

 ..باشم مراسم

 .یاعلی. بشن خوشبخت شاءاهلل ان. باشید زنده+

 بررسی و لتحلی رو عزتی افشین رفتار و حرکات داشتم بودم شده خیره مانیتور به که همینطور

 و دبو دستش توی عینک همش چنددقیقه اون کال. میره ور هی عینکش با داره دیدم میکردم،

 .کاغذ نزدیک میاورد

 میدونستمن طرفی از. باشه جاسوسی عینک یک عینک، اون میدادم احتمال. بود عجیب خیلی برام

 معج رو هاش وسیله عزتی دقایقی از بعد. بود چی داد قرار کیفش درون که کاغذی چندتا اون

 .شد خارج کارش اتاق از و کرد

 :گفتم داد که جواب. حدید به زدم زنگ

 یضبع داره احتماال. کنی گُمِش نداری حق. بیرون میاد داره سوژه. میگم چی کن گوش خوب+

 میکنه منتقل داره کجا نمیدونم. میکنه خارج نظر مورد سازمان داخل از رو مدارک و اسناد از

 .نمیداری بر ازش چشم و دنبالش میری موتورت با که اینه میکنی که کاری تنها تو اما

 .باشه جمع خیالتون. حاجی چشم_



 کارچی بگم بهت تا نک گزارش من به فورا شد، رویت برات مشکوکی مورد یا مهم خبر هر+

 .یاعلی. کنی

 قتشو اآلن که داشتم تردید کمی. انداختم بودم نوشته و کد درونش که کاغذی اون به نگاه یه

 دو من. کنم عملیاتی رو کد اون میخواست دلم بودم ریسک اهل که جایی از اما! نه یا هست

 به شود رجوع. کردم عرض براتون قبلی های درقسمت رو کد اون از مورد
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 نظر مورد قسمت لینک روی بزنید
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 .بود خونه یه عکس که دوم کد بود مونده شد، عملیاتی اول کد

 یلکع سالم از بعد. بود رده این مسئول قربانی. اداره تشریفات تیمه رد مسئول به زدم زنگ

 :گفتم بهش مطلب اصل سر رفتم فورا

 مه کوچولو آخ یه حتی میخوام.. برم میخوام که هرجایی باهاش بتونم که میخوام موتور یه»

 میکنم پر جاهمون رو تقاضا برگه. اصلی ساختمون جلوی بیارید هم دیگه دقیقه پنج تا لطفا. نگه

 «...کنید جلسه صورت تا

 موتور یه بالدن که بود این نگرفتم موتور ضدجاسوسی بخش به مربوط کینگپار از اینکه دلیل

 .بودم دیگه موتورهای از تر قوی

 موتور یه با تشریفات تیم های بچه از یکی دیدم. پایین رفتم فورا گرفتم کشو توی از و اسلحم

 :گفتم بهش اما میخوام، که جایی به ببره منو تا اداره اصلی ساختمون جلوی اومده پالس

 ببره تا بهش دادم زدم امضا کردم پر تقاضارو فرم بالفاصله.« نیست شما به نیازی. میرم خودم»

 کردم حرکت تورمو با سرم، گذاشتم گرفتم و کاسکت کاله. تشریفات تیم مسئول قربانی به بده

 .اداره از بیرون رفتم

 وشمگ درون که ریزی گوشی سمت بردم و دستم. بیرون بودم اومده اداره از که بود دقیقه چند

 :گفتم بهش علی، خط روی رفتم دادم فشار کمی بود



 کجایید؟. سالم+

 .بشنوم درست رو (حدید) علی صدای نمیزاشت و اومد می باد صدای

 :گفتم بهش مجددا کنارو زدم

 کجایی؟ کن موقعیت اعالم داری؟ منو صدای حدید+

 رب سوژهه ادار سمت اتوبان از داریم فعال. دنبالشم االن من آقاعاکف! دارم و صداتون بله_

 ..ترافیکه انقدر روز هر چرا نمیدونم. میگردیم

 میشه؟ آزاد کی ترافیک نظرت به. نزار خبر بی و من+
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 :گفت

 ور ساعتی یک معموال بودم دنبالش که روزایی این یول! هست متغیر چون. نمیدونم دقیق_

 .همینه همش اینجا. میکردم گیر ترافیک داخل باهاش

 .برنمیداری چشم ازش. نکنی گمش باشه حواست. خب خیل+

 به ردمک استفاده ویژه خط از بود ترافیک چون. نظر مورد اتوبان سمت میرسوندم و خودم باید

 عزتی نافشی دکتر تعقیب مشغول «حدید» علی که اتوبانی متس رسوندم و خودم بود نحوی هر

 فنی اقدامات مسئول آرمین. آرمین خط به کنن وصل منو گفتم امن خونه با گرفتم تماس. بود

 :گفتم بهش شد برقرار که ارتباط. بود

 .«بفرستی من برای رو حدید موقعیت دقیق مختصات میخوام. سالم جان آرمین»

 «بفرستم؟ نایمیلتو به: »گفت



 «.دارم زمان اصال من چون. داری فرصت دیگه دقیقه دو تا فقط.. آره: »گفتم

 غرافیاییج محدوده. اومده ایمیل فهمیدم و اومد در گوشیم صدای که بود گذشته دقیقه دو تقریبا

 داخل از باید موتور با رو ای دقیقه چهل. کنم پیدا رو حدید موقعیت تونستم و کردم چک رو

 مجددا که ادم،د ادامه نظر مورد مسیر به ای دقیقه بیست تقریبا. میرفتم ها ماشین بین و یکتراف

 هسوژ و حدید و باشه نشده باز ترافیک وقتی یه تا کردم چک حدیدو موقعیت آرمین با

 دادم، امهاد مسیر به منم و کرد تایید رو قبلی محدوده همون آرمین. باشه شده عوض موقعیتشون

 خط روی رفتم.. بود اونجا حدید که موقعیتی به رسیدم دقایقی از بعد خداروشکر اینکه تا

 :حدید

 .حدید+

 .عاکف آقا جانم_

 .ببین و راستت سمت+

 .حاجی چیشده مگه چرا؟. الرحیم الرحمن اهلل بسم_

 !حرامه عبارت این! کن پرهیز «چرا» کلمه گفتن از میکنی، کار من با که زمانی تا+

 شده؟ چیزی اما ؛میبینم دارم یعنی ؛میبینم ناال. چشم_

 :گفت.. دکر هنگ بود معلوم. ببینه منو تا باال آوردم و دستم کمی برداشتم، سرم روی از و کاله

ه سای خودت نکنه راستی. کاله و موتور میاد بهت چقدر... که اینجایی. گرماااا دمت حاجی_

 هستی؟ من

 پشت از ممیکن حمایتت من. باشه سوژه به حواست.. بشم توه سای بیام که نیستم بیکار من+

 .همدیگه از بشیم جدا جایی یه ممکنه.. سر

 .هست حواسم جمع، خیالت عاکف، آقا باشه_

 .میام دارم منم دنبالش برو. میشه باز داره ترافیک کنم فکر+ 

 .بوده شما پاقدم از کنم فکر حاجی،_



 .نریز مزه انقدر برو+

 استر سمت از من. میکردم حفظ باهاش و فاصلم اما رفتم سرش پشت منم. رفت «یدحد» علی

 موتور روی .میکردن حرکت اتوبان سبقت الین در عزتی دکتر سر پشت هم علی میرفتم، اتوبان

 دکتر مرفتی که مسیرو از کمی. کنم چیکار میکردم حالجی خودم با و میکردم فکر داشتم همش

 ابید،ت می آفتاب وحشتناکی طرز به روز اون هست خاطرم. شد خارج اتوبان از عزتی افشین

 زرو اون میکردم احساس. بودم شده عرق خیس و میپُخت کاله داخل داشت سرم که طوری به

 بعد رفتیم ور طوالنی نسبتا مسیر یه شدیم، خارج اتوبان از اینکه از بعد.. میشه تبخیر داره مغزم

 اغذک چندتا اون درونش که کیفی و کنار زد جایی یه عزتی دکتر. شدیم شهری مجموعه وارد

 هب بعد شد، پیاده ماشین از و گرفت بود داده قرار درونش رو اتمی سازمان مدارک و اسناد و

 .میره کجا داره ببینم گرفتمش نظر زیر. برد خودش همراه

 وشتمن که دیک اون و نقشه که هست وقتش حاال گفتم خودم با! فرشگاه یه داخل رفت دیدم

 .بود نشدنی فراموش و بزرگ بازی یکه مقدم لحظات، این. کنم عملی رو

 وَ ملکی زهفائ به بده و اسناد خواست عزتی وقت یک اگر تا کنم عملی رو نقشه گرفتم تصمیم

! اتفاق ینا برای بشیم محکمی سد و باشیم کرده دستی پیش کنه خارج کشور از بگیره هم اون

 داشتم حریف به زدن ضربه برای من که ای برنامه اما کنیم دستگیر و دکتر همینجا میتونستیم ما

 .داشتم هدف چندتا پرونده این در من چون میخورد، هم به همش

 که یشنودهای از یکی در حتی که طوری به بود، شده ثابت دکترعزتی اخالقی فساد ما برای

 مهمونی یک در ها گذرونی خوش و کلیال مشروبات سِروِ از صحبت داشتند، ۱۱۴۹ های بچه

 اونم که! هن یا هست جاسوس شخصیتی چنین اینکه بحث بود مونده فقط. بود شده هم چندنفره

 .بود سنگینیه پروند یک خودش برای وَ بود شده ثابت زیادی حدود تا

 انجام هاروکار این داره عمد روی از وَ آگاهانه آدم این دیدیم اما کنیم، آگاهش میخواستیم ما

 طرِخ از بریم بخوایم ما وَ باشه افتاده دام در سهوی و اتفاقی خیلی که نبود اینطور و میده

 .بدیم نجاتش بیگانه امنیتی _ اطالعاتی های سرویس

 :گفتم «حدید» علی خط روی رفتم.. فروشگاه یک داخل رفت عزتی



 دم روب فوری االن همین. میدم توضیح و میگم بهت بار یک فقط چون کن، دقت خوب حدید+

 یک فقط و قطف میکنم تاکید.میکنی کار یک فقط و فقط بیرون اومد که سوژه بایست، فروشگاه

 دارین حق زدی و کیف وقتی ضمنا،. کن فرار و بگیر سوژه دست از و کیف اینکه اونم. کار

 !دنبالت بیفته پیاده پای با آدم این میخوام من چون. بری موتورت سمت

 رفتنگ نظر زیر مشغول و شد پیاده موتورش از علی دیدم میدادم توضیح داشتم که طورهمین

 نظر زیر و برش و دور کمی و کشید موهاش به دستی.. شد فروشگاه خروجی_ورودی درب

 .گرفت
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 :گفتم بهش دادم ادامه

 تا ور پیاده توی برو هی خیابون، داخل بیا هی کردن فرار موقع! کن فرار زدی و کیف یوقت+

 ـِـکـِـشیب و اون و بگیری و نفسش باید!! بده بازیش رو سوژه قشنگ! نرسه بهت کسی دست

 .خودت دنبال به

 .حاجی چشم_

 وله یک حد در فقط بدنیت قدرت از اما نمیزنی، آسیب بهشون سمتت اومد مردم از هرکسی+

 میکنن الخی مردم چون. نگیرن رو تو عزتی به کمک بخاطر مردم وقت یه تا میکنی استفاده دادن

 چاقو اگر.. .ببینن آسیب گناه بی مردم بشی باعث نداری حق میکنم تاکید دارم حدید! دزدی تو

 .بریم پیش هترب رو پروژه میتونیم اینطوری. نیان سمتت بترسن مردم تا دستت بگیر همرات داری

 .دارم هم چاقو.. حاجی چشم_



 هکال کن، پارک گوشه یه و موتورت. کنم سوارت بیام خودم تا بری انقدر باید کن دقت+

 دهدی چهرت نیمخوام چون! نرو کاله بدون! فروشگاه سمت برو پیاده سرت بزار و کاسکت

 .کرار حیدره بچ شیر میکنی چیکار ببینم برو! بشه

 .حاجی چشم_

 دید؟ح+

 آقاعاکف؟ جانم_

 .نبینن آسیب مردم که باشه حواست. دیگه نکنم سفارش+

 .آقاعاکف جمع خیالت_

 آروم لزوم درصورت شد، ور حمله سمتت کسی اگر.. کن فرار فقط سمتت اومد هرکسی+

 !خدا تورو باشه حواست!! و طرف کنی پاره و لت نزنی نگیری باز. بده هولشون

 دممر وقت یه که بهم، برسون زودتر و خودت خدا تورو آقاعاکف قطف. جمع خیالتون چشم_

 !.لگد و چگ زیر نگیرن و من

 .روشگاهف جلوی بیا فورا. بیرون بیاد میخواد میکنه حساب داره سوژه کنم فکر حدید .باشه+

 ورودش زمان از تر محکم و کیفش عزتی. غذایی مواد فروشگاه سمت رفت «حدید» علی دیدم

 !دستش گرفت مغازه به

. ستادمای درخت یه کنار رو پیاده داخل رفتم موتور با منم فروشگاه، جلوی میره علی که همزمان

 بودم نوشته کاغذ روی وَ  بود ذهنم درون که ای نقشه. بود گرفته و کیفش محکم خیلی عزتی

 .میکردم عملی حاال باید نکنم، فراموشش ذهنیم های مشغولیت بین تا

. نبود امه پروژ از مرحله این برای( حدید) علی توسط عزتی افشین دکتر کیف آوردن چنگ به

 شدیم بورمج ما که رفت پیش جوری شرایط اما برسیم، بیشتری های شاخه به میخواستیم چون

 اسناد اون اگر طرفی از. اومد نمی پیش فرصتی چنین دیگه شاید چون بشیم، عمل وارد زودتر

 .میشد روبرو ای عدیده مشکالت با کشور اتمی نامهبر بیگانه دست افتاد می



 ای ابهنوش های جعبه پشت علی. بود چشمش روی همچنان آفتابیش عینک.. بیرون اومد عزتی

 لوهج عادی چیز همه تا شد کشیدن سیگار مشغول همزمان و کرد کمین بود فروشگاه کنار که

 پاهاش رزی و سیگار علی بیرون اومد عزتی دکتر وقتی دیدم اما چیشد، نفهمیدم لحظه یه. کنه

 یعزت دست از و کیف ثانیه دو از کمتر در پایین، داد و کاسکت کاله شیشه کرد، خاموش

 به اهفروشگ شیشه. کرد فرار و فروشگاه شیشه سمت داد هولش محکم دونه یه بعدش کشید

 .شد زخمی عزتی صورت که شکشت شکلی

 انجام تونست که کاری تنها لحظه اون در اما بود، هم تنومند و داشت درشتی هیکل عزتی دکتر

 به زر به داقون و زخمی شده، خرد های شیشه بین و زمین روی از و خودش که بود این بده

 ندبود شده جمع همه مردم. علی دنبال دوید فوری خوردن تِلو تِلو کمی از بعد. کنه بلند زور

 .دَویده می دنبالش به داشته عزتی که میکرد نگاه رو سرش پشت هی_میدوید هی علی و

 بود دستش هم چاقو یه. میکرد نگاه منو سمت برمیگشت میرفت که چندمتری هر( حدید) علی

 .سمتش بره نکنه جرات کسی وقت یه تا

 پشت دقیقا که رفتم جوری. کردم حرکت موتور با رو پیاده داخل از آروم آروم کردم شروع

 من ینهبب برمیگردوند کمی و گردنش میدوید، که همینطور لیع یادمه. گرفتم قرار عزتی سر

 چشک در خاصی کردم غلط یه. میگرفت دو علی سر پشت همینطور هم عزتی نه، یا رسیدم

 یشترب گازو .کنم سوارش برم که میکنه داره منو التماس بود معلوم. میزد موج« حدید» علی های

 سرعت میدَوید «حدید» علی دنبال داشت که ورهمینط بهش، رسیدم وقتی. عزتی به رسیدم کردم

 .کردم کم موتورو

 و کمرش دکترعزتی. کمرش به زدم محکم دونه یه باال آوردم و زانوم نبینه، بد روز چشمتون

 یستادا وقتی! اومد بند انگار نفسش که زدم جوری چون! نکرد حرکت و شد ثابت جا یه گرفت

 از اونم وَ پاش ساق به زدم جوری کفشم پشت با دونه هی فورا ایستادم، کنارش کردم ترمز منم

 خودش به داشت درد از عزتی. رو پیاده کف افتاد شد ولو همونجا که زد ای نعره چنان درد

 علی بدم، شنجات برسم تا گرفتم و گاز فورا! علی سمت رفت یکی میزد؛ نفس نفس و میپیچید



 گاز منم. شد خارج رو پیاده از وراف و داد هولش محکم رو نزدیکش اومد که شخصی اون

 .علی به رسوندم و خودم شدم خارج رو پیاده از فورا و کردم بیشتر موتورو

 !کردیم رارف ترکم نشست علی بیارن و دخلمون بخوان و برسه بهمون مردم دست اینکه از قبل تا

 .ودب دشمن و انایر اطالعاتی سرویس بین جدیده پیچید و بزرگ بازی یک شروع تازه این وَ

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 ماشین بین از و دادم گاز فقط کیلومتر یک حدود کردیم، فرار موتور ترک نشست علی وقتی

. میزنه نفس نفس همینطور علی کردم احساس.. نیاد دنبالمون کسی وقت یه تا کشیدم الیی ها

 مآورد در کوچیکه آین یه جیبم از و باال دادم و کاسکت کاله شیشه دوشم، روی زد دونه یه

 رنگش دیدم ردمک نگاش آیینه از وقتی. ببینم بود نشسته پشتم که رو علی تا روبروم گرفتم و

 تورمو روی چون. نداشتم ایستادن موقعیت اصال اما میخوام، آب زد اشاره بهم دست با. پریده

 :گفتم بهش فریاد با اومد، نمی صدا و صورتمون به میخورد زیادی باد و بودم

 خاک اب باید اونوقت. زمین روی بیفتی و نری حال از وقت یه تا و من بگیر محکم جان علی»

 .«کن تحمل.. وایسم فعال نمیتونم... کنم جمعت انداز

 نهنمیک تهدید رو ما خطری کردم احساس دیگه که جایی تا دادم ادامه مسیر به ربع یک حدود

 نارک زدم. خلوت کوچه یه داخل رفتم و فرعی یه داخل پیچیدم فورا هست، مثبت چیز همه و

 نگاه هک عرقش از پر سفید صورت به. نشست زمین روی درخت سایه زیر رفت شد دهپیا علی

 :گفتم بهش میکردم، غش خنده از داشتم میکردم



 .شدی لبو چرا+

 :گفت حالی بی با علی

 سرویس دهنم شدم، بیچاره دویدم بس از من اومدی؟ نمی چرا آخه آباد، خونت عاکف، آقا_

 .دیگه شد

 :گفتم..مردم می خنده از داشتم

 تردک وقتی! سوال یه راستی. بشه گیر زمین حاالها حاال که میزدمش جوری باید جان، علی+

 میگفت؟ چی میدَوید سرت پشت داشت

 ..دمب بهت بیا میخوای پول.. هست کاغذ چندتا.. نیست پول اصال کیفم داخل که میگفت_

 معدنی آب یه مغازه همین از وبر و من به بده و کیف داداش، خب.. اینطور که پس! عجب+

 روز به روز عراق در مجروحیتت از بعد چون کن، درمان و خودت برو ضمنا،. بریم بیا بخر

 .نمیخوری عملیات درد به اینطور. میشه بدتر کشیدنت نفس داره

 ثلم اونم های ریه چون بودم، ناراحت براش خیلی. نگفت چیزی پایین انداخت و سرش علی

 از نمم بخره، آب بطری یه خودش برای رفت شد بلند علی. بود دیده آسیب راعبدالزه عاصف

 :فتمگ... بود شده علی و من جایگزین که نیروها از یکی خط روی رفتم کردم استفاده فرصت

 ...مرتضی آقا+

 .عاکف آقا جانم_

 .موقعیت اعالم+

 .هستم سوژه کردن گیر زمین موقعیت در _

 ...وضعیت اعالم+

 هخودمون برای و بودید کرده هماهنگ قبل از که آمبوالنسی خب اما... اورژانس زدن زنگ دممر_

 ستقرم خودمون پرستاری و پزشکی عوامل که نظر مورد بیمارستان میبرنش دارن دنبالش اومده

 .هستن



 .نمیداری بر چشم ازش+ 

 .چشم_

 بهت و هستن تامین های بچه هم نظر مورد بیمارستان داخل.. شو مستقر بیمارستان برو فورا+

. اداره کنن منتقل فوری رو( علی) حدید موتور تا کن هماهنگ نیرو نزدیکترین با. میدن دست

 چمونپاپی اونوقت کنن استفاده منطقه دوربین از بخوان انتظامی نیروی های بچه ممکنه چون

 .ندارم حوصله منم میشن

 

 .زدیشااا بد ولی.. حاجی چشم_

 میگی؟ جدی+

 .بابام جون به_

 .کردم نوازشش فقط که من+

 ..گیره زمین حاالها حاال ولی_

 .تمام. بده انجام و گفتم که کاری برو. سرت فدای+

 از بعد. ۱۱۴۹ امن خونه سمت رفتیم فورا و کردم پر و گاز زدم استارت نشست، اومد علی

 داخل بیاد فکی با دیگه یقهدق پنج تا گفتم علی به شستم، و روم و دست رفتم مستقیم ورود

 .اتاقم

 :۱۹۷۷ خانوم به زدم بیسیم

 .کن وضعیت اعالم داری و من صدای اگر.. هستم عاکف ۱۹۷۷+

 .هستم استندبای قبلی موقعیت در. سالم_

 :عقیق به زدم بیسیم

 .عاکف/ عقیق عقیق+



 .درخدمتم_

 .کن موقعیت اعالم. خداقوت+

 .پشتی درب نزدیک هستم، قبلی تموقعی همون در. حاجی ممنونم_

 .باشیم داشته مسلحانه درگیری ممکنه. باش اتفاقی گونه هره آماد لحظه این از+

 .چشم_

 :سیدعاصف خط روی رفتم کردم عوض و بیسیم کانال

 داری؟ منو صدای عبدالزهراء عاصف+

 .بله بله.. به به_

 کن؟ وضعیت اعالم وَ موقعیت اعالم+

 .میزنم آزاد گشت هتل سمت دارم دهپیا صورت به_

 .باشی موفق+

 رو یا دقیقه چند بعدش. بشه برطرف عطشم تا خورم گرفتم یخچال داخل از یخ آب پارچ یه

 رفتم اومد، اتاقم درب صدای که بود گذشته استراحتم از کمی. کنم در خستگی تا نشستم

 .هست رد پشت ملکی فائزه الماتمک شنود مسئول ایزدی خانوم دیدم کردم باز درو زدم سنسور

 :گفت... شد اتاق وارد ایزدی خانوم

 .گرفته تماس دختره با عزتی افشین عاکف، آقا_

 .خب+

 .بیمارستان میبرن و من دارن االنم.. کردن حمله منم به دزدیدن، و کیفم گفته_

 نگاهی سمتش برگشتم میکردم، بررسی و اسلحم خشاب داشتم بود بهش پشتم که همینطور

 :گفتم کردم بهش

 هست؟ قبل دقیقه چند برای تماس+



 .سیستمتون روی فرستادم و شنود فایل که هست قبل دقیقه ۴۷ برای_

 خانوم. نه یا یرهمیگ تماس کسی با دختره ببینید کنید بررسی لطفا. شما از ممنونم..عالی بسیار+

 و گوشیشون ها این ممکنه هک هست این کنید دقت باید اآلن که مهمی موضوع یه ایزدی،

 و فنی اقدامات هرگونه جهت به آرمین با حتما. کنن عوض رو سیمکارتشون یا کنن خاموش

 .باشید هماهنگ مسئله همین درمورد جدید های رهگیری برای اطالعاتی
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 :گفت ایزدی خانوم

 .ساکتن که فعال ولی.. چشم_

 :گفتم

 .میبرن سر به شوک در گرفته عزتی که تماسی اون با احتماال+

 دارید؟ خاصی بینی پیش_

 درگیر و تونخود و باشید نداشته کاری چیزا این به. برسید گفتم که کارایی همین به فعال شما+

 محتمل که ییها فرضیه طبق فعال .کرد بینی پیش رو اینا بعدی حرکت نمیشه اصال چون. نکنید

 .جلو میریم میکنیم طراحی برنامه داریم هست،

 ایلف دقت با گوشم روی گذاشتم هدفون نشستم منم رفت، ایزدی خانوم زدیم که و حرفامون

 و آه و عادی های صحبت جز به نبود، مکالمات شنود فایل اون در خاصی چیز. کردم گوش و

 فتهگر ناموس فحش از. میگفت علی و من به اومد در دهنش یهرچ که تلفن پشت عزتی ناله

 !!!حکومت تاااااا

 !!!اراجیفه دامت مستر جناب بینیم می و همدیگر بیشتر زودی به گفتم، دلم توی



 جلسات به مربوط میز روی ریخت بود کیف داخل که مدارکی وَ اسناد و اتاقم اومد علی

 ندچ جز چیزی ببینم، رو کاغذا اینکه از قبل تا کردممی خدا خدا. بود اتاقم داخل که گروهی

 مسائل به مربوط وَ نشه، حساب جرمی داشتنش همراه که علمی مقاله یا و عادی کاغذ برگ

 سمت تمرف شدم بلند و گفتم اهلل بسم. کردم نذر صلوات چندتا. نباشه میشه خودش شخصی

 .میکردم بررسی و مطاله تممیگرف یکی یکی میز روی از هارو برگه... نظر مورد میز

 .میشدم متالشی درون از میخوندم که و خطش هر اما میکردم، نگاه دقت با کاغذها تموم به

 محرمانه فوق و محرمانه مهر و آرم با شده بندی طبقه اسناد ترتیب به کاغذها اون تموم متاسفانه

 های هپروژ و قیقاتتح سری یک و کشور اتمی سازمان به مربوط که بود سری فوق و سری و

 .میشد مرکز این خاص

 «شده؟ چیزی عاکف، آقا» گفت علی.. رفتم فرو فکر به صندلی روی نشستم

 :نوشتم. اتاقم بُردِ وایت تخته سمت رفتم شدم بلند ندادم، جوابی

 «.است شده ثابت چیز همه وَ شده، شروع بازی. الرحیم الرحمن اهلل بسم»

 اصفع به... بهم داد آورد و بیسیم میز روی از رفت علی زد، یمبیس عاصف نوشتن با همزمان

 :گفتم

 شده؟ چیزی. عاصف بگو+

 .میکنم صداتون بار بیست دارم من آقا_

 کم ممبیسی صدای.. نداشتم صدارو همین برای. نبود گوشم توی ریز گوشی اون.. ببخشید+

 یجپ داری که نمیشنیدم و داتص همین برای بود همکارا با صحبت و آمد و رفت اتاقم.. بود

 !میکنی

 .معطلم ول اینجا بنظرم_

 .بودم کرده فراموشت اصال ببخشید. ۱۱۴۹ بیا برگرد خب+

 یاعلی. نداره عیبی. چشم_



 ای هشد شنود های فایل از. کردیم بررسی رو چیزا همه نشستیم اومدو عاصف بعد ساعت یک

 ...!!و دافتا که درشتی و ریز اتفاقات تا داشتیم، که

 ورتص در تا هادی حاج دفتر رسوندیم بعدش نوشتیم، عاصف با قوی و محکم کار گزارش یه

 اما ،۱۱۴۹ امن خونه موندم شب ۲ ساعت تا عصر روز اون. کاظم حاج دفتر بده ارجاع تایید

 ونچ خونه، برم گرفتم تصمیم که بودم شده خسته جسمی و روحی لحاظ از حدی به دیگه

 هر امن خط یک با بعد میکنه، بررسی و چیز همه من غیاب در بود جمع خیالم بود که عاصف

 .میده تلفنی گزارش بهم ساعت دو

 مسرمه برای باید اما بودم خسته اینکه علیرغم. منزل درب جلوی رسیدم که بود ۲ حدود ساعت

 داخل منم ید،شک ساعتی نیم بیاد تا. پایین بیاد بشه آماده زود تا زدم زنگ بهش. میگذاشتم وقت

 احوالپرسی و سالم از بعد نشست، ماشین داخل اومد وقتی. زدم چرت رو ساعتی نیم ماشین

 :گفتم

 

 بریم؟ کجا+

 .بگه یار هرکجا_

 .بریم کجا بگو. شمایی یار االن+

 ای؟ خسته چقدر_

 .خوبم.. نه+

 .سینما بریم پس_

 و میبینیم مفیل کم یه میریم، گفتم خودم با. شد آب دلم توی قند سینما گفت وقتی میدونه خدا

 :گفتم خانومم به. میکنم کیف میخوابم تاریکی داخل میگیرم رو بقیش

 .ببینیم فیلم بریم کم یه هست نیاز اتفاقا.. سینما میریم امشب حتماااا+

 :گفت خندید خانومم



 امشب تماااااح میگی اینطور که! دونه می خدا کنی خراب میخوای کجارو نیست معلوم باز_

 .سینما میریم

 زخرفه،م گفتم اولش همون شد شروع که فیلم. سینما رفتیم و نگفتم چیزی دیگه اما خندیدم،

 منم. دش فیلم دیدن مشغول و نگفت چیزی دیگه خانومم. خوابیدم گرفتم بهانه همین با بعد

 خرید ایبر بازار داخل کمی سینما از بعد. خماربودم فقط ساعتشم نیم خوابیدم، و یکساعتش

 ساعت ونهخ رسیدیم وقتی. منزل برگشتیم و خوردیم شام جایی شد تموم که خریدامون. گشتیم

 صبح نیم و ۹ ساعت. خوابیدم بعدش گرفتم دوش رفتم فورا که بود شده شب نیم و ۴۹ حدود

 دمدی کردم شماره به نگاه. خورد زنگ بود سرم باال خواب موقع همش که کاریم گوشیم بود

 .هست عاصف

 :دادم جواب آروم

 صبح؟ وقت این چیشده. سالم+

 ...مزاحم موقع بد ببخشید حاجی.. سالم_

 :گفتم کردم قطع و حرفش

 چیشده؟ بگو+

 یا خونه اون داخل از هست، ناشناس که مردی یک با ملکی فائزه میگه زده سیم بی عقیق_

 .بیرون زدن میشده کنترل که

 ..هستند کجا االن+

 .آزادگان سمت میرن دارن و بیرون اومدن که میشه ای دقیقه چند آلنا_
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 :گفتم

 بگو ۱۹۷۷ انومخ به. بشه مستقر قبلی سرموقعیت برگرده فوری خیلی اآلن همین بگو عقیق به+

 فاظتیح جوانبه هم رعایت و حفظ با قبلی، موقعیت روی تبرگش وقتی عقیق! دنبالشون بره

 زا فوری اآلن همین رو خونه به ورود قضایی مجوز. کنه بررسی رو خونه داخل بره امنیتی و

 .کن پیگیری اداره

 .چشم_

 .کنه تهیه تصویر دونفر اون از میتونه که جایی تا بگو ۱۹۷۷ به+

 .حتما_

 اون هب پهلو این از هی و بودم ولو تخت روی فقط. بخوابم منتونست دیگه تماس اون از بعد

 دیگه یکنمم فکر که کشید طول اونقدر! بود شده درگیر ذهنم بدجور. میکردم فکر و میشدم پهلو

 سجادم و کردم وضو تجدید و زدم مسواک رفتم شدم بلند. صبح اذان به بود مونده ساعتی یک

 کردم وعشر قبله به رو ایستادم. میزد هم خنکی و ردس باد که خونه تراس روی رفتم گرفتم و

 .نافله خوندن به

. دز زنگ مجددا که بود گذشته من با عاصف آخر تماس از دوساعت تا نیم و ساعت یک بین

 :دادم و جوابش

 .عاصف بگو. جانم+

 ییقضا جوزم اخد از بعد کنه، تفتیش رو خونه باید عقیق گفتید که قبلی تماس در! آقاعاکف_

 وادبخ که خاصی چیز گفته عقیق. شده تموم کارش داده خبر االن و شد انجام کار اون فوری

 و اه وسائل تمام. کرده ارزیابی عادی و چیز همه داده که گزارشی. نشده رویت باشه مشکوک

 هک ندید خاصی چیز سیمکارت و موبایل چندتا جز به اما کرد، بررسی هارو اتاق و طبقات

 ونهخ)سفید پراید در ما های بچه با که ای شماره به زد زنگ و گوشی داخل شتگذا و همشون

 .بود هماهنگ( ۱۱۴۹ امن

 :گفت داد ادامه عاصف



 هم شد، گرفته سفید پراید های بچه با ها گوشی و ها سیمکارت اون از که تماسی این با_

 هیچ که کرد تاکید قعقی. خریده رو ها گوشی که کسی هم شد، شناسایی ها سیمکارته شمار

 !نشده دیده مشکوکی مورد

 ونا میدونم بعید اینکه اونم بگم، بهت هم رو چیزی یه جان عاصف اما ؛ممنونم.. عالی بسیار+

 نچو. رفتند خونه اون از همیشه برای احتماال اونا. بخوره ما درد به ها گوشی و ها سیمکارت

 .میبردن و نخودشو ضروری های وسیله بود برگشت بر قرار اگر

 چیه؟ دستور االن_

 .خونه اون کنترل برای بزاریمش تا کن، نفس تازه نیروی یک درخواست اداره از+

 ندارید؟ ای دیگه امر. چشم_

 هماهنگ ۱۹۷۷ با اما ؛کنه استراحت سفید پراید داخل برگرده بگو عقیق به فقط. قوت خدا نه+

 .کنی پشتیبانیش بتونی اومد پیش مشکلی که باش

 .چشم.. حتما_

 .یاعلی+

 نیم. لحظه اون میکنه چیکار داره ۱۹۷۷ نمیدونستم.. افتاد شور هویی یه دلم به چرا نمیدونم

 ارمند قرار و آروم دیدم دیگه اما بودم، جدید خبر منتظر.. نمیشد آروم دلم اما گذشت ساعتی

 :گفتم بهش داد که جواب ...بود ۱۱۴۹ در ما فنی اقدامات مسئول که آرمین به زدم زنگ فوری

 .کجاست ببین بگیر و ۱۹۷۷ آمار+

 !۱۹۷۷ به زد سیم بی آرمین. موندم خط پشت ای لحظه چند

 هک میگفت بهم آرمین اما! میگن هم به دارن چی که نداشتم واضح تلفن پشت از رو صدا من

 ...میگه چی ۱۹۷۷

 :گفت آرمین



 که همیش ای دقیقه بیست. مشیریه سمت یساختمون یک به رسیدیم میگه ۱۹۷۷ عاکف آقا_

 .دستشونه ساک چندتا میگه ۱۹۷۷. بیرون میان دارن مجددا اما داخل، رفتن ها سوژه

 :گفتم آرمین به

 های نسرنشی اگر. کنه گزارش عاصف به و چیز همه مو به مو و کنه تعقیبشون بگو ۱۹۷۷ به+

 کردن، برخورد مشکل به مسیر هدایت یبرا( ۱۱۴۹ امن خونه در مستقر های بچه) سفید پراید

.. ننک چیکار بگم تا بشه هماهنگ خودم با مستقیما باشه، میخواد ها سرنشین از کدوم هر حاال

 دیدح دیگه دوساعت تا بگو عاصف به برو ضمنا،! بگو و مطلب این همه به تماسمون از بعد

 برگرده باید. هست رهگیری حال در دائم که میشه روز دو حدود ۱۹۷۷. کنه ۱۹۷۷ جایگزین و

 .کنه استراحت

 .میدم انجام حتما. چشم_

 عضیب برق کم کم. شد انداز طنین محل مسجد گلدسته از صبح اذان صدای تماس این از بعد

 حاج با صبح ۱ ساعت. اداره رفتم شدم آماده بعد کردم اقامه رو صبح نماز. شد روشن ها خونه

 تظرممن هادی حاج با که کاظم حاج اتاق رفتم مستقیم شدم که اداره وارد. داشتیم جلسه کاظم

 میز، یک ردو نشستیم. گرفتیم آغوش در و دیگر هم بعد کردیم، علیکی سالم شدم که وارد. بود

 :گفت هادی حاج به کاظم حاج صبحونه، اتمام از پس و خوردیم کاری صبحونه

 «.کنم شروع رو جلسه بدید اجازه اگر»

 «.بفرمایید. آقا میکنم خواهش»: گفت هم هادی حاج

 :گفت من سمت کرد و روش کاظم حاج

 .چطوره کاریت اوضاع. عاکف چخبر_

 .میره پیش خوب داره چیز همه خدا لطف به و زیاده که خبرها. شکر رو خدا+

 به و کرد تایید فرستادی هادی حاج برای که گزارشاتی رسوندی؟ کجا به رو عزتی پرونده_

 طرفیم؟ جاسوس یک با ما اآلن پس. درسون من دست



 

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 :گفتم «طرفیم جاسوس یک با ما اآلن پس» گفت بهم کاظم حاج وقتی

 میکنه خیانت کشور به داره عامدانه که جاسوسی یک با میکنم اضافه بهش اینم وَ! درسته بله+

 .طرفیم

 درسته؟... زدی آسیب بهش که گفتی نوشتی که گزارشی_

 رفتهگ تصمیم نفره سه کمیته همین در لقب از راجبش که ای برنامه همون طبق. آقا حاج بله+

 رو تیعز دکترافشین عصر دیروز منم پذیرفتید، رو بنده پیشنهاد هادی آقا حاج و شما وَ شد

 .کردم گیر زمین

 .میگرفتیم دستش از و کیف بزنیمش اینکه بدون میخواست دلم من_

. میرفتن پیاده جایی بود جوری عزتی دکترافشین شرایط اما کردیم بررسی ۱۱۴۹ درکارگروه+

 تمیرف که هم مسیرهایی. اداره پارکینگ داخل تا اومد می ماشین با خونش پارکینگ داخل از

 از همین رایب. بیاریم در چنگش از و کیف اون و بندازیم راه ساختگی تصادفات نمیتونستیم ما

 تیاطالعا عوامل دست به اسناد اینکه از قبل و کردیم استفاده داد دست دیروز که فرصتی

 .کردیم گیر زمین رو سوژه برسه، دشمن

 رسیده؟ کجا به وضعیتش اآلن _



 آرم که هست سندهایی از پر دستمون ما چون. هست شده تایید ایشون جاسوسی بحث+

 تهگف بنده به هم اتمی سازمان معاوت. خورده روش سری شده بندی طبقه مهر با اتمی سازمان

 و رمندانکا تموم بلکه ایشون تنها نه. سند برسه چه نداره و ارخودک یه بردن بیرون حق ایشون

 .سازمان متخصصین

 .افتاده مهم اتفاقات کلی نبودیم که روزی سه دو این پس_

 .خیلی+

 چیه؟ برنامت_

. نه یا یدکن موافقت نمیدونم که بدم ارائه رو طرحی یه میخوام بعدش به اینجا از برای راستش+

 یها کارشناس با تا «سازمان ریاست)....( » االسالم حجت خدمت بره یدبا میگید ندارم شک

 .بشه تشکیل جلسه اطالعاتیه زبد

 هست؟ باال حساسیتش انقدر یعنی_

. کنم مطرح هم شما با گفتم همین برای. نکرد قبول اما کردم، مطرح بار یک هادی حاج با+

 نای برسونن، دستتون به شد قرار و ادیه حاج به دادم ارائه بنده که رو طرحی اون نمیدونم

 !!خیر یا کردند و کار

 .نگفت چیزی و کرد اخمی پایین انداخت و سرش میکنه، نگام چپ_چپ هادی حاج دیدم

 :گفت کاظم حاج

 یه مه اگر. میکنیم بررسی بود صالح اگر اونوقت. چیه بدونیم ما کن مطرح و طرحت شما _

 مینه برای هست، خارج ما دست از باشه، باال ریسکش اام باشه آمیز موفقیت طرحت وقتی

 .بدن نظر ایشون تا ریاست خدمت میفرستیم

 واممیخ ولی داره، زیادی ریسک که واقفم بهش خودمم. باالست شدت به منه اید حساسیتِ+

 .بدیم انجامش شده که هم بار یه برای

 .میشنوم_



 راگ وَ!! جلو بریم چطور رو بعد به اینجا از که دادم توضیح دقیقه ۱۲ حدود کاظم حاج برای

 .کنند موافقت طرح این با ممکن صورت در ممکنه

 ماش به و طرح اون فعال بدید اجازه اما والیت،_گاه_خیمه_انقالبی_کانال# محترم مخاطبان

 یبرا ریسکش و دادم ارائه که طرحی اون بشید متوجه ادامه در خودتون تا بود چی که نگم

 ...نه یا شد موافقت آیا بود باال ایران طالعاتیا سیستم

 و طرح کاغذ روی بعدش شنید، و منه نقش وقتی کاظم حاج. داشتم پیش در سختی روزهای

 و رفت این ممکنه چون... نزن حرفشم اصال گفت من به و کرد مخالفت شدیدا کرد، مطالعه

 ...باشه نداشته خوبی عواقب ها برگشت

 وبیخ عواقب ها برگشت و رفت این ممکنه»: گفت حاجی... بهتون دادم کلید یه باشه، یادتون

 .«باشه نداشته

 :گفت داد ادامه حرفش به کاظم حاج اما ؛.نگفتم چیزی

 االترب مقام با میکنی ارائه داری تو که طرحی این بابت باید. باالست العاده فوق ریسکش»

 سته ممکن و افته می خطر در همه جان چون .کنه قبول بخواد اونم میدونم بعید. بشه صحبت

 یفهمیم. میره باد بر تو طرح این با ایران کشور اطالعاتی حیثیت اونوقت. بخوریم دست رو

 «عاکف؟ میکنی چیکار داری

 :گفتم

 .کن اطمینان من به حاجی+

 یوم الی داشت خواهم و دارم و داشتم اطمینان تو به من پسرم، باباجان،.. کرد شروع باز_

 این مشابه و هستم سیستم توی ساله ۱۷ حدود من. باالست خطرش واقعا طرح این اما ؛القیامه

 درامور تجربه سال همه این با من ولی دشمن، به زدیم ضربه و دادیم انجام زیاد و طرح

 .نمیکنم پرونده این برای رو ریسکی چنین وقت هیچ میشه، دهه چهار که کشور اطالعاتی

 .بدی انجام رو اقدام این میخوای تو چرا هک میکنم تعجب

 :گفتم بعد... کاظم حاج به نگاهی انداختم، هادی حاج به نگاهی



 اآلن. شده ثابت بودنش جاسوس آدم این هستم، هردوبزرگوار با کاظم؛ حاج هادی، حاج+

 .طرح این برای هست بازتر ما دست

 وییه یه.. میگفت ذکر داشت و بود دستش خوشگل رنگ فیروزه تسبیح یه که هادی حاج

 :گفت عصبانیت با میز، روی انداخت و تسبیح

 شما طرح این با من! میزنم و حرف این کاظم حاج حضور در دارم االن همین عاکف، آقا»

 ریسمضدترو و ضدنفود در بنده های معاون از یکی که شماهم به. کنم ریسک نمیتونم. مخالفم

 به دودش چون. نکنید رو خطرناکی ریسک چنین میکنم توصیه هستی، من به مربوط بخش

 .«میره خودتون چشم

 ...اما! بگم چیزی بود منتظر... کردم تعجب عصبانیتش از
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 :گفتم بهش... کردم مکث چندلحظه پایین انداختم و سرم اما

 امنیتی و اطالعاتی های سرویس و ها تروریست مقابل در رویکردمون همیشه ما جان، حاجی+

 ما رویکرد. هست و بوده مشخص جهان و آسیا غرب منطقه کشورهای وَ دشمن، جاسوسی وَ

 زا اول هدفمون. مشخصه هم نکردن جاسوسی عمدا وقتی یا خوردند گول که کسانی قبال در

 کسانی قبال در طرفی از. بوده دشمن تور در افتادن از ظرن مورد شخص نجات همیشه وَ همه

 و خاص رویکرد و قانون یک هم میکنند خیانت و میکنن پیاده و دشمن های برنامه عمدا که

 !داریم رو مشخصی

 :گفت هادی حاج



 نای داخل من چیه؟ منظورت خان؟ عاکف میدی یاد من به و سیستم قانون داری تو اآلن خب_

 تو کار این نیستی؟ متوجه چرا من، عزیز جان، برادر پسرجان،. کردم کار دهه سه تشکیالت

 .شکست با مساویست

 :گفت هادی حاج به بحث وسط اومد کاظم حاج

 موافقت یا. میگیم و نظرمون هم تو و من. بزنه و حرفش جوون این بده اجازه جان هادی»

 تا. دنش عملیاتی برای میره هیچچی، که شد موافقت و شدیم قانع اگر. نمیکنیم یا میکنیم،

 یپیروز درصورت و هست قوی طرحش چون ولی مخالفیم، ما داد توضیح عاکف که اینجایی

 هقضی بخش یک این که بدیم ارائه کل ریاست به نظرم به کرد، خواهد زیادی صدای و سر

 تاونوق ،نکرد جلب و ریاست نظر مورد کارشناسان و ریاست موافقت طرح این اگر اما ؛هست

 بینیباز مورد نفره سه کمیته این در مجددا تا کنه ارائه رو بعدی طرح که هست عاکف وظیفه

 .«بگیره قرار ارزیابی و

 ور شعله درون از که بود معلوم اما شد آروم کم یه هادی حاج گفت، اینطور که کاظم حاج

 به رو مسیست قانون ارید بود گفته من به کنایه با قبلش چندلحظه هادی حاج طرفی از. هست

 :گفتم بهش میدی، یاد من

 شما با دارم که چندماهی این طی. بدم یاد شما به نمیخوام و سیستم قانون من هادی، حاج+

 خاک من بدم؟ یاد چیزی شما به خواستم کجا من بعدشم،. گرفتم یاد چیزا خیلی میکنم کار

 که نای به برسه چه نمیشم، میکنن کار روزی شبانه دارن اینجا که هایی بچه این و شما پای

 !خدا بر پناه! باشه دومم بار این که کردم و کار این کجا. بدم یادتون چیزی بخوام

 :گفت هادی حاج

 همون میگم مجددا بهت دارم کاظم جلوی اآلنم. گفتم خودتم به.. مخالفم من صورت، هر در»

 ..«و حرف

 :گفتم



 تحت که میشه ماه پنج حدود آدم این که بگم میخوام.. .اینه حرفم اآلن من جان، حاجی _

 من تیم های بچه. هست هام بچه و من اطالعاتی و امنیتی های کنترل و رصدها شدیدترین

 رفتنش وییدستش. میکنن کنترل کردن باز که امنیتی چتر زیر رو عزتی افشین دارن روزی شبانه

 که بیگانه های سرویس از یکی با داره مآد این که شده مُحرَز ما برای. هست نظر تحت هم

 یتونهم یحتمل که دشمن رابط با آدم این. میکنه همکاری هستند کجا برای هنوز نیست معلوم

 رد ملکی فائزه خانوم سرکار. دارن ارتباط اومده کانادا از و باشه دشمن پرستوهای از یکی

 .داره برخواست و نشست دشمن عوامل با ما مرزهای از بیرون

 ..شد ساکت و نگفت چیزی هادی حاج

 

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و ودب خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ
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 :گفت کاظم حاج اما کرد، سکوت هادی حاج من حرفای از بعد

 ناال جان عاکف. میکنیم بررسی مجددا. کنیم عبور عملیات و طرح ارائه بحث نای از فعال_

 چطوره؟ بیمارستان در عزتی وضعیت بگو بهم



 .زمینگیره حاالها حاال که زدم جوری رو کمرش وَ چپش، سمت پای+

 چندوقت؟ مثال_

 مارستانبی از ها بچه چون. داد تشحیص نمیشه و بیشترش کمتر. ماه چهار الی ماه سه تا شاید+

 .داشته شدت خورده بهش که ای ضربه میگه هست سرش باالی اداره دکتر دادند خبر

 .بدبخت اون افتاده روز این به که زدیش چجوری_

 .دیگه زدیم دیگه+

 .بگه هتب تا هادی حاج به میدم و خبرش بعد کنم، صحبت رییس با پیشنهادت بابت بزار_

 .ممنونم+

 و دیمب جوابی نمیتونیم ما نشه مشخص طرح وضعیت اینکه تا چون. رمندا حرفی دیگه من_

 .بچینیم برنامه

 :گفت هادی حاج

 .«همینه نظرم منم»

 فترد پایین رفتم شدم آسانسور سوار. بیرون اومدم کردم خداحافظی. کردیم تموم رو جلسه

 .نرفتم امن خونه دیگه و خودم

 تا ممیکرد فکر هادی حاج و کاظم حاج های حرف به داشتم بودم نشسته که بود ای چنددقیقه

 هب افکار درهمین. بدم ارائه طرحی چه مجددا شد رد ریاست با کاظم حاج درجلسه طرحم اگر

 :زد،گفت زنگ بهزاد که میبردم سر

 .بنویسم تخته روی و امروزتون برنامه و جلسات اتاقتون بیام میخوام حاجی_

 .منتظرم بیا،+



 جلسات دش که وارد. شد باز در زدم اثرانگشت رفتم. بود اتاقم درب پشت بهزاد بعد چندثانیه

 تداش و نوشت اینکه از بعد. نوشت برد وایت تخته روی برام و کاریم روزِ اون های برنامه و

 :گفتم بهش میرفت

 .دارم کارت بمون بهزاد+

 .آقاعاکف بفرمایید_

 سهجل درون وقتی یه اگر احیانا. دارم باهاش مهم کار یه.. بگیر رو اتمی سازمان معاون دفتر_

 فوری عاید التماس سلیمانی عاکف بگه برسونه پیغام بهش بگو دفترش مسئول به هست هم

 .داره

 :گفت زد زنگ بعد دقیقه چند شد، پیگیر بهزاد

 وصلتون اید آماده. هست خط پشت داشتید دعا التماس که سازمان اون معاونت عاکف، آقا_

 کنم؟

 .کن وصل. آره+

 اهاشب میزدم قدم اتاق دور و گوشم روی گذاشتم گرفتم بود میزم روی که بیسیمی هدفون

 :گفتم... بود درگیر ذهنم خیلی چون میزدم، حرف

 ؟!خوبید. ادب عرض. معاون جناب سالم+

 .خوبم شکر. عاکف جناب ادب عرض.. سالم_

 .ءاهللشا ان گذشت خوش دخترتون عقد جشن دیشب چخبر؟+

 :گفت خندید

 .بشن خوشبخت و بشه جوونا همه قسمت شاءاهلل ان. الحمدهلل_

 ببینیم؟ جایییک همدیگرو دارید وقت! مزاحمت از غرض معاون، جناب+



 گفتن وَ مان،ساز با گرفتن تماس دکترعزتی صبح امروز سلیمانی، جناب راستی.. درخدمتم بله_

 بیمارستان االن و شکستن زدن سارقین رو چپشون پای هک گفتند بعد. دزدیدند رو کیفشون که

 جریانید؟ در شما!! میخواد مرخصی میگفت. هستن بستری

 میگید؟ جدی+

 .زد زنگ خودش! کنید باور_

 نیم؟ببی کی همدیگرو نگفتید،... شدم ناراحت خیلی. علی حق به بده شفاش خدا. بابا ای+

 :گفت کرد مکثی

 کجا؟ دبفرمایی فقط. درخدمتم _

 خوبه؟ دیگه ساعت یک تا تهران اهلل بقیه بیمارستان ورودی+

 .بینیممی و هم اونجا پس عالیه،_

 .یاعلی. باشید زنده+

 ...تهران اهلل بقیه بیمارستان ورودی بعد ساعت یک

 ...مرتضی به زدم بیسیم

 عاکف/مرتضی+

 عاکف حاج جونم_

 نمیخوای؟ مهمون داداش+

 باال؟ بیاید میخواید. اومدن خانوادش. شلوغه اینجا مک یه فعال حاجی_

 .مونم می منتظر نه+

 .کنن تخلیه بگم پرستاری تیم به میاید اگر_

 .نیست ای عجله. پیشش بمونن خانوادش بزار نه+



 ..کشور اتمی انرژی سازمان رییس معاون به دادم پیام

 :پیام متن

 «دارید رتاخی.. منتظریم ما کجایید؟. برادر سالم»

 :گوشیم به داد پیام بعد دقیقه چند

 .«خدمتتون میرسیم دیگه دقیقه ۲ تا.. هستم قرارمون محل مسیر در. عاکف جناب سالم»

 لهحوص بودو طوالنی چون اما بگم معاون به که رسید ذهنم به چیزی یه پیام دریافت از بعد

 :تمگف داد که جواب. بهش بزنم زنگ شدم مجبور.. نداشتم تایپ

 فاظتتونح تیم فقط. بیمارستان حیاط داخل برید مستقیم آوردید تشریف وقتی! مجدد سالم»

 با فقط. بشه پررنگ شما حضور و کنید توجه جلب نمیخوام چون. بهتره نیان بیمارستان داخل

 .«داخل ببرید تشریف هستید درونش شما که خودرویی یک همون

 «حتما بله»

 :گفتم دهرانن به شد قطع که تماس

 ودید شیشه سفید سمند یه. داخل برو ماشینش سر پشت اومدن، وقتی. هستن نزدیکمون»

 .«هست

 یعلیک سالم هردو، شدیم پیاده. داخل رفتیم سرشون پشت هم ما و رسیدن بعد دقیقه چند

. نیمک صحبت و بشینیم بود اداره پرادوی که ماشینمون داخل بیاد کردم دعوتش بعد کردیم،

 :گفتم بهش. ما ماشین داخل نشست اومد

 ت،مسئولی از سطح این در کسی میشه مگه که پرسیدم زدم زنگ بهتون دیروز معاون، جناب+

 هست؟ یادتون کنه منتقل باشه سازمان به مربوط که اسنادی یا کاغذ

 .بله_

 راستش. شهبا هماهنگی با چیز همه باید و هست چی که بشه بررسی مگر نمیشه، نه گفتید شما+

 .میکنه منتقل و اسناد سری یه داره عزتی افشین که دیدم می آنالین بطور داشتم من



 من؟ بر وای ای_
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 :گفتم دادم ادامه

 بوده ورکش اتمی های پروژه به مربوط که شده بندی طبقه اسناد سری یک دکترعزتی دیروز+

 خصش دست به اینکه از قبل شدیم مجبور ما که نامعلوم جایی به میکرده منتقلش داشته رو

 اییه فایل و اسناد. بیاریم دست به و کیف اون شده طراحی پیش از دزدی یک با برسه، دوم

 های ندیب طبقه از شدیم متوجه کشف از بعد میکرده، منتقل داشته سازمان از بیرون به که هم

 .بودن برخوردار سری فوق و سری و محرمانه فوق و محرمانه

 هستند؟ کجا اسناد اون اآلن. مظلوم یاحسین_

 .ببره پیش از کاری نتونست خداروشکر. باشید آروم لطفا+

 ؟!کردید ناکارش زدید شما رو عزتی پس_

 بگیرم؟ چیزی ازش بزنم رو یکی میاد قیافم به بنظرتون من؟؟+

 .بگم چی. واهلل نمیدونم_

 .داریم تری مهم های صحبت.. بگذریم+

 چی؟ یعنی_

 اتیاطالع سرویس کدوم جاسوس اینکه اما هستند، جاسوس عزتی افشین آقای اینکه یعنی+

 شونای ارتباطات و ایشون دارن روزی شبانه ما های تیم. نشده محرز برامون هنوز هستند دشمن

 .میکنن کنترل رو



 کنیم؟ یکارچ باید اآلن خب_

. کنهن شک که طوری. کنید برخورد عادی خیلی لطفا.. عزتی افشین مالقات باال میرید االن+

. یاریدن روش به شما اما گفته، خودش هرچند. نزنید حرفی شده دزدیده که کیفی درمورد ضمنا،

 یبیع حاال بگید دزدیدن، و کیفم که گفت خودش اگر. کنه باز رو سرحرف خودش بگذارید

 جوری خالصه. که نزدن و ملیت کارت و شخصیت مدارک. سرت فدای زدن و پول داره،ن

 .چیزی از نبره بو که بدید بازیش

 باال؟ برم. شدم متوجه. باشه_

 سری یه توضیح و توجیه جهت ما اداره میریم اینجا از بعد ضمنا. بگیرم وضعیت اعالم باید. نه+

 .مسائل

 .حتما بله_

 :تضیمر به زدم سیم بی

 .عاکف/ مرتضی+

 .هست مثبت وضعیت. بیارن تشریف میتونن مهموناتون حاجی_

 :گفتم اتمی سازمان معاون به

 .باال ببرید تشریف+

 نمیاید؟ شما_

 چی؟ برای من! نه+

 .همینطوری_

 .بفرمایید نه+

 !!جاسوس یه پیش برم تنهایی من آخه _



 رماییدبف شما. هستند دوروبر همون ما های بچه. نهنمیک تهدید شمارو خطری هیچ محترم، برادر+

 .نباشید نگران. باال برید

 اینکه از بعد.. بود ۱۱۴۹ در فنی اقدامات مسئول که آرمین به زدم زنگ منم. رفت شد پیاده

 :گفتم شد برقرار ارتباط

 فیلمی ات مرکز سرور به کنید وصل میشه پرونده همین به مربوط که منو کارت سیم این شماره» 

 .«طخ این روی بفرست. ببینم بتونم آنالین میشه ثبت داره عزتی بستری اتاق از که

 دانشمند یک با دکتر، مالقات دیدن برای شدم آماده هم من داد، انجام رو فنی اقدامات آرمین

 .کنم تعریف دیدم چی هر بزارید. بود جاسوس که ای هسته

 :عینی مشاهدات تشریح

 تراشه وَ حرارتی دوربین و مخفی دوربین. نبود کسی بود شده بستری عزتی هک اتاقی درون»

 هم صدا، هم. میداد نشون واضح رو چیزا همه قبل، از بودن گذاشته کار ما های بچه که ریزی

 «.مالقاتش بره نمیکرد فکر. کرد تعجب کمی سازمانشون معاون دیدن با عزتی. تصویر

 ...داوم در صداش بیسیمم حین همی در

 ..حدید/عاکف_

 .بگو و کارت زود.. صداتو میشنوم حدید+ 

 سوژه که اینه مهم مطلب اما ؛شد اجرا بگیرم تحویل و ۱۹۷۷ موقعیت برم فرمودید حاجی،_

 .میچرخه نامعلوم بطور خیابونا درون داره ما نظر مورد

 کجایید؟+

 .مالصدرا سمت میاد داره کنم فکر_

 :فتمگ حدید به...کردیم نگاه همدیگرو راننده منو خوردم، تکونی ظهلح یه مالصدرا گفت وقتی

 .بگو دوباره+



 منم. شد وارد االن همین. مالصدرا سمت میاد داره هست تعقیب تحت که ای سوژه میگم_

 شد؟ دریافت. دارم قرار سرش پشت االن

 الصدارا؟م سمت میاد داره کی با دختره که بگو بهم حدید، ببین... شد دریافت جان، حدید بله+

 تنهاست؟

 ..دنبو دیگه هم با روز دو یکی این ظاهرا که همونی. میگردن دارن مرده یه با! نیست تنها. نه_

 .میشه جمع جمعمون پس.. عالی بسیار+

 شد؟ چی_

 یانم دارن اینا قوی احتمال به. بگم بهت میخوام چی کن گوش خوب. میفهمی بعدا. هیچچی+

 وقتی.. اهلل قیةب بیمارستان میان دارن اینا ندارم شک. ما به میرسید دیگه دقیقه چند تا. بیمارستان

 .ما ماشین داخل بیا. شده پارک بیمارستان حیاط داخل مشکی پرادو یه رسیدی

 اونجایید؟ شما پس.. اوه اوه_

 .تمام. منتظرم بیا+

 های بچه به زدم بیسیم. هست اتاق داخل هنوز اتمی سازمان معاون دیدم کردم گوشیم به نگاه

. بیاره در مکیف از و تاپم لب گفتم راننده به .تاپم لب روی بفرستن و فیلم که ۱۱۴۹ امن خونه

 عاونم برای دادم پیام و کردم خارج آنالین برنامه از و گوشیم. شدیم وصل و بیرون آورد فوری

 .اتمی سازمان رییس

 «پیام متن»

 .«منتظرتیم قبلی جای همون ما... ماشین داخل یاب. کن ترک و اتاق دکترفورا»

 الاص اتمی سازمان معاون اما ؛میدیدم چیزو همه آنالین داشتم کردم، تاپ لب صفحه به نگاه

 ...نکنه که گرفتم شدیدی استرس. کردنمی توجه موبایلش به و نبود حواسش

 نام و تاای_در_والیت_اهگ_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب



✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 یادب فورا که ادمد پیام اتمی سازمان معاونت به وقتی.. بیفته اتفاقی قراره نکنه که داشتم استرس

 نگز گرفتم و شمارش. بهش بزنم زنگ اینکه جز نداشتم ای چاره دیگه نداد، جواب اما بیرون

 :گفتم بهش فورا داد که جواب. زدم

 ترک و محل .پایین بیا سریع بیرون، بزن اتاق از فورا.. نکن تابلو و نزن حرفی کن، گوش فقط+

 .فورا کن

 .نمیاد صداتون.. شد چی ببخشید_

 زدم سیمبی فورا.. میکردم تلف و وقت نباید. کردم قطع رو گوشی میشه وصل و طعق صدا دیدم

 .مرتضی به

 داری؟ منو صدای جان مرتضی... عاکف/ مرتضی مرتضی/  عاکف/ مرتضی+

 .زدم بیسیم دوباره. بود شده آشوب دلم

 .مومن بده جواب داری منو صدای اگر. عاکف/مرتضی+

 حاجی؟ جانم_

 عوامل از که پرستاری تیم از یکی یا خودت یا فورا نمیدی؟ جواب چرا تو؟ یکجای المصب دِ+

 داره بیمارستان دایره. بیرون بفرستیدش رو اومده سوژه برای که مهمونی اون برید هستند ما

 .میشه قرمز

 .تمام شد دریافت_



.. نیحس یا گفتم لب زیر.. هست حدید دیدم کردم نگاه.. میزنه و ماشین شیشه یکی دیدم

 :گفتم راننده به.. رسیدن

 .«داخل بیاد کن باز درو»

 :گفتم بهش.. نشست ماشین داخل اومد «علی» حدید

 الصدرام سمت گفتی تو.. بیمارستان رسیدید خبر بی و هویی یه انقدر چرا. بیاد روحت تو+

 اینجایی؟ تو که رفتند کجا زود؟ انقدر چرا! میچرخن دارن

 .باال میرن دارن. هستند عقیق چتر زیر_

. نیومده بیرون دکترعزتی اتاق از هنوز اتمی سازمان معاونت دیدم کردم تاپم لب صفحه به نگاه

 و ملکی ائزهف که نبود صالح به اصال. بیفته قراره اتفاقی چه نبود معلوم چون. کشید تیر سرم

 :عقیق خط روی رفتم. ببینند رو اتمی سازمان معاونت! ناشناس مرده اون

 کجایید؟ عقیق+

 .میرم سرشون پشت دارم_

 به ممکنه.. سوژمون اتاق داخل داریم مهمون یک ما. اقدام آماده و باش مسلح.. باشه حواست+

 .کن جمع و حواست. بزنن آسیب بخوان سوژه به حتی یا مهمان

 .برسیم مونده هنوز ولی. چشم_

 :مرتضی خط روی رفتم فورا... بیرون بیارن و معاون نتونستن هنوز دیدم کردم تاپ لب به نگاه

 .شما کجایید پس.. بیرون بیارید برید و المصب این.. جان مرتضی+ 

 یدمد کرد زوم. کن زومش گفتم راننده به. داخل رفته پرستاری لباس با یکی دیدم همزمان

 ها هبچ. بیرون فرستاد و معاون تخت، سمت رفت پرستارو جای زد و خودش.. هست مرتضی

 داخل اومد بیمارستان، ساختمون بیرون شد راهی و کردن اسکورتش نامحسوس طور به

 .پارکینگ

 ...بودن مستقر بیمارستان داخل که تامین های بچه به زدم سیم بی



 از. کنند دقت واحدهاه کلی. چهار سعید وَ /  سه سعید/  دو سعید/  یک سعید: به عاکف از+

 خروجی ورودی های درب سمت برن دو و یک سعید. ادبی پیش اتفاقی هر ممکنه لحظه این

 صرفت و سالن ورودی چهار سعید. بهش کن وفا و باش عقیق نزدیک سه سعید.. بشن مستقر

 .کن

 .شد دریافت. هستم یک سعید _

 .شد دریافت هستم دو سعید عاکف، حاج_

 .گرفتُم. حاجی حله. کاکو هستم چهار سعید_

 شنیدی؟ سه؟ سعید+

 .شد دریافت. بله_

 تریخ اعصابم دیدمش وقتی. ما ماشین سمت میاد داره و بیرون اومد اتمی سازمان معاون دیدم

 :گفتم بهش... نشست حدید کنار عقب صندلی روی رفت ماشین سمت اومد. هم به

 کردی؟ مسخرمون معاون، آقای+

 جان؟_

 میکنید؟ انگاری سهل انقدر شما چرا کردی؟ مسخرمون میگم+

 شده؟ زیچی_

 هست؟ حساس چقدر محل این در ما وضعیت نمیدونید+

 شده؟ چی بگید من به خب_

 یبینیم وقتی. نمیده آنتن میزنم زنگ. نمیدی جواب میدم پیام. کن چک و موبایلت من، برادر+

 بزن گزن تو حداقل نیومد، من صدای. گرفتم ارتباط باهات که شده چیزی یه یعنی میزنم زنگ

 .نه یا افتاده اتفاقی بفهمی تا بیرون بکش دقیقه دو اینکه یا. دارم چیکارت ببین

 .نشدم متوجه اصال من _



 .ببین و تاپ لب مانیتور. اه. بیخیال. بابا کن ولمون+

 :گفت کرد نگاه

 ..عزتیه اتاق که اینجا عه_

 اینایی... دهمی نشون و گرسنگان مستقیم پخش صورت به داره که هست آفریقا کشور اینجا نه،+

 میبینی؟ و هستن اتاقش داخل که

 چطور؟. بله_

 .بودم کرده عرض که هستن همونایی+

 جدی؟_

 نگاریا سهل که نیومدیم اینجا ما. بگیرید جدی رو امنیتی مسائل لطفا معاون، آقای. جدی بله+

. نسجاسو اونا.. بیفته بدی اتفاقات اتاق اون در شما حضور با بود ممکن لحظه هر. کنیم

 زا بیرون به رو مدارک و اسناد داشته عزتی آقای که روزی. هستند دیده آموزش. تروریستن

 یسر مدارک و اسناد از جاسوسی عینک یک با کارش دفتر داخل در میکرده، منتقل سازمان

 .گرفته عکس

 هست؟ دشمن دست در اسناد اون اآلن یعنی_

 ختیارا در و اسناد و تصاویر این از چقدر النا تا نمیدونیم چون. نیست ممکن غیر چیزی هیچ+

 .داده قرار متخاصم های سرویس

 کنم؟ چیکار باید من اآلن_

 ودرویخ سوار و کنید ترک و ماشین فوری لطفا فقط. میکنم خبرتون ببرید تشریف شما+

 .کنید خروج بیمارستان از بشید خودتون

 ...رفت

 ..نمیزدن حرف هم با که بودن ای حرفه انقدر.. کردم نگاه تاپ لب به مجدد منم
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 .مینوشتن کاغذ روی و حرفاشون باشه، شده گذاشته کار شنود نکنه اینکه ترس از

 چون. یمکن دستگیرشون االن نمیخواستیم. بود شده سخت ما کار اتفاقات این با دیگه... خب

 بوده، نای بود جالب برام که چیزی اون. برسیم جاسوسی تیم این های پل سر به خواستیممی

 بود دهز عینک و سرش بود گذاشته کاله شکلی به بیمارستان، بود اومده فائزه همراه که مردی

 .نبود تشخیص قابل صورتش عنوان هیچ به که بود پوشیده کاپشن وَ چشمش، به

 زوم مگفت راننده به. کاپشنش جیب داخل کرد و دستش شد بلند ناشناس مرده دمدی دفعه یه

 امچش تعجب از. آورد در جیبش از آمپول. عزتی افشین سمت میره داره دیدم. تصویرو کن

 .بیرون میزد حدقه از داشت

 .«ناشی این میکنه چیکار داره.. حسین یا: »گفتم

 ردکت سِرُمِ داخل زد و آمپول بعد کرد، بیهوشش و دختره سر به زد مشت با یکی اول دیدم

 مواد ونا تا کرد بیشتر رو بدن به سرم ورود سرعت میزان به مربوط غلطک بالفاصله عزتی،

 .کنه اثر و بشه تزریق عزتی بدن به زودتر کشنده

 وانت که میکشید درد اونقدر زدم چپش سمت پای و کمرش به من که ای ضربه بخاطر عزتی

 .نداشت رو کردن حرکت یا زدن حرف

 :گفتم... عقیق خط روی رفتم بالفاصله.. اتاق از بیرون اومد و زد و آمپول مرده

 .نکنی گمش که باش مواظب... دنبالش برو نامحسوس... بیرون میاد داره مرده عقیق+ 

 تمام شد دریافت_

 :گفتم... مرتضی خط روی رفتم



 داری؟ و من صدای مرتضی+

 .دنیوم جوابی

 «داریم ارتباطی مشکل بیمارستان این داخل اینجا همیشه ما حاجی:»گفت راننده

 .مرتضی خط روی رفتم بازم...کنه تموم عزتی نکنه که داشتم بدی استرس

 ارید! عاکف/مرتضی مرتضی. بده جواب حسین امام جان به رو تو. عاکف/مرتضی مرتضی+

 .آقاجون منو صدای

 .میشنوم بله_

 رو عزتی. داخل برو پرستاری لباس با فورا. اتاق داخل داریم موت حال در یه و شیبیهو یه+

 .بمونه زنده بکن و تالشت موال جان. بدید حیات بهش

 .شد دریافت_

 توضعی خیلی. ایستادم بیمارستان سالن ورودی درب نزدیک رفتم ماشین، از شدم پیاده

 وراف. شدند خارج سالن از من قدمی یک از قادقی ناشناس، مَرد همراه عقیق. داشتیم خطرناکی

 فتر. نشد خارج بیمارستان از حیاط داخل اومد وقتی ناشناس مرد اون. ماشین داخل برگشتم

 بود رشس پشت که عقیق و ناشناس مرد اون متأسفانه،. بود خلوت جای یه که بیمارستان پشت

 .کردم تعجب. شدند خارج ما دید از

 غیب و رفتند ناشناسه سوژ و عقیق که مسیری سمت به نگاهم یه ود،ب تاپ لب به نگاهم یه

 .شدند

 دودح. برمیگرده مجددا رفته که مسیر همون از داره ناشناس مرد دیدم گذشت دقیقه سه حدودا

 :گفتم ود،ب نشسته عقب صندلی روی که علی به. نشد عقیق از خبری دیدم گذشت، دقیقه یک

 نیومد؟ سوژه سر پشت از عقیق چرا علی؟+

 .میشه خارج بیمارستان از کامل طور به داره مَرده.. واهلل نمیدونم_



 ویر رفتم...دادم فشارش کمی بود گوشم درون که ریزی گوشی.. گوشم سمت بردم و دستم

 :عقیق خط

 داری؟ و من صدای عقیق+

 ...نیومد صدایی

 ...بده جواب داری منو صدای عقیق+

 ...نیومد صدایی

 داری؟ منو صدای جان، عقیق نمیدی؟ جواب چرا هستم تو با.. نمیدی جواب چرا یقعق+

 ...نیومد صدایی بازم

 پِیِجش ستید بیسیم با اینبار... دوم خط روی رفتم کردم عوض و فرکانس گرفتم و بیسیم فورا

 :کردم

 یبزن رفح نمیتونی المصب دِ .. بده جواب لطفا داری منو صدای اگر.. عاکف/ عقیق عقیق+

 هب میزنید گند دارید همتون امروز چرا. ای مرده یا ای زنده بفهمم بده فشار رو شاسی حداقل

 .من اعصاب

 ...نیومد صدایی بازم اما

 .بده جواب مادرت جان میشنوی؟ و من صدای برادر.. عاکف/  عقیق عقیق+

 میکردم، یجپ و عقیق هم سر پشت داشتم که همینطور. میکردم پیجش داشتم انگار نه انگار اصال

 گاهن بود نشسته عقب صندلی روی که علی به خودرو داخله آیین درون از. دوشم روی زد علی

 .بود اومده بند زبونش انگار میکنه، نگاه رو سمتی یک داره دیدم. کردم

 «علی؟ چیشده: »گفتم

 .«زده و عقیق بیشرف اون حاجی،. ابالفضل یا» گفت هویی یه



 شهشی یه انگار که آدمی عین میاد، داره یکی دیدم بیمارستان چپ سمت به داختمان نگاهی

 دمدی. شد همونطور دقیقا هم عقیق میخوره، تِلو ِتلو میره راه داره کرده مست و خورده مشروب

 ما ماشین سمت داشت عقیق. شده باز دهنش و میده فشار و گلوش روی گذاشته دست عقیق

 .رونبی میزد حدقه از داشت انگار و میشد تر گرد چشماش میشد تر نزدیک که هرچی. اومد می

 .«اغیثینی فاطمه یا موالتی یا» گفتم لب زیر.. بستم و چشمام

.. قعقی نجات برای بره میشه پیاده داره علی دیدم.. شنیدم و ماشینمون درب صدای هویی یه

 :گفتم سرش زدم داد

 «بریم؟ لو تا بدی باد به و مونهم میخوای.. دیوانه احمق جات سر بشین»

 .یک سعید به زدم بیسیم. نشست میخکوب بست درو

 داری؟ و من صدای یک سعید+

 .عاکف آقا بله_

 .هباش خودت به حواست. رفته سوخت ها بچه از یکی. باشه حواست.. مرده اون دنبال میری+

 .تمام شد دریافت. چشم_

 :۹ سعید به زدم بیسیم

 دو؟ سعید+

 عقیق؟ سمت برم. چیه داستان فهمیدم اجیح_
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 کاش لحظه اون یاد به و میکنم تایپ براتون دارم که حاال همین مثل.. کردم بغض لحظه یه

 :گفتم ۹ سعید به بغض با. صحنه اون در شکست دلم خیلی. میریزم

 مارستانبی داخل ببرش بگیر و عقیق برو سیدالشهداء جان تورو! برو فقط.. برو ۹ سعید.. وبر+

 فهمیدی؟.. بمونه زنده باید عقیق. بدید نجاتش و

. یقعق سر باالی رسید فورا جمعیت بین از و پرید ها پله روی از عقاب یک مثل ۹ سعید دیدم

 سر االیب برم بشم پیاده نمیتونم اینکه از میشد کباب داشت دلم.. میشدن جمع داشتند مردم

 ..بودم صبر وَ سکوت به مامور. خودم نیروی

 لندشب رو عقیق ای وسیله هیچ بدون دو، سعیدِ کرد، متفرق رو مردم اومد بیمارستان حراست

 اومد می باید پرستار و پزشک که هایی اتاق از یکی داخل بردش و کولِش روی گذاشت کرد

 بودم راحتنا خیلی. میشدم دیوانه افتاده اتفاقی همچین چطور اینکه فکر از داشتم. سرش باالی

 .خوردیم دست رو کجا از و چطور که

 کردم بررسی رو عزتی اتاق. کردم رصد و بررسی چیزارو همه و کردم کنترل رو جاها تموم

 ..بشه احیا تا میکنن کار روش دارن گفت که گرفتم ارتباط مرتضی با بعد

 ...بود شده گزارش وخیم هم عزتی حال اما

 اون وَ عزتی از هدیگ. بود شده منتقل عقیق که اتاقی سمت رفتم فورا... بشم پیاده گرفتم تصمیم

 .شدم غافل ناشناس مَرد اون وَ دختره،

 تنفس هشب داشتند اورژانس قسمت در ها اتاق از یکی داخل که عقیق تخت کنار رفتم مستقیم

 .میکردن وارد شوک و میدادن

 سرش باالی که پرستارهایی و دکترها سرعت از پر های دست و ها بدن الی به ال از وقتی

 یه ها دست الی از و بدنش وقتی.. ببینم رو بدنش کم یه تونستم میکردنش احیا داشتن و بودن

 .شدم متعجب خیلی کردم، اجمالی بررسی

 لکهب جاسوس، یک با نه فهمیدم ونجاهم. نبود پاش تا سر روی جراحتی و زخم آثار هیچ چون

 .طرفیم دیده آموزش و ای حرفه جاسوس یک با



 نگاه عقیق هب استرس با داشتم. میگذاشت اثر من گیری تصمیم در نباید اما بودم، کالفه خیلی

 ...منش پزشکی کادر مزاحم وقت یک تا نرفتم جلو اما سمتش برم داشتم دوست. میکردم

 :میکردم تکرار و عبارت این و ممیگفت ذکر دائماً فقط

 فیقمر زمان، امام. الحسن یابن بک و المستغاث. الزمان صاحب یا المستغاث. الزمان صاحب یا»

 چهب از یکی زمان، امام. نشم شرمنده کن کمکم آقا. کن کمک. میشه پر پر چشمام جلوی داره

 یب تخت روی که میبنی و گمنامت سرباز آقاجان؟ بینیمی و حالم.. زدن چشام جلوی و هام

 و لبم زیر اینارو.« کن کمکم. برس دادم به آقاجان. بدم چی و زنش جواب من آقا افتاده؟ حال

 .میکردم تکرار دائم دلم توی

 .میدادن شوک عقیق به داشتن. کنند تالش عقیق سر باالی بیان تا کردم بسیج رو همه

 بیهش هویی یه عقیق دیدم میکردن، تالش داشتن پرستارها و ها پزشک تمام که حین همین در

 به و دستاش بعد زد، پلک چندتا و شد خیره سقف به کمی کرد، باز و چشماش معجزه یک

 .سینش روی گذاشت میده سالم یکی به داره انگار که طوری

 .میخوره تکان داره عقیق های لب دیدم حین درهمون

 هک اتفاقی بخاطر اما دهانش نزدیک بردم و سرم... سرش باالی رفتم... کنار زدم رو همه فورا

 .میگه ارهد چی بفهمم نتونستم و نبود واضح صداش افتاد براش هویی یه و بود چی نمیدونیم

 .شدم خیره بود سینش روی به که عقیق دستای به فقط من

 اهنگ .شد ممتد میداد نشون رو عقیق قلب ضربان و احیاء که دستگاهی بوق صدای ناگهان اما

 .نیست چیزی دیگه رنگ زرد مستقیم و صاف خط یک جز دیدم کردم دستگاه به

«__________________________» 

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا_در_والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و ودب خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ
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 همسنگراش ما بین از و رسید شهادت به عقیق فهمیدم شد، ممتد دستگاه بوق صدای اینکه از بعد

 فقط من. هبیفت اتفاق این دیگران جلوی میزاشتم نباید اما بشه؛ جاری میخواست اشکام. زده پر

 صیبتم و اهلبیت برای شده که هم کمی یه تا میکردم التماس چشمام به اهلبیت های روضه در

 و شکاما نمیخواستم. نباره تا میکردم چشمام التماس باید اینجا اما ؛بباره کردند ملتح که هایی

 حال هب دلم. بگذاره اثر روحیشون در بود ممکن چون ببینن، رفقام دیگر و سیدرضا و حدید

 ...بگذریم. سوخت عقیق مظلومیت

 چرا که ودب مشغول ذهنم خیلی. شدم خیره عقیق گلوی به فاصله با و ایستادم کناری یه رفتم

 .رسیدمی ذهنم به که دیگه اگرهای و اما هزاران و نداره؟ زخمی چرا گرفت، و گلوش

 هب اومد کردمی اطالعاتی کارهای پزشکی امور پوشش در وَ بود ما عوامل از که محسنی دکتر

 :گفت آروم.. کرد نگام کمی هام، شونه روی گذاشت دست ایستاد من روبروی سمتم

 .«دادیم دست از رو ها بچه از یکی. میگم تسلیت بهت انج عاکف»

 من. بیرون ندرفت همه بعد عقیق، صورت و بدن روی کشید سفیدرو ملحفه پرستار! نگفتم چیزی

 مرفت شدم که تنها.. بیرون رفت کشید هارو پرده اتاق، داخل اومد حدید. شهیدم یار و موندم

 .کردم شنگا برداشتم و سفید پارچه اون پیکرش سمت

 بودم مطمئن اما داد، سالم کی به و دید چی آخر لحظه نمیدونم. بود چشام جلوی شهید یه

 .سعادتش به خوش. داد جان و داد سالم بهش و دید و معصوم امامان از یکی



 شونیشپی شد، تر چشام کمی.. بشه آروم دلم تا زدم حرف شهیدم همکار با ای دقیقه پنج شاید

 رمب خواستم... کردم پاک و اشکام.. صورتش روی کشیدم مجددا سفیدروه ملحف بوسیدم، و

 :اومد در بیسیمم صدای که بیرون

 .یک سعید/ عاکف _

 .یک سعید بگو+

 .خیابونی یه سمت میره داره سوژه. آزادگان سمت اومدیم آقا حاج_

 این نزدیک عنوان هیچ به. نمیداری بر چشم ازش. میگم چی کن گوش خوب یک، سعید ببین+

 پشت یمیبین هویی یه اما دنبالشی تو. هست ای حرفه شدت به دنبالشی که آدمی اون. نشو آدم

 .پسرجان نخوری رکب باشه حواست. میشه ظاهر سرت

 .هست حواسم جمع، خیالتون.. بله_

 :گفتم دکتر به. بیرون زدم اتاق از

 .«برم باید االن منم.. بفهمن چیزی خانوادش فعال نباید باش، هماهنگ اداره با»

 وقتی... یکردنم کار عزتی افشین روی داشتن پزشکی تیم با که مرتضی پیش باال طبقه رفتم

 گزارش وخیم دقایقی برای حالش اینکه علیرغم هم عزتی. اومده هوش به دختره دیدم رسیدم

 ودنب رمستق بیمارستان در که ما پزشکی عوامل موقع به حضور بخاطر خداروشکر اما شد،

 .کرد پیدا نجات

 د،هستن زنده دو هر که دادن گزارش و شد جمع ملکی فائزه و دکترعزتی بابت خیالم وقتی

 .کشیدم راحتی نفس

 گفتم راننده به. .شدم ماشین سوار پارکینگ داخل برگشتم. کنم ترک و بیمارستان گرفتم تصمیم

 .۱۱۴۹ امن خونه سمت بریم

 ۴۲ ساعت/ زرو همان عصر/ ۱۱۴۹ امن خانه



 مهه که کردم، دریافت وضعیت و موقعیت اعالم بیمارستان در مستقر های بچه تک تک از

 .«عادیه وضعیت» کردن اعالم

 :یک سعید به زدم بیسیم

 آقاجون؟ داری منو صدای یک سعید+

 .آقا بله_

 چخبر؟+

 .هست خونه داخل_

 سوخت باشه حواست پس. دهش تیز و حساس شدت به شاخکاش اآلن آدم اون یک، سعید+

 .رفیقمون یکی اون مثل نری

 .چشم_

 .تمام+

 :پرسید زده بُهت باحالت. ایستاد میزم جلوی اومد. شد اتاقم وارد زد سنسنور عاصف

 .شد اینطور هویی یه چرا! عاکف_

 لیخی .کنیممی بررسی داریم فعال. شد اینطور هو یه چرا نمیدونم!! عبدالزهراء عاصف نمیدونم+

 .بود بدی روز

 .خوردیم ای ضربه بد_

 ...!!یا داد، گاف عقیق نفهمیدیم اصال. برگشت ورق و پیچید معادله هویی یه+

 و خودت. میخوایم که میره پیش همونطوری چیز همه شاءاهلل ان. بزرگه خدا. نباش نگران_

 .باشی تخود آرامش فکر به باید اآلن نباش، عصبی نکن، تابی بی انقدر. نکن اذیت

 رشهیدمپد روح به وگرنه کنیم، دستگیرش اآلن رو مرده اون نیست مصلحت که حیف عاصف،+

.. دممیکر سرویس و آشغال عزتی افشین این با رو، دختره اون و مردناشناس این دهن من قسم،



. کرد عوض رنگ چیز همه هویی یه چرا موندم... عه عه عه. نمیکردم رحم کدومشون هیچ به

 .نمیشم بیخیال دنبالشه عقیق فهمید کجا از این فهممن تا من

 :گفتم میز روی زدم عصبانیت شدت از محکم دونه یه

 زا عقیق. بده گاف که نبود آدمی عقیق هستم مطمئن. میکنم پیداش و آدم این من عاصف،»

 در ها سال .داشته باالییه تجرب. بوده اروپایی کشور یک امنیتی سیستم در ایران های نفوذی

 تونستن اینجا اونوقت بعد نگرفت، منفی نمره یک و کرده اطالعاتی کار ما سیستم برای اونجا

 مینه از پرونده این در نظرم به. کنم باور باشم خر خیلی باید من کنه؟ رهگیری رو سوژه یه

 رونیب به داخل از داره خبر که داریم اطالعات نشتی جایی یه. داریم «امنیتی حفره» باگ حاال

 .«میکنه درز

 به ینیبدب نمیکنی فکر اما ؛منه از بیشتر تجربت چون بزنم، حرفی نظرت روی نمیخوام من_

 باشه؟ زود داخل

 .اشیب مشکوک و بدبین چیز همه به همیشه باید اطالعاتی کار در باشه یادت همیشه چیزی یه
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 :گفت عاصف

 باشه؟ میتونه کی کار! سوال یه_

 چیه؟ نظرت تو+

 .دمب گزارش بهت کردم برخورد خاصی مورد به اگر تا کنم فکر میخوام. ندارم نظری فعال من_

 هادی؟ حاج برای فرستادی نوشتم که گزارشی. کن ول اینارو+ 



 .فرستادم بله_

 نگفت؟ چیزی+

 .ریخته هم به که هست معلوم ولی. نه که فعال_

 فهمیدی؟ چطور+

 تماس ما با بعدش میدادیم، گزارش هروقت تو یا من ضدجاسوسی، بخش اومدیم وقتی از_

 قبول حتی بزرگوار دو این از کدوم هیچ کاظم، حاج نه اون، نه اینبار اما ؛میکرده برقرار تلفنی

 .کنید جمع زودتر و امروز گند که فرستادند پیام واسطه با هردوتا. بزنن حرف تلفنی ما با نکردن

 .۱۱۴۹ بیاد بگید بهش اتمی، سازمان معاون با کنید هماهنگی یه... بگذریم+

 اداره؟ بیاد یا اینجا بیاد_

 گفتم؟ چی من عاصف،+

 .اینجا بیاد گفتی_

 .اینجا بیاد یعنی اینجا بیاد میگم دارم وقتی. میزنی الس باهام چرا پس+

 .نشو عصبی شما. جان کفعا باشه_

 درک منو حداقل تو هست، فشار من روی جا ۴۷ از هستم، وضعیتی چه در من میبینی خب+

 شخیصت من چون. اینجا بیاد باید یعنی اینجا بیاد میگم وقتی! نپرس مورد بی سوال ازم کن

 .میدم

 چون بود، قیقع دادن دست از بابت عصبانیتم. رفتارم از شدم ناراحت خودم اما ؛رفت عاصف

 رس هست که بالیی هر بودم حاضر.. بودم حساس امنیتی نیروهای دادن دست از روی شدت به

 .نه نیروها دیگر سر به اما بیاد، خودم

 نهمی برای بودم، خودم مستقیما پرونده این مسئول چون. نمیکرد درک منو حال کسی هیچ

 .بود من روی فشارها تموم



 .۱۱۴۹ امن خانه. روز همان ۴۲ ساعت

 روندهپ امنیتیه قص این الی میکردم احساس. بود مشکوک چیز همه من برای. بود دار بو قضیه

 تردید اما ؛امنیتی شخص یک یا سیاسی جریان یک به میشه وصل کالف سر یه عزتی، افشین

 داخل چیه، میشد حالیم خودم فقط که اختصاری کدهای صورت به رو فرضیه این. داشتم

 .جیبم داخل گذاشتم کردم یادداشت شخصیمه دفترچ

 .بود خط پشت بهزاد برداشتم رو گوشی وقتی. اومد در صدا به تلفن

 .بهزاد بگو. جانم+

 .باهم داشتید مالقات قرار. آوردن تشریف اتمی سازمان معاونت عاکف، حاج_

 چای یا هوهق بگید ییک به. اتاقم بیاد بگید هم عاصف به. من دفتر به کنید مشایعت و مهمان+ 

 .مهمان برای بیاره

 سیدر وقتی. باال میاد ها پله از داره دیدم کردم باز رو اتاق درب زدم و سنسور رفتم شدم آماده

 .روبروش نشستم منم مبل، روی نشست. شد اتاق وارد و کردیم علیکی سالم

 .نشست کنارم اومد دش وارد و زد سنسور هم عاصف بعد چنددقیقه. آوردن قهوه و چای ها بچه

 :گفتم. کردم باز سازمان معاون با رو صحبت سر

 .شد رد گوشتون بیخ از خطر امروز معاون جناب+

 :گفت

 .باالست کارتون حساسیت چقدر فهمیدم اونجا. دیدم بله_

 .دادم دست از و نیروهام از یکی. زدن آمپول رو عزتی. کردن بیهوش رو دختره+

 :گفت داد، قورت و دهنش آب پایین، گذاشت و چای

 امروز؟_

 .بردید تشریف اینکه از بعد چنددقیقه. قبل چندساعت همین. بله+



 .کنیم چیکار باید االن سلیمانی جناب_

 از چون. دیدب انجام برید و کنم دیکته رو ای برنامه یه بهتون تا اینجا بیاید گفتم همین برای+

 .میکنه فرق معادالت تمام بعد به اینجا

 .درخدمتم_

 :نوشتم برداشتم، رو ماژیک. اتاق بُردِ وایته تخت سمت رفتم شدم بلند

 «الرحیم الرحمن اهلل بسم»

 ازمانس محرمانه مسائل و اسناد به دسترسی حق عنوان هیچ به دیگر امروز از عزتی افشین: الف»

 .«ندارد را اتمی

 غلط باید همه میشود داده او به که العاتیاط هر و میرود و آید می عادی کارمند یک مثل: ب»

 .«نفهمد خودش که شکلی به. باشد سوخته و

 مشکالت و اپ شکستگی بهانه به باید و ندارد را متخصصان دیگر با ارتباط حق عزتی افشین: ج»

 به و ودش گذاشته کنار فعلی مسئولیت از میکند، نرم پنجه و دست آن با روزها این که نخاعی

 قرار خودش سازمان و ما امنیتی های دوربین نظر زیر ولی خلوت جایی در عادی نیروی یک

 .«گیرد

 .پایان

 .«یدبخون» گفتم بهش.. نشستم رفتم. میخونه و میکنه نگاه همینطور داره دیدم برگشتم

 :گفت. خوند نزدیک از رفت هم دیگه بار یک شد بلند. خوند

 ایشون. براش بزنیم مسئولیت و اختیارات هشکا چطور نمیدونم واقعا من عاکف، آقای_

 .کنیم اداری کارمند یک به تبدیل رو ایشون بخوایم سخته. هست دانشمند

 .میگم بهتون بشینید بیاید+

 :گفتم. نشست اومد



 انسازم در داره ایشون. کردیم صحبت باهم مسائل این درمورد قبال ما عزیز، دوست ببین» 

. خائن این و بود خادم اون. میداد انجام روشن احمدی شهید که میده انجام رو کاری اتمی

 یجاسوس دیگه امروزه. داده لو آدم همین و کشور اتمی های بچه از تا چند حاال تا نیست معلوم

 ارتباط نظر مورد شخص با اطالعاتی افسران یا بیگانه های سرویس عوامل روز هر نیست اینطور

 ناشی های آدم یا کن خرابکاری میتونی تا میگن بهش و گیرنمی ارتباط مرتبه یک فقط. بگیرن

 ها پروژه چقدر ایشون نیست معلوم... همین. بنداز تعویق به و مهم های طرح و سرکار بزار رو

 .«اونور به داده رو اتمی سازمان متخصصین آمار اینکه یا انداخت، عقب رو
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 :گفتم ایران اتمی انرژی سازمان معاون به و حرفام به دادم ادامه

 بدون اشتند،د اتریش کشور به که ماموریتی در ایشون گفتم، بهتون هم قبل دفعه دکتر، جناب» 

 که هست درگم سر کالف و معما یک خودش این خب... مونه می اضافه روز سه دلیلی هیچ

 چرا که نداره وجود سندی هیچ. هست دار مشکل آدم این که میگه بهمون و کرده ساسح مارو

 .مونده اونجا ایشون

. ازمانس در بیاد باید ایشون فرمودید شما عاکف جناب اما و فرمایشاتتون دارم قبول. درسته_

 .نمیکنید دستگیرشون چرا.. هست تهدید کشور ای هسته صنعت و ماه هم برای این

 که اطالعاتی و امنیتی فضای یعنی ؛.بدم شمارو پاسخ ندارم اجازه اما ؛فرمودید خوبی السو+

 سیهرک یا شما به سوالی چنین بابت نمیده اجازه ما ای حرفه تخصص و هستیم، درونش االن

 .باشم پاسخگو دیگه

 یم؟نمیک کار داریم مهمی بخش چنین در وَ کشوریم این باالی رده مسئولین که ما به حتی_

 :گفتم زدم لبخندی



 شما.. یدمیکن فعالیت معاونت سطح در دارید اتمی سازمان در وَ مسئولید که شما به حتی.. بله+

 کارمهم..بگم چیزی ندارم اجازه هم خونه این داخل پایین طبقه های بچه به حتی بنده هیچ، که

 که هستید متوجه. نیستند باخبر مسائله هم از هستند بنده کنار در االن که هم عاصف آقای

 رو؟ بنده منظور

 !ام متوجه. بله_

 رخب اتمی سازمان نیروهای تمام میدید، انجام سازمانتون درون که کارهایی شما مگه ضمنا،+

 و انانس کلی جان و هست ترحساس کارمون که ما به پس. هست خیر جوابتون طبیعتا دارن؟

 یسوال هر پاسخگوی که میدید حق ما به حتما ماست، عملکرد به معطوف گناه بی شهروند

 ..نباشیم

 اصیخ ایده آیا برنامه، اون سازی پیاده برای االن خب.. میفرمایید درست. شماست با حق بله_

 میرسه؟ نظرتون به

 که مطالبی قطف .بیشتر نه کمتر، نه. جلو میرید میکنیم تعریف ما که جدولی و برنامه طبق شما+

 نگران. ممیکنی کمکتون ما که باشه جمع خیالتون. بسپارید بخاطر خوب نوشتم و کردم عرض

 همین یدمیتون شما. هست بستری چندماه تا خورد ایشون که ای ضربه چون. نباشید چیزی هیچ

 رو ها وژهپر اینکه یا وَ کنید، خارج اتاقش از رو شده بندی طبقه اسناد از خیلی رفتید که اآلن

 شدن خوب زا قبل یعنی ؛بشه معرفی ایشون جایگزین باید دیگهه هفت دو تا فقط. بدید تغییر

 .ایشون

 برسه؟ ایشون به باید خبر_

 اراحتن و میاره بهانه هم ایشون قطعا. کنه جلوه طبیعی و عادی باید چیز همه. برسه باید بله+

 !…و فشاریم تحت .کنیم شما حضور معطل و سازمان کار نمیتونیم ما بگید شماهم. میشه

 .چشم_

 شورک اتمی انرژی سازمان معاون و بنده بین هم ای دیگه های صحبت ،.. کانال محترم مخاطبان

 .معذورم آن شرح از اطالعاتی و امنیتی بنابرمالحظات که شد مطرح



 ازب اتاق درب تا زد و سنسور عاصف شد، رفتن و خداحافظی موقع شد تموم که صحبتامون

 :گفتم عاصف به که درسی ذهنم به مطلبی بشه،

 «دارم کار معاون جناب با ببندش درو لحظه یه عاصف آقا»

 :گفتم بهش... اتمی سازمان معاون سمت رفتم بست، درو عاصف

 رو ما های حساسیت هم شما امیدوارم. میکنم درک رو شما های حساسیت من معاون، جناب+

 دکتر دجدی مسئولیت میکنید، نمحترمتو ریاست خدمت که هماهنگی با فقط شما. کنید درک

 که سانیک و همکارانم و عملیاتیم تیم و بنده بعدش اهلل شاء ان. کنید تعریف رو عزتی افشین

 .میدیم انجام رو بعدی جانبی اقدامات مشغولن، پرونده این در

 های انینگر تا میکنم رو تالشم منم قطعا. میکنید برطرف و من های نگرانی که ممنونم.. باشه_

 قاآ این توسط دیگمون های بچه برای عاکف، جناب فقط. کنم برطرف رو همکارانتون وَ شما

 نیفته؟؟ اتفاقی

 قبل .باشه جمع خیالتون. هست ما بین ذره زیر چیز همه شکر رو خدا. اُفته نمی که شاءاهلل ان+

 خاطرب میدیم احتمال که کسانی برای تا گرفته صورت الزم های هماهنگی شما اومدن از

 سپاه برادران با باشن، تروریستی و امنیتی خطرات معرض در عزتی افشین دکتر با ارتباطشون

 یم،میدون محتمل که رو اسمی چندتا اون از مراقبت شاءاهلل ان که شدیم هماهنگ انصار حفاظت

 .بدن قرار کار دستور در ویژه های مراقبت برای

 یادیز آمدهای و رفت متخصصین این از بعضی با عزتی میدونم من راستش.. ممنونم خیلی_

 کنیدمی پیگیری رو مورد این که همکارانتون و شما به میگم خداقوت و سپاسگزارم بازم..داره

 .ممنونم واقعا. دارید دغدغه بابتش و

 ..نیست دغدغه فقط. میدم انجام دارم رو وظیفم من... دکتر جناب میکنیم خواهش+

 ..میرم من اجازتون با_

 .خدانگهدار. بفرمایید.. میکنه بدرقتون آقاعاصف. باشید زنده+



 دمز اشاره وَ باال، آوردم و دستم پایین، میرفت اتمی سازمان معاون همراه داشت که عاصف به

 .کن آرومش ریخته، هم به ذهنش و ترسیده و کرده هنگ معاون یعنی که مغزم، به

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 نکارشناسا از فرن سه با جلسه درخواست ایران، اتمی انرژی سازمان معاونت با دیدار از بعد

 ات پیگیری برای بهزاد دفترم مسئول به دادم و اسمشون و دادم قرار کار دستور در رو اداره

 .بدیم تشکیل جلسه

 ۹۷ ساعت/تروریسم ضد و ضدجاسوسی معاونت دفتر/  تهران/  الزم های هماهنگی از بعد

 یتیامن و اطالعاتی اسانکارشن به ارائه برای رو مدارک و اسناد سری یک جلسه، شروع از قبل

 اینکه از بعد رسیدند وقتی. اومدن نفر سه هر که بود شده ۹۷:۱۷ حدود ساعت. کردم آماده

 .کردم باز و بحث سر کردم شروع کردیم، صحبت و نشستیم دقایقی

 «کنیم؟ آغاز و بحث میفرمایید اجازه دوستان»

 :گفتم... کردن آمادگی اعالم و موافقت

 از هم. محترم همکار سه شما به آمد خوش و احترام عرض ضمن. الرحیم حمنالر اهلل بسم» 

 این به آوردید تشریف که ممنونم نوروزی جناب از هم مسعودی، جناب از هم ایزدی، جناب

 .«مهم بسیار جلسه

 :گفتم... کردم دوم فاز وارد رو جلسه



 رگمسرد تاحدودی که رو کالفی این تا میکنم عرض خدمتتون رو توضیحی مختصر بنده» 

 ایه سوژه از یکی توسط خودزنی حد در و گانه بچه اتفاقات سری یه. کنیم پیداش هست

 امنمیخو من. هست خودزنی ظاهر به که گرفته صورت میکنیم کار روش داریم که ای پرونده

 .«فرماییدب دقت اون روی شما و میکنم عرض رو چندمورد. بشیم پشیمون بعدا که کنیم حرکتی

 :گفتم دادم ادامه

 ومز روش دنیا که سازمانی یک در رو مهمی مسئولیت و هست تهران در اآلن ما اصلیه گزین» 

 در مشکوکی مورد هیچ خانوادش و خودش هست، دوتابعیتی که هم دختری یک. داره کرده

 هانبیگ های سرویس عوامل با ثالث کشور در اما نداشتند، حال به تا ایران از خارج و داخل

. بشه یکنزد گرفته قرار دشمن تور در که ما اصلی سوژه به تونسته و داره برخواست و نشست

 .«نیمک جلوگیری اتمی سری اسناد خروج از تونستیم حاال تا مرحله یک در ما که بگم اینم

 :گفت نوروزی کارشناس

 ؟هست قبل از منظورم چی؟ باشه فرستاده و اسناد دیگه جوری اگر عاکف جناب_

 تموم هست، هام بچه و من چتر زیر که مدتی این در اما ؛نیست هم بعید.. باشماست حق+

 .کردیم کنترل رو اصلی سوژه های تماس و ها ایمیل

 .میکنه عمل شده حساب خیلی نظرم به اینطوره، اگر پس_

 .همینطوره بله+

 رو؟ نظر مورد مسئول دارید نظر زیر که چندماهه بگید میشه_

 .ماه ۲ حدود+

 :گفت بحث وسط اومد مسعودی کارشناس

 دمکر مطالعه بنده همزمان که گذاشتی اختیارمون در رو مطالبی از فصل سه شما عاکف آقا_

 شده پهن اطالعاتی دام براش که اصلیتون گزینه خانوادگی ریشه برید شما. توضیحاتتون موقع

 و ودهب خلوت که مسجدی یک در رو عزتی وقتی که شده نوشته اینجا مثال ؛کنید بررسی رو



 دتعبا هست ادیان یا ها فرقه بعضی عین که خاص جوری نماز موقع در و، اون داشتن نظر زیر

 .مشکوکه خودش همین. میکرده

 چی؟ یعنی+

 درسته؟!! باشه تیک نمیتونه گاهی، میداده تکان و سرش که عبادت نوع این یعنی_

 رفتاری چنین روزمره طول در. هست نظر زیر همه تشسکنا و حرکات و رفتارها چون. بله+

 .داره رفتارو این عبادات موقع فقط.. نداره

 .بوده این مشابه که داشتیم رو هایی پرونده قبال ما_

 چطور؟.. خب+

 نماز گاهی کنه کاری پنهون اینکه بخاطر هم ایشون. هست ها یهودی برای عبادت نوع این_

 یسازمان نظر زیر و شغلش بخاطر مجبوره و داره یهودی گرایشی مآد این ندارم شک. خونه می

 .نکنه شک کسی تا بخونه نماز میکنه کار درونش داره که

 :گفتم... شد مشغول فکرم کارشناس این حرفای با راستش

 داشتن دیعقائ چه بودن، چطور که و قبلش نسل سه دو مثال که و ایشون پیشینه باید ما یعنی+

 یم؟کن رو و زیر

 .همینه راهش یک طبیعتا_

 .ندارم کاری فعال آدم این پیشینه با منم. کنه ما به کمکی نمیتونه این خب+

 :گفت بحث وسط اومد هم ایزدی

 هب شخص این ورود نحوه اصال. کن بررسی و آدم این دانشجویی زمان شما سلیمانی، آقای_

 .بده قرار ارزیابی مورد رو سیستم

 هک بوده آدمی ایران اتمی انرژی سازمان به ورود زمان همون از ایشون گفت نمیشه ببینید،+

 ریش چشمش زیر تا انقالب زمان کشمیری.. اینجا به شده کشیده کارش وَ داشته انحراف

 به بود مونده مترم بیست میشد اذان اگر میشده که جمهوری ریاست نهاد نزدیک داشته،



 ؛.میخونده نماز زمین روی مینداخته و کتش ُاوِر زده،می هم برف هوا اگر کارش محل ساختمون

 یخوامنم اآلن رو نبوده یا بوده اینطور اول از اینکه هم، عزتی دکتر برای حاال. اون شده تهش اما

 .بشم درگیرش

 دوران در قبلش رو؟ اتمی سازمان به ایشون ورود نحوه دادی قرار بررسی مورد شما_

 میدونید؟ رو داشته گرایشی چه دانشجویی

 .دارم اختیار در و هست همینجا مدارکش و اسناد. شده بررسی+

 .میکنه کمک بهتون که دارم براتون هم پیشنهادی یه_

 .میشنوم+

 یوگرافیب در.. بودن کسانی چه وقت مسئولین کن بررسی حتما شما سلیمانی، جناب ببینید_

 الس اوایل ورودی ایشون کنم، ررسیب رو مشخصاتش و کنم مطالعه من به دادید ایشون از که

 .بود سرکار خاصی جناح که دورانی آخرای یعنی ؛هست ۲۱

 !خب+
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 تگف میشه نوعی به. بود رو پیش مهمی های چالش با ما های فعالیت زمان اون در عاکف، آقا_

 .ودب تعطیل

 ازحرفاتون بخشی شاید. ببریم سوال زیر رو سیستم یه گزینش نباید. نکنیم سیاسی و بحث لطفا+

 ...اما باشه، درست

 هک مطلبی. بودم نوشته دفترچم درون که یادداشتی سمت رفت ذهنم اما گفتم، و این خودم

 :فتمگ مکرد مکث کمی. «کنم بررسی رو عزتی افشین سیاسی ریشه» بود این بودم نوشته



 .و این میکنیم بررسی چشم+

 .بدم مهمی پیشنهاد شما به اسناد اون طبق میخوام که داریم اسنادی سری یه ما آقاعاکف_

 .شنوممی بفرمایید،+

 در ۰۲ سال ماجرای در که هستند گروهی همون از عزتی دکتر آیا کنید بررسی حتما شما_

 یبرخ که رایزنی با همچنین وَ خوردند هک عفوی با بعدش و شدند دستگیر دانشگاه کوی

 در و خوردند گول روز اون که کسانی هستند چون شدند؟ مذکور سیستم وارد کردند مسئولین

 که هستند بعضی اما ؛ها پست بعضی در کنندمی خدمت دارند امروز اما بودند، ۰۲ تیر فتنه

 ظامن پهلوی به اندازی جُفتگ مشغول همچنان اما دارند، مسئولیت و خوردند عفو اینکه علیرغم

 .هست دوم دسته از عزتی دکتر معتقدم من که هستند ایران

 تبادل و بحث باهم ساعت دو. بود بس برام همین. بهم داد کد یه. افتاد زاریم دو گفت که و این

 به هدیگ و میکنم خودداری... و اسامی بعضی آوردن از امنیتی بنابرمالحظات که داشتیم نظر

 .رفتند و کردم تشکر ازشون شد تموم که جلسه. نمیپردازم اه اون

 .بود شده یک سعید جایگزین که ۱۹۷۷ به زدم بیسیم

 داری؟ منو صدای هستم، عاکف ۱۹۷۷+

 .قربان بله_

 کن؟ موقعیت اعالم و وضعیت اعالم+

 ........ دارم و هستم نظر مورد خونه نزدیک_

 

 .کردم پیجش مجددا. حرفش شد قطع هویی یه

 نمیزنی؟ حرف چرا.. شده چی.. ۱۹۷۷+

 شد باعث عقیق مشکوک شهادت. نشد خبری ولی. کردم پیجش چندبار مجددا. نیومد پاسخی

 .باشه افتاده ۱۹۷۷ خانوم برای اتفاق اون مشابه نکنه که داشتم استرس خیلی



 :زد بیسیم خودش بعد چندلحظه

 .هست خبرایی اینجا اینکه مثل.. وایسید لحظه یه قربان_

 میشی؟ ساکت هویی یه چرا میبینی؟ چی+

 !!!هست دختره همون این.. عه عه_

 فائزه؟ دختره؟ کدوم+

 .ناشناس مَرد اون پیش خونه همین داخل میره داره ایستاده اینجا اومده! بله_

 لویج عمدا ناشناس مَرد. بوده فیلمشون همش بیمارستان اتفاقات فهمیدم گفت و این وقتی

 رفتید ول که حاالهم زدند، و کیف نشد، انجام کاراتون بگه عزتی به مثال تا زده، رو فائزه عزتی

 .کنیم حذفتون خودمون باید احتماال،

 اخلد آوردنش ها بچه بعدش وَ شد، دستگیر ملکی فائزه با عزتی که شبی اون نداشتم شک

 بازی مفیل من اینکه علیرغم حتی ،میکنه تهدیدش خطر که بود داده دشمن به رو گِرا امن، خونه

 کِیس از کیی با شما چهره تشابه بخاطر وَ هستیم انتظامی نیروی از ما گفتم الکی و براش کردم

 .کردیم دستگیر شمارو مخدر مواد قاچاق بزرگ باند به مربوط های

 ام نمیدونستن اما ؛.دادن طول چندماه همین برای. بود شده ما حضور متوجه هم دشمن پس

 .هستند ایران اطالعاتی چتر زیر و ما تیررس در هم هنوز و نشدیم بیخیال

 .میشد جالب داشت پرونده

 :گفتم ۱۹۷۷ به

 مسلحانه اقدام نداری حق. نمیداری بر آدماش و خونه از چشم. ۱۹۷۷ میگم چی کن گوش+

 منطقه ارفو شده، حضورت متوجه کسی فهمیدی اینکه محض به. اونجا بری لو اگر حتی. کنی

 به اردک میگم وقتی. برسه استخون به کارد اینکه مگر نمیبری اسلحه به دست. کن ترک رو

 .بشه عقیق مثل سرنوشتت ممکنه یعنی برسه استخون

 .چشم_



 .میکرد کار خوب انصافا و بود شجاعی زن ۱۹۷۷ الحمدهلل

 عاصف بشم، خارج اداره از و بشم ماشین سوار تا پارکینگ داخل رفتم ۱۹۷۷ با ارتباط از بعد

 :گفتم بهش. دیدم اداره پارکینگ داخل رو

 چطوره؟ ۱۱۴۹ وضعیت اینجا؟ اومدی چیشد+

 .هست کنترل تحت چیز همه..اونجاست بهزاد_

 .بریم اهمب شد تموم کارت بمونم منتظر بیای، من با میتونی اگر. قانونی پزشکی میرم دارم من+

 بیام؟ بمونی دقیقه ده میتونی_

 .دارم عجله چون. نه بشه بیشتر اگر اما... مونم می آره، هست دقیقه ده واقعا اگر+

 .میام بمون پس _

 دفتر ادد باال برد رو کاری گزارش رسیدو و کاراش. بیاد عاصف تا ماشین داخل نشستم رفتم

 ونیانق پزشکی خونه سرد رفتیم عاصف با. قانونی پزشکی رفتیم باهم و اومد بعد هادی؛ حاج

 .شهیدمون ارهمک مطهر جنازه سر باالی رفتیم رسیدیم وقتی. بود من منتظر که ادارمون دکتر پیش

 کردی؟ چیکار. نباشی خسته. دکتر سالم+

 عاکف؟ چطوری..سالم_

 .کردی چیکار ببینم مطلب اصل سر برو. میره و میاد نفسی. شکر+

 .بوده ای هحرف خیلی زده، ضربه شما عقیقِ به که کسی این عاکف_

 .میدونم+

 پا از بعدش دقیقه چند و این بخواد که بیولوژیکی داروی از نه کرد، استفاده سالح از نه_

 .بندازه

 دکتر؟ رسیدی چیزی به مگه بدی؟ توضیح بیشتر میشه+

 .کردم بررسی رو بدنش تموم... و معده چشم، زبان، لب،. کردم هم شکافی کالبد. بله_



 .بگی رو قضیه اصل میخوام! خب+

 .نیستی صبور اوقات گاهی_

 .ندارم تورو رفتنای طفره حوصله. مطلب اصل سر برو مادرت جون! دکتر+
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 :گفت دکتر

 !!ببین و قسمت این جلوتر بیا.. بگم تا باش آروم. چشم_

 :گفت داد ادامه بعد.. داد نشونم و قعقی گردن زیر

 تنفسیش هرا خورده، عقیق گردن زیر به ثانیه صدُمِ از کمتر در که دست ضربه با عاکف، ببین_

 این کهاین تا کشید طول دقیقه سه دو حدود تنفسی راه انسداد و اثابت از بعد. کرده مسدود و

 یرو به واردهه ضرب محل یا بدن ویر کبودی آثار ها، ضربه نوع این در. شد شهید همکارمون

 .مونه نمی باقی اصال جسم

 .نمیمونه ازش آثاری میگی که تو رسید؟ شهادت به اینطور که فهمیدی چطور+

 ...دیگه اینیم ما_

 .بزن حرف دقیق من با+

 :گفت لحظاتی از بعد کرد، مکث دکتر

 ها هضرب این. نیست باشه هم استاد که آدمی یه کار. نیست هرکسی کار ها ضربه نوع این_

 که ای رفهح شدت به جاسوس یک کار میتونه اینکه یا.. باشه متخصص پزشک یک کار میتونه



 کارش که کسی یعنی ؛.باشه دیده، تخصصی های ضربه این برای سختی و سفت های آموزش

 .هست این

 کردی؟ برخورد مواردی چنین به قبال! جالبه+

 ستقیمم صورت به داشت وجود درونش زیادی پزشکی اتفاقات که رو ای پرونده یه قبال... بله_

 رزی. بود دیده آموزش آویو تل داخل میزد رو ها ضربه این که کسی. کردم کار کاظم حاج با

 نای به نفر سه پرونده اون در که هست این مهم نکته ضمنا،. موساد جاسوسی سرویس نظر

 .رسید شهادت به عقیق که ای شیوه همین به یعنی ؛شدند کشته شکل

 بودند؟ کسانی چه+

 چون. میشدند حذف نفس تازه های جاسوس توسط باید که بودند ایران در هایی جاسوس_

 .بودند رفته لو

 :گفتم

 کردند؟ اعتراف شدند دستگیر که اونایی

 .بله_

 به بوده دهز هضرب اینطور که شخصی اون اینکه بر مبنی گفتی تو که چیزی این با پس! دکتر+

 آموزش وآوی تل در که فهمیدید دستگیری از بعد یعنی گذشته، انقضا تاریخ های جاسوس اون

 دیده؟می

 ریحتش دقیق که نشستم جاسوس اون حرف پای جلسه یک منم. میگفت اینطور کاظم حاج_

 .میزنن ضربه چطور کرد

 :گفتم تأمل کمی از بعد کردم، عقیق مطهر پیکر به دکتر، به عاصف، به نگاهی

 .طرفیم موساد با ما اینکه یعنی تفاسیر، این با پس+ 

 ای فهحر های ضربه جور این که فهمیدم بعدا منم.. بدی تشخیص که کارتوعه اینا.. نمیدونم _

 ور آدم همون مشابه آمریکایی یه چون موساد، فقط نه البته.. هست ها جاسوس طیف این کار



 وردنشآ البته. بود کرده اعتراف شنیدم اداره، های بچه توسط دستگیری از پس اونم. داشتیم

 نازهج اون بررسی مسئول منم. بود اینجا چندوقت تا جنازه. گفت چیزو همه و جنازه سر باالی

 .بودم

 بدونم؟ باید من که هست هم ای دیگه مورد.. توضیحاتِت از ممنونم دکتر باشه+

 حدقه زا داشته چشماش انگار فشار شدت از عقیق بودی گفته راستی.. گفتم بود هرچی.. نه_

 درسته؟... اومد می در

 !!مگه؟؟ چطور. آره+

 رو گفتم که همینی داره، وجود االن تا که عالئمی تموم. هست میگم که همینی. پس درسته_

 .داده نشون

 ندارید؟ کاری عقیق بدن با دیگه+

 .نه هم ما ندارید شما اگر_

 پروندش هم شما. خاکسپاری برای مطهرش بدن تحویل برای بیان میدیم خبر خانوادش به پس+

 .کنید تکمیل رو

 .میکنیم تکمیل چشم. بهتره اینطور. آره_

 و کوتاه چندخط در براتون و عقیق بزارید. بشم روبرو عقیق خانواده با باید چطور نمیدونستم

 .کنم مختصرمعرفی

 و ارانی از یکی اویس. بود اُوِیس اصلیش اسم که دبو ایران اطالعاتی افسران از یکی عقیق»

 و بود امبرپیه شیفت خیلی. بود قرنی اویس به معروف و بود یمن اهل که هست پیغمبر صحابه

 شمبارک دندان اسالم دشمنان با ها جنگ از یکی در اسالم الشان عظیم پیامبر فهمید وقتی

 که بود خدا رسول محبت حرارت در بِِّذو وَ بود، حضرت شیفته و عاشق آنقدر شد، شکسته

 ور خودش دندان زد اویس سلم، و آله و علیه اهلل صلوات محمد حضرت اهلل رسول به عشق از

 پیامبر از دبع اما نشد، اهلل رسول دیدار به موفق اویس. بود شکسته پیامبر دندان چون شکست،



 السالم یهعل علی امیرالمؤمنین کابر در تاریخی، نقل طبق و کرد بیعت السالم علیه علی امام با

 .«رسید شهادت به صفین جنگ در

 عقیق،...بگیم عقیق بهش بیسیم پشت داشت دوست بود، اویس اسمش که هم همکارمون این

 که ها وقت گاهی منم.. میبرم لذت تشابه این از میگفت همش. یمن معروف عقیق همون یا

 نماو که قَرَنی اُوِیس چطوری میگفتم بهش یممیکرد کار باهم ای پرونده روی یا میدیدمش،

 .کردمی عشق

 .بگذریم

 بیرون یماومد قانونی پزشکی از که عاصف با. نرفتم اداره دیگه قانونی پزشکی از بعد شب اون

 ایزدی نومخا که بود گذشته امن خونه به ورودمون از ساعتی نیم. امن خونه سمت رفتیم مستقیم

 هی به شام، خوردن با همزمان داشتم بود گوشم روی هدفون.. من خط روی اومد پایین طبقه از

 .میدادم گوش پرونده این به مربوط افراد مکالمات شنود سری

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 .«کنه صحبت شما با میخواد خانومتون: »گفت گرفت، تماس ایزدی خانوم

 .«کن وصلش: »گفتم

 :دادم جواب شد وصل

 .بگو. زهرا اطمهف جانم... سالم+

http://eitaa.com/kheymegahevelayat


 جان؟ محسن خوبی. سالم_

 خوبی؟ تو. ممنونم+

 جواب شدم نگران زدم، زنگ خیلی نمیدی؟ جواب و موبایلت چرا. خداروشکر خوبم، بله_

 .ندادی

 !بود کار میز کشوی داخل گوشی. ببخشید+

 کجایی؟_

 .هستم جایی+

 .نمیپرسم. کجایی فهمیدم باشه_

 شده؟ چیزی چطور؟+

 خونه؟ یایم کی_

 .نیست مشخص فعال+

 .مادرم خونه برم یا مادرت خونه برم نمیای اگر بدونم میخوام_

 چنده؟ ساعت+

 نداری؟ ساعت خودت مگه. وااا_

 عریستان و اشغالی های سرزمین آمریکا، وقت به. بود ۱۱۴۹ خونه در دفترم داخل ساعت تا ۱

 :تمگف کردم ایران به مربوط ساعت به نگاه. ایران و

 .بیرون میریم امشب باش آماده. خونه میام احتماال ۴۴ تا+ 

 .میریم دیگه وقت یه باشه! مشخصه صداتم از. تو ای خسته خب_

 .اونجا برم دارم نیاز خودمم چون. میریم حتما. نیستم خسته نه+

 کجا؟_



 .جا همون+

 الشهدا؟ کهف_

 !بله+

 .بشم آماده بده خبر میکنی حرکت داری پس_

 .برسون سالم عمت به راستی،... میکنم خبرت چشم،+

 .محسسسسسنننن_

 .مقابلت در تسلیمم. ببخشید+

 .میدیاااا گیر عمم به خیلی_

 تو م،بعدش. هستن تنها دوتاشون هر.. دیگه بشه من بزرگ پدر زن بیاد کن راضیش برو خب+

 داره؟ ثواب چقدر شدن ازدواج واسطه دونی می

 :گفت خندید

 هم به بهزادو آقای همکارت و مریم میگی راست خیلی اگر. کنی ثواب نمیخواد تو الحا_

 .کش پیش بقیه برسون،

 :گفتم خندیدم

 برو اشم هست، اوکی که بهزاد بعدشم،.. میندازیا تیکه بهم باشه آخرت بار وروجک، ببین+

 .کن راضیش رو «ما تشکیالت کل معاون کاظم حاج دختر» خانوم مریم رفیقت

 گهمی اونم میگم، مریم به من طرف این از. میکنه فکر داره مریم دخترم میگه کاظم حاج آخه_

 .نفهمیدیم آخر که هم ما. من زمین توی میندازه و توپ و میده کشش داره بابام ام، راضی من

 طورنای.. جان فاطمه بکنم توه عم و پدربزرگم حال به فکری باید اما خود، جای مریم و بهزاد+ 

 .نمیشه



 نیمیک شوخی اینارو تو محسن سوال؟ یه حاال. جان باالم داره ربطی چه تو و من به آخه خب_

 میگی؟ جدی یا

 ؟!پدربزرگم با عمت قضیه+

 .دیگه آره_

 :گفتم گرفت خندم

 .جدی هم شوخی هم بخوای، و راستش+ 

 ...که واقعا_

 :گفتم کردم عوض و بحث حرفش، از گرفت خندم

 همون خونه، جلوی برسم تا میکنم فکر. میکنم حرکت دیگهه دقیق چهل الی _ساعت نیم تا+

 وییچس میای داری. پایین بیا میزنم زنگ بهت رسیدم وقتی. گفتم که بشه شب یازده حدود

 .بریم تو ماشین با باید. برمیگرده رسوند و من که راننده چون بیار و ماشینت

 .زرنگیا خیلی_

 .میریم ادهپی. نیار خب+

 !!؟؟ هوا این توی اونوقت_

 .آره+

 نریم؟ تو ماشین با چرا اونوقت!!! عجب_

 اب. ندارم کردن رانندگی حوصله امشب اصال ضمنا،.. نیستم اداره منم.. هست اداره که چون+

 .تمام. نکن هم بحث. میکنی رانندگی خودتم. میریم تو ماشین

 .زنممی حرف دارم.. نکنییااااا قطع محسن_

 کردم؟ قطع خداحافظی بدون کی من+

 !!نداری و جراتش چون نکردی قطع_



 :گفتم گرفت، خندم خانومم جوابی حاضر از

 بگی؟ میخواستی چی بگو حاال !میگی راست تو.. باشه+

 .داره شرط_

 .دارم کار نه؟ یا چیشده میگی. شد بازشروع+

 گرا امشب گفته خانوم زینب. کاظم عمو هخون بریم الشهداء کهف از بعد امشب.. میگم بله_

 .بیدارن دو_یک ساعت تا اومدن، هاش نوه چون. ما سمت بیاید حتما خونه، اومد آقاعاکف

. ودیاااانب خسیس شما لَه، معظم بعدشم. میریم چشم داشتم حوصله اگر ولی نمیدم، قول بهت+ 

 .میاوردی و ماشینت بودی بازتر دل و دست خرده یه قبال

 .کرد اثر من در همنشین کمال. آقا حضرت میدیم پس سدر_

 .خداحافظ. عاشقشه پدربزرگم بگو. برسون عمت به سالم..باشه+

 .خداحافظ. میکنم کم و روت حال هر به.... محسسسنننننن_

 مبل روی و سرش زیر انداخته دست عاصف دیدم میخوردم غذا همینطور داشتم و کردم قطع

 :گفتم. میکنه نگام داره زده زُل نشسته؛

 میکنی؟ نگاه چپ چپ چیه؟+

 :گفت آرومی به میکرد، نگام که همینطور

 دیش ذلیل زن انقدر جدیدا چرا نمیدونم. میکنه تحملت که صبوره خیلی خانومت خداییش_

 .میدیدمت ازارب توی باخانومت بعدا. و من پیچوندی بیرون، بریم بیا گفتم بهت چندبارم. عاکف

 ماشین کم کم برو شو بلند.. گلم آفرین.. شو بلند اآلنم. نتازون ما به دیگه یکی تو جدت سر+ 

 .اداره هست ماشینم چون. برسونی و من باید خودت چون. کن آماده و

 عاکف؟_



 یزچ یه معلومه! میریزه دلم..میشم عاشقت عاکف میگی لحن این با و اینجوری.. بگو. جانم+

 .گلم بگی میخوای رو مهمی

 کرد، نگام کمی میز، روی انداخت و دستاش شد خم کارم، میز سمت اومد شد بلند ندیدوخ

 :گفت آروم خیلی

 !بگو و نظرت بعدش.. میگم چی کن گوش خوب لحظه یه_

 بگی؟ میخوای چی ببینم بگو+

 .وکممشک داخلش رفتند ناشناس مَرد اون با ملکی فائزه امروز که ای خونه اون به من راستش_
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 :گفتم

 لحاظ؟ چه از چطور؟+

 :گفت لحظاتی از بعد زد، قدم اتاق داخل کمی گرفت، فاصله میز از عاصف

 ترف اصلیش درب از هستند، داخلش ناشناس مرد اون با ملکی فائزه االن که ای خونه این _

 اینایی. نمیگیره صورت ترددی اونم از که داره هم ای دیگه درب یه. نمیگیره رتصو آمدی و

 .نمیزنم حرفی دلیل بی من میدونی تو عاکف. میگم دارم شده بررسی چون میگم، اآلن که

 !آخر حرف! خب.. میدونم+

 چهب که خیابونی داخل میان ماشین با هویی یه سوژه دوتا که اینه هست عجیب که چیزی _

 عنیی ؛کنندمی شناسایی اونارو اتوموبیل مدل و رنگ روی از هم ها بچه. هستند مستقر ما ایه

 .یکنیمم گمشون راحت و کنیم شناسایی اینارو نمیتونیم ما بشن سوار ای دیگه اتوموبیل اگر



 :گفتم. شد تیز شاخکام.. کنار گذاشتم غذارو

 .دارن راه هم به کناریشون های خونه با اینه نظرت یعنی+

 .دقیقا_

 ها اون روی تو که ای خونه چندتا اون بگو اول طبقه به. کنن بررسی بگو ها بچه به خب+

 ؟داره مالک یه ای خونه هر یا هست، یکی همشون آیا کیه؟ مالکشون کنند رصد شدی حساس

 .دادم بررسی دستور_

 .جواب+

 !متفاوتند همشون. نرسیدن چیزی به_

 !میشه؟ مگه+

 .هست نفر یک اسم به ای هرخونه. شده که فعال_

 ....ممکنه یعنی+

 .کلمه یک جز نگفتم چیزی دادم، قورت و حرفم

 .کن ولش هیچچی+

 .بگو خب_

 با هست قرار. خونمون ببر منو اآلن عبدالزهراء، عاصف ببین.. خودمه کار کارها این... نه+

. منمیر خونه دیگه اونجا از بعد. کاظم حاج خونه بریم امشب داره احتمال. جایی بریم خانومم

 حاج خونه از بعد.. میگم چی ببین کن گوش خوب اما ؛«۱۱۴۹» همینجا برگردم میخوام چون

 بیای باید کجا شد مشخص دقیق وقتی. خودش مادر یا مادرم خونه میبرم و خانومم کاظم

 فضا ترهآروم و بهتره وقعم اون. میشه صبح سه یا دو ساعتِ احتماال. میدم و خبرش بهت دنبالم،

 کن بررسی. باشن آماده بگو حدید و ۱۹۷۷ به فقط.. خونه اون سمت بریم بتونیم اینکه برای

 تا بخواببگیر اینجا بیا من رسوندن بعداز خودتم. بفرست براشون جایگزین شدن خسته اگر

 .باشی داشته انرژی بیرون میریم که آینده چندساعت



 اونجا؟ بشم مستقر برم خودم رسوندم تورو قتیو نیازه فقط. چشم باشه_

 .نیست نیازی فعال نه+

 .بیا دیگه دقیقه ده هم تو پایین، میرم من پس _

 بقهط رفتم کردم جمع و هام وسیله.. کیفم داخل گذاشتم گرفتم و اسلحم منم رفت، عاصف

 امضا رو همه کارای گزارش.. کردم کنترل و کاراشون و داشتم صحبت کمی ها بچه با.. اول

 شکر خدارو که گرفتم موقعیت اعالم هم حدید و ۱۹۷۷ یعنی عملیات میدان های بچه از. کردم

 .بود عادی چیز همه

 شکوکیم آمد و رفت بیمارستان در گفتن همه که شدم، عزتی پیگیر هم بیمارستان های بچه از

 .هست آروم هم عزتی سمت فضای و نشد مشاهده

 اصفع با مسیر طول در.. رفتیم عاصف با ..شدم ماشین سوار پایین رفتم و شد جمع خیالم

 :گفت خودش اینکه تا نزدم حرفی

 فائزه بعدش اما زدن رو فائزه و عزتی که آخرشون حرکت با میکنم احساس من عاکف آقا_

 جلو برن اینطور میخوان هستن، خونه یک داخل االن وَ ناشناس مرد همین سمت اومد مجددا

 و هنمیش تهدید دختره جانب از که بشه جمع خیالش عزتی تا بدن جلوه مظلوم رو دختره که

 .کنه اطمینان بیشتر بهش

 کردن؟ خودزنی زود انقدر چرا اما موافقم+

 همون .باشیم سوزوند و عقیق که نفوذی اون دنبال باید طرفی از. هست معما یه همین دقیقا_

 .دهدا لو ناشناس مرد اون به و عقیق که کسی

 خطر احساس چون هم سوژه. باشه شده نزدیک سوژه به حد از بیش خودش عقیق ممکنه+

 ه؟یادت... گفتم چیزی یه بهت عقیق شهادت از بعد البته. کرده یکسره و عقیق کار کرد

 .هبر سوخت رهگیری و مراقبت در ممکنه غیر و هست ای کارکشته آدم عقیق اینکه! بله_

 !دقیقا. آفرین+



 بودیم نبورز لونه ما. میلنگه کار جای یه. ما به میزد نباید راحتی این به ناشناس مَرد اون تاطبیع_

 .میزنیم نیشش بزنه دست بهمون یا بیاد ما سمت دونه می طبیعتا. براش

 اوضاع تحلیل هب کردم شروع بستم و چشام دادم تکیه ماشین شیشه به و سرم! دیگه نگفتم چیزی

 .پرونده

.. ایینپ بیاد تا زهرا فاطمه به زدم زنگ. منزلمون جلوی رسیدم بعد ساعت یک حدود ترافیک با

 فتمر کردم خداحافظی عاصف از و بیرون اومد پارکینگ از ماشین با بعد دقیقه بیست حدود

 .الشهداء کهف سمت رفتیم باهم شدم خانومم ماشین سوار

 یه برا و دور همون و ماشین و کهف رسیدیم. خندیدیم و زدیم حرف کمی خانومم با راه توی

 دستی. ردکمی مستم که خوردمی صورتم به خنکی نسیم.. مزار سمت رفتیم کردیم پارک جایی

 چشام و ها پله جلوی رسیدم وقتی. پایین انداختم و سرم و مالیدم و صورتم و کشیدم موهام به

 از هویی یه کهف، میرفتیم هروقت چرا نمیدونم. بهشون دادم سالم شهدا مزار سنگ به افتاد

 .میشد شل پام و دست ها پله روی همون

 شدم خم. مطهرشون مزار سمت رفتم آوردم در و کفشام ورودی، درب جلوی رسیدم وقتی

 خودم به لب زیر هی. کردم دل درد کمی و نشستم زانوهام روی. بوسیدم سنگارو تک تک

 .«کنندمی شهیدت آخر شوی عاشق را کهف بیچاره، عاکف» میگفتم
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 .شد موبایلش مشغول هم فاطمه. خودم حال توی رفتم دیگه من

 تبی یک این لب زیر هی. شد تر چشمام کمی.. خودم حال توی رفتم. شهدا و بودم من دیگه

 :تممیگف حسین امام و شهدا به خطاب شعرو



 .«بخورم میدهم قول بده زهر تو ولی/  نزدم لب روزگار من به داد شراب»

 .ما برسه ام دیرینه آرزوی به کنند کمکم تا دادم قرار واسطه حسین امام و خدا پیش رو شهدا

 رکعت دو. شد زالل روحم و کردم صفا خالصه. کردم دل درد زدم، حرف باهاشون ساعتی نیم

 .کنند کمکم پرونده این در تا خوندم استغاثه نماز

 یزدمم حرف داشتم خانومم با. ماشین سمت رفتیم و گرفتم و خانومم دست شد تموم که نمازم

 شماره یدمد کردم چک. خورد ویبره گوشیم برسیم، ماشین به که بود مونده متر پنجاه تقریبا و

 .هست عاصف

 :پیام متن

 .«کنه گوش رادیوجوان کم یه میخواد. یابدر حدیدو خوشی؟ خوبی؟. خدا مومن بر سالم»

 ذاشتمگ بودم کرده خاموش و بیسیمم که اومد یادم هویی یه. بود بیسیم جوان رادیو از منظورش

 .ماشین سمت بریم فوری گفتم خانومم به. کیفم داخل

 قبع صندلی از و کیفم منم. فرمون پشت نشست زهرا فاطمه. شدیم ماشین سوار و رفتیم

 .حدید هب زدم بیسیم فورا.. کردم روشن بیرون آوردم بود کیفم داخل که و بیسیم برداشتم،

 عاکف/ حدید+

 .سالم حاجی_

 شده؟ چیزی.. ماهت روی به سالم+

 .آوردن غذا کفتارهاه لون برای_

 رفتارا؟ بود عادی+

 .باشی جریان در شما که بدم و گزارشش فقط خواستم. نبود خاصی چیز بله_

 آرومه؟ چی همه هست؟ کنترل تحت اوضاع. عالی ربسیا+

 .کنترله تحت چیز همه بله_



 مرد؟ یا بود زن گرفت تحویل غذاهارو اومد که کسی+

 !زن_

 .کنه عیان رُخ نمیخواد زد و عقیق که نامرد مرد اون همچنان پس+

 .دقیقا. بله_

 .بگیرید عکس شد رویت اگر باشه، حواستون+

 .تمام شد دریافت_

 .تمام+

 .کاظم حاج منزل سمت رفتیم خانومم با و شد تموم ارتباطمون

 بهم جیحا دیدم که بود گذشته نشینیمون شب از ساعتی یک کاظم، حاج منزل رسیدیم وقتی

 .اتاقش داخل باال بریم زد اشاره

 دیمش که وارد. کاظم حاج کاری و شخصی اتاق داخل باال رفتیم گرفتیم فاصله خانواده از

 رو یا دقیقه سه دو کاظم حاج. حاجی میزکار نزدیک صندلی روی نشستم رفتم بستم و ربد

 میخواد یچ ببینم بودم منتظر... میکردم نگاش چشمی زیر چندلحظه هر منم رفت، وَر ریشاش با

 دادمی تاپ و پیچ و سیبیلش هم گاهی از هر بود، محاسنش روی دستش که همینطور!! بگه

 :گفت

 میکنی؟ کار روش داری که ای ندهپرو از چخبر_

 حاج بعدشم،. هست حواسم اما ؛داریم باگ پرونده این در میکنم احساس آقا حاج راستش+

 .من طرح برای میاره «نه» وحشتناک خیلی هادی

 و ممیکن هدایتت سر پشت از جمع، خیالت اما ؛کنم نفوذ اعمال زیاد نمیتونم من. مسئولته_

 نمم میرسه، باالیی به هم خبر شه،می شاکی کنم، حمایت ازت یادز بخوام. هست بهت حواسم

 مستقر معاونت این اومدی تازه چون هم تو. جلو بریم آروم آروم بزار. ندارم حاشیه حوصله

 به نزدیکیم، باهم اینکه سوای تو منو چون. کنه اطمینان بهت هادی تا میبره زمان کمی شدی،



 های یتظرف از نکرد، کار باتومستقیم هادی اما.میشناسمت کردیم کار دیگه باهم مستقیم طور

 یه میای مه تو. میکنه اطمینان سخت بازم ولی خونده و پروندت اینکه علیرغم. نیست باخبر تو

 وت نمیدونه دیگه. داره تاب مخت تو میکنه خیال. میکنه هنگ طرف میدی و طرح اون هویی

 .ای کاره این

 دادم؟ که دیپیشنها میکنه قبول نظرت به+

 هدار باالیی ریسک اما عالیه، طرحت. میکنم درستش من ولی سختیه، آدم هادی.. نمیدونم_

 چطوره؟ وضعیتش عزتی بگو بهم.. بگذریم. پسرم

 .نمیشه بلند حاالها حاال که زدمش جوری+

. اشهب خودمون پیش میگم بهت درگوشی چیزی یه. نخوریم دست رو که باشه حواست عاکف_

 .قممواف خطرناکه اینکه علیرغم تو طرح با من راستش اما بگم، چیزی هادی جلوی تمنخواس

 یا نهمیک موافقت)...(  آقای حاج نمیدونم. داره باالیی ریسک و باالست خیلی طرحت استرس

 کدوم از دارن حریف های تیم و عوامل اینکه وضعیت زودتر هرچی نشده، دیر تا ضمنا. نه

 .کنید مشخص رو میشن هدایت سرویس

 درون که اداره دکتر نداشت، بر هم جراحتی و شد شهید عقیق که ای شیوه این راستش حاجی+

 اطالعاتی رانافس تخصص در فقط ها، ضربه نوع این که میگفت امروز بود مستقر قانونی پزشکی

 .هست موساد دیده آموزش عوامل یا و

 چطور؟_

 تیدس باال توسط باید که دشمن اطالعاتی عوامل از تا سه برای مورد این هم قبال ظاهرا آخه+

 بار اولین من. بود افتاده اتفاق ایران همین در نرسیم، بهشون ما تا میشدن حذف خودشون های

 .میشنوم و میبینم هست

 .ببینم بده توضیح بیشتر_



. سشفتنه لول باالی دقیقا یعنی ؛خورده گلوش به شده وارد «عقیق» اویس به که ای ضربه+

 گفتمی دکتر. میده دست خفگی حالت فقط و نمیمونه هم کبودی جای شد وارد ضربه وقتی

 .بود همینطور که کرده کار پرونده یه روی شما با قبال

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 نهم_و_هشتاد_قسمت#

 دقیقا ییعن خورده، گلوش به شد زده «عقیق» اویس به که ای ضربه گفتم کاظم حاج به وقتی

 :گفت... و تنفسشه لول باالی

 

 اطالعاتی افسران کار ها ضربه شکل این.. هدرست!! و منظورت شدم متوجه گفتی که اآلن_

 .بود آمریکا سرویس از که داشتیم این مشابه یکی البته. هست موساد

 رفتگی داخل حالت کمی کرده بررسی رو اویس تنفسیه لول شکافی کالبد موقع میگفته دکتر+

 هیچ قیقع یراخ ماه سه و ماه شش پزشکی تست و پرونده در این، قبل تا که صورتی در داشته،

 .بود سالم بوده داده که کلی آزمایشات تمام در و نداشته وجود مشکلی

 حالت تنفسش لوله وَ بوده، فنی و دقیق و محکم انقدر که زدن و عقیق چجوری اینه از تعجبم_

 .بگذریم... کرده پیدا رفتگی فرو

 کامال عقیق زدن.. اریمد اطالعات نشت پرونده این در ما من، نظر به... دارم سوال یه حاجی+

 .ندادی جوابی اما پرونده این در داریم باگ ما گفتم هم قبل چنددقیقه. بوده واضح



 :گفت حاجی

 .میکنیم بررسی داریم خودمون اینارو.. باشه پروندت به سرت.. ندارم پاسخی_

 ...منم پرونده این کارشناس خب+

 :گفت تندی با کرد، اخم کرد، قطع و حرفم

 ور ذهنت و تالشت و وقتته هم. کنی دقت موارد این به فعال نداری حق اما باش، ستیه تو_

 ...پرونده رسوندن نتیجه به وَ حریف تیم های حلقه کشف روی بزار

 .یرهم بین از هام بچه و من زحمات تموم و بدم دست از و عقیق مشابه بازم باید اینطور خب+

 .بده انجام و گفتم بهت که ریکا تو. نمیشه اینطور اهلل شاء ان_

 :گفتم بهش کردم نگاهی

 .چشم+

 تر حساس منو ها، حرف همین وَ رفتار همین اما ؛.بود عجیب خیلی برام حاجی رفتار این

 کردم احساس. نمیام کوتاه ها حرف این با و هستم ای کَنِه آدم من میدونست حاجی. میکرد

 تجربه کی و باشه بیشتر حواسم تا کنه ترم حساس تند های واکنش وَ ها صحبت این با میخواد

 رو هبود شده اطالعات نشت باعث که ای مفقوده حلقه اون خودم وَ بیارم بدست قیمتی گران

 .االشاره یَکفیه العاقل خالصه. کنم کشفش

 یادآوری بهم رو ارزشمندی نکات حاجی کردیم، بررسی و تحلیل زدیم، حرف خیلی اونشب

 :گوشیم به داد پیام خانومم که بود تامونصحب آخرای. کرد

 .«بریم زودتر پایین بیار تشریف میدی افتخار اگر. آوردمت زور به خوبه عزیزم»

 نبزی همسرش و حاجی از. پایین رفتیم کاظم حاج با کردیم، تمومش و صحبتامون کم کم

ه دیگ های بچه وَ بشه، بهزاد دفترم مسئول همسر بود قرار که خانوم مریم دخترش وَ خانوم،

 ...رفتیم کردیم خداحافظی هاش نوه وَ حاجی



 هب بریم باهم تا دنبالم مادرم خونه بیاد زدم زنگ هم عاصف به. مادرمه خون رفتیم خانومم با

 .حریف تیم استقرار محل یعنی میرفتیم، باید که جایی

 ها جاسوس خانه نزدیک/ بعد نیم و ساعت یک

 بیسیم ..کرد پارک نظر مورد خونه به نزدیک ای گوشه یه کوچه، داخل مرسیدی عاصف با وقتی

 :۱۹۷۷ به زدم

 داری؟ و من صدای ۱۹۷۷ خانوم+

 !عاکف آقا بله_

 هوشیاری؟+

 .بله_

 .وضعیت+

 !هنزد رو خونه درب کسی دیگه آوردن غذا بیرون از براشون اینکه از بعد. عادیه آمد و رفت_

 .بریم دورو نهمی ما باشید درجریان+

 .چشم_

 ندارید؟ مشکلی شما+

 .آقاعاکف خیر_

 :حدید خط روی رفتم

 عاکف/حدید+

 .حاجی جونم_

 .کن وضعیت اعالم+

 .عادیه چیز همه االنم. نیفتاده خاصی اتفاق دادم بهتون که گزارشی آخرین از _



 .بریم دورو همین ما باشید درجریان.. ممنونم باشه+

 :گفتم عاصف به

 رد خونه جلوی از میخوام.. میام میدم آب گوشی و سر یه میرم من.. بمون ماشین داخل تو»

 .«باش داشته و هوام. بشم

 خونه سمت به زیاد نمیتونستم. خونه نزدیک رسیدم اینکه تا رفتم متر ۴۷۷ تقریبا و شدم پیاده

 هنمذ به دیدم که رو هرچیزی. کنند شک و ببینن و من دوربین از بود ممکن چون کنم، نگاه

 ههم تا کشید طول ای دقیقه ده حدود.. دیگه کوچه یه داخل رفتم. شدم دور کوچه از. سپردم

 :عاصف به زدم بیسیم.. کنم بررسی چیزارو

. یاب خاموش و ماشین چراغ.. ایستادم کاج درخت یه زیر بغلی کوچه سر.. کن حرکت عاصف»

 .«کن چک رو خونه دوربینای همزمان

. من به رسید شد دور نظر مورد محل از اومد، آروم خاموش چراغ.. گرفتم نظر زیر و عاصف

 شستیمن ماشین داخل. کردیم توقف پارک یه جلوی رفتیم. شدیم دور اونجا از بعدش شدم سوار

 .کردم یادداشت فوری کردم ثبت ذهنم درون که تصویری هر و

 :گفتم بهش شد که تموم

 دیدی؟ دوربین چندتا اینجا عاصف+

 .دارن دوربین هم حیاط داخل.. دیدم چهارتا_

 میگی؟ و این چطور+

 از بازم ولی خورده عظمت اون با آهنی دزدگیرهای دیوارش که خونه این روی وقتی حاجی_

 ندارن؟ دوربین خونه داخل شما نظر به هست، نصب قیمت گرون و قوی دوربینای این

 .کنن قطع رو منطقه برق بگیم باید+

 کار از دوربینم. دارن هم وحشی سگ چندتا اینا. آوردن در رو خونه آمار ها بچه جان، عاکف

 کنی؟ چیکارش میخوای و سگ کنی، بازش و در قفل و بندازیم



 .من با سگ+

 کنی؟ رو همیشگی کار همون میخوای_

 .آره+

 .برداریم راه سر از اونطور نمیشه سگارو بعضی چی؟ نشد اگر_

 .ارمد دوم راه+

 بگی؟ بهم میشه_
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 :گفتم

 نگم؟ رو دومی ندادیم انجام رو اولی تا میشه+

 !!دیگه بگو. من جان_

 گوشی و رس خونه داخل بریم باید فقط. کنیم کاری نمیتونیم االن ما.. ازش بگذریم.. نمیشه نه+

 .بفرستیم ککوچی بسیار های پرنده یا کنیم شات هلی که اینه راهش یه!! چخبره ببینیم بدیم آب

 حد؟ این در_

 .حد این در آره+

 :گفتم کردم نگاهی عاصف به کردم مکث کمی

 .ما به زدن شده حساب و دقیق خیلی اینا. هاااا میلنگه کار جای یه عاصف+

 !میلنگه کار جای یه میگم همین برای منم_



 .بریم کن روشن+

 بهشون؟ نمیزنیم امشب_

 .نه+

 چرا؟_

 با که بودیم ۱۱۴۹ مسیر در. رفتیم کرد روشن و ماشین عاصف. نگفتم چیزی و کردم سکوت

 خونه رفتیم که بود صبح نیم و ۲ ساعت حدود صبحونه از بعد. خوردیم صبحونه رفتیم عاصف

 یدارب آفتاب طلوع تا معمول طبق منم ید،خواب عاصف و خوندیم و نمازمون رسیدیم وقتی.. امن

 فتهکو بدجور بدنم... نداره رو بیداری تحمل دیگه چشمام دیدم اما خوندم قرآن چندخط و بودم

 .بخوابم گرفتم تصمیم.. بود

 تمگف ها بچه به پایین زدم زنگ. بود خوابیده مبل روی امن خونه توی من اتاق داخل عاصف

 .خوابیدم مگرفت دیگه مبل یه روی رفتم. کنید بیدارم بعدش میخوابم، (دیگه ساعت ۹) نیم و ۲ تا

 .۱۱۴۹ امن خانه/ تهران/صبح نیم و ۲ ساعت

. ۱۹۷۷ یجا به فرستادم رو سیدرضا و حدید جای فرستادم و عاصف کردن، بیدارم اینکه از بعد

 جای باید سیدرضا. ۱۹۷۷ و حدید یعنی ؛میکردن استراحت باید رهگیری قبلی تیم های بچه

 .میکرد پر رو (عقیق) اویس یعنی مون پرونده شهید

 وارشدمس. گرفتم امن خونه پارکینگ از (مشکی پالس) موتور یه که بود صبح ۴۴ حدود ساعت

 زدیکن عزتی افشین به که ملکی فائزه یعنی نظرمون، مورد جاسوسای که ای خونه سمت رفتم

 .بود ردهک شهید رو عقیق که ناشناس مرد وَ بود شده

 وشمگ درون که ریزی گوشی.. کردم کنترل رو اوضاع دور از. ایستادم سرکوچه رسیدم وقتی

 .گرفتم ارتباط ها بچه با کردم، فعال رو بود

 داری؟ و من صدای جان، عاصف+

 .عاکف آقا بله_



 .چطوره اوضاع+

 عادیه فعال_

 :سیدرضا به زدم بیسیم

 جان؟ سیدرضا+

 حاجی جونم_

 مشتی؟ رچخب+

 .امنه چیز همه و عادیه آمدها و رفت که فعال _

 چقدره؟ عبدالزهراء عاصف با تو فاصله+

 .رو اصلی خونه هم عاصف.. دارم رو کناری خونه من. متر ۲۷_

 آمادس؟ تجهیزات که بگو بهم.. خوبه+

 .میکنم آماده کنید امر_

 .پیشتم دیگه چندثانیه+

 .یدارد مشتاق. نزدیکید پس به، به_

 .تمام+

 وسط اما! سیدرضا ماشین سمت به کردم حرکت شدم پیاده. کردم پارک رو پیاده داخل موتورو

 همه دیدم وقتی. کردم رصد آمدهارو و رفت نشستم، آب جوب کنار در درختی یک زیر راه

 .نشستم ماشین داخل رفتم کردم باز درو. ماشین سمت رفتم آروم عادیه چیز

 :گفتم سیدرضا به

 تدوربین..بیارن براشون ناهار ممکنه.. ظهره نزدیک چون. پا به رو خونه درب.. باشه حواست+

 پرواز به مربوط کارای این به حواسم من. بگیر عکس ازش در دم اومد هرکسی کن آماده و

 .هست پرنده



 ..چشم_

 :گفت ادرضسی میکردیم، آماده ماشین داخل رو دستگاه و دم داشتیم که بود گذشته ربعی یک

 .آورده غذا ظاهرا.. اومده موتور یه.. ببین رو خونه درب.. کن نگاه حاجی_

 :گفتم سیدرضا به. آورده غذا داشتیم نظر زیر که ای خونه اهل برای نفر یک دیدم

 .آورد غذا هک کسی دنبال بیفت بگیر، و من موتور برو شو پیاده فورا.. موتور سوییچ این بیا+

 ...اجیح جسارتا فقط_

 .«نکن ای دیگه کار هیچ. کن تعقیبش فقط: »گفتم کردم قطع و حرفش

 .رفت سیدرضا

 و لمشفی. آوردم در پرواز به زیاد ارتفاع با و کردم آماده رو دستگاه قشنگ منم رفت، که سید

 قرمست خودمون امن خونه داخل که ها بچه از یکی سیستم روی فرستادم کردم ضبط همزمان

 .بود

 آرمین به. عاصف دست سپردم رو داخلش افراد و نظر مورد خونه به اِشراف و رهگیری نمیدا

 :زدم سیم بی بودیم هماهنگ قبل از و بود امن خونه داخل که

 عاکف/آرمین+

 عاکف آقا جانم_

. خودمونه هادار سرور به وصل تاپم لب ایمیل. منتظرم اآلن همین. تاپم لب روی بفرست و فیلم+

 .بدن بهت جدید کد بگو کن بررسی

 .و موضوع این کردم حل قبلش ولی. چشم_

 .عملت سرعت به جانم+

 .میفرستم االن. میدیم پس درس_

 یاعلی+



 بزرگی اطحی. رو خونه حیاط داخل کردم بررسی قشنگ. تاپم لب روی اومد فیلم بعد دقیقه پنج

 وغذار که موتور راننده آمار تا بودم هم سیدرضا جواب منتظر. داشتن هم سگ تا دو. داشتن

 :خطش روی رفتم همین برای. نشد خبری اما برسونه، بهم بود آورده

 داری؟ و من صدای. سیدرضا+ 

 .دارم بله. آقا حاج جانم_

 میکنی؟ وضعیت و موقعیت اعالم یه داداش،+

 .بابا این خاصی جای بره بخواد که ندیدم خاصی مورد. هستم( )...آشپزخونه سمت من_

 میاره ناهار ما های سوژه برای روزه سه دو االن که آدمی این تا اونجا بکار رو یکی جان سید+

 امن نهخو» سفید پراید به بدن ارجاع شد رویت مشکوکی مورد اگر. بگیره نظرش زیر کم یه

 محل اشم نداد، دست بهت نفس تازه نیروی که زمانی تا. قبلی موقعیت برگرد خودت«. ۱۱۴۹

 حله؟. نکن ترک و
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 :گفت سیدرضا

 کنم؟ درخواست کد کدوم از فقط. شد دریافت. حاجی حله_

 .شده هماهنگ قبال. بازه دستش ۹۱ الف+

 .شد دریافت+

 .میکردم فکر ونهخ اون به نفوذ برای باید. دیدمش بار سه. کردم بینی باز و فیلم



 با اتمونعملی میشد باعث اشتباهی حرکت کوچیکترین. بودن شده تربیت خونه اون های سگ

 از وَ  بریم،ب پیش نتونیم بودیم کرده تبیین خودمون برای که ای برنامه و بشه روبرو شکست

 .افتاد می خطر به هم ما نیروهای جون طرفی

 بعد اعتس یک.. بشه شب میزاشتم باید. بود باال شریسک خیلی روز طول در خونه این به نفوذ

. امن ونهخ برگشتم دادم تحویل بهش سمندو ازش، گرفتم موتورو. قبلی موقعیت اومد سیدرضا

 .برسه نظر مورد زمان گذاشتم و پرداختم بهش که داشتم جلسه چندتا روز اون

 ۱۱۴۹ امن خانه/  بامداد ۱ ساعت

 :عاصف به زدم بیسیم

 دالزهرا؟عب عاصف+

 .آقاعاکف بله_

 چطوره؟ وضعیت چخبر؟ داداش+

 .فعال نشده مشاهده خاصی چیز. عادیه آمدها و رفت_

 دیگه؟ ای آماده+

 .همیشه مثل.. بله_

 .کفتارها لونه به میزنیم احتماال اینه منظورم نه+

 .بهمون نزنن_

 لیع بعدشم و لونشون درون بزنیم دوری یه قراره. بزنن بال بزاریم نیست قرار. کردن غلط+

 .مشهد علی

 .انتظارتم چشم بیا. سلطان هالکتم_

 .یاعلی. میبینمت+

 :گفتم ها بچه به پایین طبقه رفتم فورا



 داریم؟ صابون اینجا+

 .میکنن نگام دارن آقا و خانوم همکار چندتا دیدم

 :گفت میثم

 بشوری؟ و روت و دست میخوای حاجی_

 .دارم کار. نه+

 بهتون؟ بدم. هست ایعم_

 .نخواستیم. کن ولش+

 بزنم نیاز صورت رد تا گرفتم باال ولتاژ با شوکر یه اضافه به فلفل، اسپری و اسلحه باال برگشتم

 رامب بودم داده سفارش هم خالص گوشت کیلو پنج حدود سرشب. الفاتحه و کنم تموم کارو

 اخلد پایین اومدم فورا بعد پالستیک، هی درون گذاشتم گرفتم یخچال داخل از اونم که اومد،

 !!۱۱۴۹ خونه پارکینگ

 افشین همعشوق) ملکی فائزه که ای خونه سمت رفتم بعد شدم، سوار بود اختیارم در که موتوری

 .بودن مستقر درونش که الهویه مجهول شخص اون همچنین و (عزتی

 ما چون. بودن شستهن خودشون های ماشین درون فاصله با و جداگانه سیدرضا و عاصف

 رایب گذاشتیم کمکی رو سیدرضا نیست، عادی نظر مورد خونه به آمدا و رفت کردیم احساس

 .عاصف

 نشستم رافو کرد، باز و درب زدم رو شیشه. بود فرمون پشت عاصف که پارسی پژو سمت رفتم

 :گفت هویی یه عاصف. داخل

 .عاکف_

 .جانم+

 چیه؟ این_



 چیه؟ چی،+

 .ماشین کَفییِه روی پات زیر گذاشتی که همینی_

 .دیگه گوشته خب+ 

. ماشین داخل آوردی گرفتی گوشت همه این چی برای اینه منظورم. داداش که نیستم کور_

 .کرده خفمون گوشت گند بوی بدی؟ بهمون میخوای کباب رهگیری عملیات وسط

 :گفتم کردم مکثی

 سعودی؟ سلمان ملک یا نیاهو؟نتا یا میده نگهبانی داره ترامپ داخل اون+

 چی؟ یعنی_

 .میدن جرمون بگیرنمون سگاشونم. دارن سگ داخل اینکه یعنی+

 :گفت خندید

 میپیچونی، نمیای، بزنیم کباب سیخ چندتا سرباغمون بریم بیا میگم بهت دارم یکساله داداش_

 خریدی؟ گوشت من هیکل اندازه ها، جاسوس خونه سگ برای بعد

 یگفتمم هی. بشی تنبیه باید هم حاال. نیومدی کردم دعوتت روز اون. بگو مزخرف کمتر بسه+

 .بکشی رخمون به و باغتون نمیخواد حاال. نمیام دارم خواب میگفتی بیا، پاشو

 .بخوره بخواد سگ که گوشت این حیف_

 دو بزار.. میزنی فک داری بند یک همینطور.. اه. رفت سرم. بگو پرت و چرت کمتر عاصف+

 بهت بابک میبرمت صبح موندیم زنده اگر. سرمون کنیم خاکی چه باید ببینم کنم تمرکز دیقه

 هست؟ صابون ماشین این صندوق ببین برو پاشو االن. میدم

 داخلش .من به داد آورد گرفت پالستیک یه. دید و ماشین عقب صندوق رفت شد پیاده عاصف

 تیکه رو صابون گرفتم، رو چاقو ماشین بوردداش از. هست سبز صابون یه دیدم کردم نگاه و

 .کردم تیکش



 سر ازهاند به و صابون. کردم هم ای دیگه کار مالیدم اینکه از بعد گوشت، تن مالیدم و صابون

 ستمش و دستم آب بطری یه با ماشین همون داخل. گوشت الی گذاشتمش و کردم ریزش ناخن

 .بریم باید کم کم شو آماده گفتم عاصف به بعد

 :سیدرضا به زدم بیسیم بشیم، پیاده ماشین از عاصف با اینکه از قبل

 سیدجان؟+

 .حاجی جانم_

 پیش خاصی اتفاق. باشه بهمون حواست. کفتارها لونه سمت میریم میزنیم داریم عاصف و من+

 .من خط روی بیا اومد

 .باشید مواظب. میخونم «یکاد اِن وَ» براتون. حاجی چشم_

 .یاعلی+

 :گفتم عاصف هب

 .داداش ای آماده+

 پر چون .نمیشه هم در از. باال بریم نمیتونیم دیوار از اآلن طبیعتا ما چیزی، یه فقط. حاجی آره_

 کنی؟ االرض طی میخوای کنی؟ چیکار میخوای. دوربینه

 سلول اون. بنداز کار و کیوت آی آوردن، در بازی دلقک جای. مقامات اون به نرسیدم هنوز+

 .بنداز کار و کستریتخا

 :گفتم بهش بعد. دادم نشون بهش رو قضایی مجوز جیبم داخل از کردم دست

 .میکنیم هم االن میکردیم قبال که کارایی همون+

 .بریم باشه_

 مجاز یسلیمان_عاکف# اثر صاحب ایتاونام در .. لینک و منبع ذکر با فقط استفاده هرگونه ✅

 است
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 ردک حرکت من از جلوتر عاصف و شدیم مسلح هردوتا شدیم، پیاده ماشین از اینکه از بعد

 .رفتم زدم قدم عاصف سر پشت عادی خیلی دستم، گرفتم و گوشت منم. رفت

 .نیمک اقدام بود نظر وردم خونه کنار در که آپارتمانی از داشتیم که قضایی مجوز با شد قرار

 زدیکن وقتی. آپارتمان سمت رفتیم و کردیم عبور خونه اون های دوربین جلوی از عادی خیلی

 و گوشیم. بینهن رو ما کسی وقت یه تا نشستیم کاج چندتا بین رفتیم عاصف با شدیم، آپارتمان

 ضدجاسوسی بخش در خودمون های بچه از که جالل به زدم زنگ کردم کم و نورش آوردم در

 :گفتم... بودیم هماهنگ جالل با بعد به جا این از برای..بود

 .«ایم آماده ما. بدید انجام و کارتون بیاید میتونید شاهین با.. وقتشه جان جالل»

 با کدوم هر بودن، خیابون همون در ما نزدیک که شاهین و جالل دیدم بعد ثانیه سی حدود

 .کردند پارک پارتمانآ جلوی اومدن جداگانه موتوری

 شناسایی قبل از که و ساختمون مدیر خونه زنگ آپارتمان، درب سمت رفتند مستقیما شدن پیاده

 مجوز زا نسخه یه پایین اومد وقتی.. پایین بیاد کاری برای باید گفتند بهش. زدن بود شده

 .دادن نشون بهش بود آپارتمان به ورود برای که رو قضایی

 چون داشت، حق البته. کرد هنگ لحظه اون بود ساله ۱۷ حدودا مردی که تمونساخ مدیر یادمه

 و مانآپارت به ورود برای قضایی مجوز و بیرون بیا بگی یکی به صبح ۱ حدود ساعت وقتی

 .بترسه بایدم بدی نشون بهش



 به رهن و نشه تابلو وقت یه تا سیدرضا ماشین داخل کردن منتقلش و ساختمون مدیر ها بچه

 قضایی جوزم با هستند امنیتی سیستم کدوم از نیست معلوم که ناشناس افرادی نده خبر سیک

 .آپارتمان داخل اومدن

 داص و سر بدون و وقت فوت بدون عاصف و من بالفاصله قضایی مجوز دادن نشون از بعد

 .آپارتمان بوم پشت سمت رفتیم

 بلند ناذا صدای بوم پشت باالی یمرسید وقتی. بود شده صبح نیم و چهار حدود ساعت یادمه

 شده رقع خیس. کردیم تازه نفسی یه. نشستیم همونجا و خورد صورتم به خنکی نسیم یه. شد

 داشت و تنگرف درد به کرد شروع معدم مجددا دار و گیر اون بین. باال بود رفته قلبم تپش. بودم

 معدم خورمب تا بیرون میاوردم مجیب از و قرصم داشتم و بودم نشسته که همینطور. میکرد کالفم

 :خطم روی اومد شاهین بشه، آروم

 کنید؟ صحبت میتونید.. آقاعاکف_

 .شاهین بگو+

 .منزلشون برن دارن درخواست ساختمون مدیر_

 این گرا البته. باال برید باهاش خودتونم میده اجازه اگر تا کنید صحبت باهاش نداره عیبی+

 یه اللج یا تو حتما. هستید قطعا که نیستید خدا بنده این های بچه و خانوم مزاحم صبح وقت

 .نکنه خراب مارو کار و کسی به نزنه زنگ یا نده، گاف وقت یک تا باشید کنارش در کدومتون

 .چشم_

 :گفتم عاصف به بود داده اذان چون

 داری؟ وضو+

 .نه_

 طول چقدر نیست مشخص کارمون چون. کن تیمم هم تو میخونم، و نمازم پس. دارم من+

 .میکنیم شروع رو اصلی مرحله بعدش میخونیم و صبح نماز همینجا. بکشه



 .حاجی باشه_

 آپارتمان ناو بوم پشت روی و نمازم بدم تشخیص رو قبله بشم بلند گرفتم تصمیم که همین

 ما ونچ. نباشند راضی ساختمون اون اعضای شاید اینکه اونم. رسید ذهنم به چیزی یه بخونم،

 یچه خوندن نماز برای اما داشتیم، ماموریتمون برای و ساختمون به ورود قضایی مجوز فقط

... دهب بهمون مجوزی چنین که نبود کسی صالحیت در و بود نداده ما به ای اجازه چنین کسی

 :شاهین خط روی برم گرفتم تصمیم

 کجایی؟ جان شاهین+

 ونکارات شما تا شدم ساختمون مدیر کاووسی جناب مزاحم باال اومدم منم پایین، مونده جالل_

 .بشه تموم

 یم؟بخون باال همین و نمازمون ما ساختمون مدیر بعنوان میدن اجازه ببین بگیر رضایت یه+

 .چشم_

 :گفت بعد ثانیه سی

 .دعا التماس. شد تایید عاکف آقا_

 .یاعلی. دعا اجابت+

 تربت. هسجاد جای به زمین روی گذاشتم کردم باز بودم بسته لباسم زیر که کمرم از رو چفیه

 ویر گذاشتمش آوردم در جیبم از بود کربال در سیدالشهداء مقتل از که اصل و مطهر و پاک

 .نماز اقامه به کردم شروع. نیاد باال کسی وقت یه تا بود ها پله راه به حواسش عاصف. سجاده

 .اکبر اهلل... اهلل الی قربة نیت به میخوانم، صبح نماز دورکعت

 رب الحمدهلل... الرحیم الرحمن اهلل بسم.. الرجیم العین الشیطان من العلیم السمیع باهلل اعوذ»

 ...«نستعین ایاک و نعبد ایاک...الدین یوم مالک...الرحیم الرحمن...العالمین

 جویم می رییا تو از تنها.. نستعین ایاک و نعبد ایاک... داشتم دوست رو تیکه یه این چقدر» 

 .«میپرستم را تو و



 که اونجایی بخصوص. سجده و دعا موقع بخصوص .بود بخش لذت برام صبح نماز اون چقدر

 دلم که نمازم آخر سجده بخصوص. انت اال اله ال من یا قیوم یا و یاحی گفتم کردم کج گردن

 مگه. رهنزدیکت تبه گردن رگ از که خدایی از بکَنی دل میشد مگه. کنم بلند سر نمیشد راضی

 دسمق ذات اون ستایش و تسبیح درحال روز شبانه زمانت امام که خدایی از بکنی دل میشه

 .کردم گیر آخر سجده روی. هست

 مستحبه نچو. گفتم بار بیست حدود شاید. بحمده و االعلی ربی سبحان میگفتم؛ هم پشت هی

 .رو سجود و رکوع ذکر کنی تکرار زیاد
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. فتمیر ضعف و غش معبودم تنها برای دلم چون میگفتم آخر سجده در رو یونسیه ذکر دائم

 یَمَوال... الیک االنقطاع کمال لی هب الهی،» «.الظالمین من کنت انی. سبحانک انت، اال اله ال»

 ...«و االالقوی؟ الضعیف یَرحَم هل وَ الضعیف ااَنَ وَ القوی اَنتَ... مَوالی یا

 .عملیات این بابت توسل هم لحظاتی...  و سالم و صلوات و تشهد

 بهش. کرد دعا هم کمی خوند، و نمازش و کرد تَیَمُم هم عاصف. کشید طول نمازم ربعی یک

 .بشه آماده زدم اشاره

 ناشناس ردم اون وَ ملکی فائزه که بغلی هخون حیاط به ایستادم، بوم پشته لب رفتم شدم بلند

 .بودن نشسته که کردم بررسی رو ها سگ موقعیت و کردم نگاه بودن مستقر اون داخل

 :گفتم عاصف به بیرون، آوردم پالستیک داخل از و گوشت

 



 برای هم دیوار کنار چپی سمت سگ این. تو برای هست ورودی در اون کنار که سگی اون+

 میکنن اصد و سر اینا بندازی تر دور بخوای. جلوشون بیفته بنداز قشنگ خدا تورو فقط. من

 .میشه داستان اونوقت

 به یا کردی فرو صابون میندازیم براشون که گوشتی این داخل بفهمن سگ دوتا این عاکف،_

 چی؟ نخورن اگر... مالیدی چیزی تنش

 ومار اون بوی چون نزدم ماشین لداخ.. گوشت تن به میزنم اآلن که آوردم محلول یه نترس،+

 ..مینداخت پا از

. بینیم جلوی زدم خودم هم رو یکی.. عاصف به دادم رو یکی آوردم در ماسک دوتا جیبم از

 دو اون روی پاشیدم کردم باز و درش گرفتم بود پالستیک داخل که آبکی محلول اون شیشه

 :گفتم عاصف به... بود ها سگ از یکی سهم هرکدومش که بزرگ گوشت تیکه

 شش پنج از بعد نخورن، گوشتارو سگ دوتا این اگر حتی که هست قوی انقدر محلول این+

 و سشوننف صابون چون. میکنه خفشون کال دیگه که بخورن هم اگر. میکنه بیهوششون دقیقه

 .میاره بند

! باغچه خاک یرو پایین انداختم گفتم اهلل بسم یه گرفتم، بود من نظر مورد سگ سهم که گوشتی

 ها ژهسو و میکرد بدی صدای مینداختم حیاط کف روی ارتفاع اون از اگر که بود این دلیلشم

 دورش کم یه و کرد نگاه بهش سگ کمی باغچه، خاک روی انداختم وقتی. میشدن باخبر

 .نخورد و گوشت من بد شانس از اما چرخید،

 و گوشت سمت اومد دیدم لحظاتی زا بعد.. نخورد و گوشت بازم اما کردم صبر دقیقه چند

 .کنه بو تا نزدیکش برد و پوزش

 :گفتم عاصف به...افتاد و شد حال بی سگ دیدم دقایقی از بعد

 .سگ یکی اون برای بنداز و گوشت. توئه نوبت+



. گرفت خندم عاصف حرکت از. حیوون صورت به خورد که انداخت و گوشت جوری عاصف

 و کرد بو بعدش چرخید، گوشت دور کمی یه سگ. گرفته خندش خودش دیدم کردم نگاش

 .زد زبون بهش

 ،نداشتیم دید زیاد ما بود، تاریک تاحدودی بودن ها سگ که هم جایی و بود تاریک هوا چون

 و بود ماه نور بخاطر دیدیممی که هم انقدر. نخوردن یا خوردن که داد تشخیص میشد اما

 .بود روشن خونه بر و دور که چراغی

 فضای داخل سگهارو چون. بودن زرنگی های آدم مردناشناس اون و ملکی فائزه که بگم اینم

 ناییروش و نور داخل که کسی اما باشن، داشته اشراف روشنایی به تا بودن گذاشته تاریک

 .هست خبر چه که ببینه رو تاریکی داخل نتونه هست

 .بودم حرفا این از تر زرنگ من ولی

 فورا. شد بیهوش افتاد و شد حال بی کم کم ریخت گوشت براش دالزهراعب عاصف که سگی

 ...سیدرضا به زدم بیسیم

 سیدرضا؟+

 جانم؟_

 وضعیت؟+

 .عادیه چیز همه_

 .باشه بهمون حواست. کفتارها لونه سمت میریم پایین، میایم داریم+

 هماهنگ برق اداره با قبل زا که ۱۱۴۹ امن خونه های بچه به زدم بیسیم سیدرضا با ارتباط از بعد

 :میثم به زدم بیسیم. بودن

 عاکف/ میثم میثم+

 .حاجی بفرما_



 ثانیه ۱۷ از بعد.. برق اداره در ما عامل با بگیری ارتباط داری فرصت ثانیه ۱۷ .وقتشه حاال+

 .تمام. کنن قطع رو ما اطراف متری ۲۷۷ برق میگی و میکنی شمارش ۴۷۷ تا خودت

. ودیمب پارکینگ داخل بعد دقیقه یک.. پایین رفتیم عاصف با فوری. کردم خاموش و بیسیم

 قطع... و کوچه و خیابون اون های خونه تموم برق همچنین وَ معابر، چراغ دیدم بیرون اومدیم

 دوربین دبو این منطقه و خیابون اون برق قطع از ما هدف. بریم بزن فوری گفتم عاصف به. شده

 حیاط درب برد زمان دقیقه سه یادمه. بود همین راهش تنها. بندازیم کار از رو خونه اون های

 .کنیم باز جاسوساروه خون

 در و کلتش هم عاصف. آوردم در و اسلحم. حیاط داخل رفتیم آروم خیلی کردم باز و در

. زمین ویر بودن افتاده که کردم نگاه سگا به. نشستیم تاریکی داخل ای گوشه یه رفتیم. آورد

 که شونصورت روی بستم و گرفتم بود زمین روی که بندی پوزه سمتشون به بردم دست رومآ

 هرچند. نشن عاصف و من پاگیر و دست اومدن هوش به و کشید طول کارمون اگر وقت یه

 .مُرد بود کرده اثر بدنش به سم وَ بود زده لیس و گوشت اینکه دلیل به ها سگ از یکی

 زمین زیر انگار که دری یک به افتاد چشمم دادیم، انجام درست ور مرحله این اینکه از بعد

... ومدا سرم پشت هم عاصف رفتم، من... کنم کنترل رو جا اون برم اول دادم ترجیح.. بود خونه

 ...زمین زیر درب سمت به گرفتم نشونه و اسلحم
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 .«کن بازش و در: »گفتم عاصف به

 همون یا زمین زیر داخل به انداختم نور شد باز که در بیرون، آوردم جیبم از رو قوه چراغ

 .کردم نگاه خوب.. نظر مورد انباری



 انباری در دم عاصف. میکرد جلوه عادی چیز همه. داخل رفتم هست امن چیز همه دیدم وقتی

 بریم. یستن خاصی چیز»: گفتم بهش آرام بسیار صدای با. کنه کنترل زوچی همه تا بود ایستاده

 «!باال

 های گل بین یزر دوربین یه تا کنیم کنترل رو دیگه جاهای بریم که بیرون میگشتیم بر داشتیم

 زمین زیر همون داخل اما کنیم، شناسایی رو ناشناس مرد اون چهره که بزاریم کار حیاط داخل

 بمون. ونبیر نرو: »گفتم عاصف به آروم. کرد جلب خودش به و من نظر چوبی کتابه قفس یک

 .«چیه کتابا قفسه این ببینم بزار

... و ماهنامه همراه به خارجی، و ایرانی مجالت و ها کتاب سری یه دیدم قفسه، سمت رفتم

 .کرد گل فضولیم چون نه، میشد؟ آروم من دل مگه اما ؛شده چیده قفسه روی

 کردم احساس. قفسه پشت چوب به زدم چندتا آروم. پایین آوردم یکی یکی رو ها کتاب

 صوصبخ و ها پایه قسمت به زدم رو قوه چراغ نور. کرد بیشتر و من شک همین برای. توخالیه

 .کردم نگاه جا همه به... قفسه پشت های پایه

 کرده جمع کمی رو ها خاک و شده کشیده زمین روی چیزی یه انگار دیدم کردم دقت وقتی

 :گفتم آروم نیاد، کسی تا بود بیرون به حواسش که عاصف به. شده صاف زمین وَ

 «.عاصف. پیست»

 .داد تکان «چیه» معنای به و سرش عبدالزهرا عاصف

 بینیم یجلو آوردم «هیس» نشانه به و دستم اومد وقتی. پایین بیاد ببینده و در زدم اشاره بهش

 ها خاک روی به چیزی یه که جایی همون یعنی ببینه، و پایین که زدم اشاره بهش انگشتم با و

 .بود شده کشیده

 روف فکر به کوتاه ای چندثانیه کرد، اخم باال آورد و سرش کرد، نگاه و زمین روی که عاصف

 .باشه خبرایی ممکنه!!« قفسه پشت» که زدم اشاره عاصف به سرم با. رفت

 کنیم ابجاج میلیمتری و آروم خیلی نیاد در صداش که شکلی به و کتاب قفسه گرفتیم تصمیم

 !!خبره چه پشتش ببینیم تا بدیم حرکت و



 با هی ود،ب نشسته پیشونیم روی سردی عرق. کنار بزنیم آروم رو قفسه تا برد زمان چنددقیقه

 میلومینیوآ درب یه دیدم کنار، زدیم کامل رو قفسه وقتی. میکردم پاکش بهاریم کاپشن آستین

 .هست منازل از بعضی های حمام درب شبیه که داره پشتش

 ورن وقتی. هست تونل یه شبیه دیدم و داخل زدم قوه چراغ بعد کردم بازش و در آروم خیلی

 نیم و کی حدود چیزی عرضش دیدم کردم بررسی نگاه یه با تونل شبیه فضای اون به انداختم

 .متر ۹ حدود هم سقفش تا زمین ارتفاعِ. میشه متر

 هب خورد چشمم که کردم نگاه رو زمینی زیر تونل اون داخل و کردم بیشتر رو قوه چراغ نور

 !دار پیچ مسیر یک

 !اومد سرم پشت هم عاصف داخل، رفتم من

 جوری یعنی ؛شد خالی قوه چراغ باطری گیر نفس لحظات اون در متاسفانه. بود تاریک خیلی

 وندم می آدم که افتاد می اتفاقاتی عملیات وسط اهیگ. نداشت حد که هم به ریخت اعصابم

 مه عاصف قضا از!! بود شده تموم م قوه چراغ باطری که اتفاق همین متل دقیقا کنه، چیکار

 ..کردم روشن و چراغش آوردم در و گوشیم شدم مجبور. نداشت و قلم یه این

 یه بود، هکرد جلب و ظرمن که تونل پیچ اون نزدیک رسیدیم وقتی. جلو رفتیم عاصف با کمی

 هایی آموزش ما چون راستش. هست عاصف پای صدای کردم خیال. شنیدم پا صدای هویی

 مخواست نمیشنید، کسی رو پاهامون صدای اصال که بود جوری هم ما کتونی وَ بودیم، دیده

 !«بردار گام تر آروم چته؟» بگم عاصف به برگردم

 هچ نفهمیدم دیگه خورد گوشم به شد کشیده خاک روی به که پا اون صدای اینکه از بعد اما

 احساس سرم فرق روی به رو وحشتناکی و محکم ضربه یک هویی یه فقط... اومد پیش اتفاقی

 .زمین روی افتادم و کردم

 هچندثانی زمین، روی افتادم وقتی که بود محکم حدی به خورد سرم به که ای ضربه شدت

 ..شدددددددم کور آآآآآیییی زد می داد یکی سرم پشت هست خاطرم. یادمه فقط رو بعدش

 ...اما جایی، به خورده سرم کردم خیال زمین خوردم اینکه از بعد



 ...شدم بیهوش و چیشد نفهمیدم دیگه

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا_در_والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و ودب خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ

 

 http://eitaa.com/kheymegahevelayat ✅ �� ایتا در .. ✅
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 ...دش چی نفهمیدم دیگه شدم بیهوش زمین روی افتادم و خورد ضربه سرم به اینکه از بعد

 هب خالصه... چقدر نمیدونم اصال بیشتر، هم شاید بعد، یکساعت یا دقیقه چهل حدود شاید

 ...اومدم هوش

 خیس حالت صورتم روی.. بود تاریک جا همه اام ؛.کنم باز و چشام آروم_آروم کردم تالش

 ندبارچ وحشتناکی طرز به بود کی نمیدونم که نفر یک.. میکردم حس و آب شدن ریخته و بودن

 .اومد دردم واقعا که صورتم به زد

.. بستن بند چشم با و چشمام فهمیدم اما تاریکه، کردم خیال اول.. ببینم رو جایی نمیتونستم

 دستم ویر منم شدن، بسته و خوردن گره هم به پشت از دستام دیدم باال ارمبی و دستم خواستم

 .نمیکردم حس رو چیزی و بود شده سست دستام.. خوابیدم

 دور منمیدونست چون.. بیارم و عاصف اسم نخواستم.. میشنیدم رو یکی زدن نفس صدای کنارم

 :گفتم آروم... خبره چه برم و



 پسر؟+

 :گفت آروم خیلی و درد از پر صدای با

 حاجی؟_

 خوبی؟. نباش نگران+

 .نمیدونم_

 میبینی؟ و من+

 میاد اشک همش.. میسوزه چشام خیلی. چشمام روی بستن هم چیزی یه. داره سوزش چشام_

 .ازش

 بازه؟ دستات+

 

 :گفت... بود زن یه صدای. اومد صدایی یه هویی یه

 

 .«شید خفه. هستم هردوتاتون با. صفت سگ آشغال. بخور گه»

 :گفتم آروم ثانیه سی حدود از بعد و کردم مکثی

 ملکی؟ فائزه+

 

 نم میکنه فرقی چه...  آشغال بسیجی.. ای خامنه مزدور و دهنت ببند.. آشغال شوووو خفه_

 بی شرفای بی. فهمید می آوردم و سگتون دخل زمین زیر همین داخل که امروز.. هستم کی

 .حکومتیه زاد الهتف های تفاله. مادر و پدر

 قول هب. زخمم از پر جیگر روی میریخت نمک یکی انگار میشد، توهین شهیدم پدر به وقتی

 ردممیک سکوت باید و نداشتم ای چاره اینجا من اما ؛میخورد و خونم داشت خون انگار بعضیا



 اون. نهک تسکو بود مامور که افتادم امیرالموئمنین غربت یاد لحظه یه.. نشه خرابتر کار تا

 مردم دشمنان به زدن ضربه موقع به و همکارم، و خودم جون بخاطر منم اسالم، حفظ بخاطر

 .کشورم

 :گفتم آروم توهینش، اون از بعد

 «...االن بگی میشه فقط. میشم خفه. چشم»

 مثل خوردم، رو ضربه اون وقتی دونه می خدا. شکمم به زد محکم دونه یه کرد، قطع و حرفم

 شتپ باالی که قبلش ای خرده و ساعت یک تا که دردی معده. میپیچیدم خودم به یدهگز مار

 .شد بدتر داشتم بودم آپارتمان اون بوم

 طوری ،شکمم به بود زده بدجور انصافا. میارم باال دارم کردم احساس زد ضربه شکمم به وقتی

 براتون دارم که اآلن مثل. میکنم احساس رو بدی درد یه معدم داخل میاد، یادم هروقت که

 .میکنم تایپش

 ویر عرق. سرد خاک. داشتم بدی احساس. دردکشیدم فقط. نزدم حرفی اصال ساعت نیم شاید

 زیر های مورچه شایدم. بود شده قاطی باهم عرق و خاک که گوشم درون خارش. تنم و سر

 فقط. میدیدمن رو چیزی چون. بود چخبر نمیدونم. بودند گوشم داخل یا بدنم روی زمینی

 رگم آرزوی من بگم اگر. میکنه مرگ آرزوی باشه وضعیت اون توی هرکسی که بگم میخوام

 .گفتم دروغ نکردم

.. خندنب ما ریش به هم اونا و بشیم لگد و چگ و بمونیم اینجا ما که نمیشه همینطوری دیدم اما

 :گفتم آروم خیلی زنان، نفس و درد با ساعت، نیم از بعد

 .بیرون میاد دهنم از داره رودم و دل. بدید آب کمی بهم الطف میشه+

 :گفت دختره

 میخوری؟. هست سگ ادار_

 :گفتم آروم مجددا داشتم، که دردی با من اما... زد ای قهقه حرف این از بعد



 ...که هست تو نفع به ببین،+

 :گفت کرد قطع و حرفام

 ؟؟ ها ؟؟ چی که هست نفعم به_

 لحظه ونهم. غلتیدم زمین روی کم یه کردم استفاده فرصت از.. پهلوم به زد پا با محکم دونه یه

 پیشونیم یرو و بودن زده چشام به که بندی چشم تا کشیدم تیز سنگای و خاک روی و پیشونیم

 .نه یا داریم روشنایی و چیه به چی بفهمم تا بشه جابجا کمی بود گرفته و

 اساحس بدی سوزش یه پیشونیم و صورتم روی.. نمک جابجا کم یه و بندم چشم شدم موفق

 .کردم

 هم ع،موق به داشتم تصمیم.. بزنم حرف باهاش اما میزنه، و من اینکه علیرغم گرفتم تصمیم

 .کنم آرومش اینکه هم وَ کنم، عصبیش

.. ادممید انجام روش روانی عملیات بود ممکن اگر باید. میکردم ایجاد ذهنی انحراف براش باید

 و فتر تموم چون بود، ملکی فائزه قطعا که زن این های ضعف نقطه روی میزاشتم دست دبای

 روانی گجن یک. بگیرم اختیار در و ذهنش کنترل گرفتم تصمیم!! میشد رصد خونه این آمدهای

 ..بود نیاز موثر

 :گفتم بهش مجددا

 .نکنید رو اینکارا که هست دوستانت و تو نفع به.. محترم خانوم+

 وزارتی؟ یا هستی سپاهی.. آشغال بسیجی کنم خفت یا میشی فهخ_

 :گفت داد ادامه تمسخر حالت به

 هستی؟ سلیمانی قاسم مزدور نکنه_

 :گفتم

 کارت یه که هستم ساده بسیجی یک فقط من! هستم کجا و هستم کی و هستم چی نیست مهم+ 

 خوبه؟ حاال. نشدم هم فعال هنوز. دارم عادی بسیجی



 .میگی دروغ سگ مثل. شوووو هههخففف_

 دید مه حکومت.. همین.. فضولم کمی فقط که هستم عادی آدم یه.. نیستم حکومتی اصال من+

 !!شماها سراغ فرستاد و من کارها، این برای میکنه درد سرم من

 .جدت هفت و خودتی خر.. حکومتت اون هم تو، هم. کردی غلط_
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 :گفتم بهش کردم، مسخرش

 .جَدِت هفت! حکومَتِت.. میزنی حرف قافیه با شاعری؟؟. هه+ 

 حاال ندیمیب. میکشمت سگ مثل میزنم! میکنی وراجی خیلی داری دیگه جان، جیمزباند ببین_

 نه؟ یا و کثیفت فک

 :گفت بهش... بود کی دونستمنمی... یکی به زد زنگ حرفا این از بعد

 یزننم زررر بس از اومدن، هوش به هم لعنتیا این.. شد دیر... بیادیگه بگیر ؟ تو کجایی پس»

 .«اه. المصب بیا بجمب!.. دیگه میگیره درد داره سرم

 :گفتم بهش شد تموم که تلفنیش های صحبت

 نافقی؟م چی؟؟ تو.. میگم وغدر سگ مثل من. قبول باشه میگم، دروغ سگ مثل من میگی که تو+

 و راستش موساد؟ به وصل یا. آمریکا (CiA) به وصل یا هستی؟ (Mi۱) سیکس آی ام به وصل

 .بگو

 :گفت بهم تمسخر حالت با



 مینه مثل رفیقت، همین مثل کن سعی کردن، زر زر کردن، غار غار جای به.. سیاه کالغ ببین_

 ...هستمااااا ادبی بی آدم من. باشی خفه شغال،آ همین مثل پسر، میگی بهش که برادر آقای

 .مشخصه رفتارت از.. میدونم+

 و ای شلمچه بهمنی ۹۹ خورِ ساندیس اینکه به داره شرف باشم، هرجا به وصل من بعدشم،_

 .برادددرررررر حضرت. باشم خرمشهری

 .خودش حرفای با زد ای قهقه

 :گفتم بهش آروم

 میکشه؟ چی دستت از شوهرت دهنی؟ بد انقدر چرا. بزنیم حرف مودبانه بزار. نداریااا ادب+

 جاسوس هی به رفتارات اصال. فرستادند تورو که بدبختن چقدر دستشونه قالدت که هم اونایی

 وضع و صدات کودک های شبکه یا سیرک توی بری میخوری این درد به بیشتر.. نمیخوره

 .کنی اجرا برنامه ها بچه برای و کنی

 روی زد ممحک بود، چی نمیدونم که چیزی یه با جوری یه گفتم اینو تا نبینه، بد وزر چشمتون

 صورتم روی و درد نمیتونم دیدم.. دادم می فشار هم به درد از فقط و دندونام که صورتم

 .زدم وحشتناکه نعر یه درد شدت از کنم، تحمل

 انگار. خوردمی صورتم به نوری یه بند چشم زیر از ..هم به میریخت داشت عصبیم سیستم دیگه

 یکارچ نمیدونستم داشتم، درد خیلی.. بزنم حرف باهاش بازم گرفتم تصمیم. بود گوشی نور

 که امتیازی .میگرفتم امتیازم وَ میدادم امتیاز بهش باید.. کنم تمرکز کم یه کردم تالش اما ؛.کنم

 خیلی م،میزد نفس نفس و داشتم که دردی همه با. برسن ها بچه شاید تا بود زمان میخواستم من

 :گفتم آروم

 که هست این از بهتر باشم ای شلمچه و بهمنی ۹۹ من کردی؟ رم چته؟.. وحشی هوووووی+

 .بلیسم و اسراییل و آمریکا ادراره کاس

 باعجله انگار!! بود ناشناس مرد همون شاید.. بود مرد یک صدای.. اومد صدایی یه هویی یه

 :گفت دختره به مردونه دایص اون صاحب. اومد



 .«هماهنگ چیز همه. وقتشه حاال.. بریم شو بلند»

 :گفت دختره

 «چی؟ دوتا این پس»

 :گفت مردناشناس

 ندشونبب محکم فقط. نمیرسن ما به دیگه! ببریم خودمون همراه میخوای خر دسته..کن ولشون»

 .«تونل داخل میکنیم ول مارو چندتا اون. بشن تلف همینجا که

 .«کنن پیدا نجات نمیتونن ها راحتی این به که بستمشون جوری: »گفت فائزه

 وقتی .رفت و پرید ما روی از هم مردناشناس.. تونل مسیر ادامه سمت به رفت و شد بلند دختره

 درد .اومد می بند داشت دیگه نفسم. رفت خاک بینیم و دهنم داخل کفشاش زیر از پرید که

 .بود کرده یخ صورتم. دمیکر کالفم داشت شدید

 با چشمام .کنن فرار میتونستن اینا که میشه ختم خونه کدوم به زمینی زیر راه اون نمیدونستم

 ونا. میسوخت خیلی و شد قاطی چشام آب با وَ بود پرخاک اما بود، خورده بند چشم اینکه

 بود مشخص کمی یه که بند چشم همون زیر از. کردم حس سرم باالی رو یکی انگار لحظه

 .میدیدم یواشکی داشتم

 کمی یوقت که بود مردناشناس همون انگار. بستم و چشام فورا. سمتمون گرفته رو اسلحه دیدم

 :میگفت که اومد فائزه صدای. سمتمون میگرده بر مجددا میره و تونل از

 «میکنی؟ تلف وقت داری چرا پس.. نیست وقت نمیگی مگه. دیگه بیا»

 .علیها اهلل سالم زمان امام و زهرا حضرت به کردم استغاثه بمل زیر آرام خیلی

 .«غیثینیا فاطمه یا موالتی یا. الزمان یاصاحب بک و المستغاث. الحسن یابن بک و المستغاث»

 ال ان شهدا.. االاهلل اله ال ان اشهد. اکبر اهللُ.. اکبر اهللُ.. اکبر اهللُ .. اکبر اهللُ. خوندم رو اشهدم آروم

 امیرالموئمنین موالنا اشهدان وَ اهلل رسول محمد ان اشهد. اهلل رسول محمد اشهدان...االاهلل اله

 .اهلل ولی علی



 .خوندنش به کرد شروع اونم میگم، و شهادتین دارم من فهمید که میشنیدم و عاصف صدای

 .میشه تمام داره کار فهمید

 لیع اهلل حجة و الکبری اهلل عصمة اهلل، لرسو بنت الزهرا، فاطمة سیدتنا ان اشهد. دادم ادامه

 .ثاراهلل حسین اشهدان و ؛.الحجج

 .دش بیشتر صورتم جلوی تاریکی. عبدالزهرا سیدعاصف سمت به کردم متمایل و خودم

 اریکیت توی کنه خیال بزار گفتم خودم با.. دادم تکون و سرم. شنیدم گلوله صدای هویی یه

 قتیو میدونه خدا.. خورد تکون یه عاصف که کرد شلیک یگهد گلوله یه. خورد هدف به تیرش

 و دلم توی. میکرد دیوانم داشت عاصف شهادت فکر.. شد آشوب دلم خورد تکون عاصف

 :گفتم زدم داد ذهنم

 .«زدن و عاصف بیشرفا..مرضیه یازهرای»
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 :میگفتم هی. کردم استغاثه فقط دلم درون. کنم صدا و عاصف میتونستمن

 چه. بدم چی و عاصف خانواده جواب من. بدم چی و این مادر جواب من. زهرا یاحضرت»

 .«ندارم دیگه و این شهادت تحمل من زهراه فاطم یا. خودم همراه آوردمش کردم غلطی

 عجله از. میزدم حرف نباید عنوان هیچ به. شدند دور کردم احساس. رفت بالفاصله مردناشناس

 که دممیدا جلوه شده کشته و خودم و میکردم استفاده باید گریختن برای داشتن اونا که ای

 .ءعبدالزهرا عاصف برای بود شده دیگه مشغولیم دل تنها. من به خورده درست تیرش یعنی

 اون هب خوب. میاد صدا بازم دیدم گذشت، ناشناس مرد اون و فائزه رفتن از ای دقیقه پنج شاید

 که ودب رفته خاک و آشغال انقدر گوشام توی اما! کیه ببینم تا کردم دقت و دادم گوش صدا



 که نبود ریمسی اون سمت از صدا.. میشنیدم رو ضعیفی صدای یه.. بشنوم راحتی به نمیتونستم

 عاصف با من که سمتی مونه یعنی ؛بود زمین زیر درب ورودی سمت از بلکه! رفتن سوژها

 .داخل اومدیم

 چشمام هب داره نوری یه کردم احساس اما بود، شده بسته بند چشم با چشمام روی اینکه علیرغم

 :زد صدا آروم... شده تر نزدیک میکردم احساس.. اومد آشنایی صدای یه.. میخوره

 عاکف؟ حاج اینجایید؟.. عاصف آقا حاجی؟؟_

 اماشک نداد جواب عاصف که وقتی. اومد سرش بالیی چه نبود معلوم هم عاصف. ندادم جوابی

 .افتادم زهرا حضرت به استغاثم یاد. شد جاری

 احبص. باشن رفته مردناشناس و دختره میکردم خدا خدا... شنیدم رو اسلحه شدن مسلح صدای

 سیک یچه آدم اون فهمیدم شد نزدیک کامل وقتی. میشد تر نزدیک همینطور آشنا صدای اون

 .باال رفت سیدرضا صدای دفعه یه!! «سیدرضا» جز نیست

 ..«زهراه فاطم یا. ساداته جد یا»

 گذاشت و سرم و زمین روی نشست. برگردوند و داد تکون و من سرم، باالی اومد سیدرضا

 ند،بود بسته یا گیرهِِ  پالستیکی دستبند تا سه با که و دستام. کرد باز و بندم چشم. زانوش روی

 .کرد بازش و سوزوند فندک با

 سمت به و کردم باز و چشام آروم فقط.. چشمام سمت گرفت و چراغ. صورتم به زد چندتا

 روی گذاشت و سرم آروم سیدرضا.. چخبره ببین طرف اون برو یعنی که زدم اشاره راست

 مشد بلند تونله دیوار کمک با آروم منم. رفت بعدش و زیرزمینی تونل اون سرد های خاک

 .عاصف سراغ رفتم

! ایستمب خودم پاهای روی نمیتونستم و میخوردم تلو تلو مست های آدم عین! داشتم درد خیلی

. رداشتمب قشنگش چشمای از و بند چشم.. کردم باز زور به و دستاش نشستم، عاصف کنار رفتم

 .نمیاد هوش به دیدم اما صورتش به زدم چندتا



 سخی که سرش روی کشیدم دست.. نباشه گلوله جای تا کردم یبررس و سرش و بدن فورا

 سر خیسی.. نداشت دیدن توان چشمام. نبود معلوم هیچچی مطلق تارکی اون در اما ؛.بود

 .باشه شده شهید و باشه سرش خون نکنه که انداخت شک به و من عاصف

 درست و مگوشی پین تا کردم تمرکز فقط بسته، های چشم باهمون. آوردم در جیبیم از و گوشیم

 با زور به بعدش کردم، روشن رو گوشیه قو چراغ. زدم درست و پین خداروشکر. کنم وارد

 جای خداروشکر دیدم.. کردم بررسی رو عاصف بدن و سر... و خاک و سوزش از پر چشمای

 .نیست گلوله

 من موندن زنده که هست این میرسه ذهنم به که چیزی تنها افتم می ها لحظه اون یاد هروقت

 اون از که بود خداه معجز یک این.« بود الهی خفیه الطاف از» کلمه حقیقی معنای به عاصف و

 وَ بود الهی لطف لحظه اون در تاریکی و نخورد عاصف و من سر به کدومش هیچ گلوله دوتا

 .مونه می یادم معجزه اون دارم تاعمر من

 :گفتم بهش زور به بود، شده دیدش دردم. برگشت سیدرضا بعد ربع یک حدود

 رفتی؟ کجا تا چیشد؟+

 .ای خونه یه حیاط به میرسید که جایی تا_

 دیدی؟ چی+

 و نم که عقب برگشتم فورا بیرون میرن دارن مرده و زنه دیدم که میشدم حیاط وارد داشتم_

 .نبینند

 کِی؟ دقیقا+

 .قبل دقیقه پنج حدود_

 سواره؟ یا پیاده+

 .هست پارکینگ داخل! نبردن و ماشین! پیاده_

 .بده و بیسیم+



 :گفتم تمام حالی بی با .گرفتم و بیسیم

 دسعی/  دو سعید/  یک سعید/  مقداد. رهگیری برای نفس تازه واحدهایه کلی به عاکف از+

 از که خانومی همون همراه به هیکلی، تقریبا ناشناس مرد. کنند دقت همه. چهار سعید/  سه

 .بیرون زده خودشون لونه از. دارید و مارشآ قبل

 .کردم هوشیار هم اونارو بودن، محل داخل رفتگر پوشش در که نیروهامون به زدم بیسیم

 .«ببرن رو ما بیان بزن بیسیم»: گفتم سیدرضا به بعد

 دیدم مکرد باز و چشام که موقعی. رفتم هوش از و شد چی نفهمیدم دیگه و زد بیسیم سیدرضا

 استمر سمت به نگاه. بودند سرم باالی هادی حاج با کاظم حاج. هستم بیمارستان تخت روی

. شده وصل اکسیژن و سِرُم بهش و افتاده حرکت بی تخت روی دیدم و عاصف که کردم

 .هست زنده کردم خداروشکر

 .میکنه نگاه بهم حالتی یک با داره کاظم حاج دیدم

 

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 زیادی درد زن ونا محکم های ضربه بخاطر صورتم و شکمم. شدم متعجب کاظم حاج نگاه از

 :گفت. کردیم علیکی سالم آروم خیلی کاظم حاج با.. داشت

 دوتا؟ شما کردید چیکار. کرد رحم بهتون خدا واقعا یعنی_



 :گفتم کردم باز و لبام کم یه آروم

 ممیخواستی فقط ما. شدن ما حضور متوجه چطور که موندم خودمم. چیشد لحظه یه نفهمیدم+

 .ندازیمب مچ حد این تا نمیکردم فکر اما داریم، باگ میدونستم منم. کنیم نصب دوربین بریم

 هکرد سکوت گفت،نمی چیزی هادی حاج. رفت راه کمی شد بلند صندلی روی از کاظم حاج

 و ودب شاکی بدجور اما کاظم حاج.. میزد تسبیح داشت پایین بود انداخته رو سرش و بود

 یهوی به بود، من به پشتش و میزد قدم عاصف ومن بستریِ اتاق داخلِ داشت که همینطور

 :گفت گالیه حالت با برگشت

. .بزنی حرف نمیخواد دیگه. اه. زدید گند زدید، گند.. حد این تا نه اما جلو، بریم بود قرار_

 ینتونجایگز نداریم رو کسی. همینطور هم هادی. هست بسته دستم من. بشید خوب زودتر فقط

 ساسیتیح و پیچیدگی این با که بیان دیگه جای از بدم درخواست باید. پرونده این روی کنیم

 ..نیست صالح به اصال داره پرونده این که

 :گفت باالتر برد و صداش

 انقدر دنبای. شده خراب زمین زیر اون توی میرفتی نباید پس داریم، باگ ما میدونستی تو _

 .هردوتاتون زدید گند ای؟ متوجه.. عاکف میرفتی پیش

 رتشصو شد خم من، سمت اومد و شد نزدیکتر کاظم حاج. میدادم گوش حرفاش به فقط داشتم

 :گفت من گوش دم آروم صورتم، سمت آورد رو

 قطف. شاکیه ازت بدجور( تشکیالت رییس)...  آقای حاج ولی. هست کنترل تحت اوضاع»

 .«شو خوب زودتر

 .مبست تایید نشونه به و چشام آروم فقط نزدم، حرفی

 برای بودن گذاشته و حفاظت های بچه از یکی. هست ظهر ۴۹ دیدم کردم نگاه ساعت به

 اونجا که مه پرستارایی و دکترا. نیاد پیش اتفاقی وقت یه تا اتاقمون وَ  عاصف منو از مراقبت

 کارهای داشتن پزشکی کارهای پوشش در که بودن خودمون عوامل از داشتن حضور

 .نمیکرد امنیتی_اطالعاتی



 ندکن هماهنگ بیمارستان با تا گرفتم رضایت اداره از بود زوری و زر هر به گذشت، روز دو

 .پرونده به مربوط های پیگیری ادامه برای ۱۱۴۹ امن خونه برم بشم مرخص من بزارن

 طرف از تماس کلی دیدم کردم نگاه. بود آورده ۱۱۴۹ امن خونه از و شخصیم گوشی بهزاد

. نمیدم و شجواب چرا که میفرستاد گریه استیکر میداد، پیامک راست و چپ.. شده گرفته خانومم

 .میشد انجام داشت بیمارستان از خروجم مراحل

 و شکمم به که ضرباتی خاطر به. بدم پیام خانومم به میکنم که کاری اولین گرفتم تصمیم

 .دمدا پیام بهش همین برای. بزنم حرف درمون و درست نمیتونستم شد وارد دهانم و صورتم

 ...پیام متن

 ..«تسلیمم بخدا. داری حق بگی هرچی.. سالم»

 :نوشت

 کنی؟می کارو این من با چرا.. کجایی معلومه.. شدددددد ذره یه واست دلم خوبییییی؟. سالمممم»

 حاجی خانوم میزنم زنگ خونشون.. نمیده و تلفنام جواب کاظم عمو میشم؟ نگرانت نمیگی

 و صدات میخوام بده جواب میزنم زنگ اآلن.. شماها کجایید معلومه اصال. ستنی خونه میگه

 ..«بشنوم

... زد نگز بالفاصله و بود حرفا این از تر زرنگ زهرا فاطمه که نزن زنگ فعال بنویسم خواستم

 :نوشت.. دادم تماس رد من اما

 .میشم داقون ارمد. بشنوم و صدات بزار خدا تورو... دیگه بده جواب خب مریضی؟ محسن»

 .«نکن دیوونم

 :نوشتم

 .«بدم جواب نمیتونم.. هستم جایی عزیزم،»

 :نوشت



 تهران زا خبر بی نداشت سابقه.. نیست پیدات روزه دو رفتی کجا بگو پدرت روح به رو تو»

 ..«شده روز دو.. نزدی زنگ اآلن تا مادرت خونه بردی و من اونشب از چرا کجایی؟.. بری

 :نوشتم

 .«میزنم زنگ سرفرصت بهت. نباش نگران.. شم فدات تهرانم»

 :نوشت

 «کِی؟ دقیقا»

 :نوشتم

 .«خداحافظ. بده پیام نه بزن، زنگ نه فعال... زودی به قطعا اما..نمیدونم»

 بچه از نفر دو بیمارستان، از ترخیص برگه گرفتن از بعد...شد تموم همسرم و من دادن پیامک

 لداخ درمانم رَوَنده ادام شد قرار. امن خونه به کردن منتقلم آمبوالنس یه با ضدجاسوسی های

 .کنم مدیریت رو پرونده همزمان و بشه طی امن خونه

 ایدب. بشه بد حالش لحظه هر بود ممکن چون. موند می بعد روز تا باید عبدالزهراء عاصف اما

 .میگرفت قرار یپزشک تیم شدید های مراقبت تحت رو اول ساعتِ ۰۹ تا ساعت ۱۲

 ودنب صالح عنوان هیچ به. بودن مستقر اون در پرونده هدایت تیم که ۱۱۴۹ امن خونه رفتم من

 مبر وضعیت این در نمیخواست دلم اینکه هم وَ میشد اذیت خانومم هم چون.. برم خودمه خون

 .میگرفتم دست به و کار ادامه زودتر باید طرفی از. کنم ناراحتش اونجا

 داخل رو پرونده به مربوط تیم صبح، ۴ حدود ساعت شب همون شدم، منتقل که وزیر اون

 فکم و مشکم به که ضرباتی خاطر به. بدیم تشکیل جلسه تا کردم جمع سوم طبقه در اتاقم

. اشتمند مناسبی وضعیت اصال بود، دیده آسیب سوریه در قبل از که هام ریه وَ بود، شده وارد

 ور کالم اصل ها بچه به و میزدم حرف آروم بود هرنحوی به اما ؛ممیکرد صحبت زیاد نباید

 .میکردم منتقل
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 شروع و مگفت اهلل بسم. نشستیم میز یک دور جلسه، تشکیل برای اتاق داخل اومدن همه وقتی

 :گفتم میثم به همه از ولا. کردن سوال آرامی به کردم

 

 چطوره؟ کارات وضعیت+

 :گفت

 رتباطا بهزاد آقا دستور به. میشه شنود داره منزل در همسرش وَ بیمارستان از عزتی مکالمات_

 انقدر ما هک ندن خبر بهش تا کردیم قطع رو عزتی دکترافشین با ناشناس مرد اون و ملکی فائزه

 .شدیم نزدیک

 ..بده ادامه خب،..بفهمه عزتی نباید ونچ..کردید کاری خوب+

 بنابر خب اما ؛شده ارزیابی سفید خانوم این وضعیت عزتی همسر مکالمات از شنود در_

 همسرش به ور مطلبی یا ای نکته بخواد دکترعزتی شاید بودید فرموده قبل از که شما صالحدید

 ..دارهن مشکلی همسرش اینکه علیرغم میکنیم، شنود داریم همچنان ما بده، انجام بره که بگه

 :گفتم میثم به... میکشیدم نفس و زدم می حرف سختی به

 تا بشه ذکر هم مصداق! کنم مطالعه کامل تا بنویس و توضیحاتت از قسمت همین گزارش+

 یرونب ازش چیزی میدونم بعید چون. کنیم خنثی رو عزتی همسر مکالمات شنود بود نیاز اگر

 همسرش خوادب و بگه چیزی افشین یا کنه منتقل افشین به تا بگن یزیچ بهش بخوان یا بیاد

 .کنه منتقل

 .مینویسم.. چشم_

 .چطوره عزتی وضعیت+



 کنترلش هک بیمارستان داخل های بچه اما ؛افتاده بیمارستان تخت روی وَ عادیه وضعیتش فعال_

 فائزه یگوش به زیاد هم وزچندر این. خونه برم میگه همش و میکنه تابی بی زیاد میگن میکنن،

 .نداده و جوابش فائزه که زده زنگ ملکی

 نگرفته؟ تماس هست فائزه با که مردناشناس اون خط با عزتی+

 شباها تونن می خانوادش به مربوط های شماره فقط که کردیم کاری رو عزتی خط. اصال نه_

 .بگیرن تماس

 ..کنه حساس و وطرفهرد میتونه بالعکس و عزتی با اونا ارتباط عدم+

 چیه؟ دستور_

 رتباطا باهم چه اینها اما ؛.چیه بگم نمیتونم که داریم مشکالتی سری یه پرونده این توی ما+

 رتباطا درمورد.. بگذریم..داریمش نظر زیر ما که میفهمه عزتی قطعا نگیرن ارتباط چه بگیرن

 ..بگو مردناشناس اون و عزتی

 حریم در بده راه و این بخواد و بده پا عزتی به مردناشناس اون میدونم بعید عاکف آقا_

 .میده انجام رو ها کار همه داره ملکی فائزه همین یعنی دختره، چون. خودش

 بیارید؟ گیر ناشناس مرد از مشخصاتی یا سرنخ تونستید+

 .دادند انجام و شدن پیگیر ایزدی خانوم_

 :گفتم کردم نگاه ایزدی خانوم به

 ...!میشنوم شمارو توضیحات. دبفرمایی+

 :گفت ایزدی خانوم

 که وناتاقت مانیتور روی فرستادم رو تصاویر یکسری جلسه از قبل عاکف، جناب. خدا بنام_

 .کنم تشریح خواستید اگر

 .منتظرم.. عالی+



 توضیح همزمان و کرد زوم اتاقم بزرگ مانیتورینگ روی رو ها عکس کرد، روشن و مانیتور

 :گفت ...میداد

 این. منداشتی ازش بیوگرافی هیچ االن تا ما... زده ضربه عقیق به که هست همونی شخص این_

 روی عینک و میشده دیده خاص های کاپشن و پوشیده صورت با همیشه که هم چندوقت

 و شنب نزدیک بهش تونستن ما های بچه بودید بیمارستان شما که زمانی اما ؛بوده چشماش

 .کنن یشناسای رو صورتش

 .بدید توضیح بیشتر.. خوب چقدر+

 بخش مرزی برون واحد در عواملمون از سپس وَ کردیم، کسب دیروز که اطالعاتی طبق_

 زا جاسم ملک. هست «جاسم ملک» ناشناس مرد این اسم گرفتیم، استعالم هم ضدجاسوسی

 .شده متولد یهودی مادری از وَ االصل، مراکشی پدری

 .کن زوم بیشتر شخص این چهره روی لطفا ایزدی، خانوم+

 .چشم_

... دمش خیره جاسم ملک چشمای به فقط و صندلی به دادم تکیه و سرم. صورتش روی کرد زوم

 ودیمب فهمیده حاال که مردناشناس اون عکسای به فقط من اما میداد توضیح داشت ایزدی خانوم

 یهمونطور. کثیف جاسم ملک مدرمیار و چشمات»: میگفتم هی دلم توی و میکردم نگاه کیه

 ریتهاف اون با تو عاصف رفیقم چشمای به که همونطوری شد، شهید زدی ضربه عقیق به که

 .«میزنم ضربه بهت منم هست، بیمارستان تخت روی االن که زدید آسیب

 :گفت ایزدی خانوم

 هست؟ حواستون خوبه؟ حالتون عاکف آقا_

 .بده ادامه شما.. بله+

 :گفت



 سر و همیش غیب هویی یه مدتی طی اما ؛بود پاکستان امنیتی سرویس نیروهای از جاسم ملک_

 زیر هک آویو تل در مستقر های پادگان به میره مستقیما یعنی ؛میاره در اشغالی های سرزمین از

 .میشه داده اطالعاتی های آموزش موساد نظر

 چندسالشه؟+

 .داشته افغانستان به سفر یک قبل منی و ماه ۴۷ حدود. هست ساله ۱۱ جاسم ملک _

 ات بود نشده شهید من از قبل معاونت کاش ای نیومده؟ ما برا میگی که چیزایی این چطور+

 .نخوریم دست رو داخل از کنه خدا. چخبره ضدجاسوسی توی میفهمیدم

 جدیدش چهره با همین برای. کرده پالستیک جراحی عمل. داده چهره تغییر ایشون که چون_

 .نشده ثبت چیزی زشا

 قبلیش؟ چهره خب،+

 در ما های بچه. آوردیم بدست اطالعاتی دالالن از یکی توسط هم اینارو. نداریم چیزی ما_

 رو هدیگ چندنفر و ایشون هویت تا کردند خرج کالنی پول ضدجاسوسی مرزی برون قسمت

 .بیارن بدست

 مشخص تا بهشون بدیم تیمنداش عکسی ما.. هست جاسم ملک شخص این فهمیدند چطور+

 .کنند
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 :گفت ایزدی خانوم



 هک و جاسم ملک های عکس.. شده دیده جاسم ملک با گفتند دادیم، رو فائزه عکس وقتی_

 روی که عالمتی و بدنش آناتومی روی از و دالل اون به دادیم بود پوشیده صورتش و سر

 .هست جاسم ملک شخص این یقین و قطع به کرد تاکید داشت دستش

 :گفتم

 شخص؟ اون بوده کی+

 .افغانستان در آمریکا ارتش اطالعات باالهای رده از یکی_

 .ادامش خب...عالی بسیار+

 :گفت ایزدی خانوم

 ۱ مدت به داره، قرار ما های بچه اطالعاتی چتر زیر و هست تهران در االن که جاسم ملک_

 عامل کمتر که دیده رو مهم العاده فوق نظامیِ و اطالعاتی های آموزش آویو تل در سال

 رنظ زیر هم سال دو مدت به جاسم ملک. ببینه آموزش جا یک در سال سه که هست اطالعاتی

 .گذرونده رو چریکی های دوره افغانستان در ها آمریکایی

 :گفتم

 سته کارکشته هم خیلی وَ هست، مهم هم خیلی وَ  هست، ارزشمند خیلی نبراشو پس.. جالبه+

 .میدید آموزش انقدر هم باید. رسوند شهادت به و عقیق ای حرفه فوق و دقیق اینطور که

 :گفتم دادم ادامه

 و اطالعاتش تونستی دید؟ آموزش کجا بود اسراییل در که موقعی جاسم ملک ایزدی، خانوم+

 بیرون؟ بکشی

 لکم گفته ما مرزی برون عوامل به کردم، عرض که آمریکایی نظامی اطالعاتی دالل اون.. لهب_

 هک میبرده سر به آموزشی مراکز از یکی در بوده، اشغالی های سرزمین در که موقعی جاسم

 .بوده یاهالوم سایرت یگان به مربوط



 اصال لمحا»: گفتم که شده چیزی پرسیدن ها بچه... میز روی گذاشتم و سرم.. شد بد کمی حالم

 !!«و درد همه این بیارم طاقت نمیتونم.. نیست خوب

 کرد خبر بود مستقر دوم طبقه در ۱۱۴۹ در و بود اداره تایید مورد که دکتری به رفت فورا میثم

 دقیقه تبیس حدود از بعد کرد، تزریق مسکن تا دو بهم فورا اومد، دکتر.. برسه دادم به بیاد تا

 ..کردم خواهی عذر جلسه اعضای از.. شد بهتر کمی حالم

 :گفتم ایزدی خانوم به

 این هب درسته؟ اطالعات این که مطمئنید چقدر بگو و بده ادامه میدادی، توضیح داشتی شما»

 !«میخوره گره کارمون باشه، غلط اطالعات این اگر کردی فکر

 :گفت

 و میگیره زیادی های پول و میکنه ارک داره ایران برای که میشه یکسالی حدود شخص این_

. کردم پیگیری ضدجاسوسی در خودمون بخش در مختلف های کانال از. میده خوبی خبرای

 که رو اطالعاتی تموم وَ کرده زیادی کمک هم قبلی های پرونده در واصله، های گزارش طبق

 !دهش تموم خوبی به ها پرونده وَ بوده درست همش داده بهمون اخیر یکسال طی

 کردم ارک جاسوس یه روی قبال.. آشناست من برای خیلی یاهالوم سایرت این اما ؛.عالی بسیار+

 .بود دیده آموزش اونجا که

 کجاست؟ میدونید یاهالوم سایرت_

 بده و تخود توضیح شما اما ؛.هست اسراییل پشتیبانی و عملیات ستاد برای.. میدونم.. بله+

 !ایزدی خانوم

 اسراییل نیپشتیبا و عملیات ستاد امر تحت مهندسی یگان به مربوط یاهالوم ایرتس.. چشم بله_

 پایگاه و اونجا در جاسم ملک. هست اطالعاتی وَ ویژه های عملیات هم یگان این کار. هست

 نمره با و دیده رو اطالعاتی کالن های آموزش موساد عوامل توسط یگان اون امر تحت های

 .کنه جلب خودش سمت به و اسراییل اطالعاتی اتمقام نظرات تونسته باال



 و تیامنی مالحظات بر بنا که کردیم صحبت مسائل دیگر با رابطه در ایزدی خانوم با کمی

 شرح ویر برم بهتره همین برای. کنم منتشر و بپردازم بهش نیست صالح به اصال اطالعاتی

 خواهم اون به بعدی های متقس در شاءاهلل ان که همکارانم دیگر با گفتگو از مختصری

 ..پرداخت

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 ایه گزارش تا دادم نوبت بهزاد به ایشون، گزارش شنیدن و ایزدی خانوم با گفتگو از بعد

 .بده شرح و خودش

 صحبت رس باهاش میکرد، هدایت و پشتیبانی رو میدانی وضعیت عاصف منو غیاب در که بهزاد

 :گفتم.. کردم باز و

 هست؟ چطور میدانی وضعیت.. بفرمایید شما بهزاد آقا خب+

 ونبهش که کارهایی دارن همشون چهار تا یک سعید و مقداد موقعیت که حضورتون به رضمع_

 .میدن انجام درست شده محول

 دقیقا؟ هستند کجا+

 و یک دسعی و مقداد. هستند مستقر عزتی کنترل برای بیمارستان داخل در چهار و سه سعید _

 .میبرن سر به رهگیری در االن همین دو

 ؟ و جاسم ملک کدومشون داره؟ رو فائزه کدومشون+



 ندبایاست میشه خالی خونه که مواقعی در هم یک سعید میکنه، کنترل رو ملکی فائزه مقداد،_

 زیر و جاسم ملک هم دو سعید ..نخوریم رکب ما و نکنه آمد و رفت داخلش کسی تا مونه می

 .داره خودش چتر

 کجاست؟ االن ها سوژه جدید امن خونه+

 .اسانآبشن سمت_

 رفتند؟ خونه از بیرون به کوتاه مدت این طی جاسم، ملک وَ فائزه آیا+

 مارکت رسوپ یه تا رفته ماشین با تنهایی به دفعه دو ملکی فائزه خانوم روز، دو این طی. بله_

 .حد همین در فقط. برگشته گرفته وسیله

 نشد؟ رویت مشکوکی مورد مارکت سوپر در+

 و باشه وجهت قابل که ای نکته. گشتیم و رفتیم مارکت سوپر داخل فائزه با قدم به قدم.. خیر_

 .نداشت وجود اصال بشه بدل و رد چیزی بینشون مغازه صاحب با بخواد

 .بدید توضیح بیشتر جانور این مورد در دارم دوست... بگید برام جاسم ملک از+

 .خسرو ناصر تا رفته مرتبه یک روز،. دو این طی_

 داره؟ مطابقت چهرش آورده بدست ایزدی خانوم که عکسی با+

 .بله_

 داشت؟ چیکار رفته؟ کجا بیرون؟ رفته چی برای+ 

 .برگشت داد کاغذ یه بهش و کرد صحبت یکی با _

 :گفتم آروم صدایی با و سختی به... میکرد کالفم داشت دردم

 کردید؟ شناساییش داده کاغذ که کسی اون به+

 .مشتمونه داخل کامل. آوردم در سیستم زا و مشخصاتش. بله_



 داردی باهاش ناصرخسرو در جاسم ملک که شخصی اون هویت داشتم... بهم داد و مشخصاتش

 :گفت... میداد توضیح همزمان بهزاد که میکردم مطالعه رو داشته

 ببینیم هک نکنیم دستگیرش گفتیم فعال. میفروشه غیرمجاز داروهای که هست آدمایی این از_

 .باشن داشته ارتباط باهم میخوان کجا تا شخص این وَ جاسم ملک

 ...ادامش خب. کردید کاری خوب+

 .کردم مستقر فرودگاه داخل رو ها بچه از دوتا_

 .مأمورمون مشخصات+

 واحد اعضای برخی به هم رو جاسم ملک وَ فائزه عکس. نیایش آقای و عبادی خانوم _

 ننمیک رهگیری فقط. بشه نزدیک بهشون نداره حق کسی کردیم اعالم همه به. دادیم خودمون

 .۱۱۴۹ به میدن خبر و

 :گفتم... کردم جمع به نگاهی

 برای مقصدشون جمع، نظر به... بدونم شماروه هم نظر میخوام میزنم، اآلن که حرفی این+

 هست؟ کشور کدوم به فرار، یا خروج

 :گفت بهزاد اما ؛ردک حساب روش میشد که گفتند چیزی یه هرکدوم

 طبیعتا. «ایجانآذرب کشور» باکو یا ترکیه، یا قطعا ولی. کرد بینی پیش نمیشه که فعال راستش_

 هب اینکه اونم داره وجود هم بحثی یک وسط این اما ؛.جاسم ملک مونه می!! کانادا میره فائزه

 ایه پایگاه استقرار محل که هم آذربایجان وَ داره جاسم ملک که هم وضعیتی با وَ قوی احتمال

 رد بار یک چون. ممکنه میگم، بازم. سمتی اون بره نامرد این ممکنه هست، موساد اطالعاتی

 .رسید دستم جلسه این از قبل گزارشش. شده رویت باکو

 :گفتم

 مرزی؟ برون های بچه به سپردید+



 مقتضی اقدامات تا نهمکارا به دادیم و الزم دستورات مغرب اذان حوالی امروز همین. بله_

 ..بگیره صورت

 ..کنید گذاری کد حاال از رو احتمالی کشورهای پس.. خوبه+

 «چیه؟ شما بینی پیش عاکف، آقا»: گفتند ها بچه از چندنفر

 :گفتم

ه رصع در بینی پیش بود معتقد همیشه اون. هست آمریکا ساکن اآلن که داشتم استادی یه»

 دوتا ینا مقصد میاد بوش که اینطور بنظرم اما ؛هست خطا امنیتی و اطالعاتی مسائل و سیاست

 .«هست افغانستان خاک سمت به آدم

 :گفتم. میکنن نگاه و من دارن همه دیدم

 ید،بکش زحمت یک باید عزیزان شماه هم فقط. دادید که هایی گزارش بابت همتون از ممنونم»

 مطالعه کامل اینکه تا باال بفرستید بعدش بنویسید و کاراتون گزارش بالفاصله پایین رفتید وقتی

 حالش االن نگید خواهشا. بگذارید درجریان و من شد که هم جدیدی خبر هر. کنم بررسی وَ

. نهک و منه مالحظ نداره حق کسی پس...!! و کنه استراحت باید و داره جراحت و نیست خوب

 دیگه منم .بخوابن برن استراحت برن باید که هم اونایی و کاراتون سر ببرید تشریف هم حاال

 .بزنم حرف نمیتونم

 ات که بود جلسه اون در همکارانم و من ای دقیقه سی و دوساعت گفتگوی از ای خالصه این

 .نوشتم خالصه بسیار و کشید طول صبح نیم و ۱ حدود

 از آمار هی بعد .بودن عزتی مراقب بیمارستان داخل که هایی بچه به زدم بیسیم رفتن، همکارام

 مراقبت که حافظ. کردن گزارش عادی و آروم رو اوضاع همه. گرفتم دو و یک سعید و مقداد

 :خطم روی اومد داشت عهده به رو عاصف از

 حافظ/ عاکف_

 .حافظ بگو+



 .دارن شمارو با گفتگو تقاضای عاصف آقا_
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 :گفتم

 باهاشه؟ کاری همراه تلفن بپرس

 :گفت بعد ثانیه چند حافظ

 .باهاشونه گفتن پرسیدم اآلن. بله_

 عیفیض صدای یه. داد جواب خورد بوق چندتا. عاصف موبایل به زدم زنگ گرفتم دفترو تلفن

 .اومد

 .سالم عاکف_

 .خودم عاصف داداش سالاااممممم+

 ره؟اینطو چرا صدات_

 ساکت موش عین چرا. دونی سگ اون داخل شدم نگرانت چقدر میدونی.. بگذریم. دارم درد+

 .شدم زنده و مردم که من. پسرررر حداقل خودت به میدادی تکون یه. بودی شده

 :گفت

 .ای زنده بشه جمع خیالم خواستم فقط.. بزنم حرف زیاد نمیتونم اآلن راستش.. واهلل بگم چی_

 .رهبهت چشمات+

 .دادن شستشو چندبار و چشام هردوتا چندساعت این.. آره_



 خوردی؟ هم ای دیگه ضربه+

!! چشمم توی به زد مستقیم ثانیه سی_بیست حدود فلفل گاز با بعد... زد مشت چشام جفت به_

 ازگ اگر گفته... اون روی.شده جمع خون و دیده آسیب مردمکت گفته دکتر.. دارم درد خیلی

 احتمال هب بیناییم درصد میگن.. کنند جراحی و چشام ممکنه نشه، خارج از تشوشس با فلفل

. شده پاره درصدش ۹۷ مویرگات و دیده آسیب چشات مردمک میگفت دکتر... پایین میاد زیاد

 .کنم چیکار موندم

 :گفت کرد بغض عاصف

 .میشم دیوونه نبینم و پدرم مادر صورت اگر من عاکف_

 :گفتم

 کاظم حاج.. میشی خوب شاءاهلل ان. داداش نباش نگران.. شم فدات حرفیه هچ این عاصف+

 زودتر امیدوارم... میکنم دعا برات. موال به نگرانتم خیلی. شدنت خوب برای کرده بسیج رو همه

 .بشی خوب

 خوبه؟ چیز همه_

 هامونم ینبی پیش. میکنند کار دارن تنه یک ها بچه. نباش چیزی نگران تو. کنترله تحت. آره+

 یگاه. شکل این به اونم. میدادیم تو و من و تاوانش باید خب ولی. میاد در آب از درست داره

 .دربیاد آب از درست ها برنامه تا بشی فدا باید اوقات

 درسته؟ بود؟ شده طراحی پیش از سناریوی هم تو و من اومدن در روز این به_

 نداری؟ کاری+

 .معمول طبق بِپیچون. باشه.. نکن قطع لحظه یه. داداش .عاکف حاج. عاکف آقا. عاکف_

 .میشی مرخص شاءاهلل ان زودی به. میکنیم صحبت میبینیم همدیگرو+

 .نیاد در بابامون اینجوری تا بکنید هم بازنویسی یه و سناریوهاتون خواهشا_

 .خوش شب. تلفن پشت میزنی خودی به گل داری زیادی. میبینمت آینده روزهای+



 .کردم طعق

 عاصف اب صحبت اینکه از بعد. بود شده زیاد مجددا دردم چون. بمونم بیدار نمیتونستم شب اون

. نهک آروم و معدم تا داد بهم هم قرص چندتا و کرد تزریق بهم مرفین دوتا اومد دکتر شد تموم

 برای طفق خوابیدم، صبح تا شب اون. نمیشد باز چشام و بودم نعشهه نعش دیگه همین برای

 مسکن مصرف بخاطر صبح ۲ ساعت تا نماز اقامه از بعد که کرد بیدارم بهزاد صبح نمازه اقام

 مابدنما بود، شده کم دردام. بود شده بهتر حالم کمی. کردم استراحت و خوابیدم... و مرفین و ها

 .بود کوفته شدت به

 بحونهص که همزمان. ارمک میز پشت نشستم شستم و روم و دست شدم بیدار که صبح ۲ ساعت

 ایه خیابون بعضی های دوربین وَ امن، خونه به منتهی خیابون و کوچه های دوربین میخوردم،

 .کردم چک رو حریف استقرار محل به منتهی

 ...بعد هفته یک

 شحال. امن خونه به شد منتقل هفته یک از پس خداروشکر هم عاصف بودم، شده خوب دیگه

 نجات حیجرا عمل و شدن نابینا از عاصف چشمای پزشکی تیم شدن سیجب با و بود شده بهتر

 .الحمدهلل خب.. کرد پیدا

 .صبح ۴۴ ساعت

 یاتم انرژی سازمان رییس معاون با گفتم ایزدی خانوم به امن، خونه پایین طبقه زدم زنگ

 طخ پشت گفت گرفت تماس بعد دقیقه سه حدود...کنه وصل هم به رو ما و بگیره تماس

 :کنه وصلش گفتم. تنهس

 چطورید؟. معاون آقای سالم+

 .هستن دوستانتون زحمت رحمتی، که شما+

 میدونید؟ من دوست و آدم اون واقعا شما_

 میگید؟ چی شما. نمیدونم+



 :گفت کشید آهی

 .نیست من دوست میکنه خیانت مملکتش به که کسی_

 ؟ببینیم و هم که دارید فرصت آیا بگید بهم.. بگذریم+

 .نه که چرا. بله_

 ماتما از بعد. مالقات محل به میشید مشایعت الحفظ تحت وَ شما دنبال میان ما های بچه+

 همراه هب نفرو یک فقط حفاظتتون تیم از لطفا. کارِتون محل به میگردونن بَرِتون هم مالقات

 .بدن انجام واستون داشتید کاری اینکه برای اونم بیارید، خودتون

 .ماحت بله_

 .مدد یاعلی. تشکر+

 موقعیت سر بفرسته و ۱۹۷۷ و حدید که ها بچه از یکی با گرفتم ارتباط تماس، این از بعد

 .اداره برگردن فعال دو و یک سعید و مقداد. قبلی

 هفائز و جاسم ملک که ای خونه از مراقبت یعنی ؛نظر مورد موقعیت سر رفتن ۱۹۷۷ و حدید

 .بودن ملکی

 ...روز همان ۴۹ ساعت

 :زد یمبیس عاصف .اومد در بیسیمم صدای که بیارن رو اتمی سازمان رییس معاون بودم منتظر

 !عبدالزهرا عاصف/ عاکف_

 عاصف؟ جانم+

 .ایم کوچه سر ما_

 .چشم روی قدمتون+

 دقیقه ۰ حدود. کردم جمع رو محرمانه مسائل و کاغذا کردم، مرتب رو اتاق کمی شدم، آماده

 .شد زده بود عاصف دست که اتاقم درب سنسور بعد
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 .داخل اومد اتمی سازمان معاون ایستاد، در کنار شد، وارد عاصف دیدم شد باز اتاق در وقتی

 لحظاتی زا بعد .نشستیم و کردیم علیکی سالم. گویی آمد خوش برای سمتش رفتم شدم بلند

 :گفتم بهش. کردم باز و صحبت سر

 اینجا؟ تا اومدید راحت معاون، جناب خب+

 .آوردند رو ما کردند محبت دوستانتون. خداروشکر. بله_

 خودمون؟ اصلی بحث سر بریم مایلید+ 

 .حتما بله_

 یندهآ روز چند طی دکترعزتی اینکه اونم وَ کنم، عرض خدمتتون باید و مطلب یک ازهمه اول+

 پای. هکن پیدا ادامه میده بهش دکتر که استراحتی با درمانش رَوَندِ تا منزل میره میشه مرخص

 حتت خب ولی دیده آسیب شدیدا کمرشم هست، گچ داخل فعال دیده آسیب که چپش سمت

 دید؟کر چیکار ایشون جایگیزینی برای شما. اداره میاد زودی به ایشون معتقدم بنده. درمانه

 کردن رفیمع رو جعفرنژاد دکتر ایشون کردم، صحبت که کشور اتمی سازمان رییس با راستش_

 .عزتی افشین دکتر دادن قرار جایگیزین برای

 ندارید؟ مشکلی پس االن. الحمدهلل خب+

 .نه_



 سترسید وَ کنید محدود رو عزتی دکتر شدیدا اینکه اونم بکشید، زحمت یه فقط پس. خوبه+

 ودیعت مراسم یه. بدید کاهش شدت به رو دانشمندان با ارتباط و محرمانه های تقسم به ایشون

 .خودش کار پی بره بشه کَنده قضیه قال که بگیرید «الکی» صوری و کوچولو معارفه و

 .میکنیم اینکارو حتما چشم_

 های سیبرر و رسیده، که خبرهایی طبق متاسفانه. میگم چی که کنید دقت لطفا معاون جناب+

 یک ما، یاطالعات دستگاه شدن متوجه از قبل مرحله، چند در عزتی افشین داشتند، بنده تیم که

 اطالعاتی و جاسوسی های سرویس به رو ای هسته صنعت به مربوط محرمانه اسناد سری

 .فرستاده براشون وَ داده متخاصم

 قسمتی؟ چه از وَ رو؟ اسنادی چه میدونید شما سلیمانی آقای_

 رستادهف دکترعزتی که سری اطالعات و اسناد. کردیم پیدا دسترسی اطالعات اون به ام. بله+

 .بیارن دست به اونارو تموم شدند موفق ما های بچه. بوده دار کد ایمیل یک با دشمن برای

 کنیم؟ چیکار مشکل این با ما االن خب_

 تیارتوندراخ رو رفته لو عاتاطال. کنه پیدا تغییر باید ها پروژه اون فقط. نباشید نگران شما+

 ویر دارن بنده تیم. ای دیگه واحد به بشه منتقل کاراش فعال باید بخش اون و میگذاریم

 اونارو و میدن انجام اطالعاتی رصد داشتند همکاری عزتی با که هم ای دیگه افراد یکسری

 ما ای هسته منیتا مصالح خالف بر که هرچیزی به بنده تیم اگر. دادن قرار خودشون چتر زیر

 وگیریجل برای رو الزم اقدامات بخش اون در تا میدیم ارجاع شما به فورا کنند پیدا دست باشه

 .بدید انجام پذیری آسیب از

 .هست فاجعه خیلی پس _

 کشور ای هسته انرژی سازمان معاون به عاصف.. زدم قدم کمی و صندلی روی از شدم بلند

 :گفت

 عتودی مراسم زودتر هرچه فقط شما. داریم نظر زیر و چیز همه ما. شیدنبا نگران معاون جناب»

 گیدب کرد، هم نوقی و نق اگر. اداره بیاد که بخواید رو عزتی آقای. کنید برگزار رو معارفه و



 ها، اتاق سازمان، مهم افراد وَ سازمان، رییس به ایشون دسترسی لطفا فقط. هست رییس تصمیم

 یشونا دسترسی شدیدا. کنید کم رو... و فردو و نطنز مانند کشور، های نیروگاه مهم، های بخش

 شک و برهب بویی ماجرا این از که بشه رفتار عزتی دکتر با جوری نباید ضمنا،. بدید کاهش رو

 قطف تغییرات کنه خیال ایشون وَ کنه جلوه عادی چیز همه که برید پیش جوری باید.. کنه

 .«اومده جایگزین افراد سری یک برای پایین تا االب از وَ نیست ایشون به مربوط

 :گفت عاصف به ایران اتمی انرژی سازمان معاون

 «چیه؟ جواب اونوقت. میکنید محدودم دارید انقدر چرا که پرسه می قطعا»

 :گفت عاصف

 شما حسط در که نفر یک شدیم مجبور افتاد، می عقب داشت اتمی های پروژه که میگید بهش»

 به ودترز چه هر ها طرح بعضی باید بگید.. بده ادامه کارها به تا کنیم جایگزین یاریمب باشه

 نیاز شما به ام بگید و اجباری مرخصی به بفرستید رو ایشون وَ بگید و همین فقط. برسه اتمام

 «.همین.. کنیم استفاده ازتون مهمتر های پروژه در تا بشید خوب زودتر باید وَ داریم

 :گفتم معاون به... معاون با عاصف های حبتص بین رفتم

 نگرانید؟ چی از شما+

 کنه؟ شک ایشون اینکه از_

 :گفتم برخورد، بهم

 گرفتید؟ رو ما+

 !میگم دارم و واقعیت نه_

 کنه؟ شک ایشون ممکنه نمیدونیم فهمیم؟ نمی رو مسائل این ما یعنی+

 :گفت مجددا کرد، سکوت چندثانیه

 .عاکف آقا بگید اشم هرطور. باشه_



 .لطفا کنید اطمینان+

 وَ تگذش دیدار این از روز چند. رسید پایان به نظر تبادل وَ گو گفت کمی از پس دیدار این

 ممراس در پرونده، این روی مسئولیتم خاطر به هم من. اداره برگشت لنگان پای با هم عزتی

 .بگیرم نظر زیر چیزو مهه تا داشتم حضور اتمی انرژی سازمان در معارفه و تودیع

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 و ودیدب باید شد، اعالم دکترعزتی جایگزین و شد برگزار که ای معارفه و تودیع مراسم از بعد

 ردمیک سعی اما بود، ریخته هم به شدت به عزتی اوضاع.. میکردید نگاه و آدم این روز و حال

. دمبو ایستاده ای گوشه یه من که میرفت داشت عصا با مراسم از بعد. کنه حفظ رو خودش

 کم النس. میخندیدم شدنش راست و چپ به دلم توی و برگردوندم و روم نبینه ومن اینکه برای

 .کردم ترک رو اتمی انرژی سازمان مراسم، از بعد منم. شد خالی کم

 :زد بیسیم ۱۹۷۷ خانوم که بودم بازگشت مسیر در

 و؟ من صدای میشنوید عاکف؟ آقا_

 .بفرمایید. میشنوم بله+

 .ها ازسوژه یکی دنبال رفته حدید اما ،موندم قبلی موقعیت سر من_

 مرده؟ دنبال رفته+

 «بود جاسم ملک مرده از منظور*»



 :گفت

 .بله_

 .باش دختره مراقب و خودت موقعیت سر بمون پس+

 .شد دریافت_

 ...یا خونه یه داخل رفته جاسم ملک داد خبر زد بیسیم «علی» حدید امن، خونه رسیدم وقتی

 ...شب ۴۹ عتسا/  بعد روز دو

 ودنب باهم ملکی فائزه با که ای خونه اون به جاسم ملک که میشد روزی دو. بود عجیب خیلی

 هک هست ای خونه همون داخل جاسم ملک گفت که گرفتم و آمارش حدید از. بود برنگشته

 متسیس طریق از ها بچه رو خونه آمار. نیومده بیرون که روزه دو االن اما ؛دادم بهتون و آمارش

 .هست سَکَنِه از خالی و نداره مستاجر وقته خیلی که هست هایی خونه جزء دیدن و آوردن در

 اونجا عاصف و من و شد حفاری تونل اون زمین زیر از که ای خونه آمار تا زدم زنگ بهزاد به

 .بوده کسانی چه توسط و بوده چی کاری چنین علت کنند بررسی خوردیم پاتک

.. ستنی اینطور گفتند ها بچه که هست نفر یک برای ها خونه میکردیم خیال اول ما راستش

 ...شد بازجویی ازشون و آوردن رو ها خونه تموم مالک

 :نتیجه

 ازشون و ریخته بودند ها خونه اون صاحب که نفر ۲ حساب به رو پولی ناشناس نفر یک

 پس هخون اون زمین زیر رد.. کنند سکوت میشه رد خونشون زیر از که تونلی قبال در خواسته

 به. دش کشف مخابراتی و امنیتی و رادیویی وسائل ضدجاسوسی بخش در همکارانم بررسی از

 .نمیدم ادامه دیگه و میکنم بسنده مقدار همین

 ...داشت تونل که ای خونه از اون

 شتهرنگب و بود رفته که میشد روز دو وَ بود تنها داخلش جاسم ملک که جدیدیه خون این اما

 هم بعدش میگرفتیم، رو ملکی فائزه آمار اول باید. میکردیم اقدامی یه بود نیاز فائزه، پیش بود



 کنزدی بود ممکن چون.. بود باال خیلی حرکت این ریسک. رو جاسم ملک آمار درگیری بدون

 رایب اومد پیش عاصف و من برای که اتفاقی مشابه بشه باعث جاسم ملک و فائزه به شدن

 هرکاری.. بود نشده کشف هنوز و داشتیم باگ پرونده این در طرفی از. بیاد پیش دیگه وهاینیر

 یادتونه. عاصف به حتی. داشتم شک ۱۱۴۹ های بچه تک تک به.. کنم کشفش نمیشد میکردم

 یادتونه ه؟خوابمی اداره حسینیه داخل میره گفتم یادتونه خوابید؟می کجا ها شب عاصف میگفتم

 شده ایجاد که باگی نظرتون به... سوال یه حاال بود؟ چی موضوعش میگم بهتون بعدا حاال گفتم

 .کنید فکر روش ولی. میشید متوجه بعدا حاال بوده؟ عاصف عاملش بود

 ریسک ایدب... بودم گرفته و تصمیمم من اما داشتیم امنیتی حفره پرونده این در اینکه علیرغم

 .۱۹۷۷ به زدم بیسیم... میکردم

 داری؟ و من صدای ۱۹۷۷+ 

 .عاکف آقا بله_

 هچ ببینی بدی آب گوشی و سر یه تا نظر مورد خونه داخل بری میخوام ازت ۱۹۷۷ خانوم+

 .باش خودت مواظب فقط! خبره

 ...اومد پیش درگیری اگر_

 حذفش نداری حق میکنم، تاکید. دارم نیازش چون.. کنی حذفش نداری حق اما ؛.مجازی+

 ود؟ب مفهوم. کنی

 .چشم. بود مفهوم بله_

 .تمام. کنی شروع و کارت میتونی+

 روی فرستهب کنه فعال رو منطقه دوربین بگو میثم به پایین طبقه بزن زنگ: »گفتم عاصف به

 چی بگم بزارید. مانیتورم روی فرستادن تصویرو میثم و کرد هماهنگ عاصف.« من مانیتور

 همین. کنم عرض رو توضیحاتی مختصر صورت به ۱۹۷۷ درمورد قبلش بدید اجازه اما میدیدم

 امیدوارم دم،ب توضیح بیشتر ندارم اجازه.. میشم رد و میگم سربسته جاهارو بعضی که بگم اولش

 .بشید متوجه خودتون



 ونجاا نیروی وَ بشن اطالعاتی مراکز وارد میتونن هایی خانوم ایران در اطالعاتی کارهای برای»

 اردو میخوان که هایی خانوم. باشه اطالعاتی وَ امنیتی نیروهای از نهمسرشو که بشن محسوب

 یا ها ومخان این بگم، ندارم اجازه که بنابردالیلی وَ باشند مجرد ورود بَدوِ از باید بشن کار این

 نندک ازدواج میخوان هم اگر اینکه یا باشند، مجرد باید عمرشون آخر تا و کنند ازدواج نباید

 ایدب همسرشون یعنی کنند، ازدواج هستند امرش تحت که سازمانی همون افراد زا یکی با باید

 شوهرش اول یعنی ؛.بود ماه ادار شهدای از همسرش ۱۹۷۷. باشه اطالعاتی سازمان همون از

. دش ما نهاد وارد شوهرش واسطه به امنیتیه روحی و توانایی بخاطر ۱۹۷۷ بعد شد، سیستم وارد

. رسید شهادت به پاکستان در ۴۱۲۹ سال در که بود خودمون اداره یشهدا از ۱۹۷۷ همسر

 از ۱۹۷۷. داشتیم همکاری شهید اون با ۲۷ سال اواسط در پرونده دوتا روی که هست خاطرم

 .«سالشه ۴۲ االن که داره پسر یه همسرش
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 :بگم باید ۱۹۷۷ خانوم درمورد

 امنیتی و اطالعاتی های دوره ۱۹۷۷ خانوم ...۱۷ وزن و ۴۰۷ حدودا قدی با هست خانومی» 

 ضیحتو ندارم اجازه این از بیشتر دیگه.. بود گذرونده لبنان وَ ایران در ۲۷ دهه اوایل رو خودش

 .«بود امنیتی چریک یک و زرنگ زنی انصافا بگم میتونم فقط. بدم

 ...یمبگذر

 :خیابون اون در شده نصب امنیتی دوربین از مشاهدات سراغ بریم اما

 دیدم رستاد،ف من برای بود نصب خیابون اون در که امنیتی دوربین تصاویر میثم اینکه از بعد»

 خونه درب هست سازی کلید و قفل کارش میشه سالی ۱۷ انگار که آدمی یه عین ۱۹۷۷ که

 رجخا ما امنیتی دوربین لنز از دیگه شد وارد وقتی .داخل رفت و کرد باز خوردن آب عین رو



 .باشه رلکنت چیزتحت همه تا میگرفتیم نظر زیر رو کوچه باید اما... ندیدم چیزی دیگه من. شد

 از.. داره وضعیتی چه و میبینه چی که نیومد خبری ۱۹۷۷ طرف از اما گذشت ای دقیقه پنج

 راشب خیلی.. بودیم عملیات حساس قسمت چون. خطش روی برم من که نبود صالح به طرفی

 .بیاد اونم سر اومد عاصف و من سر که بالهایی اون نکنه که داشتم دلشوره

 هم وَ من هم. نشد خبری بازم اما... ربع یک شد.. دقیقه ۴۷ به شد تبدیل خبری بی دقیقه پنج

 برای کنهن که فرستادمی صلوات و بود دستش تسبیح عاصف.. شدیم همکارمون نگران عاصف

 .باشه افتاده ما مشابه اتفاق ۱۹۷۷

 .دقیقه بیست شد خبری بی ربع یک

 گفتم خودم هب اما بزنم، بیسیم گرفتم تصمیم کشید طول خیلی دیدم... نبود دلم توی دل دیگه

 جیبم، داخل گذاشتم رو دستم شدم بلند معمول طبق... کنی صبر بازم باید.. عاکف نکن عجله

 داخل... الزمان صاحب حضرت به کردم توسل. شدم الکرسی آیت قرائت مشغول و دمز قدم

 هویی یه بودم زدن قدم مشغول که همینطور. میگفتم ذکر ۱۹۷۷ برای لب زیر و میچرخیدم اتاقم

 ...گرفتم و سیم بی کارم میز سمت برگشتم فورا... اومد در بیسیم صدای

 :گفت... بود ۱۹۷۷

 دارید؟ و من صدای عاکف آقا_

 :گفتم

 .شده چی ببینم بگو ،۱۹۷۷ خانوم کردی لبمون به جون که تو+

 .نیست چیزی نباشید نگران_

 کشید؟ طول انقدر چرا پس+

 .داشتم مزاحم _

 ..بعدش خب+



 نکنه ارسپ و نیاد در صداش اینکه بخاطر...  مینشستم ساکت باید که بود حیاط داخل سگ یه_

 .بیارم درش پا از شوکر با شدم مجبور

 میبینی؟ چی چطوره؟ وضعیت اآلن خب... کردی خوبی کار.. آفرین+

 ...داره زیادی های درخت... باشم رس تیر در ممکنه.. بزرگه خیلی اینجا.. حیاطم داخل اآلن_

.. اشهب نمیتونه فاضالب بوی. میاد بدی بوی خیلی اینجا ولی. ها پله سمت میرم آروم آروم دارم

 .نیست عادی داره وجود که نامطبوعی بوی نممیک احساس

 دامص.... من خدای. باشه بود رسیده ذهنم به که چیزی همون نکنه.. واااای... گرفتم قلب تپش

 :گفتم بهش باال بردم و

 .کن چک خوب چیزو همه. باشه دام ممکنه.. باش مواظب میکنم تاکید. باش مواظب ۱۹۷۷+

 ...ها پله نزدیک رسیدم آقاعاکف_

 میبینی؟ چی+

 اونم.. کنم عرض والیت_گاه_خیمه# محترم مخاطبان شما خدمت همینجا رو ای نکته یه*

 پشت راگ من که بود ریز گوشی یه گوشش داخل بلکه نبود، بیسیم دستش ۱۹۷۷ خانوم اینکه

.. دنمیش پیچیده نظر مورد مکان در من صدای و میشنید خودش فقط میزدم هم فریاد بیسیم

 شب از ساعت اون در رو ما صدای ها سوژه چطور که نشه سوال براتون بعدا تا گفتم اینارو

 .*میزد حرف آروم شدت به ۱۹۷۷... نمیشنیدن میزدیم حرف وقتی

 :گفت میبینی، چی گفتم وقتی

 ..تاریکه خیلی.. ندارم اشراف خونه داخل به اما...هست باز کمی پذیرایی_هال ورودی درب_

 سخت داره تحملش واقعا دیگه. میشه بیشتر بد بوی میشم تر نزدیک هرچی م،میکن تکرار بازم

 ...من تهوع صدای با. کنم تهوع ممکنه. میشه

 :گفتم کردم قطع و حرفش

 مسلحی؟+



 .هستم شلیک آماده_

 !باشه کرده پهن دام برات یا.. بفهمه فائزه ممکنه! در سمت نرو+

 میدید؟ اجازه.. بگیرم رقرا پشتش برم میتونم.. هست پنجره یه_

 ..باش مواظب... باال برو!! ۱۹۷۷ ندی گاف وقت یه باش مواظب لطفا+

 :گفت خطم روی اومد گذشت، ثانیه ۱۷ حدود چیزی شاید

 .هستم پنجره پشت من آقاعاکف_

 .کن تشریح رو عینی مشاهدات+

 .نیومد جوابی...ثانیه ده/ثانیه پنج

 :کردم تکرار

 با گرم نمیداری بر قدم از قدم.. کن تشریح رو عینی مشاهدات گفتم.. نیستمتو با مگه ۱۹۷۷+

 داری؟ و من صدای.. جلو نرو... من مشورت

 .نیومد جوابی اما...ثانیه پانزده

 داری؟ و من صدای ۱۹۷۷+

 .قربان کنید صبر چندلحظه_

 پشت همون از ،نبود زن ۱۹۷۷ اگر یعنی ؛.ریخت هم به اعصابم.. اومد می باال داشت کفرم

 ...میکردم بارش کلفت حرف دوتا بیسیم

 :گفت هویی یه

 ..آقاعاکف_

 .میبینی چی ببینم بگو.. رو ما کشتی+

 ...بزنم قوه چراغ باید... تاریکه.. کنید صبر چندلحظه_



 .بگیری قرار هدف شیشه پشت از ممکنه.. نکن اینکارو اصال... نزن+

 :گفت عجله و هیجان با هویی یه

 .میبینم جنازه دارید؟ و من صدای.. جنازه _

 ..کن تکرار دوباره گفتی؟؟ چی!!!!!!! ؟؟؟؟؟ چییییی+

 «رو؟ ما گرفته میگه؟ چی این»: گفت صندلی روی از شد بلند عاصف
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 :گفتم عاصف به

 ای.. کردن حذف رو پرونده این االسرار گنجینة. کردن حذفش رو ائزهف ندارم شک عاصف،+

 .اه. شانس این بر لعنت

 چرا؟ آخه_

 :خطم روی اومد حدید همزمان... نگفتم چیزی

 حدید؟/ عاکف عاکف_

 چیشده؟ ببینم بگو فورا حدید؟ چیه+

 هسوژ.. خونش ویروبر رسیده هم فرودگاه تاکسی یه. بیرون اومده خونه از نظر مورد سوژه_

 .داره همراه به هم چمدان دوتا..میشه ماشین سوار داره

 :۱۹۷۷ خط روی رفتم فورا. میگرفتم درست تصمیم باید... کشید تیر سرم لحظه یه. زد خشکم

 داری؟ و من صدای ۱۹۷۷+



 .عاکف آقا بله_

 حرفه یلیخ و حیاط داخل بیا فورا میکنم تکرار. بگیر فاصله پنجره از. کن ترک رو خونه فورا+

 .کن ترک رو خونه ای

 .جنازه اون سر باالی اتاق داخل برم میتونم من ولی.. چشم_

 :گفتم باال بردم و صدام

 فورا. .نمیری در اون سمت.. هست دستور یک این گفتم؟ چی فهمیدی.. نمیکنی و کار این تو+

 شد؟ شیرفم... کن ترک رو خونه

 .چشم

 .بگیر فاصله نظر مورد منطقه از بیرون اومدی+

 .چشم_

 :حدید به زدم بیسیم بالفاصله

 کن؟ وضعیت اعالم حدید+

 .هستم رهگیری مشغول و دارم قرار سوژه حامل نظر مورد خودروی پشت حاضر حال در _

 .بده ادامه رهگیری به امنیتی جوانب تمام رعایت با.. باشی موفق+

 .حاجی چشم_

 :۱ سعید به زدم بیسیم

 آقاجان؟ کجایی ۱ عیدس+

 .شدم نظرتون مورد منطقه وارد ۱۹۷۷ از پشتیبانی و کمک برای شما دستور طبق من _

.. بود همم من برای خیلی جاسم ملک.. کردم تمرکز بستم و چشمام.. میزم پشت نشستم رفتم

 ...یا میشد دستگیر باید یا.. میگرفتم شده حساب تصمیم یه باید



. شمب متوسل حضرت اون به بود افتاده دلم به.. السالم علیه هادی ماما حضرت به کردم توسل

 علیه زمان امام پدربزرگ و شیعیان امام دهمین» هادی امام به بچگیم دوران از چرا نمیدونم

 .بودم عالقمند «السالم

 ...بود من الزم اقدامات و تصمیم منتظر بود معلوم. میکنه نگام داره عاصف دیدم

 «.بریم باید شو آماده»: گفتم تاهکو ای جمله

 :۱۹۷۷ به زدم بیسیم

 و؟ من صدای داری. عاکفم...  ۱۹۷۷+

 .عاکف آقا بله_

 بیرون؟ اومدی+

 .اومدم بله_

 .باشه خونه به حواستون. خداروشکر+

 .شد دریافت_

 یدید هم دوربین برت و دور آیا که بدونم میخوام فقط اما ؛.بود تاریک میدونم .دارم سوال یه+

 نخورد؟ چیزا این به چشمت نه؟ یا

 هافتاد کنارش ملکی فائزه که داشت قرار دیواری همون نزدیک اونم دیدم، دوربین دونه یه_

 .بود

 .تمام.. ممنونم+

 / فائزه قتل بخصوص خونه اون داخل اتفاق از/ دوربین و مکان اون از من تحلیل: نکته*

 ههفت یک اتفاقات از من تحلیل/  روز دو طی جاسم لکم نشدن رویت وَ قتل از پس ماجرای

 ...و عاصف منو زدنِ یعنی فائزه قتل از قبل



 منیتیا افسران میدونست جاسم ملک ملکی، فائزه قتل از بعد که بود اساس این بر تحلیلم

 دوجو پرونده این در که هم باگی اون با. میکنن کشف رو خونه اون ایران اطالعاتی سرویس

 .میشیم خونه اون وارد ما که میدونست یقین و قطع به نامرد جاسم ملک داشت،

 کنه ددو رو ما تیم اینکه هم وَ ببره بین از رو فائزه قتل آثار هم همزمان، میخواست همین برای

 .هوا بفرسته

 احتمالی چنین دلیل همین به... داشت وجود ها پرونده از بعضی در اتفاقی چنین مشابه قبال چون

 اشهب گذاشته کار دوربین خونه اون داخل جاسم ملک فائزه، قتل از پس که نبود ذهن از ارجخ

 هشب ما نشدن نزدیک وَ  ما بردن بین از برای دور راه از کنترل سازِ دست وَ تایمری بمب یا وَ

 .باشه داده قرار

 بخاطر تا نشه، اقات وارد بگم ۱۹۷۷ به بودم گرفته تصمیم ثانیه صدم از کمتر در دلیل همین به

 .نشه مطلع ما حضور از داشت اختیار در که فنی ابزار با جاسم ملک دوربین، اون نصب

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 ستقرم نظر مورد محل در بیان فورا گفتم خنثی و چک واحد به.. اداره با گرفتم تماس شخصا

 اون رد ملکی فائزه که ای منطقه اون برق تا کنه هماهنگ برق اداره با گفتم عاصف به. بشن

 یه. هباش شده گذاشته کار بمب خونه داخل دادم احتمال چون. کنن قطع رو رسید قتل به خونه

 ساعت حاال. کنند خالی مردم حضور از رو نظر مورد خونه متری ۲۷۷ شعاع تا فرستادم تیم

 خیلی تایم اون در نظر مورد منطقه کردن خالی.. بامداد دقیقه ۷۴:۴۷ نزدیک تقریبا بود؟؟ چند



 زیادی دردسر خالصه...!! و داشتن نوزاد یاشونبعض.. بودن خواب مردم چون.. بود سخت

 نترلک برای انتظامی نیروی های بچه با عاصف. کنیم دور منطقه از رو مردم بخوایم تا داشتیم

 .کرد هماهنگ ها اون نشدن نزدیک وَ مردم

 عاصف.. کرد باز رو خونه درب میثم و شدم سوار. ماشین سمت پایین رفتم و برداشتم و اسلحم

 ملکی فائزه که ای خونه سمت رفتیم سرعت به و ماشین جلوی شیشه تن چسبوند رو گردون

 .بود رسیده قتل به

 :حدید به زدم بیسیم که بودیم نظر مورد خونه مسیر در

 عاکف؟/  حدید_حدید+ 

 آقا؟ حاج بفرمایید _

 !وضعیت اعالم! موقعیت اعالم+

 .میشیم خارج شهری محدوده از داریم _

 جاست؟ک مسیرت+

 .آباد مهر سمت میریم داریم معلومه که اینطور_

 :گفتم افشار خانوم به.. ۱۱۴۹ امن خونه به زدم زنگ فورا

 نزدیک میشه، وصل مهرآباد به که مسیری و شرق ترمینال و پارس تهران و همت مسیر در+

 داریم؟ نزدیکی اون در رو کسی اصال. کنید آماده رو ماه پیاد نیروهای ترین

 راننده شپوش در هم بقیه. شده مستقر آباد مهر مسیر نزدیک که ؛هست فروش گردو یکی. بله _

 .فعالن آزاد گشت و نیسان

 ملک احتماال.. کن فعال و گردوفروش االن همین. میگم چی کن دقت خوب افشار خانوم+

 دست بهش باید داشت نیاز کمکی نیروی به حدید که هم درصورتی.. مهرآباد سمت میره جاسم

 نیروی رایب بفرست بگیر رو سوژه حامل اتوموبیل مشخصات شو، کانکت حدید با فورا. بدن

 .فعاله مهرآباد نزدیک که فروشمون گردو



 .چشم_

 ما ایه بچه و شده قطع کال منطقه اون برق دیدم رسیدیم وقتی... نظر مورد خونه سمت رفتیم

 .کننمی تخلیه و اطراف های خونه فورا دارن انتظامی نیروی و

 اگر یا.. افتاد می کار از ها دوربین باید که بود این کنن قطع رو منطقه برق گفتم اینکه دلیل

 هرگونه اب بود ممکن بود، شده جاساز درب پشت ای حرفه خیلی که هایی بمب یا ساعتی، بمب

 یه چون. بود درانتظارمون بزرگی خسارت چه نبود معلوم وَ  بشه، منفجر ما جای به نا حرکت

 وربیند با و بود گذاشته کار بمب خونه داخل قبل از نظر مورد جاسوس که داشتیم ای پرونده

 ضمح به و داشت نظر زیر رو خونه دیگه جایی از خونه داخل رفتن ها بچه وقتی. کردمی چک

 مونحریف از که بود این برای من تصمیم این دلیل. کرد منفجر نامعلوم جایی از و بمب ورود

 ...نخوریم دست رو

 

 روهگ سرتیم سیدرَضی... بودن رسیده خنثی و چِک گروه های بچه از سیدرَضی، جواد، داوود،

 قوه چراغ. و چیز همه دادم شرح براش.. بمب کردن خنثیه نفر سه جمع این فرمانده و بود

 .داخل رفتیم زدیم

 لکنتر و زمین زیر بعدش. ردنک شروع خونه حیاط از. کردن کنترل جارو همه تیمش و رضی

 .کردن

 و زیر رو خونه کل.. شدن پذیرایی و هال وارد جوانب تمام گرفتن نظر در وَ کامل، احتیاط با

 .کردند رو

 یسیدرض که بود شده جاساز قوی بسیار بمب یک دیدن بهداشتی سرویس داخل سرانجام

 سپردم عاصف به. داشتن وجود تهدیدی دیگه خداروشکر. کرد خنثی و اون خودش شخصا

 ...کنن وصل رو منطقه برق که بگیرن ارتباط برق اداره با بسپره ۱۱۴۹ به تا

 یرونب آوردیمشون هاشون خونه از اینکه بابت مردم از رفتم شخصا.. بود شده صبح ۱ ساعت

 باید دیگه هست اسالمی جمهوری گفت یکی زدن، غر سرمون ها بعضی.. کردم عذرخواهی



 خدا نگارا که زندگیتون از نبینید خیر گفت یکی.. مردم برای بیاره در بازی سخرهم یه روز هر

 تا بیرون ایدبی میگید مردم به بعد میکنید برقی کارای میاید شب بعد گرفته ازتون رو روز کل

 اراشونک ندارن عرضه هنوز میگذره انقالب از سال همه این میگفت یکی. نگیره آتیش خونتون

 و لاسرائی و کنن حسینیه و سفید کاخ میخوان هستند مدعی بعد بدن، انجام درمون درست و

 .زرشک. کنن فتح

 ...و

 یه وَ میکنه بازیگوشی داره دیدم کوچولو دختر یه به افتاد چشمم ها هجمه این تموم میون

.. برگرد میری کجا غزل میگفت هی مادرش.. من سمت اومد آخرش.. اونطرف طرف این میره

 .بوسیدمش زدم زانو جلوش م،سمت اومد

 پیر هی دیدم برسم، کارها ادامه به برم میشدم بلند داشتم رفت، که کوچولو و زیبا خانوم غزل

 :گفت سمتم، اومد مردی

 ههمینک و کارتون. پسرم نگیر دل به شما.. میگن چیزی یه گاهی مردم. نباش نگران جوون،»

 .«ارزه می دنیا کی هستید مردم ما نگران و میدید انجام درست

 قتل به اخلشد فائزه که ای خونه سمت برگشتم فورا. نگفتم چیزی بوسیدم، و نورانیش پیشانی

 .بود رسیده

 یپزشک تیم های بچه. میکرد خفه رو همه داشت گندش بوی.. دیدم رو جنازه شدم وارد وقتی

 .عاصف سمت رفتم گرفتم فاصله جمع از.. بودن اومده هم اداره
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 :گفتم عبدالزهراء عاصف به 



 رودگاه،ف سمت بره قراره اگر.. کنه گزارش فورا اومد پیش که اتفاقی هر بزن بیسیم حدید به»

 ویلحت سمت بره بعدش. کنه معرفی فرودگاه مامور به رو خودش رسید وقتی میره، احتماال که

 ینجا،ا اومده اون با و دستشه جاسم ملک که جعلی پاسپورت مشخصات تا پاسپورت گیرنده

 .«بده بهمون و خبرش کنه مشخص رو بره میخواد که هم کشوری. کنه مشخص برامون

 کنه؟ خروج بزاری میخوای ولی. حاجی چشم_

 .بدم انجام کاری چه میخوام نمیدونست چون. ندادم و عاصف جواب

 گرفتن یملک فائزه صورت روی از رو پارچه دیگه بار یه. پرشکی تیم های بچه سمت تمبرگش

 های بچه از هک دکتری به. بود شده کشته بالفاصله وَ  گردنش به بود خورده تیر. ببینمش من تا

 :گفتم بود خودمون اداره

 .خونهسرد شببرید نیست نیاز فعال. باشه بزارید. نکنید جابجا رو جنازه لطفاً دکترجان+

 ینجاا این که میشه روزی سه تقریبا.. برداشته رو جا همه جنازه این بوی االن همین عاکف، آقا_

 ونهخ داخل فضای چون. بترکه حد از بیش گرمای اثر در داره امکان.. بدنش کرده وَرَم.. افتاده

 .گرمه العاده فوق میدونید که همونطور

 :گفتم.. جنازه دب بوی از میاوردم باال داشتم خودم

 .سردخونه به کنید منتقل رو جنازه بعدش. دکتر بده فرصت بهم چندساعت اما ؛.میدونم+

 .میدونید صالح هرطور_

 نای درمورد. بود حبیب اسمش. بود خودمون ستاد های بچه از که رفقام از یکی به زدم زنگ

 هرانت کل در اونه انداز به رو هیچکسی که بگم میتونم جرات به بودیم، هم همکار که رفیقم

 چه از وَ چگونه وَ قتل، نوع و جرم صحنه بازبینی و شناسی سالح بحث در که نداشتم، سراغ

 پزشک هب مربوط مسائل بعضی شاید. باشه داشته تخصص مقتول رسیدنِ قتل به ای فاصله

 این االیب یاربس تجربه دلیلش. میداد تشخیص هم اونارو حبیب اما بود، قتله صحن در حاضر

 .بود آدم



ه هم یار، تویی/ بهار بهار» میخوند که داشت مسخره پیشواز آهنگ یه. موبایلش به زدم زنگ

 «...بهار بهار. زندگیمی

 و هنگآ این حبیب بودم گفته بهش بار ده.. بود خانومش اسم بهار که بدونید شما خوبه حاال

 همین میگفت اما... بزار بهار اسم با ربهت آهنگ یه خانومت خاطر برای حداقل کن عوض

 :داد جواب میدادم گوش پیشوازش آهنگ به داشتم که طور همین ..قشنگه

 .بفرما_

 .سالم اوال+

 دوما؟_

 ..کن عوض و مسخرت پیشواز آهنگ این گفتم بهت بار ده+

 .سوما_

 .عاکفم+

 چهارما؟ اما ؛.شناختم_

 .دارم فوری و مُبرم نیاز بهت.. میگم بهت که آدرسی به بیا پاشو... زهرمار و چهارُمَاً+

 دو تا منم بمونه، جا همون جنازه بزار. هست صبح ۱ ساعت.. جان عاکف شم فدات الهی_

 .میام دیگه ساعت

 .برداشته و محل همه گندش. اینجاس روزه دو+

 در اشتمد تهوع. شدم خوب تازه.. شدم مسموم قبل دوشب من مادرم جون به... جان عاکف_

 .شده بهتر حالم کمی یه تازه کردم، وصل سُِرم.. اللیگا حد

 طوس اینجا من میگی؟؟ چی میفهمی برم، عسلیت چشمای اون قربون دلبندم، جان، حبیب+

 درسیآ به بیا پاشو. ندارم شوخی حوصله!! دستم روی افتاره پروندم وسط جنازه یه. عملیاتم

 !بود گفتن من از!! نگفتیااا نگی بعدا!! ها خودته پای به تبعاتش وگرنه. میکنم پیامک برات که



 .نمیداری بر سرمون از دست یکی تو هستیم، مریضم که ما شانس این به گندبزنن_

 ..خداحافظ. منتظرتم.. میکنم پیامک برات+

 به اما ؛دید و من شد که وارد. ما موقعیت به رسید بعد دقیقه ۱۷. کردم پیامک براش و آدرس

 متس رفت مستقیما کنه توجه من به اینکه بدون!! راه اون به زد و خودش نیاورد، خودش روی

 :گفت زمین، روی کرد تف یه. جنازه

 .میده هم گندی بوی چه.. اه اه_

 :گفتم بهش حبیب سمت رفتم بعد!! کنند خلوت و دورش گفتم همکارام به

 ندادند؟ یادت سالم+

 :گفت آلود، خواب صورت همون با

 تبه کی ببین. خودم جان به شده شکنجه این عاکف،.. مطلب اصل سر میرم مقدمه بدون _

 .شده بهش تجاوزم حتی گفتم،

 شناس؟ آدم یا شناسی سالح تو+

 ...و شناس، عاکف شناس، جامعه. هردوشناس_

 :گفت کرد نگاه بهم چندثانیه ایستاد، شد بلند بعد

 ...دختره این عاکف،_

 :گفتم حرفش وسط رفتم

 .قشنگ ندیدی که رو جنازه+

 :گفت همزمان... میکنه نگاه جنازه به داره دیدم کردم تعقیب و چشماش

 .کشیده زجر هم بدجور کشیده، درد عجیب میگه صورتش سرو. میبینم دارم_

 :گفت دکتر به

 .«بیارید در گردنش از رو گلوله»



 :گفتم حبیب به

 بیارن؟ در رو گلوله اینجا+

 !بیارن در من خونه ببرنش میخوای پس_

 :گفتم بهش کنار یه بردمش کشیدم و دستش

! یگیم چی بفهمم بزن حرف آدم مثل.. باش جدی دیقه دو شهیدت برادر روح به تورو حبیب،+

 ..کنار بزار رو شوخی

 :گفت کرد نگام کمی

 .نفعته به. لطفا کنیم تمومش همینجا بزار عاکف اما چشم،_

 !هست فرودگاه راه در اصلی عامل.. نکن جنازه یه درگیر منو+

 .بشه تموم همینجا بزار_

 ...بیرون کشیدن ملکی فائزه گردن از رو گلوله پزشکی تیم

 پذیرایی و هال داخل بعد..انداخت نگاهی یک بَر و دور به بعدش. کرد جسد به نگاه حبیب

 .فائزه جنازه سمت برگشت مجددا... زد چرخی
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 :گفت... نشست سرش باالی فائزه، جنازه سمت به رفت وقتی

 هم ای گلوله این.. بوده متری ۲ فاصله از شده شلیک که ای گلوله قوی احتمال به عاکف،_

 SIG SAUER» ساور سیگ سما به آلمانی اسلحه یک به مربوط میبینم دارم بیرون کشیده دکتر که

P ۹۹۱» هست. 



 .میخوام توضیح بیشتر.. خب+

 افسر هم شما چون. هست متری میلی ۲ اسلحه این.. کشور همون تولید برای.. آلمانیه اسلحش_

 و معمولی آدم یه نمیتونه توه سوژ پس تروریستی، یا و جاسوس دنبال طبیعتا وَ هستی، امنیتی

 متری ۲ هفاصل از که بوده ای حرفه کامال آدم یک تو سوژه یقینا.. باشه کوچک دستان با نحیف

 اشتهد هم متوسطی دست که کسانی برای حتی سالح این ضمنا. رو دختره این گردن زده صاف

 .نیست مناسب باشن

 :گفتم

 .بگو بهم و مهمترینش+

 :گفت

 .باشه ای هحرف یییلیییخی باید بگیره دستش توی بخواد کسی اگر رو P۹۹۱ که اینه مهمترینش_

 یعنی؟+

 باشند هداشت رو ای حرفه های تیراندازی سابقه که خوبه کسانی برای اسلحه این اینکه یعنی_

 رایطش در تیراندازی سخت های آموزش اینکه یا باشند، اسلحه عشق یا و باشند تجربه با و

 دستش از هویی یه شهنبا مواظب اگر ای اسلحه چنین حامل ممکنه چون... باشند دیده خاص

 .کنه تیراندازی خودکار صورت به اسلحه و بره در

 لیکش گلوله خودکار بصورت ممکنه وَ نداده، رخ عمدی طور به قتل این بگی میخوای یعنی+

 باشه؟ شده

 .میگم رو مشخصات دارم فقط نمیگم، و این من_

 بوده؟ چقدر شلیک این دقت سطح+

 .درصد ۲۷ حدود چیزی_

 :گفتم.. زدم سوت بتعج از

 مونده؟ چیزی. ممنونم.. باشه+



 ؟ برم حاال.. همین فقط. نه_

 .خوش شبت. عزیزم بخواب برو+

 ..باشم میخوای اگر_

 .مِیلِته جور هر دیگه.. بخونی قرآن براش باشی جنازه کنار صبح تا میتونی+

 :گفت خندید

 .کردم غلط. برم من.. نداری کاری_

 .یاحق برو+

 خونه. قانونی پزشکی شد منتقل جنازه. کردن ضبط و ثبت نوشتن و گزارشات تموم ها بچه

 .بشه احضار خونه صاحب شد روز که بعد چندساعت وقتی شد این بر قرار و شد پلمپ

 :حدید به زدم بیسیم... اتاقم داخل رفتم فورا. ۱۱۴۹ برگشتیم

 کجایی؟ حدید+

 جایی تا منم.. داخل میره داره سوژه. هستم هفرودگا خارجی پروازهای درب جلوی حاجی_

 .دنبالش میرم بتونم که

 بدی؟ انجام رو کاری چه گفت بهت عاصف+

 .میشه خارج سالن از داره. برمیگرده داره سوژه حاجی.. اوه اوه.. هست حواسم. بله_

 ..میده بازیمون داره شاید+

 .دنبالشیم ما فهمیده یعنی_

 درون و بشه جمع خیالش تا بده انجام رو رهگیری ضد جوانب همه ادمیخو اما ؛میدونم بعید+

 !نشی نزدیک بهش کن سعی! نیفته کسی تور

 .هست حواسم چشم_

 ...ضدجاسوسی بخش کل مدیر هادی حاج به زدم زنگ امن خط یه با فورا



 .علیکم سالم آقا حاج+

 گرفتی؟ تماس صبح وقت این چیشده. آقاعاکف سالم_

 .شدم مزاحم موقع بد ببخشید_

 .مطلب اصل سر برو.. میکنم خواهش نه_

 میخوام. نه یا هست جدی تصمیمش نمیدونم. بشه خارج کشور از میخواد جاسم ملک+

 .کنم دستگیرش

 .میگیرم تماس باهات. بده زمان دقیقه ده بهم_

 .یاعلی. منتظرم. چشم+

 :گفتم... دادم جواب... زد زنگ هادی حاج بعد دقیقه ۴۷ حدود

 .آقا خدمتم در+

 .بشه خارج کشور از بزارید_

 مه به خیلی حرفش این با... نگفتم چیزی کردم سکوت... کردم هنگ گفت و این وقتی

 .شد قطع هادی حاج با تماس...ریختم

 :گفتم میثم به پایین طبقه زدم زنگ

 قطف. هست نصب قماتا داخل که مانیتوری چهارتا هر روی بفرست رو فرودگاه های دوربین+ 

 سمتق کدوم در کنید بررسی دقیق و حدید موقعیت..باشند داشته تصویر کیفیت همشون

 .کنید آنالین برام و سالن همون دقیقا هست، فرودگاه

 .میشه انجام دیگه چندلحظه تا.. چشم_

 :گفتم... حدید خط روی رفتم

 کجایی؟ حدید+

 .بهداشتی سرویس سمت میره داره.. دنبالشم_



 .نیاره تو سر آورد عقیق سر که بالیی وقت یه باشه حواست+

 ..مسلحم_

 !خودت شهادت قیمت به حتی.. کنی حذفش نداری حق+

 .شد دریافت. چشم_

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 النس داشتم مانیتور روی از!! مانیتورم روی فرستاد رو فرودگاه دوربین اول، طبقه از میثم

 .میدیدم رو فرودگاه

 :گفتم حدید خط روی رفتم

 میره داره اون.. بشه حضورت متوجه جاسم ملک ممکنه باشه حواست.. میبینمت دارم من+

 .برگرد فورا... سمتی اون نرو تو دستشویی سمت

 ...میده ادامه مسیر به داره حدید دیدم

 :زدم داد بیسیم پشت از باالتر بردم و صدام بار این. نرفت من صدای انگار

 .برگرد بده مسیر تغییر فورا بالش،دن نرو میگم بهت دارم کری؟؟ مگه... نیستم تو با مگه حدید+

 .نیدزمی حرف عصبانیت با دارید شنیدم هویی یه االن.. نداشتم و صداتون بخدا عاکف آقا_

 :گفتم عاصف به میز، روی انداختم و بیسیم



 سرور روز یه... اختالل... اختالل... اختالل همش... میاد در داره دیگه گندش !!!وضعشه؟؟؟ چه+

 فورا... یممیکن داریم امنیتی کار انگار نه انگار... داره مشکل سیمیبی ارتباط روز یه میشه، کُند

 .هستیمااااا عملیات وسط اینکه مثل.. کنن بررسی اداره از بگو اول طبقه های بچه به

 .ننک پیگیری اداره از ها بچه تا کرد صحبت امن خونه اول طبقه های بچه با زد زنگ عاصف

 :گفتم عاصف به

 هستند؟ نفر چند فرودگاه داخل االن عواملمون از+ 

 .میگم بهت کنم بررسی_

 :گفت کرد، بررسی فورا

 .هستن مستقر اونجا خانوم یه و آقا دوتا_

 .جاسم ملک دنبال دستشویی سمت به بره بگو آقا به. براشون کن کد+

 ..چشم_

 .فرستاد براشون و کرد کد عاصف

 :گفتم حدید به. ممیدید داشتم دوربین از

 ..دیگه سمت یه برو فورا.. بیرون میاد داره+

 اینجایید؟ آقا.. الخالق جلل_

 ..دهب انجام رو میگم بهت که کاری. چیزا این به داری کار چی تو من برادر آخه.. اهلل اال اله ال+

 .حاجی چشم_

 :مگفت( علی) حدید به میکردم بررسی چیزارو همه و میکردم نگاه تصویر به که همینطور

 .کن مشغول رو خودت و بشین صندلی یه روی برو فورا حدید+



 دوربین زا داشتم.. خورده گره مثال که رفت وَر کتونیش بند با صندلی روی نشست رفت حدید

 رامونشپی اوضاع به واکنشش وَ میکنه، چیکار بیرون بیاد جاسم ملک بودم منتظر و دیدم می

 .کنم تحلیلش تا باشه میتونه چطور

 از کرد دست. بود حدید که سمتی اون نه اما ؛.کرد نگاه و برش و دور دیدم بیرون اومد وقتی

 .زباله سطل داخل انداخت و آورد در روزنامه یه کیفش داخل

 :گفت حدید

 تصویر؟ توی دارید و من... عاکف آقا_

 .بگو. آره+

 !!رو روزنامه بگیرم_

 !همونجا بمون فعال! بشی نزدیک روزنامه و زباله سطل ناو به نداری حق. نه االن+

 :گفت میدید، و دوربین داشت که عاصف

 .بگیره رو روزنامه بره بزار عاکف خب_

 بالشیم،دن که نمیدونه خودشم.. میکنه امتحان رو ما داره اون قوی احتمال به. باش صبور.. وایسا+

 حاال. میکنه نگاه و داخلش و زباله سطل سمت ردهمیگ بر اون.. میره رو ها راهه هم داره ولی

 .گفتم کِی ببین باش

 یدرس وقتی. زباله سطل سمت به میاد داره که دیدم مانیتور از... گذشت ای دقیقه ۲ حدودا

 .فرودگاه بیرون برگشت مجددا کرد، نگاه یه داخلش به کنارش

 :گفتم حدید به

 .دنبالش برو+

 چی؟ آشغال سطل پس_



. تو جای رس بیام منم من، جای بمون اینجا بیا ای، پرونده سرتیم تو اگر المصب،. اهلل اال لها ال+

 .عه! بریزی هم به و من اعصاب میاد خوشت دیگه، کن گوش خب گرفته؟؟ شوخیت

 .کنم یادآوری خواستم.. کردم اشتباه.. ببخشید آقا_

 .نزن الس من با سیم بی پشت.. شد دیر برو جان حدید+

 ...«کاره تازه کم یه خدا بنده این.. نشو عصبی عاکف»: گفت.. میخنده داره عاصف یدمد

 :گفتم عاصف به

 برسی هزبال سطل سراغ بره سالن داخل بیاد بزن پیام پیاده نیروی اون به حرفا، این جای به+

 تیم سر با بعدشم. هست دیگه چیزی یا سطل داخل انداخته روزنامه واقعا جاسم ملک ببینه کنه

 گهب نظافت و خدمات نیروهای به بگو بهش بگیر ارتباط هست ما عامل که فرودگاه خدمات

 دستگاه تور در نکنه خیال برگشت جاسم ملک وقت یه اگر تا کنن تخلیه آشغاالرو سطل فورا

 چه میدونه اون داریم که باگی این با هرچند. کنه جلوه عادی چیز همه و هست ایران امنیتی

 .برش و دور هست خبر

 :زدم بیسیم حدید به منم.. سپردم بهش که کاری سراغ رفت عاصف

 .موقعیت و وضعیت اعالم حدید+

 .هستم سوژه متری ۰۷ حدوداً. پارکینگ سمت میره داره_

 دیگه جات سر بمون تو. حدید باشه حواست. هاااا میده بازیمون داره.. گانگستریه عجب+

 .نیک چیکار بگم بهت باش منتظر. بشین تاریکی داخل هگوش یه اآلن همین. نکن حرکت

 

 نتیجش پس مهرآباد فرودگاه به بود رفته جاسم ملک اینکه.. میشد انجام دقت با کارامون باید

 هایپرواز چون. دیگه استانی به بره هست قرار تهران از فقط نداره، خارجی پرواز که بود این

 .یشهم انجام خمینی امام فرودگاه از خارجی

 .«پارکینگ سمت بفرست رو زنه اون فورا»: گفتم عاصف به



.. ودب فرودگاه در که خانوم همکار اون به شدم وصل بعد چنددقیقه منم فرستاد، و اون عاصف

 ...۰۲۷ کد با فرودگاه در مستقر خانوم نیروی اون با گرفتم تماس امن خط یه با
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 :گفتم

 .هستم عاکف ،۰۲۷ خانوم+

 !بفرمایید _

 داره هسوژ که هم زمانی.. بری پارکینگ داخل تا هستی مجاز شما.. نشو نزدیک سوژه به اصال+

 عدیب دستور منتظر پارکینگ داخل بمون.. نشو خارج اون همراه شما میشه خارج پارکینگ از

 .باش بنده موقعیت از

 .حتما. چشم_

 :داد خبر ۰۲۷ خانوم بعد چنددقیقه

 .کنه خروج پارکینگ از میخواد. میشه ماشین سوار داره سوژه آقاعاکف _

 و من بعد. .کردم نگاه مانیتور به.. شدم بلند صندلیم روی از موشک یک مثل خبر این شنیدن با

 :گفت بهم عاصف. کردیم نگاه تعجب از همدیگرو عاصف

 !!فرودگاه اومد تاکسی با که این کف،عا_

 :گفتم



 فهمیمب باید. کنیم پیداش باید عاصف. داشتن عامل یه اینا که ندارم شک خودم جان به عاصف+

 باگ هی. داریم باگ ما. میکنه استفاده داره این هم حاال که اونجا گذاشته و ماشین این کسی چه

 .بزرگ

 .کرده باز خودش و اتومبیل درب هست ای حرفه چون شاید_

 اب حدید... گشت خودش برای جاده توی ساعت نیم شد خارج فرودگاه از جاسم ملک وقتی

 :زد بیسیم ...بود رهگیری مشغول جوانب تمام رعایت

 حدید؟/  عاکف_

 .حدید بگو+

 .فرودگاه سمت میگردیم بر داریم_

 «میگرده؟ بر نگفتم. علیکم سالم: »گفتم عاصف به

 :گفت عاصف

 ناال که کنیم استفاده پیمان از. بشن نزدیک بهش ۰۲۷ و حدید دیگه نیست صالح به عاکف_

 .فرودگاهه داخل

 .بده خبر بهش+

 یهشتوج خوب... بود پیاده نیروهای از یکی که پیمان با گرفت تماس امن خط یک با عاصف

 :گفتم حدید به زدم بیسیم فوری منم. کرد

 ..«بیرون نبمو.. نشو سالن وارد حدید»

 شتمونم توی قشنگ وَ  بودیم، کرده پهن تور سوژه برای فرودگاه، سالن در که بود این دلیلش

 ملک پرواز بلیط قوی احتمال به بود این من بینی پیش. هست کجا سوژه مقصد نبود معلوم. بود

 .بود شده سوار و بودند کرده آماده براش قبل از که بود ماشینی داخل جاسم



 آدم یک اینکه یا هست، نفوذی همون یا کرده، کارارو این براش که اونی میگفتم ودمباخ همش

 بگیرمش اگر تممیگف دلم توی. میشه پرونده این «امنیتی حفره» باگ با مرتبط که هست امنیتی غیر

 .میکنم قیچیش وسط از

 :گفتم عاصف به

 .«دارم کارش باال بیاد بگو بهزاد به بزن زنگ فوراً»

 خیلی بهزاد. باال بیاد گفت بهش... بود ۱۱۴۹ امن خونه پایین طبقه که بهزاد به زد زنگ عاصف

 و در زد رفت گرفت میزم روی از و سنسور عاصف.. زد در... باال اومد رسوند و خودش زود

 :گفتم بهش شد که وارد. کرد باز

 با روخس ناصر توی که میآد اون میرید ها بچه از دوتا با اآلن همین..نباشید خسته بهزادجان+

 خوب میخوام. ۱۱۴۹ میاریدش بسته چشم و بسته کَت میگیرید رو داشته ارتباط جاسم ملک

 .کنیم پذیرایی ازش

 !حتما بله_

 .یاعلی. همرات به خدا برو+

 :گفتم بهش پیمان با گرفتم تماس منم. رفت بهزاد

 داری؟ و من صدای. هستم عاکف. پیمان آقا+

 .کفعا آقا بله_

 .بدیم انجام و کارامون زودتر ما که بره میخواد کجا ببین بیار در رو یارو این آمار+ 

 .هستم سالن داخل االن.. دارم فاصله باهاش متر ۲۷ حدود.. دنبالشم. چشم_

 .نکنی گمش جمعیت الی به ال باشه حواست+

 :داد خبر پیمان گذشت ای دقیقه ۹۷

 .«هست مشهد سوژه مقصد» 



 :گفت سمتم اومد شنید، موبایلم بلندگوی روی از رو جمله این تا بود، کنارم که عاصف

. انستانافغ یا هست پاکستان یا مقصدش احتماال.. بشه خارج زمینی مرز از میخواد این عاکف،_

... اشهب خاص خیلی اونم چندتا سالی مگر نداره خارجی پرواز آباد مهر فرودگاه میدونی خودتم

 !بره نمیخواد زیارت برای مشهد بره میخواد وقتی جاسم ملک پس

 یعنی؟؟ این پس+

 !میره زمینی مرز از.. گفتم که همون_

 .سمتی اون بوده قبل نیم و ماه ۴۷ که رسیده آمارش چون.. موافقم+

 برم؟ من هست نیاز_

 :گفتم کردم تامل کمی

 ..بشه نیاز بهت اینجا ممکنه.. من کنار بمون تو..نه+

 :گفتم دادم ادامه مجددا... کردم مکث کمی بعد

 ....داده دستور باال از یکی که رسیده خبری یه... عاصف+

 

 ...ندادم ادامه و حرفام

 :گفت عاصف

 نمیدی؟ ادامه و حرفت چرا شده؟ چیزی_

 ...بگذریم+

 :دادم جواب..بود کاظم حاج شماره... خورد زنگ کاریم تلفن حین درهمین

 ...قاآ حاج سالم+

 .امن خونه از باالتر کوچه یه بیا تنها فوراً... سالم_



 :گفتم عاصف به... کردم تعجب خیلی... کرد قطع

 .«برمیگردم زود جایی تا میرم... باشه چیز همه به حواست»

 تیوق...گفت کاظم حاج که جایی همون رفتم فورا گرفتم ۱۱۴۹ پارکینگ داخل از موتور یه رفتم

 راننده به» :گفتم.. حاجی خط به زدم زنگ.. هست پارک دودی شیشه سمند یه دیدم رسیدم

 .«هستید خودرو داخل شما بشم مطمئن تا بده چراغ یه بگو

 ..کردم نگاه و داخل کردم باز و ماشین در ماشین، سمت رفتم... داد چراغ

 ونبد ...داخل نیا: »گفت بشم سوار خواستم.. نشسته فرمون پشت خودش کاظم حاج دیدم

 رسیدی وقتی...امن خونه برگرد ببند و در بگیر رو شیرینی جعبه این فقط کنی، توجه جلب اینکه

 .«هست ای نوشته یه داخلش کن باز رو جعبه
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.. حیاط داخل رفتم زدم و ریموت..۱۱۴۹ امن خونه سمت برگشتم بستم و در گرفتم رو جعبه

 بچه اول بقهط دادم باال بردم رو شیرینی بستم رو جعبه در بعد گرفتم و کاغذ کردم باز رو جعبه

 .کنند جان نوش ها

 .بود کوتاه بسیار کاغذ روی متن. کردم باز و کاغذ...اتاقم داخل سوم طبقه رفتم فورا

: دتاکی. باشید کنارش میره هرجایی جاسم کمل... خودت مخصوص سری، فوق کامال... سالم)

 .(بدم توضیح حد از بیش ندارم اجازه. کن استفاده هوشت از

 بخش کل مدیر» :گفتم خودم با.. وضعیه چه این من، خدای. ریخت هم به ذهنم عملیات وسط

 .«بره جاسم ملک بزار میگه ضدجاسوسی



.« اشیدب کنارش اما بره، بزار» میگه میزنه خودم مخصوص سری فوق نامه تشکیالت کل معاون

 انجام و کاظم حاج دستور باید من. بشه باخبر نباید احدی یعنی خودت مخصوص میگه وقتی

 .بود باالتر ضدجاسوسی بخش کل مدیر از و بود تشکیالت کل معاون چون. دادممی

 ...کشیدم و سیفون بهداشتی، سرویس داخل ریختم سوزوندم رو نامه فورا

 .سمونهآ روی و پریده مشهد _ تهران پرواز با جاسم ملک خبررسید که بود صبح نیم و ۱ ساعت

 ارهاد به. بودیم هماهنگ قبل از که مشهد اداره های بچه از یکی دست سپردیمش و جاسم ملک

 انگار اصال.. بشه نزدیک بهش و کنه متوقفش و جاسم ملک نداره حق کسی که گفتیم مشهد

 .و اون ندیده کسی

 ستشک با عملیات و میشد تموم گرون ما برای پرونده این در کاری موازی کوچیکترین چون

 و هادی حاج و کاظم حاج» بین نفره سه کمیته در نمیدونست کسی هیچ هنوز.. میشد مواجه

 خارج رد نمیدونستم خودمم حتی حاال وَ. شده گرفته تصمیمی چه «سلیمانی عاکف حقیر بنده

 اروک این کاظم حاج چرا نمیدونم.. گرفتند تصمیمی چه باال مقامات نفره سه کمیته این از

 ..گذاشت تنهام چرا... کرد

 نفر. بود اخبرب تصمیمات این درشت و ریز از نفره سه کمیته این از غیر به نفر یک که بگم اینم

 تشکیالت کل رییس بلکه نبود عاصف اما بود، عاصف کنید خیال شاید میدونست، که چهارمی

 اینجا ات شما که همونطور. بیفته اتفاقی چه هست قرار که نداشت خبر ماجرا از هم عاصف. بود

 ...جاهایی یه خودمم که همونطور!!! ندارید خبر پرونده این و من سرنوشت از

 ...بگذریم

 و جاسم ملک رابطِ که زدن زنگ اول طبقه از ها بچه.. بود شده صبح نیم و ۲ حدود ساعت

 امنیتی های اتاق از یکی در دوم طبقه در اآلن وَ ،۱۱۴۹ کردن منتقلش هم بعد کردن دستگیر

 .هست بازداشت خونه

 ..بازجویی اتاق و متهم نگهداری برای بودیم گذاشته و دوم طبقه



... شدم بلند سجادم روی از بعدش..خوندم قرآن خط چند.. خوندیم و نمازمون عاصف و من

 :گفتم عاصف به داشتم، دوسش ولی نبودم بلد هم زیاد که مشهدی شیرین لهجه با

 خو. زنب بیسیم بهم کِردی دِریافت مِشَد از هم خِبَری. باشه کارا به حِواست. بازجویی میرُم مُو»

 «داداش؟

 .«داداش باشه: »گفت. میخنده عاصف دیدم

 اتاق رونبی ستنمیتون اون وَ رو، متهم میدیدمش من فقط که ای شیشه پشت از و پایین رفتم

 .کردم نگاهش ببینه، بودم ایستاده من که رو

 :گفتم بهش. بود ایستاده در پشت بهزاد

 اومدن؟ موقع کرد مقاومت+

... کنه رارف میتونه کرد خیال هم شاید اینکه یا کنیم، کاری نتونیم که بسته می درو داشته. آره_

 .گرفتیمش اما

 درسته؟. انگار میزنه چیزی+

 !!و این میداره نگه سرحال که خوبه خیلی جنسش کنم فکر ولی. .ظاهرا_

 کجاست؟ مشخصاتش+

 ...پرونده الی_

 !خبره چه پرونده اون داخل ببینم بده+

 :گفت بهزاد میکردم، مطالعه رو اسناد میزدم ورق داشتم که همینطور... بهم داد رو پرونده

 ..بهتون بودم داده جلسه داخل رو مشخصاتش که هست همونی_

 :گفتم

 تا ااینج بیاد بگو بهش ایزدی خانوم خط روی برو اآلن همین. داخل برم کن بازش و اتاق در+

 .کنترل سیستم همین پشت بشینید دوتاییتون



 ..برید بعدش بزنم و متهم بند چشم داخل برم بمونید فقط.. چشم_

. ببینه و من قیافه بزار.. بزنی بهش بند چشم که نیست حدی در این.. جان بهزاد نیست نیازی+

 !بده انجام و گفتم که کاری برو

 از نترلک و بازجویی ضبط سیستم پشت نشست پایین اومد ایزدی خانوم کرد هماهنگ بهزاد

 ...و حرارتی دوربین

 .شدم بازجویی اتاق وارد شد باز که در... زد رو بازجویی اتاق در دکمه بهزاد

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با قطف استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 رد کنار همون...میکنه نگام داره شده دستگیر شخص دیدم شدم، بازجویی اتاق وارد وقتی

 تهمم اولین روبروی رفتم... میکنه نگام داره زده زل اونم دیدم... کردم نگاهش لحظاتی ایستادم

 :گفتم... نشستم پرونده این از شده دستگیر

 .هستم عاکف. سالم+

 :گفت تمام دریدگی و التی رگ با

 این هآخ اینجا؟ آوردن و من چی یبرا بگی میشه صبح وقت این برم قربونت آخه.. آقا سالم_

 سر هفت اِژدهای عین دارن هاشون آقازاده میکنن، اختالس دارن مسئول همه این کاریه؟ چه

 ،نداری بهشون کاری هستی انتظامی پلیس که هم شما میچَرَن، شده خراب مملکت این توی

!! اینجا اریدمی گیریدمی باشم کرده خالفی و باشم شده مرتکب جرمی اینکه بدون و من میاید بعد



 من خواستند وقتی شما دوستان..دارم گله ازتون من بعدشم!!! داریم آبرو ما بخدا محترم، اقای

 .نگرفتید که قاتل.. زشته..زدند بند چشم بهم اینجا بیارن و

 :گفتم... میگرفت خوابم داشت گفت پرت و چرت بند یه بس از

 !هستم پلیس من میدونی کجا از تو+

 هستی؟ چی پس_

 میکنی؟ فکر چی تو. نمیدونم+

 آوردید؟ کجا منو.. کجاست اینجا پس_

 بلبل درانق میدونستی اگر چون.. کجایی نمیدونی هنوز تو که همینجاست مشکل دقیقا... همون+

 ...!!نمیشدی

 :گفت گوشم توی بود حرارتی دوربین پشت که ایزدی خانوم

 «گرفته ترساس معلومه.. شده داغ صورتش آقاعاکف»

 :گفتم صحبتام به دادم ادامه

 .مطلب اصل سر بریم بدید اجازه اگر عظیمی اسماعیل آقای! خب+

 :گفت کرد مکث ای چندثانیه

 !بفرمایید..قربان میکنم خواهش_

 :گفتم بهش... شد مودب چقدر هویی یه گفتم خودم با

 اراییک سری یه براشون اخیرا که هم آقایی این چیه؟ شغلتون و چندسالتونه که بفرمایید+

 میشناسیش؟ کجا از... و مخدر و دارو و ماشین مثل کردی،

 چیشده؟.. بلههههه_

 :گفتم زدم لبخندی



 چیه؟ غلتونش وَ چندسالتونه شما که بفرمایید عظیمی، اسماعیلی آقای.. میپرسم دوباره و سوالم+

 وَ  دارو، وَ بلند، شاسی ماشین تهیه ثلم کردی، کارایی سری یه براشون اخیرا که هم آقایی این

 به نم ورود از قبل همکارم که دار، مسئله افراد برخی با رابطتون میشناسی؟ کجا از... و مخدر

 درسته؟ پرسیدم، واضح خیلی چیه؟ کردن اتهام تفهیم شما برای اتاق این

 زن ما اباب.. پرسید می اینارو اینجا آوردید و من صبح وقت این چرا که نمیشم متوجه اما!! بله_

 انوممخ بیارن، منو اومدن دوستانتون وقتی. هست ماه به پا زنم. بترسید خدا از. داریم بچه و

 کنه؟ سقط زنم نمیگید.. میلرزید بید مثل

 چیه؟ کارت میدونه شما همسر عظیمی، اسماعیل آقای+

 .بله_

 کارت؟ چیه+

 ن؟؟اسمتو بود چی چی.. چیچی آقای نمیفهمم شمارو حرفای این معنای اصال من. اهلل اال اله ال_

 .هستم عاکف+

 ..عاکف آقای ببین_

 :گفتم حرفش وسط اومدم

 و ضررته بر بزنی پا و دست هرچی! میگم چی بهت ببین کن گوش خوب عظیمی، آقای+ 

.. منمینویس «یو الو آی» پرونده روی نمیکنی، همکاری ببینم وقتی منم. میشه تر سنگین پروندت

 حسابت اونوقت. پروندت روی میکنم درج رو همکاری عدمه جمل خوشگل خیلی خط یه با

 نظر دتجدی وَ نظر دقت میکنی که هایی صحبت وَ رفتارت در پس.. هست الکاتبین کرام با

 .نداره کاری هیچ من برای تو آوردن حرف به ضمنا،!! نشه تموم گرون برات تا باش داشته

 !!؟؟ جااان_

 هوس صبحی اول همین و کار اول همین یا بزنیم، حرف آدم مثل میخوای... زهرمار و نجا+

 .آوردنت کجا نفهمیدی اینکه مثل.. کردی شدن لگد و چگ



 :گفتم بهش دادم ادامه.. میکردم کالمی حمله بهش کمی باید

 برات. مکرد رفتار خوب باهات.. دادم دست بهت اومدم کار اول.. ندارمااا مصاب اعصاب من+

 فتارر آدم عین پس.. پرسیدم سوال چندتا ازت وَ دادم توضیح هم محترمانه. شدم قائل احترام

 رو سامری گوساله صدای صبح فردا تا که میزنمت جوری بیاری در بازی دلقک بخوای.. کن

 .شد شیرفم. بیاری در برام

 جا،این آوردید و من راچ میگم. میکنی تلخی اوقات چرا. برم قربونت نزدم بدی حرف که من_

 صبح؟ وقت این اونم

 .عظیمی جناب هستی شما میده پاسخ که هم اونی وَ منم، میپرسه اینجا که اونی+

 

 :گفتم دادم ادامه

 دونیمی خودتم. صبح وقت این اونم هستی؛ اینجا اآلن چی برای که میدونی خوب خیلی تو+

 فروش. خسرو ناصر خیابان در گردان وانر داروهای فروش.. کاریه کثافت از پر پروندت که

 فروش.. هشبان های پارتی اکس گرفتن برای باغ خونه تهیه.. مجاز غیر داروهای فروش. کوکائین

 !!خیابانی نزاع و درگیری مورد سه.. الکلی مشروبات

 میاری؟ در کجا از اینارو.. چخبرته عمووووو هوووووییی_

 :گفتم بهش باال بردم و صدام

 موجوده اسنادش که جایی از هم رو اینا.. من نه مامانته، شوهر برادر عمو..زهرمار و ویهووو+

 .آوردم

 پس.. یهست امنیتی.. نیستی پلیس شما شدم متوجه حاال که طور این. میگی چی نمیفهمم من_

 .میشه مربوط پلیس به.. نداره شما به ربطی هم اینا

 اج به جا صندلی روی و خودش میکنم نگاش وربدج دارم دید وقتی.. چشماش به شدم خیره

 :گفت داد ادامه... کرد



 ..نمیزنم حرف نیاد وکیلم تا من_
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 :گفتم...  برداشتم ازش و چشام

 ماش... عظیمی اسماعیل آقای میگم بهت چی ببین کن گوش خوب حاال پس.. قبول.. باشه+

 ای بزنی حرف تو که نداره فرقی اصال منم برای.. نداره هم عیبی هیچ وَ نزنی حرف میتونی

 چیزهاییه هم چون.. باشی الل و نزنی حرف اصال هم دیگه سال صد تا میخواد دلم چون.نزنی

 خب؟؟! موجوده اسنادش گفتم بهت که

 

 !!خب_

 هک کسانی مقابل در تو اصال چون.. نداره کاری من برای یکی تو آوردن حرف به! بعدشم+ 

 نه. میدونن هم همه. اینه کارم چون چرا؟ میدونی. نیستی عددی آوردمشون حرف به اونارو من

 حرف به استاد. بلدم خوب رو کارم من. میارمت حرف به اما ؛.میکنم نگات نه وَ میزنمت،

 ..هستم ها آدم آوردن

 که منکرد خالفی یعنی پس. بده بخواد بد بوی دهنم سیرنخوردم هک من. بیار حرف به خب_

 میترسونی؟ چی از و من داری.. بترسم چیزی از

 چون. شهمی تشکیل پرونده تکشون تک برای وقتش به گفتم، بهت که اتهاماتی این تموم+

 .بدونم رو چیزی یه میخوام فقط و فقط من اما!! موجوده اسنادش

 ؟؟ و چی.. بفرمایید_

 ... جاسم ملک با توه رابط+



 کی؟_

 .نمیشناسی نگو+

 .نمیشناسم مادرم جون به_

 ای ردهخ و چهل. مشکی و سفید ریش ته با. سبز چشمای با.. کچل تقریبا هیکلی مرد همون+

 یرهنشپ دکمه.. میپوشید آبی لی شلوار. بود قدش دومتر حدود. چهارشونه. بلند قد. بود سنش

 بگم؟ بازم.. بود گردنش طال زنجیر ..بود باز همیشه

 !میگید و آدم کدوم نمیدونم من آقا_

 :گفتم. دادم نشونش و آوردم در پرونده الی از و جاسم ملک عکس

 ..میگم و این+

 :گفت تعجب با و کرد نگاهی

 .هست بنیامین اینکه.. عه_

 یش؟نشناخت دادم که مشخصاتی اون بگی میخوای یعنی میگی؟ مزخرف چرا کیه؟ بنیامین+ 

 !مرتیکه هست؟ بنیامین میگی دادم نشون و عکسش که اآلنم

 .هست بنیامین این خودم جون به آقا_

 میخواست؟ چی ازت هست؟ کی بنیامین این... ببینم بده توضیح خب+

 :گفت گوشم توی خطم روی اومد بهزاد همزمان

 «بیرون؟ بیاید میتونید لحظه یه آقاعاکف»

 وییبازج اتاق از و شد باز در زدن رو دکمه بیرون از در، سمت رفتم کردم متوقف رو بازجویی

 ویر نشستم رفتم... داخل برگشتم داد نشونم و گفت بهم رو مطلبی یه بهزاد. شدم خارج

 :گفتم... دادم ادامه عظیمی اسماعیل از بازجویی به و صندلی



 چی ازت جاسم ملک بپردازیم، ونصحبتام ادامه به بریم عظیمی خان اسماعیل آقای خب،+

 یطبل براش چرا کردی؟ درست جعلی پاسپورت براش چرا کردی؟ چیکار براش میخواست؟

 هب رو تهران صبح، امروز همین یعنی قبل دوساعت یکی همین بتونه تا کردی ردیف مشهد

 کنه؟ ترک مشهد مقصد

 ..زیارت رفت شاید_

 :گفتم خندیدم

 جنس ای.. میفروشم تانک نفربَرو جای به میکنم رنگ و الکپشت خودم من.. مارمولک ببین+

 نمک اب رو سنتی و صنعتی یا شدی، خوشمزه انقدر که میریزن شکر داخلش میزنی که هایی

 .شدی نمک با انقدر که بدن بر زدی کردی قاطی دریا

 :گفتم. شد پشیمون انگار اما بگه چیزی یه خواست بعد کرد مکث چندثانیه

 بزنی؟ حرف بعدا و بیاد وکیلت میخوای هنوز+ 

 .بله_

 نتظامیا نیروی اینجا.. نیست کار در وکیلی اینجا.. میگم چی بهت ببین کن گوش خوب پس+

 نییع ؛ندارن خبری ازت خانوادت هم دوماه تا نکنیم، آزادت اگر که هست جایی اینجا.. نیست

 زجوییتبا مراحل اتمام تا وقت هیچ ،بکشه طول هم سال سه اگر نشه، تموم بازجوییت مراحل تا

 ؟ گفتم چی فهمیدی. نمیشه باخبر ازت کسی

 .فهمیدم...بله_

 بیاد؟ وکیلت میخوای هنوز+

 !!میزنم حرف خودم. اللم مگه.. آقا نه_

 .بپرس خودت از. نپرس من از رو نه یا هستی الل اینکه اما ؛آفرین.. شد حاال+

 .نکردم کاری چون.. میزنم حرف من! خاکه به منتی چه پاکه که طال_

 !ببینم کن تعریف خب.. تو مثل طالیی اونم.. پاکه خیلیییی طال.. آره+



 .ندیدم بیشتر دوبار یکی و آدم این من_

 دیدم .ترسید هم خیلی.. خورد جا بدجور.. صورتش روی پاشیدم گرفتم و آب لیوان هویی یه

 :گفتم بهش روم،آ و بودم ریلکس خیلی.. میزنه نفس نفس داره

 .خودتی خر+

 :گفت گوشم توی خطم روی اومد ایزدی خانوم.. بود کرده هنگ

 .«باشه حواستون.. بده خرج به خشونت ممکنه.. باال میره داره قلبش ضربان»

 :گفتم عظیمی اسماعیل به و دادم ادامه بازجویی به

 تثب مختلف روزهای در ما های بچه توسط جاسم ملک با تو ارتباط از عکس تا ۲۷ حداقل+

 ینکها مثل.. کردند هم فیلمبرداری درچندنوبت شما از ما رهگیری های بچه حتی.. شده ضبط و

 رامب وقتش به اما ؛نزن حرف تو.. نداره عیبی.. باشه.. کنی همکاری نمیخوای و نمیشی آدم تو

 .میزنی چهچه رفتن، دستم زیر اومدن که هایی آدمه هم مثل

 :گفتم بهش... برم که کردم جمع و مدارک و اسناد شدم بلند دلیصن روی از

 .«بزنی حرف آدم عین و بشه باز زبونت تا اینجا مونی می انقدر.. میرم دارم من»
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 که زدم ها بچه به چشمکی کردم نگاه اتاق دوربین به بیرون اومدم می بازجویی اتاق از داشتم

 :گفتم کردم نگاه عظیمی اسماعیل به برگشتم در، نزدیک ایستادم.. نکنن باز درو

 چقدر میدونه داری؟ رابطه خواهرش با حتی دونه می داری؟ دیگه زن یه دونه می خانومت+

 نامردی؟



.. شیدک و دستم سمتم اومد شد بلند هم، به ریختم و روانش کردم استفاده حربه این از وقتی

 من از و کنه لگدش و چگ تا داخل اومد زد رو بازجویی اتاق درب سنسور بالفاصله بهزاد

 ...کنه دورش

 .«داخل بیای نیست نیازی.. بیرون برو»: گفتم بهزاد به

 :گفت عظیمی اسماعیل.. بیرون رفت بهزاد

 مهه من بزاری؟ تنها و من میخوای میری؟ یدار کجا.. بشین بیا.. سگتونم.. خوردم گه من آقا_

 ..بیا عزیزت جون.. میگم و چیز

 :میگفت میکشید و دستم همینطور

 .«میزنیم حرف باهم بیا بیا،»

 بهش.. .میز اونطرف نشست هم اسماعیل.. میز پشت نشستم.. صندلی سمت برگشتم دوباره

 :گفتم

 میکنی؟ وغلطار این چرا پس میترسی، زنت از انقدر که تو+ 

 نگی؟ زنم به نری میدونید؟ کجا از اینارو نوکرتم آقا_

 همراهیت اون چرا اصال داری؟ ارتباط همسرت خواهرِ با چرا لجنی؟ انقدر چرا اسماعیل+

 میکنه؟

 :گفتم بهش.. کرد سکوت پایین انداخت و سرش

 ..برم من نزنی، حرف میخوای همچنان اگر+

 :گفت

 .میزنم حرف.. آقا نه_

 .میشنوم+



 همب کلی بعدشم!! دارم هم زیاد.. دارم آتو ازش من بخواد دلتون تا!! نداره گناهی اون راستش_

 ریزب مجبوره بده پز رفیقاش جلوی میخواد.. هست هم ولخرجی دختر! بدهکاره مالی لحاظ از

 ... میکنم تامینش منم و میندازه رو من به همین برای.. نداره روهم کسی.. کنه پاش به

 !!ازش میکنی استفاده سوء وَ+

 :گفتم بهش.. پایین انداخت و سرش

 هم وَ وت با هم. میکنند برخورد باهات قضایی مراجع وقتش به.. نداره ربطی من به کارات این+

 همون درمورد من اما!! تو سمت میاد و هست عمدی کاراش از بخشی که همسرت خواهرِ با

 میخوام... منشست اینجا گرفتی پول و کردی کار کلی براش تو که من جاسمِ  ملک وَ تو بنیامینِ

 !بزنی حرف برام اون راجب

 .نگو چیزی زنم به فقط شما. میگم شما به بنیامین از بخوای هرچی.. آقا چشم_

 رمونکا ما. اسالمی جمهوری به نه و ما سیستم به نه و مربوطه من به نه داری زن چندتا اینکه+

 اسوسج یک با تو ارتباط اما !مربوطه خودشون به مردم خصوصی مسائل چون !نیست چیزا این

 .مربوطه من به اسراییلی تروریست وَ

 اسراییلی؟ تروریست جااان؟_

 اسمش وت برای که ما جاسم ملک با چیشد. مطلب اصل سر برو حاال. اسراییلی تروریست بله+

 .کن عریفت رو اینا. داشتی ارتباط وَ شدی آشنا هست بنیامین

 :گفتم بهش میز روی زدم کار خود با تا سه دو منم... کرد سکوت ای چندلحظه

 .کن تعریف. میشنوم+

 .آقا کنم شروع کجا از واهلل_

 .شد خورده آشنایی این استارت که همونجایی از+



 همبا تا ادبی دوستانم از یکی که بودم این منتظر. بودم ایستاده خسرو ناصر روزی یه راستش_

 چون.. بخریم هم تایی ۲۷۷ یه و کنیم چنج دالر صرافی یه از تهران خیابونای از یکی به بریم

 .باال بره نجومی بعد چندماه قراره و پایین اومده دالر قیمت بودم شنیده

 .خب+

 رو فالنی گفت بهم و سمتم اومد یکی دیدم بودم خودم هوای و حال توی که همین بعدش_

 میشناسی؟

 باشه؟.. من به بده اسم. نکن مالنی فالنی من برای خان، عیلاسما+ 

 .آقا چشم_

 بود؟ کی فالنی اون+

 بگم چیزی هی الکی میخواستم گفت بهم شدم تر صمیمی بنیامین با که بعدا. بود الکی اسم یه_

 .برسم خودم خواسته به تا بازکنم و حرف سر و

 بود؟ چی اونه خواست+

 .مواد_

 ؟ نوعی چه+

 .هرویین_

 کردی؟ تهیه هم تو+

 :گفتم بهش. کرد سکوت و پایین انداخت و سرش

 آره؟ کردی تهیه هم تو. بده رو جوابم و کن نگام میزنم حرف باهات وقتی+

 .داد خوبی پولی پیشنهاد_

 چقدر؟+



 .میدم انعام دالر ۴۲۷۷ بهت بدی، حال بهم و باشه اصل جنسش که بار هر بود گفته بنیامین_

 .میشد وسوسه بود من جای هرکی خب

 پچ داری حروم پوالی اون با االن. دستمه کف زندگیت آمار بخوری، نداشتی چیزی که تو+

 میاری؟ بچه راست و

 .میخواد بچه دلش زنم. کنم چیکار آقا_

 ناال کردی خیال بعدشم!! اجدادش بودن خور حرام که برسه نسلی داد به خدا حرام؟ پول با+

 ی؟پادشاه

 .آقا شرمندتونم_

. .شرمندتونم میگی که داره ربطی چه من به منی؟ه شرمند چرا اسماعیل؟ ها من؟؟ه شرمند چرا+

.. مبگذری...میکنی نابودشون ها کاری کثافت این با داری که باش خانوادت و خودت شرمنده

 !کن تعریف جاسم ملک از.. بده ادامه خب

 ستورانر و کافه توی و من گاهی. میگرفت ارتباط باهام بار یک ای هفته کم کم اینکه بعدش_

 .میدادم بهش و جنس و میکرد دعوت

 کسی؟ به میداد یا میکرد استفاده خودش موادو+

 .بود گرفته دختره یه برای.. نمیکشم من..نه گفت میخوای، خودت برای گفتم بهش روز یه_

 

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# نکلی و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 و ستشرا...شد مشغول فکرم میگرفته، دختره یه برای و مواد جاسم ملک گفت اسماعیل وقتی

... زادبه خط روی رفتم گوشم سمت بردم و دستم... ملکی فائزه سمت به رفت ذهنم بخواید

 :گفتم بهش

 هماهنگ تهس مستقر قانونی پزشکی در که دکترمون با اآلن همین دیگه؟؟ و صحبتاش شنیدی»

 هداستفا مخدر از مقتول آیا که بدن بهمون و جوابش و کنن بررسی مجددا رو جنازه تا کن

 !«نه یا میکرده

 :گفت عظیمی اسماعیل

 میزنید؟ حرف خودتون با اینکه یا بودید؟ من با آقا_

 .باشید نداشته کاری چیزا این به.. بدید ادامه توضیحاتتون به شما+

 دعوتم ییعن ؛خونش رفتم و کرد اطمینان من به جاسم ملک کم کم میگفتم، داشتم بله.. چشم_

 .کرد

 خونه؟ آدرس+

 .بود حکیمیه متس_

 !بکش کوروکی! دقیق بنویس+

 در و بمش و زیر ها بچه به دادم بازجویی از بعد و نوشت و آدرس! بهش دادم قلم و کاغذ

 :گفتم اسماعیل به. بیارن

 میخواست؟ چی ازت دیگه جاسم ملک+

 کالن مالی پیشنهاد یه. کنه ردش مرز از بتونه که کنم پیدا آدم یه براش گفت بهم روز یک_

 وراون برم اون خرج با میتونم بخوام خودمم اگر بود گفته. میلیون ۲۷۷ حدود چیزی. داد بهم

 .مرز

 گفتی؟ چی تو+



 .نمیام گفتم_

 ؟ کردی پیدا براش رو کسی+

 .آقا نه_

 ردیک پیدا جاسم ملک برای که آدمی اون. کردی پیدا براش و یکنفر تو. میگی دروغ داری+ 

 .کنه رد مرز از و جاسم ملک میخواد امروز همین اتفاقا. تظرشهمن مشهد در االن

 !نمیگم دروغ عباس حضرت به_

 :گفتم میز روی کوبیدم مُشت با و باال بردم و صدام

 ماس میخوای!! المصب نخور عباس حضرت قسمِ دروغ به میگی، دروغ داری سگ مثل وقتی+

 بگم؟ بهت نهک ردش مرز از تا کردی پیدا براش که رو آدمی اون

 ...کردم غلط بگردم دورت آقا_

 :گفتم تهدید با بهش کردم درشت و چشام

 پروندت که کن کمک خودت به. متنفرم دروغ از من. باش صادق گفتم کار اول همون بهت+

 نه؟ یا گفتم. باشه سبک

 .شرمندتونم. گفتید بله_

 ؟ هستی طرف خودت مثل ولگاگ آدم یه با میکنی خیال چرا. میگی دروغ میکنی غلط پس+

 ...ام شرمنده_

 این بعدش گفتی، بهم و آدم اون اسم وقتی: »گفتم.. بهش دادم نوشتم و اسم یه کاغذ یه روی

 .«میکنی باز کاغذو

 .«بگو و آدم اون اسم فورا: »گفتم بهش گرفت و کاغذ

 :گفت

 .هست منوچهر اسمش_



 .کن باز و کاغذ+

 :گفت انداخت، من به نگاهی انداخت، بهش نگاهی کرد باز و کاغذ

 .میگم راست دیگه. میدونید و چیز همه شما نمیدونستم من ببخشید، آقا_

 ههم از ما بفهمه تا نوشتم و اسمش براش بیاره و منوچهر اسم اینکه از قبل کاغذ اون داخل

 سری یه عیلااسم البته. بدیم پرونده تشکیل تا کنیم بازجویی آوردیمش فقط و خبریم با چیز

 :گفتم بهش... خورد دردمون به که داشت ها ناگفته

 بودی؟ آشنا باهاش کردی؟ پیدا کجا از و منوچهر+ 

 :گفت...ترسیده بدجور بود معلوم

 که افتادم منوچهر یاد کنه ردم مرز از تا میخوام رو یکی من گفت جاسم ملک وقتی راستش_

 همچنان خب اما بود، شده زندانی کارها نهمی برای هم چندباری. بود چیزا همین کارش

 .میکرد معاش امرار اینطوری

 :زد بیسیم عبدالزهرا عاصف که بودم بازجویی وسط

 عبدالزهراء؟ عاصف/  عاکف _

 .داداش بگو+

 چیه؟ دستور. رسیده سوژه که داده خبر ۴۷۷۷_

 میتونه ات و کنه باز ژهسو برای و راه حتما.. نشه نزدیکش اصال. نکنه تحریکش بگو ۴۷۷۷ به+ 

 .کنه برطرف رو موانع

 هنگ جاهایی یه خودمم راستش! داریم تصمیمی چه نمیدونست چون.. کرد تعجب عاصف

 عاصف... میره پیش اینطور داره کاظم حاج چرا و میکنه داره کارو این هادی حاج چرا میکردم

 :گفت

 مطمئنی؟ آقا_



 !باش نداشته کاری شما+

 ه؟ردیف سمت اون_

 مونشمه تا منتظره دیشب از. هست حواسش اون.. صابر دست افته می..نباش طرف اون نگران+

 .اونجا برسن

 :گفتم اسماعیل به.. پرداختم بازجویی ادامه به شد، تموم عاصف و من ارتباط

 یگذاشت و کردی تهیه جاسم ملک برای تو بوده، فرودگاه پارکینگ داخل که ماشینی اون+

 درسته؟!! ودگاهفر پارکینگ

 .آقا نه_

 دروغ؟ بازم+

 .میگم راست مادرم جون به آقا_

 دیب من تحویل پرت و چرت میتونی داری دوست طور هر! باشه..نمیشی آدم تو اینکه مثل+

 مشخص دیگه دقیقه چند تا.. داره کره چقدر ماست مَن یک بفهمی تا میکنم آدمت جوری اما

 .تو و میدونم من اونوقت. میدی ما تحویل چاخان داری اینکه یا میگی راست تو که میشه

 :مگفت بهزاد، خط روی رفتم. سمتش رفتم شدم بلند صندلی روی از باال، زدم و آستینام

 شد؟ آماده کجایی؟؟ بهزاد،+

 .داخل میام دارم. هست آماده. حاجی بله_

 من به حاال» گفتم بهش صورتش نزدیک بردم و صورتم. میدیدم اسماعیل چهره در رو ترس

 .«میکنم آدمت میگی؟ دروغ

 دمش خیره صورتش به... میکرد جابجا صندلی روی و خودش هی و میلرزید دستاش وحشت از

 کنترل تمسیس پشت که ایزدی خانوم. بود نشسته پیشونیش روی عرق. میزنه پلک فقط دیدم

 .خطم ویر اومد میکرد، ترلکن رو متهم وضعیت حرارتی دوربین از وَ بود نشسته بازجویی اتاق
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 :گفت ایزدی خانوم

 اعصاب یبیمار دلیل به ممکنه.. شده تند قلبش ضربان... باال رفته استرسش شده، داغ بدنش»

 «.بگیرید فاصله ازش نظرم به. بده نشون واکنش لحظه هر روان و

 کی فقط صدا لرزش با و زور به میکردم، بازی عظیمی اسماعیل روان و روح با که همینطور

 :گفت کلمه

 ..میشم پدر دارم من.. بهم کن رحم عزیزت جون تورو کنی؟ چیکار میخوای.. کردم غلط آقا»

 .«زنم و من به کن رحم

 رهب گفتم میز روی گذاشت و تاپ لب. داخل اومد کرد باز رو باجویی اتاق درب بهزاد همزمان

 :گفتم اسماعیل به رفت، بهزاد. بیرون

.. میچرخی خودت دور عمرت آخر تا بخوری، چک دوتا چون.. نیستی زدن مالِ تو.. نترس»

 این هم حاال... دیده کابوس شبا ماه یک تا خورده هرکی چون.. بزنم بهت من که چکی اونم

 .«بزن (اینتر) رو دکمه

 گرفته هفرودگا امنیت و حراست از ها بچه قبل ساعت نیم حدود که فیلمی اون د،ز و اینتر کلیدِ

 !ببینه اسماعیل تا گذاشتیم و فیلم همون بودن،

 تاپ لب بعدش زدم استپ.. کرد هنگ دید وقتی. میداد نشون و اسماعیل دقیقا فیلم اون توی

 :گفتم بهش ..بستم و

 دیدی؟+

 :گفتم بهش. پایین انداخت و سرش



 جاسم ملک برای قبل، روز ۹۷ ساعت چرا میگی؟ دروغ انقدر که کنم چیکارت من اسماعیل،+

 فرودگاه؟ داخل گذاشتی بردی بلند شاسی ماشین

 بکشم؟ سیگار یه میشه.. کن رحم بهم. نگم دروغ میدم قول. کردم اشتباه آقا_

 :مگفت بهش... شد کبود دیدم...  صورتش به زدم محکم دونه یه و بستم و چشام لحظه یه

 لتحوی پرت و چرت دیگه. نمیخوری قسم الکی و مادرت جون هم دیگه. نمیگی دروغ دیگه+

 و ضبط و ثبت پرونده این داخل دادی انجام که کارهایی تموم. نمیزنی زررر دیگه. نمیدی من

 .بشنویم خودت زبون از فقط که اینجا بیارنت گفتم ها بچه به. شده مکتوب

 :گفتم.. میکرد نگام هزد وحشت فقط

 ریب بفرستم کنم تکمیل رو پرونده بعدش بشنوم، خودت زبون از تا هستی اینجا هم حاال+

 یکنمم تاکید دارم بگی، دروغ بخوای دیگه یکبار فقط هست، شاهد که خدایی همون به.. دادسرا

 ریجو یک علی والی به بشنوم، ازت دروغ کلمه یک دیگه یکبار فقط عظیمی، اسماعیل

 آخر تا که میکنم کاری پایین اومدی هم وقتی. پایین بیای دیگه سال برف با و بری که میزنمت

 .نه یا میکنم کارو این من ببین حاال! و خونت توالت حتی! بری خیز سینه رو جا همه عمرت

 بکشم؟ سیگار میشه. کنم چیکار نمیدونم. میترسم شما از من.. ببخشید آقا_

 دروغ هدیگ امیدوارم فقط! بیارن صبحونه و سیگار برات میگم بعدش یزنیم،م حرف اول... نه+

 .میبینی بد چون. ندی من تحویل

 رتونباو شاید. میسوخت اسماعیل حال به دلم من راستش والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 بآ لیوان یه اسماعیل برای. میسوخت دستم زیر متهمان حال به دلم گاهی چرا نمیدونم. نشه

 :گفتم آروم و دلسوزی با بهش خورد وقتی دستش، دادم ریختم

 مکک بهت قسم شرافتم به میکردی، همکاری بازجویی این در و بودی مرد اگر تو اسماعیل+ 

 اون و زن این با زدن الس و هیکل و قد در مرد بزرگی و شجاعت. نیستی مرد اما ؛میکردم

 ای هبچ اون برای دلم. نداری تو که هست شصداقت در شجاعتش! نیست کردن خالف و دختر



.. .هستی جوون تو! حیفه. زودتر کن جمع و خودت.. میسوزه بشی پدرش تو هست قرار که

 .خوددانی دیگه

 در همچنین وَ بازجویی اول جلسه در عظیمی اسماعیل والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 من که کرد اعتراف هم رو ای یگهد مسائل سری یه ۱۱۴۹ امن خانه در بازداشتش مدت طول

 .کنم نقل براتون ادامه در باید که هست تری مهم موضوعات چون. نمیپردازم بهش دیگه

 تاقا داخل که عاصف پیش باال رفتم خودم و دادم بهزاد تحویل پرونده تکمیل برای و متهم

 نگذاشته هم روی چشم که میشد روز دو حدود چون.. میکردم استراحت کمی باید.. بود من

 .کن بیدارم اومد جدیدی خبر میکنم، استراحت دوساعت گفتم عاصف به.. بودم

 «۱۱۴۹ امن خانه/روز همان صبح ۲ ساعت»

 رنگ پر بسیار چای یه.. شستم و روم و دست شدم بلند کردم، استراحت کمی اینکه از بعد

 اءعبدالزهر عاصف متس کردم و روم میکردم، فکر بودم نشسته که همینطور.. خوردم ریختم

 :گفتم میکرد، رسیدگی رو پرونده به مربوط امور داشت که

 داریم؟ چی جدید خبر مشهد از+

 سوراخه هم و هست مشهد های بچه از که هم ۴۷۷۷. هست ۴۷۷۷ چتر زیر فعال جاسم ملک_

 .باهامون میگیره ارتباط دقیقه ۹۷ هر خداروشکر.. میشناسه خوب رو ها سنبه

 چطوره؟ ارتباطات وضعیت+

 .میکنیم رصد و چیز همه لحظه به لحظه داریم. عالیه چیز همه_

 هماهنگید؟ مرز با+

 .بله_

 کردی؟ اقدامی چه بره پیش سوژه همراه آخر تا نتونه ۴۷۷۷ اگر+

 .کردم هماهنگ باهاشون. هستن مستقر مرز سمت ازعواملش دوتا یکی و رسول حاج _



 نای از میدی، کار گزارش و میزنی حرف من با داری وقتی گفتم تبه بار۴۷ اآلن تا! عاصف+

 با فرن یک اآلن که بدونم و تکلیفم من بزار!!!! نکن استفاده «دوتا یکی» مجهول مسخره لغت

 دوتا؟ یا هست رسول

 کنم؟ نوازشت میخوای. هستیا عصبی نمیخوای؟ ماساژ. چشم_

 .اهلل اال اله ال+

 :گفت خندید،

 .هستن رسول حاج با نفس تازه و مشتی ینیرو دوتا_
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 :گفت عاصف

 دص اآلن اون کنه؟ ترک و کشور زمینی مرز طریق از جاسم ملک بزاری میخوای واقعا عاکف_

 .هست اطالعات منبعِ تا

 :گفتم کردم نگاش

 .بگذریم. بخورم بازی میترسم. موندم خودمم ..دستور جور دو البته. تباالس از دستور+

 :گفت... میکنه نگام عاصف دیدم

 داریم؟ مشکلی یه _

 مشکلی؟ چه+

 وینیر های بچه با منطقه اون در ما برن، تایباد سمت از بخوان اگر اینا جان، عاکف ببین_

 گرانم،ن من. نکردیم کاری هنوز و نشدیم نگهماه هستن مستقر اونجا که سپاه برادران و انتظامی



 موارد سری یک برای اونجا معموال هم اطالعات وزارت های بچه. بزنن اینارو ممکنه چون

 !!هست ارتش دست منطقه اون از بخشی یه طرفی از!! دارن کمین

 :گفتم

 آخر؟ حرف+

! رهنگی صورت کاری موازی ارتش و اطالعات وزارت و سپاه بین وقتی یه که اینه آخر حرف_

 رهگیری داریم ما طرفی از.. اومده دخلشون بخورن هرکدومشون کمین به ها سوژه اگر چون

 .بدن قرار هدف رو ما های بچه وقت یه میترسم.. میکنیم

 یست،ن مشکلی و هست خودمون نهاد به مربوط که یکیشون.. تا سه هر با میشیم هماهنگ خب+

 سمت کدوم به ها سوژه نمیدونیم که اینه هست مهم ما برای ناآل که ای مسئله اما ؛.حله پس

 مسیر کدوم از که گفته بهت ۴۷۷۷ مگه بعدشم. هست بسته دستمون همین برای.. برن میخوان

 .میرن دارن

 تایباد سمت به که هستند مسیری در ظاهرا کرده، کد برامون رو چندخطی ۴۷۷۷ که اینطور_

 ضمنا،. میده نشون و موارد همین هم ما ای ماهواره های رهگیری وَ ما سیستمی های نقشه.. میره

 .زیاده دیدبانیمون منطقه اون در ما که کنم یادآوری اینم

 که بگو مبه اآلن !موافقم تو با. اینارو بزنن وقت یه که میترسم زیاد دیدبانی همین از منم خب+

 کردید؟ چک رو همیبر و جاسم ملک داره و هست منوچهر اسمش که یارو این خط

 .بله_

 چطوره؟ وضعیتش+

 .نداره ارتباط کسی با فعال_

 میشه؟ مگه+

 وضع کارت سیم مرتبه سه ساعت دو این طی. میکنیم کنترلش داریم اما!! اینطوره که فعال_

 .کرده



 چطوره؟ سایه نیروی وضعیت+

 .میره پیش درست داره فعال چیز همه.. ارتباطم در باهاش_

 .رسول حاج به کن موصل فوری+

 .چشم_

 .کردم کف تشنگی از بخورم بریز چای یه بعدشم،+

 !خوردی خودت برای ریختی یکی االن_

 :گفتم بهش میکردیم، شوخی باهم خیلی عاصف و من

 م؟میخور دارم رو تو حق مگه داره؟ ربطی تو به داری؟ چیکار تو.. بخورم چای میخواد دلم من+

 !تشنمه واقعا یعنی کردم، کف یتشنگ از میگم بهت وقتی

 :گفت خندید

 کف زیادی گوشتا به زدی صابون که شبی اون از معلومه ولی.. میریزم چای برات چشم،_

 .میکنیاااا

 برو! ارمد عطش خیلی! نیست وقتش اصال اآلن چون نکن باز رو شوخی سر..مسخره برو پاشو+

 آماده قهوه وبگ پایینی های همسایه به اینکه یا ..بیار بگیر چای فنجون یه اینکه یا آب لیوان یه

 .کنن

 میخوای؟ قلیون_

 کشیدم؟ قلیون کی من. بکش خجالت+

 .زدم تعارف_

 .ولرس حاج به کنن وصلم بگو ها بچه به ضمنا،. نریز مزه گفتم، بهت که کاری پی برو+

.. ولرس حاج به ننک وصل امن خط یه با و من تا کرد هماهنگ پایین طبقه های بچه با عاصف

 هدمش اداره از که هست ما اطالعاتی نیروهای از یکی رسول حاج.. کیه رسول حاج بگم بزارید



 یبعض در باشیم داشته پروژه افغانستان و ایران مرز سمت که مواقعی در رسول حاج.. بود

 متس در پسرانش از یکی !!میشناسه خوب رو منطقه چون... میکنیم استفاده اون از موارد

 ۴۱۲۱ الس در ریگی عبدالمالک تروریستی گروهک های تکفیری با درگیری یک طی سیستان

 هب انصارالفرقان تروریستی گروهک توسط ۴۱۲۲ درسال هم دخترش شوهر و رسید شهادت به

 .بگذریم. رسید شهادت به قنبرزهی جلیل سرکردگی

 ..شدیم لینک باهم و خط روی اومد رسول حاج

 :گفتم

 ما؟ زحمتای با میکنی چه چطوری؟.. سالم ولرس حاج+

 :گفت اقتدارش و صالبت از پر اما خسته، همیشه صدای باهمون

 خوشی؟ خوبی؟. عاکف حاج سالم_

 که ای ناخونده مهمونای جریان در جون، حاجی میگم.. پاتم خاک. رسول حاج بگردم دورت+

 دیگه؟ هستی سمتتون میان دارن

 .کِردِه توجیهُم دالزهراءعب عاصف سید آقا.. بله_

 های بچه اب باید.. برن هستن امرت تحت که نیروهایی دوتا یا برو، شخصا یا بکش، زحمت یه+

 هماهنگی دیگه چنددقیقه تا. برن راحت ما مهمونای بزارید! باشید هماهنگ تایباد مرز سمت

 مئنامط چون. کننن تراشی مانع و نخورید بر مشکل به وقت یک که میشه انجام اداریشم های

 ینکم منطقه اون کور نقاط بخصوص تایباد مرز در ارتش و اطالعات وزارت و سپاه های بچه

 .نزنن رو ما مهمونای وقت یه میخوام.. دارن

 نیستن؟ دشمن مگه کُنُم؟؟ ردشان گفتی!! سوال یه ولی.. امرم تحت من_

 تهنداش کاری دیگه چیزای به.. دهب انجامش گفتم من که کاری اون شما.. عزیزم... رسول حاج+

 جراییا مرحله وارد باال بسیار عمل دقتِ با.. نره یادت گفتم بهت که و موضوع اون فقط. باش

 .سمتتون میان دارن هم اونا.. بشید



 .مورد اون بوده چی میفهمید خودتون بعدا: نکته

 است مجاز .. کانال لینک درج با کپی ✅

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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. کردم باز و در رفتم شدم بلند... میزنه در یکی دیدم شد قطع رسول حاج با من ارتباط وقتی

 :گفتم بگه، چیزی رفت تا. شد اتاق وارد... بود در پشت میثم

 گهماهن مرزبانی با بگو.. مشهد اداره با کن هماهنگی برو ولا بزنی، و حرفت اینکه از قبل»

 داخل از یواشکی دارن هامون سوژه میبینی وقت یه چون. مرز اونور به سوژه رفتن برای باشن

 به میبندن ببینن اینارو هرجا ارتش و سپاه و اطالعات وزارت های بچه بعد میرن ها دره و کوه

 .«باشن هماهنگ جاها بقیه با تا مشهد اداره برای تبفرس کن فکس هم رو ش نامه. رگبار

 :گفت.. اتاقم برگشت عاصف همراه بعد ربع یک و رفت میثم

 .شد هماهنگ مشهد ستاد با حاجی_

 باال؟ بودی اومده که داشتی چیکار و چیشده بگو حاال خب. ممنونم+

 ملک که دومی شخص داشتیم، که اطالعاتی و فنی های رهگیری با ما عاکف، آقا راستش _

 پیداش و زدیم و ردش منوچهر خط طریق از بگیره، تحویل منوچهر از هست قرار و جاسم

 .کردیم

 !افتادیااا راه دیگه.. میثم آقا اهلل بارک+

 ..میدیم پس درس. آقا میکنم خواهش_



 !و ادامش بگو.. خب+

 ملک هست قرار که دومی نفر. گرفت ارتباط دومی شخص اون با منوچهر قبل دقیقه چند_

 پایگاه زا چندکیلومتر که هایی کوه از یکی زیر تایباد والیت حوالی بگیره تحویل رو جاسم

 نفر اب منوچهر قبل چنددقیقه همین.. مهموناست منتظر و هست مستقر داره فاصله ما مرزی های

 همون در داریم سراغ گیرنده تحویل از که سبزی و روشن چراغ آخرین. گرفت ارتباط دوم

 .هست منطقه

 و دور چون. بود کار بهترین رسید ذهنم به لحظه اون در که طرحی... کردم تامل رو لحظاتی

 .بود ها ناهماهنگی و عجیب اتفاقات از پر من بر

 وتاد دو یه... کنه کمکم عباسش حق به تا البنین ام خانوم به شدم متوسل دقیقه یک حدود

 :گفتم بود جوابم منتظر که میثم به وَ کردم ساده چهارتای

 بفرستی؟ من برای رو دوم نفر اون جغرافیایی و مکانی دقیق موقعیت میتونی+

 .کمی میبره زمان ولی.. میشه بله_

 ،کردم درشت موضوع بودن مهم العاده فوق وَ قسمت این روی حساسیتم نشونه به و چشمام

 :گفتم

 ...که میدونی میثم+ 

 .مشتمونه توی. خال وسط میزنم دقیق... عاکف آقا باشه جمع خیالتون_

 !بکاری گل همیشه مثل تا منتظرم. پسر میکنی چه ببینم برو+

 .چشم_

 میخوای؟ زمان چقدر+

 ..ساعت نیم تا دقیقه، بیست_

 .ربع یک فقط..نه+



 .آقاعاکف_

 !ربع یک فقط.. برو گفتم... میثم+

 عیتموق و بزنم و ردشون راحت بتونم شاءاهلل ان بگیرن ارتباط باهم هست قرار چون.. چشم_

 .کنم اعالم رو قطعی و دقیق

 .کن عجله پس+

 :گفتم بهش و کردم باهاش مزاحی یه. میز کنار اومد قهوه و چای با هم عاصف و رفت میثم

 ...هم پای به پسرم و تو بشید خوشبخت شاءاهلل ان.. گلم عروس ممنونم+

 :گفت خندید

 یایم صبحونه برای که اوقات گاهی. هستید دیگه هم نامزد عاکف آقا با تو یگهم همیشه مادرم_

 .اومده نامزدت شو بلند میگه و میکنه بیدارم میاد باشم خواب اگر خونمون،

 :گفتم خندیدم

 !میایم هم به خیلی.. همیم شبیه خیلی ما.. عشقم ممنونم+

 خوردم رو چای از کمی! امور ریپیگی برای سیستمش پشت نشست رفت و زد ای قهقه عاصف

 .رفتگ برام بود مرز نزدیک که و صابر امن خط یه با. بگیر و صابر گفتم عاصف به بعدش

 گردان از ییک فرمانده پدرش. بود افغانی جوان یک صابر.. کنم معرفیش براتون و صابر بزارید

 مومت. میکرد اطالعاتی کارهای افغانستان خاک در ما برای صابر. بود سوریه در فاطمیون های

 ستشد کف عین رو افغانستان مختلف های والیت و افغانستان های بیابون و ها دشت و ها کوه

 دشت و ها کوه و مناطق از خیلی با همین برای بود، چوپانی کارش ۲۰ سال تا چون. میشناخت

 .بود آشنا افغانستان های

 متوجه خودتون ادامه در که داشتم یبزرگ هدف یک هم کنار در ها مهره این چیدن با من

 :گفتم بهش. خطم روی اومد صابر وقتی. میشید

 میاد؟ خوب من صدای چطوری؟..سالم صابر+



 :گفت افغانی لهجه باهمون

 .دارم رو صداتون.. ها... عاکف حَجی سالم_

 که یوعموض همون بابت نه؟ یا میتونی.. برامون کنی شیطنت خرده یه میخوام صابرجان میگم+

 .دادیم بهت و خبرش دیشب از

 .هستم شما درخدمت من حاجی_

 کجایی؟ دقیقا+

 .تایبَد کیلومتری ۴۷ عبدالزهرا، عاصف آقَ دستور طبق_

 تویوتا؟ یا داری موتور اآلن+

 .دارم موتور_

 ده مونه فعال.. راهته سر که میفرستم برات رو منطقه یه مختصات و نقشه دیگه ربع یک تا+

 بعد. متشس میری برات فرستادیم وقتی. نخور تکان و بمون گفت بهت عاصف که تریکیلوم

 !بدی انجام باید کاری چه میگم بهت مرحله اون از

 .جمع خیالتون.. چشم_

 :دادم جواب... اومد در صدا به اتاقم تلفن

 ...جانم+

 میثمم_

 شد؟ آماده+ 

 .کن چک و سیستمت. حاجی بله_

 .بزاری درجریان رو ما کرد، تغییر موقعیت اگر که باشه حواست لطفا+

 گوشی دبو دستم تلفن که همونطور. فرستاده برام چیزارو همه دقیق دیدم کردم چک و سیستم

 :گفتم و عاصف به دادم رو



 .«صابر برای بفرسته رو منطقه مختصات کن توجیهش و میثم»

 .صابر برای بفرسته رو همنطق مختصات بعدش شد قرار کرد، توجیه و میثم عاصف،
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 .«شد دریافت جغرافیایی موقعیت: »من به داد صابرپیام بعد چنددقیقه

 :گفتم... دادم جواب... گرفت تماس صابر بعد دقیقه ۱۲ حدود

 رسیدی؟ صابر+

 .اینجا نیست کسی ولی.. بله_

 ..ببینم وایسا+

 جاسم ملک سته قرار که دومی نفر با چقدر صابر ببین سیستمت پشت بشین: »گفتم عاصف به

 .«داره فاصله بگیره تحویل منوچهر از و

 در که ممیث به بود گوشش روی بیسیمی هدفون که همونطور و سیستمش پشت رفت عاصف

 :گفت بود اول طبقه

 ست،ه موضوع این پشتیبانی مسئول که آرمین یا خودت النا همین! میگم چی کن دقت میثم»

 دومیه، ناو به بده تحویل رو جاسم ملک میخواد که منوچهر ببینید کنید بررسی کدومتون یه

 .«داره فاصله گیرنده تحویل اون با چقدر ما طرف از صابر

 :گفت میثم گذشت، دقیقه یک حدود

 ..کیلومتر دو حدود+

 :گفتم برصا به پریدم جام از



 و؟ من صدای داری صابر+

 .عاکف آقا بله_

 و سیرم همین باید تو که بگم بهت فقط!! کنی چیکار میخوای نمیدونم من جان، داداش ببین+

 خالصه. برو بری اجنه با میخوای.. بکن بکنی االرض طی میخوای حاال.. بری دیگه کیلومتر دو

 هک حرمت مدافع شهید داداش روح به تورو که اینه میخوام ازت که چیزی تنها.. نمیدونم من

 کیلومتر ۹ برسون رو خودت دیگه ساعت نیم از کمتر تا فقط نیومده، سوریه از جنازش هنوز

 .نداریماااا وقت اصال! مسیر همین ادامه یعنی ؛.تر طرف اون

 .میدم ادامه االن چشم_

 نطقهم تصویر وقتی. کردیم رسیبر و نظر مورد موقعیت ای ماهوارهه نقش طریق از عاصف با

... و تپه زا پر.. بود سختی مسیر خیلی انصافا. هست واویالیی چه دیدم باال، اومد مانیتور روی

 .داد پیام صابر بعد دقیقه پنج و سی حدود. بود ناهمواری مسیر خالصه

 :صابر پیام متن

 .«اینجا برسم تا شد کنده قبرم ولی. شد رویت دوم نفر»

 :دادام مپیا بهش

 ورترد جایی یه! کن حذفش عملیات میدان از موقتا نکن، ساقطش هستی از! سمتش برو فورا»

 .«فقط باش مواظب. نزنه عرررر برات که ببند خوب و دهنش. ببندش فعلی مکان از

 :گفتم عاصف به

 گیرهب و جاسم ملک میخواد که دومی نفر موقعیت با جاسم ملک و منوچهر ببین کن بررسی+

 سرهیک و کارش میخواد و هست دوم نفر نزدیک صابر چون. دارن فاصله چقدر مرز اونور ببره

 .کنه

 :گفت... کنه بررسی تا کشید طول ای دقیقه یک

 .شدن متوقف جا یه فعال_



 :گفتم داد جواب وقتی. گرفتم ارتباط رسول حاج با امن، خط یک با

 .کن وضعیت اعالم فورا. پیرمرد سالم+

 های نالسیگ اینجا. بگم بهت باید و مهم نکته یه اما نیست، نگرانی جای چیزخوبه، همه. مسال_

 !داریم مزاحم

 !بده توضیح بیشتر+

 .هست کُند ما ارتباطی خطوط_

 میبینی؟ چی بگو بهم کن، بررسی رو جا همه چشمات با+

 ام میکنن خیال اونا. مداری اشراف بهشون ما. رسیدن مهمونا که میبینم دارم قلعه باالی از_

 دقیقه یک حدود اما ؛میرن راحت خیال با ها دره الی به ال از دارن همین برای. اونارو نمیبینم

 .نشستند و شدن ساکن فعال که میشه ای

 .یاعلی فعال. باشه حواستون گرم شما دم+

 :داد پیام مجددا صابر بعد چنددقیقه

 .«جایی به بستمش بزنید، رو بعدی تیک»

 :گفتم داد که جواب زدم، زنگ بهش

 !شو کنسا دیگه موقعیت یه روی برو برسن بهت اینکه از قبل تا. صابر حاللت شیرمادرت+ 

 .چشم_

 زدی؟ و گوشیش+

 .رو اسلحه هم زدم، رو گوشی هم. آره_

 ،ضمنا! و خودت نکن سنگین! داری رو طوالنی راه باشه حواست فقط داداشم، بسیارعالی+

 !بخون برام داشته تماس دومی نفر که رو ای شماره آخرین

 :گفتم عبدالزهراء، سیدعاصف به دادم و نوشتم منم خوند، رو شماره



 نه؟ یا هست منوچهر شماره ببین کن بررسی+

 در مدو نفر با که هست منوچهر شماره که شد تایید سیستم طریق از و کرد بررسی عاصف

 :گفتم صابر به.بود ارتباط

 نم برای اآلن که آخر شماره همون به! بستیش االن که دومی نفر همون گوشی با رجان،صاب+

! تو سمت نیاد خودش بده پیام بهش! هست منوچهر نام به شخصی شماره اون! بده پیام خوندی

 اون چون! براش ننویس و جاسم ملک اسم! سمتت به بیاد بفرسته و جاسم ملک فقط کن تاکید

 بگو فقط !میخوره شکست عملیات و میکنه شک بفهمه اگر! میدونی و اسمش تو که بفهمه نباید

 تاکید !نیستی اصلی نفر تو که میفهمه بیاد خودش منوچهر چون! بیاد بفرست برام و مهمون

 .رستهبف رو ملک که بده تکون دست براش دور فاصله از منوچهر، به پیامکت از بعد میکنم

 ویت خطم روی اومد میثم همزمان میزدم، حرف صابر با تمداش و بود دستم گوشی که همینطور

 :گفت گوشم

 .«باشه حواسش بگید صابر به.. بهش نزدیکن.. سمتش میرن دارن صابر مهمونای»

 آخرین از یدقایق. بده خبر بهم شدن رویت محض به گفتم بهش. رسوندم صابر به و میثم پیغام

 :تگف عاصف گذشت، بودن شده پخش نظر وردم منطقه سطح در که عواملون با ما ارتباطات

 !«ندارن حرکتی اصال. شدن ثابت مجددا جاسم ملک منوچهرو. ببین و سیستمت عاکف»

 اون جای زده و خودش صابرکه موقعیت سمت به بود گفته میثم.کردم تعجب عاصف ازحرف

 که میدترس.اینطورمیگفت عاصف ازطرفی.هستند حرکت در جاسم ملکه گیرند تحویل آدم

 .باشه افتاده صابراتفاقی برای نکنه
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 :گفت!! میز روی کوبید مشت با عاصف هویی یه بعد چندلحظه

 «شد؟ قطع چرا ارتباطمون...شانس این بر لعنت.. من بر وااااای ای»

 زدم در. ولا طبقه سمت پایین رفتم شدم بلند بالفاصله نکردم، عطلم گفت اینطور که عاصف

 :گفتم. میثم و آرمین سمت رفتم فورا کردن باز درو ها بچه

 خبره؟ چه اینجا معلومه شده؟ قطع باال ارتباط چرا+

 :گفت آرمین

 .شد قطع اآلن هم ما برای چون. میکنم بررسی دارم.. حاجی نمیدونم_

 نداریم؟ مخابراتی و ای شبکه پوشش منطقه ونا سطح در ما مگه+

 ایه قلعه که ای منطقه اون چندکیلومتریِ از اگر البته.. شده مرگش چه نمیدونم ولی. داریم_

 .انستانافغ خاک در میرن دیگه چون نداریم، پوشش دیگه ما بشن خارج هستند مستقر مرزبانی

 .شده چی ببین کن بررسی فورا خب+

 :گفت کنارم مداو افشار خانوم

 براتون؟ بگیرم و صابر_

 خوایم،نمی تلفنی ارتباط االن ما.. بهش باشن رسیده ممکنه.. نیست صالح به اصال چون.. نه+

 .ربگی برام و رسول حاج ولی.. کنیم رهگیری فنی طور به سیستم طریق از میخوایم االن

 عقط و صابر استرس و دممیز قدم اتاق دور و بود گوشم روی بیسیمی هدفون که همونطور

 :خطم روی اومد رسول حاج داشتم، رو ای شبکه پوشش شدن

 عاکف؟ چیشده _

 کجان؟ میبینی؟ چی+

 ..شدن خارج ما دید از_



 ات کنم حفظ و آرامشم کردم سعی.. بشه اینطور هویی یه میشد مگه آخه.. کردم هنگ واقعا

 گرفتم، بود میزش روی میثم جلوی که رو تلفن گوشی.. بودم صابر نگران.. بگیرم تصمیم درست

 :گفتم.. داد جواب.. بود اتاقم توی که عاصف به شد وصل. زدم و یک دکمه

 .کن بررسی و ۴۷۷۷ وضعیت فوری خیلی اآلن همین عاصف+

 .چشم_

 .من خط روی بیارش اصال+

 .«بگیرم ارتباط ۴۷۷۷ با نمیتونیم» میگه عاصف دیدم گذشت ای چنددقیقه

 شپوش نه بود، دسترس در صابر نه. بود شده قطع ها دسترسیه هم. میشد خراب اشتد کلم

 دسترس در بود عهدش به منوچهر و جاسم رهگیری و تعقیب که ۴۷۷۷ نه داشتیم، ای شبکه

 نزدیک نبود صالح به وَ نداشتن دیداری موقعیت دیگه هم هاش بچه و رسول طرفی از. بود

 .بود شده قطع هم ما سیستمی های رهگیری متمو طرفی از... بشن ها سوژه

 بر ناب طرفی از. داشتیم باگ چون! نبود عجیب خیلی من برای عملیات وسط اونم اتفاق این

 چون نم،ک استفاده مشهد اداره های بچه از این از بیشتر نمیخواستم امنیتی مالحظات از خیلی

 گرفتم ارتباط. بود ۴۷۷۷ه سای شانسمون تنها. داشت رو خودش های پیچیدگی پرونده این

 .باهاش

 انتهر در ما امید تنها. گفتم کم بگم شجاعتش از چی هر که زنی. بود خانوم یک ۴۷۷۷ه سای

 که ۴۷۷۷ه سای. بود شیرزن که ساله ۱۱ زنی. بود رنجر پا یه خودش برای که زنی. بود اون به

 مشهد بره فرستادیمش اینجا از مستقیما که بود تهران ستاد کارمند کنم، معرفیش براتون میخوام

 و زندگی ها سال هم دلیلش.. میشناخت رو مناطق اون دستش کف مثل.. ماموریت این برای

 منطقه اون کردن رو و زیر کالم، یک در! بود منطقه اون در اطالعاتی مهم های دوره دیدن

 !بود خوراکش



 دموکرات کومله های تروریست با درگیری در ۲۱ سال که بود ما اداره نیروهای از هم همسرش

 ساکت زنی ۴۷۷۷ه سای!! میشه نخاع قطع کمرش به ترکش اثابت بخاطر مرزی مناطق از یکی در

 !عمل پر و پرتوان ولی بود،

 پاکستان در ها مدت. بود دیده چریکی های آموزش فقط چندسال بود، ۴۷۷۷ سایه که زن این

 پسر یه! بود کاربلد ولی نداشت، هم ای قواره و قد. داد جامان اطالعاتی کارهای ایران برای

 داره مدید !!خطش روی رفتم امن خط یک با و شد قرار بر تماس فورا. بود شُبِیر اسمش داشت

 :گفتم... بود وفا مستعارش اسم. میزنه نفس نفس

 داری؟ واضح و من صدای ؟ وفا خانومِ سالم+ 

 صالبت، از پر همچنان اما هست، رنج و سختی در رقغ صاحبش میداد نشون که صدایی با

 :داد جواب

 .برادرم خداقوت. سالم_

 ؟پُرِه یا خالیه دستت. شده قطع تهران از ما سیستمی های دسترسی تموم.. نگرانم وفا،+

 .پره دستم. جمع خیالتون اما! میزدم حدس_

 :گفتم کشیدم، راحتی نفس

 شریحت لطفا چطوره؟ اونجا وضعیت. بده سالمتی همسرت هب خدا. داره نگه برات و بچت خدا+

 .کن

 برن که ها سوژه برای میده تکان دست داره که میبینم رو یکی دور از. کرده کمین ۴۷۷۷_

 .سمتش

 :گفت داد ادامه. میره پیش نقشه طبق داره وَ سالمه، هم صابر کردم خداروشکر دلم توی

 .«هست بزن بزن ها سوژه بین»



 حداقل تا ن،افغانستا_ایران مرز بین یعنی ؛بودم عملیات وسط میخواست دلم فقط... گفتمن چیزی

 هیچکسی هب نتونستیم ولی گذشت ساعتی نیم. کنم هدایت رو عملیات میدان نزدیک از میتونستم

 :گفت دید و من تا. میزنه حرف تلفن با داره عاصف دیدم.. باال رفتم.. بشیم وصل

 .«هشد وصل بگو بهش.. باال میاد داره عاکف آقا گفته.. زده زنگ پایین از میثم االن همین»

 :گفتم داد، که جواب.. گرفتم رو ۴۷۷۷ فورا

 !!و من صدای داری. کجایی ۴۷۷۷+

 !!میشه وصل و قطع صداتون_

 ؟!و من صدای داری االن+

 .ضعیفه خیلی ولی بله_

 چطوره؟ گیرنده تحویل وضعیت میبینی؟ چی+

 ذکرمنبع با فقط کپی ✅

✅ @kheymegahevelayat 
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 :گفت هست، چطور گیرنده تحویل وضعیت و میبینی چی گفتم ۴۷۷۷ به وقتی

 .هرندگی تحویل سمت میره داره ها سوژه از یکی االنم. داشتن لفظی مشاجره کمی ها سوژه_

 اما داشتن، نظر زیر و موارده هم هردوتاشون بود، وفا خانوم که ۴۷۷۷ه سای هم وَ ۴۷۷۷ هم

 دمونخو عامل بگیره تحویل و جاسم ملک هست قرار که کسی اون نمیدونستن کدومشون هیچ

 !صابر یعنی هست،



 که موبایلی دیدم میزدم حرف ۴۷۷۷ با داشتم و بود گوشم روی بیسیمی هدفون که همینطور

 ...اومد در پیامکش دریافت صدای بود داخلش امن خط

 :داد پیام... بود صابر

 .«داریم فاصله متر ۴۷۷ ..سمتم میاد داره»

 :بهش دادم پیام و کردم خداروشکر

. جدید گوشی و دوم امن خط روی برو.کن نابود گوشیتم. کن عوض حاال و کارتت سیم»

 .«کن سایلنتش. نیار در اصال کن جاساز لباست توی زدی یارو اون از که موبایلی

 :گفتم دادم ادامه ۴۷۷۷ با حرفام به بعدش

 ستهب کَت بعدشم.. دستگیری برای منوچهر سراغ میری.. میگم چی ببین کن گوش خوب+

 .مونی می تهران از بعدی دستور منتظر و مشهد اداره میبریش

 .«ساعت درهمین. »الساعه. «نممیک اطاعت» طاعةً و «شنیدم» سَمعاً. چشم_

 :گفتم داد که جواب... رسول حاج با گرفتم تماس... شد قطع ۴۷۷۷ با ارتباطم

 .میگم چی لطفا کن توجه رسول حاج+

 .عاکف بگو_

 فظح با.. بفرستند برات رو شما تیررس حوالی درهمون ای نقطه یه مختصات ها بچه میگم+

 دستگیر ور کرده ساکتش صابر که رو اونی... صابر تظاران موقعیت سراغ برید امنیتی شرایط

 .منتظرن ها بچه مشهد اداره کنید منتقلش کنید

 .عاکف آقا چشم_

 .راهت بدرقه الزمان صاحب آقا دعای. حاجی برو. چشمات فدای+

 :دادم پیام (وفا خانومِ ) ۴۷۷۷ سایه به



 من به رسیدی، هم وقتی. بده هادام شده محول بهت که کاری همون به مشهد ستاد درب تا»

 !«کنم اعالم و ماموریتت پایان تا بده خبر

 ...«خبر چه تهران از اما»

 رصد تحت اشدید عزتی افشین. بدم توضیح براتون تهران اتفاقات از کمی و تهران به برگردیم

 دنبال دیداش. میکردیم کنترل رو عزتی افشین ارتباطات تموم. بود من تیم اطالعاتیِ_ امنیتی

 .بودم باگ اون کردن پیدا

 جمع هم دور اول طبقه در رو پرونده این با مرتبط تیم اعضای تموم ۱۱۴۹ امن خونه داخل

 :گفتم بدم اضافی توضیح اینکه بدون.. کردم

 رنمیا و غیرکاریشون های گوشی ورود از بعد خونه این نیروهای تمامی بعد به لحظه این از»

 دارها یا میدم شخصا یا شد وارد گوشیتون به هم خسارتی هر.. من اتاق ماکروفر داخل میزارن

 .«افته نمی گوشیتون برای اتفاقی که باشه جمع خیالتون البته. میکنه محول

 بود این برای من اینکار دلیل.. بودن شده متوجه خودشون طبیعتا خب اما ؛.نگفتن چیزی ها بچه

 داره ورچط نمیدونستم چون. بشه جلوگیری هم فتگوگ و فعال زمان غیر در گوشی شنود از که

 .میره لو ۱۱۴۹ در ما های نقشه

 های آبادی از یکی به رسونده و جاسم ملک که داد خبر بهمون صابر بعد ساعت ۹۱ حدودا

 .شده مستقر اونجا در وَ افغانستان

 .دادیم قرار سایه افغانستان های والیت از یکی آبادی به ورود زمان از صابر برای

 از بعد. بود مستقر افغانستان در که بود داریوش اسم به خودمون های بچه از یکی صابر سایه

 .شد اعالم تهران از من توسط هم صابر ماموریت پایان رسوند، و جاسم ملک صابر اینکه

 مجاس ملک. بود رسیده مقصدش به چون نداشت، نیاز صابر به دیگه جاسم ملک طبیعتا

 رویسس عامل بلکه نبوده، منوچهر رفیق کرده رد افغانستان مرز از و این که یکس نمیدونست

 وطمرب پروژه روی میکنیم و کردیم ها جاسوس از خیلی با ما که کاری. بوده ایران اطالعاتی

 .شد اجرا هم جاسم ملک به



 تونابر و داریوش جناب بزارید. شد صابر جایگزین رهگیری های فعالیت ادامه برای داریوش

 ...کنم معرفی

 ورزیده و هیکلی و تنومند. وزن کیلو ۴۷۷ با بود قدش متر ۹ که بود ساله ۱۲ مردی داریوش

 آموزش مرزی برون های عملیات و ها ماموریت برای رو امنیتی و اطالعاتی مهم های دوره. بود

 ۴۱۲۲ در هک داشت اسراییل به ماموریت یه حتی. داشت باالیی بسیار کاری تجربه. بود دیده

 .برگشت سالمت به خداروشکر و بود اونجا روز ۹۱ مدت به

 .ردمک انتخاب افغانستان مأموریت برای کاظم، حاج وَ هادی حاج تایید وَ مشورت با و داریوش

 داخل تمگذاش گرفتم رو داریوش با ارتباط به مربوط کارت سیم کردم باز رو صندوق گاو درب

 و داریوش که ای منطقه وَ ساعت اون در افغانستان هوای و بآ وضعیت اول.. چهارم موبایل

 :یامپ متن... دادم پیام بهش بعد دادم، قرار ارزیابی و بررسی مورد داشتن حضور جاسم ملک

 .«رمپس نخوری سرما باش مواظب. نشه خیس وقتی یه تا چتر زیر بگیر خوب رو ها وسیله»

 :داریوش به انحرافی پیام این گشایی رمز

 ول که باش هم مواظب خودت، اطالعاتی چتر زیر بگیر خوب بعد به اینجا از رو جاسم ملک»

 .«مرز اونور نری

 :بود این کردم دریافت داریوش طرف از که پاسخی

 امن خونه همون یعنی خونه از منظور.« ندارم مشکلی دیگه. خونه رسیدم. چشم. پدر سالم»

 .جاسم ملک شدن مستقر محل مشرف

 .شد صابر جایگزین که داریوش از ماین
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 فعاص نیست، مشکلی که شد جمع خیالم و کردم چک رو کارها تموم وقتی ۹۹ ساعت شب یه

 گرفتم میمتص. شهبا داشته کنترل تحت چیزو همه من غیاب در و ها بچه سر باالی بمونه گفتم و

 هم نبود، وقت هم چون روز؟؟ ۴۷ حدود از بعد چرا حاال... خونه برم روز ۴۷ حدود از بعد

 همسرم ودنب صالح به افتاد جاسم ملک و فائزه خونه توی عاصف و من برای که اتفاقاتی از بعد

 منم هک تمینداخ راه واویالیی حسین یک میفهمید اگر چون. ببینه وضع اون با و من و بفهمه

 .نداشتم و زنانش اعتراضات حوصله

 سبرعک شب اون .خریدم رز گل دسته یه همسرم برای منزل مسیر در و بیرون زدم امن خونه از

 اون تا خانومم چرا که کردم تعجب. خونه میرم دارم که همسرم به نزدم زنگ اصال همیشه

 تماس ۹۴ ساعت بر و دور شهم چون. نه یا خونه میرم آیا که بود نزده زنگ شب از ساعت

 .مادرش یا مادرم خونه بره نمیرم اگر که نه، یا خونه میرم شب پرسیدمی و گرفتمی

 برقا دیدم کردم باز که رو خونه در. بود شده ۹۱ حدود ساعت خونه، رسیدم وقتی شب اون

 بودم انتهر در که زمانی برای حداقل بامن، هماهنگی بدون خانومم آخه. کردم تعجب. خاموشه

. خوابهب شب از تایم اون در بود خونه اگر نداشت سابقه اصال هم طرفی از. بره جایی بود محال

 .۹۱ ساعت برسه چه بود شب سر تازه صبح ۴ ساعت ما خونه چون

 چیزیهر... و چکمه و کتونی و کفش دیدم کفشی، جایِ فایل داخل بزارم و کفشام که شدم خم

 یا مونیمه وَ بود خونه یعنی پس. هست فایل اون داخل میشد طمهفا رفتن بیرون به متعلق که

 !نبود مادرش خونه

 ورش دلم لحظه یه. نیست خبری که پذیرایی و هال داخل دیدم زدم برقارو. برام بود عجیب

 این لیلد. نشه احساس خطری وقت یه تا کردم بررسی رو اطرافم ثانیه صدم از کمتر در.. افتاد

 سمت مرفت. بود زندگیم موقعیت و خونه رفتن لو و قبلی ترورهای خاطرب حساسیت، و فکر

 :گفتم آوردم می در و کُتم داشتم که همینطور. اُپن روی گذاشتم و گل و آشپزخونه

 جواب برای میخوای شب رمز نکنه نه؟ یا خونه هستی اصال خوردی؟ جا کجا خونه، صاب»

 .«دادن



 با. منشنید اماجوابی زدم در به چندتا آروم خیلی ابمونخو اتاق سمت رفتم. نیومد صدایی اما

 رفته و ودب خسته خیلی خونه رسید وقتی و بوده بیرون دوستانش با خانومم شاید گفتم خودم

 کشیده دراز تخت روی فاطمه دیدم کردم روشن و برق کردم باز و اتاق درب ..خوابیده

 اب نیومد، دلم اما کنم صداش استمخو. بود کمد داخل که هایی عروسک سمت کرده صورتشم

... اومد اطمهف صدای بیرون، بیام که میکردم خاموش و اتاق برق داشتم. بخوابه بزار گفتم خودم

 :گفت

 .کن خاموش و برق_

 :گفتم

 ...نمیگیری تحویل اما بیداری تو..مقام واال سالم... به به+

 ...محسن کن خاموش و برق گفتم_

 !!؟؟ عزیزم نمیدی و جوابم میکنم صدات همه این چرا ..میکنم خاموش چشم+

 .کن خاموش و اتاق برق_

 تادهایس که همونطور. بسته بند چشم با و چشماش دیدم و تخت سمت رفتم نکردم، خاموش

 :گفتم میکردم، نگاه خانومم به داشتم و بودم

 نیست؟ خوب حالت! شده؟ چیزی. بخوابی شب وقت این نداشته سابقه+

 :گفت تلخی اوقات با

 برات؟ مهمه_

 :گفتم آروم خیلی

 چیه؟ منظورت چی؟ یعنی فاطمه؟ و حرفات نمیفهمم+

 .اصال کن ولش. هیچچی_



 عنایم! همین نه؟ یا شده چیزی پرسیدم فقط. نگفتم چیزی که من ناراحتی؟ چرا عزیزم خب+

 .فهممنمی و رفتارت این

 :گفت باال برد کمی و صداش

 برات؟ مهمه.. پرسیدم واضح خیلی_

 چیه؟ اآلنت رفتار این دلیل ولی. مهمه که بله+

 .مشخصه آره_

 های عکس به.. نشستم و تخت کنار گذاشتمش خودم سمت کشیدم گرفتم و آرایش میز صندلی

... داختمان نگاهی بود... و تفریح و جنگل و دریا و عروسی به مربوط که فاطمه و خودم ای آتلیه

 ...خوردم و بود کمتر کارم که روزهایی حسرت

 :گفتم فاطمه به

 ببینمت؟ نمیکنی باز و بندت چشم+

 .میکنه اذیت و چشمام زیاده لوستر داخل های چراغ نور.. ندارم دوست.. نمیخوام_

 که ودمب داده عادتت و بودم داده یاد بهت بعدشم میکنه؟ اذیتت اآلن نمیکرد؛ اذیت قبال... آها+

 .بخوابی هم روشنایی با نیازه گاهی

 امنیتیه فلسف من برای لطفا خونه، اومدی روز ۴۷ از بعد!! حرفارو این لطفا کن تمومش محسن_

 تموم. خستم. دارم درد سر. حالم بی االنم. ندارم چیزارو این حوصله اصال دیگه چون نباف

 وشحالمخ خداحافظی هی با بعدشم کن خاموش برقارو لطفا. بخوابم میخوام فقط... میکنه درد تنم

 .کن

 خودتی؟ واقعا.. زهرا فاطمه کردنه صحبت طرز چه این+

 .خودممم..بله_

 !دکتر ببرمت بپوش و لباست شو بلند نیست خوب حالت اگر خب+



 !!!همیشگیه. میشم خوب. نیست نیازی_

 همیشگیه؟ چییی؟؟+

 !بله_

 حاال؟ تا کی از+

 ور پتو داشت که همزمانی. صورتش روی شیدک و پتوش و برداشت و بندش چشم فاطمه

 ونچ فهمیدم شدم، خیره دید، و من لحظه یه که بازش نیمه چشمای به صورتش روی میکشید

 :گفتم بهش.. شده قرمز چشماش کرده گریه

 .شده قرمز چشمات چرا+

 !کرد سکوت

 :گفتم

 زهرا؟ فاطمه کردی گریه+
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 :گفت فاطمه

 میک یه بزار.. کن درک میکنم التماست لطفا، خواهشا،. نیست خوب حالم واقعا من محسن،_

 .میریزی هم به و من اعصاب داری دیگه. کنم استراحت

 خریده هک گلی.. آشپزخونه سمت رفتم بیرون، اومدم اتاق از شدم بلند و نگفتم چیزی دیگه

 ردمب و کردم آب پر و ظرف.. گل مخصوص ای شیشه ظرف داخل گذاشتمش فاطمه برای بودم



 مگه اما ؛بستم و در و کردم خاموش و اتاق برق. بود تخت کنار که کوچیکی میز روی گذاشتم

 .نه. میاورد طاقت دلم

 دایص. بود در دستگیره روی دستم همینطور و موندم اتاق درب پشت رو ای دقیقه یک شاید

 لبخندی. هکن بو گرفته و گل که فهمیدم.. شنیدم تخت کنار میز روی از و گل ظرف شدن کشیده

 ریپنی و نون یه یخچال از آشپزخونه سمت رفتم.. بود تاب بی دلم اما شدم خوشحال و زدم

 .خوردم گرفتم

 زندگی چندسال طی نداشت سابقه اصال چون. کردم تعجب فاطمه رفتار از خیلی شب اون

 مومت خصلت که میشد، نازی ناز و لوس گاهی شاید. کنه بروز ازش رفتارها نوع این مشترک

 ابقهس بپیچونه وَ نده جواب اصال اینکه یا بده جواب بهم سرباال بخواد اینکه اما هست ها خانوم

 .نداشت

 تمرف گرفتم دوش بعدشم و کردم مطالعه کمی سبزی و پنیر و نون چندلقمه خوردن از بعد

 .خوابیدم

 فقط امنیتی داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنیم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 امن ذکر و است شده درج آخر در که ایتا# در والیت_گاه_خیمه# کانال لینک و منبع باذکر

 از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز# سلیمانی_عاکف# نویسنده

 ️⛔. دارد الهی پیگرد هم شرعی لحاظ

 

 http://eitaa.com/kheymegahevelayat ✅ �� ایتا در .. ✅
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 کردمی بازی من روح با اذانش طنین هم محل مسجد! شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح

 نمازم مانداخت و سجادم اومدم گرفتم وضو رفتم شدم بلند. کردمی بیشتر نماز به و من شوق و

 رونبی زدم خونه از سرم گذاشم کاله یه پوشیدم و ورزشیم لباس شد تموم که نمازم. خوندم و

 و خریدم نون ورزش از بعد. صبحگاهی ورزش برای خونمون نزدیک پارک یه سمت رفتم

 اتاق متس برگشتم آشپزخونه، میز روی گذاشتم و نون رفتم شدم که خونه وارد. خونه برگشتم

 :فتگ شد بیدار وقتی. شه بلند بخونه و نمازش میخواد اگر کردم بیدارش و خانومم خوابمون

 شده؟ اذان_

 :گفتم

 .شده اذان که میشه ساعتی یک.. بله+

 :گفت کرد نگام. مالید و چشماش

 واقعا؟_

 :گفتم آروم

 .واقعا هبل+

 .مونم می خواب که هست بار چندمین برای امروز_

 صبحونه و چای من. بخون و نمازت شو بلند. موندی خواب بودی خسته حتما. سرت فدای+

 .صبحونه میز سر بیا خوندی، و نمازت فقط. میکنم آماده رو

 .چشم_

 .«خونه جلوی باش دیگه دقیقه ۱۲: »دادم پیام راننده به گرفتم و گوشیم

 بود معادت همیشه. صبحونه خوردن برای میز پشت نشستیم اومد بعدش خوند و نمازش فاطمه

. میگرفتم براش خودم و اول لقمه تا دو غذا شروع برای شام، و نهار یا صبحونه خوردن موقع

 :گفت بهم کردم، و کار این همیشگی معمول طبق

 .کردی بدعادتم_



 :گفتم مزاح به زدم لبخندی

 .نشی بدعادت باشی داشته جنبه باید تو. دیگه اینیم ما. کنیم چه دیگه+

 .میگی راست تو آره_

 .شنیدی دروغ من از حاال تا مگه+

 .میدونم و اخالقت چون. میپیچونی نَه و میگی دروغ.. اصال... نه _

 .میشناسی و من که خوبه چقدر+

 .دیگه اینیم ما_

 .ببینم کن اعتراف یه+

 :گفت.. خندید زهرا فاطمه

 .سته شخصی منزل. نیست ادارتون یا امن خونه اینجاهم نیستم، متهمت من! ؟ شد شروع باز_

 میکنن؟ اعتراف ها متهم فقط مگه+

 .نه_

 برام وت که اونقدری. داری تو و اعترافات ترین شیرین چون. برام کن اعتراف همیشه مثل پس+

 !نمیشینه دلم به میکنم بازجویی ازشون که جاسوسایی اعترافات میشینه، جونم به میکنی اعتراف

 :گفت زد برام ای دلبرانه لبخند کرد، کوتاهی مکث

 اصال!! بخوره و من میخواد خونه دیوار و در انگار نیستی، که هایی موقع راستش... اوممم_

 یا ت،هس ناشناس ها شماره یا میخوره، زنگ تلفن که وقتایی.. محسن جوریه یه تو بدون خونه

.. یشهم حاکم قلبم روی میاد استرسی یه خطی، پشت تو اما ادارتونه میفهمم و هست« ۷» شماره

 ...خبر نکرده خدایی میخوان نکنه که دارم و این استرس همش

 نگاهی. بود شده تر چشماش. کرد کنترل و خودش ولی کرد، بغض رسید که اینجا به تا فاطمه

 :گفت زد لبخندی کرد، من به



 ...واقعا نیست خودم دست بخشید،ب_

 .کن اعتراف رو دیگه چیز یه.. کنیم عوض و بحث خب+

 :گفت خندید

 !!بگیری اعتراف ازم زور به میخوای.. کلک ای _

 .جالبه برام اعترافاتت.. بگو نه+

 نمیکنی؟ اعتراف خودت بار یه چرا_

 !بگی میخوای چی ببینم.. بگو تو حاال! کردم اعتراف برات صدبار+

 :گفت خندید فاطمه

 تلذ بخورم، چیزی بخوام هم اگر یا خوردن، غذا برای ندارم اشتها یا نیستی که وقتایی _

 .باشی کنارم همش دارم دوست من میشه؟ باورت. نداره خاصی

 !ندرای میل چیزی میکنم تعجب! شکمویی ولی. میشناسمت خوب. آره+

 :گفت خندید

 !بسه اعتراف_

 ...کن اعتراف یگهد دونه یه+

 :گفت کرد مکث لحظاتی

 .نمید گیر بهم دائم خانوادم. شده معنا بی بچه بدون زندگیمون ولی. محسن دارم دوست من_

 !بسه فعال! باشه+

. بیرون بیاد آلود بغض فضای از تا گذاشتم سرش به سر کمی کنم، عوض رو فضا کردم سعی

 :گفتم بهش شوخی الی به ال

 .بود چت دیشب+



 لبخند هی بعدش کرد، نگام. میز روی گذاشت بود دستش که رو ای لقمه خانومم گفتم که و این

 :گفت. زد مصنوعی

 .میاد همکارت االن. میشه دیرت داره دیگه شو بلند ضمنا. کن عوضش و بحث_

 :گفتم بهش آروم خیلی.. بهش زدم زل.. چشماش به کردم نگاه

 ناراحتت کسی. بود شده چی دیشب بگو بهم لطفا. میرم ودمخ بشه وقتش. نباش من نگران تو+

 ازب کرده؟ گِله نبودنم از من؟ درمورد گفته چیزی پدرت باز شنیدی؟ کسی از حرفی ؟ کرده

 افتاده؟ اتفاقی براشون دوستانت نمیشید؟ دار بچه چون ازش جداشو گفته بهت

 !کن ول جان محسن! نه! نه! نه_

 .بزن حرف من با+

 زیچی خواستم. کردیم نگاه دیگه هم به ای چندثانیه.. کرد ریز التماس حالت به و چشماش

 :گفت زهرا فاطمه اما بگم،

 .میکنم آماده لباساتم بیارم، و کیفت میرم من. نبود چیزی جان محسن_

 :گفتم بره، شد بلند

 .لطفا بشین+

 :گفتم.. صندلیش روی نشست

 .کن آماده منو های وسیله بکش زحمت وبر بعدش بگو بهم اول. بود چت دیشب+

 .بود زنانه دلتنگی یه فقط. نبود چیزیم کن باور_

 :گفت حرفش، به داد ادامه زد، لبخندی

 .نگیر جدی و دیشب اتفاق. شدم لوس کم یه_

 :گفتم کشیدم، عمیقی نفس کردم، نگاهش کمی

 .میری طفره مسواالت به دادن پاسخ از داری باشه یادت. راحتی هرجور. باشه+
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 :حرفام،گفتم به دادم ادامه

 صنعیت صبحت امروز لبخندهای تموم! چیه میفهمم مصنوعی خنده! روانشناسم پا یه خودم من+

 !سته ساختگی امروزتم یکردنا شوخی تموم. نکنم شک من میخوای فقط که چون چرا؟! بوده

 .کنم آماده و لباست میرم من_

 اتاق لداخ رفتم شدم بلند. ندادم ادامه کردنش پیچ سوال به دیگه منم و رفت شد بلند فاطمه

 فقط شدم نماشی سوار وقتی بود، رسیده راننده. پایین رفتم شدم آماده کم کم پوشیدم، و لباسام

 شب اتاتفاق به فقط بستم، و چشمام. نزدم حرف کلمه کی اداره تا دیگه و کردم علیکی سالم

 .کردم فکر همسرم رفتارهای و قبل

 کنار نهبز اداره حیاط وسط گفتم راننده به. شدیم اداره حیاط وارد رسیدیم، بعدوقتی دقیقه۱۲

 نفر ود و رضا آقا.بود شده قشنگی کاریهای گل و سبز فضای ادارمون حیاط داخل. بشم پیاده

 وَ ها گل به دادن آب مشغول صبح روز هر معمول طبق اداره، سبز فضای نیروهای از دیگه

 .بودند ستادمون سبز فضای و ها درخت امور به رسیدگی

 آقا هب اداره های بچه. گرفتم مضاعفی انرژی یه. کردم نگاه بهشون و نشستم ها گل کنار کمی

 لد لبخندش که باصفا، و نورانی دپیرمر یه. بود سنش سال ۰۷ حدود. رضا دایی میگفتن رضا

. رفتممیگ آرامش میکشید صورتم روی وقتی رو خشنش و زبر کارگری های دست. میبرد و من

 اتاق سمت رفتم کردم، خداحافظی رضا دایی از. گرفتم انرژی ازش کردیم، صحبت باهم کم یه

 .کنترل

 اون.. ودگاهفر مثل.. متحرک دستگاه یک روی میزاریم و کیف که هست اتاقی کنترل اتاق: نکته

 بدن کل که لیزری مخصوص گیت یک از هم سازمان کارمندهای و میکنه بررسی دَستگاه



 کوکمش و بشه اداره وارد نباید که مخصوصی شیء اگر تا میشن رد میکنه کنترل رو شخص

 که یا گهدی تجهیزات و وسائل سری یه وَ داشتم اسلحه من که بگم اینم البته. بده نشون هست

 یک رد که هم کسانی. داشتم می همراه به خودم از دفاع برای باید همیشه تشکیالت نظر طبق

 د،میکردن کنترل و موارده هم دوربین از وَ بودند ها دستگاه وَ سیستم اون پشت مجزا، اتاق

 .بودند داشتن حقیرو مشابه شرایط که همکارانی وَ ما اسامی درجریان

 .کارم دفتر برم تا شدم آسانسور سوار رفتم شدم؛ النس وارد تایید از بعد

 کرف زمان و زمین به و بودم خودم حال در که همینطوری بود گذشته اتاقم به ورودم از دقایقی

 روزنامه دش باز در زدم انگشت اثر رفتم. من پیش، بیاد میخواد که گرفت تماس بهزاد میکردم،

 رو نکات سری یه اتاقم برد وایت تخته متس رفت بعدش میزم روی گذاشت آورد رو ها

 آورده برام که هایی روزنامه تیتر گذاشتم وقت دقیقه ۴۲ حد در نشستم. رفت بعدشم نوشت،

 و ولگراهااص بازی سیاست از حالم. بپردازم جزئیات به دیگه نداشتم حوصله. کردم مطالعه بود

 میدیدم و اسمشون وقتی. خوردمی هم به مملکت این در... و ها پایداری و ها طلب اصالح

 حاال. دیگری به یکی اون وَ میپرید اون به جناح این روز هر. دادمی دست بهم تهوع احساس

 .کنار یه انداختم رو ها روزنامه. آقایون قربونی گوشت بودن شده مردم مابین این

 کرده اشتیادد برام رو روزانه برنامه.. نوشته چی بهزاد ببینم تا کردم، برد وایت تخته به نگاه

 :بود

 «تعالی بسمه»

 :ضدجاسوسی بخش معاونت امروز های برنامه وَ جلسات

 .ع.ا پرونده پیرامون اداره کل معاونت با جلسه صبح دقیقه ۲:۱۲ الی ۲ ساعت: الف

 ضدجاسوسی مرزی برونه رد با جلسه ۴۱ الی صبح دقیقه ۱۷ و ۴۷ ساعت: ب

 مدیرکل معاون وَ نماینده بعنوان ملی امنیت کمیسیون در ورحض ۴۲:۱۷ الی ۴۱:۱۷ ساعت: ج

 (........) پرونده پیرامون توضیحات از ای پاره برای ضدجاسوسی بخش



 اهیگ که جلسه کلی. بودند کرده مشخص حسابی و ظهرمون از بعد تا صبح تکیلف خب،

 گاهی ای بخش دیرکلم نماینده بعنوان باید که زمانی بخصوص. بود کننده اذیت واقعا اوقات

 یگراند هرچی. میکردم شرکت ملی امنیت کمیسیون با جلسات در کل معاونت امینِ بعنوان هم

 امنیتی سائلم مورد در آقایون کردن رفتار سیاسی دلیلشم. بیشتر من میومد، بدشون جلسه این از

 !ما دهان در زند موج حرف سینه یک چون. بگذریم! بوده

 اداره برم زودتر ساعت یک ممکنه که جایی تا میکردم سعی همیشه. دبو صبح نیم و ۱ ساعت

 و زتیع افشین به مربوط مسائله هم و گذاشتم وقت رو ساعتی یک. برسم بیشتر کارام به و

 و دادم رقرا بررسی وَ پایش مورد جلو رفتیم که اینجایی تا رو ملکی فائزه قتل و جاسم ملک

 .خوندم رو گزارشات تموم

 دمز زنگ. کاظم حاج پیش باال برم شدم آماده کم کم و بود شده دقیقه پنج و چهل و ۰ ساعت

 ۲ اعتس برای حاجی بله: »گفت که قطعیه جلسه که شدم جویا دفترش ازمسئول. دفترش به

 .«منتظرته

 هم کاظم حاج رسیدم وقتی. نکردم استفاده آسانسور از عمدا و باال رفتم رو ها پله زنان قدم

 لهک معمول طبق منم شد، باز دفترش درب و کرد هماهنگ دفترش مسئول. بود فترشد داخل

 .اتاقشه جلس میز پشت نشستم و کردیم علیکی سالم. داخل رفتم کردم

 تانداخ و خودکارش و کاغذ. نشست من روبروی اومد و شد بلند. بود کارش میز پشت حاجی

 :گفت و میز روی

 .نیست خوش حالم امروز_

 :گفتم

 ؟ بیام بعدا برم میخوای+
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 :گفت کاظم حاج

 هتب که مواردی اون کن توشروع. برسم بعدی جلسه به که ببرم پیش جوری و زمان باید_

 .بیاد نمیتونه گفته هادی حاج چون بده، و گزارشت میشه مربوط

 .چشم+

 چخبر؟ عزتی به مربوط پرونده از. میشنوم.. اهلل بسم_

 :گفتم شدم جابجا صندلی روی کم یه و کردم ای سرفه

 لبمط و ؛چالقش پای با میره سرکار حاضر درحال عزتی که، حضورتون به عرضم. خدا بنام+

 .فرستهمی رکیک های پیامک و میزنه زنگ فائزه گوشی به روزها این شدیدا اینکه بعدی

 چرا؟_

 .نمیدی و من جواب چرا که میگه+

 کجاست؟ گوشی_

 .هست عاصف دست+

 داده؟ هم جواب_

 تماس عالف نوشته، عزتی افشین دکتر برای فائزه طرف از و داده جواب یکبار پیامکش به آره+

 .شده برهم درهم اوضاع کمی نگیر،

 داد؟ جواب چی عزتی دکتر_

 .زدن زنگ و دادن پیام به کرد شروع وبارهد و نگفت چیزی چندساعت+

 .هست ابله چقدر_

 .بودند خبر با داشته که هایی ضعف از چون کردن انتخابش همین برای+

 چطوره؟ جاسم ملک وضعیت_



 سمت زا بفرسته قاچاقی و این بوده قرار منوچهر نام به شخصی. هست داریوش چتر زیر اونور+

 ...بره تایباد مرز

 :گفت حرفم وسط اومد حتمی

 بگو؟ و منوچهر وضعیت_

 .شده دستگیر+

 چیدی؟ چطور رو برنامت چطور؟ وَ کجا_

 حذف ات سمتش فرستادم صابرو بگیره، تحویل منوچهر از و جاسم ملک بود قرار که کسی+

 منوچهر کهاین بدون گفتم بهش شد انجام موفقیت با که مرحله این از بعد. بده انجام مدت کوتاه

 .بگیره تحویل رو سوژه بشه، نزدیک بهش

 کجاست؟ االن سوژه_

 درموردش وَ جریانید، در که هست داریوش زیرچتر قندهار روستاهای از یکی در االن سوژه+

 .کردم مشورت هادی حاج و شما با

 صابر؟ وضعیت_

 رهدا وجود که باگی با چون. کردیم بزرگی ریسک.. نداره مشکلی هیچ. هست سالم الحمدهلل+

 .کرده گور و گم و خودش فعال. نشده شهید االن تا آوردیم شانس

 یشترب درموردش چی؟ اون مرز، تا برد رو جاسم ملک وقتی منوچهر که بگو بهم... عالی بسیار_

 !!بده توضیح

. هست مشهد اداره های بچه اختیار در فعال اما ؛.شده بازداشت کردم عرض که همونطور_

 روازپ اینکه از بعد. بشه آغاز ها بازجویی تا تهران به بشه منتقل ندهآی چندساعت طی قراره

 ونهخ سمت کنندمی منتقلش ها بچه از دوتا وَ عاصف نشست، تهران آباد مهر فرودگاه در مشهد

 .۱۱۴۹ امن

 کجاست؟ اون. کرد حذف و جاسمه گیرند تحویل موقتا تو دستور با صابر گفتی_



 .پرواز همون با. هرانت میشه منتقل داره اونم+

 پارکینگ داخل آورده جاسم ملک برای رو ماشین که شخصی که نوشتی گزارشاتت در_

 .بوده عظیمی اسماعیل گذاشته، فرودگاه

 .آقا حاج درسته بله+

 داشته؟ ملی امنیت علیه اقداماته سابق قبلتر از عظیمی، اسماعیل آقای این_

 ولپ و دادن پیشنهاد بهش که هست گاگولی یه. نیست رفاح این مال آدم این. جان حاجی نه+

 .کار این سمت رفت خورد فر پشماش جلوش ریختن کالن

 :گفتم. میکنه نگام داره حاجی دیدم

 اصال ؟!بهداری بریم رو جلسه کنیم تموم میخوای نیست؟ خوب حالت حاجی؟ شده چیزی+

 بیاد؟ پزشکیتون تیم بگم میخوای

 :گفت انداخت بهم نگاهی کاظم حاج

 !!!دیگه؟ چیه خورد فررر پشماش! زدنه حرف طرز چه این. شدی جوری یه جدیدا _

 .رفت در دهنم از. حاجی شرمنده+

 :گفت کرد اخمی

 .بده و گزارشت ادامه خب_

 برای عظیمی اسماعیل که رو ماشینی اون پالک ها بچه حضرتعالی، خدمت عارضم! چشم+

 صاحب که نشده مشخص هنوز اما ؛نبوده تقلبی. کردند ررسیب بود کرده مهیا جاسم ملک

 .داره ما پرونده منوچهر و عظیمی اسماعیل با نسبتی چه خودرو

 میشه؟ مگه_

 .شده که فعال+

 !تو نظر از حلش راه خب_



 .....میدم احتمال. هستن کشور از خارج خانوادش و خودرو صاحب+

 .ارشک میز سمت رفت شد بلند. خورد زنگ حاجی دفتر تلفن رسید، که اینجا به هاصحبت

 تیز و گوشام منم. میزد حرف آروم خیلی حاجی. زدن حرف به کرد شروع گرفت و گوشی

 :گفت.. سممینوی براتون مونده یادم تااالن و بودم شنیده که اونایی... میگه چی ببینم بودم کرده

 یه هک نیان مسلح میگم. آقا حاج چشم .میگم بهش حتما میریم، باهم و میام میرم، چشم، بله»

 دمتتونخ رسیدم حاال. دارن حضور حفاظت از تیم چندتا. نه نه...حتما! نشه برانگیز شبهه وقت

 .«میدم توضیح بیشتر

 :گفت بهم.. کرد قطع اینکه از بعد

 فعاک بخشیدب. مهم بسیار جلسه یه برای جایی میریم داریم. پیشش برم فوری باید. بود رییس_

 .برگشتم اگر البته عصر، امروز همین برای میزاریم رو جلسه ادامه. جان

 .دادم و گزارشاتم سوم/دو تقریبا منم. میکنم خواهش نه+

 ...عاکف_

 .آقا جانم+

 لرزه به رو اونوریا که میکنه صدا و سر جوری. میکنه صدا و سر بدجور تو کار این مطمئنم _

 .میکنی سن این در داری باالیی ریسک. میره آبروشون و میندازه

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 لحاظ زا و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه است، مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

 .دارد الهی پیگرد هم شرعی

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 هشت_و_بیست_و_صد_قسمت#

 به رو «دشمنان» اونوریا که میکنه صدا و سر بدجور تو کار این مطمئنم گفت کاظم حاج وقتی

 !حاجی میگه داره چی که بود مونده باز دهنم همینجوری من...میره آبروشون و میندازه لرزه

 :گفت داد ادامه کاظم حاج

 هادی، حاج مستقیمت مسئول که میکنم گوشزد و این بهت دارم مجددا جان، عاکف اما_

 .مخالفه تو طرح با و کفش یه داخل کرده و پاش همچنان

 :گفتم

 ایبر ای کننده قانع دلیل اما کردم، صحبت خیلی هادی حاج با من.. دارم سوال یه کاظم حاج+

 مخالفه؟ چرا شما رنظ به. نداره من طرح رد

 :گفت کاظم حاج

 خب؟... هستی عزیز علی پدرت عین من برای تو.. پسرم جان عاکف ببین_

 !خب+

 !بگم بهت رو چیزی یه رُک میخوام_

 در رگمیسرد این از تا بگید بهم لطفا پس بدونم باید که هست چیزی واقعا اگر.. بگید خب+

 بیام؟

 :گفت کشید موهاش و محاسنش به دستی کرد، فکر کمی کاظم حاج

 شستن نشستی تو اآلن که همینجایی دقیقا دفترم داخل همینجا اومد هادی حاج قبل روز چند_

 فتیمخال هیچ عاکف طرح با من آقا، کاظم ببین گفت بهم... زد حرف کلی باهام صندلی روی

 .مخالفم بده انجامش بخواد عاکف اینکه از اما ؛.ندارم

 :گفتم.. کردم تعجب

 داره؟ حسادت یعنی+



 موجهی و مومن آدم. نیست مسائل این اهل اصال هادی حاج.. حرفیه چه این.. استغفراهلل_

 از یکی تونستی کمت سن این با وقتی که نکن همکارا از دیگه چهارتا به نگاه تو.. هست

 ریشه بودن این دنبال وَ کردن حسادت تو به بشی دار عهده رو ضدجاسوسی های معاونت

 شترک و تیر وَ میرسید ما گوش به ها حسادت این خبرهای. بِخُشکونن اول روزای همون تورو

 اینطور هادی حاج جان، عاکف اما... میکنه اصابت بهمون داره هنوز بجا حسادتهای این های

 وسیضدجاس بخش های معاونت از یکی تو درسته.. نیست ذاتی بد و حسود آدم یعنی نیست،

 رو کافی تجربه و سن عاکف که گفته خودم به صراحت به آدم این اما ستیه هادی نظر زیر

 .بزنی گند میترسه هادی راستش.. نداره طرح این هدایت برای

 :گفتم. برخورد بهم خیلی

 .نداره اطمینان بهم هنوز که کسی معاون شدم که کردن من سر بر خاک+

 :گفت کرد نگام چپ_چپ کاظم حاج

 موضوع این از چون.. نکنه درز جایی و بمونه خودمون بین اما عاکف، میگم بهت چیزی یه_

 .بدونی تو فقط هست قرار فعال. نیست باخبر هادی

 وَ تهس سکرت داشته تاکید حاجی که مهمی اون به خبر تا کردم حبس سینم درون و نفسم

 :گفتم! چیه بدونم و بگه بهم رو نیست باخبر هم هادی حاج حتی

 !!نمیدونه هادی میگی که موضوع اون چیه افتاده؟ اتفاقی جی؟حا شده چیزی+

 .گرفتم رو «تشکیالت رییس».... االسالم حجت موافقت من_

 :گفت داد ادامه حاجی.. زد برق خوشحالی از چشمام

 که ای برنامه وَ میکنی، داری پرونده این روی که کاری چون. نزنی گند امیدوارم... عاکف_

 .میخوره فر)....(  خودت ولق به کردی، طراحی

 که ای نامه با حاجی شدم، بلند منم سمتم اومد کاظم حاج. خندیدم و کردم حاجی به نگاهی

 :گفت سینم، به زد دستش بود



 التی؟ خودت فقط کردی خیال_

 :گفتم خندیدم

 .میدیم پس درس خدمتتون ماهم. التی شماهم. سری تاج شما. حرفیه چه این. حاجی نه+

 :گفتم سمتش رفتم بیرون، بریم بشه باز اتاقش درب تا زد انگشت اثر رفت یحاج

 !!بگم میخوام رو مهمی چیز یه کاظم حاج فقط+

 :گفت... داخل موندیم و بست مجددا و اتاقش درب

 !پسرم بگو_

 نکنه؟ پیدا مشکل من با هادی حاج وقت یه بگیره، رو صدی در صد موافقت طرحم اگر+

 قتمواف درمورد دیدمش اگر..ببینیم و دیگر هم ممکنه امروز.. منه های مُشت بین.. نم با هادی _

 .میاد کوتاه قطعا دیگه.. میکنم صحبت رو تو طرح با رییس

 .ممنونم+

 .منظورمه گزارش از غیر تمومه؟ حرفات همه بریم؟_

 .بود شده تموم تقریبا که هم گزارش. تمومه چی همه. بریم بله+

 .دفترش داخل منتظرمه «رییس» طرف که بریم پس_

 شتمبرگ من.. کردیم خداحافظی هم از و بیرون رفتیم شد، باز در و زد انگشت اثر مجددا حاجی

 .تشکیالت رییس دفتر رفت هم حاجی دفترم، به

 خستگی کمی و بدن بر زدم پرتقال آب یه راحت خیال با و میزم پشت نشستم شدم دفترم وارد

. شد تموم میکردم فکر که اونی از زودتر وَ نکشید هم ساعت نیم به حاجی با جلسه. کردم در

 رتباطا عبدالزهرا سیدعاصف با امن خونه به زدم زنگ. داشتم وقت بعدی جلسه تا ساعتی یک

 اقاتاتف سری یه بابت و داد بهم رو تکمیلی کار گزارش عاصفم! خبره چه ۱۱۴۹ ببینم تا گرفتم

 .شد بدل و رد بینمون کوتاهی صحبت



 بازم اما خونه زدم زنگ. نداد جواب اما خانومم موبایل به زدم زنگ عاصف با تماس از بعد

 ...همچنان اما زدم زنگ خیلی. نداد جواب

 :داد جواب خورد بوق چندتا. خانومم خواهر به بزنم زنگ شدم مجبور

 .یمدید آیفونمون گوشی روی و موبایلت شماره ما عجب چه. گرامی داماد علیکم سالم به به_

 .کن گله بعدا خدمتت، کنم عرض سالمی یه من تا باش ساکت دقیقه دو+

 .بعدش خب_

 انسلایر فقط که هستی اونایی از کنم فکر نمیزنه؟ زنگ بهت کسی.. سوخت حالت به دلم+

 .میده تبلیغاتی پیامک بهت
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 :گفت مهدیس

 .دارم محبتی با فامیالی و فک بس از دیگه، آره_

 :گفتم شوخی به

 پی بری کنی شوهر نمیخوای برداری؟ بازیات مسخره این از دست نمیخوای تو! مهدیس+

 بخوابی؟ و بخوری مفت همینطور خوندن درس بهانه به میخوای کی تا زندگیت؟

 :گفت خندید

 «بود کالمش تیکه... »عدشب خب_

 :گفتم

 .بگو تو و بعدش+



 ؟ اینورا از. کردید گم راه. عجب چه_

 !!اونورا از+

 اومده یادت چیشده کردی؟ خانومت خواهر از یادی عجب چه!! پیدا کم دامادِ آقای حضرت_

 داری؟ کوچولو آبجی یه

 .بدم افتخار بهت خواستم+

 ..عالی بسیار_

 شماست؟ خونه مهفاط مهدیس، میگم+

. داره زندگی. داره شوهر خودش. میکنه چیکار ما خونه صبح وقت این آخه... بابا نه. وااا_

 میپرسی؟ من از تویی، شوهرش بعدشم

 شما خونه اومده شاید گفتم. شدم نگران خیلی همین برای بود، نداده جواب زدم زنگ آخه+

 .کرده فراموش و من دیگه دیده، اروشم شاید همین برای بزنه، سر مادرت پدر و تو به

 .خرید بازار رفته مادرمم.. بیرون رفته صبح پدرمم.. نیست اینجا نه_

 نداری؟ کاری. باشه+

 .خداحافظ. نه_

 وابج مادرم خورد بوق تا شش_پنج. گرفتم و مادرم خونه شماره بالفاصله کردم خداحافظی

 هست یک پیشش اینکه آمار خواستم حوالپرسی،ا و سالم از بعد.. کنم نگرانش نمیخواستم. داد

 :گفت که بگیرم رو

 «نمیاید؟ اینجا چرا کجایید؟ جان؟ مادر خوبه زهرا فاطمه»

 مجددا ..کردم قطع بعدش کردم صحبت مادرم با کمی. نیست هم اونجا فاطمه که افتاد زاریم دو

 :داد جواب... هدیسم با گرفتم تماس. نداد جواب بازم ولی زدم، زنگ فاطمه به یکبار

 .زدم زنگ دوباره ببخشید مهدیس، الو+



 محسن؟ آقا شده چیزی. میکنم خواهش نه_

 کنی؟ صحبت باهام و نکنی تابلو میتونی خوبه؟ جات+

 .باشم شنونده میتونم فقط.. اینجاست داداشم زن. نیست خوب نه_

 راستش.. نشن باخبر االن ماجرای از مادرت و پدر. میگم چی کن گوش خوب پس. باشه+

 .بوده احوال ناخوش کمی کار سر بیام خواستم صبح که وقتی تا دیشب از فاطمه

 مگه؟ شده چی چرا؟_

 هک میشه ساعتی نیم. بده انجام میگم بهت که کاری فقط.. نپرس هم سوال ازم !نکن هول+

. هنمید جواب اصال میگیرم، تماس هم خونه با حتی زهرا، فاطمه موبایل به میزنم زنگ هرچی

 فورا ربگی و پدرت ماشین. برات بیاره همکارا از یکی به میدم رو خونه کلید. افتاده شور دلم

 .نره پایین_باال فشارش وقت یک اینکه یا باشه نشده چیزیش فاطمه ببین ما، خونه سمت برو

 راستی! مدش نگران خودمم گفتی اینطوری که االن. برم منم تا بیاره بفرست فوری پس. باشه_

 !!بارداره نکنه

 برداری؟ دست میشه+

 ..ببخشید_

 پارک هی داخل بیاد تا برادرم به زدم زنگ و گرفتم کیفم از رو خونه کلید کردم، قطع و تلفن

 اام میزدم زنگ هم پشت همینطور من. خواهرخانومم به بده ببره و بگیره ازم ادارمون نزدیک

 .دمون می پاسخ بی من های تماس همچنان

 :گفت زد پیامک مهدیس خانومم خواهر بعد، ساعت نیم

 «.خونتون سمت میرم دارم. گرفتم داداشت از و کلید من. سالم»

 باید و نداشتم وقت زیاد. میبرد زمان ای دقیقه بیست ماشین با ما منزل تا پدرخانومم منزل از

 زنگ خودش بعد دقیقه ۴۷ حدودا.. نداد جواب. مهدیس به زدم زنگ. جلسه میرفتم ۴۷ ساعت



 و مهدیس تماس. بود ریخته هم به معدم تموم و گرفتم معده رفالکس زیاد،ه دلهر از. بهم زد

 :دادم جواب فوری

 هست؟ خونه دیدی؟ و خواهرت کجایی؟ مهدیس الو+

 :گفت عصبانی تقریبا باحالت

 هب میدم رو گوشی بیا.. بود خوابیده اتاقش داخل من گرانقدر آبجیِ این محسن آقا.. سالم_

 .بگردم دورش شده بیدار االن همین. کنی صحبت باهاش تا خودش

 رو گوشی زهرا فاطمه. کردم حفظ و خونسردیم. دیوار داخل برم سر با میخواستم یعنی

 :گفت..گرفت

 چیشده؟. محسن سالم_

 نمیدی؟ و تلفنام جواب چرا کجایی؟ معلومه!! خواب ساعت. سالم+

 .دیگه خونه. هستم جاک معلومه خب_

 .بودی تر خیز سحر من از همیشه. باشی خواب ۲ ساعت میبینم باره اولین+

 .میکنه درد سرم من خب!! تو میزنی داری حرفیه چه این االن آخه_

 با میریم ممیگیر وقت امروز همین. نمیدی گوش حرفم به اما دکتر، بریم بیا گفتم بهت دیشب+

 اقبتمر ازت ما خونه بمونه و خونه نره بگو مهدیس به. کنه عالجتم تا خوب دکتر یه پیش هم

 .کنه

 اشه،ب جمع خیالت...برسه زندگیش و دانشگاه و درس به بره طفلک بزار. کنه چیکار بمونه_

 .میام بر کارام پس از خودم. ندارم مراقبت به نیاز منم

 :گفتم... نداشتم بحث حوصله

 هم یزیچ یه بزن، روت و دست به آبی یه شو بلند االن بگیر لالاق. بود گفتن ازمن. خوددانی+

 نیست، خوب دنخوابی زیاد. نخواب همینطور نگیر. بشه بهتر حالت تا بده ذائقه تغییر بخور بگیر

 !میکنه ترت تنبل چون



 خونه؟ میای کی. چشم_

 .هستم کارام درگیر فعال+

 کجایی؟_

 شده؟ چی دوستات با رفتنت مسافرته برنام راستی،! هستم اداره معمول طبق+

 چیه؟ نمونمید دلیلشم.. نداره هفته این ظاهرا که بریم داره پرواز شیراز پنجشنبه اگر قراربود_

 ..خداحافظ فعال.. جلسه برم من.. خیره شاءاهلل ان..باشه+
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 رفتم کوفته و خسته شد تموم که کارام روز همون غروب.. بودم جلسه در کال من زرو اون

 و سر از آی ار ام و اسکن تی سی و آزمایش سری یه دکتر. درمانگاه بردمش و خانومم دنبال

 .کلینیک بریم سرفرصت شد قرار و نوشت خانومم مغز

 خواست که فاطمه. مادرم خونه دمرسون راه سر و خانومم شد، تموم که معالجه به مربوط کارای

. درمهما شماره دیدم داد، نشونم و گوشیش صفحه.. خورد زنگ فاطمه موبایل دیدم بشه، پیاده

 :ردنک صحبت کرد شروع اسپیکر، روی گذاشت «مادرم میگه چی ببین بده جواب»: گفتم

 .خونتونم درب جلوی من. خوبید. مادرجون سالم*

 حسنم به.. میبینمت دارم هستم پنجره پشت من.. اومدی خوش.. انمادرج خوبی.. دخترم سالم*

 .هستند اینجا خواهراشم برادر. شده تنگ براش دلم. باال بیاد بگو

 میدیدم و ادرمم میرفتم سریع باید نبود فرصت! باال میریم که بگه مادرم به تا فاطمه به زدم اشاره

 :گفت دید منو تا مادرم.. باال یمرفت خانومم با کردم پارک و ماشین. میگشتم بر و



 !خوبی! من وفای بی پسر سالم_

 بگردم؟ دورت خوبی.. من زندگی سالم+

 مادرم .خندیدیم و گفتیم کمی خواهرام و بردارا با.. نشستم کنارش بوسیدم، و دستش رفتم

 :گفت

 ندیدمت؟ چندوقته دونی می_

 هک میدونی خودتم مادرجان.. ندارم فرصت بخدا.. ببخشید.. پاتم خاک من...چشات تصدق+

 ..نزنم سر بهت هست غیرممکن بیارم، گیر خالی تایم یه من

 :گفتند خواهرامم برادر

 !«نمیای بیشتر چندبار سالی که هم ما خونه»

 :گفتم

 هست، حاضر و حی اینجا اآلن که خانومم این. دارید حق. هستم شماهاه هم شرمنده من»

 رکتش. هستم کارام درگیر بخدا! خونه رفتم روز چند از بعد دیشب نم بپرسید ازش خودتون

 .«همینه کال ما

 مهه. میکنم کار ایران اطالعاتی سیستم در من نمیدونست کسی هیچ همسرم، و مادرم از غیر

 راداریشه کارمند گفتم هم دوبار یکی سالها این طی.. میکنم کار نفت وزارت در میکردن خیال

 بود یمعمای خالصه... و کرده کار به مشغول برق اداره برده و من رفیقم گفتم مه بار یه هستم،

 .بگذریم...خودش برای

 سمت رفتم و شدم ماشینم سوار پایین اومدم کردم خداحافظی همه از دقیقه ۹۷ حدود از بعد

 ها بچه زا یکی رسیدم وقتی. بمونم این از بیشتر نداشتم فرصت عنوان هیچ به چون.. امن خونه

 رفتم،گ ماشین عقب صندوق از و هام وسیله و اسلحه فورا. پارکینگ داخل رفتم کرد باز و درب

 دادن بهم کاری گزارشات سری یه. ۱۱۴۹ در مستقر تیم های بچه سراغ اول طبقه رفتم مستقیم

 ...!!و کردم راهنماییشون منم و



 دیدم! شدم وارد زدم و ورسنس. کارم اتاق داخل سوم طبقه به رفتم شنیدم که و گزارشات

 خالی رمبگی بود میز روی که آب پارچ خواستم خوابیده، مبل روی کفش با معمول طبق عاصف

 سردش انگار طفلی!! کرده جمع خودشو دیدم. شدم منصرف اما عاصف، صورت روی کنم

 اتاق تا کردم یادز و شوفاژ کمی رفتم بعد. بشه گرمش تا سرش کشیدم گرفتم پتو یه رفتم بود،

 .میکردم لمس گوشتم و پوست با رو ها بچه زحمات و خستگی واقعا! بشه گرمتر

 :گفت...اومد خان عاصف صدای کنم شروع و کارم تا نشستم میزم پشت که همین

 سری که اومده در طرف کدوم از آفتاب! اینجا آوردی تشریف روز دو یکی از بعد! عجب چه_

 .برادر زدی ما فقیرانه کلبه به

 ؟؟!!بیداری عه+

 عموق گرفتم یاد خودت از اینکه مثل !ام خوابیده کهف اصحاب همراه به غار یک در! پ ن پ_

 !!باشم هوشیار خوابمم

 چخبر؟+

 .کردی ۱۱۴۹ از یادی چیشد که نگفتی هنوز تو اما هست، یعنی! نیست خاصی خبر. هیچچی_

 کلبه چون. .نیست فقرا کلبه.. هست وحشت کلبه اینجا بعدشم بدم؟ پس جواب باید هم تو به+

 داری؟ چی خبر بگی نمیخوای! نداره امکانات همه این فقرا

 جان؟ عاکف کجایی معلومه بگم؟ کجا از اما زیاده، که خبر _

 راقمف و نیستم که میشه دوسالی انگار که کجایی میگی جوری. رفتماااا دیروز اینکه مثل+

 با رمن و گرم مبل روی گرفتی. هااا نمیگذره بد بهت نهمچی اینجا تو بعدشم،. کرده کورتون

 !خوابیدی کفش

 ینا تموم هست ایران برای! خسته ام، خسته!! مباد من تن نباشد ایران چو! کنیم چه دیگه_

 !که ای متوجه! کارها

 :گفتم سمتش کردم پرت بود میز روی شکالت یه.. گرفت خندم



.. دادم تذکر بهت چندبار االن تا!! میخوابی مبل ویر میری کفش با باشه آخرت بار! مسخره+

 !بشی انقالبی اعدام تا پایین میندازمت باال همین از بعد دفعه

 :گفت دهنش، انداخت کرد باز و شکالت

 خوبه؟.. میخوابیم زمین روی دیگه ما. عاکف آقا چشم_

 شو آماده فوری خیلی االن همین لطفا.. اآلن کن ولش اینارو.. داداش بخواب میخوابی هرجا+

 !کاریم کجای ببینیم بزاریم جلسه ها بچه با تا

 ارم،کن نشست. من میز سمت آورد کشید اتاق گوشه از رو صندلی یه رفت شد بلند عاصف

 :گفت و شد جدی

 ..دارم بد خبر یه عاکف آقا_

 :گفتم کنم نگاش که این بدون

 .بگو+

 .میکنن خطر احساس اونور صابر و داریوش_

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 ردمک و روم خوردم تکونی یه میکنن خطر احساس اونور برصا و داریوش گفت عاصف وقتی

 :گفتم کردم نگاه بهش تعجب با عاصف، سمت



 چرا؟+

 .ندارند مناسبی زیاد وضعیت که کدفرستادند امروز دوتا هر_

 بدل و رد یصحبت بینمون ای ثانیه سی حدود. بود من واکنش منتظر عاصف... رفتم فرو فکر به

 :گفت رومآ صدای با عاصف...نشد

 !هستم دوتا این نگران من آقاعاکف؟ کنیم چیکارش بگی؟ نمیخوای چیزی_

 آب به گدار یب همینجوری نمیتونیم. کنه چیکار میخواد جاسم ملک ببینیم تا موند منتظر باید+

 .بزارم جلسه هادی حاج با باید. بزنیم

 :گفت عاصف

 هایی متهم .بگم بهت رو چیزی یه نرفته یادم تا ضمنا،. کنیم پیدا رو حفره این زودتر امیدوارم_

 و تهران هب شدن منتقل مشهد از بودیم، کرده دستگیر مرز از و میشدن پرونده این به مربوط که

 .هستند دوم طبقه در هم اآلن

 میثم به پایین بزن زنگ. سراغشون میریم دیگه چنددقیقه! دادن و گزارشش ها بچه بودم پایین+

 .کنه بازش و در تا اونجا میریم داریم ما ومد طبقه بیاد بگو

 بیرون از طفق که شیشه پشت از دوم، طبقه رفتیم باهم. رسوند خبرو میثم به و زد زنگ عاصف

 که ودب دیگه نفر یک کناریشم اتاق. منوچهر به افتاد همه از اول چشمم بود، مشخص داخل به

 صداش تا یجای به بست و این صابر اما نافغانستا ببره و بگیره تحویل و جاسم ملک بود قرار

 :پرسیدم عاصف از. نیاد در

 چیه؟ این اسم+

 .نگفت چیزی که خودش_

 ؟؟...پس.. خب+

 حمدا برهان شخص این اسم. باال اومد اسمش سرچ با و سیستم به داد و چهرش ایزدی خانوم_

 .هست بسیط



 درسته؟ کارشه؟ مرز از ها آدم کردن رد+

 .پاکستان و افغانستان سمت به میبره مرز از و میگیره تحویل و باعات فقط. آره_

 آدمیه؟ چطور نداره؟ ضدامنیتی مشکل+

 بچه از تا هادار برای فرستادیم و بیوگرافیش داد، بهمون و مشخصاتش سیستم اینکه از بعد _

 یطسب احمد برهان این از که بگیریم استعالم ضدجاسوسی مرزی برون بخش در خودمون های

 .دارن چی

 :گفتم

 اومد؟ در ازش چیزی+

 :گفت عاصف

 اهماون که شدیم کانکت هم افغانستان خاک در عواملمون با ضمنا،! شده ارزیابی سفید! نه_

 رفهح کارش توی ظاهرا. نیست هم اینا و مواد اهل. هست ها آدم بردن همین خالفش تنها گفتند

 .هست ای

 هشنگ اینجا چندروز بعد کنیم، ازش بازجویی یه! کنه ارک ما برای تا بخریمش نظرم به+ 

 .همین. باشه خوبی منبع میتونه فقط این. کارش پی بره میفرستیم و میداریم

 کنیم؟ چیکار االن_

 شاز چیزی شد پیاده روش که روانی عملیات و بازجویی از بعد اگر میکنم، هماهنگ اداره با+

 ونمهم حق تا میرسیم بهش خوب خیلی و هست بینالکات کرام با حسابش خب که اومد در

 با دبیا میدیم پیشنهاد بهش بود، ها آدم کردن رد همین کارش واقعا اگر اما ؛کنیم ادا رو نوازی

 تشکیل وندهپر براش نکرد قبول اگر. میدیم بهش هم خوبی پولی برامون، باشه منبع و کنه کار ما

 .دادگاه ایبر بره و بشه طی قانونیش مراحل تا میدیم

 :گفت عاصف

 ... پس.. میشناسه خوب رو مرزی مناطق چون! خوبه خیلی که بشه اگر_



 :گفتم کردم قطع و عاصف حرف

 شفک تونستی بسیط احمد برهان از مهمی نکته هر.. کن بازجوییش خودت خدارو بنده این+

.. نمنمیک جوییشباز من همین برای! باشه داشته چیزی میدونم بعید هرچند.. بگو بهم کنی

 .دارم کار باهاش حسابی چون.. سرفرصت منوچهر سراغ میرم من. شدم پشیمون

 .باشه_

 فکر هب کمی.. بود درگیر خیلی ذهنم اما میدادم انجام و کارام داشتم. باال برگشتیم عاصف با

 حتی م،کن چیکار هست قرار نمیدونست کسی هیچ. کردم آنالیز اینجا تا و چیز همه. رفتم فرو

 ور بعد به اینجا از .. محترم مخاطبان شما که همونطور میکردن،وَ کار من با که ۱۱۴۹ های بچه

 .بیاد پیش اتفاقی چه هست قرار نمیدونید

 موبایل دیدم میکردم، بررسی رو ۱۱۴۹ اعضای گزارشات داشتم و بود بامداد یک حدود ساعت

 ستد گوشی این... میخوره زنگ دبو شده کشته جاسم ملک توسط که ملکی فائزه مقتوله

 .عزتی جز نمیزد زنگ بهش هم کسی. بود عاصف

 شچیکار. میگیره تماس داره بازم عزتی افشین آقاعاکف،: »گفت بهم داد رو گوشی عاصف

 «کنیم؟

 :گفتم. سایلنت روی گذاشتم ازش گرفتم رو گوشی

 !«کیه ببینیم مکنی پیگیری تا دبدی خبر بهم فورا زد زنگ عزتی از غیر کسی اگر باشه حواستون»

 و یامپ بعد کردم، پیام کننده ارسال اسم به نگاه... اومد پیامک کاریم خط به بعد، ساعت نیم

 ...کردم بازش

 :پیام متن

 گفته بهم که جایی از. شدم مزاحم موقعی بد وَ صبح وقت این ببخشید. سلیمانی آقای سالم»

 رداف که بگم باید بگذارم، درجریان شما شخص با رو وضوعم اون درمورد اتفاقاته هم بودید

 .«بیفته اتفاقاتی سری یه هست قرار صبح



 اتمی سازمان رییس معاون بامداد دقیقه ۴:۱۷ حدود ساعت در اونم پیامک، اون کننده ارسال

 .پرید چشام از خواب خبر این با. بود کشور

 :دادم پیام بهش

.. میرسه تمدس به شاءاهلل ان. ما اداره بفرست بعدش کاغذ، کی روی بنویس بیشترو توضیحات»

 .«نکنید ترک رو سازمان فعال و باشید آماده جانبی اقدامات هرگونه برای هم شما
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 :داد پیام

 .«دیگه بمونم ندارم کشش واقعا..بودم جلسه االن تا من ولی. چشم»

 :دادم پیام

 .«یاعلی. کنید استراحت ادارتون بمونید لطفا»

 :دادم جواب گرفتم رو گوشی. خورد زنگ ۱۱۴۹ امن خونه در اتاقم تلفن بعد یکساعت

 .بله+

 .هستم صالح. سالم عاکف آقا _

 ... داداش بگو. صالح جانم. سالم_

 ؟کنم وصل. کنند صحبت شما با میخوان. هستن خط پشت بهزاد آقا دفترتون مسئول+

 .کن وصل فورا بله_

 !!خط پشت اومد بهزاد



 .سالم عاکف آقا_

 کجایی؟ چیشده؟... بهزاد سالم+

 .اداره داخل. هستم دفتر_

 اداره؟ موندی شب از وقت این تا چرا+

 تهروق تا یکردمم بایگانی رو رسیده های نامه باید.. اینجا داشتم مونده عقب کارای کلی_

 .باشه دسترس در میخواید

 زدی؟ زنگ ساعت این که چیشده حاال.. بسیارعالی+

 مهر نامه روی چون. شما به بدم ارجاع گفتم معاونت، برای اومده نامه اتمی انرژی سازمان از_

 !خورده فوری

 .ازت بگیره بفرستم و عاصف نمیتونی. بیار خودت میتونی اگر. درجریانم+

 .بهتره نکنم رها وضع این با اینجارو من چون. بفرستید و عاصف ممکنه اگر_

 نداری؟ کاری من با موضوع این غیر. باشه+

 .دعا التماس. نه_

 خوش شب+

 :گفتم عاصف به شد تموم که بهزاد و من تماس

 تمیا انرژی سازمان رییس معاون طرف از! بهزاد دفتر به خودمون اداره برو اآلن همین شو بلند»

 !«اومده فوری و محرمانه خیلی نامه کشور

 برای خودمون اداره سمت به رفت و گرفت موتور یه امن خونه پارکینگ رفت فورا عاصف

 .نامه گرفتن

. نهک استراحت بره گفتم بهش و بهم داد رو نامه.. امن خونه برگشت عاصف بعد ساعت یک

 :نوشته دیدم... گرفتم داخلش از رو نامه کردم، بازش رو شده موم و مهر پاکت فوری



 .تعالی بسمه

 کشور اتمی انرژی سازمان معاونت: از

 ».......« ضدتروریسم وَ جاسوسی ضد بخش معاونت: به

 ع/ا: موضوع

 .علیکم سالم

 رب مبنی).....(  اداره معاونت دستورات اجرای و الزم های هماهنگی از پس میرساند باستحضار

 صبح افرد از نامبرده کار دفتر که میرساند محترم مقام آن اطالع به ع،.ا ردکت اختیارات کاهش

 .باشد می «...» شماره به سوم طبقه در «/.../.../...» مورخ

 .«توفیق اهلل من و»

 :داد جواب خورد بوق چندتا.. اتمی سازمان معاون با گرفتم تماس امن خط یه با فوری

 عاکفم.. معاون نابج نباشید خسته و بخیر وقت. سالم+

 ؟ خوبید. سلیمانی آقای سالم_

 لمراح اداره، بمونید بکشید زحمت یه.. فوری خبر این بابت شما از ممنونم برادر.. ارادت+

 .اومدن نصب برای ها بچه قبل دفعه که مواردی اون برای کنید فراهم مارو همکاران ورود

 روی ساعته ۹۷ االن.. ندارم ایستادن توان گهدی من.. بیان سریعتر بگید خدا تورو فقط.. چشم_

 .طرف اون اینطرف میرم دارم همش و ایستادم پاهام

 .چشم+

.. باال یانب فوری عاصف با گفتم آرمین به پایین زدم زنگ.. شد قطع ارتباط و کردیم خداحافظی

 :گفتم بهشون اومدن وقتی..کردم باز و در زدم و سنسور رفتم

 عزتی نافشی جدید اتاق میرید هردوتاتون االن همین و میکنید جمع و تونتجهیزات تموم فوری+

 .میکروفون و دوربین نصب برای اتمی سازمان در



 :گفت آرمین

 .کنیم چیکار کردن نصب اسحاق و عاصف که رو قبلی موارد_

 .کنید کار تقسیم نظرم به. کنید یکسره اونم تکلیف امشب همین+

 :گفتم شبه عاصف سمت کردم و روم

 ونچ گذاشتید، کار عزتی قبلی اتاق در که مواردی بردن بین از سراغ برو شما جان عاصف»

 .«بهتره اینطور. جدید اتاق سراغ بره هم آرمین! چیه به چی میدونی

 هشونب که جدیدی ماموریت پی رفتند و کردن استقبال پیشنهاد این از آرمین هم وَ عاصف هم

 .کردم واگذار

 خدمتتون و ممه بسیار نکته یک امنیتی داستانی مستند اینه ادام خواندن برای ،.. محترم مخاطبان

 دگیزن اگردرمورد اینکه اونم.. میگم اما بگم، نباید البته.. باشید درجریان تا میکنم عرض

 هم به کاریم وَ زندگیم اتفاقات تموم که اینه دلیلش مینویسم، براتون مطالب الی به ال شخصیم

 .بگذریم... میشید متوجه بعدا خودتون و بود خورده گره گهدی

 هک شبی همون.. میکرد اذیتم و من باگ اون همچنان اما میرفت پیش خوبی به داشت چیز همه

 اقدامات برای رفتن آرمین و عاصف وَ اومد پیش دیگه اتاق یک به اتاقش از عزتی انتقال بحث

 تمام و بودم ۱۱۴۹ در غروبش فردا تا عزتی، افشین دکتر جدید اتاقِ اطالعاتیِ_امنیتی_فنی

 صمیمت ندارم کاری دیگه دیدم وقتی کردم بررسی... دادم انجامش میشد مربوط بهم که کارهایی

 در بودن دپرس از تا بشه بهتر حالش کمی و باشم همسرم کنار در بیشتر تا خونه برم گرفتم

 .بیاد

 مشخصی موبایل دیدم گذشت که دقایقی کردم، نروش و گوشیم بیرون اومدم ۱۱۴۹ از وقتی

 :دادم جواب... هست خانومم شماره دیدم انداختم صفحه به نگاه... میخوره زنگ

 !بگو.. زهرا فاطمه جانم. سالم+

 خوبی؟. سالم_



 بهتره؟ روحیت اوضاع چطوری؟ تو. شکر+

 .خداروشکر. نیستم بد_

 زدی؟ زنگ چیشده جانم+

 انمی دارن هاشون بچه و شوهراشون و نازنین و شهال با امشب میگه ه،زد زنگ نرگس دوستم_

 .ندارم حوصله اصال منم. اینجا
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 :گفتم

 با داقلح.. خوبه خودتم روحیه برای.. بیان بزار.. دیگه هستند مشترکمون رفیقای عزیزم خب+

 هستی؟ چی نگران اآلن حاال!! میای در هم فضا این از میخندی، میگی دوستات

 !شام_

 !باشم باید یا کنی؟ درست چیزی میتونی+

 دقیقه چند تا چون.. نیان بگم که نمیای اگر خونه؟ میای اصال تو! ندارم حوصله اصال. نه واقعا_

 .مهمونی بیان نمیتونن که ستینی تو! نه یا میای تو که بدم جواب بهشون باید دیگه

 .میام دارم کردم جمع و هام وسیله اتفاقا! ام خونه امشب آره+

 االح. ندارم رفتن بیرون دماغ و دل اصال چون. بگیر هم میوه خونه برای خرده یه راه سر پس_

 .میکنیم کاریش یه و شام

 .باشه+



 رفتمگ دوش فورا رسیدم وقتی.. ونهخ سمت رفتم و خریدم میوه کمی فروشی میوه یه از راه سر

 کمک خانومم به هم شب همون به مربوط امور کردن آماده برای.. مهمونی برای باشم مرتب تا

 اطمهف اما میخندیدن و میگفتن مهمونامون. اومدن مهمونامون شد شب وقتی! نشه اذیت تا کردم

 دهش چش که زدم اشاره شبه یواشکی چندباری.. اومد می نظر به خسته و ریخته هم به خیلی

 .نگم چیزی و ندم ادامه تا میگردوند بر و روش اما

 دوستاش تا هست الکی و مصنوعی همه هاش خنده بود معلوم میکردم نگاه که خانومم به

 میل غذا داشتیم و بودیم نشسته میز دور همه و بود رسیده شام خوردن موقع. نشن متوجه

 معج خندوندن مشغول... و خاطرات سری یه کردن تعریف با ها بچه از یکی اینکه تا میکردیم

 ...بود

 ...اما

 یشپ اتفاقاتی اونشب که طوری. انداخت بدی خیلی تیکه یه دوستان همین از یکی هویی یه

 !!!من زندگی از بخشی شد و اومد می پیش نباید که اومد

 یه هب شد کشیده بحث هویی یه... میخندیدیم همه و میزد دار خنده حرفای داشت که همینطور

 :گفت... جمله این شد تهش که سمتی

 «!!بگن رو نظرشون هم جمع این... دارم پیشنها یه من آقا»

 بودم رمنتظ و کردم تیز و گوشام! بگه میخواد چی ببینم تا کردم نگاش منم کردن، نگاش همه

 :گفت من سمت کرد و روش! بزنه و حرفش

 همین یا ها، کالس با ظاهر به این عین حداقل نمیشید؛ دار چهب که شما.. خان محسن آقای»

 دوتا یه هم ماش نظرم به دخترم،_پسرم میگن بهش و میگیرن بغلشون سگ که سلبریتی خانومای

 تنهایی از مه خانوم فاطمه.. خونتون توی بیارید بگیرید چیزی یه کوتاهی، پا سگی، توله سگی،

 ...«بابا بابا گهمی تو به هی هم سگه اون میاد، در

 و حرف این که کسی اون کنار که فاطمه دوستان از یکی شوهر اما!! خنده زیر زدن همه بعد

 من!! کردن نگاه خانومم و من به همه ها، خنده اون از بعد. بهش زد آرنجش با آروم بود، زد



 این که کسی اون به همه! شد قطع جمع های خنده صدای!! نگفتم چیزی پایین انداختم و سرم

 !بود من به چشمشون گوشه یه اما میکردن، نگاه زد و حرف

 ...فاطمه اما زدم، لبخندی یه زور به من

 ادرشچ شد بلند. گرفت گریش ترکید بغضش هویی یه خانومم دیدم!! کردم نگاه اون به فورا

 رشس پشت هم نرگس رفیقش... بست درم اتاق داخل رفت کرد مرتب بود سرش روی که و

 های دادن دلداری صدای.. اومد می فاطمهه گری صدای.. رفت رفیقشم یکی اون.. رفت

 !!شدم متالشی درون از!!! اومد می هم دوستانش

 عزیزترین های گریه صدای اون چون.. بشنوم و همسرم های گریه صدای نداشتم طاقت اصال

 .میکرد دیوونم کردنش هق هق با داشت و بود زندگیم آدم

 نازنین شوهر یعنی فاطمه دوست شوهر به. بودن شده ساکت بودن جمع توی هک مردهایی

 آتش درون از اما خونسرد، و آروم خیلی ظاهری با کردم، نگاه بود زده و حرف این که خانوم

 :گفتم بهش گرفته،

 دلش اون میدونی. نگو اینطور خانومم جلوی حداقل! زدی که بود حرفی چه این مومن، مرد+

 که تهنخواس برامون خدا شاید! ست شکسته بشیم دار بچه نمیتونیم که مسائل همین بابت

 یچ فهمیدی میزنی؟ و حرف این بهمون خانومم جلوی جمع، توی تو بعد! اینه سرنوشتمون

 کردی؟ چیکار فهمیدی گفتی؟

 :گفت. زد و حرف این چرا که بود شده ناراحت خودش

 ...پرید هنمد از لحظه یه. نفهمیدم بخدا جان محسن _

 :گفت بود صمیمی نازنین شوهر با که نرگس فاطمه دوست شوهر

. یرهنگ جو اما بگیره سگ و آدم.. سرت بر خاک یعنی! شود باز موقع بی که دهانی بر لعنت»

 !«رفت مهمونیمون به شد زده گند. بسه امشب برای. بریم کم کم شید بلند.. ها بچه شید بلند

 دستام با شام، میز روی کردم اهرم و آرنجم دوتا کنار، زدم آروم ودب جلوم که غذارو ظرفای

 داخل از که خانومم های گریه صدای اما ؛بشم آروم خرده یه تا دادم فشار و گیجگام محکم



 رفح اون از اینکه هم وَ بودم، خسته هم! میریخت هم به بیشتر و من خورد،می گوشم به اتاق

 .بودم ناراحت

 کاش دیدن طاقت اما اتاق داخل برم شدم بلند.. نیومد فاطمه اما بیرون، ومدنا فاطمه دوستای

 نمی دلم هم طرفی از کنم، نگاه چشماش توی نمیشد روم طرفی از.. نداشتم و خانومم های

 .نباشم کنارش اومد

 

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 .هفاطم پیش برم گرفتم تصمیم بیرون اومدن اتاق داخل از فاطمه دوستان اینکه از بعد

 سکوت غرق که همونطور و بستم درو.. میکنه گریه داره وزهن خانومم دیدم شدم که اتاق وارد

 :گفتم بهش محبت با و آروم خیلی... کردم نگاش دادم تکیه دیوار به ایستاده

 !!خدا بنده نبوده حواسش. بیرون بریم بیا شو بلند. کن پاک و اشکات+

 ویجل زور به اما بزنه فریاد میخواد دلش بود معلوم که خشم از پر ولی آروم صدای با فاطمه

 :گفت گرفته، و درونش آتش اون

 .کرده بیجا خیلی. زده و حرف این کرده غلط خیلی_

 .میکنم عذرخواهی ازت داشت تشریف نفهم که دوستت شوهر اون طرف از من+



 فاطمه وستد.. ناراحتن همه دیدم بیرون برگشتم.. نگفتم چیزی دیگه.. کرد نگام غضب با فاطمه

 :گفت نرگس

. شهب اینطور نمیخواست دلش کسی هیچ واقعا..بریم ما بدید اجازه اگر! ببخشید محسن قاآ_

 .امشب بابت کنید حاللمون!! خدا تورو ببخشید

 .حرفیه چه این میکنم، خواهش نه+

 دتش از وَ بیرون اومده اتاقش از خانومم دیدم خونه داخل برگشتم.. رفتن همه کردم بدرقشون

 عجم مشغول بعد مبل، روی کرد پرتش محکم گرفت، سرش از تیوق و چادرش عصبانیت

 .شد مهمونیمون تموم نیمه شام ظرفای کردن

 ونهآشپزخ داخل میبرد وقتی! میکرد جمع حرص با و شام های وسیله زهرا فاطمه اونشب یادمه

 ماشین داخل بزاره آروم شب از ساعت اون اینکه جای به ظرفارو داشت، که خشمی شدت از

 .سینک روی مینداخت غضب حالت با شویی،ظرف

 یزیچ داغه کلش چون و کنه آروم و خودش اینطوری بزار گفتم خودم با. نگفتم بهش چیزی

 شسمت و بود ریخته هم به خیلی خانومم اما کنم آرومش برم میخواست دلم. نیست حالیش

 .برم نمیتونستم

 رگرمس... و ها شبکه کردن عوض و یونتلویز و اخبار دیدن با و خودم مبل، روی نشستم رفتم

 هدیگ اینکه تا رفتارش به داد ادامه همینطور. بود بازی لج مشغول همچنان خانومم اما ؛کردم

 طوری. ریخت هم به آشپزخونه سینک روی شام های ظرف انداختن صدای و سر از اعصابم

 :گفتم بهش باال بردم و صدام کمی یه بشنوه، منو صدای ظرفا صدای و سر بین که

 !!!لطفا!!! اونجا بزاری رو ظرفا تر آروم کمی میشه+ 

 :گفتم... داد ادامه کارش به همچنان.. نگفت چیزی

 روی میندازی اینطور ظرفارو چرا.. رفته زده زری یه اون! رو بازی مسخره این کن تمومش+

 برات ات ییظرفشو ماشین داخل بزار یکی یکی بعد کناری یه بزار ببر قشنگ خب.. سینک

 .بشوره



 :گفت عصبی و قهر حالت به

 !خرابه ظرفشویی ماشین_

 .کنه شدرست بگیره بیاد که میگفتم خدایی بنده یک به منم تا بهم میگفتی زودتر خب+

 :گفت عصبانیت با کردن مسخره حالت به اینبار

 .این میشه خونه میای تهشم!! هه ای؟ خونه اصال تو! بابا برو_

 :گفتم بهش آروم آشپزخونه، سمت رفتم شدم بلند کردم، خاموش و تلویزیون

 ردارهب ترک ممکنه میندازی اینجوری. المصب اون روی بزار آروم ظرفارو گفتم بهت عزیزم،+

 تو..ورممیش برات بعدش میکنم جمعش میگیرم خودم. کنی جمع ظرفارو نمیخواد اصال... بشکنه

 !کن استراحت برو

 .میدم انجام و ارامک خودم.. نخواستم_

 :گفتم بهش آروم صدای با

 ی؟میش عصبی زودی چرا چندوقت این میکنی؟ برخورد اینطور چرا شده؟ چت امشب فاطمه+

 خب؟ چته میکنی؟ قهر زودی چرا

 :گفت باالتر برد صداشو

 مامچش میشم کور خودم. بدی انجام کاری من برای نمیخوام اصال! دیگه منو کن ول! جان بابا_

 تا رسب ادارت به برو تو! اه.. میشورممممش میکنم جمعش میگیرم ظرفارو این میکنم چهارتا و

 !!نیفته خطر به ملیتون امنیت

 :گفتم

 .همسایه درو بین زشته. پایین بیار و صدات.. عزیزم! جان فاطمه+ 

 :گفت زد داد باالتر برد و صداش



 ؟؟میفهمی.. نمیخوام و کردن زندگی جور این نم اصال.. شدم خسته من اصال.. بفهمن همه بزار_

 وفتیهک زندگی این داخل که بفهمی اگر عمرا!! نمیفهمی! واهلل نه ؟؟!و من حرفای میفهمی محسن

 .بزنیم حرف بیا بعد بده آرامش بهم!! محسن؟؟ میفهمی!! ندارم آرامش ای ذره المصب

.. گرفت لحظه اون و آتشفشان از کوهی جلوی میشد مگه اما آرومتر، زدم اشاره بهش دست با

 :گفت داد ادامه حرفاش به بلند صدای همون با خانومم

 بهم که امنیتی همه اون کجاست پس! دادی رو شعارش که آرامشی همه اون کجاست پس_

. سرم توی بخوره دیگه که آرامش! ندارم هم امنیت زندگی این توی حتی من! دادی؟ و قولش

 ود؟ب قدر همین تهش امنیتت و آرامشت! کجاست؟ عملش زدی که حرفایی اصال. نخواستیم

 :گفت داد ادامه فاطمه.. نگفتم چیزی پایین انداختم و سرم

 ت خونه داخل زنت اما میکنی، جون داری مردم این آرامش و امنیت برای شب تا صبح_

 گروگان روز یه. میکنن حمله خونمون به روز یه! نداره امنیت ت خونه داخل زنت! نداره آرامش

 ومن روز یه! میدزدن و مادرت روز یه. میارن بوجود مشکل هزارتا خودت برای روز یه. میگیرن

 باید خانوادته هم چرا!! بودیم پوسونده کفن تا ۴۷ ماه هم حاال تا نبود خدا لطف اگر! میدزدن

 راحت ندگیز که نیستم آدم من مگه کردیم؟ گناهی چه ما مگه بدن؟ پس تورو شغل تاوان

 نیستیم؟ مردم این جزء ما مگه باشم؟ داشته
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 :گفتم

 .رفت همسایه و در توی آبرومون آرومتر، جان فاطمه+

 :گفت بیشتر عصبانیت با کرد، گرد و چشماش خانومم



 پس! وت نه منم، بزنه بایدحرف اآلن که اونی! بشنوم ازت کلمه یک حتی نمیخوام دیگه محسن_

 .بگم بهت امشب همین و حرفام بزار

 

 ردمک احساس لحظه یه و بست چندثانیه و چشماش. گرفت دستش دوتا با و سرش هویی یه

 :گفتم زمین، میخوره سر با داره

 خوبه؟ حالت شده؟ چیزی+

 :گفت شده، چی ببینم سمتش برم خواستم

 !عقب برو! نزن بهم دست. اونور برو.. نیااا من سمت_

 :گفتم باال آوردم و دستام

 میشی؟ عصبی چرا! تسلیمم من. باشه+

 شدم؟ مهم خیلی برات _

 درک و عصبانیتت.. میزد و حرف این نباید احمق اون شده؟ چت امشب تو! زهرا فاطمه+

 !و بحث این کن تموم دیگه هم تو اما ؛میکنم

 !نمیخواد دلم_

 که گسن. میشم نگرانت آدمم، منم خب میکنی؟ رفتار اینطور باهام داری که چیه من گناه االن+

 وتر و رنگ و میکنی گریه داری هست ربع یک اآلن. ببینم و اشکات ندارم دوست. نیستم

 .میشم متالشی تو های گریه با دارم! رفته

 عمت درد به احساستم! بشنوم چیزی زتا نمیخوام محسن؟؟ میفهمی. بشنوم چیزی نمیخوام_

 !نمیخوره زندگیم و من درد به! میخوره

 خودته؟ حرفای اینا! زهرا فاطمه خودتی واقعا. برمن وای ای+

 .باش ساکت پس! دیگه بُریدم چون! خودمه خودِ حرفای دقیقا! آره_



 خوبه؟. میشم الل من. چشم+

 با مدل و میدید چشمام فقط اما ؛شدم زیونتلوی دیدن مشغول مجددا نشستم، مبل روی رفتم

 هم هب و من زندگیم تلخ خاطرات یادآوری و مطالب این نوشتن ،.. محترم مخاطبان. بود فاطمه

 !مینویسم براتون دارم که حاال مثل دقیقا.. میریزه

! کنه خلقی بد انقدر خانومم نداشت سابقه که میرسم این به میکنم سرچ ذهنم درون که هروقت

 و روم. شد لبریز صبرم دیگه اما کرد، دادوبیداد زد، حرف هم پشت خانومم ای دقیقه ندچ

 :گفتم سمتش، برگردوندم

 رمس! میدی ادامه هم تو نمیگم، هیچچی من هی. میزنی نق داری بند یک. دیگه و دهنت ببند+

 .بابا ای! رفت

 :گفتم آشپزخونه سمت رفتم شدم بلند

 مدآ و رفت هرکسی با من میدونی خودتم. کردم دعوتشون من مگه .اینجا اومدن تو رفیقای+

 !ندادی گوش اما و بساط این کن جمعش گفتم بهت بارم ده. نمیکنم

 سمت هب پشتش و میکرد گریه میرسید و کاراش داشت که همینطور بود، آشپزخونه داخل فاطمه

 :گفتم دادم ادامه... بود من

 بست و چفت دهنش که هست آدمی! فرهنگیه بی آدم دوستت این شوهر دونی می خودتم+

 بیا حاال خب. خوبن هم خیلی شوهراشون و دوستانم نههههه میگن همش خانوم اما !نداره

 ستتدو شوهر چرندیات بعضی جواب خواستم دفعه اون. کن جمعش خودت حاال. بگیر تحویل

 تنشس خری هر با وقتی بخ! کشیدم و دهنم زیپ احترامت به منم زدی، اشاره بهم اما بدم و

 باالی هستن؟ حسابی آدم دوستاته هم کردی خیال. همین میشه تهش میکنی برخواست و

 که تو حتراما به اما باشیم داشته آمد و رفت بعضیا با ندارم دوست من فاطمه گفتم بهت صدبار

 بگو تیقارف به ولی نمیگم چیزی میبندم و دهنم کنی آمد و رفت رفیقات این با داری دوست

 هر مهستی ما که هایی جمع توی بدن تذکر هستن زندگیشون سر باالی که خرهایی نر اون به

 نیستم؟ تو با مگه نگفتم؟ یا گفتم. نگن چیزی



 :گفت عصبانیت با فاطمه

 داره؟ ربطی چه خب_

 وستتد شوهر بفهمی میخوای کی تو فاطمه! نمیدی تشخیص و ربطش که همینجاست مشکل+

 وت جای من ندارم؟ و آمارش میکنی خیال زده؟ هم به حرفاش همین با بعضیارو زندگی االن تا

 .نگه و اراجیف این دیگه که شوهرش دهن توی بزنه تا رفیقم دهن توی میزدم بودم

 من، متس برگشت و گرفت بود دستش کنار که رو ای شیشه گلدون فاطمه گفتم و این وقتی

 با. ستشک پایین افتاد ای شیشه گلدون. صورتم به خورد مستقیم! کرد پرت محکم بعدش

 :گفت بهم غضب

 امنیت طفق! میشی غیرتی دیگران برای فقط ؟!ای چیکاره تو پس.. میگن بهت که غیرت بی_

 راتب زنت امنیت معلومه! گفت اینطور که دهنش توی میزدی بودی مرد اگر! مهمه؟ برات مردم

 با یمیبین رو چیزی هر که هست تو از مشکل! خوبن هم خیلی من رفیقای اتفاقا. نیست مهم

 آمد و رفت بیاد خوشم هرکسی با من! هست منم خونه اینجا محسن، نه! میبینی کاریت عینک

 .بزاری احترام من خواسته به هست هم تو وظیفه. میکنم

 و امچش. میگرفت درد چشمام حتی ضربه شدت از و ابروم باالی بود خورده ای شیشه گلدون

 هم هب اعصابش چون بشه، تخلیه خانومم بزار گفتم باخودم. ندادم نشون واکنشی اما ستم،ب

 :گفتم. بود ریخته

 رتچ جواب میخوام میگم من نکن؟ آمد و رفت کسی با گفتم مگه گفتم؟ اینطور من فاطمه،+

 .ندادی و جوابش چرا میگی االن بعد. نمیزاری تو بدم اینارو گویی پرت و

 .غیرتی بی شد ثابت برام_

 !که عمت جان آره،+

 تو یوقت بعدشم !حرف این از میاد بدم میدونی. اعصابم روی میری شوخیت این با داری باز_

 شکلم ؟!بزنم حرف باید من میگه پرت و چرت هردوتامون به داره یکی چشمت جلوی و هستی

 .هستی شدتون خراب اداره داخل ساعته ۹۱. باال زده گندش انقدر زندگیمون که هست تو از
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 :گفت خانومم

 ینا داخل تو!! خونه میان روز سه دو ای هفته بازم اما سرکار، شهرستان میرن شوهراشون مردم

 عتدوسا بیای هم اگر. بیای خونه نمیتونی هفته یک تا گاهی ولی هستی شده خراب تهران

 هم حاال .دیگران یا کاظم حاج یا میزنه زنگ بهت عاصف یا میای وقتی! برمیگردی بعد میمونی

 یعنی! این عنیی اومده در گندش میگم وقتی. افتضاح باالی افتضاح گرفتی جدید پست رفتی که

 .ایستادیم تو و من اآلن که جایی همین یعنی! تو و من زندگی همین دقیقا

 .باشم داشته آرامش خونه این داخل میام دقیقه ۲ مرگم خبر وقتی بزار! حرفارو این کن تموم+ 

 ما میگم بهت. برسی زندگیت به گذاشتی وقت موقعی چه میخوای؟ آرامش که دادی آرامش_

 دنش دار بچه برای خارجی کشور یه بریم پس مهیاست، اونور امکاناتش داریم، و پولش که

 فعاک میگه.. نمیزاره ادارتون اما! نیستن جوابگو دکترها این کرد، یکار نمیشه اینجا چون

 به روریض غیر کارهای برای نمیتونه و بمونه باید اینجا آقا چون چرا؟.. بره نمیتونه سلیمانی

 به مملکت و حکومت این پایین تا باال امنیت انگار بره اگر چون چرا؟. کنه سفر کشوری هر

 برای لکهب خودش، مشکالت برای نه ولی میبرن، تشریف اونور آقا حضرت البته! افته می خطر

 .شدن زخمی و بزن بزن و ماموریتی کارهای

 :گفت خودش سر به زد محکم دست دوتا با دونه یه بود گفته و این وقتی فاطمه یادمه

 و ختیبدب هست، دوستاش با آقا خوشون خوش. پرستارت بشم باید سر بر خاک منه تهشم_

 !من برای زخماش

 :گفت داد ادامه فاطمه



 ردم،میگ دورتم من، با زخماته هم و میکنم و کنیزیت گفتم بار ده میفهمی؟.. آدمم من محسن_

 یزچ همه از داره حالم دیگه بخدا! نمیشه حالیت اما ؛باش زندگیت فکر به کم یه خدا تورو اما

 .میشم متنفر دارم شغلت و زندگی این از. میخوره هم به

 به بغض با. میریخت هم به بیشتر اعصابم که هم حرفا این با..بود صورتم روی شیشه درد

 سر همه اون با فاطمه .شکستم زمین زدم گرفتم میز روی از بشقاب یه رفتم کردم، نگاه فاطمه

 رفتم. دش ساکت ترس از دیگه دید رو صحنه این وقتی داشت، قبل ثانیه چند تا که صدایی و

 :گفتم ایستادم، روبروش نهآشپزخو داخل

 یب بهت که ندادم اجازه خودم به هم یکبار حتی مشترک، زندگی چندسال این طی االن تا+

 تا. بگم بهت بیرون میاد دهنم از هرچی تا بیاد باال من سگ روی اون نزار پس. کنم احترامی

! ودمخ توی ریختم! نزدم جیک پایین انداختم و سرم تهش نگفتم، چیزی گفتی چی هر االن

 و داره شرافت و قداست که کاری اونم کارم، درمورد نمیدم اجازه بهت اما! کردم خوری خود

 تنم روی به بودن کار همین در که مردم گناه بی های بچه خون ایران خارج و ایران داخل

 ادبی بخواد ای دیگه هرشخص یا تو دادن، جون بغلم توی یا کنارم اینکه یا شده، پاشیده

 میکنم، درک من! قبول! خب خیل! ریخته؟ هم به اعصابت االن. بزنه رو حرفی هر وردشدرم

 .فاطمه دار نگه و دهنت جلوی اما

 کنار تمگذاش! آشپزخونه سرامیکای روی کشیدمش و گرفتم رفتم.. بود اوپن کنار صندلی یه

 :گفتم بهش خانومم

 .بشین+

 .نیستم جاسوس یا متهم من_

 پا از بشین. شده زرد روت و رنگ. جاسوس و متهم هرچی مادر/پدر گور. بشین گفتم بهت+

 .میوفتی

 .باشی من نگران نمیخواد_

 .میکنی کالفم داری! فاطمه بشین گفتم بهت+ 



 تادو روی انداختم و دستام شدم خم کم یه.. ایستادم روبروش.. صندلی روی نشست زور به

 پایین، آوردم و صدام دیگه. برگردوند و روش خانومم اما ؛.چشماش به زدم زُل هاش، شونه

 :گفتم بهش دادم ادامه

 ندادم؟ آرامش بهت گفتی!! انصافی بی خیلی فاطمه،+

 :گفت خانومم

 زهرمار و کوفت هزارتا و کادو و لباس و مهمونی و ماشین و خونه و پول آرامش محسن،_

 ارمندک یه شوهراشون بودن نجاای امشب که همینایی بفهمی؟ اینارو میخوای کی..نیست دیگه

 ببین بیا. دارن آرامش خدا به اما!! ندارن تورو منو زندگی امکانات نصف..هستن اداری ساده

 هخواست ؟ بَدِه !!منهه خواست تنها این. باشی کنارم میخوام من. خوشَن دیگه هم با چجوری

 زیادیه؟

 :گفتم

 یآرامش همون حتی.. نزاشتم کم چیزی برات هم طرفی از. میدونی و بدبخت منه شرایط تو+

 .بدم نتونستم بهت من هستی مدعی که

 نمیبینم؟ چرا پس_

 :گفتم

 آرامش که هستی مدعی چی؟؟ تو اما خوبه؟؟ حاال.. ندادم آرامش تو به اصال من..باشه خب+

 .هست روانی فشار نوع ده من روی خونه این از بیرون! توروخدا بفهم فاطمه دادی؟ داد، باید

 منو ارهاد همون داخل روز سه میکنم اشتباه حرکت یه. میشم کنترل دارم سنبه سوراخ صدتا از

 ینا با! داره استرس جور هزار کارم. باشم پاسخگو آدم و عالم به باید تهش میارن، و میبرن

 جلسه وسط همش. هستم درگیری و عملیات وسط همش! شده سفید سرم موهای نصف سنم

 قطف بلدی که چیزی تنها تو اما! شده سرویس دهنم. میکنم تحمل دارم فشارو رجو ده! هستم

 .کن کار دیگه اداره یه برو بیرون بیا که اینه حرفت
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 :گفت عصبی حالت با فاطمه

 جایی یه برات بگو کاظم حاج همون به. دیگه جای یه برو بیرون بیا.. میگم و همین االنم آره_

 بیا اصال. اشیب زنت پیش شب که کن کار جایی یه برو بیرون بیا بده استعفا. بگیره کار دیگه

 !!شو آزاد شغل وارد برو بیرون

 .دعا التماس. کنم جمع و ساکم برم من نداری؟؟ کاری.. میرم دارم االن همین. باشه+

 چیزی یه تا کردن؟ مسخره جز به بلدی هم ای دیگه کار مگه. کن مسخره ههمیش فقط تو_

 .دعا به محتاجیم ماهم.. خودت برای دعاتم التماس.. برو باشه!! دعا التماس میگه میشه

 ودتمخ! کنم کار آزاد شغل برم بلندشم سیاسی، علوم لیسانس فوق با بود مونده کم همین+

 کردی لخیا تو. میزنم بیل راه سرچهار میرم وقتش به حتی نیست، عار برام کردن کار میدونی

 یراحت به کردی خیال تو میزارن؟ راحت و من بیرون، بیام نهاد اون از و بدم استعفا بخوام

 از.. عزیزم هن برید؟ بفرمایید میگن بهم بعدش میکنم، کار دارم که اونجایی میکنن قبول استعفا

 بعدش ن،بیرو میارن قبر درون از اول رو بده استعفا بخواد که کسی آباد و جد! نیست خبرا این

 .بشه پذیرفته استعفاش تا چشمش جلوی میزارن

 چی؟ یعنی االن خب_

 .میبره زمان چندماه بدم هم استعفا اینکه یعنی+

 .ندارم چیزا این به کاری من_

 یجاسوس میدونی هچ تو میفهمی؟. داره نیاز من به سیستم. نزن حرف عوام مردم عین فاطمه،+

 نارد و امارات عرب نشین شیخ آشغاالی برای مملکت این ناموس قاچاق میدونی چه تو! چیه

 و سته مملکت این مسئول که چی؟ یعنی نفوذی میفهمی چه تو چی؟ یعنی عربستان و قطر و



 زا بعضیاشون که مردمی این و شهدا خون به تسبیح، و عمامه و پشم و ریش کیلو ده با داره

 دارند هاش زاده انگل هم خودش هم. میکنه خیانت میکنن پیدا غذا دارن آشغال سطل توی

 مجبورم ههفت یک وقتی میدونی چه تو! میجنگیم کی با داریم ما میدونی چه تو! میکنن خیانت

 آمارش ات بخوابم سیستان در مخدر مافیای از یکی خونه جلوی خواب کارتن معتاد یه جای برم

 من ونیمید تو چی؟ یعنی نبره اعتیاد سمت نکنه بدبخت و مردم جوونای که رمبیا دست به و

 هتب اینارو دارم امشب مشترک زندگی چندسال از بعد میکنم؟ چیکار دارم خونه این از بیرون

 .میگم

 :گفتم دادم ادامه. میکرد نگام فقط

 باید بگیری و جاسوس یه آمار اینکه برای میدونی چه اما هستم، امنیتی من میدونی فقط تو+

 هندونه بشینی بری خونش نزدیک محلشون داخل تابستون گرمای وسط آفتاب نور زیر ماه یک

. بخدا هن میکنی؟ درک اینارو تو. کنی کنترل آمدهارو و رفت که بریزی عرق شُرشُر و بفروشی

 درک ارواین باشه اینکاره شوهرش که زنی هیچ. نمیکنه درک الناسی عوام هیچ تو، تنها نه

 آمار نکهای برای میفهمی اصال تو! نمیکنه درک نباشه عملیات میدون وسط که هرکسی! نمیکنه

 و بارون زیر اردبیل استان در ماه دی وسط زمستونه چل توی روز ۴۱ بگیرم رو نفوذی زن یه

 هیچ نه تو، نه. نمیفهمی نه میفهمی؟ اینارو چیه؟ به چی بفهمم تا کردم زندگی پتو دوتا با برف

 سعی ونهخ بیام میخوام میشه تموم که کارام مرگم خبر وقتی اما تفاسیر اینه هم با. دیگه کسی

 پشت رو اتفاقاته هم بدم، آرامش بهت میکنم سعی. نشی متوجه منو مشکالت از ای ذره میکنم

 گند یاینجور اینکه اونم میخوام ازت چیزی یه میام وقتی اما ؛داخل میام میزارم خونه درب

 .من اعصاب به نزنی

 :گفتم دادم ادامه.. بهم میکرد نگاه فقط فاطمه

 تممشکال با منو داری اینکه برای فاطمه،. بزنم بهت حرفامو سال همه این از بعد امشب بزار+

 ارمد آخر و اول بار برای اما ؛میبوسم پاتم و دست. گرم دمتم میگردم، دورتم میکنی، تحمل

 ببری صداتو همسایه و در جلوی خونمون داخل نداری حق عنوان هیچ به دیگه میگم، بهت

 ببینم زتا رفتارو این بعده دفع! گفتم بهت که بود آخر و اول بار برای. بشیم نما نخ که باال



 دندم کور چشمم منم! بگی من به باید داری که هرمشکلی. میزنم حرف باهات دیگه جوری

 دارین حق اما! میکنم و نوکریت میزارم وقت برات این از بیشتر میکنم چهارتا و چشمام نرم،

 فهمیدی؟ کنی؟ رفتار ندارن درک و نمیفهمن که کسانی شبیه

 :گفت ترسش از آروم

 چشم_

 .نیست جنگ میدون. هست خونه اینجا. میشکنیش رو چیزی یه میزنی باشه آخرتم بار+

 !چشم_

 مخت داره همش. هست شوهرش عین خودشم چون. کن کمتر نازنین با و ارتباطت مدتم یه+

 .بمونامش جریان میشه تهشم.. بهم میریزه اعصابت هم تو میگه، آوردن بچه از میده شستشو و

 و ردک گریه آروم نشست اتاقش توی رفت شد بلند بعد داد تکون تایید نشونه به و سرش

 .خوابید

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 نکهای تا کرد گریه و نشست اتاق داخل رفت اون و شد تموم همسرم و من بحث اینکه از بعد

 رفتم بعدش کردم، مرتب رو خونه خستگی اوج در و کردم استفاده فرصت از منم برد، خوابش

 .خوابیدم

 .۱۱۴۹ امن خانه/  ۰ ساعت/  صبح فردا



 و اتاقم خلدا سوم طبقه رفتم فورا کردم، همه با بلند و کلی علیک سالم یه فقط رسیدم، وقتی

 رو برصا و داریوش توسط افغانستان خاک زا دریافتی گزارشات داشتم. شدم کار به مشغول

 متس به بره روز هر معمول طبق تا بیرون زده خونش از عزتی رسید خبر که میکردم بررسی

 همب رفقا که میاد پیش مشکوک ای قضیه یک راه بین اما ؛اتمی انرژی سازمان در کارش محل

 .میزنن بیسیم

 :زد مبیسی.. داشت نظر زیر رو عزتی حدید صبح روز اون

 حدید/  عاکف_

 حدید بگو+

 .کرده توقف ای گوشه یه دکتر_

! باشید جانش مراقب هم کنید تعقیبش هم. نشه ایجاد خطری جانش برای باشید مواظب+

 ذفشح و تهدید عامل بزنید بالفاصله کردید، احساس دکتر اطراف رو تهدیدی کوچیکترین

 !نشه نزدیک دکتر به تا کنید

 .شد دریافت_

 :گفت... من خط روی اومد مجددا که بود گذشته من با حدید ارتباط آخرین از ساعتییک

 

 دارید؟ و من صدای عاکف آقا_

 شده؟ چیزی.. حدید بگو.. دارم بله+

 .شده متوقف دکتر خودروی پشت اومده سواری یه_

 .(علی) حدید به زدم زنگ امن خط یه با بالفاصله

 :گفتم داد که جواب

 چیه؟ خودرو مشخصات.. سالم جان علی+



 .هست رنگ ای قهوه BMW نظر مورد خودروی_ 

 کردی؟ استعالم و پالک شماره+

 .گرفتم استعالم بود همرام که دستگاهی با بله_

 .کیه بازی وسط اومده سرزده که ناخونده مهمون این ببینم بده توضیح+

 .خانومه یه سوارشه که اونی اآلنم. هست خانوم یک به متعلق خودرو_

 !بیارن در و چیزش همه کنن سرچ ها بچه بدم بخون و پالک+

 .بگیره کلی استعالم عاصف به دادم خوند رو شماره حدید

 این دبو برانگیز تعجب که چیزی. بود سفید وضعیتش کرد سرچ خانوم اون درمورد عاصف

 !بود اصفهان اهل وَ بود شده فوت که هست ساله ۲۲ خانوم یه خودرو مالک که بوده

 :گفتم بود، منتظر خط پشت همچنان که علی به

 .من با زنه اون. ندار بر چشم عزتی از تو جان، علی+

 نید؟ک چیکار میخواید رو زنه عاکف آقا. نشسته عزتی ماشینِ داخل رفته زنه که فعال. چشم_

 علی، یراست.. نباش زن اون نگران. باشه خودته سوژ به حواست لطفا فقط. نباشه کاریت تو+

 چندسالشه؟ ماشین داخل رفته که زنه این

 .باشه _پنج _۱۱ تا ۱۷ بر و دور شاید_

 دروخو صاحب مشخصات بود گفته عاصف آخه... کردم نگاه عاصف به گفت اینطور وقتی

 .شده هم فوت که ست ساله ۲۲ خانوم یه که هست اینطور

 مونه به فرستادمش ارتباط از بعد.. گرفتم تباطار ۱۹۷۷ با.. کمکی نیروی برای کردم هماهنگ

 وقتی اینکه برای فرستادم و ۱۹۷۷. داشت نظر زیر رو عزتی و بود مستقر حدید که موقعیتی

 .کنه تعقیبش بره شد پیاده ماشین از ناشناس زن اون

 :گفتم بهش میداد، گوش رو حدید با من های صحبت داشت و بود من اتاق داخل عاصف



 نیروی ترین نزدیک به.. برن سوخت حدید و ۱۹۷۷ نباید چون.. میخوام موتوری ینیرو یه»

 الهک روی کن تاکید.. ماشین اون به برسونه و خودش بگو عزتی و حدید موقعیت در موتوری

.. عزتی کترد خودروی سمت به بره آدرس گرفتن بهانه به بعد کنه، نصب ریز دوربین کاسکتشم

 کنه بتث فیلم ناشناس زن اون از تا ماشین داخل سمت به بشه خم گرفتن فیلم موقع خرده یه

 .«کیه ببینیم

 حدودهم در که موتوری نیروهای نزدیکترین از یکی به.. داد انجام و سپردم عاصف به که کاری

 .بده انجام و کار این تا سپرد بود حدید و عزتی موقعیت

 ناسناش زن اون ولی میده، انجام درست رو هاکار همه میره، کمکی نیروی اون وقتی متاسفانه اما

 هک همونطور خانوم اون عزتی، دکتر از ما عامل گرفتن آدرس موقع و بود حرفا این از زرنگتر

 ازش لمیفی متاسفانه وَ  دیگه سمت یک به میکنه و صورتش بود نشسته دکتر خودروی داخل

 .نمیشه ثبت

 :گفتم عبدالزهراء سیدعاصف به

 «داریم؟ امنیتی دوربین محدوده اون ینبب کن بررسی»

 :گفت دقیقه ۱ حدود از بعد و کرد بررسی عاصف

 .«نداریم امنیتی دوربین هست عزتی دکتر که موقعیتی اون در متاسفانه»

 :گفتم عاصف به

 متوفی جزء پالک شماره این با خودرو این صاحب. میخوام و خانوم اون تصویر اآلن من»

 زده استعالم توی طرفی از. هست ای خرده و ۱۷ خانوم این اما ؛شده درج ۲۲ سنشم. هست

 جوان خانوم این برای نمیتونه ماشین این پس. نداره بچه اصال شده فوت که ساله ۲۲ خانوم این

 .«برده ارث رو BMW ننش از بگیم که باشه ساله ای خرده و ۱۷

 :گفتم عاصف به و حرفام به دادم ادامه

 .شد پیدا کلش و سر کجا از رهگیری وسط زن این بگو من به چیه؟ پیشنهادت اآلن+



 :گفت عاصف

 علی که مه موتوری کمکی نیروی! رو اینا ببنیم بتونیم که نداریم امنیتی دوربین اونجا ما اوال_

 خوب ور جا همه چشماش با بگو( حدید) علی به نظرم به پس کنه، کاری نتونست!! اهلل برکت

 !بده اطالع بهمون هست نصب رانندگی راهنمایی دوربین بر و ورد اون اگر ببینه،
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 :حدید خط روی رفتم! نیست بدی فکر دیدم

 عاکف؟/حدید_

 !آقاعاکف بله_

 میخوره؟ چشمت به دوربین داری قرار که موقعیتی در+

 .کنم بررسی بزارید_

 :داد خبر حدید بعد لحظاتی

 .شده نصب رانندگی راهنمایی دوربین ما ماشین متری۴۷۷ _

 :گفت بهم عاصف

 وژهس ماشین به تونه نمی طبیعتا هست، مستقر اون در حدید االن که موقعیتی! عاکف آقا _

 پایان به خانوم نای وَ عزتی دکترافشین مالقات تایمی چه ببینیم کنیم صبر نظرم به! بشه نزدیک

 .بگیریم رانندگی راهنمایی یا انتظامی نیروی های بچه از و فیلم بریم ما بعدش میرسه،



 رد بینشون زیچی بدونیم باید بلکه. نمیخوایم و تصویر فقط ما باشه یادت اما ؛خوبیه پیشنهاد+

 کن دعا طفق. یندورب این فیلم گرفتن دنبال بره بهزاد به میزنم زنگ پس! نه یا میشه بدل و

 .باشه داشته کیفیت

 !شده پیاده عزتی ماشین از زنه که رسید خبر بعد، ساعت نیم

 زنه با تیعز که تایمی اون به مربوط فیلم درخواست دنبال بره تا بهزاد با گرفتم تماس فورا

 :زد بیسیم ۱۹۷۷ که بودیم دار و گیر همین در. بوده ماشین داخل

 ؟ ۱۹۷۷/ عاکف_

 !و صداتون میشنوم. ییدبفرما+

 .هستم حرکت در سوژه دنبال به من_

 مزاحم خوردند هم به هاتون سوژه وقت یه اگر تا باش هماهنگ حدید با لطفا فقط. ممنونم+

 .نشید دیگه هم

 .شد دریافت_

. ۱۱۴۹ امن خونه اومد گرفت رانندگی راهنمایی از و فیلم بهزاد بعد، نیم و یکساعت حدود

 عاصف که بود این بگیریم و فیلم رانندگی و راهنمایی دوربین از بودیم مجبور هک این دلیل

 میشده ما اداره به مربوط که امنیتی های دوربین اما کرد بررسی و موقعیت اون عبدالزهرا

 .بودند پیگیری و اقدامات مشغول تازه اداره های بچه و بود شده غیرفعال

 رکتح حتی. کردیم بررسی و چیز همه مو به مو عاصف با نشستیم آورد و فیلم بهزاد وقتی

 به بیندور تصویر کیفیت.. میگن چی بفهمیم خونی لب طریق از که رو سوژه دوتا دهان و لب

 ۱۲ دقیقه که بودم فیلم بازبینی مشغول ...میداد نشون HD وَ واضح و چیز همه که بود باال حدی

 عدد یک ناشناس زن اون دیدم که بود دگیرانن و راهنمایی دوربین از شده ضبط فیلم اون

 دادن از عدب. داد عزتی افشین دکتر به سیمکارت عدد یک همراه به معمولی بسیار نوکیا گوشی

 .شد پیاده ماشین از ناشناس زن گوشی، اون



 اتیاطالع و فنی اقدامات یکسری با ای خرده و ساعت یک طی تونستن افشار خانوم و آرمین

 .بشن مشغول شنود برای تا کنند پیدا و سیمکارت اونه شمار ستمی،سی های رهگیری و

 طرفی از. یمکن شناسایی رو زن اون چهره تونستیم بالفاصله رسید دستمون به که هم فیلمی با

 شناسنا زن این از تونست دوربین با جایی یه بود تعقیب مشغول که زمانی در هم ۱۹۷۷ خانوم

 .باشه مشتمون توی چیز همه تا کنه تهیه فیلم و عکس چندتا کنممی معرفیش ادامه در حاال که

 :است شرح بدین شناسایی از پس خانوم اون مشخصات

/ سفید: امنیتی وضعیت/  مجرد: تاهل وضعیت/  ۱۱: سن/ توسلی: خانوادگی نام/ نسترن: نام

 .ندارد: کیفری سابقه سوء و قضایی پرونده

 .بوده کسی چه خانوم اون دونیدب تا نوشتم مختصر طور به اینارو

 اینکه اونم .باشه جالب براتون شاید وَ نیست بد بدونید تا بگم بهتون هم رو چیزی یه راستش

 مانتال انتالس خیلی بخواد که نبود ملکی فائزه مثل یعنی ؛نبود بدحجاب زن یک توسلی نسترن

 .باشه

.. میگم هتونب بشناسیدش؟ بیشتر دمیخوای. بود موجه ظاهر با و محجبه زن یک توسلی نسترن

 اول نماز اهل شدیم متوجه ۱۹۷۷ اطالعاتی های رهگیری در که بود زنی توسلی نسترن خانوم

 .هست هم وقت

 بشناسید؟ بیشتر و نسترن میخواید

 دندان ده،ش گذاری لنز های چشم مختلف، پروتزهای و غلیظ، آرایش با بود زنی توسلی نسترن

 وصبخص مختلف افراد با قوی ارتباطات دارای نامبرده. شده ایمپلنت و شده کامپوزیت های

 میگم، کالم یک در. میکرد خودش جذب رو افراد خووووب خیلی که طوری به. بود آقایان

 کنید ابحس خودتون دیگه... ببره مردی هر از دل میتونست زنانه لبخند یک با توسلی نسترن

 ..ریمبگذ!!! «ظاهر این با ولی محجبه زنی»

 :داد پیام ۱۹۷۷

 دارید؟ و من صدای آقاعاکف_



 !بفرمایید. بله+

 .شده خرید مرکز یک وارد سوژه_

 کجاست؟+

 .کبیر امیر سمت یاس، گل پاساژ_

 !؟ بره میخواد کجا ببینی و بشی نزدیک بهش میتونی+

 .باشید منتظر بله_

 :گفت زد بیسیم بعد دقیقه چند

 .میشه فروشگاه یک وارد داره کنم فکر. اومدیم سوم طبقه_

 فروشگاهی؟ چه+ 

 .وایسید لحظه یه. حجاب ملزومات_

 :گفت زد بیسیم بعد چندلحظه

 ...میکنه بازش داره زده رو فروشگاه ریموت خودش قربان_

 :اینکه بر مبنی رسید ذهنم به سواالتی... کردم تعجب خیلی

 یداپ هویی یه کلش و سر چرا و بوده کجا اآلن تا داره؟ عزتی افشین با ارتباطی چه زن این»

 که ادهد نوکیا ساده گوشی یه و کارت سیم عزتی افشین دکتر به چرا پرونده؟ این وسط شده

 کی سمت به اومده حاال چرا اینکه وَ  میکنیم؟ استفاده ازش کارمون برای ها امنیتی ما معموال

 «؟!حجاب فروشگاه

 .بود رسیده ذهنم به که دیگه چراهای و اگر و اما هزاران وَ... اچر وَ چرا، وَ چرا، وَ چرا، وَ
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 چهل_و_صد_قسمت#

 .«باشه واستح. ببینه تورو نباید عنوان هیچ به. بیاد تا بمون منتظر بیرون همون: »گفتم ۱۹۷۷ به

 کردم، جلو عقب هی و فیلم دیگه چندبار همزمان و مشد اطالعات تحلیل و پردازش مشغول

 هک ای لحظه اون به وَ صورتش به شدم می خیره میزدم استپ هی. کردم نگاه زنه چهره به هی

 .میکردم دقت داد ساده گوشی و کارت سیم عزتی افشین دکتر به

 هی رو مفیل میدید وقتی من، میز سمت اومد می کارها بعضی برای عاصف مابین این حاال

 به الماس. استغفراهلل آقا حاج»: میگت شوخی به زنه، چهره به میشم خیره هی میکنم جلو عقب

 آتیش با اونوقت ۱۱۴۹ سر روی بشه نازل الهی عذاب میشی باعث داری کم کم. نیفته خطر

 .«مبسوزی تو جرم به هم ما و بشه جهنم به تبدیل امن مکان این خودته، مخصوص که عذابی

 .نکنم توجه عاصف حرف به میکردم سعی و میکردم نگاه عکس به بیشتر یه منم

 .شدم حساس روش خیلی کرد؟ دیدار باعزتی چرا بود؟ کی واقعا زن، این

 برگشتم تمگرف وضو رفتم شارژ، دستگاه روی گذاشتم و بیسیم.. بود شده ظهر اذان نزدیک دیگه

 کمی.. اذان به بود مونده دقیقه ۲ حدود. مبخون وقت اول رو نمازم تا انداختم سجاده اتاقم

 .بشه تربه حالش که کردم دعا همسرم برای.. شدم اهلبیت به توسل استغفارو و صلوات مشغول

. شدم نماز تعقیبات خوندن مشغول نماز از بعد. خوندم و عصر و ظهر نماز شد اذان وقتی

 تغفراهللاس عبارت این همش من ماا میرفتم سجده به تعقیبات خوندن برای نباید اینکه علیرغم

 وبهَ ت الیه، یتوب ان اسئله و واالکرام ذوالجالل الرحیم الرحمن القیوم الحی هو، اال اله ال الذی

 و موتا ال و راًض ال وَ نفعاً لنفسه الیملک مستجیرٍ مستکینٍ مسکینٍ باعثٍ فقیرٍ خاضع ذلیل عبد

 .ردممیک صفا باهاش خیلی بخونم، سجده در تمداش دوست رو آخر الی... و نشورا ال و الحیاط

 و باتتعقی. اومد ذهنم به چیزی یه هویی یه بودم عصر تعقیبات مشغول سجده در که همینطور

 و یسیمب پوشیدم، و کتونیم شدم بلند بالفاصله.. کردم بلند سر سجده از کردم رها کاره نیمه

 موتور یه منا خونه پارکینگ از بگم، یچیز کسی به اینکه بدون. پایین رفتم گرفتم و اسلحم

 .بیرون رفتم شدم سوار گرفتم



 موتورم رسیدم وقتی. بود گفته ۱۹۷۷ که پاساژ همون سمت رفتم. رفتم کجا نشه باورتون شاید

 یادم هویی یه اما ۱۹۷۷ به بزنم بیسیم خواستم.. گذاشتم پاساژ روبروی پارکینگ داخل بردم و

 رو ودهب بیسیم مخصوص و میگرفت قرار گوشم درون که ریزی یگوش اون بدم شانس از اومد

 وبایلم شماره با همین برای. بیارم در و بیسیم نمیشد بود شلوغ محیط چون طرفی از. نیاوردم

 :گفتم داد که جواب. گرفتم تماس ۱۹۷۷ خانوم

 کجایی؟..سالم+

 .سلیمانی آقای سالم_

 .نشستم ماشینم داخل میشه یاس گل اژپاس پارکینگ روبروی که دری اون نزدیک من_

 رفتم.. بود ۱۹۷۷ اختیار در ای نقره مِگان یه. ماشینش سمت برم تا بیرون رفتم پارکینگ از

 شدم، نماشی سوار.. کرد تعجب دید و من وقتی. ماشینش شیشه به زدم دستم با ماشین، سمت

 ..گفتم بهش خداقوت و کردیم علیکی سالم

 :پرسیدم ازش

 چخبر؟+

 .بیرون نیومده که فعال_

 بیرون؟ نره دیگه در یه از+

 .گذاشته پارکینگ همین داخل و ماشینش_

 !!؟؟ بیرون باشه رفته این و دنبالش باشه اومده یکی سمت اون از اگر.. وای ای+

 ..کنم کنترل میتونستم همینجارو فقط.. بودم یکنفر من خب_

 .موندی می جایی یه باال همون کاش ای+

 .بود فروشگاه داخل خانوم اون بودم، باال قبل دقیقه ۲ تا _

 .کنیم کاری یه میخوام!! باشه باال هنوز امیدوارم+



 .درخدمتم_

 .فروشگاه داخل میریم شوهر و زن عنوان به شما و من+

 ..بریم.. باشه_

 داری؟ نقاب و چادر+

 رایب کیفم داخل احتیاطا. هست ینماش عقب صندوق االن البته ..همرامه همیشه که چادر بله_

 .میدارم نگه هم نقاب یه مواقع اینطور

 !بیار بگیر ماشین عقب صندوق از و چادرت برو شو پیاده پس.. خوبه+

 و وزان تا مانتوی یک با نکنه شک بهش ها ماموریت و ها رهگیری در کسی اینکه برای ۱۹۷۷

 صندوق از ۱۹۷۷. بود اداره دستور شمدلیل.. میشد حاضر مختلف های تیپ و رنگی شال یه

 قصندو از کردمی سرش کاری های زمان از غیر که و چادرش بود دراختیارش که ماشینی عقب

 :گفتم بهش.. فرمون پشت نشست ماشین داخل اومد فورا بعد و گرفت ماشین عقب

 جسارت قطف. نشی شناسایی تا صورتت به بزن بگیر کیفت از نقابتم. سرت بزار و چادرت+ 

 یه بدیم نشون آپدِیت رو خودمون خیلی و بشیم نزدیکتر سوژه به اینکه برای ببخشید، و من

 شبیه ایدب. کنیم جلب و توجهش بیشتر باید چون. چشمتون روی بخصوص! کنید آرایش خرده

 .بشید خودش

 بدر هب حواسم من. بیرون آورد داخلش از رو آرایشی وسیله گرفت، عقب صندلی از و کیفش

 نقابش بعد کشید، میز_چیز چشمش روی کمی ۱۹۷۷. نیاد بیرون نسترن وقت یه که بود پاساژ

 .بود مشخص چشماش تا دو فقط که بود طوری نقابشم. صورتش به زد و

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 فقط ؟...!و چطوری و چرا پرسید نمی اصال طرفی از. اومد می خوشم واقعا ۱۹۷۷ شجاعت از

 بهش زد، نقاب و دکر آرایش و چشمش وقتی. میکرد عمل میشد واگذار بهش که کاری به

 :گفتم

 یخیل باهاش. فروشگاه داخل میریم شوهر و زن بعنوان شما و من. میگم چی کن گوش خوب+

 ات میپرسی ازش هست نیاز حجاب برای که هرچیزی. میکنی برخورد گرم و میشی صمیمی

 وشگاهفر هستی ینا دنبال خودتم بگو بهش. بگیر و جنساش آمار حتی. بمونیم داخل بیشتر بتونیم

 اردو کار لبنان و عراق از مدت یه بگو. میکنه وارد جنس کجا از ببین! بزنی حجاب ملزومات

 شک ات میکنی خرید ازش خودتم برای ضمنا،.. بگیر کار و مخش حسابی خالصه...! و میکردی

 چادر یه و دست ساق یه خودت برای شما.. بمونیم مغازش داخل ای دقیقه بیست میخوام. نکنه

 نظر زیر خوب اینکه به دارم نیاز.. بچرخیم خانوم این فروشگاه داخل بیشتر بتونیم تا بگیر

 .بگیرمش

 بدونم؟ باید که مونده هم ای دیگه مورد.. چشم_

 .داخل بریم نه+

 سوم طبقه رفتیم زدیم قدم ۱۹۷۷ با شوهر و زن عین. پاساژ داخل رفتیم شدیم پیاده ماشین از

 مشدید وقتی دور از. بود شده ما پرونده مرموز سوژه که سلیتو نسترن فروشگاه سمت به

 :گفتم ۱۹۷۷ به آروم. میکنه نگاه مارو دور فاصله همون از داره شدم متوجه

 از عضیب جلوی نظرم به ...میبینه رو ما داره چون.. میشه تابلو مغازش بریم مستقیم بخوایم+

 بریم یواش یواش بعد! ببینیم لباسارو بعضی ویترین پشت از و کنیم توقف ها فروشگاه همین

 .نسترن مغازه سمت

 !هست حواسم. اوکی_



 :گفتم کنه جلوه تر طبیعی اینکه برای عمدا

 !پس شد چی فارسی کِی؟ چیچی جان؟؟+

 :گفت خندید هم ۱۹۷۷

 .بود چشم همون منظورم.. قربان ببخشید_

 روشگاهف سمت رفتیم زدیم قدم آروم رومآ! مغازه دوتا ویترین پشت از چادر چندتا دیدن از بعد

 خالصه. تگرف تحویلمون خیلی وَ کرد ما با گرمی علیک سالم شدیم وارد وقتی. توسلی نسترن

 .میکرد جذب رو مشتری باید

 نطورای نمیرن آقایون معموال اینکه علیرغم گویی، آمد خوش وَ کردن احوالپرسی و سالم از بعد

 :گفتم من هستند، ساکت برن هم اگر یا و جاها

 و دارید یچ ببینیم، و جنساتون میخوایم. بگیریم چادر خانومم برای اومدیم ببخشید، خواهرم»

 .«هست قیمتی چه

 :گفت بهش و خندید... هدف وسط زد کرد، زرنگی هم ۱۹۷۷

 .«اربی و گرونت و خوب جنسای لطفا.. بندازم خرج شوهرم گردن امروز حسابی میخوام عزیزم»

 «..زیبا خانوم حتما.. چششمممم»: گفت خندید اونم

 اینجا از نیارم در و بمت و زیر تا امروز من.. خودتی خر.. عمت ارواح آره گفتم دلم توی منم

 .فروشگاهت کادوی بشه تا آوردم برات ناقابلم هدیه یه. نمیرم

 بین و بیرون کشیدم بودم کرده آماده قبل از که ریزی میکروفون جیبم توی کردم دست آروم

 .بزارم کار کجا میتونم ببینم کنم بررسی چشم با تا داشتم نگه مشتم

 تداش نسترن وقتی.. میکرد مشغول خودش به و اون و میزد حرف باهاش فقط.. گرم ۱۹۷۷ دم

 و نظر مورد مکان های دوربین وَ  مغازه فضای فقط من میداد توضیح اجناس درمورد ۱۹۷۷ به

 که چیزی یه.. میکردم توجه لهجش به و صورتش به میشدم خیره یطرف از. میکردم بررسی

 کردممی فکر هرچی که داشت ای لهجه ته یک توسلی نسترن که بود این میکرد توجه جلب



 باشه میخواست حاال که نژادی هر با ایران مختلف مردمان های لهجه و ها گویش به اصال

 .دمش خیره بدنش آناتومی وَ صورتش هب قشنگ. بود کرده حساستر و من همین... نمیخورد

 ارک این ایهاالناس ی ی ی آی که ندید گیر باز لطفا. بگم همیجا بزارید ،.. محترم مخاطبان

 ...و کرد چرونی چشم چرا سلیمانی عاکف و گناهه

 از شصورت و زن این بدن آناتومی به که این. نیست گناه این وَ اینه کارشون امنیتی نیروهای

 راچ بگید شاید. بود من کاری وظیفه بلکه نبود، هوس و هوا روی از میشدم خیره سلبا روی

 دم،کر عرض قبل های قسمت در وَ باالتر که همونطور اطالعاتی کار در.. نکرد کارو این زن یه

 ؛نبودند خبر با ها گیری تصمیم از میکردیم کار پروژه این روی داشتیم باهم که تیمی اعضای

 حتی و میشد اتخاذ کاظم حاج و هادی حاج و من بین نفره ۱ کمیته در یماتتصم تموم یعنی

 کار اصول. نداشت خبری بود، عملیاتی امور در من بازوهای قدرت که هم عاصف

 مسائل این اشم حاال. میکنه چیکار داره دستیش بغل نمیدونه کسی هیچ.. همینه امنیتی_اطالعاتی

 و کردمنمی اطمینان کسی به که بدید حق بهم پس. اشتد وجود که باگی اون کنار بگذارید و

 ..بگذریم.. میدادم انجام اینکارهارو خودم

.. کیه زن این هک میشد درگیر فکرم بیشتر میشدم، خیره پاش تا سر و صورتش به بیشتر هرچی

 :گفت ۱۹۷۷ هویی یه

 !خوبه این عزیزم_

 :گفتم زدم، خندیلب کردم، نگاش کمی... نداشتم رو ای جمله چنین توقع

 !میشه چطور ببینیم کن سرت میخوای.. خوبه خیلی.. بله بله+

 !ببینم هم رو چندتادیگه بزار حاال_

 ..اییج به کنم نصب و میکروفون که نمیاوردم گیر درمون و درست جایی میکردم، نگاه هرچی
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 زمین روی زا موتور سوئیچ گرفتن بهانه به تا پایین بندازم و موتور سوییچ بودم این فکر به

 متوجه هک بچسبونم فروشگاه داخل میزهای از یکیه پای زیر به و میکروفون اون فوری خیلی

 ترجیح. یبینهم و من قشنگ خیلی نسترن کنم و کار این بشینم اگر و هست آیینه سرم پشت شدم

 ..بشم بیخیال دادم

 نگاه .شخصی گوشی. خیر نه ؟؟ کاری گوشی.. میخوره زنگ گوشیم دیدم دار و گیر این وسط

 اون و قبلش شب که اتفاقی با اما بدم تماس رد میخواستم. هست خانومم شماره دیدم کردم

 ورتیدرص. رو دعوا میدم کِشش دارم کنه خیال میترسیدم بود، اومده پیش مهمونی از بعد دعوای

 در هم دل از هم بعدش میکردیم بحث فقط نمیکردیم، قهر وقت هیچ فاطمه و من اصال که

 دب حالش هویی یه که بود گرفته شدیدی دردهای سر اواخر این خانومم طرفی از. میآوردیم

 ضاعاو خرده یه میترسیدم اما بدم، جواب میخواستم. افتاد شور هویی یه دلم راستش. میشد

 وابج شدم مجبور ندارم، ای چاره دیدم. میخورد زنگ همینطور داشت تلفن حاال.. بشه هپیچید

 :بدم

 

 جانم+

 کجایی؟ محسن؟ خوبی. سالم_

 فاطمه ..میومد هم نسترن و ۱۹۷۷ صدای حاال... اینا جلوی کنم سرم خاکی چه گفتم دلم توی

 :گفت

 ساکتی؟ چرا محسن_

 :گفتم نشه تابلو اینکه برای

 !!چطوره عمه شوهر.. شاءاهلل ان هستید خوب.. به به.. عزیزمه عم مسال+ 



 .هستم زهرا فاطمه کیه؟ عمه!! واااا_

 خوبی؟.. بگردم دورت الهی+

 .خانومتم. هستم زهرا فاطمه کیه؟ عمه! میاد زن همه این صدای چرا کجایی؟ گفتم_

 ندهز.. بله.. میکنیم خرید داریم میمباه االن.. خوبه هم فاطمه بله،.. جون عمه برم قربونتون+

 دایص جان عمه چخبر؟ شما... کنید صحبت میدادم وگرنه بنده، دستش کمی راستش. باشید

 !خوبن؟ دخترعمه و ها پسرعمه داری؟ و من

 حاال.. خان محسن بدم نشنونت ای عمه یک بار این من.. اآلن از اینم دیشب، از اون.. باشه_

 وژهس بابابزرگت برای و من عمه داری که بازیاته مسخره همون ادامه در این االن.!! ببین باش

 .ملی امنیت جناب برات دارم! باشه دیگه؟؟ میکنی

 شما. خدمتتون دارم ارادت همیشه من! جان عمه کنم شوخی چنین کنم غلط من.. بخدا نه+

 .شاءاهلل ان! داره نگهتون اقوام برای خدا. هستی ما بزرگ

 .بگو تر عربی و تر غلیظ تُ شاءاهلل ان... حتما میداره نگهم.. آره_

 هی هکی! فاطمه جون نیار در بازی لوس! عه.. محسسسن اونجاست؟ کی گفتم! میاد زن صدای_

 !عزیزم میگه بهت هی که میگیری چادر داری کی برای.. میکنه چادر چادر داره

 :گفتم کردم قطع و حرفش

 نتنآ اینجا کنم فکر ؟ شما با بگیرم تماس خودم بعدا میشه ..ندارم و صداتون من جان، عمه+

 !جان عمه الو!! الو!! الو! نمیده

 :بود این پیام متن.. بود زهرا فاطمه.. اومد پیام بعد چندثانیه دیدم.. کردم قطع

 پیش یبرگشت و خوابیدی گشنه!! میای خونه که شب! بیار در بازی مسخره میتونی تا! باشه»

 درد معدت خوردی ابری دمپایی شکل کوکوسبزی باهاشون آخرش بعدشم م،گرا دوستان

 .«میفهمی اونوقت میخوابیدی، کارتن الی که همونجایی رفتی یا گرفت،



 بعد واز،پر حالت روی گذاشتم رو گوشی.. سرم روی بریزم خاک بشینم یا بخندم نمیدونستم

 ..جیبم داخل گذاشتم

 تا هبگیر هم تلفن شماره یه ازش تونست !میگرفت و رننست مغازه جنسای آمار داشت ۱۹۷۷

 فتج یک با لبنانی چادر یه هم آخر دست.. بزنه زنگ بهش اقالم بعضی سفارش برای مثال

 همه هاینک برای آخرشم. نیایم بیرون نسترن مغازه از خالی دست تا گرفت دار گل دست ساق

 مثال تا دادیم و بود خریده ۱۹۷۷ که ییها وسیله پول من بانکی کارت با کنه، جلوه عادی چیز

 .هست همسرم که باشه ۱۹۷۷ به من هدیه

 کرد، باز و نقابش ۱۹۷۷ نشستیم که ماشین داخل. ماشین سمت به رفتیم بیرون زدیم پاساژ از

 :گفت. کرد پاک و آرایشش

 بود؟ چطور_

 .بود عالی چیز همه. کنه حفظت خدا.. خواهرم ممنونم+

 .باشید زنده_

 نظر زیر چیزارو همه و بمون استندبای موقعیت همین در شما.. ۱۱۴۹ سمت میگردم بر من+

 .بده گزارش بهم بالفاصه افتاد هم اتفاقی هر. باش داشته

 .چشم_

 ..یاعلی.. قوت خدا+

 گپارکین داخل که موتورم سمت برم ببندم درو خواستم شدم، پیاده کردم باز و ماشین در

 :گفت ۱۹۷۷ هویی یه بود، پاساژ روبروی

 .ببخشید سلیمانی آقای+

 داخل هک دستی ساق و چادر دیدم میگه، چی ببینم تا ماشین داخل سمت به شدم خم برگشتم

 :گفت.. بهم داد گرفت ماشین عقب صندلی از بود نایلکس یه

 .تونسرهم برای ببرید.. هستید متاهل شما قوی احتمال به.. شما خدمت این. برادرم بفرمایید_



 وَ  ونحیات وَ نجابتتون شمابابت به من هدیه این.. هستید خواهرم جای شما. خدمتتون باشه+

 یا شده جبهمح تازه که کسی به بدید تونید می نخواستید خودتون هم اگر. میکشید که زحماتی

 !داره چیزارو این کافی اندازه به خودش برای همسرم چون. داره نیاز که کسی به بدید

 .کنم قبول میتونمن نه_

 :گفت داد ادامه. زد لبخندی

 ابحس شخصیتون کارت با شما اما خودم، برای میگرفتم بودیم خریده من کارت با اگر_

 .ندارم ها این به نیازی و دارم چادر منم. کردید

 .راحتید هرطور+
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 سمت شتمبرگ گرفتم و موتورم پاساژ روبروی پارکینگ سمت رفتم فورا بستم و ماشین درب

۱۱۴۹. 

 بودم هخست انقدر.. نرفتم باال اما شدم امن خونه پارکینگ وارد رسیدم، یکساعت از بعد وقتی

 شهم.. مکرد فکر نشستم فقط.. دادم تکیه دیوار به و نشستم سایه داخل زمین روی همونجا که

 خلدا از رو معدنی آب قوطی. میکردم دقت صحبتاش نوع و زن اون و پاساژ داخل اتفاقات به

. وردمخ و همش یکسره بعد اصغر، علی حضرت و حسین امام به دادم سالم بیرون، آوردم کیفم

 :اومد عاصف صدای دیدم

 ..خودته برای همش.. المصب بگیر نفس یه بابا.. مااااااشااهلل_

 :گفت نشست، من کنار انداخت و خودش اومد

 .تو خیسی چقدر.. اه اه _



 میخوری؟ آب+

 یزید؟ میکنی تعارف که مونده چیزی میکنی؟؟ مسخره_

 :گفتم بهش آروم کردم، نگاش کمی... خندیدم

 .دیدم چی بدونی اگر. شد چی بدونی اگر. بودم کجا بدونی اگر پسر+

 دیدی؟ چی شده؟ چی بودی؟ کجا_

 

 ..مبود کجا بگم بهت تا باال بریم پاشو! میاری در شاخ تعجب از بگم بهت راگ عاصف+

 .بگو خب_

 .باال بریم بیا.. میاد بدم نده گیر+

 طبقه هدیگ ساختمون داخل رفتیم. کرد بلندم زمین روی از کشید، گرفت منم دست شد بلند

 .شدیم قاتا وارد زد و سنسور عاصف سوم، طبقه رفتیم مستقیم. نایستادم اول

 :گفت عبدالزهرا عاصف. شدم وِلو مبل روی رفتم

 میگی؟ حاال_

 داریم؟ چی جدید خبر! بگو تو اول نه،+

 اومده مشکی دودی شیشه کامال ماشین یه صبح امروز که فرستاده کد افغانستان از داریوش_

 .جایی به کرده منتقلش رو جاسم ملک

 کجا؟+

 .نمیشه باورت بگم بهت_

 !شد باورم شاید بگو، تو حاال+

 .افغانستان در آمریکا نظامی های پایگاه از یکی_



 داریوش برای! میشه قشنگ بازی داره حاال! جایی عجب. چیزی عجب.. جانم.. به به.. به به+

 سمت ردهبرگ نمیتونه. جلو بره میتونه که تاجایی بگو بفرست، کد ایمیل طریق از االن همین

 ملک با و کارمون باید تقریبا ما.. نیست صالح به این از بیشتر دیگه چون. خودش مخفیگاه

 باز ونا نکن شک.. وضعیتشون سفیده کنند خیال همچنان بزار. کنیم حساب شده تموم جاسم

 .بزاره لعنتی باگ اون اگر البته. ایران داخل میگرده بر کارها از خیلی برای هم

 لیفع موقعیت از نمیتونیم میگن !مینطوره هم صابر! میکنه خطر احساس همچنان داریوش_

 .بشیم جابجا

 ..داریوش هم صابر، هم. ایران کنیم منتقل رو هردوتا فورا باید+

 چیه؟ خبرت بودی، کجا بگی نمیخوای خب_

 !بودم توسلی نسترن پیش االن. نمیشه باورت بگم بهت عاصف+

 ؟!جااااان_

 کی؟ با بگو. توسلی نسترن پیش بودم میگم+

 کی؟ با_

 !۱۹۷۷ خانوم+

 !خب_

 .نیست ایرانی زنه این عاصف اما ؛مغازش رفتیم+

 داریم؟ مگه میشه؟ مگه!! میگی چی تو. عاکف بردار دست_

 گدایی سال همه این از بعد.. شناسم آدم من. نیست ایرانی زنه این مادرم جان به عاصف+

 هی فقط ما.. شو مرزی برون های بچه پیگیر شو بلند.. هست کی جمعه شب میدونم کردن،

 در خودمون بخش مرزی برون های بچه با بشینید!! چیه و کیه ببینیم تا گرفتیم عادی استعالم

 .کنید بررسی چیزارو همه ضدجاسوسی

 ؟ مطمئنی عاکف_



 لیو باشه، ایرانی شاید اصال. میخورم قسم دارم. نیست ایرانی زنه این بخدا!! شد شروع باز+

 .کردمی اثبات من به و این صحبتش نوع چون. نکرده زندگی ایران ستسالها مطمئنم

 :گفتم عاصف به... گردنم به زدم دست با تا سه دو کردم، کج و گردنم

 ایکاره شو بلند تو! بزن و رگ این بیا نبود اگر.. وسط میزارم و این. گردن رگ این.. بیا+

 !تنیس عادی پرونده این وسط زن این حضور مطمئنم.. کن پیگیری رو مرزی برون به مربوط

 .نشده وصل عزتی دکتر به بازی خاله برای الکی همینطور

 میکنه؟ پر رو ملکی فائزه خالء داره توسلی نسترن بگی میخوای یعنی_

 :گفتم باال آوردم و دستم

 .گرم دمت.. قدش بزن+

 :گفتم دادم ادامه...دستم به زد عاصف

 بیارن و ینا تا میکردن، حذف رو فائزه باید یعنی ؛.بود شده کاشته قبل از زن این. همینه دقیقا+

 .بشه نزدیک عزتی به تری موجه ظاهر با که وسط

 :گفتم که ریخت هم به اعصابم انقدر بعد

 .خوردی بازی زن دوتا از االغ،.. کردن سرت بر عالم خاک ای.. عزتی کردن برسرت خاک ای_

 :گفت خندید عاصف

 ...بررسی برای برم من! میخوری حرص چرا حاال. بابا خُب خیل_

 فورا پس! کنی چیکار گفتم بهت که هم رو صابر و داریوش موضوع.. بده بهم خبرشم.. برو+

 دک براشون و گفتم بهت که همونی. کن مشخص رفتن سوخت از قبل دوتارو این وضعیت

 .کنید

 .چشم_



 و لزلزا موشک با که بودم شده آماده. انوممخ به زدم زنگ گرفتم و گوشیم منم رفت، عاصف

 .بزنه و من سجیل

 :دادم پیام بهش.. گرفت خندم.. داده تماس رد دیدم زدم زنگ

 «چاکرخواتیم میدونی. حضرتااا اعلی»

 :دادم پیام بهش دوباره.. نداد و پیام جواب

 اتفاق و فاحر بابت.. بزنم حرف سرکارخانوم با نمیشد بودم جایی اما ؛دارم دوست خیللللیییی»

 «برم؟ صدقت قربون حضوری تا خونه بیام میخوای هنوز؟ دلخوری ازم دیشب

 .نداد جواب بازم

 .است مجاز نویسنده نام و منبع ذکر با فقط استفاده هرگونه ✅

@kheymegahevelayat 
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 :نوشتم براش مجددا نمیده، جواب دیدم اما خانومم، به زدم زنگ و دادم پیام چندبار وقتی

 .«میکردی مراعات بیشتر قبال که تو. بدم توضیح برات تا بده جواب خب»

 :نوشت... داد و پیامم جواب بار این

 که خونه میای زور به بار۹ ای هفته هستی که هم تهران. دیگه اینه زندگیم که کردم مراعات»

 !«خان محسن دارم خدایی منم نداره، عیبی باشه! نده تلفنمم جواب حاال هیچ،

 :نوشتم

 .«بزنگم حاال. دارم دوست خیلی»



 :نوشت

 .«بدم جواب نمیتونم همین برای! کاری به شده بند دستم نه»

 :نوشتم

! ؟کنی نمیتونی صحبت اما میدی، پیام هست بند دستت چطور! جان چاخان نکن قهر حاال»

 .«نریخت هم به مغزم خاکستری های سلول تا بده جواب

 :دادم جواب زد، زنگ خودش گذشت چندثانیه

 خوبی؟ زندگی، سالم+

 :گفت داد جواب آروم

 محسن، بدم نشون بهت ای عمه یک وقتش به. عمه میگی من به تلفن پشت حاال. سالم علیک_

 !بیرون بزنه ششگو کنار از شوهرعمه و عمه تا سه

 !شِت اوه+

 :گفت خندید

 .مسخره_

 :گفتم

 دلخوری؟ دیشب بابت+

 :گفت

 خُلقی بد روزا این اگر میخوام عذر ازت منم. بهتره کنیم فراموشش. شد تموم بود هرچی_

 .نیست خوب حالم واقعا. میکنم

 ندگیز نزنی غر که تو اصال! میشه تنگ زدنات غر برای گاهی دلم منم. حرفیه چه این. بابا نه+

 !معناست بی



 نشوند خودش کنار و من مادرت خواستگاریم، اومدی که اول روز. محسن دیکتاتوری واقعا_

 اهل. میخونه و نمازش. پاکه دل و چشم خوبه، جوره همه من پسر این جان مادر که گفت بهم

 بود تهگف بهم بعد! کنه خراب نیست بلد هم رو کسی زندگی! نمیخوره حروم مال پیغمبره، خدا

 بیش که هاین اونم داره، بدی یه فقط اما ؛بشم مدیونت فردا پس فردا که نمیکنم تعریف هم الکی

 هترب حداقل یا میشی درست ازدواج از بعد میکردم فکر بخدا. زورگو وَ  هست دیکتاتور حد از

 .شدی هم بدتر هیچ، که نشدی درست اما! میشی

 :گفتم خندیدم

 .کرد منفجر و پسرش برجک زد صادقانه انقدر که برم مادرم بونقر من الهی+

 بودی؟ کجا میگی بهم حاال_

 .نه+

 .دیگه بگو! محسن عه_

 .میکنم تعریف برات کوچولو یه خونه میام+

 میرسی؟ کی تا_

 .ام خونه دیگه ساعت یک+

 .برسم خودم به میرم من پس. باشه_

 بیام دمبرگر مجددا امشب ممکنه. بگم بهت حاال همین نرفت یادم تا رو چیزی یه راستی... برو+

 .میزنه زنگ کاریم گوشی به داره کاظم حاج کن قطع االنم. سرکار

 .خداحافظ. میکنیم صحبت خونه بیا پس.. باشه_

 و یمکار گوشی کشو، داخل گذاشتم کردم خاموش بعدش کردم قطع فوری و شخصیم گوشی

 :دادم جواب گرفتم

 .زنده شهدای طیبه ارواح بر خدا رودد و سالم+



 .بابا خوبی. جان عاکف سالم_

 .گوشم سراپا. بده دستور. کاظم حاج پاتم خاک+

 خالیه؟ برت دورو_

 شده؟ چیزی. آره+

 و نیک قطع و اون تا کاریت خط بزنم زنگ گفتم مشغولی، دیدم شخصیت گوشی زدم زنگ_

 .برسی دلم داد به زودتر

 !کردی نگرانم حاجی؟ شده چیزی+

 !بزن زنگ بهم شخصیت خط از_

 .چشم+

 ادد که جواب..حاجی به زدم زنگ کردم روشن و گرفتم رو شخصی گوشی فورا و کردم قطع

 :گفت

 کجاست؟ بهزاد پسره اون. کنم صحبت باتو مریم دخترم درمورد میخوام عاکف_

 .اداره هم بهزاد. هستم امن خونه من+

 .کردم صحبت مریم دخترم با نشستم دیشب_

 پسندیده؟ مریم آبجی بسالمتی پس. به به+

 .دارم استرس خیلی من بابا، عاکف_

 .حرفا این بعیده تو از. نگیر سخت انقدر خدا تورو حاجی+

 هر سراپ که زمونه و دوره این توی اونم! سخته چقدر فرستادن بخت خونه دختر نمیدونی تو_

 .میگیرن تازه تصمیم یه ساعت یک



 ..بخت خونه فرستادم خودم و خواهرم یه اینکه مثل. جان حاجی میکنم درکت. میدونم من+

. ارمد نظر زیر و این من. میشناسیمش. همکارمونه. زندگیه اهل. هست مومنی پسر بهزاد بعدشم

 واقعا؟ ایناروبگی زدی زنگ چندماه از بعد.. نداره خاصی مشکل

 بالق چندمرحله. جلو بیاد خانوادش با هفته این ایبر کن آمادش خالصه. بگم چی نمیدونم_

 این عقد و خون گروه به رفتن برای و نهایی های صحبت برای بیان اینبار. کردیم صحبت

 !بکنم دل دخترم از مجبورم!! مسائل

 شیخودک خوشحالی از فکرکنم بگم پسره این به االن... بشم دلت فدای. حاجی مخلصتم+

 .میکنه

 کم یه مریم. ما خونه بیا خانومت با تونستی شب. باش خودت مواظب. خیره هک شاءاهلل ان_

 اجح بگو. برسون سالم هم مادرت برای. نیست بد کنه صحبت باهاش فاطمه داره، استرس

 .داره ارادت بهش برادر یه عین همچنان کاظم

 .کاظم حاج پاتم خاک+

 مدد یاعلی_

 :نوشتم براش. دادم پیام بهزاد به شخصیم گوشی از فورا

 !«آینده خور پاچه کله چطوری»

 :داد جواب بعد دقیقه پنج

 «غذا؟ این اسم با نکنی بد و من حال میشه. نوکرتم من آقا»

 :نوشتم

 مرحله ینآخر برای بری خانوادت با پنجشنبه هفته این برای گفت زد زنگ بهم آیندت زن پدر»

 «بازیا بلکجیم این از و عقد و خون گروه زمان تعیین و

 روخداتو حاجی میگفت میداد پیام راست و چپ.. ندادم جواب کردم اذیتش.. زد زنگ بالفاصله

 :گفتم گرفت خندم. دادم جواب آخر.. بده جواب



 .میکنی حمله چرا.. دیگه بشی داماد میخوای.. چخبرته مومن+

 [۹۴.۷۲.۴۲ ۹۴:۱۱] 
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 :گفت بهزاد

 من .کردی پدری. کردی برادری برام... نگوووو که میبوسیدمت انقدر بودم اونجا اگر حاجی_

 خیییلی .کردی درحقم و لطف بزرگترین. مدیونتم بخدا. نمیکنم فراموش و محبتت وقت هیچ

 .خوشحالم

 عقوبی مغازه میریم صبح زرو یه بعدش. بهمون بدی کباب باید.. کو هنوز حاال. بابا باشه+

 !میشیم حساب بی اونوقت بدن، بر میزنیم پاچه کله یه باهم کثیف

 .بخور برو خودت میدم پول رو پاچه کله اما ؛هستم و کباب. نگو خدا تورو حاجی_

 دتمخو میخوام من چیه؟ میدم بهت پول بدی؟ پول بهم میخوای که هستم گدا من مگه مسخره_

 زنت پدر برای بری باید جمعه های صبح. خورن پاچه کله خانوادش و کاظم حاج. بخوری

 .داره قتلتم حکم دیگه که هست رییستم تازه. سنگک نون با بخری پاچه کله

 خوبه؟ حاال. میخورم خودمم. براش میگیرم میرم.. نداره اشکالی_

 :گفتم خندیدم

 که دارم حرف کمی خودتبا بعدشم. باش آماده جان بهزاد خالصه. کردم شوخی. نمیخواد+

 زدواجتا همین درمورد. میزنیم حرف میشینیم ای کافه یه میریم باهم سرفرصت شاءاهلل ان حاال

 .هست حاجی دختر با

 .نمیشم مزاحمتون. میکنید راهنماییم همیشه مثل که ازتون ممنونم. عاکف آقا چشم_



 میره؟ پیش خوب کارا.. مخلصم+

 .الحمدهلل بله_

 دریافت اتمی انرژی سازمان از مهمی های نامه روزا این ضمنا،... نشه قطع من با تماست+

 .یاعلی برو.. برسونی بهم زودی باشه حواست میکنیم،

 ینماش ریموت کیفم، داخل گذاشتم و اسلحم کردم جمع و هام وسیله شدم بلند و کردم قطع

 رفتم و دمش غیب معمول طبق بگم چیزی کسی به اینکه بدون. پایین رفتم گرفتم و شخصیم

 ونهخ رسیدم وقتی.. همسرم برای زنونه ادکلن یه با خریدم، گل دسته یه راه بین. منزل سمت

 :گفت دید و من تا خانومم. کردم باز و در انداختم کلید باال رفتم

 .زاده برادر چطوری_

 :گفتم گرفت خندم

 این داخل شما، برای هم هدیه این شما، به تقدیم هم گل این بفرمایید. جون عمه مخلصم+

 یکی به هبد نداری نیاز اگر. نه یا اندازته ببین دست، ساق با هست لبنانی چادر یه هم نایلکس

 .داره نیاز که

 !شوهری و زن دعواهای این از باشد تا. آقامون کرده چه. به به_

 :گفتم خندیدم

 چخبر؟ خب،+

 چخبر؟ شما. هیچچی_

 .بگم برات بشین بیا+ 

 یکردم نگاه شوق و ذوق با هارو وسیله داشت که همینطور هم فاطمه مبل، روی نشستیم رفتیم

 :گفت

 چیشده؟ ببینم کن تعریف_



 خانوادش و بهزاد گفت زد زنگ کاظم حاج تو، و من تماس از بعد خونه، بیام اینکه از قبل+ 

 .اونجا برن هفته این

 :گفت. شد زده ذوق خیلی خانومم

 ودب مشخص البته. کرد قبول مریم خداروشکر پس. میان هم به خیلی دوتا این سن،مح وااای_

 .میکنه قبول و بهزاد آقای مریم که

 .شد درست خالصه آره+

 .عقدشون برای بپوشم چی من حاال_

 ربزرگمپد با عمت عروسی برای ایشاهلل حاال باشه. داری لباس همه این تو خب. شد شروع باز+ 

 .میده کیف بیشتر میکنیم سِت دوتایی میزنیم مشتی تیپ یه

 :گفت بازوم به زد مشت با دونه یه خندید فاطمه

 .منه عم به میدی گیر خیلی_

 :گفت شد جدی هویی یه بعد

 بودی؟ کجا امروز تو ببینم، وایسا.. راستیییی_

 :گفتم مردم می خنده از داشتم

 .بودم ماموریت وسط+

 میکنن؟ چادر چادر موریتما وسط! محسن!!! وااا_

 .ونجاا میری حجابت ملزومات برای تو معموال که بودیم جایی اتفاقا. میگم جدی تو جون به+

 .بودیم ندیده دیگه و اینجوریش_

. ظرمونهمنت چون کاظم حاج خونه سمت بریم تا شو آماده برو االنم. دیگه نپرس این از بیشتر+

 .خونمون بیاید گفت

 .کرد دعوتمون عروس پدر.. به به_



 چرا کردم تعجب..بود خاموش گوشیش اما ؛عاصف به زدم زنگ منم بشه، آماده رفت خانومم

 :گفتم داد جواب که طاها.. امن خونه زدم زنگ.. خاموشه کاریش گوشی

 طاها. سالم+

 عاکف آقا سالم_

 کجاست؟ عبدالزهرا عاصف+

 .هستند شما اتاق داخل سوم طبقه_

 کن وصلم+

 :داد جواب خورد ندتابوقچ

 بفرما. جونم_

 ؟ خاموشی چرا+

 ؟ کجایی معلومه.. عشق عالیجناب. به به_

 خاموشی؟ چرا گفتم+

 کجایی؟ شما. رسیدم االن همین بودم اداره.. شارژ به زدم تازه_

 مرزی؟ برون از گرفتی استعالم. منزل اومدم سر یه+ 

 اینجا؟ میای. میدن رو قطعی جواب امشب آخر تا_

 .چیز همه به باشه حواست. میشه چی ببینیم+

 :گفتم پایین آوردم و صدام بعد

 مداو پیش مهمی موضوع. باشم کنارش بیشتر باید. احواله ناخوش روزا این کم یه خانومم+

 .اونجا بیام سر با بگو بهم

 .برسون سالم. حله داداش باشه_



 .یاعلی+

 ... کاظم حاج منزل بعد یکساعت

 هسای زیر حیاط داخل که تختی یه روی کاظم حاج.. داخل رفتیم کردن باز که رو خونه درب

 یب بی رادیو همزمان و میکرد مطالعه داشت بود داده لم کوچیک های بالشتک به بود، درخت

 .وزیدن به بود کرده شروع هم خنکی نسیم یه. میداد گوش سی

 :گفتم افتاد حاجی به چشمم تا

 .پیرمرد یچطور به به+

. هنمد گذاشتم گرفتم فورا منم. صورتم سمت کرد پرت شوخی به و گرفت سیب یه حاجی

 :گفت خندید دید رو صحنه این که فاطمه

 «.بده قرار عنایت مورد رو ما شوهر بعدا برسیم، بزارید عمو حاج»

 [۹۴.۷۲.۴۲ ۹۴:۱۲] 
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 :گفت خندید کاظم حاج

 امتم به دیکتاتور یک. مونه می هیتلر عین بخدا. کردی انتخاب بود شوهری چه این آخه»

 .«معناست

 :گفت خندید فاطمه

 و خواستگاریم اومدی خانوادش و مادرش با خودت اینکه مثل رفته؟ یادت شما عموجون»

 .«ناراحتی حاال!! پدرم جلوی میکردی تعریف ازش کلی

 :گفت... خندید حاجی



 .«باشه شاد همیشه دلت. دخترم اومدی خوش»

 :گفت هویی یه فاطمه

 .«االن ردهک گل فضولیم کلی. بشنوم و خوب خبرای باید که جون مریم پیش باال برم من وااای»

 :گفت خندید حاجی

 خراب و ملکتم غیبتتون با تا باهاشون بشین ۴+  ۹ سران اجالس داخل باال برو. دخترم برو»

 .«کنید

 تمنشس تخت روی حوض نزدیک درخت اون زیر حاجی پیش رفتم منم. رفت و خندید فاطمه

 :گفت شد، جدی حاجی دقایقی از بعد... شدیم تنقالت و میوه خوردن مشغول و

 .چخبر_

 بگم؟ چی از. زیاده که خبر+

 ارهاد محوطه داخل و عاصف بشم خارج اداره از اینکه از قبل. خونه رسیدم میشه ساعتی نیم_

 .بگیر جواب کن پیگیری امن خط با اداره؟ میفرستی استعالم برای اینارو چرا! دیدم

 .بفرستن فکس طریق از نمیخواستم+

 میاد؟ خوشم تو چیه از میدونی_

 چی؟+

 از بعد و انقالب قبل های درگیری موقع پدرتم دقیقا. نمیکنی اطمینان ها خودی به حتی اینکه_

 جاهایی یه کن قبول اما داداشمی، تو کاظم میگفت. بود همین مقدس دفاع سال ۲ در انقالب

 قرفی که چمران به میشه باورت. نمیزنی مو. پدرتی عین هم تو عاکف. نکنم اطمینان بهت

 ونچ میخوردن غذا کاسه یک توی چمران با که صورتی در نمیکرد؟ اطمینان هم بود صمیمیش

 سائلم توی من کاظم میگفت علی؟ میکنی اینطوری چرا میگفتم بهش. بودن صمیمی ازبس

 .میندازه پدرت یاد و من تو کارای حاال. ندارم تعارف احدی با امنیتی

 .میدیم پس درس+



 چطوره؟ پرونده وضعیت چخبر؟ دیگه کن تعریف.. بخور و میوت_

 !میکنه پیدا بیخ داره قضیه+

 :گفت آروم صدای با حاجی

 .دممیز حدس_

 .هست لوح ساده و احمق خیلی عزتی+

 .کنه بخیر و عاقبتش خدا_

 :گفت بست بود دستش که کتابی بعدش کرد خاموش رو رادیو حاجی

 چطوره؟ صابر و داریوش وضعیت _

 .میکنن خطر احساس میگه.. رسوند بهم رو دریافتی گزارش عاصف+

 یمخف های هسته سیطره تحت سته مستقر داریوش که محلی اون. داخل بیان فوری باید_

 بکشید لهبالفاص باید هم رو صابر. بشه شهید یا اسیر نکرده خدایی ممکنه. داره قرار طالبان ترور

 .ایران خاک داخل

 رد آمریکا نظامی پایگاههای از یکی داخل رفته جاسم ملک که رسیده خبر ضمنا،.. موافقم+

 .شده مستقر افغانستان خاک

 :فتگ میکشید، دست محاسنش به که همینطور کرد، فکر کمی کرد، من به نگاهی کاظم حاج

 چیه؟ امروزت خبرای_

 خبرهای پمپاژ به کردن شروع امروز از VOA و CNN مثل غربی های رسانه که عارضم خدمتتون+

 به یمدت برای میکرده، زندگی کانادا در که کانادایی_ ایرانی دوتابعیتی دختر یک که دروغ

 !شده ناپدید متأسفانه اما ببینه، و اقوامش تا کرده رسف ایران

 هست؟ کِی برای خبر_

 .ایران علیه پراکنی دروغ پمپاژ به کردن شروع و خورده استارت قبل دوساعت حدود از+



 میکنن؟ صدا و سر دارن حاال اما کردن، سکوت اآلن تا چرا بگی میتونی_

 یقین به CiA یعنی آمریکا امنیتی سرویس وَ شدمی خارج کشورما از جاسم ملک باید که چون+

 خودشون که رو آدمی کنند شروع اونوقت نمیکنه، تهدید و جاسم ملک خطری که میرسید

 مزمانه بعدش. کنند پا به جنجال بشری حقوق فشارهای با کنن، حذفش ایران در چیدن برنامه

 و کنند فرعی موضوعات درگیر رو ما ذهن اونوقت. بدن جلوه منفی رو جاسوسی موضوع با

 !بشه پرت جاسم ملک از حواسمون تا بخوریم بسته در به

 و ارهافش صبح فردا از. بشیم جدید مرحله یک وارد باید اآلن از عاکف پس... دقیقا.. آفرین_

 .میشه زیاد سیستم با ها تماس

 :گفت داد ادامه حاجی

 کاریم؟ کجای االن_

 .هشد فائزه جایگزین مرموز زنه یه+

 هست؟ اطالعات یا هست تحلیل مطمئنی؟ کجا از_

 یه بهش. داشته مالقات عزتی افشین دکتر با خانوم این امروز! میدم اطالعات دارم بهتون من+

 .داده سیمکارت و گوشی و دالر بسته

 موجوده؟ مستنداتش_

 .کردیم بایگانی رو همه ۱۱۴۹ در. بله+

 داشتی؟ هم عملی اقدام_

 فروشگاه زن اون. میکنه پر رو فائزه جای داره مطمئنم که خانوم همین مغازه تیمرف ۱۹۷۷ با+

 .داره حجاب ملزومات

 !کن معرفیش_

 طی ممیدون بعید. هست اراکی گفته ما به سیستمی مشخصات. هست ساله ۱۱ توسلی، نسترن+

. کوکممش من یول شده ارزیابی مثبت اما گرفتیم استعالم یه. باشه بوده ایران اخیر های سال



 اما هست ساله ۲۲ خانوم یه صاحبش که هست BMW یک هست دراختیارش که هم خودرویی

 مرزی برون واحد از عاصف رو نهایی جواب آینده چندساعت طی هست قرار البته. شده فوت

 .بگیره

 .بخورم و داروهام باید باال بریم شو بلند. بسیارعالی

 پله از حاجی دختره دیدم که خونه داخل باال میرفتیم زنان قدم داشتیم و پایین اومدیم تخت از

 او دهنمون حاجی و من. میزنه نفس نفس دیدم رسید وقتی.. پایین میاد موشک مثل داره ها

 :گفتم... موند

 شده؟؟ چیزی!! مریم آبجی+ 

 .فاطمه_

 [۹۹.۷۲.۴۲ ۹۹:۹۷] 
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 توی و قدرتم تموم. شد چی نفهمیدم دیگه ،«فاطمه» گفت کاظم حاج دختر خانوم مریم وقتی

. االب میرفتم دوتا دوتا رو ها پله! خونه داخل سمت به کردم حرکت بالفاصله کردم جمع پاهام

 االیب رفتم! افتاده حال بی ای گوشه یه فاطمه دیدم پذیرایی_هال درب جلوی رسیدم وقتی

 حاجی همسر خانوم زینب. میزنه دیدم گرفتم و نبضش. نداد جواب زدم صداش هرچی سرش

 :گفتم... بود ترسیده شدت به

 هویی؟ یه شده چش فاطمه خانوم، حاج+

 هگری که همینطور حاجی دختر خانوم مریم. بزنه حرف نمیتونست میکرد گریه خانوم حاج

 :گفت داد توضیح میکرد،



 گیرهب لحظه یه و کیفش رفت اونم میکردیم، صحبت همینجا داشتیم ازهر فاطمه و مادرم با _

 و تشدس بعد. گرفت و سرش هویی یه شد بلند که وقتی بده، نشون بهمون وسیله یه بیاره

 .پایین افته می و میره گیج سرش ظاهرا چشمش، روی گذاشت

 فشار اومدن. سیدر اورژانس بعد دقیقه ۴۷. اورژانس زدم زنگ بالفاصله شنیدم و این وقتی

 بردنش برانکارد روی گذاشتنش. بود ۲ روی ۲ یادمه. بود پایین شدت به اما گرفتند و همسرم

 .آمبوالنس داخل

 :گفتم...ناراحته خیلی کاظم حاج دیدم که میرفتم داشتم اورژانس همراه منم

 .نیست چیزی شاءاهلل ان. حاجی نباش نگران+

 .«بزن زنگ خودم به خواستی چیزی یا داشتی، اریک. نزار خبر بی و من.پسرم برو»_

 گردون دمش مجبور باطنیم میل علیرغم. کردم حرکت آمبوالنس سر پشت شدم ماشین سوار رفتم

 ماشین ای و نگیره و جلوم کسی تا ماشین جلوی شیشه روی کنم نصب و خودم شخصی ماشین

 ..نشن آمبوالنس پشت حرکتم مانع ها

 یکی اخلد بردن و خانومم بالفاصله شدیم وارد وقتی .تهران های ارستانبیم از یکی به رفتیم

 لطفا ،.. محترم مخاطبان. بیاد بگید و بیمار همراه گفت و سرش باالی اومد دکتری یه. ها اتاق

 کلمه یک قطف!! کنید دقت. کنم پر رو صفحه تا میگم فقط و زندگیم از بخشی دارم نکنید خیال

 و من هب چی میشید متوجه خودتون بعدا حاال. بود امنیتی من بر و ورد اتفاقات تموم میگم،

 .گذشت زندگیم

 :پرسید ازم...بیاد بگید بیمارو همراه بود گفته که دکتری خانوم سمت رفتم

 چیه؟ مشکلش_

 یدمد باال رفتم. شده بد حالش خانومم گفتن اومدن هویی یه بودیم، مهمونی جایی راستش+

 .افتاده وشبیه شده عوض رنگش

 داره؟ سابقه_



 !اصال. خیر+

 بارداره؟_

 !بشیم دار بچه نمیتونیم که هست مشکلی یه. چنده کیلو باردار. بابا نه+

 :گفت میدادن انجام فوریتی اقدامات خانومم سر باالی داشتند پرستارا و دکتر که همزمان

 داشته؟ هم تهوع یا شدید، درد سر مدت این طی_

 ریمب نشد فرصت اما نوشته براش دکتر هم آی ار ام و اسکن. داده خون آزمایش !داشته بله+ 

 .بدیم انجام

 :گفت کرد نگام دکتر

 .بیرون بفرمایید... که واقعا_

 حال بابت نینگرا از. نباشه مشخص چیزی بیرون از تا کشیدند و اتاق پرده بیرون، فرستادند منو

 مدناو پرستارا دوتا سرشم پشت بیرون اومد دکتر قیقهد ۹۷ از بعد. میکردم دق داشتم خانومم

 :گفت بهم یکیشون که بیرون

 کردیم ریقتز بخش آرام بهش اما ؛ببینیدش داخل برید میتونید. بهتره خانومتون حال الحمدهلل»

 .«نکنید بیدارش و بخوابه بزارید

 داشتم ودمب نشسته که همینطور. نشستم خانومم تخت کنار گرفتم رو صندلی اتاق داخل رفتم

 .گوشیم به داد پیام کاظم حاج میکردم، نگاه فاطمه به

 :پیام متن

 .«بیار در نگرانی از و من. نگرانم»

 :نوشتم

 .«خوابیده کردن تزریق بخش آرام بهش اما اومده هوش به. نباشید نگران»

 :نوشت



 «کائنة هی او کانت نعمة کل علی الحمدهلل»

 :گفت مداو پرستارها از یکی

 ..«اتاقشون ببرید تشریف. ببینن شمارو میخوان دکتر خانوم»

 .شدم وارد زدم در دکتر، اتاق سمت رفتم

 .دکتر خانوم سالم+

 .بشینید بفرمایید. سالم_

 :گفتم. نشستم رفتم

 .درخدمتم. ببینید و من میخواستید ظاهرا+

 :گفت

 شده؟ وارد ضربه همسرتون سر به_

 زنگ بهم فوری بیاد پیش براش اتفاقی کوچیکترین اگر چون! ندیدم من حداقل !میدونم بعید+

 .میگه میزنه

 چیه؟ فامیلیت شما_

 چطور؟. خانوم هستم سلیمانی+

 رتونهمس برای که اتفاقی این درمورد نظری هیچ نمیتونم اآلن من! سلیمانی جناب ببینید _

 دستور ماش متاسفانه! ای دیگه اتفاق هر نکرده خدایی یا باشه عصبی حمله یه ممکنه! بدم افتاده

 انجام ریدب امروز همین لطفا مینویسم، براتون منم اما ؛ندادید انجام نرفتید که رو قبلی پزشک

 موضوع گیمب بهتون فورا تا بیارید شب آخر شیفت پزشک برای یا من برای یا و جوابش و بدید

 !بگیرید جدی و همسرتون سردردهای خواهشا. قراره چه از

 :گفتم

 کنم؟ چیکار من نمیاد خب. خوبم میگه. دکتر بریم بیا گفتم بهش بار ده من بخدا+



 یگهد ساعت یک تا. باشید هم فکر به باید هستید شوهر و زن شما. نمیدونم من دیگه و اون_

 بیمارستان همین داخل ما. میشه تموم اثرش شده تزریق بهش که آرامبخشی و مسکن این

 دوست که ای دیگه هرجای میتونید نخواستید اگر. بدید انجام و اسکن میتونید. داریم تتجهیزا

 .ببرید داشتید

 .راهنماییتون از ممنونم+

 :گفت بیرون، اومدم می داشتم

 .«باشه همسرت به حواست بیشتر.. جناب»
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 آمار و کردم کنترل رو کارا ۱۱۴۹ های بچه با کم یه.. فاطمه اتاق سمت اومدم نگفتم چیزی

 خانومم مک کم. عادیه چیز همه میداد نشون گزارشات که گرفتم رو متوسلی نسترن و دکترعزتی

 .شد بیدار

 و شهوشیاری تا کردم صداش! میکنه باز و چشماش داره زور به دیدم... سرش باالی رفتم

 :گفت آروم و خسته صدای با. شناخت و من صدای خداروشکر. کنم کنترل

 هستم؟ کجا من! محسن_

 دهش بد حالت کمی یه! کنی استراحت باید.. باش آروم..فاطمه نزن حرف اصال... هیسسس+

 .بهتری الحمدهلل اآلن .دکتر اومدیم

 راه ستتون نمی و بود حال بی فاطمه. بشه سرحالتر بخوره تا آوردم براش آب لیوان یه رفتم

 نشوندم رو فاطمه بعد. گرفتم اورژانس راهروی داخل از هم ویلچر یه رفتم همین برای بره

 و خانومم. بود شده شب ۴۷ ساعت تقریبا دیگه. سرش از برداری عکس برای بردمش روش،



 ضوو رفتم کردم استفاده فرصت از. مخصوص اتاق داخل بردن سرش از اسکن تی سی برای

 که ای طبقه همون سمت رفتم فورا بعدش. خوندم و نمازم بیمارستان نمازخونه اومدم گرفتم

 .بود خانومم

 ۴۴ حدود ساعت دادند، بهمون رو... و اسکن جواب و شد تموم مغزش از برداری عکس وقتی

 هک تریدک. باشه خطرناکی چیز نکنه که داشتم دلهره. بودم نگران خیلی. بود شده شب نیم و

 با داره دیدم اتاقش رفتم. خواست و من بیمار همراه بعنوان بود، اسکن تی سی امور مسئول

 داد توضیح براش و کرد صحبت خانومم با کمی. میکنه سوال ازش و میکنه صحبت خانومم

 ...و بشه عصبی نباید بیاد، سرش به فشار نباید که

 بیرون بردم ور فاطمه. برگرد زد اشاره همب دکتر بیرون میرفتیم داشتیم و شد تموم که ها صحبت

 .دکتر اتاق داخل برگشتم بالفاصله خودم بعد پرستارها از یکی پیش دکتر اتاق از

 :گفت بهم صندلی روی نشستم که همین

 دارید؟ نسبتی چه خانوم این با شما_

 .همسرشونم+

 .کنم صحبت مهمی مطلب درمورد شما با میخوام_

 .درخدمتم+

 تصادف همسرتون. دارم ازتون مهم سوال یه اما ؛شد انجام اسکن همسرتون سر زا امشب_

 حاال؟ تا شده وارد ای ضربه سرشون به یا کردند

 زندگی باهم داریم ما که هایی سال این طی حداقل. میدونم بعید هم ضربه خیر، تصادف+

 .مطمئنم. نشده وارد ضربه سرش به میکنیم

 .بدید جواب نهصادقا من سواالت به لطفا_

 .بپرسید و سوالتون شما. بگم بخوام دروغ نمیبینم لزومی+

 :پرسید کوتاه مکثی از بعد... کرد بهم نگاهی دکتر



 که شهب ایشون جرح و ضرب به منجر بخواد که داشتید لفظی مجادله همسرتون با حال به تا_

 وارد ربهض سرش به ای واستهناخ اتفاق در اینکه یا بزنید؟ ای ضربه سرشون به ناکرده خدایی

 بشه؟

 :گفتم خندیدم

 تموم لمث طبیعتا. نیستم ها بازی مسخره این اهل من بزنم؟ و همسرم باید میکنید خیال چرا+

 می اقاتاتف این برامون ماهم میاد، پیش بینشون بحثی یا دارن مشکل زندگیشون در که ها زوج

 ندبل زنش روی دست که مردی از متنفرم ونچ.. نمیکنم بلند همسرم روی دست من اما! افته

 .میکنه

 ...متاسفانه که اینه بگم بهتون میخوام که موضوعی راستش!! خداروشکر خب_

 .برس دادم هب الزمان یاصاحب گفتم لب زیر بستم و چشمام فقط. ریخت قلبم متاسفانه گفت تا

 ...همسرتون مغز در متاسفانه_

 .المصب و حرفت کن تمومش میگفتم دلم توی

 .هست خطرناک بسیار که داره وجود زیادی نسبتا خون های لخته_

 .بگذریم... بخاطر هم فاطمه، بخاطر هم.. رفت سیاهی چشمام لحظه یه

 .ممیبین دارم چی نفهمیدم. میکرد اذیتم خیلی اتاق نور. گرفتم و صورتم جلوی شدم خم

 چه.. میشنیدم چی.. میدیدم چی.. من خدای.. . مغز در خون لخته...  خطرناک بیماری... فاطمه»

 .«میدادم پس روزگار این به باید که بود تاوانی چه این. میکردم سرم باید خاکی

 :فتمگ دکتر به بعد. خوردم و آب اون از کمی... داد بهم آب لیوان یه دکتر. بودم ناراحت خیلی

 چیه؟ راهش+

 ت،هس شما همسر مغز در که خونی لخته... کنم صحبت رُک شما با میخوام جناب، ببینید_

 .کرده اختالل دچار رو مغز های فعالیت از بخشی که کرده پر فضارو جوری



.. کن تمومش انصاف بی میگفتم فقط دلم توی. شد خراب سرم روی دنیا گفت اینطور وقتی

 انهصادق و زچی همه که بود این وظیفش بود، پزشک اون اما ؛.میکنی کشم زجر داری.. نده ادامه

 :گفت صحبتاش به داد ادامه میگفت؛ باید پس! بگه

 صراحت هب که ببخشید. کرد کاریش نمیشه دیگه که شده زیاد حدی به خون لخته متاسفانه _

 باید نهمتاسفا برادرمحترم،! بگذارم درجریان رو شما اینه من وظیفه و هستم پزشک چون. میگم

 .مونه نمی زنده بیشتر هدیگ چندماه تا نهایتا شما همسر بگم

 رفتم بعد زمین، کوبیدم گرفتم بود میزش روی که گلدونی رفتم شدم بلند گفت و این وقتی

 :گفتم گرفتم و یقش میز پشت

 !میگی؟ چی میفهمی آشغال+

 :گفتم.. بود ترسیده که بس. بیرون میزنه حدقه از داره چشماش دیدم

 .انصاف بی کن صحبت درست من همسر درمورد_

: فتمگ سرش کشیدم فریاد کرد، باز و در تا. داخل اومد گلدون شکستن صدای با دکتر منشی

 .«بیروووون برو گفتم بهت. بیرون بروووو»
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 یقه ت،رف منشی اینکه از بعد .عقربه در قمر بدجور اوضاع که بیرون بره زد اشاره بهش دکتر

 :گفت بهم... کردم ول و دکتر

 اندیگر شما مثل چون. دارید حق کامال. میکنم درک شمارو روحی بد وضعیت من عزیز، آقای_

 ..باشید آروم لطفا اما ؛داد دست بهشون حال همین که بودن هم

 :گفت... صندلی روی نشستم برگشتم



 بهترید؟ اآلن_

 سیک به حتی. حساسم همسرم روی خیلی من! ریخت هم به منو حرفتون حظهل یه.. ببخشید+

 .دناکهدر و تلخ خیلی من برای کردید مطرح که موضوع این شنیدن. تو بگه بهش نمیدم اجازه

 فهفلس نیستم بلد پزشکان دیگر مثل من.. میدم حق بهتون کامال. میفهمم.. نداره عیبی_

 ممیگ رو اصلی حرف اول همون..بچینم

 «مرگش؟ و فاطمه مریضی!! »میکردم فکر این به فقط.. نگفتم چیزی کردم سکوت

 :گفت دکتر!!! نمیشد باورم 

 ریتات بیمارستان به میزنم نامه یه نپذیرید و من حرفای شاید که شما خاطر اطمینان برای من_

 سرتونمه. هست سمیعی پروفسور برای که جایی همون. اعصابه و مغز تخصصی فوق مرکز که

 دارید و این قدرت اگر. بشه انجام «اسکن و آی ار ام» مغزش وضعیت از اینکه تا اونجا ببرید و

 ..میشه عالی واقعا ببینید، هم رو سمیعی پروفسور که

 عذرخواهی ندمت رفتار بابت گرفتم، رو نامه.. بشنوم میکردم سعی فقط.. میگه داره چی نمیفهمیدم

 :گفت دید و من تا.. فاطمه پیش راهرو داخل رفتم بیرون اومدم دکتر اتاق از کردم،

 بودی؟ کجا محسن_

 :گفتم خندیدم، زور به. کردم کنترل و خودم.. ریخت دلم کردم نگاش

 ندچ دیدم رو خدایی بنده یه که بخورم، آب لیوان یه بودم رفته. بگردم دورت بودم همینجا+

 !کردیم صحبت دقیقه

 خونه؟ بریم_

 باشه؟.. بشه خوب حالت تا مونم می پیشت امشبم.. خونه میریم.. چشمات تصدق آره+

 .ممنونم_

 کمکش .بودم کرده پارک بیمارستان حیاط از بیرون که ماشینم دم تا بردم ویلچر با رو فاطمه

 حیاط داخل آوردم و ویلچر بعدش.. بشینه ماشین داخل بره بشه بلند ویلچر روی از کردم



 از رو روهادا. بگیرم و بود نوشته براش دکتر که داروهایی سر یه رفتم و گذاشتم بیمارستان

 .ماشین سمت برگشتم کردم تهیه داروخانه

 .میاره باال خون داره بیرون آورده و سرش کرده باز درو خانومم دیدم شدم که ماشین نزدیک

. نشست نزمی ویر ماشین الستیک به داد تکیه.. بیرون آوردمش ماشین از سمتش به رفتم فورا

. بود هشد رمق بی و حال بی. بشورم رو فاطمه صورت و دست تا آوردم آب بطری یه بالفاصله

 :گفتم بهش

 هویی؟ یه شده چت باز! زهرا فاطمه+

 .دارم شدید دردهای معده طرفی از. دارم درد سر. نیست خوب اصال حالم. محسن نمیدونم_

 و زمین روی از بشه بلند تا کردم کمکش شد هترب حالش کم یه وقتی!! بگم چی نمیدونستم

 داروهای ونهخ رسیدیم وقتی. خونه سمت رفتم و فرمون پشت نشستم رفتم. ماشین داخل بشینه

 لها داخل نشستم اومدم. کنه استراحت تا خواب اتاق داخل بردمش بعد دادم، بهش و خانومم

 خواهرخانومم به زدم زنگ. ردمیک دیوانه و من داشت همسرم دادن دست از فکر..پذیرایی

 :نداد جواب. مهدیس

 هب کردم شروع آروم خیلی اتاق، داخل نره صدا اینکه بخاطر. زد زنگ خودش بعد دقیقه چند

 :کردن صحبت

 خوبی؟ مهدیس سالم+

 دینکر فکر خودت با جسارتا. میگیری تحویلمون زیاد جدیدا!! عجب چه. داماد آقای به به_

 .باشم خواب شاید صبح وقت این

 :گفتم. بود شده صبح نیم و ۴ ساعت. میگه راست خدا بنده دیدم کردم ساعت به نگاه

 .میگم چی کن گوش. ندارم شوخی حوصله+

 !چیشده باز_

 کنم؟ خواهشی یه ازت میتونم+



 :گفت شد جدی

 محسن؟ آقا شده چیزی. بله_

 مهفاط. خونمون بیای فورا د،کر طلوع آفتاب که دیگه چندساعت برای میخوام ازت مهدیس+

 !!ناجوره خرده یه حالش

 ؟!میشم خاله دارم یعنی خدا ای..الهییی! آبجیم بارداره نکنه_

 خواهرت! اعصابم روی میری چرا. میکنیااا باز و من دهن صبح وقت این داری مهدیس+

 !بده من تحویل جک هی بشین هم تو بعد بشه بلند صدام نمیخوام خوابیده

 .میام صبح چشم. حاال میشی عصبی چرا.. دببخشی_

 باشه؟.. نفهمه چیزی خانوادتم+

 .چشم_

 .بخیر شب..آفرین+

 به یستادما خونه بالکن روی رفتم! کنم چیکار باید نمیدونستم بودم کالفه بس از.. کردم قطع

 ردکته چهر. نداشت خبر من دل از کسی..کردم نگاه ها خونه خاموش و روشن برقای از پر شهر

 .میرفت چشمام جلوی اومد می سینما پرده یک عین حرفاش با

. میشه بیشتر داره خون لخته.. نباشه زنده بیشتر دیگه چندماه تا ممکنه...  مغز در خون لخته»

 !«کرده مواجه چالش با و مغز کارکرد. میکنه پر و مغز جای همه میزنه داره

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 فکر زندگیم مشکالت به داشتم و نشستم بالکن داخل صندلی روی مهدیس با تماس از بعد

 زهراعبدال عاصف دیدم کردم شماره به نگاه. اومدم خودم به کاریم گوشی صدای با که میکردم

 :دادم جواب. هست

 .عاصف جانم+

 .سالم عاکف آقا_

 .بگو. میشنوم. سالم+

 بزنیم؟ دوری یه بریم و بشیم سفید پراید سوار نمیاید_

 :گفتم.. امن خونه نمیای امشب بود این منظورش

 الماستع جواب. سمتتون میام اداری وقت اول دیگه چندساعت. باشه چیز همه به حواست. نه+

 شد؟ چی

 .کنیم صحبت دیدیم همدیگرو بدید اجازه_

 .نه یا آره+

 .بدونید باید که هست هم ای دیگه موارد اما ؛بود درست شما حرف. درسته. آره_

 .سمتتون میام صبح. باشه+

 حاجی؟_

 .جانم+

 !جوریه یه صدات. ناراحتی انگار.. ای گرفته چرا_

 نداری؟ کاری. ام خسته. نیست چیزی+

 .یاعلی نه_



.. برد مخواب چطور نفهمیدم دیگه میکردم، نگاه شهر به و بودم نشسته که همینطور کردم، قطع

 .ودب کامیون یه بوق صدای. پریدم جام از مهیب بوق یه باصدای صبح نیم و ۱ ساعت حدود

. میکنه ددر خورد بهم که سردی بادهای و پتو نداشتن بخاطر بدنم تموم دیدم شدم بیدار وقتی

 گوشیم آالرم اب اینکه تا خوابیدم کمی. خوابیدم خواب اتاق توی رفتم برگشتم شدم، بلند زور به

 بهش و همسرم داروهای و صبحونه خوندم و نمازم. نخوابیدم دیگه و شدم بیدار نماز برای

 مجی خونه از داشتن کالس بهانه به مهدیس که بود صبح نیم و ۱ حدود ساعت اینکه تا م،داد

 قتیو.. شد جیم میگم همین برای. میفهمیدند مادرش و پدر نباید چون. خواهرش پیش اومد شد

 .کرد هنگ دید رو فاطمه روی و رنگ اومد

 ناراحت کردم سعی م،شد امن خونه وارد وقتی. ۱۱۴۹ سمت رفتم. نموندم خونه دیگه من

 :گفتم بود ها بچه پیش اول طبقه که عاصف به. نباشم

 .«دارم باهات فوری کار یه.. باال بریم بیا» 

 شد خم و ادایست پشتم عاصف... مبل روی نشستم.. اتاق داخل رفتیم زد و سنسنور باال، رفتیم

 :گفت گوشم، دم آورد و صورتش

 دمقی؟ قدران شده چیزی ای؟ گرفته انقدر چرا_

 !نپرس سوال لطفا... ندارم حوصله+

 .باشه_

 !کردی چیکار ببینم بده بهم و استعالم جواب+

 :گفت آورد گرفت و استعالم جواب نامه رفت

 .استعالم اینم_

 :گفتم عاصف به. هست هم پیمون و پر چقدر به، به دیدم کردم نگاه و استعالم برگه

 !ببینم بده توضیح خب+



 انوادشخ با اما هست، اراک متولد و ایرانی اصالتش توسلی، نسترن که حضورتون هب عرضم_

. .بحرین سمت میرن بوده خردسال نسترن موقع اون که ۱۰ سال در پدرش شغلی وضعیت بخاطر

 عبداهلل قایآ یعنی نسترن پدر.. میشن بحرین ساکن مدتی عرب تجار با پدرش ارتباط دلیل به

 لطنتیس دستگاه به وصل که فارس خلیج حاشیه تجار برخی بین در که بوده کسی توسلی

 .داشته ای گسترده ارتباط و نفوذ بودند، بحرین

 مرده؟ یا هست زنده چیکارس؟ چی؟ مادرش+

 .هست زنده هم االن! دار خانه وَ ایرانیه مادرش_

 !میگفتی پدرش از داشتی خب+

 .نمیش کشور اون ساکن و عربستان میرم بحرین از خانوادش همراه به هفتاد دهه در نسترن_

 کجا؟+

 رکشو یک به میکنند مهاجرت مجددا چندسال از بعد اما ؛قطیف نشین شیعه مناطق سمت_

 !بوده انگلیس بلکه نبوده، عربی کشور مقصد اینبار اما ؛دیگه

 .شد جالب قصه+

 حاج با الزم ایه هماهنگی و شما اجازه با کنی، پیگیری من طرف از ماموری گفتی چون_

 وَ گذاشتم جلسه خودمون ضدجاسوسی واحد مرزی برون های بچه از تا دو با دیشب هادی

 .کردیم مشخص و انگلیس در حضورش پیاز تا سیر

 .چیه ببینم کن تعریف خب+

 موسسه عضویت به ۰۲ اواخر یعنی هفتاد دهه در توسلی نسترن خانوم که حضورتون به عرضم_

 «.WLUML ولوم» اسم به اددرمی انگلیس در ای

 میکرد؟ چیکار اونجا!! عجب+

 و دوستانه بشر اقدامات قالب وَ پوشش در که هست لندن در مرکزیش دفتر موسسه اون_

 راندازی،ب برای نیرو تربیت نظیر اقدامات بعضی. میده انجام ای دیگه کارهای زنان، حق گرفتن



 ینما البته. میده انجام نامحسوس طور به رو انایر در جاسوسی همچنین وَ امنیتی، ضد اقدامات

 تموم که هست ایران بخصوص مسلمان جامعه زنان از زدایی دین اصلیشون هدف بگم

 مرکزمت جاسوسی و ضدامنیتی اهداف روی نهایتا که هست مختلف های پوشش در اقداماتشون

 .شدند

 .بده ادامه. خب+

 های سال طی که هست ولوم موسسه مدیره یاته اعضای از و موسسین از هودفر هما خانوم_

 رارق اطالعاتی کنترل و رصد تحت ما همکاران از تیمی توسط جاسوسی جرم به ایران در اخیر

 اطالعاتی تخلیه که مدتی از بعد و میشه دستگیر هست جاسوس میشه محرز که وقتی وَ میگیره

 بهانه به تا اسالمی جمهوری گردن نیفته خونش که اینکه دلیل به وَ حالش وخامت بخاطر میشه،

 رتشدیپو هم بعد و میشه آزاد رهبری عفو با نشه، وارد فشار ایران به بشری حقوق فشارهای

 .ایران از خارج به میکنن

 .بده بهم تر تازه اطالعات. میدونم. خب+

 ونیشا که اینه مهمتر همه از اما ؛میبینه موسسه اون در فراوانی های آموزش توسلی نسترن_

 های هرهچ برخی با حتی. داره اصفهان و تهران و قم در ها شیرازی جریان با تنگاتنگی ارتباط

 .همین فعال. هست مَچ شدت به هم مذهبی
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 :گفتم

 شد؟ تموم+

 !شد تموم بله_



 .عالی بسیار+

 :گفتم میزم، پشت رفتم شدم دبلن

 هم حدید برای. بدید استراحت ۱۲ بهش. بزار کمکی نیروی یه ۱۹۷۷ برای بکش زحمت یه+

 .همینطور

 کنیم؟ جایگزین و کی_

 مه کوثری خانوم با بگیره؛ خودش چتر زیر رو عزتی تا حدید جای بفرست رو مرتضی+

 مواقع در کوثری کرده موافقت قبل زرو دو هادی حاج. بشه ۱۹۷۷ جایگزین بره کن هماهنگ

 .بشه ۱۹۷۷ جایگزین ضروری

 .چشم_

 :گفت کرد نگام برگشت مجددا رفت اتاق درب دم تا بره، شد بلند عاصف

 !ای ریخته هم به خیلی شده؟ چیزی عاکف،_

 هتوجی رو کوثری خودت ضمنا. بده انجام رو گفتم بهت که کاری اون برو شما.. عزیزم نه+

 .کن

 .حاجی شهبا_

 :داد جواب. خانومم خواهر گوشی به زدم زنگ کردم استفاده فرصت از رفت که عاصف

 خوبید؟. محسن آقا سالم_

 چطوره؟ فاطمه چخبر؟. ممنونم. مهدیس سالم+

. ممیکن مطالعه دارم نشستم منم! خوابه همچنان رفتی، هم شما و اومدم که وقتی از راستش_

 چیشده؟ نمیگی بهم

 خدا تورو فقط.. میکنم صحبت باهات سرفرصت بزار.. مفصله داستانش.. واهلل بگم چی+

 .باشه بهش حواست



 شده؟ حرفی بینتون. میگمااا محسن، آقا ببین.. جمع خیالت. چشم_

 مهفاط و من ثانیا،! چه تو به اوال بشه هم حرفی خواهرت و من بین.. مهدیس میگی داری چی+

 .که نداریم مشکلی

 !و من بزن بیا. کردی شروع تو گفتم، چیزی هی من باز_

 نداری؟ کاری+

 .خداحافظ_

 :دادم جواب. خورد زنگ اتاقم تلفن. میز روی انداختم و گوشی و کردم قطع

 .بله+

 .سالم آقاعاکف_

 چیشده؟. طاها سالم+

 .کنید چک کارتبالتونم ضمنا. براتون اومده محرمانه نامه اداره از_

 .باال بیار رو نامه+

.. کردم ازب و اتاقم در زدم و سنسور رفتم بعدش کردم روشن و سیستم بیارن، رو نامه ها بچه تا

 .نشستم سیستم پشت اومدم بستم و در. رفت و بهم داد.. آورده رو نامه طاها دیدم

 بود مهم انقدر نامه متن. هست ضدجاسوسی مرزی برون بخش از دیدم کردم باز که رو نامه

 .میشید متوجه بعدا خودتون اما ؛بنویسم رو نامه متن ندارم اجازه. کرد ودد سرم که

 گیردر هم همزمان، من. میشد بیشتر ما قصه مرموز نسترنِ با عزتی ارتباط داشت روز به روز

 .دیگه پرونده یه کارشناسی و پرونده این درگیر هم وَ بودم، همسرم بیماری

 خانومم با روز اون فردای. بود همسرم درگیر ذهنم همش چون کردم، کار سختی به روز اون

 اون سمیعی رفوسورپ چون.. ببینیمش نتونستیم.. سمیعی پروفسور تریتا بیمارستان سمت رفتیم



 سانیک بیمارستان همون در باید و شدیممی سمیعی معطل نباید ما طرفی از. نبود ایران در روزها

 .کردندمی الجهمع و خانومم بودن پروفسور تایید مورد که

 ونچ تریتا بیمارستان همین در اطمینان محض گفت اما دید و اسکن جواب دکترها از یکی

 .کنید آی ار ام و اسکن دیگه بار یک هست تر پیشرفته تجهیزاتش

 ولط کمی گفتند شد، تموم کارا از قسمت این وقتی. سرش از اسکن برای بردم رو فاطمه

 مشبرد کردم استفاده فرصت از منم.. روز اون بوده شلوغ سرشون چون بدیم، جواب میکشه

 گرفتن برای انبیمارست سمت برگشتیم مجدد گشتیم، رو یکساعتی.. بگردیم کمی چیتگر دریاچه

 .متخصصین از یکی پیش رفتیم گرفتیم که و جواب.. جواب

 :گفت دکتر.. هست خون لخته سرش داخل نمیدونست لحظه اون تا فاطمه

 .«داره وجود خون لخته سرتون در اشم خانوم»

 اون از شدم بلند. نده ادامه زدم اشاره دکتر به. شد گرد چشماش فاطمه گفت و این وقتی

 سهپ هوا فهمید که دکتر.. آوردم فاطمه برای آب لیوان یه بوده دکتر اتاق داخل که دستگاهی

 :گفت

 دارو تونبرا. دخترم نباش نگران. میره بین از دارو و قرص چندتا با. نیست خاصی چیز البته»

 !«داروها خوردن به کنید شروع امشب همین از حتما مینویسم،

 :گفتم فاطمه به. بیرون اومدیم نوشت رو دارو اسم دکتر

 .میام من. بشین ماشین داخل برو بگیر، و سوییچ بیا+

 بری؟ میخوای کجا_

 .میام زود. بهداشتی سرویس برم+

 رفتم بدو بدو کردم قرض دیگه چهارتا داشتم پا دوتا رفت، فاطمه شد جمع خیالم که قشنگ

 :گفت بهم شدم اتاق وارد وقتی. داخل رفتم کرد هماهنگ منشی. دکتر اتاق سمت

 .بنشینید بفرمایید_



 :گفت صحبتاش به داد ادامه نشستم وقتی

 .ندادم ادامه دیگه شما اشاره با من_

 قراره؟ چه از وضوعم بگید بهم میشه. دکتر ممنونم+

 یخوامم.. نمیدونم شمارو اسم اما ؛میدونم بیمارو اسم فقط من چون چیه؟ فامیلیتون و اسم شما_

 !کنیم صحبت راحت باهم

 .سلیمانی فامیلیم. هست محسن اسمم من+

 و مغز یتفعال متاسفانه هست، شما همسر مغز در که خونی لخته سلیمانی، محسن آقای ببینید_

 و ضعف دلیل. ضعیفه شدت به محمدی زهرا فاطمه خانوم مغز به رسانی خون و کرده کند

 تقاداع اسالمی طب به اما هستم امروزی پزشک یک که این با من. اینه برای ایشون بیهوشی

 یخوامم راستش سلیمانی آقای اما کنید، اقدام درمانی زالو طریق از بگم شما به میتونم و دارم

 طب سمت به رفتن برای نه! اینجا به اومدن برای نه. نکنید تلف و قتتونو بیخود که بگم بهتون

 !سنتی و اسالمی

 چی؟ یعنی+

 هست؟ اجازه. کنم صحبت رک باهاتون میخوام_
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 :گفتم

 .حتما. بله+



 روبرو مشکل با رو ما کار هست خانومتون مغز در که زیادی های خون لخت سلیمانی، آقای_

 با ایشون وَ سنتی طب پزشکان از یکی سمت میفرستم مریضارو از بعضی من راستش. میکنه

 من. کشهمی بیرون طوالنی نسبتا زمانی بازه یک طی و سربیمار شده لخته های خون زالودرمانی

 دامجد خدا لطف به اما رفتن کما به و شد وارد بهضر سرشون به که دارم سراغ رو بیمارانی

 شدندمی بیهوش شما همسر مثل گاهی بوده خون لخته سرشون در اینکه دلیل به اما شدن، احیا

 چون. شدن خوب درمانی زالو طریق از راستش. دیدندمی زندگی و مرگ بین و خودشون یا

 بیشتره اسالمی طب به اعتقادمم م،مسلمون خودم. جراحی تیغ زیر میفرستم رو مریضی کمتر من

 .امرزی طب تا

 .درسته+

 ونخ لخته که درمانی زالو با نه میشه، حل عمل با نه همسرتون مشکل بگم، بهتون میخوام_

 یگه،د هرکسی یا بنده جراحی تیغ زیر شما همسر موندن زنده درصد. بیرون بکشیم و سرش

 زا. میگم اینطور دارم که متاسفم. کنه گیزند راحت و چندوقت این بزار. هست درصد ۲ زیر

 .شده هم تومور اسیر همسرتون مغز که این مهمتر همه

 !شما میگی چی دکتر.. من بر وای+

 !!متاسفم_

 ؟؟؟؟!!!توموورررر+ 

 !تومور.. بله_

 !همزمان میشه مگه+

 .سوال یه. ماه ۲ حدود چیزی شاید شده، ایجاد که نیست وقت خیلی میگه تومور این اندازه_

 .بفرمایید+

 داشتند؟ تندخویی یا فراموشی بوده؟ چطور وضعیتشون اخیر ماه پنج در همسرتون_



 یلیخ اومد پیش بار ها ده شاید اخیر چندماه این اما داشتند قوی حافظه شدت به همسرم.. بله+

 بلق دشبچن. بود شده زیاد هم شدنش تندخو. بود عجیب برام من. میکرد فراموش و مسائل از

 ساعت ۲ باالی ایشون های خواب طرفی از. تندش رفتارهای خاطر به شد بحثمون شدت به

 !شده

 ماا ؛هست شده وارد سرش به که ای ضربه و تومور اون عالئم گفتید که مواردی این تموم_

 بوده؟ ماش کار یا کردند؟ تصادف نکرده خدایی چیه؟ همسرتون سر به ضربه دلیل مهمتر، سوال

 .پرسیدم اینطور شیدببخ

 .نشده بلند همسرم روی دستم اصال حال به تا. نکردم وارد ای ضربه سرش به من بخدا+

 که یا ضربه یک بابت متاسفانه دادم، قرار بررسی مورد رو اسکن من ببینید،... خداروشکر_

 شما سرهم که محمدی زهرا فاطمه خانوم سره جمجم هست، زمانیه باز چه برای نمیدونم من

 .باشه اون میتونه فقط خون های لخته شدن جمع دلیل. داره ریز تَرَکِ یه هستند

 ؟!کنم سرم به خاکی چه باید اآلن من دکتر+

 :گفت کرد بهم نگاهی

 اگر. .کرده خراب زده کارو تومور این.. نداره راهی متاسفانه که، گفتم بهتون سلیمانی، آقای_

 ادایج که ای توده این اما کرد، فکری براش میشد بود، شده لخته های خون و ترک اون فقط

 .میکنه رشد داره توده این شدت به.. بسته مارو دست شده

 :گفتم.. میخوردم غصه و بودم ناراحت خیلی

 ؟ ببینم رو سمیعی پروفسور میتونم چطور من ببخشید+

 اِمریکا در حاضر درحال. نمیارن تشریف ایران به هم آینده ماه ۰ تا احتماال. نیست ایران ایشون_

 شاگردان از یکی بنده اما بگیرید، تصمیمی هر آزادید شما میگم، اینطور عذرمیخوام البته. هستند

 خدمت نکنید کش. فعالیتم مشغول بیمارستان این در ایشون مستقیم دستور با که هستم پروفسور

 .زنندمی شما به حرفارو همین ببرید هم ایشون



 جواب.. همیزن زنگ گوشیم به داره فاطمه دیدم... کنم چیکار باید نمیدونستم. بودم شده کالفه

 :داد پیام. ندادم

 .«نشستم تنها بس از ماشین توی دیگه ریخته هم به اعصابم پس؟ کجایی»

 :نوشتم

 .«شم فدات میام دارم»

 :گفتم دکتر به سردرگمی و ناراحتی با

 الکیه؟ همش چی؟ دنوشتی که داروهایی این اآلن پس+

. بشه عصبی نباید باشه حواستون. میکنه آروم و بیمارتون داروها اون نیست؟ الکی اصال نه_

 .باشید کنارش کنید سعی. بخوره غصه نباید

 :گفتم. کردم جمع سینم داخل و نفسم تموم اما ؛.بپرسم و سوال این بود سختم خیلی

 دیگه؟ چندماه نهایتش! دکتر+

 :گفت ناراحتی با و پایین انداخت و سرش دکتر

. باشه زنده دیگه ماه ۲ الی ماه شش تا شاید بدید، انجام دقیق و مرتب و درمانیش شیمی اگر _

 .بشه خوب بده رخ ای معجزه شایدهم

 شدم رمجبو! بشنوم چیزی دیگه نمیخواست دلم. شد خراب سرم روی دنیا گفت اینطور وقتی

 فاطمه جلوی کردم سعی. شدم ماشینم سوار پایین رفتم بیرون اومدم. کنم خداحافظی دکتر از

 .خونمون سمت برگشتیم زدم و ماشین استارت. نباشم ناراحت زهرا

 واهرشخ زدم زنگ خونه رسیدیم وقتی. نمیکرد توجه زیاد اما میکردم، شوخی خانومم با راه بین

. گهن خانوادش به هم چیزی. بمونه خونمون سپردم بهش. باال برد رو فاطمه پایین اومد مهدیس

 با ختهس خیلی. میکنه خفم بغض افتم می که روزها اون یاد وقتی مینویسم، دارم که االن همین

 !ببینی و همسرت شدن آب ذره ذره چشمت



 گروه رنب خانوم مریم کاظم حاج دختر و بهزاد شد قرار که بود گذشته اتفاقات این از هفته یک

 .مهنفه و دردم کسی تا میخندیدم زور به من اما بود خوشحال خیلی خبرها این با فاطمه.خون

 است مجاز .. کانال لینک و منبع ذکر با فقط استفاده ✅

✅ @kheymegahevelayat 
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 و من میخواد اداره برم باید که زدند زنگ هادی حاج دفتر از که بودم ۱۱۴۹ امن خونه روز یه

 :گفت... بهش زد زنگ حاجی دفتر مسئول. اداره سمت رفتم ۱۱۴۹ از! ببینه

 ا؟اونج برن. آها.. حتما. چشم.. بله بله داخل؟ بیان. اومدن عاکف آقا معاونتون.. سالم آقا حاج»

 .«اینجا بمونن پس.. چشم آها

 حوصله فاطمه بیماری بخاطر منم.. میگفتن اونجا برن اینجا وننبم هی. میگن دارن چی نفهمیدم

 :فتمگ کشیدم هادی حاج دفتر مسئول دست از رو گوشی. بود ریخته هم به اعصابم و نداشتم

 .داشتید کاری باهام ظاهرا. اداره بیام فرمودید. عاکفم. هادی حاج سالم+

 .دیدمت دوربین از.. سالم_

 سرم باالی که بود رفته یادم دیگه بود مشغول ذهنم بس از. زدم گند مدید کردم دیوار به نگاه

 :گفت عصیانیت با. هست دوربین

 .«بهش بده. نکش کسی دست از رو گوشی»

 :گفتم دفترش، مسئول میز روی انداختم.. دستش ندادم رو گوشی

 .«داره چیکارت ببین بگیر»



. شستمن رفتم منم. کردن صحبت به کرد شروع و گرفت رو گوشی بعد کرد، نگام چپ چپ اونم

 :گفت... کرد قطع شد تموم صحبتاشون که دقیقه یک از بعد

 دیها حاج دیگه چنددقیقه. منتظرتونه کاظم حاج.. کاظم حاج دفتر برید گفتن آقا حاج _

 .اونجا میارن تشریف

 میکنید؟ شروع دارید رو ای بازی چه باز کردید؟ مسخرمون+

 حاجی ،کرد هماهنگ دفترش مسئول.. کاظم حاج دفتر سمت رفتم شدم بلند منم نگفت، چیزی

 :گفت دید منو تا دفترش، داخل رفتم. بازکرد و در

 خوبه؟ خانوم زهرا فاطمه. عاکف چطوری. سالم_

 چخبره؟ اینجا بگید میشه... خوبه اونم... خوبم. ممنونم+

 چیشده؟ باز_

 .بگذریم. واهلل بگم چی+

 آب با و نارنج بهار عرق لیوان یه حاجی.. بود ریخته هم به اعصابم.. ای گوشه هی نشستم رفتم

 :گفت بهم داد آورد کرد قاطی لیمو

 !ندی کسی دست آتو تا میکنه آروم و اعصابت.. خوبه برات.. بخور_

 :گفت روبروم نشست اومد. شده چیزی یه که افتاد دوزاریم زد که و حرف این

 همب و دفترش مسئول با زشتت رفتار االنم .نمیزنی حرف کلمه یک. جااین میاد داره هادی_

. کنی حرکتی هر هستی هادی معاون و باالتری دفترش مسئول از تو نمیشه دلیل.. کرده گزارش

 تا اول روز از! تشکیالت این و سیستم این داخل اومدی ساله چند. نیست میدون چاله اینجا

 آقاجان.. نیار در بازی شق کله جان پسر که میگم بازم گفتم رصدبا.. میگم بهت اینو دارم حاال

 و تو رکبی و صغیر به رحم اینجا! میکنن سرویس و دهنت میزنن اینجا.. نیار در بازی شق کله

 صاف و تمهن دهن بزنم میشم مجبور میبینی روز یه اسرارتم محرم که منم حتی. نمیکنن دیگران



 ای هتحصیلکرد جوان تو.. کم یه باش آدم. عاکف آقای ناسهنمیش مادر پدر اطالعاتی کار. کنم

 .کنی خاک و گرد همش میخواد دلت چرا نمیدونم اما!! و مسائل این بفهمی باید هستی،

 زد نگز کاظم حاج دفتر مسئول دقیقه چند از بعد.. ندادم جوابی هیچ بودم حوصله بی بس از

.. شد باز اتاقش درب زد انگشت ثرا رفت کرد قطع هم حاجی.. گفت چیزی یه حاجی به

 دهش وارد هادی حاج دیدم کردم نگاه عقب به برگشتم بودم نشسته صندلی روی که همونطور

 اهمب کمی هادی حاج و کاظم حاج. نشست بعدش کرد علیک سالم عصبانی و سنگین خیلی و

 :گفت هادی حاج. کردن نگاه و من هردوتا بعد کردن، صحبت

 ؟!چته معلومه_

 :گفتم بود پایین سرم که همینطور کردم، مکث یکم

 .دفترتون مسئول با رفتم تند من. شماست با حق. آقا حاج ببخشید+

 هستی من معاون نمیشه دلیل. میکشی دفترم مسئول دست از رو گوشی میای باشه آخرت بار_

 !بدی انجام خواست دلت کاری هر یعنی این پس اونی، از باالتر و

 طی بدم انجام میخواست دلم چیزا خیلی.. آقا حاج ندادم انجام خواست دلم هک هرکاری من+

 ..گرفتم و خودم جلوی اما ها سال این

 این ایبر داشتم نگه و حرمتت و نکردم بارت چیزی تلفن پشت اگر!!! بچه و دهنت کن جمع_

 بهت یادب در دهنم از چی هر بشه باز دهنم چاک وگرنه.. بشه حفظ آبروت خواستم که بود

 .میکنم بارت و میگم

 :گفتم آروم و مودبانه خیلی

 .هادی آقا حاج باشه شما ادبیات این نمیشه باورم+

 .میشه باورت وقتش به_

.. مبکش دندون به و خِرخِرَش شم بلند زد که حرفی این با میخواست دلم.. کردم نگاش فقط

 :گفت هادی حاج. نزن حرف زد اشاره بهم کاظم حاج



 ویر من.. کرد معرفی قبلیم معاونت شهادت از بعد تورو کاظم.. میگم بهت دارم کاظم یجلو_

 نیمه و نصفه گزارشاتت تموم هفتس یک االن اما رفتی، پیش خوب اوایل. نیاوردم نه حرفش

 کنم؟ دریافت رو پرونده تکمیلی گزارشات دیگه منابع از باید من. دستم میرسه

 :گفت باالتر برد و صداش

 از دونه یه اام داشته، دیدار توسلی نسترن با مرتبه سه عزتی افشین دکتر هفته یک این یط_

 ی؟نیست من معاون مگه تو میکنی؟ داری غلطی چه چرا؟. ندادی گزارش من به دیدارو تا سه این

 گیری صمیمت برای نفره سه کمیته داخل مگه تو نیستی؟ پرونده این کارشناس و مسئول مگه تو

 !!بده جواب آقاجان نیستی؟ اصلی و کالن

 تسبیحش یهوی یه بود پایین سرم همینطورکه. میدادم گوش صحبتاش به فقط و بود پایین سرم

 .پیشونیم به خورد سمتم به کرد پرت و
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 :گفت داد ادامه.. بود پایین سرم همچنان اما

 صفهن گزارشاتِت تموم. میره پرونده این سر داره من آبروی! بده جواب هستم تو با المصب دِ _

 .کرده من بارِ اومده در دهنش از هرچی کاظم جلوی رئیس امروز.. هست نیمه و

 بهش، ادمد دستی دو شدم بلند بعدش گرفتم رو تسبیح زمین روی از شدم خم نگفتم، چیزی

 :گفتم آروم

 !شما خدمت. آقا حاج بفرمایید+

 :گفت داد ادامه! تاخت می داشت همچنان خدا بنده اون.. نشستم خودم سرجای مجددا



 زارشگ من به باید کسی چه پس من، معاون تو و هستم ضدجاسوسی بخش کل مدیر من اگر _

 کنم؟ دریافت ۱۱۴۹ در دیگه افراد از رو عزتی دکتر به مربوط های گزارش باید من چرا بده؟

 وت امضای دیدار تا سه این های گزارش از دونه یه پای ؟؟!و مراتب سلسله نمیفهمی تو مگه

 چرا محترم؟ آقای بده جواب. کردم دریافت بودن ۱۱۴۹ در که ای دیگه افراد از رو همه. نبوده

 نشستی؟ ساکت

 .شماست با حق! میفرمایید درست شما.. آقا حاج ببخشید+

 ت؟رف شد تموم چیز همه کلمه یه همین با شماست؟ با حق آقا؟ حاج ببخشید همین؟!! زِکی_

 .نیست خبرا این از. عزیزم نه ببخشم؟ رو چی ببخشم؟؟ کجارو

 :گفت کاظم حاج سمت کرد و روش بعد

 بعد..یبررس برای حفاظت دست دادم مستقیم نوشتم، و ایشون گزارش من. آقا کاظم حاج آقای»

 از داره، و وضعیت همین ایشون که زمانی تا ضمنا. شما خدمت بیارن جوابشم گفتم بررسی از

 وافقتم کردید صحبت ایشون طرح درمورد رییس با بنده غیاب در شما..کنار میرن پرونده این

 ییسر وقتی دیگه گفتم خودم با اما کردم، اطمنیان هم سختی به.. نزدم حرفی من گرفتید

 هفته کی کمیته، در میده ارائه طرح که آقا همین اما ؛.نیستم ای هکار من میپذیره داره تشکیالت

 «.میکنه چیکار و میره کجا نیست معلوم.. ۱۱۴۹ میره نیمه و نصفه ست

 :گفت کاظم حاج

 حفاظت برای نباید دیگه میگی، داری من به وقتی. نمیکردی کارو این کاش ای جان هادی»

 عمالا بخوام منم. خدا بنده این پرونده الی میره. همنمیف همه فرستادی اونجا وقتی. میزدی نامه

 یادم بدش هم رییس. میکنن الپوشونی دارن هستند، هم آشنای چون میگن کنم نفوذ و قدرت

 رینت شدید عاکف با من که درصورتی.. بزنه و حرف این تشکیالت داخل از کسی بخواد که

 مونخود بین بگذارید اول. نزنید نامه تحفاظ به زودی ها کوتاهی این بابت اما ؛دارم رفتارو

 .«سیستم اطالعات حفاظت بزنید نامه اونوقت نشد حل اگر! بشه حل شاید کنیم بررسی

 :گفت هادی حاج



 رییس.( ).. آقای حاج به فردا پس فردا. میگیره صورت کاری کم داره ببینم نمیتونم من کاظم»

 تماس از رو مو که هست آدمی اون.. بدی جواب نمیتونی هم هستی معاونش که تو تشکیالت،

 .«نکنیم آقا این سوز پا رو خودمون تو و من بهتره. بیرون میکشه

 :گفت میز شیشه روی زد چندتا عقیقش انگشتر با باالتر، برد و صداش

 امنیت. امنمیخو خنگ معاون من. بیرون برو بده استعفا کنی، کار نمیتونی اگر خان، عاکف آقای»

 بیفته مملکت این جوونای خون نمیخوام! هست ما دست کشور این ملی امنیت و مردم این

 ارتباط ۱۱۴۹ امن خونه با هربار هیچ، نمیدی که گزارش س هفته یک. مجموعم زیر و من گردن

 «هان؟ میزنه؟ غیبت کجا! نیستی اونجا میگن میگیرم

 :گفت بهم کاظم حاج

 شدی؟ الل چرا نمیگی؟ چیزی چرا. عاکف_

.. رمنمیخو مجموعتون درد به چون. بدم استعفا بهتره نظرم به.. کردم اشتباه من. دارید قح+

 .شدم زحمت باعث چندوقت این که ببخشید

 :گفت تندی با هادی حاج

. تبسالم بعدشم بشه انجام اداریت مراحل تا بمون قرنطینه ماه ۱ برو.. بده استعفا حتما.. آقا بله»

 .«بری موعهمج این کلِ از باید شما

 :گفت کاظم حاج سمت کرد و روش بعد

 با هک امنیتی اطالعاتی مهم پرونده یه وسط س هفته یک.. کاظم میبینی خدا تورو. عه عه عه»

 اینطور سیک یه میبینم باره اولین من قسم خدا به.. میکنه تعلل داره آقا درگیریم دشمن سرویس

 «.حماقت همه این از خدا بر پناه. کنه رفتار

 :گفت من سمت کرد و روش کاظم حاج

 !عاکف_

 :گفتم آروم صدای با بود، پایین سرم که همینطور



 من مستقیم مسئول منو بزرگ که هادی آقا حاج هم دارید، حق شما هم ؟!بگم چی حاجی+

 ..هستند

 :گفت بحث وسط اومد بازم هادی حاج

 به رو ما یکی تو. خودم دست زیر ارمبی تورو مثل آدمی کنم غلط دیگه من.. آقاجان کن جمع»

 بنویس و استعفات برگه االنم... نزار بغلمون زیر هندونه لطفا! بسه پشتمون هفت برای نده باد

 .«نداره خروج حق ایشون گفتم گرفتم تماس قبل چنددقیقه حفاظت با.. قرنطینه برو فوری

 :گفت باال برد و صداش کاظم حاج

 تا نهقرنطی برو ماه سه بنویس و استعفات یا بده جواب یا میگه؟ن تو به هادی مگه.. عاکف_

 و راشکا دیگه های بچه به بدیم بودن دستت زیر که هایی پرونده و بشه تموم اداریت مراحل

 !بالمص بزن حرف خب.. نیستم باتو مگه... بسالمت تورو خیر به مارو بعدشم. کنن تموم

 :گفتم بود پایین سرم که همینطور. نمیکردم نگاه حاجی چشمای به

 هرگونه هآماد بعدشم مینویسم و استعفام چشم،! بدم پس تاوان ام آماده االنم. کردم اشتباه من+

 ...بزارید فقط.. ماه شش حتی. هستم هم قرنطینه به رفتن و توبیخ

 :گفتم مجددا..ترکید بغضم رسیدم که اینجا به

 ...بزارید فقط+

 واقعا... شد جاری صورتم روی اشکام ترکید، ایم هفته یک بغض. .بزنم حرف نتونستم دیگه

 دیگه ارب این.. بودن خودم از بزرگتر که مردی دوتا جلوی اونم.. بگیرم و خودم جلوی نتونستم

 چیهر.. کنم کنترل و خودم نتونستم شدم متالشی درون از که بود اینجا. شکستم درون از

 :گفتم. بود شده قفل دهنم انگار بزنم، حرف کنم تالش میخواستم

 .....بزارید فقط+

 :گفت سمتم اومد شد بلند کاظم حاج

 «میکنی؟ گریه داری چرا باباجان؟ شده چیزی. عاکف»



 :گفت هادی حاج به خطاب بعد
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 فعال .من با دادی حفاظت به که هم گزارشی ببینیم؟ همدیگرو شما و من بعدا میشه جان هادی»

 !«بینیم می همدیگرو دیگه ساعت نیم تا حتما!! سمتت میام سرفرصت دفترت، برو

. فتر اونم.. بره تا کرد باز هادی حاج برای و اتاق درب زد انگشت اثر رفت شد بلند بعدش

 :گفت نشست، کنارم اومد بست درو حاجی

 افتاده؟ اتفاقی. بابا شده چیزی.. جان عاکف_

 .مدت یه دارم استراحت به نیاز. ام خسته بخدا. زندگیم دنبال برم من بزارید حاجی+

 گه؟م گفته چیزی فاطمه! داشتی دوست و کارت که تو! چیشده بگو. بزن حرف من با خب_

 .همین.. باش پیشم بیشتر میگه ها زن همه مثل گاهی فقط.. که نداره کاری خدا بنده اون+

 خوایب تو میبینم که باره اولین امنیتی کار سال همه این طول در. ندیدم و اشکت االن تا من_

 تاده؟اف اتفاقی فاطمه برای.. شده چیزیت یه پس.. همکارت جلوی اونم.. بشکنی یکی جلوی

 .کاظم حاج+

 بگو.. جانم_

 همین با بزارید اینکه یا.. بگیرید من دست از رو پرونده اینکه یا. برم بدم استعفا من بزارید+

 این اشتباهات دیگه میدم قول! نشه من پاپیچ کن سفارش هادی حاج به ولی جلو، برم فرمون

 یه میکنم احساس جاها خیلی. گذاشته سایه برام هادی دونم می من. نکنم تکرار رو هفته یک



 من میدونه هم هادی. نیاوردم خودم ویر به اما دیدم هارو بچه از یکی بار دو.. دنبالمه چشم

 !بودم کجاها رو هفته یک این

... زاریدب فقط گفتی اینکه بگو بهم االن اما ؛هست ما کار طبیعت این.. کن ولش اینارو عاکف_

 ما.. بگی میخواستی چی بگیری و خودت جلوی نتونستی دیگه و کردی بغض هویی یه اما

 بود زترعزی برادر از برام که قسم شهیدت پدر خاک رو تو ..بگو من به کنی؟ چیکار تو بزاریم

 دممی قول! بگو من به داری و داشتی رو علی پدرت عطر من برای همیشه وَ یادگارشی، تو و

 .پسرجان کن اطمنیان من به. بمونه خودمون بین

 :گفتم.. جسمی هم روحی، هم بودم، خسته خیلی. بیرون دادم و نفسم

 .بزنم حرف باکسی نمیخوام النا. بعد برای باشه+

 نای خوشحالی نزار.. شده ردیف چیز همه خداروشکر. خون گروه رفتند بهزاد و مریم عاکف،_

 لخت کاممون به هستید، بانیش و باعث و شریکید اون در هم زهرا فاطمه با تو که من روزهای

 .چیشده بگو خواهشا. بشه

 :گفتم شدم بلند

 !نکن اصرار. بعد برای اشهب! جان حاجی بگردم دورت+

 :گفت نداره فایده اصرارش دید حاجی

 کنی؟ چیکار میخوای. بری بیرون نمیتونی اداره از کرده تاکید هادی_

 !روزا این گرفتارم خرده یه من. بیاد کوتاه کن صحبت باهاش میشه اگر+

 افتاده؟ اتفاقی فاطمه برای! نگفتی_

 .ببرم پیش قبلی قدرت باهمون رو پرونده تا ارهاد از بیرون برم من کن ردیف شما+

 !چنددقیقه بمون_

 :میگفت هی. کرد صحبت باهاش دقیقه ۴۷.. هادی حاج دفتر زد زنگ



.. میکنم خرج کُپن دارم من. میکنم خواهش ازت که میگم بهت دارم من.. باش آروم جان هادی»

. کنیممی برخورد باهاش حتما بعدش بشه حل جلو میریم داریم که و مورد این بزار.. بیا کوتاه تو

 وت میدونم. میکنم برخورد باهاش من تو جان به. میکنم برخورد باهاش شخصا خودم من اصال

 الاص نمیخواد و گزارشت تو.. کن گوش لحظه یه باباجان. نباش نگران اما دادی، و گزارشت

 ادیه.. نکنند اذیتش حفاظت های بچه تا در دم بزن زنگ اما ؛اونجا بمونه بزار.. بگیری پس

 پس .میکنم خرج و خودم دارم هستم، تو از باالتر من اما میگم بهت صراحت به دارم ببخشید

.. نکن مه چیزارو این فکر اصال.. نه نه..قبول باشه. بده انجام برام کارو این که میدم دستور بهت

 ..«حله! من برادر میکنم حلش کن باور.. میکنم درستش من

 دارها از بتونم و باشه دستم پرونده کرد قبول هادی حاج...  و بحث دقیقه ده از بعد هخالص

 .بیرون زدم اتاقش از بعدش کردم خداحافظی حاجی با. کنم خروج

 حال نای با رو بهزاد نداشتم حوصله اصال. خودم دفتر سمت نرفتم دیگه بیرون اومدم وقتی

 از فورا.. یرونب میزدم باید بود برنگشته ورق دوباره تا هم طرفی از. بگم تبریک بهش تا ببینم

 !!۱۱۴۹ سمت رفتم کردم خروج اداره

 ودب اومده طاها. خونه پارکینگ داخل رفتم ماشین با زدم و درب ریموت شدم که خونه نزدیک

 در و همم گزارش چندتا طاها. باال رفتیم باهم گرفتم و کیفم شدم پیاده که ماشین از.. پایین

 شدم وارد دمز و سنسور دفترم، رفتم مستقیم و نایستادم اول طبقه دیگه. داد بهم رفتن راه حین

 .ستمنش کردیم علیکی سالم.. میرسه کاراش به داره نشسته سیستمش پشت عاصف دیدم

 :گفتم عاصف به

 خبر؟ چه+

 .نداشت سابقه قبال. اینجا میزنه زنگ روزا این خیلی هادی حاج جان، عاکف راستش_

 !چطور+

! استکج عاکف میگه میزنه زنگ االن اما ؛.نمیگرفت و سراغت مستقیما میزد، زنگ که قبال_

 نداریم؟ خبر ما که افتاده اتفاقی شده، مشغول ذهنم راستش



 گاهی میرم، بیرون گاهی.. نیستم اینجا همیشه که منم خالصه. داره کاری شاید. نمیدونم+

 .نزدیک از میکنم چک رو ها بچه کارهای

 .باشی درجریان که بگم بهت فقط خواستم اما ؛ام متوجه_

 ...بودم کردن فکر مشغول بودم نشسته که همینطور
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 یب به ،اومد پیش هادی حاج و من بین که ستاد داخل اتفاقات به. میکردم فکر همسرم به

 رائها من که هم طرحی و بود مرزی برون کالفش یه که عزتی پرونده به کرد، بهم که احترامی

 ...!و بود الملل بین سطح در بودم داده

 کردیم بررسی نفره سه کمیته درون رو طرحی.. میشدم دیوانه داشتم میکردم فکر بهش خدا وای

.. دکر موافقت اونم کل، رییس پیش برد مستقیم و زد دور رو هادی حاج کاظم حاج تهش که

 از. روژهپ اجرای برای کشورها از یکی به میرفتم باید. بودم من خود مستقیما بازی طرف یک

... و میاره دوام دیگه ماه ۲ الی ماه ۱ نهایتا خانومت بود گفته دکتر اینکه خانومم، مریضی طرفی

 .بودم کالفه خیلی و بود عجیبی روزهای

 :گفت عاصف که بودم هافکر همین در

 .دارم برات مهم خبر یه عاکف_

 !هست؟ چی+

 .کربال بره قراره عزتی_

 :گفتم کردم، نگاش زده بُهت



 !!!!!؟ چی+

 کردی؟ وحشت چرا_

 گفتی؟ چی میگم.. دیوانه نکردم وحشت+

 .کربال بره قراره عزتی میگم_

 زمان؟+

 .اربعین ایام یعنی! هدیگ ماه سه حدود برای داشتیم که شنودی طبق_

 بره؟ میخواد کی با+

 امن خط با بوده خاموش بیسیمت چون هم ۱۹۷۷ و حدید! گرفته و پاسش نسترن اما ؛نمیدونم_

 !میدادن من به خبرارو

 ساعتیه؟ چه برای خبر+

 !قبل دوساعت حدود امروز همین_

 !من سیستم روی بفرستن رو مکالمه فایل ها بچه بگو+ 

 بفرستند ور عزتی مکالمات شنود آخرین فایل گفت افشار خانوم به پایین طبقه زد زنگ عاصف

 .من سیستم روی

 پلی و فایل گوشم گذاشتم و هدفون.. شدم وارد زدم و ورود رمز. کردم روشن و سیستمم

 و زرنگ نسترن این چقدر طرفی از.. میخورد هم به حرفاش و عزتی از داشت حالم. کردم

 وانمود جوری اما ؛اومد می عشوه عزتی افشین برای کلی. میکرد دود داشت سرم. بود جَلَب

 بازی رو عزتی، با عنوان هیچ به. داره تشریف هرزه کنه خیال درموردش عزتی که نمیکرد

 به روز رو عزتی تا جلو میرفت بود شده تعریف براش که ای برنامه با زیرکانه خیلی وَ نمیکرد

 هست شمند امنیتی های سرویس شِگِرد دقیقا که کاری... کنه خودشه تشن گذشته از بیشتر روز

 ...کمربند سست مسئولین توجه قابل. میرسن خودشون اهداف به ها زن طریق از وَ



 نسوز تپاک داخل گذاشتم رو فایل از کپیه نسخ یک همراه به نوشتم، و شنود این گزارش فورا

 فعاص دست دادم کردم پلمپ حفاظتی مسائل رعایت و مخصوص و امنیتی های چسب با وَ

 !!هادی حاج برای ببره تا عبدالزهراء

 تردف مسئول...  اداره زدم زنگ امن خط یه با ببره، و فایل اون و گزارش عاصف اینکه از قبل

 :داد جواب هادی حاج

 !بفرمایید.. علیکم سالم_

 ..عاکفم.. اخوی چطوری.. سالم مهدی آقا+

 ..درخدمتم_

 .داداش کن حالل. بود ریخته هم به اعصابم.. رفتم تند میخوام عذر امروز ابتب+

 یدداشت امری االن. قطعا بودی خسته هم شما. کردم فراموشش منم.. حرفیه چه این آقا حاج نه_

 گرفتید؟ تماس

 !هست هادی حاج.. بله+

 کنم؟ وصلتون.. هستند بله_

 .ممکنه اگر+

 !بمونید خط پشت چندلحظه ..کنم هماهنگی یه بزارید_

 هچندثانی از بعد.. کردم گوش بود عاشورا زیارت صدای که انتظارو آهنگ و موندم خط پشت

 :شد وصل

 .دارم کار بگو زود_

 که صوتی فایل یه همراه به. مهمه که داریم دکترعزتی درمورد گزارش یه. آقا حاج سالم+

 !هست مهمتر



 عالی شورای میرم دارم بعدش چون.. برسه باید دستم یگهد یکساعت تا. اداره بیاد بفرست_

 .دارم جلسه ملی امنیت

 .خدمتتون بیارن آقاعاصف دست میدمش. چشم+

 ..ممنونم..خوبه_

 اقعاو کاظم حاج اتاق داخل اما ؛کردم رفتار بد مهدی آقا با که ببخشید امروز بابت آقا حاج+

 .کنید رفتار اونطور من با بخواید که نگفتم چیزی

 اشتباه حق دیگه. باشه آخرت و اول بار! نبر در کوره از و من... نده ادامه خان، عاکف آقای_

 یادب بفرست فایلتم اون و گزارش اون... تمام. کردم گذشت کاظم بخاطر هم بار این. نداری

 .منتظرم اداره

 .چشم+

 :گفت. ندسوزو و جیگرم و زد بهم بدی کنایه یه که کنیم خداحافظی خواستیم

 .خداحافظ. نمیکنه گریه مرد_

 نگه رو مبغض نتونستم من چرا نمیدونست کسی. پاشیدم درون از اما ؛کردم قطع..نگفتم چیزی

 آب چشمم جلوی داشت که ای فاطمه. بود فاطمه من ضعف نقطه تنها. اومد در اشکم و دارم

 .میشد

 :گفت عاصف کردم قطع رو گوشی

 خوبه؟ حالت! عاکف_

 .عاصف یدونمنم+

 شده؟ عوض رنگت هویی یه چرا_

 منم مشکالت تا شو متوسل زهرا حضرت مادرت به. کن دعام سرنمازات. سیدی تو عاصف+

 .بشه حل



 درسته؟ کردی؟ خاک و گرد اداره بازم ظاهرا ولی. چشم_

 ادمی در دهنش از هرچی هادی حاج تا نشستم فقط امروز اما رفتم تند کم یه شاید. بخدا نه+

 .کنه بارم

 شده؟ چیزی چی؟ برای! عجب_

 .نندازه راه بیداد و داد باز بهش بده ببر اینارو بگیر. بگذریم+

 .اداره برد گرفت و شنود فایل کپی نسخه و نامه.. نگفت چیزی دیگه هم عاصف

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر حبصا

 http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 .دش حذف خواسته نا طور به دیشب سوم سری عاکف امنیتی داستانی مستند از تیکه یه

 و باشماست حق. میفرمایید درست شما قا،آ حاج ببخشید گفتم، هادی حاج به که اونجایی

 ....و همین؟ زِکی، گفت هادی حاج

 :بود گفته کاظم حاج به بعدش

 :گفت کاظم حاج سمت کرد و روش بعد

 

 بعد..یبررس برای حفاظت دست دادم مستقیم نوشتم، و ایشون گزارش من. آقا کاظم حاج آقای»

 از داره، و وضعیت همین ایشون که زمانی ات ضمنا. شما خدمت بیارن جوابشم گفتم بررسی از

 وافقتم کردید صحبت ایشون طرح درمورد رییس با بنده غیاب در شما..کنار میرن پرونده این

 ییسر وقتی دیگه گفتم خودم با اما کردم، اطمنیان هم سختی به.. نزدم حرفی من گرفتید

http://eitaa.com/kheymegahevelayat


 هفته کی کمیته، در میده ارائه طرح که آقا همین اما ؛.نیستم ای کاره من میپذیره داره تشکیالت

 «.میکنه چیکار و میره کجا نیست معلوم.. ۱۱۴۹ میره نیمه و نصفه ست

 :گفت کاظم حاج

 

 حفاظت برای نباید دیگه میگی، داری من به وقتی. نمیکردی کارو این کاش ای جان هادی»

 آخر الی.... و ؛.میزدی نامه

 میطلبیم پوزش عزیز مخاطبان شما از ✅
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 :دادم جواب.. شخصیم موبایل به زد زنگ کاظم حاج دیدم بود ۴۷ ساعت شب

 .حاجی جانم.. سالم+

 خوبی؟. جوان سالم_

 .شکر+

 کجایی؟_

 !نیستم اداره اما ؛.سرکارم+

 بزنی؟ حرف میتونی_

 .میزنم زنگ بهتون خودم دکنی قطع+

 زدم زنگ گرفتم و کاظم حاج شماره امن خونه بوم پشت رفتم بیرون زدم اتاقم از شدم بلند

 :گفتم داد جواب وقتی... بهش



 داشتی؟ چیکارم.. حاجی جانم... مجدد سالم+

 بهتری؟_

 :گفتم و کشیدم نفسی

 .بگذریم.. ههههعیییی+

 .بگی بهم نمیخوای همچنان_

 .بگم بهت نمیخوام نانهمچ+

 فاطمه اب تو جای چقدر. بودن اینجا خانوادش و بهزاد امشب بگم خواستم. نمیکنم اصرار. باشه_

 .شد صحبتتون حتی چندبار.. بود خالی

 :گفتم. ریختممی هم به اومد می خانومم اسم تا چرا نمیدونم

 .ایمبی نتونستیم خدا تورو ببخشید. شماست لطف نظر. حاجی ممنونم+

 دآم و رفت تا باشن محرم چندماهی هست قرار البته.. امشب کردیم مشخص و عقد تاریخ_

 رسمی عقد صفر و محرم از بعد نبود، مشکلی اگر اونوقت بشناسن، بیشتر همدیگرو و کنن

 .کنند

 .بشن خوشبخت شاءاهلل ان+ 

 قرار. خونمون بیان شام کنیم دعوت رسمی طور به و خانوادش و بهزاد میخوایم هفته این_

! هکن جاری محرمیت صیغه جوون دوتا این بین هست حق نفسش که محمدی آقای حاج هست

 من اما هستن، فاطمه داداشای درسته. باشید داشته حضور خانوم زهرا فاطمه و تو میخواد دلم

 دهزاب پدر خالی جای همچنین منو، دختر شهید برادر جای حداقل میخوام شده، شهید پسرم یه

 !کنی پر تو رو

 :گفتم آروم

 .هستم خانوادتونم و شما نوکر. مطیعم من بدید دستور هرچی.. آقا حاج چشم+



 .یاعلی.. برس کارت به برو.. نمیشم مزاحمت. بشم پسرم فدای_

 .یاعلی. چشم+

 مسیر ویت. بیرون زدم امن خونه از کردم جمع و هام وسیله گرفتم و کلتم پایین رفتم کردم قطع

 .منزل سمت رفتم گرفتم و خانومم داروهای روزی شبانه داروخانه یه از

 وضعیت اون در و همسرم و باال برم نمیخواست دلم اصال پارکینگ در جلوی رسیدم وقتی

 وقتی.. االب رفتم آسانسور با. میرفتم باید اما ؛میشد تر ضعیف روز به روز داشت چون ببینم،

 ندمخو مرتبه سه اخالقم استاد توصیه به رو احد هواهلل قل سوره واحدمون درب جلوی رسیدم

 دیدم شدم خونه وارد کردم باز و در انداختم و کلید ..بشه دور خونه اهل و خونه از بال تا

 اهاشب نشستم خانومم کنار رفتم و کردم علیکی سالم.. نشستن مهدیس خواهرش با فاطمه

 بحث یسمهد خواهرش با وقتی طرفی از. شهب بهتر حالش تا گذاشتم سرش به سر کردم شوخی

 ودترز رفت مهدیس اونشب. اومد می خوشش و میخندید فاطمه میزاشتم سرش به سر و میکردم

 :گفتم هشب کردم باز و صحبت سر میدیدم تلویزیون داشتیم بودیم نشسته فاطمه با.. خوابید

 خورده؟ شدید ضربه سرت به اخیر یکسال این.. جان فاطمه+

 :گفت. بود حال بی چون کنه صحبت زیاد نمیتونست.. کرد فکر کمی

 به شود رجوع.. »دوستانش و عطا توسط من ربایش جریان همون سر.. آره_

 !«دوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 :گفت داد ادامه فاطمه

 هولم ممحک پسره اون هم یکبار. زدند ضربه چندبار سرم به هردوتاشون زنه اون با پسره اون_

 !!افتادم رفت سیاهی چشام بعدش!! دیوار به خورد سرم داد

 فاطمه... نامرد عطای از شدم نفرت و خشم از پر و ریخت هم به اعصابم گفت اینارو وقتی

 :گفت

 !!جان محسن شده چیزی_



 !نباشه اون وقت یه تو سردردهای دلیل بدونم خواستم.. عزیزم نه+

 بود؟ گفته چی دکتر! محسن_

 تا تشنهای همسرت میگفت که افتادم دکتر یادحرفای. شد شل پام و دست گفت و این وقتی

 داره ترک جمجمش و پرمیکنه و مغزش داره خون های لخته چون. مونه می زنده دیگه چندماه

 ۹۲ به سنش که جوان زن یه سر داخل ایناه هم. سرش شده هم توده یک درگیر بدتر همه از وَ

 :گفتم.. کردم کنترل و خودم! بود شده جمع نمیرسید هم

 بیعص های میگرن درمان برای گفتن گرفتم داروخانه از که هم داروهایی.. نگفت خاصی چیز+

 .هست

 :گفتم کنم عوض و بحث اینکه برای بعد

 .شده ردیف چیز همه. خون گروه رفتند مریم و بهزاد راستی+

 :گفت شد خوشحال

 .خووووب چقدر جدی؟؟ وای_

 چندشنبه شب فردا راستی! هم به دوتا این رسیدن برای نکشیدی زحمت کم هم تو... آره+

 هست؟

 !پنجشنبه_

 بافاطمه بیاید هفته آخر گفت.. خونشون فرداشب برای کرده دعوتمون حاجی جدی؟. عه+

 بیرون و بشناسن بیشتر همدیگرو دختر_پسر اینکه برای.. دعوتن هم وخانوادش بهزاد. خونمون

 بود،ن مشکلی شاءاهلل ان اگر تا کنن جاری بینشون محرمیت صیغه میخوان باشن، محرم رنمی

 .میشه صفر و محرم از بعد برای.. بشن عقد دیگه ماه چند

 .خوشحاله اآلن چقدر مریم... عزیزم... جانم ای_



 ..کردم فکر آینده به نشستم منم. خوابید رفت بعدش خورد بهش دادم رو فاطمه داروهای

 متیسال که بخونم قرآن زمان امام سالمتی برای تا گرفتم قرآن یه.. بود سخت برام باورش

 .برگردونه بهش و همسرم

... و زندگی استرس و کاری فشار روز دو و خستگی فرط از میخوندم قرآن داشتم که همینطور

 .برد خوابم
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 بعدش و خورد دادم بهش رو داروها و رسیدم همسرم به اول شدم بیدار نماز برای صبح وقتی

 .۱۱۴۹ سمت رفتم خوندم و نمازم گرفتم وضو شد، جمع که خیالم. خوابید

 بعدش کردم پرسی احوال و سالم همکارا با.. ۱۱۴۹ رسیدم که بود صبح نیم و شش ساعت

 وارد کیی کرد احساس وقتی... خوابیده مبل روی عاصف دیدم دفترکارم داخل سوم طبقه رفتم

 ..شد بلند فورا شده اتاق

 :گفتم عاصف به. میزم پشت نشستم و کردیم علیکی سالم

 میتونم مه تاریکی توی من.. کن استراحت میکنم خاموش برقارو.. بخواب بگیر ای خسته اگر+

 .برسم کارام به

 .بسه بیدمخوا دوساعت.. نه_

 :گفتم...اومد شست و صورتش و دست رفت عاصف

 کردی؟ بازجویی مجددا رو افغانی بسیط برهان اون با منوچهر+



 اینارو نوبت ۴۷ االن تا.. تکراریه حرفاشون همه. ندارن گفتن برای چیزی اینا جان، عاکف_

 هک اسوسج. دادگاه بفرستیمشون کنیم تکمیل و پروندشون بگیریم. کردیم بازجویی

 .هست قاچاق کارشون..نیستن

 نوشتی؟ رو بازجویی گزارش+

 ونهم. ندارن گفتن برای چیزی دیگه واقعا. هردوتاشون سراغ رفتم دیشب.. نوشتم رو همه_

 ۴۷ طی یعنی شدن بازجویی ساعت ۹۷ حدود االن تا هرکدوم و زدن رو همیشگی حرفای

 .ساعت ۹ مدت به بار هر مرحله

. ببرنشون ۱۱۴۹ از و منوچهر و بسیط برهان و عظیمی اسماعیل بیان امروز ینهم میگم. باشه+

 مریکاآ های پایگاه سمت برامون تا خودمون بال پرو زیر بگیریم و برهان کردم رایزنی اداره با

 و کنن وشع و عقیدش تا بدیم قرار رو دونفری قبلش باید البته! کنه جاسوسی افغانستان در

 های ورهد اینکه با آدم این. کنیم استفاده ازش میتونیم اونوقت کنند، ادزی و دینیش باورهای

 .شناسه منطقه و چریک پا یه ولی ندیده چریکی

 وشیگ که کنیم باید چیکار میدادم توضیح و میکردم صحبت عاصف برای همینطور داشتم

 :دادم جواب... خورد زنگ کاریم

 !بفرمایید. سالم+

 .هادی آقا حاج دفتر مسئول. ستمه مهدی. عاکف آقا سالم_

 .بفرمایید. درخدمتم+

 باشید خودشون با مهم جلسه یه برای دیگه یکساعت تا بدم خبر بهتون گفتند هادی آقا حاج_

 .اداره

 .یاعلی.. میام. باشه+

 .اداره سمت رفتم کردم خداحافظی عاصف از شد قطع که تماس

 .تروریسم ضد و «دجاسوسیض» ضدنفوذ بخش کل مدیر دفتر بعد ساعت یک



 .آقا حاج سالم+

 .بشین بفرما سالم_

 به تمداش و بود پایین سرم منم. میرسید و کاراش داشت.. نمیزد حرف باهام اما نشستم، رفتم

 اینکه هب میکردم، فکر همسرم به. میکردم فکر کرد رفتارو اون هادی حاج که قبل روز اتفاقات

 زنهب تا بودم مدیر سمت از موشکی نوع هر آماده. میکردم فکر بگه میخواد چی هادی حاج االن

 دیروز از تر مالحظه بی هادی همین برای نبود جمع این در هم کاظم حاج چون. بِچِزونه و من

 میزش تپش از شد بلند بعد خورد آبمیوه لیوان یه و کرد ای سرفه. کنه رفتار باهام میتونست

 .نشست روبروم اومد بعد هام شونه روی زد دوتا. ایستاد سرم پشت اومد

 .«بری دری به ببنده تورو میخواد که شو آماده عاکف» گفتم دلم توی

 :گفت روبروم نشست وقتی

 .ننه بچه چطوری_

 حاج ماا ؛زدم تلخی لبخند لبم گوشه با پایین، انداختم و سرم. ندادم اهمیت و نگفتم چیزی

 :گفت. بود زدن کنایه مشغول همچنان!! نه بود؟ کن ول مگه هادی

 نمیشنوی؟_

 .میشنوم. آقا حاج درخدمتم+

 بود؟ چت دیروز! بده جواب پس_

 اگر. شما با جلسه برای اینجا بیام گفتن من به قبل یکساعت. بود شخصی موضوع. نیست مهم+

 .درخدمتم دارید امری

. بتدیش گزارش زا ممنون بگم بهت اینجا آوردمت. نداره عیبی. بود چت دیروز نمیگی پس_

 چیه؟ عزتی دکتر برای برنامت جدید خبر این طبق ضمنا،



 بدن، امانج و کاراشون بزاریم نظرم به.. زده و دکتر مخ بدجور نسترن این.. کربال بره میخواد+

 دور تنشونرف کربال وَ میرن، دیگه جای به بود این ما بینی پیش. میریم پیش برنامه طبق هم ما

 !بود انتظار از

 کنی؟ کنترل میتونی خودت_

 .بشه شکست باعث که بیفته اتفاقی نمیزارم... بله+

 بینانه عواق رو مقابل نیروی باید امنیتی_اطالعاتی مسائل در خان، عاکف ببین. بسیارعالی _

 .داره و خودش خطرات شما طرح چون میگم رو اینا. کنیم ارزیابی

 !درسته. بله+

 بنده اام ؛شد موافقت طرحت با و کردند البی تشکیالت رییس با آقا کاظم حاج حال هر به _

 طرف. باشه پخمه حریف که نیست اینطور برادرم، ببین! جلو میرم دارم عصا به دست همچنان

 باشه، قوی هرچه طبیعتا خب، اما! داره ما به زدن ضربه برای رو خودش شگردهای هم مقابل

 .کردیم کارو این حاال تا که همونطور. دیمب شکستش میتونیم الهی قوه و حول به ما

 !همینطوره قطعا بله،+

 نادیده فعال هم رو اخیر اتفاقات. بدید انجام کمال و تمام شما و ماموریت این میخوام من_

 دوباره شهنمی همین برای حفاظت، به دادم رو نامه چون. بشه رسیدگی باید وقتش به اما میگیرم،

 ..گرفت پس

 :گفت کنایه با بازم و خندید اون بود، پایین سرم که همینطور من

 !نیفتی گریه به دیروز مثل که امیدوارم_

 :گفتم انداختم، بهش نگاهی کردم، ریز رو خستم چشمای باال، آوردم و سرم آروم

 دارید؟ ای دیگه امر+

 .بری میتونی نه،_
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 .خودم دفتر سمت رفتم بیرون اومدم دفترش از و کردم خداحافظی

 جاک جا یه اون! نگه پرت و چرت انقدر بفهمونم هادی حاج به باید جا یه که بودم این فکر در

 .میدونست خدا فقط باشه میتونست

 هشب و کردیم وبوسیر دیدمش وقتی. خوشحاله خیلی دیدم و بهزاد که بودم اتاقم نزدیک

... من تاقا رفتیم باهم بود ممنوع چندنفره و دونفره گفتگو اداره راهروی در چون. گفتم تبریک

 :گفت بهزاد شدیم که وارد

 ؟درسته دیگه؟ میارید تشریف خانومتون با کاظم حاج منزل مهمونی برای شما عاکف، آقا_

 درسته؟! شیفتی اینجا امشب تو. هستم کار درگیر که فعال. میخواد چی خدا ببینم+

 :گفت پایین آورد شرم از و سرش

 و مشبا یه میشه اگر ببینم بودم دنبالتون اما بمونم میخواست دلم..شرمندتونم عاکف آقا _

 ...بزارید

 :گفتم باال دادم و سرش چونش، زیر بردم و دستم کردم قطع و حرفش

 من دهشرمن بخوای برسه چه نیستی، کسی چهی شرمنده تو. نباش هیچچی نگران جان، بهزاد+

 کن پر و یتمرخص برگه برو شیفتی، امشب اگر بگم میخواستم که بود این برای سوالمم. باشی

 کارممی رو ها بچه از یکی یا میکنم پر و جات خودم یا.. کارات سراغ بری بزنم امضا تا بیار

 .جات سر

 بهمون حالی یه ممکنه اگر ولی. شیفتم من امشب راستش. بده خیرت خدا. آقایی خیلی حاجی_

 .بدید



 ضمنا،. زندگیت و عشق پی برو میکنم امضا مینویسم برات روز سه خودم بیار و برگت برو+ 

 .بره یادم من ممکنه چون. کن ثبت خودت هم پرسنلی کارتابل توی

 چشم_

 :گفتم. گرفت خندم. بهم داد آورد در جیبش از و برگش دیدم

 .کلک تیاداش آماده+

 :گفت... خندید و شد خوشحال بهزاد

 خونه هک هم وقتی دیدمتون، کم خیییلی هفته دو این. بود شده تنگ خندتون برای دلم حاجی_

 .بودید ناراحت میدیدم رو شما ۱۱۴۹ امن

 یم گوش حرفاش به داشتم بودم بهزاد برای مرخصی برگه امضای زدن مشغول که همینطور

 :گفتم. دادم

 .شده زیاد گرفتاریم خرده یه.. کن دعام. نیست یچیز+

 همیشه مادرمم. هستم کرد خواهری برام که همسرتون و شما دعاگوی همیشه که من. چشم_

 .میکنه دعاتون

 :گفتم زدم لبخندی

 لذت زندگیت از راحت خیال با برو. مرخصیت برگه اینم. عزیزم بیا. کنه رحمت و پدرت خدا+

 .نیا متیس این روز سه و ببر

 کار اینجای تا و هام داشته تموم تخته پای رفتم.. شد خارج دفتر از و کردیم بغل و همدیگر

 .کردم بررسی عزتی دکتر پرونده بابت

 موندم. ۱۱۴۹ برنگشتم دیگه نوشتم، براتون رو خالصش که هادی حاج با جلسه از بعد روز اون

 هک ما بخصوص میدادم، انجام هفته دو هر ایدب که هایی برنامه از یکی. رسیدم و کارام اداره

 اشاره بهش اآلن تا که بود ورزشی های تست وَ تیراندازی سالن در حضور اونم بودیم، عملیاتی

 .نکردم



 از ساعتی نیم... بودم تمرین مشغول اداره اندازی تیر سالن داخل که بود ۱ ساعت غروب

 شونه ویر میزنه پشت از دستی یه دیدم که میگذشت هدف و سیبل سمت به کردنم تیراندازی

 ...نمک شلیک دادم ترجیح بود، مونده گلوله یه چون دست، اون صاحب سمت به برنگشتم. م

 گذاشتم و کلت آوردم، در و خشاب کردم، چک رو سالح بعدش کردم، شلیک رو گلوله یه

 ویر گذاشتم مگرفت گوشم از رو تیراندازی مخصوص هدفون وَ چشمم، از و عینک میز، روی

 .میز

 :گفت... هست آموزش مسئول دیدم کردم نگاه برگشتم

 داری؟ لرز و تب خوبه؟ حالت.. میزنی ۰۷ االن.. میزدی ۴۷۷ قبال.. میلرزه دستت چرا_

 :گفتم

 .نیستم راحت اسلحه این با کم یه.. نیست چیزی نه+

 .عاکف آقا حرفا این بعیده تو از_

 :گفت... میز نزدیک آورد و سیبل زد رو دکمه

 زدنت ۰۷ این میزدی ۴۷۷ همیشه که تو.. شده چیزیت یه کن باور میزدی؟ کجا کن نگاه_

 .عجیبه

 .واهلل بگم چی+

 خصوصب.. باشی داشته مسلحانه درگیری عملیات وسط نیست صالح به اصال اوضاع این با_

 بیا. کن لشح بگیر بعد چیه، دلیلش ببین! من برادر گفتم چی باشه حواست حتما. شلوغ جای

 !من میز روی گذاشتی جا. میخوره زنگ راست و چپ داره بگیر گوشیتم

 ممکن هک بود خطرناک کامال اتفاق یه... بودم جاگذاشته و موبایلم که بود پرت حواسم انقدر

 فتمگر ازش رو گوشی! بشه نفوذی یک توسط ای سوءاستفاده هر کاری، گوشی اون با بود

 :دادم جواب. هست اصفع شماره دیدم

 .عاصف جانم+



. تمیگیرم دارم ساعته نیم االن. زدم زنگ انقدربهت شد سرویس دهنم من کجایی؟ جان عاکف_

 !!نیستی اما اداره اومدم االنم

 !اینجا بیا. هستم تیراندازی سالن+

 .دارم واجبی کار ؟ ۱ شماره پارکینگ کنار بیای میتونی_

 :گفتم... دیدم و صفعا اداره حیاط داخل رفتم

 چیشده؟. سالم+

 دویست مبلغ به دبی بانک از مرحله ۹ در امروز اینکه اونم دارم مهمی خبر. حاجی سالم_

 .شد واریز عزتی همسر حساب به تومان میلون

 اون؟ چرا عزتی؟ دکتر همسر+

 .نشه داستان خودش برای وقت یه که نداده و شخصیش حساب شماره. زرنگه خیلی طرف_

 حریف سسروی کار گفت زودی این به نمیشه! باشه شخصی معامله یه شاید. نگیر تصمیم زود+

 !هست

 .میشه تر خراب داره روز به روز پروندش افشین. هست جاسوس طرف_

 بدی؟ یاد من به اینارو اومدی االن+

 .دارم برات بد خبر یه. نه_
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 :گفتم بهش دارم، برات بد خبر یه گفت عاصف وقتی

 افتاده؟ اتفاقی شده؟ چیزی+



 از. کیش نبر تفریح برای چندروز شده قرار و داشته دیدار نسترن با عزتی دکترافشین امروز_

 .گرفته مرخصی هفته یک هم ادارشون

 .کنهمی کار داره این از فراتر کنممی احساس .خطرناکه خیلی زنه این باشه حواستون عاصف+

 .هست حواسم. میدونم_

 بوده؟ کی پیشنهاد رفتن کیش+

 .نسترن _

 .میخوره بازی بدجور داره عزتی+

 میکنه؟ غلطی چه داره نمیدونه یعنی_

 وندهپر این آخر نفسای. میشه مشخص چیز همه زودی به. بگم چیزی درموردش فعال نمیخوام+

 داری؟ هم ای دیگه کار یا ای دیگه فحر. هست

 .هادی حاج دفتر بدم ببرم آوردم نوشتم هم اینارو. بدم گزارش خواستم فقط نه،_

 داره اونجا طاها.. نداریم خاصی کار روزها این زیاد ۱۱۴۹ ضمنا،. ببر دفعه یه بزنم امضا بده+

 میشه متاهل داره ونچ. بمونه شیفت بهزاد جای به روز سه بیاد بگو بهش.. میخوره خاک

 .مرخصی فرستادمش

 .باشه مبارک. به به_

 :گفت خندید بعد

 زتیع رهگیری کار هم کنن، تفریح هم کیش بفرستیم رو حاجی دختر و بهزاد عاکف، میگم_

 .بدن انجام رو

 زدی بهم چیزو همه بودی نامزد یکی با روز چهار. کن ازدواج خزعبالت این گفتن جای به+ 

 ...!!!اما میشی آدم و میگیری سامون و سر داری تو که بودیم خوشحال ما! رفتی

 !خوبه خیلی مجردی داداش_



 !!نزن مفت حرف+

 :گفتم بهش دادم زدم امضا که گزارشارو برگه

 .بگیر زدم امضا اینم بیا+

 شده چیزی ؟!میزنی حرف زور به! میخندی زور به!! روزا این ای حوصله بی انقدر چرا تو_

 میپریدی؟ ما با بیشتر قدیما نکرده؟ اییخد

 نداری؟ کاری+

 .باشه یادت اما نده، جواب باشه_

 .دیگه کارهای دنبال رفت اونم دفترم، سمت رفتم شدم جدا ازش نگفتم چیزی

 یرونب آوردم کشو از رو گوشی. میخوره زنگ داره شخصیم گوشی دیدم شدم، دفتر وارد وقتی

 :دادم جواب فورا. هست خانومم شماره دیدم

 .جان فاطمه کن امر. جانم. سالم+

 ای؟ اداره. نباشی خسته. خوبی.. سالم_

 .بلی+

 کنیم؟ چیکار امشب_

 بریم؟ داری دوست+

 نداری؟ مشکلی بیای؟ میتونی چی؟ تو اما ؛.آره من_

 .میریم باهم دنبالت میام.. رسیدم و کارام. ندارم مشکلی نه+

 اب مهدیس و من. دنبالمون بیای و راه همه این هست که ترافیکی این با نمیخواد دیگه تو_

 دعوت مادرت ضمنا،. برسون و خودت اونطرف از هم تو. کاظم عمو خونه میریم من ماشین

 .شده مریض خواهرزادت چون حسنا خواهرت خونه رفته. نمیاد اما هست

 ؟نداری مشکلی خوبه؟ حالت فاطمه، میگم... خیره اهلل شاء ان+



 .خوردم داروهامم. جمع خیالت.. خوبم عزیزم آره_

 باشه؟ جمع خاطرم+

 !باشه جمع جمعِ خاطرت _

 نداری؟ کاری.. میبینمت مهمونی توی دیگه ساعت دو تا پس.. عالی بسیار+

 محسن؟_

 ؟ جانم+

 افتاده؟ اتفاقی کارت محل ناراحتی؟ انقدر چرا تو_

 .شده زیاد کارم روزا این.. فقط ام تهخس کم یه.. نشده چیزی. شم فدات نه+

 مه آویشن و کاسنی عرقیات لیوان یه خوردن ساعت سه هر. باش خودت مواظب پس. باشه_

 .نشه فراموش

 .چشم+

 که یدهرس کجا به کارت عاکف ببین» گفتم خودم با صندلی به دادم تکیه و سرم. کردم قطع

 چیزیم یبایدبگ فاطمه به نیست، چیزیم بگی باالتر مقامات و همکارانت و دوستانت به باید

 سپ راه نه. بری طفره دادن درست جواب از تا بگی چیزی یه باید همه به. زیاده کارم نیست

 !یهچ دردش ندونه کسی تا کنه فرار میزنه دیوار و در به که آدمی اون شدی. پیش راه نه داری

 هکرد زمزمه شریفش عمر آخر شب عاشورا، شب حسین امام که افتادم شعری بیت ۱ یاد بعد

. ودمب نشسته خیمه داخل عاشورا شب در فرمودند سجاد امام که بود این شعر اون ماجرای. بود

ه میخ توی پدرم موقع همین در. میکرد پرستاری من از و بود کنارم علیهاالسالم زینب ام عمه

 کردن تمیز و اصالح ولمشغ درهمونجا هم غفاری ابوذره شد آزاد غالم وَ بود مخصوصش

 .بود حسین امام پدرم شمشیر

 :خوندن رو شعری پدرم

 خَلیل مِن َلکَ اُفِ دَهر یا



 وَاألَصیل بِاالِشراقِ لَکَ کَم

 

 قتیل طالب أو صاحب من

 بالبدیل یقنع ال الدهر و

 

 الجلیل الی األمر انما و

 سبیل سالک حی کل و

 هنگام هک هستند بسیار چه ؛(هستی دوستی بد تو که) تی،دوس از توباد بر باد اف! روزگار ای

 .آفتاب غروب و طلوع

 روزگار و ؛(ای کشته را خود یاران از بسیاری چه یعنی) ای، کشته را حق خواهان یا یاران از

 .شود نمی قانع بدل و عوض به

 آخرت و مرگ راه ای زنده موجود هر و است؛ جلیل خداوند سوی به کارها ی همه بازگشت

 .نمود خواهد طی را

 رفیقام نبهتری. گرفتی ازم و پدرم که تو بر اف روزگار ای»: گفتم خودم با خوندم و این لب زیر

 ...«میگیری ازم و همسرم داری حاال. شدند شهید و گرفتی ازم و

 ردمک نگاه. خورد زنگ شخصیم گوشی برم، بشم آماده تا کردم جمع و هام وسیله شدم بلند

 :داده پیامک کاظم اجح دیدم

 خوش و باشیم باهم همه تا بیارش هست ازدواج این جریان در چون. بیار خودت با عاصفم»

 .«بگذره

 :گفتم. عاصف به زدم زنگ اداره پارکینگ رفتم

 کجایی؟+



 .سفید پراید سمت برم میخوام شد، تموم کارم_
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 :گفتم

 .منتظرتم پارکینگ داخل بیا+

 :گفت ماشین داخل نشست کرد باز درو. اومد بعد چنددقیقه

 بیام؟ گفتی شده چیزی حاجی، جانم_

 .خونشون ببرم خودم با تورو گفته داده پیام کاظم حاج+

 .۱۱۴۹ برم باید من_

 !اونجا نداری کاری که فعال+

 ...لیو میدونم،_

 ریخب اگر باشه، داشته نظر زیر چیزارو همه بگو عماد به. هست کنترل تحت چیز همه خب+

.. زتیع کنترل برای حدید جای رفته که هم مرتضی میکنن، شنود دارن ها بچه. بگه بهمون شد

 االن که نسترن، رهگیری برای ۱۹۷۷ جای رفته که هم کوثری خانوم.. خونشه االن که هم عزتی

 .۱۱۴۹ برگرد بعد اونجا بریم بیا. هست خونش

 بدم؟ پیام بهش.. بشه سرتیم فعال میزارم شما اجازه با و عماد من پس.. باشه_

 .بده+

 دهرسی مهدیس و فاطمه رسیدیم وقتی. کاظم حاج خونه سمت رفتیم کردم، روشن و ماشینم

 طرف از. بودند ااونج همه حاجی عروس و ها نوه و پسرها .بود جمع جمعشون همه. بودند



 که حاجی شهید پسر از هم بزرگی عکس. بودند دامادش و مادر و خواهر و برادر هم، بهزاد

 .بود مهمونی اون بخش زینت بود، برنگشته سال ۴۷ حدود از بعد بدنش

 بودند، بخند بگو مشغول همه. نشستم خانومم کنار رفتم منم نشست حاجی پیش رفت عاصف

 .میخندیدن میگفتن باهم همه حاجی عروسای و بهزاد خواهر و مریم و مهدیس و فاطمه

 دلم ولی آروم، ظاهرم من اما ؛میخندید میگفت بهزاد با هم گاهی از هر و پسراش با هم حاجی

 ات میخندیدم میکردم حفظ و ظاهرم اما چته؟ که زد اشاره بهم بار دو کاظم حاج. بود آشوب

 .نکنه شک

 :گفت جمع وسط هویی یه کاظم حاج

 توی یاب... نشین خانومت کنار و نباش ذلیل زن انقدر.. دارم کارت بشین من پیش اینجا بیا_

 !مردا جمع

 ندیدنمیخ میگفتن همه و بود صدا و سر انقدر. سمتش رفتم شدم بلند ناچاراً  منم. خندیدن همه

 روی بودن گذاشته رو خونه ماشاهلل دیگه که هم حاجی های نوه. نمیرسید صدا به صدا که

 اون جماعت امام و حاجی دوستان از که محمدی آقا حاج که بود گذشته یکساعتی. سرشون

 .آوردند تشریف زوجین بین محرمیت صیغه کردن جاری برای بودند، محل

 میک کاظم حاج و بهزاد با بعدش خورد چای اسکان یه. کاظم حاج کنار نشست رسید وقتی

 .کرد شوخی

 رایب رو محرمیت صیغه تا بودند انتظار چشم و آماده و بودند شده کتسا همه دیگه تقریبا

 نا بعدش بشناسن، همدیگرو که باشن محرم باهم چندماهی تا کنه جاری خانوم مریم و بهزاد

 .بشن رسمی عقد شاءاهلل

 در که کسانی همون یعنی دختر و پسر های خانواده جز هیچکسی ماه چند این طی بود قرار

 .نه یا دکنن زندگی باهم میتونن بشه مشخص چندماه این طی که نشن، خبر با بودن مراسم این

 کف همه و کرد جاری و محرمیت صیغه محمدی آقا حاج دقایقی از بعد شدند، ساکت همه

 :گفت برد کار به رو حضورتون به عرضم معروف دیالوگ هویی یه عبدالزهرا عاصف. زدند



 ...که حضورتون به عرضم_

 همیشه عاصف رفتار این از فاطمه. خنده زیر زدند همه.. زد بلبلی سوت چهارتا سه بعدش

 !بود عاصف همیشگی کالم تیکه حضورت به عرضم عبارت این.. میخندید

 .بیارمش خودم همراه بود گفته بهم هست طنز و شوخ چقدر عاصف میدونست هم کاظم حاج

 :گفت جمع به خطاب هویی یه... کرد اذیتش و گذاشت بهزاد سر به سر کرد شروع عاصف

 درسته؟... میاد داره پاچه کله بوی فککنم چیه؟ شام خب_

 .گرفت خندم لحظه یه خودمم. گرفت و خودش جلوی اما ؛.بیاره باال بود نزدیک بهزاد

 :گفت عاصف.. شده جمع چشماش توی اشک میپیچه، خودش به بس از بهزاد دیدم

 .«داداش است راه در ها اشک!! داداش نشده چیزی نوزه میکنی؟ گریه بهزاد، آقا»

 نبراشو داد، مریم همسرش و بهزاد به هدیه یه محمدی آقا حاج خندیدن، و صحبت کلی از بعد

 ..کرد خداحافظی جمع از و کرد دعایی

 :گفت بهم کاظم حاج میرفت داشت وقتی

 «!آقا حاج بدرقه برید عاصف و بهزاد با»

 .کردیم بدرقش رو محمدی حاجی و خونه از بیرون تا رفتیم عاصف و بهزاد با

 :گفتم بهزاد به حیاط داخل اومدیم رفت وقتی

 

 .کنم صحبت تو با میخوام اینجا بمون لحظه چند جان بهزاد+

 .بفرمایید..عاکف آقا درخدمتم_

 دتخو تو هک دوستانس صحبت یه.. نیست نصیحت بگم میخوام بهت که چیزایی. داداش ببین+

 حسوبم بردن کرمون به زیره چیزا، این از کردن صحبت تو پیش و میدونی اینارو خوب خیلی

 .میشه



 .عاکف آقا منی برادر شما. دارید اختیار نه_

 موضوع این روی خیلی حاجی. نفهمه کسی کن سعی محرمید که چندماه این عزیزم، ببین+

 یه! دیگه کاره خب اما نمیشه، مربوط کسی به وَ االن، از شوهرید و زن شما هرچند. حساسه

 تکون بآ از آب شاید تو برای اونوقت ندارید، تفاهم و بسازید باهم نمیتونید میبینید وقت

 .گرفت نظر در رو عُرف باید خالصه! میشه بد حاجی دختر برای اما نخوره،

 .باشماست حق درسته بله_

 به یاب داری مشکلی هر اینکه مهمتر همه زا و کن، احترام خانومت پدر به اینکه، بعدی مطلب+

 ممکنه شدید، رسمی عقد که ماه چند از بعد خواست خدا اگر حاال. میکنم کمکت بگو خودم

 .بیاد پیش جدلی و بحث بینتون شوهرها و زن تموم مثل وقت یه
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 :گفتم دادم هادام

 نگذار. کنی حلش خونه داخل خانومت و خودت بین و زندگیت مشکالت کن سعی همیشه+

 .بشن خبر با خانومت خانواده یا خانوادت

 .چشم_

 :گفت هویی یه عاصف

 .«اینه عاکف آقا منظور.. نشن باخبر دیگران اما ؛.نداره عیبی شدم خبر با من جان، بهزاد ببین»

 :تگف خندید بهزاد

 .«عاصف آقا شما دست از امان»



 از هویی یه بودیم صحبت مشغول که همینطور.. کرد جمع و خودش کردم، عاصف به نگاه

 اما ؛افتاده اتفاقی کاظم حاج های همسایه برای کردم خیال اول. اومد جیغ صدای خونه داخل

 :دز داد بیرون آورد پنجره از و سرش «مهدیس» خانومم خواهر دیدم هویی یه

 .شد بد حالش زهرا فاطمه باال، بیاید+

 .باال رفتیم بهزاد و عاصف با بِدو بِدو

. کنن خلوت و دورش گفتم فورا.. میلرزه داره کرده تشنج و زمین روی افتاده خانومم دیدم

 .میلرزید داشت شده ریشتری ۴۷ زلزله درگیر که ساختمونی یک مثل خانومم

 ۴۴۲ با فورا عاصف.. اتاق داخل کرد هدایت رو جمع های زن کاظم حاج همسر خانوم زینب

 ..میلرزه داره همینطور فاطمه دیدم.. گرفت تماس

 رونبی شوک از وَ نداره هم تاثیری اصال و هست فایده بی دیدم.. صورتش به زدم دوتا محکم

 نکارشای ویجل باید فورا. میگیره گاز دندوناش با داره بیرون آورده و زبانش دیدم هو یه. نمیاد

 .زبانش روی بود شده قفل دندوناش. میگرفتم و

 ردمک فرو و راستم دست انگشت تا سه کردم باز و دهنش کشیدم و فکش بود زوری هر به

 .نگیره گاز و زبانش تا دهنش داخل

 و زبانش داشت وَ بود داده دست بهش که تشنجی فشار شدت از که بود این کارم این دلیل

 به هضرب بخاطر که کسی. کنه قطع و زبانش همیشه برای هرلحظه بود کنمم گرفتمی گاز

... میکنه درک خوب منو حرف باشه، دیده رو صحنه این که اونی یا باشه، کرده تشنج سرش

 ..بگذریم

 قطع رو شزبان تا خانومم های دندان بین گذاشتم و راستم دست انگشت تا سه بود قیمتی هر به

 ...میکردم شدن گور به زنده احساس تمداش درد شدت از. نکنه

 تممیخواس چی هر.. میلرزید همینطور خانومم.. کردم مقاومت اما ؛.بشه قطع انگشتام ترسیدم

 ایروزه یادآور و مینویسم دارم که حاال مثل بود، سختیه لحظ واقعا.. نمیشد اما کنم مقاومت

 .هست زندگیم تلخ



 اما ؛کردم جمع سینم توی و صدام بستم، و دهنم درد شدت از کردم، جمع سینم داخل و نفسم

 .زدم نعره یه درد از.. بیارم طاقت نمیشد دیگه

 .«خداااااااا آییییییییییییی» 

 راست شانه روی به رو فاطمه کرد کمک عاصف بود، همسرم دهان داخل دستم که همینطور

 .بشه خارج دهانش کف تا خوابوندیم،

 یک انج بحث چون نباشن، نامحرمیت و محرمیت بدنبال مواقع طور نای در بعضیا لطفا: نکته

 .بگذریم...کرد کمک اومد همین برای عاصف وَ بود میان در انسان

 کردنمی کارو این اگر چون بود، کرده قفل دستاش بین بود گرفته و خانومم پاهای مهدیس 

 میده دست بهش حالت ینا که کسی چون. کرد کنترلش نمیشد و میرفت در دستمون از فاطمه

 خودش به زدن پا و دست شدت با داره وجود پیرامونش که هایی وسیله بخاطر هست ممکن

 .بزنه آسیب

 امام به شدم متوسل دلم توی.. میمُردم درد از داشتم.. بود لرزیدن مشغول همچنان خانومم

 .بزنم صداش دلم با فقط نمیتونستم اما ؛.زمان

 :میزدم داد درد شدت از

 .«برس دادمون به الزمان صاحب یا! آقاااااا! کن کمکم.. الزمان صاحب یا»

 .ضار امام به کنم هم توسلی افتاد دلم به لحظه درهمون. داشت عالقه رضا امام به خیلی خانومم

 .خانومم کنار افتادم می درد از داشتم دیگه

 :گفتم دلم توی

 تمانگش! میره بین از داره فاطمه. برس دادمون به جوادت جان تورو. الرضا موسی بن علی یا»

 ...«نک کمک شکستت پهلو مادر جان رو تو کنم، تحمل دردو نمیتونم دیگه.. میشه قطع داره

 گچ نعی چهرش.. ایستاد لرزش از بدنش بعد کرد، وحشتناکی لرزش یه خانومم دیدم هویی یه

 دهنش از و انگشتام آروم. باشه کرده تموم نکنه ترسیدم. شده آروم بدنش دیدم. بود شده سفید



 دندان ینب که فشاری شدت از میمردم، داشتم درد از.. انگشتام شده خون پر دیدم بیرون کشیدم

 اب رو فاطمه صورت فوری. شدند مچاله انگشتام دیدم بود، شده وارد دستم به خانومم های

 .بشه خالی دهنش از کف و خون تا برگردوندم خونی دستای همون

 اورژانس تا بستم بود حاجی خونه اولیه های کمک جعبه داخل که استریلی گاز با دستامو بعد

 جهت این از خیالم. کردم خداروشکر.. میزنه دیدم کردم چک و خانومم نبض و قلب. برسه

 .کردم کنترل و خودم اما افتادم، می داشتم درد شدت از. شد جمع

 قتزری دارو بهم فوری و کرد بررسی و انگشتم من سراغ اومد عواملش از یکی.. اومد اورژانس

 و کاظم حاج .بیمارستان ببرنش تا آمبوالنس داخل به کردن منتقل و خانومم. نیفتم پا از تا کرد

 نارک هم حاجی دختر. بریم آمبوالنس سر پشت من ماشین با تا اومدن من همراه بهزاد و عاصف

 .آمبوالنس داخل بود خانومم

 تهران هایبیمارستان از یکی/  بعد عتیکسا حدود

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 سکنم و سرم بهم دائم و بودم نظر تحت رو ساعتی سه شدیم، بیمارستان وارد اینکه از بعد

 ...بود فاطمه با دلم چون!! نه و روحم درد اما میکردن، آروم و جسمم درد شاید. میزدن

 :گفتم بهش ریختس، هم به خیلی دیدم سمتم، اومد عاصف



. یبزار خودت جای رو کسی ساعت دو از بیشتر نیست صالح به. ۱۱۴۹ برو تو جان، عاصف+

 .شده چندساعت اآلنم

 !هست خانوم فاطمه و تو با دلم من عاکف_

 !نیست نیازی! برو گفتم+

 دنبال !میگذره چی بهم داره میکردید درک تا بودید من موقعیت در باید.. بودم آتشفشان کوه

. ونمبرس سرانجام به همیشه برای و بدم مشانجا بود ذهنم در که کاری اون تا بودم فرصت یه

 کاری ینهک یه بود، مونده دلم به کینه دوتا ازش.. داشتم یکی از رو بدی کینه اخیر سال یک این

 .شخصی کینه دیگری وَ

 ...جز به نبود کسی هیچ آدم اون

 تاقا بدر. بیرون فرستاد و بهزاد و عاصف اتاقم، داخل اومد کاظم حاج که بودم فکر همین در

 :گفت بهم عصبانیت از پر ولی آروم صدای با بست، محکم و

 عاکف؟_

 وَر پانسمانش با و میپیچیدم، خودم به هرچندلحظه دستم انگشت درد از داشتم که همینطور

 :گفتم میرفتم

 .آقا حاج بله+

 چیه؟ موضوع_

 حاجی؟ چیه موضوع چی یعنی+

 :گفت باال برد صداشو بار این

 نیستم؟ تو با مگه! تو ای خَرم من_

 !میکنی توهین خودت به داری چرا! حرفیه چه این آخه!! حاجی جون از دور. استغفراهلل+



 ام خونه هم قبل دفعه! میشه بد اخیر هفته دو این طی داره زهرا فاطمه حال که هست دوم بار_

 وضعت و سر که هست هفته یک چرا چیه؟ موضوع گفتم بهت! همینطور اآلنم. شد اینطور بودید

 بیهش چرا شدی؟ الغر انقدر هفته دو این چرا نامرتبه؟ لباسات اداره میای وقتی چرا ؟!این شده

 ود؟ب فاطمه دلیلش ترکید؟ هادی و من جلوی بغضت دیروز چرا میکنی؟ رفتار افسرده آدمای

 خبرم؟ بی من که شده چیزی!! عاکف هستم باتو آره؟

 خچالی روی زد مشتش با محکم دونه یه بگیره، نمیتونه ازم بیجوا دید هم حاجی. ندادم جوابی

 :گفت تختم کنار

 .بده و من چراهای همه این جواب! لعنتی بزن حرف بکن جون. هستم تو با مصب ال دِ _

 درد به و باشم تنها بزار. دار بر سرم از دست خب حاجی؟ میدی گیر بهم داری چرا آخه+

 !نمیبره پیش رو کاری و نمیکنه دوا من از دردی ندونی یا بدونی شما اینکه! بمیرم خودم

 :گفت..بود شده کالفه سواالتش به من پاسخگویی عدم از کاظم حاج

 !چیه موضوع بگو بهم شهیدت پدر روح به تورو پسرجان،+

 کردم، مکث ثانیه ۱۷ حدود پایین، انداختم و سرم. کنم مقاومت نمیتونستم دیگه قسم این با

 :گفتم

 .....زهرا فاطمه. آقا حاج بگم چی+

 .بگو بهم! عاکف بزن حرف چی؟! زهرا فاطمه_

 شماشچ حاجی دیدم باال آوردم و سرم بعد شدم، خیره زمین به ای چندثانیه بیرون، دادم و نفسم

 و ادامش» یعنی زد اشاره بهم و داد تکانی و سرش. منه حرفای شنیدن منتظر کرده درشت و

 .«بگو

 :گفتم



 از که هم اسکنی و داده که آزمایشی طبق. خون های لخته از شده پر فاطمه مغز متاسفانه+

 یمت گروگان وقتی طرفی از. داره وجود هم بدخیم تومور سرش داخل ظاهرا شده، گرفته سرش

 !هبرداشت ریزی خیلی ترک جمجمش همین برای شده، وارد ضربه سرش به چندبار عطابود،

 :گفت صورتش، روی ذاشتگ و دستاش دوتا حاجی

 !میگی چی تو پسر! من خدای واااای_

 کنید؟ ولم میشه حاال+

 :گفت کرد کوتاهی مکث

 گفتند؟ چی دکترا_

 .نمیمونه زنده بیشتر دیگه چندماهِ تا گفتند+

 !!!چیییی؟؟؟_

 خونی های لخته. هست بدخیم تومورهای جزء داره، قرار سرش داخل که توموری متاسفانه+

! کرده پر جارو همه. زیاده خیلی شده جمع مغزش داخل سرش به ها ضربه اون بابت که هم

 .کنن عملش و باشه راحت بزار گفته دکتر! اینه شدناش بیهوش دلیل. اینه تشنجش دلیل

 نشه؟ عمل چرا_

 .درصده ۲ زیر جراحی تیغ زیر موندنش زنده گفته دکتر چون+

 کنیم؟ چیکار باید اآلن! نمیشه باورم! من خدای_

 .دارم خواهشی یه ازت+

 !میشنوم. پسرم بگو_

 فقط فعال. بدونن باید منم خانواده. بزاریم درجریان و خانوادش و فاطمه مادر و پدر باید+

 مادر و پدرخانومم صورت به بخوام که ندارم جراتشم وَ نمیتونم، من!! شما و میدونه مهدیس

 !!میدونن فاطمه مشکالت از خیلی بانیِ و باعث نوم اونا همینطوریشم! کنم نگاه خانومم



 ...من عاکف_

 :گفتم من، گفت تا

 فقط این. ندارم و خودم مادر و فاطمه مادر اشکای دیدن طاقت. نمیشه روم من بخدا حاجی،+

 .خودته کار

 ختس مادر پدرو یه به گفتنش واقعا. بپذیره اینکه جز نداشت راهی اما کرد، مکث کاظم حاج

 :گفت... دبو

 .کنم میتونم چیکار ببینم بزار. باشه_

 میدونهن هیچکسی که اینه مهمتر همه از. خورده ضربه سرش فاطمه بفهمن نباید! باشه حواستم+

 یالخ من خانواده مثل فامیالش و فک کل تا مادرش و پدر از فاطمه خانواده. هستم امنیتی من

 باید. میدونه منو کاری شرایط مادرم فقط من خانواده از. هستم نفت وزارت کارمند میکنن

 هخون یا خونمون بزاری جلسه یه امشب همین فاطمه مریضی بابت و بکشی زحمت خودت

 .بگیرن قرار مسئله این جریان در و باشن هم فاطمه پدرومادر که مادرم،
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 :گفت..بود ناراحت خیلی.. پایین انداخت و سرش کاظم حاج

 ؟!بگم چی باید مادرت به!!! مادرت عاکف، فقط! میکنم کاریش یه. باشه_

 تموم و کار امشب همین بنظرم اصال! اند وابسته هم به خیلی فاطمه و اون. موندم خودمم+

 کسی نباید طمهفا سر به ضربه و گیری گروگان قضیه با رابطه در میکنم، تاکید بازم فقط. کنید

 این هدف خودشم و هست گیری گروگان موضوع درجریان که مادرم حتی! بفهمه چیزی

 !فهمیدم دیروز همین خودمم. خورده ضربه سرش فاطمه نمیدونه اونم گرفت، قرار موضوع



 جان به فتادها که سوزیه خانمان بالی چه این آخه. میشم دیوانه دارم. خدا. هووووففففففففف_

 !زندگیت

 .خدا رضای به هستم راضی.. نمیدونم+

 پوشیدم و کفشم پایین اومدم تخت روی از منم. بیرون رفت اتاق از و نگفت چیزی دیگه حاجی

 واهرخ سمت رفتم. میکنه فکر داره و نشسته راهرو داخل رفته کاظم حاج دیدم بیرون، رفتم

. کردندمی گریه داشتند هردو مریم و مهدیس! !حاجی دختر خانوم مریم و مهدیس خانومم

 صفحه به! خورد زنگ کاریم موبایل که رسیده کجا به کارش ببینم تا فاطمه پیش برم خواستم

 :دادم جواب. بود هادی حاج شماره کردم نگاه گوشی

 !بفرمایید جانم. سالم+

 «.۱۱۴۹ امن خونه» !!سفیدم پراید داخل من. سالم_

 شده؟ چیزی. درخدمتم+

 کجایی؟_

 .هستم کارام دنبال جایی+

 !!بیخود خیلی_

 :گفتم بهش چندثانیه از بعد.. کردم سکوت تعجب از

 چیه؟ ها حرف این از منظورتون هادی حاج ببخشید+

 .مسخرت کارهای دنبال بری ماموریت وسط نداری حق شما اینکه یعنی_

 اتاقی نهمو سمت برگشتم.. میکرد گامن داشت کاظم حاج.. کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 حاج عدب چندثانیه.. بستم سرم پشت درو محکم شدم اتاق وارد. بودم بستری موقت بطور که

 حاج با زدن حرف مشغول.. نگفتم چیزی اما شده؟؟ چی زد اشاره بهم.. اتاق داخل اومد کاظم

 ..شدم هادی

 :گفتم



 درص و کنترل تحت چیز همه. هستند کار مشغول هم بنده تیم کردم، و کارام همه من آقا حاج+

 .هست بنده

 :گفت باال برد تلفن پشت و صداش

 !میری میزنی میکنی بیخود شما_

 .بود استراحتم تایم نداشتم، کاری من آقا حاج+

 !دارند کار کلی ها بچه اینجا! رفتی کردی بیخود شما میگم_

 درست و کارمون داریم هممون. نداشت وجود هم مشکلی هیچ.. هماهنگن من با ها بچه اون+

 .میدیم انجام

 !!!عجب_

 .میام دارم باشید داشته تشریف+

 «خط؟ پشت بود کی چیشده؟: »گفت هستم، شاکی خیلی دید کاظم حاج... کردم قطع

 .کنم مشخص رو هادی حاج و خودم تکلیف امشب باید.. ۱۱۴۹ میرم من+

 تهنرف هنوز که عاصف به. بیرون زدم اتاق از بود شکلی هر به اما ؛گرفت و جلوم کاظم حاج

 ..۱۱۴۹ بریم بیا گفتم بود

 دنده روی گذاشت و ماشین عاصف که همین. فرمون پشت نشست پایین رفتیم و اومد عاصف

 .ترمز روی زد فورا عاصف. ماشین جلوی اومد هویی یه کاظم حاج دیدم کرد حرکت ماشین و

 .«میام منم: »گفت حاجی

 وقتی.. ۱۱۴۹ رفتیم باهم شد سوار اومد. نکرد قبول اما نیست، نیازی که کردیم اصرار هرچی

 .امن خونه داخل برد مارو عاصف زدم و ریموت رسیدیم



 بچه اب داره هادی حاج دیدم شدم اول طبقه وارد وقتی. باال رفتم عجله با بالفاصله شدم پیاده

 منو هادی حاج که همین. کردند وحشت همه که مبود کرده باز جوری و در.. میزنه حرف ها

 :گفت. بود شده پیچی پانسمان و باند که دستم به شد خیره دید

 .میکنی باز و در اینطور که نیست طَویله اینجا_

 :گفت داد ادامه.. نگفتم چیزی کردم سکوت

 اشک نیک بغض میخوای نکنه کردی؟ سکوت باز چرا طلبکاری؟ نکنه میکنی؟ نگاه چرا!! چیه_

 !!بکش خجالت همکارات جلوی حداقل هان؟ بریزی؟

 ضعیتیو چه در من فهمید نمی اون چون. کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه گفت اینطور وقتی

 !بگذریم!!! راه اون به بود زده و خودش اما میدونست هم شاید یا هستم،

 سینش، هب زدم بود سالم که چپم دست کف با دوتا ایستادم، جلوش رفتم زد، که حرفی این با

 :گفتم زدم زل چشماش به

 دتسپی موی تار چندتا حرمت خواستم فقط و فقط نزدم، حرفی االن تا اگر هادی، حاج آقای+

 .دارم نگه و

 :گفتم باالتر بردم صدامو کمی نفرت و خشم با

 ستیده بخشی سریی بود این برای کردم، سکوت شما های کنایه و طعنه مقابل در االن تا اگر+

 خواستمن بود این دلیلش کردم، سکوت االن تا اگر! هستم شما امر تحت وَ هستم معاونش من که

 .کنم کار آدم عین خواستم. بشم حاشیه درگیر

 زده گردنم رگ که طوری. میزدم حرف و میکشیدم داد سرش که طوری باالتر، بردم و صدام

 حدقه از داشت چشمام که طوری. میزدم فحر میریختم عرق شر شر که طوری. بیرون بود

 :گفتم. بیرون میزد

 علی مرتضی والیت به اما دارم، نگه حرمت خواستم نزدم حرف اآلن تا اگر هادی، حاج آقای+

 چرتی چینهم دیگه یکبار فقط میکنم، تکرار دیگه، بار یک میخورم، قسم شهیدم پدر خاک به وَ

 گاهن! داری مقامی چه نمیکنم نگاه بیاری، و همسرم اسم اینکه یا اشک و بغض اسم بگی، رو



 جان هب! ایستاده جلوم کی نمیکنم نگاه! داری جایگاهی چه نمیکنم نگاه! هستی کی نمیکنم

 فهمییدددیییی؟. میکنم صورتت خرج گلوله یه زندگیمه همه که خانومم
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 ودب زده خشکش هادی حاج! جلو بیاد نمیکرد جرات کسی.. بود شده سکوت غرق کال ۱۱۴۹

 !نمیخورد تکان جاش از و میکرد نگام فقط و

 بودن، مونده در پشت و داخل بودن نیومده عمدا انگار که عبدالزهراء عاصف و کاظم حاج

 :گفت آروم کاظم حاج. شدند وارد کردن باز رو بود مونده لنگ نیم که دری آروم

 .«کن تمومش! عاکف و دهنت ببند»

 متس به جلوتر رفت چندقدمی کنار، زد و من دستش با بود، شده سکوت غرق که هادی حاج

 :گفت... کاظم حاج

 دست ایشون !کاظم آقا بگه بزار! بگه بزار نه.. باهمید پس! اهلل بارک! مریزاد دست.. به به.. به به»

 خشب مدیرکل منه که بودند شاهد همه. بزنه و حرفش بزار! خودته شده تحمیل! تهخود پرورده

 !!«بده پس خوب و درسش ننه بچهه پسر این بزار. کرد قتل به تهدید رو ضدجاسوسی

 :گفت کاظم حاج

 !!«و مزخرف حرفای این کن تمومش هادی»

 :گفتم هادی حاج به

 .دیدی خودت چشم از دیدی هرچی نه،ن بچه بگی دیگه بار یه هادی، حاج آقای+



 شو الل خب!! ؟ نزن حرف نمیگم تو به مگه!! عاکف: »گفت باال برد و صداش کاظم حاج

 .«دیگه

 با که همینطور همزمان کرد، جمع گرفت هامو یقه طرف دو سمتم، به برگشت هادی حاج

 :گفت... کرد نگاه صورتم به اخم با میداد، فشار و گلوم انگشتش

 ؟میبینم؟ رو چی دیدم؟ خودم چشم از دیدم چی هر که و من میکنی تهدید!! میکنی غلطی چه_

 میبینم؟ رو میکنی گریه اینکه

 ومتم گرون برات میگم چیزی یه. دارم و پسرت سن من.. کن تمومش هادی آقا. اهلل اال اله ال+

 .هاااا میشه

 ۱۱۴۹ به نیومدنات و گندکاریت مهنا فهمیدی که دیروز مثل ؟!!ننه بچه هان میگی؟ چی مثال_

 گفتم که ای لحظه همون مثل میکنی؟ غلطی چه! بزن حرف هان؟ حفاظت؟ دست دادم رو

 ضعیتشونو میشن هدایت دارن دستت زیر که هایی پرونده تکلیف تا قرنطینه برو بده استعفا

 میکنی؟ کار چی بگو بزن زر خب میکنی؟ گریه دیروز مثل اونجا، بمون بشه مشخص

 همبا وقتی. ندیدید رو اطالعاتی دوتا دعوای شما قطعا والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 ننمیز داد و دارن هم از که آتوهایی و هم گندای فقط و نیست جلودارشون کسی بیفتن دعوا

 ازش من اما داشت، آتو من از خودش زعم به هادی حاج. کنن حذف سیستم از رو یکی اون تا

 میکردم، خفش رو هادی حاج باهمون که داشتم دریدگی و غیرت رگ یه ولی. نداشتم چیزی

 .نبود مهم کسی برام دیگه که جایی به بودم رسیده چون

 باال، دبر صداشو میداد، فشار و گردنم و بود گرفته و م یقه دستاش با هادی حاج که همینطور

 :زد فریاد

 بزنی؟ اسلحه با میخوای و من ؟ بچه بزن ززززرررررررر_

 داج یقم از و زُمُختش های پنجه تا هادی حاج دست زیر به زدم دستم ساعد با محکم دونه یه

 اشوصد کاظم حاج... شدم پشیمون اما بکشم اسلحه روش خواستم!! عقب دادم هولش بعد کنه

 :گفت زد فریاد باال برد



 داری که نیست وضعیتی در پسره این. کن تمومش گفتم دادم، اخطار بهت چندبار هادی»

 مشکل من با تو!! نیست خوب نیرو همه این جلوی!! میندازی مچ و میری کلنجار باهاش

 ...!«داری

 دیگه و شد ساکت هویی یه «داری مشکل من با تو» گفت هادی حاج به کاظم حاج وقتی

 بود دهمون باز دهنم!! سرم فرق به زد پتک با نفر یک انگار حاجیه جمل این با.. نگفت چیزی

 .کاظم حاج حرف این از

 هم خودم، هم. میکردم بودن قربونی گوشت احساس!! چخبره که بود افتاده دوزاریم حاال

 حسم نمیدونم. میشم اطالعاتی دعواهای قربانی دارم اینکه حس داشتم، بدی حس. زندگیم

 .نه یا بود درست

 :گفت باال برد صداشو مجددا سکوت، ثانیه ۴۲ حدود از بعد کاظم حاج

 ودنب قرنطینه دلیلش! شد خرد و شکست و ریخت اشک تو منو جلوی اگر جوون این! هادی_

 ام به رو مشکلش اما شکست، که بود حیاش و حجب دلیلش!! بود دلش درد دلیلش!! مومن

 سر به هک هست ای ضربه دلیلش! افتاده بیمارستان گوشه االن که بود همسرش دلیلش! نگفت

 دادن قرار فشار تحت بخاطر قبلی پرونده سر که اینه هم ضربه اون دلیل! خورده همسرش

 روگانگ و عاکف همسر حریف تروریستی جاسوسی تیم دی، ان پی گرفتن برای ما سیستم

 .المصب بفهم دِ. ماست کشورررررر ملی امنیت دلیلش! گرفته
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 لاو طبقه های پله روی رفتن گرفت رو هادی حاج دست اومد.. بود عصبی خیلی کاظم حاج

 بود، خشم از پر بس از ولی بود، آروم که این با کاظم حاج صدای. ایستادند راهرو داخل

 :میگفت! میرسید گوشمون به صداش بازم میزد حرف آروم که هم هرچی



 هشب تا موند می همسرش کنار باید چون کرد؟؟ گریه چرا که بدونی و دلیلش میخوای بازم_

 وونج این! نبود بودنش ننه بچه روی از بغضش! بود همسرش برای بغضش! کنه رسیدگی

 و سرزمینش برای که هست شیرزنی یک شده تربیت و پروده دست و شهید یک عمر حاصل

 یادگار عاکف! هست نمم پروده دست عاکف میگی، راست تو آره!! کرده تربیت یل مردمش

 هیچ و شمپشت بده اجازه مقررات که جایی تا وَ!! بود عزیزتر برادر از برام که شهیدمه رفیق تنها

 عقده حاال داری چرا چی؟؟ تو اما! میدونن همه و این. ندارم حرفی چنین گفتن از هم ابایی

 کفعا نداری و رتشقد چون اما!! کن خالی من سر بیا داری، مشکل من با تو میکنی؟ گشایی

 خرشمس! میکنی مخالفت اون های باطرح! معرفت بی میدی قرار حمالتت آماج داری و گناه بی

 ای هعقد انقدر نمیکردم فکر! دادی نشون و خودت خوب. مومن آفرین! باغیرت آفرین! میکنی

 ..باشی

 :گفت داد ادامه حاجی

 سه شبند پشت میزنمت، گفت وقتی اون! نشو پیچش پا! بردار جوون این سر از دست هادی»

.. کن گاهن من چشمای به... هستم تو با هادی! میزنه تورو واقعا یعنی پس خورد، سنگین قسم تا

 !!«میبینه خط تَه و خودش اآلن اون. نکن تحریکش..بردار سرش از دست

 وقت یک تا کردم کنترل و خودم اما رفت، سیاهی چشام... داد دست بهم شدیدی درد سر

 شنیدم می ...بشنوم رو حاجی حرفای کنم تمرکز کردم سعی...صندلی روی نشستم فورا... نیفتم

 :میگفت که

 یگهد تاچندماه همسرش خدا بنده این.. المصب میگم تو به دارم اما! من جز نمیدونه کسی هیچ»

 ودشخ مسیر در پرونده.. کنه کارشو بزار نکن، چرخش الی چوب انقدر. نیست زنده بیشتر

 هممنمیف که نکن خیال پس داری، مشکل من با تو هادی! نداره مشکلی هیچ و میشه هدایت داره

 ما! هادی ننداز راه سازمانی درون تسویه خرم؟ کردی خیال. میکنی رفتار طور این داری چرا

 مرد! نرو و منافقین سازمان رسم و راه!! نیست منافق عاکف! نیستی منافق تو! نیستیم منافق

 .«خدا از بترس .مومن



 صبیع فشار وَ بودم خورده حرص بس از.. بگه چیزی نشنیدم دیگه منم بود، ساکت هادی حاج»

 .«سوم طبقه در کارم اتاق برم گرفتم تصمیم! میکرد درد گردنم و سر تموم بود شده وارد بهم

 فقط منیتیا داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 مانیسلی_عاکف# نام ذکر وَ است شده درج پایین در که ایتا در .. کانال لینک و منبع باذکر

. دارد الهی پیگرد شرعی لحاظ از و بود خواهد شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز#

⛔️ 

 ایتا در .. ✅

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 ممعلو. نمیزد حرفی اصال و داخل اومد سرم پشت از عاصفم.. شدم اتاقم وارد زدم و سنسنور

 مه عاصف چشام، به زدم بند چشم کشیدم دراز مبل روی رفتم.. میبره سر به شوک در بود

 انگشتام ردد اما ؛بگیرم آرامش تا بستم چشامو اعتیس نیم! کنم استراحت تا کرد خاموش برقارو

 .میکرد کالفم داشت

 گفت.. شد باز در زد سنسورو رفت عاصف. بیرون اومدم چرت حالت از اتاق درب صدای با

 «!آقا حاج داخل بفرمایید»

 االب آوردم و سرم کم یه مبل روی از پایین، کشیدم چشام از بندو چشم فوری جمله این با

 :گفت بهم جلو اومد. شدم بلند بالفاصله.. هست کاظم حاج دیدم

 !ای خسته بخواب بگیر.. پسرم کن استراحت_



 عاصف به حاجی.. کرد روشن چراغارو عاصف! روبروم نشست اومد نمیخوابم، دید حاجی

 :گفت

 «ببند و در»

 :گفتم حاجی به.. نشست کاظم حاج کنار اومد بست و در عاصف

 رفت؟+

 !بده انجام میخواد دلش که کاری هر میتونه کرد خیال مرتیکه. ترف آره،_

 بپرسم؟ سوال یه+

 :گفت کاظم حاج کردم عنوان رو سوالی جمله این تا

! مبدی نجات رو فاطمه باید االن.. نیست حرفا این وقت االن اما بگی، میخوای چی دونم می_

 .باشه پرونده به حواسمون باید همزمان

 لندب عاصف کردیم، نگاه میز روی تلفن به تامون سه هر. خورد زنگ اتاق تلفن حین همین در

 :گفت..گرفت رو گوشی رفت شد

 مچش.. باشه باشه،.. ببخشید آخ.. آره آها! خب.. بگو جانم ..آرمین چطوری! جانم..بله..سالم»

 بفرست آره! خب خب االن؟؟ همین کِی؟ میگی؟ جدی.. میکنم درست اونو حتما.. چشم. داداش

 .«یاعلی. داداش باشه.. میبینم االن

 :گفتم گذاشت، رو گوشی عاصف

 میگه؟ چی آرمین چیشده؟+

 !شاپ کافی رفتن هم با نسترن و عزتی میگه _

 خب+

 روی تادهفرس آنالین و فیلم بوده جیبش داخل که دار دوربین خودکار با قبل چنددقیقه حدید_

 .ببینید نگفت.. شما و من سیستم روی فرستادند اآلن و نسخش یه گفته آرمین. اینجا سیستم



 ..کن روشن و من سیستم+

 هم کاظم حاج چون. نشستم اومدم برگشتم زدم و رمز رفتم کرد، روشن و من سیستم عاصف

 فرستاد سیستم از و فیلم کرد، ON بود نصب دیوار روی که و اتاق بزرگ مانیتور عاصف بود

 .ببینیم قشنگ بتونیم تا کرد خاموش چراغارو.. ماتاق بزرگ مانیتورینگ روی

 مشکی هکوتا آستین شرت تی یه. بود زده عینک چشماش به. بود مشکی کاله یه سرش عزتی

 ویر قجری چادر بود، زده عینک بود، کرده غلیظی آرایش هم توسلی نسترن.. بود تنش هم

 هک بود چیزی همه از مهمتر! نبود مهم زیاد ها این حاال...!! و بلند پاشنه های کفش بود، سرش

 پشا کافی داخل رفتن و بود دیگه هم دست در دستشون اینکه اونم نشه، باورتون شاید

 نبینه ترننس با و اون آشنایانش از کسی تا پایین بود داده جوری و کالهش لبه عزتی!! نشستن

 لیعصرو حضرت گمنام ازانسرب و اطالعاتی افسران امنیتی تور در اینکه از غافل اما! نشناسه و

 .بود الشریف فرجه تعالی اهلل عج

 میز متس رفتم! کرد جلب رو نظرم چیزی یه که بودیم فیلم اونه لحظ به لحظه بررسی وسط

 .بود نشسته پشتش فیلم دادن نشون برای لحظه اون عاصف که سیستمم

 ردهک ایجاد شک رامب که ای صحنه روی برگشتم زدم استپ و فیلم فورا کنار، رفت عاصف

 .بود

 :گفت حاجی

 شده؟ چیزی زدی؟ استپ چرا_

 .میگم بهت االن.. حاجی کن صبر لحظه یه+

 .بود دوشش روی که توسلی نسترن کیف روی کردم زوم

 به. دمکر زوم میداد اجازه تصویر کیفیت و میشد که جایی تا.. کردم زوم بازم.. کردم زوم بازم

 :گفتم کاظم حاج و عاصف

 .شده نصب ریزی بسیار دوربین لنز کیفش روی.. کنید نگاه+



 :گفت تصویر، به شد خیره مانیتور جلوی رفت شد بلند کاظم حاج

 .شده نصب دوربین لنز که مشخصه دقیقا.. آفرین.. آره.. عه عه_

 تربیش زشا وَ بده قرار فشار تحت رو عزتی مسائل این با میخواد احتماال.. زرنگه خیلی نسترن+

 و ها یلمف همین داشتن به نسبت کردن تهدید با نده، تن هاش خواسته به اگر و کنه جاسوسی

 !میرسه خواستش به داره ازش قوی احتمال به که ای دیگه خصوصی های فیلم

 !چطوره عزتی اتاق وضعیت_

 .کنترلمونه تحت چیز همه+

 روندهپ روی تمرکزت لطفا اام ؛.نشدنی و هست جایی بی توقع میدونم. عاکف باشه حواست_

 حاج و من .اهلبیت و خدا به بسپر رو فاطمه! نبینه آسیب کشور ملی و ای هسته امنیت تا باشه

 قبول (.......) آقای حاج عنوان هیچ به.. دستته پرونده تو. بعد به این از میشیم کارا پیگیر خانوم

. یگهد یکی دست بده هست کار خرآ که حاال جلو، بردی تو رو پرونده جای این تا که نمیکنه

 یشپ باید. آقا حاج به میدم میبرم مینویسم هم رو خونه این در امروز اتفاقات و امروز گزارش

 مومت پرونده این تا نشی نزدیک هادی به عنوان هیچ به که باشه حواست تو اما ؛کنیم دستی

 عاصف مینویسی که هم هایی گزارش. بشی رو در رو_هادی با باید جلسات در فقط. بشه

 معاون کرف گفتم. باشید نداشته ارتباط باهم مدت یه کردم صحبت هم هادی با. دستش میرسونه

 .کنید تمومش سریعتر رو پرونده این.. خودش برای باشه
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 :گفتم



 که نهایی مرحله اون برای هم ما. کربال بره میخواد طرف! ستنی که من دست جان حاجی

 .کنیم صبر حاضر درحال باید کنیم کار میخوایم

 .نشه ایجاد خللی باشه حواست اینه منظورم میگی، چی میدونم_

 نگاه. هست افشار خانوم دیدم بازکرد درو رفت عاصف اومد اتاق در صدای حین درهمین

 :گفتم سمتش رفتم. انگار دبو مضطرب صورتش، به کردم

 شده؟ چی+

 ...بگم چطور_

 :گفت کاظم حاج

 «خانوم بزن و حرفت»

 :گفت افشار خانوم

 «شده قطع کامل طور به افغانستان در داریوش با ما ارتباط»

 «واااای: »گفتم پیشونیم به زدم محکم دونه یه دستم کف با

 :گفتم

 کنیم؟ چیکار باید+

 .بگیریم ارتباط میتونیمن میکنیم هرکاری_

 .منتظرم برو. صابر به کن وصل منو مرزی برون امن خط یه با پایین برو فورا+

 بود شاراف خانوم گرفتم رو گوشی. خورد زنگ تلفن بعد چنددقیقه پایین، رفت افشار خانوم

 .«کنید میتونیدصحبت و شده برقرار ارتباط! سفیده وضعیت: »گفت! خط پشت

 :صابر خط روی رفتم

 .سالم جان صابر+

 .آقاعاکف سالم_



 .داریوش موقعیت در برو. نداریم اضافی حرف فرصت اصال+

 .چشم_

 .خونش سمت برو ای بهانه یه با. چطوره وضعیتش ببین+

 .چشم_

 قتلوا نالذی تحسبن ال و: »فرستاد کرد کد رو قرآنه آی افغانستان از صابر بعد دوساعت حدود

 «یرزقون ربهم عند احیاء بل امواتا اهلل سبیل فی

! رهب لو بود ممکن چطور. بشه شهید داریوش بود ممکن چطور. زد خشکم خوندم و این وقتی

 ...یا طالبان نیروهای یا بود، فهمیده که بود جاسم ملک کار یعنی

 و موقعیت اون داریوش بود قرار روز اون! ازمن بیشتر عاصف و حاجی. شدم ناراحت خیلی

 فوری دکهش این بر ایران در ما تصمیم همین برای. میکنه خطر احساس بود گفته چون کنه ترک

 .کنیم خارجش منطقه اون از

 خودش کاظم حاج اما کنم گزارش هادی حاج به میخواستم. بود بدی و سخت روزهای خیلی

 بدن نگرفت تحویل بابت خارجه وزارت شد قرار! داد خبرو این بهش زد زنگ برداشت و تلفن

 طالعا طالبان نیروهای در عواملمون به ما طرفی از. بشه پیگیر افغانستان در شهیدمون مطهر

 ردیمک تهدیدشون. کردند تکذیب شدت به طالبان نیروهای که نه یا هست اونا کار که دادیم

 به یهاول بررسیهای. هست انتظارشون در ای کننده پشیمان و سخت عواقب باشه اونا کار اگر

 .باشه طالبان کار بخواد که میکرد رد رو فرضیه این شدت

 هیدش مطهر بدن برگرداندن برای فقط خارجه وزارت سطح در موقتا موضوع اون بود شده قرار

 .بشه پیگیری( داریوش مستعار بانام) ایزدی محمد

 یکی! نهک جمع منو خیال تا بیمارستان برگرده فورا گرفت تصمیم جلسه این از بعد کاظم حاج

 .بیمارستان برگشتم شب آخر مجددا منم ،۱۱۴۹ موند هم عاصف. رسوند و کاظم حاج ها بچه از

 .بودند اونجا هم بهزاد و خانوم مریم حاجی، مهدیس، رسیدم، وقتی



 یدلدار مهدیس به. موندیم مهدیس با من. برن فرستادم و دامادش تازه و دخترش و کاظم حاج

 حتت فاطمه. میریخت اشک همینطور اما ؛میشه خوب فاطمه هللشاءا ان و نیست چیزی که دادم

 سمیعی رفسورپ تریتا بیمارستان کردن منتقلش روز سه از بعد. بود ویژه های مراقبت شدیدترین

 همچنین وَ مادرم، شد موفق کاظم حاج روز چند از بعد خالصه. گرفت قرار مراقبت تحت و

 تانبیمارس اومدن وقتی میدونه خدا. کنه صحبت ونباهاش و کنه جمع یکجا رو فاطمه پدرومادر

 داشتمن هیچچی یعنی ؛کنم نگاه صورتشون به نمیشد روم. مُردم می داشتم خجالت از من تریتا

 .براتون نگم دیگه که مادرم از. بگم خانومم مادر و پدرخانومم به

. کنم خالی ییجا یه دلمو عقده برم گرفتم تصمیم بودم تریتا بیمارستان داخل که شب یه

 .براتون میگم چطوری؟

 در ومد سری عاکف امنیتی داستانی مستند به شود رجوع» عطا اینکه آمار بود، بامداد ۱ ساعت

 البته. بود نشده اعدام عطا. داشتم رو میشده داری نگه موقعیتی چه و امن خونه کدام در «..

 سیدمر وقتی. میکردیم شناسایی رو دیگه های شبکه از بعضی اون طریق از باید چون. موقتا

 معاونته رد در چون و مسئولیتم خاطر به من. شدم وارد دادم و کد امن، خونه درب جلوی

 این از همین برای. بودم مطلع ها خونه به ورود رمزهای خیلی از بودم ضدجاسوسی بخش

 .نداره عیبی. استفاده سوء بزارید و اسمش میتونید شما. کردم استفاده فرصت

 .بگذریم

 :پرسید ازم اونشب حفاظت شدن، وارد موقع

 اینجا؟ اومدید شده چیزی عاکف آقا_

 کجاست؟ عطا! نباشه کاریت+

 .قفله درش. آخر طبقه_

 .کن بازش برو+

 ها مدت عطارو منم میگذشت، که بود ها مدت اتفاقات اون از. کرد بازش و در باال رفتیم

 یکردمنم بازجویی دیگه که بود ماه شش حدود وَ  گرفتنش من از هویی یه اما کردم، بازجوییش



 شدم وارد وقتی. داشتم خبر رو میشده داری نگه امنی خونه چه در و هست کجا اما! و اون

 .دیدم میدیدم، نباید که رو ای صحنه

 حتت بود معلوم که... و خسته صورت شده، درشت و وحشتاک چشمای بلند، های ریش با عطا

 زادآدمی رنگ صورتش دیدمش، لحظه اون رو عطا وقتی چون. گرفته قرار بدی یروان شکنجه

 رارق زیادی روانی های شکنجه تحت میشده،یا داشته نگه تاریکی در همش بود معلوم. نداشت

 !گرفته
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 !نه دیدم؟ که بود چیزیه هم این آیا اما

 چک یه خواستم باال آوردم و دستم تا.. اتاق داخل رفتم فوری دیدم، رو عطا شد باز که در

 .رسید گوشم به صدایی یک هویی یه کنم، صورتش نثار

 .«پایین بیار و دستت»

 :گفت صدا همون صاحب دوباره.. موند باال همینطور دستام

 «پایین یارب و دستت گفتم.. نیستم تو با مگه»

.. ودب نشسته تخت روی_من روبروی که نبود عطا صدای صدا، طبیعتا. پایین آوردم و دستم

 خصش اون اما نشه، باورتون شاید.. میشناختمش خوب اما ؛.صدا صاحب سمت به برنَگشتم

 :گفت داد ادامه پایین، آوردم و دستم.. کاظم حاج جز نبود کسی

 .«بیرون بیا اتاق این زا فورا. سراغش بیای میزدم حدس»

 زرنگی ود،ب ایستاده در بیرون که حاجی.. در سمت رفتم سرعت با.. کردم نگاه برگشتم اینبار

 قرار در پشت گذاشتم آوردم کشیدم اتاق وسط از رو بازجویی فلزی میز فورا. بستم درو کردم



 باز و در کن هعجل»: میگفت بود حفاظت های ازبچه که خدا بنده اون به هی حاجی.. دادم

 صبر.. کنم ازب و قفل بدم کد باید بعدشم بزنم سنسور باید!! لحظه یه حاجی: »میگفت اونم «.کن

 .«کنید

 ظرمنت لحظه هر باید چون. میدیدم خط ته و خودم.. عطا سمت رفتم کردم استفاده فرصت از

 بدون زندگی این پس .بود من زندگیهه هم بلکه. نبود همسرم فقط فاطمه.. بودم می فاطمه مرگ

 زندان، از عواقبشم تموم! میشد جهنم و نداشت معنایی و نمیشد زندگی یه من برای فاطمه

 ردهک بینی پیش رو... و مدت طوالنی قرنطینه و سیستم از اخراج و خدمت از انفصال حبس،

 ..بودم

 محکم اق،ات راست سمت کشیدم دستم با گرفتمش.. بود زده وحشت گرفتم، عطاروه یق رفتم

 الهزب سطل. بود اتاق داخل که آشغالی سطل یه به افتاد چشمم.. دیوار به زدمش دادم هولش

 مانگشتا از و بود شده باز دستم پانسمان.. سرش به زدم محکم کردم بلند زمین روی از رو

 که زخمی روحم، درد دلم، درد اما میکرد، بیچارم داشت دستم درد.. چکید می خون داشت

 .بود بیشتر بود، زده زندگیم به عطا

 بعد ،صورتش به زدم مشت با کردم بلندش زمین روی از رو عطا. تلویزیون یه به افتاد چشمم

 می هشب میزدم داد.. میزدم لگد بهش راست و چپ.. زمین افتاد تلویزیون، به کوبیدم و سرش

 :گفتم

 ورتگ به زنده!! آشغااااال بیفته روز این به زنم شد باعث تو های خواهی خود و تو. کثافت+ 

 !!!عطا میام باهات جهنم ته تا.. جهنم میریم هم با امشب.. میکشمت سگ مثل. امشب میکنم

 :گفت..میزد نفس نفس.. میومد داشت خون صورتش از

 صبر.. عاکف نزن.. میکنه درد تنم.. خداااا آی.. نزن... میگی چی نمیدونم واقعا من عاکف،_

 .کن صبر شهیدت پدر روح به تورو. یگیم چی ببینم کن

 هب میدادم فشارش دستم با.. دیوار به کوبیدمش محکم و کردم بلندش زمین روی از مجددا

 :گفتم بهش.. زمین روی نیفته بیحالی از تا دیوار



 به و زندگیم و زن منو اما ؛.خوردی مارو نمک و نون تو... نیار و پدرم اسم.. آشغال شو خفه+

 .ناموس بی!! انداختی روز این

 :میگفت.. میزد نفس نفس همینطور عطا

 نننههههک کمک بیاد یکی خداااا تورو... دارم درد... آیییییی.. عاکفففف وایسا.. نزن خدا تورو»

 «بگیررررره و این بیاد یکی... میکشه منو داره این

 ..شکمش به زدم مشت با محکم دونه یه

 تاهکو بسیار تایم در شاید میخونید، خط چند در دارید شما که عطا های زدن کتک این تموم

 بود شده که جراحی وَ درد از دستم!! دقیقه ۴ از کمتر چیزی یعنی ؛.افتاد اتفاق ای ثانیه ۱۷

 !چیه نمیفهمم حسی بی و درد میده دست بهم حالت این که موقعی من اما ؛.میلرزید

 نمبکوبو و سرش و کنم خالی دلمو اصلیه عقد تا کردم بلندش مجددا.. زمین روی افتاد عطا

 ایه بچه از نفر سه شد، باز اتاق درب حین همین در اما بگیرم، و همسرم انتقام تا دیوار به

 گرفتن، پشت از منو دوتاشون داخل، اومدن بودند ساختمون داخل که امن خونه از حفاظت

 !عطا سراغ رفت هم یکی

 .«کنیییید ولم.. هستم شما با. کنیددددددد ولمممم»: گفتم میزدم نفس نفس همینطور

 :گفتم عطا به

 وای عطا. خاک زیر بره زهرا فاطمه اگر حالت به وای.. نمیزارم زِندَت من عطا.. میکشمت عطا»

.. متمیکش برسه بهت دستم ببینمت دوباره من اگر پدرم، خاک به مادرم، جان به.. حالت به

 زخمی این جای. میکشمت من لعنتی. میکشمت من عطااااا. ممیکش هم تورو. میکشم رو همه

 .«رمبگی ازت و خانومم انتقام و باشه تازه برام همیشه تا گذاشتم باز و زندگیم به زدی که

 .اومد دردم انصافا. صورتم به زد محکم یکی ایستاد، روبروم اومد کاظم حاج

 پشت اب هم یکی بهم، زد سیلی دونه یه هاینک از بعد. شد بیهوش طرف بود زده و متهم یه یادمه

 رمنتظ. بستم و چشام بزنه رو سومی رفت. اومد خون شد پاره که دهنم و لب به زد دستش



 یدمد نمیزنه، چرا ببینم کردم باز و چشام چندثانیه از بعد. نکرد کارو این اما بزنه، تا موندم

 .«ریدشبب:»گفت حفاظت های بچه به کلمه یک فقط. کرده بغض انگار

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 هفتاد_و_صد_قسمت#

 بود عصبی حدی به یعنی ؛شد وارد کاظم حاج بعد چنددقیقه اتاقی، یه داخل پایین بردن منو

 :گفت باعصبانیت. خورده حرص کلی بود معلوم. بود شده قرمز صورتش که

 چه با شدی؟ امن خونه وارد حقی چه به اینجا؟ اومدی کی اجازه با میکنی؟ چیکار معلومه_

 عاکف؟ هستم تو با هان؟ میکنی؟ حمله دستت زیر متهم به حقی

 :گفت داد ادامه. نگفتم چیزی

 لطغ این بهت کجا کردی، کار من نظر تحت دهه یک از بیش شدی؟ کر نیستم؟ تو با مگه_

 از داد ادی تو به تشکیالت کجا داد؟ یاد اینارو بهت سیستم کجا دادم؟ یاد رو اضافی کردنای

 رشپا و لت رو یکی نیبز بیای داری ورود رمز چون وَ کنی استفاده سوء میتونی اعتمادش

 شدی؟ الل چرا!! بزن حرف کنی؟

 :گفتم باال بردم و م صدا

 چی میفهمید. میرم می زنم درد از دارم من شم، فدات رییس، ارباب، عمو، آقا، کاظم، حاج+ 

 !آشغاله عطای همین یکسال این در من زندگیه های سیاهی این تموم بانی و باعث میگید؟

 !!هست طاع میدونی کجا از تو_



 تفاقاتا این بانی و باعث عطا از غیر میتونست کی دیگه یعنی ؛کردم هنگ حاجی حرف این با

 باشه؟

 :گفت داد ادامه حاجی

 .میکنی غلطی همچین باشه آخرت بار_

 چشمات جلوی داره ناموست ببینی وقتی. میکنی چیکار ببینم بعدش! من جای بزار و خودت+ 

 بلدی؟! مهست شما با بلدی؟ کاظم حاج باشی؟ ساکت بلدی ببینم مبدون میخوام میشه، پرپر

 خوری؟ن حرص میتونی اونوقت بزننش باشه اسیر نامحرم مشت یه دست چندوقت زنت وقتی

 زندگیم رس رو بال این که بودند تیمش و عطا همین. بود شده اینا دست اسیر فاطمه دیدی که تو

 .بگم تا بگو بگم؟ برات کجا از. آوردند

 های شقی کله مقابل در هرچی االن تا. باالتر مقام به میدم گزارش خودم و امشبت گندکاری_

 در ودب شق کله هم شهیدت پدر شاهده، که باالسر خدای همون به بابا. بسه کردم سکوت تو

 یدونم چاله با و تشکیالت چرا! نبود قالتاق و یاغی تو مثل اما! جنگ زمان اطالعاتی مسائل

 عاکف؟ رفتیگ اشتباه

 داره گیمزند و زنم ببینم که موقعی اما! چیه به چی میدونم. نگرفتم اشتباه میدون چاله با من+

 !نمیشینم ساکت افته می روز این به خودم از باالتر مقامات امنیتی های کاری کم بخاطر

 .نکن شلوغش .نکرد کاری کم کسی_

 .اینه من وضع االن که شده کاری کم چرا،+

 باال ومدا فورا دکتر که میرفتم حال از زیاد ریزی خون بخاطر داشتم دیگه... کردیم بحث خیلی

 ریقتز مرفین بهم کاظم حاج رضایت با داشتم که شدیدی درد خاطر به و کردند درمانم. سرم

 تا بودم خانگی موقت بازداشت در صبح ۲ ساعت صبح تا اونشب. خوابیدم صبح تا و کردند

 .۱۱۴۹ برگردم کنند آزاد منو داد دستور کاظم حاج اینکه

 من اب موقتا پرونده این انتهای تا شد قرار! تشکیالت رییس به داد نوشت و گزارشم حاجی

 .کنند صاف و دهنم پرونده از بعد تا باشند نداشته کاری



 .بود رت سرحال کمی. شد منتقل عمومی بخش به شدو بهتر وضعیتش خانومم هفته یک از بعد

 و مادرم اروزه. خونه برگشتیم شد، مرخص اینکه تا بود بستری تریتا بیمارستان در وزر ۴۹

 کی ها شب منم بود،... و داروها پیگیر و میزد سر بهش پدرشم و بودند پیشش فاطمه مادر

 توضعی از همه دیگه. فاطمه پیش موند می مهدیس نبودم که هم موقعی خونه، میرفتم درمیون

 .بود فهمیده زیادی تاحدود درمانی شیمی بخاطر خودشم حتی شتند،دا خبر زهرا فاطمه

 .شهیدان ساالر و سید اربعین به مانده روز ۴۱

 که بود هشد این بر تصمیم نفره سه کمیته در هم رهگیری برای. کربال برم نبود قرار سال اون

 ماما زیارت بریم دیگه باهم میخواست فاطمه دل خیلی سال اون یادمه. بفرستیم و عاصف

. کربال بریم پیاده و سال اون اربعین بودیم کرده ریزی برنامه هم قبلترش سال یک از. حسین

 :میگفت میزد، زنگ وقتی یا دید می منو هرکسی

 .برم مسالا نیست قرار نه میگفتم منم.« بیایم هم با تا بگو ما به کربال، میری اگر عاکف، آقا»

 ...اما

 از میکردم، مراقبت ازش و بودم خانومم کنار که بود ۴۴ ساعت حدود شب یه هست خاطرم

 گوشی م،بود نشسته که همینطور و بودم بیداری و خواب بین. نمیشد باز چشام خستگی فرط

 :دادم جواب... شدم خارج فاطمه اتاق از.. بود عاصف کردم شماره به نگاه...خورد زنگ کاریم

 .عاصف جانم. سالم+

 خوبه؟ حالش فاطمه آبجی. سالم حاجی_

 !زدی؟ زنگ شده چی. شکر+

 .زیارت بره میبنده بَندیلشو بارو داره مون سوژه_

 زود؟ چقدر+

 .اعلم اهلل_

 میکنه؟ حرکت کِی+



 !۲ ساعت صبح فردا_

 کی؟ با+

 .نسترن حضرت عشقش با! دیگه معلومه خب_

 نداری؟ کاری. تو سمت میام زود صبح من.. خب خیل!! میرن هم با پس.. عجب+

 .بخیر شب. یاعلی. نه_

 :دادم جواب..زد زنگ دیگه یکی بندش پشت کردم قطع که همین

 بفرمایید. سالم+

 آقاجان؟ خوبی..عاکف آقا سالم_

 شب وقت این چرا خوردم جا کمی.. بود خط پشت هادی حاج.. لحن این از بود زده خشکم

 :گفتم. بود شده تر نهمودبا قبل های هفته به نسبت هم لحنش.. زد زنگ

 آقا؟ حاج شده چیزی.. ممنونم+

 .اداره بیای باید_

 کِی؟ تا. چشم+

 .خوبه بیای نیم و ۴۹ تا.. هست دقیقه ۹۱:۷۲ االن_
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 :گفت خندید، بعدش

 !اداره موندم امشب منم یستن،ن خونه امشب خانوادم راستش_



 :گفتم بهش. ازت متنفرم نمک، بی گفتم دلم توی

 .خدمتتون میرسم! خیره شاءاهلل ان بله+

 .یاعلی میبینمت_

 .یاعلی+

 یشپ بیاد تا بزنم زنگ مهدیس خانومم خواهر به خواستم پوشیدم، و لباسام شدم آماده رفتم

 !اومد شخصیم گوشی پیامک دریافت صدای که فاطمه

 :داد پیام مادرم دیدم کردم چک رو گوشی

 «بیداری؟. اونجا میایم داریم. برگشته لبنان از خواهرت مادرجان؟ خوبی! پسرم سالم»

 :گفتم. بهش زدم زنگ فورا

 بگردم؟ دورت خوبی مادرم، سالم+

 خوردی؟ شام. جان محسن خوبی.سالم_

 .خوردم چیزی یه سرشب! هست خوردن شام وقت چه اآلن. برم قربونت آره+

 بزنی؟ حرف خواهرت با میخوای_

 .دارها برم باید و اومده پیش کاری برام چون بیاید، زودتر اینجا بیاید قراره اگر فقط. نه+

 .میاره مارو داره صائب برادرت مادر، باشه_

 .منتظرم بسیارعالی،+

 مخواهر و مادرم. ایستادم ودیور جلوی رفتم کردم باز رو خونه درب. رسیدند بعد ساعت نیم

 !افتاد گریه دید منو خواهرم تا شد، باز که آسانسور درب. باال اومدن آسانسور با

 :گفتم بهش

 !!لطفا باش ساکت میترا. هیسسسس+



 :فتمگ بهش. شد آروم تا کردم بغلش داشتم نگه بیرون خواهرمو. داخل بره زدم اشاره مادرم به

 دیاوم اگر. میخندی میگی فقط من خونه توی. باشی ناراحت اطمهف جلوی نداری حق میترا+

 اینجا دارمن حوصله من! تحصیلت و کار و زندگیت خونه سر لبنان برو برگرد بریزی اشک اینجا

 .میکنه ناراحتی فاطمه جلوی داره کسی ببینم

 خونه داخل صدا که طوری آروم خیلی و هق هق با میکرد، گریه آروم آروم داشت همینطور

 :گفت نره،

 پلکات چرا شده؟ اینطور ریشات چرا شدی؟ الغر انقدر چرا شدی؟ شکسته چقدر داداش_

 وبتن که هم حاال نمیشه؟ تموم تو زندگی مصیبتای چرا. بمیره برات خواهرت الهی افتاده؟

 .شده خانومت

 سینح امام. خدا رضای به هستم راضی منم. داره سرنوشتی یه هرکسی. میترا داخل برو بیا+

 دشدن پر پر چشماش جلوی یارانش و ها بچه اینکه با نکرد، اعتراض خدا به هم گودال داخل

 در هک منم. بود الهی اراده تسلیم اما اسارت، برن بعد چنددقیقه تا ناموسش قراره میدونست و

 ایدش .ندیدم مصیبت ای ذره و نیستم عددی اومد خانوادش و حسین امام سر که بالهایی مقابل

. فاطمه پیش داخل برو و کن پاک و اشکات حاال. ببینم رو روزا این باید که اینه منم سرنوشت

 .برم قربونت برو

 رود بعدش گرفتم کارم اتاق داخل از اسلحمو و کیف رفتم خودمم... داخل رفت کردم باز درو

 وارس پارکینگ رفتم کردم خداحافظی خواهرم از و بوسیدم و مادرم دستای اومدم کردم، قفل

 مدارک و اسناد و گزارشات سری یه ۱۱۴۹ سمت رفتم فورا. بیرون زدم خونه از شدم ماشینم

 .اداره سمت شدم عازم بالفاصله بعدش گرفتم، جلسه در ارائه برای رو

 قدم چراغا زیر داره یکی دیدم دور از شدم که محوطه وارد اداره، رسیدم دقیقه ۱۲ از بعد

 :گفت کردیم علیکی سالم. شدم پیاده کنار زدم. هست هادی حاج یدمد کردم دقت. میزنه

 .جان عاکف چطوری_

 شدم؟ مزاحم میزدید قدم داشتید. ممنونم+



 .جلسه برای باال بریم تا بیای بودم منتظرت اتفاقا. نه_

 .درخدمتم. چشم+

 از. دیمش ونساختم وارد رفتیم هم با سمتش، اومدم بعدش پارکینگ، گذاشتم بردم و ماشین

 داخل هاینک با هم هادی حاج. باال رفتم شد باز گیت. شد چک وسائلم کردم عبور کنترل اتاق

 به برگشت برای مجددا حیاط داخل اومد و شد خارج اصلی ساختمون از چون اما بود اداره

 اهمب اومد شد تایید فوری خیلی اونم نداشت، چیزی. شد کنترل اتاق وارد اصلی ساختمون

 خدایا تمگف دلم توی کردم، هنگ. کرد بغلم هویی یه دیدم که بودیم آسانسور داخل. باال یمرفت

 چیه؟ فازش این

 :گفت هادی حاج

 عذاب روز و شب چندهفته، این در اخیر اتفاقات از بعد. کردم جفا بهت من. کن حالل منو_

 .دارم وجدان

 :تگف گرفت دستمو بیرون تیمرف و شد باز آسانسور درب.. نظر مورد طبقه به رسیدیم

 ونستمیت. میکرد کمکم همیشه وَ نداشت، مشکل من با اون. داشتم قدیمی مشکل کاظم با من_

 خالی تو سر داشتم اون با که مشکلی اون تالفی من. نکرد اما کنه خالی و پام زیر جاها خیلی

 .میکردم

 :گفت داد ادامه... بهش میکردم نگاه فقط

 زتا بودم این دنبال چندوقت این. کشیدم خجالت خیلی. نمیدونستم و تهمسر ماجرای من_

 منو (....) آقای حاج که رسید جایی به کار حتی.. قرنطینه بفرستمت بود قرار.. کنم عذرخواهی

 یعصب زود و مقصرم من فهمید اونم. بودم منم که گذاشت جلسه بار سه کاظم با و خواست

 خاطرب اونم که دادی نشون واکنش سکوت ها ماه از بعد تو اما !نده ادامه دیگه گفت بهم میشم،

 .بزارم پا نفسم روی نتونستم که ببخش منو. میدم حق بهت. بود همسرت

 :نگفتم کلمه یک همین جز به چیزی کشیدم، آهی باال آوردم و سرم آروم و مودبانه خیلی

 .«حاجی جلسه بریم. نیست ای کاره خدا بنده. ببخشه خدا»



 درب داخل از کرد، هماهنگ.. شدیم تشکیالت رییس)....(  آقای حاج دفتر مسئول اتاق ردوا

 .شدیم وارد هادی حاج با کردند باز و
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 میز شتپ بعدش ردیمک گرمی علیک سالم. هستند ما منتظر و نشستند کاظم حاج و رئیس دیدم

 :گفت کرد معج به نگاهی تشکیالت رییس کردیم، میل سبز چای فنجان یک نفری. رفتیم جلسه

 زا اول. میکنم آغاز رو جلسه بنده محترم، همکار سه شما اجازه با. الرحیم الرحمن اهلل بسم»

 درون ویهتس یک شبیه و اومد پیش اخیرا که اتفاقاتی با نفر سه شما که خوشحالم خیلی همه

 سخنم روی اما ؛میدید ادامه اصلی مسیر به دارید وَ کردید پیدا حضور کنارهم بازم بود سازمانی

 حمدهللال نداشتند اشتباهی که کاظم حاج چون. هست سلیمانی خان عاکف آقای و هادی برادر با

 و یختوب لیست در شما عاکف آقا. میگم صراحت به خودتون جلوی و حرفام.هستند ما عزیز وَ

 پرونده این دادم اجازه فعال کاظم حاج وساطت با خب اما ؛دارید قرار سازمان از اخراج بعدشم

 .«بگیرید قرار عفو مورد شاید بدید ادامه رو

 :گفتم

 !!«شما از ممنونم»

 :گفت داد ادامه کرد، بهم نگاهی

 ازمانس تاریخ طول در که بود درانتظارت سنگینی مجازات ای غیرحرفه رفتارهای این بخاطر»

 ؛مدت النیطو حبس و اداری قرنطینه هم بعدش و توبیخی اول. بود نیومده پیش اتفاق این شاید

 کوتاه که میکنم تحسین و عزیز هادی حاج من. اومدن کوتاه و کردند بزرگی هادی آقا اما

 .«اومدن



 تشکس منو وَ دید،می اتفاقات این پیروز و خودش چون انگار، بود خوشحال خیلی هادی حاج

 تمیگف بهم من احساس همین برای بودم، حرفا این از زرنگتر خیلی من اما ؛میدان این خورده

 .هست سناریو یک رفتارها و حرفا این که

 .عجیبه چیزش همه. همینه اطالعاتی کارهای نه؟ مگه عجیبه براتون

 یستن همیشه برای وَ خورم،ب رو قطعی شکست لحظه هر من سناریو یا پروژه این در بود ممکن

 چیزی اصال که هم کاظم حاج. ببرم در به ماجرا این از سالم جون بود ممکن بشم، نابود و

 ییسر... اومد پیش اتفاقاتی چه وَ کشید کجاها به ما کار میفهمید بعدا شما حاال. نمیگفت

 :گفت من به تشکیالت

. یزنیدم اسلحه با که کردید تهدید رو خودتون مسئول که کردید بیخود خیلی شما آقاعاکف،»

 مازونآ جنگل برای _میزنم_میزنم_بزن_بزن های قانون این. نیست تگزاس. هست ایران اینجا

 خدماتی دلیل به قطف میکنم، تاکید دلیلِ، به فقط بار این. بیرون بفرمایید کنید کار نمیتونید. هست

 وشیپ چشم اشتباهاتت از کاظم حاج انفرو اصرارهای بخاطر و داشتید مملکت این به شما که

 .«کردم

 :گفت داد ادامه بعد. کنم سکوت بود این کار بهترین.. نزدم حرف کلمه یک اصال من

 «د؟کردی چیکار عزتی افشین پرونده برای. بفرمایید هادی آقا. مطلب اصل سر بریم خب»

. منمیپرداز بهش من االح دیگه که شد قانع هم رییس و داد توضیح رو ساعتی نیم هادی حاج

 :گفت تشکیالت رییس. شد من نوبت

! چیه هب چی میدونیم ما دادند هادی آقا که توضیحاتی این با ایم؟ چیکاره بفرمایید عاکف آقا_

 از خارج و تهران در رو تیمت و خودت میدانی و عملیاتی رصدهای و اقدامات شماهم حاال

 کنی؟ چیکار میخوای ببینیم کن بیان داشتید که تهران

 :گفتم

 هک اطالعاتی بَرآوُردهای و ها بررسی طبق کنم عرض باید بزرگوار سه محضر به. خدا بنام+

 .گردهبرمی اسراییل و آمریکا جاسوسی های سرویس به مشترکا قضیه این سر یک داشتیم



 :گفت تشکیالت رییس)...(  آقای حاج

 قوی؟ تحلیل یک یا هست خبر_

 .هست خبر یک این+

 دلیلت؟_

 یا خانه یک در افغانستان قندهار در روزی چند میکنه خروج کشور از جاسم ملک که زمانی+

 ۹۱ رو خونه اون های خروجی و ورودی تمامیه نظر مورد موقعیت در ما عامل. میشه مستقر

 .داشته نظر زیر ساعته

 !خب_

 ضرحا محله اون در بوده دیدو کامال هاش شیشه که بلند شاسی ماشین دوتا روز چند از بعد+

 ستانافغان قندهار در نظر مورد موقعیت در ما نیروی که گزارشی. میکنند ورود منزل به وَ میشن

 با رو جاسم ملک وَ بیرون میان همه ساعت نیم از بعد حدودا که هست این از حاکی داده

 .آمریکایی های پایگاه از یکی به میکنن منتقل نظامی پالک خودوری

 نبجوا تمام خودشون خاطر اطمینان برای ممکنه شده؟ منتقل خونه اون از که مطمئنید ورچط_

 هک کسی کردن منحرف برای رهگیری ضد از و باشن داده قرار مدنظر رو امنیتی و حفاظتی

 .باشن کرده استفاده داره نظر زیر اینارو میدادن احتمال

 روزها اون طی رو خونه خروجی و رودیو افغانستان در ما عامل اما ؛درسته شما فرمایش+

 بدنبال میاد خودرو که موقعی طرفی از. داشت وجود در یک همون فقط و بود کرده کنترل

 .برمیگردند نفر چهار اما میشن، خونه اون وارد نفر سه ما، سوژه

 .سوال یک اما ؛بسیارعالی_

 .بفرمایید+

 گرفتید؟ نظر زیر و ستقرارشا مکان منزل، اون از سوژه خروج از بعد آیا شما_

 .ساعت ۱۲ تا. بله+



 شکلی؟ چه به_

 ضبط و ساعت ۱۲ اون تموم بود، کرده نصب جایی یک در که ریزی دوربین از ما نیروی+

 .ایران به فرستاده بوده ما های بچه از که ای واسطه یک طریق از و کرده

 !بده ادامه خب،_

 برای که خودروهایی بدنبال هست ما نیروی که یوشدار آقای منزل، از سوژه خروج از بعد+

 .میکنه حرکت بودند اومده جاسم ملک بردن
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 :گغتم

 نظامی های پایگاه از یکی داده، گزارش جاسم ملک مورد در ما عامل که پایانی موقعیت+

 .هست آمریکا

 .هست چطور ما نیروی وضعیت.. عالی بسیار_

 :گفت پایین، انداختم و سرم

 شده؟ چیزی_

 :گفتم بود، پایین حسرت و شرمندگی از سرم

 موضوع این گزارش حضرتعالی خدمت آقا کاظم حاج اینکه یا هادی آقا حاج کردم خیال من+

 .دادند رو

 :گفت کاظم حاج. میکنه نگاه تامون سه هر به داره دیدم باال آوردم و سرم



 ردمک صبر خودم من..برگشتن استانی ازماموریت قبل چندساعت همین آقا حاج جان، عاکف»

 .«بدم گزارش بهشون بعدا بیاد تا

 :گفت رییس سمت کرد و روش بعد

 مشکوکی رزط به افغانستان در ما نیروی متاسفانه اینه حقیقتش.. براتون میدم توضیح اآلن من»

 ونفاطمی هان فرمانده از یکی فرزند که و عاملمون خبر، دریافت از بعد ما.. رسیده شهادت به

 رامونب دوساعت از بعد متاسفانه اما ؛مدنظر موقعیت سمت فرستادیم هست، سوریه در مستقر

 بانطال در که چندنفری اون از یکی طریق از. فرستادند رمز بعنوان رو شهادت به مربوطه آی

 کذیبت شدت به که نه، یا هست اونا کار آیا که شدیم پیگیر کنندمی کار ماهم برای و هستند

 .«کردند

 :گفت هادی حاج

 هم داریوش سر آورد، عقیق سر جاسم ملک که بالیی ممکنه که داره وجود هم دومی احتمال»

 .«باشه شده نیرو اون حضور متوجه یعنی ؛باشه آورده

 :گفتم

 لاسرائی در که داریوش مثل آدمی. نشد نزدیک سوژه به عنوان هیچ هب داریوش. ممکنه غیر+

 که ای خونه اون خونه، داخل از فقط داریوش. نمیده گاف راحتی این به کرده، اطالعاتی کار

 ارهایک ها سال که داریوش تجریه با آدمی بخواد که محاله. میکرده کنترل رو بوده جاسم ملک

 از رفرات قضیه نظرم به. بخوره ضربه جاسم ملک یه از ده،کر الملل بین سطح در اطالعاتی

 .ایناست

 :گفت رییس سمت کرد و روش.. کردم تعجب کرد، نگام چپ چپ هادی حاج

 این هب سرفرصت هست قرار میکنیم، پیگیری داریم خارجه وزارت سطح در فعال ما القصه،»

 .«بپردازیم موضوع

 :گفت رییس



 شبه سرفرصت زودی به که باشه کار دستور در اما کنیم، متما موقتا رو بحث این خب_

 .بوده چی علتش ببینیم تا بپردازیم،

 :گفت من به رییس

 مشترک اقدام یک پرونده، این موضوع میگید اینکه برای شما دلیل خان، عاکف آقای خب_

 ؟ هست اساسی چه بر هست ما علیه اسراییل و آمریکا اطالعاتی سرویس بین

 نظامی و اطالعاتی های آموزش اسراییل مخفی مقرهای از یکی در پیش ها مدت سمجا ملک+

 .دیده

 بوده آویو تل در که زمانی مدت و ها آموزش و جاسم ملک ریشه و رگ به مربوط گزارش

 رییس)......(  آقای حاج به دادم بالفاصله و بیرون کشیدم پرونده الی از رو همه... و

 .تشکیالتمون

 :گفتم میخوند داشت هک همینطور

 .بدم ادامه هست اجازه+

 :گفت میز روی گذاشت کاغذارو

 .بفرمایید... میکنم خواهش. بله_

 هستند ۱۱۴۹ در حقیر امر تحت که کارگروهی و بنده که داره وجود هم مهمی موضوع یک+

 سرش یک پرونده این ممکنه که هست ۲۷_۲۷ وَ کردیم، حساب اون روی تحلیل حد در فقط

 .گردهبر سعودی عربستان اطالعاتی سرویس به تر قوی همه از یا انگلیس سیکس آی ام به

 حاج هم وَ تشکیالت، رییس)......(  آقای حاج هم. شد گرد نفر سه هر چشمای گفتم وقتی

 .بود ضدجاسوسی بخش مدیرکل که هادی حاج چشمای هم وَ تشکیالت، کلِ معاونِ کاظم

 :گفت کاظم حاج

 «میگی؟ و این اساسی چه بر»

 :گفت کرد نگاه بهم کل رییس



 از کیی همکاری اضافه به اسراییل و آمریکا بین مشترک پروژه یک این بگی میخوای یعنی»

 «هست؟ انگلیس یا عربستان دوکشور

 :گفت هادی حاج

 یل،تحل چند و فرضیه چند وجود صِرف به نمیشه. نیست درست فرضیه این عاکف، جناب»

 .«کنیم فکر اینطور بخوایم

 :گفتم کردم تاشون سه هر به نگاهی

 که شواهدی و اسناد طبق اما باشه، ۲۷_۲۷ تحلیل یک میتونه حاضر حال در گفتم که مطلبی+

 .هست درصدی ۴۷۷ گزینه یک زودی به آوردیم؛ دست به

 :گفت کاظم حاج

 ممکنه چون. نمیکنه صدیدر ۴۷۷ بینی پیش اما میکنه نگری آینده اطالعاتی افسر یک عاکف،»

 .«نیاد در آب از درست

 :گفتم

 هودفر اهم خانوم که موسسات از یکی در انگلیس در. کرده رشد عربستان در توسلی، نسترن+

 روی مطالعات پوشش در موسسه اون. دیده آموزش هست اون مدیره هیات اعضای از یکی

 .یدهم انجام ایران علیه براندازی و ضدامنیتی های فعالیت آسیا غرب منطقه کشورهای بعضی

 :گفت میده گوش بادقت داره بود معلوم و کرد تیز و چشماش رییس

 وَ  هست ۲۷_۲۷ اآلن گفتی که همونی بگی؟ صادقانه و هست دلت توی که چیزی اون میشه_

 بگی؟ و اون میخوام میشه، درصدی ۴۷۷ گزینه بزودی گفتی ادامه در

 :گفتم کردم تاملی

 برای هست شپوش یک فقط توسلی نسترن خانوم وَ عزتی افشین دکتر کربالی سفر ینا بنظرم+

 هک کنید موافقت امیدوارم کردم،فقط ریزی برنامه من اون برای که بزرگ پرش وَ جهش یک

 .بزنیم اسرائیل موساد وَ آمریکا CiA به کمرشکن ای ضربه



 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_لکانا# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 کاظم جاح و»....«  آقای حاج هست، پوشش یک نسترن و عزتی دکتر کربالی سفر گفتم وقتی

 براشون من حرف این انگار که طوری کردند، نگاه دیگه هم به تعجب کمی با هادی حاج و

 :گفت هادی حاج! بود منتظره غیرقابل

 رو شما بلیق طرح اتفاق، این با پس. بدیم انجام رو پیشگیرانه اقدامات باید باشه اینطور اگر_

 ؟درسته نمیخوره، موضوع این بدرد کرده تایید رییس که

 :گفت....« » آقای حاج

 !پروژه کستش یعنی اشتباه کوچکترین. قضیه این برای بکنید فکری یه سلیمانی، عاکف آقای_

 !مارو بدن فریب نمیزارم. کردم رو جا همه فکر من. باشه جمع خیالتون+

 :گفت کاظم حاج

 کیخطرنا و پیچیده بازی یک داره یعنی تو های تحلیل و خبرها این طبق جان، عاکف پس_

 سانیک از تا باشه حواست خیلی باید پرونده این کارشناس و مسئول بعنوان شما! میشه آغاز

 .نخوری ضربه نشستند میز طرف اون که

 ممکنه. کنم ادهاستف بیشتری اختیارات از بتونم تا بزارید باز منو دست لطفا فقط. هست حواسم+

 ها ورق از خیلی کربال در احتماال چون. باشیم داشته ای رسانه جنجال رو ماهی دو یکی

 .برمیگرده



 :گفت....« » آقای حاج

 ائزهف قتل سر اآلنشم همین! رو ای رسانه جنجال کنه بخیر خدا. شد شروع باز ابالفضل، یا»

 در اچر دوتابعیتی خانوم این که فشاریم تحت جا همه از گذشت که ای چندهفته این ملکی

 .«دیگه جاهای هم نیست، کن ول خارجه توزار هم. شده کشته ایران

 :گفتم

 .«افته نمی خاصی اتفاقی خدا لطف به. نباشید نگران»

 :گفت هادی حاج به....« » آقای حاج

 «بگی؟ نمیخوای چیزی هستی، ضدجاسوسی بخش مدیرکل شما»

 :گفت رییس به هادی حاج

 .«دارم عاکف برادرمون از سوال یک من»

 :گفتم

 «بفرمایید»

 :گفت من سمت کرد و روش

 تدس در رو اُموراتِشه هم شما که رو اینجا به تا پرونده این ماحَصَل ممکنه اگر عاکف، برادر»

 .«چیه به چی بدونیم تا بگو کلمه یک در داشتی

 فسین انداختم، جمع به نگاهی باال آوردم سرمو مجددا کردم، مکث کمی پایین، انداختم و سرم

 :گفتم هادی حاج به و کردم چاق

 اطالعاتیِ  جنگ یک اینکه اونم میگم، کلمه یک در شما برای اما ؛نمیگنجه کلمه یک در+ 

 .شده شروع ایران کشور علیه عربی_عبری_غربی

 :گفت....« » آقای حاج

 «؟میگی و این که کردید رصد رو چیزهایی چه تیمت و تو. بده توضیح بیشتر ما برای»



 :گفتم

 سته عربی_عِبری_غربی که اطالعاتی ناتوی عنوان تحت شومی مثلت یک نمک عرض باید»

 جنگ این شدت که شده عیاری تمام اطالعاتی جنگ یک درگیر ایران وَ افتاده راه به ایران علیه

 نای راس در آمریکا لحظه این تا که داره ضلع سه جنگ این. شد خواهد این از بیش آینده در

 جودو هم دیگری ضلع یک همچنین. میده تشکیل و اون دیگر عضل هم اسراییل و هست ضلع

 که یهای پرونده وَ  تجربه طبق وَ! هست سعودی عربستان کشور ضلع، اون دهنده شکل که داره

 چتر رزی رو فارس خلیح حاشیه عربی کشورهای معتقدم رسیده دستم به اخیر های سال این در

 شکیلت رو مثلثی چنین کشور تا سه این حاضر درحال. بزنن ضربه ما به تا داده قرار خودش

 هرهم و اطالعاتی فضای آمریکا که هست اساس این بر میدن انجام دارند که کارهایی اما ؛دادند

 موساد میکنه، موارد این خرج و نفتش فروش از حاصل دالرهای سعود آل میبره، پیش هارو

 انجام و موارد دیگر و ربایش و رورت و خرابکاری قبیل از کارهایی وَ  میزنه آخرو ضربه هم

 .«میده

 :گفت مالید دست با شو خسته صورت و کشید عمیقی نفس....« » آقای حاج

 هست ضلع سه این مخفیه کنند هَندِل انگلیس اینکه اونم میکنم، تکمیل من و عاکف حرف وَ_

 ضعر برای بلکه ،دالر خرج برای نه البته. اون به میده و جاش عربستان هم اوقات گاهی که

 دیکنز و تهران در سفارتش گرفتن مهمونی و اخالقی فسادهای با اونم. ایران علیه کردن اندام

 .«هست غرب آمالشون قبله که ایرانی کلیدی های مهره بعضی به شدن

 :گفت داد ادامه رییس

 ممکنه ،بردی نام که کشوری سه این از غیر! باش داشته یاد به و من حرف این عاکف، آقا_

 که هداد نشون اینطور من اخیر های سال تجربه !بگیرند قرار پازل این در هم دیگری کشورهای

 ،قطر که دادند مدارکی و اسناد من به مختلفی های بخش از اخیرا. شدن متحد باهم همه ها اون

 هاییکشور گفتی شما اینکه. میکنند اطالعاتی مهم های فعالیت ما علیه دارند... و امارات، اردن،

 رو هترکی کشورها این تمام به وَ کشورها، همین یعنی هستند فارس خلیج حوزه حاشیه در که



 اقتصادی فشارهای کنار در ها این تمام. میکنه فعالیت ما علیه داره سخت که کن اضافه هم

 .بیارن در زانو به آمریکا جلوی رو ما که هست این برای ایران ملت و ایران حکومت علیه

 :گفتم

 یگهد چندکشور و اردن و قطر و ترکیه مثل کشورهایی با ما که بگم اینم البته. دقیقا بله+

 ما به زدن ضربه دنبال میکنه همکاری ما با که قطر همین اما ؛داریم اطالعاتی های همکاری

 ونا رزی هارو این وَ کرده باز ما علیه عربستان که چتری وَ پشتیبانی و هدایت با اونم! هست

 .داده قرار
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 :گفتم صحبتام، به دادم ادامه

 یدمستحضر که همونطور. اومد پیش گذشته چندماه که اتفاقی بزنم بک فلش یک داره جا»

 ربغ منطقه در رو ای شبکه قطر اطالعاتی سرویس همکاری با تونستیم ما قبل ماه ۲ حدود

 جناب لبنان اهلل حزب کل دبیر ترور به مربوط شبکه این که ببریم ضربه زیر «خاورمیانه» آسیا

 داریم الیمث یک ها ایرانی ما. شد خنثی و کشف»....«  در شبکه این. بود نصراهلل سیدحسن آقای

 مثل. نههمی دقیقا هم رقط کشور قصه تفاسیر این با! هست طال سر دو چوب فالنی میگیم که

 .ایران علیه روز یک و هست ایران با روز یک کشورها تمام

 :گفت جمع به خطاب دادو ادامه بعدش کرد، ساعتش به نگاه»....«  آقای حاج

 دارم، جلسه ملی امنیت عالی شورای در صبح ۴۷ ساعت. هست بامداد دقیقه ۹:۲۷ ساعت االن»

 لیم امنیت عالی شورای دبیر شخص با رو شده مطرح که مباحثی وَ جلسه این نتیجه حتما

 جلسه رد بتونیم صالحدید صورت در وَ نهایی تایید از پس شاءاهلل ان تا میکنم مطرح کشور

 بُعد از همسایه کشورهای دشمنی موضوع پیرامون هست، فردا پس که کشور اطالعاتی شورای



 قرار ارزیابی وَ بررسی مورد تا بدیم قرار کار دستور در جلسه اون داخل رو اطالعاتی و امنیتی

 .بگیره

 :گفت کرد من به نگاهی رییس

 یا ،ملی امنیت عالی شورای جلسه در بیارید تشریف شما جلسه یک هست ممکن عاکف آقا»

 و ندس با رو مباحث این تا کشور اطالعاتی شورای جلسه در بشید دعوت هست ممکن اینکه

 جحا هم کاظم، حاج هم. بهتره اینطور بنظرم. بدید توضیح اریدد اختیار در که هایی نمونه

 .«باش موضوع این آماده خان عاکف شما هم هادی،

 .«چشم» گفتیم تامون سه هر

 :گفت کرد نگاه هادی حاج به»....«  آقای حاج

 «چیه؟ تدبیرت. کربال بره میخواد توسلی نسترن خانوم همراه به عزتی دکتر ما سوژه»

 رییس سمت کرد و روش بعد کرد، من به نگاهی بعد رفت وَر تسبیحش با کمی یهاد حاج

 :گفت

 عاکف آقا زا غیر به که نیست صالح بنده نظر به افتاده، که اتفاقاتی این با آقا حاج راستش»

 دایته سرتیم اینکه هم داره، تجربه هم چون. بشه عازم بزرگ ماموریت این به ای دیگه شخص

 رو دهپرون مستقیما میتونه موضوع این روی اشرافش بخاطر مهمتر همه از وَ ،هست پرونده این

 رییکس با کار ممکنه کنیم استفاده دیگه نیروهای از بخوایم اگر. کنه هدایت عراق خاک در

 ام سرویس برای رو بدی تبعات وَ عواقب بعدا که بشه مواجه اطالعاتی وَ امنیتی های خلل

 .«داشت خواهد

 پردمس و بیمارم همسر و آشوب دل همین اما خانومم پیش رفت آشوبم پراز دلِ. منگفت چیزی

 .حسین امام بزرگ خدای وَ حسین امام به

 :گفت»....«  آقای حاج



 خودت اگر. موافقم هادی نظر با من. کن آماده خروج برای و خودت شما این بنابر عاکف آقا»

 رستد و ماموریتت همیشه مثل اینه شما از عمتوق. باش خودتم مواظب ضمنا بهتره، عراق بری

 .«برگردی پیروزمندانه و بدی انجام

 :گفتم

 .«بشه پایمال کشورم مردم حق نمیزارم. باشه جمع خیالتون. چشم»

 :گفت

 .«کنه حفظتون خدا»

 از پس. دادیم ادامه اوضاع تحلیل وَ گفتگو و بررسی به نیم و یکساعت حدود حرفا این از بعد

 دفترش از کاظم حاج با هادی حاج منو و کردیم خداحافظی»....«  آقای حاج از جلسه ماتما

 .هادی حاج دفتر سمت رفتیم و بیرون اومدیم

 اربرگز نفره سه کمیته باعنوان کاظم حاج و من حضور با ای جلسه هم هادی حاج دفتر داخل

 اب موضوع اصل از ادامه در خودتون چون. براتون نمیگم دیگه که شد اتخاذ تصمیماتی شد،

 .افتاد اتفاقاتی چه که میشید خبر

 

 بعد به جا این از لطفا والیت،_گاه_خیمه# کانال محترم مخاطبان

 وارد چون .بفرمایید مطالعه بیشتری دقت با رو سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 .شد خواهیم مرزی برون و جدید فاز

 تموم هم کاظم حاج و هادی حاج منو نفره سه کمیته هجلس که بود صبح ۱:۱۷ حدود ساعت

 اقامه رایب نداشتم حوصله دیگه که بودم خسته انقدر. کردم استراحت کمی دفترم رفتم. شد

 نمازم ودب پهن همیشه گوشه یه که فرشی روی کارم دفتر همون. برم اداره حسینیه به صبح نماز

 .خوندم و

 .بود همسرم با دلم اما ؛میشدم کربال عازم باید نداشتم، فرصت زیاد



 وبایلم به زدم زنگ و کردم روشن گرفتم کیفم داخل از و شخصیم موبایل رفتم نماز از بعد

 :داد جواب خواهرم. ما خونه بودن اومده مادرم با که خواهرم

 خواهر؟ عزیز خوبی. جان محسن سالم_

 .زدم زنگ بهت بیداری میدونستم چون. میتراجان سالم+

 کجایی؟. ببینمت تا پیشمون کم یه بیا رفتی؟ اومدم نم_

 کجاست؟ خانومم چخبر؟.. عزیزم سرکارم+

 کنی؟ صحبت باهاش میخوای. میکنه استراحت داره دادم، داروهاشو_

 بیداره؟ مگه+

 .کردم بیدارش بود خوردنش دارو موقع چون. آره_

 دیب رو گوشی میشم ممنون. بزنم رفح باهاش میخواد دلم بیداره اگر برم قربونت آره! آها+

 .بهش

 ...خانومم به داد رو گوشی خواهرم

 .سالم محسن.. الوو_

 بهتری؟. بگردم دورت خوبی. سالم+

 .خدا شکر_

 جان؟ فاطمه+

 .جانم_

 .نشی دلخور امیدوارم بگم، بهت چیزی یه میخوام ندارم، فرصت+

 .فهمیدم باشه_
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 :گفتم

 هک گفت بهم کاظم حاج. توئه پیش دلم من. شد هویی یه چیز همه. برم من نبود قرار بخدا+

 بهشون.. کنارت هستند که هم میترا و مادرم! برم راحت خیال با منم و هست بهت حواسش

 .برسه درسش به کم یه مهدیس تا بمونن گفتم

 میای؟ کِی محسن_

 :گفتم. شکست دلم خیلی گفت که اینطور

 برم؟ میخوام کجا میدونی فاطمه+

 :گفت سکوت چندثانیه از بعد نداد، جوابی

 !محسن_

 !بگو چیشده؟. محسن جان+

 .کربال میری داری و بستی و ساکت دیدم خواب.. دیدم خواب دیشب من _

 انوممخ مریضی هم بودم، حسین امام دلتنگ هم. شد جمع چشام توی اشک گفت اینطور وقتی

... دمش خُرد درون از..شکستم بدجور.. ریختم هم به خیلی حرفش این با. بود کرده داغون منو

 :گفتم

 شفای ازش اونجا میرم. برم باید که هست ماموریت یه. حسین امام پیش میرم دارم فاطمه+

 ینحس امام. داد شفاش حسین امام بود مریض هم حاجی دختر مریم. برمیگردم و میگیرم تورو

 میگفت؟ چی سعادت آقا حاج یادته. گردونه نمی بر خالی دست خونش در از رو هیچکسی

 سالم» فاطمه مادرم به گفت بهش حسین امام حسین، امام سینه روی بود نشسته شمر میفرمود

 روزای نای داره حسین امام نکن شک پس.. میکنم شفاعتت بری شی بلند اگر قسم «علیها اهلل



 اجتتح حسین امام میشه مگه حسینی، امام های روضه کنیز تو.. میشی خوب تو. میبینه هم مارو

 .نیستیم کمتر شمر از که ما. نباش نگران! نده و

 چی؟ نداد شفا منو اگر_

 مآقا. هست مصلحتی شاید.. هستند کریم خیلی حسین امام. نگو اینطور جان زهرا فاطمه+

 .داره و کنیزاش و نوکرا تمام هوای لشهداسیدا

 :گفت حالی بی با فاطمه

 اما میدونی تو که هست چیزا خیلی میکنم احساس.. میشه بدتر روز به روز داره حالم محسن_

 .نمیگی بهم

 .بگذرونی رو ای دوره یه باید فقط.. میشی خوب تو.. فاطمه نیست چیزی+

 صداش که همونطور.. میکرد هق هق. بزنه حرف یتونستنم افتاد، گریه به تلفن پشت خانومم

 :گفت بود آروم و خسته

 ؟میری داری تو و مریضم من حاال. دادی قول من به تو. کربال بریم باهم امسال بود قرار ما_

 بری؟ تنهایی میخوای

 تراس سیدالشهداء جان به. توئه پیش دلم هست له الشریک که خدایی همون به زهرا فاطمه+

 زیارت ارایک دنبال میرم ایران برگشتم و شد تموم وقتی بشه، تموم ماموریتم این کن دعا. گممی

 بشه ومتم مأموریت این بزار. حسین امام زیارت میبرمت کن باور. کربال بریم باهم تا خودمون

 باشه؟. نکن گریه فقط تو. میکنم و نوکریت خودم

 .باش خودت مواظب محسن_

 .برگردم برم خاطرجمع من بزار نکن، گریه طفق تو خواهشا. چشم+

 صحبت حال بی و آروم تلفن، پشت هاش گریه. میسوزوند منو بدجور خانومم های التماس

 !میریخت هم به منو خیلی... و دلتنگیاش دعاهاش، التماس کردناش،

 :گفت



 .بیار گیر اصل تربت برام حتما تونستی، اگر. اونجا کن دعام خدا تورو محسن،_

 توجهم خانومم میکردم سعی اما ؛.میریختم اشک داشتم آروم.. حرفش این با شکست دلم خیلی

 :گفت.. بود حرفا این از زرنگتر اون اما ؛نشه

 میکنی؟ گریه داری محسن،_

 :گفتم بهش خیس چشمای با... بدم جواب اومد نمی باال نفسم کردم، سکوت

 التماس و میزنی زار داری جوری این تو شکنهمی دلم من بخدا. میکنی اینطور چرا فاطمه+

 .بگیرم تربت برات تا میکنی

 .حسین امام تربت به دارم نیاز من. بگیر تربت فقط برام محسن_

 .میدم برات جونمم. مخلصتم. نگیرمش برات میشه مگه بیارم گیر اگر..حتما+

 میگردی؟ بر کی_

 .نیست معلوم اصال برگشتنم اما شده، قطعی رفتنم. نیست من دست هیچچی. نمیدونم+

 .ندارم رو دوری همه این طاقت دیگه من. نکن کارو این من دل با محسن وای_

 تکون کنارت از حاالها حاال برگشتم میدم قول من. نکن فکر هیچچی به تو زهرا، فاطمه+

. سته ولق قولم بار این. بگم بخوام دروغ اگر بشم مرگ جَوون. میگم راست تو جان به. نخورم

 اینکه ات نفرستند مرزی برون ماموریت منو چندماهی ممکنه اگر که میکنم صحبت کاظم حاج با

. اشنب خونه ماه یک برو بگی بشی خسته خودت که مونم می کنارت انقدر. بشی خوب تو

 خوبه؟ حاال. بشی خسته من دیدن از که کنارت مونم می انقدر

 :گفت خندید خانومم

 !برگردی داغون و درب نری باز. باش مراقب خدا تورو فقط. حرفیه چه این. دیوونه_

 یمیش بخور، منظم و داروهات فقط. نکن فکر چیزی هیچ به تو. نمیشه اینطور که شاءاهلل ان+

 .بده انجام درمانیتم



 .چشم_

 نداری؟ کاری من با. بشم آماده برم کم کم باید من خب+

 .باش خودت مراقب. دارم دوست. عزیزم نه_

 .خداحافظ. دارم دوست منم+

 دمش که اتاقش وارد... کاظم حاج دفتر سمت رفتم شدم، خارج دفترم از فوری و کردم قطع

 :گفت

 بازم؟ افتاده جدیدی اتفاق اما! ای ریخته هم به چرا میدونم_

 :گفتم

 راریق بی خیلی. کردم صحبت فاطمه با زدم زنگ دفترت بیام اینکه از قبل من جان، حاجی+

 نخونمو به حواست کم یه خدا تورو. باهاش کنم خداحافظی بتونم تا شد کنده دلم. میکنه

 باعث من حضور عدم تا میگردن برش و دور فاطمه خانواده همچنین خواهرم، و مادرم. باشه

 .تره جمع خیالم من باشه حواست که شما خب اما کنه، احساس رو تنهایی نشه
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 :گفت حاجی

 وت از من برای زهرا فاطمه من، برای عزیزی تو که همونقدر. نباشم دخترم مواظب میشه مگه_

 میری شاءاهلل ان. نباش مسائل این نگران تو. مونه می مریم دخترم عین و هست عزیزتر هم

 گیریمی السالم علیه علی بن حسین کفنمون بی ارباب از خانومتم یشفا همونجا از ماموریت،

 .میگردی بر



 .کنه حفظت خدا+

 چیه؟ برنامت االن_

 اسپورتپ از خبری هنوز االن تا فقط. هستم فرودگاه عازم دیگه ساعت نیم تا شاءاهلل ان که من+

 .نشده کاری

 .تتدس به میرسه و میکنن آماده دارن ها بچه. نباش نگران_

 :گفت گرفت و تلفن گوشی. خورد زنگ حاجی دفتر تلفن حین همین در

 .«داخل بیاد میکنم باز درو االن آره.. نداره عیبی.. باشه.... میگه؟؟ چی...خب... بله. سالم»

 حاج دیدم شد باز که در. کرد بازش زد انگشت اثر اتاقش، درب سمت رفت کرد قطع و تلفن

 :گفت بست و در دید منو تا داخل اومد.. هست هادی

 یداتپ تا گفتم.. نبودی رفتم هم حضوری! ندادی جواب دفترت گرفتم تماس اینجایی؟ عه_

 ..ببینم و کاظم بیام بشه

 .داشتم کاری آقا حاج با.. اومدم تازه بله،+

 :گفت هادی حاج

 .کن توجیهش رو عبدالزهرا عاصف رفتن قبل بکن لطفی یه جان، عاکف _

 .چشم بازم ولی. جمع خیالتون. سته توجیه+

 اسری اسم به عراقیهه شیع برادران از. هست دوروبرت کمکی نیروی یه فرودگاه دم از اونور_

 .هست العبیدی احمد حاج شهید فرزند که

 :گفتم

 عودمس نیروهای توسط و بود حشدالشعبی اطالعات فرمانده جانشین که احمدالعبیدی حاج+

 شد؟ شهید موصل سد تنگرف پس سر بارزانی

 .خودشه بله_



 .عالی بسیار+

 اطالعاتی کار عراق خاک از ایران، در ما مرکز برای خواهرش وَ یاسر که باش درجریان_

 صوصمخ و هست امن خط که هایی کارت سیم تا شش این با رو گوشی تا سه این بیا. میکنند

. شین متصل کمکی نیروی به اصال کن سعی. سفرت ساک داخل بزارش بگیر رو هست عراق

 وصل یکمک نیروی به مشکی گوشی این با میتونی لزوم صورت در. بمونه سفید همچنان بزار

 .بشی

 چقدره؟ کمکی نیروی به من دسترسی میزان و اجازه+

 .رسید استخون به کارد وقتی اونم. درصد ۴۲_

 برادر؟ یا خواهر کنند؟ کمک کدومشون هست قرار+

 !برادر_

 میشه؟ جایگزین برادرش رفتن سوخت درصورت چی؟ خواهره پس+

 برن سمت اون به هست ممکن ها سوژه و داریم که هایی بینی پیش طبق ممکنه خانوم این. نه_

 !کنه کمکت

 کدی؟ چه با+

 /...۲۱۴۱ ب/م/ح/ابویاسر_

 .بده نشون بهم عکس یه کنم؟ شناساییش چطور من+

 .فعال کن صبر اام ؛میدم نشون و عکسش بهت حتما_

 :گفت داد ادامه بعد

 این در .میکنی خروج وسائلت کنترل و بدنی بازرسی از بعد شدی، نجف فرودگاه وارد وقتی_

 وَ  حشدالشعبی اعضای از و عراق سنت اهل اَکراد از که ما عراقی برادران از یکی هم مرحله

 تا سه با میرسونه کلت یه هتب میکنه، کار برامون و هست عراق در ما اطالعاتی سیستم عامل

. سته عبدالستار اسمش برادرمون این. اونور بشه نیازت ممکنه زیاد خیلی احتمال به. خشاب



. هیکلی و هست چهارشونه عبدالستار. وزنش ۲۲ حدود و قدشه ۴۲۷ که ساله ۱۲ مرد پیر یه

 .شده شکسته راستش سمت ابروی و میزاره ریش ته. ریخته سرش موهای

 میرسونه؟ بهم رو اسلحه خاصی درپوشش+

 .هبرسون بهت بود خلوت محیط اگر شد قرار. بهداشتی سرویس سمت برو خروج از بعد_

 نشد؟ اگر+

 :گفت زد لبخندی هادی حاج

 برگرد افور نبود خلوت بهداشتی سرویس اگر فقط. میده بهت و اسلحت گرانه حیله خیلی _

 .میکنه اتپید رو تو خودش اون. فرودگاه سالن داخل

 چطوره؟ فرودگاه داخل موقعیتش+

 برگشت عموق که بگم بهت نرفته یادم تا ضمنا،. میکنه کار فرودگاه خدمات و نظافت بخش در_

 .کنی چیکار رو اسلحه که میکنیم کد برات هم ماموریت از

 ...بهش من درمورد+

 :گفت کرد قطع و حرفم

 صرفم یکبار ایمیل با. هست ما سیستم اطمینان مورد وَ هست، داده پس امتحان عبدالستار_

 دگاهفرو وضعیت. سمتت میاد خوردی بر مشکل به فرودگاه در اگر. کرده دریافت و عکست

 هب نمیشه فعال همین برای. باشه حواست. هست ریخته هم به خیلی روزها این عراق در نجف

 .کرد کاری راحتی

 میاد؟ کدی چه با+

 :گفت بعد. سپردم ذهنم به و چهرش داد، وننش بهم و عکسش هادی حاج

 «خالد پنج و شصت صفر صفر موحد» خالد ۷۷۱۲ موحد امنیتیِ کد با_

 !بعدش+



 .تمام_

 .حله. باشه+

 :گفت کاظم حاج

 .ایران میگردی بر زودی به که شاءاهلل ان_

 .موال مدد به شاءاهلل ان+

 اومدیم دفترش از هادی حاج با دیم،کر خداحافظی و کردیم بغل همدیگرو کاظم حاج منو

 .بیرون

 فقط منیتیا داستانی مستند این از( استفاده هرگونه میکنم تاکید) استفاده هرگونه و کپی# ️⛔

 مانیسلی_عاکف# نام ذکر وَ است شده درج پایین در که ایتا در .. کانال لینک و منبع باذکر

. دارد الهی پیگرد شرعی لحاظ از و بود دخواه شکایت و پیگیری قابل وگرنه باشد می مجاز#

⛔️ 

 ایتا در .. ✅

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 نفرهدو یا بزنیم کاری حرف نداشتیم حق اداره ساختمون راهروهای در اداره، امنیتی قانون طبق

... شد یط سکوت به هادی حاج دفتر داخل به رسیدن تا همین برای. کنیم صحبت و بایستیم

 :گفت بهم دفترش، داخل رفتیم رسیدیم وقتی



 قیقهچندد تا هم فاطمه بنی!! شو آماده دفترت برو. منتظرته اتاقت در جلوی ها بچه از یکی_

 سیبیل زنیب و ریشات باید. بشی پاسپورتت عکس شکل تا میکنه کوتاه و ریشت میاد دیگه

 .بزاری

 .دفتر میرم من پس باشه+

 .بشه کوتاه بزنی ماشین موهاتم باید ضمنا_

 :گفتم

 .حله. باشه+

 .پناهت و پشت خدا برو. کردها شبیه.. بزاری عراقی سیبیل کن سعی_

 .«جان عاکف کن حالل داشتم باتو که بدی رفتارای بخاطر منو: »گفت.. کرد بغلم

 .دفتر سمت رفتم بیرون، اومدم کرد باز درو... نگفتم چیزی

 والییم بهروز دیدم سمتش رفتم. ایستاده یکی اتاقم درب جلوی دیدم که بودم دفترم نزدیک

 :گفتم. بود دستش ساک یه. خودمونه ضدجاسوسی های بچه از

 چیه؟ اینا+

 .سفر بار_

 .کنیم بازش دفتر داخل بریم بیا بگیر و ساک+ 

 :گفتم.. بستم درو شدیم، وارد زدم انگشت اثر

 برامون؟ گذاشتی چی چیه؟ اینا چخبر؟ کن تعریف خب،+

 شده کار هشیش پشم داخلش.. ضخیم خیلی کاپشن یه با گذاشتم مشکی لباس براتون حاجی_

 اخلد عربی دِشداشه هم دونه یه وَ هست شما سایز که لی شلوار دوتا. نمیشه سردتون اصال و

 صورت رد بتونیم که شده نصب اس پی جی یه کاپشنتون داخلیِ  دوم الیه روی. گذاشتم کسا

 دکنی عوض و لباساتون این فقط. باشیم داشته شمارو هوای اومد پیش مشکلی اگر لزوم



 بهتون هک کوتاهی آستین پیرهن این باید. هست تنتون االن که مشکی پیرهن این بخصوص

 .بپوشید شده نصب ندوربی لنز دکمش روی و میدیم

 :گفتم

 .کنم فعالش بتونم تا بده بهم رو تراشه اون+

 :گفت داد، رو تراشه

 .باشید داشته فیلم ضبط و برداری عکس تا گذاشتم براتون هم عینک یه_

 .دارم کار کلی که بیرون برو.. میکنم درستش خودم باشه همینجا بزار... باشه+

 .بگیرید اینم فقط.. چشم_

 :گفت بهم داد بیرون آورد خودکار یه یبشج از

 با دنمیتونی حتی کردید احساس که درصورتی.. مینویسه نامرئی.. نداره رنگی خودکار این_

 ...قلم این با کنید، کد رو چیزی پیامک

 :گفتم کردم قطع و حرفش

 رشکنا رممیزا ردیاب یه میکنم، جاساز امن مکانی در و کاغذ مینویسم، خودکار این با. چشم+

 ایران به مبعدش بگیره و برسونه کاغذ این به و خودش بتونه کمکی نیروی تا میکنم فعالش و

 .برسونه

 :گفت خندید

 .بدم پس درس خواستم فقط. نداشتم جسارت قصد. ببخشید حاجی_

 .دارم کار کلی که برو حاال. عزیزمی+

 .رفت و کرد خداحافظی

 بیخ از بود شده بلند که و محاسنم تا نشستم صندلی روی فتمر. اومد فاطمه بنی بعد چنددقیقه

 فقط رد،میخو لیز صورتم روی گوریل که طوری به صورتم، روی کشید خوشگلم تیغ یه. بزنه



 زد اشینم سرمم موی. بود شده سماور روی کِتریه دست عین که گذاشت برام کلفت سیبیل یه

 .کرد کوتاه

 .پوشیدم و لباسام فوری بیرون اومدم و گرفتم شدو رفتم داشت حمام دفترم داخل

 های کاپشن نهدو یه روشم. مشکی کوتاه آستین پیرهن یه با پوشیدم کتونی و تنگ لی شلوار یه

 .بودم شده مکزیک چرونای گاو و ها یاغی شبیه که پوشیدم بادی

 اخلد گذاشتم گرفتم رو پوششی تجهیزات سری یه و جاسوسی خودکار میزم پشت اومدم

 تلفن دمدی بیرون، برم کنم خاموش و دفتر برق خواستم کردم جمع هامو وسیله. کاپشنم جیب

 .میخوره زنگ

 :دادم جواب گرفتم رو گوشی میزم، سمت برگشتم

 .بله+

 .هستم هادی. سالم_

 !امرتون؟. آقا حاج سالم+

 ظاهرا. نهمیک رهگیری ارهد و هست سوژه دنبال حدید! تورو میبره فرودگاه تا. پایینه ایرانمنش_

 رو یتوضیحات سری یه. میده خبر بهت فرودگاه به رسیدن محض به. فرودگاه سمت میان دارن

 .بگه بهت مسیر طول در تا دادم ایرانمنش به

 .حله. آقا باشه+

 .یاعلی برو_

 نپایی مرفت آسانسور با فورا.. شدم خارج دفترم از گرفتم و ساکم رفتم و گذاشتم رو گوشی

 زیستادمرک از.. فرودگاه سمت بریم ایرانمنش با تا شدم ماشین سوار ساختمون درب جلوی

 میک میکرد رانندگی که همینطور ایرانمنش دیدم که بودیم فرودگاه مسیر در شدیم، خارج که

 رو ییک. پاسپورت تا سه به خورد چشمم. کرد باز و ماشین داشبورد راست سمت به شد خم

 :گفت.. گرفت



 .شما خدمت این. بفرمایید آقا اجح_

 !کردند درست چی بیینم بده+

 حمدپورم دهقان مرزی برون ماموریت این در فامیلیم و اسم دیدم کردم باز بود، کاریم پاسپورت

 .هست

 فرودگاه/  تهران/  صبح ۰ ساعت

 .بود حدید شماره. خورد ویبره گوشیم شدم فرودگاه وارد وقتی

 :پیام متن

 .«بایستید سالن داخل فروشگاه جلوی بیاید. سالم»

 عزتی نافشی دکتر به، به دیدم رسوندم و خودم وقتی. کرد اشاره پیام در که جایی سمت رفتم

 وفتتونک گفتم دلم توی. میخرن... و تخمه و چیپس دارند توسلی نسترن و ایران اتمی دانشمند

. خوریدب میتونید شما اما بخورم یناروا غذایی پرهیزات بخاطر نمیتونم من که علی حق به بشه

 .بودند من تحویل دیگه ها سوژه. کرد خداحافظی و فرستاد برام بوس یه هم حدید
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 شده کار اون روی خاصی و رنگ سبز های نگین. بود درشت خیلی که بود دستم انگشتر یه

 نگین زیر .گرفتم عکس ازشون کردم فعالش. بود دوربین واقع در وَ انگشتربود، ظاهر به که بود

 یرز بردم و دستام. میشد ذخیره اون داخل ها عکس این تموم که داشت رَم هم انگشتر پشت

 .فتمرگ عزتی افشین دکتر و نسترن از مختلف، های زوایه از عکس تا ۴۷ رفتم، وَر فکم با چونم

 سوار ریمب یکی یکی تا میدادیم انجام و خروج کارای کم کم و گیت سمت میرفتیم باید دیگه

 .بشیم هواپیما



 هواپیما دقیقه ۲:۱۷ یعنی تاخیر دقیقه ۱۲ با و شدیم هواپیما سوار دقیقه پنج و چهل و ۰ ساعت

 .شد پرواز آماده

 پچ سمت های صندلی ردیف در توسلی نسترن و عزتی افشین از تر عقب صندلی تا سه

 شستن اومد وقتی. نشست مرد پیر یه کناریم صندلی من، بد شانس از. بودم نشسته هواپیما

 حرف من با نجف تا قراره خدا بنده این و خیطه اوضاع فهمیدم منم. زدن حرف به کرد شروع

 .اللی و کر به زدم و خودم بزنه

 نمبفهمو بهش شدم مجبور اشاره و ایما با میزنه حرف باهام همینطور داره و نمیشه بازم دیدم

 چشمم شهگو با وَ هام پلک الی از اما بستم، چشامو ای دقیقه پنج.. بشه بیخیالم تا میاد خوابم

 .داشتم نظر زیر رو تحرکاتشون تموم. بود نسترن و افشین به حواسم

 .شستن نجف فرودگاه در ما هواپیمای پرواز، نیم و ساعت یک از بعد خالصه

 نجف فرودگاه

 ندلیشونص روی از نسترن و افشین دکتر تا نشستم انقدر شد، داده مسافرها به خروج اجازه وقتی

 گرفتن و هاشون وسیله شدن بلند وقتی. کنند حرکت هواپیما خروجی سمت به که بشن بلند

 شتپ از امنیتی جوانب تمام رعایت و حفظ با تا شدم آماده گرفتم و وسیلم منم برن اومدن

 اون پشت منم که بودند من های سوژه سر پشت دونفر حرکت موقع. برم کنم حرکت سرشون

 .نشم نزدیک ها سوژه به حد از بیش تا میکردم حفظ باهاشون و فاصلم میکردم، حرکت دونفر

 دنیب بازرسی مراحل انجام برای فرودگاه سالن داخل بردند مارو پایین اومدیم ها پله از وقتی

 ...و

 همب چون. بایستم خلوت نقطه یه سمت برم دادم ترجیح شدم، که خارج و شد انجام کارامون

 :بودن گفته

 نباش لیتوس نسترن و عزتی افشین نگران و بهداشتی سرویس سمت برو سر یه ورود بَدوِ در»

 .«کنی گم رو زنه با عزتی مثال که

 .میکرد رصد داشتم زنیا من که جایی تا اونارو و داشتیم کمکی نیروی چون



 شلوغ ییلیخیی دیدم رفتم وقتی اما اسلحه، دریافت برای بهداشتی سرویس سمت میرفتم باید

 از متری اهپنج فرودگاه، سالن سمت برگشتم. بود منتفی مکان اون در اسلحه دریافت پس. بود

 میرفتم اهر مداشت همینطور وَ  بودم، گرفته فاصله سه شماره بهداشتی سرویس به منتهی راهروی

 از مرحله این مخصوص که رو موبایلی گرفتم تصمیم میکردم، پایش و خودم بر دورو و

 .کنم روشن بوده عراق در ماموریتم

 .شدم زدن قدم مشغول و کردم انتخاب و خلوت مسیر یه. برم خلوت جاهای از میکردم سعی

 زا نفر یک هویی یه دیدم حین همین در. شلوارم جیب داخل گذاشتمش شد روشن که گوشی

 من سمت هب پشتش که همینطور نداشتم فاصله باهاش بیشتر متر نیم که آشغال سطل یه کنار

 .من به خورد محکم میزد جارو داشت و بود

 که نهمی. بهش بدم بگیرم زمین روی از بود افتاده که جارویی شدم خم افتاد، دستش از جارو

 االترب داد کم یه و کالهش دیدم کردم، دقت چهرش هب خیز نیم حالت در و نشست اونم نشستم

 .کرد نگاه منو

 عذرخواهی، پوشش در.. خودشه دیدم.. قیافش به زدم زل.. بود تنش فرودگاه خدمات لباس

 :گفت لبخند با آروم خیلی نکنه شک کسی که طوری

 «خالد پنج و شصت صفر صفر موحد» خالد ۷۷۱۲ موحد _

 .شدی تایید+

 داشت که همزمان. کرد بغل منو و کردیم عذرخواهی هم از مثال و زدیم، لبخند و شدیم بلند

 به سینه که همینطور بیرون، کشید مشکی پالستیک یه پیرهنش زیر برد و دستش میکرد بغلم

 پایین شیدک کم یه و کاپشنم زیپ ای حرفه خیلی و ثانیه صدم از کمتر در بودیم چسبیده سینه

 سر تا یفتهن اسلحه که زدم تا یه زیر از و کاپشنم گرفتیم فاصله هم از .کاپشنم داخل گذاشت و

 .کنم جابجاش فرصت

 نشه زوم یکس تا میخندیدم منم.. ببرم و کیفت که کرد اصرار بهم نکنه شک کسی اینکه برای

 .«شکرا. جزیال شکرا.. اخی.. ال.. ال: »میگفتم هی و ما روی



 .شد نزد جارو مشغول اونم.. شدم جدا ازش

 جلوه عادی و چیز همه میکردیم سعی و میخندیدیم اینکه دلیل بگم، رو امنیتی و مهم نکته یه

 بود کنمم چون میکردیم اضافی حرکت نباید. بود دوربین از پر سالن داخل که بود این بدیم

 برخ مقابل سرویس که همونطور. میشدم دشمن شک باعث نباید وَ باشم، دشمن تور در خودم

 اصول باید پس نه، یا رفتیم لو که نمیدونستیم ماهم طرفی از رفتند، لو ما پیش عواملش تنداش

 از ماموریت در اضافی رفتار و حرکت و میکردیم رعایت و عملیات میدان در اطالعاتی مسائل

 .بشه ناگواری اتفاقات باعث که نمیدادیم نشون خودمون
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 به. کردمی بیشتر رو ما حساسیت که رسیدیم پرونده باگ درمورد هایی سرنخ به ما طرفی از 

 چهب و بره پیش درست عراق ماموریت تا کردیم محدودش خیلی داشتیم شک که کسی اون

 ...اما ؛کنن دستگیرش رسیدن نتیجه به خوب اینکه از پس سرفرصت هم داخل های

 .براتون بعدا میگم حاال

 گهماهن قبل از که درعراق عواملمون از دیگه یکی به زدم پیام یه شدم خارج فرودگاه سالن از

. کنه اکپ کرده شکار و عبدالستار و من ارتباط های لحظه که هایی دوربین تموم فیلم تا بودیم

 از. خورد هویبر گوشیم که برهچخ ببینم بدم آب گوشی و سر تا بیرون اومدم فرودگاه سالن از

 .اومده پیام دیدم زدم و رمزش آوردم در جیبم

 .«هربار تالطمی در تورا است حاجت چه/  باال بلند مه ای زمین، روی به بمان»

 اهاییج وَ چشام حرکت نتونه کسی تا چشمم، به زدم و آفتابیم عینک. نخوردم تکون جام از

 ایج همه.. کردم پایش و رصد نامحسوس خیلی و طرافما.. بده تشخیص میبینم دارم که رو



 در دست هک نسترن وَ عزتی افشین به خورد چشمم اینکه تا کردم بررسی رو فرودگاه از بیرون

 .بیرون اومدن می داشتند هم دست

 :اومد دیگه پیام یه دار گیرو همین در

 .«کنندمی سالمت مستان»

 :فرودگاه داخل مخصوص کمکی نیروی اون به دادم پیام

 .«میسپارمت خدا به را تو من جان ای/  ش پِیَ میروم من و ره از رسیده یارم»

 واسمح نامحسوس طور به که همینطور بعد. جیبم داخل گذاشتم رو گوشی دادم، که پیامو این

 :میزد داد که سوار موتور یه به خورد چشمم بود، سوژه به

. «لسالما علیه» علی ضریح إلى نقود اصطحابک من أتمکن حتى هنا إلى تعال النجف، حجاج یا»

 لیهع علی موالیم حرم سمت به پول دریافت بدون رو شما تا اینجا بیایید نجف، زائران ای

 .«ببرم السالم

 .دندش تاکسی یه سوار نجف فرودگاه دم همون از توسلی نسترن و عزتی افشین دکتر همزمان

 .ببرم یعل موال حرم سمت به شمارو من تا بیایید میزد ریادف که سواری موتور سمت رفتم منم

 :گفتم بهش رسیدم وقتی

 .«روب تاکسی این همراه لطفا برادر، علیکم سالم... التاکسی هذه مع الذهاب یرجى أخی، مرحبا»

 ورهایکش از زائرا تموم. بود ترافیک خییییلی..رفتیم ساعت ۹ حدود چیزی شاید و شدم سوار

 رکتش اربعین مراسم در تا کربال برن نجف از بعد که نجف سمت بودند شده ازیرسر مختلف

 بغداد اومدن هوایی اینکه با دونفر این چرا که بود سوال برام. اربعین تا بود مونده روز ۴۱. کنند

 .داره وجود رازی چه وَ کردند حرکت زود انقدر

 چنددینار ودمخ نمیگیره پولی بود گفته هاینک علیرغم موتور راننده به.. نجف رسیدیم اینکه تا

 .دادم بهش



 که میدیدم بیرون از. اون داخل رفتند عزتی وَ نسترن که داشت هتل یه علی موال حرم نزدیک

 هاشون وسیله دقیقه ۲ حدود از بعد. میکنه صحبت داره رفته عزتی و نشسته البی داخل نسترن

 .آسانسور رفتندسمت گرفتند و

 بی گفتم خودم با اما کنم، اتاق یه درخواست هتل داخل برم داشتم تصمیم باال، رفتند که وقتی

 اقیات یه باید. نه یا داریم عامل اینجا بدونم تا کنم هماهنگ ایران با باید.. نزنم آب به گدار

 .باشم خبر با نسترن و افشین آمد و رفت از بتونم که میگرفتم

 لایمی با.. کردم روشن آوردم در کیفم از بود، ذاشتهگ اختیارم در اداره که اندرویدی گوشی

 :نوشتم «مصرف یکبار ایمیل» امنیتی های بچه قول به و امن

 «۴۱۱» 

 «/...» دادند پاسخ بعد دقیقه سه

 :نوشتم

 با. ماموریت دوم مرحله یعنی*  ۹*  عالمت این.« مستانه خان شُرب نجف وَ*  ۹: * ۴۱۱»

 .هستم علی امام حرم نزدیک نجف در بگم خواستم تادمفرس که شعری و پیام این

 :نوشت اداره از داشت ارتباط اینطور من با که ایران داخل های بچه از یکی

 چیه؟ هتل اسم یعنی «دارد؟ نجف شه با نسبتی/ دارد کف به دل صُراحی و: ۴۹۷۷۷»

 اونجا، برن ممکنه اه سوژه کردیم بینی پیش نفره ۱ کمیته در ما که هایی هتل از یکی چون

 و فهمیدمی و اسمش ادامه در حاال که داشت ای العاده فوق رفاهی امکانات که بود هتلی

 .میفرستادیم کد هم برای اینطور چرا میشید متوجه

 :نوشتم

 ...«حرم به آمد باز علم، و مشک صاحب. اوست صحبت جا همه اوست، هیبت مرتضی: ۴۱۱»

 .شدم منظورت متوجه یعنی ؛رستادف تیک یه فقط.. ننوشت چیزی

 :نوشت دقیقه ۲ از بعد



 «برخیز برادر جان مانده، راهت به چشم خواهری: ۴۹۷۷۷»

 نوشت آخر پیام در اینکه. بود نورالعباس هتل اسم.. هتل همین داخل برم باید که فهمیدم

 حشد در ما کمکی نیروی خواهر که بود خانومی همون منظورش مانده راهت به چشم خواهری

 .بود الشعبی

 بود هنوشت شعر دوم درمصرع اینکه. بود نورالعباس هتل نام کردم عرض باالتر در که همونطور

 تایید در منم و شده؟؟ بینی پیش که نورالعباس هتل داخل رفتند یعنی دارد؟ نجف شه با نسبتی

 ییجا برسونم شونبه خواستم شعر اون با که آخر الی... و «علم و مشک صاحب...... » نوشتم

 .هست عباس حضرت اسم به هستند داخلش ها سوژه و هست نظرم مورد که

 یشناسای و زن اون وَ میکردم عمل خودم ذکاوت و هوش با باید بعد به اینجا از. شدم هتل وارد

 .میکرد سخت منو کار که بودند اونجا خانوم چندتا. میکردم
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.. باال ودندب رفته نسترن و عزتی افشین دکتر. کردم نگاه ها چهره به نورالعباس هتل البی داخل

 کنم برص نمیتونستم.. کیه نمیدونستم اما ؛هست ما عامل اینجا خانوم یک میدونستم فقط من

 اصال وندهپر حساس موقعیت بخاطر طرفی از. مبشناس و عامل اون تا نه یا میده رخ معجزه ببینم

 .امن های خط و ها ایمیل طریق از حتی. کنیم بدل و رد عکس نداشتیم اجازه

 مطابقت باید بود ذهنم درون که ای چهره همون با.. کردم سرچ رو یاسر چهره ذهنم داخل

 یاسر واهرِ خ بفهمم و کنم پیدا میتونم اشتراکی وجه چه ببینم تا خانوم چندتا اون چهره با میدادم

 .کیه

 سری عاکف امنیتی داستانی مستند ۴۰۰ قسمت به شود رجوع خواهرش و یاسر شناسایی برای»

 «https://eitaa.com/kheymegahevelayat/۱۱۲۲ مطلب با مرتبط لینک... قسمت اون وسطای... سوم



 کن برص گفت ببینم و عامل عکس که هادی حاج به کردم تاکید ایران در اینکه با چرا نمیدونم

 ...اما میدم نشون بهت

 ازمب. باشه یادتون و میزنم االن که حرفی این. بود نداده نشون بهم و زن این عکس هادی حاج

 نم،ک تقاضا چیزی نمیتونستم من هم ایمیل در. نداد نشونم و این هادی حاج چرا نمیدونم میگم،

 .کرد کاری اطالعاتی و امنیتی بنابرمالحظات نمیشد پس

 چون مزد خطشون و کنار گذاشتم و دونفرشون بودند کننده پذیرش بعنوان که زنی چهارتا از

. بشم صلو باید کدومشون به ببینم تا داشتم نگه خودم برای رو دیگه دوتا. اومدن نمی کارم به

 زنی وتاد ینب. بشناسون بهم و خواهرت بیا بگم کنم استفاده کمکی نیروی از نبود هم صالح به

 گونه و ها چشم بخصوص صورتش ترکیب یکیشون شناسایی، برای بودم کرده کاندیدا که

 .خوردمی میشناختمش قبل از که شهیدش پدر و «یاسر» کمکی نیروی به درصد ۹۷ حدود هاش

 پدری قمح در تا کردم توسل علی حضرت به رو ای چندثانیه دلم توی. میگرفتم تصمیم باید

 دارکمم. کردم اتاق درخواست وَ خانوم، دوتا اون از یکی سمت رفتم و گفتم اهلل بسم یه! کنه

 الاحتم که زن همون سمت برم گرفتم تصمیم بعدش.. کرد معرفی بهم اتاق یه و گرفت و

 تمرف فورا منم.. آسانسور سمت رفت کرد حرکت بهش رسیدم همینکه.. هست ما عامل میدادم

 .دنبالش

 ترسیدم. مبگ چیزی نتونستم دیگه و زد خشکم منم. کرد نگام گشتبر غضب حالت با هویی یه

 ییعراقیا اون دهن میشد مگه اونوقت داشته، نظر من به این بگه بندازه راه بیداد و داد بخواد

 !واهلل نه بست؟ و بودن هتل داخل که

 کار هی و شاهرگش روی میزاشتم دست باید. نه یا هست خودش بفهمم تا داشتم کمی فرصت

 التح به زدم و خودم و کنم بازی فیلم براش گرفتم تصمیم... زن این روی میدادم انجام روانی

 :گفتم ..کردن بغض و ناراحتی

 .«قراربده رحمت مورد رو احمدالعبیدی حاج خدا» العبیدی؟ أحمد الحاج على اهلل وصلى+



 از بعد ...رفت وَر دستاش با کمی...کردم تکرار باالرو عبارت دوباره... شد خیره بهم تعجب با

 :گفت چندثانیه

 !«گفتی چی کن تکرار دوباره هستی؟ کی تو!! »أخرى مرة کرر قلت ماذا _

 خترهد عکس گفتم بهش اینکه با.. چیز همه به زد گند چرا هادی حاج این خدایا گفتم باخودم

 اقاتف این از بماعصا... عراق فرستادمون و گذاشت خالی رو ما دست آخرش اما بده، نشونم رو

 .بود ریخته هم به

 لو،ج اومدم اینجا تا چون. پا زیر بزارم رو امنیتی اصول ناچارا و کنم محض خریت شدم مجبور

 اکیخ چه که ایران به بفرستم کد دوساعت بخوام برگردم و کنم رها کاره نیمه نمیشد دیگه

 .من زمین داخل بندازن و توپ ایران از تهشم وَ کنم، سرم

 :گفتم بهش تمام صراحت با.. دریا به زدم و مدل

 «هستی؟ احمدالعبیدی حاج دختر تو آیا» العبیدی؟ أحمد الحاج بنت أنت هل+ 

 :گفت و کرد بهم غضبناکی نگاه

 «داری؟ چیکار! بگو و کارت» البطاقة؟ لی قل_

 :گفتم

 .«ایران از هستم عاکف من. »االیران مِنَ عاکف انا+

 ازپشت رو خانوم این و من دارن و منه دنبال عده یه چشم کردم احساس.. هنمیگ چیزی دیدم

 شد ازب آسانسور درب همزمان.. داشتم یقین و نمیگفت دروغ بهم ششمم حس!! میکنن نگاه سر

 هک طوری بودم، داشته نگه دستم توی محکم همینجوری که و ساکم منم بیرون اومدن دونفر

 آسانسور درب!! آسانسنور داخل دادم هولش و دختره اون کمر به چسبوندم نکنه توجه جلب

 :گفتم بهش عصبی حالت با فورا. زدم رو دو طبقه دکمه. شد بسته

 حاال.. البا کن منتقل منو.. رفتند ها سوژه» اخبرالکود؟؟.االعلی حرکنی. الموضوعات ارتفعت+ 

 «چنده؟ بگو و کدت



 :گفت هستم، باشم باید که همونی فهمید

 /...۲۱۴۱ ب/م/ح/یاسرابو _

 شد باز که در.. ایستاد دوم طبقه آسانسور. دیگه بگو زودتر بیامرزه و پدرت خدا گفتم دلم توی

 :گفت بهم

 القادمة رالعش الدقائق فی فارغة الغرف تصبح حتى الفندق، ردهة فی العودة یمکنک تخرج ال _

 ...إلیها الذهاب ویمکنک

 تو و میشه خالی نظر مورد اتاق دیگه دقیقه ۴۷ تا هتل، البی لداخ برو پایین برگرد. نرو بیرون

 .اونجا بری میتونی

 :گفتم بهش

 .میام ها پله از من پایین، برو آسانسور با تو ...المصعد مع الدرج ألسفل تذهب+ 
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 ها پله از و بیرون رفتم بشه بسته آسانسور درب اینکه از قبل زدم، براش رو «همکف» G دکمه

 العبیدیاحمد حاج شهید دختر دیدم رسیدم وقتی. البی سمت به رفتم ریلکس خیلی آروم، آروم

 .نشسته میزش پشت رفته

. نکردم بولق که بدن تحویلم شد قرار بود شده گرفته نظر در برام که اتاقی بعد دقیقه ۹۷ حدود

 توسلی سترنن و عزتی افشین دکتر اتاق به مشرف که اتاقی به ببرن و من تا دادم اضافی پول یه

 .باشه

 بعدش ربع یک حدود چیزی یادمه شدم، مستقر اینکه از بعد.. باال رفتم من و شد ردیف خالصه

 شمیِ چ از... ایستادم در پشت رفتم و کردم مسلح رو اسلحه. اومد در صدا به اتاقم درب که بود



 اطالعات فرمانده جانشین احمدالعبیدی حاج دختر همون دیدم کردم نگاه بیرون به در

 ادامش کهاین از قبل تا بزارید. کردم باز درو دستم توی کردم دستکش یه. هست حشدالشعبی

 .بگم و کارم این دلیل کنم تعریف و

 اتاق اون داخل خودم از ردی چهی نباید که بود این دستم توی گذاشتم دستکش اینکه دلیل

 .بگذریم... میگذاشتم باقی

 دفهمی خودش و کرد دستم به نگاهی. بست سرش پشت درو داخل اومد فورا کردم، باز و در

 :گفت!! طرفه کی با

 أتمکن حتى العمل عن الکامیرات إبعاد عن الکهرباء قطعت لقد. الفرصة من الکثیر لدی لیس_

 ...الکهرباء إلى أذهب أن قبل أسفل إلى مباشرة أذهب أن جبی. غرفتک إلى المجیء من

 قبل. تو تاقا بیام بتونم و بیفته کار از ها دوربین تا کردم قطع برقارو. ندارم فرصت زیاد من* 

 ...پایین برم فوری باید بشه وصل برق اینکه از

 :گفت.. بده مهادا حرفاش به فهموندم بهش و دادم تکون چندبار تایید ٔ  نشانه به و سرم

 .لی بالنسبة رمز یمکنک شیء أی. آمن الخط هاتفی رقم هذا _

 .کنی کد و بزنی زنگ بهم میتونی داشتی هرکاری. هست امن خط. هست من شماره این*

 :گفت...بود چیزی یه انگار داخلش که نایلکس یه با داد، بهم کاغذ یه بعد

 ..«دادند ایران از و این.. االیران من»

 حاجی میشد مگه!! کردم هنگ !!هست کاظم حاج خط دست دیدم کاغذ به کردم نگاه رافو

 میشدم جگی داشتم میداد؟ معنایی چه حرکت این وضعیت؟ این در اونم بفرسته؟ برام خط دست

 صنوعیم بلند ریش و مو. بزن و سیبیلت. کن عوض و چهرت» نوشته کاغذ روی دیدم!! لحظه یه

 /*/«.پ/ا/ب/۲۲۲۱۹/ک. امضا. میری سوخت وگرنه. .کن عوض و تیپت.. بزار

. ودمب کرده شک چیز همه به واقعا دیگه. بود کاظم حاج و من بین که سری کامال بود کدی این

 حالت بینمب کردم نگاه دختره به.. نداشتم خوبی حس اصال. افته می اتفاقی چه داره نمیدونستم



 شما حاال!! کنم تمرکز کردم سعی! بودم اقیاتف هر منتظر.. میده نشون من به و چی صورتش

 .میفهمید رو پروژه اینه چندبار وَ ناگهانی شدن عوض دلیل بعدا

 :گفتم میشد هم یاسر خواهر که احمدالعبیدی حاج دختر به

 دیدی؟ خوب دونفرو اون ؟ جیدًا الشخصین هذین رأیت هل+

 بله ...نعم_

 .بده خبر من به میشن خارج هتل از ارندد هروقت... تترکنی أن ترید کنت کلما+ 

 .تعالی شاءاهلل ان_

 :گفتم دادم بهش و خودم به مربوط امن های ایمیل از یکی آدرس بعد

 ...هنا الکامیرا خالل من والتقاطها بتسجیلها قمت وصورة فیدیو أی أرسل+ 

 گیر نم برای دهش ضبط و ثبت افراد این از اینجا دوربین طریق از که عکس، و فیلم هرچی* 

 .بفرست بیار

 .سبحان شاءاهلل ان_

 :گفتم

 نفسک مع التحدث لحظات حتى.. الفندق بهو فی لحظاتی الفیدیو ومقاطع الصور کل احذف+ 

 .لک صورة یوجد ال أنه. المصعد بجانب

 بتصح لحظات حتی.کن حذف رو هتل البی در من حضور لحظات های فیلم و تصاویر تموم*

 .نشه ثبت تصویری هم تو از که آسانسور کنار در وت و من کردن

 :گفت

 .عاکف برادر میدم انجام شمارو توصیه حتما...*عاکف أخی یا أوصیک سوف بالتأکید_

 .جزیال شکرا+



 آمد و رفت کسی شدم مطمئن وقتی. کردم چک رو طبقه اون راهروی داخل و کردم باز و در

 .بره بیاد زدم اشاره بهش نمیکنه

 داشت ملخ و مور عین که ای فرضیه و فکر هزاران و موندم من حاال.. رفت احمد حاج ردخت

 .میچرخید مغزم داخل

 .صبح ۴۷ ساعت/ بعد روز سه

 ودنب اومده که هم وقتی از. نمیکنن حرکتی هیچ المصب دوتا این چرا که بودم کالفه خیلی

 .رفت کسی نه و اومد کسی نه. هتل البی نه بازار، نه زیارت، نه.. نرفتن کجا هیچ

 حاج دختر دیدم کردم شماره به نگاه!! میخوره زنگ گوشیم دیدم که بودم خودم حال توی

 :گفت دادم جواب... هست احمدالعبیدی

 .علیکم سالم_

 .حبیبتی السالم وعلیکم+

 .اومده مهمون دونفر اون برای! درود... تأتی الضیوف لهؤالء .مرحبا_

 تخت زا. شدم بلند فورا ها گرفته برق عین شنیدم و این وقتی. بودم دهکشی دراز تخت روی

 :گفتم.. میزدم حرف باهاش میرفتم راه و پوشیدم و کتونیم پایین، اومدم

 هستند؟ چندنفر... مِنهُم؟ کم+

 .آقا دیگه نفر ۹ و هست خانوم یکیشون. هستند نفر۱... رجلین و امرأة. اشخاص ثالثة هناک_

 بفرستی؟ برام و فیلمشون میتونی...*فیدئو لی ترسل ان تستطیع هل+

 ممیتون اما ؛نمیشه نهههه. نهههه... *لک الصور إرسال یمکننی لکن... اإلطالق على الاااا...  الااا_

 .بفرستم برات گرفتم که رو هایی عکس

 [۷۱.۴۷.۴۲ ۹۹:۷۱] 
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 :گفتم

 فوری یلیخ میکنم تاکید فوری، خییییلی لطفا* .السرعة وجه على الصور إرسال فی تتردد+ 

 .بفرست من برای عکسارو

 ورتص به بهشون. گرفتم ارتباط ایران با امن خط یک طریق از فوری و کردم قطع رو گوشی

 آدرسش که ایمیلی نهمو به احمدالعبیدی حاج شهید دختر بعد دقیقه دو. دادم گزارش رمزی

 .فرستاد من برای عکسارو بهش، بودم داده و

 رد عواملمون از یکی برای فرستادم محرمانه_امنیتی و دار کد ایمیل یک طریق از رو ها عکس

 دفتر از مرزی برون های بچه بعد دقیقه ۴۷. هستند کی اینا ببینند کنن استعالم تا عراق همون

 ود،ب دستشون توی من دست و بودن مستقر عراق خاک در که ایران ضدتروریسم و ضدنفوذ

 :نوشتند

 «آ.f.س... سوگند مناه خفت خون به حاجیان به: ۴۷۷»

 مهمان. ودب مشخص تکلیف رمز این با.. شد تیز شاخکام فرستادند ها بچه رو عبارت این وقتی

. بود شده نوشته سفارت یعنی F. س هم آخرشم و منا اسم چون. بودند عربستان سفارت از ها

 :گفتم داد که جواب. احمدالعبیدی حاج شهید دختر به زدم زنگ و پوشیدم و لباسم فورا

 هستند؟ میزبان اتاق داخل و باال اومدند مهمونا.. *المضیف؟ غرفة إلى الضیوف ذهب هل+

 هسوژ» میزبان شد قرار نه.. *یصعد ثم سیذهب أنه ویؤکد المضیف ینزل أن المفترض من. ال_

 .باال برن بعدش کنند تایید اینارو هتل البی داخل پایین بیان «ها

 العمل؟ عن الکامیرات وستتوقف المصعد، إلى للوصول القدرة ضبط إعادة یمکنک هل+

 دوربین و کنند گیر آسانسور داخل مهمونا تا کنی قطع برقارو یواشکی بری مجددا میتونی آیا*

 بیفته؟ کار از هم



 .میکنم و تالشم. دیجه أحاول أنا _

 اتاقش از یعزت افشین بودم منتظر... جیبم توی گذاشتم گرفتم خودکار یه کیفم داخل از فورا

 اسازیج اتاقشون درب کنار گلدون داخل رو جاسوسی شنود خودکار این من تا بیرون بره بزنه

 .کنم

 و عزتی افشین تردک که دیدم در چشمی طریق از اتاقم داخل از اهلبیت و خدا لطف به اما

 بالفاصله رفتند، شدم مطمئن وقتی.. پایین رفتن و بیرون اومدن اتاقشون از باهم هردوتا نسترن

 نمی... و دوربین فکر به وَ میکردم عجله باید من اما ؛.بود نرفته هنوز برقا. شدم خارج اتاقم از

 .بود شدنی حل همش اینا چون بودم

 یرو انگشتم اثر اینکه بدون عادیه، چیز همه و نیست راهرو داخل کسی شدم مطمئن وقتی

 از بود کار همین مخصوص که محکم و قوی کارت یه بمونه، ها سوژه اتاق درب دستگیره

 ثانیه ۹۷ حدود.. دادم قرار قفلش و مغزی پشت وَ در شیار الی انداختم و بیرون کشیدم جیبم

 .کنم بازش شدم موفق تا رفتم وَر باهاش ای

 این از بیشتر. بیرون بیام اونجا از و بدم انجام کارو برم تا شدم قائل وقت دقیقه ۱ دمخو برای

 .من شهادت و قتل یا وَ عملیات شکست با بود مساوی تایم

 ...بود رفته ثانیش ۹۷

 یرفتم استرسم واقعا ها عملیات بین گاهی اما نبودم، اینطور همیشه.. بودم گرفته قلب تپش

 خودکار. برسن سر مهموناشون وَ ها سوژه بود ممکن لحظه هر. بود کم وقتم خیلی.. باال

 ابزارهای و اتاق داخل فضای به نگاه یه.. آوردم در جیبم از رو جاسوسی و شنود مخصوص

 لو شاید تمگف اما بدم قرارش تخت زیر میخواستم.. بهتره بزارمش کجا ببینم تا کردم اتاق داخل

 .کنم شنود نتونم یا بره

 یهآ یک و عراق_نورالعباس_هتل# اسم اون روی که بزرگی فرش تابلو یک به خورد مچشم

 .صندلی باالی رفتم کفش با. بود شده نوشته قرآن از کوتاه



 دختر دیدم کردم باز و پیام گرفتم رو گوشی.. اومد پیامک یه گوشیم دیدم

 ...نوشته العبیدی_احمد_حاج_شهید#

 البطاقَةُ؟ اِنتَهَتِ .. الکَهرباء لتَوصیلِ الفُندقُ فَنی ذَهبِ قتالوَ مِن المَزیدُ  لَدیک لِیس»

 «شد؟ تموم کارت. کنند وصل برقارو رفتن هتل فنی تکنسین. نداری وقت دیگه*

 به ینپای کشیدم رو تابلو.. شدم کارم مشغول و جیبم داخل گذاشتم رو گوشی.. ندادم جوابی

 کارتونش بود، دهش بسته مفتول سیم با وَ داشت رتنکا یه که تابلوفرش پشت. کردم نگاه پشتش

 .وندمپوش چسب با و کارتن بعدش داخل، گذاشتم خودکارو بالفاصله. دادم جرررر ناخنم با و

 .گذاشتم قبلیش جای همون در دقیق خیلی رو تابلو مجددا

 حاج یدهش دختر شماره. در سمت رفتم فورا. کردم پاکش آستینم با و پایین اومدم صندلی از

 :گفتم داد جواب که احمد حاج دختر. میکردم حس رو خطر. گرفتم و احمد

 .بیرون بیام اتاق از میخوام. الغُرفَة من أخرج أن أرید+

 .بیرون بیا اتاق از فوری خیلی لطفا. الفور على الغرفة من الخروج یرجى _

 نفس هی شدم وارد وقتی. تاقما سمت رفتم بستم درو فورا. بیرون اومدم اتاق از کردم باز درو

 .کشیدم راحت

 ومدما وقتی. زدم آب و صورتم و دست رفتم بالفاصله. بود شده وصل دیگه حاال هتل برقای

 رو گوشی تا. احمد دخترحاج به زدم زنگ مجددا گرفتم و گوشیم. نشستم تخت روی رفتم

 :گفت داد جواب

 سبحان؟ شاءاهلل ان هستی سالم خوبه؟ حالت.... *سبحان اهلل شاء ان بِصِحَة انت هل _

 :گفتم میکردم خشک و صورتم حوله با داشتم که همینطور

 این های فیلم لطفا.. من دوست ممنونم. الساعة هذه على المُسَجلَة األفالم اِمسَحِ. حبیبتی شکراً+

 .کن حذف و ساعت
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 داخل زا رفتم شدم بلند شد، قطع العبیدی_احمد_حاج_شهید# دختر و من تماس اینکه از بعد

 .کردم روشن و گرفتم و تاپ لب کیفم

 اجازه والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان. شدم شنود آماده و کردم آماده رو تجهیزات فورا

 رموردد بنویسم، براتون بخوام رو ناخونده مهمونای و اتاق اون اتفاقات متن اینکه از قبل بدید

 اتتوضیح کرد شنود میشه باهاش چطوری که باشه شده سوال براتون شاید که خودکار اون

 .کنم عرض رو مختصری

 ادهاستف با و بود جاسوسی خودکار یک کردم، جاسازش اتاق اون داخل بردم که خودکاری این

 باالیی تکیفی و حساسیت با بود قادر بود، شده تعبیه اون داخلی قسمت در که میکروفونی از

 کامپیوتر USB کابل طریق از جاسوسی خودکار این باتری. کنه ضبط و پیرامونش محیط صدای

 العاده فوق کیفیت با و اطراف صداهای مستمر طور به ساعت ۴۹ طی میتونست وَ میشد شارژ

 .کنه ضبط باالیی

 یروین یه معموال اما! نمیخوره مکانی هر برای استفاده درد به کارخود این که بگم اینم البته

 خودش مراهه به فیلمبرداری یا و صوتی وسایل نمیتونه که هایی موقعیت در اطالعاتی و امنیتی

 .میکنه استفاده ابزار نوع این از ضروری مواقع در اوقات گاهی باشه، داشته

 هم عالئمی یا دکمه هیچ و هست عادی دکارهایخو شبیه خودکارها نوع این که هم جایی از

 انکارشناس از خیلی و خودم نظر به نداره، وجود باشه جاسوسی شیءِ اینکه تشخیص برای

 .ادمی بحساب مخفیانه بصورت شنود برای مناسب ابزارهای از یکی خودکار این امنیتی،

 ...بگذریم

 کم مک. کردن صحبت به کنند روعش اومدن وقتی بودم منتظر. گوشم روی گذاشتم و هدفون

 ؛ندیدنمیخ و میگفتن باهم. بود شده بلند صداهاشون! شد پیدا مهموناشون و ها سوژه کله سرو



 با ربیع زبان با نسترن. نمیخورد گوشم به عزتی افشین دکتر صدای میکردم دقت چی هر اما

 .دمیکر صحبت انگلیسی دبو اومده مرد دوتا اون همراه به که زنی اون با و میزد حرف مهمونا

 ای دقیقه پنج حدود. صحبتاشون از برداری نکته و شنود مشغول منم بودن، گفتگو مشغول اونها

 سترنن که زنه همون اینکه تا. بود گذشته مشکوکشون های سکوت هم گاهی و صحبتاشون از

 :گفت یعزت افشین به خطاب میخندیدن، میزدو حرف عربی بعضا و انگلیسی زبان به باهاش

So Madame Ezet, you think of our suggestions that Nastaran told us? 

 دید؟کر فکر دادند شما به ما طرف از عزیز نسترن که پیشنهاداتی به شما عزتی، جناب خب

 عزتی نافشی دکتر. موندم عزتی دکتر صحبت و واکنش منتظر. شد تیز حرف این با شاخکام

 :گفت کردو مکث کمی

Yes i thought But what is the guarantee that this will be done? 

 بشه؟ عملی اینها که داره وجود تضمینی چه اما ؛کردم فکر بله

 :گفت زنه

We did our previous promises 

 .کردیم عمل خودمون قبلی های وعده به

 .بود دهش ریخته عزتی افشین همسر حساب به دبی از که بود پولی منظورش قوی احتمال به

 :گفت عزتی

True, now the debate is different 

 .میکنه فرق بحث حاال اما درسته

 :گفت عربی زبان به بود جمع در که مردها اون از یکی

 «الفرق؟ ما» 

 فرقی چه» میگه آقا این گفت کرد ترجمه براش نسترن میگه؟ چی این گفت نسترن به افشین

 «میکنه؟



 :گفت افشین

I gave you important information ۴۷ times and if the Iranian government intelligence system 

understands, it will be expensive for me, and this is equal to my execution. 

 ینا بفهمه، ایران حکومت اطالعاتی سیستم اگر و دادم شما به رو مهمی اطالعات بار چند من

 .من اعدام با هست مساوی کارم

 .کرد ترجمه شخص اون برای عربی به رو عزتی افشین دکتر صحبت توسلی نسترن

 تصور به. بود ایران از.. کردم چک فورا. دراومد موبایلم گوشی ایمیل دریافت صدای همزمان

 :نوشتند کد

 «بگم؟ خارجی، زن یه درمورد گرفتم یاد جدید جک یه: ۴۹۷۷۷»

 .بگو یعنی ؛زدم تیک ونبراش

 :نوشت

 یهوی یه اما ؛کنن گردش برن تا میشه همسفر مرد دوتا با آمریکایی زنه یه روز یه: ۴۹۷۷۷»

 ...«مذهبی شهر یک به میخورن

 :نوشتم فورا

 ...«وای ددم ای: ۴۱۱»

 داره هک زنی این فهمیدم. بود اول دسته و جدید خبر. گرفتم هارو بچه منظور و افتاد دوزاریم

 زنی. ارهد ارتباط عراق در عربستان سفارت با و هست آمریکایی یک میکنه صحبت انگلیسی

 .اینجاست چرا و کیه بودیم فهمیده حاال بود نشده کشف حاال تا که

 حاج و هادی حاج و تشکیالت رییس).....(  آقای حاج با جلسه در و زدم که حدسی پس

 ربستانع و اسراییل و آمریکا بین مشترک کاماله پروژ یک پروژه. بود درست کردم مطرح کاظم

 .انگلیس اضافه به هست،
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 :این شد نتیجش دادم قرار هم کنار در رو ها پازل وقتی

 لپاز و هست آمریکا امنیتی سرویس مامور که زن این طریق از پروژه این در آمریکا حضور»

 تتروریس یک بعنوان پروژه این در جاسم ملک حضور.« »میکنه مشخص رو مثلث راس وَ اول

 مشخص رو اسراییل به مربوط ضلع و پازل که آویو تل خاک در اطالعاتی دیده آموزش وَ

 نستانافغا خاک در آمریکا نظامی پایگاه در که بود این داشتیم ازش که خبری آخرین و میکنه

 .«میبره سر به هست ایران های موشک تیررس در که

 :تر مهم همه از اما

 این ثلثم ضلع یک وَ پازل که ملکی فائزه قتل از بعد توسلی نسترن اسم به زن یک حضور»

 ربستانع شده بزرگ اما ایران متولد توسلی نسترن یعنی چی؟ یعنی ؛میکرد تکمیل رو پروژه

 میگره قرار( WLUML ولوم) موسسه تربیت تحت انگلیس در مدت کوتاه متاقا و سفر از پس

 هچ خب بگید شاید. هست مسلمان جامعه زنان از زدایی دین هدفش سازمان یا موسسه این که

 یعنی ؛جاسوسی اقدامات برای هست پوششی اما ؛.درسته داره؟ ای هسته فعالیت این به ربطی

 ظاهری با جذاب های زن برخی طریق از یعنی ؛یکنهنم دنبال رو هدف یک فقط موسسه این

 سوژه تسم میفرستند شده تربیت امنیتی ضد اقدامات برای که رو خودشون نیروی... و زیبا

 .«خودشون های

 شیعه یانجر با نسترن که بگم اینم. بود فعال کجاها که میگم براتون بازم نسترن درمورد حاال

 :کالم یک در. داشت تنگاتنگ اتارتباط «شیرازی سیدصادق» انگلیسی

. فتمگ کم بگم ازش براتون هرچی که بود چندضلع بین اشتراکه نقط همزمان، طور به زن این

 .بوده اطالعاتی منبع چندین خودش برای تنهایی به



. ودب انگلیس و عربستان امنیتی سرویس اطمینان مورد بود، ها شیرازی جریان اطمینان مورد

 و ربستانع سفارت با زیادی ارتباط. داشت انگلیس در اسراییل سفارت با ای گسترده ارتباط

 ...!و داشت عراق خاک در انگلیس

 .من میگم چی بگیرید و آخرش تا خودتون دیگه

 اما دبودن عراق در عربستان سفارت کاردار ظاهر به که هم رو عربستانی مرد دوتا اون طرفی از

 مثلث تا اه پازل این کنار وَ هم کنار بزارید بودن عربستان اتاستخبار امنیتی مامور حقیقت در

 گهدی. کردمی کامل رو بوده عربی_عبری_غربی که ایران علیه اطالعاتی ناتوی همون یا شوم

 .میشد چی هم کنار اینا ببینید

 .بود شده تکمیل ها پازل پس

 :گفت عزتی افشین دکتر به عربستانی دوم مرد

 مکلفًا کذل فسیکون المتابعة، فی ترغب کنت إذا... المال لک ودفعت اآلن ىحت لنا عملت لقد»

 .«میشه متمو گرون برات ندی ادامه بخوای اگر و کردی کار ما برای اینجا تا تو... *  لک بالنسبة

 یدادب و داد صدای شنیدم هویی یه کرد، ترجمه و حرف این عزتی افشین برای نسترن وقتی

 .شد ور حمله سمتش به و شد عصبانی عربستانیه تهدید این از شیناف نگو. میاد داره

 لیسیانگ زبان به که آمریکایی زنه اون آخر دست کردند جدل و بحث باهم دقیقه یک تقریبا

 :گفت عزتی به میکرد صحبت

Everything is ready for you You can overcome all your dreams overnight if you bring that new 
information brought to you by yourself from Iran and receive money here, and then we will promise 

ourselves to that important issue 

 ور جدیدی اطالعات اون اینکه شرط به برسی خودت آرزوهای تموم به شبه یک میتونی تو

 هم بعدش وَ کنی دریافت جا همین رو پول وَ بدی ما به آوردی ایران از خودت همراه که هم

 .میکنیم عمل مهم موضوع اون برای خودمون وعده به ما

 :گفت افشین به خودشه فریبند و زنونه وَ خرکی های عشوه با نسترن

 .میکنین ضرر.. عزیزم کن گوش حرفشون به بیا شم؟ فدات کنی چیکار میخوای جان افشین_



 :گفت کرد هیکوتا مکث عزتی افشین دکتر

 یدتهد منو دارند همینجا از اینا کنم؟ اطمینان اینا به چطور من میگی؟ چی میفهمی نسترن+

 .اونجا برم اگر حالم به وای میکنن،

 :گفت نسترن و عزتی حرفای وسط اومد زن اون

We can provide you with important opportunities to ensure that you are safe and comfortable with 
your partner and your children, such as a lucrative account, a luxury home and a good job at one of the 

universities 

 نارک در و هستی تضمین عمرت آخر تا که بدیم رو مهمی امکانات شما به اونجا در میتونیم ما

 ای خونه و پول از پر حساب مثل. داری رو یآرامش با و رفاه با زندگی فرزندانت و همسرت

 .ها دانشگاه از یکی در خوب شغل و لوکس

 :گفت افشین

Let me think a little about you 

 .میدم خبر بهتون کنم فکر کمی بزارید

 .فتنر میزد حرف عزتی با انگلیسی که آمریکایی زن اون و دومرد اون و شد تموم مکالماتشون

 ذخیرش شده گذاری کد و امنیتی رَم یه داخل بعد کردم، سیوش شد ضبط که نکاتی فورا

 .نوشتم کد صورت به ایران برای خطی یک وَ کوتاه گزارشی. کردم

 طی. موندیم هم دیگه روز چهار. بودیم نجف در که بود روزی سه. بود دیدار اون ماحصل این

 .هفته یک شد جمعا دیدار، اون از پس روز چهار و قبلی روز سه اون
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 ناجاتم هم کمی وَ میکردم فکر داشتم بودم نشسته که همینطور بود، صبح ۴۷ ساعت روز یک

 از کیی با ارتباط به مربوط که موبایلی دیدم میکردم مرور رو کوفه مسجد در امیرالموئمنین

 .اومد در پیامکش صدای بود الشهیداحمدالعبیدی بنت یعنی عراق در ما عوامل

 :داد پیام

 .«برن هتل این از تا کنند حساب تسویه میخوان اومدن... الفندق هذا من للتحقق تعال»

 وقتی. .کردم جمع هامو وسیله پایین اومدم تخت از شدم بلند موشک یک مثل خوندم اینو وقتی

 :نوشتم واسش رفتن، ایبر شدم آماده قشنگ

 «هستند؟ کجا االن االن؟ اِنت اَینَ»

 :نوشت

 اینجا یکیشون...! واحدا فلسا یدفع وهو هنا هو الرجل هذا.. بعد هنا لیس واآلخر هنا واحد»

 .«میکنه تسویه داره اینجاست مرده. نیومده هنوز دیگه یکی و هست

 برم هک میشدم آماده داشتم .سرم گذاشتم داشتم که کاموایی کاله گرفتم، خودمو های وسیله

 هیچ منتظر من. هست غریبه یه دیدم کردم نگاه در چشمی از رفتم. میزنه در یکی دیدم بیرون

 کلتم ولهل به پیچیدم و کن خفه صدا شدم، مسلح. العبیدی احمد حاج دختر حتی نبودم، کسی

 .کمرم پشت گذاشتمش و

 ببینه و هکن کنترل دوربین با که احمد حاج شهید دختر به زدم زنگ کنم باز و در اینکه از قبل

 :گفتم داد جواب وقتی. هست کسی چه اتاقم درب پشت اومده که آدمی این

 .«دارم مزاحم یه اینجا من... هنا إزعاج لدی»

 .نداد جواب اما گرفتمش چندبار.. شد قطع تماس گفتم و این تا

 اتاق ونا از سریعتر باید! نبود کن ول میکوبیدو در به داشت همینطور بود در پشت که اونی

 در دمش مجبور !میکردم تلف و وقت نباید همین برای! ها سوژه دنبال افتادم می و بیرون میزدم

 .اومده نظافت برای و هست هتل خدمه ظاهرا دیدم. کنم باز و



 .کنم شک بهش شد باعث تعجبش همین. کرد تعجب انگار دید و من قیافه مرد اون وقتی

 روَ بالشت و ها ملحفه با کمی و تخت سمت رفت! کرد علیک سالم و زد لبخند شد که وارد

 ...بستم و در! رفت

 .کنه تمیزش که بهداشتی سرویس داخل رفت گرفت رو مایع و پالستیک اومد دیدم

 شالعمل عکس بیرون میاد وقتی ببینم تا شدم مخفی ای گوشه یه و آشپزخونه داخل رفتم من

 !میومد آب صدای فقط! نیومد اما گذشت دقیقه سه! نیومد اما گذشت دقیقه دو حدود! چیه

 !بیرون اومد دیدم که دستشویی سمت برم خواستم

 کشید هاسلح یه نظافت؛ وسائل الی برد و دستش دیدم بیرون اومد بهداشتی سرویس از وقتی

 مینک اتاق نزدیک رفتم و بیرون زدم آشپزخونه از فورا ها، اتاق از یکی سمت رفت. بیرون

 ...سرش روی گذاشتم و اسلحم بیرون اومد وقتی! کردم

 :گفتم بهش!! ایستاد همونجا.. زد خشکش

 میزنم یکن اضافی حرکت کوچیکترین. من به بدش آروم کن، آشپزخونه سمت و اسلحت لوله»

 .«میکنم سوراخت سوراخ

 ...زمین روی کردم پرتش کمرش به زدم زانوم با دونه یه بهم، داد و اسلحش

 :گفتم ایستادم، سرش باالی رفتم

 «.میکشمت یا بزن، حرف یا ندارم، فرصت من... سأقتلک أو التحدث، أو. فرصة لدی لیس»

 خودش به درد از داره دیدم... صورتش به زدم لگد با محکم دونه یه.. نمیگه چیزی دیدم

 :گفتم.. میپیچه

 «عراقی؟؟ یا هستی ایرانی.... ی؟عراق أم إیرانی أنت هل»

 :گفت... پرید فنر عین ترسش از پاهاش، کنار زدم گلوله دونه یه... نمیده جواب دیدم

 .هستم ایرانی.. نزن_



 من؟ سراغ فرستاد رو تو آشغالی کدوم.. شد حاال+ 

 کنه تشو دور فاصله از و توپ یک محکم خیییلی میخواد که کسی شبیه! نمیزنه حرف دیدم

 :گفتم... میپیچه خودش به داره دیدم... کناریش های دنده به زدم تحکم همون با منم

 دفرستا تورو ای زاده حروم کدوم بگو آدمه بچ عین.. ندارم وقت.. میزنمت که گفتم بهت+

 من؟ سراغ

 :گفت نفس نفس از پر و درد با

 فتگ زد زنگ بهم یکی... ستمه عراق ساکن اما هستم ایرانی من.. بود کی نمیدونم کن باور»

 .«میکنی تموم رو یکی کار اتاق فالن در نورالعباس هتل در میری

 :گفتم

 «موبایلش شماره»

 .کردم سیو خودم گوشی توی و شمارش. بهم داد آورد در جیبش از و گوشیش

 بستم، ومحکم دهنش و پا و دست آوردم گرفتم سانتی ۲ چسب کیفم داخل از رفتم فورا

 سرم، مگذاشت پشمی کاله یه کردم جمع و هام وسیله و گرفتم و گوشیش. تخت زیر تمشانداخ

 رفتم .شلوغه انگار پذیرش قسمت نزدیک دیدم هتل، البی داخل رفتم. شدم خارج اتاق از فورا

 .هست احمد حاج دختر دیدم جمعیت سمت

 و زتیع افشین با فتادا دلم طرفی از.. نبود صالح اما سرش باالی برم میخواستم.. کردم هنگ

 :پرسیدم اونجا بود ایرانی که یکی از. توسلی نسترن

 «شده؟ چش خانوم این»

 :گفت

 ستهب ها لوله تن به طناب با هتل خونه موتور داخل برده کرده خفتش و ایشون یکی ظاهرا»

 !«ش



 املع احمد حاج دختر میدونسته کرده، و کار این که کسی اون فهمیدم گفت و این وقتی

 .کنه تموم و من کار باال بیاد راحتتر تا کنه قطع و این و من ارتباط میخواست هست،

 ...بیرون زدم هتل از فورا

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 بود نفوذی که اونی درصد ۴۷۷... برم سمتی کدوم به باید نمیدونستم بیرون اومدم هتل از وقتی

 راحتی هب عزتی افشین دکتر و توسلی نسترن تا کنه تموم و من کار بود فرستاده و آدم اون و

 هک آدمی اون گوشی... هست شده تموم من کار میکرد فکر االن دیگه برسن، مقصودشون به

 یامپ یه بود داده نشون بهم که ای شماره اون به و درآوردم جیبم از رو بکشه و من تا بود اومده

 :شتمنو عربی زبان به.. کرده تموم و کارم من، سراغ فرستاد که اونی کنه خیال تا فرستادم

 .«کردم تموم و کارش...ذلک من یتانته»

 و شدممی وصل کمکی نیروی به باید که گوشی. جیبم توی گذاشتم کردم خاموش رو گوشی

 هک بود گذشته گوشی اومدن باال کامل از ای چندثانیه.. نداشتم ای چاره چون کردم، روشن

 .کردم دریافت «یاسر» کمکی نیروی از رو پیامکی

 .«هتل پشت خیابون سمت به بیا فوری... الفندق خلف الشارع إلى مباشرة تعال»

 ماشین یه وارس دارن توسلی نسترن و عزتی دکتر دیدم رسیدم تا... هتل پشت خیابون رفتم فورا

 برای لیتوس نسترن که اونقدری.. میگم صراحت به اما نشه، باورتون شاید. میشن بلند شاسی



. نداشت ارزش لحظه این از دیگه اتمی دانشمند یعزت افشین بود، ارزش با ما اطالعاتی سیستم

. بود کرده خیانت چون نه دیگه حاال اما میخورد، دردمون به روزی یه علمی لحاظ از افشین

 .میکردم گمش نباید. داشت ماهی شاه حُسن ما برای نسترن ولی

 :نوشتم... العبیدی احمد حاج شهید دختر گوشی به دادم پیام

 حیلمن ألخیک وإعطائه. الخلف من القلم وأخذ غرفتهم فی العلوی الطابق إلى الذهاب یرجى»

 ...تقوله ما أعرف تدعنی ال... وظیفة

 برادرت ستد به و بگیر تابلو پشت از خودکارو (نسترن و افشین) اونا اتاق داخل باال برو لطفا

 .«نزار خبر بی و من احوالت از. بده من به سرفرصت تا برسون

 ماشین اون تپش گفتم و دادم مبلغی یه بهش. میکنه جا به جا مسافر موتور با که دمدی و نفر یک

 .بره

 دنبال طورهمین. کربال سمت رفتیم کردیم حرکت. بود نمونده باقی اربعین به بیشتر چندروز

 ۲ حدود از بعد اونم. کردن توقف جا یه عراق وقت به ظهر از بعد ۱ ساعت که بودم ها سوژه

 یه و برمتب نمیتونم این از بیشتر دیگه گفت موتور راننده. بود ترافیک خیییلی چون. ساعت

 .کنم سرم به خاکی چه موندم منم.. کن خودت حال به فکری

 مازمن زمین روی انداختم کردم باز کمرم دور از مُ چفیه فورا کردم استفاده فرصت از خالصه،

 حواسم. روز اون خوندم چطور و نمازم ودنب معلوم ببخشه، منو خدا. خوندم موکب یه کنار و

 .کردم رها رو... و قنوت مثل نماز مستحبات. نکنم گمشون تا بود ها سوژه به

 الدنب اومد دیگه ماشین یه دیدم داشتمشون، نظر زیر وَ میکردم نگاشون دور از که همینطور

 و شدن نماشی وارس اونا. کنم چیکار خالی دست با موندم. توسلی نسترن و عزتی دکترافشین

 ایمت اون در ماشین اون حضور که بود معلوم قشنگ. میرفتند جمعیت و شلوغی بین داشتن

 .هست شده ریزی برنامه قبل از کامال خاص،

 تمگف ها موکب از یکی کنار نوجوون یک به رفتم. دوچرخه یه به خورد چشمم حین، همین در

 داشت مه پسره این!! نه گفت بدی اجاره شهمی گفتم بهش. منه برای گفت کیه؟ برای دوچرخه



 ولپ هرقدری که کردم اصرار هرچی. نکرد قبول بازم میدم زیادی پول بهت گفتم. میکرد لج

 برمدورو چی هر. کفش یه توی بود کرده و پاش اما بخر بهتر دوچرخه برو میدم بهت بخوای

 ماشین این هک هرجایی به ببر و من بگیر و پول این بیا بگم بخوام نیست کسی دیدم کردم نگاه و

 .میره داره

 خلوت که وکبم پشت ببرمش رو پسره نبود، بند جایی به دستم که بیابون اون بین شدم مجبور

. هم هب میریخت داشت اعصابم. نمیدم و دوچرخم میگفت وَ میکرد لج بازم اما بترسونمش بود

 اون نباید که بود جوری کارم من اام سوخت، می حسین امام خادم این حال به دلمم طرفی از

 .میکردم گم رو دوتا

 از نه،میک مقاومت داره همچنان دیدم. چیه موضوع که بدم توضیح پسره اون برای نمیتونستم

 تاشمدس عراقی، نوجوون اون دهن دور پیچیدم بیرون، آوردم رو سانتی پنج چسب کیفم توی

 بعدشم مصورت به بستم رو چفیه موکب ارکن اومدم فورا بستم، موکب پشت های میله تن به

 .کردم فرار گرفتم رو دوچرخه سپردم، ذهنم به و موکب اسم

. رسمب ماشین به تا میرفتم خاکی قسمت و جاده کنار از. میزدم رکاب همینطور جمعیت بین

 هوا طرفی از. بزنم رکاب بودم مجبور ولی نداشت، جون دیگه پاهام. ماشین به رسیدم خالصه

 .میکردم تالش باید من اما نمیومد، باال نفسم دیگه بود، آلوده شدت هب هم

 اینکه تا زدم رکاب من... و زائر حضور و ترافیک بخاطر ساعت ۱ حدود نشه، باورتون شاید

 و عزتی .کوچه یه داخل پیچید نسترن و عزتی دکتر حامل ماشین و روستایی یک به رسیدیم

 .ناشناس ای خونه داخل رفتند هاشون وسیله با و شدند پیاده ماشین از نسترن

 ابرک انقدر. میمُردم داشتم پا درد از دیگه. ها خاک روی نشستم کنار، یه گذاشتم رو دوچرخه

 رکاب خودکار طور به داره پاهام هنوز میکردم حس زمین روی نشستم وقتی که بودم زده

 .سمتم اومد نفر یه همزمان. هست زیاد بسیار کوچه داخل آمدهای و رفت دیدم... میزنه
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 :گفت

. حسینال اإلمام بیت إلى تعال. الحسین اإلمام حاج عزیزی. منزلک فی اهلل الى تعال اخی مرحبا»

 حسین امام زائر ای. من منزل داخل به بیا خدا به رو تو. برادر سالم...***لک جاهز شیء کل

 .«هست آماده چیز همه برات. من منزل به بیا حسین امام جان به رو تو

 هب که عراق مردم محبت همه این از مینویسم، براتون دارم که حاال مثل اما شد، چی نفهمیدم

 داره ها خاک روی نشست شد خم دیدم! شد تر چشمم های گوشه داشتند حسین امام زائر

 روی زا و دستاش کردم بغلش خودم سمت کشیدمش گرفتم و دستاش.. میده ماساژ منو یپاها

 هشب. برداره سرم از دست تا کنم هم سر چاخانی یه شدم مجبور سرم، باالی گذاشتم احترام

 :گفتم

 ایدب االن من عزیزم...*منزلک إلى المجیء أستطیع وال اآلن المکان إلى أذهب أن علی حبیبی،»

 .«تو منزل به بیام نمیتونم و اییج به برم

 .بره تا کردم سرش به دست خالصه.. انکار منم و کرد اصرار خیلی

 یه به افتاد چشمم... بود شده کم هم کوچه داخل آمدهای و رفت و شده تاریک هوا کم کم

 قعیتمو.. بود شده ِدپو کنارش پالستیک و کسیه و کارتن کلی که دیوار کنار آشغال سطل

 یکیتار داخل که منو نمیتونست کسی وَ نبود برق چراغ نور زیر که بود طوری بالهز سطل

 .ببینه میشینم

 در ریب باید نشی، شناسایی اینکه برای. هست همین شب در اطالعاتی کارهای اصول از یکی

 .کنی کنترلش و قراربدی روشنایی در رو سوژه وَ کنی کمین و بشینی تاریکی

 از یادیز مقدار... نشستم زباله سطل پشت رفتم کردم استفاده کوچه بودن خلوت فرصت از

 من کسی تا شدم مخفی زیرش و خودم روی ریختم داشت وجود که هایی کیسه و ها کارتن



 به قشنگ. .ببینم و بگیرم نظر زیر و چیز همه بتونم خودم که کردم تنظیمش جوری اما نبینه، و

 .داشتم اشراف بودن داخلش ها سوژه که نظر مورد خونه درب

! کنم حملت بودم مجبور اما!! میکنه خفم داره زباله سطل گند بوی دیدم... نبینه بد روز چشمتون

 فتر دیدم گذشت ساعتی یک.. دوختم خونه درب به رو چشمم فقط و نشستم حرکت بدون

 ربد وقت یه تا کنم چک رو خونه بر دورو رفتم شدم بلند فورا نیست، دیگه خاصی آمد و

 عدب چندساعت شدم مجبور نبود، من همراه آبی. نداشت خداروشکر که باشه، نداشته ای دیگه

 نمازم نمبشی و بدم تشخیص رو قبله زباله سطل پشت همون و کنم تیمم خاک با مغرب اذان از

 .بخونم نماز ایستاده نمیشد اصال چون. بخونم یواشکی و

 سوزن یه بخوابم میخواستم تا اما! میشدم بیهوش خوابی بی از داشتم خستگی فرط از شب اون

 آمد و رفت شب اون. نخوابم تا دستم کف به میزدم یا پاهام رون توی میکردم فرود گرد ته

 ...و لوکس های ماشین. بود سوال برام که میشد خونه اون به مشکوکی های

 لیلد. کردم روشنش دبع زدم جا و کارتش سیم و باطری. آوردم در کیفم از و اندروید موبایل

 اموریتم برای بود داده اداره که نجف نورالعباس هتل در استفاده از بعد و اندروید گوشی اینکه

 و امنیتی مسائل رعایت آوردم در و باطریش و کارت سیم و کردم خاموشش کنم استفاده

 .بود حفاظتی

 ودمخ دقیق موقعیت زدم اس پی جی و کردم فعالش. کردم کم رو گوشی نور شد روشن وقتی

 .کردم مشخص و

 پیام بهش. کردم روشن بود ساده گوشی یه که رو کمکی نیروی با ارتباط به مربوط گوشی

 :دادم

 .«میخوام موتور یه. سالم.. المتحرک اَریدُ. مرحبا»

 :داد پیام بعد دقیقه دو

 .«کجاست موقعیتت. برادر سالم... موقعک؟ هو این اخی مرحبا»



 غچرا رسید وقتی. کوچه سر رسید موتور یه با بعد دقیقه ۱۷. فرستادم براش و یقدق موقعیت

 مآرو. میدید رو کوچه داخل داشت موتور، روی بود نشسته که همونطور. کرد خاموش موتورو

 :دادم پیام بهش گرفتم پیرهنم جیب از و گوشیم

 جسر حول وخذها لدراجةا خذ ثم.. الدراجة بجانب المهمالت سلة مواجهة فی المحرک اترک»

 ...کربالء عن کم ۴۷۷ حوالی یبعد القاسم شباب مکاب األشین ثورة

 وکبم سمت ببر بگیر رو دوچرخه بعدش دوچرخه، کنار زباله سطل روبروی بزار موتورو**

 .«هست کربال کیلومتری ۴۷۷ حدود که العشرین ثوره پل کنار القاسم شباب

 احبشص به تا رفت گرفت رو دوچرخه و گذاشت و موتور اومد دیدم گرفتمش، نظر زیر قشنگ

 ومنیهزارت پنجاه دوتا بود نصب دوچرخه دسته روی که پالستیکی داخل قبل از. برگردونه

 زنیا اگر تا گذاشتم نوجوون این برای هم رو ایران در منزلم شماره و براش گذاشتم ایرانی

 بود ممکن که ودب این نگذاشتم دینار براش اینکه دلیل.. بده خبر بهم بدم پول بهش بیشتر هست

 نباشه خالی حداقل دستم من و بشه نیازم عراقی پول بیاد پیش ممکنه که کاری برای لحظه هر

 .ماموریت وسط

 .بگذریم

 مونه پشت و صبحم نماز. داشتم نگه بیدار و خودم پاهام، و دست به سوزن با اونشب خالصه

.. خوردمی هم به ها زباله بد بوی از داشت حالم. خوندم متیم با و نشسته بصورت زباله سطل

 مالونمب و چشام نمیتونستم حتی بود، آلوده دستام. نداشت موندن بیدار طاقت چشمام دیگه

 خوابی یب از که خارشی تا بزنم پلک فقط بودم مجبور همین برای بشه، عفونی بود ممکن چون

 .کنم طرفش بر ساده های نزد پلک همین با بتونم بود، افتاده چشمم به
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 خواب بین مشد مجبور صبح اذان از بعد رو ساعتی نیم بیداربمونم، نتونستم دیگه کردم هرکاری

 آمدی و رفت و صدا کوچیکترین با بودم دیده که هایی آموزش طبق. ببرم سر به بیداری و

 زا اگر که بودند آورده بار حساس مارو قدری به بودیم دیده که هایی آموزش. میشدم بیدار

 طور به چشممون و میفهمیدیم میزد پر کنارمون مگسی یا میشد رد مورچه صورتمون روی

 .میکردیم باز ناخودگاه

 دیدم کردم باز فورا و چشام. اومد صدایی یه که بود گذشته من هوشیارانه چرت از ساعتی نیم

 گس و کنار میرفت پام روی از کارتن میخوردم تکون کمی اگر. پامه جلوی مشکی سگ یه

 .میفهمید

 کردم بررسی. بودند آمد و رفت مشغول زوار و مردم و بود شده شلوغ دیگه محله اونه کوچ

 از کنم، چیکارش و سگ موندم طرفی از. میکنه آمد و رفت آدم نظر مورده خون اون از دیدم

 .میکرد بیشتر منو شک داشت همینطور خونه اون طرفی

 دو لندکروز یه سوار دارند بیرون اومدن توسلی نسترن و عزتی افشین دیدم لحظات درهمین

 .میشن دودی های شیشه با مشکی کابین

 تا دو من گند شانس از.. میرن دارن ها سوژه که کنم غلطی چه من حاال خدایا گفتم خودم با

 میشدن اما نشه، توجه جلب تا نکنن نگاه منو کنم کاری میخواستم. شدن اضافه هم دیگه سگ

 که ودب این بکنم تونستم که کاری تنها. کنم ترش وحشی رو سگ تا هرسه بود ممکن چون

 :الکرسی آیت کردن زمزمه به کردم شروع آروم خیلی.. بستم و چشمام فقط

 سَِّمَاوَاتِ ال فِی مَا لَِّهُ نَوْمٌ الَ وَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ الَ الْقَیُِّومُ الْحَیُِّ هُوَ إاِلَِّ إِلَهَ الَ للِّهُاَ. الرحیم الرحمن اهلل بسم

 نَیُحِیطُو الَ وَ خَلْفَهُمْ وَمَا أَیْدِیهِمْ بَیْنَ مَا یَعْلَمُ بِإِذْنِهِ  إاِلَِّ عِنْدَهُ یَشْفَعُ الَِّذِی ذَا مَن األَرْضِ فِی وَمَا

 الْعَلِیُِّ هُوَ وَ حِفْظُهُمَا یَؤُوُدهُ الَ وَ األَرْضَ وَ السَِّمَاوَاتِ کُرْسِیُِّهُ وَسِعَ شَاء بِمَا إاِلَِّ عِلْمِهِ مِِّنْ یْءٍبِشَ

 .(*الْعَظِیمُ

 تَمْسَکَ اسْ فَقَدِ لِّهِبِال یُؤْمِن وَ بِالطَِّاغُوتِ یَکْفُرْ فَمَنْ الْغَیِِّ مِنَ الرُِّشْدُ تََِّبیَِّنَ قَد الدِِّینِ فِی إِکْرَاهَ الَ

 .عَلِیمٌ سَمِیعٌ وَاللِّهُ لَهَا انفِصَامَ  الَ الْوُثْقَیَ بِالْعُرْوَةِ



 هم دیگه ماشین دوتا شدند ماشین سوار ها سوژه دیدم کردم، باز و چشام رسیدم که اینجا به

 یآروم به و سرم. میکنن حرکت دارن شده روشن سرشون پشت دیگری و بود جلو یکی که

.. وندنم دوتا و شده کم یکی دیدم کردم نگاهشون باز نیمه چشمای با. ها سگ سمت گردوندمبر

 :خوندم رو الکرسی آیت آخر عبارات دادم ادامه

 الطَِّاغُوتُ أَوْلِیَآؤُهُمُ کَفَرُواْ  وَالَِّذِینَ النُِّوُرِ ِإلَی الظُِّلَُماتِ مِِّنَ یُخْرِجُهُم آمَنُواْ الَِّذِینَ وَلِیُِّ اللِّهُ

 .خَالِدُونَ  فِیَها هُمْ النَِّارِ أَصَْحابُ أُوْلَئِکَ الظُِّلُمَاتِ إِلَی النُِّورِ مِِّنَ یُخْرِجُونَهُم

 دورتر کوچه از همینطور و رفتند ها سوژه چون.. داشتم دلهره اما ؛رفته هم دومی سگ دیدم

 ونگمش یدمترس. میدیدم اونارو ماشین عقب چراغ از کمی نور و گردوخاک فقط من و میشدند

 .کنم

 باهاش و رمبگی و گردنش بشم بلند فورا بزنم حرکت یه میخواستم. نرفت و بود مونده سگ یه

 حشیو سگ تا سه هر. برگردن دیگه سگ دوتا بود ممکن چون. ندونستم صالح اما بشم درگیر

 .نداشتم ای چاره منم و بودن

 دمز و دل ندارم، ای چاره هیچ دیدم هدیگ.. کنم چیکار که موندم دقیقه ده نشه، باورتون شاید

 اون و سگ این توسط شدم هم زخمی اگر حتی گفتم خودم با. باد بادا چه هر گفتم و دریا به

 .میشن دورتر دارندهمینطور ها سوژه چون برم بلندشم باید هستند، کوچه سر که دوتایی

 و بگیرم و کیفم نمیشد. میشدم گالویز سگ با میشدم بلند هویی یه باید که بود جوری شرایط

 .بهش بزنم بگیرم اسپری یا شوکر یه درونش از

 حمله انیهث یک از کمتر در اما عقب رفت متر نیم سگ شدم بلند وقتی نبینه بد روز چشمتون

 دور زا چندنفری. میکرد پارس راست و چپ. سینم به کوبید و خودش پرید و سمتم به شد وَر

 .بیان جلو دننمیکر جرات اما میدیدن داشتن

 آدم تدس از ماهی عین وحشی سگ اما گرفتم، و گردنش اینبار سمتم پرید سگ دیگه بار یه

 فت،گر و پاچم زد کرد حمله هویی یه شد، رها دستم از سگ. نبود کنترل قابل و میخوره لیز

 .کشید دندون به منو پای



 هک کاری تنها نداشتم، ای چاره دیگه.. میومدن داشتن هم دیگه سگ دوتا.. آسمون رفت نالم

 لیکش گلوله یه کردم مسلحش بیرون، آوردم کمرم پشت از رو اسلحه بود این بکنم تونستم

 .سگ صورت به کردم

 پارس تنداش دیگه سگ دوتا. موتور سمت رفتم لنگان لنگان بالفاصله گرفتم، و کیف فوری

 .میومدن و میکردن

 محکم کردم جمع پاهام داخل و قدرتم تمام یادمه فقط.. زدم هِندل پا اون با چطور نفهمیدم

 با ات میشدم متواری سریعتر باید بود، مشکوک خونه اون طرفی از. بشه روشن تا زدم هندل

 تهداش رو سوژه که تیمی اون به یا ها سوژه به رو اتفاق این آمار و نیان بیرون گلوله صدای

 .ندن وقت یه هستن کی نمیدونستم و میبرده

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 اون. بودن رفته در دستم از که ها سوژه دنبال افتادم کردم پر گازو شد روشن و موتور وقتی

 چوب ینزم روی از یکیشون که دیدم میدیدن، و سگ با من درگیری داشتن که چندتایی

 رفتم کردم کج و موتور فرمون کردم، بیشتر گازو بزنه، میرفتم موتور با داشتم که منو تا برداشت

 .سمتش

 خورد چنان و پهلوهاش به زدم محکم دونه یه نکردم معطل گرفت و چوب زمین روی از وقتی

 .برداشت ترک استخوناش در، اون به کوبیدنش شدن از کنم فکر که خونه همون درب به

.. کنارم اومد ای دوچرخه یه دیدم هویی یه.. ایستادم کناری یه و کوچه اون از بیرون رفتم

 هیدش پسر یعنی ؛بود من کمکی نیروی که همونی هست، یاسر فهمیدم کردم نگاش که خوب

 .حشدالشعبی اطالعات فرمانده جانشین احمدالعبیدی حاج



 :گفت

 .«برسی بهشون تا برو یرومس همین.**إلیهم واذهب المسار نفس اتبع»

 کیلومتری ۱ حدود شاید.. رفتم دادم گاز فورا نگفتم چیزی. نرفته چرا این که بودم کرده هنگ

 تمراس سمت پای از ریزی خون شدت خاطر به... رسیدم بهشون اینکه تا رفتم موتور اون با

 زشسو و شدید یریز خون طرفی از. بود شده کم بدنم آب. میرفتم حال از موتور روی داشتم

 بیشتر یمریز خون وقت یه تا میخوردم آب نباید اما بود، شده تشنم خیلی. بود حد از بیش پاهام

 دهش قاطی زباله و خون بوی. میخورد هم به داشت حالم که میداد زباله بوی تنم انقدر. نشه

 .بودم داغون و بود شده حس بی و بود کرده یخ موتور پشت خونم از پر پای. بود

 حدودا یا فاصله با منم. شدن متوقف جایی یه اینکه تا رفتم ماشین تا سه اون دنبال همینطور

 یمخف بوته یه پشت رفتم زمین، روی خوابوندم و موتور جاده، کنار زدم ازشون، متری ۱۷۷

 .بودم کوفته و خسته دیگه من اما بود، شده روشن تقریبا هوا. شدم

 به بستمش کردم باز و کمرم دور چفیه شدم، بیخیال و مرمک درد و کردم استفاده فرصت از

 .بمونه باقی گذاشتم که بود صورتم روی چفیه یه .راستم سمت پای

 از ممیکرد خدا خدا. کنم استفاده کمکی نیروی از نمیخواستم اما داشتم، وحشتناکی اوضاع

 ...اما اینجا تا باشن گذاشته سایه برام ایران

 توجهم خودش که طوری به ماموریت، در عملیاتی و اطالعاتی نیروی هر ایبر یعنی سایه: نکته

 رد دستش از سوژه اگر هم وَ کنه کنترل اونو هم تا میزارن دیگه اطالعاتی مامور یک نمیشه

 .کنه تعقیب و پرکنه رو خالء بره سایه اون رفت

 در نگارا اصال. دیدم نمی مآد بیابون اون در کیلومتریم چند تا اما کردم نگاه جارو همه برگشتم

 مسیر یه و ودنب کربال مسیر میرفتیم داشتیم ما که هم مسیری. اومد نمی آدمیزاد بوی موقعیت اون

 .ودب شلوغ جاده باید بود، کربال مسیر اگر چون. میخوره کجا به نمیدونستم که بود دیگه



 ارتباط حق درصد ۴۲ بود فتهگ بهم هادی حاج. کربال از غیر جایی یک به میرن دارن بود معلوم

 و عاصف دلم اینجا چقدر. کنم چیکار بودم مونده مستاصل منم. داری رو کمکی نیروی با

 .نکنند حرکت ها سوژه که میکردم خدا خدا. میخواست

 تا مکیک نیروی برای فرستادم و موقعیتم بعدش کردم، پیدا و موقعیتمون زدم اس پی جی فورا

 .نیومد اما بود شده ساعت نیم حدود چیزی یدشا. برسونه بهم و خودش

 سوار گرفتم زمین روی از موتورو شدم بلند آروم، آروم،.. میکنند حرکت دارن ها سوژه دیدم

 رانگا اصال نمیشد، روشن میزدم هندل هرچی.. نشد روشن اما زدم هندل شدم سوار وقتی.. شدم

 .بود کرده لج موتور اون

 از. تمنداش سایه طرفی از. بود نرسیده کمکی نیروی طرفی از. هم به میریخت داشت اعصابم

 مک کم داشتند ها سوژه طرفی از. بودم شده مجروح من طرفی از. نمیشد روشن موتور طرفی

 .میشدن محو من نگاه از

 موتورو ساسات شدم مجبور. شد نمی روشن موتور میزدم، هندل زخمی پای با هرچی حاال

 دمز موتورو هندل هرچی بازم اما ؛.بشه روشن شاید کنم امتحان رو شانسم این تا بزنم دست

 .نمیشد روشن

 به هوا ورود جلوی دریچه اون بستن با که میگن ای دکمه به سیکلت موتور در ساسات: نکته

 نوع این .کنه قویترش و اون میشه موتور وارد که گازی میشه باعث و میشه گرفته کاربراتور

 .بیابانی های موقعیت برای یا هست سرد درهوای شدن روشن برای کارا

 سر تامانگش طرفی از. میشدم میمردم داشتم پا درد از.. کنم روشنش نتونستم هم حرکت این با

 کنارم لندکروز یه هویی یه دیدم دار و گیر همین در. بود نشده خوب هنوز خانومم ماجرای

 .کشید دستی ترمز

 تمبرداش و کیفم فورا. هست یاسر دیدم کردم دقت وقتی م،کرد نگاه خودرو داخل به اخم با

 .شدم سوار و ماشین سمت رفتم

 :گفتم بهش ماشین داخل نشستم وقتی



 .بده ادامه سرعت تمام با مسیرو همین فورا... یاسر فی واستمر السرعة بنفس الفور على تابع+ 

 ..برادر چشم روی به... األخ لِعَین _

 :گفت بهم داد گرفت صندلیش رزی از جعبه یه دیدم

 .هست اولیه های کمک پزشکی جعبه...الطبیة األولیة اإلسعافات مربع هناک_

 .تشکر نهایت بی. یاسر برادر تشکر ..مزیدا شکرا.. یاسر اخی شکراً+

 یهچف کردن باز مشغول و بودم شده خم که همینطور کردم، باز راستم سمت پای از رو چفیه

 .بود صندلی زیر که آب بطری یه به خورد چشمم م،بود پام از خونی
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 رفتمگ الکل اولیه های کمک جعبه از بعدش شستم، و پاهام زخم ماشین داخل گرفتم، رو بطری

 درد زا داشتم..میسوخت داشت جیگرم که میگرفت سوزش حدی به.. راستم سمت پای به زدم

 !و پام کنم ضدعفونیش بودم مجبور اما آسمون به رفت دادم.. میمردم

 :گفت یاسر میرسیدم زخمم به داشتم بود پایین سرم که همینطور

 .ها ماشین اون به رسیدیم برادر... السیارات تلک إلى وصلنا أخی_

 :گفتم بهش باال آوردم و سرم

 فاصله !عالی بسیار... **کثیرًا منها تقترب وال السیارات تلک مع بعیدة سافةم على حافظ ممتاز،+

 .نشو نزدیک بهشون زیاد.. کن حفظ ماشینها اون با رو ت



 و اهامپ بتادین با مجددا الکل، زدن از بعد.. کنم رسیدگی زخمم به پایین بردم و سرم دوباره

 ضعو یه اصال. نشه چرکی زخمم تا کردم پانسمانش استریل گاز با آخرش. کردم ضدعفونی

 متنفر قدران..نمیگرفت گاز منو سگ اما باشم، خورده تیر میدادم ترجیح یعنی ؛بود وحشتانکی

 .حالت این از بودم

 کیلومترها.. بود عراق وقت به صبح نیم و ۲ تقریبا ساعت. رفتیم دنبالشون کیلومتر چهل حدود

 هام بینی یشپ هرچند. نمیره یادم وقت هیچ. میرسیدیم دنبای که جایی به رسیدیم اینکه تا رفتیم

 .بود آور عذاب لحظات اون واقعا اما بود دراومده آب از درست

 ستانعرب سفارت در ما، عوامل از یکی. عراق در عربستان سفارت به رسیدیم چندساعت از بعد

 .میکرد کار ما برای اما بود عربستانی یعنی ؛بود

 فریب تا میکردیم هایی بینی پیش چه بودیم ایران وقتی که میگم بهتون عدب به اینجا از حاال

 از بعد رهنف سه کمیته در من های بینی پیش از یکی. باشیم جلوتر دشمن از قدم یک و نخوریم

 به رفتن دقص ها سوژه بودیم فهمیده که تشکیالت رییس با آخر جلسه وَ نسترن، نسترن رویت

 شپی نفره سه کمیته همون یا محرمانه جلسات اتاق در وَ ایران در وَ بود، این دارند رو کربال

 از یکی ینهم برای.. باشه عربستان سفارت ممکنه قضیه سرِ یک کربال برن اگر کردیم بینی

 تمسیس امر تحت و کنه کار ما برای تا خریدیمش کالن پول با رو عربستان سفارت عوامل

 .باشه ما اطالعاتی

 زا. شدم وصل عامل به امن خط یک با شدند عربستان سفارت وارد خودرو اب ها سوژه وقتی

 محرمانه ایمیل یه براش. کنه کمک بهمون پرونده این درمورد تا بود شده توجیه هم قبل

 ..فرستادم

 عراق در سال ۹۷ بر بالغ چیزی شاید عربستان سفارت.. بگم نرفته یادم تا هم رو چیزی یه

 ربستانع کویت به حمله بابت کرد،می حکومت صدام که زمانی بود این هم دلیلش.. بود تعطیل

 حیدرالعبادی زمان در وَ اخیر های سال طی عربستان.. بود کرده نظامی حمله به تهدید هم رو

 .هست عراق اربیل در هم کنسولگریش که بگم اینم وَ شد، بازگشایی سفارتش



 بوده اقعر کردستان اقلیم در مقری یک که ونیدبد شما وَ بگم نباشه لطف از خالی اینم شاید

 ارزانیب مسعود به قبل چندسال که هست همونجایی. بود عربستان کنسولگری امر تحت که

 فترد یک ظاهر به چون کنید، جمعش رو عربستان امر تحت دفتر این گفتیم وَ دادیم هشدار

 انایر علیه که هست هایی تروریست و کومله و اشرار و ضدانقالب پایگاه اصل در اما هست

 رویسس امر تحت که هست ایران دشمنان برای آموزشی پادگان یک واقع در و میکنند فعالیت

 ..هست عربستان سعود آل و اسراییل و آمریکا های

 به هدیدت دادیم، محرمانه و کتبی پیام دادیم، شفاهی پیام اینکه علیرغم و نگرفتند جدی هم اونا

 رزم به دموکرات کوموله حمله از بعد تهشم وَ نگرفتند، جدی اما کردیم، ایران از موشک زدن

 اون.. .و پناهی حسین مثل هایی تروریست دستگیری از پس وطن، گناه بی جوانان شهادت و

 .دادیم قرار هدف مورد ایران خاک از ذوالفقار ایرانی های موشک با رو پایگاه

 نکهای جدای زد، موشک چند با رو موقعیت اون انایر که وقتی گذشته سال باشه یادتون اگر

 خونیدب هم رو دقیق و امنیتی خبر این شدند، واصل درک به دموکرات کوموله تروریست سران

.. شد واصل درک به هم اسراییل اطالعاتی افسران از یکی ساختمون اون در که بدونید و

 ..بگذریم...تمام

 .فرستادم براش رمزدار ایمیل یه املع اون به.. عربستان سفارت سمت برگردیم

 .«ببرن میخوان کجا منو پسر... ابنی؟ یذهب أن ترید أین»

 هجمل این عکس اون روی که عکس یک با بلکه متن، با نه اما داد، پاسخ ساعت نیم از بعد

 :بود شده نوشته

 !«جا همین... حق هناک»

 یک فقط ادفرست که تصویری.. رفتم فرو فکر به کمی... فرستاد برام و سبز فضای یک عکس

 فکر قیقهد یک حدود شاید.. بود مهمی نکته بیانگر نه وَ  داشت ساختمونی نه اما بود سبز فضای

 .چیه منظورش فهمیدم بعد کردم،



 جایی رنبب عربستان سفارت از بعد رو توسلی نسترن و عرتی افشین بود قرار که جایی اون

 مونجاییه یعنی.« الخضراء جزیرة» همون یا «سبز منطقه» یعنی دبغدا در آمریکا سفارت جز نبود،

 .هست... و انگلیس و آمریکا خلوت حیاط که

 .هست بغداد المللیبین منطقه برای نام مشهورترین «بغداد الخضراء المنطقة» بغداد سبز منطقه
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 بغداد شهر مرکز در واقع کرخ ٔ  محله در که هست کیلومترمربع ۴۷ وسعت به محدوده این

 ائتالف حکومت مهم ادارات و دولتی مراکز که جاییه سبز منطقه. شده واقع عراق پایتخت

 راقع درخاک موندهباقی چندملیتی نیروهای وَ انگلیس، و آمریکا هایسفارتخانه عراق، موقت

 منطقه دورتادور. نیست مسائل این از خبری سابق همچون دیگه االن که دارن قرار ااونج در

 .کننمی مراقبت ازش دقت با زرهی خودروهای و شده کشیده بلند بتنی دیوارهای بغداد سبز

 در. نداشت وجود بغداد سبز منطقه نام به چیزی ،۹۷۷۱ سال در عراق به آمریکا حمله از قبل

 خانوادش به متعلق هایکاخ از ایمجموعه و حسین صدام جمهوریریاست نساختما زمان اون

 هبدسپ گارنر، جی آمریکایی، نیروهای توسط بغداد تصرف از بعد. داشت قرار منطقه این در

 راقع در کشور این نشانده دست فرماندار اولین که متحده ایاالت زمینی نیروی بازنشسته

 مدتی از پس. کرد ایجاد حسین صدام جمهوری ریاست کاخ در رو دفاتری شد،می محسوب

 یکاآمر سفارت جدید دفتر به و شدند خارج صدام جمهوری ریاست کاخ از آمریکایی نظامیان

 .کردند مکان نقل داشت فاصله کاخ با مایل یک حدود که بغداد در

 ژانویه اول اریخت تا بغداد در منطقه اون المللیبین منطقه امنیت حفظ و کامل کنترل مسئولیت

 عراق امنیتی نیروهای به اون از بعد اما بود ملیتی چند نیروهای عهده به میالدی ۹۷۷۲ سال

 .شد واگذار



 زا بعد ساعت یک حدود. میشدیم باید اطالعاتی رهگیری و ازعملیات جدیدی فاز وارد خب،

 هب دوم ایمیل د،بغدا در عربستان درسفارت ایران عامل از تصویر اون حاوی ایمیل دریافت

 .رسید دستم

 :نوشت

. میان دارن ها مهمان... *أسود أبیض أبیض أسود قادمون، الضیوف»

 .«مشکی_سفید_سفید_مشکی

 اما ؛کنیم فتوق و بشیم نزدیک زیاد نمیتونستیم. داشتیم فاصله سفارت از متر ۴۷۷ حدود شاید

 امبر که باشه چیزایی همون ردممیک خدا خدا. شد باز سفارت درب دیدم و کردم نگاه زور به

 :گفتم یاسر به فوری. کرد کد

 .«بگیر فیلم موبایلت با... معک فیلمک خُذ»

 یه سرش پشت. بیرون اومد دودی شیشه کامال وَ مشکی پرادوی یه شد باز که سفارت درب 

 یک اون رس پشت و اومد دودی شیشه کامال ولی سفید رنگ با بلندشاسی رانگلر جیپ ماشین

 مشکی XC۱۷ ولوو بلند شاسی یک هم اون سر پشت وَ دودی شیشه کامال وَ سفید والر رنجروور

 .بیرون اومدن دودی شیشه و

 قتو هیچ من که جایی از. بوده ممکن غیر من برای باشند خودرو کدام در اینکه تشخیص خب

 لپو که املیعو به برسه چه کاظم، حاج حتی نمیکنم، اطمینان کسی به اطالعاتی امور در

 رتسفا موقعیت همون در تا کنم پیاده یاسرو شدم مجبور همین برای میدن، خبر و میگیرن

 فشینا دکتر احتماال که خودروهایی اون دنبال رفتم گرفتم و ماشین خودم وَ بمونه عربستان

 .بودن داخلش توسلی نسترن و عزتی

 :گفتم یاسر به

 بینب کن دقت خوب..**تخرج عنها نبحث کنا التی تالسیارا کانت إذا ما ومعرفة حذرا کن»

 .«نه یا میان بیرون من رفتن از بعد بودیم دنبالشون االن تا که هایی ماشین اون



 ودندب داخلش نسترن و عزتی افشین قبل ای خرده و ساعت یک تا که خودروهایی همون یعنی

 اب سفارت به ورود از بلق خودروهای چون. اومدیم دنبالشون به عربستان سفارت تا ما و

 .ندبود متفاوت ماشین نوع و رنگ لحاظ از بود رسیده خبر عواملمون از بهمون که خودروهایی

 کمهد روی که دوربینی از خواستم بین ما این. برم تونستم ای محدوده یک تا اما رفتم، من

 .شکسته یرهنپ روی هدکم دیدم کردم نگاه وقتی اما بگیرم فیلم و کنم استفاده بود نصب پیرهنم

 بزاریا تنها که هم به ریخت اعصابم. بود داده جر و یقم دهنش با که بود سگ اون حمله دلیلش

 شنکاپ روش چون. نبود پیرهنم یقه به حواسم اصال. شکسته داشتم خودم با لحظه اون که

 .باال دادم تاریکی همون در سگ حمله از بعد و زیپش و بودم پوشیده

 منطقه نهمو یا الخضراء جزیرة منطقه بتنی دیوار نزدیک که عراقی نیروهای بعد به جایی یک از

 و تهس( امنیتی) امن منطقه این» گفتند گرفتند و من جلوی زرهی خودروهای با بودند سبز

 .«کنی تردد نمیتونی

 ...و نمیدونستم مثال که نفهمی به زدم و خودم منم

 یشپ از بعد اما میکرد کار برامون که داشتیم رو نفر یک بغداد در واقع آمریکا سفارت در ما

 بعضی طبق دادیم رو احتمال این که ایران در نفره سه کمیته و فکر اتاق در ها بینی

 راه تموم مدیدی که بگیریم ارتباط اون با گرفتیم تصمیم عراق، میرن ها سوژه ها، شواهدوتحلیل

 تهرف آمریکا سفارت طرف از کاری سفری برای ناربعی از قبل ماه یک اون وَ هست مسدود ها

 ربغدادد آمریکا سفارت در آمریکایی عامل اون با نتونستیم ما همین برای. ازبکستان به بوده

 .بگیریم ارتباط

 کنیدن تعجب. شدم منصرف اما ایران، برای میکردم کد محرمانه کامال وَ جدید ایمیل یک با باید

 و برمق خودم های دست با داشتم کارها این با یعنی ؛میفهمید دابع و دلیلش. بودم مجبور چون

 .میکندم

 .کنم کاری نمیتونستم دیگه چون شدم دور سبز منطقه از

 است مجاز .. لینک درج با فقط کپی✅



@kheymegahevelayat 
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 فوق خط یک طریق از وَ امن نقطه یک سمت برگشتم کردم، ترک و سبز منطقه ینکها از بعد

 وصل... دمدا رو هادی حاج با تلفنی گفتگو درخواست. گرفتم ارتباط ایران با سری و امن العاده

 :گفت خط روی اومد و شد

 .قبول زیارتت.. سالم_

 .ممونم سالم+

 رچیکا معلومه! جان پسر شده خشک ها ایمیل دریافت به چشممون نمیدی؟ خبری هیچ چرا_

 میکنی؟ داری

.. باشید من های یبین پیش تحقق منتظر بگم میتونم فقط. چیزی به ندارم دسترسی عنوان هیچ به+

 .بشم نزدیک کفتارها به این از بیشتر نمیتونم دیگه من

 و بود اون دست در« ۱۱۴۹ امن خونه» سفید پراید تو درغیاب که رفیقت.. باشه.. اینطور که_

 .زیارت میاد رو چندروزی «میکرد هدایت رو پرونده داخلی مسیر» میزد مسافر و داخل مسیر

 رودگاهیف همون سمت بیا... بده دست بهت دیگه چندساعت و بپره دیگه ساعت نیم تا فکرکنم

 !مهمونت استقبال بیا حتما. نشستی اونجا خودت که

 کردید؟ دریافت شما، برای فرستادم مخصوص نشاءا یه باشید جریان در فقط.. چشم+

 .باشید موفق. کردم دریافت. بله _

 .خداحافظ+



 دوتایی و بود بازوهام قوت چون شدم، خوشحال کلی عراق میاد داره عاصف فهمیدم وقتی

 .بدیم انجام و مهم کارهای از خیلی میتونستیم

 مچنانه دادم پیام یاسر به مسیر ینب. فرودگاه سمت میگشتم بر باید دیگه اوضاع این با

 مربوط خط روی پیامک یه نجف، فرودگاه رسیدم وقتی بعد چندساعت. بمونه قبلی درموقعیت

 .کردم دریافت عراق به

 :پیام متن

 «نمیخوای؟ مهمون. سالم»

 :نوشتم

 «نمیبینمت؟ چرا پس ؟ کجایی! وعلیکم»

 :نوشت

 .«ایستادم ورودی درب کنار»

 هایمو و مصنوعی ریش چون.. نشناخت دید منو وقتی اما جلوش رفتم... بهش وندمرس و خودم

 :گفتم بهش... بودم گذاشته مصنوعی

 «مهندس؟ چطوری»

 دور جا ونا از اینکه یا! بیاره سرم بالیی یه تا کنم اقدامی یه بود منتظر و میکنه نگاه داره دیدم

 :گفتم برداشتم و عینکم! نباشه کمینش در خطری تا بشه

 .هستم عاکف! منو؟ نشناختی عاصف سید+

 تویی؟ عاکف_

 :گفت دیگه، هم بغل رفتیم

 کردی؟ درست خودت برای که هست ریختی چه این المصب_

 .بشینیم ماشین داخل بریم بیا.. مفصله داستانش+



 توجهم عاصف.. میزدم لنگ کمی راه بین.. بود اختیارم در که ماشینی سمت رفتیم عاصف با

 :گفت شد،

 .ببینم وایسا حاجی_

 :گفت.. میکنه نگاه من پای به داره دیدم ایستادم

 شده؟ چیزی_

 .بریم بیا.. بابا نه+

 .بگو خب_

 .نیست چیزا این وقت االن.. مفصله داستانش.. بریم بیا+

 :گفتم بهش عاصف، به دادم و ماشین سوییچ

 .فرمون پشت بشین+

 .نشستیم داخل رفتیم کرد باز و ماشین در

 :گفتم

 خبر؟ چه تهران از+

 کجاش؟ از اما ؛.زیاده که خبر_

 داری؟ خبر خونمون از+

 مادرت .زدم سر فاطمه آبجی به اینجا، بیام و فرودگاه سمت برم اینکه از قبل چندساعت.. آره_

 نداری؟ تماس مگه خودت. بودن اونجا همه خواهرخانومت و خواهرت و

 .نباش ارتباط در خونه با بود گفته هم هادی حاج! شده روز ۴۷ حدود.. ستمنتون چندوقت این+

 .فکرشم به روز و شب. شده تنگ خیلی خانومم برای دلم راستش

 چیه؟ تو با مشکلش هادی حاج این_

 .فهمیدی بعدا شاید اما ؛.نیست مهم+



 النا اما صبوری، رانقد ها پرونده هدایت در میکردم خیال من.. عاکف زیاده صبرت خیلی تو_

 .صبوری جوره همه میبینم

 ...میکنن اذیتم دارند هم حاال این، شد عاقبتم که کردم صبر+

 !اصال نمیاد بهت ایه؟ قیافه چه این اینه؟ وضعت و سر چرا_

 قیافم هک اومدم وقتی! بشه کشیده اینجا به کارمون شد باعث که اومد پیش اتفاقات سری یه+

 غییرت مجددا باید رسید خبر هویی یه ها سوژه استقرار محل رسیدم که قعیمو... نبود اینطور

 !بدم چهره

 !جالبه_

 هتل داخل فرستادند آدم من حذف برای حتی که شده جالب انقدر! جالبه چیز همه روزا این+

 !کنن یکسره و کار تا

 حد؟ این تا!! خدا بر پناه_

 .حد این تا. عاصف آره+

 !کنیم تیاطاح باید حسابی پس_

 بر؟خ چه دیگه خب.. بگذریم! چیه داستانش میفهمی بعدا حاال! باشه حواسمون باید خیلی+

 سیدهر خبر نبودی که روز چند این بخوای، و راستش بگم؟ کجا از بگم؟ چی.. زیاده که خبر_

 .زدن همدیگه تار و تیپ به بار سه دو کاظم حاج و هادی حاج

 :گفتم جبتع با عاصف سمت کردم و روم

 چی؟ برای آخه دوباره؟ بازم میگی؟ جدی+

 .بوده پرونده همین سر شنیدم ولی.. نمیدونم_

 ..عجبا+

 !!هاااا میخاره تنش هادی حاج اما_



 یاد هب رو مکان این وَ روز این وَ تاریخ این وَ ثانیه این وَ ساعت این عبدالزهراء، عاصف ببین+

 ساقطش جا همه از میزنه و این کاظم حاج بره، پیش وریهمینط بخواد هادی حاج. باش داشته

 !میکنه

 مطمئنی؟_

 .میفهمی میشه مطرح که دالیلی با بعدا حاال.. آره+

 .نمیکنه بازی رو عنوان،، هیچ به اصال.. هاااا زرنگه خیلی هادی حاج ولی_

 اسوسیج ضد در که کسانی بخصوص. کنیم بازی رو نمیتونیم. همینه ها اطالعاتی ما طبیعت+

 .همین دقیقا هم هادی. نمیزارن جا به خودشون از ردی هیچ وَ هستند نخبه خیلی هستند

 .هستم نخبه منم بگی میخوای یعنی_
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 :گفتم کوتاه مکثی از بعد کردم، نگاش

 ..شیب نخبه میتونی بزنی کار خوب اوقات گاهی و خاکستریت های سلول ونا اگر هم تو.. آره+

 :گفت خندید عاصف

 .فنی سوال یک اِگزوز هاشم قول به_

 .بفرما+

 میشه؟ ختم کجا به بازی این ته_

 هادی؟ حاج و کاظم حاج بازی+

 .آره_



 .میشه روشن حقایق از خیلی ایران بریم بزار. بگم نمیتونم+

 نمیگی؟ منم به حتی_

 :گفتم کشیدم سروصورتم به دستی خاروندم، و سرم کردم، کوتاهی مکث

 کلمه؟ یک فقط+

 .کلمه یک فقط آره_

 اجح باشه زرنگ هرچی هادی اینکه، اونم. کن فکر بهش برو.. سربسته جمله از اینم.. باشه+ 

 ... دیگه ماه یک تا و زرنگتره، ازش کاظم

 چی؟ دیگه ماه یک دیگه؟ ماه یک_

 مینه برای.. بگم بسته سر شد قرار چون. نده ادامه و بحث. بریم کن روشن. بگم نمیتونم+

 .بنداز کار به و خاکستریت های سلول میگم که هست

 ؟...چی دیگه ماه یک بگو خدا تورو_

 !میگرده بر ها ورق از خیلی+

 دور جایی یه رفتیم کرد نروش و ماشین.. نکرد اصرار نمیگم این از بیشتر دید وقتی هم عاصف

 :گفتم... کرد پارک کناری یه. فرودگاه از تر

 ایتهد مسیر در آینده روز دو یکی طی یا امروز ممکنه. باشه حواست خیلی باید جان، عاصف+

 .بیفته زیادی اتفاقات پرونده این

 .چشم_

 یالملل بین عاداب باشه دقیق و درست اگر که رسیدم ایران داخل در مهمی های سرنخ به من+

 .میکنی هنگ احتماال میگم بهت چیزی یه! داره رو مهمی

 چی؟_

 .نیومده زیارت برای اصال عزتی افشین+



 یکنه،م تعجب و میشنوه و عزیزش بد خبر هویی یه انگار که آدمی عین. موند باز دهنش عاصف

 :گفت.. میکنه نگاه من به تعحب با داره دیدم

 مده؟نیو زیارت برای چییی؟ _

 .نیومده زیارت برای..بله+

 رو سری کلی به وَ محرمانه اطالعات چندبار چی؟ میکرد فرار اگر این خب.. الخالق جلل_

 .متخاصم های سرویس به داده

 .میداد رخ ای هسته صنعت در ای فاجعه چه نمیگرفتیم و جلوش اگر کن حساب تو+

 بودید؟ کرده بینی پیش شما_

 .بودیم کرده رو روزهایی چنین بینی پیش نفره سه کمیته در. بله+

 .هستند کسانی چه کمیتتون این نفهمیدیم ما آخر_

 .بفهمی نیست هم قرار+

 :گفت خندید

 کجاست؟ نسترن کجاست؟ افشین دکتر اینجاییم؟ چی برای اآلن حاال. قبول باشه_

 .آمریکا سفارت+

 من؟ جان_

 !کن باور+

 .پیمونی و پره پروند عجب! به به_

 .میرن عراق از آینده چندروز احتماال اینا باشه، بایدحواسمون+

 کجا؟_

 .آمریکا درصد ۲۲ احتمال به+



 .هستند اونجا االن همین برای پس! شد بازی چه! جووووون_

. بودن بستانعر سفارت در آمریکا، سفارت برن اینکه از قبل دقیقا قبل، چندساعت... درسته بله+

 .بود منتظر باید. داریم هم ای رسانه جنجال بعد به این از ما

 .کنیم چیکار باید االن+

 اصفع به کردند جابجا رو عزتی افشین و توسلی نسترن که ماشینی چهارتا اون مشخصات

 ربستانع سفارت از و یاسر گرفتم تصمیم اینکه اونم رسید، ذهنم به چیزی یه مابین این. دادم

 اصفع به میگرفتم شماره داشتم که همینطور.. زدم زنگ بهش امن خط یک با فورا. کنم دورش

 :گفتم

 .«کنم قطع باید ۱۷ از بعد. بشمُر ثانیه ۱۷ تا شد شروع صحبتم وقتی»

 :گفتم.. داد جواب خورد بوق دوتا.. گرفتم یاسرو شماره

 فرودگاه سمت به برو. برادر سالم..** اثنین رؤیتهم بمجرد أربیل مطار إلى انتقل.. اخی مرحبا»

 .«بده خبر بهم ها سوژه شدن رویت محض به. اربیل

 :گفت

 .«میدم انجام شمارو دستور حتما... أمرک سأفعل اهلل، شاء إن»

 :گفت داد که جواب.. گرفتم تماس یاسر خواهرِ با تماس، اون از بعد

 .«بگید و امرتون بفرمایید. سالم. *کالم تعال... مرحبا»

 :گفتم

.. تهارؤی بمجرد عنها واإلبالغ السلیمانیة مطار إلى والذهاب هناک ترکها یرجى أخت، یا اًمرحب»

 ویتر محض به وَ سلیمانیه فرودگاه سمت برو کن، ترک اونجارو لطفا.. خواهر علیکم سالم**

 .«بده گزارش وَ خبر من به سوژه دوتا اون شدن

 «.شاءاهلل ان»



 .«بگیرم ازت تا باش داشته خودت همراه به هم رو خودکار اون... ألخذه معک القلم هذا خذ»

 :گفتم عاصف به کردم، قطع

 مهم فرودگاه دو داخل در رو مهمه مهر دوتا اآلن تا من. میگم چی ببین کن گوش خوب+

 .بغداد وَ نجف وَ بصره فرودگاه مونه می. اربیل فرودگاه وَ سلیمانیه فرودگاه. کاشتم

 اجی؟ح برم باید کجا من_

 فرودگاه. .کنارشیم االن که بده قراره پوشش تحت رو فرودگاه همین تو بنظرم.. میگم بهت االن+

 تموم خواممی..بهتره باشی من نزدیک تو. بصره سمت بره میکنم صحبت عبدالستار با. نجف

. تهس جمع خیالم باشه دستت نجف فرودگاه. باشه عواملمون وَ ما پوشش تحت ها فرودگاه

 گاهفرود اون از ممکنه قوی خیلی احتمال به چون.. میگیرم تحویل خودم هم رو بغداد هفرودگا

 .بهتره بمونم موقعیت اون در خودم پس کنند، پرواز

 .سوال یه اما ؛گفتید شما که فرودگاهی همین به میرم من پس! چشم_

 .بپرس+

 یتگ از اینکه بدون وَ ویژه رطو به میارن که بیرون از اینارو که داره وجود امکان این بنظرت_

 هواپیما؟ کان پله لب ببرنشون مستقیم ماشین با کنند، ردشون
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 :گفتم

 چهب.. نباش نگران ولی .بریم پیش میتونیم اندازه همین به ما چون.. نیست ای چاره اما ؛.ممکنه+

 امور به و میکنن رصد هم رو عراق پروازهای تموم سیستم لیست ایران داخل در ما های

 .دارند دسترسی



 برسن؟ ممکنه کِی اینا بنظرت! بسیارعالی_

 اونم که داریم بغداد خاک در واقع آمریکا سفارت در عامل یک ما.. نیست مشخص هیچچی+

 پیش و مقابل سرویس حرکت بعد به اآلن از نمیتونیم طرفی از. عراق از خارج ماموریت رفته

 .کنه تغییر چیز همه ۲۷ دقیقه ممکنه. کنیم بینی

 .ببر خودت با و ماشین این شما.. فرودگاه همین داخل میرم من پس_

 .بغداد سمت میرم تاکسی یه با منم! بهتره باشه خودت پیش ماشین این اما ؛.برو آره+

 :گفتم عاصف به ندم،بب و ماشین در خواستم شدم پیاده

 به راگ.. بوده کجا به ببین کن رصد و اخیر ساعت سه پروازهای حتما فرودگاه داخل رفتی+

 ..بده خبر بهم داشتند، پرواز قطر یا آمریکا

 .حتما بله_

 .یاعلی.. باش خودت مواظب+

 وندمشکش فرودگاه از. گرفتم عبدالستارو شماره.. ایستادم ای گوشه رفتم شدم جدا عاصف از

 و ترننس عکس احوالپرسی و سالم مختصر از بعد! دیدیم همدیگرو خیابون داخل اومد .بیرون

 :گفتم دادم نشون بهش رو عزتی افشین

 دینال لیس أنه أخبرک أن أرید الحشدالشعبی، مجاهدة یا الستار عبد یا أقول، ما جیدًا، اسمع+

 .وقت أی فی ذلک یحدث أن ویمکن الفرص، من الکثیر

 وقت زیاد ما.. حشدالشعبی مجاهد ای عبدالستار بگم میخوام چی ببین کن گوش خوب*

 .بیفته اتفاقاتی سری یه لحظه هر ممکنه.. نداریم

 :گفت

 شیعیال الشعب أجل من بحیاتی أضحی لکننی العراق، من سنی أننی رغم إیران، فی جندی أنا_

 .قیادتک تحت و ؛.خدمتک فی أنا. إیران فی



 ستم،ه سنت اهل اینکه با و هستم ایران سرباز اما هستم عراقی کرد سنت اهل یک چه گرا من*

 .بفرمایید.. شما امر تحت و درخدمتم من. میکنم ایران شیعه مردم فدای را جانم اما

 :گفتم.. کردم عشق کلی حرفش این با

 ..کنه حفظت خدا... یحفظک اهلل+ 

 :گفتم بهش دادم ادامه بعد

 یمکن مإلیک أظهرتهما اللتان الصورتان هاتان. البصرة مطار إلى وتذهب السیارة تأخذ نتأ اآلن+ 

 له وراًص التقط رأیته، وکلما المغادرة، بمکان اعتن.. لحظة أی فی البعض بعضکم مع تأتی أن

 بةالمصاح المرأة واسم الزاتی أفشین هو الرجل هذا اسم فکرة علی.. بنفسی آخذه أن وأخبرنی

 ..توسلی نستران هو له

 لمح و گِیت به حواست..بصره فرودگاه سمت میری وَ میگیری ماشین فوری اآلن همین** 

 برخ بهم بعدشم بگیر عکس و فیلم ازشون شدند رویت برات ها سوژه هروقت.. باشه خروج

 به هک هم زنی اون اسم و هست عزتی افشین مرد اون اسم ضمنا. برسونم تو به و خودم تا بده

 .توسلی نسترن هست اهشهمر

.. دمدا بهش عملیاتمون از مرحله این برای و جدیدم تماس شماره کردم توجیهش اینکه از بعد

 هم از بعدش وَ جیبش داخل گذاشتم همراه تلفن یک با و امن خط یک شدن، جدا موقع

 .کردیم خداحافظی

 از یلیخ. شد اربعین روز کهاین تا بودم مستقر اونجا روزی چند.. بغداد فرودگاه سمت رفتم من

 و واعظ و مداح و امنیتی و مدار سیاست از میدیدم، فرودگاه در رو ایران نظام های شخصیت

 .کنند شرکت حسینی اربعین در تا کربال بودن اومده همه و همه... و عوام

 قعرا در که روزی چند اون. بودم خسته العاده فوق.. بود عراق وقت به ظهر از بعد ۱ ساعت

 و رنب فرودگاه کدوم از هست ممکن ها سوژه اینکه آمار طرفی از... میخوابیدم سختی به بودم

 .کردم بندی اولویت و کردم مشخص



. بود زده نقاب بودو چادری.. زن یک به خورد چشمم اینکه تا بود گذشته عصر ۱ از ساعت

.. مبود گرفته شدیدی درد چشم.. میزدم چرت فقط یا نخوابیدم انصافا روز سه اون طی منم

 های سیگنال انایر از وقتی باشی، داشته رفتن لو استرس وقتی. میشه آره میشه؟ مگه بگید شاید

 رو اه این اما! باشی بیدار شده که هم موندنت زنده برای مجبوری بشه، ارسال برات مشکوک

 !!!!بعضیا بودن داده قرار منگنه در منو انقدر چرا که میفهمید بعدا

 رفتن راه میکردم، کنترلش اما بود خواب مست چشام و بودم بیداری و خواب بین که نطورهمی

 .کرد جلب خودش به منو نظر خییییلی زن، اون های

 منم ودگاه،فر مسئولین از یکی سمت میره داره دیدم. دنبالش رفتم محسوس نا طور به شدم بلند

 قتد صداش به شدم، رد پشتش از پرسیدن، به کرد شروع ایستاد وقتی .سمت همون رفتم

 .کردم

 اهفرودگ مسئول اون وَ چادری زن اون به و ایستادم گوشه یه رفتم... بود آشنا خیلی زن اون

 دار ابنق خانوم اون. کردم دقت زن اون صدای به کردم تیز و گوشام نبینن، منو تا کردم پشت

 کشته هنکن بود؟ کجا عزتی ندکترافشی پس... تنها اما ؛توسلی نسترن جز نبود کسی هیچ

 .وااااای!!! بودنش؟

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 

 [۷۲.۴۷.۴۲ ۹۹:۹۱] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 شش_و_نود_و_صد_قسمت#

 چشمام نزدیک ات و داشتم که پشمی کاله. گرفتم قلب تپش بدجور تنهاست نسترن فهمیدم وقتی

 .چشام به زدم آفتابی عینک یه و پایین کشیدم



. ردمک نگاش برگشتم میشه، دور محل اون از داره انگار و نمیاد صدا دیگه کردم احساس وقتی

 .بود نسترن عین صداش تُن بخصوص هاش، شونه ،بدنش آناتومی رفتنش، راه نوع

 به عنیی ؛.نکنم اطمینان خودمم یقینیات به وقت هیچ بودم گرفته یاد اطالعاتی کار در من اما

 نیتی،ام کار در کال. میکردم شک بازم همونه، صد در صد میدونستم و میکردم یقین که مواردی

 .بودم شکاک کارم در من هستند شکاک شخصیشون زندگی در که مردهایی عین اول روز از

 یه بودم ینا دنبال.. باشه توسلی نسترن میدادم احتمال که زنی اون دنبال بیفتم راه دادم ترجیح

 شلوغ ودگاهفر اما بشم نزدیک بهش شده که هرطوری بتونم تا بیارم، گیر چادر یه با زنانه کفش

 .بود بسته دستم و کرد کاری نمیشد بود

. بهش مبسپر کارو تا داشتم نیاز بود هتل در که الشهید بنت همون یاسر خواهرِ به اینجا چقدر

 بخاطر.. نشست صندلی روی جایی یه رفت دیدم هست نسترن میدادم احتمال که زنی اون

 جای دائم. گرفتمش نظر زیر خوب اما بشینم برا و دور اون برم که نبود جا فرودگاه شلوغی

 ترننس از و روم که وقتایی حتی. نکنه شک بهم کسی تا میزدم قدم و میکردم عوض و خودم

 شتپ افراد وَ بود روبروم که فرودگاه بزرگ های شیشه درون از میکردم سعی میگردوندم، بر

 .نشه غیب وقت یه که بگیرمش نظر زیر میداد نشون و سرم

 یکردم،م فکری باید .نشد خبری اما بدن، بهم دارند خبری اگر که دادم پیام ها بچه تک تک به

 اومدن ینافش و نسترن وقت یه اگر که نشم فرعیات درگیر وَ کنم، رهاش نیست نسترن اگر تا

 .نشم غافل ازشون

 تر فطر اون صندلی چهارتا دیدم که بود گذشته عواملمون و نیروها به من پیام از ساعتی یک

 طبیعی زچی همه تا شدم موبایلم با رفتن وَر مشغول. نشستم رفتم فوری.. شده خالی نسترن از

 .باشه

 دقت و کردم تیز و گوشم. میخوره گوشم به زن اون صدای دیدم.. عصربود نیم و ۱ ساعت

 :میگه شنیدم... میگه چی ببینم کردم



 باباجان ..باشه.. نکن کارو این اصال نه نه نه.. رسیدم من آره پس؟ کجایید.. دکتر خوبی.. سالم»

.. من با اون. نکن بحث ویلیام با اصال تو. میکنم درستش خودم باشههه... عه... کم یه کن گوش

 مهه هم اینجا آره خوبه؟ چیز همه.. اوکی میرسید؟ کِی.. نباش نگران.. باشه.. میکنم درستش

 .«ویلیام به بده رو گوشی... عزیزم میبنمت. نکن بحث باهاشون فقط تو. بیاید باشه! خوبه چیز

 .هست توسلی نسترن زن این بود شده ثابت یقین و قطع طور به برام دیگه

 .فقط مبنویس خالصه طور به و بود خارجی که شخصی اون وَ نسترن مکالمه ترجمه متن بزارید

 :میگفت نسترن

. یدند الکی های وعده بهش انقدر.. کنم راضیش من تا کشید طول دوساعت.. ندید گیر بهش»

 .«منتظرتونم.. کنید نرمال چیزو همه کم یه .نکنید بحث باهاش ویلیام خب خیل

 تونستم ردمک نزدیک بهش و خودم وقتی... ببینم و زن اون دستای طرفندی یک با گرفتم تصمیم

 .شد تر کامل یقینم بار این.. کنم دقت انگشتاش اسکلت حالت و بندی استخون به

 رودگاهف رسید بعد، نیم و ساعت یک. بغداد فرودگاه سمت بیاد فورا تا دادم پیام عاصف به

 :گفتم بهش رسید وقتی.. بغداد

 اومدی؟ زود انقدر چطور+

 .سمتت اومدم موتور با.. شدم بیخیال و ماشین_

 .کردی کاری خوب+

 :گفتم عاصف به.. کردم کنترل و اطرفم

 بیاد؟ جا حالت تا بشنوی مهم خبر یه داری دوست+

 .حاجی آره_

 شسته؟ن کی صندلی سومین جلو از وسط، ردیف صندلی.. کن نگاه میگم که صندلی به دقیقا+



 از کمتر نگاه یه با بعدش کرد، کنترل و برش دورو کمی اول طبیعی و عادی خیلی عاصف

 :گفت ای ثانیه صدم

 چطور؟.. نشسته زن یه_

 کیه؟ نظرت به+

 :گفت کرد، ای ثانیه دو مکث

 نسترن؟.. نمیشه باورم_

 .میکنی استفاده خوب خاکستریت های سلول از داری هک معلومه.. آفرین+

 کجاست؟ پس عزتی افشین دکتر.. میکنه چیکار اینجا این_

 .برسن دیگه که االناست.. فرودگاه راه تو+

 .زده نقاب و شده مومن چقدر این_

 هم؟ تو میکنی مسخره. بابا فیلمشه+

 :گفت خندید

 .شرمنده_

 کجاست؟ حواست. .باتوام عاصف.. عاصف.. عاصف+

 چیشده؟ حاجی جانم_

 .سمت این بریم بیا برگردون و روت+

 :گفتم عاصف به. ایستادیم ای گوشه یه رفتیم فوری

 !داخل اومده عزتی افشین کن، نگاه و چپت سمت عاصف+

 رد،ک رو و زیر و سالن کل ثانیه دو در چشمش با چپ، سمت برگردوند و سرش کمی عاصف

 :گفت... تیعز به خورد چشمش



 .میکنن اسکورتش دارن احتماال هستند سرش پشت که هم دوتایی اون... دیدم آره_

 ای؟ آماده+

 دیگه؟ سمت یه برم.. حاجی آره_

 .کن فعال عینکتم روی دوربین... برو+

 .خورد زنگ موبایلم بره خواست که عاصف

 .«نرو صبرکن،» گفتم عاصف به

 لو،ا گفتم وقتی.. دادم جواب و تلفن فورا... هست ایران از شماره دیدم کردم صفحه به نگاه

 .بشنوم لحظه اون نداشتم توقع که شنیدم رو صدایی
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 :گفتم

 .بفرمایید.. سالم الو+

 باهم که نداریم وقت اصال چون بگم میخوام چی کن گوش خوب ..هستم هادی عاکف، سالم_

 !کنیم صحبت زیاد دیگه

 .درخدمتم. حاجی جانم+

 .کنید ترک رو فرودگاه فورا_

 ...من االن آقا چیییی؟+

 :گفت کرد قطع و حرفم



 از رت پایین خیابون دوتا برید! عاصف هم تو؛ هم.. کن ترک رو فرودگاه فورا گفتم بهت_

 .هست ما عامل منتظرتونه، مشکی وَنِ یه خیابون سر فرودگاه،

 نظر رزی رو توسلی نسترن وَ ناشناس مرد دوتا اون و عزتی افشین دکتر که همینطور عاصف

 هشب چشم با.. هست خط پشت کی که بهم زد اشاره چشماش با و کرد نگام لحظه یه داشت،

 .نیست چیزی زدم اشاره

 :گفتم هادی حاج به

 میگردونی؟ بر منو داری هستم، ویهمعاه خیم قدمیِ دو من حاجی+

 :گفت باالتر برد و صداش

 نجونتو.. کن ترک رو فرودگاه عاصف با فورا میدم اخطار دارم بهت! دستوره یه این عاکف_

 برید چاک به بزیند! رو لعنتی فرودگاه اون کن رها! نکن بحث من با! رفته لو چهرت.. خطره در

 !برید سوخت نباید!! بیرون

 :گفتم! بود عجیب برام نگرانی این و نلح این

 !میام بر خودم پس از من! حاجی+

 :گفت باالتر برد و صداش

 .کنید ترک رو فرودگاه فورا! دستور یه این گفتم...نکن خریت عاکف_

 :گفت داد ادامه هادی حاج.. نگفتم چیزی

 برخ دارم عراق در من که مستقیمی منبع رسیده؛ ضدجاسوسی بخش به مرزی برون از خبر_

 الییب سرتون و بیفتید حریف سرویس دام در ممکنه لحظه هر.. جان پسر بفهم! داده رو مهمی

 .کنید رها رو ها سوژه. کنید ترک رو فرودگاه فورا ..بیاد

 که یخبر این با داشتم؛ نظر زیر رو جا همه چشمام با.. کردم قطع و تلفن کردم، کوتاهی مکث

 و خواب که میکردم خطر احساس جوری رسید، بهم ایران از امن تماس و سفید خط یک از

 .داشتم شک فرودگاهه هم به.. بود گرفته چشمام از



 :گفت عاصف

 ریختی؟ هم به چرا دادی؟ لفتش انقدر چرا بوده، کی_

 رکت رو فرودگاه فورا باید داده خبر هادی حاج.. میگم چی کن گوش خوب فقط.. نیست مهم+

 .کنیم

 شده؟ چی باز! بیخیال آقا_

 همرات؟ داری چی+

 ات،مشخص فالن با منتظرته زن یک فرودگاه داخل گفتند بهم اومدم می داشتم که ایران از_

 .میده اسلحه بهت

 چیه؟ میزات چیز داری؟ چی حاال+

 !پریاس یه با میکُشه، بالفاصله و میکنه خشکش و طرف که باال ولتاژ شوکر داد، اسلحه_

 وکرش با بزنه، آسیب بهت میخواد کردی احساس یا سمتت، اومد کی هر.. شو لحمس عاصف+

 !بندازش بزن

 !کرده فرق بازی پس_

 تهگف بهمون! کرده فرق هم حسابی. کرده فرق بازی آره؛ ...رسیده ایران از که خبری این با+

 .نمیکنم ترک من اما کن؛ ترک رو فرودگاه

 .نشه داستان باز_

 اگر.. بده انجام رو میگم بهت من که کاری هم تو... میرم و خط این ته تا نم.. نیست مهم+

 بهت مه چی هر.. میدم جواب من باشیم، جوابگو بخوایم ایران در شد باعث که افتاد هم اتفاقی

 العیاط من دادید ایشون به که هم خبری از. امر تحت منم وَ بود ایشون تیم سر بگو گفتند

 ..ندارم

 .آقا چشم_



 کنیم؟ شروع+

 !کنیم شروع.. اهلل بسم_

 نظر زیر رو عزتی افشین فقط. نشستم صندلی روی دیگه ای گوشه یه رفتم منم رفت، عاصف

 گیت تسم رفتن مرد دوتا اون وَ عزتی افشین رسید، مقرر موعد وقتی بعد ساعت نیم. گرفتم

 رایب سفید خط یه با.. ستکجا مقصد نمیدونستیم هنوز ما.. عراق از خروج و شدن آماده برای

 :فرستادم پیام عاصف

 که اشهب خودت به حواست موال جان. تر پایین بکش کالهتم.. بگیر قرار سوژه سر پشت برو»

 !«نخوری خط

 شدم لغاف نسترن از ای چندلحظه من. کجاست به عزتی پرواز فهمید که جایی تا رفت عاصف

 نگران دش باعث هادی تماس! بشه مستقر سرش پشت دقیق عاصف تا بود عزتی به حواسم و

 .بیاد بالیی سرش نکنه که بشم عاصف

 رفت ودب شده آب انگار اصال.. نیست دیدم گشتم و دوروبرم هرچی...افتادم نسترن یاد هویی یه

 عزتی هب حواسم و میدادم پیام عاصف به داشتم که ای ثانیه چند فهمیدم لحظه همون. زمین زیر

 بیرون اومدم !نبود نسترن از خبری اما گشتم و سالن تموم شدم بلند فورا !دش غیب نسترن بود،

 .زدم گزن عاصف به. نداشت وجود االن تا توسلی نسترن انگار اما گشتم جاهارو تموم فرودگاه

 :داد جواب

 .حاجی جانم_

 !!نسترن... عاصف+

 ؟ افتاده اتفاقی میزنی؟ نفس نفس چرا_

 !زده غیبش نسترن عاصف+

 میشه؟ مگه چی؟ یعنی_

 میفهمی؟!! شده فعال.. نداریم میشه مگه+



 نمیتونم دیگه من.. هواپیما سمت میرن دارن همراهانش و سوژه. شده تموم اینجا کارم من_

 بدم؟ دست بهت میخوای.. بشم نزدیک این از بیشتر

 پرواز مقصد بگو بهم اول میگم، چی ببین کن گوش خوب فقط. نیا من سمت اصال نه،+

 کجاست؟

 .واشنگتن_

. من ککم بیا بکش افشین از دست جان عاصف. آمریکا میرن اینها. بود درست حدسمون پس+

 .کنیم پیداش رو خبیثه این باید

 .فرودگاه کردن رو و زیر میکنم شروع االن. حاجی چشم_

 خارج رننست بدون لعنتی فرودگاه این از تو و من اما میکنی، چیکار نمیدونم من عاصف+

. نک عجله فقط سیدالشهداء جدت جان تورو اهلل، سالم زهراه فاطم مادرت جان تورو. نمیشیم

 .تمام
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 فعاص و من گشتن، موقع مرحله دو در.. گشتم رو فرودگاه کل رفتم... کردم قطع رو گوشی

 گشتم نسترن دنبال جت عین رو دقیقه ۴۷ شاید.. نمیکردیم توجه دیگه هم به اما رسیدیم، هم به

 متس پای شدت به.. میکشت منو داشت پاهام درد. افتادم زدن نفس نفس به. نبود خبری اما

.. ردک ریزی خون مجددا دار، و گیر اون وسط.. میکرد اذیتم سگ اون گرفتن گاز از بعد راستم

 نسترن کردممی خدا خدا فقط.. بشه خالی دلم تا فرودگاه شیشه توی میرفتم سر با خواستمی دلم

 .کنم پیداش و



 ازهت نفسی تا زمین روی نشستم داد که جواب.. عاصف به زدم زنگ... رسید ذهنم به چیزی یه

 :گفتم بهش.. کنم

 میشنوی؟ جان عاصف+

 .بگو.. جان عاکف آره_

 داد، بهمون ایران از هادی حاج که خبری اون طبق داره مالاحت... دارم شک من عاصف+

.. بدن و ترتیبمون خلوت، جای بکِشونن بودن نسترن دنبال سناریوی با رو ما میخوان کفتارها

 !کن فرار مهلکه از فورا بعدشم بزنش، سمتت اومد هرکسی

 .باشید خودتون مواظب هم شما.. حتما. حاجی چشم_

 گرفتم یمتصم! رسید ذهنم به چیزی یه. بود بسته دستم واقعا! فرودگاه در نداشتیم عاملی هیچ

 تا وربیند اتاق ببرن و من شده گم دخترم اینکه بهانه به وَ فرودگاه مسئولین از یکی سمت برم

 !بگردم نسترن دنبال ها فیلم در اما بوده، کی دخترم مثال بدم نشون بهشون

 داد توردس فرودگاه امنیتی مسئولین از یکی و شدم بیندور اتاق وارد بود نحوی هر به خالصه

 قایقید اون فیلم دوربین، اتاق مسئولین از یکی... کنن چک منو نظر مورد های دوربین فورا تا

 یها بچه دختر که دقایقی اون فیلم چندلحظه هر! سیستم روی آورد رو بوده نظرم مورد که

 !«نه میگفتم منم هست؟ این» میگفت میداد نشونم میشدن رویت خردسال

 یقتحق کردن پیدا دنبال منم! نداشت وجود اصال که بود ای بچه دختر کردن پیدا دنبال اون

 !توسلی نسترن یعنی بودم، ماجرا

 من حظهل یک که تایمی اون در نسترن دیدم کردیم، بررسی هاروفیلم که دقایقی از بعد خالصه

 سرویس سمت میره میشه بلند میدادم، پیام عاصف به داشتم و شدم عزتی افشین خروج مشغول

 فرودگاه از نبیرو میره عجله با بیرون میاد سرویس از اینکه از بعد. بیرون میاد بعدشم بهداشتی

 .پارکینگ سمت به

 :داد جواب خورد بوق چندتا.. زدم زنگ عاصف به فورا

 .حاجی جانم_



 سترنن اما میبینم دارم و پارکینگ ربیندو االن.. فرودگاه پارکینگ سمت برو فورا عاصف+

 .سلیته اون هست گوری کدوم ببین دنبالش بگرد برو.. نمیشه روئیت

 !دارم برات مهم خبر یه حاجی_

 رتخب مطلب اصل سر برو صاف بچینی، مقدمه که این بدون! نکن بازی من روان با عاصف+

 !بگو و

 ...... حاجی_

 افتاده؟ فاقیات.. میشه وصل و قطع صدات عاصف+

 ..........و من صدای جان عاکف_

 !اه! دیگه بایست جا یه المصب...  عاصف... الووو+

 ..حاجی الو_

 ..بگو فورا... بزن حرف+

 ....نسترن_

 :گفتم... نشست پیشونیم روی سردی عرق... بودم گرفته قلب تپش

 داری؟ و من صدای عاصف+

 .دارم و صدات االن.. عاکف آقا آره_

 .المصب میگی چی ببینم بکن جون+

 .منه پیش نسترن.. نباش نگران حاجی_

 !شنیدم درست ببینم بگو دیگه بار یه چییییی؟+

 !زدی زنگ خودت که بزنم زنگ بهت اآلن خواستم. منه پیش نسترن_

 :گفتم کشیدم، راحتی نفس



 .حاللت شیرمادرت+

 ختبدب منه زنونه، آمدهای و رفت محل تسم برو کن سرت چادر میگی بهم االن گفتم بخدا_

 یه مثل مبر خودم دستورت، این رسیدن از قبل تا بهتره.. بیارم گیر برم کجا از چادر گفتم هم

 .کنم پیداش آدمه بچ

 :گفتم خندیدم

 .خیلییییی.. پسر خوبی خیلی تو.. لعنتی+

 نمیای؟_

 کجاست؟. میام دارم+

 سوراخ زنمب تا بکنه اضافی غلط یه منتظرم.. نشستم بعق صندلی منم نشسته، فرمون پشت_

 .کنم سوراخش

 .باشه دستاش به حواست عاصف+

 به پشمچ دست فرمون، به و راستش دست.. بستم پالستیکی دستبند با محکم و دستاش_

 دست یاب فوری لطفا فقط. بده انجام نمیتونه غلطی هیچ.. جمع خیالت. سرش باالی دستگیره

 !تنهام

 خودت؟ دوروبر نمیکنی احساس رخط+

 .آقاعاکف نه_

. بیرون مبزنی فورا تا سمتت میام دارم من.. بمونیم فرودگاه داخل زیاد نیست صالح به عاصف+

 .کنم پیدات دقیق تا کن روشن ساعتتم اس پی جی. باش داشته و من هوای

 طور ینهم برای که بود امنیتی ساعت مخصوص بود عاصف ساعت روی که اسی پی جی

 .رسیمب هم به و کنیم پیدا و هم موقعیت تا بود نیروها ما دست در و بود شده تهیه ها عملیات



 خودم وشکم عین فورا.. کنم پیدا تونستم و عاصف دقیق موقعیت بیرون، رفتم دوربین اتاق از

 دست از و عاصف موقعیت شبکه، اختالل بخاطر کار وسط.. فرودگاه پارکینگ سمت رسوندم و

 :گفتم بهش زدم زنگ.. دادم

 کجایی؟+

 .میبینی مشکی "آر ایکس جی" لندکوروز یه.. جلو بیا و همین.. میبینمت دارم_

 .دیدمت آها! شده قطع لعنتی این چرا نمیدونم!! کنم پیدات بزار وایسا+

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 .گرفتم نظر زیر رو جا همه. کردم کنترل و بَرَم و دور اول دیدم، و ماشین وقتی

 که دممیکر برخورد امنیتی مسائل با وسواسانه انقدر. دادم قرار مدنظر رو امنیتی جوانب تمام

 .بگم بزارید اما نه، یا هست درست جمله این نمیدونم. داشتم شک هم عاصف به حتی

 بردار وخیش امنیتی کار که اینه دلیلشم... میکنم اطمینان کسی به سخت و هستم زُمختی آدم من

 .نداری توقع که کسانی از حتی .کنند خالی و پات زیر ممکنه لحظه هر و نیست

 و سترنن دستگیری برای عراق کشور در فرودگاه پارکینگ به مربوط اتفاقات مثل شرایطی در

 شهیدمم رپد اگر حتی که داشتم شک انقدر پارکینگ، سمت به رفتن برای من با عاصف تماس

 ونچ.. میکردم شک پدرمم به من بده انجام و کار فالن میگفت و بیرون اومد می قبر داخل از

 .نمیکنم اطمینان احدی به امنیتی کار در



 سپ دیگه داشتم، شک کاظم حاج به من حتی وَ  داشت، وجود باگ پرونده این در که جایی از

 :رسید ذهنم به فرضیه دوتا. داشت و خودش جای عاصف

 تنخواس سوری تماس این با و شده دستگیر دشمن سرویس عوامل و نسترن توسط عاصف»

 .«کنن تمام و نورالعباس هتل تمام نیمه کار تا خودشون سمت بکشونن و من

 حتی.« اشهب عاصف میتونه پرونده باگ» که بود این بود سخت برام پذیرشش که دوم فرضیه وَ

 نینچ اطالعاتی و امنیتی کار در راستش اما ؛بود کننده اذیت برام موضوع این به کردن فکر

 ...بگذریم.. نکنید جبتع پس هست، زیاد مواردی

. کاپشنم جیب داخل گذاشتم بعدش و دستم گرفتم آروم و اسلحم کردم، پایش و اطرافم

 اومد، یشپ اتفاقی که درصورتی تا ماشه روی بردم و دستم بود جیبم داخل اسلحه که همینطور

 .کنم سوراخش سوراخ و نفر اون بزنم

 اطرافم از که هایی آدم به.. بیفته اتفاقی میدادم احتمال لحظه هر.. شدم رد ها آدم بعضی بین از

.. یدیرس: »گفت عاصف گوشم، روی و بود دستم موبایلم که همینطور. داشتم شک میشدن رد

 .«نظر مورد ماشین به میرسی بیای دیگه چندقدم

 درب کنار نرفتم رسیدم، وقتی! داشتممی بر گام خودرو سمت به شمرده_شمرده و آهسته

 !کنم رلکنت رو اتوموبیل داخل تا ایستادم ماشین کاپوت نزدیک خودرو روبروی فتمر.. خودرو

 درب نارک رفتم آروم نیست دام فهمیدم وقتی. نیست دام و هستند نسترن با عاصف واقعا دیدم

 زدم ور دکمه نشستم وقتی... نشستم جلو صندلی روی فورا کردم باز درو و ایستادم ماشین

 .کرد وحشت دید منو وقتی نسترن.. دمکر قفل و ماشین درب

 از و نقابش انداختم، نسترن به نگاهی کردم، قفل و در نشستم که همین نکردم، معطل منم

 :تمگف بهش.. دهنش به زدم محکم دونه یه کردم مشت و دستم خودشه، دیدم باال زدم صورتش

 بری؟ در میتونی کردی خیال. آشغال+

 پاک و دهنش گرفتم دستمال چندبرگ بود بسته دستاش چون. .میاد خون لبش از داره دیدم

 :گفت درد با.. کرد نگام برداشتم، وصورتم سرو از رو مصنوعی ریش و سر موی.. کردم



 پاساژ؟ بودید اومده که نیستی همونی شوهر تو_

 :گفتم خندیدم

 مهمسر. بود همکارم زن اون گرفتی؟ یاد انگلیس ولوم مرکز اون داخل چی پس بدبخت،. هه+

 کسانی عین شده عاقبتش وَ هست، بیماری بستر در اآلن تو امثال خیانت بخاطر همسرم. نبود

 .هستند مرگ منتظر لحظه هر که

 از وَ  نده ادامه یعنی که ؛.برادر یه عین.. کردم حس هام شونه روی و عاصف دست هویی یه

 .نگو چیزی همسرت مرگ

 :گفتم نسترن به

 .«میکنم دمتآ ایران، میبرمت»

 :گفتم عاصف به

 .بده رو اصلی دستبند+

 بعدش کردم، ارهپ توسلی نسترن دستان از رو پالستیکی دستبند آوردم در جیبم از بُرُ موکت تیغ

 .بستم پشت از و دستاش و زدم رو اصلی دستبند

 انداخت پنجه نسترن، صورت به زد و نقاب دوباره بعدش زد، بند چشم چشماش به عاصف

 و صندلی دوتا بین از و نسترن قدرت تمام با کرد قفل دستش دور گرفت محکم و ادرشچ

 کشید سختی به رو نسترن عاصف وقتی.. خودش کنار عقب صندلی سمت کشید کنسول روی

 :گفت بهش عقب صندلی روی

 وقت یه اما ،بکنی نمیتونی اضافی حرکت کوچیکترین. ماشین کف ببر و سرت نسترن، خانوم»

 .«میکنم تموم و کارت دستام همین با بندازی، جفتگ یبخوا

 راحت سنف یه دیگه حاال.. شدیم خارج فرودگاه از بالفاصله فرمون، پشت نشستم رفتم فورا

 روجخ خبر نمیکنم احساس خطری دیدم وقتی خلوت، مکان یک سمت رفتیم.. بودم کشیده



 رد عواملمون به ایران داخل های هبچ تا ایران داخل برای کردم کد آمریکارو سمت به افشین

 .بگیرن نظر زیر و اون تا بدن خبر آمریکا

 به اما ؛کردمن اعالم دیگه رو توسلی نسترن دستگیری میخونید، ادامه در حاال که بنابرمالحظاتی

 :نوشتم باشن، سرگردان که طوری و سربسته ایران داخل برای رمز صورت

 «اهی؟نمیخو مهمان گستران ساتی و سور بساط/  فتاده ما صید به آخر روزگار پای تیز غزال»

 :فرستادند رمز بعد چنددقیقه

 «خطر و است آتش که چون دگر، راه به مرو/  شوی بخیر عاقبت علی سمت به بیا»

 ونچ! بود خطرناک هم طرفی از. بود ترافیک خیلی. نجف فرودگاه سمت برم باید فهمیدم

 همیدهف دشمن سرویس عوامل وَ بیفته بدی اتفاقات لحظه هر بود ممکن وَ  بود، ما همراه نسترن

 .بودیم اتفاقی هرگونه آماده باشن،
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 کنند، اره بودم کرده واگذار بهشون که موقعیتی تا خواهرش و یاسر و عبدالستار به دادم پیام

 رد هم نسترن وَ بود، شده آمریکا عازم هم عزتی افشین دکتر وَ بود شده تموم یزچ همه چون

 عواملمون با نداشتیم کاری فعال دیگه پس. بود کرده گیر ما تور

 سمت بیاد فورا دادم پیام هم عبدالستار به. برسونه بهمون خودکارو دادم پیام یاسر خواهر به

 و ردیمک حرکت بودیمش خوابونده ماشین کف که نسترن اتفاق به عاصف منو. نجف فرودگاه

 .فرودگاه رسیدیم ساعت دو از بعد

. ببینمشون بیان الشهید بنت همون یعنی یاسر خواهرِ و عبدالستار تا موندم منتظر رسیدیم وقتی

 اعتدوس حدود! نیفته اتفاقی تا میکردیم، عوض و جامون خودرو با دائم برسن، که زمانی تا



 چه رد دقیقا گفتم بهش منم.. رسیدم که گفت و زد زنگ. رسید یاسر خواهرِ  ما رسیدن از بعد

 ...سمتش رفتم شدم پیاده ماشین، نزدیک رسید وقتی.. اومد و هستیم موقعیتی

 :گفتم

 .خواهر علیکم سالم... *أختی یا مرحباً+

 .برادر سالم. *اخی یا مرحبا_

 شهید ردخت ای.. ** تحملتها التی المصاعب کل على أشکرکم احمدالعبیدی، الشهید بنت یا+

 .ممنونم تو از کشیدی که زحماتی تموم بابت العبیدی،، احمد حاج

 .میکنم خواهش..فضلک من_

 جاهدهم این و گرفتم ازش آوردو برام بگیرمش، نبود فرصت هتل در که و جاسوسیم خودکار

 .خودرو داخل برگشتم. رفت و سپردمش خدا به رو

 خروج بلیط یمنمیتونست اتفاقات، نبودن بینی پیش قابل و عزتی خروج نامعلوم ضعیتو دلیل به

 قطع ومینامعل دالیل به ایران با ما ارتباط بود مشخص ما وضعیت که حاال طرفی از.. کنیم تهیه

 !کنم نمیتونستم اطمینان کسی هیچ به منم طرفی از.. بود شده

 کمک بود سفارت در که ما اداره عامل و ایران سفارت از باید یا! داشتم راه دوتا همین برای

 .برنخوریم مشکلی به تا کنه مهیا مارو خروج مراحل وقت فوت بدون که میگرفتم

 و اگب وجود به توجه با من که میگرفتم، ارتباط کاظم حاج یا هادی حاج با مستقیما باید یا

 .بودم سوم راه دنبال من. نداشتم اطمینان هیچکسی به اومده پیش اتفاقات

 .نجف متس اومد که داد خبر عبدالستار بگیرم، ای عاقالنه تصمیم تا بودم فکر در که طورهمین

 کردم تشکر ازش و کردیم روبوسی هم با و دادم، تحویل بهش رو اسلحه. دیدیم و همدیگر

 برقرار اطارتب خداروشکر...بزنم زنگ ایران به سفید و امن خط یک با گرفتم تصمیم. رفت اونم

 !شد



 من سوم راه بلکه هادی، حاج با نه کاظم، حاج با نه بود، درسفارت ما عامل با نه تماس این

 !مگرفت تماس»....«  والمسلمین االسالم حجت اطالعاتیمون سرویس رییس با بار این. بود

 :گفتم داد جواب وقتی دفترش مسئول

 .هستم سلیمانی عاکف. سالم+

 .عاکف آقا بفرمایید. سالم_

 .کنم صحبت آقا حاج با آنی خیلی وَ اآلن همین میخوام+

 سلیمانی؟ آقای چیه کارتون! نیستن اداره آقا حاج_

 !قرمزه اوضام.. حاجی به کن وصل و من زودتر هرچی+

 اآلنم! لسهج ملی امنیت عالی شورای رفتند آقا حاج. بگید و امرتون. نیستند آقا حاج که، گفتم_

 .هستند جلسه وسطه قطعا

 :گفتم باال بردم و صدام شدم؛ عصبی

 باید و من هست جایی هر میفهمی؟؟! هست قرمز من پیرامونی دایره میگم دارم! نفههههممممم+

 !میشکنم و گردنت بشه باز اداره به پام نکنی و کار این اگر!! کنی وصل بهش

 !کنم کاری چنین نمیتونم من بعدشم کن، رفتار درست! کن درک سلیمانی، آقای_

 نشدم اگر ،شدم که شدم وصل دیگه دقیقه سه تا. کنی کاری چنین نمیتونی که میکنی غلط تو+

 شمچ از دیدی هرچی اونوقت میشه، محسوب تو پای پرونده این توی بیفته که اتفاقی هر

 .دیدی خودت

 تنهس کاظم آقا حاج که ریاست معاون با میتونی شما! داره مراتب سلسله اینجا من، برادر _

 .بگیری ارتباط

 پشت من اب.. میدی یاد مراتب سلسله من به داری که هستی کی تو! مراتب سلسله بابای گور+

 در! سته قرمز من پیرامونی دایره گفتم بهت! پایین میارم و فکت میزنم! بچه نزن الس تلفن



! تریاس جز نمیکنی صلو کسی هیچ به و من! دیگه نیروی یه هم! متهم هم! من هم! هستم خطر

 !شدددد شیرفم

 :گفت کرد کوتاهی مکث

 .«خط پشت بمونید چندلحظه»

 نددقیقهچ! برسونه االسالم حجت به و خبر تا گرفت ارتباط رییس محافظای از یکی با ظاهرا

 .برد زمان ای

 .کنم صحبت کل رییس با تا شد هماهنگ

 :گفتم شد وصل وقتی

 .سالم آقا حاج+

 اب مردحسابی خب! بیرون میکشونی و من چرا! ام جلسه وسط من چیشده؟! عاکف آقا سالم_

 !باش هماهنگ کاظم و هادی

 یکس هیچ به! س بسته دستم عراق توی االن! ندارم حرفارو این وقت اصال من جان، حاجی+

 ماستقیم بدی دستور خودت میخوام! دارم نیاز پرنده یه! شده دستگیر نسترن! ندارم اطمینان هم

! بدی دستور باید خودت فقط! حاجی خودت فقط! ایران خاک برگردونه رو ما عراق بیاد

 !نداریم جانی تامین و هستیم فرودگاه بیرون اآلنم! بفهمن زیرمجموعتون نمیخوام

 !گرفت و خط آآآآآخررررر تااااا خودش! فهمید و منظورم رییس
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 :گفت کرد مکث ای چندثانیه



 در خودم مرزی برون و مرزی درون سفرهای مخصوصه پرند دیگه ساعت دو تا حدودا_

 از ییک و قدس سپاه نیروی سرداران از» مسجدی ایرج آقا حاج با اآلنم! میشینه نجف فرودگاه

 ورود مراحل تا میکنم هماهنگ «عراق در نایرا کنونی سفیر وَ  قاسم، حاج قدرتمند بازوهای

 !باشه جمع خیالتون تا کنه فراهم و پرواز باندهای از یکی کنار در شما

 !بگردم دورت. کردی جمع و خیالم... حاجی پاتم خاک+ 

 .میبینمت. پسرم خداحافظت_

 ...نشستم ماشین داخل رفتم! کشیدم راحتی نفس یه کردم، قطع

 مارهش که تماسی» پرایوت و نیفتاد ای شماره. خورد زنگ گوشیم دقیقه، ده از کمتر در شاید

 .بود «هست نامشخص و نداره ای

 :دادم جواب و گفتم اهلل بسم

 !علیکم سالم+

 عاکف؟ جناب خوبید. السالم وعلیکم_

 .بفرمایید. ممنونم+

 !هستم مسجدی_

 .آقا حاج ارادتمندم+

 :گفت

 !!ونیدبخ برام و ماشین پالک شماره_

 !خوندم براش رو شماره و شدم پیاده فوری

 :گفت



 نامی از دوتا. شده هماهنگ و بشید وارد اصلی درب از! فرودگاه محوطه داخل برید ماشین با+

 دقیقه ۴۷ تا شاءاهلل ان! هستن اطراف همون اکبری علیرضا و زاهدی رضا حاج نام به بنده های

 !جوون تمدرخدم هست ای دیگه امر! باشه جمع خیالتون نتامی بابت تا میشن ملحق شما به دیگه

 .بده خیرتون خدا! فوری هماهنگی بابت ممنونم! نیست عرضی+

 .مدد یاعلی_

 وارد مارو که ورودی درب سمت رفتیم نسترن و باعاصف کردم روشن و ماشین! کردم قطع

 ریاندرج انگار که یکی .کردند نگاه و ماشین پالک رسیدیم وقتی! کردمی پرواز باند محوطه

 !داخل برن کنید باز و درب همکاراش به زد فریاد عربی به بود،

 بعد دقیقه ده حدود چیزی..بود شده جمع خیالم درصد ۲۷ حدود شدیم محوطه وارد وقتی

 شما» تندگف و کردیم علیکی سالم شدم پیاده! اومدن بودن سفیر فرستاده که دونفری اون دیدم

 .«هست اطراف به حواسمون ما.. بشین ماشین داخل

 !نجف فرودگاه.... بعد دوساعت

 کامل یوقت! فرودگاه باند روی نشست و رسید تشکیالت رییس سفرهای مخصوص هواپیمای

 تا کردم چک و بودن که چندنفری و هواپیما داخل و کردم دیداری خلبان با رفتم شد، ساکن

 :گفتم عاصف به کردم باز درو! وخودر سمت رفتم پایین برگشتم! بشه جمع خیالم

 !«رو دجاله این کن بلندش»

 .چشم_

 الشهید تبن از این از بیشتر دیگه نبود صالح به وَ ماموریت، این در نداشتیم زن نیروی چون ما

 راقع کشور خاک از رو متهم خودمون شرع، رعایت با بودیم مجبور همین برای کنیم؛ استفاده

 .مکنی منتقل ایران خاک به

 :گفتم نسترن به

 .میگم چی ببین کن گوش خوب. بریم باید که جایی همون میریم داریم+



 :گفت کرد قطع و حرفم

 .میگم چی من ببین کن گوش شما_

 هب... نسترن به نگاهی مجددا کردم، عاصف به نگاهی گرفت، خندم لحظه یه حرفش این از

 :گفتم کردن مسخره حالت

 بینمب بفرمایید بزرگ، مادر خب. شد باز دلمون زدی حرفی یه آخر لحظه حداقل! به به.. به به+

 .بگید میخواید چی

 :گفت تهدید با ولی آروم

 .دمیکنی آزادم زودی به خودتون.. هستم کی و بودم کی من میفهمی برسه، ایران به پامون_

 شد؟ تموم حرفت+

 :گفتم.. کرد سکوت و نداد جوابی

 رتبه و مقام هر در نکبتی هر. باش هستی کی هر. میگم چی من ببین کن گوش خوب تو حاال+

 وسلیت نسترن تو اگر! کن فرو گوشت توی خوب و این اما ؛باشه بزار پشتته، ایران در که ای

 انیکس اون وَ تو که خوابوندم ایران در رو آدمایی شاخ که هستم سلیمانی عاکف منم هستی،

 شیزیپ وَ هستید صفر مقابلش در هستن، نفوذ بحث در تو حامی و دارن قرار سرت پشت که

 .ندارید ارزش هم

 .دید خواهیم. باشه_

 اینجا.. میکنم باز برات ایران داخل و پروندت. خوشه آخرش شاهنامه.. دید خواهیم.. آره+

 در سرنوشتی چه و هستی کی و بودی کی میگم بهت من اونوقت. بهت بزنم حرفی نمیخوام

 .انتظارته

 .میشه خصمش_

 قدساتمم تموم به توسلی نسترن خانوم! هست کلمه یک فقط ایران تا لحظه این از آخرم حرف+

 کشت زجر و میزنمت. میزنمت میخورم قسم شرافتم به کنی، خطا پا از دست اگر میخورم قسم



 رینکوچیکت باشه، حواست اما کنی، اضافی حرکت نمیزارم کنی، خودکشی نمیزارم. میکنم

 .بشی پشیمون موندنت زنده از میکنم کاری. میکنم کشت زجر بزنه، سر ازت اشتباهی

 سفیر هفرستاد دوتا اون از! بیاد ما سمت کسی ندادم اجازه! کرد پیاده ماشین از و نسترن عاصف

 بهتون ایران از فرصت سر تا سفارت ببرید و ماشین این» گفتم کردم، تشکر زحماتشون بابت

 !«کنید چیکار بگیم

 شستمن خودم! شد جمع خیالم نشستیم هواپیما داخل! باال رفتیم ها پله از نسترن و عاصف اب

 !ایران متس کردیم پرواز و شدیم بلند نجف فرودگاه از بعدش ساعت نیم! توسلی نسترن کنار

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 خمینی امام فرودگاه/  تهران

 تا هس دیدم هواپیما پنجره از ایستاد، کامل و نشست هواپیما وَ تهران فروگاه رسیدیم وقتی

 .هواپیما کنار اومدن بود شخصی پالک دودی شیشه مشکی لندکروز

 االب اومدن نفر سه شد، باز هواپیما خروجی درب اینکه از بعد.. هستند اداره های بچه فهمیدم

 .هستند افشار خانوم و بهزاد و هادی حاج دیدم که

 طرفی از. میدید شده شکار کامل طور به و ایران،خودش رسیدیم فهمید وقتی توسلی نسترن

 قعرا همون در بود جیبش درون و همراهش که هایی وسیله کامال و بود شده سالح خلع دقیقا



 خاصی بزارا با ها یهودی مثل یا سیانور با منافقین سازمان اعضای مثل وقت یه تا کردیم بررسی

 .نکنه خودکشی

 تگف داقوتیخ هادی حاج. کردیم بغل و همدیگر و کردم علیک سالم هادی حاج با شدم بلند

 :کرد باز و حرف سر و

 !برادر کردی سرپیچی دستور از اما ؛برگردید گفتم بهتون من_

 :گفت هادی حاج! نگفتم چیزی

 .آقاعاکف کردید خطرناکی خیلی کار_

 :گفتم

 .شد تموم خوشی به خداروشکر+

 .زحماتتون از ممنونم حال هر به_

 بود ستهب ما ارتباطی خطوط تموم اما بگیرم رتباطا ایران با کردم تالش خیلی آخر لحظات من+

 !انگار

 کردند؟ همکاری سفارت های بچه! بشم نگران من شد باعث همین! بله متاسفانه_

 !باشم هماهنگ بیشتر»....«  آقای حاج با کردم سعی! نکردم درگیر و سفارت زیاد+

 :تگف افشار خانوم به داد،بعد تکان سری و نگفت چیزی! کرد تعجب

 .«دو شماره خودرو داخل به کنید منتقل و متهم»

 خودرو... بودن اومده رانندش و هادی حاج که بود ماشینی ۹ شماره خودروی.. کردم تعجب

 ماشین کنار که راننده یک وَ بود افشار خانوم هم سه شماره خودرو. بود بهزاد هم یک شماره

 .بود ایستاده

 سوار ندرفت نسترن با افشار خانوم و هادی حاج دیدم یینپا رفتیم و نگفتم چیزی دیگه منم

 .نشستند عقب نسترن با افشار خانوم و نشست جلو هادی حاج.. شدند ۹ شماره خودرو



 ولا خودرو و افتادیم راه ما. نشستیم بود رانندش بهزاد که خودرویی رفتیم هم عاصف و من

 از یکی هم سرشون پشت وَ ،۹ شماره خودروی هم افشار خانوم و متهم و هادی حاج و بودیم

 .جلو از ماهم و میکرد اسکورت پشت از اون. بود تنها که همکارا

 .اداره کنیم منقل و متهم شد قرار

 ضدتروریسم و «ضدجاسوسی» ضدنفوذ واحد _ ۹۱ ساعت _تهران مرکزی اداره

 معج خیالم وقتی که هم من و ها اتاق از یکی به شد منتقل متهم شدیم اداره وارد اینکه از بعد

 عمل اقات بردن و من و شد حاضر سرم باالی پزشکی تیم یه.. اداره بهداری رفتم برگشتم شد

 !عراق در وحشی سگ اون گرفتن گاز بخاطر راستم سمت پای جراحی برای

 سه بهم و کردند ضدعفونی و دادند شو و شست چندبار و کردند حس بی و من پای آمپول با

 احتاستر دوساعت حدود از بعد. کردند پانسمان و زدند بخیه بعدش کردند، زریقت آمپول تا

 .دفترم برگشتم لنگان لنگان

 تشنج قعمو قبلش چندوقت که دستم انگشتای هم.. داشتم هم زیادی درد.. بودم کوفته و خسته

 .داد جرش زد سگ اون که راستم سمت پای اینکه هم وَ شد، اونطور همسرم

 و بود شده پانسمان دستم چون.. داخل برم بزنم انگشت اثر نمیشه دیدم دفتر رسیدم وقتی

 با دمکر هماهنگ... بود پانسمان زیر اونم بود، شده تعریف دستگاه برای که هم دومی انگشت

 ..داخل رفتم کردن باز... و دستگاه با برام درو اومدن حفاطت های بچه

 که تاهیکو جراحی از تازه چون میگرفتم دوش رفتممی نباید اینکه علیرغم داخل، رفتم وقتی

 پالستیک اب و راستم دست انگشتای وَ راستم سمت پای اما بودم، برگشته بود شده انجام من روی

 .گرفتم دوش رفتم داشت حمام که دفترم همون داخل بعدش بستم،

 کردم، عوض یدادم... و زباله و خون بوی که و عراق ماموریت به مربوط لباسای حمام از بعد

 .بیاد حال جگرم تا خوردم پرتقال آب یه نشستم



 یگوش کسی اما خونمون زدم زنگ شدم بهتر که کم یه بشه؛ آروم دردم تا خوردم ژلوفن دوتا

 فترد تلفن اما فاطمه، خواهر یا مادرم موبایل به بزنم زنگ خواستم شدم، نگران. نداد جواب رو

 :دادم جواب. هست «کاظم حاج» معاونت دفتر از دیدم کردم شماره به نگاه.. خورد زنگ

 .جانم.. سالم+

 .بزنن حرف باهاتون میخوان کاظم حاج. بخیر رسیدن.. عاکف آقا سالم_

 .افتخاره باعث+

 :گفت. خط روی اومد حاجی

 !مرد پیر سالم_

 نه؟ مگه شدم پیر خیلی.. خوبی.. حاجی سالم+

 ببینمت؟ نمیای.. پسرم دلتنگتم..یربخ رسیدنت. پرسید باید خودت از_

 .میام چشم+

 .حالی بی نبینم_

 .نگرانم راستش. نداد جواب کسی خونه زدم زنگ! داغونم داغون. آقاجون حاج خستم+

 .نشو نگران میگم بهت چیز یه_

 شده؟ چی.. ابالفضل یا+

 اطمهف غروب ممری دخترم با خواهرت و مادرت. دکتر رفتند. نیست خاصی چیز! نشو نگران_

 .بزنن و آمپولش تا بیمارستان بردن رو

 .شده صبح دو ساعت اآلن خب+

 بیست عرب یک تا احتماال! شده بهتر االن اما ؛داشتن نگهش بیمارستان شد بدحال کم یه ظاهرا_

 !خونه میرسن دیگه دقیقه

 ه؟ندار عیبی.. ببینمت بیام صبح بدی اجازه اگر. منزل سمت میرم زدوتر من پس+



 .میبینمت سرفرصت.. باش خودت مواظب نه_

 .یاعلی+

 [۴۷.۴۷.۴۲ ۹۹:۴۲] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 سه_و_دویست_قسمت#

 شده قرار ..پایین رفتم گرفتم کارم میز کِشوی از رو شخصیم موبایل و کردم جمع و هام وسیله

. ردمک روشنش و اندرویدم موبایل شدیم خارج که اداره از. برسونه و من اونشب سیدرضا بود

 که مختلف های شماره از پاسخ بی تماس ۲۷ نبودم که مدت این طی دیدم شد روشن وقتی

 میری اگر یا ربالک بریم باهم بیا اینکه بابت پیام کلی و بودند، آشنا و دوست و فامیل بعضیاشون

 .اومده برام ببر خودت با مارو

 اخلد برم نمیخواست دلم رسوند، و من سیدرضا وقتی .میکردم رفک خانومم به همش راه بین

 رفتم ورآسانس با! نداشتم ای چاره اما! بشه کباب دلم و ببینم وضعیت اون با رو همسرم و خونه

 یامپ خواهرم به گرفتم و گوشیم! نزدم رو خونه زنگ واحدمون درب جلوی رسیدم وقتی.. باال

 :دادم

 «جایی؟ک خوبی؟! جان میترا سالم»

 .«شما خونه. سالااااام»

 «بیداره؟ خانومم»

 رایب بیدارم که منم باشن؟ بیدار ملت داری توقع عزیزم، هست صبح ۱ نزدیک ساعت. نوووچ»

 «جایی؟ک خودت ببینم بگو اصال! نمیبره خوابم و دادم ارور حد از بیش خستگی از هست این

 .«ندارم کلید.. ستادمای در پشت کن باز درو! توووو میزنی حرف چقدر»

 :گفت شوخی به و خندید لحظه یه.. کرد هنگ دید و قیافم کرد، باز درو بعد ثانیه ۱۷



 رفتی؟ مکه خوبی؟.. خواهر عشق سالم_

 .برگشتم حج رفتم آره! سالم+

 .باالتره هم حج از حسین امام زیارت_

 :گفتم زدم لبخندی

 داخل؟ بیام میدی اجازه حاال. بلدی هم روایت فهمیدم.. بابا باشه+

 :گفت خندید خواهرم

 !دیگه شمایی خونه صاب.. بفرما بله، بله_

 :گفتم آوردم می در و کفشم داشتم

 کجاست؟ مادر+ 

 بودیم کاظم حاج دختر مریم و مادر و مهدیس خواهرخانومت و من.. اومدیم هست چنددیقه_

 فتهر مهدیس بیمارستان از بعد! کم یه بود شده بد حالش چون بردیم رو فاطمه.. بیمارستان

 !خوابیدن رفتن رسیدیم که هم زهرا فاطمه و مامان همینطور، مریمم خونه،

 ..اومد حالی بی و ضعیف صدای یه هویی یه

 .«اینجا بیا.. بیدارم من جان محسن»

 دبع وقتی میدونه خدا.. فاطمه اتاق رفتم خواهرم دست دادم و هام وسیله.. بود خانومم صدای

 که طوری.. بود شده الغر خیلی خانومم. ریختم هم به لحظه اون چقدر دیدمش، هفته دو از

 رو رمظاه کردم سعی. بود شده سیاه و کبود چشمش زیر و بیرون بود زده هاش گونه استخوان

 که سرش پشت های بالشت به و شد بلند کردم کمکش زد، لبخندی من دیدن با. کنم حفظ

 :گفت زد لبخندی. داد هتکی بود تخت روی

 کردی؟ درست خودت برای ایه قیافه و ریخت چه این_

 .نیست مهم! بگم چی+



 :گفت خندید

 .داعش جالدای شبیه شدی.. بزن و سیبیالت برو حداقل_

 :گفتم زدم لبخندی

 میخوای همچنان بشی؟ خوب نمیخوای خوبی؟ خودت.. کن ولش اینارو فعال حاال. چشم+

 بمونی؟ مریض

 مزاحمتم؟ آره؟ شدم سربارت_

 یتو دوباره و میشی خوب شاءاهلل ان. ارزشمنده برام وجودت تو.. حرفیه چه این.. عزیزم نه+

 میخوری؟ و داروهات که بگو بهم! میزنیم هم کله و سر

 بهترن؟ انگشتات محسن، راستی. میرسن بهم همش خواهرت و مادرت. آره_

 

 ..بله شما مبارک های دندان مرحمت به+

 :گفت...خندید حالیش بی با

 ..بشه این انگشتت شدم باعث ببخشید_

 !موهات تار یه فدای. سرت فدای+

 .بپیچونیااا نداری حق ازت، میکنم سوال یه_

 .چشم+

 آره؟؟ بازم میلنگی؟؟ چرا_

 :گفتم نیست خواهرم و امنه دیدم.. کردم برم دورو به نگاه

 !همین! ست ساده خراش یه.. نیست چیزی+

 احتر میشه کنیم؟ صحبت جدی کم یه میشه. بزنم حرف باهات میخوام اما ؛بپیچون.. باشه_

 باشیم؟



 :گفتم نشستم کنارش تختش، سمت برگشتم بستم و اتاق در رفتم شدم بلند

 .درخدمتم.. کن امر.. بپرس جانم،+

 :گفت آروم خیلی و ناراحتی و بغض با و کرد مکث کمی

 ورتتص. میکنی ناله و آه که میاد صدات میبینم هویی یه هستی، خواب که شبا اوقات گاهی_

 شارهایف شدیدترین تحت میفهمم. میبینی کابوس داری میفهمم. شدی عرق خیس که میبینم و

 چندبار اینکه.. محسن نگو دروغ من به. کردن شکنجت چندبار میدونم من.. هستی روحی

 .شدی هم شکنجه تمهس مطمئن اما کنار، به شدی مجروح

 :گفت داد ادامه میکردم، فکر فاطمه حرفای به داشتم و بود پایین سرم که همینطور

 ور صورتت هم تو صورتت، راست و چپ به میزنه هی یکی که انگار صبح ۱ ساعت گاهی_

 ... که مطمئنم من! میبینی کابوس ها شب تو. میکنی اونطرف اینطرف

 :گفتم آروم خیلی کردم قطع و حرفاش

 دوست رسیدم راه از تازه من. مردم این و خودت سر فدای. نیست مهم چیزا این جان؛ فاطمه+

 این اب میشه بدتر خودتم حال! ندارم دوست چون نگو، رو اینا.. بخندیم بزنیم حرف باهم دارم

 !میگی که اینایی نیست مهمی چیز اصال. حرفا

 لج کی با داری تو جان، محسن نیستم؟ مهم منم چی؟ من پس! نیست مهم میگی همش.. آره_

. قدرهچ سنت کن نگاه نمیرسی؟ خودت به چرا خودت؟ دنیای با یا باخودت؟ یا من؟ با میکنی؟

 کی تا.. بکن موهات به نگاه.. شدی ساله ۲۷ مردای شبیه شدی؟ شکسته انقدر سن این در چرا

 م؟نبین من موهاتو سپیدی تا بگیری بیشتر آرایشگاه میری وقتی و موهات دور میخوای
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 :گفتم

 .دارم دوست و جوونه دلم اینه مهم جان فاطمه+

 نم با چرا محسن،. بزنم حرف من نده اجازه و عقب به برگرد انحرافی حرفای همین با همش_

 شب یشترب چرا بگو من به محسن. بزن حرف من با میبینی؟ کابوس شبا چرا تو.. نمیزنی حرف

 من به... شیمی اینطور که افتاده اخیر چندسال این طی تو برای اتفاقاتی چه.. میبینی کابوس ها

 ...اینطوره وضعیتش این گفتم کاظم حاج به.. خودت درون نریز انقدر بگو،

 :گفتم کردم قطع و حرفاش

 .داره بدبختی هزارتا خودش اون گفتی؟ حاجی به باز+

 کجا نمیدونه اصال که خواهرت به یا کشیده؟ سختی کلی خودش که مادرت به بگم؟ کی به_

 درمون و درست روزهم ۴ حتی ماه دوازده در سال نمیتونن که خودم خانواده به یا میکنی؟ کار

 ؟ تورو ببینن

 !نیست حرفا این وقت االنم.. نیست چیزیم من جان فاطمه+

 یه اچر بودیم بیمارستان آسانسور داخل باهم دفعه اون.. نیست حرفا این وقت همیشه.. آره_

 گرفتی؟ و سرت شدی خم رفت سیاهی چشمت هویی

 خوردی؟ و داروت.. نده ادامه دیگه.. کن تموم+

 :گفت و کرد مکثی

 .نداره عیبی. جان محسن کن فرار دادن پاسخ از همش. میکنم تموم.. باشه_

 :گفتم زدم لبخندی

 خوردی؟ و داروهات... آخر نگفتی+

 نپرس اریتکر سوال بپیچونی، و من میخوای حداقل. خوردم آره گفتم پرسیدی، قبل چنددقیقه_

 .میزنی تکراری حرفای و زدی توهم ای خسته. بخواب بگیر کن عوض و لباست شو بلند! عزیرم



 :گفت باخنده بعد

 .«نمک عوض و حرفم من تا میپرسی تکراری سوال که بازیاته رموزم از ناشی همش اینا البته»

 مطالعه هدار نشسته خواهرم دیدم بیرون اتاق از رفتم شدم بلند. نگفتم چیزی دیگه و خندیدم

 .بود خوابیده ای گوشه یه که مادرمم.. میره وَر گوشیش با هم کمی و میکنه

 دیدم دیگه که زدم حرف درمانش رَوَند همچنین وَ خانومم درمورد اونشب خواهرم با کمی

 !خوابیدم رفتم و بمونم بیدار نمیتونم

 ...روزبعد دو

 راستم سمت پای بابت هم تا گرفتم مرخصی روز ۹ برگشتم، عراق ماموریت از اینکه از بعد

 دو اون و بود شده نشین ویلچر دیگه خانومم! باشم همسرم کنار در اینکه هم کنم، استراحت

 عوض هواش و حال شده که هم کمی بلکه تا ببرمش بیرون و باشم کنارش کردم سعی روز

 .بشه

 صبح ۰ ساعت/ مرخصی روز ۹ پایان از بعد

.. بودم ندیده رو ها بچه بود هفته دو .۱۱۴۹ امن خونه رفتیم دنبالم اومد عاصف کردم هماهنگ

 روندهپ این تیم اعضای اب اول طبقه رفتم شدم، خونه وارد وقتی. بود شده تنگ براشون دلم

. دمش وارد زدم سنسورو. اتاقم به رفتم بعدش گفتم، بهشون خداقوت و کردم علیکی سالم

 .خوردیم کرد درست ترکی قهوه یه دفتر، داخل بود اومده که هم عاصف

 ررسیب هم جلسه موضوع. جلسه برای اینجا کن جمع دیگه ربع یک تا رو ها بچه: »گفتم بهش

 .«نبودم من که هست ای هفته دو یط کارها روند

 نیازی که بهزاد از غیر به ۱۱۴۹ در مستقر تیم های بچه بعد ربع یک و کرد هماهنگ عاصف

. لساتج میز دور نشستن. کنیم شروع و جلسمون تا اومدن همه باال، بیاد جلسه اون برای نبود

 :کردم شروع. نزدیکشون نشستم رفتم منم

 همچنان که میکنم تشکر ازتون. محترم همکاران شما همه به قوت خدا عرض ضمن.. خدا بنام»

 بار کی وَ هستم زنده که خداروشکر. هستید فعالیت مشغول سخت خیلی وَ روز شبانه طور به



 برای بتونیم تا شدیم جمع هم دور وَ میکنم، زیارت رو زمان امام گمنام سربازان شما دیگه

 .«کنیم چه باید که کنیم گیری یمتصم و بزنیم حرف ایران مردم به خدمت

 :گفتم وَ کردم جمع به نگاهی اولیه صحبت این از بعد

 طور به و بشنوم و عزیزان شما اخیر دوهفته رصدهای و فرمایشات تا درخدمتم من...! خب»

 «.بده گزارش کسی چه که میکنم انتخاب یکی یکی خودم. بگیرم قرار درجریان مستند

 :گفتم میثم سمت کردم و روم

 .بفرمایید میثم آقا+

 :کردن صحبت به کرد شروع میثم

 بنده. ینیمبب شمارو میتونیم دوستانم و من دوباره وَ هستید، سالم شما که خداروشکر. خدا بنام_

 هک همونطور آقاعاکف .کردم کار بود عراق در اینکه علیرغم توسلی نسترن روی مدت این طی

 سترنن خانوم دادیم، ارئه شما به دوستان و من رو اسناد این قبل دفعه وَ درجریانید خودتون شما

 از سترنن که ولوم موسسه. داره قرار ای شبکه و جریانی و امنیتی ضلع چند تایید مورد توسلی

 ام کشور در ایرانی زنان از زدایی دین هدفش میشه محسوب اون کلیدی و عملیاتی های مهره

 «نگلیسیا شیعه جریان» ها شیرازی جریان دفتر در شدت به یتوسل نسترن خانوم طرفی از. هست

 و یمذهب شخصیتهای از چندنفر به آنچنانی های وعده و پول با و هست فعال قم و اصفهان در

 نبی در البته. کرده خودش جذب جنسی و مالی موارد با رو ها اون و شده نزدیک کشور علمی

 .بودند هم سیاسی اشخاص ها چهره این

 کسانی؟ چه+

 .بوده ارشاد وزارت در اشخاص این از یکی_

 .بده بهم و اسامیشون+

 !هستند هم کسانی چه! به به دیدم. داد بهم چندنفرو اون اسامی میثم



 صاحب نام و ایتا_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده هرگونه ✅
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 :گفتم میثم به. شدم ناراحت خیلی خوندم رو اسامی وقتی

 ..بده ادامه خب+

 :گفت

 هک آوردیم دست به رو اسنادی داشتیم که رصدهایی وَ ها بررسی در ما آقاعاکف، راستش_

 هدایش میدان در برن تا میکنه شانتاژ رو زن دوتا پیش ها مدت که هست کسی همون خانوم ینا

 اکران جازها السالم علیه ابالفضل حضرت چهره پخش دلیل به که رستاخیز فیلم بابت تهران

 .کنند زنی قمه حیدر حیدر شعار با تهران شهر وسط در نگرفت،

 :گفتم کشیدم آهی

 روی مشکل ها بعضی متاسفانه داره، سیاسی و اقتصادی مشکل همه این مملکت وقتی+

 از ور اصلی و فرعی مسائل ای جامعه یک های جوان و نخبگان وقتی. میکنند اضافه مشکالت

 یه دن،ز قمه رفتن جوگیر زن دوتا.. میبینیم که همینی میشه آخرعاقبتمون ندن، تشخیص هم

 شیر اونارو کردن چهچه به به شوندور رفتن شدن بلند هم اللهی حزب خر پسر مشت

 ...هست جماعت همین از میکشیم هرچی..کردند

 :گفتم. میخندن ۱۱۴۹ های بچه دیدم

 .ادامش جان میثم خب+



 که هاین هست توسلی نسترن شخص به معطوف که من های صحبت اصلی بخش آقاعاکف،_

 زدایی دین ما کشور نانز وَ ما جامعه از داره مذهبی و دینی پوشش در شدت به خانوم این

 .داره جامعه سرشناس زنان بعضی با خوبیه رابط هم شدت به وَ.. میکنه

 من نید؟ک کشف چیزی تونستید داره؟ ارتباط کسانی چه با این. کرده درگیر و ذهنم چیزی یه+

 رفیح گرا. ممنونم شما از جان میثم. افشار خانوم به سپردم و خانوم این ارتباطات بررسی البته

 .برامون داره چی افشار خانوم ببینیم بریم نه هم اگر که بگو مونده

 :گفت میثم

 .خدمتتون میدم. اینجاست اآلن و آوردم مستند رو کاملش اسناد و گزارشات. حاجی نه_

 ارافش خانوم به. کردم تشکر ازش. بهم داد بود پوشه یک الی که A۱ کاغذ تا چهل حدود میثم

 :گفتم

 .بفرمایید شما افشار خانوم خب+

 وابطر توسلی نسترن خانوم گفتند، میثم جناب همکارمحترممون که همونطور. تعالی بسمه_

 از قبل یتوسل نسترن. کرده برقرار سیاسی و علمی و مذهبی های شخصیت با نزدیکی بسیار

 .داشته رابطه شدت به هستند مجلس نماینده که «ک.ع» دکتر با عزتی، افشین دکتر

 .کنید تشریح رو رابطه ینا+

 اون زا قبل همچنین و هفته دو این طی که اطالعاتی_فنی و کارشناسی و دقیق رصدهای طبق_

 های عمهط فقط نسترن هست این از حاکی که کردیم کشف رو مستنداتی و تصاویر داشتیم،

 سوژه زا همزمان وَ میکرده، عاشقانه وَ عاطفی_احساسی و عمیق رابطه یک درگیر رو خودش

 جاسوسی ازش داره نمیشه متوجه مقابلش شخص که طوری به! میکشیده حرف خودش های

 .میکرد رها اونارو میرسید خودش های خواسته به نسترن وقتی. میشه

 میزاشته؟ زمان چقدر ای سوژه هر برای+

 .ذاشتهمیگ وقت ماه ۲ تا ماه ۲ بین ای طعمه هر روی ایشون اومده عمل به که های بررسی طبق_



 میکرده؟ کار سوژه چندتا روی همزمان+

 !تا سه روی_

 ام که جلو رفته شده حساب و دقیق اینطور وَ میکنه کار داره هست چندسال نظرتون به+

 ؟!برسیم بهش نتونستیم

 .۲۹ به میگرده بر ایران به نسترن ورود سال_

 ماهی؟ چه از+

 .ماه مرداد_

 !!!بعضیا ومدنا کار روی از بعد چندماه یعنی+

 .دقیقا_

 وژهس که شده مشخص شما، های بررسی طبق چی؟ شما اما! داده اسامی و اسناد سری یه میثم+

 بودند؟ کسانی چه نسترن های

 .خدمتتون میدم اآلن دارم، و لیستش.. بله_

 شونابعضی درمورد البته. خورد هم به ازشون حالم که کردم اسامی به نگاهی بهم، داد رو پرونده

 ظامن حرمت حفظ برای اما شدند، پا کله صدا و سر بی خیلی دوسال این طی که بودم شنیده

 نسترن شبکه اعضای از زن اون و بوده وزارت سطح در یکیشون که دومورد جز نشد علنی

 .بگذریم.. بود توسلی

 :گفتم افشار خانوم به

 میخواستن؟ نسترن از هم چیزی+

 .داشتند مالی های حمایت واستخ در و جنسی های درخواست_

 .خب+



 اطارتب باهاش نمیده اجازه هاش سوژه به عنوان هیچ به که هست هایی جاسوس اون از نسترن_

 نز خودش های سوژه برای خب اما ؛میداره نگه اکتیو رو خودش همیشه وَ کنند برقرار جنسی

 ونوصلش خودش های هسوژ به و میکنه تور رو هستند جریانات بعضی به وابسته که هایی

 های بخش در ملی اطالعات و خبر دریافت که خودش های خواسته به طرف اون از تا! میکنه

 .برسه هست مختلف

 مونده؟ دیگه ای نکته+

 .خیر_

 .ممنونم+

 هک دادند مفصلی گزارشات هم دیگه همکاران و بود شده برگزار پیمونی و پره جلس روز اون

 همه ندارم اجازه هم طرفی از و هست گیر وقت چون. نمینویسم تونبرا رو ادامش دیگه من

 .کنم تعریف براتون چیزو

 و شنیدم گزارش فقط که ساعت ۱ حدود چیزی یعنی ؛شد تموم جلسه که بود ۴۹ ساعت

 .اداره ببرم تا بهم دادند و مستنداتش

 عاصف شدیم، دارها محوطه وارد وقتی. ستاد سمت رفتیم عبدالزهراء عاصف با امن خونه از

 و بود دستم که هایی پرونده فورا عقب صندلی از رفتم. کرد پیاده ساختمون جلوی منو

 دفترم برم تا شدم اصلی ساختمون وارد بعدش گرفتم بودندرو داده بهم ها بچه که گزارشاتی

 .دیدم و بهزاد که دفتر داخل برم خواستم شد، باز در زدم انگشت اثر رسیدم وقتی

. 
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 :گفت شدیم، دفتر وارد احوالپرسی و سالم از بعد

 .مینویسم تخته روی و امروزتون برنامه _

 .کارام دنبال برم و چیه به چی ببینم خودم تا بهم، بده و کاغذ.. بنویسی نمیخواد+

 ..راحتید هرجور. چشم_

 دیدم دمکر نگاه کاغذ به. میزم پشت رفتم بستم درو منم دفترش رفت کرد خداحافظی بهزاد

 :اینه شده نوشته که هایی برنامه

 پرونده پیرامون توضیحات_ناهار همراه به ریاست با جلسه ۴۱:۷۷ تا ۴۱:۱۷ ساعت»

 «۴۲۲۱/ح/۴۱۲

 ساعت تا ضدجاسوسی بخش ریاست دفتر به ۴۲۲۱/ح/۴۱۲ پرونده ماموریت گزارش رساندن»

 «امروز ۴۲

 «.پتروشیمی به مربوط پرونده در جاسوسی به متهم ی/ر از بازجویی»

 ریاست با جلسه تایم به ای دقیقه ۲۷.. هست ۴۹:۱۷ ساعت دیدم کردم ساعت به نگاه یه

 به مربوط ماموریتِ پیرامون گزارش صفحه ۴۱ کردم استفاده فرصت از. بود مونده سازمانمون

 زا بعد. هادی حاج دست برسونم زودتر تا نوشتم عزتی افشین درمورد ۴۲۲۱/ح/۴۱۲ پرونده

. رفتمگ اداره های بچه از رو آمریکا در عزتی افشین رصد به مربوط کارِ گزارش گزارش، نوشتن

 و منا خونه یک در وَ بود آمریکا اِی آی سی اختیار در اینکه علیرغم آمریکا در عزتی افشین

 .بود ما عوامل کنترل تحت دور، دورا اما بود رمستق شده حفاظت

 خوندم، و منماز اداره حسینیه داخل پایین رفتم گرفتم وضو کارها، بعضی انجام و بررسی از بعد

 .دفتر برگشتم بالفاصله

 اینجا از باید که داشتم فکرها خیلی. میرفت پیش خوب و برنامه طبق داشت اینجا تا چیز همه

 .میشد عملی بعد به



. تشکیالت ریاست دفتر سمت رفتم ۴۱:۱۷ ساعت به بود مونده دقیقه ۲ و رسیدم و کارام

 هادی حاج و کاظم حاج و)......(  آقای حاج دیدم شدم وارد وقتی. داخل رفتم شد هماهنگ

 کاظم حاج بعدش کردیم، روبوسی و کرد بغلم سمتم اومد شد بلند تشکیالت رییس. نشستند

 .ردمک مختصر احوالپرسی یه فقط هم هادی حاج با و بوسی دیده و کعلی سالم و کرد بغلم

 :گفت (.....) آقای حاج

 زا بعد و ندارم فرصت زیاد من چون. بهتره نریم پایین دیگه میخوریم، همینجا و ناهارمون»

 «.جمهوری رییس دفتر رییس با جلسه برم باید شما با جلسه

 و ماموریت گزارش اول شد قرار. جلسات میز پشت نشستیم رفتیم بعد خوردیم، و ناهارمون

 تا یدمم قول و هنوز ننوشتم بگم گرفتم تصمیم و رسید ذهنم به چیزی یه هویی یه اما ؛بدم

 .ریاست دفتر برسونم آینده چندساعت

 !میفهمید و دلیلش بعدا والیت_گاه_خیمه# محترم مخاطبان شما حاال

 و ردک تشکر هادی حاج منو از. کردن صحبت به کرد شروع تشکیالت رییس).....(  آقای حاج

 :کردم شروع منم.. رسیده کجا به کار بده توضیح گفت من به هم بعدش

 رنامهب طبق کنم عرض باید .عزیزان شما خدمت احترام عرض ضمن.. الرحیم الرحمن اهلل بسم+

 رییس) شما خدمت ناو نتایج و داشتیم، اخیر چندماه طی نفره، سه کمیته در که بینی پیش و

 نسترن مخانو طرفی از. میبره سر به آمریکا خاک در عزتی افشین اکنون هم رسیده، (تشکیالت

 طتوس میکرده فرار داشته که موقعی بغداد فرودگاه در یعنی عراق خاک در قبل روز ۹ توسلی

 .میشه دستگیر عبدالزهراء عاصف جناب برادرمون

 :گفت تشکیالت رییس

 مریکاآ سمت به قبل روز دو عزتی افشین بودید، داده عراق از شما که ای اولیه رشبرگزا بنا _

 طول پروازش ساعت ۴۰ حدود طبیعتا پس. واشینگتن فرودگاه سمت به یعنی ؛میکنه پرواز

 چطوره؟ وضعیتش االن. اونجا رسیده صبح ۴۷ یا ۲ حوالی دیروز طبیعتا .میکشه



 منزل یک در هوا، و آب خوش منطقه یک در که دادند گزارش ما عوامل.. نداره بدی وضعیت+

 هک اومد من برای گزارشاتی اداره، رسیدم که وقتی امروز. میگذرونه خوش داره لوکس کامال

 .هست اهمیت حائز خیلی نظرم به

 چی؟ مثال_

 توسط آمریکا به رسیدن محض به عزتی افشین دکتر که اینه هست اهمیت حائز که ای نکته+

 منا خانه یک به و گرفته قرار استقبال مورد میشناسیم، رو ها اون ما که (CiA) اطالعاتی افسران

 .میشه محافظت ازش داره شدیدا و شده، منتقل هوا و آب خوش ای منطقه در

 بعدش؟ خب_

 برادر به ور ها گزارش دوستان البته. افتاده اتفاقاتی سری یه نبودم من که ای دوهفته این طی+

 شما قطعا که دادند می هادی آقا حاج خدمت هم ایشون و میدادند عاصف آقا جناب ارجمندم

 .کردید دریافت هم

 !بشنوم هم شمارو گزارشات میخوام! بدید و خودتون گزارش شما اما ؛درسته خب_

 بدست قبل ساعت ۴۹ حدود و داغه خیلی رسوندن، من به دوستان صبح امروز که گزارشی+

 عماد آقای بودم، ۱۱۴۹ خانه در تیمم های بچه از سرکشی برای قبل اعتچندس وقتی که اومده

 .دادن بهم رو اسناد این آرمین و

 اسنادی؟ چه گزارشی؟ چه_

 سال که سته آمریکا اطالعاتیه پای بلند افسران از یکی با عزتی افشین دکتر ایمیلی ارتباط+

 برعهده رو ضدایرانی های پروژه بعضی هدایت که بوده ای آی سی در ایران میز مسئول ها

 !هست هریک تونی دشمن اطالعاتی افسر این نام! داشته

 [۴۴.۴۷.۴۲ ۹۱:۷۴] 
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 :گفتم دادم ادامه

 انهجداگ های ایمل با مرحله سه در که «هریک تونی» ایمیل به تونستن ما های بچه طرفی از+ 

 فشینا دکتر از وَ میده پیام آمریکا خارجه وزارت معاونت به وقتی مختلف کاربری های نام با وَ

 !کنند پیدا دست میبره نام عزتی

 :گفت تشکیالت رییس

 .ببینم بده_

 ردکت درمورد آمریکا خارجه وزارت معاونت به هِریک تونی محرمانه و کددار های ایمیل پرینت

 :گفت بعدش وَ (....) آقای حاج هب دادم رو عزتی افشین

 که هایی بچه و تو به! دادی قرار خودت درکنار رو خوبی های مهره. عاکف آقا مریزاد دست_

 یمتت آقایون و ها خانوم به منو سالم. میگم نباشید خسته واقعا میکنن کار دارن نظرت زیر

 .برسون

 حال تا بگه چیزی یه هم اون برای حاجی داشت انتظار. شد سفید و سرخ هادی حاج دیدم

 .کنه تشکر اون از اول رییس داشت توقع وَ بودم، هادی حاج دست زیر من هرحال به کنه،

 ...بگذریم

 :گفت داد ادامه (....) آقای حاج

 چیه؟ برنامت حاال!! شده مهم براشون هم حسابی. میکنه بازی خوب داره آقا این پس_

 دادن برخ به شروع ایران به بازگشتش عدم از عزتی دکتر هخانواد اینکه محض به معتقدم من+

 رو جدیدی مرحله و بشیم گود وارد باید اونوقت کردند، مطلع رو عزتی کار محل وَ کردند

 میگذاریم توق هفته دو تا هفته یک بین ماهم. میدن خبر هم ما به عزتی خانواده طبیعتا! کنیم آغاز

 .برنگشته فالنی چرا میکنیم بررسی و

 



 :گفت کرد هادی حاج و کاظم حاج و من به نگاهی رئیس

 یکساعت همین تا ایران اومدن عاکف آقا که قبل روز ۹ از! بگم رو ای نکته یه فقط اما.موافقم_

 که یدنم قرار فشار تحت توسلی نسترن درمورد دارند منو شدیدا که شده بهم تلفن کلی قبل

 .کنیم آزادش

 از تر ندهگ به یا میگذارن فشار تحت دارند خودشون یا داشتند، رتباطا باهاش که اونایی پس+

 .شدن متوسل خودشون

 :گفت هادی حاج

 .«بدیم و تذکرات آخرین آقایون، این از چندنفر به مسائل بعضی بابت امروز هست قرار»

 :گفت کاظم حاج

 .«داشتند خالقیا غیر و مالی ارتباطات نسترن های کِیس با. خرابه وضعشون چندتاشون»

 :گفت رییس

 .«بیارید برام مالیشون فسادهای اسناد»

 :گفت هادی حاج

 .«میشه تکمیل دیگه ساعت نیم تا»

 و اتاقش ماهم و کرد تموم رو جلسه دقیقه ۴۲:۴۷ ساعت رییس و نکشید ۴۱ ساعت به جلسه

 .بره جمهوری ریاست دفتر با جلسه به بود قرار چون. کردیم ترک

 کاظم حاج. شد جدا کاظم حاج و من از هادی حاج و بیرون رفتیم اتاق از جلسه این از بعد

 .شد باز صحبت سر رسیدیم وقتی. دفترش برم کرد دعوتم

 وذبانف افراد نسترن، دستگیری از پس ساعت ۱۲ ممکنه چطور» بود این داشتم که مهمی سوال یه

 باشن؟ نسترن آزادی دنبال و بشن خبر با ما کشور در



 «!!!نکن دخالت وَ نشو وارد مسائل این در فعال» گفت کاظم حاج کردم مطرح و سوالم وقتی

 وزانمر کارای و خودم دفتر سمت برگشتم کردم خداحافظی شد تموم که کاری حرفای روز اون

 .دادم انجام و

 وارد و شدم خارج اصلی ساختمون همکف از که همین ،۱۱۴۹ امن خونه برم خواستم شبش

 ودید کامال ای شیشه با سفید پارس پژو یه دیدم پارکینگ، سمت برم تا شدم اداره حیاط

 و زد ترمز من پای جلوی اومد ماشین یه هم سرش پشت ..زد ترمز من از تر اونطرف چندمتر

 !ایستاد دوم خودروی از تر عقب چندمتر کرد کم و سرعتش هم دیگه ماشین یه

 اخم کمی! بدتر که هم شب زمان در نبود، مشخص خودروها این داخل اصال روز طول در

 ات کردم دقت هم آخر و اول ماشین به شدم، خیره کرد ترمز پام جلوی که ماشینی به و کردم

 ادامه یرممس به و بگذرم کنارش از اهمیت بی خواستم! نبود مشخص چیزی! هستند کی ببینم

 .پایین داد رو شیشه زد، ترمز من پای جلوی که دوم خودروی عقب سرنشین همزمان که بدم

. .گرفت خندم دیدمش وقتی. هست تشکیالت کل ریاست).....(  آقای حاج دیدم کردم نگاه

 :گفت سرش گذاشت و عمامش

 ترسیدی؟_

 :گفتم زدم لبخندی

 چرا کردم تعجب.. باال بیان میخوان و اومده مهمان شما برای کردم احساس.. آقا حاج نه+

 .نشسته رل پشت که کسی کنهمی رانندگی اینطوری

 ..بشین ماشین داخل بیا. بزنم حرف باهات میخوام_

 دلیصن روی تشکیالتمون رییس کنار ماشین داخل رفتم راننده سر پشت درب از و زدم دور

 داخل بیا گهب ببینه و من و برسه سر هویی یه تشکیالت کل رییس بود جالب برام! نشستم عقب

 موندم من .بشن پیاده گفت محافظش و راننده به نشستم وقتی. ارمد حرف باهات بشین ماشین

 :گفت بهم.. خودش و



 تموم و کاظم و هادی و شما باه جلس اینکه از بعد امروز.. ام خسته خیلی من عاکف، آقا_

 همین تا و امنیت عالی شورای رفتم بعدشم جمهوری ریاست رفتم بیرون، رفتم اداره از کردم

 میکنم احساس طرفی از کرده، مشغول و ذهنم امروزت حرفای اما! بودم سهجل قبل یکساعت

 که هست مهمی حرفای سری یک رفتم، من و شد تموم کاره نیمه جلسمون اینکه دلیل به

 درسته؟. نگفتی اما بگی میخوای

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 ردم،ک نگاش لحظه یه بگی، میخوای که هست مهمی حرفای میکنم احساس گفت رییس وقتی

 :گفتم ردمک تاملی! میکنه نگاه بهم داره اونم دیدم

 !درسته! آقا حاج بله راستش+

 :گفت رییس

 آقا نممعاو اینکه بدون شما منو تا بشه، انجام من درخواست به صبح فردا بود قرار دیدار این_

 ات باشیم داشته محرمانه دیداری بفهمن هادی آقا حاج ضدجاسوسی بخش کل مدیر و کاظم

 اتحرف منم و کنیم صحبت کسی حضور نبدو دوتایی شما و من شخصا پرونده این درمورد

 .بشنوم راحت و

 .شاءاهلل ان کنه حفظتون خدا+



 تیح دادم ترجیح داره، وجود پرونده این در که اطالعاتی حفره وجود دلیل به پسرم، ببین_

 بعد نمببی میخوام. بره پیش امنیتی اصول طبق چیز همه تا نباشند هم هادی حاج و کاظم حاج

 کردی؟ چیکار حاال تا عصر امروز جلسه از

 این درمورد بدید اجازه اگر که میکنم احساس رو خطراتی سری یه من آقا حاج راستش+

 !کنیم صحبت موضوع

 :گفت کرد بهم نگاهی چندثانیه از بعد رفت، فرو فکر به و کرد اخم

 خطری؟ چه_

 مقابل ویسسر ارتباط طبیعتا ایران، به کردنش منتقل و عراق خاک در نسترن دستگیری با ما+

 .کردیم قطع رو سرشبکه با

 !خب_

 در نسترن که میشه ساعت ۱۲ حدود اآلن. میشه تردید باعث نسترن با ها اون ارتباط عدم+

 .نیست حریف دسترس

 ...بعدش خب! درسته_

 فظح ارتباط این تا بدیم ترتیب رو ارتباطی کارهای و ساز سری یه اداره داخل از باید ما+

 به شهمی عزتی افشین دکتر به مربوط که آخره مرحل برای نکنیم کارو این ما اگر چون. بشه

 وجود هحفر یک پرونده این داخل طرفی از. برسیم هدفمون به نمیتونیم و میخوریم بر مشکل

 .خطرناکه خیلی حفره این. نکردیم شناساییش هنوز ما که داره

 !بعدش. درسته. خب_

 دستگیری اب طبیعتا که داره ای شبکه ایران در توسلی نسترن داریم یاردراخت که اسنادی طبق+

 .رسهمی مقابل سرویس به خبر و میشن سردرگمی دچار زن، این با اونها ارتباط عدم و نسترن

 چیه؟ برنامت. درسته_

 .بزنیم پاتک ایران خاک داخل در شبکه این های شاخه به معتقدم من+



 طرحت؟_

ه بکش این های شاخه از دونه دونه به رابط از و ها رابط به باگ اون توسط رخب اینکه از قبل+

 تگیردس بدن احتمال و کنه حساسشون نسترن وضعیت از اطالع عدم بخواد که برسه نفوذی

 ارک تا بدیم قرار کار دستور در رو ها زیرشاخه از بعضی دستگیری عملیات ما باشه، شده

 ستگیرید همچنین وَ کنترل، و رصد طبیعتا بشه، تر ستردهگ شبکه هرچی چون. نشه تر سخت

 چون .بشه حفظ باید اداره همین داخل از دشمن با نسترن ارتباط ازطرفی. میشه مشکل ها اون

 اگر .میشه عزتی افشین دکتر به مربوط که هست آخر مرحله شدن اجرا درست ما اصلی هدف

 وره،میخ گره کارمون شده دستگیر نسترن همهبف دشمن اما بدیم انجام درست کارهارو این همه

 و روژهپ این شکست واقع در یعنی ؛میشیم بینی پیش غیرقابل مشکالت درگیر همه اونوقت

 .میشه محسوب عملیات

 ولی. ارمنمی و اسمش داستانی مستند این در من. هست ابهتی با آدم خیلی ما تشکیالت رییس

 سرچ یدمیتون و موجوده ایران اطالعاتی سرویسهای زا یکی رییس عنوان به اینترنت در عکساش

 .زیبا هم هست، نورانی هم داره، جذبه هم. دارم دوسش خیلی. کنید

 ین،ماش صندلی به داد تکیه و سرش برداشت، سرش از و عمامش رییس زدم، و حرف اون وقتی

 لبش میدیدم ..میکردم نگاش ثانیه چند هر منم.. بست و چشماش دقیقه پنج حدود چیزی شاید

 ردک باز و چشماش گذشت، سکوت به بینمون که دقایقی از بعد. هست ذکر گفتن مشغول

 :گفت کرد بهم نگاهی... کشید دست صورتش به چندبار کرد، بلند رو سرش

 .کنید پیدا رو حفره اینکه اضافه به. کنید شروع رو شبکه این داخلی های شاخه دستگیری_

 .چشم+

 .کنی دقت باید... میگم بهت رو ای نکته یک اما_

 .کنید امر+

 .شهب متوجه کسی نباید شده دستگیر اآلن که مقابل های سرویس با نسترن ارتباط از_

 بدید؟ توضیح تر واضح میشه+



 :گفت لحظاتی از بعد... کرد سکوت

 این از که هست این بر تاکید بگم بهت میخوام که ای مسئله این روی! سلیمانی عاکف آقای_

 برخ با هست تو مستقیم مسئول هادی حاج و هست من معاون که کاظم حاج حتی نباید طرح

 نشن؟ حساس کنی عمل جوری میتونی. بشن

 کار نصف و دهه یک حدودا ای سابقه با جوون یه من! بود سخت چون... کردم مکث کمی

 سال ۱۷ که ودنب ایران اطالعاتی سرویس غول هادی حاج و کاظم حاج وَ کردن، اطالعاتی

 و خدا زا گرفتم مدد دلم توی برم؟ آبی زیر جلوشون من میشد مگه! داشتند امنیتی کار سابقه

 :گفتم اهلبیت

 ...اما میشه که شدن آقا، حاج+

 :گفت کرد قطع و حرفم

 .آوردی نمی اگر و اما دیگه میتونستی، اگر چون. نمیتونی تو پس_

 .بشه تموم حرفم من نگذاشتید شما+

 .بفرما_

 ارک این داره وجود که ای حفره به توجه با که اینه منظورم. نمیتونم که نیست این منظورم+

 از هادی حاج و کاظم حاج میخواید اگر. دارم شک هم دیوار و در به من. سخته خیلی خیلی

 هرکاری ات ریدبزا باز و دستم میخوام که اینه یکیش کنیم، کار چندتا باید نشن، خبر با ماجرا این

 .بدم انجام هست نیاز که

 .بازه دستت هستی، ضدجاسوسی های بخش از یکی معاون تو_

 [۴۹.۴۷.۴۲ ۹۹:۴۰] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 نه_و_دویست_قسمت#



 :گفتم

 این ممکنه. هستید مطلع هادی حاج و من سینوسیه رابط از شما اما ؛درسته شما فرمایش+

 «ضدجاسوسی» ضدنفوذ بخش معاونت سِمَت در من پرونده آخرین و پرونده لیناو پرونده

! ذارهبگ اثر پرونده مسیر روی ممکنه هم ها کاری پنهون این. نمیاد کنار من با هادی حاج. باشه

 زیرک خییییلی داره و سمت این که کسی.. هست ضدجاسوسی بخش مدیرکل هادی حاج

 چطور نشم متوجه منم شاید که طوری و میشه دستش رزی کاری پنهونه هم متوجه و هست

 .فهمیده

 باید یگمم من هستم، تشکیالت این رییس من. شما نیستید متوجه اینکه مثل سلیمانی، آقای_

 هماهنگ من با لحظه این از شما. بزن خط ذهنت از لحظه این از رو هادی! نشه چی و بشه چی

 اریک هر که میدم تام اختیار بهت! میکنی هدایت من نظر زیر مستقیم رو پرونده این. باش

 هب لحظه این از میکنم، تکرار بازم. ندارم کاظم و هادی به کاری من. بده انجام هست مصلحت

 بدیلت پرونده این در رو هادی و کاظم میخوام! میشه هدایت من مستقیم نظر زیر پرونده این بعد

 !کنم سرگردان مهره یک وَ آماتور یک به

 :گفت کردم فکر کمی

 .میکنی فکر داری چی به _

 اروپایی های سرویس و اسراییل و آمریکا به همه این که و کشور اطالعاتیه نخب دوتا اینکه به+

 اطمیونف و الشعبی حشد و اهلل حزب مثل هایی گروه اطالعاتی های نخبه و زدند ضربه منطقه و

 .هادی حاج و کاظم حاج مثل یکی اونم .بزنم دورشون چطور رو هستند اینا شاگردای از

 نه؟ یا داری طرحی بدونم میخوام اما ؛زد دور غولهارو حتی چطورمیشه میگم بهت_

 .میخوام زمان اما بله،+

 .نداری زمان_

 .لطفا+

 چقدر؟_



 .ساعت ۹۱+

 .یکساعت فقط. نزن حرفشم اصال_

 بازیه؟ خاله مگه بگردم، دورت حاجییی؟+

 :گفت کرد، بهم باالدستی و ریاستی ایه نگاه اون از

. یکنیم فکر میشینی ماشین توی همینجا. داری زمان یکساعت فقط. مونه نمی بینمون حرفی_

 .بخوابم ساعت یک میخوام منم

 بود تهگرف حرصم بس از یعنی ؛خوابید صورتش روی کشید و عباش دیدم و نکرد حسابم آدم

 ضرتح به کردم توسل کردم، فکر کلی نشستم. دمخو سر به بزنم مشت دوتا میخواست دلم

 اخد لطف از بودم، امید نا که آخر دقایق. آخر لحظات تا نمیرسید ذهنم به چیزی واقعا. زهرا

 .رسید ذهنم به پیشنهاد یه

 آروم. گذشت تاریک و نرم و گرم ماشین اون در من کردن فکر و رییس چرت از دقیقه ۱۲

 :زدم صداش

 د؟بیداری آقا حاج+

 نمیخوابم وقت هیچ من. بله_

 چون.میگفت راست داشت رییس شوخی، از جدای اما ؛کردم باور منم آره، گفتم دلم توی

 .میکنن ترعای هم پیرامونشون افراد ترین مطمئن جلوی حتی رو امنیتی نکات از خیلی ها امنیتی

 :گفت برداشت صورتش روی از رو عبا

 .میشنوم_

 :گفتم

 هم! داره وجود پرونده در که باگی درمورد هم پیشنهاد یک و! میرسه ذهنم به طرح دوتا+

 !هستند مرتبط همدیگه به من طرح دوتا هم وَ پیشنهاد



 !بگو_

 و؟ کدوم اول+

 ترننس به مربوط طرح بعدشم بگو، رو «پرونده در اطالعاتی حفره» باگ درمورد پیشنهادت_

 !بگو رو توسلی

 !یکردمم اشتباه پرونده باگ درمورد اآلن تا من بگم باید اما ندارم، رتجسا قصد کنید باور آقا+

 :گفت کشید محاسنش به دستی کرد، جابجا و خودش صندلی روی

 .ببینم بگو تر واضح_

 به. بگردم ها دستی پایین و مجموعم زیر و خودم کنار در پرونده باگ دنبال نباید راستش+

 .نیست بردار شوخی اطالعاتی کار اما ندارم، ارتجس قصد میخورم قسم شهیدم پدر خاک

 ...ادامش خب. کنیم تعارف کارمون در نباید موافقم،. آفرین_

 نم از سمتشون که هایی کِیس روی دارم پرونده باگ برای اینجا تا عراق از من آقا راستش+

 برون نمدیرا وَ کاظم حاج و هادی حاج سطح در یعنی ؛میکنم فکر و میگردم هست باالتر

 !داره وجود من از باالتر اما! نداره وجود باگ من بر و دور قطعا! مرزیمون

 حتطر اما! بگردی موجود باگ برای باید خودت از باالتر دنبال که پیشنهادت از این! خب_

 چیه؟ نسترن برای

 !!!بعدش بخ میگه میدم توضیح براش کلی. هست یُبس امشب انقدر چرا رئیس گفتم دلم توی

 تقبالاس خیلی و گفتم ریاست به بود ذهنم در که طرحی والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 !میخونید ادامه در خودتون حاال. کرد

 داخل رفت رییس کردیم، خداحافظی و شدیم پیاده ماشین از دادم توضیح و طرح اینکه از بعد

 امن خونه سمت رفتم فتمگر بود دراختیارم که ماشینی و پارکینگ سمت رفتم منم ساختمون،

 و خودش و گرفتم ارتباط ۱۹۷۷ با بودم ۱۱۴۹ امن خونه مسیر در وقتی. عاصف با دیدار برای

 !بشه عملیاتی من طرح بود قرار چون. سری کامال و مهمه جلس یک برای ۱۱۴۹ رسوند



 هبگ افشار خانوم به گفتم عاصف به! رسید بعد چنددقیقه هم ۱۹۷۷ امن، خونه رسیدم وقتی

 !جایی بریم باید بشه آماده

 که یا حفره این با چون! نباشیم امن خونه داخل پیشنهادم و طرح اون ارائه بابت دادم ترجیح

 از ودترز میتونستم من مسائل این رعایت با. داشتم شک خودمم اتاق به حتی بود، شده ایجاد

 .کنم پیدا دست اطالعاتی حفره اون به چیزی هر

 بود دراختیارم که مشکی پرادوی سوار چهارتایی! من وَ عاصف افشار، خانوم و ۱۹۷۷ خانوم

 .بیرون زدیم ۱۱۴۹ امن خونه از و شدیم
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 از ومکد یه کار میتونست میکرد درز بیرون به که خبری هر طبیعتا داشتم، که طرحی این با

 فشار تحت که خودم کار شایدم. باشه« ۱۹۷۷ خانوم_افشار خانوم_عاصف» نفر سه همین

 !!!مدیر سطح در یعنی بگردم؟ حفره دنبال ۱۱۴۹ از بیرون من نبود قرار مگه اصال !!!بودم

 میکنید؟ فکر چی شما

 ...بگذریم

 بعدش زدیم، دوری تهران شهر داخل شب از ساعت اون در افشار خانوم و عاصف و ۱۹۷۷ با

. دادم توضیح رو چیزایی یه براشون. کردم باز رو صحبت سر و کردم توقف خیابون یه کنار

 غیر هموندمف بسته سر بهشون حتی. هست سری کامال ماموریت این بعد به اینجا از کردم تاکید

 یحتوض رنف سه اون برای و طرحه هم که بگم مخاطبان شما به اینم! نمیدونه کسی ریاست از

 یه .بودیم خبر با رئیس و من فقط رو طرح این صد صفرتا از! رو ای گوشه یه بلکه ندادم،

 دمدا توضیح میکنیم چیکار داریم بدونن افشار و ۱۹۷۷ و عاصف اینکه برای فقط رو ای گوشه

 .باشند جریان در تا



 روژهپ ادامه درمورد باهم مجددا که کل رییس اتاق رفتم من. اداره رفتیم باهم طرح، ارائه از بعد

 .بدیم انجام و الزم های هماهنگی

 سمتق در ممکنه و باشه حواستون باید خیلی چون!!! بخونید خوب رو بعد به اینجا از لطفا

 !!ها قسمت همین روی بزنیم بک فلش آینده های

!! میزدن غذا و آب به لب اصال بود، بازداشت در و بود شده دستگیر که روزی چند این نسترن

 که ییجا از! نمیکرد قبول نسترن اما بخوره و غذاش که کرد صحبت باهاش رفت افشار خانوم

 حداقل که دادیم دارو بهش هست، شدید دردهای معده درگیر توسلی نسترن میدونستیم ما

 !بخوره و داروش

 و اروشد نسترن. میکردیم نگاه توسلی نسترن به آنالین طور به داشتیم رییس اتاق داخل از

 ایصد دیدم که نگذشت لحظاتی! خورد برنج قاشق تا سه دو اندازه به شاید بعدش و خورد

 .اومد بیسیمم

 خانوم صدای م،گرفت و بیسیم. خوردیممی تنقالت و میوه و بودیم نشسته ریلکس خیلی رئیس با

 :گفت بود، افشار

 داری؟ و صدام عاکف آقا_

 !کن حفظ و آرامشت بگو، بله+

 !میشه سفید داره چشمشاش. میکنه تهوع داره! شده بد حالش هممت_

 !بیمارستان ببریمش بشه آماده بگو۱۹۷۷ به. سرش باالی بیاد دکتر میگم االن. نیست چیزی+

 رفتم. شدم خارج دفترش از کردم خداحافظی رییس از بعدش! دادم خبر هادی حاج به فورا

 زیر بشن، مسلح گفتم ۱۹۷۷ و افشار و عاصف به! بود بازداشت توسلی نسترن که ای طبقه

 ای حفره اون ابتب وقت یه تا بپوشن جلیقه هم نسترن تن به بپوشن، ضدگلوله جلیقه لباسشون

 !نکنن حذفش و نبرن بو دشمن عوامل داشت، وجود که

 .آمبوالنس داخل کردیم منتقل و نسترن! ساختمون جلوی اومد آمبوالنس فورا شد هماهنگ

 !بود دراختیارم که پرادویی با هم عاصف و من رفتند، آمبوالنس با ۱۹۷۷ و شاراف خانوم



 سرش باالی ارپرست دوتا و دکتر یه اورژانس بردیم و نسترن وقتی. میالد بیمارستان سمت رفتیم

 انومخ شده؟ چی که پرسید سوالی ما از و کرد نسترن وضعیت به نگاهی دکتر. شدند حاضر

 خاطرب اینکه تا نخوردن، چیزی خانوم این میشد روزی سه دو که داد یحتوض دکتر برای افشار

! کرد تهوع شدت به اما خورد، غذا لقمه چند بعدشم و دادیم دارو بهش داشته که دردی معده

 سه دو با! تهس ساده ریختگی هم به یه فقط! نیست چیزی گفت توضیحات این شنیدن با دکتر

 !میشه برطرف مشکلش ارود و سرم تزریق و شدن بستری ساعت

 :دادم جواب.. اتاق از بیرون رفتم.. خورد زنگ تلفنم که بود دادن توضیح مشغول دکتر

 .سالم! الو+

 چطوره؟ نسترن وضعیت خبر؟ چه. عاکف سالم_

 :گفتم! زده زنگ شب اونوقت که شده نگران خدا بنده بود معلوم.. بود هادی حاج

 فقط. تهس مرخص دیگه چندساعت. نیست خاصی چیز که هگفت دیده و وضعیتش االن دکتر+

 !باشه بستری رو چندساعتی باید

 .نزار خبر بی و من_

 .چشم+

 ارافش خانوم و من. باشند نسترن مراقب بیمارستان بمونن گفتم عاصف و ۱۹۷۷ خانوم به

 .۱۱۴۹ سمت برگشتیم

 از یکی اب داشتم! بودیم برگشته بیمارستان از که میشد ساعتی دو و بود بامداد ۱ حدود ساعت

.. .بود خط پشت عاصف! خورد زنگ کاریم تلفن که میزدم حرف موضوعی یه درمورد همکارا

 :دادم جواب

 عاصف؟ جانم+

 !اداره برگردونیم و متهم میخوایم.. سالم عاکف آقا_



 هم ۱۹۷۷ و اشم. برگردونه شمارو دنبالتون بیاد کن هماهنگ اداره آمبوالنس با.. عالی بسیار+

 !بشینید مسلح متهم کنار آمبوالنس پشت همون

 .چشم_

. اداره میگردونن بر دارن و نسترن که دادم هادی حاج به و خبرش بامن، عاصف تماس از بعد

 قدم داشتم که بود ساعتی نیم! زدم قدم امن خونه حیاط داخل رفتم و شدم جدا همکارم از

 شغولم که همینطور! میکردم فکر... و همسرم بیماری به و پنهانش زوایای و پرونده به و میزدم

 :دادم جواب.. زد زنگ عاصف بودم زدن قدم

 !عاصف بگو. جانم+

 !دامنت به دستم عاکف، آقا_

 :گفتم

 افتاده؟ اتفاقی میزنی؟ نفس نفس داری چرا چیشده؟+

 !دارم بد خبر_

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_نالکا# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 وزاریمد دارم، برات بد خبر یه گفت درد از پر صدای و طراباض با تلفن پشت عاصف وقتی

 :گفتم... افتاده اتفاقی چه که افتاد

http://eitaa.com/kheymegahevelayat


 شده؟ چی ببینم بگو بهم دقیق کن، حفظ و آرامشت کن، تمرکز+

 کرد؟ فرار اداره به بازگشت حین نسترن متاسفانه! شد سرم بر خاک عاکف، آقا_

 اومد؟ پیش اتفاق این چطوری+

 فتمر فوری امن خونه حیاط از میداد، توضیح داشت عاصف و بود دستم گوشی که همینطوری

 :گفت عاصف! اتاقم داخل رفتم زدم و سنسور سوم طبقه

 نفردو و جلومون پیچید سانتافه یه بعد ثانیه ۱۷ از کمتر... بهمون زد شدت با پشت از وانت یه_

 و نسترن بعد کردن، شلیک متمونس به کردن باز و در و ما ماشین سمت اومدن شدند پیاده

 .کردند فرار گرفتند

 شدید؟ زخمی+

 !کرده اثابت گلوله چپم سمت شونه به! بله_

 چطوره؟ ۱۹۷۷+

 !خورده ش جلیقه به شد شلیک سمتش به که ای گلوله.. هست سالم الحمداهلل_

 چطورن؟ اداره اورژانس های بچه+

 و زخمم دارن و هستن سرم باالی االن.. شکرخدارو هستن سالم اداره آمبوالنس های بچه_

 !بیمارستان بریم تا میبندن

 هم یفونس کشیدن بار سه با که کردید کاری خراب جوری یعنی! رفتید چیز همه به زدید گند+

. اداره به یدبرگردون و متهم یه ندارید عرضه حتی که میبینم وقتی بگم چی نمیدونم! نمیشه پاک

 .بگیرم تماس باهات دیگه قیقهد چند خودم تا کن قطع

 :فتمگ... داد جواب خورد بوق چندتا.هادی حاج با گرفتم تماس فوری عاصف، با تماس از بعد

 .هادی آقا حاج سالم+

 انقدر؟ ناراحتی چرا چیشده؟. عاکف آقا سالم_



 !ام شرمنده. دارم بد خبر یه+

 .میشنوم بفرمایید،_

 صادفت یک طبق ظاهرا ستاد، به بیمارستان از توسلی نسترن برگردوندن موقع متاسفانه+

 .نداد فراری رو متهم ما، های بچه و سوژه حامل آمبوالنس با شده طراحی پیش از وَ ساختگی

 :گفت بلند نسبتا صدایی و عصبانیت با

 گفتی؟ چی_

 !دادن فراری رو توسلی نسترن کردم عرض+

 کییییی؟_

 !میکنیم یپیگیر داریم اما! نامشخصه فعال+

 بود؟ بانسترن کی_

 !۱۹۷۷ خانوم و عاصف+

 میکردند؟ غلطی چه اونجا داشتند اینا پس_

 .هست سالم خداروشکر و خورده جلیقش به تیر ۱۹۷۷ خانوم شد، مجروح عاصف+

 :گفت باالتر برد و صداش

 کشیدیم سختی ههم این!! و فروش پرتقال کنید پیدا بگردید حاال.. زدید گند.. آقاجان زدید گند_

 کرد؟ فرار زرتی حاال بگیریمش، که اینجا تا

 !واهلل بگم چی+

 رو و زیر و تهران شهر مداربسته و امنیتی های دوربین. کن بسیج و تیمت. کن پیگیری فورا_

 ندهز و نسترن که بگم بهت اما کنی، چیکار میخوای نمیدونم من سلیمانی، عاکف آقای! کن

 .همین! میخوام زنده و نسترن من م؟گفت چی فهمیدی! میخوام

 .میکنم پیگیری لحظه همین از. چشم. آقا حاج میشه اطاعت دستورتون+



 .یاحق_

 تر طرف اون متر ۴۷۷...کوچه داخل رفتم فورا گرفتم و کیفم هادی، حاج با تماس از بعد

 برای انمک ترین امن!! داشت وجود ساخت حال در کاره نیمه ساختمون یک ۱۱۴۹ امن ازخونه

 داخل رد کارم اتاق به حتی گفتم قبل قسمت در باشه یادتون اگر! بود اونجا لحظه اون در من

 ...!نکنه که داشتم شک ۱۱۴۹ امن خونه

 .طبقات از یکی توی رفتم! کاره نیمه ساختمون اون به رسوندم و خودم

 بود، داده همب شقبل ساعت چند تشکیالت رییس که معمولی گوشی و امن خط یک با بالفاصله

 :گفتم داد جواب وقتی... مهرداد به زدم زنگ

 کجایی؟ مهرداد، سالم+

 .دنبالشونم. حاجی سالم_

 وضعیت؟+

 !کردند عوض و ماشینشون دفعه ۹ اآلن تا_

 چندنفرن؟+

 !دادن فراریش که ای سوژه وَ زن یه و مرد تا دو_

 نزدیک بهشون زیاد.. نمیداری بر نازشو چشم! باشه حواست. جان مهرداد بده خیرت خدا+

 مراقبت و تعقیب به امنیتی مسائل رعایت حفظ وَ فاصله با. کنی حساس و شاخکاشون که نشو

 بین ارتباط راه تنها! کن خبرم شدی ثابت که جایی یه به رسیدی وقتی.. بده ادامه ها سوژه از

 که هم ای شماره اون با! میزنیم حرف باهم داریم اآلن که هست ای شماره همین تو و من

 دیگه باطیارت راه هیچ. نمیگیری ارتباط هیچکسی با داد قرار اختیارت در رییس قبل چندساعت

 !باشه حواست! کنیم ایجاد نباید و باشیم داشته نباید ای

 !عاکف آقا چشم_



 یهرجای.. دادن فراریش که متهمی سراغ میری فقط تو شدند، جدا هم از ها سوژه اگر ضمنا،+

 .بره دیگه کسی با میخواد یا بره، تنهایی میخواد حاال. میری تو میره اون

 .باشه جمع خیالتون! حاجی چشم_

 .یاعلی! سرکار کشوندیمت و کردیم خراب و مرخصیت که ببخشید_

 فاصلهبال.. کیفم توی گذاشتم آوردم در رو باطری و کارت سیم و کردم خاموش رو گوشی فورا

 طبقه رفتم بالفاصله شدم وارد وقتی.. امن خونه سمت رفتم شدم خارج کاره نیمه ساختمون از

 از و دمش ماشین سوار پایین برگشتم گرفتم، و وسائلم سری یه و اسلحم اتاقم داخل از. سوم

 .شدم خارج ۱۱۴۹

 گذاشتم رو باطری و کارت سیم مجددا. بود گذشته مهرداد و من تماس آخرین از دقیقه ۴۷

 :دادم پیام بهش. مهرداد با ارتباط به مربوط گوشی داخل

 «کجایی؟»

 .«تختی راه سه»

 .«بدم پیام بهت خودم تا نگیر ارتباط من با»
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 ۴۲۷ عتسر با گذاشتم، و ماشین جلوی شیشه مستطیلی گردون و کردم پر و ماشین گاز فورا

 رسیدم وقتی بعد دقیقه ۹۷. باشم نزدیک تختی راه سه به تا پارس تهران موقعیت سمت رفتم تا

 :گفتم داد که جواب... زدم زنگ مهرداد به پارس تهران

 !کن موقعیت اعالم کجایی؟+



 هب غرب از پیروزی، به جنوب از دماوند، خیابون به شمال از.. هستم تهران هوایی نیرو محله_

 .متری ۱۷ به شرق از علی، امام

 هستی؟ هوایی نیروی چَندُم خیابون+

 .هشتم_

 .کن وضعیت اعالم+

 .کردم کمین نظر مورد خونه نزدیک منم. خونه یه داخل رفتند ها سوژه_

 داخل؟ رفتند چندنفر+

 .بیرونه راننده فقط. داخل رفتند اصلیمون سوژه با زن یه و مرد یه_

 یرفتم،م داشتم من که سرعتی اون با میدونه خدا.. نظر مورد موقعیت سمت رفتم رافو.. کردم قطع

 هب پرادوی اگر بود، شده لغزنده جاده و بود کرده باریدن به شروع تازه که هم بارونی اون وَ

 تا چهل ۱۷ که بگم میتونم راحت جلوم، اومد می مانع یک یا میلغزید عظمت و هیبت اون

 به مرسوند و خودم ای دقیقه پنج منم و صبح اونوقت بود خلوت جاده خالصه،. میزدم پشتک

 .هشتم هوایی نیروی خیابان در مهرداد موقعیت

... اخلد نشستم فورا ماشینش سمت رفتم. کردم پارک مهرداد ماشین از تر عقب متر ۲۷ و ماشین

 وردم اروشکرخد که داد برام رو تکمیلی توضیحات مهرداد و گرفتم جدید وضعیت اعالم یه

 :گفتم داد جواب وقتی.. تشکیالت رییس با گرفتم تماس. نبود خاصی

 .سالم آقا حاج+

 .بده توضیح. علیکم و_

 !شدیم سوار ها سوژه روی مجددا خداروشکر اما ؛دادن فراری و نسترن+

 ...بعدش_

 دیگه دقیقه ۹۷ تا نهایتا که کنم میدان وارد رو ۴۹ الف عملیاتی تیم بدید اجازه ممکنه اگر+

 .کنارم باشن



 موقعیتت؟... عالی بسیار_

 .هشتم هوایی نیروی خیابان+

. یدباش خودتونم مواظب! میدن دست بهت و میشن میدان وارد دیگه چنددقیقه تا شاءاهلل ان_

 .یاعلی

 مانجا که اقداماتی تمام وَ بود خوردن آب عین ما برای اما باشه سخت براتون باورش شاید

 کردن آماده وَ آمبوالنس تعقیب برای ۱۹۷۷ و عاصف سایه بعنوان مهرداد دادن قرار نظیر م،دادی

 خرده و یکساعت که خودرویی همون داخل همش ماموریت، از بخش این برای عملیاتی تیم

 !شد ریزی برنامه زدیم حرف نشستیم رییس و من ای

 در نفر ۲ این تموم! کنم استفاده نازشو رو عملیاتی نیروهای ترین زبده از نفر ۲ بود قرار

 نم اینکه از بعد! بودن برگشته مرزی برون های ماموریت از که میشد روزی۹ و بودند مرخصی

 اون از ات داد اطالع دفترش مسئول به رئیس فورا دادم، ارائه و پیشنهادم رییس به ماشین توی

 ریتمامو این که کرد جیهشونتو هم رییس. اداره در اضطراری جلسه برای کنه دعوت نفر پنج

 ییسر حتی. بشه مطلع ازش کسی نباید وَ هست برخوردار ای ویژه های حساسیت چه از سری

 اهاش،ب میگیرم تماس من که ای لحظه تا نگذاشت حفاظتی و امنیتی مسائل رعایت خاطر به

 .بشن خارج اتاقش از اونا

 .کوتاه فقط اونم. میگم رو چیزی یه بهتون حاال

 ادنشد فراری و نسترن کردن تهوع از اتفاقات، این تموم والیت،_گاه_خیمه# محترم طبانمخا

 چه نشدید متوجه هم هنوز میکنم احساس. دارید حق کردید؟ تعجب. بود شده طراحی...  و

 .میدم توضیح بیشتر جلوتر اما ؛دارید حق نداره، عیبی! افتاده اتفاقی

 امیونک دوتا کردم هماهنگ شهرداری در خودمون عامل با رافو برسه، عملیاتی تیم اینکه از قبل

 هوایی وینیر هشتم خیابون توی بیاره غلتگ مثل تجهیزاتی و شهرداری نیروی تا ۴۲ و آسفالت

 عامل ونا وقت یه تا بود این کارم این دلیل! بشه بسته عادی طور به خیابون تا کنه مستقر



 روجشخ و ورود که کنیم ایجاد رو کوچیکی غرافیایج بتونیم ما و خونه این سمت نیاد نفوذی

 !باشه خودمون کنترل تحت

 ینفوذ اون بدونم میخواست دلم خیلی. خبره چه خونه اون داخل بدونم میخواست دلم خیلی

 بود احرف این از زرنگتر اون اما ؛اینجا بیاد میکردم خدا خدا! کنم پیداش میکردم خدا خدا! کیه

 در اومد ۱۹۷۷ خانوم کردم هماهنگ! دادن فراریش و نسترن که حاال حتی .نمیداد تله به دم و

 !مقتضی وقت در الزم اقدامات برای ما موقعیت

 نیروهای دیدم شهرداری، در عاملمون با من هویی یه و فوری های هماهنگی از بعد دقیقه ۹۷

 .رسید عملیاتی تیم بعدش دقیقه ۴۷! رسیدند... و آسفالت به مربوط

 یمت بعنوان بودیم، هماهنگ قبل از که عملیاتی های بچه ترین سری و ترین زبده از رنف ۲

 نفره، ۲ عملیاتی حلقه این سرتیم. شدند حاضر ما موقعیت در تجهیزاتشون با ۴۹ الف عملیاتی

 :گفتم بهش و ایستادیم ای گوشه یه رو پیاده داخل. بود حیدر سازمانیش اسم

 ۱۷ حدود میدونم فقط. ندارم نفراتشون وَ خونه داخل افراد از اطالعی هیچ من حیدر، عمو»

 داخل که هم نفری ۱ اون. من با بیرونیه. هست بیرون یکیشون و داخل رفتند نفر سه قبل دقیقه

 .«خودت های بچه و خودت با ببینی، و خیرش باشن، هم بیشتر داره احتمال و هستند

 :گفتم دادم نشون بهش و ترننس عکس و کردم روشن و کاریم اندروید گوشی

 شهادت قیمت به حتی. کنند حذفش خونه اون داخل افراد نزار. میخوام زنده رو زنه این من»

 .«تیمت و خودت

 [۴۱.۴۷.۴۲ ۹۹:۷۱] 
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 .«بردار مونپا جلوی از رو راننده زودتر فقط. عاکف آقا حله: »گفت حیدر



 .«میکنم حلش االن باش منتظر چنددقیقه: »گفتم

 :گفتم دادم نشون بهش و کارتم... شهرداری نیروهای از یکی سراغ رفتم

 ردهک پارک خونه اون جلوی که لکسوس راننده اون به برو بزنی، اضافی حرف اینکه بدون»

 تابلوی یرز برسه تا عقب ببرش انقدر... کنه پارک تر عقب بره و کنید آسفالت میخواید بگو

 .«دستته فک گوشت ٔ  بزرگه تیکه وگرنه نمیزنی اضافی حرف باشه حواست فقط. هشتم خیابون

 نظر مورد خونه جلوی از بود این هدفم. داد انجام و کار این و رفت. ریخت برگاش خدا بنده

 ما هب تصویری آیفون از یا پنجره از ساختمون اون داخل افراد وقت یه تا کنم دور رو راننده

 !باشن نداشته اشراف

 داره و هدستش گوشی دیدم. ماشین نزدیک رسوندم و خودم فورا عقبتر، کردن دیپورتش وقتی

! ایینپ داد رو شیشه. زدم لبخندی منم و کرد نگام. شیشه به زدم چندتا..انگار میگیره شماره

 خندلب که همینطور دادم، نشون هاسلح بهش کنار زدم و کاپشنم کم یه.. ترسیده بود معلوم

 داشت که تماسی فوراً گرفتم، و کشیدم دستش از رو گوشی داخل انداختم دست فورا میزدم،

 :گفتم... کردم قطع و میگرفت

. کن حمر خودت جوونی به پس. میکنم آبکِشِت همینجا کنی، اضافی حرکت کوچیکترین اگر»

 رازد خیابون کف روی ماشین پشت برو کن رکتح پایین، بیا آدم بچه عین مودبانه، و آروم

 .«بکش

 رافو.. کشید دراز خیابون کف ماشینش پشت بردمش شد، پیاده آروم.. کرده وحشت دیدم

 :فتمگ مهرداد به زدم زنگ. گرفتم بود کمرش پشت که رو اسلحش و کردم بازرسی و بدنش

 و ونراهش سر بگو تیمش و رحید به. من ماشین داخل خودت با ببر بگیر و مزاحم این بیا»

 .«اینجا برسونن فورا و خودشون کردم پاکسازی

 .برد زد دستبند و کردم دستگیر که ای راننده مهرداد. اومدن تیمش و حیدر و مهرداد

 :گفتم حیدر به

 ای؟ آماده+



 .بله_

 .میکنی چه ببینم داخل برو+

 هی فورا حیدر. بودن داخلش ها ژهسو که ای خونه درب جلوی رسیدند و رفتند متر ۰۷ حدود

 پشت افراد که Corner Camera هوشمند دوربین به مجهز و شب در دید دوربین به مجهز پرنده

 دیوار نزدیک و حیاط باالی فرستاد و داد پرواز میداد نشون بهمون رو خونه داخل و دیوار

 از کیی نیست، خبری طحیا داخل دید که دقایقی از بعد. کنه بررسی و چیز همه تا ساختمون

 آب مثل رو خونه درب فنی ابزار سری یک با ثانیه ۱۷ از کمتر زمان در عملیاتی نیروهای

 .کرد باز خوردن

 چهب از یکی. داخل رفتم تیمش و حیدر همراه درآوردم و اسلحم. بودیم شخصی لباس هممون

! در قفل هب کرد شلیک دونه یه بود نصب لولش روی کن خفه صدا که تفنگی با حیدر تیم های

 شونسر زدیم فریاد! ندیدم بیشتر و دونفر اما شدیم، پذیرایی_هال وارد فورا شد باز وقتی

 .ودنب نسترن از خبری کردم نگاه هرچی. سرشون روی بزارن رو ها دست و زمین روی بخوابن

 :گفتم مَرده، اون کنار رفتم

 «کجاست؟ نسترن»

 یدمرس وقتی. کرد نگاه بهش که اتاقی اون سمت رفتم. نهمیک نگاه رو اتاقی یه سمت دیدم

 از و افتاده زمین روی توسلی نسترن دیدم! کردم روشن و برق کردم باز و در اتاق اون جلوی

 سرش باالی رفتم فورا. میجَوِه رو چیزی یه داره کردم احساس! میاد خون داره دماغش و لب

 شنثار بهش، بودم زده بغداد فرودگاه کینگپار داخل که مشتی اون از تر محکم مشت یه و

 و دهنش توی کردم و چپم سمت دست انگشت فوری! بیرون بندازه دهنش از و قرص تا کردم

 .کنم بیشتر و موندنش زنده درصد بتونم و بیاره باال تا حلِقش داخل کردم

 هست ویق تیلعن قرص این انقدر و مونه می زنده ثانیه بیست تا میخوره سیانور که کسی چون

 وَ  برسه زمغ به اکسیژن نمیزاره و میکنه سمی و خون و میکنه کُند و قلب ضربان بالفاصله که

 بالفاصله. وردآ باال دستم روی نسترن. بکشونه مرگ کام به رو فرد دقیقه نیم از کمتر میشه باعث



 دوتا با کممح چندبار و سینش قفسه روی گذاشتم و دستام دوتا و کردم شروع رو بعدی مرحله

 .نشه مسدود تنفسش راه تا دادم فشار دستم

 :زدم داد

 .«اولیییییههههههه کمکهای!! حیییدددددددررررررر»

 صلهبالفا. اتاق سمت اومد بدو بدو پزشکی تجهیزات کیف با حیدر تیم های بچه از یکی

 پزشکی مورا سری یه و کرد تزریق آمپول بهش فورا! داد اکسیژن بهش نسترن سر باالی نشست

 :گفتم باعصبانیت و هاش شونه روی زدم! داد انجام رو

 «فهمییییدی؟! میخوام زنده و این من»

 فورا. .میداد انجام و کارش داشت باعجله.. داد تکون تایید نشونه به و سرش و کرد بهم نگاهی

 :گفتم تشکیالت رییس با گرفتم تماس

 عملیاتی تیم که ما موقعیت سمت کنید اعزام محل یننزدیکتر از آمبوالنس یه فورا. سالم حاجی»

 .«کرده خودکشی اصلیمون سوژه. هست مستقر ۴۹ الف

 .«خداحافظ شنیدم: »گفت کلمه یک

 و روندهپ کل چون! نکنه تموم نسترن وقت یک که داشتم و این استرس و بودم عصبی خیلی

 ممتی و منه ماه چند زحمت وَ  واه میرفت میشد دود نسترن مرگ با... و نفوذی اون کردن پیدا

 !میسوخت

 

 .است مجاز سلیمانی عاکف نام و .. لینک درج با فقط استفاده و کپی ✅

✅ @kheymegahevelayat 

 [۴۱.۴۷.۴۲ ۹۹:۹۹] 
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 ای خونه درب اومد آمبوالنس یه بعد قهدقی ۴۷ میخوایم، آمبوالنس که دادم خبر رییس به وقتی

 :گفتم مهرداد به زدم زنگ فورا. بودیم داخلش که

 همونجایی به ببرید و تاشون۱ هر شده دستگیر که ای راننده اون با مَرده و زنه این بیاید ۱۹۷۷ با»

 .«ببرید باید که

 دستبند و بند چشم رو ها شده دستگیر اومدن هم ۱۹۷۷ و مهرداد. کردم تشکر تیمش و حیدر از

 .مهرداد و ۱۹۷۷ و من و رییس برای معلوم و دیگران برای نامعلوم جایی به بردن زدن

 یکی داخل هب شد منتقل فوری بیمارستان رسیدیم وقتی. رفتم آمبوالنس با نسترن همراه خودم

 دهزن نسترن که میکردم توسل مهدی حضرت آقاجانم به دلم توی لحظه به لحظه. ها اتاق از

 نسترن رس باالی اومدند پرستار چندتا و پزشک نفر دو دیدم که بودم نسترن تخت کنار. بمونه

 .شدند حاضر

 وردیمآ ما که شانسی بگم، هم رو چیزی یه. گرفت صورت نسترن برای پزشکی الزم اقدامات

 ثانیه یک ردمیخو و پودر اگر چون. بود نکرده استفاده سیانور پودر از که بود این آورد نسترن وَ

 و یدمرس سر من که میجَوید داشت دهنش بود گذاشته و سیانور تازه نسترن. نمیموند زنده هم

 به زیچی اگر تا حلقش داخل کردم انگشت بعدشم بندازه، و قرص تا دهنش به زدم مشت فورا

 .بشه بیشتر موندنش زنده شانس و بیاره باال رفته معدش داخل

 نسترن یمتونست خدا لطف با پرستارها، و پزشکی تیم تالش کساعتی حدود از بعد ایحال، علی

 .داریم نگه زنده قاچاقی و

 :گفتم بهش رسید وقتی ساعت نیم از بعد. بیمارستان بیاد گفتم مهرداد به زدم زنگ

 سه گرم بیاد اتاق داخل نداره حق کسی عنوانی هیچ تحت. ندار بر نسترن از چشم اینجا بمون»

 .«نفر

 نسترن به باید که دیگه پرستار دوتا و نسترن وضعیت کنترل برای بود قبادی دکتر نفر هس اون

 مورد هایدارو روز سه اندازه به گفتیم باال بردیم و کار امنیت انقدر حتی. میکردند تزریق دارو



 ستارپر وتاد اون دقیقه هر دارو، استفاده برای تا برن و بزارن نسترن اتاق داخل بیارن رو استفاده

 رستانبیما گذاشتم و مهرداد. نداشتم اطمینان هیچکسی به چون نیارن چیزی داروها، اتاق از نرن

 هماهنگ. تتشکیال رئیس دفتر رفتم بعدش خوندم و نمازم اداره حسینیه رفتم فورا. اداره رفتم و

 داوم سرش گذاشت و عمامش شد بلند میزش پشت از ورود محض به. شدم اتاقش وارد و شد

 :پرسید آشفتگی و نگرانی با. روبروش نشستم منم. نشست میزجلسات شتپ

 .کن تعریف_

 .نیست خوب اصال نسترن حال متاسفانه+

 چیه؟ پیشنهادت_

. کردیم و صحبتش شما و من دیشب که ای خونه همون به کنیم منتقل و نسترن که اینه نظرم+

 نشد خوب یوقت تا. خونه اون داخل ببریم و بگیریم بیمارستان از خانوم پرستار یه و پزشک یه

 کامال ایدب. باشن داشته ارتباط کسی با یا بشن خارج خونه از ندارن حق پرستار و پزشک اون

 .داریم نگه بسته رو فضا

 درسته؟. خداست دست نسترن موندن زنده اما خوبیه حل راه این خب،_

 !بله+

 رو وردهخ سیانور که کسی میتونن باشن یقو هم چقدر هر پرستار یه و پزشک یه نظرت به_

 دارند؟ نگه زنده

 .میتونن شاءاهلل ان+

 .ندارم امیدی دیگه نسترن موندن زنده به من_

 یه دلم توی! میگم صادقانه االن اما! نه یا بعدا میخونه و مطالب این هم رییسمون نمیدونم

 و لمد ته اینکه عوض ستم،ه تو نیروی من! توووو خری چقدر حاجی گفتم و کردم استغفار

 ودمخ توی که همینطور ؟!نمیمونه زنده نسترن میگی و میکنی خالی و دلم ته داری کنی قرص

 :گفت بودم



 کجاست؟ حواست_

 :گفتم کردم نگاش

 .دارم پیشنهاد یه من آقا حاج+

 .میشنوم. بگو_

 مرموز یلیخ سلیته این طرفی از! مونه می زنده نظرم به. نداشته کامل اثر نسترن بدن به سیانور+

 دست بده بیمارستان و خونش آزمایشات تموم جواب دیگه یکساعت تا هست قرار. هست

 خصصمت یک با میتونم من باشه، مونده باقی بدنش در سیانور اثر اگر. کنه خبرمون و مهرداد

 هماهنگ هبرگردوند خدا لطف به رو ها خورده برنج قرص از نفر ۴۷ حدود اآلن تا که سنتی طب

 ونخ کردن عوض مثل پزشکی اقدامات سری یه با مدنظرمونه که ای خونه همون به بیاد کنم

 یمکن احیاش و جانور این میتونیم روزه چند و نمیبره هم زیادی زمان. کنه درمان و نسترن... و

 !برسیم بازجویی مراحل به تا

 :گفت رییس

 !سراغش برو داد انجام و کار این میشه میکنی احساس اگر! خوبیه فکر_

 .نظر مورد خونه به میکنم منتقلشون پرستار و پزشک یک با و نسترن من پس+

 .یاعلی برو. حله_

 کردم حبتص بیمارستان رییس با. بیمارستان سمت رفتم و بیرون اومدم رییس اتاق از بالفاصله

 مطرح مارستانبی رئیس با. هبگذار اختیارمون در ثانوی اطالع تا و پرستار یه و پزشک یه گفتم و

 قانونی مراحل بیمارستان رییس. هست ضروری کامال نیاز این و هستیم کجا از که کردم

 .بیان ما با نسترن درمان ادامه برای تا کرد فراهم پرستارو و پزشک اون به مرخصی

 الحا. نداشت خبر ازش کسی هیچ که امنی خونه به بردیم و نسترن مخصوص آمبوالنس یه با

 .بود کجا میگم براتون

 [۴۱.۴۷.۴۲ ۹۹:۹۹] 
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. کردیممی صحبت باهم ماشین توی رییس و من که زمانی یعنی! قبلش شب به برگردیم! خب

 شب یه... و خوردنش سیانور و دادنش فراری تا بیمارستان به نسترن بردن از اتفاقات این تموم

 .افتاد اتفاق صبح تا

 زیر لینک به شود رجوع» دادم؟ ارائه طرح دوتا و پیشنهاد یه بهش رییس ماشین داخل یادتونه
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 سطح در ایدب بلکه کنم، جستجو خودم مجموعه زیر در نباید باگ کشف برای بود این پیشنهادم

 .بودم داده ارائه ای مرحله دو طرح یک همون یا طرح دوتا. بگردم خودم از باالتر و تر وسیع

 :بودم گفته بهش.. میگم براتون و دادم ارائه رییس به که طرحی اون حاال

. تیمهس مطلع شما و من فقط که جایی به کنیم منتقل و متهم آینده ساعت چند طی نظرم به+

 ارتباط رننست با ببینه وقتی میشه حساس هم بلمقا سرویس و کرد پیدا و باگ نمیشه وگرنه

 .نداره

 کِی؟ تا اما ؛کنی منتقل و متهم میدم رو اجازه این بهت_

 بهش ترننس با حریف نیروهای پیامکی و ایمیلی های ارتباط برای ما چون. بازجویی از قبل تا+

 .داریم نیاز

 که همونجایی چطوره؟ ۴۷۷۷ لفا خونه. امن های خونه از یکی به کنید منتقلش امشب همین_

 .هست مقامات با من سری جلسات مخصوص

 .اونجاست خونه ترین مطمئن چون. خوبه خیلی+

 .خانوم یک وَ عاصف، خودتی، کنه آمد و رفت خونه این به میتونه که کسی تنها_



 این در ۱۹۷۷. بشه استفاده باهم افشار خانوم و ۱۹۷۷ خانوم از بدید اجازه اگر اما ؛چشم+

 فشارا خانوم. قسمت این در باشن گذار اثر میتونن و کردند زیادی عملیاتی های کمک پرونده

 سترنن برای مقابل های سرویس از ممکنه که کدهایی وَ سایبری فنی، اقدامات برای میتونن هم

 .نمک تفادهاس ترکیب این از بدید اجازه ممکنه اگر. هستند موثر همین برای کنه، گشایی رمز بیاد

 مراقبت برای ۱۹۷۷ خانوم پرونده، از بخش این هدایت برای عاصف و تو. نفر ۱ شما فقط پس_

 فقط میکنم تاکید. اطالعاتی فنی اقدامات برای افشار خانوم وَ نامحرمید، شما چون نسترن، از

 .بشه باخبر نباید کسی هیچ. میکنید استفاده ۴۷۷۷ الف خونه از چهارنفر شما

 .آقا حاج چشم+

 معج این به هم رو مهرداد خودش، صالحدید با رییس، و من گفتگوی از بعد ساعت یک: نکته

 !کرد اضافه

 :گفت و داد ادامه حرفاش به تشکیالت رئیس

 نسترن با و هستن مرتبط پرونده این با که کسانی دستگیری برای کنید اقدام صبح ۰ ساعت _

 .بشید دستگیری و عملیات فاز وارد و کنید اقدام حتما. کردن همکاری

 .چشم+

 چیه؟ ۴۷۷۷ الف خونه به اداره از نسترن کردن منتقل برای پیشنهادت بگو بهم حاال_

 ودیمب مطمئن که باگی اون فردا پس فردا که میکردیم کاری یه باید. میگفت راست رییس

 خیلی اه بیندور به دسترسی طریق از میتونست چون! نشه انتقال این متوجه خودمونه اطراف

 !جایی به کردیم منتقل عادی طور به و نسترن که بفهمه چیزارو

 ولا لقمه تا سه دو همون با که بریزیم چیزی نسترن غذای داخل گرفتم تصمیم همین برای

 نسترن شدن نتقلم خبر وقتی که کردیم بینی پیش ما. بیمارستان ببریمش و بیاره باال بالفاصله

 بودیم مئنمط همین برای. میشه متوجه نفوذی اون برسه، پرونده این ینمرتبط به بیمارستان به

 !میدن فراری و نسترن میان



 کنیم استفاده بودند مرخصی در که عملیاتی نیروهای تا ۲ و مهرداد از شد باعث طرح همین

 !کردند همکاری ما با اینا بفهمه نمیتونست هم کسی و نبودند خبر با پروژه از چون

 کجا زا که بودم فهمیده تقریبا من! بود سازی صحنه اقدامات این تموم شد؟ چی تیدگرف حاال

 شخود از ردی هیچ نفوذی نامرد اون چون بود، نشده قطعی برام هنوز اما میخوریم ضربه داریم

 نم،م طرفش یک که گرفتم قرار بازی یک در خودمم میکردم احساس من طرفی از! نمیگذاشت

 اخبره،ب چیزا خیلی از رییس میگفت بهم حسم! وسط در نفوذی عامل ناو وَ رییس، طرفش یک

 نقدرا نفوذی این اینکه هم میبره، پیش رو پروژه هم! میزنه رو نشونه دوتا تیر یک با داره اما

 .هباش باز دستش محکمه در تا کنه فنی ضربه اساسی و اون میخواد رییس که هست گنده

 وَ  داشت زیادی پنهان زوایای که بود اطالعاتی کاماله فشرد و سخت بازی یک این خالصه

 .میشد کشف باید

 ...بیمارستان به برگردیم اما

 اتاق یک در تا کردم دعوت پرستار خانوم اون و دکتر آقای از الزم، های هماهنگی از بعد

 یک ابتب خانوادشون از که دادم توضیح براشون. کنیم صحبت باهم بیمارستان توی مخصوص

 واردیم تموم و گرفتیم و گوشیشون. کنند خداحافظی نامعلوم کامال زمانی با کاری اموریتم

 .کردیم جدا ازشون میشد محسوب ضدامنیتی که

 رو حظهل این تا جاسوسی مهره شاه توسلی نسترن خانوم پرستار، یک وَ دکتر یک و مهرداد با

 و قوا سران با رییس جلسات خصوصم که ۴۷۷۷ الف امنه خون به کردیم منتقل آمبوالنس با

 .بود اطالعاتی و امنیتی سران و لشگری سران

 خیالمون ام که بود ضدجاسوسی وَ امنیتیه پیشرفت العاده فوق های سیستم به مجهز خونه اون

 .نمیکنه تهدیدمون اتفاقی بود جمع
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 شانزده_و_تدویس_قسمت#

 به رسیدیم وقتی! ۴۷۷۷ الف خونه سمت بیان فورا کردم هماهنگ عاصف و ۱۹۷۷ و نسترن با

 رافشا خانوم و عاصف. شدیم امن خونه اونه سربست پارکینگ وارد زدم و ریموت ،۴۷۷۷ الف

 .شدند وارد سرمون پشت از ما با همزمان هم ۱۹۷۷ و

 نسترن. بود طبقه دو نظام ارشد مسئولین و قوا انسر با رییس سری جلسات مخصوص امن خونه

 کاظم، حاج واسطه به اونم بودم، اومده خونه این به دفعه ۹ قبال. دوم طبقه به کردیم منتقل و

 اطالع و هماهنگی با مگر بود ممنوع همه برای شرایطی هر تحت خونه این به ورود چون

 .کاظم حاج و ریاست

 طبقه وارد وقتی! میشد کنترل دائم بود بست بن کوچه یک در هک خونه این چهارساعته و بیست

 هارتاچ طبقه هر. بودیم کرده آماده قبل از که اتاقی همون به کردم منتقل و نسترن شدیم دوم

 .داشت اتاق

 قلب ضربان حتی بود، امنیتی کامال که بود متری ۴۲ دادیم، قرار داخلش و نسترن که اتاقی

 موندن و شدن وارد هم افشار خانوم و ۱۹۷۷ خانوم. بود ما بین ذره یرز فضا اون در هم نسترن

 به. تمبس و در بیرون اومدم منم شدند، اتاق وارد پرستار و دکتر. دوم طبقه پذیرایی_هال داخل

 :گفتم مهرداد

 .«میشه اعالم لحظه این از تو ماموریت پایان»

 زنگ موبایلم رفت وقتی! شد خارج ۴۷۷۷ الف امن خونه از اون و کردیم خداحافظی باهم

 :دادم جواب فورا کردم شماره به نگاه... خورد

 .آقا حاج سالم+

 .میدم دست بهت دیگه دقیقه ۱ تا. نزدیکم.. سالم_

 .یاعلی. چشم روی به قدمتون+

 قرار کردن خیال چون شدن، مسلح فورا ۱۹۷۷ و عاصف شد، باز که خونه در بعد چنددقیقه

 :گفتم بهشون. فتهبی اتفاقی هست



 !«خودیه. نیست غریبه کنید، غالف»

 :گفتم عاصف به. کردن تعجب ها بچه

 .«استقبال بریم بیا»

 تشکیالت رییس دید عاصف وقتی پایین، رفتیم! افته می اتفاقی چه داره نمیدونست کسی هیچ

 :گفت آروم کرد من به نگاه یه هست

 «خبره؟ چه اینجا»

 یخیل کارش! بود اومده حفاظت تیم بدون و تنها و تک رییس... حرفش به نکردم توجهی

 اماتمق به و ترورش پیشنهاد علنا آمریکا کنگره در که بود کسانی جزء چون بود، خطرناک

 اونها ترور لیست در»....«  کرد اعالم بارها هم اسرائیل موساد و دادند« CiA» امنیتی و اطالعاتی

 .داره قرار

 وندهپوش و چشماش تا که پشمی کاله و کن گرم یه با بود، کَنده تنش زا و روحانیت لباس

 .و هم ببینیم تا ۴۷۷۷ الف بود اومده موتور با سرش، روی کاسکت کاله یه بود،

 برای ارک از قسمت این حساسیت از و کردیم صحبت کمی و نشست رییس باال رفتیم وقتی

 چه در که شدند توجیه خوب ها بچه. تگف عبدالزهراء سیدعاصف وَ افشار، خانوم ،۱۹۷۷

 رو ساعتی نیم رییس. هست سری فوق ما کار از قسمت این چقدر و داریم قرار مهمی ٔ  مرحله

 .رفت و کرد خداحافظی ما از بعدش گفت، ها حساسیت از و زد حرف

 جلسه یه فورا .۱۱۴۹ سمت رفتیم عاصف و من. خونه داخل موندن افشار خانوم و ۱۹۷۷ خانوم

 مورد ودیمب کرده شناسایی و هاشون موقعیت که افرادی نشستیم ها بچه با و دادیم ترتیب ممه

 .دادیم قرار بررسی و ارزیابی

 عملیات فاز وارد صبح ۰ ساعت تا بود شده قرار. دادیم انجام رو اطالعاتی و فنی اقدامات تموم

 دستگیری عملیات فاز وارد و زدیم کارو استارت صبح ۲ ساعت اما ؛نشد بنابردالیلی که بشیم

 العاتیاط و امنیتی مالحظات بر بنا شدن، دستگیر نفر ۰ اون وقتی کل، ریاست دستور طبق. شدیم

 !نکردیم منتقل اداره به و هیچکدومشون



 و میکردن کار نسترن با که بودن مهمی های شاخه از نفر ۰ اون. بود حفره همون هم دلیلش

 خونه به شدن منتقل دستگیری از بعد بالفاصله که بودن جاسوسی و نفوذی شبکه اون عضو

 حضور آقا حاج های ترین امین از نفر ۱ خونه اون در. بود تشکیالت رییس مدنظر که امنی

 .بره پیش روال طبق چیز همه تا داشتند

 یها شاخه از بعضی دستیگری ما که نبودن باخبر ماجرا اون از کاظم حاج و هادی حاج حتی

 و نم و بود جریان در (..... آقای حاج) رییس فقط. کردیم آغاز رو نفوذه شبک این با مرتبط

 بود سرتیم حیدر که نفره ۲ تیم اون از هم نفر هفت این دستگیری برای که بگم اینم. عاصف

 .کردیم استفاده

 من که کردند مهمی اعترافات اول روز سه طی. شد آغاز شده دستگیر اعضای از ها بازجویی

 مراقبت شدیدترین تحت ۴۷۷۷ الف خونه در همچنان اما نسترن. نمیپردازم فعال موضوع اون به

 .میکردند مراقبت ازش شدت به هم ۱۹۷۷ خانوم و افشار خانوم. بود امنیتی و پزشکی های

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_اکفع# اثر صاحب
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 بودند، سترنن با مرتبط نفوذ شبکه همین به وابسته که نفر هفت اون دستگیری از بعد روز چند

 .اداره تمرف صبح اول همیشگی معمول طبق روز یه

 به شروع از قبل روزخ هر معمول طبق وَ کارم میز پشت نشستم دقایقی شدم که دفترم وارد

 بعدش ؛کردم اهلبیت به هم توسلی کردم، آیات بعضی در تدبری و خوندم قرآن صفحه دو کارم

 رهمینطو. کردم مرور هم رو ها روزنامه از بعضی تیتر خوندم، رو محرمانه های بولتن نشستم



. وردخ زنگ دفترم تلفن بود اقدام دست در های پرونده وَ کاری مسائل سری یه درگیر ذهنم هک

 :بود خط پشت کاظم حاج گرفتم، رو گوشی

 .بله. سالم+

 .دارم کارتون من دفتر بیارید تشریف فوری. عاکف آقا سالم_

 دیدم !دفتر خلدا شدم وارد شد باز در کرد هماهنگ دفترش مسئول. دفترش رفتم و کردم قطع

 .اونجاست هم هادی حاج

 :گفت من به بعدش کرد، کاظم حاج به نگاهی هادی حاج دیدم نشستم اینکه محض به

 .مطلب اصل سر میرم مقدمه بدون_

 :گفت هادی آقا. چیشده نیست معلوم باز گفتم دلم توی

 توردس از بشید، خارج فرودگاه از گفتم بهت وقتی بودید، عراق فرودگاه در که روزی چرا_

 کردید؟ سرپیچی

 روعش هادی حاج مجددا و بخوابه ها خاک و گرد بودم منتظر.. حرفش این نبود منتظره قابل غیر

 :گفتم! تازیدن به کنه

 !ایران به بکشونم و نسترن اما بشه فدا جانم بودم حاضر که چون+

 اینجا رم،محت آقای کنی؟می چیکار میفهمی خودت؟ و عاصف رفتن لو قیمت به قیمتی؟ چه به_

 دفعه! ادمد تذکر بهت قبال چندبار! بره پیش کار گفتن قلدرم قلدرم با که نیست میدون چاله

 .نمیتونم اینبار اما شدم، جنابعالی های خودسری این بیخیال قبل

 :گفت کاظم حاج! هادی حاج به چشمش یه بود، من به چشمش یه..کردم نگاه کاظم حاج به

 «!گذشت کنارش از بشه ساده که نیستند مسائلی اینا! بده رو هادی آقا جواب عاکف، آقا»

 :گفتم... کردم مکث چندثانیه



 ضدنفوذ بخش معاونته رد در من پرونده آخرین و اولین پرونده این هادی، آقا+

 متمو خوشی و خیر به رو پرونده این من بزار خواهشا. هست ضدتروریسم و «ضدجاسوسی»

 و حکومت و حفاظت و ریاست به بزن نامه! بده انجام داشتی دوست هرکاری شبعد کنم،

 نم بزار اهلل رسول روح به شمارو موال، جان رو تو اما ؛میخواد دلت که جاااااایییییی هرررررر

 ساعته ۹۱ سوزنت چرا نمیدونم. نکن منم چرخ الی چوب انقدر کنم، تمومش رو پرونده این

. التتشکی این داخل کردید خستمون! مومن دیگه بیرون بکش ما از خب.. میکنه گیر من روی

 !!اه

 :گفت هادی حاج

 و گندکاریات نامه !میشه بارت چیزی نه داری، شعور نه! تربیتی بی خییییلی! تربیتی بی خیلی_

 خوادب معاونم میاد بدم من. هستم جدی کامال اینبار! ریاست به زدم هم نامه یه! حفاظت به زدم

 .حساسم امنیتی مسائل روی من. کنه سرپیچی ستوراتمد از

 :گفتم حرفش وسط رفتم

 که نزنید حرف جوری یه خواهشا اما! گوعرت و در از پر کالم میون میام ببخشید حاجی+

 این از خودمون ما! دماوند کوه پشت به کردیم دایورت و مردم این و ملی امنیت ما انگار

 .مردمیم این برای و مردمیم

 :گفت تمسخر اب

 عنیی! نکرده صحبت اینطوری من با کسی هیچ اداره این داخل پسرجان، ببین! معلومه آره،_

 !میدی و شرمانت بی های گستاخی این تاوان! بزنه حرف اینطور نداره و جراتش

 !میپذیرم دل و جان با من بگیری شما تصمیمی هر+

 مختلف های بخش در من های عاونم دیگر از کدوم هیچ! میگم چی ببین کن گوش خوب_

 هرچی و نم دامن به افتاد تو مثل آتیشی که کردم گناهی چه نمیدونم! نیستند اینطور واحد این

 شه،ب تر خاموش اینکه عوض «پوشی چشم و لطف و اومدن کوتاه از کنایه» روش میپاشم آب

 .گرمه شتتپ خالصه! نههمی داری تشریف ادب بی و تربیت بی میگم که این.. میشه تر وَر شعله



 :گفتم

 یک این! میکنهن ادبی بی کوچیکتر نکنه، ادبی بی بزرگتر تا دوما،! نیستم تربیت بی من اوال+ 

 و هلبیتا و خدا به جز پشتم من ثانیا،. متولیشه به زاده امام حرمت گفتند قدیم از چون. قانونه

 این توی. اداره این و مملکت این توی نیست گرم کسی هیچ به مادرم دعلی و شهیدم پدر

 .نیست برام و نمیترسم هم هیچکسی از کشور

 دوتا که کردم اشاره یکبار هم قبلی های درقسمت والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 حاج.. شهب حذف سیستم از یکیشون تا میکنن رو و هم گندای فقط میکنن، که بحث اطالعاتی

 :گفت کرد استفاده فرصت از هم هادی

 !بردی رو ضدجاسوسی آبروی که کن جمع و نسترن کردن فرار گند برو پاشو_

 .چشم+

 :گفتم شدم بلند

 نیست؟ امری+

 .سالمت به_

 :گفت کاظم حاج

 کجا؟_

 :گفتم

 !نمک جمعش میرم دارم منم کن، جمع و نسترن دادن فراری گند برو شو بلند فرمودند ایشون+

 ذهنم اصال میکردم تالش اما ؛بودم عصبی خیلی. بیرون ماومد. نگفت چیزی دیگه کاظم حاج

 !بدم انجام درست رو کارم فقط و نکنم ها حاشیه درگیر و
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 مرزی درون مدیران از بارها میشد، نگهداری ۴۷۷۷ الف امن خونه در نسترن که مدتی اون طی

 سرزنش و سوال مورد هادی حاج و کاظم حاج بخصوص خودمون اطالعاتی نهاد مرزی برون و

 میکردن شِماتَت وَ! رسیده کجا به جستجو کار و نمیکنید پیداش و نسترن چرا که گرفتم قرار

 !اداره به کنید منتقل و متهم یه نتونستید که و تیمم و من

 هیچ به هم رییس. میکردم اطالعی بی اظهار من اما ،شد زده فراوانی های تهمت من به حتی

 کاظم جان، هادی»: میگفت کلمه یک کاظم حاج و هادی حاج به فقط نمیداد، تله به دُم عنوان

 فراری و نسترن که نفری اون من.اید شده ثابت سیستم برای شماها.. نباشید نگران شما جان،

 .«میکنم پیدا داده

 رصد داشتیم ازش که هایی ایمیل به یا اومد، می پیامک نسترن ایلموب به هروقت مدت اون طی

 دست یمهم های سرنخ به تونستیم و میکردیم گشایی رمز رو همه میشد، دریافت کد میکردیم

 نجات رگم خط از و میشد بهتر حالش رفته رفته هم نسترن. نمیپردازم بهش من که کنیم پیدا

 ..کرد پیدا

 

 ...شخصی منزل/ امدادب ۴ ساعت/ بعد هفته دو

 بود خواب تخت کنار که میزی ازروی. شدم بیدار خواب از کاریم موبایل زنگ صدای با

 صفحه هب بیشتری دقت با تا مالیدم و چشمام بودم کشیده دراز که همونطور و گرفتم رو گوشی

 :دادم بجوا. ادارمونه فهمیدم. هست پرایوت شماره دیدم کردم گوشی صفحه به نگاه. کنم نگاه

 .بله. سالم+

 .هستم عاصف جان؟ حاجی خوبی. عاکف آقا سالم_

 .بگو.. داداش جانم+



 حدود طرفه خانواد که بگم خواستم راستش! زدم زنگ صبح وقت این ببخشید جسارتا آقا_

 .ما به رسوندن و خبرش ها بچه. گرفتن تماس اداره با قبل دقیقه ۹۷

 بوده؟ خانوادش اعضای از یک کدوم طرف از تماس+

 .همسرش_

 داشت؟ اضافی گفتار و رفتار+

. نیدک کاری یه برامون اینکه یا کنید راهنماییمون خدا تورو میگفت و بوده نگران فقط.. نه_

 هب زدیم، زنگ بهتون بار پنج اآلن تا.. نشده خبری هیچ شده روز ۴۱ االن که میگفت خانومش

 .نیست ما سواالت پاسخگوی کسی اما میزنیم زنگ هرجایی به زدیم، زنگ هم کارش محل

 .شدیم جدید مرحله وارد پس+

 .دقیقا بله_

 .بزار جریان در رو هادی حاج+

 روی ذاشتهگ و اتاقش. میکنه صدا و سر خیلی توسلی نسترن که بگم بهتون اینم ضمنا. چشم_

 .سرش

 :گفتم

 االن؟ کنم چیکار من خب+

 .میکنه کفایت کنید ما جون به دعا.. هیچچی_

 حاال.. .بهش نکنید توجه اصال! نکن مشورت من با متهمین های کاری شلوغ برای دیگه لطفا+ 

 نداری؟ کاری.. داخل اون موندگاره حاالها

 داری؟ امری شما. نه_

 شنود برای میگیری مجوز اداره اداره در قضاییه قوه نماینده از اآلن همین میری.. دارم چرا+

 .دنن آب گل دسته وقت یک تا بشه رصد مکالماتشون ساعته ۹۱. عزتی دکتر ادهخانو مکالمات



 میگید؟ و بشن شنود و رصد باید که اعضایی فقط. چشم_

 حله؟. شخصی منزل هم وَ موبایل، هم. عزتی دکتر همسر وَ پدر+

 .حاجی حله_

 داداش؟ نداری امری شما+

 ..آقاعاکف نه_

 .خوش شبت+ 

 شده یدارب خانومم. کردم فکر کمی پرونده از مرحله این به نشستم شدم بلند بعدش کردم، قطع

 :بود،گفت

 شده؟ چیزی محسن_

 جان؟ فاطمه بهتری تو.. نیست مهم اصال که بوده کاری تماس یه فقط. نه+

 .داره درد سرم_

 هدار مهدیس خواهرت دیگه چنددقیقه.. رسیده داروهات خوردن وقت بیارم، داروهاتو برم+

 .اینجا میاد

 چنده؟ ساعت_

 .صبح ۴+

 ساعت؟ این تا بوده کجا!!!! بیاد؟؟ اآلن میخواد مهدیس_

 رشبس همیشه طفلک مهدیش. میاره و اون پدرت.. نیست که تنها. بیرونن خانوادت با.. نترس+

 مونه؟ می بیرون تنها صبح وقت این میکنی خیال تو بعد هست، خونه داخل

 .نمیکنه کار دیگه ممخ. واهلل چمیدونم_

 .هست حرفا این از تر عاقل خواهرت. نباش نگران+

 رفت؟ میترا خواهرت_



 و بوسید و صورتت. نکرد بیدارت دیگه بودی خواب.. داشت پرواز شب ۴۹ ساعت آره+

 .فرودگاه رفت اینجا از نیم و ۴۷ ساعت

 لبنان؟ برمیگرده داره پس _

 .میگرده بر داره بله+

 .برام نمیزاره حواس و هوش میکنه، گیجم داروها این_

 .نیست چیزی.. نباش نگران+

 نشست کمی خورد، و داروش اینکه از بعد. بهش دادم آوردم و خانومم داروهای رفتم شدم بلند

 روی رفتم بعدش. خوابید کم کم.. دادم دلداری بهش و کردم آرومش کردیم صحبت باهم و

 ..کردم فکر همسرم مریضی به وَ عاصف حرفای به و نشستم خونه تراس

.. تهس خونه درب جلوی خیابون داخل گفت گوشیم به زد زنگ خانومم خواهر بعد ساعت نیم

 وقتی. باال رسید آسانسور با بعد چنددقیقه کردم باز واحدمونم درب بعدش زدم و آیفون رفتم

 احوالپرسی و سالم از بعد.. دستشه میدن هدیه که هایی جعبه یه شبیه چیزی یه دیدم اومد

 :میگه دیدم خونه، تراس روی میرفتم داشتم مجددا

 درسته؟ بود خونه درِ دم ماشینت محسن آقا_

 چطور؟+

 نه؟ یا بوده_

 .نیست یادم.. نمیدونم+

 نه؟ یا بوده حاال.. شد باورم منم و گفتی تو_

 !بوده کن خیال+

 پارکینگ؟ داخل نیاوردیش چرا _

 نه؟ یا شده چی میگی حاال. شد کنسل اما اداره، رمب سریع بود قرار+



 .بود ماشینت روی.. بگیر و این.. بیا پس_
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.. تمگرف ازش رو جعبه مهدیس سمت رفتم. میگه بودو دستش که جعبه همون دیدم کردم نگاه

 یزیچ ببینم تا دادم تکونش آروم خیلی راستم، سمت گوش نزدیک باال آوردم رو جعبه بعد

 .میده ریزی صدای یه دیدم. نه یا هست داخلش

 کردم باز درو اومدم گرفتم، میکردم پنهونش همیشه که جایی از و کارم اتاق قفل کلید رفتم

 روشن ور مطالعه راغچ فقط.. بود تاریک اتاق فضای.. کارم میز پشت نشستم شدم، اتاقم وارد

 ادوییک کاغذ با جعبه... کردم بازش احتیاط با وَ آروم خیلی.. نور زیر بردمش رو جعبه و کردم

 ازب که رو دومی و بود هم دیگه کارتنیه جعب یه اول، کارتنیه جعب داخل. بود شده پیچیده

 ستد دوتا با هست بهجع اون داخل ماشین ریموت اندازه به بازی اسباب صندلی یه دیدم کردم

 ...بستن صندلی تن به مفتول سیم با مچ تا شانه از که عروسکی آدمک

 چون. ردمک تحلیلش و تجزیه فقط .شدم خیره بهش صندلیم به دادم تکیه میزم روی گذاشتمش

 !داشت حرف خیلی نظرم به

 ممخواهرخانو و خواهرم و خانومم با داشتیم که موقعی موضوع این از قبل شب من، بد شانس از

 ساختمون بیرونی دوربین دوتا که چندوقته گفت دید منو ساختمون مدیر میگشتیم بر جایی از

 .بشن درست باید وَ دارن فنی مشکالت

 سری یک هب توجه با خب اما هست، کسی چه کار ببینم برم دوربین طریق از نمیشد همین برای

 .باشه یکس چه کار میتونه که بودم زده هایی هدس مسائل،

 اب داشت و بود شده بیدار مجددا فاطمه ظاهرا. کردم قفلش و درب بیرون، اومدم کارم اتاق از

 .خوابیدم بعدش شدم همکارام به دادن پیام سرگرم کمی. میزد حرف مهدیس خواهرش



 ...ضدتروریسم و ضدجاسوسی دفتر/ تهران مرکزی اداره/ صبح ۲ ساعت

 به نگاه ز،می سمت رفتم بستم و در فورا! اومد در صدا به فترمد تلفن صدای شدم که دفتر وارد

 :دادم جواب گرفتم رو گوشی کردم، انداز شماره

 بفرمایید. سالم. الو+

 .کاظمم. باباجان سالم_

 «کوکه؟ کِیفِت یعنی: معنی»*  سازدی؟ کِیفین. آقا حضرت.. به به+

 همسایه؟ خونه زدی کردی عوض رو شبکه باز_

 خرآ میگه بهم راست و چپ.. بگیر یاد ترکی خانومت حاج عشق به کم یه جون یحاج خب+

 خانوم اجح آخه میگم منم. بگیره یاد ترکی چندجمله که بقبولونی نتونستی ما شوهر این به

 خوایمی نمیشی، حاجیتون حریف خودت وقتی خب میکنید، زندگی باهم دارید سال ۱۷ نزدیک

 بشم؟ حریفش من

 :فتگ خندید حاجی

 میشه؟ ادعات چرا پس.. نیستی بلد بیشتر کلمه چهارتا که خودتم_

 .ترکه رگش یه چون.. بزنم حرف ترکی خانومم پیش باید من.. دیگه خالصه+

 دفترم؟ میای حاال.. ذلیل زن آقای باشه _

 نیام؟ دارم جرات+

 .منتظرتم_

 «ابد تا وَ میشهه برای دارم دوست: معنی*». االَبد الی ایستیرم چوخ سَنی+ 

 .خودتی میدی فحش هرچی ولی میگی، چی نمیفهمم که من_

 :گفتم خندیدم

 من؟ ادبم بی میکنی خیال خدا بنده اون مثل هم شما یعنی ؛چیه فحش.. آقا حاج استغفراهلل+



 :گفت خندید حاجی

 .یاعلی.. منتظرتم..باباجان اینجا بیا فورا! کردم شوخی_

 اجیح اومده، عاکف که گفت دفترش مسئول.. حاجی دفتر سمت فتمر شدم بلند کردم، قطع

 :گفت... نشستیم و کردیم علیکی سالم شدم وارد.. کرد باز و دفترش درب اومد داخل از هم

 چطوره؟ خانومت حال_

 :گفتم کشیدم آهی

 .دوتاست و یکی مگر دل این غم... پیداست ام نگفته بگویم؟ چه+

 :گفت. زد حرف بامن تشکیالت مشکالت درمورد هم کمی و همسرم درمورد حاجی کمی

 چیزارو همه هم؛ اآلن تا احتماال وَ خبری با مسائل از خیلی از خودت که میدونم عاکف_

 .فهمیدی

 :گفتم

 !نفهمیدم و منظورتون من راستش اما حاجی، ببخشید+

 !نکن رنگ و من. خودتی_

 .کن باور+

 ...کن نگاه من چشمای تو_

 :گفت... چشماش به زدم زل

 الزم قتو در تا کن مدارا تشکیالت داخل آدم بااین فعال میکنم توصیه بهت اما نمیکنم، باور_

 از میدونستم چون اما ؛کرد خالی و پشتت میدونم. شدی اذیت عراق در میدونم. کنار بزنیمش

 همین. بده ادامه خودت مسیر به فعال تو. اقدام یه همون جز نکردم اقدامی میای بر کار پس

 .درسته میری که راهی

 .حاجی میشه امر اطاعت. چشم+



 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 :گفت کاظم حاج

 خبر؟ چه پرونده این های پازل از_

 :گفتم

 عجز و نگرفت تماس ستاد با عزتی افشین دکتر خانواده که گفت زد زنگ بهم دیشب عاصف+

 .کنید کاری یه برامون که میکردند ناله و

 کردی؟ چیکار_

 .بشن کنترل تا بگیره و مکالماتشون نودِش قضاییِ مجوزات گفتم عاصف به+

 حاال؟ چیه پیشنهادت. کردی کاری خوب_

 .ارمد فکرایی یه هم بعدش برای. بگیریم عزتی خانواده با ارتباط یه که هست این نظرم من+

 !کمه وقت چون! دیگه کن شروع پس_

 .آقا حاج چشم+

 !بری میتونی! دیگه ندارم کاری باهات من_

 .دفترم رفتم بیرون اومدم اتاقش از کردم خداحافظی حاجی از و شدم بلند



 افشین ادهخانو با گفتم بهزاد به.. ببینم رو عزتی خانواده تا دادم ترتیب ای برنامه یه روز همون

 صبح ۴۴ حوالی یعنی بعد ساعت سه برای بخواد عزتی پدر وَ  همسرش از وَ  بگیره تماس عزتی

 شخصم سرنشینان برای بیرون به داخلش از که اداره از ماشین یه شد قرار. ببینیم همدیگرو

 .بیاره رو عزتی پدر وَ عزتی، همسر بره نبود،

 ...ستاد نزدیک امن های خانه از یکی در دقیقه ۴۴:۱۲ ساعت

 :سیدرضا خط روی رفتم

 ..عاکف/سیدرضا+

 .آقاعاکف درخدمتم_

 کجایید؟+

 .هستیم قرار محل نزدیک هم اآلن. کردم سوارشون دکترو آقای پدر وَ همسر ۴۴ ساعت راس_

 بشی؟ مثبت تا میبره زمان چقدر+

 .میدم دست بهتون دیگه دقیقه ۴۷ نهایتا_

 یاعلی. آقاجون منتظرم+

 کم مک! بود عزتی اشفین دکتر خانواده با ما مالقات و قرار محل که بودم امن خونه سوم طبقه

 شغولم که همینطور! کردم نگاه خیابون به پنجره پشت از اول، طبقه رفتم کردم آماده و خودم

 و ودب رانندش سیدرضا که ماشینی دیدم بودم، ها آمد و رفت گرفتن نظر زیر و خیابون دیدن

 .شد امن خونه پارکینگ وارد زد و ریموت بود آورده رو عزتی خانواده

 یعزت همسر کرد، باز رو خودرو عقب درب سیدرضا.. شدند پیاده ها بچه از یکی و سیدرضا

 لهفاص ماشین از بعدش کردند دوروبرشون به نگاه یه! پایین اومدند ماشین از عزتی پدر و

 .باال بیان تا گرفتند

.. دننمیدی رو جایی اصال نظر، مورد خودروی سرنشینان.. بود وَن سیاق و سبک در ماشین این

 طراحی الک داخلش. ببینن نمیتونستن مه رو بود نشسته راننده کنار که کسی وَ رو راننده حتی



 افراد به نکهای برای. ببینه و بیرون نمیتونست کسی همراهش، و راننده از غیر وَ بود شده امنیتی

 ندمیگذاشت کالم بی و مالیم موزیک یه ها بچه باشن، داشته آرامش و نگذره سخت نظر مورد

 ! ...ننش اذیت مسیر طول در نشستند وَن پشت در که افرادی تا

 شدند وارد وقتی! اول طبقه اومدند کردند راهنمایی رو عزتی همسر و پدر حامد، و سیدرضا

 نیشیری و چای و میوه با ازشون همکارا ..گفتم آمد خوش بهشون و کردیم گرمی علیک سالم

 رب سکوت کمی شدند چای خوردن مشغول و نشستند اینکه از بعد. کردند پذیرایی قهوه و

 عزتی نافشی دکتر خانواده تا بدم ترتیب صمیمی جوی کردم سعی.. شد حاکم یدارد اون فضای

 :گفتم و کردم ای سرفه... کردم باز عزتی دکتر پدر با رو صحبت سر.. نشن اذیت

 .شاءاهلل ان هستید خوب عرتی، جناب خب+

 .باشید سالمت_

 ..میکنم عرض آمد خوش محترمتون عروس و شما خدمت من+

 .کنممی خواهش_

 .فعاک.. هستم سلیمانی حقیر. نکردم معرفی عروستون و حضرتعالی خدمت رو خودم بنده+

 .پسرم باشید زنده_

 رخب وَ ما، ستاد زدند زنگ عزتی دکتر آقای جناب همسر محترممون، خواهر این دیشب ظاهرا+

 ندهب اینه امر حقیقت.. دادند گزارش رو هستند حضرتعالی پسر که همسرشون برگشت عدم

 پای بشینیم و بیارید تشریف اینکه تا اینجا به کردیم دعوت شما از همین برای.شدم متاثر خیلی

 .چیه موضوع ببینیم فرمایشاتتون

 :گفت شد جابجا صندلیش روی کمی کنارش، میز روی گذاشت و چای فنجون

 ربعینا روز زا قبل هفته دو حدود پسرم که هست قرار این از موضوع سلیمانی، جناب راستش_

 .کربال رفته

 رفت؟ کی با+



 .رفت تنها_

 بعدش؟ خب.. عجب+

 لوغیش بخاطر گفت عروسم خب اما! برن باهم اینا هستیم، اینجا اآلن که عروسم با بود قرار_ 

 رفت، اینکه زا بعد. بره تنهایی به شد قرار اونم. زیارت بره نمیتونه فعال ایام اون در کربال فضای

 .بدید علی امام به سالم یه هستم علی امام حرم توی میگفت گاهی و گرفت تماس ما با بار سه

 !!شاءاهلل ان کنه قبول و دادید سالم دور راه از که شما و ایشون زیارت خدا+

. نکن تابی بی انقدر باباجان میگفتم گرفته، صداش میدیدم میزد زنگ وقتی راستش... ممنونم_

 .علی امام داره عظمتی.. چخبره اینجا نمیدونی بابا میگفت

 نگهش ونبرات خدا.. بود اهلبیت به متصل چقدر. شاءاهلل ان کنه حفظش خدا.. پسری چه.. به به+

 .میفرمودید خب.. آفرین.. آفرین.. داره

 اربعین بش! نیست دسترس در میگفت گوشیش میزدیم زنگ بهش ما هروقت اربعین قبل تا_

 تا وَ شد خاموش کال گوشیش دیگه اربعین روز. نگرفت دیگه که بگیره تماس بود قرار هم

 .نداریم ازش خبری نوع هیچ دیگه اینجاییم ما که اآلن همین

 .اینطور که+
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 :گفتم کردم عزتی همسر به نگاهی بعد

 .میشنوم هست ای نکته اگر..ماییدبفر شما خانوم، خب+



 تیدهس امنیتی شما چون.. میشم دیوونه دارم.. نمیکشه مخم دیگه من سلیمانی آقای راستش_

 رشس بالیی عراق در وقت یه نکنه میگم. میکنند کار اتمی سازمان در همسرم.. میگم بهتون

 .میترسم بخدا. باشنش کشته نکرده خدایی یا باشه، اومده

 که تهس الکی مگه. ندید راه دلتون به بد. هستند سالم شاءاهلل ان.. نیست اینطور.. خانوم نه+

 !بکشن رو یکی

! لحظه هر میشم زنده و میرم می یعنی ؛.ندارم روز و شب دیگه بخدا. اآلن کنیم چیکار ما بگید_

 باید منمیدون و میگیره درد بدنم و سر تموم که داده دست بهم استرس انقدر چندوقت این کال

 !مکنی چیکار ما بگید حداقل اینکه یا! شوهرم برای کنید کاری یه خدا رو تو. کنم چیکار

 ستادمون هب و خبرش شما که دیشب از. همین. فقط بشه بخیر عاقبت کنید دعا بشینید شما+

 و خبر دیشب همون از ما هستم، همسرتون پدرِ و شما خدمت بنده که اآلن همین تا دادید،

 !بدن قرار بررسی مورد تا مرزی، برون های بچه به ادیمد ارجاع

 .بشه مشخص سرنوشتش میبره زمان چقدر.. بده خیرتون خدا_

 زا رو خواهشی اما ؛.بدم ارائه رو خاصی تایم نمیتونم شماهم به. نمیدم زمان کسی به بنده+

 سیک با رو ئلهمس این عنوان هیچ به. دارم هستند اینجا االن که پدرشوهرتون و حضرتعالی

 غولمش وَ دادیم تشکیل دیشب رو ای پرونده همکارانم از تیمی و بنده.. دیگه نگذارید درمیان

 عزتی تردک آقای موندن زنده و سرنوشت به ممکنه موضوع این شدن علنی چون. هستیم پیگیری

 .باشه خطرساز ایشون جان برای وَ کنه وارد لطمه!! عزیزمون

 :گفت بهم شوهرش پدر.. تاداف گریه به عزتی همسر

 میشه زیرو چند اآلن اما میشیم پیگیر ما گفتند اونا دادیم، خبر ادارشون به ما سلیمانی، آقای_

 .بهمون نمیدن جوابی میزنیم زنگ هرچی که

 صورت در کشور اتمی سازمان اما دارید، حق شما. جان پدر میکنم درک شمارو حال من+

 همکارمون هک دیگری امنیتی نهاد به یا میدن ارجاع ما ستاد به یا صلهبالفا خبرها اینگونه دریافت

 این درمورد کسی با بعد به لحظه این از شما کردم، عرض که همونطور. میدن خبر هستند



 نخدمتتو میدم اآلن که ای شماره این با بود اگر هم مشکوکی مورد. نکنید صحبت موضوع

 .بدید گزارش چیزو همه وَ بگیرید تماس

 که عزتی پدر به دادم بعدش کاغذ روی نوشتم رو ۱۱۴۹ خونه مستقیم های شماره از یکی

 زنگ ما به دارن میدونستیم ما وَ میشد رصد ها این مکالمات تموم هرچند. بشه جمع خیالش

 هی وَ باشن آسوده تا میکردم جمع رو ها این خاطر باید من خب اما دیگه، کسی به یا میزنن

 دردسر هپروند این مسیر ادامه برای که باشن نداشته اضافی صحبت و حرکت ای ندن گاف وقت

 .بشه

 و کردم جمعش و بحث ۴۱:۱۷ حدود ساعت و کردیم، صحبت نیم و ساعت یک حدود کال

 .برن فرستادمشون

 قتزری دارو بهش انقدر چون! بود شده خوب حالش نسترن! گذشت هفته ۹ حدود دیدار این از

 مونه از بدنش کامل تا کردیم عوض و خونش هم بار یک! بیاد در وضعیت اون از که بود شده

 طی ییسر مشورت با شد، خوب نسترن اینکه از بعد! بشه پاکسازی بود خطرساز که احتماالتی

 پیدا و نسترن گفتیم هادی حاج و کاظم حاج به ساختگی و شده طراحی پیش از سناریوی یک

 !اداره هب میکنیم منتقلش داریم و کردیم

 استری دفتر از شدنش منتقل از بعد یکساعت! ستاد به شد منتقل ۴۷۷۷ الف خونه از نسترن

 شدم وارد !بشه تشکیل باید اضطراری جلسه باال بیا فوری که گرفتند تماس من با سرویس

 !جلسات میز پشت نشستم رفتم کردم علیکی سالم. اونجاست کاظم حاج دیدم

 :گفت مطلب اصل رس رفت مقدمه بدون رییس

 !خوشحالم خیلی! کردید پیدا و نسترن خداروشکر عاکف، آقا_

 !باشید سالمت+

 .کشید کجا به عزتی پرونده چخبر؟_



 بودید، بلوچستان و سیستان سمت بعدشم وَ سوریه و لبنان در شما که چندوقتی این آقا حاج+

 خانواده با قبل هفته دو بنده. مداد آقا کاظم حاج وَ هادی آقا حاج خدمت رو گزارشات تموم

 .نشستم حرفاشون پای وَ گذاشتم مالقات قرار عزتی

 کردی؟ آرومشون_

 .بله+

 کنی؟ چیکار میخوای بعد به اینجا از برای_

 اتیاطالع عیار تمام جنگ یک درگیر بعد، به اینجا از برای رو آمریکا سرویس اینه نظرم من+

 !کنیم اطالعاتیه حمل یک بهشون باید نظرم به .کنیم خودمون اطالعاتی سیستم با

 شکلی؟ چه به_

 اخبار هب بدیم کنیم، درست خبر یه بنظرم. کردم فکر موضوع این روی خیلی دوهفته این طی+

 .آنتن روی میره هرشب که دو، شبکه ۹۷:۱۷ همچنین وَ سیما اول شبکه از ۹۴ ساعت

 :گفت رییس

 خبر؟ متن_

 .من با+

 نمونه؟_

 سفری یط عزتی افشین دکتر آقای ایران اتمی برجسته دانشمندان از یکی که مضمون این به+

 رنخس همچنین و شده ربوده عراق کشور در است داشته کربال به حسینی اربعین ایام در که

 ... موجود های

 :گفت کرد قطع و حرفم رییس رسیدم که اینجا به

 .دار نگه و همینجاش تا خب_

 .بفرمایید+
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 :گفت رییس

 دبیر هالبت! میشه درگیرش ملی امنیت عالی شورای طبیعتا کشور، سیمای بدیم و این االن_

 خارجه وزارت و قضاییه قوه و جمهوری ریاست اما ؛هستند جریان در ملی امنیت عالی سورای

 اینجا زا بیرون که کسی تنها چون چیه؟ قسمت این برای پیشنهادت چی؟ بشن موضوع درگیر

 !هست ملی امنیت دبیر میدونه

 .نداره وجود جهت این از نگرانی! و خودشون کار اوناهم. میکنیم و خودمون کار ما خب+

 و هرسان اصحاب با خبری نشست در خارجه وزارت سخنگوی طبیعتا جان، عاکف ببین_

 از.. نیممیک درگیر رو همه خبر این با ما. بگه دروغ نمیتونه.. میگیره قرار سوال مورد خبرنگاران

 تحت لیتوس نسترن دستگیری بابت من هم اآلن همین! دیگه چندجای تا بگیر جمهوری ریاست

 کردی؟ و میاد ما سیستم روی که فشارهایی حجم فکر! باشم پاسخگو باید که فشارم

 .بله+

 چیه؟ هست ما سرویس روی که فشاری برای پیشنهادت_

 عالی ورایش دبیر هستی، شما هستند، خبر با اآلن تا موضوع این از که کسانی آقا، حاج ببینید+

 پس. حقیر این وَ هست، هادی حاج و میشه، معاونتون که کاظم حاج وَ هست ملی امنیت

 مسائل دح در باشند داشته اطالعی هم اگر نیستن، خبر با پرونده این و موضوع اصل از دیگران

 !ینهم.. معاونشون و اتمی سازمان ریاست مثل! کشیدیم قبل از رو گوششون و هست جانبی

 .ادامش. خب_



 فقط ،نیستند باخبر قضیه ماهیت از هم میکنن کار پرونده این روی دارند که هایی بچه حتی+

 پیش دارن هشد نوشته قبل از که انشائی نهمو طبق یعنی کردیم، مشخص براشون که ریلی طبق

 .میدن انجام رو کارشون و میرن

 ...بعدش_

 .نشه خبر با کسی نباید موضوع این از اینکه بعدش+

 :گفت بحث وسط اومد کاظم حاج

 میگی؟ داری چی میفهمی! جان عاکف_

 .مجبوریم ما.. حاجی آره+

 .نمیشه پسرجان،_

 دقیقه تا و کردیم عمل ریگی عبدالمالک سر که ای شیوه همون هب بزارید. نمیشه بگیم کی تا+

 هورجم رییس حتی نبود مطلع موضوع اون از کسی ملی امنیت عالی شورای دبیر جز به نود

 بریم فرمون همون با هم مهمی این بهه پروند این روی خب! کنیم عمل نداشت خبر هم وقت

 .جلو

 رییس.. بسنجم و رفتارش حرفام کلمه به کلمه با تا داشتم نظر زیر و رییس چشمام گوشه با

 :گفت کاظم حاج. میکرد فکر فقط داشت

 !مطلعم عواقبش از چون. مخالفم. نه میگم من_

 خب. یستن شوخی اطالعاتی کار دادید، یاد ما به شما خود اما ؛.ببخشید خییییلیییی جسارتا،+

 و مردم امنیت زمین؟ به میاد سمونآ مگه؟ میشه چی!! رو موضوع اصل ندونن حضرات این

 کاری؟ سیاسی و اندیشی مصلحت یا تره، مهم ملی امنیت

 !جوون نرو تند_

 اتیاطالع وَ امنیتی کار اصال. نیستیم سیاسی ما که میدونی خودت !نمیرم تند جان، حاجی+

 غیر نظرمب بدونه؟ چیزو همه باید هست دولتی ارشد مقام چون فالنی گفته کی. نیست سیاسی



 در رنهوگ بشن، خبر با موضوع اصل از نباید عملیات پایان تا خودمون چهارنفره حلقه همین از

 در بشن، مطلع پرونده این از بخوان مقامشون و موقعیت بخاطر دیگری اشخاص که صورتی

 آینده رد ممکنه که احتمالی تبعات عنوان هیچ به بنده میکنم، عرض دارم بزرگوار دو هر حضور

 گم،می صراحت به..! نمیپذیریم بگیره رو پرونده این هدایت مسیر گریبان دور چندان هن ای

 که خدمتتون میدم رو الزم هشدارهای دارم االن همین چون.. بود نخواهد من با مسئولیتش

 !!بیفته اتفاقاتی چه ممکنه

 !نیست صالح به_

 .هبش هدایت شکل همین به که هست این در پرونده این صالح اما+

 .نیست ها راحتی این به_

 :گفت کاظم حاج به مودبانه خیلی رییس

 «!رو مسئله این کنیم جمعش تر سریع بزار. کن صبر لحظه یه جان کاظم»

 :گفت من سمت کرد و روش بعد

 نظر لطفا ناال اما باشه، خب بگیم؟ نباید کسی به که بگی میخوای عاکف؟ چیه پیشنهادت تو_

 .بخش نای از کنیم گیری نتیجه میخوام.. کنیم جمع و بحث از قسمت این ات بگو رو خودت آخر

 جمهور رییس شخص حتی نهادی، هیچ و ای، خونه وزارت هیچ پرونده، انتهای تا نظرم به+

 حترمم ایشون. کنم توهین جمهوری رییس به نمیخوام من. باخبربشن پرونده این از نباید هم

 هورجم رییس دفتر در ما میدونید، خودتونم!!! ایرانن لتم عزیز هستن، مردم هستند،منتخب

 معاون هک داشتیم رو موسویان سیدحسین گذشته در ما! داشتیم و اون امثال و رضاییان جیسون

 آلمان رد ایران سفیر هم قبلش که بودند ها بخش از یکی در وقت ملی امنیت شورایعالی دبیر

 در آب از نفوذی که داشتیم اخیرا رو اصفهانی دری ما. اومد در آب از جاسوس اما بودند،

 نش،داد فراری که داشتیم رو مدنی کاوه ما. بود دولت ای هسته کنندگان مذاکره تیم در و اومد

 طول در بانقال این و کشور این. بشه شناسایی باید شبکه این اما!! حاال بماند که!!! کرد فرار یا

 طحس اون در که داشتیم کالهی ما داشتیم، کشمیری ام! ندیده کم مسائل این از سال چهل این



 اآلن من! هست گذشته برای اونا! بگذریم ها این از اصال !داشتیم صدر بنی ما! کردند خیانت

 رو کسی نمیتونیم ما هست، برخوردار باالیی حساسیت از عزتی دکتر پرونده اینه، حرفم

 !بگذاریم درجریان
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 :گفتم دادم ادامه

 اونور! شد شهید داریوش شد، شهید عقیق! داریم باگ پرونده این در ما همینجوریشم چون+

 ؟!مگه شوخیه اینا خب! بیارن بال سرمون بود نزدیک عراق در

 حاج.. یکردم تایید وَ داد، می پایین البا لحظه هرچند رو سرش حرفام تایید نشانه به فقط رییس

 :گفتم دادم ادامه.. میداد گوش میکردو نگام فقط کاظم

 اتیاطالع سیستم به باید ما. بره هدر ما زحمات نگذارید. بگیریم عبرت کمی یه! جسارتا+

 هک عربی_عبری_غربی مثلت این که سعود آل و انگلیس و اسراییل و آمریکا از اعم دشمن،

 چهارتا عین بشینیم میخوایم کی تا. بزنیم ضربه دادند تشکیل ما علیه بر اطالعاتی یناتو یک

 طالعاتیا کار در بشینیم ماهم میکنن، دفاع انقالب از فقط مجازی فضای در دارن که مذهبی بچه

 طبق دبای.. نداره نیاز دفاع به انقالبش و مملکت این بگیریم؟ رو ضربه جلوی و کنیم دفاع

 ما. کنیم حمله آمریکا و غرب مبانی به ای خامنه اهلل آیت و خمینی اهلل آیت یرهس و فرهنگ

 مثال کی براش بخوایم اگر یعنی این. کنیم بازخواست و دشمن باید پس. دشمن از طلبکاریم

 دشمن هب حمله سمت به پس این از ماهم اطالعاتیِ و امنیتی دکترین باید که این میشه بزنیم

 !بره پیش

 :گفت کاظم حاج.. همینطور هم رییس.. میکنه نگام داره همچنان کاظم اجح دیدم

 «.برم خدا قربون»



 :گفت لبخند با کرد رییسمون دفترِ سقفِ سمت و سرش بعد

 «.زاییدید چی. آوردی بار به چی شاد، روحت علی، داش»

 :گفت رییس.. خندیدم خودمم گرفت، خندش کاظم حاج حرف با رییس

 نه؟ مگه میخوری زیاد پاچه کله فکرکنم.. اهلل باریک.. ازت اومد خوشم عاکف_

 ..گاهی.. اِی+

 میخوری؟ زیاد مغزم_

 .چشم هم وَ مغز، هم+

 «.داد نشون و آثارش. خوبه»: گفت خندید

 وابیخ بی بخاطر و صورتش و سر که کمی کرد، ای دره دهن و کشید محسانش به دست کمی

 :گفت کاظم حاج به کرد رو.. شد جدی بعدش مالید ها

 «چیه؟ نظرت حاال جان، کاظم خب»

 :گفت حاجی

 ما بین که بیاد پیش فرضیه این بعدا نباید.. داره خودشم عواقب اما ؛.خوبیه پیشنهاد. بگم چی»

 ردمم روان و روح.. دارن آرامش به نیاز مردم این وَ کشور این. هست اختالفات سیستم فالن و

 «.کنند دریافت بد خبر روز هر و ببینه آسیب نباید

 :گفتم من

 «.بوده ما به ها تهمت این از همیشه. بشید حرفا این بیخیال حاجی،»

 :گفت رییس

 اکف،ع آقا اما ؛بدید قرار کار دستور در نظرم به. دارم قبول طرحشم.. موافقم عاکف آقا با من_

 هب روزی یه اگر شاءاهلل ان تا باش داشته یادگار به من از وَ میگم امروز بهت هم رو چیزی یه

 اونم .کنی دقت بهش و داری نگه گوشت آویزه همیشه و این رسیدی، باالتری های مسئولیت



 وَ سند،بپر ممکنه ازش ها رسانه بشه پخش خبر خب اما نمیگیم مسئول مقام فالن به ما اینکه

 ها حلیلت طبیعتا کنیم علنی رو خودمون تصمیمات بخوایم ما بعد. میپرسن حتما که نکن شک

 .ودهنب خبر با هم داشته باالیی مسئولیت دولت در انقدر که فالنی که سمت این به میره

 یعنی؟+

 که فالنی و دفترش در دیگه دوتا به میره اونم بگیم، پایه بلند مسئول اون به اگر اینکه یعنی_

 تنیس خوب ها این! اریمد دردسر یه هم نگیم اگر. کنند بررسی بیان تا میگه هست مسئول

 ودممخ من وَ نیست بردار شوخی امنیتی مسائل شما قول به خب، اما ؛نداره خوبیه وجه. بنظرم

 .تو حرف روی دارم تاکید و معتقدم بهش

 :گفت کاظم حاج

 بدن و متن تا سازمان عمومی روابط دست بده بنویس، خودت و خبرش جان، عاکف پس_

 !۹۴:۷۷ ساعت برای اول شبکه و ۹۷:۱۷ اخبار های بچه دست

 .دستشون به میرسونم و مینویسم.. چشم+

 .گذشت بینمون چی نمیدم ادامه دیگه ولی کردیم صحبت هم دیگه کمی

 بودن ام تشکیالت مستند و کلیپ ساخت مسئول که هایی بچه از نفر سه با جلسه اون از بعد

 دکتر نزلم برن عبدالزهرا عاصف با تا ردمک توجیهشون اومدن وقتی. دفتر بیان تا کردم هماهنگ

 جا فالن در همسرم میگه که عزتی همسر صحبت از ای دقیقه ۹ حدودا ویدئو یک با ئ عزتی

 همچنان هفته دو از بعد حسین، امام زیارت بابت عراق کشور به سفری طی وَ  میکرده کار

 !.نامعلومه وضعیتش

 مشکل و کرد تایید عاصف وقتی رو ای دقیقه دو ویدئویی شد قرار رفتن، نفر سه اون وَ عاصف

 خشپ سراسری بصورت خبر تا سیما و صدا ببرن همونطرف از نداشت، وجود اون در امنیتی

 .بشه

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب



✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 بره بش همون تا نوشتم وسیما، صدا به برسونه تا اداره عمومی روابط به میدادم باید که متنی

 ایران رد خاصی طالعاتیا نهاد از اسمی اینکه بدون. بشه ایراد خبر گوینده توسط و آنتن روی

 :نوشتم ببرم،

 تعالی بسمه

 .شد ربوده ایران کشور اتمی دانشمند عزتی افشین دکتر

 و قدقی های بررسی هفته چند از پس الشریف فرجه تعالی اهلل عج زمان امام گمنام سربازان

 دقیقی ایه سرنخ شدند موفق روز شبانه از ساعته ۹۱ در اطالعاتی و فنی همچنین وَ کارشناسی

 ناپدید قبله چندهفت که ایران کشورمان اتمی دانشمند عزتی افشین دکتر آقای شدن ربوده از

 .بیاورند دست به شد

 سیدوساالر تزیار به حسینی اربعین ایام مناسبت به قبله چندهفت ایرانی، دانشمندبرجسته این

 در سرنوشتش لحظه این تا و شد ناپدید ناگهان اما رفت، الحسین اباعبداهلل حضرت شهیدان

 .دارد قرار ابهام از ای هاله

 وَ  رزیم درون پیچیده و دقیق رصدهای طی کردند اعالم کشورمان اطالعاتی و امنیتی مسئولین

 بررسی اب است، بوده اهلل عج زمان امام گمنام سربازان از زبده تیم یک از متشکل که مرزی برون

 این به موضوع این پیرامون دقیق های سرنخ و مدارک و داسنا وجود همچنین وَ تکمیلی های

 جاسوسی سرویس اطالعاتی افسران توسط کشورمان برجسته دانشمند این که اند رسیده نتیجه

 .است شده منتقل آمریکا به وَ شده ربوده عراق در آمریکا



 و ها اتعملی پیچیدگی که میدهیم هشدار ملت این دشمنان به آمده، دست به های سرنخ با

 سوسیجا و ربایش و ترور مثلته جانب همه های پشتیبانی وَ رمزآلود، متعدد و مستعار اسامی

 که سفار خلیج حاشیه منطقه مرتجع کشورهای بعضی و اسراییل و انگلیس و آمریکا یعنی

 شمچ کمین از را ها تروریست نمیتواند هم میدهند تشکیل را عربی عِبری غربی شوم محور

 امنیتی و اطالعاتی دستگاه در الشریف فرجه تعالی اهلل عجل زمان امام گمنام سربازان اربید های

 انفرزندانش های تالش که میدهیم قول ایران بزرگ کشور عزیز مردم به و بدارد مصون کشور

 .کرد خواهیم شاد را دلشان و نشست خواهد ثمر به زودی به ضدجاسوسی بخش در

 :است ذکر به الزم چندنکته

 نخواهند یاد از را ربایش و ترور شوم مثل دشمنی گاه هیچ ایران اسالمی جمهوری فرزندان

 .برد

 نای پیگیری محق را خود ایران اسالمی جمهوری ربایش، و ترور نقاب افتادن با اینکه دوم

 .میداند عمومی و المللی بین مجامع در موضوع

 .علیکم والسالم

 .سیما و صدا توسط ادیت بدون نظر مورد کلیپ پخش: نوشت پی

 بود دهاوم که بهزاد به دادم بعدش کردم، امنیتی پلمپ نوشتم، خودمون واحد سربرگ با و متن

 های بچه دست برسونن هم بعدش و خودمون اداره عمومی روابط بده ببره بگیره تا اداره،

 .صداوسیما

 رو یساعت دو. همسرم برای شتمگذا و وقتم تمام رسیدم وقتی. خونه رفتم بود ۱ ساعت غروب

 شده ۹۷:۱۷ به نزدیک هاش عقربه که ساعت به افتاد چشمم. کنم شادش تا زدم حرف باهاش

 .بود

 نیم. شد پخش ۹۷:۱۷ از شب اون خداروشکر دیدم کردم دنبال خبرو کردم، روشن و تلویزیون

 موشکایی مثل رخب. شد ای رسانه که بود خبر چهارمین جزء هم ۹۴:۷۷ خبر از بعدش ساعت

 وفقیتم خبر انقدر. کرد صدا و سر عراق کردستان اقلیم و ها تکفیری سر دیرالزور به زدیم که



 ارجیخ های رسانه بعضی و ایران کل در و شد ای رسانه بمب یک به تبدیل که بود مهم و آمیز

 .کرد صدا و سر ای منطقه و

 دیدم داد جواب تا.. داد جواب ردخو بوق چندتا.. زدم زنگ عاصف به که بود ۹۴:۱۷ ساعت

 :گفت میخنده،

 .کردی چه.. به به.. به به. سالم _

 چطوری؟! خان عاصف سالم+

 .ترکوندیشون زدی آقا! خوبم_

 کجایی؟..دیگه ترکوندنه ما کار+

 .چخبره ببینم بزنم سفید پراید به سر یه اومدم_

 .داریم کار کلی بمون.. اونجا میام امشب+

 ایی؟کج اآلن_

 .منزل+

 .مونیم می شما منتظر ما پس.. باشه_

 ما، خونه اومدن دخترش با حسنا خواهرم و مادرم که بودم میوه خوردن مشغول. کردم قطع

 بعدش کردم، بازی آالء زادم خواهر با رو ای چنددقیقه. شد جمع فاطمه بابت از خیالم دیگه

 .۱۱۴۹ سمت رفتم گرفتم و هام وسیله

 ماشینم نور. شد باز امن خونه درب دیدم بزنم و ریموت رفتم ۱۱۴۹ درب جلوی رسیدم وقتی

 پشت هم عاصف دیدم کردم دقت. کرد باز درو که کسی همون صورت به میخورد مستقیم

 هک شخصی اون. داخل برم ماشین با تا کنار رفت بعد کرد، باز درو جلو اومد عاصف.. سرشه

 .هادی حاج جز نبود کسی بره تا دکر باز درو من زدن ریموت با همزمان

 کنار هک هامو گوشی و اسلحم. میدونه خدا کنه پا به قِشقِرِقی چه اینجا اومده باز گفتم خودم با

 آیینه از مبش پیاده خواستم همینکه کیف، داخل گذاشتم گرفتم بود عقب صندلی روی کیفم



 داشت که همزمان. بره تا همیکن خداحافظی میده دست عاصف به داره هادی حاج دیدم ماشین

 دیدم ،باال برم تا ها پله سمت رفتم شدم پیاده. کرد من ماشین سمت به هم نگاهی یه میرفت

 .باال بریم هم با بیاد تا ایستادم.. هست در بستن مشغول عاصف که
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 :گفتم و کردیم علیکی سالم من سمت اومد بست، درو که عاصف

 رفت؟ چرا هادی حاج+

 !رسوند سالم برات. نمیدونم_

 اینجا؟ بود اومده چند ساعت+

 .میزده سر اومده می نبودی، اینجا ها شب که هم چندوقت این. قبل دقیقه ۱۷_

. کردم هنگ این به افتاد شممچ داخل، بیام بشه باز حیاط درب میزدم و ریموت داشتم تازه من+

 .نده خبر من به اینجا بیاد میخواد وقتی نداشت سابقه

 بود؟ کی بار آخرین_

 .بود قبل شب ۲ بار آخرین+

 .غروب جمعه یعنی_

 ..آره+

 .اومده بار ۱ هست چهارشنبه که اآلن تا جمعه از_

 .نبودم من بار، سه اون که+

 ریم؟ندا خبر ما که شده چیزی جان عاکف_



 .باال بریم.. عاصف نه+

 یه. دادم لتشکی جلسه ها بچه با.. نرفتم خودم اتاق دیگه. نشستم اول طبقه همون و باال رفتیم

 سانهر سپردم بهشون. باشه حواسشون که کردم افشار خانوم و میثم به رو هایی توصیه سری

 لاسرایی جعلی رژیم و مریکاآ های رسانه از که خبری هر وَ کنند رصد ساعته ۹۱ رو بیگانه های

 های ایتس و نشریات از اگر وَ بفرستند برام کنند ضبط هست تصویری اگر رو میشه منتشر

 .کنم بررسی تا بگیرن پرینت برام هست، خبری

 ...شخصی منزل بعد روز دو

 اومد راننده بعدش دادم و همسرم داروهای خوندم، و نمازم که بود صبح نیم و ۲ ساعت حدود

 مطالعه رو تیم های بچه گزارشات رسیدم وقتی. ۱۱۴۹ سمت رفتم شدم ماشین سوار بالمدن

 وستیپ زیر جنگ یک که میداد و پالس این بود، رسیده دستم به که گزارشاتی طبق. کردم

 کامال طریق از رو خودشون سری گزارشات آمریکا در ما عوامل طرفی از. شده آغاز ای رسانه

 ندهپرو یه و پرونده این به مربوط کارای مشغول رو چندساعتی. یرسوندنم ایران در ما به امن

 .شدم دیگه

 برداشتم ور گوشی.. بودن پایین طبقه های بچه.. میخوره زنگ تلفن دیدم که بود صبح ۲ ساعت

 :دادم جواب

 .جانم+

 .سالم حاجی_

 .علیکم وَ+

 هستند؟ خط پشت گرفتند تماس کاظم آقا حاج دفتر از_

 .خب+

 .بزنه حرف شما با میخواد حاجی گفتند گرفتن، تماس دفترشون مسئول_

 .کن وصلش سریع..نکن معطل پس؟ میدی توضیح چرا+



 :گفت بود کاظم حاج دفتر مسئول. شد وصل بعد چندثانیه

 .میگیرم تماس کاظم حاج دفتر از. سالم عاکف آقا_

 .داداش بگو. جانم+

 دستور اقا حاج ضمنا. نیست مقدور هم تلفنی گفتند. ببینن شمارو میخوان فوری خیلی حاجی_

 ..بیاد بگید هم عاصف آقا به دادن

 .میشه امر اطاعت! آقا حاج خدمت برسونید سالم+

 میاید؟ کی تا بگید بهم حاال_

 بیام؟ کِی تا+

 .بیفتید راه االن همین_

 .یاعلی.. باشه+

 موتور یه ،۱۱۴۹ پارکینگ رفتیم فوری. اداره بریم بشه آماده گفتم عاصف به کردم، قطع و تلفن

 .اداره سمت رفتیم شدیم سوار گرفتیم

 ...تهران در مرکزی اداره ساختمان/ کل معاونت دفتر بعد ساعت یک

 و درب اومد هم حاجی کرد، هماهنگ و شدیم کاظم حاج دفتر مسئول اتاق وارد عاصف با

 اصفع و من به کرد رو بعد بست و در بیرون اومد ماا داخل بریم باید کردم خیال من کرد، باز

 .«منتظرمونه االن... رییس دفتر باال بریم: »گفت

 بهش ردک هماهنگ تشکیالت رییس دفتر مسئول.. ریاست دفتر رفتیم کاظم حاج و عاصف با

 :گفت

 و سلیمانی عاکف ضدجاسوسی واحد های بچه از دوتا و آقا کاظم معاونتون.. سالم آقا حاج»

 «.اومدن عبدالزهرا عاصف



 احوالپرسی و سالم از بعد. اتاقش داخل رفتیم تایی سه کرد باز و درب داخل از هم رییس

 و حبتص مسیر کارها و مسائل سری یه درمورد توضیحات از بعد میز، یه دور نشستیم کوتاه،

 :گفت بهم رییس.. عزتی افشین پرونده سمت برد

 داری؟ نگه و نسترن میخوای کی تا عاکف،_

 .کنم بازجوییش برم امروز میخواستم آقا حاج راستش+

 .کنید بازجوییش زودتر بگیرید باباجان، آره_

 و ردک رییس به نگاهی کاظم حاج! بود چیزی مشغول ذهنش انگار..شد ساکت هویی یه رییس

 :گفت من به کرد استفاده فرصت از

 خارجه وزارت از آقا، حاج شخص هم بنده، هم شده، ای رسانه خبر که زمانی از عاکف، آقا_

 هست قرار هم امروز. میگیرن تماس ما با دارن دائم. فشاریم تحت جمهوری ریاست دفتر وَ

 عترسری. بزارن جلسه).......(  االسالم حجت و)........(  آقای حاج با ملی امنیت عالی شورای دبیر

 ارائه خارجه وزارت و جمهوری ریاست به رو توضیحاتی سری یه ما. بکنید رو قضیه قال

 اخلد خیلیا به پشتش نسترن میدونی، تو اما بردارن سرمون از دست الحساب علی تا دادیم

 .فشاریم تحت همین برای! گرمه ایران

 :گفت بود کرده سکوت لحظاتی که رییس

 موافقت هم ملی امنیت عالی شورای دبیر و دادید ارئه شما که ای برنامه طبق ما عاکف آقا_

 .جلو میریم داریم کردند

 بوده؟ بد مگه جسارتا+

 سانکارشنا از یکی با. بشه برداشته ما روی از فشار میخوام. داره زیادی های حاشیه اما ؛خیر_

 پیش وَ کاظم حاج حضور در قبل ساعت دو حدود چیزی هستند، من مشاوران از که سازمان

 بهش ها بررسی در امروز که چیزی یه اما ؛اشتمد مشورتی جلسه، این برای شما اومدن از

 .داره بدی های نشتی پرونده این که هست این اونم شدیم، متوجه و رسیدیم
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 شک اما ؛.ودب رسیده چی به نمیدونم.. کردم فکر حرفش به پایین انداختم و سرم... نگفتم چیزی

 :گفت تاکید با و داد ادامه رییس.. بوده نزدیک هم به نظراتمون نداشتم

 .کنید پیدا رو حفره این بگردید_

 :گفتم

 .نکنید رجوع ازمن تر پایین به+

 گاهن کردو تاملی.. شد شوکه هویی یه انگار نداشت، جمع در رو حرفی چنین توقع که رییس

 :گفت کرد نگاه و من مجددا بعد کرد کاظم جحا به ای ثانیه یک

 درشت و ریز درجریان خودمم. شما هم و کاظم هم. دارم اطمینان شماها تک تک به من_

 .هستم پرونده این پیرامون اخیر چندماه این اتفاقات

 :گفت کاظم حاج رییس، حرف این از بعد

 فهمیده جمهوری ریاست نهاد در آدم فالن چطور ببین. کن پیدا و آدم اون بگرد عاکف، آقا_

 .شده دستگیر توسلی نسترن که

 :گفتم

 موضوع این وارد ندادید اجازه بهم شما اما هست، منم سوال اومدیم عراق از که روزی اون از+

 .بستید و من دست جاها خیلی چون! بشم

 .میزارم باز و دستت! وقتشه اآلن_

 :گفتم. میده گوش داره فقط انگار و نهپایی سرش عاصف دیدم کردم، عاصف به نگاهی



 ست،ه اداره بازداشتگاه در توسلی نسترن اینکه از کنم، عرض باید بزرگوار دو شما خدمت+

 .نفر سه بلکه همشون، نه اونم باخبره، هست مستقر ۱۱۴۹ در که تیمی همین فقط

 !میدونستن کاظم حاج و رییس چون.. نیاوردم اسم نفرو سه اون

 :گفت رییس

 .بشه آزاد باید که فشاریم تحت شدیدا نسترن بابت_

 باشه؟ داشته زنه این با میتونه سری و سر چه هست، نهاد اون در که شخصی اون آخه خب+

 :گفت

 چه هک اینجاست بحث اما شده، ارزیابی سفید و پاک خودش الحمدهلل کردند، بررسی ها بچه_

 یحاک رسیده بهمون امروز که موثقی اخبار و شاتگزار آخه آدم؟ اون به داده و خبر این کسی

 .بوده نسترن های طعمه از شخص، اون پسر که هست این از

 فضای ..کردیم سکوت همه دقیقه دو حدود شاید. کنم تمرکز فقط کردم سعی کردم، فکر کمی

 فترشد یخچال سر برم خواستم اجازه رییس از.. بود شده گرمم...بود حاکم جلسه در سنگینی

 گرفتم وهمی آب یه رفتم! نیستم شکمم مدیون باشه خان باشه شاه که منم!! بردارم نوشیدنی یه

 صحبت آروم باهم داشتند کاظم حاج و رییس.. زدم قدم اتاقش داخل کمی بعد خوردم، و

 :گفت رییس و کردم ای سرفه.. نشستم میز پشت صندلی روی رفتم مجددا.. میکردن

 ...میشنوم! خب_

 :گفتم

 استری نهاد در شخص اون پسر با ما تشکیالت داخل از نفر یه که هست این من اول تحلیل+

 سیستم داخل از و کار این داره که اونی هست، این من دوم تحلیل. هست ارتباط در جمهوری

 خیانت مسیست به مجبوره و هست دشمن ساتور زیر دستش که زده بزرگی گند یه میده، انجام ما

 به رو نز این گرای بزنه، ضربه ما به اینکه بخاطر یا بوده، نسترن های طعمه جزء هم شاید! کنه

 قرار فشار تحت و پدرش شازده اون تا داده هست جمهوری ریاست نهاد در که آدم فالن پسر

 .کنیم آزادش و این ما که بده



 :گفت میز، شیشه روی زد هویی یه و خودکارش رییس

 و بیشرف هست، من تن سرو روی که اهلل رسول لباس و عمامه این به اهلل، رسول روح به_

 .بیام کوتاه ای ذره اگر هستم خائن

 :فتمگ... میشه افروخته بر اینطور هویی یه ما تشکیالت رییس میدیدم که بود بار اولین

 و اطالعات نشت قسمت هام بچه و من. که نیفتاده اتفاقی هنوز.. لطفا باشید آروم آقا حاج+

 اولین.. زیاده امنیتی امور در مسائل این از! بشید عصبی نیست نیاز. راحت خیالتون. میکنیم پیدا

 !هست ما از بیشتر تجربتون الحمدهلل شما! که نیست بار

.. اقشات دور میزد قدم و کمرش پشت انداخت و دستش.. عصبیه بود معلوم.. شد بلند رییس

 :میگفت

 «.اشنب خیال همین به.. هه کنم؟ آزادش»

 :فتگ کرد نگاه بهم تمام جدیت با و من سمت کرد و روش برگشت و ایستاد همونجا هویی یه

 روز سه. میکنه خیانت کشور این به داره که رو ای لقمه حروم اون کن پیداش برو! عاکف_

 پیداش و اون !کنید کاری نتونستید اما گذشته چندوقت. کنی پیداش اینکه برای میدم وقت بهت

 !همه ایبر بشه عبرتی درس تا!! دار چوبه باالی ببرمش اداره همین میدون وسط خودم تا کنید

 :گفتم

.. یستن خوب براتون. نشید عصبی. نباشید نگران شما. باشه جمع خیالتون.. آقا حاج چشم+

 !شدید جراحی قبل سال شما.. داره ضرر قلبتون برای

 :گفت

 کنی؟ چیکارش میخوای و نسترن_

 .بشه جمع شماهم خیال تا میرم اآلن که کنم بازجوییش برم امشب تمخواس+

 :گفت بحث وسط اومد کاظم حاج



 و کنه امضاش هادی بده ببر بنویس و گزارشات بعدشم کن، بازجوییش سریعتر جان، عاکف_

 .آقا حاج خدمت بدم تا دفترمن، بیارن

 .حتما. آقا چشم+

 ینا باگ که نداری وقت بیشتر روز سه شما فرمودند، اآلن که (....) آقای حاج فرمایش طبق_

 .باباجان بجمبون دست پس! کنی کشف رو پرونده

 .چشم به اونم+

 :گفت عبدالزهرا سیدعاصف به»....«  آقای حاج

 الی دو بازجویی تا سه ساعته ۹۱. کنی بازجویی و زن این میتونی تو فقط عاکف، غیاب در»

 امانج غلطایی چه که دربیارید رو زنه این بمِ و زیر دوتا شما ممیخوا. میدی انجام ساعته سه

 «.داده
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 «.جمع خیالتون. چشم» گفت عبدالزهرا سیدعاصف

 :گفت من به رییس

 خبر؟ چه آمریکا از_

 :گفتم

 اطالعاتی افسران که هست این بر دال آمریکا از منابعمون زارشاتگ ۱۱۴۹ بودم که صبح+

 اآمریک غرب منطقه های ایالت از یکی در که آریزونا سمت به کردن منتقل رو سوژه آمریکا

 .داره قرار



 چطوره؟ عواملمون وضعیت_

 .میکنه کمک بهشون داره خدا واقعا. هست بسته دستشون اونجا خیلی+

 و سرش.. کرد کاظم حاج و عاصف به نگاهی بعد خورد، آب لیوان هی نشست، اومد رییس

 :گفت نگرانی با پایین انداخت

 .نرن سوخت داره وجود که باگی این با کنه خدا_

 :گفتم

 خارج در یاطالعات تجربه سال بیست با. هستند بلدی کار نیروهای! خدابزرگه.. نباشید نگران+

 .ایران از

 :گفت کرد نگام باال آورد و سرش

 وسلت دارم دائم. نیفته خطر به جونشون کنه خدا.. اونور برن لو ها بچه میترسم جان عاکف_

 برگردن سالم ها بچه کردم نذر.. نباشه خطر در دوتا اون جون میخونم عاشورا زیارت میکنم،

 .برید میتونید! نیست خوب حالم خرده یه من. باشید خودتون مواظب هم شما! ایران

 لندب رییس کردیم، خداحافظی کاظم حاج و تشکیالتمون رییس...« » آقای حاج از صفعا با

 حاج ردفت سمت اومدیم عاصف با. بیرون رفتیم ما و شد باز اتاق درب زد اثرانگشت اومد شد

 حاج که اتاقش با گرفت تماس دفترش مسئول.. بازجویی میریم داریم که بگیم بهش تا هادی،

 زیر هممت حال مراعات اینکه اونم داد پیغام یه فقط!!! ببینه رو ما نداره فرصت فعال گفت هادی

 !کنید و دستتون

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 اون داخل رو چندوقتی توسلی نسترن که بازجویی تاریک اتاق سمت اومدیم عاصف با

 !میشد داری نگه اونجا و بود بازداشت

 نتظرم بود، اطالعاتی_امنیتی افسران از که ها خانوم از یکی.. داخل رفتم کردم باز و اتاق درب

 توسلی نسترن که بود دیگه اتاق یک داخلش شدم، وارد که اتاقی.. بازجویی برای بریم تا بود

 که رو جایی متهم اما ببینم میتونستم و داخل من که ای شیشه پشت از. میشد نگهداری اونجا

 :مگفت ودب همکارم که خانومی اون به. کردم نگاه نسترن به ببینه، نمیتونست بودم ایستاده من

 .کن خاموش بعدش کن، روشن چندثانیه برای رو بازجویی اتاق برقای+

 .چشم_

 ارشقر روانی شکنجه تحت شدیدا چون.. گرفت و چشماش فورا نسترن کرد، اینکارو وقتی

 ونا به. میدید زور به رو جلوترش وجب یک که انفرادی و تاریک کامال سلول یک در. دادیم

 :گفتم خانوم

 هست؟ هآماد چیز همه+

 .بله_

 .کنید شروع+

 خانوم که همکارمون اون.. نسترن روی روانی عملیات به کردند شروع همکارمون اون و عاصف

 اتاق.. بود دهنشون بازجویی میز پشت بود آورده از رو توسلی نسترن بیایم ما اینکه از قبل بود،

 لندگوهایب سری یه بازجویی اتاق داخل! بود قبر عین که بود تاریک حدی به نسترن داری نگه

 .نمیشد دیده اصال وَ بود شده کارگذاشته بود دست کف اندازه به که ریزی



. یرهم راه نسترن اتاق داخل داره انگار که آدم یه زدن قدم صدای گذاشتن به کرد شروع عاصف

 اون و طرف این به و سرش داره دیدم. میدیدم و نسترن حدودی تا مطلق، تاریکی اون بین

 .چرخونه می طرف

 واقعی و طبیعی صدا این انقدر. میکرد دیوانش داشت میشد پخش بلندگو از که پایی صدای

 رننست مثل آدمی. هم به بریزم و روانش اول همون بود این هدفم. کرد گیج و نسترن که بود

 نای از زرنگتر منم خب اما ؛بود گذرونده رو ضدبازجویی مراحل و بود دیده آموزش طبیعتا

 رد رو چندوقتی نسترن اینکه سوای. بودم بلد رو ضدِبازجویی _ ضدِ مراحلِ وَ بودم حرفا

 بود، گذاشته سر پشت هم رو روانی هلی شکنجه بیشترین میبرد، سر به انفرادی سلول و تاریکی

 !بده مطلوب نتیجه تا میکردم اذیتش باید بازم اما

 :گفتم عاصف به

.. سته برش و دور کسی کنه خیال تا بشه پحش اتاقش اخلد پا صدای فقط بزار ربع یک»

 صدا دوتا این با دقیقه ۱۷ حدود. داد انجام اینکارهارو هم عاصف. بزار آب قطره صدای بعدش

 بفهمه تا شدمی بلند چندلحظه هر بعد، به بیست دقیقه از که طوری. هم به ریخیتم و نسترن روان

 .نه یا هست کسی برش و دور

 چندبار .چرخید و چرخید و اتاقش دور هی شد بلند نسترن... بود تحمل غیرقابل یگهد صدا اون

 ۴۲ جداگانه تایم دو در مجددا اما... دادیم استراحت بهش دقیقه ده.. بازجویی میز به خورد

 کشیده صدای وحشتناک، های خنده صدای پا، صدای آب، قطره صدای پخش با ای دقیقه

 ییهو یه و بود بلند حدی به صداها این. ریختیم هم به و روانش ...و زمین، روی صندلی شدن

 .میکرد دیوانه و متهم که میشد زیاد و کم عاصف توسط

 که میشد مه چندوقتی! میشه اذیت روشن بسیار محیط با چشمش نسترن بودن گفته بهم ها بچه

 نکردم نامردی نمم! میکرد اذیت بیشتر و چشمش زیاد نور همین برای بود، مطلق تاریکی توی

 !صورتش به بخوره مستقیم تا کنن روشن و اتاقش پراژکتور گفتم



 رو اپ صدای! کردیم خاموش مجددا! داد دست بهش شدید سردرد.. میشد عصبی داشت نسترن

 یکی میرسه، گوشش به که صدایی اون وَ مطلق تاریکی اون بین تا بود منتظر نسترن! کردیم پلی

 .نبود خبرا این از اما بکشه حرف ازش تا صورتش به بزنه

 ییبازجو اتاق داخل اما ؛.بزنم حرف نسترن با گرفتم تصمیم کارها، این تموم انجام از بعد

 :گفتم کردم، روشن و میکروفون. نرفتم

 !نرید راه انقدر. بنشینید بفرمایید خوبه؟ شما حال. سالم+

 :گفت کرد اهنگ و اطرافش کمی ثانیه سی از بعد.. کرد سکوت نسترن

 !میزنم حرف کی با من _

 !ایران آورد رو تو عراق از که همونی! هستم عاکف+

 :گفت بود گونه اعترض که بلندی نسبتا صدای با

 !نمیشی دیده چرا کجایی تو ؟!نیست اینجا کسی چرا_

 .کنارتن چندنفر که بدون و این اما! هستم کجا که باش نداشته من به کاری+

 :گفت عصبانیت با بعد زد؛ جیغ گرفته ریباتق صدای با

 .نیستم مسخرت من_

 هستی؟ گفتم مگه+

 :گفت زد داد

 اینجاااا؟ هست کی گفتم_

 :زد داد مجددا.. ندادم جوابی

 ؟ اینجااااااا هستتتتت کی گفتم_

 :گفتم بهش پرسیدن چندبار از بعد

 .سرتن پشت رقیب و عتید+



 !!و رشس پشت میکنه نگاه برگشت دیدم

 :گفت

 دیگه؟ هستن کی رقیب و عتید_

 آب جانماز .ارتباطی در مراجع بعضی دفتر با. میری کربال. باشی باید متدینی خانوم که شما+

 .بدونی خوب باید اینارو پس.. میخونی قرآن مسجد داخل.. میکشی

 کی روبلندگو اون نمیدونم من. گو بلند روی فرستاد رو صندلی شدن کشیده صدای عاصف

.. لشحال شیرمادرش اما اداره، برای بود کرده تهیه کسی چه و سیستم این و بود کرده درست

 خیال..هست گو بلند صدای نمیکرد فکر متهم یعنی ؛نپرس و نگو که بود شفاف انقدر چون

 .کرد بیشتر صدارو عاصف.. میده انجام کارو این کنارش در داره یکی میکرد
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 یک بلندگورو اون نمیدونم من. گو بلند روی فرستاد رو صندلی شدن کشیده صدای عاصف

.. لشحال شیرمادرش اما اداره، برای بود کرده تهیه کسی چه و سیستم این و بود کرده درست

 خیال..هست گو بلند صدای نمیکرد فکر متهم یعنی ؛نپرس و نگو که بود شفاف انقدر چون

 .کرد بیشتر صدارو عاصف.. میده انجام کارو این کنارش در داره یکی میکرد

 :گفتم نسترن به

 نبالد آمریکا در اآلن که عزتی دکتر امثال با ارتباط در همش بودی، ای محجبه خانوم که شما+

 هشب بتونی تا میکردی جلب خودت به رو نظرش اینطور و میگفتی قرآن از هست، عطینا

 چیه؟ و یهک رقیب و عتید نمیدونی واقعا راستی،. ملکی فائزه قتل از بعد اونم بشی، نزدیکتر

 .میره راه اتاقم درون داره کی_



 .رقیبن و عتید شاید. دنبالش بگرد+

 :گفت.. شد عصبی اینبار

 جلوم بیا مآد مثل. داشتید نگه تاریکی داخل منو چندوقته.. نمیکنننییدددد رفتار آدم مثل چرا_

 هست کی ..لعنتیییی.. هستتتت اتاق این داخل کی گفتم.. اینجاااا هست کی گفتم.. بزن حرف

 اینجا؟

 ..رقیب و عتید+

 .هستن کوفتی چه رقیب و عتید_

. ۴۲ آیه «قاف» ق سوره. هستن کی رقیب و عتید میگم کردی؟ پاره افسار چته؟. هُووشش+

 را خنیس هیچ انسان میفرماید خدا.. عتید رقیبٌ لدیه اال قول منُِ یلفظ ما میفرماید عالمت خدای

 «وا راست و چپ شانه روی» ای فرشته دم همان اینکه مگر نمیکند تلفظ و آورد نمی زبان به

 روی آلنا هم فرشته دوتا این نسترن، خانوم. میکند ضبط و ثبت و مینویسد را آن و است آماده

 یخوامم نشستم اینجا منم. مینویسن میگی چیزی هر راستت، و چپ سمت. هستند تو یها شونه

 !بنویسم و اعترافاتت

 !هستم کی من نمیدونی هنوز تو. روانیییی_

 !میکنم آدمت اآلن! شدی تربیت بی خیلی+

 ستنمیخوا و بودن وابسته هم به حد از بیش که داشت پسری دوست یه قبل ها سال نسترن

 غلب توی میشد فوت داشت که موقعی پسره اون! داشتند دوست و هم وار دیوانه! کنند ازدواج

 همون در. کرد قلبی ایست و کرد اُوِردوز بود خورده مشروب بس از چون! شد فوت نسترن

. یکردندم گوش داشتند هم لحظه اون داشتن، دوست خیلی که رو آهنگی یه دوتا این مستی حین

 ما بماند حاال. میکرد گوش و آهنگ اون پسرش دوست یاد به همیشه اون فوت از بعد نسترن

 فوت از بلق چنددقیقه نسترن که موسیقی صدای گفتم عاصف به..فهمیدیم و مسائل این چطور

 یادآور اشبر تا.. بلندگو روی بزاره و میدادن گوش داشتن و بوده بغلش توی که پسرش دوست

 !هم به هبریز بیشتر و اون که بشه تلخی خاطرات



 یروان داشت نسترن دیگه گذاشت، و نسترن عالقه مورد موسیقی اون صدای وقتی عاصف

 پلی بار ۴۷ عاصف که بود ای دقیقه ۱ موسیقی یه.. نمیزد حرفی.. نمیکرد اقدامی اما ؛.میشد

 اقتط نتونست دیگه.. داد نمی امون بهش چشماش اشک... بود شده روانی دیگه نسترن.. کرد

 عاوضا. میکشید و سرش موهای.. میزد دیوار درو به و خودش بود شده بلند بار این و بیاره

 .داشت قرار روانی شکنجه زیر شدیدا! پرونده اینه متهم برای بود بدی

 گفتم ودب همکارمون که خانومی اون به بعدش.. کنه بیشتر رو موسیقی صدای گفتم عاصف به

 .اتاق داخل برو آروم

 الح همین در میکشید، و موهاش! میزد چنگ خودش صورت به و میکشید جیغ داشت نسترن

 یگهد. گرفت قرار ای گوشه یه اتاق توی رفت ای حرفه خیلی و آروم خیلی همکارمون که بود

 روی رفت !بود شده حالی بی و خسته که بود کرده گریه انقدر نسترن.. بودیم کرده قطع صدارو

 .فهمید نمی حالی بی شدت از نسترن اما بود، ایستاده کشنزدی همکارمون اون.. نشست صندلی

 :گفت حالی بی با دقیقه چند از بعد

 .کنید خالصم کُشید نمی و من چرا میکنید؟ اینکارو چرا_

 :گفت کشید فریاد بازجویی، میز روی زد دستاش کف با دوتا

 لیلد نمیبینمش؟ من چرا میره؟ اهر داره اینجا کی... بده منو جواب یکی.. لعنتیاااا... لعنتیااااا_

 .بزنیم حرف بیاید خب چیه؟ ها تاریکی این

 :گفتم بهش میکروفون پشت از.. زد پا و دست خیلی

 داده؟ آموزش بهت کی. تو رویی پر چقدر+

 :گفتم عاصف به همزمان

. میرن هرا دارند برش و دور نفر چهار سه کنه خیال بزار. کن بیشتر ولومشم بزار، پارو صدای»

 «.کن بیشتر نظرو مورد موسیقی هم سوم بلندگو روی

 :گفتم نسترن به. کرد بیشتر صدارو عاصف



 شخصیت بعضی با ارتباطت از. منه دست کامل و قشنگ خیلی پروندت توسلی، نسترن خانوم+

 از. دیدی انگلیس درکشور ولوم موسسه در که هایی آموزش از. ایران مذهبی و سیاسی های

 استخبارات با ارتباطت و داده بهت انگلیس MI۱ و سرویس اینتلجنت سرویس که ییها دوره

 قسیدصاد دسته و دار جریان با ارتباطت و( سعودی عربستان اطالعات سازمان) عربستان

 .خبرم با همش از... و( انگلیسی تشیع) شیرازی

 فتمگ عاصف به. هبزن حرف میخواد کردم احساس !بود شده بیحال و نداشت رمق دیگه نسترن

 کمی تن،گرف اعتراف برای شکنجه همه اون از بعد بودم گرفته تصمیم حاال.. کنه قطع چیزو همه

 !بتونه بزنه حرف میخواد اگر تا کنم آرومش هم

 .کرد سکوت نسترن ای دقیقه ده حدود
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 :گفت حالی بی با... ای دقیقه ده سکوت اون از بعد

 !سیاسی تهمت روز یه اخالقی، تهمت روز یه. بزنید وصله آدم به بلدید قشنگ خیلی_

 :میگفت ترس از چنددقیقه هر که بود شده روانی شکنجه من توسط حدی به نسترن

 «جا؟ این هست کی. میره راه کنارم داره کی»

 :گفتم بهش گفت، نطورای که دفعاتی از یکی در

 .کنه کمکت بگو. هست کنارت کی ببین+

 :گفت شد عصبی

 .اینجا هست کی گفتم! نکن ادیت. روانیییییی_



 .کنم رو برات چیزارو همه یکی یکی خودم اینکه یا من؟؟ با میزنی حرف+

 :پرسید حالی بی با وَ مغرورانه خیلی چندثانیه از بعد! کرد سکوت

 هستم؟ اینجا چی برای بگید میشه_

 :گفتم خندیدم..عمرم به بودم ندیده پررو متهم انقدر انصافا

 !نری خاکی جاده از کن سعی پس. هستی اینجا چی برای دونی می خودت+ 

 !اطالعاتی یک همسر به چادر فروش بخاطر حتما! میگی راست تو آره_

 اخلد که میاد یادت بندازی، کار به و مغزت اون اگر.. دیگه همینه داری تشریف نفهم وقتی+

 پر هنتد که ت شده پروتز لب و گونه به خوابوندم و مشت که زمانی بغداد فرودگاه پارکینگ

 حتت چهارساعته و بیست وَ بود همکارم.. نبود همسرم خانوم اون گفتم بهت بود، شده خون از

 .بودی همکارم اون کنترل وَ رصد

 :گفت نسترن

 میکنید؟ کنترلم که کردم چیکار من مگه_

 .نکردی چیکار بگو+

 .بگو شما_

 .میگی پرت و چرت زیادی داری دیگه+

 وندخواب چک یه نمیشد، حضورش متوجه نسترن وَ بود نسترن اتاق داخل که همکارخانوم اون

 :گفتم.. صورتش به

 داشت؟ درد شد؟ چی+

 دایص و نگفت چیزی کسی ،میره راه داره که اینجاست کی میگم دارم ساعته سه. آشغاالااا_

 داخل و من! اینجا نمیره راه کسی اینکه با! میزنه یکی هویی یه حاال اما ؛.نزد کسی میومد هم پا

 ؟!بشه کم چشام نور تا نبینه؟ چشمام تا دادید قرار تاریکی



 یه که بود، ای حرفه انقدر همکارمون اون اما گشت و راستش و چپ سمت آورد و دستش

 ضعیف چشمش همین برای. بود ندیده روشنایی رنگ چندوقت نسترن.. ایستاد یم میرفت گوشه

 :گفتم بهش. بود شده

 د؟بو چطور (ک.ع) دکتر با تو رابطه عزتی، افشین سمت بری اینکه از قبل بگو بهم+

 .نمیشناسم_

 .موجوده عکسش+

 .نمیشناسم گفتم_

 بود؟ حدی چه در وَ طورچ)...(  اهلل آیت دفتر مسئول پسر با رابطت بگو بهم+

 .نمیشناسم_

 ور ها عملیات شروع نقطه و ها عملیات زمان ازش بود، سوریه در اهلل آیت اون پسر وقتی چرا

 که بودی چیکاره تو میخورد؟ کجا درد به اطالعات اون بودی؟ خبرنگار مگه تو میپرسیدی؟

 میدونستی؟ اونارو باید

 !دروغه همش اینا_

 مومت مدارک و اسناد چون! دروغه تو نظر به البته! دروغه این باشه! هست مکالماتتون شنود+

 چه تا و شکل چه به عراق در ویلیام با تو رابطه بگو بهم حاال! دراختیارمونه گفتم که اینایی

 اراختی در میاوردی، دست به خائنین بعضی طریق از که رو اسنادی از بعضی چرا. بود حد

 ؟ میگذاشتی ویلیام

 !دروغه همش.. نکردم هم کاری چنین. یشناسمنم_

 عکس اه این تک تک بابت! راسته همشم... میشناسی هم خوب خیلی.. میشناسی چرا، اتفاقا+

 .منه دست فیلمش و

 .میگی دروغ داری تو. لعنتییی میگیییی دروغ_

 .بود چطور بغداد در انگلستان سفیر با رابطت بگو بهم+



 ...میگی دروغ خدا به.. میگیییی دروغ_

 مدید.. داخل رفتم شد باز در زدم رو دکمه کردم روشن برقارو گرفتم رو پرونده شدم بلند

 .بمونه روشنایی داخل نمیتونه بود معلوم.. میز روی گذاشته و سرش نسترن

 و دور تا بود کرده نازکش که چشمایی با باال، آورد و سرش کم کم دقیقه ۴۷ حدود از بعد

 .میکرد نگاه خانوم همکار اون وَ  من به زده وحشت های دیوانه عین بینه،ب خوب و برش

 شدهن آب بعد داد، تکون چندبار من از انزجار نشانه به و سرش من، به شد خیره ای چندلحظه

! کنهن کارو این زدم اشاره بهش که بزنه ابداربهش چک یه رفت همکارمون. سمتم کرد پرتاب و

 :گفتمکردم، نگاه نسترن به کمی

 سمتم به زیاد مردمم امنیت بخاطر ها، دهن آب این از.. باشی راحت میتونی.. نداره عیبی+

 .شمب عصبی تو رفتارای این با که حرفام این از تر یاغی و تر دریده خیلی! شده پرتاب

 :گفت کرد غضب از پر و صداش کرد، نگاه بهم خشم با

 وشگ باهم نامزدم فوت از قبل چنددقیقه که رو کیموزی من کردن دیوانه برای.. نامردی خیلی_

 ها؟ کنی؟؟ روانیم تا گذاشتی و میدادیم

 :گفتم زدم، ای پیروزمندانه لبخند

. ستمونهد کف و آوردیم در قبلتم چندسال زندگی درشت و ریز تیمم منو حتی اینکه یعنی این+

 روت که هم ای ساده حرکت چندتا این از حتی! میخواد تری ساده ابزارهای تو کردن دیوانه

 کی کردی خیال زرنگی؟ خیلی کردی خیال کردی؟؟ فرض چی و خودت! تر ساده کردم پیاده

 !نیستی هیچچی تو! نه هستی؟ ابرجاسوس

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 

 [۴۲.۴۷.۴۲ ۹۴:۲۱] 

. 

http://eitaa.com/kheymegahevelayat


 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 یک_و_سی_و_دویست_قسمت#

 و کرد کوتس اما ؛.میکنه نگاه بهم باغضب داره دیدم نیستی، هیچچی تو گفتم نسترن به وقتی

 :گفتم بهش دادم ادامه.. میباره من از نفرت چشماش از داره بود معلوم.. نگفت چیزی

 جلوم یک نمیکنم نگاه دیگه بیاد، باال من روی اون وقتی اما ؛آرومم آرومم، تا من نسترن، ببین+

 وقتاون.. نمیشناسم وکیل و وزیر بیاد باال من روی اون وقتی! نشسته جلوم کی و ایستاده

 کت از. بزنی حرف آدمه بچ یک عین که بهتره پس. میدم انجامش بدم جامان باید که هرکاری

 اطتارتب از شاید. موجوده تصویری و صوتی مدارک و اسناد تو های برخواست و نشست تک

 رو فرار ردنشک تکذیب با میتونی کنی خیال و باشه کم فیلم و عکس بغداد در انگلیس سفیر با

 ارتباطات اون از بالمون و دست توی اونقدر که باشه جمع خیالت اما باشی، داشته جلو به

 نودش فایل هم کافی اندازه به! کنیم محکومت و بدیم ارائه دادگاه به که داریم سند کثیفت

 می پاکش روش کردی پرت نجستو دهن آب که پیرهنم از قسمت این میرم اآلنم. موجوده

 بتهال! کردی رو غلطی همچین که هستی ایرانی یک چون میگیرم نادیده و حرکتت این.. کنم

 دهن بآ سمتم به و میکرد و کار این من با ایرانی غیر متهم یک اگر اما! خودفروخته ایرانی یک

 دهنماین من چون! بدن سگ صدای قرن یک دولتش و خودش که میزدمش جوری میکرد، پرتاب

! میکنم شبازجویی و میشینم دشمنش روبروی که هستم ای سلیقه و هرجناح با ایرانی میلیون ۲۷

 .بزنی چهچه رامب بلبل عین برگشتم وقتی میخواد دلم! برمیگردم میکنم پاک و لباسم و میرم االن

 میزت بود روش نسترن خونی دهن آب که و لباسم بیرون، رفتم بازجویی اتاق از شدم بلند

 انومیخ همکار اون هب! میریزه اشک داره و بسته و چشماش نسترن دیدم برگشتم وقتی.. کردم

 :تمگف بهش... نسترن روبروی نشستم. بیرون بره زدم اشاره بود بازجویی اتاق داخل که

 !میگم دروغ من که میگفتی پس! خب+

 :گفت باال آورد و سرش

 !میگید دروغ بله_



 آورده همراهم که ای پوشه سمت بردم و دستم ریلکس و کامل خونسردی با وَ آروم خیلی

 ودمب برده براش که اسمی چندتا این از. بودم گذاشته میز روی وَ بازجویی اتاق لداخ بودم

 :گفتم... دادم نشون نسترن به یکی_یکی بیرون آوردم و عکساشون

 برات هک هرجایی... کن نگاه میدم نشون بهت که تصاویری به... کن دقت خوب نسترن، خانوم+

 با تو تصویر. .یک شماره تصویر این! ببینیش قشنگ تا خودت دست بدم بگو نبود رویت قابل

 .هستید هم آغوش در که مجلس، نماینده( ک.ع) دکتر

 روی ومدا عاصف.. بیاریم در و اطالعاتش تونستیم دقیق چقدر ما که میکنه نگاه فقط داره دیدم

 :گفت گوشم داخل خطم

 یادز میره داره اشدست حرارت.. شده داغ صورتش... باال رفته نسترن قلب تپش آقاعاکف،»

 .«شده

 اخلد که امنیتی های دوربین سری یه و حرارتی دوربین از میگفت عاصف که چیزهایی این

 ...میگفت و میدید بود نصب بازجویی اتاق

 :گفتم... بازجویی به دادم ادامه

 در هم ستانانگل سفیر معاون که بغداد در انگلیس سفیر با شما تصویر.. دو شماره تصویر این+

 ارهشم این.. هستید الکلی مشروبات سِروِ مشغول مهمونی این در شما! دارند حضور عکس این

 !۱ شماره تصویر اما... بود ۹

 :گفتم بهش دادم نشونش بیرون، کشیدم هم رو عکس سومین

 ...!! وَ تو تصویر.. سه اینم+

 :گفت تمام عصبانیت با کرد، قطع و حرفم

 پس !نداره ربطی هیچکسی به! مربوطه خودم به من خصوصی گیزند.. کن تمومش.. کن بس_

 .کنه دخالت من خصوصی زندگی در نداره حق ایران امنیتی سرویس اینکه یعنی



 کشور امنیتی سیستم! کنی فرار پاسخگویی از نمیتونی صدا و سر این با توسلی، نسترن خانوم+

! نمیکنه تدخال هیچکسی زندگی در !هست اولویتش در شرع که هست امنیتی سیستم تنها ایران

! یشدم مربوط خودت به فساداخالقیت و نداشتیم کاری باهات بودی نشده جاسوس تا شماهم

 که یشهم مربوط ایران اطالعاتی سرویس به اخالقیتم فساد حتی شدی جاسوس که جایی از اما

 میدونی،ن تو و این! نمیکنیم دخالت هیچکسی زندگی در ما! داشتی برخواست و نشست کی با

 ادیمد تشکیل حکومت ما فرمودند تعالی اهلل رضوان خمینی آقای که میدونن تو های گنده اما

 دزد ماش توسلی، نسترن خانوم! نمیداریم نگه و حکومت ما هرچیزی با اخالقی، فضائل برای

 !هستی هم اول ردیف متهم! هستی جاسوس شما! نیستی

 یک من! و آمیز توهین رفتارای این کنید تمومش حاال نهمی. نگید من به رو ها حرف این_ 

 !!ایران کشورم در بودم عادی شهروند

 !کنم اتهام تفهیم بهت که هستم مامور من. بگم بهت رو اینا باید من اتفاقا خانوم، نه+

 .نمیزنم حرفی نیاد وکیلم تا.. بزنم حرف نمیخوام من_

 :گفتم شبه.. میکرد عصبی و نسترن بدجور من آرامش

 یجاسوس اما ؛نیست ما بحث محل فعال اخالقیت های کاری کثافت نسترن، خانومِ ببین+

 !هست! چرا کردنات

 همینطور داشت نسترن...زدم چرخی بودیم نشسته هم روبروی نسترن منو که میزی دور شدم بلند

 ...!و مردم به مسئولین، به نظام، به. میکرد توهین
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 کردم، نگاه چشماش به زدم زل... صورتش نزدیک بردم و صورتم شدم خم سمتش، رفتم

 :گفتم بهش باال بردم و صدام اینبار.. شد ساکت

 رو رارِف نیمیتو نکن خیال ثانیا، نمیزنی، حرفی نگفتم چیزی بهت تا و، دهنت ببند همه از اول+

 در تو ،توسلی نسترن خانوم ثالثا؛. داری نگهم بازجویی اوله پِلِِّ همون سر منو یا کنی، جلو به

 ارند،د پایگاه انگلیس در که ایران مذهبی ظاهر به جریانات از یکی با. دیدی آموزش انگلیس

 اینتلجنت دتایی مورد همزمان. هستی متصل! دارند نفوذ دارند، پول دارند، ای ماهواره شبکه

 طالعاتا بهشون و میکردی کار هم موساد وَ آمریکا و انگلیس و عربستان برای هستی، سرویس

 به و تیمیگرف نظامی اطالعات بوده سوریه در که ایران های اهلل آیت از یکی پسر از. میفروختی

 !هست ما بازداشت در االن پسر اون! میرسوندی اسراییل

 :گفت باال برد و صداش جوابم در نسترن... زدم قدم اتاق ردو مجددا گرفتم، فاصله ازش

 تمداش دوست خب.. دادی نشون بهم عکس چندتا فقط تو نمیکنی؟ ثابت چرا چی؟ که خب_

 خوندیتونآ حکومت ارکان مگه. نیست مربوط کسی به. اون و این با باشم داشته سیاسی ارتباط

 در هم یادز خیلی! همین! داشتم جریانات ضیبع با سیاسی ارتباطات فقط من افته؟ می خطر به

 دخالت من زندگی در داری چی برای! میچسبونی من به وصله همه این که نبودم ایران داخل

 درسته؟.. کنید دخالت مردم زندگی در که اینه کارتون شما اینکه مثل میکنی؟

 باشه یرانا العاتیاط سرویس بازداشت در که بود متهمی کمتر! میکردم تعجب نسترن رفتار از

 گرم بهش تشپش انقدر نسترن که کیه لعنتی باگ اون بودم مونده! کنه رفتار گستاخانه اینطور و

 !میکشه شونه و شاخ برام اینطور که هست

 :گفتم بهش

 اما! نممیک استقبال من کنی صحبت هست قرار اگر! میزنی حرف خوب.. شدی بلبل. آفرین+

 ارب هزار روزی داری عمر تا که جایی یه بندازمت ببرم نکن کاری میگم، دارم بهت االن همین

 !کنی مرگ آرزوی

 :گفتم بهش و باال بردم و صدام



 بونممیخوا دونه یه باال، ببری من برای و صدات اینجا بخوای اگر میگم، بهت اآلن همین دارم+

 شد؟ فهم خَررررررر. پایین بیای بعد سال برف با و بری تا دهنت توی

 :گفتم بهش دادم ادامه..ترسید سترنن

 تیح.. شرافتن با خیلی ایران مردم.. نیستی مردم این جزء تو اما!! مردم میگی داری خودت+ 

 دنیا این بهه آلود که هم هرچقدر نمیکنه، فرقی مردش چه زنش چه مردم همین از بعضی اگر

 ایکج تو داری؟ قرار مردم این کجای تو. نیستن مزدور و فروش وطن تو مثل حداقل باشند،

 هست رپ سابقت! بکن خودت به نگاه یه ایستادی؟ جمعیتش میلیون ۲۷ با ایران بزرگه نقش این

 !فروشی وطن از

 و مصورت مجددا... ایستادم سمتش رفتم میچرخیدم، بازجویی اتاق داخل داشتم که همینطور

 یول آروم خیلی کردم، نگاه هشب تمامه کین با چشماش، به زدم زل صورتش، نزدیک بردم

 :گفتم بهش محکم

 های دست به انگلیسی کیفِ مکارِ های روباه آغوش در روز یک که هستی کثافتی یک تو+

 سعودی سگ های اطالعاتی و عوامل آغوش در هم روز یک هستی، کثیف آنگِلوساکسونیِ

 ..اسراییل های موسادی و ها آمریکایی آغوش در هم روز یک لجن،

 :گفت خنده و تمسخر حالت با

 ...هم روز یک و_

 تو. هستند عطینا دنبال که ایرانی کمربندهای سست از قلیل ای عده آغوش در. بگم من بزار+

 .اون و این دست میدی و قالدت روز هر که هستی ای هرزه یه

 :گفتم.. میخنده تمسخر حالت به دیدم

 خیال. یمیکرد ناله داشتی اآلن تا که همونطور.. میارم در و اشکت قسم شرافتم به ولی.. بخند+

 ودتخ برای که مصنوعی های زیبایی و آرایش با وَ بدنت، قسمت به قسمت پروتز با کردی

 شدی؟ ساپورت وَ شدی انتخاب کجا از بخری؟ رو هرکسی میتونی کردی درست



 های پرسش با ندبارچ. نمیزنه حرفی بازم دیدم. کردم تکرار براش سوالمو دوباره.. نزد حرفی

 سر و من داشت ای بهانه به هربار اما بیرون، بکشم چیزی زبونش زیر از کردم سعی مختلف

 :گفت بار دومین برای. نریم جلوتر تا میداشت نگه اوله پل

 ..نمیزنم حرف نیاد تاوکیلم_

 :گفتم بهش

 کنی ازب و دهنت هترهب پس. میارم حرفت به بعد دفعه بزن، حرف که نمیگم بهت بعده دفع+

 .آفرین.. بخونی آواز برام قناری یک عین

 بهش. ...نشستم صندلی روی نسترن روبروی میز اونطرف رفتم.. کرد نگام باال آورد و سرش

 :گفتم

 .میشنوم+

 ننستر پسر دوست که بگم والیت_گاه_خیمه# محترم مخاطبان شما خدمت هم رو موردی یه

 ناو! بود شده کارها این وارد اون واسطه به نسترن که بود دشمن اطالعاتی عوامل از یکی هم

 دوهفته بودند، خورده مشروب انگلیس در مهمانی یک در پسرش دوست و نسترن که روزی

 امنیتی ورینمام از دیگه یکی با زن این پسر دوست بود قرار وَ بود اومده پیش اتفاقی یک قبلش

 برن رننست پسر دوست با بود قرار که ماموری اون! رنب بحرین به سری کامال ماموریتی برای

 این از زن این پسر دوست! بود اون خاطرخواه و داشت چشم نسترن به ماموریت، اون به

 !میکشه و همکارش ماموریت وسط بحرین همون در! میشه مطلع موضوع
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 کردم، نگاه چشماش به زدم زل... صورتش نزدیک بردم و صورتم شدم خم سمتش، رفتم

 :گفتم بهش باال بردم و صدام اینبار.. شد ساکت

 رو فرارِ نیمیتو نکن خیال ثانیا، نمیزنی، حرفی نگفتم چیزی بهت تا و، دهنت ببند همه از اول+

 در تو ،توسلی نسترن خانوم ثالثا؛. داری نگهم زجوییبا اوله پِلِِّ همون سر منو یا کنی، جلو به

 ارند،د پایگاه انگلیس در که ایران مذهبی ظاهر به جریانات از یکی با. دیدی آموزش انگلیس

 اینتلجنت تایید مورد همزمان. هستی متصل! دارند نفوذ دارند، پول دارند، ای ماهواره شبکه

 طالعاتا بهشون و میکردی کار هم موساد وَ یکاآمر و انگلیس و عربستان برای هستی، سرویس

 به و تیمیگرف نظامی اطالعات بوده سوریه در که ایران های اهلل آیت از یکی پسر از. میفروختی

 !هست ما بازداشت در االن پسر اون! میرسوندی اسراییل

 :فتگ باال برد و صداش جوابم در نسترن... زدم قدم اتاق دور مجددا گرفتم، فاصله ازش

 تمداش دوست خب.. دادی نشون بهم عکس چندتا فقط تو نمیکنی؟ ثابت چرا چی؟ که خب_

 خوندیتونآ حکومت ارکان مگه. نیست مربوط کسی به. اون و این با باشم داشته سیاسی ارتباط

 در هم یادز خیلی! همین! داشتم جریانات بعضی با سیاسی ارتباطات فقط من افته؟ می خطر به

 دخالت من زندگی در داری چی برای! میچسبونی من به وصله همه این که نبودم ایران داخل

 درسته؟.. کنید دخالت مردم زندگی در که اینه کارتون شما اینکه مثل میکنی؟

 باشه یرانا اطالعاتی سرویس بازداشت در که بود متهمی کمتر! میکردم تعجب نسترن رفتار از

 گرم بهش تشپش انقدر نسترن که کیه لعنتی باگ اون بودم دهمون! کنه رفتار گستاخانه اینطور و

 !میکشه شونه و شاخ برام اینطور که هست

 :گفتم بهش

 اما! نممیک استقبال من کنی صحبت هست قرار اگر! میزنی حرف خوب.. شدی بلبل. آفرین+

 ارب هزار روزی داری عمر تا که جایی یه بندازمت ببرم نکن کاری میگم، دارم بهت االن همین

 !کنی مرگ آرزوی

 :گفتم بهش و باال بردم و صدام



 بونممیخوا دونه یه باال، ببری من برای و صدات اینجا بخوای اگر میگم، بهت اآلن همین دارم+

 شد؟ فهم خَررررررر. پایین بیای بعد سال برف با و بری تا دهنت توی

 :گفتم بهش دادم ادامه..ترسید نسترن

 تیح.. شرافتن با خیلی ایران مردم.. نیستی مردم این جزء تو اما!! مردم میگی داری خودت+ 

 دنیا این بهه آلود که هم هرچقدر نمیکنه، فرقی مردش چه زنش چه مردم همین از بعضی اگر

 ایکج تو داری؟ قرار مردم این کجای تو. نیستن مزدور و فروش وطن تو مثل حداقل باشند،

 هست رپ سابقت! بکن خودت به نگاه یه ایستادی؟ جمعیتش میلیون ۲۷ با ایران بزرگه نقش این

 !فروشی وطن از

 و مصورت مجددا... ایستادم سمتش رفتم میچرخیدم، بازجویی اتاق داخل داشتم که همینطور

 یول آروم خیلی کردم، نگاه بهش تمامه کین با چشماش، به زدم زل صورتش، نزدیک بردم

 :گفتم بهش محکم

 های دست به انگلیسی کیفِ مکارِ های روباه آغوش در روز یک که هستی کثافتی یک تو+

 سعودی سگ های اطالعاتی و عوامل آغوش در هم روز یک هستی، کثیف آنگِلوساکسونیِ

 ..اسراییل های موسادی و ها آمریکایی آغوش در هم روز یک لجن،

 :گفت خنده و تمسخر حالت با

 ...هم روز یک و_

 تو. هستند عطینا دنبال که ایرانی کمربندهای سست از قلیل ای عده آغوش در. بگم من بزار+

 .اون و این دست میدی و قالدت روز هر که هستی ای هرزه یه

 :گفتم.. میخنده تمسخر حالت به دیدم

 خیال. یمیکرد ناله داشتی اآلن تا که همونطور.. میارم در و اشکت قسم شرافتم به ولی.. بخند+

 ودتخ برای که مصنوعی های زیبایی و آرایش با وَ بدنت، قسمت به قسمت پروتز با کردی

 شدی؟ ساپورت وَ شدی انتخاب کجا از بخری؟ رو هرکسی میتونی کردی درست



 های پرسش با چندبار. نمیزنه حرفی بازم دیدم. کردم تکرار براش سوالمو دوباره.. نزد حرفی

 سر و من داشت ای بهانه به هربار اما بیرون، بکشم چیزی زبونش زیر از کردم سعی مختلف

 :گفت بار دومین برای. نریم جلوتر تا میداشت نگه اوله پل

 ..نمیزنم حرف نیاد تاوکیلم_

 :گفتم بهش

 کنی ازب و دهنت بهتره پس. میارم حرفت به بعد دفعه بزن، حرف که نمیگم بهت بعده دفع+

 .آفرین ..بخونی آواز برام قناری یک عین

 بهش. ...نشستم صندلی روی نسترن روبروی میز اونطرف رفتم.. کرد نگام باال آورد و سرش

 :گفتم

 .میشنوم+

 ننستر پسر دوست که بگم والیت_گاه_خیمه# محترم مخاطبان شما خدمت هم رو موردی یه

 ناو! بود شده کارها این وارد اون واسطه به نسترن که بود دشمن اطالعاتی عوامل از یکی هم

 دوهفته بودند، خورده مشروب انگلیس در مهمانی یک در پسرش دوست و نسترن که روزی

 امنیتی ورینمام از دیگه یکی با زن این پسر دوست بود قرار وَ بود اومده پیش اتفاقی یک قبلش

 برن رننست پسر دوست با بود قرار که ماموری اون! برن بحرین به سری کامال ماموریتی برای

 این از زن این پسر دوست! بود اون خاطرخواه و داشت چشم نسترن به ماموریت، اون هب

 !میکشه و همکارش ماموریت وسط بحرین همون در! میشه مطلع موضوع
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 این نگلیسا امنیتی سیستم اما! برمیگرده و میده انجام تنهایی و ماموریتش میکشه و اون وقتی 

 به وهانیر از یکی مهمونی، یک در همین برای! اومده پیش اتفاقی چه که میشه متوجه رو قضیه

 به نقدرا عادی خیلی نره، سوال زیر و نکنه شک انگلیس امنیتی سرویس به کسی اینکه خاطر

 !میکنه اُوِردوز که میدن مشروب نسترن پسر دوست

 لیسانگ سرویس که همین برای! مهمه دشمن برای خیلی نسترن شدیم متوجه ها بررسی در ما

 این هدایت وسطای هم ما! داره نگه مخفی رو قضیه این شد مجبور نده دست از و نسترن

 !دوجانبه های جاسوس از یکی توسط اونم! شدیم قضیه این متوجه پرونده

 !بازجویی اتاق به برگردیم خب

 خاطرب. بینه می شده تموم چیزو همه دیگه سند، چندتا اون دیدن از بعد نسترن که بود معلوم

 ولق بهش من طرفی از.. کنه معطلمون بخواد که نمونده باقی براش فراری راه میدونست همین

 سترنن! بوده کسی چه پسرش دوست مرگ بانی و باعث بگم بهش کنه کمک بهمون اگر دادم

 کلی چون.. کنه زیادی اعترافات بازجویی اولیه ساعات همون در شد مجبور دلیل همین به

 کنه الیخ شونه ها اون بار زیر از نمیتونست اصال که دادم نشون بهش تصویری و صوتی اسناد

 :گفتم بهش. کنم برداری پرده براش معما یه از دادم وعده بهش هم من وَ

 .بزنی حرف میخوام!! و اعترافاتت میشنوم.. گفتم چی نشنیدی اینکه مثل+

 :تگف کرد، بغض... گرفت و سرش دستاش دوتا با ریخت، اشک کمی کرد، کوتاهی مکث

 .بود پروژه یه این_

 توسط؟+

 جاسوس از طوالنی های سال طی که هایی بازجویی در من!! همیطنور میکنه گریه داره دیدم

 نظر هاینک برای خیلیا.. میکنن یهگر بعضیاشون که دیدم می داشتم، مرد و زن های نفوذی وَ ها

. دیدنمی خط آخر و خودشون وَ بود واقعی بعضیاهم بود، بسوزه براشون دلم تا کنن جلب منو

 :گفتم بهش. بوده رسیدن خط ته روی از اشکش. بود دوم دسته از دقیقا نسترن

 کسانی؟ چه توسط گفتم!! و جوابت نشنیدم+



 !عربستان کنارش رد وَ انگلیس، _موساد_آمریکا سرویس_

 درسته؟ نبود اصلی بازیگر عربستان اما ؛بود دقیق حدسم پس+

 .بله_

 :گفتم

 یتیضدامن های پروژه برای پولش از اینکه برای فقط که بوده شیردهی گاو همون عربستان+

 دامص یک نوعی به و میکردند، استفاده ازش مثلث این دیگر های ضلع کنند، استفاده ایران

 .اطالعاتی های طرح در بار این بلکه نظامی بحث در نه اما ؛هست ۹ شماره

 هشب. داد تکون من تاییدحرفای نشونه به و سرش میریخت اشک که همینطور اما نزد، حرفی

 :گفتم

 .ادامش خب+ 

 و مذهبی و سیاسی های شخصیت با خوبی ارتباطات پدرم موقعیت خاطر به که جایی از_

 نادشاس گفتی خودت که ولوم موسسه در وَ داشتم، ایران خصوصب مختلف کشورهای تجاری

 کشورهای های سرویس نظر تونستم بودم، دیده رو خاصی های آموزش دادی نشونم و موجوده

 .کنم جلب مشترک پروژه این برای نظرو مورد

 خواستن؟ چی ازت ؟ خورد استارت کجا از+

 یناول و پرونده این مهم زوایای از برخی به که روز اون بود زده ای دهنده تکان حرفای نسترن

 :گفت نسترن... میکنم اشاره ادامه در گرفت، صورت ازش که بازجویی

 دقصا سردمداری به انگلیسی تشیع» ایران داخل در مذهبی جریانات از یکی با که همزمان_

 ریس یه یبرا هم ولوم موسسه در وَ گرفتم، ارتباط داشتند پایگاه انگلیس در که «شیرازی

 ...میدیدم آموزش اقدامات

 :گفتم حرفاش وسط اومدم

 ..بده ادامه.. میشنوم. بگو برام بیشتر موسسه این از+



 با منم .داشتند فعال حضور اونجا در انگلیس بخصوص و آمریکا اطالعاتی افسران از بعضی_

 برای یران،ا داخل در خانوادگیم موقعیت بخاطر طرفی از. داشتم تنگاتنگی ارتباط بعضیاشون

 عضیب به تا کردند انتخاب طرحشون برای منو دلیل همین به دارم، و داشتم بیایی برو خودم

 .بشم نزدیک افراد

 و میرسیم اوناهم به وقتش به.. شدی نزدیک سیاسیون و ها مذهبی به که ندارم کاری من+

 چرا؟ عزتی افشین بگو بهم اما ؛میپردازیم بهش مفصل

 !نمیشم توجهم چی؟ یعنی_

. .میکنم بازترش برات ولی! راه اون به میزنی و خودت اما میشی، متوجه خوب چرا، اتفاقا+

 دتخو های طعمه از کدوم هیچ با تو داریم، ما که اسنادی و رصدها طبق توسلی، خانوم ببین

 ید،نمیکرد سِرو مشروب موندید، می چندوقت و جایی رفتید می اینکه علیرغم ایران، داخل در

 ارتباط اهاشب که کسی تنها اما نمیکردید، اونچنانی مالی هزینه براشون! نداشتید نامشروع ارتباط

 عزتی شیناف همین کنی برقرار ارتباط باهاش شدی مجبور گفت میشه نوعی به یا کردی، برقرار

 چرا؟ بگو بهم حاال! بدونم میخوام و این دلیل. بود

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 افشین دکتر ودب قوی انقدر ارتباطت که کسی تنها با آدم همه این بین چرا گفتم نسترن به وقتی

 :گفتم دادم ادامه... کرد سکوت و نداد جوابی بود، عزتی



 ناو و اهلل، آیت فالنه بچ از وَ بغداد، در معاونش و انگلیس سفیر از آدم، همه این بین چرا+

 و بریخ و مالی روابطتون فقط وَ کنی، برقرار رابطه نشدی حاضر کدوم هیچ با مجلس، نماینده

 فراتر اطاتارتب شدی حاضر نفر یک با اما امنیتی، و اقتصادی فساد یعنی بود، اطالعات گرفتن

 چرا؟ .بود عزتی افشین دکتر اونم که کنی برقرار اطالعات دریافت و مالی پشتیبانی از

 ریخته هم به بدجور روانی های شکنجه بود معلوم.. بود خودش حال در... کرد سکوت مجددا

 گامن ترس با باال آورد و سرش ها گرفته برق عین میز، روی زدم مشت با محکم دونه یه! و اون

 :گفتم بهش کرد،

 !نکن معطل... خانوم بده توضیح+

 :گفت

 نگلیس،ا اسراییل، آمریکا، مشترک میز برای. بود ماهی شاه یک واقع در ما برای عزتی افشین_

 بود مهم یاربس فرد این و طرح این منطقه، این در ندبود عربستان چتر زیر که کسانی و عربستان

 .بزنیم ضربه ایران به طریق این از بتونم ما تا

 چرا؟+

 کردمی فعالیت روشن احمدی مصطفی که جایی. بود اتمی سازمان بازرگانی قسمت در چون_

 دکتر .بود عزتی افشین دست ایران اتمی های تحریم زدن دور تموم. شد شهید قبل چندسال وَ

 ما! ودب اتمی سازمان به قطعات کردن وارد مسئول و میکرد زیادی کمک ایران به عزتی افشین

 رانای اتمی مسائل از رو دقیقی اطالعات و بودیم کانکت عزتی دکتر همکاران از چندنفر با

 راه تنها و کردند دستگیر اینارو از بعضی شما همکاران اواخر همین در اما! میدادن بهمون

 خودم مومت خواستن ازم باال از! بود عزتی افشین دکتر بود نرفته سوخت هنوز که ما باطیارت

 .دارم نگهش و کنم دکترعزتی خرج و

 بود هم نافشی دوستان از یکی عراق به سفرتون از قبل. نبود آخری افشین.. میگی دروغ داری+

 زدیکن بهش مالی کالن ائلمس با داشتی. کرد تهدیدت. نداد پا بهت اما شدی، نزدیک بهش که

 اتفاقات این تموم. کردی تور و اون مهمونی یک در تو. دادی ازدواج وعده بهش حتی. میشدی



 که اریمد اطالع ما! خوردی بازی تو وَ بودیم، مطلع ازش که افتاد دوستانم منو امنیتی چتر زیر

 ...بشه مینتا پول اون با میتونست عمرش آخر تا که دادی مالی های وعده بهش تو

 :گفت کرد تمومش جمله یه با و من تموم نیمه صحبت کرد، قطع و حرفم

 .نکرد قبول اما_

 :گفتم

 خیانت رشکشو و مردم به بخواد که نبود شرافت بی افشین مثل. داشت شرف چون نکرد قبول+

 .کنه

 ادامه ...رفت فرو فکر به باخبریم هم مسئله این از حتی فهمید وقتی.. پایین انداخت و سرش

 :گفتم دادم

 آمریکا؟ فرستادید رو عزتی افشین چرا+

 :گفتم... کردم گرد و چشمام میز، روی زدم دستم کف با دوتا.. ساکته دیدم

 نمیشنوی؟+

 :گفت گوشم توی خطم، روی اومد عاصف

. بده دستت کار و بیفته ممکنه... بهتره نکنید وارد استرس بهش... میزنه جور بد قلبش ضربان»

 !«داغه همچنان بدنش! نداره خوبی اوضاع اصال

 :گفتم بهش دادم ادامه مجددا کردم، سکوت ای چندلحظه

 .آمریکا فرستادیش چرا پرسیدم ازت+

 .داد بهمون و ایران اتمی سازمان سری فوق اخبار اینکه برای. ایران به زدن ضربه برای_

 دادی؟ پول عزتی به چقدر+

 ... بتهال. میریختیم حسابش به گاهی. یورو گاهی دالر، گاهی. میدادم عزتی هب زیادی های پول_

 :گفتم کردم قطع و حرفاش



 روی نشه اسحس ایران امنیتی سیستم وَ نیاد حسابش به کالن پول اینکه برای وَ دبی، از البته+

 سابح اینکه یا. میریختید پیرش مادر یا همسرش، حساب به رو کثیف های پول موضوع، این

 یه ایبر شدن ضامن بخاطر حسابش عزتی که بهانه این با. همسایش یا دوستش فالن فرزند

 رهب پول تا میزدید گول رو اشخاص اون شده، مسدود نکردن پرداخت و گرفتند وام که سری

 !میدادن قرار عزتی اختیار در و پول اونها بعد حسابشون، به

 طالعاتیا این از کرده تعجب بود معلوم...کردیم نگاه یمشد خیره دیگه هم به ای ثانیه چند برای

 !داشتیم که

 امجز اتاقی یک داخل بازجویی اتاق درب پشت که عاصف به گوشم، سمت بردم و دستم

 :کردم اعالم میکرد، شنود رو صوت و میدید سیستم از رو ها صحنه این و بود نشسته

 .«کنند استماع توسلی سترنن خانوم تا بزار، و عراق جلسه صدای جان عاصف»

 و عزتی افشین اتاق داخل در رو جاسوسی خودکار من که و عراق جلسه صدای هم عاصف

 اتاق بلندگوی روی و کرد ِپلِی شنودکردم، و بودم داده قرار نورالعباس هتل در توسلی نسترن

 :فتمگ بهش کرد گوش رو صوت اون از دقایقی وقتی... بشنوه نسترن تا شد پخش بازجویی

 پس م،شد نزدیک بهت اینجا تا وقتی دیگه. میدونم ازت چیزا خیلی توسلی، نسترن خانوم+

 فیلم من جلوی دیگه پس. میدونم هم رو زن قمه های زن اون از حمایت ماجرای که بدون

 باشه؟. نکن بازی

 .چشم.. بله_

 :گفتم دادم بهش قلم با کاغذ یه

 .بکش و خودت شبکه+

 کنم؟ استراحت کم هی امروز میشه_

 .منتظرم. ببر نام و بِکِش و خودت شبکه. خیر+

 .میکنه درد سرم واقعا_
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 :گفتم

 کنن منتقلت هم اتاق این از میگم. میکنی استراحت میری بعدش بکش، و خودت شبکه شما+

 .بکش رو شبکه.. منتظرم. باشی راحتتر اینکه هم وَ برسه، نور بهت هم تا بهتر جای یک به

 عاتاطال و بودن مجموعش زیر که ای شبکه از بردن نام به کرد شروع. کرد اعتماد بهم نسترن

 ...و میفروختن بهش کشورو

 ج.ا. بود ورشک ای هسته متخصصین از ج.ا یکیش که چندنفر نام به رسید کشید رو شبکه وقتی

 بچه اول، ساعت ۹۱ درهمون توسلی، نسترن از اسمش دریافت از پس که بود کسانی از یکی

 کشورهای از یکی در و ردش تونستن ما( ضدنفوذ) ضدجاسوسی بخش مرزی برون های

 در ج.ا های فعالیت بود ها مدت بگم اینم البته! داشت آمد و رفت ایران به... بزنن اروپایی

 سازمان و دفاع وزارت در مثال... میکرد کار ای پروژه بصورت ایران در وَ بود انایر از خارج

 !اتمی

.. اطالعاتی های رهگیری به کردن شروع ما های بچه داد بهمون و اسم این نسترن که زمانی

 به.. بود کشور از خارج در زدن، و ردش ما نیروهای وقتی کردم عرض باالتر که همونطور

 ملعوا اینکه از بعد.. بگیرن نظر زیر دقیق و اون ایران از خارج در تا دادیم دستور عواملمون

 ها یبررس در وَ شدیم، مشکوکش تحرکات سری یک متوجه گرفتنش، نظر زیر ما مرزی برون

 تونستیم مرزی برون رصدهای همچنین وَ( ایران میومد که زمانی) مرزی درون دقیق رصدهای و

 .هست تباطار در موساد با که بفهمیم

 رحلهم این در شد قرار تشکیالتمون، محترم ریاست»....«  االسالم حجت مشورت و هماهنگی با

 !بدم انجام رو کارها کاظم حاج و عاصف با



 !بود ماموریت و نبود که هم هادی حاج

 اییشناس از پس تا دادیم انجام رو دقیقی ریزی برنامه یک کاظم حاج و عبدالزهراء عاصف با

 پیش از هبرنام یک طبق همچنین وَ دقیق و لحظه به لحظه رصدهای و گرفتن نظر زیر همچنین وَ

 .ایران بِکِشونیمش رو «ج.ا» دکتر آقای شده طراحی

 :بود این دادیم انجام که ریزی برنامه

 در معتبر دانشگاه یک علمی هیات عضو که خودمون اطالعاتی نیروهای از تن دو طریق از

 مهمان نوانع به ج.ا دکتر از و کنند برگزار رو همایشی تا دادیم ترتیب رو ای برنامه دبودن تهران

 و بحران مدیریت پیرامون هم سخنرانی موضوع شد قرار.. بیاد ایران به تا بشه دعوت ویژه

 .بریم پیش برنامه طبق تونستیم خداروشکر. باشه غیرمترقبه حوادث

 در سخنرانی برای رو روزی چند تا اومد ایران به مراسم اون برای ج.ا دکتر وقتی بعد چندوقت

 در اقامتش محل در (۱۱۴۹ در عاصف و عماد و میثم) من تیم اعضای توسط ببره، سر به ایران

 .میشه دستگیر کشور های هتل از یکی

 ماهی اهش اعترافات واقع در.. برسیم بهش چندسال از بعد تونستیم ما که بود کسی ج.ا دکتر

 های مهره زا یکی خودش شبکه کشیدن با تا کرد کمک بهمون بود توسلی نسترن که ما هپروند

 .کنیم شناسایی رو جاسوسی

 آمار هاینک به کرد اعتراف وَ گرفت قرار روانی مختلف های شکنجه زیر دستگیری از بعد ج.ا

 سادوم تروریستی سرویس به رو مجیدشهریاری دکتر شهید و علیمحمدی مسعود دکتر شهید

 .داد

 نام شخصی برای رو توری توانست مهم اطالعات اون داشتن دست در با هم موساد

. بیاره در خودش امر تحت رو شخص اون و کنه پهن فشی_جمالی_مجید#

 تیتروریس مهم های آموزش برای همچنین و ترکیه به که سفرهایی طی فشی_جمالی_مجید#

 بینهب اسراییل های پادگان در رو ای ویژه های آموزش توانست داشته، اشغالی های سرزمین به

 .بگذرونه و هاش دوره و



 دستور طبق مهم، آموزشی های دوره گذاشتن سر پشت از پس فشی_جمالی_مجید#

 یران،ا میاد جا همون از بعدش دیگه، کشور یک به میره (موساد#) اسراییل_امنیتی_سرویس#

 شهادت به رو ها اون شهریاری شهید و علیمحمدی شهید گرفتن نظر زیر چندوقت از پس

 .میرسونه

 ...بودیم داخلش نسترن منو که بازجویی اتاق به برگردیم خب

 خودش نعی که کسانی یعنی مینوشت رو شبکه این با مرتبط اسامی داشت نسترن که همزمان

 :گفت گوشم توی خطم روی اومد عاصف بودند، فعال

 !لداخ بیام میخوام ببخشید عاکف، آقا_

 بابت؟+

 !رسیده دستمون جدید اسناد سری یه_

 بندش چشم رفتم شدم بلند اما بود، دیده عراق در بار یک و عاصف چهره نسترن اینکه علیرغم

 :گفتم عاصف به.. زدم و

 .«داخل بیا»

 :گفت بهم داد کاغذ چندتا.. داخل اومد کرد باز و در

 .رسیده دستمون به تازه همین اسناد این حاجی_

 کجاست؟ از+

 .آورده ۱۱۴۹ از بهزاد_

 روی تمنشس. چشماش از گرفتم و نسترن بند چشم بازجویی میز سمت برگشتم بستم درو

 .شدم برگه اون مطالعه مشغول صندلی

 تنتونس من تیم های بچه که بود شده درج افرادی اسامی رسید دستم به که ای برگه دراون

 یعنی ؛.بود یکی همش دومورد جز دادم تطبیق نوشت نسترن که اسامی با.. کنند کشف اونارو

 ماتاقدا سری یک با بودیم تونسته هم خودمون ما نمیداد، رو اسامی اون بهمون هم نسترن اگر



 نای از بعضی. کنیم کشف رو شبکه اون...« و ها رهگیری_مرزی برون_اطالعاتی_فنی» مهم

 العاتیاط وَ امنیتی برمالحظات بنا که بودند نسترن های طعمه جزء و هستند مسئول هنوز افراد

 ..بشه برده اسمی ها اون از نیست قرار
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 به ات هستند اطالعاتی و امنیتی های کنترل و رصدها شدیدترین تحت همشون اشخاص این

 !!!بشن دستگیر بزنگاه سر خاص موقعیتی در وقتش

 ارفش کردم، استفاده اون های ضعف نقطه از. داشت توجهی قابل اعترافات نسترن روز اون

 واگذار رننست به که هایی برنامه از یکی. گرفتم بیشتری اعترافات ازش و دادم شدت و روانیم

 یهرچیز درمورد هکن وادار رو ها اون تا ها سلبریتی سراغ میرفت باید که بود این بود شده

 .کنند نظر اظهار

 این مومت نفر یک نمیشد چون نبود، تنها نسترن اینکه اونم... بگم هم رو مهمی چیز یه البته،

 های بخش در کدوم هر که داشت کامل ای شبکه خودش برای نسترن.. بده انجام کارهارو

 .میکردند فعالیت متعددی

 نسترنه جموعم زیر تونستیم ایران، خاک به کردیم شمنتقل که عراق در نسترن دستگیری از بعد

 که هست این اونم بگم جمله یک بخوام اگر. کنیم دستگیر رو بودن هم فعالی های خانوم که

.« بود هداد تشکیل جاسوسی کلوپ یک» ایران کشور متخاصم های سرویس هدایت با نسترن»

 ....*باشگاه یا مجموعه یعنی: کلوپ*

 رو خودشون های فعالیت ها شاخه این از کدوم هر وَ بود شاخه چند از متشکل که کلوپی

 :داشتند

 ایران علمی و مذهبی سیاسی مهم های شخصیت به شدن نزدیک: یک



 صبخصو هرچیزی درمورد نظر اظهار برای ها اون کردن وادار وَ ها سلبریتی به شدن نزدیک: دو

 بودند نفوده شبک از شاخه این اعضای یا ولمسئ که کسانی. امنیتی و سیاسی امور در دخالت

 میکردند مجاب هارو اون نظرشان مورد اشخاص و ها سلبریتی به غلط فکری خوراک دادن با

 این دستگیری از بعد. بزنند حرف عمومی و مجازی فضای در مدنظر موضوعات درمورد تا

 و ادندافت دامی چه در که دادیم توضیح براشون و کردیم دعوت ها سلبریتی بعضی از شاخه،

 .نخورن بازی مجددا تا دادیم بهشون رو الزم تذکرات و هشدارها آخرین

 علیه قانونی غیر تجمعات در حضور برای ها آن دعوت و شهدا، خانواده به شدن نزدیک: سه

 انوادهخ که بود این کردیم دستگیر شبکه این از که هایی شاخه از یکی. ایران حکومت و نظام

 علیه و بیان ها خیابان به شهیدعزیزشون عکس با تا کنند دعوت و معروف هدایش های

 یحت که بشه القا جامعه به اینطور تا کنند، اعتراض...( و معیشت، مثل) خاص موضوعاتی

 .بریدند حکومت این از هم شهدا های خانواده

 تعالی اهلل عجل الزمان صاحب حضرت آقاجانمون خیر دعای و کمک با ما که مواردی دیگر وَ

 پی پروژه این پنهان های الیه از خیلی به نفره ۱۱ شبکه این دستگیری با تونستیم الشریف فرجه

 .کرد خواهم عرض خالصه طور به ادامه در که ببریم

 نمک اشاره موارد اون به سطر دو در بخوام والیت_گاه_خیمه# محترم مخاطبان شما خدمت اگر

 :کنم عرض باید

 نزدیک لمیع_مذهبی_سیاسی های شخصیت مثل مهمی افراد به «توسلی نسترن» شبکه این لیدر

 کردم عرض باالتر در که هایی گزینه به هم اوه شبک. نبود هرکسی تخصص و کار چون میشد

 عرض جمله یک در. میشدند نزدیک...« و شهدا های خانواده و خانوم و آقا های سلبریتی نظیر»

 .«گرفت صورت ای حرفه و فنی کار تقسیم یک: »میکنم

 ...بگذریم

 عربستان کارهای از یکی فهمیدیم روزی شبانه و دقیق های بررسی از بعد کوتاه بسیار مدتی طی

 تحمای امارات، بخصوص فارس خلیج حوزه حاشیه کشورهای عربیِ اطالعاتی های سرویس و

 نم و کردند خرج رو هنگفتی پول حوزه این در انصافا که بوده ضدایران فعالِ زنانِه شاخ از



 و دیمش متوجه زود فدا ارواحنا اهلل بقیه حضرت خیر دعای با اما! گفتم کم بگم بخوام هرچی

 عالف که هم هایی اون وَ کنن، فعالش جدی رو شاخه این نگذاشتیم وَ خورد سنگ به تیرشون

 ذره زیر انهمچن اونور یول گریختند کشور از نفرشون دو البته بردیم، عملیاتی ضربه زیر شدن

 .هستند ضدجاسوسی مرزی برون های بچه بین

 ینهمچن وَ نفوذ، با مردان و زنان برخی از که مالی های حمایت با عربی کشورهای این طرفی از

 ها اناست و شهرها اشرار طلبان، سلطنت منافقین، به وابسته فاسد مردان و زنان از حمایت با

 لداخ در رو اجتماعی های گسل ها، اون طریق از کنند تالش تا دندبو این دنبال به داشتند،

 وزر هر ایران کشور در تا باشند داشته نگه زنده رو ها گسل اون همچنان یا وَ کنند فعال ایران

 ایران هایشهر وَ بشه خارج امنیتی وَ اطالعاتی نیروهای دست از کنترل سپس باشه، اغتشاشات

 مونه و بدن سقوط شهر به شهر و ایران میخواستن الواقع فی یعنی ؛کنه سقوط یک به یک

 .بخوره رقم هست آمریکا نظر مد که کوچکی ایرانستان

 خطرناکیه برنام یک بود، حکومت مرکز که تهران روی: »کنم اشاره هم مورد این به جا همین

 .«ردمیک سقوط تر راحت دیگه شهرهای میشد خارج کنترل از تهران اگر چون! داشتند

 عیس طلبان سلطنت به شدن نزدیک و ایران داخل در پنهان های شبکه هدایت با هم انگلیس

 نکال درسطح که بود متین شهره خانوم بخش این لیدر که بده انجام رو خودش کار میکرد

 .دستگیرشد اونم خداروشکر اما میکرد، فعالیت داشت

 تیتروریس سرویس و ببره جلو و کار دمیکر سعی خودش اطالعاتی های حمایت با هم آمریکا

 .بود شوم مثلث این زنِ تیرخالص هم موساد

✅ @kheymegahevelayat 
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 ،روحی فشار خوابی، بی شدت از دیگه که طوری. کردم بازجویی دیگه دوساعت نسترن از

 سب فشرده بازجویی ساعت چند همون روز، اون برای. افتاد کردن غلط به... و عصبیفشار

 .بشه بازجویی ازش هم دیگه روزهای در بود قرار چون.. بود

 فتمگ خانوم همکار اون به... بودم خسته خودمم.. بیرون اومدم اتاق از شد، تموم بازجویی وقتی

 .«بهتر اتاق یک به کنن لشمنتق و باشن نداشته کاری باهاش دیگه فعال»

 اطالع رمهمس حال از و گرفتم منزل با تماس یه. نوشتم رو بازجویی گزارشات. دفترم برگشتم

 ینمتخصص از دونفر منزل، با تماس از بعد! درمانی شیمی ببرنش بود قرار چون کردم، پیدا

 یلایم و ایلموب خواستم ازشون و اتاقم کردم دعوت رو اداره ضدجاسوسی بخش در سایبری

 از وَ بیارن بدست و آمارش تا کنن رصد برام نظرو مورد کشورهای از چندنفر مقاماتِ های

 .بشه مشخص هست پرونده همین پیرامون که مسائلی کُدها وَ ها واژه کلید یکسری طریق

 ...بعد روز دو

 اون «باگ کردن پیدا برای ریاست روزه ۱ فرصت» مقرر موعد از قبل ساعت ۹۱ تونستیم

 یدادم تشکیالت از بیرون به رو پرونده این اطالعات بخصوص حساس اطالعات که شخصی

 که اییج تا کرد، فرق خیلی پرونده هدایت نشتی، کشف از پس که طوری به. کنیم کشفش

 .ببریم ضربه زیر رو ها پرونده از خیلی های سرشبکه تونستیم حتی

 ریجمهو ریاست نهاد مثل! بودیم فشار تحت مختلف جای چند از بود، سختی روزهای خیلی

 ماا چیه، عراق در ایران اتمی دانشمند ربایش این موضوع میپرسیدن دائم که خارجه وزارت وَ

 .نبودیم پاسخگو و نمیدادیم خبر هیچکسی به و بودیم کرده سکوت ما همچنان

 که تید،نیس پاسخگو... و مقامات به چرا که گرفتن تماس تشکیالت رییس با جایی یک از اما

 .بود نباالتری دفتر از تماس. میدم توضیح شما برای و میام حضوری گفت»....«  االسالم حجت

 و هستند هم معروف که له معظم های امین از یکی به ای جلسه طی وَ رفت نهادمون رییس

 حاتیتوض خدمتشون... و پرونده درمورد شخصا شد قرار و رسوند و مطلب این میشناسنش همه

 نهاد به تا دادند دستور دفترشون به چیه ماجرا اصل فهمیدن وقتی هم آقا.. بدن ارائه رو الزم



 یمسرت وَ اطالعاتی دستگاه فالن رییس روی از فشارو بگن خارجه وزارت وَ جمهوری ریاست

 .کنند کار راحت بتونن که بردارن پرونده این مسئولین و

 مالحظات دنش برطرف و پروژه اتمام از پس بالفاصله که دندکر تاکید ما تشکیالت رییس به اما

 دتوح و اخوت و همدلی اون تا قراربگیرند درجریان مربوطه نهادهای باید اطالعاتی و امنیتی

 .نشه دلخوری باعث و نره بین از کشور هدایت برای نهادها بین

 اون هب برخی روز هر که وندهپر التهاب و حرارت از پره پیکر بر بود سردی آب آقا دستور این

.. شد کمتر خیلی فشارها ایران، بزرگ اهلل آیت دستور با و بشه بیشتر داغ این تا میکردند پف

 .نبودند نشسته بیکار مغرضین اما کنیم، کار راحت میتونستیم که طوری

 رانای که میکردند پمپاژ عمومی اذهان در رو خبرهایی هم خارجی وَ داخلی های رسانه بعضی

 دیگر... و BBC و CNN و VOA طرفی از. نمیکنه کاری عراق در اش شده ربوده دانشمند فالن برای

 جلوه دروغ رو ما خبر این میکردند تالش اسراییل ۴۷ شبکه بخصوص و خارجی های رسانه

 .ندارن ازش خبری اصال و نزده ایران اتمی دانشمند ربایش به دست آمریکا که بدن

. خورد گزن شخصیم موبایل میرسیدم، کارام به داشتم بودم نشسته تنها رمدفت داخل شب یه

 :دادم جواب... هست خانومم پدر شماره دیدم کردم صفحه به نگاه گرفتم و موبایل

 .شما احوال. آقاجون سالم. الو+

 :گفت تندی نسبتا لحن با

 ..دهش بد حالش رازه فاطمه دخترم! تریتا بیمارستان برسون و خودت هستی هرکجا فورا_

 پارکینگ داخل پایین رفتم کردم جمع و هام وسیله فورا... گرفتم قلب تپش گفت و این وقتی

 برده ور فاطمه رسیدم وقتی.. بیمارستان سمت رفتم گرفتم و گاز و شدم ماشینم سوار اداره

 واهرمخ و مادرم،مادرخانومم،مهدیس.. نمیدادن راه رو کسی و ویژه های مراقبت بخش بودن

 سمت رفتم کردم جمع با علیکی سالم. بودن اومده هم آالء دخترش با شوهرش و حسنا

 :گفتم بهش رسیدم وقتی.. میزد قدم داشت و بود ایستاده تر طرف اون که پدرخانومم



 انبیمارست به فاطمه آوردن زحمت و شدم دردسر باعث ببخشید.. خوبه حالتون! پدر سالم+

 !گردنتون افتاد

 :گفت کرد بهم آلودی غضب نگاه

 تمومی که هست ماموریتی کارو چه این آخه. آوردی در و گندش. آقا علیکی چه سالمی، چه_

 !و بازیات مسخره این دیگه کن تمومش خب! شما ای چیکاره آخرش نفهمیدیم که ما! نداره

 .بابا ای! رفتی دخترم زندگی به زدی گند

 مادرو خواهرم،دامادم؛ مادرم،.. میکردن نگاه بهم داشتن همه.. شدم عرق خیس شرمندگی از

 ...و بیمارستان داخل پرستارهای و ها پزشک و مردم...  فاطمه خواهر

 :گفتم مودبانه و آروم! بگم چیزی نمیشد روم و بود پایین سرم خجالت از

 .باشماست حق. ببخشید+
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 :گفت

 هر یفته،ب دخترم برای اتفاقی اگر! محسن آقا آقایِ میگم چی کن گوش خوب پسرجان، ببین_

.. قطال برای میرید شد بهتر فاطمه حال که هم دیگه چندوقت. دیدی خودت چشم از دیدی چی

 دخترم برای اگر التح به وای. کنه زندگی تو مثل مسئولیتی بی آدم یه با دخترم نمیزارم من

 ..هست تومور سرش توی میفهمیییی؟! داره سرطان دخترم! بیفته اتفاقی

 منو و کنه باز دهن زمین آدم همه اون جلوی خجالت از میخواست دلم بود، پایین سرم همچنان

 :گفتم آروم! نکشم خجالت و نشم تحقیر انقدر تا خودش داخل به ببره فرو



 آمد و رفت دارن مردم.. میکشم خجالت خیلی من.. کنید رو خانواده مالحظه کم یه آقا، حاج+

 !درسته میکنید فرمایش شما هرچی! اینجا میکنن

 :گفت سینم به زد محکم دوتا دستش کف با

 اصرار و دخترم دل بخاطر اما بودم، مخالف ازدواج این با اول روز از من که میدونی خودتم_

.. مبگ بهت کنده پوست و رک خیلی رو چیزی یه بزار اما ؛.دادم ازدواج این به رضایت مادرش

 حذفت رمدخت زندگی از بودم این دنبال بشید، نمیتونید دار بچه و داری مشکل فهمیدم وقتی از

 ..دارم االنشم..داشتم دوست تورو اوایل. کنم

 :گفت افتاد گریه به ترکید بغضش هویی یه

 و شهمی آب چشمام جلوی داره دخترم ببینم و کنم تحمل رو وضعیت این نمیتونم دیگه اما_

 داخل نم دختر پسرجان،.. خونش توی افتاده استخون تیکه یه شده و میشه الغرتر روز به روز

 !داره بدخیم تومور یه سرش

 :گفت داد ادامه گریه با باال، برد و صداش

 نمیتونننمممم! میکشه رزج داره مدختر ببینننننم نمیتوننننم.. نمیییتتتوننننننم دیگه میفهمییییی؟_

 ویلچر خترمد ببینم نمیتونم! پایین اومده تکلمش قدرت و میزنه حرف سختی به دخترم ببینم

 .شده نشین

 ...اما «کنه صحبت آرومتر و باشه آروم کم یه» کنم تقاضا ازش خواستم

 نقش و یمارستانب راهروی کنار ویلچرهای روی افتادم و دیوار به خوردم که داد هولم چنان

 دمش بلند نای و بود گرفته درد بدجور ویلچره دست با برخورد خاطر به کمرم!!! شدم زمین

 :گفت سمتم اومد مجددا بشم بلند زمین روی از میکردم تالش داشتم ..نداشتم

 مخت کالم یک.. گفتم که همونیه حرف! خان محسن میگم چی ببین واکن و گوشات خوب_

 .تمام.« ..طالق!! »کالم

 انوممخ خواهر یعنی کوچیکش دختر... شد خارج بیمارستان سالن از و گفت و این فاطمه پدر

 ...!و کنند آرومش تا دنبالش رفتند دامادم با مهدیس



.. تنیس چیزی» گفتم منم.. کرد عذرخواهی ازم کلی سمتم، اومد خانومم مادر شدم بلند وقتی

 .«منم روزها این تموم مقصر نچو باشن، عصبی که دارند حق آقا حاج

 ونهش صورتش روی کشیده و چادرش صندلی روی نشسته دیدم مادرم، به افتاد نگاهم لحظه یه

 رفتم.. میریخت هم به منو مادرم های گریه. میکنه گریه داره بود معلوم... میلرزه داره هاش

 من ستد وقتی اما دمکر بغلش و مادرم کنار نشستم. کنارش از شد بلند حسنا خواهرم سمتش،

 .کرد گریه بیشتر کرد حس گردنش و ها شونه روی و

 اتاق یه داخل بردنش کردند کمک اومدن پرستارا دیدم. نمیشد اما کنم آرومش کردم سعی

 بیرون نرفت پرستارا.. مادرم پیش اتاق همون داخل رفتم منم! کنن آرومش تا خودشون به مربوط

 :میگه هق هق و اشک با دیدم شد، شروع مادرمه گری مجددا

 آره؟! شدی بدتر االن بود، ناراحت کمرت اومد؟ دردت پسرم،_

 :گفتم زدم لبخندی مادرم دل برای لحظه اون اما داشتم درد خیلی راستش

 .تنیس هیچچی دلش توی وگرنه.. بود عصبی هم آقا حاج.. نیست چیزیم.. بگردم دورت نه+

 :گفت ریخت می اشک همینطور

 ؛.ردمک بزرگ سختی با و برادرت و خواهرات! میگه چیزی بهت کسی ببینم ندارم طاقت نم_

 لومیمظ پسر تو! کردم حفظت اآلن تا نیاز و نذر با هم کردم، بزرگت سختی با هم رو، تو اما

 چیزی بهت نفر یک تا نبود سرت باالی پدر چون همین برای! بودی همین بچگیت از هستی،

 حمدیم آقا حاج چرا. کنن اذیتت میخوان و آوردن گیرت تنها میکنم خیال و میشکنه دلم میگه

 .کرد اینکارو باتو

 .نباش نگران! من مادر+

 میدونم !سنگینه مسئولیتت میدونم.. بودی طرف اون طرف این همش یادمه که جایی تا محسن،_

. بزار وقت تخانوم برای حداقل نزاشتی، وقت برادرت و خواهرات و من برای! نداری وقت

 شهیدت پدر روح به رو تو. هست بیماری درگیر االنم! جوونه هنوز فاطمه! نداره گناهی اون

 .باش خانومت کنار در بیشتر کم یه میدم، قسمت



 ..چشام روی به+

 رو آالء و کرد پاک و چشماش فورا مادرم داخل، اومدن آالء کوچیکش دختر و حسنا خواهرم

 .کرد بغلش

 های تمراقب بخش مدیریت با که رایزنی با بیرون اومدم! ببینم و خانومم برم میخواست دلم

 به وربدج سرش باالی رسیدم وقتی. خانومم پیش برم کوتاه خیلی شد قرار دادم، انجام ویژه

 گاهدست و سیم خانومم به کلی.. شدم تر داغون صحنه اون دیدن با اما بودم، داغون... ریختم هم

 .ودندب کرده وصل...  و

 ات اما... نداشتم رو جسمی و روحی های سختی تحمل و مصیبت همه این کِشِش دیگه واقعا

 ماتسلی... برضائک رضا الهی: »میگفتم دلم درون جمله یک سراغم اومد می ها قراری بی این

 ...«لقضائک
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 سنگ آدمم، منم چون.. نمیشدم آروم گاهی اما ؛.کنم آروم و خودم جمله همین با میکردم سعی 

 .بگذریم... داره ظرفیتی یک انسان که چون.. که نبودم

 برای مداشت و بود دستم تسبیح که همینطور بیرون، اومدم ویژه های مراقبت بخش از وقتی 

 بودم ودمخ حال توی برگردونه، بهش و همسرم المتیس تا میفرستادم صلوات زمان امام سالمتی

 .موبایلم به زد زنگ عاصف که

 :دادم جواب

 .عاصف بگو.. سالم الو+

 کجایید؟ بپرسم میتونم.. آقاعاکف سالم_



 چیشده؟ بگو اول! نه+

 !اومده وجود به آنی دعای التماس_

 .اینجا بیا. هستم تریتا بیمارستان+

. وندرس می دستم به رو نامه اون باید که بود آنی وَ سری فوق پیام یک حامل شب اون عاصف

 .خوابیدم رو یکساعتی راهرو داخل صندلی روی بیمارستان، بیاد عاصف تا

 اشتد همسرم، پدرِ حاال! بیمارستان از بیرون رفتم و موبایلم به زد زنگ رسید عاصف وقتی

 .بیمارستان حیاط داخل مرفت و پیچوندمش خالصه. داشت نظر زیر و میدید منو

 .کردم بازش گرفتم عاصف از رو نامه

 مهمی طلبم برام. بود)....(  آقای حاج امنیتمون سیستم رییس خط دست بلکه نبود، تایپی نامه

 .بود نوشته رو

 :نامه متن

 الجبارین القاصم اهلل بسم

 .تحیت و سالم با

 به ستد همینطور اگر. نیست صالح به دیگر. ددبرگر باید حتما نظر مورده مهر خ/و رایزنی با

 خطر در دو آن جان طرفی از وَ شد خواهد روبرو شکست با شما طرح و پرونده بچرخد، دست

 .است

 توفیق اهلل من و

 در گرا عزتی افشین یعنی بچرخه دست به دست همینطور اگر ..خارجه وزارت یعنی خ/و: نکته

.. باشیم هنداشت دسترسی بهش دیگه و بخوریم شکست ما نهممک بشه جا به جا همینطور آمریکا

 هر ممکنه آمریکا خاک در ما اطالعاتی نیروی دوتا اون یعنی هم هست خطر در دو آن جان

 .برن سوخت لحظه



 فورا مه،فاط پیش برگردم اینکه بدون. کردم تاملی زدم قدم کمی بعدش و کردم نگاه عاصف به

 رفتم یدمرس وقتی..اداره برگشت موتورش با هم عاصف. اداره برگشتم شدم ماشینم سوار رفتم

 .هستم واحدی چه و کجا از گفتم و گرفتم تماس خارجه وزارت معاونت با دفترم،

 اجباری ماموریت یک هادی حاج. شب ۴۴ ساعت شد بدیم تشکیل رو ای جلسه یه تا شب اون

 پیدا ورحض جلسه این در خودم تا شدم این مسئول سیستم، رییس توسط طرفی از. بود رفته

 معاونت و من مالقات محل خارجه وزارت های ساختمان از یکی در که شد این بر قرار.. کنم

 هجلس محل نود دقیقه امنیتی، مالحظات وَ همیشگیم اخالق طبق منم اما ؛باشه خارجه وزارت

 .دادم رقرا خودمون اداره امنه خون های ساختمون از یکی در وَ دادم تغییر رو

 مهم واقعا جلسه اون. داشتم جلسه من صبح سه حدود تا خارجه وزارت معاونت با شب اون

 ما به شما میگفت اون وَ زدیم، داد هم سر و شد بحثمون چندبار جلسه اون در یادمه.. بود

 برسه هچ نکنی، اطمینان پدرمادرتم به که اینه اطالعاتی کار میگفتم منم وَ نداشتید اطمینان

! یکردیمم صحبت بلند صدای با میگرفت باال بحثمون ها قسمت بعضی همین برای! سئولینم

 اومدن می تا هم اونا.. اتاق داخل اومدن می و افتادیم دعوا میکردند خیال محافظاش که طوری

 .بیرون میفرستادیمشون داخل

 غامپی این آمریکا هب وَ کنه رایزنی عمان طریق از ایران خارجه وزارت شد قرار شب اون خالصه

 .هست آمریکا اب مسئولیتش بیفته، ایران اتمی دانشمند این برای که اتفاقی هرگونه که برسونه و

 نیم و ۱ ساعت حوالی روز یک که گذشت می خارجه وزیر معاون با من جلسه از چندروزی

 و آمریکا هعلی سایبری وَ اطالعاتی فنی اقدامات مسئول که ۱۱۴۹ های بچه از یکی بود، عصر

 کلیپ هی ایمیلتون به گفت بهم زد زنگ سفید و امن خط یک با بود، پرونده این در اسراییل

 اومد، در صدا هب گوشیم ایمیل دریافت دقیقه چند از بعد وقتی.. چیه ببینم بودم مشتاق. میفرستم

 :میگه که هست عزتی افشین از ای ثانیه ۹۷ کلیپ یه دیدم. شدم دریافت صندوق وارد

 زودتر چه هر میخوام اسالمی جمهوری مقامات از.. هستم آریزونا در اآلن من.. دزدیدن منو»

 نجات منو میخوام ایران سیاسی و امنیتی نیروهای از. هست خطر در من جان. بدن نجات منو

 !«کنند مذاکره آمریکا متحده ایاالت با من آزادی برای و بدن



 بدید، نشونش خارجه وزیر معاون به ببرید و کلیپ این گفتم میثم به ۱۱۴۹ با گرفتم تماس فورا

 .دیدیم همدیگرو اول جلسه که ای خونه همون باشه باید دیگه دوساعت تا بگید

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 

♻️ http://eitaa.com/Akef_soleimany 

 [۹۹.۴۷.۴۲ ۹۴:۲۹] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 چهل_و_دویست_قسمت#

 های خونه از یکی به رسیدم بعد ساعت دو گرفت، صورت الزم های هماهنگی اینکه از پس

 وزارت معاونت و عاصف دیدم شدم دوار وقتی! خارجه وزارت معاونت با جلسه برای امن

 :گفتم بهش.. .کنیم شروع و گفتگومون تا نشستم رفتم و کردیم علیکی سالم! نشستند خارجه

 دیدید؟ و کلیپ خارجه، وزارت معاون آقای خب+

 کنید؟ چیکار میخواید اومده پیش حاال که اتفاقی این با. بله_

 آمریکایی اتمقام با بگید عمان مقامات به. کنید ربیشت و هاتون پیگیری عمان طریق از نظرم به+

 ما رایب عزتی دکترافشین جان. بدن تحویلمون خدارو بنده این بگن بهشون و کنند صحبت

 !هست اختیارشون در اطالعات کلی و هستند اتمی دانشمند ایشون چون مهمه، خیلی

 تهتونس چطور عزتی کترد که اینه کرده مشغول و من ذهن که موضوعی یک اما درسته، بله_

 کنه؟ ضبط و کلیپ این

 حال در هم شما و نیست این اآلن ما اولویت چون نشید، مسائل این وارد لطفا نیست، مهم+

 تسرفرص که هست امنیتی و اطالعاتی های بحث ها این چون نپردازید، موضوع این به حاضر



 تحلیل و رصد حال در من های بچه هم اآلن همین اتفاقا. کنیم ورود بهش همکارانم و من باید

 ابجن با بنظرم.. هست بحث قابل معمای یک خودش همین البته.. هستند اوضاع تشریح و

 چون. نندک شروع امشب همین از رو دیپلماتیک اقدامات تا بفرمایید صحبت خارجه وزیرمحترم

 .نداریم وقت اصال دیگه ما

 ... برای هستیم سوریه راهی اقتصادی تیم یک وَ بنده وَ وزیر جناب امشب_

 :گفتم کردم قطع و حرفش

. کنید درک رو ما شرایط شماهم اما ؛میکنم درک شمارو شرایط من! عزیز دوست من، برادر+

 ختس کارمون پس. نداریم سفارت آمریکا در که ما! بشن واسطه تا عمان با کنید رایزنی لطفا

 هک پاکستان، مونه می. نمیکنن همکاری ما اب هم سوییس وَ کانادا طرفی از. بر زمان و هست

 !نداره زنی چانه قدرت کشور این اصال

 :گفتم بهش کنایه با بعد،

 .«کنید برقرار ارتباط همه با خواستید مثال که هست شما های گل دست و عزت اینم»

 :گفت بهم، انداخت تیکه یه اونم. برخورد بهش خیلی گفتم، و این وقتی

 ومدو خوب شما اما نمیارن، دووم اطالعاتی سیستم در باشن سیاست اهل که ییها آدم معموال»

 .«گرمه پشتتون کنم فکر. آوردی

 :گفتم

 هب خدمت وقت اآلن. عزیز دوست نیست حرفا این وقت اآلن. باشه خودت کار به سرت شما»

 نای توی بازی سیاست از حالمم. ندارم جناحی و شخصی دعوای شما با من. هست مردم

 انقالب خط اونم میشناسم خط یه من. هم جون به اُفتن می عده یه که میخوره هم به مملکت

 اینعمته ولی مردم این گفتند ای خامنه آقای و خمینی آقای که هست کشیده رنج مردم این و

 جناب اردرکن پروازتون از تا برید بفرمایید شد، تموم بازیتون سیاسی اگر هم حاال. هستن ما

 .«نمونید اج وزیر



 کنم وخیش یه باهاش شدم مجبور... ریخته هم به اعصابش بود معلوم برخورد، بهش خیییلییی

 وَ  رفتمگ دست به رو مذاکره.. بیرون بیایم زدن کنایه حالت این از وَ بشه، عوض کمی فضا تا

 :گفتم کردم، مدیریت فضارو

 و رهمس تحویل و برگردونم ایران خاک به رو عزتی افشین دکتر باید من وزیر، معاونِ آقای+

 مینه خواهشا اما میکنید، چیکار نمیدونم. بدم اتمی سازمان تحویل وَ مملکت، این و فرزندانش

 .برگرده ایران خاک به جوون این تا کنید بسیج و امکاناتتون تموم اآلن

 :گفت

 ور دیپلماتیک اقدامات هم روز سه این طی.. هستیم پیگیر عمان طریق از ما! عاکف جناب_

 .کنید درک مارو شرایط هم شما لطفا اما دادیم، انجام

 :گفتم

 سری اطالعات از پر عزتی افشین بدونید، و این اما برادرم، میکنم درک و شرایطتون من+

 در و ایران اتمی سری اطالعات از کلی شده، اآلن تا وَ میشه قطعا که بشه، شکنجه اگر هست،

 .گذاشته دشمن اختیار

 :گفت بعد کرد، تامل کمی

 .میفرمایید درست سلیمانی، شماستجناب با حق. بله_

 .کنید اقدام نشده دیر تا پس+

 یک نماینده شما هرحال به! باشید پاسخگو باید قطعا بپرسم؟ شما از رو سواالتم میتونم_

 !هستید مملکت این در اطالعاتی سرویس

 حاال! دممی پاسخ باشه نیاز که هرچیزی! نداره وجود من برای بایدی و قطعا اما ؛بفرمایید. بله+

 چیه؟ سوالتون بفرمایید

 درسته؟.. هستید پرونده این سرتیم شما _



 تا دارم نیابت من کنید خیال شما! همین! خادمم و سرباز یک من.. نه یا هستم که نیست مهم+

 .رسونمب شما از باالتر مقامات به شما طریق از و حضرتعالی سمع به و تشکیالتمون حرفای

 داشتید دوست میپرسم، که دارم ای دیگه سوال. نمیشم موضوع این وارد پس.. خب خیل_

 .بدید پاسخ

 .درخدمتم+

 نبود؟ پاسخگو شما سیستم ذیل تا صدر از کردیم، پیگیری هرچی مدت این طی ما وقتی چرا_

 االن که اییفض این که کنیم کاری ممیتونستی باهم شاید میگرفتیم، قرار جریان در ما اگر چون

 !افتاد نمی اتفاق این شده، حاکم پرونده بر

 :گفتم زدم لبخندی چندثانیه از بعد کردم، نگاه بهش جدی خیلی

 میتونم قطف اما کنم، عرض رو کاملی پاسخ شما خدمت نمیتونم امنیتی، و حفاظتی بنابردالیل+

 .«نبود صالح به» اینکه اونم بگم، جمله یک

 :گفت زد لبخندی

 .نگرفتیم و جوابمون که ما_
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 :گفتم

 !گرفتید و جوابتون روزی یک شاید دیدید؟ چه رو خدا اما نمیگیرید، و نگرفتید فعال+

 :گفت!!! روشنفکرها شبیه و باال داد ابروهاشو

 .ممنونم.. باشه. گرفتم جوابمو روزی یک شاید پس.. اینطور که_



 نمیگیرم، ماروش شریف وقت منم. بشید پیگیر برید زودتر هرچه لطفا.. نکنیم تلف و وقت بهتره+

 میگذره هک ای ثانیه هر! کنید عجله لطفا فقط. بپردازم بهش بهتره که دارم کار کلی خودمم چون

 حسوبم ایران کشور برای ناپذیری جبران خسارت یک میبره سر هب آمریکا در عزتی افشین وَ

 ههست انرژی سری اطالعات آوردن دست به برای ممکنه! ندارن رحمی ها آمریکایی چون! میشه

 !میشه بد خیلی دیگه اونوقت. کنن کاری هر ها تحریم زدن دور و ای

 :گفت

 .حتما. بله_

 بدرقش زدم اشاره عاصف به کرد، خداحافظی و مدادی دست هم به. شد بلند اونم شدم، بلند

 .کنه

 !بود کشور خارجه وزیر معاون و من نیم و ساعت یک دیدار اون خالصه این

 اتاق لداخ رفتم شد هماهنگ. اداره سمت رفتیم عاصف با فورا نوشتم، دیدارو گزارش نشستم

 .دادم بهش و گزارش رییس،

 خارجه وزارت انصافا وَ میکردیم تالش روزی شبانه وَ بودیم، موضوع این درگیر ما ها مدت

 .کشید زحمت هم

 گفته اه کلیپ از یکی در. داشت متناقضی اظهارات که بیرون اومد کلیپ دوتا عزتی دکتر از

 وَ  تمهس اآلن که اینجایی اومدم خودم پای با من بود گفته دیگه کلیپی در وَ دزدیدن منو بود

 .بودن سردرگمی وَ شوک در همه!!! میکنم تهیه و فیلم دارم

 دکتر یشهنم دیگه که میکردیم احساس وَ بودیم شده امید نا دیپلماتیک اقدامات بابت طرفی از

 .برگردوند رو عزتی

 حظاتبنابرمال ما تشکیالت که داشتند نظراتی گاهی وَ کنه، چیکار بود مونده هم خارجه وزارت

 جاسوس از تا سه بگید ایران به میگفتند ها عمانی به ها آمرکایی مثال ؛کنه قبول نمیتونست امنیتی

 !نمیرفتیم بار زیر ما اما کنیم، آزاد رو یکی این هم ما تا کنه دستگیر رو ما های



 اظمک حاج هست یادم که کنیم کارو این بیاید که میکرد تحمیل بهمون خارجه وزارت طرفی از

 اریک گفت وَ زد تشر خارجه وزیر سرِ ت،جلسا از یکی در بار یک ما، تشکیالت کل معاونت

 البته. برگشت ها ورق دیگه بعد به وقت اون از. بدید انجام دارید وظیفه رو میگیم بهتون ما که

 وزیر و حاجی دلسوزی روی از برعکس، اتفاقا نبود، دشمنی روی از تشرها این بگم، اینم

 تا شهب انتخاب شیوه و راه رینبهت میکردند تالش داشتند دو هر که بود وقت خارجه محترم

 .بگذریم... هست جا همه سلیقه اختالف خالصه. بره جلو موفق صورت به کارها

 ایه بچه گاهی.. بیفته قراره اتفاقی چه وَ میگذره چی داره نمیدونست کشور در کسی هیچ

 طشرای همچنین و بندی حیطه بخاطر میکشیدن، زحمت پرونده این هدایت برای که هم ۱۱۴۹

 تدرس تا میکردم کمکشون خب، اما ؛نداشتند خبر ماجراها و مسائل بعضی از پرونده، خاص

 .نشه ایجاد پرونده هدایت روند در خِلَلی و برن پیش

 یک طی شد قرار. نداشت چندانی تاثیر اما کردند رایزنی آمریکایی مقامات با خیلی ها عُمانی

 داشته عمان به ایران خارجه وزارت مقامات همراه به هادی حاج و کاظم حاج محرمانه، سفر

 صورت محرمانه دیدارهای کشور اون خارجه وزارت و عمان اطالعاتی سرویس با و باشند

 ...اما ؛بگیره

 اما ود،ب گذشته عمان_ایران دیپلماسی دستگاه و امنیتی مقامات محرمانه دیدار این از دوهفته

 به وَ یم،بود شده امید نا تقریبا دیگه. نبودند خگوپاس و میکردند مقاومت ها آمریکایی همچنان

 .بودیم ای دیگهه چار و راه یک فکر

 صلوات تا ۴۷۷ بخواید، و راستش. بودم البنین ام خانوم به کردن توسل مشغول روز و شب

 من دن،ب تحویل بهمون رو عزتی افشین دکتر ها آمریکایی اگر که کردم البنین ام حضرت نذر

 اون از روز ۴۲! نبود خبری اما میشد، طی ها هفته و روزها. بفرستم رو ها صلوات این

 لمهک حقیقی معنای به دیگه من که میگذشت، عمان کشور و ایران اطالعاتی و دیداردیپلماسی

 موقع. خوندم دلم توی رو رضا امام خاصه صلوات و بود صبح ۲ ساعت. بودم شده امید نا

 وندهپر این راه سر که مشکالتی برای هم همسرم، مریضی برای هم! شکست دلم خیلی خوندن



 ودم،ب خودم حال در که همینطور. فرستادم همسرم شفای نیت به رو خاصه صلوات! داشت قرار

 .عزتی افشین فکر توی رفتم

. کنم داا و اون حاجتم گرفتن از قبل میکنم؛ نذر اگر همیشه که هست عادتم. بودم نگران خیلی

 گِرو و دونش یه فرستادم، تارو ۲۲ بودم، کرده البنین ام خانوم نذر صلوات تا ۴۷۷ که جایی از

 :میگفتم و میکردم دل درد البنین ام باحضرت. داشتم نگه

 دند،ز رو ما عقیق پرونده، این برای دادیم شهید ما. نشم شرمنده من کن کاری یه عباست جان»

 ۴۲ در که قسم زهرا حضرت خانوم هب رو شما هست، هجدهم روز امروز. زدند و داریوش

 .بود شده خیس چشمام گوشه.« کن کمکمون شدند، شهیده سالگی
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 :گفتم البنین ام خانوم به

 خانوم، اما ؛کنم ادا یداد و حاجتم داشتم نگه رو دونه یه اون فرستادم، و صلواتم تا ۲۲ من»

 نبرامو شما چی هر. مخلصتونم من. نمیدارم نگه گرو چیزی من. میفرستم هم رو دونه یه این

 .فرستادم هم رو صلوات دونه یه اون.« هست خیر همون بخواید

 بش اون. میخوریم شکست داریم که بودم ناراحت خیلی.. خونه رفتم منم و شد شب روز اون

 که دیدم و شهیدم پدر خواب ها مدت از بعد صبح، اذان به بود مونده دقیقه ۲ شاید.. خوابیدم

. .هستند همه...  و خواهرام و مادرم که هستیم جایی یه دیدم رویا درعالم. بود کم خیلی زمانش

 میکردم ساحسا رویا عالم در که کتابی یه میکنه، فکر داره و بود نشسته صندلی یک روی پدرم

 میرم تیوق. زد لبخند و کرد بهم نگاهی پدرم شدم، وارد وقتی من! دستشه یتو باشه شاید قرآن

 درهمون.. همیبوس و پیشونیم و میشه خیز نیم پدرم ببوسم، احترام ادای برای و دستش سمتش



 ریکتب بهت: »گفت بهم بعد... شد قرص دلم انگار که زد زیبای لبخند پدرم دیدم رویا عالم

 .«ازت هستم راضی. ینآفر..آفرین. باباجان میگم

 منطقمون های گلدسته از اذان صدای! شد رویا این درگیر ذهنم خیلی.خواب از شدم بیدار

 بیاد فتمنگ راننده به دیگه بعدش خوندم، و نمازم گرفتم وضو رفتم شدم بلند شد، انداز طنین

 .اداره رفتم خودم ماشین با. دنبالم

 از ادندد خبر بهم که میرسیدم و کارام دفترم داخل داشتم منم و بود شده صبح نیم و ۲ ساعت

 لتحوی رو عزتی افشین شدند حاضر آمریکایی مقامات که دادند اطالع خارجه وزارت به عمان

 حضرت و البنین ام خانوم صدقه قربون کلی. میاوردم در بال داشتم. بدن اسالمی جمهوری

 .فهمیدم رویا عالم در و پدرم های تبریک معنای که بود همونجا. رفتم زهرا

 کیی میشد، متوقف همینجا پرونده این اگر وَ بودم پرونده مسئول چون شدم، خوشحال خیلی

 کستش یک اینکه بدتر همه از. بود سیستم در من شدن خراب وَ من، های شکست بزرگترین از

 !بودم حقیره بند اصلیش مسبب که شد می حساب ایران برای اطالعاتی

. نبد تحویل رو عزتی دکتر و بگیره صورت اقداماته هم تا کشید طول روزیچند خالصه،

 وزارت با رو الزم های هماهنگی شدیم، مطمئن و گرفتیم نظر در و جوانبه هم که این از بعد

 به وزارت، اونه مربوط مسئولین و خارجه وزیر معاون سفر، یک طی تا دادیم انجام خارجه

. بگیرن ویلتح رو عزتی افشین دکتر تا بمونن مسقط به آمریکا پرواز منتظر و برن عمان کشور

 برای دن،ب تحویل رو عزتی افشین شرطی پیش هیچ بدون بودن شده حاضر ها آمریکایی اینکه

 !چیه دلیلش که بود سوال اسالمی جمهوری مقامات کل

 برون های بچه یدسترس.. شدیم موضوع این سقم و صحت پیگیر آمریکا در عواملمون طریق از

 از پس فرستادند، ما برای محرمانه ایمیل یک طریق از که کدی اما بود کم شدت به ما مرزی

 کِندی اف جان فرودگاه مسیر در سوژه و درسته چیز همه که بود این از حاکی گشایی رمز

 !!!هست

 اتاتفاقه مه تا «مسقط» عمان به فرستادیم و افشار خانوم و عاصف مهم، خبر اون دریافت با

 اونجا ها بچه ساعت ۹۱ حدود... بدن خبر بهمون و باشند داشته بین ذره زیر نزدیک از رو



 همونب امن و سفید خط یک با عاصف نگرانی، و استرس کلی از بعد خالصه اینکه تا موندن

 در شیناف دیگه ساعت یک تا و نشسته عمان در عزتی افشین دکتر حامل هواپیمای که داد خبر

 .میگیره قرار خارجه وزارت مقامات ختیارا

 ریافتد از بعد ساعت دو.. داشتیم استرس هم هنوز اما کشیدیم، راحتی نفس. شد جمع خیالمون

 دیمبرمیگر ومقامات و سوژه همراه به داریم: »گفت وَ داد رو نهایی خبر عاصف که بود خبر این

 و امنیتی مسائل خاطر به کردیم عیس عمان در یعنی ایران مرز از بیرون در.« تهران سمت

 اینکه علیرغم. بشه انجام ای رسانه بایکوت وَ سکوت یک در عزتی گرفتن تحویل حفاظتی،

 .بودن شخص این از خبر یه دنبال همه

 دکتر حامل هواپیمای بود مونده ساعت یک حدود وَ کردم ریزی برنامه ایران داخل برای اما

... و انعکاس وَ ها خبرگزاری به خودمون سیستم عمومی روابط طریق از بشینه، تهران در عزتی

 .باشن مهم اتفاق این شاهد تا خمینی امام فرودگاه بیان گفتیم

 افشین تا میبرد زمان نیم و ساعت ۹ حدود تهران خمینی امام فرودگاه تا عمان مسقط فرودگاه از

 شتپ که اطالعاتی های سرویس از یکی امنیتی اطالعاتی تیم وَ خارجه وزارت مقامات وَ عزتی

 ئولینمس از یکی عنوان به علنی طور به که کسی تنها.. ایران به برسن بود موضوع این پرده

 !!بود هادی حاج بود خارجه وزارت همراه ایران امنیتی

 درضاسی و بهزاد به. نداشتیم زیادی زمان ایران به مهمش سرنشینان با هواپیما اون رسیدن تا

 یک وارس رو فرزندانش و همسر بردار، مادر، و پدر عزتی، افشین دکتر خانواده دنبال برن گفتم

 .فرودگاه بیارن کنند وَن

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 ...خمینی امام فرودگاه

 عاکف نوم از» گفت حفاظتش تیم به حاجی.. شدیم فرودگاه وارد حفاظتش تیم و کاظم حاج با

 طبیعی یزچ ههم تا میکردن حرکت تر عقب چندمتر از و گرفتند فاصله اوناهم.« بگیرید فاصله

 .کنه جلوه

. فتها می پرونده این پوست زیر داره اتفاقاتی چه وَ میگذره، چی داره نداشت خبر کسی هیچ

 پایین تا باال از. خادم میکردند خیال هم بعضیا هست، خائن عزتی افشین میکردند خیال بعضیا

 ایه رسانه تمام. بودن سردرگم همه رسوندن، بهشون و پیام این که امینشون و رهبری جر به

 .بودن لحظه این مشتاق ایران

 یه ها بچه از یکی به شدند، سالن وارد افشار خانوم و عاصف دادند خبر ما های بچه وقتی

 اطارتب هم با گوشش داخل گذاشت اینکه از بعد و عاصف به برسونه تا دادم ریزی گوشی

 :گفتم... عاصف خط روی رفتم. بگیریم

 !ریدا و من صدای عاصف+

 .درخدمتم.. آقاعاکف بفرمایید_

 .بخیر رسیدن+

 .آقا ممنونم_

 وضعیتیه؟ چه در دکتر+

 .میشیم برقی پله نزدیک داریم_

 «خاورمیانه» آسیا غرب امور در وزیر معاون همچنین و خارجه وزیر معاون دیدم بعد چندثانیه

 عکسان و کشور رسمی های زاریخبرگ. پایین میان برقی پله از دارن... و عزتی افشین دکتر وَ

 ...!و گزارش برای بود اومده صداوسیماهم. میگرفتند عکس داشتند خبری



 ماا اومد، می فاصله با داشت سرشون پشت از که عبدالزهرا عاصف به خورد چشمم هویی یه

 .باال برگشت فورا

 کارهای ابتب سمیج خستگیه اضاف به همسرم، بیماری و زندگیم مشکالت بخاطر اینکه علیرغم

 گشتبر هویی یه که عاصف حرکت این از اما نداشتم، رو کسی هیچ حوصله اصال روزی شبانه

 :گفت بهم تعجب با دید، رو صحنه این که حاجی.. گرفت خندم باال

 میره ردهمیگ بر دوباره میشه سوارش پایین، میاد داره برقی پله کن، نگاه عباس حضرت تورو_

 !!ستربینم شبیه شده!! باال

 ویر رفتم دادم فشارش کمی بود گوشم داخل که ریزی گوشی گوشم، سمت بردم و دستم

 :گفتم بهش... عاصف خط

 داری؟؟ منو صدای عاصف+  

 .آره جانم_

 باال؟ برگشتی چرا+

 عکس تا اینجا آوردید حشم و خدم کلی و هستم ها دوربین تیررس در نگفتی بهم چرا حاجی_

 .نکبت زمیتاُ این از بگیرن

 فتر گرفت، بود دفترش مسئول دست که و بیسیمش حاجی. عاصف حرف از گرفت خندم

 :گفت بهش عاصف، خط روی

 .«آفرین.. پسر اهلل ایول.. زرنگی بچه میاد خوشم خان، عاصف»

 رفت عزتی افشین پدر جمعیت، جلوی رسیدند خارجه وزارت مسئولین و عزتی افشین وقتی

 و کرد بغل و دخترش و پسر هم افشین میریخت، اشک میزد زار مادرش انداخت، گل گردنش

 وزارت مسئولین طرفی از. داشت حضور هم اتمی انرژی سازمان رییس معاون. میخندید کلی

 و عکاسان بین از افشین با داشتن دیپلماسی و سیاسی قهرمانانه لبخندهای با هم خارجه

 جک و راهش فورا جمعیت جلوی میرسه اینکه محض به هادی حاج.. عبورمیکردند خبرنگارها

 !!دیگه سمت یه میره و میکنه



 برنگارانخ و عکاسان و جمعیت بین از تا بودم دیده تدارک عزتی افشین برای حفاظت تیم یه

 با زتیع افشین بدن اجازه نباید عنوان هیچ به که بودم کرده توجیه و حفاظت تیم. کنند ردش

 .کردن سالم یک حد در حتی کنه، صحبت ها خبرگزاری و ها رسانه

 خلوت وَ خاص قسمت یک در فرودگاه سالن بیرون تا الحفظ تحت و خانوادش و افشین

 آماده رو اداره تشریفات تیم از بلند شاسی ضدگلوله ماشین تا ۲ و کردیم هدایت شده حفاظت

 از دوتا سوار ،کردیم قبل از که هایی هماهنگی طبق رو خانوادش وَ  عزتی تا بودیم کرده

 نام جای یک به و افشین تا کنی، گم رد جهت و بود پوشش خوردوها بقیه! کنند خودروها

 .کنیم منتقل

 از هک کنارش سرنشین و راننده جز به کرد نگاه و بیرون نمیشد ماشین داخل از عنوان هیچ به

 دهش کشیده یاهس و دودی کامال های شیشه جلو، و عقب صندلی بین! بودند خودمون های بچه

 .بود

 ...اداره به نزدیک/ ۴۷۷۷ الف امنیتی ساختمان دوم طبقه/ بعد ساعت یک

 اگ،ب اون از کنی گم رد برای و نسترن که هست جایی همون ساختمون، این باشه یادتون اگر

 و قوا سران با تشکیالت رییس سری جلسه به مربوط ساختمون همون یعنی! اونجا به بردیم

 ...!و امنیتی و لشکری و حکومتی دارش مقامات

 این باید هک بود رییس تصمیم و صالحدید بر بنا ساختمون این به عزتی دکتر کردن منتقل

 بعد، یکساعت حدود. میشد منتقل ۴۷۷۷ الف ساختمون به ایران به ورود از پس اتمی دانشمند

 .شدن داده انتقال امن خونه اون به دقیق وَ کامل اسکورت یک با خانوادش و دکترعزتی

 بینن،ب و هم تا رییس خدمت باال فرستادیم و افشین خانواده اول شدن، ساختمون وارد وقتی

 .باال رفتیم آسانسور با عزتی افشین دکتر و کاظم حاج و عاصف و من بعد

 قایآ حاج استقبال از تا بودیم شده هماهنگ ضدجاسوسی ای رسانه بخش های بچه از دوتا با

 و بشه تهیه ای ثانیه ۹۷ کلیپ عزتی افشین از ضدجاسوسی بخش رییس هادی حاج و)....( 

 .کنند کار روش انتشار برای تا رسانه، و ها خبرگزاری به بدیم



 حاج.. .گرفتند آغوش در دیگرو هم. کردند عزتی افشین از گرمی استقبال هادی حاج و ریاست

 .گفت آمد خوش بهش و کرد روبوسی افشین با (....) آقای
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 :گفت تشکیالت رییس... و صحبت ساعت، نیم حدود از بعد

 دنب میخوان هستند، مستقر پایین طبقه در اینجا اآلن ما های بچه عزیز، عزتی دکتر جناب»

 بدن قرار دیپلماسی دستگاه اختیار در رو مستنداتش ،هست شکنجه اثر اگر تا کنند چک شمارو

 دترزو وَ حفاظتی مسائل بخاطر.. بگیره صورت الزم اقدامات المللی بین مراجع طریق از تا

 اگر هم االن کنند، کارو این ما برادران مسقط فرودگاه در نشد فرصت ایران به شما کردن منتقل

 علیه زشکیپ مدارک و اسناد با وَ کنیم بررسی و دنتونب میتونیم و هستند ما دوستان بخواید شما

 «شدید؟ شکنجه اونور شما. کنیم اقدام شما ربایندگان

 انوادهخ و هادی حاج و کاظم حاج فقط بود، رییس با گفتگو مشغول افشین که اتاقی این در

 .بودند ایستاده اتاق داخل در، کنار که محافظ دوتا و بودند افشین

 .میکردیم شنود بغل اتاق از ماهم

 :گفت افشین

 زیر ائمد. شدم اذیت بابتش و شدم تهدید خیلی اما ؛نگرفت صورت ای شکنجه خداروشکر نه»

 .«ذشتگ خیر به خداروشکر ولی. کردند رفتار بد من با خیلی اول روزهای! بودم روانی شکنجه

 :گفت عزتی دکتر به هادی حاج بار این

 شکایتی هیچ که کنید پر هست میز روی روبروتون و کردند تهیه ندوستا که رو فرمی این پس»

 .«ندارید



 ها مدت ات که گفتیم بهش وَ شد منتقل خونش به یکساعت حدود از بعد. کرد پر و فرم افشین

 .نزنه آسیب بهش کسی تا هست کنترل تحت خونش

 این که شد چی ببینیم ات میگرفت قرار ما اختیار در ایران به ورود از پس باید افشین طبیعتا

 فشینا دکتر گذاشتیم هادی، حاج و کاظم حاج و من نظر و رییس نظر طبق اما افتاد، اتفاقات

 .بشه کاسته هاش بچه و همسرش های دلتنگی از تا بمونه خانوادش کنار در روز ۴۷ عزتی

 تردک رحضو از روز یازده. رسید نمیکرد و فکرش کسی هیچ که ساز سرنوشت و مهم روز اما

 یمرفت امنیتی ماشین دوتا و عاصف، همراه به صبح، ۲ ساعت که میگذشت ایران در عزتی افشین

 .بود ۱۱۴۹ های بچه نظر زیر که عزتی افشین دکتر خونه جلوی

 تیمهس ما فهمید وقتی. داد جواب و آیفون دکتر همسر زد، رو خونه زنگ عبدالزهرا سیدعاصف

 خواستیم ازش و نرفتیم داخل داشتیم رو منزل به ورود قضایی حکم که این با اما زد بفرما بهمون

 گفت و ونبیر اومد عزتی همسر شد، باز در وقتی. بیرون بیاد بگه عزتی افشین شوهرش به تا

 .رفتیم خالصه. داخل بیاید

 نشخو های پله نزدیک حیاط داخل رفتیم عملیاتی های بچه از دوتا و سیدرضا و عاصف منو

 .تهنیف اتفاقی تا بود رصد وَ کنترل تحت لحظه به لحظه چیز همه بیرون از. .ایستادیم

 دلم یلیخ عزتی افشین دکتر همسر دیدن با که بگم باید بگم، و راستش بخوام اگر انصافا

.. سوخت مادرش و پدر حال به دلم.. سوخت هم عزتی افشین های بچه حال به دلم.. سوخت

 .میکردند بازی و ویدنمیدَ حیاط داخل داشتند هاش بچه

 :گفتم همسرش به اومد، دکتر وقتی

 .«هست خصوصی و مردونه صحبت یه.. داخل بفرمایید شما خواهرم»

 ..رفت اونم

 :گفتم بهش.. عزتی افشین به دادن توضیح و کردن صحبت به کردم شروع من

 .اداره بیارید تشریف ما با باید شما عزتی، دکتر جناب+



 چی؟ یبرا! ببخشید_

 .میکنیم عرض بعدا+

 افتاده؟ اتفاقی_

 .میکنیم عرض خدمتتون بعدا بریم، بیارید تشریف همکارام و من با شما+ 

 .کنم استراحت بزارید.. اآلن هستم خانوادم کنار در من خب_

 !کردید استراحت کافی اندازه به شما+

 .میام بعدا باشه.. نمیتونم. دارم کار اآلن من_

 فعاص به بعدش دادم، نشون بهش و حکم میاره، در بازی رو پر ما برای خیلی داره هدیگ دیدم

 :گفت تردک. عزتی افشین دکتر دستای به زد آورد در و دستبند. بده انجام و کارش تا زدم اشاره

 گروگان باید هم حاال بودم، ها آمریکایی گروگان همه این.. بکشید خجالت کاریه؟ چه این»

 !«نمیفهمید و دشمن و دوست بین فرق شما اینکه ثلم باشم؟ شما

 :گفتم

 دست ونبهت مجبوریم ما کنید، مقاومت وقتی شما.. باشید آروم.. بدید اجازه لطفا!! هیسسسس»

 گفتی و گپ رایب هم با بیارید تشریف گفتم بهتون محترمانه خیلی قبلش همین برای.. بزنیم بند

 .«یمباش درخدمتتون اداره بریم دوستانه

 عزتی زلمن درب جلوی بیاد فورا تا بود ما منتظر کوچه داخل که سیدرضا به زد بیسیم عاصف

 و بود اشپ که دمپایی همون با و دکتر بعد اومد، سیدرضا فوری خیلی. ببریم کنیم سوارش و

 نشست، عزتی کنار عقب صندلی رفت عاصف. کردیم ماشین سوار بود، تنش که خونگی لباس

 .اداره به کردند منتقلش فورا و بهش زد بند چشم

 .اداره سمت رفتم شدم سوار منم اومد، نیروها از یکی سرشون پشت

 ستد و بسته چشم رو عزتی افشین دکتر سیدرضا و عاصف شدیم، اداره وارد اینکه از بعد

 .بازجویی اتاق داخل بردنش بسته



 پچ بودیم داده بهشون قبال که ای شماره همون به وَ شد پیگیر عزتی همسر اول روز همون از

 اول مرحله در تا میگیریم، که رو متهمی که اینه ما کار شِگِردِ خب اما میزد، زنگ راست و

 اون حاال ..باشه داشته خبر ازش کسی هیچ نمیگذاریم و نمیکنیم ولش نشه، اطالعاتی تخلیه

 .یکسال یا ماه، شش یا روز، بیست یا باشه، هفته یک میخواد اول، مرحله
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 خوره،می زنگ داره تلفن دیدم داخل رفتم زدم انگشت اثر وقتی... دفتر رفتم کاری یه برای

 :گفتم.. بود خط پشت هادی حاج گرفتم رو گوشی

 .بفرمایید.. سالم+

 .خداقوت. سالم_

 .درخدمتم. مممنون+

 آوردید؟ و افشین_

 .بازجویی برای میرم. بله+

 ؟!چطوره توسلی نسترن وضعیت بگو بهم. عالی بسیار_

 .دفترتون دادم نوشتم و گزارشش+

 نداره؟ وجود مشکلی ببینم خواستم درسته، بله_

 .آقا حاج نخیر+

 .برس کارت به برو_

 .حافظ خدا. چشم+



 ...بگذریم بازم...!!! که بود ها تماس همون از تماس این

 طبقه یک هک بازجویی اتاق سمت رفتم بیرون برگشتم کارم، میز کشوی داخل گذاشتم و اسلحم

 .بود تر پایین

 زودتر چقدر که بود جالب برام خیلی.. اونجاست هادی حاج دیدم شدم، بازجویی اتاق وارد

 !میرسه نظر به گرانن خیلی بود معلوم. اتاق اون در کرده پیدا حضور من از

 دیدم. شدم بازجویی اتاق وارد و کردم باز و دوم در شدم، نظر مورد اتاق وارد اینکه از بعد

 ستد و بند چشم زدم اشاره بهش. بیام من تا بوده منتظر و هست بازجویی اتاق داخل عاصف

 تا یزم روی گذاشت و دوربین بعدش داد، انجام و کارش. کنه بازش رو عزتی افشین دکتر بندِ

 پچ چپ داره عزتی دیدم چرخیدم، میز دور کم یه رفت عاصف وقتی. بشه ضبط بازجویی

 !میکنه نگام

 :گفتم.روبروش نشستم

 .سالم+

 :گفتم.. میکرد نگام فقط

 .بزنیم حرف باهم میخوام+

 سمت هب شد خم کمی میز طرف اون از بعدش شد، بلند صندلیش روی از و شد آشفته هویی یه

 :گفت تهدید نشونه به و نم

 هستم؟ کی من میدونی تو. جوون میدی پس و رفتارت این تاوان_

 با عدب شدم، خیره چندثانیه بهش.. میزدم پلک وَ میکردم، نگاش ریلکس و آروم خیلی داشتم

 .«سرجات بشین: »زدم اشاره بهش ابروهام

 :گفتم ریختم، براش آب لیوان یه نشست، وقتی

 .بشه تر آرام کمی اعصابتون تا کنید میل بآ. بفرمایید+

 :گفت غرور با بار این کشید، عمیق نفس چندتا.. خورد آب لیوان یه



 .هستم توضیحاتتون منتظر_

 :گفتم کردم، نگاش ای چندلحظه

 یدونیم خوب خیلی خودت شما. بنده نه هستی، شما بده توضیح باید که اونی عزتی، جناب+

 مینه برای. باخبریم مسائله هم از ما. نشستی صندلی این روی و یهست اینجا چی برای که

 .میشه تموم گرون خودت برای چون نگی، دروغ کن سعی

 .میکنید صحبت چیزی چه مورد در دارید نمیفهمم من_

 ابب مِن اما جداست، بحثش اون نزنی حرف میخوای اگر اما ؛میدونید خوب خیلی اتفاقا چرا،+

 خوبه؟ اینطور! میگم تبرا اتهام تفهیم

 اجازه یحت!! اینجا آوردید منو وضع و سر این با ای مسخره چیز چه برای ببینم تا بگید بله_

 !!!کنم عوض و لباسم ندادید

 توسلی؟ نسترن خانوم! معشوقت از اینکه یا وَ جاسم، ملک از یا بگم، ملکی فائزه از+

 .نمیفهمم نم اصال؟ هستند کی اینا چیییییی؟ کییییییی؟؟ _

 :گفت گوشم توی و خطم روی اومد بود بغلی اتاق داخل که عاصف

 نای با شده وارد بهش بدی فشار معلومه. باال رفته العاده فوق صورتش دمای جان، عاکف»

 .«اسامی

 .میکرد کنترل و افشین بدن و صورت حرارتی دوربین از عاصف

 :گفتم عزتی به

 .بیاره جوش آمپرت ممکنه. ۴۷۷۷۷ به سیدهر صورتت دمای.. بخور آب دکتر+

 .نمیچسبه من به ها وصله این. هستم دکتر یه من. بازیارو مسخره این کنید جمع_

 :گفتم کردم نگاه بهش آرامش با



 یلیخ انقالب، از پسه ده چند این طول در ثانیاً! پایین بیار و صدات اوال عزتی، دکتر آقای+

 کهل که طوری. چسبید بهشون بدجور اما نمیچسبه، بهشون ها وصله این که بودن مدعی ها

 هب ببینیم میزاری حاال. نمیشه پاک صورتشون و سر روی از که هست سال سالیانِ ننگش

 تبه اما ؛صبورم وَ زیاده، وقتم من کنی؟ شلوغش همچنان میخوای یا چسبیده، لکه کجاهات

 .شهب مشخص وضعیتت سریعتر تا کنی همکاری میکنم توصیه

 :گفتم... میکنه نگام داره دیدم

 بشه وعشر اینطور اگر میکنم فکر بگم؟ آمریکا اطالعاتی افسر از برات تا چیه نظرت اصال+

 !میشه بیشتر هیجانش

 من د؟نیستی متوجه چرا ربودن، منو آوردید؟؟ در چیه بازیا این.. شدم گیج واقعا.. نمیفهمم من_

 اومدم که هم حاال.. دزدیدند منو عراق در.. کردن اذیتم ها آمریکایی.. بودم روانی فشار تحت

 بشم؟ شکنجه شماها دست از باید ایران

 هک روز اون چطور پس! عجیبه !!!کردن ت شکنجه وَ! ربودنت هستی مدعی پس! اینطور که+

 خیر که ردیدک تاکید شما نه، یا شدید شکنجه گفتن بهتون ایشون وَ داشتید دیدار ما ریاست با

 !نشدید؟ واقع شکنجه مورد

 !!بشن ناراحت خانوادم نمیخواستم چون_

 ؟!شدید هم شکنجه شدید، ربوده پس!! عجب+

 .آمریکا بردن عراق از بعدش. ربودن منو. بله_

 !میزدیم؟ توهم و بودیم معطل ول چندوقت این همکارام و من یعنی+

 !بابا ای. میگید چی نمیفهمم واقعا_

 ورط به اسناد مرحله چندین در وَ بودی ارتباط در آمریکا اطالعاتی افسران با ماه شش حدود+

 شورک اتمی دانشمندان گرای حتی. میکردی ارسال دشمن برای رو نظام سری فوق وَ سری کلی

 چرا؟ بگی میشه. دادید دشمن به و

✅ egahevelayathttp://eitaa.com/kheym 

http://eitaa.com/kheymegahevelayat
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 اسناد و یبود ارتباط در آمریکا اطالعاتی افسران با ماه شش حدود گفتم عزتی دکتر به وقتی

 :گفت همب! شد عصبانی شدت به دادی، دشمن به و ایران اتمی آمیز صلح برنامه به مربوط سری

 رکشو از و من میخواید چرا میزنید؟ تهمت زور به دارید چرا جوون؟ میگی داری چی میفهمی_

 تثاب آخرش و زدید جاسوسی اَنگِ بهشون زور به که اونایی مثل میخواید چرا. بدید فراری

 .نمیچسبه من به ها وصله این کنید؟ مبتال درد همون به منم نکردید،

 :گفتم صراحت به

 راست و چپ هی! دروغ همه این از میزنی هم به و حالم داری دیگه.. لطفا و دهنت بندب دکتر+

 ندس میگم! دیگه کن بس!! «نمیچسبه بهم ها وصله اون نمیچسبه بهم ها وصله این» میگی

 !موجوده دشمن با شما ارتباطات

 از بعد که دادید اجازه جاسوس یک به چطور بوده، اینطور اگر! بازجو آقای محترم، آقای_

 .بمونه بچش و زن پیش چندوقت کشورش به ورود

 .بود شده طراحی پیش ازه برنام یک این+

 صدا دوربین جلوی برم گذاشتید چرا دیگه اما بود، شده طراحی پیش از برنامه این اگر خب_

 !!نبوده شده طراحی پیش از دیگه که این بزنم؟ حرف مردم با سیما و

 خونت، بری که کرد ریزی برنامه برات که کسی همون. بود شده طراحی پیش از برنامه یه اینم+

 ومن بگی وَ بزنی مفت حرف مردم برای صداوسیما در بری که چیده برنامه برات آدم همون

 .بود ما همکاران از هم برنامه اون مجری حتی. شد برخورد اونطور باهام و دزدیدن

 .منمیفهم و منظورتون. شدم گیج واقعا من_



! فهمهب موضوع این از کسی نیست قرار وقت هیچ چون. نفهمی منو منظور و بشی گیج بایدم+

 .خورده توسلی نسترن امثال به تنت که چون چرا؟ میدونی! نمیفهمی اصال که تو

 :گفتم بهش زدم، قدم کمی شدم بلند

 ذارواگ شما هب کشور اتمی سازمان توسط که هایی ماموریت از یکی در عزتی، افشین آقای+

 میرسه، اتمام هب ماموریتتون اینکه علیرغم اما میکنید، سفر اتریش به ماموریت اون برای بود، شده

 .منتظرم. بگید من برای رو دلیلش.. مونید می اونجا در بیشتر روز شبانه سه

 :گفتم... کردنش پیچ سوال به دادم ادامه.. نگفت چیزی کرد سکوت

 ترننس خانوم با هفته یک شما اما نمیشناسید، هستید مدعی بردم امن ازشون که اسامی اون+

 آمریکا رسفی های معشوقه از یکی محبی تینا با هفته یک اون طی در وَ  بودی کیش در توسلی

 .داشتی دیدار امارات در

 :گفت شد، آشفته گفتم و این وقتی

 .بدید ارائه سند برگ یک اینکه بدونِ حتی.. میزنید تهمت دارید فقط_

 زتیع برای فراری راه هیچ که داشتیم مدارک و اسناد کافی اندازه به چون ندادم، بهش پاسخی

 :گفتم بهش. نمونه باقی

 هک دوستانتون از یکی دختر حساب به همچنین وَ همسرتون و شما حساب به عزتی، آقای+

 پول مرحله ۲ در ها یآمریکای طرف از وَ امارات کشور از محبی تینا خانوم توسط بوده، کودک

 چرا؟. میشه واریز کالن های

 :گفتم. ..دادم نشون بهش بود شده تهیه قبل از که رو هایی حساب پرینت منم شد، ساکت بازم

 ت،همسر خودت، حساب به که پولی. هست نظر مورد های حساب گردش پرینت ها، برگه این+

 مشترکِ  حساب همون از مرحله پنج در کودک اون پدر حتی.. شد واریز دوستت دختر وَ

 اعثب تا شده واریز حسابت به ذره ذره بعد گرفته رو ها پول بانک از رفته دخترش و خودش

 !!نشه ایران امنیتی سیستم حساسیت



 دهنش آب ،زد پلک داره تیک که کسی شبیه هم سر پشت چندتا. کرد تغییر زدنش پلک شکل

 :گفت جلو به رو فرار و غرور با ددامج اما پایین، انداخت و سرش داد، قورت و

 تینا اصال من. نیست میگی شما که چیزایی این اما شده، واریز حسابم به پول. درسته.. بله_

 .میشناسم رو ملکی فائزه وَ توسلی نسترن اما ؛.نمیشناسم رو محبی

 نمیشناسی؟ و اون چی؟ جاسم ملک+

 نداشتم؟ برخورد یشترب چندبار جاسم ملک با من.. میشناسمش دور دورا_

 کنی؟ خالی شانه شده محرز اتهامات این زیر از میخوای چرا_

 :گفت... میکرد مقاومت داشت همچنان

 کردید؟ اذیتم کلی اآلنشم تا. نمیزنم حرف نیاد وکیلم تا من_

 رو کیلو گرفتنه اجاز نشه تموم شما بازجویی مراحل تا که بدونید خوبه عزتی، دکتر آقای+

 .میخورن بسته در به همش اما پیگیرتن، خیلی خانوادتم. ریندا

 کنم؟ صحبت خانوادم با میشه_

 .خیر+

 .بیارم در نگرانی از اونارو باید من_

 .بشه تموم بازجوییتون مراحل تا بدید پاسخ سواالتمون به و کنید همراهی پس+

 کنم؟ چیکار من آخه_

 .میدونید بهتر خودتون+

 نقدرا ها امنیتی شما چرا! دارن نیاز من حضور به خانوادم. دخترمه تولد امشب ..برم بگذارید_

 !دخترمه تولد امشب. میگم راست بخدا اید؟ عاطفه بی و انصاف بی



 به نسبت پدر یک حس اما نبودم، پدر خودم اینکه با. شدم ناراحت خیلی گفت اینو وقتی

 قابلم در نه کردم، شرمندگی احساس ،پایین انداختم و سرم. کنم درک میتونستم و دخترش

 .ودب پدرش عزتی افشین که سالی و سن کم و زیبا دختر اون برای بلکه عزتی افشین

 :گفت داد ادامه افشین

 .باشم دخترم پیش بزارید و امشب یه فقط محترم، آقای_

 .ممکنه غیرقابل امنیتی مسائل دلیل به چیزی چنین متاسفم،+

 .شد ناراحت خیلی هست، تاثیر یب اصرارش دید افشین

 [۹۱.۴۷.۴۲ ۹۷:۱۱] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 هفت_و_چهل_و_دویست_قسمت#

 :گفتم

 دادی؟ رو خاصیه هدی خرید قول بهش+

 .بله_

 قولی؟ چه+

 .بخرم هدیه براش قرمز رنگ به شاسخین خرسِ عروسک یه شد قرار _

 ونما مطلب، اصل سر بریم عزتی، آقای خب! باشه مبارک تولدشون شاءاهلل ان.. بسیارعالی+

 شدی؟ آشنا نسترن با که بود چندوقت اینکه

 :گفت ناراحتی با کرد، مکث کمی

 !نیم و سال ۴_



 در اهمب چترخودمون، زیر بگیریم اینارو ما اینکه از قبل یعنی پس نیم، و یکسال گفت وقتی

 :گفتم بهش!! ملکی ئزهفا از قبل حتی یعنی ؛بودن ارتباط

 شد؟ شروع کجا از+

 .موندم اضافه روز سه که اتریش به سفر همون از_

 هتب موضوعی چه بابت وَ چطور توسلی نسترن خانوم اتریش، کشور در که بدید توضیح+

 !میگرده بر کجا به موضوع این شروع شد؟ نزدیک

 یگرود هم نسترن و من اتفاقی خیلی رطو به بشه، تموم بود مونده روز دو که ماموریت اون در_

 ندنخو مشغول همزمان میخوردم، قهوه داشتم و بودم نشسته که همینطور. دیدیم هتل البی در

 .بیاد علیرضا همکارم و بگذره وقتم تا شدم مجله یک

 بود؟ کجا علیرضا همکارت مگه+

 و نپایی اومدم رزودت منم. میکرد صحبت تلفنی صورت به اتاق داخل از همسرش با داشت_

 .بیاد تا موندم منتظر

 .بگو نسترن از! بده ادامه خب+

 آقا گفت اتریشی محلی زبان با سمتم، به اومد نسترن اینکه تا میکردم تورقی رو مجله داشتم_

 رده،ک جلب و نظرم خیلی میکنید مطالعه دارید وَ هست مجله پشت که عکسی این ببخشید

 ببینم؟ میشه

 گفتی؟ چی تو+

. میخنده داره دمدی.. هستم ایرانی من گفتم و بزنم، حرف اتریشی نمیتونم گفتم انگلیسی به منم_

 ..هستم ایرانی خودم من داد جواب فارسی به اونم که چرامیخندید گفتم انگلیسی به

 بود؟ چی داشت وجود مجله اون پشت در که تصویری مگه+

 .بود گذاشته ایران در ها اذبهج بعضی از تصویری یک SKYLines اتریشی مجله_

 ؟ دادی رو مجله بعدش خب،+



 .دادم میل کمال با بله،_

 ... گرفت رو مجله که وقتی+

.. نممیک تهیه و این اتریش بیام هروقت.. هستم مجله این عاشق من واااای گفت زد لبخندی_

 چندصفحه در که ور مجله این همین برای.. میشه تنگ ایران برای دلم زود به زود خیلی آخه

 اوقات تربیش کوتاهشم خیلی بخش یک وَ میپردازه، مختلف کشورهای گردشگری های جاذبه به

 کمتر لمد تا میکنم نگاش و میخرم هست، ایران بِکرِ طبیعت و گردشگری های جاذبه به مربوط

 .بشه تنگ

 گفتی؟ چی تو! بدی توضیح مو به مو میخوام+

 .بود جالب برام شحرفا اون فقط.. نگفتم چیزی_

 بود؟ جالب فقط+

 :گفت کرد مکث

 .شد جالب برام خودشم_

 لحاظ؟ چه از+

 .شدم جذبش لحظه همون. داشت باالیی جذابیت. بود زیبا و جوان زن یک نسترن_

 بخاطر؟+

 و ودشخ که اجتماعی موقعیت. ثروتش. زیباش و آبی چشمان. قشنگش های خنده. زیباییش_

 .کرد تعریف برام اول روز همون در که دیگه چیزهای خیلی... و بونیشمهر داشتن، پدرش

 کرد؟ تعریف چیزهایی چه از مگه+

 همدیگرو بازم شد قرار اما! روز اون کردیم صحبت مختلف مسائل و آسمون و زمین از کمی_

 .ببینیم

 بود؟ کِی بعدیتون قرار+



 ...علیرضا همکارم به همین برای. ببینمش مجددا شدم مشتاق من_

 :گفتم کردم قطع و حرفش

 کجاست؟ االن وَ داشته؟ مسئولیتی چه و بوده کجا زمان اون در علیرضا+

 .ندارم خبر علیرضا از دیگه اتریش به ماموریتم اون بعد از_

 :گفتم بهش، دادم خودکار و کاغذ یه

 کردن یداپ زودتر برای ممکنه که هرچیزی وَ فامیلی اسم،. بنویس رو علیرضا دقیق مشخصات+

 !کنه کمک بهمون دوستت

 «!بخون واضح وَ بلند صدای با بار یک نوشتی، که آدرسی: »گفتم بهش نوشت وقتی

 :گفتم...عاصف خط روی رفتم! خوند بلند صدای با و آدرس عزتی دکتر

 .«یدبد من به و خبرش دیگه چنددقیقه تا و کنید بررسی شد خونده که آدرسی جان عاصف»

 :گفتم کردم نگاه عزتی به

 کردی؟ اطمینان نسترن به چرا+

 .میشم دارم چی درگیر نفهمیدم خودمم_

 گزارش منیتیا سیتسم به شما امنیتی گاف کوچیکترین طبیعتا داشتی، حساسی موقعیت شما+

 ..میدادی گافی چنین نباید بودی بین ذره زیر وقتی پس! میشد

 .نفهمیدم همین برای ..شدم احساساتم درگیر اما ؛.درسته_

 .بده ادامه خب+

 طول بیشتر دقیقه ۴۷ که شد بدل و رد کوتاهی صحبت نسترن و من بین اتریش در روز اون_

 .من به داد و خودشه شمار اونم! نکشید

 چرا؟+



 گفت همب.. بزنه سر دوستانش به تا ایران برمیگرده دیدار اون از پس آیندهه دوهفت طی گفت_

 .بگیر تماس باهام داشتی دوست اگر

 .میگیری تماس بعدش هفته دو پیشنهاد، طبق هم تو وَ+

 .بله_

 .دارید یهودیان فرقه به گرایش شما عزتی، آقای+

 شدیم؟ هم یهودی حاال. نکنه درد شما دست_

.. ادید شرح بلبل عین بعد کردی، انکار اول هم رو توسلی نسترن با ارتباطت و جاسوسی+

 کنی؟ تایید بعد و کنی تکذیب ایمیخو اینم

 :گفت چیزی گوشم داخل عاصف همزمان

 «و؟ من صدای داری عاکف آقا»

 «بگو بله»

 .«هست فعالیت مشغول........  قسمت در فردو سایت در اکنون هم نظر مورد شخص: »گفت

 «وضعیتش: »گفتم

 .«هست سفید الحمدهلل: »گفت

 «!خبرت از ممنونم. خداروشکر: »گفتم
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 :گفتم عزتی افشین دکتر به



 بمونه؟ اضافه روز ۱ که کردی متقاعد چطور علیرضارو دوستت+

 فارتس با تا کن هماهنگ داخل با.. بمونیم باید. ندادیم انجام رو کاری یه گفتم علیرضا به_

 ..بود من امر تحت ماموریت اون در دوستم. باشن هماهنگ اتریش به مربوط نهادهای و ایران

 .خورد گول همین برای

 درمورد مداشتی قبل چندلحظه باشه خاطرتون اگر عزتی، دکتر آقای جناب خب! اینطور که پس+

 !میکردیم صحبت یهودیت به جنابعالی گرایشات مسئله

 :گفت کرد اعتراف وَ دادمش، قرار روانی فشار تحت اما ؛.میکرد تکذیب همچنان

 .بوده یهودی پدربزرگم پدرِ_

 پدری؟ یا مادری طرف از+

 .پدری_

 تیاراخ در که اطالعاتی وَ اسناد شواهد،.. کردی غلط میگم صراحت به ولی!! دکتر ببخشید+

 قبل مه بزرگتپدر پدرِ. هستید متصل ها یهودی به طرف دو هر از شما که میکنه تاکید داریم

 های سرزمین به ۴۱۱۰ سال در و بوده خان رضا نزدیکان از اول، پهلویِ زمان در و انقالب از

 بگم؟ بازم میخوای. حاال تا کردن حفظتون خوب رو شما معتقدم من. داشته سفر اشغالی

 :گفتم... پایین انداخت و سرش

 بعد شدی، دستگیر هم دانشگاه کوی ماجرای در ۰۷ دهه در تو. میگم بهت ولی نده، جواب+

 های فیلتر از زمان اون وقت وزرای از یکی قدرت اعمال با بعد، دوسال. میشی آزاد چندروز از

 دور نباید لبتها. میشی اتمی سیستم وارد بعد میگیرند، نادیده توروه گذشت وَ میکنن ردت امنیتی

 ونچ بشی، اتمی سیستم وارد که بود حقت وَ هستی دانشتمند واقعا تو زد، حرف انصاف از

 نه؟ مگه. نداشتی رو الزم شعور اما داشتی، رو الزم تخصص و خوندی خوب و درسات

 :گفتم. کرد سکوت



 دلیلش ارید یهودیان به گرایش میگم اینکه. نکنی بازی فیلم من برای بهتره عزتی، دکتر آقای+

 در ما های نفوذی طرفی از. گرفتند نظر زیر ما همکاران شمارو رفتارهای بعضی که اینه

 .دیدند شمارو ایران یهودیان خصوصی مراسمات

 !ممکنه غیر_

 اون ردوا میخواستی وقتی.. زرنگی خیلی میکردی فکر شما! نه ما نظر از اما بله، شما نظر از+

 از افلغ اما! نشی شناسایی تا میپوشوندی و صورتت و سر بشی خصوصی محافل و جلسات

 ببینی؟ میخوای و اسنادش!! بودی من همکاران رصد وَ تنظار تحت اینکه

 :گفت آروم خیلی

 .بله_

 :گفتم عاصف، خط روی رفتم گوشم، سمت بردم و دستم

 .«کن شروع آقاجون»

 سی مفیل.. کرد روشن عاصف بودن گذاشته کار ها بچه قبل از که رو بازجویی اتاق مانیتور

... شد گذاشته نمایش به براش عکس ۴۲ و ایران یانیهود با عزتی افشین حضور از ای ثانیه

 :گفتم بهش.. کرد هنگ عزتی افشین دکتر

 را؟چ میدونی.. میدونستیم ما هم نمیگفتی اگر رو شده نزدیک تو به چطور نسترن اینکه+

 چرا؟_

 .میگم بهت اآلن+

 :گفتم عاصف، خط روی رفتم مجددا

 و عزیزشونه معشوق تصاویر HD کیفیت با نموندکترجو تا کن زوم.. اتاقش روی برو عاصف»

 !«ببینند

 تداش که کرد فعال و نسترن اتاق دوربین عاصف. شدیم خیره مانیتور به عزتی هم وَ من هم

 :فتگ. شد بلند صندلیش روی از افتاد نسترن به عزتی چشم تا. میرفت راه اتاقش داخل



 وی؟میشن و من صدای. نسترننننن.. نننننسترنن.. دارید این به چیکار.. هست نسترن این_

 ازجوییب اتاق یه داخل! نیست طبقه این در وَ سالن این توی نسترن.. نمیرسه بهش صداتون+ 

 .دکتر بشینید بفرمایید. نمیشنوه و صداتون که هست دیگه

 :گفتم...  نشست

 داری؟ خبر اون از چطور؟ ملکی فائزه اما بود، نسترن این+

 .نمیشناسم گفتم پرسیدید، ازم بازجویی اول کیه؟ فائزه_

 .شدی غیرتی کافه اون داخل بخاطرش که طلب ایزد مهناز همون+

 نبود؟ مهناز اسمش مگه اون_

 .کانادا ساکن. بود ملکی فائزه. خیر+

 دمز قدم بازجویی اتاق داخل بعد... کردم نگاه عزتی به.. ایستادم شدم بلند صندلی روی از

 :گفتم

 .خوردید فریب زن دوتا از شما عزتی، دکتر آقای+

 !بدن فریب و من بخوان ها این که ممکنه غیر_

 !بیاید کنار حقیقت با+

 !ممکنه غیر میگفت عصبانیت و سردرگمی با لب زیر هی

 :گفتم

 بوده؟ چی بگید بهم میشه دادید، دشمن عوامل به که سری فوق وَ سری اطالعات اون+

 شد وانیر شکنجه مختلف های شیوه به رو ساعتی دو... نرفت بخش این فاتاعترا زیربار عزتی

 که خصوصیش مسائل سری یه و بود دخترش عزتی ضعف نقطه.. کرد اعتراف کم کم بعدش

 ...داد اعتراف به تن راحتی به همین برای....! و! میفهمید نباید همشرش



 اینجا زا طرف، یه بگذارید رو عزتی اعترافات تمام اینکه اونم بگم، رو مهمیه نکت یه میخوام اما

... نشه ونباورت شاید که کرد رو اعترافاتی عزتی افشین دکتر. طرف یه بگذارید رو بعدش به

 جلو ها الس رو ما امنیتی سیستم عزتی افشین دکتر اعترافات که بگم جرات به میتونم حتی

 قبلی دگانش دستگیر با که کنیم کشف ایران در رو زیادی نفوذی های شبکه تونستیم و انداخت

 .بودند مرتبط

 

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 با طفال پس! تحلیل و گزارش نه. بدم اطالعات بهتون بعد، به قسمت این از و امشب از میخوام

 مهم لیخی چون. بپرسید سوال یا بخونید دوباره نشدید، متوجه که رو هرجایی. بخونید دقت

 عزتی نافشی دکتر رافاتاعت از تلفیقی میخونید، آینده شب چند وَ ادامه در که هایی این. هست

 !آوردیم دست به ما که بود اطالعاتی و اخبار و

 دستور به« CIA» ای آی سی یعنی آمریکا مرزی برون اطالعاتی و امنیتی سیستم پیش ها سال

 روسوی اسمش ای رایانه بدافزار این. میسازن ای رایانه بدافزارِ یک آمریکا وقت جمهور رییس

 .بود (Stuxnet) نت استکاس

 .تروجان یا ایرایانه کرم میگن بهش ایرایانه امنیت افزارنرم هایشرکت نظر طبق

 انبرهایمی در که امنیتی نقص از استفاده با ای، رایانه کرم همون یا ویروس همون یا بدافزار این

 با ایهفایل صنعتی، هایرایانه کردن آلوده با میکنند، ایجادش قبل از یا هست موجود ویندوز



 پس هک طوری به کردند، طراحی میشد زیمنس شرکت افزارهاینرم به مربوط که اسکادا قالب

 رو رایانه اون اطالعات تموم نظر مورد کامپیوترهای در ها ویروس اون رایانه، کار به شروع از

 .میکرد منتقل بود اون طراحان مدنظر که خاصی سرور به

 اعثب ویروس، همون یا بدافزار این اما نشه اورتونب شاید والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 خصصانمت تالش اگر که بده رخ انفجار کشومون اتمی تاسیسات از یکی در قبل چندسال شد

 .بگیره قرار خطر معرض در کشور میشد باعث انفجار این نبود ما

 دستور هب روسوی این موجود، های سرنخ طبق وَ ایران، اطالعاتی و امنیتی کارشناسان نظر طبق

 ؛دداشتن رو نظر همین هم آمریکایی های رسانه بعدا که شد ساخته آمریکا وقت جمهور رییس

 چون باشه، اه آمریکایی کار فقط این که کنیم باور نمیتونستیم و نکردیم بسنده همین به ما اما

 بکشن، رخ هب و قدرتش هم تا کنند بولت رو آمریکا که باشه ای رسانه بازی یک فقط میتونست

 !کنه مستثنی شناسایی از و بودن طرح این در که کسانی هم وَ

 ییلاسرا به مربوط اطالعاتی های پروژه روی فقط که ما ضدجاسوسی های بچه دلیل، همین به

 پای که رسیدند نتیجه این به وَ دادند گزارش بهمون دقیق های بررسی از بعد میکردند، کار

 هست میان در ایران اتمی های زیرساخت به حمله برای ای ایانهر ویروس این ایجاد در موساد

 .نداره وجود خبر این سقم و صحت در تردیدی هیچ وَ

 کاآمری و او بازی گربه و موش این من نظر به که» اسنودن_ادوارد# فرار از قبل چندسال حتی

 آلمانی یخبره نام هفته اشپیگل# با که ای مصاحبه در «هست مشکوک و پیچیده سناریوی یک

 مریکاآ ملی امنیت آژانس توسط نت استکاس بدافزار شد مدعی داشته، هست هامبورگ در که

 .شده ساخته موساد و

 گیبنی_الکس# نام به آمریکایی ساز مستند و نویس نامه فیلم و کارگردان یک هم ۹۷۴۱ درسال

 بانمخاط. بود نت_استاکس_ویروس# درمورد که "صفر_روزهای# " عنوان با ساخت مستندی

 تا مکنی بررسی و چیز همه مو به مو بگذارید.. نکنید عجله لطفا والیت،_گاه_خیمه# محترم

 دارم که اریاخب این فعال. عزتی افشین اعتراف سر برید نخواید زودی. افتاده اتفاقی چه بدونید

 .باشید داشته و خدمتتون میدم



 دجملهچن کرد منتشر رو «صفر روزهای» مستند که آمریکایی کارگردان این درمورد برگردیم اما

 محصول نت_استاکس# ویروس که بود شده مدعی مستند دراون گیبنی الکس.. کنم عرض دیگه

 .هست اسراییل_ارتش_۲۹۷۷_واحد# وَ آمریکا اطالعاتی سیستم مشترک طراحی

 سعی. کنم عرض رو نکاتی اسراییل_۲۹۷۷_یگان# همون یا واحد با رابطه در کمی بگذارید

 راحت دکنی رجوع بهش مجددا خواستید وقتی یه اگر تا بزنم هشتگ رو کلمات بعضی میکنم

 .باشید

 نای که کارهایی و مسئولیت. هست اسراییل_ارتش# اطالعاتی های رده از یکی ۲۹۷۷ یگان#

 گردآوری و گشایی کد و گشایی رمز میده، انجام اسراییل ارتش در اطالعاتی یگان

 .میشه محسوب حساسی بسیار واحد که هست امنیتی_و_اطالعاتی_های_سیگنال#

 واحدهای یا ها یگان از اسراییل_ارتش۲۹۷۷ یگان# رسیده، دستمون به که اخباری طبق

 کارهای شامل که اسراییل_مرزی_برون_های_عملیات# تموم در که هست اطالعاتی

 واملع یگان این میشه،...« و یستیترور اقدامات و اخبار آوری جمع_امنیتی_نظامی_اطالعاتی»

 .میده پوشش رو اقدامات اون

 که زمانی در خودش نیروی دادن فراری اطالعاتی، پوشش سمع، استراق شامل پوشش این

 .باشه دنیا کجای هر در نیرو این میخواد حاال! هست بشه تنگ دایره و کنه خطر احساس

 عملیات روی ۲۹۷۷# تمرکز بیشترین که بگم ایدب اسراییل برای مهم فوق یگان این با رابطه در

 محور اب مرتبط که کسانی و سوریه و ایران کشور علیه ضدامنیتی اقدامات و تروریستی های

 کار یرانا علیه باز هم سوریه در حتی بگم باید اما نشه، باورتون شاید. میباشد هستند مقاومت

 .داره... و نظامی و تیاطالعا های پایگاه سوریه در ما کشور چون میکنند،
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 همون یا دفاع وزارت نظامی و اطالعاتی واحد بزرگترین ۲۹۷۷_یگان# نظرها و شواهد طبق

 قطب .داره قرار وضعیت ترین عالی در... و امکانات و نیرو لحاظ از که هست اسراییل ارتش

 شکل از بعد سال دو و شده اندازیراه آمریکایی تجهیزات از استفاده با یگان این موجود، اخبار

 امن به ای منطقه در یعنی میشد خودش به مربوط که دائمی مقر یک در مهم،ه هست این گیری

 .هست فعالیت مشغول همچنان و شد مستقر آویو_تل# شمال در گیلوت،واقع#

 ساخت و طراحی در که هست قدرتمند اونقدر یگان این کنم عرض باید آخر در وَ

 راییلاس موساد اطالعاتی سرویس کنار در ایران اتمی های برنامه علیه نت_استاکس_ویروس#

 قدرتمند و مهم چقدر کنید حساب خودتون دیگه. میکرده اقدام و داشته حضور ای آی سی و

 !هست

 یگان# و زیمنس# شرکت وَ نت_استکاس_ویروس# طراحی وضعیت اینجا تا

 .کردم عرض خدمتتون رو اسراییل_ارتش۲۹۷۷

 .چیه اعترافاتش وَ عزتی افشین دکتر به ربطش اما

 بازرگانی امور مسئول عزتی افشین دکتر کردم عرض قبلی های قسمت در که طوری همون

 مانساز نیاز دمور موارد و قطعه واردات برای ها شرکت بعضی با که بود کشور اتمی سازمان

 .بست می قرارداد

 و اآمریک توسط ایران اتمی اطالعات دریافت وَ  حمله برای نت_استاکس_ویروس# که زمانی

 وارد وینح به و قطعات این که میگیرند تصمیم ها آمریکایی میشه، ساخته و طراحی اسراییل

 .کنند ایران

 زا که»....«  دکتر آقای که شتدا وجود عمان در زبان فارسی ایرانی تلویزیونی شبکه یک

 عضیب ورود اجازه عنوان هیچ به آمریکا. میکردند فعالیت کشور اون در هستند هم بنده دوستان

 دکتر به و میرن عمان به آمریکا اطالعاتی سرویس عوامل اما نمیداد، ایران خاک به رو اقالم

 داره یازن کشورتون وقت یه اگر میگن بود تلویزیونی شبکه اون رییس که دوستشون و»....« 

 تید،هس تاییدمون مورد و داریم اطمینان چندنفر شما به چون ما کنه، وارد رو قطعاتی سری یک

 !!!!!یخوادم چی کشورتون بگید ما به و باشید داشته و دالل نقش وسط این میدیم اجازه بهتون



 اجازه کرده، تحریم و ایران اآمریک گفتند و رفتند فرو فکر به ما دوستان این.. بود عجیب خیلی

 کنه، وارد رو چیزی بخواد کشورتون اگر میگه ما به میاد بعد کنند، وارد سوزن و نخ یه نمیده

 در...! و ارهند ربطی ما به گفتند دوستان این!! هستید ما تایید مورد چون. میتونه شماها طریق از

 !کشیدند کنار و خودشون واقع

 با یرانا اتمی سازمان اینکه اونم! کرد استفاده فرصت یک از شته،برگ خالی دست دید آمریکا

 اتقطع سری یه کردن وارد برای میبنده قرارداد داشت وجود ایران در که هایی شرکت از یکی

 .کامپیوتری تجهیزات و

 شروع از برگردید نشدید، متوجه رو موضوع اینجای تا اگر میکنم تاکید. بخونید دقت با لطفا

 وجهمت و بود سوالی اگر تا کنید مطالعه دیگه یکبار... و ۲۹۷۷ و نت استاکس درمورد متوضیحات

 !بپرسید ما از نشدید

 وردم قطعات دلیل، همین به بوده، تحریم ای هسته بخصوص ها زمینهه هم در چون ایران کشور

 مسائل ینهم. کنه وارد مستقیم طور به نمیتونست همیشه میخواسته که رو هرچیزی یا نیازش

 اسطهو بدون یا واسطه با یا مستقیم طور به خارجی و داخلی های شرکت بعضی از شد باعث

 .میکرد قطعات خرید به اقدام کاری، مخفی و ها تحریم زدن دور با وَ

 یس،کِ مثل. کنه وارد کامپیوتری تجهیزات سری یه ایران اتمی سازمان شد قرار مرحله یک در

 ...و مانیتور

 شرکت کنه اقدام ایران از خارج از تجهیزات این کردن وارد برای شد قرار هک شرکتی

 .خدمتتون بدم رو کافی توضیحات هم ایرانی شرکت این درمورد بزارید. بود بهار_آتیه#

 ویلتح تا کرد ایران وارد رو مانیتورها این که بود هایی شرکت از یکی بهار_آتیه_شرکت#

 میشد؟ اداره کسانی چه توسط شرکت این اما ؛بده ایران اتمی سازمان

 های هزمینه هم در که میشده هدایت پیچیده و گسترده بسیار شبکه یک توسط شرکت این

 سیستم های پروژه و ها طرح کردن پیاده مسئول و داشته نفوذ...« و فرهنگی/ سیاسی/ اقتصادی»



 شبکه رانمدی تجمیع برای مانیساخت بگم بهتره یا شرکت این. بوده ایران در آمریکا اطالعاتی

 .نمازی# خاندان جز نبود کسی برای نفوذ،

 رانای در نفوذیه شبک بزرگترین از یکی خاندان این.. نمازی_خاندان#.. خوندید درست بله

 مجزا طور هب براتون سرفرصت یا بگم خاندان این از براتون اآلن باید نمیدونم. هستند و بودند

 .هستند کجا اآلن و هستند کی و ودندب کی اینا کنم تعریف

 انمخاطب. کنم تقدیم رو توضیحاتی کامپیوتری قطعات این درمورد همه از اول بگذارید اما

 قطعات و ها کِیس و مانیتورها کردم عرض باالتر در که همونطور والیت،_گاه_خیمه# محترم

 تا یشهم ایران وارد سزیمن# نام به خارجی شرکت یک از بهار آتیه شرکت توسط کامپیوتری

 .بگیره قرار ایران اتمی سازمان اختیار در

 شرکت اختیار در میشه، ایران وارد زیمنس_خارحی_شرکت# از مانیتورها اون تمام وقتی

 .بشه داده تحویل اتمی سازمان به تا میگره قرار بهار_آتیه#

 به آلوده ها، سیستم و قطعات این تمام که هست این اونم بدونید، باید که ای نکته اما

 .بوده نت_استکاس_ویروس#
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 قرار اتمی سازمان اختیار در وقتی قطعات این که کردم عرض و بدافزار این کاربرد باالتر در

 انسازم سرور روی میره مستقیم ورط به اطالعاتش تموم مدتی از بعد شد، نصب وً گرفت

 .آمریکا ای آی سی جاسوسی

 یکی در اه سیستم این اندازی راه از بعد چندوقت متاسفانه که کنم اشاره هم نکته این به باید

 زا توجهی قبال تعداد ای هسته های بخش از یکی در ایران، کشورمون ای هسته های سایت از

 انفجار درمورد نمیخوام من. میگره شکل ای گسترده زیسو آتش و میشن منفجر سانتریفیوژها



 تهس خطرناک چقدر میدونید قطعا کنم عرض میخوام فقط بزنم، حرفی اتمی های سازمان در

 .میکنه تهیدید رو کشور یک و

 خدای طفل به ای، هسته سایت اون از بخشی دیدن آسیب وَ سانتریفیوژ، تعدادی انفجار از پس

 چه رد ریشه اتفاق این که میشن تلخ حادثه این سرمنشاء متوجه ما اتمی متخصصان متعال

 شده دوار قطعات همون دقیقا مشکل.. بیاد پیش مشکل این شد باعث چیزی چه و داره قسمتی

 .بود

 از یکی که نمازی_پری# خانوم میده، رخ انفجار این که زمانی متاسفانه

 ایران از خارج به بالفاصله اتمی، سازمان با داد قرار طرف وَ بوده بهار_آتیه_شرکت_مدیران#

 .هستند ملی امنیت علیه اقدامات مشغول و هست ایران از خارج در همچنان وَ میکنه فرار

 ترینبرجسته بعنوان که اصلی های چهره از یکی که بگم باید نمازی_خاندان# درمورد

 دستگیر ام امنیتی و العاتیاط دستگاه توسط پیش مدتی و شده معرفی ایران_در_نفوذ_عناصر#

 .هست نمازی_سیامک# نام به هست جوانی شد قطعی هم محکومیتش و شد

 .شدند محکوم حبس سال ده به کدوم هر که نمازی_باقر# نام به داره پدری نمازی_سیامک#

 ؛دندش شناخته ایران_در_نفوذ_و_جاسوسی_های_مهره_شاه# از یکی عنوان به پسر و پدر این

 بندازه لُنگ هشبک این پیش باید رضاییان جیسون نظرم به که! رضاییان_جیسون# حسط در یعنی

 .کرد خواهم عرض ادامه در و دلیلش. نمیاد حساب به عددی و

 و نمازی_باقر_محمد# زندگی رَوَندِ بررسی که کنم عرض باید خاندان این پیشینه درمورد

 اییآشن تا میکنه کمک والیت_هگا_خیمه# محترم مخاطبان شما به نمازی،_سیامک# پسرش

 رد نفوذ برای نهاد مردم هایسازمان پوشش در جاسوسی هایسرویس عملکرد نحوه با بهتری

 رد دشمن اقدامات برخی نمازی،_خاندان# زندگی بررسی با همین برای. باشید داشته ایران

 .میکنیم بررسی رو ایران داخل در نفوذ پروژه

 .قبل سال ۱ یعنی ؛۴۱۲۱ سال به برگردیم



 زمان امام گمنام و اطالعاتی افسران توسط مهم بسیار خبر یک ۴۱۲۱ سال های ماه از یکی در

 .بود مهم بسیار خبر.. شد منتشر ایران اطالعاتی های سیستم از یکی در اهلل عجل

. یرانا کشور در نفوذ و جاسوسی هایسرشبکه از دوتن نمازی باقر محمد و سیامک دستگیری

 نیسنگی های هجمه و روانی عملیات و فشارها که بود مهم حدی به اطالعاتی دستگاه قداما این

 راه هاغربی سمت از نفر دو این آزادی برای ما، قضاییه قوه و اطالعاتی سیستم و ایران علیه

 .خورد کلید و افتاد

 شده؟ جاسوسی شبکه این جذب چطوری و کیه نمازی باقر محمد اما

 .بخونید حوصله با لطفا عزیز، دوستان

 کنار از ساده.. بخونید خوب لطفا.. اومد دنیا به اشرف نجف در ۴۱۴۲ سال در نمازی محمدباقر

 خانوادش بود ماهش ۱ که زمانی «نمازی سیامک پدر» نمازی محمدباقر.. نگذرید مطالب این

 ائمد میان ایران به اینکه از بعد. میکنن ترک ایران خاک مقصد به رو عراق در واقع نجف شهر

 .اومدن می و میرفتن همینطوری. هند و ایران بین هم اون.. بودند سفر در

 .بخونید خوب پس. کنیم بررسی رو شبکه ریشه میخوام

 به معروف شیرازی_نمازی_جواد_محمد_مال# نمازی،_باقر# پدری جد

 به و میکنه مهاجرت عراق به که بوده سالش ۱۷ محمد مال. هست اصفهانی_الشریعه_شیخ#

 اجتهاد درجه به تا میخونه درس اونقدر. پردازهمی نجف علمیه حوزه در دینی علوم تحصیل

 شیراز_هاینمازی_خاندان# هست، موجود خاندان این از که اسنادی و سوابق اساس بر. میرسه

 دانخان این افراد از بعضی که طوری به.. بودند شیراز دار سرمایه و متمول هایخانواده جزء

 .میکردن فعالیت تریاک_تجارت# زمینه در ۴۲ قرن در

 نام به شخصی خانواده، این اعضای از که شده ذکر اسناد برخی در حتی

 .بوده روشنایی_فراماسونری_لژ_عضو_نمازی_محمد#



 نمازی_مهدی# مثل افرادی. هست خاندان این درمورد که مطلب اصل سر بریم کم کم! خب

 پدر که نمازی_پری# عموی» نمازی_باقر_محمد# خود و نوین ایران حزب عضو

 .داشتند مهمی هایمسئولیت پهلوی رژیم در «میشه نمازی_سیامک#

 نجف در شمسی هجری ۴۹۲۱ سال در نمازی_باقر_محمد# پدر نمازی محسن االسالمحجت

. میره دنیا از میرفتن هندوستان به زیاد که زمانی همون در ۴۱۱۱ سال در و شده متولد اشرف

 دروس تحصیل به زیادی عالقه و بوده آخوند هم نمازی محسن یعنی نمازی محمدباقر پدرِ

 .برسه اجتهاد درجه به جوانی دوران در شد موفق حتی. داشت دینی
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 کلکته رادیو فارسی و عربی بخش مدیر و میره هند کلکته به اینکه از بعد نمازی محسن شیخ

 نمحس: که هست این میگه پدرش درباره جاسوس_نمازی_باقر_محمد# خود که اونطور میشه،

 تا و داشه برعهده را کلکته دانشگاه اسالمی مطالعات کرسی مسئولیت دوران، همان در نمازی

 .موند باقی مسئولیت این در عمر آخر

 اما ؛.بود اجدادش و پدربزرگ و نمازی محمدباقر پدرِ از ای ریشه و رگ تصرمخ این خب

 ..بگم براتون اینم درمورد بگذارید چی؟؟ نمازی باقر محمد خودِ

. ندگذرو انگلیسی هایدانشگاه و خصوصی مدارس در را تحصیالتش دوران نمازی باقر محمد

 انهندوست در کلکته انگلیسی رسهمد همون در هم رو متوسطه دوران تا ابتدایی تحصیالت

 .کنید دقت شخص این رشد و تربیت نوع به لطفا. گذرونده

 در وذنف شبکه پیر پدر بگم هست بهتر یا ایران در نفوذ مهره شاه محمدباقرنمازی# شخص

 :بود گفته داشت ازدستگیری پس بازجویی در که اعترافاتی در ایران،



 اب کودکی همون از. گذشت کونل جوزف سنت مدرسه رد من ابتدایی تحصیالت دوران اولین

 .شدم آشنا انگلیسی زبان

 بعد و گذرونده خاویر سنت دانشگاه در اقتصاد علوم رشته در را کارشناسی دوره نمازی باقر

 به ولمشغ بودجه و برنامه سازمان اقتصادی دفتر در میگیره، رو کارشناسیش مدرک اینکه از

 .میشه کار

 ؛پردازمب حاشیه به زیاد نمیخوام چون.. نمیدم توضیحی نمازی باقر تحصیل نحوه و زمان درمورد

 .کنم عرض رو نکاتی میخوام پهلوی رژیم در مهمش های سِمت درمورد اما

 به یفرد طریق از نمازی. میشه کار به مشغول انگلیسی_کیهان# در رو مدتی نمازی محمدباقر

 سازمان اقتصادی دفتر در ۴۱۱۲ سال در و میشه عرفیم برنامه سازمان به پورآذر_آذر# نام

 .شهمی بهداری وزارت بودجه برنامه دفتر رییس بعد چندوقت اما ؛شد کار به مشغول برنامه

 از یکی به تبدیل پهلوی رژیم دیروز منتقد بودجه، و برنامه سازمان در نمازی استخدام با

 نشان ۲۱ سال در رژیم، به فراوان خدمات لدلی به که طوری به. میشه پهلوی رژیم خدمتگزاران

 !!!میکنه دریافت را همایونی ۱ درجه

 چهار ،۲۰ سال تا ۲۱ سال از حتی کرد، طی رو مختلفی هایمسئولیت نمازی باقر محمد

 ودندب عبارت هامسئولیت این. شد دارعهده پهلوی محمدرضا مستقیم حکم با رو مهم مسئولیت

 :از

 دمع و محلی هایسازمان امور معاون/ بلوچستان و سیستان دانشگاه یامنا هیئت در عضویت

 .کشور وزارت شهری عمران و محلی امور معاونت/ خوزستان استاندار/ کشور وزارت تمرکز

 طباییطبا السادات افتخار". هست همسرش نمازی باقر محمد با مرتبط افراد مهمترین از یکی

 دانشگاه ممتاز دانشجویان از شناسن،می "نمازی افی" منا با اونو نمازی خاندان که "زواره

 مازین افی. بود کرده دریافت شاه از رو ای ویژه نشانی دلیل همین به که بود ۲۱ سال در تهران

 وَ  (شده دستگیره ایران در جاسوسی جرم به) سیامک# فرزندش، دو همراه به انقالب خالل در

 .کرد فرار ایران از بابک،



 زا بلوچستان و سیستان مرز از غیرقانونی طور به خودش ادعای طبق هم نمازی_باقر_محمد#

 پیش اآمریک میره همونجا از سپس میره، پاکستان به ایران از خروج از بعد و میشه خارج کشور

 تادهف دهه ابتدای در اما شهمی ساکن کشور این در آمریکا تابعیت قبول با و خودشه خانواد

 !!!میگرده بر کشور به دوباره ایران علیه نرم جنگ آغازه بهبوه در «نجانیرفس هاشمی زمان»

 ..دارم کار بعدش به اینجا از به من

 ...نمازی_سیامک# یعنی نمازی_باقر_محمد# فرزندِ اما

 عنوان تحت رسمی صورت به و ماه ۴۲ مدت به ۹۷۴۹ تا ۹۷۴۷ هایسال بین نمازی_سیامک#

 رایب موجود، اسناد طبق و داشته همکاری سایپ_موسسه# با یانهخاورم مشورتی کمیته عضو

 بازداشت ایران در اکنون هم که سیامک. است کرده دریافت حقوق دالر هزار ۴۲ مدت این

 علمی ارگان نوعی به که( NDU) آمریکا ملی دفاع دانشگاه با آمریکا در اقامتش دوران در هست،

 رمانهمح جلسات در و داشته همکاری میشه، محسوب( کاآمری دفاع وزارت) پنتاگون اطالعاتی و

 شرکت رو آدمی همچین محرمانه جلسات اون در باید چرا نظرتون به. داشته شرکت نهاد این

 با حتی نمازی_سیامک# داشته؟ همکاری چه میدادند؟

 همکاری هست، آویوتل# در اون مقر که( INSS) اسرائیل_ملی_امنیت_مطالعات_موسسه#

 .داشته

 نمازی_سیامک# کرده، پیدا دست اون به ایران امنیتی سیستم و هست موجود که اسنادی طبق

 اون در ایران، جمهوری ریاست انتخابات از قبل ماه دو تنها و ۲۹ فروردین ۹۹ در ایجلسه در

 .پرداخته اسالمی جمهوری در تغییرات میزان بررسی به و کرده شرکت موسسه

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط دهاستفا و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 

 [۹۱.۴۷.۴۲ ۹۱:۴۲] 

. 

http://eitaa.com/kheymegahevelayat


 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 سه_و_جاهپن_و_دویست_قسمت#

 یکنزد با بگویم است بهتر یا ایران حاکمیت ارکان های مهره بین در نفوذ با نمازی خاندان

 روعش رو بهتر زندگی کمتر فرزند پروژه ایران اسالمی جمهوری اول تراز مسئولین به شدن

 آمریکا یاطالعات سیستم به آمریکایی های تئوریسین شده ارائه های برنامه از پروژه این وَ کردند

 لیعا مسئولین دهان از باید کالم این و میکردند پیاده ایران در و اون باید ها نمازی که بوده

 برانج خسارت ایران وَ ! شد متاسفانه که! میشد منعکس رسمی های تریبون از وَ ایرانی رتبه

 .دید ناپذیری

 یعموم های مکان یا پارک به خانوادم همراه به و بودم کودک که زمانی هست خاطرم بنده حتی

 مربوطه دهاینها بعضی توسط بهتر_زندگی_کمتر_فرزند# شعار میرفتیم تفریح و بازی برای

 .بود شده نوشته عمومی تابلوهای روی... و شهرداری مثل

 جبران خسارت ایران عزیزمون کشور شد باعث هفتاد دهه در ناخوشایند طرح وَ اقدام این

 !ببینه رو ناپذیری

. بود هخانواد تنظیم نظیر اقداماتی بهانه به و پوشش در جمعیت رشد کاهش استهایسی اجرای

 به که گذاشت نامطلوب اثر کشور پیشرفت و رشد بر ای اندازه به غلط سیاستهای این اجرای

 قبل الچندس که استانی سفر در «انقالب رهبر» ایران بزرگ اهلل آیت حتی. رسید هشدار مرحله

 فروتنی و تواضع با همچنین و گذشته مسئوالن از گالیه ضمن داشتند، مالیش خراسان استان به

 هبند کردیم، ما خود که خطاهائی از یکی: که داشتند اظهار و دونستن مقصر هم رو خودشون

 اواسط از نسل «کردن تعیین مرز و حد» تحدید یمسئله این سهیمم، خطا این در هم خودم

 شد، اتخاذ نسل تحدید سیاست که اوِّلی از البته. میشد فمتوق باید طرف این به ۰۷ یدهه

 این نکردیم؛ متوقف را این. میشد متوقف باید ۰۷ یدهه اواسط از لیکن بود، الزم بود، خوب

 .بود اشتباه



. سهیمم اشتباه این در هم حقیر یبنده خود سهیمند، اشتباه این در کشور مسئولین کردم؛ عرض

 پیر شورک برویم پیش ما اگر کنونی روند این با. ببخشد ما بر باید یختار و متعال خدای را این

 .شد خواهد

 جاسوسی سازمان) آمریکا اطالعات مرکزی سازمان اطالعات و آمار واحد زمینه این در حتی

 ۹۷۷۲ سال در رو ایران جمعیت رشد بود، کرده منتشر قبل سال چند که آماری آخرین در( سیا

 ایران جمعیت گزارش، اون اساس بر که بود زده تخمین درصد ۲۱/۷ نییع درصد یک از کمتر

 گزارش، اون اساس بر. میرسید نفر ۲۱۷ و هزار ۴۰ و میلیون ۱۲ به ۹۷۷۲ سال ژوئن ماه پایان تا

 نرخ و میشد درصد ۲۱/۷ معادل و درصد یک از کمتر ،۹۷۷۲ سال در ایران جمعیت رشد نرخ

 ..پایینتربود خاورمیانه شورهایک سایر به نسبت ایران جمعیت رشد

 و امنیتی بخصوص وَ اقتصادی، بحران با آینده سال ده تا کنه، پیدا ادامه روند این چنانچه

 .باشیم مهاجر همسایگان محتاج کشور، اقتصاد اداره برای باید و میشیم مواجه فرهنگی

 !کرده ارچیک ببینید اما میلیون، ۲ یعنی ؛داره جمعیت ایران دهم یک اسراییل

 دارا رو جهان در ناباروری درمان خدمات ارائه سرانه بیشترین اسرائیل# کُش کودک رژیم

 ۱۲ باالی زنان برای و هست رایگان کامالً اشغالی های سرزمین در ناباروری_درمان#. هست

 .هست ارائه قابل هم سال

 میلیون ده صدو» دالر ۴۴۷،۷۷۷،۷۷۷ از بیش ۹۷۴۴ سال در فقط رژیم این اما نشه باورتون شاید

 نوزادان کل درصد ۱ از بیش ۹۷۴۹ سال در و کرده هزینه زوجین ناباروری درمان برای «دالر

 میشه؟ باورتون. شدند متولد ناباروری درمان هایتکنیک از رژیم این

 یکارچ ایران در جمعیت کاهش طرح این برای نمازی_باقر_محمد# که میگم جلوتر بهتون حاال

 .کردند

 .برجام« ۴+۲» ای هسته مذاکرات به بزنم هم گریزی قبلش بگذارید البته



 تحویل ،گذاشت ایران با مذاکره برای آمریکا که هایی شرط پیش از یکی اما نشه، باورتون شاید

 سرشپ ایضا و نمازی_باقر# یعنی ایران در نفوذ بزرگ شبکه پیر ژنرال و رضاییان جیسون

 .بود نمازی_سیامک#

 یشپ هاگروگان امور در آمریکا جمهوررئیس ویژه نماینده «براین او رابرت»راستا، این در حتی

 نامه این در و شد نمازی باقر آزادی خواستار ایران مقامات به ای نامه در مذاکرات، شروع از

 .«ودشمی ایران با کنسولی مذاکرات وارد آمریکا کند، آزاد را نمازی باقر ایران اگر: »بود نوشته

 خودش به رو مرزی برون و مرزی درون تحلیلگران و هارسانه توجه شد باعث که چیزی اون

 .بود آمریکا دولت برای پیر ژنرال این اهمیت کنه، جلب

 رد نسل کاهش و جمعیت کنترل اهمیت اینکه اونم. بود واضح خیلی اون جواب که موضوعی

 اریانتح های پیگیری به دست که بود خواهد و هست و بود مهم انقدر هاآمریکایی برای ایران

 !بیاره در ایران چنگ از زودتر هرچه رو نمازی_باقر# کرد تالش و زد وار

 امکسی پسرش و نمازی باقر! کنید توجه بهش رو کنم عرض میخوام ادامه در که موضوعی این

 .بودند کشورمون علیه جمعیتی جنگ در متحد ملل جمعیت صندوق سرباز نمازی
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 و یاز_ضدبارداری_های_قرص# داللیِ مورد، یک در تنها که طوری به

 صدر در متمادی هایسال برای هاقرص این داشتند؛ برعهده را یاسمین_بارداری_ضد_قرص#

 ماده حاوی که حالی در و داشت قرار کشور اریضدبارد هایقرص ترینپرفروش لیست

 .کنهمی برابر چند را مغزی سکته احتمال هستند، «دروسپیرنون#» نام به خطرناکی

 و نظامی هایعملیات مرکز» ذیل المللبین جمعیت صندوق آمریکا،_ملی_امنیت_دکترین#

 دامنه و عمق افزایش بحبوحه در. کنهمی فعالیت پنتاگون مدیریت تحت و «آمریکا غیرنظامی



 مدت طوالنی اغمای و سرنوشت کشورمون، علیه سیاسی و اقتصادی هایعرصه در هاتحریم

 .نیست کشور مسئوالن توجه مورد چندان جمعیتی جنگ جبهه برجام،

 دادم شرح رو دشمن های پروژه استوری قالب در بارها والیت_گاه_خیمه_اینستاگرام# در بنده

. تاس بهانه اطالعاتی های جنگ است، بهانه داعش انداختن راه هست، انهبه ای هسته گفتم و

 و ونخودش جامعه زنان تا کردند خرج دالر تریلیون_تیریلیون غربی کشورهای و آمریکا چون

 تا... و باشند فساد در غرق دائم کنند، غیرت بی هم مردهارو خیابونا، توی بکشونن

 باشند،ن متوجه هوس در غرق مردم و کنند کشی لشکر میخوان که هرجایی به سیاستمدارانشون

 چیکار نددار ببینید غرب در برید بیاید حاال. میکنند غلطی چه دارند شون جامعه سیاسیون که

 !میکنن

 داخل برگردونن مجددا رو ها زن تا میکنند خرج دالر ها میلیون دارند غربی ورشکسته سیاسیون

 .باشند فساد از دور و برسن هاشون وادهخان به تا ها مهدکودک یا ها خونه

 :بود نوشته خود گزارش در سفید کاخ جاسوسان و مشاورین از یکی حتی

 و توری چادر. کنیم تبدیل گلدار و توری چادر به را ایرانی زن مشکی چادر شدیم موفق ما

 خیلی و نگت گین،رن مانتوهای به را بلند های مانتو! کنیم تبدیل مانتو به را مسلمان زنان گلدار

 ماننامحر با اینکه از آنان. است مانده روسری یک فقط مسلمان زن یک حجاب از اکنون .کوتاه

 ارتباط محرمنا با نتوانند محیطی در که اند شرمنده این از! نیستند شرمنده باشند، داشته ارتباط

 از زیچی بگیریم، انیایر های خانم از هم را روسری این بتوانیم ما اگر. کنند برقرار مستقیم

 !!ماند نخواهد باقی ایران در انقالب و اسالم

 .هستید شماها همه از اول دشمن آماج که بدونید محترم، های خانوم

. تهس بهانه ای هسته و نفتی جنگ که دادم هشدار بارها والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 مفکرانه به امریکا سابق ملی امنیت رمشاو و کارکهنه سیاستمدار برژینسکی# زمینه همین در

 اجتناب رانای ایهسته تأسیسات علیه دستانهپیش حمله به فکرکردن از: »کنهمی توصیه خودش

 ید،ده انجام را مدتیطوالنی بازی همه از باالتر و کنید حفظ را تهران با هاوگوگفت و کنید

 .«نیست کنونی رژیم فعن به ایران در نسل تغییر و جمعیتی هایآمار زمان چون



 مریکاآ برای حد چه تا اون تغییرات و کشورمون در جمعیتی الگوی که میده نشان اظهارنظر این

 :کنم عرض نکته یک فقط. میشه رصد دقیق چقدر و هست مهم

 نون حتی اه فرقه بعضی... و بلوچستان و سیستان در شما گوش بیخ امیرالموئمنین، شیعیان

 رباو اما نیستند برحق اینکه علیرغم! میارن بچه تا شش الی ۲ زنی هر از ماا بخورند، ندارند

. هست گوشتون بیخ خطر عزیز، شیعیان بگم خواستم فقط! هست رسان روزی خدا دارند

 !همین. هست بهانه هم معیشتی مشکالت

 ور مهمی اطالعات بهتون من بگذارید. نکنید عجله لطفا والیت_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 به! داره دوجو چیزی چه نظامی و اطالعاتی و امنیتی اتفاقات تمامه پرد پشت در بدونید تا بدم

 .میرسیم متهمین اعترافات به ما موقع

 آرایش ایلحظه حتی خودشون، ملی امنیت دکترین هایراهبرد رساندن ثمر به برای ها آمریکایی

 به ایمهره اگر اونم گذرند؛نمی ایمهره یچه از راه این در و زنندنمی هم به رو شونجنگی

 ایاالت عالقه مورد هایزمینه در دستگیری از قبل تا ۲۷ دهه از که نمازی_باقر# کارآمدی

 الیتفع اسالمی جمهوری دولت گوش بیخ حتی ایدوره در و داشته تحرک کشورمون در متحده

 و جمعیت اجالس و ۴۱۰۱ سال به نمازی_باقر# هایفعالیت از توجهی قابل بخش. کردهمی

 اون عازم که ایران از نادان و احمق مسئولین برخی اون در که سالی. گردهبرمی قاهره توسعه

 !!!برسونن صفر به رو کشور جمعیت رشد که دادند تعهد بودند اجالس

 شد تمدید پایدار توسعه قطعنامه قالب در اون از بعد و داشت وجود ۹۷۴۱ سال تا تعهد این

 .سی_بیست_سند#! ۹۷۱۷_بار_خفت_سند# به شد منجر قطعنامه اون ته که

 و زنان هب مثال ؛.بود باری و بند بی ترویج میکرد، کار اون روی شبکه این که بعدی پروژه اما

 تا پوشندب میکرد تعیین نفوذی شبکه این که رو سال رنگ و مانتو فالن تا میدادند پول دختران

 ۴۷ رو طوالنی نسبتا وَ  خاص مسیر یک عمومی، معابر و ها نشگاهدا جلوی و ها خیابون در

 .ببینن اونارو همه تا بیان و برن مرتبه

 .شدند دستگیر افراد اون و خورد شکست هم طرح این



 [۹۱.۴۷.۴۲ ۹۱:۴۲] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 پنج_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 نمازی_باقر# آزادی برای که میدم هشدار کشور این و مردم این دشمنان به جا همین از فقط

 .تاس مذاکره قابل غیر و ممکن قبال غیر ها نمازی آزادی چون. نکنند تالش نمازی_سیامک# و

 نای درمورد رو نکته آخرین. گفتم براتون دریارو از ای قطره من که نمازی خاندان از این خب

 وهرش که بگم اینم. کرد فرار ای هسته های سات از یکی در انفجار از پس نمازی پری. بگم ها

 به ۲۲ سال در ایران علیه مخملی کودتای با همزمان پور_خواجه_بیژن# یعنی نمازی_پری#

 شخص این فدا روحی مهدی حضرت آقاجانمان گمنام اطالعاتی افسران اما برمیگرده، کشور

 شد دادگاه وارد زندانی لباس با ۲۲ الس در اغتشاش عناصر دادگاه در حتی. میکنند دستگیر رو

 .نشست متهمان دیگر کنار در و

 تونسته اشتهد کشور مسئولین و قضایی عناصر بین در که ارتباطی و نفوذ دلیل به متاسفانه اما

 !!!کنه فرار ایران از و نره زندان به

 هب رسیدگی ایبر که نمازی محمدباقر ایران، در نمازی سیامک بازداشت از پس ۴۱۲۱ سال در

 نفوذ بکهش مهم هایمهره از یکی ترتیب این به. میشه دستگیر بود اومده ایران به پسرش پرونده

 .افته می اسالمی جمهوری اطالعاتی دستگاه تور به ایران در

 نفوذ یسازپیاده برای ایران در نمازی خانواده توسط گرفته صورت اقدامات از بخشی تنها این،

 .هست کشور، از جاسوسی حوزه در سازیشبکه و

 البته .شده تعیین حبس سال ده هرکدوم برای.. هستند بازداشت در االن فرزندش و نمازی باقر

 سن هولتک دلیل به و نیست زندان در جسمانی بد وضعیت دلیل به نمازی_باقر# که بگم اینم

 زیر امن های خانه در زندان از خارج در ایران قضایی و امنیتی سیستم نظر و پزشک نظر طبق



 اعتراف کرده که هایی غلط به هم راست و چپ و میشه داری نگه زمان امام گمنام سربازان نظر

 .میکنه

 ...بگم رو جمله یک همین تا گفتم اینارو همه.. بیرون بیایم موضوع این از خب

 آتیه تکشر توسط نت استاکس ویروس به آلوده قطعات اون کردن وارد به عزتی افشین دکتر

 .کرد اعتراف هم نمازی پری با همکاری و بهار

 نمیتونست ونا البته. بازار بریم باهم تا همسرم دنبال برم بازجویی از بعد گرفتم تصمیم روز اون

 ردم،ک پارک ای مغازه یه جلوی و ماشین. نشستند ماشین داخل خواهرش با همین برای. بره راه

 یلیخ افشین و بود عزتی دکترافشین دختر تولد بش اون. فروشی عروسک یه داخل رفتم

 .دبو داده هدیه خرید قول دخترش به طرفی از. نداره حضور دخترش تولد در که بود ناراحت

 اون یدخر از بعد. خریدم رنگ قرمز بزرگ شاسخین خرس عروسک یه عزتی افشین دختر برای

 .ینماش عقب صندلی روی گذاشتم بردمش و بیرون اومدم شاسخین،

 و شاسخین رسیدیم، وقتی. دکترعزتی خونه سمت رفتیم مهدیس خواهرش و زهرا فاطمه با

 باز رود منم فهمید خانومش وقتی زدم، زنگ!! حاشیه پر عزتی دکتر خونه سمت رفتم گرفتم

 :گفتم.. میزنه نفس نفس داره دیدم... بیرون اومد فورا کرد

 !!ها پله روی بزارم رو هدیه این داخل، بیام لحظه یه هست اجازه+

 :پرسید ازم...میزد نفس نفس و داشت استرس که همونطور

 سلیمانی؟ آقای کجاست شوهرم_

 داخل؟ بیام هست اجازه بفرمایید اول.. کرد خواهم عرض بعدا+

 ایزیب دختر اون سمت رفتم.. نشسته ها پله روی دخترش دیدم شدم، خونه وارد کنار، رفت

 :گفتم بهش.. بود سنش سال ۱ از کمتر که کوچولو



 رستادهف بابات و عروسک این! هستم افشین بابا دوست من عموجون؟ خوبی خانوم، بِهتا سالم»

 ازم همین یبرا تولدت، به برسه نتونه و باشه شلوغ سرش کم یه شاید! تولدته کادوی گفته و

 .«بدم تحویلت بیارم رو خریده برات که کادویی خواسته

 الخوشح خیلی بود معلوم. گرفتم عکس یه ازش بعد پله، روی کنارش تمگذاش و عروسک

 باهاش سمتم، اومد بود بزرگتر دوسال شاید ازش و نداشت سنی کم هم آریا برادرش. شده

 .دادم هدیه خودکار یه بهش اما نبود تولدش اینکه علیرغم و کردم علیک سالم

 فقط گمب چیزی اینکه بدون خواستم... میکنه نگام داره عزتی افشین دکتر همسر دیدم برم اومدم

 ...گفت بهم داشتم انتظار که رو چیزی اما... کنم خداحافظی

 کجاست؟ من شوهر_

 :گفتم بودم پایین سرم که همینطور

 و مداد که ای شماره اون به کنید لطف فقط... خدمتتون بدم توضیحی نمیتونم من خانوم،+

 .نمیکنید دریافت جوابی چون.. نزنید زنگ انقدر هست من همکاران به مربوط

 ...بدونم که منه حق این محترم، آقای_

 فوری و شدم ماشین سوار..بیرون اومدم بستم درو کردم خداحافظی و بشه تموم حرفش نزاشتم

! بشه شب تا گشتیم خیابونا توی کمی مهدیس خواهرش و فاطمه با. شدم دور محل اون از

 اعدمس زیاد خانومم حال چون اما ایستادم، خوردن شام برای تورانرس یه جلوی شد شب وقتی

 و ذامونغ تایی سه خواهرش با ماشین داخل اومدم گرفتم و شام بشه، پیاده نمیتونست و نبود

 رسوندم و خواهرش و خانومم که بود شب ۴۷ حدود ساعت. خوردیم ماشین داخل همون

 .اداره برگشتم مجددا خودم اما خونه،

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی ونههرگ ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 حاج قلن و حمل به مربوط که ماشینی دیدم کنم، پارک و ماشینم خواستم اداره برگشتم وقتی

 .هست پارکینگ داخل میشه هادی

 خشب مدیر هادی حاج دفتر سمت به رفتم و شدم ساختمون وارد شدم رد اشیا کنترل گیت از

 یگهم دفترش مسئول دیدم اما باشم، داشته دیدار باهاش موضوعی یک برای تا ضدجاسوسی

 ...رفته میشه چندساعتی حاجی

 :دادم جواب. کاریم موبایل به زد زنگ کاظم حاج دیدم دفترم برمیگشتم داشتم

 .کنید امر.. آقا جانم! سالم! الو+

 .دارم کارت دفترمن بیا. دفترت نرو.. میبینمت دوربین از دارم_

 ای؟ اداره هنوز مگه شما+

 .منتظرتم بیا. بله_

 .چشم+

 :فتگ و کردیم علیکی سالم شدم وارد رفتم وقتی... کاظم حاج دفتر سمت رفتم برگشتم

 ؟ هادی دفتر سمت رفتی چی برای_

 افتاده؟ اتفاقی+

 بیفته؟ باید_

 شما؟ دفتر بیام گفتید بهم همین برای! بود منتظره غیر سوالتون آخه! نه+

 !بده جواب! نپرس سوال_

 :گفتم کردم مکث ای چندلحظه



 ادیه حاج ببینم میخواستم!! نداره گناهی بچه اون. هست عزتی دختر تولد امشب راستش+

 ساعتی یمن حداقل تا خودشه خون ببریم بگیریم و افشین حفاظت تیم تا سه دو با میدن اجازه

 باشه؟ دخترش کنار و مهمونا جلوی رو

 یتیامن اتهامش. بوده ایران اتمی سیستم در باال رده جاسوس یک اون پسر؟ برداشته تاب مخت_

 .هست

 !سوزه می دخترش برای دلم اما! میدونم+

 :گفت محکم خیلی سمتم، اومد شد بلند میزش پشت از حاجی

 .بفهم! حماقته امنیتی کار در دلسوزی_

 !نیاد پیش اتفاقی میدم قول اما میدم، حق شما به من+

 .نکن تقاضا من از رو چیزی چنین اصال. خیر_

 !نداره گناهی دخترش اما خوره، می هم به عزتی افشین از حالم من آقا، حاج+

 بهت بود اگر نکن شک بگی؟ و این که هادی دفتر رفتی... نکن بیهوده اصرار.. نمیشه. مخالفم_

 چرا هک میکنم تعجب هم تو از... میکردم شک عقلش به باید میداد اگر! نمیداد ای اجازه چنین

 دنش کشف درسته. هست خطرناک کار این. یمدار باگ میدونی که تو. کنی کارو این میخوای

 کردهن خدایی!!! میدن فراری و متهم ببرن بو اونا اما بشه، برخورد فعال باهاشون نیست قرار و

 .بخوریم خنک آب و بیفتیم زندان گوشه بریم تکمون تک باید بیفته، اتفاقی

 :گفتم

 هی عزتی دختر برای داشتم، هادی حاج با که هماهنگی طی امروز من راستش! واهلل بگم چی+

 .فرستاده پدرت و این گفتم خریدم هدیه

 .کن تموم. نده ادامه دیگه اما ؛بوده ارزشمند کارت... میکنه کفایت قدر همین_

 .چشم+

 .بری میتونی_



 انجامش که داشتم تموم نیمه کار یه و موندم اداره صبح ۴ ساعت تا من و گذشت شب اون

 کنار در عزتی افشین دختر از که رو عکسی اون بشم، خارج اداره از خواستم وقتی... دادم

 کرد تشکر ازم و شد خوشحال خیلی.. دادم نشون بهش بردم گرفتم و بود نشسته شاسخین

 :گفت

 بی و افانص بی انقدر ها امنیتی شما چرا گفتم بهت داشتی، ازم که بازجویی وسط ببخشید»

 واسش یبر بگیری، چیزی دخترم برای کنم تقاضا ازت هاینک بدون نمیکردم فکر! اید عاطفه

 .«بخری رو ای هدیه چنین

 ردموند به خیلی اعترافاتش وَ شد می بازجویی سخت بود اختیارمون در عزتی که مدتی طی

 سوسیجا سرویس اختیار در رو اتمی سازمان سری کلی به اسناد مرحله درچند متاسفانه.. خورد

 نعتص متخصصین از چندنفر زندگی محل آدرس و اسم طرفی از. بود داده قرار آمریکا کشور

 ماتاقدا و ها اون برای محافظ دادن قرار با تونستیم که بود داده ها اسراییلی به رو ای هسته

 .کنیم کشف مدتی از بعد هم رو ها اون ترور شبکه پیشگیرانه

 از اشت،د کشور ای هسته انرژی سازمان بازرگانی بخش در که مسئولیتی بخاطر عزتی دکتر

 همون به. بود ماجرا اون پای یک خودش چون.. بود خبر با ها تحریم زدن دور های شیوه تموم

 کار ایران برای که خارجی عوامل و ایران از خارج در ایرانی مظلوم جوانان از بعضی علت

 دور اب اشکییو رو الزم قطعات تا بستن می داد قرار خارجی های شرکت بعضی با و میکردند

 خطر در ما عوامل میشد باعث کارش همین و میداد، لو کنند، کشور وارد ها آمریکایی زدن

 .بگیرند قرار دستگیری

 میکرد سعی اینکه یا میداد، لو رو ای هسته های تحریم زدن دور برای ایران عوامل یا عزتی

 زینهه هم باشه، داشته ما ای هسته صنعت برای مالی هزینه هم تا کنه کشور وارد خراب قطعات

 !شد گرفته جلوشون خداروشکر که جانی

 غلط به که طوری. میکردیم بازجویی چندساعت روز شبانه هر در عزتی افشین از روز ۹۷

 جهشکن تحت شدیدا و خوابید نمی اصال که دادیم می دارویی روز چند هر... بود افتاده کردن



 در خودش برای... خوابید می ساعت پنج الی ساعت سه روز، ۹ هر دارو اون با. بود روانی

 !!بود شده سلیمانی عاکف پا یه نخوابیدن

 اتاق داخل وزر یه. بودم کرده اطالعاتیش تخلیه و بود گذشته عزتی افشین دستگیری از ماه یک

 :گفتم بهش میخوردم، ناهار عزتی افشین دکتر با داشتم و بودم بازجویی

 برگردوندن؟ ما به تورو ها آمریکایی چرا دونی می+

 !نه_
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 :گفتم عزتی افشین دکتر به

 ملعوا با ارتباطت کثیفت، روابط وَ فعالیتت، وَ تو کارهای لحظه به لحظه از ما اینکه+

 های رنامهب سری کلی به اطالعات دادن و توسلی سترنن با ارتباطت دشمن، امنیتی سرویسهای

 وت کردیم اعالم شده طراحی قبل از سناریوی یک در اما بودیم، خبر با ها اون به ایران اتمی

 رقرا الملل بینه جامع در عمومی افکار فشار تحت حدودی تا آمریکا همین برای. دزدیدن رو

 !بود بیخیال همیشه طبق و نبود مهم براش خب اما گرفت،

 وندردش به اطالعاتت و بودی شده ارزش بی براشون دیگه تو که بود این مهمترش دلیل اما

 کشورها اون از میزدن دور رو ها تحریم و بودن ما عامل که کسانی تموم طرفی از. خورد نمی

 نند،ک ردستگی اونارو نمیتونن و خوردن بسته در به دیدن ها آمریکایی و کردیم خارجشون فورا

 ریفح امنیتی های سرویس مشترک میز مسئولین. شدی سوخته مهره یه براشون همین برای

 لیلد همین به شدی، ربوده تو میکنه فکر واقعا ایران اطالعاتی سرویس بود این تصورشون

 ردیک منتشر خودت از که هایی فایل اون در تو. کنن دیپورتت نیومده در گندش تا گفتند

 که اآمریک اومدم خودم پای با من گفتی و زدی ها آمریکایی دستور به رو متناقضی های حرف



 فیلم هتهی سناریوی این با. بگیرن جانب به حقه چهر خواستند ها اون وَ شد ما نفع به هم همین

 .میدیم کشورش تحویل ما اما اومده، این بگن و کنند بازی و خوب پلیس نقش خواستند

 :گفت

 چی؟ یعنی_

 :گفتم

 رستد اطالعات بهشون چندبار فقط تو ضمنا،! بودی سوخته مهره یک فقط تو اینکه یعنی+

 تموم هستی، جاسوس فهمیدیم که شبی اون از اما !بود خسارت ما برای همون خب که دادی

 طراحش کردی که هم تصادفی. بودن سوخته و دروغ میداد بهت اتمی سازمان که اطالعاتی

 یروزیپ احساس آمریکا سرویس تا اونجا بمونی چندروز و آمریکا رکشو بری اینکه.. بودم من

 یاطالعات جنگ این در آمریکاییت ارباب هم شما، هم عزتی، افشین آقای. بود من کار هم کنه

 اآمریک هست قرار که حاال بود این شما جاسوسی شدن محرز از پس ما هدف. خوردید شکست

. بدیم ازیب رو آمریکا اینکه هم و گردونیم برت تورو هم سرفرصت تا ببره، بزاریم ببره، تورو

 !بخور و غذات هم حاال. مات و کیش یعنی این

 .زد خشکش عزتی افشین

 عزتی افشین اتاق داخل و روز اون بازجویی گزارش نشستم و کردم رها کاره نیمه و غذام

 .نوشتم

 قوه و تکلیفش تا دادسرا یمکن ارسال و پروندش بود قرار و بود شده تموم بازجویی تقریبا

 .کنه مشخص قضاییه

 :خطم روی اومد عاصف

 ...آقاعاکف_

 ...جانم+

 ..میخوره زنگ داره شخصیتون تلفن_



 انوممخ خواهر شماره دیدم... گرفتم و تلفنم بعدش بستم درو بیرون رفتم بازجویی اتاق از

 :دادم جواب... هست مهدیس

 .مهدیس سالم.. الو+

 !محسن قاآ... الو_

 میکنی؟ گریه چرا+

 ...فاطمه_

 درست داری؟؟ و من صدای! مهدیس چی؟؟ فاطمه.. میگی چی ببینم باش آروم نکن، گریه+

 افتاده؟ اتفاقی فاطمه برای! میگی چی ببینم بزن حرف

 :گفت.. گرفت رو گوشی اومد خانومی یه... بزنه حرف نمیتونست گریه شدت از مهدیس

 روبروییتون؟ واحد همسایه.. هستم نقوی آقای خانومِ.. خوبید.. سالم نیسلیما آقای الو،_

 :گفتم... گرفتم استرس

 میکرد؟ گریه خانومم خواهر چرا خبره؟ چه جا اون شده؟؟ چیزی ببخشید+

. یادب اورژانس زدیم زنگ ما شده، بد حالشون همسرتون.. نکنید هول خدا تورو سلیمانی آقای_

 ..برسونید و خودتون هم شما بگم خواستم فقط

 چیزی» گفت اومد سرم پشت عاصف. بیرون رفتم اتاق از چطوری نفهمیدم گفت اینطور وقتی

 الفاصلهب. شدم خارج اداره از و گرفتم و ماشین سوییچ دفترم رفتم فورا و نکردم توجهی «شده؟

 دقیقه ۴۲ عرض در رو ای دقیقه ۱۷ مسیر و رفتم طرفه یه خیابونارو تموم.. خونه سمت رفتم

 درب جلوی آمبوالنس دیدم رسیدم وقتی. شخصیم منزل به برسونم و خودم تا کردم طی

 .هست آپارتمان

 سورآسان منتظر دیگه. داخل رفتم شدم پیاده گذاشتم روشن کوچه وسط همون و ماشین فورا

 !میرفتم و میپریدم یکی تا۹ رو ها پله تموم و نموندم



 و داداشم با ش بچه و حسنا خواهرم نشسته، زمین روی مادرم یدمد واحدمون دم رسیدم وقتی

. دیدم رو فاطمه برادر و مادر پدر. میزنه زار داره دیدم و مهدیس.. هستند مادرم کنار همسرش

 :گفتم خواهرم به تعجب با و آروم

 ااینج بگه من به یکی حاله؟ بی چرا خانوم حاج اینجایید؟ همه چرا شده؟ چیزی جان حُسنا+

 خبره؟ چه

 درپ دیدم... داخل رفتم زدمش کنار! بود شده خشک استرس از گلوم.. کرد بغلم اومد خواهرم

 انوممخ سر باالی اورژانس تیم دیدم.. خواب اتاق داخل به افتاد چشمم.. میکنه گریه داره فاطمه

 من هب پشتش که پرستاری یه اتاق، در جلوی من رسیدن با همزمان... اتاق سمت رفتم.. هست

 :گفت همکارش به بود

 یاتیح عالئم هیچ نمیگرده،چون بر دیگه. کرده تموم میشه دقیقه بیست حداقل. کرده تموم»

 .«نداره وجود

 تمنمیتونس دیگه. زمین خوردم زانو با خواب، اتاق در چهارچوب زیر همون شنیدم، و این وقتی

 داده دست از برادر که خواهری مثل. میکردم گریه مرده جوون مادر مثل کنم، کنترل و خودم

 .میزدم ضجه

 [۹۰.۴۷.۴۲ ۹۷:۲۰] 

. 

 سوم_سری_عاکف_امنیتی_داستانی_مستند#

 هشت_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 .بودند ندیده و چشمم اشک غریبه یا خانوادم وقت هیچ لحظه اون تا

 اظمک حاج و ادیه حاج یعنی! بود قبلش چندوقت اونم دیدند، و من اشک آدم دوتا یکبار فقط

 !کردم گریه و شکست بغضم همسرم بیماری برای که



 را،زه فاطمه مرگ برای بودن من ریختن اشک شاهد همه حاال! بیارم طاقت نتونستم دیگه اما

 چشمام جلوی ذره ذره زندگیم همه. بود رفته پناهم و پشت ٔ  همه چون. زندگیم آدم عزیزترین

 هشکست کمرم دیگه چون. بود رفته سخت روزهای در من دلخوشی تموم چون. بود شده تموم

 .بود شده

 گریه میزد جیغ.. بود روان و اعصاب موجی و جانباز و بود ابوالفضل اسمش فاطمه برادرِ

 برخ اورژانس یه زدن زنگ دیوار، توی رفت سر با و شد بد حالش تا کرد گریه انقدر.. میکرد

 یخواستم دلم. میچرخید سرم دور داشت زمان و زمین !بیمارستان کنند منتقلش و بیاد تا کردن

 .بمیرم لحظه همون

 .بیمارستان بردن و خانومم

 تا پیچیدنش کاور یه داخل بعدش و کشیدن سفیده ملحف صورتش روی بیمارستان داخل از

 روزی ینچن آمادگی اصال. میدیدم کابوس داشتم انگار. نمیشد باورم.. سردخونه به بشه منتقل

 .داشتمن رو

 نم برای روزها اون یاد. مینویسم دارم اشکبار های چشم با مینویسم، دارم که هایی این تموم

 .هست زندگیم لحظات سختترین

 و شدن مطلع خونه اومدم سراسیمه اینکه از احتماال. بیمارستان اومدن عاصف و کاظم حاج

 زا شدن خارج از بعد کردم سعی. چیه ماجرا فهمیدن و شدن پیگیر خانواده طریق از بعدشم

 غلمب دید و من تا بیمارستان، رسید که حاجی.. کنم کنترل و خودم و نکنم گریه دیگه خونه

 کنه، آروم و من داشت سعی گرمش آغوش با وَ صورتم، و سر روی پدرانش نوزاش با و کرد

 .آورد نمی طاقت دلم اما

 از. .کردم کنترل و خودم اما م،بش سبک تا کنم گریه کاظم حاج آغوش بین میخواست دلم

 .میگرفت درد گردنم و گلو تموم نمیشد ختم گریه به که بغضی شدت



 نزدیک و دور از اقواممونه هم تا کنیم صبر روز ۹ شد قرار.. شد صادر همسرم فوت گواهی

 ات کرد برطرف و موانع و کرد هماهنگ کاظم حاج... اومد می لبنان از باید میترا خواهرم.. بیان

 .تلخ و آور درد بسیار.. بود سختی روزهای. ایران برگرده لبنان از فورا

 در فاطمه که روز ۹ از بعد اینکه تا. نریختم اشک و کردم بغض فقط روز دو نخوابیدم، روز دو

 تلخ وزر اون. دادند تحویلم و زندگیم فرد عزیزترین جنازه میشد، نگهداری بیمارستانه سردخان

 یطرف از. القیامه یوم الی شد نخواهد و نمیشه پاک ذهنم از وقت هیچ که بود رمعم روز ترین

 بانی و باعث و من که خاکسپاری روز تا پدرخانومم های احترامی بی طرفی از همسرم، مرگ

 ...!و دونست می اتفاقاته هم

 المح تا میکردند توجه بهم و بودند کنارم برادر یک عین عاصف وَ پدر، یک عین کاظم حاج

 از پر اسلب برهنه، پای با خودم.. دفنش محل به رسیدیم تا بودم فاطمه تابوت دنبال. نشه بد

.. .آسمون به رفت همه شیون صدای شدم، قبر وارد خاکی، و ژولیده صورت و سر غبار، و گرد

 و فاطمه مادر چشمای به نگاهم یه بود، داشت قرار کفن داخل که زهرا فاطمه به نگاهم یه

 .میریختن اشک و بودند نشسته خاک روی که خواهرام و مادرم و فاطمه پدره خست ورتص

 اطمهف با و حرفام آخرین. سوخت می براش دلم من اما بود، متنفر ازم اینکه علیرغم فاطمه پدر

 .خوندم عاشورا زیارت براش زدم، زهرا

 ماموریت هب رفتنم از قبل که فتادما قولی یاد میخوندم، عاشورا زیارت داشتم قبر داخل که موقعی

 حتی منتونست که بود شده جوری شرایط باشه یادتون اگر. دادم خانومم به اربعین ایام در عراق

 نم که بود کرده تقاضا رو سیدالشهداء اصل تربت من از همسرم طرفی از. برم هم زیارت یه

 .کنم تهیه براش نتونستم

 رد.. دفنش روز دقیقا یعنی! کنه مستجاب اینجا رو هفاطم دعای میخواست خدا انگار اصال

... برق سمت اومد بود، سرتیمش نکنم اشتباه اگر که کاظم حاج محافظای از یکی حین همین

 :میگه دیدم باال آوردم و سرم بودم قبر داخل من

 .«شما به بدم گفتند. هست حسین امام تربت.. دادند کاظم حاج و این عاکف، آقا»



 روی مدید گشت، حاجی دنبال چشمم بودند ایستاده قبر باالی که هایی آدم زانوی الی به ال از

 .گرفته و صورتش جلوی دستمال با و نشسته صندلی یه

 فینتد اعمال. کفن داخل گذاشتم رو اون از بخشی و قبر درون ریختم و تربت اون از بخشی

 و دلح سنگ سپردم، خاک به خودم دستای با رو زندگیم آدم عزیزترین بعدش دادم، انجام رو

 دترهب هم زهر از که تلخ خاطرات این نوشتن و گفتن. ریختم خاک مزارش روی بعد گذاشتم،

 رمهمسه دیوون که من برای اونم آوره، عذاب واقعا نیست، سادگی همین به و ها راحتی همین به

 .بودم

 روزهای دیگه حاال! بود شده شروع نم تاریک دنیای حاال. بود خاک زیر زهرا فاطمه دیگه حاال

 !بود شده شروع بود زندگی اسمش فقط که من زندگی سخت

.. ودب شده غروب دیگه. زدم حرف باهاش خوندم، قرآن خانومم برای نشستم خاکسپاری از بعد

 و برادرم و خواهرام من، اصرار با اما بزاره، تنهام نمیاورد طاقت دلش مادرم.. برن گفتم همه به

 .بردنش گرفتن مادمدا
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! ودب خاک زیر اون اینبار اما زندگیم، آدم عزیزترین و بودم من دیگه. فاطمه و بودم خودم دیگه

 سیر دل هی نشستم ..کردم گریه سیر دل یه نشستم شدم، تنها وقتی. بودم شده تنها دیگه حاال

 :میگفتم بهش هی. خودم سر روی ریختم خاک سیر دل یه نشستم. کردم اعتراف براش

. متحرک همُرد یه عین میشم نمیکنم، زندگی دیگه میکشم، نفس فقط تو از بعد من زهرا، فاطمه»

 .«خودت پیش بیام زودتر کن دعا



 کردم حس هام شونه روی و تشدس اومدم، خودم به یکی صدای با. بود خراب عجیب حالم

 تو مچش وقتی! بود عبدالزهراء عاصف سید من،ه خون محرم سختم، روزای رفیق.. کیه فهمیدم

 .کردن گریه به کردیم شروع کردیم بغل همدیگرو کنارم نشست شدیم چشم

 ومس مراسم برگزاری تا من. اداره رفت عاصف. مادرم خونه برگشتم عاصف کمک با شب اون

 !مادرم خونه موندم و نرفتم خودم خونه خواهرام، و مادرم اصرار به... و مهفت و

 به رگردمب گرفتم تصمیم خودم خونه به رفتن برای مادرم مخالفت علیرغم هفته، یک از بعد اما

 اون در که بود این مادرم مخالفت دلیل. بود خانومم و من خاطرات از پر که ای خونه همون

 .نداشتم مناسبی روحی وضعیت اصال چون موندم، می تنها نباید وضعیت

 به اهنگ. شد چندبرابر انگار بود نشسته دلم روی که ای غصه اون غبار شدم خونه وارد وقتی

ه ونخ به نگاه جهازش، به نگاه عکساش، به نگاه کفشش، و کیف به نگاه فاطمه، های لباس

 .کردمی وونمدی داشت خونه،ه کنند دیوانه سکوت حضورش، از خالی

 .نرفتم سرکار بود روز ۲ حدود

 شاید. رسیده کجا به بود رفته پیش کاراش درصد ۲۲ که ای پرونده و کارها نمیدونستم اصال

 های تیبدبخ به داشتم و بودم نشسته مبل روی که همینطور خونه، به ورودم از بعد ساعت نیم

 .خورد زنگ شخصیم گوشی میکردم فکر خودم

 منداشت حوصله اما زد زنگ دیگه بار سه... ندادم جواب... بود کاظم حاج! شماره به کردم نگاه

 .خونهه گوش یه کردم پرت بعدشم سایلنت روی گذاشتم رو گوشی. بدم و جوابش

 جواب شدم مجبور بار این دیگه.. میخوره زنگ کاریم گوشی دیدم گذشت ای چنددقیقه

 :گفتم...بدم

 .بله+

 خوبی؟. باباجان سالم_

 :گفتم...بود کاظم حاج صدای



 .درخدمتم. کاظم حاج سالم+

 میایم مداری. نزدیکتیم بهزاد و عاصف منو! بود نگرانت. خونه رفتی گفت بهم زد زنگ مادرت_

 .اونجا

 .ندارم رو کسی حوصله اصال... نیاید اینجا لطفا حاجی+

 کنی؟ منزوی و خودت انقدر میخوای چی برای چرا؟ خب_

 .کن درک و من شرایط لطفا! آقا جحا+

 :گفت بعدش... کرد مکث ای ثانیه چند

 ربزا نکش، حصار خودت دور شرایط این در بگم خواستم اما! نمیایم. راحتی هرطور باشه_

 .باشیم کنارت

 .بدید زمان بهم لطفا. بیام کنار اتفاق این با باید. دارم تنهایی به نیاز من+

 خوب اصال چون. نه یا درسته نمیدونم اما گرفتم مرخصی برات بگم خواستم! راحتی طور هر_

 وقت هی که میترسم اما اداره بیارمت میخوام. خونه توی باشی تنها روحی شرایط این در نیست

 یایب نمیخواد آینده هفته تا مرخصی این طبق!! بخوری بر مشکل به کار موقع نکرده خدایی

 خاطرات از پره خون اون داخل و خودت اینکه از جان، فعاک اما ؛کن استراحت بمون. اداره

 کار با و سرت کن سعی نیست، درستی کار نظرم به. میکنی داغون و خودت کنی حبس بخوای

 .کنی گرم

 :گفتم

 ونا الحمدهلل. میگیرم تماس باهاتون خودم سرفرصت بزارید. ندارم حوصله اصال من حاجی+

 حاال .قرنطینه برم و بشم توبیخ پرونده این از بعد شد قرار ممن میشه، هدایت داره هم پرونده

 بهترین من برای هم زندان و قرنطینه و اخراج و خدمت از انفصال شده، فوت فاطمه که هم

 دنبو دستم زیر که هایی متهم حال امنیتی زندان یه داخل میتونم حداقل.. هست ممکن حالت

 .بمیرم خودم درد با زندان توی میتونم اینطور. کنم درک و



 :گفت... بود مشخص زدنش حرفه نحو از.. کرد بغض تلفن پشت حاجی

 اتفاقات ردهپ پشت از تو. نیستی خبر با چیزا خیلی از تو! بزنه دست بهت کسی نمیزارم من_

 مرمع به من. هست دلمون روی ابد تا و بود سنگین ماه هم برای فاطمه فوت. نیستی خبر با

 درد هب سخت خیلی و قلبم و بود شکن کمر من برای هرکدومش که دیدم سنگین داغ چهاربار

 که غربت خاک در پسرم شهادت یکی تصادف، بخاطر مادرم پدرو همزمان فوت یکی آورد،

 ودمخ علی داش همون بود، رفیقم بهترین که پدرت شهادت هم یکی برنگشته، جنازش هنوز

 خسورا و جیگرم و نشست دلم به که داغی آخرین وَ داد، جون و شد شهید خودم بغل توی که

 .بود ارزش با مریم دخترم عین برام که بود فاطمه همسرت فوت کرده

 یاد منو شما دیدن. باشیم نداشته ارتباط باهم مدت یه بدید اجازه میدونید، صالح اگر آقا،+

 .زاریدب تنهام فقط میبوسم، و دستت. میکرد صدات کاظم عمو فاطمه، که میندازه خوشی روزای

 ..ردیمک قطع و کردیم خداحافظی و نگفتیم چیزی دیگه. بپذیره من بخاطر بود مجبور حاجی

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 از ونفرد که بودم شده قبلم چندماه از تر شکسته انقدر. اداره برگشتم شد تموم که مرخصیم

 .شدم داغون انقدر چرا که کردن تعجب دیدن، منو همکارام

 هزادب به زدم زنگ. شدم وارد زدم نگشتا اثر. دفترم رسیدم و شدم رد کنترل اتاق و گیت از

 ظهر تا رو همه نشستم آورد، و نبودم که مدتی اون کار گزارش. بیاره کار گزارش برام گفتم

 .خوندم و نبودم که روزی ۴۰ اون گزارشات فقط ساعت ۱ حدود چیزی شاید. کردم مطالعه



 ترمدف تلفن که برسم و کارام ادامه خواستم و خوندم کارم دفتر داخل و نمازم شد که ظهر اذان

 :دادم جواب گرفتم رو گوشی. خورد زنگ

 .سالم الو+

 .جان عاکف سالم_

 .بفرمایید... شمایی آقا عه+

 :گفت خط پشت بود کاظم حاج

 خبر؟ چه_

 .درخدمتم! میرسم و کارام دارم. نیست خاصی خبر.. هیچچی+

 .دارم کارت اینجا بیا _

 دارم؟ وقت چقدر+

 .برس کارت به. نکن عجله. عالیه اینجا باشی دیگه دقیقه ۴۲ تا اگر_

 یدبا که دارم کاری یه حضورتون برسم تا مابین این پس! آقا حاج میشه امر اطاعت. چشم+

 !خدمتتون میرسم بعدش شاءاهلل ان.. بدم انجامش فوری

 .خداحافظ. باباجان منتظرم_

 ترشدف مسئول. کاظم حاج دفتر رفتم بعدش. .دادم انجامش داشتم که کاری رفتم کردم قطع

 یه هم حاجی.. نشستم رفتم علیک سالم بعداز. شدم وارد کرد باز درو حاجی کرد هماهنگ

 که همینطور...روبرم نشست خودشم بعد آورد، بود ریخته هم هِل داخلش که دارچینی چای

 :گفت بودم چای خوردن مشغول

 چطوره؟ زندگیت اوضاع_

 :گفتم



 یرت با و من سایه که پدرخانومم. کردن گریه شب و روز شده کارش که مادرم! واهلل گمب چی+

 .شاکیه بدجور ازم میزنه،

 شهادت. بشه اذیت این از بیشتر نزار. هست ای کشیده رنج زن. باشه مادرت به حواست_

 از کافی اندازه به و اون تو، دوری بخصوص بزرگت، مادر مرگ برادرش، شهادت پدرت،

 اشهب بهش بیشتر حواست. پاشیده هم از و اون دختر این مرگ که هم حاال. کرده متالشی روند

 .باباجان

 .حتما. چشم+

 کنی؟ کوچ اونجا از نمیخوای بمونی؟ خونه همین داری تصمیم کنی؟ چیکار میخوای_

 .داره رو فاطمه عطر من برای خونه این. حاجی نه+

 بیشتر شده که هم مادرت دل برای هم خودت،ه روحی رایب هم کن، سعی اما..راحتی هرجور_

 بتصح باهات پرونده این شروع از قبل یادته! بشه عادی فضا کم یه تا بمونی مادرت خونه

 برید همبا رو چندسالی باید بشید آماده که و کنی صحبت هم بیامرز خدا اون با که بودم کرده

 بری؟ زیمر برون ماموریت قراره چون ایران، از خارج

 !همرات بیام نمیتونم من میگفت. بود مخالف هم بیامرز خدا اون. بله+

 :گفت... کشید نفسی میز، روی گذاشت رو چای فنجون حاجی

 منظورم !!فردا همین نه البته.. ایران از خارج بری اینکه برای هست وقت بهترین اآلن نظرم به_

 هم ،خودت هم. نیستی مناسبی روحی شرایط در اصال االن تو. هست دیگه ماه شش پنج برای

 .ببری خودت با اونم اینکه جز! کنه تحمل تورو فراق نمیتونه اصال که مادرت

 :گفتم صراحت به

 مزار سر هفته یه اون! کنه ترک و ایران نمیتونه اون! حاجی نزن و مادرم بردن حرف اصال+

. .اینجان پسراش و دخترش. نجانای هاش نوه بعدشم! میکنه دق نره «شهیدم پدر» علی حاج

 !!خداه بند این داره رو کسی چه ایران از خارج



. نیست نمم تصمیم. شده گرفته درنظر تو برای گزینه تا سه جان، عاکف ببین اما! توئه با حق_

 !وریهس سه لبنان، دو عراق، یک: میشه موارد این شامل تو های گزینه! هست تشکیالت تصمیم

 دارم تاز. ببندن و دستام نزار یا نبند و من دستای بازت دستای با.. بازه تتدس تو حاجی،+

 .میکنم خواهش

 .نباش نگران_

 !کنید درک و من وضعیت خدا تورو+

 چون وبه،خ خیلی نظرم به بدونه، لبنان در تورو صالح سیستم اگر! میگم چی کن گوش خوب_

 هر و کارت محل میری روزانه هم تو ون،ا پیش میره مادرت و هست لبنان در میترا خواهرت

 در برات که امنیه خون اون یا میری خواهرت خونه یا حاال. اقامتت محل برمیگردی روز چند

. یدیم اهلل حزب نیروهای به امنیتی و اطالعاتی های آموزش اینه اونجا هم کارت. میگیریم نظر

 !میکنی سرکشی ما امنیتی های پایگاه به هم طرفی از

 رمن خانومم سرخاک من! اونور بفرستی و من بخوای که نیستم شرایطی در اصال من حاجی+

 .میشم دیوونه

 این هم طرفی از. اونور بفرستمیت ممکنه چون. باش داشته ذهنته گوش و این اما ؛قبول باشه_

 بعدا بازم حاال! باشی داشته آمد و رفت کشورها اون به اما بمونی اینجا داره وجود احتمال

 تا ضمنا.. بدم گرا یه بهت مجددا خواستم فقط االن.. میکنیم صحبت بیشتر موضوع این درمورد

 .آقا حاج دفتر میریم باهم دیگه دقیقه چند

 شده؟ چیزی مگه اونجا؟ چرا+

 .بزنه رو حرفایی سری یه تا باشی هم تو میخواد که شده چیزایی یه_

 شده؟ چی مگه.. جالبه+

 ؟ست آماده گزارشاتت! میشی متوجه خودت اونجا، میریم حاال! هادی و تو اتاختالف درمورد_

 !بله+
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 :گفت کاظم حاج

 .میکنیم بررسی باهم رییس دفتر میریم_

 ...که بگید میشه هادی درمورد+

 :تگف کرد قطع و حرفام

 ام همکاران از بعضی. بشه ساز دردسر برات میتونه هادی چون. باش خودت مواظب خالصه_

 .هستن هادی تیم جزء اما نمیکنن کار هستی تو که بخشی در هادی با اینکه علیرغم

 .کرده کادرسازی حسابی پس! عجب+

 .باشه حواست میگم که هست همین برای. چجورم... اووووه_

 دهرسی موعدش دیگه نمیکردم و فکرش که چیزی همون میکردم احساس .نداشتم خوبی حس

 :پرسیدم ناراحتی با! افته می اتفاق داره و

 باشه؟ داشته ربط قبلی پرونده به ممکنه چقدر+

 بگم؟ داری و تحملش_

 !آره+

 .کرد ماجرا وارد این رو عطا_

 چیییی؟+

! شهب نزدیک بهش تا داد اندرسون جک به و آمارش و قبلی پرونده کار پای آورد این رو عطا_

 .کشید طول کلی پرونده اون بود همین برای



 میشه؟ مگه+

 سانیک از هادی. رسیدیم ها سرنخ از خیییلی به ما نبودی تو چندوقت این. شده وَ میشه، بله_

 این طی خودش از ردی هیچ چون نظرم، به بود زیرک خیییلی. میکرد هدایت و نسترن که بود

 .نگذاشت ها لسا

 .رسیدم بهش من که ای گزینه همون به رسیدید هم شما پس+

 :گفت کرد تاملی حاجی

 ضدنفوذ بخش در اونم. شد کشف چندسال از بعد که بود پیچیده معمای یک هادی_

 مثل ننمیک کار واحد این در که کسانی. ما اطالعاتی تشکیالت ضدتروریسم وَ «ضدجاسوسی»

 نمونه فوق همون از یکی هم هادی. هستند ها نمونه جزء. هستند ای نخبه های آدم خودت

 جا به پا رد خودش از جا سه_دو همین برای! کنه بازی رو نمیتونست، خیلی اما ؛هاست

 روز یک خالصه باشه، ای حریفه دزد هم هرچی دزد اما نمیفهمه کسی میکرد خیال. گذاشت

 .میوفته گیر

 حریف؟ برای کرد کار چندسال+

 .سال سه_

 کرده؟ کار دشمن برای سال سه یعنی!! خدا بر پناه+

 کردی؟ شک هادی روی کجا از بگی میتونی! سوال یه اما ؛بله متأسفانه_

 ماا گفتم بهش چندبار اینکه علیرغم عراق به رفتن برای. زیاده پرونده این در هاش نمونه+

 رایب خودم فکر از و سختی به من. نداد نشون بهم رو احمدالعبیدی_شهیدحاج# دختر عکس

 یروین توسط عراق در من پوشش عدم همچنین! کنم پیداش تا کردم استفاده زن اون شناساسی

. هستم مخود فقط که بود مشخص بیابون اون در اما نمیفهمه، کسی رو سایه نیروی هرچند. سایه

 .بودم کجا اآلن من نبود معلوم نبود یاسر اگر

 دیگه؟_



 یشر داخلش که پالستیکی یه با اومد شما خط دست برام العباس نور هتل رسیدم وقتی+

 ستورد این خب. بدم چهره تغییر گفتید که بود وسیله سری یه و مصنوعی موی و مصنوعی

 دش باعث ها اینه هم. بود من مستقیم مسئول چون. برسه من به هادی حاج توسط میتونست

 .هست هادی حاج حفره اون و داریم حفره پرونده این در که کنم شک

 ؟کنی پیدا و ربطش میتونی! هست ضدجاسوسی بخش به تو ورود بحث... آخر دلیل وَ_

 با... هباش حد این در نمیکردم فکر چون... بود سخت هم گفتنش راستش اما ؛.کردم فکر کمی

 :گفتم تردید

 معاونش؟ شهادت+

 :گفت خندید.. کرد نگام حاجی

 .بگی و این نمیکردم فکر. حاللت شیرمادرت_

 :گفتم کردم، هنگ خودم

 بوده؟ هادی کار بوده، واحد این در من از قبل که معاونی اون شهادت یعنی+

 .داد متخاصم اطالعاتی افسران به هادی خودِ و شهید اون گرای! دقیقا_

 :گفت مالید، و چشماش رفت، وَر محاسنش با کمی حاجی

 ها سال این طی خودش برای که کادری. هست قدرتمندی مآد هادی. باشه حواست عاکف_

 و حذف».....«  آقای حاج و من توسط دارن یکی یکی کرده، طراحی و چیده سیستم بدنه در

 یستند،ن نفوذی همشون. میبره زمان و سخته واقعا شبکه این شناسایی خب اما ؛میشن پاکسازی

 اگر وَ هست خطرناک تفکراتشون و دارندن نظام با سازگاری سر که شده جوری عقایدشون اما

 ردسرد نظام کل و سیستم برای شدت به نکنیم، حذف تشکیالت از رو افراد این مدت دراز در

 .میشن

 اینجا!! خودمون اصلی و ستادمرکزی همین منظورم یعنی هستند؟ تهران در هاش گزینهه هم+

 دارند؟ حضور



 که تیهس نفری پنجمین تو. هست سری فوق کامال دهپرون این. کردیم رصد رو ها استان چندتا

 آخری وَ بشن، شناسایی نیست قرار اصال که دیگه دونفر من، رییس،. مطلعی بزرگ راز این از

 .باشه داشته وجود ششمی نفر میدونم بعید. تو هم

 کرد؟ چیکار باید+

 حاج منو و دش جوری شرایط روزی یه اگر باشه، حواست همیشه پسرم، جان، عاکف ببین_

 نفوذ التتشکی درون نزارید و کنید پاکسازی هارو شبکه این نبودیم، سیستم این در»...«  آقای

 کشور اتیاطالع سیستم موسسین از که هستند ما دیروز دوستان همون مثل دقیقا افراد این. کنند

 که ای کهشب نای! میکشن شونه و شاخ نظام علیه و شدند اپوزیسیون به تبدیل امروز اما بودند

 هچ کشور در میبینی اآلن که دارند رو ما دیروز دوستان عاقبت دقیقا هست، لیدرشون هادی

 به ارندد و هست دستشون چیز همه... و فرهنگ، دستشونه، سیاست دستشونه، اقتصاد! خبره

 .میزنند زیادی های آسیب نظام اعتبار و حیثیت
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 :گفت داد، تکیه بهش ایستاد میزش کنار بعد رفت، راه چندقدمی شد بلند حاجی

 و جریان فالن به ربطی اصال! نداره طلب اصالح و اصولگرا به ربطی اصال موضوعات این_

 طخ همیشه تا بگیر جدی همش رو گزینه چندتا. هستند یکی همشون! نداره هم حزب و گروه

 امیمق و جریان هیچ با. باشه مردمت ملی امنیت قرمزت خط اولین عاکف،! بمونه باقی قرمزت

 از هاست سال ایران مردم. باشه کشور این به تعهدت دومی،. نکن معاوضه و قرمزت خط این

 کشور هب بدبینیشون و میخورند ضربه دارند کردند، رخنه نظامه بدن در که نفوذی جریانات این

. یبینننم خوش روز مردم نشن کشف ها شبکه این تا باشه، حواست عاکف،. میشه بیشتر داره

 مامت مملکت این. هستی نفوذی جریان قربانیه خودت چون میکنی درک بهتر منو حرف تو



 اراَدو ها، دولت در هاست سال و کنندمی کار دارند شبکه که هست هایی نفوذی از مشکالتش

 .دارند حضور... و مجلس مختلف

 :گفت مهربانانه همیشه مثل و کرد آروم و صداش حاجی پایین، انداختم و سرم

 بخشی که دادی دست از و زندگیت آدم عزیزترین قبل، روز ۴۰ تو اما کنم، ناراحتت نمیخوام_

 سرهپ این هب ضمنا، نمیکنم، توصیه این از بیشتر. بود ها نفوذی همینه ضرب بخاطر اتفاق اون از

 .کنن حذفش بزنن ممکنه.. کنه جمع و حواسش بگو هم عاصف

 شده؟ چیزی مگه! چشم+

 فتگ بهم اومد روز یه سمتت، بفرستیم رو عاصف نبود قرار هنوز وَ بودی، عراق در که زمانی_

 درمان کارای دنبال نداریم رو کسی طرفی از هست، مسافرت برادرمم و شده مریض مادرم

 .باشه مادرم

 .خب+

 برم من بده مرخصی غروب تا صبح یه بهم میگم هادی حاج به هرچی که گفت بهم اومد_

 .بزن حرف باهاش شما میشه اگر نمیکنه، قبول

 شد؟ چی بعدش خب+

 طرفی از !هست بسته دستام و کنم کاری نمیتونم وضعیت این توی اآلن من گفتم عاصف به_

 خودش ریل در پرونده تا میکنی پُر ۱۱۴۹ در اون جای غیابش در داری تو نیست، عاکف

 مرخصی هادی از براش شدم مجبور خالصه مادرشه، نگران همچنان دیدم اما ؛بشه هدایت

 هرش به بره خودش ماشین با رفتن موقع شد قرار. برگرده روز همون غروب و بره تا بگیرم

 رفت هاینک از بعد .بود شده رزرو براش هم بلیط. بیاد هواپیما با برگشت برای اما خودشون،

 هتونب رو چیزی یه میخوام گفت دفترم اومد برگشت، وقتی رسید، و مادرش کارای شهرشون

 شمال میرم وقتی که هست چهارم بار برای االن گفت چیه؟ گزارشت گفتم بهش. بدم گزارش

 .میکنن اذیتم ماشین چندتا بزنم، سر خانوادم به

 ؟!کنه پیگیری اینارو نتونست ...ماشین افراد ماشین، پالک خب.. عجب+



 مجبور آخر سری. بودن دودی کال هم ماشینا اون های شیشه. نداشتن پالک هیچکدومشون _

 .کردند فرار اونا اما کنه، شلیک سمتشون به تا کنه آماده و سالحش شد

 کردید؟ بررسی+

 ها هبچ بعد وزچندر ..خبره چه بفهمیم اطالعاتی و فنی اقدامات سری یه با تونستیم. آره_

 که تمگف بهش اما نگفتم، چیزی عاصف به برام اومد که گزارشی. دادند بهم آوردن و گزارشش

 .بشه جمع خیالش تا رسیدیم هایی سرنخ و موارد سری یک به

 هستند؟ کی+

 .کرده دهی سازمان هادی که هست ای شبکه همون از _

 !خدا بر پناه+

 روند حساب تسویه به کرده شروع که مدتهاست هادی. باشه حواستون عاصف و تو خالصه_

 مالی فساد هم چندنمونه. بشه پیچیده طومارش قراره امروز. افتاد گیر خودش اما سازمانی،

 .داشته

 .میکنید سیاهش دارید حسابی پس+

 فترش،د بودم قبل یکساعت. قاطیه بدجور رییس. میخوره چوبشم همین برای زد، گند خودش_

 و چگ سازمان حیاط وسط اداره همین توی قسم شهیدم برادر خون به بچم، نجا به میگفت

 .میکنم لگدش

 .شدیم اردو کرد، هماهنگ دفترش مسئول رییس، دفتر رفتیم کاظم حاج با و نگفتم چیزی دیگه

 :دکر باز و صحبت سر. نشستیم دفترش مبل روی رفتیم و کرد بغلم دید و من وقتی

 چطوره؟ روحیت اوضاع پسرم؟ چطوری جان، عاکف خب،_

 :گفتم زدم لبخندی

 دل نای غم/ پیداست هم نگفته بگویم، چه» میگه که شاعر قول به... آقا حاج بگم چی واهلل+

 «دوتاست؟ و یکی مگر



 :گفت بهم بعد کرد، کاظم حاج به نگاهی و کرد تاملی حاجی

 برای وت امثال. مونید می خودم پسر عین تشکیالت این نیروهای تموم و شما عاکف، آقا ببین_

 غم نای با کن سعی اما ؛میکنم افتخار کشور این در وجودشون به که هستن ارزش با واقعا من

 ینا پسرم جان به. داد تغییر نمیشه و سرنوشت. خداست دست ها آدم ماه هم عمر. بیای کنار

 چقدر زندگیت در یدونمم وَ محترمی، برام و دارم دوست واقعا. »میگم دلم ته از رو جمله

 وعین به نظرم به. شد همسرت مرگ به منجر که تلخی اتفاق با بخصوص! شدی واقع مظلوم

 ضرباتی اثر در مرحومه اون بود، مغزش در که توموری جدای چون. هست شهادت گفت میشه

 هم خون های لخته و کرد ریزی خون سرش برداشت ترک جمجمش و شد وارد سرش به که

 .«بود اتفاق این یلدال از یکی

 !تیدداش کاری ظاهرا اینجاخدمتتون، بیایم گفتن بهم کاظم حاج! مهرتون پر نگاه از ممنونم+

 صاحب منا و ایتا_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# لینک و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر

@kheymegahevelayat 
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 کرد من هب نگاهی بعد کرد، کاظم حاج به نگاهی داشتید، کاری ما با ظاهرا گفتم رئیس به وقتی

 :گفت

 .نکنید عجله. بهتون میگم_

 :گفت کاظم حاج به خورد، قُلُپ چند گرفت رو قهوه فنجون

 «چطوره؟ وضعیت»



 :تگف کاظم حاج

 تگیریدس مرحله وارد تیمش و عبدالزهراء عاصف شما دستور محض به.. کنترله تحت چیز همه»

 .«میشن

 ردمک هردوتاشون به نگاهی ها گرفته برق عین هویی یه حرف این با بود، پایین سرم که من

 :گفتم

 «شده؟ چی بدونم میتونم ببخشید»

 زچی همه پس بودم، ضدجاسوسی عملیات و اطالعات معاونت من که بود این سوالم این دلیل

 ...ماا نبودم، چندروزی بود درست حاال...! و ها عملیات بخصوص.. میشد رد من فیلتر از باید

 :گفت کاظم حاج

 .درموردش باهم کردیم صحبت پایین_

 موضوع؟ اون برای! آها+

 .بله_

 :گفت صحبت وسط اومد رییس

 نیمک صحبت هست هادی که مهم بسیار کِیسِ این مورددر میخوام! خوبه خب. درجریانی پس_

 !آقاعاکف بزنی حرف شما میخوام. کنیم تحلیلش و

 هادی حاج گفت، امروز کاظم حاج که اینطور اما! شمایی رییس).....(!  آقای حاج بگم چی+

 «دوم ریس عاکف امنیتی داستانی مستند به شود رجوع» عطا شد باعث که بود کسانی از یکی

 و نم همسر کنند، سازی شبکه کنند، ایجاد خلل دی، ان پی به مربوط پرونده در تیمش اون وَ

 ...!و بدزدند و مادرم

 .درسته_



 داخل و شد بازی این وارد هادی حاج چرا که این اونم هست، این سواله برام که چیزی یه+

 این هست سال ۱ که رسیدید اسنادی به اخیرا گفت بهم کاظم حاج. کرد حرکت دشمن زمین

 شد؟ شروع چطور دقیقا بازی این. میکنه همکاری دشمن سرویس با داره آدم

 شیدک محاسنش به دستی شد، جابجا مبل روی کمی میز، روی گذاشت و ش قهوه فنجون رییس

 دستمال با و لوچش و لب کشید، سرش موهای به دستی برداشت، سرش روی از و عمامش و

 :گفت انداخت من به ای سفیهانه ندرا عاقل نگاه بعد کرد، خشک

. بود رکزی و تیز شدت به هادی بود این دلیلش شدیم متوجه دیر ما که این جان، عاکف ببین_

 حد در اونم میکنند کار ضدجاسوسی بخش در که هایی آدم دونی می خودت که همونطور

 باقی ردی اکج هیچ در خودشون از وَ هستند، ای نخبه شددددتتتت به های آدم ریاست،

 ودشخ از ردی هییییییچ. بود همین دقیقا هم هادی! دشمن برای چه دوست، برای چه. نمیگذارند

 چندماه ایدش. نرسیدم چیزی به اما گرفتیمش نظر زیر چندوقت بردالیلی بنا. نمیگذاشت باقی

 .نشد خبری اما کردیم کار روش

 چطور؟+

 :گفت کرد کوتاهی مکث رییس

. .داره ای دیرینه آمد و رفت باهاش.. همینطوره هم کاظم.. داریم ای دیرینه قترفا هادی با من_

 ،جان عاکف راستش. بودیم رفیق باهم زمان اون از. جنگیم و جبهه و انقالب جوونای از همه ما

 آقای میگفت بهم میدیدم، که اونطرف اینطرف یا ها مهمونی توی رو هادی همسر بود ها مدت

 چیزی اما میکردم تعجب من! باشه ما کنار بدید مرخصی کم یه هادی هرمونشو این به).....( 

 اگر. .میرفت زیادی های مرخصی اخیر یکسال طی هادی که بود این تعجبم دلیل.. نمیگفتم

 هادی هادی، حاج و کاظم حاج و شما نفره سه کمیته در بارها هم چندماه این باشه خاطرت

 .نداشت حضور گاهی خان

 !رستهد! دقیقا+



 دو طی رو ها بخش از چندتا ریاست تا گرفته کاظم خودم معاون از گرفتم تصمیم روز یه _

 روز ۱ که دادم بیشتری مرخصی هادی به بود، این کردم که کاری. بفرستم مرخصی به روز

 روز یه بود، هادی هم دلیلش وَ اون، برای داشتم دلیل که الکی مرخصی این با همزمان. بود

 ...هام بچه مادر به زدم زنگ

 شوخی به»...«  آقای حاج صحبت وسط اومد کاظم حاج رسید اینجا به که رئیس صحبت

 :گفت من به خطاب

 .«باش درجریان شما! خانومشونه حاج همون هام، بچه مادر از حاجی منظور عاکف، آقا»

 :گفت داد ادامه زد ای قهقه رییس

 مگفت خانوممون حاج به میگفتم، داشتم جان عاکف هآر! خانوممون حاج کاظم، قول به.. آره_

! بزنه یسر یه هادی خونه بره میشده رد مسیر اون از داشته مثال که ای بهانه یه با زده سر خیلی

 از هم سراغی یه رفتی وقتی گفتم زدم زنگ بهش مسیر بین.. اونجا رفت هم ما خانوم حاج

 من چرا ددا گیر همین برای چیه، موضوع که دبو خبر بی ماهم خانوم! کجاست ببین بگیر هادی

 رفت وممخان! پیچوندیمش معمول طبق! خالصه.. نیست رفیقت مگه بزنم، و حرف این برم باید

 دو که بود اونجا! ماموریت رفته روز ۱ میگفت هادی خانوم گفت زد زنگ دوساعت از بعد و

 .هست کفشش به ریگی یه هادی افتاد زاریم

 !!عجب+

 سر خب اما! بیرون بکشیم چیزی ازش نتونستیم اما بود، نظر زیر ها مدت. شد ینطورا! آره_

 مونه دقیقا. داشت دیدار لواسان در نسترن با دوبار هادی! شد رو دستش حسابی اخیر پرونده

 .نداشت حضور شما کمیته در که هایی زمان

 !بود درست حدسم پس!! خدا بر پناه+

 این زا بیشتر رو هادی جرم که داری دالئلی اگر! بیای بر شپس از تونستی خوب خیلی تو_

 !بزار اختیارمون در میکنه اثبات
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 :گفتم

 حاج دختر عکس هادی حاج شد قرار عراق، ماموریت به رفتن از قبل آقا، حاج راستش+

 ادآوریی و گفتم بهش چندبار! باشه باز دستم اونطرف من تا بده نشون بهم رو لعبیدیاحمدا

 ...آخرش اما ؛میدم نشون بهت بشه تموم توضیحاتم و حرفام کن صبر میگفت هی اما کردم

 داد؟ نشونت شد؟ چی بعدش.. خب_

 ارک زیاد خمم اصال! بود خدابیامرزم همسر بیماری درگیر خیلی ذهنم من روزها اون راستش+

 جفن رسیدم که زمانی. و عکس نداد نشون بهم که اومد یادم مجددا عراق رسیدم وقتی! نمیکرد

 .خوردم مشکل به شدیدا بودم ها سوژه دنبال و

 !نگفتی زودتر چرا_

 چی نم کرد، استفاده رهگیری ضد و ضدتعقیب از چندبار نسترن که رهگیری عملیات وسط+

ه هم. مکن گمشون بود ممکن لحظه هر! کرد کمکم فقط خدا.. بودم اتنه دست! بگم میتونستم

 ودب همین برای! باشه خبری یه ممکنه فهمیدم کردم، شک هم، کنار در گذاشتم رو ها پازل این

 یداپ سختی به و خانوم اون نورالعباس، هتل رسیدم هم وقتی خالیه، دستم کردم احساس که

 اومد ارد کد خط دست یه برام بگیریم اتاق ها سوژه اتاق ارکن شدیم موفق اینکه از بعد. کردم

 پیدا ینیق دیگه. بود کاظم حاج توسط شده ارسال که مصنوعی موی و ریش از پالستیک یه با

 کاظم حاج کمک با همین برای! میخورم پاتک دارم کردم احساس هست، خبرهایی یه کردم

 .کنه حذفم اومد هم یکی آخر روز! نرم لو تونستم

 :گفت رییس به کاظم حاج

 «حاجی؟ میدونستی! بود نگذاشته سایه عاکف برای نامرد»



 :گفت رییس

 !«میدونم! آره»

 :گفت من به کاظم حاج بعد

 عراق از هک کدهایی گرفتیم تصمیم هست، دار مشکل هادی کردیم پیدا یقین ما اینکه از بعد_

 بود برده وب جاهایی یه! بپیچونیمش کردیم تالش خیلی! نگیره قرار اون اختیار در میفرستی

 !بدیم جلوه طبیعی و چیز همه تا کردیم سعی خیلی اما میدیم بازیش داریم

 اداره حسینیه داخل میرفت ها شب! کردم شک عاصف روی مدت یه من حاجی راستش+

 !میخوابید

 !حاال تا نگفتی_

 !بشه درگیر ذهنتون پرونده وسط نخواستم+

 :گفت بهم کاظم حاج و من صحبتای طوس اومد رییس

 ینبیشتر کارشون دفتر و اتاق داخل ما نیروهای تموم اینجا! حسینیه میرفت چرا عاصف_

 داخل که عاصف. هست فراهم براشون عالی خوردوخوراک و استراحتگاه از رفاهی امکانات

 راساژوم صندلیشم حتی. تره نرم هم شاه تخت از که داره مخصوص تخت و صندلی اتاقش

 رفت؟می اونجا چرا پس! داره

 :گفتم زدم لبخندی

 !نزد سر غلطی حرکت عاصف از چندوقت این! باشه جمع خیالتون نه+

 دیدی؟ چی بگو! کردی نگرانم_

 :گفتم

 امام برای میخونه روضه میکنه، خلوت خودش برای اداره حسینیه داخل میره ها شب دیدم+

 !میخوابه هم همونجا.. حسین



 میگی؟ دیج_

 و فکرش! هست زهرا حضرت بچه! ایه دلشکسته پسر عبدالزهراء سیدعاصف! آقا حاج بله+

 ...گرفت خندم فهمیدم وقتی خودم! باشه مناجات اهل و خلوت اهل انقدر نمیکردم

 .شد جمع خیالم. خداروشکر خب_

 :گفت داد ادامه رییس

 یرشدستگ ها بچه بیرون بیاد اینکه محض به. خونشه داخل. هست دستگیری مرحله در هادی_

 .میکنن

 .هست خیر که شاءاهلل ان+

 پر گزارش هی بشینی نکنی، باز کسی هیچ روی به اتاقتم درِ بشینی، دفترت داخل بری میخوام_

 ورهمیخ دردمون به میکنی احساس که هرجایی.. دفترم بیاری بنویسی هادی درمورد پیمون و

 دونفره هجلس کاظم با من که برو هم حاال. کنیم استفاده ازش یبازجوی در تا بده بیار بنویس

 .داریم

 .چشم+

 .خودم دفتر سمت اومدم مستقیم بعد دفترش، از بیرون رفتم شد باز در زد اثرانگشت اومد رییس

 میتوننن بگو داشت کاری من با هرکسی.. مهمی کاری برای اومده دستور باال از» گفتم بهزاد به

 .«کن رجوع رفع خودت. من به باشن هداشت دسترسی

 نوشتن به ردمک شروع دستم، گرفتم و قلم اخیر، اتفاقات به زدم بک فلش یه میز، پشت نشستم

 :گزارش

 .الجبارین القاصم اهلل بسم»

 ضدجاسوسی بخش معاونت: از

 ).....( ......! والمسلین االسالم حجت محترم ریاست: خدمت



 ج.ض بخش ریاست مشکوک تحرکات به مربوط گزارشات و شواهد: موضوع

 .علیکم سالم

 معاونت یعنی)* جنابعالی ک.م حضور با ای جلسه طی که همانگونه میرساند باستحضار احتراما

 ارهاش موضوع در که شخصی مشکوک رفتارهای شواهد و دالیل وَ شد، برگزار (جنابعالی کل

 نامه ینا ذیل در نظر مورده ادل و شواهد یحضرتعال دستور بنابر گرفت، قرار بررسی مورد شد

 .شد خواهد اشاره

 واهمخ عرض خدمتتون رو ای نکته یک بدم شرح رو گزارش اینکه از قبل ،.. محترم مخاطبان* 

 غیر و اداری غیر صورت به رو گزارش اون از شرحی وَ مختصر ادامه در اینکه اونم. کرد

 .بفرمایید مطالعه تر راحت تا مینویسم براتون ساده زبان با رسمی،

 با شخص این که بود این بشیم حساس هادی حاج روی ما شد باعث که دالیلی از یکی

 .میکرد ایجاد خلل پرونده هدایت مسیر در ای حرفه بسیار وَ مختلف ترفندهای
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 کار فالن دبای میکرد اسرار ایشون اما ممکنه غیر چیزی چنین میگفتیم ما جلسات در وقتی مثال

 بر مشکل به کار اون انجام با بودن این بر واقف هم همه وَ میگم، من چون بگیره صورت

 .میکرد اصرار خودش موضع روی ایشون اما میخوریم

 بود هادی حاج به من دسترسی زانمی کرد، حساس هادی روی رو ما که دالیلی از دیگر یکی

 من به وت دسترسی میزان میگفت یا! میکرد رد و من مختلف های بهانه با.. بود کم شدت به که

 قبع کارا میشد سخت هماهنگی جاها بعضی طرفی از. بگیر تصمیم خودت و هست درصد ۹۷

 دادم گزارش کاظم جحا به رو ها خلل همین! بود من تیم و من سر بیدادش و داد اما افتاد، می

 !کردند شک اوناهم که



 رایب کاظم حاج دفتر از سندی زهرا فاطمه مرگ از قبل چندروز بود، این دالیل از دیگه یکی

 ها مدت ما ضدجاسوسی مرزی برون های بچه بود این از حاکی سند این که شد ارسال من

 برخ ضدجاسوسی شبخ مدیرکل هادی حاج به رو عزتی افشین موندن اضافه روز سه پیش

 ندهپرو براش و میکنه خارج کار دستور از وَ میکنه، بایکوت رو موضوع این ایشون اما میدن

 .رسوند یقین به مارو که بود ما دالیل از یکی اینم. نمیده تشکیل پیگیری

 اسمج ملک سر پشت نیروهای آمار که بود کسی همون هادی حاج اما باشه جالب براتون شاید

 .شد عقیق شهادت باعث هک داد، رو

 حاج هب میدادیم گزارش هرچی که داشتیم سرور کندی شدت به جا چند در ما باشه یادتون اگر

 .نمیکرد پیگیری اما «میکنم پیگیری باشه: »میگفت فقط پیگیری برای هادی

 یکنه،م خطر احساس افغانستان در داریوش داد خبر بهم عاصف وقتی که بود این بعدی نکته

 رد فجیعی طرز به داریوش بعد چهارساعت و بیست از کمتر دادم، هادی حاج به و رششگزا

 .رسید شهادت به افغانستان در واقع امن خونه اون

 و رصاب جاسم ملک چرا پس» میاد بوجود سوال این .. محترم مخاطبان شما برای قطعا: نکته

 ادیه یعنی ؛.بود همسفر و همراه جاسم ملک با کیلومترها مرز از بعد صابر چون نکرد؟ شهید

 «نداد؟ لو و صابر داد لو و داریوش

 ابرص شهادت عدم علت که رسیدیم نتیجه این به ها بررسی از پس ما ولی! درسته سوال این

 هاییتن به و مسیر اون نمیتونست مرز از بعد جاسم ملک چون که بود این جاسم ملک توسط

 رسه،ب افغانستان در نظرش مورد منظقه به تا بشه رد عبورال صعب مناطق و ها کوه و ها دره از

 اقدام هر ستمیدون طبیعتا. برسه خودشه خواست به تا کرد استفاده صابر بلدیِ راه از همین برای

 .میشه اسلحه به دست صابر کنه غلطی

 شده عطق منطقه اون امنیتی های دوربین نسترن و عزتی بین مالقات اولین در باشه یادتون اگر

 نماییراه های دوربین از تا فرستادم و بهزاد عزتی، ماشین داخل مالقات اون پایان از بعد و بود

 ها ندوربی دیدار اون از قبل روز سه بود، زرنگ خیلی هادی.. بگیره و تایم اون فیلم رانندگی

 !کنه جلوه طبیعی چیز همه تا کرد قطع اداره در عواملش توسط رو



 حاج وَ بودم من پرونده مسئول چون که بود این رفت می لو ما اقدامات هک دالیلی از یکی

 :گفت اول روز همون از داشت، باور من توانایی به هادی

 وعموض این درگیر زیاد و من لطفا جلو، ببر خودت اختیار با خودت دست میدم رو پرونده»

 .«بشم باخبر فقط کارت آخر از میخوام نکن،

 چیکار میخوای» میپرسید ازم و میخواست و من بعدش روز چند ای، تازه ماقدا هر از پس اما

 «؟!بعدو به اینجا از کنی

 اسحس من و کاظم حاج معاونتش و تشکیالت ریاست رفت، لو موضوع چندتا اینکه از بعد

 !داره وجود ای حفره یک پرونده این در که شدیم

 

 نام و تاای_در_والیت_گاه_خیمه_کانال# کلین و منبع ذکر با فقط استفاده و کپی هرگونه ✅

 .است مجاز سلیمانی_عاکف# اثر صاحب

✅ http://eitaa.com/kheymegahevelayat 
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 :کنم عرض باید محترم مخاطبان شما خدمت رو مهمی نکته یک

 بازجویی پایان از پس بود قرار... و ماهواره پرتاب به مربوط دی ان پی پرونده شدن بسته از بعد

 جتح ما سیستم رییس اما بشه، اعدام عطا شد دستگیر که ای شبکه اطالعاتی تخلیه و ها

 دمآ یه پشتوانه بدون شبکه این دکر احساس رییس. گرفت و اعدام این جلوی»...«  االسالم

 منا خونه یک در عطارو. کرد صبر همین برای. باشه داده انجام کارهارو اون نمیتونه قدرتمند

 .داشت نگه

http://eitaa.com/kheymegahevelayat


 یآدم اون تا موند می باید. نشه اعدام عطا که بود این رییس و منه برنام میگفت کاظم حاج

 یره،میگ صورت عطا از که هایی بازجویی از یکی در.. کنیم پیداش بود جریان این پشت که

 .میبره فرو شوک به رو همه که میکنه اعترافی ماه ده از بعد

 یضمر عطا همسر که شد اشاره دوم سری عاکف امنیتی داستانی مستند در باشه یادتون اگر

 شرح. »نشه فوت و کنه استفاده اون از همسرش تا میکرد تهیه و آمپول نوعی باید عطا و بود

 .«دوم سری عاکف امنیتی داستانی مستند در املک

 فتیمگ و کردیم استفاده عطا روی روانی عملیات و حربه این از میگفت کاظم حاج همین برای

 دیوانه داشت امن خونه داخل عطا. شده فوت ها آمپول اون به دسترسی عدم دلیل به همسرت

 حتی. نمیکرد قبول حاجی اما بگیره اطارتب خانوادش با که میزد دیوار و در به و خودش میشد،

 مسرش،ه سرمزار ببرن و اون امنیتی نیروهای نیست، آرامگاه داخل کسی که شب یک کرد تقاضا

 .نکرد قبول بازم حاجی اما

 از بعد اینکه تا کردیم، روانی شکنجه رو عطا کردیم، استفاده حربه همین از میگفت کاظم حاج

 :بود گفته عطا. کرد اعتراف ماه ده

 مدهاو برایان تامی از محرمانه ایمیل یک بودم، ماهواره پرتاب سکوی درگیر که مدتی طی در

 مونه با و رسید روز اون. میگیره تماس تو با شماره فالن با روز فالن ۱ ساعت شخصی که بود

 .گرفتن تماس من با شماره

 من با شارتباط ناگهان اما میزدم حرف شخص این با دستگیریم از قبل روز پنج تا میگفت عطا

 وشیگ با هم هربار و بود تلفنی ما ارتباط. ندیدمش چندماه اون طول در هم وقت هیچ. شد قطع

 .میزد زنگ مختلفی

 ساده و معمولی بسیار گوشی که جدید موبایل و کارت سیم یه براش هفته هر کرد اعتراف عطا

 و جدید کار دستور عطا به تا یزدم زنگ خط اون به ناشناس شخص اون و اومد می بود ای

 .بده



 دیافتا گیر وقتی گفت بهم تماس آخرین در ناشناس شخص اون کرد اعتراف عطا همچنین

 تورو میتونمن دیگه بیفتم گیر من اگر چون داشتی، ارتباط ناشناس شخصی با بگی نداری حق

 .بدم فراری

 جلوش بردیم تاپ لب یه زد، روحرفا این عطا اینکه از بعد میکرد تعریف برام کاظم حاج

 رو هباش ناشناس شخص اون صدای ممکنه میکردیم احساس که صداهایی دونه دونه گذاشتیم،

 .وردیمخ بسته در به همش اما نه؟ یا هست شخص همون آیا ببینه بشنوه تا کردیم پلی براش

 خاطرب سرش جمجمه ترک فهمیدم و اومد پیش خانومم مشکل که جایی تا گذشت ها مدت

 گدشل و چگ سراغش رفتم شب یه باشه یادتون اگر. بود عطا امر تحت جاسوسای های ضربه

 رطو به شب یک. دیگه امن خونه یه به میکنن منتقل عطارو شب، اون ماجرای از بعد. کردم

 حاج طرفی از. بود بازداشت عطا که میرن ای خونه اون به کاظم حاج با هادی حاج اتفاقی

 .میشه نگهداری خونه اون داخل عطا که نبوده طلعم اصال هم هادی

 همزمان وَ میشد رد داشت بوده داخلش عطا که هایی اتاق از یکی روبروی از هادی حاج

 درو داخل زا فورا عطا. میرسه عطا گوش به صداش که میشه شخصی با تلفنی گفتگوی مشغول

 اول مرحله ۰ در عطا بازجوی .میکنه و خودش بازجوی و کارشناس با دیدار تقاضای و میزنه

 نارک بازجویی ادامه از و من بعدا نامعلوم بنابردالیلی خب اما شد اطالعاتی تخلیه که بودم من

 .زدن

 خودش بعد پایین، میفرسته طبقه اون از رو هادی در، سمت میره کاظم حاج میزنه، در وقتی عطا

 ونما چطور؟ گفت بهش کاظم حاج. دهمیز حرف اینجا داشته بود کی این میگه عطا. داخل میره

 ودشخ شاید. آشناست گوشم به خیلی.. میزدم حرف باهاش من که بود صدایی همون این میگه

 ...و لهجش نوع. نزدیکه بهش خییییلی اما نباشه،

 .میشه کامل حاجی برای ها پازله هم تقریبا دیگه. میکنه شک خیلی کاظم حاج
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 ودب این هادی حاج مثل ای نخبه آدم موفقیت عدم دلیل والیت،_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 و ودب کاظم حاج نظر زیر شدت به چون بده گرا ها نفوذی به تونست نمی این از تر بیش که

 اشتهک که مخفی های مهره با لحظه به لحظه کاظم حاج چون. بشه کاظم حاج حریف نمیتونست

 ونپیرام چیز همه وَ کاغذی و حضوری ایمیلی، شده، گذاری کد تلفنی، ارتباطات تموم بود

 .داشت نظر زیر و کردمی کنترل رو هادی حاج

 قرار راقع به سفر از بعد همین برای دنبالشیم، ما فهمید اون که بگم بهتون هم نسترن درمورد

 از بود قرار. ودب انگلیس بلیط گرفتم کیفش داخل از من که بلیطی. برگرده ایران به دیگه نبود

 ارهد فهمیدیم و شدیم حضورش متوجه عراق در وقتی دلیل همین به.. انگلیس بره سمت همون

 .کردیم دستگیرش فورا میکنه، فرار

 ایلف اون کردم رنگیز همین برای رفتم، لو حتی خودمم فهمیدم عراق به ورودم بَدوِ در وقتی

 پوشش در هک رو سعود آل و آمریکایی امنیتی افسران اون با نسترن و عزتی افشین جلسه مکالمه

 .نفرستادم ایران برای نورالعباس، هتل بودن اومده سفارت نیروهای

 ...اما بشه بزرگی دردسر من برای میتونست بنابراین بود، بزرگی ریسک کارم این

 .میشم رد ازش و میزنم مثال یه

 و نهک شک کسی به ماموریتش حین یا عملیات وسط امنیتی مامور یک اگر مثال، فرض بر

 وریج بهش و کنه حذفش رو گزینه اون میتونه بشه، حذف خودش ممکنه که کنه خطر احساس

 .بره بین از که بزنه

 «مول» حُسن که هست مرموزی یه هادی حاج که کردم شک... و تجربه طبق من هم اینجا حاال

 .میدم توضیح رو مول براتون سرفرصت .داره رو

 رو نورالعباس هتل در مهموناشون با نسترن و عزتی دیدار جلسه شنود صوت همین برای

 ...و ایران نفرستادم



 تکمیل هادی حاج درمورد و من های پازل و میکرد اذیت بیشتر منو که مواردی از دیگه یکی

 رکت فورا باید رو عراق فرودگاه گفت و داد من به سازی جو با که بود دروغی خبر میکرد،

 با برام داشت نظر در اون که ای چهره رسید ذهنم به لحظه همون چون نکردم ترک منم. کنی

 این اما ،باشه رفته لو شاید چهره اون پس اومدم، ایران ایران از که بود سیبیلی و تراشیده موی

 حاج و فرستاد... و مصنوعی ریش و مصنوعی موی ملعا یه توسط حاجی که جدید چهره

 .نبود خبر با عراق در من جدید چهره از هادی.. نرفته لو نمیشناخت هادی

 رو جونم از مراقبتِ پرده پشت از وَ میکنه، مخفی رو چیزایی یه داره کاظم حاج نداشتم شک

 .بشه باخبر ازچیزی هادی نمیزاره و داره عهده به

 عزتی همراه به تعقیب از بعد عاصف که شبی بود این بود کرده هادی حاج که یکارهای از یکی

 تنها عزتی و رفت در فائزه شد، کافه وارد رسید قتل به جاسم ملک توسط که ملکی فائزه و

 هک نکنه شک بهش کسی تا بمونه گذاشت رو عزتی. بود هادی حاج کار هم شب اون.. موند

 داد راریف رو فائزه همین برای. بده ادامه کارش به بتونه و بمونه باقی سفید تا هست جاسوس

 حتت های بچه از یکی و خبر اون. بزنه نشون دوتا تیر یک با و نرسه هم اون به دستمون تا

 مترسی خودش برای اداره داخل که ای شبکه همون یعنی ؛بودبهش داده ضدجاسوسی در امرش

 .بود کرده

 هماهنگ وقتی).....(!  آقای حاج دفتر بردم نوشتم، رسمی طور به رو ادله و شواهد این تموم

 منشست رفتم و دادم رو گزارش های برگه. نشستن کاظم حاج با هنوز دیدم داخل رفتم شد

 هک همینطور چشمش، به زد و عینکش رییس.. بود نشسته کنارش هم کاظم حاج. روبروش

 .کنهمی نگاه منو کاظم حاج دیدم بود، گزارش خوندن مشغول

 هب و گردنش زیر دست با و کشید عقب کمی و خودش بعد داد نشون و طرف یه ابروش با

 هادی ریدستگی عملیات دستور رییس فهمیدم. داد نشونم میشه بریده چاقو با داره اینکه حالت

 .هست اداره راه توی عبدالزهرا عاصف و کرده صادر رو
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 تلفن که بود گذشته رییس مطالعه و گزارش دادن از ای دقیقه ده بودیم، نشسته که همینطور

 :گفت.. گرفت رو گوشی رفت.. خورد زنگ ریاست دفتر

 .«داخل بیاد میزنم و در االن کجاست؟. خب. بله»

 بهش سریی. هست عاصف دیدم کردم نگاه گشتمبر.. کرد باز درو زد انگشت اثر رفت کرد قطع

 :گفت

 .«داخل بیا»

.. نشست کرد کاظم وحاج من با علیکی سالم اومد عاصف. بست و اتاقش در و داخل اومد

 :گفت رییس

 «کجاست؟ خبر؟ چه خب»

 فرار ببنده رو خونه در میداد هولم دستگیری موقع داشته خائن.. زیاده که خبر: »گفت عاصف

 میثم و هزادب منو حریف و ببنده درو نمیتونه دید.. ببنده درو نتونه تا در الی گذاشتم و مپا کنه،

 دماغ مزد اسلحه پشت با نکردم معطل منم من، روی کشید اسلحه کرد باز هویی یه درو نمیشه،

 قتو یه تا هست اتاق در پشت بهزاد. هست بازجویی اتاق داخل اآلنم. شکستم و خرطومیش

 .رهن سمتش کسی

 :گفت زد لبخندی رییس

 .«کردی کاری خوب»

 :گفت کرد نگاهی کاظم حاج به بعد

 .«کنیم پذیرایی ازش بزاریم وقت حسابی باید.. داریم مهمون.. جان کاظم بریم»

 این زا عنوان هیچ به اما ؛بریم کاظم حاج و رییس با باید کردم خیال بیرون، رفتیم دفتر از

 .خودمون کار پی فرستادن مارو. نبود خبری موضوع



 یداستان مستنده پروند سومِ سری سپس میکنم، عرض هادی حاج پیرامون رو توضیحی اما

 .میبندم رو عاکف امنیتی

 آدمی.. بود درست نظرم به که کردن بازجویی هادی حاج از شخصا کاظم حاج و اداره ریاست

 روبازجو راحت خیلی اون مثل آدمی. نمیکرد اعتراف اصال و بود زیرک بسیار هادی حاج مثل

ه نخب یک از باید پس. بود رییس و کاظم حاج دست شاهرگش خب اما ؛میده فریب

 تشکیالت رئیس مثل یکی یا کاظم حاج باشه، هادی خودِ درحدوقواره که ضدجاسوسی

 .میکرد بازجویی

 در وَ کشور در وَ داشت، ما امنیتی سیستم درون که ای شبکه کرد، زیادی اعترافات هادی حاج

 اما رفت،گ قرار ماه ضرب زیر بود، کرده فعال سیاسی و اقتصادی و صنعتی مختلف های بخش

 .بود شبکه یک فقط اون

 رو نیتیام داستانی مستند این بعدا که ایران شریف ملت و والیت_گاه_خیمه# محترم مخاطبان

 هم هنوز و بودند زیاد مملکت این در «ها هادی حاج» که کنم عرض باید میفرمایید، مطالعه

 .سپرد محاکمه تیغ به رو ها اون نظام حجامت با موقع به باید که هستند،

 :آخر در وَ

 ماما گمنام اطالعاتی افسران که بدانند میمَکَند، را گناه بی مردم این خون دارند که زالوهایی

 کلت،مم این در سلیمانی اکفع همچون صفری سربازهای وَ الشریف فرجه تعالی اهلل عجل زمان

 دهش برداشته انقالب دوم گام چون. دهندنمی را ها نفوذی به کشیدن نفس اجازه عنوان هیچ به

 .بود جوانان ما به خطاب نامه، آن وَ

➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 :هستند او امر تحت آسمان و زمین که خداوندی با کوتاه مناجاتی آخر، در اما وَ

 .درگاهت مقربِ اولیاءِ و بود خودت رضای برای نوشتم، چه آن الهی،

 یهمعل اهلل صلوات معصومین حضرات خشنودی و بود خودت رضای برای نوشتم چه آن الهی،

 .اجمعین



 یخشنود و رضایت برای وَ نوشتم خودت رضای برای نوشتم، وضو با نوشتم، چه آن الهی،

 رابلت ارواحنا ولیعصر جناب االَعظم اهلل ولی حضرت زمین، روی حجتت آخرین نازنینِ قلب

 .بوده الفداء مقدمهِ

 .دارم بخیری عاقبت و شهادت دعای التماس عزیزانه هم از

 للمتقین والعاقبة/علیکم والسالم

 سلیمانی عاکف/ مهربانش مردم وَ ایران کشور صفر سرباز
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