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ستادیاخبار

)۰۹:۰۳-۰۰/۰۱/۱۰(میکنندخودکشیاینقدرجدیداایرانیهاچرا

گذشته سال نخست ماه هشت و3در محسوس589هزار رشد از رقم این که کردهاند خودکشی ایران در کرونازده4.2نفر سال در خودکشی به ارتکاب موارد تعداد بوده99درصدی
است.

ظاه عالئم دارای شدهاند، روانی آسیبهای دیگر و شدید افسردگی دچار که افرادی لزوما چراکه بزند، خودکشی به دست است ممکن کسی هر روزها یراین

بالینی روانشناس یک که موضوعی خیر؛ یا دارد قرار خودکشی به ارتکاب معرض در فرد یک آیا که کرد پیشبینی نمیتوان بهدرستی گاهی و نیستند مشخصی

میداند.ایرانیجامعهدرواقعیاحساساستکوبرسوتظاهرفرهنگشدنحاکمازناشیراآن

همهگی گذشته سال یک بخشهایردر برای را اقتصادی شدید مشکالت و بوده عمومی سالمتی و بهداشت برای تهدیدی تنها نه کرونا بهزی مردم از یادی

پدیدههای بروز غیررسمی و رسمی آمارهای براساس میان، این در و شده جامعه افراد تمام برای روانی آسیبهای تشدید موجب بلکه است، داشته همراه

است.یافتهافزایشایرانجامعهدرنیزخودکشیمثلشومی

سازمانرآخ سوی از ارائهشده رسمی آمار قانونیین سالیانهپزشکی آمار ایران، در خودکشی میزان آن98درباره براساس که است و5بوده در143هزار نفر

است.داشتهدرصدی0.8رشدی97سالدرخودکشیآماربامقایسهدررقماینداشتهاندکاملخودکشیکشورمان

منابع از نقل به اعتماد روزنامه گزارش براساس که است حالی در گذشتهآاین سال نخست ماه هشت در قانونی، پزشکی سازمان در و3گاهی نفر589هزار

است.بوده99کرونازدهسالدرخودکشیبهارتکابمواردتعداددرصدی4.2محسوسرشدازرقماینکهکردهاندخودکشیایراندر

درباره بالینی روانشناسی متخصص و جامعهشناس عابدین، علیرضا سالردکتر یک در گفت: ایران جامعه در گذشته سال در خودکشی آمار افزایش یشههای

همهگی بیشتراخیر، زمان مدت افراد، که شد باعث کرونا منری در فیزی فاصله و بمانند روابط،زل بهبود جای به مساله این و شود کمتر خود خانواده با یکیشان

است.شدهروحیآسیبهایتشدیدباعثخانوادههابرخیدر

بسیا و جامعه سطح در تظاهر فرهنگ شدن حاکم از ناشی را اتفاق این بهروی ما جامعه بر حاکم فرهنگ وقتی گفت: و دانست ایرانی خانوادههای از ی

عاملیتی هیچ افراد این شرایط این در دهند، بروز خودشان از نیست، واقعیشان شخصیت بر منطبق که را رفتارهایی میکند مجبور را افراد که است گونهای

میشوند.فرهنگیاستیصالدچارنتیجهدروندارندخوداجتماعیوفردیزندگیبر

بیشت شدت با اخیر سالهای در متظاهر فرهنگ این داد: ادامه بالینی روانشناس کوچکتراین بر وری است گذاشته اثر خانواده یعنی ما جامعه واحدهای ین

بود.خواهیمآنسوءشدنبدخیمترآثارشاهدآیندهدرکند،پیداادامههمچنانپدیدهایناگر

گناه، و ترس احساس علت به شوند، مواجه بهدرستی خود روانی مشکالت و استیصال با نتوانند افراد وقتی که کرد تاکید خود صحبتهای ادامه در عابدین

این مواقع گاهی و دارد پی در را خشم شدن درونزا مسالهای چنین کرد: بیان ادامه در جامعهشناس این میشوند. استیصال از ناشی خشم احساس دچار

میکند.پیدابروزخودکشیقالبدردرونزاخشم

خودکشیشدنترجوان

سازمان رسمی آمارهای قانونیبراساس سالپزشکی در ایران در خودکشی تعداد به نوجوانان98،20مربوط میان در ایران در کامل خودکشیهای درصد
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و افتاده سنین75اتفاق در نیز آنها از میان34تا15درصد در خودکشی آمار افزایش از نیز اعتماد روزنامه اخیر گزارش میان این در است. افتاده اتفاق سال

است.ایراندرخودکشیپدیدهنگرانکنندهبسیارنشانههایجملهازمسالههمینوداردحکایتجوانانونوجوانان

بیتفاوتی، اجتماعی، روانی، منفی عالیم بروز اخیر سالهای در گفت: جوانان و نوجوانان میان در خودکشی پدیده بیشتر بروز علت درباره راستا این در عابدین

از بیشتر که میشود نمایان خانوادههایی در بخصوص عالیم این و است کرده پیدا افزایش ایران جامعه در اخیر سالهای در را روحی مشکالت و بیعالقگی

هستند.آنهالرکنتنگرانویزممیدچارباشند،داشتهراخانوادهاعضایپرورشدغدغهکهآن

ناگوا نتایج مسلما جامعهای چنین در که این بر تاکید با جدیدروی نسلهای روی پدیده این اصوال داشت: اظهار آمد، خواهد بار به بیشتر خودکشی مثل ی

بودهایم.جوانانونوجوانانمیاندرخودکشیآماررشدشاهدازبیشاخیرسالهایدرکهاستدلیلهمینبهومیگذارداثربیشتر

استدادهچهرهتغییرخودکشی

مشخصت گروههای میان در خودکشی پدیده که بود آن از حاکی عموما میشود، منتشر مختلف افراد خودکشی از گذشته سالهای در افرادرخبرهایی از ی

ازرجامعه منتشرشده خبرهای اما میزنند، خودکشی به دست اجتماعی تبعیضهای تحت گرفتن قرار یا اقتصادی مشکالت دلیل به یا عمدتا که میدهد خ

ظاهرا که افرادی حتی و عادی مردم میان در چه شناختهشده افراد میان در چه پدیده این امروزه که میدهد نشان اخیر سالهای در گوناگون افراد خودکشی

میدهد.خرگذشتهازبیشترمراتببهنیستند،اجتماعییااقتصادیبحرانهایگیررد

و فرهنگی خاص قشرهای یا جغرافیایی محدود نقاط میشد ایران جامعه در پیش سالها گفت: خودکشی پدیده چهره تغییر همین روی تاکید با عابدین

متاسفانه اکنون اما میشود، دیده بیشتر آنها در میشود، خودکشی پدیده بروز به منجر که اجتماعی و روانی عالیم یا مشکالت که کرد مشاهده را اقتصادی

بسیا در خودکشی بروز احتمال و کرده سرایت مختلف اقشار و سنین در ایران جامعه تمام به مساله ظاهراین نشانه کمتر از که افرادی از رفتارهایری در ی

است.شدهبیشترهستند،برخوردارخود

نداردنشانهخودکشی

دیگ بخش در بالینی روانشناس درراین گفت: و کرد اشاره میزنند خودکشی به دست که افرادی میان در روانی عالیم شدن نامشخص به صحبتهایش از ی

فرد اطرافیان یا متخصصان که داشت وجود شدهاند، روانی آسیبهای دیگر یا افسردگی دچار که افرادی میان در بارز صورت به نشانهها برخی اخیر سالهای

جل به میتوانستند آنها با مواجهه صورت کهرگیودر روانی آسیبهای که است این هستیم، روبهرو آن با اکنون که آنچه اما کنند، کمک افراد خودکشی از ی

میشود.مشخصافراددرکمترآننشانههایحتیکهاستشدههمهگیرماجامعهدرصورتیبهمیشودخودکشیبهمنجر

خود احساسات کردن پنهان به افراد که اجتماعی در گفت: و کرد عنوان ایرانی جامعه فرهنگ بر تظاهر بودن حاکم از ناشی نیز را اتفاق این بروز عابدین

ممی را رفتارهایشان خود خانواده سطح در حتی و میشوند اطرافیانزتشویق و خانواده برای افراد درونی خشمهای و روانی آسیبهای شناسایی میکنند، ی

است.دشوارترنیزپدیدهاینوقوعازیرگیوجلدلیل،همینبهومیشوددشواربسیارفرد

حدود تا متخصصان بهویژه و جامعه افراد عموم این از پیش کرد: تاکید پایان در قشزوی از مشخص عالئمی بروز به توجه با میتوانستند درریادی که را ی

جل آنها خودکشی از و شناسایی هستند، خودکشی پدیده جامعهرگیومعرض افراد چون و، نمیکنند پیدا بروز شناختهشده عالیم این لزوما اکنون اما کنند؛ ی

در خودکشی پدیده بروز بتوان که بود خواهد مشکلتر بسیار نتیجه در بدهند، قورت را استیصال از ناشی خشم بخصوص خود احساسات که شدهاند تشویق

کرد.پیشبینیرامختلفافراد
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)۱۳:۳۸-۰۰/۰۱/۱۰(افزاینده؟یاکاهندهتاثیر،بیخودکشی:ورسانه

فلسفیسیدغالمرضا

همشه99دی27در روزنامه اجتماعی گروه مسئول اللمی شیده سیده فوت سرخبر و برد فرو ماتم و بهت در را کشور رسانههای دیوی، کهرگمندانه نپایید ی

نامدارد آزاده مجرگذشت درری سیما سابق م1400فروردین7ی خانوادهرناقوس گرچه درآورد. صدا به زبان فارسی خارجی و داخلی رسانههای در مجددا را گ

سیاهربز سال طی رسانه، و ارتباطات س1399گ در عوبارها دادن دست از دزگ خبر آنچه ولی کردند؛ تن بر عزا رخت وریزانشان اللمی یادان زنده گذشت

بود.اجتماعیشبکههایسایتدرزنیهاگمانهاینبازتابوگرمچگونگیخصوصدرزنیگمانهمیکرد،متمایزرایرنامدا

] غیرعمدی نادرست اطالعات ای رسانه چهره دو این فوت خبر انتشار از ط1بعد از کروناگون شایعه، و نفوذر] عمومی افکار پیکر به نوین و سنتی های رسانه یق

بسیا که جایی تا مارکرد در را کاربرشهروندان از اجتماعیری های شبکه سایت رخداد، دو هر در که پیداست ناگفته اوصاف این با و کرد گرفتار بازنشر پیچ

ج های رسانه از را بازنشر و نشر سبقت مرگوی علت برخی اجتماعی، ساختار این در ربودند. اصلی اینریان تا کردند اعالم خودکشی گروهی و قتل را گ

] اللمی مرحومه خانواده سوی از متنی انتشار با س2که مصاحبه و نامدار] مرحومه فوت جزئیات خصوص در تهران جنایی امور دادسرای [رپرست بحث3ی [

شد.واقعتوجهمورداجتماعیهایشبکهسایتدرگذشتهازجدیترخودکشی

[رفا اکو امبرتو با حد چه تا که این از [4غ شویم نظر هم و همراه اجتماعی های شبکه سایت ماهیت پیرامون بپذی5] باید ، گستردهر] شواهدی هم که یم

] رفتار این سرایت و افزایش در آن به اقدام و خودکشی اخبار پوشش نحوه [6درباره دارد وجود رسانه توسط پیشگی7] در رسانه تاثیر هم و کاهشر] و ی

] است شده اثبات علمی لحاظ به خودکشی د8موارد این به عنایت با لذا . پایبندیو] و رسانه در خودکشی اخبار انعکاس نحوه راهنمای وجود اهمیت گانه،

است.انکارناپذیرضرورتیدستورالعملیچنینمحتوایوقالببهرسانه

خب پوشش نحوه جهت رسانه اصحاب به خطاب توصیه ارائه و دستورالعمل انتشار و تهیه خصوص در تجاربی دنیا جملهردر آن از که دارد وجود خودکشی ی

م توصیههای به پیشگیرمیتوان و تحقیقات سالرکز در رسانه متخصصان به خودکشی گزارش مورد در کنگ هنگ خودکشی از دستورالعملهای1984ی ،

پیشگی انجمن توسط شده تهیه خودکشی گزارش مورد در اتررسانهای خودکشی از سالری در عنوان1987یش با نیوزلند بهداشت وزارت دستورالعمل انتشار ،

سال در رسانهها و سال1999خودکشی در جهانی بهداشت سازمان دستورالعمل آم1999، بنیاد العمل دستور Americanیکاییر، Foundationسال ،2001در

خی موسسه توسط خودکشی با مرتبط مطالب نمایش نحوه برای رسانهای سالSamaritansیهردستورالعمل در انگلستان راهنمای2002در کتابچه تهیه ،

م توسط نگاران روزنامه برای خودکشی سرگزارش سیاستهای سالرکز در بیما2003یالنکا و خودکشی گزارش دستورالعمل انتشار وزارترو توسط روانی ی

]9[کرد.اشاره2004سالدراسترالیابهداشت
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سال طی پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت سالمت معاونت واعتیاد اجتماعی روانی، سالمت دفتر روان سالمت اداره نیز ایران راهنمای1386در

] کرد. منتشر را ها رسانه در خودکشی خبر فرع10انعکاس عناوین ذیل ای صفحه پنج العمل دستور این در منابع] خودکشی، بروز بر خودکشی گزارش اثرات ِی

شده ارائه رسانه اهالی به هایی توصیه نبایدها؛ و بایدها و کنیم منتشر را خودکشی موارد چگونه خودکشی، گزارش چگونگی خودکشی، آمار دهنده ارائه معتبر

بازماندگان و خانواده بر پدیده این اثرات به توجه خودکشی پدیده پیرامون مطالب و اخبار انتشار در مهم نکته آمده، دستورالعمل این در که آنچه بر بنا است.

شود.اجتماعیبرچسبهایبرخیزدنوخانوادهبیشتررنجشباعثکهکردمنتشریرخبنبایدوجههیچبهلذااستکنندهاقدامفرد

رفتا علوم متخصص شش جز به که این مانند کند می متبادر ذهن به را هایی پرسش مذکور العمل دستور مفاد اینرمرور تولید تیم مقام در نامشان که ی

علوم متخصصان سهم است؟ شده استفاده فرهنگی مطالعات و شناسی جامعه مانند مرتبط های حوزه دیگر نظران صاحب علمی ظرفیت از آیا آمده سند

ها توصیه این از میزان چه نگاران روزنامه و خبرنگاران است؟ بوده میزان چه سند این تولید در رسانه و بندند؟آارتباطات می کار به را آن و دارند گاهی

ا پس العمل دستور این پیشگی14گذشتزچرا انجمن العمل دستور مانند تولید زمان از اترسال خودکشی از جهانیری بهداشت سازمان عمل راهنمای یا یش

بازنگ ارتباطی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، رخدادهای و تغییرات با وزارترهمزمان حمله از دولتی و حاکمیتی نهادهای است؟ نشده اصالح و ی

خب پوشش نحوه در که ارشاد وزارت مطبوعاتی معاون دارند؟ و داشته مسولیتی چه زمینه این در درارشاد نامداری آزاده ورگذشت تاخته ها رسانه شبه به ی

ارتقا و خودکشی به مربوط اخبار انتشار نحوه با رسانه اصحاب آشنایی برای مسولیت تصدی دوران در کند، می نگرانی اظهار رسانه رفته کف از حیثیت برای

خب توانمندسارسواد و چنینزی با مواجهه وظیفه اساسا و است برداشته عملی های گام چه نادرست اطالعات و جعلی اخبار با مواجهه در کاربرشهروندان ی

است؟گانراونهادکدامعهدهبرهاییرسانهشبه

مط حالی در دست این از پرسشهایی دیکر و پرسشها درراین خودکشی قربانیان آمار شده، منتشر گزارشات به بنا که میشود سال8ح ابتدای ماه

آن1399 از پیش سال مشابه مدت به سازمان4.2نسبت گزارشهای در حالی در خودکشی قربانیان تعداد افزایش این است. داشته افزایش پزشکیدرصد

سالقانونی طی که شده ثبت کشور1398کشور در خودکشی قربانیان کل د5143تعداد برای معتقدند روانپزشکان بود. افسردگیهایرنفر شدت وخامت ک

باید حداقل خودکشی قربانیان تعداد از خالص آمار ایران، جامعه در نشده مشخص30یا20درمان خودکشی به اقدام موارد خام رقم تا یابد افزایش برابر

]11[شود.

چون پرشمار متغیرهایی و مفصل فهرستی نبوده رسانهها در خودکشی اخبار بازنشر و انتشار نحوه به محدود خودکشی به اقدام بر موثر عوامل چند هر

آن مانند و فرهنگی - اقتصادی عوامل جسمی، سالمت خانوادگی، چالشهای و تعارض روانی، اختالالت اخالقی، و مذهبی عوامل جنسیت، سن، مهاجرت،

اث عاملی مقام در رسانه به که جهانی مطالعات به توجه با اما دخیلند و سهیم امر این پیشگیردر زمینه در چه دارد،رگذار اشاره خودکشی به ترغیب چه و ی

خبرنگاران، مهارت و دانش سطح ارتقا ضمن ها سازمان این تا آورند عمل به ای رسانه های سازمان از را الزم های حمایت باید ربط ذی های دستگاه و نهادها

خب پوشش در را آنان ترعملکرد به توان می ها آموزش این جمله از کنند. رصد مضاعف اجتماعی مسئولیت با حوادث دسته این چهأی هر تهیه بر کید

جل جهت دقیق گزارشهای مشروعیتیابرگیوبیشتر از بی نگار روزنامه حسن مهدی نظر شاید کرد. اشاره نادرست اطالعات نسخهرِی سیاسی دبیر و یتانیایی

دیگرب آن و شود باران بارش مدعی شخصی اگر است معتقد وی شود. محسوب راهگشا خصوص این در پست هافینگتن بودنریتانیایی آفتابی مدعی ی

جوی وضعیت به نسبت و اقدام پنجره گشودن به نسبت باید بلکه کند منتقل مخاطبانش به را نفر دو این های گفته که نیست این نگار روزنامه وظیفه هوا،

]12[یابد.گاهیآ

پیش اخبار، و اطالعات آزمایی راستی در کاربرشهروندان مسئولیت از بههیچوجه رابطه این در رسانهای سازمانهای و خبرنگاران وظایف که است ذکر به الزم

«م این درنهایت چراکه نمیکاهد، آنها گذاردن اشتراک به و پذیرفتن به لذااز میکند؛ لمس خود زندگی در را مسئله این تبعات و آثار که است مخاطب» ِن

خب سواد بهبود و توسعه ارتقا، به نسبت نهاد مردم های انجمن و خصوصی بخش ظرفیت از استفاده با ازرباید گرفته انجام همزمان اقدام کاربرشهروندان ی
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]13[شد.مندبهرهزمینهایندرفنالندچونکشورهاییتجارب
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]1[Misinformation

[2] https://bit.ly/31vB3CN

[3] https://bit.ly/2PafEg3

[4] Umberto Eco

[5] https://twitter.com/naderth33/status/1346381387008516097

[6] Copycat

[7] Werther Effect

[8] Papageno Effect

[9] https://journal.rums.ac.ir/article-1-5384-fa.pdf

[10] https://bit.ly/3frxqGi

[11] www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/162330

[12] https://twitter.com/BBCArdalan/status/1289674591737176064

[13] www.magiran.com/paper/1998506

)۰۷:۵۸-۰۰/۰۱/۱۰(یبانرغشاممراسمدریرنامداآزادهپدرتلخهایصحبت

م نامدارخبر آزاده ناگهانی مجرگ احضاری رو این از که کرد متاثر را جامعه بود هم فرزند یک مادر که سیما و صدا سابق مجاری فضای در نقیضی و ضد ظرهای درزن که است، شده ی
کند.میمنتشررایرنامداآزادهگرمازجزییاتینرآخگاهیآپلیسباتماسدرکنارادامه

نامدا آذررآزاده نهم متولد نامدا1363ی آزاده است. سالرکرمانشاه نامدا92ی آزاده شد. جدا سال ایک از پس و کرد ازدواج حسنی فرزاد باربا بعدها ی

عباد نامدارسجاد آزاده کرد. ازدواج مدری دارای مدیری کارشناسی نامدارک آزاده است. تهران بهشتی شهید دانشگاه از صنعتی به1400فروردین7یریت

گذشت.ردکیومشکصورت

نامدا آزاده پدر تلخ های غرصحبت شام مراسم در غری شام در پدر تلخ های صحبت نامداریبان مرحومه سجادریبان مادر آزاد(ی: مهمونههمسر امشب (

بود.گندمعاشقبودخانوادهوزندگیاهلآزادهی/ردا

مزارسربریرنامداآزادههمسرخداحافظیلحظه

نزدیکدوستانبایرنامداآزادههایصحبتینرآخ
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یرنامداآزادهداییعجیباظهارات
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View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

کهکنممیاعالمصراحتبه

عرم زاده خواهر ناگهانی پرتحزگ شخصیتی که بریزم دو یا یک (وجود است نبوده خودکشی و قتل بواسطه بود، توانمند و فعال و اینرک اعصاب داروی گ

)تاسنفهمیدههنوزرااینمسئولغیرایحرفهغیرخبرنگارکهاستایرانیهرخانهدرهاکفایتیبیازبعضیلطفبههاروز

شه جناب انتظار از دور و ای حرفه غیر نبودهریاراظهارات هم باردار ایشان ضمنا و است قبول قابل غیر و عجوالنه نسبتا شناسی سم مطالعات نتیجه از قبل ی

:است

حیا!!!!بینامردانبکشیدخجالت

نورورآخ پیام در که بوده سرحال و شاد ای روحیه بر داللت ایشان اینستاگرامی پست رازین پست است(این هویدا گندم-کامال گلش- دخترش همراه به ی

)تاسکردهثبتشخصاعبادیدکترجنابایشانهمسر

التصوی ممنوع از بعد اخیر های سال طول در استرسرایشان و فشار تحت دارد!بسیار غیرمنطقی بسا اما پسند سیما و صدا دلیل که سیما و صدا در اش ی

بود.شدههماجتماعیسنگینبارتحملموجباتکهبوده

بماند....کهدارندجانکاهرفتارهمافرادیکیزفیحضورنبودمرزتاکهاندآدمیانی-خارجی)قتلگاهداخلی(هارسانهابربظاهرازبعضی

نیست....ممنوعدیگرنامشتکرارچهاگرنداردوجودآزادهدیگرحاالیمرنگذیایمربگذ

اندیش"یکرتانویسانزردنهدانندمیفرهیختهدوستانرااینفقطوشدآزادآزاده"حاال

که:داندمیخدافقطکهندمیداساسبیشایعاتآتشبهیزمجاکنندهکسلوکثیففضایدرلطفا

چرا؟؟؟وچییعنیروزهاایندرقلبیایست

یزمزعآسودهروانتوشادروحت

داردوجودالعدلیوموقیامتکهشکرراخدا

بسیاریادرفکندقیامتکهقیامتتادیدارامیدبه

بیدادایدادای

یادرفبلندصدایباکشم

!؟چنیناینچراکه

غمباماستسالحتنهاکهکنیممیصبر

م6 علت دیگر نامدارروز آزاده مرگ خبر گفت؟ چه بازجویی در آزاده شوهر / شود می مشخص نامداری آزاده ناگهانی مجرگ مادرری که سیما و صدا سابق ی

احضا رو این از که کرد متاثر را جامعه بود هم فرزند مجاریک فضای در نقیضی و ضد ظرهای ادامهزن در که است، شده پلیسری با تماس در گاهیآکنا

کند.میمنتشررایرنامداآزادهگرمازجزییاتینرآخ

منبع پلیسآیک بلندپایه و سردبیرآگاه با اختصاصی گفتگو در نامدارگاهی آزاده شوهر دیروز صبح گفت: ادارهرکنا به پلیس10ی قتل احضارآویژه گاهی

م لحظه در خود حضور عدم درباره ایشان گرفت. قرار تحقیق تحت و نامدارشد آزاده بیمارگ واسطه به پنجشنبه روز که کرد اعالم تهران در مادربزری گشری

نامدا آزاده به وقتی که بود حالی در این است، رفته - چالوس - کشور شمال درربه داشتند اعالم و اند نپذیرفته ایشان است کرده را شمال به سفر پیشنهاد ی

ماند.میتهران
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نامدا آزاده همسر افزود: ادامه در پلیسی مقام مشکراین مورد هیچ و است داشته همسرش با هایی تماس جمعه روز تا که است داشته بیان رفتاروی در کی

نامدا آزاده گفتار نامدارو آزاده طرف از دخترشان و او های تماس جمعه اواسط از اینکه تا نداشته وجود بهری ندادن جواب این و است مانده پاسخ بی ی

است.شدهاونگرانیباعثایشانازیرخببیهاساعتازپسهاتماس

یرنامداآزادهجسدشدنپیدامحلدرقتلویژهپرسزباحضور

نامدا آزاده همسر داد: ادامه پلیسی بلندپایه مادررمقام به همسرم روز و حال از نگرانی از پس که داشته عنوان تحقیقات در گرفتهزی تماس تهران در خود ن

است.شدهاوگرممتوجهورفتهدخترشخانهبهنگرانیبامادرزنشوشوداوحالجویایوبزندشانخانهبهیرسخواستهاوازو

منبع نامداآاین آزاده پرونده در پلیسی تحقیقات جزییات درباره دررگاه بودن بسته و مداربسته دوربین به باتوجه میدانی های بررسی داشت: احضار ی

نامدا آزاده خانواده اثرآپارتمان هیچ جسد قرائن که آنجایی از و نگرفته صورت خانه داخل ، عنف به خروجی و ورود هیچ جملهری از نداشته قتل وقوع از ی

ج و ضرب آثار وجود بهمرعدم جسد، روی کبودی نامدارح، آزاده است مطمئن پلیس ... و خانه مریختگی علت و است نرسیده قتل به فقطری و فقط گش

ببرد.پیشپلیسکارشناسانهوعلمییعرنظطبقراتحقیقاتادامهقضاییمقاموپلیستاشودمشخصوالغیرقانونیپزشکییقرطازباید

کار تحقیقات در آزاده همسر افزود: قضایی مقام بیماآاین خاطر به ایشان داشته، عنوان تهران جنایی دارورگاهان مصرف در شدید افسردگی میزی روی یاده

اخبا5یا4گاهیوکرده رو این از است. کرده می مصرف همزمان را نامدارقرص آزاده خودکشی از قطعیری اما آید می حساب به های فرضیه از یکی ی

خاطر به دارد احتمال که چرا حدودزنیست تا بمانیم منتظر باید هم را همین اما باشد. شده مسمویت دچار افسردگی ضد داروهای مصرف در روی روز6یاده

قانونیدیگر ایشانپزشکی که کند می مشخص شده مصرف دورهای دوز میزان چراکه کند. مشخص شناسی سم آزمایشات از عمدزپس به یا کرده روی یاده

است.کردهانتخابراخودکشیافسردگیضدهایقرصبا

منبع نامداآاین آزاده آن در که خانه های اتاق از یکی در یادداشت شدن پیدا گفت: ایشانرگاه خودکشی بر دالیلی است داشته هایی نوشته دخترش برای ی

که صورتی در و آید نمی قانونیحساب چراکهپزشکی است مهم نوشته این متن دانست. قرائن از یکی را یادداشت این توان می بداند خودکشی را علت

باشد.دخترشبرایایدلنوشتههانوشتهاینشایدداردیادیزتفاوت

نامدا آزاده روانپزشک دایی احضارات درباره گفت: آخر در پلیسی مقام مراین علت را قلبی ایست که جزری کس هیچ گفت: است، کرده معرفی پزشکیگ

مقانونی نامدارعلت آزاده اعالمرگ منتظر باید و نیست تحقیق تیم موارد جزو قلبی ایست تاکنون کند. نمی مشخص را قانونیی مپزشکی آزادهردرباره گ

باشیمیرنامدا

یرخاکسپامراسمدریرنامداآزادهپدرسخنرانی

View this post on Instagram
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شدمنتشریرنامداآزادهیرخاکسپامراسمازفیلماولین

View this post on Instagram
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داشتاختالفشوهرشبایرنامداآزادهجنایی:دادسرایتوضیح

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

یرنامداآزادهخانهدرروانواعصابداروهایکشف
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شه سریارمحمد و دادستان معاون نامداری، آزاده خانم فوت صحنه از شده انجام جانبه همه های بررسی با : گفت تهران جنایی دادسرای تارپرست که ی

توسط جسد معاینه و داشت ادامه بامداد یک قانونیساعت جپزشکی و ضرب آثار گونه هیچ اینکه به توجه با فوت، محل یاردر قتل وقوع بر داللت که ح

است.منتفیکامالکشیردگیاقتلوقوعلذانیامد؛دستبهباشد،داشتهکشیردگ

دخترش به آن خطاب که متوفی به متعلق مکشوفه های نوشته دست همچنین و متوفی همراه تلفن بررسی ویژه به و شده انجام تکمیلی های بررسی در

اولیه بررسی بوده، مرحوم استفاده مورد که صحنه در موجود داروهای و بوده دخترش با خداحافظی و وصیت نوعی و قانونیبوده جاپزشکی روز کهردر ی

ط از خودکشی موضوع لذا است؛ متوفی شناسی سم آزمایش در ضدافسردگی قوی داروی وجود مطرمبین روان و اعصاب داروهای مصرف کهریق است ح

است.شناسیآسیبآزمایشنتایجخصوصدرقانونیپزشکیتکمیلینظربهمنوطموضوعاینقطعیتالبته

است.انجامحالدرقضاییمقامنظرتحتموضوعاینخصوصدرتکمیلیتحقیقات

یرنامداآزادهگرمازجاماندههایحاشیه

اعزامی خبرنگاران اختصاصی گزارش حدودربه ساعت حادثه، محل به ب9کنا به که است ماه فروردین هفتم شهرشب در مهستان های میرج تهران غرب ک

ب این هفتم طبقه در نامداررسیم آزاده تقرج از گندم دخترش و عبادی سجاد غیاب در م2یباری کام به پیش ساعاترروز این در جسدش و بود رفته فرو گ

بود.ماندهزمینرویخانهدراشخانوادهیرخببیدرگرمازپس

هستند.حاضرمحلدرانتظامینیرویوگربزتهرانگاهیآ،ادارهقتلکشیکپرسزباماشین

ب مسکونی مجتمع در مراینجا قبل تهران،ساعتی مهستان های مشکرج نامداوگ آزاده تلویرک شده شناخته های چهره از یکی .آزادهزی است شده اعالم یون

بود.شدهشناختهمردمنزدکهیونزتلویجنجالیوجوانیر،مجیرنامدا

اند.کردهپیداحضورمحلدربستگانوهاهمسایهتاگرفتهاهالیومردمنیست.ازانداختننزسوجایمسکونیهایجربمقابل

نامدا آزاده شان همسایگی در دانستند نمی اصال ها همسایه از ای مشهورعده کند.چهره می زندگی قری او جان بی پیکر که درری خانه کنج روز دو به یب

خب نامداربی آزاده بستگان بود. افتاده مری که زمانی اند.درست آمده اش خانه مقابل او فوت از بعد روز دو نوروز عید بوسی دیده ایام در گری آزادهرگ یبان

است.شدهپاشیدهماتمعید،خاکینیرشیونقلعطرجایبهاوخانهدروگرفتهرایرنامدا

هاهمسایهاشکویرنامداآزادهمادرهایضجه

آزاده.»بمیرهبراتشود:«مادرتمیبلندیرنامداآزادهداغدیدهمادرهاینالهرسدمیراهازکهجسدحملخودرو

است.تلخیوغمباراست.لحظهدیدهراجوانشفرزندداغکهیرمادهایضجهصدایشنیدنبازندمیحلقهمحلاهالیچشماندراشک

دارد.ادامهیرنامداآزادهمسکونیواحددرپرسزباتحقیقاتوکندمیقانونیپزشکیبهرایرنامداآزادهجسد،پیکرحملخودرو

نامدا آزاده بزرخانه چندان ،خانه مدری ای نیست.خانه امرورگی و جزن زندگی آن در قبل روز چند همین تا که است چیری است.شاید داشته حدودزیان ی

دخت زنان لبخند متر.عکس نود یا است.دخترهشتاد خشکیده خانه دیوار به قاب در مرکی به که خانه در اش کودکی نشاط حضور که گندم نام به مادررکی گ

شود.میحسخوردهپیوندجوانش

نامدا آزاده خبرنگارانرخانواده حضور از دری جاییکه تا اند ناراضی فیرگیرکنا همزی باریکی ورود با و دهد می تزخ و صادقی عمویرپرس توسط محل ک

شود!میختمقائلهیرنامداآزاده

با تزکار را صحنه و شود می تمام هم جنایی دادستان و صادقی چیرپرس کنند می قتلیزک است مشخص که مری علت و است نداده دررخ باید پزشکیگ

مقانونی یا خودکشی شود نامدارمشخص آزاده خانه در هایی قرص انگار نیست مشخص هنوز معمولی مرگ علت اینکه اما است شده پیدا همانری گ

نامدا آزاده معده بررسی و شکافی کالبد از بعد باید و نیست مشخص هاست استرقرص داده نشان میدانی های بررسی اما شود مشخص شناسی سم و ی
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نامدا آزاده بدن در ای کبودی برهیچگونه از قضایی تیم رفتن است.با ابهامات جوابگوی شناسی سم فقط و نیست نامداری آزاده های همسایه مهستان یرج

هستند.زدنحرفمشغولساختمانالبیهنوز

شنیدم!میصداییوسریرنامداآزادهخانهازروز2

ب مدیر به آنها از روریکی هستم.دو شان باالیی همسایه گوید:«من می خیلیزج صداها و آمد.سر می صدا و سر آنها خانه از که شد می نیمهزی من و بود یاد

بود.»پایینطبقهازصداوسرکهفهمیدمبعدامااستباالطبقهازصداکهکردمفکربدهم.اولپیامآپواتسدرشمابهتوانستمنمیشب

اند!شنیدهرااینحادثهمحلدرکنارخبرنگارانامانیستکنارتاییدموردادعاهااینالبته

س یک شروع تازه این اما روند می هایشان خانه به سال.سومردم روزهای اولین در است نامداوگ آزاده دادن دست از مجرگ خانم رفتنشری که جوانی ی

کنید.کلیکماتلگرامکانالبهوروداست.برایکردهزدهبهتراهاخیلی

علیزادهشیخفاطمه/یرمختاآزادهاعزامی:خبرنگاران

بود؟کجاخودکشیزماندریرنامداآزادهشوهر

شدند.روبروآنبادادستانیوپلیسجناییتیمکهدانستهاییصحنهینرمرموزتازیکیتوانمیرایرنامداآزادهگرم

امروز!صبحتاتحقیقاتنتایجویرنامداآزادهگرمعلت

نامدارم آزاده برگ در در شهری زمین ایران خیابان معروف هایرج اگر و اما ها ساعت گذشت وجود با که خورد رقم حالی در تهران غرب چرازک دارد یادی

م علت زد حدس توان نمی دقیقا نامدارکه آزاده اینکه است شده اعالم قطعی که اتفاقی اما چیست؟! گرگ و است نرسیده قتل به نامدازی آزاده قتل یرینه

نیست!حرمطدیگربگذاردتهرانگاهیآپلیس10ادارهماموارانوتهرانقتلویژهپرسزبارویپیشرایربسیاهایشاخهوحواشیتوانستمیکه

نامدا سلبرآزاده یک فکری طبقه هر در مردم عموم برای شدن دار بچه حتی تا گرفته تصادف از او برای حادثه نوع هر شک بی و آمد می حساب به یریتی

پیگی قابل و بود مهم فرهنگی دررو خبر این انتشار دقایق اولین از که ای گونه به ! قشری هر از هایی تماس شاهد سلبرکنا چه چهری و سینمایی های یتی

نگا روزنامه خبرنگارانراساتید با ها استان دیگر در پلیس ماموران و بازنشسته قضات حتی مری با که دهد می نشان همین و بودیم یکرکنا نامزگ بی ن

بسیا تفاوت نشان رورو این از است داشته پیگیری با همزمان مختارکنا آزاده های نام به خود خبرنگاران رسمی منابع از معمول های شیخری فاطمه و ی

کنند.تهیهمستندیگزارشبتواننداساسبیهایقولونقلویزمجاهایشایعهازدوربهبتوانندنزدیکازتاکرداعزامزمینایرانجرببهراعلیزاده

نامدا آزاده خانه در پلیس حضور اولیه لحظات نامداردر آزاده مادر داد نشان تحقیقات و شد دیده پذیرایی در جسد جوابری بی های تماس به توجه با ی

نامدا آزاده درخانه به را خود نگرانی با دخترش مجارتلفن فضای در برخی البته که چاقو از استفاده با نداشت کلید چون و است رسانده داشتندزی عنوان ی

است.دیدهرادخترشجسدوکردهزبارادربانکیکارتبا

بود؟!کجایرنامداآزادهگرمزماندرعابدیسجاد

نامدا آزاده شد مشخص ها بررسی همین اثردر و است بوده تنها خانه در دختری و شوهرش عابدی سجاد از تجسسری ماموران که نیست کوچولویش

شهرکالنت نامداری آزاده مادر از غرب خردسالشانرک دختر همراه به عابدی سجاد شنیدند نامدا2ی ازاده و اند رفته چالوس به پیش مشغلهرروز بخاطر ی

است.نبودهآنهاهمراهسفرایندریرکا

نامدا آزاده شوهر اند داشته عنوان خانواده این نزدیکان بیمارالبته بخاطر مادربزری تاییدری مورد که است رفته شمال به ماجرارگش اصل در اما نیست کنا

بود.تنهااویرنامداآزادهگرمزماندرکهچراکندنمیایجادیرتغیی

کشف؟!ازقبلیرنامداآزادهگرمساعت

م صحنه در اورژانس نامدارماموران آزاده نامدارگ آزاده جسد خشکی همان یا جمود به توجه با کنند می عنوان مری زمان از ازری بیش او ساعت12گ
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م علت تشخیص اینکه به توجه با و است اختیاررگذشته در قانونیگ مپزشکی ماجرای است نامداربوده آزاده آمیز ابهام بارگ به همزمان صادقیزی پرس

شه قاضی عید روز هفتمین در تهران قتل پلیسریارکشیک قتل ویژه اداره تهران جنایی دادستان تهرانآی قانونیگاهی مخابرهپزشکی هویت تشخیص و

شوند.میکاربهدستتخصصیهایتیمتهراناورژانستوسطصحنهکرتباوشودمی

ی!رنامداآزادهگرمعلتدربارهیبرغوعجیبشایعات

م انتشار با نامدارهمزمان آزاده بسیارگ شایعات مجاری فضای در نیز نامدازی آزاده اینکه از شود می منتشر حیواناتری توسط او اینکه تا داشته کرونا ی

پیگی با شایعات این همه که است شده کشته داشت می نگه خانه در که شوهرش سوسمار مانند هایرخاص شدری تکذیب لحظه به لحظه خبر انتشار و کنا

گرفتند.قرارماجراواقعیتیانرجدرمردمو

ی!رنامداآزادهخودکشیفرضیهاولین

پیگی نخست لحظه همان از مراما ماجرای نامداری آزاده مرگ حادثه صحنه در اولیه تحقیق های تیم مشکری را باوگ بالفاصله که دانستند خودکشی به ک

قویت خودکشی مرعنوان در فرضیه نامدارین آزاده دررگ بهری رسمی منابع زود خیلی اما شد منتشر نامدارکنا آزاده خودکشی کردند اعالم شدهرکنا کمرنگ ی

دیگ فرضیات و مطراست نظری این با شد می که است مرح که زد گمان و حدس نامداریه آزاده مرگ یا ناخواسته! حادثه یک یا ایستری مانند معمولی گ

ب حتی دارویی و غذایی مسمومیت یا ! اوردوز یا ناگهانی! خبرنگارانرقلبی که است! بوده قتل نهایت در و گرفتگی بارق با حادثه محل در کردند سعی پرسزکنا

آید.عملبهیرگیوجلپیرامونیشایعاتازتاشدمنتشرلحظهبهلحظهاحتماالتونشدمتاسفانهکهدهندانجامیزساشفافبرایگفتگوییصادقی

تهران!بهعابدیسجادگشتزبا

نامدا آزاده بهرجسد شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشات برای دیگر جسد هر معمول اقدامات برای قانونیی کهپزشکی در واقع دادهزیرتهران انتقال ک

گی نمونه و شکافی کالبد از بعد تا نظرشد ابتدا تاری حداقل شناسی آسیب و دیگر هفته یک تا شناسی سم که6یه بود درحالی این و شود اعالم دیگر ماه

نامدا آزاده شوهر به نامدارنزدیکان آزاده اند گفته او به ابتدا و است تهران مسیر در کردندایشان عنوان بستری بیمارستان در درری مسیر در حتما که است ی

بود.گرفتهقرارهمسرشگرمیانرج

ی!رنامداآزادهیربارداپردهپشت

مهمت خبراما باردارین خبر بود کرده کمرنگ اولیه دقایق همان در را خودکشی فرضیه که نامدا8یری آزاده ازرماهه یکی که بود اش بچه پسر جنسیت و ی

بارسلب تماس در ایشان به نزدیک های نامداریتی آزاده که بود درحالی این و گرفت قرار تایید مورد دیگر سینماگر ناحیه از بعد دقایقی و کرد عنوان دررکنا ی

باردا ماجرای خود کاراینستاگرام پنهان او کردند می تصور ها خیلی اما بود کرده تکذیب را اش وری است داشته نامدا2ی آزاده به نزدیک تاکیدرسینماگر ی

باردا نامداربه آزاده شود تصور بود کافی همین و داشتند خبرنگارری تحقیقات طبق دیگر سوی از باشد کرده خودکشی توانسته نمی یادداشتیری هیچ کنا

نیامد.دستبهیرنامداآزادهخانهدرخودکشیعلتبرمبنی

کنارخبرنگارانبایرنامداآزادهخانوادهیرگیرد

م از اطالعاتی های داشته لحظه به لحظه انتشار با نامدارهمزمان آزاده بارگ با ها تماس وزی نرسید نتیجه به ایشان میدانی تحقیقات بخاطر پرونده پرس

اعزامی خبرنگاران که بود درحالی نامداراین آزاده درخانه جلوی و حادثه محل به مهرکنا بی مورد نامداری آزاده خانواده شودری می گفته که مردی بویژه ی

کشید!کنارخبرنگارخانمشتموضرببهکارحتیوگرفتندقراربودیرنامداآزادهعموی

ی!رنامداآزادهگرمپروندهپرسزبابااختصاصیگفتگوی

آخ در سردبیررباالخره گذشته شب دقایق بارین با تماس در .بازکنا پرسید کوتاه سوال چند صادقی نامدازپرس آزاده قتل درباره پرونده مردودرپرس را آن ی

قتلی هیچ که کرد تاکید و دانست منتفی نامدارو آزاده بودن باردار درباره است! نداده مرخ زمان در باردارری مرحومه که گفتند و دانسته مردود هم را آن گ
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م علت درباره سپس عنوان! هیچ به مرنبودند داشتند اعالم نامدارگ آزاده مسمومیترگ یا داشتند قلبی ایست ایشان شد سوال وقتی و است! معمولی ی

با شد سوال خودکشی از وقتی و شود پزشکی بررسی دیگرباید دومورد و است نبوده اصال اوردوز کردند اعالم اوردوز، برایزیا داشتند عنوان صادقی پرس

کنند.اظهارنظریابیعلتباایمدادهیترماموقانونیپزشکیبهخودکشیشدنمشخص

معمولی!گرموخودکشیتایرنامداآزادهقتلاز

با قاطعانه های جواب در ویژه به کوتاه های پاسخ و پرسش نامدازهمین آزاده اوردوز و قتل درباره پرونده دربارهرپرس اما دانست منتفی را آنها که ی

گرفت.قطعینتیجهچندتوانمیدانستقانونیپزشکییهرنظبهمنوطرایرگیتصمیمیرنامداآزادهمعمولیگرمچگونگیوخودکشی

آثا هیچ جسد روی اینکه خونراول کبودی شتم و ضرب از انگیزهزیری که است نداشته وجود .... و ناگهانی خوردن زمین جمله از حادثه از ناشی حتی ی

آثا اینکه دوم باشد بحث مورد نامدارقتل آزاده خودکشی درباره جنایی تیم بودن سردوراهی اما است نداشته وجود هم اوردوز خاص عالیم از اینری به ی

م صحنه که گردد می بر نامداردالیل آزاده آثارگ و خودکشی صحنه با برجایری مثال عنوان به است متفاوت آید می دست به ها خودکشی بیشتر در که ی

آثا یا یادداشتی بدترگذاشتن که برنج قرص با خودکشی عالیم نبود خودکشی در استفاده مورد های قرص از خودکشیری آمار دارد- همراه به را عالیم ین

نامدا آزاده توسط تماسی وجود عدم مهمتر و اند- کرده خودکشی برنج قرص با زنان از بیش ایرانی مردان میدهد نشان اعالمرها و نزدیکش دوستان با ی

با بویژه جنایی تیم البته ! خودکشی سخت نامدازتصمیم آزاده خودکشی بحث دانستن منتفی قطعی علل را دالیل این باز صادقی کهرپرس چرا دانند نمی ی

ه بدون که هایی خودکشی بسیار یادداشتیرچه گذاشتن برجای بدون و سکوت در و اشاره ازرگونه گردد. می بر ها خودکش روحیه به این و است داده خ

م علت شدن مشخص راه تنها رو نامداراین آزاده نظرگ قانونییهری قتلپزشکی شدن منتفی تحقیقات این در قطعیت تنها و ماند آن منتطر باید که است

کنید.کلیکاینجاراایرانبازارهایقیمتینراست.آخیرنامداآزاده

جسدازیرنمونهبرداآغاز/یرنامداآزادهخودکشیویرباردابهقانونیپزشکیواکنش

میرسد.پایانبهدیگرساعتدوتایرنامداآزادهپیکرازیرنمونهبردا

جسدازیرنمونهبرداآغاز/یرنامداآزادهخودکشیویرباردابهقانونیپزشکیواکنش

حوادث خبرنگار گزارش کلربه مدیر قانونیکنا، برداپزشکی نمونه گفت: تهران نامداراستان آزاده مرحومه پیکر از میرسدری پایان به دیگر ساعت دو حدود ی

میشود.انجامنمونههااینرویشناسیسمآزمایشهایو

جنازهکشفازپسیرنامداآزادهخانهداخلازعکساولین

داد.اشخانوادهتحویلیربردانمونهازبعدمیتوانرایرنامدامرحومهجسدقضاییمقامموافقتصورتدرافزود:فروزشمهدی

کل قانونیمدیر نامداپزشکی آزاده مرحومه بودن باردار آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در تهران اثباتراستان به قانونیی گفت:پزشکی است؟ رسیده

است.نشدهمحرزمابرایباالسنباحاملگییرظاهمعایناتدر

نامدا مرحومه آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در اطالعرفروزش به را آزمایشها دیگر و شناسی سم آزمایشهای نتایج افزود: است؟ کرده خودکشی ی

رساندخواهیمقضاییمقام

بود؟چهیرنامداآزادهگرمبههاواکنش

سازد.میخاموشقاتالنماازدائموپایهبیهایقضاوتنوشت:یراستویکقالبدرکشورشدهشناختهگردانرکاویگرزبارضاییحبیب

سال تلخ و عجیب اتفاق اولین دیروز چی1400عصر آن و پیوست وقوع مزبه جز نبود نامداری آزاده مجرگ از تلویری قدیمی تزیان پرحاشیه از یکی و ینریون

کشور!یرهنهایچهره

است.شدهمنتشرهنرمندانالبتهواجتماعیوسیاسیمختلفهایشخصیتسویازمتعددیهایواکنشخبراینانتشارزماناز
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انتخابات احتمالی نامزدهای از که او کرد. اشاره خمینی حسن سید اینستاگرامی پست به توان می ها واکنش این جمله جمهوراز جاریاست سال در یری

شاد.روحتبانوآزادهنوشت:دخترشویرنامدامرحومهازتصویریکانتشارباشود،میمحسوب

بختیارپ بهنوش و ایزدیار دریناز اینستاگرامی، های پست قالب در که بودند هنرمندانی دیگر از نیز نامداری ناگهانی همدردیرگذشت ابراز و گفتند تسلیت را ی

کردند.

مرموزت از یکی میان این در دادنرالبته هشدار درباره مبهمی های حرف آن در و کرد منتشر بلندی پست ابتدا در وی داشت. کرمی احسان را ها واکنش ین

نامدا بگمربه باید که رو اونچه همه وقتی بگم چی من نوشت: و داد تغییر را آن متن دقیقه چند از پس اما زد. غیرمنطقی کارهای انجام از پرهیز پیرامون ی

گفت؟میشهخودتبهفقط

سازد.میخاموشقاتالنماازدائموپایهبیهایقضاوتنوشت:یراستویکقالبدرکشورشدهشناختهگردانرکاویگرزبارضاییحبیب

سحر مهرکزاما بی به کند می نظر اظهار روز مسائل درباره عصبانیت با همواره البته و شکایت ادبیات با اخیرا که نامداریا آزاده به نسبت مردم اخیر یری

استو یک قالب در و کرد مراشاره همیشه کنیم می فکر ما گفت: نامداری خانم است. همسایه برای موجرگ مردم از نیمی پیش سال چند که هست خاطرم ی

یم.رگذامیعکسشماازحاالونکردیمدفاعیرهمکاازکهمابرننگبازونگفتند.شمابهکههاچهسوار

نامدا آزاده از عکسی انتشار با هم دوست نظام ظالمانهرنعیمه چه و زمانی بودیم خشمگین چقدر که میکنم فکر دارم و ای نقطه به شدم خیره فقط نوشت: ی

هم بعد و نکنه کار ها سال و بشه پنهان ها دیده از زندگی جنجالی حاشیه در انسانی میشیم باعث و میکنیم حمله بهش میبینیم کسی از ضعفی نقطه وقتی

بره.دنیااز

نامداردا مرحومه قدیمی همکاران از فرضیایی تصویریوش اینستاگرامی پست یک در داد:ری قرار آن برای را متن این و کرد منتشر خود قدیمی همکار از ی

شد.نخواهدسبزگندمتبرایعیددیگرکهافسوسورفتینشد...توآدمهاباکههایییزباچهارزشی!بیدنیایچهنیست!کردنیباور

م موضوع که هنرمندانی دیگر نامداراز شرگ آنها برای آزادهوی هستی رها و آزاد نوشت: پستی در او کرد. اشاره نژاد پاوه الهام به میتوان بود کننده که

1400فروردینهفتممهربان...شنبهجان...آزادهجان...آزاده

بود.کردهردراموضوعاینخوداینستاگرامدرویاست؛بودهبارداریرنامداآزادهکهبودشدهادعایزمجافضایدرکهدرحالیبودبارداریرنامداآزاده

بود.دومشفرزندمنتظراوکهاستکردهعنوانخودیراستودرایرانیمعروفیگرزبارهنمابهاره

است.شدهاعالمخودکشیاوگذشترددربارهفرضیاتینرتقویازیکیشد.منتشریرنامداآزادهگذشتردخبرامروز

بود.کردهردراادعااینخوداینستاگرامدراوامااستبودهباردارگرمازقبلاومیشددادهاحتمالکهشدمنتشریرخبیزمجافضایدر

یرنامداآزادهپستینرآخ

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

یرنامداآزادهشخصیزندگی

است.تهرانبهشتیشهیددانشگاهازصنعتییترمدیکارشناسیکرمددارایوکرمانشاه1363آذرنهممتولدیرنامداآزاده

حسنیفرزادبایرنامداآزادهجداییتاازدواج

نامدا پنجشنبهرآزاده روز صبح حسنی فرزاد همراه به بز1392تیرماه6ی نوه خمینی حسن حاج بیت و جماران حسینیه در حضور مراسمربا راحل امام گوار

فرمودند.قرائترایرهنزوجاینعقدخطبهخمینیحسنحاجکردند.گزارربراخودعقد

گشت.ایرسانهیرنامداآزادهتوسطًارسمطالقخبر1393مرداد20یخرتادروشدندجداهمازدواین1393خرداددرسالیکحدودازبعداما
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عبادیسجادویرنامداآزاده

کردند.ازدواجباهم1394مهردرعبادیسجادویرنامداآزاده

شدند.گندمنامبهیردختصاحب1395سالمهرماهدرزوجاین

یرنامداآزادههایفعالیت

همکارنامدا با را خود کار (کرمانشاری زاگرس شبکه با تلویهی در اجرا به تهران شبکه مستقیم خط برنامه در و آمد تهران به سپس و کرد آغاز داد.ز) ادامه یون

رسید.یادیزشهرتبهبرنامهاینباویشد،میپخشسیمادوشبکهازچهارشنبهتاشنبهروزهایکهشدغیرمنتظرهبرنامهیرمجاو

غیرمنتظرهبرنامهدریرنامداآزاده

جم جام شبکه امروز ورزش برنامه اجرای سابقه همچنین رادیو1وی برنامه مناسبتی، های برنامه جم، جام جهانی شبکه از نشینی شب برنامه اجرای همچنین ،

دارد.خودکارنامهدرراآموزششبکهازدیگرصبحیبرنامهوهفت

یونزتلویدریرنامداآزادهاجرای

سال نورو1391او تعطیالت همان در که کرد آغاز علیخانی احسان کنار در تحویل سال برنامه با حالی در شمازرا که خانمی جنجالی برنامه شب هر اجراء ی،

شد.پخشعلیخانیاحسانوحسنیفرزادکناردروی،فعالیتمنعبرمبنییرخبناگاهبهولیداشتعهدهبرراباشی

تحویلسالبرنامهدرحسنیفرزادویرنامداآزادهاجرای

شد.ظاهرعلیخانیاحسانصحنهپشتبرنامهدرنویسندهعنوانبهاونامباالخرهیونزتلویازیردوماهنهازپس

علیخانیاحسانویرنامداآزاده

سال آغاز سرنامدا1392با مجری نویسندگی، را باشی شما که خانمی برنامه دوم گری سری پنج کنون تا کرد. کنندگی تهیه و شماری که خانمی برنامه از ی

تا در است. گردیده پخش سیما دوم شبکه از التصوی25یخرباشی ممنوع زمزمه که حالی در ماه آدینه،رمهر شب برنامه در در حضور با بود شده شایعه وی ی

شکست.راهمداناستانکزرمسیمایوصداپیامکیآمارکوردر

باشیشماکهخانمیبرنامهدریرنامداآزاده

مج سالراین در خود حضور از حالی در جوان س94ی ششمین تلویربا در باشی، شما که خانمی عنوان با خود مستند برنامه از یکبارزی که بود داده خبر یون،

بود.شدهپخشدوشبکهازبرنامهاینتیزرهایکهحالیدرشدتوقیفاشبرنامهدیگر

یارماالسینماییفیلمدریرنامداآزاده

پرداخت.نقشایفایبهیارماالسینماییفیلمدرخودیریگزباتجربهاولیندریرنامدا

کرد.منتشرفرهنگیعلمیانتشاراتتوسطنامهمینباکوتاهداستانیمجموعهقالبدر،1395سالدرکتابیهمچنیناو

یرنامداآزادههایفعالیتسایر

یکشبکههاتازهبرنامهاجرای

دوشبکهغیرمنتظرهبرنامهاجرای

دوشبکهماجمعبرنامهاجرای

اصفهانشبکهرودزندهبرنامهاجرای

آموزششبکههفترادیوبرنامهاجرای

امروزورزشبرنامهاجرای
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متوالی)سالسه(دوشبکهیزنوروبرنامهاجرای

سهشبکهطوبیشاخهبرنامهاجرای

دوشبکهزندگیبرشیکبرنامهاجرای

آموزششبکهدیگرصبحیبرنامهاجرای

جمجامشبکهنشینیشببرنامهاجرای

جمجامشبکهامروزورزشبرنامهاجرای

ایمنینقصکودکانیهرخیمراسماجرای

نفسجشنمراسماجرای

رجبیمهرانویرنظفلوردهقان،شقایقیزباباهمدانزمستانیجشنوارهیونیزتلویمستنددرحضور

همدانزمستانیجشنوارهاختتامیهمراسماجرای

کارمج صدیقی احسان حضور با همدان آزاد دانشگاه در شرقی ترانه فیلم بررسی و نقد جلسه منتقد و کری اکبرگردان، مباریم باری وزکه علی و منتقدزیگر ینی

)1389مهرماه20الی16(همداندرکودکفیلمالمللیبینجشنوارهچهارمینوبیستاختتامیهوافتتاحیهمراسماجرای

)1389(اسفندثانیهصدفیلمجشنوارهاجرای

همداناسالمیآزاددانشگاهفیلمکانوندرهیچسینماییفیلمبررسیونقداجرای

سیمایکشبکهداکتابخوانش

علیخانی)(احسانصحنهپشتبرنامهنویسندهومشاور

)93ماهمهر21الی15(همداندرنوجوانوکودکتئاترالمللیبینجشنوارهیکمینوبیستاختتامیهمراسماجرای

باشیشماکهخانومییونیزتلویبرنامهیرسششیرمجوراوینویسنده،کننده،تهیه

یزشهباپرویزگردانیرکابهیارماالفیلمیگرزبا

یرنامداآزادهتوسطشدهکسبعناوین

)1389اسفند11(یونی.زتلویهایشبکهمدیرانوسیمامعاوندارابیحضوربامراسمیدردوشبکهیرمجینربهتعنوانکسب

سروشماهنامهمنتقدینونویسندگانسویازصادقیانژالهوصادقییالژازبعدسالیونزتلویبرتریرمجسومینعنوانکسب

متوالیسالسهدرسینمافاتحلیلیی،رخبپایگاهمنتقدینونویسندگانسویازسالیرمجینربرتعنوانکسب

یبانغرشاماسممردرینامدارادهآزپدرتلخهایصحبتنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



استانیاخبار

)۰۷:۴۹-۰۰/۰۱/۱۰(شددادهتحویلخانوادهاشبهیرنامداآزادهپیکر

مدیرگزارخب ایسنا: قانونیکلری تشپزشکی با تهران آخراستان مریح علت بررسی وضعیت نامدارین آزاده بهرگ شده شناخته چهره این جسد تحویل از ی،

داد.خبرخانوادهاش

آخ درباره فروزش مهدی مردکتر موضوع به رسیدگی وضعیت نامدارین آزاده ازسویرگ قانونیی کشفپزشکی موضوع اعالم از پس و گذشته شب گفت:

دستو در موضوع به رسیدگی قانونی، پزشکی به قضایی مقام ازسوی قانونیکاررجسد پزشکانپزشکی از تیمی و گرده قرار قانونینیز اولیهپزشکی ساعات در

کردند.پیداحضورفوتصحنهدر

م به آن انتقال به اقدام محل، در جسد اولیه معاینه و صحنه بررسی با کارشناسان اینکه بیان با آزمایشگاهیروی و تشخیص قانونیکز گفت:پزشکی کردند،

قرا کالبدگشایی مورد جسد قانونی، پزشکی به جسد انتقال از نمونهبردارپس اتمام با پیش دقایقی و نامدارگرفت خانم جسد اولیه اقدامات و ها باری ی

شد.دادهتحویلخانوادهاشبهقضاییدستور

پرسوننیوز،یرشهردایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۵۰-۰۰/۰۱/۱۰(کردستانمیشود-گزارربسنندجمیزبانیبهپزشکیژنتیکملیسمینار

شود.میگزارربکشورجرخاوداخلازافرادیکترشباوسنندجمیزبانیبهتحقیقی)تشخیصی،پزشکی(ژنتیکبینالمللیوبیناراولینوملیسمینارهفتمینایرنا--سنندج

ایرنا، گزارش هفتمینبه داشت: اظهار خبرنگاران با گو و گفت در سهشنبه روز کردستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ژنتیک متخصص و استادیار

روزهای در کردستان پزشکی علوم دانشگاه میزبانی به تحقیقی) - تشخیصی ) پزشکی ژنتیک بینالمللی وبینار سمینار، اولین و ملی فروردین۲۰و۱۹سمینار

شد.خواهدگزارربسنندجدریرجاسال

ف عبدالملکیردکتر بستیدون سمینار این اینکه بیان بهرهمندربا کشورها دیگر از اساتید و توانمند سابقه، با افراد تجارب و حضور از بتوانیم تا ساخته فراهم را ی

آم جمله از مختلف کشورهای از اساتیدی حضور با را ای ویژه سخنرانیهای هفتم سمینار در افزود: آلمانرشویم، و انگلیس ازیکا، همچنین و داشت خواهیم

برد.خواهیمبهرهپزشکیژنتیکآزمایشگاهیوبالینیحوزهدرتوانمندوفعالایرانیاساتیدوهمکارانحضور

پزشکی، ژنتیک کرد: اضافه متخصص ژنومیکاین سیتو حیطه چهار در پزشکی ژنتیک تشخیصی حوزه در کاربردی و علمی تجربیات انتقال علمی، تبادل

است.سمینارایناهدافجملهازگستردهترتجربیاتومطالعاتوموردیمعرفیقالبدرژنتیکیمداخالتوژنیویرایشبالینی،ژنتیکمولکلولی،ژنتیک

ش هدف گروههای عبدالملکی نورولوردکتر کودکان، ژنتیک متخصص پزشکان پزشکی، ژنتیک تشخیص آزمایشگاههای مسئولین را سمینار این در کننده یژکت

پ زایمان، و فاژیناتولورزنان دانشجویان، داخلی، و علومری وزارت مولکولی ژنتیک دکترای علمی هیئت اعضای انسانی ژنتیک ارشد کارشناسی التحصیالن غ

۲
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گفت" و برد جوانبنام با همکاران بیشتر آشنایی منظور قانونیبه نظپزشکی تبادل و سخنرانی نیز ژنتیک حوزه تداردر حضورری با که است شده دیده ک

شد.خواهدگزارربپنلدربحثوسخنرانیقالبدرکشورقانونیپزشکیسازماندرحوزهاینتجربهباکارشناسان

سمینار اولین و ملی سمینار پنجشنبههفتمین روزهای در پزشکی ژنتیک بینالمللی بینار جا۱۹و سال ماه ساعترفروردین از جمعه۱۷الی۱۳ی فروردین۲۰و

شد.خواهدگزارربکردستانپزشکیعلومدانشگاهدر۱۴الی۱۰ساعتازماه

دستانکرمیشود-ارگزبرسنندجمیزبانیبهشکیپزژنتیکملیسمینارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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