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ستادیاخبار

)۱۰:۳۲-۰۰/۰۱/۱۵(است1400سالدرقانونیپزشکیسازمانیرکامنشورقضایی،تحولسندقانونی:پزشکیسازمانرییس

کرد.عنوان1400سالدرسازمانیرکامنشورراقضاییتحولسندی،رجاسالدرقانونیپزشکیسازماناصلیاهدافوچارچوبترسیمباکشورقانونیپزشکیسازمانرییس

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایلنا گزارش قانونیبه یکشنبهپزشکی امروز صبح مسجدی عباس اولین15کشور، در ماه فروردین

جا سال در مدیران شورای رهبرجلسه معظم مقام سوی از که رو پیش سال در سازمان های برنامه به اشاره با هاری زدایی مانع و ها پشتیبانی تولید، سال ی

اجرای در که است مواردی جمله از بداخالقی از جدی پرهیز نیز و ندارند خود از دفاع زبان که افرادی و نیازمندان به توجه مشکالت، بر صبر گفت: گرفته، نام

گیرد.قرارجدیتوجهموردبایدیرجاسالدروظایفانجاموهابرنامه

ت با خودباوأوی و خود به اعتماد نیز و خداوند به اعتقاد و ایمان لزوم بر کهرکید آنجا از افزود: ها، فعالیت انجام در قانونیی رسانپزشکی خدمت سازمانی

اولین در را موجود مشکالت و موانع و ممانعت مجموعه در سستی و رخوت نفوذ از باید است متألم و دیده آسیب افراد ویژه به مردم با مستقیم مواجهه در و

باشیم.مردموسازمانبرایآنکاتربومواهبآثار،شاهدتاکنیمبرطرفزمانینریعترسدروممکنفرصت

بر دقیق نظارت جازمسجدی سال های برنامه دیگر از را مدیریرمجموعه برای داشت: اظهار و برشمرد سازمان هستیمری شفافیت و نظارت نیازمند خوب یت

های حوزه بر مدیران تمامی که است الزم سزبنابراین و نظارت خود کردنریرمجموعه برطرف برای موانع و مشکالت احصای ضمن تا باشند داشته دائم کشی

کنند.یزیربرنامهآن

سازمان قانونیرییس جاپزشکی سال های اولویت از یکی کرد: خاطرنشان سالرکشور تمام نیمه های برنامه و ها پروژه اتمام جمله1399ی آن از که است

کالنت به مراکز کامل اتصال به توان درمی جهت درمانی مراکز با الکترونیک ارتباط گسترش ها، مداری پیگیریافت ...رک، و مختلف های دستگاه با توافقات ی

کرد.اشاره

در خوبی بسیار اقدامات گذشته سال در گفت: و داد خبر آزمایشگاهی تجهیزات و ژنتیک های کیت ساخت حوزه در توجه قابل اقدامات از ادامه در مسجدی

باشیم.زمینهایندرخوبیخبرهایشاهدزودیبهیمرامیدواکهگرفتصورتآزمایشگاهیتجهیزاتوژنتیکهایکیتتولیدوتهیهحوزه

تص رسانه فضای از مناسب استفاده و شفاف رسانی اطالع به اشاره با وروی رسانه فضای از باید سازمان گسترده خدمات و ها فعالیت انعکاس برای کرد: یح

شود.استفادهمناسبینحوبههنرابزار

سازمان قانونیرییس هوشمندساپزشکی موضوع جازکشور سال در قضاییه قوه توجه مورد مهم امور از را هوشمندری قضاییه قوه بحث افزود: و کرد عنوان ی

پیگی حال در جدی طور به قضاییه قوه در که است مهمی بهرهگیرامر با و کرده توجه جدی طور به موضوع این به باید سازمان در نیز ما و است ازری ی

کنیم.اقدامخدماتبهمردمدسترسیدرسهولتایجادبراینوینهاییژتکنولو

گی بهره آثار به اشاره با کهروی نحوی به مختلف های حوزه در سازمان ارتقای گفت: مختلف های بخش در سازمان خدمات ارتقای در نوین ابزارهای از ی

ویدئ سیستم از استفاده به توان می جمله آن از که گیرد قرار توجه مورد باید شود، مردم به خدمت ارائه تسهیل تخصصیوموجب های کمیسیون در کنفرانس

داد.افزایشیرچشمگینحوبهنیزراهاپروندهبهرسیدگیدقتوسرعتمردم،برایسهولتایجادضمنکهکرداشارهکشورسطحدر

ت با همچنین جاأمسجدی سال در داشت: اظهار سازمان در پژوهشی و آموزشی های برنامه اهمیت بر ازرکید بیش باید پژوهشی و آموزشی های برنامه ی
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کو ماننداصالح اجرا دست در های برنامه ها، حوزه این های فعالیت ارتقای ضمن و گیرد قرار توجه مورد پیگیرپیش قانونی، پزشکی تخصصی رشته یریکولوم

شود.یرپیگیجدیتبابایدو...هادستگاهسایرباپژوهشیوآموزشیهاینامهتفاهم

سازمان قانونیرییس بپزشکی و نخبگانی ظرفیت از استفاده دررگزارکشور سازمان مختلف های بخش هماهنگی دانشگاهی، و حوزوی نخبگان با نشست ی

دانست.روپیشسالهایبرنامهواهدافدیگرازرامردمعامهحقوقبهجدیتوجهنیزومنابعازبهینهاستفادهوجوییصرفهسازمانی،اهدافراستای

یرخبپایگاهامروز/تماشاگرانابتکار،حمایت،روزنامهیا/رآایسکانیوز،سیما،وصدادانشجو،ایرنا،فارس،خبرنگاران،باشگاهمهر،میزان،یرگزارخبدیگر:منابع
قانونعصرمرآت،آنالین،شفاروز،اقتصاد

)۱۳:۰۶-۰۰/۰۱/۱۵(شدندانتخابینیرکارآفجشنوارهدوممرحلهبهیافتهراهایده۲۰

داد.خبرقانونیپزشکیینیرکارآفجشنوارهاولیندوممرحلهبهایده۲۰یابیراهازقانونیپزشکیتحقیقاتکزرمرئیس

خب گزارش کارآفرگزاربه جشنواره نخستین افزود: مطلب این بیان با زاده حسن غالمرضا مهر، قانونیینیری گیپزشکی بهره هدف خالقانهربا ایدههای از ی

کارآف روحیه تعمیق و توسعه حوزهرو در بنیان دانش اقتصاد و قانونیینی فناوپزشکی شعار با سالرو ماه بهمن از توسعه، و سالمت قانون، خدمت در ی

شد.ارسالجشنوارهدبیرخانهبهایدههاوحهارطآنپیدروآغازفراخوانانتشارباگذشته

شده تعیین محورهای اساس بر افزود: کارآفرط۱۱۹وی جشنواره نخستین دبیرخانه به ایده و قانونیینیرح طیپزشکی و تعداد این از که شد ارسال

داوران، توسط آمده عمل به تجارط۲۰بررسیهای و اجرا قابلیت که سارح کازی در حضور و جشنواره در ارائه برای داشتند آموزشیری دورههای و گاهها

شدند.انتخاب

داد: ادامه زاده داو۲۰حسن اول مرحله در که کارطرحی در ایدهها دهندگان ارائه آن از پس و شد خواهند معرفی افتتاحیه مراسم در شدهاند انتخاب گاههاری

میکنند.کترشآنالینصورتبهشدهگرفتهنظردرآموزشیبرنامههایو

ط بین از نهایت در وی گفته طربه سه دوم، مرحله به یافته راه برحهای عنوان به وزگرح حمایت مورد که میشوند اتخاب سوم تا اول رتبههای در و یده

گرفت.خواهندقرارتحقیقاتکزرمپشتیبانی

کارآف جشنواره دبیرعلمی لو برجعلی مرسمیه تحقیقاترینی قانونیکز بپزشکی به اشاره با کارگزارنیز سه تیمهایری به الزم مشاورههای ارائه و تخصصی گاه

ش تمامی حضور با و آنالین صورت به افتتاحیه مراسم داشت: اظهار برمنتخب جشنواره در کنندگان تعیینرکت معیارهای اساس بر نهایت در و میشود گزار

میشوند.انتخابسومتااولحهایرطعنوانبهکندکمکقانونیپزشکیچالشهایرفعبهکهایدههاییومحورمسئلهنوین،ایدههایشده،

ت با نیز جشنواره اجرایی دبیر نژاد غالمی تصأمرتضی جشنواره این از پردازان ایده استقبال بر محورهایرکید حول شده انتخاب و رسیده ایدههای کرد: یح

تش علوم بالینی، معاینات آزمایشگاهی، و تشخیصی علوم از بودند عبارت محورها این که بود همایش برای شده آسیبهایرتعیین جرم، صحنه و یح

هوشمند.قانونیپزشکیوابزارهاوتجهیزاتقانونی،پزشکیآموزشاجتماعی،

پرسقلمیرخبپایگاهمیزان/ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

است1400سالدرقانونیشکیپزمانسازیکارمنشورقضایی،تحولسندقانونی:شکیپزمانسازییسرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۴:۵۶-۰۰/۰۱/۱۵(استباختهجانروانواعصابقرص100ازبیشمصرفبایرنامداآزادهقانونی:پزشکی

«مرهمشه نوشت: آنالین بسیارری تعداد مصرف از ناشی مسمومیت اثر بر نظزگ این روان». و اعصاب قرص مریادی علت خصوص در قانونی پزشکی کارشناسان نامداریه آزاده یرگ
شد.اعالمجناییپرسزبابهامروزکهسیماستوصداسابقیرمج

نامدا آزاده که میدهد نشان خربررسیها با مقدارری اززید بیش استفاده به اقدام دارو، داده100یادی دست از را جانش نیز نهایت در و کرده ها آن از عدد

است.

235235

آفتاببولتن،ق،رمشپوش،رسایران،عصرانتخاب،آنالین،یرهمشهیرخبپایگاهشهروند/صبح،هفتهنرمند،روزنامهپانا/آنا،ایلنا،برنا،یرگزارخبدیگر:منابع
توسکانیوز،کبناخبر،گیلکالنشهر،میرزا،دیارپرس،سینماتیک،اخبارمحرمانه،فارس،اکو،۲۴اقتصادگسترش،آنالین،قدسمثلثآنالین،خرداد،نیوز،فردانیوز،
افق،آفتاب،درآمدنیوز،مدآرا،کنا،رکاماپرس،خبر،درفکنو،سالمگشا،رمزنیوز،دی8جیب،ایران،24حادثهآنالین،-اقتصاددنیایایران،دیدهبان،24رویدادنیوز،
آنالین،نفتتک،خودروآنالین،صبحانهطال،یا،رآبازارالف،نیوز،نامهپارسینه،نیوز،صراطیا،رثخبرآنالین،-صمتگسترشاسرار،کاشفنیوز،فرتاکروز،رصد

نیوزساعدترقی،راهپرس،سورداغ،خبرنیوز،بهارها،ینربرتپرس،آدینهنیوز،شمالگیالن،هنرشفقنا،،24ساعتآنالین،تجارت

)۱۸:۳۳-۰۰/۰۱/۱۵(همسرشگرمبعدیرنامداآزادههمسرعبادیسجادهایصحبتاولینفیلم|

گفت.همسرشگرمدربارهعبادیسجاد

نامدا آزاده همسر عبادی سجاد نظر اظهار اولین تیتربرتر؛ گزارش راربه ها صحبت این ویدئو خبر این پایان در شد، ویران من زندگی ولی: فوت درباره ی

ببینید.

م نامدارخبر آزاده شنبهرگ عصر م7ی خبر وقتی شد. منتشر مشکرفروردین تیموگ شد؛ اعالم پلیس به سپس و اورژانس به مادرش و پدر سوی از وی ک

ب از یکی در وی خانه به ماجرا بررسی برای شهرجنایی در واقع مهستان خیابان پنجشنبهرجهای روز میداد نشان بررسیها نخستین رفتند. غرب فروردین،5ک

نامدا ازرآزاده و کرده تعجب همسرش تصمیم این از که شوهرش سجاد، و شده منصرف مسافرت از برود شمال سفر به دخترش و همسر با بود قرار که ی

مادربز به سرزدن برای بود مجبور دختررطرفی از شود شمال راهی بیمارش میخواهد4گ یا برود سفر به او همراه دارد دوست آیا که میپرسد گندم سالهاش

میشود.شمالراهیپدرهمراهترتیببدینومیکندانتخابرامسافرتکوچولودخترکهبماندمادرشکنار

شدندانتخابینیکارآفرهجشنواردومحلهمربهیافتهاهرایده۲۰مهر:|خبرخبرادامهادامه
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نامدا آزاده همسر پرونده، در گرفته صورت تحقیقات بهربراساس من با بده خبر مادرت «به که میکند ارسال مضمون این با پیامی او برای سفر از پس ی،

ظاهر اما نیامدی.» حدودمسافرت گذشت با نمیگیرد. تماسی خانوادهاش با آزاده م48ًا از همراهزگرساعت به او میکردند تصور که خانوادهاش جوان، ن

عجله علت به روز آن اما داشتند، را خانه کلید آنها آنکه میشوند.با دخترشان خانه راهی نگرانی با میمانند بیخبر او از وقتی است، شمال در بچهاش و شوهر

بلو که دخترشان جسد با ورود محض به آنها میکنند. باز را ورودی در کارت، با نهایت در و ببرند خود با را کلید که میکنند شلوازفراموش و قرمز طوسیری ی

میشوند.مواجهداشتتنبه)هخان(لباس

م زمان جسد بررسی از پس شدند محل وارد امدادگران که زمانی و گرفت تماس اورژانس با بالفاصله آزاده مرمادر کردند.با اعالم قبل روز دو حدود را گرگ

برمج هفتم طبقه راهی جنایی تیم سیما، و صدا سابق متخصصانری اولیه معاینات در شدند. آزاده سکونت محل قانونیج حدودپزشکی او که شد مشخص

است.نبودهباردارجواننزکهمیدادنشانمعایناتوکردهفوتقبلساعت48

پ تعدادی که بود حالی در این شد. پیدا پزشکی نسخه یک وی خانه از بازرسی خانهودر در نیز قرص خالی دستنوشتهایزکههای همچنین شد، پیدا جوان ن

کرد.منتفیراکشیردگوقتلموضوعشد،پیداحادثهمحلدرکهدیگرکیرمداوبودنوشتهسالهاش4دختربهخطابآزادهکهصفحهایدو

مرتبط:مطالب

با برای را خود اظهارات بود رفته تهران جنایی دادسرای به تحقیق برای که سجاد دیروز شزصبح در هنوز که جوان مرد کرد. مکتوب پرونده دستوپرس از ک

م از بعد نمیکنم؛ صحبت آنها مقابل و خبرنگاران با من گفت: داشت، تن به سیاه لباس هنوز که حالی در است؛ همسرش شدم.ردادن خراب خانه همسرم گ

نکردم.صحبتکسیبامناماگرفتندتماسمنبانیزخارجیرسانههایحتیواستبدخیلیمنحالبیایم.کنارخودمانغمباکهدهیداجازه

آنها که کردند منتشر من شخصی خانه از عکس بیاجازه خبرنگاران نکنند. اذیت این از بیش را خانوادهاش و من کذب، اخبار انتشار با میخواهم رسانهها از

داد: ادامه او نداشتیم. هم با اختالفی و داشتیم عاشقانهای زندگی بود، او به حواسم همیشه کردم، حمایت آزاده از خیلی سال چند این در من نمیبخشم. را

ش در چطووهنوز نمیدانم و هستم آزادهرک کنم. زندگی غم این با هرزی زندگی در نیز بحث و جر و نداشتیم اختالفی ما بود، سرزندهای و شاد وزن ن

دارورشوه مصرف در که میکنم فکر من هست، بززی که زمانی گندم به نمیدانم باشد. کرده روی مریاده خصوص در شد خودمرگ من بگویم. چه مادرش گ

ام.نکردهباورراآزادهگرمهنوز

با دستور مزبه اصلی علت شدن مشخص برای جسد پایتخت جنایی امور دادسرای چهارم شعبه بهرپرس قانونیگ گذشتپزشکی با شد. از8منتقل روز

است.بودهروانواعصابداروهایحدازبیشمصرفبراثرمسمومیتگرمعلتکرداعالمقانونیپزشکیآزاده،جسدکشف

ببینید:راهاصحبتاینویدئوادامهدر

رضاییاکبرعلیگردآورنده:

)۱۸:۵۰-۰۰/۰۱/۱۵(داردادامهتحقیقات/ابهامازایهالهدریرنامداآزادهگرمعلت

است.نشدهمشخصهنوزیرنامداآزادهآزمایشاتنتایج

اعالم اساس قانونیبر نامداپزشکی آزاده پیکر روی بر شناسی آسیب آزمایشات پذیرفته، صورت تخصصی اقدامات نتایجرپیرو هنوز و است انجام حال در ی

است.نشدهمشخصآن

شهمسرگمربعدینامدارادهآزهمسرعبادیسجادهایصحبتاولینفیلم|برتر:تیتر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIMIPFB5


م قطعی علت تعیین گزارش این هایربراساس یافته و شده انجام معاینات همچنین و آن نتایج اساس بر و آزمایشات تمامی نتایج شدن روشن از پس گ

شد.خواهدرساندهقضاییمحترممقاماطالعبهنتیجهوانجامجرمصحنهبررسی

نامدا ازاده فوت مورد در منتشره اخبار برخی تکذیب ضمن گزارش هرراین اعالم و است انجام حال در همچنان فوت علت تعیین تخصصی روند افزاید می ی

پذیرفت.خواهدصورتقانونیورسمییرمجاازصرفاخصوصایندریرخب

فارسمنبع:

)۱۹:۲۲-۰۰/۰۱/۱۵(بدهمجوابیچهدخترمبهدانم/نمیداشتیمعاشقانهایزندگیی:رنامداآزادههمسر

است.کردهروییادهزناخواستههایشقرصخوردندراوکنممیاحساسوبوداتفاقیکآزادهگرمگفت:یرنامداآزادههمسرعبادیسجاد

زد.حرفیرنامداآزادهبااشعاشقانهزندگیخصوصدرعبادیسجاد

به نو سالم گزارش شنبهربه عصر نامدا7کنا، آزاده جسد شدن پیدا که بود امسال برفروردین در تری تلخ از یکی آباد سعادت منطقه مهستان پروندهرج ین

بود.همراهیادیزهایحاشیهباکهبود1400نوروزهای

نامدا آزاده جسد با گذاشتند دخترشان خانه در پای وقتی و شدند او نگران هایشان تماس بودن پاسخ بی به توجه با آزاده مادر و همینرپدر و شدند روبرو ی

با تا بود شهزکافی قاضی همراه صادقی، اهلل حبیب ادارهریارپرس ماموران از تیمی و جنایی دادستان هویتآپلیس10ی تشخیص تیم همراه تهران گاهی

گذاشتند.جرمصحنهدرپای

اث هیچ جرم صحنه های نامداربررسی آزاده رسیدن قتل به از مجری این خودکشی جرم صحنه در فرضیه تنها و نبود تلویری بازی که بود پروندهزیونی پرس

شود.منتقلقانونیپزشکیبهیرنامداآزادهجسدتاداددستوربیشترهایبررسیبرای

قانونی ازپزشکی م8پس علت نامدارروز آزاده از که ای نوشته دست به توجه با و کرد اعالم دارویی مسمومیت را آنرگ متن در که شد پیدا اش خانه در ی

ت پررنگ که بود زده حرف اموالش تقسیم خصوص در و داشت هایی گالیه و بود کرده صحبت دخترش مداربا این با فرضیه خودکشیرین احتمال پلیسی ک

است.دادهقرارپلیسرویپیشرا

نامدا آزاده یکشنبهرهمسر صبح ناراحتی15ی با اظهاراتش در و شد حاضر تهران جنایی امور دادسرای در ماه عنوانزفروردین به من کرد: عنوان یادی

م توانم نمی هنوز و داشتیم ای عاشقانه زندگی و کردم می حمایت را او همیشه نامدارشوهرش آزاده کنم.رگ زندگی غم این با چطور دانم نمی و کنم باور را ی

دشمنان آزاده داشتیم، اختالف هم با ما اند گفته ها مشتزبرخی های زندگی همه مثل هم ما کردند اعالم ما برای را ها داستان این که داشت زنانریادی و ک

شویم.گیرردیاکنیمقهرهمبابخواهیمکهنبودشدیداختالفاتماناماکردیممیپیدااختالفشوندمیاختالفدچارهمبامواقعبرخیکهمردانو

م گفت: عبادی نامدارسجاد آزاده ناخواستهرگ هایش قرص خوردن در او کنم می احساس و بود اتفاق یک گندم،زی به دانم نمی . است کرده روی یاده

بدهم.جوابیچهشدگربزوقتیدخترم

....نیامدیماهمراهکهبدهاطالعاتخانوادهبهکهگفتماوبهحتیوبودمتماسدرآزادهبارفتیمسفربهگندمهمراهوقتیمنافزود:وی

کنم.باوررااتفاقاینتوانمنمیهنوزونکردمصحبتخارجیوداخلیرسانههیچبامدتایندرمنوشدهخرابامخانه

ددارادامهتحقیقات/ابهامازایلههادرینامدارادهآزگمرعلتش:گستر|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۰۴-۰۰/۰۱/۱۵(یرمجخانمگرمعلتداروییمسمومیتکرد؛اعالمقانونیپزشکی

م از هفته یک گذشت با همایونی/ مرجان - حوادث نامدارگروه آزاده ناگهانی مجرگ متخصصانری صداوسیما، سابق قانونیی مپزشکی رارعلت وی گ

کردند.اعالمداروییمسمومیت

م خبر «ایران»، گزارش نامداربه آزاده شنبهرگ عصر م7ی خبر وقتی شد. منتشر مشکرفروردین پلیسوگ به سپس و اورژانس به مادرش و پدر سوی از وی ک

ب از یکی در وی خانه به ماجرا بررسی برای جنایی تیم شد؛ شهراعالم در واقع مهستان خیابان روزرجهای میداد نشان بررسیها نخستین رفتند. غرب ک

نامدا5پنجشنبه آزاده همسرشرفروردین، تصمیم این از که شوهرش سجاد، و شده منصرف مسافرت از برود شمال سفر به دخترش و همسر با بود قرار که ی

مادربز به سرزدن برای بود مجبور طرفی از و کرده دختررتعجب از شود شمال راهی بیمارش سفر4گ به او همراه دارد دوست آیا که میپرسد گندم سالهاش

میشود.شمالراهیپدرهمراهترتیببدینومیکندانتخابرامسافرتکوچولودخترکهبماندمادرشکنارمیخواهدیابرود

نامدا آزاده همسر پرونده، در گرفته صورت تحقیقات بهربراساس من با بده خبر مادرت «به که میکند ارسال مضمون این با پیامی او برای سفر از پس ی،

ظاهر اما نیامدی.» حدودمسافرت گذشت با نمیگیرد. تماسی خانوادهاش با آزاده م48ًا از همراهزگرساعت به او میکردند تصور که خانوادهاش جوان، ن

میشوند.دخترشانخانهراهینگرانیبامیمانندبیخبراوازوقتیاست،شمالدربچهاشوشوهر

محض به آنها میکنند. باز را ورودی در کارت، با نهایت در و ببرند خود با را کلید که میکنند فراموش عجله علت به روز آن اما داشتند، را خانه کلید آنها آنکه با

میشوند.مواجهداشتتنبه)هخان(لباسطوسییرشلواوقرمزیزبلوکهدخترشانجسدباورود

م زمان جسد بررسی از پس شدند محل وارد امدادگران که زمانی و گرفت تماس اورژانس با بالفاصله آزاده مرمادر کردند.با اعالم قبل روز دو حدود را گرگ

برمج هفتم طبقه راهی جنایی تیم سیما، و صدا سابق متخصصانری اولیه معاینات در شدند. آزاده سکونت محل قانونیج حدودپزشکی او که شد مشخص

است.نبودهباردارجواننزکهمیدادنشانمعایناتوکردهفوتقبلساعت48

پ تعدادی که بود حالی در این شد. پیدا پزشکی نسخه یک وی خانه از بازرسی خانهودر در نیز قرص خالی دستنوشتهایزکههای همچنین شد، پیدا جوان ن

کرد.منتفیراکشیردگوقتلموضوعشد،پیداحادثهمحلدرکهدیگرکیرمداوبودنوشتهسالهاش4دختربهخطابآزادهکهصفحهایدو

قانونیپزشکییهرنظ

با دستور مزبه اصلی علت شدن مشخص برای جسد پایتخت جنایی امور دادسرای چهارم شعبه بهرپرس قانونیگ گذشتپزشکی با شد. از8منتقل روز

است.بودهروانواعصابداروهایحدازبیشمصرفبراثرمسمومیتگرمعلتکرداعالمقانونیپزشکیآزاده،جسدکشف

آزادههمسرصحبتهای

با برای را خود اظهارات بود رفته تهران جنایی دادسرای به تحقیق برای که سجاد دیروز شزصبح در هنوز که جوان مرد کرد. مکتوب پرونده دستوپرس از ک

بدهمجوابیچهمدختربهدانم/نمیداشتیمعاشقانهایگیدزنی:نامدارادهآزهمسرنو:سالم|خبرخبرادامهادامه
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م از بعد نمیکنم؛ صحبت آنها مقابل و خبرنگاران با من گفت: داشت، تن به سیاه لباس که حالی در است؛ همسرش اجازهردادن شدم. خراب خانه همسرم گ

نکردم.صحبتکسیبامناماگرفتندتماسمنبانیزخارجیرسانههایحتیواستبدخیلیمنحالبیایم.کنارخودمانغمباکهدهید

آنها که کردند منتشر من شخصی خانه از عکس بیاجازه خبرنگاران نکنند. اذیت این از بیش را خانوادهاش و من کذب، اخبار انتشار با میخواهم رسانهها از

نداشتیم.همبااختالفیوداشتیمعاشقانهایزندگیبود،اوبهحواسمهمیشهکردم،حمایتآزادهازخیلیسالچندایندرمننمیبخشم.را

ش در هنوز داد: ادامه چطوواو نمیدانم و هستم آزادهرک کنم. زندگی غم این با هرزی زندگی در نیز جروبحث و نداشتیم اختالفی ما بود، سرزندهای و شاد ن

شوهز و دارورن مصرف در که میکنم فکر من هست، بززی که زمانی گندم به نمیدانم باشد. کرده روی مریاده خصوص در شد منرگ بگویم. چه مادرش گ

ام.نکردهباورراآزادهگرمهنوزخودم

نونرقق،رمشآنالین،ایرانیرخبپایگاهامروز/وطنجم،جامروزنامهدیگر:منابع
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)۰۳:۲۵-۰۰/۰۱/۱۶(اول)قسمت(آزادهگرمرازکرد؛اعالمرامعروفیرمجگرمعلتقانونیپزشک
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)۰۳:۲۵-۰۰/۰۱/۱۶(دوم)قسمت(آزادهگرمرازکرد؛اعالمرامعروفیرمجگرمعلتقانونیپزشک

۷
۲
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)۰۳:۲۷-۰۰/۰۱/۱۶(اول)قسمت(یرمجخانمگرمعلتداروییمسمومیتکرد؛اعالمپزشکیقانونی
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)۰۳:۲۷-۰۰/۰۱/۱۶(دوم)قسمت(یرمجخانمگرمعلتداروییمسمومیتکرد؛اعالمپزشکیقانونی
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استانیاخبار

)۰۶:۳۴-۰۰/۰۱/۱۵(ویدئو+کردگزارشرااسترالیاوایرانیزبایرنامداآزاده

کرد.کترشگزارشگرخانمبرنامهدراسترالیاایرانیزباگزارشبرایقبلچندییرنامداآزاده

نامدا آذررآزاده نهم متولد نامدا1363ی آزاده است. سالرکرمانشاه نامدا92ی آزاده شد. جدا سال یک از پس و بود کرده ازدواج حسنی فرزاد بعدهاربا ی

عباد سجاد نامداربا آزاده کرد. ازدواج مشک1400فروردین7یری صورت دوبه نامدارکی آزاده مدرگذشت. دارای مدیری کارشناسی دانشگاهرک از صنعتی یت

است.تهرانبهشتیشهید

ایران_استرالیا)یزی(بارنامداآزادهمرحومیرگزارشگازجالبویدویکردگزارشرااسترالیاوایرانیزبایرنامداآزاده

کرد.کترشگزارشگرخانمبرنامهدراسترالیاایرانیزباگزارشبرایقبلچندییرنامداآزاده

گرفت.سیطرهتحترایزمجافضایثانیهازیرکسدرتلخوناگوارخبریککهبودماهفروردینهفتمغروبیرنامداآزادهعجیبگرمابهامات

بازبا گرفتهایم. یاد خوب را بیرحمانهتزی با آن در که فاری و زده سر او از اشتباهی که را نفر یک رفتارها، و کلمات چقدررین او تحمل آستانه بدانیم آنکه از غ

میب نابودی مرز تا باراست، را آبرویش و رازیم اشتباهش مختلفی، روشهای به هم باز باشد گذشته او خطای از سال سالیان اگر حتی میدهیم. قرار یچه

نابت رثایش در و میشویم مهربان آنوقت گذشت کار از کار که وقتی اما میشویم. میبریادآور کار به را کلمات رفته!رین خانی نه و آمده خانی نه انگار یم.

خوردن.آبمانندمیشودبرایشاندیگرانقضاوتشدن،دیدهبرایومیکندبیرحمراانسانهاکهاستیزمجافضایخاصیتاینگویی

کس در تلخ و ناگوار خبر یک که بود ماه فروردین هفتم مجارغروب فضای ثانیه از نامدازی «آزاده بود این خبر آورد. در خود سیطره تحت را فوتری ی

خب نامدارکرد». آزاده پیکر یافتن خبر شب همان و داشت حقیقت اما است دروغ که شود اعالم بودند، منتظر همه که ناباورانه مجری تلویری، سابق یونزی

مجا فضای بالفاصله شد. اعالم رسمی طور به منزلش نامدازدر آزاده از فیلمهایی و تصاویر از شد پر مری علت خصوص در عجیب تیترهای با آنهم گری

مط هم او بودن باردار بحث میان این در حتی و است کرده خودکشی او میگفتند دیگر عده و میکردند او قتل از صحبت عدهای ورایشان. عواطف تا بود ح

نامدا آزاده بر که آنچه از اطالعات تشنه مردم برای و میکرد نگاه ماجرا به خود ظن به کس هر آنکه خالصه انگیزند. بر را مردم خبرهایراحساسات گذشته، ی

سلب میان این در میکرد. منتشر نامدارگوناگونی آزاده پیش سالها که دادند قرار حمله مورد را مردمی اتفاق، این برای ناراحتی ضمن هم خاطرریتیها به را ی

الکا ممنوع و دادند قرار خود حمالت آماج سوئیس، کشور در نداشتن بیمهرحجاب خاطر به هم را سیما و صدا البته زدند. رقم سیما صداو در را یاشریاش

دادند.قرارانتقادموردیرنامداآزادهبهنسبت

یرنامداآزادهپیکرکشفنحوه

م شدن مشخص از نامدارپس خانم جرگ در پلیس کالنتری، ماموران از تیمی و میگیرد قرار موضوع هفتمرشه134یریان طبقه که حادثه محل به قدس ک

ب نامداریک آزاده فرزند و همسر که داد نشان اولیه بررسیهای میشوند. اعزام بود، مهستان خیابان در منرج در شهرهایزی از یکی به و نداشتند حضور ل

نامدا آزاده پدر که داد نشان بیشتر تحقیقات بودند. رفته کشور نبوده،رشمال وی تماسهای پاسخگوی دخترش اینکه دلیل به و گرفته تماس دخترش با ی

میشوند.مواجهلزمنپذیراییاتاقدردخترشانبیجانپیکربال،زمندرشکستنازپسورفتهویلزمنبهیرنامداآزادهمادرباهمراهسراسیمه

خودکشینهوقتلنه
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م و اوردوز مسمومیت، قتل، خودکشی، بر مبنی گمانههایی پرونده، به رسیدگی ابتدای همان در شد عنوان که نامدارهمانطور آزاده کرونا،رگ به ابتال اثر بر ی

مط رسانهها برخی شهرتوسط محمد قاضی که شد سریارح گفتری؛ در تهران جنایی امور دادسرای مبنیوپرست یافتهای هیچ اینکه بر تاکید با تسنیم با گو

دگ یا خودکشی نامداربر آزاده مرحومه نامدارکشی خانم پیکر روی بر جرحی و ضرب آثار «هیچگونه گفت: ندارد، وجود وی،ری فوت علت و نشده یافت ی

توسط که است آسیبشناسی و سمشناسی آزمایشهای به قانونیمنوط منپزشکی در قرص تعدادی کشف با اما میگیرد.» نامدازصورت آزاده دیگررل بار ی

طو به میگیرد قوت او خودکشی نامدارفرضیه آزاده دایی میشود. وی خانواده عصبانیت سبب که «بهری مینویسد: مورد این در اینستاگرامی مطلبی طی ی

م که میکنم اعالم عرصراحت زاده خواهر ناگهانی پرتحزگ شخصیتی که دوریزم یا یک (وجود است نبوده خودکشی و قتل بواسطه بود، توانمند و فعال و ک

اسرب نفهمیده هنوز را این مسئول غیر حرفهای غیر خبرنگار که است ایرانی هر خانه در گردانان جامعه لطف به روزها این اعصاب داروی باردارتگ ایشان و (

است.»نبودههم

آتیروزهایطیفوتعلتتعیین

نامدا آزاده پیکر اینکه تا داشت ادامه مدیرماجرا فروزش مهدی راستا این در گرفت. قرار شکافی کالبد مورد قانونیکلری اینکهپزشکی اعالم با تهران استان

نامدا آزاده جسد گزارشرکالبدگشایی به است.» آسیبشناسی و سمشناسی آزمایشات نتایج حصول به منوط فوت علت «تعیین است: گفته شده انجام ی

ظاه معاینه «در گفت: وی جرایسنا، و ضرب آثار از شواهدی و عالئم گرفته، صورت کالبدگشایی و نتایجری حصول به منوط فوت علت تعیین نشد. یافت ح

میشود.» اعالم قضائی مقام به آتی روزهای طی و بود خواهد آسیبشناسی و سمشناسی معاینهآزمایشهای اساس «بر کرد: خاطرنشان فروزش دکتر

آثارظاه هیچگونه قانونی، پزشکی متخصصان توسط گرفته صورت کالبدگشایی و فاقدری و طبیعی اندازه در رحمی ضمائم و رحم و نشد یافت حاملگی از ی

منره در قرص تعدادی کشف به توجه با همچنین است.» حاملگی محصول نامدازگونه آزاده مدیرل قانونیکلری؛ اینپزشکی اینکه، بر تاکید با تهران استان

نظ اظهار هیچگونه کالبدگشایی و معاینه بدو «در گفت: شود، مشخص آزمایشها بررسی از پس باید انجامرموارد را آزمایشها نمیدهیم، ماده نوع درباره ی

به سپس و شود گرفته نتایج ابتدا باید و است زود درحالحاضر مصرفی داروی یا ماده نوع درباره نظر اظهار برسیم، سواالت جواب به بتوانیم تا میدهیم

نمیکنیم.»یرنظاظهارهیچنتایجاعالمازپیشدرحالحاضروخیریاشدهکشفمخدرموادودارونمونههادرآیاکنیماعالمقضائیمرجع

یرنامداآزادهپیکرتشییع

نامدا آزاده فوت علت سپردهرهنوز خاک به (س) زهرا بهشت هنرمندان قطعه در پیکرش و شد تشییع ماه فروردین نهم روز او پیکر اما نیست مشخص ی

نامدا آزاده پدر مراسم این در مطبوعاترشد. و ادبیات اهل هستم. ادبیات دبیر خودم من بود. مهربان خیلی و آزاده روحش «آزاده کرد: اظهار سخنانی در ی

حتم امیدهستم. و وفا و زندگی اهل معلمها بود. معلم خانواده یک از و روشنفکر من «دختر گفت: او نشود.» ضایع حقش تا نوشت خواهم او درباره زمانی ًا

مجا فضای در هرچه داشت. دوست را مردم کوتاهش عمر در او کنید. حاللش امیدوارم هزهستند. است. دروغ مینویسند راری حقیقت میخواهد کسی

مجا فضای در هم هنوز حال این با کند.» صحبت من با نامدازبداند آزاده از صحبت نفعری به فضا این از بخواهند که کسانی هستند هم هنوز و است ی

م علت تا بود صبور باید اینکه است مشخص که آنچه بدهند. مردم خورد به را دروغی و شایعه وهر کنند استفاده نامدارخودشان آزاده رسمیرگ صورت به ی

شود.اعالم

یرنامداآزادهگرمجزئیاتینرآخ

مریارشه زمان درخصوص مجری خانم میگوید:رگ قانونیی مپزشکی بینرزمان را متوفی این40تا30گ و زد تخمین جسدش پیداشدن از قبل ساعت

نمیشد.دیدهویبدنرویحرجوضربآثارهیچگونهکهبوددرحالی

پایتخت در امسال نوروز در که حوادثی همه بین مردر داد، نامدارخ آزاده دردناک مجرگ قرارری، تحتالشعاع بهشدت را عمومی افکار صداوسیما سابق ی

است.ومعروفیرمجاینگرمماجرایازجزییاتینرآخگزارشاینشد.همراهیادیزحواشیباوبردفروکوشدررایادیزمردمکهحادثهایداد؛

ویدئو+دکرشارگزارلیاااستروانایریبازینامدارادهآزنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه
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نامدار«م آزاده اسرارآمیز مجارگ فضای در بمب مثل فروردین هفتم شامگاه خبر این اززی» بیشتر جزییات یافتن پی در همه اولیه لحظات در و شد منفجر ی

مج اینکه بر مبنی شایعاتی ابتدا همان در گرچه بودند. مرموز حادثه این مطرماجرای رسیده، قتل به صداوسیما سابق بیشتری ابعاد بعد ساعاتی اما شد یرح

میبخشید.قوتراخودکشیفرضیهکهشدفاشاودردناکگرمماجرایاز

شه سریارمحمد ساعتری، میگوید: حادثه این جزییات درخصوص تهران جنایی دادسرای م19:30پرست گزارش که بود فروردینماه نامدارهفتم آزاده یرگ

با صادقی، حبیباهلل قاضی همراه به شخصا موضوع حساسیت به توجه با و شد کارزاعالم و هویت تشخیص اکیپ و قتل ویژه پلیسآپرس دهم اداره گاهان

شهآ مهستان خیابان در برجی هفتم طبقه در آپارتمانی که حادثه محل در تهران نکتهایرگاهی و بود خانگی و راحتی لباس با جسد شدیم. حاضر بود، غرب ک

بود.مرتبوتمیزکامالیرمجخانمخانهکهبوداینبود،اهمیتحائزکه

م از آنها داشت. حضور هم متوفی پدر شدیم، حاضر صحنه در ما شروقتی بهشدت دخترشان انجاموگ متوفی مادر از که تحقیقاتی انجام با بودند. متاثر و که

نامدا خانم همسر چراکه باشند، رفته سفر به نوهشان و داماد با دخترش میکرده تصور که گفت وی مادربزردادیم، دیدن برای بود.ری شده شمال راهی گش

نامدا خانم همسر که بود درحالی منراین در او که میکرد تصور نیز بود سفر در دخترشان همراه که آنهازی بین تماسی دلیل همین به است. مادرش و پدر ل

است.نرفتهسفربههمراهشانکهبدهداطالعخانوادهاشبهخواستهاوازویشوهرکهپیامکچندجزبهبودنشدهبدلورد

مریارشه زمان درخصوص مجری خانم میگوید:رگ قانونیی مپزشکی بینرزمان را متوفی این40تا30گ و زد تخمین جسدش پیداشدن از قبل ساعت

ج و ضرب آثار هیچگونه که بود وردرحالی بوده تنها خانه در سفر، به خردسالش دختر و همسر رفتن از بعد وی دیگر سوی از نمیشد. دیده وی بدن روی ح

است.نشدهآنهاآپارتمانواردهیچکسمدتایندرکهداشتاینازحکایتبررسیها

نامدارس خانم از دستنوشتهای بیشتر تحقیقات انجام با میدهد: ادامه تهران جنایی دادسرای شدهرپرست نوشته دخترخردسالش به خطاب که شد کشف ی

مشق دفتر یک در وی چیرب40بود. که بود نوشته جمالتی دخترش برای اززگی، که بود گفته و کرده درددل او با خط چند در البته بود. خداحافظی به شبیه ی

را خودکشی فرضیه دفتر این پیداشدن بود. وصیتنامه به شبیه که بود کرده تکلیف تعیین اموالش درخصوص آن از پس نیست. راضی زندگیاش وضعیت

متخصصان چراکه بخشید. قانونیقوت اینپزشکی با است. باخته جان دارویی مسمومیت بهدلیل وی احتماال که کردند اعالم جسد اولیه معاینه از پس نیز

شد.دادهانتقالقانونیپزشکیبهگرماصلیعلتوسمشناسیآزمایشاتانجامبرایجسدحال،

نامدا خانم که شد مشخص تحقیقات ادامه درردر داروها این از بخشی حادثه روز که است میکرده مصرف روان و اعصاب و ضدافسردگی قرصهای ی

مط فرضیه این و پیدا نیز پزشکی نسخه حتی شد. کشف وی نامدارخانه خانم که شد شهرح است. کرده داروها حد از بیش مصرف به اقدام عمدا یریاری

مط شایعات مجاردرخصوص فضای در ساعتزحشده از ماموران، و همکارانم و من میگوید: نیز یعنی20ی بامداد یک ساعت تا رسیدیم حادثه محل به که

حتی5حدود نداشت. وجود میشده تهدید اینکه یا بوده باردار متوفی اینکه یا جنایت از نشانهای هیچ کردیم. بررسی را جرم صحنه دقیق بهصورت ساعت

باردا موضوع نیز کالبدشکافی انجام نامداربا خانم مطری شایعات درباره وی شد. منتفی مادرری و پدر میگوید: نیز متوفی خانوادگی اختالف درباره حشده

نامدا بررسیرخانم اینکه ضمن داشتند. آرامی زندگی و نداشتند هم با اختالفی هیچ آنها که گفتند و کردند توصیف خوب را شوهرش و متوفی روابط ی

آخرآخ در اما داشتهاند معمولی و کوچک اختالفات هرچند آنها که میدهد نشان نیز شوهرش و متوفی بین شده بدل و رد پیامکهای رابطهرین روزها ین

داشتهاند.صمیمانهای

داشتند؟نقشیرنامداآزادهگرمدرکسانیچه

نامدارم آزاده مجرگ دنبالهدا37یری اخالقی بحثهای ممنوعالکارشده، حتیرساله که بود آنچنان چالشها این داشت. پی در اجتماعی شبکههای در را ی

بودند.اوگرممسئلهگیرردافرادبیشتروکردکمرنگراچینوایرانمعاهدهامضایمهمخبر

اتاقهای کمی مدت در نبود؛ اینستاگرام و توییتر در مردم دعواهای و دلنوشتهها فقط دیگر بار دادههایزاین با و شد تشکیل کالبهاوس شبکه در یادی
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شد.گووگفتآندربارهجنوبییقایرآفدرحضوریاو...تمساحسوسمار،نظیرخانگیحیواناتباگرمهمچونعجیبی

سلب و مردم بین مرچالش به که کرد تنگ پرشروشور دختر این برای را عرصه آنچنان کسی چه اینکه سر بر بهریتیها برخی بود. شده آغاز شد، منجر گش

و حریاکاردورویی بر خدشه بودند معتقد دیگر عدهای و میپرداختند او بودن تبلیغ ابزار و برری او تأثیر از عدهای گرفت. را توانش و تاب خصوصیاش یم

دلیل.همینبهقربانیبودنشازدیگرعدهایونوشتندحجاببهتشویق

سلب بودند معتقد بارعدهای برای تالشی میتوانستند، که آنموقع دیگرزیتیها عدهای و هستند او از حمایت مدعی حاال و نکردهاند او با همراهی و گشت

خا فارسیزبان رسانههای میتوانستند هم ابررسانهها این را. ابررسانهها نقش او دایی و میدانستند پررنگ را هفتساله فشار این در صداوسیما ازرنقش ج

م با اینکه نه است کرده خودکشی او که گرفت شکل باور این با اظهارنظرها این همه اجتماعی. شبکههای ترولهای هم و باشند بهرکشور یا مرده طبیعی گ

باشد.رسیدهقتل

داشت.دنبالبهو...یتیهارسلبنقشصداوسیما،نقشرسانهها،نقشمردم،نقشزمینهدررایادیزسؤاالتی»رنامدا«آزادهگرم

گفتیرنامداآزادهباخودآخرمکالماتازمعروفنزیرمج

View this post on Instagram
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مج نامدازیراین آزاده از هم هنوز نامدارن آزاده پدر وقتی است! دلخور خواستری حاللیت دخترش برای همه از راژی او دانم می بعید گفت صادقی یال

کنم.حالل

خاکسپا مراسم از نامدارپس آزاده ها،ری صحبت این از بعد اما ، کنید حالل مرا دختر گفت پدرش مجژی صادقی اینستاگرامشریال پیج در صداوسیما ی

…شدیرسپسکوتدرکههایشبوگردونیدرببهمروزندگیمسال5اینکهشرطبهدمنمیقولراستشنوشت:اینطوروشدمنتشریراستو

استو یک با ساعاتی از بعد پست این همونراما مثل بیدارم هنوز من ولی جان آزاده بخواب نوشت: و شد ویرایش و اصالح اینستاگرام صفحه در دیگر ی

خواهم حق تو به همیشه مثل شود می فراموش گذشت من بر که سختی روزهای خواستم خدا از هستم باز من بخواب کردی می درددل من با که ها شب

بیدارم.منولیبخواببگیردقرارسودجوایعدهیکبهملقبزندگیماننمیدماجازهویمرپیگیًاقطعوداد

مج نامداراین آزاده فوت درباره درری هستم ناراحت بسیار جان آزاده فوت از روز چند این و ندارم خوبی حال روحی نظر از واقعا که بگم همه از اول گفت: ی

ببخشه.منومیخوامخدا…ازشکستمرویرنامداآزادهدلوداشتمکهاشتباهیبابتکنمپشیمانیابرازمیتونمفقطونمیادبنداشکمکهحدی

دعوایژ درباره خود یادداشت از بخشی در قبل ها سال صادقی شوهزیال و نامدارن سالری در حسنی فرزاد و افشای94ی پدیده که هرچند بود: نوشته

ابعادی موضوع این اخیر، روزهای در که میرسد نظر به اما نیست، جدیدی پدیده اجتماعی، شبکههای و رسانهها در هنر و رسانه اهالی به مربوط اطالعات

بدخواه و بیاخالق عناصر توسط و آنها صاحبان رضایت بدون عمدتا تصاویر یا اطالعات این که میشد وانمود یا گفته مورد این در تاکنون است. یافته متفاوت

تصاوی و اطالعات انتشار شاهد روز چند این در که حالی در مییابد ورنشر عجیب پدیدهای که بودیم آنان خود توسط رسانه، اصحاب از برخی زندگی از ی

مینماید!بدیع

داشت؟یرنامداازادهبامشکلیچهصادقییالژ

که است مجژگفتنی صادقی تلویریال فروردینزی مدی99یون مهران دورهمی برنامه بیردر های عکس ماجرای به هایش صحبت از هایی قسمت در ی،

….وکردنافشونموکهانهایی،نموندنورفتندوآمدندیادییانرمجگفتوزدکنایهسوییسدریرنامداآزادهحجاب

سینمایگرانزبابرخیکناریرنامداآزادهمرحومه

View this post on Instagram

ویدئو+دکرشارگزارلیاااستروانایریبازینامدارادهآزنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

شداوعلیهکههاییقضاوتدربارهیرنامداآزادهمصاحبهینرآخ
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یبانرغشاممراسمدریرنامداآزادهپدرتلخهایصحبت

بود.گندمعاشقبودخانوادهوزندگیاهلآزادهی/ردامهمونامشب)هآزادهمسر(سجادمادری:رنامدامرحومهیبانرغشامدرپدرتلخهایصحبت

مزارسربریرنامداآزادههمسرخداحافظیلحظه

نزدیکدوستانبایرنامداآزادههایصحبتینرآخ
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یرنامداآزادهداییعجیباظهارات

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

م که کنم می اعالم صراحت عربه زاده خواهر ناگهانی پرتحزگ شخصیتی که یاریزم یک (وجود است نبوده خودکشی و قتل بواسطه بود، توانمند و فعال و ک

)تاسنفهمیدههنوزرااینمسئولغیرایحرفهغیرخبرنگارکهاستایرانیهرخانهدرهاکفایتیبیازبعضیلطفبههاروزایناعصابدارویگربدو

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
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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

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
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یرخاکسپامراسمدریرنامداآزادهپدرسخنرانی
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شدمنتشریرنامداآزادهیرخاکسپامراسمازفیلماولین
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داشتاختالفشوهرشبایرنامداآزادهجنایی:دادسرایتوضیح

View this post on Instagram
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یرنامداآزادهخانهدرروانواعصابداروهایکشف

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
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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

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

ویدئو+دکرشارگزارلیاااستروانایریبازینامدارادهآزنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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یارماالسینماییفیلمدریرنامداآزاده

پرداخت.نقشایفایبهیارماالسینماییفیلمدرخودیریگزباتجربهاولیندریرنامدا

کرد.منتشرفرهنگیعلمیانتشاراتتوسطنامهمینباکوتاهداستانیمجموعهقالبدر،1395سالدرکتابیهمچنیناو

یرنامداآزادههایفعالیتسایر

یکشبکههاتازهبرنامهاجرای

دوشبکهغیرمنتظرهبرنامهاجرای

دوشبکهماجمعبرنامهاجرای

اصفهانشبکهرودزندهبرنامهاجرای

آموزششبکههفترادیوبرنامهاجرای

امروزورزشبرنامهاجرای

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
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سروشماهنامهمنتقدینونویسندگانسویازصادقیانژالهوصادقییالژازبعدسالیونزتلویبرتریرمجسومینعنوانکسب

متوالیسالسهدرسینمافاتحلیلیی،رخبپایگاهمنتقدینونویسندگانسویازسالیرمجینربرتعنوانکسب

شهرخوانترقی،راهکنا،رمثلثآنالین،نیوز،جوانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۵۱-۰۰/۰۱/۱۶(نیستروشنهنوزگرمقطعیعلتی/رنامداآزادهفوتنحوهمورددرمنتشرهاخبارتکذیب

است.نشدهمشخصآننتایجهنوزواستانجامدرحالیرنامداآزادهفوتدربارهشناسیآسیبآزمایشات

خب از نقل به ایسنا، گزارش آخرگزاربه درباره میزان، آزمایشاتری نتایج بررسی وضعیت قانونیین نامداپزشکی آزاده مرحومه تخصصیرفوت اقدامات پیرو ی،

است.نشدهمشخصآننتایجهنوزواستانجامحالدرآسیبشناسیآزمایشاتپذیرفته،صورت

م قطعی علت تعیین گزارش، این یافتههایربراساس و شده انجام معاینات همچنین و آن نتایج براساس و آزمایشات تمامی نتایج شدن روشن از پس گ

شد.خواهدرساندهقضاییمحترممقاماطالعبهنتیجهوانجامجرمصحنهبررسی

نامدا آزاده فوت مورد در منتشره اخبار برخی تکذیب ضمن گزارش هرراین اعالم و است انجام حال در همچنان فوت علت تعیین تخصصی روند میافزاید ی

پذیرفت.خواهدصورتقانونیورسمییرمجاازصرفاخصوصایندریرخب

مدی فروزش قانونیکلردکتر آخپزشکی به اشاره با هم تهران آزمایشاتراستان نتایج بررسی وضعیت قانونیین آزادهپزشکی مرحومه فوت علت مورد در

است.نشدهمشخصآننتایجهنوزواستانجامحالدرشناسیآسیبآزمایشاتگفت:یرنامدا

م قطعی علت تعیین افزود: بررسیروی های یافته و شده انجام معاینات همچنین و آن نتایج اساس بر و آزمایشات تمامی نتایج شدن روشن از پس گ

شد.خواهدانجامجرمصحنه

قانونیکلرمدی انجامپزشکی حال در همچنان فوت علت تعیین تخصصی روند داشت: بیان فوت علت مورد در شده منتشر اخبار تکذیب با تهران استان

است.

پیامانتهای

میرزادیاربیدار،ایالمآنالین،جوانیرخبپایگاهدیگر:منابع
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نامدا آزاده فوت خبر ماه، فروردین مجرهفتم شری را ما تمامی سیما، و صدا سابق مجوی جسد کرد، زده تلویرک سابق جوان حدودزی از بعد ساعت48یون

شد.پیدامنزلشدر

شود.انجامیاشرسپاخاکمراسمتاشددادهاشخانوادهتحویلگ،رمچراییتشخیصوشناسیکالبدجهتقانونیپزشکیبهانتقالازبعدویجسد

همشه روزنامه پیش ساعاتی نتیجهراما اعالم از خبر شناسی، آسیب و شناسی سم آزمایشات انجام از هفته یک از بیش گذشت از بعد قانونیی راپزشکی

م که کرد ادعا و نامدارداد آزاده بسیاررگ تعداد مصرف از ناشی مسمومیت اثر بر نظزی این و است بوده روان و اعصاب قرص کارشناسانریادی پزشکییه

مقانونی علت خصوص نامداردر آزاده مجرگ باری به دیروز که سیماست و صدا سابق آزادهزی که میدهد نشان بررسیها است، شده اعالم جنایی پرس

است.دادهدستازراجانشنیزنهایتدروکردههاآنازعدد100ازبیشاستفادهبهاقدامدارو،یادیزمقداریدرخبایرنامدا

خب پیش دقایقی خبر، این انتشار از قضائیرگزاربعد قوه به (وابسته میزان درهی شناسی آسیب آزمایشات پذیرفته، صورت تخصصی اقدامات پیرو کرد: اعالم (

است.نشدهمشخصآننتایجهنوزواستانجامحال

م قطعی علت تعیین گزارش این اساس یافتههایربر و شده انجام معاینات همچنین و آن نتایج اساس بر و آزمایشات تمامی نتایج شدن روشن از پس گ

شد.خواهدرساندهقضاییمحترممقاماطالعبهنتیجهوانجامجرمصحنهبررسی

نامدا آزاده فوت مورد در منتشره اخبار برخی تکذیب ضمن گزارش هرراین اعالم و است انجام حال در همچنان فوت علت تعیین تخصصی روند میافزاید ی

پذیرفت.خواهدصورتقانونیورسمییرمجاازصرفاخصوصایندریرخب

شدخواهدمشخصآزمایشاتتمامینتایجشدنروشنازپسیرنامداآزادهگرمقطعیعلت

مدی فروزش قانونیکلرهمچنین آخپزشکی به اشاره با تهران ازمایشاتراستان نتایج بررسی وضعیت قانونیین آزادهپزشکی مرحومه فوت علت مورد در

است.نشدهمشخصآننتایجهنوزواستانجامحالدرشناسیآسیبآزمایشاتگفت:یرنامدا

م قطعی علت تعیین افزود: بررسیروی های یافته و شده انجام معاینات همچنین و آن نتایج اساس بر و آزمایشات تمامی نتایج شدن روشن از پس گ

شد.خواهدانجامجرمصحنه

است.انجامحالدرهمچنانفوتعلتتعیینتخصصیروندکرد:بیانفوتعلتمورددرشدهمنتشراخبارتکذیبباتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

قانونی نامداپزشکی آزاده فوت قطعی علت هنوز و است بررسی درحال ماجرارهنوز شدن روشن تا پس است، نشده اعالم قضایی مراجع از رسمی طور به ی

یم.ربپذیخصوصایندرراکذباخبارنباید
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