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توکلی-صاعقه دربلورد سیرجان،جان چوپان۵۰ساله روستایی را گرفت .محمدپور"بخشداربلورد"گفت:
این مرد که گله گوسفندان خود را به ارتفاعات چهارگنبد برده بود عصرچهارشنبه براثربرخوردصاعقه جان باخت.
به گزارش خبرنگارماازابتدای امسال هفت نفردرمناطق فاریاب،بافت وسیرجان براثربرخوردصاعقه جان باختند.

چوپان روستایی قربانی
صاعقه شد

صحنه قتل همسر نجفی در سکوت خبری بازسازی شد

جزئیاتآخرینتماسمیترااستاد
درخواست یک خبرنگار برای واکاوی ماجرای مسمومیت نجفی

بازسازیصحنهقتلمیترااستادتوسطمحمدعلینجفی
ساعت 2بعد از ظهر دیروز جمعه در حالی در ساختمان
آرمیتای سعادت آباد صورت گرفت که برخالف روال
قبلی این بار به خبرنگاران اجازه داده نشد تا به صحنه
قتل نزدیک شوند یا با متهم گفت وگو کنند .در همین
حال پلیسادعایورودیکشاهدبهاینپروندهراتکذیب
کرده است و همزمان سایت انصاف نیز که اولین بار از
تماس میترا استاد با خبرنگار این سایت برای مصاحبه
افشاگرانه یک روز قبل از قتل خبر داده بود جزئیات
بیشتریازچندتماسهمسردومنجفیرامنتشرکرد.
▪ورودیکشاهدبهپرونده؟

برنامدعیشد:یکروزبعدازبازداشتمحمدعلینجفی
به اتهام قتل همسردوم خود میترا استاد؛ شاهدی وارد
این پرونده شد که ابعادی از زندگی میترا استاد را فاش
کرد .این فرد که ابتدا با خبرگزاری برنا تماس گرفته و
اظهاراتخودرابیانداشتهبودباهماهنگیخبرنگاران
برنا؛پنجشنبهبهادارهدهمآگاهیرفتوآنچهاززندگی
و شخصیت و اهداف میترا استاد مدعی بود که میداند
در اختیار کارآگاهان قرار داد و صبح دیروز جمعه (۱۰
خرداد)نیزبهدرخواستمرجعقضاییباردیگربامراجعه
بهآگاهیوسپسدادسرایامورجناییتهران؛ادعاهای
خودرابرایقاضیمحمدشهریاریمطرحکردونوشت
کهدرپروندهقراردادهشد،بررسیبرروینکاتیکهاین
شاهددراختیارپلیسومراجعقضاییقراردادهازامروز
بهطورجدیتریآغازشدهاست .ایندرحالیاستکه
سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ به ادعای
مطرح شده مبنی بر "ورود یک شاهد جدید" به پرونده
قتل"میترااستاد"وافشایزوایایپنهانزندگیهمسر
دومنجفیواکنشنشاندادوآنراتکذیبکرد.
▪میتراهمهقولهاینجفیراضبطمیکردهاست

در همین حال خبرنگار انصا فنیوز که همان روز
قتل میترا استاد خبر از تماس مقتول با او برای انجام
مصاحبه داده بــود ،روایتی تکمیلی از آن تماس و
تماس های قبلی مقتول را در یادداشتی ارائه کرد.
تماس اول ما در پاییز  ۱۳۹۷و زمانی بود که شایعاتی
درباره نجفی به گوش می رسید  .با خنده میگفت

که تمام قو لهای دکتر نجفی را ضبط میکرده و
بارها تاکید کرد که دکتر نجفی گفته عاشقش است و
اصرار داشت که این جمله در مصاحبه باشد .عکسی
از خودش و نجفی فرستاد در مشهد ،عکسی رسمی
در فضای حرم امام رضا (ع) ،با حجاب چادر مشکی.
خالصه که گفتوگوی اول انجام شد و میترا استاد
در پاسخ به سوالم که آیا ازدواج و ارتباط با شما دلیل
فشارهای سیاسی بــرای استعفا بــوده است گفت:
«اصال اینطور نبود .شما باید حرف ما را که در این
ماجرا بودیم بپذیرید یا حرف کسانی که بیرون از این
ماجرا هستند؟! مگر میشود ازدواج کسی دلیل
استعفایش شــود؟ یا ایــن که من خواسته باشم که
ایشان اصال به شهرداری نرود؟ ما تصمیم به ازدواج
داشتیم و نامزد بودیم .البته خب یک سری فشارهای
سیاسی وجــود داشــت که آقــای دکتر خودشان هم
مطرح کرده بودند و چیز جدیدی نیست .ایشان بعد
از مراسم و ماجرای برج میالد صحبت کردند و گفتند
که عمدهترین دلیل من برای استعفا ،بیماری است».
تماس دوم ما مربوط به زمستان  ۱۳۹۷است .اگر
درست یادم باشد غروب یک روز تعطیل بود ،در اواسط
دیماه.خودشتماسگرفت،سالموعلیکیآرامداشت
و بعد گفت میخواهد حرف بزند ،گفت که اوضاعش
ی زناشوییاش تحت فشارهای
خوب نیست و در زندگ 
فراوانیاست.صدایشگرفتهبود،گفتکهدروضعیت
خوبی نیست ،مدام درگیری دارد و ادعا کرد که با او
بدرفتاریمیشود.بازهممیگفتمدارکیداردوتاکید
میکرد بر صداهای ضبط شده از قولهایی که شنیده
بوده است .در نهایت گفت تا  8بهمن صبر می کند که
معلومنبودقراراستتا8بهمنچهاتفاقیبیفتد۸.بهمن
ماه هم خبری از او نشد تا آخرین تماسش ،یعنی بعد از
ظهرروزقبلازکشتهشدن.
▪ 2عکسی که میترا ساعت  12شب فرستاد چه
بود ؟

آخــریــن تماس مــا دوشنبه ششم خـــرداد بــود؛ روز
تعطیل رسمی .ساعت حــدود  ۳بعدازظهر نامش
روی گوشیام افتاد .سالم و علیکی کردیم و ادعا
کرد دکتر نجفی همسرش را طالق داده و گفت که
قصد دارد این موضوع رسانهای شود .هفت دقیقه
حرف زدیم...از او خواستم به دفتر انصاف نیوز بیاید
تا مفصل گفتوگو کنیم ،راجع به تمام این ماجرا ،از
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ابتدا تا همان روز .در نهایت میترا استاد گفت میآید،
گفتم فردا – سهشنبه – قرار را بگذاریم .ساعت ۷:۰۴
غروب اساماسی زد که «ما میریم مسافرت ان شاءا...
بهتون خبر میدم برای قرار حضوری» ...اما نفهمیدم
منظورش از «ما» با چه کسی یا کسانی بود ،با نجفی؟
تا همین دیروز از این که پسری دارد هم بیخبر بودم.
صبح بود که دیدم ساعت دوازده و  ۴۰دقیقه بامداد
دو عکسنوشته برایم در واتس آپ فرستاده است.
مضمون یکی شراکت ساکتان در ظلم با سکوت مقابل
آن بود ،دیگری این بود که دو چیزی که انسانیت را در
وجود آدمی از بین میبرد یکی سکوت به وقت فریاد و
دیگری فریاد به وقت سکوت است .در تماس آخرش
حرفهایی زد که خودش مایل بود رسانهای شود.
گفت« :میخواهم برای آبرویم کاری کنم ،دکتر نجفی
هم اگر میخواهد برای آبرویش خودش کاری کند».
صدایش از عصبانیت لرزشی محسوس داشت وقتی
با حرص گفت« :زن اول شان طالق گرفتهاند و االن
دکتر هیچچیزی ندارند ،به خاک سیاه نشستهاند».
شاید توالی حرفهایش درست خاطرم نباشد اما در
جایی دیگر هم گفت که وعده و وعیدهای زیادی
شنیده و قولهای فراوانی به او داده شده که
به هیچیک عمل نشده اســت .گفت که
میخواهد حتما رسانهای شود و حتی
اگر شده خودش در رسانههای مجازی
این کار را کند.وقتی پرسیدم که حاال
با دکتر نجفی زندگی میکند ،گفت:
«بله!» و ادعا کرد« :دکتر نجفی اصال با
آن همسرش زندگی نمیکرد ،پیش از
من هم زندگی نمیکرد .به من گفته بود
که ما از هم جداییم و قول داده بود پس از
ازدواج مان کاری کند که همسر اولش طالق
بگیرد .خود خانمشان هم گفته بود که من
هستم اما هر زمان که با شخص دیگری
خواستی ازدواج کنی ،مـیروم .بعد
از ازدواج هم که میپرسیدم کی
طالق میگیرید مدام میگفتند
فــردا ،دو روز دیگر ،سه روز
دیگر»...

▪درخواستواکاویماجرایمسمومیتنجفی

در این میان به گزارش خبر آنالین یک روزنامهنگار با
ت خود با محمدعلی نجفی در
انتشار اسکرین شات چ 
روزانتشارخبرخودکشیاودرآذر ۹۷درتوئیتی نوشت:
ایــن اسکرین شــات چتی اســت که روز انتشار خبر
خودکشی دکتر نجفی با ایشان انجام دادم ،از بازپرس
محترم پرونده ،وکیل آقای نجفی ،خبرنگاران و حتی
دستگاه امنیتی میخواهم ماجرای مسمومیت نجفی
راواکاویکنند،کلیدماجراشایدآنجاست!
▪وکیلنجفی:قتلغیرعمدبودهاست

از سوی دیگر علیزاده طباطبایی که از جمله وکالت
پروندههای خانواده هاشمی رفسنجانی را نیز برعهده
داشته است ،به همراه الله عقبایی به عنوان وکیل
نجفی مشغول به کار شد ند وی همزمان اعالم کرد
که "اتهام قتل عمد" به محمدعلی نجفی تفهیم شده
اســت.وی همچنین تاکید کرد :بازپرسی که برای
این پرونده انتخاب شده است به نظر فردی مستقل
و دانشمند است .در عین حال عقبایی معتقد است
چون موکلش قصد کشتن همسرش را نداشته این
قتل غیر عمد است .

...

درامتدادتاریکی

کودکان آواره!

من معتاد بدبختی هستم که از راه زباله گردی و گدایی روزگارم را می گذرانم
اما پسر معتادم بدبخت تر از من است چرا که او بیشتر عمرش را به خاطر سرقت
و خرید و فروش مواد مخدر در زندان سپری کرده و حاال هم که دوباره در طرح
جمع آوری معتادان پرخطر دستگیر شده است من هم توانایی نگهداری از دو
نوه چهار و پنج ساله ام را ندارم و ...
پیرمرد 65سالهژندهپوشدرحالیکهباچشمانیاشکباردونوهخردسالشرابه
کالنتریآوردهبودتابهعنوانکودکانبیسرپرستتحویلبهزیستیبدهددرباره
سرگذشتخودبهمشاورومددکاراجتماعیکالنتریپنجتنمشهدگفت:فرزند
چهارم یک خانواده 10نفره بودم و در روستا زندگی می کردم .پدرم کشاورز بود
و مادرم نیز خانه داری می کرد با وجود این زندگی آرامی داشتیم و نان تازهای را
که می پخت با لذت خاصی می خوردیم تا این که در همان دوران کودکی مادرم
را در اثر بیماری از دست دادم .پدرم چاره ای جز ازدواج مجدد نداشت چرا که
سرپرستیهشتکودکقدونیمقدبرایشسختبودنامادریامزنیبسیارخوش
اخالق و مهربان بود به طوری که ما را همانند فرزندان خودش دوست داشت و
خواستههایمانرابرآوردهمیکرد .بهسننوجوانیرسیدهبودمکهکولهبارمان
را بستیم و به حاشیه مشهد مهاجرت کردیم پدرم همه تالشش را به کار گرفت
تا هزینه های زندگی را با کارگری تامین کند من هم که هیچ گاه رنگ مدرسه
را ندیده بودم از همان دوران نوجوانی کنار پدرم کار می کردم ولی پدرم برای
آن که بیشتر کار کند با ترغیب همکاران و دوستانش به مصرف مواد مخدر روی
آورد .از آن روز به بعد بدرفتاری ها و کتک کاری های پدرم شروع شد در این میان
نامادریامبرایدفاعازخواهرانوبرادرانمکتکبیشتریمیخوردتااینکهدیگر
نتوانستدربرابراینرفتارهایخشنطاقتبیاوردوبهناچارازپدرمطالقگرفتو
بهروستابازگشت.آنزمانمن 22سالهبودمکهازدواجکردموبرایتامینمخارج
زندگیدیگراعضایخانوادهسختتالشمیکردمتااینکهمنهمباگرایشبه
سمتموادمخدرجاپایپدرمگذاشتموهمانحاشیههاورفتارهایزشتراتکرار
کردم ولی همسرم درحالی این شرایط را تحمل می کرد که من از مصرف مواد
مخدر نزد فرزندانم ابایی نداشتم و گاهی پسرم را برای تهیه مواد مخدر به بیرون
از منزل می فرستادم .طولی نکشید که پسرم نیز به مصرف مواد مخدر آلوده شد
این درحالی بود که من خودم در گرداب مواد افیونی غرق بودم و نمی توانستم او را
نصیحتکنمگوییگرایشبهاعتیادتنهاارثیهایبودکهدرخانوادهمانسلبهنسل
منتقلمیشد.خالصهپسرمنیزازدواجکردامااوبرایتامینهزینههایاعتیادش
دست به سرقت و خرید و فروش مواد مخدر می زد به همین دلیل هر از چند گاهی
دستگیروروانهزندانمیشدامابعدازتحملحبسدوبارهبهکارهایخالفشادامه
می داد تا این که عروسم تاب نیاورد و در حالی از پسرم طالق گرفت که دختر و پسر
چهار و پنج ساله اش را به پسرم سپرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت .پسرم نیز
به هر طریقی بود شکم آن ها را سیر می کرد تا این که چند روز قبل دوباره در پاتوق
معتاداندستگیروراهیمرکزترکاعتیادشدحاالهممنتواننگهداریازدونوه
امراندارمچراکههمسرمازدنیارفتهومنباگداییروزگارمیگذرانم.
شایان ذکر است درحالی که با هماهنگی سروان محمد ولیان (رئیس کالنتری
پنجتن مشهد) و در اجــرای دستور قضایی ،کارشناسان مرکز اورژانــس
اجتماعی  ،123دو کودک را تحویل می گرفتند پیرمرد با چشمانی اشکبار و
بغضی عجیب در گلو برای آخرین بار نوه هایش را در آغوش فشرد و گفت :کاش
این بیماری مسری به نوه هایم سرایت نکند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

