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مهدی قائدی که برای بازی در تيم استقالل مجبور به پايتخت نشينی شده است 
قبل از گرفتن گواهينامه برای خود ش ماشــين خريده بود و پست فرمان می 
نشســت. اين ها را فاطمه باقری مادر احمدرضا شاکر به «شهروند» می گويد  و 
طبق اين سند چند روز قبل از تصادف مرگبار  قائدی در تهران به دليل نداشتن 

گواهينامه توسط پليس بازداشت و خودرواش به پارکينگ منتقل شده بود.

مهدى قائدى 
بدون گواهینامه 

پشت فرمان 
مى نشست

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جمله 
داروى ضد سـرفه، سرماخوردگى، 
باعـث گیجـى  زکام  و  آنفلوآنـزا 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

رو کنـد.

به ناز مقدسى|  شب تصادف راننده چه کســى بود؟ سرنشینان خودرو از 
مهمانى باغ برمى گشتند یا پارك دلوار بوشهر؟ دختر داخل خودرو چه نسبتى 
با بازیکن استقالل داشت؟ این ســوال هاى بى جواب پرونده مرگ احمدرضا 
شاکر است که 7 ماه پیش در تصادف جنجالى مهدى قائدى بازیکن تیم فوتبال 
استقالل به کام مرگ فرو رفت. فاطمه باقرى مادر احمدرضا شاکر که پسرش را 
در این تصادف از دست داد همچنان به دنبال سوال هاى بى جواب از شب این 

حادثه است. خانواده شاکر که 7 عضو بدن پسرشان را به بیماران نیازمند اهدا 
کرده اند مى گویند هرگز به دنبال غرامت نیستند اما مى خواهند حقیقت روشن 
شود . باقرى معتقد است مهدى قائدى که در زمان حادثه گواهینامه رانندگى 
نداشته پشت فرمان بوده و این تصادف مرگبار را رقم زده است و اگر این موضوع 
در دادگاه به اثبات برسد باید دید که چه اتفاقى براى آینده این بازیکن فوتبال 

کشور خواهد افتاد.

پرونده تصادف بازیکن استقالل صحنه سازى شده است؟
  مادر احمدرضا شاکر،که در سانحه تصادف مهدى قائدى فوت شد به «شهروند» مى گوید 

تصادف این دو ابهاماتى دارد اما عده اى واقعیت را پنهان مى کنند 

  خانم باقرى، بعد از تصادفــى که منجر به مرگ 
پسرتان شد شما علیه راننده خودرو  شکایت کردید. 

االن آخرین وضعیت پرونده چیست؟
پرونده شــکایت ما نســبت به همان 6 ماه گذشته هیچ 
تغییرى نکرده، یعنى هنوز در قســمت دادیارى و تحقیق 
اســت! نتیجه تحقیقات را  هم به ما اعالم نمى کنند. من از 
طریق وکیل مان که پیگیرى کــردم، مى گوید راننده هاى 
اورژانس هایى که شب حادثه سر صحنه تصادف رفته بودند 
براى توضیح به دادیارى احضار شــده اند اما نرفته اند. ظاهرا 
مى گویند چون دو بار از آنها درخواست شده و نرفته اند، حکم 
جلب شــان را گرفتند تا توضیح بدهند که وقتى سر صحنه 

تصادف رسیدند چه دیده اند و چه کسى پشت فرمان بوده؟!
  مگر همان شــب تصادف اظهارات راننده هاى 

اورژانس ثبت نشده بود؟
همان شب در کالنترى توضیح داده بودند، اما االن دادیار از 

آنها خواسته است، ولى هنوز نیامده اند.  
  االن چیزى که شــما از شــب حادثه مى دانید، 
چیست؟ منظورم این است که تا این لحظه شما چه 

جوابى گرفته اید؟
بیرون از دادگاه همه مى گویند مهدى قائدى پشت فرمان 
بوده، حالت طبیعى نداشته و دختر با آنها بوده. ولى خودشان 
براى دادگاه یک سناریو درست کردند و حرف هاى شان با هم 

یکى نیست.
  چه سناریویى؟

ببینید! مى گویند تا نصفه راه مهدى پشت فرمان بوده، اما 
از نصفه راه راننده عوض شده و محمد امین حسن پور موقع 

تصادف پشت فرمان بوده است.
  طراح اصلى این سناریویى که از آن حرف مى زنید 

چه کسى است؟ 
باشگاه استقالل مى خواهد آبروى بازیکنش نرود. وگرنه 
باشگاه نباید بداند که بازیکنش ساعت یک بامداد کجا بوده 

و چرا دختر همراهش بوده است؟!
  از آن خانمى که در خودرو بوده به عنوان شــاهد 

بازجویى شده؟
بله، همان روز اول در بیمارستان به پلیس کالنترى گفته 
بود که مهدى پشت فرمان بوده است، اما بعد که ما شکایت 

کردیم و پرونده به دادگاه کشیده شد، ایشان در جواب دادیار 
گفته نمى دانم  و اطالع ندارم که چه کسى پشت فرمان بوده!

  مگر موقع تصادف در خودرو نبوده؟
چرا، ولى االن اظهار کرده که خواب بوده و یادش نمى آید. 

  از صحنه تصادف فیلمى وجود ندارد؟
یک نفر موقعى که اورژانس به صحنه تصادف رفته فیلم 
گرفته و من هم این فیلــم را دارم. در فیلم دخترخانمى که 
همراهشان بوده  روى زمین خوابیده و مامور اورژانس در حال 
صحبت کردن با او است و مى پرسد لنز در چشمانت است، 

حالت خوب است، نیست؟!
  این فیلم ضمیمه پرونده شده است؟ 

بله، من این فیلم را روى سى دى رایت کرده و به دادیارى 
داده ام. 

  دوربین هاى راهنمایى و رانندگى چطور؟ تصویرى 
ثبت نکرده که نشــان دهد چه کسى پشت فرمان 

بوده؟
تصاویر وجود دارد اما خیلى تاریک اســت و چیزى دیده 
نمى شود. حتى ما تصاویر را به آگاهى تهران فرستادیم، اما 

نتوانستند مشخص کنند که چه کسى پشت فرمان بوده.
  خانم باقرى، شما از شکایت تان به دنبال چه چیزى 

هستید؟ 
مى خواهم مشخص شــود که در زمان تصادف چه کسى 
پشــت فرمان بوده و چطور این اتفاق افتاده اســت. چهار 
نفرى که به عنوان شاهد رفته اند دادیارى و ماجرا را توضیح 
داده اند حرف هاى شان با هم یکى نیست! دو تا از آنها گفته اند 
احمدرضا عقب، یکى گفته جلو و دوباره یکى شان گفته وسط 
نشسته بوده، خالصه هر کدام شان یک چیزى گفتند! من به 
عنوان مادر احمدرضا حتى نمى دانم پسرم در آخرین لحظات 
زندگى اش روى کدام صندلى ماشین نشسته بوده و اصال از 

ماشین پرت شده یا در باز شده است!
  درخواست غرامت کرده اید؟

غرامت بــراى من اصال مهــم نیســت. احمدرضا دچار 
مرگ مغزى شــد و ما اعضاى بدنش را اهدا کردیم. یعنى از 
قطعه قطعه بدن بچه ام گذشتم، روزى که دکتر گفت اجازه 
مى دهید بافت قفسه سینه پسرتان را هم در بیاورم گفتم آقاى 
دکتر پسر من ورزشکار بوده و بدنش خیلى سالم است، حیف 

اســت که برود زیر خاك هر چیزى که فکر مى کنید به درد 
بیمارى مى خورد را اهدا مى کنیم. بنابراین ما 8 قطعه بدن 
پســرم مثل 2 کلیه، پانکراس، 2 دریچه قلب، کبد و بافت 

سینه اش را اهدا کردیم.
  اینکه مهدى قائدى بازیکن تیم فوتبال استقالل 
اســت به نظرتان تاثیرى در روند رسیدگى پرونده 

داشته است؟
شک نکنید! حتما یک چیزى هست که هنوز بعد از 7ماه 
هیچ اتفاقى نیفتاده حتى ماشــینى که با آن تصادف کردند 
فروخته شده و هرکدام شان سر خانه و زندگى شان هستند، 
اما تحقیقات پرونده هنوز تمام نشــده است! چند روز پیش 
روزنامه خبر ورزشــى نوشت که به خاطر بازى هاى آسیایى 
تیم امید مسئوالن درخواست کرده اند که رسیدگى به پرونده 
عقب بیفتد. یعنى بازى هاى آسیایى خیلى مهمتر از جان بچه 

من است.
  همان موقع که این حادثه رخ داد و رسانه اى شد در 
خبرها آمده بود که مهدى قائدى، پسر دایى احمدرضا 

بوده. این خبر صحت دارد؟
خیر، ما هیچ نسبت فامیلى با قائدى نداریم و او فقط با پسر 

من دوست بود.

  واکنش مهدی قائدی به شــکايتی که شــما 
کرده ايد چه بود؟

مهدی قائدی به من تسليت هم نگفته است! فقط يک بار 
به من پيام داد که ماشين بيمه اســت و ديه اش را می دهد. 
يعنی پول ديه اندازه جان بچه ام احمدرضا است! من حاضرم 
پول ديه را به او بدهم احمدرضا را به من برگرداند! البته چون 
مدعی شده که پشت فرمان نبوده  برای خودش ادعای ديه 

کرده است.
  يعنی خودش پيگير پرونده نيست؟ 

مهدی قائدی خودش را کنار کشــيده تا بتواند پول ديه 
را از بيمه بگيرد. اما االن ســه نامه روی پرونده است. يکی از 
اين نامه ها از طرف بيمه اســت که با توجه به اينکه مهدی 
گواهينامه نداشته بايد مشخص شود که راننده ماشين چه 
کســی بوده. يک نامه ديگر از طرف امنيت اخالقی اســت 
و با توجه به اينکه مهدی قائدی بازيکن استقالل است بايد 
مشخص شود که دختری که در ماشينش بوده ساعت يک 
و نيم بامداد چرا با آنها همراه بوده! و سومين نامه هم از طرف 
وزارت ورزش اســت که باز هم خواستار اين هستند که چه 
کسی پشت فرمان بوده و نسبتش با دختر سرنشين ماشين 

چه بوده است. 
  مهدی سر خاک احمدرضا آمد؟ 

موقع خاکسپاری که خودش در بيمارستان بستری بود، 
اما بعدش هم نرفته چون اگــر رفته بود حداقل يک عکس 
يا استوری در اينستاگرامش می گذاشــت. همان طور که 
تولد فوتباليست ها را در اينستاگرامش تبريک می گويد يا 
باشگاه های بدنســازی و لباس فروشی ها را در پست هايش 
تبليغ می کند حداقل می توانست يک عکس از خاطراتش 

با بچه من هم بگذارد.

  جواب اين سوال ها در پرونده نيست؟
مهدی قائدی يک باشــگاه فوتبال را پشت خودش دارد، 
اما ما هيچ کس را نداريم. اگر مهدی قائدی در محکمه بتواند 
مســتندات اوليه تصادف مثل همراه داشــتن يک دختر، 
نداشــتن حالت طبيعی و راننده بودنش را از پرونده حذف 
کند، می خواهم روز آخر دادگاه يک لوح تقدير برايش بنويسم 
و تقديمش کنم. چند وقت پيش با دادستان ديدار داشتم. 
گفتم اگر رأی دادگاه به نفع او صادر شــود فقط می خواهم 
تک تک آنهايی که شــهادت داده اند جلوی من دست روی 
قرآن بگذارند که مهدی قائدی آن شب پشت فرمان نبوده و 

بعد از دادگاه بيرون بروند. 
  اين قضيه که آن شب مهدی قائدی حالت عادی 

نداشته در پرونده شان ثبت شده است؟
نه، اصال نيست. ببينيد! تصادف ساعت يک و ٤٥ دقيقه 
اتفاق افتاده امــا آن موقع به پليس١١٠  اعــالم نکردند و 
ماموران ساعت ٦ صبح رفته اند. بنابراين وقتی به داديار اين 
مســائل را می گويم جوابم اين است که چون پليس همان 
موقع سر صحنه نبوده و صبح رفته نمی توان به اين موضوع 

استناد داشت.
  شب حادثه پسر شما هم در خودرو بوده است. به 
خود شما نگفته اند خانمی که همراهشان بوده با آنها 

چه نسبتی داشته؟ اصال با مهدی بوده يا احمدرضا؟
ببينيد! احمدرضا به من نگفته بود که بــه باغ می روند. 
االن ٤ نفری که بازجويی شده اند اين موضوع را رد کرده اند. 
يکی شــان می گويد پارک دلوار بوده ايم؛ يکی می گويد در 

آالچيق های دلوار بوديم و اسمی از ميهمانی و باغ نيست! 
  شما مطمئن هســتيد که مهدی قائدی پشت 

فرمان بوده است؟

طبق کروکی ای که پليس کشيده و صدماتی که به مهدی 
قائدی وارد شــده مشخص است که او پشــت فرمان بوده. 
ببينيد! مهدی در تصادف طحالش پاره شده! مگر پزشکی 
قانونی مشــخص نمی کند که بر اثر چه چيزی طحال پاره 
می شــود؟! مگر صندلی عقب چيزی داشته که در طحال 
سرنشــين فرو برود؟! همان موقع که تصادف را به ما اطالع 
دادند هم خانواده مهدی می گفتند پسرشان پشت فرمان 
بوده. حتی آقای توفيقی به همسر من زنگ زد و گفت خودت 
می دانی که مهدی آه ندارد که با ناله ســودا کند! معنی اين 

حرف چيست؟! 

  خانم باقری، پسر شما و مهدی قائدی خيلی با 
هم صميمی بودند. با توجه به اينکه مهدی قائدی 
گواهينامه نداشته، شما ديده بوديد که پشت فرمان 

بنشيند؟
بله، مهدی گواهينامه نداشت اما در تهران ماشين داشت! 
٢٤ ســاعت قبل از اين تصادف در تهران به همين دليل به 
دادســرای جنت آباد رفته و تعهد داده بود که پشت فرمان 
ننشيند. دقيقا هفتم بهمن ماه در دادسرا مهدی قائدی تعهد 
داده که پشت فرمان ننشيند و حتی دختر من با او در دادسرا 

بود و خود ما دنبال کارهايش بوديم.
  خودرويی که با آن تصــادف کردند، متعلق به 

مهدی قائدی بود؟
نه، ماشين محمد امين حسن پور بود و برای همين هم 

االن ادعا کردند که او راننده بوده است.
  برای شما يکســری چيزها مشخص است، اما 

ظاهرا چنين مستنداتی در پرونده وجود ندارد.
ببينيد! بوشهر يک محيط کوچک اســت و خيلی زود 

خبرها پخش می شــود و غير 
ممکن اســت که در اين شهر 
اتفاقی بيفتد و بتوانی پنهانش 
کنی، بنابراين از در دادگاه که 
بيرون بياييد از هر کســی که 
بپرسيد، می گويند شب حادثه 
مهدی قائدی پشت فرمان بود، 
حالت عادی نداشــته، دختر 
همراهشــان بوده، باغ بوده اند. 
ولی در دادگاه سه تا از دوستان 
مهدی قائدی رفته اند شهادت 

داده اند که مهدی تا نصفه راه پشت فرمان بوده و باغ نبوده ايم 
و آن خانم رابطه ای با ما نداشته است. 

  شما می گوييد در بوشهر کسی نمی تواند کاری 
انجام دهد و ديگران متوجه نشوند. باغی که آن شب 

بچه ها به آنجا دعوت شده بودند را پيدا کرديد؟
بله، پيــدا کرديم اما صاحب باغ چون پســر خودش هم 
همراه بچه ها بوده و در واقع سرنشين يکی  از آن سه  ماشين  

بوده، موضوع را انکار کرد.
  در خبرها آمده بود که سه  خودرو بودند، اما آقای 
حسن پور در يکی از مصاحبه هايش اين موضوع را 

رد کرده است.
بله، سه ماشين بودند، اين موضوع درست است اما طبق 
سناريويی که چيده اند، منکر شده اند. اگر اين قضيه برعکس 
اتفاق افتاده بود؛ پســر من راننده بود و يک بازيکن فوتبال 
کشته می شد، االن احمدرضای من پشت ميله های زندان 

بود! 
  هيچ کدام از سرنشينان اين سه خودرو حرف 

شما را تاييد نمی کنند؟ يعنی همه شاهدان ماجرا 
پشت مهدی قائدی ايستاده اند؟

چه بگويم! بعد از چهلم احمدرضا همان هايی که شــب 
حادثه همراهش بودند البته به غيــر از آن دختر خانم، در 
بوشهر لب دريا اليو استوری گذاشــتند با آهنگ بندری! 
خب، يک لحظه وجدان شــان درد نيامد که شايد مادر يا 
پدر احمدرضا اين اليو را در اينستاگرام ببينند؟! اتفاقا من 
ديدم و  برای شــان پيغام دادم که خوش باشــيد ولی لطفا 
خوشــی های تان را نشان ندهيد چون شــايد بعضی ها با 
احمدرضا خاطره داشته باشند! حتی دو ماه بعد از اين حادثه 
از يک طرف مرخصی پزشکی گرفته بود، از يک طرف ديگر 
رفته بود کيش و عکس می انداخت و در اينســتاگرامش 

می گذاشت.
  با ابهاماتی که در پرونده وجود دارد، فکر می کنيد 

سرانجام پرونده مرگ احمدرضا به کجا می رسد؟
من همه چيز را به خدا ســپردم. ببينيد! من گفتم که از 
اعضای بدن پسرم گذشتم. کاش مهدی قائدی هم می آمد 
و می گفت ببخشيد جوانی کرديم، 
اتفاق بود و واقعيت ها را می گفت. 
انتظار داشتم مهدی که به هوش 
آمد به من می گفت خاله پســرت 
رفت، من جای پسر شما. مهدی ٦ 
ماه در خانه ما زندگی کرده و سفره 
ما يکی بوده اســت. راستش اين 
اتفاق های بعــد از مرگ احمدرضا 

واقعا برايم درد سنگينی داشت.
  اگر فرضيه ای که شــما 
می گوييد درست باشد و آن 
شب مهدی قائدی پشــت فرمان بوده باشد؛ اين 
حق را به او  نمی دهيد که چون گواهينامه نداشته 
ترسيده که زندگی و فوتبالش با اين اشتباه نابود 

شود و برای همين واقعيت را انکار می کند؟
فوتبال مهمتر است يا جان يک آدم؟! می گويم من از بدن 

بچه ام گذشتم از مهدی نمی گذشتم؟!
  يعنی االن حاضريد اگر واقعيــت را بگويد از 

شکايت تان صرف نظر کنيد؟
االن بعد از ٧ ماه؟! به خودش هم گفته ام که اگر محکمه 
عادالنه ای وجود داشــته باشــد به هيچ جايی نمی رسی. 
بعضی ها يک جايی سرشــان به سنگ می خورد و از خواب 
غفلت بيدار می شــوند و به خودشــان می آيند، اما مهدی 
قائدی چون خيلی زود بزرگ شــد، خــودش را گم کرده، 

بنابراين هيچ وقت به خودش نمی آيد.
  حرف آخرتان؟

جان آدم ها از همه چيز مهمتر است. مهدی قائدی تا به 
حال ضربه روحی نخورده که معنی داغ ديدن را بفهمد. 

شواهد را از پرونده حذف کردند

جان آدم ها از فوتبال مهم تر است
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انتظار داشتم مهدی که به هوش آمد به من 
می گفت خاله پسرت رفت، من جای پسر شما

  
بعد از چهلم احمدرضا همان هايی که 

شب حادثه همراهش بودند البته لب دريا 
اليو استوری گذاشتند با آهنگ بندری!

دوشنبه نهم بهمن خبر يک سانحه، فوتبال ايران 
را بهتزده کرد. مهدی قائدی، ستاره جوان استقالل 
که تنها با چند حضور اندک در تيم اصلی محبوب 
هواداران شده بود تصادف کرد و راهی بيمارستان 
شد تا عمل جراحی شــود. اين حادثه در بوشهر 
اتفاق افتاد و در همان اولين ساعات مشخص شد او 
با چند تن از دوستانش در اتومبيل بوده و احمدرضا 
شاکر، يکی از همراهان او در اولين ساعات تصادف 
درگذشته است. اتفاقی که حاال، پس از هفت ماه 
مادر احمدرضا شاکر با آنچه قائدی و دوستانش 
ادعا دارند متفاوت است و باشگاه استقالل به دنبال 
تبرئه بازيکن جوان تيم است. شهروند آمادگی 
دارد تا پس از انتشار صحبتهای خانم شاکر، هر 
پاسخی از سوی مهدی قائدی و باشگاه استقالل را 

منعکس کند. 
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