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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠١
  

 ! خبرنگاری سويدنی در دنمارکۀدھند قتل اسرارآميز و تکان
 

 شخصی تھيه کند، ئی يک زيردرياۀزند ساۀخواست گزارشی دربار ی، میسويدننگار   روزنامه،Kim Wall - کيم وال 

جسد او که پس از چندين روز پيدا شده، قطعه قطعه شده . نگار جوان تمام شد اما اين کار به بھای جان اين روزنامه

 !دھنده قتلی اسرارآميز و تکان .است

  »رفشال « ۀير صبح به وقت محلی در جز٧، ساعت ١٣٩٦ ]اسد[ مرداد١٩ - ٢٠١٧ اگست ١٠شنبه  کيم وال روز پنج

 اين ۀی و سازنددنمارکپتر مادسن، مھندس . شد» ناتيلوس «ئی، سوار زير دريا»Peter Madsen -پتر مادسن «با 

  .  ساخته پتر مادسن تھيه کندئیخواست گزارشی از اين زيردريا کيم وال می.  شخصی استئیزيردريا

  
  شد ديده دسنام ئیزيردريا در اگست ١٠ روز بار آخرين وال کيم

 متعلق به او به محل ئی ساله از سفر کوتاھی برای تحقيق در مورد پيتر مادسن و زيردريا٣٠که کيم وال  پس از آن

  . گزارش کردپوليسزندگی خود بازنگشت، دوست پسرش مفقود شدن او را به 

 عمليات دنمارک یئنيروی دريا.  با آن قطع شدئی، ارتباط راديو»ناتيلوس «ئیساعاتی پس از آغاز حرکت زيردريا

  . کيلومتری جنوب کپنھاگ پيدا کند۵٠را در » ناتيلوس «ئیجو را آغاز کرد و توانست زيردريا و جست
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ی که ھنگام تحقيقات در مورد مالک يک سويدننگار  وجو برای يافتن يک روزنامه  در جريان جستپوليسان مأمور

ساير اعضای جسد ھنوز يافت . جسد فاقد سر و بازو و پا بود .اند  ناپديد شده يک جنازه بدون سر را يافتهئیزيردريا

  . گزارش کرده استپوليس يافته و به ًسوار تصادفا  بدون سر را يک دوچرخهۀ جناز.اند نشده

ی ديده دنمارک پيتر مدسن، مھندس ئی در زيردريا٢٠١٧ اگست ١٠ی، آخرين بار در روز سويدننگار  کيم وال، روزنامه

  .شد

 پياده کرده اما سپس گفت که دنمارکان گفت که خانم وال را در محلی نزديک کپنھاگ، پايتخت مأمور به ءمادسن ابتدا

 .کرده است» دفن«ای کشته شد و او ھم جنازه را در دريا  اين زن در اثر حادثه

 .نکرده است ھنوز در مورد ھويت او اظھار نظری پوليسسر برای بررسی به پزشکی قانونی منتقل شده اما   بیۀجناز

  

  کشف جسد

نگار  اعالم کرد که جسد پيدا شده متعلق به کيم وال، روزنامه (DNA) ای ان  براساس نتايج آزمايش دیدنمارک پوليس

  . ، در ساحل جنوب کپنھاگ پيدا شد١٣٩٦ مرداد ٣٠ -  ٢٠١٧ اگست ٢١شنبه  پيکر کيم وال روز دو. ی استسويدن

دھد که دی ان ای گرفته  آزمايش نشان می يدا شده را ديروز انجام داد و نتيجه کالبد شکافی روی جسد پدنمارک پوليس

  . ی مطابقت داردسويدنبرس موی کيم وال، خبرنگار  شده از جسد اين زن با دی ان ای

اين کالبد شکافی ثابت می کند که جسد پيدا شده متعلق به کيم وال، «:  گفته استيدنساموئل الرشون، خبرنگار راديو سو

  ». رفته بوددنمارکی به دنمارک ئیخبرنگار سويدنی است که برای تحقيق در مورد زير دريا

 معتقد پوليس. ش قرار خواھد گرفتئي پيدا کرده که به زودی مورد آزمائیھای خون روی زيردريا چنان قطره  ھمپوليس

 اظھار داشت، پوليس. ست آمده استاست جسد کيم وال، به چند تکه قطع شده است و در يک قسمت جسد بريده آھن به د

کيم وال   مظنون به قتلئیمالک زيردريا. تر به عمق دريا غرق شود جسد مقتول به دليل قطعه قطعه شده که جسد سريع

  .برد است و اکنون در بازداشت به سر می

  
 

  سخنان متناقض پتر مادسن

 امروز دادگاھی که به منظور ۀت، در جلس ھسدنمارک شخصی ئی تنھا زيردرياۀکه مالک و سازند پتير مادسن،

  .ی را به شدت رد کردسويدننگار  رسيدگی به اتھامات او برگزار شده بود اتھام قتل و بريدن اعضای بدن روزنامه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی را به قتل رسانده و سپس بدن او را قطعه قطعه کرده سويدننگار  روزنامه Kim Wall  خانمءمدسن متھم است که ابتدا

  .است

ای اتفاقی روزنامه نگار  که بخواھد و در حادثه  منکر ھرگونه قتل شد اما سپس اعتراف کرد که بدون آنءابتدامادسن 

  .اش را در دريا رھا کرده است  او جان داده است و او از ترس جنازهئیی در زيردرياسويدن

. ھای کپنھاگ پيدا شد يکی از ساحل بدون سر و دست و پای خانم وال در ۀبا اين ھمه، چند روز پس از آن بود که جناز

  .ی اتھامات وارد شده به خود را به شدت رد کردسويدننگار  مظنون اصلی جسد بدون دست و پا و سر روزنامه

ً اما بعدا. در نزديکی کپنھاگ پياده کرده است» رفشالين« ساله، نخست ادعا کرد که کيم وال را در جزيره ۴۶پتر مادسن 

 در اثر يک حادثه کشته شده و او بعد از تصادف جسد اين زن را به دريا انداخته ئیل زيردرياگفت، کيم وال در داخ

  .است

  
  »ناتيلوس« شخصی ئیسازنده زيردريا ،)راست( پتر مادسن

جو برای يافتن جسد  و اما جست.  او را بازداشت کنددنمارک پوليساظھارات متناقض مادسن موجب شد که 

 . ای نرسيد نتيجهی به سويدنگار  روزنامه

داند اما در  گناه می وکيل پير مدسن گفته است که موکل او ھنوز به ھيچ اقدام خالفی اعتراف نکرده و خود را بیاما 

  . قرار داده استپوليسدادگاه مقدماتی اطالعاتی را در اختيار 

ل مدافع و دادستان، بخشی از شود اما به درخواست مشترک وکي جلسات دادگاه مقدماتی پشت درھای بسته برگزار می

 .ھا قرار گرفته است اظھارات پيتر مدسن در اختيارات رسانه

  

  زيردريائی شخصی

 ساخت بخش خصوصی که بيم آن می رفت در ئیاعالم کرد يک زيردريا ،اگست ٢۴جمعه  روز دنمارک ئینيروی دريا

  . آن نيز سالم ھستندۀھای اين کشور مفقود شده باشد، پيدا شده است و ھر دو خدم آب

 تنی با طول ٤٠ تقريبا ئیتری اعالم کرد اين زيردريائي در پيامی تودنمارک ئینيروی دريا بر اساس اين گزارش،

جو برای يافتن  و پس از آن عمليات جست.  متر و دست کم دو سرنشين در آبھای جنوب کپنھاگ پيدا شد١٨نزديک به 

 بالتيک که دو بالگرد و سه کشتی در بحيرۀدر  بورنھولم ۀاز کپنھاگ تا جزير ای  ناتيلوس در منطقه٣ يو سی ئیزيردريا

 .آن مشارکت داشتند، متوقف شد
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تر گفته بود از ھمه افرادی که قايق و تجھيزات ردياب صوتی   پيشدنمارک ئیگوی نيروی دريا کريستر ھاون، سخن

 .دجو شرکت کنن و  داشتند خواسته شد در عمليات جستئیزيردريا

جو  و عمليات جست. پاسخ دھند ئیراديو ھای  نتوانسته بودند به تماسئیھنوز معلوم نيست چرا سرنشينان اين زيردريا

 طبق برنامه به ئی اوايل جمعه پيامی دريافت کردند که حاکی بود اين زيردريادنمارکپس از آن آغاز شد که مقامات 

 .کپنھاگ باز نگشته است

ساز به شمار   دستئیترين زيردريا  سال پيش ساخته شده و در آن زمان بزرگ٩ر طول دارد،  مت١٨ که ئیاين زيردريا

  .رفت می

 ساله، ۴۶ را زمانی که در حال غرق شدن بود، يافتند و توانستند عالوه بر نجات پيتر مادسن ئینيروھای امداد، زيردريا

ی را که برای تھيه گزارش ھمراه پيتر سويدنر جوان نگا  را نيز به ساحل بکشند، ليکن کيم وول، روزنامهئیزير دريا

  .مادسن به زير آب رفته بود، پيدا نکردند

 گفته پوليساو به . انگاری است ای اعالم کرد که پيتر مادسن متھم به قتل غيرعمد در اثر سھل  طی بيانيهدنمارک پوليس

ه و او نيز جسدش را در مکان نامعلومی در  رخ داد، کيم وول فوت شدئیای که درون زيردريا که در نتيجه حادثه

ای که منجر به فوت اين   حادثهۀاو ھيچ توضيحی دربار. نزديکی سواحل جنوبی کپنھاگ به آب انداخته است

  .نگار جوان شد، نداد روزنامه

 
   از قعر دريا بيرون کشيده شدئیزيردريا

پيتر مادسن پيش از اين گفته . مدی رخ داده است، به صورت عئیکند که غرق شدن زيردريا  گمان میدنمارک پوليس

 . دروغ بودن آن ثابت شدًبود که کيم وول را در يکی از جزاير نزديک کپنھاگ پياده کرده است؛ موضوعی که بعدا

گويد مرتکب ھيچ  اما مادسن می.  غرق کرده استً تنی را عمدا۴٠ ئی بر اين باور است مادسن زيردريادنمارک پوليس

  .ده است نشئیخطا

 با سويدنای برداشته شده از برس و مسواک خانم وال در  ان  دیۀينس مولر ينسن، بازپرس ارشد پرونده گفته است نمون

او گفته است . خوانی دارد ای جسدی که در ساحل جنوب غربی کپنھاگ در روز دوشنبه کشف شد، ھم ان  دیۀنمون

 .ق شدن آن اطمينان خاطر حاصل شودسر متصل شده بود تا از غر قطعات فلزی به تنه بی

ھا ھنوز به  اند کالبدشکافی در حال انجام است و آن اند اما گفته  دليل مرگ ھنوز توضيحی ندادهۀی در باردنمارکھای  مقام

 .ی ھستندسويدننگار   جسد اين روزنامهۀدنبال بقي
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بازرسان .  در عمق دريا فرو رفتئیدريا را نجات دھد، اما زيرئی زيردرياۀگروه نجات توانست پتر مادسن، سازند

  . را غرق کرده استئی زيردرياًتحقيق بر اين نظرند که مادسن عمدا

او در نشستی که پشت درھای . بتينا ھالد انگمارک، وکيل مادسن گفته است موکل او به ھيچ چيزی اعتراف نکرده است

  .گناه است بسته برگزار شد گفت بی

  

 ردريائیکشف آثار خون در داخل زي

د ھويت جسد کشف شده و تعلق آن به کيم وال، ئيأ، ضمن تاگست ٢٣ کپنھاگ روز چھارشنبه پوليسگوی  سخن

 . آثار خون پيدا شده استئیی، اعالم کرد که در داخل زيردرياسويدننگار  روزنامه

 او، پزشکی ۀ به گفت.رود قطعه شدن جسد عمليات کالبدشکافی به سختی پيش می  گفت به دليل قطعهپوليسگوی  سخن

 . فلزی به پيکر کيم وال وصل شده بوده تا او را در زير آب دريا نگه داردءقانونی اما متوجه شده که يک شی

  . پتر مادسن به قتل رسيده استئیگويند اطمينان دارند که دخترشان در داخل زيردريا خانواده کيم وال می

  
ی بنويسد و به ھمين دنمارک ئیخواست مقاله در رابطه با زيردريا می اشت، سال سن د٣٠ی که سويدنخبرنگار  کيم وال،

ھنوز اطالعات  .شود  جسد او پيدا میاگست ١١شود و در  ست ناپديد میاگ ١٠کند و به تاريخ  به دنمارک سفر می منظور

در داخل  چرا يسد و بنوئی در مورد اين زيردريا ایچنين مقاله خواسته چرا می کيم وال، دقيقی در دست نيست که

 . رفته استئیزيردريا

 در تالش پيدا کردن پوليساما . داند که کيم وال چگونه به قتل رسيده است  ھنوز نمیپوليسدر گزارشات آمده است که 

 از مردم محل خواسته است اگر دنمارک پوليسدر ھمين حال . ھای ديگر جسد است و تحقيات نيز ادامه دارد قطعه

  . است  قطع شدهً گفته است دستان و پاھا و سر خانم وال عمداپوليس . در تماس شوندپوليساند با  ای ديده نشانه

تواند اين شبھه را در افکار عمومی دامن بزند   شخصی، میئیھم در يک زيردريا دھنده و آن اين قتل اسرارآميز و تکان

تر آن است که مقامات  اما مھم. رود کندی پيش می به پوليسکه اين يک قتل امنيتی بوده و به ھمين دليل، تحقيقات 

بايد ! افزايد اند بر اسرارآميز بودن اين قتل فجيع می العمل جدی و پيگيری از خود نشان نداده ی در اين مورد عکسسويدن

  !منتظر ماند و ديد نتيجه چه خواھد شد؟

  ٢٠١٧ اگست سی و يکم -  ١٣٩۶ ]سنبله[شنبه نھم شھريور پنج

 

 


