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بازخوانی پرونده قتل
رحمت ا... نصیر پور 1

حکایت پرونده در یک نگاه:
بــه حکایــت پرونــده، محمــد)ی(، محمــد)ش( و قاســم)م( بــه قصد مصرف مــواد مخــدر، ضمن خرید 
هروییــن بــه خــارج از شــهر و به منطقه متروکــه عزیمت کرده که پس از کشــیدن مواد از نــوع هرویین، بنا بر 
اظهــار قاســم)م(، محمــد)ی( قصد انجــام عمل لواط با محمد را داشــته که با مقاومت محمــد)ش( روبرو 
شــده و محمد)ش(، در جریان وقوع درگیری، یک ضربه چاقو به صورت و یک ضربه نیز به کمر قاســم)م( 
)که قصد جدا کردن آنان را داشته( و یک ضربه نیز به گردن محمد)ی( وارد می نماید. و محمد)ش( پس 
از ترک محل با موتور سیکلت، قاسم)م( را نیز که از ناحیه کمر و صورت دچار جراحت شده به بیمارستان 

منتقل می سازد.
پس از چندی با دستگیری قاسم)م( و راهنمایی وی، جمجمه جسد به طوری که آثار سوختگی در وی 
هویدا بوده در محل نزاع توســط مأموران آگاهی کشــف می گردد. و محمد)ش( نیز که تا مدت ها متواری 
بوده با تدابیر ویژه و در حالی که در جریان دســتگیری در مقابل مأموران مقاومت می کند و ضمن دســت 

بردن به چاقو و قصد حمله به آنان، نسبت به آنان تمرد نموده دستگیر می شود.
 به صحنه جرم بازگشــته و بیان داشته که 

ً
بنا به روایت منعکس در پرونده محمد)ش( شــبانگاه مجددا

احساس کردم جسد تکان می خورد! طرح نقشه سوزاندن جسد و تهیه بنزین توسط یکی از اقوام متهم، 
و بالنهایه جدا کردن سر جنازه  از بدن وی و نیز سوزندان جسد و اختفای آن علیرغم برخی اقاریر اجمالی 

متهم در این باره، در هاله ای از ابهام و بدون انجام تحقیقات مبسوط، رها شده است!
در جریان بازجویی، متهم )محمد )ش(( ضمن اقرار به ایراد جرح با چاقو به مقتول، بر عدم امکان فرار، 

بدون وقوع درگیری تأکید می ورزد.
حســین)ص( به عنوان یکی از دوســتان محمد)ش( که در فرار و مخفی کردن محمد)ش( ایفای نقش 

1.  پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، وکیل پایه یک دادگستری
183



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

داشته ضمن تفهیم اتهام، با توثیق وثیقه و قرار قبولی آزاد می گردد.
در بررســی های صورت گرفته از لباس های مقتول، و کاپشــن ارسالی روی یقه سمت راست یک سوراخ 
دیده شده، که به نظر بازپرس بریدگی است که به صورت عمودی از باال به پایین، ظاهرًا به داخل کتف وارد 

شده است. پارگی دیگر در کمر کاپشن بوده که با ضربات دیگر متفاوت است.
بــا رد دفاعیــات محمــد)ش( بــر دفاع مشــروع، از ســوی بازپــرس مربوطــه، قــرار مجرمیت وی بــه اتهام 
مباشرت در قتل عمدی محمد)ی( و ایــــــراد جرح عمدی نسبت به قــــاسم)م( و تمرد در برابر مـــــأمورین 
صادر می شود. با توجه به فوت قاسم)م( در جریان تحقیقات به جهت بروز بیماری، نسبت به اتهام وی 
دایر بر مشــارکت در قتل محمد)ی( و نیز اتهام قاســم)م( و محمد)ی( مبنی بر مشــارکت در آدم ربایی به 
جهت فوت آنان قرار موقوفی صادر می شــود. و نســبت به اتهام حســین)ص( مبنی بر مســاعدت در فرار 
متهم به لحاظ فقد ادله کافی و فقد سوءنیت قرار منع تعقیب صادر می گردد و نسبت به اتهام محمد)ی( 
و قاســم)م( مبنــی بر اذیت و آزار جســمی)!( نفیًا یــا اثباتًا به صالحیت محاکم کیفری یک اســتان قرار عدم 

صالحیت صادر می شود.
پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک و در جلسه رسیدگی، اولیای دم محمد )ی( تقاضای قصاص 
نفس و اولیای دم قاسم)م( تقاضای دیه می نمایند. محمد )ش( و وکیل وی در جریان دفاع، همواره به 

دفاع مشروع متوسل می گردند.
بالنهایه دادگاه کیفری یک ضمن رأی صادره، عمل متهم )محمد)ش(( را در قتل محمد)ی( و جرح 
بــه قاســم)م( دفــاع از عرض در قبــال تجاوز قریب الوقوع تلقی، و بیان داشــته دلیلــی از طرف اولیای دم 
بــر رد صحــت دفاعیــات متهم ارائه نگردیده اســت و به لحــاظ اینکه اولیای دم محمــد)ی( فقط طالب 
قصاص نفس متهم بوده و در خواست دیه نداشته اند خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و در مورد جرم 
وارده بــه قاســم)م( وی را بــه پرداخــت دیه محکوم نمــوده و از جهت عمومی با ایــن تحلیل که جراحت 
با چاقو به پشــت قفســه ســینه مرحوم قاســم در حین برگشــت و فرار بوده و محمد)ش( وی را تعقیب و 
ضربه ای با چاقو به وی اصابت می کند این ضربه چاقو از پشــت نمی تواند دفاع مشــروع تلقی شــود به 
اســتناد تبصــره ذیــل ماده 614 متهم را به یکســال حبس تعزیــری و در مورد مقاومت و تمرد نســبت به 
مأمورین، او را به دوسال حبس تعزیری با امعان نظر به اجرای حبس اشد محکوم نموده و در خصوص 
چاقــوی مکشــوفه کــه در حین تهدید مأمورین از آن اســتفاده شــده به اســتناد مــاده 215 ق.م.ا رأی بر 
معدوم نمودن آن صادر نموده، شــعبه 24 دیوان عالی کشــور علیرغم طرح ایرادات اساســی به اســاس 
رأی صــادره بــدوی، از ســوی وکیــل اولیــای دم، عینًا رأی را به اســتناد شــق الف مــاده 469 آ.د.ک ابرام 

نموده است!
***
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رأی بدوی)کیفری یک استان(
رأی دادگاه- در خصــوص کیفرخواســت صادره علیه متهم محمــد)ش(  فرزند اکبر مبنی بر قتل عمدی 
مرحــوم محمــد)ی( فرزنــد علیرضا و ایراد ضرب و جرح عمدی به مرحوم قاســم)م( )کــه در زندان به علت 
عفونــت ریــوی فــوت می نماید( و تمرد نســبت  بــه مأمورین نیــروی انتظامی هنگام دســتگیری، خالصه 
پرونــده چنیــن اســت کــه در مــورخ 93/10/6 ســاعت نــوزده الی بیســت مقتول آقــای محمد)ی( بــا آقای 
قاســم)م( و قاتل به آقای محمد)ش( برای اســتعمال مواد مخدر ســه نفری با موتورسیکلت متعلق آقای 
قاســم)م( به بیابان های اطراف شهرســتان قم حوالی محله قلعه کامکار می روند و پس از اســتعمال مواد 
مخدر مقتول آقای محمد)ی( و متوفی مرحوم قاسم)م( هردو نفر قصد تجاوز و عمل منافی عفت )لواط( 
را با متهم آقای محمد)ش( را داشته اند بنابر اظهارات مرحوم قاسم)م( که قبل از دستگیری قاتل دستگیر 
می شــود بنا بوده اســت که اول پس از آتش روشــن کردن و گرم شدن محمد یوسف شروع کند بعد مرحوم 

قاسم، مقتول پیشنهاد خود را در این موضوع به متهم ارائه می دهد.
متهــم آن را شــوخی برداشــت می کند وقتــی اصرار مقتول را می بیند او را نصیحت مــی کند که از این کار 
منصرف شــود لکن مقتول قبول نمی کند با عصبـــــانیت و فحش دادن به قـــــــاتل به طرف او می  رود که 
الشــی بکــش پاییــن وقتی قاتــل اوضاع را چنین می بیند باز بــه او )مقتول( می گوید که تــو نان و نمک مرا 
خورده ای مرا خراب نکن. مقتول به او می گوید من نان و نمک هر کس را خورده باشم او را خراب می کنم 
که نهایتًا  گالویز می شوند، قاتل چاقوی خود را که مخفی کرده بود ظاهر می نماید و یک ضربه می زند به 
شاهرگ مقتول، مقتول به طرف بیرون از گودال می دود که پس از طی کمی مسافت می افتد و فوت می 
کند و مرحوم  قاســم)م( پس از درگیری مقتول با قاتل به طرف آنان می دود که او مورد اصابت یک ضربه 
چـــــاقو به صورت قرار می گیرد و فرار می کند در حین فرار از پشت یک ضربه به پشت او نیز می خورد سپس 
قاتل پیاده فرار می کند و مصدوم مرحوم  قاســم)م( با موتورســیکلت خود حرکت می کند ســرجاده اصلی 
قاتــل را مــی بینــد جلو او متوقف می شــود که قاتل مجــددًا چاقوی خود را از غالف خــارج می کند مصدوم 
به او می گوید به تو کاری ندارم مرا به بیمارستان برسان قاتل با موتور او با قرار گرفتن در جایگاه راکب او را 
به بیمارســتان می رســاند . با تقاضای مصدوم به خانواده او اطالع می دهد و متواری می شــود و ســپس 
به وسیله دوستان با باز کردن جریان توسط این دونفر مراتب فاش می گردد و توسط نهادهای امنیتی و 

پلیس آگاهی تعقیب می شود.
 ابتداء مرحوم قاســم)م( دســتگیر و ســپس محمد)ش( دســتگیر می گردد . تحقیقات شــروع می شــود 
متهــم مرحــوم قاســم)م( در تمــام مراحــل تحقیــق قبــل از دســتگیری آقــای محمــد)ش( شــفاف و بدون 
هیچگونه شائبه ای از کذب که با همدیگر برای استعمال مواد مخدر رفتیم مقتول پیشنهاد خفت گیری 
و ارتکاب فعل حرام با محمد)ش( را داد و او را نیز به این نیت بردیم و این پیشنهاد را نیز قبول کردم و در 
محل بنا شــد اول او شــروع کند بعد من، پس از اخذ اظهارات آقای قاســم)م( پلیس به محل وقوع حادثه 

بازخوانی پرونده قتل
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در معیت او برای کشــف جســد می روند که ازجســد فقط یک ســر مشخص می شــود که متعلق به مقتول 
است که DNA پیـــــدا می شود و آن نیز دچـــــار فســــــاد نعشی و سوختـــــگی بوده است که پس از آزمـــــایش 
بقیه جســد وی کال  کشــف نمی شــــــود به نظر می رســد برابر اســتنباط از اظهارات این دو نفر )قاســم)م( و 
محمد)ش(( آنان با همدســتان خود در جایی دفن نموده اند که تحقیقات پلیس در کشــف بقیه جســد 
مؤثر واقع نشــده اســت. مرحوم قاســم)م( در بازســازی صحنه قتل توضیح می دهد که هردو نفر ما قصد 
ارتکاب فعل حرام را داشتیم که محمد)ی( شروع کرد که منجر به دفاع و چاقو کشی آقای محمد)ش( شد. 
محمد)ش( نیز در تمام مراحل تحقیق بدون هیچگونه تناقض گویی در اظهارات وی در آگاهی و دادســرا 
و دادگاه ضمن اقرار صریح به قتل مرحوم محمد)ی( و مجروح کردن مرحوم قاسم)م( اظهار داشته است 
برای دفع تجاوز مجبور به زدن چاقو شده است چون شب بود و تاریک و دود ناشی از زغال چوب چاقو را 

زدم قصد نداشتم بکشم ولی این اتفاق افتاد.
وکیــل مدافــع متهــم محمد)ش( نیز اظهار داشــته دفاع متهم در مقــام دفع تجاوز قریــب الوقوع بوده و 
دفاع مشروع می باشد. مرحوم قاسم)م( نیز در زمان حیات خود از این متهم به عنوان ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو شاکی شده است که بعد از فوت او شکایت وی به ارث رسیده و ورثه او دو برادر به نام های 
احمــد و ابوالفضــل و یــک خواهر به نام لیال می باشــند که همگی مطالبه دیه صدمــات وارده به برادر خود 
را نمــوده انــد و اولیــای دم مرحوم محمــد)ی( نیز فقط تقاضای قصاص دارند و اعــالم کرده اند که در هیچ 
شــرایطی دیــه نمی خواهنــد. دادگاه با توجه به گــزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشــک قانونی تحقیقات 
معمولــه و اقاریــر صریــح متهم اتهام وی را مبنی بر قتل عمدی مرحوم محمــد)ی( و ایراد صدمه بدنی در 
حکم شبه عمد به مرحوم قاسم)م( را با چاقو محرز دانسته لکن با توجه به دفاع متهم و وکیل مدافع وی 
که اقدام او در جهت دفاع از عرض در قبال تجاوز قریب الوقوع بوده و با توجه به تحقیقات معموله پیرامون 
وضعیت اخالقی و اجتماعی متهم و اظهارات دو نفر از افــــرادی که مثل این متهم مورد تعرض این مقتـــول 
قــرار گرفتــه اند )آقایان)شــو( و حســین)ص((برای دادگاه ثابت اســت کــه متهم در دفع تجــاوز قریب الوقوع 
اقدام به چاقو کشی کرده است که منجر به قتل و جرح شده است. دلیلی از طرف اولیای دم بر رد صحت 
دفاعیات متهم ارائه نگردیده است و بر عدم رعایت شرایط مذکور در ماده 156 قانون مجازات اسالمی نیز 
دلیلــی ارائــه نگردیده اســت لکن بنابر صحت اصل دفاع مشــروع از نظر دادگاه رعایــت مراحل آن نگردیده 

است علیهذا قتل و جرح در حکم شبه عمد تلقی می گردد و عمد تلقی نمی نمایند. 
در خصــوص دیــه قتل با توجه به اولیای دم دادگاه مواجه با بالتکلیفی نیســت در خصوص دیه صدمات 
وارده به مرحوم قاسم)م( که مورد مطالبه ورثه او قرارگرفته است دادگاه مستندًا به مواد 448 و449 و462 و 
488 و 709 و710 قانون مجازات اسالمی متهم را به پرداخت 5% دیه کامل ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم 
بابت جراحت های وارده به مورث آقای مرحوم قاسم)م( در حق ورثه وی محکوم می نماید که جراحت ها 
عبارتند از: دامیه ســمت چپ صورت حارصه چپ گونه و ارش جراحت شــانه راســت و ســمت راست و چپ 
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خلف قفسه سینه و سمت چپ شکم که متهم اقرار به ایراد صدمه به مرحوم قاسم)م( دارد که مورد توجه 
قــرار گرفــت و از حیث جنبه عمومی ایراد صدمه به مرحوم قاســم)م( که جنبه عمومی جراحت با چــــــاقو به 
پشت قفسه سینه که در حین برگشت و فــــــرار آقــــای محمد )ش( وی را تعقیب می کنــد و ضربه ای با چاقو 
به پشــت وی اصابت می کند که این ضربه چاقو به پشــت نمی تواند دفاع مشــروع تلقی شــود زیرا مرحوم 
در حال فرار بوده اســت که جنبه عمومی جرح با چاقو به پشــت مرحوم قاســم)م( قابل پیگیری اســت که 
به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی تعزیرات متهم را به یکسال حبس تعزیری با احتساب 
ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در خصوص تمرد و مقاومت در مقابل مأمورین در حین رسیدگی 
و نشان دادن چاقو به قصد تهدید به جهت موفق شدن به فرار دادگاه در این خصوص نیز اتهام متهم را 
محرز دانسته و دفاع وی را غیر موجه می داند زیرا متهم با علم به اینکه مأمورین وی را تعقیب می کنند 
و مبادرت به مقاومت و نشــان دادن چاقو می کند علیهذا مســتندًا به ماده607 قانون مجازات اســالمی 
تعزیرات متهم را به دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و به استناد 
ماده 134 قانون مجازات اســالمی فقط اشــد قابل اجراء اســت و در خصوص چاقوی مکشوفه که در حین 
تهدید مأمورین از آن اســتفاده شــده اســت به اســتناد ماده 215 قانون مجازات اسالمی چاقوی مکشوفه 
معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور 

می باشد.

پس از ابالغ رأی دادگاه، وکیل اولیای دم در فرجه قانونی با تقدیم الیحه ای به شرح ذیل، مبادرت به 
اعتراض و فرجام خواهی به دادنامه صادره نموده است:

الیحه اعتراضیه وکیل اولیای دم:
لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبیَِّناِت َوأَنَزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتاَب َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط َوأَنَزلَْنا الَْحِدیَد فِیِه بَْأٌس َشِدیٌد 

َ َقِویٌّ َعِزیٌز)سوره مبارکه حدید/25( ُ َمن یَنُصُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْیِب إِنَّ اللَّ َوَمَنافُِع لِلنَّاِس َولَِیْعلََم اللَّ
ریاست و قضات معظم دیوان عالی کشور

با سالم واحترام
نظــر بــه پرونده کالســه ....... موضوع شــکایت اولیای دم مقتــول مرحوم محمد)ی( بــه طرفیت آقای 
محمد)ش( دایر بر اتهام قتل عمدی، توجهًا به مفاد دادنامه ی صادره به شــماره ی .... از ســوی شــعبه   
... دادگاه کیفــری یــک اســتان قم، بدینوســیله در بقــای فرجه ی قانونــی و به وکالت از آقــای علیرضا)ی( 
)پدر مقتول(، مراتب اعتراض شدید خود را به دادنامه ی صادره به شرح الیحه تقدیمی اعالم؛ و از محضر 

قضات عالی رتبه و دانشمند دیوان عالی کشور نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را خواستارم.
از ســویی لزوم تســلط ذهنی به شــرح ماوقع در تببین وقایع نگاری پرونده و از دیگر ســو انگیزش تلمذ 
187حقیر در محضر عالمان برجســته و حقوقدانان دیوان عالی کشــور، حقیر را برآن داشــت تا ضمن استخراج 
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پازل های برجسته و مؤثر از پرونده در جهت عدم وجاهت رأی صادره، به واکاوی در اظهارات و محتویات 
موجود در این پرونده بپردازم.

نگرشی هر چند شتابزده به حکم صادره و تناظر آن با وقایع اتفاقیه نه تنها از نگاه نقادانه اهل فن، بلکه 
از منظــر عــوام نیــز در بوته ی »چرایی« و »نقد« اســت به طوری که سطرســطر چنین دادنامــه ای، هر ژرف 

اندیشی را به تأمل و تأثر وامی دارد!
• دفاع مشروع،ادعای واهی وغیرمستدل!

چنانچه مشــهود اســت متهم و وکیل مدافع وی در توجیه واقعه،به دفاع مشــروع)!!!( توســل جســته 
اند؛ این در حالیســت که با بررســی در مراتب منعکســه در پرونده، واهی بودن این ادعا در این رابطه محرز 

و مسلم می گردد.
الف- انتفای دفاع با توجه به اظهارات متهم:

نگاهــی بــه اظهارات متهــم در جریان تحقیقــات مقدماتی و نیز در مرحله بازپرســی گویای آن اســت که 
موقعیت تشریح شده از زبان خود متهم، بحث دفاع را منتفی می سازد! چه اینکه علی فرض صدق گفتار 
متهم در تشریح ماوقع، عماًل عملیات متجاوزانه ای از سوی مقتول صورت نگرفته تا نیازمند دفاع باشد.
وارد کردن چندین ضربه به مقتول توسط متهم از ناحیه پشت و طرح اظهارات ناهمگون وی مبنی بر 
اینکه چاقو را به سوی وی )مقتول( پرتاب کرده)!!( و یا اینکه عنوان نموده: جلو آمدند و یا یکدفعه چاقو 

به او )مقتول( خورد، در مجموع قابل تأمل است:
محمد)ش( /صفحه 75 ـ ... بعد من پا شدم زیر بغل محمد را حالت نشسته بلند کردم با شوخی و رو 
به درون اتاق )منظورچاله مسقف( حرکت کردم و محمد را جلوی اتاق به زمین گذاشتم و بعد محمد من 

را با شوخی روی کول خود انداخت و کمی من را به اینور و اونور برد .... ما با هم مثل داداش بودیم.....
محمــد)ش( /89ـ  ...... مــی خواســتم از دســت آن هــا فرار کنم و آن ها را بترســانم چاقو را به ســمت او 

پرتاب کردم و فاصله ی من و مقتول حدودا یک متر بود و چاقو به شاهرگ او خورده بود....
محمد)ش( /صفحه 90ـ  ....که تا وقتی تا یک متری من آمد از ترسم چاقو را کشیدم...

محمد)ش( /صفحه 90 ـ  ..در پاســخ به این ســوال که مقتول چه اقدامی در خصوص شروع به تجاوز با 
شما انجام داد که شما چاقو به او زدید؟ـ  به سمت من آمد .... خواستم بترسانمش و فرار کنم که یکدفعه 

چاقو به او خورد!!... موقع زدن چاقو دلم به حال او سوخت ....
محمــد)ش( /صفحــه 222ـ آقــای محمــد)ی( جلــوی مــن بــود و مــن را نگرفته بــود و من دســت وی را 

گرفتم....!
محمــد)ش( /صفحــه 223ـ .... مــن چاقــو را کشــیدم کــه ایشــان را بترســانم که جلــو آمدند و بــه آن ها 

خورد...!
اگر چه متهم در جای جای پرونده به طور صریح یا ضمنی به عدم درگیری فیزیکی و عدم اقدام فیزیکی 
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خاص از سوی مقتول علیه خودش اشعار داشته و از مجموع اظهارات انتفای دفاع قابل استنتاج است. 
معهذا در جریان دادرسی و در جلسه محاکمه در دادگاه به اظهاری جدید متوسل گردیده که البته پردازش 
این ساختار دفاعی جدید)!( در مرحله دادگاه که متهم از امکانات دفاعی خاص از جمله  استفاده از وکیل 

و... بهره می گیرد، چندان عجیب نیست:
محمد)ش(ـ  اظهارات در جلسه دادگاه: ...حمله کرد به طرف من که کمربند را باز کند و من ترسیدم.....
چاقو را کشیدم که بترسد...چاقو را در آوردم نترسید، باز آمد به طرف من که من چاقو را انداختم به محمد 

خورد...
قدرمسلم ادعای دفاع مشروع از ناحیه متهم به هیچ وجه نمی تواند قابل پذیرش باشد چرا که:

1ـ چنانکه گفته شد اقدام فیزیکی خاصی از سوی مقتول صورت نگرفته تا نیازمند عکس العمل دفاعی 
متهــم بــا شــد و علی فرض صحت ادعای متهم، با توجه به موقعیت مکانــی ، “فرارنمودن” وی به عنوان 

نزدیکترین روش به ذهن متبادر می گردد !
مطلبی که بازپرس محترم  نیز در قرار جلب به دادرسی بدان اشاره داشته است:

“.... تجــاوزی صــورت نگرفتــه کــه بــرای دفع آن اقــدام به ضرب وجرح بــا چاقو نماید لــذا ادعای متهم 
درخصوص دفاع مشروع محرز نمی باشد....”

درتحریرالوسیله درمسأله 11 در باب دفاع این را می پذیرد که اگر مدافع بتواند فرارکند و یا از هر راه دیگری 
غیر از جنگیدن متجاوز را دفع کند باید از همان روش استفاده کند:» لو امِکن التخلص عن القتال بالهرب 

و نحوه فاألحوط التخلص به، فلوهجم علی حریمه و أمکن التخلص بوجه غیر القتال فاألحوط ذلک.«
درشرایع االسالم هم آمده: » ال یبدأه ما لَم یعلَم َقصدُه الیه، وله دفعه مادام مقباًل و یقین الکف إدباره «. 
باید که دفاع کننده ابتدا دفاع نکند و پیش دستی ننماید تا یقین حاصل نکند که قصد دشمن به سوی 
او اســت و از برای او اســت دفع کردن دشــمن مادامی که روی آورنده اســت و معین می شــود بر او دســت 

برداشتن یا پشت کردن. )محقق حلی، 1403 هق : 190 ج 2(
هرگاه کسی قبل از حمله یا مدتی پس از حمله از روی انتقام جویی شخص مهاجم را مورد ضرب و جرح 
قرار دهد نمی تواند به دفاع مشروع در توجیه عمل خود استنادکند. این قریب الوقوع بودن حمله با توجه 

به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده مشخص می شود. )میرمحمدصادقی،310:1386(.
منظور از فعلیت داشتن تقارن زمانی بین حمله و دفاع است. و منظور از خطر قریب الوقوع زمانی است 
کــه خطــر به حد فعلیت نرســیده اما به نحوی اســت که هر گونه اقدام دیگری بــرای مدافع به جز دفاع غیر 

ممکن است.
2ـ نحوه اصابت چند چاقو به مقتول از ناحیه گردن و پشت در شرایطی که هیچ گالویزی بین وی و متهم 
وجود نداشــته و حتی مقتول حســب ظاهر و نحوه اصابت ضربات، پشــت به متهم قرار داشــته، موضوع 

خطر و لزوم دفاع را به کلی منتفی می سازد.
189
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اظهــارات و اقاریــر متهم به شــرح صفحــات 144 و 166 و 167 مبنی بر اینکه با چاقو چندین ضربه حتی 
از  به پشت مقتول وارد کـــــــرده  است! )متهم ابتدا به جرح به  ناحیه گردن  اقرار نموده که بعدها با یافتن 
لبــاس هــای مقتــول/ گزارش صفحه 128، و توجهًا به آثار بریدگی بر روی کاپشــن بــه ایراد ضرب با چاقو به 

پشت مقتول نیز اقرار نموده است(
صفحه144ـ ... جای پارگی ها )روی کاپشن( دو تا بود و من زدم با چاقو به مقتول....

صفحه167ـ ... من قصد داشتم به کتفش بزنم و وقتی زدم نیفتاد...
و نیــز توجــه به اظهارات متهم مبنــی بر وجود فاصله مقتول با وی! در اظهــارات پیش گفته قابل تأمل 

است!
• رأی اصراری: ...دفاع وکیل متهم مبنی بر دفاع مشروع در مقابل قصد عمل لواط مجنی علیه با وی 
موجــه نیســت چون امــکان فرار برای متهم بوده اســت. رأی اصراری شــماره )1989-7/3/ 1342ـ هیأت 

عمومی دیوان عالی کشور(
• رأی اصــراری: ادعــای متهــم دایــر بــر اینکه برای حفــظ جان خود اقــدام به قتل نمــوده قابل پذیرش 
نیســت زیرا حســب گواهی پزشــکی قانونی ضربات و جراحات مهلکی به نقاط حســاس بدن مقتول وارد 
شــده و عنوان دفاع مشــروع در این مورد صادق نیســت. )هیأت عمومی دیوان عالی کشــورـ رأی اصراری 

شماره 143ـ1347/10/25(.
• رأی اصراری: ادعای دفاع مشروع از سوی متهم قابل پذیرش نیست زیرا:

اواًل: در مورد قتل )الف( پس از اینکه متهم اسلحه را از او گرفته است دیگر خطری از ناحیه )الف( متصور 
نبوده اســت تا اقدام به کشــتن او نماید و در مورد قتل )ب( هم طبق مســتفاد از گواهی پزشــکی قانونی و 
محتویات پرونده نامبرده در حال فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفته و اسلحه هم همراه نداشته تا خطری 

برای متهم ایجاد کند.
ثانیًا: در ابتدای قضیه فرضًا متهم خطری از ناحیه مقتولین نسبت به خود تصور نموده رهایی از خطر 
به طرق دیگر با توجه به کیفیات واقعه میســر بوده اســت.)رأی اصراری شماره 183ـ1348/8/21ـ  پرونده 

کالسه 13/6663ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(
• نظریه شــماره ی 7/2219 مورخ 1378/8/1 اداره حقوقی قوه قضاییه: احتمال آبروریزی یا احتمال 

ضرب و جرح چه خفیف و چه شدید مجوز دفاع مشروع نمی باشد.
ب: ادعای قصد تجاوز توسط مقتول و ادعای دفاع، بالدلیل است!

حسب آنچه در پرونده منعکس است قصد تجاوز از ناحیه مقتول نسبت به متهم مبنائًا به عنوان یک 
ادعــا از ســوی متهــم مطرح گردیده و دلیلی بر اثبات آن ارائه نگردیــده تا با اثبات تجاوز یا خطر، نتیجتًا امر 

دفاع نیز تثبیت گردد.
دادگاه محترم بدوی به موجب دادنامه صادره ضمن احراز قتل عمدی اشــعار نموده اســت:  “با توجه 
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به دفاع متهم و وکیل مدافع وی که اقدام او در جهت دفاع از عرض و در قبال تجاوز قریب الوقوع بوده و با 
توجه به تحقیقات معقوله پیرامون وضعیت اخالقی و اجتماعی متهم و اظهارات دو نفر از افرادی که مثل 
این مورد تعرض این مقتول قرار گرفته اند )آقای)ش( و حسین )ص(( برای دادگاه ثابت است که متهم در 

دفع تجاوز قریب الوقوع اقدام به چاقوکشی کرد ه است که منجر به قتل و جرح شده است!”
جای بســی تأســف است که دادگاه محترم بدوی فارغ از اثبات لزوم اصل تجاوز و خطر، صرف دفاعیات 
متهم و وکیل مدافع وی را بدون آنکه دلیلی بر اثبات این مدعا ارائه شده باشد پذیرش نموده و به صدور 

چنین رأیی مبادرت فرموده است!
چند نکته مهم و قابل تامل در جهت نقد پاراگراف مرقوم در دادنامه الزم می نمایاند!

الف ـ دفاع متهم و وکیل ایشان مستند به هیچ دلیلی نیست و صرفا یک ادعاست این در حالیست که 
اواًل: متهــم مــی بایســت جهت اثبات وقوع تجــاوز یا خطر اقامه دلیل کند. ثانیًا: برای رهایی از مســوولیت 
شــرایط مقرر در ماده 156 ق.م.ا را اثبات نماید. چه اینکه در یک نظر قضایی گفته شــده “صرف شروع به 
ضرب از سوی مهاجم سبب معافیت مدافع از مجازات نمی شود )حکم شماره 480ـ11210-1317/2/27ـ 

شعبه پنجم دیوان عالی کشور( چه رسد به آنکه عماًل عملیات فیزیکی و تجاوزی در کار نبوده است!
بـ  تحقیقــات معمولــه در پرونــده در مورد وضعیــت اخالقی و اجتماعی متهم منفی نبــوده و لذا اینکه 
چــرا و چطــور دادگاه محتــرم در جهت توجیــه تصمیم خویش، به تحقیقات معمولــه از وضعیت اخالقی و 

اجتماعی متهم استناد نموده است جای سوال و تأمل دارد)!(
این تحقیقات به شرح صفحه ی 208 پرونده قابل توجه است!

جـ  باز هم در کمال تأسف دادگاه محترم بدوی به اظهارات آقای)ش( و )ص( در دادنامه اشاره داشته و 
آن را به عنوان قرینه ی مثبته ی ادعای متهم قلمداد نموده است! 

جالب اینکه:
شــکایات مطروحــه توســط دو فــرد ذکــر شــده در برهــه ی زمانی خــاص و آنچنان ناشــیانه مطرح شــده 
کــه کوچکتریــن شــک و شــبهه ای در کذب بودن این شــکایات و اظهارات نمی توان داشــت! چــرا که اواًل: 
حســب االظهار موکل )ولی دم مقتول(، نامبردگان از معتادان منطقه می باشــند و حســب اظهار پدر یکی 
از مشــارالیها وی در قبــال  اخــذ وجه از خانواده محمد)ش( و به درخواســت آنان مبــادرت به طرح چنین 
شــکایتی نمــوده اســت! ثانیــًا: این شــکایات علیــه مقتــول)!!!!!!( دقیقا حــدود دو ماه و اندی پــس از به 
قتل رســیدن محمد)ی( و در بحبوهه ی پس از دســتگیری محمد)ش( )متهم( و به طور همزمان توسط 
نامبردگان مطرح شده است! )93/12/24(ـ )نک:صفحات 175 به بعد پرونده( با در نظر داشتن این نکته 
که نامبردگان از قتل مرحوم محمد)ی( اطالع داشته اند. ثالثًا: نحوه اظهارات آنان در شکایات مطروحه، 
شاهدگیری از یکدیگر در مورد واقعه و عدم طرح شکایت نسبت به دیگر افراد دخیل، حکایت از ساختگی 

191بودن این ادعا دارد:
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آقای )شو(/ص 175ـ  .... محمد)ی( به من گفت من هر کاری بگم باید بکنی .... سپس محمد)ی( و 
عبدا... و حسین)ص( )!( مرا تا جایی که می شد کتک زده و فیلم گرفتند. بعد از آن محمد)ی( به عبدا... 
و حســین)ص( گفت شــما بروید ما با هم می آییم و بعد از آن مرا اذیت جنســی کرد و برگشتم ... من نیز به 

خاطر آبروی خود و خانواده خود شکایت نکردم)!!!!!(
حسین)ص(/صفحه 178ـ 179: محمد )ی( مرا اذیت جنسی کرد...

محمد)شو(/صفحه 180و 181ـ ...شاهدم حسین)ص( است)!!!!(
حال آیا توسل بدون تأمل دادگاه محترم به اظهارات این دو نفر آن هم در مقام استدالل در پرونده ای 
با موضوع قتل محل)ی( نقد و نظر نیســت؟؟؟! واقعا دلیل احراز دفاع در این پرونده چه بوده اســت جز 

ادعای صرف متهم؟؟؟؟؟
• مقتول در دام یک داستان ساختگی!

اوضــاع و احــوال اولیــه حاکم بر پرونده، به ویژه شــایعات اولیه و نیز اظهارات باواســطه مطروحه از زبان 
متهم/متهمــان، ایــن ذهنیــت را تقویت می کند که داســتان منعکســه در پرونده توســط متهم و مرحوم  

قاسم)م( احتماال با یک پردازش هماهنگ مطرح گردیده است!
تــا آنجــا کــه با توجه به وضعیت جســمی و ظاهری )قیافه ی( مقتول، این شــایبه بــه طور جدی مطرح 

است که داستان قصد تجاوز توسط مقتول، کامال عکس بوده باشد!
شــایبه ای کــه تحقیقــات پلیــس آگاهی در پــرس و جو از بچه های محــل،در صفحــه ی16 پرونده بر آن 

صحه می گذارد:
...بنــا بــر اظهــار بچــه هــای محل، قصد تجــاوز به محمــد)ی( را داشــته اندکه بــا هم درگیر می شــوند و 
محمد)ش( با چاقو به گردن محمد)ی( می زند و همان جا فوت می شود و یک چاقو به صورت قاسم)م( 

می زند و قصد کشتن قاسم)م( را نیز داشته ...
و از دیگر سو، پیدا شدن لباس های مقتول در صحنه جرم، که گزارش آن در صفحه 128 پرونده منعکس 

است این احتمال را در صدر باورگاه نگاهی تیزبین می نشاند!!
اینکه لباس های مقتول به ویژه شــلوار وی در حالتی خاص )وارونه شــده( کشــف گردیده حکایت از آن 
دارد که گویا این مقتول بوده که قرار بوده با زور مورد تعرض قرار گیرد)!( چرا که به هیچ وجه منطقی به نظر 
نمی رســد در شــرایطی که وی قصد تجاوز داشــته و بنا به گفته ی مرحوم  قاســم)م( و محمد)ش( )متهم( 
اقدام متجاوزانه ای انجام  نداده و لباس بر تن داشته، بعد مرگ، لباس های وی با شیوه خاصی از تن او 
بیرون آمده باشد و نسبتا سالم در محل واقعه موجود باشد بدون اینکه جسد سوخته ی وی به جز یک 

جمجمه یافت گردد)!!!(
مسلمًا با داستانی که مرحوم  قاسم)م( و متهم آن را سرهم کرده اند، اواًل: لباس های مرحوم محمد)ی(، 
بعــد از فــوت بــه تن وی بوده. ثانیًا: با فــرض اینکه حیوانات وی را دریده باشــند، نباید لباس های وی به 
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این شیوه یافت می گردید)!!!( و اگـــــر توسط شخص یا اشخــــاصی سوزانده شده و یا خاک گردیده، باز هم 
یافتن این لباس ها با این شیوه با ادعـای متهم تطبیق نمی کند)!!!!( با تأکید بر این نکته که متهم تعلق 

لباس های مکشوفه به مرحوم محمد)ی( را تأیید کرده است.)صفحه144(
همچنیــن احتمــال اختالف قبلی بین متهم و مقتول نیز، از مواردی اســت کــه کوچکترین تأملی در آن 

صورت نگرفته است:
روح ا...)ا( )از دوستان محلی(/صفحه 14ـ از روح ا...)ر( شنیدم که محمد)ش( و قاسم)م( و محمد)ی( 
بــا هــم اختالف قبلی داشــتند و چند روز پیش به کوره های انتهای قلعه کامــکار رفته بودند که آنجا با هم 
درگیــر مــی شــوند و محمــد)ش( چاقو درمی آورد و به گردن محمــد)ی( می زند ... بعد از آن قاســم)م( را از 

ناحیه صورت مورد اصابت چاقو قرار می دهد و خواسته آن را نیز بکشد تا کسی نفهمد و....
انــدک تأملــی در ایــن پرونده این نکته اساســی و راهبردی را جلوه گر می ســازد که داســتان این پرونده 
توسط مرحوم  قاسم)م( و متهم حاضر)محمد)ش(( ساخته و پرداخته و جالب اینکه تحقیقات معموله 
در اداره آگاهــی و بازپرســی نیــز بر مبنای همین داســتان تعریف شــده جهت گرفته اســت! و هیچ احتمال 

خالفی از منظر کارآگاهان و یا مرجع تحقیقات مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است!
آیا واقعًا این امکان وجود نداشــته که این داســتان از اســاس، منطبق با واقع نبوده و یا در تعامل متهم 
با مرحوم  قاسم)م( دچار تحریفات اساسی شده باشد؟؟؟ و آیا نباید پنداشت که شاید مرجع تحقیق ودر 
پی آن دادگاه نیز به بیراهه ی یک داستان پردازش شده  رهنمون شده است؟؟؟ آیا اظهارات بچه های 
محلی که چهره به چهره و گوش به گوش مواردی را شنیده بودند، قابلیت بررسی و غربالگری برای کشف 
حقیقت نداشت؟؟؟؟ و آیا اظهارات آنان به مراتب از ادعاهای بعدی متهم و همدستش، از احتمال قریب 

به واقع برخوردار نبود؟؟؟؟ و باالخره آیا واقعا این تئوری قابلیت بررسی نداشت؟؟
مگر نه این اســت که متهم با مرحوم  قــــــاسم)م( از همان بدو واقعه با یکدیگر همراه و با هم در تماس 

بوده اند تا آنجا که برای امحای جسد نیز با هم همکاری داشته اند!
تا آنجا که معمای همدستی مرحوم  قاسم)م( با متهم از زبان وی به ویژه پس از فوت مرحوم  قاسم)م( 

در زندان، قابل طرح و بررسی است هر چند احتمال فرافکنی متهم نیز دور از ذهن نمی باشد!
محمــد)ش( /صفحــه ی86ـ  تــوی راه من به قاســم می گفتم چکار کنیم و قاســم می گفت بایدخاکش 
کنیم... بعد قاســم گفت برو خونه ی ما پول بردار بیا تا شــب بریم خاکش کنیم و بعد کلید خونه را به من 

داد!!...
قاسم)م(/صفحه43ـ ....محمد)ش( هم گفته بود به  کسی نگو من هم نمی گویم....

گزارش آگاهی/صفحه 45ـ ســه نفر دیگر به نام  های حمید)پ( محمد)ق( امیرآقا الته در انتقال جســد 
نقش داشته اند که متهم )قاسم)م(( محل زندگی آنان را می داند!

193گزارش آگاهی/صفحه 58ـ  حسین )ر( درانتقال جسد نقش داشته )حسب االظهار قاسم)م((

بازخوانی پرونده قتل
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محمد)ش(/صفحه 89ـ  به گمان من قاسم)م( به فامیلشون یعنی کورحمید جنس داده بود که بالیی 
ســر جســد بیاورند چون قاســم)م( مواد فروش بود و می توانســت به آن ها جنس بدهد تا آنها بالیی ســر 

جسد بیاورند....
محمد)ش(/صفحه 124ـ قاسم هم خیلی نگران بود گفت باید بالیی سر جسد بیاوریم!...

قاسم)م(/صفحه 124ـ ... من با محمد)ش( همدست بودیم....!
محمد)ش(/ صفحه 217ـ ....از محل جسد اطالعی ندارم.... قاسم)م( اینکار را کرده و االن هم او مرده 

است...)!!!(
• جداکردن سر، سوزاندن جسد و اختفای آن همچنان  درهاله ای از ابهام:

چنانکه در پرونده منعکس است از جسد مقتول، صرفا یک جمجمه ی سوخته)تصویر جسد/صفحه  
31( تحویل خانواده وی گردیده اســت! به طوری که حســب گزارش معاینه جســد، جدا شدن سر از بدن، 

قابل بررسی است:
گزارش معاینه جسد/صفحه 160ـ  مهره دوم گردن از ناحیه غضروف بین مهره ای جدا شده است...!

گزارش صحنه ی جرم/ صفحه 28ـ پس از دو هفته آثار و لکه های خون در کف گودال ...از ته چاه)!!!( 
یک جمجمه وآثار ســوختگی)!!!!( روی آن مشــهود می باشــد ... هیچ آثاری از بدن و اعضای دیگر یافت 

نگردید...
اگــر چــه اقدامــات کارآگاهــان و مقــام بازپرســی در جهــت عملیــات جســتجوی جســد بی نتیجــه مانده 
است)صورتجلســه/ صفحــه140(؛ امــا نقایــص حاکــم بر این بخــش پرونــده و شــتابزدگی در اتخاذ تصمیم 

وارسال پرونده به دادگاه را نباید از نظر دور داشت! 
دخالــت احتمالــی برخی افراد در اختفا و یا ســوزاندن جســد، بنابه درخواســت متهــم )محمد)ش(( 
و یــا اقــدام محتمــل و بالواســطه ی متهم در جداســازی ســر مقتــول وســوزاندن جســد و اختفای آن، 
در صفحــات پرونــده، همچنــان در هالــه ای از ابهام رهــا گردیده و علیرغم برخی دالیل بر انتســاب این 
اقدامــات بــه شــخص متهــم و یــا معاونین وی، بســاط پرونــده در این موضــوع، برچیده شــده و عقیم 
بودن تحقیقات در این بخش، غیر قابل اغماض است! و البته انتظار می رفته دادگاه کیفری یک  پس 
از وصول پرونده، قبل از دســتور تعیین وقت رســیدگی، دســتور تکمیل تحقیقات و رفع نقایص را صادر 

نمود؛ هر چند!...
محمد)ش(/ صفحه ی 87ـ  قرار بود قبل روشــنی هوا بریم و بســوزونیمش و.... به حســین)ص( زنگ 
زدم و گفتم کمکم کن جنازه را سر به نیست کنیم.... چند بار گفتم بیا بریم آتیش بزنیم یا خاکش کنیم...

محمد)ش(/صفحه 89ـ  به گمانم قاسم)م( به فامیلشون یعنی کورحمید جنس داده بود که بالیی سر 
جسد بیاورند چون قاسم)م( مواد فروش بود و می توانست به آن ها جنس بدهد تا آن ها بالیی سر جسد 

بیاورند....
194
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محمد)ش( / صفحه ی90 ـ حدود دو ساعت بعد به آنجا رفتیم و من به نفس او دست نزدم که ببینم 
زنده است یا نه...

محمد)ش(/صفحه87ـ  )در تشریح بازگشت خود به صحنه جرم(: به سمت جنازه  رفتم و یک لقد)لگد( 
بــه ســمت کمــرش زدم تا ببینم پا نمیشــه دیدم یه طوری تکــون خورد که  انگار به هوش بــود و نمرده بود 

...گفتم باید توی یه چهار لیتری بنزین بریزیم و توی ماشین بذاریم....
محمد)ش(/صفحه 124ـ  قاسم هم خیلی نگران بود گفت باید بالیی سرجسد بیاوریم!....

قاسم)م(/صفحه 124ـ  اقرار به اینکه گفته باید سر جسد بالیی بیاوریم ... من با محمد)ش( همدست 
بودیم....!

حســین )ر(/صفحه 78ـ  شــرح اینکه قاتل همراه پســرخاله اش به ســر جســد رفته و اینکه می خواسته 
بنزین بیاورد و جسد را آتش بزند....

حســین )ر( /صفحه80ـ  من از چند تا بچه های محل شــنیدم که محمد)ش(، جســد مقتول را در چاه 
انداخته و یا خاک کرده است...! و.....

و باالخره گزارش پیدا شدن لباس های مقتول درصحنه جرم/صفحه128 ـ ....در بررسی کاپشن مورد 
نظر آثار بریدگی بر روی کاپشن از ناحیه پشت و کتف سمت چپ مشهود بود ... شلوار کتانی مشکی رنگ 

که به صورت نامنظم و وارونه)!!!!!( و مچاله شده بود رؤیت شد...
در پایان با عنایت به:

1ـ اقاریر صریح متهم)محمد )ش(( در ایراد ضربات متعدد )!!!!( با چاقو منتهی به قتل در نواحی پشت 
و گردن؛

2ـ عدم اثبات خطر یا تجاوز از ناحیه متهم
3ـ اظهارات متهم در کلیه مراحل اولیه تحقیقات که عدم اقدام فیزیکی خاص یا تجاوز از سوی مقتول 
را بیانگــر اســت و تغییــر ناگهانــی در اظهــارات در دادگاه مبنــی بــر اینکــه موکل قصد داشــت کمربنــدم را باز 

کند)!!!!(...
4ـ متواری بودن متهم ونحوه دستگیری وی

5ـ تمرد نســبت به مأمورین با اســتفاده از چاقو درهنگام دســتگیری که نشان از روحیه ی جنگجویی و 
پرخاشگری و حمله گرایانه ی وی داشته و نمود شخصیت وی است!

6ـ  وضعیت جسمی متهم از نظر جثه در مقایسه با مقتول و نیز شرایط ظاهری )قیافه ( مقتول
7ـ گزارش معاینه جسد و نیز گزارش صحنه جرم و گزارش لباس های مکشوفه از مقتول در حالت خاص 

و تنافی اوضاع و احوال قضیه با داستان پردازی متهم
8 ـ عدم کمک رسانی به مقتول پس از ورود جرح و رها کردن وی در بیابان در آن شرایط

9195ـ حضور مجدد بر ســر صحنه جرم و عدم کمک رســانی به مجروح علیرغم اینکه مدعی اســت احساس 

بازخوانی پرونده قتل
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کرده تکان می خورد
10ـ تالش برای آتش زدن جسد ـ رأسًا و یا از طریق دوستان ـ و اختفای جسد

11ـ جدا شدن سر جنازه از بدن، سوزاندن و اختفای جسد توسط متهم یا به دستور وی
12ـ ایرادات وارد مطروحه بر دادنامه صادره از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری یک

نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را از محضر قضات معظم دیوان و بالنهایه صدور حکم به قتل عمدی 
و قصاص متهم مورداستدعاست.

رحمت اله نصیرپور

***

با وصول اعتراض به دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع الیه به شرح ذیل مبادرت به تهیه گزارش و اصدار 
رأی نموده است:

خالصه جریان پرونده
بــه حکایــت اوراق پرونــده پیوســت آقــای علیرضــا)ی( در مورخــه 93/10/11 بــه  کالنتــری ... والیت قم 
مراجعه و اعالم می دارد فرزندش محمد)ی( 22 ســاله از ســاعت 2/5 بعدازظهر شــنبه 93/10/6 از منزل 
خارج و برنگشته است و در اظهارات خود اعالم می دارد فرزندش معتاد به مواد مخدر بوده و آن روز پانزده 
هزار تومان ازوی می گیرد که به دکتر برود ولی تاکنون برنگشــته اســت. در 93/10/19 آگاهی قم در تحقیق 
از آقای روح ا...)ا( نامبرده گفته اســت از دوســتش روح ا...)ر( شــنیده اســت که محمد)ش( و قاســم)م( و 
محمد)ی( چند روز پیش در محـــــــل کوره ها با هم درگیر می شوند. محمد با چــــــاقو به گردن محمد)ی( 
می زند و فوت می کند و قـــاسم)م( را از نــــــاحیه صورت مجروح می کند بعد قــــاسم)م( را به بیمــــارستان 
می رســاند خودش فرار می کند. یکی دو روز بعد محمد)ش( به محل درگیری می رود می بیند حیوانات 
صــورت محمــد)ی( را خورده اند جســدش را به چاه می اندازد. پرونده در شــعبه دهم بازپرســی قم مورد 
رسیدگی قرار می گیرد. در 93/10/21 در پی دستور بازپرسی مأمورین آگاهی قم قاسم)م( را شناسایی و با 
مراجعه به محل زندگی وی او را دستگیر می نماید. در بازجویی از قاسم)م( فرزند محمد علی 22ساله گفته 
اســت پنج شــش ســال است با محمد)ی( رفیق هستم یکی دو ســال معتاد شده است  من هم یک سال 
اســت معتاد شــده ام اغلب برای کشــیدن مواد به محل کوره آجر پزی متروکه می رفتیم با محمد  دو ســه 
ماه است آشنا شده ام. روز 93/10/7 سه نفری با موتور من به سوی کوره متروکه رفتیم من و محمد)ی( 
نفری پنج هزار تومان گذاشتیم مواد خریدیم محمد)ش( را از سرکوچه شان سوار کردیم قبل از سوارکردن 
محمــد)ی( گفــت بریــم محمد)ش( را از ســر کوچه شــان ببریم ترتیبــش رو بدهیم من هم قبول کردم ســه 
نفری به سمت کوره رفتیم هروئین کشیدیم وقتی مواد تمام شد محمد)ی( گفت: تو برو کارشو بکن گفتم 
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روم نمیشــه بعد محمد)ی( و محمد)ش(  رفتند آن طرف آتش روشــن کردند. محمد)ی( به  محمد)ش( 
گفــت: در حــق مــن الشــی بازی کردی مــی خوام خفتــت را بگیرم محمــد)ش( گفت نون و نمــک خوردیم 
الشی بازی نکن محمد)ی( قبــــــول نکرد گفت باید همین جــــا  کارتو بکنم درگیر شدن گالویز شدن رفتم 
جـــــــداشون کنم نمی دانم محمد)ش( چاقو را از کجاش درآورد یک چاقو به صورتم زد فکر کردم با مشت 
زده اســت دســت زدم صورتم خونی بود بعد یک چاقو به کمرم زد در این زمان دیدم محمد)ی( دســتش 
را به گردنش گذاشته و تند تند داد می کشد آی شاه رگم آی شاه رگم محمد)ی( خورد زمین محمد)ش( 
فرار کرد. من هم به طرف موتورم رفتم روشــن کردم به طرف جاده رفتم دیدم محمد)ش( به طرف جاده 
ایســتاده گفت کجا میری گفتم بیمارســتان گفت مرا هم ببر. من رفتم بیمارســتان کامکار ساعت 22 شده 
بود من رفتم پذیرش به  محمد)ش( گفتم برو به برادرم بگو برایم پول بیارم سوار موتورم شد رفت با برادرم 
برگشت دو سه روز بعد مرخص شدم منزلمان آمد گفت رفتم سر جنازه صورتش را حیوانات خورده بودند 
جرأت نکردم و برگشتم دو روز بعد آمد گفت میخوام جایی دورتر بروم از او شماره خواستم گفت شماره ام 
نقدا همینه دیگر از او خبر ندارم. از جنازه و محل درگیری پرســیده می شــود می گوید: از جنازه خبر ندارم 

ولی محل را می توانم با چشم نشان دهم.
 در 93/10/22 با هدایت قاسم)م( مأمورین آگاهی به محل درگیری می روند محلی است گود به طول 
5×80 متــر کــه محــل خاک برداری برای آجر بوده اســت در کف آن زباله جمع شــده اســت در دیوار شــرقی 
دیــوار چنــد حفره بوده که در یکی از آن ها حســب اظهار قاســم)م( در آنجا مواد مصــرف کرده بودند در کف 
مقداری خاکســتر اســت قاســم)م( چگونگی درگیری را شــرح می دهد محل جراحت صورت و کمر خود را 
نشــان مــی دهــد در محل آثار خون ریزی بوده اســت درمحــل کاله نقابدار لنگه کفش خون آلود مشــاهده 
گردیده با جستجو در محل با کمک عوامل آتش نشانی از درون چاه یک جمجمه بدون گوش ها و چشم 
و بینی و لب ها کشف آثار پوست و سوختگی مشهود آثاری از بدن یافت نشد جمجمه به سرد خانه جهت 
نگهداری و انجام آزمایش دی ان ای ارسال می گردد آقای بازپرس از متهم قاسم)م( تحقیق و تفهیم اتهام 
مشارکت در قتل عمدی و آدم ربایی قرار بازداشت موقت وی را در 93/10/23 صادر می نماید و دستوراتی 

در جهت شناسایی و دستگیری محمد)ش( صادر می نماید. 
دوســتان متهــم به نام های حســین)ر( و ســعید)گ( کــه باهم در ارتباط بودند شناســایی مــی گردند با 
تحقیق از آنان سرانجام در 93/11/16 محمد)ش( دستگیر می گردد در حین دستگیری در مقابل مأمورین 
تمــرد نمــوده و یکــی از آنان را مجروح مــی نمایند محمد)ش(  و حســین)ر( و ســعید)گ( در 93/11/18 به 
بازپرســی معرفی می شــوند از حســین)ر( به اتهام مســاعدت در فــرار متهم محمد)ش( تحقیــق و قرار یک 
میلیارد ریال وثیقه برای وی صادر می گردد. در تاریخ 93/11/18 از محمد)ش( فرزند اکبر متولد 75 بیکار 
تحقیــق مــی گردد خالصه گفته اســت قاســم)م( بــه جلو منزل ما آمــد محمد به من زنگ زد بریم بکشــیم 
197مــن نظرم این بود بریم پارک شــهریار ولی آن ها گفتند بریم ســمت کوره هــای آجرپزی رفتیم به کوره های 

بازخوانی پرونده قتل
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آجرپزی محمد آن جا از من چاقو برای بازکردن جنس خواست گفتم ندارم نمیدانم با اینکه چاقو داشتم 
گفتم ندارم قاسم که خرده مواد فروش است گفت: جنس ها را طوری بسته بندی کرده ام که نیاز به چاقو 
ندارد من به محمد)ی( اعتماد داشــتم مثل داداشــم بود نزدیک تمام شــدن مواد بود گوشــی ام زنگ زد 
رفتم بیرون به زنگ جواب بدم مادرم بود جواب دادم بعد به آن دو نفر گفتم بریم قاسم)م( گفت موتورم را 
روشن کن، موتور را روشن کردم، آن ها بیرون آمدند کمی با موتور ور رفتند بعد محمد)ی( گفت یک آتیش 
روشن کنیم کمی گرم شیم بعد بریم من مخالفت کردم گفتم محمد دیرم شده بیایید بریم اون گفت پنج 
دقیقه گــــــــرم شیم بریم بعد به طــــــــرف حفره سوم رفتیم در آن آتــــــــش روشن کردیم مـــــادرم همش زنگ 
می زد بعد محمد)ی( خم شد نیفه و آلت خودشو گرم کرد بعد درآورد به قاسم)م( گفت راست شده کاری 
بکن منظورش تکیه انداختن به من بود بعد به قاســم)م( گفت تا خواســتم راست شد بعد قاسم گفت... 
به موقع راست نشده باید کند انداخت دور من شک کردم کمی ترسیدم ولی هنوز درست نفهمیدم و باز 
بحث کردیم قاسم)م( گفت یه حالی به من بده قاسم به حالت تکیه گفت تا وقتی محمد هست چرا من؟ 
من پا شدم خود را به اون راه زدم زیر دست های محمد را گرفتم به بیرون حفره بردم با خنده گفتم محمد 
بریم دیگه محمد در حالی که نشســته بود پشــت پاهای مرا با شــوخی گرفت کمی چرخاند من از پشــت او 
پریــدم پاییــن گفتم محمد مســخره بازی درنیار بیایید بیرون محمد گفت بریــم یک کم حرف جدی مهم 
دارم دو دقیقه ای می آیم میریم قبول کردم به داخل حفره رفتم و نشستم گفتم بگو با کمی من من گفت 
محمد این ها همه نقشه بود جلوی درتون آمدیم نقشه بود سوارت کردیم نقشه بود کال نقشه بود با ترس 

گفتم محمد با هم داداشیم نون ونمک خوردیم. 
رفیق بودیم گفت من با هر کســی نون و نمک میخورم خرابش کردم تازه توبه ام را شکســتم دیدم کاری 
نمیشــه کرد گفتم محمد من چشــام می ســوزه بریم بیرون شــروع به التماس کردم هر راهی در ذهنم بود 
امتحــان کــردم ولی نشــد او خیلی این حرفا رو به من زد با عصبانیت گفت الشــی میگــم بکن تا او جلو من 
هم از ترسم چاقو را کشیدم ندیدم کجا زدم یکی به محمد)ی( زدم و فرار کردم قاسم)م( به طرف من آمد 
یکی هم به قاســم زدم قاســم هم فرار کرد از ترس اینکه برنگردند یکی دیگر از پشــت به قاسم زدم فرارکردم 
به طرف اتوبان رفتم قاســم با موتور آمد گفت مرده نمی خوام اعدام شــم. فعال بشــین بریم بیمارستان به 
بیمارســتان رفتیــم اونجــا قاســم رو قبول نکردنــد به صورت یک باند بســتند گفتن باید بــه اورژانس بروید 
بــه اورژانــس رفتیم اونجا گفتند باید به بیمارســتان کامــکار بروید اونجا رفتیم بعد قاســم کلید خانه اش را 
بــه مــن داد گفــت بــرو پول بیاور بــه مــن 14 هزارتومان پــول داد گفت: برو بنزیــن بزن تا شــب بریم خاکش 
کنیم به طرف خانه قاســم می رفتیم یکی ســوت زد برادر قاســم بود گویا قاســم به او هم زنگ زده بود پول 
برداشــتیم برگشــتیم بیمارستان قاسم صورتش بدجوری پاره شده بود قاســم گفت اگر امشب آمدم باهم 
وگرنه یه کاری بکنید من به امیر حسین زنگ زدم گفتم با ماشین بابات بیا یه کار واجب دارم هرچه گفت 
چه کاری؟ به او نگفتم به ســر کوچه آن ها رفتم داخل ماشــین بود داخل ماشــین نشســتم شــروع کرد به 
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پرسیدن من ترسیده بودم گفتم موتور رو کجا بزاریم با کمی فکر موتور رو پیش عموی جواد نگهبان پارک 
شهریار گذاشتیم با امیر حسین رفتیم تا رسیدیم به کوره ها یه جوری ماشین رو از زنجیر رد کردیم با چراغ 
قوه رفتیم جسد را پیدا کردیم صورتش را حیوانات خورده بودن ترسیدیم و برگشتیم پدر امیر مرتب زنگ 
میزد قرار گذاشــتیم صبح با روشــن شــدن هوا به محل برویم و جنازه را دفن کنیم خوابمان برد ســاعت 12 
بیدار شدیم گوشی اش خاموش بود به حسین دوست دیگرم زنگ زدم آمد وقتی موضوع را فهمید قبول 
نکرد گفت دوستیمان سرجاش جرأت ندارم رفتم منزل امیرحسین او هم نپذیرفت گفت بسپارش دست 
خدا. آقای بازپرس با تفهیم اتهام قتل عمدی مرحوم محمد)ی( و ضرب و جرح عمدی با چاقو نســبت 
بــه  قاســم)م( و تمــرد در مقابــل مأمورین متهم می گوید آن ها را از ترســم زدم اگر نمی زدم بال به ســرم می 
آوردند تا اخر عمر بدبخت می شدم در مورد تمرد نمی دونستم آن ها مأمور هستند چون لباس شخصی 
داشتند به زبان محمد)ی( حرف می زدند دست یکی شان هم چوب بود وقتی فهمیدم مأمورند چاقو را 

انداختم، قبول دارم که یوسف را با چاقو زده ام. 
سـ  با چه کسی به تهران رفتید؟ جـ  باحسین)ر( رفتیم چهار روز تهران ماندیم با هم به قم برگشتیم. س 
ـ آیا امکان فرار بدون درگیری بود؟ جـ  خیر اصال چنین امکانی نبود مرحوم محمد)ی( با افراد دیگری هم از 
جمله محمد)شو( و حسین)س( رابطه نامشروع داشته است. آقای بازپرس در 93/11/18 پس از تحقیق 
و تفهیم اتهامات قتل و ضرب و جرح و تمرد درمقابل مأمورین قرار بازداشت موقت وی را صادر می نماید 
قرار حین الصدور به وی ابالغ می گردد. در مورخه 93/1/25 صحنه جرم بازسازی می گردد و فیلم و عکس 
از صحنه بازسازی تهیه هردو متهم محمد)ش( و قاسم)م( چگونگی درگیری را بیان می نماید ص141 در 
مورخــه93/11/26 حســین)ر( که به اتهام مخفی کــردن و کمک به متهم در فرار از محل تحت تعقیب قرار 

گرفته بود با توثیق وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد می گردد.
ص157 در تاریخ 93/10/30 از جمجمه معاینه می شــود. فاقد پوســت و گوشــت بوده دندان 6 سمت 
راست قبال کشیده شده جمجمه متعلق به مرد است. زمان فوت حدود 2 یا 3 هفته قبل اعالم می شود 
استخوان فک تحتانی و دندان ها جهت آزمایش DNA به آزمایشگاه ارسال می گردد. در سوم اسفند 93 
لباس های مقتول از آگاهی خواسته می شود با بررسی لباس های مقتول و کاپشن ارسالی روی یقه سمت 
راســت یک ســوراخ دیده شــده اســت که به نظر بازپرس بریدگی اســت به صورت عمودی از باال به پایین 
ظاهرًا ضربه به داخل کتف وارد شــده، پارگی دیگر در کمر کاپشــن بوده که با ضربت دیگر متفاوت اســت و 
متهم در خصوص این ضربه تردید نموده است. جمجمه جهت آزمایش DNA به تهران ارسال می گردد. 
پـــــــاسخ آزمایشگاه به مورخه 93/12/26 با نمونه های خون های پدر و مادر مقتول محمد رضا و شهربانو 

تطبیق داشته است.
 ص189 در پاســخ 94/2/7 آزمایشــگاه پزشــکی قانونــی از اســتخوان هــای جمجمــه ارســالی بــا الگوی 
DNA199 علیرضا)ی( و خانم شــهربانو)ی( از جهت ابوت و نبوت با جســد تأیید شــده اســت. در 94/3/20 

بازخوانی پرونده قتل
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از محمد)ش(  در شــعبه ... بازپرســی قم تحقیق می گردد. نامبرده در موارد ایراد ضرب و جرح عمدی به 
قاسم)م( می گوید: قبول دارم یک چاقو به صورت او زدم وقتی برگشت ضربه دوم را به کمر وی زدم برای 
دفاع از خودم آن ها را با چاقو زدم. از او پرسیده می شود: چرا آن ها را هل نداده و فرار نکردید؟ می گوید: 

آن ها از من بزرگتر بودند اگر هل می دادم فرار می کردم باز می آمدند مرا می گرفتند.
پرسیده می شود: چرا پس از چاقو زدن به محمد)ی( او را به بیمارستان بردید؟ می گوید: ترسیده بودم 
وقتی چاقو زدم گفت به شاهرگم خورد ترسیدم و قاسم هم گفت هر دو ما را اعدام می کنند، ترسیده بودم 
البته چاقو را کشیدم که بترسانم. به متهم تفهیم اتهام عمدی محمد)ی( و ایراد جرح عمدی با چاقو به 
قاسم)م( می گردد. در آخرین دفاع می گوید: از خودم دفاع کردم از آبروی خودم دفاع کردم از خودم دفاع 
کردم. در مورخ 93/12/12 از جســد قاســم)م( معاینه و کالبد گشــایی می گردد. جوشگاه التیام یافته چپ 
صورت و گونه چپ مشهود است، جوشگاه جراحت التیام یافته شانه راست و خلف قفسه سینه در سمت 
راست و چپ شکم مشهود است. جوشگاه جراحت التیام یافته باالی آرنج چپ، خلف مچ دست چپ، 
قدام راســت زانوی راســت مچ پای راســت مشاهده شده است در کالبد گشایی نشان غیر طبیعی نداشته 
امعاء و احضاء مغز، مخچه، قلب، ریه، کبد،کلیه چپ جهت ســم شناســی و آسیب شناسی به آزمایشگاه 
ارسال می گردد. در مورخ 94/4/20 قرار مجرمیت محمد)ش( فرزند اکبر به اتهام مباشرت در قتل عمدی 
محمــد)ی( و ایــراد جــرح عمدی به قاســم)م( و تمرد در برابــر مأمورین با رد دفاعیات وی بر دفاع مشــروع 

صادر می شود.
در مورد اتهامات قاســم)م( بر مشــارکت در قتل محمد)ی( با توجه به فوت وی و اتهام قاســم و محمد 
بــر شــرکت در آدم ربائــی با توجه به فــوت وی قرار موقوفی صــادر می گردد. در مورد اتهام حســین رمضانی 
به مســاعدت در فرار متهم به لحاظ فقد دلیل کافی و ســوء نیت قرار منع تعقیب صادر می شــود. در مورد 
اتهــام محمد)ی( و قاســم)م( بر اذیت و آزار جســمی نفیًا و اثباتًا به صالحیــت محاکم کیفری یک قرار عدم 
صالحیت صادر می شود. قرار صادره پس از رفع نواقص اعالمی و موافقت دادسرا با کیفرخواست تنظیمی 
به محــــــــاکم کیفری یک اســتان قم ارســـــــال می گردد. جهت رســیدگی به شــعبه ... محاکم مذکور ارجاع 
می شود در مورخه 94/10/14 شعبه ... دادگاه کیفری یک استان قم با حضور نماینده دادستان، متهم 
و وکیــل مدافــع وی و اولیای دم تشــکیل می گــردد. پدر و مادر مقتول با توجه به محتویــات پرونده و اقرار 
متهم درخواست قصاص وی را می نماید. اولیاء دم قاسم)م( در خواست دیه می نمایند. دادگاه با تفهیم 
اتهام قتل عمدی مرحوم محمد)ی( و ایراد صدمات وارده به قاسم)م( با چاقو به متهم هر دفاعی دارید 

بیان نمایید. 
محمد)ش(  متهم اظهار می دارد: از تهران به مرخصی آمدم با مرحومان دوســت بودم محمد)ی( مرا 
دید گفت برویم جنس بکشیم ساعت 7 یا 8 شب بود به من زنگ زد گفت برویم مواد بکشیم قبول کردم 
از خانه آمدم بیرون قاسم)م( راکب موتور بود من وسط نشستم محمد)ی( پشت من نشست رفتیم جلو 
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منــزل قاســم، او رفــت مــواد از منزل آورد رفتیم طرف کوره های آجر پزی جنس ها را کشــیدیم قاســم گفت 
موتور را روشــن کن گرم شــود من موتور را روشــن کردم دیدم آن دو پچ پچ می کنند گفتند موتور را خاموش 
کن بیا آتش روشن کنیم من و مقتول رفتیم چوب آوردیم آتش روشن کردیم بعد آتش کم کم ذغال میشه 
گفتم برویم خانواده زنگ می زنند زیر بغل او را گرفتم بلند کردم گفتم برویم او از بیرون آمد پشــت پای مرا 
گرفت مرا روی دســتش گرفت چرخاند گفتم مســخره بازی در نیار ســر آتش ایســتاد آلتش را گرم کرد، گفت: 
بلند شده. قاسم گفت چیزی که به موقع بلند نشود را باید گرفت کند و انداخت دور محمد)ی( به قاسم 
گفت بیا حال بده قاســم گفت تا وقتی محمد هســت چرا من؟ من شــک کردم ولی نمی دانســتم این ها 

اینکاره هستند و قصد دارند. 
ناگهان محمد)ی( بلند شد گفت که محمد بکش پایین فکرکردم شوخی می کنند ترسیده بودم گفتم 
ول کــن نــان و نمــک خورده ایم التماس می کردم محمد)ی( گفت بــا هرکس نان و نمک خوردم این کار را 
با او می کنم ناگهان آمد ســمت من گفت الشــی به تو میگم بکش پایین  قاســم کنار محمد بود من دیدم 
نمــی شــود هــوا تاریک بود دود ذغال به چشــم من رفته بود حمله کرد به طرف من کــه کمربند مرا باز کند 
ترســیدم چاقو را کشــیدم که بترســند راه را بازکنند، کوره بن بست بود، آمد جلو مرا گرفتند چاقو را در آوردم 
نترســید باز جلو آمد  چاقو را به طرف محمد انداختم به محمد خورد رفت کنار قاســم جلو آمد چاقو را به 
طرف صورت پراندم به صورت او خورد دســت و صورتش خونی شــد آن ها فرار کردند من هم آمدم بیرون 
فرار کردم قاسم به من رسید گفت محمد مرد مرا به بیمارستان برسان. او را به بیمارستان کامکار بردم در 
آن جا بســتری شــد به برادر قاســم گفتم او تصادف کرده اســت بعد آمدم به پســرخاله ام موضوع را گفتم با 
هم رفتیم سر صحنه محمد)ی( افتاده بود یک لگد به او زدم مرده بود ترسیدم فرار کردم. وکیل متهم در 
دفاع از موکل خود می گوید: دفاعیات من به شــرح الیحه تقدیمی اســت که تقدیم می گردد. )عضو ممیز 
وکیل متهم الیحه در شش برگ پس از قرائت به دادگاه تقدیم می نماید دفاعیات متهم در جهت دفاع از 
عرض و آبروی موکل می باشد( متهم در آخرین دفاع در مورد اتهام تمرد در مقابله با مأمورین می گوید: آن 
ها با چوب و چماق و اسپری با لباس شخصی آمدند مرا بگیرند من آن ها را نمی شناختم نفسم بند آمده 
بــود دیــدم اســپری در آوردند من هم چاقو در آوردم بعد آن را پرت کــردم. اولیاء دم محمد)ی( می گویند: 
پسرمان شب رفت دیگر برنگشت، اگر پسرمان چنین قصدی داشت چاقو همراه می داشت. این حرف ها 
تهمت اســت که به بچه من می زنند. وراث قاســم)م( می گویند: اگر دفاع بود پس چرا فرار کرد؟ دفاعیات 
متهم را قبول نداریم. دادگاه با تفهیم مجدد اتهامات متهم محمد)ش( بر قتل عمدی محمد)ی(، ایراد 
جــرح عمــدی بــه قاســم)م( و تمرد و تهدیــد در مقابل مأموران متهم مــی گوید: اگر چاقو زدم بــرای دفاع از 

آبروی خودم بوده، نمی دانم به کجایش زدم همه بچه ها از محمد)ی( می ترسیدند. 
من پس از زدن محمد و قاسم فرار کردم مأمورین هم با لباس شخصی با چوب و چماق و اسپری دنبال 
201من بودند، ترسیدم فرار کردم. اولیاء دم می گویند: این حرف ها ساختگی است. آقای نماینده دادستان 

بازخوانی پرونده قتل
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می گوید: با توجه به محتویات پرونده، مندرجات کیفرخواســت، دفاعیات متهم و وکیل وی درخواســت 
صدور حکم شایسته را دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و دفاعیات متهم ختم رسیدگی اعالم 
بــا توجــه بــه محتویــات پرونده و دفاعیات متهــم و وکیل وی و اظهــارات اولیاء دم و وراث قاســم)م( عمل 
متهم محمد)ش( را در قتل محمد)ی( و جرح به قاسم)م( دفاع از عرض و آبرو در قبال تجاوز قریب الوقوع 
احراز ولی به لحاظ عدم رعایت شــرایط مقرره در ماده 156 قانون مجازات اســالمی قتل و جرح شــبه عمد 
دانســته و بــه لحاظ این کــه اولیاءدم محمد)ی( فقــط طالب قصاص نفس متهم بوده و درخواســت دیه 
نداشــته اند طی دادنامه شــماره .... ـ94/10/17 خود را مواجه با تکلیفی نمی داند و در مورد جرح وارده 
به قاســم)م( وی را به پرداخت 5% دیه کامل در حق وراث قاســم)م( محکوم می نماید و از جهت عمومی 
جرم متهم موصوف را به یکســال حبس تعزیری و درمورد مقاومت و تمرد و تهدید در مقابل مأمورین، او 
را به دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید که حبس اشد را قابل اجرا اعالم می دارد. وکالی اولیاء دم 
و متهــم اولــی از جهت عــدم محکومیت متهم به قصاص دومی از جهت محکومیت مـــــــوکل خود به رأی 

صادره اعتراض می نمایند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم)ل( عضو ممیز و اوراق پرونده 
و نظریه کتبی آقای مهرداد)ح( دادیار دیوان عالی کشــور اجماال مبنی بر تأیید و ابرام دادنامه در خصوص 
دادنامه ...ـ 94/10/17 صادره از شــعبه ... دادگاه کیفری یک اســتان قم فرجام خواســته مشــاوره نموده 

چنین رأی می دهد:
»رأی شعبه«

درخصوص اعتراض و فرجام خواهی آقایان محســن کریمیان به وکالت از آقای محمد)ش( فرزند اکبر و 
آقای رحمت اله نصیر پور به وکالت از اولیاء دم مرحوم محمد)ی( نسبت به دادنامه شماره ...ـ 94/10/17 
صــادره از شــعبه ... دادگاه کیفری یک اســتان قم اولی از محکومیت موکل خــود به پرداخت دیه و حبس 
و دومــی از عــدم محکومیــت متهم به قصــاص نفس وی درمورد قتــل عمدی فرزند مــوکالن خود مرحوم  
محمد)ی( با توجه به محتویات پرونده اظهارات طرفین دفاعیات متهم و وکیل مدافع ایشان و اظهارات 
قاســم)م( متوفی دیگر متهم بر این که با محمد)ی( حســب پیشــنهاد محمد مقتول قصد تجاوز و خفت 
گیــری متهــم را پس از مصرف مــــــواد مخدر داشــته اند و محمد)ی( به منظور تجاوز بــه متهم با وی درگیر 
می شــود و محمد)ش( در مقابل اقدام به جرح با چاقو به محمد)ی( و قاســم)م( می نماید. علیهذا ایراد 
و اعتراضی به رسیدگی دادگاه و استنباط و استدالل آن وارد نیست لذا با رد اعتراضات هر دو وکیل فرجام 
خواه مستندًا به شق الف ازمــــــاده 469 قانون آیین دارسی کیفری رأی فرجام خواسته عینًا تایید و ابرام 

می گردد. پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می گردد.

***
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بــا عنایــت بــه خالصه مرقوم پرونده یاد شــده، مراتب ذیل به طور مســتند و مســتدل، محل نقد و نظر 
است:

ایرادات فاحش و اساسی در انجام مراحل تحقیق و حکم دادگاه:
الف - ایرادات مترتب در مرحله تحقیقات:

 مقــام تحقیــق )بازپــرس( تحقیقات الزم را در خصوص بررســی صحنه جرم به عمل نیــاورده و به صرف 
گزارش گیری از صحنه جرم توســط مأموران آگاهی اکتفا کرده اســت! پیدا شــدن شــلوار مقتول به صورت 
وارونــه در صحنــه جرم، چگونگی ســوزاندن جســد و افراد دخیــل در این ماجرا، چگونگی اختفای جســد 
و افراد دخیل در این امر و بررســی عدم کشــف الباقی جســد در محل صحنه جرم، بازســازی دقیق صحنه 
جرم، بررســی جامع اقرار متهم مبنی بر حضور مجدد در صحنه جرم و وجود رمق در مقتول، و علت عدم 
کمک رســانی به وی و ایراد جنایت احتمالی آتی بر وی از مواردی اســت که متاســفانه در انجام تحقیقات 

توسط بازپرس مغفول مانده است. 
همچنین تأثیر احتمالی مصرف هرویین قبل از ارتکاب جرم بر وقوع جنایت، اصال مورد بررسی قرار نگرفته 
است؛ این در حالیست که:  هروئین ماده ای است خطرناک و ده برابر قوی تر از مرفین می باشد. هروئین 
یکی از مشتقات تریاک است که با عمل تقطیر، به طور مستقیم از مرفین استخراج می شود؛ به این معنی 
کــه از دو کیلــو گــرم مرفین،یــک کیلو گرم هروئین به دســت می آید؛ بــه عبارت دیگر برای تهیــه یک کیلو گرم 
هروئین بیســت کیلو تریاک الزم اســت. از عوارض مصرف آن نئشــگی، سرمستی، اضطراب، شادی موقت، 
گفتــار ناقــص، بی صبری، عدم تعادل، تضعیف حــرکات ارادی، خواب آلودگی، کاهش ضربان قلب و … می 
باشــد. و چه بســا مصرف آن توســط متهم یا متهمین، بر وقوع جنایت، و کشف این امر  از سوی بازپرس در 
جریان تحقیقات می توانست شرایط جدیدی را بر پرونده از جهت علل رافع مسؤولیت کیفری حاکم سازد.
بــا توجــه به اقرار متهمان مبنی بر خرید، حمل و اســتعمال مواد مخــدر از نوع هرویین توجهًا به ماده 8 

قانون مبارزه با مواد مخدر، الزم می نمایاند که در این خصوص نیز تفهیم اتهام صورت می گرفت.
لزومــًا تحقیقــات مبســوط در باب وجود احتمالــی رمق در مقتول و اعمال جنایت بعدی بر وی توســط 

قاتل یا هر فرد دیگری، می توانست وضعیت و جایگاه متهم اصلی و متهمان احتمالی دیگر تغییر دهد.
با توجه به وضعیت کشــف جمجمه و عدم کشــف اعضای دیگر و وجود شــایبه ی مثله کردن و اختفای 

جسد، همانگونه که معروض گردید تحقیقاتی صورت نگرفته است. 
در قرار مجرمیت صادره از ســوی بازپرس، در رابطه با اخفای جســد )ماده 636 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات(، علیرغم اقرار متهم مبنی بر اخفا و ســوزاندن جســد تصمیمی اتخاذ نشده است. الزم به 

ذکر است بسیاری سوزاندن جسد را در حکم اخفای جسد تلقی میکنند.
طبق نظریۀ مشــورتی 2700 / 7ـ  8/ 4/ 1377 ســوزاندن بدن میت مشــمول مادۀ 494 ق.م.ا )سابق( 

203می باشد.
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جنایت بر میت از منظر جرم شناسی:
گفتنی اســت انگیزه اصلی جنایت بر میت اغلب از بین بردن یک ســری آثار جرم اســت. در بحث مثله 
کــردن جنــازه بایــد به این نکته اشــاره کرد که این اقــدام زمانی صورت می گیرد که قاتل بخواهــد جنازه را از 

نقطه ای به نقطه دیگر منتقل کند و یا آن را به شیوه پراکنده مدفون سازد.
باتوجــه بــه اینکــه از منظر جرم شناســی، جنایت بر میت یا به اصطالح ضرب و جــرح، مثله کردن، آتش 
زدن یا در اسید حل کردن و از بین بردن اصل جرم قتل به علل مختلفی انجام می شود و اصواًل در جرایمی 
بــا نقشــه و اندیشــه قبلــی یا در قتل هایی که شــخص بــا گرفتن پول یا به دســتور اشــخاص معینی مرتکب 
جنایت می شود این اقدام صورت می گیرد شائبه قصد قبلی در جنایت و یا حس انتقام، در این پرونده از 
این منظر قابلیت بررسی داشت. در قتل های خانوادگی، عشقی یا عاطفی اغلب برای خالی کردن مابقی 
حس انتقام و ارضای حس روحی و روانی متهم، بارها دیده شــده که بعد از کشــتن شــخصی او را تکه تکه 
می کننــد تــا در واقع به نوعی حس کینه جویی، عقده و نفرت خــود را خالی کنند. در برخی موارد هم قاتل 
به دلیل انتقام یا داشتن مشکالت روحی و روانی اقدام به سوزاندن جسد می کند. در اقداماتی که از روی 
کینه توزی یا نشــان دادن تنفر نســبت به قربانی باشد، بحث بیماری های روحی و روانی مطرح است، اما 
در قتل های خانوادگی یا عاطفی، شخص به دلیل دشمنی قبلی با مقتول یا مقتوله اقدام به قتل می کند 

و پس از آن تالش دارد به هر نحوی شده آثار جرم را از بین ببرد.
زمانــی کــه جنایــت بر میــت رخ می دهد ما موضــوع را از دو جنبه بررســی می کنیم، جنبــه اول مربوط به 
کشــف علمــی جرایــم و جنبه دوم مربوط به مصادیق جرم شناســی می شــود، البتــه در این میــان نباید از 

جنبه های اجتماعی و روانی جرم غافل بود.
از منظر کشــف جرم، معمواًل قاعده ای وجود دارد که مجرم همیشــه پس از ارتکاب جرم ســعی می کند 
همــه آثــار را از بیــن ببرد و ردپایی از خود به جا نگذارد، بــه عبارتی وقتی مجرم تالش می کند ادله ای را با 
عجلــه از بیــن ببــرد در همان زمان آثــاری را از خود به جا می گذارد و پلیس هم از همین ردپاها اســتفاده 
می کند. از این منظر وقتی شــخصی جرمی را مرتکب می شــود، در مواقعی که احساس می کند کسی غیر از 
خودش یا مقتول از آخرین صحنه مالقاتشان مطلع نیست، آن جا سعی می کند آثار قتل را از بین ببرد که 
یکی از ســاده ترین راه ها این اســت که جســد را می سوزاند، در آب غرق می کند، مثله می کند یا در فاضالب 

معدوم می کند که در پرونده های جنایی ما هر چهار مورد را داشته ایم.
امــا جنبه هــای اجتماعی و روانی ماجرا بی ارتباط با وقوع این عمل نیســت، بــرای مثال زن یا مردی به 
همســر خود خیانت می کند. در این شــرایط قاتل آن قدر تحت تأثیر مســائل اجتماعی و روانی قرار می گیرد 
کــه تنهــا مــرگ را بــرای فرد کافــی نمی داند و فکر می کند ســوزاندن جســد راه بهتــری اســت، در اینجا قاتل 

نمی خواهد آثار جرم را از بین ببرد بلکه به دنبال انتقام و مجازات مضاعف برای فرد مقابل است.
حــاال اگــر بخواهیــم از منظر روانی موضوع را بررســی کنیم بایــد بگوییم مرتکبین این گونــه جرایم افرادی 
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بوده اند که در کودکی مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفته اند و به قدر کافی انگیزه روانی دارند و پس از قتل به 
سوزاندن یا تکه تکه کردن جسد مقتول اقدام می کنند، در مورد بیجه که پس از تعرض به کودکان آن ها را 

می کشت و دفن می کرد، بحث روانی صدق می کند.
ب ـ ایرادات مترتب بر دادگاه و حکم صادره:

1ـ دادگاه بدوی نیز لزومًا می بایست با توسل به وحدت مالک از بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی 
کیفــری، نســبت بــه موارد نقــص در تحقیقات مراتب را به دادســرا متذکر و دســتور تکمیل تحقیقــات را در 
خصــوص مــوارد معنونــه صادر می نمود! چه اینکــه توجیه دادگاه ها در این موارد مشــعر بر اینکه صرفًا در 
حدود کیفرخواست قائل به رسیدگی هستند در حالیکه انجام تحقیقات مغفول مانده چه بسا نوع اتهام 

و موضوع را گاه با تغییر اساسی مواجه می سازد، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
2ـ دادگاه بــدوی به صرف ادعای متهم مبنی بر دفاع مشــروع، مبــادرت به پذیرش این ادعای بالدلیل 
نموده است! و ضمن رد کیفرخواست در خصوص اتهام قتل عمدی نسبت به ورود به حوزه اتهامی قتل 
شــبه عمــد مبادرت کرده! توســل دادگاه محتــرم به اظهارات متهم دیگر )قاســم)م(( نیــز باتوجه به اینکه 
اظهارات متهم یا متهمان علیه متهم دیگر از حجیت شــرعی برخوردار نیســت، نمی تواند مســتند اثبات 

ادعای متهم ردیف اول در دفاع مشروع قرار گیرد.
3ـ دادگاه بــدوی علیرغــم صدور قرار عدم صالحیت نســبت به اتهام آزار و اذیت جســمی )که گویا منظور 
نظر مقام بازپرس همان لواط یا تفخیذ بوده!(  در این رابطه نفیًا یا اثباتًا هیچ گونه اظهار نظری در دادنامه 

صادره ننموده و اتخاذ تصمیم در این رابطه از سوی دادگاه مغفول مانده است!
4ـ عــدم توســل بــه دالیل اثبات بــه ویژه در پذیرش ادعای دفاع مشــروع را باید تخلف مســلم انتظامی 
دادگاه بدوی دانست و مراتب، توجها به بند الف ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 
که صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل را تخلف انتظامی و مستلزم  مجازات انتظامی درجه چهار تا هفت 

)ناظر به ماده 13( دانسته قابل تعقیب انتظامی است.
لزوم امعان نظر دیوان به ایرادات وارده:

با فرض پذیرش ایرادات یاد شــده از ســوی دیوان عالی کشــور، که مشــخصا در حدود ماده 464 قانون 
آیین دادرسی کیفری، فرجام خواهی به جهات مرقوم تقدیم شده، وفق بند ب ماده 469 که اشعار داشته 
هر گاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شــده باشــد یا رعایت تشــریفات 
قانونی نشــده و آن تشــریفات به درجه ای از اهمیت باشــد که موجب بی اعتباری رأی شــود شعبه دیوان 
عالی کشور رای را نقض و سپس مشخصًا بنا به بند  2 شق الف همین ماده، عمل کرده و در جهت تکمیل 

تحقیقات و برأی رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می نماید.
تحلیل تمسک دادگاه  و دیوان به دفاع مشروع:
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شــرایط آن محــرز نباشــد، اثبات عدم  رعایت شــرایط دفاع برعهده مهاجم اســت. درباره ایــن تبصره، این 
پرســش مطرح می شــود که اصل دفاع محرز باشــد، به چه معناســت؟ در پاســخ به این پرســش باید گفت 
کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی اثبات کند. که در مانحن فیه این 

امر از سوی متهم )محمد)ش(( به اثبات نرسیده و در حد یک ادعا باقی مانده است!
تبصــره 3 مــاده 156 قانــون مجــازات اســالمی نیز عنــوان می کند: در موارد دفاع مشــروع دیه نیز ســاقط 
اســت، جــز در مــورد دفــاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیــه از بیت المال پرداخت می شــود. در توضیح این 
تبصره نیز باید گفت که ســاقط شــدن دیه در موارد دفاع مشــروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، 

وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی گیرد.
علی ایحال توجها به مراتب یاد شده تأکیدًا دفاع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقالئی باشد. طبق 
صدر ماده 156 زمانی دفاع را می توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق )فعلیت( پیدا کرده  باشد )خطر 
فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد( و یا این که خطر، 
قریب الوقــوع بــوده و با قرائنی معلوم باشــد. که در پرونده حاضر صرف قصد مقتول مبنی بر تجــاوز )که در حد 
گفتمان این قصد مطرح شده( و عملیات فیزیکی منصه ظهور نداشته، حتی با فرض پذیرش و صحت ادعای 
متهم)محمد)ش((، نباید قائل به رعایت سلسله مراتب الزمه در جهت دفاع مشروع از سوی متهم یاد شده و 

پذیرش دفاع وی به نحو ایراد جرح با چاقو و قتل در شرایط حاکم بر ماوقع این پرونده شد.
چــه اینکــه در صــورت قریب الوقوع بــودن خطر باید دفاع فرد مســتند به قرائن معقــول یا خوف عقالئی 
صورت بگیرد. یعنی هر انســان عاقل و متعارفی که در این شــرایط قرار داشــته باشــد، به این نتیجه برســد 
که خطری او را تهدید می کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد. در هر 

پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می شود که آیا خطر قریب الوقوع بوده است یا خیر.
همانگونه که اشــاره شــد تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اســالمی بیان می دارد که هرگاه اصل دفاع 

محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم  رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
با فرض اثبات ادعای متهم)محمد)ش(( مبنی بر دفاع مشروع، این مهاجم است که باید عدم رعایت 
شــرایط دفــاع را اثبــات کنــد. که در پرونده حاضــر، مهاجم مفروض، مقتــول بوده و در قید حیــات نبوده و 

دادگاه، اثبات را بر دوش اولیای دم بار نموده است!
نکته قابل توجه آن است که: در شرایطی که ماده مزبور ادعای عدم رعایت شرایط دفاع را مستلزم اثبات 

دانسته، به طریق اولی ادعای دفاع مشروع باید اثبات می شد!
چطــور دادگاه محتــرم قائل به عدم اثبات عدم رعایت شــرایط دفاع از ســوی اولیــای دم گردیده ولیکن 

هیچ تمسکی به چگونگی اثبات دفاع ننموده است؟
ضمن اینکه دفاعیات اولیای دم رد دفاع مشــروع بوده نه پذیرش دفاع و عدم رعایت شــرایط دفاع؛ تا 

لزوما این عدم رعایت نیازمند اثبات باشد!
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