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قضاتخاطرات

نمی رودسر بیگناه باالی دار نمی رودسر بیگناه باالی دار نمی رودسر بیگناه باالی دار

پالکارد تشکر سه 
متهم آزاد شده یکی از 
باارزش ترین هدایایی 

است که قاضی 
رضایی، بازپرس 
سابق دادسرای 

پاکدشت در عمرش 
گرفته است

شاید یکی از عجیب ترین خاطراتم که هیچ وقت آن را فراموش نمی کنم 
برمی گردد به پرونده قتل مردی در کنار نهر آب. شاید اگر در آن پرونده 
به لطف خداوند، توجه من به یک نکته خیلی ریز جلب نمی شد االن سه 

بیگناه به جای قاتل اصلی مجازات شده بودند. سال 84 که ریاست 
شعبه 103 دادگاه  پاکدشت را به عهده گرفتم، در میان پرونده هایی 

که از قبل در این شعبه رسیدگی شده بود، پرونده قتل مرد میانسالی به 
نام کاظم قرار داشت.ماجرای این پرونده از چهار سال قبل شروع شده 
بود، زمانی که جسد کاظم در کنار نهر آبی خارج از شهر پیدا شده بود. با 

توجه به علت مرگ که از سوی متخصصان پزشکی قانونی، اصابت 
جسمی سنگین به سر اعالم شده بود و همینطور محل افتادن جسد 
در کنار نهر، فرضیه جنایت از سوی بازپرس ویژه قتل مطرح شده و 

رازگشایی پرونده در دستور کار کارآگاهان جنایی قرار گرفته بود. 



S
a

r
n

a
k

h
 

 
 

M
 

a
 

g
 

a
 

z
 

i
 

n
 

e
31

جنایت مرموز
در همان تحقیقات اولیه از روی مدارک همراه قربانی، هویت 
او به دس��ت آمده بود. در ادامه بررسی های کارآگاهان جنایی 
مش��خص ش��ده بود که قربانی، اعتیاد به موادمخدر داش��ته 
و برای مص��رف مواد به خان��ه زنی در هم��ان نزدیکی محل 
س��کونتش می رفته. بالفاصله ماموران وارد عمل ش��ده و زن 
صاحبخان��ه، خواهرش و ش��وهرخواهر او را بازداش��ت کرده 
بودند، در بازجویی ها متهم��ان به قتل اعتراف می کنند و زن 
صاحبخانه که به موادمخدر اعتیاد داشت در بازجویی ها گفته 
بود: »خانه ام پاتوقی بود برای کش��یدن مواد. از معتادان پول 
می گرفتم و به آنها اجازه می دادم تا به خانه ام بیایند. کاظم هم 
یکی از همین افراد بود، مدتی قبل شوهر خواهرم از  آمد ورفت 
کاظم به خانه ما شکایت کرد و گفت که از او خوشش نمی آید. 
س��ر همین موضوع بین کاظم و ش��وهرخواهرم که اکبر نام 
داش��ت درگیری رخ داد و اکبر با ش��اخه درخت آلبالو به سر 
او کوبی��د. یک دفعه حال کاظم بد ش��د و روی زمین افتاد. با 
یک ضربه ش��اخه درخت آلبالو، کاظم جلوی چش��م های ما 
جان داد و کاری که به ذهنمان رس��ید این بود که جسد او را 
از آن محل دور کنیم. جنازه او را داخل یک چادر پیچیدیم و 
شوهرخواهرم او را به خارج از شهر برد و در بیابان های اطراف 

رها کرد.«
با اعتراف زن میانسال به قتل، دو همدست دیگرش نیز اعتراف 

کردند و به بازسازی صحنه قتل پرداختند. 

آخرین دفاع
زمانی که من  ریاس��ت ش��عبه را تحویل گرفتم مدیر شعبه 

مرجان همایونی
گروه  حوادث

پرونده قطور این قتل را در اختیارم قرار داد و گفت: »تاکنون 
سه یا چهار قاضی روی این پرونده کار کرده اند تا توانسته اند 
متهم های آن را بازداش��ت کنند. بازس��ازی صحنه صورت 
گرفته و نظریه پزشکی قانونی نیز مطابق با اظهارات متهمان 
اس��ت. امروز برای آخرین دفاع، متهمان به شعبه می آیند و 

شما باید آخرین دفاع را بگیرید.«
همه چیز برای گرفتن آخرین دفاع و صدور کیفرخواس��ت 
آماده ب��ود؛ اقرار صریح متهمان، نظریه پزش��کی قانونی که 
منطبق با اقرار متهمان بود و بازسازی صحنه قتل. همه چیز 
در پرونده کامل بود. باتوجه به این موارد صدور حکم قصاص 
اکبر و حبس برای دو زن جوان به عن��وان معاونت در قتل، 
بالمانع بود. از طرفی همان طور که می دانید بیشتر متهمان 
به مح��ض ورود به زن��دان، تحت تاثیر زندانی��ان دیگر قرار 
می گیرند و منکر جنایت می شوند و می گویند که اعتراف ها 
تحت فش��ار بوده اس��ت. برای همین حرف های متهمان در 
آخرین جلسه دفاع که منکر قتل شوند چیز عجیبی به نظر 
نمی رسید. در این پرونده هم مثل سایر پرونده ها متهمان در 
جریان جلس��ات دادگاه منکر جنایت بودند و می گفتند که 

قتلی مرتکب نشده اند.
همان طور که مدیر دفتر در حال توضیح بود نگاهی به نظریه 
پزش��کی قانونی انداختم. داخل برگه پزشکی قانونی نوشته 
شده بود علت مرگ: »شکستگی جمجمه و له شدگی نسوج 
مغز. با خواندن این خط انگار جرقه ای در ذهنم زده شد. برای 
چند لحظه به فکر فرو رفتم. ش��اخه آلبالو ممکن بود باعث 
شکس��تگی جمجمه و لختگی خون شود اما آن قدر سنگین 

عارف رضایی که بعد از س�ال ها قض�اوت هم اکنون به عنوان 
وکیل پایه یک دادگس�تری به کار خود ادامه می دهد، س�ال 
72 وارد دانش�گاه عل�وم قضائی تهران ش�د و بع�د از اتمام 
تحصی�ات و گذران�دن دوره کارآموزی وارد دس�تگاه قضا 
ش�د. اولین محل خدمت او اش�نویه بود و بع�د از آن در یکی 
از بخش های ماکو مشغول به کار شد. بعد از آن به تهران آمد 

و در مجتمع قضایی ش�هید محاتی رسیدگی به پرونده ها را 
به عهده گرفت، او پس از مدتی به پاکدش�ت و از آنجا به قلعه 
حس�ن خان رفت و به عنوان رئیس و مع�اون دادگاه در آنجا 
رسیدگی به پرونده ها را در دستور کار خود قرار داد. سال 89 
او از کار قضاوت خداحافظی کرد و هم اکنون در سمت وکیل 

پایه یک دادگستری مشغول به کار است.

اقرار صریح 
متهمان، نظریه 
پزشکی قانونی 

که منطبق با 
اقرار متهمان 

بود و بازسازی 
صحنه قتل. 
همه چیز در 

پرونده کامل 
بود. باتوجه به 

این موارد صدور 
حکم قصاص 
اکبر و حبس 
برای دو زن 

جوان به عنوان 
معاونت در قتل، 

بالمانع بود

و سفت نیست که جمجمه را بش��کافد، داخل مغز فرو رود و 
مغز را هم له کند.«

لغو جلسه
به نظرم یک جای ماجرا اشکال داشت و اقرار متهمان صحیح 
نبود، برای همین، آخرین جلس��ه دفاع را لغو کردم، خانواده 
مقتول زمانی که از این موضوع با خبر ش��دند شروع به داد و 
بیداد کردند و گفتند: »ما بعد از چهار سال منتظر قصاص قاتل 
عزیزمان بودیم، حاال شما تازه از راه رسیده روی پرونده نقص 

می گیرید و جلسه را لغو می کنید.«
به آنها توضیح دادم که براساس قانون، چنانچه متهم به جنایت 
اعتراف کرد با انجام تحقیقات باید صحت این اعترافات ثابت 
شود و اقرار متهم با واقعیت جور در بیاید، اگر شما می خواهید 
قاتل قصاص شود بهتر است اجازه دهید من تحقیقاتم را بطور 

کامل انجام دهم تا سر بی گناهی باالی دار نرود.
از طرفی متهمان هم وقتی وارد شعبه دادگاه شدند ادعا کردند 
که در زمان دس��تگیری به خاطر ش��رایط خماری به جنایت 
اعتراف کرده اند تا زودتر به زندان فرستاده شوند، برای همین، 
مجددا پرونده قطور را ش��روع به خواندن کردم، در برگه اول، 
همسر قربانی اعالم شکایت کرده بود و در بازجویی ها نوشته 
بود: »همسرم روز حادثه سوار بر موتورسیکلت به همراه فردی 

به اسم مهدی از خانه خارج شد و دیگر برنگشت.«

سرنخ عجیب
در برگه های بعدی پرونده نوش��ته شده بود که جسد در کنار 
نهر آب خارج از ش��هر پیدا ش��ده بود اما در تمام پرونده هیچ 
اشاره ای به مهدی نش��ده بود. فقط در همان برگه های اولیه 
نوشته شده بود که مهدی فروشنده موادمخدر است اما هیچ رد 
و سرنخی از او در پرونده موجود نبود و اینطور که از پرونده به 
نظر می رسید با دستگیری دو خواهر و مرد میانسال، ماموران 
تحقیقاتشان را روی آن سه نفر متمرکز کرده بودند و خود به 
خود، مهدی از مسیر تحقیقات حذف شده بود و با اعتراف آن 

سه نفر به قتل، دیگر کسی سراغ مهدی نرفته بود.
از طرفی، در صفحه دوم پرونده، همسر مقتول در اظهاراتش 
نوشته بود که کاظم سوار بر موتورسیکلت از خانه خارج شده 
اما هیچ اثری از موتورسیکلت پیدا نشده بود. هیچ جای پرونده 
به موتور اشاره نشده بود و همه اینها مشکوک به نظر می رسید. 
افسر پرونده را خواس��تم و از او در مورد موتورسیکلت مقتول 
پرسیدم. افسر پرونده که بعد از چهار سال فکر نمی کرد چنین 
سئوالی از او پرسیده ش��ود گفت: »راستش را بخواهید دقیقا 
نمی دان��م اما گمان می کنم که موتور دس��ت خانواده مقتول 

باشد.«
خانواده مقتول را به ش��عبه اظهار کردم، ای��ن دومین بار بود 
که آنها را می دیدم. این بار برخوردشان بهتر از دفعه قبل بود 
اما همچنان مرا مقصر می دانس��تند، به آنها حق می دادم اما 
نمی توانستم نقصی را که در پرونده دیده بودم نادیده بگیرم. 

باید مشخص می شد که قاتل اصلی چه کسی است؟
از همس��ر کاظم در رابطه با موتورسیکلت شوهرش پرسیدم 
و گفتم موتور همسرتان کجاس��ت؟ تا آنجا که من در پرونده 
خوانده ام روز حادثه ش��وهرتان سوار بر موتورسیکلت از خانه 
خارج شده است. ظاهرا موتور نزد شماست و شما هم گزارشی 

در رابطه با پیدا شدن آن نداده اید.
زن میانس��ال نگاهی به من انداخ��ت و درحالی که تعجب را 
می ش��د از چش��مانش خواند گفت: »آقای قاضی من موتور 
شوهرم را آخرین بار همان روزی دیدم که کاظم سوارش شد 
و دیگر خبری از آن ندارم. ما فکر می کردیم که موتور دراداره 
آگاهی باش��د یا متهمان پرونده آن را فروخت��ه و خرج مواد 
کرده باش��ند. برای همین پیگیر ماجرا نبودیم و اصال موتور 

در اختیار ما نیست.«

جنایتکار فراری
باید سرنوشت موتورسیکلت معلوم می ش��د، دستور دادم تا 
بالفاصله شماره پالک موتور استعالم شود. ساعاتی بعد جواب 

استعالم آمد، موتورسیکلت سه روز بعد از جنایت در شهرستان 
زابل کشف شده بود، بی شک س��رنخ ما در زابل بود. از طرفی 
ما یک مظنون داش��تیم به نام مهدی که فقط یک بار از او در 
پرونده یاد شده بود. مهمتر از همه اینکه، این مرد اهل زابل بود 
و از طرفی موتور مقتول نیز در زابل پیدا شده بود. برای همین 
شکم به ماجرا بیشتر شد و با نیابت قضائی به همراه ماموران 

اداره آگاهی، راهی زابل شده و تحقیقات در آنجا ادامه یافت.
رد کسی که موتورسیکلت مقتول را در اختیار داشت، زدیم، 

مشخصات او در پرونده کشف موتور موجود بود.
با دستگیری جوان راکب، مشخص شد که او موتور را از مردی 
به نام مهدی گرفته اس��ت. بالفاصله دستور بازداشت مهدی 
صادر ش��د. قاتلی که هیچ رد پایی در پرونده قطور چند صد 
صفحه ای نداشت تنها با یک رد کمرنگ در صفحه ای از پرونده، 

شناسایی و دستگیر شد.

اعتراف به جنایت
مهدی پس از بازداش��ت، برای تحقیق و بازجویی به ش��عبه 
انتقال داده ش��د، مرد جوان که هرگز فکرش را هم نمی کرد 
بعد از چهار سال بدون هیچ رد و سرنخی بازداشت شود روی 
صندلی در مقابلم نشست. برگه بازجویی را جلویش گذاشتم 
و گفتم: »بهتر اس��ت از جنایت بگویی و اینکه چرا کاظم را به 

قتل رسانده ای؟«
مرد جوان که لباس محلی به تن داشت نگاهی به من انداخت، 
او  هاج و واج بود و نمی دانس��ت چه کاری باید انجام دهد. بعد 
از لحظاتی شروع به صحبت کرد و گفت: »فکر می کردم بعد 
از این همه مدت فراموش شده باش��د! گفتم ردی از من پیدا 
نکرده اند و من هم رفت��م دنبال زندگی ام ت��ا اینکه ماموران 
چند روز قبل آمدند س��راغم. درباره دلیل دستگیری ام فکرم 
به هر چیزی رسید به جز پرونده قتلی که چهار سال قبل آن 
را مرتکب ش��ده بودم. فکر می کردم به خاطر قاچاق است که 

آمده اند سراغم.«
مهدی ادامه داد: »چهار س��ال قبل مثل االن در کار خرید و 
فروش موادمخدر بودم و مدتی برای کارم به پاکدشت رفتم. در 
آنجا هم مثل همه جا مشتری پیدا کردم و یکی از مشتری هایم 
کاظم )مقتول( بود. روز حادثه به سراغ کاظم رفتم تا به او مواد 
بدهم. کاظم با دیدن من، موتورسیکلتش را برداشت و از خانه 
خارج ش��د. با هم به منطقه خلوتی رفتیم و همین که مواد را 
به او دادم، کاظم یک دسته اسکناس از جیبش درآورد تا پول 
مواد را بدهد. پول ها برای یک لحظه آن قدر وسوسه برانگیز بود 

که تصمیم گرفتم او را از بین ببرم و به پول هایش برسم.«
متهم جوان گف��ت: »با چکش کوچکی که  همراه داش��تم از 
پش��ت به س��ر کاظم کوبیدم، هر چه   همراه داشت را سرقت 
کردم و بعد از آن، جسد را روی زین موتور انداختم و به خارج 
از ش��هر برده و در کنار نهر آبی رها کردم، خودم هم بالفاصله 
به ترمینال رفتم، موتور را با اتوبوس به زابل بردم و به یکی از 

دوستانم فروختم.«
با اعتراف متهم جوان به قتل، او به بازس��ازی صحنه جنایت 
پرداخت و با قرار بازداش��ت موقت به زندان منتقل ش��د، سه 
متهم دیگر پرونده هم بعد از چهار سال از زندان آزاد شدند و 
چند روز بعد از آزادیشان برایم یک پالکارد آوردند که از من 
تش��کر کرده بودند. آنها انس��ان های فقیری بودند ولی برای 
قدردانی از من یک پالکارد خریده بودند. پالکاردی که یکی 

از بهترین هدایایی بود که در عمرم گرفتم.
پس از چهار سال، قاتل اصلی پرونده ای که سه متهم داشت و 

متهمان آن به قتل اعتراف کرده بودند، دستگیر شد. 
اگر خواس��ت خدا نبود م��ن با توجه ب��ه اق��رار متهمان که 
محکم ترین دلیل در پرونده است آخرین دفاع را می گرفتم و 
متهم بی گناه  پای چوبه دار می رفت. اما جرقه ای که با خواندن 
نظریه پزش��کی قانونی در ذهنم زده شد و رد پای محوی که 
در صفحه دوم پرونده بود باعث ش��د ی��ک معجزه رخ دهد و 
اینجاس��ت که می گویند سر بی گناه پای دار می رود اما باالی 
دار نمی رود. واقعا تنها یک معجزه است که با یک سرنخ بسیار 
ساده، س��ه متهم بعد از چهار سال آزاد می شوند و قاتل اصلی 

به قصاص می رسد.

نمی رودنمی رودنمی رود


