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تعالیبسمه   

 

 :۳۲ده/ آیه ئ ْسوره مبارکه ما -قرآن الکریم

َُّه َمْن قَتََل نَْفًسا ِبَغْْيِ نَْفٍس َأْو فََساٍد ِِف إْْلَْرِض فََكَ من إئِيَل َأن ْْسَ
ِ
ِِلَ َكَتبْنَا عَََلٰ بَِِن إ يًعا أَْجِل َذَٰ ََّما قَتََل إلنَّاَس ََجِ ن

ََّما َأْحيَا إلنَّاَس  ِِلَ ِِف إْْلَْرِض  َوَمْن َأْحيَاَها فََكَن نَّ َكثًِْيإ ِمْْنُْم بَْعَد َذَٰ
ِ
ِّنَاِت ُُثَّ إ يًعا ۚ َولََقْد َجاَءْْتُْم ُرُسلُنَا ِِبلَْبِي ََجِ

 لَُمْْسِفُونَ 

هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد،  :به همین جهت، بر بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که

انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم  چنان است که گویی همه

را زنده کرده است. و رسوالن ما، دالیل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها، پس از آن در روی زمین، 

 .تعدّی و اسراف کردند

 

 ریاست محترم دیوان عالی کشور

  "با سالم 

دادنامه شماره نسبت به فرزند اسداله محمدرضا ثالث  به وکالت از آقای اینجانب زینب طاهریاحتراما:

در شعبه نهم   9۶09970225۶004۶3دادنامه شماره  ،دیوان عالی کشور39صادره ار شعبه 9709970925400098

با توجه به اینکه  دادنامه  اصداری منطبق سه بار قصاص نفس مبنی بر محکومیت  موکل به دادگاه کیفری استان تهران و 

طرفی و استقالل کامل به مراجع قضائی باید با بی -3،نمی باشد)ماده  4و  3بر اصول تقنینی آیین دادرسی کیفری مواد 

اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث 

 .د اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنندایجا

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87#32
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87#32
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87#32
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87#32
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87#32
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اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون  -4ماده 

ای اعمال شود که  و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه

 (.به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند

به جهات و دالیل ذیل همان قانون 47۶ناظر برماده  کیفری دادرسی آیین قانون  474بدین وسیله در اجرای بند چ، ماده 

 : الذکر

 474با بند چ ماده منطبق دلیل ومستند متقن در پرونده مبنی بر قتل توسط موکل موجود نیست ،درخواست اعاده  -1

  می باشد قانون ایین دادرسی کیفری

 قانون آیین دارسی کیفری  474دالیل جدید موضوع بند چ ماده  -2

تحقیقات ناقص ، عدم توجه به شهادت شهود، عدم وجود تحقیقات محلی و میدانی ، ، ممانعت از تماس متهم  با وکیل  -3

 )عدم توجه به شواهد تیر خوردن راننده اتوبوس(در دادگاه علنی ،  "انکار صریح متهم"از همه مهمتر ، 

 بدوا دستور توقف اجرای حکم ،رسیدگی به موضوع و تجویز اعاده دادرسی مورد استدعاست

  

 به بیان موکل  شرح ماوقع

در روزحادثه درهنگام تجمع روبروی کالنتری » احتراما اینجانب محمدرضا ثالث فرزند اسداله به استحضار میرساند : 

دقیقه  به دلیل حمله ماموران نیروی انتظامی به جمعیت و ضرب و شتم شدید 14:30پاسداران در حدود ساعت 102

د ناحیه مختلف میشوم و تحت محاصره و بازداشت معترضان من به شدت از ناحیه سر دچار شکستگی جمجمه از چن

ماموران نیروی انتظامی قرار میگیرم. و در حضور تعداد زیادی شاهد در حال ضرب و شتم مرا به سمت کالنتری برده و 

بازداشت مینمایند. که شاهدان زیادی دال بر اینکه من بازداشت شدم دارم که حاضر به شهادت در دادگاه هستند.)در 

نقطه از جمجمه ام بر اثر ضربات باتوم دچار شکستگی و آسیب  17هنگام براثر ضربات شدید و ضرب و شتم، حدود این 

شدید منجر به بیهوشی شده است که در نتیجه این ضربات هم اکنون بینایی خود را تقریبا از دست داده ام! همچنین 

کنده میشود.( من بر اثر این ضربات بیهوش شدم و به  استخوان بینی ام دچار شکستگی شده و دندان ام نیز شکسته و

مبوالنس برای گویند من فوت کرده ام و درخواست آهمان حال رها شدم، بعد ساعاتی صدای ماموران را شنیدم که می

نتقل اعزام به سردخانه کردند. در این زمان سرم را تکان دادم تا متوجه شدند زنده ام. و ساعاتی بعد که به بیمارستان م

هوش آمدم  به من گفتند: توچند نفر را کشته ای! در حالی که من چیزی یادم نمی آمد! من در زمان ه شده بودم و ب

هوش و در بازداشت بوده ام و اصال راننده  دقیقه بوده است بی 30و  18حادثه که طبق اظهار دادستان حدود ساعت 

 ندارد نبودم. و چون راننده نبوده ام هیچ فیلم و شاهدی هم وجود  ی که مدعی شدند به سمت مردم حمله ور شد ،اتوبوس

 از اتوبوس پایین آورده شده ام! یا اشخاص دیگر  توسط ماموران حتی کسی شهادت نداده 
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اصال من راننده نبوده ام!  پس هیچ فیلمی هم از لحظه دستگیری ام موجود نیست و برای همین هیچکدام از ماموران  

دند شهادت دهند مرا از اتوبوس پایین آورده اند و یا شهادت دهند که مرا دیده باشند که من راننده بوده ناجا حاضر نش

 باشم!

اما بعدا در آگاهی آنقدر مرا زدند که به مرگ خودم راضی شدم. تا سرحد مرگ مرا میزدند و تهدید به بازداشت آقای  

بودم. حتی در جلسه دادگاه که گفتم چیزی یادم نمی آید و خالف دکتر نورعلی تابنده کردند که مجبور شدم بگویم من 

خواسته آنها در دادگاه گفتم، وقتی اینکار را کردم بعد دادگاه زیر ضربات کتک انگشت دستم را شکستند! لذا مجبور شدم 

ران آگاهی ساخته بودند در جلسه دوم دادگاه که فردایش برگزار شد به دروغ بگویم من راننده بودم! و داستانی را که مامو

 « و از من خواستند بگویم را گفتم...

هیچ تحقیقات محلی نشده و حتی من را به جلسه بازسازی صحنه جرم نبردند و بازسازی صحنه جرم را بدون حضور  

ان منتقل من و کیلم در حیات آگاهی انجام داده اند! من  پس از ساعاتی که بیهوش در کالنتری بازداشت بودم به بیمارست

شدم و با تالش پرسنل بیمارستان در حدود نیمه شب در حالت مدهوش چشم هایم را باز کردم و دیدم که فردی )که 

در پرونده ادعا شده بازپرس کشیک دادسرا بوده است( باالی سرمن است ، این آقا بدون معرفی خود! که بازپرس است و 

وز باالی داروهای آرامبخش و مسکن قرار داشتم، از من بازپرسی در آن شرایط که من درحالت مدهوش تحت تاثیر د

کرد و هیچ جلسه بازپرسی برایم برگزار نشد. آن آقا که بعدا در دادگاه گفته شده بازپرس کشیک دادسرا بوده به من که 

یر گرفته ای! من نفر را کشته ای و با اتوبوس ز 3حالت طبیعی نداشتم و از همه جا بی خبر بودم  اظهار داشت که تو 

پاسخ دادم: )من چیزی یادم نمی آید اما اگر شما میگویید کشته ام حتما کشته شده اند!( و در این حالت بی اختیاری و 

عدم هوشیاری کافی، ایشان خودش مطالبی را در یک برگه سفید بدون سربرگ نوشته و گفت اینجا را امضا و اثر انگشت 

و انگشت زدم! زیر برگه هم  اسم بازپرس یا عنوان اورا ننوشته بود و اصال نگفتند که  بزن! منم نخواندم چه متنی است

 میتوانم وکیل داشته باشم یا سکوت کنم ! 

بگویم مرا اعدام کنید چون از ماموران می گاهی مجبور شدم در دادگاه علت ضرب و شتم و تهدید ماموران آ همچنین به

که دیده باشد من راننده بوده یا هیچ شاهدی  ست که من را نشان دهد راننده بودهدر حالیکه نه فیلمی موجود ا ترسیدم،

! هیچ فیلمی از لحظه دستگیری ام هم نیست. و این اظهارات من مقرون به واقعیت است و اصوال باید ثابت شود که ام

 من مجرم هستم یا خیر! 

زام به پزشکی قانونی برای معاینه و تعیین علت و زمان دقیق شکنجه ها و ضرب و شتم تقاضای اعبارها از داخل زندان 

 هم اکنون بینایی وشنوایی خود را از دست دادم .ها و آسیب های وارده به خود را دارم 

 واما مستندات حقوقی مبنی بر بی گناهی موکل 
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از نخستین ساعات بازداشت امکان دسترسی به وکیل تعیینی را نداشته و در سلول انفرادی نگهداری  محمدرضا ثالثمتهم 

نماینده به دالیل نامعلومی  استان تهران از شعبه نهم کیفریبرای وکیل تعیینی میشده و علیرغم اخذ دستور مالقات 

 فراوان وکالی و با تالش  فرجام خواهی متهمرد دادستان از انجام مالقات با وکیل جلوگیری بعمل می آورده است.پس از 

مالقات که در زندان رجایی شهر انجام شد. محمدرضا ثالث که در نخستین جلسه  نامبرده موفق به مالقات با وی شدند. 

پاسداران 102روزحادثه درهنگام تجمع روبروی کالنتری » ... ود اظهار داشت: همچنان در سلول انفرادی نگهداری میش

به  مندقیقه  به دلیل حمله ماموران نیروی انتظامی به جمعیت و ضرب و شتم شدید معترضان  14:30در حدود ساعت 

قرار یروی انتظامی و تحت محاصره و بازداشت ماموران ن میشومشدت از ناحیه سر دچار شکستگی جمجعه از چند ناحیه 

که در این )برده و بازداشت مینمایند.به سمت کالنتری  مراحال ضرب و شتم حضور تعداد زیادی شاهد در در میگیرم. و 

نقطه از جمجمه متهم بر اثر ضربات باتوم دچار شکستگی و آسیب  17حدود  ،هنگام براثر ضربات شدید و ضرب و شتم

وی شدید منجر به بیهوشی شده است که در نتیجه این ضربات بینایی خود را تقریبا از دست داده است! همچنین بینی 

همان حال رها و به  شدمبر اثر این ضربات بیهوش من  (دچار شکستگی شده و دندان وی نیز شکسته و کنده میشود.

شدم، بعد ساعاتی صدای ماموران را شنیدم که میگویند من فوت کرده ام و درخواست امبوالنس برای اعزام به سردخانه 

شده بیمارستان شهدای ناجا منتقل  که بهو ساعاتی بعد  کردند. در این زمان سرم را تکان دادم تا متوجه شدند زنده ام.

در حالی که من چیزی یادم نمی آمد! من در زمان حادثه که : توچند نفر را کشته ای! گفتندبه من  بودم و بهوش آمدم 

 بوده ام و اصال راننده اتوبوس نبودم.و در بازداشت دقیقه بوده است بیهوش  30و  18طبق اظهار دادستان حدود ساعت 

اشد من راننده بوده ام یا توسط ماموران و چون راننده نبوده ام هیچ فیلم و شاهدی هم نباید وجود داشته باشد که دیده ب

از اتوبوس پایین آورده شده ام! اصال من راننده نبوده ام پس هیچ فیلمی هم از لحظه دستگیری ام موجود نیست و برای 

همین هیچکدام از ماموران ناجا حاضر نشدند شهادت دهند مرا از اتوبوس پایین اورده اند و یا شهادت دهند که مرا دیده 

 که به مرگ خودم راضی شدم. تا سرحد مرگ مرا میزدند اما بعدا در آگاهی آنقدر مرا زدند شند که من راننده بوده باشم!با

و تهدید به بازداشت آقای دکتر نورعلی تابنده کردند که مجبور شدم بگویم من بودم. حتی در جلسه دادگاه که گفتم 

 ستم را شکستند!بعد دادگاه انگشتان دگاه گفتم، وقتی اینکار را کردم الف خواسته آنها در دادی آید و خمچیزی یادم ن

لذا مجبور شدم در جلسه دوم دادگاه که فردایش برگزار شد به دروغ بگویم من راننده بودم و داستانی را که ماموران 

 « ...آگاهی ساخته بودند و از من خواستند آن را بگویم را گفتم

که بیهوش در کالنتری پس از ساعاتی  طبق تحقیقات بعمل آمده، شواهد و اظهارات جدید متهم، محمدرضا ثالث 

در حدود نیمه شب در حالت مدهوش چشم بازداشت بود به بیمارستان منتقل میشود و با تالش پرسنل بیمارستان 

، باالی سر اوست  (بوده است رس کشیک دادسرابازپرونده ادعا شده فردی )که در پهایش را باز میکند و میبیند که 

حالت مدهوش تحت تاثیر دوز باالی داروهای آرامبخش و مسکن درو در این شرایط که او  !بازپرس بدون معرفی خود

هیچ بازپرسی دیگری را این متهم نگذرانده است.  !!میدهدانجام  رااز متهم  موجود در پرونده تنها بازپرسی ،قرارداشته

نفر را کشته ای و با اتوبوس زیر  3متهم که حالت طبیعی نداشته و از همه جا بی خبر بوده  اظهار داشته که تو وی به 
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 (من چیزی یادم نمی آید اما اگر شما میگویید کشته ام حتما کشته شده اند!) :گرفته ای! محمدرضا ثالث پاسخ میدهد

بدون حضور وکیل و با  ، رس با طرح سواالت هدفمند و القاییبازپ، و عدم هوشیاری کافیو در این حالت بی اختیاری 

از متهم پاسخ های پراکنده بله و خیر میگیرد و خودش صورتجلسه بازپرسی را آیین دادرسی کیفری قانون نقض آشکار 

 !مینویسددر یک برگه سفید بدون فرم چاپی بازپرسی و بدون ذکر نام و عنوان بازپرس و تاریخ و ساعت بازپرسی همانجا 

دارد در آن حالت به اعتماد  سواد سواد کم در حدخواندن و نوشتنمتهم که  !و به متهم میدهد که امضا و اثر انگشت بزند

آنکه فردی که باالی سر اوست قصد سوء ندارد و از آنجا که حقوق اش به وی تفهیم نشده است که میتواند وکیل داشته 

 آن فرد را اثر انگشت میزند! باشد یا سکوت اختیار کند نوشته های

متهم تقاضای اعزام به پزشکی قانونی برای معاینه و تعیین علت و زمان دقیق شکنجه ها و ضرب و شتم ها و آسیب های 

از آنجاپیکه مجبور به اقرار شده است. ، وارده به خود را دارد تا از این طریق ثابت کند تحت شکنجه فیزیکی، تهدید و فشار

مقرون به واقعیت باشد و اظهارات جدید متهم با توجه به اینکه هیچ شاهدی ندیده که او پشت فرمان و راننده  اقرار باید

اتوبوس باشد! هیچ فیلمی از او که نشان دهد وی در پشت فرمان و راننده بوده است موجود نیست! هیچ شاهدی از 

کرده اند حاضر به شهادت نشده اند که او را از اتوبوس  ماموران نیروی انتظامی که ادعا شده متهم را از اتوبوس خارج

شاهد ماجرا نیز نگفته اند که متهم محمدرضا ثالث راننده بوده است! و همچنین با توجه  3خارج کرده اند و هیچکدام از 

ر طزی را به خادر اخرین دادگاه کلیه اتهامات را رد کرده و اظهار داشته اصال چیو  به اینکه طبق اظهارات اخیر متهم 

ندارد و  بر اثر شکنجه و زور و فشار مجبور به اعتراف شده است، همچنین مستندا به شکستگی های متعدد جمجمه که 

منجر به از دست رفتن بینایی و بیهوشی نامبرده شده و آثارشکنجه و شکستگی های متعدد استخوانهای بینی، دنده ها 

یزیکی دارد! تنها دلیل و مستند صدور حکم اقرار های ضد و نقیض خود ثالث متهم که نشان از ضرب و شتم و شکنجه ف

با توجه به اینکه در بوده است! که طبق خواسته و دیکته های ماموران آگاهی تهران اظهار داشته و خالف واقع میباشدو 

، مستندا به اصل  رای نموده اقدام به صدوردادگاه  صرفا بر طبق اقاریر متهم )محمدرضا ثالث( کهمتن دادنامه صادره 

و  18/2/1381و قانون منع شکنجه مصوب  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوّب  1۶9مادّة قانون اساسی و  38

ار و عدم همچنین با توجه به تناقضات واضح موجود در بازپرسی و اقاریر که کامال گویای شرایط روحی و روانی ناپاید

رسی موجود در پرونده که نیمه شب در بیمارستان  پهمچنین مدهوش بودن متهم در تنها باز واختیار و آزادی متهم بوده 

 ، باطل و فاقد ارزش و اعتبار است .  از حیث انتفاع و اعتبارخارج این اقاریر میباشد

ی بر اینکه در که گواه و مستند بر مقرون به واقعیت بودن اظهارات جدید متهم مبن دیگر دالیل لزوم نقض دادنامه صادره

مامورین ناجا بازداشت شده و مورد ضرب و شتم منجر به بیهوشی و شکستگی جمجمه قرار میگیرد توسط  14:30ساعت 

ده باشد )که نبود هیچ شاهد و و اصال در ساعت وقوع جرم بیهوش و در بازداشت بوده است و نمی توانسته اصال رانن

 واهی بر حقانیت اظهارات و بیگناهی آقای ثالث است( به شرح زیر است:می دال بر اینکه وی راننده بوده نیز گفیل
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ت نگردیده تعیینی( رعای-آن، موضوع معرفی و حضور وکیل )تسخیری 2قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره  190ماده 

یری( بدون )الیحه وکیل تسخپرونده 173و اصال هیچ مالقاتی بین وکیل تسخیری و متهم وجود نداشته و برگ شماره 

تقدیم کرده که  تاریخ و شماره و بدون وکالت نامه ! بوده است. وکیل تسخیری مجددا نامه بدون تاریخی را به دادگاه

حقیقات بازپرس تتاریخ مراحل دادسرا و  حالی که در آنمیباشد!!! در  19/12/9۶مورخ  1212/9۶تاریخ و شماره ثبت آن 

 خاتمه یافته است!2/12/9۶ر تاریخ با صدور کیفرخواست د

تخت بیمارستان  نظر به اینکه تحقیقات بازپرس کشیک در خارج از دادسرا و در بیمارستان و درحالی بوده که متهم روی

داروهای مسکن  تحت درمان بوده و فیلم پخش شده از وی در رسانه ها نیز نشان دهنده مدهوش بودن ناشی از دوز باالی

فی نکرده، ده )سرو صورت زخمی و باندپیچی شده و تحت درمان بوده( و همچنین بازپرس خودش را معرو آرام بخش بو

زپرس بدون حتی در فرم مخصوص بازپرسی اظهارات را ثبت نکرده و اسمی و امضا نکرده که متهم بفهمد او کیست! با

دش طی ل صورت گرفته و بازپرس خوحضور وکیل متهم و تفهیم حقوق قانونی خود مبنی بر حق سکوت یا داشتن وکی

خیر نموده که  سواالتی القایی و هدفمند در شرایط روحی و روانی و مدهوش بودن متهم اقدام به اخذ پاسخ های بله و

در ساعات اولیه پس  و فاقد وجاهت قانونی است. نظر به اینکه به موجب اوراق پرونده ابتدا و یکبار بازپرس در بیمارستان

تحقیقی بعمل  س از آن هیچو از وی تحقیقات بعمل می آید و پ ازجویی نموده و سپس به اداره آگاهی اعزامب از حادثه

تمه یافته است و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تحقیقات دادسرا خا نیامده و جلسه بازپرسی نداشته است

 و اینگونه تحقیقات ضعیف و ناقض است. 

ر محل واقعی ی صحنه جرم بدون حضور متهم و وکیل او و در محل آگاهی تهران انجام شده )نه دنظر به اینکه بازساز

سد یا درج وقوع جرم( و این فرصت وجود نداشته که وکیل نکات و سواالت کلیدی خود در بازسازی صحنه جرم را بپر

 در پرونده نماید.

 

 یآئین دادرسی کیفر 45عدم انتساب آلت بزه  به آقای محمد یاور ثالث نقض مادۀ  (1

محسوب می گردد. در  هاست در اینجا آلت بز بدون شک اتوبوسی که مرتکب فعل مجرمانۀ حمله به عابران شده

ایران 474۶7کیفر خواست دادستان تهران ، شمارة شهربانی اتوبوسی که این فعل مجرمانه را مرتکب شده است  

اتوبوس دیوانه در مطبوعات منتشر شده تطبیق دارد . از که از 1اعالم شده است . این شماره باعکسی  ۶8

وشنی می توان دریافت که اتوبوس دیوانه یک اتوبوس ه رعکسهای منتشر شده از اتوبوس دیوانه در مطبوعات ب

مرسدس بنز مونتاژ ایران یا همان ایران خودرو بوده است که ظاهرا بعنوان سرویس ایاب و ذهاب ابواب جمعی 

ی و انتظامی مابین تهران و کرج مورد استفاده قرار می گرفته است . حال آنکه اتوبوسی که آقای نیروهای نظام
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محمد یاور ثالث با آن رانندگی می کرده است یک اتوبوس اسکانیا مونتاژ ایران یا همان شهاب است صندلی 

فر خواست نه تنها نتوانسته انتساب های آن را برداشته و از آن بعنوان جای بیتوتۀ شبانه استفاده می کردند.لذا کی

ثالث اثبات نماید بلکه با اعالم رسمی شمارة شهربانی  بطورغیر مستقیم موجب برائت آقای  ی آلت قتاله به آقا

آئین  45مادة  "ب"از این بابت در تناقض با مفاد بند حکم صادره  محمد یاور ثالث از بزه انتسابی شده است .

بالفاصله پس از وقوع جرم، "ر خصوص انتساب آلت بزه به متهم تصریح می کند دادرسی کیفری است که  د

عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز 

 "گردد.

 : برداری اثر انگشت از آلت قتاله ثالث ، فقدان نمونه ی محمدرضاعدم انتساب آلت بزه به آقا (2

 آیین دادرسی کیفری   123نقض ماده 
هیچگونه مدرک  عینی و هیچ دلیل علمی محکمه پسندی از سوی دادستان مبنی بر وجود کوچکترین ارتباطی 

کان عکسبرداری از اتوبوس آقای ثالث و اتوبوس دیوانه ارائه نشده است . سوال اینجاست که اگر دادستان ام میان

 3دیوانه  را داشته چرا برابر آیین نامۀ حدود اختیارات ، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنۀ جرم ابالغی مورخ 

نسبت به نمونه برداری عینی از صحنه جرم اقدام نشده است و به چه دلیل از فرمان ، دنده و سویچ  139۶مهرماه 

 ته هویت راننده را اثبات کند نمونه اثر انگشت برداشته نشده است ؟؟؟و سایرقطعاتی که بنحوی می توانس

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلییا معاینه محل ضرورت "بیان می کند که:  123ماده 

 ."کنداقدام به تحقیقات محلییا معاینه محل مییابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس

آیین نامۀ حدود اختیارات ، شرح وظایف و چگونگی بررسی  13و  10،  ۶،  4توجه به مدلول مواد همچنین 

مشخص می شود که  از تمامی  تشریفات الزامی در این آیین نامه در  139۶مهرماه  3صحنۀ جرم ابالغی مورخ 

انکه نمونه برداری از خصوص نحوة بررسی صحنۀ جرم تنها به انتشار دو فقره عکس اتوبوس اکتفاء شده حال 

صحنه جرم بطور اعم و یافتن اثر انگشت بطور اخص از بدیهی ترین و ابتدایی ترین مراحل کشف و اثبات جرم 

 محسوب می گردد.

در حقیقت می توان اظهار داشت جستجو برای یافتن نمونه های عینی در صحنۀ وقوع جرم از قیبل اثرانگشت 

ن روند تحقیقات و دور شدن از ذهن گرایی و پیش داوری می باشد که و نمونه های زیستی موجب عینی شد

 البته در این مورد احتماالً از این بدیهی ترین مرحلۀ جرم یابی عامدانه غفلت شده است.  
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 عدم توجه به شواهد : تیر خوردن راننده اتوبوس (3

درثانیه سی و پنجم ویدئوی دوم مشاهده می شود که اتوبوس دیوانه مورد آتشباری یک فقره اسلحه شاتگان که 

اسلحۀ سازمانی نیروی انتظامی است قرار می گیرد. شلیک به  اتوبوس توسط عوامل انتظامی در پی فاجعه ای 

سازمانی نیروی انتظامی می باشد. ظاهرا  که اتوبوس دیوانه مسبب آن بود کامالَ موجه بوده و در راستای وظایف

همین شلیک نیز موجب توقف اتوبوس دیوانه شده است . در عکسهای منتشر شده از اتوبوس دیوانه نیز آثار 

گلوله بر سمت راست بدنۀ اتوبوس قابل مشاهده است . نظر به اینکه در اتوبوس دیوانه که ظاهراً قصد فرار از 

عوامل نیروی انتظامی از حرکت باز می ایستد بنابراین باید رانندة آن می بایست  صحنه را داشته پس از شلیک

قطعاً مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشد که یا منجر به مرگ راننده شده است و یا حداقل بیهوشی وی که در 

 هر شکل به توقف اتوبوس منجر شده است .

ر و غیر قابل اغماض بکلی نادیده گرفته شده است. نتیجه جای بسی شگفتی است که این واقعیت غیر قابل انکا

آنکه اگر آقای محمد یاور ثالث رانندة اتوبوس فوق الذکر می بود می بایست یا کشته شده باشد و یا در اثر اصابت 

گلوله مجروح شده باشد حال آنکه هیچگونه آثار جراحت ناشی از اصابت گلوله بر سر و بدن آقای محمد یاور 

 قابل مشاهد نیست . ثالث

با توجه به این واقعیت آقای محمد یاور ثالث نمی توانسته راننده اتوبوسی باشد که عمل مجرمانه را مرتکب شده 

 است.

 

 آئین دادرسی کیفری 6و  5عدم تفهیم اتهام : نقض مواد  (4

ادلًۀ اتهام  متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و"ماده  پنجم آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که:

 ."مند شودانتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره

خوبی نشان می دهد که وی از تمامی وقایع اتفاق افتاده با ه اظهارات آقای محمد یاور ثالث در دادگاه ب

کرده باعث ایجاد تصادف  خبر نیست و تصور می کند که چون در حالت نیمه بیهوشی رانندگی می

منجر به فوت شده است . بعالوه وی از حق انتخاب وکیل نیز در طول مراحل تشکیل پرونده کامال 
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محروم بوده و حتی وکیل تعیین شده از سوی دادگاه نیز دسترسی بموقع به پروندة آقای ثالث را نداشته 

عالم کرده است. این استدالل وکیل هم دائر و این را خود وکیل در جلسه آخر دادگاه هم رسما و علناً ا

نگام رانندگی موضوعیت ندارد ه براینکه قصاص در موارد قتل شبه عمد یا غیر عمد ناشی از تصادف به

دهندة این است که وکیل به پروندة آقای ثالث دسترسی نداشته است و دفاعیۀ تسلیمی خود را  نشان

 براساس ظن و گمان تنظیم کرده است .

هم آقای ثالث و هم وکیل تسخیری از محتوی پروندة خودشان بی خبر بودند .  لذا   

آیین دادرسی کیفری در جریان این  5بر این اساس  به ضرس قاطع می توان مطمئن بود که ماده 

 دادرسی  حداقل از دو بابت نقض شده است 

 یک از بابت عدم آگاهی  به موقع متهم از ادًلۀ بزه انتسابی  

بابت عدم دسترسی بموقع به حق تعیین وکیل مورد نظر دوم از  

عالوه بر این از بابت عدم تامین سازو کار مناسب برای آقای ثالث در مراحل مختلف تشکیل پرونده 

دیده، شاهد و متهم، بزه"برای دفاع از خود ، مادة ششم آیین دادرسی کیفری که تصریح می کند : 

خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این  ربط باید از حقوقسایر افراد ذی

  "حقوق فراهم شود.

 آیین دادرسی کیفری   123نقص در تحقیقات : نقض ماده  (5

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلییا معاینه محل ضرورت "بیان می کند که:  123ماده 

 ."کندیا معاینه محل می اقدام به تحقیقات محلیدرخواست نمایند، بازپرسیابد و یا متهم یا شاکی 

دادستان می بایست پس از توزیع ویدئوی دوم  و سپس ویدئوی سوم در خصوص عمل مجرمانۀ اتوبوس دیوانه 

هرحال در فضای مجازی و تفاوت زمانی این دو ویدئو با ویدئوی اول ، دستور تحقیقات میدانی را صادر می کرد و ب

هریک  مرحله ای از مراحل وقوع عمل مجرمانۀ موضوع دادخواست -صحت یا بطالن هریک  از سه ویدئو را که 

 به اثبات می رساند.-را نمایش می دهند 
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 آیین دادرسی کیفری 4نقض ماده  (6

ه که این خود در بخشی از کیفر خواست دارا بودن گواهینامۀ رانندگی پایه یکم بعنوان ادًلۀ بزه انتسابی ذکر شد

می باشد که مصرًحًاً بیان می کند  1392در تناقض آشکار با مفاد مادة چهارم آیین دادرسی کیفری مصوب سال 

همراه داشتن گواهینامۀ پایه یکم موجب انتساب بزه نمی شود گرچه که راندن اتوبوس  "اصل، برائت است.":  

است ولی نداشتن گواهینامه پایه یکم معتبر مانع از  در چهارچوب قانون مستلزم داشتن گواهینامۀ پایه یکم

اقدام به بزه نمی باشد. بدین ترتیب دایرة بزرگتری از مظنونین می توانند وجود داشته باشند . بعالوه دادستان 

از اینکه سایر عناصر حاضر در خیابان اعم از اشخاص عادی یا نیروهای انتظامی و حتی عناصر لباس شخصی 

نامۀ معتبر یا تاریخ منقضی پایه یکم بودند یا خیر مطمئن نیست . حصول چنین اطمینانی مستلزم فاقد گواهی

استعالم رسمی از اداره صدور گواهینمامه کل کشور می باشد . پس از دریافت استعالم می بایست کلیه اشخاص 

گرفتند . حال آنکه چنین مرحله  مربوطه یا بعنوان مظنون و یا بعنوان شاهد احضار شده و مورد بازجویی قرار می

ای قطعاً طی نشده لذا تحقیقات از این بابت ناقص می باشد گرچه که همانگونه که اشاره رفت نداشتن گواهینامه 

معتبر مانع از اقدام به بزه نمی باشد.نظر قانونگزار به الزام به رانندگی با گواهینامه معتبر ناظر به جلوگیری از 

اگر کسی عامدانه به قصد اضرار به غیر اقدام به رانندگی کند )مانند رانندة اتوبوس دیوانه در  اضرار به غیر است.

ویدئوی دوم و سوم ( الزامی به داشتن گواهینامه ندارد . در این حالت داشتن یا نداشتن گواهینامه علی السویه 

استناد دادستان به داشتن گواهینامۀ پایه  بوده و دلیلی بر گناهکار و یا بیگناه بودن نمی تواند باشد. متاسفانه

یکم آنهم بدون انجام تحقیقات کافی و الزم عالوه بر خدشه دار کردن اصل برائت مصرح در ماده  چهارم آیین 

.. دادرسی "این قانون نیز می باشد که بیان می کند  2دادرسی کیفری ، همچنین در تناقض آشکار با مفاد مادة 

ه قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در کیفری باید مستند ب

لذا با  "گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می

آئین دادرسی کیفری ، استناد به داشتن گواهینمامۀ معتبر پایه یکم فاقد وجاهت  4و  2توجه به نقض مواد 

قانونی بوده موجب خدشه دار شدن کیفر خواست و الجرم بطالن رایی است که  براساس این کیفر خواست 

 صادر شده است.
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 آئین دادرسی کیفری 7و  6و  4ز مواد قانون اساسی و نی 37رعایت حقوق دفاعی نقض اصل  معد (7

محافظت از حقوق  دفاعی  برای  متهم از سوی ضابطین قضایی  از  مهمترین  نتایج  اصل  برائت  است.  پذیرش

حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی حقی است اساسی که باید تا لحظۀ صدور حکم قطعی و پایان دادرسی محترم 

کس اصل، برائت است و هیچ" قانون اساسی که بیان می دارد : 37براساس اصل شمرده شود باید توجه داشت که 

متهم هیچگاه مکلف به اثبات  "شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردداز نظر قانون مجرم شناخته نمی

اساس، دادستان باید  بیگناهی خود نیست، بیگناهی او مفروض است مگر اینکه دادستان خالف آن را اثباتنمایدبراین

عناصر جرم را ثابت نماید و تازمانی که عناصر جرم در محاکم صالحه به تایید نهایی نرسیده و رای قطعی صادر نشده 

 است و دادرسی به پایان نرسیده متهم ، شهروند عادی محسوب شده از تمامی حقوق دفاعی برخوردار می باشد.

آئین دادرسی کیفری به صراحت و با جزئیات بیشتر بشرح ذیل مورد تاکید مجدد و تفصیلی  4این نکته در ماده  

اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص "قرار گرفته است : 

ز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجا

 "ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کندبه گونه

قانون اساسی ونیز  37متاسفانه دادستان که خود باید الگو و سرمشق احترام به قانون باشد بابی اعتنایی  به اصل 

حبه ای کرده که به اقرار و تصریح مندرجات کیفر آئین دادرسی کیفری ، اقدام به بازنشر و پخش مصا 4مادة 

خواست ، بنابر امر قضایی با آقای ثالث در محل بیمارستان توسط ضابطین قضایی انجام شده بوده و بدین لحاظ 

از ملزومات طبقه بندی شدة پرونده قضایی محسوب می گردید و قاعدتاً حداقل تا روز دادگاه به جز مراجع صالحه 

 کسی نمایش داده می شد.نباید برای 

باید توجه داشت که این ضبط و بازپخش این مصاحبه در هنگامی انجام شده که برای آقای ثالث قرار بازداشت 

قرار باز  صادر شده بوده است و بر هرکسی که کوچکترین آشنایی با اصول علم قضاءداشته باشد مبرهن است که

چرا که هنوز محاکمه  به متهم است و اعالم حکم قطعی نیست داشت یک قرار تامین کیفری به منظور دسترسی

 ای صورت نگرفته است.
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وجود دارد  حکم صادر شده موارد متعدد نقض قوانین جاری کشور در  با توجه به مراتب معروضه نظر به اینکه 

مخدوش می سازد. را صادره توسط دادگاه  رای که اعتبار حقوقی   

/مورد استدعاست. حکم صدور دستور توقف اجرای و بدواً اعاده دارسیلذا تجویز   

 

طاهری زینب   

محمد رضا ثالثوکیل   
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 پیوستها : 

1تصویر شمارة  
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 شد هفتم گلستان خیابان وارد 18 ساعت حدود که اتوبوسی تصویر – 2تصویر شمارة 

 

 



 
 

 

15 

 

 رانندگی کرد. اتوبوسی که آقای ثالث با آن  3تصویر شمارة 

 

 ادعا میشود به ماموران حمله کرده و گلستان هفتم شد ابانیوارد خ 18که حدود ساعت  یاتوبوس رتصوی -سهتصویر 
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 کرد. یثالث با آن رانندگ یکه آقا یاتوبوس  3 ةشمار ریتصو
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 4 ةشمار ریتصو
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