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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 ملیون ایران]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۲ آذر ۳]تاریخ:[ یکشنبه 

 

 عطاهللا رضوانی؛ تحلیل جنائی قتل یک شهروند ایرانی توسط دکتر آریا حق گو سه ماه پس از مرگ 

 عطاءهللا رضوانی که با شلیک گلوله به سرش به قتل رسیده است

اعتقاد  لیبه دل. ها منتشر شدخبر قتل یکی از شهروندان ایرانی ساکن بندرعباس در رسانه  ۱۳۹۲سوم شهریورماه 

  یبرخ با هیمشارال که یاپراکنده یهایریدرگ و بندرعباس در او یاجتماع یهاتیفعال  سوابق و یبهائ  انتیمقتول به د

  قتل، نیا خبر انتشار هی اول ساعات همان از است، داشته بندرعباس جمعه امام دفتر مانند شهر نفوذ یذ ینهادها

 .رفت نشانه یتیامن و یاطالعات ینهادها  یسو به اتهام یهاانگشت

 ای مظنون و زشانی عز مرگ یاحتمال علت با رابطه در دارند حق مقتول خانواده ران،یا در جمله از و ایتمام دندر 

 .ندینما نظر اظهار یاحتمال نیمظنون

 است نهفته نکته نیا در یجنائ و یحقوق یهالیتحل با مقتول خانواده یارسانه ینظرها اظهار  فرق نیترمهم حال نیبا ا

  یخوددار موضوعات  با رابطه در نظر اظهار از ابدین  دست یمستند مدارک و لیدال به  که یزمان تا حقوقدان کی که

 .دینمایم

همان ساعات اولیه وقوع قتل، موضوع مرگ عطاهللا رضوانی شهروند بهایی ساکن بندرعباس را پیگیری   اینجانب از

  نیبهتر و نیترمهم شکیب. رابطه با این حادثه را جمع آوری نمایمنمودم و تالش داشتم تا اطالعات منتشر شده در می

اما متاسفانه در  است یانتظام  یروین و سیپل اطالعات، نیا لیتحل و یتیجنا هر به مربوط اطالعات انتشار یبرا منبع

هیچ گونه پیشرفتی نداشته و  مورد این پرونده اداره آگاهی شهرستان بندرعباس و همچنین دادگستری این شهرستان

 .رسدای از روند پیگیری این قتل از مجاری رسمی و قانونی به گوش میاخبار نا امید کننده

 دیتا شااوی مستقل به تحلیل جنائی این قتل بپردازم بر همین اساس الزم دیدم تا از منظر یک حقوقدان و وکیل دع

 شهروند کی قتل یریگ یپ یبرا خود یوجدان و یقانون فیتکل انجام در هم بندرعباس یانتظام و یقضائ نیمسئول

  یمقدمات قاتیتحق مرحله در پرونده مندرجات ران،یا یفریک یدادرس نی. البته مطابق آئند ینما یشتریب  تیمسئول احساس

  نیقوان به  احترام ضمن نجانبیا اساس نی. بر همندارد انتشار تیقابل یقضائ مقام اجازه بدون و است محرمانه و یسر

اطالعات  نیخانواده مقتول و همچن قاتیبه دست آمده از تحق یجنائ یهاداده  یصرفاً به بررس  ران،یا یو مقررات جار

 .مینمایم یپرداخته و از ورود به مندرجات پرونده خوددار یعموم یهامنتشر شده در رسانه

 گردش کار پرونده پس از گذشت سه ماه از وقوع حادثه ( الف

جان وی ظهر روز سوم شهریور مفقود گردید و پیکر بی ۱۳۹۲مرحوم عطاءهللا رضوانی در شب دوم شهریور ماه 

مطابق اعالم نیروی انتظامی، جسد به هنگام . های اطراف بندرعباس توسط رهگذران کشف شدیابانماه در یکی از ب

 اصابت سر هیناح به یاگلوله  که دهیجسد، مالحظه گرد تیدر هنگام رو. کشف در داخل اتومبیل خود مقتول بوده است

 انجام یو لیاتومب ای و مقتول از یسرقت گونه چیه ه یاول یهای . در بررساست شده خارج سر گرید ازسمت و کرده

  که شودیم داده احتمال و نبوده لیاتومب داخل در ای جسد همراه مقتول همراه تلفن که است شده گزارش اما بوده نشده

 طبق اما است نشده مشاهده قتل محل در زیاسلحه )آلت قتل( ن نیهمچنبه سرقت رفته باشد.  نیقاتل ای قاتل توسط
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ای که برای قتل به کار  شناسی، اسلحه شناس اسلحه اظهارات مامورین آگاهی به نقل از گزارش پزشکی قانونی و کار

 .گویندمی« شاه کش»رفته از نوع کلت کمری بوده که در ایران به آن  

تهیه جسد پس از حضور بازپرس ویژه قتل بندرعباس و تنظیم صورت جلسه به پزشکی قانونی منتقل و پس از 

پرونده با دستور بازپرس دادسرای جنائی بندرعباس جهت پیگیری و تشخیص . شودگزارش پزشکی قانونی، دفن می

 .گیردآگاهی شهرستان قرار می لیسعلت قتل و شناسائی مظنون یا مظنونین احتمالی در اختیار دایره جنائی پ

 های حائز اهمیت جنائی در این پروندهداده( ب

  ییهاداده  نیترمهم جمله  از را ریز موارد توانیمعات جمع آوری شده توسط خانواده مقتول از پرونده با بررسی اطال

 :باشد راهگشا تواندی م قتل نیا یمعما حل در که آورد شمار به

  انیدوستان و آشنا یومطابق نظر تمام هیچگونه سابقه مشکالت روحی و روانی در رابطه با مقتول گزارش نشده  -۱

 .است بوده برخودار متعارف یروان سالمت از هیمشارال

ای از اختالفات مالی یا خانوادگی در رابطه با وی  مرحوم رضوانی فاقد مشکل مالی یا خانوادگی بوده و سابقه -۲

 .است نبوده دست نیا  از یاختالفات پرونده یدارا یقضائ مراجع  از کی چین نامبرده در هیهمچن. شده استگزارش ن

فردی به نام کریم میرزایی آخرین فردی بوده است که قبل از قتل عطاءهللا رضوانی با ایشان بوده و وی را مالقات   -۳

. گونه اطالعی از وی در دست نیست مفقود شده و هیچاین کارگر نوجوان افغانی حدود دو ماه است که . نموده است

کریم میرزایی قبل از مفقود شدن در گفتگو با خانواده مقتول اظهار داشته که از طرف اداره آگاهی بندر عباس احضار  

 .شده و به دلیل مصاحبه با وکیل خانواده رضوانی شدیداً مورد باز خواست و تهدید مامورین آگاهی قرار گرفته است

مدتی قبل از وقوع این حادثه، اظهارات بهائی ستیزانه در شهر بندرعباس اوج گرفته بوده و امام جمعه این   -۴

 .ها از تریبون نمازجمعه علیه بهائیان شهر سخنان تندی را بیان نموده استشهرستان بار

تهدید مستقیم و غیر مستقیم برخی  بنابر ادعای خانواده رضوانی، مقتول از چندین هفته قبل از وقوع حادثه مورد  -۵

نهادهای امنیتی و مسئولین دفتر امام جمعه بندرعباس قرار گرفته بوده و حتی از وی خواسته شده بوده که برای حفظ 

 .جانش، بندرعباس را ترک کرده و به منطقه دیگری مهاجرت نماید

ضی پرونده از صدور دستور ردیابی آن  تلفن همراه مرحوم رضوانی همچنان مفقود است و اداره آگاهی و قا -۶

های تلفن همراه را حتی در  تواند گوشیالزم به یادآوری است که به لحاظ فنی، اداره مخابرات می. نمایندخودداری می 

 .ای که آن گوشی در آن قرار دارد، ارائه نمایدحالت خاموش نیز ردیابی کند و اطالعات دقیقی از منطقه 

 تردور  فاصله از کیشل  صورت در  اسلحه نیگلوله ا. باشدری موسوم به شاه کش بسیار کوتاه میبرد گلوله کلت کم -۷

  در و کیشل محل اطراف   در بدن  از خروج از پس ک،ینزد فاصله از کیشل صورت در و ماندی م یباق بدن در

 .نشده است در محل قتل مشاهده( گلوله)با این حال مرمی . است مشاهده قابل  بدن از خروج  محل از  یقدم چند فاصله 

مطابق گزارش پزشکی قانونی، گلوله از ناحیه جلوی سر از باالی یک گوش شلیک و از پشت سر در جهت  -۸

 .مخالف خارج شده است

 های جنائیتحلیل داده( ج

 .شلیک از فاصله نزدیک انجام شده استتوان مطمئن بود که با توجه به خروج گلوله کلت شاه کش از سر می -۱

ورود گلوله از جلوی سر و خروج آن از پشت سر در شرایطی که مقتول در هنگام کشف جسد، روی صندلی   -۲

 ییهاقسمت ای یصندل ی سر ری)گلوله( در ز یکه مرم دینمای م جادیانتظار را ا نیااتومبیل و پشت فرمان نشسته بوده 

اما نه تنها هیچ اثری از گلوله   شدباورود و خروج گلوله بوده است، فرو رفته  ریکه در طول مس لیاز داخل اتومب

ای به تودوزی داخل ماشین که ناشی از خراش گلوله باشد نیز دیده  درون اتومبیل یافت نشده بلکه هیچ گونه صدمه 

  (۲و  ۱ شکل. )شودنمی

 یقسمت پشت یجمجمه به همراه خون رو اتیاز محتو یمقدار دیانجام شده باشد، با لیدر داخل اتومب کیاگر شل -۳

آن   یهاباشد که مرکز آن محل خروج گلوله و شعاع یارهیکننده دا میکه ترس یاشده باشد به گونه دهیپاش لیاتومب 
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در فضای داخل اتومبیل  (.۳ جمجمه با گردش در جهت حرکت گلوله باشد )شکل اتیمتشکل از خون ومحتو یخطوط

  .شودهیچ گونه اثری از پاشیده شدن خون به این شکل روی صندلی و فضای داخلی اتومبیل دیده نمی

نه تنها گلوله پس  رایانجام نشده است ز لیدر داخل اتومب کیکه شل دیرس جهینت نیبه ا توانیاز مجموع مطالب فوق م

  زیجمجمه ن اتیننشسته است، بلکه خون و محتو ۲نشان داده شده در شکل   یدر فضا یاز خروج از جمجمه قربان

 .است نشده دهیپاش است، شده فیتوص ۳که در شکل  یپشت سر مقتول به نحو یهمراه با گلوله خارج شده در فضا

ترین مهم. تحقیقات جنائی و پلیس علمی، شلیک گلوله در خارج از اتومبیل انجام شده استبنابراین بر اساس اصول 

 نیترمهم از یک یاست که  یهیبد رایزنتیجه منطقی اثبات علمی این موضوع، منتفی شدن فرضیه خودکشی مقتول است 

  .است  قتل به منجر گلوله کیشل محل و صحنه  در جسد  شدن  رها ،یعلم سیپل ضوابط نظر از یخودکش یهایژگیو

  جانی ب جسد گلوله، کیشل از بعد که است یهیبد و بوده جسد کشف محل از خارج کیشل محل پرونده نیدر ا

 :بنابراین .دیما ن منتقل لیاتومب داخل به را خود توانستهینم

قاتل به داخل اتومبیل مقتول توسط شخصی دیگر در خارج از اتومبیل مورد اصابت قرار گرفته و سپس جسد توسط  

 انتقال داده شده است 

با منتفی شدن فرضیه خودکشی، برای حل معمای این قتل بر طبق ضوابط تحقیقات جنائی باید به سه سوال اصلی   -۴

مراحل انجام شده برای ارتکاب )قتل، دوم مظنون یا مظنونین احتمالی و سوم سازماندهی قتل اول انگیزه :  پاسخ داد

 .(قتل

تواند سرقت باشد زیرا به جز تلفن همراه مقتول، هیچ شیء دیگری از  گیزه قتل در رابطه با این پرونده نمیان -۵

باشد که  های شایع قتل در ایران مییگر انگیزهوقوع قتل به دلیل اختالفات مالی نیز از د. متوفی به سرقت نرفته است

. ا مقتول، این انگیزه نیز تضعیف شده و قابل اعتنا نیستبا توجه به عدم وجود سوابق اختالفات مالی در رابطه ب

ای برای قتل باشد چراکه با توجه به وضع خانوداگی و تواند انگیزهاختالفات خانوادگی یا دعاوی ناموسی نیز می

ه تواند مورد توجای نیز نمیاخالقی مقتول که به حسن معاشرت با سایرین مشهور بوده است، چینین انگیزهسوابق 

 .قرار گیرد

بدین نحو که اعتقاد  . تواند اختالفات عقیدتی و دینی قاتل و مقتول باشدترین فرضیه در رابطه با انگیزه این قتل میمهم

این  . عی قابل توجه وی باعث اتخاذ تصمیم حذف فیزیکی وی شده استتماهای اجمقتول به دیانت بهائی و فعالیت

شود زیرا ظاهراً  های عام المنفعه و اجتماعی مقتول وجود دارد تقویت میفعالیتفرضیه با توجه به گزارشاتی که از 

مده و ایشان به نمیا ها امام جمعه شهر خوش ها به مذاق مقامات امنیتی و مذهبی بندرعباس و در راس آن این فعالیت

 .اندعلناً ابراز نگرانی نموده« فرقه بهائیت»های اجتماعی  کّرات از فعالیت

 یکسان ییشناسا و قتل یاحتمال یهازهیانگ  به  توجه ران،ی ا در  قاتل ییشناسا و قتل جرم کشف  وهیش نیتر موالً مهممع -۶

اداره آگاهی و بازپرس پرونده باید در نخستین اقدام،   .اندبوده  جرائم نیا ارتکاب یبرا ییهازهیانگ  نیچن یدارا  که است

ترین اقدام  مهم. ها تحقیق به عمل آورندرابطه با ادعای تهدید مقتول توسط آناز اعضای دفتر امام جمعه بندرعباس در 

منتهی به قتل های هایی برای تهدیدکنندگان احتمالی، درخواست فهرست کامل مکالمات مقتول در هفتهجهت یافتن سرنخ

راجع امنیتی یا دفتر امام جمعه های مربوط به متوان شماره تلفنبا یک بررسی دقیق و البته ساده این فهرست می. است

های تلفن این افراد در فهرست تماس گیرندگان با چنانچه شماره. یا منتسبین به آن را در این فهرست جستجو نمود

ی خانواده مقتول در رابطه با تهدید وی از طرف دفتر امام جمعه و مراجع مقتول وجود داشته باشد، صّحت ادعا

های در صورت عدم وجود شماره . ا مقتول ارتباط کاری یا اداری با این مراجع نداشته استزیر. شودامنیتی اثبات می

قابل شناسایی نیست باید  شناسی که برای خانواده و دوستان نزدیک مقتول های نامربوط به این افراد و مراجع، شماره

خطوط تلفن  یدارندگان تمام یخانوادگاست که نام و نام  نیا نهیزم نیمعمول در ا وهیش. مورد پیگیری قرار گیرد

و  شودی دوستان مقتول نشان داده م ایبه خانواده  ن،یجلسه با حضور مامور کیمقتول، در  یهاتماس ستیموجود در ل

  نیبا مقتول دارند را در ا یاز اختالفات و یسوابق ای شناسندیرا که نم یکه هر کدام از افراد شودی خواسته م شانیاز ا

 .ندینما ییفهرست شناسا

تا معلوم  ها ثبت شده است باید احضار و بازجویی شوند در گام بعدی فرد یا افرادی که خطوط تلفن مذکور به نام آن 

ً یگردد که دق  نیمظنون عنوان به دیشده با یی. افراد شناسااندگرفتهیم  تماس مقتول با خطوط نیا از  یافراد   ای فرد چه  قا
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 در یفن قاتیتحق یبرا موقت بازداشت یقانون قرار با و بازداشت رانیا یفریک یدادرس نیآئ قانون مطابق قتل ارتکاب

 نیچن در یاحتمال نیمظنون ییشناسا با رابطه در رانیا  در  جیرا و یعمل  گام نیاول نی. ارندیگ قرار یآگاه اداره اریاخت

 .است ییهاقتل

ترین دلیل برای طرح این فرضیه است که طراحان و مجریان قتل قبل از حادثه با  شدن تلفن همراه مقتول مهممفقود  -۷

قاتل یا همکاران وی، قبل از وقوع  . اند و در واقع قتل با برنامه ریزی قبلی سازماندهی شده استمقتول در ارتباط بوده

مفقود  . اندنایت یا محلی که مورد نظرشان بوده است، کشاندهاند و وی را به محل وقوع جقتل با مقتول تماس داشته

های مقتول و  اند آخرین تماسشدن تلفن همراه مقتول نشان دهنده این واقعیت است که سازماندهندگان قتل، مایل نبوده

 .های گوشی به دست خانواده مقتول بیافتدظه تماسهای تلفن موجود در حافاحتماالً برخی از شماره

نماید که مفقود شدن تلفن همراه در کنار اثبات وقوع قتل خارج از محل کشف جسد این فرضیه را تقویت می -۸

عدم  . اندگاه بردهسازماندهندگان جنایت تلفن همراه مقتول را از وی گرفته و سپس وی را بدون تلفن همراه به قتله

نگرانی از فاش شدن این واقعیت دارد که محل واقعی  تلفن همراه مقتول توسط بازپرس پرونده نیز نشان از ردیابی 

تواند محل انجام هر یک از مکالمات انجام شده در واقع مخابرات می. وقوع قتل به غیر از محل کشف جسد بوده است

براتی استفاده شده اعالم نماید و فاش شدن این  توسط مقتول در ساعات پایانی حیاتش را براحتی بر اساس دکل مخا

. دهد که طراحان قتل مایل به فاش شدن آن نیستندهایی را در اختیار خانواده مقتول قرار میعات ظاهراً سرنخ اطال

همین موضوع نشان دهنده برنامه ریزی دقیق برای اجرای این جنایت و همچنین تسلط کامل طراحان قتل به مراحل  

 .جنائی در ایران استتحقیقات 

تواند باعث طرح این فرضیه  ی به عنوان آخرین کسی که مقتول را مالقات نموده میمفقود شدن کاگر جوان افغان -۹

هایی را در اختیار قرار  توانسته سرنخشود که این کارگر اطالعاتی را داشته که در یک بازجویی یا مصاحبه فنی می 

این موضوع . اندخاموش کرده دهد و به همین دلیل سازماندهندگان قتل، این جوان افغانی را نیز به نحوی از انحاء

ها پس از دهد سازماندهندگان قتل پیگیر پاک کردن تمام سرنخ نشان از تعدد طراحان و مجریان قتل دارد زیرا نشان می

 .ارتکاب جنایت هم هستند و توانایی انجام این کار را نیز دارند

 ً  با شلیک یک گلوله به مغز مقتول دو نکته را نوع اسلحه به کار رفته برای ارتکاب جنایت و همچنین وقوع قتل صرفا

 :نمایداثبات می

 قاتل مقاومت صورت در  رایزمقتول در اختیار قاتل بوده است و مقاومتی در برابر قتل صورت نداده است  -۱۱

  یپزشک  گزارش به توجه با موضوع نی. ابشکند هم در را مقتول مقاومت تا شدی م گلوله کی از شی ب کیشل به مجبور

 برابر در مقتول که شودیم اثبات یروشن به مقتول بدن  در جرح و ضرب آثار هرگونه  وجود عدم  با رابطه در یقانون

 .است نداده نشان یمقاومت قاتل

ای  شلیک دقیق به نقطه.  قتل هم در استفاده از این نوع سالح و هم در ارتکاب. ای بوده استقاتل شخصی حرفه  -۱۲

تنها با یک گلوله منجر به مرگ شود نشان دهنده تسلط قاتل بر اعصاب خود و مهارت وی در خاص از مغز که 

های همچنین شلیک از فاصله نزدیک به این نقطه از سر نشان دهنده آشنائی کامل قاتل با شیوه. استفاده از سالح دارد

 .ین سالح استای با استفاده از اقتل حرفه 

ای و شبیه سازی آن با خودکشی آگاه بوده و بر همین اساس گلوله را از سمت راست  قاتل کامالً به اصول قتل حرفه 

مع الوصف چون در  . سر شلیک کرده تا وانمود کند که مقتول که راست دست بوده خودش به سرش شلیک نموده است

در مکان دیگری انجام  یش امکان پذیر نبوده است، مجبور شده قتل رااختیار گرفتن مقتول در محیط داخل اتومبیل برا

ای بوده است که البته  دهد و سپس جسد را در اتومبیل بیاورد و همین موضوع نقطه ضعف کار وی از نظر حرفه 

  یبرا یاطالعات علم  یکه دارا یظاهراً قاتل مطمئن بوده است که مراجع. ای هم نداشته استبرای گریز از آن چاره 

قتل   یموضوع استفاده نخواهند کرد لذا نگران اجرا  نیا  لیتحل یانش خود براصحنه قتل هستند از د یشناسکار یبررس

های مربوط به نحوه داده که دادهبه عبارت دیگر ظاهراً قاتل احتمال نمی از محل کشف جسد نبوده است. ریغ یدر محل

به همین دلیل به شلیک از  شناسانه قرار گیرد و بیل مورد بررسی کارپاشیده شدن خون و اثرات شلیک در داخل اتوم

با این حال  . سمت راست سر اکتفا کرده است تا خانواده مقتول در نگاه اول نتوانند خودکشی نبودن قتل را ثابت نمایند

وانند این تای، نمیهر قتلی در لحظه وقوع دارای شرایط خاصی است که طراحان و مجریان، هرچند هم حرفه 
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های  شناسان پلیس علمی به قتل یند و همین موضوع مدخل ورود کارآگاهان و کار شرایط را پیش بینی و کنترل نما 

 .ای استپیچیده و حرفه

بنابر آنچه گذشت خالصه تحلیل جنائی این پرونده تا به امروز بر اساس ضوابط تحقیقات جنائی و پلیس علمی به قرار  

 :زیر است

 .مرگ در اثر خودکشی اتفاق نیفتاده است -

 .توسط مجموعه ای از افراد طراحی و اجرا شده است و نه یک فردقتل  -

 .قتل توسط مجموعه ای حرفه ای و آشنا به اصول امنیتی، طراحی و اجرا شده است -

 .مقتول در زمان وقوع قتل مقاومتی در برابر ضارب نشان نداده است -

 .بوده است قاتل فردی حرفه ای و دارای مهارت کامل در استفاده از کلت کمری -

حال با توجه به این اطالعات باید دید که مقامات قضائی بندرعباس می توانند و اصالً مایل هستند که با حفظ استقالل 

خود برای پیگیری قتل یک شهروند ایرانی با استفاده اختیارات قانونی خود اقدام نمایند یا مایلند چشم خود را بر این  

 منطقی ببندند؟ واقعیات ملموس و محرز علمی و 

 حقوقدان و وکیل دعاوی مقیم واشنگتن  –دکتر آریا حق گو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

