قتل به قتل به دست قابیل

قتل پسر جوان به دست برادرش ،خاطره یكی از كارآ گاهان جنایی استان گلستان است

غــروب یكــی از روزهــای ســرد زمســتان پســر جوانــی به نــام مجیــد از
خان ـهاش خــارج م یشــود ،امــا هرگــز برنم یگــردد .خانــوادهاش چند
ســاعتی كــه از ناپدیــد شــدن او م یگــذرد بــا دوســت و آشــنا تمــاس
میگیرنــد امــا كســی اطالعــی از مجیــد نداشــته و درنهایت با روشــن
شدن روز ،آنها راهی كالنتری م یشــوند و ناپدید شدن پسرشان را به
ما گزارش می دهند.

ردشدنچندفرضیه

مشــدن ناگهانی پســر جوانی كه خانــوادهاش مدعی بودنــد بدون
گ
اطالع بــه آنها شــبی را بیــرون از خانه نمانده ،باعث شــد تــا وارد عمل
شــویم و تحقیقاتمان را آغاز كنیم .با این احتمال كه ممكن اســت
پسر جوان دچار حادثه شده باشد ،سراغ كالنتریها و بیمارستانها
رفتیم ،اما هیچ ردی از او بهدست نیاوردیم .از طرفی بررسیها نشان
میداد كه مجید پسر معقول و موجهی اســت و اختالف و درگیری با
شخصی نداشته است .از آنجا كه مجید وضع مالی متوسطی داشت
و از سوی دیگر افراد ناشناسی نیز با خانواده او تماسی برای دریافت
پول و آزادیاش نگرفته بودند ،فرضیه آدمربایی نیز رنگ باخت .تنها
فرضیهای كه بــرای ما باقــی میمانــد این بود كه پســر جــوان به قتل
رسیدهباشد.
شــش روز پس از ناپدید شــدن مجید ،درحالی كه تحقیقــات در این
رابطه ادامه داشــت ،مرد میانســالی با پلیس تماس گرفــت و خبر از
كشف جسدی داد .مرد میانســال كه كشــاورز بود گفت« :در اطراف
شهرســتان محــل زندگ ـیام كــه یكــی از شــهرهای اســتان گلســتان
اســت زمین زراعتــی دارم و روزها روی زمیــن كار میكنم .امــروز زمانی

كــه از مقابل یكــی از چاههای داخــل زمین كشــاورزیام رد م یشــدم،
احســاس كــردم چیــزی داخــل چــاه قــرار دارد .بــا دقت بــه چــاه نگاه
انداختم و متوجه شدم جسدی داخل آن است».
تماس مرد كشاورز ،ما را به آنجا كشاند و جسد مرد جوانی را از داخل
چــاه بیــرون كشــاندیم .مرد  30ســاله بــا چاقــو به قتــل رســیده بود و
پزشكی قانونی نیز زمان مرگ را بیش از پنج روز قبل اعالم كرد.

بررسیدر میانپروندههایفقدانی

جســد كشــف شــده مجهول الهویه بود امــا بــا بررســی پروندههای
فقدانی موفق شدیم هویت جسد را شناسایی كنیم .جسد متعلق
به مجید پسر جوانی بود كه شش روز قبل ناپدید شده بود .درحالی
كــه تحقیقات در خصــوص راز گشــایی از ایــن جنایت ادامه داشــت،
مشــخص شــد مجید مدتی اســت با پســر جوانــی به نــام شــهرام در
ارتباط است و آخرین بار نیز آنها باهم دیده شــده بودند .با استعالم
هویت شــهرام ،مشخص شد پســر جوان متهم ســابقه داری است
كه بــه اتهام چاقوكشــی به زنــدان افتاده بــود .اما موضوعی كه شــك
پلیس را برانگیخــت ،زمانی بــود كــه او خود را بــه زندان معرفــی كرده
بــود .چرا كــه شــهرام ،مدتی پــس از دســتگیری بــا گذاشــتن وثیقه از
زنــدان مرخصی میگیــرد و بعــد از اتمام زمــان مرخصیاش بــه زندان
برنمیگردد .اما درست شبی كه مجید ناپدید شــده بود؛ او خود را به
زندان معرفی میكند.

سناریوییبرایبی گناهی

با این فرضیه كه شــهرام ســعی داشــته با معرفــی خود ،مدركــی برای

بی گناهیاش درســت كنــد و در ایــن جنایت نقــش دارد برای
تحقیقات به اداره آگاهی انتقال داده شــد .شــهرام ابتدا منكر
جنایت بود اما درنهایت اعتــراف كرد و گفــت :عامل این قتل
وحید ،بــرادر مقتول اســت .نمیگویم از جنایت و نقشــه قتل
بی خبر بودم اما قتل را من انجام ندادهام.
من ســال هاســت كه وحید را میشناســم ،زمانی كــه از زندان
مرخصی گرفته بودم او سراغم آمد و گفت میخواهد برادرش
را به قتــل برســاند .مــن هم طــرح دوســتی بــا مجیــد را ریختم
و شــب حادثه بــه مجیــد گفتــم بــه یكــی از روســتاهای اطراف
دعــوت شــدهام و از او خواســتم مــرا در ایــن شــب نشــینی
همراهــی كنــد .بــا ایــن ترفنــد او را بــه زمینهــای روســتایی
كشاندم و وحید او را به قتل رساند.
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خاطره

كینهقدیمی

بدنبــال اعترافــات شــهرام؛ بــرادر مقتــول بازداشــت شــد و در
رابطه با قتــل مجید گفت :مدتی قبــل مجید به خانــه ما آمد و
ســر موضوعی باهــم بحثمــان شــد .او در مقابل همســرم مرا
كتــك زد و مــن از ایــن كار او خیلــی ناراحــت شــدم .او غــرور مرا
خرد كرده بــود ،به همین دلیل تصمیم گرفتــم از برادرم انتقام
بگیرم.
شــهرام را به ســراغ او فرســتادم تا با مجید طرح دوستی بریزد.
شــب حادثه داخل اتاقك یكــی از زمینهای كشــاورزی مخفی
شــدم ،میدانســتم كه صاحب زمین تا صبح به آنجــا نمیآید.
زمانی كه مجیــد وارد اتاقك شــد بــا ضربات چاقــو و تبــر او را به
قتل رســاندم .بعد از آن از شــهرام خواســتم تا موتورسیكلت
مجید را كــه با آن بــه آنجــا آمــده بودند داخــل یكــی از چاههای
داخــل مزرعه بینــدازد .من هــم جســد او را داخل چــاه دیگری
انداختم.
با اعتراف متهمان به جنایت آنها روانه زندان شدند و پرونده
جنایتی دیگر رازگشایی شد.

برادر مقتول
به خاطر کینه ای که
از برادرش داشت
سناریوی قتل او را
طراحی و با کمک
مرد سابقه دار
در بیابان های
خارج شهر اجرا کرد

