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قتــلاعضــایخانــوادهپزشــکتبریــزی،
نیزیکیدیگــرازجنجالیترینپروندههای
سالگذشــتهبود.پروندهایباگرههایکور.
اینپزشــکبهخاطرنوشــتننســخههای
عجیــب و حمایتهــای مالــی از برخــی
بیماراناش حسابی مشهورشــده بود .اما
اواسطمهر،همسرومادربزرگاینپزشک
سرشــناسبهطرزمرموزیبهقتلرسیدهو
مادر،پدروبرادرشهممسمومشدند.

کالف سردرگم
درپرونده قتل خانواده پزشک تبریزی
درنخســتین اظهاراتــش گفتــه بــود« :روز حادثــه مــردی بــه
درمانــگاه محــل کارم آمــد و دربــاره تعــداد اعضای خانــوادهام
پرســید و رفت .روز بعد هم برای اعضای خانوادهام غذای نذری
آورد .اما خانوادهام پس ازخوردن غذا مسموم شدند.وقتی حال
مادربزرگ ،پدر ،مادر ،برادر و همسرم بد شد ،آنها به بیمارستان
ســینا منتقل شــدند .اما با وجود تالش پزشکان ابتدا مادربزرگ و
ســپس همســرم ،جان خود را از دســت دادند ».تحقیقات دراین
باره به طورویــژه ادامه یافت تا اینکه زمزمههایی مبنی بردســت
داشــتن پزشک در مرگ مادربزرگ و همسرش و مسمومیت سه
عضو دیگر خانوادهاش شــنیده شد.بعد هم خبر دستگیری دکتر
صلحی و دســت داشــتن او در دو جنایت منتشــر شــد.کارآگاهان
نیز در بررســیهای صورت گرفته موفق شدند محلی که غذاها از

آنجا خریداری شــده بــود را پیدا کنند.
دربررســی دوربینهــای مداربســته
مغازه نیــز تصویر دکتر هنــگام خرید
غذا مشاهده شد.
عــاوه بــر اینهــا ،همســر دکتر بــه غیر از مســمومیت بــا غذا،
بــا آب میــوه هــم مســموم شــده بــود و چندیــن مــدرک دیگــر
نیزهمگــی حکایــت ازآن داشــت کــه دکتــر خوشــنام در ایــن
قتلهــا دســت دارد.امــا دکتربــا بیــان اینکــه غذاهــا را خریــده
مدعــی شــد نمیدانــد چــه کســی خانــوادهاش را مســموم کرده
است.
امــا قبــول ایــن اظهــارات ،از مــردی کــه تــا دیــروز صحبــت از
مســمومیت با غذای نــذری را مطرح میکرد ،بــاور پذیر نبود و به
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عکس :رسنا

عکس :ایسنا

ضرب و جرح بــه زندان افتادم .پــس از آزادی دوباره حرفهایی
دربــاره ازدواج زدیــم اما بــه توافق نرســیدیم برای همین نقشــه
قتــل آنهــا را نیــز کشــیدم .روز حادثه بــه خانه مأمــور رفتــم و او و
دختر مورد عالقهام و مادرش را کشــتم .همیشه گفتهام هرکسی
کــه به من خیانت کند ،میکشــم ».بازپرس ویژه قتل شــعبه یک
دادســرای اراک نیز با اشاره به رســیدگی خارج از نوبت به پرونده
متهم در دســتگاه قضایی اســتان از خانواده مقتوالن درخواست
خویشــتنداری کــرد و گفــت« :متهــم تا قبــل از ارتــکاب قتلها ،با
هیچ کسی درباره نقشهاش حرفی نزده و انگیزهاش را جایی بروز
نداده بود .تحقیقات نشــان داد او ،سال 94درجریان یک درگیری
دستگیر شده بود اما دربررسیها مشخص شد در این ماجرا فقط
ضربهای به ســرقربانی زده بود ،اما بــرادرزادهاش با چاقو قربانی
را از پا درآورده بود.
بــه همیــن خاطر نیزهردو دســتگیر و زندانی شــدند ،تــا اینکه
پــس از تحقیقات تخصصــی الزم و اعالم نظریه پزشــکی قانونی
و براســاس رأی صادره ازســوی شعبه
دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی
نامبــرده به تحمل حبــس و پرداخت
دیه ضربه وارده محکوم شــد؛ با توجه
بــه اعتــراض متهــم و قطعی نشــدن
حکــم صــادره و مطابــق قانــون ،او با
ســپردن قــرار وثیقه تــا زمــان قطعی
شدن رأی در دیوان عالی کشوربه طور
موقت آزاد شده بود.
گفتنــی اســت 11بهمــن و ظــرف
کمتر از  20روزازجنایت ،کیفرخواست
عامــل تیرانــدازی و قتــل اعضــای دو
خانــواده در اراک صــادر و پرونــده بــه
دادگاه کیفری یک ارسال شد.
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یکــی از پروندههــای جنایــی کــه ســال گذشــته در
صــدر اخبــار قــرار گرفــت مربــوط بــه ماجــرای قتل
 6عضودو خانواده در اراک بود که از ســوی پسر جوان
کینــه جوناجوانمردانه هــدف رگبار گلولــه قرارگرفته
وکشــتهشــدند.عاملجنایــت ،پســرجوانیبــودکــه
یک ســال قبل ازآدمکشــی به اتهام حضور در پرونده
یــک جنایــت دستگیرشــده بودامــا پس ازیک ســال
تحقیق و بررســی وبــا تصمیم دادگاه ،پس از ســپردن
وثیقــه  200میلیون تومانــی آزاد شــد،اما او در اقدامی
کینــه جویانه ،اعضــای دو خانــواده را به رگبــار گلوله
بست.

 22دی  95خبــر جنایت تکان دهندهای به پلیس اراک رســید
که در بررسیها مشخص شد پسرجوانی به نام عباس ،درجریان
دوجنایــت یــک مأمور پلیس و ســه نفــر از اعضــای خانــواد ه او را
بــه رگبــار بســته اســت .در جنایــت دوم نیــز زن و شــوهری هدف
شــلیکهای انتقامجویانه قرارگرفتند که فرزندشان سال گذشته
بــه قتل رســیده و عامل جنایــت که درجریــان همــان پرونده وبه
اتهــام مشــارکت درقتــل بازداشــت شــده بــود به محــض آزادی
اززنــدان بــه فکرانتقامجویــی ازپدرومادرمقتــول افتــاده بود .در
ایــن جنایت ســه نفــر نیز مجــروح شــده و بــه بیمارســتان انتقال
یافتند.ســحرگاه روزحادثــه و همزمان با اعــام خبرجنایتهای
هولناک ،تحقیقات گســترده پلیسی برای شناســایی و دستگیری
عامل جنایت آغازشــد و ســرانجام با ردیابیهای ویژه اطالعاتی
و عملیاتــی کارآگاهــان پلیــس واداره کل اطالعــات اســتان،
قاتــل فــراری چند ســاعت بعد دســتگیر شــد .ایــن جنایتــکار در
اعترافهایــش دربــاره قتــل هــر یــک از دو خانــواده انگیزههــای
متفاوتی بیان کرد.
او دربــاره قتــل پــدر و مــادر قربانی
نــزاع ســال  94گفــت« :زمانــی کــه
در زنــدان بــودم ،شــنیدم کــه اولیــای
دم اقدامــات غیراخالقــی در قبــال
خانــوادهام انجــام دادهانــد ،مثــاً
روســری مــادرم را از ســرش برداشــته
بودند و ...همان موقع تصمیم گرفتم
وقتی از زندان آزاد شدم ،آنها را به قتل
برسانم».
او درباره قتل مأمور نیروی انتظامی
و ســه عضــو خانــوادهاش هــم گفــت:
«مــن قبــاً خواســتگار یکــی از اعضای
خانواده مأمور پلیس بودم اما به جرم

همین دلیل مرد جوان در بازداشــت
ماند .گرچه با گذشــت چندین ماه از
بازداشــت دکتر صلحــی او همچنان
منکــر جنایــت اســت امــا مــدارک
پلیسی علیه اوست.
ســردار محمدرضــا مقیمــی،
رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا نیــز در
رابطــه بــا ایــن پرونــده گفتــه بــود:
بــر اســاس پیگیریهــای انجــام
شــده و بــا توجــه بــه نــوع وقــوع قتل
و تناقضــات موجــود در اظهــارات
پزشــک تبریــزی ،ایــن فــرد در حــال
حاضر اصلیترین مظنون اســت .گرچــه او به قتل اعتراف نکرده
ولی بــا توجه به شــواهد و قرائن موجــود در پرونــده هیچ مظنون
دیگــری وجــود نــدارد .در تحقیقــات صــورت گرفته هــم متوجه
شــدیم که پزشک تبریزی عالقه شــدید و غیر معمولی به شهرت
داشــته و برخــی از اقدامات قبلــی وی نیز با انگیزه شــهرت انجام
شــده اســت.البته تا زمانی که این پزشــک تبریزی به قتل اعتراف
نکنــد نمیتــوان تحقیقــات پلیســی در حاشــیه ایــن پرونــده را
منتفی دانست.
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