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آنا| مرد ميانسالي كه در محله فالح به 
اعماق چاه سقوط كرده بود به كمك 
ماموران آتش نش��اني نجات يافت. حس��ن سيفي، 
معاون منطقه چه��ار عمليات آتش نش��اني تهران 
گفت: مالك 62 ساله يك ساختمان قديمي متروكه 
در حال بررس��ي قسمت هاي مختلف ساختمان بود 
كه ناگهان دهانه چاهي كه كف حياط قرار داش��ت 
ريزش و او به عمق 10 متري چاه سقوط كرد. آتش 
نشان ها با تالش فراوان مرد را به خارج از چاه انتقال 
دادند. اين معاون منطقه ادامه داد: با توجه به آسيب 
ديدگي مرد ميانسال از ناحيه پاها و گردن، نيروهاي 
عملياتي وي را براي انتقال به مراكز درماني تحويل 
امدادگران اورژانس دادند و پس از ايمن سازي، محل 

حادثه به عوامل شهرداري تحويل داده شد. 

وعدههايخيرخواهانه
باهدفكالهبرداري

ركن�ا| كالهب��رداران حرف��ه اي كه با عن��وان يك 
ش��ركت س��رمايه گذاري جعل��ي و كمك ب��ه افراد 
نيازمن��د در تفرش 15 ميليارد ري��ال كالهبرداري 
كرده بودند، دستگير شدند. فرمانده انتظامي استان 
مركزي گفت: متهم هاي اين پرونده دو زن سالمند 
هستند كه به دليل اختالفات ملكي با يكي از اهالي 
شهرستان تفرش درگير شدند. با حضور اين دو زن 
در اداره پليس مشخص ش��د كه اين دو زن با فريب 
دادن مردم و حضور در مراسم مذهبي مختلف ادعا 
مي كردند كه مالك شركت و موسسه اي هستند كه 
در زمينه خريد و فروش سكه و زعفران فعاليت دارد 
و سود حاصل از آن در راس��تاي خريد لوازم خانگي 
براي افراد نيازمند هزينه مي شود. فرمانده انتظامي 
اس��تان مركزي گفت: يكي از روش ه��اي حرفه اي 
متهم ها براي فريب شهروندان اين بود كه آنها سعي 
مي كردند اعتماد افرادي را كه پول بيشتري به آنها 
مي دادند با پرداخت س��ود زياد در كمترين مدت و 
نيز دادن وعده هاي دروغي، به سود خود جلب كنند. 
با اس��تعالم هاي صورت گرفته از س��وي كارآگاهان 
پليس مشخص ش��د به هيچ عنوان چنين شركتي 
موجوديت خارجي ن��دارد. با شناس��ايي 22 نفر از 
مالباختگان از سوي پليس، مشخص شد كه متهمان 
مبلغ 15 ميليارد ريال از آنان كالهبرداري كرده اند. 
فرمان��ده انتظامي اس��تان مرك��زي در پايان گفت: 
متهم ها در اعتراف هاي خود گفتند كه با سوءاستفاده 
از احساس��ات خيرخواهانه مردم و حضور در مراسم 
مختلف، تحت عنوان يك شركت فعال در امر خريد 
و فروش س��كه و زعفران، مبادرت به كالهبرداري از 

شهروندان مي كردند. 

انهدامباندفحشادرشمال
تهران

تس�نيم| باند فحش��ا و قاچاق دارو در يك مجتمع 
مس��كوني 12واحدي در ش��مال تهران شناسايي و 
منهدم ش��د. اعضاي باند فساد و قاچاق دارو در يكي 
از مناطق ش��مال تهران توس��ط نيروهاي اطالعات 
سپاه ش��مال تهران شناس��ايي و دس��تگير شدند. 
طبق م��دارك موجود در پرونده، مالك يك مجتمع 
مسكوني 12واحدي كه در خارج از كشور است، ملك 
خ��ود را در اختيار فردي ق��رار داده و اين فرد، تمام 
س��اختمان را به مركز فساد، فحش��ا و دپوي داروي 

قاچاق تبديل كرده بود. 
او واحدهاي مسكوني اين مجتمع را به افراد مختلف 
اجاره مي داد. ب��ا ارايه گزارش ه��اي مردمي، انجام 
تحقيقات اطالعاتي از اين مجتمع آغاز ش��د و بعد از 
احراز قطعيت گزارش هاي رسيده، عوامل اين مركز 
فس��اد كه 8 زن و 4 مرد بودند شناسايي و دستگير 
ش��دند. در اين مركز فس��اد كنار داروهاي قاچاق، 
مقدار زيادي مشروبات الكلي نيز كشف شده است. 
با تكميل تحقيقات اوليه، پرونده براي رس��يدگي به 

دادسراي ناحيه يك ارجاع شد.
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ميشود.

اعتم�اد| مردي 26 س��اله 
كه صب��ح ديروز ب��ا انگيزه 
»انتقام جويي« به دو خان��ه در اراك حمله 
كرده و با رگبار كالش��ينكف 6 نفر از جمله 
يك مامور نيروي انتظامي را به قتل رسانده 
بود، در عمليات شبانه پليس دستگير شد. به 
گفته دادستان عمومي و انقالب اراك، متهم 
كه قصد فرار به تهران را داشت، براي گرفتن 
پول، سر قراري حاضر شد اما هنگام معامله 
از سوي ماموران غافلگير شد و به دام افتاد. 
پليس پيش از اين برادر او را نيز بازداشت و 
تحقيقات درباره نقش��ش در قتل ها را آغاز 

كرده است. 
ريشه اين جنايت به يك نزاع منجربه قتل در 
سال گذشته بر مي گردد. متهم كه با شهادت 
چند نفر در دادگاه به عنوان يكي از عامالن 
اين نزاع دس��تگير و به ج��رم ضرب و جرح 
عمدي زنداني شده بود، 12 دي ماه امسال با 

قرار وثيقه 200 ميليون توماني از زندان آزاد 
شد اما صبح ديروز، ابتدا با استفاده از اسلحه 
كالشينكف، به خانه مامور پليس اراك كه با 
شهادتش در دادگاه، باعث دستگيري او در 
پرونده نزاع ش��ده بود، حمله كرد و با رگبار 
گلوله، اين مامور و سه عضو خانواده او را به 
قتل رساند. قاتل سپس به خانه پدر و مادر 
مقتول نزاع سال گذشته رفت و هر دوي آنها 
را نيز به قتل رساند و پسرشان را هم زخمي 
كرد. در اين حادثه خونين، در مجموع 6 نفر 
كشته و 3 نفر زخمي ش��ده اند كه اقدامات 

درماني روي مجروحان ادامه دارد. 
يكي از اهالي خيابان طالقاني كه قتل هاي 
اول در آنجا رخ داده به »اعتماد« گفته است: 
»در اين منطقه بيشتر مغازه است و حادثه 
هم صبح زود اتفاق افتاده براي همين كسي 
متوجه تيراندازي نش��ده. من ساعت 8:30 
صبح براي باز كردن مغازه ام آمده بودم كه 

ماموران و ماشين پليس ها را ديدم. آن موقع 
فهمي��دم كه چهار نف��ر از جمله آقاي علي 
معصومي، مامور پليس كش��ته شده اند. در 
زمان حادثه، دختر 4-3 ساله مامور پيششان 
نبود براي همين سالم مانده. ماموران پس از 
بررسي خانه، در ورودي آن را بستند و االن 

هم هيچ كس در آن نيست.«
دستگيريقاتلوبرادرش

درچندساعت
دادس��تان عمومي و انق��الب اراك با اعالم 
خبر دس��تگيري متهم در س��اعات پاياني 
شب گذشته گفت:»متهم كه قصد فرار به 
تهران را داش��ت براي دريافت پول سر قرار 
حاضر شده بود و هنگام دريافت پول، توسط 
ماموران دستگير شد.« فرشيد طاهري پيش  
از دس��تگيري متهم،  در توضيح جزييات 
حادثه گفته بود: »سال گذشته، نزاعي بين 
متهم و فرد ديگ��ري رخ داد كه متهم تنها 

ضربه اي به س��ر او وارد كرد ك��ه اين ضربه 
باعث مرگ نش��د و مقتول با ضربه چاقوي 
برادرزاده خودش به قتل رس��يد. متهم به 
جرم شركت در اين نزاع و ايراد ضرب و جرح 
عمدي دستگير و به يكسال حبس محكوم 
شد اما 12 دي ماه امسال با قرار وثيقه 200 
ميليون توماني از زندان بيرون آمد. او پس از 
آزادي از سوي خانواده و بستگان به عنوان 
عامل ايجاد نابساماني و مشكالت در خانواده 
مورد شماتت قرار مي گيرد. از طرفي خانواده 
مقتول نزاع سال گذش��ته نيز به آنها فشار 
مي آورند كه باي��د از اراك كوچ كنند. گويا 
مجموعه اين فش��ارها و بگو مگو ها موجب 
س��كته پدر متهم و در نهاي��ت وارد آمدن 
فش��ار روحي مضاعف بر متهم شده تا آنجا 
كه س��اعت چهار صبح ديروز هم با خانواده 
خود درگيري داش��ته و چند تير هوايي هم 

شليك كرده است.«
طاهري درباره نحوه ارتكاب قتل ها نيز بيان 
كرد: »متهم پس از اين درگيري خانوادگي، 
ابتدا به منزل خانواده اي در خيابان طالقاني 
كه سال گذشته عليه او شهادت داده و منجر 
به دستگيري اش شده بودند، مي رود و چهار 
نفر از جمله مامور پليس را به قتل مي رساند. 
سپس به سمت خانه پدر و مادر مقتول نزاع 
سال گذشته در كوي علي ابن ابيطالب)ع( 
حركت ك��رده و با ورود به خان��ه آنها اقدام 
به تيراندازي مي كند كه پدر و مادر مقتول 
كش��ته و پسرش��ان نيز مجروح مي شود.« 
طاهري ب��ا بيان اينكه تمام اي��ن 6 قتل در 
عرض يك ساعت )5 تا 6 صبح( اتفاق افتاده 
است به دس��تگيري برادر قاتل اشاره كرد و 
گفت: »سه نفر از مصدومان، از جمله يكي از 
همسايه ها كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
بود در بيمارستان تحت درمانند و وضعيت 
نرمالي دارند. برادر قاتل نيز دستگير شده اما 
دست داشتن او در قتل ها در دست بررسي 
است.«دادستان اراك همچنين »درگيري 
با خانواده« و »انتقام گيري« را عامل تحريك 
قاتل دانست و افزود: »قاتل، ساعت خلوت 
)5:45 ب��راي قتل ه��اي اول و 6:46 ب��راي 
قتل ه��اي دوم( را ب��راي ارت��كاب جنايت 
انتخاب كرده بود. او مردي 26 س��اله است 
كه به نظر مي رسد درگيري با خانواده باعث 
تحريك او شده و انگيزه اش »انتقام گيري« 
باش��د. در محل حادثه ي��ك قبضه قمه نيز 

كشف ش��ده اما مشخص نيس��ت كه از آن 
استفاده شده باشد. « 

انگيزهمتهماصلي،انتقامگيرياست
چند ساعت پس از وقوع حادثه، پليس اراك، 
تصوير بدون پوش��ش متهم به نام »عباس 
صحرايي« را در رس��انه ها منتش��ر كرد و از 
شهروندان خواس��ت اطالعات خود درباره 
مخفيگاه او را در اختيار ماموران قرار دهند 
اما طولي نكش��يد كه متهم از سوي پليس 
دستگير ش��د. فرمانده انتظامي مركزي با 
اع��الم اين خبر به س��ايت پلي��س گفت:» 
افراد مس��لح به 2 خانه مس��كوني در اراك 
وارد شده و 6 نفر را كش��تند كه ] درهمان 
تحقيقات ابتدايي[  هويت ش��ان از س��وي 

پليس مشخص شد. 
ماموران دو دس��تگاه خ��ودروي آنها را نيز 
در يكي از محله هاي اراك كش��ف كردند. 
عالوه برقاتل كه چند ساعت پس از ارتكاب 
قتل ها در عمليات پليس دستگير شد، فرد 
ديگري نيز دس��تگير شده كه تحقيقات، از 
برنامه ريزي قتل ها با كمك او حكايت دارد.« 
س��ردار كيومرث عزيزي انگي��زه قتل ها را 
»انتقام جويي« و »اختالفات شخصي« اعالم 
كرده و ارتباط اين حادثه با بحث قاچاق مواد 

مخدر را تكذيب كرد. 
به گفته يكي از اهالي اراك به »اعتماد«، نزاع 
سال گذشته كه سرآغازي بر قتل هاي ديروز 
بوده است، در منطقه اي مشهور به »تگزاس« 
رخ داده كه محلي براي تجمع خالفكارها و 

فروشنده هاي مواد مخدر در اراك است. 
قتل۲4نفردر۲۰روزباانگيزهشخصي

ب��ا احتس��اب حادث��ه اراك، ط��ي20 روز 
گذش��ته، 24 نفر در س��ه اس��تان كشور 
ب��ا انگي��زه »انتقام گي��ري« و »اختالفات 
شخصي« كش��ته ش��ده اند. در نخستين 
حادثه، 2 دي امس��ال، دام��اد يك خانواده 
به دليل »اختالفات ش��خصي ب��ا خانواده 
همس��رش« ب��ه خان��ه آنها در روس��تاي 
جهان آب��اد فهرج كرمان رفت و با ش��ليك 
گلوله، 10 نفر را كشت. پس از آن در 19 دي 
ماه نيز جسد 8 نفر از اعضاي يك خانواده در 
روستاي نصرآباد ايرانشهر استان سيستان 
و بلوچستان كه با رگبار گلوله به قتل رسيده 
بودند، توسط پليس در خانه شان كشف شد 
كه انگيزه اختالفات خانوادگي و طايفه اي 

در آن پر رنگ است. 
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 دستگيري عامل قتل عام اراك 
در عمليات شبانه

1- مضطرب و دلواپس - قوي
2- رب النوع زمين - زنگار - به شيوه اشراف

3- طمع - نفي تازي - الفت - درخشان
4- نوعي انگور - نژاد ما

5- كينه توزي و انتقام - حرف دهان كجي - برگه بهادار - تكيه
6- شماره - ريختن پول به حساب - فراموشي
7- دانه خوشبو - خوش پوش - گياه شناسي

8- نوعي لباس زمستاني - اجداد
9- لقب كشور ليبريا - پسر خورشيد - باب روز

10- لقب اروپايي - فرشته مغضوب - چوبه اعدام
11- شراب - از شهرهاي كردستان - غذاي ساده - گردن كش

12- پانصد هزار - بسامد
13- بيگانه و غريبه - س��رحد كشورها - ش��امه نواز - ماهي 

كنسرو
14- كرم روده اي - از خويشاوند نزديك تر - دقيقه فوتبال

15- باال بر برقي - عجز

1- خميازه - پايتخت قزاقستان
2- همراه تب مي آيد - دگرگون كننده - بركت برنج - كاال

3- بوي ماندگي - اسب چاپار - جاودانه - از قله هاي معروف 
آفريقا و كشوري در آن

4- سد تهران - جرقه آتش - عيد حاجيان
5- روزي دهنده - اسراف

6- لحظه كوتاه - حرف پيروزي - از ش��هرهاي كرمانشاه - 
خداي درويش

7- منفي - النگو - گذر گاه
8- زود و فوري - مايع حيات - دل آزار كهنه - اسب عرب

9- گزيدن مار - متكبر - قهرمان جنگل
10- پول ژاپن - نژاد كشور ايران - ترديد - حرف انتخاب

11- بيالن - شكوه
12- شهرستان - تنها - صورت غذا

13- ميوه پخته در شكر - شهر نيروگاه - سر بر گندم - توان 
آخر

14- صدا زدن - سست و بي حال - ستون دين - آتشدان حمام
15- شاخه اي از مكانيك - تالم

جدول

افقی

متقاطع

عمودی سودوكو

دستگيريقاتلي
كهخواهرشراكشت

ايرنا| ي��ك نفر كه خواهر خود را به قتل رس��انده بود، 
دس��تگير ش��د. بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي و 
انقالب مشهد؛ قاضي علي اكبر احمدي نژاد گفت: اين 
پس��ر 24 ساله پس از قتل خواهرش در شامگاه بيستم 
دي ماه، روز سه شنبه دستگير و ديروز در بازجويي هاي 
خود به قتل خواهرش اعتراف كرد. بازپرس احمدي نژاد 
همچنين از مرگ مش��كوك يك مرد 42 ساله در بلوار 
توس مشهد نيز خبر داد. اين مرد شب گذشته در منزل 
جان باخته بود كه طبق بررسي هاي اوليه استعمال مواد 
مخدر صنعتي عامل مرگ او بوده است. جسد وي براي 

بررسي بيشتر به پزشك قانوني منتقل شد. 

گازمنواكسيدكربن
جانيكزنوشوهرراگرفت

ايسنا| گاز منواكس��يدكربن زغال سنگ در روستاي 
جواهرده جان زوج ميانس��الي را گرفت. وقتي ماموران 
آتش  نش��اني و اورژانس از راه رسيدند با جسد مرد 51 
ساله و زن 43 ساله روبه رو شدند. كارشناسان پزشكي 
قانوني در محل عل��ت مرگ اي��ن زوج را گازگرفتگي 
منواكسيدكربن از سوخت زغال اعالم كردند. جسد اين 
زوج ميانسال براي بررسي هاي بيشتر به پزشكي قانوني 

منتقل شد و تحقيقات ويژه دراين پرونده ادامه دارد. 

حوادثكار،جان۲3۸نفررا
درپايتختگرفت

فارس| مديركل پزشكي قانوني استان تهران با اشاره به 
اينكه در 8 ماه اول سال، 238 مورد فوت ناشي از حوادث 
كار به مراكز پزش��كي قانوني استان تهران ارجاع شده 
اس��ت، گفت: اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
7/1 درصد كاهش داش��ته است. مسعود قادي پاشا در 
ارتباط با تلفات حوادث كار نيز گفت: در 8 ماه اول سال 
238 مورد فوت ناش��ي از حوادث كار به مراكز پزشكي 
قانوني استان تهران ارجاع شده است. اين آمار در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل كه تعداد فوت ناشي از حوادث 
كار 242 نفر اعالم ش��ده بود، 7/1 درصد كاهش يافته 
است. همچنين از كل فوت شدگان ناشي از حوادث كار 

در هشت ماه امسال 233 نفر مرد و 5 نفر زن بوده اند. 

مرگعابرپيادهدربابل
آنا| يك عابرپياده در پي برخورد با يك دستگاه خودرو 
در بابل جان باخت. مهدي غالمنيا روش��ن، سخنگوي 
اورژانس بابل گف��ت: اين حادثه س��اعت   6:57 صبح 
چهارشنبه در كمربندي غربي توحيد اتفاق افتاده است. 
متاسفانه در اين حادثه عابر پياده كه مردي 75 ساله بود 
به علت شدت جراحت ها و خونريزي در دم جان سپرد. 

آثارچندگلولهرويدرخانهيكيازمقتوالناهاليخيابانطالقانيصبحخودراباخبرقتلعامآغازكردند جسدمقتوالنرويزمينافتادهبود

حادثه هاي مشابه

2دي امس��ال، مردي 26ساله و داراي س��ابقه كيفري به دليل 
اختالفات خانوادگي، به خانه پدرزنش در روس��تاي جهان آباد 
فهرج در استان كرمان رفت و 14 نفر را به رگبار بست كه در پي 
آن 10 نفر از جمله يك كودك )دختر(، 7 زن و 2 مرد كشته شدند. 
همسر او دخترخاله اش است كه قاتل از تيراندازي به او امتناع كرد. 
روزنامه ايران در گزارشي نوشته كه او در زمان حادثه به همسرش 
گفته بود: »تو را نمي كشم تا عذاب بكشي و هر روز آرزوي مرگ 
كن��ي.« پليس كرمان پس از 72 س��اعت از وقوع حادثه متوجه 
شد كه متهم با همدس��تي چند نفر از آشنايانش به ايرانشهر در 
سيستان و بلوچستان فرار كرده است. با كسب اين سرنخ، تيم هاي 

عملياتي پليس به ايرانشهر اعزام و قاتل را در يكي از خيابان ها به 
دام انداختند. او اما در همان ابتدا با قمه به سمت ماموران حمله 
كرد و در ادامه، جواني 25 ساله را نيز به گروگان گرفت كه پليس 
مجبور شد با شليك گلوله به پايش او را دستگير و گروگان را آزاد 
كند. به گفته دادستاني فهرج، متهم در بازجويي ها به انجام قتل ها 
اعتراف كرده اما از ارتكاب آنها اظهار پشيماني نكرده است. اهالي 
روستاي جهان آباد كه قتل ها در آنجا اتفاق افتاده مي گويند كه 
همس��ر قاتل پس از حادثه بسيار كم حرف ش��ده و مدتي نيز در 
بيمارستان بستري شده بود. پرونده اين حادثه نيز به شكل ويژه 

در دستگاه قضايي كرمان در حال رسيدگي است. 

روز دوش��نبه، 20 دي امسال، جس��د 8 عضو يك خانواده در 
خانه ش��ان در روس��تاي نصرآباد ايرانشهر اس��تان سيستان و 
بلوچستان كشف شد. مامور بهداشت اين روستا كه براي دادن 
قطره فلج اطفال به در خانه مقتوالن رفته بود، جسد يكي از آنها 
را روي زمين ديد و پس از وارد ش��دن به خانه، با اجساد خونين 
ساير اعضاي خانواده روبه رو شد. او پليس را از ماجرا خبر كرد تا 
ماموران به سرعت خود را به صحنه جرم برسانند. چند ساعت 
پس از ورود پليس به ماجرا، عامالن قتل ها شناس��ايي شده و 
دستگيري شان به جريان افتاده است. به گفته فرمانده انتظامي 
ايرانشهر، يك اسلحه كلت كمري در كيف خواهر مقتول كشف 

ش��ده اما مقتوالن با سالح كالشينكف به قتل رسيده اند. هنوز 
انگيزه قتل ها نيز مشخص نيست اما ماموران احتمال مي دهند 
كه اختالفات خانوادگي در وقوع آن نقش بااليي داش��ته باشد. 
در اين حادثه، عبدالغفور دامني همراه همس��ر و دو فرزندش، 
خواهر و سه خواهر زاده اش در حالي كشته شدند كه هيچ يك 
از همسايه ها صداي شليك گلوله ها را نشنيده اند. موضوعي كه 
سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان 
درباره آن گفته است: »به نظر مي رس��د قاتل يا قاتالن از صدا 
خفه كن استفاده كرده يا جنايت در شب رخ داده باشد.« عمليات 

پليس براي شناسايي مخفيگاه متهمان همچنان ادامه دارد. 

قتل۸عضويكخانوادهدرايرانشهرداماد،1۰نفررادرفهرجكرمانكشت

خراشروحوروان
اين حد از تبعيض موجب مي ش��ود كه اثرات احتمالي 
و مفيدي كه بر انتشار اين گفت وگوها مي تواند مترتب 
شود، به دس��ت نيايد. اگر قرار اس��ت كه با انتشار آنها 
تصويري از فضاي آزاد رس��انه اي منتقل شود، نه تنها 
چنين اتفاقي رخ نخواهد داد، بلك��ه تصويري ديگر از 
وجود تبعيض منتقل خواهد شد. چرا چنين تبعيضي 
در جامعه ما و در عمل رخ مي دهد؟ پاس��خ در نابرابري 
حقوقي اس��ت. اين نابراب��ري ريش��ه در يك ذهنيت 
پيشامدرن دارد. كه حسن و قبح اعمال و رفتار را برحسب 
افراد گوناگون و انگيزه هاي آنان ارزيابي مي كند. در اين 
نگاه قانون نسبت به افراد يكسان اعمال نمي شود. پيش 
از اجراي آن، افراد جامعه به دو گروه خودي و غيرخودي 
تقس��يم مي ش��وند و هر فعلي كه از خودي ها سر زند، 
نيكوست و هر فعلي كه از غيرخودي ها سر زند قبيح و 
زشت است و از اينجا به بعدش را با قانون تطبيق بايد داد. 
اين رفتار مصداق آن مصرع مشهور است كه: »هرچه آن 

خسرو كند، شيرين بود«.

ادامه از صفحه اول


