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راز جنایت در بیابان های ریگان 
کشف شد

میزان| رئیس دادگســتری شهرســتان 
ریگان در رابطه با پرونــده پیچیده مفقودی 
یک دختر جــوان در این شهرســتان گفت: 
شــامگاه گذشــته پس از ۶ماه تحقیق فنی 
مشخص شــد خانم جوان به ضرب گلوله به 
قتل رســیده اســت. امین ســلطانی زرندی 
جزییات قتل دختــر جــوان در بیابان های 
ریگان را تشریح کرد وگفت: قاتل اختالفات 
خانوادگی را علت و انگیــزه این قتل عنوان 

کرده است.
در تاریخ ۱۲ تیر  ســال جاری پس از اعالم 
مفقودی یک خانم جوان ۲۶ســاله بالفاصله 
رســیدگی به ایــن موضوع در دســتور کار 
سیســتم قضائی و پلیس قرار گرفت. پس از 
تحقیقات اولیــه توســط کارآگاهان پلیس 
آگاهی احتمــال به قتل رســیدن این خانم 
جوان قوت گرفت و بالفاصله با دستور قضائی 
۵ مظنــون مرتبط بــا این حادثه دســتگیر 
شدند. به لحاظ پیچیدگی موضوع تحقیقات 
تکمیلی در این رابطه ادامــه یافت تا این که 
شامگاه گذشــته راز این ماجرای پیچیده که 
۶ماه به طول انجامید، رمزگشایی شد و قاتل 

دستگیر و به قتل اعتراف کرد.
زرنــدی بــا اشــاره بــه این که قاتــل از 
خویشــاوندان مقتول است، افزود: اختالفات 
خانوادگی علت و انگیزه این حادثه دلخراش 
بوده اســت. رئیس دادگســتری شهرستان 
ریگان بیان داشــت: قاتل در اعترافات اولیه 
اقرار کرده است که با طرح نقشه قبلی توسط 
همدســتش مقتول )الف. م( را به بیابان های 
اطراف ریــگان منتقل می کنــد و با ۵ ضربه 
گلوله اسلحه کالشینکف به قتل می رساند و 
جنازه وی را به درون چاه می اندازد. این مقام 
قضائی تأکید کرد: افراد بایستی درخصوص 
حل وفصل اختالفات خانوادگی خود با طرح 
دعوی در سیســتم قضائی پیگیر امور باشند 
یا این که از مراکز مشــاوره خانواده، نهاد های 

فرهنگی و دینی کمک بگیرند.
رئیــس دادگســتری شهرســتان ریگان 
گفت: تجربه نشــان داده است در بسیاری از 
پرونده ها افراد به دلیل ســوء تفاهم دست به 
اقداماتی می زنند که خســارت های غیرقابل 
جبرانی برای خود و اطرافیانشــان به وجود 

می آورند که دیگر جای جبران وجود ندارد.

قتل شبانگاهی جوان بابلی
باشگاه خبرنگاران| جوان بابلی قربانی 
اخاذی مســافران زورگیر در جاده ســاری- 
قائمشــهر شــد. براســاس گــزارش منابع 
محلی، مرد ۳۸ســاله اهل بند پــی غربی و 
ساکن قائمشهر شــامگاه پنجشنبه در حین 
مسافرکشــی از قائمشهر به ســاری بود که 
مســافران زورگیر با تهدید اقدام به دریافت 

پول و اخاذی از او کردند.
براســاس این گــزارش، مســافرنما های 
زورگیر در مواجهه بــا مقاومت راننده، وی را 
به ضــرب چاقو به قتل رســاندند.  یک گروه 
از کارشناسان پزشــکی قانونی استان برای 
شناســایی هویــت مقتول و علــت مرگ به 
منطقه اعزام شــدند.  جســد جهت بررسی 
زمان و نحوه قتل به سردخانه پزشکی قانونی 
شهرستان ســاری انتقال یافت. کارشناسان 
درحال بررسی هستند و اقدامات تشخیصی 

انجام شد. 

 آرزوی کودک بیمار
توسط پدر شهید پالسکو برآورده شد

تســنیم| پــدر یکــی از آتش نشــانان 
شهیدشده در حادثه پالسکو آرزوی ابوالفضل 
هفت ســاله را برآورده کرد. محمود داداشی 
پدر شــهید امیرحســین داداشــی )شهید 
حادثه پالســکو( بــا حضور در بیمارســتان 
کودکان شهید بهرامی، لباس کامل عملیات 
آتش نشــانی را بر تن کودک هفت ساله ای به 
نام ابوالفضل کرد. این کودک هفت ســاله که 
در بخش کودکان بستری است، آرزوی خود 
را مبنی بر عالقه وافرش به شغل آتش نشانی 
به پزشــکان و پرســتاران آن بیمارســتان 
بارها بیان کرده بود و پدر شــهید داداشــی 
نیــز از عالقه وی توســط موسســه خیریه 
»کــودکان فرشــته اند« اطالع پیــدا کرد و 
 با برآورده کــردن آرزوی این کــودک باعث

شادی وی شد. 

ذره بين

شهروند| گذشــت از قصاص قاتل پدر، برای 
سه خواهر تاوان سنگینی به همراه داشت. این سه 
زن وقتی رضایت خود را اعالم کردند، زمانی که با 
مادرشان سر مزار پدر بودند، تیرباران شدند. عموی 
این ســه خواهر که از اعالم نجــات قاتل برادرش 
بشدت عصبانی شــده بود، با تیراندازی به سمت 
خواهرزاده ها و زن برادرش، آنها را به گلوله بســت. 
مادر و ســه دخترش، در آرامســتان باغ فردوس 
کرمانشاه در مقابل چشم مردم، جان باختند و قاتل 

تحت  تعقیب قرار گرفت.
بخشش قاتل پدر

تیر ماه امســال بود که مردی میانســال در باغ 
فردوس کرمانشاه با شــلیک گلوله به قتل رسید. 
عامل جنایت، داماد این مرد بود که در پی اختالفات 
خانوادگی نقشه قتل را کشــید و اجرا کرد. او که با 
پدرزنش اختالفات شــدیدی داشت، درنهایت با 
شــلیک گلوله به این درگیری ها پایان داد. داماد 
این مرد دســتگیر شــد و در بازجویی ها به قتل 
اعتراف کرد. در طی مراحل تحقیقات و بررسی این 
پرونده، بعد از گذشت 7 ماه همسر و سه دختر این 
مرد تصمیم گرفتند قاتل را ببخشند. آنها رضایت 
خود را اعالم کردند و از قاتل پدرشان گذشتند؛ اما 
هرگز تصورش را هم نمی کردند که این گذشــت 

سرنوشتی تلخ را برایشان رقم بزند. 

تیرباران در آرامستان
ســاعت ۱0 صبح دیروز، ۲۲ دی  مــاه بود که 
این سه دختر به همراه مادرشــان سر مزار پدر در 
آرامستان باغ فردوس رفتند. آنها سر مزار نشسته 
بودند و با پدرشان صحبت می کردند. ناگهان صدای 
شلیک های گلوله شنیده شد. سه دختر و مادرشان 
تا به خودشان بیایند، غرق در خون روی مزار پدر 
افتادند. افرادی پراید ســوار به سمت آنها شلیک 
کردند و متواری شــدند. مردمی که در آن اطراف 
بودند، در حالي که شــوکه شده بودند موضوع را با 
پلیس در میان گذاشــتند. دقایقــی بعد پلیس و 
امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند، اما این 

چهار زن جان خود را از دست داده بودند. 
شناسایی قاتل

بالفاصله اجســاد به پزشــکی قانونی منتقل 
شدند و به دســتور بازپرس ویژه قتل، تحقیقات 
برای شناســایی عامل یا عامالن این قتل عام آغاز 
شد. ماموران پلیس در نخستین مرحله تحقیقات 
به سراغ خانواده و آشــناهای این چهار زن رفتند. 
در بررسی ها و تحقیق از بســتگان این چهار زن 
مشخص شد تنها کسی که با آنها اختالف دارند، 
عموی ســه خواهر اســت. ماموران دریافتند که 
عموی دخترها، بعد از این که متوجه شده، آنها قاتل 
پدرشان را بخشیده اند، نسبت به این کار اعتراض 

کرده و با آنها درگیر شــده است. در تجسس های 
بیشتر محرز شد که این جنایت هولناک از سوی 

عموی دخترها صورت گرفته است.
گفت وگو با شاهد ماجرا

یکی از شــاهدان این ماجرا که در آرامستان باغ 
فردوس حضور داشــت، در این باره به »شهروند« 
گفت: »این چهار زن بر ســر یک مزار در قطعه ۶۲ 
قبرستان با چادر و لباس های مشکی نشسته بودند. 
دقایقی از آمدن آنها نگذشته بود که ناگهان صدای 
شلیک گلوله  اي را شنیدیم. آرامستان خیلی شلوغ 
بود و این صدا باعث شــد همه ما که آن جا بودیم 
وحشت زده شــویم. همه چیز در چند ثانیه اتفاق 
افتاد. پراید سوارانی را دیدیم که به سمت این چهار 
زن شــلیک کردند. آنها هم غرق خون روی زمین 
افتادند. نتوانســتیم صورت آنها را ببینیم. بعد از 
شلیک هم متواری شدند. صحنه وحشتناکی بود 
و تا چند ســاعت همه مان شوکه بودیم. جمعیت 
زیادی جمع شدند. یکی با پلیس تماس می گرفت 
و دیگری با اورژانس؛ تــا این که ماموران اورژانس و 
پلیس همزمان رسیدند، مرگ زنان را تأیید کردند 
و پس از تحقیقات پلیســی این 4 زن را با اورژانس 

احتماال به پزشکی قانونی منتقل کردند.«
پیگیری ویژه

سرهنگ آمویی، معاون اجتماعی انتظامی استان 

کرمانشاه درباره این پرونده به »شهروند« گفت: »در 
حال حاضر ضارب که از بســتگان مقتوالن است، 
شناسایی شــده و اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 
به منظور دستگیری وی ادامه دارد. تیمی ویژه از 
ماموران انتظامی استان کرمانشاه پیگیر این موضوع 
هستند و به زودی فرد ضارب را دستگیر خواهند 

کرد.«
او با بیان این که پلیس قاطعانه با کسانی که امنیت 
عمومی را خدشه دار کنند، برخورد می کند، از مردم 
خواست که اختالفات خانوادگی خود را از طریق 

مراجع قانونی پیگیری کنند.
همچنین صادقی، دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز استان کرمانشاه نیز در این باره گفت: »با حضور 
فوری بازپرس ویژه قتل و اکیپ بررسی صحنه جرم 
در محل جنایت، هویت عوامل دخیل در این واقعه  
مجرمانه شناســایی شــد و با بکارگیری ماموران 
مجرب دستگیری عوامل دخیل در این اقدام جنایی 
به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد. بررسی های 
اولیه حکایت از این دارد که در تیر ماه  سال جاری 
پدرزنی توسط دامادش با اسلحه گرم به قتل رسیده 
اســت. اولیاي دم اخیرا نسبت به قتل مورث خود 
گذشت کرده اند. برادران مقتول در اعتراض به اقدام 
همسر و فرزندان مقتول و در واکنش نسبت به آن 

جنایت هولناکی را رقم زده اند.«

شهروند| هنوز وقت طالیی تمام نشده. هنوز ۲9 
خانواده دریانوردان ایرانی امید دارند؛ امید به بازگشت 

برادران، همسران و فرزندانشان. 
از روزی کــه پیکر یکی از مفقــودان نفتکش در 
آب های یانگ تســه پیدا شــد، هیچ خبری از ۳۱ 
خدمه در دست نیســت. فقط خبر از عملیات های 
مختلفی اســت که برای خاموشــی آتش نفتکش 
منتشر می شود. 7 روز است که غول ۲47 متری آرام 
نمی گیرد. نیروهای امــدادی در این مدت در تالش 
بودند تا این نفتکش غول آسا را امحا کنند؛ اما انگار 
آتش خوار های ژاپنی و چینــی هم حریف این غول 
نشده اند و امید به روز شــنبه بسته اند. می گویند تا 
شنبه آتش را امحا می کنیم. فوم زیادی روی نفتکش 
آتش گرفته پاشیده شــده است و در صورت کاهش 
دما نیروهای تجسس وارد نفتکش خواهند شدغ اما 
خانواده های سرنشینان »ســانچی« از همان روز در 
انتظارند؛ انتظار خبری خوش. خبری از نجات مردان 
دریــا. می گویند زنده اند. می گوینــد در موتورخانه 
نفتکش منتظر نیروهای امدادی هستند. می گویند 
برمی گردند و دوبــاره پدران، مادران، همســران و 
بچه هایشــان را در آغوش می گیرند. می گویند این 
روزها بی تاب هســتند، دلهره دارنــد و بی خبری 

عذابشان می دهد. 
آخرین جشن تولد

علیرضا نجفی فر روز ۲۳ مهر بود که از انزلی خارج 
شد و به خارک رفت؛ درســت یک روز پیش از تولد 
خواهرزاده اش، نتوانست در این جشن شرکت کند. 
بعد از آن هم با نفتکش سانچی سفرش را آغاز کرد. 
سفری که تا االن هنوز بازگشتی نداشته است. مادرش 
هنوز نمی داند که تنها پسرش دچار چنین سانحه ای 
شــده اســت. بی خبر از همه چیز منتظر بازگشت 
پسرش است. روز ۱۶ آذر بود که علیرضا تولدش را در 
حالی  که روی عرشه کشتی بود با خانواده اش در گروه 
تلگرامی جشن گرفت. چند روز بعد بود که خبر تلخ 
پخش شد. سرنوشت علیرضا در  هاله ای از ابهام قرار 
گرفت و حاال چهار خواهرش لحظه های پر از دلهره 
و سختی را می گذرانند. یکی از خواهران علیرضا در 
این باره به »شهروند« می گوید: »علیرضا درست یک 
روز قبل از تولد یکی از خواهرزاده هایم رفت. ۲4 مهر 
ماه تولد بود و او یک شب قبل خداحافظی کرد و رفت. 
نتوانست در جشن تولد شرکت کند. به خواهرزاده ام 
تبریک گفت و رفت. بعد از آن هر از چندگاهی با هم 
در ارتبــاط بودیم. روز ۱۶ آذر بود کــه تولدش را در 
تلگرام جشن گرفتیم. یک گروه تلگرامی خانوادگی 
داریم. او به صورت تصویری با ما ارتباط برقرار کرد و 
یک جشن کوچک گرفتیم. کلی خندیدیم. علیرضا 
هم شــاد بود. بعد از آن چند بــاری با هم صحبت 
کردیم. آخرین بار یک شــب قبل از شب یلدا بود که 
با هم صحبت کردیم. دیگر خبری از علیرضا نداشتیم 
تا این که روز یکشنبه ساعت ۶ صبح، تلفن خانه مان 
زنگ خورد. خواهرم بود. خبر این حادثه را در اخبار 
دیده و بشــدت نگران بود. من هم بالفاصله اخبار را 
پیگیری کردم و متوجه شدم که نام علیرضا در لیست 
ناپدیدشدگان است؛ بشدت وحشت زده شدیم با سه 
خواهر دیگرم و پدرم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم 
موضوع را به مادرمان نگوییم. علیرضا تنها پسر مادرم 
است. مادرم بشــدت به او وابسته است؛ برای همین 
خواهرم مرتب مراقب مادرم است که اخبار تلویزیون 
را نبیند. چیزی را پیگیری نکند. هر چیزی که به اخبار 
این سانحه مربوط می شود را از جلوی چشمانش دور 
می کند. منتظریم خبری شود تا بعد از آن موضوع را با 
مادرم در میان بگذاریم؛ البته مادرم خبری در این باره 
شنیده بود، به او گفتیم که این حادثه مربوط به 
نفتکش برادرم نیســت. این چند روز به ما خیلی 
سخت می گذرد؛ در میان دلشوره و نگرانی، فقط 
داریم اخبار را پیگیــری می کنیم. یکی دو بار به 
تهران آمدیم و از ما آزمایش DNA گرفتند. دیگر 

هیچ خبری نیســت تا زوایای پنهــان این ماجرا 
مشخص شود.«

این زن ادامه می دهد: »علیرضا ۲۶ ســال دارد 
و ازدواج نکرده اســت. او 4 سالی می شد که روی 
نفتکــش کار می کرد و ملــوان دوم نفتکش بود. 
لیسانس حسابداری داشت، اما به دلیل عالقه ای 
که به این کار داشــت، خــودش در کالس های 
فشرده دریانوردی ثبت نام کرد. بعد از گذراندن 
ایــن دوره، کارش را آغاز کرد. او بشــدت به این 
کار عالقه داشــت. خودش دنبــال کرد و آن قدر 
پیگیر شد تا باالخره توانســت کار کند. سه نفر 
از دوســتان علیرضا هم در این نفتکش هستند. 
امید ضیایــی، علی حیدری کهن و ســیدجواد 
حیــدری از دوســتان علیرضا هســتند. امید 
ضیایی صمیمی ترین دوســت علی است و ما با 
خانواده های اینها هم که همگی انزلی هســتند، 
در ارتباطیم. ما همه نگرانیم. چند روز اســت که 
کارمان اشک و نگرانی اســت. حتی شب ها هم 
خواب نداریــم. تا صبح بیــدار می مانیم و اخبار 
را دنبال می کنیــم. این بی خبری مــا را عذاب 
می دهد. از طرفی باید مراقب مادرمان هم باشیم. 
او اگر بشــنود و بخواهد پا به پای ما نگران شود، 
حتما از پا می افتد. فقط امیدواریم معجزه ای رخ 
دهد. وقتی اخبار امیدوار کننده را می شــنویم، 

خیالمان کمی راحت می شــود؛ اما هر چه زمان 
بیشــتر می گذرد، نگرانی و دلهره مان هم بیشتر 
می شــود، فقط خدا باید به همه ما کمک کند و 

معجزه ای نشان دهد.«
مهراد 15ماهه چشم به راه پدر

»میالد عنایتی« افسر ســوم نفتکش »سانچی« 
است؛ نفتکشــی که حاال 7 روز است که در آب های 
دریای شــرقی چین در آتش می ســوزد. این افسر 
۲۸ساله اواسط آبان  ماه با همســر و مهراد پسر ۱۵ 
ماهه اش خداحافظی کرد و راهی خارک شد تا با این 
نفتکش به کره جنوبی برود. او اهل قائمشــهر است 
و حاال خانواده او چند روزی اســت که برای پیگیری 
خبرهای این حادثه از قائمشــهر به تهران آمده اند. 
اینهــا را خواهرزن میالد به »شــهروند« می گوید و 
ادامه می دهد: »صبح یکشنبه بود که از طریق یکی 
از همکاران میالد در جریان این حادثه قرار گرفتیم؛ 
یعنی اولش من متوجه شــدم، بعــد از طریق اخبار 
مطمئن شــدم که یک نفتکش ایرانــی در آب های 
چین آتش گرفته اســت. همان موقع ماجرا را به 
خواهــرم گفتم. بعد هم با شــرکت ملی نفتکش 
تمــاس گرفتیم و در این مدت همــه خبرها را از 
آنجا دنبال می کنیم. در این مدت هم چند باری 
به تهران آمدیم و االن هم همراه با خواهرم و چند 
نفر دیگــر از اعضای خانواده در تهران هســتیم. 

تنها خواســته ما سرعت بخشــیدن به عملیات 
نجات اســت؛ تا االن کارهای زیادی انجام شــده 
اســت ولی  ای  کاش این اقدامات چند روز پیش 
انجام می شد. االن 7 روز اســت که این نفتکش 
می سوزد؛ اما هنوز هیچ خبر درستی از خدمه آن 
نیست. ما حتی نمی دانیم که آنها داخل نفتکش 
هستند یا نه. این هم فقط با داخل شدن نیروهای 
امدادی در این نفتکش مشــخص می شود.« این 
دختر جوان دربــاره زندگی میــالد و وضع این 
روزهای خانواده هم می گوید: »میالد مثل برادر 
من بود. ما او و خانواده اش را از قبل می شناختیم. 
حتی قبل از ازدواج با خواهرم. آنها حدود ۶  سال 
است که ازدواج کرده اند و یک پسر ۱۵ماهه به نام 
مهراد هم دارند. میالد از همان دوران نوجوانی به 
کشتی و دریانوردی عالقه داشت. خواهر من هم 
شرایط کاری میالد را می دانســت و آن را قبول 
کرده بود. حدود ۲ سال بود که میالد روی نفتکش 
بود. درس این کار را خوانده بود. بورسیه شرکت 
ملی نفتکش شــد و به دانشــگاه علــوم و فنون 
دریایی چابهار رفت. بعد از تمام شدن درسش هم 
وارد همین کار شد. افسر سوم کشتی بود و کارش 
را خیلی دوست داشت. می دانستیم که قرار است 
به کره جنوبی برود، اواســط آبان ماه بود که با ما 
خداحافظی کرد و از قائمشــهر بــه خارک رفت. 
تاریخ دقیق حرکتشــان را نمی دانم. ما همیشه از 
طریق ایمیل با میالد در تماس بودیم. 4 یا ۵ روز 
قبل از حادثــه میالد با ما تمــاس گرفت و گفت 
که اینترنت مشــکل دارد و ایمیل ها به دســتش 
نمی رســد. مکالمه خیلی کوتاهی بود اما حالش 
خوب بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ تماســی با 
او نداشتیم. تا این که یکشــنبه این حادثه پیش 
آمد. االن خواهرم حالش خیلی بد است، شرایط 
روحی وخیمی دارد، پــدر و مادر میالد و خانواده 
ما هــم مثل خواهرم هســتند. میالد تنها پســر 
خانواده بود، او دو خواهر کوچکتر از خودش دارد، 
همه خانواده نگران او هســتند، مضطرب و چشم 
به راه خبری از آنجا، دعا کنید تا این ماجرا پایان 

خوشی داشته باشد.

3 خواهر همراه مادرشان زمانی که قاتل پدرشان را بخشیدند، از سوی عمویشان تیرباران شدند

قتل  عام در آرامستان
 تحقیقات و تالش پلیس برای شناسایی عامل این جنایت آغاز شده است

آژير

خارج از مرز

درگیری مسلحانه در مسابقات 
اسبدوانی گنبدکاووس

شــهروند| بر اثر درگیری بین قماربازان در 
مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس ۲ مامور نیروی 
انتظامی و 4نفر از قماربازان مجروح و به بیمارستان 
منتقل شدند. در هفته هفدهم مسابقات اسبدوانی 
گنبدکاووس بیــن قماربــازان در مســابقات 
سوارکاری شهرســتان گنبدکاووس درگیری و 
اختالف به وجود آمد که ماموران نیروی انتظامی  
درصدد برطرف کردن مشکل شدند و بر اثر آن ۲نفر 
از آنها مجروح شدند. چند نفر از قماربازان شهر تاتار 
و گنبدکاووس برای شــرط بندی دچار اختالف 
می شــوند و با قمه و چماق و دیگر سالح سرد با 
هم درگیر می شوند.  ماموران نیروی انتظامی که 
در محل ســوارکاری در جهت امنیت سوارکاری 
بودند، برای برطرف کــردن اختالف و جلوگیری 
از درگیری وارد محل می شــوند. متاسفانه یکی 
از این افراد با سالح شکاری خود ۲نفر از ماموران 
نیروی انتظامی را از قســمت های دســت، بازو و 
کتف مجروح می کند. در ایــن درگیری 4نفر از 
قماربازان نیز مجروح می شوند که به همراه ۲ مامور 
نیروی انتظامی به بیمارســتان منتقل و بستری 
می شوند. درحال حاضر حال عمومی ماموران و 
افراد مجروح شده دیگر خوب است و در این رابطه 
۵نفر که در این درگیری دخالت داشتند، دستگیر 
و تحویل دســتگاه قضائی شــدند و تالش برای 
دستگیری عامل اصلی شلیک کننده به ماموران 

نیروی انتظامی ادامه دارد. 

 تجاوز و قتل سریالی
 1۲ دختربچه در پاکستان

شهروند| زینب 7ساله دوازدهمین قربانی تجاوز 
و قتل سریالی دختربچه ها در شهر کوچک کاسور در 
ایالت پنجاب پاکستان در  سال گذشته است. پلیس 
تاکنون نتوانسته عامل یا عامالن احتمالی را دستگیر 
کند. در پی تجاوز و قتل یک دختربچه 7ساله به نام 
»زینب« در شهر »کاسور« در ایالت پنجاب در شرق 
پاکستان ناآرامی های گســترده ای در این شهر رخ 
داده که در اثر آن دســت کم دونفر کشته شده اند. 
جسد زینب 7ساله سه شــنبه در داخل یک سطل 
زباله در شهر کاسور کشف شد. پلیس اعالم کرده به 
او تجاوز شده و سپس به قتل رسیده است. خانواده 
این دختربچه پاکستانی ۵روز پیش از کشف جسد، از 
ربوده شدن او خبر داده بودند. زینب هفته گذشته در 
مسیر عزیمت به کالس قرآن ربوده شده بود. خانواده 
او به هنگام ربایش برای به جــاآوردن حج عمره به 
مکه رفته بودند. خانواده زینب پس از بازگشــت به 
پاکستان نیروهای پلیس را به کم کاری در پیداکردن 
دخترشان متهم کرده اند. زینب دوازدهمین دختری 
است که در ماه های گذشــته در این شهر کوچک 
پاکســتان ربوده و پــس از تجاوز به قتل رســیده 
است. پلیس اعالم کرده؛ آزمایش ها نشان می دهد 
۵ مورد از ۱۲ مورد تجاوز ســریالی مربوط به یک 
مظنون است. شهروندان کاسور با برپایی تظاهرات 
خواستار تالش بیشتر پلیس و نیروهای امنیتی برای 
تأمین امنیت و دســتگیری و اشد مجازات عامل یا 
عامالن احتمالی جنایات ســریالی ماه های اخیر 
علیه دختربچه های شهر کاسور هستند. درجریان 
ناآرامی های پس از کشــف جســد زینب تاکنون 
دست کم ۲نفر کشــته شــده اند. ناآرامی ها دیروز 
زمانی اوج گرفت که هنگام مراســم تشییع پیکر 
زینب گروهی از معترضان قصد ورود به مقر مرکزی 
پلیس شهر کاسور را داشتند که با ممانعت پلیس 
مواجه شدند. در دو روز گذشته بسیاری از چهره های 
مشهور سیاســی و هنری پاکستان ازجمله »مالله 
یوسف زی« )نوجوان پاکستانی برنده صلح نوبل( با 
نوشتن توییت هایی عمق تأسف خود را از ماجرای 
زینب ابراز داشته و از مقامات پاکستانی خواسته اند 
برای یافتن و مجازات عامالن تجاوزهای ســریالی 
تالش بیشــتری به خرج دهند. بسیاری از کاربران 
فضای مجازی در پاکســتان با داغ کردن هشتگ 
اعتراضی »عدالت برای زینب« تأثر خود را از ادامه 
تجاوزهای ســریالی به دختربچه ها در شهر کاسور 
ابراز داشته و خواهان دستگیری و مجازات عامل یا 

عامالن احتمالی شده اند.

 ایستگاه قطار ناتینگهام انگلیس 
طعمه آتش شد

ایرنا| ایستگاه اصلی قطار شهر ناتینگهام واقع 
در مرکز انگلستان در محاصره آتش قرار گرفت. 
اداره آتش نشــانی منطقه ناتینگهام شایر اعالم 
کرد که دســت کم ۱0 خودروی آتش نشــانی و 
۵0 آتش نشان مشغول اطفای حریق هستند. به 
گفته این نهاد انگلیسی، شعله های آتش تا سقف 
ایستگاه قطار سرایت کرده و مأموران آتش نشانی 
تالش می کنند تا از ســرایت آن به سایر بخش ها 
جلوگیری کنند. اداره خدمات امدادرسانی منطقه 
ایست میدلندز نیز از حضور امدادگران در محل 
حادثه خبر داد. یک سخنگوی پلیس گفته است 
که به دلیل مسدودکردن خیابان های اطراف، تردد 
در این منطقه بشــدت دچار اختالل شده است. 
شرکت راه آهن »ایست میدلندز« نیز اعالم کرد که 
تا اطالع ثانوی هیچ قطاری در ایستگاه ناتینگهام 
توقف نخواهد کرد. علت وقوع این آتش سوزی و 
میزان تلفات ناشی از آن تاکنون مشخص نشده 
اســت. این حادثه، دومین آتش سوزی گسترده 
در انگلیس از آغاز  ســال جاری میالدی به شمار 
می رود. برج گرنفل لندن نیز در ژوئن گذشــته 

طعمه آتش شد که در پی آن 70نفر جان باختند.
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روایت خانواده های مردان دریا از روزهای سخت بی خبری 
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