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دخترکراکناردیوارخفهکردم!
قاتل «مهرسا کوچولو» در ابزسازی صحنه جرم اعرتاف کرد

▪ ۴دستور رئیسی در پی حادثه آبادان

روز پنج شنبه رئــیــس جمهور پس از اط ــاع از آخرین
گزارشهای آواربــرداری و امدادرسانی با تسلیت مجدد
به خانواده جان باختگان حادثه و مردم آبادان بر ضرورت
بسیج همه امکانات برای امــداد و نجات آسیب دیدگان و
مفقودان تاکید کرد و در چند دستور درباره پیگیری حادثه
متروپل گفت :همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا در
جریان امدادرسانی ،حادثه غیرمترقبه ای برای مردم و

 ۶کشتهدرسقوطمرگبار
وانتمزدابهدره
کرمانی  -سقوط مرگبار وانت مزدا به دره
در زرنــد کرمان شش کشته و یک مجروح
به جا گذاشت .به گــزارش خراسان ،رئیس
اورژانــس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم
پزشکیکرماندربارهاینحادثههولناکبیان
کرد :ساعت  ۱۴:۱۲جمعه ششم خرداد ،به
دنبال دریافت گزارش سقوط یک دستگاه
وانت مزدا با هفت سرنشین به دره در منطقه
سربنان شهرستان زرند (حدفاصل روستای
سردون و مدبون) بالفاصله سه گروه فوریت
های پزشکی به محل حادثه اعــزام شدند.
دکتر صابری افزود :متاسفانه به دنبال این
حادثه شش نفر شامل دو کودک  ۶و ۸سال ،
یک مــرد و سه زن با حــدود سن  ۳۵تا ۶۰
سال به علت شدت جراحات وارد شده در دم
جان باختند و یک نفر مجروح این حادثه بعد
ازرهاسازیواقداماتدرمانیمناسبتوسط
عواملامدادیوپزشکیبهبیمارستانسینای
زرندمنتقلشد.ویگفت:حالعمومی تنها
مجروح این حادثه که یک زن ۳۵ساله است،
وخیم گزارش شده است.بنابراین گزارش،
درواژگونیپژو ۴۰۵درمحوربمبهکرمانهم
پنجنفر مجروحشدند.

متهم هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد

پنج روز پــس از ریــزش ساختمان  10طبقه متروپل،
آواربـــرداری ها همچنان ادامــه دارد .متاسفانه طی روز
گذشته ،آمار جان باختگان این حادثه رشد قابل توجهی
داشت و به  26نفر رسید .فرمانده عملیات آواربــرداری
ساختمان متروپل شب گذشته در گفت وگــو با صــدا و
سیما درباره آخرین آمار جان باختگان و مصدومان حادثه
ریزش ساختمان متروپل در آبادان گفت :براساس آخرین
اطالعات ،تعداد جان باختگان حادثه متروپل تاکنون
به  26نفر رسیده است .فرماندار آبادان هم گفت :تعداد
مصدومان حادثه  ۳۷نفر است که از این تعداد  ۳۴نفر به
آغوش خانواده بازگشتهاند.

عکس ها اختصاصی خراسان

پرونده های جنایی بیرون آمد که
کارآگاهانپلیسآگاهیهمهتدابیر
الزم را برای «امنیت» محل و حفظ
جانمتهماندیشیدهبودند.سکوتی
سنگین در محل وقـــوع جنایت
حکمفرما بود که صدای پابندهای
آهنین متهم ،در فضا پیچید .افسر
پرونده بالفاصله در کنار متهم قرار
گرفت و او در میان تدابیر امنیتی
به درون منزلی با در آهنی کرم
بازسازی لحظه انداختن جسد به ساختمان در حال احداث
رنگ هدایت شد ،جایی که بیستم
سجادپور  -جــوان  25ساله ای که در پی اردیبهشت و در اقدامی ناجوانمردانه ،کودکی
وسوسه های شیطانی ،دختر  3ساله ای را بی را قربانی هوسرانی های شیطانی کرده بود.
رحمانه به قتل رسانده بود ،آخر هفته گذشته ،گــزارش خراسان حاکی اســت ،هنگامی که
صحنه جنایت را در حضور قاضی ویژه قتل عمد متهم  25ساله مقابل دوربین قــوه قضاییه
مشهد بازسازی کرد.به گــزارش اختصاصی ایستاد ،قاضی «محمود عارفی راد» با تفهیم
خراسان ،صبح یک شنبه گذشته ،خودروهای اتهام ارتکاب قتل عمدی و با استناد به موادی
پلیس وارد خیابان شهید شیری نژاد در کوی از قانون مجازات اسالمی ،از وی خواست تا
مهدی آباد مشهد شدند .از روز قبل مقدمات حقیقت ماجرا را بازگو کند چرا که اظهارات
بازسازی صحنه قتل «مهرسا کوچولو» فراهم او در مراحل دادرسی مورد استنادات قضایی
شده بود .با دستور قاضی شعبه 211دادسرای قرار می گیرد .همزمان با ارشاد و نصایح مقام
عمومی و انقالب مشهد ،در حالی «ایمان -ت» قضایی ،متهم سنگدل به طور کامل خود را
(متهم به قتل) از خودروی مخصوص متهمان معرفی کرد و با بیان این که از وقوع این جنایت
پشیمان است دربــاره جزئیات قتل «مهرسا
کوچولو» گفت :آن روز بعد از ظهر وقتی از
خودروی یکی از همکارانم پیاده شدم .وسوسه
شیطانی عجیبی بر من غالب شده بود چرا که
وقتی از سرکار به منزل بازمی گشتم ،یکی
از همکارانم درون خودرو فیلم های مبتذل و
مستهجن را به من نشان داد که صحنه هایی از
آن در ذهنم مرور می شد.
در همین هنگام چشمم به دخترک خردسالی
افتاد که در نزدیکی منزل ما مشغول بازی
بود .آن روز خانواده ام نیز به شهرستان رفته
بودند و کسی در خانه نبود .زمانی که وسوسه
های شیطانی به سراغم آمد آن دختر کوچک
را صدا زدم زمانی که «مهرسا» نزد من آمد او

را به داخل حیاط کشاندم و به اتاق بردم .آن
دختر که متوجه ماجرا شده بود ،شروع به داد
و فریاد کــرد .هرچه تالش می کــردم تا جیغ
نکشد ،بی فایده بود .از شدت ترس او را دوباره
به درون حیاط بردم تا رهایش کنم ولی وقتی
در حیاط را باز کردم و به داخل کوچه نگریستم،
پشیمان شدم چرا که می ترسیدم افراد رهگذر
با سروصداهای دخترک متوجه موضوع شوند
و آبرویم برود!
به همین خاطر دختر کوچک را در آغوش
گرفتم و به پشت بام بــردم .دیوارهای پشت
بام را ساخته بودیم و از بیرون دیده نمی شد
امــا صــدای آن دختر آزارم مــی داد و مــن از

فریادهایش می ترسیدم .هرکاری می کردم
ساکت نمی شد .در یک لحظه او را به کنار دیوار
کشاندم و با دست گلویش را محکم فشار دادم
تا بیشتر از این سروصدا نکند ،مدتی در همان
وضعیت نگه داشتم تا این که پیکرش روی
زمین افتاد و فهمیدم که دیگر نفس نمی کشد.
اگرچه دقایقی بعد از این جنایت پشیمان شدم
اما دیگر دیر شده بود .به همین دلیل به فکر آن
افتادم که جسد را بیرون ببرم تا این جرم به پای

من نیفتد .کیسه سفیدرنگی که
روی آن با ماژیک آبی نام فردی
را نوشته بودند ،برداشتم و پیکر
بی جان دختر خردسال را درون
آن گذاشتم .سپس نردبان را در
جایی گذاشتم که قرار بود هنگام
ساخت طبقه دیگر منزل پنجره
ای در آن نصب شود بعد هم جسد
را از نردبان باال بــردم و از آن جا
به داخــل حیاط منزل همسایه
انداختم که در حال ساخت بود.
آن جا قبال یک خانه کلنگی بود
و همسایه با تخریب آن ،قصد داشت منزلی
نوساز احداث کند.
زمانی که خیالم از جسد آسوده شد ،طوری
رفتار کردم که کسی در محل به من مشکوک
نشود اما به خاطر گم شدن «مهرسا» ولوله
ای در محل به راه افتاد و همه اهالی سعی
می کردند در یافتن او به خانواده دخترک
کمک کنند .حتی پدرم زمانی که از شهرستان
بازگشت ،به سراغ پدر «مهرسا» رفت و عکس
دختر بچه را پشت شیشه تاکسی خودش
نصب کرد .مادرم نیز مدام دعا می کرد تا دختر
همسایه زودتر پیدا شود ،اما من از ترس سکوت
کرده بودم تا این که چهار روز بعد از این ماجرا
فهمیدم پلیس جسد دختر بچه را پیدا کرده
است .بالفاصله از خانه بیرون آمدم و
کنار در حیاط ایستادم .جیغ و فریاد
و گریه در کوچه بلند بود و من نمی
دانستم چه کار کنم ،دوباره به داخل
خانه بازگشتم امــا ساعتی بیشتر
طول نکشید که کارآگاهان در کنار
قاضی ویژه قتل عمد ،وارد منزلمان
شدند .زمانی که دستبندها را به
دستم حلقه زدند ،فهمیدم که دیگر
هیچ راه گریزی ندارم و همه چیز لو
رفته است .این بود که به ناچار ماجرا

افزایشجانابختگانمرتوپلبه 26نفر
 4دستور رئیسی و بازدید مخبر از شرایط آواربرداری متروپل

امدادرسانان اتفاق نیفتد .رسانه ملی و تمام افراد و رسانه
های دلسوز کشور کمک کنند تا مردم از اخبار صحیح و دقیق
این تالش ها مطلع شوند .وی افزود :با هر فرد در هر رده ای
که در این حادثه مرتکب تخلف یا ترک فعل شده ،باید به
شدت برخورد شود .رئیسی تاکیدکرد:نبایدهیچساختمانی
بدون رعایت اصول ،ضوابط
و استانداردهای مهندسی
ساختهوبایدازادامهفعالیتو
ساخت و ساز ساختمان های
باسازههایناایمنجلوگیری
شــود .رئیسی در چهارمین
دستور خود به وزارت کشور
و سازمان نظام مهندسی و
شهرداریها ماموریت داد تا
ساختمان های ساخته شده

ناایمنودرمعرضآسیبراشناساییومعرفیکنندتااقدامات
الزمبرایمقاومسازی،تخلیهیاتخریبآنهاتوسطصاحبانآن
ساختمانهاانجامشود.
▪مخبر :متروپل با پالسکو قابل مقایسه نیست!

دیـــروز مــعــاون اول رئیس
جمهور هم با سفر به آبادان
آخ ــری ــن اقـــدامـــات ب ــرای
آواربــرداری و امدادرسانی
حادثه ریزش ساختمان ۱۱
طبقه متروپل را به صورت
میدانی بررسی کــرد .او با
بیان این که حادثه ریزش
ساختمان متروپل در آبادان
با حــوادث مشابه در کشور

حسن آباد تهران لرزید

منطقه حسن آبــاد تهران با زلزله  ۴ریشتری
لرزید.بهگزارشمهر،زلزلهایبهبزرگی 4ریشتر
ساعت  ۱۶:۳۳دیروز جمعه مرز استانهای قم
و تهران (حوالی حسن آباد) را لرزاند .بر اساس
این گزارش ،این زلزله در عمق  ۲۳کیلومتری
زمین و در طول جغرافیایی  51.25و 35.13
رخ داده است .این زمین لرزه عالوه بر تهران در
قم نیز احساس شد .براساس اعالم هالل احمر
بالفاصلهدو تیمارزیاببهمنطقهاعزامشدهاند.
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ختصاصی خراسان

ا

را بازگو کردم.
متهم این پرونده جنایی در حالی که جزئیات
قتل دختر بچه  3ساله را تشریح می کرد،
صــحــنــه هـــای تــکــان ده ــن ــده ایـــن جنایت
وحشتناک را نیز از لحظه رویارویی با دختر تا
انداختن کیسه حاوی جسد مقابل دوربین قوه
قضاییه به طور عملی بازگو کرد.
به گزارش خراسان ،در آغاز بازسازی صحنه
قتل ابتدا سروان عظیمی مقدم (افسر پرونده)
به تشریح خالصه ای از محتویات پرونده و
اعترافات متهم در پلیس آگاهی پرداخت و
در پایان «ایمان -ت» با صــدور قــرار قانونی
(بازداشت موقت) از سوی قاضی «عارفی راد»
روانــه زنــدان شد تا دیگر مراحل این پرونده
جنایی طی شود.

از جمله پالسکو قابل مقایسه نیست ،تاکید کرد :به دلیل
بافت منطقه و وضعیت نامناسب ساختمان ،با عملیات و
کار بسیار پیچیده ای در جست و جو و آواربــرداری مواجه
هستیم .متاسفانه در ساخت و ساز این ساختمان فساد
گسترده بین پیمانکار ،سازنده ،ناظر و دستگاه های ارائه
مجوز را شاهد هستیم .دیــروز خبرهایی دربــاره ریزش
بخش دیگری از متروپل منتشر شد اما رئیس سازمان
امــداد و نجات هالل احمر این شایعات را تکذیب کرد.
هرچند که خطر جدی ریزش بخش دیگر ساختمان ۱۰
طبقه متروپل آبادان همچنان وجود دارد .در همین حال
امامجمعهاهوازباانتقادازبرخیتناقضگوییهادربارهحادثه
متروپل آبادان ،بر وجود یک سخنگوی واحد در این موضوع
تأکید کــرد.وی گفت:مسئوالن وقتی زبــان باز میکنند،
چالش درست نکنند؛ مث ً
ال میگویند فالن فرد را گرفتیم و
بعدمیگویندکهفالنفردمردهاست.اینتناقضهاچیست؟
من خبر قطعی نمیتوانم بدهم .یک سخنگوی واحد در این
حادثهبایدباشدکهخبربدهد.آنجاخواستندبامنمصاحبه
کنند،منحاضربهمصاحبهنشدم.برخیمیگویندمدیریت
واحد آنجا نیست .مدیریت واحد هست .وزیر آنجا ست.
شمانمیگذارید.

در امتداد تاریکی

یادگاری های سیاه
روزی که در فضای مجازی با «یعقوب» آشنا شدم
و به او دل بستم هیچ گاه تصور نمی کردم که این
رابطه پنهانی و عکس های یادگاری خیلی زود
آینده ام را تباه می کند و آبروی خانواده ام را می
برد چرا که ...
به گــزارش خراسان ایــن ها بخشی از اظهارات
دختر  17ساله ای است که به همراه مادرش به
کالنتری نجفی مشهد آمده بود تا راه چاره قانونی
بــرای رهایی از مزاحمت هــای شیطان فضای
مجازی بیابد .او که مدعی بود از چند ماه قبل ترک
تحصیل کرده است ،درباره این ماجرا به کارشناس
اجتماعیکالنترینجفیمشهدگفت:پدرومادرم
بازنشستههستندوهمهخواهرانوبرادرانمازدواج
کرده اند ،در این میان من فقط به درس و مدرسه
فکر می کردم به طوری که شاگرد ممتاز مدرسه
در رشته تجربی بودم اما یک سال قبل زمانی که
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جست
و جو می کردم با جوان  19ساله ای آشنا شدم که
خود را دانشجو معرفی می کرد .طولی نکشید که
رابطه من و یعقوب از فضاهای مجازی به دیدارهای
حضوری و پنهانی کشید .حاال دیگر عاشق او شده
بودم و مدام با هم قرار مالقات می گذاشتیم .به
بهانه کالس های فوق برنامه با یعقوب بیرون می
رفتم و او با گوشی تلفنش از تفریح و خوش گذرانی
هــای مــان عکس هــای یــادگــاری می گرفت تا به
قول خودش خاطرات را ثبت کند .من هم که به
او عالقه مند بودم ،بدون حجاب در کنارش ظاهر
می شدم .خالصه مدتی بعد یعقوب همواره از من
درخواست های غیراخالقی داشت اما وقتی با
مخالفت من روبه رو شد ،مدتی با دلخوری با من
برخوردمیکردامازمانیکهمتوجهسرسختیمن
شد ،مرا تهدید کرد که تصاویر دو نفره مان را برای
برادر و خانواده ام می فرستد .من هم که خیلی از
بــرادرم می ترسیدم ،درمانده و مستاصل بودم و
هر شب کابوس می دیدم به گونه ای که دچار افت
تحصیلی شدم و دیگر شاگرد ممتاز نبودم .با وجود
این ،یعقوب همواره مقابل مدرسه ام می آمد و برایم
ایجادمزاحمتمیکردامامنازترسبهخانوادهام
چیزی نمی گفتم تا این که یک روز وقتی از مدرسه
به خانه بازگشتم ،بــرادرم به سمت من حمله ور
شد و به شدت کتکم زد .مادرم نیز گوشی تلفنم
را شکست و تازه فهمیدم که یعقوب تهدیدهایش
را عملی کرده است .او با ارسال تصاویر و پیامک
به گوشی ب ــرادرم مدعی شــده بــود با من رابطه
نامشروع دارد اگرچه فریاد می زدم من رابطه ای با
او نداشتم اما آن تصاویر بدون حجاب چیز دیگری
می گفت و کسی حرف هایم را باور نمی کرد .در
این میان یعقوب تصاویر دیگری را برای خانواده
ام ارسال می کرد و مدعی می شد با پسرهای دیگر
نیز روابط غیراخالقی دارم به همین دلیل مورد بی
مهری خانواده ام قرار گرفتم .حتی یک روز یعقوب
به در منزلمان آمد و با تهمت های ناروا آبروریزی به
راه انداخت تا جایی که حال پدرم بد شد و پس از
تماس با پلیس او در حالی فرار کرد که پدرم را به
بیمارستان بردند ،من هم که دیگر نمی توانستم
مزاحمت ها و آبروریزی های یعقوب مقابل مدرسه
را تحمل کنم به ناچار ترک تحصیل کردم و دیگر به
مدرسه نرفتم اما باز هم یعقوب دست از مزاحمت
هایش برنمی دارد و زندگی را برای خانواده ام تلخ
کرده است .اکنون نیز به همراه مادرم به کالنتری
آمده ایم تا در حمایت قانون قرار بگیریم .گزارش
خراسان حاکی است ،با راهنمایی های مهدی
کسروی (رئیس کالنتری نجفی مشهد) با کسب
مجوزهایقضایی ،یعقوبدستگیروبازجوییهای
تخصصی از وی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

