
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

حادثه   1399 18 دی    | 2160پنجشــنبه   7ســال هشــتم | شــماره  

انهدام باند کپی و فروش کارت  های 
تردد نامحدود مترو 

اعضــای باند کپی و فروش کارت های تردد یکســاله مســافری مترو 
بدون محدودیت سفر در عملیات  پلیسی دستگیر شدند. 

 با مراجعه نماینده شــهرداری تهران به پلیس فتا و ارایه شکایت در 
خصــوص کپــی کارت های تردد مســافری متــرو بــدون محدودیت و 
فروش گسترده این کارت ها در سراسر تهران بزرگ، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.   
در گام نخســت نحــوه کپی بــرداری کارت ها در دســت بررســی تیم 
اسکیمر پلیس فتای پایتخت قرار گرفت. افسران تیم مبارزه با اسکیمر 

این پلیس اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند. 
 کارشناســان پلیــس فتــای تهــران بــزرگ بــا بررســی های گســترده 
متوجه فعالیت یک باند حرفه ای چهارنفره در خصوص کپی و فروش 
کارت های نامحدود مترو در سراســر تهران شــدند. با اقدامات فنی و 
پلیسی، اعضای این باند شناسایی شدند و هویت این مجرمان برای 

پلیس محرز شد. 
 بــا بــه دســت آمدن اطالعــات هویتــی و محــل اختفــای متهمــان، 
پرونــده در مرحلــه عملیاتی قــرار گرفــت. با توجــه به اینکــه متهمان 
برای گمراه کردن پلیس هر کدام در نقطه ای از شهر فعالیت می کردند 
کیــپ عملیاتــی از پلیــس فتــای پایتخت بــه صــورت همزمان  چنــد ا
عملیات گســترده ای علیه مجرمان آغاز کردند. تمامــی اعضای این 
باند دســتگیر و بیش از 200 کارت مترو از انواع مختلف، یک دســتگاه 
اســکیمر مخصوص کارت های تــردد و دیگر تجهیــزات الکترونیک از 

محل اختفای این افراد کشف شد.
بــا انتقــال مجرمــان بــه پلیــس فتا مشــخص شــد کــه ایــن افــراد با 
سوءاســتفاده از تخصــص خــود در زمینــه نرم افــزار دســت بــه ایــن 
اقــدام زده انــد و بعــد از کپــی این کارت هــا با حضــور در نقــاط نزدیک 
بــه ایســتگاه های متــرو هــر کــدام را بــا قیمت هــای گــزاف بــه فــروش 

می رساندند.
رئیس پلیــس فتــای تهــران بزرگ بــا اعــالم این خبــر به شــهروندان 
توصیه کــرد: »بــا دنبال کــردن اخبــار پلیس که حــاوی آخرین شــیوه 
و شــگرد مجرمــان و راهکارهــای پیشــگیرانه از آنهاســت بــا افزایــش 
هوشــیاری خــود از دام شــیادان و کالهبــرداران مصــون بماننــد و در 
صــورت مشــاهده هــر گونــه مــوارد مشــابه و مشــکوک بــرای گــزارش 
  www.cyberpolice.ir می توانند از طریق ســایت پلیس فتا به آدرس

بخش مرکز فوریت های سایبری با ما در  ارتباط باشند.«

نجات 5 کوهنورد دریاچه تار
با تــالش امدادگــران و نجاتگران جمعیــت هالل احمــر دماوند و 

استان تهران، پنج کوهنورد در ارتفاعات دریاچه تار پیدا شدند.
این کوهنوردان از شب گذشته مفقود شــده بودند. هالل احمر 

برای انتقال این افراد از ارتفاعات نیرو اعزام کرد.
کنش ســریع هالل احمر اســتان تهران همراه با یک فروند  تیم وا
بالگــرد بــرای تســریع در عملیــات جســت وجو و نجــات بــه محــل 
حادثه اعزام شــد. محمدباقر محمدی، معاون عملیات ســازمان 
امدادونجات جمعیت هالل احمر، به »شــهروند« گفت: »ساعت 
دو بامداد چهارشــنبه خبــر مفقودی  کوهنــوردان  در قلــه دماوند 
بــه مرکــز جمعیــت هــالل احمــر اعــالم شــد. ایــن کوهنــوردان در 
قالب یک گــروه ۵ نفری بودند که یــک نفر آنها در منطقــه امن قرار 
گرفت. این افــراد به قصد کوهنوردی در محــدوده زرین کوه گرفتار 
ک و شــرایط نامســاعد جوی شــده بودنــد. به همیــن خاطر   کــوال
به ســمت دریاچه تار حرکت کردند. جســت وجو بــرای ۴ کوهنورد 
دیگر آغاز شــد.  این در حالی بود که عملیات نجــات ۵ کوهنورد به 
دلیل شــرایط خــاص و کوهســتانی بودن منطقه با کنــدی همراه 
بود. مهدی ولی پور، رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل 
احمر درباره این حادثه گفت: »این افــراد در دره های انحرافی این 
 منطقه گرفتار شده بودند که خوشبختانه اتفاق خاصی برای آنها

 نیفتاده است.«
 مدیــرکل مدیریــت بحران اســتان تهــران هــم در این بــاره گفت: 
»تیم های جســت وجوی زمینــی موفق به یافتن هر ۵ نفر شــدند. 
این افراد پس از کنترل پزشــکی می توانند به منازل خود بازگردند. 
باید از تمامی دســت اندرکاران و مســئوالن اســتانی و شهرســتانی 
و همچنیــن نجاتگــران نهایت تقدیر و تشــکر را داشــته باشــیم که 
در عملیاتــی گســترده و بی وقفــه موجــب پیداشــدن این افــراد در 
کمترین زمان ممکن و بازگشــت ســالمت آنها به خانه شــدند.« در 
ایــن عملیــات عوامــل فرمانــداری شهرســتان دماونــد، نیروهای 
 جمعیــت هــالل احمــر، عوامــل انتظامــی و نیروهــای راهــداری

 حضور داشتند.

]ســیما فراهانــی[ یــک مــاه دیگر بیست ســاله 
می شــد. پســری که وقت نداشــت به آرزوهایش 
فکــر کنــد. از نوجوانــی کار کــرد. درآمــد داشــت. 
مجبور بود برای ادامه زندگی کار کند. می گویند 
که رضا با دســتان خــودش به زندگی خــود پایان 
داده اســت. ولــی هنوز ایــن موضوع هیــچ تأیید 
کــه مــرگ  رســمی نشــده اســت. پســر جوانــی 
مرموزش با معماها و حاشــیه های بسیار زیادی 

روبه رو شده است. 
رضــا معــروف بــود؛ چون هفت ســال پیــش در 
برنامه ماه عســل شــرکت کرده بود. از آرزوهایش 
نگفته بود؛ چون اصال آرزویی نداشت. رضا پس 
از هجــده ســالگی، مدتــی در خانــه اشــتغال لب 
خط از زیرمجموعه های جمعیــت امام علی )ع( 
یعنی در کارگاه خیاطی، مشــغول به کار شــد. به 
گفتــه اطرافیان رضــا، او بــرای تغییــر زندگی خود 
ایســتاد، تــالش کــرد و به تدریــج بــه نقطــه اتکا و 
الگویــی ســالم بــرای دیگــر کــودکان و نوجوانــان 
خانــه ایرانــی تبدیــل شــد. رضا، بــه عنــوان یک 
استعداد، در حال درخشــیدن در عرصه هنر نیز 
بــود و در آثــار هنــری گــروه تئاتــر خانــه ایرانی لب 
خــط ایفــای نقــش کــرده بــود. همین ها نشــان 
می دهد که رضا نســبت به زندگــی ناامید نبوده 
اســت؛ بلکــه تــالش می کــرده تــا روی پــای خــود 
بایســتد. تا بتواند پیشــرفت کند. با ایــن حال او 

حاال دیگر نفس نمی کشد. 

محله لب خط رضاهای زیادی دارد
سوســن مازیارفــر، مســئول خانــه ایرانــی لــب 
خط، در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« جزئیات 
بیشــتری از زندگــی رضا روایــت کرد: »رضــا بعد از 
مرگ مادرش حال مساعدی نداشت. مادر او دو 
ســال پیش در بیمارســتان به علت یک بیماری 
جان باخت. مرگ او شــوک بزرگی را بــه رضا داد. 
بــا ایــن حــال رضــا دغدغه هــای ذهنــی بســیار 
زیــادی داشــت؛ مهم تریــن آن وضعیــت محلــه 
لب خط بــود. فقــر، اعتیــاد و کودکانــی که تحت 
هیچ حمایتی نیستند، رضا را آشــفته کرده بود. 
همیشه می گفت نمی خواهم از این محل بروم، 
می خواهــم این محله امــن شــود. می خواهم با 
خواهر و برادر و دوســتانم در این محله با امنیت 
کنــم؛ امــا هیــچ وقــت صدایــش  کامــل زندگــی 
شــنیده نشــد. ماننــد رضــا بســیارند. محله لب 
خــط رضاهــای زیــادی دارد. اینکه وقتی کســی 
مرد تازه بخواهیم صدای او را بشــنویم، درســت 

نیست.«

بــه دغدغه های امثــال رضا توجه بیشــتری 
کنیم

ارفــر قهرمــان در ادامــه صحبت هایــش  ی ز ا م
می گویــد: »اینکــه بخواهیــم بعــد از ایــن چنیــن 
ببینیــم،  را  فــردی  بیفتــد  یادمــان  ثــی  د ا و ح
صدایش را بشــنویم و مرتب از او و دغدغه هایش 
حرف بزنیم درســت نیســت. کاش به جای این 
کار وقتی امثال رضا زنده هســتند، به سراغ شان 
برویم. به دغدغه هایشــان رســیدگی کنیم. رضا 
باهوش بود. با وجود ســختی های بسیار زیادی 
کــه کشــیده بــود ولــی روی پــای خــود ایســتاد. 
محکــم بود. افــکار بــزرگ داشــت. او وقتی نفس 
می کشــید، قهرمــان بــود. حاال هــم مثــل او زیاد 
اســت. فقط یک نهاد نمی تواند به این مســائل 
امثــال رضــا رســیدگی کنــد بایــد همه دســت به 
دســت هم دهند تا بتوان از ایــن گونه فاجعه ها 
جلوگیــری کــرد. بارهــا گفته ایــم ایــن بچه هــا به 
دیده شــدن و شنیده شــدن نیــاز دارنــد. همــان 
زمان که رضا زنده بود، تمــام عالقه اش بازیگری 
بــود. بارهــا از بازیگــران بســیاری خواســتیم کــه 
ســر تمرین هــای هنــری نوجوانــان و جوانــان 
بااســتعداد لــب خــط حاضــر شــوند، کار آنهــا را 

ببینند ولی کسی نیست.«

کسی صدای رضا را نشنید
رضــا به علــت دو بــار اقــدام به خودکشــی اش و 
همچنیــن ســختی ها و مشــکالتی کــه داشــت، 
تحت اقدامات درمانی و حمایتی الزم به وسیله 
متخصص بود. از او همه جوره حمایت می شــد: 
»مــا دغدغه های رضــا را می دانســتیم. اما کاش 
صدایش بیشتر شــنیده می شد. همه مشکالت 
از عهده یک نهاد مدنی که حیاتش دائم در خطر 
اســت، برنمی آید. هنگامی که به بضاعت اندک 

خود برای حمایت از تنها 6 هزار کودک در سراسر 
ایران می نگریم، طاقت دل مان طاق می شــود. 
از میلیون هــا حاشیه نشــینی کــه نمی توانیــم و 
وســع مان نمی رســد کنارشــان باشــیم. حجــم 
معضالت محله لب  خط شــوش نیــز مانند دیگر 
محالتی که خانه های ایرانی در آنها واقع شــده، 
بســیار شــدید و وخیم اســت. فعاالن اجتماعی 
باســابقه می داننــد ســطح آســیب ها در محالت 
حاشــیه اغلب به انــدازه ای عمیق اســت که گاه 
حتی بــا ســال ها مــددکاری و پیگیــری وضعیت 
کــودکان و نوجوانان زخم خــورده از فقــر و اعتیاد 
و آشــوب و خشــونِت رایــج در محلــه، امــکان 
ـود.  ر نمی شـ ـ ـان میسـ ر در سرنوشت شـ ـ تغییـ
حاشیه نشــینانی کــه بنا بر آمار رســمی، بیســت 
کــه از بطــن  میلیــون نفــر هســتند. بچه هایــی 
مادر، معتاد به دنیا می آیند، شناسنامه ندارند، 
مدرســه نمی روند، از شــش یــا هفت ســالگی به 
ک تریــن کارها اشــتغال دارنــد. به همین  خطرنا
دلیل باز هــم مانند تمــام دو دهــه فعالیت خود 
با صدای بلند تکرار می کنیم که امدادرســانی به 
تعــداد معــدودی از آســیب دیدگان حاشــیه، گر 
چه شرط انســانیت ماســت، اما چاره نهایی کار 

نیست.«

از لب خطی ها حمایت کنید
او در ادامــه صحبت هایــش می گویــد: »خانــه 
ایرانی لب خط با حدود 30 نیــروی داوطلب، به 
بیش از صــد کودک و نوجــوان آســیب دیده یا در 
معرض آسیب خدمات ارایه می دهد. اما همین 
حاال بیش از ســیصد کودک و نوجوان رنجدیده 
دیگــر در ایــن محلــه شناســایی شــده اند کــه در 
معرض اعتیاد، انواع بیماری، انواع شــدیدترین 
کــودک آزاری، ازدواج هــای اجبــاری و در معرض 
فروش هستند، اما خانه ایرانی ظرفیت پذیرش 
آنها را ندارد. از چهره های شناخته شده فرهنگ 
گر  و هنــر و ورزش کشــورمان مرتب خواســته ایم ا
چــه اطالع رســانی در خصوص دردهــا و اتفاقات 
تلخ ضرورتی است اجتناب ناپذیر، تبدیل شدن 
وضعیــت زندگی کــودکان در مناطق حاشــیه به 
این دغدغه عمومی می تواند از فجایع بســیاری 
جلوگیــری کند؛ بــه عنــوان مثال مــا بارهــا فریاد 
زده ایم که بچه هــای این محله ها نمی توانند در 
کالس های آنالین شــرکت کنند. گوشی ندارند. 
خانــواده ای ندارنــد کــه از آنــان حمایــت کننــد. 
باید پایگاه های مســتقر در محل حضور داشــته 
باشــند. باید زندگی این بچه هــا را نظارت کنند. 
گــر  بررســی کننــد. از آنهــا حمایــت کننــد. مثــال ا
فرزندی پــدر یا مادرش یا هر دویشــان بــه زندان 
افتاد، از او حمایت مســتمر داشــته باشــند. این 
مسائل فقط وظیفه یک نهاد نیست. بارها فریاد 
زده ایــم بــاز هــم می گوییــم، اجــازه ندهیــم مثل 
رضــا کــودکان و فرزندان مان را از دســت بدهیم. 
تغییــر زندگی این بچه هــا کار بســیار پیچیده ای 
نیســت. کار سختی نیســت. فقط کمی حمیت 
و همدلــی می خواهــد. امیــد مــی رود رســانه ها 

به جای اســتقبال و پیوســتن بــه فضــای زرد، با 
مسئولیت پذیری هر چه بیشتر، رویکرد عمیق تر 
و مســتقل تری در ورود بــه رخدادهــا و مســائل 
و آســیب های اجتماعــی داشــته باشــند. توقــع 
داریم که نهادهــا و ارگان هایی که در قانون برای 
آنهــا وظیفــه ای در حوزه کــودکان و آســیب های 
اجتماعــی تعریــف شــده، حضــور بامطالعــه و 

دائمی در این محالت داشته باشند.«

کنش ها به مرگ پسر بی آرزو وا
مرگ رضا ســوال ها و جنجال های زیــادی را به 
کنش را احسان  همراه داشته است.  نخستین وا
علیخانی داشت؛ مجری معروف صداوسیما که 

هفت سال پیش با رضا گپ وگفتی داشت. 
گرامی اش  احســان علیخانی در پست اینســتا
نوشــت: »درد اینجاســت که »درد« را نمی توان 
کــرد. خبــری شــوکه کننده و  بــه کســی حالــی 
ایــن میزان ســنگین برای همــه ما کــه او را دیده 
بودیم و از دلش خبر داشتیم. رضا ۷ سال پیش 
مهمان ماه  عســل شــد. وقتی قرار شــد موضوع 
کودکان کار، بــرای اولین بــار در تلویزیون مطرح 
شود، رفقای جمعیت امام علی)ع( که در زمینه 
بچه هــای کار فعالیــت می کردنــد. آنهــا دنبــال 
تحصیــل و آموزش شــان بودنــد. بــرای همیــن 
گــروه ما را با تعــدادی از این بچه ها آشــنا کردند. 
مســتندی ســاخته شــد و بچه های جمعیت با 
کســب اجــازه از خانواده هــا، تعــدادی از بچه ها 
را بــه برنامه آوردند تــا همه دردهای زیر پوســت 
شــهر را ببینیــم و کاری بکنیــم. چــه کســانی که 
مسئولیت قانونی دارند و چه انسان هایی که از 
دست شــان کاری برمی آید. رضا جمله معروف 
»آرزویــی نــدارم چــون وقــت نکــردم بهــش فکر 
کنــم« را در برنامــه گفت. همــه دیدنــد و آن روز، 
تعــداد زیادی پیگیــر کمــک و یــاری او و امثال او 
شــدند و رضــا را پیــدا کردنــد. چنــد روز بعدش، 
مهمــان ویژه برنامــه عیــد فطر شــد و گفــت آرزو 

دارم از این محله برویم.
رضــا بــا بچه هــای خانــه ایرانــی لــب خــط کار 
می کرد. با کلی آرزوی جدید و عشــق، تا مادرش 
گهانــی از دنیــا رفــت و او دچار شــوک و  به طــور نا
غمی سنگین شــد. دو بار دست به خودکشی زد 
و خانه ایرانــی لب خــط، رضا را کامــل تحت  نظر 
مــددکار و روانشــناس قــرار داد. او قــول داده بود 
هر وقت فکر خودکشــی به ذهنش خطــور کرد با 
مــددکار صحبت کنــد. دوباره رضا شــروع کرد به 
درس خواندن و تمرین تئاتر. حتی بازی در چند 
تئاتــر در خانــه لــب خــط و کارکــردن تــا جایی که 
خودش دستگاهی بخرد و درآمدی بهتر داشته 
باشــد. رضا ازدواج کرد؛ در ســن کــم و با دختری 
کم سن تر و باز بحرانی جدید برای او. عکس های 
رضــا در زمیــن فوتبــال و اجــرای تئاتــر و محل کار 
نشــان می دهــد که عشــق و امید بــه آینــده در او 
زنده بــود. البته هنــوز مراجع قانونــی علت فوت 
را رســما اعالم نکرده انــد. به دالیــل حفظ حریم 
خصوصی و اخالق، حتی رفقای خانه ایرانی لب 

خط هم نمی توانند از مشکالت رضا و پیرامونش 
حرفــی بزننــد و بایــد در ایــن داغ، شــریک شــد و 
گریست. چقدر در آن ســال ها تحت فشار بودیم 
که چرا این قدر تلخ و غمگین شــده برنامه؟! چرا 
از درد و رنــج می گوییــد؟! رفقــا می دانیــد چقــدر 
بچه هایــی شــبیه رضــا در همیــن شــهر زندگــی 

می کنند؟!«

دغدغه های رضا
حــاال بایــد بــه ایــن ســواالت پاســخ داد. رضــا 
ـه داشــت. مهم تریــن دغدغــه اش هــم  دغدغـ
محله شــان بــود؛ وضعیت بســیار اســفبار محله 
لب خط. »چــرا باید خواهر و برادر و دوســتانم در 
همچیــن محلــه پرخطــری زندگــی کننــد.« این 

بزرگ ترین دغدغه فکری رضا بود. 
ـالگی، در یکــی از  ـا از ابتــدای هجــده سـ رضـ
خانه هــای اشــتغال جمعیت حضــور می یافت. 
او در محیطــی صمیمی و دوست داشــتنی، کنار 
چنــد نفر از بهترین دوســتان هــم محله ای اش، 

به کار خیاطی می پرداخت.

از آینده ناامید نبود
رضــا دغدغه تأمیــن هزینه های زندگــی خواهر 
ت. جمعیــت  ـ ـ ا داش رش ر ـ ـ ت ک  وچ ک رادر  ـ ـ و ب
امام علــی)ع( درباره مــرگ پرحاشــیه رضا چنین 
می گویــد: »رضــا در شــرف تشــکیل خانــواده نیز 
بــود. او دچــار ایــن نگرانی شــد که احتمــال دارد 
خانه اشــتغال هم تعطیل شود. به همین دلیل 
از خانــه اشــتغال رفــت و در پرســکاری مشــغول 
بــه کار شــد. هــر چنــد دربــاره علــت مرگ رضــا ما 
صاحب نظر نیســتیم و پزشــکی قانونی باید نظر 
دهد، امــا در هر صورت باید گفــت رضا »روزهای 
خوبی« را پشــت ســر می گذاشــت. از آینــده خود 
ناامیــد نبــود. البتــه اینکــه می گوییــم »روزهای 
خوب« نســبی اســت. ایــن روزهای خــوِب رضا، 
نســبت به روزهای بســیار بدی اســت کــه هر روز 
بــر بی شــمار کــودک و نوجــوان محالت حاشــیه 
می گذرد. همچنین در زمینه شغلی نیز وضعیت 
رو به پیشــرفتی داشــت؛ به طوری کــه در همین 
دی مــاه، با پس انــداز خود و به صورت قســطی، 
یک دســتگاه پرس از صاحبکار خــود خریده بود 
تا درآمدش را افزایش دهد.« در ادامه این بیانیه 
آمده اســت: »در صحبت هــا و رفتارهــای رضا در 
این مدت، هیچ عالیم حادی دیده نمی شــد. از 
طرف دیگر، پس از دومین اقدامش به خودکشی 
با مربی داوطلبی که پدرانه و برادرانه چهار سال 
کنــارش بــود، عهــد بســت کــه هــر زمــان حالــش 
نامساعد بود، هر ساعتی از شبانه روز با او تماس 
بگیرد و صحبت کند. همواره به این پیمان خود 
وفادار بود. اما روزی کــه از دنیا رفت، مربی هیچ 
پیام یا تماســی از رضــا نداشــت. درواقــع در این 
چند روِز تلخ، به یــاد می آوریم تمام دفعاتی را که 
فرزندان مان را در بحرانی ترین لحظات، به لطف 
تقدیر یا شــانس، به هنگام یافتیم و از لبه پرتگاه 

خودکشی نجات شان دادیم.«

خبر3 گزارش »شهروند« از ماجرای مرگ پر ابهام کودک کار معروف

پسِر   بی آرزو  در آخر خط


