
شــهروند| ســارقان حرفــه ای كــه با شــگرد 
ســرقت  بــه  اقــدام  نیازمنــدان  بــه  كمــك 
طالهــای افــراد مســن می كردنــد، دســتگیر 

شدند. 
از  پرونــده ای  مــاه  آذر  بیست وســوم   
كالنتری 136 فرجام به پایگاه چهارم پلیس 
گاهــی ارجــاع شــد. پرونــده درباره ســرقت  آ
طال زنان مســن بود. در این میــان یک زوج  
بــه نــام محمــد و ناهید هم دســتگیر شــده 

بودند.
كی در مقــر پلیــس بــه مأمــوران گفت:  شــا
كــه دارو بگیــرم  »بــه درمانــگاه رفتــه بــودم 
در حیــن برگشــت یــک پــژو 405 بــه بهانــه 
كــرد. بعــد از دادن  پرســیدن آدرس توقــف 
كن اهــواز و جنوب  آدرس راننــده گفت، ســا
كشــور هســتم. در كار خیر و كمک رسانی به 
فقرا فعالیت دارم. این بســته ها را به قیمت 
هشــتصد هزار تومان بگیر و صــرف امور خیر 
كالنتــری  بکــن. در ایــن هنــگام مأمــوران 
رســیدند و چون تحت تعقیــب بودند آنها را 

دستگیر كردند.
كــه زن و شــوهر بودنــد،  از هــر دو متهــم 
بازجویی هــا  در  محمــد  شــد.  تحقیــق 
كــورا در  تانا لبــاس  فــروش  گفــت: »بــرای 
بــه  لبــاس  فــروش  قصــد  بــودم.  محــل 
كــه  دســتگیر شــدم. هــر  كی را داشــتم  شــا
كــورا بــه  بســته لبــاس را از مولــوی یــا تانا
مبلــغ 5 یا 8 هــزار تومان می خــرم، بعد در 
خیابــان پیرمردهــا و پیرزن هــای مســن و 
جــوان هــا را صدا می زنــم.  هر بســته را 100 
هــزار تومــان مــی فروشــم. ناهیــد نیــز در 
كــه شــوهرم لباس ها را از  گفت  تحقیقــات 
مولــوی می خــرد و در كوچه ها می فروشــد 

من نقشی در فروش نداشتم.
كــه  بــا توجــه بــه شــیوه و شــگرد افــرادی 

طالهای بانوان مسن را به صورت متقلبانه 
ســرقت می كنند، تعــدادی از شــکاتی كه به 
كیســه  روش متقلبانــه و انداختــن طــال در 
از آنها ســرقت شــده بــود، بــرای شناســایی 
متهمــان بــه ایــن پایــگاه دعــوت شــدند. 
كیان همگی محمــد را به عنوان ســارق  شــا

اموال خود شناسایی كردند.
كیان اظهار داشــتند كه در خیابان در  شــا
كــه محمد ســد راه شــان  حــال تــردد بودند 
كــه قصد كمــک به  كــرده بــود  شــده و ادعــا 
افراد فقیر و نیازمنــد را دارد. مقداری لباس 
و پــول را می خواهــد بــه نیازمنــدان بدهد. 
گر كسی را شــما می شناســید این لباس ها  ا

و مقداری پول را به آنها بدهید.
متهــم در ادامــه ادعــا كرد قصــد خرید طال 
برای عــروس و دختــرش را دارد. برای اینکه 
كــه طــالی بــدل بــه او نفروشــند خواهــان 
كیان می شــد. طالها  شــماره طالهــای شــا
را از آنهــا می گرفــت و طالهــا و لباس هــای 
كــه  كیســه هایی  در  را  پول هــا  و  اهدایــی 
از قبــل زیــر آن ســوراخ بــود می انداخــت. 
طالهــا از تــه كیســه بــه داخــل كــف خــودرو 
می افتاد و لباس هــا و پول هــای تقلبی را به 
طعمه هایش مــی داد. متهم در آخر به زنان 
توصیه می كــرد كه كیســه پــول و لباس ها را 
در خانــه بــاز كننــد تا كســی پول هــا و طالها 
را ســرقت نکنــد. وقتــی  ســارقان از محــل 
متــواری می شــدند، مالباخته هــا در خانــه 
متوجه ســوراخ بودن ته كیسه و نبود طالها 

می شدند.
بــا تکمیل تحقیقات پرونده به دادســرای 
ناحیه 15 تهران ارســال شد. بازپرس شعبه 
اول دادســرای ناحیــه 15 تهران هم دســتور 
كیان پرونــده را صــادر  شناســایی دیگــر شــا
كیانی كه به این شــیوه و شگرد طال  كرد. شا

از آنهــا ســرقت شــده بــود بــه پایــگاه چهارم 
گاهی فاتب دعوت شــدند.  تا كنون  پلیس آ
هفت نفر از شــکات هر دو متهــم را به عنوان 
ســارقان امــوال خــود شناســایی و معرفــی 
كردنــد. ارزش امــوال سرقت شــده را هــم را 

بیــش از 100 میلیــون تومــان اعــالم كردنــد. 
با توجه بــه حساســیت موضــوع تحقیقات 
تکمیلــی در راســتای آشکارشــدن زوایــای 
پنهــان پرونــده و شناســایی ســایر شــکات 

كان ادامه دارد. احتمالی كما
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سرقت های سریالی زوج تبهکار از زنان مسن 

»امیر« اصال خودکشی نکرد!
فرضیه سازی درباره مرگ رضا با مانور بر روایتی تحریف شده از نمایش »امیر«

جدال مرگبار پدر و دختر در مرند
یــک دختر معلول ذهنی بــا اختالل روانی كه بــا چاقو پدرش را 
زخمــی كرده بود، با دســتان پدر خفه شــد. پــدر زخمی هم یک 

روز بعد از شدت جراحت ها جان باخت.
بــا  تلفنــی  تمــاس  از  پــس  دی،  بیســتم  شــنبه،  شــامگاه 
فوریت هــای پلیســی 110 مبنــی بــر انتقــال یــک مــرد مجــروح به 
بیمارســتان، مأمــوران انتظامــی در محــل حضــور یافتنــد. در 
بررســی های اولیه مشخص شــد كه مرد میانســال بر اثر ضربات 
چاقو در قسمت های مختلف بدن و شکستگی لگن با اورژانس 
به بیمارســتان منتقل شــده اســت. بــا توجه به مشــکوک بودن 
موضــوع، مأموران بــه منــزل او مراجعه كردنــد و با جنــازه دختر 

مرد مواجه شدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان مرنــد بــا اعــالم این خبــر گفت: 
»براســاس تحقیقــات اولیــه متوجــه شــدیم دختــر فوت كــرده 
معلولیــت ذهنــی و اختــالل روانــی داشــته اســت. ایــن دختــر 
پــدرش را با ضربه های چاقو زخمی كــرده و در این میان پدر هم 
با فشــاردادن گردن دختــر او را به قتل رســانده بــود. تحقیقات 
پلیــس و مراجع قضائــی برای حصــول نتیجه نهایــی از جزئیات 
ایــن اتفاق هنــوز ادامــه دارد. جزئیــات دقیق تر از ســوی مراجع 
قضائی اطالع رســانی خواهد شــد. پدر زخمی پــس از یک روز در 

بیمارستان جان باخت.

ترور رئیس سابق محیط زیست دماوند 
رئیس ســابق محیــط زیســت شهرســتان دماوند هــدف رگبار 

گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و جان باخت.

زیســت  محیــط  اداره  ســابق  رئیــس  كریمــی،  میرزا عبــاس 
شهرســتان دماونــد، حوالــی ســاعت 21 شــامگاه سه شــنبه در 
مســیر جاده گرمابســرد بــه ســمت دماوند با اســتفاده از ســالح 
جنگــی كالش مــورد حملــه و هــدف گلولــه قــرار گرفــت. پــس از 
ســوءقصد به وسیله ســالح جنگی او به بیمارســتان منتقل شد 

كه بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان دماوند با اعــالم این 
گفــت: »علــت، انگیــزه و شناســایی مهاجمــان در دســت  خبــر 

بررسی است.«

 پایان درگیری های مرگبار 
بین 3 طایفه در هرمزگان

نزاع هفتاد ســاله میان ســه طایفه بزرگ زنگیک، مقدم زاده و 
گرد با میانجیگری  طاهرزهی در شهرستان های سیریک و بشــا

دستگاه قضائی پایان یافت.
در نتیجــه اختالفات و درگیری هــای میان ایــن طوایف 12 نفر 
كشــته شــدند و پنج مورد نزاع منتهی به صدمات بدنی عمدی 
به وقوع پیوســت كه ســرانجام در مراســمی با حضور مســئوالن 
قضائــی اســتان، اعضــای شــورای تأمیــن، معتمدیــن محلــی و 
عمــوم مــردم در راســتای احیای ســنت حســنه صلح و ســازش 

اختالفات بین این دو طایفه خاتمه یافت.
حــل  شــورای  بــه  طایفــه  ســه  نــزاع  پرونــده  ارجــاع  از  پــس 
اختــالف اســتان هرمزگان، بــه منظور ایجــاد مصالحــه، اعضای 
شــورای حــل اختــالف، ریش ســفیدان و معتمدیــن محلــی در 
گرد وارد عمــل شــده و پــس از  شهرســتان های ســیریک و بشــا
برگــزاری چندیــن جلســه و ارایــه توصیه هــای الزم بــه اصحــاب 
دعوی، مسئوالن قضائی استان هرمزگان و جمعی از مسئوالن 
محلی بــا میانجیگری بین ســران طوایــف صلح و ســازش برقرار 
كردند. طرفین در این جلســه هم قســم شــدند كه از این به بعد 
در كنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی كنند و كینه و كدورت های 
گرد و ســیریک  پیش آمــده را از بین ببرند. شهرســتان های بشــا
رتبه های اول و دوم اســتانی در تحقق صلح و ســازش را به خود 
اختصــاص داده انــد. بیــش از 90درصــد پرونده هــای شــورای 
حــل اختالف این شهرســتان ها منتهی به ســازش شــده اســت 
كه نشــان دهنده تالش ریش ســفیدان، بزرگان طوایــف، علما و 
معتمدیــن محلی ایــن مناطق در اصــالح ذات البیــن و فرهنگ 

غنی مردم این منطقه است. 

خبر3

كــه بــه  كودكــی  گــزارش شــهروند دربــاره »خودكشــی »رضــا« 
پســر بــی آرزوی برنامــه مــاه عســل معــروف شــد، بازتاب هــای 
بســیاری داشــت. جمعیــت خیریــه امــام علــی )ع( دربــاره آن 
گــزارش جوابیه ای بــه روزنامه شــهروند ارســال كرده اســت كه 

می خوانید:
محله لب خط داســتان های تلــِخ بی شــماری دارد كه دائما 
هم تکرار می شــود؛ از فقر و گرسنگی شدید گرفته تا وخیم ترین 

آسیب های ناشی از اعتیاد و كار اجباری كودكان. 
در تمــام ایــن ســال ها جمعیــت امام علــی)ع( و خانــه ایرانــی 
لب خــط در مواجهه با حجم مهیــِب این همــه درد، تنها بوده 
كــرده، هیــچ حركــت مســئوالنه ای در حوزه  و هر انــدازه تــالش 
رســانه های پرمخاطــب بــرای بیــان اصولــی و مســتمِر آنچــه 
زیــر پوســت ایــن منطقه می گــذرد شــکل نگرفتــه و به تبــِع آن، 
گیری از ســوی افکار عمومی بــرای حل بحران های  مطالبه فرا
منطقــه پدید نیامده و در نتیجه هیــچ ارگانی پا به میدان عمل 
گر بوده- وعده بوده  نگذاشــته و مانند همیشه، هر چه بوده -ا

و بس.
امــا از زمــان اتفــاق غمباری كه بــرای رضــای عزیز افتــاد، گویا 
عــده ای بــه صــورت شــبانه روزی در محــل تــردد می كننــد و در 
میان كودكان و نوجوانان و خانواده هایشــان هروله می كنند تا 
مگر نکته ای، اعترافی، فیلمی و خالصــه چیز دندانگیری علیه 
جمعیــت امام علی)ع( نصیب شــان شــود و مطابــق وظیفه ای 
كه معلوم نیســت از كجا و چرا به آنها محول شــده، زخمی دیگر 

بر پیکره نهادهای مدنی این كشور وارد آورند.
در ســایت شــهروندآنالین و كانــال تلگرامی روزنامه شــهروند 
كلیپی منتشــر شــده اســت كه در آن با عموی رضا مصاحبه ای 
صورت گرفته و ایشــان در صحبت هایش اشاره می كند روحیه 
رضا كه از قبل به دلیل فوت مادر حســاس و ضعیف شده بود، 
با ایفای نقش در تله تئاتر »امیر« دچار تالطم بیشــتری شــده و 

درنهایت منجر به تصمیم به خودكشی از سوی او شده است.
در خصوص این موضوع نکات ذیل را به اطالع می رساند:

یــک( عموی رضــا می گویــد 10 روز پیــش از فوتش،  به وســیله 
جمعیت پیشنهاد بازی در یک فیلم به او داده شد. 

رضــا روز چهاردهــم دی از دنیــا رفتــه اســت. 10 روز قبــل آن، 
می شــود 5 دی مــاه. ایــن در حالی اســت كــه فیلمبــرداری كار 

»امیر« طی یک روز در هفته اول آبان ماه انجام شده است! 
بنابرایــن در روزی كــه رضا فــوت كــرد، از ایفای ایــن نقش به 

وسیله او، بیش از دو ماه می گذشته است!
واقعیت هــم این اســت كه اصال قــرار نبــود رضــا در این نقش 
بازی كنــد و خــود او پیشــنهاد داد جایگزیــن شــود و در كمتر از 
یــک هفتــه دیالوگ هــا را حفــظ كــرد و اصــرار داشــت كار هر چه 

زودتر ضبط شود. 
كــه  برمی گشــت  مســأله  ایــن  بــه  رضــا  بی انــدازه  اشــتیاق 
داســتان »امیــر« برگرفتــه از زندگــی واقعــی یکــی از دوســتان 
هم محلــه ای اش بود و بســیار متأثرش كرده بــود. رضا تصمیم 
داشــت بــا ایفای ایــن نقش، با دوســت خــود همــدردی كند و 
گوش های از رنج های بی پایاِن كودكان حاشــیه را ترسیم كند. 
همچنین یادآور می شویم كه رضا در آستانه بیست سالگی بود 
و دیگر كودک محســوب نمی شــد؛ لذا مانند هر فرد بزرگســالی، 

مختار به تصمیم گیری درباره فعالیت های خویش بود.
دو( بــا تماشــای فیلــم كامل ایــن اثــر مخاطــب درمی یابد كه 
اصــوال موضــوع فیلــم افســردگی و خودكشــی نیســت، بلکــه 
ُلــّبِ كالم آن، افشــاِی كار اجبــاری و طاقت فرســای پرســکاری 
و  صاحبــکاران  بهره كشــی  و  بیشــمار  كودكانــی  وســیله  بــه 
رهاشــدن این كودكان بــه امان خدا و فقدان هــر گونه حمایت 

سیستماتیک از این عزیزان است. 
كتر امیر در بخشــی از این قصه  عالوه بر این، نام عملی كه كارا
انجام می دهد، خودكشی نیست بلکه »خط انداختن« است؛ 
رفتــاری كــه متأســفانه در مناطق حاشــیه بســیار رایج اســت و 
تعدد خطوط، به نوعی از افتخارات فرد محســوب می شود و از 

این جهت بی شباهت به پدیده خالکوبی نیست.
كتــر  تماشــای كامــل اثــر همچنیــن روشــن می ســازد كــه كارا
نمایــش، خالِف آنچه ســعی می شــود القــا شــود، در پایان اصال 
نمی میــرد! »امیــر« رو به دوربیــن، در ادامه تِم كلی اثر، نســبت 
به سوءاســتفاده از كودكان برای ســاخت كتری هــای فلزی در 
كارگاه هــای پرســکاری اعتــراض می كنــد و می گویــد: »...تــوی 

ایــن دســته كتــری، جــون بچه هــای كوچیکــه كــه بــه قیمــت 
مفت به حراج گذاشــته میشــه، اون وقت تو ایــن حراجی همه 
سرودســت میشــکونن كــه برنده باشــن. این ســری كــه كتری 
خریدیــد، خوب بــه دســته هاش نــگاه كنید. اســم مــن امیره؛ 

مثل علی، امیرالمومنین نیستم، ولی مثل علی تنهام«.
ضمنــا ذكر این نکته هم خالی از فایده نیســت كه »امیر« تنها 
كار هنری رضا نبــوده و دقیقا اجرای قبلی او، بــه نام »دو متر در 

دو متر جنگ«، یک اثِر كمدی جذاب و دلنشین بود.
سه( ما نمی دانیم مقصود از انتشار چنین گزارشی چه بوده، 
امــا می دانیــم كه چه چیــزی را بایــد تــا آخرین نفس بپرســیم و 
تحت هیچ شــرایطی از پرســیدِن هزاران باره آن كوتــاه نیاییم: 
چرا بســیاری از كودكان این كشور بی آرزو شده اند؟! و شاخص 
نابرابری در جامعه ما به چه درجه ای رســیده كه تركیِب محاِل 

»كودكاِن بی آرزو« را میسر ساخته است؟
كلیپ هــا و مابقــی حاشیه ســازی ها و  كلیــپ و دیگــر  ایــن 
حاشــیه بازی های پیرامون آن می گذرد، اما چــه بخواهیم چه 
نخواهیــم طنیــن صــدای رضــا در تاریــخ معاصــر این كشــور به 
یــادگار می مانــد و هیچکس به هیــچ طریق و هیچ شــعبدهای 

نمی تواند آن را بپوشاند:
»آرزویی ندارم. چون از صبح تا شــب سر كار بودم، اصال وقت 

نداشتم بهش فکر كنم!«
رضا آنچه از دســتش برمی آمده انجام داده است، در تریبون 
پربینندهــا از درد كــودكان بی آرزو حــرف زده و در آخرین ایفای 
كــودكان استثمارشــده ایــن  نقشــش بــر صحنــه تئاتــر، از رنــج 

سرزمین سخن گفته است.
حال سوال این است كه ما چه خواهیم كرد؟

واقعیــات تلــخ را فریــاد می زنیــم و بــرای ســاختن ایران مــان 
الگوهــای مفیــد و موثر می ســازیم، یــا مذبوحانه می كوشــیم با 
حاشــیه های زرد، واقعیــات را بپوشــانیم و صــدای گوینــدگان 

واقعیت را محو كنیم؟
كــه بــرای پوشــاندن بی ثمــر  كاش نیــرو و ســرمایه هایی  ای 
و درمــان هزینــه  بــرای چاره جویــی  دردهــا صــرف می شــد، 

می شد. 


