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م�رد جوان�ي ك�ه ب�ه خاط�ر اعت�راض ب�ه نحوه 
رانندگي، پسر موتورس�وار را به قتل رسانده است 
در ي�ك قدم�ي مج�ازات قص�اص ق�رار گرف�ت. 
مته�م در صورت�ي ك�ه موف�ق ب�ه جل�ب رضايت 
اولي�اي دم نش�ود ب�ه زودي قصاص خواهد ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم 32 ساله كه ميثم نام دارد 
شامگاه چهارم بهمن  س��ال 94 تحت تعقيب مأموران 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت و چهار روز بعد بازداشت 
ش��د. براس��اس اوراق پرونده ش��ب حادثه به مأموران 
كالنتري 131 شهر ري خبر رسيد كه پسري 22 ساله به 
نام كامران در جريان يك نزاع در خيابان ديلمان مجروح 
شد و بعد از انتقال به بيمارستان جان باخته است. يكي 
از دوستان كامران گفت: من ترك موتور كامران سوار 
ش��دم تا من را به خانه پدرزنم برس��اند. هنگام عبور از 
خيابان مردي به نام ميثم به رانندگي كامران اعتراض 
كرد. كامران هم با او درگير شد كه با ضربه چاقوي وي 

مجروح شد و سپس به قتل رسيد. 
ميثم وقتي در اين باره م��ورد تحقيق قرار گرفت به قتل 
اعتراف كرد و در ش��رح ماجرا گفت: من و دوستانم كنار 
خيابان ايستاده بوديم و داشتيم حرف مي زديم كه كامران 
در حالي كه سوار موتور بود با سرعت زيادي از كنارمان 
عبور كرد. ما همگي به نحوه رانندگي او اعتراض كرديم، 
اما او توجهي نكرد و به مسيرش ادامه داد. لحظاتي بعد در 
حالي كه پسر جواني ترك موتورش نشسته بود دوباره از 

راه رسيد و با سرعت از كنارمان رد شد كه دوباره اعتراض 
كرديم. او اين بار توقف كرد و پياده شد و به رويمان چاقو 
كشيد. خواستم او را آرام كنم كه ناگهان به صورتم سيلي 
زد. بعد هم با چاقو ضربه اي به سرم زد كه زخمي شد. من 
در يك لحظه چاقو را از دستش خارج كردم كه فرار كرد. 
اش��تباهم اين بود كه او را دنبال كردم و ضربه اي پرتاب 
كردم كه به گردنش برخورد كرد كه زخمي ش��د و روي 
زمين افتاد. بعد هم او را به بيمارستان منتقل كردند كه 

جانش را از دست داد. 
با كامل شدن تحقيقات بازپرس ميثم را به اتهام مباشرت 
در قتل و س��ه نفر ديگر را هم به اتهام ش��ركت در نزاع 
مجرم شناخت و پرونده براي رس��يدگي به شعبه نهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در جلسه 
رس��يدگي اولياي دم گفتند كه خواسته ش��ان قصاص 
است. ميثم در جلس��ه محاكمه به هيئت قضايي گفت 
كه انگي��زه اي براي قتل نداش��ته و از حادثه اي كه رقم 
خورده پشيمان است. سپس سه نفر از شركت كنندگان 
در نزاع هم ماجرا را شرح دادند و ميثم را به عنوان عامل 
حادثه معرفي كردند. هيئت قضايي بعد از شور ميثم را 
به قصاص و س��ه نفر ديگر را هر كدام به سه سال زندان 
محكوم كرد. رأي دادگاه بعد از بررسي در ديوان عالي 
كش��ور مورد تأييد ق��رار گرفت. ميث��م در صورتي كه 
موفق به جلب رضايت اولياي دم نشود به زودي قصاص 

خواهد شد. 

دزدان دوچرخه 
بازداشت شدند

یادداشت 

 ضرورت توجه به امنيت 
در اشتراك گذاري آنالين

سرهنگ مراد مرادي *
ب��ا ظه��ور وب و توس��عه س��رويس هاي جدي��د، 
سيس��تم هايي براي ب��ه اش��تراك گذاري اطالعات 
ش��خصي وگروهي به وجود آمده اس��ت. شبكه هاي 
 )sharing(اجتماعي، سيستم هاي اشتراك گذاري
عكس، ويدئ��و و س��اير محتواه��ا، دائره المعارف ها 
اش��تراك گذاري  سيس��تم هاي  )ويكي ه��ا(، 
فاي��ل)peer2peer(، تورنت ه��ا، س��رويس هاي 
جانمايي مثل گوگل ارت، ويكي مپيا و بسياري ديگر 
از سرويس هاي اينترنتي مبتني بر به اشتراك گذاري 
اطالعات، اي��ن امكان را به ش��ما مي دهند كه منابع 
مش��تركي را با ديگران ايجاد كني��د. در صورتي كه 
مس��ائل و الزامات امنيتي و اص��ول محرمانه در اين 
اشتراك گذاري ها رعايت نشود، متأسفانه آسيب هاي 
جدي در حوزه هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي به 
وقوع خواهد پيوست. موارد زير را در به اشتراك گذاري 

اطالعات و منابع به خاطر بسپاريد:
عكس ها، ويدئوها و ساير اطالعات شخصي را تنها با 
كساني به اشتراك بگذاريد كه درجه اعتماد بااليي به 
آنها داريد. در صورتي كه در شبكه هاي اجتماعي اين 
موارد را به اشتراك مي گذاريد، نسبت به تنظيمات 

محرمانه)privacy( خود اقدام كنيد. 
اطالعات مكاني شما مورد عالقه سارقان است. زماني 
كه از دس��تگاه رايانه اي همراه مجهز به GPS نظير 
برخي از تلفن هاي همراه و تبلت ها استفاده مي كنيد 
و در مكاني خارج از محل كار ي��ا محل زندگي، مثاًل 
در مس��افرت هس��تيد، اطالعات مكاني خ��ود را در 
سيستم هاي جانمايي مثل گوگل مپ يا گوگل ارت به 
اشتراك نگذاريد. در غير اين صورت، سارق يا سارقان 

به خالي بودن منزل يا محل كار شما پي مي برند. 
سيستم هاي به اشتراك گذاري اطالعات مكاني نظير 
گوگل ارت و ويك��ي مپي��ا مي توانند مورد اس��تفاده 
سيستم هاي جاسوسي دشمن نيز قرار گيرند. جانمايي 
اماكن حياتي و حساس نظير اماكن سياسي و نظامي، 
خدمات��ي، فرهنگي، اقتص��ادي و اجتماعي، اطالعات 
ذي قيمتي را براي دشمن فراهم مي كند و فرد را بي آن 
كه خود بخواهد به يك جاسوس خائن تبديل مي كند. 
براي تبهكاراني كه از مهندسي اجتماعي براي مقاصد 
مجرمانه خ��ود اس��تفاده مي كنند هي��چ اطالعاتي 
ارزشمندتر از اطالعات دسته اولي كه خود كاربران به 

اشتراك گذاشته اند، نيست. 
بس��ياري از فايل هايي كه در سيس��تم هاي تورنت و 
peer2peer به اشتراك گذاشته مي شوند به انواع 
ويروس ها، تروجان ها و س��اير بدافزارها آلوده اند. در 
صورت دانلود اينگونه فايل ها، آنها را با نرم افزارهاي 

امنيتي چك كنيد. 
عكس ه��ا و ويدئوه��اي ش��خصي و خانوادگي را در 
سايت هاي اش��تراك گذاري منتش��ر نكنيد. زيرا در 
اين صورت ديگر ش��ما صاحب آنها نيستيد. اينگونه 
محتواها به سرعت توس��ط مجرمان اخالقي منتشر 

مي شوند. 
 * معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي 
تهران بزرگ اداره آموزش همگاني
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س�عيد برات�ي، س�رباز مرزباني ك�ه ارديبهشت س�ال قب�ل از س�وي گروهك هاي 
تروريستي در مرز ميرجاوه ربوده و به پاكس�تان منتقل شده بود سرانجام آزاد شد. 
مرزبان آزاد شده در شرح اس��ارت خود گفت: در يكي از روز هاي ارديبهشت  سال گذشته 
شب هنگام وقتي كه در برجك ديدباني مشغول پاسداري از مرز هاي كشور بودم، به ناگاه 
مورد حمله مسلحانه جمع زيادي از اش��رار قرار گرفتيم. در همان نخستين دقايق حمله 
از سه ناحيه گردن، كتف و پا مورد اصابت س��ه گلوله قرار گرفتم و به شدت مجروح شدم. 
در حالي كه خونريزي شديدي داشتم، اش��رار مرا با خود به داخل خاك پاكستان بردند و 
در مناطق بياباني و كپر ها در شرايط سختي از من نگهداري مي كردند. گرمي هوا در كنار 
خونريزي شديد و تشنگي و گرسنگي ام عرصه را به شدت بر من تنگ كرده بود و هر لحظه 

انتظار شهادت را مي كشيدم. 
سعيد ادامه داد: تقريباً هر روز از نقطه اي نامعلوم به نقطه اي ديگر منتقل مي شدم تا اينكه در 
روز هاي اخير باخبر شدم كه مقامات كشورمان با تالش هاي بسيار خود براي آزادي من به 
سرانجام خوبي رسيدند و به زودي آزاد خواهم شد. در هفته هاي اخير هر روز را در سوداي 
آزادي به سر مي بردم و براي ورود به خاك پاك ميهنم لحظه شماري مي كردم، تا اينكه روز 

گذشته همه كابوس هاي من به پايان رسيد و دوباره به اين خاك مقدس پا نهادم. 
سردار قاسم رضايي، فرمانده مرزباني كل كش��ور نيز درباره آزادي سعيد براتي گفت: اين 
سرباز شجاع به مدت 1۵ ماه و 1۸ روز در سخت ترين شرايط از خانواده و ميهن خود دور بود 

و توانست با ايمان و شجاعت خود، اقتدار و صالبت سربازان ايراني را اثبات كند. 
وي افزود: از همان روز هاي نخست تالش هاي الزم براي آزادي وي آغاز شد و با رايزني هاي 
صورت گرفته شامگاه سه شنبه با هواپيماي اختصاصي به همراه يك هيئت بلند پايه اين 

سرباز عزيزمان را به آغوش ميهن بازگردانديم. 
براس��اس اين گزارش ش��هريار حيدري، مديركل امور مرزي وزارت كشور روز گذشته 
اعالم كرد كه سعيد براتي سرباز مرزباني پس از انجام اقدامات اطالعاتي آزاد و وارد خاك 
ايران شد. حيدري با بيان اينكه در جريان آزادي اين سرباز ربوده شده، هيچ امتيازي به 
طرف مقابل داده نش��د، تأكيد كرد: بالفاصله پس از وقوع درگيري و ربوده شدن سرباز 
مرزباني طي جلساتي، وظيفه پيگيري موضوع به وزارت اطالعات واگذار شد و قرار شد 
اين وزارتخانه با همكاري با دس��تگاه هاي ذي ربط اقدام��ات الزم را در اين زمينه انجام 
دهند. در همين راس��تا نيز يك كار اطالعاتي بس��يار خوب و همكاري با دس��تگاه هاي 

مذكور انجام شد.
شامگاه چهارشنبه ششم ارديبهشت سال قبل بود كه خبر رسيد اشرار و ترويست هاي 
جيش الظلم در مرز ميرجاوه 9نفر از مرزبانان پاسگاه ميل 1۰۰ را به شهادت رساندند و 
دونفر را زخمي كردند و با ربودن يكي از سربازان مرزباني به خاك پاكستان گريخته اند. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه حاثه هنگام تعويض شيفت رقم خورده است. داوود 
باشتني، س��ربازي كه در اين حادثه مجروح ش��ده بود توضيح داد: وقتي تروريست ها 
به س��مت ما حمله كردند، تنها توانستم در قسمت جنگلي مخفي ش��وم. بعد از اينكه 
تروريست ها نيرو ها را به شهادت رساندند، به نيرو هاي كادري تير خالصي زدند، ديدم 
يكي از سربازان را كه زنده بود با خود بردند. بعد از آن بود كه تالش هاي سياسيون براي 
بازگرداندن س��عيد براتي به جريان افتاد و هيئت هايي از ايران ب��راي اين منظور راهي 

پاكستان شدند. 

مرزبان ربوده شده آزاد شد

 يک قدمی قصاص
 پس از قتــــل 
در يک  اعتراض

دو مرد معت�اد كه س�ناريوي س�رقت دوچرخه ه�اي گرانقيم�ت را در 
كمپ ت�رك اعتي�اد طراح�ي و اج�را ك�رده بودند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرن�گار ما، چندي قبل ش�كايت هاي مش�ابهي درباره 
س�رقت دوچرخه هاي گرانقيمت و كفش ها به كالنتري 153 شهرك 
ولي عصر گزارش شد. يكي از ش�اكيان گفت: من ساكن يك مجتمع 
آپارتماني هستم. س�اعتي قبل مرد جواني زنگ خانه را زد و مدعي 
شد كه همسايه طبقه پايين است و خواست كه در ساختمان را برايش 
باز كنم. او مدعي شد كه كليد ساختمان را فراموش كرده است و كسي 
هم در خانه ش�ان نيس�ت. من هم اعتماد كرد و در را باز كردم. بعد از 
آپارتمان خارج و متوجه شدم كه از كفش هاي كتاني گرانقيمتم خبري 
نيست. خودم را كه به پاركينگ رس�اندم ديدم دوچرخه گرانقيمتم 
هم سرقت شده است. فهميدم كه آن مرد سارق بود و حاال درخواست 

شكايت دارم. 
در حالي كه هر روز بر تعداد شكايت ها اضافه مي شد مأموران پليس 
موفق شدند با رديابي دوربين هاي مداربسته يكي از ساختمان ها دو 

سارق را كه ميالد و ميثم نام داشتند شناسايي و بازداشت كنند. 
ميالد گفت: ما هر دو به مصرف م�واد اعتياد داري�م و مدتي قبل در 
يك كمپ ترك اعتياد با هم آش�نا ش�ديم. وي ادامه داد: همسايه ما 
دوچرخه گرانقيمتي داش�ت و مدتي بود كه به فكر سرقت آن افتاده 
بودم اما خودم نمي توانستم آن را سرقت كنم. وقتي با ميثم در كمپ 
آشنا شدم پيشنهاد سرقت دوچرخه را دادم كه قبول كرد. ميثم چند 
روز زودتر از من از كمپ مرخص شد براي همين كليد ساختمان را به 
او دادم و او هم دوچرخه را س�رقت كرد. وقتي خودم از كمپ مرخص 
شدم دوچرخه را به يك مالخر فروختيم. بعد از آن تصميم به سرقت 
دوچرخه و كفش هاي ساكنان ساختمان  ها گرفتيم. با ادعاي اينكه از 
ساكنان ساختما ن هس�تيم زنگ خانه را مي زديم و اقدام به سرقت 

مي كرديم تا اينكه بازداشت شديم. 
سرهنگ علي شريفي گفت: با اطالعاتي كه دو سارق در اختيار پليس 
گذاشتند مالخر كه دوچرخه ساز محل بود شناسايي و بازداشت شد. 

وي گفت: تحقيقات بيشتر از متهمان در جريان است. 
 


