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به درخواست میشل عون و وساطت نصراهلل انجام شد

نزار زاکا ،شهروند امریکایی -لبنانی آزاد شد

نــزار زاکا شــهروند لبنانی
ســاعتی بعــد از دریافــت
سیاست
حکــم آزادی مشــروط
ایــران را تــرک کــرد .آزادی زاکا
کــه بازداشــت و زندانــی شــدن او
بــه یکــی از محورهــای مناقشــه
ایــران و امریــکا تبدیــل شــده بــود،
معنایــی دو وجهــی دارد.
از یــک ســو اعــام شــد کــه آزادی
او بــه درخواســت میشــل عــون،
رئیــس جمهــوری لبنــان و
پادرمیانــی سیدحســن نصــراهلل،
دبیرکل حزباهلل لبنان روی داده
اســت .اســماعیلی ،ســخنگوی قوه
قضائیــه در نشســت خبــری امــروز
خــود دربــاره مراحــل طــی شــده
تــا آزادی نــزار زاکا ،ایــن اتفــاق را
بــا تقاضــای شــخص زاکا بــرای
آزادی مرتبــط دانســت و گفــت:
تقاضایــی در ایــن مــورد بــرای مــا
واصــل شــده و اعــام کردنــد هــم
خــود محکــوم تقاضــای آزادی
داشــته و هــم رئیــس جمهــوری
لبنــان مکاتب ـهای را انجــام دادنــد
و تقاضــای مســاعدت دربــاره ایــن
شــهروند لبنانــی را داشــتند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تقاضــا
را در چارچــوب قانــون بررســی
کردیــم ،اضافــه کــرد :تقاضــای
رئیــس جمهــوری را از ســیکل
شــورای عالــی امنیــت ملــی و
همچنیــن دوســتان حــزباهلل
لبنــان بررســی کردیــم ،حــزباهلل
لبنــان هــم اجابــت ایــن خواســته
را بــه مصلحــت میدانســتند،
ضمــن اینکــه برابــر قانــون کســانی
کــه تــا  10ســال حبــس داشــته
باشــند اگــر حداقــل یــک ســوم
دوران مجــازات را ســپری کننــد و
در دوران مجــازات از خــود حســن
رفتــار نشــان دهنــد و دادگاه هــم
تأییــد کنــد میتواننــد حکــم بــه
آزادی مشــروط صــادر کننــد .وی
تأکیــد کــرد :دادگاه مربــوط بــا

آزادی مشــروط نــزار زاکا موافقــت
کــرد و تحویــل مقامــات لبنــان
خواهــد شــد .زندانــی شــدن نــزار
زاکا ،تنهــا بــه مســألهای در حیطــه
رابطــه ایــران و امریــکا محــدود
نشــد ،بلکــه بــه رقابتهــای
جناحــی و سیاســی داخلــی هــم
کشــیده شــد.
مطابــق گزارشهــا ،ایــن شــهروند
امریکایــی -لبنانــی یــک کارشــناس
فنــاوری اطالعــات و اصالتــاً اهــل
لبنــان اســت کــه اقامــت دائــم
امریــکا را نیــز دارد .او شــهریور

زاکا با سرلشکر عباس
ابراهیم ،مدیرکل اداره
امنیت عمومی لبنان
و فرستاده ویژه رئیس
جمهور لبنان به سمت
بیروت پرواز کرد
ســال  ،94در جریــان چهارمیــن
ســفرش بــه ایــران ،هنــگام خــروج
از ایــن کشــور در فــرودگاه امــام
خمینــی(ره) بــه اتهــام جاسوســی
بــرای امریــکا بازداشــت شــد.

او درحالــی بــه  ۱۰ســال حبــس
و پرداخــت  ۴/۲میلیــون دالر
جــزای نقــدی محکــوم شــد کــه
بــه دعــوت رســمی معــاون ســابق
رئیسجمهــوری در امــور زنــان و
خانــواده بــرای شــرکت در «دومین
نمایشــگاه و همایــش بینالمللــی
نقشآفرینــی زنــان در توســعه
پایــدار» بــه تهــران آمــده بــود.
همیــن دعــوت باعــث شــد تــا
بســیاری از رســانههای اصولگــرا
و برخــی نماینــدگان تنــدرو
مجلــس ،اتهامــات بســیاری را

متوجــه شــهیندخت مــوالوردی،
معــاون وقــت رئیــس جمهــوری
کننــد؛ اتهاماتــی کــه هیــچ گاه
اثبــات نشــد.
امــا درکنــار ایــن نــزاع داخلــی،
پــس از بازداشــت زاکا ،مقامهــای
دولــت امریــکا ،چــه در زمــان
اوبامــا و چــه ترامــپ ،بارهــا
خواســتار آزادی او شــدند ،زاکا
بــا سرلشــکر عبــاس ابراهیــم،
مدیــرکل اداره امنیــت عمومــی
لبنــان و فرســتاده ویــژه رئیــس
جمهــور لبنــان کــه بنــا بــه گــزارش
برخــی رســانهها بــه همیــن
منظــور بــه تهــران آمــده اســت ،بــه
ســمت بیــروت پــرواز کــرد.
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امــروز در میــان بحــث و جنجــال بــر ســر ماجــرای یکــی از
ســرویسهای تاکســی اینترنتــی و رد «حیــات شــبانه» تهــران
توســط پلیــس ،یــک خبــر بامــزه و جالــب هــم منتشــر شــد.
پلیــس آگاهــی متــروی تهــران اعــام کــرد یــک کارت متــروی
تهــران را پیــدا کــرده کــه بــا دســتکاری ســختافزاری و
نرمافــزاری تــا ســال  ،۱۴۴۵یعنــی ۴۷ســال بعــد ،اعتبار داشــته
و س ـهنفری کــه ایــن بلیــت را طراحــی کــرده و قصــد داشــتند
آن را بــه قیمــت  30میلیــون تومــان بفروشــند ،بازداشــت
شــدهاند.
ایــن خبــر از آن خبرهایــی اســت کــه کاربــران شــبکههای
اجتماعــی میتواننــد حســابی دربــارهاش شــوخی کننــد و
حــرف بزننــد .بههمیــن دلیــل هشــتگ کارت بلیــت و کارت
متــرو از آن هشــتگهایی بــود کــه امــروز در ایــن شــبکهها و
بخصــوص توئیتــر اســتفاده میشــد :عبدالرضــا« :کارت متــرو
رو دســتکاری کــرده بــرای  47ســال آینــده اعتبــار داشــته .اینــو
مجــازات نکنیــد اســتخدامش کنیــد خیلــی مخــه خدایــی»،
مهــدی کاوه ای« :جالبــه پیشبینــی کــرده تــا  47ســال آینــده
هیــچ تغییــری در سیســتم متــروی ایــران و نــوع بلیــت هــاش
پیــش نمیــاد در واقــع برنامهریــزی بلنــد مــدت کــرده»،
امیرحســن حســینی« :آخــه یکــی بهــش بگــه ۵ســال نــه ۱۰
ســال نــه  ۲۰ســال  ۴۷ســال دیگــه شــاید اصــاً مترویــی نباشــه
المصــب» ،حــواس پــرت« :یــک نویســنده امریکایــی میگــه
مــا در جامعــه چیــزی بـ ه نــام فســاد کوچــک نداریــم! پلیــس
گفتــه یــک کارت متــرو بــا  ۴۷ســال اعتبــار در تهــران پیــدا
کردیـم؛ ایــن یعنــی یــک بابــک زنجانــی در متــروی تهــران در
حــال قــدم زدن اســت ،».حســین« :اون کســی کــه کارت متــرو
رو بتونــه هــک کنــه ،بیشــتر هکــرای بــزرگ ایران بهــش احترام
مـیذارن و بهــش میگــن اســتاد!» ،هانیــه ســرخوش« :پلیس
دو تــا دانشــجو رو گرفتــه کــه یــه کارت متــرو درســت کردنــد
کــه  47ســال اعتبــار داره حــاال فکــر کنیــد اگــر ایــن توانایــی
ایــن جوونهــا درســت بــه کار گرفتــه میشــد» ،نــگار« :دو تــا
دانشــجوی فــوق لیســانس بــا عملیــات نــرم افــزاری و ســخت
افــزاری کارت بلیــت متــرو رو دســتکاری کــردن کــه  47ســال
اعتبــار داشــته باشــه و  30میلیــون میخواســتن بفروشــنش.
مشــتی کســی  30تومــن داشــته باشــه م ـیره یــه پرایــد مــدل
 90میگیــره ،».پوریــا« :پلیــس تهــران اعــام کــرد یــه نفــرو
بازداشــت کــرده کــه کارت متــروی خــودش رو دســتکاری کرده
و اعتبــارش رو تــا  ۴۷ســال دیگــه تمدیــد کــرده! بایــد تندیــس
بیفکرتریــن هکــر دنیــارو بهــش بــدن .آخــه کارت متــرو
هــم هــک کــردن داره؟» ،بــاخ« :عجــب هموطنــی بــوده کــه
اینوساخته».

