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رئیسی در دیدار با فرمانده کل انتظامی:
دولت در جهت پشتیبانی از نیروی انتظامی آمادگی دارد

فرمانــده کل انتظامی جمهوری اســالمی ایران با حضور در دفتــر رئیس جمهور با 
آیت اهللا رئیســی دیدار و گفت وگو کرد. سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز (شنبه) در دیدار 
ســردار احمدرضا رادان ضمن تبریک انتصاب وی به فرماندهی کل انتظامی کشور، این 
انتصاب را بیانگر تعهد، کارآمدی و تجارب ارزشمند ایشان در مدیریت و هدایت نیروهای 
خدوم انتظامی دانســت. رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که مجموعه فراجا در دوره 
جدیــد با توجهات الهــی، اتکا به روحیه جهادی، بهره گیری مطلــوب از توان و ظرفیت 
نیروهای فداکار انتظامی و تعامل نزدیک تر با مردم و افکار عمومی، در مســیر تقویت و 
استحکام بیش از پیش امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، استقرار نظم و انضباط 
عمومی، گســترش عدالت و اعتمادسازی در سراسر کشور حرکت کند. رئیسی همچنین 
از درگاه خداونــد دوام توفیقات ســردار احمدرضــا رادان را در انجام این وظیفه خطیر 
و خدمت به نظام جمهوری اســالمی ایران مســئلت کرد و آمادگی دولت را در جهت 
پشتیبانی از نیروهای خدوم انتظامی کشور اعالم کرد. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل 
انتظامی کشور نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت نیروی انتظامی کشور، 

توضیحاتی درباره برنامه ها و اهداف این مجموعه در دوره جدید ارائه کرد.
ســالمتی، فعال سیاســی اصالح طلب:  عفو  عمومی  زندانیان  وقایــع  اخیر  وجهه 

حاکمیت   را   باال   می برد
یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: عفو عمومی بیــش از آنکه برای معترضان 
زندانی مفید باشد، برای نظام مفید است و وجهه آن را باال می برد. عالوه بر این باید توجه 
داشــت که رفتار جوانان که اکثر معترضان از این قشر هستند، غیر از تعداد اندکی از آنها 
که وابسته به بیگانگان هستند، متأثر از فرایند تکامل و تغییر ساختار اجتماعی و نیازهای 
ناشــی از آن یا ناشی از عملکرد مسئوالن و دست اندرکاران است. محمد سالمتی، فعال 
سیاسی اصالح طلب، در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سؤال که راهکارهای شما برای 
برون رفت از شرایط موجود با توجه به اعتراضاتی که در کشور اتفاق افتاد چیست، گفت: 
به نظر باید علت اعتراضات را از بین برد. اعتراضات ناشی از انباشت مطالبات اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی مختلف بود؛ بنابراین باید در جهت برآورده کردن این مطالبات اقدام 
کرد. تمرکز روی حل مســائل اقتصادی مثل بی کاری، تورم، گرانی، تولید و ایجاد شرایط 

مناســب و امن برای کســب وکار از این موارد است. همچنین شرایط جدید اجتماعی که 
ناشی از تغییر ساختار آن است، اقتضا می کند در مورد توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی 

اقدامی جدی به عمل آید.
وی افزود: این دو مورد هم از مطالبات واقعی اکثریت مردم و به خصوص نسل جدید 
و جوان محســوب می شود. در این زمینه ایجاد شرایط مناسب در برگزاری انتخابات های 
مختلف توســط حاکمیت، حق همه شهروندان است. بی توجهی به این مهم به معنی 
خارج کردن اکثریت مردم از مشــارکت در سرنوشــت کشــور و عقب نگه داشــتن آن در 
رقابت های بین المللی است. یکی از موارد توسعه سیاسی –اقتصادی، استفاده مطلوب 
از اینترنت اســت. ایجاد محدودیت در این زمینه به مثابه عدم درک مقتضیات روز است. 
در این دوران کار و شــغل بســیاری به اینترنت گره خورده اســت. عالوه بر این اینترنت 
بهترین راه تسهیل تالقی افکار و اندیشه ها در شرایط موجود است. ازاین رو دولت باید با 
این وسیله برخورد مثبت داشــته باشد. زیان های ادعایی را باید با خالقیت از بین برد نه 

با ایجاد محدودیت.

ســالمتی در پاســخ به این ســؤال که برخی راهــکار عفو عمومــی آزادی زندانیان 
اعتراضــات اخیر را به عنوان پایانــی برای وقایع اخیر و آغاز گفت وگوی ملی پیشــنهاد 
می کنند نظر شــما در این خصوص چیســت، گفت: به نظرم این کار بیش از آنکه برای 
معترضان زندانی مفید باشــد، برای نظام مفید اســت و وجهه آن را باال می برد. عالوه 
بر این باید توجه داشــت که رفتار جوانان که اکثر معترضان از این قشــر هســتند، غیر از 
تعداد اندکی از آنها که وابسته به بیگانگان هستند، متأثر از فرایند تکامل و تغییر ساختار 
اجتماعی و نیازهای ناشی از آن یا ناشی از عملکرد مسئوالن و دست اندرکاران است. وی 
افزود: بنابراین از این زاویه نباید خیلی به آنها خرده گرفت و مســئوالن باید آنها را درک 
کنند. اما به مسئوالن و دست اندرکاران به دلیل کوتاهی ها و کم کاری و عدم خالقیت که 
موجب ایجاد ریشه اصلی نارضایتی ها یعنی گرانی، بی کاری، محدودیت و ناامیدی شده 
می توان خرده گرفت. بنابراین دولت باید از موضع مسئولیت پذیری در جهت رفع و رجوع 
کارهــا اقدام کند تا وحدت جامعه را تحکیم بخشــد. از این زاویه عفو عمومی قطعا در 

جهت تلطیف مناسبات بین ملت و حاکمیت مؤثر واقع می شود.
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معصومه معظمی: طرح «مالیات بر عایدی ســرمایه» یا همان طرح 
«مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مدتی است با هدف محدودکردن 
فعالیت های ســوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعــی، افزایش منابع 
عمومــی و افزایش کارایــی اقتصادی در دســتور کار مجلس قرار 
دارد. طرحی که کلیات آن پنجم خرداد ســال گذشــته به تصویب 
نمایندگان رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع 
داده شــد اما بعد از چکش کاری در کمیســیون مربوطه، ۱۱ دی در 
دســتور کار صحن قرار گرفــت؛ اما برخی نمایندگان درخواســت 
مسکوت ماندن آن را ارائه کردند که با مخالفت اکثریت مواجه شد. 
از این رو در دســتور کار قرار گرفت، اما اختالف نظر درباره بند «ت» 
ماده هفت، منجر به بازگشت مجدد آن به کمیسیون اقتصادی شد. 
برخی نمایندگان مخالف معتقدند این طرح نمی تواند پاســخ گوی 
اهداف مطرح شده باشد و آن را خالف منافع مردم می دانند؛ چراکه 
به صورت طرح آمده و پشــتوانه کار کارشناســی الیحه را ندارد، به 
همین دلیل خروجی آن را رضایت بخش نمی دانند. اما موافقان این 
طرح بر این عقیده اند که طرح می تواند با قطع دســت ســوداگران 
از بازارهای مســکن، خودرو، طــال و ارز، این بازارهــا را به آرامش 
برســاند و کاالهای آنها را در اختیار عموم مــردم قرار دهد. در این 
رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
که موافق این طرح اســت، به «شرق» توضیح داد در این طرح ۹۵ 
درصد مردم مشــمول طرح مالیات بر ســوداگری نمی شوند و نیاز 
نیســت جامعه از این بابت نگرانی بــه دل راه دهد. وزارت اقتصاد 
و دارایی هــم درباره این طرح طی توضیحی هدف طرح مالیات بر 

عایدی سرمایه را «کوتاه شدن دســت سوداگران از بازار مسکن، ارز، 
خودرو و طال و در واقع کوتاه کردن دســت ســوداگران از معیشت 
مردم» دانسته اســت و گفته: «مشموالن مالیات کسانی هستند که 
در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش های قیمت کسب درآمد 
کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشــی از تورم اســت».   در ادامه این 
توضیحات آمده اســت: «اینکه ادعا شــود طــرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه برای فشــار مالیاتی بر مردم و نتیجه آن خروج سرمایه از 
کشــور است، درست نیست چراکه مالیات بر عایدی سرمایه مربوط 
به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طال 
خرید و فــروش می کنند که با وضع مالیات بــر فعالیت این افراد، 
عمال ســوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات ایجاد می شود 
و به دلیل معافیت های گسترده ای که برای عموم جامعه در طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی شده،  عمده  افراد جامعه درگیر 

این مالیات نمی شوند».
مجلس  در  طرح «مالیات  بر  عایدی  سرمایه» کاسه  داغ تر   از   

آش شده   است
با رد این ادعا لطف اهللا ســیاهکلی، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره 
این طرح به «شرق» گفت: «در قالب طرح 
آمدن این موضوع از اســاس اشتباه است 
چراکه طرح از قوام و دوام و تخصص الزم 
و تجربه کافی برخوردار نیست. آن هم موضوعی که زندگی مردم را 

در بر می گیرد و بر مشکالت اقتصادی مردم می افزاید».

این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس دلیل موافقت 
دولت با این طــرح مجلس را «درآمدزابودن» آن طرح برای دولت 
دانست و تأکید کرد: «این طرح برای دولت خوب و درآمدزاست، اما 
برخالف منافع مردم اســت». او بستن مالیات بر عایدی سرمایه را از 
اساس کار درستی دانست اما تأکید کرد که آمدن آن در قالب طرح 
اشــکال دارد. ســیاهکلی با بیان اینکه «دولت ذی نفع این داستان 
اســت» به طرح این ســؤال از دولت پرداخت که چــرا در این باره 

الیحه نمی دهد؟
ایــن نماینده مجلس یازدهم با انتقــاد از ورود مجلس به اخذ 
مالیــات از اموال مــردم و دادن طرح در این خصــوص اظهار کرد: 
«مجلس در این باره کاســه داغ تر از آش شــده است، در حالی که 
باید حامی منافع مردم باشــد. بنابراین با این موضوع در قالب طرح 
مجلس مخالفــم و آن را اتفاق خطرناکــی می دانم؛ چراکه به هر 
آنچه مردم دارند مالیات بسته می شود». او در ادامه توضیحات خود 
افزود: «اینکه شخصی خودرو،  مسکن، ملک یا کار کشاورزی داشته 
باشد، بر این اموال مالیات بسته شــود، اقدام خطرناکی است، مگر 
مردم چقدر توان دارند؟ اینکه فرد خودرویی خریده اســت و ســال 
آینــده به دلیل تورم قیمتش باال برود،  این افزایش قیمت ناشــی از 
تورم اســت و سود نیســت که بخواهند بابت این افزایش قیمت از 

او مالیات بگیرند».
ســیاهکلی اضافه کرد: «در واقع شخص خســارت دیده و پایه 
پولی پایین آمده اســت؛ نباید از این خســارت مالیات بگیریم. جای 
تأســف دارد که این طرح در مجلس رأی آورده اســت. این موضوع 
باید در قالــب الیحه دولت به مجلس ارائه می شــد و روی آن کار 
تخصصی و کارشناسی بیشتری صورت می گرفت». نماینده قزوین در 
پاســخ به اینکه چه تفاوتی دارد طبق طرح مجلس از مردم مالیات 
گرفته شود یا الیحه دولت؟ توضیح داد: «در صورتی که الیحه ارائه 
شود، مسئولیتش بر دوش دولت است در حالی که با ارائه طرح، این 
مســئولیت بر دوش مجلس می افتد. ضمن اینکه اگر دولت الیحه 

بدهــد، بر اموری مالیات می بندد کــه مالیات بر آنها تعلق می گیرد، 
اما طرح مجلــس مالیات بر همه دارایی مــردم را در بر می گیرد». 
او در ادامه تأکید کرد: «مالیات بر عایدی ســرمایه باید گرفته شــود؛ 

اما مالیات از عواید سرمایه نه فاصله تورم و هر سرمایه و دارایی».
بیشــترین   مالیات   از   کســانی   که   از   انتفاع   مالی   بیشــتری 

برخوردارند    گرفته   شود
مجلس  نماینــده  ســعیدی،  معین الدین 
یازدهم هــم در انتقاد به برخی طرح های 
مجلس به «شــرق» گفت: «در بسیاری از 
این موضوعــات و طرح هایی که مجلس 
مصوب می کند باید آسیب شناسی کنیم که 
تا چه حد توانســته اند در رفع چالش ها تأثیرگذار باشند. البته مهم 
نحــوه اجــرای این مصوبات اســت که متأســفانه بســیاری از این 
موضوعات به درستی اجرا نمی شــوند». این نماینده اصالح طلب 
مجلس با اشاره به برخی مصوبات مجلس که از سوی دولت اجرا 
نشــده اند، گفت: «مثال در طرح مصوب مجلــس درباره حذف ارز 
ترجیحــی، قــرار بود در ســبد معیشــتی خانوارها بســتر کاالبرگ 
الکترونیکی دیده شــود و در آن قیمت ها طبق قیمت شهریور ۱۴۰۰ 
اعمال شود، اما دولت این کار را انجام نداد و شوک تورمی در حوزه 
کاالهای اساســی به وجود آورد. به این دلیل سرانه مصرف گوشت 
مردم تا یک ســوم کاهش پیدا کرد. نکتــه دیگر مالیات بر خانه های 
خالی بود که طرح خوبی بود، اما هنوز دولت بسترهای الزم را برای 

اجرای این قانون فراهم نکرده است».
سعیدی با اشاره به طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز توضیح 
داد: «دربــاره ایــن طرح نگاه هــای مختلفی وجــود دارد. در همه 
نظام های اقتصادی دنیا بیشترین مالیات از ثروتمندترین افراد گرفته 
می شود، اما در کشور ما این گونه نیست. امیدوارم خروجی این طرح 
این گونه باشد که بیشترین مالیات از افرادی که بیشترین انتفاع مالی 

را دارند گرفته شود».

باید   از  سرجمع  درآمد   سوداگران   مالیات   گرفته   شود
محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس برخالف دیگر همکاران 
خــود ایــن طــرح را مثبت می دانــد و در 
گفت وگو با «شرق» از نکات مثبت این طرح 

می گوید.
خدابخشــی در این خصوص توضیــح داد: «یکی از منابع مهم 
درآمدی ما در بودجه عمومی کشــور درآمدهای ناشــی از مالیات 
و گمرک اســت. در همه دنیا هم اتکای بودجه عمومی کشــور بر 
منابع مالیاتی و گمرکی است. اما متأسفانه ما بخشی از هزینه های 
اجباری و اعتبارات هزینه ای بودجه جــاری را از روش های دیگری 
مثل فروش نفت خام و میعانات گازی و فروش اوراق مالی اسالمی 

تمکین می کنیم».
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه افــزود: «باید تالش کنیم 
در ســال های آتی تراز عملیاتی بودجه را صفر کنیم. یعنی تفاضل 
اعتبارات هزینه ای را از درآمدهای مالیاتی و گمرکی به صفر برسانیم. 
البته در برنامه ششم توسعه در ســال ۱۴۰۰ هدف گذاری هم کرده 
بودیــم اما این اتفاق نیفتاد. اکنون نیمی از هزینه های اجتناب ناپذیر 
توسط درآمدهای مالیاتی و گمرکی پوشش داده می شود که نسبت 

کمی است و باید آن را بهبود بخشیم».
او ادامــه داد: «یکی از کارهایی کــه باید انجام دهیم جلوگیری 
از فرار مالیاتی افرادی اســت که مالیــات نمی پردازند؛ نه اینکه به 
افرادی که مالیات می پردازند فشــار مضاعــف وارد کنیم. پس باید 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی بازنگری داشــته 
باشیم. روش این کنترل هم مالیات بر عایدی سرمایه است. یعنی از 
افرادی که به دنبال سوداگری هستند و از این راه درآمدهایی کسب 
می کنند از سرجمع درآمد آنها مالیات بگیریم. کاری که در بسیاری 

از کشورهای دیگر هم انجام داده اند».
ادامه در صفحه ۱۰

«علیرضا اکبری» دیروز اعدام شــد. هفته گذشته نام نه چندان آشنای او برای 
افکار عمومی اما بنا به برخی ادعا ها معتمد برخی مســئوالن به یک موج خبری 
تبدیل شــد. در حالی که با نگاهی به زمان بازداشت او که به سال ۹۸ بازمی گردد 
منطقا نباید این چنین به یک بمب خبری تبدیل می شــد اما امروز چنین شده است 
که همین امر نیز به گمانه زنی های مختلفی دامن زد. هرچند ماجرای اکبری فراتر 
از حمله به یک شخص رفته اســت و فضاسازی در میان چهره های اصولگرایان 
تا جایی پیش رفته که عبداهللا گنجی عضو شــورای اطالع رسانی دولت با دعوت 
به حمله به ســفارت انگلیس در توییتر نوشته است: «سفارت انگلیس جاسوس 
اکبری را جذب و برای خروجش از کشــور سناریو سکته را طراحی و اسرار وزارت 
دفاع را...؛ حاال بستن سفارت یا اخراج سفیر هیچ، القل بچه حزب اللهی ها اینجای 
تاریخ را به هم پیوند دهند که این ســفارت کارکردش در امتداد ســفارت آمریکا 

است و می شود نام آن را همیشه النه جاسوسی ۲ گذاشت».
بــه هر حال نمی توان در این بزنگاه خاص سیاســی از ماجرای رونمایی از یک 
چهره متهم به جاسوســی ولی نزدیک به دبیر شــورای عالی امنیت ملی با چنین 
سروصدایی به ســادگی عبور کرد اما مسئله مهم آنجاست که این فرد به عنوان 
یک چهره سیاســی و تأثیرگذار از ســالیان دور، معرفی شده است. از او به عنوان 
مسئول سازمان نظامی اجرای «قطع نامه ۵۹۸» در زمان پذیرش آن نام برده شده 
است که در دوره ای معاون وزارت دفاع بود. بر اساس برخی گزارش ها، اکبری در 
سال ۱۳۸۱ بازنشسته شده اســت هرچند گزارش هایی نشان می دهد روابط خود 
با برخی از مســئوالن را حفظ کرده بود، تا جایی که مشخص شده او در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در همایش های انتخاباتی «محسن رضایی» شرکت 
کــرده و گاهی مصاحبه هایی نیز در حمایت از او انجام داده اســت؛ از جمله این 
همایش هــا، همایش رضایی در «کانون توحید» بود که نزدیکان رضایی، اکبری را 
به خبرنگاران معرفی کردند. طبق آنچه از پرونده او منتشــر شــده، آغاز عملیات 
جاسوسی او از ســال ۸۳ بوده اما در نهایت سال ۹۸ بازداشت شده است. هفته 
گذشــته، وزارت اطالعــات علیرضا اکبــری را «یکی از مهم تریــن عوامل نفوذی 
سرویس جاسوسی انگلیس» توصیف کرد و دیروز هم قوه قضائیه خبر از اجرای 

حکم اعدامش داد.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه حکم علیرضا اکبــری فرزند علی دارای 
تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیســی که به اتهام افساد فی االرض و اقدام گسترده 
علیه امنیت داخلی و خارجی کشــور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطالعاتی 
دولت انگلیس در ازای دریافت دســتمزد به مبالــغ یک میلیون و ۸۰۵ هزار یورو، 
۲۶۵هــزار پوند انگلیــس و ۵۰ هزار دالر آمریکا به مجازات اعدام محکوم شــده 

بود، اجرا شد.
براســاس دادنامه صادره، اقدامات محکوم در ســال های گذشته علیه امنیت 
 MI6 ملی کشور، جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی
و تعداد مالقات های وســیع با افســران اطالعاتی دشمن در کشورهای مختلف و 
مدت طوالنی جاسوســی، مصداق جنایت گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی 
کشور اســت، به گونه ای که موجب اخالل شــدید در نظم عمومی کشور در حد 

وسیع شده است. همچنین اقدامات ســرویس جاسوسی انگلیس در این پرونده 
نشان دهنده ارزش محکوم، اهمیت دسترسی های او و اعتماد دشمن به وی بوده 
اســت. ارائه آموزش های اطالعاتی، آموزش ضدتعقیــب (با هدف تأمین امنیت 
محکوم در قرارهای مالقاتی)، آموزش ضدبازجویی، پوشــش اطالعاتی، آموزش 
جمــع آوری اطالعات (با هدف افزایش موفقیت محکوم در جمع آوری اطالعات 
در مواجهه با افراد دارای دسترســی)، تأسیس شرکت پوششی در خارج از کشور 
به منظور به انحراف کشــاندن نهادهــای امنیتی ایران، ارائــه ابزارهای ارتباطی 
ویژه، اســتفاده از عنصر رابط، پشــتیبانی از محکوم پس از فرار از کشور، تبادل با 
سایر سرویس های جاسوسی و هزینه های مالی هنگفت جهت حفظ انگیزه های 
محکوم و ترغیب وی به خیانت بیشــتر به کشــور، اســتفاده از کشورهای ثالث، 
افسران اطالعاتی متعدد، ارائه تابعیت انگلیس به محکوم به صورت ویژه، اعزام 
مجــدد محکوم به داخل کشــور از جمله اقدامات ســرویس اطالعاتی انگلیس 
در این پرونده اســت که از اهمیت باالی محکوم علیه بــرای MI6 حکایت دارد. 
وی همچنین پس از خروج از کشــور با اقامت در انگلیس همکاری با مؤسسات 
مطالعاتی لندن را آغاز کرده و با توجه به دسترســی های قبلی با حضور در ایران 
نســبت به جمع آوری اطالعات اقدام و به آن مؤسسات که تحت مدیریت افسران 

اطالعاتی بودند، ارائه کرده است.
هرچند افســران ضدجاسوسی وزارت اطالعات پس از کشف روابط جاسوسی 
مورد بحث، تکمیِل اطالعات پیرامون اهداف و لیسِت نیازمندی ها، شکل ارتباطات 
و ابزارهای ارتباطی سرویس حریف، از مقطعی به مدار ارتباطی فیمابین سرویس 
جاسوســی انگلیس ورود کرده و به تزریق اطالعات هدایت شــده به مدار مذکور 

پرداختند.
اقدامات و ارتباطات متهم با ســرویس جاسوســی انگلیــس را به دو مرحله 
می توان تقســیم کرد. یکی از ســال ۱۳۸۳ تا ۸۸ و ســپس بعد از فرار از کشور و 
بازگشــت مجدد. محکوم علیه، علیرضا اکبری در ســال ۸۱ بازنشســته شده و به 

فعالیت های پژوهشــی و تجاری در بخش خصوصی روی آورده اســت که مورد 
شناسایی سرویس اطالعات مخفی انگلیس قرار گرفته و فرایند جذب او از سوی 
یک رابط ایرانی که از گذشــته با اکبری ارتباط داشــته، آغاز می شــود. همچنین 
این جاســوس در جریان اخذ ویزا از ســفارت انگلیس در تهران توســط مأمورین 
اطالعاتی مستقر در آن سفارت، نشان شده و مورد مصاحبه قرار می گیرد. سپس و 
در خالل سفرهای شخصی خود به اروپا، به استخدام تمام عیار سازمان جاسوسی 

انگلستان درمی آید.
نحوه جذب اکبری به سرویس اطالعاتی انگلیس از طریق رابط MI۶ در ایران

ارتباط محکوم با ســرویس جاسوســی انگلیس به بهانــه ارتباطات تجاری و 
سپس پژوهشی برقرار شده است. در این ارتباطات فرد ایرانی دیگری نیز به عنوان 
نشــانگر سرویس اطالعاتی حضور داشته اســت. محکوم علیه در همان زمان به 
اتریش ســفر کرده و اولین مالقات با افســر اطالعاتی MI6 با نام مســتعار مارک 

صورت می پذیرد.
عالقه ویژه سفیر به اکبری

براســاس محتویــات پرونده، ســرویس اطالعاتــی انگلیس بــا بهره گیری از 
روش های نوین جاسوسی، زمینه های آلودگی و جاسوسی محکوم را فراهم کرده 
و با توجه به اشتغال محکوم در سطوح مدیریتی حساس، او با علم و آگاهی و به 
بهانه اخذ ویزا برای امور تجاری در انگلیس مبادرت به ارتباط با عوامل ســفارت 
انگلیس کرده و در جلســات و گفت وگوهای مختلف با عامل ســفارت انگلیس 
که به بهانه و در پوشــش اخذ ویزای انگلیس در خارج از سفارت انگلیس برگزار 
شــده، اخبار و اطالعات طبقه بندی شده مورد نیاز دشمن را در اختیار آنها گذاشته 
اســت. در پی یک رویداد که میان ایــران و انگلیس رخ می دهد، اکبری اطالعاتی 
را دربــاره اینکه ایــران چه تصمیمی دربــاره این موضوع خواهــد گرفت و چه 
کســی مسئول اصلی است، در اختیار ســرویس جاسوسی قرار می دهد. محکوم 
در مقطعی به افســر اطالعاتی انگلیس در تهران اعالم کرده بود منتظر شــنیدن 
پیشــنهادهای بعدی من باشــید. درباره ارتباط نزدیک عوامل ســفارت انگلیس 
بــا اکبری به نقــل از متهمی در پرونده آمده اســت: ظاهرا اکبــری از مدتی قبل 
یعنی زمان ســفارت ریچارد دالتون، سفیر وقت انگلیس در تهران و در مالقات و 
گفت وگویی که با نام برده در مؤسســه تهران داشته، به بسط ارتباطات و توسعه 
گفت وگوها با مؤسســات مشابه در انگلیس عالقه مند شده بود و همان معارفه و 
آشنایی مقدماتی شــأن جلیله ای را برای مشارالیه نزد سفیر انگلیس ایجاد کرد، 
به طوری که ســفیر وقت تأکید و توصیه های مکــرری درباره همکاری با اکبری به 

مجموعه تحت امر خود و دبیر اول سفارت کرده است.
دادن اطالعات مرتبط با شهید فخری زاده به سرویس جاسوسی انگلیس

در ســال ۱۳۸۶، با توجه به محدودبودن ســفر و مالقات در آن مقطع، افســر 
اطالعاتــی انگلیس بــه نام جرج، یک دســتگاه لپ تــاپ اپل به منظــور ایجاد 
ارتبــاط امن و آگاهی از وضعیت اکبری، در اختیــار او قرار می دهد. اکبری در این 
رفت وآمدها اطالعات مهم کشــور در مســائل راهبردی در حوزه سیاست داخلی 
و خارجی، منطقه ای، دفاعی، موشــکی، مذاکرات هســته ای و مباحث اقتصادی 
مرتبــط با تحریم ها را جمــع آوری و به صورت کامال آگاهانــه و هدفمند تحویل 
افســران اطالعاتی انگلیس داده اســت. جرج، مارکو، جســیکا، کالین، دیوید و... 
اســامی مســتعاری هستند که افســران MI6 در جلســات مختلفی که با اکبری 
داشــتند، اســتفاده می کردند. محکوم علیه در اعترافات صریح خــود در جریان 
بازجویی های تخصصی ســربازان گمنــام امام زمان (عج) و نــزد مقام قضائی، 
درباره سؤاالتی که افسران اطالعاتی MI6 از او درباره حوزه های مختلف در ایران 

پرسیده اند، بیش از دو هزار سؤال را عنوان کرده است.
اکبری در طول همکاری با ســرویس جاسوســی انگلیس با مســئوالن کشور 

جلسات مکرر داشــته و نظرات ایشان در موضوعات مختلف را دریافت می کرده 
و به ســرویس منتقل می کرده اســت. در ســؤاالت مطرح شــده از سوی افسران 
اطالعاتی انگلیســی حدود ۱۷۸ نام برده شده است که دانشمندان ایران از جمله 
شــهید فخری زاده یکی از آن اسامی است. او در اطالعاتی که به سرویس بیگانه 
داده اســت، شــهید فخری زاده را فردی کلیدی در ســطح تکنیکال معرفی کرده 

بوده است.
فرار اکبری از ایران با سناریوی سکته ساختگی

اکبری در ســال ۸۸ با کمک رابط و به توصیه افســر اطالعاتی انگلیسی، برای 
چند ســال از کشور خارج شــد. اکبری در ابتدا تمایلی برای خروج کامل از کشور 
نداشــته؛ اما در مالقات هایی که رابط با افسر اطالعاتی دشمن در دوبی هماهنگ 
می کنــد، افســر ســرویس او را قانع می کند که باید از کشــور خارج شــود. مقرر 
می شــود طبق ســناریوی MI6 مبنی بر سکته ســاختگی، خانواده او نیز از کشور 
خارج شوند. ارائه این توجیهات به اکبری نشان دهنده این است که سرویس پس 
از مقطع فرار به اروپا به دنبال ســناریوی بازگشت بوده و از همان ابتدا (سناریوی 
ســاختگی سکته) احتمال بازگشــت محکوم را می داده و برای آن برنامه داشته 
اســت. علیرضا اکبری در سال ۸۸ به بهانه سفر تجاری از کشور خارج می شود و 
به وین ســفر می کند. زمانی که در وین بوده، با یک نقشــه قبلی، سکته ساختگی 
برای او طراحی و اجرا می شود. افسر اطالعاتی نحوه اجرای نقشه را برای اکبری 
با جزئیات تشریح می کند و به او آموزش می دهد که چگونه نقش یک فرد را که 
دچار سکته شده اســت، بازی کند. اکبری در اعترافات خود گفته است جرج من 
را کامــال توجیه کــرد که چطور صبح در هتل به رسپشــن اعالم کنم حالم خوب 
نیســت و نیاز مبرم به اورژانس دارم. اکبری می گوید که افسر عالئم سکته مغزی 
را به او توضیح داده و به او گفته چگونه رفتار کند تا بستری شود. همچنین به او 
گفته شــد تا زمانی که از بیمارستان مرخص می شود، درخواست کند به یک مرکز 

درمانی موسوم به «کور» منتقل شده و تا دستور نداده اند، آنجا بماند.
این نقشــه برای چند هدف طراحی شــده بود؛ اول عادی ســازی خروج او و 
خانــواده اش از ایران، قانع کردن خانواده اکبری بــرای حضور در اتریش و اقامت 
آنها در اروپا و دوم برای توجیه اقامت اکبری در اروپا برای انجام کارهای درمانی 
و اینکه او در پاسخ به سؤال ها درباره علت ماندن در اتریش، بیماری و نبود امکان  
پــرواز را عنوان کند. پس از حضور خانواده اکبــری در وین که آن هم با اقدامات 
اطالعاتــی از طریق ترکیه صورت گرفت، متهــم به همراه خانواده خود مدتی در 
وین اقامت کرده؛ سپس به اسپانیا نقل مکان کرده و در نهایت به همراه خانواده 
در انگلیس ســاکن می شوند. ذکر این نکته ضروری است که جابه جایی اکبری در 

کشورهای مختلف در اروپا با نظر افسران اطالعاتی انگلیسی صورت گرفته بود.
او پس از اخذ تابعیت انگلیس و استعالم وضعیت سفید خود، دوباره به ایران 
بازمی گردد و به همکاری با ســرویس اطالعات مخفــی انگلیس ادامه می دهد 
و در نهایت پس از اشــراف اطالعاتی، با دســتور قضائی از سوی سربازان گمنام 
امام زمان (عج) بازداشت می شود. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه 

ارجاع شده و جلسات دادگاه با حضور محکوم و وکیل او برگزار شد.
دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطالعات و مســتندات ارائه شــده از سوی 
ســربازان گمنام امام زمان (عج)، اقاریر صریح محکوم و اقدامات گســترده او 
در همکاری با سرویس جاسوســی انگلیس، دریافت مبالغ هنگفت و با توجه 
به اینکه او نســبت به اقدامات خــود علم و آگاهی کامل داشــته و به راحتی 
توان تشــخیص اثر خیانت خود بر کشور را دارا بوده است، محکوم را به اتهام 
افساد فی االرض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به اعدام 
محکوم کرد. حکم صادره از دادگاه، پس از تأیید از ســوی دیوان عالی کشــور 

به اجرا درآمد.

نگاهی به برخوردهای سیاسی قبل و بعد از اجرای حکم اعدام یک متهم به جاسوسی  

حواشی «اکبری»

در گفت وگو با نمایندگان مجلس بررسی شد
طرح عایدی سرمایه و چند پرسش راهبردی


