گزارش«وطن امروز» درباره مهمترین شانسهای
بهترین بازیگر نقشاول مرد اسکار 2020

مدارس برخی استانها در پی شیوع آنفلوآنزا
و خطرات مرگبار این بیماری تعطیل شد

بازی بزرگان

آنفلوآنزا در مرز هشدار

انتخاب سخت میان فینیکس ،دنیرو
دیکاپریو و دیگران

مسؤوالن وزارت بهداشت معتقدند مدارس نبایدتعطیل شود!
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با پایان مهلت ثبت نام کاندیداهای دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی ،ماراتن انتخابات جدیتر شد

تیترهای امروز

باج افزار
تجاری

«وطنامروز» گزارش میدهد
سیستم کنترل صادرات اتحادیه اروپایی
چه تأثیری روی صادرات و واردات کشور دارد

محمدباقر قالیباف :آقای روحانی کشور را متوقف کرده است؛ ما امروز نیازمند کار و مدیریت هستیم
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گزارش «وطنامروز» از شواهد اجرای سیستم کنترل
صادرات اتحادیه اروپایی در کشور

افشای اطالعات تجاری
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«وطن امروز» از تعلل در ساماندهی صدور کارت
بازرگانی گزارش میدهد

کارتفرارمالیاتی
صدور کارتهای یک بار مصرف
« 28هزار میلیارد تومان» فرار مالیاتی دارد
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اتوبوس اشتراکی
نیامده رفت

رئیسقوهقضائیهدرمراسمروزدانشجو دردانشگاهتهران:
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خشونت دولت و پلیس فرانسه علیه مردم معترض
این کشور با سکوت اتحادیه اروپایی همراه شد

سرکوب مجاز
در پاریس!
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نگاه میهمان

مجلس دهم؛ ضعیفترین
مجلس پس از انقالب
[ سیدنظامالدین موسوی ]

مجال��س و نهادهایی از این قبیل یک ترکیب
انف��رادی دارند و ی��ک برونداد جمعی .در مجلس
دهم مانند ادوار سابق مجلس ،افراد شریف ،انقالبی،
معتقد و توانمندی داشتیم که در مقاطع مختلف
تالش کردند از حقوق مردم دفاع کرده و به البیهای
قدرت و ثروت متصل نشوند .مواضع این افراد نیز
در امت��داد مواضع نظام ،رهبری و مطالبات مردم
بوده است ،فلذا اگر نقد کالن مجلس دهم مطرح
میشود ناظر به عملکرد و رفتار و مواضع انفرادی
برخی نمایندگان که انصافا حق نمایندگی را به جا
آوردهاند ،نیس��ت .اما اگر بخواهیم برونداد کارکرد
مجلس دهم را مورد بررسی قرار دهیم ،بنده فکر
میکنم قطع��ا این نمره زیر  10بوده و با توجه به
همه ابعاد ،یکی از ضعیفتری��ن مجالس در ادوار
پس از انقالب ،مجلس دهم بوده است .این مجلس
ب هواسطه مدیریت بدی که بر آن اعمال شد ،مجلس
خیلی ضعیفی بود و به هیچ عنوان نتوانست وظایف
قانونی خود را اعم از قانونگذاری و نظارت انجام دهد،
بویژه اینکه مجلس دهم اصال نتوانس��ت در برابر
دولت و ناکارآمدی و رفتارهای نامناسب آن بایستد
یا در مقابل اقدامات غیرقانونی برخی اجزای دولت
مقاومت کند ،همچنین مجلس نتوانست از حقوق
مردم در مقابل ای��ن دولت دفاع کند؛ در مجموع
مجل��س دهم نمره قابل قبولی نمیگیرد .موضوع
دیگر درباره مجل��س دهم به مدیریت آن و بویژه
رئیس مجلس بازمیگردد .رئیس مجلس در این
دوره نه خودش اثرگذاری چندانی در تحوالت جاری
کشور داشت و نه اجازه داد مجلس آنگونه که باید و
شاید در رأس امور قرار بگیرد .در این دوره مجلس
عمال کار جدی و چندانی را به نفع مردم انجام نداد و
در حاشیه بود .به نظرم حتما باید روند مجلس تغییر
کند و مجلس یازدهم باید بتواند قطاری را که از ریل
خارج شده مجددا به ریل اصلی خودش برگرداند.
مجلس یازدهم هم در زمینه قانونگذاری و دفاع از
حقوق مردم و هم نظارت بر دولت و مسؤوالن باید
به صورت جدیتری ورود کند ،چرا که در این زمینه
مسؤولیت عمده و سنگینی برعهده مجلس شورای
اسالمی قرار دارد .توجه به مردم مستضعف و محروم
که مایه اصلی و سنگ زیرین آسیای انقالب اسالمی
بوده و هستند ،موضوع دیگری است که باید برای
آن فکر جدی شود .مشکالت معیشتی و اقتصادی
مردم نیز باید در اولویت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در دوره بعد قرار گیرد و بیشتر از قبل به آن
توجه شود .بنده معتقدم حتی اگر دولت هم ورود
جدی نداشت ،مجلس باید در قبال ارائه طرحهای
متعدد ،دولت را موظف کند تا به صورت جدیتر
به این مقوله رسیدگی کند.
ادامه در صفحه2

هر چن��د حامیان FATF
گزارش
مدعی رعای��ت الزامات آن
در کشورهای سراسر دنیا هستند اما گزارش «فایننشال
تایمز» حاکی از آن است که آمریکا بهعنوان هدایتگر
اصل��ی سیاس��تهای  ،FATFبزرگترین بهش��ت
پولشویی در جهان است و این نهاد کاری با آن ندارد.
یکی از استداللهای حامیان  FATFدر توجیه اجرای
کامل برنامه اقدام مالی و پیوستن به کنوانسیونهای
پالرمو و  ،CFTاجرای کامل استانداردهای  FATFدر
کشورهای سراسر جهان بوده است.
ب��رای نمونه ،عبدالناصر همت��ی ،رئیس کل بانک
مرکزی  24بهمن  1397درباره آثار عدم تصویب لوایح
مربوط به  FATFگفته است« :پذیرش  FATFبه نفع
ما است .همه کشورها این را پذیرفتند و ما هم دوست
نداریم وارد لیست سیاه شویم .اگر این مساله تصویب
نشود اثر خوبی نخواهد داشت».
حسین قریبی ،دستیار وزیر امورخارجه و مسؤول
پرون��ده  FATFدر این وزارتخانه نیز  28آبان 1397
در اظهارات��ی ادع��ا ک��رد FATF«:زمانی مجموعه
کوچکی بود اما هماکنون  205حوزه صالحیتی شامل
همه کشورها ،مجموعههای خودگردان یا سازمانهای
منطقهای به این الزامات پایبند هستند».
همچنینمصطفیکواکبیان،عضوکمیسیونامنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس که از حامیان پیوستن
ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی است 28 ،اردیبهشت

روز گذشته تروریستهای
بینالملل
داعش به یک مقر نظامی از
هنگ پنجم تیپ  ۵۶سازمان حشدالشعبی در منطقه
«الدنادیش» از توابع «الحویجه» در استان کرکوک
عراق حمله کردند و  2نفر از نیروهای حشدالشعبی
را به ش��هادت رساندند .طی  2ماه گذشته و در پی
باال گرفتن اعتراض��ات در عراق ،بارها گزارشهایی
مبنی بر تحرکات مجدد داعش در این کشور گزارش
شده است.
نکته حائز اهمیت اینکه نیروهای ایاالت متحده
که در پایگاه «عیناالسد» مستقرند ،ماموریت دارند
با استفاده از توان نیروی هوایی و پهپادی ،تحرکات
داع��ش در اس��تان االنبار را دفع کنن��د ،حال آنکه
واقعیت امر نش��اندهنده همکاری نانوشته آمریکا با
تروریستهاست.
یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات سازمان
حشد الشعبی (بس��یج مردمی) استان االنبار عراق
در گفتوگ��و با پایگاه خبری«المعلومه» گفت :نوع
تعامل جنگندههای آمریکایی با مراکز عناصر داعش
در مناطق شمالی استان االنبار ،عالمتهای سؤالی
را به وجود آورده است .وی تأکید کرد :جنگندههای
آمریکای��ی در ش��مال االنبار که نزدیک به اس��تان
صالحالدین قرار دارد ،چشم خود را به روی تحرکات
عناص��ر داع��ش و اث��ر منفی آن بر امنی��ت و ثبات
مناطق غربی این اس��تان میبندند .حمله به پایگاه
حشدالشعبی در حالی اس��ت که روز جمعه وزارت
خزانهداری آمریکا برخی افراد وابسته به حشدالشعبی
را به بهانه شلیک به آشوبگران عراقی تحریم کرد.

گزارش «وطن امروز» از سیاسیکاری گروه ویژه اقدام مالی در قبال آمریکا

بهشت پولشویی در دنیا هدایتگر FATF
 1398درباره لوایح مربوط به  FATFگفت« :تصور من
این است که ما ناچاریم این لوایح را تصویب کنیم؛ 188
کشور دنیا به  FATFپیوستهاند و نمیتوان گفت همه
اینها خوار و ذلیل هستند».

بازیگرانسیاسیآمریکا،عامالناصلیپولشوییهای
کالن!

اما موافقان پیوس��تن ب��ه  FATFدر حالی نگران
برچسبها و اقدامات مقابلهای آن هستند که نشریه
«فایننش��ال تایمز» در گزارشی با اشاره به اینکه پس
از پایان جنگ س��رد ،آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در
حاکمیت قانون در س��ایر کش��ورها بوده اما خودش
گرفتار بدترین فسادها شده اس��ت ،آورده است« :در
این سالها ،لکههای ننگی دامن دموکراسی آمریکا را
آلوده کرده است که براحتی قابل شستوشو نخواهد
بود .این فس��اد گسترده شامل حال همه میشود و از
دموکرات و جمهوریخواه تا بخش دولتی و خصوصی
را دربر میگیرد .بهعنوان نمونه« ،جو بایدن» از حزب
دموک��رات و مهمترین رقی��ب انتخاباتی ترامپ برای
انتخابات س��ال  2020کسی است که حمایت کرد تا
س��کونتگاهش ،ایالت ساحلی دالور ،به محبوبترین
محل برای ش��رکتهای جعلی (ش��رکتهایی که با

تغییر اسناد اقدام به فرار مالیاتی و پولشوییهای کالن
میکنند) تبدیل شود! ترامپ نیز بهعنوان رئیسجمهور
آمریکا دارای شرکتهای جعلی فراوان است ،بهعنوان
مث��ال در یکی از برجهای وی در فلوریدا ،بیش از 80
درصد واحدهای آن متعلق به شرکتهای جعلی است».
در واقع ،آمریکا بهعنوان کشوری که با ایجاد مقررات
در حوزه حقوق و اقتصاد بینالملل به دنبال حکمرانی
ن��رم در جه��ان در راس��تای اهداف س��لطهجویانه و
استعماریاش است اما خود در منجالب انواع فسادهای
اقتصادی و حقوقی دست و پا میزند!
آمریکا بزرگترین بهشت پولشویی جهان

در ادامه گزارش «فایننش��التایمز» آمده اس��ت:
«آمریکا بزرگترین بهشت پولشویی در جهان است،
وزارت خزانهداری ایاالت متحده تخمین میزند ساالنه
 300میلیارددالر در آمریکا پولشویی میشود ،که البته
این احتماال کس��ری از عدد واقعی اس��ت .بدتر از آن،
دولت آمریكا تصوری ندارد كه چه کسی شركتهایی
را كه مسیرهای پولشویی را هدایت میكنند ،كنترل
میكند ،زیرا آمریکا فاقد یك مركز اصلی سازمانی برای
این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که
موسسات مالی (غیربانکی) ،بنگاهها و شرکتهای بزرگ

در حوزههای مختلف را ملزم به افشای هویت «ذینفع
واقعی» کند».
گزارش این نش��ریه از غیرش��فاف و بستر اعمال
جنایتکارانه بودن بخش بزرگی از نظام مالی و تجاری
آمریکا حکایت میکند و نش��ان میدهد آمریکا فاقد
اس��تانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است .این در
ی است که آمریکاییها بشدت دنبال شفافسازی
حال 
دادههای مالی و تجاری دیگر کش��ورها هستند ،تا با
سوءاستفاده از شفافیت دادههای اقتصادی کشورهای
مخالف خود ،ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد آن کشورها
با ابزار تحریم و ...وارد کنند.

نم�ره پایین آمریکا در گ�زارش  FATFو برخورد
دوگانه  FATFبا کشورها

در گزارش ارزیابی  ،FATFنمره وضعیت کش��ور
آمریکا در اجرای  31مورد از  40توصیه گروه ویژه اقدام
مالی ضعیف ،بسیار ضعیف و اجرانشده ،گزارش شده
است .اما با وجود عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیههای
 FATFمخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی ،گروه
ویژه اقدام مالی هیچ اقدام مقابلهای با آمریکا نمیکند.
در همین ش��رایط حتی مشاهده میشود ایران و کره
شمالی در لیست اقدام مقابلهای  FATFهستند؛ دقیقا

ناامنی عراق حتی برای آمریکاییها

انسداد در انتخاب نخستوزیر عراق
در واکن��ش ب��ه ای��ن موضوع «حم��د الربیعی»
سخنگوی دفتر سیاسی گروه الصادقون که نماینده
عصائب اهلالحق است ،در پیامی نوشت تحریمهای
آمریکا علیه رهب��ران این گروه بیفایده خواهد بود:
«ما ب ه عنوان س��رنیزه مقاومت در برابر اش��غالگری،
علیه تروریسم تکفیری ،سهمیهبندی و فساد شما را
به درد آوردهایم .تحریمها فایدهای نخواهند داشت؛
ما هیچ دارایی و حساب خارجی نداریم».
بهرغ��م اینک��ه انتظ��ار میرف��ت پ��س از
اس��تعفای ع��ادل عبدالمه��دی از نخس��توزیری،
جریانهای سیاسی طرفداران خود را به آرامش دعوت
کنند و میادین بغداد و استانهای دیگر به حالت عادی
بازگردند اما برخی از این گروهها مثل جریان سائرون
به رهبری مقتدا صدر از مردم خواستند در خیابانها
بمانند و به تظاهرات خود ادامه دهند .همچنین این
جریان با تالش برای دور زدن قانون ،اعالم کرده در
تشکیل دولت آینده و انتخاب نخستوزیر مشارکت
نخواهد کرد و بهتر اس��ت مردم از طریق همهپرسی
نخس��توزیر را انتخاب کنند .تحلیلگران معتقدند
این رویکرد س��ائرون به معنای تداوم درگیریها در
شهرهای عراق خواهدبود.
شانس رئیسجمهور برای ریاست بر دولت موقت

از روز چهارش��نبه که محمد الحلبوسی ،رئیس
پارلمان عراق در نامهای رسمی از برهم صالح خواست

طی  15روز آینده نخستوزیر جدید را برای تشکیل
دولت موقت معرفی کند ،مشخص بود نخستوزیر
دولت موقت در مدت قانونی انتخاب نخواهد ش��د.
ه��ر چند تنها  5روز از این نامه گذش��ته اما مواضع
گروههای سیاس��ی ب��ه حدی از هم دور اس��ت که
نمیتوان انتظار داش��ت صالح در انتخاب شخصیت
مورد توافق گروههایی که در پارلمان حاضر هستند،
توفیقی داشته باشد.
ش��اید به همین دلیل است که برخی منابع اعالم
ک سال آینده
کردهاند به احتمال زیاد خود صالح در ی 
ریاست دولت موقت را بر عهده خواهد داشت .ب ه زعم
برخی تحلیلگران عراقی ،حضور برهم صالح در راس
دولت موقت بهتر از آن است که نخستوزیری انتخاب
شود که مورد توافق قطعی گروههای سیاسی نباشد و او
را با شک و تردید و از روی اجبار انتخاب کرده باشند.
مطابق اخباری که روز گذشته از سوی نمایندگان
پارلمان منتش��ر ش��د ،دولت موقت آینده عراق به
احتمال زیاد عمری یک ساله خواهد داشت و طی این
مدت اصالحات در قانون انتخابات انجام خواهد شد.
ناامنی عراق دامن آمریکا را هم میگیرد

به دنبال کش��ته شدن  20معترض عراقی در حمله
مش��کوک روز جمعه افراد مسلح ناشناس در بغداد،
ارتش ع��راق از دیروز برای حفاظت از معترضان در
مرکز پایتخت مس��تقر شد .این جنایت که مشخصا

در جهت دامن زدن به خش��م عمومی انجام ش��ده
اس��ت ،باعث شد معترضان در چندین شهر دیگر به
نشانه همبستگی با قربانیان بغداد تظاهرات کنند .در
همین حال توطئه کشتهسازی برای ترور رهبران و
اعضای جریانهای مختلف عراق در جریان است که
در جدیدتری��ن مورد اقامتگاه مقتدا صدر هدف قرار
گرفت .صالح محمد العراقی ،از منابع نزدیک به جریان
صدر عراق به شبکه سومریهنیوز گفته است اقامتگاه
مقتدا صدر در منطقه «الحنانه» نجف توس��ط یک
پهپاد مسیریاب هدف قرار گرفته است .ناآرامیهای
عراق به دنبال استعفای عادل عبدالمهدی ،نخستوزیر
این کش��ور و در فقدان یک دولت مرکزی مقتدر به
مراحل خطرناکی رس��یده است ،به طوری که حاال
حتی اشغالگران آمریکایی هم در بینالنهرین احساس
امنیت نمیکنند .در حالی که روز جمعه گذشته یک
مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود ایران
پش��ت حمله گروههای مردمی عراقی به یک پایگاه
هوایی تروریستی سنتکام پنتاگون در شمال بغداد
ق��رار دارد ،ح��ال خود آمریکاییها توس��ط مقامات
امنیتی عراق به همدستی با داعش متهم میشوند.
روز پنجشنبه گذش��ته پایگاه هوایی «بلد» در 64
کیلومتری ش��مال پایتخت عراق که میزبان نیروها
و پیمانکاران آمریکایی اس��ت ،هدف  2فروند راکت
کاتیوش��ا قرار گرفت .سهشنبهشب هفته پیش نیز

عكس :علی شیربند ،میزان

میگویند بگیر و ببند میکند
بله! وظیفه ما برخورد با مفسدان است

 2کشوری که جرج بوش ،رئیسجمهور اسبق آمریکا
آنه��ا را به همراه عراق محور ش��رارت خواند .بنابراین
میتوان گفت آمریکا نهتنها نقشی کلیدی در این نهاد
بازی میکند ،بلکه هدایتگر اصلی سیاستگذاریهای
 FATFاست و دقیقا به همین دلیل است زمانی که
ایران به منظور تامین معیشت مردم خود اقدام به دور
زدن تحریمه��ای ظالمانه آمریکا میکند ،این نهاد به
آن برچسب پولشویی میزند .این مسائل نشاندهنده
چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه  FATFبا
کشورها نیست؛ که نشات گرفته از این واقعیت است
که این نهاد ابزاری جهت پیش��برد سیاست خارجی
آمریکاست.
در واقع  FATFبرخالف چهره به ظاهر فنیاش،
یک نهاد کامال سیاس��ی و همس��و با سیاس��تهای
تحریمی آمریکاست .بهگونهای که آمریکا برای افزایش
اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران
در فضای بینالملل نیاز دارد و این ماموریتی است که
استانداردهای  FATFبخوبی از عهده آن برمیآیند!
ن روزها حامیان  FATFو رسانههای زنجیرهای
ای 
با ارائه سخنان ضد و نقیض و کلی همچنان بر ضرورت
پیوستن ایران به کنوانسیونهای  CFTو پالرمو تاکید
میکنند اما واقعیت آن است که تصویب کنوانسیونهای
 CFTو پالرمو بهعنوان هسته اصلی برنامه اقدام مالی
منجر به نقطهزنی تحریمها و بستن مسیرهای دور زدن
تحریمها خواهد شد!

حملهای راکتی به پایگاه هوایی عیناالسد در استان
االنبار گزارش شده بود که بیشترین نظامیان آمریکا
در عراق را در خود جای داده است .مقامات آمریکایی
در حالی این حمله را موجب نگرانی عظیم دانستهاند
که همزمان به شکلی متناقض مدعی رشد رفتارهای
ستیزهجویانه عراقیها ضد ایران بودند.
سیاستمدار کرد :آمریکاییها مسبب وضع موجود
عراق هستند

نماینده سابق عراقی ضمن انتقاد از نقش دولتهای
خارجی مداخلهگر در امور عراق ،آنها را فاقد جایگاه
در جامعه این کش��ور دانس��ت« .محم��ود عثمان»
سیاس��تمدار کرد عراقی به خبرگزاری تسنیم گفته
اس��ت همان دولتهایی که پس از اش��غال عراق در
س��ال  2003حاکمیت جدید را براس��اس انشعاب
سهگانه شیعه ،کرد و اهل سنت تقسیمبندی کردند
حال باید درباره ناکارآمدی سیستم سیاسی ،فساد و
عدم ارائه خدمات مناس��ب پاسخگو باشند .به گفته
عثمان ،عبدالمهدی ش��خصیت مناسبی برای اداره
عراق در ش��رایط داخلی و منطقهای کنونی بود اما
عمق مشکالت انباشت شده سنوات و حتی دهههای
گذشته این کشور و تالشها برای تضعیف دولت وی
از طریق به خشونت کشیدن تظاهرات در نهایت منجر
به استعفای وی شد.
از نگاه این شخصیت سیاسی کرد ،آمریکا در عراق
فاقد جایگاه است و صدور بیانیههای سفارت و دیگر
مس��ؤوالن این کش��ور نیز اهمیتی ندارد ،به طوری
که میتوان گفت نقش آمریکا در منطقه خاورمیانه
تضعیف شده است.

