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سناريوهاي پيش روي 
عراق پس از داعش

داعش در عراق را مي توان به عنوان يك 
سازمان داراي سرزمين مشخص پايان 
يافته دانست؛ هرچند كه با تبصره بايد گفت كه هنوز در 
مناطقي همچون كركوك و ديالي عراق حضور دارند. اما 
به عنوان يك سازمان متمركز و داراي يك سرزمين كه 
تاريخ مصرف آن گذشته است. اكنون هرچند با توجه 
به تالشي كه مردم عراق و نيروهاي نظامي اين كشور 
انجام دادند و نيروهاي بس��ياري را در اين راه از دست 
دادند، داعش در حال نابودي اس��ت، اما پايان داعش 
پايان مشكالت اين كشور نخواهد بود. چرا كه همچنان 
اراده هاي سياسي متناقضي خواهان تسلط بر عراق و 
مديريت آينده اين كشور هس��تند. يكي از مهم ترين 
اين اراده ها، اراده امريكايي ها بر اساس طراحي اي كه 
براي عراق انجام داده اند، اس��ت. آنها خواهان استمرار 
حضور خود و همچنين داشتن قدرت تعيين كننده در 
عراق از لحاظ نظامي )با گس��ترش سربازان(؛ سياسي 
)با بازي كردن روي گس��ل هاي قومي( و اقتصادي )با 
دست گذاشتن روي منابع نفت اين كشور در كردستان 
و جنوب( هستند. بنابراين يكي از قدرت هايي كه اراده 
سياسي آن مبتني بر پر كردن خأل پس از نابودي داعش 
است، امريكا ست و براي سه بخش نظامي، سياسي و 
اقتصادي طراحي هايي انجام داده و سعي دارد به آنها 
عمل كند. از نيروهاي باقي مانده داعش نيز نمي توان با 
اطمينان كامل گفت كه عملياتي نخواهند داشت، بلكه 
اين احتمال بس��يار زياد است كه با پراكنده شدن عده 
زيادي از نيروهاي داعش ميان آواره ها و مردمي كه از 
موصل، رمادي و انبار فرار كردند، دست به عمليات هاي 

انتحاري خواهند زد. 
عراق پس از اين با مش��كالت متعددي مواجه خواهد 
ش��د كه مي توان آنها را به اين ترتيب ش��مارش كرد. 
نخست مناطق آزاد شده در موصل، ديالي و انبار است. 
زيرا در اين مناطق با نيروهاي كرد و پيش��مرگه اي كه 
در بخش��ي از عمليات مبارزه با داعش حضور داشتند، 
مواجه خواهد شد. كردها با تصرف برخي سرزمين هايي 
ك��ه در اختيار داعش بوده مناطقي را به اش��غال خود 
درآورده ان��د و مدعي حكومت بر اي��ن مناطق پس از 
داعش هستند. مشكل بعدي مديريت موصل و استان 
نينوا است. با توجه به مولفه هاي اجتماعي عرب، كرد، 
تركمن، ايزدي، مسيحي، سني، شيعي و تركيب متنوع 
قومي موصل و مديريت اين استان بعد از داعش است. با 
توجه به ادعاهاي كردها و همچنين برخي از اشخاصي 
كه وابستگي به تركيه يا عربستان دارند، سعي مي كنند 
در نظم جديد حكومتي، در استان نينوا نقش ايفا كنند. 
موض��وع ديگر اقداماتي اس��ت كه بعثي ه��اي عراقي 
خارج از كشور با همكاري سازمان هاي امنيتي، اردن، 
عربستان، تركيه و امريكا براي اثبات موجوديت خود 
و كس��ب قدرت تحت پيش��نهاد مصالحه ملي انجام 
مي دهند. موض��وع ديگري كه ممكن اس��ت موجب 
گفت وگو نيز در داخل كشور بشود، نقش حشدالشعبي 
اس��ت. آنها نيروي عمده و موثر در آزادكردن چندين 
اس��تان از داعش بودند و با وجود اينك��ه قانوني براي 
به رس��ميت ش��ناختن آنها به تصويب رسيده و جزو 
نيروهاي نظامي عراق محس��وب مي ش��وند اما گاهي 
س��خناني در تعرض به ادامه فعاليت اين تش��كيالت 
شنيده مي ش��ود. نفس و حضور امريكايي ها در عراق 
همچنان يك موضوع جدي خواهد بود و آقاي ترامپ 
خواهان حضور تعداد بيش��تري از نيروهاي امريكايي 
حداقل براي مدت پنج س��ال و ب��ه دنبال فعال كردن 
دوازده پايگاه زميني و هوايي در مناطق مختلف عراق 
خواهد بود. مشكل ديگري كه در اين بين مطرح است 
تداوم حضور نيروهاي تركيه در پايگاه بعشيقه و ساير 
مناطق عراق با داعيه مبارزه با كردهاي استقالل طلب 
است. اما در عمل اين اقدام در راستاي همكاري با حزب 
دموكرات كردس��تان عراق اس��ت و از طرفي خواهان 
ايجاد مناطق حايل ميان س��ايركردها با تركيه اس��ت 
كه ش��امل اشغال بخش��ي از خاك عراق نيز مي شود. 
مشكل ديگر، آوارگان استان هاي آزاد شده است كه به 
لحاظ خدمات انساني در شرايط سختي قرار دارند و از 
طرفي كشف افراد و گروه هاي نفوذي در ميان آوارگان 
كاربسيار مشكلي اس��ت كه مي تواند به مناقشه هايي 
جدي منجر ش��ود. همچنين مش��كل كم آبي عراق و 
كنترل آن توس��ط تركيه موجب هم خشكسالي و هم 
س��يل در دوره هايي، بدون رعايت قوانين بين المللي 
حاكم بر سهم كش��ورهاي مسير آب اس��ت. از سوي 
ديگر مشكل بازسازي شهرها پس از آزادسازي بسيار 
مهم اس��ت. به نظر مي رسد هزينه بازسازي با توجه به 
جمعيت آواره بالغ بر 500 ميليارد دالر خواهد بود و با 
توجه به كمبود بودجه عراق اين مشكل خود را به شدت 

نشان خواهد داد و نيازمند مشاركت 
بين المللي در اين موضوع است. تامين 

امنيت شهرها دربرابر هسته هاي خفته تروريست ها نيز 
بحث بسيار مهمي است. 

تيترهاي امروز نگاه روز

  فرماندهي سر لشكر جعفري بر سپاه پاسداران 
 براي  سه سال ديگر تمديد شد 

  فرمانده سپاه تهران بزرگ تغيير كرد

  اطالعات ايران در ايران مي ماند     ايرانيان بازرگانان خوبي هستند

وزير ارشاد: 

 آزادي بيان
 و امنيت شغلي 

مطبوعات تامين است

تمديد حكم 
فرمانده سپاه

AFP

روزهاي تغيير و ابقا در سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
باهم عجين ش��ده است. فرمانده كل سپاه پاسداران با 
حكم مقام معظم رهبري سه سال ديگر در راس سپاه 
ماندگار شد و فرمانده س��پاه تهران تغيير كرد. دو روز 
قبل هم جانش��ين فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه تغيير 
كرد تا تغيير و ابقا با هم در س��پاه پاسداران رخ بدهد. 
محمدعلي جعفري، فرمانده 60 س��اله سپاه ديروز در 
مراسم توديع و معارفه فرمانده سپاه محمد رسول اهلل 
تهران بزرگ خبر ماندن خودش براي سه سال ديگر در 
راس سپاه پاس��داران را داد تا روزهاي ماندن هفتمين 
فرمانده در راس سپاه پاسداران از 10 سال به 13 سال 
تمديد ش��ود؛ اتفاقي كه براي نخستين بار است كه در 

سپاه پاسداران رخ مي دهد تا يك فرمانده بيش از يك 
دهه در راس سپاه بماند. خبر ماندن سرلشكر جعفري 
را خودش علني كرد. درست در روزهايي كه نزديك به 
دو ماه تا پايان دوره پنج ساله دومش در سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي باقي مانده است خبر از تمديد سمت 
»فرماندهي« داد. او در مراس��م معرفي فرمانده جديد 
سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ با اشاره به آخرين 
وضعيت منطقه گف��ت: جمهوري اس��المي ايران در 
پيشبرد راهبرد توليد امنيت دسته جمعي در منطقه 
با تمركز بر وحدت اس��المي و منافع ملت هاي منطقه 

موفق بوده و امروز دشمن چاره اي جز 
اعتراف به اين موفقيت و تالش براي 

سازگار كردن خود با چارچوب هاي ايران ندارد، اگرچه 
مي دانيم به سادگي به اين موضوع تن نخواهند داد و ...

گروه سياسي

 اعالم اتهامات 
قاضي كهريزك 

 رييس كل دادگستري
 استان تهران توضيح داد 
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مذاكره كنندگان   شما 
به خوبي از منافع ايران 

دفاع كردند

 روايت متفاوت 
  از  امضاي قراردادنفتي 

و گفت و گو  با مديرعامل توتال:

 موشكي براي رسيدن 
به هر نقطه از جهان

    ضرورت
  كينه زدايي  از سياست

 سياست زدايي از اقتصاد

 ادعاي جديد كره شمالي درباره  
 برد موشك بالستيك جديد

 امريكا را نگران كرد

يادداشتي از مسعود نيلي

 خودرو
 حريم خصوصي نيست

سخنگوي نيروي انتظامي:

 دعواي معاون شهردار
  و مسووالن مترو 

با دو عضو شوراي شهر
 انصاري: شهرداري تهران 

 درباره همكاري اش با قرارگاه
 امام رضا )ع( توضيح دهد

 مشروطه نتوانست 
در ايران رشد پيدا كند

 حسنعلي منصور در 
 »سيصد و بيست و پنج روز« 

در گفت وگو با حميدرضا صدر

استندآپ تراژدي

گزارش »اعتماد« از وضعيت 
نامشخص مهدي طارمي

مجسمه ها از مرحله 
انتخاب گذشتند

براي برگزاري هفتمين دوساالنه 
مجسمه سازي در موزه

 قطع روابط با ايران را 
از خودتان شروع كنيد

پاتك قطر به 4 كشور

سينما، يك سال پس از رفتن آن كه پرواي سادگي داشت سخنگوي دولت: 

پرونده بانك مركزي درباره موسسه كاسپين   به قوه قضاييه  مي رود
دستيابي به اموال جديد كاسپين

دنياي كيارستمي را نمي شناسيم انتظار داريم رسانه ملي كار ملي انجام دهد
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كينه اي كه كور مي كند
حديث��ي از پيامبر)ص( نقل ش��ده كه 
»ُحبُّ الش��يء؛ يُعمي و يُِصم« به تعبير 
ديگر اگر چيزي را دوست بداريم به همان نسبت هنگام 
ش��ناخت در برابر آن كور و كر مي ش��ويم. در حقيقت 
دوس��تي افراطي مانع از ش��ناخت آن چيز خواهد شد. 
عكس اين گزاره نيز درست است كه كينه و بغض نسبت 
به چيزي نيز مانع از شناخت آن خواهد شد. البته همه 
ما كمابيش به موضوعاتي دلبستگي و عالقه و محبت يا 
كينه و نفرت داريم، ولي هدف حديث اين است كه بگويد 
هنگام داوري و شناخت درباره آن چيز اين حب و بغض 
را كنار بگذاريد. انجام اين كار خيلي س��خت است، ولي 
اگر انجام ندهيم به ضرر خودمان است. وقتي كه يك فرد 
را خيلي دوست داريم و در برابر تخلفات و اشتباهاتش 
كور و كر و الل مي ش��ويم، در اين صورت خدمتي به او 
نكرده ايم و اجازه داده ايم كه او در اش��تباهات خود غرق 
ش��ود. در دش��مني و كينه ورزي هم همين طور است. 
وقتي كه در داوري نس��بت به كس��ي ك��ه او را رقيب يا 
حتي دش��من مي دانيم، تحت تاثير كينه هاي مان قرار 
مي گيريم، نق��اط مثبت و قوت او را فراموش مي كنيم و 

اين به ضرر خودمان است. 
اين مقدمه گفته ش��د تا به تحليلي از رفتارهاي جناح 
تندرو عليه دولت و دستاوردهاي آن دست يابيم. هيچ 
توصيفي دقيق تر از كينه ورزي و بغض نسبت به دولت 
و مهم ترين دس��تاورد آن يعني برجام از سوي تندروها 
وجود ندارد. در واقع از شدت بغض، پرتو هيچ نكته مثبتي 
را حاضر نيستند، ببينند، بلكه مي توان گفت نمي توانند 
ببينند، چون نابينا شده اند. صداي هيچ نكته مثبتي را 
نمي توانند بشنوند، چون مطابق حديث، بر اثر شدت حب 
و بغض كر شده اند. از اين رو چشم بسته و مطالعه نكرده 
عليه برجام ش��عر مي گويند و اظهارنظرات نسنجيده 
مي كنند. يكي از آنان اخي��را در رد اين گزاره كه برجام 
تصميم نظام بوده، به جنگ صفين و بر س��ر نيزه كردن 

قرآن و نمونه خوارج اشاره كرده است 
و يك ذره اي��ن زحمت را به خود نداده 

تا ببيند، ايران بود كه از هر طرف تحت محاصره و تحريم 
بود و حتي نمي توانست نفت بفروشد و ...

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

تهران، شهر اخالق؟
در جلس��ه ديروز شوراي ش��هر، آقاي 
دكتر حافظي گزارشي از ناايمني و عدم 
تكميل خط 7 مترو به استناد گزارشي با عنوان نگاهي 
جامع بر عملكرد خط هفت متروي تهران به تاريخ 21 
خردادماه س��ال جاري، ارايه كرد. دكتر حافظي گفت 
ب��ا وجود اع��الم معاونت حمل و نقل بر پيش��رفت 60 
درصدي، تجهيزات در اين خط تنها 7 درصد پيشرفت 
داشته و تنها 14 درصد هواكش هاي آن فعال است. او با 
توجه به عدم پيشرفت و تكميل خط، نسبت به افتتاح 
زودهنگام آن اعتراض كرد و در پايان گفت مس��ووالن 

شهري در قبال جان مردم در اين خط قصور دارند. 
به دنبال اين تذكر، برخي از مديران ش��هري حاضر در 
جلسه در آس��تانه گيت خروجي، جلوي دكتر حافظي 
و مهندس حقاني، دو عضو كميسيون سالمت، محيط 
زيس��ت و خدمات ش��هري را س��د و آنها را با ادبياتي 
غيراخالقي از جمله متهم به دورويي و دروغگويي كردند 
و گزارش ارايه شده در جلسه علني را »شب نامه« و كذب 
محض  خواندند و ادع��ا كردند كه در بازديد حضوري با 
ايش��ان براي بررسي صحت و س��قم گزارش همراهي 

خواهند كرد. 
به هر حال اي��ن وظيفه نمايندگي اس��ت كه ناايمني 
و نارس��ايي ها و خطرات احتمالي ناش��ي از پروژه هاي 
عمران��ي و ش��هري را به خص��وص در م��واردي كه با 
سالمت و جان انسان ها س��ر و كار دارد، گوشزد كند و 
اگر از چنين كاري غفلت ورزد از وظيفه دفاع از حقوق 
شهروندان عدول كرده است. دكتر حافظي و مهندس 
حقاني همواره نس��بت به دفاع از حقوق ش��هروندان 
اهتمام داشته و س��كوت نكرده اند، هرچند نماينده اي 
كه هميشه سكوت كند مصداق همان ديكته ننوشته 
است و خطايي در كالم و مستندات او نيست. اما وظيفه 
مديريت ش��هري، پاس��خگويي درس��ت و مستند به 
پرسش ها و انتقادات نمايندگان است نه هتاكي و تعيين 

تكليف براي آنها. به خصوص كه گرفتن 
هرگونه اطالعات از پروژه هاي شهري، 

هر چند حق قانوني نمايندگي است، اما در عمل چندان 
ميسر نيست و...

من، روبه روي پاتريك پويانه، در طبقه دوم مهمانسراي نفت نشسته بودم 
كه زنگنه در حلقه خبرنگاران، مشغول تشريح قانوني قرارداد توسعه فاز 
11 پارس جنوبي با شركت توتال فرانسه بود. »طبق مصوبه دولت، يك 
هيات هفت نفره باي��د عدم مغايرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبيق 
مي كردند كه اين هيات هفت نفره ش��امل چهار وزير سابق و سه عضو 
برجسته بودند. اين تيم هفت نفره به اتفاق آرا تاييد كردند كه متن قرارداد 
و 14 پيوست آن مغايرتي با مصوبات دولت درباره شرايط عمومي، حقوق 
و ساختار قراردادهاي نفتي ندارد.« وزير نفت اسامي اعضاي هيات هفت 
نفره را اعالم مي كرد و من فرصت كمي داشتم تا مهم ترين دغدغه هاي 
افكار عمومي ايران را در قالب سواالتي كوتاه از مديرعامل توتال بپرسم. 

براي همين پرسش و پاسخ دقايق زيادي پشت در 
اتاق مالقات هاي مهمانسراي »كوشك« ايستاده 
ب��ودم تا مالقات آق��اي پويانه با مديران ش��ركت 
CNPC  چين تمام ش��ود. بعد هم به سه سوال 
خبرگزاري فرانسه پاس��خ بگويد. زمان زيادي تا 
حركت ب��راي مالقات با رييس جمه��ور روحاني 
ندارد. مبل قرمز رنگ البي مهمانسرا را به گونه اي 
كه روبه رويش بنشينم جابه جا مي كنم و مي پرسم: 
 آق�اي پويانه، ع�ده اي در اي�ران درباره 
محافظت از اطالعات فني ف�از 11 پارس 
جنوبي نگراني دارن�د. به هرحال اين فاز 
در نقطه مرزي با قطر ق�رار دارد و توتال 
سال هاس�ت كه در بخش قط�ري پارس 
جنوبي پ�روژه اجرا مي كن�د. مي گويند 
چه تضمين�ي وجود دارد ت�ا توتال براي 

بهره برداري بهتر قطري ها، از اطالعات فني فاز 11 محافظت 
كند؟ 

مطمئنا تمام اطالعات كشور قطر در خود قطر مي ماند و تمام اطالعات 
مربوط به كشور ايران هم در ايران مي ماند. اما اجازه بدهيد كه بگويم، اين 
يك شانس است كه توتال هر دو قسمت مخزن را مي شناسد و مي تواند 

در اينجا موثر باشد. 
پاسخ پويانه به اين سوال كه چرا توتال باز هم به ايران آمد؟

پاتريك پويانه را چندبار ديگر ديده بودم. وقتي در وين به مالقات زنگنه 
مي آمد. مرد قد بلند و درش��ت اندامي كه بعد از »كريستوفر دماژري« 
ارتباط خوب توتال با ايران را حفظ كرد. توتال تنها شركت نفتي معتبر 
غربي بود كه در تمام سال هاي تحريم ايران، دفترش را در تهران نبست. 
آن را كوچك كرد اما با وجود آغاز تحريم ها، براي وزير نفت وقت )رستم 

قاس��مي( تاج گل بزرگ فرستاد. توتال، نخستين قرارداد توسعه اي در 
پارس جنوب��ي را 25 مهر 1377 با ايران بس��ت. وقتي كه تحريم هاي 
س��ناتور داماتو با امضاي رييس جمهور كلينتون راه سرمايه گذاري در 
صنعت نفت ايران را بسته بود. گازپروم روسيه و پتروناس مالزي را هم 
همراهش كردند تا فشار سياسي تحريم هاي آن روزگار تقسيم شود. حاال 
مديرعامل توتال 19 سال پس از نخستين قراردادش با ايران در پارس 
جنوبي روبه روي من نشسته، وقتي باز هم نخستين قرارداد جديد نفتي 

ايران را پس از لغو تحريم هاي هسته اي، امضا كرده است. 
 آقاي پويانه، توتال دوبار تاكنون »سد شكن« بوده است. يكي 
ساخت فازهاي 2و3 و ديگري براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي. 

چه چيزي باعث شده است كه شما اينطور ريسك كنيد؟ 
»ايران، منابع بسيار غني نفت و گاز دارد. ايران دومين كشور گازي دنيا 
و سومين كشور نفتي جهان است. اين نرمال است 
كه بخواهيم بياييم و در ايران كار كنيم. ضمن اينكه 
ما منطقه پارس جنوبي را خوب مي شناسيم. فازها 
2و3 پارس جنوبي را اجرا كرديم و به دليل شناخت 
خوبي كه از اي��ن پروژه ها داريم مايل بوديم كه در 

پروژه فاز 11 هم حضور داشته باشيم.«
توتال براي نخس��تين بار در اواسط دهه 80 وارد 
مذاكرات توسعه فاز 11 پارس جنوبي شده بود اما 
بعدا به دليل افزايش ناگهاني و غيرقابل پيش بيني 
قيم��ت نفت و عدم تفاهم با ش��ركت ملي نفت بر 
سر ارقام قرارداد، از آن خارج ش��د. آن روزها قرار 
بود توتال »پارسLNG « را هم بس��ازد اما آنقدر 
مذاكرات فرسايشي شد كه تحريم هاي هسته اي 

از راه رسيد. 
پويانه: ايراني ها بازرگانان خوبي هستند

گفت وگويم با مديرعامل توتال در طبقه فوقاتي محل مصاحبه وزير نفت 
با خبرنگاران ادامه داشت كه زنگنه اسامي هيات تطبيق عدم مغايرت 
قرارداد فاز 11 با مصوبات دولت را رسانه اي كرد. از غالمحسين نوذري 
و داوود دانش جعفري، وزراي اس��بق نفت و اقتصاد گرفته تا غالمرضا 
شافعي معاون فعلي نظارت سازمان برنامه و بودجه و وزير اسبق صنايع. 
از محبي، رييس مركز حقوقي بين المللي رياست جمهوري، تا نادريان، 
مدير برجس��ته حسابرس��ي. ميرمحمدي معاون اقتصادي دبيرخانه 
ش��وراي عالي امنيت ملي هم عضو اين هيات هفت نفره بود. زنگنه در 

كنفرانس مطبوعاتي نگفت »علي آقامحمدي« عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام هم براي دقايقي به 

محل امضاي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي آمده است. كسي كه به جهت 
جايگاهش، حضورش حاوي تضمين هاي مهمي است. 
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