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سالییکمیلیونمسکن

 ح��ق داش��تن مس��کن 
موضوعی است که در قانون 
وجود  اساسی کش��ورمان 
داشته و چنین حقی برای 
ه��ر ایرانی وج��ود دارد که 
از س��رپناه مناسب برخوردار باشد؛ نظام مقدس 
اس��امی هم مکلف است این حق و نیاز را برای 
جوانان و نیازمندان فراهم کند اما متأس��فانه در 
س��ال های اخیر به دالیل مختلف نسبت به این 

موضوع کوتاهی هایی شده است. 
امروز ما شاهد هستیم در شهری مانند تهران 
میانگین اجاره بها از ۵ و نیم میلیون تومان در ماه 
هم فراتر رفته اس��ت، ضمن اینکه در جای جای 
کشور و حتی استان ها و شهرستان های محروم 
هم  اجاره بها و قیمت مس��کن به حدی افزایش 
یافته که دیگر تهیه آن از آرزو هم گذشته است. 
این در حالی است که ما شاهد هکتار ها زمین بایر 
در کشور هستیم که در صورت برنامه ریزی برای 
ساخت مسکن، امکان برای سرپناه دار شدن جوانان 

و نیازمندان وجود خواهد داشت. 
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست در شهرهای 
کوچک و مناطق کویری یک زمین 200 متری 
مثا ۵00 میلیون تومان باشد، در حالی که مسأله 
مسکن و اجاره بها و خرید آن یکی از دغدغه های 
بزرگ و بسیار جدی بخش عمده  ای از خانواده های 
ایرانی اس��ت. ش��أن مردم و جوانان کشورمان و 
خانواده های نیازمند، آن نیست که سرپناه دار شدن 

آنها تبدیل به یک آرزو شده باشد. 
وقتی زمین های زیادی در کش��ورمان داریم، 
فقر مسکن قابل پذیرش نیست. ما نیازمند فکر 
و تصمیم انقابی بودیم که مجلس یازدهم این 
موض��وع را با فوریت دنبال ک��رد و این کار را در 
همان ابتدای فعالیتش بخوبی در دستور کار قرار 
داد ک��ه مصوبه آن نیز با تأیید چند هفته پیش 
شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و عما وارد 

مرحله اجرا از سوی قوه مجریه خواهیم شد. 
 طبق این قانون باید سالی یک میلیون واحد 
ساخته شود. در دوران تبلیغات انتخاباتی آیت اهلل 
رئیسی بخوبی مشخص شد موضوع مسکن برای 
ایشان از اولویت ویژه ای برخوردار است و امیدوارم 
هر چه سریع تر اجرای این قانون ساماندهی شده 
و تدبی��ر و آیین نامه اجرایی آن هر چه زودتر به 

مرحله اجرا برسد. 
متأس��فانه در س��ال های اخی��ر جوان��ان و 
خانواده ه��ای نیازمن��د مس��کن، درگیر عبارت 
نامفهومی با عنوان »مسکن ملی« شده اند، این 
در حالی اس��ت که این طرح بشدت خام بوده و 

سر و تهی ندارد و...
ادامهدرصفحه6

فرزانهدانایی: 20 سال از زمانی 
که آمری��کا به بهان��ه حوادث 
تروریس��تی ۱۱ سپتامبر، به افغانستان و عراق تهاجم 
نظامی کرد، می گذرد. حوادث ۱۱ سپتامبر سال 200۱ 
روابط ایاالت  متحده با کش��ورهای عرب و مسلمان را 
بشدت دستخوش تغییر و تحول کرد. حمله به برج های 
تجارت جهانی، ارتباطات مبتنی بر امنیت انرژی و منافع 
مشترک را در منطقه بشدت دچار تغییر کرد و آمریکا 
به سمت مقابله با چیزی رفت که بوش از آن به عنوان 

»تروریسم اسامی« یاد می کرد. 
نیمه دوم قرن بیستم میادی، اتحاد ایاالت  متحده 
با کشورهای عرب مسلمان بر پایه این بود که آنها را از 
زیر چتر اتحاد جماهیر شوروی بیرون آورده و در دایره 
حمایتی خود قرار دهد. بعد از حوادث ۱۱ س��پتامبر، 
سیاست ایاالت متحده و رابطه اش با کشورهای مسلمان 
بر این مبنا شکل گرفت که یا آنها واقعا درباره این حوادث 
گناهکار هستند یا اگر ثابت شود بی گناهند، می توان 

دوباره رابطه ای محتاطانه با آنها برقرار کرد!
با وجود اینکه آمریکا علیه بس��یاری از کشورهای 
مسلمان سند قابل  اتکایی در دست نداشت اما شرایط 
را به  نحوی پیش برد که این کشورها بیشتر از آمریکا، 
از تروریس��م و حادثه ۱۱ سپتامبر ضرر دیدند. مسائل 
زیادی در این  بین مطرح ش��د؛ از چگونگی صدور ویزا 
برای شهروندان کشورهای مسلمان گرفته تا نوع مقابله 
و تهاجم نظامی ایاالت  متحده به کشورهایی مانند عراق 
و افغانستان. همه این مسائل نشان داد مسؤوالن وزارت  
خارجه و سازمان های امنیتی آمریکا همیشه در هاله ای 
از تردید و شک نسبت  به شهروندان کشورهای مسلمان 
قرار دارند. در طول دوران ریاست جمهوری جورج بوش، 
او به  دنبال ساخت دولت- ملت در کشورهایی بود که از 
نظر حکومتی، ضعیف تر از باقی کشورهای مسلمان بودند. 
نظریه اصلی این بود که فضاهایی که بدون حکومت باقی 
 مانده یا حکومت ضعیفی در آنها برقرار است، می توانند 
محلی برای رش��د و گسترش سازمان های تروریستی 
باشند. اما در هر صورت حمله آمریکا به افغانستان و عراق 
با نتایج مورد نظر بوش و رؤسای جمهور بعدی آمریکا 
مواجه نشد؛ یعنی ساختن دولت- ملتی مؤثر و موفق. 

دولت اوباما تمرکز بر این کشورها را تغییر داد و فضا 
را به سمت تاکید بر خروج از عراق برد اما با این  حال 

می خواس��ت تمرکز دیگری بر افغانستان داشته باشد. 
ظهور پدیده داعش در عراق این امکان را از اوباما گرفت 
که بتواند نقشه خود را اجرایی کند، بنابراین بعد از او، 
دونال��د ترامپ تاش کرد با به کار نبردن واژه » جنگ 
علیه ترور« و جایگزین کردن آن با عبارت »جنگ های 
بی پایان« نشان دهد چطور شرایط برای آمریکا در منطقه 
تغییر کرده  اس��ت. نه او و نه جو بایدن که ظاهرا از 2 
نحله سیاسی متفاوت هستند هیچ کدام نمی خواستند 
جنگی تمام عیار را در داخل کشورهای منطقه همچنان 
ادامه دهند، زیرا می دانستند اهداف مرتبط با مبارزه با 
تروریسم را می توانند با حمات پهپادی نیز از بین ببرند. 
 جنگ در عراق و افغانستان غیر از این مساله شرایط 
و فضای اجتماعی و سیاس��ی بین ملت ها را نیز دچار 
تغییر و تحول زیادی کرد. در آمریکا مس��لمانان تحت 
فش��ار زیادی قرار داشتند و اکثرا مورد هجوم و جرائم 
مرتب��ط با نفرت نژادی و قومی قرار می گرفتند. جنگ 
در این کشورها آسیب زیادی به زیرساخت ها وارد کرده 
و نتوانست پروسه دولت- ملت سازی را نیز با موفقیت 
به س��رانجام برس��اند. بدین  ترتیب عراق و افغانستان 
بزرگ ترین قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر در دنیا شدند. 
 با این  حال کش��وری که ۱۵ نفر از تروریست های 
مرتب��ط با حم��ات ۱۱ س��پتامبر از آن آمده بودند، 
همچن��ان رابطه خوبی با آمریکا داش��ت. عربس��تان  
سعودی با وجود فرازونشیب های زیادی که در رابطه  
خ��ود با آمریکا در دوران رؤس��ای جمهور دموکرات و 
جمهوری خواه این کشور داشته  است اما همچنان به  
عنوان متحد آمریکا در منطقه باقی  مانده و تاش دارد 
بیش از پیش به این کشور نزدیک شود. این در حالی 
است که براساس اسناد مرتبط با حوادث تروریستی ۱۱ 
سپتامبر از میان ۱۹ تروریستی که هواپیماها را دزدیده 
و به برج های تجارت جهانی  زده بودند، ۱۵ نفر ملیت 
س��عودی داشته و در طراحی نقشه اصلی این حادثه 
تروریستی نقش داشته اند. رهبر آنها، اسامه بن الدن نیز 
خود ملیت سعودی داشت و عضو یکی از مهم ترین و 
موفق ترین خانواده های تاجر در عربستان سعودی بود. 

روابط تجاری پیچیده آمریکا با خاندان اسامه  بن الدن، 
به همراه البی مهم عربستان در واشنگتن در نهایت باعث 
شد در گزارش های مرتبط با حوادث ۱۱ سپتامبر، به 
نقش عربستان  سعودی و شهروندان این کشور در این 

حادثه اشاره چندانی نشود. 
یکی از افرادی که از همان زمان رابطه بسیار خوبی 
با مسؤوالن آمریکایی داشت و توانست اسناد مرتبط با 
تروریست های سعودی را همچنان در آمریکا به  صورت 
محرمانه نگه دارد، نایف بن عبدالعزیز آل سعود بود که 
در آن زم��ان وزیر ام��ور داخلی بود و به  عنوان یکی از 
گزینه های اصلی برای پادشاهی سعودی در سال های 
آینده مورد توجه و حمایت مس��ؤوالن آمریکایی قرار 
می گرفت. در آن زمان سیاست اصلی در روابط آمریکا 
و عربستان، »نفت برای امنیت« بود و آمریکا به  قدری 
خود را وابسته به امنیت انرژی در منطقه می دانست که 
ترجیح می داد س��خنی از احتمال دست داشتن افراد 

بانفوذ سعودی در حمات ۱۱ سپتامبر نگوید. 
در اصل واش��نگتن و ریاض همکاری نزدیکی برای 
دنبال کردن اعضای اصلی القاعده و طالبان در افغانستان 
و عراق داشتند. پیدا کردن راه های ارتباط بین عامان 
این حادثه با دیگر شهروندان کشورهای پاکستان، امارات 
عربی متحده و عربستان سعودی تنها با کمک مسؤوالن 

رژیم سعودی امکان پذیر بود. 
با این  حال شرایط در طول 2 دهه گذشته تغییرات 
زیادی کرده  است. روی کار آمدن ملک سلمان و ولیعهد 
شدن محمد بن سلمان نقشه بسیاری از مقامات مسؤول 
در آمریکا را برای تاثیرگذاری بر پادشاه بعدی این کشور 
که گمان می رفت نایف بن عبدالعزیز باشد، نقش بر آب 
ک��رد. تندروی های محمد بن س��لمان در جنگ یمن 
و همچنین ماجرای قتل خاش��قجی باعث شد دولت 
جدید دموکرات تاش کند فاصله خود با عربستان را 
حفظ کرده و در راستای فشار بر این کشور برای تعدیل 

رفتارهای ولیعهد جوانش برآید. 
اگر چه ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود اجازه 
نداد ماجرای قتل روزنامه نگار عربستانی به بحرانی جدی 

در روابط 2 کش��ور تبدیل شود اما دموکرات ها که دیگر 
می دانند بن سلمان آینده سیاسی خود را روی حمایت از 
ترامپ سرمایه گذاری کرده بود، تاش دارند درسی تاریخی 
به او بدهند. تا همین چند وقت پیش اسناد تاریخی مرتبط 
با حوادث ۱۱ سپتامبر و نقش شهروندان سعودی در این 
حوادث به  صورت محرمانه در انبارهای س��ازمان سیا و 
اف بی آی نگهداری می شد. تاش افکار عمومی و رسانه ها 
برای متقاعد کردن ترامپ جهت انتشار این اسناد راه به 
 جایی نبرد و هر بار البی رژیم سعودی در کنگره و دولت 

آمریکا مانع انتشار آنها می شد. 
ریاس��ت جمهوری بایدن اما شرایط را تا حد زیادی 
تغییر داده  است. با وجود اینکه بایدن همچنان به اطاعت 
عربستان از سیاست های ایاالت  متحده در منطقه نیاز 
دارد، با این  حال تاش دارد حفره های بزرگ بی اعتمادی 
در داخل کشور خود را نیز با برخی اقدامات کوچک و 
جزئی پر کند. بر همین اساس است که انتظار می رود 
بزودی برخی اس��ناد محرمانه مرتبط ب��ا حوادث ۱۱ 
سپتامبر که به نقش س��عودی ها در این حادثه اشاره 

دارد توسط دولت آمریکا منتشر شود. 
از نگاه خاندان س��عودی اما سیاست بایدن در واقع 
نوعی رها کردن عربس��تان سعودی در منطقه و تنها 
گذاش��تن آن در شرایطی است که می داند این کشور 
باالتری��ن میزان حمای��ت از آمریکا را برای پیش��برد 
اهداف خود در عرصه سیاست خارجی نیاز دارد. از نظر 
س��عودی ها رها شدن این کشور توسط ایاالت  متحده 
دقیقا مانند کاری است که آمریکا با سایر متحدانش در 
منطقه نیز انجام داده  است. رها کردن حسنی مبارک، 
رئیس جمه��ور مصر در ماجرای انقاب این کش��ور و 
همچنین تمایل دولت اوباما برای گفت وگوهای هسته ای 
با ایران در فاصله سال های 20۱2 تا 20۱۵ نگرانی های 
زیادی را برای عربس��تان به وجود آورد. این روزها اما 
این نگرانی ها با خروج ناگهانی آمریکا از افغانس��تان و 
خالی کردن این کشور به نفع طالبان بیشتر  شده است. 
سعودی ها در عین  حال می دانستند رئیس جمهور آمریکا 
چه دموکرات باشد چه جمهوری خواه، تفاوت چندانی 

در سیاست های این کشور در مقابل ایران نمی کند. اگر 
چه عربستان همان طور که در اسناد ویکی لیکس نیز 
به این مس��اله اشاره شده  است، خواهان حمله آمریکا 
به ایران در س��ال 200۹ بود و گفته بود »سر مار باید 
قطع شود« اما ۱0 سال بعد در سال 20۱۹ شاهد این 
مساله بود که ترامپ هیچ واکنشی به حمات انصاراهلل 
یمن به تاسیسات نفتی عربستان  سعودی نشان نداد. 
آنها نمی توانستند قبول کنند ترامپ، عربستان را که 
زمانی متحد اصلی آمریکا بود و مقصد نخستین سفر 
ریاست جمهوری ترامپ در سال 20۱6 نیز بود، به این 

سادگی رها کند. 
در دوران بایدن اما ش��رایط برای خاندان س��عودی 
سخت تر نیز شده  است. از همان روزهای ابتدایی آغاز به 
کار دولت دموکرات، فشار رسانه ها و افکار عمومی دولت 
بایدن را به این نتیجه رساند که باید کار نیمه تمام ترامپ 
را پایان داده و گزارشی از نقش محمد بن سلمان در قتل 

خاشقجی ارائه دهد. 
بایدن همچنین در نخس��تین اقدام خود در عرصه 
سیاست خارجی خواس��تار پایان دادن به حمایت های 
آمریکا از ائتاف نظامی عربستان علیه یمن شد. این در 
واقع به  منزله پایان یافتن جنگ یمن از نظر آمریکایی ها 
بود. آنها البته مانند ترامپ نبودند که راه حلی آبرومندانه 
ب��رای خروج عربس��تان از این جنگ داش��ته باش��ند. 
دموکرات ها تنها می خواستند صورت مساله را پاک کنند 
و بدون اینکه هماهنگی ای با عربستان درباره نوع بیرون 
آمدن این کشور از جنگ داشته باشند، به حمایت های 
نظامی خود از این کشور در مساله جنگ یمن پایان دادند. 
این روزها اما پهپادهای یمنی و موش��ک های نیروهای 
انصاراهلل هر هفته مکان های مختلفی در عربستان را هدف 
قرار می دهند و نیروهای سعودی اقدامی در جهت تافی 

این حمات نمی توانند انجام دهند. 
آخرین اقدام دولت بایدن در موافقت با منتشر شدن 
اسناد محرمانه حادثه ۱۱ سپتامبر نشان می دهد این تنها 
آغاز راه برای ایجاد تفاوت در مسیر رفتار آمریکا با متحد 
قدیمی اش، عربستان  سعودی است. رابطه  پرفرازونشیب 
2 کشور، 20 سال بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر هم اکنون 
در نقط��ه عطف قرار دارد؛ جایی که به  احتمال زیاد به 
سمت بی توجهی ایاالت  متحده نسبت  به عربستان و 
جاه طلبی های سیاست خارجی بن سلمان ختم می شود. 

ازگزارشقتلخاشقجیتاانتشاراسناد11سپتامبر

رابطهدموکراتهاباخاندانسعودیبهکجاختممیشود؟
یادداشت

]حجتاالسالممجیدنصیرایی*[

سفررافائلگروسیبهایرانبهصدوریکاعالمیهمشترک
دربارهسرویسفنیتجهیزاتنظارتیختمشد

آژانسهمچنانبهتصاویردوربینهاینظارتیخود
دسترسیندارد

 چشمان
! بسته کامال 


