سیانان  :مدیر اطالعات ملی آمریکا
در پرونده  اسناد دولتی  ۱۱سپتامبر مداخله کرده است

نگاهی اجمالی به سینمای ایران و جهان
و چالشهای مواجههآن با  نمایش خانگی  

بایدن :نمیتوانیم همهجا
با القاعده بجنگیم

پوستاندازی
سینما
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تیترهای امروز
رئیسی در نشست خبری با مصطفی کاظمی
از موافقت عراق با افزایش تعداد
زائران ایرانی اربعین خبر داد

لغو روادید

بین ایران و عراق
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پهپادهایایران دقیق و ویرانگرند
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پنجمین حمله متوالی به پایگاه نظامی آمریکاییها
در اقلیم کردستان عراق

آتش پهپادها
در النه موساد
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گزارشهای  ۲ماهه تفریغ بودجه دیوان محاسبات
حاکی از کسری  315هزار میلیاردی بودجه  1400است

ترمز کسری
بودجه را بکشید
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تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور بازهم رکورد
شکست و از مرز یک میلیون دوز فراتر رفت

کنسرت بیشعوری

سفر رافائل گروسی به ایران به صدور یک اعالمیه مشترک
درباره سرویس فنی تجهیزات نظارتی ختم شد
آژانس همچنان به تصاویر دوربینهای نظارتی خود
دسترسی ندارد

چشمان
کامال بسته!

  بیتوجهی جمعی به پروتکلهای کرونایی
ت خوانندههای لسآنجلسی در ترکیه
در کنسر 
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نگاه

عزم مجلس و دولت برای ساخت
سالی یک میلیون مسکن

ادامه در صفحه 6

عکس :مهدی مریزاد ،فارس

[   حجتاالسالم مجید نصیرایی* ]
ح��ق داش��تن مس��کن
موضوعی است که در قانون
اساسی کش��ورمان وجود
داشته و چنین حقی برای
ه��ر ایرانی وج��ود دارد که
از س��رپناه مناسب برخوردار باشد؛ نظام مقدس
اس�لامی هم مکلف است این حق و نیاز را برای
جوانان و نیازمندان فراهم کند اما متأس��فانه در
س��الهای اخیر به دالیل مختلف نسبت به این
موضوع کوتاهیهایی شده است.
امروز ما شاهد هستیم در شهری مانند تهران
میانگین اجارهبها از  ۵و نیم میلیون تومان در ماه
هم فراتر رفته اس��ت ،ضمن اینکه در جایجای
کشور و حتی استانها و شهرستانهای محروم
ه م اجارهبها و قیمت مس��کن به حدی افزایش
یافته که دیگر تهیه آن از آرزو هم گذشته است.
این در حالی است که ما شاهد هکتارها زمین بایر
در کشور هستیم که در صورت برنامهریزی برای
ساخت مسکن ،امکان برای سرپناهدار شدن جوانان
و نیازمندان وجود خواهد داشت.
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست در شهرهای
کوچک و مناطق کویری یک زمین  200متری
مثال  500میلیون تومان باشد ،در حالی که مسأله
مسکن و اجارهبها و خرید آن یکی از دغدغههای
بزرگ و بسیار جدی بخش عمدهای از خانوادههای
ایرانی اس��ت .ش��أن مردم و جوانان کشورمان و
خانوادههای نیازمند ،آن نیست که سرپناهدار شدن
آنها تبدیل به یک آرزو شده باشد.
وقتی زمینهای زیادی در کش��ورمان داریم،
فقر مسکن قابل پذیرش نیست .ما نیازمند فکر
و تصمیم انقالبی 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 عمال وارد
مرحله اجرا از سوی قوه مجریه خواهیم شد.
طبق این قانون باید سالی یک میلیون واحد
ساخته شود .در دوران تبلیغات انتخاباتی آیتاهلل
رئیسی بخوبی مشخص شد موضوع مسکن برای
ایشان از اولویت ویژهای برخوردار است و امیدوارم
هر چه سریعتر اجرای این قانون ساماندهی شده
و تدبی��ر و آییننامه اجرایی آن هر چه زودتر به
مرحله اجرا برسد.
متأس��فانه در س��الهای اخی��ر جوان��ان و
خانوادهه��ای نیازمن��د مس��کن ،درگیر عبارت
نامفهومی با عنوان «مسکن ملی» شدهاند ،این
در حالی اس��ت که این طرح بشدت خام بوده و
سر و تهی ندارد و...
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فرزانه دانایی ۲۰:سال از زمانی
یادداشت
که آمری��کا به بهان��ه حوادث
تروریس��تی  ۱۱سپتامبر ،به افغانستان و عراق تهاجم
نظامی کرد ،میگذرد .حوادث  ۱۱سپتامبر سال 2001
ت متحده با کش��ورهای عرب و مسلمان را
روابط ایاال 
بشدت دستخوش تغییر و تحول کرد .حمله به برجهای
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 بهعنوان
«تروریسم اسالمی» یاد میکرد.
ت متحده
نیمه دوم قرن بیستم میالدی ،اتحاد ایاال 
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  ۱۱س��پتامبر،
سیاست ایاالت متحده و رابطهاش با کشورهای مسلمان
بر این مبنا شکل گرفت که یا آنها واقعا درباره این حوادث
گناهکار هستند یا اگر ثابت شود بیگناهند ،میتوان
دوباره رابطهای محتاطانه با آنها برقرار کرد!
با وجود اینکه آمریکا علیه بس��یاری از کشورهای
ل اتکایی در دست نداشت اما شرایط
مسلمان سند قاب 
را بهنحوی پیش برد که این کشورها بیشتر از آمریکا،
از تروریس��م و حادثه  ۱۱سپتامبر ضرر دیدند .مسائل
زیادی در اینبین مطرح ش��د؛ از چگونگی صدور ویزا
برای شهروندان کشورهای مسلمان گرفته تا نوع مقابله
و تهاجم نظامی ایاالتمتحده به کشورهایی مانند عراق
و افغانستان .همه این مسائل نشان داد مسؤوالن وزارت
خارجه و سازمانهای امنیتی آمریکا همیشه در هالهای
ت به شهروندان کشورهای مسلمان
از تردید و شک نسب 
قرار دارند .در طول دوران ریاستجمهوری جورج بوش،
او بهدنبال ساخت دولت -ملت در کشورهایی بود که از
نظرحکومتی،ضعیفترازباقیکشورهایمسلمانبودند.
نظریه اصلی این بود که فضاهایی که بدون حکومت باقی
مانده یا حکومت ضعیفی در آنها برقرار است ،میتوانند
محلی برای رش��د و گسترش سازمانهای تروریستی
باشند .اما در هر صورت حمله آمریکا به افغانستان و عراق
با نتایج مورد نظر بوش و رؤسایجمهور 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 اینحال

از گزارش قتل خاشقجی تا انتشار اسناد  11سپتامبر

رابطه دموکراتها با خاندان سعودی به کجا ختم میشود؟
میخواس��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 تالش کرد با به کار نبردن واژه «جنگ
علیه ترور» و جایگزین کردن آن با عبارت «جنگهای
بیپایان» نشان دهد چطور شرایط برای آمریکا در منطقه
تغییر کردهاس��ت .نه او و نه جو بایدن که ظاهرا از ۲
نحله سیاسی متفاوت هستند هیچ کدام نمیخواستند
جنگی تمامعیار را در داخل کشورهای منطقه همچنان
ادامه دهند ،زیرا میدانستند اهداف مرتبط با مبارزه با
تروریسم را میتوانند با حمالت پهپادی نیز از بین ببرند.
جنگ در عراق و افغانستان غیر از این مساله شرایط
و فضای اجتماعی و سیاس��ی بین ملتها 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 میگرفتند .جنگ
در این کشورها آسیب زیادی به زیرساختها وارد کرده
و نتوانست پروسه دولت -ملتسازی را نیز با موفقیت
به س��رانجام برس��اند .بدینترتیب عراق و افغانستان
بزرگترین قربانیان حوادث  ۱۱سپتامبر در دنیا شدند.
با اینحال کش��وری که  ۱۵نفر از تروریستهای
مرتب��ط با حم�لات  ۱۱س��پتامبر از آن آمده بودند،
همچن��ان رابطه خوبی با آمریکا داش��ت .عربس��تان
سعودی با وجود فرازونشیبهای زیادی که در رابطه
خ��ود با آمریکا در دوران رؤس��ایجمهور دموکرات و
جمهوریخواه این کشور داشتهاست اما همچنان به
عنوان متحد آمریکا در منطقه باقیمانده و تالش دارد
بیش از پیش به این کشور نزدیک شود .این در حالی
است که براساس اسناد مرتبط با حوادث تروریستی ۱۱
سپتامبر از میان  ۱۹تروریستی که هواپیماها را دزدیده
و به برجهای تجارت جهانیزده بودند ۱۵ ،نفر ملیت
س��عودی داشته و در طراحی نقشه اصلی این حادثه
تروریستی نقش داشتهاند .رهبر آنها ،اسامه بنالدن نیز
خود ملیت سعودی داشت و عضو یکی از مهمترین و
موفقترین خانوادههای تاجر در عربستان سعودی بود.

روابط تجاری پیچیده آمریکا با خاندان اسامهبنالدن،
به همراه البی مهم عربستان در واشنگتن در نهایت باعث
شد در گزارشهای مرتبط با حوادث  ۱۱سپتامبر ،به
ن سعودی و شهروندان این کشور در این
نقش عربستا 
حادثه اشاره چندانی نشود.
یکی از افرادی که از همان زمان رابطه بسیار خوبی
با مسؤوالن آمریکایی داشت و توانست اسناد مرتبط با
تروریستهای سعودی را همچنان در آمریکا بهصورت
محرمانه نگه دارد ،نایف بنعبدالعزیز آلسعود بود که
در آن زم��ان وزیر ام��ور داخلی بود و بهعنوان یکی از
گزینههای اصلی برای پادشاهی سعودی در سالهای
آینده مورد توجه و حمایت مس��ؤوالن آمریکایی قرار
میگرفت .در آن زمان سیاست اصلی در روابط آمریکا
و عربستان« ،نفت برای امنیت» بود و آمریکا بهقدری
خود را وابسته به امنیت انرژی در منطقه میدانست که
ترجیح میداد س��خنی از احتمال دست داشتن افراد
بانفوذ سعودی در حمالت  ۱۱سپتامبر نگوید.
در اصل واش��نگتن و ریاض همکاری نزدیکی برای
دنبال کردن اعضای اصلی القاعده و طالبان در افغانستان
و عراق داشتند .پیدا کردن راههای ارتباط بین عامالن
این حادثه با دیگر شهروندان کشورهای پاکستان ،امارات
عربی متحده و عربستانسعودی تنها با کمک مسؤوالن
رژیم سعودی امکانپذیر بود.
ن حال شرایط در طول  ۲دهه گذشته تغییرات
با ای 
زیادی کردهاست .روی کار آمدن ملکسلمان و ولیعهد
شدن محمد بنسلمان نقشه بسیاری از مقامات مسؤول
در آمریکا را برای تاثیرگذاری بر پادشاه بعدی این کشور
که گمان میرفت نایف بنعبدالعزیز باشد ،نقش بر آب
ک��رد .تندرویهای محمد بنس��لمان در جنگ یمن
و همچنین ماجرای قتل خاش��قجی باعث شد دولت
جدید دموکرات تالش 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 ریاستجمهوری خود اجازه
نداد ماجرای قتل روزنامهنگار عربستانی به بحرانی جدی

در روابط  ۲کش��ور تبدیل شود اما دموکراتها که دیگر
میدانند بنسلمان آینده سیاسی خود را روی حمایت از
ترامپ سرمایهگذاری کرده بود ،تالش دارند درسی تاریخی
به او بدهند .تا همین چند وقت پیش اسناد تاریخی مرتبط
با حوادث  ۱۱سپتامبر و نقش شهروندان سعودی در این
حوادث بهصورت محرمانه در انبارهای س��ازمان سیا و
افبیآی نگهداری میشد .تالش افکار عمومی و رسانهها
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 میشد.
ریاس��تجمهوری بایدن اما شرایط را تا حد زیادی
تغییر داده است .با وجود اینکه بایدن همچنان به اطاعت
عربستان از سیاستهای ایاالتمتحده در منطقه نیاز
دارد ،با اینحال تالش دارد حفرههای بزرگ بیاعتمادی
در داخل کشور خود را نیز با برخی اقدامات کوچک و
جزئی پر کند .بر همین اساس است که انتظار میرود
بزودی برخی اس��ناد محرمانه مرتبط ب��ا حوادث ۱۱
سپتامبر که به نقش س��عودیها 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 میداند این کشور
باالتری��ن میزان حمای��ت از آمریکا را برای پیش��برد
اهداف خود در عرصه سیاست خارجی نیاز دارد .از نظر
س��عودیها رها شدن این کشور توسط ایاالتمتحده
دقیقا مانند کاری است که آمریکا با سایر متحدانش در
منطقه نیز انجام دادهاست .رها کردن حسنیمبارک،
رئیسجمه��ور مصر در ماجرای انقالب این کش��ور و
همچنین تمایل دولت اوباما برای گفتوگوهای هستهای
با ایران در فاصله سالهای  2012تا  2015نگرانیهای
زیادی را برای عربس��تان به وجود آورد .این روزها اما
این نگرانیها با خروج ناگهانی آمریکا از افغانس��تان و
خالی کردن این کشور به نفع طالبان بیشترشده است.
یدانستند رئیسجمهور آمریکا
ن حال م 
سعودیها در عی 
چه دموکرات باشد چه جمهوریخواه ،تفاوت چندانی

در سیاستهای این کشور در مقابل ایران نمیکند .اگر
چه عربستان همانطور که در اسناد ویکیلیکس نیز
به این مس��اله اشاره شدهاست ،خواهان حمله آمریکا
به ایران در س��ال  2009بود و گفته بود «سر مار باید
قطع شود» اما  ۱۰سال بعد در سال  2019شاهد این
مساله بود که ترامپ هیچ واکنشی به حمالت انصاراهلل
یمن به تاسیسات نفتی عربستانسعودی نشان نداد.
آنها نمیتوانستند قبول کنند ترامپ ،عربستان را که
زمانی متحد اصلی آمریکا بود و مقصد نخستین سفر
ریاستجمهوری ترامپ در سال  2016نیز بود ،به این
سادگی رها کند.
در دوران بایدن اما ش��رایط برای خاندان س��عودی
سختتر نیز شدهاست .از همان روزهای ابتدایی آغاز به
کار دولت دموکرات ،فشار رسانهها و افکار عمومی دولت
بایدن را به این نتیجه رساند که باید کار نیمهتمام ترامپ
را پایان داده و گزارشی از نقش محمد بنسلمان در قتل
خاشقجی ارائه دهد.
بایدن همچنین در نخس��تین اقدام خود در عرصه
سیاست خارجی خواس��تار پایان دادن به حمایتهای
آمریکا از ائتالف نظامی عربستان علیه یمن شد .این در
واقع ب ه منزله پایان یافتن جنگ یمن از نظر آمریکاییها
بود .آنها البته مانند ترامپ نبودند که راهحلی آبرومندانه
ب��رای خروج عربس��تان از این جنگ داش��ته باش��ند.
دموکراتها تنها میخواستند صورتمساله را پاک کنند
و بدون اینکه هماهنگیای با عربستان درباره نوع بیرون
آمدن این کشور از جنگ داشته باشند ،به حمایتهای
نظامی خود از این کشور در مساله جنگ یمن پایان دادند.
این روزها اما پهپادهای یمنی و موش��کهای نیروهای
انصاراهلل هر هفته مکانهای مختلفی در عربستان را هدف
قرار میدهند و نیروهای سعودی اقدامی در جهت تالفی
این حمالت نمیتوانند انجام دهند.
آخرین اقدام دولت بایدن در موافقت با منتشر شدن
اسناد محرمانه حادثه ۱۱سپتامبر نشان میدهد این تنها
آغاز راه برای ایجاد تفاوت در مسیر رفتار آمریکا با متحد
قدیمیاش ،عربستانسعودی است .رابط ه پرفرازونشیب
 ۲کشور ۲۰ ،سال بعد از حادثه  ۱۱سپتامبر هماکنون
در نقط��ه عطف قرار دارد؛ جاییکه بهاحتمال زیاد به
سمت بیتوجهی ایاالتمتحده نسبتبه عربستان و
جاهطلبیهای سیاست خارجی بنسلمان ختم میشود.

