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ماهیتانقالب 21سپتامبریمن
دکتر سید رضی عمادی  21-سپتامبر2021
هفتمینسالروزانقالبمردمیمنبود 21.سپتامبر
 2014جنبش انــصــارا ...با اعــام انقالب 21
سپتامبریمن،موفقشدکنترلصنعاء،پایتخترابه
دستگیردودایرهنفوذخودرابردیگرشهرهاییمن
گسترش دهد ،به طوری که عبد ربه منصورهادی،
رئیسجمهوریوقتاینکشورمجبورشدتغییراتی
رادربرخیوزارتخانههااعمالکند.هفتسالازاین
رخدادمهمدریمنمیگذرد.سوالمهمایناستکه
این انقالب چه تغییراتی را در مقایسه با گذشته در
یمن ایجاد کرد؟ انقالب 21سپتامبر ضمن این که
به خروج منصورهادی از قدرت منجر شد ،این پیام
را به آل سعود منتقل کرد که نمیتواند با مداخله،
تحوالت یمن را مدیریت کند و مانع شکلگیری
دولتمردمیشود.امروز 78ماهازجنگنامتقارن
آل سعود علیه یمن میگذرد اما صنعا شاهد حضور
دولت نجات ملی است که در طرح ابتکاری شورای
همکاری خلیج فارس در سال  2011جایگاهی
نــداشــت .دومین تغییری که در اثــر انقالب 21
سپتامبر  2014یمنیها در این کشور ایجاد شد،
این است که کشتار مردم یمن نیز منجر به این نشد
که آن ها از تاکید بر استقالل خود و تشکیل دولتی
بدونمداخلهخارجیدستبردارند.درواقع،یکی
ازتفاوتهایبنیادیانقالبسال 2011با2014
نیزدرهمینموضوعاست.انقالبسال 2011که
بهکنارگذاشتنعبدا...صالحازقدرتمنجرشده،
به پایان مداخله خارجی در امور داخلی یمن منجر
نشده بود اما انقالب سال  2014اساس ًا ماهیتی
ضد استکباری دارد .سومین تغییری که در یمن بر
اثر انقالب 21سپتامبر ایجاد شد نیز تقویت قدرت
نظامیوتشکیلارتشیمنسجمدراینکشوراست.
یمن در گذشته ارتشی در اختیار نداشت که بتواند
در مقابل تهدیدهای خارجی مقاومت و در صورت
ضرورتازمرزهایاینکشوردفاعکند.

مجلسنمایندگانآمریکاباالخره
بندحمایتیکمیلیارددالری
ازاسرائیلبرایموشکهای
گنبدآهنینراتصویبکرد

پـــس از اذعــــــان رژیـــــم صــهــیــونــیــســتــی به
ناکارآمدیهای سامانه گنبد آهنین در جنگ
اخیر بــا گــروههــای مقاومت در غــزه ،مجلس
نمایندگان آمریکا سرانجام طرح اعطای یک
میلیارد دالر برای بازسازی این سامانه پدافند
موشکی را به تصویب رساند .این الیحه درحالی
تصویب شد که مخالفتهای فزاینده شماری از
نمایندگاندموکراتمجلسنمایندگانآمریکادر
نشستقبلی،هنگامبحثوبررسیبودجهدولت
فدرال در بند تامین بودجه اضافه برای سامانه
گنبد آهنین رژیم صهیونیستی موجب شد این
بند از الیحه بودجه حذف شود .این الیحه برای
تصویب نهایی به سنای آمریکا ارسال میشود.
نفتالی بنت ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی در
واکنش به این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا
با ذوق زدگی گفت« :تصویب این الیحه پاسخ
محکمی به کسانی بود که در حمایت واشنگتن

دلجویی بدون عقب نشینی

رئیسجمهورسابقآمریکاازبرادرزادهاشباتقاضای۱۰۰میلیوندالرغرامت
شکایتکرد

تشدید دعوای خانوادگیترامپ ها

بایدنوماکرونپسازماجرایجنجالیزیردریاییهابایکدیگرگفتوگوکردند.وزیر
خارجهفرانسهگفت احیایاعتمادباآمریکابهزماننیازدارد
انتقادات همراه با خشم فرانسه از متحدان
غربی اش و سپس فــراخــوانــدن سفیران
دولت پاریس از واشنگتن و کانبرا بی نتیجه
نماند.آمریکا و فرانسه در آخر هفته تالش
کردند به مناقشه بر سر لغو قــرارداد خرید
 12زیردریایی فرانسوی از سوی استرالیا به
ارزش  90میلیارد دالر استرالیا ( 65میلیارد
دالر آمریکا) پایان دهند .جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا در تماس تلفنی نیم ساعته
اش با امانوئل ماکرون ،همتای فرانسوی
خــود سعی کــرد از پــاریــس کمی دلجویی
کند .این تماس بیشتر شبیه آرام کــردن و
در آغوش کشیدن یک کودک دل شکسته
نــق نقو بــا وعــده دادن بــه خرید خوراکی
هــای خوشمزه بــود .بنابراین ،ایــن تماس
تلفنی ،تاثیر شگرفی بر عملکرد آمریکا در
پیمان امنیتی جدیدش با بریتانیا و استرالیا
موسوم به «آکوس» نخواهد گذاشت .با این
حــال ،رهبران دو کشور قــرار گذاشتند با
هم «مشاوره عمیقتر» انجام دهند .در این
راستا امانوئل ماکرون تصمیم گرفت فیلیپ
اِتین ،سفیر فرانسه در آمریکا ،ایــن هفته
به واشنگتن بازگردد و «با مقا مهای ارشد
آمریکایی همکاری نزدیک» داشته باشد.
طبق اعالم کاخ سفید دولتهای آمریکا و
فرانسه همچنین ،با انتشار بیانیه مشترکی
از دیدار سران دو کشور در پایان ماه اکتبر در
اروپا خبر دادند.
ایــن دیـــدار در حاشیه نشستی مرتبط با
گرمایش زمین به بریتانیا برگزار خواهد
شد .در این دیدار قرار است «اعتمادی که
خدشهدار شده با رایزنیهای مفصلتر» بین
طرفین تامین شود .یک روز پس از تماس
تلفنی بایدن و ماکرون ،ژان ایو لودریان،

توییت روز

حساب توئیتری خبرگزاری شهاب با انتشار
ایــن تصاویر نــوشــت :عکسهایی از جنایت
صهیونیستها...نظامیانصهیونیستبهدنبال
درگیری در شهر الخلیل یک کودک فلسطینی
را بازداشت کردند.

وزیر امور خارجۀ فرانسه در دیدار با آنتونی
بلینکن همتای آمریکایی خود در دفتر هیئت
نمایندگی فرانسه در سازمان ملل متحد
گفت که «خــروج از بحران میان دو کشور
زمان بیشتر میطلبد و نیازمند اقدامات»
ملموس برای اعتماد سازی است .استرالیا،
آمریکا و بریتانیا  ۱۶سپتامبر ( ۲۵شهریور) از
همکاری جدید امنیتی خبر دادند .بر اساس
توافقنامه موسوم به «آکوس» ،استرالیا که
قــرارداد خرید  12زیردریایی از فرانسه را
لغو کرده ،قصد دارد هشت زیردریایی اتمی
بسازد و ارتش خود را به موشکهای کروز
ساخت آمریکا مجهز کند.

از تــل آویــو تــردیــد داشــتــنــد ».شبکه «آی »۲۴
رژیم صهیونیستی با اشــاره به طرح اختصاص
بودجه برای تأمین ذخایر موشکی گنبد آهنین
گزارش داده بود که ایاالت متحده آمریکا برای
بازگرداندن ذخایر موشکی گنبد آهنین اسرائیل
بهوضعیتپیشازجنگ ۱۲روزهبانوارغزهرسم ًا
بودجهای باید در نظر بگیرد .سال  ۲۰۲۱برای
سران رژیم صهیونیستی چه سیاستمداران و
چه مقامات نظامی این رژیم سالی کابوس وار
است و این نه تنها به سبب شکست در جنگ غزه
و شکست در دیگر تحوالت است بلکه اصو ًال سال
شومی برای گنبد آهنین به عنوان نماد برجسته
صنایعنظامیاینرژیممحسوبمیشود.سامانه
گنبد آهنین در جنگ اخیر به طور کامل شکست
خورددرحالیکهاینسامانهبایدحامیومحافظ
صهیونیستها در برابر حمالت موشکی اعم از
غزه یا جنوب لبنان باشد.

بـــرادرزاده رئیس جمهور سابق آمریکا ،سال
گذشته در کتابی نوشته بود که عمویش ،دونالد
ترامپ ،ارث آن ها را باال کشیده است .این کتاب
البتهاسرارجنجالیتریرانیزازساکنقبلیکاخ
سفید افشا کرد که باعث فروش شگفت انگیز آن
شد .حاال ترامپ در تالش است از برادرزاده اش
بابت انتشار کتاب «بسیار زیاد و ناکافی؛ چگونه
خــانــواده من خطرناکترین مــرد دنیا را پدید
آورد؟» غرامتی هنگفت دریافت کند.
در همین راستا ،دونالد ترامپ از برادرزادهاش
و نیویورک تایمز به اتهام افشای اســرار مالی
خانوادگی و انتشار اطالعات امپراتوری تجاری
خود شکایت کرد .ترامپ در دادخواستی که
به دادگــاهــی در ایالت نیویورک ارائــه داده،
بـــــرادرزادهاش را بــه «توطئه مــوذیــانــه» و سه
گزارشگر نیویورک تایمز ،سوزان کریک ،دیوید
برستلو و راس باتنر را به برپایی «جنگی صلیبی»
علیه خود با انگیزههای «انتقامجویانه»متهم
کــرده اســت .روزنامهنگاران یاد شده در سال
 ۲۰۱۹به پاس تحقیقات  ۱۸ماهه و مقاالتی
در باره امپراتوری تجاری ترامپ ،جایزه معتبر
«پولیتزر» را دریافت کردند .هیئت ژوری در
توضیح علت اهدای جایزه گفته بود این سه «نه

تنهاادعایترامپمبنیبرکسبثروتبهتنهایی
را رد کردند بلکه نشان دادند دم و دستگاه او با
ترفندها و فرار مالیاتی رشد کرده است ».یک
افشاگریدیگرخبرنگاراناینبودکهترامپطی
سالها از پدرش  ۴۰۰میلیون دالر گرفته و این
پاداش کمک به آن ها برای محدود کردن امالک
و صرفهجویی هنگفت مالیاتی آن ها بوده است.
«مریترامپ»دختربرادربزرگترترامپازمنابع
اصلیتحقیقنیویورکتایمزبود«.مری»درسال
 ۲۰۲۰کتابی منتشر کرد که جزئیات مناسبات
مالی و اقتصادی در خانواده را شرح میداد.
فرد ترامپ جونیور ،پدر مری در سال  ۱۹۸۱بر
اثر عوارض اعتیاد به الکل درگذشت .وکالی
ترامپ استدالل کردهاند که مری با انتشار کتاب
مربوط ،توافقنامه رازداری خانوادگی را زیر پا
گذاشته است .ترامپ خواستار ۱۰۰میلیون
دالر غرامت و کلیه عواید حاصل از تبلیغ و فروش
کتاب برادرزادهاش شده است .برادر زاده ترامپ
با رد اتهامات مطرح شده عموی خود را «بازنده»
نامید .درخواست غرامت هنگفت ترامپ در
حالی است که انتشارات «سیمون اند شوستر»
میگوید کتاب مری ترامپ تنها در اولین روز
عرضه  ۹۵۰هزار نسخه فروش داشت.
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مذاکرات ناکام رهبران انگلیس و آمریکا برای
توافق تجاری جامع بین دو کشور ،گــزارش
یک روزنامه انگلیسی گاردین است .گاردین
نوشته است که بوریس جانسون در سفر خود به
نیویورک امید زیادی داشت که توافق تجارت
آزاد نهایی شود اما گویا جو بایدن اولویتهای
مهمتری دارد.

نمای روز

آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان برای خداحافظی
به حوزه انتخابیهاش واقع در ایالت «مکلنبورگ
– فورپومرن» و همچنین پارک پرندگان «مارلو»
سفر کــرد کــه بــا استقبال گــرم طوطیهای
«شهدخور» روبه رو شد .مرکل در پارک مورد
عالقه خود در سال  ۲۰۱۰مادرخواندگی یک
عقاب یک ساله را قبول و  ۴۰۰یورو هم برای
نگهداری از او کمک مالی کرده بود/.دویچه وله

چهره روز

محبوبیتبایدندرپایینترینسطح
بر اساس نظرسنجی گالوپ ،میزان محبوبیت جو
بایدن پس از هشت ماه ریاست جمهوری ،به 43
درصد کاهش یافته است .این درصد پایین ترین
میزان حمایت از یک رئیس جمهور در دوره اول
ریاست جمهوری در آمریکاست که این موسسه
افکار سنجی تاکنون آن را ثبت کرده است .در
ایــن نظرسنجی که در روزهــای یکم تا هفدهم
سپتامبرانجام شد ،برای اولین بار اکثریت شرکت
کنندگان با عملکرد جو بایدن مخالفت کردند.
 53درصد بزرگ ساالن آمریکایی در پاسخ های
خودنشاندادندکهنظرمنفیدرخصوصریاست

جمهوری جو بایدن دارند .این کاهش در حالی
اعــام شد که میزان محبوبیت بایدن در میان
دموکرات ها همچنان باالست ولی در پایین ترین
سطح خود در این ماه قرار گرفته و به  90درصد
رسیده است .فقط  6درصد جمهوری خواهان در
این ماه نمره باالیی به بایدن دادند .در میان رای
دهندگان مستقل 37 ،درصد عملکرد بایدن را
تایید کردند که رقم بسیار پایینی است .این رقم
در مقایسه با میزان رضایت  61درصــدی از جو
بایدن در اولین ماه ریاست جمهوری اش ،افت
قابل مالحظه ای را نشان می دهد.

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

انحصارگراییهادرحملنهادههایدامیودریافتاضافههزینه،چالشیبرایتولیدکنندگانخوراکدام
چالش تأمین نهادههای دامی برای واحدهای تولیدی
خوراک دام و فعاالن حوزه دام و طیور ،این بار با افزایش
هزینههایحملونقل ُرخنمودهاست.اینموضوع،محور
بحثهشتادوچهارمینجلسهشورایگفتوگویدولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز بود.علیاکبر
لبافی،رئیسدبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخش
خصوصیخراسانرضوی،درتوضیحماوقعماجراگفت:
حملونقلنهادههایدامیازسهبندربهاستانصورت
میگیرد که  80درصد آن از طریق بندر امام و مابقی از
بنادر عباس ،امیرآباد و چابهار انجام میشود .در حال
حاضر در این موضوع با چند مشکل مواجه هستیم که
یکیازآنها،پشتبارنامهنویسیهاست.رانندگانبابت
حمل کاال ،هزینه مضاعفی را از صاحب کاال طلب می
کنندکهالبتهشکلرسمیهمنداردواگرفعالاقتصادی
آنراقبولنکند،حملکاالیویبهتاخیرمیافتدیاحتی
انجام نمی شود .این عدد در بارنامه نیز ثبت نمیشود
و همین موضوع موجب شده تا نهاد مالیاتی ،آن را در
زمره هزینهکرد کارخانجات و واحدهای تولیدی لحاظ

نکند .نکته دیگر ،موضوع توزیع و تقسیم کاالست .بندر
امام تا استان ما 1720 ،کیلومتر فاصله دارد و همین
امر ،استهالک زیادی را برای خودروها موجب می شود
و مصرف باالی سوخت را در پی دارد؛ لذا محل تقسیم و
تخصیصنهادههابایدبراساسمسافتهراستانتابندر
مربوطهتعریفشود.اگرمسیرانتقالنهادههایدامیاز
بندرامامبهبندرامیرآبادتغییرکند،طی 9ماهحدود17
میلیونلیترگازوئیلصرفهجوییخواهدشد.
▪معطلماندن11میلیاردتومانسرمایه
تولیدکنندگانخوراکدامدربندرامام

فریدون کافی ،مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک
دام و طیور خــراســان رضــوی نیز در همین خصوص
گفت :خراسان رضوی  85کارخانه خوراک دام فعال
دارد که ظرفیت تولید آنهــا  3.5میلیون تن است.
هماکنون روزانه 4000تن خوراک دام در کارخانجات
استان تولید میشود که  1200تن آن خوراک طیور
است .حدودا  60تا  70درصد نهادهها از بندر امام به

کارخانجاتاستانمامنتقلمیشود.
▪خروجیپیگیریهایشورایگفتوگوبربهبود
معیشتجامعهاثرمیگذارد

بابک دین پرست ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منطقه ای وزارت کشور که مهمان این جلسه
بود،باصحهگذاشتنبربعضیمشکالتونابسامانی
ها در بحث حمل نهادههای دامــی به استانها از
بنادر کشور و هزینه هایی که به واسطه طوالنی
بــودن مسافت ،دوچندان می شوند ،گفت :باید از
اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی در همگرایی
حداکثریجهتثمریابیتالشهایاینساختارتقدیر
کرد ،باید توجه داشت خروجی شورای گفتوگوی
دولتوبخشخصوصیبرسفرهمردماثرمیگذارد.
▪اهمیتدیپلماسیفعالدرتعامالتاقتصادیبا
کشورهایهمسایه

محمدصادق معتمدیان ،استاندار خراسان رضوی

نیز در این جلسه ،یکی از ظرفیتهای مهم این استان
را در بخش اقتصادی ،مرزهای آن با کشورهای
همسایه برشمرد و عنوان کرد :این خطه در سالهای
اخیر با مشکالت جدی در بحث تبادالت مرزی مواجه
بــوده اســت .بــرای نمونه ،مــرز سرخس که دروازه
اصلی کشور ما به آسیای میانه بهشمار میآید ،به
رغم زیرساختهای فراوانی که در آن فراهم آمده،
متاسفانه به دلیل پارهای مسائل سیاسی ،از سوی
طرف مقابل با محدودیت مواجه شده است ،چنان
که در حال حاضر تنها از 20درصد کل ظرفیت این
منطقه مرزی استفاده می شود .همچنین 60درصد
مبادالت کشور با افغانستان از مرز دوغارون انجام
میگیرد البته خوشبختانه با وجود تحوالت اخیر در
افغانستان ،خللی در فعالیت مرزی ما ایجاد نشد.
با وجــود ایــن ،در حال حاضر شرایط در این کشور
همسایه ثباتی نــدارد و اگر تاخیری هم در خروج
ناوگان تجاری از مرز دوغارون رخ می دهد ،متاثر از
همین مسئله در آن سوی مرز است.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:
برایتحولاقتصادیبه«حرف»بسندهنشود،نیازمندعملگراییهستیم
رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایرانگفت:دولتهاباصداییرسا،ازضرورت
تغییر و تحول اقتصادی سخن میگویند اما در عمل ،این مهم را در اولویت اقدامات خود قرار
نمیدهند.حضورهردولتجدیدی،باخودموجیازامیدوانتظاربرایتغییروتحولبههمراه
میآورد اما تغییر نباید فقط بر زبان جاری شود و رویکردها و عملکردها نیز باید گواهی آن را
بکنند«.غالمحسینشافعی»،اینساختارتعاملیرافرصتیمغتنمبرایبهرهگیریازظرفیت
مشورتی بخش واقعی اقتصاد و پیوند میان دولت و بخش خصوصی برشمرد و افزود :یکی از
مزایای راهاندازی شوراهای گفتوگو ،شکلگیری نظام بهرهوری در استانهای کشور بود و
زمینهایهمبرایتعاملبهتروبیشتردوحوزهفراهمآمد.خوشبختانهشورایگفتگویخراسان
رضوی،هموارهدرارزیابیهایوزارتکشور،رتبهمطلوبیکسبنمودهاست.رئیسپارلمان
بخشخصوصیایرانمتذکرشد:یکیازاتفاقاتمهماخیر،تحوالتیبودکهدرهمسایگیماو
درکشورافغانستانرخدادواستانخراسانرضوینیزدرراساثرپذیریازآنقراردارد.ازاین
منظربایدباهوشیاریکامل،تحوالتمذکوررصدوبرایتعامالتوموضوعاتاقتصادیفعلی
و آتی ،برنامه ریزی شود .در همین راستا اتاق بازرگانی کمیته ویژهای را در موضوع تعامالت
اقتصادیباافغانستانتشکیلدادهکهمحوراستقرارآننیزدرخراسانرضویقراردادهشده
است و دو استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز در این کمیته مشارکت خواهند
داشت .عضویت ایران در اجالس شانگهای ،اتفاق فرخنده ای است که برکات زیادی برای
اقتصاد کشورمان به ارمغان می آورد و امیدواریم در آتیه با هماهنگی و ظرفیت سازی الزم،
بخشهایتولیدیواقتصادیمابتوانندازرهآوردظرفیتایجادشده،بیشترینبهرهراببرند.

