حمايت پارلمان
کانادا از ترودو

بخش ديپلماتيک :طرح پيشنهادي حزب اپوزيسيون کانادا در پارلمان اين
کشور در حمايت از صنايع فوالد و آلومينيوم اين کشور و همچنين محکوميت
حمالت لفظي اخير آمريکاييها عليه نخستوزير کانادا تصويب شد.
به دنبال تنشهاي اخير در روابط آمريکا و کانادا پس از برگزاري نشست
گروه  ۷به ميزباني کاناداييها ،مجلس عوام کانادا به اظهارنظرهاي تند
دونالد ترامپ و مشاورانش عليه «جاستين ترودو» نخستوزير کانادا واکنش
نشان داد.به گزارش رويترز ،در طرح پيشنهادي که اين مجلس تصويب
کرده ،قانونگذاران به اتفاق آرا« ،حمالت شخصي» رئيسجمهور آمريکا و
مشاورانش به ترودو را محکوم کردند.قانونگذاران کانادايي همچنين حمايت

ديپلماتيك

خود را از مواضع دولت اين کشور در حمايت از صنايع فوالد و آلومينيوم
کانادا در برابر تعرفههاي اعمالي آمريکا اعالم کردند.
پيشتر و به دنبال نشست گروه  ۷بود که ترامپ ضمن تاييد نکردن بيانيه
پاياني اين گروه که توسط نخستوزير کانادا قرائت شد ،ترودو را «رهبري
ضعيف» خواند.به دنبال همين نشست بود که مشاور رئيسجمهور آمريکا
در اظهارنظري تند عليه مواضع ترودو درباره تعرفههاي اعمالي آمريکا گفته
بود که يک جاي خاصي براي نخستوزير کانادا «در جهنم» وجود دارد.
«دونالد توسک» رئيس شوراي اروپا در حمايت از نخستوزير کانادا گفته
بود که «يک جاي خاصي در بهشت» براي ترودو وجود دارد.

نگاه ديپلماتيك »

ابتکار عمل در دست نيروهاي يمني

»

»
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چرا انقالب اسالمي همواره زنده است ؟

رمز ماندگاري انقالب از ديدگاه امام خميني
سعيد سبحاني
عجز و ناتواني تئوريسينهاي غربي در توصيف و
تحليل شخصيت امام خميني (ره) و انقالب اسالمي
ايران ،موضوعي است که نمي توان به سادگي از کنارآن
گذشت .تاکنون نظريه پردازان حوزه انقالب هاي جهان،
درخصوص منحصر به فرد بودن انقالب اسالمي ايران نکات
زيادي مطرح کرده اند .برجسته سازي نقش معنويت در
انقالب اسالمي ايران ،آن هم از سوي فيلسوفي پست
مدرن مانند ميشل فوکو يا تاکيد بر عدم همخواني مطلق
انقالب اسالمي ايران با تئوري هاي رايج غربي (در حوزه
انقالبهاي جهان ) از سوي تدا اسکاچپل موضوعاتي است
که بارها درخصوص آن بحث و گفتگو شده است.
استناد حضرت امام خميني(ره) به اصل نفي سبيل
حضرت امام خميني (ره) با استناد به اصل نفي سبيل
و اتخاذ سياست "نه شرقي ،نه غربي "روح استقالل را
در کالبد انقالب اسالمي ايران دميد  .اصل نفي سبيل
يکي از پوياترين اصول اسالمي محسوب مي شود.
بر اساس آيه شريفه " و لن يجعل اهلل للکافرين علي
المومنين سبيال" اساسا خداوند متعال راهي را براي
سلطه کفار بر مسلمين قرار نداده است .در شرايطي
که خداوند راهي را در اين خصوص قرار نداده است،
تمايل مسلمين به سلطه پذيري کفار بر آنها يکي از
اصلي ترين رموز درماندگي و استيصال آنها در طول
تاريخ محسوب ميشود .حضرت امام خميني (ره) به
عنوان رهبر و مصلح مسلمان اين نقطه آسيب را در
ملتهاي اسالمي درک کرد و نداي استقالل طلبي
خود را بر مبناي اصول الهي و اصل مترقي نفي سبيل
استوار ساخت .در دوراني که جهان در سيطره دو بلوک
شرق و غرب قرار داشت ،نظام بين الملل شاهد ظهور
انقالبي بود که نه تنها به هيچ يک از دو قطب قدرت
جهان وابسته نبود ،بلکه سلطه آنها را نيز نفي مي کرد
و در تقابل با آنها قرار داشت .بيدليل نبود که اياالت
متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروي هر دو در دوران
جنگ تحميلي و سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي
تالش خود را براي سرنگوني نظام جمهوري اسالمي به
کار گرفتند.با اين حال ملت انقالبي ايران با اتکا بر اصل
نفي سبيل و اتکا به خود توانست معادله اي ناممکن را
ممکن ساخته و پس از هشت سال به دشمنان بعثي و
حاميان غربي و شرقي آن اجازه ندهد ذره اي از خاک
ميهن پاکمان را به تصرف خود درآورند.
امام خميني(ه) و ماجراي فروپاشي شوروي
مروري بر ماجراي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي
سياست خارجي هر کشوري عبرت آموز خواهد بود .
موضوعي که توسط حضرت امام خميني (ره) پيش بيني
شده بود .تغييرازجمهوري شورايي به اتحاديه کشورهاي
مشترک المنافع که ازآن تحت عنوان فروپاشي اتحاد
جماهيرشوروي تعبير مي شود ،دقيقا از زماني کليد
خورد که خروشچف و ديگر سياستمداران شوروي سابق
به فکر همزيستي مسالمت آميز با غرب افتادند .همگان
متفق القول هستند که از مهمترين علل سلب حاکميت
حزب کمونيست براتحاد جماهيرشوروي ميتوان به از
بين رفتن گارد بسته کرملين در برابر آمريکا افزايش
حس ملي گرايانه در جمهوري هاي مختلف مخصوصا
روسيه به رهبري بوريس يلتسين و ....اشاره کرد .به
عبارت بهتر ،ما شاهد وقوع دو رويکرد موازي در داخل
شوروي سابق و سپس فروپاشي آن بوده ايم .در ابتدا
تالش کمونيستها براي همزيستي مسالمت آميز با

(ره)

»

امپرياليسم جهاني پايه هاي قدرت را در شوروي سست
کرد و به صورت همزمان ،اين سستي مولد افزايش پوکي
دروني و داخلي شوروي و رشد گروه هاي ملي گرا در
محدوده جغرافيايي پهناور آن بود .ديري نپاييد که رسما
در سال  1991فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اعالم
شد و کمونيسم به موزه تاريخ پيوست.
کمونيستها در حالي در روياي همزيستي مسالمت آميز
با کبوترها و بازهاي آمريکايي بودند که در آن سوي
آتالنتيک ،واشنگتن و ناتو قبر کمونيستها را حفر کرده
و منتظر جسدي بودند که در داخل اين قبر قرار دهند.

»

رمز ماندگاري انقالب از ديدگاه امام
در ديدگاه پوياي بنيانگذار کبير انقالب اسالمي ايران،
رمز ماندگاري انقالب اسالمي يکي " دشمن شناسي" و
ديگر " استقالل" و " عمل به احکام الهي و قرآن " بوده
است .زماني که دشمن شناسي و استقالل يک ملت در
وهله اول با يکديگر ترکيب شده و سپس اين ترکيب در
ذيل کامل ترين مکتب الهي تعريف شود،در آن صورت ما
با ملتي قوي و آسيب ناپذير و نظامي پويا مواجه خواهيم
بود .افتخار ملت انقالبي ايران ،حرکت در سايه اسالم و
تعاليم الهي و توجه ويژه نسبت به مفاهيمي واال مانند
(ره)

عجز و ناتواني تئوريسي نهاي غ ربي در توصيف و تحليل شخصيت امام خميني(ره)
و انقالب اسالمي اي ران ،موضوعي است که نمي توان به سادگي از کنارآن گذشت .تاکنون
نظريه پردازان حوزه انقالب هاي جهان ،درخصوص منحصر به فرد بودن انقالب اسالمي
ايران نکات زيادي مطرح کرده اند

سياستمداران شوروي سابق گرفتار اين تله خطرناک
شدند .آنها بدون توجه به واقعيتي که پيرامونشان قرار
داشت ،به سوي تصويري مجازي و خيالي "همزيستي
با غرب" گام برداشتند و خود را از درون و بيرون تهي
ساختند .اين تهي سازي روندي بود که متعاقبا از سوي
دونالد ريگان و بوش پدر نيز به صورتي هدفمند هدايت
شد و در نهايت منجر به فروپاشي شوروي گرديد.بنابراين
گام نخست و اصلي سقوط کمونيسم را رهبران اين حزب
در شوروي سابق برداشتند.

"اسالم سياسي" "،واليتمداري" و "غيرت ديني" است.
اين مفاهيم در ذهن هر چهار نسل انقالب اسالمي نضج
يافته و طرح هاي دشمنان قسم خورده اين مرز و بوم
را ناکام گذاشته است.
در اين ميان ،مولفه دشمن شناسي اهميتي ويژه دارد.
زماني که دشمن شناسي از قاموس گفتمان انقالب حذف
شود و " اعتماد به غرب " جايگزين "بي اعتنايي مطلق به
غرب " شود ،ما دچار بدترين خطاي راهبردي ،اعتقادي
و محاسباتي ممکن شده ايم .نبايد اين حقيقت را فراموش

کنيم که هم اکنون غرب نسبت به کليت ،ماهيت و زيربناي
اعتقادي و سياسي نظام ما رويکردي منفي و تقابلي داشته
و نيت و هدفگذاري واقعي آن نابودي اين نظام اسالمي
و مردمي است .اين هدفگذاري نه تنها در طول چهار
دهه اخير تغيير نيافته است ،بلکه در دوران هر يک از
روساي جمهوري دموکرات و جمهوريخواه در آمريکا به
نحوي تکميل شده است .دموکراتها با استفاده از ابزارهاي
فرهنگي و جمهوريخواهان با استفاده از راهکارهاي
سخت افزاري در صدد تقابل با انقالب اسالمي ايران بر
آمده و براي آن بودجه تصويب کرده اند.
در نهايت اينکه بر اساس آموزه ها و اصول فکري حضرت
امام خميني (ره)  ،نگاه ما در حوزه سياست خارجي
جمهوري اسالمي ايران ،بايد نگاهي بر گرفته از همان
اصل مترقي "نفي سبيل " باشد .در اينجا ما با نگاهي
فقهي ،راهبردي و مبنايي مواجه هستيم که مطابق آن
اساسا اجازه وادادگي در مقابل دشمن را نداريم .تاکيد
حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقالب نسبت
به اصل "دشمن شناسي" در همين راستا قابل ارزيابي
است .راز ماندگاري انقالب اسالمي ايران مباني محکم
سياست خارجي کشورمان است که آن نيز در راستاي
نگاه آرماني انقالب به سوي تکامل و رشد تعريف ميشود.
در چنين مجالي اگر خداي ناکرده "دشمن شناسي" و
" رصد هوشمندانه تحرکات دشمن" تحت تاثير نگاه
خوشبينانه و بازدارنده نسبت به آمريکا و ديگر دشمنان
قسم خورده اين مرز و بوم فراموش شود ،ما از آرمانها
و اصول انقالب عدول کرده ايم.

شوراي هماهنگي ع ربستان و امارات

همكاري اقتصادي يا جنگي

فرزاد فرهادي
( قسمت دوم)
بعيد نمي دانيم ،تشديد اختالفات با قطر
و تشديد محاصره خفقان آور عليه آن،
از مهم ترين اقدامات اين شورا باشد.
همچنين بعيد نيست ،يکي از اهداف
آن تشکيل بازويي نظامي ،سياسي و
اقتصادي در منطقه خليج فارس باشد تا
هر گونه تالش آمريکا براي تغيير نظام
ايران ،با تکيه بر اين محور صورت بگيرد،
تالش هايي که با تحريم بي سابقه آغاز
مي شود و آنچنان که دونالد ترامپ
رئيس جمهور آمريکا اعالم کرد ،بسيار
بيشتر و بزرگتر از تحريم هاي اعمال
شده عليه کره شمالي خواهد بود.
اعتراض عربستان به تالش هاي قطر
براي خريد سامانه موشکي اس ۴۰۰
روسيه و انتخاب فرانسه براي دادن
هشداري دو گانه به قطر در وهله نخست
و پس از آن هشدار دادن به روسيه از
طريق فرانسه ،درباره ادامه اين معامله
و تهديد به بمباران اين سامانه موشکي
در صورت تحويل آن (به قطر) احتماال
يکي از نشانه هاي اهداف کنوني و

»

آينده اين شوراي جديد و چه بسا با
حمايت آمريکا باشد.اين شورا ،پيش
از آنکه شوراي همکاري اقتصادي دو
جانبه باشد ،در واقع «شوراي جنگ»
است و هدف از آن ايجاد يک قدرت
منطقه اي جديد است .اما آيا به اين
اهداف دست پيدا خواهد کرد؟ آيا پس
از ناکام ماندن تحريم هاي تجاري و
سياسي عليه قطر ،جبهه نظامي عليه
اين کشور خواهد گشود؟ و چه زماني
اين اقدام صورت خواهد گرفت؟ آيا طرح
(عربستان) براي حفر کانال «سلوي» به
منظور قطع ارتباط زميني قطر با شبه
جزيره عربستان از جمله طرح هاي مورد
توافق در اين شورا است؟ پاسخ دادن
به اين سواالت را به ماه ها و چه بسا
به سال هاي آينده موکول مي کنيم.
آن چه مي توانيم بگوييم اين است که
تشکيل اين شورا ،اقدامي تنش آميز به
شمار مي رود که به شدت خطرناک و
براي بسياري طرف ها نگران کننده است.
اين شورا باعث نگراني ديگر کشورهاي
حوزه خليج فارس که به طور مستقيم يا
غير مستقيم در معرض تهديد قرار دارند

مي شود و چه بسا نقشه ائتالف ها را در
منطقه از اساس تغيير دهد».
اما نکته قابل توجه راه ندادن منامه در
اين شوراست و علت آن هم ضعف مالي
اين کشور کامال وابسته به عربستان
است .منامه به پول و کمک هاي
عربستان وابسته است و از اين رو
دنباله رو سعوديها و اماراتي هاست.
به نظر مي رسد که روابط ميان شيخ
محمد بن زايد وليعهد ابوظبي و محمد
بن سلمان وليعهد عربستان روز به روز
محکمتر مي شود اما همانطور که قبال
گفته شد شوراي همکاري خليج فارس
روز به روز به پايان خود بيشتر نزديک
ميشود.قطري ها به شدت از اين شورا
ناخرسند هستند و يکي از کاربران قطري
در شبکه هاي اجتماعي نوشت« :اين
شورا جز خانه مکر و خيانت و مبارزه
با آزادي و حقوق در منطقه نيست.
طي روزهاي آتي اهداف و زواياي اين
هماهنگي سياه ميان دو کشور مکار
آشکار خواهد شد».
اما جداي از تاثير مخرب اين شورا بر
سرنوشت شوراي همکاري خليج فارس،

به اعتقاد بسياري از تحليلگران هدف از
شکل گيري اين شورا ترس آلسعود و
آل نهيان از زمان شکل گيري انقالبهاي
بهار عربي است .آنها از مردم خود ،از
يمني ها ،از اخوان المسلمين ،مقاومت
فلسطين ،ايران و قطر در هراس هستند.به
اعتقاد ناظران امور اين شورا را مي توان
شورا همکاري کوچک پس از وخامت

اوضاع شوراي همکاري بزرگ يعني
شوراي همکاري خليج فارس دانست
با وجود برخي مشکالت که هرازگاهي
ميان عربستان و امارات به وجود مي آيد
اما اين دو در بسياري از موضوعات به
هم بسيار نزديک هستند و به عبارت
ديگر تحوالت پس از انقالب هاي عربي
مواضع طرفين در بسياري از پروندهها

رامين حسين آباديان
ارتش و کميته هاي مردمي يمن براي دفاع از مردم بي گنا ِه
خود مقابل تجاوز نظامي رژيم سعودي و متحدان منطقه اي و
فرامنطقهاي آن ،همواره استفاده و بهره مندي از قدرت موشکي به
عنوان يک قدرت بازدارنده دربرابر حمالت تجاوزکارانه را در دستور
کار داشته و دارند .به همين دليل است که طي بيش از سه سالي
که از جنگ يمن سپري مي شود همواره شاهد ظهور نسل جديدي
از موشک هاي ساخت داخل يمن بوده ايم.
طي دو سال گذشته نيروهاي يمني حمالت موشکي زيادي را به
مواضع سعوديها و مزدوران آنها به ويژه در شهرهاي مرزي ازجمله
عسير ،جيزان و نجران ترتيب داده اند .بسياري از اين حمالت به
وسيله موشک هاي بالستيک و پيشرفته اي همچون «برکان ،»۲
موشکي نيروهاي
«زلزال « ،»۲بدر  »۱و  ...انجام شده و پيام قدرت
ِ
يمني عليرغم تمامي محدوديتهاي موجود را به گوش مقامات
سعودي و همچنين مقامات امارات متحد عربي ،مخابره کرده است.
موشک هاي يمني ها در طول اين مدت حتي به «رياض» عربستان
و «ابوظبي» امارات هم رسيده است.
يگان موشکي ارتش و کميته هاي مردمي يمن در ادامه اين حمالت
موشکي مقتدرانه به مواضع سعوديها ،اخيرا دستاورد بزرگي را
خلق کرده که به ضرس قاطع مي توان گفت که اين دستاورد براي
اولين بار در جنگ بيش از سه ساله يمن براي نيروهاي مقاومت
اين کشور رقم مي خورد .نيروهاي يمني مواضع سعوديها در شهر
مرزي جيزان را هدف قرار دادند و در نتيجه اين حمله  ۴نظامي
رژيم سعودي به صورت مستقيم هدف قرار گرفته و به هالکت
رسيدند .در اين حمله شماري از نظاميان سعودي نيز زخمي شدند.
اين براي اولين بار است که  ۴افسر سعودي در نتيجه حمالت
موشکي ارتش و کميته هاي مردمي يمن ،به صورت مستقيم به
هالکت مي رسند .هرچند که پيشتر نيروهاي يمني در نبردهاي
خود در جبهه هاي مختلف خسارت هاي سنگيني را به متجاوزان
سعودي و مزدوران آنها تحميل کرده اند ،اما با اين حال ،کشته شدن
شماري از نظاميان سعودي به صورت مستقيم به دنبال حمالت
موشکي ارتش يمن ،مسبوق به سابقه نبوده است و براي اولين بار
است که حادث مي شود .لذا چنين رويدادي ،يک دستاورد بزرگ
براي يمني ها تلقي مي شود.
پس از اين دستاورد بزرگ بود که متحدان عربستان سعودي ازجمله
«صباح األحمد جابر الصباح» امير کويت و همچنين رئيس امارات
متحده عربي با ارسال پيام هايي به پادشاه سعودي کشته شدن
شماري از سعوديها در شهر جيزان عربستان را به وي تسليت
گفتند تا بدين ترتيب تمامي شائبه ها مبني بر تبليغات رسانه اي
ِ
مقاومت يمن درخصوص قدرت موشکي آن ،پايان يافته و همگان
به ضعف آشکار سعوديها در مقابله با توان موشکي نيروهاي يمن
پي ببرند .همين پيام هاي تسليت موجب شد تا دروغ بودن ادعاهاي
سعوديها مبني بر اينکه سامانه هاي دفاع موشکي رياض قادر به
رهگيري تمامي موشک هاي نيروهاي يمني هستند ،خيلي زود
آشکار شود .پيشتر مقامات سعودي براي ممانعت از خدشه وارد
شدن به چهره رياض به دليل ضعف در مقابله با حمالت موشکي
نيروهاي يمني ،با طرح اين ادعا که سامانه هاي دفاع موشکي
تمامي موشک هاي يمن را رهگيري کرده اند ،افکار عمومي را
فريب مي داده و منحرف مي کردند .البته اين سياست جديدي
نيست و پيشتر نيز مد نظر سعوديها بوده است.
بنابراين ،يکي از مهمترين دستاوردهاي نيروهاي يمني در حمله
موشکي خود به شهر جيزان که در نتيجه آن شماري از نظاميان
سستي سامانههاي
سعودي کشته شدند ،آشکار شدن واقعيت ضعف و
ِ
دفاع موشکي عربستان سعودي و شکست پذيري اين سامانهها است.
البته نبايد اين مسئله را فراموش کرد که سعوديها خود بيش از
هر َکس ديگري به عدم کارايي سامانه هاي دفاع موشکييشان در
برابر حمالت يمني ها واقف هستند؛ اما در هر صورت به منظور
فريب افکار عمومي و انحراف آن ،اين مسئله را به نوعي ديگر وارونه
جلوه داده و مي دهند.
در همين ارتباط ،بايد گفت که سعوديها با علم به ناکارآمدي
سامانه هاي دفاع موشکي خود است که از مدتها پيش در فکر
خريداري سامانه دفاع موشکي «گنبد آهنين» از رژيم صهيونيستي
هستند .در همين راستا روزنامه صهيونيستي «جروزالم پست»
مي نويسد« :دولت سعودي به خريد سامانه گنبد آهنين اسرائيل
براي مقابله با حمالت موشکي ارتش و کميته هاي مردمي يمن
اهتمام ميورزد» .اين درحالي است که يک تاجر سالح اروپايي
در عربستان گفته است« :رياض درحال بررسي خريد سالح هاي
اسرائيلي از جمله سامانه فعال (گنبد آهنين) است که با سيستمهاي
پيشرفته توسعه يافته است».
عالوه بر اين ،موفقيت آميز بودن حمله موشکي اخير نيروهاي
يمني به خاک عربستان و تلفات گسترده آن در صفوف نظاميان
متجاوز ،به نوعي جنبه بازدارندگي خواهد داشت؛ به گونه اي که
مقامات سعودي با اطالع يافتن از قدرت موشکي نيروهاي يمني
ديگر بي محابا به سلسله عمليات هاي تجاوزکارانه خود عليه مواضع
حساس و استراتژيک يمن ادامه نخواهند داد ،چراکه ميدانند با
پاسخ قاطعانه و کوبنده يگان موشکي ارتش و کميته هاي مردمي
يمن مواجه مي شوند و بار ديگر رسوايي بزرگي برايشان به ارمغان
خواهد آمد.
اکنون که نيروهاي يمني با کمک مردم اين کشور موفق شدند
دستاوردهاي ميداني زيادي را عليه سعوديها و متجاوزان محقق
سازند ،اين آمريکايي ها هستند که عالوه بر ارائه کمک هاي ميداني
و تسليحاتي به عربستان سعودي ،حمايت هاي رسانه اي و تبليغاتي
از متجاوزان را نيز کليد زده اند.
هدف اصلي اياالت متحده آمريکا از هجمه هاي رسانه اي و تبليغاتي
اخير،منحرفساختنافکارعموميازشکستهايياستکهسعوديها
و متجاوزان به ويژه طي هفته هاي اخير در نبرد با نيروهاي يمني
متحمل شده اند .آمريکايي ها در همين راستا هجمههاي خود را
به سمت جمهوري اسالمي ايران متمرکز ساخته اند .در همين
ارتباط ،جيمز ماتيس وزير دفاع آمريکا چندي پيش بار ديگر ايران
را به تسليح حوثيهاي يمن متهم کرد و گفت موشکي که در تاريخ
 ۲آوريل به سمت نفتکش عربستان سعودي شليک شد ،از جانب
ايران در اختيار حوثيها قرار گرفته بود.
ماتيس در اين باره مدعي شد :تهديد عليه کشتيراني در درياي سرخ
کامال در شليک موشکي که از سوي ايران براي حوثيها تامين شد،
مشخص بود .بنابراين ،چنانچه اين مسئله را تحت کنترل نگيريم،
پيامدهاي مهمي خواهد داشت.اين ادعاي مضحک در حالي توسط
آمريکا مطرح مي شود که چندي پيش سازمان ملل متحد صراحتا
اعالم کرد هيچ سند و مدرکي دال بر اينکه موشک هاي شليک
شده به مواضع سعودي ،ايراني است ،وجود ندارد.
آمريکايي ها در حالي از نقش ايران در حمالت موشکي نيروهاي
يمني به مواضع سعودي سخن مي گويند که خود نيز براي
اثبات اين ادعاي خود هيچ مدرک و سندي به افکار عمومي ارائه
نکردهاند و تمامي ادعاهايشان را بر پايه فرضيه و حدس و گمان
استوار ساختهاند و اين همان چيزي است که دروغ بودن تمامي
ادعاهايشان را براي افکار عمومي آشکار ساخته است.
در هر صورت ،آنچه که کامال واضح و آشکار به نظر مي رسد اين
است که در نتيجه موفقيت هاي موشکي اخير نيروهاي يمني در
مقابل تجاوزکاران سعودي ،معادالت ميداني در جنگ بيش از سه
ساله يمن دستخوش تغيير شده و به نفع نيروهاي مقاومت در
اين کشور تغيير کرده است.اکنون ديگر اين نيروهاي ارتش يمن
هستند که حداقل در عرصه موشکي ابتکار عمل را به دست گرفته
و پشتوانه قدرت موشکي خود به عنوان تهديدي عليه متجاوزان
و جنايتکاران بهره برداري مي کنند.

از جمله تحرکات ضد انقالبهاي عربي
را به هم نزديک کرد.
قدر مسلم آن است که اين شورا بيش از
آنکه در راستاي همگرايي ميان کشورهاي
منطقه باشد در راستاي تنش و بيثباتي
بيشتر در منطقه خليج فارس و خاورميانه
است و به عبارتي بوي باروت و جنگ
از آن به مشام مي رسد.

