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Abstract 
Nowadays, the liberty and humanity movements at the world of Islam have 

been promoted as an accountable power in the regional and international 

environment. 

The Islamic revolution based on its revolutionary ideal and its ontological 

nature and the Islamic Republic of Iran based on the constitution considers it 

necessary and decisive to support and mobilize the resources and facilities of the 

Islamic resistance against the aggression of the arrogant American system and the 

Zionist regime. Therefore, the role and position of the Islamic revolution based on a 

rational and intelligent method is effective in the functioning of the movements and 

is worthy of research. The purpose of this research is to analyze the role and position 

of the Islamic Revolution in the resistance of Ansarullah and to analyze its defensive 

performance in Yemen. The problem of the research is to analyze the role and 

position of the Islamic Revolution and the Islamic Republic of Iran in Yemen and 

explain its results in improving the defense performance of Ansarullah in Yemen. 

The research method is a combined (qualitative and quantitative) one. First 

qualitatively the components have been extracted and then, in the quantitative part, 

by applying the fuzzy Delphi method and referring to 15 experts, the impact of each 

component has been measured. After a survey of experts, the effective dimensions 

and components in Yemen's defense performance were identified. The results of the 

research showed that the political-security dimension, the military-defense 

dimension; Logistics and mobilization of facilities and regional support dimension 

and 31 components have been effected in promotion of Yemen’s Hoothys defense 

performance. Also, the factors for promoting the performance of Ansarullah have 

been suggested. The results of this research can be considered and used applicably in 

powering the Yemen’s Ansarullah. 
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چکیده
محاسبه در فضای بخش در گهان اسالم، به یک نیتوی قابلهای رهاییهای متدمی و نهضتامتوزه گ(بش 

 گمهوری و اود انقالبی و ماهیت هستی ش(ااتی آرمان بت مبت(ی اسالمی اند. انقالبالملل ارتقا یافتهای و بینقهم(ط

نظام  تجاوزات با تقابل در اسالمی مقاومت امکانات و م(ابع بسی، و پشتیبانی اساسی، قانون اساس بت ایتان اسالمی

ب(ابتاین نقش و گایگاه انقالب اسالمی مبت(ی  داند؛می ک((دهعیینت و ضتوری را صهیونیستی رژیم و آمتیکا استکباری

ها مسثت بوده و دراور تحقین و پژوهش است. هدف از پژوهش بت روش عُقالیی و هوشم(دانه در عملکتد نهضت

مسئله باشد. آن در یمن می دفاعی عملکتد تحلیل و مقاومت انصاراهلل در انقالب اسالمی حاضت، تحلیل نقش و گایگاه

پژوهش، تحلیل نقش و گایگاه انقالب اسالمی و گمهوری اسالمی ایتان در یمن و تبیین نتای، آن در ارتقا عملکتد 

از  هامسلفه باشد. ابتدا به صورت کیفیدفاعی انصاراهلل یمن است. روش پژوهش به صورت تلفیقی )کیفی و کمی  می

نفت از  20کارگیتی روش دلفی فازی و با متاگعه به ی، با بهو در بخش کم شده استختا مصاحبه و ادبیات پژوهش 

های مسثت نظت، ابعاد و مسلفهابتگان، تیثیت هت مسلفه مورد س(جش قتار گتفته است. پا از نظتس(جی از افتاد صاحب

لجستیک و  دفاعی؛ -ام(یتی؛ نظامی  –بعد سیاسی  9در عملکتد دفاعی یمن ش(اسایی گتدید. نتای، تحقین نشان داد که 

ها در یمن تیثیت داشته است. مسلفه در ارتقا عملکتد دفاعی حوثی 22و  ایبسی، امکانات؛ حمایت و پشتیبانی م(طقه

تواند به صورت شده در این پژوهش میعوامل پیش(هادی بتای ارتقا عملکتد انصاراهلل نیز ارائه شده است. نتای، ارائه

گیتی قتار گیتد.یمن مورد توگه و بهتهکاربتدی در توانم(دسازی انصاراهلل 

گفتمان انقالب اسالمی، مقاومت، ایتان، انصاراهلل، یمن، عملکتد دفاعی. ها:کلید واژه

الملل، دانشگاه گامع امام نیمحور مقاومت، دانشکده مطالعات ب یتکیگتوه ژئوپل  ،یانقالب اسالم خیتار اریدانش -2
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 مقدمه

گ ار انقالب اسالمی، پا از گفتمان انقالب اسالمی، مواد و مبانی اندیشه سیاسی ب(یان 

های اسالمی م(تشت شد؛ این ستزمین موفقیت و استقتار نظام گمهوری اسالمی در بسیاری از

گفتمان در کشورهای با رویکتد انقالبی و م هب شیعی مورد استقبال بیشتتی قتار گتفت و 

نهضت و بیداری اسالمی یمن به ع(وان گ(بشِ مقاومت ها گتدید. موگب تحتیک و تهیی، گ(بش

میالدی شدت و قوت  3222اسالمی با پیتوزی انقالب اسالمی فعال و پا از بیداری اسالمی سال 

گتفت. متدم یمن به رهبتی شهید سید حسین الحوثی از پیشگامان پیوستن به گبهه مقاومت 

شوند. آنان از ابتدای پیتوزی انقالب اسالمی با الگوپ یتی از آن، راه مقاومت اسالمی محسوب می

مستضعفان و مظلومان را انتخاب کتدند. ازآنجاکه رسالت انقالب اسالمی حمایت و پشتیبانی از 

های اسالمی عالم است، این انقالب به یاری ملت یمن شتافت. حمایت انقالب اسالمی از نهضت

 از یکی انقالب اسالمی رو،ش(اسی انقالب اسالمی دارد. ازاینپیوند وثیقی با ماهیت هستی

هت حمایت از گ در رسانی و بسی، امکاناتپشتیبانی، ادمات نهادها در حوزه تیثیتگ ارتتین

باشد. ایتان اسالمی می هایهای اسالمی به م(ظور ارتقا گایگاه، نقش و عملکتد گ(بشنهضت

نهضتی با  نیتوی یک ع(وان به اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس نیتوی امتوزه با نقش محوری

 حوزه در اساسی قانون 209بت اساس اصل  را ایمشخص و ویژه میموریت المللی،رویکتد بین

 کشورهای گبهه و بخشرهایی هایگ(بش از حمایت ک(د که همانمی دنبال هاحمایت از نهضت

الملل با هدف ارتقا گایگاه مقاومت و تقویت عملکتد دفاعی گهان اسالم و عتصه بین در مقاومت

 باشد.ها میها و ارتقا امور گ(بشنهضت

شوند که در تحوالت ومت محسوب میهای مهم مقاها )انصاراهلل  از گتوهگتیان حوثی

نشانده های دستتتین محتومیت و مبارزات به م(ظور احقاق حن علیه حکومتسیاسی یمن، بیش

های یمن، در قتن سوم هجتی در گستته گغتافیای سیاسی گهان اسالم در یمن داشته است. زیدی

ی به فعالیت اود ادامه داده پدیدار شدند. این گتوه بدون حمایت و داالت بیگانگان و دول اارگ

و تاک(ون استمتار دارد. با پیتوزی انقالب اسالمی، انگیزه و پویایی سیاسی در شیعیان گهان ایجاد 

حسین »های فته(گی و سیاسی اود افزودند. بدین تتتیب، شد و شیعیان یمن نیز بت گستته فعالیت

ت استکبارستیزی را پیگیتی نمود. پا ، مبارزا«شباب المسمن»با تیسیا گ(بش « بدرالدین الحوثی
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رهبتی گ(بش مقاومت را به دست گتفت. مقارن « عبدالملک الحوثی»از شهادت حسین بدرالدین، 

 3223و  3228، 3226، 3227، 3220های در سال 3229با این بتهه، عالوه بت درگیتی سال 

تبستان در آن نیز داالت ها و دولت یمن در گتفت که آمتیکا و عهایی بین حوثیمیالدی، گ( 

میالدی به یمن و  3220عیار و تجاوز مستقیم عتبستان در سال کتده و در نهایت به گ(  تمام

انصاراهلل انجامید. در این راستا مقاومت اسالمی یمن به رهبتی سید عبدالملک، مقاومت فعال و 

ات سعودی از اود نشان داده توانم(دی باالیی در بسی، متدم و مقاومت در بتابت استکبار و تجاوز

است. بدین لحاظ هدف پژوهش حاضت، تحلیل نقش و گایگاه انقالب اسالمی و گمهوری اسالمی 

های انقالب اسالمی که بت توانم(دسازی مقاومت ایتان در یمن است. به این م(ظور ابعاد و مسلفه

شده است. اهمیت و ویژگی اسالمی و عملکتد دفاعی انصاراهلل یمن مسثت بوده ش(اسایی و تحلیل 

ها با دشواری روبتو بوده و های معمول در تبیین مسلفهممتاز این مقاله در شتایطی است که پژوهش

ش(اات گامعی از آن وگود ندارد. این پژوهش به علت استفاده از تجتبه متخصصان و بتاورداری 

انم(دسازی انصاراهلل یمن تیکید دانش ضم(ی در ارتباب با موضوع ا که در این نوشتار بت عوامل تو

 گایگاه و نقش هدف پژوهش ش(اسایی و تبیینشده ا دارای نوآوری بوده و کاربتدی است. 

اصلی  سسالیمن است.  دفاعی آن بت عملکتد تیثیت و انصاراهلل مقاومت در اسالمی انقالب گفتمان

مایت عی(ی گمهوری گفتمان انقالب اسالمی و ح مسثتهای و شااص مسلفهپژوهش این است؛ 

ونه قابل تبیین و تحلیل گآن بت عملکتد دفاعی یمن چ تیثیتو  اندکدماسالمی ایتان از انصاراهلل 

 است؟

 پیشینه پژوهش
های مختلفی در اصوص انصاراهلل درباره پیشی(ه پژوهش گفت(ی است که مقاالت و کتاب

ها به اور ااص و کدام از آنهیچ شده،بت اساس گستجوی انجام یمن به نگارش در آمده است؛ اما

و به همین دلیل مبت(ی بت دانش تجتبی متخصصان نیست.  مشخص به موضوع مورد بترسی نپتدااته

مالزم شهید حسین »اندیشه سیاسی انصاراهلل در پتتو »بتای نمونه، مختار شیخ حسی(ی در مقاله 

اهلل در م(ظومه فکتی شهید سید حسین  های اندیشه سیاسی انصارتتین مسلفهبه احصاء مهم« الحوثی

های سیاسی پتدااته و نتای، تحقین، حوثی پتدااته است. این مقاله ت(ها به ش(اسایی بتای از مسلفه
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 . سید 362-336: 2239ر.ک: شیخ حسی(ی، )داند تیثیت اندیشه سیاسی انصاراهلل در یمن را مسثت می

به بترسی رویکتد و مواضع سیاسی « ن یمنحوثیا»محمد اباابایی فت در فصل چهارم کتاب 

ها در های حسین حوثی پتدااته که در این بترسی، بتای از مسلفهانصاراهلل در اندیشه و سخ(تانی

در عتصه سیاسی مورد اشاره قتار گتفته است  قالب، محورها، مواضع و رویکتدهای انصاراهلل

 یبازتاب انقالب اسالم یلتحل»در مقاله . بهزاد قاسمی  392 -333: 2239 فت، ر.ک: اباابایی)

به تیثیت انقالب اسالمی در فعالیت گ(بش حوثی پتدااته است « پخش یهبت اساس نظت یمندر  یتانا

و از این گهت قابل است(اد است که ع(اصت مسثت در پخش انقالب اسالمی و مجموعه عوامل همگتا 

بیین شده است. در نتیجه بازتاب انقالب و ناهمگتا با پخش انقالب اسالمی در یمن بترسی و ت

گستتش گفتمان مقاومت در انصاراهلل یمن و توسعه آن تحلیل شده است )ر.ک:  ایتان در یمن،

 و ایتان اسالمی انقالب» . مقاله مجید عباسی و سعید گلچین با ع(وان 328 -236: 2238قاسمی، 

 تیثیتات و ایتان در اسالمی انقالب قوعوبه « بیداری تا یابیهویت از :یمن در تشیع ژئوپلیتیک

دهد که انقالب نتای، این مقاله نشان میپتدااته است.  داشته اسالمی کشورهای بت که شگتفی

 گستتش همچ(ین و سیاسی بی(ش و فکتی سطح ارتقای و رشد اودآگاهی، و یابیهویت سبب

 احزاب و هاگ(بش لبقا در اگتماعی و سیاسی حقوق به یابیدست هدف با شیعیان فعالیت

 . در مجموع، نتای، بترسی ادبیات 62: 2239گلچین،  ر.ک: عباسی و) است شده یمن در شیعی

دهد که فتای(د سیاسی انصاراهلل روند تکاملی را ای کتده و به ع(وان یک گتیان پژوهش نشان می

شده بترسی انجاماساس  بتای شده است. سیاسی دارای گایگاه بتگسته و اثتگ اری ملی و م(طقه

های های پژوهش حاضت با تحقیقات پیشین متمایز بوده و مسلفهدر تحقیقات پیشین، نتای، و یافته

 .است کتده استختا  انصاراهلل توانم(دی و اسالمی مقاومت گایگاه ارتقا در گدید را

 های پژوهش مبانی نظری اداده
 تعاریف و مفاهیم

 و ایم(طقه ژئوپلیتیک ائتالف یک مقاومت محور یا گبهه محور مقاومت: ژئوپلیتیک

 انصاراهلل لب(ان، اهللحزب) غیتدولتی و  عتاق و سوریه ایتان،) دولتی بازیگتان مجموعه از متکب

 و ایدئولوژیک ملی، مشتتک م(افع دارای که است  اسالمی مقاومت هایگتوه و یمن
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قاق حقوق مستضعفان و مبارزه با مستبدان به دنبال اح هااین کشورها و گتوه. هست(د ش(اسیهستی

ی مسلمین و گمع تی(ام نیم(افع و تضم تیمین، یمصالح امت اسالم تیمینها، آن بوده و هدف

دام(ه گغتافیایی مقاومت و ژئوپلیتیک آن عالوه بت کشورهای ایتان، سوریه و است.  گوامع مسلمان

 باشد.هم می نیبحت و پاکستان، افغانستان های انقالبیگتوه شامل عتاق،

با  یگهان یمحور مقاومت، محور (کهیبا توگه به ا ماهیت شناسی مقاومت اسالمی: 

 نیمستضعفان شکل گتفته، ب(ابتا یمستضعفان عالم است و با وحدت هدف و همبستگ تیمحور

. این محور در حال حاضت از قدرت کتد یتلق یام(طقه یمحور ت(هاتوان محور مقاومت را ینم

مواضع و  یدارا این م(طقه،تحوالت  اک تدر گیتی در م(طقه غتب آسیا بتاوردار بوده و چشم

قدرت و  کاهش باتوانسته گایی که  ؛ تا 2: 2238 ،ی)اسداللهاست  تیثیتگ ارو  ک((دهتعییننقش 

 تیام( فیدر م(طقه، تضع کایآمت پیمانهم یقدرت کشورها فی، تضعکایآمت یانفوذ م(طقه

 تحوالت دنیا اثتگ ار باشد. عالوه بت آن،را بت  کایبت آمت یاقتصاد یها(هیهز لیحمو ت لیاستائ

را  غتب آسیا و به اصوص پیتامون ژئوپلیتیک محور مقاومت یام(طقه گتانیباز یاسیس معادالت

در م(طقه  و توانم(دی اود ظتفیت بتمحور،  نیها به ااز دولت یشدن بتا کیداده و با نزد تییتغ

 یهاقدرت توانسته است اود یاساس یهاو ارزش یبت مبان اتکابا است. مقاومت اسالمی،  افزوده

از  تیسیبه توان اود، حفظ استقالل و  اتکا ت،یموفق نیاواقعی پشتوانه  بکشاند.را به انفعال  بزرگ

 . 08: 2237، یاست )اکبت یو گهاد ییعاشورا یهاشهیاند

نیز  یاله . انبیاءمتعال است وندادا مورد تیکیدات در قتآن از دستور یداریو پا مقاومت

انقالب اسالمی  اند.بوده ب(دین پاآاود به  یشده و در انجام رسالت اله یستادگیبه صبت و ا میمور

گ ار انقالب اسالمی نیز آمده است، انقالب ادامه نهضت انبیاء است. آن گونه که در کالم ب(یان

 گتفته از الگوی مقاومت و ایستادگی سیدالشهدا است. امام امی(یاسالمی ادامه نهضت انبیاء و بت

« توانستیم پیتوز شویماگت قیام حضتت سیدالشهدا نبود، امتوز ما نمی»باره فتمودند ره  دراین)

 دنیرس یاست و بتا یدائم یمقاومت از نظت اسالم امت  .07: 2268، 26)صحیفه امام امی(ی، گلد 

رویکتد سیاسی دفاع به گلو و تقویت  .افتیامت کتد تا به آن دست صبت و استق دیبه هدف با

گانبه گبهه مقاومت با هدف توسعه و تعمین عمن استتاتژیک انقالب اسالمی صورت همه
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ای گمهوری اسالمی ایتان مبت(ی بت فعالیت پ یتد. بت این اساس، اهداف و اقدامات م(طقهمی

ویت گبهه مقاومت، مقابله با تتوریسم و ارتقا مستشاری تالش در گهت آزادسازی قدس، تق

  .29 -22: 2236توانم(دی نظامی و قدرت بازدارندگی انقالب اسالمی است )قادری، 

 مقاومت اسالمی و انصاراهلل یمن

و الگو  )ره  امی(یامام  گیتی از انقالب اسالمی ایتان و تفکت الهام حسین حوثی باشهید 

اسالمی در یمن را  هسته مقاومت گ ار انقالب اسالمی،تمانی ب(یانقتار دادن اندیشه سیاسی و گف

بت اساس آنچه در م(ابع و اس(اد وگود دارد، شهید حوثی در مبارزه با آمتیکا و رژیم  ب(یاد نهاد.

های امام امی(ی )ره ، به تتوی، این افکار در بین گوانان انقالبی در اساس اندیشه صهیونیستی نیز بت

های او نقش محوری داشته و ات. مکتب امام امی(ی )ره  همواره در مواضع و اندیشهپتدایمن می

امتوزه سید عبدالملک حوثی نیز در امتداد گتیان مقاومت یمن مبت(ی بت اندیشه امامین انقالب 

اسالمی عمل نموده و بت اساس ره(مودهای رهبتی انقالب اسالمی، آرمان گ(بش اسالمی را تبیین 

ک(د. واقعیت این است که متدم یمن، انقالب اسالمی را الگویی بتای نظام سازی، از بین و تبلیغ می

 قلمداد استکبارستیزی گهت در م(اسب نمونه اگتماعی، هاینابتابتی بتدن مشکالت و رفع

 امید و مقاومت انگیزه هاآن به و کتده تقویت هاآن در را پیتوزی به امید انقالب گفتمان ک((د.می

 .است داده پیتوزی به

. گتفت اود به تتیگدی شکل یمن شیعیان اسالمی بیداری نهضت ،2332 دهه آغاز با

 زیدی شیعیان رهبتان تتینبتگسته از او گتفت. عهده بت «حوثی حسین سید» را نهضت این رهبتی

 توسال فته(گی هایفعالیت پایه و «المومن شباب» مقطع این در. بود حوثی گ(بش مسسا و یمن

 در آمتیکا حضور با و 3222 سال از پا اما گتفت؛ شکل یمن شمال در حوثی حسین شهید

 علیه استکباری ضد حتکت از نمادی الصتاه، یوم. شد انقالبی و سیاسی فاز وارد انصاراهلل م(طقه،

: 2239 نژاد، موسوی) است یافته تجلی هاآن شعارهای در که است صهیونیستی رژیم و آمتیکا

399-392  

گیتی گ(بش انصاراهلل گفت(ی است که حضور آمتیکا در م(طقه و درباره پیشی(ه و علل شکل

های سیاسی، اگتماعی و اقتصادی دولت یمن، زمی(ه را بتای نهضت انصاراهلل فتاهم نمود. ضعف
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و با شعارهای بتائت از آل سعود، آمتیکا و  3222گ(بش اسالمی در یمن به صورت عل(ی از سال 

یونیستی شکل گتفت. رهبتی گ(بش مقاومت یمن و گتوه انصاراهلل در ک(ار ندای متگ رژیم صه

بت آمتیکا و متگ بت استائیل و بازگشت به اسالم، به تبیین این رویکتد در بین متدم و االب دی(ی 

پتداات. سید حسین توانست از تعداد اندک یاران اود، یک امت بسازد که از ویژگی آگاهی و 

  در تقابل با اقدامات سید حسین، دولت 82-89: 2239الدین، وردار بودند )شمابیداری بتا

سید حسین  ها تحمیل کتد.  بت آن3222تا  3229گ(  اونین و نابتابت )از سال  7متکزی نیز 

پا از مقاومت گانانه به شهادت رسید )موسوی نژاد،  3229الحوثی در همان گ(  اول در سال 

2239 :390-399.  

عهده گتفت. او  عبدالملک حوثی رهبتی گ(بش را بت شهادت سید حسین، بتادرش سیدبا 

ها تالش و مبارزه با دولت متکزی، حوزه نفوذ اود را از صعده به تمام یمن گستتش پا از سال

که با استقبال متدم یمن نیز مواگه شد. وی توانست مجدداً به بازسازی روحیه مجاهدان و ایجاد  داد

 7ها در بتابت ید پتدااته و متدم را از نو متحد سازد. درنهایت، با صبت و استقامت آنروحیه ام

گ(  تحمیلی دولت و قدرتم(د شدن مقاومت و سیستم دفاعی انصاراهلل و گستتش حوزه نفوذ آن 

قلیان )ها ناتوان گشت ها در نبتدها، دولت از ادامه مقابله با آندر م(اان مختلف یمن و پیتوزی آن

شد و با همتاهی انصاراهلل به تدری، وارد عتصه سیاست در این دوره  . 33 -38: 2239و قاسمی، 

 .داشت 3222انقالب سال  یدر پیتوزنقش اساسی  متدم،

ابتکارات رهبت گ(بش و  یمن شد گمهوررئیا ،یعبداهلل صالح، م(صور هاد با بتک(اری

در رأس قدرت بود. او  3229د. م(صور هادی تا سال داارتقاء  را انصاراهلل موقعیت سیاسیانصاراهلل، 

استعفای اود را اعالم کتد. بعد از ستنگونی علی عبداهلل صالح، تغییت قدرت به  3220در ژانویه 

های بانفوذ قبل از انقالب در صح(ه قدرت باقی مع(ای واقعی رخ نداد و درواقع همان شخصیت

متدم به  ت(هانهعبدربه م(صور هادی،  حاکمیتال ای سه س  292-293: 2239السماوی، )ماندند 

سابن نیز مشکالت  دولت، بت ناکارآمدی با؛ بلکه دست نیافت(دانقالبی اود  و مطالبات هاآرمان

اود  فکتی عمین و اصول این گ(بش اسالمی با تکیه بت مبانی اایت هایسال . درافزوده شد

 م(افع و شده تبدیل م(طقه سطح در قدرتم(د زیگتیبا و یمن داال در تیثیتگ ار گتیانی به توانست

نیز به ص(عا و بیشتت م(اان یمن و  ک(تتل درانصاراهلل  بکشاند. قدرت چالش به را بزرگ هایقدرت
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 هاسعودی و هایهتاس آمتیکای بت نگتانی وایتان،  یانقالب اسالم ی این گ(بش بامع(و دلیل پیوند

افزوده است.  تغییت موازنه قوا و تقویت محور مقاومت ،ندر یم یشیع گیتی دولتشکل نسبت به

ها و م اهب ، اایفههااین گ(بش در پایب(دی به دفاع از حقوق تمامی مستضعفان، توانست گتیان

یافته و دارای بتنامه و اک(ون دارای تشکیالتی سازمانیمن را با اود همتاه سازد. انصاراهلل هم

های  . وگود ویژگی287-288: 2239ک(د )المالکی، کت میمب(است که حول رهبتی واحد حت

مقاومت اسالمی در گ(بش انصاراهلل سبب توسعه و تقویت آن شده است. از سوی دیگت حمایت و 

بخش نیز بسیار اثتبخش بوده های اسالمی و آزادیپشتیانی گفتمانی انقالب اسالمی از نهضت

 ما. داشت اواهد میموریتى مورد این در سالمى،ا انقالب»است. به فتموده مقام معظم رهبتی 

 که گوییممى اما کتد؛ اواهیم داالت دیگتان امور در و ک(یممى لشکتکشى گایى به گوییمنمى

 یقی(اً  است، آمده پدید اسالمى انقالب با که کشورى اولین در مجتّب انقالبىِ م(ظمِ نظامىِ نیتوى

 مسسولیت، این کیفیت. نیست مسسولیت از االى گهان ستستا در اهللحزب مسلح هاىهسته قبال در

 نیتوهای کل ستاد رئیا«.  2: 2232 رهبتی، معظم مقام)بشود  روشن مقتضیات و ت(اسب به بایستى

 یمن متدمی ارتش به ما» اند کهمسلح در حمایت از محور مقاومت نیز اشاره و تیکید داشته

 مستشاری کمک یمن متدمی ارتش به پاسداران هسپا و... ک(یممی فکتی و مستشاری هایکمک

 کمکشان به کشورها این مستقت و رسمی هایدولت دراواست با ما هم سوریه و عتاق در .ک(دمی

 مسئول و بستیم قتارداد و کتدیم تجهیزاتی و تسلیحاتی و مستشاری هایکمک هاآن به و رفتیم

 کتد، کمک آن به نیز اسالمی گمهوری ارتش درمواردی البته که بود پاسداران سپاه هم هااین

 و مستشاری هایکمک یمن متدمی ارتش به ما. است تتمتفاوت کمی اوضاع یمن موضوع در ولی

 این تا ایستیممی یمن متدم ک(ار هم آات تا و است پاسداران سپاه کار، این مسئول و ک(یممی فکتی

  2: 2238 باقتی )افشتدی ،) «ک((د دور اود از را تجاوز

 وضعیت دفاعی و امنیتی انصاراهلل پیش از بیداری اسالمی

های ع مانی بت بخش شمالی یمن و سلطه تیسیا ارتش در یمن به زمان تسلال تتک

گتدد. در بخش شمالی یمن، پیش از ای(که ها بت بخش گ(وبی این ستزمین بازمیانگلیسی

تکزی ارتش را به وگود آوردند و پا از نشی(ی ک((د، هسته مهای ع مانی از این م(طقه عقبتتک
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های ع مانی، اتتیش این کار نشی(ی ارتش شش هزار نفت یم(ی را آموزش دادند. پا از تتکعقب

ای تسلیحات به اصوص تف(  به یمن فتوات. عتاق مالحظهرا دنبال کتد و آلمان نیز تعداد قابل

عد از گ(  گهانی دوم، ابن قتارداد نیز هیئتی گهت آموزش نظامی به این کشور اعزام کتد. ب

متحده آمتیکا، یمن امید داشت آمتیکا در تجهیز، آموزش و گستتش میالدی یمن و ایاالت 2300

ها ت(ها دو فتوند هواپیمای آموزشی در تسلیحات نظامی به این کشور کمک ک(د؛ اما آمتیکایی

شک(ی کشورهای ود. بعد از پیمانااتیار این کشور قتار دادند و هدف آن هم ک(تتل کشور یمن ب

میالدی  2307غتبی و به اصوص آمتیکا، یمن با شوروی روابال نزدیکی از ستگتفت و در سال 

ها تحویل بگیتد. های س(گین و سبک از روسیمن توانست در زمی(ه تسلیحات نظامی، سالح

کشور بود و موگب  تتین م(بع تیمین اسلحه و آموزش نظامی اینمیالدی، مهم 62شوروی تا دهه 

میالدی را پشت ست  2373توسعه و گستتش ارتش یمن گتدید؛ ولی در اوایل این دهه که انقالب 

 . در ص(عا پا از پیتوزی انقالب، دولت به 293: 2238گ اشته بود به غتب متمایل شد )عفتاوی، 

آن یک سازمان م(ظور دفاع از انقالب و نظام گمهوری اقدام به ستبازگیتی نمود و عالوه بت 

نظامی تیسیا شد که بعداً به صورت یک سازمان مستقل از ارتش درآمد. در عدن نیز در شبه

های مقاومت در چارچوب دفاع ملی و همکاری علیه انگلیا با تشکیل گتوه 2372گتیان انقالب 

: 2238اندازی گتدید )عفتاوی، نظامیان نیتوهای سیاسی، ارتش یمن گ(وبی تشکیل و راهشبه

206.  

توان گفت باش(د و میاک تیت افتاد ارتش یمن شمالی از قبایل میترکیب ارتش یمن: 

ای است. نظامیان یمن همواره عالقه و پایب(دی اود را نسبت به بافت و تتکیب ارتش یمن عشیته

قبیله اویش حفظ کتده و این امت مغایت نظت دولت متکزی است؛ زیتا احساسات قبیله و تعصبات 

ای از مواقع متوگه دولت های ارتش شده و در پارهای باع  درگیتی و ااتالف در میان ردهشیتهع

شود احساسات و عالین ملی و میه(ی تقویت و شده است؛ ب(ابتاین در ارتش یمن سعی می

همچ(ین در ارتش یمن   .Pollack, 2015: p4) ای فتاموش شودهای قبیلهگتایشات و وابستگی

به عقاید م هبی، دو گتوه مشخص زیدی و شافعی پدید آمده است. مقامات دولت تا  شمالی ب(ا

ای و م هبی ایجاد شود تا های قبیلهاند تا تتکیب متعادلی در میان گتوهحد امکان کوشش کتده

 اطتاتی نظیت شورش و کودتا از بین بتود.
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اور مستقیم با آمتیکا وارد بهمیالدی، یمن شمالی  2363بعد از گ(  متزی دو یمن در ماه مارس 

به اضافه  0و پ(، فتوند اف ا  29فتوند هواپیمای گ(گی اف ا  26م اکته شد. بعد از مدت کوتاهی 

سااته شده در ایتالیا همتاه با مقداری سالح سبک و س(گین نظامی  72فتوند تانک ام  72

ها در ص(عا هم به آمتیکایی آمتیکایی وارد یمن شمالی شد. مقت کارش(اسان نیتوی هوایی شوروی

داده شد و افستان شوروی را به ب(در حدیده م(تقل کتدند. عالوه بت این تعدادی از پتس(ل ارتش 

یمن شمالی به آمتیکا اعزام و سازمان ام(یت یمن شمالی به وسیله سازمان ااالعات متکزی 

دربار سعودی را که همواره آمتیکا )سیا  بازسازی شد. ستعت نزدیکی به آمتیکا به حدی بود که 

زده کتد و باع  شد که مقامات ریاض به آمتیکا سعی در تضعیف یمن شمالی داشت، وحشت

مت کت شوند که هتگونه کمک نظامی به یمن شمالی باید از اتین عتبستان صورت گیتد 

  .273: 2238)عفتاوی، 

فتمانده نیتوهای متکزی و ه.ش، به دنبال سفت ژنتال توماس فارگو،  2266 تیت 22در تاریخ 
های فارس به یمن، یک توافن نظامی مب(ی بت حن ورود کشتیناوگان پ(جم آمتیکا در الی،

آمتیکایی به ب(ادر یمن به ویژه ب(در عدن به امضا رسید. مطبوعات وابسته به گتوه مخالف یمن در 

نیتوهای آمتیکایی  های نظامی در ااک یمن را در ااتیارص(عا پایگاه»این اصوص نوشت(د: 
دیدارهای دوگانبه »دولت یمن اما به شدت این مطلب را تک یب و اعالم نمود: « گ اشته است.

سازی مین میان یمن و آمتیکا در گهت تقویت روابال و استفاده از تجتبیات آمتیکا در زمی(ه ا( ی
آمتیکایی در  ژنتال آنتونی زی(ی، فتمانده کل نیتوهای« گیتد.و آموزش نظامی انجام می

با توگه به موقعیت استتاتژیک یمن و اهمیت بتقتاری »ای اعالم کتد فارس ای مصاحبهالی،

های نظامی با یمن ام(یت در دریای ستخ و الی، عدن، واش(گتن درصدد تقویت روابال و همکاری
یم(ی ها وگوهای فارگو با مقامگفت» از سوی دیگت روزنامه الوحدوی، چا  ص(عا نوشت« است.

های نظامی و ام(یتی بتای امضای آن توسال نامه توسعه همکارینویا، موافقتشامل تهیه پیش
ه.ش ژنتال کارل(ون فورلفورد،  2266مهت  37در تاریخ « های دو کشور در آی(ده نزدیک بود.مقام

با گمهوری یمن اذعان داشت که کشورش روابال اود را مسئول نظامی آمتیکا در مالقات با رئیا
دهد. در این مالقات همچ(ین روابال دوگانبه به ویژه از نظت یمن در زمی(ه نظامی گستتش می

وزارت دفاع آمتیکا از  روبی مورد بترسی قتار گتفت.آموزش نظامی، تبادل کارش(اسان و مین
میالدی در  2339های گ(  داالی روبی آمتیکا اواست تا بتای بتچیدن مینها کارش(اس مینده
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آنچه درباره وضعیت دفاعی یمن پیش از   .Cordesman, 2015: p5)همکاری ک((د  یمن

دهد که یمن بیداری اسالمی و به اصوص قبل از ادمات مستشاری ایتان توصیف شد، نشان می
وضعیت م(اسب بتای مقاومت نداشته و از حی  دفاعی و نظامی در شتایال اوبی نبوده است. 

شتق در زمی(ه تسلیحات نظامی بیشتت گ(به سیاسی داشته و در  های مقطعی بلوک غتب وحمایت
ها همچ(ین در گهت حفظ قدرت و گتفت. این حمایتراستای م(افع سیاسی و تجاری صورت می
شد. از سوی دیگت فتوش تسلیحات نظامی به یمن به دولت همسو با غتب و آمتیکا انجام می

ر حالی است که امتوزه ادمات مستشاری و صورت محدود بوده و هتگز تداوم نداشت. این د
ش(اسی انقالب اسالمی فعالیت گمهوری اسالمی ایتان گ(به ایدئولوژیک داشته و با مبانی هستی

 ای دارد.ای و به اصوص فتا م(طقهپیوند داشته و تفاوت مب(ایی با سایت کشورهای م(طقه

 تحقیق شناسیروش
 با و ابتدا در. باشدمی کمی و کیفی روش ینتلف با مقاله، آمیخته این در تحقین روش

 از حاصل و آوریگمع پژوهش، با متتبال هایداده و تحقین ادبیات کیفی، روش از گیتیبهته
 تیثیت میزان و س(جش کمی، متحله و دوم قسمت در. است شده احصاء مصاحبه و ضم(ی دانش
 آماری گامعه. است صورت گتفته یآمار س(جش و پتسش(امه از استفاده با یمن در اسالمی انقالب

 دلفی روش از استفاده با که باش(دمی ابته کارش(اسان و ابتگان از نفت 20 شامل پژوهش این

 و هاشااص استختا  بتای. است گتفته قتار پاالیش مورد و استختا  هاآن هایدیدگاه فازی
 مبسوب متون از گیتیبهته م(ی،ض دانش و تحقین ادبیات از استفاده بت عالوه مفهومی، مدل تدوین
پتسش(امه پژوهش حاضت با هدف است.  شده استفاده فازی دلفی تک(یک از شده، انجام مصاحبه

شده است، ل ا ابتگان از  های استختا مسلفهها با راگع به میزان موافقت آن کسب نظت ابتگان
موافقت اود را ابتاز  د میزاننظیت ایلی کم، کم، متوسال، زیاد و ایلی زیا اتین متغیتهای کالمی

کیفی  ها نسبت به متغیتهایمتفاوت افتاد بت تعابیت ذه(ی آن اصوصیات کهازآنجاییاند. نموده
-پاسخ داده هاسسالابتگان با ذه(یت یکسان به  ل ا با تعتیف دام(ه متغیتهای کیفی، ،اثتگ ار است

 د:انم ل ی تعتیف شده فازی به شکل اعداد  2-0)متغیتها با توگه به گدول  این. اند
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   گدول اعداد فازی م ل ی متغیتهای کالمی2)شکل 

 عدد فازی قطعی شده عدد فازی م ل ی متغیتهای کالمی

  3260/2)  2و  30/2و  2) ایلی زیاد

  60/2)  60/2و  20/2و  20/2) زیاد

  0/2)  0/2و  30/2و  30/2) متوسال

  30/2)  30/2و  20/2و  20/2) کم

  2730/2)  2و  2و  20/2) ایلی کم

 .شودمیمی(کووسکی محاسبه  در گدول فوق اعداد فازی قطعی شده با استفاده از فتمول

 از انقالب اسالمی متأثرشده ییشناسای هامؤلفهجدول ابعاد و 

های ها و گ(بشنقش و گایگاه انقالب اسالمی در کشورهای اسالمی و حمایت از نهضت

نظام گمهوری اسالمی ایتان  2های راهبتدی است که در قانون اساسیاز ضتورت اسالمی یکی

اند و آن را در قالب رهیافت تقویت و ارتقا شده و امامین انقالب اسالمی نیز بت آن تیکید داشتهدر 

در اصوص وضعیت عمومی دفاعی انصاراهلل اند. عملکتد مقاومت اسالمی مورداشاره قتار داده

گانه، چ(انچه پیش از این نیز اشاره گتدیده با توگه های ششداری اسالمی و ای گ( پیش از بی

های های ابتدایی آن به سالبه داشتن فاصله کم شتوع بیداری اسالمی با گ(  ششم صعده، سال

بازسازی و احیای انصاراهلل معتوف است. در این دوره بسیاری از نیتوها و تجهیزات انصاراهلل 

های انصاراهلل که در ابتدا فقال از سالح گانه باع  شد تاهای ششبودند؛ اگتچه گ(  دیدهآسیب

های های دوم و سوم به بعد به سالحمتورزمان و بت حسب نیاز ای گ( سبک بتاوردار بود، به

نیمه س(گین دست بیابد؛ چه از اتین اتید و چه از اتین ساات. ازآنجاکه گ(  ششم یک 

عیار سعودی ا یم(ی )ارتش یمن  بود، انصاراهلل را چه از لحاظ نیتوی انسانی تمامگانبه و گ(  همه

تا  3223و چه از لحاظ مهمات و تجهیزات. دچار آسیب شدید کتد. به همین دلیل بازه زمانی 

های بازسازی انصاراهلل مشهور شده است. این در حالی است که بت اثت فشار و به سال 3222

 

داند و استقالل و آزادی و حکومت سالمی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود میجمهوری ا» 140 اصل .1

های بنابراین در عین خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت ؛شناسدحق و عدل را حق همه مردم جهان می

 «.كنداز جهان حمایت می طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطهدیگر از مبارزه حق
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های نیتوهای ت علی عبداهلل صالح و گو افقان آن دوران، ایلی از اانوادههای دولگیتیسخت

انصاراهلل هم از تتس حکومت متکزی حاضت به پ یتش فتزندانشان نبودند. به همین دلیل ازآنجاکه 

های صعده و م(اان دوردست و دادند، آنان به کوهاک ت اعضای انصاراهلل را گوانان تشکیل می

کم بتداشته شد و توانست(د بتده بودند؛ تا ای(که با شتوع بیداری اسالمی فشارها کمالعبور پ(اه صعب

 از ارتفاعات به داال صعده آمده و شتوع به تجدید قوا ک((د.

گفتمان انقالب اسالمی در انصاراهلل یمن بسیار تیثیتگ ار بود. این تیثیتگ اری سبب ارتقا 

ها و نظام سلطه ها در بتابت تجاوز سعودیفاعی حوثیگایگاه مقاومتی و همچ(ین ارتقا عملکتد د

نظامی و قدرت بازدارندگی مقاومت اسالمی یمن در بتابت نظام –شد. ارتقا سطح توانم(دی دفاعی 

ای، همواره در سخ(ان رهبتی گ(بش مورد تیکید بوده است. سلطه گهانی و متجاوزان م(طقه

با افزایش و توسعه توانایی نظامی اود، ضتباتی بت مقاومت اسالمی یمن در عمل نیز توانسته است 

متجاوزان سعودی وارد نماید. گ(بش انصاراهلل در حال حاضت با ارتقاء قدرت نظامی و تسلیحاتی و 

المللی ای و بینافزایش قدرت و بتد موشکی، به قدرت بازدارندگی در بتابت دشم(ان م(طقه

د را ارتقا دهد. وضعیت نظامی و دفاعی انصاراهلل یمن یافته و توانسته است گایگاه دفاعی اودست

های پداف(دی، توان تهاگم موشکی پهبادی و ساات موشک با تقویت سیستم تسلیحاتی، سامانه

زمین به زمین بالستیک دوربتد بهبود یافته است. بتای تجزیه و تحلیل وضعیت دفاعی و مقاومت 

های های مهم و مسثت مبت(ی بت دادهدر یمن، ابعاد و مسلفهانصاراهلل در نتیجه گفتمان انقالب اسالمی 

 نمایش داده شده است. هامسلفه کیفی و مصاحبه ش(اسایی و در گدول ابعاد،

 شده متأثر از انقالب اسالمیهای شناسایی( جدول ابعاد و مؤلفه1)شکل 
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 هامؤلفه ابعاد
 

 

 

 

 

 

 سیاسی د امنیتی

 و دفاع از مظلومان یمن های رهبت انقالب اسالمیسخ(تانی

 وگوهای یم(ی ا یم(یاعالم مواضع ایتان در دفاع از گفت

 حفظ تمامیت ارضی یمن و مخالفت با گدایی گ(وب از شمال

 های سیاسی حمایت از تشکیل دولت انقاض )مشارکت همه احزاب و گتوه

 لف تجاوز علیه یمنمشتتکی از احزاب همسو به نام احزاب مخا همسویی با تشکیل کمیته

 همسویی با تشکیل مجلا علمای زیدیه و دیگت فتق نظیت شافعی و صوفی در حمایت از دولت ص(عا

 گانه زیدیه، شافعی و صوفی به م(ظور تشوین رزم(دگان در گ( تشکیل هیئتی از علمای سه

 در دفاع از شهتها و ام(یت محلی ایپیمانی با قبایل و عشایت و استفاده از نیتوهای قبیلهتجتبه بسی،: هم

 دهی تشکیالت امن/ام(یتی در ک(ار نیتوهای گهادی و نظامیاستفاده از تجتبه انقالب در تشکیل و سازمان

 المللیای و بینکمک به تغییت افن دید سیاسی انصاراهلل یمن از دیدگاه محلی به م(طقه

 

 

 

 نظامی د دفاعی

 دفاع چابک و مت(اسب با وضعیت گ(گیمشورت و کمک به تشکیل وزارت 

 ها و تجهیزات نظامی در داالانتقال دانش و ادمات علمی در زمی(ه تولید سالح

 های پیشتفتههای سبک به تک(ولوژی و سالحتغییت رویکتد از گ(  با سالح

 ارتباب مستقیم بین وزارت دفاع ایتان و یمن و اعالم آمادگی همکاری متقابل

 بسی، زنان ) های نظامی و دفاعی مختص زنانتجتبه و الگوبتداری در تشکیل یگان انتقال

 انتقال تجتبیات موفن نظامی و دفاعی سوریه و عتاق در بحتان یمن

 تشکیل کمیته پشتیبانی نظتی و گفتمانی یمن در گمهوری اسالمی ایتان

 

 

 

لجستیک و بسیج 

 امکانات

 احمت و معالجه مجتوحاناز اتین هالل های بشتدوستانهپشتیبانی و کمک

 گت گهت ارسال مواد غ ایی، دارو و تجهیزات پزشکیارتباب با کشورهای میانجی

 ااتصاص امتیاز ویژه به تجار یم(ی به م(ظور اتید کاالهای ایتانی

 انتقال تجارب در زمی(ه اقتصادی، کشاورزی و ص(عت

 ادی و امکانات به م(ظور اودکفاییاقتص اعالم آمادگی همکاری در زمی(ه

 ارتباب بین نهادهای انقالبی با نهادهای یم(ی: نهادسازی

 بتقتاری ارتباب با متاکز دی(ی و مجامع اسالمی گهت پشتیبانی

 پ یتش هیئت سیاسی انصاراهلل و دیدار با رهبت معظم انقالب

 

خدمات پشتیبانی 

 ایمنطقه

 ی سفارت یمن در ایتان و بالعکا.پ یتش سفیت یمن و افتتاح رسم

 های مختلف در حمایت از متدم یمنپیمایی و نشستبتگزاری راه

 دانان یم(یبتگزاری ک(فتانا حقوقی و دعوت از حقوق

 های متدمیآوری کمکبتگزاری هفته یمن و گمع

 هادعوت از علما و بزرگان قبایل یمن به م(ظور حضور در ک(فتانا

 ای در کشور عمانئت سیاسی انصاراهلل یمن با سفتا و نمای(دگان کشورهای اروپایی و م(طقهدیدار هی
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 های پژوهشتجزیه و تحلی(  و سنجش یافتهها اپردازش داده

شده از های استختا ابعاد و مسلفه مدل مفهومی ارائه شده همتاه با شتح، در این متحله 

از  کدام هتها با ارسال گتدید و میزان موافقت آن اعضای گتوه ابتهنفت از  20 به پژوهش،

با توگه به  شد. و تحلیل ب(دیگمعها نقطه نظتات پیش(هادی و اصالحی آن. سپا اا  شدها مسلفه

 هایشده در پتسش(امه، نتای، حاصل از بترسی پاسخ های پیش(هادی و متغیتهای زبانی تعتیفگزی(ه

 .ه استارائه گتدیدزیت ارائه شده در گدول 

 های تحقیقیافته یابی اعتبار

 ها، در پایان متحله کیفی تحقین، بهها، کدگ اری شمارش مسلفهپا از تحلیل مصاحبه

های حاصل از این متحله، از روش دلفی استفاده شده است. بت مب(ای این یابی یافته م(ظور اعتبار

 محقن ها را در قالب پتسش(امهشده از تحلیل محتوای مصاحبههای استختا روش، محقن مسلفه

های   در ااتیار اعضای نمونه قتار داد تا نظت اود را نسبت به ابعاد و مسلفه9 سااته )شکل شماره

نظتات ابتگان، با استفاده از آزمون  های حاصل ازآمده اعالم نمای(د. تحلیل دادهدستبه

اعضای نمونه قتار گتفته است. الزم به  ها مورد تامیدای نشان داد که همه ابعاد و مسلفهدوگمله

 20ها، به نفت از آن 2علت عدم دستتسی به نفت بودند که به  28ذکت است که اعضای نمونه شامل 

  0ای در )شکل شماره ای در گدول گداگانهداده شد. نتای، آزمون دوگمله نفت پتسش(امه

 شده است.ارائه

 روش دلفی آمده ازستدهای به  گدول فتاوانی مسلفه9)شکل 

ف
ردی

 

 هامسلفه

 هافتاوانی مسلفه
مجموع 

 هایفتاوان
ایلی 

 زیاد
 کم یتا حدود زیاد

ایلی 

 کم

 20 * * * 0 22 های رهبت انقالب اسالمی و دفاع از مظلومان یمنسخ(تانی 2

 20 * * * 7 3 وگوهای یم(ی ا یم(یاعالم مواضع ایتان در دفاع از گفت 3

 20 * * * 9 22 یت ارضی یمن و مخالفت با گدایی گ(وب از شمالحفظ تمام 2

9 
های حمایت از تشکیل دولت انقاض )مشارکت همه احزاب و گتوه

 سیاسی 
3 0 2 

* * 20 
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0 
مشتتکی از احزاب همسو به نام احزاب مخالف  همسویی با تشکیل کمیته

 تجاوز علیه یمن
6 8 

* * * 20 

7 
ای زیدیه و دیگت فتق نظیت شافعی و همسویی با تشکیل مجلا علم

 صوفی در حمایت از دولت ص(عا
22 9 

2 * * 20 

6 
گانه زیدیه، شافعی و صوفی به م(ظور تشوین تشکیل هیئتی از علمای سه

 رزم(دگان در گ( 
8 7 2 

* * 20 

8 
ای در پیمانی با قبایل و عشایت و استفاده از نیتوهای قبیلهتجتبه بسی،: هم

 ها و ام(یت محلیدفاع از شهت
22 9 2 

* * 20 

3 
دهی تشکیالت امن/ام(یتی استفاده از تجتبه انقالب در تشکیل و سازمان

 در ک(ار نیتوهای گهادی و نظامی
3 7 

* * * 20 

22 
ای کمک به تغییت افن دید سیاسی انصاراهلل یمن از دیدگاه محلی به م(طقه

 المللیو بین
7 3 

* * * 20 

22 
ه تشکیل وزارت دفاع چابک و مت(اسب با وضعیت مشورت و کمک ب

 گ(گی
3 7 * 

* * 20 

23 
ها و تجهیزات نظامی انتقال دانش و ادمات علمی در زمی(ه تولید سالح

 در داال
23 2 * 

* * 20 

22 
های های سبک به تک(ولوژی و سالحتغییت رویکتد از گ(  با سالح

 پیشتفته
22 3 * 

* * 20 

29 
وزارت دفاع ایتان و یمن و اعالم آمادگی همکاری  ارتباب مستقیم بین

 متقابل
22 3 * 

* * 20 

20 
های نظامی و دفاعی مختص انتقال تجتبه و الگوبتداری در تشکیل یگان

 بسی، زنان ) زنان
6 6 2 

* * 20 

 20 * * 2 6 6 انتقال تجتبیات موفن نظامی و دفاعی سوریه و عتاق در بحتان یمن 27

26 
 پشتیبانی نظتی و گفتمانی یمن در گمهوری اسالمی ایتان تشکیل کمیته

22 3 * 
* * 20 

28 
احمت و معالجه های بشتدوستانه از اتین هاللپشتیبانی و کمک

 مجتوحان
7 8 2 * * 

20 

23 
گت گهت ارسال مواد غ ایی، دارو و ارتباب با کشورهای میانجی

 تجهیزات پزشکی
6 8 * 

* * 20 

 20 * * * 6 8 ژه به تجار یم(ی به م(ظور اتید کاالهای ایتانیااتصاص امتیاز وی 32

 20 * * 2 22 9 انتقال تجارب در زمی(ه اقتصادی، کشاورزی و ص(عت 32
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33 
اقتصادی و امکانات به م(ظور  اعالم آمادگی همکاری در زمی(ه

 2 6 6 اودکفایی
* * 20 

 20 * * 2 6 8 دسازیارتباب بین نهادهای انقالبی با نهادهای یم(ی: نها 32

 20 * * 2 6 6 بتقتاری ارتباب با متاکز دی(ی و مجامع اسالمی گهت پشتیبانی 39

 20 * * 2 8 7 پ یتش هیئت سیاسی انصاراهلل و دیدار با رهبت معظم انقالب 30

 20 * * * 2 29 پ یتش سفیت یمن و افتتاح رسمی سفارت یمن در ایتان و بالعکا. 37

 20 * * * 2 23 های مختلف در حمایت از متدم یمنپیمایی و نشستبتگزاری راه 36

 20 * * * 6 8 دانان یم(یبتگزاری ک(فتانا حقوقی و دعوت از حقوق 38

 20 * * * 6 8 های متدمیآوری کمکبتگزاری هفته یمن و گمع 33

 20 * * * 7 3 هادعوت از علما و بزرگان قبایل یمن به م(ظور حضور در ک(فتانا 22

22 
دیدار هیئت سیاسی انصاراهلل یمن با سفتا و نمای(دگان کشورهای اروپایی 

 ای در کشور عمانو م(طقه
8 6 * * * 

20 

 

 یادوگمله  گدول نتای، تحلیل آزمون 0)شکل  

 هاع(وان مسلفه ردیف
احتمال 

 شدهمشاهده
Sig 

2 
 2 های رهبت انقالب اسالمی و دفاع از مظلومان یمنسخ(تانی

2< 

- 

29 
222/ 

3 
 2 وگوهای یم(ی ا یم(یاعالم مواضع ایتان در دفاع از گفت

2< 

- 

29 
222/ 

2 
 2 حفظ تمامیت ارضی یمن و مخالفت با گدایی گ(وب از شمال

2< 

- 

29 
222/ 

9 
های همه احزاب و گتوهحمایت از تشکیل دولت انقاض )مشارکت 

 سیاسی 

2 

2< 

2 

22 
228/2 

0 
مشتتکی از احزاب همسو به نام احزاب  همسویی با تشکیل کمیته

 مخالف تجاوز علیه یمن

2 

2< 

- 

29 
222/ 
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7 
همسویی با تشکیل مجلا علمای زیدیه و دیگت فتق نظیت شافعی و 

 ت از دولت ص(عاصوفی در حمای

2 

 

2 

 
228/2 

6 
گانه زیدیه، شافعی و صوفی به م(ظور تشکیل هیئتی از علمای سه

 تشوین رزم(دگان در گ( 

2 

2< 

2 

22 
228/2 

8 
ای پیمانی با قبایل و عشایت و استفاده از نیتوهای قبیلهتجتبه بسی،: هم

 ها و ام(یت محلیدر دفاع از شهت

2 

2< 

2 

22 
228/2 

3 
دهی تشکیالت امن/ام(یتی استفاده از تجتبه انقالب در تشکیل و سازمان

 در ک(ار نیتوهای گهادی و نظامی

2 

2< 

- 

29 
222/ 

22 
کمک به تغییت افن دید سیاسی انصاراهلل یمن از دیدگاه محلی به 

 المللیای و بینهم(طق

2 

2< 

- 

29 
222/ 

22 
مشورت و کمک به تشکیل وزارت دفاع چابک و مت(اسب با وضعیت 

 گ(گی

2 

2< 

- 

22 
222/ 

23 
ها و تجهیزات نظامی انتقال دانش و ادمات علمی در زمی(ه تولید سالح

 در داال

2 

2< 

- 

29 
222/ 

22 
های های سبک به تک(ولوژی و سالحتغییت رویکتد از گ(  با سالح

 پیشتفته

2 

2< 
_ 
22 222/ 

29 
ارتباب مستقیم بین وزارت دفاع ایتان و یمن و اعالم آمادگی همکاری 

 متقابل

2 

2< 

- 

29 
222/ 

20 
های نظامی و دفاعی تداری در تشکیل یگانانتقال تجتبه و الگوب

 بسی، زنان ) مختص زنان

2 

2< 

2 

29 
228/2 

27 
 2 انتقال تجتبیات موفن نظامی و دفاعی سوریه و عتاق در بحتان یمن

2< 

2 

22 
228/2 

26 
المی تشکیل کمیته پشتیبانی نظتی و گفتمانی یمن در گمهوری اس

 ایتان

2 

2< 

_ 
 222/ 

28 
احمت و معالجه های بشتدوستانه از اتین هاللپشتیبانی و کمک

 مجتوحان
2 

2< 

2 

22 
228/2 

23 
گت گهت ارسال مواد غ ایی، دارو و ارتباب با کشورهای میانجی

 تجهیزات پزشکی
2 

2< 
- 222/ 
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32 
 2 ااتصاص امتیاز ویژه به تجار یم(ی به م(ظور اتید کاالهای ایتانی

2< 
_ 222/ 

32 
 2 انتقال تجارب در زمی(ه اقتصادی، کشاورزی و ص(عت

2< 
2 228/2 

33 
اقتصادی و امکانات به م(ظور  اعالم آمادگی همکاری در زمی(ه

 اییاودکف
2 

2< 

2 

22 
228/2 

32 
 2 ارتباب بین نهادهای انقالبی با نهادهای یم(ی: نهادسازی

2< 

2 

22 
228/2 

39 
 2 بتقتاری ارتباب با متاکز دی(ی و مجامع اسالمی گهت پشتیبانی

2< 
2 

228/2 

30 
 2 صاراهلل و دیدار با رهبت معظم انقالبپ یتش هیئت سیاسی ان

2< 
2 

228/2 

37 
 2 پ یتش سفیت یمن و افتتاح رسمی سفارت یمن در ایتان و بالعکا.

2< 
- 

222/ 

36 
 2 های مختلف در حمایت از متدم یمنپیمایی و نشستبتگزاری راه

2< 
- 

222/ 

38 
 2 دانان یم(یبتگزاری ک(فتانا حقوقی و دعوت از حقوق

2< 
- 

222/ 

33 
 2 های متدمیآوری کمکبتگزاری هفته یمن و گمع

2< 
- 

222/ 

22 
 2 هادعوت از علما و بزرگان قبایل یمن به م(ظور حضور در ک(فتانا

2< 
- 

222/ 

22 
دیدار هیئت سیاسی انصاراهلل یمن با سفتا و نمای(دگان کشورهای 

 ای در کشوراروپایی و م(طقه

2 

2< 
- 

222/ 

های الگو در   تمامی مسلفه0 ی در گدول )شکل شمارهادوگملهبا توگه به نتای، آزمون 

گویان مورد تامید قتار گتفت. ها از نظت پاسخب(ابتاین همه مسلفه است؛ مع(ادار 20/2Pسطح 

مدل در  از ابتگان، نظتس(جیهای الگو در سطح مع(ادار است. با توگه به در نتیجه تمامی مسلفه
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در مدل نهایی مهم در نقش و گایگاه انقالب اسالمی و گمهوری اسالمی  مسلفه 22تحقین،  نهایی

 اند.ها معتفی شدهی ماندند که در گدول، ابعاد و مسلفهایتان در یمن باق

 تجزیه تحلی( عملکرد دفاعی انصاراهلل

 قدیمی فته(  دلیل به یمن در تحلیل عملکتد دفاعی انصاراهلل در یمن گفت(ی است که قبایل

 یک ع(وان به سالح از همواره عشایت، و قبایل وضعیت و گغتافیایی هایویژگی و محیطی س(ت و

بستن ا(جت به کمت از نماد متدانگی، مقاومت و نشانه زیدی و ریشه  .اندکتده استفاده دفاعی زاراب

 گفت(ی ها  است.در تفکت قائم به سیف بودن امام در اندیشه سیاسی و تفکت تاریخی انصاراهلل )زیدی

 در بیشتتمیالدی،  3222پیش از بیداری اسالمی در سال  مدرن هایسالح و مهم تسلیحات که است

 بهتهبی آن، از داشتن چ(ین تسلیحاتی از پیش دهه یک از تا کمتت انصاراهلل و بود حاکمیت دست

 گامعه داشته، رونن آن در نیز اسلحه تجارت که کشوری ع(وان به یمن ای(که به توگه با. بودند

 های( گ در. است نبوده پ یتامکان مقاومت گتوه بتای وضعیت این آید،می شمار به مسلح

 و انصاراهلل بین 3222 یع(ی اسالمی، بیداری از پیش تا میالدی 3229 سال اوایل از که متعددی

 تسلیحات فاقد انصاراهلل است ا گانهشش هایگ(  به موسوم ا گتفت در صالح عبداهلل علی دولت

 وقت تا حاکمیت شد سبب متدمی مقاومت و ستیزیظلم روحیه اما بوده است؛ نظامی تجهیزات و

 نتیجه در. بشک(د هم در را هاحوثی مقاومت نظامی تجهیزات از استفاده با و مسلحانه صورت به

 هایسال از و شده شهید انصاراهلل به متعلن گتوه از نفت 3222 از بیش مخاصمات و درگیتی همین

 چهاگت. شد تقویت نظامی تسلیحات از استفاده با انصاراهلل مقاومتی رویکتد 3222 و 3222

از  گتفتن غ(یمت به در پی و بود سبک سالح نوع از بیشتت انصاراهلل، به متعلن نظامی تسلیحات

 .شده استتیمین می حاکمیتی نیتوهای

 عتبستان، تجاوز از المللیبین بزرگ هایقدرت حمایت و یمن به هاسعودی تهاگم از پا

 و انصاراهلل پداف(دی هایسامانه بترسی. کتد پیدا تتیقوی نظامی مقاومت و دفاعی قدرت انصاراهلل

این  ده(دهنشان پهپادی -موشکی تهاگمیِ توان با تجمیع در آن ایم(طقه و ملی اثتگ اری ابعاد

 و اسالمی انقالب تجارب از گیتیبا الهام و انصاراهلل حضور با یمن دفاعی عملکتد. است موضوع

 از استفاده با یمن متدمی هایکمیته و گتفت قوت ایتان اسالمی گمهوری مستشاری فعالیت
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 به هاحوثی یافتن دست. تشکیل شد سعودی ائتالف علیه اود موشکی و پهپادی توانم(دی

ویژه  به انسانی بتاورداری از توان نیتوی و متدمی مقاومت ک(ار در س(گین نظامی تجهیزات

 تتین دالیلمهم از ،3222 تا 3229 نام(ظم و چتیکی هایگ(  شده درگیتی از تجارب کسببهته

 باشد.سعودی می شده تجهیز ارتش مقابل در آن کشور متدمی هایکمیته و یمن ارتش موفقیت

 سیاست در موفن تجارب از استفاده و انصاراهلل به آن انتقال و اسالمی مقاومت تجارب وگود

 است. بوده انصاراهلل از دیگت دالیل این موفقیت دفاعی

اما  انصاراهلل است، دفاعی بعد دارای و بوده مسلحانه شبه انصاراهلل تیمبارزا گتچه رویکتد

با تقویت  و کتده شتوع هویتی و فته(گی باورهای و زیدی هایارزش اساس بت را اود قیام

 رویکتد مقاومتی، گایگاه اود را در زمی(ه دفاعی و نظامی ارتقا دادند.

 دلیل به که هدهد پهپاد از اندعبارت منی تسلیحاتی و نظامی تجهیزات تتینمهم از بتای

 آن کتدن ساقال بتای تالش و ش(اسایی امکان  اس سی آر) راداری مقطع سطح و حجم کوچکی

 با دقین ردیابی و رصد سیستم دارای که رقیب پهپاد است؛ کم بسیار هوایی پداف(د هایسامانه با

 است؛ بتدارینقشه و تصویتبتداری تک(ولوژی به که مجهز راصد پهپاد است؛ لیزر از استفاده

 یمن؛ پهپادهای متدمی هایکمیته و انصاراهلل تسلیحات تتینمهم به ع(وان K2 و 2 قاصف پهپادهای

 قدس؛ موشک ؛F بدر و P1 بدر هایموشک ؛«2 فاات» ؛«2 و 3 ،2 ثاقب» هایموشک صماد؛

 زمان از . 2: 2237)ق(اد باشی،  3 ام و 2 قاهت هایموشک ذوالفقار و نوع از دوربتد بالستیک موشک

 فتصت و عمل ابتکار گتفتن دست به با یم(ی نیتوهای یمن، در گ(  صح(ه به پهپادها ورود

 توان(د بتاالفمی و کتد غلبه هاسعودی دفاعی بتتتی بت اویش، هایتوانم(دی تقویت و سازی

 مسثت پهپادها، نظامی و ریف(او هایویژگی. باش(د گ(  روند در معادالت ک((دهتعیین گ شته،

 نقاب تحقن موگب آن، بودن هزی(هکم و آسان استفاده و اهداف به دقین اصابت بتای آن بودن

 پداف(د سامانه کتدن ا( ی و امارات و سعودی دفاعی بتتتی بت آن غلبه یمن، بتای آلایده قدرت

 هزی(ه و بوده پتهزی(ه سیارب هاسامانه این این در حالی است که شده است؛ آمتیکا ساات هوایی

های کیفی و بت اساس یافته  .2: 2238 صداوسیما، ابتگزاری)رسد می دالر میلیون دو به موشک یک

های مستشاری کمی این پژوهش، ارتقای فعالیت مقاومتی و دفاعی انصاراهلل در اثت فعالیت

اورد گفتمانی انقالب تتین دستگمهوری اسالمی ایتان صورت گتفته است. گفت(ی است که مهم
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های نظامی مهم، اودکفایی و گیتی ابتکار عمل انصاراهلل در عملیاتدست اسالمی در عتصه به

استفاده از م(ابع و امکانات داالی و بسی، م(ابع ملی با توسعه نیتوی انسانی در گبهه مقاومت 

 باشد.می

 یمن در گ(  ماه، یک ای که داشت وگود تصور این یمن علیه تجاوز و گ(  آغاز با

 بود. سازگار مادی محاسبات با بود و هایم(ی ااتیار در که امکاناتی بی(ی باپیش این شود.می تمام

 از اتف دیگت فاقد تجتبه کافی بودند؛ و نداشته را الزم تجهیزات و ابزار اتفیک از هایم(ی

 مادی محاسبات اساس بت و دهبو دقین تصتف یمن از اتف متجاوز، رسید ایدهب(ابتاین به نظت می

 پیتوز نتواند باع  شد تا دشمن یمن متدم ایستادگی و اسالمی مقاومت اما دارد؛ همخوانی نیز

 وگود پتتاب موشک سکوی یک کتدند، رها را کشور یمن، پیشین حاکمان که زمانی. شود

 نیتوهای و صاراهللان اما بودند؛ ستقت بتده را قطعاتش یا و بمباران، اتاب سکوها تمام نداشت.

 توانست(د و کتدند اداره را نظامی گ(  این و ایستاده کار پای انگیزه و اعتقاد با و همت با مقاومت

تبدیل شده  م(طقه در قدرت به یک انصاراهلل امتوزه. ک((د حفظ محاصته، رغمعلی را کشورشان

این  دهد کهمی قتار هدف وردکه بخواهد م را کشتی هت ک(د، اراده هتگاه انصاراهلل همچ(ین است.

 و ایستادگی و مقاومت روحیه نبود اگت دارد؛ دنیا در مقاومت پیشتفت و اسالم قدرت از امت نشان

 این به زمانی محدود ظتف یک در توانست(دنمی هایم(ی وقتهیچ اسالم، مدار بت استحکام

 دست در ا که یمن از بخشی تام(ی یمن، در انصاراهلل فعال حضور با. ک((د پیدا دست هاپیشتفت

 گمهوری. داشت قتار هادی م(صور دولت ک(تتل در که بود هاییبخش از بیشتت است ا انصاراهلل

  .2: 2237 قاآنی،)ک(د  حمایت یمن ملت از ک(دمی تالش استطاعت حد در نیز اسالمی

ت که ذکت اسدر تحلیل عملکتد دفاعی و توان بازدارندگی مقاومت اسالمی یمن شایان

باع  شده است تا  محور مقاومت ازحمایت فکتی  فعالیت مستشاری گمهوری اسالمی ایتان و

محور مقاومت  بازدارندگی توان یابد. این امت ءتوگهی ارتقاعملکتد دفاعی انصاراهلل به شکل قابل

ها ودیانصاراهلل توانسته در مقابل تجاوز سع که است؛ به اوری نموده تقویت را و انصاراهلل یمن

باور و عمل به  مقاومت کتده و همچ(ین به ایستادگی اود در بتابت استکبار نیز تداوم بخشیده است.

در زمی(ه نظامی و دفاعی  باال، بازدارندگی و دفاعی توان افزایش مقاومت نشان داد که بدون

مت انصاراهلل گ(بش مقاو ازمستشاری ایتان های حمایتدر نتیجه،  توان ام(یت را تیمین کتد.نمی
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یمن، رمز ماندگاری، ایستادگی و دستاورد سیاسی و عملکتد نظامی و دفاعی آن بوده و به تعبیتی 

 س(  زیتین آسیاب مقاومت است.

 گیری پیامدها و دستاوردهای پژوهش انتیجه

در این تحقین با انجام متاحل کیفی و کمی، در متحله ادبیات نظتی و مستخت  از مصاحبه و 

مسلفه و در چهار بعد، نقش و گایگاه گفتمان انقالب اسالمی و فعالیت  22ت ابتگان، تجتبیا

تحلیل قتار گتفت که در شکل گدول ابعاد و  گمهوری اسالمی ایتان در یمن مورد بترسی و

نشان داده شده است. در این پژوهش ضمن بتاورداری از پشتوانه ادبیات نظتی و  هامسلفه

شده در های ش(اساییت ابتگان نیز پاالیش و پتدازش شده و بتای از مسلفههای کافی، با نظداده

مانده و مورد تییید قتار مسلفه باقی 22بعد و  9متحله اول کدگ اری شده، ح ف شدند. در نهایت 

تواند توانم(دسازی مقاومت اسالمی شده در این پژوهش میهای استختا گتفت(د. ابعاد و مسلفه

کارگیتی تجتبیات ابتگان در ارتقا گیتی از نتای، این پژوهش و بهد. با بهتهیمن را نشان ده

توان به ع(وان تجتبه موفن در سایت دفاعی، می –الخصوص در بعد نظامی عملکتد مقاومت علی

 های مقاومت به صورت کاربتدی استفاده کتد.گتوه

سالمی ایتان و ماهیت بخش با قانون اساسی نظام گمهوری اهای آزادیحمایت از نهضت

باشد. این موضوع ادراک میگفتمانی انقالب اسالمی هماه(  و در ستشت انقالب اسالمی، قابل

ها گفت(ی است که شتوع در توصیف یافتهدر اندیشه رهبتان انقالب اسالمی نیز وگود دارد. 

داری اسالمی، های ابتدایی بیبیداری اسالمی، فاصله کمی با وقوع گ(  ششم صعده داشت؛ سال

های بازسازی و احیای انصاراهلل معتوف است؛ چتاکه در این دوره بسیاری از نیتوها و به سال

گانه باع  شد تا انصاراهلل که در ابتدا های ششگ(  اگتچهبودند.  دهیدبیآستجهیزات انصاراهلل 

های دوم و سوم ( و بت حسب نیاز در اول گ متورزمانبههای سبک بتاوردار بود، فقال از سالح

 های نیمه س(گین دست یابد.به بعد، به سالح

گفتمان انقالب اسالمی و فعالیت گمهوری اسالمی در زمی(ه سیاسی باع  شد تا صدای مظلومیت 

های متفاوت در مجامع متدم یمن به دنیا رسانده شود. نمای(دگان گمهوری اسالمی با سخ(تانی

سعی کتدند اطت  ن از اتین ارتباب با سفتای دیگت کشورها،المللی و سازمان ملل و همچ(یبین
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بحتان یمن را به گهانیان گوشزد ک((د. ضمن ای(که در داال ایتان نیز و حتی در کشورهای 

اندازی شد هایی نیز راههایی بتگزار و کمپیندر حمایت از متدم، یمن راهپیمایی گوارهماسالمی 

آمتیکایی به همگان نشان داده شود. انصاراهلل ا که در ابتدا در تا تصاویت گ(ایات ائتالف سعودی ا 

ش(اات ا با انزوای سیاسی قتار داشت و کمتت کشوری آن را به ع(وان دولت رسمی در یمن می

حمایت گمهوری اسالمی ایتان به ویژه پ یتش سفیت یمن و افتتاح سفارت یمن در ایتان، گان 

سالمی نیز در م(اسبات مختلف به صتاحت در اصوص مسئله ی گتفت. رهبت معظم انقالب ااتازه

وگوی یم(ی ا یمن سخن گفته و موضع ایتان را در حمایت از یمن و تمامیت ارضی آن با گفت

 یم(ی اعالم داشت(د.

شامل  بشتدوستانههای آوری و ارسال کمکتشکیل کمیته پشتیبانی از یمن و گمع

المللی مان(د های بینپزشکی از اتین نهادها و سازمانهای غ ایی، دارویی و تجهیزات محموله

ای های رسانهی گمهوری اسالمی از متدم یمن بود. در حوزه فعالیتهاتیحمااز دیگت  احمتهالل

ای در های متعدد تلویزیونی، ساات مست(د و ایجاد مو  رسانهنیز، گمهوری اسالمی با تولید بتنامه

 گهانیان رساند. دم یمن را به گوشفضای مجازی و ... مظلومیت مت

دولت سابن یمن بیش از هفتاد قتارداد همکاری با ایتان  ازآنجاکهدر حوزه نظامی و دفاعی، 

را امضا کتده بود، پا از روی کار آمدن دولت انقاض با مشارکت انصاراهلل، این قتاردادهای 

، احیا و همچ(ین قتاردادهای از وزارت دفاع یمن در ایتان هیبل(دپامشتتک با حضور یک هیئت 

پیمانانش و شتوع همکاری گدیدی به امضاء اتفین رسید. لکن با حمله عتبستان سعودی و هم

دولت سابن یمن، تجهیزات و  ازآنجاکهاین رابطه متوقف شد.  عمالًگانبه یمن، محاصته همه

های متدمی و بدنه یتهامکانات گستتده و وسیعی را از اود بت گای گ اشته بود، انصاراهلل و کم

پیمان با انصاراهلل است ا با توگه به نیاز و ظتفیت گ(گی و استفاده از هوشم(دی ارتش ا که هم

نظامی اود توانست(د در کمتتین زمان ممکن این تجهیزات را کاربتدی کتده و از آن در میدان 

 نبتد استفاده ک((د.

و تجهیزات پیشتفته رونمایی  ستیابی به سالحهای اایت اود از دهمچ(ین انصاراهلل در عملیات

دیده  کهچ(انبت قدرت دفاعی انصاراهلل افزوده شود.  روزروزبهکتدند. موضوعی که باع  شده تا 

های دنیا بتاوردار است ا در بتابت تتین سالحشود ائتالف سعودی ا آمتیکایی ا که از پیشتفتهمی
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با رویکتد مقاومت متدمی یمن و اتکا به قدرت داالی به مانده و این امت گز  مستیصلانصاراهلل 

 گای وابستگی به دیگتان مقدور نبوده است.

درصد از کل گمعیت  82استان و گمعیتی قتیب به  28م(اان تحت نفوذ انصاراهلل که شامل 

 ، در حال حاضت از نظت سیاسی ام(یتیاریعتمام، با وگود گ(  نظامی و محاصته باشدیمیمن 

ی کمتتین ت(ازع و مشکل سیاسی ام(یتی است. به شکلی که بیشتت احزاب، عشایت و قبایل فعال دارا

شده و با همه مشکالت اقتصادی و معیشتی که وگود  مانیپهمسیاسی در یمن با انصاراهلل همسو و 

 ی در این م(طقه وگود ندارد.توگهقابلدارد، چالش ام(یتی و سیاسی 

 شتوع زمان از انصاراهلل نظامی – دفاعی هایتوانم(دی اشت کهاذعان د توانیمنتیجه  در

 تتینمهم. است شده تقویت و یافته ارتقا الهام گیتی از انقالب اسالمی و ایتان با تاک(ون، گ( 

. اشاره کتد سعودی متجاوز مقابل در انصاراهلل مدت اوالنی مقاومت به توانیمآن،  عی(ی مصداق

. است تحلیل و یب(ددسته قابل متدمی هایکمیته و ارتش گتوه دو قالب در یم(ی مقاومت نیتوهای

. است شده تقویت و افتهیتوسعه علیتغم تهاگم متعدد، ارتش ها،حوثی مقاومت گستتش از پا

 تتینمهم. است بیشتت زیدی حضور دلیل به یمن شمالی هایاستان در متدمی هایکمیته ثقل متکز

 توسعه عی(ی و عملی گ(به در و مقاومت فته(  به عمل و باور در یدفاع عملکتد ارتقا مصادین

 دریایی نیتوی موشکی، هایتوانم(دی زرهی، و پیاده قبیل از تسلیحاتی و نظامی تجهیزات

 .است یافته تبلور متدمی کمیته و بسی، در تاًینها و مبارزاتی راهبتد و تاکتیک انصاراهلل،
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