מבט לאיראן
 26באוקטובר  8 -בנובמבר 2015
ד"ר רז צימט

עיקרי הדברים
 בכירים איראנים ,ובראשם המנהיג העליון ,עלי ח'אמנהאי ,שבים ומדגישים את מחויבות איראן להגן על
משטר אסד.
 השתתפותה הפעילה של איראן במתקפה הקרקעית בצפון סוריה ממשיכה לגבות קורבנות רבים מקרב
לוחמי משמרות המהפכה .מאז תחילת המתקפה נהרגו למעלה משלושים לוחמים איראנים בסוריה.
האבדות הכבדות ,שסופגים האיראנים בסוריה ,מחייבות את הבכירים האיראנים להסברים .סגן מפקד
משמרות המהפכה הסביר ,כי מספר ההרוגים הגבוה נובע מכך ש"היועצים" האיראנים חייבים לצאת לשטח
וסגן הרמטכ"ל האיראני אמר ,כי זהו המחיר שאיראן צריכה לשלם על מנת לשמר את "ההתנגדות" באזור.
 מפקד משמרות המהפכה ,מחמד-עלי ג'עפרי ,רמז לחילוקי דעות בממשל האיראני בנוגע לעתידו
הפוליטי של הנשיא אסד .בתוך כך הכחיש סגן שר החוץ האיראני ,שהשתתף בשיחות הבינלאומיות בווינה
בנוגע לעתיד סוריה ,דיווח לפיו איראן הסכימה שהנשיא אסד יוותר על כסאו בתום תקופת מעבר בת שישה
חודשים.
 לוחם בסיג' נהרג מאש דאעש ליד העיר ביג'י שבעיראק.

הצהרות בכירים איראנים בנוגע למעורבות איראן באיזור
 בנאום בפני דיפלומטים איראנים בכירים בטהראן סקר עלי ח'אמנהאי ,המנהיג העליון ,את
עמדותיה של איראן בנוגע להתפתחויות האיזוריות במזרח התיכון .בהתייחסו למצב בסוריה אמר
ח'אמנהאי ,כי הפתרון למשבר בסוריה נעוץ בקיום בחירות ,בהפסקת התמיכה הצבאית והכספית
הזרה באופוזיציה הסורית ובסיום הלחימה ,מה שיאפשר לאזרחי סוריה להשתתף בבחירות באווירה
בטוחה ויציבה.
 ח'אמנהאי אמר ,שפיצול עיראק בין הערבים השיעים ,הערבים הסונים והכורדים אינו ישים ומנוגד
לאינטרסים של אזרחי עיראק .הוא הוסיף ,כי איראן סבורה שיש לשמר את לכידותה הטריטוריאלית
של עיראק.
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 ח'אמנהאי ציין ,כי עמדת איראן ביחס לסוגיה הפלסטינית מבוססת על שלילת קיומו של "המשטר
הכובש והמלאכותי" )כלומר ישראל( ,גינוי "הפשעים היומיומיים" המבוצעים על-ידי "המשטר הציוני"
וקיום בחירות חופשיות בהשתתפות כל הפלסטינים.
 בהתייחסו למצב בתימן אמר ח'אמנהאי ,שהפתרון למשבר במדינה מחייב הפסקה מיידית של
"הפשעים" המבוצעים על-ידי ערב הסעודית וקיום שיחות פנים-תימניות.
 ח'אמנהאי ציין ,כי הסיבה המרכזית להעדר ביטחון באזור היא תמיכת ארצות-הברית בישראל
ובארגוני הטרור האסלאמיים וכי מדיניות זו נוגדת לחלוטין את מדיניותה של איראן .הוא שלל אפשרות
למשא ומתן עם ארצות-הברית בסוגיות איזוריות וטען ,כי האמריקאים חותרים לכפות את האינטרסים
שלהם ולא לפתור את בעיות האיזור )פארס 1 ,בנובמבר .(2015

פגישת המנהיג עם שגרירים וראשי נציגויות איראניות בחו"ל

 אחמד וחידי ) ,(Ahmad Vahidiשר ההגנה לשעבר ,העומד בראש המרכז למחקרי הגנה
אסטרטגיים ,אמר בנאום באוניברסיטת אזאד האסלאמית בהמדאן ) ,(Hamadanכי אלמלא נוכחות
איראן בעיראק ובסוריה ,כל מדינות האיזור היו עולות באש .הוא ציין ,כי לאחר ארבע שנים של מלחמה
בסוריה ,הכל הגיעו למסקנה שאיראן הוכיחה את ניצחונה .בהתייחסו למצב בעיראק אמר וחידי ,כי
איראן מנעה את קריסתה והסיגה לחלוטין את הטרוריסטים של דאעש .הוא חזר על עמדתה הרשמית
של איראן לפיה היא אינה מעורבת באופן ישיר בלחימה אלא רק מספקת ייעוץ .וחידי התייחס בדבריו
גם להתפתחויות בזירה הפלסטינית ואמר כי "הציונים" איבדו את עזה ויאבדו גם את הגדה המערבית
וכי הם עדים לעוצמת שורשיה של האנתיפאדה השלישית )פארס 29 ,באוקטובר .(2015
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אחמד וחידי

מעורבות איראן בסוריה
 . השתתפותה הפעילה של איראן במתקפה הקרקעית בצפון סוריה ממשיכה לגבות קורבנות רבים
בקרב משמרות המהפכה .מאז תחילת המתקפה הקרקעית נהרגו למעלה משלושים לוחמי משמרות
המהפכה בסוריה .בשבועיים האחרונים נהרגו בסוריה למעלה מעשרים לוחמים:
 רוחאללה עמאדי ) ,(Ruhollah Emadiממחוז מאזנדראן ) ,(Mazandaranנהרג בחלב )תסנים
ניוז 25 ,באוקטובר .(2015

רוחאללה עמאדי

 סג'אד טאהרניא ) ,(Sajjad Taherniaממחוז גילאן )בהג'ת ניוז 25 ,באוקטובר .(2015

197-15

4

סג'אד טאהרניא ,מתוך :תסנים ניוז 25 ,באוקטובר

 מחמד-עלי חסיני ) ,(Mohammad Ali Hosseiniלוחם בחטיבת פאטמיון ,המורכבת מלוחמים
אפגאנים בשירות משמרות המהפכה ,נהרג באיזור אלע'אב )צראט ניוז 25 ,באוקטובר .(2015
 מחמד ט'הירי ) ,(Mohammad Zahiriממחוז ח'וזסתאן ) ,(Khuzestanלוחם ביחידת הכוחות
המיוחדים צאברין ,נהרג בדרום חלב )משרק ניוז 25 ,באוקטובר .(2015

מחמד ט'הירי )משרק 25 ,באוקטובר(.

 פויא איזדי ) ,(Pouya Izadiחבר בסיג' מלנג'אן ) (Lenjanשבמחוז אצפהאן ,לוחם בחטיבה 8
המשוריינת של משמרות המהפכה )פארס 26 ,באוקטובר .(2015
 חמיד רזא דאא'י-תקי ) (Hamid Reza Daei Taghiמאצפהאן ,בחטיבה  8המשוריינת של
משמרות המהפכה )דפאע פרס 26 ,באוקטובר .(2015
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 אבו-ד'ר אמג'דיאן ) (Abuzar Amjadianמכרמאנשאה )) (Kermanshahפארס 27 ,באוקטובר
.(2015
 ג'באר עראקי ) ,(Jabbar Araqiקצין משמרות המהפכה ממחוז ח'וזסתאן )דפאע פארס27 ,
באוקטובר .(2015

ג'באר עראקי

 מחמד רזא עסגרי ) ,(Mohammad Reza Asgariמח'רמשהר )) (Khoramshahrפארס27 ,
באוקטובר .(2015
 חידר אנוארי רסתמי ) ,(Heydar Anvari Rostamiמחטיבת פאטמיון האפגאנית )פארס27 ,
באוקטובר .(2015
 מסלם נצר ) ,(Moslem Nasrקצין בחטיבה מוטסת  ,33נהרג באיזור העיר חלב )פארס27 ,
באוקטובר .(2015
 ח'אן-עלי יוספי ) ,(Khanali Yousefiמחטיבת פאטמיון ,תושב ג'הרם ) (Jahromשבמחוז פארס,
נהרג באיזור העיר חלב )פארס 27 ,באוקטובר .(2015
 מהדי כאא'יני )) (Mehdi Kaeeniפארס 28 ,באוקטובר .(2015
 מג'יד צאנעי )) (Majid Sane'iאבנא ניוז 28 ,באוקטובר .(2015
 חסין ג'מאלי ) ,(Hossein Jamaliממחוז פארס ,לוחם ביחידת הכוחות המיוחדים צאברין ,נהרג
ליד חלב ) 28 ,fasaei.comבאוקטובר .(2015
 חג'ת אצע'רי שרביאני ) ,(Hojjat Asghari Sharabianiחבר בסיג' ממחוז טהראן ,נהרג  ,ככל
הנראה,בחלב )דאנא ניוז 29 ,באוקטובר .(2015
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 מחמד חסין מירדוסתי ) ,(Mohammad Hossein Mirdoustiמטהראן ,לוחם ביחידת
רסולאללה של משמרות המהפכה בטהראן ) 31 ,bultannews.irבאוקטובר .(2015

מחמד חסין מירדוסתי

 חמיד-פאטמי מומביני ) ,( Hamid Fatemi‐Mombeynחבר בסיג' מח'וזסתאן )פארס1 ,
בנובמבר.(2015 ,
 סיד סג'אד חסיני מהעיר דרצ'ה ) (Dorchehשבמחוז אצפהאן ,לוחם בדיביזיית ארטילריה 15
בח'רדאד באצפהאן )פארס 3 ,בנובמבר .(2015
 אל"מ עזתאללה סלימאני ) ,(Ezatollah Soleiamaniמפקד גדוד קומנדו בחטיבה  44של
משמרות המהפכה קמר בני-האשם ) (Ghamar Bani Hashemבשהרכרד ),(Shahrekord
שבמחוז צ'הארמחאל ובח'תיארי ) 2 ,afasaran.ir) (Chaharmahal and Bakhtiariבנובמבר
.(2015
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עזתאללה סלימאני עם קאסם סלימאני ) (8news.ir

 סיד עלי חסיני עאלמי ) (Seyyed Ali Hosseini Alemiהמכונה אבו-סג'אד ),(Abu‐Sajjad
מחטיבת הפאטמיון )תסנים ניוז 2 ,בנובמבר .(2015

עלי חסיני עאלמי )תסנים ניוז 2 ,בנובמבר(

 אסמאעיל זאהדפור ) ,(Esmail Zahedpourממחוז גולסתאן ) .(Golestanנהרג בחלב
) 3 ,golestan24.comבנובמבר .(2015
 מחסן פאנוסי ) ,(Mohsen Fanousiלוחם בהנדסה הקרבית ממחוז המדאן )(Hamedan
)תסנים ניוז 4 ,בנובמבר .(2015
 רוחאללה קרבאני ) (Ruhollah Qorbaniחבר בסיג' ,נהרג ליד חלב )פארס 5 ,בנובמבר
.(2015
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 קדיר סרלאכ ) (Qadir Srlakמגיס מחמד רסול אללה של משמרות המהפכה במחוז טהראן,
נהרג ליד חלב )פארס 5 ,בנובמבר .(2015
 אמיר חסין היודי ) (Amir Hoseein Hivediמדזפול ) ,(Dezfulשבמחוז ח'וזסתאן )פארס5 ,
בנובמבר .(2015
 מחמד חסין עזיז עבאדי ) (Mohammad Hossein Azizabadiקצין מחטיבה משורינית 21
)אמאן רזא( של משמרות המהפכה )פארס 7 ,בנובמבר .(2015
 על רקע האבדות הכבדות ,שסופגים האיראנים בסוריה מאז תחילת הלחימה הקרקעית העניק סגן
מפקד משמרות המהפכה ,חסין סלאמי ) ,(Hossein Salamiריאיון מיוחד לטלוויזיה האיראנית )26
באוקטובר  ,(2015שרובו הוקדש ללחימה בסוריה .סלאמי הודה ,כי איראן תגברה את "כוחותיה
המייעצים" בסוריה מבחינה כמותית ואיכותית.
 הוא התייחס לעליה החדה במספר ההרוגים האיראנים בסוריה ואמר ,כי מספר ההרוגים הגבוה
נובע מכך ש"היועצים" האיראנים אינם יכולים להישאר בחדרים סגורים אלא חייבים לצאת לשטח כדי
להכיר את המציאות בזירת הלחימה טוב יותר ולהגיש סיוע טוב יותר לכוחות הסורים הלוחמים .הוא
ציין ,כי מספר ההרוגים אינו גדול ,אך גדול יותר מבעבר.
 סלאמי הביע תקווה ,כי הפעילות בה החלו הכוחות הסורים ,בגיבוי אווירי רוסי ,תוביל בימים
הקרובים לשינוי אסטרטגי בזירת הלחימה .הוא ציין ,כי המאבק בסוריה מתנהל בין "חזית
ההתנשאות" בהובלת ארצות-הברית לבין "חזית ההתנגדות" .ארצות-הברית רצתה ,לדבריו ,להפיל
את המשטר בסוריה ולנוע לאחר מכן לעבר לבנון ,עיראק ואיראן ,אך מטרותיה ותוכניותיה לא
התממשו והמשטר הסורי יציב כעת.

תמונות מחדר המבצעים של איראן המתאם את המערכה בסוריה
)שידורי הטלוויזיה האיראנית 23 ,באוקטובר .(2015
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 סלאמי ציין ,כי בנוסף לתמיכה הפוליטית ,שאיראן העניקה למשטר הסורי ,היא סייעה לצבא הסורי
ברמה האסטרטגית ,האופרטיבית והטקטית .היא חלקה עם מפקדי הצבא הסורי את ניסיון הלחימה
שלה ,סייעה בשיקום הצבא הסורי ,סיפקה הדרכות למפקדי הצבא ברמות השונות והקימה מיליציה
עממית בסוריה הפועלת באותה המתכונת שבה פועל כוח הבסיג' באיראן.
 הוא הוסיף ,כי איראן ערבה ליציבותו הפוליטית והכלכלית של המשטר הסורי הניצב בחזית המאבק
נגד ישראל וארצות-הברית .אילו היתה איראן מותירה את סוריה לבדה במאבק נגד הטרוריסטים ,היא
היתה מוצאת עצמה נאבקת נגדם במקומות נוספים ,ולפיכך החליטה להגביר את הסיוע לסוריה.
 בהתייחסו למתקפה האווירית הרוסית אמר סגן מפקד משמרות המהפכה ,כי המתקפה הרוסית
לא לוותה בראשיתה בפעולה קרקעית של צבא סוריה ,אך כעת צבא סוריה נכנס באופן משמעותי
לזירת הלחימה והוא אף פועל בהצלחה גם ללא סיוע מטוסי קרב רוסיים .סלאמי ציין ,כי הרוסים נכנסו
לזירה ,משום שהבינו שאם לא יסייעו לסוריה במאבק נגד הטרוריסטים ,הם ימצאו אותם בעתיד
בגבולות רוסיה ,כיוון שכ 20%-ממפקדי דאע"ש וכמה אלפי טרוריסטים הגיעו מאיזור הקווקז ומרכז
אסיה.

חסין סלאמי )דפאע פרס 27 ,באוקטובר .(2015

 סגן הרמטכ"ל האיראני ,מסעוד ג'זאא'רי ) ,(Masoud Jazaeriהתייחס ,אף הוא ,לעליה במספר
ההרוגים האיראנים בסוריה ואמר ,כי הדבר נובע מקירבת "הכוחות המייעצים" האיראנים לזירת
הקרבות .הוא ציין ,שזהו המחיר ,שאיראן צריכה לשלם כדי לשמר את "מעגלי ההתנגדות באיזור"
)איסנ"א 1 ,בנובמבר .(2015
 מחמד-עלי ג'עפרי ) ,(Mohammad Ali Jafariמפקד משמרות המהפכה ,אמר בנאום בפני
סטודנטים חברי בסיג' באוניברסיטת טהראן ,כי איראן תנצל את כל יכולותיה כדי להגיש "סיוע בייעוץ"
לאזרחי סוריה ולממשלת סוריה .הוא ציין ,כי לא ניתן לפרט את כל הצעדים בהם נקטה איראן בסוריה.
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מחמד-עלי ג'עפרי )תסנים ניוז 2 ,בנובמבר .(2015

 בהתייחסות מרומזת לחילוקי דעות פנימיים בממשל האיראני בנוגע לפתרון הנדרש למשבר
בסוריה אמר ג'עפרי ,כי יש בכירים ,שאינם מבינים מדוע איראן צריכה לגלות רגישות רבה כל כך ביחס
לנשיא אסד וטוענים ,שאין הבדל בין אסד למישהו אחר .הוא ציין ,כי הם אינם מבינים את המצב
בסוריה ואינם יודעים שלאסד יש תומכים רבים ,שהעם הסורי מקבל אותו ושההתנגדות בסוריה תלויה
בו .מפקד משמרות המהפכה הוסיף ,כי אויבי איראן רגישים בנוגע לאסד ומוכנים להיענות לדרישותיה
של איראן בנוגע למשבר בסוריה בתנאי שתאפשר את העברת אסד מתפקידו ,אך איראן יודעת היטב
מהו תפקידו של הנשיא אסד בהתנגדות .הוא ציין ,כי איראן תהיה מוכנה לפרישתו של אסד מהשלטון
רק אם אזרחי סוריה יבטאו את רצונם בכך באמצעות בחירות .ג'עפרי התייחס גם למתקפה הרוסית
בסוריה ואמר ,כי רוסיה מספקת כעת סיוע צבאי לרוסיה ,אך לא ברור באיזו מידה היא מסכימה עם
עמדותיה של איראן בסוגייה הסורית )תסנים ניוז 2 ,בנובמבר  .(2015דברי ג'עפרי עשויים לרמז
לחילוקי דעות הן בצמרת האיראנית והן בין איראן לרוסיה סביב ההסדר הפוליטי העתידי במדינה,
ובעיקר בנוגע לעתידו הפוליטי של הנשיא אסד.
 מקורות צבאיים בחלב מסרו כי  1,100לוחמים באחת המיליציות העיראקיות הגיעו לאחרונה
למחוז חלב בהתאם להנחיה ישירה של מפקד כוח קדס ,קאסם סלימאני .הלוחמים משתייכים ,על-פי
דיווח זה ,לחטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס ) ,(Abu al‐Fadhal al‐Abbasמסגרת מיליציונית שיעית,
שהוקמה בסוף /2012תחילת  2013על-ידי גורמים שיעים שונים המעורבים בהגנה על מרחב מסגד
אלסת זינב בדמשק מפני התקפות גורמים המזוהים עם הג'האד העולמי .במיליציה זו פעילים לוחמים
שיעים מעיראק ,מסוריה ,מלבנון ,מאיראן ,מפקיסטאן ומאפגניסטאן ) 28 ,JYC.IRבאוקטובר .(2015
 עלי אצע'ר גרג'יזאדה ) ,(Ali Asghar Gorjizadehמפקד יחידת אנצאר אלמהדי )(Ansar al‐Mahdi
במשמרות המהפכה ,האחראית לאבטחת בכירים ,אמר בריאיון עיתונאי ,שלמרות שמשמרות
המהפכה מספקים אך ורק "שירותי ייעוץ" למשטר הסורי ,הרי שאם המנהיג העליון יורה על כך ,אלפי
חיילים איראנים יישלחו ללחימה בסוריה .הוא ציין ,כי האיראנים ימלאו תפקיד בהגנה על כל מקום
הקדוש לשיעים הניצב בפני סכנה ) 30 ,yjc.irבאוקטובר .(2015
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 חסין אמיר עבדאללהיאן ) ,(Hossein Amir Abdollahianסגן שר החוץ לענייני ערב ואפריקה,
הצהיר בשבוע שעבר כי אין כל שינוי במדיניות איראן כלפי סוריה .בשיחה עם עיתונאים בווינה ,שבה
נערכו השיחות הבינלאומיות בנוגע לעתיד סוריה ,אמר סגן השר ,כי השיחות בווינה הן הזדמנות לחזק
את המאבק נגד הטרור ואת התהליך המדיני בסוריה .הוא ציין ,כי אלה המעוניינים בעזיבתו של
הנשיא אסד יודעים היטב ,שהעם הסורי לבדו יכול לקבל החלטות בנוגע לעתידו במסגרת תהליך
פוליטי )פארס 29 ,באוקטובר  .(2015בשיחה עם עיתונאים איראנים הכחיש עבדאללהיאן דיווח,
שהתפרסם בתקשורת המערבית ,לפיו איראן הסכימה שהנשיא אסד יוותר על כסאו בתום תקופת
מעבר בת שישה חודשים .הוא אמר ,שבזכות מאמציה של איראן ,הוסרה הצעה לכלול בטיוטת
ההסכם ,שהושגה בתום שיחות ווינה ,סעיף בנוגע להדחת אסד וללוח הזמנים לעזיבתו את השלטון
)מהר 31 ,באוקטובר .(2015

מעורבות איראן בעיראק
 סיד וחיד נומי ) ,(Seyyed Vahid Noumiלוחם בסיג' מתבריז ,נהרג מאש דאעש סמוך לעיר ביג'י,
שבעיראק) .משרק 26 ,באוקטובר (2015

סיד וחיד נומי )משרק ניוז(.

 חסין סלאמי ) ,(Hossein Salamiסגן מפקד משמרות המהפכה ,התייחס בריאיון ,שהעניק לטלוויזיה
האיראנית ב 26-באוקטובר ) 2015ראו לעיל( ,להתפתחויות בעיראק .הוא ציין ,כי איראן רגישה בנוגע
להתפתחויות בעיראק באותה מידה בה היא רגישה להתפתחויות בסוריה וכי יש לטהר את עיראק
מהטרוריסטים הפועלים בה .הוא אמר ,שהיוזמה בעיראק עברה מידי דאעש לידי צבא עיראק
והמיליציות העממיות.
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 נאזם דבאע' ) ,(Nazem Dabaghנציג כורדיסטאן העיראקית בטהראן ,אמר כי איראן היא התומכת
העיקרית והחשובה ביותר של חבל כורדיסטאן בעיראק במלחמה נגד דאעש .בריאיון לסוכנות הידיעות
מהר ) 27 ,Mehrבאוקטובר  (2015אמר דבאע' ,כי איראן מקיימת קשרים טובים עם כורדיסטאן
העיראקית בתחומים התרבותיים ,המדיניים ,הכלכליים והחברתיים וכי כורדיסטאן העיראקית שואפת
להרחיב קשרים אלה ,בעיקר בתחום הכלכלי והמסחרי .הוא ציין ,כי מראשית המלחמה נגד דאעש
הגישה איראן סיוע לכורדים בכל התחומים ,ואף סיפקה להם נשק .הוא הכחיש ,עם זאת ,שאיראן
מתערבת בעניינים פוליטיים פנימיים בחבל הכורדי.
 המעורבות האיראנית בעיראק ממשיכה לעורר התנגדות בקרב הסונים בעיראק .העיתון אלערבי
אלג'דיד ) ,(al‐Arabi al‐Jadidהיוצא לאור בלונדון בערבית דיווח ב 20-באוקטובר  ,2015כי בכירים
עיראקים הסתייגו לאחרונה מכוונת הממשל המרכזי בבגדאד לספח את תת מחוז אלנח'יב )‐al
 ,(Nukhaybהסמוך לגבול עם סעודיה ומהווה חלק ממחוז אלאנבאר ,למחוז כרבלאא' .ג'אסם אל-עסל
) ,(Jasim al‐Asalחבר מועצת מחוז אלאנבאר ,האשים את הממשל המרכזי בבגדאד בניסיון לספח
שטחים ממחוז אלאנבאר למחוזות השיעים .הוא ציין ,כי ניסיונות אלה נתמכים על-ידי "מדינה שכנה"
ברומזו לאיראן והזהיר ,כי ניסיונות לספח את אלנח'יב למחוז כרבלאא' עלול להוביל למלחמה עדתית
שתסייע לדאעש.
 חבר פרלמנט עיראקי אמר לעיתון בהקשר זה ,כי בשנים האחרונות ניסו פוליטיקאים שיעים
להשתלט על מחוז אל-נח'יב בטענה כי הוא שייך למחוז כרבלאא' .הוא טען כי מדובר ב"פרויקט איראני
שנועד לחזק את השפעתה של איראן באיזור" ,במיוחד לנוכח העובדה כי לאל-נח'יב יש חשיבות
גיאוגרפית מכיוון שהוא הציר היחיד המוביל למפרץ הפרסי ומשום שהוא גובל בירדן .סיפוח תת
המחוז לכרבלאא' מהווה ,לדבריו ,חלק מאסטרטגיה איראנית ארוכת טווח שנועדה לחזק את
השפעתה והתפשטותה באיזור כדי להשלים את פרוייקט "הסהר השיעי".

מעורבות איראן בתימן ובמפרץ
 . בנאום ,שנשא מחמד-עלי ג'עפרי ,מפקד משמרות המהפכה באוניברסיטת טהראן )ראו לעיל(,
התייחס גם למצב בתימן ואמר ,כי איראן מסייעת לתימן ככל יכולתה ב"מימד הייעוץ" .הוא ציין ,כי
אנצראללה ) ,Ansarollahהשיעים החות'ים( מבוססים במצב הנוכחי היטב בתימן )תסנים ניוז2 ,
בנובמבר .(2015
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