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 چکيده
های مرتجع منطقه ایجاد کرد و باا  عربستان به بهانه مقابله با جنبش انصاراهلل یمن، ائتالفی از دولت زمینه و هدف:

باه ایان    .این کشاور نماود   علیه مردم مظلوم یمن و محاصره جانبههمهحمایت کشورهای غربی اقدام به تهاجم نظامی 
هاد  ایان تحقیاه کاه بار       .اسی یمن جنبه امنیتی پیدا کرد و با پیچیدگی و عدم قطعیت همراه شدترتیب تحوالت سی

ی و عوامل کلیادی سیاسای،   المللنیبای و داخلی، منطقه کنشگران ترینمهماساس این تحوالت شکل گرفت، شناسایی 
 .باشدتی یمن میامنی –بر تحوالت سیاسی مؤثرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و پیشران

ی و باه لحااظ   اناه یزم –کاربردی و به لحاظ روش؛ ماوردی   -یاتوسعهپژوهش این مقاله به لحاظ هد ؛  روش:
های مورد نیاز آن به سه شیوه مطالعات اکتشافی و داده GBNبر اساس رویکرد سناریونویسی  .باشدماهیت؛ آمیخته می

نفار از مادیران و    73نفر از خبرگان یمان و در اداماه اخاظ نظارات      20 ی، انجام مصاحبه حضوری با تعدادبردارشیف
شامار باا اساتفاده از پرسشانامه باه شایوه       امنیتی یمان باا رویکارد تماام     –مسئولین درگیر در حوزه تحوالت سیاسی 

ی هاا هافتا و ی از آماار توصایفی و تحلیال آمااری     هاا داده لیوتحلهیتجزی گردید و برای آورجمعی هدفمند، ریگنمونه
 .استفاده شده است SPSS افزارنرمی خبرگان با آزمون فریدمن با استفاده از ارتبهمیانگین 

بار تحاوالت    ماؤثر ی هاا شاران یپکنشگران، عوامال کلیادی و    ترینمهم دهندهنشانها یافته گیری:ها و نتیجهيافته
رو قابال  ی بحرانای و ساناریوهای پایش   اها تیا قطعامنیتی یمن از منظر خبرگان است که مبتنی بار آن عادم    -سیاسی 

 .استخراج و ارائه است

 

 .، عوامل کلیدی، پیشرانکنشگرانامنیتی یمن،  -تحوالت سیاسی :  هاکليدواژه
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 مقدمه

مردمای در   شاده رهیذخهای تحوالت بیداری اسالمی موجب شد تا پتانسیل و ظرفیت

راتژیک و ژئوپلیتیاک ممتاازی   منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که دارای موقعیت ژئواسات 

این تحوالت منجر به تغییر مختصات هندسه قدرت در منطقاه   .باشد، رها و آزاد گرددمی

ی فعاال در  کنشاگر ی نقاش و  فاا یحاال ا ی جهانی، در هاقدرتگردیده و خواهد شد و 

کشاور یمان، دارای    .باشاند منطقه در راستای اهدا  استعماری و مناافع ملای خاود مای    

یژه جغرافیایی و کانال ارتباطی شرق و غار  دنیاا از طریاه تنگاه مهام باا        موقعیت و

ها و اعتراض به نظام حااکم بار   کشورهایی است که موج مخالفت ازجملهالمند  بوده و 

های آمریکاا در منطقاه و وابساتگی باه     ی به غر  و اجرای سیاستسرسپردگآن به دلیل 

خصاوص قبیلاه   ها قبل توسط قبایال باه  خصوص عربستان، از سالسران مرتجع عربی به

 .ها که از شیعیان زیدیه متأثر از انقال  اسالمی ایاران بودناد آغااز گردیاده اسات     حوثی

به  مندعالقهامنیتی یمن با هد  کسب منافع خود،  –بازیگران متعددی در محیط سیاسی 

 ربستان درباشند که نقش جمهوری اسالمی ایران و عی نقش و کنشگری در منطقه میفایا

از بسیاری از بازیگران است که به همراه نیروهای انقالبی درون یمن  ترپررنگاین حوزه 

آمریکا، روسیه، فرانساه،   متحدهاالتیاز ادر مصا  با سایر نیروهای حاضر در صحنه اعم 

ی در تحاوالت یمان   نا یآفرنقاش ، مصر، پاکستان و غیره به فارسجیخلکشورهای حاشیه 

 .شندبامشغول می

داناش   گساترش  باا پیادایش و   ریازی، برنامه متداول یهاروشبا توجه به ناکارآمدی 

 نوباه  باه  کاه  ایجاد گردید ریزیهای جدید برنامهدر شیوه شگر  ی، تغییراتیپژوهندهیآ

تغییراتی  رفتیم کار به حل مسئله و شناخت برای که ییهاروش و نگرش در شیوه خود

 و مبتکار  کنشگر به زدهواکنش وضعیت از را هاسازمان ش داردکه تال آورد بنیادین پدید

گظاری کناد و  های ممکن و محتمل، آینده مطلو  را ارزشو بر اساس آینده تبدیل نماید

ی محتمال و  هاا ناده یآپژوهای در اااراو    آینده .در جهت ساخت آن آینده گام بردارد

هاای مطلاو ،   بعد، در قالاب آیناده  سازد و در گام  ریپظامکانممکن، شناسایی فرداها را 
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 سنتی ریزیبرنامه یهاروش گظشته، ادوار در( 3: 1711)خزایای،  فرداهای دلخواه را بیافریند 

 معینای  و کوتااه  زماانی  در باازه  بودند شاید استوار قطعی یهاینیبشیپ پایه بر بیشتر که

 ناتوانی ،رکنندهیغافلگو  دهنشینیبشیپ رویدادهای ظهور با زود یا دیر ولی اند،بوده موفه

 اهدا  ساازمانی،  به دستیابی برای هاینیبشیپ گونهنیا اساس بر شدهیطراح یراهبردها

 نادیاده  بر سعی روند، کردن تصویر و ینیبشیپ که شرایطی انین در .شد خواهد آشکار

 است نیاز روشی به دارد، را مدیران برای ینیبشیپ یک ارائه تنها و هاتیقطع گرفتن عدم

اماروزه رویکردهاای    .نماید روروبه آینده از متفاوت یاندازهااشمبا  را مدیران عمالً که

هاا تأکیاد   ریزی بر یافتن کنشگران عوامل کلیادی و پیشاران  پژوهی در عرصه برنامهآینده

ی ریز با در اختیار داشتن اهرم کنترل و مدیریت آینده، به معماار دارند تا از این راه برنامه

 آن، از حاصل اطمینان عدم و محیطی سریع تغییرات به توجه لظا با .مطلو  آینده بپردازد

 آتای،  احتماالی  تغییارات  باا  مقابله برای پژوهیآینده و استراتژیک ریزیبرنامه ضرورت

الگویی خطی  صورتبهریزان آینده را در رویکرد سنتی برنامه .گرددیم آشکار ازپیشبیش

؛ و ایراد اساسای اسات   مسئلهوجود انین دیدگاه و رویکردی یک  .نندیبیماز زمان حال 

و  نوین باشد صورتبهتواند آینده الزاماً ادامه روند خطی گظشته و حال نیست و می رایز

هار پدیاده، عوامال متعادد و گااهی جدیاد دخالات دارناد لاظا           ی ِ آیناده ریپظشکلدر 

ر  گظشته، غفلت از رصاد تغییارات آتای را    گیری آینده جرائم تنها بر اساس تجاتصمیم

ی بارای کااهش یاا حاظ      ریپاظ انعطاا  ی هاا واکانش لاظا بایاد    .در پی خواهد داشات 

و موضاوعات   هاا تیا قطعی احتمالی آینده تدارک دید و برای مواجهه با عدم هاخسارت

 .(73: 1713)علیزاده، مهم آینده مجهز و آماده شد 

پژوهای و  ن یافت که بر اهمیات و ضارورت آیناده   تواامروزه کمتر اندیشمندی را می

پژوهی با سرعتی شاتابان در حاال ارتقااا جایگااه     آینده .های آن تأکید نداشته باشدروش

ها است و هر جامعه و سازمان هادولتگظاری گیری و سیاستخود در فرایندهای تصمیم

هاای مختلا    و سازمانی کاه خواساتار تحاوالت بنیاادی اسات ضارورتاً بایاد از روش       

استفاده نماید که الزمه و اقدامات تمهیدی « ریزی بر پایه سناریوبرنامه»پژوهی، نظیر آینده
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هاا  ، عوامال کلیادی و پیشاران   کنشگرانها و الگوهای مختل  شناسایی آن بر اساس مدل

 .باشدمی

 

 شناسي تحقيقمباني نظری و پيشينه

ایه سناریو، رویکردهای گونااگونی را  ریزی بر پدر کتا  برنامه 1ارماک .توماس جی 

این رویکردها شامل رویال داچ شل و شابکه جهاانی    .این روش مطرح نموده است برای

آینده، ویلسون و رالستون، سناریوهای مرجح، لیندگرن  ، مکتب فرانسوی، گروهوکارکسب

اریوهای صانعت  ی، سنانامهوهیشی، سناریوهای المللنیبهای راهبردی و باندهولد، تصمیم

ایان تحقیاه باه لحااظ      در .(20-24: 2010ارمااک،  ) باشندهای خالقانه نرم میو روش

که مبتنی بر عدم قطعیت بحرانی است انتخا   وکارکسبفراگیری، رویکرد شبکه جهانی 

، عوامال کلیادی و   کنشاگران شود و بر اسااس اااراو  ایان رویکارد باه بررسای       می

 .شوداین رویکرد پرداخته می لظا ابتدا به معرفی .شودپرداخته می هاشرانیپ

 

 .G.B.Nرويکرد عدم قطعیت بحراني موسوم به 

جی بی ان(، به کار گرفتاه  وکار )کسباین دیدگاه فراگیر که به کوشش شبکه جهانی  

جی بی ان با تالش پیتار شاوارتز و    .باشدشد، حاصل کاربست سناریو از شرکت شل می

های آغازین دهه شصت میالدی، در آغاز پی یر واک در سال ده شد وهمکارانش بنیان نها

 .ای را پدیاد آورد این مفاهیم ااراو  ویژه کاربست مفاهیم کان را و با اصالح و بهبود

ریزی شل را بار عهاده گرفات و سارانجام شابکه جهاانی       شوارتز سرپرستی بخش برنامه

ای از افاراد برجساته در آن وجاود    را با همکارانش بنیان گظاشات کاه شابکه    وکارکسب

ی شامل وسازیسناراین رویکرد، فرایند  در .داشت و رویکرد جی بی ان را معرفی نمودند

از: مرحله اول شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی، مرحله  اندعبارتهشت مرحله است که 

هاای  دوم شناسایی و مطالعه نیروهای کلیدی در محیط موضوعی، مرحله سوم یافتن نیرو

                                                           
1. Tomas G Chermak 
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ی عوامل کلیدی و نیروهای پیشران بر مبنای بندرتبهمحیط، مرحله اهارم پیشران در کالن

، مرحلاه پانجم توساعه و    1دو معیار میزان اهمیت برای موفقیات و میازان عادم قطعیات    

ی و توسعه سناریو است، مرحله هفاتم  ریگشکلگزینش منطه کلی سناریو، مرحله ششم 

 2نشااانگرهاشیپااو مرحلااه هشااتم انتخااا   افتااهیعهتوساابررساای مضااامین سااناریوهای 

ساناریو   هیا بر پاریزی نادر زالی نیز به نقل از پیتر شوارتز، برنامه .(24: 2010ارماک،)باشدمی

 را در هشت گام به شرح زیر توصی  کرده است:

 موضوع و تصمیم اصلی شناخت گام اول:

 گام دوم: فهرست عوامل کلیدی

 ای پیشران کلیدیگام سوم: شناسایی نیروه

 ی بر اساس اهمیت و عدم قطعیتبندطبقهگام اهارم: 

 های بحرانیگام پنجم: شناسایی عدم قطعیت

 گام ششم: تدوین سناریوها

 گام هفتم: تحلیل پیامدها و نتایج هر سناریو

 (100-104: 1712گام هشتم: انتخا  نشانگرهای راهبردی )زالی، 

 دهد:اریو را نشان میها و مراحل اجرای سنشکل ذیل گام

 
 (شوارتز تریپ: منبع) انيبيج کرديرو با يسيونويسنار فرايند .9شکل 

                                                           
1. Uncertainty 

2. Leading Indicators 
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 چارچوب نظری

هاای کشاور یمان و سارعت بااالی تحاوالت در       پژوهش حاضر، به دلیل پیچیادگی 

این کشور و همچنین وجاود باازیگران متعادد باا      های سیاسی، اجتماعی و نظامیعرصه

باشاد، انتخاا    مای  GBNرویکرد عدم قطعیت بحرانی کاه موساوم باه     منافع متفاوت، از

ها بر این اساس شناساایی و ماورد سانجش    ، عوامل کلیدی و پیشرانکنشگرانگردیده و 

ها بر گردد تأثیر کنشگران، عوامل کلیدی و پیشراندر این تحقیه تالش می .اندقرار گرفته

این طریه بتوان باه تادوین ساناریوهای    امنیتی یمن سنجیده شود تا از  -تحوالت سیاسی

 بهتاری  درک ،دربااره آن  امنیتی یمان و تفکار   -ممکن و محتمل درباره تحوالت سیاسی

 بهتار  امنیتی یمن -تحوالت سیاسی را در عرصه ی خودرگظاریتأث پتانسیل و کرده کسب

 .دهند تشخیص

 

 تحقيق سؤال

امنیتای یمان ااه     -سیاسای  بر تحاوالت  مؤثرهای کنشگران، عوامل کلیدی و پیشران

 ی بر تحوالت دارند؟ریتأث

 

 هاگزارش نتايج مصاحبه

برای شناسایی و توصی  تحوالت سیاسی و امنیتی یمن به اه عواملی باید  -1سؤال 

 توجه نمود؟

هنگی، نظامی شرایط سیاسی، اقتصادی،   بر اساستوصی  شرایط داخلی را  -

 .ددباید تهیه گ ...و

ای با محوریت عربستان و سپس سایر کشورها بایاد  طقهان منیگشناخت با -

 .دنبال گردد دقتبه

باید مورد توجه  هاآنالمللی و منافع و توان و ظرفیت در گام بعدی بازیگران بین -

 .قرار گیرد
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تواناد  ( مای رونادها کاالن المللای ) تحلیل شرایط بدون توجه به رونادهای باین   -

و تاأثیر   رونادها کاالن اسات محایط دور و    لظا الزم .ها را به خطا بکشاندتحلیل

توان خاارج از منظوماه   لظا یمن را نمی .تحلیل گردد دقتبهبر محیط یمن  هاآن

 .تحوالت منطقه بررسی نماییم

)تادافعی،   هاا آنو ناوع رویکارد    هاا آن، مناافع  هاآنشناخت بازیگران؛ ظرفیت  -

 .انطباقی، فعال یا تعاملی( بسیار مهم است

 ی بزرگ و کنشگری در منطقههاقدرت توجه به ورود -

نماید و منافع ملی خود را عربستان، یمن را در حوزه امنیت ملی خود قلمداد می -

 .داندکنشگری فعال و وابسته بودن یمن به عربستان می

 شاهراه تبادالت اقتصادی شرق و غر  عنوانبهاهمیت موقعیت با  المند   -

لت عربستان در گارو ذلات و عازت    عزت و ذ زیعبدالعزبر اساس وصیت ملک  -

 .یمن خواهد بود

 .باشدی، استقامت و قانع بودن از عوامل کلیدی مردم یمن میآورجنگ -

 جمعیت قابل توجه زیدیان در یمن -

 .امنیت و امکان پاسخگویی به نیاز مردم بسیار مهم است -

 اهمیت گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در یمن -

ی یمن برای وابساتگی بیشاتر باه عربساتان بارای      هارساختیزتخریب گسترده  -

 دوران پس از مخاصمه

 اهمیت مصوبه شورای امنیت علیه انقالبیون یمن -

در  .تواند به الگوی اقلیم کردستان عراق دست یابددر بهترین حالت انصاراهلل می -

این وضعیت در منطقه جغرافیای خود دارای خودمختااری و در دولات مرکازی    

 .باشدناسب میدارای قدرت م

در یمن برای انصاراهلل مطلو  خواهاد باود کاه     اهللحز در مرحله دوم الگوی  -

 .ی و عدم مسئولیت اجرایی استرگظاریتأثدارای قدرت، 
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برای روسیه ادامه مخاصمه وضعیت مطلوبی است که انرژی عربساتان را تخلیاه    -

 .نماید

 .ترین قبیله در یمن استای است و قبیله حاشد مهمساختار اجتماعی یمن، قبیله -

و عربستان را در وضعیتی قرار داده که نه  درآمدهفرسایشی  صورتبهجنگ یمن  -

 بسات بان راه پس دارد و نه راه پیش و با ناکامی مواجه گردیده است و در یاک  

 .قرار گرفته است

عمومی و مراکاز   ساتیتأسها و عربستان با بمباران شدید یمن تمامی زیرساخت -

 .ن کشور را از بین برده استدرمانی ای

جنایاات را در ایان    نیتار عیا فجعربستان حقوق بشر را در یمن نقض نماوده و   -

 .کشور انجام داده است

ی المللا نیبا دولت رسمی یمن در مجاامع   عنوانبهدولت منصور هادی همچنان  -

هاای  شود و به همین دلیال امکاان پیگیاری ایان فجاایع در ساازمان      شناخته می

 .حقوق بشر وجود ندارد یالمللنیب

 از: شش جریان: اندعبارتبازیگران و جریانات عمده داخلی یمن  -

حااز  اصااالح  -3 القاعااده؛ -4؛ حااراک جنااوبی -7 معتماار؛ -2انصاااراهلل؛ -1

 .منصور هادی -2المسلمین(؛ )اخوان

یمن در حوزه بحث امنیت ملی عربستان مطرح است و سوریه در حوزه سیاست  -

 .خارجی عربستان

یمن فقیرترین و در عین حال ثروتمندترین کشور منطقه است ولی فسااد بسایار    -

 .باشدباالیی را دارا می

انصاراهلل در حال حاضر در بُعد نظامی در تأمین تسلیحات سبک مشکل خاصای   -

ای بسایار  در بُعاد رساانه   .ندارد ولی در تأمین تسالیحات سانگین مشاکل دارد   

ای برای مقابله حری  واگظار کرده است و بنیه ضعی  بوده و عرصه را تقریباً به

 .ندارد
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 .سرمایه انصاراهلل حمایت مردمی است نیتربزرگ -

ی انقالبی و مردمای  هاتهیکماز: انصاراهلل،  اندعبارتکنشگران داخلی بحران یمن  -

طلبااان جنااو  )حااراک( شاایو  قبایاال، ارتااش یماان، دولاات هااادی، اسااتقالل

 مای دینی، القاعده و داعشی نظامی و سیاسی، علهاانیجر

کنشگر در قالب ائاتال : عربساتان، اماارات، قطار، بحارین، کویات، جیباوتی،         -

 سودان، مصر

 جیخلا از: شاورای همکااری    اناد عباارت ی نزدیک بحران یمن امنطقهکنشگران  -

 اهلل لبنان اریتره، رژیم صهیونیستی، سومالیحز  فارس(، عمان،)

از: عاراق، ترکیاه، ساازمان     اناد عباارت یمان  ی دور به بحاران  امنطقهکنشگران  -

 همکاری اسالمی، پاکستان، سوریه، افغانستان

اند از: آمریکا، شورای امنیت، روسایه،  ی به بحران یمن عبارتالمللنیبکنشگران  -

 اتحادیه اروپا، فرانسه، این، هند، سازمان کشورهای غیرمتعهد

 ام است؟: عوامل کلیدی در بحران یمن از نظر شما کد2سؤال 

جهانی و حمایت  هایقدرتاهمیت ژئوپلیتیک و راهبردی یمن برای عربستان و  -

 ها از ائتال آن

 موقعیت با  المند  و شاهراه تبادالت اقتصادی شرق و غر  -

 وجود روحیه ایستادگی و مقاومت در بین شیعیان زیدی و انقالبیون یمن -

اد و قیاام بالسای  در   درصدی زیدی و حاکم بودن اعتقاد جه 43تا  70جمعیت  -

اصول اعتقادی انصاراهلل مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکاا   خصوصها بهبین آن

 و رژیم صهیونیستی

 ی کشور یمنالهیقبساختار  -

 کاهش نفوذ و قدرت و توان سنتی عربستان در یمن -

 تشکیل و همگرایی ائتال  با محوریت عربستان برای مقابله با انصاراهلل -

 ا از انصاراهلل.ا.اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی( ج)و پنهان حمایت آشکار  -
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 گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در یمن -

ساو و ائاتال  از   سنگین انقالبیاون و انصااراهلل از یاک   تسلیحات سنگین و نیمه -

 سوی دیگر

 ذخایر عظیم نفت و گاز یمن -

 در عربستان هایمنقدرت نفوذ و عملیات نظامی ی -

 (...مندی از سواحل طوالنی یمن برای )ترانزیت کاال، توریسم، شیالت و بهره -

 و مناطه نفتی هاااهخصوص اهمیت امنیت عربستان برای آمریکا به -

 ی برای تجارت جهانی در جنو  یمن )مدینه النور(امنطقهایده و طرح ساخت مرکز  -

 نیروهای پیشران در بحران یمن کدامند؟ -7سؤال 

اوان عربستان و ائتال  برای مقابله سیاسی، اقتصاادی و نظاامی باا    منابع مالی فر -

 انقالبیون یمن

نماودن انصااراهلل بارای     منظور ناکارآماد بهی اساسی در یمن هارساختیزانهدام  -

 آینده یمن

ی وسیع جبهاه  ارسانهی جهانی در منطقه و عملیات هارسانهتوسعه ضریب نفوذ  -

 ائتال  علیه انصاراهلل

های بازرگ جهاانی در صاحنه تحاوالت منطقاه در      قدرت گیریعورود و موض -

 حمایت از ائتال 

 ائتال  در مقابله با انقالبیون (توان نظامی )هوایی، دریایی -

قدرت انصاراهلل در حفظ مقاومت، دستیابی به تسلیحات راهباردی، پاساخگویی    -

 نی عربستان، ابتکار عمل و استمرار فشار به عربستاهااتیعمل بهمتناسب 

 

 ي تحقيقشناسروش

حال نیااز و مشاکلی     باه دنباال   پژوهش حاضر با عنایت به موضوع این تحقیاه کاه  

ی هاا شاران یپکنشاگران، عوامال کلیادی و     لیا وتحلهیا تجز؛ یعنی شاناخت،  شدهشناخته
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اکتشاا  ساناریوهای ممکان، محتمال      منظاور بهامنیتی تحوالت یمن  –تحوالت سیاسی 

باه  کاه   با عنایت به موضوع تحقیه ؛ ویه کاربردی استباشد، از منظر هد  یک تحقمی

یک موقعیت یا شرایط؛ یعنی توصی  کنشگران، عوامل کلیادی   جزاجزابهتوصی   دنبال

اکتشا  سناریوهای ممکن،  منظوربهامنیتی تحوالت یمن  -ی تحوالت سیاسیهاشرانیپو 

و افتاد؟  تفااقی دارد مای  هایی مانند اه اپاسخگویی به پرسش به دنبالباشد و محتمل می

کسی؟ با کمک شناخت محیط، تحلیال عوامال کلیادی، تحلیال پیشاران، شاناخت و        اه

 .تحلیل بازیگران، منافع، توان و اهدا  آنان از منظر ماهیت، یک تحقیاه توصایفی اسات   

باشد و دارای ماهیت می« کاربردی-ایتوسعه»لظا تحقیه به لحاظ هد ، از نوع تحقیقات 

 .ای استنهموردی، زمی

و  شده استهای کمی حاصل های تحقیه از طریه کیفی و دادهبا توجه به اینکه یافته

 -دارد، رویکاردی ترکیبای   ساروکار ها و نمادها های کمی و معانی مفاهیم، تعری با داده

 .باشداکتشافی دارد و ماهیت تحقیه، آمیخته می

امنیتای  -هبردی تحوالت سیاسینفر از خبرگان را 43جامعه آماری پژوهش حاضر را  

دفاع ملای   و پژوهشگاه عالی یمن شامل وزارت امور خارجه، نیروی قدس سپاه، دانشگاه

خانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطالعاات و غیاره دارای   دبیرو مدیریت راهبردی، 

های مرتبط با تحوالت یی اعم از؛ تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری در حوزههایژگیو

دارای حداقل دو ساال تجرباه و مسائولیت در حاوزه مطالعاات یمان        و امنیتی -یاسیس

ع شامار تاا ساطح اشابا    تماام  کردیروی با تعقیب ریگبهرهحجم نمونه با  .دهدیمتشکیل 

 .خبره تعیین گردید 73نظری تا سطح 

گاردآوری   منظاور به .باشدهمتاگزینی می صورتبهی در این پژوهش ریگنمونهروش 

 پرسشانامه  ی، مصاحبه وبردارشیفی و میدانی با ابزارهای اکتابخانهعات از دو روش اطال

، مقاااالت داخلاای و خااارجی و هاااکتااا ی از اکتابخانااهاسااتفاده شااده اساات؛ در روش 

یی لیکرت استفاده تاپنجساخته با طی  محقهنامه و در روش میدانی از پرسش هانامهانیپا

 .گردیده است

n

=    
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های جدول های آمار توصیفی در تهیهاطالعات، از شاخص لیوتحلهیزتجبرای روش  

فراواناای، درصااد فراواناای، میااانگین و انحاارا  معیااار باارای اطمینااان سااازگاری پاساا  

ی، عوامال کلیادی و   المللا نیبا ی و امنطقاه در خصوص کنشاگران داخلای،    هاپرسشنامه

شناساایی اهام    منظاور باه ی آلفای کرونباا  و پایاایی ترکیبای و    هاآزمونو از  هاشرانیپ

ای با آزماون فریادمن باا اساتفاده از     از میانگین رتبه هاشرانیپکنشگران، عوامل کلیدی و 

 .استفاده شده است SPSS یافزارهانرم

برای سنجش اعتبار تحقیاه، ابتادا روایای پرسشانامه )کنشاگران، عوامال کلیادی و         

تحقیه و ااراو   های پرسشنامه با ادبیاتصورت صوری در مقایسه گویهها( بهپیشران

بار اسااس نظارات    آن ی اروایای محتاو  ساپس   گرفات، نظری تحقیه مورد بررسی قارار  

ی باا آزماون آلفاای    ریاعتمادپاظ گردیاد و میازان دقات و    محاسبه پیش تست خبرگان و 

 .ها استفاده شددهسازگاری دا منظوربهکرونبا  انجام شد و از پایایی ترکیبی 

 

 هاوتحليل دادهو تجزیه هاافتهی

شناختی نمونه آماری؛ شامل سانوات خادمتی، جایگااه ساازمانی،     های جمعیتویژگی

 باشد:به شرح زیر می تحصیالت و رشته تحصیلی

  
 نمودار سنوات خدمتي خبرگان .8شکل 
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 میزان فعالیت در حوزه يمن .9شکل 

 

 
 سطح مطالعات خبرگان .4 شکل

این پژوهش باا   کنندگان دردرصد از مشارکت 23بر طور که مشخص است بالغ همان

هاا و نهادهاایی ااون مراکاز آموزشای و      ، ارگاان هاسازمانسال که از  20سابقه بیشتر از 

تاد شورای امنیت کشور، سا  رخانهیدبتحقیقاتی دفاعی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، 

کاال نیروهااای مساالح، وزارت امااور خارجااه، سااپاه پاسااداران انقااال  اسااالمی، وزارت 

اطالعات، ارتش جمهوری اسالمی ایاران، وزارت دفااع و پشاتیبانی از نیروهاای مسالح،      

تجربه باالی  دهندهنشان ی مجلس شورای اسالمی و وزارت کشور است،هاپژوهشمرکز 
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ی تحصایلی اعام از   هاا رشاته ت تکمیلای، دارای  مقاطع تحصیال .باشدیمخبرگان تحقیه 

، الملال نیبا ای، مادیریت راهباردی، حقاوق    ، مطالعات منطقهالمللنیبامنیت ملی، روابط 

و در دو سال اخیر متوجه تحوالت حوزه یمن  باشندی، علوم سیاسی و غیره میپژوهندهیآ

هاا  برآیناد نظارات آن  تاوان  می نیبنابرابوده و اغلب رویکرد راهبردی به موضوع دارند؛ 

دهناده  اعتنا و مورد قبول دانسات و نشاان  امنیتی یمن را قابل  –پیرامون تحوالت سیاسی 

 .سطح مطلوبی از خبرگان تحقیه است

 -دو ضاریب آلفاای کرونباا  و ضاریب دیلاون      وسایله باه هاای تحقیاه   پایایی سازه

ایان   قباول بارای  ابل مقدار ق .این )ضریب ترکیبی( مورد بررسی قرار گرفته استگلدشت

که در جداول ذیل مشخص اسات مقاادیر آلفاای     طورهمان .است 3/0دو ضریب حداقل 

ایان نشاان از    اسات و  0.3این برای تمامی بیشاتر از  گلدشت -کرونبا  و ضریب دیلون

 .ها در خصوص سازه خود استپایایی مناسب شاخص
 

 پژوهش یهاسازه يبیترک ييايپا و کرونباخ یآلفا .9جدول 

 سازه
آلفای 

 کرونباخ

پایایي 

 ترکيبي
N of 

Items 

 کنشگران

 . . داخلی

 . . ائتال  ضدیمنی

 . . ی نزدیک به بحرانامنطقه

  . . ی دور از بحرانامنطقه
 . . المللیبین

 . . کل

.. ا.ا.ج تناسب کنشگران با منافع امنیت ملی

 . . عوامل کلیدی

 . . انشرپینیروهای 
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 Friedman Testی کنشگران داخلي ارتبهجدول نتايج آزمون  .8جدول 

 Mean Rankای ميانگين رتبه داخلي کنشگر

 VAR00001 ارتش یمن

 VAR00002 انصاراهلل

 VAR00003 دولت هادی

 VAR00004 ی انقالبی و مردمیهاتهیکم

 VAR00005 شیو  قبایل

 VAR00006 علمای دینی

 VAR00007 القاعده

 VAR00008 داعش

 VAR00009 ی نظامی و سیاسیهاانیجر

 VAR00010 جنو  )حراک( طلباناستقالل

 

 Friedman Testدر قالب ائتالف ضد يمني  ای کنشگراننتايج آزمون میانگین رتبه .9جدول 

 Mean Rankای ميانگين رتبه کنشگران در قالب ائتالف ضد یمني

 VAR00011 عربستان

 VAR00012 امارات

 VAR00013 بحرین

 VAR00014 قطر

 VAR00015 مصر

 VAR00016 کویت

 VAR00017 سودان،

 VAR00018 جیبوتی
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 Friedman Testای ای کنشگران نزديک منطقهنتايج آزمون میانگین رتبه .4جدول 

 Mean Rankای ميانگين رتبه ایکنشگران نزدیک منطقه

 VAR00019 رژیم صهیونیستی

 VAR00020 عمان

 VAR00021 اریتره

 VAR00022 سومالی

 VAR00023 لبنان اهللحز 

 VAR00024 فارسجیخلای همکاری شور

 

 Friedman Testی دور از بحران امنطقهای کنشگران نتايج آزمون میانگین رتبه .2جدول 

 Mean Rankای ميانگين رتبه ی دور از بحرانامنطقهکنشگران 

 VAR00025 سوریه

 VAR00026 ترکیه

 VAR00027 پاکستان

 VAR00028 افغانستان

 VAR00029 عراق

 VAR00030 همکاری اسالمی

 

 Friedman Testي المللنیبای کنشگران نتايج آزمون میانگین رتبه .0جدول 

 Mean Rankای ميانگين رتبه يالمللنيبکنشگران 

 VAR00031 این

 VAR00032 شورای امنیت

 VAR00033 اتحادیه اروپا

 VAR00034 آمریکا

 VAR00035 روسیه

 VAR00036 فرانسه

 VAR00037 هند

 VAR00038 سازمان کشورهای غیرمتعهد
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 Friedman Testای کل کنشگران نتايج آزمون میانگین رتبه .1جدول 

 کنشگران
ای کل ميانگين رتبه

 Mean Rank کنشگران

1
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ر د
ن د
گرا
ش 
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 VAR00001 ارتش یمن

انصاراهلل VAR00002 

دولت هادی VAR00003 

ی انقالبی و مردمیهاتهیکم VAR00004 

شیو  قبایل VAR00005 

علمای دینی VAR00006 

القاعده VAR00007 

داعش VAR00008 

ی نظامی و سیاسیهاانیجر VAR00009 

جنو  )حراک( طلباناستقالل VAR00010 



نی
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د 
ض
  
ال
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ب
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در 
ن 
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نش
ک

 

 VAR00011 عربستان

امارات  VAR00012 

بحرین VAR00013 

قطر VAR00014 

مصر VAR00015 

کویت VAR00016 

سودان VAR00017 

جیبوتی VAR00018 



ن 
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ک
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م

ا
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 VAR00019 رژیم صهیونیستی

عمان VAR00020 

اریتره VAR00021 

سومالی VAR00022 

 لبنان اهللحز VAR00023 

 فارس() جیخلشورای همکاری VAR00024 



ن 
گرا
نش
ک

قه
نط
م

ا
ز 
ر ا
دو
ی 
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حر
ب

 

 VAR00025 سوریه

ترکیه VAR00026 

پاکستان VAR00027 

افغانستان VAR00028 

عراق VAR00029 

همکاری اسالمی VAR00030 
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 کنشگران
ای کل ميانگين رتبه

 Mean Rank کنشگران



ن 
گرا
ش 
کن

نیب
ملل
ال

ی
 

 VAR00031 این

شورای امنیت VAR00032 

اتحادیه اروپا VAR00033 

آمریکا VAR00034 

روسیه VAR00035 

فرانسه VAR00036 

هند VAR00037 

سازمان کشورهای غیرمتعهد VAR00038 

 
 Friedman Testای عوامل کلیدی نتايج آزمون میانگین رتبه .2جدول 

 امل کليدیع
 ایميانگين رتبه

 Mean Rank 

ی جهانی و حمایت هاقدرتو راهبردی یمن برای عربستان و  کیتیژئوپلاهمیت 

 از ائتال  هاآن
VAR00001 

 VAR00002 موقعیت با  المند  و شاهراه تبادالت اقتصادی شرق و غر 

 VAR00003 و دریای سر اهمیت امنیت تنگه استراتژیک با  المند  و خلیج عر  

 VAR00004 وجود روحیه ایستادگی و مقاومت در بین شیعیان زیدی و انقالبیون یمن

 VAR00005 رقابت سیاسی ایران و عربستان در منطقه

صهیونیساتی   میا و رژاصول اعتقادی انصاراهلل مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکاا  

 )پرام انصاراهلل(
VAR00006 

 VAR00007 ی کشور یمنالهیقبساختار 

 VAR00008 هاآندرصدی زیدی و حاکم بودن اعتقاد جهاد و قیام بالسی  در بین  43تا  70 تیجمع

 VAR00009 تالش برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه

 VAR00010 کاهش نفوذ و قدرت و توان سنتی عربستان در یمن

 VAR00011 شکیل و همگرایی ائتال  با محوریت عربستان برای مقابله با انصار اهللت

 VAR00012 ا از انصار اهلل.ا.ی و نظامی( جاجتماع ی،اسیس میزان حمایت آشکار و پنهان )اقتصادی،

 VAR00013 تقویت و توسعه محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی

 VAR00014 یانقال  اسالمای منطقه برای جلوگیری از نفوذ و تکثیر جریان تالش غر  و کشوره

 VAR00015 بیکاری و فقر رایج و غالب در مردم یمن
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 امل کليدیع
 ایميانگين رتبه

 Mean Rank 

 VAR00016 ی و افزایش نفرت عمومی علیه عربستان و حامیان آنرنظامیغآمار شهدای 

 VAR00017 گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در یمن

 VAR00018 محاصره اقتصادی و بروز قحطی و گرسنگی و بیماری در مردم یمن

 VAR00019 سنگین انقالبیون و انصاراهلل از یکسو و ائتال  از سوی دیگرتسلیحات سنگین و نیمه

 VAR00020 ی اقتصادی ائتال  عربیهاکمکتأثیرپظیری برخی از رهبران قبایل از 

 VAR00021 خایر عظیم نفت و گاز یمنذ

 VAR00022 در عربستان هایمنقدرت نفوذ و عملیات نظامی ی

 VAR00023 (...ی از سواحل طوالنی یمن برای )ترانزیت کاال، توریسم، شیالت و مندبهره

 VAR00024 یمن از تحوالتمتأثر  در منطقهی ستیونیصهاهمیت امنیت رژیم 

 VAR00025 آمار هالکت نیروهای مهاجم و مزدور در محیط یمن و محیط ائتال 

 VAR00026 ها و مناطه نفتی عربستاناهمیت امنیت ااه

 VAR00027 کوتاه آمدن از تحرکات در منطقه منظوربهفشار بر ایران 

عربساتان در  ( باه محکومیات   NGO) یردولتیغهای تالش برای ترغیب سازمان

 المللیمجامع بین
VAR00028 

 VAR00029 ای تجارت جهانی در جنو  یمن )مدینه النور(ایده و طرح ساخت مرکز منطقه

 Friedman Testها ای پیشراننتايج آزمون میانگین رتبه .1جدول 

 عنوان پيشران
ای ميانگين رتبه

Mean Rank 

ای و روانی وسیع جبهاه  انی در منطقه و عملیات رسانهی جههارسانهتوسعه ضریب نفوذ 

 ائتال  علیه انصاراهلل
3.21 VAR0001 

 VAR0002 4.71 توسط شورای امنیت 2212حظ  نقش اجرایی عربستان از قطعنامه 

 VAR0003 2.21 مسئله وفصلحلفشار حز  حاکم ریاست جمهوری آمریکا جهت 

 VAR0004 4.3 هت مقابله با انقالبیون و حمایت از عربستانهمگرایی نسبی مواضع کشورهای ائتال  ج

 VAR0005 3.13 منابع مالی فراوان ائتال  برای مقابله سیاسی، اقتصادی و نظامی با انقالبیون یمن

ی هاا یالبا همسویی و همگرایی بیشتر رژیم صهیونیستی به عربساتان و ائاتال  و فشاار    

 صهیونیسم به ادامه حمایت از ائتال 
4.11 VAR0006 

 VAR0007 3.12 نمودن انصاراهلل برای آینده یمن ناکارآمد منظوربهی اساسی در یمن هارساختیزانهدام 

 VAR0008 3.74 ائتال  در مقابله با انقالبیون (،توان نظامی )هوایی، دریایی

 VAR0009 3.21 مصوبه شورای امنیت در محکومیت انقالبیون
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 گيری و پيشنهادنتيجه

 .اسات  تاازه  تهدیادهای  و هاا فرصت ها،تیعدم قطع از سرشار جهان محیط پیرامونی

کوشد سروکار دارد و می هاتیعدم قطعها و ها، بلکه با گمانفقط با دانستهپژوهی نهآینده

 .های پیشرفت بشر را به کاراترین شکل ممکن تصویر کندتا با آمیختن گمان و یقین، افه

خصوص عدم قطعیت در موضوعات مرباو  باه   ، پویایی، ابهام و بهبا عنایت به پیچیدگی

باه   هاا شاران یپامنیتی یمن، شناسایی کنشگران، عوامل کلیدی و  -مسائل تحوالت سیاسی

تارین کنشاگران تحاوالت    بر اساس نتاایج تحقیاه، مهام    .نمایداین مهم کمک شایانی می

ی هاا تاه یکم، آمریکا، شورای امنیت، اند از: عربستان، انصاراهللامنیتی یمن عبارت -سیاسی

لبناان، روسایه،    اهللحاز  فارس(، ) جیخلانقالبی و مردمی، ارتش یمن، شورای همکاری 

جنو  )حراک(، دولت منصور هادی، القاعده، عمان،  طلباناستقاللشیو  قبایل، امارات، 

قطر، داعاش،  ی نظامی و سیاسی، هاانیجرعلمای دینی، اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی، 

فرانسه، این، مصر، ترکیه، شورای همکااری اساالمی، پاکساتان، کویات، بحارین، هناد،       

ای عوامال  میانگین رتباه  وعراق، سازمان کشورهای غیرمتعهد، سوریه، سودان و جیبوتی 

ی هاا قادرت و راهبردی یمن برای عربساتان و   کیتیژئوپلکلیدی به ترتیب شامل اهمیت 

اقتصاادی، سیاسای،   )از ائتال ، میازان حمایات آشاکار و پنهاان      هاآنجهانی و حمایت 

ا از انصار اهلل، وجود روحیه ایستادگی و مقاومت در باین شایعیان   .ا.اجتماعی و نظامی( ج

ی اقتصادی ائاتال   هاکمکزیدی و انقالبیون یمن، تأثیرپظیری برخی از رهبران قبایل از 

منطقه، تقویات و توساعه محاور مقاومات     عربی، تالش برای جلوگیری از نفوذ ایران در 

ی و افزایش نفرت عمومی علیاه عربساتان و   رنظامیغعلیه رژیم صهیونیستی، آمار شهدای 

به محکومیات عربساتان در   ( NGO) یردولتیغهای حامیان آن، تالش برای ترغیب سازمان

ام درصدی زیدی و حاکم باودن اعتقااد جهااد و قیا     43تا  70ی، جمعیت المللنیبمجامع 

کوتااه آمادن از    منظوربهی کشور یمن، فشار بر ایران الهیقب، ساختار هاآنبالسی  در بین 

تحرکات در منطقه، تالش غر  و کشاورهای منطقاه بارای جلاوگیری از نفاوذ و تکثیار       

جریان انقال  اسالمی، بیکاری و فقر رایج و غالب در مردم یمن، کاهش نفوذ و قدرت و 
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در عربستان، موقعیت  هایمنیمن، قدرت نفوذ و عملیات نظامی ی توان سنتی عربستان در

ی از سواحل طوالنی یمن مندبهرهبا  المند  و شاهراه تبادالت اقتصادی شرق و غر ، 

(، ذخایر عظیم نفت و گاز یمن، اصول اعتقادی ...برای )ترانزیت کاال، توریسم، شیالت و 

پارام انصااراهلل(، آماار    ) یسات یونیصه میو رژ انصاراهلل مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکا

هاا و  هالکت نیروهای مهاجم و مزدور در محیط یمن و محیط ائتال ، اهمیت امنیت ااه

مناطه نفتی عربستان، رقابت سیاسی ایاران و عربساتان در منطقاه، تشاکیل و همگرایای      

ای ت مرکاز منطقاه  ائتال  با محوریت عربستان برای مقابله با انصاراهلل، ایده و طرح ساخ

برای تجارت جهانی در جنو  یمن )مدینه النور(، اهمیت امنیت تنگاه اساتراتژیک باا     

سانگین انقالبیاون و   المند  و خلیج عر  و دریاای سار ، تسالیحات سانگین و نیماه     

ائتال  از سوی دیگر، گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در  وانصاراهلل از یکسو 

یمان و محاصاره    از تحاوالت متاأثر   در منطقاه ی سات یونیصهرژیام  یمن، اهمیت امنیات  

 ماؤثر ی هاا شرانیپباشد و اقتصادی و بروز قحطی و گرسنگی و بیماری در مردم یمن می

امنیتی یمن از منظر خبرگان به ترتیب به شرح مناابع ماالی فاراوان     –بر تحوالت سیاسی 

ی هاا رسااخت یزبیون یمان، انهادام   ائتال  برای مقابله سیاسی، اقتصادی و نظامی با انقال

نمودن انصاراهلل برای آینده یمن، توساعه ضاریب نفاوذ     ناکارآمد منظوربهاساسی در یمن 

ی و روانای وسایع جبهاه ائاتال  علیاه      ارساانه ی جهانی در منطقاه و عملیاات   هارسانه

 (،ییانصاراهلل، مصوبه شورای امنیت در محکومیت انقالبیون، توان نظاامی )هاوایی، دریاا   

ائتال  در مقابله با انقالبیون، همسویی و همگرایی بیشتر رژیم صهیونیستی به عربستان و 

ی صهیونیسم به ادامه حمایت از ائتال ، همگرایای نسابی مواضاع    هایالبائتال  و فشار 

کشورهای ائتال  جهت مقابله با انقالبیون و حمایت از عربستان، حاظ  نقاش اجرایای    

توسط شورای امنیت و فشار حز  حااکم ریاسات جمهاوری     2212 عربستان از قطعنامه

 .مسئله است وفصلحلآمریکا جهت 
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسيمنابع  .الف

 ( 1712اسدی، مجید       ،)ناماه انیا پا(، بررسی نقش اساالم در تحاوالت خاورمیاناه )مطالعاه ماوردی یمان 

 .المللنیبگروه علوم سیاسی، روابط  -انسانی دانشکده ادبیات و علوم -کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن

 ( تأثیر جبهه مقاومات اساالمی، رهباری ایاران بار ژئوپلیتیاک خاورمیاناه        1710بیات، مرتضی ،)

 ها در یمن(، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی.)بررسی موردی الحوثی

 ( بررسی رقابت ایران و عربستان در موض1717بیرامی سقرلو، اکبر ،) وع یمن در تحوالت سیاسی

 اخیر یمن، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز، دانشکده علوم سیاسی.

 ( انقال  اسالمی ایران و تأثیر آن بر تحوالت ژئوپلیتیاک شایعه در یمان،    1711تالشان، حسن ،)

 .40شناسی، شماره پژوهشی شیعه -فصلنامه علمی

 ( راهنماای تادو  1711ثروتی، محسن و مظلوم، علی ،)    یی ایا جغرافین دکتارین، تهاران: ساازمان

 نیروهای مسلح.

 ( برنامه1717ارماک، جی توماس ،)،انتشاارات  تهران ریزی بر پایه سناریو، ترجمه سعید خزایی :

 آفرین.علم

 ( عوامل 1711حسنی، حسن ،)در قباال   فاارس جیخلا ی شاورای همکااری   هاا اسات یسبر  مؤثر

سی ارشاد دانشاگاه عالماه طباطباایی، رشاته مطالعاات       کارشنا نامهانیپاتحوالت بحرین و یمن، 

 ای گرایش خاورمیانه.منطقه

 ( روش1711خزایی، سعید ،)تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.1نگاری، جلد های آینده ، 

 ( 1711راجح، عبدالرحمن ،)(، بررسی موانع دموکراسی در کشورهای عربی )بررسی موردی یمن

 ی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.کارشناس نامهانیپا

 ( بررسی مقایسه1711راستیان، محمدجواد ،) ی هاا ساال ای نقش آمریکا در تحوالت مصر و یمن

 اسالمی. آزادمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه  نامهانیپا، 2011و  2010

 ( 1712زالی، نادر،) ای، پژوهشکده مطالعات ی و توسعه منطقهریزنگاری راهبردی در برنامهآینده

 .دفاعی فناوری علوم پژوهیمرکز آینده تهران: همکاران، و اردستانی راهبردی شفیعی

 اناه یتیکی و فوق استراتژیک یمن در منطقه خاورمیهمیت ژئوپل(، ا1717) محمدحسین ،سلحشور 

 .دانشگاه پیام نور تهران، و نقش جنبش انصاراهلل در منطقه

 اخیر در بحرین و یمان،   سالهپنجشناسی گفتمان بیداری اسالمی (، آسیب1711فرد، رضا )شایسته

 اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم سیاسی. آزادکارشناسی ارشد دانشگاه  نامهانیپا



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1711، پاییز وهفتمیفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شماره س / 241

 

 ( دگرگونی جایگاه منطقه1711صادقی، حسین و احمدیان، حسن ،)ها، ای یمن؛ امکانات و االش

 .32 نوزدهم، شماره سال راهبرد، می پژوهشیفصلنامه عل

 ( سناریونگاری یا برنامه1713علیزاده، عزیز؛ وحیدی مطله، وحید و ناظمی، امیر ،)  ریزی بر پایاه

 ی انرژی.المللنیبو، مؤسسه مطالعات رعلل اهمیت تحوالت یمن و سناریوهای پیشسناریوها، 
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