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تاريخ پذيرش1398/06/17:

چکيده
زمینه و هدف :عربستان به بهانه مقابله با جنبش انصاراهلل یمن ،ائتالفی از دولتهای مرتجع منطقه ایجاد کرد و باا
حمایت کشورهای غربی اقدام به تهاجم نظامی همهجانبه علیه مردم مظلوم یمن و محاصره این کشاور نماود .باه ایان
ترتیب تحوالت سیاسی یمن جنبه امنیتی پیدا کرد و با پیچیدگی و عدم قطعیت همراه شد .هاد

ایان تحقیاق کاه بار

اساس این تحوالت شکل گرفت ،شناسایی مهمترین کنشگران داخلی ،منطقهای و بینالمللی و عوامل کلیادی سیاسای،

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و پیشرانهای مؤثر بر تحوالت سیاسی– امنیتی یمن میباشد.

روش :پژوهش این مقاله به لحاظ هد ؛ توسعهای -کاربردی و به لحاظ روش؛ ماوردی – زمیناهای و باه لحااظ

ماهیت؛ آمیخته میباشد .بر اساس رویکرد سناریونویسی  GBNدادههای مورد نیاز آن به سه شیوه مطالعات اکتشافی و
فیشبرداری ،انجام مصاحبه حضوری با تعداد  20نفر از خبرگان یمان و در اداماه اخاظ نظارات  37نفار از مادیران و
مسئولین درگیر در حوزه تحوالت سیاسی – امنیتی یمان باا رویکارد تماامشامار باا اساتفاده از پرسشانامه باه شایوه

نمونهگیری هدفمند ،جمعآوری گردید و برای تجزیهوتحلیل دادههاا از آماار توصایفی و تحلیال آمااری و یافتاههاای
میانگین رتبهای خبرگان با آزمون فریدمن با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
يافتهها و نتیجهگیری :یافتهها نشاندهنده مهمترین کنشگران ،عوامال کلیادی و پیشارانهاای ماؤثر بار تحاوالت
سیاسی  -امنیتی یمن از منظر خبرگان است که مبتنی بار آن عادم قطعیاتهاای بحرانای و ساناریوهای پایشرو قابال
استخراج و ارائه است.
کليدواژهها:

تحوالت سیاسی -امنیتی یمن ،کنشگران ،عوامل کلیدی ،پیشران.

 .1استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مطالعات راهبردی
 2.دانشجوی دکترای مدیریت آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مطالعات راهبردی
 .3دانشجوی دکترای مدیریت آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مطالعات راهبردی (نویسنده مسئول)
a.alizadeh.phd@gmail.com
 .4دانشجوی دکترای مدیریت آیندهپژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مطالعات راهبردی
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مقدمه
تحوالت بیداری اسالمی موجب شد تا پتانسیل و ظرفیت های ذخیره شاده مردمای در
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که دارای موقعیت ژئواسات راتژیک و ژئوپلیتیاک ممتاازی
می باشد ،رها و آزاد گردد .این تحوالت منجر به تغییر مختصات هندسه قدرت در منطقاه
گردیده و خواهد شد و قدرت های جهانی ،در حاال ایفاای نقاش و کنشاگری فعاال در
منطقه در راستای اهدا

استعماری و مناافع ملای خاود مای باشاند .کشاور یمان ،دارای

موقعیت و یژه جغرافیایی و کانال ارتباطی شرق و غار
المند

دنیاا از طریاق تنگاه مهام باا

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

آن به دلیل سرسپردگ ی به غر

و اجرای سیاست های آمریکاا در منطقاه و وابساتگی باه

سران مرتجع عربی به خصوص عربستان ،از سال ها قبل توسط قبایال باه خصاوص قبیلاه
حوثی ها که از شیعیان زیدیه متأثر از انقال

اسالمی ایاران بودناد آغااز گردیاده اسات.

بازیگران متعددی در محیط سیاسی – امنیتی یمن با هد

کسب منافع خود ،عالقه مند به

ایفا ی نقش و کنشگری در منطقه می باشند که نقش جمهوری اسالمی ایران و عربستان در
این حوزه پررنگ تر از بسیاری از بازیگران است که به همراه نیروهای انقالبی درون یمن
در مصا

با سایر نیروهای حاضر در صحنه اعم از ایاالتمتحده آمریکا ،روسیه ،فرانساه،

کشورهای حاشیه خلیج فارس  ،مصر ،پاکستان و غیره به نقاش آفرینای در تحاوالت یمان
مشغول میباشند.
با توجه به ناکارآمدی روشهای متداول برنامهریازی ،باا پیادایش و گساترش داناش
آیندهپژوهی ،تغییراتی شگر

در شیوههای جدید برنامهریزی ایجاد گردید کاه باه نوباه

خود در شیوه نگرش و روشهایی که برای شناخت و حل مسئله به کار میرفت تغییراتی
بنیادین پدید آورد که تالش دارد سازمانها را از وضعیت واکنشزده به کنشگر و مبتکار
تبدیل نماید و بر اساس آینده های ممکن و محتمل ،آینده مطلو

را ارزشگظاری کناد و

در جهت ساخت آن آینده گام بردارد .آیندهپژوهای در اااراو

آینادههاای محتمال و

ممکن ،شناسایی فرداها را امکانپظیر سازد و در گام بعد ،در قالاب آینادههاای مطلاو ،
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فرداهای دلخواه را بیافریند (خزایای )7 :1388 ،در ادوار گظشته ،روشهای برنامهریزی سنتی
که بیشتر بر پایه پیشبینیهای قطعی استوار بودند شاید در باازه زماانی کوتااه و معینای
موفق بودهاند ،ولی دیر یا زود با ظهور رویدادهای پیشبینینشده و غافلگیرکننده ،ناتوانی
راهبردهای طراحیشده بر اساس اینگونه پیشبینیها برای دستیابی به اهدا

ساازمانی،

آشکار خواهد شد .در انین شرایطی که پیشبینی و تصویر کردن روند ،سعی بر نادیاده
گرفتن عدم قطعیتها و تنها ارائه یک پیشبینی برای مدیران را دارد ،به روشی نیاز است
که عمالً مدیران را با اشماندازهای متفاوت از آینده روبهرو نماید .اماروزه رویکردهاای
آینده پژوهی در عرصه برنامه ریزی بر یافتن کنشگران عوامل کلیادی و پیشاران هاا تأکیاد
دارند تا از این راه برنامه ریز با در اختیار داشتن اهرم کنترل و مدیریت آینده ،به معمااری
مطلو

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

ضرورت برنامهریزی استراتژیک و آیندهپژوهی برای مقابله باا تغییارات احتماالی آتای،
بیشازپیش آشکار میگردد .در رویکرد سنتی برنامهریزان آینده را بهصورت الگویی خطی
از زمان حال می بینند .وجود انین دیدگاه و رویکردی یک مسئله و ایراد اساسای اسات؛
زیرا آینده الزاماً ادامه روند خطی گظشته و حال نیست و می تواند به صورت نوین باشد و
در شکل پظیری ِ آیناده هار پدیاده ،عوامال متعادد و گااهی جدیاد دخالات دارناد لاظا
تصمیم گیری آینده جرائم تنها بر اساس تجا ر

گظشته ،غفلت از رصاد تغییارات آتای را

در پی خواهد داشات .لاظا بایاد واکانش هاای انعطاا پاظیری بارای کااهش یاا حاظ
خسارت ها ی احتمالی آینده تدارک دید و برای مواجهه با عدم قطعیاتهاا و موضاوعات
مهم آینده مجهز و آماده شد (علیزاده.)35 :1387 ،
امروزه کمتر اندیشمندی را می توا ن یافت که بر اهمیات و ضارورت آیناده پژوهای و
روش های آن تأکید نداشته باشد .آینده پژوهی با سرعتی شاتابان در حاال ارتقااا جایگااه
خود در فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گظاری دولتها و سازمان ها است و هر جامعه
و سازمانی کاه خواساتار تحاوالت بنیاادی اسات ضارورتاً بایاد از روش هاای مختلا
آینده پژوهی ،نظیر «برنامه ریزی بر پایه سناریو» استفاده نماید که الزمه و اقدامات تمهیدی
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شناسایی کنشگران  ،عوامال کلیادی و پیشارانهاا

آن بر اساس مدل ها و الگوهای مختل
میباشد.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
توماس جی .ارماک1در کتا

برنامه ریزی بر پ ایه سناریو ،رویکردهای گونااگونی را

برای این روش مطرح نموده است .این رویکردها شامل رویال داچ شل و شابکه جهاانی
کسب وکار  ،مکتاب فرانساوی ،گاروه آیناده ،ویلساون و رالساتون ،ساناریوهای مارج ،
لیندگرن و باندهولد ،تصمیم های راهبردی بینالمللی ،سناریوهای شیوهنامهای ،سناریوهای
صنعت و روش های خالقانه نرم میباشند (ارماک .)60-64 :2010 ،در ایان تحقیاق باه
لحاظ فراگیری ،رویکرد شبکه جهانی کسب وکار که مبتنی بر عدم قطعیت بحرانای اسات
انتخا

می شود و بر اساس ااراو

این رویکرد به بررسی کنشگران ،عوامل کلیادی و

پیشرانها پرداخته میشود .لظا ابتدا به معرفی این رویکرد پرداخته میشود.
رويکرد عدم قطعیت بحراني موسوم به

.G.B.N

این دیدگاه فراگیر که به کوشش شبکه جهانی کسب وکار ( جی بی ان) ،به کار گرفتاه
شد ،حاصل کاربست سناریو از شرکت شل می باشد .جی بی ان با تالش پیتار شاوارتز و
همکارانش بنیان نهاده شد و در آغاز پی یر واک در سال های آغازین دهه شصت میالدی،
کاربست مفاهیم کان را و با اصالح و بهبود این مفاهیم ااراو

ویژه ای را پدیاد آورد.

شوارتز سرپرستی بخش برنامه ریزی شل را بار عهاده گرفات و سارانجام شابکه جهاانی
کسب وکار را با همکارانش بنیان گظاشات کاه شابکه ای از افاراد برجساته در آن وجاود
داشت و رویکرد جی بی ان را معرفی نمودند .در این رویکرد ،فرایند سناریوسازی شامل
هشت مرحله است که عبارتاند از :مرحله اول شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی ،مرحله
دوم شناسایی و مطالعه نیروهای کلیدی در محیط موضوعی ،مرحله سوم یافتن نیروهاای
1. Tomas G Chermak
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پیشران در کالنمحیط ،مرحله اهارم رتبه بند ی عوامل کلیدی و نیروهای پیشران بر مبنای
دو معیار میزان اهمیت بارای موفقیات و میازان عادم قطعیات  1،مرحلاه پانجم توساعه و
گزینش منطق کلی سناریو ،مرحله ششم شکل گیر ی و توسعه سناریو است ،مرحله هفاتم
بررساای مضااامین سااناریوهای توس اعهیافتااه و مرحلااه هشااتم انتخااا

پ ایشنشااانگرها

2

می باشد(ارماک .)64 :2010،نادر زالی نیز به نقل از پیتر شوارتز ،برنامه ریزی بر پایاه ساناریو
را در هشت گام به شرح زیر توصی

کرده است:

گام اول :شناخت موضوع و تصمیم اصلی
گام دوم :فهرست عوامل کلیدی
گام سوم :شناسایی نیروهای پیشران کلیدی
گام اهارم :طبقهبند ی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت
گام پنجم :شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی
گام ششم :تدوین سناریوها
گام هفتم :تحلیل پیامدها و نتایج هر سناریو
گام هشتم :انتخا

نشانگرهای راهبردی (زالی)100-104 :1392 ،

شکل ذیل گام ها و مراحل اجرای سناریو را نشان میدهد:

شکل  .1فرايند سناريونويسي با رويکرد جيبيان (منبع :پیتر شوارتز)
1. Uncertainty
2. Leading Indicators
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چارچوب نظری
پژوهش حاضر ،به دلیل پیچیادگی هاای کشاور یمان و سارعت بااالی تحاوالت در
عرصه های سیاسی ،اجتماعی و نظامی این کشور و همچنین وجاود باازیگران متعادد باا
منافع متفاوت ،از رویکرد عدم قطعیت بحرانی کاه موساوم باه  GBNمایباشاد ،انتخاا
گردیده و کنشگران  ،عوامل کلیدی و پیشران ها بر این اساس شناساایی و ماورد سانجش
قرار گرفتهاند .در این تحقیق تالش می گردد تأثیر کنشگران ،عوامل کلیدی و پیشرانها بر
تحوالت سیاسی -امنیتی یمن سنجیده شود تا از این طریق بتوان باه تادوین ساناریوهای
ممکن و محتمل درباره تحوالت سیاسی -امنیتی یمان و تفکار دربااره آن ،درک بهتاری
کسب کرده و پتانسیل تأثیرگظاری خود را در عرصه تحوالت سیاسی -امنیتی یمن بهتار
تشخیص دهند.
سؤال تحقيق
کنشگران ،عوامل کلیدی و پیشرانهای مؤثر بر تحاوالت سیاسای -امنیتای یمان ااه
تأثیری بر تحوالت دارند؟
گزارش نتايج مصاحبهها
سؤال  -1برای شناسایی و توصی

تحوالت سیاسی و امنیتی یمن به اه عواملی باید

توجه نمود؟
 -توصی

شرایط داخلی را بر اساس شرایط سیاسی ،اقتصاادی ،فرهنگای ،نظاامی

و ...باید تهیه گردد.
 شناخت با یگان منطقه ای با محوریت عربستان و سپس ساایر کشاورها بایاد باهدقت دنبال گردد.
 در گام بعدی بازیگران بین المللی و منافع و توان و ظرفیت آنها باید مورد توجهقرار گیرد.
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 تحلیل شرایط بدون توجه به رونادهای باین المللای (کاالن رونادها) مای توانادتحلیل ها را به خطا بکشاند .لظا الزم اسات محایط دور و کاالنرونادها و تاأثیر
آن ها بر محیط یمن به دقت تحلیل گردد .لظا یمن را نمی توان خاارج از منظوماه
تحوالت منطقه بررسی نماییم.
 شناخت بازیگران؛ ظرفیت آن ها ،مناافع آن هاا و ناوع رویکارد آنهاا (تادافعی،انطباقی ،فعال یا تعاملی) بسیار مهم است.
 توجه به ورود قدرتها ی بزرگ و کنشگری در منطقه عربستان ،یمن را در حوزه امنیت ملی خود قلمداد می نماید و منافع ملی خود راکنشگری فعال و وابسته بودن یمن به عربستان میداند.
 -اهمیت موقعیت با

المند

بهعنوان شاهراه تبادالت اقتصادی شرق و غر

 بر اساس وصیت ملک عبدالعزیز عزت و ذ لت عربستان در گارو ذلات و عازتیمن خواهد بود.
 جنگآور ی ،استقامت و قانع بودن از عوامل کلیدی مردم یمن میباشد. 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 تخریب گسترده زیرساختها ی یمن برای وابساتگی بیشاتر باه عربساتان بارایدوران پس از مخاصمه
 اهمیت مصوبه شورای امنیت علیه انقالبیون یمن در بهترین حالت انصاراهلل می تواند به الگوی اقلیم کردستان عراق دست یابد .دراین وضعیت در منطقه جغرافیای خود دارای خودمختااری و در دولات مرکازی
دارای قدرت مناسب میباشد.
 در مرحله دوم الگوی حز اهلل در یمن برای انصاراهلل مطلودارای قدرت ،تأثیرگظار ی و عدم مسئولیت اجرایی است.

خواهاد باود کاه
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 برای روسیه ادامه مخاصمه وضعیت مطلوبی است که انرژی عربساتان را تخلیاهنماید.
 ساختار اجتماعی یمن ،قبیله ای است و قبیله حاشد مهم ترین قبیله در یمن است. جنگ یمن بهصورت فرسایشی درآمده و عربستان را در وضعیتی قرار داده که نهراه پس دارد و نه راه پیش و با ناکامی مواجه گردیده است و در یاک بانبسات
قرار گرفته است.
 عربستان با بمباران شدید یمن تمامی زیرساخت ها و تأسیسات عمومی و مراکازدرمانی ای ن کشور را از بین برده است.
 عربستان حقوق بشر را در یمن نقض نماوده و فجیاعتارین جنایاات را در ایانکشور انجام داده است.
 دولت منصور هادی همچنان به عنوان دولت رسمی یمن در مجاامع باینالمللایشناخته می شود و به همین دلیال امکاان پیگیاری ایان فجاایع در ساازمانهاای
بینالمللی حقوق بشر وجود ندارد.
 بازیگران و جریانات عمده داخلی یمن عبارتاند از :شش جریان: -1انصاااراهلل؛ -2معتماار؛  -3حااراک جنااوبی؛  -4القاعااده؛  -5حااز

اصااالح

(اخوانالمسلمین)؛  -6منصور هادی.
 یمن در حوزه بحث امنیت ملی عربستان مطرح است و سوریه در حوزه سیاستخارجی عربستان.
 یمن فقیرترین و در عین حال ثروتمندترین کشور منطقه است ولی فسااد بسایارباالیی را دارا میباشد.
 انصاراهلل در حال حاضر در بُعد نظامی در تأمین تسلیحات سبک مشکل خاصایندارد ولی در تأمین تسالیحات سانگین مشاکل دارد .در بُعاد رساانهای بسایار
ضعی
ندارد.

بوده و عرصه را تقریباً به حری

واگظار کرده است و بنیهای برای مقابله
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 بزرگترین سرمایه انصاراهلل حمایت مردمی است. کنشگران داخلی بحران یمن عبارتاند از :انصاراهلل ،کمیتههای انقالبی و مردمایارتااش یماان ،دولاات هااادی ،اسااتقالل طلبااان جنااو

(حااراک) شاایو قبایاال،

جریانها ی نظامی و سیاسی ،عل مای دینی ،القاعده و داعش
 کنشگر در قالب ائاتال  :عربساتان ،اماارات ،قطار ،بحارین ،کویات ،جیباوتی،سودان ،مصر
 کنشگران منطقه ای نزدیک بحران یمن عباارتاناد از :شاورای همکااری خلایج(فارس) ،عمان ،حز اهلل لبنان اریتره ،رژیم صهیونیستی ،سومالی
 کنشگران منطقه ای دور به بحاران یمان عباارت اناد از :عاراق ،ترکیاه ،ساازمانهمکاری اسالمی ،پاکستان ،سوریه ،افغانستان
 کنشگران بین الملل ی به بحران یمن عبارت اند از :آمریکا ،شورای امنیت ،روسایه،اتحادیه اروپا ،فرانسه ،این ،هند ،سازمان کشورهای غیرمتعهد
سؤال  : 2عوامل کلیدی در بحران یمن از نظر شما کدام است؟
 اهمیت ژئوپلیتیک و راهبردی یمن برای عربستان و قدرتهای جهانی و حمایتآن ها از ائتال
 -موقعیت با

المند

و شاهراه تبادالت اقتصادی شرق و غر

 وجود روحیه ایستادگی و مقاومت در بین شیعیان زیدی و انقالبیون یمن -جمعیت  30تا  45درصدی زیدی و حاکم بودن اعتقاد جه اد و قیاام بالسای

در

بین آن ها بهخصوص اصول اعتقادی انصاراهلل مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکاا
و رژیم صهیونیستی
 ساختار قبیلهای کشور یمن کاهش نفوذ و قدرت و توان سنتی عربستان در یمن -تشکیل و همگرایی ائتال

با محوریت عربستان برای مقابله با انصاراهلل

 -حمایت آشکار و پنهان ( اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و نظامی) ج.ا.ا از انصاراهلل
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 گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در یمن -تسلیحات سنگین و نیمه سنگین انقالبیاون و انصااراهلل از یاکساو و ائاتال

از

سوی دیگر
 ذخایر عظیم نفت و گاز یمن قدرت نفوذ و عملیات نظامی یمنیها در عربستان بهره مندی از سواحل طوالنی یمن برای (ترانزیت کاال ،توریسم ،شیالت و )... اهمیت امنیت عربستان برای آمریکا بهخصوص ااهها و مناطق نفتی ایده و طرح ساخت مرکز منطقهای برای تجارت جهانی در جنو یمن (مدینه النور)سؤال  -3نیروهای پیشران در بحران یمن کدامند؟
 -منابع مالی فر اوان عربستان و ائتال

برای مقابله سیاسی ،اقتصاادی و نظاامی باا

انقالبیون یمن
 انهدام زیرساختهای اساسی در یمن بهمنظور ناکارآماد نماودن انصااراهلل بارایآینده یمن
 توسعه ضریب نفوذ رسانهها ی جهانی در منطقه و عملیات رسانهای وسیع جبهاهائتال

علیه انصاراهلل

 ورود و موضعگیری قدرت های بازرگ جهاانی در صاحنه تحاوالت منطقاه درحمایت از ائتال
 -توان نظامی (هوایی ،دریایی) ائتال

در مقابله با انقالبیون

 قدرت انصاراهلل در حفظ مقاومت ،دستیابی به تسلیحات راهباردی ،پاساخگوییمتناسب به عملیاتها ی عربستان ،ابتکار عمل و استمرار فشار به عربستان
روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر با عنایت به موضوع این تحقیاق کاه باه دنباال حال نیااز و مشاکلی
شناخته شده؛ یعنی شاناخت ،تجزیاه وتحلیال کنشاگران ،عوامال کلیادی و پیشاران هاای
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تحوالت سیاسی – امنیتی تحوالت یمن به منظاور اکتشاا
می باشد ،از منظر هد
دنبال توصی

ساناریوهای ممکان ،محتمال

یک تحقیق کاربردی است؛ و با عنایت به موضوع تحقیق کاه باه

جزابه جزا یک موقعیت یا شرایط؛ یعنی توصی

کنشگران ،عوامل کلیادی

و پیشرانهای تحوالت سیاسی -امنیتی تحوالت یمن بهمنظور اکتشا

سناریوهای ممکن،

محتمل می باشد و به دنبال پاسخگویی به پرسش هایی مانند اه اتفااقی دارد مایافتاد؟ و
اه کسی؟ با کمک شناخت محیط ،تحلیال عوامال کلیادی ،تحلیال پیشاران ،شاناخت و
تحلیل بازیگران ،منافع ،توان و اهدا

آنان از منظر ماهیت ،یک تحقیاق توصایفی اسات.

لظا تحقیق به لحاظ هد  ،از نوع تحقیقات «توسعهای-کاربردی» می باشد و دارای ماهیت
موردی ،زمینهای است.
با توجه به اینکه یافته های تحقیق از طریق کیفی و داده های کمی حاصل شده است و
با داده های کمی و معانی مفاهیم ،تعری ها و نمادها ساروکار دارد ،رویکاردی ترکیبای-
اکتشافی دارد و ماهیت تحقیق ،آمیخته میباشد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را  45نفر از خبرگان راهبردی تحوالت سیاسی-امنیتای
یمن شامل وزارت امور خارجه ،نیروی قدس سپاه ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملای
و مدیریت راهبردی ،دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی ،وزارت اطالعاات و غیاره دارای
ویژگیها یی اعم از؛ تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های مرتبط با تحوالت
سیاسی -امنیتی و دارای حداقل دو ساال تجرباه و مسائولیت در حاوزه مطالعاات یمان
تشکیل می دهد .حجم نمونه با بهره گیری با تعقیب رویکرد تماامشامار تاا ساط اشاباح
نظری تا سط  37خبره تعیین گردید.
روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت همتاگزینی می باشد .بهمنظاور گاردآوری
اطالعات از دو روش کتابخانها ی و میدانی با ابزارهای فیشبرداری ،مصاحبه و پرسشانامه
اسااتفاده شااده اساات؛ در روش کتابخانااهای از کتااا هااا  ،مقاااالت داخلاای و خااارجی و
پایاننامهها و در روش میدانی از پرسش نامه محققساخته با طی
گردیده است.

پنجتایی لیکرت استفاده
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برای روش تجزیه وتحلیل اطالعات ،از شاخص های آمار توصیفی در تهیه جدولهای
فراواناای ،درصااد فراواناای ،میااانگین و انحاارا

معیااار باارای اطمینااان سااازگاری پاسا

پرسشنامه ها در خصوص کنشاگران داخلای ،منطقاه ای و باینالمللای ،عوامال کلیادی و
پیشران ها و از آزمون ها ی آلفای کرونباا و پایاایی ترکیبای و باه منظاور شناساایی اهام
کنشگران ،عوامل کلیدی و پیشرانها از میانگین رتبه ای با آزماون فریادمن باا اساتفاده از
نرمافزارهای  SPSSاستفاده شده است.
برای سنجش اعتبار تحقیاق ،ابتادا روایای پرسشانامه (کنشاگران ،عوامال کلیادی و
پیشرانها) به صورت صوری در مقایسه گویه های پرسشنامه با ادبیات تحقیق و ااراو
نظری تحقیق مورد بررسی قارار گرفات ،ساپس روایای محتاوای آن بار اسااس نظارات
خبرگان و پیش تست محاسبه گردیاد و میازان دقات و اعتمادپاظیری باا آزماون آلفاای
کرونبا انجام شد و از پایایی ترکیبی بهمنظور سازگاری دادهها استفاده شد.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری؛ شامل سانوات خادمتی ،جایگااه ساازمانی،
تحصیالت و رشته تحصیلی به شرح زیر میباشد:

شکل  .2نمودار سنوات خدمتي خبرگان
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شکل  .3میزان فعالیت در حوزه يمن

شکل  .4سطح مطالعات خبرگان

همان طور که مشخص است بالغ بر  65درصد از مشارکت کنندگان در این پژوهش باا
سابقه بیشتر از  20سال که از سازمانها ،ارگاان هاا و نهادهاایی ااون مراکاز آموزشای و
تحقیقاتی دفاعی ،دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ،دبیرخانه شورای امنیت کشور ،ساتاد
کاال نیروهااای مساال  ،وزارت امااور خارجااه ،سااپاه پاسااداران انقااال

اسااالمی ،وزارت

اطالعات ،ارتش جمهوری اسالمی ایاران ،وزارت دفااع و پشاتیبانی از نیروهاای مسال ،
مرکز پژوهش ها ی مجلس شورای اسالمی و وزارت کشور است ،نشان دهنده تجربه باالی
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خبرگان تحقیق می باشد .مقاطع تحصیالت تکمیلای ،دارای رشاتههاای تحصایلی اعام از
امنیت ملی ،روابط بینالملل ،مطالعات منطقه ای ،مادیریت راهباردی ،حقاوق باینالملال،
آیندهپژوه ی ،علوم سیاسی و غیره میباشند و در دو سال اخیر متوجه تحوالت حوزه یمن
بوده و اغلب رویکرد راهبردی به موضوع دارند؛ بنابراین میتاوان برآیناد نظارات آن هاا
پیرامون تحوالت سیاسی – امنیتی یمن را قابل اعتنا و مورد قبول دانسات و نشااندهناده
سط مطلوبی از خبرگان تحقیق است.
پایایی سازه هاای تحقیاق باه وسایله دو ضاریب آلفاای کرونباا و ضاریب دیلاون-
گلدشت این (ضریب ترکیبی) مورد بررسی قرار گرفته است .مقدار قابل قباول بارای ایان
دو ضریب حداقل  0/7است .همانطور که در جداول ذیل مشخص اسات مقاادیر آلفاای
کرونبا و ضریب دیلون -گلدشتاین برای تمامی بیشاتر از  0.7اسات و ایان نشاان از
پایایی مناسب شاخص ها در خصوص سازه خود است.
جدول  .1آلفای کرونباخ و پايايي ترکیبي سازههای پژوهش
آلفای

پایایي

کرونباخ

ترکيبي

N of
Items

.

.



.

.



منطقهای نزدیک به بحران

.

.



منطقهای دور از بحران

.

.



بینالمللی

.

.



کل

.

.



تناسب کنشگران با منافع امنیت ملی ج.ا.ا

.

.



عوامل کلیدی

.

.



نیروهای پیشران

.

.



سازه
داخلی
ائتال
کنشگران

ضدیمنی
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جدول  .2جدول نتايج آزمون رتبهای کنشگران داخلي Friedman Test
کنشگر داخلي

ميانگين رتبهای Mean Rank

ارتش یمن



VAR00001

انصاراهلل



VAR00002

دولت هادی



VAR00003

کمیتههای انقالبی و مردمی



VAR00004

شیو قبایل



VAR00005

علمای دینی



VAR00006

القاعده



VAR00007

داعش



VAR00008

جریانهای نظامی و سیاسی



VAR00009



VAR00010

استقاللطلبان جنو

(حراک)

جدول  .3نتايج آزمون میانگین رتبهای کنشگران در قالب ائتالف ضد يمني Friedman Test
کنشگران در قالب ائتالف ضد یمني

ميانگين رتبهای Mean Rank

عربستان



VAR00011

امارات



VAR00012

بحرین



VAR00013

قطر



VAR00014

مصر



VAR00015

کویت



VAR00016

سودان،



VAR00017

جیبوتی



VAR00018
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جدول  .4نتايج آزمون میانگین رتبه ای کنشگران نزديک منطقهای Friedman Test
کنشگران نزدیک منطقهای

ميانگين رتبهای Mean Rank

رژیم صهیونیستی



VAR00019

عمان



VAR00020

اریتره



VAR00021

سومالی



VAR00022

حز اهلل لبنان



VAR00023

شورای همکاری خلیجفارس



VAR00024

جدول  .5نتايج آزمون میانگین رتبهای کنشگران منطقهای دور از بحران Friedman Test
کنشگران منطقهای دور از بحران

ميانگين رتبهای Mean Rank

سوریه



VAR00025

ترکیه



VAR00026

پاکستان



VAR00027

افغانستان



VAR00028

عراق



VAR00029

همکاری اسالمی



VAR00030

جدول  .6نتايج آزمون میانگین رتبهای کنشگران بینالمللي Friedman Test
کنشگران بين المللي

ميانگين رتبهای Mean Rank

این



VAR00031

شورای امنیت



VAR00032

اتحادیه اروپا



VAR00033

آمریکا



VAR00034

روسیه



VAR00035

فرانسه



VAR00036

هند



VAR00037

سازمان کشورهای غیرمتعهد



VAR00038
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جدول  .7نتايج آزمون میانگین رتبهای کل کنشگران Friedman Test
ميانگين رتبهای کل

کنشگران

کنشگران Mean Rank



انصاراهلل



VAR00002



دولت هادی



VAR00003

کمیتههای انقالبی و مردمی



VAR00004

شیو قبایل



VAR00005

علمای دینی



VAR00006

القاعده



VAR00007

داعش



VAR00008

جریانهای نظامی و سیاسی



VAR00009



VAR00010
VAR00011







کنش گران در داخل یمن

1

ارتش یمن



VAR00001




عربستان



امارات



VAR00012

بحرین



VAR00013

قطر



VAR00014

مصر



VAR00015

کویت



VAR00016

سودان



VAR00017

جیبوتی



VAR00018

رژیم صهیونیستی



VAR00019

عمان



VAR00020

اریتره



VAR00021

سومالی



VAR00022

حز اهلل لبنان



VAR00023

شورای همکاری خلیج (فارس)



VAR00024

سوریه



VAR00025

ترکیه



VAR00026

پاکستان



VAR00027

افغانستان



VAR00028

عراق



VAR00029

همکاری اسالمی



VAR00030








ضد یمنی



کنشگران در قالب ائتال



استقاللطلبان جنو




بحران









بحران



کنشگران منطقهای دور از



کنشگران منطقهای نزدیک به



(حراک)
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ميانگين رتبهای کل
کنشگران Mean Rank

کنشگران



شورای امنیت



VAR00032

اتحادیه اروپا



VAR00033

آمریکا



VAR00034

روسیه



VAR00035

فرانسه



VAR00036



هند



VAR00037



سازمان کشورهای غیرمتعهد



VAR00038

کنش گران بینالمللی



این



VAR00031






جدول  .8نتايج آزمون میانگین رتبهای عوامل کلیدی Friedman Test
ميانگين رتبهای
Mean Rank

عامل کليدی
اهمیت ژئوپلیتیک و راهبردی یمن برای عربستان و قدرت های جهانی و حمایت



VAR00001



VAR00002



VAR00003

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



VAR00004

رقابت سیاسی ایران و عربستان در منطقه



VAR00005



VAR00006



VAR00007



VAR00008

تالش برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه



VAR00009

کاهش نفوذ و قدرت و توان سنتی عربستان در یمن



VAR00010



VAR00011

میزان حمایت آشکار و پنهان (اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و نظامی) ج.ا.ا از انصار اهلل



VAR00012

تقویت و توسعه محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی



VAR00013

تالش غر و کشورهای منطقه برای جلوگیری از نفوذ و تکثیر جریان انقال اسالمی



VAR00014

بیکاری و فقر رایج و غالب در مردم یمن



VAR00015

آنها از ائتال
موقعیت با

المند

و شاهراه تبادالت اقتصادی شرق و غر

اهمیت امنیت تنگه استراتژیک با

المند

و خلیج عر

و دریای سر

اصول اعتقادی انصاراهلل مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکاا و رژیام صهیونیساتی
(پرام انصاراهلل)
ساختار قبیلهای کشور یمن
جمعیت  30تا  45درصدی زیدی و حاکم بودن اعتقاد جهاد و قیام بالسی

ت شکیل و همگرایی ائتال

در بین آنها

با محوریت عربستان برای مقابله با انصار اهلل
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ميانگين رتبهای
Mean Rank

عامل کليدی
آمار شهدای غیرنظام ی و افزایش نفرت عمومی علیه عربستان و حامیان آن



VAR00016

گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در یمن



VAR00017

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



VAR00018

تسلیحات سنگین و نیمهسنگین انقالبیون و انصاراهلل از یکسو و ائتال از سوی دیگر



VAR00019



VAR00020

ذ خایر عظیم نفت و گاز یمن



VAR00021

قدرت نفوذ و عملیات نظامی یمنیها در عربستان



VAR00022

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



VAR00023

اهمیت امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه متأثر از تحوالت یمن



VAR00024

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



VAR00025

اهمیت امنیت ااه ها و مناطق نفتی عربستان



VAR00026

فشار بر ایران بهمنظور کوتاه آمدن از تحرکات در منطقه



VAR00027



VAR00028



VAR00029

عربی

تأثیرپظیری برخی از رهبران قبایل از کمکهای اقتصادی ائتال

تالش برای ترغیب سازمانهای غیردولتی ( )NGOباه محکومیات عربساتان در
مجامع بینالمللی
ایده و طرح ساخت مرکز منطقه ای تجارت جهانی در جنو

یمن (مدینه النور)

جدول  .9نتايج آزمون میانگین رتبهای پیشرانها Friedman Test
ميانگين رتبهای
Mean Rank

عنوان پيشران
توسعه ضریب نفوذ رسانه های جه انی در منطقه و عملیات رسانهای و روانی وسیع جبهاه

5.69

VAR0001
VAR0002

ائتال

علیه انصاراهلل

حظ

نقش اجرایی عربستان از قطعنامه  2216توسط شورای امنیت

4.38

حاکم ریاست جمهوری آمریکا جهت حلوفصل مسئله

2.68

VAR0003

4.5

VAR0004

5.97

VAR0005

4.88

VAR0006

5.96

VAR0007

5.34

VAR0008

5.61

VAR0009

فشار حز

همگرایی نسبی مواضع کشورهای ائتال
منابع مالی فراوان ائتال

ج هت مقابله با انقالبیون و حمایت از عربستان

برای مقابله سیاسی ،اقتصادی و نظامی با انقالبیون یمن

همسویی و همگرایی بیشتر رژیم صهیونیستی به عربساتان و ائاتال

و فشاار البای هاای

صهیونیسم به ادامه حمایت از ائتال
انهدام زیرساختهای اساسی در یمن بهمنظور ناکارآمد نمودن انصاراهلل برای آینده یمن
توان نظامی (هوایی ،دریایی) ،ائتال

در مقابله با انقالبیون

مصوبه شورای امنیت در محکومیت انقالبیون
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شکل  .5مدل مفهومي تحقیق
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نتيجه گيری و پيشنهاد
محیط پیرامونی جهان سرشار از عدم قطعیتها ،فرصتهاا و تهدیادهای تاازه اسات.
آینده پژوهی نه فقط با دانسته ها ،بلکه با گمان ها و عدم قطعیتها سروکار دارد و میکوشد
تا با آمیختن گمان و یقین ،افق های پیشرفت بشر را به کاراترین شکل ممکن تصویر کند.
با عنایت به پیچیدگی  ،پویایی ،ابهام و به خصوص عدم قطعیت در موضوعات مرباو باه
مسائل تحوالت سیاسی -امنیتی یمن ،شناسایی کنشگران ،عوامل کلیدی و پیشارانهاا باه
این مهم کمک شایانی مینماید .بر اساس نتاایج تحقیاق ،مهام تارین کنشاگران تحاوالت
سیاسی -امنیتی یمن عبارت اند از :عربستان ،انصاراهلل  ،آمریکا ،شورای امنیت ،کمیتاههاای
انقالبی و مردمی ،ارتش یمن ،شورای همکاری خلیج (فارس) ،حاز اهلل لبناان ،روسایه،
شیو قبایل ،امارات ،استقالل طلبان جنو

(حراک) ،دولت منصور هادی ،القاعده ،عمان،

علمای دینی ،اتحادیه اروپا ،رژیم صهیونیستی ،جریانهای نظامی و سیاسی ،قطر ،داعاش،
فرانسه ،این ،مصر ،ترکیه ،شورای همکااری اساالمی ،پاکساتان ،کویات ،بحارین ،هناد،
عراق ،سازمان کشورهای غیرمتعهد ،سوریه ،سودان و جیبوتی و میانگین رتباهای عوامال
کلیدی به ترتیب شامل اهمیت ژئوپلیتیک و راهبردی یمن برای عربساتان و قادرتهاای
جهانی و حمایت آن ها از ائتال  ،میازان حمایات آشاکار و پنهاان (اقتصاادی ،سیاسای،
اجتماعی و نظامی) ج.ا .ا از انصار اهلل ،وجود روحیه ایستادگی و مقاومت در باین شایعیان
زیدی و انقالبیون یمن ،تأثیرپظیری برخی از رهبران قبایل از کمکهای اقتصادی ائاتال
عربی ،تالش برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه ،تقویات و توساعه محاور مقاومات
علیه رژیم صهیونیستی ،آمار شهدای غیرنظام ی و افزایش نفرت عمومی علیاه عربساتان و
حامیان آن ،تالش برای ترغیب سازمانهای غیردولتی ( )NGOبه محکومیات عربساتان در
مجامع بینالمللی ،جمعیت  30تا  45درصدی زیدی و حاکم باودن اعتقااد جهااد و قیاام
بالسی

در بین آنها ،ساختار قبیلهای کشور یمن ،فشار بر ایران به منظور کوتااه آمادن از

تحرکات در منطقه ،تالش غر
جریان انقال

و کشاورهای منطقاه بارای جلاوگیری از نفاوذ و تکثیار

اسالمی ،بیکاری و فقر رایج و غالب در مردم یمن ،کاهش نفوذ و قدرت و
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توان سنتی عربستان در یمن ،قدرت نفوذ و عملیات نظامی یمنی ها در عربستان ،موقعیت
با

المند

و شاهراه تبادالت اقتصادی شرق و غر  ،بهرهمندی از سواحل طوالنی یمن

برای (ترانزیت کاال ،توریسم ،شیالت و  ،) ...ذخایر عظیم نفت و گاز یمن ،اصول اعتقادی
انصاراهلل مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیساتی (پارام انصااراهلل) ،آماار
هالکت نیروهای مهاجم و مزدور در محیط یمن و محیط ائتال  ،اهمیت امنیت ااههاا و
مناطق نفتی عربستان ،رقابت سیاسی ایاران و عربساتان در منطقاه ،تشاکیل و همگرایای
ائتال

با محوریت عربستان برای مقابله با انصاراهلل ،ایده و طرح ساخت مرکاز منطقاهای

برای تجارت جهانی در جنو
المند

و خلیج عر

یمن (مدینه النور) ،اهمیت امنیت تنگاه اساتراتژیک باا

و دریاای سار  ،تسالیحات سانگین و نیماه سانگین انقالبیاون و

انصاراهلل از یکسو و ائتال

از سوی دیگر ،گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در

یمن ،اهمیت امنیات رژیام صهیونیساتی در منطقاه متاأثر از تحاوالت یمان و محاصاره
اقتصادی و بروز قحطی و گرسنگی و بیماری در مردم یمن میباشد و پیشرانهاای ماؤثر
بر تحوالت سیاسی – امنیتی یمن از منظر خبرگان به ترتیب به شرح مناابع ماالی فاراوان
ائتال

برای مقابله سیاسی ،اقتصادی و نظامی با انقال بیون یمان ،انهادام زیرسااختهاای

اساسی در یمن به منظور ناکارآمد نمودن انصاراهلل برای آینده یمن ،توساعه ضاریب نفاوذ
رسانه ها ی جهانی در منطقاه و عملیاات رساانه ا ی و روانای وسایع جبهاه ائاتال

علیاه

انصاراهلل ،مصوبه شورای امنیت در محکومیت انقالبیون ،توان نظاامی (هاوایی ،دریاایی)،
ائتال

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

ائتال

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

کشورهای ائتال

جهت مقابله با انقالبیون و حمایت از عربستان ،حاظ

عربستان از قطعنامه  2216توسط شورای امنیت و فشار حز
آمریکا جهت حلوفصل مسئله است.

نقاش اجرایای

حااکم ریاسات جمهاوری
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


اسدی ،مجید ( ،)1382بررسی نقش اساالم در تحاوالت خاورمیاناه (مطالعاه ماوردی یمان) ،پایاانناماه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه گیالن -دانشکده ادبیات و علوم انسانی -گروه علوم سیاسی ،روابط بینالملل.




بیات ،مرتضی ( ،) 1390تأثیر جبهه مقاومات اساالمی ،رهباری ایاران بار ژئوپلیتیاک خاورمیاناه
(بررسی موردی الحوثیها در یمن) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.
بیرامی سقرلو ،اکبر ( ،)1393بررسی رقابت ایران و عربستان در موضوع یمن در تحوالت سیاسی
اخیر یمن ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز ،دانشکده علوم سیاسی.



تالشان ،حسن ( ،)1391انقال

اسالمی ایران و تأثیر آن بر تحوالت ژئوپلیتیاک شایعه در یمان،

فصلنامه علمی -پژوهشی شیعهشناسی ،شماره .40



ثروتی ،محسن و مظلوم ،علی ( ،)1389راهنماای تادوین دکتارین ،تهاران :ساازمان جغرافیاایی
نیروهای مسل .
ارماک ،جی توماس ( ،)1393برنامهریزی بر پایه سناریو ،ترجمه سعید خزایی ،تهران :انتشاارات
علمآفرین.



حسنی ،حسن ( ،)1391عوامل مؤثر بر سیاساتهاای شاورای همکااری خلایجفاارس در قباال
تحوالت بحرین و یمن ،پایاننامه کارشناسی ارشاد دانشاگاه عالماه طباطباایی ،رشاته مطالعاات




منطقهای گرایش خاورمیانه.
خزایی ،سعید ( ،)1388روشهای آیندهنگاری ،جلد  ،1تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
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