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چکیده:
با توجه به اهمیت ژئوپلتیک یمن ،تحولات سیاسی  -امنیتی یمن از اهمیت بالا با پیچیدگی و عدم قطعیت
همراه شده است .هدف این تحقیق ،شناسایی و تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن و
سناریوهای پیشرو تحولات سیاسی– امنیتی یمن میباشد .پژوهش این مقاله به لحاظ هدف؛ توسعهای -کاربردی
و به لحاظ روش؛ موردی – زمینهای و به لحاظ ماهیت؛ آمیخته میباشد .دادههای مورد نیاز تحقیق به شیوههای
کتابخانهای و فیش برداری ،انجام مصاحبه حضوری با تعداد  22نفر از خبرگان یمن ،برگزاری گروه کانونی و در
ادامه اخذ نظرات  73نفر از مدیران و مسئولین درگیر در حوزه تحولات سیاسی – امنیتی یمن با رویکرد تمام شمار
با استفاده از پرسشنامه به شیوه نمونهگیری هدفمند ،جمع آوری گردیده است .برای تجزیه و تحلیل دادههای
گردآوری شده از روش تحلیل اثرات متقاطع و از نرم افزار میکمک و برای تجزیه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی
و تحلیل آماری و میانگین رتبهای نظر خبرگان در خصوص اهمیت متغیرهای تاثیرگذار ،تاثیرپذیر ،دووجهی و
تنظیمی با آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .یافتهها نشان میدهد از  73عوامل کلیدی
 11عامل به عنوان مهمترین عوامل کلیدی موثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن ،از منظر خبرگان میباشند که
بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در تحولات دارند .مبتنی بر این عوامل ،عدمقطعیتها شناسایی و سناریوهای 3
گانه برای آینده تحولات سیاسی -امنیتی یمن به همراه نشانگرهای آن تدوین و ارائه گردید.
واژگان اصلی :تحولات سیاسی– امنیتی یمن ،تحلیل تاثیر متقابل ،سناریو.

 .1استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
a.alizadeh.phd@gmail.com
 .2دانشیار گروه فرماندهی و مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران.
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مقدمه
کشور یمن ،دارای موقعیت ویژه جغرافیایی و کانال ارتباطی شرق و غرب دنیا از طریق تنگهه مهه
باب المندب بوده و از جمله کشورهایی است که موج مخالفتها و اعتراض به نظام حاک بر آن به دلیل
سر سپردگی به غرب و اجرای سیاستهای آمریکا در منطقه و وابستگی به سران مرتجع عربی خصوص ًا
عربستان ،از سالها قبل توسط قبائل بهخصوص قبیله حوثیها کهه از شهیعیان زیدیهه متهأثر از انقلهاب
اسلامی ایران بودند آغاز گردیده است .بازیگران متعددی در محیط سیاسی – امنیتی یمن با هدف کسب
منافع خود علاقمند بهایفای نقش و کنش گری در منطقه میباشند که نقش جمههوری اسهلامی ایهران و
عربستان در این حوزه پر رنگتر از بسیاری از بازیگران است که به همراه نیروهای انقلابی درون یمن در
مصاف با سایر نیروهای حاضر در صحنه اع ازایالات متحده امریکا ،فرانسه ،کشورهای حاشهیه خلهی
فارس ،مصر ،پاکستان و غیره به نقش آفرینی در تحولات یمن مشغول میباشند.
با توجه به ناکارآمدی روش های متداول برنامهریزی ،با پیدایش و گسترش دانهش آینهدهپژوههی،
تغییراتی شگرف در شیوههای جدید برنامهریزی ایجاد گردید .آیندهپژوههی در اهاراوب آینهدهههای
محتمل و ممکن ،سعی دارد شناسایی آینده را امکانپذیر سازد و در گام بعد ،در قالب آیندههای مطلوب،
فرداهای دلخواه را بیافریند که به نوبه خود در شیوه نگرش و روش هایی که برای شناخت و حل مسئله
به کار می رفت تغییراتی بنیادین پدید آورد (خزایی )3 :1711 ،در ادوار گذشته ،روش های برنامهریزی
سنتی که بیشتر بر پایهی پیش بینی های قطعی استوار بودند شاید در بازه زمانی کوتاه و معینی موفق بوده
اند ،ولی دیر یا زود با ظهور رویدادهای پیش بینی نشده و غافلگیر کننده ،ناتوانی راهبرد های طراحهی
شده بر اساس این گونه پیش بینی ها برای دستیابی به اهداف سازمانی ،آشکار خواهد شهد .در انهین
شرایطی که پیش بینی و تصویر کردن روند ،سعی بر نادیده گرفتن عدم قطعیت ها و تنها ارائه یک پیش
بینی برای مدیران را دارد ،به روشی نیاز است که عملاً مدیران را با اش اندازهای متفاوت از آینده روبرو
نماید .امروزه رویکردهای آیندهپژوهی در عرصه برنامههریزی بهر یهافتن کنشهگران عوامهل کلیهدی و
پیشرانها تأکید دارند تا از این راه برنامهریز با در اختیار داشتن اهرم کنترل و مدیریت آینده ،به معماری
مطلوب آینده بپردازد .لذا با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم اطمینهان حاصهل از آن ،ضهرورت
برنامهریزی استراتژیک و آیندهپژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی ،بیشازپیش آشکار می گردد.
در رویکرد سنتی برنامهریزان آینده را به صورت الگویی خطی از زمان حهال مهی بیننهد .وجهود انهین
دیدگاه و رویکردی یک مسأله و ایراد اساسی است.زیرا آینده الزاماً ادامه رونهد خطهی گذشهته و حهال
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جدیدی دخالت دارند لذا تصمی گیری آینده جرای صرفاً بر اساس تجارب گذشهته ،غفلهت از رصهد
تغییرات آتی را در پی خواهد داشت .لذا باید واکنش های انعطهاف پهذیری بهرای کهاهش یها حهذف
خسارت های احتمالی آینده تدارک دید و برای مواجهه با عدم قطعیت هها و موضهوعات مهه آینهده
مجهز و آماده شد (علیزاده.)73 :1713 ،
امروزه کمتر اندیشمندی را میتوان یافت که بر اهمیت و ضهرورت آینهدهپژوهی و روشههای آن
تأکید نداشهته باشهد .آینهدهپژوهی بها سهرعتی شهتابان در حهال ارتقهای جایگهاه خهود در فراینهدهای
تصمی گیری و سیاستگذاری دولت هها و سهازمانها اسهت و ههر جامعهه و سهازمانی کهه خواسهتار
تحولات بنیادی است ضرورتاً بایهد از روشههای مختلهآ آینهدهپژوهی ،نظیهر"برنامههریزی بهر پایهه
سناریو" استفاده نماید که لازمه و اقدامات تمهیدی آن بر اساس مدلها و الگوههای مختلهآ شناسهایی
کنشگران ،عوامل کلیدی و پیشرانها میباشد.
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
مبانی نظری:
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نیست و میتواند به صورت نوین باشد ،و در شکل پذیری ِ آیندهی هر پدیده ،عوامهل متعهدد و بعضهاً

تعریآ سناریو:1
سناریو و سناریونویسی یکی از روشهای مه و مطرح در آینده پژوهی است بهه گونههای کهه
پوپر( ،)33 :2221سناریو را در کنار روش های مرور منابع و پنل از پرکاربردترین روش های آینهده
پژوهی دانسته است .پدرام در این خصوص معتقد است :سناریو ،داستانی است کهه توصهیفی بهاور
پذیر و سازگار از یک آینده خاص را با استفاده از پیوندهای علّی به واقعیت ههای حهال پیونهد مهی
زند و پیامدهای تصمیمات امروز را روشن می سازد .سهناریوها در کنهار هه دامنهه ی آینهده ههای
ممکن را مشخص می کنند(پدرام و جلالی وند .)33 :1712 ،شوارتز در خصهوص سهناریو بهر ایهن
باور است که ،سناریوها مجموعه هایی از داستان های توصیفی هستند که هر یک به بخهش خاصهی
از آینده نظر دارند .این داستان ها بیش از آنکه بر احتمالات استوار باشند ،بهر اسهاس مقهدورات یها
ممکنات تدوین می شود (شوارتز .)1711 ،توماس جی .ارمهاک 2در کتهاب برنامههریزی بهر پایهه

1 .Scenario
2 Tomas G Chermak
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سناریو ،رویکردهای گوناگونی را برای این روش مطرح نموده است .این رویکردهها شهامل رویهال
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داچ شههل و شههبکه جهههانی کسههب و کههار ،مکتههب فرانسههوی ،گههروه آینههده ،ویلسههون و رالسههتون،
سناریوهای مرجح ،لیندگرن و باندهولد ،تصمی های راهبردی بین المللی ،سناریوهای شیوه نامههای،
سناریوهای صنعت و روشهای خلاقانه نهرم میباشهند( .ارمهاک )42-43 :1717 ،ارمهاک معتقهد
است که سناریو ،شیوه ای برای تفکر درست و پارادایمی نوآینهد در حهوزه اندیشهه و اقهدام اسهت.
برنامه ریزی سناریویی جایگاهی ویژه و بی بدیل در حهوزه راهبهرد و برنامهه ریهزی دارد و اصهلاح
کاستی های حاک بر روش هها و مکتهب ههای راهبهردی را ههدف قهرار داده اسهت( .همهان)13 :
لیندگران و باندهولد معتقداند :مفهوم راهبرد در آینده نگاری یا آینده پژوهی مبتنی بر مکتب پسهت
مدرن در مدیریت و مدیریت راهبردی می باشد که در آن راهبرد ،یک کولاژ 1است .کولهاژ ،اسهتعاره
ی مناسبی برای نمایش یک سناریو است که ترکیبهی از رونهدها ،اقهدامات ،تصهورات و رویهدادها
است .در نگاه پست مدرن به جای راهبردهای مشخص که مناسب شرایط تعریآ شده اسهت نیهاز
به دامنه های منعطآ و ترکیبی برای عمل است .این نیاز را بها سناریونویسهی مهی تهوان بهه خهوبی
پاسخ داد .سناریوها به عنوان بستری برای خلق راهبردهای گوناگون هستند که هر کدام مهی تواننهد
متناسب با شرایط و اقتضائات گوناگون پدید آیند( .لیندگران ،باندهولد)13 :1712 ،
لذا سناریو ،قلب آیندهپژوهی و آیندهنگاری است و تکنیکی کلیدی میباشهد کهه کهار آینهده-
پژوهان حرفهای را از دیگران متمایز میسازد .با عنایت بهه اینکهه اقهدام آگاهانهه و کنشهگرا ،بهدون
اندیشیدن دربارة آینده امکانپذیر نخواهد بود ،لذا باید تفکری نظامیافته و صریح در مورد آینهدههای
بدیل داشت و با شناخت آیندههای ممکن و محتمل ،در راستای سهاخت آینهدهههای مطلهوب گهام
برداشت .در این تحقیق ،رویکرد شبکه جهانی کسب و کار که مبتنی بر عدم قطعیت بحرانی اسهت،
انتخاب و ملاک عمل قرار گرفت.
توماس جی .ارماک 2در کتاب برنامهریزی بر پایه سهناریو ،رویکردههای گونهاگونی را بهرای ایهن
روش مطرح نموده است .این رویکردها شامل رویال داچ شل و شبکه جههانی کسهب و کهار ،مکتهب
فرانسوی ،گروه آینده ،ویلسهون و رالسهتون ،سهناریوهای مهرجح ،لینهدگرن و باندهولهد ،تصهمی های
راهبههردی بههین المللههی ،سههناریوهای شههیوه نامهههای ،سههناریوهای صههنعت و روشههای خلاقانههه نههرم

1 Collage
2 Tomas G Chermak
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کار که مبتنی بر عدم قطعیت بحرانی است انتخاب و بر اسهاس اهاراوب ایهن رویکهرد بهه بررسهی
کنشگران ،عوامل کلیدی و پیشرانها پرداخته میشود .لذا ابتدا به معرفی این رویکرد پرداخته میشود.
سناریوپردازی هنوز ه یک عرصه ک و بیش نوپاست که به شکلهای متنهوعی توسهعه یافتهه اسهت.
تنوع اندیشه در حوزه سناریوپردازی نهوعی سهرمایه اسهت؛ زیهرا بهه مجموعهه متنهوعی از تفاسهیر در
سناریونگاری انجامیده است .اما بهرهگیری از روشهای متنوع ایجاب میکنهد بهرای تعیهین آنچهه کهه
اثربخش است و آنچه که نیسهت ،مطالعههای دقیهق و تهوام بها احتیهاج انجهام گیرد(ارمهاک.)2211 ،
سناریوها در واقع تلاشهایی هستند برای تجس رویدادهای ممکن آینده ،بر پایه آنچه که مهیدانهی یها
آنچه که تصور می کنی می دانی  .سناریوها به مها کمهک میکننهد تها بفهمهی کهه نتهای و پیامهدهای
احتمالی تصمیمی که اتخاذ میکنی اه خواهد بود؟ شما میتوانید با ایهن پهیش فهرض کهه جمعیهت
کشور ،هر ساله دو درصد افزایش یابد ،یک سناریو برای ایران در سال  1322هجری شمسهی بنویسهید
و یکی از االشهای بزرگ کشور ،یعنی مسهنشهدن جمعیهت کشهور و پیامهدهای ناشهی از آن را در
دهههای آینده به تصویر بکشید(اسدی.)21 :1712 ،
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میباشند(.ارماک )42-43 :2212 ،در این تحقیق به لحاظ فراگیری رویکهرد شهبکه جههانی کسهب و

رویکرد تحلیل تاثیر متقابل 1و عدم قطعیت بحرانی:2
تحلیل تاثیر متقابل بهمنظور بررسی اثرات عوامل موثر بر یک موضهوع و شهناخت ارتبهاج ایهن
عوامل با یکدیگر کاربرد دارد .وابستگیهای متقابل این وقایع و تحولات را میتوان برای پیشبینهی-
های سازگارتر و دقیقتر مد نظر قرار داد .لذا تحلیل تاثیر متقابل به بررسی مکهانیزمی بهرای کشهآ
نتای متقابل و یا متضاد عوامل با تجزیه و تحلیل احتمالات شرطی میپردازد .لذا تحلیل تاثیر متقابهل
یک روش کمی است که برای بررسی تاثیر متقاطع عوامل به منظور پیشبینی آینده استفاده میشهود
و برای وقوع یک رویداد و وضعیت به آشکارساختن احتمال شرطی یک رویداد میپهردازد .تحلیهل
تاثیر متقابل سعی میکند تا روابط بین رویدادها و متغیرها را به ه ارتباج دهد .ایهن روابهط ،سهپ
نسبت به ه طبقهبندی میشوند و برای تعیین اینکه کدام رویدادها و سناریوها ،در یهک اهاراوب
زمانی معین ،از بقیه محتملتر هستند ،بکار میرود.

1 Cross Impact Analysis
2 Critical Uncertainty
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رویکرد عدم قطعیت بحرانی به کوشش شبکه جهانی کسب و کار(جی بی ان) ،به کار گرفته شهد و
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

حاصل کاربست سناریو از شرکت شل است .جی بی ان با تلاش پیتر شوارتز وهمکارانش بنیهان نههاده
شد و در آغاز پی یر واک در سالهای آغازین دهه شصت میلادی ،کاربست مفاهی کان را و با اصهلاح
و بهبود این مفاهی ااراوب ویژهای را پدید آورد .شوارتز سرپرستی بخهش برنامههریزی شهل را بهر
عهده گرفت و سرانجام شبکه جهانی کسب و کار را با همکارانش بنیان گذاشت که شهبکهای از افهراد
برجسته در آن وجود داشت و رویکرد جی بی ان را معرفی نمودند .در ایهن رویکهرد ،فراینهد سهناریو
سازی شامل  1مرحله است که عبارتند از  :مرحله اول شناسایی موضوع یا تصمی اصهلی ،مرحلهه دوم
شناسایی و مطالعه نیروهای کلیدی در محیط موضوعی ،مرحله سوم یافتن نیروههای پیشهران در کلهان
محیط ،مرحله اهارم رتبه بندی عوامل کلیدی و نیروهای پیشهران بهر مبنهای دو معیهار میهزان اهمیهت
برای موفقیت و میزان عدم قطعیت ،1مرحله پنج توسعه و گزینش منطق کلی سهناریو ،مرحلهه ششه
شکل گیری و توسعه سناریو است ،مرحله هفت بررسی مضامین سهناریوهای توسهعه یافتهه و مرحلهه
هشت انتخاب پیش نشانگرها 2میباشد(ارماک .)43 :2212،نادر زالهی نیهز بهه نقهل از پیتهر شهوارتز،
برنامهریزی برپایه سناریو را در  1گام به شرح زیر توصیآ کرده است:
گام اول :شناخت موضوع و تصمی اصلی
گام دوم :فهرست عوامل کلیدی
گام سوم :شناسایی نیروهای پیشران کلیدی
گام اهارم :طبقه بندی براساس اهمیت و عدم قطعیت
گام پنج  :شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی
گام شش  :تدوین سناریوها
گام هفت  :تحلیل پیامدها و نتای هر سناریو
گام هشت  :انتخاب نشانگرهای راهبردی (زالی)122-123 :1712 ،
شکل ذیل گامها و مراحل اجرای سناریو را نشان میدهد:

1 Uncertainty
2 Leading Indicators
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پژوهش حاضر ،به دلیل پیچیدگیهای کشور یمن و سرعت بالهای تحولهات در عرصهههای سیاسهی،
اجتماعی و نظامی این کشور و همچنین وجود بازیگران متعدد با منافع متفهاوت ،از رویکهرد تحلیهل تهاثر
متقابل برای شناسایی و تبیین عوامل موثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن و از سناریونویسهی بها رویکهرد
عدم قطعیت بحرانی که موسوم به  GBNاستفاده نموده است.
پیشینه تحقیق:
وقوفی و همکاران ( )1713در تحقیق خود با عنوان تبیین عوامل و پیشرانهای کلیدی آینهده یمهن تها
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شکل .1فرآیند سناریو نویسی با رویکرد جیبیان (منبع :پیتر شوارتز)

سال  1324پرداختهاند و به تبیین روندهای سیاسهی ،اقتصهادی ،فرهنگهی ،اجتمهاعی و غیهره آینهده یمهن
پرداختهاند و بر اساس تحلیل تاثیر متقابل به بررسی آینده تحولات آن پرداختهاند.
فیروز کلائی ( )1713در تحقیق خود با عنوان " تحلیلی بر مه ترین علل تهاج نظامی ائتلهاف تحهت
رهبری عربستان به یمن" ،مهه تهرین دلایهل حملهه ائتلهاف عربسهتان بهه یمهن را موقعیهت ژئوپلتیهک
یمن،همسایگی با عربستان ،اتحاد عربستان با ایلات متحده ،رقابت های منطقه ای ایران وعربستان به منظور
گسترش نفوذ خود در آینده یمن ،هراس عربستان از شکل گیهری حکومهت دموکراتیهک در یمهن و در
نهایت مهار انصاراله وبه قدرت رساندن منصور هادی میداند و به تشریح قسمتی از اوضهاع کنهونی یمهن
وحمله عربستان به یمن پرداخته است.
حسنی( )1711در تحقیق خود با عنوان"عوامل موثر بهر سیاسهت ههای شهورای همکهاری خلهی
فارس در قبال تحولات یمن" ،عامل اصلی درپیشگرفتن سیاست موجود از سوی کشهورهای شهورای
همکاری خلی فارس را منافع راهبردی کشهورهای عضهو شهورای همکهاری خلهی فهارس در ایهن
کشورمعرفی نموده است.
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عباس مصلی نژاد ( )1713در پژوهشی با عنوان "سیاست گذاری راهبردی در مدیریت بحران یمهن"،
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

بیان میدارد کنترل بحران امنیتی یمن که در آوریل  2015گسترش یافت از طریق موازنه منطقهای حاصهل
میگردد .آمریکا و رژی صهیونیستی به عنوان دو بازیگر جهانی و نیروی منطقهای در روند شهکل گیهری
بحران یمن و تشدید مرحله ای آن نقش تعیین کنندهای ایفا نموده اند .به عوامل منطقهای و جهانی بحران
یمن اشاره دارد.
یوزی رابی ( )2213در مقاله ای با عنوان "انقلاب یمن" ،به ویژگی های یمن پرداخته و عوامل موثر بر
تحولات اجتماعی یمن را بیشتر در قدرت قبایل و داشتن سلاح های سهبک و سهنگین توسهط آنهها مهی
داند.وی در بعضی موارد دامنه نفوذ شیوخ قبایل را بسیار فراتر از محدوده اولیه آنها می داند ونقش پررنگی
به قبایل در یمن می دهد .به ذکر ویژگی های یمن و نقش قبایل و مسائل اجتماعی پرداخته است.
بیرامی سقرلو( )134 :1717نیز در پژوهشی با عنوان "بررسی رقابت ایران و عربستان در موضوع یمهن
در تحولات سیاسی اخیر یمن" ،اظهار داشته تحولات سیاسی اخیر خاورمیانهه سهبب رقابهت بیشهتر بهرای
برتری میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان در یمن شدهاست.
راستیان اردستانی( )213 :1711در تحقیق صورت داده با عنوان "بررسی مقایسهای نقش امریکها
در تحولات مصر و یمن در سالهای  2212و  ،"2211به بررسهی ابعهاد حضهور و نفهوذ آمریکها در
مصر و یمن طی سالهای  2212و  2211در کنار نفوذ امریکا در روابهط دو جانبهه مصهر و یمهن بها
عربستان و اسرائیل پرداخته است.
اسدی( )173 :1712در مطالعه خود با موضوع "بررسی نقش اسلام در تحولات خاورمیانه" که به طور
موردی به موضوع یمن پرداخته شده است ،معتقد است با توجه به اسلامی بهودن کشهور یمهن بعضهی از
گروههای اسلام گرای یمنی در تحولات این کشور نقش بسیار زیادیداشتند و تعدادی ه تا زمهان رخهداد
انقلاب رویکردی محافظ کار داشتند .اسدی همچنین اظهار داشته اگر اه جریان های اسلامگرایی در منطقه
دارای نحله هاای گوناگونی هستند ولی بعضی از آنها مانند اخوان المسهلمین در مصهر و زیهدی در یمهن
توانستند نقش بارزتری در تحولات اخیرایفا کنند.
در مطالعه بیات( )31 :1712با عنهوان "تهأثیر جبههه مقاومهت اسهلامی ،رهبهری ایهران بهر ژئوپلیتیهک
خاورمیانه(بررسی موردی الحوثیها در یمن)" ،ابعاد گوناگون تفکرات بدرالدین الحوثی و حسین الحهوثی
و عبدالملک الحوثی و همچنین رویکردهای اعتقادی انصار الله مورد بررسی قرار گرفته است.
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پرداخته و ضمن توصیآ دموکراسی در کشور یمن توصیههای در خصوص اصلاح نهادهای فرهنگسهاز
برای تثبیت دموکراسی در این کشور ارائه نموده است.
صادقی و احمهدیان( )233 :1711نیهز در پهژوهش "دگرگهونی جایگهاه منطقههای یمهن؛ امکانهات و
االشها" ،اگونگی امکان پذیری تحول در یمن با توجه به نگاه دولت مردان سابق یمنی به امکاناتی کهه
قدرت های منطقهای و جهانی در اختیار این کشور قرار میدادند پرداخته است.
سلحشور( )1713نیز که مطالعه "اهمیت ژئوپلیتیکی و فوق استراتژیک یمن در منطقهه خهاور میانهه و
نقش جنبش انصارالله در منطقه" را اجرا نموده اعلام می دارد برای کشور فقیر و عقب نگه داشهته شهدهای
همچون یمن که طی یک قرن گذشته کمتر سالی را بدون بحران و جنگ سپری کهرده 12 ،سهپتامبر 2211
نقطه تحولی بود که توانست بار دیگر خواست مردم را بر برنامههای استعمارگران خارجی ومنطقهای پیروز
ساخته و قدرت بستر جامعه را نه تنها به رخ حاکمان این کشور بلکه رهبران مادام العمرتمهامی کشهورهای
همسایه تا حوزه جنوبی خلی فارس بکشد .واقعهای که در آن یک گروه کواک موفق شد در ااراوب
اعلام خواستههای مردم و در سایه حق طلبی وارد پایتخت شده و نقشه سیاسی جدیدی را بهرای سهاختار
سیاسی آینده این کشور تحمیل کند.
تلاشان( )23 :1711نیز در تحقیق خود با عنوان "انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر تحولات ژئوپلیتیهک
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راجح( )234 :1711نیز به بررسی "موانع دموکراسی در کشورهای عربهی (بررسهی مهوردی یمهن)"

شیعه در یمن" ،معتقد است شیعیان زیدی تا سال  1142بر سرزمین یمن حکومت میکردند که بها کودتها
برکنار شده و دوره انزوای ژئوپلیتیکی آنها اغاز و فشار حکومت به همراه ضعآ رسانه باعث استمرار انزوا
گردید .انقلاب اسلامی موجب احیاء تشیع و رجعت زیدیان گرویده به وهابیت ،گردیهد .بزرگهان و علمهاء
زیدی تفکرات حضرت امام و مقام معظ رهبری را مبنای خود قرار داده و قدرتمندترین جریان سیاسی در
برکناری علی عبدالله صالح بودند.
کاترینا اینا )2213( 1در پژوهش "جنگ یمن :حقوق بشر قربانی یک جنگ نامشروع" ،با استناد به مفاد
حقوقی و منشور سازمان ملل ضمن نقد ادعای عربستان مبنی بر دفاع از خود در حمله به یمن ،موارد زیهر
را جمع بندی نموده است :مداخله عربستان در یمن کاملاً بر اساس ادعاهای واهی بنا شدهاسهت و جنگهی
غیرقانونی است که وقیحانه ممنوعیت استفاده از ابزار جنگی مطابق ماده  )3(2کنوانسهیون سهازمان ملهل را
نقض کرده است.
1 CATERINA AIENA
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گروه پروژه صلح یمن )2213( 1نیز که یافته های خود را در قالب کتاب با عنوان "سیاسهت آمریکها و
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

جنگ مسلحانه یمن "2منتشر نموده و اذعان داشته بسیاری از سیاستها و فعالیتههای کابینهه آمریکها در
مسیر جنگ و بی ثباتی یمن صورت میگیرند .ارتش و نیروهای اطلاعاتی آمریکا در حال حاضر از ائتلهاف
عربستان در بمبارانهای هوایی یمن حمایت میکنند که این امر با هدف قرار دادن عمدی زیرسهاختها و
ساکنین غیرنظامی و همچنین با ناکامی در جلوگیری از آسیبهای مردمی ،قوانین حقوق بشر دوستانه بهین
المللی را نقض میکند.
پیتر سیلز بری )2213(7در مقاله ای با عنوان "جنگ سرد یمن ،عربستان و ایران" اظهار می دارد که اگر
یمن میخواهد به درجهای از ثبات خود بازگردد و جغرافیای آن دست نخهورده بهاقی بمانهد ،بهه منظهور
ارضای نیازهای عاملین به خصوص عاملین داخلی و منطقه ای بایهد جنهگ سهرد بهین ایهران و عربسهتان
فروکش نماید.
 ابل ریو ،این هوا رویهز ،تیکها فونهت و کهامینو سهیمارو )2213(3نیهز در مقالهه" عربسهتان سهعودی وبمبارانهای یمن  -مسئولیتهای دولت اسپانیا" ضمن بررسی وضعیت جنگ عربستان علیهه مهردم یمهن،
موارد زیر را به اتحادیه اروپا پیشنهاد می نماید:
 تعلیق سریع قرادادهای فروش سلاح و دیگر کمکهای نظامی به عربستان سعودی و متحدان این کشوردر ائتلاف ،به دلیل امکان رخداد اقدامات ضد حقوق بشر و حقوق بین الملل در یمن؛
توقآ فوری حمایتهای صادراتی و اطلاعاتی ارائه شده توسط برخی از کشورهای اروپایی به عربسهتانسعودی و دیگر اعضای ائتلاف؛
اعمال قوانین سختگیرانه در قبال صادراتهای اتحادیه اروپا و همچنین اعمال کنترلهای پارلمانهای ملیدر سایر کشورها؛
 پدرام و همکاران پروژههای متعددی در خصوص سناریونویسی در سطح کشور اجرا نمهوده کههیک مورد آن سناریوهای تحولات سیاسی – امنیتی سوریه میباشد که در روش شناسی از آن بههره-
برداری گردیده است.
جمعبندی موارد فوق ،نشان میدهد که هر اند ،هر کدام از تحقیق ها به بررسی مشخصات و ویژگی-
1 The Yemen Peace Project
2 United States Policy & Yemen’s Armed Conflict
3 Peter Salisbury
4 Abel Riu, Ainhoa Ruiz, Tica Font & Camino Simarro
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متقابل عوامل موثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن و سناریوهای پیشرو سناریوها و آینده تحولهات ایهن
کشور تمرکز دارد تا تصویر مشخصی از آن ارائه نماید.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر با عنایت به موضوع این تحقیق که بدنبال حل نیاز و مشهکلی شهناخته شهده یعنهی
تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن بمنظهور اکتشهاف سهناریوهای ممکهن،
محتمل میباشد ،از منظر هدف یک تحقیق کاربردی است .و با عنایت به موضوع تحقیهق ،کهه بهدنبال
توصیآ جزء به جزء یک موقعیت یا شهرایط یعنهی توصهیآ تحولهات سیاسهی و امنیتهی و اکتشهاف
سناریوهای ممکن ،محتمل میباشد و بدنبال پاسخگویی به پرسشهایی مانند اه اتفاقی دارد میافتهد؟
واه کسی؟ با کمک شناخت محیط ،تحلیل عوامهل کلیهدی و سهناریوهای محتمهل و نشهانگرهای آن
است ،یک تحقیق توصیفی است .لذا تحقیق به لحاظ هدف ،از نهوع تحقیقهات «توسهعهای-کهاربردی»
میباشد و دارای ماهیت موردی ،زمینهای است.
با توجه به اینکه یافتههای تحقیق از طریق کیفی و دادههای کمی حاصل شدهاست و با دادهههای
کمی و معانی مفاهی  ،تعریآها و نمادها سرو کار دارد ،رویکردی ترکیبهی اکتشهافی دارد و ماهیهت
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های یمن و علل شکلگیری و وقوع شرایط و وضعیت موجود آن پرداخته اما این مقالهه بهه تحلیهل تهاثیر

تحقیق ،آمیخته میباشد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان راهبردی تحولات سیاسهی – امنیتهی یمهن شهامل :وزارت
امور خارجه ،نیروی قدس سپاه ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مهدیریت راهبهردی ،دبیرخانهه
شورای عالی امنیت ملی ،وزارت اطلاعات و غیره دارای ویژگیهای اع از؛ تحصیلات کارشناسی ارشهد
و دکتری در حوزههای مرتبط با تحولات سیاسی -امنیتی و دارای حهداقل  2سهال تجربهه و مسهئولیت
در حوزه مطالعات یمن تشکیل می دهد .حج نمونه با بهره گیری بها تعقیهب رویکهر تمهام شهمار تها
سطح اشباح نظری که تا سطح  73خبره تعیین گردید .روش نمونه گیری در این پژوهش بهه صهورت
همتاگزینی میباشد .به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانهای و میدانی بها ابزارههای فهیش-
برداری ،مصاحبه ،گروه کانونی و پرسشنامه اسهتفاده شهده اسهت؛ در روش کتابخانهه ای از کتهابهها ،
مقالات داخلی و خارجی و پایاننامه ها و در روش میدانی از پرسشنامههای محقق ساخته بهه منظهور
بررسی تأثیرات متقابل و میانگین رتبهای استفاده گردید.
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برای روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ،از شاخصهای آمهار توصهیفی در تهیههی جهدولهای فراوانهی
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استفاده گردید و از ماتری

تأثیرات متقابل برای سنجش میزان تأثیرگذاری عوامل موثر تحولات سیاسهی–

امنیتی یمن بر یکدیگر طراحی استفاده شد؛ در نهایت پ

از بررسی میزان و اگهونگی تأثیرگهذاری ایهن

عوامل بر یکدیگر ،عوامل راهبردی مؤثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن با رویکرد آیندهپژوهی شناسهایی
شدند .برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده در این بخش از نرمافزار میکمک استفاده گردید و در
خصوص بررسی میانگین رتبهای عوامل کلیدی با آزمون فریدمن و آلفهای کرونبهاخ و پایهایی ترکیبهی بهه
منظور میزان دقت و اعتماد پذیری عوامل کلیدی ،از نرم افزارهای SPSSاستفاده شد.
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری شامل سنوات خدمتی ،جایگهاه سهازمانی ،تحصهیلات و رشهته
تحصیلی به شرح زیر میباشد:

نمودار  .1نمودار سنوات خدمتی خبرگان

100
50
0

نمودار  .2میزان فعالیت در حوزه یمن
88

همانطور که مشخص است بالغ بر  43درصد از مشارکتکنندگان در این پژوهش باسهابقه بیشهتر
از  22سال که از سازمانها ارگانها و نهادهای اون مرکز آموزشی و تحقیقاتی دفاعی ،دبیرخانهه شهورای
عالی امنیت ملی ،بیرخانه شورای امنیت کشور ،ستاد کل نیروهای مسهلح ،وزارت امهور خارجهه ،سهپاه
پاسداران انقلاب اسلامی ،وزارت اطلاعات ،ارتش جمهوری اسلامی ایهران ،وزارت دفهاع و پشهتیبانی از
نیروهای مسلح ،مرکز پژوهشهای مجله

شهورای اسهلامی ،وزارت کشهور نشهاندهنده تجربهه بالهای

خبرگان تحقیق می باشد.و مقاطع تحصیلات تکمیلی ،دارای رشته های تحصهیلی اعه از امنیهت ملهی،
روابط بین الملل ،مطالعات منطقهای ،مدیریت راهبردی ،حقوق بین الملل ،آینده پژوهی ،علهوم سیاسهی
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نمودار  .3سطح مطالعات خبرگان

و غیره میباشند در  2سال اخیر متوجه تحولات حوزه یمن بوده و غالباً رویکرد راهبهردی بهه موضهوع
دارند بنابر این میتوان برآیند نظرات آنها پیرامون تحولات سیاسی – امنیتی یمهن را قابلاعتنها و مهورد
قبول دانست و نشاندهنده سطح مطلوبی از خبرگان تحقیق است.
پایایی سازههای تحقیق بهوسیله دو ضریب آلفای کرونباخ و ضریب دیلهون -گلدشهتایهن (ضهریب
ترکیبی) مورد بررسی قرارگرفته است .مقدار قابلقبول برای این دو ضریب حداقل  2/3است .همانطور که
در جداول ذیل مشخص است مقادیر آلفای کرونباخ و ضریب دیلون -گلدشتاین برای تمهامی بیشهتر از
 2.3است و این نشان از پایایی مناسب شاخصها در خصوص سازه خود است.
جدول  .1آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای پژوهش
سازه

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

N of Items

عوامل کلیدی موثر بر تحولات سیاسی – امنیتی یمن

843.

823.

73
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اه گزارش نتای مصاحبهها و گروه کانونی:
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سوال -1برای شناسایی و توصیآ تحولات سیاسی و امنیتی یمن به اه عواملی باید توجه نمود؟
توصیآ شرایط داخلی براساس شرایط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی وغیره باید تهیه گردد.
شناخت بازیگران منطقهای با محوریت عربستان سپ

سایر کشورها باید بدقت دنبال گردد.

در گام بعدی بازیگران بینالمللی و منافع و توان و ظرفیت آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل شرایط بدون توجه به روندهای بینالمللی (کلان روندها) میتواند تحلیلها را به خطا بکشهاند .لهذا
لازم است محیط دور و کلان روندها و تأثیر آنها بر محیط یمن بدقت تحلیل گردد .لهذا یمهن را نمیتهوان
خارج از منظومه تحولات منطقه بررسی نمایی .
شناخت بازیگران؛ ظرفیت آنها ،منافع آنها و نوع رویکرد آنها (تدافعی ،انطباقی ،فعال یا تعاملی) بسیار مه است.
توجه به ورود قدرتهای بزرگ و کنش گری در منطقه
عربستان ،یمن را در حوزه امنیت ملی خود قلمداد مینماید و منافع ملی خود را کنش گری فعال و وابسته
بودن یمن به عربستان میداند.
اهمیت موقعیت باب المندب بعنوان شاهراه تبادلات اقتصادی شرق و غرب
بر اساس وصیت ملک عبد العزیز عزت و ذلت عربستان در گرو ذلت و عزت یمن خواهد بود.
جنگ آوری ،استقامت و قانع بودن از عوامل کلیدی مردم یمن میباشد.
جمعیت قابل توجه زیدیان در یمن
امنیت و امکان پاسخگویی به نیاز مردم بسیار مه است.
اهمیت گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در یمن
تخریب گسترده زیرساختهای یمن برای وابستگی بیشتر به عربستان برای دوران پ

از مخاصمه

اهمیت مصوبه شواری امنیت علیه انقلابیون یمن
در بهترین حالت انصارالله میتواند به الگوی اقلی کردستان عراق دست یابد .در ایهن وضهعیت در منطقهه
جغرافیای خود دارای خودمختاری و در دولت مرکزی دارای قدرت مناسب میباشد.
در مرحله دوم الگوی حزب الله در یمن برای انصارالله مطلوب خواهد بود که دارای قدرت و تاثیر گذاری
و عدم مسئولیت اجرایی.
ساختار اجتماعی یمن ،قبیلهای است و قبیله حاشد مهمترین قبیله در یمن است.
جنگ یمن به صورت فرسایشی در آمده و عربستان را در وضعیتی قرار داده که نهه راه په
74

دارد و نهه راه

عربستان با بمباران شدید یمن تمامی زیرساختها و تاسیسات عمومی و مراکز درمانی این کشور را از بین
برده است.
عربستان حقوق بشر را در یمن نقض نموده و فجیع ترین جنایات را در این کشور انجام داده است.
دولت منصور هادی همچنان به عنوان دولت رسمی یمن در مجامع بین المللی شناخته میشود و به همین
دلیل امکان پیگیری این فجایع در سازمانهای بین المللی حقوق بشر وجود ندارد.
بازیگران و جریانات عمده داخلی یمن عبارتند از شش جریان :
 -7حراک جنوبی

 -1انصارالله

 -2معتمر

 -3القاعده

 -3حزب اصلاح (اخوانالمسلمین)  -4منصور هادی

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 فساد بسیار بالایی را دارا میباشد.
انصارالله در حال حاضر در بُعد نظامی در تأمین تسلیحات سبک مشهکل خاصهی نهدارد ولهی در تهأمین
تسلیحات سنگین مشکل دارد .در بُعد رسانهای بسیار ضعیآ بوده و عرصه را تقریباً به حریآ واگذار کرده
است و بنیهای برای مقابله ندارد.
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پیش و با ناکامی مواجه گردیده است و در یک بن بست قرار گرفته است.

بزرگترین سرمایه انصارالله حمایت مردمی است.
به کنشگران داخلی بحران یمن عبارتند از :انصارالله ،کمیتههای انقلابی و مردمی ارتش یمن ،دولت هادی،
استقلالطلبان جنوب (حراک) شیوخ قبایل ،جریانهای نظامی و سیاسی ،علمای دینی ،القاعده و داعش
کنش گر در قالب ائتلاف :عربستان ،امارات ،قطر ،بحرین ،کویت ،جیبوتی ،سودان ،مصر
کنش گران منطقهای نزدیک بحران یمن عبارتند از :شورای همکاری خلی (فارس) ،عمان ،حزبالله لبنهان
اریتره ،رژی صهیونیستی ،سومالی
کنش گر منطقهای دور به بحران یمن عبارتند از :عراق ،ترکیه ،سازمان همکاری اسلامی ،پاکستان ،سوریه ،افغانستان
کنش گر بین المللی به بحران یمن عبارتند از :آمریکا ،شورای امنیت ،روسیه ،اتحادیه اروپا ،فرانسهه ،اهین،
هند ،سازمان کشورهای غیرمتعهد
سئوال :2عوامل کلیدی در بحران یمن از نظر شما کدام است؟
اهمیت ژئوپلیتیک و راهبردی یمن برای عربستان و قدرتهای جهانی و حمایت آنها از ائتلاف
موقعیت باب المندب و شاهراه تبادلات اقتصادی شرق و غرب
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وجود روحیه ایستادگی و مقاومت در بین شیعیان زیدی و انقلابیون یمن
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جمعیت  72تا  33درصدی زیدی و حاک بودن اعتقاد جهاد و قیام بالسیآ در بین آنها خصوصها اصهول
اعتقادی انصارالله مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکا و رژی صهیونیستی
ساختار قبیلهای کشور یمن
کاهش نفوذ و قدرت و توان سنتی عربستان در یمن
تشکیل و همگرایی ائتلاف با محوریت عربستان برای مقابله با انصارالله
حمایت آشکار و پنهان ( اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و نظامی) ج.ا ا از انصارالله
گسترش حضور و فعالیت داعش و القاعده در یمن
تسلیحات سنگین و نیمه سنگین انقلابیون و انصارالله از یکسو و ائتلاف از سوی دیگر
ذخایر عظی نفت و گاز یمن
قدرت نفوذ و عملیات نظامی یمنیها در عربستان
بهرهمندی از سواحل طولانی یمن برای (ترانزیت کالا ،توریس  ،شیلات و )...
اهمیت امنیت عربستان برای امریکا خصوصا ااهها و مناطق نفتی
ایده و طرح ساخت مرکز منطقهای برای تجارت جهانی در جنوب یمن (مدینه النور)
سوال -7نیروهای پیشران در بحران یمن کدام است؟
منابع مالی فراوان عربستان و ائتلاف برای مقابله سیاسی ،اقتصادی و نظامی با انقلابیون یمن
انهدام زیرساختهای اساسی در یمن بهمنظورناکارآمد نمودن انصارالله برای آینده یمن
توسعه ضریب نفوذ رسانههای جهانی در منطقه و عملیات رسانهای وسیع جبهه ائتلاف علیه انصارالله
ورود و موضعگیری قدرتهای بزرگ جهانی درصحنه تحولات منطقه در حمایت از ائتلاف
توان نظامی (هوایی ،دریایی ) ،ائتلاف در مقابله با انقلابیون
قدرت انصارالله در حفظ مقاومت ،دستیابی به تسلیحات راهبهردی ،پاسهخگویی متناسهب یهه عملیاتههای
عربستان ،ابتکار عمل و استمرار فشار به عربستان
جدول  .2عوامل کلیدی موثر بر تحولات سیاسی – امنیتی یمن
عامل

عنوان

عوامههههل مصهوبه شهورای امنیهت
سیاسی
72

سهههههازمان ملهههههل در

روش
گردآوری
مصاحبه

منبع
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و

متغیر
C1

گردآوری

خصههوص مقابلههه بهها

سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

انصارالله

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
سلحشههور ،محمدحسههین ( ،)1717اهمیههت
ژئوپلیتیکی و فوق استراتژیک یمن در منطقهه

رقابت سیاسهی ایهران و
عربسههتان در منطقههه و کتابخانهای
تلاش برای جلوگیری از گروه کانونی
نفوذ یکدیگر در منطقه

خاور میانه و نقش جنبش انصارالله در منطقه،
دانشگاه پیام نور تهران.

C2

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی
یمن و سناریوهای پیشرو
جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی

تلاش غرب و کشورهای
منطقه برای جلوگیری از گروه کانونی
نفههوذ و تکثیههر جریههان کتابخانهای
انقلاباسلامی

یمن و سناریوهای پیشرو.
تلاشان ،حسن ( ،)1711انقلاب اسلامی ایران و C3
تأثیر آن بر تحولات ژئوپلیتیک شیعه در یمهن،
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عامل

عنوان

روش

منبع

متغیر

فصلنامه علمی پژوهشی شیعهشناسی ،شهماره
32

تشهههکیل و همگرایهههی
ائتلههاف بهها محوریههت
عربستان برای مقابلهه بها

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
مصاحبه

انصار الله

انصههارالله علیههه رژیهه

سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

تقویت و توسعه محهور
مقاومهت بهها حمایههت از

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و

C4

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
گروه کانونی

صهیونیستی

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C5
یمن و سناریوهای پیشرو

اهمیههت امنیههت رژیهه

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه

صهیونسهههتی درمنطقهههه گروه کانونی

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C6
یمن و سناریوهای پیشرو

متههاثر ازتحولههات یمههن
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عامل

عنوان

روش
گردآوری

منبع

متغیر

برای غرب
فشههار حههزب حههاک
ریاسهههت جمههههوری
امریکهها جهههت حههل و

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
مصاحبه

فصل مساله

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C7
یمن و سناریوهای پیشرو

همسههویی و همگرایههی
بیشتر اسرائیل به عربستان
و ائتلههاف و فشههار لههابی
های صهیونیس به ادامهه

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
گروه کانونی

حمایت از ائتلهاف علیهه

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C8
یمن و سناریوهای پیشرو

انصارالله
تعریآ یمن بهه عنهوان
حوزه امنیت ملهی بهرای
عربستان و کهنشگهری

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
مصاحبه

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

فعال در راسهتای منهافع

C9

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

ملی خود
قلمههداد شههدن دولههت
منصور هادی ،بههعنهوان
دولت رسهمی یمهن در
مجامع بین المللی و عدم
امکههان پیگیههری فجههایع

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
مصاحبه

ائتلهههاف در یمههههن در

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C10

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

سازمانهای بین المللهی
حقوق بشر
عوامههههل اختلافات قبائل و گروهها گروه کانونی
اجتماعی
74

در یمن با یکدیگر

مصاحبه

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و C11
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

گردآوری

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی

جمعیههههت 72تهههها 33
درصههدی زیههدیههها در مصاحبه
یمن

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C12

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی

ساختار قبیلههای کشهور
یمن

مصاحبه

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C13

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
توسههعه ضههریب نفههوذ
رسانه ههای جههانی در
منطقههههه و عملیههههات
رسانههای و روانی وسیع

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
گروه کانونی

عوامههههل جبههههه ائتلهههاف علیهههه
فناوری

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C14
یمن و سناریوهای پیشرو

مقالۀ پژوهشی :تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر  /...عظیم علیزاده و اسماعیل احمدی مقدم

عامل

عنوان

روش

منبع

متغیر

انصارالله
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی

ضههههعآ عملیههههات
رسههانههههای و روانههی مصاحبه
انصارالله

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C15

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی

ذخایر عظی نفت و گهاز
یمن

مصاحبه

سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

عوامههههل
اقتصادی

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و

C16

بیکههاری و فقههر رای ه و
غالب در مردم یمن

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
گروه کانونی

فسههههاد گسههههترده در مصاحبه

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C17
یمن و سناریوهای پیشرو
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی C18
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عامل

عنوان

روش
گردآوری

دولتمردان یمن

منبع

متغیر

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

انهدام زیرسهاخت ههای
اساسی در یمن بمنظهور
ناکارمد نمودن انصار الله

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
مصاحبه

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C19

برای آینده یمن

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

محاصهههره اقتصهههادی و

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه

بروز قحطی و گرسنگی گروه کانونی

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C20
یمن و سناریوهای پیشرو

و بیماری در مردم یمن
اهمیت امنیت اهاههها و
مناطق نفتی عربستان

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
گروه کانونی

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C21
یمن و سناریوهای پیشرو

ایههده و طههرح سههاخت
مرکز منطقههای تجهارت
جهانی در جنوب یمهن
(مدینه النور) و مخالفهت

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
مصاحبه

کشورهای حاشیه خلی

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C22

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

فارس با آن
بیرامههی ( ،)1717بررسههی رقابههت ایههران و
عربستان در موضوع یمن در تحولات سیاسی
موقعیت باب المنهدب و
عوامههههل خلههی عههرب و دریههای
ژئوپلتیک

سرخ و شاهراه تبادلهات
اقتصادی شرق و غرب

کتابخانهای
گروه کانونی
مصاحبه

اخیر یمن ،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکهز -
دانشکده علوم سیاسی.
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

78

C23

گردآوری

بیرامی سقرلو ،اکبهر ( ،)1717بررسهی رقابهت
ایران و عربستان در موضوع یمن در تحولات

اهمیهههت ژئوپلتیهههک و
راهبههردی یمههن بههرای کتابخانهای
عربستان و قدرت ههای گروه کانونی
جهانی و حمایت آنها از مصاحبه
ائتلاف

سیاسی اخیر یمن ،دانشگاه آزاد اسلامی تههران
مرکز  -دانشکده علوم سیاسی.
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی

C24

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

تههوان نظههامی (هههوایی،

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه

دریهههایی ) ،ائتلهههاف در گروه کانونی

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C25
یمن و سناریوهای پیشرو

مقابله با انقلابیون
منابع مالی فراوان ائتلهاف
بههرای مقابلههه سیاسههی،
اقتصههادی و نظههامی بهها

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه
گروه کانونی

انقلابیون یمن

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C26
یمن و سناریوهای پیشرو

مقالۀ پژوهشی :تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر  /...عظیم علیزاده و اسماعیل احمدی مقدم

عامل

عنوان

روش

منبع

متغیر

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
عوامههههل
نظامی

حضور و فعالیت داعش
و القاعده در یمن

مصاحبه

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C27

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
تسهههلیحات سهههنگین و
نیمهسههنگین انقلههابیون و
انصهههارالله از یکسهههو و

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
مصاحبه

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C28

ائتلاف از سوی دیگر

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

نقض حقوق بشر توسط

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه

عربستان در یمن و انجام گروه کانونی

گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی C29

جنایات علیه غیرنظامیان.

یمن و سناریوهای پیشرو

دستیابی انصارالله به توان گروه کانونی

جلسههات گههروه کههانونی مربههوج بههه مطالعههه C30



77

فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

عامل

روش

عنوان

گردآوری

پهبادی و موشکی

متغیر

منبع
گروهی آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی
یمن و سناریوهای پیشرو
علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی

اعتقاد بهه جههاد و قیهام
بالسیآ در بهین شهیعیان مصاحبه
زیدی

مقاومت ،جنهگآوری و
قانع بودن در بین شیعیان

ارزشی

سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C31

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

وجود روحیه ایستادگی،

عوامههههل

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
مصاحبه

زیدی

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C32

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

اصول اعتقادی انصارالله

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی

مبنی بر ضرورت مبهارزه
مصاحبه

بههها آمریکههها ورژیههه
صهیونسهههتی (پهههرا

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

C33

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

انصارالله)
وصیت ملک عبهدالعزیز
مبنی بهر عهزت و ذلهت
عربستان در گرو ذلت و

علیزاده و همکاران .)1713( ،مطالعه گروههی
مصاحبه

عزت یمن

آیندهنگاری تحولات سیاسی  -امنیتی یمهن و
سههناریوهای پههیشرو ،دانشههگاه و پژوهشههگاه

3C3

عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

سوال تحقیق
عوامل کلیدی موثر بر تحولات سیاسی -امنیتی یمن کدامند و اه تاثیری بر تحولات دارند؟
بهمنظور سنجش میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل کلیهدی تحولهات سیاسهی -امنیتهی یمهن بهر
یکدیگر ،ماتری

تأثیرات متقاطع طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت .میزان این تأثیرگذاری از صفر تا

سه سنجیده میشود .ابعاد ماتری

 11*11میباشد و متغیرها در هفت بخش مختلآ تنظی میشوند .بهر

اساس نتای بدست آمده ،درجه پرشدگی ماتری
78

 32/33درصد میباشهد و مهاتری

براسهاس شهاخص

ماتری

و پاسخ ها میباشد.

در سناریونویسی با استفاده از روش عدمقطعیتهای بحرانی تلاش شد تها موضهوعات محهور اصهلی
مشخص گردد که اهمیت و عدمقطعیت بالایی دارند .رتبهبندی عوامل کلیدی براساس درجة اهمیت آنهها
برای موفقیت موضوع یا تصمی اصلی و عدمقطعیت آنها صورت گرفهت .نکتههی اصهلی شناسهایی دو
عدمقطعیت بحرانی است که بیش از دیگهران اهمیهت داشهته و بیشتهرین عهدمقطعیت را دارا باشهند .در
ماتری

متقاطع جمع اعداد سطرهای هر متغیر به عنوان میزان تأثیرگذاری و جمع سهتونی ههر متغیهر نیهز

میزان تأثیرپذیری آن متغیر را از متغیرهای دیگر نشان میدهد .نتای میزان اثرگذاری و اثرپهذیری برخهی از
مهمترین عوامل کلیدی بر یکدیگر در جدول شماره  2قابل مشاهده میباشد.
جدول  .3میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل کلیدی
میزان تأثیرگذاری

میزان تأثیرپذیری

عوامل کلیدی
مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مقابله با انصارالله

33

21

رقابت سیاسی ایران و عربستان در منطقه و تلاش بهرای جلهوگیری از نفهوذ

12

71

یکدیگر در منطقه
فشار حزب حاک ریاست جمهوری امریکا جهت حل و فصل مساله

41

37

قلمداد شدن دولت منصور هادی ،بهعنوان دولت رسمی یمن در مجامع بهین المللهی

42

22

مقالۀ پژوهشی :تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر  /...عظیم علیزاده و اسماعیل احمدی مقدم

آماری با دو بار ارخش از مطلوبیت و بهینه شدگی  122درصد برخوردار است که حاکی از روایی بالهای

و عدم امکان پیگیری فجایع ائتلاف در یمن در سازمانهای بین المللی حقوق بشر
جمعیت 72تا  33درصدی زیدیها در یمن

43

23

ضعآ عملیات رسانههای و روانی انصارالله

37

32

ذخایر عظی نفت و گاز یمن

31

33

بیکاری و فقر رای و غالب در مردم یمن

31

32

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

43

71

اهمیت امنیت ااهها و مناطق نفتی عربستان

31

33

ایده و طرح ساخت مرکز منطقهای تجارت جهانی در جنوب یمهن (مدینهه

73

21

النور) و مخالفت کشورهای حاشیه خلی فارس با آن
موقعیت باب المندب و خلهی عهرب و دریهای سهرخ و شهاهراه تبادلهات

13

73

اقتصادی شرق و غرب
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اهمیت ژئوپلتیک و راهبردی یمن برای عربستان و قهدرت ههای جههانی و

33

21

حمایت آنها از ائتلاف
توان نظامی (هوایی ،دریایی ) ،ائتلاف در مقابله با انقلابیون

43

33

منابع مالی فراوان ائتلاف برای مقابله سیاسی ،اقتصادی و نظامی با انقلابیون یمن

41

74

دستیابی انصارالله به توان پهبادی و موشکی

11

77

اعتقاد به جهاد و قیام بالسیآ در بین شیعیان زیدی

12

21

وجود روحیه ایستادگی ،مقاومت ،جنگآوری و قانع بودن در بین شیعیان زیدی

13

73

وصیت ملک عبدالعزیز مبنی بر عزت و ذلت عربستان در گرو ذلت و عزت یمن

31

13

جدول  .4ماتریس عوامل غیر مستقیم

144

میزان تأثیرگذاری

میزان تأثیرپذیری

نمودار  -5تاثیر مستقیم عوامل

بنابراین ،تشریح تحلیل سیست در جهت شناسایی متغیرهای استراتژیک به ایهن صهورت مهیباشهد
که شکل ،1جایگهاه متغیرههای تأثیرگهذار و تأثیرپهذیر را در یهک نمهودار دو بعهدی نشهان مهیدههد.
متغیرهای استراتژیک متغیرهایی هستند که ه قابل دستکاری و کنترل باشند و ه بهر پویهایی و تغییهر
سیست تأثیرگذار باشند .با این توصیآ متغیرهایی را که تأثیر بالایی دارند ولی قابل کنترل نیسهتند نمهی
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نمودار -4تاثیر غیرمستقیم عوامل

توان به عنوان متغیر استراتژیک محسوب کرد .اگر نمهودار وضهعیت متغیرهها را بصهورت یهک شهبکه
مختصات فرض کنی  ،متغیرهای قرار گرفته در ناحیه 2انین وضعیتی دارند و برنامه ریهزان بهه نهدرت
قادر به تغییر این متغیرها هستند .متغیرهای قرار گرفته در ناحیه 7شبکه مختصهات ،انانچهه در نمهودار
نیز مشخص است تأثیر گذاری و تأثیر پهذیری بسهیار پهائینی در سیسهت دارنهد و نمهی تواننهد متغیهر
استراتژیک محسوب شوند .متغیرهای ناحیه 3نیز بدلیل وابسهتگی شهدید بهه سهایر متغیرهها خاصهیت
استراتژیک ندارند و بیشتر نتیجه سهایر متغیرهها بهه حسهاب مهیآینهد .امها متغیرههای ناحیهه 1شهبکه
مختصات ،متغیرهای استراتژیک هستند ،ارا که ه قابلیت کنترل توسط سیسهت مهدیریتی را دارنهد و
ه بر سیست تأثیر گذاری قابل قبولی دارند .در واقهع ههر اهه از انتههای ناحیهه ،7بهه سهمت انتههای
ناحیه ،1شبکه مختصات نزدیک تر مهیشهوی  ،بهر میهزان اهمیهت و اسهتراتژیک بهودن متغیهر افهزوده
میشود(ربانی 1711 ،و افشار و همکاران.)111 -111 :1711 ،
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شکل .2جایگاه متغیرهای استراتژیک(ربانی 1331 ،و افشار و همکاران)113 :1333 ،

بدین منظور در تحلیل صفحه پراکنهدگی مطهابق شهکل ،2متغیرههای تعیهین کننهده یها تأثیرگهذار،
متغیرهای دو وجهی ،متغیرهای تأثیرپذیر یها نتیجهه سیسهت  ،متغیرههای مسهتقل و متغیرههای تنظیمهی
مشخص شده اند و در نهایت مطابق جدول 7به دسته بندی مهمترین روندها پرداخته شده است.
جدول .5دستهبندی مهمترین روندهای شناسایی شده
رقابت سیاسی ایران و عربستان در منطقه و تلاش برای جلوگیری از نفوذ یکدیگر در منطقه
متغیرهای تعیین دستیابی انصارالله به توان پهبادی و موشکی
کننههههده یهههها اعتقاد به جهاد و قیام بالسیآ در بین شیعیان زیدی
متغیرههههههای وجود روحیه ایستادگی ،مقاومت ،جنگآوری و قانع بودن در بین شیعیان زیدی
تأثیرگذار

منابع مالی فراوان ائتلاف برای مقابله سیاسی ،اقتصادی و نظامی با انقلابیون یمن
توان نظامی (هوایی ،دریایی ) ،ائتلاف در مقابله با انقلابیون
مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مقابله با انصارالله

متغیرههههای دو
وجهی

فشار حزب حاک ریاست جمهوری امریکا جهت حل و فصل مساله
قلمداد شدن دولت منصور هادی ،بهعنوان دولت رسمی یمن در مجامع بین المللی و عدم امکهان
پیگیری فجایع ائتلاف در یمن در سازمانهای بین المللی حقوق بشر
جمعیت 72تا  33درصدی زیدیها در یمن
محاصره اقتصادی و بروز قحطی و گرسنگی و بیماری در مردم یمن

متغیرهای تأثیر اهمیت امنیت ااهها و مناطق نفتی عربستان
پذیر یا وابسته

موقعیت باب المندب و خلی عرب و دریای سرخ و شاهراه تبادلات اقتصادی شرق و غرب
اهمیت ژئوپلتیک و راهبردی یمن برای عربستان و قدرت های جهانی و حمایت آنها از ائتلاف

متغیرههههههای ذخایر عظی نفت و گاز یمن
مستقل
142

ضعآ عملیات رسانههای و روانی انصارالله

متغیرههههههای وصیت ملک عبدالعزیز مبنی بر عزت و ذلت عربستان در گرو ذلت و عزت یمن
تنظیمی

ایده و طرح ساخت مرکز منطقهای تجارت جههانی در جنهوب یمهن (مدینهه النهور) و مخالفهت
کشورهای حاشیه خلی فارس با آن
جدول  .6نتایج آزمون میانگین رتبهای عوامل کلیدی Friedman Test
میانگین رتبهای Mean

عامل کلیدی
مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مقابله با انصارالله

Rank
.0413

1 VAR

رقابت سیاسی ایران و عربستان در منطقه و تلاش برای جلوگیری از نفوذ یکدیگر در منطقه

.6511

2 VAR

تلاش غرب و کشورهای منطقه برای جلوگیری از نفوذ و تکثیر جریان انقلاباسلامی

11.97

7 VAR

تشکیل و همگرایی ائتلاف با محوریت عربستان برای مقابله با انصار الله

21.62

3 VAR

تقویت و توسعه محور مقاومت با حمایت از انصارالله علیه رژی صهیونیستی

12.84

3 VAR

اهمیت امنیت رژی صهیونستی درمنطقه متاثر ازتحولات یمن برای غرب

13.5

4 VAR

فشار حزب حاک ریاست جمهوری امریکا جهت حل و فصل مساله

17.15

3 VAR

.1521

1 VAR

.212

1 VAR

.6811

12 VAR

اختلافات قبائل و گروهها در یمن با یکدیگر

12.77

11 VAR

جمعیت 72تا  33درصدی زیدیها در یمن

.4114

12 VAR

ساختار قبیلهای کشور یمن

.1613

17 VAR

16.23

13 VAR

ضعآ عملیات رسانههای و روانی انصارالله

16.16

13 VAR

ذخایر عظی نفت و گاز یمن

18.46

14 VAR

همسویی و همگرایی بیشتر اسرائیل به عربستان و ائتلاف و فشار لابی های صهیونیس به
ادامه حمایت از ائتلاف علیه انصارالله
تعریآ یمن به عنوان حوزه امنیت ملی برای عربستان و کنشگری فعال در راستای منافع
ملی خود
قلمداد شدن دولت منصور هادی ،بهعنوان دولت رسمی یمن در مجهامع بهین المللهی و
عدم امکان پیگیری فجایع ائتلاف در یمن در سازمانهای بین المللی حقوق بشر

توسعه ضریب نفوذ رسانه های جهانی در منطقه و عملیات رسانهههای و روانهی وسهیع
جبهه ائتلاف علیه انصارالله
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عامل کلیدی

میانگین رتبهای Mean

بیکاری و فقر رای و غالب در مردم یمن

Rank
.1613

13 VAR

فساد گسترده در دولتمردان یمن

9.27

11 VAR

انهدام زیرساخت های اساسی در یمن بمنظور ناکارمد نمودن انصار الله برای آینده یمن

11.62

11 VAR

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

.1811

22 VAR

اهمیت امنیت ااهها و مناطق نفتی عربستان

.5713

21 VAR

.5917

22 VAR

موقعیت باب المندب و خلی عرب و دریای سرخ و شاهراه تبادلات اقتصادی شرق و غرب

.1913

27 VAR

اهمیت ژئوپلتیک و راهبردی یمن برای عربستان و قدرت های جهانی و حمایت آنها از ائتلاف

.7813

23 VAR

توان نظامی (هوایی ،دریایی ) ،ائتلاف در مقابله با انقلابیون

.9311

23 VAR

منابع مالی فراوان ائتلاف برای مقابله سیاسی ،اقتصادی و نظامی با انقلابیون یمن

.8511

24 VAR

حضور و فعالیت داعش و القاعده در یمن

.8111

23 VAR

تسلیحات سنگین و نیمهسنگین انقلابیون و انصارالله از یکسو و ائتلاف از سوی دیگر

.8117

21 VAR

نقض حقوق بشر توسط عربستان در یمن و انجام جنایات علیه غیرنظامیان.

.8112

21 VAR

دستیابی انصارالله به توان پهبادی و موشکی

.8111

72 VAR

اعتقاد به جهاد و قیام بالسیآ در بین شیعیان زیدی

.8111

71 VAR

وجود روحیه ایستادگی ،مقاومت ،جنگآوری و قانع بودن در بین شیعیان زیدی

12.11

72 VAR

اصول اعتقادی انصارالله مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکا ورژی صهیونستی (پرا انصارالله)

.8112

77 VAR

وصیت ملک عبدالعزیز مبنی بر عزت و ذلت عربستان در گرو ذلت و عزت یمن

.8112

73 VAR

ایده و طرح ساخت مرکز منطقهای تجارت جههانی در جنهوب یمهن (مدینهه النهور) و
مخالفت کشورهای حاشیه خلی فارس با آن

شناسایی عدم قطعیت های بحرانی در تحولات یمن
عدم قطعیت را میتوان معادل پیشبینی ناپذیری دانست( .پدرام و احمدیان )113 :1713،به عبارتی عدم
قطعیتها ،پیشرانهایی هستند که قابل پیشبینی نیستند .بر اساس الگوی جی بی ان ،بهرای منطهقدههی و
شناسایی سناریوها لازمست از بین عدم قطعیت های شناسایی شده ،حداقل دو عدم قطعیت اصهلی کهه از
منظر اهمیت و عدم قطعیت امتیاز بالایی دارند ،انتخاب گردند ،که در این تحقیق ،پیشرانهای مهوثر از نظهر
خبرگان مشخص گردید و بر اساس آن عدم قطعیت بحرانی تعیین گردید که مبنای شکلدهی به سناریوها
قرار گرفت ،که عبارتند از:
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ب -پایبندی مقاومت به اهداف وحفظ انسجام کمیتههای مردمی یا از بین رفتن پایبندی
تدوین سناریوهای تحولات سیاسی -امنیتی یمن
گام شش رویکردجی.بی .ان .تدوین سناریوها بر مبنای عدم قطعیت های بحرانی شناسهایی شهده در گهام
پنج می باشد که با توجه به دو عدم قطعیت بحرانی تحولات سیاسهی -امنیتهی یمهن ،اههار سهناریو در
تحولات سیاسی-امنیتی یمن( شکل شماره  )1عبارتند از:
الآ -سناریوی فتح قریب (فشار غرب بر عربستان وائتلاف تحت فرمانش و پایبندی مقاومت بهه اههداف
وحفظ انسجام کمیتههای مردمی)
ب -سناریوی جنگ فرسایشی (همکاری غرب با ائتلاف عربی تحت فرمان عربستان وپایبندی مقاومت به
اهداف وحفظ انسجام کمیتههای مردمی)
ج -سناریوی بازگشت دیکتاتوری (فشارغرب بر عربستان وائتلاف تحت فرمانش و از بین رفهتن پایبنهدی
مقاومت و انسجام کمیتههای مردمی یمن)
د -سناریوی رقص شمشیر شاهزاده (همکاری غرب با ائتلاف عربی تحت فرمان عربستان و از بهین رفهتن
پایبندی مقاومت وانسجام کمیتههای مردمی یمن )
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الآ -همکاری غرب با ائتلاف تحت فرمان عربستان یا عدم همکاری غرب با ائتلاف و شکست آن

شکل شماره  :1عدم قطعیتهای بحرانی وسناریوهای آینده تحولات سیاسی -امنیتی یمن

شکل -7سناریوهای آینده تحولات سیاسی – امنیتی یمن
نشانگرهای وقوع سناریوها
نشانگرهای وقوع و تحقق هر یک از سناریوهای مرتبط با آینده تحولات سیاسی -امنیتی یمن به شرح زیهر
می باشد:
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اعلام خروج اکثر کشورهای عضو از ائتلاف سعودی در جنگ علیه مردم یمن و تنها ماندن عربستان در این
تجاوز
توسعه توان پهبادی و موشکی به موازنه وحشت دست
افزایش نفوذ و عملیات نظامی در داخل عربستان
اعلام آتشب

و توقآ حملات به یمن توسط عربستان

تسلط نیروهای انصار بر اکثر مناطق مه و ژئوپلیتیک یمن ازجمله باب المندب
تصویب قطعنامه در شورای امنیت مبنی بر پایان جنگ علیه یمن و مکلآ کردن دبیر کل سهازمان ملهل در
شناسایی عامل وقوع جنگ در یمن برای پرداخت خسارات تحمیلی به یمن
انتخاب یکی از اعضای بلندپایه انصارالله توسط شورای سیاسی یمن بهعنوان رئی

دولت انتقالی یمن بهه

مدت  4ماه جهت تنظی قانون اساسی جدید یمن و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور
اجتماع سران قبایل یمن در صنعا و اعلام حمایت از انصارالله و دولت انتقالی این کشور
شکسته شدن محاصره هوایی و دریایی یمن و ارسال مواد غذایی ،بهداشتی ،دارویی به یمن
اعزام نیروی نظامی حافظ صلح
ب -نشانگرهای وقوع سناریوی جنگ فرسایشی
حضور گسترده انقلابیون در صحنههای جنگ
برگزاری راهپیمایی و تظاهرات در صنعا و حمایت و پشتیبانی همهجانبه از انصارالله
تداوم حملات خونبار هوایی به مناطق مختلآ یمن توسط عربستان
همکاری ارتش یمن و کمیتههای انقلابی یمن
ادامه حمایت سیاسی ج.ا.ایران و حزبالله لبنان از انصارالله یمن در کنار اعمالنفوذ عربستان بر کشهورها و
نهادهای بینالمللی با استفاده از توان مالی
در اختیار داشتن اکثر نقاج حساس در یمن شمالی یمن توسط انصارالله و استقرار نیروهای تحت حمایت
عربستان در جنوب یمن
ادامه حملات نیروهای یمنی به استانهای جنوبی عربستان در کنار تشدید حملات هوای عربستان در صنعا
و صعده و غیره
پشتیبانی مستشاری حزبالله لبنان ازانصارالله در کنار افزایش حج تسلیحات منتقل شده به نیروهای تحت
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ارتقاء توان دفاع موشکی انصارالله
ج -نشانگرهای وقوع سناریوی بازگشت دیکتاتوری
عدم حضور گسترده مردم در راهپیماییها و تجمعات در حمایت از انصارالله
گسترش واگرایی قبایل و گروههای عضو در کمیتههای مردمی
فراگیر شدن اختلافات درونی در بین انصارالله
کاهش حضور انقلابیون در صحنههای نبرد و تضعیآ روحیه و توان دفاعی نیروهای انقلابی
بروز اختلاف در بین خاندان آل سعود در خصوص جنگ و اعلام آمادگی وزیر دفاع عربستان در خصوص
توقآ حملات
قطع حملات هوایی نیروهای ائتلاف به یمن و حمایت از بازگشت دیکتاتوری
گسترش و تسلط نیروهای القاعده و عناصر داعش در مناطق جنوبی یمن و خهروج نیروههای سهعودی از
این مناطق
تصمی سران جنبش حراک برای تجزیه یمن و استقلال یمن جنوبی
درگیری مسلحانه بین قبایل یمنی
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حمایت عربستان و ه پیمانان آن

حمله مسلحانه خاندان آل احمر به قبایل شمالی و مرکزی یمن و در دست گرفتن بخهش وسهیعی از ایهن
مناطق و کشت و کشتار مردم
خروج نیروهای انقلابی از صنعا و هجوم مردم به ادارات و ساختمانهای دولتی و غارت اموال
د -نشانگرهای وقوع سناریوی رقص شمشیر شاهزاده
افزایش مشارکت اعضاء کنونی ائتلاف و پیوستن اعضاء مؤثر در جنگ به ائتلاف بر ضد یمن
مشارکت عملیاتی فعالتر نیروهای نظامی آمریکا و اروپا با ائتلاف عربی در جنگ یمن
استقرار نیروهای نظامی اند ملیتی در عدن و انجام عملیات مشترک علیه انقلابیون
در ه شکستن روحیه و توان دفاعی نیروهای انقلابی و متلاشی شدن سازمان رزمی این نیروها و پناه بردن
آنها به مناطق کوهستانی
خیانت تعدادی از فرماندهان ارتش یمن و پیوستن به نیروهای متجاوز
به شهادت رسیدن اکثر فرماندهان و مسئولین انصارالله
سقوج صعده و متلاشی شدن انسجام سازمانی در انصارالله
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تسلط بر صنعا توسط نیروهای ائتلاف و اشغال این شهر
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

بازگشت دولت تحت حمایت عربستان به صنعا و معرفی اعضاء دولت جدید این کشور
عقد توافق همکاریهای دفاعی -امنیتی عربستان و یمن
اختصاص اندین میلیارد دلار کمک مالی بلاعوض توسط عربستان به دولت تحهت حمایهت عربسهتان و
شروع بازسازی یمن
نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه به اهمیت ژئوپلتیکی کشور یمن و نقش آفرینی کنشگران متعدد در تحولهات آن و وجهود
عدم قطعیت و پیچیدگی در روند شکلگیری ایهن تحولهات ،بررسهی تهاثیر متقابهل عوامهل کلیهدی و
سناریونگاری در تحولات یمن بسیار مه است .براساس نتهای تحقیهق ،برخهی اقهدامات در راسهتای
تحقق سناریوی مطلوب تحولات سیاسی –امنیتی را میتهوان بهه شهرح زیهر برشهمرد :تلهاش جههت
خروج کشورهای عضو از ائتلاف سعودی در جنگ علیه مردم یمن ،توسعه توان نظامی اع از پهبهادی
و موشکی به منظور دستیابی به موازنه وحشت ،تلاش جهت تصویب قطعنامه در شورای امنیهت مبنهی
بر پایان جنگ علیه یمن ،ایجاد اجماع سران قبایل یمن در حمایت از انصارالله ،تلهاش جههت شکسهته
شدن محاصره هوایی و دریایی یمن و ارسهال مهواد غهذایی ،بهداشهتی ،دارویهی ،اسهتمرار حمایهت و
پشتیبانی همهجانبه مردم از انصارالله که در راستا میتوان به عوامل تعیین کننده را به شرح زیر نهام بهرد:
تلاش جهت توقآ همکاری و حمایت غرب از ائتلاف ،مذاکره ایران و عربستان در منطقهه در راسهتای
حل بحران یمن ،تلاش جهت انعکاس فجایع ائتلاف در یمن در سازمانهای بین المللهی حقهوق بشهر،
تلاش جهت لغو مصهوبه شهورای امنیهت سهازمان ملهل در خصهوص مقابلهه بها انصهارالله ،اقهدام در
خصوص پایهان محاصهره اقتصهادی ،پیگیهری ارتقهاء توانمنهدی نظهامی انصهارالله و ارتقهاء عملیهات
رسانههای و روانی انصارالله.
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