
 

 «جستارهای انقالب اسالمي»فصلنامه دو 
 1399 ، بهار و تابستان3سال دوم، شماره 

 76-102صفحات: 

Jostarhaye Enghelabe Islami 

Bi-guarterly Journal of  

Researches of the Islamic Revolution 
Vol 2, No 3, Spring & Summer 2020 

 

 یزد دانشگاه سیاسی علوم گروه استادیار. 1
 سیاسی مطالعات پژوهیآینده گرایش سیاسی علوم دکتری دانشجوی. 2

 (مسئول نویسنده) شاهد دانشگاه اسالمی انقالب
 یاسیس مطالعات پژوهی آینده گرایش  سیاسی علوم دکتری دانشجوی. 3

 شاهد دانشگاه میاسال انقالب

Email: a.ghafoori@yazd.ac.ir 

Email: f.mjavad@yahoo.com 

 
Email: anikunahad@gmail.com 

 

  03/02/1399 :تاریخ پذیرش   19/12/1398تاریخ دریافت:   

 

 

 آسیا غرب منطقه معادالت در یمن آینده جایگاه سناریوهای

 بحراني هایقطعیت عدمکید بر با تأ
 1 کبر غفوریا                                                                                                    

     محمدجواد فتحی 2 
 ایوب نیکونهاد 3 

 چکیده
ن ترییدهز پیچایمن را به یکی  ربی با محوریت عربستان سعودی صحنۀـ غبی عر تهاجم ائتالف

رسیم تنکه در بر ایست. فرجام نهایی بحران یمن عالوهغرب آسیا تبدیل کرده ا های منطقۀبحران
عادالت مرا در  اه این کشورگذارد، جایگثیر بسزایی مینظم امنیتی در آیندۀ منطقه غرب آسیا تأ

 و تعارض کنشگران دخیلاصلی این بحران تعدد مشخص خواهد ساخت. مشخصۀ  همنطق آیندۀ
هان جنطقه و میاست نفعان است. با توجه به جایگاه استراتژیک و راهبردی یمن در سمطالبات ذی

ت یمن را ت تحوالند تا جههست شالکدام از بازیگران در تالمندب، هرو در اختیار داشتن تنگه باب
 منیدر  رگذاریأثتبازیگران  ازهرکدام واقع اریوهای مطلوب خود سوق دهند. درنوسوی سبه سمت

ابل نشگر مقک یبرا تواندیمرا مطلوب قلمداد کرده که  یتیوضع ،خود یهابر اساس منافع و ارزش
 عدم روش اساس برحاضر  وهشپژ خوانش شود. دکنندهینامطلوب و تهد یویسنار کی

 توانمی را اییسناریوه چه است: السؤ این به پاسخ درصدد نی،خبرگا پنل و بحرانی هایقطعیت
سایی عدم پس از شنا کرد؟ ترسیم آسیا غرب یمنطقه معادالت ۀآیند در یمن جایگاه برای

در  منی یاانزو یویچهار سنار ها نیزها بر اساس نظرات خبرگان، از برهمکنش آنقطعیت
(، یامنطقه عادالتدر م منی گاهیجا ی)ارتقای المـ اس یاتحاد با جبهه شرق ،ایمعادالت منطقه

از  مستقل) قدرتمند منی( و تیمومیشده و تحت ق فیضع منی) یـ غرب یاتحاد با جبهه سلف
 ارائه شده است.  ی(امنطقهو فرا یامداخله کنشگران منطقه
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 مقدمه
تحت  است تیکی و ژئواکونومیکی که داشتهیمنطقه غرب آسیا از دیرباز به علت اهمیت ژئوپل

های ها و رقابت. این مسئله به موازات تنشقرار دارد ایای و فرامنطقههای منطقهقدرت مداخلۀ
راستا،  است. در همین ی در این منطقه شدههای متعددگیری بحراندرون گفتمانی سبب شکل

سازی است که آینده آن حال سرنوشت های پیچیده و در عینبحران یمن هم یکی از این بحران
ثیر خود تیکی در منطقه غرب آسیا را تحت تأیمنازعات ژئوپل های گفتمانی و آیندۀتواند رقابتمی

ای ای و فرامنطقهمنطقه ست که بازیگرانا هاحساسیت ها وقرار دهد. به جهت درک همین ظرافت
های فراروی آینده بحران طرح و متعددی، با توجه به منافعی که در شرایط کنونی و وضعیت

پردازند. با توجه به اینکه جایگاه مستقیم به کنشگری میاند، به نحو مستقیم و غیرترسیم کرده
ثیر بسزایی دارد، یران تأاویژه جمهوری اسالمی به ر سیاست خارجی کشورهای منطقهآینده یمن ب

 های اصولی،کمک منطقی به سیاستگذاری احتمالی و منظور جلوگیری از غافلگیریاین بهبنابر
توان پژوهی عمیق در خصوص یمن و سناریوهایی که در خصوص جایگاه این کشور میآینده

ی به این های اصلی پاسخگویلفهراهبردی برخوردار است. یکی از مؤ ترسیم کرد، از ضرورت
تیکی و گفتمانی یهای ژئوپلپرسش، تبیین و بررسی جایگاه استراتژیکی یمن در معادالت و رقابت

اهمیت دارد. آینده جایگاه یمن در معادالت   خواهد بود که برای بازیگران مختلف در این منطقه
کشور مورد بررسی ن المللی تأثیرگذار بر ایای و بینمنطقه را باید در لوای مسائل داخلی، منطقه

های داخلی یا بیشتر شدن که در صورت همگرایی فکری و عملیاتی میان جریانقرار داد؛ چرا
های داخلی در جانب و همچنین مقاومت جریانها از یکعقیدتی و منفعتی بین آنهای شکاف

ای نظیر منطقهای و فراگر در مقیاس منطقهطلبانه بازیگران مداخلهها و مطامع توسعهمقابل توطئه
ها و در نهایت یا تسلیم در برابر آن عربی و آمریکا متحدۀ ونیستی، اماراتعربستان، رژیم صهی

 سیس نظام منبعث از الگوهای سلفی،تأ تشکیل نظامی بر اساس الگوی اسالمی و مقاومت یا
های از پیشرانکند. هرکدام ای فرق میغربی یا عبری، آینده جایگاه این کشور در معادالت منطقه

های خود وضعیتی را مطلوب قلمداد کرده که همان تأثیرگذار در یمن بر اساس منافع و ارزش
روی تواند برای کنشگر مقابل یک سناریوی نامطلوب و تهدیدکننده خوانش شود. پژوهش پیشِمی

دۀ نتوان برای جایگاه یمن در آیال است که چه سناریوهایی را میدرصدد پاسخ به این سؤ
برخی فوق، ال اصلی ود؟ به منظور پاسخگویی بهتر به سؤغرب آسیا متصور ب معادالت منطقۀ

ند؟ اهای اصلی بحران یمن کدامعدم قطعیت ،های فرعی نیز مطرح شده است. از جمله اینکهالسؤ
زمان با مداقه و ؟ این پژوهش همچیستاهداف اصلی عربستان سعودی از تجاوز به یمن 
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و کارشناسان مسائل غرب آسیا و اصلی، از نظرات خبرگان  نگارندگان پیرامون مسئلۀظر نامعان
  .ویژه یمن بهره گرفته استبه
 

 پژوهيچارچوب مفهومي پژوهش؛ آینده -1
صورت همانی که انسان بزه عنوان بازبه –آینده  بینیپیش شیفته هاانسان قدیم بسیار هایزمان از

تانه دسدهی پیششکل و شناخت برای تالش و -نیست گیری با آنتباطو عینی قادر به ارملموس 
را با  ، انسانودن زمانعدم ایستایی و سیال ب .انددر جهت منافع خود بوده آینده تحوالت به روند
انسان  دیده تاعث گرای از بیم و امید در خصوص آینده مواجه ساخته است. همین مسئله بادوگانه

برای  دهاتهدی ها وفرا نرسیده که تغییر و تحوالت زیادی را در قالب فرصتتأمل پیرامون زمان 
 حاوی نباستا اندور تمثابه رویکردی مفید و مطلوب قلمداد کنند. ادبیاوی به دنبال دارد را به

اندیشی را مهم آینده دیگر هایفرهنگ همچنین و رومیان یونانیان، که است زیادی شواهد
 محصول تا  عمد آینده مورد در اطالعات وسطی، تالش جهت کسب قرون راواخ دانستند. تامی

 دمانن طبیعی ایهپدیده بینیپیش دنبال به خاص طورطی این دوره مردم به. بود هازنیگمانه
 تصادی،اق وقایع به وطمرب هایبینیپیش اما بودند، طوفان یا باران آفتاب، های پدیدار شدندوره

 دهآین وقایع از العاط که داشتند اعتقاد وضوح به مردم. بود مشهور نیز سیسیا و نظامی فناوری،
 هایمزیت هانآ به مطلوب اهداف آینده و همچنین پیشبرد بر تأثیرگذاری ضمن بسترسازی برای

 (Kreibich and others,2011:2) .بخشدمی دیگری عملی فراوان
بینی به منظور گیری و طالعها، فالالهای مختلفی از جمله رجوع به رمطی قرون پیشین روش

تدریج به منظور گرفت؛ اما بهزنی در خصوص آینده مورد وثوق قرار میکسب اطالع و گمانه
تری مطرح شده است. از این تر و دقیقهای علمیبرخورد آگاهانه و هوشمندانه با آینده روش

عنوان یک حوزه متعدد قادر گشته به هایپژوهی در چندین دهه اخیر با طرح روشآینده ،منظرگاه
 مطالعه دنبال به پژوهیآینده 1بل وندل ناپذیر، اهمیت خود را نهادینه سازد. به باورعلمی اجتناب

. است مرجح یا مطلوب و محتمل ممکن، هایآینده یابیارز و آزمون ارائه، ابداع، ،کشف ،مندنظام
 در و دهدمی قرار هاسازمان و افراد یفرارو ندهیآ به راجع را یمختلف هایانتخاب 2پژوهیآینده

 (bell,2003:73)کند. می کمک هاآن به ندهیآ ترینمطلوب ریزیپی و انتخاب

                                                           
1. Wendell Bell  

2. Future Studies 
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 ها،دیدگاه و مرجح ،محتمل ممکن، هایمندآیندهنظام مطالعه را پژوهیآینده 1اهللعنایت لیسه
ی پژوهندهیآدر  (Inayatullah,2013:37) .داندمی ندهیآ هر نیادیبن هایاسطوره و ینیبجهان

رو هستیم که جهت هروب هاندهیآما با یک آینده منفرد مواجه نیستیم؛ بلکه با طیف متنوعی از 
. مدل ذیل نشانگر نظر قرار دادرا مد هاآن زمانهمکسب نتایج مثبت و حداکثری باید به صورت 

 پژوهان است.نظر آیندهانواع آینده مد
 

 
Source: https://www.researchgate.net/figure/The-futures-cone-classification-of-future-

scenarios-Adapted-from-Voros-2003_fig7_32285380 

 
در  2پیتر دراکر است. دستانهشیپای آگاهانه و ی، هدف ساختن آینده به شیوهپژوهندهیآدر   

)طیبی،  «.ساختن آن است ،بینی آیندهپیش بهترین روش برای» گوید:پژوهی میخصوص آینده
ی کرد؟ در پاسخ باید گفت هر پژوهندهیآکه چگونه باید  شودیممهم مطرح  سؤالحال این  (1396

و ابزارها را در دستور کار  هااهرمنظر خود، استفاده از برخی لمی جهت نائل آمدن به نتایج موردع
. استهای متنوع و چندگانه ی از روشریگبهره ی،پژوهندهیآابزار  نیترمهم. دهدیمقرار 
ی است که از اطالعات پژوهندهیآی اهیپاهای ی متداول و روشهاوهیشی یکی از پردازویسنار

ایجاد  ندهیاز آو به لحاظ درونی سازگار  ریباورپذمربوط به احتماالت و روندهای متنوع، تصاویر 
سناریونویسی هستند و  ی مقدمۀپژوهندهیآهای روش کند. وندل بل بر این باور است که تمامیمی
که گویی آینده نیستند؛ چرااریو پیشسن (317: 2003بل، ) .شوندتوانند به خلق سناریو منجر می

                                                           
1. Sohail Inayatullah 

2. Peter Drucker 
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ای جهت کمک به گویی قطعی و کامل آینده ممکن نیست. در عوض سناریوها وسیلهعمال  پیش
های سنتی در دنیای بینیراد هستند. برخالف پیشها و افیادگیری بیشتر نخبگان سیاسی، سازمان

های نفعان را با گزینهدهند و ذیکسب و کار و تحقیقات بازار، سناریوها تصاویر بدیلی ارائه می
سازند. همچنین باید توجه داشت که سناریو فقط سازی بهتر مواجه میمتعددی جهت تصمیم

بلکه محوریت با تأمل پیرامون  (8: 1390وارتز،. )شکنندیابی نمیروندهای حال حاضر را برون
 مسائل آینده است. 

اقی ه اتفچ؟ یا فتدیباست که چه اتفاقی ممکن است  سؤالسناریو پاسخ مناسبی به این 
نده چه در آی ی از این دست مطرح نمود کهسؤاالتتوان افتاد اگر؟ به تعبیری دیگر، میمی

ا یا چیست هعیتند؟ اقدام مناسب هر کدام از این وضشو داریپد های محتملی ممکن است،وضعیت
هیم نجام بداید اتوانیم و بهایی چه کاری میسخنی دیگر، در صورت پدیدار شدن چنین وضعیت به

نش یا مچنین کتد؟ و هتری برای ما اتفاق بیفمطلوب احتماالت و اساسا  چه کاری انجام بدهیم که
از  صاویریاز جهتی شامل ت وهایسنار خواهد داشت؟هایی به دنبال واکنش ما چه پیامدی

رد دادن عملک ، مورد آزمایش قرارهاآنکارگیری های محتمل هستند که هدف از بهآینده
ایی از رسیم فضتجاد و های موجود آینده با ایهای اتخاذ شده در برابر چالشها و استراتژیسیاست

عیت ال به وضحسازمان و کشور را از وضعیت  سناریونویسی فضایی است که فرد، ممکنات است.
رو، در های پیشِ ها و فرصتچالش مندنظامبدین منظور سناریوها با کشف  .رساندیممطلوب 

تفا ینده اکآمورد  گیرند. سناریوها تنها به حدس و گمان درها قرار میخدمت تدوین استراتژی
ت به م و درسیندیشیمحیطی متفاوت آینده ب کنند چگونه در شرایطکنند، بلکه به ما کمک مینمی

 ( 238: 1391هراتی، ) .میبپردازگیری و مدیریت امور تصمیم
هایی هستند؛ به این صورت که قابل باورند، ارتباط با حوادث ی خوب دارای مشخصهوهایسنار

 های سازمانی وها و عدم قطعیتبودن، مرتبط بودن با تصمیم زیبرانگچالش گذشته و حال،
تر از همه اینکه سناریوی خوب، سناریویی سازگاری درونی و به بیانی عدم تضاد مطالب؛ و مهم

 سؤالاست که پس از به چالش کشیدن تفکر نسبت به آینده، مدیران سازمان را به سمت پرسیدن 
باشد و در سطح وسیع  مؤثرجهت اینکه یک سناریو  (bell,2003: 245) .کنددرست رهنمون می

با واقعیت بیرونی یا جهان واقع پیوند  ،عنوان یک مدل و نمونهباید به 1ذیرش قرار بگیردمورد پ
 تنگاتنگی داشته باشد.

                                                           
1. To Be Effective and Widely Accepted 
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است.  شده انجامی متفاوتی هاهیروی سناریونگاری بسیاری درکل دنیا و با هاپروژهتا به امروز 
ها و مراحل ها گامشیوهی مختلفی وجود دارد که هر یک از این هاوهیشبرای نوشتن سناریوها 

ی از کنند. مراحل مختلف نگارش سناریوها ناشمختلفی را جهت نگارش سناریوها طی می
استفاده و  نگاری، رویکرد موردنظر در سناریونگاری، اهداف موردهای مختلف به سناریودیدگاه

ن این زمینه به نام ی است. بر این اساس، یکی از اندیشمنداونگاریسنار ندِیفرآکنندگان در مشارکت
کند که به مدل یا رویکرد های مختلفی را برای سناریونویسی مطرح می، مدل1پیتر شوارتز

 .هایی را مشخص کرده استاند و برای هرکدام از رویکردها گامگانه پیتر شوارتز شهرت یافتههفت
های بحرانی است. یکی از این رویکردها، رویکرد عدم قطعیت (37: 1387،همکاران و زادهی)عل

های موجود در روشدانند. برخی این رویکرد را زیرمجموعه منطق شهودی یا کشف از راه دل می
را شروع  ینگارویفرایند سنار ،فهرست متغیرها و روندهای مربوط به آینده هیاین رویکرد با ته

 :شودبندی میشده به سه دسته تقسیمکنند. سپس فهرست تهیهمی
 و متغیرهایی که بر موضوع موردنظر تأثیر قطعی ندارند.  روندهاالف. 
 طعی است.قها بر روی موضوع موردنظر تا حدود زیادی تغیرهایی که تداوم تأثیرات آنمب. 
 شوند.یمها نامشخص بوده و با عدم قطعیت بیان روندها و متغیرهایی که تأثیرات آنپ. 

بندی قسیمروه تبا عدم قطعیت نیز به دو گروندها و متغیرهای نامشخص و  ،در این رویکرد
میزان  .مکأثیرات غیرهای با تروندها و مت و روندها و متغیرهایی با تأثیرات بسیار باال شوند:می

 ( 129: 1389 وی،گویند. )منزنتایج آینده را عدم قطعیت می بودن تحوالت و بینی ناپذیرپیش
سب بلکه ک بینی آینده نیست؛دیگر پیشپژوهی له اصلی آیندهدر روش عدم قطعیت، مسئ

ا پژوه بههای مطلوب است. آینددادن به آیندهتدبیری جهت شکلها و پیشآمادگی برای آینده
یی را ناریوهاسدهند، ها را شکل میهایی که این عدم قطعیتها و پیشرانشناخت عدم قطعیت
ی را ناریوهایس ها،یتدر فضای عدم قطعآموزد که گیران میکند و به تصمیمبرای آینده ترسیم می

و  ناریوهااین س ای مواجهه باخود را برآمادگی  های بدیل،جای حذف آیندهتدوین نموده و به
 (22: 1394)سیاح واسدی،  .های مطلوب افزایش دهنددادن به آیندهشکل

 

 شناسي پژوهشروش -2
اساس سه گروه یاد  ده بحران یمن بردهنده به آینبندی روندهای شکلتوجه به امکان دسته با

رسد که رویکرد ثیرگذار غیرقطعی در این مسئله، به نظر میترین عوامل تأانتخاب مهم شده باال و
های بحرانی، رهیافتی مطلوب برای ترسیم سناریوهای جایگاه آینده یمن در معادالت عدم قطعیت

                                                           
1. Peter Schwartze 



 1399ستان ، بهار و تاب3دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو....... .............................................. 82

 
 

های بحرانی بایستی رویکرد عدم قطعیتبخشی به ای باشد. با این وجود به منظور قواممنطقه
ای و های کمی و کیفی بهره گرفت. در بخش کیفی مطالعات کتابخانهزمان از روشصورت همبه

ها و مقاالت محوریت قرار گرفته است، در بخش کمی نیز از رجوع به اسناد، مدارک، کتاب
های بحرانی بر م قطعیتنامهِ دلفی استفاده شده است. بدین منظور جهت شناسایی عدپرسش

 اساس روندهای موجود و مطالعات کیفی صورت گرفته پیرامون بحران یمن، در مرحله اول بر
از خبرگان دانشگاهی با  نفر تعداد پنج یافته آن ازساختار ساس پرسشنامه دلفی و از نوع نیمها

در  ،بودندهایی در خصوص بحران یمن به نگارش درآورده مدرک دکتری تخصصی که پژوهش
های آینده بحران یمن را ال خواسته شد تا عدم قطعیتنامه اول و طی یک سؤقالب پرسش

ها در دور دوم دلفی با ارجاع و مشخص نمایند. پس از دریافت نظرات خبرگان و ادغام نظرات آن
 دهنده بههای بحرانی شکلها خواسته شد تا عدم قطعیتطالع از نظرات سایر خبرگان از آنا

عدم قطعیت در این خصوص شناسایی  ح نمایند که در این میان تعداد ششبحران یمن را اصال
 های محوری پژوهش است. گردید. جدول ذیل نشانگر عدم قطعیت

 

 های بحرانی آینده یمن: عدم قطعیت1جدول شماره 

 هالفهمؤ ردیف

 هادی به قدرت بازگشت دولت مستعفی و فراری منصور 1

 های تکفیری بر یمنقاعده و سلفیتسلط ال 2

 امتداد جنگ داخلی و تجزیه یمن 3

 پیروزی ائتالف عربی ـ غربی با محوریت عربستان 4

 های انقالبی یمنکمیته پیروزی انصاراهلل و 5

 بسدخالت شورای امنیت سازمان ملل و آتش 6
 

توسط خبرگان  هاتیطععدم ق ییو روا ییایپس از کسب پاها در مرحله دوم گردآوری داده
ی دیگر اپرسشنامه ها،ها در خصوص عدم قطعیتنظر آنو اجماع ا،ینظر در منطقه غرب آسصاحب

 ینفر از خبرگان دانشگاه 10و به تعداد  هیته هادو شاخص اجماع و اهمیت عدم قطعیتبر اساس 
 پژوهی(ک دکتری آیندهنفر با مدرننده در پرسشنامه دلفی اولیه و پنج کنفر شرکت 5) نظرصاحب

صورت بهال در قالب دو سؤ هاتیعدم قطع منظور، نیشده بد یپرسشنامه طراح در .دیارسال گرد
 از (2)جدول شماره  .شد هینظر تهمورد مسئله ندهیاز آ یحالت احتمال دو فیبا توص دوگانه و

 ندهیدنظر درباره آم تیاز دو وضع کی وقوع هر موافقت خود را با زانیم خبرگان خواسته شد تا
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جدول ذیل نشانگر پرسشنامه  .ندیرا اعالم نما ادشدهی هر عدم قطعیت تیاهم زانیبحران و م
 های آینده یمن است. خبرگانی تعیین عدم قطعیت

 

 

 و ماعاج بحث مورد موضوع بر حد تا چه خبرگان که است این دهندهنشان اجماع شاخص
 آن درباره هک این است دهندهنشان باشد، ترنزدیک صفر به اجماع هرچه شاخص دارند. توافق

 اینبنابر و ندارد وجود حدی حالت دو آن از یکی بر و اجماعی دارد وجود آراء تشتت موضوع

دهنده این است. شاخص اهمیت هم نشان عدم قطعیت با همراه مذکور متغیر که گفت توانمی
ر شاخص دارند. دتغییرات آینده توافق نظر  چه میزان بر اهمیت مسئله در است که خبرگان تا

ثر تغیر امدهنده آن است که تر باشد نشانجماع، هرچه عدد بزرگاهمیت برخالف شاخص ا
ا ب (60-90: 1395نظر پژوهش دارد. )اشرافی، خصوص مسئله مورد حوالت آینده درت بیشتری بر

قطعیت  معد شناسایی در دقت هم، کنار در و اجماع پراکندگی شاخص دو هر گرفتن نظر در
 شناسایی عدم ماع از فرمول زیر که درآوردن شاخص اجدسترود. برای بهمی باالتر بحرانی
 فاده شده است.ها کاربرد دارد، استقطعیت

 یمن آینده هایقطعیت عدم تعیین خبرگانی پرسشنامه: 2 شماره جدول

ر متغیر و تغییرات میزان اهمیت ه با کدام حالت پرسش موافق هستید؟ پرسش
 آن در مسیر آینده بحران

 د ج   ب الف د ج ب الف ب الف 

 باشدیدا   
حالت اول 
 موافقم

حدی با  تا
حالت اول 
 موافقم

با  شدیدا 
حالت دوم 
 موافقم

حدی با  تا
حالت دوم 
 موافقم

توانم نمی
نظر 

صریحی 
 بدهم

 هیچ کم متوسط زیاد دانمنمی

 :مثال
پیروزی 

 هللاانصار
شکست یا 

 آن
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 . فرمول محاسبه شاخص اجماع3 جدول شماره

ها به + تعداد پاسخ1 ×ها به گزینه ب + تعداد پاسخ2 ×ها به گزینه الف تعداد پاسخ
 (-1) ×ها به گزینه د + تعداد پاسخ (-2) ×گزینه ج 

 
 =شاخص اجماع

 های الف و هها به گزینهداد کل پاسخعت
 

 دهنیآ ریسآن در م راتییتغ و ریمتغ هر تیاهم زانیم وردن شاخصآدستهمچنین برای به
 ه است.فرمول زیر استفاده شد دست آوردن نظرات خبرگانی، ازیمن، پس از به بحران

  

 . فرمول محاسبه شاخص اهمیت4جدول شماره 

+ تعداد 50 ×توسط مها به گزینه اسخپ+ تعداد 100 ×ها به گزینه زیاد تعداد پاسخ
 0 ×ها به گزینه هیچ + تعداد پاسخ25 ×ا به گزینه کم هپاسخ

 
 شاخص اهمیت =

 هاتعداد کل پاسخ
 

 هاتجزیه و تحلیل داده -3
 در شنامهپرس هایشاخص اهمیت گزاره و اجماع تحلیل شاخص از حاصل نتایج اساس این بر

های م قطعیتعدخصوص  میزان اجماع و اهمیت نظرات خبرگانی درو شده  ارائه 3شماره  جدول
 ثر بر جایگاه آینده بحران یمن، نشان داده شده است.مؤ
 

 (نگارنده هاییافته) اهمیت و اجماع هایشاخص از استفاده با هاقطعیت عدم تعیین: 5 شماره جدول

شاخص  های آینده بحران یمنعدم قطعیت
 اجماع

شاخص 
 اهمیت

 درتقبه  هادی منصور یو فرار یبازگشت دولت مستعف: 1عدم قطعیت 
 یا عدم بازگشت دولت مستعفی

8/16 5/42 

دم تسلط عیا  منیبر  یریتکف یهایتسلط القاعده و سلف :2عدم قطعیت 
 های تکفیریالقاعده و سلفی

1/8 5/52 

جنگ  ادیا عدم امتد منی هیو تجز یامتداد جنگ داخل :3عدم قطعیت 
 داخلی یمن

8/0 5/72 

یا  انعربست تیبا محور یغربی ـ عربائتالف  یروزیپ :4عدم قطعیت 
 غربی -شکست ائتالف عربی

3 /0 80 
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ا شکست ی منی یانقالب یهاتهیکم انصاراهلل و یروزیپ :5 عدم قطعیت
 های انقالبی یمنانصاراهلل یا کمیته

5 /0 5/82 

دم عیا  بسسازمان ملل و آتش تیامن یدخالت شورا :6 عدم قطعیت
 دخالت شورای امنیت

2/6 75 

 
ص اجماع، ها از طریق شاخبرای شناخت عدم قطعیت 3توجه به نتایج جدول شماره  با
غربی با  -)پیروزی ائتالف عربی 4عیت شماره شود برای عدم قطگونه که مشاهده میهمان

دم قطعیت شماره و برای ع 3/0 محوریت عربستان یا شکست آن(، شاخص اجماع خبرگانی برابر با
ست. همچنین عدم ابوده  5/0 یا شکست انصاراهلل( شاخص اجماع برابر با )پیروزی انصاراهلل 5

در  خبرگانی )دخالت شورای امنیت سازمان ملل یا عدم دخالت آن(، از نظر 6قطعیت شماره 
رگان نظر خب طعیت ازتوجه به اینکه این سه عدم ق درصد بوده است. با 2/6شاخص اجماع برابر با 

 ی بحرانیهاطعیتقعنوان عدم اند، لذا بهترین نمره به صفر بودهکشاخص اجماع حائز نزدی در
ها تدم قطعیشوند. همچنین برای شناخت عگرفته می نظر انتخاب شده توسط شاخص اجماع در

شماره  هایتوان گفت که عدم قطعیتهای پژوهش میتوجه به یافته از طریق شاخص اهمیت، با
دم عاند؛ اما هنظر این شاخص گردید شترین نمره ازئز بیحا مجددا  5و عدم قطعیت شماره  4

شاخص  ( از نظر)دخالت شورای امنیت سازمان ملل یا عدم دخالت آن در بحران 6قطعیت شماره 
 در نابراینبت و اهمیت دارای فاصله معناداری با دو عدم قطعیت انتخاب شده توسط خبرگان اس

 شود. گذاشته می کنار ن یمن،های بحرانی بحراانتخاب نهایی عدم قطعیت
مایش، نان برای توحالت مخالف آن، می تصور عدم قطعیت یادشده و در نهایت با انتخاب دو

ی پس از رانهای بحدر روش عدم قطعیت نشان داد. 4ها را به صورت شکل شماره عدم قطعیت
ار دیگر قرا یکبد ها از برهمکنش دو عدم قطعیت بحرانی که در تضاشناسایی نهایی عدم قطعیت

از میان  ،واقعرد شود.ترین حالت برای انتخاب سناریوها در نظر گرفته میاند محتملگرفته
و  موضوع خصوص یک مسئله شناسایی کرد بنا بر سنخیت توان دراحتماالت متعددی که می

سل تسل یری ازگردند. به جهت جلوگها سناریوها طراحی میارتباط منطقی آن با عدم قطعیت
ت عدم ز حاالایک  گردد سناریوهای مطلوب با عدم قطعیت باال در هرچرخه سناریویی سعی می

 عنوان سناریوی اصلی مطرح و بررسی گردند.قطعیت بحرانی به
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 (منبع: نگارندگان) بحرانی یمن هایقطعیت شکل عدم. 1 شکل شماره

 

 دی آنمن و موقعیت راهبری -4
جزیره عربستان است. موقعیت جغرافیایی آن یمن کشوری با تاریخ کهن و جغرافیای ویژه در شبه

المندب است و همچنین همسایگی آن پیونددهنده دریای سرخ و اقیانوس هند از طریق تنگه باب
داد و و نفوذ قرار  های دور این کشور را در کانون توجهاتبا عربستان و شاخ آفریقا، از گذشته

های آن تحمیل کرده است. در طول قرن بیستم، یمن سال های زیادی را بهها و بحرانجنگ
تکه شدن، اتحاد، جنگ داخلی، جنگ با هایی نظیر استعمار، استقالل، تکهزیادی را درگیر بحران
یکم وکه نزدیک به دو دهه از قرن بیست طلبی بوده است و تا به اکنونهمسایگان و جدایی

 ریجزا ها، بنادر ووجود تنگه (166: 1396مختاری و شمس، ) .ذشته است، این وضعیت ادامه داردگ

تقلیمن  مس  

اسالمی ـ شرقی جبهه با اتحاد  

ایانزوای یمن در معادالت منطقه  

 اتحاد با جبهه سلفی ـ غربی



 87  ...............................بحرانی هایقطعیت عدم بر کیدتأ با آسیا غرب منطقه معادالت در یمن آینده جایگاه سناریوهای

 

 اقیانوس از را سرخ دریای که 1المندبتنگه باب افزوده است. کشور نیا بر ارزش استراتژیک ،مهم
ن آبراه تریآنکه نزدیک براهبردی جهان است. این تنگه عالوههای رکند، یکی از تنگهمی جدا هند

المللی و کشتیرانی و بین شرق و غرب است، یک گلوگاه راهبردی مهم برای تجارت دریایی بین
اهمیت کانال سوئز برای کشتیرانی دریایی و تجارت  اندازۀال انرژی است. اهمیت آن به نیز انتق

 ( 45: 1396درج،  آقایی و). دریایی بین آفریقا، آسیا و اروپاست
یشی ش از پمیت بیرو که مسائل ژئواکونومیکی اهه راهبردی در افق پیشِانداز این تنگچشم

 نقطه المندب فقطباب گهتن (fazal and anshu,2018:2)تر خواهد شد. یابند، برجستهمی
 آن بر تسلط شود، تبدیل کشورها بین تنش موضوع به چنانچه بلکه نیست؛ ژئوپلیتیکی اتصال

 از هاکشنفت رسیدن مانع تنگه این شدن مسدود ،روهمین ازخواهد بود.  برنده برگ مثابهبه
 بازارهای و ترانهمدی به سرخ دریای از نفت انتقال و سوئز کانال به فارس خلیج حوزه کشورهای

 شد.  خواهد آمریکایی و اروپایی
نیز از زمره بنادری است که موقعیت ژئواستراتژیکی یمن را بیش از پیش برجسته  2بندر عدن

با توجه به نقش مهم بندر عدن در بازرگانی و تردد شمار زیادی از بازرگانان از مناطق  ته است.ساخ
بندر عدن مکان مناسبی برای  اند.الیمن خواندهالطارق دریای سرخ یا عینمختلف، این بندر را جبل

ها طوفان ها را در برابرای است که کشتیگونههای تجاری است. شکل بندر بهیتلنگر گرفتن کش
دهد میها فرصت کند. همچنین عمق مناسب خلیج عدن به کشتیو امواج ویرانگر محافظت می
در شرایط کنونی بندر عدن  (51: 1395سپهری و فیروزجائی، ) .اندازندکه به آسانی در ساحل لنگر 

 است.  چند اندک در این کشور گردیدههر باعث رونق اقتصادیمیت حیاتی خود را حفظ نموده و اه
توان یکی از که کشور یمن مالکیت جزایر زیادی را در اختیار دارد، اما جزیره میون را میبا این
 تنگه ورودی در شودمی نامیده  3پریم انگلیسی به که میّون جزیره ها قلمداد کرد.ترین آنبرجسته
 (groucutt and petraglia,2012:116). دارد قرار المندب یمنباب مهم بسیار و راهبردی

 شمرده سوئز الکان و سرخ دریای جنوبی دروازه و است مربع کیلومتر 13 جزیره این مساحت
 اهمیت برعالوه میّون جزیره کند.می عبور سوئز کانال از جهان نفت درصد 45 بالغ بر .شودمی

 باشد. می نیز نظامی اهمیت دارای راهبردی و اقتصادی
است و  عَدَن از بعد جنوبی یمن بزرگ شهر دومین نام برد که را باید 1نهایت، بندر مکال در

 استان پایتخت اَلُمَّکال اهمیت راهبردی این کشور افزوده است. شهر موقعیت جغرافیایی آن بر

                                                           
1. Bab Al-Mandab Strait 

2. Port of Aden 

3. Perim  
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 عرب دریای کرانه در شهر این باشد و دروازه ورودی به این استان است.می کنونی 2حضرموت
رفته اشراف بر خلیج همای برای یمن دارد. رویردی ویژهبو راه و اهمیت اقتصادی شده واقع

به یمن داده است. نقشه ذیل  نظیریالمندب اهمیت کماستراتژیک عدن، دریای سرخ و تنگه باب
 .الجیشی یمن در منطقه غرب آسیا استدهنده موقعیت سوقنشان

 
 موقعیت جغرافیایی کشور یمن .1شماره  نقشه

 
Source: https://fa.alalamtv.net/news/3723331,2020 

 
های یمن تثبیت جایگاه جنبش حوثی در یمن و 2011سال  پس از تحوالت جنبش بیداری در

های آن به سراسر یمن، گسترش فعالیت ای به یک جنبش ملی به نام انصاراهلل واز جنبش منطقه
مران با همراهی با له عقبیمردم و  ه بودتقرار گرف ضعیفیت در وضعی حصال اهللدعبنظام علی
ول کردند. این تحاعالم  انصاراهللود را به را از استان عمران بیرون و وفاداری خ 3احمر آل انصاراهلل،
 خلیجودی و شورای همکاری ععربستان س زمانهم. داده بود قرارصنعا  قدمی یکرا در  انصاراهلل
کردند که بر  مطرحرا  4یهاد خلیجپیشن طرحن نترل و مدیریت اوضاع سیاسی یم، برای کفارس

                                                                                                                                               
1. Port of Mukalla 

2. Hadramout 

3. Al-Ahmar 
4. The Gulf Initiative 



 89  ...............................بحرانی هایقطعیت عدم بر کیدتأ با آسیا غرب منطقه معادالت در یمن آینده جایگاه سناریوهای

 

اون از ریاست جمهوری استعفا و عبدربه منصور هادی، مع 1حصال اهللدعب پایه آن قرار شد علی
گوی ملی، وت گفتو پس از برگزاری نشس شود ن اوریاست جمهوری به مدت دو سال جایگزی

مردم  ه منتخبینو قدرت بت برگزار باپایه آن انتخاشود تا بر  المسیاسی اع الحاتنقشه راه اص
 آن، به دنبال (73: 1397. )رویوران، وی اکثریت احزاب یمن پذیرفته شدساز طرحود. این واگذار ش
 نامزد یک تنها که کرد برگزار فرمایشی انتخاباتی میالدی 2012 فوریۀ 21 در هادی منصور

 108 اصل برخالف اقدام این .کرد اعالم انتخابات برگزاری ستاد به را خود نام و داشت انتخاباتی
 بود، شده تعیین دوساله دوره یک برای ابتدا که هادی منصور موقت دولتبود.  یمن اساسی قانون
 برای موقت دوره این ناچار به و نداد انجام موقت دوران از گذار برای خاصی اقدام سال دو طی
 زمینه نه و تدوین جدید یاساس قانون نه نیز سال یک این طی که شد تمدید دیگر سال یک مدت
 2013 ژوئن در هادی منصور موقت دولت این، برعالوه. شد فراهم مجلس انتخابات برگزاری برای
 زمره در که یمن، مردم گسترده اعتراض با اقدام این که داد افزایش را انرژی هایحامل قیمت

 شورای دخالت دلیل به جود،و این با .شد مواجه شوند،می محسوب خاورمیانه در مردم فقیرترین
 منصور شد قرار میالدی، 2014 تا 2012 از اعراب میانجی نهاد عنوانبه فارس خلیج همکاری

 21 اما در .شود برگزار انتخابات میالدی 2015 در تا باشد انتقالی جمهوررئیس عنوانبه هادی
توافق منصور  طبق ود کهحالی ب این در کرد؛ استعفا ناگهان هادی منصور میالدی 2015 فوریه
 او. بود شده منقضی قبل از وی انتقالی جمهوریریاست دوره و نداشت سمتی زمان آن در هادی

از ریاض درخواست کمک  قدرت به بازگشت و در ادامه جهت کرد فرار عربستان سپس و عمان به
 نظامی حمله کشور این به تا شد عربستان برای دستاویزی جمهوریرئیس رو درخواستایناز. نمود

 را کشور این عربستان تاکنون، میالدی 1932 در یمن تشکیل زمان از گفت کند. البته باید
است  کرده دخالت آن داخلی امور در صورت مکرربه و آورده حساب به خود خلوتحیاط  عنوانبه
(dinstein,2017: 12) را درتق تا تخواس هاحوثی از و خواند اکودت را نیم مردم قیام تانعربس 
 انصاراهلل جنبش. دهند لتحوی تدول هب را ودخ مناطق ساحلی تحت اختیار و برگردانند ادیه هب

 .دکن اجرا را ملی گوهایوگفت تنشس مصوبات تا تخواس پارلمان از و ردنک قبول را تهدید این
 وسالمی ایط سیاسی بعد از بیداری اشر تیکی آن ویماهیت بحران یمن به علت موقعیت ژئوپل

ایدئولوژیکی داده  تیکی ویهای مردمی، به بحران فعلی یمن ماهیت ژئوپلکمیته تسلط انصاراهلل و
 است.
 

 

                                                           
1. Ali Abdullah Saleh 
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 ایمنطقه معادالت در یمن جایگاه آینده هایقطعیت عدم -5
را  تور کارن دسعییشود کنشگرانی تعریف و بررسی شوند که هم توانایی تدر این فراز سعی می

دم عمن، دو کنند. در تحوالت یآفرینی زیادی میصوص آینده بحران نقشخدارند و هم در 
صلی رنوشت اقیب، سها در برابر رد که تسلیم یا مقاومت آنخورقطعیت بحرانی اصلی به چشم می

ن ر خبرگاایه نظحرانی که بر پشود دو عدم قطعیت بسازد. در ادامه سعی میجنگ را مشخص می
 اند، تشریح شوند:باالیی را کسب کرده نمرۀ

 

 انصاراهلل . 5-1

ه ثی اداردین حوترین کنشگر داخلی یمن است که تحت رهبری عبدالمالک بدرالاصلی انصاراهلل
حت تیمن را  ولی اخیرا  کنترل شمال ؛بق صرفا  یک اقلیت مذهبی بودشود. این گروه در سامی

دهای است. نبر سیاسی در کشور شدهب سهم بیشتری از هرم قدرت و خواستار کس اختیار قرار داده
ی عنوان گروههبکه خود را چرا ضع این گروه شده است؛امو بیشتراخیر در یمن منجر به تقویت 

ازگشت هان بدر حال حاضر جنبش شیعی الحوثی خوا .ر ساختار سیاسی یمن مطرح کردندقوی د
. ستا ی منطقهرهاشیعیان، استقالل و عدم وابستگی یمن به غرب و کشو رفتهازدستحقوق 

ن نداشتن عواملی چواند؛ گیری جنبش الحوثی نقش داشتهبرخی عوامل داخلی و خارجی در شکل
ز الوگیری جعی، مدارس دینی برای شیعیان، آزار و شکنجه و زندانی کردن شیعیان و علمای شی

 سوی. ازدباشنیهای زیدیه از جمله عوامل داخلی مشیعیان و توهین به ارزش برگزاری مراسم
کند، از می ا توجیهود رخدیگر، حضور و نفوذ آمریکا در یمن، که به بهانه مبارزه با تروریسم حضور 

سیاسی  ین عوامل، مبانی اندیشهادر کنار  گیری این جنبش است.جمله عوامل خارجی در شکل
یه، یدهب زهای مذزیدیه در تداوم این جنبش نقش مؤثری ایفا کرده است. بر اساس آموزه
شاهده ر یمن مدشین حکومت باید در دست امامان زیدیه باشد. فقر اقتصادی که در مناطق زیدیه ن

های ولتدی دیگر، شود، تأثیر زیادی در نارضایتی طرفداران این جنبش ایفا نموده است. از طرفمی
رد واد را ، خودیگری در منطقه ترس روی کار آمدن دولت اسالمی غربی و همچنین عربستان از

ا سرکوب راین جنبش  اند و درصدد هستند که با همراهی دولت مرکزی،جنگ با این جنبش کرده
 (140: 1391مسعودنیا و توسلی، ). کنند

انصاراهلل همچنین خواهان ایجاد استقالل، ثبات و امنیت در یمن است و مخالف دخالت 
تجاری و  بال ایجاد تبادالت سیاسی،ها به دنباشد. آنعربستان و آمریکا در امور داخلی کشور می

در چارچوب منافع مشترک  جز رژیم اسرائیلاسالمی و جهانی به یسایر کشورها اجتماعی با
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سو یکترین پیشران داخلی از مهم مثابۀان کنونی یمن، انصاراهلل بهدر بحر (1393راجح، ). هستند
جمهور مستعفی یمن یعنی رفداران رئیسزمان با طیگر، همسوی دو از جنگدبا نیروهای ائتالف می

کند. این گروه اکنون های تکفیری نظیر القاعده و داعش مبارزه میمنصور هادی و همچنین گروه
های جنگی و نبردهای ادی و همچنین آموزشصنایع موشکی و پهپ های نظامی،با قابلیت

ادامه داده است  «فان قاطعیتطو»کالسیک به روند مقاومت خود در برابر ائتالف عربی موسوم به 
و یکی از بازیگران اصلی هرم قدرت سیاسی در آینده کشور یمن خواهد بود. اکنون رهبران حوثی 

در هرم قدرت در یمن، در آینده ممکن  که در صورت عدم کسب جایگاهی مناسبواقف هستند 
سازی خنثی منظوربهروی کار بگمارند. از همین امارات عناصر خود را در قدرت به است عربستان و

نظر خود ت در تشکیل دولت، نمایندگان مورداین مسئله ناگزیر هستند حتی در صورت عدم موفقی
 را وارد ساختار قدرت کنند. 

 

 عربستان سعودی. 5-2
سیا ر غرب آیری دهای اصلی درگیمن را به یکی از کانون در شرایط فعلی نیز عربستان سعودی،

ن آشینی از نقبحیثیتی تبدیل شده و ع این بحران برای ریاض به یک مسئلۀ مبدل ساخته است.
 ق با یکمن مطابشور یمنزله تسلیم در برابر گروه انصاراهلل است. تجاوز عربستان سعودی به کبه

فته ورت پذیرهای صای دیرینه آغاز شده است. بر اساس بررسیهای منطقهاهداف و انگیزه سلسله
  ند از:اعربستان جهت حمله به یمن عبارت ترین اهدافمهم

 

  و جلوگیری از تشکیل نظام شیعيها  سرکوب حوثي .5-2-1
یک  هت کت گرفعربستان معتقد است که اقدام نظامی این کشور در یمن به این دلیل صور

رو زاینها صورت گرفته است. اام طرفدار ریاض در یمن توسط حوثینظ کودتای داخلی علیه
ابتدا مدعای  در (Arabnews,2019). کردندای را گریزناپذیر قلمداد میها چنین حملهسعودی
 ت قانونیعنوان رئیس دولخواست منصور هادی بهدر واسطۀمقامات ریاض این بود که به اصلی

یمن  جاوز بهو ت وفان قاطعیتها، اقدام به تشکیل ائتالف طیمن و تهدید مردم یمن توسط حوثی
ونی قان ولتخواست داین حمله در پاسخ به در» گوید:ر همین رابطه عادل الجبیر میاند. دکرده
ز امصونیت  محدود جهت محافظت از مردم و دولت مشروع یمن جهت و یک حملۀ شده آغازیمن 

جازان و  نشینهای شیعهزیرا استان (؛Roberts and Shaheen,2015) «ها استتهدید حوثی
 اند. یمن واقع شده قیه در همسایگی مرزالشر
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س ن در تمانشین عربستان در جنوب و شرق عربستااز جنبه ایدئولوژیک، بیشتر جمعیت شیعه
عه در شدن قبایل شی گیری جنش شیعیان صعده و متحداز زمان شکل سعود آل با یمن هستند.

 لآ یدگاهز درا پیگیری کرده است. اشتری این تحوالت با ظرافت بی های صعده و عمران،استان
 خصوص اینکهرود. بهبرای وهابیت به شمار می اییابی شیعیان صعده خطر بالقوهسعود، قدرت

بر این، شود. عالوهها در خاک یمن محسوب میرات آنتشیع مانع بزرگی برای گسترش تفک
 (237: 1396 و ابراهیمی،همتی ) .بحران داخلی یمن ممکن است به این کشور نیز منتقل شود

ها از طریق دولت های مستقیم برای سرکوب حوثیاز اینکه دولت عربستان با دخالت پس
اک آن کشور شد و با همه توان و قوا به خ کاربهدستای نرسید، خود مرکزی یمن به نتیجه

 شیعی در ار آمدن دولتترسد که روی کزیرا عربستان سعودی از این مسئله می لشکرکشی کرد؛
ت این شود، خطر سرایاش میکه منجر به افزایش قدرت ایران در مرزهای جنوبیبر اینیمن، عالوه

های اهدهنده تأثیر دیدگتحوالت به عربستان را به دنبال خواهد داشت. این موضع نشان
 (159ـ158: 1396غفو و همکاران، آل) .استراتژیک در برخورد عربستان به کشور یمن است

 ایهقایق ها،خانهکار های ارتباطی،پل هدف خود، حمله بهنیل به این  منظوربهعربستان 
 غذایی ادمو ابودین هدف را با ها و مساجد و مراکز کشاورزیهای ساحلی، حوزهاسکله ،گیریماهی

. دار قرار داها را در دستور کمناطق تحت نفوذ حوثی در غذایی مواد های توزیعکریدور و
(Walsh,2019: 12) را  هاوثیحیاض این است که چنین سیاستی در نهایت استنباط مقامات ر

 سازد. وارد رویه تسلیم و عدم مقاومت می ناگزیر
 

 مقابله با نفوذ ایران. 5-2-2
یایی ر جغرافدری نشگو تحکیمِ حوزه و دامنه نفوذ و ک توسعه ،از زمره رویکردهای محوری ایران

عریف تای طقهبای منمثابه عمق راهبردی رقویژه در مناطقی است که عموما  بهبرون سرزمینی به
راملی فملی و های فروسازی با گروهپیمانشده است. نفوذ در چنین مناطقی و اقدام به هم

وقعیت و مسیا از آقه غرب های سیاسی و امنیتی در منطزنیسازد در چانهقدرتمند، ایران را قادر می
نبش یت از جحما ب شروع بحران یمن، ایران بهجایگاه به مراتب بهتری برخوردار گردد. متعاق

ه عث شد که باانصاراهلل پرداخت و تهاجم عربستان به خاک یمن را محکوم نمود. همین مسئل
ابت از ه به نینند ککای قلمداد ها را نیروی سازمان یافتهگذاری غربی و عربی حوثیمحافل سیاست

  (karakir,2019: 121) .پردازندایران به کنشگری می
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ها، به حوثی چه بیشترهستند که سرکوب کردن و انزوای هرمقامات سعودی بر این اعتقاد 
ها حوثی نشینی ایران خواهد شد و هم خطر تشکیل دولت توسطصورت توأمان هم منجر به عقب

این  ودی است ان جدر یمن را از بین خواهد برد. خطر افزایش نفوذ ایران در حیاط خلوت عربست
ند که سته عتقادار این ها را به شدت نگران ساخته است. با وجود اینکه مقامات ایرانی بآنمسئله 

 دستیابی وها یها نیست، اما عربستان سعودی روند قدرتمندی حوثیمن اولویت استراتژیک آن
 ی را درخارج وقفههای پیشرفته جهت ایستادگی و مقاومت در برابر حمالت بیها به سالحآن

ها ذا سعودیل (international crisis group,2018: 20) .داندمستقیم با ایران می ارتباط
ربستان عزیره ها را ترجمانی از توقف روند صعودی نفوذ ایران در جنوب شبه جسرکوب حوثی

ات ز اقدامتاویعربستان سعودی به نوعی دس رخواست منصور هادی مبنی بر مداخلۀدانند و دمی
 (yinglun,2019) .ه استها قرار گرفتآن

 

 محاصره جغرافیایينگراني از  .5-2-3
 هراس ریاض از باشد،دیگری که مرتبط با طرح مقابله با شیعیان و نفوذ ایران در یمن می ۀمسئل

در  ها در یمن، عربستان راگیری حوثیمحاصره جغرافیایی توسط هالل شیعی است. قدرت
های اعمال رمدهد و توان، ظرفیت و نیز اهیکی قرار میتیتنگنای ژئوپل محاصره کمربند شیعی و

ن تردید امر بدو ای آن کشور را افزایش خواهد داد. اینفشار ایران بر عربستان و متحدان منطقه
صورت پیروزی و  در (75: 1393 و دیگران، شناسحق). تحمل نخواهد بودبرای عربستان قابل

ان در تر ایررم جبهه مقاومت در کنار حضور پیشتسلط کامل انصاراهلل بر یمن، ضلع چها
کامل  حاصرهمگیرد و این امر به معنی کشورهای عراق، سوریه و لبنان، در منطقه شکل می

 (290-291: 1388نصب، هاشمی). عربستان توسط شیعیان است
 

 تسخیر مناطق راهبردی یمن .5-2-4
سعودی  عربستان بستان از دیرباز رهبرانعر جزیرهشبهواقع شدن دو کشور یمن و عمان در جنوب 

را دچار نوعی نگرانی و احساس ضعف جغرافیایی کرده است؛ چرا که ارزآوری خارجی این کشور 
مبتنی بر تولید نفت از میادین شرقی این کشور است که وابستگی زیادی به عبور از تنگه هرمز 

های هنگفت غرب تنها با صرف هزینه وسیله خطوط شرق بههدارد و یا اینکه انتقال خطوط نفت ب
شود. این در حالی است که تنگه هرمز تحت کنترل ایران است و تا قبل از بحران نیز میسر می
بر مسدودسازی  ها قرار داشت. لذا تهدیدهای ادواری ایران مبنیالمندب تحت نفوذ حوثیتنگه باب

تنگه به بازارهای جهانی صادر  که بخش اعظم انرژی عربستان از این تنگه راهبردی هرمز،
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نیروهای نیابتی ایران، منجر به این مسئله شده که عربستان  وسیلهبهالمندب شود، و کنترل بابمی
به بازارهای جهانی باشد. اولین  در تالش جهت پیدا کردن مسیرهای جدیدی برای صادرات انرژی

تواند تنگنای جغرافیایی این موت است؛ تصرف این شهر میالاستان حضرهدف عربستان تصرف 
سته و با دسترسی به های آزاد دریای عرب و خلیج عدن را شککشور مبنی بر عدم دسترسی به آب

ای جهت دسترسی به کریدورهای واردات موت موقعیت ویژهالعنوان مرکز استان حضربندر مکال به
های که عربستان بخش ر حالیدر اوج بحران یمن و د کهآنو صادرات کاال پیدا کند. جالب توجه 

زمان در استان حضرالموت و بندر داد، همغربی این کشور را تحت هدف حمالت هوایی قرار می
رسانی های غذایی، دارویی و آبمکال و دیگر شهرهای و روستاهای این استان اقدام به توزیع بسته

بستان سرزمینی عر چشمداشتِ البته  (2019eliefweb,R). کردپیکر میوسیله تانکرهای غولبه
شود. عربستان جزیره راهبردی میون نیز می به یمن شامل استان المهره، تسلط بر بندر نشطون و

، خلیج عدن، جزیره این احداث یک پایگاه نظامی درقصد دارد جزیره میون را در اختیار گرفته و با 
گردد با این اوصاف مشخص می. بانی خود بگیردالمندب و دریای سرخ را تحت رصد و دیدهباب

اگرچه عوامل مذهبی در تهاجم  ،دینی ندارد های صرفا انگیزه یمن در عربستان کنونی که جنگ
یمن، به ارزش استراتژیک  تأثیر نیست ولی دلیل اصلی راه انداختن جنگ علیهعربستان به یمن بی

 (2017ote,C: 3). گرددمییمن باز

 

 ت منطقهسناریوهای جایگاه آینده یمن در معادال های پژوهش: تشریحیافته -6
نطقه حوالت متهای مختلف فراروی آینده کشور یمن در نظر گرفتن وضعیتآفرینی و در بدیل

ور در این کش برای توانناپذیر است. اساسا  یک آینده محتوم و قطعی را نمییک رویکرد اجتناب
ا ناریو رهار ستوان چکلی در این خصوص می طورو لذا هر احتمالی وجود دارد. به نظر گرفت

های تهکمی  وراهللترسیم کرد. سناریوی اول  و دوم حاصل از تقاطع دو عدم قطعیت پیروزی انصا
ا اتحاد ب و سناریوی توان سناریوی یمن مستقلغربی را می -مردمی یمن و شکست ائتالف عربی

 تقاطع و زاچهارم نیز که  ریوهای سوم و)جبهه مقاومت( ترسیم نمود. سنا اسالمی -جبهه شرقی
ی مردمی هاکمیته شکست انصاراهلل و ربی وغ -عدم قطعیت پیروزی ائتالف عربی برهمکنش دو

 ربیغ -سلفی هجبه با ای و اتحادمعادالت منطقه توان سناریوی انزوای یمن دردست آمده را میبه
ریح ندگانه تشسناریوهای بدیل و چ ترسیم نمود. در ادامه (قیمومیت تحت و شده ضعیف یمن)

 گردد: می
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 سناریوی اول: یمن مستقل. 1-6
چنین و هم جزیره عربستان، منطقه غرب آسیاعنوان یک کشور مستقل در شبهایفای نقش به
یتی ر بر وضعای، یکی از آرزوهای دیرین مردم یمن بوده است. این سناریو ناظعرصه فرامنطقه
 ود در طینبرد مسلحانه خ اختالفات داخلی و گذاشتن کناریمنی ضمن  های مختلفاست که جناح

ر واحد، عنوان یک کشوگاهی ملی برسند که سرنوشت یمن بهاین چند دهه، به سطحی از خودآ
 اهمیت یابد.  هاگروهی در نزد آن و بیش از مطامع انحصاری

های توطئه ابریم در برتحقق این سناریو بستگی به وحدت ملی همراه با مقاومت و عدم تسل
گردد. در یمیمن  گران و متجاوزان به قلمرو ارضیارد که منجر به عقب راندن مداخلهخارجی د

ی بازنویس قانون اساسی را ،نی با وحدت فراگیر ملیهای مختلف یماین صورت الزم است گروه
گرفته و  در نظرها در قدرت و مناصب حکمرانی کرده و نقشی محوری برای مشارکت تمام گروه

را به  بمطلو متحد نیز این وضعیتمان ملل ها شکل بگیرد و سازجناح ارتش واحدی از تمام
زنی انهچزایش این صورت عمال  وحدت و قدرتمندی داخلی یمن منجر به اف رسمیت بشناسد. در

 یمن برط حقق این سناریو تسلتگردد. المللی یعنی سازمان ملل میترین نهاد بینآن در مهم
 مرور بهکند و یمستان را تثبیت و همچنین مرزهای زمینی با عرب های جنوبیو تنگه بندرها، جزایر

شود و در یمروع شفرهنگی و امنیتی این کشور نیز  زمان روند بازسازی یمن و توسعه اقتصادی،
 گردد. ای میبلندمدت این کشور حائز نقش مهمی در معادالت منطقه

 

 ای(منطقهارتقای جایگاه ) سالميا -دوم: اتحاد با جبهه شرقيوی . سناری2-6
نطقه مدالت تأملی که در خصوص آینده جایگاه یمن در معا یکی از سناریوهای مهم و قابل

یو ناظر ین سنارت. اای استوان به آن توجه داشت، ارتقای جایگاه این کشور در معادالت منطقهمی
زوم حفظ لهای داخلی یمن بر سر منافع ملی و ، میان جریانبر وضعیتی است که در گام اول
یابتی نریستیِ های تروشده باشد و در یک جبهه واحد علیه گروه تمامیت ارضی، نوعی تفاهم ایجاد

محور،  ا اینبخارجی مبارزه کنند. محور مقاومت اسالمی و جبهه شرقی همسو  و جبهه مهاجم
گیری از گیری حداکثری و جلوحفظ یمن و کسب نتیجه شامل روسیه و چین با توجه به اهمیت

یک  سته و درائتالف را حیاتی دان ونظام اتحاد  های راهبردی یمن،تسلط جبهه رقیب بر موقعیت
های عربی، غربی و رژیم ایطلبانه کشورهتعریف کار عملیاتی ضمن محکومیت مقاصد توسعه

 دهند. اجازه انزوای یمن را نمی
صورتی ی و با بازنویسی قانون اساسی، بهنیز با اتحاد با جبهه اسالمی و شرق های یمنیگروه

ها در هرم قدرت قائل ها و سهیم شدن آنفراگیر اهمیت زیادی برای مشارکت تمامی گروه
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مدت منجر به شوند. اتحاد سرتاسری در یمن به همراه کمک ائتالف اسالمی و شرقی در میانمی
بنادر، جزایر و  غربی گردیده، مردم یمن تحت چنین شرایطی مجددا  بر نشینی جبهه عربی وعقب
دهند. آفرینی و توطئه عناصر خارجی را نمیشوند و اجازه تنشهای راهبردی خود مسلط میتنگه

ده و این کشور غرب آسیا ش اء جایگاه یمن در معادالت منطقۀادامه چنین وضعیتی منجر به ارتق
المللی دارای استقالل، با حفظ تمامیت ارضی و با ان یک واحد ملی و بینعنوقادر خواهد بود به

جزیره ای غرب آسیا و شبهزنی زیادی در محیط منطقهالعاده راهبردی، از قدرت چانهموقعیت فوق
 در سطح جهانی برخوردار باشد.  عربستان و نهایتا 

 

 ایسناریوی سوم: انزوای یمن در معادالت منطقه. 3-6
توان مطرح ای میمله سناریوهای دیگری که برای آینده جایگاه یمن در معادالت منطقهاز ج

گیرد.  ساخت، پدیدار شدن وضعیتی است که این کشور در شکنندگی، ضعف و انزوای کامل قرار
عربستان و آمریکا است که درصدد به  المللی یمن، یکی از اهداف رژیمای و بینانزوای منطقه
ها و گردد که در مقابل توطئهوردن این کشور هستند. انزوای یمن باعث میقیمومیت درآ

و موجودیت سرزمینی خود نباشد. تالش کشورهای غربی  زهای خارجی قادر به دفاع از منافعتجاو
منظور استمرار سناریوی جنگ در ایِ ضد یمنی، نظیر عربستان و اسرائیل، بههای منطقهو رژیم

توجه به اینکه راهبرد  شود. باقش این کشور در آینده تحوالت منطقه مییمن منجر به کاهش ن
سطح جهانی است، تقسیم  گام اول انزوای کامل یمن در سطح منطقه و ائتالف عربی ـ غربی در

زمان با ت. همکار مشترکی بین این ائتالف و حامیان آن برای پیشبرد این راهبرد صورت گرفته اس
طلبانه، تحریم های جداییو جنگ داخلی و تحریک شورش تی در یمنثبابرقراری وضعیت بی

عربی،  عربی نظیر عربستان، امارات متحدۀ کارهای سازششدیدی علیه این کشور توسط رژیم
کشور عربستان  و شدهشروعویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه ای بهمصر و کنشگران فرامنطقه

را تسخیر نموده  المندب، یعنی جزیره پریم یا میونبابترین جزیره مشرف بر تنگه مهمسعودی 
چند این جزیره جزء خاک یمن است، اما به دلیل ضعف مفرط این کشور، عربستان اداره است و هر

دهد. دار شده و اجازه مداخله دولت مرکزی یمن را در این جزیره راهبردی نمیامورات آن را عهده
نادر مهم عدن و مکال را با اعمال زور و با بهانه اجاره کردن از کار دیگری، باین کشورها در تقسیم

ر خلیج عدن را تحت نظر اند و عمال  کنترل عبور و مرور ددولت مرکزی یمن در اختیار گرفته
عربی نیز به تنهایی جزیره سقطری را تسخیر نموده و کارمندان  دارند. ازسوی دیگر، امارات متحدۀ

زمان کرده و نیروهای وفادار به خود را در آن مستقر نموده و هم محلی دولت یمن را اخراج
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ه ساخته است. در های آماده به رزم خود را در این جزیره پیادترین یگانترین و آمادهپیشرفته
 منظوربهکار و المندب، اسرائیل، آمریکا، فرانسه و انگلیس نیز در یک تقسیمسوی تنگه بابآن

اند و عبور و مرور ی سرخ، جزایر زقر و حنیش را تحت کنترل خود قرار دادهاشراف بیشتر بر دریا
 کنند.بانی میها در دو سوی جزایر را دیدهکشتی
ی، صاد داخلویژه ایران به دلیل مشکالت اقتصورت تحقق چنین سناریویی، متحدان یمن به در

رسال اهت جی و هوایی فاصله زمانی و مکانی زیاد با یمن و مشکالت ناشی از تردد دریای
ره یه از زمدهند. روستدریج از دست میتسلیحات به یمن، نفوذ خود را به های مستشاری وکمک

 وسیاسی  قداماتکند و به دلیل حمایت اندک و اآمیز ایفا میکشورهایی است که نقشی ابهام
 وستعمره غیرم وعنوان یک واحد مستقل در راستای حمایت از کشور یمن به عملیاتی دیرهنگام
های ر موقعیتهای عربی ـ آمریکایی علیه یمن، چه در شورای امنیت و چه دعدم مقابله با طرح

های گرم جنوب بهای نفوذ خود در یمن و آبه مانند لیبی در شاخ آفریقا، عمال  روزنه عملیاتی،
شورهای کبه نفع یت در عرصه معادالت خارجی این وضع دهد.جزیره عربستان را از دست میشبه

نیز با  ه داخلیعرص غربی و علیه منافع کشورهای شرقی نظیر ایران، روسیه و چین خواهد بود. در
یمن  های شدید خارجی، شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وخیمی درها و تحریمتشدید ناآرامی

 ا مردم یمن متحمل خواهند شد. رآید که ضرر اصلی پیش می
 

یمن ضعیف شده و تحت ) ارم: اتحاد با جبهه سلفي ـ غربيسناریوی چه. 4-6

 قیمومیت(

نظیر  یهی کشورهای مهاجمدر خصوص این سناریو باید بیان داشت یکی از اهداف محوری و بد
رسد خواهانه به یمن دارند. به نظر میاستعماری و فزون نگاهی نو عربستان و آمریکا، این است که
شده باشد و یک فرد  ی در یمن هستند که به لحاظ قدرت تضعیفکه این کشورها خواهان وضعیت

وابسته به خود را در رأس هرم قدرت قرار دهند. این سناریو ناظر بر وضعیتی است که در عرصه 
های مهم و برجسته یمنی نظیر حزب اصالح، جنبش حراک، حزب تجمیع ملی و داخلی جناح

رو ع ملی ترجیح دهند و ازاینافع گروهی را بر منافها موفق به همگرایی نشده و عمال  منحوثی
انب دیگر، چنانچه حراک جای مصالحه، عمال  منازعه بین گروهی را در پیش بگیرند. از جبه

و القاعده در  های تروریستی داعشعنوان جنبشی دارای طرفدار، در جنوب یمن با گروهجنوبی، به
های تسلیحاتی امارات، برسند و با پشتوانه کمک های تاکتیکیهای حضرالموت به توافقاستان

ها را تشدید کنند، این عربستان و آمریکا، در یک جبهه واحد عملیات و اقداماتِ خود علیه حوثی
مثابه یک فرصت تاریخی ای را بهچنین مسئله هاها و سعودیشود که آمریکاییمسئله باعث می



 1399ستان ، بهار و تاب3دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو....... .............................................. 98

 
 

عنوان یک های تروریستی را نیز بهیت جریانها، تقویزمان با حمله علیه حوثمغتنم شمرده و هم
 صورت ابزاری در دستور کار قرار دهند.کارت بازی و به

ی الگوها سب باتشکیل نظام حکمرانی در یمن متنا م بعدی جبهه عبری، عربی و غربی نیزگا
بهه این ج، ر یمنآمدن نظام وفادار به غرب و عربستان د اختالطی سلفی و غربی است. روی کار

شده نصوبم هایردهبیاورند و افراد و گما ر را تحت سیطره خود درسازد عمال  این کشورا قادر می
من ی، کشور نین شرایطیها باشند. تحت چدر حکومت جدید، مدافع و پیگیر منافع استراتژیک آن

قش این ا اینکه نای باشد و یآفرینی در معادالت منطقهصورتی اندک نیز قادر به نقشحتی اگر به
عربی و  ،هه عبریا جبکشور نیز ارتقاء یابد، اما علیه جبهه مقاومت اسالمی و کشورهای ناهمسو ب

سرکوب کردن  که اقدام بعدی کشورهای این جبهه پس از قیمومیت یمن،غربی خواهد بود؛ چرا
ساسی که بازنویسی گرایانه خواهد بود و عمال  در قانون اهای ملیهای حوثی و حرکتجریان بیشتر

ن در کشور یم ،رود کرد. ازاینو لحاظ نخواهنسمناههای داخلی خواهند کرد، جایگاهی برای گروه
 شت. د دانظام جدید، دیدگاهی مثبت و مناسبات مطلوبی با جبهه مقاومت اسالمی نخواه
محور  ینید. اگرد باید بیان داشت که ذیل این سناریو، یمن عمال  مستعمره این جبهه خواهد

کشور  نمحیطی و صنعت توریستی ایفرهنگی، زیست نیز به توسعه اقتصادی، سیاسی، امنیتی،
ترین نیافته مطلوبگونه که بیان شد، کشوری ضعیف و توسعهتوجهی نخواهد داشت و همان

های طبیعی، بنادر، جزایر و اندازی به ثروتها و دستوضعیتی است که منجر به تداوم حضور آن
آمدن  و روی کار سازی یمنگردد. با این نظر، سناریوی مستعمرههای راهبردی یمن میشهر

ازپیش شف بینظامی همسو و پدیدار شدن وضعیت کاپیتوالسیون در این کشور، منجر به تضعی
اسالمی  زنی کشورهای شرقی وو کاهش قدرت چانه ت منطقه غرب آسیاداله یمن در معاجایگا

سالمی ارقی و شاین سناریو برای کشور و مردم یمن، کنشگران  ،رواینگردد. ازمتحد آن می
 نامطلوب بوده و برای جبهه ضد یمنی مطلوب و مرجح است.

 

 گیرینتیجه
 و البته سازتاریخ همواره و برخوردارند ویژه اهمیتی هنوز هم از استراتژیک هایمناطق و گستره

های یمن در طول تاریخ منجر به تحمیل شدن جنگ اند. موقعیت استراتژیکنیز بوده سازمنازعه
 کشورهای همین موقعیت ژئوپلیتیک است که است. به دلیلشده خارجی زیادی علیه این کشور 

بر اساس پژوهش حاضر  دارند. یمن استراتژیک جایگاه به ایویژه توجه صنعتی پیشرفته و بزرگ
چه سناریوهایی  سخ به این سوال است:برگانی، درصدد پاهای بحرانی و پنل خروش عدم قطعیت
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آینده جایگاه  ی غرب آسیا ترسیم کرد؟ی معادالت منطقهتوان برای جایگاه یمن در آیندهرا می
یمن در غرب آسیا تحت تأثیر مستقیم بحران اخیرالوقوع است. به تعبیری، قدرتمندی یا انزوای 

بحران تأثیر  ایننوشت نهایی این کشور و ایفای نقش در قالب یک کنشگر مستقل، از سر
توان های تأثیرگذار بر جایگاه یمن در آینده را میپذیرد. بر اساس نظر خبرگان، عدم قطعیتمی

 هایسلفی و القاعده قدرت، تسلط به هادی منصور فراری و مستعفی دولت شامل بازگشت
 محوریت با غربی ـ عربی ائتالف یمن، پیروزی تجزیه و داخلی جنگ یمن، امتداد بر تکفیری

 و ملل سازمان امنیت شورای یمن و دخالت انقالبی هایکمیته و انصاراهلل عربستان، پیروزی
. در وهله بعد، جهت نگاشت سناریوها، دو پیشران اصلی که بیشترین اهمیت و برشمردبس آتش

ت ائتالف عدم قطعیت را داشتند، انتخاب گردید. پیروزی یا شکست انصاراهلل و پیروزی یا شکس
حوزه  کند، جایگاه یمن در آینده منطقۀعربی ـ غربی، در کنار اینکه سرنوشت بحران را تعیین می

 سازد. غرب آسیا را مشخص می
ها و از برهمکنش محاسبه آن ها از طریق پرسشنامه خبرگانی وپس از شناسایی عدم قطعیت

در خصوص سناریوهای آینده جایگاه ها، چهار سناریو یک از عدم قطعیت های دوگانه هروضعیت
در معادالت  منی یانزواتبیین گردید. این چهار سناریو شامل  تشریح و اییمن در معادالت منطقه

(، اتحاد با یادر معادالت منطقه منی گاهیجا ی)ارتقای ـ اسالم یاتحاد با جبهه شرق ،ایمنطقه
قدرتمند و مستقل از مداخله  منی( و تیمومیشده و تحت ق فیضع منی) یـ غرب یجبهه سلف

کشور در ای این ارائه شده است. سناریوهای جایگاه منطقه ی،امنطقهو فرا یاکنشگران منطقه
ای در دو دسته مطلوب و ای و فرامنطقهکدام از کنشگران داخلی، منطقهآینده غرب آسیا، برای هر

یر روندهای کشور را ن دارند مسکدام از این کنشگران سعی بر آگیرند. هرنامطلوب قرار می
سمت سناریوی مرجح خود یا متحدان راهبردی در غرب آسیا سوق دهند. در این میان، ایران نیز به

ن بیشتر از کشور سوریه اهمیت یمن برای ایرا ت به تحوالت یمن غفلت کند؛ اگرتواند نسبنمی
و همچنین تنگه  هالیج، جزایر، ختر از آن نیست؛ چرا که تسلط بر بنادرتردید کمنباشد، بدون 

المندب توسط دشمنان ایران، عمال  تجارت دریایی و صادرات انرژی و واردات کاال از مبدأ به باب
سلط رقبا پذیری راهبردی خواهد نمود؛ زیرا تمقصد و بالعکس را برای این کشور وارد مقوله آسیب

و دایر نمودن خطوط لوله جدید به بنادر المندب آن کنترل تنگه باب بر کشور یمن و به دنبال
د بود بار این کشورها خواهناین استفاده خواهد نمود ون، تنگه هرمز را تا حد زیادی بالجنوبی یم

لذا کاهش نفوذ ایران در یمن و تقویت موقعیت ؛ کنندالمندب میکه تهدید به بستن تنگه باب
توجهی کاهش خواهد داد و قابل به طرز را ایرانسیاسی زنی دشمنان در این حوزه، قدرت چانه

 منظوربهسوی دیگر تحت شرایطی که مناسبات با کشور ترکیه جهت استفاده از خاک این کشور از
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و سوریه به کان دایر نمودن خط لوله از عراق صادرات کاال چندان مطلوب نیست، و همچنین ام
شدن و متقبل شود با صرف زمانمجبور می ایران سواحل مدیترانه به لحاظ امنیتی به صالح نباشد،

ترین نقطه قاره آفریقا های هنگفت و خطرات دریانوردی، از مسیر دماغه امیدنیک در جنوبیهزینه
گذاران در مسائل راهبردی ایران، با تجسم و رو سیاستدرات و واردات اقدام کند. ازاینبه صا

بسترسازی جهت عدم  منظوربهای، دالت منطقههای مختلف آینده جایگاه یمن در معاتدوین بدیل
 سازند. خود را مهیا می پذیری استراتژیک و جلوگیری از خدشه به منافع ملیو آسیب غافلگیری

 
 
References 
- Ale-Ghafour, Seyyed Mohsen, Kazemi, Ehsan and Mousavi Dehmourdi, 

Seyed Mohammad (2015): “Explanation of Strategic Rivalry between 

Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in Yemen”, Journal of Foreign 

Policy, Summer, Volume 29, Issue 2, Serial Number 114, PP. 145-167. 

(In Persian) 

- Alizadeh, Aziz and et al. (2008): Scenario planning or planning based on 

scenarios, Tehran: Ati Negar Publications. (In Persian) 

- Attari, Maziar, Taati, Mahkameh, Alamdari, Shahram and Bahrami, 

Mohsen (2014): Futuristic Methods, Tehran: Roish Publishing. (In 

Persian) 

- Bell, wendel (2011): Foundations of Futures Studies: Volume (1) 

History, Purposes, and Knowledge (Human Science for a New Era 

Series), 1st Edition, London: Routledge 

- Dobson, Richard (2002): “International co-operation to improve safety 

of navigation in the southern red sea”, international hydrographic review, 

vol. 3. No. 2. 

- Dorj, Hamid, Aghaei, Seyed Davoud (2018): “The strategic position of 

Yemen in foreign policy and security”, Studies of International Relations 

Journal, Winter, Volume 10, Issue 40, Serial Number 40, PP. 39-68. (In 

Persian) 

- Emadi, Seyyed Razi (2016): Federalization of Yemen; Actors Positions 

and Consequences (Strategic Report), tabyin center for Strategic studies. 

(In Persian) 

- Ezzati, Ezatullah (2001): Geopolitics of the 21st Century, Tehran: 

Samat. (In Persian) 

- Faizi, Mohammad Mohsen (2017): Options for the Haraq Movement in 

Yemen (Strategic Report), tabyin center for Strategic studies. (In Persian) 



 101  ...............................بحرانی هایقطعیت عدم بر کیدتأ با آسیا غرب منطقه معادالت در یمن آینده جایگاه سناریوهای

 

- Groucutt, huw and petraglia, Michael (2012): “The prehistory of the 

arabian peninsula: deserts, dispersals, and demography”, evolutionary 

anthropology, May/June, Volume 21, Issue 3, PP. 113-125. 

- Haghshenas, mohammad reza, Mousavi Shafaee, Seyed Masoud, 

sajadpour, mohammed kazem and shariati nia, mohsen (2017): 
“Geopolitical Competitions and Iran-Saudi Relations: Mechanisms and 

Strategies”, Quarterly Journal Political Studies of the Islamic World, 

Summer, Volume 6, Issue 2, Serial Number 22, PP. 1-31. (In Persian) 

- Harati, Muhammad Javad (2013): “Middle East Recent Developments 

and Future of Islamic Rrevolution of Iran Discourse”, A Quarterly Journal 

of World Politics Summer, Volume 1, Issue 2, Serial Number 2, PP. 233-

269. (In Persian) 

- Hashemi Nasab, Saeed (2009): “Conference on Recent Developments in 

Yemen”, Quarterly Journal of Regional Studies, Summer and autumn, 

Volume 2, pp. 280-300. (In Persian)  
- International crisis group (2018): “Iran’s priorities in a turbulent middle 

east”, middle east report, No.184. 

- Jahantikh, Reza, Farajirad, Abdoreza, sayari, habibolas and Sarvar, 

Rahim (2016.): “The Study of Yemen`S Geopolitical Capacities in Rapid 

Development of the International System”, journal of Regional Planning, 
Journal of Zonal Planing, Volume 6, Issue 23, PP. 237-248. (In Persian) 

- kam, Ephraim (2018): Iran-russia-syria: a threefold cord is not quickly 

broken, Institute for national security studies. 

- karakir, Ierm askar (2018): “Ongoing conflict in yemen: a proxy war”, 

tesam akademi dergisi–turkish journal of tesam academy, temmuz, Vol. 5, 

No. 2, pp. 121-149. 

- Kardan, Abbas (2011): “A Look at Islamist Processes and Currents in 

Yemen”, In; The Middle East (8), Especially Islamism and Islamic 

Awakening in the Middle East, By: a group of authors, Tehran: 

International Studies & Research Institute of Abrar Moaser. (In Persian) 

- karoline, par (2001): Postel-vinay; géographie et pouvoir, 

critiqueinternationale, janvier. 

- katzman, Kenneth (2011): bahrain: unrest, security, and u.s. policy, 

congressional research service, CRS Report 95-1013. 

- lewis, martin (2015): Troubled socotra–the world’s most alien place– 

seeks autonomy, geocurrents, available at: http://www. Geocurrents. 

Info/geopolitics/autonomous-zones/troubled-socotra-the-worlds. 



 1399ستان ، بهار و تاب3دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو....... .............................................. 102

 
 

- Manzavi, Massoud (2010): Scenario Planning Guide: Strategy Building 

in Uncertainty, Tehran: Defense Science and Technology Futures 

Research Center Publication. (In Persian)  
- Masoud Nia, Hossein and Tavasoli, hossein (2013): “Evaluating of 

Shia`s Movement of al-howzi in Yemen”, A Quarterly Journal of Political 

Studies of the Islamic World, Autumn, Volume 1, Issue 3, Serial Number 

3, PP. 125-142. (In Persian) 

- Mokhtari Hashi, Hossein and Shams, Mojtaba (2017): “Geopolitical 

Analysis of Yemen Crisis”, Journal of Research Political Geography, 

Spring, Volume 2, Issue 1, Serial Number 5, PP. 165-193. (In Persian) 

- Oakford, samuel and salisbury, peter (2016): yemen: the graveyard of 

the obama doctrine theatlantic, at:https://www.theatlantic.com/ 

international/archive/2016/09/yemen-saudi-arabia-obama riyadh/5013. 

- peterson, j.e. (2008): The al-huthi conflict in yemen, at: Arabian 

peninsula,http://www.jepeterson.net. 

- Raviran, Hossein (2018): “Who is Abdul Malik Al-Houthi”, Pasdare-

Eslam Magazine, Volume 37, Number 437-438, PP. 72-73. (In Persian) 

- reliefweb (2019): saudi arabia supplies 40 water tankers to seven yemeni 

governorates, available at:https://reliefweb.int/report/yemen/ Saudi-

arabia-supplies-40-water-tankers-seven-yemeni-governorates. 

- Roberts, dan and shaheen, kareem (2015): saudi arabia launches yemen 

air strikes as alliance builds against houthi rebels, available at: 

https://www.theguardian.com. 

- Sayah Mofazali, Ardeshir and Asadi, Alireza (2016): “A review of 

theoretical foundation and key concepts of futures studies regards to 

development of implementation framework of Futures Studies”, ournal of 

Future Management Studies, Winter, Volume 26, Issue 102, PP. 15-26. 

(In Persian) 

- van damme, kay and banfield, lisa (2011): “past and present human 

impacts on the biodiversity of socotra island (yemen): implications for 

future conservation, biodiversity conservation in the arabian peninsula 

zoology in the middle east”, supplementum 3, PP. 31–88. 

- walsh, Declan (2018): “Tragedy of saudi arabia’s war”, the new york 

times report.  

- yinglun, shi (2019): saudi-led coalition downs drone over yemen's 

hadramout: official,available at: http://www.xinhuanet.com. 


