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چکیده

تحقیق حاضر ،تحت عنوان"عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن" با هدف پاخدویویب بده ایدن خدؤا

ده

عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن فام اخت؟ با بهرهگیدر ا روش توصدیفب د تحلیلدب و ابداار تحقیدق
شامل پرخشنامه ،در نمونه آمار تحقیق به شکل پیمایشب اجرا شف .برا رخدیفن بده اهدفا پرخشدنامههدا
تحقیق ،تعفاد  06نفر شامل خبرگان ،اخداتیف و ارشناخدان ،بدهعندوان نمونده آمدار تحقیدق انتودا شدفنف.
درمجموع ،پرخشنامه شامل  91خؤا براخاس طیف پنجدرجها تهیه و اجداا آن شدامل اطععداف فدرد ،
گویهها خنجش و ...اخت .یافتهها حاصل پرخشنامهها با اختفاده ا نرمافداار  spssو شداخ
توصیفب و آمار اختنباطب مورد تجایهوتحلیل قرار گرفت .در این تحقیق ،ضمن بحث درخصدو

هدا آمدار
تعریدف،

اهفا و ویژگبها جنگ ،اهمیت ،خاختار خیاخب و راهبرد دفاعب عربستان ،موقعیت راهبدرد  ،وضدعیت
خیاخب و جریان یفیه ،وقوع تحوالف در یمن و تجاو عربستان به شور یمن به دلیل نداآرامبهدا یمدن و
عوامل مؤثر این جنگ ،پرداخته شفه اخت .در پایان تحقیق در پاخخ به پرخدش اصدلب تحقیدق تحدت عندوان
«عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن فامنف؟» به مهمترین عوامل جنگ عربستان علیه یمن شامل :وا دنش
عربستان به تحوالف داخلب یمن باتوجهبه اهمیت جغرافیدایب و موقعیدت راهبدرد یمدن ،نیراندب ا تشدکیل
دولت شیعه در شما یمن و تأثیر آن بر جمعیت قابلتوجه شیعه عربستان ،رقابت راهبرد عربستان با ایدران و
جلوگیر ا نفوذ و دخالت ایدران در یمدن ،اختیصدا عربسدتان در مقابدل جبهده مقاومدت و تبدفیل گفتمدان
مقاومت به یک منالت هژمونیک در خطح منطقه ،پرداخته شفه اخت.
کلید واژهها :جنگ؛ عربستان؛ یمن
 9د اختادیار دانشیاه جامع امام حسین(ع)

mnnoori@yahoo.com

 4د اختادیار دانشیاه جامع امام حسین(ع)

drmbzadeh@gmail.com

 3د دانشآموخته ارشناخب ارشف مطالعاف راهبرد

nilooreza88@gmail.com

 0د دانشآموخته ارشناخب ارشف دانشیاه جامع امام حسین(ع)
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مقدمه
منطقه جنو غر

آخیا و شما آفریقا خر مین اولین تمفنها در جهان اخت .این منطقه ه محل

اتصا خه قاره اروپا ،آخیا و آفریقاخت ،بهدلیل منابع خرشار انرژ و وجود اقوام و مذاهب فرهنگها
موتلف و همچنین خاختیاه ادیان الهب ،ا اهمیت ژئوپلیتیکب خا

برخوردار اخت .ا منظر امنیتب

هیچگونه ترتیباف امنیتب پایفار و توافقشفه در آن وجود نفارد .بهرغم پیشرفت نظامها امنیت منطقه
در خراخر جهان و بعف ا پایان جنگ خرد و در چارچو

تحوالف جهانبشفن هنو این منطقه فاقف

ترتیباف امنیتب نهادینهشفه اخت .تروریسم ،افراطبگر  ،جرائم خا مانیافته دولتها

ضعیف،

مفاخعف قفرفها فرامنطقها و بهویژه جنگها اخیر ا جمله چالشها و موانع امنیتب عمفه اخت.
مهمترین رقیب منطقها ایران ،شور عربستان اخت ه همواره جمهور اخعمب ایران را به تعش
برا صفور انقع  ،گسترش تفکر شیعب و برهم دن ثباف محیط پیرامونب ،متهم مب نف .وحشت
آ خعود ا الیوگیر

شورها منطقه ا نوع نظام خیاخب ایران ه همان نمونه موفق مردمخاالر

دینب اخت ،آنان را به اتواذ خیاختها مور  ،واداشته اخت.
جنبش انصاراهلل در یمن متشکل ا شیعیان یف در منطقه صعفه اخت .با وقوع انقع اخعمب در
ایران یف ها امیفوار شفنف ه دوباره مذهب و حکومت یفیه را نفه ننف و دراینجهت ،پیرو
انقع
انقع

اخعمب ،تأثیر شیرفب در روحیه آنها داشت و اولین هیئت خارجب ه برا تبریک پیرو
اخعمب به ایران آمف ا

شور یمن بود .اهمیت یمن به حف اخت ه بسیار ا تحلیلگران

خیاخب معتقفنف ه تحوالف این شور بر ل منطقه غر آخیا تأثیر مبگذارد.

بیان مسئله
ببتردیف جنگ ،شیفتانییاترین پفیفه اجتماعب اخت ه در طو تاریخ در جوامع و مناطق
موتلف جهان رخ داده اخت .درواقع ،تاریخ بشریت با شمکشها مسلحانه آغا شفه اخت .تقریباً
تمامب مناطق جهان شاهف این پفیفه بوده اخت ،ا جمله این مناطق ،منطقه جنو غر آخیاخت ه در
طو تاریخ ،بهویژه در عصر حاضر شاهف جنگها متعفد ماننف جنگ اعرا

و اخرائیل ،عراق و

ایران ،جنگ  33رو ه حا اهلل و رژیم صهیونیستب ،داعش و ...بوده اخت ،ا جمله این جنگها ه
درحا حاضر در منطقه درحا انجام اخت ،جنگ عربستان و متحفانش علیه شور یمن اخت.
عربستان خعود را مبتوان یکب ا تأثیرگذارترین قفرفها منطقه در غر
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شور در طو دههها گذشته ،خیاخت خارجب خاصب را درپیشگرفته ه عمفتاً به محافظه ار و
احتیاط ،معرو

بوده اخت ،اما این شور در چنفخا اخیر با نارگذاشتن خنتها خابق در خیاخت

خارجب خود به تغییر رویکرد و اتواذ خیاخت خارجب تهاجمب رو آورده اخت .یمن شور دارا
خابقه اصیل و تاریوب اخت .موقعیت جغرافیایب یمن نیا همچون جمهور اخعمب ایران موقعیت
راهبرد و خوقالجیشب اخت ،تحوالف یمن را نمبتوان جفا ا تحوالف عن منطقه راهبرد جنو
غر

آخیا و خارج ا رونف بیفار اخعمب ه با موالفت نظام خلطه مواجه شفه اخت ،دانست.

درهمینراختا ،پس ا فرار منصور هاد رئیسجمهور مستعفب و پیشرو ارتش و نیروها مردمب یمنب
در مناطق جنوبب شور ،عربستان خعود بهاتفاق متحفانش عملیاف نظامب خود را در این شور آغا
ردنف ه در این پژوهش به بررخب جنگ عربستان و یمن مبپردا یم .درواقع ،دغفغه این پژوهش این
اخت ه چون شور جمهور اخعمب ایران در منطقه حیاتب جنو غر آخیا واقع شفه اخت و منافع
جمهور

اخعمب ایران اقتضا مب نف ه نسبت به تحوالف محیط منطقها

ببتفاوف نباشف،

برایناخاس ،این تحقیق درصفد شناخایب عوامل مؤثر شروع و اختمرار جنگ عربستان علیه یمن اخت.
هدف تحقیق
شناخت عوامل مؤثر بر جنگ عربستان علیه یمن
پرسش اصلي تحقیق
عوامل مؤثر بر جنگ عربستان علیه یمن فامنف؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر بهلحاظ هف
تحقیق ا طریق فیشبردار

ا نوع اربرد و ا حیث روش ،ا نوع توصیفب د تحلیلب اخت .اباار
و جمعآور

مطالب و اطععاف و اخناد با اختفاده ا پایاننامهها،

فصلنامهها ،ماهنامهها تحلیلب ،رجوع به خایتها اینترنتب ،مقاالف منتشرشفه و پرخشنامه با مک
صاحبنظران اخت.
قلمرو موضوعب شامل بررخب جنگ عربستان و یمن و با ه مانب آن ،ا شروع تحوالف و هم مان
با بیفار اخعمب در منطقه یعنب ا خا  4699و بهویژه ا  41مارس  ،4691مان حمله عربستان و
متحفانش به یمن تا نون اخت ،قلمرو مکانب تحقیق شور یمن اخت.
باتوجهبه موضوع این پژوهش ،جامعه آمار
نمونهگیر هف منف درحف فایت انتوا

این پژوهش حفودا  466نفر اخت ه با روش

شف .ویژگبها جامعه آمار این پژوهش شامل افراد

471

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال شانزدهم ،شماره  ،58پايیز و زمستان 6931

دارا تحصیعف عالب دانشیاهب با مفرک ارشناخب به باال و دارا
میاها همانفیشب در حو ه یمن و تحوالف این شور و یا دارا

ار مطالعاتب و عضویت در

ار اطععاتب و یا عملیاتب در حو ه

جنگ عربستان علیه یمن و بهطور لب اخاتیف و پژوهشیران خبره در حو ه جنو

غر

آخیا و

عربستان و یمن اخت .بهاینمنظور تعفاد  06نفر ا نوبیان و انفیشمنفان ه شامل اعضا میا تحقیقاتب
یمن در پژوهشکفه دفاعب امنیتب ،اعضا

میا تحقیقاتب یمن در مر ا انفیشهخا ان نور ،خا مان

اطععاف خپاه ،پژوهشیران دانشکفه فرهنیب ،پژوهشیران دانشکفه پیامبر اعظم( ) ،پژوهشیران
پژوهشکفه مطالعاف بینالملل انتوا

و پرخشنامه به آنان تحویل داده شف ه درنهایت تعفاد 31

پرخشنامه تکمیل و عودف یافت.

ادبیات و مباني نظري تحقیق
تعريف جنگ
درخصو

جنگ ،تعاریف متعفد ا خو انفیشمنفان مرتبط با موضوع ارائه شفه اخت ه برخب

ا مهمترین آنها شامل موارد یر اخت:
در نظرگاهها

انفیشمنفان جامعهشناس ،جنگ بهعنوان پفیفها

اجتماعب مطرح مبشود.

بهصورف روشنتر ،جنگ ،نوعب وشش و فعالیت اجتماعب قلمفاد مبشود ه دارا شور ،احساخاف
و تأثیراف دختهجمعب اخت .بهعبارتب ،جنگ ،غنبترین منبع الهام احساخاف و تأثیراف دختهجمعب
قلمفاد مبشود .در ل ،جنگ ،شکلب ا رفتار اجتماعب اخت ه دارا شور و احساخاف یاد اخت و
بهصورف وخیع در تاریخ و طبیعت ،تو یع شفه اخت (بوتو .)76 :9300 ،
آلن بیرو :واژه جنگ ا ریشه آلمانب ویرا گرفته شفه اخت ه بهمعنا آ مون نیرو با اختفاده ا
اخلحه بین ملتها (جنگ خارجب) یا گروهها رقیب در داخل یک شور (جنگ داخلب) صورف
مبگیرد.
موریس دوورژه :جنگ ،عبارف ا اختعما خشونت جسمب برا حلوفصل تعارضاف اخت و
خیاخت یعنب اختعما وخایل غیرخشن یا بهتر بیوییم با خشونت متر.
گاختون بوتو  :جنگ ،مبار ه مسلحانه و خونین بین گروهها
.)4 :9371
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خا مانیافته اخت (ادیبب خفه،
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اهداف جنگ
برخب ا انفیشمنفان علوم اجتماعب هف

ا جنگ را پیرو

تام او ،سب اراضب و مایملک دشمن ،تحمیل ادعاها

بر رقیب برا ملام خاختن و انقیاد

خود بر دشمن و اجبار او به قبو آنها

مبداننف (ادیبب خفه.)0 :9371 ،
ويژگيهاي جنگ
ا مهمترین ویژگبها جنگ آن اخت ه مببایف دو یا چنف گروه مستقل ه هر یک در منطقه
جغرافیایب خاصب خکونت دارنف ،موجود باشنف؛ گروهها

مستقل ا یکفییر بایف با همفییر

درارتباط باشنف؛ بین گروهها موتلف اجتماعب بایف ارتباطاف ختیاهآمیا برقرار باشف؛ این ارتباطاف
گروهها موتلف اجتماعب بایف ا نظم و ترتیب خاصب برخوردار باشف (ادیبب خفه.)7 :9371 ،
جنگ و سیاست
خیاختهایب ه ماهیت توخعهطلبانه و تجاو ارانه داشته باشنف ،مبتواننف موجب شروع و بسط
جنگها منطقها یا بینالمللب شونف (ادیبب خفه.)90 :9371 ،
اهمیت جغرافیاي عربستان سعودي
قرارگرفتن عربستان در میان دو آبراه مهم جهان (خلیجفارس و دریا خرخ) به این شور موقعیت
ژئوپلیتیکب خاصب بوشیفه اخت ،ولب اختفاده ا هر دو آبراه فوقالذ ر مساو اخت با عبور ا تنیه
هرما و تنیه با المنف

ه اولب تحت نفوذ ایران و دومب تحت نظر جمهور یمن اخت (گودوین،

.)19 :9333
ساختار سیاسي عربستان
حکومت عربستان ،پادشاهب اخت و ماهیت و خاختار قفرف در این شور منحصربهفرد اخت.
همهچیا در خانفان خعود خعصه مبشود تاآنجا ه عربستان تنها شور در جهان اخت ه نام خانفان
حا م را یفک مب شف .ا ویژگبها منحصربهفرد این شور ،فقفان قانون اخاخب مفون تا خا
 9114میعد بوده اخت ه نمایانیر ببتفاوتب خانفان خعود به این مهم اخت و ا تاریخ  39ژانویه
 9114دارا قانون اخاخب شف .براخاس قانون اخاخب جفیف نظام حکومتب عربستان نظام خلطنتب اخت
و حکومت بین فر نفان پسر عبفالعایا بن عبفالرحمن موروثب اخت (گود وین.)14 :9333 ،

477

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال شانزدهم ،شماره  ،58پايیز و زمستان 6931

راهبرد و دكترين دفاعي عربستان
د ترین نیروها مسلح عربستان در مان ملکعبفاهلل و قبل ا او برمبنا پفافنف ا

شور و حفظ

رژیم خلطنتب آ خعود اختوار بوده اخت و پس ا مرگ ملکعبفاهلل و بهقفرفرخیفن خلمان و
فر نفش محمف (و یر دفاع) رویکردها آفنف و تهاجمب نیا در دختور ار راهبرد و د ترین
نظامب عربستان قرارگرفته اخت (.)http://basirat.ir/fa/news/286346/
كشور يمن
شور یمن ،یکب ا

شورها عر

مسلمان منطقه اخت ه دارا حفود  147176یلومترمربع

مساحت و  43191430میلیون نفر جمعیت اخت ه  06تا  01درصف آنها خنب (عمفتاً شافعب) و  31تا
 06درصف آنها شیعه (عمفتاً یف ) اخت .این شور دارا  3700یلومتر مر اخت ه  9013یلومتر
با عربستان 433 ،یلومتر با عمان و  4666یلومتر آن ،مر دریایب اخت .یمن ا شما به شور
عربستان خعود  ،ا شرق به شور عمان ،ا جنو

به خلیج عفن و ا غر

به دریا خرخ محفود

اخت( .رختمب.)0 :9310 ،
موقعیت راهبردي يمن
یمن در جنو

شبهجایره عر

قرارگرفته و مر ها دریایب گستردها در دریا خرخ و نیا

خلیج عفن دارد .موقعیت راهبرد این شور بهلحاظ اشرا
جنو

و غر

بر شاخ افریقا ا طریق مر ها دریایب

یمن و نیا جایره خو اترا ،اهمیت ویژها به این شور داده اخت؛ بهععوه ،اشرا

این شور بر تنیۀ با المنف  ،اهمیت مضاعفب به آن ا نظر تأمین امنیت انرژ و حملونقل اال
بوشیفه اخت .درواقع ،درصف یاد
با المنف

ا رفتوآمف

ه در انا خوئا صورف مبگیرد ،ا

هم مبگذرد .پس به همان میاان ه انا خوئا حائا اهمیت اخت ،با المنف

هم مهم

اخت (التیامنیا ،باقر دولت آباد و نیکفر.)970 :9311 ،
درواقع ،با المنف یکب ا آبراهها حیاتب شرق و غر اخت ه اقیانوس هنف و دریا عر را
به دریا خرخ و مفیترانه متصل مب نف .بنفر عفن نادیکترین نقطه راهبرد یمن به با المنف و در
حکم جبلالطارق آخیاخت .هر نیرو نظامب ه بر این منطقه مسلط شود ،مبتوانف بر شاخ آفریقا و
دریا خرخ اختیع داشته باشف و حتب با بستن تنیه با المنف

انا خوئا را بفون اختفاده خا د

(جعفر ولفانب.)01 :9374 ،
درباره اهمیت تنیه یادشفه در حو ه ترانایت ،مبتوان گفت براخاس آمار موجود حفود پنج تا
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شش درصف تولیف نفت جهان هر رو ا این تنیه به خمت انا خوئا و ا آنجا به دییر نقاط جهان
منتقل مبشود .خاالنه حفود  49هاار شتب حامل انواع االها نیا ا با المنف عبور مب نف .براخاس
ار یاببها اداره اطععاف انرژ امریکا در خا  ،4693مقفار نفتب ه رو انه ا این تنیه عبور
مب نف ،حفود خه میلیون و  366هاار بشکه اخت ه این رقم معاد شش درصف تجارف نفت جهانب
بهشمار مبآیف (.)http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/07/18/883606
دارابودن خواحل طوالنب در دریا خرخ و دریا عر

و نیا وجود بنفرها مهمب ماننف «عفن»،

«حفیف» و «فحاء» ه به اهمیت راهبرد یمن مبافاایف .باتوجهبه موقعیت راهبرد یمن ،مبتوان گفت
ه عامل جغرافیا نقش تعیین ننفها در این شور داشته اخت .موقعیت راهبرد یمن خبب توجه
قفرفها توخعهطلب ماننف امپراتور عثمانب ،بریتانیا ،ایتالیا ،عربستان خعود  ،امریکا و شورو خابق
به این شور شفه و رقابت آنها و پارهپارهشفن خر مین یمن را بهدنبا داشته اخت ( http://

.)alwahabiyah.com/fa/Article/View/2375
یکب ا دالیل توجه اماراف و عربستان به یمن جنوبب ،پروژه مشهور «مفینه انور» اخت .این پروژه در
خا  4660با حضور بیش ا  916شر ت بارگ جهانب به تصویب رخیف .هف

ا این طرح،

تبفیلنمودن عفن و منطقه «الحره» در این اختان به یک گلوگاه اقتصاد میان افریقا و شبهجایره عربستان
اخت (.)http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child57
وضعیت سیاسي يمن
جمهور یمن ا جمله چهار شور عربب اخت ه در خا 4699م .شاهف آغا تغییر حکومت
دیکتاتور در نتیجۀ موج گستردۀ اعتراضها مردمب و تغییر حکومت دیکتاتور بود ،عبفاهلل صالح
در طو دوران  33خالۀ حکومت خود ،یمن را در مسیر دیکتاتور  ،ایجاد نظام تکحابب ،قانونشکنب
گسترده ،برو جنگها داخلب و وابسته ردن امنیت ملب به قفرفها منطقها و فرامنطقها هفایت
رد .در این مفف ،افاایش دوبرابر جمعیت فقیر ،فساد گستردۀ دولتب ،افاایش میاان بیکار و
گسترش تهفیفها امنیتب ا نتایج حکومت او بود .آغا بیفار اخعمب در تونس و مصر ه به
بر نار « ینالعابفین بنعلب» و «حسنبمبارک» ا قفرف انجامیف ،موجب شف مردم یمن نیا به تأخب
ا مردم تونس ،مصر ،لیبب و بحرین ،اعتراضها ضفحکومتب گستردها علیه حکومت دیکتاتور
این شور راهانفا

ننف .باوجوداینکه عبفاهلل صالح و نیروها امنیتب یمن تعش یاد انجام دادنف تا

اعتراضها ضفحکومتب در این شور را متوقف ننف ،اما نتوانستنف بر عام جف مردم یمن برا
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برانفا

رژیم عبفاهلل صالح ،فائق آینف .تحوالف یمن بهواخطۀ هممر بودن با عربستان خعود

و

همچنین قرارداشتن تنیۀ «با المنف » در این شور ،برا قفرفها منطقها و فرامنطقها نیا حائا
اهمیت اخت .بیش ا  3/0میلیون بشکه نفت رو انه ا تنیۀ با المنف روانۀ با ار مبشود .برایناخاس،
شورا همکار خلیجفارس به رهبر عربستان خعود و با مکها مستقیم امریکا نیا در خر و
و متوقف ردن اعتراضها ضفحکومتب در یمن به رژیم صالح مک ردنف ،اما این مکها نیا
نتوانست مانع بر نار عبفاهلل صالح ا قفرف شود (فصلنامه فرهنگ و ادبیاف انقع اخعمب 94 ،بهمن
.)91 :9310
درنهایت ،اگرچه با طرح شورا همکار خلیجفارس و امریکا« ،منصور هاد » در یک انتواباف
تکناماد و فرمایشب توانست مام امور را دردخت بییرد و مانع تحقق اهفا

واقعب انقع

مردمب

یمن شود ،اما علب عبفاهلل صالح پس ا  33خا بهناچار ا قفرف نار رفت ( http://www.cia.gv/

.)library/publications/the-world-factbook/goes/ym.html
جريان زيديه و حوثيها
حوثبها به شیعیان یفیه چهارامامب گفته مبشود ه اختان صعفه در شما یمن ،محل اصلب
تمر ا آنهاخت .مؤخس این جریان ،حسین بفرالفین الحوثب بود .او در خا  4660توخط نیروها
ارتش یمن بهقتل رخیف .این جریان بوشب ا تر یب جمعیتب و خیاخب یمن اخت و در تمامب تحوالف
و خا و ارها خیاخب ه ا

مان خرنیونب علب عبفاهلل صالح (رئیسجمهور پیشین یمن) در فوریه

 4694در یمن شکلگرفته و تا نون هم ادامه دارد ،حضور فعا دارد (صادقب و احمفیان.)400 :9333 ،
ریشه اصلب اختع

حوثبها ه ا اختع

یف ها با حکومت مر ا نشئت مبگیرد ،به تغییر

حکومت یمن در خا  9104میعد با مبگردد .در این مان رژیم امامت منحل و رژیم جمهور
تشکیل شف .درعینحا  ،خیاختها

علب عبفاهلل صالح (رئیسجمهور پیشین یمن) نیا نارضایتب

یف ها را دامن ده بود و باعث شف موالفت آنها با حکومت مر ا افاایش یابف .درواقع ،در بررخب
ریشهها نارضایتب یف ها بایف به خیاختها اشتباه دولت در امر خفماف ،بهفاشت ،اشتغا و ...نیا
اشاره رد.
در خا  9114میعد  ،گروهب خیاخب ه شبا المؤمنین نامیفه مبشف و پایها برا شکلگیر
گروه حوثب بهشمار مبآمف ،در وعفه (مر ا فعالیت یف ها) تشکیل شف .هف

آن ،تربیت جوانان

یف بود .این گروه بهمرور فعالیتها خود را افاایش داد و طرففاران بسیار در میان یف ها پیفا
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رد .بهدنبا گسترش فعالیتها گروه یادشفه ه در چارچو

فعالیتها

خفماتب و آمو شب

صورف مبگرفت ،علب عبفاهلل صالح موالفت شفیف خود را با این فعالیتها اععم رد؛ چرا ه چنین
فعالیتهایب را بهمناله تهفیف خیاخب علیه دولت خود تلقب مب رد ،ا اینرو ،دولت یمن تصمیم به
رویارویب با گروه حوثب گرفت .بهعبارفدییر ،مینهها موالفت با گروه حوثب شکل گرفت و
درنهایت موالفت حکومت با گروه حوثب ،منجر به دختییر

رهبر این گروه (حسین بفرالفین

الحوثب) شف (جو ار.)40 :9319 ،
در خا  4663هنیام دیفار علب عبفاهلل صالح ا مناطق شما یمن ،جوانان مؤمن (شاخها ا
حوثبها) اختقبا گرمب ا و بهعمل آوردنف و با وجود اختع هایب ه بین گروه حوثب و حکومت
وجود داشت ،مبار ها بین آنها دیفه نمبشف؛ اما نقطه عطف تیرگب روابط این گروه با دولت مر ا
مانب بود ه نیروها امنیتب در ژوئن  4660به بهانه شکایت تعفاد ا شهرونفان برا دختییر و
با جویب ا رهبر حوثب (حسین الحوثب) ،به منا او هجوم بردنف .پسا آن ،طرففاران حوثب بهمقابله با
نیروها

حکومتب پرداختنف و تعفاد

ا نیروها

دو طر

( 403نفر) شته و خمب شفنف.

بفینترتیب ،اولین دور «جنگها وعفه» آغا شف (صادقب و احمفیان.)400 :9333 ،
توافقنامه حوثبها و دولت یمن :مفف وتاهب پس ا اععم اختعفا باخنفوه ا نوست و یر و
نتر نیروها مردمب و انصاراهلل بر مقر نوستو یر  ،خاختمان تلویایون ،مؤخساف دولتب و چنف
پاییاه ارتش؛ نماینفگان عبفالملک الحوثب رهبر جنبش انصاراهلل برا امضا توافقنامه آشتب وارد
صنعا شفنف و به خاختمان ریاخت جمهور رفتنف (ایران با گو 9 ،مهر.)9313
وقوع تحوالت در يمن و تجاوز عربستان به اين كشور
اعتراضها خرتاخر در یمن علیه حکومت و رئیسجمهور آن (علب عبفاهلل صالح) ،ا  90ژانویه
 4699میعد  ،جهت انجام اصعحاف در این شور آغا شف ،اما در رو ها پایانب ژانویه 4699
میعد  ،موالفین خواختار نارهگیر

رئیسجمهور

این شور ا قفرف شفنف و در  3فوریه

اعتراضها موالفین به اوج رخیف ه با برخوردها خونین و خشونتآمیا حا میت با مردم معترض
روبهرو شف (فیرو عئب.)901 :9310 ،
دراینمیان ،شور عربستان بهعنوان با ییر فعا در یمن ،جهت نتر اوضاع و جلوگیر ا تشفیف
موالفت ها ،با عنوان ردن طرحب در شورا همکار خلیجفارس  ،خواهان رو

ارآمفن حکومت

دختنشانفه خود پس ا حکومت علب عبفاهلل صالح بود .طبق این طرح ه با عنوان ابتکار خلیجب نیا
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شناخته مبشود و در ده بنف خعصه شفه اخت ،ا علب عبفاهلل صالح خواخته شف تا ظر
ا قفرف ناره گیر

مفف یک ماه

نف ( اردان 903 :9316 ،د .)901
ارآمفن عبف ربه منصور هاد بهعنوان تنها انفیفا

پس ا برگاار انتواباف در یمن و رو

ریاختجمهور  ،نماینفگان حاضر در نشستها گفتیو ملب ،خعب در ارائه خیاختهایب جهت
اهش اختع ها در یمن و تحقق خواختها اعتراض ننفگان داشتنف .دراینمیان ،عنوانشفن طرح
تمر ا دائب عبف ربه منصور هاد در نشست گفتیو ملب اعتراض حوثبها را برانییوت .این طرح بر
تقسیم شما یمن به چهار منطقه ففرالب و جنو
جنبش حوثبها ضمن رد این طرح ،هف

این شور به دو منطقه ففرالب تأ یف مب رد ،اما

ا آن را تقسیم شور به مناطق ثروتمنف و فقیر عنوان ردنف.

درهمین حا  ،خا نان جنو یمن نیا با رد طرح عبف ربه منصور هاد  ،خواهان خودموتار یا اختقع
امل جنو شفنف (رئیسب.)949 :9310 ،
پس ا ببنتیجهمانفن مذا راف بین دولت و جنبش حوثب ،عبفالملک بفرالفین حوثب ،نامها
برا منصور هاد ( ،رئیسجمهور یمن) ارخا

رد .او در این نامه ،راهکارهایب را برا پایانبوشیفن

به اعتراضها خیابانب مطرح رد (رئیسب .)944 :9310 ،بهدنبا عفمتغییر رویه در خیاختها منصور
هاد پس ا نامه رهبر حوثب ،اعتراضها گسترده مردمب در موالفت با افاایش بها خوخت و
یارانه حاملها

حذ

انرژ  ،باعث آغا مرحله نوینب در حیاف خیاخب جنبش حوثب شف .این

اعتراضها بهمثابه تحولب جفیف در یمن بود ه حوثبها رهبر آن را عهفهدار شفنف ،بهاینترتیب،
تظاهراف گستردها در شهرها موتلف یمن شامل :صنعا ،وعفه ،تعا ،ا  ،حفیفه ،بیضاء ،جو ،
و ...برگاار شف .دراینبین ،حا

مار

نیره مردم ،حا

ناصر

و حا

خوخیالیست نیا به

اعتراضها پیوختنف (رئیسب.)944 :9310 ،
آتش تظاهراف در یمن پس ا خونرانب خیفعبفالمالک حوثب ،در تاریخ  47مردادماه 9313
شعلهورتر شف و تظاهراف میلیونب در یمن رخ داد .پس ا همراهب مردم با حوثبها ،این گروه صنعا را
تصر

ردنف (رئیسب .)940 :9310 ،به دنبا تصر

صنعا ا جانب گروه حوثب و همراهب خایر

گروهها معترض با حوثبها ،عبف ربه منصور هاد در نامها به شورا امنیت ،صفور قطعنامه برا
حمایت ا خود را خواختار شف .او همچنین با درخواخت ا شورا امنیت خا مان ملل متحف ،خواهان
حمایت ا اقفام نظامب شورها عضو شورا

همکار

.)16/3/2015
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ائتعفب ا

ا اینرو ،شور عربستان در چارچو

شورها عربب ا ثریت خنب ،شامل :بحرین،

مصر ،اردن ،ویت ،مرا ش ،قطر ،خودان و اماراف متحفه عربب ه دربرگیرنفه تمام شورها
شورا همکار خلیجفارس بهجا عمان مبشف ،در رو  40مارس  4691عملیاف موخوم به طوفان
قاطعیت را علیه یمن و حوثبها آغا

رد (فیرو عئب.)979 :9310 ،

داليل ناآراميها در يمن
بهطور لب ،مهمترین ویژگبها خیاخب و نظام حابب یمن پس ا ادغام و نیا ا دالیل مهم
مردم یمن و ناآرامبها خا  4699به بعف در یمن مبتوان به موارد یر اشاره رد:

انقع

الف) اقتفارگرایب و تمامیتخواهب :حکومت علب عبفاهلل صالح در مره رژیمها اقتفارگرا
مبتنببر تسلط حا

خیاخب حا م محسو

انتواباتب تحمل مبشود ،اما عمعً حا
را بهدخت مبآورد .درخصو
حا

مبشود .در این نظام خیاخب اگرچه میاانب ا رقابت

حا م با بهرهگیر ا مجموعها ا اباارها موقعیت مسلط

پیرو

نیره خلق عمومب بایف توجه داشت ه این جریان بهمثابه

حا م ا مجموعها ا اباارها برا پیرو

در انتواباف بهوجهاحسن اختفاده مب رد (التیامنیا،

باقر دولت آباد و نیکفر.)977 :9311 ،
) مشکعف و فساد اقتصاد گسترده :مطبوعاف گاارش مبدهنف ه حکومت یمن را فساد
عظیمب ه در تمام خطوح بورو راخب وجود دارد ،احاطه رده اخت .بهطور لب مبتوان گفت ه
فساد گسترده و ویژگب الییارشیک حکومت و اقتفارگرایب مبتنببر هژمونب حابب در یمن،
نارضایتب احاا و گروهها خیاخب موالف را برانییوته و بحران مشروعیت عمیقب را در این شور
ایجاد رده اخت (التیامنیا ،باقر دولت آباد و نیکفر.)973 :9311 ،
ج) ببثباتب و ناامنب داخلب :شورشها و قیامها

مردمب ه رژیمها

بن علب و مبارک را

درنوردیف ،همچنان ادامه یافت .ععوهبر مناقشاف خر مینب با شورها همسایه ،وابستیب اقتصاد و
فنب به شورها دییر به ناپایفار در یمن دامن ده اخت (التیامنیا ،باقر دولت آباد و نیکفر،
.)971 :9311
د) بیکار

و ناامنب غذایب :فساد گسترده ،فرار خرمایه ،در نار تنا و فرخایش شفیف

یستمحیطب ،بیکار باال و جنگها مفاوم در یمن به ایجاد بحران انسانب شفیف منجر شفه اخت،
بهگونها

ه درصف باالیب ا مردم یمن ا ناامنب غذایب و نبود خفماف بهفاشتب رنج مببرنف (التیامنیا،

باقر دولت آباد و نیکفر.)936 :9311 ،
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جنگ عربستان سعودي علیه يمن و واكنش جامعه بینالملل
در بیانیه پنج شور عربب شامل :عربستان ،بحرین ،اماراف ،قطر و ویت موخوم به «بیانیه ریاض»
ادعا شفه اخت ه بهدلیل حمایت ا مردم یمن و به درخواخت جنا
رئیسجمهور

عبف ربه منصور هاد

آن ،تصمیم گرفتیم مردم یمن را ا تجاو شبهنظامیان «حوثب» ه همچنان اباار

قفرفها خارجب هستنف و ا برهم دن امنیت و ثباف یمن برادر ،دخت برنمبدارنف ،نجاف دهیم
(.)http://www.jahannews.com/analysis/414388

موافق :شورها

موافق حمله ائتع

به خر ردگب عربستان شامل رژیم صهیونیستب ،دولت

خودگردان فلسطین ،بنیعدش ،انادا ،امریکا ،فرانسه ،بریتانیا ،تر یه ،افغانستان و جیبوتب مبباشنف ه
ضمن صفور اععمیه ا مفاخله خارجب در یمن پشتیبانب مب ننف (.)http://pedianews.ir/wiki
ببطر  :خا مان ملل متحف؛ فرهان حق ،خونیو و یل پارلمان خا مان ملل گفته اخت ه
خا مان ملل «بهدنبا جائیاف بیشتر اخت» و اضافه رده اخت ه خا مان ملل اعتقاد به مفاخله نظامب
بر حل ردن مشکعف یمن نفارد .همچنین شورها عمان ،انفونا  ،چین ،تونس و الجاایر هم
بودهانف (.)https://wikivisually.com/lang-fa/wiki

ببطر

موالف :اتحادیه اروپا با این مفاخله نظامب موالفت رده و اظهار داشته اخت ه مفاخله نظامب این
بحران را حل نوواهف رد .ععوهبراین شورها عراق ،ایران ،خوریه ،حا اهلل لبنان و جبهه مردمب
فلسطین با یورش نظامب به یمن موالفت ردهانف ( https://wikivisually.com/lang-fa/

آ اد
.)wiki

ثرف قطعنامهها شورا امنیت خا مان ملل :آنچه درمورد بحران یمن قابلتوجه اخت ،ثرف
قطعنامهها

شورا

امنیت خا مان ملل اخت .بحران خوریه باوجود تعفد با ییران منطقها

فرامنطقها و همچنین نقش و جاییاه تعیین ننفها

و

ه در تغییر توا ن و خاختار منطقها و بینالمللب

دارد ،تنها شاهف یک قطعنامه فصل هفتب شورا امنیت بوده اخت ،اما بحران یمن ا آغا تحوالف و
باوجود اهمیت متر و اثرگذار محفودتر نسبت به بحران خوریه 0 ،قطعنامه فصل هفتبِ شورا امنیت
را تجربه رده اخت (خبرگاار فارس چهارشنبه  64اخفنف  9310د  .)97:93مهمترین این قطعنامهها،
قطعنامه  4490اخت .پیشنویس قطعنامه  4490پیشتر ا خو اردن و به نماینفگب ا اعضا شورا
همکار خلیجفارس ارائه شفه بود ه شورا امنیت ضمن پذیرش ببچونوچرا مفادِ پیشنویس ،آن
را به قطعنامه تبفیل رد .در این ماجرا امریکا و عربستان ا رهیذر تطمیع و تهفیف ،دییران را مجا
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ردنف تا قطعنامه  4490را نیا ماننف خایر قطعنامهها مربوط به یمن ،ذیل فصل هفتم منشور خا مان ملل
متحف تصویب نماینف .قطعنامه مذ ور در  41فروردین  11و دراثنا جلسه بررخب اوضاع یمن ،با 90
رأ

مثبت اعضا

دائم و غیردائم و یک رأ

ممتنع روخیه تصویب شف ( https://www.

.)tasnimnews.com/fa/news/1393/06/31/506361
عوامل و اهداف مؤثر مداخله عربستان در يمن
تحلیلیران مسائل خیاخب دالیل موتلفب را در بیان علل حمله عربستان به یمن برشمرده و
اظهارنظرها متفاوتب را درمورد نتایج این تهاجم وحشیانه مطرح ردهانف .اما ببشک این تجاو ،
توجیه ببتفاوتب و بلکه حمایت و همراهب شورها
بینالمللب با این ائتع

خلطهگر و حتب خلطهپذیر و نیا نهادها

خودخاخته امکانپذیر نیست ،میر اینکه هماننف خایر رویفادها مشابه ،بهنوعب

درجهت تأمین منافع غر و بهویژه امریکا تعریف شفه باشف.
الف) عوامل مؤثر و اهفا

منطقها و داخلب عربستان :در این رابطه مبتوان عوامل متعفد را

برا حکام خعود متصور شف ،بهعنوانمثا  ،ا دیربا تسهیل در دخترخب به آ ها خلیج عفن و
تسلط بر با المنف

یکب ا آر وها بارگ خانفان آ خعود بهشمار مبرفته اخت ،بههمیندلیل

اخت ه و یر دفاع عربستان در اظهاراتب گستاخانه به خود اجا ه مبدهف تا در خایه خکوف و همراهب
خا مان ملل و شورها غربب ،علناً ا

شورگشایب و الحاق اختان حضرموف و احتماالً اختان المهره

به خاک عربستان بهعنوان یکب ا اهفا

اصلب حمله به یمن نام ببرد.

ا خو دییر ،با بررخب نقشه منطقه مشو

خواهف شف ه هما نون شبهجایره عربستان در احاطه

امل شورها انقعبب ایران ،عراق ،خوریه ،یمن ،حا اهلل لبنان و آتش یر خا ستر در مصر و خایر
شورها همجوار قرار دارد و طبیعب اخت ه حکام دیکتاتور آ خعود و همپیمانان و  ،برا
هرچشمگرفتن و انتقام ا انقعبیون خایر شورها مورداشاره و رهایب ا آثار احتمالب و ناخواخته
نهضت بیفار

اخعمب بر خاختار حکومتها

فاخف و پوخیفه خویش و همچنین جلوگیر

قفرفگرفتن حوثبها یمن و بهتبع آن تقویت روحیه موالفین اهل خنت و بهخصو
ختم عربستان ،تضعیف و توریب شورها نوپا انقعبب را هف
جلوگیر ا نفوذ و دخالت ایران در یمن ،هف
حکام عر

ا

شیعیان تحت

خود قرار دهنف.

دییر اخت ه به شکل پنهان و آشکار ا خو

و غرببها برا این جنگ مطرح شفه اخت و این در حالب اخت ه جمهور اخعمب

بارها هرگونه دخالت در امور داخلب شورها را نهب نموده و تنها بر خیاخت حمایت خیاخب و معنو ا

411

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال شانزدهم ،شماره  ،58پايیز و زمستان 6931

مظلوم ،تأ یف داشته اخت.
در رابطه با خایر اهفا

نیا مبتوان به موارد ماننف :ترس ا رخیفن دمو راخب به عربستان ،تعش

برا جلوگیر ا بیفار اخعمب و انحرا

مسیر انقع

یمن ،جابهجائب قفرف و نار دن فر نفان

شاه خابق ا خاختار خیاخب عربستان ،تسهیل برا تغییراف داخلب عربستان و جانشینب محمفبنخلمان،
مانور قفرف و اثباف ارآمف نسل دوم شاهاادگان خعود  ،تسهیل در دخترخب عربستان به آ ها
خلیج عفن و تسلط بر با المنف  ،وا نش عربستان به تحوالف داخلب یمن باتوجهبه اهمیت جغرافیایب
و موقعیت راهبرد

یمن برا

عربستان ،ایجاد روحیه خلحشور

مبتنببر حس ناخیونالیستب به

شهرونفان عربستان ،رقابت راهبرد عربستان با ایران و جلوگیر ا نفوذ و دخالت ایران در یمن،
وحشت عربستان ا توافق اروپا و امریکا با ایران و تنهامانفن عربستان در منطقه ،تقویت پاییاه و جاییاه
وهابیت ،تضعیف موقعیت شیعیان در یمن و جلوگیر ا اتحاد آنها با اهل خنت ،با گردانفن مجفد
یک همپیمان دیکتاتور به حکومت و قفرفنمایب برا

اثباف نقش ادعایب رهبر

جهان عر ،

جلبتوجه غرببها و تأثیرگذار بر رونف مذا راف و اهش نیرانبها ناشب ا توافق احتمالب گروه
 1+9با ایران و درنهایت رفع اثراف نامطلو

دیپلماخب ضعیف و همچنین جبران خسارف جنگها و

خیاختها شکستخورده قبلب آ خعود و با گردانفن روحیه خلحشور مبتنببر حس ناخیونالیستب به
شهرونفان عربستانب اشاره رد (هفایتب ،رو نامه یهان 43 ،شهریور .)9310
) نقش جبهه اختکبار جهانب و فرامنطقها  :ا نیاه فرامنطقها  ،مهمترین اهفا
جهانب ا مینهخا

جبهه اختکبار

برا برو جنگ و ایجاد درگیر بین عربستان و یمن را مبتوان در موضوعاف

ذیل خعصه نمود:
تحقق خیاخت «تفرقه بینفا و حکومت ن» ،ا طریق دامن دن به اختعفاف قومب و قبیلها و دینب
و مذهبب در خر مینها اخعمب ،نسل شب مذهبب ا طریق تفاوم و گسترش جنگها نیابتب بین
مسلمانان ،اثباف و اثربوشنمودن خیاخت اخعمهراخب و نا ارآمف نشاندادن نظام اخعمب ا طریق
ایجاد ناامنب در منطقه ،افاایش تسلط بیشتر بر شورها منطقه ا طریق درگیرخاختن آنها با یکفییر،
فراهمنمودن شرایط تجایه شورها اخعمب به شورها

وچک با قابلیت نتر بیشتر ،افاایش

فروش محصوالف نظامب بنیاهها تسلیحاتب غر و مهمتر ا همه ،منحر نمودن افکار عمومب جهان
اخعم ا مقابله با دشمنان اصلب و درنهایت توریب امکاناف و یرخاختها حیاتب جهان اخعم و
چپاو منابع شورها اخعمب و حتبالمقفور حذ

411

و تضعیف دین اخعم و جلوگیر ا پیشرفت

عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن

مسلمین اخت (هفایتب ،رو نامه یهان 43 ،شهریور .)9310

تجزيهوتحلیل دادههاي تحقیق
توصیف آزمودنيها
در این بوش به تشریح آمار توصیفب افراد پاخخدهنفه به پرخشنامه مبپردا یم ه بهعنوان نمونه
تعفاد ا نتایج آمار مربوط به پاخویویان و تجایهوتحلیلها ،به شرح یر اخت:
تو یع فراوانب پاخویویان برحسب تحصیعف :جامعه موردتحقیق برحسب تحصیعف به  3گروه
ارشناخب و ارشناخب ارشف و د تر

تقسیم شفنف ه 7/7 ،درصف جامعه موردتحقیق دارا

تحصیعف ارشناخب 41/0 ،درصف ارشناخب ارشف و  00/7درصف دارا تحصیعف د تر مبباشنف.
برایناخاس بیش ا  14درصف جامعه موردتحقیق دارا تحصیعف ارشناخب ارشف و د تر هستنف ه
برا یک تحقیق علمب ،مطلو اخت.
تو یع فراوانب پاخویویان برحسب خا مان محل خفمت :تر یب جامعه موردتحقیق ا نظر خا مان
محل خفمت شامل  0گروه اخت ه  97/1درصف جامعه موردتحقیق در دانشکفه و پژوهشکفه پیامبر
اعظم دانشیاه جامع امام حسین (علیهالسعم) 91/0 ،درصف خا مان اطععاف خپاه 91/0 ،درصف مر ا
مطالعاتب انفیشهخا ان نور و  91/0درصف دانشکفه و پژوهشکفه مطالعاف بینالملل 46/1 ،درصف میا
مطالعاتب پژوهشکفه دفاعب و امنیتب و  91/0درصف در دانشکفه فرهنیب و اجتماعب خفمت مبنماینف.
تو یع فراوانب پاخویویان برحسب خابقه خفمتب :افراد موردپژوهش براخاس خابقه خفمتب در 0
گروه باخابقه خفمتب  9د  1خا  1 ،د  96خا  99 ،د  91خا و بیشتر ا  91خا خفمت تقسیم شفنف ه
خابقه خفمتب پاخویویان  43/9درصف متر ا  9د  1خا  91/0 ،درصف  1د  96خا  91/0 ،درصف  99د
 91خا  41/0 ،درصف بیشتر ا  91خا اخت 46/1 .درصف ا افراد به این خؤا پاخوب نفادهانف.

تحلیل دادهها
تو یع میانیین و انحرا
علیه یمن» ،دارا  91شاخ

معیار پاخخها مربوط به پرخش تحقیق «علل و عوامل جنگ عربستان
اخت ه تو یع فراوانب آنها به شرح یر اخت:
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جدول  :1توزیع فراوانی شاخصهای علل و عوامل جنگ عربستان علیه یمن
شاخصها

علل و عوامل جنگ عربستان علیه یمن

جابهجائی قدرت و کنارزدن فرزندان

شاه سابق از ساختار سیاسی عربستان؛
تسهیل برای تغییرات داخلی عربستان
بنسلمان
محمد 

وجانشینی
مانورقدرتواثباتکارآمدینسلدوم
شاهزادگانسعودی
تسهیل در دسترسی عربستان به
آبهای خلیج عدن و تسلط بر

بابالمندب

استیصال عربستان در مقابل جبهه
مقاومت و رسیدن گفتمان مقاومت به
یکمنزلتهژمونیکدرسطحمنطقه
واکنش عربستان به تحوالت داخلی
باتوجهبه اهمیت جغرافیایی و

یمن 
موقعیتراهبردییمنبرایعربستان
جبران خسارت جنگها (نیابتی) و
سیاستهای شکستخورده قبلی

آلسعود

مبتنیبر حس

ایجاد روحیه سلحشوری 
ناسیونالیستیبهشهروندانعربستان
ایجاد ائتالف موسوم به اسالمی و نه
عربی (با دعوت از پاکستان و ترکیه)
جهت ایجاد چالش برای ایران ازطریق
یمن
رقابت راهبردی عربستان با ایران و
جلوگیری از نفوذ و دخالت ایران در
یمن
نگرانیازتشکیلدولتشیعهدرشمال
قابلتوجه
یمن و تأثیر آن بر جمعیت  
شیعهعربستان
تقویتپایگاهوجایگاهوهابیتدریمن
وحشت عربستان از توافق اروپا و
آمریکاباایرانوتنهاماندنعربستاندر
منطقه
تحقق سیاست تفرقه بینداز و حکومت
بکن در سرزمینهای اسالمی توسط
محورغربی-عبری
تالش امریکا برای ایجاد اجماع جهانی
و یک ائتالف برای ورود مستقیم یا
غیرمستقیم به درگیری احتمالی ایران
وعربستان
امریکابهلحاظ

بهویژه
حفظمنافعغرب 
بابالمندب و دریای
تسلط بر تنگه  
باتوجهبه موقعیت

سرخ و کشور یمن 
راهبردیآن

خیلی کم

متوسط

کم

زیاد

خیلی زیاد

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
1

 65.2

4

 12562

4

 .853.  61  12562

2

2

2

2

4

 4513  63561  11  215.4  64  12562

2

2

1

 652

6

 .51

 19

 4354

 14

 4852

 4588

2

2

2

2

2

2

 14

 4852

 66

 .254

 45.2

2

2

2

2

2

2

 16

 8253

 64

 2956

 4529

2

2

1

 652

8

 454

 68

 .952

 16

 8253

 4513

1

 652

2

 1.54

 68

 .952

9

 6851

2

2

 8528

2

2

6

 .51

 14

 8.59

 14

 4852

2

 1.54

 8529

2

2

2

2

2

2

 18

 8858

 62

 2254

 4524

2

2

2

2

1

 652

 12

 6.52

 63

 4153

 4529

2

2

6

 .51

 11

 6356

 62

 .158

2

 1.54

 8544

2

2

3

 625.

3

 625.

 66

 .254

1

 652

 8541

2

2

1

 652

 11

 6356

 61

 .853

2

 1.54

 8536

2

2

4

 1258

.

 1653

 64

 215.

2

 1.54

 8536

2

2

4

 1258

6

 .51

 66

 .254

 11

6356

4528
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براخاس نظراف پاخخدهنفگان ،میانیین مربوط به شاخ

ها علل و عوامل جنگ عربستان علیه

یمن  0/61اخت ه این عفد ا میانیین متوخط  3باالتر اخت ،همچنین میانیین تمامب شاخ

ها ا

میانیین متوخط  3باالتر اخت ،یعنب ا نظر پاخویویان همه موارد بهعنوان علل و عوامل جنگ عربستان
علیه یمن موردپذیرش مبباشنف.
بررسي فرض بهنجاربودن دادهها
یکب ا مفروضاف به ارگیر آ مونها پارامتریک ،بهنجاربودن تو یع جامعه موردنظر اخت ،لذا
قبل ا به ارگیر هر نوع آ مونب ،ابتفا بایف تو یع جامعه مشو

شود تا بتوان آ مونها متناخب با

شکل تو یع جامعه را به ار برد .باتوجهبه اینکه خؤاالف در خطح رتبها انفا هگیر شفهانف ،پس ا
تجمیع ،مشوصاف یک متغیر فاصلها را پیفا مبنماینف ،اما برا اختفاده ا آمارهها پارامتریک ،ال م
اخت تو یع مقیاس ا تو یع بهنجار تبعیت نمایف .برا این منظور ،معموالً یکب آ مونها نیکویِب
برا ش مورداختفاده قرار مبگیرد .در این پژوهش آ مون ولموگرو

د اخمیرنو

برا مقایسه تو یع

نمراف هریک ا مؤلفهها پنجگانه پژوهش با تو یع بهنجار اختفاده شف .نتایج این آ مون در جفو 4
ارائه شفه اخت.
جدول  :2آزمون کولموگرف اسمیرنف (تست نرمالیته)
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تعداد
میانگین

 452.

انحرافمعیار

 25824

آمارZ

 25.24

معنیداریدوسویه


 259.9

براخاس دادهها جفو فوق ،معنبدار دوخویه مؤلفه ذ رشفه ،در همه موارد ا معنبدار در
خطح آلفا  6/61بارگتر اخت ( )6/61 ≤ Pو به این معناخت ه مقیاسها دارا تو یع بهنجار
(نرما ) هستنف ،لذا در این موارد ما مجا به اختفاده آ مونها پارامتریک هستیم .لذا محقق برا
پاخویویب به خؤاالف تحقیق ،ا آ مون  tمیانیین تکنمونه ،بهعنوان یکب ا آ مونها پارامتریک
اختفاده نموده اخت.
آ مون تب تکنمونها  :برا مشو

نمودن معنبدار پاخخها ،ا آ مون تب تکمتغیره اختفاده
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شف ه نتایج مربوط به پرخشها تحقیق آن در جفو شماره  0ارائه شفه اخت.
خؤا  :علل و عوامل جنگ عربستان علیه یمن فامنف؟ بهمنظور بررخب خؤا فوق ا آ مون تب
تکنمونه اختفاده شف ه در ادامه آمفه اخت:
جدول  :4آزمون تی یکمتغیره
مقدارآزمون 8= µ
یداری اختالفمیانگین
تعداد  میانگین آماره  tدرجهآزادی سطحمعن 
سؤالفرعی
شمارهیک 

89

4/2.

 61/841

 2/22

 83

سطحاطمینان2/9.
حدپایین  حدباال

 1/2.

 2/9.

2/1.

نتایج جفو نشان مبدهف ه خطح معنبدار مؤلفه علل و عوامل جنگ عربستان علیه یمن متر
ا میاان خطا  6/61اخت و مبتوان به خروجبها آ مون اطمینان رد.

نتیجهگیري
علل و عوامل جنگ عربستان علیه یمن :در میان  91شاخ

علل و عوامل جنگ عربستان علیه یمن

و براخاس یافتهها تحقیق ه در جفو شماره  4فصل چهار منعکس شفه اخت ،شاخ

ها شماره 1

«وا نش عربستان به تحوالف داخلب یمن باتوجهبه اهمیت جغرافیایب و موقعیت راهبرد یمن برا
عربستان» و شماره « 96نیرانب ا تشکیل دولت شیعب در شما یمن و تأثیر آن بر جمعیت قابلتوجه
شیعیان عربستان» بهعنوان مهمترین علل و عوامل شناخته شفهانف و باالترین امتیا را دارا هستنف و
شاخ

شماره « 7ایجاد روحیه خلحشور مبتنببر حس ناخیونالیستب به شهرونفان عربستان» بهعنوان

مترین علل و عوامل جنگ عربستان علیه یمن ا نظر پاخخدهنفگان بوده اخت .بنابراین ،در پاخخ به
خؤا تحقیق مبتوان پاخخ داد :همه شاخ

ها مربوط به علل و عوامل جنگ عربستان علیه یمن

بیشا حف متوخط مبباشنف .مقایسه میانیینها شاخ

ها نشان مبدهف ه درخصو

جنگ عربستان علیه یمن بهترتیب اولویت ،مهمترین عامل مربوط به شاخ

علل و عوامل

 .9« :وا نش عربستان به

تحوالف داخلب یمن باتوجهبه اهمیت جغرافیا و موقعیت راهبرد یمن برا عربستان .4 ،نیرانب ا
تشکیل دولت شیعه در شما یمن و تأثیر آن بر جمعیت قابلتوجه شیعه عربستان .3 ،رقابت راهبرد
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عربستان با ایران و جلوگیر ا نفوذ و دخالت ایران در یمن .0 ،اختیصا عربستان در مقابل جبهه
مقاومت و رخیفن گفتمان مقاومت به یک منالت هژمونیک در خطح منطقه .1 ،تسهیل در دخترخب
عربستان به آ ها خلیج عفن و تسلط بر با المنف  .0 ،مانور قفرف و اثباف ارآمف نسل دوم
شاهاادگان خعود  .7 ،جبران خسارف جنگها (نیابتب) و خیاختها شکستخورده قبلب آ خعود،
 .3حفظ منافع غر

بهویژه امریکا بهلحاظ تسلط بر تنیه با المنف

و دریا خرخ و شور یمن

باتوجهبه موقعیت راهبرد آن .1 ،جابهجایب قفرف و نار دن فر نفان شاه خابق ا خاختار خیاخب
عربستان و تسهیل برا تغییراف داخلب عربستان و جانشینب محمفبنخلمان .96 ،تعش امریکا برا
ایجاد اجماع جهانب و یک ائتع

برا

ورود مستقیم یا غیرمستقیم به درگیر

احتمالب ایران و

عربستان .99 ،تحقق خیاخت «تفرقه بینفا و حکومت بکن» در خر مینها اخعمب توخط محور غربب د
عبر  .94 ،تقویت پاییاه و جاییاه وهابیت در یمن .93 ،ایجاد ائتع

موخوم به اخعمب و نه عربب (با

دعوف ا پا ستان و تر یه) جهت ایجاد چالش برا ایران ا طریق یمن .90 ،وحشت عربستان ا توافق
اروپا و امریکا با ایران و تنهامانفن عربستان در منطقه .91 ،ایجاد روحیه خلحشور مبتنببر حس
ناخیونالیستب به شهرونفان عربستان» مبباشنف ،لذا شواهف و قرائن معتبر طبق یافتهها پژوهش حا ب ا
آن اخت ه ریاض ا این مسئله ه دولتب شیعه و نادیک به ایران در مجاورف مر ها این شور بر
خر ار آیف ،خشنود نیست و آن را درعینحا

ه برهم ننفه موا نه قفرف در منطقه مبدانف ،تهفیف

برا صفور نفت خام این شور ا تنیه با المنف و دریا خرخ نیا محسو مب نف.
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