
 

 

 

 

روندهای آتی سازیيهشببحران یمن و محيط راهبردی حليل ت  

 فازیبا استفاده از تکنيک نقشه شناختی 

    2سید عباس عراقچی، 1سعید علوی وفا

 66/11/69پذیرش مقاله:                                                                        62/11/62 دریافت مقاله:

 ده چکي

بار  هاای مبتيای   استفاده از روش گیری،تصمیم میادين بر اثرگذار فراوان متغیرهای و ابهامات به توجه با

 محای   كاردن  تربرای شفاف نوييی راهكار فازی شياختی هایهای خبره نظیر روش نقشهرياضیات و سیستم

 ماثثر سازی كيشی كيشگران باشد. هدف اين تحقیق واكاوی و شبیهراهبردی می تصمیمات بر حاكم غبارآلود

بار   ماثثر ابتادا عواماک كلیادی     بر بحران يمن با استفاده از ابزار نوين تحلیلی نقشه شياخت فازی است. لذا

-و تحلیک سیستم تصمیم كييدهتسهیک روش عيوانبه فازیشياختی بحران يمن و سپس مفهوم و كاركرد نقشه

پیمايشی است و  -اكتشافی و نوع روش پژوهش توصیفی -ها واكاوی شد اين پژوهش ازنظر هدف كاربردی

بيادی  يات اولوباز، مبادرت به شياساايی،  های نیمهپرسشيامهبر اساس مطالعات جامع، جلسات پيک خبرگی و 

وتحلیک آماری همبساتگی پیرساون، وارياانس    بر بحران يمن شده و با كمک ابزارهای تجزيه مثثرمتغیرهای 

ساازی شاد.   فريدمن، ضريب آلفای كرونباخ و نقشه شياخت فازی، رواب  و كيش عواماک شياساايی و شابیه   

( تضمین شد.بر اين 87/0يید خبرگان و محاسبه آلفای كرونباخ)تأپرسشيامه از طريق همچيین پايايی و روايی 

كايش ايان   عامک شد كه در قالب يک مدل مفهومی بارهم  20بر بحران يمن مشتمک بر  مثثراساس نیروهای 

يک از عوامک مثثر بر محی  راهبردی بحاران يمان دارای نقاش    عوامک بازنمايی شد و مشخص شد كه هیچ

ين عاماک ماثثر بار    تار مهمسازی است لیكن یهشبنبوده و سياريوهای متعددی در آييده بحران يمن قابک  تامه

پايان پايداری بر اين  هاآنباشيد كه بدون لحاظ كيش یمبحران يمن نیروهای مردمی و يميی از هر دو طیف 

 يی نیست.شياساقابکبحران 
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 مقدمه
 امروزه به بودند، اتخاذ قابک سادگیبه قبک دهه چيد تا كه ایروزمره تصمیمات داشت اظهار شايد بتوان

 و اميیات  از بشاری  اجتمااع  هاای حیطه تمامی در امر اند. اينگرديده بدل چيدوجهی نامعادالتی و معادالت

 امروزه چالش بازر  (. 11: 1313خورد. )خجسته، می به چشم و مديريتیفرهيگ  اقتصاد، تا گرفته سیاست

بیيای كايش   و تحلیک و پایش ها مطلوب استراتژیاستقرار تدوين راهبردهای اثربخش نیست بلكه  هاسازمان

بر تحقاق   مثثر هایمثلفه(. تعدد بسیار زياد 91: 1377آرمسترانگ، )استبر فضای راهبردی  مثثر متغیرهای

های انسانی، ثبات مديريت و دخالت متغیرهای خاارجی در  ميابع و سرمايه، سرمايه نیتأمها، هداف، برنامها

مهم بوده  مثثر عوامک گران به فكر شياسايیتحلیک تا گرديده ها و كشورها موجبحیطه امور داخلی سازمان

 هاای مثلفاه هر يک از  ریتأثرياضی و كمی،  وتحلیکتجزيههای ها و مدلگیری از روشكييد با بهره و تالش

، ی تحلیاک راهباردی  هاا روشدر بین  كييدبیيی پیشرا در آييده   هاآنرا شياسايی كرده و رفتار  مثثرمهم و 

 )پورصااادو وزيااادی دارد در فضااای ابهااام و پیچیاادگی كاااربرد نقشااه شااياخت فااازیروش مبتياای باار 

 لحاظهای حاكم بر مديريت فضای تخاصم و نبرد به یچیدگیپ به دلیکاز سوی ديگر (.101: 1311همكاران،

 نفاوذ ذیو  ماثثر ناشی از كيش نیروهاای   تأثیرگذاریتيوع قصد، نیّت، فعالیت، تمايز كاركردی، برد و عمق 

سازی راهبردها و عملیات كيشگران اين عرصاه  بر بحران يمن، تحقق اهداف و پیاده مثثرداخلی و خارجی 

 جهات ازآناهمیت ايان پاژوهش    است. شدهتبديک و جهان ميطقه راهبردیين موضوعات ترمهمبه يكی از 

تواناد بار معاادالت    یمی ميطقه غرب آسیا است و نتیجه آن هابحرانين ترمهماست كه بحران يمن يكی از 

و  متغیار  ،شاراي  پیچیاده  یر بسزايی داشته باشد و ضرورت آن اين است كه به دلیاک  تأثی و جهانی اميطقه

گاران و تصامیم گیاران    یکتحل، مديران، بر محی  غیرخطی بحران يمن تأثیرگذار بیيی متغیرهایپیشیرقابکغ

الجرم نیازميد اساتفاده از ابزارهاای ناوين تحلیلای و     يک فهم و درک عیيی و حسی، ارشد برای رسیدن به 

بيدی كيشگران و ش شياسايی و اولويتاين پژوهمسئله اصلی لذا  باشيد.یمميطقی نظیر نقشه شياختی فازی 

مبتيی بر تكيیک نقشه شاياخت   هامثلفهاين  وتحلیکتجزيهبحران يمن و فضای راهبردی در  هاآنكيش بین 

 المللای بینو  ایميطقهكيشگران و بازيگران داخلی،  كيشبرهمتبیین اصلی اين پژوهش هدف و  فازی است

چیساتی   ساثال ه دنبال پاسخ به است. لذا در اين پژوهش بنقشه شياخت فازی  تكيیکبر  یمبتيبحران يمن 

ايان عواماک و نیاز شياساايی      كيشبرهمبحران يمن و چگونگی  محی  راهبردی مثثر برعوامک و بازيگران 

 .یميمن باشمحی  راهبردی بحران يک از عوامک بر آييده نقش هر 
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 مبانی نظری  

  : شناسی پيشينه -

محادودی پاژوهش   بسیار تعداد  ،ی شياختیهانقشهتحلیک محی  راهبردی با استفاده از روش در زمیيه 

ها در حوزه  فيی و پزشكی اسات و معادود پاژوهش در حاوزه ماديريت      اين پژوهش عموماًوجود دارد و 

شاده اسات در   انجاام  1112مختص تحلیک محی  راهبردی فلسطین است كه توس  هير كسیيجری در سال 

بر  مثثرايران نیز پژوهش مرتب  با موضوع تحقیق پورصادو و همكاران در خصوص تحلیک كيش كيشگران 

يكای   توان گفت تحلیک محی  راهبردی بر اساس نقشه شياخت فازییماس بحران سوريه است. بر اين اس

آن ظرفیت  ميدی ازبهرهكه یطوربهاست  كيش كيشگران فضای راهبردیو واكاوی  تحلیک مثثراز ابزارهای 

كيش بازيگران اين عرصاه   يدتا به كمک آن بتواندهد ی را در اختیار تحلیک گران قرار میآنالیز مياسبو توان 

باشاد،  یما های مبتيی بر نقشه شياختی، كه يک ابزار ناوين تحلیاک عااملی    . مدلنماييدرا شياسايی، ارزيابی 

مفاهیم ذهيی و كیفی را به مفاهیم عیيی و كمی تبديک كرده و با تبیین رواب  علی بین متغیرها، تصمیم گیران 

ی شياخت هانقشه(. 103: 1311و همكاران،كيد. )پورصادو یمياری  اثرگذاررا برای اتخاذ تدابیر كارآمد و 

ی رابطه ،یينمودارهابا ترسیم توان یمو  انتزاعی استی درک و فهم مفاهیم هاروش مثثرترينفازی يكی از 

 به عباارتی . (1،2011:81بازنمايی كرد)هیدربرسرا  باهممرتب   عقايو يا رويداد و وها دادهو  علی بین دانش

رابطه مثبت  دهيدهنشانعلیت )كه كردن عالئمی از  مدلاز طريق  توصیف هر سیستمبا نقشه شياخت فازی 

 مراتاب سلساه تاوالی و  فاازی( و   یهاا ارزشاز  برگرفتهرواب  علت و معلولی )كه  و يا ميفی(، نقاط قوت

 هام فقابکتواند تحلیک گران و تصمیم گیران را به يک درک راحت، دقیق، جامع و یارتباط علت و معلولی م

نااقص  و مديريت اطالعات مبهم ين مزيت نقشه شياختی فازی، ترمهمهای پیچیده رهيمون باشد. یستمساز 

  (91: 1171)ميتظمی، . باشدیم
 . روناد كيياد یما  یاد تأكمتغیرها  هاییوستگیروندها بر پ است انديشیييدهآ وزهدر ح شدهشياخته روند واژه

و  استمرار حال كه هايیروند»دسته  3به دهد و يک بازه را نشان میدر كاهيده  يا ييدهفزا یریگجهتنوعی 

روناد  (. 91: 1387، ديتورشاوند.) یمتقسیم « روندهای نوظهور«و » ادواری یشوبكم هایروند»، «اندگذشته

 دسته يک ییراتتغ»وده و به ب یعموم یریگجهت يا يشگرا يک یدارا يدهكه چيد پدشود یمظاهر  یهيگام

تحلیاک   .پردازناد یم «هايدهپد یچیدگیپ یسازساده»و « یزمان یبازه يکدر  ییراتتغ»، «هايدهپد ياها از داده

یش بیيای اسات تاا ادراكاات ماا در ماورد رويادادهای آيياده را مشاخص          پا باه روند يک رويكارد سااده   

 (.222-229: 2003كيد)گوردن،یم
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 مفهوم شناسی :  -

ين ترمهمی از امجموعهميظور از محی  راهبردی بحران يمن،  يمن:محیط راهبردی بحران   

كه در ثبات، عدم ثبات و يا ادامه و يا پايان بحران یطوربهدر بحران يمن است  هاآنكيشگران و كيش 

 شوند:یمباشيد كه در ادامه معرفی و تبیین یمیرگذار تأث

یات  و جمع صايعا  پايتخات باه   آسایا در جيوب غربی زبان عربكشوری  ژئوپلیتیک يمن: يمن مثثرعياصر 

، خلای  عادن  ، انعربسات باا  يمان  جواری هم.  است كیلومترمربع 228117 و با وسعت  یمیلیون 29حدوداً 

توزياع متعاادل تعاداد     شاود. محدود میلیتیک آن را چيد برابر كرده است عمان اهمیت ژئوپو  دريای سرخ

هاای  ها شاافعی و بیشاتر شایعه   اغلب سيی. پیروان شیعی و سيی باعث تقسیم قدرت بین اين دو شده است

هاای زيادی عمادتاً در شامال و     ها بیشتر در جيوب و جيوب شرو، شیعهسيی .هستيد زيدیيمن از شاخه 

 13كيياد. تولیادات نفتای    زنادگی مای   مأرببیشتر در مراكز اصلی نظیر صيعا و  هااسماعیلیشمال غرب و 

فرزند برای هر  92/9 نرخ باروریرشد جمعیت كشور باالست و  د.اددرصد درآمدهای دولت را تشكیک می

يمن كشاوری عمادتاً    زن است. بر اساس قانون اساسی اسالم دين رسمی كشور و مبيای همه قوانین است.

ها قبیله زيدی وجود دارند. برخی از يميی 900های كوهستانی شمال كشور حدود ای است و در بخشقبیله

جمعیات   درگذشاته در قرن دهم بیشتر اهالی عدن ايرانی بودناد. يهودياان يمان هام      تبار هستيد.هم ايرانی

ار هاز  صديکمهاجرت كردند. حدود  رژيم صهیونیستیدر قرن بیستم به  هاآنداشتيد اما بیشتر  توجهیقابک

 (. 1-2: 1312، امور خارجه)وزارت .دارد نفر هم مهاجر سومالیايی میلیونيک و بیش از هيدی تبار

و ( يمان شامالی  )جمهوری عربی يمان به دو كشور  1110تا  1112های بین ساليمن  بحران سیاسی يمن:

آماد. در   باه وجاود  جمهوری يمن  1110و در سال بود  شدهتجزيه يمن جيوبی()جمهوری دمكراتیک يمن

هاا  خواهان جيوبی و حكومت مركزی درگرفت كه با پیاروزی شامالی  جيگ داخلی میان جدايی 1119سال 

 1110جمهاور يمان شامالی و از ساال     رئایس  عياوان به 1187از سال  علی عبداهلل صالحاتحاد پابرجا ماند. 

با اعتراضاات   2012جمهور يمن متحد قدرت را در اين كشور در دست داشت. وی در سال رئیس عيوانبه

 تأثیرگاذار گیری كرده اما همچيان يک بازيگر معروف شد از قدرت كياره انقالب يمنگسترده مردمی كه به 

اند. پس ها وارد ائتالف شدهبا حوثی 2012سیاست كشور است و نیروهای وفادار به او در مارس  صحيه در

و بیشتر نقاط كشور خارج  رفتهازدستقدرت حكومت مركزی تا حد زيادی  2012در سال  انقالب يمناز 

در شمال كشور اسات  استان سعده در  هاآنهستيد و مركز  دیيشیعه زكه يک  هاحوثی. از كيترل آن هستيد

شاهر كشاور را در كيتارل     ينتار صيعا پايتخات و بازر    2012تا مارس  هستيد كه قدرت يمن  ترينقوی

است نیز ديگر گروه قدرتميد اين كشور است. نقطه عطاف   القاعدهای از كه شاخه انصارالشريعه. خوددارند

سال رياست جمهاوری در   17است كه عبداهلل صالح پس از  2012ساله اخیر يمن مربوط به سال  20تاريخ 

ری صاالح در يمان   سال رياست جمهوری )با احتساب رياست جمهاو  33جمهوری متحد يمن و مجموعاً 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
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گذشت سه ساال از بركيااری صاالح از     باوجود. ( از قدرت بركيار شد2012تا فوريه  1187شمالی از سال 

ثباتی است. دولت موقت ميصور هاادی كاه ابتادا بارای ياک دوره      قدرت، يمن همچيان كشور ناآرام و بی

ايان دوره   ناچاربهوقت انجام نداد و بود، طی دو سال اقدام خاصی برای گذار از دوران م شدهتعییندوساله 

سال نیز نه قانون اساسی جدياد تادوين و ناه     يک اينموقت برای مدت يک سال ديگر تمديد شد كه طی 

قیمات   2013فاراهم شاد. دولات موقات ميصاور هاادی در ژوئان        زمیيه برای برگزاری انتخابات مجلس 

های انرژی را افزايش داد كه اين اقدام با اعتراض گسترده مردم يمن كه در زماره فقیرتارين ماردم در    حامک

جمعیات يمان را    ساوم يکها كه يا همان حوثی انصار اهللشوند، مواجه شد. جيبش محسوب می آسباغرب

 2013های ژوئن ز انحراف در انقالب مردمی اين كشور نیز ناراضی بودند، اعتراضو از برو دهيدیتشكیک م

يک فرصت برای اعمال فشار مضااعف بار دولات موقات ميصاور هاادی        عيوانبهرا رهبری كرده و مردم 

ساپتامبر باود كاه     21استفاده كردند. نتیجه جيبش اعتراضی سال گذشته مردم يمن امضای توافقيامه سیاسی 

تشكیک  انصار اهللوقت استعفا داد و مقرر شد تا كابیيه بعدی يمن با مشاركت و رضايت  وزيرنخستطی آن 

ايجاد فرصات   باهدفاگرچه ميصور هادی اين توافقيامه را پذيرفت اما وی اين توافقيامه را  .(1 همان:)شود

در قادرت   ار اهللانصا  یرگاذاری تأثكاه   كارد یبرای دولت موقت جهت مديريت بحران پذيرفت و تصور نم

پیش نرفت ساير اعضای كابیيه تفاقات يمن در عمک مطابق برداشت و انتظار ميصور هادی و ادار باشد. ادامه

انصاار  از سمت خود استعفا دادند اما راهكاار   انصار اهللاعمال فشار بر  باهدفيمن  وزيرنخستو هادی و 

انیه قانون اساسای باود. مطاابق بیانیاه قاانون اساسای،       ملی و بی وگویگفت اجالس ،در قبال اين استعفا اهلل

در اختیاار خواهاد    دوسااله شورای ملی رياست جمهوری تشكیک شد كه قدرت را برای يک دوره موقات  

، حاال درعاین داشت كه وظیفه دارد زمیيه تدوين قانون اساسی جديد و برگزاری انتخاباات را فاراهم كياد.    

ميصور هادی در گام بعادی باه شاهر    . نفری تشكیک خواهد شد 221 پارلمان ميحک شده نیز مجلس جایبه

انجام داد و خواستار مداخله  انصار اهللبا كمک حامیان عربی خود اقداماتی ضد و و در اين شهر  رفتعدن 

فارس در يمن شد. مجموعه اين اتفاقات سبب شد تحلیلگران از انقاالب دوم  نظامی شورای همكاری خلی 

و آن را نقطاه عطاف ديگاری در تااريخ ايان كشاور در        گوييدسخنسپتامبر  21ه انقالب در يمن موسوم ب

، بیانیه قانون اساسی يمن واكيش شديد بازيگران خاارجی مخاالف را باه دنباال داشاته      حالبااين. نظرگیرند

عربستان سعودی، امارات، تركیه، امريكا، انگلستان، ايتالیاا و آلماان    ازجملهاست و شمار زيادی از كشورها 

. دبیر كاک ساازمان ملاک، رساماً خواساتار      درآوردندهای خود در يمن را به حالت تعلیق فعالیت سفارتخانه

ای خواستار خلع سالح مداخله شورای اميیت در امور داخلی يمن شد و شورای اميیت نیز با صدور قطعيامه

 انصاار اهلل ، نمايياده جيابش   «عبدالكريم الخیوانی»و بازگشت مقامات دولت موقت به قدرت شد.  ر اهللانصا

مارس نیز چيد انفجار تروريستی در مساجد حشحوش و بادر در صايعا،    20مارس ترور شد. روز  17روز 

ارتاش و  شادند.   كشاته و زخمای   انصار اهللپايتخت يمن، رخ داد كه طی آن صدها نفر از نیروها و حامیان 
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نیز در واكيش به اين انفجارها، ابتدا به سمت شهر تعز، سومین شهر بزر  يمن، حركات   انصار اهللنیروهای 

های دولتی، نظاامی و  در اختیار گرفته و توانستيد بر ساختمان آن راكرده و كيترل كامک اين شهر و فرودگاه 

پس از كيترل تعز، به سمت شهر عدن كه كانون توطئاه   انصار اهللدادگستری شهر تعز تسل  يابيد. نیروهای 

مارس توانستيد كيترل  22بود و ميصور هادی نیز در آنجا حضور داشت، حركت كرده و روز  انصار اهللعلیه 

اين شهر را نیز در اختیار گیرند. ميصور هادی بار ديگر و اين بار از عدن فرار و به خارج از يمن گريخات.  

پايان دوران انتقالی ميصور هادی و شكسات طارح    ميزلهبهبر شهر جيوبی و راهبُردی عدن  انصار اهللكيترل 

فارس بود. عربستان سعودی كاه از مخالفاان اصالی باه قادرت      شورای همكاری خلی  2011ابتكاری سال 

در  مارس نیز تعداد نیروهای نظاامی خاود   23از روز  بودو تشكیک دولت مردمی در يمن  انصار اهللرسیدن 

 باهدفمارس  21جمهور مشروع يمن اعالم و از روز مرزهای با يمن را افزايش داد، ميصور هادی را رئیس

 انصاار اهلل را علیه يمان و  « طوفان قاطع»بازگرداندن مشروعیت به يمن عيوان شد، عملیات موسوم به  آنچه

 ( 11-21: 1319)محمدی، .آغاز كرد

 .بازيگران داخلی و خارجی تقسیم كرد دودستهتوان به ن يمن را میبازيگران بحرا :بازيگران بحران يمن

 الف( بازيگران داخلی

و  عباادالملک الحااوثی، قدرتمياادترين رهبااری ه باا انصااار اهللجياابش  :انصببار اهجنببب   -1

تارين مطالباه آن،   شود كه اصالی نظامی يمن كيونی محسوب می -ترين گروه سیاسیيافتهسازمان

يمان از   جديد، برگزاری انتخابات رقابتی، تشكیک دولت دموكراتیک و گذرتدوين قانون اساسی 

كياد كاه   ، عيوان مای ژئوپلیتیک، محقق «تونی كارتالوچی» (.20: 1،2012هلبارادوران انتقالی است)

جزياره  در حقیقت تيها نیروی موجود در يمان هساتيد كاه باا القاعاده در شابه       انصار اهللجيبش 

، بازگردانادن  هاا یحاوث  یهاخواسته نيترمهم( 21: 2012، 2كارتالوچی. )كييدعربستان مبارزه می

معتقدند مردم يمن تحمک اين افزايش قیمت را ندارند. دومین  هاآنبه قیمت ثابت است.  هامتیق

و چاون دولات    دانيدیدولت را ماالمال از فساد م هایاستعفای دولت است. حوث هاآن یخواسته

و دلساوز   كارآماد دولات باياد كياار رود و دولتای     ست، بر اين نظرند كه درگیر مفاسد مختلف ا

ملی )كه حادود ياک    وگوهایگفتمسائک فدرالیسم، يكی از نتاي   یهاجايگزين شود. در حوزه

 ایگوناه باه كاه يمان    ترتیباينبهفدرالی است.  یميطقه 1سال پیش اتفاو افتاد(، تقسیم يمن به 

ر چارچوب مياطق سيی قرار گرفت و مياطق بيدری شمال و بخشی تقسیم شد كه مياطق زيدی د

                                                           
1 - Ahelbarra 

2 - Cartalucci 
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زياادی   یهاا تیاز مياطق شیعیان زيدی به مياطق سيی ملحق شد. مسائلی از ايان قبیاک، حساسا   

)روياوران،  . رناد يپذیاما تقسیمات دولتی اخیر را نما فدرالیسم را قبول دارند  هایايجاد كرد. حوث

1319 :2) 

ميصور هادی كه در زماره اهاک سايت يمان اسات و در ساال        هواداران وی:منصور هادی و  -2

شاود. ميصاور   جمهور شد، از بازيگران اصلی بحران كيونی اين كشاور محساوب مای   رئیس 2012

هادی با فرار به شهر عدن ضمن اييكه تالش كرد دولتی موازی در اين شهر جيوبی تشكیک دهد، از 

فاارس خواسات تاا در يمان مداخلاه نظاامی كيياد.         عربستان سعودی و شاورای همكااری خلای   

موقعیت ميصاور هاادی و هاواداران وی در ايان شاهر       انصار اهللكه با تصرف عدن توس  درحالی

 انصاار اهلل بود، با حمله عربستان بار ديگر هواداران ميصور هادی با نیروهاای   شدهتضعیف شدتبه

دهياد، باا ائاتالف نظاامی     نی يمن را تشكیک میهای كيودرگیر شده و ضمن اييكه بخشی از نااميی

كييد. اما نكته مهم اين است كه ميصور هادی میان اكثريت جمعیت علیه اين كشور نیز همكاری می

عربستان سعودی و حتی شورای اميیت سازمان ملک  آنچهو برخالف (  3)همان:اعتبار است يمن بی

 كييد در يمن مشروعیت ندارد. عيوان می

سومین گروه از بازيگران داخلی تحاوالت كياونی يمان را     عبداه صالح و هواداران وی: علی -3

ساال   33پس از  2012دهيد. عبداهلل صالح كه در سال علی عبداهلل صالح و هواداران وی تشكیک می

فارس از قدرت كياار  با طرح شورای همكاری خلی اعتراضات گسترده و طوالنی مردمی و  براثرو 

دای بازگشت به قدرت و يا سهیم شدن در قدرت را در سر دارد. اگرچه صالح از قادرت  رفت، سو

بار عهاده دارد، در دوره    آن راكيار رفت اما حزب كيگره ملای كاه صاالح رياسات      2011در سال 

ميصور هادی نیز سهم زيادی در قدرت داشاته اسات و همچياان شامار زياادی از گاارد رياسات        

 (.21: 2011تیم لیستر، ) .ه وی وفادار هستيدجمهوری به صالح و خانواد

القاعده يكی از بازيگران اصلی بحران كيونی يمن است كه در كيار ائاتالف نظاامی باه     القاعده: -4

« دارايی آمريكا» عيوانبهريسرچ از القاعده  بالگکدر حال جيگ است.  انصار اهللرهبری عربستان با 

های اخیار  اگرچه شمار نیروهای القاعده در يمن طی سال (.21: 2012، یكارتونبرد)در يمن نام می

 2011است اما واقعیت اين است كه يمن سرزمیيی است كه القاعده حتی پیش از سال  يافتهافزايش

از  1110در دهاه   الدنبنگاردهای اغلب بادی كهطوریبهای در آن داشته است؛ نیز حضور گسترده

و نیروهای القاعده بخش  انصار اهللجيگ میان (. 23: 2011، رافشاننو گروهشدند)يمن استخدام می
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عقاب رانادن القاعاده از شاهرهای      انصاار اهلل دهاد و  مهمی از تحوالت كيونی يمن را تشكیک مای 

 جيوبی يمن را بر مقابله با عربستان ارجحیت داده است.  

می در تحوالت يمان دارد  يكی از مراكز قدرت نقش بسیار مه عيوانبهارتش يمن  :ارت  يمن -1

در عرصه ميازعات نظامی و اعماال قادرت مجهاز باه اناواع تسالیحات و ادوات        كهاينمضاف بر 

و اعتراضات مردمی ارتش جاناب ماردم    2011پس از تحوالت يمن از سال  هستنظامی متعددی 

رياسات   پاساگان ساابق يمان و رئایس ساابق      جمهاور رئایس را گرفت همچيین احمد صالح پسر 

هاا و جيابش انقالبای و مردمای     حاوثی  پیمانهمهوری هم مانيد قاطبه نیروهای ارتش طرفدار جم

شورای اميیات ساازمان ملاک در لیسات ممياوع       2211طبق قطعيامه  كهطوریبه باشيدیم انصار اهلل

 (.1: 2012)خطیب،السفران قرار گرفت و اموالشان در ساير كشورها مسدود شد

كيگره ملای   ،االصالح، سوسیالیستقبايلی يمن احزاب ب احزا نيترمهم  :احزاب قبايلی يمنی -7

باشايد  برخی اهداف مشابه، دارای اختالفات زيادی نیاز مای   باوجودباشد كه می انصار اهللو جيبش 

رود، هاای عربساتان پایش مای    االصالح از بیانیه قانون اساسی حمايت نكرده و مطابق نسخهحزب 

قالل يمن جيوبی را در سر دارد و حزب كيگره ملی نیاز باا انحاالل    حزب سوسیالیست سودای است

اقدامی دشوار در يمن ، ايجاد اجماع سیاسی روازاين. پارلمان و تشكیک پارلمان جديد مخالف است

خیز مارب را در اختیار گرفته و صيعا را از مياابع  رسد. حزب االصالح كيترل استان نفتبه نظر می

دهاد، محاروم كارده اسات. حازب      مدهای حكاومتی يمان را تشاكیک مای    درصد درآ 80نفتی كه 

هاا، اعاالم   جياوب باه بهاناه تصارف صايعا توسا  حاوثی       برخی قباياک  ها و سوسیالیست و گروه

خودمختاری كرده و حتی در سومین استان بزر  يمن به لحاظ وسعت يعيای اساتان شابوه تاالش     

یار گیرناد. حضاور گساترده نیروهاای القاعاده در      كييد تا كيترل مراكز اداری و نظامی را در اختمی

تاا  ده اسات  شا ارتاش نیاز هماراه باود، سابب       نظاام پیااده استان شبوه كه با تصرف پادگان گردان 

باعث در مياطق جيوبی يمن  خصوصبهحضور القاعده و  طلبی در يمن جيوبی تقويت شودجدايی

 (.9: 2012مسون،)تاگری در يمن شده استو افراط تروريسمافزايش فعالیت 

 :ب( بازيگران خارجی

در يمان اسات كاه     انصار اهللعربستان سعودی مخالف اصلی قدرت گرفتن  عربستان سعودی: -9

رهبری ائتالف نظامی علیه اين كشور را بر عهده دارد. عربساتان ساعودی در جياگ علیاه يمان از      

هاای سالفی يمان و    حازب اخاوانی االصاالح و گاروه     ،قبیلاه( تارين  بزر )حمايت قبیله االحمر 
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( نكته مهم اين است كه عربستان ساعودی  3 :2012 ،1وحریگیرد. )هواداران ميصور هادی بهره می

در اجالس ليدن از سوی كشورهای غربی موظف شد تا در بحران يمن )جيگ میان  2001در سال 

هاا در  حوثی ازآنكهپسنیز  2001در سال ها و حكومت عبداهلل صالح( مداخله كيد. عربستان حوثی

ها وارد جيگ شد كه طای آن  بودند، علیه حوثی يافتهدستهايی جيگ با حكومت صالح به پیروزی

كیلومتری مارز عربساتان نیاز نفاوذ      22افسر عربستانی كشته شدند و نیروهای حوثی تا عمق  130

 2019يمن وارد جيگ شاد كاه در ساال    های كردند. عربستان اكيون در حالی بار ديگر علیه حوثی

 (.20: 2012هلبارا، يک سازمان تروريستی معرفی كرد) عيوانبهها را حوثی

ترديدی نیست كه حمله عربستان به يمان باا موافقات     المللی به رهبری آمريكا:بازيگران بین -2

آمريكاايی آشاكارا   آمريكا انجام شد. عادل الجبیر، سفیر عربستان در واشيگتن، و برخی از مقاماات  

اعالم كردند كه آمريكا از اين حمله اطاالع داشاته و از آن حمايات اطالعااتی و لجساتیكی انجاام       

دهد. بدون ترديد آمريكا نقش اصلی را در تصويب قطعيامه شورای اميیت درباره بحران يمن كه می

رأی  19اماه كاه باا    ها شد، ايفا كرد. اين قطعيطی آن خواستار توقف ارسال سالح به جيبش حوثی

مشاروعیت دادن شاورای اميیات باه      ميزلهبهمثبت و تيها يک رأی ممتيع روسیه به تصويب رسید، 

به  يکدولت متما يکعبده ميصور كه  یتالش دارند دولت آقا هاآنحمله عربستان علیه يمن است. 

را مانياد جرياان    انصاار اهلل ها جرياان  يیآمريكا .بار دوم بازگردانيد یآن بود را برا متحدانغرب و 

و در تالش هستيد كه اجاازه باه    دانيدمی نیستیرژيم صهیو -يیآمريكااهلل كه يک جريان ضدحزب

شاايد   .هياد ند هاا آنقدرت در يمن را به  كييدهتعییندر يمن و يا داشتن سهم  هاآنقدرت رسیدن 

ها در مورد يمان وجاود داشاته    يیآمريكاها و درصد ديدگاه متفاوتی بین اروپايی 30الی  20حدود 

 چيدجانباه باازيگری  (. 9-2: 1319)بصایری،  نیست.  كييدهتعیینتفاوت اساسی و  چيانآنباشد اما 

امتیاز گیری كيد و  تربزر  یهار يمن اين است كه در بحرانمتمايک با خود د یهاانيروسیه با جر

ديگر نیز حداقک مياافع كاه    از طرفرا تحت كيترل و فشار قرار دهد و  آمريكا متحدان طرفازيک

ای كاه  نگاه متمايک به روسیه دارند، ولی در انادازه  باًيتقر هایيیحفظ كيد. چ ،ها دارددر اين حوضه

 (1-2)همان: نشود.  آمريكااين نگاه ميجر به مقابله و تيش نظامی با غرب و 

قدرت در يمن و حمالت نظامی  خألالقاعده با استفاده از  سعودی: -نیروهای سلفیداع  و  -3

عربستان فعالیت خود را در اين كشور افزايش داده و عربستان نیز ممانعت جدی از ورود اين گروه 

                                                           
1 - Wehrey 
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حضور گسترده نیروهای القاعده در استان شبوه كه حتی با تصرف پادگاان گاردان   . كيدینمبه يمن 

طلبی در يمن جيوبی تقويت شاود.  حضاور   شود تا جدايیارتش نیز همراه بود، سبب می منظاپیاده

 انصاار اهلل با تارور برخای از ساران جيابش      شده وجيگ داخلی  گسترش القاعده در يمن احتمال 

-سالفی برخی قباياک   بیندراينو جيگ داخلی در اين كشور را فراهم كرده است  ثباتیبیموجبات 

 (1: 1319)رويوران، .كييدیكمک م انصار اهللدر جيگ با به القاعده يمن نیز سعوی 

بادون شاک بارای    ،  2+1ای ايران با كشورهای : با توجه به توافق هستهمقاومت و ايرانمحور  -4

اناد  پرداخته غربی آسیای جيوب های زيادی كه از حضور در ميطقهامريكا و غرب با توجه به هزييه

نیز اين نكته محرز است كه برای رسیدن به يک نظم و اميیت پايدار در ميطقه نبايد از نقاش اياران   

گوهاايی كاه   وتوان در گفات رويكرد جديد امريكا در ميطقه را میاز سوی ديگر  گذشت سادگیبه

 تاايمز نیوياورک ناماه  در روز 9/9/2012در  آمريكاايی مشهور  نگارروزنامهاوباما با توماس فريدمن، 

داناد كاه اياران بتواناد ميباع      بعیاد مای  » وی در اين خصوص گفات مشاهده كرد.  خوبیبهداشت، 

تارين  كارد كاه بازر     تأكیداوباما  «تهديدی برای عربستان سعودی و كشورهای عربی ديگر باشد.

باود بلكاه خشام     اند از جانب ايران نخواهدبا آن مواجه در ميطقهان واشيگتن پیمانهمتهديدی كه 

ای از تغییار اساتراتژی امريكاا در    تواند نشاانه ها است. اين رويكرد میداخلی موجود در آن كشور

عياوان  باه در كيار حمايت از صالح و ماردم مظلاوم ميطقاه     زدايی و اعتمادسازی ميطقه باشد. تيش

ايران با عقالنیت جمهوری اسالمی . شودای ايران محسوب میناپذير سیاست ميطقهواقعیت اجتياب

در ايجاد جياگ عارب و   سازی اهداف عربستان ضمن خيثیيمن راهبردی در مواجهه با اين بحران 

ارساال ناماه باه     ای به سازمان ملاک و ماده چهارارائه طرح با بازيگری و ديپلماسی خود را عجمی، 

با سافرای كشاورهای   ه مذاكر ازجملهالمللی ای و بینهای گسترده ميطقهكشورهای اروپايی، رايزنی

 (. 3: 1319ی، رمضانميطقه و جهان تقويت كرد)

، استاد دانشگاه جورج تاون آمريكا، تركیبی از ترس، عصبانیت و «شیرين هانتر»: ان به يمنتمله عربسح

تارس و  كيد. اين حملاه كاه نشاانه    طلبی را در زمره علک حمله عربستان سعودی به يمن عيوان میجاه

شدن سیاست پيهان عربستان به سیاست آشكار نوعی تبديکبهو  از تحوالت ميطقه است عربستانجيون 

شود. هانتر عياوان  محسوب میبرای رهبری غیر مشاركتی آنان مداخله در امور داخلی كشورهای عربی 

ها نباشاد، بادگمان هساتيد    ها نسبت به ظهور هر دولتی در يمن كه تحت كيترل آنسعودی»كيد كه می

ها همواره نسبت به اياران  يژه اگر قرار باشد شیعیان نیز در آن نقشی ايفا كييد. عالوه بر اين، سعودیوبه
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اند و اين مطلب حتی قباک از پیاروزی انقاالب اساالمی هام صادو       و نقش آن در ميطقه بدگمان بوده

راديكاال،   كرد. اما، در آن زمان به دلیک تهدياد ناشای از اتحااد جمااهیر شاوروی ساابق و اعاراب       می

زماان از نفاوذ ايان    طاور هام  كردند تا بهآنكه سعی میای جز تحمک ايران نداشتيد حالها چارهسعودی

 -فارس و حتی كشورهايی چون پاكساتان و افغانساتان بكاهياد.. )پايگااه خباری     كشور در ميطقه خلی 

المللای بارای   سازی باین ازآن كه نتوانست به ائتالف. عربستان پس(1319فروردين  12تحلیلی بصیرت، 

رژيام  اعاراب و   1183يه هيری كسیيجر در جريان جيگ سال از نظرحمله به يمن دست يابد با اقتباس 

 ائتالف ناهمگون هشات حمايت ، به تشكیک نیروی چيدملیتی روی آورد و سعی در كسب صهیونیستی

اكستان و تركیه بارخالف  عربی بحرين، قطر، كويت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر كرد. پ كشور

قدام عربستان عيوان همسايه يمن استيكاف نمود. احمايت اقدام عملی انجام ندادند. عمان نیز به یوعده

جمهوری مستعفی، ميصور هادی از كشاورهای عربای صاورت گرفتاه اسات.      در پی درخواست رئیس

ب نیز پس از حملاه عربساتان   فارس نبوده و اتحاديه عريمن عضو شورای همكاری خلی كه درصورتی

در اين خصوص تشكیک جلسه داد. اين موضوع بیانگر آن است كه اقدام عربستان نه در چارچوب سپر 

عاماک   3توان طوركلی میبه(. 2: 1319)رمضانی، جزيره و نه در قالب اتحاديه عرب قابک توجیه است. 

: اهمیت جغرافیايی يمن -الف: اناد عبارتعيوان علک اصلی حمله عربستان به يمن معرفی كرد كه را به

توان از دو بعد اهمیت آن برای عربستان و اهمیت آن بارای ديگار   اهمیت جغرافیای سیاسی يمن را می

عربستان نگرانی اميیتی و اقتصاادی   :اهمیت جغرافیای يمن برای عربستان سعودیبازيگران بیان كرد. 

جزياره  كيد كه يمن برای ثبات عربستان سعودی و شبهن میعيوا« آنتونی كوردزمن»از بحران يمن دارد. 

مارز اسات. عربساتان    عرب از اهمیت زيادی برخوردار است. يمن در شمال و غرب باا عربساتان هام   

( بااه لحاااظ اقتصااادی نیااز  2 :2012، 1كورساامن« )كیلومترمربااع ماارز مشااترک بااا يماان دارد. 1927

( نكتاه  3 :2،2011تیملیستراند. )شهر بيدری عدن قرارگرفتهدر شمال يانبو  های بيدر عربستانیپااليشگاه

الميادب انجاام   مهم ديگر اين است كه عربستان بخش زيادی از صادرات نفات خاود را از تيگاه بااب    

دهد و نگران اين است كه تغییر قدرت در يمن سبب بروز مشكک در صادرات نفت اين كشور شود. می

ای و تحلیلگران علت حمله عربستان به يمن را در ساطح ميطقاه   برخی از: ایتوازن قدرت منطقه -ب

های سوريه، عاراو  كييد كه عربستان در بحرانبه رقابت میان ايران و عربستان مرتب  دانسته و عيوان می

خورده است و اكيون دست برتر انصار اهلل در يمن را نیز شكست و لبيان تاكيون در مقابک ايران شكست

                                                           
1 - Cordesman 

2 - Tim Lister 



 

 

  7131 تابستان، 18، شماره دهمهفسال  -فصليامه مطالعات دفاعی استراتژيک   111

لیياا  »داند كه حتی از شكست در سه حوزه ديگر نیز بدتر است. تحلیلگرانی نظیر د میديگری برای خو

بر اين باور هستيد كه يمن يک كاارت سیاسای در دساتان عربساتان اسات تاا بتواناد دربااره         « خطیب

بحران قدرت در درون خاندان  -. ج(9-1: 1،0122خطیبموضوعاتی نظیر سوريه با ايران معامله كياد) 

خصوص جياگ قادرت میاان شااهزادگان را     برخی از تحلیلگران عوامک داخلی عربستان به: آل سعود

سلمان و رقابت برای قدرت در طلبی ملک سلمان و محمدبندانيد. جاهعامک حمله عربستان به يمن می

آمیز عربستان برای حملاه باه يمان اسات. ملاک      میان خاندان آل سعود نیز يكی از داليک تصمیم جيون

عيوان يک جيگاور معرفای  سلمان بتواند در جيگ علیه يمن پیروز و بهمعتقد است اگر محمدبنسلمان 

تواند وجهه خود در میان آل سعود و میان مردم عربستان را نیز تقويت كياد و انتقاال سیاسای    شود، می

 (3 :2،2012جیسونآرامی در عربستان انجام شود. )

 ياورش توقاف   يمان،  حاک مسائله   یبارا  یاسیس یمصالحهشرط ورود به هرگونه  آينده بحران يمن: 

خاود   یات تواناد از امي ینما  یگروه یچهجوم ادامه داشته باشد ه ينكه ا یاست. تا زمان یائتالف سعود

 یشرط توقاف تهااجم نظاام   بدون پیش یبا هر طرح یاسیس یهاگروه یکدل ینداشته باشد. به هم يقین

هاا  گاروه  يان و ا شاود یم یبانیاز مردم پشت یاز جانب بخش یاسیهر گروه س يمندر  .كييدیمخالفت م

 یار درگ یهاا گاروه  یوگاو از ساو  هر نوع گفت ين،هستيد. بيابرا يميیاز جامعه  یبخش ييدههركدام نما

در وهلاه   یاز ن آنكااهش   یبارا پاس  . یردقرار گ یبخش باشد كه مورد اقبال عمومنتیجه تواندیم یزمان

گارد   یاسای س یهاا گاروه  یقطع شود و در مرحله بعد، همه یی خارجهاگریمداخله ينا يدنخست با

خاروج   ترتیب،اينبه (.8: 3،2012)گزالی شيدياند یعبور از بحران ب یبرا یاساس یو به راهكار يديآهم

باا كساب    ياد با یاسای س یهاگروه یاست و همه ريپذامكان يميی -يميیراهكار  يکاز بحران با  يمن

طارح   ی. ارائاه یرناد بگ یمكشورشان تصم یاسیس یيدهيدر مورد آ يتكم اكثرو دست یعموم یبانیپشت

 یهاا ورشيا دادن باه   ياان و پا يمن یكيون یتعبور از وضع یبرا يرانا یاسالم یجمهور یاچهار ماده

كاار   یدر صادر دساتورها   ياد درک اسات و توجاه باه آن با   قاباک  یچارچوب یندر چي یائتالف سعود

 یكشاور  يمان . یارد وياژه ساازمان ملاک متحاد قارار گ     المللی و باه بین یهاميطقه و سازمان یكشورها

 ینهيد است، به هما  یانوسو اق يقافارس، شمال آفردر خلی  يايیدر يعو وقا یانرژ یتتأثیرگذار در امي

اما به  شوندیممتضرر  شتریميظر ب يناز ا يراز یستيدن يمندر  یثباتی و نااميخواهان بی هايیكايآمر یکدل

بااال   یاربس يمن يهتجز احتمالداشته باشد.  دوجو يراندولت كامک هوادار ا يکكه  دهيدیتن نم یزن ينا

                                                           
1 - Khatib 

2 -Jansen 

3 -Gazali 
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در طاول   ياه ساابقه تجز  يمان در  كاه يیمباحث در آن مطرح باود. اماا ازآنجاا    يناست مانيد عراو كه ا

آن مسااعدتر اسات و احتماال دارد اگار      یبرا يهتجز ي شرا نيسرد وجود داشته است بيابرا یهاجيگ

وارد  یو طاوالن  يشای جيگ فرسا يکن به يمحک نشود و  زیآمو مسالمت يپلماتیکد يقها از طربحران

: 1319)بصایری،  وفصاک شود حاک  یداخل یهاو جيگ یریمسئله درگ يمن یمشود، ممكن است با تقس

1.) 

نخست اييكه شده است شروعبه دو دلیک مهم حمالت نظامی عربستان  :سناريو برای آينده بحران يمن

نوعی نگاه تكفیری در بدنه حااكمیتی  و به ای به قدرت در جهان عرب داردو فرقهعربستان نگاه هويتی 

عربستان كه داعیه رهبری اهک سيت را دارد، كيترل قادرت در كشاورهای عربای     .آن رسوخ كرده است

باه هماین دلیاک اسات كاه در عاراو از هماه         داند.شیعی را همسو با ميافع خود نمی یهاتوس  گروه

های فشار علیه دولت سابق عراو به رهبری نوری مالكی استفاده كرد و بارها مقامات عراقی دولت اهرم

ای آل سعود به قدرت در بحران عربستان را به حمايت از تروريسم در عراو متهم كردند. اين نگاه فرقه

اداماه  رسماً به بحرين لشكركشی كرد و در  2011مارس  19 بحرين نیز وجود دارد و حتی عربستان در

كيد. اكيون آل سعود به تحوالت يمان نیاز   های اعتراضی بحرين به آل خلیفه كمک میسركوب جيبش

پذيرد. همسايگی عربستان سعودی با يمن نیز نگاه هويتی دارد و به قدرت رسیدن شیعیان حوثی را نمی

. اما دلیاک دوم مداخلاه   كيدیتحوالت كيونی يمن نقش زيادی ايفا م در تقويت اين نگرش آل سعود به

فاارس در يمان مرباوط باه تقويات نفاوذ اياران        نظامی عربساتان در قالاب شاورای همكااری خلای      

ها كه به لحاظ هويت مذهبی به جمهوری اسالمی ايران . با تقويت قدرت حوثی(2: 1319)بصیری،است

شاود. ايان در حاالی    نفوذ ايران تقويت ممكن است  شده وان خارجاز نفوذ عربستيمن نزديک هستيد، 

كيد ها حمايت میهای هيگفت در سوريه و عراو از تروريستاست كه عربستان سعودی باصرفه هزييه

ای و يک جيگ تروريستی در اين كشورها به راه انداخته است تا مانع برهم خوردن توازن قدرت ميطقه

ريااض قادرت    ،اهمیت يمن بارای عربساتان ساعودی    بهايران شود. با توجه به نفع جمهوری اسالمی 

های مالی خود به يمن، قبايک و حازب  پذيرد و ضمن قطع كمکافزايی كيونی انصار اهلل در يمن را نمی

طلبی تحريک های سیاسی يمن جيوبی برای جدايیها و گروهرا برای جيگ با حوثیو القاعده االصالح 

درصدد القای اين مطلب به مردم و افكار عمومی يمن است كه تجزياه احتماالی   عربستان كيد، زيرا می

طلبانه يمن جيوبی نتیجه قدرت گیری و تحركات انصار اهلل در شمال يمن اين كشور و تمايالت جدايی

http://www.asriran.com/fa/news/383860/4-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86
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 :2019، 1باشاد)اياكو با توجه به شراي  حاكم بر يمن سياريوهای زير برای آييده يمن متصور مای است. 

2.) 

 و نیروهای ارتش و قدرت افزايی انصار اهلل حمالت نظامیبودن  ریتأثیب سناريوی اول:

ادامه روند كيونی يمن كه با مديريت و رهبری انصار اهلل و در قالب فعالیت شورای رياسات جمهاوری   

ارتاش در  ی انصاار اهلل و نیروهاای   هاا یشرویپمقاومت و ادامه باشد در مرحله اول به میزان زيادی به 

مياطق جيوبی يمن دارد و ادامه تسل  بر مراكز مهم سیاسی، بيدری و نفت خیار يمان دارد در مرحلاه    

و  حمايات ميابع مالی و تجهیزات نظامی موردنیااز وابساته اسات و در مرحلاه ساوم باه        نیتأمدوم به 

االصالح،  خصوص حزبسیاسی داخلی اين كشور بهمهم های گروهمردم و همچيین برخی از  همراهی

 يخیاز ميظار تاار   یزن يمنعام مردم  يژگیو .حزب سوسیالیست و رفتار حزب كيگره ملی بستگی دارد

هاا،  یحوث یرا برا يیاستثيا یتیكشور موقع ينا یرتحوالت چيدماهه اخو  است ینسبت به عربستان ميف

از  يكای به  يگره بار داست تا پس از شش دهفراهم كرده يميی  يفها و طواگروه يگرها  و داسماعیلی

 یكارو ي. آرايای كيياد  گر صفدر مقابک عربستان و كشورهای مداخلهكشور  ينتأثیرگذار در ا يگرانباز

وقماع  قلاع و  ياران كااهش نفاوذ ا  كه باهادف  عربستان با حمالت عرب  یاست كه كشورهااين  یهقض

 (3: 1313 ی،خواهيد كرد. )قربان اوغلمخالفت ن شودیمانجام  هایحوث

عربساتان  جيگ : ادامه جيگ و تجزيه يمن به دو كشور يمن جيوبی و يمن شمالیادامه سناريوی دوم: 

ميجر به تجزياه يمان    تاًينهای داخلی شده و هانزاعو افزايش تعارضات داخلی موجب افزايش در يمن 

ی اسات  شاهد تغییر قدرت بودند، تيها كشاور  2011يمن در میان كشورهای عربی كه در سال . شودیم

باود. نگااهی باه حیاات      2011تا سال  1180پايانی دهه  یهاكه شاهد وقوع چيد جيگ داخلی از سال

كاه جياگ داخلای نقاش      دهاد ینشان م 2012تا  1118سیاسی يمن پس از استقالل از بريتانیا در سال 

ت میان يمن شمالی و جيوبی جيگ درگرف 1181مهمی در ساخت قدرت در يمن داشته است. در سال 

با میانجیگری جامعه عرب پايان يافت. تيها چهار سال پس از تشكیک يمن متحد، در ساال   تيكه درنها

بار ديگر میان يمن شمالی و جياوبی جياگ درگرفات و علای ساالم البایر، دبیار كاک حازب           1119

سوسیالیست يمن، استقالل جمهوری خلق يمن در جيوب اين كشور را اعالم كارد اماا ايان جياگ باا      

گوناه  طلبان يمن جيوبی پايان يافت.  عبداهلل صالح پس از پايان اين جيگ و بدون هایچ جدايی شكست

هاا حاذف شاورای    آن نيتار رفراندومی در قانون اساسی يمن اصالحات اساسی ايجاد كرد كاه از مهام  

نفری رياست جمهوری و ايجاد مقام رياست جمهوری باود. عباداهلل صاالح بادون هایچ انتخابااتی       پي 

                                                           
1 - Eia Co 
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ترين جيگ داخلی يمن عيوان معاون خود برگزيد. اما طوالنیشد و ميصور هادی را نیز به جمهورسیرئ

هاا  ها و حكومت صالح بود كه طی اين ساال میان حوثی 2010تا  2009قرن اخیر از سال طی حدود نیم

سات  نیاز نتوان  2008شش دور جيگ خونین رخ داد كه حتی میانجیگری قطر در دور چهاارم در ساال   

كيون . اها و حكومت صالح جيگیدندحوثی 2010سبب پايان اين جيگ شود و دو دور ديگر نیز تا سال 

كيتارل اساتان   ساعی در  . نخست اييكه: حزب االصالح ممكن استبه سه دلیک تجزيه يمن نیز احتمال 

تی درصاد درآمادهای حكاوم    80از ميابع نفتی كاه  دارد و شورای رياست جمهوری را خیز مارب نفت

ها و مردم در جياوب  دهد، محروم كرده است. دوم اييكه: حزب سوسیالیست و گروهيمن را تشكیک می

، اعالم خودمختاری كرده و در سومین استان بزر  يمن يعيی اساتان شابوه   اوضاع يمنبه بهانه تصرف 

كاه حازب   يان در حاالی اسات    ا كييد تا كيترل مراكاز اداری و نظاامی را در اختیاار گیرناد.    تالش می

وگوی ملی با انصاار اهلل  سوسیالیست تا پیش از استعفای ميصور هادی و سقوط صيعا، در اجالس گفت

ی هاا گاروه جانبه خاود را از برخای   صهیونیستی حمايت يک -سوم آنكه محور عربستانهمسو بودند. 

 را نادياده  ی قدرتمياد يميای نظیار انصاار اهلل    هاا گاروه و نقش و جايگاه برخای از   دهيدیميميی ادامه 

 (2: 1319. )عمادی، رندیگیم

 ها در قدرت توافق سیاسی جديد، بازگشت ميصور هادی و مشاركت حوثی :سومسناريوی 

یز برای يمن وجود دارد كه انجام توافق سیاسی جدياد، بازگشات ميصاور هاادی باه      سومی نسياريوی 

تواناد ماثثرترين ساياريو بارای بحاران      . اين سياريو مای باشدیها در قدرت مقدرت و مشاركت حوثی

گاه به نفع مهاجماان پایش نرفتاه    هیچ آسباغربهای ويژه جيگها بهچراكه جيگكيونی يمن نیز باشد، 

جاز تخرياب   و دساتاورد مشخصای باه   نكارده   يمان در  ینماايی چيادان  قادرت  ها نیزیسعوداست و 

گیر ميازعات داخلی خود باوده و بارای   درهم  مصريین مچهو كشتار مردم يمن نداشتيد.  هارساختيز

كاه از   يميای  یعهشا نیز با مشكالت جدی روبرو است لذا احتمال پیروزی در برابر  یياس یكيترل صحرا

باه دلیاک مشاكالت    (. آمريكاا  2: 1319باشد)محمدی،بسیار دور از ميطق می شوندیزاده م يکمادر چر

ساعی  كيار گذاشته و در يمن را خله مستقیم ، مداتهديدهای نوينتغییر جيس و ماهیت ، جدی اقتصادی

تشاكیک  و  ایميطقاه حامیاان  ای باه  واگذار كردن حاک مشاكالت ميطقاه   ، مديريت از راه دوربا  كيدیم

و باا  و مجاازات چيدجانباه    هاا ميمانياد تحار   يیتار از ابزارهاا  اساتفاده جادی   و  ایميطقه یهاائتالف

خود مبادرت به حاک بحاران يمان كياد. )خساروی،       و حداكثر لجستیكی سیاسی، اطالعاتیی هاكمک

: دلیک نخست اين است كاه باا   استدر يمن مطرح سوم  دو دلیک برای احتمال وقوع سياريو(. 1: 1319

توانياد  ها، هیچ دولتی اعم از دولت يمن يا بازيگران خاارجی نمای  توجه به قدرت بسی  عمومی حوثی
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بياا   دلیک دوم اين است كيد.و يا محو ها در ساخت سیاسی يمن را انكار ینقش و جايگاه برجسته حوث

يميای باا   -بر اعالم رسمی مقامات ارشد انصار اهلل و قبايک حوثی آنان قائک به تشاكیک حكومات يميای   

های يمن با توجه به سااخت  حوثی( لذا 3: 1319و احزاب يميی هستيد)محمدی،  هاشركت همه گروه

نیساتيد كاه   ايان  رصادد  خواه و تكفیری نباوده و د دارای رويكرد تمامیتين كشور سیاسی و جمعیتی ا

ی يمياای هاااگااروهو باار توزيااع قاادرت و نقااش بااه   طااور كامااک در اختیااار بگیرنااد قاادرت را بااه

رفتارهای سیاسی و اظهارات عبدالملک الحوثی كه نوعی الگو گیری از سید حسن نصاراهلل،  تأكیددارند.

ها خواستار تشكیک دولات وحادت ملای باا     كه حوثی دهدی، نیز است نشان ماهللكک جيبش حزب ریدب

شاورای اميیات و فشاارهای     یهاا سیاسی در يمن هستيد. با توجه به قطعياماه  یهامشاركت همه گروه

ای احتمال بازگشت ميصور هادی به صيدلی رياست جمهاوری يمان نیاز وجاود     ای و فرا ميطقهميطقه

تواند سازمان ملک متحد يا يک كشاور باشاد نیاز در تحقاق ايان      دارد. میانجیگری بازيگر سومی كه می

ک بحاران يمان باشاد، كارسااز     رسد در شراي  كيونی مثثرترين سياريو بارای حا  سياريو كه به نظر می

بر  مثثرتوان مدل مفهومی عوامک یم الذكرفوو(. بر اساس مبانی نظری 2: 1319 ،خسروی)خواهد بود. 

 را در شكک زير بازنمايی كرد: هاآنمحی  راهبردی بحران يمن و كيش 

 
 مدل مفهومی پژوهش :1شكک 
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قبايک يميی 

حزب كتگره ملی 

 یالیستسوسحزب 

حزب االصالح 

مردم يمن 
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 ی شناسروش 
شاده  پیمايشی انجاام -توصیفی نوع روشكاربردی و اكتشافی و ازنظر  هدفاين پژوهش ازنظر 

بار بحاران يمان،     ماثثر ای و اسيادی، عوامک كتابخانه است. بر اساس فرآييد پژوهش ابتدا بامطالعه

 بر آييده يمن و ساير مفاهیم و موضوعات مرتب  با پژوهش تبیاین شاد و ساپس باه     مثثرنیروهای 

ديادگاه خبرگاان    كيشگران اصلی در اين عرصه اعتباربخشی شاد. درروش پیماايش   پیمايش روش

ساال ساابقه مفیاد در موضاوعات سیاسای و       12حاداقک   -انتخابی پژوهش كه دارای ويژگی الف

دارای روحیااه رصااد و پااايش  -دارای تحصاایالت كارشياساای ارشااد بااه باااال، ج  -راهبااردی ب

 طرياق  های مرتب  با موضوع پژوهش؛ ازیکتحلای تألیفات و يا دار -رويدادهای سیاسی و اميیتی د

ايان عواماک   های تحلیک آماری همبستگی، واريانس و روايای  سیاهه و آزمون و مصاحبه پرسشيامه،

سپس با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی مبادرت به ترسیم نقشه نگاشات فاازی   شياسايی شد. 

كيش اين عوامک بر بحران یرهای محتمک پیامدهای ناشی از برهمای مسنويسی رايانهشده و با برنامه

هاای جامعاه   يژگای وبیيی قرار گرفت. بر اسااس  طور ميطقی و شكلی مورد واكاوی و پیشيمن به

نفر در فراييد پژوهش مشاركت كردناد. در ايان پاژوهش     23نفر خبره شياسايی شد كه  22آماری 

وتحلیاک قرارگرفتاه و   و آمار استيباطی موردبررسی و تجزياه  آمده از آمار توصیفیدستهای بهداده

مبتيی بر آمار استيباطی به بررسی نتاي  پرداخته است. بدين ميظاور از روش دلفای بارای سايجش     

 يای روا بيضار بار ايان اسااس    شاده اسات.   بر بحران يمن اساتفاده  مثثرروايی و جذابیت عوامک 

نیاز از طرياق    هاا پرسشايامه ايايی باشيد. همچيین پیم 8/0بیش از میزان قیتحق یهاسيجه یمحتوا

خواسته  پاسخگويان به دست آمد. در ادامه از 11/0و واريانس 87/0محاسبه ضريب آلفای كرونباخ 

 2در مقیااس  راهاا  آن اهمیات  میازان  و نموده انتخاب دانيد،می ترمهم را كه معیارها از تعدادی شد

 كاه پاساخگو   گرفتاه  صاورت  دلیاک  ايان  باه  هاا انتخاب تعداد كردن سازند. محدود مشخص تايی

عامک شاامک برتار اولويات     20عامک،  28كيد كه در اين مرحله از بین  انتخاب را اساسی معیارهای

 مثثرشدند. برای ترسیم نقشه نگاشت فازی نیز از روش دلفی برای تعیین نوع ارتباط بین كيشگران 

 میاان  علّای  رابطاه  دا خبرگاان باه ساثال اعتقااد وجاود     ابتبرداری شد. در ادامه بر بحران يمن بهره

یر رابطه متغیر علای  تأثدو پاسخ دادند و سپس به سثال چگونگی صورت دوبهگانه به 20متغیرهای 

در جهت افزايش يا كاهش نقش متغیر معلول پاسخ دادند. پس از طی اين فراييد و بررسی و پايش 

ناويس مباادرت   لید شد. در انتها محقق با كمک تیم برنامهنتاي ، نقشه شياخت فازی بحران يمن تو
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ساازی و تحلیاک نتااي  مبتيای بار روش علمای       افزار برای محاسبه، شابیه به كد نويسی و تولید نرم

كايش  یر عواماک بار يكاديگر نتیجاه بارهم     تاأث سازی داييامیک نقشه شياخت فازی نموده و با شبیه

 ده است.كيشگران را موردبررسی و تحلیک قرار دا

 های تحقيق ها و یافتهداده ليوتحلهیتجز
بر بحران يمن  مثثردر اين پژوهش مبتيی بر روش تحقیق و مطالعه ادبیات نظری از بین عوامک 

عامک شياسايی شد و سپس مبتيی بر روش دلفی برای ارزيابی و سيجش اعتبار و جذابیت  28ابتدا 

 میزان و را انتخاب نموده مثثرين عوامک ترمهمشده از جامعه خبره پژوهش خواسته مثثرعوامک 

عامک  20عامک بديک،  28سازند. در اين مرحله از بین  مشخص تايی 2در مقیاس راها آن اهمیت

 اصلی كه دارای اولويت برتری بودند انتخاب شدند. 

كد 

 مفهوم

 شرح مفهوم كد شرح مفهوم

C1  ثبات و يكپارچگی يمنc1 C11  و كشورهای طرفدار صلح و ضد  هاگروهتوان

ی مقاومت و جهادی شیعیهاگروه c2 C12 ثبات و قدرت جيبش انصارهلل c11 C2 جيگ  c12 

C3 ثبات و قدرت حزب كيگره ملی c3 C13  متحدسوگیری سازمان ملک  c13 

C4 تثبات و قدرت حزب سوسیالیس  

c4 

C14 ای ايرانرسانه توان فكری و  c14 

C5 ثبات و قدرت حزب االصالح c5 C15  ی مستقکهارسانهافكار عمومی و  c15 

C6 تهاجم القاعده و داعش c6 C16  ی يميیهاگروهآشتی ملی و توافق  c16 

C7 تهاجم نظامی عربستان c7 C17 افزايش تلفات انسانی و زيستی c17 

C8 امی توان اطالعاتی، لجستیكی و نظ

 c8 آمريكا و اسرايیک

C18 ین ميابعتأم  c18 

C9 و متحدان  تهاجم نظامی غرب c9 C19  اهگروهبرخی از  آفرييینقشحذف و محرومیت 

 مرزیبرونتهاجم چريكی به ميافع درون و  c10 C20 قدرت پرستیژ عربستان c19 C10 قبايک يميی

  c20 عربستان

 
 کن  بحران يمن  محیطبر  مؤثرترسیم نقشه شناخت فازی عوامل 

 رابطه بین عوامک. هر -بر بحران يمن ب مثثرعوامک  -باشد الفیمشامک دو جزء اصلی  شياختی نقشه

آن  بودن صحیح به اعتقاد بیانگر آن مفهوم بوده و میزان كه باشدیم فازی زبانی وزن يک دربرگیرنده رابطه

 شدهسازیشبیه مدل. باشدیمآن با ساير عوامک  آن عامک)مفهوم( و رابطه خصوص در نیز از طريق خبرگان

تحلیک ادبیات، شراي  و عوامک  و مطالعه از پس كه باشدیم ارتباط يا رابطه 83عامک)مفهوم( و  20 شامک

برای تعیین . است شدهسازیشبیهشياسايی و  نقطه نظرات خبرگان با اعمال بر آييده  بحران يمن و مثثر

 قوی، در گانه بین عوامک، از وزن دهی سه مقیاسی مبتيی بر میزان باور 83رواب  فازی  یهاوزنمقدار 

 فازی یهاوزنيكديگر بر اساس ميطق فازی استفاده شد.  عوامک بر تأثیرات بودن ضعیف و يا متوس 
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سثاالت  فازی، شياختی نقشه سازیمدلاز خبرگان برای . تحديد شد (1 و 0) میان طیف يک در مربوطه

 پرسیده شد: زير نهگاسه

یر رابطه علی تأثآيا  -جواب بلی/خیر، ب ؟اعتقادداريد (iX) و( iY)عوامک  میان علّی رابطه وجود آيا به -الف

چه میزان  به -( و ج-باشد؟ افزايشی)+(/ كاهشی)یمیر  عامک ديگر تأثدر جهت افزايش يا كاهش نقش يا 

 نگاشت خبرگان و ايجاد امتیازدهی(. بيابراين 1تا  0) كيید؟یمارزيابی  (iX) و( iY)عوامک  میان علّی رابطه

و استيباط  نقشه شياختی، موجبات الزم برای استيتاج پردازشقابک و ميطقی دهيدگانپاسخ نظرات میان

و شياسايی روندها فراهم كرد. بر اساس شراي  حاكم بر بحران يمن و نتاي   گیرندگانتصمیمنظرات 

ی كيشگر بر بحران يمن در هامثلفهالعات و نظرات خبرگان پژوهش، نقشه شياخت فازی از مط آمدهدستبه

 مثثرعامک مهم و  20 كيشبرهمقالب شكک زير شياسايی، طراحی و ترسیم شد. اين نقشه شياخت فازی از 

و  هامثلفهیر هر يک از تأثاست. در نقشه شياخت فازی  شدهتشكیکی آييده بحران يمن كيشگر در عرصه

( -كه دارای وزن مثبت )+( و ميفی) دارجهتيدادها با عالمت يا پیكان روو  هامثلفهرويدادها بر ديگر 

علت و  معلولی برقرار نباشد عالمت پیكان  ایرابطهبین دو گره  كهدرصورتیاست.  شدهدادهباشد نشان یم

به در اين پژوهش . جود نداشتدارای عالمت صفر است كه در آن حالت ديگر لزومی به ترسیم پیكان و

، برای تبیین نوع ارتباط بین عوامک كيشگر و رابطه علت و هاآنگسترگی تعداد عوامک و رابطه بین  دلیک

است. بدين  شدهاستفادهیر تأثافزاييده، يا كاهيده و يا بدون  تأثیرگذاریاز روش تبیین  هاآنمعلولی بین 

 صورتبهگانه  20عوامک  میان علّی رابطه اعتقاد وجود سثالا به اين پژوهش ابتد موردنظرميظور خبرگان 

یر رابطه عوامک علی در جهت افزايش يا كاهش نقش تأثچگونگی  سثالپاسخ دادند و سپس به  دودوبه

عوامک معلولی پاسخ دادند. پس از طی اين فراييد و بررسی و پايش نتاي ،  نقشه شياخت فازی بحران يمن 

 ش روی آن تولید شد. و سياريوهای پی
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یر عوامک در نقشه تأثبرای شياخت  بر بحران يمن: مؤثرسازی محیط کنشگران تحلیل شبیه

قرار زير را به Wكيش كيشگران برهمشياخت فازی بر مفهوم مديريت بحران يمن، ابتدا ماتريس 

فعال مبین سطح iAديگر عبارتبه باشدیمهر عامک  iAارزش  دهیم اين ماتريس معرف یمتشكیک 

. باشدیمنیز معرف هريک از عوامک كيشگر موردبررسی  iCو   باشدیم tدر زمان  iCسازی عامک 

بر روی نقشه  باشدیمكه ماتريس اوزان نقشه شياخت فازی مديريت بحران يمن  Wماتريس 

م و كيش عوامک مهی برهم. اين ماتريس نمايشگر نحوهمیكيیماستخراج  2شياخت فازی شكک 

 .باشدیمفعال در فضای كيش و واكيش بحران يمن 

 
 
 
 

 

 

            
            

c  

            
              

c  

                
          c  

       
             

c  

            
       
      c  

            
        c  

            
        c   

            
          

c  

              
       c  

            
c   

            
              

c   

              
                
                 c  

                       
                    

c   

       
           

      c   

                
             

c   

                 
              

c   

            
            

      c   

              
                   
                    

c    

                     
                

        c    

             
               

c   



 

 

 تحلیک محی  راهبردی بحران يمن و شبیهسازی روندهای آتی با استفاده از تكيیک نقشه شياختی فازی  202

 

 

W =  

 

 

  

  

 
C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

C
8 

C
9 

C1
0 

C1
1 

C1
2 

C1
3 

C1
4 

C1
5 

C1
6 

C1
7 

C1
8 

C1
9 

C2
0 

C1 
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C2 +1 0 +1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3 +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C5 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C6 -1 -1 0 0 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C7 -1 -1 0 0 +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 +1 0 +1 0 

C8 0 0 0 0 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 +1 

C9 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C10 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C11 +1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

C12 0 +1 0 0 0 0 1-  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C13 1-  1-  0 0 0 1+  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

C14 1+  +1 0 0 0 0 0 0 0 1-  0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 0 

C15 0 0 0 0 0 1-  1-  0 0 0 1+  0 0 0 0 0 1-  0 0 0 

C16 1+  +1 +1 +1 +1 1-  1-  0 1-  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C17 0 0 0 0 0 1+  +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C18 +1 +1 +1 +1 +1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

C19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

C20 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 
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اين پژوهش به دلیک گسترگی عوامک نقشه شياخت فازی و برای تسريع در همگرايی محاسبات 

در بحران يمن از معادالت  مثثركيش رخدادهای وتحلیک برهمنقشه شياخت فازی برای تجزيه

چيین از معادله حدی دوسطحی، برای . همشودیمتشريح شد استفاده  قبالًكه  2و 1بردار ماتريس 

شود. مقدار بردار شراي  اولیه نقشه شياخت فازی سازی نتاي  محاسبات رياضی استفاده مینرمال

ه يمن و سوگیری سازمان ملک در را متباين با رخداد افزايش و استمرار تهاجم نظامی عربستان ب

. بدين میكيیمآن را بر ساير عوامک و رخدادها در نقشه شياخت فازی بررسی  ریتأثو  ميریگیمنظر 

 برابر است با:  C0ترتیب بردار اولیه 

 

سازی بحران يمن محاسبه وضعیت نقشه شياخت فازی، سیستم شبیه 2و 1با استفاده از معادالت 

 :شودیم
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آمده موجب دستكه اعداد به میرسیمبه اين نتیجه  new5Cبر اساس تحلیک و بررسی بردار 

طور نتیجه گرفت كه با اين توانیمشده است. لذا  new5Cهمگرايی در ماتريس نقشه شياخت فازی 

تعلک سازمان ملک در (  و سوگیری و 7Cافزايش و استمرار تهاجم نظامی عربستان به يمن )عامک

( و تشديد 17Cسرعت شاهد افزايش تلفات انسانی و زيستی، )عامکبه (13Cبس )عامکايجاد آتش

( و همچيین افزايش تهاجمات گروه تروريستی القاعده و داعش در C1محدوديت ميابع )عامک

(  و 1Cتضعیف ثبات و يكپارچگی يمن و احتمال تجزيه يمن )عامک ( و6Cميطقه و يمن )عامک

التهاب افكار عمومی جهان و افزايش تهاجمات چريكی علیه ميافع عربستان در خارج از 

. دهدیمكه اميیت ميطقه را تهديد كرده و پرستیژ عربستان را كاهش   خواهیم بود (20Cيمن)عامک

یه بر بحران يمن ابتدا مقدار بردار شراي  اول مثثركيش عوامک در ادامه پژوهش تحلیک روندی برهم

ی هاگروهی آشتی ملی و توافق هاتیفعالنقشه شياخت فازی را متباين با عامک)رخداد( افزايش 

آن را بر  ریتأثو  ميریگیم( در نظر 19Cی يميی  )عامکهاگروهآفرييی همه (  و نقش16Cيميی )عامک

 ساير رخدادها و مفاهیم در نقشه شياخت فازی 

 با: شودیمبرابر   C0الذكر بردار اولیه . بدين ترتیب و بر اساس مفروضات فوومیكيیمبررسی 

سازی بحران يمن انجام الذكر و نقشه شياخت فازی، فرآييد شبیهفوو 2و 1با استفاده از معادالت 

 :شودیم

 
  

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

7 

C

8 

C

9 

C1

0 

C1

1 

C1

2 

C1

3 

C1

4 

C1

5 

C1

6 

C1

7 

C1

8 

C1

9 

C2

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 -1 0 

Cnew1  =(C0 . W  ) + C0 ) 



 

 

  7131 تابستان، 18، شماره دهمهفسال  -فصليامه مطالعات دفاعی استراتژيک   207

 

 
 

 

آمده موجب دستكه اعداد به میرسیمبه اين نتیجه  new11Cبر اساس تحلیک و بررسی بردار 
طور نتیجه اين توانیمشده است. لذا  new10Cهمگرايی نسبی در ماتريس نقشه شياخت فازی 
ی يميی هاگروهی آشتی ملی و توافق هاتیفعالگرفت كه با افزايش عامک)رخداد( افزايش 

و يا به عبارتی عزم  ميریگیم( در نظر 19Cی يميی  )عامکهاگروهآفرييی همه ( و نقش16C)عامک
يميی و ی غیر هاقدرتاز  تأثیرپذيریآمیز بحران يمن بدون برای حک مسالمت هایميملی ي

يی ميتهی به افزايش ثبت و اميیت ملی هانشستدر ميظومه قدرت  با فراز  هایميپذيرفتن همه ي
و   (7C)عامک دهدیم( و تهاجم كشورهای بیگانه نظیر عربستان را كاهش 1Cيمن شده )عامک
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 هستیم همچيین اميیت عربستان (6Cی تروريستی القاعده در يمن )عامکهاگروهشاهد كاهش نفوذ 

شاهد كاهش تلفات انسانی  ترمهمو از همه   (20Cشده )عامکدر درون و خارج اين كشور حفظ
سازی مشخص است عوامک میانجی و متغیرهای مزاحم نقش طور كه در شبیههستیم لیكن همان

طور مثال نقش سازمان ملک متحد و كشورهای طرفدار بسیار زيادی در همگرايی نتاي  دارند به
سازی مشهود بر همگرايی كامک شبیه مثثرعيوان عوامک كيشگر به  (11C)عامک و (13Cصلح )عامک

 است.
  ی و پيشنهادريگجهينت

 :گيرینتيجه -الف

تحلیک گران  شده در اين پژوهش، بهاستفاده فازی شياختی روش آنالیز علمی و ميطقی نقشه
فضای كيشی كيشگران بحران يمن و تر درک و فهم ملموس با تا دهدیم را امكان راهبردی اين

صلح و ثبات در ميطقه  رسیدن به بديک شياسايی و خلق رويدادهای مختلف در اين فضا، مسیرهای
 تصمیمات اميیتی و مديريتیچراكه در فرآييد پرشتاب فياوری و تأثیرگذاری را كشف كييد 

به  هابحرانرويدادها،  زا بررونزا و بو ساير عوامک محیطی درونالمللی بینمحلی،  ملی و نهادهای 
سادگی تا چيد دهه قبک به كهای شده است. تصمیمات روزمره شكک روزافزونی پیچیده و مبهم

كه در اين  طورهمان اندقابک اتخاذ بودند، امروزه به معادالت و نامعادالتی چيدوجهی بدل گرديده
فازی و از طرفی با توجه به شراي  دلیک ساختار مدل نقشه شياخت  پژوهش نشان داده شد به

تغییر، امكان استفاده از اين مدل در هر حالتی و با تغییر اوزان رواب  علت  حال در محیطی پويا و
ی بر تغییر رفتار و كيش كيشگران مبتيهای تخصصی یکتحلتوان یمو معلولی عوامک وجود دارد و 

توضیح داده شد با كمک روش  كامالً را واكاوی كرد همچيین در اين پژوهش كه در بخش قبک
تمامی سثاالت پژوهش پاسخ داده شد بر اين اساس مشخص وتحلیک اطالعات، بهپژوهش و تجزيه

عامک است و نتاي  در قالب يک مدل مفهومی 20بر بحران يمن مشتمک بر  مثثری هامثلفهشد كه 
يک از مشخص شد كه هیچ كيش اين عوامک و يک مدل نقشه شياخت فازی بازنمايی شد وبرهم

عوامک مثثر بر محی  راهبردی بحران يمن دارای نقش تامه نبوده و سياريوهای متعددی در آييده 
ين عامک مثثر بر بحران يمن نیروهای ترمهمبین يندراسازی است یهشبيی و شياساقابکبحران يمن 

ايان پايداری بر اين بحران پ هاآنباشيد كه بدون لحاظ كيش یممردمی و يميی از هر دو طیف 
  يی نیست.شياساقابک

  



 

 

  7131 تابستان، 18، شماره دهمهفسال  -فصليامه مطالعات دفاعی استراتژيک   210

 :پيشنهاد -ب

گیری، در ادامه اين پژوهش و برای غيای هر چه بیشتر آن و ارتقای مدل درک راهبردی تصمیم
فارض  یشپا شده در ايان پاژوهش و باا    ينتدوسازی بر اساس نقشه شياختی شود شبیهپیشيهاد می

ی هابازه، انجام شود و نتاي  با شراي  واقعی بحران يمن در زمانهم طوربهكيش بیش از پي  عامک 
زمانی مختلف مقايسه شود. بديهی است اين مهم امكان بازمهيدسی نقشه شاياختی و تادقیق اوزان   

ساازی و  سازد و نتاي  شابیه مثثر بر محی  راهبردی يمن و شياخت آييده بحران يمن را ممكن می
 كيد.ر میتحلیک راهبردی را معتبرت
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