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بررسی دیپلماسی هستهای بین ایران و آمریکا براساس نظریه بازیها
سیدامین رضوی نژاد
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چکیده
در این پژوهش به این موضوع پرداخته میشود که با تغییر رژیم ایران از نظام شاهنشاهی بهه مهوهورا امه،می
روابط دومتانه و امتراتژیک بین ایران و امریکا ضهن دگرگونی به یک تنش فزاینده مبدل شهده و ننوها را تها نمهتانه
تودیدات نظامی و نیاز به تصهیمگیراهاا امامی پیش برده امت .مؤال پژوهش به این صهورت مرهرگ گردیهد کهه
چالش هستهاا در روابط میان ایران و امریکا با امتفاده از نظریه بازاها چگونه قابل حل امت .در ادامه نیز این فرضیه
را مررگ کردیم کهبا تومه به مفروضههاا نظریهبازاها چالش هستهاا در روابهط ایهران و امریکها از نهوع بهازا بها
حاصلمهع مثبت قابل حل و رفع امت.
براماس شواهد مدارک و یافتههاا حاصل از این پژوهش به این نتیجه رمیدیم که دیپلهامی هستهاا میان ایهران
و امریکا با میامت دولت یازدهم یک بازا پویا با اط،عات کامل و تهام امت .مپس درخهت بهازا تهنش هسهتهاا
میان ایران و امریکا ترمیم شد و گزینههاا پیشروا هر یک از ننوا مورد بررمی قرار گرفهت و در ادامهه بهراا پیهدا
کردن مواب و حل بازا از روش برنیند برگشت به عقب مود مستیم که نتیجهه نن تاهادل نهش بهازا بهودي تالیه
غنیمازا از مانب ایران و دادن تضهین امنیتی از مانب امریکا و لغو تحریمها.
واژگان كلیدی :نظریه بازاها امتراتژا دیپلهامی هستهاا تضهین امنیتی تحریمها
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حاصلمهع مثبت؛ و در نتیجه مصالحه بهر مهر تقسهیم

مقدمه
با تومه به ادعاا کشهورهاا صهناتی غهرب و بهه

منافع و یا اصر،حاً «تقسیم کیک» باشد.

ویژه نمریکا درخصوص فاالیتهاا هستهاا مهوورا
ام،می ایران و نظر بهه فشهارهاا وارده از ناحیهه ایهن
کشورها و نژانس بینالهللی انهرژا اتههی بهر ایهران و

روش پژوهش
تحقی حاضر به لحاظ هدف کاربردا و از لحاظ

ههچنین با تومه به اصرار ایران بر دمتیابی به دانهش و

ماهیت توصیفی-تحلیلی میباشد .موهترین روشهاا

فناورا هستهاا موضهوع ایهران هسهتهاا بهه یکهی از

گردنورا اط،عات در این تحقی مرالاات کتابصانهاا

حساس ترین مسایل با پیامدهاا بسهیار موهم بهراا دو

و بررمی امنادا میباشد.

کشور ایران و امریکا و حتی در مرح دنیا تبدیل شهده

مؤال اصلیي چالش هستهاا در روابط میان ایران و

تا ننجا که این دو کشور را تا نمتانه تودیهدات نظهامی

امریکا با امتفاده از نظریهبازاها چگونه قابل حل

پیش برده امت.

امت؟

نظریه بازاها شاخهاا از ریاضیات کاربردا امهت
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که تومهه متصصصهان علهوم مصتله

از مهلهه علهوم

مؤال فرعیي نظریهبازاها براا حل مسایل فی-
مابین چه راهحلها و راهبردهایی را پیشنواد میکند؟

میامی را به خود ملب نهوده امت .در میامهتگاارا

مفروضاتي فرض بر این امت که طرفین رابره

عهومی نیز ت،ش میشود تها ضههن ارا هه بوینههتهرین

رویکردا عق،نی داشته و در پی حداکثر کردن منافع

شهههیوه و امهههتراتژا در چرخهههه تصههههیمگیهههرا و

خود در روند چانهزنی هستند و بر این اماس

میامتگاارا در مسا ل ک،ن؛ تصهیهات اتصاذ شهده را

میامتها و راهبردهایی را به خدمت میگیرند؛ و از

عق،ییتر و مفیدتر نهاید .ههین موضوع ومه مشهترک

رویکردا که براماس محامبه و کارشنامی باخت و

میان محق میامتگاارا عهومی و نظریهپهرداز بهازا-

ضرر براا منافع و اهداف ملی در میامت خارمی

هامت .بابارتی محق میامهتگاارا در ته،ش بهراا

دارد پرهیز میکنند.

اتصاذ و امراا بوترین و عق،ییترین تصههیم امهت و

فرضیههي با تومه به مفروضههاا نظریهبازاها

نظریه بهازاهها نیهز ته،ش خهود را بهر میامهتگاارا

چالش هستهاا در روابط میان ایران و امریکا به

عق،یی و مرلوب متهرکز مینهایهد .ایهن نظریهه بایهد

صورت حاصلمهع مثبت قابل حل و رفع امت .در

منافع واقای مومود در موان را به مثابه یکی از مسا ل

واقع میامتگااران و تصهیمگیران میامی در هر دو

تصهیمگیرا و میامتگاارا تااملی بررمی نهاید .ایهن

کشور با رویکرد عق،نی در میامت خارمی باید دنبال

مقاله میکوشد به چهالش و دیپلهامهی هسهتهاا ایهران

حداکثر کردن منافع خود و پرهیز از باخت و ضرر

پرداخته و با امتفاده از نظریهبازا ها به میامتگاارا و

براا اهداف و منافع ملی براماس م،حظات

ارا ه تجویز بپردازد.

کارشنامی باشند و به عنوان فرضیه رقیب در صورت

این پژوهش بر اماس نظریه بهازاهها و امهتراتژا

عدول از رویکرد عق،نی در کارشنامیها و محامبه

دولت یازدهم در ایران میامتی را براا حهل و فصهل

هزینهها و زیانهاا عدم مااکره و چانهزنی یا تومل

منازعه میان ایران و امریکا پیشنواد میکند که طرفین را

هر یک به زور و رویکرد غیرعق،نی و منگطلبانه؛

به عنوان وضایتی با حاصلمهع صفر ندانند که مستلزم

احتهال باخت متقابل بیشتر میشود که در هر دو کشور

برد و باخت امت بلکه نن را وضایتی وامهد نتهایجی

با رویکردا واقعبینانه میتوانند از نن پرهیز کرده و

بدانند که از طریه ههکهارا کهارکردا وضهایتی بها

چالش هستهاا را براا اعتهادمازا موانی حفظ

بررمی دیپلهامی هستهاا بین ایران و نمریکا براماس نظریه بازاها96 /

صلح و ههچنین تامین منافع هر دو کشور حل و فصل

باشد .این اندیشه که بازا بازتهابدهنهده مهتیزهههاا

کنند.

موان امت اندیشهاا قدیهی امهت (پاندمهتون1831
.)11

 -1مفاهیم اساسی نظریه بازیها
 1-1تاهری

نظریه بازاها

 1-2تفاوت تصمیمگیری و بازی

نظریه بازاها 1شاخهاا از ریاضیات كاربردا امت؛

هرگاه یک نفر در مواموه با دیگرا بصواهد عهلی

كه در دهه  1291با كارهاا مان فوربس نش 2فن

را انجام دهد ولی به این امر نگاه باشد که طرف مقابهل

نویهان 3و امیل بورل 4شروع شد .ننوا مای كردند كه

به نن عهل واکنش نشان خواهد داد باید نن واکنش را

كاربردهاا بالقوه اقتصادا و نظامی نظریه بازاها را

در انتصاب عهل خود مدنظر قرار دهد در این صورت

تشصیص دهند (پاندمتون .)83 1831این نظریه علم

امت که وارد یک بازا شدهاند .ایهن نگهاهی دوطرفهه

مرالاه تاارضها (تضاد منافع) و ههکاراهاا بین

(طرفین بازا) موهترین ومهه تههایز بهازا از تصههیم

بازیکنان عاقل امت و در پی یافتن نوعی امتراتژا

امت (عبدلی.)1-9 1821

بوینه و به لحاظ ریاضی ماقول براا امراا یک بازا
امت.

هر بازا به ومیله عناصر زیر مشصص میشودي

توصههیههههایی بههراا رفتههار خردمندانههه بازیکنههان در

 1-3-1بازیکنـان :هر شرکتکننهده یها رقیهب کهه در

موقایت هاا تاارض نمیز یانی تایین امهتراتژا بوینهه

بازا مجاز به انتصاب امتراتژا میباشد و میتواند بهر

براا هر بازیکن امت .در نظریه بازاها امتراتژا بوینه

شرایط بازا و انتصابههاا مهایر بازیکنهان ترگیرگهاار

براا بازیکن یک امهتراتژااا امهت کهه در صهورت

باشد بازیکن نامیده میشود( .احههدا  )13 1838بهه

امراا مکرر بیشترین امتیاز متومط مهکن را براا وا

عبارت دیگر هر بازا تادادا تصهیم گیرنهده عق،یهی

تضهین میکند .یا به عبارت دیگر بهه کهتهرین باخهت

دارد که به ننوا بازیکن میگوینهد .دولهتهها بهازیگران

متومط مهکن منجر شود .امتدالل بهراا انتصهاب ایهن

اصههلی روابههط بههینالهلههل هسههتند و در هههر منازعههه و

امههتراتژا مبتنههی بههر ایههن فههرض امههت کههه حری ه

ههکارا بینالهللی حداقل دو بازیگر ومود دارد.

دمت کم به اندازها خهود مها خردمنهد امهت و بهراا

 1-3-2قواعد بـازی :در نظریه بازاهها یهک بهازا

بازداشتن ما از دمتیابی به هدفهان هر کهارا مهیکنهد.

داراا مجهوعه اا از قواعد شهناخته شهده بهراا تههام

تهامی تجویزات در نظریه بازا هها از هههین دو اصهل

بازیکنان امت که ماین میکنهد ههر یهک از ننوها چهه

امتنتاج می شود .نتیجتاً عنصر مصاطره مویی که المهرم

انتصابی میتوانند انجام دهند و نتیجه یا پیامهد انتصهاب

در هر امتراتژا واقای حضهور دارد و نیهز محامهبات

ننوا چگونه خواهد بود (مورا.)833 1821

نادرمت یا خراهاا مهکن بازیکنهان در حسهاب وارد
نهیشود (ونتسل.)13 1838
در نظریه بازا ها بازا عبارت امهت از تاهام،تی
(روابط متقابلی) که در نن بین تصهیم دو طرف (و یا
بیشتر) وابستگی و ارتباط متقابل ومود داشته باشد.
بازا مهکن امت بین افراد بنگاهها دولهتهها و...

قواعد بازا میبایست به صهورت نگهاهی عههومی
درنیند .این بدان مانامت کهي
ال ) هر بازیکن باید قاعدها بازا را بداند.
ب) هر بازیکن باید بداند که حری

نیز قاعدها بهازا

را میداند.
ج) هر بازیکن موارد ال

و ب را میداند.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

هدف نوایی نظریهه بهازاهها تهدوین تجهویزات و

 1-3عناصر تشکیلدهنده بازی
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در این صورت میگوییم قاعده ا بازا به صورت

انتصاب عهل او در هر شرایط محتهلالوقوعی دانست.
 1-5انتصاب عق،نی و تحلیل میامی

نگههاهی یهها دانههش عهههومی بههین بازیکنههان امههت

تئورا انتصهاب عق،نهی شهرگ و گزارشهی زیبها و

(عبدلی.)19 1821
هر بازیگر میتواند اط،عهات کامهل بها ناقصهی از

ظری

از عق،نیت ابزارا هنگام کهاربرد نن در دنیهاا

بازا داشته باشد .در برخی از بازاها این امکان ومود

میامی ارا ه می نهاید و پرتو مدیدا بر روا تادادا

دارد که بتهوان از نتهایو و حرکهتههاا طهرف مقابهل

از مشصصه هاا نشنا میافکنهد .بها ایهن ومهود شهاید

نگاهی یافت و در برخی از بازاها ایهن امکهان ومهود

عق،نیت ابهزارا کهافی نباشهد و مها نیهاز بهه مفوهومی

ندارد( .حاتهی)1 1832

ومیعتر از عق،نیت هم داریهم کهه در نن فرضهیههها و

 1-3-3پیـامدها :بهه مقهدار بهرد یها باخهت یها

انگیزهها و محرکها و نیز ومایل دمتیابی به خشهنودا

نتیجهاا که در انتواا یک بازا عاید بازیکنان میشود

و کامیابی و رضامندا را بتهوان مهورد بحهر قهرار داد

پیامد گفته میشود.

(لفتویچ913 1833و .)913در ایهن بهازا دولهتهها

هرچند مودمندا مفوومی انتزاعی امت ولهی در
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نظریه بازاها ناچار باید ننوا را کههی کهرد .ههر کسهی

بازیگرانی عق،یی هستند و ههر بهازیگر یهک انتصهاب
هوشهندانه از میان پیامدها خواهد داشت.

اولویهت-

نظریهپردازان بازاها ماتقدنهد کهه در ایهن نظریهه

بنهدا کنههد (پاندمهتون .)913 1831ذکههر دو نکتههه در

رفتار صحیح عق،یی در تاامل رقابتی یا منازعهه بهراا

مورد اعداد پیامد ضرورا امت یکهی اینکهه منهافع در

کسب پیروزا مهوردنظر امهت .ههچنهین بهازیگران از

ارتباط با ذهن امت و در حالت ایدهنل اعداد پیامد باید

اقدامات غیرواقای و هیجانی بازیگران که مهکن امهت

رضایت ذهنهی را بدمهت نورنهد و دوم اینکهه مهکهن

نتایو ضای ترا براا ننوا به بار نورد خوددارا می-

امت پیامدها از منظر مایر بازیکنان تئورا پهردازان و

کنند و صرفاً رفتارا را انجام مهیدهنهد کهه منجهر بهه

یهها هههر دو نههامرهئن ملههوه نهایههد (مکههین.)18 1829

کسب مود مادا بیشهترا مهیشهود (تورومهی 9111

مهکن امت بازا را به شکل ههاا مصتله

نویسندگانی که در مورد نظریه بازاها قلم زدهاند میهان
نتیجه یک بازا (برد باخت برابر) و پیامهد (ارزشهی

 -2سیاستگذاری به مثابه یک بازی

که هر بازیکن براا نتیجه قا ل امت) فرق میگاارنهد.

از ننجا کهه نظریهه بهازاهها و بهازامهازا رابرهه

رابره میان پیامد و انگیزه بسیار موم امت ولهی احهراز

تنگاتنگی با تصهیمگیرا و چانهزنی دارنهد لهاا بهراا

نن دشوار می باشد .پیامدها مهکن امت براا بازیکنهان

مرالاه رشهته اا کهه در نن ماههوالً صهحبت از انجهام

بسته به نظام ارزشی نن شهرایط ننوها در نظهام

حرکتی بر روا صفحه شهررنو دیپلهامهی الف زنهی

بینالهلل و شرایط داخلی ننوها مانهاا مصتلفهی داشهته

توپ زدن بهکارگیرا اهرم چانههزنهی و ته،ش بهراا

مصتل

باشد (دو رتی.)333 1831

حدس زدن اقدامات حری

یا گیر انداختن حریه

در

مروگ ملی و بین الهللی امت منامب میباشد.
 1-4اسـتراتژی

نظریهپردازانی که به مفید بودن نظریه بازاها قا لند

امتراتژا نوعی موارت ذهنی و مغزا براا خهوب

بر این نکته تواف دارنهد کهه روابهط بهینالهلهل را بهه

بازا کردن در یک بازا امت .به بیان دیگر عبارتست

بوترین نحو میتوان در قالهب یهک بهازا چنهدنفره بها

از بکارگیرا بوینه موارت در بهازا (عبهدلی.)8 1821

حاصلمهع غیرصفر مفوومبندا کرد یک بازا که در

ههچنین میتوان امتراتژا را برنامه بازیکن یا دمهتور

نن امتیازات حاصل شده براا برخی از طرفهها لزومهاً

بررمی دیپلهامی هستهاا بین ایران و نمریکا براماس نظریه بازاها11 /

از کیسه دیگر بازیکنان نههی رود .یکهی از نویسهندگان

 -3طبقهبندی بازیها

نظریهبازاها مارتین شوبیک مینویسدي

بازاها را میتوان از وموه مصتل

«بیشتر پدیدههاا امتهاعی ...را میتهوان بهه کههک

طبقهبندا کردي

 3-1ایستایی یا پویایی بازی

بازاهاا با حاصلمهع متغیر نههایش داد .بهه عبهارت

بازا ایستا بازا با حرکت ههزمان بازیکنان امت.

دیگر مرنوشت و اقبال طرفهاا دخیل (در نن پدیده

یانی بازا هایی که در نن بازیکنان از انتصاب ههدیگر

امتهاعی) به راحتی میتواند با هم طلوع یا افهول کنهد.

خبر ندارند ولی پیامد بازا براا ننوا مالهوم باشهد .بهه

هیچ گونه تقسیم کامل به گروه هاا کام ً،متضاد ومهود

عنوان مثال شرکت در یک مزایده یا مناقصه یک بازا

ندارد» (دو رتی.)332 1831

ایستا امت .زیرا هیچکدام نهی داننهد کهه حریه

در نظریهبازا ها فرض میشود که حهدسهها نیهز

چهه

پیشنوادا را ارا ه خواهد کرد.

دیگران مازگار امت .این فهرض باعهر شهده قهدرت

من این عهل را انجام دهم حری

من به این عهل چه

تحلیل بیشترا به نظریهپردازان بازاهها داده شهود .امها

واکنشی نشان خواهد داد .یانی عهل زمان حال متکهی

مشکل این امت که چگونه از فرض دانش عهومی بهه

بر محامبه ا تباات نن عهل امت .ولی در بازا ایسهتا

فرض مازگارا حدسها برمیم .براا رمیدن از دانش

باید فکر کرد که ههماکنهون حریه

چهه تصههیهی را

عههومی بهه مهازگارا حههدسهها از اصهل «هارمههنی»

اتصاذ می کنهد .البتهه بایهد دانسهت کهه در هههان حهال

امتفاده می شود .هارمنی بیان میکنهد هنگهامی کهه دو

نیز ههینگونه فکر میکند (عبدلی.)983 1821

حری

فرد عق،یهی اط،عهات مشهابوی دارنهد بایهد امهتنتاج
مشابوی هم داشته باشند و به طهور مسهتقل از ههم بهه
نتایو یکسانی برمند .اما هنوز نهیتوان افراد مصتل

 3-2تقسیمبندی بازیها از نظر اطالعات

را

اگر هر بازیکن تاداد بازیکنهها و امهتراتژاههاا

انکار نهود .زیرا بحر فوق فقط نیازمند افهراد عق،یهی

هریک از نن ها و ههچنین میزان برد و باخت در پایهان

امت که از اط،عات یکسان به امتنتاج یکسان برمهند

بازا را بداند نن را بازا با اط،عات کامل 8میگویند.

اما الزاماً اط،عات ننوا یکسان نیست .براا تکهیل ایهن

اما در یک بازا مهکن امت وضایت به گونهاا باشهد

فرایند رابرت نیهن این بحر را یک مرحلهه بهه پهیش

که بازیکنها شناخت کهاملی از امهتراتژاههاا رقبهاا

میبرد .وا میگویدي بازیکنان عق،یی به دنبهال داشهتن

خود و یا برد و باخت بهازا نداشهته باشهند و یها یهک

اط،عات یکسان و مشابه هستند و نهیتوانند تواف بهه

طرف اط،عات بیشترا نسبت به بازیکن حری

داشته

عدم تواف کنند .به عبارت دیگر بازیکنان اگر رامع بهه

باشد که به نن بازا با اط،عات ناقص میگویند .مهثً،

یک حادگه حهدسههاا متفهاوتی داشهته باشهند (ایهن

بازا شررنو یک بازا با اط،عات کامل امت.

تفاوت ناشی از این امهت کهه اط،عهات ننوها یکسهان

اصل عهومی این امت که اگهر بهازیکن اط،عهات

نیست) به دنبهال ایهن هسهتند کهه اط،عهات خهود را

اضههافی دارد لزومهاً نبایههد ههیشههه و ههههها نن را بههه

یکسان کرده و حدس هایشان را یکسان نهایند .بنابراین

حری

بروز دهد بلکه در بروز اط،عهات بهه صهورت

اگههر ننوهها عق،یههی باشههند نهههیتواننههد بپایرنههد کههه

گزینشی عهل کند یانی باید به بیان اط،عاتی بپهردازد

حدسهایشان با هم یکسان نباشد (مورا.)823 1821

شهود و نتیجهه نن

که منجر به بروز رفتارا در حریه

به نفع او باشد .این نوع اط،عات را اط،عهات خهوب
می گویند .بنابراین باید از بروز اط،عات بد پرهیز کرد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مازگارند .به عبارتی حدس هاا هرکس با حدس ههاا

در بازا پویا هر بازیکن باید چنین فکر کنهدي اگهر

 / 02میدامین رضوا نژاد

به اعهالی که فرد با اط،عات بیشتر در پیش میگیرد تا
حری

را از اط،عات اضافی خود نگاه مهازد مهیگنال

بازیکن در هر موقع و پیامد بازیکنان بهراا ههر دنبالهه
حرکت میباشد.

یا ع،مت میگوییم و تدابیرا را که براا ایهن کهار در

ترمیم یک نهودار درختی ملههوستهرین راه بهراا

پیش میگیرد ع،متدهی مینامیم .بالاکس فهردا کهه

نشان دادن یک مسئله تصهیمگیهرا پیچیهده امهت .در

اط،عات کم دارد مهکن امت شرایری را ایجاد کند که

این نهودار هر یک از شاخه هاا درخت نشان از یهک

طرف مقابل اط،عات صحیح را به او منتقل کند ایهن

تصهیم دارد (مکین .)81 1829در واقع ابهزار نهایشهی

عهل را غربال کردن مینامند (عبدلی.)983 1821

که بتواند عناصر فرم گسترده بازا را نشان دهد درخت
بازا امت .امزا درخت بازا به صورت زیر میباشدي

 3-3بازیهای پویا با اطالعات کامل

 4-1گره اولیـه :گرهاا امت که شهروع بهازا را

سال پنجم  /شماره پانزدهم و شانزدهم /پاييز و زمستان 9313

بازاهاا پویا بازاهایی هستند که در نن بازیکنان

نشان می دهد .شروع بهازا مهیتوانهد تومهط یکهی از

به صورت متوالی تصهیم میگیرند یانهی ههر بهازیکن

بازیکنان و یا تومهط عهواملی غیهر از بازیکنهان یانهی

باد از انتصاب بازیکن قبلی باید انتصاب خود را انجهام

محیط باشهد .گهره اولیهه را بها دایهره توخهالی نههایش

دهد (عبدلی .)983 1821بازاههایی از نهوع شهررنو

میدهند.

چانهزنی حراجهاا حضورا بازاهاا پویا هستند.

 4-2گرههای تصمیمگیری :گرههایی هسهتند کهه

بازا پویا را کامل گوییم هرگاه در نن بازا پیامهد

نقرههه شههروع تصهههیم هههر بههازیکن در بههازا را نشههان

بازیکنان براا هر ترکیب از امتراتژا ننها به صهورت

می دهند .یانی هر گره تصههیم نشهاندهنهده مرحلهه و

اط،عات عهومی بهوده و هههه بازیکنهان از نن اطه،ع

نوبت تصهیم یک بازیکن امت .هر گره تصههیمگیهرا

داشته باشند .ههچنین بازا پویا را تههام نهامیم هرگهاه

را نیز با دایره توخالی نهایش میدهند.

پیشینه بازا -که عبارتست از انتصابهاا بازیکنان قبل

 4-3گرههای نهایی :گرههایی هسهتند کهه پایهان

از بازیکن مورد نظر -مالوم باشد .یانی در هر مرحلهه

بازا را نشان میدهند و در نن گرهها پیامهد بازیکنهان

از بازا بازیکنی که نوبت حرکت او رمیده امت دقیقاً

بر حسب ترتیهب ننوها در درخهت بهازا نههایش داده

می داند که در کدام گهره تصههیمگیهرا قهرار دارد .در

می شود .هر گره نوایی را با دایره توپر نهایش میدهند.

واقع در این حالت هر بازیکن تهام انتصاب هاا قبلهی

در هر گره نوایی بردهاا بازیکنان مشهصص مهیشهود

را کهه تومهط بازیکنهان قبلههی انجهام گرفتهه مهیدانههد.

که در داخل هر پرانتز اولی برد بازیکن  1و دومی بهرد

بنابراین بازا را بازا پویا با اط،عهات کامهل و تههام

بازیکن  9میباشد.

گوییم هرگاه هم پیامد بازا براا هر ترتیهب و تهوالی

 4-4شاخهها :از هر گره غیرنوایی مهکهن امهت

(دنبالهه) حرکهت بازیکنهان و ههم پیشهینه بهازا بههراا

چند شاخه نشرت بگیرد که هر شاخه نشاندهنده عهلی

بازیکنان مالوم باشد.

براا بازیکنان نن گره امت .هر شاخه مهکن امهت بهه
یک گره نوایی و یا گره تصهیم دیگر ختم شود کهه در

 -4نمایش بازیهای پویا
براا نشان دادن یک بازا پویا با هر نوع مشصصهه

حالت اول ختم بازا را نشان میدهد و در حالهت دوم
تداوم بازا را نشان خواهد داد.

اط،عههاتی از فههرم گسههترده( 0فههرم درختههی) امههتفاده

به کلیه گره هاا قبل از گره مهورد نظهر گهرهههاا

می شود و باید شامل مجهوعهي بازیکنان موقع حرکهت

قبلی و به کلیه گرههاا باد از گره مورد نظر گرهههاا

بازیکن اط،عات در هر موقع از حرکت حرکهت ههر

بادا میگویند .هر مسیر بازا نشاندهنهده دنبالهها از

بررمی دیپلهامی هستهاا بین ایران و نمریکا براماس نظریه بازاها13 /

گرهها و شاخهها امت که از گره اول شروع و بهه گهره

تهام ابتدا نن را در فهرم امهتراتژیک (فهرم ماتریسهی)

نوایی ختم میشود .در یک بهازا ماههوالً چنهد مسهیر

نوشته و مپس تاادل نش نن را به روش میسهتهاتیکی

بازا ومود دارد .بازا از باالا درخت شروع میشهود

بوترین پامخ پیدا میکنیم.

و شاخه به شاخه به پایین مینید.
 4-0فرم بسط یافته و برنیند برگشت به عقب
 4-5استراتژی خالص

6

دولت میتواند بانوان نهاینده یک راهکار به ایفهاا

هر امتراتژا خالص بازیکن در فهرم درختهی بایهد

نقش در نظریه بازاها بپردازد .در اینجا راهکار بیشهتر

به او بگوید که در هر گره تصهیمگیهرا چهه عهلهی را

متضهن مانایی ریاضی گونه امت و نرایش تصهیهات

باید انتصهاب کنهد .مجهوعهه امهتراتژا یهک بهازیکن

در این مفووم به نحوا با گبات امت که هیچکس نهی-

مجهوعه حاالت مهکن انتصاب بازیکن را در بازا فرم

تواند به طور یکجانبه با تغییر امتراتژا (درصهورتیکه

درختی نشان می دهد .بنهابراین مهی تهوان امهتراتژا را

دیگران تصهیهات امتراتژیک خهود را ههچنهان تغییهر

کردي مجهوعهه عههل یهک بهازیکن در

ندهند) خرومی خود را ارتقاء بصشهد .ایهن حالهت را

بازا که به بازیکن میگوید در هر حالهت محتههل چهه

تاادل نش 9نام مینوند (مکین .)98 1829تاادل تههام

عهلی را انتصاب کند.

در بازا هاا پویا با اط،عات کامل و تههام بهه تاهادل

اینگونه تاری

بازیکن امت .اما در بازا پویا ع،وه بر عهل بهازیکن

نش فرم امتراتژیک باید نزمون دیگرا را نیز طی کنند.

عکسالاهل او را نیز نشان میدهند .بهه عبهارت دیگهر

براا پیدا کردن مواب در درخت بازا از گرههاا

بازیکن هم عهل مهی کنهد و ههم عکهس الاههل نشهان

نوایی که به یک گره تصههیمگیهرا یکهی از بازیکنهان

میدهد .ع،وه بر این ننوا باید برنامهریزا کنند کهه در

مربوط امت شروع میکنهیم .تصههیمگیهر نن گهره بها

تهام موقایتهایی که در این بازا پیش مینید چگونهه

تومه به انتصاب بازیکن قبل خود که او را بهه نن گهره

واکنش نشان خواهند داد.

رمانده از میان شاخههایی که از نن گره نشرت گرفتهه

بر این اماس در فرم گسترده امتراتژا به صهورت

شاخهاا را انتصاب میکند که بیشترین پیامد را براا او

میشودي یهک امهتراتژا عبهارت از برنامهه

داشته باشد .شاخه انتصابی را پررنهگ نشهان مهیدههیم

مامای امت که مجهوعه اقدامات یا اعهال بهازیکن را

(عبههدلی .)11 1821و بههه ههههین ترتیههب بههراا تهههام

می کند که در تهام نقاط مهکن تصههیمگیهرا

گرههاا نوایی عهل کرده و به عقب برمیگردیم تها بهه

زیر تاری
توصی

اتصاذ میکند .چنین برنامه اا به پیشهینه بهازا بسهتگی

شروعکننده بازا میرمیم.

دارد و مهکن امت شامل امتراتژا ترکیبهی نیهز باشهد
(مورا.)189 1821

 -5فناوری هستهای ایران
علیرغم اینکه اولین مرقههاا حرکت ایهران بهراا

 4-6حل بازیهای پویا (با اطالعات تمام)

دمتیابی به فناورا هستهاا با ههکارا دولت نیزنواور

منظور از پیدا کردن مهواب و حهل بهازا عبهارت

در مال  1283زده شد و ایران در مال باد به عضویت

امت از پیشبینهی یها تبیهین و توضهیح نحهوها رفتهار

نژانس بینالهللهی انهرژا هسهتهاا درنمهد (بصهیرا و

بازیکنان در یک بازا میباشد.

قامهی )111-118 1831لکن پس از پیروزا انقه،ب

براا پیدا کردن تاادل نش بازا پویا بها اط،عهات

ام،می نمریکا به تاودات ههکارا خود عهل نکرد و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

در بازا ایستا هر امتراتژا بیهانگر عههل یها اقهدام

نش برگشت به عقب ماروف امت یانی تاهادلههاا
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ایران در اوایل دهه  1221به ههکارا بها رومهیه روا

پرمتیژ بینالهللی و الگوا خیزش علیه نظم و هژمونی

نورد .در مال  9119با گزارش گروههک منهافقین و در

مومود در موان موم موگر میداند.

مال  9118با اع،م خبر تویه موخت هسهتهاا تومهط
متصصصین ایران بهراا نیروگهاه ههاا هسهته اا خهود

 -6بررسی دیپلماسی هستهای میان ایران و امریکا به

دشهنیها و تقابلهاا غرب نغاز شهد .ایهران در مهال

مثابه یک بازی پویای کامل و تمام

 9111اع،م کرد که موف به غنهی مهازا اورانیهوم بهه

دیپلهامی هسته اا بین ایران و امریکها یهک بهازا

میههزان  8/8درصههد شههده و ههچنههین در مههال باههد

پویاا با اط،عات کامل امت .زیرا ایران و امریکها بهه

دمتیابی ایران به چرخه کامل تولیهد مهوخت هسهتهاا

صههورت متههوالی و متنامههب بهها تصهههیم طههرف مقابههل

اعهه،م شههد .در مههال  9111ایههران خبههر مههاخت میلههه

تصهیم میگیرنهد؛ یانهی ههر بهازیکن باهد از انتصهاب

موخت هستهاا  91درصد غنهیشهده و بارگهاارا نن

بازیکن مقابل باید انتصاب خهود را انجهام دههد .ایهن

در راکتور تحقیقاتی  8مگاواتی توران را منتشر کرد.

بازا از نوع کامل امت .زیرا پیامدهاا بازیکنهان بهراا

از نن زمان تاکنون خ،قیتهاا دیپلهاتیک مومب
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ارا ه پیشنوادهاا فراوانهی بهراا حهل مسهئله هسهتهاا

هر ترکیب امتراتژا نن ها به صورت اط،عات عهومی
بوده و ههه از نن اط،ع دارند.

ایران و ایجاد اعتهاد متقابل بهین ایهران و قهدرت ههاا

این بازا از نوع تهام امت .زیرا پیشهینه بهازا کهه

موانی گردیده امت .از مال  1839تاکنون با تومه بهه

عبارتست از انتصابهاا بازیکنان قبل از بازیکن مهورد

فضامازا کشورهاا غربی مهوهورا امه،می ایهران

نظر مالوم مهیباشهد .یانهی در ههر مرحلهه از بهازا

ت،ش کرده در تاامل و مهااکره ضههن حفهظ حقهوق

بازیکنی که نوبت حرکت او رمیده امت دقیقاً میدانهد

هستهاا خود براا رفع موءتفاههات گام بهردارد .امها

که در کدام گره تصهیمگیرا قرار دارد .در واقع در این

ههچنان این مهااكرات در طهول مهالیان بهدون نتیجهه

حالت هر بازیکن تهام انتصابهاا قبلی را کهه تومهط

قرای و مورد رضایت طرفین ادامه پیدا میكند.

بازیکنان قبلی انجام گرفته را میداند.

بازیگران متاددا در پرونده هسهتهاا ایهران بهازا

بازا اینگونه شروع مهیشهودي در صهورتیکه ایهران

میکنند از مهلهي نمریکا انگلیس فرانسه نلهان چین و

تصهیم بر غنیمازا اورانیهوم بها خلهوص بهاال داشهته

رومههیه در قالههب گههروه  8+1گههروه غیههر متاوههدها

باشد لاا امریکا در برابر تصهیم ایران بایهد دمهت بهه

کشورهاا خاورمیانه و ههسایه ایران برزیل ترکیه و...

انتصاب بزند .فرم بسط یافته بازا را می توان به صورت

اما بازیگر اصلی این بازا در مقابل ایران نمریکها مهی-

زیر (شکل یک) نشان دادي

باشد.
با تومه به اخت،فات پیش نمده بین ایران و نمریکا

 6-1عناصر بازی

پس از تسصیر مفارت نمریکا در توهران نمریکهاییهها

این بازا شامل عناصر زیر امتي

ضهن تقابل با ایهران در نظهام بهینالهلهل ته،شههاا

U1

بسیارا در رامتاا موار و یها توقه

 6-1-1گره اولیه:

برنامهه هسهتهاا

در شرایط کنونی شروع بازا با امریکا امت .براا

ایران انجام دادهاند .ایران نیز ضهن دمتیابی بهه چرخهه

امریکا دو انتصاب ومود داردي پایرش ایران هستهاا و

موخت هستهاا مسئله تقابل با نمریکا در نظهام بهین-
الهلل را ع،وه بهر اینکهه اقهدامی مکتبهی و مرهاب بها
اید ولوژا میداند این تقابل را براا کسهب وموهه و

یا تشدید تحریمها و تودیدها.

بررمی دیپلهامی هستهاا بین ایران و نمریکا براماس نظریه بازاها17 /

 6-1-2گرههای تصمیمگیری I1 :و  I2و  I3و  U2و

U3

گره ههاا  I9 I1و  I8نشهان دهنهده مرحلهه و نوبهت
تصهیم گیرا ایران و گهره ههاا  U8 U9و  U1نهایهانگر
تصهیمگیراهاا امریکا امت.

 8-2گهرههاا بازا
 6-2-1گـره

U1

در بازا ماکور  U1گهره اولیهه و گهره مربهوط بهه
تصهیمگیرا امریکا امت و شاخههاا زیر عههلههاا
امریکا را نشان میدهندي

 6-1-3شاخهها
از هر گره دو شاخه نشرت میگیرد کهه ههر شهاخه
نشاندهنده عهلی براا بازیکن نن گره امت.
 6-1-4پیامدها

 6-2-1-1پذیرش ایران هستهای
با تومه به هزینه اقتصادا و مابقه درگیهرا در دو
مبوه افغانستان و عراق به نظر میرمد امریکها تهایهل

براا هر دنبالهه تصههیم بازیکنهان پیامهد نن هها در

یا توانایی درگیرا تازهاا را ندارد و از ههین رو امکان

انتواا شاخه ها نشان داده شده امت که اولی از مهت

میدهیم نمریکا ایران هستهاا را بپایرد .ههانند کهارا

چپ متال به امریکا و دومی به ایهران تاله دارد .بهه

که با شوروا ماب و چین در منگ مرد انجام داد .در

عنوان مثال پیامد ( +1و  )-1در درخت فوق به مانی

این صورت پیامد بازا ( )-1 +1خواهد بود.

نن امت که اگر این مسیر طی شود امریکا پیامهد  -1و

امریکا :امتیهاز  -1بهراا امریکها بهه خهاطر خرهر

ایران پیامد  +1را اختیار خواهد کرد .ایهن بهازا داراا

دمتیابی ایران بهه فنهاورا (تسهلیحات) اتههی و عهدم

پنو پیامد امت.

موفقیت در مااكرات.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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ایران :امتیاز  +1براا ایران به خاطر اعتبار میامهی
مقابله با امریکا (و غرب) و پیشبرد برنامههههاا اتههی

 8-2-2-2ادامه غنیمازا با خلوص باال
تنش ایران و امریکا (و کشورهاا غربهی) بهر مهر

خود.

برنامه هستهاا ایران براماس این اتوام امتوار میباشهد

 8-2-1-2تشدید تحریمها و تودیدها

که ایران به دنبال ماخت م،گهاا هستهاا در برنامهه

در طول مه دهه اخیر امریکا تحریمهاا اقتصهادا

هسته اا خهود امهت .ولهی ایهران ضههن رد اتوامهات

مصتلفی را علیه ایران بکار بسهته امهت و حتهی دامنهه

می گوید به عنهوان یکهی از امضهاکنندگان انپهیتهی و

تحریمها را به نیروهاا نظامی و بانکها نیهز گسهترش

عضوا از نژانس بین الهللی انرژا اتهی ح دمهتیابی

داده امت .نمریکها در مظهان اتوهام حهلهه بهه ایهران از

به فناورا هستهاا را براا مقاصد صلحنمیز دارد .ایران

طری ویروسهاا کامپیوترا علیه برنامهه هسهتهاا بها

بیان میکند که تحهریمههاا غهرب تهرگیر چنهدانی بهر

هدف کهاهش مهرعت پیشهرفت هسهتهاا ایهران قهرار

فاالیتهاا غنیمازا اورانیوم نداشته و قرار هسهتهاا

گرفته امت .ههچنین گهاه و بیگهاه ایهران را بهه حهلهه

در ایران هیچگاه متوق

نصواهد شد.

نظامی تودید میکند.
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 6-2-3گـره
 6-2-2گـره

I1

U2

هرگههاه تشههدید تحههریمههها و تودیههدها روا ایههران

اگر امریکا دمت به انتصاب عهل تشدید تحریمهها

کارگر نیافته و ایران ههچنان به غنیمازا بها خلهوص

و تودیدها بزند به گره  I1میرمیم .این گره مربوط بهه

باال ادامه دهد به گره  U9میرمیم .این گره مربهوط بهه

تصهیم گیرا ایران امت و شاخههاا زیهر عههلههاا

تصهیمگیرا امریکا امت و شاخههاا زیر عههلههاا

ایران را نشان میدهندي

امریکا را نشان میدهندي

 8-2-2-1انصراف از غنیمازا با خلوص باال
اگرچه ایران غنیمازا را ح مسلم خود مهیدانهد
ولی در شرایط تشدید تحهریم هها و تودیهدها و عهدم
ایستادگی و مقاومت ایران و یا عدم پافشارا بر حفهظ
حقوق خود؛ دمتیابی به توافقی بر مر تالی غنیمازا
مهکن میشود .پیامد حاصل ( )-9 +9خواهد بود.
امریکا :امتیهاز  +1بهراا امریکها بهه خهاطر اعتبهار
میامی از پیروزا در مقابله با ایران.
امتیاز  +1براا امریکها بهه خهاطر رفهع نگرانهی از
امریکهها (و غههرب) در خصههوص مههاخت احتهههالی
م،گهاا اتهی ایران.
ایران :امتیاز  -1براا ایران به خاطر فشار میامهی
ناشی از عدم ایستادگی در مقابل امریکا (و غرب).
امتیاز  -1براا ایهران بهه خهاطر فشهار میامهی و
اقتصههادا ناشههی از تحههریمههها و انصههراف از فوایههد
غنیمازا با خلوص باال.

 6-2-3-1جنگ و درگیری نظامی
برخی از میامتهداران امریکایی میامهت برخهورد
مستقیم خشن و مصتافزارا در قبهال توهران را کهارا
میدانند .به نظر میرمد در امریکا بهر مهر اعههال زور
علیه ایران (تحریم-اقدام نظهامی) حامیهان و موافقهانی
ومود دارد .ولی این نگرانهی ومهود دارد کهه هرگونهه
حهله نظامی علیهه ایهران نتهایو عکهس بهه بهار نورد.
چنانچه ایران اع،م کرده امت که تودیدحهلهه نظهامی
او را از اهدافش دور نصواهد کرد.
 6-2-3-2دادن تضمین امنیتی و لغو تحریم ها
طب دیدگاه عق،یی امهتراتژا میامهت خهارمی
كشورها در طول تاریخ مبتنی بر تئورا بقا بوده امهت.
مسههئله درگیههرا نظههامی مههیتوانههد امنیههت ایههران را
دمههتصوش تودیههد نهایههد .بههر ایههن امههاس در طههول

بررمی دیپلهامی هستهاا بین ایران و نمریکا براماس نظریه بازاها11 /

مااکرات هسته اا ایران با  8 + 1یکی از مرهالبی کهه
بههه صههورت رمهههی یهها غیررمهههی از مههوا برخههی
کارشنامان میامی یا مقامات رمههی خهارمی مرهرگ

از عدم ایستادگی در مقابل امریکا.
امتیاز  + 1بهراا ایهران بهه خهاطر لغهو تحهریم هها
وگرفتن تضهین امنیتی از امریکا و تامین امنیت خود.
[ ] )-1( + )-1( + )+1( = -1

می شود لغو تحهریم هها و دادن تضههین امنیتهی (لغهو
گزینه نظامی) امریکا به ایران امت .هم امریکا از اینکه
چنین تضهینی به این مادگی دهد امتنکاف مهیکنهد و
هم ایران از اینکه چنین مرهالبی نشهکارا مرهرگ شهود
نسبت به نن بیاعتنایی میکند.

 6-2-4-2عدم قبول تضمین امنیتی و لغو تحریمها
ایران بارها اع،م کرده امت که با تحهریمهها كنهار
مینید و یا اینکه تاکید میکند نمریکاییها مورد اعتهاد
نیستند و در عهل توافقی انجام نهیدهند .هرگاه ایهران

 6-2-4گـره

I2

تضهین امنیتی و لغو تحریم ها را نپایرد بهراا امریکها

هرگاه امریکایی ها پیشنواد لغو تحریمها و تضههین

به مانی برگشت بهه مرحلهه قبهل بهوده و در گهره

U9

امنیتی (حاف گزینه نظامی) به ایران دهنهد ایهران بهه

می بایست بهراا پیشهبرد اههداف خهود اقهدام نظهامی

گره  I9می رمد .این گره مربوط به تصهیمگیهرا ایهران

(حهله هوایی) را انتصاب کند.

امت و شاخههاا زیر عهلهاا نن را نشان میدهندي
 6-2-4-1قبول لغو تحـریم هـات تضـمین امنیتـی و

گره  I8می رمد .این گره مربوط به تصهیمگیهرا ایهران

تعلیق غنیسازی
در برخی مواقع مسهئولین امریکهایی در خصهوص
دادن تضهین هاا امنیتی به ایران و رفع تحریمهها نظهر
مثبت ارا ه کرده و ایران نیز به توق

ایران پس از نغاز حهله هوایی از مانب امریکا بهه
امههت و شههاخههههاا زیههر عهههلهههاا ایههران را نشههان
میدهند.

غنیمازا در حد

پایین ع،قه نشان داده امت .به نظر میرمد بوینهتهرین

 6-2-5-1انصراف کامل از غنیسازی اورانیوم

تصهیم حاف کلیه تحریمها و لغو گزینه نظامی تومط

درصورت حهله هوایی امریکا بهه مراکهز هسهتهاا

نمریکا و قبول تضهین امنیتی و تالیه غنهیمهازا از

ایران که میتوانهد یهک حهلهه هسهتهاا باشهد ایهران

مانب ایران باشد .پیامد این تصهیم ( )+8 -1خواهد

می تواند براا پرهیهز از ورود بهه منهگ تههامعیهار بها

بود.

امریکا از غنیمازا اورانیوم انصراف دهد .پیامهد ایهن
امـریکا :امتیهاز  +9بهراا امریکا بهه خهاطر تالیه

غنیمازا اورانیوم و رفع نگرانهی از مهاخت احتههالی
م،گهاا هستهاا از موا ایران
امتیاز  +1براا امریکا به خهاطر اعتبهار میامهی در
مقابله با دشهن قدیهی؛ ایران.
ایــران :امتیههاز  -1بههراا ایههران بههه خههاطر دمههت
برداشتن از غنیمازا اورانیوم و محروم شدن از فوایهد

تصهیم ( )+9 -8خواهد بود.
امریکا :امتیاز  +9براا امریکها بصهاطر مههعنورا
غنیمازا اورانیوم و رفع نگرانهی از مهاخت احتههالی
م،گ هستهاا از موا ایران.
امتیاز  +1براا امریکا به خهاطر اعتبهار میامهی در
مقابله با دشهن قدیهی؛ ایران.
امتیاز  -1براا امریکا به خاطر هزینهههاا مهالی و
میامی اقدام نظامی (حهله هوایی).

نن.
امتیاز  -1براا ایران به خاطر فشار میامهی ناشهی

[ ] )+9( + )+1( + )-1( = +9
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I3
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[ ] )-9( + )-9( + )+9( = -9

ایران :امتیاز  -1براا ایران به خاطر فشار میامهی
ناشی از منگ و درگیرا نظامی.
امتیاز  -1براا ایران به خاطر خسارت هاا مالی و
یا میامی ناشی از منگ.
امتیاز  -1براا ایران به خهاطر دمهت برداشهتن از
غنیمازا اورانیوم و محروم شدن از فواید نن.
 6-2-5-2پاسخ ایران و جنگ تمامعیار

ایران :امتیاز  -9براا ایران بهه خهاطر هزینههههاا
انسانی و مالی منگ.
امتیاز  -9براا ایران بهخهاطر هزینههههاا میامهی
منگ و فشار افکار عهومی موان علیه ایران بها بوهره-
گیرا از منگ روانی (رمانهاا)
امتیاز  -9براا ایران به خاطر نمیبها و خسارت-
هاا احتهالی نظام ایران و متحدان ایران در منرقه

ایران به مرعت در حال دمتیابی به امکانات مدید

امتیاز  +9براا ایران بدلیل مقاومت و ایسهتادگی در

براا مقابله با کشتی هاا منگی امریکا در خلیوفهارس

برابر زورگوییهاا نمریکا مقابله با هژمونی و ههچنین

امت و زرادخانهاا از موشکهاا پیشرفته ضد کشهتی

ایراد خسارت به امرا یل

را در اختیار دارد و در حال توماه بصشیدن به ناوگهان
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قای هاا تندرو و زیردریاییهاا خود امت.
در مقابههل امریکهها و امههرا یل تهه،ش مههیکننههد بهها
امتقرار میستم هاا ضدموشهکی در ناوهها و ههچنهین
میستم ضدموشکی بر روا زمین از تباهات حهلهه بهه
مراکههز هسههتهاا بکاهنههد .ههچنههین ایههران توانهنههدا
موشکی باالیی متشکل از موشکهاا شواب  8بها بهرد
بیش از  1811کیلومتر قدر و مهجیل بها بهرد بهیش از
 9111کیلومتر را در اختیار دارد .تهوان پدافنهدا ایهران
نیز طی مال هاا گاشته ارتقا پیدا کرده امت .در کنهار
اینها نفوذ باالا منرقهاا ایهران در عهراق مهوریه و
افغانستان و حضور گروههایی مانند حهزباهلل لبنهان در
نزدیکی امرا یل میتواند هزینه فوقالااده مهنگینی بهه
امریکا تحهیل کند .در هر صورت فارغ از هر تحلیهل

 6-3پیدا کردن جواب و حـل بـازی بـین ایـران و
امریکا
منظور از پیدا کردن مهواب و حهل بهازا عبهارت
امت از پیشبینی تبیین و توضیح رفتار مقامهات ایهران
و امریکا در این بازا امت .با تومه به فرض عق،نیت
بازیکنان ایران و امریکها مهی خهواهیم بهدانیم از میهان
ترکیب امتراتژا هاا بازیکنان در عهل کهدام ترکیهب
رخ میدهد و یا باید رخ دهد؛ بهه ایهن ترکیهب تاهادل
نش گوییم.
براا پیدا کردن تاادل نش (برگشت به عقب) در
درخههت بههازا از گههرههههاا تصهههیمگیههر نخههر شههروع
میکنیمي

نتیجه نبرد تنوا در میدان منگ تایین مهیشهود .نتیجهه
این تصهیم پیامد ( )-9 -1به نظر میرمد.
امریکا :امتیاز  -9براا امریکا به خاطر هزینه ههاا
انسانی منگ و مصالفت افکار عهومی
امتیاز  -9براا امریکا به خاطر هزینههههاا عظهیم

شکل 9ي درخت بازا  -مرحله اول

مالی و میامی منگ و خسارت دیدن امرا یل
امتیاز  +9براا امریکا به خهاطر اعتبهار میامهی در

ایران در گهره تصههیمگیهرا  I8بایهد یکهی از دو

منگ در رامتاا وارد مهاختن خسهارت (ضهربه) بهه

شاخه را انتصاب کند .با تومه بهر فهرض عق،نیهت در

نظام ایران با تبلیغات رمانهاا

تصهیمگیرا ایران بهین پیامهد  -1و  -8پیامهد  -8را
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انتصاب میکند .چون  -8خسارت کهتر از  -1را دربهر
خواهد داشت .شاخه غیرانتصابی حاف میشود.
ایران در گره تصهیمگیرا  I9باید بین عهل «قبول
تضهین امنیتی لغو تحریم ها و تالیه غنهیمهازا» و

ایران بهین گزینههههاا  -9و  -1قراهاً عهدد  -1را
انتصاب خواهد کرد و لاا شاخه عهل «تالی غنیمازا
با خلوص باال» حاف میگردد.
در گره اولیه امریکا تصهیمگیرنده خواهد بودي

بازگشت به مرحله قبل یکی را انتصاب کند.

شکل 8ي درخت بازا  -مرحله دوم

شکل 1ي درخت بازا  -مرحله پنجم

در هر دو صهورت ههر انتصهابی کهه ایهران داشهته

در این مرحله امریکا بین پیامدهاا  -1و  +8پیامهد

باشد در مقابل امریکا در گره تصهیمگیهرا  U9بایهد

مسیرا که بهه پیامهد ( -1و  )+8خهتم مهیشهود
تاادل نش (برگشت به عقب) بازا را نشان مهیدههد.
این مسیر به صورت زیر امتي
مسیر مهتد فهوق یهک تاهادل نهش (برگشهت بهه
عقب) امت.
با تومه به این که مقامات ایران و امریکا به صورت

شکل چواري درخت بازا  -مرحله موم

متههوالی و متنامههب بهها تصهههیم طههرف مقابههل تصهههیم
میگیرند چنانچه عق،نیت را پیشفرض بگیریم با یک

با تومه بر فرض عق،نیت بازیکنان امریکا در ایهن
مرحله عدد  +8را انتصهاب خواههد کهرد؛ یانهی عههل

بازا پویاا با اط،عات کامل و تهام مروکار داریم کهه
هر دو به مهت پرهیز از منگ حرکت خواهند کرد.

«دادن تضهههین امنیتههی و لغههو تحههریمههها» انتصههاب

براا پیدا کردن مواب و حل بازا فوق از برنینهد

امریکاییها خواهد بود .در گره تصهیمگیرا  I1ایهران

برگشت به عقب امتفاده کرده و تاادل نش بازا فهوق

با گزینههاا  -9و  -1قرار داردي

به صورت زیر میباشدي
تالی غنهی مهازا از مانهب ایهران؛ دادن تضههین
امنیتی و لغو تحریمها از مانب امریکا.
نتیجهگیـری
با تومه به فرضیه این پژوهش که چالش هسهتهاا

شکل 8ي درخت بازا  -مرحله چوارم

در روابط میان ایران و امریکا را بهه صهورت بهازا بها
حاصلمهع مثبت قابل حل و فصل میدانست

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بین پیامدهاا  +8و  +9یکی را انتصاب کند.

 +8را انتصاب خواهد کرد.
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شکل 1ي مسیر تاادل نش
براماس شواهد مدارک و یافتههاا حاصل از ایهن

پامخ حهله هوایی و منگ تهامعیار.

پژوهش به این نتیجه رمیدیم کهه دیپلهامهی هسهتهاا

در بازا فوق به دنبال پیهدا کهردن مهواب و حهل

میان ایران و امریکا یک بازا پویا امت .زیرا بازیکنهان

بازا هستیم و منظور از پیدا کردن مواب پیشبینی یها

ههانند بازا ماهاا زندانی ههزمان حرکت نههیکننهد

تبیین و توضهیح نحهوه رفتهار بازیکنهان در یهک بهازا

بلکه به صورت متوالی و پشهت مهرهم و متنامهب بها

میباشد .به عبارت دیگر میخواهیم بدانیم کهه از میهان

تصهیم طرف مقابل تصهیم میگیرند .در ابتهدا درخهت

ترکیب امتراتژا هاا بازیکنان که در نن امتراتژا ههر

بازا تنش هسته اا میان ایهران و امریکها ترمهیم شهد.

بازیکن ماین شده در عهل کدام ترکیب رخ میدهد و

درختی با پنو گره و پنو پیامهد .در صهورتیکه تصههیم

یا باید رخ دهد .نن ترکیب امتراتژا کهه در عههل رخ

ایران به ادامه غنیمازا اورانیوم با خلوص بهاال باشهد

می دهد را تاادل مهی گهوییم .وقهوع تاهادل مهرتبط بها

امریکا در برابر تصهیم ایران باید دمت به انتصاب زند.

فروض رفتارا امت که براا هر بازیکن در بازا قا ل

(شکل یک)

هستیم و نن فرض عق،نیت بازیکنان در بازا میباشد.

انتصاب هاا امریکا شامل این موارد امتي پهایرش

مشوورترین تاادل تاادل نش امت .ایهن تاهادل بیهان

ایههران هسههتهاا تشههدید تودیههدها و تحههریمههها دادن

میکند که هرگاه فرض کنیم در هر بازا بازیکنهان بهه

تضهین امنیتی به ایران و لغو تحریمها حهله ههوایی و

طری منرقی و ماقول راهبردهاا خود را انتصاب کنند

حهله هستهاا.

و بههه دنبههال حههداکثر مههود در بههازا باشههند در ایههن

انتصابهاا ایران نیز شامل گزینهههاا زیهر امهتي

صورت حهداقل یهک راهبهرد بهراا بهه دمهت نوردن

انصراف از غنیمازا با خلوص باال ادامه غنیمازا با

بوترین نتیجه بهراا هربهازیکن قابهل انتصهاب امهت و

خلوص باال قبهول تضههین امنیتهی و لغهو تحهریمهها

چنانچه بازیکن راه دیگرا انتصاب کند نتیجه بوترا به

درمقابل تالی غنی مازا عدم قبهول تضههین امنیتهی

دمت نصواهد نورد.
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براا پیدا کردن مواب از روش برنیند برگشت بهه
عقهههب مهههود مسهههتیم .در درخهههت بهههازا از گهههره

بینالهلل .ام،م میامت و ماختار بینالهلهل مهال
 1پیش شهاره .1

تصهیمگیرا نوایی که مربوط به ایران بود شروع کهرده

دو رتهههی میههههز .و فهههالتزگراف رابهههرت ()1831

و از میان شاخههایی که از نن گره نشهرت مهیگرفهت

نظریه هاا متاارض در روابهط بهینالهلهل .ترمههه

شاخه اا را انتصاب کردیم که بیشهترین پیامهد را بهراا

طیب و بزرگی توراني نشر قومس.

ایران داشته باشد .شاخه انتصابی را پررنگ نشان دادیهم
و به ههین ترتیب براا تهام گرههاا نوایی عهل کهرده

مورا علی ( )1821اقتصهاد ریاضهی  -روشهها و
کاربردها .توراني انتشارات مهت.

و به عقب برگشتیم تا به شروعکننده بهازا رمهیدیم .و

عبههداهللخههانی علههی ( )1839کتههاب امریکهها  8ویههژه

در نوایت به مسیر زیر رمیدیم و این مسیر نیز به پیامد

روابههط امریکهها – امههرا یل .توههراني مؤمسههه ابههرار

( -1و  )+8ختم میشود( .شکل هفت)

مااصر.

مسیر زیر یک تاادل نش (برگشت به عقب) امت.
این تاادل به امریکایی میگویدي
در گره  U1عهل تشدید تحریم هها و تودیهدها را
انتصاب کنند و در گره  U9عهل دادن تضههین امنیتهی
ههچنین این تاادل به ایرانیها نیز میگویدي

نن .توراني مازمان انتشارات مواد دانشگاهی واحد
توران.
گلیکس نبراهام ( )1818درنمدا بهر برنامهه ریهزا
خری و نظریهبازاها .ترمهه عبهاس عهرب مهازار
توراني نشر دانشگاهی.

در گره  I1عهل ادامه غنیمازا با خلوص بهاال و

مکین راج.اا ( )1829نظریه بازاها و میامتگاارا

در گره  I9عهل قبول تضهین امنیتی و لغو تحریمها از

عهههومی .ترمهههه علههی بغیههرا توههراني انتشههارات

موا نمریکا را انتصاب کنند و در مقابل به تالی غنی-

دانشگاه امام صادق (ع).

مازا با خلوص باال بپردازد.

ونتسل ا.س ( )1838نظریه بازا ها .ترمههه دکتهر

بنابراین بر اماس مرالب و راهحل فوقالاکر براا

ملیل روشندل و علیرضا طیب توراني نشر قومس.

حههل چههالش هسههتهاا بههین ایههران و نمریکهها انتصههاب

لفت ویچ ندریان ( )1833تحوالت مدید در علوم

دیپلهامی زیر پیشنواد میگرددي

میامی .ترمهه دکتر مید احهد موگقی توراني نشر

 -امریکا ضهن حاف گزینه اقدام نظهامی بها تضههین

میزان.
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