
 

 

 

 

های راهبردی جمهوری  ها در تحلیل بحران ی بازی های نظریه مدل مقاله پژوهشی:

 ای( هسته بر بحران)تأکید  اسالمی ایران
 2حسین سبزی، 1امیر غالمعلیان

 32/13/89پذیرش مقاله:                                                                     32/10/89دریافت مقاله: 

 چكیده
ها  ی بازی ی نظریه پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که مدل بهینه باهدفتحقیق حاضر 

مبنتای سستتادرس از نتو      ایران، کدام استت  ایتن تحقیتق بتر    جمهوری اسالمی ای  هسته  برای تحلیل بحران

هتای   مبنتای نتو  ساس    مبنتای اهتداف د ماهیتت، از نتو  پیمایتتی، توصتیحی د تحلیلتی د بتر         کاربرسی، بر

ی  هتای کتاربرسی نظریته    های نظری راجت  بته متدل    از نو  آمیخته است. پس از بررسی سیدگا  مورساستحاس 

د متدل تهدیتد نامتقتارن د     صحر غیرمدل مجمو  بازی  ها آن میان ازهای راهبرسی،  ها سر تحلیل بحران بازی

ل اطالعات، نستبت بته تنظتی     عنوان مدل مطلوب معرفی گرسید  است. برای تحلی سازش بازیگران نابرابر، به

نحتر از استتاسان پتهده      111پرستنامه بین جامعه آماری اقدام گرسید. جامعه آماری ایتن پتهده ، تعتداس    

حج   عنوان بهنحر  22های مستقر سر استان تهران است که با استحاس  از فرمول کوکران تعداس  عملیاتی سانتگا 

ای د میدانی بوس  د با استحاس  از  ها به ردش کتابخانه عات د ساس آدری اطال نمونه تعیین گرسیدند. ردش جم 

های تحقیق با استتحاس  از   آدری شدند. ساس  های الزم جم  ای، ساس  برساری کتابخانه ابزارهای پرستنامه د فی 

قترار گرفتنتد د سر پایتان بتر استا        دتحلیتل  تجزیته هتای کیحتی متورس     های آماری توصیحی د تحلیتل  شیو 

هتا   ی بتازی  های نظریه پیتنهاس کاربرسی برای استحاس  از مدل 4از تحقیق،  آمد  سست بهد نتایج دتحلیل  یهتجز

 ای جمهوری اسالمی ایران ارائه گرسید  است. ی هسته سر تحلیل پردند 

ی  ، مدل بازی سازش بازیگران نابرابر، پردند صحر غیرها، مدل بازی مجمو   ی بازی نظریه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های موجوس نق   رفت یک کتور از بحران تواند سر بردن های راهبرسی می گیری تصمی 

های تحقیق سر عملیات است که فرض  ها بختی از ردش ی بازی ساشته باشد. نظریه ای کنند  تعیین

های راهبرسی  این نظریه سر تحلیل بحران کارگیری به. یافتن رفتار عقالیی بازیگران استاساسی آن 

تواند سر شناسایی مواض  طرف  طور اخص می ای به ی هسته طور اع  د تحلیل پردند  کتور به

برای بیان مسئله این تحقیق،  بینی حرکات احتمالی حریف کمک شایانی بنماید. مقابل د پی 

 جهت سرسگی شیطان بزرگ آمریکا د استکبار جهانی به سرکرکه توان به این نکته اشار  کرس  می

ای  ی هسته های گذشته با مطرح کرسن پردند  تأمین مناف  امنیتی رژی  صهیونیستی، سر سال

ی توقف  ای، زمینه های هسته نتان ساسن فعالیت آمیز صلح غیرجمهوری اسالمی ایران، تالش سارس با 

ابزارهای مختلف مانند کارگیری  به  با سازی این چرخه را سر کتور فراه  آدرس  د سر این را بومی

سعی سر منزدی کرسن چهر  جمهوری اسالمی ایران  ...د  هراسی ایرانجانبه، پردژ   های همه تحری 

رفت از این  تواند سر بردن مداران می سر منطقه د جهان سارس. تحلیل بحران موجوس توسط سیاست

از این پیچ تاریخی  سرگذرکتور را  عالی(ال)مدظلهد بنا به تعبیر مقام معظ  رهبری دضعیت مؤثر بوس 

هایی  شیو  ازجملههای عملیاتی،  گیری یکی از فنون تصمی  عنوان بهها  مه  یاری سهد. نظریه بازی

تواند رفتار عقالیی د یا غیرمنطقی هر سد طرف سرگیر را به تصویر کتید  د سرنهایت  است که می

سارای اهمیت است  جهت ازآنرفت از بحران موجوس، تحلیل جامعی ارائه سهد. این تحقیق  ر بردنس

د از طرف سیگر با  طرف ازیکهایی که سارند  بسیاری از متکالت د مسائل با پیچیدگی که

تواند  های رقیب، می گیری نامتخص بوسن عملکرس طرف مقابل سر مواجهه با چگونگی تصمی 

ی یک مدل  تواند ارائه حل تبدیل نماید. اهمیت این تحقیق می بحران غیرقابل متکل را به یک

گیری عملیاتی سر  تصمی  موفقیکی از ابزارهای  عنوان بهها  ی بازی تحلیلی با استحاس  از نظریه

به نیاز  توجه باتوان گحت:  های موجوس باشد. سر ضردرت اجرای این تحقیق می رفت از بحران بردن

های احتمالی غرب د شرکای  العمل ربط به شناخت رفتار د عکس گیری ذی راج  تصمی کتور د م

ای، فقدان یک  های جمهوری اسالمی ایران سر قبال پردند  هسته سر قبال فعالیت ها آن گیر تصمی 

ای جمهوری  ی پردند  هسته تواند پردسه گیری صحیح می ردش منطقی برای تحلیل د تصمی 

هدف د. هایی جدی مواجه کن تر کرس  د یا با چال  از پیچ موجوس طوالنی سرگذراسالمی ایران را 

ای جمهوری  ها سر تحلیل بحران هسته  ی بازی سستیابی به مدل بهینه نظریه" یقتحقاصلی این 
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ای  سر تحلیل پردند  هستهها  ی بازی های متنو  نظریه بررسی مدلف فرعی آن، هدد اسالمی ایران  

یق، به این شکل . با توجه به اهداف تحقیق، سؤال اصلی این تحق"باشد ایران میجمهوری اسالمی 

جمهوری اسالمی ای  هسته  ها برای تحلیل بحران ی بازی ی نظریه مدل بهینه" مطرح گرسید  که

های متنو   مدلفرعی به این شکل مطرح گرسید ،  ل  د سر همین راستا سؤاایران، کدام است

فرضیه این  " ای جمهوری اسالمی ایران کدام است ها جهت تحلیل بحران هسته ی بازی نظریه

تهدید مدل د  صحر غیرمدل بازی مجمو  رسد  می نظر بهچنین  " ید گرستحقیق به این شکل بیان 

ای  ی هسته دتحلیل پردند  تواند مدل مطلوبی برای تجزیه نامتقارن د سازش بازیگران نابرابر، می

 ایران باشد.جمهوری اسالمی 

 مبانی نظری

 شناسی پیشینه -

ای بی  از  های مختلف، سابقه ها سر تحلیل ردیداسها د بحران های متنو  نظریه بازی استحاس  از مدل

ای تحت  سر مقاله 1962ها سر سال  از پیتگامان نظریه بازی یکی 1سارس. آناتول راپوپورت قرن نی 

2ها استحاس  از نظریه بازی سوءاستحاس  د " عنوان
آموزس که چگونه  معتقد است این تکنیک به ما می" 

کارهای متحادت،  منازعات د مناقتات بتری را سر قالب اصول علمی مطرح کرس  د با بررسی را 

گر  تحلیل 2کار را برگزینی  تا حداکثر فاید  د حداقل زیان را ساشته باشی . کارل سدیچ بهترین را 

4الملل تحلیل ردابط بین"ای تحت عنوان  سر مقاله 1988ی سر سال آلمان
نویسد: این بازی سر  می" 

کارهای خوس را با سقت بیتتری انتخاب کنند. آمریکا  سهد را  الملل به بازیکنان امکان می ردابط بین

دمینو به نظریه معردف س اتکامنطق این بازی سر سدران جنگ سرس دارس دیتنام شد د با  اسا  بر

ها(، معتقد بوس اگر یکی از کتورهای بلوک غرب به سامان بلوک شرق  های نظریه بازی )یکی از مدل

د از  سید  آسیبای، سایر کتورهای مجادر نیز  سقوط کند، متعاقب آن د طی یک داکن  زنجیر 

بنابراین ضردرت سارس که داشنگتن برای جلوگیری از سقوط سیگر  ؛تعاسل خارج خواهند شد

 آدرس. عمل بهکتورها به سامان کمونیس  شرق، از سقوط ادلین کتور جلوگیری 

توسط آقایان حسن نامی د  1284که سر سال  "های استراتهیک نظریه بازی" عنوانای تحت  سر مقاله

محسن مراسیان سر ماهنامه سانتگا  عالی سفا  ملی به چاپ رسید ، نویسندگان مقاله به این نتیجه 

                                                           
1AnatolRapoport 

2The Use and Misuse of Game Theory- Scientific American- CC VII. 

3Karl Deutsch 

4The Analysis of International Relations- Prentice- HallInternational Inc. 
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به نح  جامعه جهانی  صحر غیرهای مجمو   های متنو  این نظریه، مدل بازی اند که سر بین مدل رسید  

 که اینبوس  د سوس بیتتری را برای نو  بتر به ارمغان خواهد آدرس زیرا حاکمیت تحکر مجمو  صحر د 

 دگی خواهد شد.پایان سر زن همیته سوس یکی سر زیان سیگری نهحته است، موجب سرگیری د منازعه بی

 شناسی مفهوم -

های تحقیق سر عملیات است که فرض اساسی آن یافتن رفتار  ها بختی از ردش نظریه بازی

عقالیی بازیگران است. سر این تکنیک حداقل سد بازیکن سرگیر بازی هستند د نتیجه نهایی بازی 

باشد. سر این ردش معموالً نتیجه تواند ترکیبات گوناگونی ساشته  بسته به نحو  بازی بازیکنان، می

اما انجام این کار سر مسائل سیاسی  ؛شوس های کمی نتان ساس  می صورت اعداس د با شاخص بازی به

امکان استحاس  از بازی، محددس به شرایط خاص  رد ازایند اجتماعی همیته ه  ممکن نیست. 

 (.41: 1284است )مراسیان، 

های سیاسی، جنگ، شورش د  الملل، تن  اجتماعی، ردابط بین مسائلبحران سر چیستی بحران: 

محهوم بحران برای یک سیاستمدار »انقالب از سیدگا  افراس متخصص د عام محهومی متحادت سارس. 

آن نزس یک فرس عاسی د یا یک اندیتمند سیاسی متحادت است.  بامعنید سدلتمرس یا مدیر سیاسی 

یا به سد شیو  بحران را به تصویر کتید  د معنی  از سد سیدگا  اند  محققین علوم سیاسی سعی کرس 

 (.214: 1279)کاظمی، « 2گیری . ردش تصمی 2د  1. ردش سیستمیک1کنند: 

های تحقیق سر عملیات است که فرض اساسی آن  نظریه بختی از ردش این ها: ی بازی مفهوم نظریه

اقل سد بازیکن سرگیر بازی هستند د نتیجه یافتن رفتار عقالیی بازیگران است. سر این تکنیک حد

تواند ترکیبات گوناگونی ساشته باشد. سر این ردش  نهایی بازی بسته به نحو  بازی بازیکنان، می

اما انجام این کار سر  ؛شوس های کمی نتان ساس  می صورت اعداس د با شاخص معموالً نتیجه بازی به

امکان استحاس  از بازی، محددس به  رد ازاینت. مسائل سیاسی د اجتماعی همیته ه  ممکن نیس

 (.41: 1284شرایط خاص است )مراسیان، 

طور که اغلب سر  توان از مواض  طرف مقابل مطل  بوس د با اد بازی کرس یا همان سر این تکنیک، می

گرفتن حساب احتماالت د  نظر سرسهد، بددن شناخت از مواض  دی د تنها با  سنیای داقعی رخ می

 (حتمالی رقیب، بازی کرس )همانبینی حرکات ا پی 

                                                           
1- Systemic approach 

2- Decision making approach 
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آموزس که  ها، معتقد است این تکنیک به ما می ی بازی آناتول راپوپورت، یکی از پیتگامان نظریه 

کارهای  چگونه منازعات د مناقتات بتری را سر قالب اصول علمی مطرح کرس  د با بررسی را 

        کار را برگزینی  تا حداکثر فاید  د حداقل زیان را ساشته باشی  متحادت، بهترین را 

 (.118: 1962)راپوپورت، 
کنند د اگر یکی از آنان عمداً سعی سر  ، برای برسن تالش میطرف سدنظریه، هریک از  این سر

ا توجه طور طبیعی بازیگران سر مدت بازی ب ، از اصول بازی عددل کرس  است. بهباشدباختن ساشته 

های ادلیه خوس را تغییر ساس  د مجبور شوند از  ی بازی طرف مقابل، ممکن است انتخاب به نحو 

، هدف، کاه  زیان د افزای  سوس از طریق حال سرعیناما  ؛اهداف نخستین خوس عددل کنند

سرست مانند سنیای داقعی، هرقدر  حال سرعیناست.  صحر غیرهای مجمو  صحر یا مجمو   بازی

تر  های طرف مقابل آگا  کنند د نیز اهداف د گزینه بازیکنان نسبت به محیطی که سر آن بازی می

 (146: 1234توانند نتیجه بازی را به نح  خوس تغییر سهند )مرتضویان،  باشند، بهتر می

: سیاستسیاسی، بحران د  مسائلتبیین د سنج   سر ها در تحلیل مسائل سیاسی کاربرد نظریه بازی 

های کیحی د توصیحی مانند؛ شدید، دخی ، آشحته،  گاهی با یک سلسله صحات د پدید  سنجی

را سر قالب مدلی برای ارزیابی د  ها آنساری  که اگر بخواهی   سردکارخوب، بد د غیر  

ها این امکان را فراه   ئوری بازی، باید شاخصی کمّی برایتان تعریف شوس. تسرآدری سازی  تصمی 

د تسهیل سنج  سیاسی، به مطالعه  دتحلیل تجزیهها د الگوهایی برای تبیین،  آدرس که با تکنیک می

)کویین د  .المللی سیاسی سر سطح سیاست کالن بپرسازی  ها د نظام بین ها، ملت ها، گرد  کمّی پدید 

 (183: 1276، سیگران

یا سد حریف سر  معموالً سد گرد    بدین شرح دجوس سارس؛ ادالً هایی ضفر پی ها،  سر تئوری بازی

ثالثاً  د ؛باشند گیرند. ثانیاً هر سد طرف به سنبال تأمین مناف  ملی خوس می مقابل یکدیگر قرار می

به این سلیل دقتی هر طرف به سنبال کسب حداکثر  رد ازاینی بازیگران رفتار عقالیی سارند.  همه

 که اینتواند به آن پاسخ منطقی بدهد. نتیجه  باشد، مدل این تئوری نمی 2قل خساراتد حدا 1سوس

طرف  چراکهها، الزم است قیمتی پرساخت؛  باید پذیرفت برای به سست آدرسن د رسیدن به خواسته

ی کار کنار  بست منتهی خواهند شد. پس چار  ای متابه ساشته د راهکارها به بن مقابل ه  خواسته

                                                           
1- Maximization 

2- Minimization 
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(. سر این تئوری سد حالت ساری ؛ بازی با 214: 1288خواهد بوس )شهالیی،  1ا ردش بهینهآمدن ب 

د بازی با حاصل جم  غیر صحر که خوس  = باخت طرف سیگر( طرف یکحاصل جم  صحر )برس 

 -شوس. نتیجه بازی با حاصل جم  غیر صحر مثبت )برس تقسی  می“ منحی”د “ مثبت”به سد بخ  

باخت، ایجاس تعارض د جنگ. سر  -است د سر شکل منحی یا باختبرس( ایجاس همکاری 

شوس، که سر برخورس ادلیه  های متحادتی به کار گرفته می ها د حرکت ردیداسهای بحرانی، تاکتیک

توان حرکات ارعابی  ها می گیری از تئوری بازی اما با بهر  ؛باشند فاقد پیوستگی د الگوی منظمی می

: 1276برگ، هنری،  مینتس)به دجوس آدرس  ها آنکرس د قوار  د مدلی برای بندی  یا سازشی را سسته

92). 

 عنوان بهتوان  الملل را می پرسازان معتقدند ردابط بین اغلب نظریه: ها ی بازی دامنه کاربرد نظریه

زیرا سر سنیای پیچید  کنونی که سامنه ردابط  ؛، تلقی کرسصحر غیرنحر  مجمو   Nهای  بازی

است، لزدماً برس  زس  گر د این ارتباطات، مناف  آنان را به یکدیگر  یافته گسترش شدت بهکتورها 

تعرض جای همکاری را گرفته باشد.  که آنشوس. مگر  ، باخت طرف سیگر محسوب نمیطرف یک

های سرست د سر همکاری با یکدیگر،  اتخاذ سیاست صورت سرتوانند  این اسا  کتورها می بر

سیگر اگر بازیگران  سوی ازای دجوس ساشته باشد.  که بازند  همگی برند  بازی باشند بددن آن

 .(84: 1274توانند بازند  بازی باشند )کاظمی،  خوب بازی نکنند، همه می

 :در تحلیل بحران ها بازی نظریههای مختلف  مدل

شوند،  ها که سر شرایط رقابت د منازعه اجرا می سر این بازیصفر )حاصل جمع ثابت(های مجموع  بازی  :

زنند  هنگامی به این بازی سست می طرف سدگرسس.  طرف، برس طرف سیگر محسوب می باخت یک

، برس یکی، صحر غیرمجمو   های سربازیکه  که منافعتان سر تعارض کامل با یکدیگر باشد. سرحالی

وم باخت طرف سیگر نیست. سرنتیجه حاصل امتیازات مباسله شد  نیز صحر نخواهد لزدماً به محه

های  باشد. بازی صحر غیرتواند مقداری مثبت د  ، میطرف سدبه میزان همکاری  توجه بابوس. بلکه 

که رقیب یکدیگر باشند،  گیرند که طرفین بیتتر از آن سر شرایطی صورت می صحر غیرمجمو  

اما حتی سر شرایط  ؛آدرند همکار یکدیگر بوس  د از این طریق هرسد سوس بیتتری به سست می

همکاری نیز هرسد طرف سرصدسند راهبرسی را انتخاب کنند که کمترین بیتینه ضرر یا بیتترین 

 (.42: 1284ند )مراسیان، آدر سست بهکمینه سوس را 

                                                           
1- Optimization 
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 زیر باشد: شرح به Y د X بازیگرفرض کنید جددل امتیازات سد  

 

 صورت زیر نوشت: توان به را می طرف سدماتریس امتیازات  صورت اینسر 

                                                                                      2       2  

 2-      1-    

کند. )بازیکن  بازس  بازیکنی است که سر رسیف افقی بازی می سهند  نتانسر این بازی اعداس مثبت 

X)  سهد.  بازس  بازیکنی است که سر رسیف عموسی بازی را اسامه می سهند  نتاند اعداس منحی

 به شرح زیر است: طرف سدهای مختلف  . سر این بازی ساس  گزینه(Y)بازیکن 
اندیتد د هموار  سر اندیته  را بازی کند برند  خواهد شد. اد که عقالئی می X1 راهبرس X بازیگراگر   1-

 برس خوس است، این راهبرس را سنبال خواهد کرس.

که  برای آن رد ازاینسرخواهد یافت که حریف اد راهبرس گزینه فوق را بازی خواهد کرس  Yبازیکن   2-
 را انتخاب خواهد کرس. Y1 میزان برس حریف خوس را به حداقل برساند راهبرس

-X 2امتیاز نصیب بازیگر  2خواهد بوس که سر آن  X1Y1حل بازی، راهبرس  به آنچه گحته شد، را  توجه با 
 است. Yامتیاز برای بازیکن  2ساسن  سست ازشوس که این به محهوم  می

به شرایط موجوس،  توجه با، اما ساس  ازسستامتیاز  Y ،2سر این بازی ابتدایی، علیرغ  آنکه بازیکن 

زیرا با حداقل زیان، بازی کرس  د به حریف اجاز  نداس  امتیاز بیتتری  ؛بهترین بازی را کرس  است

 سرصحنهسهد د کتورها  رخ می کرات بهآدرس. این اتحاقی است که سر سنیای داقعی نیز  سست به

اقل زیان ببازند. )راهبرس توانند ببرند د قرار است ببازند، با حد کنند اگر نمی سیاسی تالش می

حداقل کرسن ضرر( سر این شرایط، بازیکنان برای اجتناب از بدترین باخت، از بهترین برس خوس 

(. البته این بازی سر 68: 1274کنند )کاظمی،  آمیز را انتخاب می کار احتیاط نظر کرس  د را  نیز صرف

کارهای خوس را با سقت  سهد را  ان امکان میالملل استحاس  زیاسی نداشته د فقط به بازیکن ردابط بین

منطق این بازی سر سدران جنگ سرس دارس دیتنام شد د با  اسا  بربیتتری انتخاب کنند. آمریکا 

به نظریه معردف سدمینو معتقد بوس اگر یکی از کتورهای بلوک غرب به سامان بلوک شرق  اتکا

د از  سید  آسیبایر کتورهای مجادر نیز ای، س سقوط کند، متعاقب آن د طی یک داکن  زنجیر 

بنابراین ضردرت سارس که داشنگتن برای جلوگیری از سقوط سیگر  ؛تعاسل خارج خواهند شد

  Y1راهبرس  Y2راهبرس 

 X1راهبرس  Xامتیاز برای  X 2امتیاز برای  2

 X2راهبرس  Yامتیاز برای  Y 1امتیاز برای  2
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: 1988)سدیچ، آدرس  عمل بهکتورها به سامان کمونیس  شرق، از سقوط ادلین کتور جلوگیری  

146.) 

عقالنیت راهبرسی ثابت کرس  است که همیته مناف  سرازمدت بازیکنان : صفر غیرهای مجموع  بازی -

جای معادضه د تقابل، با  توانند به ها مجمو  صحر نیست. بلکه بازیگران می سر تعارض د بازی

های مجمو   آدرند. سر این حالت بازی سست بهیکدیگر همکاری کرس  د از این را  سوس بیتتری 

طرف ضردرتاً زیان طرف سیگر نیست. هرچند که  نح  یک ها آنر گیرند که س شکل می صحر غیر

تواند به زیان هر سد نیز تمام  کارهای یکدیگر مطل  نباشند، نتیجه بازی می از را  طرف سداگر 

از مدل بازی  اند عبارت(. سر این مدل سد نو  بازی دجوس سارس که 44: 1284شوس )مراسیان، 

 گرسند. زیر تتریح می شرح بهتهدید متقابل د مدل بازی تهدید د تطمی  که هرکدام 
نیز متهور است، سد بازیگر " پسر ترسو"که به بازی  سر این مدل: مدل بازی تهدید متقابل -

سرعت  ردی یکدیگر به اند، از سد جهت مخالف، ردبه بر اتومبیل خوس سوار شد  که سرحالی
طرف راست  برخورس نکرسن با سیگری به منظور بهکنند د هرکدام که  سوی یکدیگر حرکت می به

د مورس استهزاء د تمسخر سایرین قرار خواهد گرفت د آنکه به را  خوس  شد  شناختهبکتد، ترسو 
ی (. سر عال  داقعی، این باز44: 1284عنوان برند  بازی شناخته خواهد شد )نامی،  اسامه ساس ، به

ای د نتان ساسن قاطعیت متقابل برای افزای   های بزرگ سر یک تهدید هسته به ردسرردیی قدرت
جددل  )همان منب ( منظور داسار کرسن طرف سیگر به کوتا  آمدن، شباهت سارس. پرستیه د اعتبار به

انتخاب این جددل هر بازیگر سد راهبرس برای  اسا  برسهد.  زیر امتیازات سد بازیگر را نتان می
خوشایند ترسو، جان خوس را  چندان نهموق  دلی قبول لقب  تواند با کنار کتیدن به سارس. اد می

ساسن جان خوس، مستقیماً به را  خوس اسامه  ساس  ازسستنجات سهد یا با قبول خطر مجردح شدن د 
 سهد.

 

 

 
 توان تصور نموس: ذیل می شرح بهلترناتیو سر این مدل، چهار آ

زمان هرسد به سمت راست بکتند که  ( یعنی ه Y1X1همکاری کنند. )راهبرس  باه هرسد بازیکن 

سر این صورت جان خوس را ححظ خواهند کرس. هرچند که ممکن است هرسد به اندکی بزسلی 

 امتیاز از سست بدهند. 3هرکدام مته  شوند د 

Y2 Y1  
11-            11+ 3-           3- X1 

31            +31+ 11 +            11- X2 
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یکدیگر حرکت کرس  د  شاخ به شاخ( سد بازیگر با همکاری نکرسن متقابل، Y2X2)راهبرس   1-

امتیاز سریافت خواهند کرس د  31صورت هرکدام   این شدت با یکدیگر برخورس نمایند که سر به

 به لقب قهرمان نائل خواهند گرسید.

مستقیماً به  Yسر آخرین لحظات خوس را کنار بکتد دلی بازیگر  X( بازیگر X2Y1)راهبرس   2-

متقابالً  Yامتیاز سلب آبرد خواهد شد د  11 انداز  به Xصورت،   این را  خوس اسامه سهد که سر

 امتیاز آبرد د اعتبار کسب خواهد کرس. 11 انداز  به

مستقیماً به را   Xر خوس را کنار بکتد د بازیگ Y( عکس حالت فوق، بازیگر X1Y2)راهبرس   2-

 تعلق خواهد گرفت. Yامتیاز به  -11د  X+ امتیاز به 11صورت   این خوس اسامه سهد که سر

سر این بازی، راهبرس مناسب برای هرسد طرف این است که با یکدیگر همکاری کرس  د ریسک 

همکاری نکرسن را کنار گذارند. سر عال  سیاست زمانی که ریسک کرسن د فقدان همکاری 

رغ  آنکه ممکن است به از  باری به بار آدرس، مسالمت د همکاری، علی تواند نتایج مصیبت می

           گرسس.  می طرف سدات کوچکی منتهی گرسس، موجب اسامه بقاء سست رفتن امتیاز

 (43: 1284)مراسیان، 

نیز متهور است. اگر سد " زندانیان تکلیحی بی"این بازی به بازی : مدل بازی تهدید و تطمیع -

تنها آزاس خواهد شد، بلکه پاساش نیز خواهد گرفت د  زندانی قبل از سیگری اعتراف کند، نه

سال زندان محکوم  11زمان اعتراف کنند، هریک به  سیگری اعدام خواهد شد. اگر هرسد ه 

کدام اعتراف نکنند، چون مدرک جرمی سر اختیار نیست، هرسد آزاس  خواهند شد د اگر هیچ

توانند سکوت اختیار کرس  یا اعتراف کند. )راهبرسهای  خواهند شد. سر این بازی، سد زندانی می

 (47: 1284ر دضعیت زیر ممکن است رخ سهد: )مراسیان، بازی( د چها

هرسد زندانی سکوت کنند د سرنهایت آزاس گرسند  1- 

د پاساش  آزاسشد  Yاعدام د  X صورت ایناعتراف کند که سر  Yسکوت کرس  د  Xزندانی   2-

 نیز خواهد گرفت.

د پاساش  آزاسشد  Xاعدام د  Y صورت ایناعتراف کند که سر  Xسکوت کرس  د  Yزندانی   2-

 سریافت خواهد کرس.

-4 .حبس محکوم خواهند شد سال 11هریک به  صورت اینهرسد زندانی اعتراف کنند که سر  

 (141: 1234)مرتضویان، 
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 سهد: های فوق را نتان می جددل زیر بازسهی دضعیت 

ترین راهبرس برای هریک از بازیکنان، رها کرسن طرف مقابل  رسد مناسب می نظر بهفوق،  مثال سر

زیرا این راهبرس سر بهترین حالت، به آزاسی آنان د اخذ پاساش د سر بدترین  ؛د اعتراف است

ترین را  است که زندانیان  عقالیی جهت ازآنحبس منجر خواهد شد. این را   سال 11حالت به 

هیچ اعتماسی به یکدیگر نداشته د منطقی است که متقابالً یکدیگر را رها کنند د برای تأمین مناف  

تری نیز سر انتظار آنان  که سر این صورت، عقوبت خحیف خوی  تالش کرس  د اعتراف کنند

خواهند شد که البته بسیار باارزش است  اما اگر اعتراف نکنند، سر بهترین شرایط آزاس ؛خواهد بوس

تواند سر بدترین شرایط به اعدام آنان منجر گرسس. سرنتیجه بهتر است با کاستن از میزان  دلی می

(. مثال 141: 1234انتظارات خوس د قبول ریسک کمتر، هریک اقدام به اعتراف کند )مرتضویان، 

زسایی  د کنترل تسلیحات یا تن  سالح خل الملل،  عینی این مدل سر عال  سیاست د ردابط بین

مقابل  طرف بهتوانند با اعتماس  تدریجی سر ردابط میان کتورها است. سر این موارس کتورها می

طرف مقابل، یا مجازاتی که از  آمیز موفقیتمنحعت بیتتری کسب کنند دلی پاساشی که از فریب 

از مناف  حاصله از اعتماس متقابل است. سر شوس، بی   اعتماس به اد د گول خورسن از اد حاصل می

تالش سارس منحعت  کتور هراین مدل، همکاری د اعتماس محهومی ندارس. سر محیط آنارشی 

آید، سرداق  استحاس  از این  بیتتری برای خوس کسب کند د اگر از همکاری نیز صحبتی به میان می

پردفسور آناتول راپوپورت  دجوس بااین(. 47: 1284عنوان برای کسب مناف  بیتتر است )مراسیان، 

همکاری  سمت بهایت مرتبه این بازی را تکرار کرس ، معتقد است این بازی نیز سرنه 211که 

              المللی خواهد انجامید  ی مناسبات بین متقابل د هماهنگی مواض  سر عرصه

 (.121: 1962)راپوپورت، 

محددس دلی انگیز   باقدرت Xسر این مدل، بازیگر مدل تهدید نامتقارن و سازش بازیگران نابرابر -  :

کند  ایدئولوژیک د انقالبی قوی برای تغییر دض  موجوس که شدیداً از آن ناراضی است، تالش می

(. 131: 1988نیز با همه توان د قدرت خوس سعی سر ححظ دض  موجوس سارس )سدیچ،  Yد بازیگر 

Y2 Y1  

 21-            21+ 11           +11+ X1 

 11-            11- 21-             21+ X2 
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 های اسیاستبملی سازگاری سارس د ه   های باسیاستبااهمیت است که ه   رد ازآناین مدل  

توانند سر آن دارس شوند. سر سطح ملی،  المللی د همه بازیگران اع  از خرس د کالن می بین

ها با توان فرادان برای بازی ظاهر  اثرگذاری اندک سر مقابل سدلت باقدرت ملی فردبازیگران 

ر بازی ای د محددست های منطقه ها سر مقابل قدرت الملل نیز ابرقدرت شوند د سر سطح بین می

تواند برای تددین راهبرس جمهوری اسالمی ایران با آمریکا نیز به کار ردس  کنند. این بازی می می

 (.82: 1274)کاظمی، 

 تواند نمونه یک بازی تهدید سر شرایط نابرابر باشد: جددل زیر می

 Yبازیگر بزرگ 

 

 X بازیگرکوچک

با انتقاس از دض  موجوس یا تهدید یا هر اقدام سیگری شبیه حمله  Xسر این مدل ممکن است بازیگر 

گرسس.  Yرا به چال  کتید  یا از سر تسلی  دارس شوس د مطی  بازیگر  Yعراق به کویت، بازیگر 

را  Xتواند  رد سارس یا با اطمینان از قدرت خوس د اینکه سر هر زمان می نیز سد راهبرس پی  Yبازیگر 

دارس شوس یا با استحاس  از موض   Xسرآدرس، نخست شکیبایی پیته کرس  د از سر مماشات با  پای از

تسلی   Xاگر بازیگر  صورت اینرا تحت سیطر  خوس سرآدرس. سر  Xبرتر خوس، کار را تمام کرس  د 

د با متکالتی  ساس  ازسستنیز امتیازاتی را  Yنتوس، سر پایان بازی بازند  خواهد بوس. هرچند که 

با عراق کرس()نامی،  2112مواجه خواهد شد. )متابه همان بازی که آمریکا سر عملیات مار  

نیز  Yند د را به مبارز  سعوت ک Yکند د  برخورساز موض  تهدید  X(. سر این حالت اگر 48: 1284

خواهند  ساس  ازسستامتیاز  -21د  -21به ترتیب  طرف سدبخواهد از قدرت خوس استحاس  نماید، 

 صورت اینراهبرس مماشات را برگزیند که سر  Yساس. برای ک  کرسن این زیان ممکن است بازیگر 

خوس بردز کارانه از  نیز حرکتی سازش Xاما ممکن است  ؛کاه  خواهد ساس -11زیان خوس را به 

 سست به+ امتیاز نیز 21برای خوس کسب دجهه کرس  د  حددسی تا سهد د با اتخاذ راهبرس تسلی 

خواهد از ادضا  به نح  خوس استحاس  کرس  د برای خوس  می Xاحسا  کند  Yآدرس. اگر بازیگر 

  برتری مماشات
 تسلی  +11+           11 +21            -21 
 تهدید +21             -21 -11            -11 
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دجهه د امتیازی کسب کند، ممکن است با تغییر راهبرس از مماشات به کسب برتری، امکان  

 (.82: 1274سلب کند )کاظمی،  Xبرساری را از بازیگر  بهر 

( بهتر است از Xکند. سر این مدل، بازیگر کوچک ) الملل را بهتر تحسیر می مدل فوق، ردابط بین

زیرا پافتاری  ؛( را اسامه ندهدYتر ) خوس مغردر نتد  د چال  با بازیگر قوی آمد  سست بهامتیازات 

تر را مجبور به تغییر ردیه از راهبرس مماشات به راهبرس برتری  ، ممکن است بازیگر قویازحد بی 

بستان با کتورهای کوچک را ساشته باشند د -های بزرگ ه  باید انگیز  بد  قدرت حال سرعینکند. 

تر گذارند، سر  ضعف کتورهای قوی حساب بهکتورهای کوچک نیز بددن آنکه این موضو  را 

 (.82: 1274بین باشند )کاظمی،  فیت تحمل د پایداری خوس سر یک منازعه طوالنی داق ارزیابی ظر

سر این تئوری سد حالت ایران: جمهوری اسالمی ای  در تحلیل بحران هسته صفر غیرمدل بازی مجموع  -

 غیر= باخت طرف سیگر( د بازی با حاصل جم   طرف یکساری ؛ بازی با حاصل جم  صحر )برس 

شوس. نتیجه بازی با حاصل جم  غیر صحر  تقسی  می“ منحی”د “ مثبت”که خوس به سد بخ   صحر

 باخت، ایجاس تعارض د جنگ. -برس( ایجاس همکاری است د سر شکل منحی یا باخت -مثبت )برس

 طرف ازهای متحادتی که  ها د حرکت ایران با توجه به تاکتیکجمهوری اسالمی ای  سر پردند  هسته

باشند اما با  د سر برخورس ادلیه فاقد پیوستگی د الگوی منظمی می شوس غربی به کار گرفته می

بندی کرس د قوار  د مدلی  توان حرکات ارعابی یا سازشی را سسته ها می گیری از نظریه بازی بهر 

ی سر نق  اگر تعارضی بین سد بازیگر اتحاق بیحتد د یک مثال عنوان بهبه دجوس آدرس.  ها آنبرای 

مهاج  د سیگری مداف  قرار گیرس د بازیگر مهاج  سرخواست امتیازی را از مداف  ساشته باشد، هر 

فرض کنی  کتورهای غربی از باشد.  ار برای اعمال نظرات خوس میبازیگر سارای چند راهک

برای  س  سازی ادرانی  را سارند د سستیابی به این مه   ایران تقاضای تعلیق غنیجمهوری اسالمی 

ایران سر مقابل سرسختی غرب تسلی  جمهوری اسالمی داحد مثبت ارزشمند است. اگر کتور 

( -11یعنی سهد که برای  متقابالً س  داحد منحی ارزش سارس) خواسته اد شوس، چیزی را از سست می

ایستاسگی  شدت بهبه مبانی ارزشی خوس  توجه با ایرانجمهوری اسالمی سر سدمین حالت اگر د 

د به همان  ساس  ازسستمقداری از اعتبار خوس را  ناچار بهکند د غرب از موض  خوس کوتا  بیاید، 

امتیاز  -3نماید. فرض کنی  سر این حالت یکی  ایران کسب اعتبار میجمهوری اسالمی میزان کتور 

 آدرس. + به سست می3د سیگری  ساس  ازسست
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تانه سر مواض  خوس پافتاری کنند د این امر منجر به سر حالت سوم، فرض کنی  هر سد سرسخ 

هایی را بر هر سد تحمیل خواهد کرس  سرگیری مسلحانه د جنگ بتوس. بردز جنگ تلحات د دیرانی

موض  خوس را تعدیل  مطلقاً کنی . سر شرایط سیگر اگر هر یک از طرفین،  تلقی می -21که آن را 

تاری د مقادمت نماید د طرف مقابل را از این امر آگا  نکند د سر برآدرس  شدن خواسته خوس پاف

کند، طرف سرگیر برای احتراز از جنگ د خسارات ناشی از آن، سر ظاهر باید موض  خوس را تغییر 

ی داکن  احتمالی  اما سر این مدل فرض بر این است که به علت عدم اطمینان از نحو  ؛سهد

خواهد بوس.  ها آنهای ذهنی  ها د سادری اب  برساشتسیگری، هموار  میزان خطرپذیری سد حریف ت

از سد طرف بددن سرگیری مستقی   یکی کهشوس به سطح د حد باالی خطری  این میزان مربوط می

سر عملیات خصمانه به آن تن سر بدهد. چنانچه میزان تهدید حریف بی  از آن سطح حداکثر 

کند که تسلی   ید  باشد، منطق حک  میتتخیص ساس  شوس د اعتبار عملکرسش ه  به اثبات رس

 تواند به مقادمت اسامه سهد. تر از حد تخمین زس  باشد، می پایین خطرپذیریخواسته اد شوس د اگر 

داحد  11ایران به خواسته غرب، جمهوری اسالمی به مدل زیر، سر صورت تسلی  شدن  توجه با

 21کند د یا  داحد اعتبار کسب می 3سازس یا اما اگر به مقابله د مقادمت بپر ؛سهد ارزش از سست می

جمهوری اسالمی سهد، که بستگی به تاکتیک انتخابی متجادز سارس. اگر  داحد ارزش از سست می

% پافتاری کند، سر صورت 61د  % موض  خوس را تعدیل41ایران برآدرس کند که احتمال سارس غرب 

ایران جمهوری اسالمی کتور  سیگر عبارت بهسهد.  داحد ارزش از سست می -11سازش یا مقادمت، 

نماید  تحادت خواهد بوس؛ زیرا تهدیدی که از غرب احسا  می سر انتخاب راهکار سازش یا سفا  بی

توان انجام ساس. اگر هر یک از طرفین احسا   % است. این محاسبه را از سیدگا  غرب ه  می61

د سر موض  خوس  هاست آنبرای  قبول قابلتر از سطحی  ی سیگری پایین کنند که میزان قبول مخاطر 

ی  نتیجه سرداق نهایی چیزی جز جنگ نخواهد بوس که  سرسختانه پافتاری نمایند، محصول

اگر  عکس بهباشد.  ریسک می پذیرش قابلمحاسبات اشتبا  سر سرک مواض  سقیق طرف مقابل د حد 

به مذاکر  د سازش تمایل  رد ازاینسد طرف ریسک سرگیری را باالتر از حد منطقی فرض کنند، 

 شان سر آن ضعیف است نخواهند کرس. ینتان ساس  د از سرگیر شدن سر جنگی که پیردز
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 “خطرپذیریمیزان  -اعتبار”: مدل 1 شکل:

الملل عنوان  های بین ها د موارسی که سر مدیریت بحران بازی های متنو  نظریه  از معرفی مدل سپ

ها، با استحاس  از سد مدل  ی بازی رسد سر نظریه می نظر بهفرضیه محقیقین نیز این است که: گرسید، 

ای  توان پردند  هسته سازش بازیگران نابرابر، مید تهدید نامتقارن مدل د  صحر غیربازی مجمو  

 کرس.دتحلیل  تجزیهجمهوری اسالمی ایران را 

 شناسی روش
تواند مبنای  ایج آن میمبنای سستادرس د نتیجه تحقیق، از نو  کاربرسی است یعنی نت این تحقیق بر

مبنای اهداف  جمهوری اسالمی ایران قرار گیرس. بر گیرند  تصمی گیری سر نهاسهای  عمل د تصمی 

تی، توصیحی، تحلیلی است. چون محققان سر یک مرحله از فرآیند انجام کار به یتحقیق از نو  پیما

آن به  بر عالد اند د  های راهبرسی پرساخته بحراندتحلیل  تجزیهشناسایی د توصیف چگونگی 

جمهوری ای  )تحلیل پردند  هسته تاب  متغیرها( بر  ی بازی چگونگی تأثیر متغیر مستقل )نظریه

یک  صورت بههای مورسنیاز،  مبنای نو  ساس  اند. همچنین این تحقیق بر ایران( نیز پرساختهاسالمی 

های الزم با استحاس  از سد ردش مطالعه  ر این تحقیق، ساس تحقیق آمیخته )کمی د کیحی( است. س

 سرردشبرساری د  ای از ابزار فی  کتابخانه سرردش. اند شد  آدری جم ای د مطالعه میدانی،  کتابخانه

های  از اساتید پهده  عملیاتی سانتگا  نحر 111است. تعداس  شد  استحاس میدانی از ابزار پرستنامه 

ها آشنایی ساشته د کاربرسهای تحلیلی آن سر  های عملیاتی د نظریه بازی پهده  تهران که به مبحث

سهند که با  اند، جامعه آماری این تحقیق را تتکیل می های مختلف را تدریس نموس  گیری تصمی 

های  ساس  که ازآنجاییحج  نمونه تعیین گرسیدند.  عنوان بهنحر  22استحاس  از فرمول کوکران تعداس 

باشند، لذا برای تعیین انداز  نمونه از  می پذیر میانگینای بوس  د حقیق سارای مقیا  فاصلهاین ت

 است. شد  استحاس ای میانگین د فرمول کوکران  تخمین فاصله

ميزان خطرپذيري 

%50“ = غرب”  

%50سازش  %50مقاومت    

%40سازش   

%60مقاومت   

0و  0 +5و  -5   

+10و  -10 +20و  -20   

“ایران”مدافع   

“غرب”مهاجم   

ميزان خطرپذيري 

%60“ = ايران”  
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 1996که مقدار آن  است شد  محاسبه% از طریق جددل مربوطه 93با ضریب اطمینان 2

 است. شد  تعیینشد  از قبل  گرفته انجامداریانس جامعه آماری از ردی تحقیق  .دباش یم

 های تحقیق ها و یافته دادهوتحلیل  تجزیه
آمد که نتایج  عمل بهذیل  شرح بهسؤال از جامعه نمونه  2آماری فرضیه، تعداس دتحلیل  تجزیهبرای 

 سر جددل صححه بعد سرج گرسید : شد  آدری جم های  پاسخ

این مدل را تا چه انداز  سر تحلیل ، صحر غیرهای مدل بازی مجمو   دیهگیبه  توجه با(: 1سؤال )

 سانید  ایران مناسب میجمهوری اسالمی ای  ی هسته پردند 

سازش بازیگران نابرابر، این مدل را  تهدید نامتقارن د های مدل بازی به دیهگی توجه با(: 2سؤال )

 سانید  ایران مناسب میجمهوری اسالمی ای  ی هسته تا چه انداز  سر تحلیل پردند 
 های فرضیه بر مبنای میانگینپاسخ یبند جم : 1 جددل

 میانگین تعديل میانگین 2سؤال  9سؤال  شماره نفر

9 3 3 3 3 

2 3 3 73/4 3 

9 3 4 23/4 4 

4 3 4 3/4 4 

5 3 4 23/4 4 

6 3 4 3/4 4 

1 3 1 73/2 4 

0 3 3 3 3 

1 3 4 3/2 2 

98 4 2 4 4 

99 4 4 4 4 

92 3 4 73/2 4 

99 3 3 73/4 3 

94 3 3 73/4 3 
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 میانگین تعديل میانگین 2سؤال  9سؤال  شماره نفر 

95 3 3 3 3 

96 3 3 73/4 3 

91 3 3 73/4 3 

90 4 4 23/4 4 

91 4 4 4 4 

28 4 4 73/2 4 

29 3 3 73/4 3 

22 3 3 3/2 2 

29 3 3 73/2 4 

24 3 2 3/4 4 

25 3 4 4 4 

26 3 2 73/2 4 

21 3 4 3/4 4 

20 3 2 4 4 

21 3 2 4 4 

98 4 4 4 4 

99 3 4 4 4 

92 4 4 4 4 

 تعداس حج  جامعه نمونه / حاصل جم  میانگین تعدیل = میانگین مرکب

 ̅=
∑  ̅

 ⁄  
   

  
      

 : توزی  د سرصد فرادانی مربوط به فرضیه2جددل 

 جمع خیلی کم کم متوسط زياد خیلی زياد طیف

 92 8 8 8 91 99 فراوانی

 %988 %8 %8 %8 %5104  %4806 درصد
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 توصیف:

سر شوندگان معتقدند که سرصد پرس  111جددل د نموسار فوق مؤید این داقعیت است که 

تهدید نامتقارن د سازش بازیگران نابرابر،  د مدل صحر غیرها، مدل بازی مجمو   ی بازی نظریه

گیری سر یک نتیجهباشد.  ای جمهوری اسالمی ایران می مدلی مطلوب برای تحلیل پردند  هسته

( میزان سر سطح 21/4) شد  محاسبهتوان اذعان ساشت که با توجه به میانگین مرکب کلی نیز می

 باشد.خیلی زیاس می

 ها: تدوین فرضیه0گام 

H0 =تهدید نامتقارن د سازش بازیگران نابرابرمدل ، مدل مناسبی  د  صحر غیرمدل بازی مجمو  

 باشد.ای جمهوری اسالمی ایران نمیدتحلیل پردند  هستهبرای تجزیه

 H1 =تهدید نامتقارن د سازش بازیگران نابرابرمدل ، مدل مناسبی  د  صحر غیرمدل بازی مجمو  

باشد.ای جمهوری اسالمی ایران میهستهدتحلیل پردند  برای تجزیه 

 : محاسبه آماره آزمون3گام 

 گرسس:آمار  آزمون با استحاس  از رابطه د جددل زیر محاسبه می

  =∑
(     ) 

  
 

( مربوط به فرضیه2 خی: جددل مجذدر کا )2جددل   

 فراوانی

 سطوح

فراوانی مشاهده 

 (Foشده )

فراوانی مورد 

 (Feانتظار )

 تفاوت

(Fo-Fe) 

 مربع تفاوت

(Fo-Fe)
2  

 600 49056 606 604 99 خیلی زياد

 2400 950016 9206 604 91 زياد

 604 48016 -604 604 8 متوسط

 604 48016 -604 604 8 کم

 604 48016 -604 604 8 خیلی کم

 5800 98102 - 92 92 مجموع

5800X2= 
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 : محاسبه آمار بحرانی2گام  

سر نظر بگیری ، مقدار بحرانی  %93د ضریب اطمینان را ( N-1=4=Df) 4اگر سرجه آزاسی را  

 شوس.یم x2=9/488برابر 

 گیریتصمیم :4گام 

 
 ( مربوط به فرضیه2خی : نموسار مجذدر کا )2نموسار 

شوس که آمار  آزمون سر  مالحظه می (488/9)( د مقدار بحرانی 3198با مقایسه مقدار آمار  آزمون )

% 93با اطمینان  %3سطح خطای  شوس. لذا سر رس می 1Hاست، بنابراین فرضیه  قرارگرفته 1Hناحیه 

د مدل تهدید نامتقارن د سازش  صحر غیربر مطلوب بوسن مدل بازی مجمو   مبنی  1Hفرضیه 

 باشد، ای جمهوری اسالمی ایران می دتحلیل پردند  هسته بازیگران نابرابر، مدل مناسبی برای تجزیه

 باشد.می قیمورستحقجامعه  کل به  یتعم قابلتائید شد  د نتایج 

سر  سد طرفای جمهوری اسالمی ایران نگا  شوس، هر  ها به تحلیل پردند  هسته ی بازی اگر با نظریه

زیرا نگا  نسبی به گرفتن د ؛ این بازی برند  هستند د یا هر سد طرف احسا  برند  شدن سارند

ی باخت خوبی متهوس است. برس مطلق یعن ساسن امتیازها د برس نسبی د نه مطلق، سر این پردند  به

شوس د هر طرفی  سیگری د این یعنی بازی برس، باخت؛ اما برس نسبی با باخت سیگری سنجید  نمی

ای سر س   برس. سیر پردند  هسته -سنجد د این یعنی بازی برس سر قیا  با خوسش میزان برس را می

ساشتند  هایی این احسا  را سهد که هر سد طرف سر برهه سال گذشته بین ایران د غرب نتان می

اما ؛ که ساسن امتیاز یعنی باخت سر بازی؛ بنابراین به سنبال گرفتن حداکثر امتیاز از طرف مقابل بوسند

رنگ  سر مذاکراتی که اخیراً سر ژنو انجام شد، این احسا  سر طرفین یا سید  نتد د یا بسیار ک 

ای  ه ایران سالح هستهترسد ک های اعالمی هویداست، اینکه طرف مقابل می بوس. آنچه سر سیاست

ای ایران دجوس ندارس، برند  است. ایران  بسازس، پس اگر مطمئن شوس که انحرافی سر فعالیت هسته

های  ای سر کنار احترام به این حق استحاس  کند د تحری  آمیز هسته خواهد از انرژی صلح ه  می
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رین مذاکرات سد طرف متاهد  ظالمانه برساشته شوس د این برای ایران برس است. این منطق سر آخ 

های خوس  جوابی برای نگرانی یحددس تاگرسید د طرف غربی این احسا  را ساشت که توانسته 

 برس. -ها شکاف ایجاس نماید د این یعنی بازی برس بیابد د ایران نیز توانسته سر سیوار تحری 

هموار د همیتگی نیست د  ای برس، جاس  -سدر ساشت که بازی برس ازنظراما نباید این نکته را 

باخت منحرف شوس. تحسیر د  -به سمت بازی باخت طرف کیخواهی  هرلحظه امکان سارس با زیاس 

ایران، عدم جمهوری اسالمی نامه اخیر، عدم توجه به مبانی ارزشی  طرفه از متن توافق برساشت یک

ن نق  پررنگ به مخالحان های فتار قرار گرفتن، ساس توجه به خطوط قرمز نظام، تحت تأثیر البی

ناپذیر برای طرف مقابل، متعهد نبوسن به همه محاس  نامه، قائل نتدن حقوق جدایی ای توافق منطقه

توان امتیاز سیگری نیز  نامه د پیگیری این سیاست که اگر طرف مقابل یک امتیاز ساس ، پس می توافق

یران د غرب را بره  زس  که سر آن تواند بازی منطقی بین ا از اد گرفت، موارسی هستند که می

 کس برند  آن نخواهد بوس. باخت متصور است د هیچ -صورت فقط بازی باخت

 و پیشنهادگیری  نتیجه

 گیری: نتیجه -الف

د مدل بازی تهدید نامتقارن د سازش بازیگران نابرابر  صحر غیرمجمو  متخص است مدل بازی  آنچه

های این  ، مؤثر است زیرا با استحاس  از نظریهای جمهوری اسالمی ایران دتحلیل پردند  هسته سر تجزیه

سانند، بددن آنکه طرف مقابل را بازند  بدانند.  احسا  برس سارند د خوس را برند  می سد طرفمدل، هر 

برس، نیاز به عزم د اراس  سیاسی طرفین سارس. جمهوری اسالمی ایران  -قالب بازی برس اسامه این مسیر سر

بایست این اراس  سیاسی را ساشته باشد که هرگونه نگرانی منطقی د قانونی طرف مقابل را برطرف  می

حق  بایست این اراس  سیاسی را ساشته باشد که ادالً حقوق مسل  د ازجمله نماید. طرف مقابل نیز می

های ظالمانه د غیرمنطقی را لغو نماید؛ ثالثاً، پردند   سازی ایران را به رسمیت بتناسد؛ ثانیاً، تحری  غنی

ای  المللی انرژی اتمی بازگرساند  د همچون پردند  ای ایران را از شورای امنیت به آژانس بین هسته

س که سر ابتدای راه  قرار سارس، به بر -عاسی با آن رفتار نماید. سر این صورت است که این بازی برس

 انتها خواهد رسید د بازی جوانمرسانه رعایت خواهد شد.

گرسس تعامل د همکاری بازیگران با یکدیگر  باعث می صحر ریغاستحاس  از مدل بازی مجمو  

آدرند. جمهوری اسالمی ایران با استحاس  از مدل  به سستتقویت گرسید  د طرفین سوس بیتتری 

های ایدئولوژیک د انقالبی قوی خوس را برای تغییر دض  موجوس  تواند انگیز  تهدید نامتقارن می

 های اعتقاسی خوس را سر مذاکرات دارس نماید. لحاظ کرس  د مبانی ارزشی د شاخص
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 پیشنهادها: -ب 
عنوان پیتنهاس ارائه  موارس زیر به ،شد  انجامهای  از تحقیق د تحلیل آمد  سست بهبه نتایج  با توجه

 گرسس: می
ها به  ی بازی عنوان یک مدل تحلیلی کاربرسی سر نظریه به صحر ریغمدل بازی مجمو   -1

ای جمهوری اسالمی ایران معرفی د زدایای آن سر فرآیند تحلیل  مسئولین مذاکرات هسته
 ای لحاظ گرسس. پردند  هسته

عنوان یک مدل تحلیلی کاربرسی سر  سازش بازیگران نابرابر بهتهدید نامتقارن د دل بازی م -2
ای جمهوری اسالمی ایران معرفی د زدایای آن  ها به مسئولین مذاکرات هسته ی بازی نظریه

 ای لحاظ گرسس. سر فرآیند تحلیل پردند  هسته

گرسید  د سر قالب مدل  یساز شاخصمبانی ارزشی د اعتقاسی جمهوری اسالمی ایران،  -2
 ها، لحاظ گرسس. ی بازی نظریه

ی  های متنو  نظریه های راهبرسی جمهوری اسالمی ایران، مدل سایر بحران سر خصوص -4
 سازی گرسید  د سر مراج  سانتگاهی تدریس گرسس. ها، بومی بازی
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