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چکیده

فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسالمي ايران ،ايجاد بحرانهاي مختلفي را از سوي
بازيگران مخالف يا معارض در عرصههاي داخلي و بينالمللي در پي داشته است؛
افزايش حجم تحريمهاي شوراي امنيت ضد ايران و تهديدهاي مختلفي که ضد برنامۀ
هستهاي ايران شده ،شرايط بغرنجي را به وجود آورده است .غرب تالش دارد ادامۀ
برنامههاي هستهاي ايران و ادامۀ غنيسازي را در چارچوب دستيابي ايران به سالح
هستهاي ترسيم نمايد تا از اين طريق جامعۀ بينالمللي را در جهت خواست خود تجهيز
کند .از سوي ديگر ،ايران بر سر حقوق مسلم هستهاي خود (ادامۀ غنيسازي) براي تأمين
نيازهاي روزافزون انرژي و ديگر موارد ،پافشاري ميکند و برنامۀ صلحآميز خود را مطرح
ميسازد .جمهوري اسالمي ايران طي مذاکرات متعددي که با اروپا و بعداً کشورهاي
عضو  5+1داشته است ،بهواسطۀ سياسي بودن فضاي مذاکرات دوجانبه ،هنوز به توافق
روشني بر سر فعاليتهاي هستهاي خود دست نيافته است .شايد يکي از عوامل اين
سوءتفاهم بين طرفين نبود ديپلماسي مشخص و روشن و اعتمادسازي در اين زمينه
باشد .در پژوهش حاضر تالش شده است تا با روش توصيفي -تحليلي اهداف
کشورهاي غربي در پيگيري مذاکرات هستهاي با ايران مشخص شود و بر اين اساس،
سعي ميشود مناقشۀ موجود در چارچوب نظريۀ بازيها تحليل گردد و بر اين مبنا،
روشهاي مذاکره و ديپلماسي اعتمادساز بين طرفين ارائه شود.
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مقدمه

کشورهاي غربي سعي دارند با استمرار و تداوم فعاليتهاي ديپلماتيک رسمي و
رايزنيهاي پشت پرده با همپيمانانشان و سياستهاي تشويقي و تنبيهي به يک اجماع
منطقهاي و بينالمللي در مقابل برنامۀ هستهاي ايران دست بزنند و در اين راه از انواع
ابزارها همچون رسانههاي ارتباطجمعي و بهتبع آن ،تحريک احساسات و افکار عمومي
تالش ميکنند که برنامۀ هستهاي ايران را تهديدي جهاني معرفي کنند؛ هرچند که
جمهوري اسالمي ايران بارها بر صلحآميز بودن برنامۀ هستهاي خود تأکيد کرده است.
در اين نوشتار تالش خواهد شد ضمن پرداختن به نظريۀ بازيها کارايي اين
نظريه در تحقق اعتمادسازي از طريق فرايند و شيوۀ صحيح مذاکرات ،بين کشورهاي
غربي و جمهوري اسالمي ايران بر سر برنامۀ هستهاي ايران در صحنۀ منطقهاي و جهاني
تبيين گردد .همچنين ،در اين پژوهش برآنيم تا از طريق فنون مذاکره و آداب ديپلماسي
صحيح و سودمند ،ابهامات و بعضاً بنبستهاي پيشآمده در ارتباط با برنامۀ هستهاي
ايران بين کشورهاي غربي و ايران تا حدي مرتفع گردد .در اين پژوهش مذاکره بهعنوان
فرايندي تعريف ميشود که در آن طرفهاي ذينفع به حل اختالفها ،توافق بر انجام
يک مجموعه اقدامات ،چانهزني پيرامون منافع فردي يا جمعي و تالش براي خلق
نتايجي که در خدمت منافع متقابل آنها باشد ،اقدام ميکنند.
 .3چارچوب نظري پژوهش؛ نظريۀ بازيها

نظريۀ بازيها يکي از موضوعات مهم رياضي است که در بسياري از علوم از جمله
روابط بينالملل کاربرد دارد .نظريۀ بازيها نوعي از نظريۀ انتخاب عقالني محسوب
ميشود و همچنين ،شکل تخصصي و رياضيشدۀ مدل بازيگر خردمند در نظريههاي
تصميمگيري است .اين نظريه اولينبار توسط «اميل بورل» 1رياضيدان بزرگ فرانسوي
در سال 1291م .مطرح شد (سيفزاده ،1831 ،ص.)935
«بازي» عبارت است از مجموعۀ تعامالتي (روابط متقابلي) که در آن تصميمات
بازيگران از يک نوع وابستگي و ارتباط متقابل برخوردار است؛ به عبارت ديگر ،در
تعامالت اجتماعي و گروهي هرگاه مطلوبيت يا سود يک طرف نه تنها متأثر از تصميم
و تالش خود او بلکه تحت تأثير (مثبت يا منفي) تصميمات و تالشهاي طرفهاي
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ديگر نيز باشد ،به اين مجموعه تعامالت «بازي» اطالق ميشود .با اين تعريف در هر
بازي بازيگران بايد واکنش طرفهاي ديگر را نيز نسبت به تصميم خود در هنگام
تصميمگيري ،در نظر گرفته و در محاسباتش وارد کنند .به تعبير ديگر ،تصميم وي بايد
با در نظرگرفتن واکنش طرف مقابل ،براي او بيشترين عايدي را داشته باشد (سوري،
 ،1831ص .)153مسئلۀ نظريۀ بازيها به اين صورت است که کنش و رفتار اجتماعي
انسان محاسبهگرايانه و عقالني است و انسان را موجودي عقالني ميداند؛ يعني اينکه
انسان بر اساس سود و هزينه عمل ميکند و رفتار محاسبهگرايانه اقتصادي و مادي دارد.
اساس نظريۀ بازيها بر کنش و واکنش رقبا و يا بازيکنان استوار است .اين نظريه از
توپولوژي براي اثبات اصول خود استفاده کرده و بر اساس قوانين احتماالت ،نقطۀ
تعادلش را دنبال ميکند .نظريۀ بازيها حوزهاي از رياضيات کاربردي است که در بستر
علم اقتصاد توسعه يافته و به مطالعۀ رفتار استراتژيک بين عوامل «عقالني» ميپردازد.
رفتار استراتژيک زماني بروز ميکند که مطلوبيت هر عامل نهفقط به استراتژي
انتخابشده توسط خود وي بلکه به استراتژي انتخابشده توسط بازيگران ديگر هم
بستگي داشته باشد .زندگي روزمرۀ ما حاوي مثالهايي بيشمار از چنين وضعيتهايي
است که از جمله آنها ميتوان به مذاکرات تجاري بين دو کشور ،جنگ تبليغاتي بين
دو شرکت رقيب ،رأي دادن دو سهامدار ،بازي دولت و شهروندان براي اعالم و پذيرش
سياستها اشاره کرد (روشندل ،1839،ص.)181
يکي از مفروضهاي اصلي نظريۀ بازيها اصل «کم بيشينه» است که هر بازيگر
به دنبال بيشتر کردن ،کمترين امتيازي است که مطمئن به گرفتن آن است و در پي کم
کردن بيشترين ضرري است که تحمل آن اجتنابناپذير است .البته ،اين اصل در بازي
حاصلجمع عددي صفر صدق ميکند (حقيقت ،1835 ،صص .)131-138مهمترين
ايده در نظريۀ بازيها ايدۀ «تعادل استراتژي» است (مارش ،1813 ،ص )185که در

کتاب «دانيل ليتل» 9اين تعادل استراتژي را نقطۀ تعادل يا نقطۀ زين 8ميگويد« :يعني
جفت استراتژي براي «الف» و «ب» ،که ترکشان و برگرفتن استراتژي ديگري ،سود و
زيان «الف» و «ب» را افزونتر نخواهد کرد»( .ليتل ،1818 ،ص .)35نظريۀ بازيها
بهدنبال اين سؤال است که يک بازيگر چقدر ميتواند يک الگوي منطقي و رسمي ارائه
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دهد؟ يا اينکه بازيگران چه کار بکنند که بدون توسل به جنگ به منافع خود دست پيدا
کنند؟ در پاسخ به اين سؤال ،نظريۀ بازيها چندين فرضيه مطرح ميکند که مهمترين
آنها در حد بحث حاضر عباتاند از:
الف .هر بازيگر عقالني حتي به قيمت جنگ سعي خواهد کرد که منافع خود را
تأمين کند.
ب .چنانچه بازيگران به استراتژيهاي رقباي خود توجه و منافع مشترک را
در نظر داشته باشند ،ميتواند بدون هزينه ،چانهزني کنند و از جنگ و برخورد نظامي
خودداري کنند.
مذاکرات هستهاي ايران با کشورهاي غربي را ميتوان در چارچوب نظريۀ بازيها
تحليل کرد؛ در اين ميان هرکدام از دو طرف با عقالنيت خود در پي کسب منافع
خويش است و در عين حال ،ميخواهد هزينههاي موضعگيريهاي خود را به حداقل
برساند .چنانکه طرفين بازي ،منافع مشترک را در نظر بگيرند ،ميتوانند در چارچوب

بازي برد -برد و بدون هزينه به اهداف خود برسند .در ادامه طبقهبندي بازيها و انواع
بازيها در چارچوب نظريۀ بازيها بيان ميگردد.
 .7طبقهبندي بازيها

بازيها داراي ابعاد زيادي هستند و به همين علت ميتوان طبقهبنديهاي مختلفي از
آنها ارائه داد .مهمترين ويژگيهايي که بازيها بر اساس آن طبقهبندي ميشوند ،به
شرح زير است:
 .3-7ايستايی يا پويايی بازي

در بازيهاي ايستا بازيگران به طور همزمان و بدون اطالع از تصميم طرف مقابل فقط
براي يکبار استراتژي خود را انتخاب ميکنند و بازي تمام ميشود ،آنگاه بازيگران از
منفعت يا ضرر حاصل از تصميم خود (پيامدهاي بازي) بهرهمند ميشوند .در واقع ،در
بازي ايستا ،گرچه تصميم طرف مقابل براي هر يک از بازيگران مهم است و تصميم هر
يک بر نتيجۀ ديگري اثر ميگذارد ،اما بهعلت نبود اطالعات الزم ،هيچيک از طرفهاي
بازي نميتواند تصميم ديگري را در تصميم خود لحاظ کند .گرچه در عمل هر يک از
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بازيگران دست به گمانهزني از رفتار محتمل بازيگر مقابل ميزند؛ براي مثال ،شرکت در
يک مزايده که در آن– طرفها جهت خريد يک کاال قيمتهاي پيشنهادي خود را در
پاکت مهرومومشده ارائه ميدهند ،يک بازي -ايستا (بازي با حرکات همزمان بازيگران)
است .در مقابل ،بازي شطرنج يک بازي پويا و متوالي است؛ يعني بازيگران بهترتيب و
مرحله به مرحله تصميمات خود را بر اساس پيشينۀ بازي( 1تصميمات طرف مقابل در
مراحل قبل) و احتماالت آينده يعني گزينههاي ممکني که در برابر رقيب وجود دارد،
اتخاذ ميکنند (عبدلي ،1831 ،صص .)101-101در تمايز بين پويا و ايستا بودن بازيها،
نوع تفکر بازيگران در انتخاب استراتژي از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا
بازيگران در هر يک از بازيها بايد تفکر متفاوتي داشته باشند؛ در بازي پويا هر بازيگر
بايد اين چنين فکر کند که «اگر من اين عمل را انجام دهم ،حريف من در مرحلۀ بعد
چه واکنشي نشان خواهد داد»؛ يعني عمل در زمان حال ،متکي بر محاسبۀ تبعات
آتي آن عمل است .ولي در بازي ايستا ،بازيگر بايد حدس بزند که هماکنون حريف
در حال اتخاذ چه استراتژي است» .در دنياي واقعي ،بازيها ترکيبي از بازيهاي
پويا و ايستاست.
 .7-7تقارن اطالعات در بازي

ممکن است در يک بازي ،يک بازيگر اطالعات بيشتري نسبت به بازيگران ديگر داشته
باشد و به عبارت ديگر ،توزيع اطالعات بين بازيگران نامتقارن باشد .به اين بازيها
بازي با «اطالعات نامتقارن» 5يا «اطالعات ناقص» 1گفته ميشود .در حالتي که اطالعات
بازيگران از استراتژيها و پيامدهاي يکديگر به يک اندازه باشد ،بازي از نوع «اطالعات

کامل» 1است .در بازيهاي پويا ممکن است پيشينۀ بازي ،يعني حرکات حريف در
گذشته ،براي بازيگر کنوني (کسي که اکنون نوبت انتخاب اوست) معلوم باشد .اين نوع

بازي را بهاصطالح بازي با «اطالعات تمام» 3ميگويند؛ براي مثال ،بازي شطرنج از اين
نوع بازي است .در مقابل ،اگر رفتار حريف در گذشته براي يکي از بازيگران معلوم

نباشد ،آن را بازي با «اطالعات ناتمام» 2گويند (.)Osborne, 2003, pp.205-206

اصل اساسي در همۀ بازيها اين است که اگر بازيگري اطالعات اضافي دارد،
لزوماً نبايد هميشه و همۀ آن را بروز دهد و در اختيار حريف قرار دهد بلکه بايد در
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بروز اطالعات بهصورت گزينشي عمل کند؛ يعني بايد به بيان اطالعاتي بپردازد که
منجر به بروز رفتار و واکنش خاصي در حريف شود و در نتيجه ،بازي را بهنفع خود
تمام کند (اصل «عدم انتشار اطالعات اضافي») .توجه کنيم که هر حرکت و تصميمي و
به عبارت بهتر ،انتخاب هر استراتژي خاصي که از سوي يک بازيگر انجام ميشود،
بهمنزلۀ بيان و انتشار اطالعات از سوي اوست .پس گاهي الزم ميشود يک بازيگر از
طريق انتخابهاي خاص -که ممکن است بر خالف انتخاب واقعياش باشد -اطالعات
غلطي به رقيب بدهد؛ يعني او را فريب دهد .اينگونه انتخابها را «انتخاب
استراتژيک» 10مينامند .بنابراين ،در نظر گرفتن اصل «عدم انتشار اطالعات اضافي»
همراه با احتمال وجود «انتخاب استراتژيک» ،منجر به افزايش احتمال اغراق و يا حتي
دروغگويي در بين بازيگران ميشود؛ يعني بازيگران بهسادگي اطالعات ارائهشده و
انتخابهاي اتخاذشده از سوي يکديگر را باور نخواهند کرد و وجود شواهد عيني و
مطمئن براي پذيرش آن اطالعات ،ضروري ميشود .به اعمالي که فرد دارندۀ اطالعات
بيشتر در پيش ميگيرد تا حريف را به نقطۀ موردنظر هدايت کند« ،عالمت» 11ميگوييم

و تدابير در پيشگيرنده را براي اين کار «عالمتدهي» 19ميناميم .در مقابل ،فردي که
اطالعات کمتري دارد ،ممکن است شرايطي را ايجاد کند که طرف مقابل (حريفي که
اطالعات بيشتري دارد) ،مجبور شود تا اطالعات صحيح را در اختيار وي قرار دهد .اين

عمل را «شناسايي» 18يا «شفافسازي» ميناميم (.)Osborne, 2003, pp.208-209
 .1-7همکاري در بازي

ممکن است بازيگران در حين انجام بازي پيرامون انتخاب يک دسته اصول با هم
توافق کنند .اگر توافق بين بازيگران قابل اجرا و عملي باشد ،بازي را «همکارانه»
ميگويند و اگر توافق ،قابل اجرا و عملي نباشد ،آن را «غيرهمکارانه» گويند .به تعبير
ديگر ،اگر بازيگران بتوانند بر اساس اصول توافقشده عمل کنند ،بازي را «همکارانه» و
در غير اين صورت ،بازي را «غيرهمکارانه» مينامند (.)Gibbons, 1992, p.181

تحلیل مسئله اتمی ايران و غرب در چارچوب نظريه بازيها

11

 .6-7تکرار بازي

بازيها ممکن است در طول زمان تکرار شوند يا فقط براي يک بار انجام و تمام
شوند .در بازيهاي تکرارپذير ممکن است بازيگران عوض شده و يا بازي با همان
بازيگران ادامه يابد .در بازيهايي که يک بار انجام ميشود ،فرد نسبت به رفتار طرف
ديگر اطالعات زيادي ندارد؛ يعني بازيگران نسبت به تواناييها و پيشينۀ يکديگر
اطالعات زيادي ندارند ،ولي در بازيهايي که تکرار ميشود ،بازيگران با توجه به
اطالعاتي که از پيشينۀ بازيگران ديگر دارند ،فرصت کسب شهرت ،جلب اعتماد و يا
فريبکاري را به دست ميآورند (.)Gibbons, 1992, p.193
 .1انواع بازيها
 .3-1بازي با حاصل جمع صفر

متداولترين تفکيک که در نظريۀ بازيها صورت گرفته است ،تفکيک ميان بازي با
حاصل جمع صفر و بازي با حاصل جمع غيرصفر است .در يک بازي با حاصل جمع
صفر بين بازيکن «الف» و «ب» هر ميزان امتيازي که «الف» به دست آورد« ،ب» به همان
اندازه امتياز از دست ميدهد (بازيهاي با حاصل جمع غير صفر بازيهايي هستند که
در آنها جمع جبري امتيازات بازيکنان لزوماً نبايد صفر شود) .شطرنج از جمله
بازيهاي با حاصل جمع صفر است ( .)Dixit, 2007, p.220نمونههايي از بازي با حاصل
جمع صفر از اين قرار است :رقابت دو نامزد انتخاباتي بر سر يک کرسي مجلس،
موقعيتهاي نظامي تاکتيکي نظير دوئل هوايي در وضعيتهاي نظامي تاکتيکي قلمرويي
که به دست يکي ميافتد ،معادل با قلمرويي است که طرف ديگر از دست ميدهد ولي
ممکن است ميان بهايي که هر طرف از حيث صدمات احتمالي ميپردازد ،تفاوت وجود
داشته باشد؛ يعني اينکه طرفهاي موجود در يک بازي در تالش براي کسب پيروزي،
هزينههاي بسيار متفاوتي را متحمل شوند.
 .7-1بازيهاي با حاصل جمع غیرصفر

اين بازي از آن جهت که برد يک طرف لزوماً به معناي باخت طرف مقابل نسبت يک
بازي صرفاً رقابتآميز نيست ،جمع جبري بردها و باختها ضرورتاً نبايد صفر باشد.
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بازيهاي با حاصل جمع غيرصفر ميتواند فقط شامل دو بازيکن يا تعداد بيشتري از
بازيکنان باشد .در اين بازي بستر هم براي عنصر تعارض و هم براي عنصر همکاري
وجود دارد.
 .1-1جوانک ترسو

در اين بازي دو رانندۀ جوان هريک سوار بر اتومبيل ،درحاليکه چرخهاي سمت چپ
اتومبيل تحت فرمان خويش را روي خط وسط شاهراه قرار دادهاند ،در حال حرکتاند؛
اگر هيچيک از اين دو فرمان اتومبيل را به سمت راست نچرخانند ،هر دو در جريان
برخورد کشته خواهند شد .اگر يکي از اين دو راننده به مسير خود ادامه دهد و ديگري
جا خالي کند ،اولي در چشم گروه ناظر کسب اعتبار و حيثيت ميکند و دومي حيثيت
خود را از دست ميدهد .چنانچه يکي از رانندگان فرمان بگرداند و ديگري همچنان به
مسير خود ادامه دهد ،بازي به يک بازي با حاصل جمع صفر تبديل ميشود .اگر هر دو
راننده در يک لحظه فرمان بگردانند ،هر دو نزد گروه ناظر احترام خود را از دست داده
و بزدل بودن بين هر دو تقسيم ميشود .بازي بزدل که بر سر جان افراد انجام ميشود،
يک بازي است که تنها بازيکنان غيرعقالني در آن وارد ميشوند ،بازيکنان غيرعقالني
که يکي يا هر دوي آنها ممکن است در جريان بازي به حد کافي سر عقل آمده و جان
خود را حفظ کنند (سيفزاده ،1811 ،ص.)913
 .6تحلیل بازي هستهاي
 .3-6اصول بازي

مذاکرات هستهاي کشورهاي عضو  5+1با جمهوري اسالمي ايران را ميتوان در
چارچوب يک بازي ايستا يا پويا مورد تجزيه و تحليل قرار داد .بازي اتمي غرب با

ايران را ميتوان در چارچوب مدل «اعتبار -مخاطره» 11بررسي کرد .در اين مدل دو
بازيگر الف (مهاجم) و ب (مدافع) داريم؛ اگر مهاجم بتواند مدافع را مجبور به اعطاي
امتياز موردنظر خود کند 10 ،واحد نفع ميبرد و در مقابل مدافع هم  10واحد منفعت از
دست ميدهد .اما اگر مدافع بتواند در مقابل مهاجم مقاومت کند ،در اين صورت مدافع
مورد تحسين قرار ميگيرد و ميزان اعتباري که مهاجم از دست ميدهد با ميزان اعتباري

تحلیل مسئله اتمی ايران و غرب در چارچوب نظريه بازيها

13

که مدافع کسب ميکند ،برابر است و هر کدام  5واحد منفعت به دست ميآورند .اما
اگر هم مهاجم و هم مدافع مقاومت کنند و هيچ کدام نتوانند به هدف خود برسند ،دو
طرف درگير «جنگ» خواهند شد و هر کدام معادل  900واحد ضرر خواهند کرد .اين
که هر يک از طرفين بازي تا چه حدي خطر را قبول ميکنند و يا به مقاومت خود
ادامه ميدهند ،بستگي به سطح خطرپذيري و يا حداکثر ريسکپذيري آن طرف
دارد؛ در اينجا بازيگران مجبورند احتماالت ذهني خود را در مورد رفتار رقيب مورد
محاسبه قرار دهند.

15

 .7-6بازي هستهاي غرب -ايران

اکنون بازي هستهاي غرب و ايران در چارچوب مدل اعتبار -مخاطره تجزيه و تحليل
ميگردد .در اين بازي هرکدام از طرفين بهدنبال منافع خود هستند؛ غرب در پي تضمين
امنيت خود از يک طرف و تداوم هژموني سياسي گذشتۀ خود از طرف ديگر است.
ايران نيز در پي کسب توانايي توليد انرژي صلحآميز هستهاي از يک سو و کسب اعتبار
جهاني از سوي ديگر است (البته بر اساس اظهارات آشکار مقامات رسمي طرفين)
بهطور خالصه دو طرف در پي «تعيين تکليف مسئلۀ غنيسازي اورانيوم» در ايران
هستند؛ غرب بهدنبال توقف آن و ايران در پي تداوم غنيسازي اورانيوم است .اين يک
بازي پويا در حالت عدم تقارن اطالعات است؛ پوياست چون انتخابهاي هر کدام از
طرفين در طول زمان بستگي به پيشبيني انتخاب طرف مقابل دارد و داراي عدم تقارن
اطالعات است؛ چرا که اهداف هر کدام از دو بازيگر بيشتر از منافع و هزينۀ مستقيم
حاصل از دستيابي ايران به توانايي غنيسازي اورانيوم است.
هر کدام از طرفين بازي در پي کسب کاال «موقعيت مقتدرانه جهاني» هستند و
طبيعي است که بسته بهميزان منفعت اين کاال ،حاضر به تحمل هزينههاي آن تا سقف
مشخصي هستند .اکنون به استراتژيهاي دو بازيگر (غرب و ايران) در اين بازي اشاره
خواهد شد:
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 .3-7-6راهبردهاي پیش روي ايران

راهبرد اول .راهبرد سازش :اين راهبرد شامل متوقف کردن غنيسازي اورانيوم و
همکاري با غرب است (ايران زماني اين راهبرد را برميگزيند که منفعت اين راهبرد
بيشتر از منفعت دستيابي به توان توليد انرژي هستهاي و غنيسازي اورانيوم و يا خطر
جنگ باشد).
راهبرد دوم .راهبرد مقاومت :ادامۀ غنيسازي اورانيوم و بيتوجهي به تهديدات
غرب (در صورتي ايران اين راهبرد را برميگزيند که منفعت غنيسازي بيشتر از
هزينههاي فشار و تحريم غرب باشد).
 .7-7-6راهبردهاي پیش روي غرب

راهبرد اول .راهبرد سازش :آزاد گذاشتن ايران براي ادامۀ فعاليتهاي غنيسازي و
کاهش فشارهاي رسانهاي و لغو تحريمها (غرب در صورتي اين راهبرد را برميگزيند
که منافع بهدستآمده از اين راهبرد بيشتر از منافع تحريم و فشار ضد ايران باشد)؛
همچنين ،غرب ممکن است در اين راهبرد به ادامۀ مذاکرات با ايران بپردازد و به ايران
امتيازاتي بدهد مشروط بر اينکه ايران غنيسازي را متوقف کند؛ همچنين ،غرب در
صورتي اين رويکرد را دنبال ميکند که امتيازاتي که به ايران ميدهد کمتر از خسارت
احتمالي باشد که يک ايران هستهاي ميتواند براي غرب داشته باشد.
راهبرد دوم .راهبرد پايداري :افزايش فشارها و تحريمها ضد ايران با هدف توقف
غنيسازي اورانيوم در ايران (در اين صورت ،غرب هزينۀ اجماع جهاني و هزينۀ
بيثباتي در خليج فارس را تحمل ميکند اما از سوي ديگر ،منافع «امنيت غرب» و
«اقتدار جهاني» را کسب ميکند).
اما براي هر کدام از طرفين يک راه بينابيني نيز وجود دارد و آن راهي است که
طرف غربي فشار و تحريم را تا حدي که هزينههايش قابل مقايسه با منافع احتمالي
کاهش فعاليتهاي اتمي ايران باشد ،ادامه ميدهد و ايران نيز به همکاري و مذاکره
ميپردازد تا حدي که منافع ناشي از کاهش فشار و تحريم غرب هزينۀ ناشي از توقف
فعاليتهاي غنيسازي را جبران کند .اين راه بينابيني همان راهي است که غرب و ايران
ميتوانند در چارچوب يک بازي برد -برد به آن بپردازند .مسلم است که منافع طرفين

تحلیل مسئله اتمی ايران و غرب در چارچوب نظريه بازيها

12

در اين بازي بهنحو مطلوبتري تحقق خواهد يافت .طرفين در چارچوب بازي برد-
برد ميتوانند به مذاکره پرداخته و بهدنبال آن اعتمادسازيهاي الزم را عملياتي کنند.
 .1-6رفتار استراتژيک (غیرصمیمانه) غرب

منظور از رفتار غيرصميمانه اين است که در يک بازي همکارانه يکي از بازيگران
بهگونهاي غيرصميمانه در پي افزايش منافع خود باشد و يا بهعبارت ديگر ،اطالعاتي را
که از خود بروز ميدهد ،بر خالف آن چيزي است که بهواقع ميانديشد .در مناسبات
جهاني اين نوع بازي بسيار رايج است؛ از يک رأيگيري مرسوم در ارتباط با يک
موضوع گرفته تا اعالم مواضع بازيگران در ارتباط با مسائل مختلف؛ براي مثال ،در
مناقشۀ روسيه و گرجستان هنگامي که آمريکا و اروپا از گرجستان حمايت ميکنند ،در
واقع ،نوعي از رأيدهي را منعکس ميکنند

(2004, p.49

 .)Maloney,وقتي روسيه از

تصويب يک قطعنامۀ جديد در ارتباط با تحريم ايران حمايت نميکند ،اين رفتاري
است که الزاماً صميمانه نيست.
در مناقشۀ اتمي ايران و غرب کشورهاي غربي از طريق رأيدهي استراتژيک
ميکوشند تا بيشترين اطالعات غلط را به ديگر بازيگران بينالمللي و از جمله ،ايران
بدهند تا از اين طريق بتوانند بازي جهاني را بهسمت تمايالت خود سوق دهند؛ در
رأيدهي استراتژيک بازيگر نميکوشد که رفتار ديگر بازيگران را تغيير دهد بلکه
ميکوشد با انتخاب گزينههايي (حتي اگر موافق ميل باطنياش نباشد) ،نتيجۀ مطلوب را
از بازي بگيرد .اکنون غرب در ارتباط با برنامۀ هستهاي ايران چنين رويکردي را در
پيش گرفته است؛ يعني غرب عليرغم اطمينان از صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهاي
ايران ،سعي ميکند که اين فعاليتها را مخاطرهآميز جلوه دهد و با تبليغات رسانهاي
خود تهديد فعاليتهاي هستهاي ايران را به افکار عمومي تزريق کند که فعاليتهاي
هستهاي ايران محيط جهان را ناامن خواهد کرد و آن را امنيتي جلوه ميدهد .اين رفتار
استراتژيک (غيرصميمانه) مزايايي را براي غرب به همراه دارد؛ از جمله اينکه با امنيتي
کردن اين فعاليتها غرب قادر خواهد بود که بهتر به هدف خود که همان انزواي ايران
باشد دست يابد .فعاليتهاي هستهاي ايران ميتواند بهانهاي براي تحريمها ،تهديدات و
فشارهاي ساختاري باشد که با تصويب قطعنامههاي مختلف دامنگير ايران شده است
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)2005: www.brookings.edu

 .(Byman,در ارتباط با رفتار استراتژيک غرب ،ايران

ميتواند با شفافسازي هرچه بيشتر فعاليتهاي هستهاي خود در چارچوب آژانس
بينالمللي انرژي اتمي ،اين رفتار غيرصميمانۀ غرب را خنثي کند؛ همچنين ،با اتخاذ
رويکردي تدافعي و نهتهاجمي از فعاليتهاي هستهاي صلحآميز خود دفاع کند.
 .6-6بازي خودآچمزي غرب

همانگونه که پيشتر اشاره شد ،در بحث بازي با اطالعات نامتقارن ،يکي از بازيگران
اطالعاتي را در دست دارد که رقيب از آن بيخبر است؛ در اين شکل بازي ،بازيگران
هر دو طرف بهدنبال فريبکارياند .بازيگري که اطالعات خاص در دست دارد ،سعي
ميکند که طرف مقابل را گمراه کند و در مقابل ،بازيگري که از آن اطالعات بيخبر
است ،ميکوشد با حرکات نمايشي اطالعات بيشتري را از رقيب کسب کند؛ روشن
است در اين بازي طرفي که اطالعات خاص در دست دارد ،در اجراي بازي
موفقتر خواهد بود .بازي «خودآچمزي» در شرايطي اتفاق ميافتد که در آن بين
بازيگران شرايط عدم تقارن اطالعات وجود داشته باشد .اين نوع بازي بيشتر در بازي

شطرنج رايج است؛ «آچمز» 11واژهاي ترکي به مفهوم بنبست و وضعيت دشوار است
) )Marli, 2004, pp.57-58در بازي اتمي ايران با غرب ،طرف غربي در تالش است تا با
در انداختن يک بازي خودآچمزي ،ايران را به ادامۀ غنيسازي و پافشاري بر اهداف
خود ترغيب کند .غرب نشان ميدهد که در افغانستان و عراق با شکست مواجه شده
است و گرفتن توافق روسيه و چين براي ادامۀ تحريمها ضد فعاليتهاي هستهاي ايران
مشکل است .غرب نشان ميدهد که اقدام ضد ايران موجب بيثباتي در خليج فارس و
افزايش قيمت نفت ميشود و اعمال قطعنامهها در عمل امکانپذير نيست و از مجبور
کردن ايران به توقف فعاليتهاي غنيسازي ناتوان است و نظاير اينها .غرب با قرار
دادن خود در يک وضعيت آچمز ميکوشد با زمينگير کردن نيروهاي مؤثر ايران و
فرسايشي کردن بازي ايران را به شرايط کيشهاي زنجيرهاي سوق دهد که در آن ايران
هر حرکتي که براي خروج از کيش انجام دهد ،رقيب مهرۀ ديگري براي اجراي کيش
ديگري در دست دارد و اين شرايط در نهايت ،ايران را به نقطۀ مات سوق ميدهد؛ چرا
که در اين بازي ايران تمام مهرههاي خود از جمله اقتصاد ،امنيت ،ثبات ،درآمد نفت،
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رضايت مردم ،اعتبار جهاني و ...را وارد بازي کرده است و ايران در شرايط کنوني در
حال از دست دادن آنهاست ،اما غرب هيچ مهرهاي را وارد بازي نکرده است و هر
زمان که اراده کند ،ميتواند بازي را ترک کند (همانند مناقشه گرجستان و روسيه).
در اين شرايط بهترين گزينه براي ايران اين است که بازي خودآچمزي غرب را
تشخيص دهد و در ارتباط با مواضع هستهاي خود گامهاي کوتاهي را در طول زمان
بردارد و از افراط و زيادهروي در مناسبات بينالمللي خود پرهيز کند و بازي اتمي را
تا مرحلهاي ادامه دهد که همۀ مهرههاي خود را سوخته نيابد؛ چرا که در صورت از
دست دادن تمام مهرهها ،غرب قادر خواهد بود بهراحتي بازي برد  -باخت را بهنفع
خود خاتمه دهد .اما اگر ايران قادر باشد که پيشرفت برنامۀ هستهاي خود را تا جايي
ادامه دهد که غرب نيز مهرههاي بيشتري از جمله اقتصاد ،تأمين مواد اوليه و رضايت
مردم را وارد بازي کند در شرايط تقريباً برابر غرب مجبور خواهد شد به ميز مذاکره
برگردد و به مذاکره با ايران بپردازد؛ در اين شرايط بازي برد -برد بين طرفين حاکم
خواهد بود که بهدنبال آن اعتمادسازيهاي الزم صورت ميگيرد.
 .3-6جلوگیري از شکلگیري بازي کاتاستروفیک

در دنياي پيرامون ما پديدههايي هستند که تغييرات در آنها منظم و بهگونهاي قابل
پيشبيني اتفاق ميافتد .تغييرات اين پديدهها با کمک نظريۀ حساب ديفرانسيل قابل
تحليل و پيشبينياند؛ همانند رفتار قيمتها در واکنش به افزايش حجم پول .اما رفتار
بسياري از پديدهها اينگونه قابل پيشبيني نيستند و تغييرات در آنها ناگهاني است؛

براي تحليل اين رفتارها از «نظريۀ ناگهانهها» 11استفاده ميگردد .اين نظريه در سال
 1219توسط پروفسور رنه تام 13فرانسوي پايهگذاري شد (.)Woolf, 2006, p.71

اکنون براي روشنتر شدن نظريۀ ناگهانهها يک مثال بيان ميشود؛ پدري را در نظر
بگيريد که براي ترغيب فرزندش به درس خواندن از دو ابزار تشويق و تنبيه استفاده
ميکند؛ در اين ارتباط تشويق فرزند توسط پدر رشد تحصيلي فرزند را بهتر ميکند و
برعکس ،تنبيه مانع از رشد تحصيلي فرزند ميشود و به رفتارهاي پرخاشگرانۀ فرزند
ميانجامد .در اين مثال ،دو راهبرد تشويق و تنبيه ميتوانند بهگونهاي پيشبينيپذير رشد
تحصيلي فرزند را پيشبيني کنند اما اگر پدر بهطور همزمان از هر دو راهبرد تشويق و
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تنبيه استفاده کند ،اين امکان وجود دارد که فرزند از نقطهاي به بعد بهطور جدي به
تحصيل بپردازد و يا يکباره تحصيل را رها کند؛ استفاده از راهبرد تشويق و تنبيه بهطور
همزمان رفتارهاي تکانشي

12

(ناگهاني) را در فرزند به وجود ميآورند که امکان

پيشبيني آنها وجود ندارد؛ به همين دليل ،وقتي بر پديدهاي شرايط متضادي حاکم
باشد ،بايد انتظار نتايج غيرمنتظرهاي را داشته باشيم (رناني.)www.renani.ir :1829 ،
اکنون با توجه به مطالب پيشگفته ،از غرب بهعنوان بازيگري که منافع زيادي در
جريان بازي دارد ،انتظار ميرود بازي اتمي ايران را وارد بازي کاتاستروفيک نکند؛ براي
مثال ،فرض کنيد الزم باشد غرب براي توقف غنيسازي توسط ايران ،تهديدهاي خود
را پيدرپي افزايش دهد و البته ،فرض ميکنيم ايران هم با افزايش تهديدها ،غنيسازي
را تا حدودي کاهش دهد .اما ممکن است در فرايند افزايش تهديد ،نقطهاي فرا رسد که
براي مثال ،غرب گمان کند براي توقف کامل غنيسازي الزم است حملۀ محدودي به
مراکز اتمي ايران صورت پذيرد .همين حرکت کافي است تا منجر به وقوع يک رويداد
غيرمنتظره توسط ايران شود (براي مثال ،بستن تنگۀ هرمز يا حمله به اسرائيل) و
بنابراين ،زنجيرهاي از حوادث شکل بگيرد که در آغاز خواست غرب نبوده و ممکن
است براي غرب نيز خسارتبار باشد .گاهي ممکن است بازي کاتاستروفيک يک طرف
براي رقيب خسارات چنداني در پي نداشته باشد ،در اين صورت ،رقيب سعي ميکند
طرف مقابل را به رفتارهاي تکانشي و کاتاستروفيک وادارد و رفتار وي را به دلخواه
خود شکل دهد (البته اين زماني اتفاق ميافتد که رقيب در بازي وضعيت دست باال را
داشته باشد و تقارن اطالعات بهنفع وي باشد) .اما به نظر ميرسد بهدليل وابستگي
غرب به منابع فسيلي خليج فارس ،غرب در اين وضعيت نباشد که از رفتار تکانشي
بازيگران (بهطور اخص ايران) نتايج دلخواهي به دست آورد و به صالح غرب نيست
که بازي کاتاستروفيک را با ايران شروع کند؛ چرا که در اين صورت ،مديريت بازي را
از دست خواهد داد.
بنابراين ،در شرايط کنوني شکلگيري بازي کاتاستروفيک بهنفع غرب نيست و
غرب بايد در مناسبات اتمي خود با ايران با ماليمت بيشتري رفتار کند؛ چراکه رفتار
غيرقابل پيشبيني از جانب ايران ميتواند چارچوب بازي را يکباره تغيير دهد و اين
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بازي براي دو طرف نتيجۀ باخت -باخت به دنبال خواهد داشت .بازي کاتاستروفيک
غرب باعث سلب اعتماد طرف مقابل -ايران -ميشود و در اين شرايط بازي بهنحو
نامطلوبي خاتمه مييابد.
 .4-6بستن تنگۀ هرمز

يکي از ابزارهاي ايران براي واکنش در مقابل تحريمهاي يک و چندجانبهاي که بعد از
انقالب بهداليل گوناگون ضد ايران وضع شده ،تهديد به بستن تنگه هرمز بوده است.
تحريمهايي که در گذشته با هدف محدود کردن فعاليتهاي هستهاي ايران تصويب
ميشد ،مستقيماً صنعت نفت ايران را هدف قرار نداده بود .اما در تحريمهاي يکجانبۀ
اياالت متحدۀ آمريکا و اتحاديۀ اروپا فروش نفت ايران هدف قرار گرفته است .لذا با
توجه به اهميت نفت در اقتصاد رانتي ايران ،تهديد به بستن تنگه هرمز دوباره از جانب
مقامات ايراني مطرح گرديده است .اگر تحريمهاي غرب به صدور انرژي ايران به
آسيا يعني هند ،چين و ژاپن اخالل ايجاد کند ،احتماالً واکنش جدي ايران را در
پي خواهد داشت .در اين حالت ايران و غرب وارد بازي غيرعقالني خواهند شد؛
چراکه غرب بستن تنگه هرمز را بهعنوان خط قرمز خود قلمداد کرده و تهديد به مقابله
نظامي کرده است.
ايران در تالش است با تهديد به بستن تنگۀ هرمز تحريمکنندگان را از تصميم
خود منصرف سازد و يا دستکم بدينوسيله مانع از تصويب اين نوع از تحريمها در
چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل گردد (الهي ،1820 ،ص)83؛ زيرا در اين صورت
با توجه به بند  5ماده  9منشور ،ماهيت الزامآور براي همۀ اعضا پيدا خواهد کرد
(ضيائي بيگدلي ،1833 ،ص .)830لذا اين سؤال مطرح ميگردد که «آيا با عملي کردن
اين تهديدات منافعي که نصيب ايران خواهد شد ،بيش از مضرات آن خواهد بود» .در
ادامۀ مبحث عواقب اين تهديد بررسي ميگردد .ايران سه راهبرد را در مورد تنگۀ هرمز
ميتواند پيگيري کند:
راهبرد اول .بستن کامل تنگه هرمز :بستن کامل تنگۀ هرمز بهعنوان شاهرگ اصلي
نفت بازارهاي جهاني ميتواند اختالل بيسابقهاي در فراهم کردن و توزيع نفت
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بازارهاي جهاني به همراه داشته باشد .البته مقامات آمريکايي اعالم کردهاند چنين
اقدامي با پاسخ سريع نظامي آمريکا همراه خواهد بود.
راهبرد دوم .ايجاد وحشت و نابودي زيرساختها :يعني اينکه ايران ميتواند در
رفت و آمد تانکرهاي نفتي از طريق ايجاد فشار بدون اينکه تنگه کامالً بسته شود ،ايجاد
اختالل کند .اين مسئله در دهۀ  1230در جنگ ايران و عراق اتفاق افتاد.
راهبرد سوم .ادامۀ تهديدات :مقامات ايراني ميتوانند به اظهارات تهديدآميز
خودشان ،بدون انجام اقدام عملي مشخص ادامه دهند .البته اين راهبرد نيز باعث
ايجاد شک اقتصادي در ميان شرکتهاي نفتي در بازارهاي جهاني خواهد شد
).(Katzman and Nerurkar, 2012, pp.1-5
در نهايت با توجه به بازي جوانک ترسو چهار حالت زير در تنازع بين
جمهوري اسالمي ايران در مقابله با غرب محتمل است که به صور زير ميتوان آنها را
در نظر گرفت:
احتمال  .1راهبرد همکاري با رقيب از طريق چانهزني که نتيجه اين راهبرد بازي با
حاصل جمع جبري مثبت است.
احتمال  .9راهبرد عدم همکاري با هم ،که هر دو بازيگر ممکن است به طمع
کسب امتياز بيشتر از رقيب ،خط قرمزهاي طرف مقابل را زير پا نهاده و در نهايت ،به
متضرر شدن هر دو طرف بينجامد.
احتمال  .8کنار آمدن غرب با مسئلۀ هستهاي و پافشاري ايران بر موضع خود براي
عملي کردن تهديدات در تنگه هرمز که نتيجۀ آن بازي با حاصل جمع جبري صفر
است که طرف برنده ايران و طرف بازنده غرب ميشود.
احتمال  .1عدم همکاري غرب يعني ادامۀ تحريمها و مانعتراشي بر سر راه
برنامۀ هستهاي و در طرف ديگر ،دست کشيدن ايران از تهديدها مبني بر ناامن
کردن تنگه هرمز؛ نتيجۀ اين بازي نيز بازي با حاصل جمع جبري صفر و برعکس حالت
سوم است.
با توجه به اين چهار حالت که در تطابق با بازي جوانک ترسوست ،از ميان چهار
گزينۀ باال تعادل کنش بازي براي ايران و غرب گزينۀ اول است (راهبرد همکاري
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طرفين با هم) نتيجۀ اين بازي ،برد -برد (بازي با حاصل جمع جبري مثبت) است .در
جريان اين بازي غرب از ادامۀ تصويب تحريمهاي بيشتر انرژي ايران خودداري ميکنند
و در مقابل ،تهديد به بستن تنگۀ هرمز از جانب ايران هم فقط در حد تهديد براي
جلوگيري از ادامۀ تصويب تحريمها خواهد ماند و بستن تنگۀ هرمز عملياتي نخواهد
شد .اين سبک چانهزني خود سبب کاهش تهديدات طرفين و ادامۀ روند مذاکرات و
بهتبع آن اعتمادسازي بين طرفين ميشود.
جمعبندي

بررسي برنامه هستهاي ايران بر اساس نظريۀ بازيها همانند بسياري از نظريههاي
روابط بينالملل محدوديتهاي خاص خود را به همراه دارد؛ از جمله ناتواني نظريۀ
بازيها در ارتباط با بررسي تمامي راهبردهاي ممکن از محدوديتهاي نظريۀ بازيها
در ارتباط با موضوع پژوهش است .اما درعينحال ،ميتوان نظريۀ بازيها را بهعنوان
ابزاري سودمند براي تجزيه و تحليل فرضياتي به کار برد که ممکن است موجب
روشنتر شدن مطالعۀ گزينههاي راهبردي شوند که پيش روي تصميمگيرندگان سياست
خارجي قرار دارند .با توجه به اينکه نظريۀ بازيها از خردهنظريههاي بسياري تشکيل
شده است و همۀ اين خردهنظريهها قادر به تبيين و تحليل بازي اتمي غرب و ايران
نيستند ،از ميان آنها چهار نوع بازي مختلف استخراج شده است و هر کدام از اين
بازيها در ارتباط با فعاليتهاي هستهاي ايران مورد استفاده قرار گرفت و واکنش
طرفين بازي (غرب و ايران) در چارچوب اين بازيها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
و از دل هر کدام از اين بازيها راهکارهايي براي خروج از بحران فعاليتهاي هستهاي
ايران و اعتمادسازي هستهاي بين ايران و غرب بر اساس بازي برد -برد ارائه شد.
طبق نظريۀ بازيها ،اعتمادسازي ميان ايران و غرب در چارچوب يک بازي برد-
برد بايد در اولويت باشد ،اما يکي از طرفين بهاجبار بايد ابتکار عمل را در دست بگيرد
و تضمينهاي مهم و کافي را ارائه کند تا بتواند ضمن تقويت اعتماد در طرف مقابل،
اقدام متقابل آن طرف را نيز مورد تشويق قرار دهد .يکي از نکات مطرحشده در بحث
اعتمادسازي اين است که عالئم و پيامهاي مثبت ارسالي دو طرف بايد کامالً روشن و
واضح باشند و بهخوبي و روشني نيات و مواضع طرفين بازي را منتقل کنند تا بتوانند
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ميان ايران و غرب اعتماد ايجاد کنند .کاهش تحريمها از جانب غرب و همچنين،
کاهش غنيسازي از طرف ايران نقش مهمي در رسيدن به توافق ميان دو طرف بازي
ميکند .اگر ايران و غرب پيشنهادات اوليه همديگر را بپذيرند ،دو طرف ميتوانند
پيامهاي قويتري از تعهد خود به امنيت متقابل را ارسال کنند .عالئم ارسالي بايد
بهاندازهاي چشمگير و بزرگ باشند که بتوانند واکنش و پاسخ طرف مقابل را به همراه
داشته باشد؛ اما درعينحال ،اين عالئم بايد در حدي باشند که فرد پيامدهنده در داخل
کشور خود هدف انتقادها قرار نگيرد.
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