
آمریکا ، ایران ، و تئوري بازیها

در این صورت میگیرد.(Satisficing)بخش تیرضايریگمیتصمیا  بر اساس احساس و یا به روش بسیاري از تصمیمات شخصی و اجتماعی

تصمیم بهینه را متوقف جستجو برايبا در نظر گرفتن اهمیت موضوع، و ،زمانخصوصا، تصمیم گیرندگان با توجه به محدودیت منا بع روش 

.نمایندانتخاب میرا راهی) Heuristicمیکنند و بصورت مکاشفه اي (

Gameتئوري بازیها  ( Theory به دنبال که بصورت عاقالنه نی استتصمیم گیرادر رفتار متقابلبهترین استراتژي و انتخاب )   علم بررسی

هایی است که هنگام اتخاذ  تصمیمات مهم مورد استفاده قرار روش. این تئوري یکی از هستندبهره وري از تصمیمات خود رساندنحداکثر به 

ذ فکر نظامی و دولتی اتخااطاق هايمیگیرد. تصمیمات در باره روابط بین الملل و جنگ و صلح از جمله تصمیماتی هستند که  معموال توسط 

میشود.استفادهاز تئوري بازیها آنها در ،ندداردر بر يبسیارهزینه این تصمیمات میشوند و چون 

رسی ممکن از تصمیمات را برایجو نتدیدگاه تصمیم گیرندگان و اهداف ایشان را مدلسازي میکند،تئوري بازیها شرایط محیط تصمیم گیري 

اتی که در ممیصواقیعت تگیران همچون شطرنج بازانی هستند که در باره حرکت بعدي خود می اندیشند.مینماید. از دید تئوري بازیها تصمیم 

مانند سایر مدلهایی که در علوم آن تعریف میکنیم. درك که ما براي است جهان سیاست و قدرت گرفته میشود معموال پیچیده تر از مدلی 

ولی همین مدلها هستند که به علت رسمی تعریف شدن بهترین کمک را به یت است.میشود هر مدلی یک ساده سازي واقعاستفادهتجربی 

هاي با مجموع صفر و بازيند:دو نوعبرهاین بازيا،از دید این تئوريدرك جهان واقعی میکنند و از گفتگو هاي غیر علمی مفیدترند. 

هاي با مجموع غیر صفر.بازي

به نحوي فکر کند. مسئله این در بارهکیک تصمیم گیري میکنند. هر یک از این سه نفر ممکن است فرض کنید سه نفر براي سهم خود از یک 

این فرد هر از نظر،ممکن از این کیک به من برسدمقداریا بیشرین کیک اگر فردي چنین بیاندیشد که من باید راهی پیدا کنم که همه 

نگاه میکند. فرد » با مجموع صفربازي«مدل  ر اساس شود. این فرد به شرایط بازي باز سهم مورد نظر او کم میمقداري که به دیگران برسد

یابدکاهشاگر سهم وي از نصف به ثلث حتی باید راهی پیدا کند که این کیک بطور مساوي تقسیم شود. براي این فرد کهاندیشددیگري می

یشتر دوست دارد مزه آن را بهر کسی قسمتی از کیک که تا به اندیشد که باید کاري کند . شخص سوم میتصمیم بهتري گرفته شده است

حاضرند منافع دیگران را در تصمیم گیري آنها مدل شده به این معنی که »مجموع غیر صفر«بازي بصورت ، برسد. براي نفرات دوم و سوم

قسمت کیک عالقه دارند و سعی میکند تا کدامبه ند. مثالً نفر سوم دوست دارد با دو نفر دیگر گفتگو کند و بداند که هر یک خود ملحوظ کن

راهی پیدا کند که مجموع لذت همه بیشتر شود. وي شاید دریابد که اگر یک چهارم کیک را که توت فرنگی دارد براي خود بردارد و یک 

د هر سه نفر بی نهایت خوشحال خواهند شد. این در حالی نارد به نفر دوم بدهند و نیمی از کیک را به نفر اول بدهچهارم کیک را که تمشک  د

اندیشد و افع خود میننگاه میکند بهینه نیست. او فقط به م» با مجموع صفربازي«است که چنین تصمیمی براي نفر اول که به بازي بصورت 

هم در اختیار او باشد و از آن هم لذت ببرد هرچند کیک قسمت تمشکی ین دارد ولی دوست دارد بیشترهرچند کیک تمشکی زیاد دوست ن

در صورتی با هاي دیگران ندارد و اي به دانستن خواستهن شود. نفر اول فقط منافع خود را در نظر میگیرد و عالقهاباعث ناراحتی شدید دیگر

هاي وي باشد.تهکه فقط به نفع خواسه می کندرکمذادیگران 

در طول زمان کهو بازي هایی، (One Shot Games)بازي ها بر دو گونه اند. بازي هایی که طرفین فقط یکبار  در مقابل هم قرار میگیرند

در ادامه میدهند.. در روابط اجتماعی و بین المللی طرفین بازي مرتبا بازي با یکدیگر را تکرار میکنند یا (Repeated Games)تکرار میشوند

این نوع بازي ها شهرت طرفین بازي و قابل اعتماد بودن آنها در محاسبات طرفین در نظر گرفته میشود. 

اطالعات طرف هاي بازي و تصورشان از منافع حاصل از هر در بازي هاي متقارن د. نمتقارن یا نا متقارن باشدنمیتوانها از دیدگاهی دیگر بازی

.ندمتقارن نیست،از منافعطرف هاي بازي تصورات یا،. در بسیاري از شرایط واقعی اطالعاتاستمشابه عمل خود و دیگري 

استراتژي دستورالعملی است که تصمیم گیرنده براي انتخاب عملی هر یک از طرف ها باید تصمیماتی گرفته و عملی انجام دهند. در هرقدم، 

استفاده میکند. میزان موفقیت تصمیم گیرنده بستگی به شرایط محیطی و دستورالعملی که وي ط از آن در هر یک از قدمها با توجه به شرایبعدي 



مستقل از استراتژي انتخاب شده از ، استراتژي است که (dominant strategy)و دیگر طرفها از آن استفاده میکنند دارد. استراتژي غالب 

تصمیم گیرنده شود. بیشتر بازي ها استراتژي غالب ندارند.طرف دیگران منجر به بهترین نتیجه براي 

هردو آنها وجود دارد که منافع ایشان را افزایش میدهد بدون اینکه از دو کشور میتوانند دریابند که استراتژي غالبی براي بعضی شرایط ،در 

داراي فرض کنید که یک کشور تولید کننده نفتن میدهد.مافع دیگري بکاهد. جدول زیر نمونه از اسن شرایط بازي با جمع غیر صفر را نشا

یا کاهش در باره افزایش صادرات به نفت احتیاج دارد. داراي مازاد برنج به برنج احتیاج دارد و یک کشور صادر کننده برنجمازاد نفت 

صادرات به کشور دیگري می اندیشد.

. در هر دو ر کننده نفت  دو انتخاب دارد فروش نفت یا عدم فروشد، کشور صا)1د(شجار کشور دیگر بفروتاگر کشور صادر کننده برنج به 

براي کشور صادر اگر کشور صادر ننده برنج تصمیم به فروش بگیرداست. ) 3و2(خوببسیارصورت نتیجه براي کشور تولید کننده برنج 

). 5م فروش نفت باعت منفی شدن تراز تجاري میشود و بد است (د) ولی ع4خوب است (بسیار فروش نفت ،کننده نفت

در این )، کشور صادر کننده نفت  دو انتخاب دارد فروش نفت یا عدم فروش. 6اگر کشور صادر کننده برنج به تجار کشور دیگر نفروشد(

براي هریک از طرفین نابر این در هر حالت ) است. ب8نفت براي فروشنده نفت بسیار خوب است و عدم فروش خنثی (حالت استراتژي فروش

. )4و3(بهترین استراتژي استفروش 
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در بعضی شرایط طرفین باید بین یک استراتژي تهاجمی و یک استراتژي غیر تهاجمی یکی را انتخاب کنند ولی به علت تفاوت قدرت، 

انتظارات و تصورات طرفین نتایج و منافع براي طرفین متقارن نیست. 

که در آن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، ایدئولوژي فرقه اي در آمریکا قدرتمند شد که از دهه شصت میالدي معتقد بودند آمریکا 

محافظه ایدئولوژي تفکر بخشی از این.را دنبال کندهمواره استراتژي تهاجمی باید زمان تنها ابرقدرت جهان بود ، با توجه به برتري خود ، 

چون آمریکا از رقبایش قدرتمند تر است و چون سایر بازیگران ، و هستند،معتقد بودنداین فرقه. است(Neoconservatism)ي جدیدکار

بهترین بهره را براي آمریکا به بار تهاجم لذا استراتژي .را انتخاب خواهند کردتسلیمدر صحنه بین المللی به ضعف خود واقفند و استراتژي 

نام گرفته اند.(dove)  و مخالفان آنها کبوتر(Hawk)سیاستمدارانی که به این استراتژي تهاجم معتقدند شاهین.آوردخواهد 

یا نه براي است سپتامبردست داشته 11است. اینکه عراق در عملیات نزدیک حمله به عراق به دیدگاه حکومت پرزیدنت بوش در زمان این مدل 

از طرف کبوترو پیش بینی آمریکا در مورد انتخاب استراتژي اهمیتی نداشتبا منابع استراتژیک کشورياستفاده آمریکا از زور در اشغال 

سایر ابر قدرتهاي جهانی مثل روسیه و قدرتهاي منطقه اي مثل ایران درست در آمد و عراق به سرعت اشغال شد.



پس از حمالت یازده سپتامبر د. نو به هر قیمتی آن منافع را دنبال میکنهستندهان منافعی براي خود متصور ججاي در هرشاهین هاي آمریکا

دو گزینه این شاهین ها که در قدرت بودند ایت فرصت را یافتند که به یکی از اهداف خود جامه عمل بپوشانند و دولت آمریکا میتوانست بین 

کند:انتخاب یکی را 

ه به عراقحمل) 1

عدم حمله به عراق) 2

یکی از این دو گزینه را انتخاب کند:فقط میتوانستندچین و روسیهاز دید شاهین ها 

مخالفت عملی)1

عدم مخالفت عملی) 2

:به اوضاع را نشان میدهدشاهین هاي آمریکا رااحتمالی جدول زیر دیدگاه 

سمت . نتایجکندمی گذرد لحاظ دیگراند در ذهن نرا در نظر بگیرد و هم باید آن چیزي را که فکر می کنمنافع خویشهم باید ایشان باید

نشان آمریکاحدسرا بر اساس سایر قدرت هانتایج سمت چپ منفعت متصوره در ذهنوآمریکاراست منفعت احتمالی سرانجام هر تصمیم 

سایر قدرتها فکر خواهند چرا که مخالفت عملی نخواهند کردچین و روسیه،ه عراق حمله کنندبکه اگر نددیاندیشا خود میبشاهین هامیدهد.

اگر سایر قدرتها و سازمان ملل . از طرفی )2(کمتر استهزینه مخالفت عملیاز حمله به عراقبلدر مقا)1(عدم مخالفت عملیهزینه که کرد

) خواهد بود و اگر با این حمله مخالفت نکنند هم براي 3نیست و نتیجه براي آمریکا خوب (با این حمله مخالفت بکنند براي آمریکا مهم 

حمله به عراق صورت گرفت.  پیش بینی شاهین ها درست از آب در آمد چرا که عدم مخالفت عملی با لذا ،)4(بیشترین منافع را داردآمریکا

یک بازي با جمع غیر صفر بود که در آن افزایش منافع آمریکا با کاهش منافع استراتژیک اینآمریکا از دید ایشان نیز بهترین استراتژي بود.  

دیگران امکان پذیر میشد.

متقارن ابر قدرت و ابرقدرت نا با بهره بازي
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ی رادیکال بر علیه دولت شیعه در عراق و سوریه نّدر مسلح کردن نیروهاي بعثی و سُ، ولی شکست سیاسی آمریکا در عراق و اشتباهات مکرر 

شد. اوباما عواقب ناخواسته اي را براي آمریکا به بار آورد که موجب به روي کار آمدن باراك اوبامابدهی زیاد و ،و طوالنی شدن این ماجرا

او متعلق به جناحی از .فتریکا را بدست گحکومت آمردر میانه یک رکود اقتصادي بی سابقه  وجزو معدود مخالفان عملیات در عراق بود

. شدکوتاه قدرتدر حکومت آمریکا آرام آرام از "محافظه کاراننو "دست  لذا.حزب دمکرات بود که دنیا را به مدل دیگري میدیدند

.آمریکا سیاست خارجی خود را تغییر داد و از حالت تکروي دوران بوش فاصله گرفت



سیاست خارجی ، )استامور خارجهکه همان وزارت وزارت کشور (برکناري وي از از . پسنزدیک بودافظه کاران محنو به هیالري کلینتون

آمریکا از بازي هاي با جمع صفر دور شد و بیشتر وارد همکاري با شرکا و رقبایش گردید. یکی از مسایلی که در چهارچوب این استراتژي 

در را استراتژي عقالیی براي جهان این سوال مطرح بود که آیا از آن پس آمریکا ر این مقطع دایران بود.جدید به آن توجه شد مسئله روابط با 

تصمیمات متقابل خود را عقالیی اتخاذ خواهند کرد یا نه.روابط خارجی خود انتخاب میکند و آیا ایران 

الیی حرکات خود را عقدر مقابل سوال در مورد اینکه آیا ایران اوباما نشان داده بود که از سیاست هاي یک طرفه بوش فاصله گرفته و 

(Rational)اولین سوالی بود که در باره آن بحث و اظهار نظر شد. یکی از نقاط عطف علنی شدن دیدگاه ارتش آمریکا در د یا نهانجام میده

که سابق ستاد مشترك ارتش آمریکا سوال کرد ژنرال مارتین دمپسی رئیسفرید زکریا از 2012باره نحوه بازي ایران هنگامی بود که در سال 

این سئوال بسیار خوبی است. من با این سوال از "نامعقول در عرصه جهانی است و او در پاسخ اظهار داشت:آیا به نظر وي ایران بازیگري بسیار

".م . ما معتقدیم که رژیم ایران یک بازیگر معقول استمواجه شدول ستاد مشترك شدم ئکه مس2008سال 

این دیدگاه احتمالی طرفهايجدول زیردنبال شد و به نتیجه رسید.به نظر میرسد مذاکرات برجام بر اساس همین برداشت توسط کلیه ابرقدرتها 

prisoner'sتنگناي یا دو راهی زندانی میگویند (مذاکرات را نشان میدهد. به این وضعیت  dilemma(. یران بهتر بود که تحریمها ابراي

هم بهتر بود که غنی سازي متوقف میشد و تحریمها هم هاي مذاکرات طرفبعضی ازته میشد و غنی سازي هم ادامه می یافت و براي شبردا

اکنون که ادامه میافت تا امتیازات دیگري از ایران گرفته شود. اگر تحریمها ادامه می یافت و غنی سازي هم ادامه می یافت براي همه بد بود.

که آمریکا سایر طرف هاي مذاکره را قانع کرده بود که از استراتژي تهاجم همیشگی ري ازاین قرارداد میدانیم به نظر میرسد جزییات بیشت

.انجام دهند(Tit for Tat)"عمل به مثل"استراتژي بر اساس از آن پس تصمیم گرفتند رفتار خود را هاي مذاکراتطرف. لذادست برداشته

ها است . یک بازیگر یا تصمیم گیرنده با استفاده از این استراتژي ابتدا با طرف مقابل  بسیار مؤثردر تئوري بازيستراتژي ایک "عمل به مثل"

همکاري می کند و سپس اقدام متقابل طرف را نظاره میکند و از آن پس همکاري یا تهاجم حریف را مقابله به مثل می کند. این بازي موفق 

، که در صورت پایبندي طرف ها به همکاري، نتایج مثبتی با جمع غیر صفر به بار می بر اساس عدم اعتماد طرفین  استترین استراتژي بازي 

این عدم اعتماد طرفین نکته اي است که   محمد جواد ظریف و جان کري  وزراي خارجه ایران و آمریکا بارها آن را مطرح کرده ).2و1آورد(

بینی میکند که با ماندگار ماندن در توافق ایران غنی سازي را متوقف متوقف میکند و سایرین تحریمهاي ایران را معاهده برجام پیش بودند. 

م برداشته و با ایران در توسعه صلح آمیز هسته اي همکاري میکنند و لذا طرفهاي مذاکره نتایج خوبی بدست خواهند آورد. از طرفی به علت عد

.متحمل خواهد شدبه تعهدات خود عمل نکند عواقب متناسبی را یطرفاعتماد پیش بینی شد که اگر 

همراه با عدم اعتمادبا بهره متقارن توافقیبازي

از سوي طرفیناستراتژي عمل به مثل با شروع همکاري

الفآمریکا

ادامه تحریمهابرجام

نتیجه براي 

الف

نتیجه براي 

ب

نتیجه براي 

الف

نتیجه براي 

غنی سازيب

بایران بدبسیار
بسیار 

خوب
بدبد

خوب

)1(  

خوب

)2(

برجامبسیار بدبسیار خوب  



که در دوران اوباما دستشان از قدرت قطع شده بود و معتقد بودند که آمریکا باید در سیاست ، نو محافظه کارانبا روي کار آمدن ترامپ

انتخاب کند فرصت یافتند تا بازي خود را دوباره آغاز کنند.را خارجی خود نحوه بازي دیگري

بسیاري لیملرا ملغی کرد و از  قراردادهاي بین البسیاري از اقدامات اوباما،نو محافظه کارانه شاهین هاپرزیدنت ترامپ تحت تاثیر ایدئولوژِي

با روسیه ، توافقنامه هاي مربوط به هسته اي وسالحهاي دور برد هاي با چین و اروپا و کانادا و مکزیک و معاهده نامه هاياز جمله قرارداد

. قرارداد برجام با ایران، بطور یک طرفه خارج شدهمچنین ازمحیط زیست و

عقب ، از دید سایر قدرنها ،مانند گذشته،احتماال شرایط از دید شاهین هاي آمریکا شبیه به جدول زیر بوده است. ایشان با خود می اندیشدند که 

ارد نشینی در مقابل خواسته هاي آمریکا هرچند تلخ خواهد بود ولی حرکات تهاجمی متقابل از سوي سایر قدرتها نتایج بسیار بدي براي ایشان د

و لذا عقب نشینی خواهند کرد.

آمریکا با سایر قدرتهامتقارن نا با بهره بازي

از دید آمریکااستراتژي تهاجمی

الفآمریکا

به تعهداتيپایبند

Dove 

حرکات تهاجمی

Hawk  

نتیجه براي 

الف

نتیجه براي

ب

نتیجه براي 

الف

نتیجه براي

حرکات تهاجمیب

Hawk ب قدرتهاسایر بسیار بدبدخوببدبسیار  

  بدبسیار خوب  بسیار خوب خوب
عقب نشینی

Dove 

. اینطور به شدندمواجه آغاز شده بودآمریکاشاهین هاي که باز هم از طرف شاهین و کبوتر با تصمیم در مورد بازي "قدرتهاي جهان مجددا

تصمیمات خود در مقابل براي "عمل به مثل"از مدل و سر باز زده کبوتر استراتژيقدرتهاي جهانی از ،2003ر میرسد که بر خالف سال ظن

میکنند و منتظر عمل بعدي را اجرا مقابله به مثل بازي ،آمریکا تهاجمیاقدامات در برابر ایران ، چین ، روسیه و اروپا استفاده میکنند. آمریکا

تسلیم در مقابل آمریکا متصور هستند. ازمعنی است که براي خود راههایی غیرآناین به آمریکا میمانند. 

نشان آمریکا ،با حرکات تهاجمی متقابل، به شبیه به جدول زیر بوده است. ایشان با خود می اندیشدند که قدرتها احتماال شرایط از دید سایر 

خواهد داشتنتایج بسیار بدي براي آمریکا هم حرکات تهاجمی ادامه ولی )،1(تلخ خواهد بودتهاجم متقابل براي ایشان بسیار هرچند ه دهند ک

.کند که براي همه بهتر خواهد بود) 4و3(آمریکا را متقاعد کنند حرکات غیر تهاجمی متقابل را انتخاب و )2(

در چهارچوب این قراردادهاي بین المللیبه مقیدتوصیه هاي مکرر بیشتر کشورهاي جهان به آمریکا در مورد خودداري از فشار به کشورهاي 

چین و روسیه از حکومت ونزوئال در مقابل کودتاي مخالفان مورد اعتماد آمریکا حمایت کردند. چین جنگ تعرفه هاي بازي معنی پیدا میکند.

واکنش مقابله جویانه انجام (Huawei)ه توسط آمریکا را با تعرفه هاي متقابل پاسخ داده است و در مقابل دستگیري مدیر هوآوي آغاز شد

داده است. روسیه مانع از سقوط حکومت سوریه بدست طرفداران آمریکا شد.



آمریکا با سایر قدرتهابازي

با استراتژي عمل به مثلاز دید سایرین

الفآمریکا

حرکت غیر تهاجمی 

Dove 

حرکت تهاجمی 

Hawk  
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الف
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ب
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خوب
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حرکت غیر تهاجمی  بدخوب  بسیار 

Dove 

و منجر به قرار داد خریدهاي چندین ادامه یافتقدمهاي دوستانه طرفین با با آمریکا که پس از برجام "عمل به مثل"بازي ،نظر ایراناز 

با ساقط کردن پهپاد ، را انتخاب کردکبوتري ژران با نگاه به عاقبت لیبی که استراتیوارد مرحله جدیدي شده است. ا،میلیاردي هواپیما شد

نو ولی . هزینه زیادي به آمریکا تحمیل خواهد کردکندرا انتخاب "عمل به مثل"در مقابل آمریکا استراتژي ا نشان داده است که اگر آمریک

در این مدت بتوانند آرایش د تا آمریکا دوست دارند با تحریم هاي طوالنی، مانند تحریم ده ساله عراق، ایران را تضعیف کننمحافظه کاران

ر هرا تحریمها را از نزدیک دنبال کرده میداند که باید سرانجام تحریم عراقه این ک. از طرفی ایران انجام دهندزمه را در خلیج فارس نظامی ال

طوالنی چه زودتر مشخص کند و اگر بناست بصورت نظامی از خود دفاع کند ترجیح میدهد در زمانی که هنوز قدرت دارد وارد این بازي شود.

، منجر به حمله نظامی آمریکا شده و براي ایران نتایج بدتري در صورتی که منجر به تضعیف قدرت دفاعی ایران شود،م ها ي آمریکاشدن تحری

و  (INSTEX)بر علیه ایران آمریکام هاي اقدام اتحادیه اروپا با ایجاد یک فضاي رسمی براي دور زدن تحریخواهد داشت. براي ایران 

سیستم اقدام مالی اروپا براي به بازي جدید است. آنهااز تبعیت از آمریکا نشان دهنده دیدگاه اتحادیه اروپا در مورد نگرش اروپاییانخودداري

. لذا راه اندازي دور زدن تحریم هاي ایران، در صورت موفق شدن، خطر تضعیف ایران و حمله نظامی متعاقب از سوي آمریکا را منتفی میکند

ین سیستم انگیزه ایران را براي حرکات تهاجمی کاهش میدهد.موفق ا

جهان خروج از بحران کنونی براي عمومی راه حل یک کشورها بازي موفقی بجز مقابله مثل باقی نمانده است. لذا بسیاري ازبراي به نظر میرسد

از مناصب نو محافظه کاري ایدئولوژي معتقدین بهاست که این است که آمریکا قدم دوستانه اي نسبت به سایرین بردارد. این امر مستلزم آن

نو اشتباهات محاسباتی انجام شده به ایدئولوگ هاي نسبت دادنقدرت کنار گذاشته شوند. پرزیدنت ترامپ میتواند با انتصاب مدیران معتدل و 

. اخیرا پرزیدنت ترامپ نتایج بهتري در سیاست خارجی دست یابدانتخابات با ثبات کرده و به دوران قبل از وضعیت خود را درمحافظه کار،

آمریکا باید االن با همه دنیا در حال جنگ ،عمل شود(مشاور امور خارجه پرزیدنت ترامپ)اي جان بولتونهگفته بود که اگر بنا بود به حرف

به جان بولتون زمزمه هاي تغییرحافظه کاران واقف است. اخیرا بود. این گفته نشان میدهد که پرزیدنت ترامپ به غیر واقعی بودن تصورات نو م

و این ممکن است آغاز فصل نوینی از همکاري جهانی باشد.گوش میرسد
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