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چکیده
اين مقاله سعی میکند چالش موجود بین ج .ا .ايران و امريکا را – مستقل از دلیل ايجاد يا زمان
وقوع – با ارايه الگويی برای انتخاب رفتار بهینه توضیح دهد .در ارايه اين الگو از نظريه دورنما
برای بیان رفتار طرفین استفاده گرديده و فضای حاکم بر اين چالش و سپس پاسخ بهینه به زبان
نظريه بازیها بیان شده است .استفاده از نظريه دورنما –که برای بهبود الگوی رفتاری بازيگران در
مقابل نظريه ارزش انتظاری بکار میرود -به دلیل فروض اصالح شدهای که نسبت به رويکردهای
سنتی برای توضیح رفتار آدمیدارد ،قابلیت باورپذيری و استفاده از خروجی بازی ج .ا .ايران و
اياالتمتحده را ارتقا میبخشد .سوال اصلی که مقاله پیش رو در پی پاسخ به آن است ،الگوی بهینه
رفتار ج .ا .ايران در مقابل امريکا برمبنای نظريه بازیها ،میباشد .در اين راستا ،پس از تبیین
چگونگی رفتار ج .ا .ايران و آمريکا در اثنای بازی ،اثبات میگردد که بازیهای منتخب ج .ا .ايران
و امريکا  -برای دريافت کمترين هزينه و تحمیل بیشترين خسارات -به ترتیب با بازیهای جوجه
و معمای زندانی قابل انطباق بوده و بنابراين فرض میشود که ج .ا .ايران بازی جوجه و امريکا
بازی معمای زندانی را در رويارويی شکل گرفته انتخاب میکند .در انتها نیز به تبیین نحوه
رويارويی میان ج .ا .ايران و امريکا بر محور اين دو بازی پرداخته میشود.
کلیدواژهها :نظريه بازیها ،بازی معمای زندانی ،بازی جوجه ،نظريه دورنما

 - 1استاديار دانشگاه حکیم سبزواری ()m.goldani@hsu.ac.ir

رويارويی میان ج .ا .ايران و امريکا پس از سال  ،2000عموما حول دو محور کلیدی گرديده است.
اول موضوع تبديل شدن ج .ا .ايران به يک قدرت هستهای (که از نظر ج .ا .ايران اهداف صلحآمیز
مدنظر است و از منظر آمريکا و متحدانش دستیابی به سالح هستهای) و ديگری توسعه توان
موشکی .در خصوص هستهای پس از گذشت مدت کوتاهی از تصويب برجام و توافق اولیه ،اين
معاهده بینالمللی به صورت يکجانبه توسط امريکا نقض ،و بازی بین اين دو کشور وارد فضای
جديدی گرديد که برهم خوردن قوانین و نوع بازی که هرکدام به طرف ديگر تحمیل میکردند
موجب ايجاد ادبیات جديد و توام با تهديد بین طرفین شد(نوربخش و ديگران.)1۳94 ،
در اين میان بحث آمادگی برای سیاستهای تحمیلی از يک سو و داشتن قدرت پیشبینی از
عکسالعملهای احتمالی میتواند برنده اين رويارويی را خیلی زود مشخص کند .منظور از برنده
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مقدمه

در چنین شرايطی طرفی است که بتواند با کمترين هزينه ممکن طرف مقابل را مجبور به پذيرش
خواستههای خود کند .نظريه بازیها به علت «هوشمندی» و «عکسالعمل آنی» که میتواند برای
بازيگران در مدل لحاظ نمايد ،میتواند رويکرد مناسبی برای تبیین رويارويیهای دوطرفه تلقی
گردد .اين رويکرد اگر از مفروضات کالسیکی همچون «برآورد ارزش انتظاری» فاصله گرفته و در
قالب نظريههای جديدی همچون «نظريه دورنما» به واکاوی علت انتخابهای بازيگران در شرايط
مختلف بپردازد ،میتواند باورپذيری پیشبینیها را دوچندان کرده و برای استفاده توسط سیاست-
گذاران ،اعتمادپذيری باالتری داشته باشد.
لذا بهرهبرداری از شرايط موجود و ايجاد بازی در جهت کنترل شرايط و کاهش هزينههای پیش رو
موجب توسعه بیش از پیش نظريه بازیها در اتخاذ تصمیمات راهبردی کشور در سطوح باالی
سیاست گزاری گرديد( نهاونديان و لطفی.)1۳92 ،
برای مطالعه رويارويیهای بینالمللی و جنگهای سیاسی ،اقتصادی و حتی نظامی ،از زمانی دور
در محافل آکادمیک و مراکز نظامیدنیا ،تالشهای گستردهای انجام میگرفته است .هدف اين
مطالعات رسیدن به سطحی از مديريت جمعی و دانش فردی بوده که بتواند هزينههای رويارويی را
کاهش داده و منافع کل را بیشنه نمايد( ،)Poutvaara, Kanniainen,2018اما يکی از اصلی-
ترين موضوعاتی که در اين مطالعات مطرح میگردد رويارويیهای ناهمگون – چه به لحاظ مالی،
نظامی ،اطالعاتی ،انسانی و – ...است .رويارويیهای ناهمگون به رودرويیهايی گفته میشود که
يک طرف به لحاظ امکانات – چه مالی چه نظامی چه – ...تفاوت بااليی با ديگری داشته باشد ،و
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از مهمترين سواالتی که در اين شرايط مطرح میگردد اين است که چرا بین آن دوکشور جنگ
درمیگیرد و شرايط با تسلیم يکی از آنها پیش از تبادل آتش خاتمه نمیپذيرد .اين مطلب سوالی
است که کارشناسان مطالعات جنگ ،پیش از گسترش ادبیات حوزه رفتاری (مانند اقتصاد رفتاری يا
سیاست رفتاری)  1جوابهای متعدد و مختلفی را برای هر جنگ میدادند و لذا نمیشد قانون-
مندی خاصی برای بسیاری از آنها در نظر گرفت .اما با گسترش نظريه دورنما( 2که در مقابل
نظريه ارزش انتظاری ۳مطرح گرديد) رفتهرفته الگوی رفتاری دولتها قابل توضیح و شبیه به هم
گرديد .اين نظريه بدين مفهوم اشاره میکند که به لحاظ روانشناختی ،میزان ريسکگريزی افراد (و
به تبع دولتها) بسته به اينکه در چه موقعیتی هستند -يعنی به سمت سود بیشتر حرکت میکنند يا
از زيان بیشتر گريزانند  -متفاوت است .اين نظريه مبنای اين تفاوت را ويژگیهای شخصیتی
فردی ندانسته و عکسالعمل فرد را وابسته به شرايطی میداند که آن فرد يا دولت در آن مجبور به
تصمیم گیری شدهاند( برخالف نظريه تله جنگ که به ثبات عکسالعملهای يک شخص در
صورت ثبات شخصیت او معتقد است) .به بیان ديگر با گذشت زمان و تحکیم ويژگیهای
شخصیتی ،عکسالعملهای فرد ممکن است نسبت به رفتار فردی ديگر -با وجود ثبات شخصیتی
که پیدا شده است  -برحسب شرايطی که آن رفتار در آن اتفاق می افتد فرق کند(.گلدانی)1۳97 ،
اما اگر اين نظريه بخواهد ،رفتاری در توضیح فرايند عمل و عکسالعمل دولتها ارايه کند ،نیاز
است که ابتدا بازيگران موجود در بازی را شناخته و سپس به صورت کمیرفتار آنها را مدل
گردد.
لذا معرفی بازيگران و توضیح روابط بین آنها توسط نظريه بازیها و بررسی رفتار و
عکسالعملهای ايشان در فرايند بازی توسط نظريه دورنما میتواند شناخت بازيگران و روابط
کمی بین آنها را تبیین و مدل نمايد .بازیهای مشهوری هستند که بسته به نوع بازيگران و اهدافی
که در تقابل با يکديگر دنبال میکنند میتوانند به عنوان الگويی 4در پیاده سازی فضای

کمک کند(.

)2019,Rass,Schauer

از آنجا که سوال اساسی در اين مقاله ارايه يک الگو در فضای نظريه بازیها و با استفاده از نظريه
)1 Behavioral Fields (Behavioral Economics or Behavioral Politics
2 Prospect theory
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3 Expected Value
Pattern

4

هستند که ابزارهای الزم برای بکارگیری چنین تحلیلی را فراهم میکنند) Sang Hyun, 2004(.
در ادامه مقاله ابتدا مبانی نظری بکاررفته در تبیین چارچوب مفهومی مقاله معرفی شده و سپس به
بیان روششناسی تحلیلی برای طراحی اين چارچوب اشاره میگردد .در انتها نیز به جمعبندی و
ارايه سیاستهای پیشنهادی برای نحوه بکارگیری اين چارچوب پرداخته میشود.

مبانی نظری
الگوی ارايه شده در اين مقاله ،حول سه مفهوم کلیدی مطرح میگردد .ابتدا نظريه بازیها و چرايی
انتخاب آن به عنوان ابزاری برای تحلیل تقابل ج .ا .ايران و امريکا ،سپس دو بازی جوجه (يا
شاهین-قمری) و معمای زندانی که در نظريه بازیها ،برای تبیین رفتار کنشگرانه کشورهای

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی رفتار بهینه ج .ا .ايران در رويارويی با امريکا

دورنما برای تقابلها ناهمگون قدرت میباشد ،بازی جوجه 1و بازی معمای زندانی 2دو بازی

متعارض با يکديگر بکار میرود و در انتها نظريه دورنما که در حوزه اقتصاد رفتاری برای توضیح
رفتارهای ظاهرا غیر منطقی افراد و دولتها به کار میرود.
الف) نظریه بازیها و چرایی انتخاب به عنوان ابزار الگوسازی در تقابلها
نظريه بازیها چنان که از نام آن پیداست سعی در مدل کردن موقعیتی دارد که در آن چندين
خواسته غیر مشابه در يک وضعیت مشخص وجود دارد و هدف تبیین رياضیاتی وضعیت کنونی و
بعد پیشبینی وضعیت آينده آن موقعیت است .اين موقعیتها میتوانند بحرانهای سیاسی،
اقتصادی و يا حتی شرايط جنگی باشند و منظور از وضعیت نیز میتواند برد يک طرف خاص در
يک بحران يا جنگ و شکست طرف ديگری باشد .رويکردهای مختلف جهت مدلسازی
رياضیاتی نظريه بازیها را میتوان در چهار نسل خالصه کرد :اول :نسل بازیهای با مجموع
صفر ،۳دوم نسل بازیهای با مجموع غیر صفر ،4سوم تعادلهای پويا 5و چهارم بازیهای با
اطالعات ناکامل و ساير رويکردهای منتج از آن است(Slantchev & Zagare ,2019)6.
The Chicken Game1
Prisoners Dellima2
Zero Sum Games3
Non Zero Sum Games4
Dynamics and Equilibrium Refinements5
Incomplete Information6
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اما نظريه بازیها به علت رويکردی که در مدلسازی فضای تحلیل و دخالت رفتار کنشگران
دارد ،در تقابلهای سیاسی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .بنت 1در سال  1995با آوردن
شواهد و مطالعات فراوانی نشان داد که نظريه بازیها يک رويکرد ايدهآل برای مدلسازی در
فضای ارتباطات بینالمللی است که در آن هر کشوری درصدد است منافع خود را در اين ارتباط
بیشینه کند .او در اين مقاله اين گونه استنتاج مینمايد که نظريه بازیها چون از قواعد انتخاب
هوشمند انسانی برای مدلسازی استفاده میکند ،در مقابل ساير الگوهای مدلسازی رقیب قابل
اعتمادتر است(Bennett 1995).
در ادامه به دو بازی معمای زندانی و جوجه به عنوان دو بازی پايهای در نظريه بازیها اشاره کرده
و سپس نتیجه میگیريم که اين دو بازی (و ساير بازیهای ساختهشده بر اساس اين دو بازی)
میتوانند الگوی مناسبی برای رفتار بازيگران ج .ا .ايران و امريکا قلمداد گردند.
ب) بازی معمای زندانی
بازی معمای زندانی يکی از مسايل پايهای در نظريه بازیها به شمار میآيد که بسیاری از بازیها
بر مبنای آن توسعه يافتهاند .اين بازی در واقع نشان میدهد که چطور دو نفر در يک شرايط کاری
يا زندگی ،برای اين که خود به سود بیشتری برسند به خودشان ضرر وارد میکنند .اين موضوع
اولین بار توسط مريل فلود و ملوين درشر 2در سال  1950مطرح شد و بعدها آلبرت تاکر ۳اين
مسئله را به عنوان يک معضل رسمی در اقتصاد با عنوان معمای زندانیها به چاپ رساند.
()poundston ،1992
يک مثال کالسیک از اين بازی بدين شرح زير میباشد :دو مظنون توسط پلیس دستگیر شدهاند و
پلیس بايد شواهد کافی برای محکومیت مظنونین جمعآوری کند .برای اين کار به صورت جداگانه
از مظنونین باز جويی میکند .اگر يکی از مظنونین علیه ديگری شهادت دهد و مظنون ديگر
سکوت کند ،در اين حالت مظنون اول آزاد و ديگری به حبس ابد محکوم میشود .اگر هر دو
سکوت کنند هر دو زندانی تنها برای يک سال حبس خواهند کشید و اما اگر هر دو علیه ديگری
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يکی را انتخاب کند و هر کدام از آنها نمیداند که ديگری کدام راه را انتخاب میکند.
سوال اينجاست که انتخاب زندانیان چگونه خواهد بود؟ اگر ما فرض کنیم هر زندانی برای حداقل
رساندن مدت حبس خود يکی از اين دو راه را انتخاب کند ،میتوانیم فرض کنیم که اين بازی يک
بازی با مجموع غیر صفر است 1که هر دو ممکن است از دو گزينه همکاری يا خیانت استفاده
کنند .در اين بازی ،مانند ديگر حالتهای نظريه بازیها نگرانی هر فرد تنها حداکثر کردن مطلوبیت
خود است ،بدون هیچ گونه نگرانی نسبت به نتیجه نهايی بازيگر ديگر ،و تعادل منحصربهفرد اين
بازی نیز اين است که هر بازيگر لو دادن ديگری را انتخاب کند ،هر چند پاداش فردی هر بازيگر
در صورتی که همکاری را انتخاب کنند بیشتر خواهد بود .ماتريس نشان دهنده انتخابهای اين دو
بازيگر به شرح زير است.
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شهادت دهند بايد به مدت  10سال هر زندانی حبس بکشد .هر زندانی بايد بین خیانت و سکوت

جدول  )1بازی معمای زندانی

نفر دوم
همکاری

نقض همکاری

1و1

0و حبس ابد

همکاری

حبس ابد و 0

10و10

نقض همکاری

نفر اول

در علوم سیاسی ،سناريوی معمای زندانیها اغلب برای نشان دادن مشکل دو کشور درگیر مسابقه
تسلیحاتی مورد استفاده قرار میگیرد .به اين دلیل که هر يک  2انتخاب دارند که يکی افزايش
هزينههای نظامی و ديگری توافق برای کاهش سالح است .هر کدام از دولتها از توسعه نظامی
سود میبرند ،صرف نظر از آنچه که دولتهای ديگر آنجام میدهند ،بنابراين آنها هر دو با سرعت
به سمت گسترش نظامی میروند .تناقض اين است که همه دولتها اقدامات خود را منطقی
میدانند ،اما در نتیجه متوجه میشوند که غیر منطقی عمل کردهاند؛ و اين ممکن است منجر به
Non zero sum game1
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نظريه بازدارندگی 1شود .اين نظريه در قسمت روششناسی تحقیق بحث خواهد شد.
ج) بازی جوجه (قمری-شاهین)
بازی جوجه ،که با نام شاهین-قمری نیز شناخته میشود ،يک مدل برای بررسی مقابلههای دو
بازيگر در نظريه بازیها است .در سادهترين حالت نتیجه بازی اين است که در شرايطی که دو
بازيگر تمايلی به تسلیم شدن در مقابل ديگری ندارد ،بدترين نتیجه اين است که هیچکدام تسلیم
نشوند.
انتخاب واژه «جوجه» برای اين بازی ريشه در يک بازی خیابانی دارد که در آن دو راننده به سمت
هم در يک امتداد با سرعت زياد حرکت میکنند و يکی بايد از مسیر خارج شود و گرنه هر دو با
هم برخورد میکنند و کشته میشوند .در حالتی که يکی از رانندهها خود را از مسیر خارج کند ،آن
راننده بازنده است و او را به خاطر ترسو بود «جوجه» خطاب میکنند! و رانندهای که در مسیر
باقیمانده بود برنده اعالم میشود .از اين واژه در توضیح مناسبتهای اقتصادی و سیاسی در جهان
زياد استفاده میشود .از اين بازی در توصیف تخريب حتمی متقابل ناشی از جنگهای اتمی(به
خصوص در بحران موشکی کوبا ) بسیار استفاده شده است
بازی «جوجه» در تحقیقات مربوط به نظريه بازیها توجهات زيادی را به خود جلب کردهاست.
نتايج هر دو نسخه از بازی در جداول  2و  ۳نشان داده شدهاند :در جدول  2نتايج با لغات
مشخص شدهاند ،هر بازيگر تمايل به برنده شدن بیشتر از به تقسیم منابع ،و تمايل به تقسیم منابع
بیشتر از باختن ،و تمايل به باختن بیشتر از تصادف کردن میباشد .در جدول  ۳مقادير دلخواهی
برای نتايج نشان داده شدهاست که به لحاظ نظری با نتايج بازی تطابق دارد .در اينجا امتیاز برد ،1
امتیاز باخت  ،1-و امتیاز تصادف  10-است.
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جدول  )2نتايج بازی جوجه به صورت توصیفی و کمی
نفر دوم
منحرف نشدن

منحرف شدن

برد  ،باخت

نصف  ،نصف

 1+و 1-

0و0

تصادف  ،تصادف

باخت  ،برد

 10-و 10-

 1-و 1+

منحرف شدن
نفر اول
منحرف نشدن

بازی «جوجه» از جمله بازیهای غیرهماهنگ 1هستند که در آن به نفع هر دو بازيگر است که از
راهبردهای متفاوت استفاده کنند .منظور از غیرهماهنگ اين است که برخالف برخی بازیها که
معموالً در آنها يک روش نسبت به بقیه روشها برتری خاصی دارد ،در اين بازی نمیتوان يک
راهبرد را به عنوان راهبرد غالب 2انتخاب کرد .ايده پايهای اين است که بازيگران بر سر يک منبع
مشترک رقابت میکنند .در بازیهای هماهنگ به اشتراکگذاری منابع باعث افزايش سود هر
بازيگر میشود ،بر سر منابع رقابتی نیست و تقسیم منابع نتايج بهتری خواهد داشت .در بازیهای
غیرهماهنگ بر سر منابع رقابت است و به اشتراکگذاری باعث ضرر میشود.
در خصوص بازی جوجه ،چون از دست دادن امتیاز منحرف شدن از جاده ،بسیار کمتر از تصاادف
است ،تصمیم منطقی که به ذهن میرسد اين است که هر وقت احتمال تصادف بااال رفات باياد از
جاده منحرف شد .اما در همین حال میتوان راننده مقابل را منطقی تصور کرد و فرض کارد کاه او
نیز کسی است که تصمیم منطقی را میگیرد و به هنگام باال رفتن احتمال تصادف خاود را از جااده
منحرف میکند.

Incorporation Games
Dominant Strategy

1
2
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اما آنچه موجب میشود محاسبات ما از رفتارها و عکسالعملهای بازيگران واقعایتار جلاوه کناد ،نظرياه
دورنما است که در سال  1992به عنوان يک رويکرد جدی و جايگزين برای نظريه ارزش انتظااری مطارح
گرديد .در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود.
د) نظریه دورنما

پس از آنکه کانمن و تورسکی در سال  1992به بسط نظريه دورنما 1در چارچوب اقتصاد رفتاری
پرداختند) ، (Tversky & Kahneman, 1981, 1992اين سوال متوجه محافل دانشگاهی و
سیاستگذاری گرديد که گويا نظريه ارزشگذاری انتظاری به تنهايی قادر به توضیح رفتار
اقتصادی افراد و به تبع دولتها در شرايط مختلف تصمیم گیری نیست .اين مطلب با مشاهده
حقايقی از جنگهای  50سال اخیر میان عراق و امريکا()1990يا انگلستان و آرژانتین ( )1982بیشتر
در اذهان متبادر شد که چرا يک کشور با وجود اينکه خود را به لحاظ اقتصادی و دفاعی قویتر از
ديگری نمیداند باز هم تصمیم به جنگ رودر رو و مستقیم میگیرد .اقتصاددانان حوزه رفتاری
سعی نمودند با استفاده از نظريه دورنما توضیح علمیدر چرايی عکسالعمل اين کشورها بیابند که
با استفاده از آن بتوان پیشبینی دقیقتری از رفتار بسیاری از دول در برابر کشورهای ثروتمند
مخالف ارايه نمايند .در اين میان استفاده از نظريه بازیها به دلیل قدرت مدلسازی باال در
خصوص بازيگران هوشمند و رفتار دينامیکی آنها ،کاربرد گستردهای برای ترکیب با نظريه دورنما
يافت( .گلدانی)1۳97 ،
منطق اساسی نظريه دورنما مبتنی بر دو مفهوم مرتبط به هم است " :موجهه با ريسک" 2و "اثرات
پیرامونی")(Tversky & Kahneman, 1981, 1992

۳

 .برای درک نظريه دورنما ،تصور

شود که به شخصی انتخاب دو گزينه پیشنهاد داده میشود :الف )1-يک درآمد مطمئن به مبلغ
 80,00دالر (مقدار ارزش انتظاری  80,00دالر) و الف %85 )2-احتمال برنده شدن  100دالر و
 %15احتمال عدم برنده شدن (مقدار ارزش انتظاری  85,00دالر) .در اولی فرد مقدار  80,00دالر با
اطمینان  ٪100به دست میآيد ،و دومی  100,00دالر با احتمال برنده شدن  . ٪85آزمايشها
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:الف )1-را به انتخاب ريسکی ( : $85الف )2-ترجیح میدهندKahneman and Tversky, .
( ( 1979; Tversky and Kahneman,1981در حالی که انتخاب (الف )2-دارای ارزش
انتظاری باالتری نسبت به (الف )1-است .اين نشان دهندهی يک ويژگی مهم از اولويتهای
انسانی به نام ريسکپذيری است  .اکثر مردم ،به دست آوردن مقدار کم ولی با اطمینان را نسبت به
مقدار بیشتری که امکان از دست رفتن دارد( ،اگر دو مبلغ خیلی تفاوت معناداری با هم نداشته
باشند) ترجیح میدهند.
نظريه دورنما همچنین بیان میکند که بسیاری از مردم در شرايط روبرويی با ضرر ،ريسکپذيری
باالتری از خود نشان میدهند( بر خالف قبول سود که از ريسک فرار میکردند .).به بیان ديگر
تصور کنید که شخصی مجبور است بین ( ب )1-ضرر قطعی  80دالر( ارزش انتظاری -80,00
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نشان میدهد که اکثر افرادی که انتخاب اين دو گزينه به آنها ارائه میشود  ،انتخاب مطمئن ($80

دالر) و (ب %85 )2-احتمال از دست دادن  100دالر و  %15احتمال از دست ندادن اين مبلغ (
ارزش انتظاری - 85,00دالر) يکی را انتخاب کند .در چنین شرايطی ،اکثريت (ب )2-را بر (ب –
 )1ترجیح میدهند .بر اساس اين آزمايشات ،نظريه پردازان نتیجه میگیرند که هنگامیکه مردم با
دو حالت از ضررها مواجه میشوند ريسکپذير عمل مینمايند و هنگامیکه با دو حال از سود
مواجهاند ريسکگريز میشوند.
يکی از ويژگیهای مهم نظريه دورنما اين است که انتخاب فرد به نگرش شخص نسبت به مقوله
ريسک بستگی دارد .در واقع تصمیمگیرنده انتخاب خود را برمبنای کسب بیشترين سود آنجام
نمیدهد بلکه به میزان ريسک پذيری که دارد عمل مینمايد .به بیان ديگر ،در حالی که نظريه
انتظارات عقالنی 1بر حداکثر سازی ارزش تمرکز میکند ،نظريه دورنما استدالل میکند که يک
بازيگر تصمیمهای خود را مبتنی بر ريسکی که با آن مواجه است اتخاذ میکند؛ و باز به بیان ديگر
در حالی که نظريه انتخاب عقالنی( يا مطلوبیت انتظاری) تاثیر زمینه و فضای پیرامونی را ناديده
میگیرد ،نظريه دورنما ب ه زمینه های خاص (اثرات پیرامونی ) که ممکن است تاثیر قابل توجهی بر
انتخاب بازيگر داشته باشد ،متکی است) .(Tversky and Kahneman, 1981در اين میان
تمرکز بر ريسک به علت مطالعه درگیری های بینالمللی عامل مهم و حیاتی به شمار میآيد
)  .(Vertzberger,1998نکته مهم در تبیینهای بکار رفته در نظريه دورنما اين است که در
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بررسی ريسکپذيری ،نبايد ويژگی شخصیتها را مالک ريسکپذيری يا ريسکگريزی دانست 1و
بايد آنها را وابسته به شرايط پیرامونی ،و عوامل زمینه (همان اثرات پیرامونی) نسبت داد .اين رفتار
متفاوت در نگرش به ريسک ،تفاوتهای زيادی را در مدل تحقیق ايجاد میکند ،زيرا از آنجا که
شخصیت فردی در طول يک دوره زمانی به سختی تغییر میکند ،زمانی که شخصیت ايجاد شد ،ما
میتوانیم آن مفهوم را به صورت دائمی بپذيريم .اما ما فرض میکنیم که يک بازيگر ريسکپذير
همیشه يک انتخاب ريسکی را ترجیح میدهد .نظريه دورنما استدالل میکند که نگرش فرد نسبت
به ريسک ثابت نیست و ممکن است با توجه به اثرات پیرامونی متفاوت باشد .حتی يک بازيگر
ريسکپذير ،ممکن است زمانی که در شرايط يک تصمیم پر از ريسک قرار بگیرد  ،کامال ريسک-
گريز رفتار کند.
اين تحلیلها نمودار ريسک-ارزش نظريهی دورنما را به جای شکل ساده خطی ،به صورت منحنی
 Sنشان میدهد .تابع ارزش برای سودهای مثبت مقعر است ،چون هر دالر اضافی کسبشده
کمتر به ارزش پیشین اضافه میکند .از سوی ديگر ،تابع ارزش برای ضرر و زيان محدب است ،به
طوری که هر دالر اضافی ارزش بیشتری از مقدار قبلی اضافه میکند.
شکل  . 1منحنی سودمندی نظريه دورنما

منبع Kahneman and Tversky, 1984. :

124
 1اين نگاه عموما در نظريه تله جنگ ( )war trap theoryوجود دارد.

هاست(باالی محور افقی) .اين شکل نشان میدهد که اصوال شرايط پیرامونی روی ريسکگريزی
افراد اثر باالتری دارد تا ريسکپذيری .اما جدا از بحث رياضیاتی نمودار ،اثرات پیرامونی شرايطی
را برای انتخاب افراد ايجاد میکند که در فرايند افزايش سود  ،فرد يک انتخاب امن را به يک
انتخاب مخاطره آمیز ترجیح میدهد .اما در فرايند ضرر و زيان ،فرد يک انتخاب پرريسک را
ترجیح میدهد .زيرا انتخاب پر ريسک احتمال کمی برای به دست آوردن سود باال نگه میدارد.
روش شناسی
در اين بخش ،پیش از ورود به بحث تقابل و چالش موجود بین ج .ا .ايران و امريکا ،ابتدا موضوع
را در حالت کلیتر و به صورت تقابل ناهمگون میان دو دولت ،يکی با امکانات و آمادگی بیشتر

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی رفتار بهینه ج .ا .ايران در رويارويی با امريکا

شکل  Sتابع دارای بخش ضرر و زيان ها(پايین محور افقی) دارای شیب تندتری نسبت به سود

(که به عنوان دولت قویتر در ادامه معرفی میگردد) و ديگری با امکانات و بنیه جنگی پايینتر
(که در متن به صورت دولت ضعیفتر مطرح میگردد) بیان میشود.
در ادامه ضمن توضیح درخت تصمیم گیری دو طرف مخاصمه ،ابتدا اولويت رفتاری راهبردی
برای دولت قوی مطرح میگردد و سپس اين اولويت رفتاری برای دولت ضعیفتر بیان میگردد؛
و بر مبنای اين اولويتبندی رفتاری ،در بخش بعدی به تجزيه و تحلیل بازی ج .ا .ايران در مقابل
امريکا پرداخته خواهد شد و الگوهای بازی اين دو معرفی میگرديد.
الف) درخت تصمیمگیری بازی ج .ا .ایران و امریکا
همانند ساير اختالفات بینالمللی ،منازعات ناهمگون به وسیله ايجاد و سپس ازدياد خصومت طی
چند مرحله ايجاد میشود؛ که اعالن تهديدات نظامی جدی ،آخرين مرحله قبل از درگیری نظامی
است .در اين خصوص ،فرض میشود که بازيگران تنها دو گزينه دارند :همکاری (صلح) و نابودی
(جنگ) .همان طور که در شکل  2نشان داده شده است ،قبل از شروع جنگ ،ممکن است پنج
نتیجه در يک بحران بینالمللی وجود داشته باشد .تخريب متقابل ( )DDکه به دو نتیجه تقسیم
میشود :يکی اين که در آن دولت  Aدر جنگ پیروز میشود ( ، )DD1و ديگری اين که دولت B
برنده جنگ میشود (. )DD2
انواع حالتها و تصمیماتی که دو کشور پس از رويارويی ممکن است اتخاذ کنند به قرار زير
است:

125

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  ۳7زمستان 1۳98

شکل  . 2تصمیمگیری در درون منازعههای بینالمللی نظامی

در ادامه ابتدا به اولويت رفتاری دولت قویتر بر مبنای درخت تصمیم گیری شکل  2پرداخته
میشود و در بخش بعدی به اولويت رفتاری دولت ضعیفتر اشاره میگردد.
ب) اولویت رفتاری راهبردی برای دولتهای با بنیه نظامی باالتر
اصوال در درگیریهای ناهمگون قدرت ،هدف دولتهای قویتر ،مجبور کردن دولتهای مقابل به
همکاری – به جای آغاز جنگ تمامعیار نظامی -است .در شرايطی که دولتهای ضعیفتر
اقداماتی را علیه دولت قویتر آغاز میکنند ،هدف دولتهای قوی بازگرداندن دولتهای ضعیف
به وضعیت آتشبس و پذيرفتن شرايط است .در اين راستا (DC ،حمله همهجانبه دولتهای قوی
هنگامی که دولتهای ضعیفتر قصد دارند راهحل مسالمتآمیز را دنبال کنند) نتیجهای است که
منطقا اتفاق نمیافتد و فقط به صورت نظری وجود دارد .البته اين بهترين نتیجه برای دولتهای
قوی است؛ زيرا کشورهای قوی ،بدون پرداخت هزينههای باال ،خسارات ويرانگری را به دولت-
های ضعیف تحمیل میکنند که در آينده نزديک آنها را به چالش نمیکشد.
 CCادامه وضعیت بازدارندگی يا عقبنشینی صلحآمیز دولت ضعیف در ديپلماسی اجباری ايجاد
شده توسط دولت قویتر است .اين نتیجهای است که دولتهای قوی در درگیریهای ناهمگون
126

منطقاْ انتظار دارند .دولت قوی بايد هزينههای اجرايی (در مورد ديپلماسی اجباری) و يا حفظ
هزينهها (در صورت بازدارندگی) و يا هزينههای صرفهجويی در هزينه (در صورت مذاکره) را

دارد .توانايی نظامی يکی از عوامل مهم در تعیین هزينه نسبی  DCو  CCاست.
( DD1برنده شدن دولتهای قویتر در مقابل دولتهای با توانايیها و امکانات پايینتر) يک
انتخاب گرانتر از نظر هزينههای انسانی و مادی است که در جنگ نظامی مورد نیاز است .اما
 DD1انتخاب خوبی نسبت به  CDو  DD2است؛ زيرا به وسیلهی آن ،دولتهای قویتر آنچه
را که میخواهند ،میگیرند CD .موردی است که در آن دولتهای ضعیفتر موفق به بازدارندگی
دولتهای قوی میشوند .در اين خصوص دو مورد وجود دارد :يکی اينکه آغازگر ضعیف ،برتری
اولیه در درگیری نظامیداشته باشد (مانند اشغال جزاير فالکلند آرژانتین در بحران فالکلند) و اين
برتری را حفظ میکند (اشغال مداوم جزاير فالکلند آرژانتین در بحران فالکلند) .مورد ديگر اين
است که دولتهای ضعیف ،هنگامی دولتهای قدرتمند را تهديد میکنند که آنها برای مجازات
دولتهای ضعیف آماده نیستند DD2 .و  CDنتیجه مشابهی دارند و آن اين است که چالش

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی رفتار بهینه ج .ا .ايران در رويارويی با امريکا

بپردازد .هزينههای نسبی  DCو  CCبه هزينههای حملهی همهجانبه دولتهای قویتر بستگی

دولتهای ضعیف به نفع آنها تمام میشود .اما  DD2نسبت به  CDنتیجهی بدی برای دولت-
های قوی است ،زيرا دولتهای قوی بايد هزينههای انسانی و مادی را بدون دستیابی به چیزی
بپردازند .در درگیریهای نامتقارن ،به دلیل اينکه دولتهای قوی در توانايی حیاتی برای نتیجه
نهايی جنگ برتریهای بزرگی دارند ،بعید است که ( DD2شکست نظامیدولت قوی) اتفاق
بیفتد .با اين معنی ،منطقی است که مورد  DD2را حذف کنیم .در نهايت ،اولويت دولتهای قوی
به صورت  DC> CC> DD> CDخالصه میشود .ترتیب اولويت دولتهای قویتر که همان
ترتیب اولويت در بازی معمای زندانی است ،درجدول  4نشان داده شده است.
جدول  . 4ترتیب اولویت دولت قوی

ترتیب اولویت

عواقب

انتخاب دولت قوی

انتخاب دولت ضعیف

بهترین

DC

حمله به دولت ضعیف

دنبال کردن يک راهحل صلحآمیز

بهترین دوم

CC

دنبال کردن يک راهحل صلحآمیز

دنبال کردن يک راهحل صلحآمیز

بهترین سوم

DD1

جنگ و پیروزی

جنگ اما شکست

بدترین دوم

CD

دنبال کردن يک راهحل صلحآمیز

قصد جنگیدن

بدترین

DD2

جنگ اما شکست

جنگ و پیروزی
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چنان که در بخش مبانی نظری و جدول  1توضیح داده شد ،اين الگوی رفتاری از بازی معمای
زندانی تبعیت میکند و لذا بازی معمای زندانی میتواند توضیحدهنده عمل و عکسالعمل دولت
قویتر در مقابل دولت ضعیفتر باشد.
ج) اولویتبندی راهبردی برای دولتهای با بنیه نظامی پایینتر
در حالی که دولت های قوی ترتیب اولويت مشابه بازی معمای زندانی را دارند ،نشان داده میشود
که دولتهای با بنیه نظامیپايینتر ترتیب اولويت بازی جوجه را خواهند داشت .جدول  5ترتیب
اولويت دولتهای ضعیفتر در جنگ نظامیبا دولتهای قوی را نشان میدهد .ترتیب ترجیحی
کشورهای ضعیف به صورت  DC> DD2> CC> CD> DD1خالصه میشود که اولويت-
بندی بازی جوجه است و در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود.
 DCبهترين نتیجه برای دولتهای با بنیه نظامیپايینتر است :يعنی چالش دولتهای ضعیف با
کمترين هزينههای انسانی و مادی اتفاق افتاده است و لذا کشورهای ضعیف با اينکه هزينههای
زيادی را پرداخت نمیکنند ،به آنچه میخواهند ،دست میيابند( DD2 .پیروزی نظامی در
کشورهای قوی) دومین حالت است که دولتهای ضعیف بايد برای پیروزی بزرگ ،هزينههای
انسانی و مادی فراوانی بپردازند( CC .همکاری متقابل) نتیجهای است که دولتهای قوی می-
خواهند و اتفاقا کشورهای ضعیف هم به دنبال حالتی که دولتهای قوی میخواهند ،هستند .اما
میتوانند در قالب مذاکره  -يا با حفظ وضعیت فعلی -بدون پرداخت هزينههای سنگین دولتهای
قوی ،سود کسب کنند( CD .حملهی دولت قوی هنگامی که دولت ضعیف مايل به همکاری
است) تنها به لحاظ نظری وجود دارد .در اين حالت نتیجهی  CDبدتر از CCاست .به دلیل اينکه
دولتهای ضعیف نمیتوانند در مذاکره (در شرايط ديپلماسی اجباری) چیزی دريافت کنند.
 DD1بدترين نتیجه ممکن است ،زيرا دولتهای ضعیف هیچ چیزی دريافت نمیکنند وحتی
هزينههای باالی جنگ علیه کشورهای قوی را نیز پرداخت میکنند .رسیدن به  DD2نیز در
واقعیت دشوار است ،لذا ترتیب اولويت دولت های ضعیف در درگیریهای ناهمگون >DC
 CC> CD> DD1است.اين ترتیب اولويت در بازی جوجه است در شرايطی که کشورهای
ضعیف تمايل به همکاری دارند.

128

ترتیب اولویت

عواقب

انتخاب دولت ضعیف

انتخاب دولت قوی

بهترین

DC

شروع يک جنگ

به دنبال راه حل صلحآمیز

بهترین دوم

DD2

جنگ و پیروزی

جنگ اما شکست

بهترین سوم

CC

راه حل صلحآمیز

راه حل صلحآمیز

بدترین دوم

CD

راه حل صلحآمیز

شروع يک جنگ

بدترین

DD1

جنگ اما شکست

جنگ و پیروزی

اين جدول اولويتبندی نیز بنابر جدول  2که مدل بازی جوجه را نشان میدهد ،بنابر آنچه در
بخش مبانی نظری مطرح گرديد ،بازی جوجه را به عنوان بازی الگوی رفتاری دولت با بنیه پايینتر
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جدول  . ۵ترتیب اولویت دولت های ضعیف

در مقابل دولت قوی مطرح میسازد.
د) تخمینی کمی از بازی تقابل ناهمگون
بر اساس جدول  4و جدول  ،5ساختار بازی درگیریهای ناهمگون شکل  ۳میباشد .ارزشهای
نسبت داده شده در جدول بر پايه مطالعه رپاپورت )1967( 1و راپورپورت و چماه)1965( 2
هستند .آنها اين گونه استدالل میکنند که میزان همکاری در ساختار بازی بستگی به توانايی
روابط میان نتیجه ی بازیها و روابط ترتیبی (ساختار کلی بازی) دارد.

شکل  3ساختار بازی از درگیری های نامتقارن

Anatol Rapoport
Anatol Rapoport, Albert M. Chammah

1
2
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توضیحات  x( :و ( = )yبازپرداخت به دولت ضعیف ،بازپرداخت به دولت قوی)
شماره اشاره به معنی دار بودن ارزش است
عدد منفی اشاره به سود منفی است
در واقع منطق بررسی درگیری های ناهمگون با درگیری های ديگر متفاوت است ،زيرا يک سمت
تقابل ،دولتی قوی تر است که توان کافی برای برنده شدن در جنگ را دارند .و همچنین احتمال
بردن دولت قوی در جنگ علیه دولت ضعیف باال است .البته محاسبهی اين احتمال دشوار است.
اما آمار تاريخی نشان میدهد که در جنگهای ناهمگون به صورت کلی دولت قویتر بیش از 60
درصد احتمال پیروزی در جنگ را دارد و احتمال آن با اختالف ظرفیت نظامی افزايش میيابد
(Arreguin-Toft 2001؛ .)Lindley 2003
احتمال باالی پیروزی در جنگ ،دولتهای قوی را ترغیب میکند که ( DDجنگ با دولتهای
ضعیف) را به ( CDامتیاز گرفتن با تهديد کشورهای ضعیف) تبديل نمايند .يک توازن قدرت
نامتقارن ،ساختار بازی نامتقارن را ايجاد میکند که در آن هر بازيگر دارای اولويتهای متفاوت
است.
قابلیت تحکم نظامی دولت قدرتمند  ،اعتبار مجازات و هزينه دفاع متقابل را برای شکست يک-
جانبه دولت ضعیف افزايش می دهد .درگیری متقابل دولت قوی با دولت ضعیف مسئلهی مهمی
است و بر مبنای آن دولت قوی سعی میکند اولويت بازی جوجه را به دولت ضعیفتر تحمیل
کند .به عبارت ديگر ،دولت قوی ،دولت ضعیف را مجبور میکند که يک راه حل را انتخاب نکند
و رفتار خود را به صورت واکنشی و دفاعی طراحی کند.
تفاوت باالی قدرت نظامیبین دو دولت باعث میشود که هزينه دفاع متقابل برای دولت ضعیفتر
به اندازهای باال برود که مانع از تخطی يکجانبه دولت ضعیف (به صورت حمله ناگهانی به عنوان
آغازگر جنگ) شود؛ زيرا جنگ با يک دولت قوی موجب فاجعهای بزرگ برای دولتهای
ضعیفتر میشود.
اما در نظر گرفتن اولويت بازی جوجه توسط يک دولت قوی برای يک کشور ضعیف(به جای
اولويت بازی معمای زندانی) ،منجر به درگیری رودررو میشود .تالشهای جدی در درگیریهای
متقابل میتواند به عنوان يک تصادف (بازی) اشتباه گرفته شود ،زيرا هزينه تعلیق متقابل برای همه
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شرکتکنندگان بسیار عظیم است .با اين حال ،در درگیریهای نامتقارن ،هزينه اختالفات متقابل به
دلیل شکاف قدرت برای دولت ضعیف بسیار باالتر است .هنگامی که تهديدات نظامی شديد مبادله

هزينهها بسیار زياد است و در صورت ناديده گرفتن آن ،دولتهای ضعیف به جای بازی جوجه ،
مجبورند بازی را با ترتیب اولويت بازی معمای زندانی که به آنها تحمیل میشود عمل کنند.
در دنیای واقعی درصورت وجود اختالف ناهمگون بین قدرتها ،انتظار میرود ،دولتهای قوی که
ترتیب اولويت معمای زندانی را دارند ،تمايل خود را برای انتخاب مجازات دولت های ضعیف
نشان دهند .در چنین شرايطی هشدارهای آنها حتی توسط يک تصمیم گیرنده سطح پايین دولتی
در کشور ضعیف نیز به رسمیت شناخته میشود .عنوان مثال ،دولت بريتانیا از هیچ فعالیت نظامی
مشخص و يا تهديدی برای جلوگیری از نظامیان آرژانتینی برای اشغال جزيره فالکلند در سال
 1982استفاده نکرد .در واقع قطعنامه انگلیس پس از تهاجم نظامی آرژانتین ،وضعیت قبلی خود را
حفظ کرد و در اين شرايط آرژانتین تنها دو گزينه داشت ،خروج نظامی (همکاری) يا جنگ با
بريتانیا (تخريب) که البته به راحتی همکاری را انتخاب کرد)Sang Hyun,2004(.
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میشود ،تقريبا برای دولتهای ضعیف غیرممکن است که ساختار بازی را ناديده بگیرند .چون

تجزیه و تحلیل رویارویی ج .ا .ایران و امریکا
چنانکه عنوان شد در رويارويی ناهمگون بین ج .ا .ايران و امريکا ،آنچه اهمیت دارد انتخاب بازی
است که دو کشور قرار است بازيگر آن باشند .اما آنچه نتیجه بازی را قابل اعتمادتر و رفتار
بازيگران را توجیه پذيرتر مینمايد ،منطق حاکم بر رفتار آنهاست .نظريه دورنما که در برابر نظريه
ارزش انتظاری مطرح شد ،میتواند به خوبی اين منطق را توضیح دهد و بنابراين آنچه در بخش
مبانی نظری گذشت نتايج بازی را باورپذيرتر سازد .در ادامه ابتدا به بازی ج .ا .ايران و امريکا و
اولويت بندی رفتار ج .ا .ايران در مقابل آمريکا پرداخته و وسپس با استفاده از نظريه دورنما به
چگونگی تصمیم سازی در اين بازی پرداخته خواهد شد.
الف) مروری بر تقابلهای شکل گرفته میان ج .ا .ایران و امریکا
پس از انقالب اسالمی ج .ا .ايران ،راهبرد اتخاذ شده از سوی نظام مبنی بر تمرکز بر استقالل
کشور و دوری حداکثری از وابستگیهای شکل گرفته در تمامی حوزه های اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی ،رفته رفته امريکا را بر اين داشت که گويا بازگشت به ج .ا .ايران و دراز شدن دست نیاز
ج .ا .ايران به سوی آمريکا ديگر به مانند گذشته نخواهد بود و لذا سیاست جديدی از سوی امريکا
و متحدان آن اتخاذ گرديد که بر مبنای آن زيرساختهای حیاتی ج .ا .ايران را در حوزههای
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مختلف اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی مورد حمله و تحريم قرار دهند .لذا دهه هفتاد را برای تهاجم
فرهنگی ،دهه هشتاد را برای تهاجم سیاسی و ايجاد آشوبهای داخلی و دهه نود را برای تهاجم
همهجانبه اقتصادی در نظر گرفتند(.سخنرانی مقام معظم رهبری)1۳97،
از مهمترين تقابلها میان ج .ا .ايران و امريکا در دهه اخیر که موجب اجرای شديدترين تحريمها
بر علیه ج .ا .ايران در عرصه بینالملل گرديده ،دوموضوع انرژی هستهای و تسلیحات موشکی
میباشد .موضوعات ديگری همچون حقوق بشر ،محیط زيست ،زندانیان سیاسی ،اعدام مجرمین و
 ...وجود دارد که مانند دو موضوع ديگر منازعات گسترده و بلندمدتی را به همراه نداشته است.
(نهاونديان و لطفی )1۳92 ،شش قطعنامه صورت گرفته در سازمان ملل از  9مرداد  1۳86تا 19
خرداد  1۳89عموما با محوريت انرژی هستهای بوده است ولی رفتهرفته موضوعاتی مانند
کشتیرانی ،پژوهش ،بیمه و  ...اضافه گرديده است( .گزارش شورای امنیت در سالهای ،2006
 .)2010 ،2008 ،2007سیر تحريمهای صورت گرفته بر علیه ج .ا .ايران تا سال  2016و ابتدای
برجام را بر حسب نوع تحريم و سازمان يا کشور اعمال کننده میتوان در زير مشاهده نمود.

()Solomon, 2015
جدول  )6تحریمهای صورت گرفته بر علیه ج .ا .ایران در حوزه های مختلف
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سازمان ملل

اتحادیه اروپا

آمریکا

)(2۰۰6–2۰16

)–(2۰۰7

)–(199۵

بخشها

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

صنايع موشکی/تسلیحات نظامی

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

سپاه پاسداران

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

فناوری هستهای

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

انرژی/صنعت نفت

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

خدمات بانکداری

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

بانک مرکزی

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

صنايع کشتیرانی

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

تجارت بینالمللی

تحريم است
تحريم است

معامله شرکتهای خارجی با ج .ا.
ايران
فلزات و معادن ج .ا .ايران

منبع )Solomon, 2015( :

چنانکه از جدول باال مشخص است پس از برجام بسیار از تحريمهای شورای امنیت در حوزه-
های مختلف برچیده شد .اما با روی کار آمدن ترامپ در سال  1۳94عالوه بر اينکه امريکا در
ارديبهشت  97از برجام خارج گرديد ،عمال با تهديداتی که از سوی آمريکا برای شرکتهای
اروپايی و آسیايی آنجام پذيرفت بخش بااليی از تحريمها کماکان حفظ گرديد .در واقع آمريکا به
بهانه دست يابی ج .ا .ايران به سالح هستهای و اروپايیان به بهانه گسترش تسلیحات موشکی ،به

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی رفتار بهینه ج .ا .ايران در رويارويی با امريکا

برداشته شده

تحريم است

تحريم است

صنعت بیمه

مواضع قبل برجامی خود را حفظ نمودند.
در چنین شرايطی رفتار ج .ا .ايران در تقابلهای صورت گرفته با آمريکا – و به تبع با متحدان او –
بايد به گونهای بهینهسازی گردد که ضمن قبول کمترين هزينه در کوتاهمدت ،مسیر توسعه خود در
بلندمدت را نیز داشته باشد .در اين بهینهسازی منطقا نمیتوان انتظار دريافت هزينههای گزاف از
سوی آمريکا و متحدان آن را داشت (بنا بر توضیح بیان شده در بخش ب و ج قسمت روش-
شناسی ،چون در اين صورت انتخاب رويارويی نظامی از سوی آمريکا محتمل خواهد بود) و لذا
رويارويی صورت گرفته در قالب يک بازی برای طرفین قابل بیان است .در چنین شرايطی اينکه
رفتار هر کشور به چه صورت باشد بسته با بازی دارد که هر کدام از کشورها تمايل به اجبار طرف
مقابل برای آنجام آن بازی دارند.
در بخش مبانی نظری اولويت های رفتاری هر کدام از طرفین بیان گرديد و سپس عنوان شد که
اين اولويتها برای آمريکا شبیه بازی معمای زندانی و برای ج .ا .ايران شبیه بازی جوجه خواهد
بود .در ادامه ضمن تبیین دقیقتر اين موضوع ،به ارايه الگوی رفتاری ج .ا .ايران در قالب نظريه
دورنما خواهیم پرداخت و در بخش نتیجهگیری نیز با ارايه الگوی بهینه رفتاری برای رويارويی
اخیر موشکی ج .ا .ايران و آمريکا را – به عنوان اصلیترين بهانه اروپا و آمريکا برای ادامه يا
افزايش تحريمهای همهجانبه  -با استفاده از نظريه بازیها و نظريه چشمانداز تبیین خواهیم نمود.
ب) تحمیل بازی جوجه به امریکا از سوی ج .ا .ایران
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در اين بخش با توجه به منطق مطروحه در بخش روششناسی ،به تحلیل منازعه میان ج .ا .ايران و
امريکا پرداخته میشود؛ چنان که مطرح شد زبان بیان اين تقابل ،نظريه بازیها و رويکرد حاکم بر
رفتار بازيگران نظريه دورنما خواهد بود.
همان طور که در شکل  ۳نشان داده شده است ،دولتهای قوی ترتیب اولويت رفتاری که بازی
معضل زندانی به آنها پیشنهاد میکند را دارند که در آن تخريب ،يک راهبرد غالب 1محسوب می-
شود .اين امر نشان میدهد که کشورهای قوی خود را آماده آغاز جنگ با دولت مقابل نشان می-
دهند تا آنها را مجبور به همکاری کنند .در واقع آمادگی و تمايل دولتها برای پرداخت هزينۀ
دفاع متقابل ) ،)DD: warبرای حرف آنها اعتبار ايجاد میکند .در مقابل ،کشورهای با بنیه نظامی
پايینتر ترجیح میدهند که اولويتهای تجويزی از بازی جوجه را در نظر بگیرند .انتخاب منطقی
در اين بازی (شکل  )4همکاری –توضیح داده شده در بازی جوجه  -است ،زيرا انتخاب تخريب
ممکن است منجر به فاجعهای غیرقابلقبول به لحاظ تخريب متقابل ( )DDشود .به عنوان مثال
زمانی که دو راننده در تقابل با هم قرار میگیرند ،هزينههای ناشی از برخورد باعث میشود که هر
کدام راه خود را بروند و رودر رو نگردند .از آنجايی که هزينهی اين برخورد در بازی جوجه
بسیار زياد است  ،همکاری برای هر دو طرف بهترين انتخاب در اين بازی به شمار میرود زيرا
هزينهی تخريب متقابل بسیار باالتر از همکاری يکجانبه است و اين يعنی تحمل هر کدام از دو
طرف ،توسط طرف ديگر برای ادامه بقا.

شکل  .4ساختار بازی جوجه
توضیحات  x( :و ( = )yبازده به راننده  ،Bبازده به راننده )A
 = 4بهترين؛  = ۳بهترين دوم؛  = 2بدترين دوم؛  = 1بدترين
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 ،DCو  DDتصمیمهای نهايی بگیرند .نتیجهی نهايی به وسیلهی تعامل برای انتخاب ديگر
بازيگران تعیین میشود ،و در اين میان تنها بازيگران هستند که میتوانند همکاری يا نابودی را
انتخاب کنند.
در بازی جوجه نتیجه ايدهآل همکاری متقابل ،می تواند مجبور کردن حريف به انتخابی نادرست
باشد .راههای حفظ همکاریهای متقابل شامل تعهد معتبر برای مجازات تخطی يکجانبه ) )CDو
اعمال هزينههای سنگین از تخلف متقابل) )DDاست .میزان بازدارندگی تخريب يکجانبه ،به طور
مستقیم با در نظر گرفتن مجازات و اختالف قدرت دوجانبه ارتباط دارد .به عبارت ديگر ،تا زمانی
که هزينهی متقابل و اعتبار مجازات به اندازه کافی باال باشد ،وسوسهی نقص تضعیف میشود و
لذا تناقض جوجه در اينجا رفع میشود .به منظور حفظ همکاری متقابل ) ،)CCهزينه تخريب

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی رفتار بهینه ج .ا .ايران در رويارويی با امريکا

البته بايد توجه نمود که در نظريه بازی ،بازيگران نمیتوانند به صورت يکطرفه بین ،CD ،CC

متقابل ) )DDبايد به اندازه کافی باال باشد تا از تخريب يکجانبه ( CDيا  )DCجلوگیری شود.
به منظور حفظ صلح ،اعتبار مجازات و هزينه جنگ بايد تا حد ممکن افزايش يابد .بنابراين،
بازيگرانی که هزينههای عظیمیبرای دفاع متقابل) )DDقائلاند  ،تمايلی به انتخاب راهبرد تخريب
ندارند .اين مطلب همان منطق بازدارندگی عقالنی 1است)  .)Nalebuf ,1991بر اساس اين
منطق ،دولتهای با بنیه نظامی پايینتر که بر مبنای بازی جوجه عمل میکنند ،بايد در درگیری با
دولتهای قدرتمند به عنوان يک راهبرد غالب همکاری کنند .همکاری که در فضای نامتقارن
قدرت رخ میدهد ،هم به دنبال يک راه حل صلحآمیز است و هم منافع دولتهای قوی را به
چالش نمیکشد و اين يعنی دولتی که به لحاظ نظامی توان پايینتری دارد میتواند بدون ترس از
وقوع جنگ يا تهديد جدی ،به ادامه فعالیتها توسعهگرايانه خود ادامه دهد.
در ادامه به منظور استفاده از مفاهیم نظريه دورنما ،بهتر است ابتدا انتخاب پرريسک را تعريف
کنیم .انتخاب پرريسک بنابر تعاريف عملیاتی ،به معنای انتخابی است که دارای بیشترين واريانس
چه در مرحله ارزشگذاری و چه در مرحله طرح گزينههای جايگزين باشد Koopman,
( .)1998:۳9اين واريانس به دو متغیر بستگی دارد :مقادير نتیجه (دلخواه يا ناخواسته) و احتمال هر
کدام از نتايج ) .)Vertzberger, 1998:22همان طور که در قسمت مبانی نظری هنگام

Rational Deterrence
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توضیح روش نظريه دورنما نشان داده شد ،انتخاب (الف )2-و (ب )2-خطرناکتر از (الف )1-و
(ب )1-است؛ زيرا دومی دارای واريانس بیشتری است.
بر اساس اين تعريف ،انتخاب همکاری امريکا با ج .ا .ايران از سوی امريکا دارای ريسک پايینی
است زيرا واريانس آن کم است .شکل  ۳اين ساختار بازی را نشان میدهد که در آن نتیجه ی
نهايی "( "-1در شکل  )۳حاصل میشود .همان طور که در باال ذکر شد( CD ،انتخاب ج .ا .ايران
برای جنگ زمانی که امريکا تصمیم به کوتاه آمدن میگیرند) يک انتخاب نظری است ،نه واقعی؛
همچنین در حالی که همکاری انتخابی مطمئن در بازی جوجه است ،تخريب به علت واريانس
باال ،ريسکی بزرگ است .جنگ با ج .ا .ايران با توجه به عکسالعمل امريکا میتواند دو نتیجه را
ايجاد کند( DC :موفقیت ج .ا .ايران ،زمانی که آمريکا نمی توانند تالفی کند) و ( DDجنگ،
زمانی که آمريکا تالفی میکند) .هنگامی که امريکا نمیتواند اقدامات تالفی جويانهای را آنجام
دهد ،ج .ا .ايران میتواند باالترين سود نقض يکجانبه را به دست آورد (نتیجه نهائی " "1در
شکل  .)۳اما شانس ج .ا .ايران برای کسب نتیجهی نهايی  "4"( DCدر شکل  )۳بسیار کم است،
زيرا امريکا با اولويت بازی معمای زندانی ،آماده اعمال مجازات میشود .در واقع حتی اگر آمريکا
در برابر گزينه ( )DDمقاومت کند ،ج .ا .ايران هنوز فرصت کمی برای پیروزی در جنگ ()DD2
دارد .با اين حال ،اين شانس بسیار پايینتر از نتیجهای است که آنها را برای جلوگیری از
بازدارندگی آمريکا آماده میکند .اما آنچه دلیلی برای ج .ا .ايران به منظور بازی در فضای انتخاب
ريسکی است ،بیشترين بازدهای است که حالتهای  DCو  DD2میتواند برای او داشته باشد.
در بازی جوجه  ،انتخاب همکاری يک گزينه غالب 1برای ج .ا .ايران است .نظريه بازیها بر اين
عقیده است که بازيگران اطالعات کامل دارند .با اين اطالعات کامل شرکتکنندگان تشخیص
میدهند که چه نوع بازیای را آنجام دهند .ج .ا .ايران اين مطلب را میداند که آمريکا تمايل دارد
در معمای زندانی بازی کند و تمايل به نقض صلح دارد(جنگ را آغاز کند) .او همچنین میداند که
هدف امريکا اين است که ج .ا .ايران را مجبور به همکاری کند .بنابراين تا زمانی که ج .ا .ايران
تصمیم به همکاری میگیرد (بر مبنای بازی معمای زندانی) ،میداند که رويارويی مستقیم رخ
نخواهد داد .عالوه بر اين ،ج .ا .ايران میداند که او قادر است در دفع يکجانبه بهترعمل کند؛ اما
تحت تهديد آشکار نظامی ،و تخريب يکجانبه ،اين احتمال را برای تالفی امريکا فراهم میکنند.
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از منظر نظريه دورنما ،زمانی که بحث "سود و منفعت" به میان میآيد ،چون دولتهای قویتر
بازی معمای زندانی را انتخاب میکنند ،بازيگران رويکرد بازدارندگی منطقی را در توجیه رفتارشان
اتخاذ میکنند .بر مبنای اين رويکرد (که توضیح آن گذشت) ج .ا .ايران که در يک سوی رويارويی
قرار دارند ،انتخابی جز همکاری (در مقابل ورود يکتنه و تهاجمی به جنگ) نخواهند داشت .اما
زمانی که از منظر "ضرر و زيان" به اين رويارويی نگريسته شود ،نظريه دورنما به نتايج بسیار
متفاوتی دست میيابد .در چنین شرايطی در واقع بازی جوجه توضیحدهنده رفتار طرفین میگردد.
بر اين مبنا ،بازيگران به خاطر امید به دست آوردن مزايای زياد ،متمايل به قمار هستند .در بازی
جوجه همکاری يک انتخاب مطمئن برای ج .ا .ايران و جنگ يک انتخاب پرريسک است .با در

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی رفتار بهینه ج .ا .ايران در رويارويی با امريکا

ج) تبیین رفتار بازیگران با استفاده از نظریه دورنما

نظر گرفتن شرايط پیرامونی ،اين امکان فراهم میشود که ج .ا .ايران به علت نگرش تالش برای
زيان کمتر با امید به دستیابی به مزايای زياد ،خود را استقبالکننده از جنگ نشان دهد.
ذکر اين نکته الزم است که برای استفاده از نظريه دورنما در تحلیل نتايج ،مسئله چگونگی تعريف
شرايط پیرامونی (يا چارچوب عملیاتی) میزان ضرر را توضیح میدهد (.)Sang Hyun, 2004
شرايط پیرامونی که توضیح آن در بخش مبانی نظری گذشت ،اين نکته را يادآور میشود که ،اينکه
تصمیمگیرندگان وضعیت خود را به عنوان يک چارچوب "ضرر و زيان" در نظر میگیرند يا
"سود منفعت"  ،يک تصور روانشناختی است .در اين مقاله ،چارچوب ضرر و زيان به عنوان ادراک
ما "اعمال ،نتايج و احتماالت مرتبط با يک انتخاب خاص" تعريف میشود ( Tversky and
 .)Kahneman, 1981:453منظور ما از "به دست آوردن" يا "از دست دادن"  ،به دست
آوردن يا از دست دادن نسبت به يک نقطه مرجع است .به اين ترتیب شناسايی نقطه مرجع ،کلید
استفاده از نظريه دورنما در واقعیت است . (O’Neill, 2001:632).نظريهپردازان دورنما
) (Health, Larrck, and Opez and Oden, 1999روی اينکه يک نقطه مرجع میتواند
منعکسکننده وضعیت موجود يا وضعیت مورد نظر باشد ،با يکديگر همعقیدهاند و به جای
تجزيه و تحلیل فرايند روانشناسی ذهنی ،اين سوال را به وسیلهی چارچوب "هدف" و با تمرکز
بر تغییرات وضعیت موجود ،مورد توجه قرار میدهند (Berejikian, 2002; McDermott,
(2001
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جمعبندی مقاله و پیشنهادهای سیاستی
در اين مقاله به بررسی رويارويی ج .ا .ايران و امريکا با استفاده از نظريه بازیها و توضیح
چگونگی رفتار آنها با استفاده از نظريه دورنما پرداخته شد .در اين خصوص پس از بحث بر سر
علت انتخاب نظريه بازیها برای انتخاب الگو ،به معرفی دو بازی که ج .ا .ايران و امريکا هر کدام
تمايل به انتخاب برای بازی دارند پرداخته گرديد .برای پیدا نمودن بازیهايی که هر کدام از
طرفین تمايل به انتخاب آن دارند ،از نمودار درختی تصمیمسازی استفاده گرديد .به بیان ديگر ،از
آنجا که نظريه بازیها با مدل کردن رياضیاتی رفتار بازيگران ،سعی در تبیین انتخاب فعلی و پیش-
بینی عکسالعمل آتی آنها دارد ،کشوری که بتواند طرف مقابل را مجبور به بازی انتخابی خود
کند ،اتخاذ سیاستهايی را به وی تحمیل نموده که از يک طرف عدم بکارگیری اين سیاستها
منجر به پرداخت هزينه سنگین در کوتاه مدت میگردد و از سوی ديگر ،اتخاذ اين سیاست ها در
بلند مدت به واگذاری بازی منجر خواهد شد .لذا سوال مهم اين خواهد بود که چه بازی را ج .ا.
ايران مالک رفتارهای خود قرار دهد و از چه سبک بازیهايی در اين تقابل پرهیز کند که کمترين
هزينه را در رويارويی با آمريکا پرداخت کرده باشد .در اين مقاله با اولويت بندی تصمیمات ج .ا.
ايران و آمريکا – در قالب درخت تصمیم در شکل  - 2به بازی معمای زندانی و بازی جوجه ،به
عنوان بازیهای منتخبی که دو کشور برای رويارويی با يکديگر انتخاب میکنند پرداخته شد.
سپس با استفاده از نظريه «دورنما» در حوزه اقتصاد رفتاری سعی گرديد الگوی مفهومیبرای
عملکرد بهینه ج .ا .ايران در مقابل امريکا ارايه گردد.
برای اين منظور با تحلیلهای آنجام شده مشخص گرديد که بازی مورد نظر دولت امريکا از الگوی
بازی معمای زندانی تبعیت میکند و بازی مورد نظر ج .ا .ايران الگوی بازی جوجه است .در چنین
شرايطی هر کدام از دولتها که بتوانند طرف مقابل را وادار به عکسالعمل در بازی که خود
انتخاب کردهاند نمايند ،ضمن اينکه توانستهاند از هزينههای سنگین جنگ مستقیم نظامی بگريزد،
منافع زيادی را در فرايند چانهزنی کسب نموده است .در ادامه برای توضیح رفتار بازيگران برای
انتخاب  -و حین آنجام -بازی اينگونه استدالل گرديد که بنا بر منطق نظريه دورنما ،هر يک از
دولتها سعی میکنند ضمن اينکه برای به دست آوردن منفعت احتمالی کامال ريسکگريز (تصمیم
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با ضمانت اجرايی باال يا واريانس پیاده سازی پايین) عمل کنند ،اين تفکر را به طرف مقابل القا
کنند که در صورت تقابل مستقیم يا لزوم پرداخت هزينه ،کامال ريسکپذير (آماده آنجام هر عمل

به عنوان مثال در رويارويی شکل گرفته برای گسترش و استفاده از تسلیحات موشکی ،بنابر
درخت تصمیمگیری که در شکل  2توضیح آن گذشت ،از آنجا که رويارويی مستقیم نظامی برای
هر دو طرف درگیر هزينه گزافی دارد ،امريکا سعی میکند با تحمیل بازی معمای زندانی ،اولويت
رفتاری شکل 4را به ج .ا .ايران تحمیل کند و لذا با استفاده از منطق نظريه دورنما در توضیح رفتار
بازيگران ،خود و ج .ا .ايران را کامال "ريسکگريز" (يعنی پرهیزکننده از هزينههای هرنوع جنگ
مستقیم) نشان داده و با نشاندن ج .ا .ايران در میز مذاکره ،موضع او را پذيرش حرف آمريکا برای
دوری از رويارويی مستقیم قرار دهد .در مقابل ،ج .ا .ايران بايد تالش کند که فضای حاکم در
کشمکشهای صورتگرفته را به سمت بازی جوجه ببرد که بتواند اولويتهای رفتاری شکل  5را
به امريکا تحمیل کند .بنابر منطق نظريه دورنما ،در اين بازی ،ج .ا .ايران سعی میکند خود را کامال

مقاله پژوهشی :تبیین الگوی رفتار بهینه ج .ا .ايران در رويارويی با امريکا

پرهزينه و به ظاهر غیر عقاليی) خواهند بود.

ريسکپذير و استقبالکننده از ايجاد هزينه باال برای امريکا در صورت رويارويی مستقیم نشان دهد.
در چنین حالتی ،بنا بر بازی جوجه در شکل  5باز هم بهترين راه مذاکره است (البته بهترين راه
قابل اتفاق ،چون دو حالت اول به لحاظ منطقی رخ نمیدهند)؛ منتها مذاکرهای که در فضای بازی
جوجه (و نه معمای زندانی) شکل گرفته و ج .ا .ايران قدرت بازدارندگی باال و عدم ترس از
برخورد رودررو را مرتبا به رخ آمريکا کشیده و بنابراين قدرت چانهزنی بااليی را در روند مذاکره
برای خود ايجاد میکند.
لذا به عنوان توصیه سیاستی برای انتخاب الگوی رفتاری ج .ا .ايران در هر رويارويی ديگری – و
با هر بهانه جديدی -که در برابر قدرتهای منطقه و جهان رخ دهد ،اين گونه میبايست عمل
نمود که از آنجا که در شرايط کنونی تحريم نظام بینالملل  -که از يک سو امريکا به صورت کامال
عملگرا و مستقیم و اروپا به صورت آزمون و خطا و غیر مستقیم در حال فشار آوردن و راستی-
آزمايی ادعاهای ج .ا .ايران در خصوص توسعه صنايع دفاعی يا راه اندازی مجدد نیروگاههای اتمی
است -ج .ا .ايران بايد ابتکار عمل را به دست گرفته و بجای محک غرب و انتظار برای
سیاستهای آتی آن ،خود صحنه گردان اين بازی سیاسی و اقتصادی شده و آنها را مجبور به
بازی مورد نظرش(بازی جوجه) نمايد و بدين ترتیب بهترين راهبرد را برای آنها مماشات و صبر
در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی ج .ا .ايران قرار دهد .در غیر اين صورت ج .ا .ايران مجبور
است معمای زندانی را در زمین غرب بازی کرده و بنا بر منطق نظريه دورنما ،عالوه بر اينکه هر
لحظه منتظر فشار بیشتر و تحکم از باالی آنها باشد ،هزينه گزافی را برای اتخاذ عکسالعمل
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