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 ای ایران  در زمینه برنامه هسته رژیم صهیونیستیتحلیل منازعه ایران و 

 ها بازی  با استفاده از نظریه


1سیدمهدیخاتمی

2*ابراهیمانوشه

 
 چکیده

 ایرانو تحلیلوضعیتفعلیمنازعه هدفبررسیو زمینهرژیمصهیونیستیاینپژوهشبا در

هااستفادهشدهاست.ایایرانصورتپذیرفتهاست.دراینراستاازابزارنظریهبازیهستهبرنامه

توصیفی وازلحاظماهیتتحقیق، فرضیهتحلیلیاست.-پژوهشحاضربهلحاظهدفکاربردی،

ایوهایمبتنیبرتوسعهبرنامههستهپژوهشعبارتستازاینکهدرآیندهنزدیکایراناستراتژی

 و برجام از صهیونیستیخروج کلیهاستراتژیرژیم توقف و توسعه از جلوگیری بر مبتنی های

گرفت.هایهستهفعالیت پیشخواهند در را ایران یافته ای دریهایپژوهشمیاز افتکهتوان

تمامیحاالتمربوطبهخروجازبرجاموتوسعه،نسبتبهحفظوضعیتموجودوحفظوضعیت

موجودنسبتبهپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهوهمچنینپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهنسبت

وجلوگیریازتوسعهرژیمصهیونیستیبهبرخوردنظامیترجیحدارد.ازسویدیگر،راهبردکلی

باشد.)محدودیاسراسری(میایایران،حتیبهقیمتجنگهایهستهتوقفکلیهفعالیت



 کلیدی: های واژه
 .برجام، منازعه ،ای ها، برنامه هسته نظریه بازی 
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 مقدمه

هایبسیاریازابتدایتاسیساینرژیمتاکنونبافرازونشیبرژیمصهیونیستیروابطایرانو

هاواقشارمختلفجامعه،هایگروهت.دردورانحکومتپهلویباوجودمخالفتهمراهبودهاس

روابطدوطرفبرمبنایهمکاریقرارداشت.بعدازپیروزیانقالباسالمی،روابطایرانورژیم

اسرائیلبالفاصلهقطعشد.جمهوریاسالمیایرانبهدلیلماهیتایدوئولوژیکواسالمیخود

رافاقدمشروعیتقلمدادکردوخواستارنابودیآنشد.رژیماسرائیل

هایاخیروتحترهبرینتانیاهو،هموارهدرصددبودهبامتهمکردناسرائیلدرطیسال

ایرانبهمواردیماننددخالتنظامیدریمن،تحریکشیعیانبحرین،حمایتگستردهنظامی

مرزهایشمالیاسرائیل،انجاماقداماتترورستیواقتصادیازحزباهلللبنانوبیثباتکردن

هایموادمخدردرآمریکایهایتروریستیوکارتلثباتکنندهدراروپا،حمایتازگروهوبی

آزمایشموشک قدرتحملکالهکهستهالتین، مهمهایبالستیکبا همهتالشایو از تر

ترینچالشمنافعمنطقهوغربووانمهم،ایرانرابهعنایهستهیابیبهتسلیحاتبرایدست

اتهاماصلی بین، این در دهد. نشان المللی بین ثبات و صلح زدن برهم جهت عامل ترین

هستهپی برنامه هستهگیری تسلیحات ساخت جهت وای تاکید مورد موارد بیشدیگر ای

ییبودهاست.توسعههایغربگیریرهبرانرژیماسرائیلوالبتهموردحمایتنسبیدولتپی

اعالمدستبرنامههسته نهایتا فنایایرانو به ایآوریچرخهسوختهستهیابیاینکشور

برخیدولتواکنش ازسویسرانکشورهایغربیو رژیمهایبسیاریرا و یقههایمنطها

خاورمیانهدرپیداشتهاست.

ایازسویاسرائیلبودهکهاتمنطقههاوانتقادگیریهابیشترینموضعدرطیاینسال

راس در اسرائیل هم باز بنگریم، موضوع به جهانی و کالن دید زاویه از بخواهیم اگر حتی

توانهابهدالیلفراوانیمیگیرد.دررابطهبااینمخالفتایایرانقرارمیمخالفانبرنامههسته

گذشتهازعللایدئولوژیکیکهدرخصوص عدمبهرسمیتشناختناینکشورازاشارهکرد.

ایدرخاورمیانهوبرقراریتوازنتوانگفتوجودیکقدرتهستهسویایرانمطرحاست،می

منطقههسته اینقدرتدر دارنده تنها غیرقابلتحملایبا برایاینکشور )یعنیاسرائیل(

(.1394:22)درویشیسهتالنیوصاحبی،است

ای،ایرانآوریهستهرائیلباایندیدگاهکهدرصورتتجهیزایرانبهفنبهعبارتدیگر،اس

امنیتی مجموعه عنوانقدرتمندترینعضو نزدیکبه آینده در خواهدداشتکه اینتوانرا

خاورمیانهتبدیلشودودرنتیجهموجودیتاینرژیمرابهشکلفوریموردتهدیدقراردهد،
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وراهکارهایموجوددرراستایمحدودسازیوانزوایایرانواعمالاحتماالازتمامیابزاره ا

ابزارهایسختنظامیبه از استفاده صورتلزوم حتیدر و اینکشور بر جانبه همه فشار

ایاستفادهخواهدکرد.هایهستهمنظورتوقففعالیت

نیبرانجامانمبتطبیعیاستکهدرچنینشرایطی،سیاستامنیتیجمهوریاسالمیایر

ایایبرایاندیشیدندرموردمشکالتمربوطبهحفظتوازنمنطقهمبتکرانههایجدیدتالش

گربایدبتواندازالگویکنشدیپلماتیکوقراردارد.اینامربهمعنایآناستکهنیرویموازنه

سازد.ناپذیرمیتنابالمللیرااجایوبینامنیتیبهرهگیردکهتعادلوموازنهدرمحیطمنطقه

هایبزرگ،واحدهایآفرینیومشارکتتعاملیایرانباقدرتتوانانعکاسنقشاینامررامی

سازمانمنطقه و نهادها منطقهای، منازعات روند در امنیتی دانستهای ای :1392)متقی،

168.)

هقدرتدرخاورمیانهایوموازنبادرنظرگرفتنتغییراتبنیادینیکهدرمعادالتمنطقه

ایاالتمتحدهوعربستانسعودیبهوجودهایراستپسازهمسوییدولت اسرائیل، در گرا

ایوبینالمللیدرشرایطآمدهوباتوجهبهروندشتابانتغییراتوتحوالتدرمحیطمنطقه

مدیرانسیاسیوسکان دیپلماسیکزمانیکنونی، سیاستخارجیو بایدداراندستگاه شور

هاودکترینسیاسی،امنیتیونظامیخودبیشازخودرابرایایجادتغییراتالزمدرنگرش

کنند. اسرائیلچهپیشآماده ایرانو اینکه: اصلیپژوهشعبارتستاز برایناساسمساله

ایایراندرپیشخواهندگرفت؟راهبردهاییرادرزمینهبرنامههسته
 

 پژوهش های نهمبانی نظری و پیشی

 ای ایران تاریخچه برنامه هسته

این اولینجرقهعلیرغم فنکه برایدستیابیبه همکاریآوریهستههایحرکتایران ایبا

زدهشدوایراندرسالبعدبهعضویتآژانسبینالمللیانرژی1957دولتآیزنهاوردرسال

ایدرآمدهسته قاسمی، 1386)بصیریو لک105-106: پیروزیانقالباسالمی،(، نپساز

بهتعهداتهمکاریخودعملنکردوایراندراوایلدهه روسیه1990آمریکا بههمکاریبا

سال در گزارشگروهک2002رویآورد. سال(منافقین)مجاهدینخلقبا در با2003و

هسته سوخت تهیه خبر نیروگاهاعالم برای ایران متخصصین توسط هستهای خودهای ای

ایرابهسو،واسرائیلکهایرانهسته(،روابطتیرهایرانباغربازیک1393:74نژاد،)رضوی
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ایازمنازعهکرد،ازسویدیگر،وارددورتازهمثابهتهدیدفوریبرایموجودیتخودتلقیمی

شد.

ایجمهوریهای،برنامههستآوریچرخهسوختهستهاززماناعالمدستیابیایرانبهفن

مهم یکیاز کارهایبیناسالمیایرانبه دستور منطقهترینموضوعاتو ایتبدیلالمللیو

پسفعالیت آن از است. اساسیهایهستهشده مسایل و محورها از یکی تنها نه ایران ای

دهد،بلکهمولفهومتغییرتاثیرگذاریدرمناسباتجهانیسیاستخارجیکشورراتشکیلمی

منطقه میو شمار به رودای فیروزآبادی، 1386)دهقانی :56 فزآینده(. تهدیدهای وجود با

ای،ایرانبهاسرائیلوفشارهایجامعهجهانیبهرهبریایاالتمتحدهجهتتوقفبرنامههسته

هسته برنامه توسعه سال در و داد ادامه خود موفق2006ای که کرد غنی اعالم سازیبه

سالبعددست5/3بهمیزاناورانیوم در وهمچنین، کاملدرصدشده، یابیایرانبهچرخه

سوختهسته سالتولید در شد. اعالم سوختهسته2011ای میله ساخت خبر ایایران

20 تحقیقاتی راکتور در آن بارگذاری و شده غنی کرد5درصد منتشر را تهران مگاواتی

(.1393:74نژاد،)رضوی


 ریچارچوب نظ

گراییدرشکلکالسیکوسپسجدیدخودانکارناپذیردرمباحثامنیتی،تسلطرویکردواقع

تاکیدبر قهرآمیز، اهمیتقدرتفیزیکیو قالبگفتماندولتمحوری، اینتسلطدر است.

تبعیتقواعدحقوقبین قراردادنجنگوصلحدرکانونروابطبینالملل، امنیتدولتو

هایبینالمللیتجلییافت)نیکووهایبزرگونقشابزاریسازمانتقدرتالمللازخواس

(.ازاینرووباعنایتبهاصولومفروضاتایننظریه،بکارگیریرویکرد1396:140سویلمی،

رسد.نظرمیایمناسببهگرایی،درتحلیلمنازعهایرانواسرائیلدرزمینهبرنامههستهواقع

گرانپردازانوتحلیلهاازسوینظریهیسالیانگذشتهاستفادهازنظریهبازیدرطهمچنین،

مکاتبمتداولمکتبواقع نسبتبهسایر مسائلمربوطبهگرایی، موضوعاتو است. بوده تر

هاستترینموضوعاتتحلیلینظریهبازیجنگوصلحوموازنهقوادرروابطبینالمللازمهم

هایبازیگراییمورداستفادهقرارگرفتهاست.مدلپردازانمکتبواقعظریهکهمعموالتوسطن

ترینشکلبازیدودولتدرگیرکهاندکهدرمتداولغالبابربعدنظامیوامنیتیمتمرکزشده

)اصلبقا(ویاچیرگینظامی)نزاعبرسرهریکدرصددمحافظتازخوددرمقابلدیگری

ص هستند، دربندیمیورتکسبقدرت( بازیگران رفتار جنگ، مطالعه در دیگر حوزه شود.
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استراتژی نوع حریفانتخابمیطولجنگو بر برایغلبه ایندرهاییاستکه که کنند

دهد.باختبهترینتبیینراارائهمی -ها،مدلبازیبردموقعیت

بازی کنشنظریه واکنشها، و چارچها را یکدیگر به وابسته یعنیبندیمیوبهای کند،

هایهایاسازمانگرانجمعیماننداتحادیه)یاکنشهایدوبازیگرویابیشترهنگامیکهکنش

اثرازمحیطیهایاینکنشگرانمتاورندانتخابالمللی(مشترکانتایجمشخصیرابهبارمیبین

شکلمیقالب آنمیریزیو در را خود که گیرد نهایتاً و شاملماهیتارتباطمتقابلیابند

می نیز میبازیگران واقع در بازیشود. داشتنوع اظهار حاالتتوان اینبازیگراندر ایکه

شکلمیپردازند،ساختارانگیزهآنمختلفبهآنمی را نظریهها برایناساس، ها،بازیدهد.

صورت برای اثابزاری بررسی و امنیتی، و سیاسی ساختارهای بربندی ساختارها این رات

دستمی به افراد تمامیمدلتصمیمات در بازیدهد. فرضهاینظریه اصلها، این بر مان

هاییهستندکهریشهدرمنافعاساسیاستواراستکههریکازدوفرددارایمجموعهاولویت

یفشدهاست.هاتعرهایآنایدرگیرندکهبرحسبرابطهاولویتبازیگرانداشتهودربازی

بهرتبه ورابطهآنبندیاولویتالزمبهذکراستکهکلاطالعاتما، یکدیگرمربوطها با ها

زبازیگرانخودرادرآنبیابند.شود.بازیمزبورتوصیفساختاریاستکههریکامی

 واقع، بازینظریهدر نظریهی موقعیتها تبیین و تحلیل طراحی، برای ریاضی هایای

هایگوناگونآمیزاستکهدرآنبازیکناندرگیر،براساسقواعدیدرمعرضانتخابعارضت

می نظریه این کارگیری به با دارند. وقرار پرداخت بازیکنان منطقی رفتار بررسی به توان

هاهاراتحلیلنمودوپیشنهادهاییسنجیدهبرایبهبودانتخابهایمورداستفادهآناستراتژی

همچنینایننظریهمجموعهبهم ایازنظورکسببیشترینسودوکمترینزیانارائهنمود.

می مطرح را هم با مرتبط میمفاهیم که آنسازد از موردتوان در تفکر برای چارچوبی ها

هاعقالییبودنیبازیینظریهترینمفروضههایبسیارپیچیدهنیزایجادنمود.اساسیپدیده

انت و استخابرفتار انسانی )گلهای شهابی، و 1390پرور بحث(.175: این متفرعات از

هایمکانیکیکهرفتارانسانمشابهرفتاردستگاهگیردمبنیبراینفرضدومیشکلمیپیش

جایگاهپیش بنابراین است، مقدر عقل آنان نظر مورد عقل تعبیر این با است. شدنی بینی

فرضسومیفرض،پیشبینینشدهاست.ازتلفیقایندوپیشپیشچندانیبرایاختیارانسان

بهعقالنیتبازیگرانومحدودیتتعدادبازیکنان،شودکهتصورمیمطرحمی اتکا شودکهبا

هایممکنخودورقیببرایهریکازدوطرفاینبازیاینامکانوجودداردتاکلیهحرکت
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زنیبهباافزودنمفروضهچانه1محاسبهکند.توماسشلینگونتایجوپیامدهایناشیازآنرا

جلوه نظریه نظریهاین داخل عقالیی رفتار تعدیل در را انسان اختیار از میبازیای کندها

(.192-1381:191زاده،)سیف

تواندرصحنهواقعیجنگموردآزمونعملیراکهنمییطراحانجنگیسناریوهایامروزه،

آزمایند.نقشویژهتئوریخسارتمیهایجنگیوبدونواردساختنکشتاروربازید،قرارداد

بینیحاصلبازیهایجنگیوبکارگیریاینقوانیندرپیشبازیهاکشفقوانینحاکمبربازی

بایستیهایمعتبرمیهاواستراتژیبینینتیجهجنگاست.ازآنجاکهطرحوازآنطریقپیش

درکواستفادهازتئوریبازید،گرایانهاتخاذگردنیاتواقعبراساسفرض اهمیتفوقلذا ها

(.1372:201)روشندل،ایپیداکردهاستالعاده

ت میئمفاهیم اثروریبازیزمانیبکار یکعاملرویهم نقشبیشاز عملو که رود

سناریوهایاستراتژیکرافرمولهدهدکهبتوانهمیئوریبازی،زبانیراارائمفاهیمت .گذارندمی

)حسنبیگیوهمکاران،هاراتجزیهوتحلیلکردوفهمیدکرد،ساختارآنرامعیننمود،آن

افتدکهافرادهانتیجهموردانتظاربهایندلیلاتفاقمیبرایناساس،درنظریهبازی(.1395

وباتوجهبهشرایطموجودبرایرسیدنبههایخودوساختاربازی،بندیاولویتباعلمبررتبه

می بازی پاداش نظریهبهترین بر مبتنی تبیین تعبیر، این به تبیینبازیکنند. نوعی ها،

(.1390:33)دودینگ،ساختاریاست

درانتهابایداینمسئلهرادرنظرگرفتکهتفاوتیکبازیبایکموقیعتدرگیریواقعی

شود،درحالیکهیکموقیعتایانجاممیاساسقوانینتعریفشدهدرایناستکهبازیبر

ایندارد.یکبازیممکناستشاملدویاچندطرفشدهدرگیریلزوماًشرایطازپیشتعیین

نامیم.درگیرباشدکهدرحالتاولآنرابازیدونفرهودرحالتدومآنرابازیچندنفرهمی

عملبازی ادر همیتبیشتریدارندهایدونفره 1372)روشندل، پژوهش202: در نیز ما ،)

هاخواهیمپرداخت.همچنیندراینپژوهشنتایجناشیازحاضربهتحلیلهمیننوعازبازی

صورتکمیموردارزیابیقرارخواهیمدادوبهبه-کهلزوماًرخدادهایکمینیستند–بازیرا

+را1داد.بهعنوانمثالعددصفررابرایتساوی،عددهاعددیفرضیرانسبتخواهیمآن

 عدد و برد می-1برای باخت، برای بازیرا گرفت، نظر در میتوان را روشها به هایتوان

برگوناگوندسته یا بهشخصیوتصادفیو بهعنوانمثالبراساسنوعحرکت، بندیکرد.

گیرد،بهدودستهبازیبااطالعاتهربازیگرقرارمیاساسنوعومقداراطالعاتیکهدراختیار

                                                           
1
. Schelling 
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هاهارابستهبهتعداداستراتژیبندیکرد.همچنینبازیکاملوبازیبااطالعاتناقصتقسیم

بندینمود.توانتقسیمممکنبهدودستهمتناهیونامتناهیمی
 

 های همکارانه و غیر همکارانه و تعیین نقطه تعادلبازی

بهدوشاخهبازیبازیتواننظریهبندیکلیمییکتقسیمدر را بازیها هایهایهمکارانهو

پردازدکهچگونهبازیگرانهایهمکارانهبهاینمیبندیکرد.نظریهبازیغیرهمکارانهتقسیم

ارندهاکوششدحلرسند.انواعراهشانباهمبهتوافقمییتقسیمدستاوردهایاحتمالیدرباره

هایهایهمکارانهرابازگوکنند،امانوعاًدرنظریهبازیهایبازیزنیدرنظریههایچانهپویش

درمقابل،همکارانهروشدقیقهماهنگشدناقداماتبازیگرانبهتحلیلگذاشتهنمی شود.

انجامبرخیپردازدکهبازیگرانبرایهاییمیهایغیرهمکارانهبهتحلیلانگیزهیبازینظریه

شودکهبازیگراناقداماتدرچارچوبتعاملخودشاندارند.دربازیغیرهمکارانهمشخصمی

هایشانچیست،بازیگرانهنگامانتخابهاییدارند،ترتیبگزینهچهکسانیهستند،چهگزینه

طریقیافتنهاازگونهبازیاند.حلاینچهاطالعاتیدارندوچهارزشیبراینتایجمختلفقائل

یهااست.نقطهتعادل،مجموعهاقداماتیدربازیاستکهبافرضاینکههمهنقطهتعادلآن

تواندباتغییربینیکردهباشند،هیچبازیگرینمیبازیگراناقداماتیکدیگررابهدرستیپیش

 ثباتاست. با رفتارها بهبودببخشددرنقطهتعادل، بدینمعناکهاقداماتشموقعیتخودرا

هیچبازیگریهمواره دهندو نفعخودشاناستانجام به که کاریرا دارندکه اعتقاد همه

نادرستیپیشاقداماتآینده به را بازیگران کندبینینمییسایر 1388)گریفیتس، :977-

978.)
 

 مفاهیم پژوهش 

 . موازنه قوا1

)موازنهایجادی(آنراحاصلدیپلماسیهایتاریخیبهمعنیتوازنبیندولتهاست،رئالیست

هاساختاریمعتقدندکهایننظامبهسمتتوازنتمایلطبیعیدانند،درحالیکهرئالیستمی

یقوادرتعریفمورگنتابهعنواننمادرئالیسم،ازموازنه(.1388:361)بیلیسواسمیت،دارد

(.ازدیدگاهمورگنتا،تعریفرئالیسماز1396:43)غنیلووهمکاران،زندبویقدرتموجمی

موازنهقوا،برپایهقدرتتبیینشدهاست:قدرتطلبیچندکشوربرایحفظوضعموجودیا

(.1374:143)مورگنتا،براندازیآن
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 عقالنیت .2

عقالنیتیکهدرایننظریهوجودداردبرپایهنظریهانتخابعقالنیاستکهدرشکلخاصآن

منافعناشیازاتخاذتصمیمات-(وبرهزینه1388:77)میل،تعقالنیتابزاریاستبهصور

تاکیددارد.

 بازی با حاصل جمع صفر .3

وقتی مجموعصفر»یکبازیرا بازیبا یکبازیکنمعادلباختبازیکنمی« نامیمکهبرد

آنچیزیاستکهآورد،درستبرابردستمیدیگراست،یعنیآنچهکهیکیازطرفینبه

جاهابرابرصفرباشد.ازآندیگریازدستدادهاستوبهعبارتدیگرمجموعبردهاوباخت

یبازیگردیگرباعالمتییکبازیگر،برابراستبابهرهکهدریکبازیبامجموعصفر،بهره

یکبازیگررادرنظرتوانتنهابهرهیابردهاییمیمخالف،واضحاستکهدرتحلیلچنینبازی

گرفت 1372)روشندل، بسته203: یکسیستم بازیدر قاعده این پیدا( جریان )ایزوله(

 کند.می

 بازی با حاصل جمع ثابت .4

مدهازبازیهمیشهثابتاست.بدینلحاظنوعیآدستدرایننوعازبازیسرجمعپیامدبه

حاصلآنصفرنیست.درواقعبازیحاصلجبریرقابتبینمنافعدوبازیگروجوددارد؛اما

صفرحالتخاصیازازبازیعامحاصلجمعثابتاستدربازیحاصلجمعثابتنیز،الگویی

رقابت اکیداً اینبازیرا گاه تعارضمنافعمیانبازیگرانجریاندارد. از یکپارچه آمیزنابو

 (.1381:195زاده،)سیفنامندمی

 جمع متغیر بازی حاصل .5

بلکهبازیگرانمی تعارضبرسرمنافعبازیگرانحاکمنیست، ایننوعبازیصرفاً توانندبادر

هایانتخابیخودبرسرنوشتجبریواقعیتمبادالتیبینخودتاثیربگذارند؛اتخاذاستراتژی

 بینبازیگرانوجود تعارضمنافعیکه بر عالوه قطبیمنعطف، دو نظام در بهرهمثالً دارد،

جنگ تهدیداتناشیاز همچنینجلوگیریاز بلوکیو غیر بازیگران هایاتمیازگرفتناز

(.1381:195زاده،)سیفنوعیهماهنگیمنافعحکایتدارد

 . استراتژی6

بازیگررابا«حرکتشخصی»ایواضحانتخابهراستراتژیمجموعهقوانینیاستکهبهگونه

کند.برایآنکهاستراتژیدردرجریانبازیپیشآمدهاست،تعیینمیتوجهبهموقیعتیکه

هاییکهفقطیکبازیمعنیداشتهباشد،آنبازیبایددارایحرکاتشخصیباشد،برایبازی
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حرکاتتصادفیتشکیلشده ندارداز استراتژیوجود هیچ اند، 1372)روشندل، بر204: .)

تواناستراتژیرا،برنامهبازیکنیادستورانتخابعملاودراساستعریفیدیگر،همچنینمی

هایمختلفوبازیگراندرموقیعت(.1393:70نژاد،)رضویهرشرایطمحتملالوقوعیدانست

هابازیگرانرقیب،انواعمختلفیازاستراتژیایمختلفینظیراستراتژیباتوجهبهعواملزمینه

است ممکناستبرگزینند. واستراتژیبهینه،دونوعاصلیوپرکاربردی1راتژیکمبیشینهرا

خواهداکتفابهتوضیحاستراتژیبهینهمختصراًرو،باتوجهبهپژوهشپیشهستندکهدرادامه

شد:

 استراتژی بهینه

مطلوب از عبارتست بهینه بیشتریناستراتژی استراتژی، نوع این در ممکن، استراتژی ترین

آید.یکیازپیامدهایممکنکهازاستراتژیبهینهناشیدستمیبرایبازیگربهامتیازممکن

شود،نقطهزینیاست.نقطهزینیدریکبازیدونفرهباحاصلجمعجبریصفربهوجودمی

نقطهمی به شده، گرفته هندسه از که مفهوم این میآید. گفته یکای حیث از که شود

(.1381:193زاده،)سیفواحدازحیثمختصاتدیگر،بیشینهباشدمختصات،کمینهودرآن

بهذکرمثالیسادهازمنازعهایرانواسرائیلبادرادامهجهتتشریحدقیق ترساختاربازی،

هاخواهیمپرداخت:استفادهازنظریهبازی

توسعهبرنامههستهکنیمکهاستراتژیاصلیایرانپیفرضمی تحتهرایخودگیریو

برنامه توسعه جلوگیریاز اینزمینه، مقابلاستراتژیاصلیاسرائیلدر در شرایطیباشدو

باشد:هایانتخابیدوکشوربهشرحجدولزیرمیایایرانباشد.برایناساس،استراتژیهسته
 های ایران و اسرائیلجدول استراتژی (1)جدول 

 ایران

 توسعهبرنامه

ایایرانهسته

وقفبرنامهت

ایایرانهسته

βα
عدم

واکنش)خودداری(


 اسرائیل
Λθبرخوردنظامی

اسرائیلدرترینشکلنشاندرجدولفوقکهبهساده ایرانو روابطمنازعهآمیز دهنده

ازحروفاختصاریآلفا)ایایهستهزمینهبرنامه تتاβ)، بتا(αیراناست، ،)(θ( (λ(والندا

                                                           
1
. Minimax 



1398ابستانت،13شمارهچهارم،سالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه16

 

هاازسویطرفینبازیاستفادهشدهاست.بهعنواندادننتیجهگزینشاستراتژیجهتنشان

هسته برنامه توسعه با مثال نتیجه به اسرائیل سوی از واکنش عدم راهبرد و ایران βای

رسیم.می

براساساینجدولوراهبردهایممکندراینبازی،باعنایتبهاستراتژیاسرائیل،بهترین

هایجلوگیریازتوسعهوتوقفکلیهفعالیتباتوجهبهاستراتژیاصلیِ-اینبازیگرعایدیبرای

درمقابل،βوλ بدتریننتایجاستوθوα -ایایران،حتیبهقیمتجنگهسته است.

پی-بهترینعایدیبرایایران توجهبهاستراتژیاصلیِ ایخودگیریوتوسعهبرنامههستهبا

شرایطی λ وβ-تحتهر نتایج بدترین αو منافعمیθو هزینه بخواهیم اگر حال باشد.

برایایران،وλ نسبتبهβهارابرایدوبازیگرلحاظکنیم،)عایدی(ناشیازگزینشاستراتژی

αنسبتبهθدرنتیجه درپیخواهدداشت. برایاسرائیلهزینهکمترومنافعبیشتریرا

باشد:دوبازیگربهشرحزیرمیبهتریننتایجبرایاین

 β > λ > α > θ هایایراناولویت

 α > θ > λ > β هایاسرائیلاولویت

 

 پژوهش های پیشینه

وسویلمی نشاندادندروابط1396)نیکو ) چهارچوببازیحاصلجمعاسرائیلایرانو در

انغیرقابلتحملاستوازصفرقابلتبییناست.بهاینمعناکهوجوداینرژیمبرایج.ا.ایر

ایونفوذمندیازقدرتموشکیوبرنامههسته،ج.ا.ایرانرابهدلیلبهرهاسرائیلطرفدیگر

می خود برای وجودی تهدیدی اسالم، جهان در سطوحچشمگیر در دلیل، همین به داند.

دراینراستا،ایجادفشارالمللیج.ا.ایراناقدامکردهاست.ایوبینمختلفعلیهمنافعمنطقه

.رودایایرانراهبردامنیتیاینرژیمبهشمارمیهستهبرایجلوگیریازپیشرفتبرنامه

گریدرگیریازظرفیتالبیکهاسرائیلبابهرهنشاندادند(1395)علویوفیروزآبادی

ریاسالمیایراننمودهوایجمهوهایهستهسازیفعالیتایاالتمتحدهآمریکااقدامبهامنیتی

(نشان1393).شهبازیایایرانگرددازاینطریقتالشنمودهتامانعپیشرفتبرنامههسته

دادکهسوابقرژیماسرائیلبیانگرآناستکهدرصورتاحساسخطرفوری،نسبتبهپیش

درتمامیینرژیمتقرادهد.دستیدرواردساختنضربهنخست،تردیدیبهخودراهنمی یباً

باهمسایگانخودپیشنزاع اسرائیلیها تحتقدمبودهاست. هاهموارهحملهعلیهسایرینرا
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ایبهرسددرموردهرنوعحملهاندوبهنظرمیتوجیهکرده«گیرانهازخوددفاعپیش»عنوان

.گیرانهقلمدادکنندرادفاعپیشجمهوریاسالمی،اقدامخود

ثمود نشاندادند1393)یپیلهرودمجیدیو برنامههستهاسرائیلمخالفترژیم( ایبا

کهایرانمسلحبهتسلیحاتاتمی،نهگرددبرمیهایاسرائیلیبهاینموضوعاشارهایرانمقام

در را اسرائیل توانمندی بلکه بود، خواهد رژیم این موجودیت برای وجودی تهدیدی تنها

.ترکاشوندواهللوحماسمحدودخواهدکردهاییهمچونحزبگروهمحافظتازخوددربرابر

قدرت1390)مرادی که داد نشان فعالیتهایبزرگرفتارهایدوگانه( با برخورد هایایرا

اند.ازیکسوایرانراازدستیابیبهفناوریصلحآمیزایایرانواسرائیلدرپیشگرفتههسته

ایبازیمیهسته بهسالحدارندو تجهیز در اسرائیلرا سویدیگر ایحمایتهایهستهاز

ایاسرائیلازسویدیگر،تنگناهایهایمنطقهکنند.اینرفتاردوگانهازیکسووسیاستمی

ایهایمنطقههایموجود،فراوریقدرتسیاسیوامنیتیمتعددیرابرایحلوفصلبحران

احد است. داده قرار خاورمیانه در1385)یدر بنیادین عنصر بازدارندگی اصل داد نشان )

شود.همچنیننتایجاینتحقیقنشاندادرهنامهامنیتیاسرائیلدرمواجههباایرانتلقیمی

داندکهبایدمحدودکهرژیماسرائیل،ایرانرادرهرصورتیکرقیبسیاسیوایدئولوژیکمی

وضعیفشود.

2017)1ریردان دا(، هستهدنشان تهدید مورد در عمومی توافقبحث به که ایران ای

تولیدسالحهسته تواناییایراندر درباره آزاردهنده ادعاهایفراوانو با هایایمنتهیشد،

شود،سناریوهایبدترینایمواجهشدهاست.آنچهکهظاهرابهدرستیدرنظرگرفتهمیهسته

گسترده تواناییایراندرحالتنامطلوباستکهبهطور از بهعنوانبرآوردهایواقعبینانه

هسته دستاورد یک میایانجام استفاده آمیز( صلح چندان)غیر ادعاهایی چنین و شود،

فنبی و منابع بر فرد به منحصر تقریبا تأکید از از ناشی موضوع این است. نبوده طرفانه

گیریودرطولزمانمقایسهشود.ه،اندازهتواندبهراحتیمشاهدهایمادیاستکهمیآوری

صورتدست2016)2ویشر در نشانداد توانایی( هستهیابیایرانبه ای،)ساختسالح(

گذشتهرابطهنه در کشورهاییکه پیشنزدیکچنداندوستانهاسرائیلبا بیشاز ایداشته،

منطقه نفوذ بیشتر چه جهتمحدودسازیهر ائتالفیرا و نمود.ایشده خواهد ایجاد ایران

(نشاندادرهبراناسرائیلازگذشتهتاکنونبراینباوربودندکهاگر2010)3کوشنرریجپکما

                                                           
1
. Reardon  

2
. Weisser  

3
. Kushner Rijpkema  
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رقبایمنطقه هریکاز با ایران-ایخوداسرائیل یا یکجنگطوالنی-کشورهایعربی وارد

اسرائی برایناساس، بود. قدرتنظامیمتعارفاسرائیلکافینخواهد توانستبهلنمیشود،

هایامنیتیوابستهشودوحتیروابطبسیارنزدیکباحمایتنظامیدیگرکشورهاویاتضمین

هاکافینبود.درعوض،اسرائیلبایدبهیکتوانبازدارندهمستقلمتکیباشدتارقباوابرقدرت

کندباراتهدیدمیایخودرامتقاعدکندکههرگونهتجاوزکهبقایاسرائیلدشمنانمنطقه

ایبهترینراهحلبرایاسرائیلیهستهایمواجهخواهدشد.بنابراین،گزینهپاسخغیرمنتظره

ایاسرائیلبهاینسالحنهایی،بهیابیهریکازرقبایمنطقهانتخابشد.برایناساس،دست

دیتاسرائیلتلقیایوتهدیدوجودیبرایموجومعنیتغییرچشمگیردرموازنهقوایمنطقه

خواهدشد.

بازی تئوری زمینه در که دیگر، پژوهشی رابیندر و اسبرن گرفت، صورت 1اشتاینها

ایمتشکلازابزارهایتجزیهوتحلیلاستکهبههایجعبه(نشاندادندنظریهبازی1994)

می ییرندگانعقالگیهاییکهازطریقتقابلبینتصمیمدهدتاپدیدهپژوهشگراینامکانرا

کنیمرادرککنیم.مشاهدهمی



 پژوهش شناسی روش

توصیفی وازلحاظماهیتتحقیق، در-پژوهشحاضربهلحاظهدفکاربردی، تحلیلیاست.

)مطالعاتاسنادی(ایهادراینپژوهش،ازروشمطالعاتکتابخانهضمنجهتگردآوریداده

استفادهشدهاست.

 

 های پژوهش یافته

 ها یگران و استراتژیباز

ایایرانپسازپیروزیانقالباسالمی،روابطایرانواسرائیلهایهستهباازسرگیریفعالیت

تازهدرپرتوپروندههسته ابعاد اسرائیلای، و آمریکا اینوضعیتایران، در ایبهخودگرفت.

یمختلفیرابرحسبشرایطوهاتوانستنداستراتژیعنوانبازیگراناصلیدراینمنازعهمیبه

سازیمنافعدرپیشبگیرند؛بااینکهازایاالتمتحدهآمریکابهعنوانبازدیددرراستایبهینه

امابایددرنظرداشتکهرهبریجامعهجهانیومتحدانایناصلیمقابلایرانیادمی شود،

                                                           
1
. Osborne & Rubinstein  
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هماهنگ جهت تحریمکشور ایسازی علیه نظامی حمله حتی و راستایها در عمدتاً ران،

جهتحفظامنیتاسرائیلبودهاست.ایآوریهستهیابیایرانبهفنجلوگیریازدست

حمایتکم اسرائیلبا حالحاضر طیفدر ترامپ، رهبریدونالد به ایاالتمتحده سابقه

استراتژیگسترده از هستهای برنامه با رابطه در را فعها جهتمحدودسازی و ایران الیتای

وهسته مضاعف فشار افزایش از حمایت استراتژی دارد. فرارو کشور، این موشکی و ای

دسترسهایبینتحریم ایراندر علیه آمریکا( یکجانبه یا کمهزینهالمللی)و ترینترینو

ازمانبکارگیریهمباشدکهقابلیتبهایایرانمیاستراتژیجهتمقابلهباتوسعهبرنامههسته

 است. دارا تاکنون،طرححملهنظامی2010البتهبهطورخاصازسالدواستراتژیدیگررا

است جدیمطرحشده بهطور  مستقلتوسطاسرائیلنیز و همکاران،محدود )نوربخشو

البتهحملهنظامیمی1394 حملهتواندشاملطیفگسترده(، تا ایازحملهنظامیمحدود

زایشفشاروتحریمرادربرگیرد.باحمایتازافنظامیسراسریهمراه

سختطرف اقدامات اسرائیل-ترداران در به-باالخص ایران دستیابی از جلوگیری برای

میهایهستهسالح نمیایاستدالل ما که ازکنند استفاده سیاسی موانع به توجه با توانیم

هایموجوددرطمئنشویمکهمحدودیتنیروینظامیدرواشنگتنواقدامبههنگام،کامالم

می عمل ایاالتمتحده مناسببرای فرضمیزمان دیدگاه این حال، این با کهکنند؛ کند

برنامههستهبازدارندگیموفقیت مورد بهحصولاطمیناندر نیاز اینمورد، ایایرانآمیزدر

صورتشکستتالش در که برنامهدارد متوقفایایراهستههایسیاسی، نیرویقهریه با ن

برنامه ایران رهبران که است این فرضبر دیدگاه این در دیگر، عبارت به شد. ایخواهد

 ,Reardon)نمایندگیریمیایبهطورجدیپیمشخصرابرایدستیابیبهیکسالحهسته

وعدمتوسعهتوانسهاستراتژی،اعمازپایبندیبهبرجامهمچنینبرایایراننیزمی(.2017

ایوخاکاسرائیلوایجهتمحدودسازیاقداماتاحتمالیبهتاسیساتهستهبرنامههسته

رگرفت.شکلمستقیمیانیابتی(،رادرنظمتحدان)به

افغانستان به آمریکا متحده ایاالت نظامی عراق2001)حمله سپس و که2003)( )

کرد،بانتایجکیازاهداففرعیخوددنبالمیایایرانرابهعنوانیمحدودسازیقدرتمنطقه

پیامدهایمنطقه وو حذفرقبا عمالبا آمریکا ایاالتمتحده شد؛ ایشگفتانگیزیمواجه

منطقه ایراندشمنان در-ای طالبان حکومت و حسین صدام رهبری به عراق بعث رژیم

دررقابت-افغانستان عربستانوایمیانچهاردولهایمنطقهدستباالرا ترکیهو، تایران،

قبالاتخاذ در عمالموضعایرانومتحدیناینکشوردرمنطقهرا تا بهایرانداد، اسرائیل،
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ایوبرخوردنظامیبااستراتژیبرخوردنظامیبااسرائیلومتحدانویاتشدیدبرنامههسته

اسرائیلومتحدان،ناخواستهتقویتنماید.

م ارتباط همین بیندر مهم امور مطالعات و بررسی ووسسه گزارشتحلیلی در المللی،

موقعیتمنطقه از موقعیتمنطقهتحقیقاتی نوشت: ایران آنای قدرت اصلی کلید ایران ای

عنواننقطهمرکزیمنطقهاهلل،موضعایرانرابهاست...موفقنبودناسرائیلدرشکستحزب

 مقابلسیاستتحترهبریآمریکا ایرانبهدر چنانچه بخشیدو جدیتهدیداستحکام طور

-1387:132)قاسمی،شود،اینپتانسیلراداردکهآشفتگیکنونیمنطقهرابیشتربرانگیزد

133.)

دولتراست آمدن کار روی با دراما ایران محدودسازیبیسابقه ترامپو گرایدونالد

هایخروجاینکشورازبرجاموبرقراریتحریمهایگوناگوناقتصادیوسیاسیونهایتازمینه

یک اقتصادیاز گسترده ازبسیار نیروهاینظامیایاالتمتحده خروجبخشمهمیاز و سو

بهنفعقدرت منطقهخاورمیانهرا در موازنهقوا افغانستانازسویدیگر، عراقو هایسوریه،

هایایرانرابرایگزینشاستراتژیزینهایباالخصاسرائیلجابجانمودهودرنتیجهگمنطقه

مناسبدراینبازیعمالبسیارمحدودساختهاست.

 شد، پرداخته تشریحآن به عواملیکه مجموعه از متاثر و حالحاضر دلیلدر ایرانبه

ایدچارنوعیخألالمللوچهدرسطحمنطقهنداشتنمتحدقابلاتکا،چهدرسطحنظامبین

گذاریگسترده.بدینجهتباسرمایه،کهبهشکلفزآیندهدرحالگسترشاستبودهامنیتی

 موشکهبرنام)نظامی توسعه سیستمهای خرید بهپادها، توسعه بالستیکتهاجمی، هایهای

برگزاریمانورهایپرهزینهازجملهپیامبراعظم،300موشکیازجملهتورامواناسدفاع

غیر و دو اعظم پیامبر خألهایام(هیک، دادپاسخیبه خاورمیانه منطقه در که؛نیتیخود

منطقه متحدان و آمریکا هژمونی با موازنه و)باالخصاسرائاشایتفسیریجز )سیمبر یل(

 1395همکاران، می(98: نظر به پیچیدهنداشت. شرایط چنین در عرصهرسد که هایای

امنیتیبهشکل حالتنگایبرایافزآیندهاقتصادیو سرگیریویراندر از ترشدناست،

آزمایشموشکتوسعهبرنامههسته ازیکهایبالستیکایبههمراه تقویت)میانبرد( سوو

بهعنوانابزاریگروه عربستان،یمنولبنانازسویدیگر، هایموردحمایتایراندرعراق،

واهرمیجهتافزایشفشاربرایاالتمتح ایدهواسرائیلومتحدانمنطقهجهتحفظبقا

دردستورکارایرانقرارگیرد.هاآن
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توانبرایدو،می2درضمن،عالوهبرششاستراتژیایرانواسرائیلکهدرجدولشماره

زماناستراتژیحمایتازافزایشهایدیگرینظیراتخاذهمبازیگرایرانواسرائیل،استراتژی

هاوتهاجمسراسریازمحدودنظامیویاحمایتازافزایشفشارتحریمهاوحملهفشارتحریم

ایهمراهباحملهاسرائیلوسویاسرائیلومتحدان،وخروجازبرجاموتوسعهبرنامههسته

این یا سویایرانو حالتمتحداناز بازیگرانرخندهدکههیچیکاز برایهیچیکاز ها

رنظرگرفت.)حفظوضعیتموجود(،راد
 ای ایران اسرائیل در منازعه هسته های ایران و استراتژی( 2)جدول 

 توضیحات ور)راهبرد( های فرا استراتژی بازیگر

ل
ائی

سر
ا

 

المللیهایبین.حمایتازافزایشفشاروتحریم1

جانبهآمریکا(علیهایران)ویایک

هایایناستراتراتژیشاملحمایتازافزایشتحریم

جانبهآمریکاوهمچنینافزایشفشاربرایهمراهیک

هایایرانساختنجامعهجهانیوکشورهایناقضتحریم

جنوبیبرایاعمالمانندچین،روسیه،عراق،ترکیهوکره

هایهرچهبیشتروفشارحداکثریبرایران.تحریم

طورایبه.حملهمحدودنظامیبهمواضعهسته2

مستقل


جمسراسریبامشارکتآمریکاوبرخی.تها3

کشورهایعربحوزهخلیجفارس)بامحوریت

ایاالتمتحدهآمریکا(

تهاجمسراسریاسرائیلباایراناحتماالًبامشارکت

برخیکشورهایعربحوزهخلیجفارسوهمکاریفعال

آمریکاوهمچنیندرگیریهمهجانبهوتوامبالبنان،

هخواهدبود.اگرکشورهایحوزهحماسوسوریههمرا

فارسمانندعربستان،بحرین،کویتواماراتخاکخلیج

خودرابرایحملهبهایراندراختیارایاالتمتحدهو

هانیزخواهدمتحدانقراردهند،ایندرگیریمتوجهآن

بود.

ن
را

ای
 

.پایبندیبهبرجاموعدمتوسعهبرنامه1

انمحدودیت(ای)پسازپایاندورهسته

تواندراهبردیمحتاطانهبرایایناستراتژیمی

اعتمادسازیمضاعفوهمراهیباکشورهایاروپایی

جهتمحدودسازیاقداماتاسرائیلوآمریکاو

ایراهکارهایبرایدستیابیبهتوافقاتآتیمنطقه

المللیباشد.بین

ای)بدون.خروجازبرجاموتوسعهبرنامههسته2

دودیت(مح

ایناستراتژیشاملخروجرسمیازتوافقبرجام،

اندازیوتوسعهمحدودسایتفردوافزایشنامحدودراه

غنایاورانیوماست.
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 توضیحات ور)راهبرد( های فرا استراتژی بازیگر

.حملهموشکیوسراسریبهخاکاسرائیلو3

متحدان)بهشکلمستقیمیانیابتی(

ایناستراتژیشاملحملهگستردهوموشکیوزمینیبه

وحملهبهمواضعایاالتمتحدهومتحدانخاکاسرائیل

نظرازهمراهیوصرف-ایاینکشوردرمنطقهمنطقه

.خواهدبود-عدمهمراهیلبنان،حماسوسوریه

 

 حاالت مختلف بازی

)بهقدرترسیدندونالدترامپدر2016هایپسازتراشارهشد،درسالهمانطورکهپیش

کهایایران،عالوهبراینیمیانایرانواسرائیلدرزمینهبرنامههستهایاالتمتحدهآمریکا(،باز

هایجدیدینیزشدهایبیشتریرابهخودگرفتودارایاولویتترشد،حالتبسیارپیچیده

برایناساسوهمانگونهکهدرجدول هارادرنظرگرفت.کهبرایتحلیلدقیقاینبازیبایدآن

توانندهاییکهدوبازیگرایرانواسرائیلمیدهشدهاست،برپایهاستراتژینشاندا(3)شماره

 کنند، میحالت30اتخاذ بازی این برای مختلف بازی)وضعیت( این در بود. متصور توان

شود.بهعنواننمونه،مشاهدهمی0وعدمانتخابآنراباعدد1انتخابهراستراتژیباعدد

(درصورتیبهوقوعخواهدپیوستکهایراندربرابر3درجدولشماره5)باشمارهEحالت

هاهمراهباحملهسراسریاسرائیلومتحدان،هیچواکنشیازحمایتازافزایشفشاروتحریم

)وضعیت(بهاختصارعنوانیانتخابخودنشانندهد.همچنیندراینجدولبرایهرحالت

 ماالبهتوضیحهرعنوانپرداختهشدهاست.اج(4)شدهکهدرجدولشماره
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 رژیم صهیونیستیهای مختلف از سوی ایران و  حاالت مختلف بازی با انتخاب استراتژی (3)جدول 
 

 نتایج حاالت بازی بازیگر

ل
ائی

سر
ا

 

حمایتازافزایشو

فشارتحریم
010011010011010011010011010011

001001001001001001001001001001حملهمحدود

000110000110000110000110000110حملهسراسری

ن
را

ای
 

پایبندیبهبرجامو

عدمتوسعه
000000111111000000000000000000

وخروجازبرجام

توسعه
000000000000111111000000111111

000000000000000000111111111111حملهبهاسرائیل


عنوانحالت

)وضعیت(
A BCDD́Ć EFGHH́ǴJKLMḾĹNOPQQ́ṔRSTU

 
v 


w 


شمارهحالت

ت()وضعی

12345678910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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 های ایران و اسرائیل حالت استراتژی-شماره( 4)جدول 

A 1 حفظوضعیتموجود 

B افزایشفشاروتحریموعدمواکنشایران 2 

C حملهمحدودوعدمواکنشایران 3

D ایرانکنشواعدموسراسریحمله 4 

D́ 5 حملهسراسریوعدمواکنشایرانافزایشفشاروتحریمهمراهبا 

Ć وعدمواکنشایرانافزایشفشاروتحریمهمراهباحملهمحدود 6

E ایایرانوعدمواکنشاسرائیلعدمتوسعهبرنامههسته 7

F سویاسرائیلوتحریمازایایرانوافزایشفشارمههستهعدمتوسعهبرنا 8

G ایایرانوحملهمحدوداسرائیلعدمتوسعهبرنامههسته 9

H اسرائیلسراسریایایرانوحملهعدمتوسعهبرنامههسته 10

H́ اسرائیلسراسریایایرانوافزایشفشاروتحریمهمراهباحملهعدمتوسعهبرنامههسته 11

Ǵ تحریمهمراهباحملهمحدوداسرائیلافزایشفشاروایایرانوعدمتوسعهبرنامههسته 12

J ایوعدمواکنشاسرائیلخروجازبرجاموتوسعهبرنامههسته 13

K اسرائیلایوافزایشفشاروتحریمازسویخروجازبرجاموتوسعهبرنامههسته 14

L ایوحملهمحدوداسرائیلخروجازبرجاموتوسعهبرنامههسته 15

M حملهسراسریاسرائیلایووجازبرجاموتوسعهبرنامههستهخر 16

Ḿ تحریمهمراهباحملهسراسریاسرائیلوایوافزایشفشاروجازبرجاموتوسعهبرنامههستهخر 17
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برایروشن 3)ترشدنمطالبجداولشماره ضروریرهگشا(4)و( نکاتزیر به توجه ،

خواهدبود:

ترینشاخصهفشارعلیهایراندرحدهایسیاسیهموارهبهعنوانمهمهاومحدودیتتحریم.1

بهصورتمست اسرائیلچه و ایاالتمتحده استو گرفتهشده کار بهوسیعیبه چه قیمو

البی یهودیوسیله ایفاهای را پررنگی نقش زمینه این در اعراب و بانفوذ )صیهونیستی(

ایاند.براینپایه،اسرائیلباهمراهیایاالتمتحده،دیگربازیگراندرگیردربرنامههستهنموده

شدتتحتف به ایران، با دلیلهمکاریراهبردی به را هند و روسیه چین، قرارمانند شار

(.CS Monitor, 2010)اندداده

باتوجهبه-ایایرانایوتوقفبرگشتناپذیربرنامههستهبرچیدنتمامیتاسیساتهسته.2

ایراندر بودنراهیکه برگشتناپذیر رهبرجمهوریاسالمیایرانمبنیبر تاکیداتمکرر

قشانکارناپذیریکهایشاندرایدرپیشگرفتهاستونآوریهستهمسیردستیابیبهفن

برایایرانبیمعناست.بنابراینباوجودتاکیدی-هایکلینظامبرعهدهدارندتبیینسیاست

کهاسرائیلبراینحالتدارد،لذااینحالتدرنظرگرفتهنشدهاست.

واردجنگرسدکهدرحالتیکهایرانرسمابااسرائیلتوجهبهایننکتهضروریبهنظرمی.3

صورت در نهایتا و بود اسرائیلخواهد نفع به نظامی مداخله به ناگزیر ایاالتمتحده شود،

تشدیدمنازعه،بریتانیاوبرخیکشورهایغربیوبرخیکشورهایعربحوزهخلیجفارسدر

شامل:سوریه،حزباهلللبنان،حشدالشعبی-پیمانانمنطقهآنکناریکدیگرعلیهایرانوهم

متحدخواهندشد.-هاییمندرعراق،واحتماالحوثی

همراهیباراهبردافزایشفشارحداکثریومواجههمحدودنظامیباایرانجهتتوقفکامل.4

ترینشود،برایمهمای،کهخواستهاصلیاسرائیلدرشرایطکنونیمحسوبمیبرنامههسته

آمریکا، ایاالتمتحده یعنی اینکشور محدودیتمتحد مهمبا از یکی روبروست. ترینهایی

آنروبروبودهمبارزهباگروه هایافراطیمانندمسائلیکهطیدههگذشتهایاالتمتحدهبا

ایغیرممکننباشد،مبارزهباایرانوداعشدرخاورمیانه،اگرگزینه"داعشدرخاورمیانهاست.

(.Krepon, 2016)"بسیاردشواراست

ایجمهوریترینعواملموثربرمنازعهایرانواسرائیلدرزمینهبرنامههستهازاصلییکی.5

بازگشت قابلیت ایران، هستهاسالمی برنامه وپذیری برجام توافق از قبل سطح به ایران ای

باشد.ایمیایتاحدرسیدنبهتسلیحاتهستهتوسعهبرنامههسته
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بهبعد،ایرانرادرموقعیتخاصیقرارداده2016ازسال.تحوالتاخیرمنطقهخاورمیانه6

هایبیسابقهاقتصادیعلیهایرانوتوانبه:برقراریتحریمتریناینتحوالتمیاست؛ازمهم

کشورگروه این به وابسته حوثی-های و لبنان اهلل حزب یمننظیر بخشقابل-های خروج ،

متحده ایاالت نظامی نیروهای از تقویتتوجهی و سوریه و افغانستان، عراق، از آمریکا

هاینظامیدرمجاورتسواحلجنوبیایرانونزدیکیکمسابقهبرخیکشورهایعربنیروی

راستایهمکاریجهتمحدودسازینفوذمنطقه ایایران،حوزهخلیجفارسبهاسرائیلدر

رادرسوریه،عراق،یمن،لبنانوهایسیاسیونظامیایراناشارهنمود،کهتاحدودیظرفیت

و آمریکا متحده ایاالت اسرائیل، دادن قرار هدف برای را ایران توان نتیجه در و فلسطین

پیماناناینکشوررادرخاورمیانه،محدودنمودهاست.هم
 

 شناسایی و انتخاب نقطه تعادل

لفازسویدوبازیگرهایمختپسازمشخصکردنحاالتمختلفبازیباانتخاباستراتژی

تبیینو بهدنبالیافتنجوابوحلبازیهستیمودراینجاهدفازیافتنجواب، اصلی،

بازیکن رفتار نحوه موقیعتتحلیل در ان بازی این مختلف دیگرباشد.میهای عبارت به

ترکیباستراتژیمی میان از که بدانیم کهخواهیم بازیکنان، دیگر بازیکنبا آنهایهر در

دهدویابایدهایبازیکنبادیگربازیکنانمعینشده،درعملکدامترکیبرخمیاستراتژی

گوییم.وقوعتعادلمرتبطبادهدراتعادلمیرخدهد؛آنترکیباستراتژیکهدرعملرخمی

درفروضرفتاریاستکهبرایهربازیکندربازیقائلهستیموآنفرضعقالنیتبازیکنان

(.1393:80نژاد،)رضویباشدبازیمی

مهم تعادل، نقطه بازیایده نظریه در کتابترینایده در استکه این"دانیللیتل"ها

:1393)بصیریومحمدی،تعادلاستراتژیباعنواننقطهتعادلیانقطهزینیادشدهاست

جفتاستراتژیبرای49 وینقطهتعادلرا "الف"(. کهترکشانوریفمیتع"ب"و کند،

افزون"ب"و"الف"برگرفتناستراتژیدیگری،سودوزیان ترنخواهدکردرا :1373)لیتل،

85.)

در که معنی این به است؛ ارتباط در عقالنیت مفروضه با کامال تعادل مفهوم واقع، در

ردارد،باعثپیدایشهایعقالنیتکهبهصورتآگاهیعمومیدراختیارهمهبازیگرانقرابازی

می انتخابتعادل از حاصل پیامدهای از کامل آگاهی با بازیگران تعادل، حالت در شود.

هایخودوباوردرستنسبتبهانتخابدیگربازیگران،بهترینانتخابراانجامدادهوبهگزینه
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ترازسطحئینهایپایابندکهحرکتازآنبهحالتدیگرکهمتضمنانتخابحالتیدستمی

استموجبمی حالتتعادلکاهشیابدبهینه نسبتبه بازیگر هر پیامد که )عبدلی،شود

یکازدوبازیگربرایناساسنقطهتعادلدراینبازی،وضعیتیاستکههیچ(.1378:64-65

ایبرایتغییردرانتخاباستراتژیخودنداشتهباشند.عالقه-ایرانواسرائیل-اصلی

هاایرهبارانقاالبایارانراباهعناوانهاایایاران،صاحبتگربراییافتنترتیباولویتا

"هایکلینظام(ماالکقاراردهایم،)ودیگرسیاستگیردراینزمینهترینمقامتصمیمعالی

نشینیازمواضعبههارقیمتایواداماهلذاباتوجهبهاظهاراتایشانمبنیبرعدمامکانعقب

تاوان(،می1394:103)نوربخش،"ایشدنایراندرپیشگرفتهشدهاسترهستهراهیکهد

دریافتکهتمامیحاالتمربوطبهخروجازبرجاموتوسعه،نسبتبهحفظوضاعیتموجاودو

حفظوضعیتموجودنسبتبهپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهوهمچنینپایبندیبهبرجاامو

ایپاسازپایااندوراننهمحدودیتوعدمتوساعهبرناماههساته)پذیرشداوطلباعدمتوسعه

محدودیت(نسبتبهبرخوردنظامیترجیحدارد.الزمبهذکراساتبارپایاهنگااهراهباردیو

ایایرانباامساائلهاویتینظاامامنیتیرهبرانقالبوپیوندیکهدرحالحاضربرنامههسته

ایاصاوالاینبازی،استراتژیتوقفکاملبرنامههستهبرقرارکردهاست،درمحاسباتوجداول

نشاانداده5ازدستورکارخارجبودهودرنظرگرفتهنشدهاست.اینترتیبدرجدولشاماره

است:شده
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 های ایرانترتیب اولویت( 5)جدول 

حالتد

)برخوردنظامی(

حالتج

)پایبندیبهبرجاموعدمتوسعه(

حالتب

)حفظ

وضعیت

موجود(

 الفگروه

(توسعهوبرجامازخروج)

 اولویت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D́ D Ć C Q́ Q Ṕ P O N H́ H Ǵ G F E B A V U W T S R Ḿ M Ĺ L K j حالت




 های اسرائیلترتیب اولویت (6)جدول 

حالتد

ای()برخوردنظامیوتوسعههسته

حالتج

)برخوردنظامی(

حالتب

)حفظ

وضعیت

موجود(

 الفگروه

 (توسعهعدموبرجامبهپایبندی)



 اولویت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  29 30

R N S U V T W J K M Ḿ L Ĺ O Q Q́ P Ṕ D D́ C Ć A B H H́ G Ǵ E F حالت
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ماازنگاهاسرائیلاینموضوعکامالمتفاوتاست؛برایدرکاینمنظوربایدازدیدمنافعا

ترتیباولویت زمینه در برایناساس، بازیبنگریم. زمینهاسرائیلبهصحنه هایاسرائیلدر

راهبردکلیاسرائیلجلوگیریازکهتواناظهارداشتباعنایتبهاینایایران،میبرنامههسته

فعالیت توقفکلیه و قیمتجنگهایهستهتوسعه حتیبه سراسری(ایایران، یا )محدود

کلیهمی ونیزبرخوردیبرنامههستهیحاالتعدمتوسعهباشد، اینسبتبهبرخوردنظامی،

گونهکهپیشتراهمانایمرجحاست،زیرنظامینسبتبهبرخوردنظامیوتوسعهبرنامههسته

ایرانهسته اسرائیل، بهمثابهتهدیدفوریبرایموجودیتوحفظنیزبرآنتاکیدشد، ایرا

نماید.)مسالهبقا(تلقیمیتمامیتسرزمینیخود

فعالیت اول هدف که دارد تاکید موضوع این بر اسرائیل مفروض دیگر، عبارت هایبه

اسرائیلهسته نابودی ایران، بهای که بود ازخواهد اسرائیل و حمایتآمریکا از نشان نوعی

هسته موضوع در سیاستیکدیگر و دارد ایران میای آشکار را آمریکا متفاوت کههای کند

وجودسالحهسته تلقیمیایهمچنانرژیمیصلحاسرائیلبا ایرانبهصلحآمیز و آمیزشود

فعالیت بودن تهدید سویآمریکا میایبههستههایشاز نهایتقدرتکنششمار در و رود

می بهاجرا هادرجدولترتیبایناولویت(.1390:361)محسنیوصالحی،گذاردکالمیرا

.آوردهشدهاست(6)شمار

بایدتوجهداشتکهحتیدرصورتپذیرشعدمتوسعه"الف"هایگروهدرتعییناولویت

هسته ایرانبرنامه سوی از تح-ای میکه نظر به مدتبعید کوتاه اینحالتدر و-رسدقق

هابرایاسرائیلدرخواهدداشت،هاییکهاعمالفشاروحمایتازافزایشتحریمعلیرغمهزینه

ایمیاندوبازیگروتهدیدیوجودیکهاسرائیلبهدلیلحمایتهایمنطقهبهدلیلرقابت

سازمان از لبنانایران اهلل حزب نظیر اتخاذهایی و سوریه مرزهای در نظامی حضور و

دراولویتقرارEنسبتبهحالتFنماید،حالتهایضداسرائیلیدرمنطقهدرکمیسیاست

دارد.
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لهای بازیگر مقاب های مختلف نسبت به استراتژی های ایران و اسرائیل در وضعیت اولویت (7)جدول 
 

 ایران -اسرائیل 

استراتژی

انتخابی

ایران

J K L M Ḿ Ĺ R S T U V W A B E G H H́ Ǵ F N O P Q Q́ Ṕ C D D́ Ć 

پاسخ

راهبردی

ائیلاسر

Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ - W W W W W - B - F F F F F - Ṕ Ṕ Ṕ Ṕ Ṕ - Ć Ć Ć - 

 

 اسرائیل -ایران 

استراتژی

انتخابی

اسرائیل

E F G H H́ Ǵ A B C D D́ Ć O P Q Q́ Ṕ K L M Ḿ Ĺ J N R S T U V W 

پاسخ

راهبردی

ایران

A A J U V W J K T U V W K T U V W B T U V W - - - - - - - - 
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هابهدنبالاینسوال،بایددرنظرداشتکهنظریهبازی(7)پیشازبررسیجدولشماره

اینکهبازیگرانتواندیکالگویمنطقیورسمیارائهدهد؟ویااستکهیکبازیگرچقدرمی

چهراهبردیرادرپیشگیرندکهبدونتوسلبهجنگبهمنافعخوددستپیدانمایند؟در

هاعبارتنداز:ترینآنکندکهمهمهاچندینفرضیهرامطرحمیپاسخبهاینسوالنظریهبازی

کند،الف:هربازیگرعقالنیحتیبهقیمتجنگسعیخواهدکردکهمنافعخودراتامین

باشند، داشته نظر در منافعمشترکرا توجهو بازیگرانبهاستراتژیرقبایخود ب:چنانچه

چانهمی نظامیخودداریکنندتوانندبدونهزینه، برخورد ازجنگو )بصیریوزنیکنندو

(.30-1393:29محمدی،

یم.دراینوضعیتکنشروعمیAبرایناساس،جهتیافتننقطهتعادل،بازیراازنقطه

ایرانبایدبراساساولویت(7)مطابقستونهفتمجدولشماره هایخوددرجدولشماره،

ببرد؛کهشاملوضعیتی Jودرراستایحداکثرنمودنمنافعخود،فورابازیرابهحالت(5)

ودرایرابدونمحدودیتتوسعهخواهدداداستکهایرانازبرجامخارجشدهوبرنامههسته

اساساولویت مقابلاسرائیلبر در نشانندهد. خود درمقابلاسرائیلواکنشیاز هایخود

ببرد؛که Bودرراستایحداکثرنمودنمنافعخود،بایدفورابازیرابهحالت6جدولشماره

شاملوضعیتیاستکهفشارهایسیاسیواقتصادیافزایشیافتهوایرانهیچگونهواکنشی

هایبرایایرانواسرائیلپاسخ BوJدهد.بههمیتترتیبانتخابحاالتودنشاننمیازخ

Ĺراهبردی گزینشحالتKو با نهایتا و مقابلدرپیخواهدداشت. ازسویبازیگر  Kرا

خواهدبود.Ĺاولویتبعدیاسرائیل

د دادیم، نشان تعادل نقطه انتخاب و بخششناسایی در که بازیهمانگونه هر طی ر

دستمی حالتی به انتخاببازیگران متضمن که حالتدیگر به آن حرکتاز که هاییابند

شودکهپیامدهربازیگرنسبتبهحالتتعادلکاهشترازسطحبهینهاستوموجبمیپائین

یرانا-یکازدوبازیگراصلییابد.برایناساسنقطهتعادلدراینبازی،وضعیتیاستکههیچ

اسرائیل میعالقه-و نظر به باشند. نداشته انتخاباستراتژیخود در باایبرایتغییر رسد

،دوبازیگرپاسخراهبردیجایگزینیکهبهنقطهبهینهباالتریمنجرشود،Ĺ رسیدنبهحالت

یهشودودرنتیجهبراساسنظرموقتامتوقفمیĹ نداشتهباشندودرنتیجهبازیدرنقطه

باشد،اینحالتشاملخروجایرانازبرجاموتوسعه،نقطهتعادلاینبازیمیĹهاحالتبازی

هسته برنامه محدودیت تحریمبدون و جانبه همه فشارهای افزایش از حمایت و هایای،
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ایونظامیازجانبهوچندجانبهاقتصادیهمراهباحملهمحدودنظامیبهتاسیساتهستهیک

اسرائیلاست.درنموداردرختیزیربهمسیریکهدوبازیگرباطیمسیریمتفاوتبهسوی

رسند،پرداختهشدهاست:میĹنقطهتعادل











مسیررسیدنبهنقطهتعادل(1)نمودار



ثباتیوناامنیدرمنطقهپرآشوبخاورمیانهرسداینوضعیتعالوهبراینکهبینظرمیبه

رمزرامخاطراتجدیمواجهخواهدکرد،دامنزدهوامنیتانرژیوترانزیتانرژیازتنگهه

هایغربیوباالخصایاالتمتحدهآمریکا،وحتیبرخیرقبایدرمیانمدتپایبرخیقدرت

دیرابهاینمنازعهخواهدگشود.ایایرانمانندعربستانسعومنطقه

رسد.دراینینظرمدرانتهاتوجهبهعایدیهریکازبازیگرانازانجاماینبازی،ضروریبه

زمینهبایددرنظرداشتمنافعناشیازدستاوردهایهراستراتژیدرارتباطباذهناستو

ها(ممکناستبرایبازیکنانمختلف)عایدیبایدرضایتذهنیدرپیداشتهباشد.دستاوردها

حتیشرایطداخلیآن و ارزشیحاکم، نظام به باشد.بسته متفاوتیداشته تفاسیر براینها

علی هستهاساس، برنامه حاالتتوسعه کلیه شاملجلوگیریاز مفروضاسرائیلکه ایرغم

موجودیتخود( وجودیعلیه تهدید برداشتنهرگونه میان از راستای بامیایران)در باشد،

،عایدیاسرائیلازانجاماینبازیدرتضادآشکارباĹگسترشاینمنازعهورسیدنبهنقطه

هایبینفاینپیشفرضقراردارد.درموردایراننیزبایددرنظرداشت،افزایشتحریماهدا

تحریم یا آسیبهاییکالمللیو هایاقتصادیوحتیهایجدیبهزیرساختجانبهآمریکا،

بهعنواننقطهآغازینبازی Jرغمعایدیکهانتخابنقطهدفاعیکشورواردخواهدکردوعلی

ای هستهتوسط حقوق از دفاع زمینه در عقبران عدم رویکرد ادامه و مواضعای از نشینی

میهسته داشت، پیخواهد در برایاینبازیگر باای، مدت بلند در را موجودیتنظم تواند



33...ایرانایهستهبرنامهزمینهدررژیمصهیونیستیوایرانمنازعهتحلیل

 

 
 

هایاولیهوبراساسرغمپیشفرضمخاطراتجدیمواجهسازد.بدینترتیبدوبازیگر،علی

یکایخواهندرسیدکهبرایهیچهایموجود،بهنقطهبازیوگزینهشرایطحاکمبرساختار

شود.،تعادلیبسیارناپایدارتلقیمیĹمطلوبیتالزمرانداشتهوبرایناساس،نقطه

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

ایبارقباینسبتاهایظاهرابیپایانمنطقهقدرتمتوسطیهمچونایران،کهگرفتاررقابت

توسختیشدهکهدرحالحاضربیشازهرزمانیبهسمتائتالفبرایمحدودسازیوسف

پیشمی ایران به نظامی حمله واقعحتی براساسرویکرد تنگناهایروند، با همواره گرایی،

پیچیدهامنیتیمواجهخواهدبود.چراکهدراینزیرسیستم،ایران،عربستانسعودی،اسرائیل

کدرصددبهحداکثررساندنقدرتخیشدرزیرسیستمخاورمیانههستند.دروترکیه،هری

ای،افزایشاینمیانمناقشهایرانواسرائیلبهدالیلینظیرتشدیدمنازعهبرسربرنامههسته

)ایاالتمتحدهآمریکا(باایایرانوتضادبنیادینقدرتهژمونیکنظامبینالمللنفوذمنطقه

یآنبااسرائیلدراینزمینهازاهمیتدوچندانبرخورداراست.براینپایه،درایرانوهمسوی

تحلیلیبهبررسیوتحلیلوضعیتفعلیمنازعه-پژوهشحاضرکوشششدهباروشیتوصیفی

درترینراهبردهایآنبینیمحتملایایرانوپیشهستهایرانواسرائیلدرزمینهبرنامه ها

هست برنامه بازیهزمینه نظریه از استفاده با ایران، اسالمی جمهوری شود.ای پرداخته ها

اسرائیلدرزمینههایپژوهشحاضرنشاندادکهیافته یکبرنامههستهمنازعهایرانو ای،

همانندبازیمعمایزندانیهم دوبازیکناصلیدرگیردراینبازی، زیرا زمانبازیپویاست؛

بهصورتمتوالیوپشتسرهمومتناسبباتصمیمطرفمقابلتصمیمکنند،بلکهحرکتنمی

گیرند.می

انقالب اظهاراترهبر به توجه با که داد عنوانتعیینکننده-نتایجاینتحقیقنشان به

نشینیازمواضعبههرقیمتیوادامهراهیمبنیبرعدمامکانعقب-هایکلینظامسیاست

هسته در ایرانکه استایشدن شده پیشگرفته می"در تمامیحاالت، دریافتکه توان

حفظوضعیتموجود و حفظوضعیتموجود نسبتبه توسعه، و برجام از خروج مربوطبه

نسبتبهپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهوهمچنینپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهنسبتبه

امادرزمینهترتیبا ایهایاسرائیلدرزمینهبرنامههستهولویتبرخوردنظامیترجیحدارد.

می اینایران، توجهبه داشتبا کهتواناظهار اینموضوعتاکیددارد کهمفروضاسرائیلبر

نابودیاسرائیلخواهدبودکهبههایهستههدفاولفعالیت نوعینشانازحمایتایایران،
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موضوعهسته در یکدیگر اسرائیلاز و سیاستایاآمریکا و رایراندارد هایمتفاوتآمریکا

می وجودسالحهستهآشکار تلقیمیایهمچنانرژیمیصلحکندکهاسرائیلبا وآمیز شود

رودودرنهایتشمارمیایبههایشازسویآمریکاتهدیدهستهآمیزبودنفعالیتایرانبهصلح

بهاجرامی برایناساس،قدرتکنشکالمیرا کهراهبردکلیاسرائیلباعنایتبهاینگذارد.

)محدودیاایایران،حتیبهقیمتجنگهایهستهجلوگیریازتوسعهوتوقفکلیهفعالیت

اینسبتبهبرخوردنظامی،ونیزیبرنامههستهیحاالتعدمتوسعهباشد،کلیهسراسری(می

هس برنامه توسعه نظامیو برخورد نظامینسبتبه اسرائیل،تهبرخورد زیرا ایمرجحاست؛

)مسالهایرابهمثابهتهدیدفوریبرایموجودیتوحفظتمامیتسرزمینیخودایرانهسته

نماید.بقا(تلقیمی

می نظر اعمالیکبه و برجام از تحریمرسدخروجآمریکا مالیجانبه با-هایگسترده که

وضع ایران اقتصاد درآوردن زانو به و تضعیف استهدف همکاری-شده و استقبال با که

هایهمسوباآمریکادرمنطقهخاورمیانههمراهبودهبههمراهافزایشفشاراسرائیلجهتدولت

هسته برنامه یکتوقفکامل از ایران هژمونیکای ساختار برابر در ایران ناکام موازنه و سو،

هزینه درزمینهقدرت، المللیازهایبینانندخروجشرکتهایمالیمهایبسیارسنگینیرا

گازپروژه و نفت است-های برخوردار اهمیتخاصی از ایران برای یا-که و خودروسازی و

هایبانکیوهاوتحریمهایمربوطبهفروشنفتومحصوالتپتروشیمیومحدودیتتحریم

ساخت زیر هدفگرفتهمالیکه را هایحیاتیایران فشار نهایتا و محدودسازیبرنامهاند و

ایایرانرادرپیداشتهاست.هسته

بنابراینبراساسمطالبونتایججداولپژوهشحاضروحتیبافرضپایدارشدننقطه

،بازیمنازعهایرانواسرائیل،پتانسیلبردهشدنبهنقطهتعادلجدیدراĹتعادلدرحالت

این از برایکاهشتنشوحلبرخیداراست؛ اسرائیل،ابعادچالشهستهرو ایبینایرانو

گردد:راهکارهایزیرپیشنهادمی

اسرائیلضمناجتنابازفشاربرآمریکاودیگردولتغربیبرایاعمالتحریمهایسیاسیو-

سازیبابرخیآمیزیمانندائتالفاقتصادیوایجادفشارحداکثریبرایران،براقداماتتحریک

 عرب خلیجحوزهکشورهای گروهی برخی از حمایت یا و نظامفارس مخالف تندروی های

جمهوریاسالمی)نظیرسازمانمجاهدینخلق(،پایاندهد.
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به- لبنان، سوریهو اقداماتنظامیعلیهنیروینظامیایراندر اسرائیلضمنخودداریاز

دانشمندانهسته ترور نیروینظامیواباقداماتنظیر یا ستهبهجمهوریاسالمیایرانایو

.پایاندهد

کلیه- ضمنحذف اسرائیل، پیمان هم و ترینحامی مهم عنوان به آمریکا ایاالتمتحده

یکتحریم گزینههای حذف و برجام به پایبندی اقدامتجانبه کاهش و نظامی اقدام

اگانهجمهوریاسالمیهایامنیتیالزمرادرقالبیکتوافقجدآمیزدرمنطقهتضمینتحریک

ایرانارائهنماید.

هایجوالنزانظیرالحاقبلندیهایافراطیوتنشدولتنتانیاهوبادرپیشگرفتنسیاست-

هایجهانیمواجهشدوافزایشفشارهایاتقصادیوهایاشغالیکهبامحکومیتبهسرزمین

یکتشدیدحمالتنظامیبه از غزه دولتترامپنوار و سیاستسو اتخاذ با هایینظیرنیز

هایجوالن،انتقالسفارتآمریکادراسرائیلبهحمایتازاقداماسرائیلدرزمینهالحاقبلندی

خروجیک اروپا، ژاپنو چین، تشدیدجنگتجاریبا وبیتالمقدس، توافقبرجام از جانبه

ایزسویدیگر،شکافگستردهگرایانهوضدمهاجرتیاهایملینهایتادرپیشگرفتنسیاست

عرصه در کردهرا بینالمللیایجاد جمهوریاسالمیایرانمییملیو گزینشاند. با تواند

هایآسیاییویاآمریکایراهبردهایینظیرگسترشروابطسیاسیواقتصادیبابرخیدولت

آ از و داشته آمریکا متحده ایاالت با کمتری اقتصادی روابط که کمتریسیبالتین پذیری

هایسو،ودرپیشگرفتنسیاستازیکجانبهاینکشوربرخوردارندهاییکنسبتبهتحریم

دولتتنش برخی با روابط بهبود و روشزدایی طریق فارساز خلیج هایهایعربمنطقه

افازسویدیگر،اینشک-هایبینالمللیگریکشورثالثیاسازماننظیرمیانجی-دیپلماتیک

راتشدیدویاآنراحفظنماید.

سویمقامات- از اظهاراتنسنجیده و پیشگرفتناقداماتحساسیتبرانگیز در از پرهیز

کهنه بلکهمیایرانی؛ پیندارد، در وجههحقوقیروشنیرا آویزیبرایجلبتوانددستتنها

 افزایشفشارهای برای اسرائیل سوی از غربی کشورهای اقتصادیحمایتبرخی و سیاسی

حداکثریبرجمهوریاسالمیباشد.

اجتناب- ایراندرقبالتضمینامنیتی،کاهشنیروهاینظامیایاالتمتحدهدردومنطقه،

تحریکاس اقداماتتهاجمیو تحریمرائیلاز کلیه  لغو وآمیز، یکجانبه هایبینالمللیو

تریرادرکاهشتنشومپایبندبودهونقشفعالسازیروابطغرب،بهتوافقبرجانهایتاًعادی

ایجادثباتدرخاورمیانهایفانماید.
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ایودرپایانبایداظهارداشتبادرنظرگرفتنتغییراتبنیادینیکهدرمعادالتمنطقه

وهایراستموازنهقدرتدرخاورمیانهپسازهمسوییدولت ایاالتمتحده اسرائیل، در گرا

ایسعودیبوجودآمدهوباتوجهبهروندشتابانتغییراتوتحوالتدرمحیطمنطقهعربستان

داراندستگاهسیاستخارجیووبینالمللیدرشرایطزمانیکنونی،مدیرانسیاسیوسکان

هاودکترینسیاسی،امنیتیودیپلماسیکشوربایدخودرابرایایجادتغییراتالزمدرنگرش

شازپیشآمادهکنند.نظامیخودبی

 

 منابع
 (3و2)13،فصلنامهمطالعاتخاورمیاناهایایران،اسرائیلوبرنامههسته(.1385).احدی،افسانه:

171-188.

 ایاماههساتهساازیدربرنرسانه،سیاستخارجیواجمااع(.1396).دارابی،علیحدی،افسانه.وا

.33-67:(1)9،فصلنامهروابطخارجیایتطبیقی،ایران:مطالعه

 تحلیلیمسالهاتمیایرانوغربدرچارچوبنظریاه(.1393).محمدی،عطا.وبصیری،محمدعلی

.46-27:(1)10،پژوهشیدانشسیاسی-دوفصلنامهعلمیها،بازی

 جهانیشدنسیاست؛رواباطباینالملالدرعصارناوین(.1388).اسمیت،استیو.وبیلیس،جان،

.2و1ابرارمعاصر،جانتشاراتمترجمینابوالقاسمراهچمنیوهمکاران،تهران:

 ساختارنظامبینالملالوچگاونگیبرخاوردبااقادرت(.1390).مرادی،بهرام.وترکاشوند،جالل

.198-151:(41)11،پژوهشیمدیریتنظامی-فصلنامهعلمیورژیمصیهونیستی،ایایرانهسته

 شناختیورویکردتعارضیجمهوریاسالمیایاراننسابتامنیتهستی(.1390).حجتی،امیررضا

،الملال،دانشاکدهحقاوقوعلاومسیاساینامهکارشناسیارشد،رشتهروابطباینپایان،بهاسرائیل

دانشگاهتهران.

 هاادرحالمساایلکااربردنظریاهباازی(.1395).نیکفرجام.و،جعفری،ندا.فرحسنبیگی،جع

، اقتصاادوحساابداریاولینکنفرانسباینالمللایتحاوالتناویندرمادیریت، ،هایدونفرهبازی

   .سازمانمدیریتصنعتی،تهران

 مجلهتحقیقاتحقاوقی، هایمختلفهادررشتهریهبازیابعادوعملکردنظ(.1387).دادگر،یداهلل،

47:101-139.

 بررسایرویکارداحازابسیاسایاسارائیل(.1394).صاحبی،وجیهاه.ودرویشیسهتالنی،فرهاد

فصالنامهمطالعااتسیاسایایایرانمطالعهموردی:حزبلیکاودوکادیماا،نسبتبهبرنامههسته
.48-21:(2)4،جهاناسالم
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 آشیان.انتشارات،مترجمعباسمخبر،تهران:قدرت (،1388).دودینگ،کیت

 فصلنامهمطالعااتایایران،رویکرداعراببهبرنامههسته(.1386).دهقانیفیروزآبادی،سیدجالل
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