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تاریخدریافت 98/03/31:

 

تاریخپذیرش 98/06/26:

ازصفحه7تاصفحه 39

تحلیل منازعه ایران و رژیم صهیونیستی در زمینه برنامه هستهای ایران
با استفاده از نظریه بازیها

1

سیدمهدیخاتمی 

ابراهیمانوشه* 2

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل وضعیت فعلی منازعه ایران و رژیم صهیونیستی در زمینه
ایایرانصورتپذیرفتهاست.دراینراستاازابزارنظریهبازیهااستفادهشدهاست.

برنامه  
هسته

پژوهشحاضربهلحاظهدفکاربردی،وازلحاظماهیتتحقیق،توصیفی-تحلیلیاست .فرضیه
هایمبتنیبرتوسعهبرنامههستهایو


پژوهشعبارتستازاینکهدرآیندهنزدیکایراناستراتژی
استراتژیهای مبتنی بر جلوگیری از توسعه و توقف کلیه

خروج از برجام و رژیم صهیونیستی 
فعالیتهای هستهای ایران را در پیش خواهند گرفت .از یافتههای پژوهش میتوان دریافت که

تمامیحاالتمربوطبهخروجازبرجاموتوسعه،نسبتبهحفظوضعیتموجودوحفظوضعیت
موجودنسبتبهپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهوهمچنینپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهنسبت
بهبرخوردنظامیترجیحدارد.ازسویدیگر،راهبردکلیرژیمصهیونیستی جلوگیریازتوسعه و
(محدودیاسراسری)میباشد .

هایهستهایایران،حتیبهقیمتجنگ


توقفکلیهفعالیت

واژههای کلیدی:
نظریه بازیها ،برنامه هستهای ،برجام ،منازعه.





1

.دانشجویدکتریروابطبینالملل،واحدرفسنجان،دانشگاهآزاداسالمی،رفسنجان،ایران
2
.استادیارروابطبینالمللوعضوهئیتعلمیواحدرفسنجان،دانشگاهآزاداسالمی،رفسنجان،ایران 
*نویسندهمسئولEmail: a_anooshin@yahoo.com :
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مقدمه
ازابتدایتاسیساینرژیمتاکنونبافرازونشیبهایبسیاری

روابطایرانورژیمصهیونیستی
هایگروههاواقشارمختلفجامعه،


ت.دردورانحکومتپهلویباوجودمخالفت
همراهبودهاس
روابطدوطرفبرمبنایهمکاریقرارداشت.بعدازپیروزیانقالباسالمی،روابطایرانورژیم
اسرائیلبالفاصلهقطعشد.جمهوریاسالمیایرانبهدلیلماهیتایدوئولوژیکواسالمیخود
رژیماسرائیلرافاقدمشروعیتقلمدادکردوخواستارنابودیآنشد .
اسرائیلدرطیسال هایاخیروتحترهبرینتانیاهو،هموارهدرصددبودهبامتهمکردن

ایرانبهمواردیماننددخالتنظامیدریمن،تحریکشیعیانبحرین،حمایتگستردهنظامی
واقتصادیازحزباهلللبنانوبیثباتکردنمرزهایشمالیاسرائیل،انجاماقداماتترورستی
هایتروریستیوکارتلهایموادمخدردرآمریکای


ثباتکنندهدراروپا،حمایتازگروه

وبی
ایومهمترازهمه تالش

التین،آزمایشموشکهایبالستیکبا قدرتحملکالهکهسته

وانمهمترینچالشمنافعمنطقهوغربو

هستهای،ایرانرابهعن

برایدستیابیبهتسلیحات

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

پیگیری برنامه هستهای جهت ساخت تسلیحات هستهای بیش دیگر موارد مورد تاکید و

گیریرهبرانرژیماسرائیلوالبتهموردحمایتنسبیدولتهایغربیبودهاست.توسعهی


پی
آوریچرخهسوختهستهای

برنامههستهایایرانونهایتااعالم دستیابیاین کشوربه فن

قهی
هاورژیمهایمنط 

واکنش هایبسیاریراازسویسرانکشورهایغربیوبرخی دولت

خاورمیانهدرپیداشتهاست .
گیریهاوانتقاداتمنطقهایازسویاسرائیلبودهکه
هابیشترینموضع 


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


گیرد.دررابطهبااینمخالفت
مخالفانبرنامههستهایایرانقرارمی

اشارهکرد.گذشتهازعللایدئولوژیکیکهدرخصوص عدمبهرسمیتشناختناینکشوراز
سویایرانمطرحاست،میتوانگفتوجودیکقدرتهستهایدرخاورمیانهوبرقراریتوازن

هستهایباتنهادارندهاین قدرت درمنطقه (یعنیاسرائیل)برایاینکشور غیرقابل تحمل

است(درویشیسهتالنیوصاحبی .)22:1394،
آوریهستهای،ایران


رائیلباایندیدگاهکهدرصورتتجهیزایرانبهفن
بهعبارتدیگر،اس
این توان را خواهد داشت که در آینده نزدیک به عنوان قدرتمندترین عضو مجموعه امنیتی
خاورمیانهتبدیلشودودرنتیجهموجودیتاینرژیمرابهشکلفوریموردتهدیدقراردهد،

تحلیلمنازعهایرانو رژیمصهیونیستیدرزمینهبرنامههستهایایران 9...

احتماالازتمامیابزارهاوراهکارهایموجوددرراستایمحدودسازیوانزوایایرانواعمال
فشار همه جانبه بر این کشور و حتی در صورت لزوم استفاده از ابزارهای سخت نظامی به
هایهستهایاستفادهخواهدکرد .


منظورتوقففعالیت
طبیعیاستکهدرچنینشرایطی،سیاستامنیتیجمهوریاسالمیایرانمبتنیبرانجام
ایبرایاندیشیدندرموردمشکالتمربوطبهحفظتوازنمنطقهای


مبتکرانه
تالشهایجدید

قراردارد.اینامربهمعنایآناستکهنیرویموازنهگربایدبتواندازالگویکنشدیپلماتیکو

ناپذیرمیسازد.

امنیتیبهرهگیردکهتعادلوموازنهدرمحیطمنطقهایوبینالمللیرااج 
تناب

آفرینیومشارکتتعاملیایرانباقدرتهایبزرگ،واحدهای


توانانعکاسنقش

اینامررامی
منطقهای ،نهادها و سازمانهای امنیتی در روند منازعات منطقهای دانست (متقی:1392 ،

 .)168
بادرنظرگرفتنتغییراتبنیادینیکهدرمعادالتمنطقهایوموازنهقدرتدرخاورمیانه

هایراستگرادراسرائیل،ایاالتمتحدهوعربستانسعودیبهوجود


پسازهمسوییدولت
آمدهوباتوجهبهروندشتابانتغییراتوتحوالتدرمحیطمنطقهایوبینالمللیدرشرایط

زمانی کنونی،مدیرانسیاسی وسکانداران دستگاهسیاست خارجیو دیپلماسی کشورباید
خودرابرایایجادتغییراتالزمدرنگرشهاودکترینسیاسی،امنیتیونظامیخودبیشاز

پیش آماده کنند  .براین اساس مساله اصلی پژوهش عبارتست از اینکه :ایران و اسرائیل چه
راهبردهاییرادرزمینهبرنامههستهایایراندرپیشخواهندگرفت؟ 

مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
تاریخچه برنامه هستهای ایران

علیرغم اینکه اولین جرقههای حرکت ایران برای دستیابی به فنآوری هستهای با همکاری
دولتآیزنهاوردرسال 1957زدهشدوایراندرسالبعدبهعضویتآژانسبینالمللیانرژی
هستهای درآمد (بصیری و قاسمی ،)106-105 :1386 ،لکن پس از پیروزی انقالب اسالمی،

آمریکابهتعهداتهمکاریخودعملنکردوایراندراوایلدهه 1990بههمکاریباروسیه
روی آورد .در سال  2002با گزارش گروهک مجاهدین خلق (منافقین) و در سال  2003با
اعالم خبر تهیه سوخت هستهای توسط متخصصین ایران برای نیروگاههای هستهای خود
سو،واسرائیلکهایرانهستهایرابه


)،روابطتیرهایرانباغربازیک
(رضوینژاد74:1393،
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کرد،ازسویدیگر،وارددورتازهایازمنازعه

مثابهتهدیدفوریبرایموجودیتخودتلقیمی
شد .
آوریچرخهسوختهستهای،برنامههستهایجمهوری


اززماناعالمدستیابیایرانبهفن
اسالمی ایران به یکی از مهمترین موضوعات و دستور کارهای بینالمللی و منطقهای تبدیل
شده است .از آن پس فعالیتهای هستهای ایران نه تنها یکی از محورها و مسایل اساسی
سیاستخارجیکشورراتشکیلمیدهد،بلکهمولفهومتغییرتاثیرگذاریدرمناسباتجهانی
و منطقهای به شمار میرود (دهقانی فیروزآبادی .)56 :1386 ،با وجود تهدیدهای فزآینده
اسرائیلوفشارهایجامعهجهانیبهرهبریایاالتمتحدهجهتتوقفبرنامههستهای،ایرانبه

توسعه برنامه هستهای خود ادامه داد و در سال  2006اعالم کرد که موفق به غنیسازی
اورانیومبهمیزان 3/5درصد شده،وهمچنین،درسالبعددستیابیایرانبه چرخه کامل
تولید سوخت هستهای اعالم شد .در سال  2011ایران خبر ساخت میله سوخت هستهای
20درصد غنی شده و بارگذاری آن در راکتور تحقیقاتی  5مگاواتی تهران را منتشر کرد
(رضوینژاد .)74:1393،



چارچوب نظری

درمباحثامنیتی،تسلطرویکردواقعگراییدرشکلکالسیکوسپسجدیدخودانکارناپذیر

است.اینتسلطدر قالبگفتماندولتمحوری،اهمیت قدرت فیزیکیوقهرآمیز،تاکید بر
امنیتدولتوقراردادنجنگوصلحدرکانونروابطبینالملل،تبعیتقواعدحقوقبین
هایبزرگونقشابزاریسازمانهایبینالمللیتجلییافت(نیکوو


تقدرت
المللازخواس
سویلمی.) 140:1396،ازاینرووباعنایتبهاصولومفروضاتایننظریه،بکارگیریرویکرد
نظرمیرسد .


ایمناسببه

گرایی،درتحلیلمنازعهایرانواسرائیلدرزمینهبرنامههسته

واقع
پردازانوتحلیلگران


هاازسوینظریه

یسالیانگذشتهاستفادهازنظریهبازی
همچنین،درط
مکتب واقعگرایی ،نسبت به سایر مکاتب متداولتر بوده است .موضوعات و مسائل مربوط به
ترینموضوعاتتحلیلینظریهبازیهاست


جنگوصلحوموازنهقوادرروابطبینالمللازمهم
گراییمورداستفادهقرارگرفتهاست.مدلهایبازی

ظریهپردازانمکتبواقع
کهمعموالتوسطن 
اندکهدرمتداولترینشکلبازیدودولتدرگیرکه


غالبابربعدنظامیوامنیتیمتمرکزشده
هریکدرصددمحافظتازخوددرمقابلدیگری (اصلبقا)ویاچیرگینظامی(نزاعبرسر
ورتبندی میشود .حوزه دیگر در مطالعه جنگ ،رفتار بازیگران در
کسب قدرت) هستند ،ص 

تحلیلمنازعهایرانو رژیمصهیونیستیدرزمینهبرنامههستهایایران 11...

طول جنگ و نوع استراتژی هایی است که برای غلبه بر حریف انتخاب میکنند که این در
موقعیتها،مدلبازیبرد -باختبهترینتبیینراارائهمیدهد .

وببندی میکند ،یعنی
نظریه بازیها ،کنشها و واکنشهای وابسته به یکدیگر را چارچ 
هایاسازمانهای


گرانجمعیماننداتحادیه

(یاکنش
هنگامیکهکنشهایدوبازیگرویابیشتر

اورندانتخابهایاینکنشگرانمتاثرازمحیطی


المللی)مشترکانتایجمشخصیرابهبارمی

بین
قالبریزی و شکل میگیرد که خود را در آن مییابند و نهایتاً شامل ماهیت ارتباط متقابل

بازیگران نیز میشود .در واقع میتوان اظهار داشت نوع بازیای که این بازیگران در حاالت
بازیها،
هاراشکلمیدهد.برایناساس،نظریه  


پردازند،ساختارانگیزهآن
مختلفبهآنمی
ابزاری برای صورتبندی ساختارهای سیاسی و امنیتی ،و بررسی اثرات این ساختارها بر
تصمیمات افراد به دست میدهد .در تمامی مدلهای نظریه بازیها ،فرضمان بر این اصل
اساسیاستواراستکههریکازدوفرددارایمجموعهاولویتهاییهستندکهریشهدرمنافع

هایآنهاتعریفشدهاست.


ایدرگیرندکهبرحسبرابطهاولویت

بازیگرانداشتهودربازی
هاورابطهآنهابایکدیگرمربوط


بندیاولویت

الزمبهذکراستکهکلاطالعاتما،بهرتبه
میشود.بازیمزبورتوصیفساختاریاستکههریکازبازیگرانخودرادرآنبیابند .

نظریهی بازیها نظریهای ریاضی برای طراحی ،تحلیل و تبیین موقعیتهای
در واقع  ،
آمیزاستکهدرآنبازیکناندرگیر،براساسقواعدیدرمعرضانتخابهایگوناگون


عارض
ت
قرار دارند .با به کارگیری این نظریه میتوان به بررسی رفتار منطقی بازیکنان پرداخت و
استراتژیهایمورداستفادهآنهاراتحلیلنمودوپیشنهادهاییسنجیدهبرایبهبودانتخابها

نظورکسببیشترینسودوکمترینزیانارائهنمود.همچنینایننظریهمجموعهایاز

بهم
مفاهیم مرتبط با هم را مطرح میسازد که میتوان از آنها چارچوبی برای تفکر در مورد
یبازیهاعقالییبودن


ینظریه
هایبسیارپیچیدهنیزایجادنمود.اساسیترینمفروضه


پدیده
(گلپرور و شهابی .)175 :1390 ،از متفرعات این بحث
خابهای انسانی است  
رفتار و انت 
کهرفتارانسانمشابهرفتاردستگاههایمکانیکی


گیردمبنیبراین

فرضدومیشکلمی

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

بینینشدهاست.ازتلفیقایندوپیشفرض،پیشفرضسومی

چندانیبرایاختیارانسان 
پیش
شودکهتصورمی شودکهبااتکابهعقالنیتبازیگرانومحدودیتتعدادبازیکنان،


مطرحمی
برایهریکازدوطرفاینبازیاینامکانوجودداردتاکلیهحرکتهایممکنخودورقیب
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باافزودنمفروضهچانهزنیبه

ونتایجوپیامدهایناشیازآنرامحاسبهکند.توماسشلینگ1
بازیها میکند
این نظریه جلوه ای از اختیار انسان را در تعدیل رفتار عقالیی داخل نظریه 
(سیفزاده .)192-191:1381،

راکهنمیتواندرصحنهواقعیجنگموردآزمونعملی

امروزه،طراحانجنگیسناریوهایی
خسارتمیآزمایند.نقشویژهتئوری

ربازیهایجنگیوبدونواردساختنکشتارو

قرارداد،د
هایجنگیوبکارگیریاینقوانیندرپیشبینیحاصلبازی

بازیهاکشفقوانینحاکمبر 
بازی

هایمعتبرمیبایستی


هاواستراتژی

بینینتیجهجنگاست.ازآنجاکهطرح

وازآنطریقپیش
لذادرکواستفادهازتئوریبازیهااهمیتفوق

براساسفرضیاتواقعگرایانهاتخاذگردند ،
العادهایپیداکردهاست(روشندل .)201:1372،

مفاهیم تئوری بازی زمانی بکار می رود که عمل و نقش بیش از یک عامل روی هم اثر
همیدهدکهبتوانسناریوهایاستراتژیکرافرموله
میگذارند .مفاهیمتئوریبازی،زبانیراارائ 

کرد،ساختارآنرامعیننمود،آنهاراتجزیهوتحلیلکردوفهمید (حسنبیگیوهمکاران،

هانتیجهموردانتظاربهایندلیلاتفاقمیافتدکهافراد


برایناساس،درنظریهبازی
.)1395
بندیاولویتهایخودوساختاربازی،وباتوجهبهشرایطموجودبرایرسیدنبه


باعلمبررتبه
بازیها ،نوعی تبیین
بهترین پاداش بازی میکنند .به این تعبیر ،تبیین مبتنی بر نظریه 
ساختاریاست(دودینگ .)33:1390،
درانتهابایداینمسئلهرادرنظرگرفتکهتفاوتیکبازیبایکموقیعتدرگیریواقعی
ایانجاممیشود،درحالیکهیکموقیعت


اساسقوانینتعریفشده
درایناستکهبازیبر 
شدهایندارد.یکبازیممکناستشاملدویاچندطرف
درگیریلزوماًشرایطازپیشتعیین 
درگیرباشدکهدرحالتاولآنرابازیدونفرهودرحالتدومآنرابازیچندنفرهمینامیم.

در عمل بازیهای دونفره اهمیت بیشتری دارند (روشندل ،)202 :1372 ،ما نیز در پژوهش
حاضربهتحلیلهمیننوعازبازیهاخواهیمپرداخت.همچنیندراینپژوهشنتایجناشیاز

بهصورتکمیموردارزیابیقرارخواهیمدادوبه
بازیرا–کهلزوماًرخدادهایکمینیستند -
آنهاعددیفرضیرانسبتخواهیم داد.بهعنوانمثالعددصفررابرایتساوی،عدد+1را

برای برد و عدد  -1را برای باخت ،میتوان در نظر گرفت ،بازیها را میتوان به روشهای
گوناگوندسته بندیکرد.بهعنوانمثالبراساسنوعحرکت،بهشخصیوتصادفیویابر

اساسنوعومقداراطالعاتیکهدراختیارهربازیگرقرارمیگیرد،بهدودستهبازیبااطالعات
1

. Schelling
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هارابستهبهتعداداستراتژیها


بندیکرد.همچنینبازی

کاملوبازیبااطالعاتناقصتقسیم
توانتقسیمبندینمود .


ممکنبهدودستهمتناهیونامتناهیمی
بازیهای همکارانه و غیر همکارانه و تعیین نقطه تعادل


هایهمکارانهوبازیهای


هارابهدوشاخهبازی
تواننظریه 
بازی


بندیکلیمی

یکتقسیم
در 
بندیکرد.نظریهبازیهایهمکارانهبهاینمیپردازدکهچگونهبازیگران


غیرهمکارانهتقسیم
حلهاکوششدارند
رسند.انواعراه 

یتقسیمدستاوردهایاحتمالیشانباهمبهتوافقمی


درباره
هایبازیهایهمکارانهرابازگوکنند،امانوعاًدرنظریهبازیهای


زنیدرنظریه

هایچانه

پویش
همکارانهروشدقیقهماهنگشدناقداماتبازیگرانبهتحلیلگذاشتهنمیشود.درمقابل،

هاییمیپردازدکهبازیگرانبرایانجامبرخی


هایغیرهمکارانهبهتحلیلانگیزه

یبازی

نظریه
اقداماتدرچارچوبتعاملخودشاندارند.دربازیغیرهمکارانهمشخصمیشودکهبازیگران

هاییدارند،ترتیبگزینههایشانچیست،بازیگرانهنگامانتخاب


چهکسانیهستند،چهگزینه
گونهبازیهاازطریقیافتن


اند.حلاین

چهاطالعاتیدارندوچهارزشیبراینتایجمختلفقائل
نقطهتعادلآن هااست.نقطهتعادل،مجموعهاقداماتیدربازیاستکهبافرضاینکههمهی

بینیکردهباشند،هیچبازیگرینمیتواندباتغییر


بازیگراناقداماتیکدیگررابهدرستیپیش
اقداماتشموقعیتخودرابهبودببخشددرنقطهتعادل،رفتارهاباثباتاست.بدینمعناکه
همه اعتقاد دارند که کاری را که به نفع خودشان است انجام دهند و هیچ بازیگری همواره
اقدامات آیندهی سایر بازیگران را به نادرستی پیشبینی نمیکند (گریفیتس-977 :1388 ،
 .)978
مفاهیم پژوهش
 .1موازنه قوا

بهمعنیتوازنبیندولتهاست،رئالیستهایتاریخی آنراحاصلدیپلماسی (موازنهایجادی)

میدانند،درحالیکهرئالیستهاساختاریمعتقدندکهایننظامبهسمتتوازنتمایلطبیعی

درتعریفمورگنتابهعنواننمادرئالیسم،ازموازنهیقوا

دارد(بیلیسواسمیت.)361:1388،
بویقدرتموجمیزند (غنیلووهمکاران.)43:1396،ازدیدگاهمورگنتا،تعریفرئالیسماز
موازنهقوا،برپایهقدرتتبیینشدهاست:قدرتطلبیچندکشوربرایحفظوضعموجودیا
براندازیآن(مورگنتا .)143:1374،
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 .2عقالنیت

عقالنیتیکهدرایننظریهوجودداردبرپایهنظریهانتخابعقالنیاستکهدرشکلخاصآن
بهصورتعقالنیتابزاریاست (میل)77:1388،وبرهزینه-منافعناشیازاتخاذتصمیمات
تاکیددارد .
 .3بازی با حاصل جمع صفر

مینامیم کهبرد یکبازیکنمعادلباختبازیکن
یکبازیراوقتی «بازیبامجموعصفر» 
دستمیآورد،درستبرابر آنچیزیاستکه


دیگراست،یعنیآنچهکهیکیازطرفینبه
دیگریازدستدادهاستوبهعبارتدیگرمجموعبردهاوباختهابرابرصفرباشد.ازآنجا

ییکبازیگر،برابراستبابهرهیبازیگردیگرباعالمت


کهدریکبازیبامجموعصفر،بهره
هاییمیتوانتنهابهرهیابردیکبازیگررادرنظر


مخالف،واضحاستکهدرتحلیلچنینبازی
گرفت (روشندل )203 : 1372 ،این قاعده بازی در یک سیستم بسته (ایزوله) جریان پیدا
میکند.

 .4بازی با حاصل جمع ثابت

درایننوعازبازیسرجمعپیامدبهدستآمدهازبازیهمیشهثابتاست.بدینلحاظنوعی

رقابتبینمنافعدوبازیگروجوددارد؛اماحاصلآنصفرنیست.درواقعبازیحاصلجبری
صفرحالتخاصیازازبازیعامحاصلجمعثابتاستدربازیحاصلجمعثابتنیز،الگویی
نابویکپارچهازتعارضمنافعمیانبازیگرانجریاندارد .گاهاینبازی رااکیداًرقابتآمیز
(سیفزاده.)195:1381،

مینامند

 .5بازی حاصل جمع متغیر

درایننوعبازیصرفاًتعارضبرسرمنافعبازیگرانحاکمنیست،بلکهبازیگرانمیتوانندبا
اتخاذاستراتژی هایانتخابیخودبرسرنوشتجبریواقعیتمبادالتیبینخودتاثیربگذارند؛

مثالً در نظام دو قطبی منعطف ،عالوه بر تعارض منافعی که بین بازیگران وجود دارد ،بهره
گرفتن از بازیگران غیر بلوکی و همچنین جلوگیری از تهدیدات ناشی از جنگهای اتمی از
(سیفزاده .)195:1381،

نوعیهماهنگیمنافعحکایتدارد
 .6استراتژی

استراتژیمجموعهقوانینیاستکهبهگونهایواضحانتخابهر«حرکتشخصی»بازیگررابا

درجریانبازیپیشآمدهاست،تعیینمیکند.برایآنکهاستراتژیدر

توجهبهموقیعتیکه
یکبازیمعنیداشتهباشد،آنبازیبایددارایحرکاتشخصیباشد،برایبازیهاییکهفقط
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از حرکات تصادفی تشکیل شدهاند ،هیچ استراتژی وجود ندارد (روشندل .)204 :1372 ،بر
اساستعریفیدیگر،همچنینمی تواناستراتژیرا،برنامهبازیکنیادستورانتخابعملاودر

بازیگراندرموقیعتهایمختلفو

(رضوینژاد.)70:1393،

هرشرایطمحتملالوقوعیدانست
ایمختلفینظیراستراتژیهابازیگرانرقیب،انواعمختلفیازاستراتژی


باتوجهبهعواملزمینه
1
راممکناستبرگزینند.استراتژیکمبیشینه واستراتژیبهینه،دونوعاصلیوپرکاربردی
باتوجهبهپژوهشپیشرو،مختصراًبهتوضیحاستراتژیبهینهاکتفاخواهد

هستندکهدرادامه
شد :
استراتژی بهینه

استراتژی بهینه عبارتست از مطلوبترین استراتژی ممکن ،در این نوع استراتژی ،بیشترین
دستمیآید.یکیازپیامدهایممکنکهازاستراتژیبهینهناشی


برایبازیگربه
امتیازممکن
می شود،نقطهزینیاست.نقطهزینیدریکبازیدونفرهباحاصلجمعجبریصفربهوجود

میآید .این مفهوم که از هندسه گرفته شده ،به نقطهای گفته میشود که از حیث یک

(سیفزاده .)193:1381،

مختصات،کمینهودرآنواحدازحیثمختصاتدیگر،بیشینهباشد
درادامهجهتتشریحدقیق ترساختاربازی،بهذکرمثالیسادهازمنازعهایرانواسرائیلبا

استفادهازنظریهبازیهاخواهیمپرداخت :

گیریوتوسعهبرنامههستهایخود تحتهر

فرضمیکنیمکهاستراتژیاصلیایرانپی

شرایطی باشد و در مقابل استراتژی اصلی اسرائیل در این زمینه ،جلوگیری از توسعه برنامه
هایانتخابیدوکشوربهشرحجدولزیرمیباشد :


ایایرانباشد.برایناساس،استراتژی

هسته
جدول ( )1جدول استراتژیهای ایران و اسرائیل
ایران
توسعهبرنامه

توقفبرنامه

هستهایایران 


هستهایایران 


β

α

عدم
واکنش(خودداری) 

Λ

θ

برخوردنظامی 



اسرائیل

ترینشکلنشاندهندهروابطمنازعهآمیزایرانو اسرائیلدر

درجدولفوقکهبه ساده
یهستهایایراناست،ازحروفاختصاریآلفا( ،)αبتا (،)βتتا ()θوالندا()λ


زمینهبرنامه
1

. Minimax
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دادننتیجهگزینشاستراتژیهاازسویطرفینبازیاستفادهشدهاست.بهعنوان

جهتنشان
مثال با توسعه برنامه هسته ای ایران و راهبرد عدم واکنش از سوی اسرائیل به نتیجه β

میرسیم .

براساساینجدولوراهبردهایممکندراینبازی،باعنایتبهاستراتژیاسرائیل،بهترین
جلوگیریازتوسعهوتوقفکلیهفعالیتهای

عایدیبرایاینبازیگر-باتوجهبهاستراتژیاصلیِ
هستهایایران،حتیبهقیمتجنگ α  -و θاستو بدتریننتایج  λو βاست.درمقابل،

گیریوتوسعهبرنامههستهایخود

بهترینعایدیبرایایران-باتوجهبهاستراتژیاصلیِپی
میباشد .حال اگر بخواهیم هزینه منافع
تحت هر شرایطی β -و  λو بدترین نتایج  αو   θ
(عایدی)ناشیازگزینشاستراتژیهارابرایدوبازیگرلحاظکنیمβ،نسبتبه λبرایایران،و

 αنسبتبه  θبرایاسرائیلهزینهکمترومنافعبیشتریرادرپیخواهدداشت.درنتیجه
دوبازیگربهشرحزیرمیباشد :

بهتریننتایجبرایاین
اولویتهایایران θ > α > λ > β

اولویتهایاسرائیل β > λ > θ > α

پیشینههای پژوهش

نیکووسویلمی ()1396نشاندادندروابط ایرانواسرائیل درچهارچوببازی حاصل جمع
صفرقابلتبییناست.بهاینمعناکهوجوداینرژیمبرایج.ا.ایرانغیرقابلتحملاستواز
مندیازقدرتموشکیوبرنامههستهایونفوذ


،ج.ا.ایرانرابهدلیلبهره
طرفدیگراسرائیل
چشمگیر در جهان اسالم ،تهدیدی وجودی برای خود میداند .به همین دلیل ،در سطوح
ایوبینالمللیج.ا.ایراناقدامکردهاست.دراینراستا،ایجادفشار


مختلفعلیهمنافعمنطقه
ایایرانراهبردامنیتیاینرژیمبهشمارمیرود .

برایجلوگیریازپیشرفتبرنامه 
هسته

گیریازظرفیتالبیگریدر


کهاسرائیلبابهره
علویوفیروزآبادی ( )1395نشاندادند 
هایهستهایجمهوریاسالمیایراننمودهو


سازیفعالیت

ایاالتمتحدهآمریکااقدامبهامنیتی
ازاینطریقتالشنمودهتامانعپیشرفتبرنامههستهایایرانگردد.شهبازی ()1393نشان

دادکهسوابقرژیماسرائیلبیانگرآناستکهدرصورتاحساسخطرفوری،نسبتبهپیش
دستیدرواردساختنضربهنخست،تردیدیبهخودراهنمیدهد.اینرژیمتقریباًدرتمامی

قدمبودهاست.اسرائیلیهاهموارهحملهعلیهسایرینراتحت

نزاعهاباهمسایگانخودپیش
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رسددرموردهرنوعحملهایبه

توجیهکردهاندوبهنظرمی

عنوان«دفاعپیشگیرانهازخود»
جمهوریاسالمی،اقدامخودرادفاعپیشگیرانهقلمدادکنند .
بابرنامههستهای

مجیدیوثمودیپیلهرود ()1393نشاندادند مخالفترژیماسرائیل 
ایرانمقامهایاسرائیلیبهاینموضوعاشارهبرمیگردد کهایرانمسلحبهتسلیحاتاتمی،نه

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

محافظتازخوددربرابر 
گروه
مرادی ( )1390نشان داد که قدرتهای بزرگ رفتارهای دوگانهای را برخورد با فعالیتهای
ایایرانواسرائیلدرپیشگرفته اند.ازیکسوایرانراازدستیابیبهفناوریصلحآمیز


هسته
هستهای بازی میدارند و از سوی دیگر اسرائیل را در تجهیز به سالحهای هستهای حمایت

هایمنطقهایاسرائیلازسویدیگر،تنگناهای


کنند.اینرفتاردوگانهازیکسووسیاست

می
هایمنطقهای


هایموجود،فراوریقدرت

سیاسیوامنیتیمتعددیرابرایحلوفصلبحران
در خاورمیانه قرار داده است .احدی ( )1385نشان داد اصل بازدارندگی عنصر بنیادین در
رهنامهامنیتیاسرائیلدرمواجههباایرانتلقیمیشود.همچنیننتایجاینتحقیقنشانداد

کهرژیماسرائیل،ایرانرادرهرصورتیکرقیبسیاسیوایدئولوژیکمیداندکهبایدمحدود
وضعیفشود .
ریردان ،)2017( 1نشان داد بحث عمومی در مورد تهدید هستهای ایران که به توافق
هسته ای منتهی شد ،با ادعاهای فراوان و آزاردهنده درباره توانایی ایران در تولید سالحهای

ایمواجهشدهاست.آنچهکهظاهرابهدرستیدرنظرگرفتهمیشود،سناریوهایبدترین


هسته
حالتنامطلوباستکهبهطورگسترده بهعنوانبرآوردهایواقعبینانهاز تواناییایران در
انجام یک دستاورد هستهای (غیر صلح آمیز) استفاده میشود ،و چنین ادعاهایی چندان
بی طرفانه نبوده است .این موضوع ناشی از از تأکید تقریبا منحصر به فرد بر منابع و فن

ه،اندازهگیریودرطولزمانمقایسهشود .

هایمادیاستکهمیتواندبهراحتیمشاهد


آوری
2
ویشر ( )2016نشان داد در صورت دستیابی ایران به توانایی (ساخت سالح) هستهای،
چنداندوستانهایداشته،بیشازپیشنزدیک

اسرائیلباکشورهاییکه در گذشتهرابطهنه
شده و ائتالفی را جهت محدودسازی هر چه بیشتر نفوذ منطقهای ایران ایجاد خواهد نمود.
کوشنرریجپکما)2010( 3نشاندادرهبراناسرائیلازگذشتهتاکنونبراینباوربودندکهاگر
1

. Reardon
. Weisser
3
. Kushner Rijpkema
2
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اسرائیل با هریک از رقبای منطقهای خود-کشورهای عربی یا ایران-وارد یک جنگ طوالنی
شود ،قدرت نظامی متعارف اسرائیل کافی نخواهد بود .براین اساس ،اسرائیل نمیتوانست به
حمایتنظامیدیگرکشورهاویاتضمینهایامنیتیوابستهشودوحتیروابطبسیارنزدیکبا

ابرقدرت هاکافینبود.درعوض،اسرائیلبایدبهیکتوانبازدارندهمستقلمتکیباشدتارقباو

دشمنانمنطقه ایخودرامتقاعدکندکههرگونهتجاوزکهبقایاسرائیلراتهدیدمیکندبا

یهستهایبهترینراهحلبرایاسرائیل


ایمواجهخواهدشد.بنابراین،گزینه

پاسخغیرمنتظره
یابیهریکازرقبایمنطقهایاسرائیلبهاینسالحنهایی،به


انتخابشد.برایناساس،دست
معنیتغییرچشمگیردرموازنهقوایمنطقهایوتهدیدوجودیبرایموجودیتاسرائیلتلقی

خواهدشد .
در پژوهشی دیگر ،که در زمینه تئوری بازیها صورت گرفت ،اسبرن و رابیناشتاین1
هایجعبهایمتشکلازابزارهایتجزیهوتحلیلاستکهبه


)نشاندادندنظریهبازی
(1994
دهدتاپدیدههاییکهازطریقتقابلبینتصمیمگیرندگانعقالیی


پژوهشگراینامکانرامی
مشاهدهمیکنیمرادرککنیم .


روششناسی پژوهش
پژوهشحاضربهلحاظهدفکاربردی،وازلحاظماهیتتحقیق،توصیفی-تحلیلیاست.در
هادراینپژوهش،ازروشمطالعاتکتابخانهای (مطالعاتاسنادی)


ضمنجهتگردآوریداده
استفادهشدهاست .
یافتههای پژوهش
بازیگران و استراتژیها

هایهستهایایرانپسازپیروزیانقالباسالمی،روابطایرانواسرائیل


باازسرگیریفعالیت
ای،ابعادتازهایبهخودگرفت.دراینوضعیتایران،آمریکاواسرائیل


درپرتوپروندههسته
توانستنداستراتژیهایمختلفیرابرحسبشرایطو


عنوانبازیگراناصلیدراینمنازعهمی

به
درراستایبهینه سازیمنافعدرپیشبگیرند؛بااینکهازایاالتمتحدهآمریکابهعنوانبازدید

اصلیمقابلایرانیادمیشود،امابایددرنظرداشتکهرهبریجامعهجهانیومتحداناین


1

. Osborne & Rubinstein
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کشور جهت هماهنگسازی تحریمها و حتی حمله نظامی علیه ایران ،عمدتاً در راستای
آوریهستهایجهتحفظامنیتاسرائیلبودهاست .


یابیایرانبهفن

جلوگیریازدست
در حال حاضر اسرائیل با حمایت کمسابقه ایاالت متحده به رهبری دونالد ترامپ ،طیف
گستردهای از استراتژیها را در رابطه با برنامه هستهای ایران و جهت محدودسازی فعالیت

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

تحریمهای بین المللی (و یا یک جانبه آمریکا) علیه ایران در دسترسترین و کم هزینهترین

کارگیریهمزمانبا

باشدکهقابلیتبه


ایایرانمی

استراتژیجهتمقابلهباتوسعهبرنامههسته
دواستراتژیدیگررادارااست.البتهبهطورخاصازسال 2010تاکنون،طرححملهنظامی
محدود و مستقل توسط اسرائیل نیز  به طور جدی مطرح شده است (نوربخش و همکاران،
تواندشاملطیفگستردهایازحملهنظامیمحدود تاحمله


)،البتهحملهنظامیمی
1394
نظامیسراسریهمراهباحمایتازافزایشفشاروتحریمرادربرگیرد .
طرفداران اقدامات سختتر-باالخص در اسرائیل -برای جلوگیری از دستیابی ایران به

سالحهای هستهای استدالل میکنند که ما نمیتوانیم با توجه به موانع سیاسی استفاده از

طمئنشویمکهمحدودیتهایموجوددر

نیروینظامیدرواشنگتنواقدامبههنگام،کامالم
زمان مناسب برای ایاالت متحده عمل میکنند؛ با این حال ،این دیدگاه فرض میکند که
آمیزدراینمورد،نیازبهحصولاطمیناندرموردبرنامههستهایایران


بازدارندگیموفقیت
هستهای ایران با نیروی قهریه متوقف
دارد که در صورت شکست تالشهای سیاسی ،برنامه  
خواهد شد .به عبارت دیگر ،در این دیدگاه فرض بر این است که رهبران ایران برنامهای
گیریمینمایند( Reardon,

مشخصرابرایدستیابیبهیکسالحهستهایبهطورجدیپی

همچنینبرایایراننیزمیتوانسهاستراتژی،اعمازپایبندیبهبرجاموعدمتوسعه

 .)2017
ایجهتمحدودسازیاقداماتاحتمالیبهتاسیساتهستهایوخاکاسرائیلو


برنامههسته
متحدان(بهشکلمستقیمیانیابتی)،رادرنظرگرفت .

حمله نظامی ایاالت متحده آمریکا به افغانستان ( )2001و سپس عراق ( )2003که
محدودسازیقدرتمنطقهایایرانرابهعنوانیکیازاهداففرعیخوددنبالمیکرد،بانتایج

و پیامدهای منطقه ای شگفت انگیزی مواجه شد؛ ایاالت متحده آمریکا عمال با حذف رقبا و
دشمنان منطقهای ایران-رژیم بعث عراق به رهبری صدام حسین و حکومت طالبان در
هایمنطقهایمیانچهاردولتایران،ترکیهو،عربستانو


دستباالرادررقابت
افغانستان -
اسرائیل،بهایرانداد،تاعمالموضعایرانومتحدیناینکشوردرمنطقهرادرقبالاتخاذ
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استراتژیبرخوردنظامیبااسرائیلومتحدانویاتشدیدبرنامههستهایوبرخوردنظامیبا

اسرائیلومتحدان،ناخواستهتقویتنماید .
در همین ارتباط موسسه بررسی و مطالعات امور مهم بینالمللی ،در گزارش تحلیلی و
تحقیقاتی از موقعیت منطقهای ایران نوشت :موقعیت منطقهای ایران کلید اصلی قدرت آن
اهلل،موضعایرانرابهعنواننقطهمرکزیمنطقه


است...موفقنبودناسرائیلدرشکستحزب
در مقابل سیاست تحت رهبری آمریکا استحکام بخشید و چنانچه ایران بهطور جدی تهدید
شود،اینپتانسیلراداردکهآشفتگیکنونیمنطقهرابیشتربرانگیزد (قاسمی-132:1387،
 .)133
اما با روی کار آمدن دولت راستگرای دونالد ترامپ و محدودسازی بی سابقه ایران در
خروجاینکشورازبرجاموبرقراریتحریمهای

زمینههایگوناگوناقتصادیوسیاسیونهایتا

بسیار گسترده اقتصادی از یکسو و خروج بخش مهمی از نیروهای نظامی ایاالت متحده از
سوریه،عراقوافغانستانازسویدیگر،موازنهقوادرمنطقهخاورمیانهرابهنفع قدرتهای
زینههایایرانرابرایگزینشاستراتژی
منطقهایباالخصاسرائیلجابجانمودهودرنتیجهگ 

مناسبدراینبازیعمالبسیارمحدودساختهاست .
در حال حاضر و متاثر از مجموعه عواملی که به تشریح آن پرداخته شد ،ایران به دلیل
المللوچهدرسطحمنطقهایدچارنوعیخأل


نداشتنمتحدقابلاتکا،چهدرسطحنظامبین
.بدینجهتباسرمایهگذاریگسترده

امنیتیبوده،کهبهشکلفزآیندهدرحالگسترشاست
نظامی (برنامههای توسعه موشکهای بالستیک تهاجمی ،توسعه بهپادها ،خرید سیستمهای
دفاعموشکیازجملهتورامواناس ،300برگزاریمانورهایپرهزینهازجملهپیامبراعظم
یک ،پیامبر اعظم دو و غیره) پاسخی به خألهای امنیتی خود در منطقه خاورمیانه داد؛ که
ایاش (باالخص اسرائیل) (سیمبر و
تفسیری جز موازنه با هژمونی آمریکا و متحدان منطقه 
همکاران )98 :1395 ،نداشت .به نظر میرسد در چنین شرایط پیچیدهای که عرصههای
یراندرحالتنگترشدناست،ازسرگیری و

فزآیندهایبرایا

اقتصادیوامنیتیبهشکل 

(میانبرد)ازیکسووتقویت

ایبههمراهآزمایشموشکهایبالستیک 


توسعهبرنامههسته
گروه هایموردحمایتایراندرعراق،عربستان،یمنولبنانازسویدیگر،بهعنوانابزاری

دهواسرائیلومتحدانمنطقهای

جهتحفظبقاواهرمیجهتافزایشفشاربرایاالتمتح
آنهادردستورکارایرانقرارگیرد .
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،میتوانبرایدو
درضمن،عالوهبرششاستراتژیایرانواسرائیلکهدرجدولشماره 2
هایدیگرینظیراتخاذهمزماناستراتژیحمایتازافزایش


بازیگرایرانواسرائیل،استراتژی
محدودنظامیویاحمایتازافزایشفشارتحریمهاوتهاجمسراسریاز

هاوحمله


فشارتحریم
سویاسرائیلومتحدان،وخروجازبرجاموتوسعهبرنامههستهایهمراهباحملهاسرائیلو

متحدان از سوی ایران و یا اینکه هیچ یک از حالتها برای هیچ یک از بازیگران رخ ندهد
(حفظوضعیتموجود)،رادرنظرگرفت .
جدول ( )2استراتژیهای ایران و اسرائیل در منازعه هستهای ایران
بازیگر

اسرائیل
ایران

استراتژی (راهبرد) های فرارو

توضیحات

هایبینالمللی


.حمایتازافزایشفشاروتحریم
1
(ویایکجانبهآمریکا)علیهایران 


ایناستراتراتژیشاملحمایتازافزایشتحریمهای

یکجانبهآمریکاوهمچنینافزایشفشاربرایهمراه

ساختنجامعهجهانیوکشورهایناقضتحریمهایایران

مانندچین،روسیه،عراق،ترکیهوکرهجنوبیبرایاعمال
تحریمهایهرچهبیشتروفشارحداکثریبرایران .


ایبهطور
.حملهمحدودنظامیبهمواضعهسته 

2
مستقل 



.3تهاجمسراسریبامشارکتآمریکاوبرخی
کشورهایعربحوزهخلیجفارس(بامحوریت
ایاالتمتحدهآمریکا) 

تهاجمسراسریاسرائیلباایراناحتماالًبامشارکت
برخیکشورهایعربحوزهخلیجفارسوهمکاریفعال
آمریکاوهمچنیندرگیریهمهجانبهوتوامبالبنان،
حماسوسوریههمراهخواهدبود.اگرکشورهایحوزه
خلیجفارسمانندعربستان،بحرین،کویتواماراتخاک

خودرابرایحملهبهایراندراختیارایاالتمتحدهو
متحدانقراردهند،ایندرگیریمتوجهآنهانیزخواهد

بود .

.1پایبندیبهبرجاموعدمتوسعهبرنامه
هستهای(پسازپایاندورانمحدودیت) 


ایناستراتژیمیتواندراهبردیمحتاطانهبرای

اعتمادسازیمضاعفوهمراهیباکشورهایاروپایی
جهتمحدودسازیاقداماتاسرائیلوآمریکاو
راهکارهایبرایدستیابیبهتوافقاتآتیمنطقهای

بینالمللیباشد .


.خروجازبرجاموتوسعهبرنامههستهای(بدون

2
محدودیت) 

ایناستراتژیشاملخروجرسمیازتوافقبرجام،
راهاندازیوتوسعهمحدودسایتفردوافزایشنامحدود

غنایاورانیوماست .

آیندهپژوهیدفاعی،سالچهارم،شماره،13تابستان1398
 22فصلنامه 
بازیگر

استراتژی (راهبرد) های فرارو

توضیحات

.3حملهموشکیوسراسریبهخاکاسرائیلو
متحدان(بهشکلمستقیمیانیابتی) 

ایناستراتژیشاملحملهگستردهوموشکیوزمینیبه
خاکاسرائیلوحملهبهمواضعایاالتمتحدهومتحدان
منطقهایاینکشوردرمنطقه-صرفنظرازهمراهیو

عدمهمراهیلبنان،حماسوسوریه-خواهدبود .

حاالت مختلف بازی

تراشارهشد،درسالهایپساز( 2016بهقدرترسیدندونالدترامپدر


همانطورکهپیش
ایایران،عالوهبراینکه


یمیانایرانواسرائیلدرزمینهبرنامههسته
ایاالتمتحدهآمریکا)،باز
هایبیشتریرابهخودگرفتودارایاولویتهایجدیدینیزشد


ترشد،حالت

بسیارپیچیده
کهبرایتحلیلدقیقاینبازیبایدآنهارادرنظرگرفت .برایناساسوهمانگونهکهدرجدول

هاییکهدوبازیگرایرانواسرائیلمیتوانند


دهشدهاست،برپایهاستراتژی
شماره ( )3نشاندا
اتخاذ کنند 30 ،حالت (وضعیت) مختلف برای این بازی میتوان متصور بود .در این بازی
مشاهدهمیشود.بهعنواننمونه،

انتخابهراستراتژیباعدد 1وعدمانتخابآنراباعدد 0
حالت( Eباشماره  5درجدولشماره ) 3درصورتیبهوقوعخواهدپیوستکهایراندربرابر
حمایتازافزایشفشاروتحریمهاهمراهباحملهسراسریاسرائیلومتحدان،هیچواکنشیاز

خودنشانندهد.همچنیندراینجدولبرایهرحالت (وضعیت)بهاختصارعنوانیانتخاب
شدهکهدرجدولشماره()4اجماالبهتوضیحهرعنوانپرداختهشدهاست.
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جدول ( )3حاالت مختلف بازی با انتخاب استراتژیهای مختلف از سوی ایران و رژیم صهیونیستی
حاالت بازی

حملهسراسری 

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

پایبندیبهبرجامو
عدمتوسعه 

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

خروجازبرجامو
توسعه 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

حملهبهاسرائیل 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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



شمارهحالت
(وضعیت) 
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عنوانحالت
(وضعیت) 
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اسرائیل

حملهمحدود 

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1
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ایران

حمایتازافزایشو
فشارتحریم 

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1
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بازیگر

نتایج
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جدول ( )4شماره-حالت استراتژیهای ایران و اسرائیل
1

حفظوضعیتموجود

A

2
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برای روشنتر شدن مطالب جداول شماره ( )3و ( ،)4توجه به نکات زیر ضروری رهگشا
خواهدبود :
هایسیاسیهموارهبهعنوانمهمترینشاخصهفشارعلیهایراندرحد


هاومحدودیت

تحریم
.1
وسیعی به کار گرفته شده است و ایاالت متحده و اسرائیل چه به صورت مستقیم و چه به
وسیله البیهای یهودی  (صیهونیستی) بانفوذ و اعراب در این زمینه نقش پررنگی را ایفا
اند.براینپایه،اسرائیلباهمراهیایاالتمتحده،دیگربازیگراندرگیردربرنامههستهای


نموده
مانند چین ،روسیه و هند را به دلیل همکاری راهبردی با ایران ،به شدت تحت فشار قرار
دادهاند( .)CS Monitor, 2010

ایوتوقفبرگشتناپذیربرنامههستهایایران -باتوجهبه


برچیدنتمامیتاسیساتهسته
 .2
تاکیداتمکرررهبرجمهوری اسالمیایرانمبنیبربرگشتناپذیربودنراهی کهایراندر
آوریهستهایدرپیشگرفتهاستونقشانکارناپذیریکهایشاندر


مسیردستیابیبهفن
تبیینسیاستهایکلینظامبرعهدهدارند  -برایایرانبیمعناست.بنابراینباوجودتاکیدی

کهاسرائیلبراینحالتدارد،لذااینحالتدرنظرگرفتهنشدهاست .
توجهبهایننکتهضروریبهنظرمیرسدکهدرحالتیکهایرانرسمابااسرائیلواردجنگ

 .3
شود ،ایاالت متحده ناگزیر به مداخله نظامی به نفع اسرائیل خواهد بود و نهایتا در صورت
تشدیدمنازعه،بریتانیاوبرخیکشورهایغربیوبرخیکشورهایعربحوزهخلیجفارسدر
کناریکدیگرعلیهایرانوهمپیمانانمنطقهآن-شامل:سوریه،حزباهلللبنان،حشدالشعبی
درعراق،واحتماالحوثیهاییمن-متحدخواهندشد .

 .4همراهیباراهبردافزایشفشارحداکثریومواجههمحدودنظامیباایرانجهتتوقفکامل
شود،برایمهمترین


ای،کهخواستهاصلیاسرائیلدرشرایطکنونیمحسوبمی

برنامههسته
متحد این کشور یعنی ایاالت متحده آمریکا ،با محدودیتهایی روبروست .یکی از مهمترین
مسائلیکهطیدههگذشتهایاالتمتحدهباآنروبروبودهمبارزهباگروههایافراطیمانند

مبارزهباایرانوداعشدرخاورمیانه،اگرگزینهایغیرممکننباشد،

داعشدرخاورمیانهاست".
بسیاردشواراست"( .)Krepon, 2016
ترینعواملموثربرمنازعهایرانواسرائیلدرزمینهبرنامههستهایجمهوری


ازاصلی
 .5یکی
اسالمی ایران ،قابلیت بازگشتپذیری برنامه هستهای ایران به سطح قبل از توافق برجام و
ایمیباشد .


ایتاحدرسیدنبهتسلیحاتهسته

توسعهبرنامههسته
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.6تحوالتاخیرمنطقهخاورمیانهازسال 2016بهبعد،ایرانرادرموقعیتخاصیقرارداده
توانبه:برقراریتحریمهایبیسابقهاقتصادیعلیهایرانو


تریناینتحوالتمی

است؛ازمهم
گروههای وابسته به این کشور-نظیر حزب اهلل لبنان و حوثیهای یمن ،-خروج بخش قابل

توجهی از نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا از عراق ،افغانستان ،و سوریه و تقویت
نیروی هاینظامیدرمجاورتسواحلجنوبیایرانونزدیکیکمسابقهبرخیکشورهایعرب

حوزهخلیجفارسبهاسرائیلدرراستایهمکاریجهتمحدودسازینفوذمنطقهایایران،

اشارهنمود،کهتاحدودیظرفیتهایسیاسیونظامیایرانرادرسوریه،عراق،یمن،لبنانو

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

شناسایی و انتخاب نقطه تعادل

پسازمشخصکردنحاالتمختلفبازیباانتخاباستراتژیهایمختلفازسویدوبازیگر

اصلی،بهدنبالیافتنجوابوحلبازیهستیمودراینجاهدفازیافتنجواب،تبیینو
میباشد .به عبارت دیگر
تحلیل نحوه رفتار بازیکنان در موقیعتهای مختلف این بازی  
میخواهیم بدانیم که از میان ترکیب استراتژیهای هر بازیکن با دیگر بازیکنان ،که در آن

استراتژی هایبازیکنبادیگربازیکنانمعینشده،درعملکدامترکیبرخمیدهدویاباید

دهدراتعادلمیگوییم.وقوعتعادلمرتبطبا


رخدهد؛آنترکیباستراتژیکهدرعملرخمی
فروضرفتاریاستکهبرایهربازیکندربازیقائلهستیموآنفرضعقالنیتبازیکناندر
(رضوینژاد .)80:1393،

بازیمیباشد

ایده نقطه تعادل ،مهمترین ایده در نظریه بازیها است که در کتاب " دانیل لیتل" این
تعادلاستراتژیباعنواننقطهتعادلیانقطهزینیادشدهاست (بصیریومحمدی:1393،
.)49وینقطهتعادلراجفتاستراتژیبرای" الف" و"ب" تعریفمیکند،کهترکشانو
راافزونترنخواهدکرد (لیتل:1373،

برگرفتناستراتژیدیگری،سودوزیان" الف" و"ب" 
 .)85
در واقع ،مفهوم تعادل کامال با مفروضه عقالنیت در ارتباط است؛ به این معنی که در
بازی هایعقالنیتکهبهصورتآگاهیعمومیدراختیارهمهبازیگرانقراردارد،باعثپیدایش

تعادل می شود .در حالت تعادل ،بازیگران با آگاهی کامل از پیامدهای حاصل از انتخاب
گزینه هایخودوباوردرستنسبتبهانتخابدیگربازیگران،بهترینانتخابراانجامدادهوبه
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ئینترازسطح
یابندکهحرکتازآنبهحالتدیگرکهمتضمنانتخابهایپا 


حالتیدستمی
بهینه است موجب می شود که پیامد هر بازیگر نسبت به حالت تعادل کاهش یابد (عبدلی،
برایناساسنقطهتعادلدراینبازی،وضعیتیاستکههیچیکازدوبازیگر

.)65-64:1378
عالقهایبرایتغییردرانتخاباستراتژیخودنداشتهباشند .
اصلی-ایرانواسرائیل -
اگربراییافتنترتیباولویتهاایایاران،صاحبتهاایرهبارانقاالبایارانراباهعناوان
عالیترینمقامتصمیمگیردراینزمینه(ودیگرسیاستهایکلینظام)ماالکقاراردهایم"،
لذاباتوجهبهاظهاراتایشانمبنیبرعدمامکانعقبنشینیازمواضعبههارقیمتایواداماه
راهیکهدرهستهایشدنایراندرپیشگرفتهشدهاست"(نوربخش،)103:1394،میتاوان
دریافتکهتمامیحاالتمربوطبهخروجازبرجاموتوسعه،نسبتبهحفظوضاعیتموجاودو
حفظوضعیتموجودنسبتبهپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهوهمچنینپایبندیبهبرجاامو
عدمتوسعه(پذیرشداوطلبانهمحدودیتوعدمتوساعهبرناماههساتهایپاسازپایااندوران
محدودیت)نسبتبهبرخوردنظامیترجیحدارد.الزمبهذکراساتبارپایاهنگااهراهباردیو
امنیتیرهبرانقالبوپیوندیکهدرحالحاضربرنامههستهایایرانباامساائلهاویتینظاام
اینبازی،استراتژیتوقفکاملبرنامههستهایاصاوال

برقرارکردهاست،درمحاسباتوجداول
ازدستورکارخارجبودهودرنظرگرفتهنشدهاست.اینترتیبدرجدولشاماره5نشاانداده
 
شدهاست:
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ا ماازنگاهاسرائیلاینموضوعکامالمتفاوتاست؛برایدرکاینمنظوربایدازدیدمنافع
اسرائیل به صحنه بازی بنگریم .براین اساس ،در زمینه ترتیب اولویتهای اسرائیل در زمینه
تواناظهارداشتباعنایتبهاینکهراهبردکلیاسرائیلجلوگیریاز


ایایران،می

برنامههسته
توسعه و توقف کلیه فعالیتهای هستهای ایران ،حتی به قیمت جنگ (محدود یا سراسری)
یبرنامههستهاینسبتبهبرخوردنظامی،ونیزبرخورد


یحاالتعدمتوسعه

باشد،کلیه

می
نظامینسبتبهبرخوردنظامیوتوسعهبرنامههستهایمرجحاست،زیراهمانگونهکهپیشتر

نیزبرآنتاکیدشد،اسرائیل،ایرانهستهایرابهمثابهتهدیدفوریبرایموجودیتوحفظ

(مسالهبقا)تلقیمینماید .

تمامیتسرزمینیخود
به عبارت دیگر ،مفروض اسرائیل بر این موضوع تاکید دارد که هدف اول فعالیتهای
هستهای ایران ،نابودی اسرائیل خواهد بود که بهنوعی نشان از حمایت آمریکا و اسرائیل از

یکدیگر در موضوع هستهای ایران دارد و سیاستهای متفاوت آمریکا را آشکار میکند که
شودوایرانبهصلحآمیز

ایهمچنانرژیمیصلحآمیزتلقی می


اسرائیلباوجودسالحهسته
هستهای بهشمار میرود و در نهایت قدرت کنش
بودن فعالیتهایش از سوی آمریکا تهدید  
ترتیبایناولویتهادرجدول

کالمیرابهاجرامیگذارد (محسنیوصالحی .)361:1390،
شمار()6آوردهشدهاست .
درتعییناولویتهایگروه"الف"بایدتوجهداشتکهحتیدرصورتپذیرشعدمتوسعه

برنامه هستهای از سوی ایران-که تحقق این حالت در کوتاه مدت بعید به نظر میرسد -و
علیرغمهزینههاییکهاعمالفشاروحمایتازافزایشتحریمهابرایاسرائیلدرخواهدداشت،

هایمنطقه ایمیاندوبازیگروتهدیدیوجودیکهاسرائیلبهدلیلحمایت


بهدلیلرقابت
ایران از سازمانهایی نظیر حزب اهلل لبنان  و حضور نظامی در مرزهای سوریه و اتخاذ
هایضداسرائیلیدرمنطقهدرکمینماید،حالتFنسبتبهحالت Eدراولویتقرار


سیاست
دارد .
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،بایددرنظرداشتکهنظریهبازیهابهدنبالاینسوال

پیشازبررسیجدولشماره()7
استکهیکبازیگرچقدرمی تواندیکالگویمنطقیورسمیارائهدهد؟ویا اینکهبازیگران

چهراهبردیرادرپیشگیرندکهبدونتوسلبهجنگبهمنافعخوددستپیدانمایند؟در
ترینآنهاعبارتنداز :


کندکهمهم
پاسخبهاینسوالنظریهبازیهاچندینفرضیهرامطرحمی

الف:هربازیگرعقالنیحتیبهقیمتجنگسعیخواهدکردکهمنافعخودراتامینکند ،
ب:چنانچهبازیگرانبهاستراتژیرقبایخودتوجهومنافع مشترکرادرنظر داشته باشند،
توانندبدونهزینه،چانهزنیکنندوازجنگوبرخوردنظامیخودداریکنند (بصیریو


می
محمدی .)30-29:1393،
شروعمیکنیم.دراینوضعیت

برایناساس،جهتیافتننقطهتعادل،بازیراازنقطه A
،ایرانبایدبراساساولویتهایخوددرجدولشماره

مطابقستونهفتمجدولشماره()7
(  )5ودرراستایحداکثرنمودنمنافعخود،فورابازیرابهحالت  Jببرد؛کهشاملوضعیتی
استکهایرانازبرجامخارجشدهوبرنامههستهایرابدونمحدودیتتوسعهخواهددادودر

مقابل اسرائیل واکنشی از خود نشان ندهد .در مقابل اسرائیل بر اساس اولویتهای خود در
جدولشماره6ودرراستایحداکثرنمودنمنافعخود،بایدفورابازیرابهحالت Bببرد؛که
شاملوضعیتیاستکهفشارهایسیاسیواقتصادیافزایشیافتهوایرانهیچگونهواکنشی
ودنشاننمیدهد.بههمیتترتیبانتخابحاالت Jو  Bبرایایرانواسرائیلپاسخهای

ازخ
راهبردی ́ Lو  Kراازسویبازیگرمقابل درپیخواهد داشت.ونهایتابا گزینشحالت  K
اولویتبعدیاسرائیل́Lخواهدبود .
همانگونه که در بخش شناسایی و انتخاب نقطه تعادل نشان دادیم ،در طی هر بازی
بازیگران به حالتی دست مییابند که حرکت از آن به حالت دیگر که متضمن انتخابهای
ترازسطحبهینهاستوموجبمی شودکهپیامدهربازیگرنسبتبهحالتتعادلکاهش


پائین
یابد.برایناساسنقطهتعادلدراینبازی،وضعیتیاستکههیچیکازدوبازیگراصلی-ایران

عالقه ای برای تغییر در انتخاب استراتژی خود نداشته باشند .به نظر میرسد با
و اسرائیل  -
رسیدنبهحالت́، Lدوبازیگرپاسخراهبردیجایگزینیکهبهنقطهبهینهباالتریمنجرشود،
نداشتهباشندودرنتیجهبازیدرنقطه ́ Lموقتامتوقفمیشودودرنتیجهبراساسنظریه
،نقطهتعادلاینبازیمیباشد،اینحالتشاملخروجایرانازبرجاموتوسعه

بازیهاحالت́L

بدون محدودیت برنامه هسته ای ،و حمایت از افزایش فشارهای همه جانبه و تحریمهای
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جانبهوچندجانبهاقتصادیهمراهباحملهمحدودنظامیبهتاسیساتهستهایونظامیاز


یک
سوی  اسرائیلاست.درنموداردرختیزیربهمسیریکهدوبازیگرباطیمسیریمتفاوتبه
نقطهتعادل́Lمیرسند،پرداختهشدهاست :


́L
B
K

A

J
́L

نمودار()1مسیررسیدنبهنقطهتعادل 

رسداینوضعیتعالوهبراینکهبی ثباتیوناامنیدرمنطقهپرآشوبخاورمیانه


نظرمی

به
دامنزدهوامنیتانرژیوترانزیتانرژیازتنگههرمزرامخاطراتجدیمواجهخواهدکرد،
درمیانمدتپایبرخیقدرت هایغربیوباالخصایاالتمتحدهآمریکا،وحتیبرخیرقبای
منطقهایایرانمانندعربستانسعودیرابهاینمنازعهخواهدگشود .

یرسد.دراین
درانتهاتوجهبهعایدیهریکازبازیگرانازانجاماینبازی،ضروریبهنظرم 

زمینهبایددرنظرداشتمنافعناشیازدستاوردهایهراستراتژیدرارتباطباذهناستو
(عایدیها)ممکناستبرایبازیکنانمختلف

بایدرضایتذهنیدرپیداشتهباشد.دستاوردها 
بسته به نظام ارزشی حاکم ،و حتی شرایط داخلی آنها تفاسیر متفاوتی داشته باشد .براین
اساس ،علی رغم مفروض اسرائیل که شامل جلوگیری از کلیه حاالت توسعه برنامه هستهای
میباشد ،با
ایران(در راستای از میان برداشتن هرگونه تهدید وجودی علیه موجودیت خود)  
گسترشاینمنازعهورسیدنبهنقطه́، Lعایدیاسرائیلازانجاماینبازیدرتضادآشکاربا
فاینپیشفرضقراردارد.درموردایراننیزبایددرنظرداشت،افزایشتحریمهایبین

اهدا
هایجدیبهزیرساختهایاقتصادیوحتی


جانبهآمریکا،آسیب

هاییک

المللیویاتحریم
دفاعیکشورواردخواهدکردوعلیرغمعایدیکهانتخابنقطه Jبهعنواننقطهآغازینبازی

توسط ایران در زمینه دفاع از حقوق هستهای و ادامه رویکرد عدم عقبنشینی از مواضع
هستهای ،برای این بازیگر در پی خواهد داشت ،میتواند موجودیت نظم را در بلند مدت با
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رغمپیشفرضهایاولیهوبراساس


مخاطراتجدیمواجهسازد.بدینترتیبدوبازیگر،علی
ایخواهندرسیدکهبرایهیچیک


هایموجود،بهنقطه

بازیوگزینه
شرایطحاکمبرساختار 
،تعادلیبسیارناپایدارتلقیمیشود .

مطلوبیتالزمرانداشتهوبرایناساس،نقطه́L
نتیجهگیری و پیشنهادات
هایظاهرابیپایانمنطقهایبارقباینسبتا


قدرتمتوسطیهمچونایران،کهگرفتاررقابت
سف توسختیشدهکهدرحالحاضربیشازهرزمانیبهسمتائتالفبرایمحدودسازیو
حتی حمله نظامی به ایران پیش میروند ،براساس رویکرد واقعگرایی ،همواره با تنگناهای
پیچیدهامنیتیمواجهخواهدبود.چراکهدراینزیرسیستم،ایران،عربستانسعودی،اسرائیل
وترکیه،هریکدرصددبهحداکثررساندنقدرتخیشدرزیرسیستمخاورمیانههستند.در
اینمیانمناقشهایرانواسرائیلبهدالیلینظیرتشدیدمنازعهبرسربرنامههستهای،افزایش

نفوذمنطقهایایرانوتضادبنیادینقدرتهژمونیکنظامبینالملل (ایاالتمتحدهآمریکا)با

ایرانوهمسوی یآنبااسرائیلدراینزمینهازاهمیتدوچندانبرخورداراست.براینپایه،در
پژوهشحاضرکوشششدهباروشیتوصیفی-تحلیلیبهبررسیوتحلیلوضعیتفعلیمنازعه
ترینراهبردهایآنهادر


بینیمحتمل

ایایرانوپیش
ایرانواسرائیلدرزمینهبرنامه  
هسته

زمینه برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران ،با استفاده از نظریه بازیها پرداخته شود.
برنامههستهای،یک

یافتههایپژوهشحاضرنشاندادکهمنازعهایرانواسرائیلدرزمینه 

بازیپویاست؛زیرادوبازیکناصلیدرگیردراینبازی،همانندبازیمعمایزندانیهمزمان

حرکتنمیکنند،بلکه بهصورتمتوالیوپشتسرهمومتناسبباتصمیمطرفمقابلتصمیم
میگیرند .

نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به اظهارات رهبر انقالب-به عنوان تعیین کننده
مبنیبرعدمامکانعقب نشینیازمواضعبههرقیمتیوادامهراهی

سیاستهایکلینظام -

که در هستهای شدن ایران در پیش گرفته شده است" ،میتوان دریافت که تمامی حاالت
مربوط به خروج از برجام و توسعه ،نسبت به حفظ وضعیت موجود و حفظ وضعیت موجود
نسبتبهپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهوهمچنینپایبندیبهبرجاموعدمتوسعهنسبتبه
هایاسرائیلدرزمینهبرنامههستهای


ولویت
برخوردنظامیترجیحدارد.امادرزمینهترتیبا
ایران،میتواناظهارداشتبا توجهبهاینکهمفروضاسرائیلبراینموضوعتاکیددارد که

ایایران،نابودیاسرائیلخواهدبودکهبهنوعینشانازحمایت


هایهسته

هدفاولفعالیت
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آمریکا و اسرائیل از یکدیگر در موضوع هستهای ایران دارد و سیاستهای متفاوت آمریکا را
آشکارمیکند کهاسرائیلباوجودسالحهستهایهمچنان رژیمیصلحآمیز تلقیمیشودو

شمارمیرودودرنهایت

هایشازسویآمریکاتهدیدهسته 
ایبه

ایرانبهصلحآمیزبودنفعالیت

باعنایتبهاینکهراهبردکلیاسرائیل

قدرتکنشکالمیرابهاجرامیگذارد.برایناساس ،

هایهستهایایران،حتیبهقیمتجنگ (محدودیا


جلوگیریازتوسعهوتوقفکلیهفعالیت
یبرنامههستهاینسبتبهبرخوردنظامی،ونیز


یحاالتعدمتوسعه

باشد،کلیه

سراسری)می
تهای مرجح است؛ زیرا اسرائیل،
برخورد نظامی نسبت به برخورد نظامی و توسعه برنامه هس 
ایرانهسته ایرابهمثابهتهدیدفوریبرایموجودیتوحفظتمامیتسرزمینیخود (مساله

بقا)تلقیمینماید .

به نظر میرسد خروج آمریکا از برجام و اعمال یکجانبه تحریمهای گسترده مالی-که با
هدف تضعیف و به زانو درآوردن اقتصاد ایران وضع شده است-که با استقبال و همکاری
دولت هایهمسوباآمریکادرمنطقهخاورمیانههمراهبودهبههمراهافزایشفشاراسرائیلجهت

توقف کامل برنامه هستهای ایران از یکسو ،و موازنه ناکام ایران در برابر ساختار هژمونیک
هایبینالمللیاز


انندخروجشرکت
هایبسیارسنگینیرادرزمینههایمالیم


قدرت،هزینه
پروژههای نفت و گاز-که برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است -و خودروسازی و یا

هاوتحریمهایبانکیو


هایمربوطبهفروشنفتومحصوالتپتروشیمیومحدودیت

تحریم
مالی که زیر ساختهای حیاتی ایران را هدف گرفتهاند و نهایتا فشار و محدودسازی برنامه
هستهایایرانرادرپیداشتهاست .

بنابراینبراساسمطالبونتایججداولپژوهشحاضروحتیبافرضپایدارشدننقطه
تعادلدرحالت́، Lبازیمنازعهایرانواسرائیل،پتانسیلبردهشدنبهنقطهتعادلجدیدرا
ابعادچالشهستهایبینایرانواسرائیل،

داراست؛ازاینروبرایکاهشتنشوحلبرخی 

راهکارهایزیرپیشنهادمیگردد :

 اسرائیلضمناجتنابازفشاربرآمریکاودیگردولتغربیبرایاعمالتحریمهایسیاسیوآمیزیمانندائتالفسازیبابرخی


اقتصادیوایجادفشارحداکثریبرایران،براقداماتتحریک
حوزهی خلیجفارس و یا حمایت از برخی گروههای تندروی مخالف نظام
کشورهای عرب  
جمهوریاسالمی(نظیرسازمانمجاهدینخلق)،پایاندهد .
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  اسرائیلضمنخودداریازاقداماتنظامیعلیهنیروینظامیایراندرسوریه و لبنان،بهاقداماتنظیرتروردانشمندان هستهایویانیروینظامیوابستهبهجمهوری اسالمیایران
پایاندهد .
  ایاالت متحده آمریکا به عنوان مهم ترین حامی و هم پیمان اسرائیل ،ضمن حذف کلیهتحریمهای یکجانبه پایبندی به برجام و حذف گزینه اقدام نظامی و کاهش اقدامت

آمیزدرمنطقهتضمینهایامنیتیالزمرادرقالبیکتوافقجداگانهجمهوریاسالمی


تحریک
ایرانارائهنماید .
زانظیرالحاقبلندیهایجوالن

دولتنتانیاهوبادرپیشگرفتنسیاستهایافراطیوتنش

هایاشغالیکهبامحکومیت هایجهانیمواجهشدوافزایشفشارهایاتقصادیو


بهسرزمین
تشدید حمالت نظامی به نوار غزه از یکسو و دولت ترامپ نیز با اتخاذ سیاستهایی نظیر
حمایتازاقداماسرائیلدرزمینهالحاقبلندیهایجوالن،انتقالسفارتآمریکادراسرائیلبه

بیت المقدس ،تشدید جنگ تجاری با چین ،ژاپن و اروپا ،خروج یکجانبه از توافق برجام و
زسویدیگر،شکافگستردهای

هایملیگرایانهوضدمهاجرتیا


نهایتادرپیشگرفتنسیاست
را در عرصهی ملی و بین المللی ایجاد کردهاند .جمهوری اسالمی ایران میتواند با گزینش
راهبردهایینظیرگسترشروابطسیاسیواقتصادیبابرخیدولتهایآسیاییویاآمریکای

سیبپذیری کمتری
التین که روابط اقتصادی کمتری با ایاالت متحده آمریکا داشته و از آ 
سو،ودرپیشگرفتنسیاستهای

هاییکجانبهاینکشوربرخوردارند ازیک


نسبتبهتحریم
تنشزدایی و بهبود روابط با برخی دولتهای عرب منطقه خلیج فارس از طریق روشهای

گریکشورثالثیاسازمانهایبینالمللی-ازسویدیگر،اینشکاف

دیپلماتیک-نظیرمیانجی
راتشدیدویاآنراحفظنماید .
  پرهیز از در پیش گرفتن اقدامات حساسیت برانگیز و اظهارات نسنجیده از سوی مقاماتتوانددستآویزیبرایجلب


تنهاوجههحقوقیروشنیرادرپیندارد،بلکهمی

ایرانی؛کهنه
حمایت برخی کشورهای غربی از سوی اسرائیل برای افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی
حداکثریبرجمهوریاسالمیباشد .
  ایراندرقبالتضمینامنیتی،کاهشنیروهاینظامیایاالتمتحدهدردومنطقه،اجتناباسرائیل از اقدامات تهاجمی و تحریکآمیز ،لغو  کلیه تحریمهای بین المللی و یک جانبه و
مپایبندبودهونقشفعالتریرادرکاهشتنشو

نهایتاًعادیسازیروابطغرب،بهتوافقبرجا
ایجادثباتدرخاورمیانهایفانماید .
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درپایانبایداظهارداشتبادرنظرگرفتنتغییراتبنیادینیکهدرمعادالتمنطقهایو

هایراستگرادراسرائیل،ایاالتمتحدهو


موازنهقدرتدرخاورمیانهپسازهمسوییدولت
سعودیبوجودآمدهوباتوجهبهروندشتابانتغییراتوتحوالتدرمحیطمنطقهای

عربستان
وبینالمللیدرشرایطزمانیکنونی،مدیرانسیاسیوسکانداراندستگاهسیاستخارجیو
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