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بررسی مناقشه هستهای ایران و کشورهای  5+1بر اساس نظریه بازیها
سعید عطار - 1الهام رسولی ثانیآبادی - 2معصومه جرگه

3

دریافت -1331/7/22 :پذیرش1337/3/21 :

چکیده

هستهای ایران و کشورهای ،7+7یکیازچالشبرانگیزترینموضوعاتسیاست
مناقشه 
داخلیوخارجیایراندرطییکدههگذشتهبودهاست .هدف این مقاله ،بررسیمناقشه
بازیها وبا
هستهای ایران و کشورهای  7+7در بازه زمانی 7981-7931بر اساس نظریه 

میدهدکه طرفیناینمناقشه
یافتههای مقالهنشان 
استفادهازروشتوصیفی -تحلیلیاست .
بازیهای
،ازبازیهای جنگ فرسایشی و لبه پرتگاه در ذیل 

از سال  7981تا سال 7931
کردند.اینبازیهامبتنیبرعدمهمکاریوتقابلبود.از سال 7931

تقابلگرایانهاستفادهمی

بازیها
سختترشدن شرایط ادامه این  

تا سال  7931بهدلیلعدمتحققاهدافطرفینو
بازیهای
چانهزنی و معمای زندانی در ذیل  
برای بازیگران ،طرفین به بازیهای  
همکاریجویانهتغییرشیوهداد .همچنین بستهبهنوعبازیدرهرمرحله،فواصلدورهای

شدبهطوریکهباگذاربهبازیهایهمکاریجویانه،فواصلمذاکراتنیز


مذاکرهتعیینمی
کاهشچشمگیرییافت.


واژگان کلیدی :مناقشه هستهای ایران ،کشورهای  ،7+7نظریه بازیها ،بازیهای
هایتقابلگرایانه


جویانه،بازی

همکاری
.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهیزد(نویسندهمسئول)s.attar@yazd.ac.ir
روابطبینالمللدانشگاهیزدrasooli@yazd.ac.ir

.7دانشیار
بینالمللدانشگاهیزدm.jargeh1992@yahoo.com
.9کارشناسیارشدروابط 
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مقدمه
گمانیکیازمهمترینموضوعاتسیاستبینالمللدرچندسالاخیر


ایرانبی
هستهای
مناقشه 
است.اهمیتاین مناقشهبیشازآن کهناشیازافزایشقابلیتعلمی-تکنیکیایراندرتکمیل
چرخه سوخت هستهای باشد ،محصول بازخورد این قابلیت تکنیکی در نظام سیاسی و امنیتی
المللیومنطقهایبودهاست(احمدیانواحمدی.)9337939،مناقشهرامیتوانیکفرایند


بین
هایچندبعدیدانست.اینپدیدهدرتمامنظامهایاجتماعیبدونتوجه

اجتماعیشایعباویژگی
بهموقعیتمکانیوزمانیبرخالفسادگییاپیچیدگیآنهاوجوددارد.بهعبارتیدیگرمناقشه
ممکن است از رقابتی تشدیدیافته در هر سطح و سیستم و بین دو طرف یا بیشتر که هر یک
درصددکسبمزیتیهستند ،حاصلشود(واعظی)7937981،ویاازنگاهیدیگربهگفتهجان

برتون ( ،)7331مناقشه یک اختالف کوتاه مدت است که میتواند میان طرفین اختالف در
راستایرسیدنبهیکسریراهحلایجادشدهباشدوشاملمسائلیاستکهقابلمذاکرههستند
(.)Keator, 2011:1
زمینهتوسعههستهایوواکنش جامعه جهانیدردورههایمختلفنسبتبه

فعالیتایراندر 
ایران ،فرازو فرودزیادی داشتهاست .دریک دوره(قبلاز انقالباسالمی)،ایرانبهتوسعه
هاوسوختهستهایاقدامکرد.بااینحال ،جامعه جهانیبهخصوص

چشمگیردرزمینهنیروگاه
هایهستهای ایرانسکوتکردند.درمقابل،دردورهدیگر(پساز


بلندپروازی
آمریکادرمقابل
انقالباسالمی)کهایرانپسازمعضالتمختلفازجملهسالهایطوالنیجنگتحمیلیو

محاصرهاقتصادی به روندآرام توسعه هستهای اقدامکرد،باواکنشهای درابتدانرموسپس
سخت کشورهای قدرتمند غربی مواجه شد (موسویان .)177 37981 ،حساسیت غرب به
فعالیتهای هستهای ایران باعث شد تا از اواسط دهه  7981اقدامات ایران بیش از گذشته در
کانونتوجهبازیگراناصلینظامبینالمللقرارگیردوبازیگرانمتعددیازجملهآمریکا،فرانسه،

انگلیس،آلمان،چینوروسیهدرقالبگروه7+7؛ واردمناقشهایباایرانشوندکهبیشازده
مخالفتاینبازیگراندردستیابیایرانبهچرخهسوختهستهایهموارهبا

سالبهطولانجامید.
نشینیایرانازاهدافهستهای


المللیدرراستایعقب

هایبین
اقداماتیازقبیلتهدیدوتشویق
خود صورت گرفته است .برخالف واکنش غرب ،ایران همواره بر حق خود برای دستیابی به
میکرد.اینبهمعنایآغازبازیغربوایراندرموضوعاتمی
چرخهسوختهستهایتأکید 
شدنایرانبود.
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هدف اصلی این مقاله ،بررسی بازیهای پیچیده ایران و کشورهای  7+7در روند مناقشه
هستهای ایران است؛ بازیهای پیچیدهای که هر کدام دارای مختصاتویژهایبود.بااینکهدر
میانکشورهای 7+7نیزتفاوتمنافعبسیاریوجودداشت،امابهدودلیل -7همگراییآنهادر
هستهایایران -7ضرورتسادهکردنو یکپارچهکردن
هدفمشترکمهاربلندپروازیهای 
هانادیدهگرفتهشدهاند.ازاین


ازیدرهرمرحله؛اینتفاوت
طرفینبازیبرایفهمبهترازمنطقب
رو ،مقاله حاضر تالش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که بر اساس نظریه بازیها ،چه نوع
دربازهزمانی7981-7931انجامشده

بازیهاییدرمناقشههستهایمیانایرانوکشورهای7+7
است؟ومنطقهربازیدرهرمرحلهچهبودهاست؟
آن چنان که از تجزیه و تحلیل بازیهای گوناگون طرفین مناقشه مشخص است ،به نظر
میرسد که قابلیت شناختی باالی بازیگران از محیط بازی و بازیگران رقیب همزمان با شناخت

عمیق از وضعیت خود ،در انتخاب نوع بازی از طرف بازیگرانموثر بودهاست .این همان چیزی
هابهمجموعهدیگریازبازیهاراممکن


وگذارازیکمجموعهبازی
است که تنوع بازیها 
کرد.معیار سنجش درستی یانادرستیشکلدادنبه یک بازی سیاسی،تنها با تخمین نتایج و منافع
به دست آمده از آن روشن خواهد شد .اینبدانمعناستکهدرکمنطقهربازیوپرسشدر
موردادامهیاخاتمهدادنآن،روندیدائمیدرجریانبازیهاییاستکهمیانطرفین(ایرانو
کشورهای  )7+7بر قرار بوده است .کنترل هیجانات بازی و انتخاب به موقع حرکات و
تاکتیکهای مورد نظر بازی توسط بازیگراننیزدرتماممراحلبازیمناقشههستهای ایراندر
جربانبود.نوشتارحاضرتالشداردباتمرکزبربازیهایطرفینمناقشهاتمی،منطقتعارضو
همکاریدرموضوعپروندههستهایایرانراموردبررسیقراردهد.

ادبیات پژوهش
،تاکنونپژوهشهایمتعددیدر

گیریمناقشههستهایایرانوکشورهای7+7


اززمانشکل
این زمینه بر اساس نظریههای متعدد روابط بینالملل انجام شده است .نظریه بازیها یکی از
گرانرادرموردبررسیمناقشههستهایایرانبهخودجلب


نظریاتیاستکهتوجهبیشترپژوهش
کردهاست.درادامهبهبررسیمقاالتیکهدراینحوزهانجامشدهاستخواهیمپرداخت.
درروابطبینالمللبراساسنظریه

مدلسازیتأثیر«نرم»
درویشزادهوهمکاراندرمقاله« 

المللپرداختهوعنوانمیکنندکه

بازیها»بهبررسینقشنرموهنجاردرتئوریهایروابطبین
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نظریهبازدارندگیسنتیومدلهایسنتیبازیها،نیازمندبازنگریوورودمتغیرهاینرماتیودر
گراناینحوزهبرایدرکوتحلیلوفهمبهترپدیدههاوشرایطمنازعات

آناستوذهنتحلی 
ل
نیازمند بهرهگیری از مدلها ،نمادها و الگوهای ریاضیاتی و فرموله کردن گزارههای تشریحی
است.
بررسیتجزیهوتحلیلمسئلههستهایایراندرچارچوبنظریه

سخراویومحققنیادرمقاله«

بازیهادردورهدولتآقایروحانی( -7937تاکنون)»بهبررسیسناریوهایاحتمالیپیشرو
ایران و کشورهای  7+7در مذاکرات هستهای پرداخته و پیامدهای انتخاب هر سناریو و بازی
احتمالیرابیانمیکنند.

بهستانیدرمقاله«آیندهپروندههستهایایران3تحلیلرمزگانعملیاتیایرانوگروه»7+7با
استفاده ترکیبی از روشهای تحلیل رمزگان عملیاتی و نظریه بازیها (نظریه حرکت و بازی
فزایش) وضعیت احتمالی آینده پرونده هستهای ایران در پرتو درگیری با گروه  7+7را مورد
بررسیقراردادهوباترسیمالگوریتمبازیذهنیبازیگران،رفتارهایاحتمالیراکهدر آینده
هابازیطراحیمیکنند.

بروزخواهنددادتخمینزدهوبرایناساسبرایآن
بصیریومحمدیدرمقاله«تحلیلمسئلهاتمیایرانوغربدرچارچوبنظریهبازیها»با
بهرهگیریازروشتوصیفی -تحلیلیبهبررسیاهدافکشورهایغربیدرپیگیریمذاکرات

کنند؛طبقنظریهبازیها،اعتمادسازیمیانایرانوغربدر

هستهایباایرانپرداختهوعنوانمی
چارچوبیکبازیبرد-بردبایددراولویتباشدوعالئموپیامهایمثبتارسالیدوطرفباید
کامالروشنوواضحباشدوبهخوبینیاتومواضعطرفینبازیمنتقلشودتابتواندمیانایرانو
غرباعتمادایجادکند.
چنانچهازبررسیادبیاتپژوهشبرمیآید،پژوهشقابلاتکاییدرموردروندتحوالترخ

داده میان بازیگران در مناقشه هستهای ایران و کشورهای  7+7انجام نشده است و هیچ گونه
تطبیقی بر اساس گامهای برداشته شده توسط بازیگران و بازیهای موجود در نظریه بازیها
صورتنگرفتهاستومقاالتانجامشدهبهبررسیوضعیتهاوالگوهایاحتمالیمیانبازیگران
مناقشهپرداختهوتوجهچندانیبهگامهایواقعیکهتوسططرفینمناقشهبرداشتهشدهندارند.

هایانجامشده،استخراجگامهاوتاکتیکهایاعمالشده


امتیازاینمقالهنسبتبهسایرپژوهش
هریکازبازیگراننسبتبهیکدیگروتطبیقآنبابازیهایمرتبطباآندرنظریهبازیهااست.
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نظریه بازیها
مبانی و مفاهیم
نظریهبازیهایکیازپرکاربردتریننظریاتعلمیاستکهزمینهاستفادهوسیعیدررشتههای

گوناگونداردو چارچوبمستحکمیبرای رفتارهای استراتژیکفراهمآوردهاست(دادگر،
.)71737982اولینکسیکهنظریهبازیهاراموردبحثقراردادجیمزوالدگراو7بود.اودرمقاله
خودراهحلمینیمم-ماکسیممرابراییکبازیدونفریارائهداد.تازماناگوستینکورنات،7

درمقالهایتحتعنوان«تحقیقاتیدرباباصولریاضینظریهثروت»9نظریه

کهدرسال7898
هارابهصورتعمومیمطرحکرد،نظریهبازیهاکمترمورد توجهدانشمندانرشتههای

بازی
مختلفقرارگرفتهبود(نجارزادهومحمودی.)77737937،برخالفتعاریفمتفاوتدرمورد
اشتراک نظر مهمی وجوددارد3نظریهبازیهاچیزیجز

نظریهبازیها،دربسیاریازتعاریف،
تئوریتصمیمدرشرایطتعاملینیستواینهمانمفهومیاستکهدرمیاننظریهپردازانبازیها

موردتوافقاست(محمودینیاوهمکاران .)937937،بهلحاظگسترهکاربردنیز،ایننظریهدر

طیف گستردهای از رشتهها از جمله اقتصاد ،زیستشناسی ،مهندسی ،علوم سیاسی ،روابط
بینالملل،فلسفهوعلومکامپیوتربهویژههوشمصنوعیمورداستفادهقرارگرفتهاست.

نظریه بازیها تالش میکند رفتار را در شرایط راهبردی (در حوزههای متعدد) ،که در آن
موفقیت فرد در انتخابکردنوابستهبهانتخاب دیگران است،موردبررسیو تحلیلقرار دهد
).درواقعنظریهبازیها،مطالعهرفتارمنطقیدرشرایطیاستکهوابستگی

(Mousavi, 2010: 123
متقابلوجوددارد.وابستگیمتقابلیعنیاینکههربازیگرازآنچهکهدیگراندربازیانجاممیدهند

ثیرمیپذیرد،رفتارخودبازیگراننیزبردیگرانتأثیرمیگذارد،خروجیبازیوابستهبهتصمیمات

تأ
همهاستوهیچفردیکنترلکاملبرآنچهکهاتفاقمیافتد،ندارد(.)Mac Milan, 1996: 246

میگیرد 3استعارهسازی ،تمثیل و
تحلیل در چارچوب نظریه بازیها در سه مرحله انجام  
زیهااست .استعارههانهتنهادرادبیات،بلکهدرعلوم
مدلسازی.استعاره 1گاماولدرنظریهبا 

مکانیک،بیولوژیکودانشاجتماعیمورداستفادهفراوانقرارگرفتهاست .ازیکنظربهدلیل
آنکهاستفادهازاستعاره،همهموضوعاتبازیراعیاننمیسازدگامدومیعنیاستفادهازتمثیل7
هابیانمیشود.

عیتهایمختلفمطرحشدهکهبراساسآن،شباهت
برایایجادتناظرمیانموق 
 1. James Waldegrave
2. Antoine Augustin Cournot
3. Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth
4. Metaphor
 5. Allegory
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تمثیل،راهنماییبرایمشاهدهتجربیدرنظریهبازیایجادمیکندتاامکانقیاسفراهمشود.امابا
تواندمشکلتحلیلبازیراکهمبتنیبردادههایتجربی


کهاستفادهازتمثیل،نمی
توجهبهاین 
مسومکهمدلسازی 7استموردنیازاست.مدلدرسادهترینتعریف،شکل

استحلکند ،گا
پردازانبازیازطریقمدلسازیوظیفهتحلیلبازیهارابرعهده


سادهشدنواقعیتاستونظریه
میگیرند( .)Snidal, 1985

هاتدوینتجویزاتوتوصیههاییبرایرفتارخردمندانهبازیگراندر


هدفنهایینظریهبازی
موقعیتهای تعارضآمیز ،یعنی تعیین استراتژی بهینه برای هر بازیگر است .در نظریه بازیها
استراتژی بهینه برای بازیگر یک استراتژی است که در صورت اجرای مکرر ،بیشترین امتیاز
متوسطممکنرابرایویتضمینمیکند.بهعبارتدیگر،بهکمترینباختمتوسطممکنمنجر
شود.استداللبرایانتخابایناستراتژی،مبتنیبراینفرضاستکهحریفدستکمبهاندازه
خود ما خردمند است و برای بازداشتن ما از دستیابی به هدفمان هر کاری میکند (ونتسل،
کنشگرانیکبازی،خوببازیکنندبایدبدانندکهچهمیخواهند؟،
.)7237929برایاینکه 
وچهچیزیرانمیدانندوبایدبدانندکهچهکاریرامیتوانندانجام

هچیزیرامیدانند؟ 

چ
وچهکاریرانمیتوانندانجامدهند؟ بازیگراننسبتبهنتایجاعمالشانمطمئننیستندو

دهند؟ 
نتیجه عمل آنان بستگی به عمل یا عکسالعمل رقیب دارد .بنابراین ،با توجه به عدم اطمینان،
هاوتصمیماتشانرابرحدسها وتخمینهایتاحدممکنعقالیی


بازیگرانبایدمبنایحرکت
قراردهند(.)Deutsch, 1988: 143-144
به طور کلی ،مفاهیم مورد استفاده در نظریه بازیها را میتوان در سه دسته پیشفرضها،
،بهبیانفرضیههایسازندهاین

اجزایبازیوزمینهبازیموردبررسیقرارداد.در«پیشفرضها»
شود.عناصرواجزاییکهبرایشکلگیرییکبازینیزموردنیازهستنددر


نظریهپرداختهمی
هامدلسازیشودرا

شوندوشرایطوبسترهاییکهبازیمیتوانددرآن

«اجزایبازی»بررسیمی
).یکپیشفرضمهمدرایننظریه،

مینامند(حسینیدهاقانیوبصیرت3737937،
«زمینهبازی» 
فرضعقالنیتبرایبازیگراناست.بدینمعناکهتصمیمگیرندگانبهدنبالاهدافخوبتعریف
هایراهبردیرادرنظرمیگیرند( Osborne and Rubinstein, 2006:

شدهبرونزاهستندواستدالل


.)1همچنینآنهابهدنبالاینهستندکهبیشترینمنفعتراازیکموقعیتراهبردیکسبکنند.
هر بازی از سه عنصر اساسی تشکیل شده است 3بازیگران ،تاکتیکها و پیامدها .در یک
 1. Modeling
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ایبازیگرمیگویند.بنابراینبازیگرفردیاستکهدرفضایراهبردی


گیرنده

بازی،بههرتصمیم
تصمیماتمبتنیبررفتارعقالییاوستبهگونهایکه

گیریمیکندواین 


بازیاقدامبهتصمیم
بتواندبادرنظرگرفتنرفتاررقبایخود،بهبهتریننتیجهممکنبرسد.تاکتیکعبارتاستاز
ایازتصمیماتواقداماتیکههربازیگرمیتواندانجامدهدوبهطورکلیآنچهراکه


مجموعه
شود،پیامدمینامند(سوری.)7-137981،

درانتهاییکبازیعایدبازیگرانمی
ها،ایننظریهبرایمدلسازیموقعیتهایراهبردیبهکار


ایازنظریهبازی

طبقتعاریفپایه
میرود.بهعبارتدیگر،اینموقعیتهاباتقابلوتعارضومنافعمتضادهمراههستندکهگاهی

الزماست ،بازیگرانبههمکاریوتعاملنیزرویبیاورندوچهبسامنافعمکملیداشتهباشند.
همچنینایننظریه،یکمحیطهمراهباعدماطمینانرابرایهربازیگرمتصورمیشودکهرفتار
هربازیگررویدیگریتأثیردارد(حسینیدهاقانیوبصیرت.)37-3137937،










شکل  .1ابزارهای تحلیل نظریه بازیها
منبع :نگارندگان


انواع بازیها
هرچندانواعمتعددیازبازیهاوجودداردکهموقعیتهایمتفاوتیراتحلیلمیکنند،امادر
این نوشتار به اختصار تنها به چهار نوع از بازیهایی خواهیم پرداخت که تناسب بیشتری با
یمختلفداشتهاند.

محتوایواقعیتمناقشههستهایایرانوکشورهای7+7دردورهها
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بازی جنگ فرسایشی
دربازیجنگفرسایشی ،دوبازیگربرسربهدستآوردنشیئیواحد،کهدرآنارزیابیها
7

وهزینههایمبارزهبهطورمعمولمشخصاست،بایکدیگردرجدالهستندوهربازیگردرهر

نقطهایاززمانمیتواندانتخابکندکهدرمبارزهباقیبماندیاازآنخارجشود( Myatt, 1999:


 .)2هزینههایاینرقابتنیزمتناسببازمانصرفشدهتوسطبازیگراندروضعیتتعارضاست
(.)Milgrom and Weber, 1985: 621
این بازی اغلب در تجارت نمود پیدا میکند؛ به این ترتیب که دو (یا بیشتر) شرکت با
ازندودرجریاناینرقابتهریکسرمایهخودراازدستمیدهداما

یکدیگربهرقابتمیپرد

بهاینامیداستکهرقیبدرنهایتتسلیمشده ورقابتراترککند.هنگامبازی،هرشرکت
بایدتصمیمبگیردکهخسارتخودراکاهشدهد،ویااینکهامیدوارباشدرقیببهزودیاز
میدانخارجشود(.)Pindyck, 2009: 1
بازی لبه پرتگاه
توماسشلینگدرکتاباستراتژیتعارضمینویسد«3لبهپرتگاه؛ ایجادیکخطرمشخص

7

است،خطریکهکسینتواندآنرابهطورکاملمهارکند .اینبازیکهدرآنبهطورعامدانه
اجازهدادهمیشودکهشرایطبهنوعیازکنترلخارجشود،تنهابهاین دلیلکهممکناست

چنینحالتیبرایطرفمقابلغیرقابلتحملباشدواورابهانطباقباآنوادارکند»( Nalebuff,


.)1986: 22دراینبازیهرطرف،دیگریرابهمنظوروادارکردنبهتسلیمبهسمتآستانه
فاجعهمیکشاند( .)Web.stanford.eduآستانهفاجعه،نقطهایاستکه ادامهبازیرابرایطرف

مقابلناممکنیاباهزینههایزیادخواهدکرد.
بازی چانهزنی
چانهزنی9وضعیتیاستکهدونفرفرصتهمکاریدرجهتکسبمنافعمتقابلرادربیش

ازیکراهداشتهباشند(.)Nash, 1950: 155طبقاینبازی،دوبازیگرباهمتصمیممیگیرندکه
چگونهمنافعرابا یکدیگر تقسیمکنند .هریک بهدنبالسهم بیشتری هستندو هردو ترجیح
دهندهرچهزودتربهتوافقبرسند.زمانیکهایندوبهارائهپیشنهادمیپردازند،اصلنگاهبه


می
1. War of Attrition
2. Brinkmanship
3. Bargaining
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جلوواستداللعقبگردسهمتعادلیهریکرامعینمیکند.بهاینترتیبتوافقدریکزمان

گذارد.بازیگریکهبیصبرانهمشتاق


ثیرمی
دستمیآید،اماهزینهتأخیربرسهمهردوتأ

به
تربهتوافقبرسد،سهمکمتریرادریافتمیکند(.)Dixit and Nalebuff, 2008: 3


استسریع


بازی معمای زندانی
7
نشانمیدهدکهچطور

هابهشمارمیآیدو

،یکمسئلهپایهایدرنظریهبازی

معمایزندانی

دو نفر در همکاری برای این که خود به سود بیشتری برسند به خودشان ضرر وارد میکنند
(.)Poundstone, 1992دربازیمعمایزندانی،دونفرکهمتهمبهشرکتدریکسرقتمسلحانه
هستند،طییکدرگیریدستگیرمیشوندوازهردوبهصورتجداگانهبازجوییمیشود.در

هنگام بازجویی با هر یک از آنها این گونه رفتار میشود 3اگر دوستت را لو بدهی ،تو آزاد
میشوی،ولیاوبهپنجسالحبسمحکومخواهدشد.اگرهردویکدیگررالوبدهید،هردوبه

سهسالحبسمحکومخواهیدشد.اگرهیچکدامهمدیگررالوندهید،هردویکسالدریک
مرکزبازپروریخدمتخواهیدکرد(.)Morgenstern and Von Neuman, 1994
هر زندانی دارای حق اعتراف یا سکوت است .اگر یک زندانی اعتراف کند در حالی که
دیگریسکوتکند،خیانتکارپاداشدریافتمیکندوآزادمیشودوزندانیکهسکوتکرده

میشود.دراینحالت،زندانیکهسکوتکردهبایدمدت
براساسشواهدزندانیدیگرمحکوم  
زمانطوالنیرابهخاطرجرموعدمهمکاری درزندانبهسرببرد.امااگرهردوزندانیسکوت

کنندواعترافنکنند،پسازمدتکوتاهیبهدلیلعدموجودشواهدکافیبرایمحکومیتآزاد
خواهندشد.بااینحال،اگرهردوطرفاعترافکنند،هردوآنهامجازاتخواهندشد.دراین
مورد،مدتزمانیکههرزندانیدرزندانمیماندکوتاهترازموردیاستکهدرآنیکزندانی

بایدبهخاطرسکوتکردنشبهزندانبروددرحالیکهزندانیدیگراعترافکردهاست.درواقع
معمایاساسیزندانیایناستکهآیابهسکوتهمکارخوداعتمادکند،یااین کهبهکاهش
محکومیتیکهپلیسازخیانتبههمکارشبهاومیدهداعتمادکند(.)Madani, 2010: 228

مناقشه هستهای ایران و کشورهای  :5+1بازیگران ،تاکتیکها و پیامدها
هستهایایران و کشورهای  7+7در بازههای زمانی مختلف شکل
بازیهایی که در مناقشه 
1. Prisoner’s Dilemma
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دستهبندی
بازیهای همکاریجویانه 
تقابلگرایانه و 

یهای
گرفتهاند رامیتوان در دو طیف باز 

ایندوطیف،نشانمیدهدکهمناقشههستهایایرانچگونهپسازطیکردندورانیاز

کرد .
تنش،نزاعوتعارض،درنهایتبهتوافقیمیانطرفینمنجرشد.

بازیگران مناقشه هستهای ()1931-1931
هستهای ایران نشان میدهد که مقام
نگاهی کلی به بازیگران داخلی تصمیمساز در برنامه  
رهبری،روسایوقتجمهورومسئولینشورایعالیامنیتملی،سهبازیگراصلیاتمیشدن
ایرانمحسوبمیشدند.بااینکهنقشرهبریدراینروندبهمراتببیشترازسایربازیگرانبوده
استامابستهبهافرادیکهدرمسندریاستجمهورینشستهبودندونوعنگرشمسئولینشورای
میشد.شکلزیر،مثلث
عالیامنیتملی،سیاستهایاتمیایراننیزباتغییراتمعناداریمواجه 
ایایرانرانشانمیدهد.

بازیگرانداخلیبرنامههسته

رهبری

شورایعالیامنیتملی

رئیسجمهور

شکل  .2بازیگران داخلی برنامه هستهای ایران ()1931-1932

منبع :نگارندگان

بینالمللیمتعددیتأثیرگذاربودند
هستهایایرانبازیگران 
درطرفدیگر،درجریانمناقشه 
اماآندستهازبازیگرانکهبیشتریننقشآفرینیرادررونداینمناقشهبرعهدهداشتند،گروه

موسومبه7+7متشکلازپنجکشورعضوشورایامنیت(آمریکا،انگلستان،فرانسه،چینوروسیه
وآلمان) بود.اینکشورهابهعنواننمایندگانجامعهجهانی،ازاحتمالرسیدنایرانبهمراحل
منطقهایوفرامنطقهای احساسخطرمیکردند.از
نهاییساخت بمباتموبرهمخوردننظم 
این رو ،کنش آنها برخالف تعارض منافعشان در بسیاری از حوزهها ،کنشی معطوف به مهار
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بلندپروازیهایاتمیایرانبود.
هایهستهایایرانبهدلیل


درموردکشورهایغربیبهخصوصآمریکا،نگرانیازفعالیت
گیریهایایران بابلوک غرببود.


نگاهایدئوژیکایرانبهمسائلجهانیوهمسونبودنجهت
تنبرنامهاتمیایرانتوجیهمیکرد.عالوهبراین،

اینموضوع ،تالشغربرابرایمتوقفساخ
تمایلایرانبرایبرهمزدنمناسباتمنطقهایوگسترشنفوذخوددرراستایتأثیرگذاریبیشتر

برمسائلمنطقهای،باعثبهوجودآمدناحساسخطردرسایرکشورهایمنطقهوتقویتانگیزه

برایدستیابیبهانرژیهستهایویاتالشبرای

آنها(بهخصوصرقبایایرانازجملهعربستان)
میشد.
ساختبمباتمدرجهتحفظامنیت 
برایمقاصدصلحآمیز

برنامهای
برنامهاتمیاش،آنرا  

درواکنشبهنگرانیهادرمورد 

ایران
میدانست کههدفآن،غنیسازیاورانیومتاسطحیاستکهپائینترازسطحموردنیاز برای

تولید سالحهایاتمیباشد(.)Weiss, 2009: 81بااینحال ،بلوک غربوبهخصوص آمریکا
همواره ایران را به تالش برای دستیابی به سالحهای اتمی متهم میکرد (باقری چوکامی و
محمدیالموتی.)77137939،بازیگراندوطرفباتکیهبرادراکخوددرموردبرنامهاتمی
ان،آغازگربازیهاییبودندکهدرنهایتدهسالبهطولانجامید.

ایر

آغاز مناقشه هستهای و بازی جنگ فرسایشی ()1931-1931
هایهستهایایراندرسال،7987بهنزاعیمیانایرانوغرببدلشدهبوداما


هرچندفعالیت
بادستیابیسریعبهتوافقسعدآباد،دامنهنزاعبهسرعتکاهشپیداکرد.دوسالبعدوباروی

،پروندهاتمیایراندرمسیرتازهایقرارگرفت.پساز

کارآمدندولتنهمدرمردادماه7981
صدورچندینقطعنامهازسویآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرخصوصفعالیتهایاتمیدولت

آژانسبینالمللیانرژی

گزارشهایرئیسوقت

قطعنامههاییمتکیبه
جمهوریاسالمیایران  
اتمی(محمدالبرادعی)درموردعدمهمکاریتهرانباآژانسدربرخیموارد( Entessar, 2009:

)33دولتنهمبااستفادهازاجماعنسبیبهدستآمدهدرموردضرورتاتخاذرویکردسختدر
مواجهه با خواستهای آژانس ،رویکرد تازهای را اتخاذ کرد .در نتیجه ،هیئت مذاکرهکننده
انتخابشد.اینهیئتمذاکرهکنندهتالشکردتافضایهستهایراتغییر

جدیدیبرایمذاکرات
دهد و پیرو آن ،با کنارگذاشتن اقدامات داوطلبانه و تفاهمات پیشین میان ایران و کشورهای
مذاکرهکننده،درعملمذاکرهباشرایطجدیدرادردستورکارخودقرارداد(حجازیوزارعی،
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.)3-7137982
هستهایایرانواردبازیجنگفرسایشیباغربشد.منطقاین
ازاینمقطعبهبعدمناقشه 
هایتقابلگرایانه،سدراهدیگری

بازیحکممیکردکههریکازبازیگرانبااتخاذاستراتژی

شده و آن را به عقبنشینی وادار کند .ایران با اتخاذ اقدامات عملی در جهت از سرگیری
ای،مسیرخودرابرایدستیابیبهفناوریهستهایوهمچنینچرخهسوخت


هایهسته
فعالیت
کاملهستهایباسرعتبیشتریادامهدادوغربنیزبااعمالفشاروتهدیدهایبیشتردرقالب

قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت ،در جریان بازی جنگ فرسایشی

مناقشهاتمیایران،ازهمهتوانخودبرایمتوقفساختنفعالیتهایاتمیایراناستفادهکرد.

تاکتیکها و پیامدهای بازی جنگ فرسایشی
دربازیجنگفرسایشی،هرکدامازبازیگرانمیکوشندتاباانتخابتاکتیکهایی،تحقق
اهدافخود رابهماکزیمم حالتممکنبرسانند.اینبدانمعناست که تاکتیکهایبازیدر
جهتتحققاستراتژیفرسایشیکردنبازیانتخابشدهوتداوممییابد.

هدف کشورهای  7+7در بازی جنگ فرسایشی در بازه زمانی  ،7981-7981تالش برای
بطباغنیسازیبود.درهمینرابطه

تحتفشارقراردادنایراندرجهتتعلیقفعالیتهایمرت
تاکتیکهایبهکاررفتهازسویآنهادراینبازیبهخوبینشاندهندهاینمسئلهاستوبهطبع
پیامدهایینیزبههمراهداشتهاست.دراینمرحله،استفادهازقطعنامههایشورایامنیتبهعنوان
هایهستهایایرانرامتوقف


فعالیت
ابزاررسیدنبههدفتوسطکشورهای7+7نهتنهانتوانست
درصد)،خطردستیابیبهمواداولیه

کندبلکهافزایشغنیسازیدرمقیاسباال(اورانیوم 71
برای ساخت یک بمب اتم را نیز تشدید کرد .از سوی دیگر ،هدف ایران در بازی جنگ
فرسایشیادامهفعالیتغنیسازیدرکشورخودبودکهبهطبعتاکتیکهایبهکاررفتهتوسطآن

ییدیبراینموضوعاستوبنابرایننتایجحاصلازاینتاکتیکهامنجربهاینشدکهایرانبا

تأ
هایفراوانبهپیشرفتغنیسازیدستپیداکند .جدولزیر،تاکتیکهاو


متحملشدنهزینه
رانشانمیدهد.

پیامدهایبازیجنگفرسایشی
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جدول  .1تاکتیکها و پیامدهای بازی جنگ فرسایشی ()1931-1931

بازیگران

تاکتیکها

پیامد

بازی جنگ فرسایشی ()1931-1931
کشورهای 5+1
ایران
 صدور هفتمین قطعنامه شورایگیریفعالیتهایUCFاصفهان؛

 ازسر
 تصویب قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات حکام علیه فعالیتهای هستهایداوطلبانهدرصورتارجاعویاگزارشپرونده ایران؛
اتمی ایران به شورای امنیت توسط مجلس  -صدورهشتمینقطعنامهشورای
حکام؛
شورایاسالمی؛
 رفع تعلیق نطنز و از سرگیری فعالیتهای  -صدور نهمین قطعنامه شورایتحقیقوتوسعهدرخصوصفرایندغنیسازیو حکام و ارسال پرونده هستهای

ایرانبهشورایامنیت؛
ساختقطعاتسانتریفیوژها؛
 گام اول شورای امنیت 3صدورتعلیقاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقی؛بیانیهای مبنی بر تعلیق مجدد

 اعالمخبرتکمیلچرخهتولیدسوختاتمیغنیسازی؛

وپیوستنایرانبهجمعکشورهایاتمیجهان
 ارائه طرح پیشنهادی موسوم بهتوسطدکتراحمدینژاد؛

ردکردنبستهپیشنهادی1ژوئنششکشور؛ بسته1ژوئنششکشوربهایران؛محکومکردنقطعنامه 7131وافتتاحمجتمع  -صدور قطعنامه  7131شورایامنیت علیه فعالیتهای هستهای
آبسنگیناراک؛
 تصویبقانونالزامدولتبهتجدیدنظردر ایران؛ صدور قطعنامه  7292شورایهمکاریباآژانسبینالمللیانرژیاتمی؛

 اعالم خبر رسیدن ایران به مرحله تولید امنیت؛سوختهستهایوقرارگرفتندرگروه  -صدور قطعنامه  7212شورای

صنعتی 
امنیت.
تولیدکنندگانصنعتیسوختهستهای.

فعالیتهای غنیسازی با متحمل شدن افزایش احتمال دستیابی ایران به

پیشرفت 
هزینههایوقرارگرفتندرمسیرپرتگاه .بمباتم
ماکزیمم 
منبع( :گاهشمار تحوالت هستهای سالهای 2001و 2002؛ غریب آبادی)1931 ،



ادامه بازی جنگ فرسایشی ایران و آغاز بازی لبهپرتگاه غرب ()1931-1931
درحالیکهایرانباتداومبازیجنگفرسایشی،تحققاهدافهستهایخودرابهمراحل

،بهسمتشروعبازیلبهپرتگاهپیش

بازگشتناپذیریمیرساند،غربباتصویبقطعنامه7817
هستهای خود ،در مورد تداوم بازی جنگ
رفت .غرب که با پیشرفت ایران در تحقق اهداف  
فرسایشی به تردید افتاده بود سعی کرد با اتخاذ اقدامات سختگیرانهای در چارچوب بازی
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هایگزندهترسوقدهد.غرببا

هایبینالمللیرابهسمتتحریم

ترلبهپرتگاه،تحریم
می 
تهاج 
ایناقدامخودسعیداشتتنگنایایجادشدهرابرایایرانغیرقابلتحملکندتاازاینطریق،
ایرانرادروضعیتیقراردهدکهخطرسقوطرااحساسکند.بهنظرمیرسدکهغربباتحلیل
کردتاهزینهاقداماتایراندرحوزههستهایرابیشاز


درتهران،تالشمی
مگیری 
شیوهتصمی 
کهتحمیلهزینههایسنگین،ایرانرابهنقطه

گذشتهافزایشدهد.آگاهیبازیگرانغربیازاین 
تصمیمگیریمجددخواهندرساند،انگیزهآنهارادراجرایبازیلبهپرتگاهبیشترمیکرد.

درمقابل،ایراننیزتالشمیکردازهمهظرفیتخوداستفادهکندتانشاندهدتواناییتحمل

هایتهاجمیتر،معادالت

اینشرایطسختراداردوغربموفقنخواهدشدبااتخاذاستراتژی
هنفعخودرقمبزندوبرندهبازیلبهپرتگاهباشد.بهجهتامکانهایاندکایرانبرای

بازیراب
باالبردنسطحبازیواتخاذرویکردتهاجمیتر،ایرانهمچنانبرادامهبازیجنگفرسایشیدر
مقابلغرباصرارداشت.میتوانگفتکهروندمناقشههستهایایراندراینبازهزمانی،بیانگر

آناستکههردوبازیگرایرانوکشورهای 7+7هیچکدامتمایلیبهدستبرداشتنازاهداف
خودنداشته وهرکدامانتظارنرمشازطرفمقابلداشتند.اینبهمعنایآنبودکهبازیلبه
پرتگاهغربوجنگفرسایشیایران،امکانمذاکرهومصالحهرامنتفیکردهبود.
زیرساختهای بهنسبتقدرتمندایرانوارادهبرایتداومبازیازیکطرفواهمیتمهار
ایرانبرایکشورهای 7+7ازطرفدیگرباعثشدتابسترهایالزمبرایخروجدوطرفاز
بازیتقابلیشکلنگیرد.ایندرحالیبودکهرسیدنبهنقطهتسلیمنیزهزینههایسنگینیبرای
طرف تسلیمشونده داشت .پیگیری استراتژی مذاکره بدون رسیدن به مرحله درک متقابل از
هستهاینیزعاملیشدتابازیگراناینمناقشههمچنانگزینهادامهمسیرتقابلرابرگزینند.
مناقشه 
از این رو بود که مذاکراتی که در این بازه زمانی میان ایران و کشورهای  7+7انجام میشد
نتیجهایداشتهباشد.
نمیتوانست 

تاکتیکها و پیامدهای بازی جنگ فرسایشی ایران و بازی لبهپرتگاه غرب
تداومبازیجنگفرسایشیایرانوبازیجدیدغربدرقالببازیلبهپرتگاهبیانگراصرار

بازیگرانبرمواضعخودوتالشبرایعقبراندندیگریبود.دراینمرحلهنیزطرفینبااستفاده
ازتاکتیکهاییتالشکردندتابراساسمنطقبازیانتخابیخودعملکنند.
دربازهزمانیسالهای7981-7931باادامهبازیجنگ

هستهایایرانوکشورهای7+7
مناقشه 
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لبهپرتگاهتوسطغربادامهپیداکرد.درنتیجهطرفینمناقشه،
فرسایشیتوسطایرانوانتخاببازی 

تاکتیکهایخودراحولبازیانتخابیخودشکلدادند.بااینحال،باگذشتزمان،سختشدن
هاوبینتیجهبودنتاکتیکهایطرفین،بازیگرانبرایادامهاینمسیردچار

شرایطادامهاینبازی
تردیدشدند.روشنبودکهادامهاینمسیربرایایراناینخطرراداشتکهکشوربهمرزفروپاشی
اقتصادیرسیدهوهزینهاتمیشدنبههزینههایسنگینبیثباتیداخلیتغییرمسیردهد.درمقابل،
داشتکهانتهایبازیلبهپرتگاه،بهجنگنظامیباایرانختمشود.

برایغربنیزاینخطروجود 
غرب و به خصوص آمریکا ،به دلیل پیامدهای نامطلوب دخالت نظامی در افغانستان و عراق و
دخالتناتودرلیبیوبیثباتیهایناشیازآن،مایلبهآغازجنگجدیدیدرخاورمیانهنبودند.در

نهایتنتایجحاصلازاینتاکتیکهاطرفینبازیرادردوراهیادامههمینوضعیتیاچارهاندیشی

برایانتخابیکبازیجدیدقرارداد.جدولزیر،تاکتیکهاوپیامدهایبازیهایاینمرحلهرا
نشانمیدهد.


جدول  .2تاکتیکها و پیامدهای ادامه بازیهای جنگ فرسایشی و لبه پرتگاه ()1931-1930

ادامه بازی جنگ فرسایشی ایران و آغاز بازی لبهپرتگاه )1931-1931( 5+1
کشورهای 5+1
ایران
بازیگران
 قطعنامه  7819شورای امنیت ونصب1111سانتریفیوژجدید؛تحریم برخی افراد و شرکتهای

واکنشایرانبهقطعنامه7897وتأکیدبرمصممایرانی؛
هایهستهای؛


بودنایراندرپیگیریفعالیت
واکنشمجلسشورایاسالمیبهقطعنامهفوردو  -قطعنامه  7897شورای امنیت وقطعنامههایقبل؛

ودرخواستارائهطرحکاهشهمکاریباآژانس تأکیدبراجرای
 قطعنامه شورای حکام علیهازدولت؛
تاکتیکها  -محکوم کردن قطعنامه  7373شورای امنیت تاسیساتفوردو؛
 قطعنامه  7373شورای امنیت ووبیارزشخواندنآن؛
توسطایران 
تحریمهای بانکی ،اقتصادی،

نتازدستاوردهایصلحآمیز

تصویبطرحصیاموشکی،بیمهوسپاهپاسداران؛
هستهایتوسطمجلسشورایاسالمی؛

رسیدنبهسطح 71تناورانیومباغنایپائینو  -قطعنامه  7381شورای امنیت وتمدید ماموریت پانل کارشناسان
بیشاز711کیلیوگرماورانیومباغنایباال.
کمیتهتحریم.
افزایش بحرانهای اقتصادی و آماده شدن افزایشنگرانیازساختبمباتم
پیامد
وآمادهشدنبسترهایهمکاری
بسترهایهمکاری
منبع( :گاهشمار تحوالت هستهای سال 2003؛ )Resolution 1803, 1835, 1929, 1984
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کاهش مناقشه هستهای و بازی چانهزنی ()1931-1931
پس از گرفتار شدن پرونده اتمی ایران در بازی لبهپرتگاه و به نتیجه نرسیدن تاکتیکهای
طرفیندرکسبحداکثرسود،طرفینبهاینجمعبندیرسیدندکهبایدنوعبازیراتغییردهند

چراکهتالشبرایادامهمسیرگذشتهبرایبازیگرانهزینهرابهنقطهماکزیمممیرساند.عقالنیت
ااینحال،شکلگیریمسیرجدیدو

بازیگرانحکممیکردتادرصددتغییرنوع بازیباشند.ب

حرکتدرراستایآننیازبهرویکردجدیدیداشتوایناتفاقمیتوانستبابازی چانهزنی

ممکنشود.
بازیچانهزنی،بازیگراندرایندورهتالشکردندفرصتمتقاعدشدنطرف

براساسمنطق
مقابلرابرایتعاملبدهند.اینتاکتیکناشیازانگیزهبازیگراندرپیمودنمسیریجدیدجهت
چانهزنیتوسط
دستیابیبهبیشترینسطحِممکنازمنافعبود.درحقیقتپذیرش اولیهبازی  

طرفیندرمیانهبازیهایمرحلهقبل،اگرچهازطریقمذاکراتمحرمانهوغیررسمیآغاز شد

(مذاکراتمحرمانهکهبهدلیلغیررسمیبودنتعهداتطرفین،ضریبشکستآنزیاداست)اما
با گذشت زمان و پیامدهای آتی تداوم آن بازیها ،دو طرف را به مسیری کشاند که بازی
چانهزنیدردستورکاررسمیآنهاقرارگرفت.

تأکیدبررفعویاکاهشدغدغههایبازیگرانوهمچنینتوجهبهخواستههایمعقولیکدیگر
وپذیرفتنآنهادرازاءگرفتنیااعطایبرخیامتیازاتبههربازیگرمنجربهتعهدتدریجیوباز
نیزکهتصمیمگیری

شدنبابتعاملمیانآنهاشد.ازطرفدیگر،سایربازیگرانمناقشههستهای
آنهاتحتتأثیررفتارآمریکاقرارداشتبااینکشورهمراهشده وهمهدرجهتعملیشدن
دهبایکدیگرهمسوشدند.

راهکارهایاتخاذش

تاکتیکها و پیامدهای بازی چانهزنی
شکلگیریبازیچانهزنیمیاندوبازیگراصلیمناقشهاتمی(ایرانوآمریکا)باکمکیک

میانجیگر(کشورعمان)آغازشدودرادامهباتالشخودبازیگرانپیگیریشد.دربخشزیر،

تاکتیکهایدوگانهاینبازیموردبررسیقرارمیگیرد.

تاکتیک مذاکره محرمانه
دراوایلسال،7177هیالریکلینتونوزیرامورخارجهآمریکادرسفربهعمانباسلطان
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ایدهایصحبتکردکهازسویفرستادهسلطانقابوسدرسال7113
قابوس،پادشاهعماندرباره 
در وزارت امور خارجه آمریکا مطرح شده بود؛ این که عمان بتواند به عنوان مجرایی برای
مذاکراتمخفیهستهایبینآمریکاوایرانعملکند.کلینتوناینپیشنهادراپذیرفتهبود،ولی
شکداشتایناقدامراهبهجاییببرد.البتهکلینتونتنهاشخصسرشناسینبودکهدرآندوران
بهعمانسفرکرد.سناتورجانکریرئیسکمیتهروابطخارجیمجلسسناهمباسلطانقابوس
ودستیارمعتمداو،سالمبنناصراسماعیلیمذاکراتفشردهای داشت.نتیجهاینمذاکراتاین
نمایندهتصمیمگیرندگاناصلیسیاستدرایرانرا

بودکهسناتورکریمتقاعدشدعمانمیتواند
بهمیزمذاکرهبیاورد.ایناقداماتباعثشدتارئیسجمهوراوباماوکلینتونمتقاعدشوندومسیر
رابرایرسیدنبهاینهدفهموارکنند(.)Landler, 2016: 5
میکند که موضوع مذاکرات محرمانه با
صالحی ،وزیر وقت امور خارجه ایران نیز بیان  
آمریکابایادداشتشفاهیمشاورسلطانقابوس،شخصیبهاسم«سالمبنناصراسماعیلی»،از
طریق آقای سوری مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران کلید خورد و در نهایت سلطان
نامهایبرایمقاممعظمرهبریدرموردآمادگیآمریکاییهاجهتمذاکرهباایرانارسال
قابوس 

کرد.رهبرینیزچهارشرطبرایمذاکرهباآمریکامطرحکردند3
مذاکرهدرسطحپایینترازوزیرامورخارجهانجامگیرد؛)7مذاکرهبرایمذاکرهنباشد،

)7
مثلمورد 7+7کهسالهامذاکرهکردیموبعدبخواهندسوءاستفادهکنند؛)9مذاکرهفقطدر
خصوص مسائل هستهای باشد ،نه در خصوص روابط سیاسی و مانند آن (صالحی 73 ،آذر
رئیسجمهوربهعنوانکسیکهرئیسشورایعالیامنیتملیاست هماهنگکننده
)7931؛ )1
ایندومسیرمذاکراتمحرمانهباآمریکاتوسطوزراتامورخارجهومذاکراتجلیلیبا-7+7
باشد.دردوراولمذاکره،چارچوبونقشهراهتعیینشد.واسطهعمانیهمتادوردوممذاکرات
مدام به تهران در رفت و آمد بود و دور دوم مذاکرات هم در اوایل اسفند  7937انجام شد»
(خبرگزاری مهر 8 ،مهر  .)7937وی همچنین اشاره کرد که چند وقت پس از بازگشت از
مذاکرات دور دوم به ما گفته شد دیگر مذاکره نکنید و مذاکره به بعد از روشن شدن نتایج
انتخاباترئیسجمهوریموکولشد(صالحی.)7337931،
تاکتیک مذاکره آشکار
همزمانبامذاکراتمحرمانهمیانایرانوآمریکا،مذاکراتآشکارنیزتداومداشت.نکتهاین
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کهتاپیشازانتخابحسنروحانیبهریاستجمهوریایراندرنیمهاولسال،7937مذاکرات
نگاریمیانمقاماتدوطرفانجاممیشد.هرچنددو


آشکاربیشتردرقالبصدوربیانیهونامه
طرفدرچندیندورازمذاکراترویدرروینیزشرکتکردنداماارادهبرایگامگذاشتندر
مسیرجدیدبرایتفاهم،تنهاازطریقبسترهاییفراهمشدکهمذاکراتمحرمانهدرحالایجادآن
بود.تاپیشازریاست جمهوریجدیددرایران،طرفیندرکنارزمینه چینیمحرمانهبرایآغاز

کردندتاازحداکثرمزایایبازیغیرهمکاریجویانهگذشتهاستفادهکنند.


بازیجدید،تالشمی
تالشایرانبرایغنیسازیدرحجمباالتروتالشغرببرایتنگترکردندامنهتحریمهابر
ایران ،اقداماتی بودند که با هدف رسیدن به حداکثر نقطه مطلوب برای آغاز بازی تفاهم و
همکاریانجاممیشدند.جدولزیر،تاکتیکهاوپیامدهایبازیاینمرحلهرانشانمیدهد.



جدول  .9تاکتیکها و پیامدهای بازی چانهزنی ()1930-1932

بازی چانهزنی ()31-31
بازیگران

تاکتیکها

پیامد

ایران

کشورهای 5+1

مذاکراتاستانبول()7؛مذاکراتبغداد()7مذاکراتمسکو()7مذاکراتآلماتی()7مذاکراتآلماتی()7شکلگیریزمینههایالزمبرایتوافقنهایی

منبع( :گاهشمار تحوالت هستهای سالهای  2019و )2012

آغاز عصر توافق
بازیگران توافق هستهای ()1931-1931
اگرچه انتخابات ریاستجمهوری یازدهم ،به زنگاه تغییر بازیگران سیاست داخلی بود اما
گیریهایی هستهای ایران برجای گذاشت .در این انتخابات ،حسن
تأثیرات مهمی در جهت 
روحانی که در آغاز مناقشه هستهای ایران در سال  7987مسئولیت پرونده هستهای را برعهده
ستهایازسال 7981بهبعدبود.
داشت،درمقابلسعیدجلیلیقرارگرفت کهمسئولمذاکراته 
سیاستهستهایگذشته ،بهصراحتازمقاومتدرمقابلغرببهعنوان

جلیلی بهعنوانحامی 
سخنمیگفت (جلیلی.)737937،درمقابل،

دستورکارخوددرصورتپیروزیدرانتخابات
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روحانیباوعدهچرخیدنهمزمانچرخسانتریفیوژهاوزندگیمردمواردانتخاباتشدومتناسب

هایآنرامیداد.درنهایت،نتایج

باآن،وعدهتعدیلسیاستهستهایکشور وکاهشهزینه

انتخاباتبهنفعروحانیرقمخوردوباپیروزیویدرانتخاباتریاستجمهوریسال،7937
زمینهعمومیبرایتغییرآشکاررویکردایرانفراهمشد.
با به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به عنوان یکی از بازیگران
حسنروحانی،مسئولپروندههستهایایرانپیشاز

گیریدرسیاستهستهایایران،


مثلثتصمیم
آغازمناقشات،بهریاستجمهوریرسید.تغییرمهمدیگریکهدرترکیببازیگرانداخلیاتفاق
افتاد ،واگذاری مسئولیت پیگیری پرونده هستهای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور
خارجهبود.تاقبلازآنشورایعالیامنیتملیمسئولیتمذاکراترابهعهدهداشتکهاینبه
معنایامنیتیبودنموضوعازنظرایرانبود.درواقعازآنجاکهدولتروحانیبهدنبالخارج
کردنپروندهاتمیایرانازوضعیتبحرانیوامنیتیبهیکوضعیتعادیومتعارفبود،اولین
مسئله بازگشتپروندهبهوزارتامورخارجهو انتخابافرادیمناسبباسابقهموفقدیپلماتیک
بود .به همین دلیل محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه و رئیس تیم مذاکرهکننده
هستهایبرگزیدهشدکهسابقهزیادیدرمذاکراتبینالمللیداشت.سپردنمسئولیتمذاکرات
ایبهوزارتامورخارجهبادستورکاریمشخصونگرشمتفاوتتیمهستهایدرمورد

هسته
تعاملومذاکرهباجهان،اتفاقمهمیبرایمذاکراتاتمیبود(دارابیواحدی.)77-7937931،
در نهایت با حضور بازیگران جدید ،جهتگیری بازیگران تصمیمساز سیاست اتمی ایران
تغییراتیپیداکرد.شکلزیر،اینترکیبرانشانمیدهد.



رهبری

رئیسجمهور

وزارتامورخارجه
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سیاستروحانیدرمسئلهاتمیعبارتبودازتالشبرایخروجپروندهایرانازشورایامنیت
فناوریهستهایتاحدامکان،مذاکراتهدفمندبرایرسیدن

درکنارحفظدستاوردهایاصلی 
هایبینالمللیچندجانبهویکجانبه(نیاکوییوزمانی،


بهتفاهموهمچنینکاهشولغوتحریم
 .)781 37937باالخره این اتفاق با اتخاذ این تدابیر و شکل دادن به نوع جدیدی از مذاکرات
فشردهظرفدوسالدر79تیر7931حاصلشدوایرانو7+7توانستندبهتوافقیباعنوان«برنامه
دستیابند(باقریدولتآبادیومردانلو.)7337931،

جامعاقداممشترک»
توافق هستهای و بازی معمای زندانی 1931-1931
در فرایند چانهزنی ،بازیگران با تصور عدم اطمینان درباره تعهدات طرف مقابل در
تصمیمگیریهایخودمواجههستند.اینچالشطبیعیاستچراکهازبینشعقالنیبازیگران،

دستمیآید.در

آگاهیازمحیطبازی،سابقهعموماًبدطرفمقابلوموقعیتبازیگراندیگربه
چنینشرایطی،برایموفقیتنیازبهحصولاطمینانمیاندوطرفبازیاستواینجزباپذیرش
هزینههایی که قرار است در ازاء منفعت مشترک توسط بازیگران پرداخت شود امکانپذیر
نخواهدبود.
مناقشههستهایایرانوکشورهای 7+7نیزبرایرسیدنبهتوافق نیازبهاینداشتکهطرفین
درادامهبازیچانهزنیبهاجرایتعاملایجادهشدهدرآنبازیبپردازند.درحقیقت،ازاین

بازی
هستهایایرانبهبزنگاهاعتمادرسیدوبازیگرانبهایندرک
نقطهبودکهمسیرحرکتمناقشه 
رسیدندکهبدوندرنظرگرفتنمنافعبازیگررقیب،دستیابیبهمنافعمیسرنخواهدبود.رسیدن

بهتوافقهرچندبااتخاذبازیمعمایزندانی،ممکنشداماهموارکردنمسیراینبازی ،عبوراز
طلبید؛چالههایعمیقیکهبدونهمکاریبازیگرانبرایپرکردنآنو

چالههایعمیقیرامی
بهزبانیدیگر،بدونیافتنراهحلیکهاینموانعرابرطرفکندوهمزماندوطرفبازیدررفع
اینموانعسهیمباشند،ادامهمسیرراغیرممکنمیساخت.
چنانچه پیش از این اشاره شد ،در بازی معمای زندانی هر یک از بازیگران ،درگیر نوعی
همراهی داوطلبانهبابازیگررقیبمیشوندوبدونآن که در مورد همراهیداوطلبانه دیگری
اطمینانیوجودداشتهباشد،بهآناعتمادمیکنندواینتنهابراساسمنطقمدنظرقراردادنمنافع
قویترینانگیزهبازیگرانمعمای
یکدیگربرایرسیدنبهبهتریننتیجهممکن میشود.اینمورد 
هستهایایراننیزدربازیمعمایزندانیبه
زندانیبرایگرفتنتصمیماست.بازیگرانمناقشه 
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خوبیاینمسئلهرادرککردندوباافزایشهمراهیبایکدیگرسعیدرحلوفصلاینمناقشه
بهنفعطرفینداشتندودرنهایتنیزاینبازیباموفقیتبهنفعطرفینبازیبهپایانرسید.

تاکتیکها و پیامدهای بازی معمای زندانی
هایسختگیرانهازسویغربوهمچنینادامهبازی

بازیلبهپرتگاهباوجوداعمالتاکتیک

جنگفرسایشیازسویایراننتوانستمنجربهپایاندادنبهمناقشههستهایایرانشود.عالوهبر
آنبینتیجهبودناینبازیهاوحتیسختشدنشرایطادامهآنها،رویکردبازیگرانرابهسمت

حرکتدرمسیریبهدورازتقابلمتمایلمیکردکهدرنهایتایننگرشنگاهبازیگرانرابهافق

چانهزنیمعطوفساخت.

بازیچانهزنیموقعیتیبودکهبازیگرانرابرسرادامهمسیرگذشتهویاخاتمهآنبهدنبال
چارهجوییکشاندوهردواینفرصتراپیداکردندتاازاینطریقبرایدستیابیبهمنافعخود

روندمتفاوتیرادرفضایجدیدتجربهکنند.درنهایتبازیگرانمناقشهاتمیایرانتاکتیکهای
خودرابرمحوربازیچانهزنیمتمرکزساختندودراینمسیرگامنهادندتاازمنظردیگریآینده

اینمناقشهرابهتصویربکشند.امابازیچانهزنیپایانمسیراینمناقشهنبود،چونمنطقآنفراهم
کردن شرایط برای قرار دادن دو طرف بازی به سمت تعامل با یکدیگر بود و ادامه آن بازی
دیگریراپیشروداشتتاترجیحهای متعارضبازیگراندرآنحلشود.بنابراینپیامدبازی

هستهایایراندربازیمعمایزندانیبود.
چانهزنی،درگیرشدنمناقشه 

وباشکلگیریتعامالتگستردهوبیشترمبتنیبراعتمادمتقابل

دربازهزمانی7937تا7931
میانبازیگراندرگیرمناقشه،هرچنددرابتداراهحلدقیقبرایرسیدنبهتوافقنهایی،چندان
روشنومشخصنبودامامسیربازیهایمبتنیبراعتمادوهمکاری،بهشکلیترسیمشدهبودکه

برداشتن گامهای موفقیتآمیز را تنها در گرو عدم ترک مذاکرات ،حرکت از تشابهات به
اختالفاتواقدامتدریجیوگامبهگامبرایحلاختالفاتکردهبود.بههمینجهتدربازی
هستهایایرانوکشورهای،7+7بهکسببیشترین
معمایزندانی،ارادهدوطرفبازیمناقشه 
منفعتازطریقپذیرشمحدودیتوپرداختهزینهتوسطخودبود.اینشیوهعملکردبااجرای
تاکتیکهاییکهدرقالبمدیریتبازینشاندادهشدوهمزماناقداماتمتقابلیکهازسوی
بازیگراندرجهتاعتمادسازیانجامگرفتبهخوبیمناقشهرابهسویحلوفصلشدنسوق
بهتوافقجامعهستهایمیانایران

داد.بنابراین،پیامدبازیمعمایزندانیختمشدنمناقشههستهای
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و7+7بود.بخشزیر،برخیازمهمترینتاکتیکهاوپیامداینبازیرانشانمیدهد.

جدول  .1تاکتیکها و پیامدهای بازی معمای زندانی ()1932-1931

بازیگران

تاکتیکها

پیامد

بازی معمای زندانی ()1931-1931
کشورهای 5+1
ایران

مذاکراتنیویورک؛مذاکراتژنو8،2،1،7،1و3؛مذاکراتوین71،...،9،7،7؛مذاکراتمونترو؛مذاکراتلوزان.7،7حلوفصلشدنمناقشهاتمیایرانوکسبمنافعمتقابل
منبع)www.irannuc.ir( :


بازههای متفاوت و دگرگونی در اهمیت زمان
در بازی معمای زندانی ،تاکتیکهای بازیگران در جهت همکاری و تعامل بیشتر با یکدیگر
مناقشهای طوالنی مدت است.

تقابلگرایانه در

یرود و این نشان از کنارگذاشتن رویکرد
پیش م 
بازی جدید اگر با اعتماد متقابل انجام شود ،فرجام خوبی خواهد داشت؛ آن چنان که در بازی
جدید ایران وکشورهای7+7تا حد زیادی این اعتماد متقابلبه دست آمده بود.
میکرد که دورهای مذاکرات میان طرفین ،در بازههای
منطق بازی همکاریجویانه حکم 
غیرهمکاریجویانه

زههای
زمانی کوتاهتری اتفاق بیافتد .برخالف دورههای قبلی مذاکرات در با 
فرصتهای جدیدی بودند که رفتارهای تخریبی وحداکثرسازیمنافعبدوندر

که طرفین منتظر
بازیهای
نظرگرفتنمنافعطرفمقابلراتشدیدکنند.در دورههای جدید مذاکرات که بر اساس 
فشردهتر در مذاکرات با دفعات

همکاریجویانه انجاممیشد،طرفین نیاز داشتند تا با مشارکت
دستیابی به تفاهم را افزایش دهند.از این رو ،فواصلمیانمذاکراتبهشدت

بیشتر ،احتمال
یدهد.
کوتاهترشد.شکل زیر،روند تعداد مذاکرات را در بازه زمانی7987تا 7931نشان م 


بررسی مناقشه هستهای ایران و کشورهای  5+1بر اساس نظریه بازیها

123

نمودار  .1دفعات مذاکره در مناقشه هستهای ایران و  1932( 2+1تا سال )1931
منبع :نگارندگان


همچنیندر بازه زمانی 7987تا،7931مذاکرات متعددی میان ایران و کشورهای  7+7انجام
گرفتکه فواصل زمانی آنها بایکدیگرمتفاوت بود.نمودار زیر ،میانگین فواصل میاندورههای
میدهد.
مذاکراترا نشان 

نمودار  .2میانگین فواصل دورههای مذاکرات در مناقشه هستهای ایران و  1932( 2+1تا سال )1931
منبع :نگارندگان


نشانمیدهدکهدرزمانبازیهایغیرهمکاریجویانهکهدرآنازدونوعبازی

نمودارباال
جنگفرسایشیولبهپرتگاهاستفادهشدهبود،میانگینفواصلدودورهمذاکرهزیادبودهاست،اما
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جویانهکهدرآنازدونوعبازیچانهزنیومعمایزندانیاستفاده


هایهمکاری

درزمانبازی
شده بود،میانگینفواصلدورههایمذاکرات کاهش چشمگیری یافتهاست.اینموضوعحاکی
ازایناستکهکاهشفواصلمذاکرات،دربهنتیجهرسیدنآننقشبهسزاییداشتهاست.
نتیجهگیری
در طول تاریخ همواره مناقشات بینالمللی متعددی رخ داده است و بازیگران تحت تأثیر
بردهاند و بر این اساس نیز
اهداف و منافع خود در حالت همکاری ،رقابت و تعارض با هم به سر 
مقیاسهای گوناگون میان آنها شکل

تقابلگرایانه در
همکاریجویانه یا 

بازیهای مختلفی از نوع
دربخشعمدهایاز

هستهایایران و کشورهای 7+7از جملهمسائلی بود که
گرفتهاست.مناقشه 
برههای از زمان به چالشی
آن،وضعیت درگیری و تقابل میان دو طرف بازی برقرار بوده و در  
گرایانهجنگفرسایشیولبهپرتگاه

بزرگ برای بازیگران تبدیل شده بود .انجامبازیهایتقابل
توسطبازیگرانمناقشه،ریشهدرعواملادراکیومنفعتیداشت.
با این حال ،طوالنی شدن مناقشه و بینتیجه بودن تاکتیکهای بازیگران در بازیهای
تقابلگرایانهبرایرسیدنحداکثرمنافعبهبهایقربانیکردنمنافعطرفمقابل،بازیگرانرابه

این نتیجهرساندکه راهی جز حرکتبهسویاعتمادسازی و اتخاذ بازیهای همکاریجویانه
ندارند .اینامرمستلزمتغییرنگرشبازیگرانونگاهآنهابهسمتتغییروضعیتبازیویافتن
مسیریبرایهمکاریوبرونرفتازاینشرایطبود.بنابراینباتغییرمسیربهسمتبازیهای
همکاریجویانه چانهزنی و معمای زندانی ،شرایط به گونهای پیش رفت که در نهایت مناقشه
هستهایایرانوکشورهای7+7بهتوافقنهاییدروینختمشد.
هایمنطقهای


ترینمناقشه

،یکیازطوالنی
درمجموعمناقشههستهایایرانوکشورهای7+7
وبینالمللیبودهکههرچندبازیگرانآنازبازیهایتقابلگرایانهاستفادهکردهبودند،هرچند
فضایتنشمیانآنهادردورههاییبسیارباالبودوهرچنددریکطرفبازی،قدرتمندترین

ند،امااینمناقشهازمعدودمناقشههایبینالمللیبودهکهدرنهایت،

کشورهایجهانقرارداشت
کهباگذشتنزدیکبهدوسالازدستیابیبه

بدونبروزجنگبهپایانرسیدهاست.بااین 
توافقبرجام،هنوزهممناقشههایمتعددیمیانایرانوبسیاریازکشورهابهخصوصایاالت
متحده آمریکا در حوزههای مختلف وجود دارد اما کاهش شدید نزاع بر سر اتم ،نزاعی که
میتوانست خطریک جنگبزرگمنطقهایرابه وجودآورد،نشاندهندهعقالنیتحاکمبر
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هستهایایرانبودهاست.اینعقالنیتکهبهبهای
بازیایرانوکشورهای7+7درموضوعپرونده 
سنگین سالها بازیهای تقابلگرایانه به دست آمده ،بالقوه میتواند در سایر موضوعات
مناقشهبرانگیز میان ایران و کشورهای منطقه و فرامنطقهای نیز حاکم باشد .بالفعل شدن این

توانددستمایهپژوهشهایدیگرقراربگیرد.

عقالنیت،موضوعیاستکهمی
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