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تاریخ ارسال 1397/10/01 :تاریخ پذیرش1397/12/12 :

چکیده
روابط بینالمللی بهخاطر ماهیت چندجانبه آن ،پیچیدگیهای زیادی دارد .با درک فرایند تصمیمگیری ونتایج احتمالی تصمیمات،
هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیتهای خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصییمیمات راهبردی بهره گیرند .مصییداق
این سییاختار تصییمیمگیری ،مشییاجرات و منازعات بینالمللی تحریمها اسییت .موضییوع منافع جهموری اسییالمی ایران درعرصییه
بینالمللی نیز متاثر از منافع درحال تغییر کشیییورهای شیییرکتکننده دراین ائتالف اسیییت .باتوجه به پیچیدگیهای روابط بازیکنان
درف ضای بینالمللی تحریمها بهمنظور تحلیل م ساله وپیشبینی تعادل امکانپذیر دراین روابط ،روش سی ستمهای چندعاملی ،نظریه
بازیها و هوش م صنوعی به عنوان ابزار جدیدی برای حل انواع تعامالت وفرایندهای متاثر از ت صمیمات ان سانی موردا ستفاده قرار
میگیرد .در این مطالعه ،طیف سیییاسییتی براسییاس راهبردهای ایران ،آمریکا و سییایر بازیکنان تعریف شییده اسییت .مدلسییازی و
شییبیهسییازی رفتار بازیکنان روی این طیف نشییان میدهد در شییرایط کنونی ،راهبرد تعادلی ایران تاکید بر حفظ توافق فعلی اسییت؛
هرچند که موقعیت تعادلی در دامنه پایینِ طیف ادامه توافق فعلی قرار دارد .براسییاس مطالعات و نتایج حاصییله ،برای پیشییگیری از
وقوع تراژدی داراییهای مشییاع ،راهبرد مسییلط و یالب ،بازی با فرر بازیکنان عقالیی در منطق نظریه بازی حفظ ثبات ،امنیت و
یکپارچگی ایران بهعنوان یک قدرت منطقهای اسیییت .برای تحققِ تعادلِ پایدار ،بازیکنان در این بازی به دنبال حداکثر کردن تابع
رفاه جمعی به جای حداکثر کردن منافع تک تک اعضیییای ائتالف خواهند بود که در این صیییورت تداوم منافع کشیییورهای
عضییوائتالف را نیز به دنبال خواهد داشییت .برای این منظور ،تداوم حضییور ایران در برجام و عدم تضییعیف آن ،اسییتقبال از حفظ
وتقویت رابطه سیاسی با اروپا باحفظ منافع ایران ،تقویت امنیت نظامی و امنیت اجتماعی ضروری خواهند بود.

واژگان کلیدی :بازی تحریم ،طراحی سازوکار ،سیستمهای چندعاملی ،هوش مصنوعی.
طبقهبندی C73, C63, F51, H39, C99 :JEL
 -1دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا (س)  ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)،
پست الکترونیکیk.sangari@alzahra.ac.ir :
 -2استاد گروه اقتصاد ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران ،پست الکترونیکیraghfar@alzahra.ac.ir :
 -3دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران ،پست الکترونیکیhmousavi@alzahra.ac.ir :
 -4استادیار گروه رایانه ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران ،پست الکترونیکیoskoei@atu.ac.ir :
 -این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) است.
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 -1مقدمه
تمام تصمیماتی که در مناسبات بینالمللی اتخاذ میشوند ،تصمیماتی با حضور چند بازیکن
یا عامل ه ستند .این ت صمیمات ب سته به ماهیت م ساله از یک قاعده رفتاری تبعیت میکنند.
هریک از عامل ها گزینه هایی برای انتخاب دارند .باتوجه به این فرر که همه این عاملها
افراد معقول و منطقی هستند ،هر یک میکوشد که هزینه خود را حداقل -یا به عبارت بهتر،
م نافع خود را حداکثر -ک ند .همچنین برای این که نتی جه مطلوب موردنظر خود را بتوا ند
تداوم ببخشیییید ،الزم اسییییت که حداکثر م نافع خود را در قا لب یک مفهوم پا یداری
جستوجوکند .بهاینترتیب وارد یک نظام تصمیمگیری می شویم که درآن بهمنظور حفظ
پایداری نتیجه مطلوب ،هر یک از عوامل نهتنها باید به حداکثر کردن منافع خود بیندیشییید،
بلکه باید با توجه به منافع پایدار رقبای خود ،تصمیمگیری کند .از این ساختار تصمیمگیری
بهعنوان بازی یاد میشود.
درچارچوب یک ت صمیمگیری چندجانبه که از آن بهعنوان یک بازی نامبرده می شود،
بازیکنان براسییاس یک قاعده رفتاری -قاعده بازی -عمل میکنند و ناگزیر از تبعیت از آن
قواعد هسیییتند .گزینههای تصیییمیمگیری که هر بازیکن میتواند اتخاذ کند ،اسیییتراتژی یا
راهبرد نامیده میشود .ازآنجاکه هر بازیکن بهعنوان یک عامل عقالیی درنظرگرفته میشود
به این معنا که او تنها به منافع خود و بیشییینه کردن آن میاندیشیید و براسییاس آن تصییمیم
میگیرد و بهمنظور پایداری منافع خود در بلندمدت ،الزم است همزمان منافع رقبای خود را
حداکثر کند تا دلیلی برای تخطی بازیکنان از نتیجه حاصله وجود نداشته باشد.
این مدل تصیییمیم گیری را می توان در موارد مشیییاجرات و منازعات بین المللی مورد
استفاده قرار داد که یکی از آن موارد ،منازعه هستهای کشورهای  1+5با جمهوری اسالمی
ایران و در صییورت نقض قرارداد برجام ،ادامه تحریمهای اقتصییادی اسییت .ریچارد نفیو در
کتاب هنر تحریم ها از واژه درد ،فشیییار و ناکامی بهعنوان هدف تحریم ها یاد میکند .او
معتقد اسیییت هدف از اعمال تحریمها ایجاد سیییختی یا به عبارت بهتر ،ایجاد درد و ناکامی
اسییت؛ بهنوعی که کشییور هدف تحریمها ،رفتار خود را تغییر دهد .هدف تحریمها همیش یه
ایجاد شرایط نامطلوب برای ک شور و نهاد هدف ا ست .این نهادها و ک شورهای هدف باید
درد را چنان لمس کنند که درنهایت مجبور به انجام رفتار دیگری شیییوند .در این حالت
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تحریمها نوعی خشونت با خود دارند (نفیو.)2018 ،1
این مطالعه میکوشیید درقالب یک نظام چندعاملی 2که به مدل مبتنی بر عامل 3موسییوم
اسییت به تحلیل رفتار بازیکنان حاضییر در تحریمهای ناشییی از برنامه هسییتهای ایران بپردازد.
روابط بین المللی به خاطر ماه یت چ ند جان به آن ،پیچ یدگی های ز یادی را ای جاد می ک ند.
باتوجه به پیچیدگیهای روابط بازیکنان در فضای بینالمللی تحریمها بهمنظور تحلیل مساله
و پیشبینی تعادلهای امکانپذیر در این روابط ،روش سیییسییتمهای مبتنی بر عاملی و نظریه
بازی ها مورد اسیییتفاده قرار میگیرد که بهعنوان آخرین دسیییتاورد علمی برای حل انواع
تعامالت و فرایندهای متاثر از تصمیمات انسانی شناخته می شود .همچنین این نوع سی ستمها
برای محیطهایی با مقیاس وسیع و ناشناخته نیز گزینه مناسبتری نسبت به سیستمهای تک
عاملی به شیییمار میآیند .در سییییسیییتمهای چندعاملی ،عامل ها با یکدیگر تقابل به معنای
همکاری ،هماهنگی ،ایجاد ارتباط ،رقابت و مذاکره دارند و این مشیییخصیییهها ،ایجادکننده
توانایی یادگیری در گروه اسییت .ازاینرو ،قابل اسییتفاده در کاربردهایی اسییت که چندین
تصیییمیمسیییاز دارد که بهصیییورت مسیییتقل ،اما عقالیی و هوشیییمند رفتار میکنند .با این
توضیییحات و با توجه به پیشییرفتهای چشییمگیر سییالهای اخیر در علوم رایانه ،اسییتفاده از
ابزارهای محاسییباتی و شییبیهسییازی رایانهای و مدلسییازی مبتنی بر هوش مصیینوعی مبتنی بر
سیستمهای چندعاملی ،پیشبینی نتایج اقدامات پیچیدهای مانند روابط بینالمللی کشورها را
در موضوع تحریمها ،امکانپذیر میکند.
این مقاله در شییش بخش مقدمه ،پیشییینه پژوهش ،مبانی نظری تحقیق ،تعیین راهبردهای
بازی ایران و اآمریکا ،اجرای مدل و تحلیل نتایج ،جمعبندی و ارائه پیشییینهاد تنظیم شیییده
ا ست .در بخش پی شینه ،به طور خال صه به پی شینه تحقیق ا شاره شده ا ست .در بخش مبانی
نظری تحقیق ،تحریمها به عنوان یک بازی عالمتدهی مورد بررسییی قرار گرفته و سییپس
مدل ریاضی تحقیق ارائه شده است .در مدل ریاضی ،مدل مطلوبیت انتظاری به عنوان اساس
محاسیییبه پاداش ها در بازی ،درخت بازی ،نحوه ارزیابی مطلوبیت انتظاری از راهبردهای
بازی و نظر یه انتخاب عمومی و نیز قواعد رای دهی بهعنوان نظر یه تعیین کننده چگونگی
رای دهی بازیکنان به راهبردهای مختلف بازی ارا ئه شیییده اسیییت .در بخش چهارم ،به
1- Nephew
2- Multi-agent System
3- Agent-based Model
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اسییتخراج راهبردهای بازی ایران و آمریکا پرداخته شییده اسییت .برای این منظور از مطالعه
اسییتراتژیهای ایران و آمریکا در سییالهای اخیر و نیز مدل مفهومی کلمن -ریدر 1بهعنوان
مبنای علمی مطالعه منازعه بهره جسییتهایم .در بخش پنجم ،الگوریتم اجرای مدل ریاضییی و
منطق بازی ارائه شده و سپس به فرایند استخراج دادهها ،تعریف پارامترهای مدل و دادههای
استخراج شده از نظرسنجی از خبرگان ،اجرای مدل و تحلیل نتایج پرداخته شده و در بخش
ششم جمعبندی از نتایج انجام و پیشنهادات ارائه شده است.

 -2پیشینه پژوهش
نوینکیرش و نوی مایر )2016( 2در م قا له خود باعنوان « تاثیر تحریم های سییییاز مان م لل
وا یاالت مت حده آمری کا» باروش پ نل با اثرات ثا بت به ارز یابی تجربی چگونگی اع مال
تحریمهای چندجانبه سازمان ملل وتحریمهای یکجانبه ایالت متحده آمریکا بر نرخ ر شد
تولید ناخالص داخلی واقعی کشور تحریمشونده پرداختهاند.
آفسیییورگبور و ماهادوان )2016( 3درمقالهای با عنوان « تاثیر تحریم های اقتصیییادی بر
نابرابری درآمد درکشور هدف» نشان دادهاند کدام بخش از جمعیت کشور هدف بیشترین
هزینه را در زمان اجرای تحریمها متحمل میشود.
بالدی و اوالدی )2015( 4در مقاله ای باعنوان «تحریم های هوشیییمندانه» به بررسیییی
اثرگذاری این نوع تحریم ها پرداختهاند که بهموجب آن تحریمکننده به اعمال تحریم های
اقتصییادی علیه اقلیت حاکم (الیگارشها) بهمنظور تغییر رفتار حکومت روی آورده اسییت.
این یادداشییت در چارچوب نظریه بازیها به مطالعه تاثیر تحریمهای هوشییمند بینالمللی در
اقتصادهای مبتنی بر حکومت اقلیت حاکم پرداخته است.
مهم ترین مدلی که در متون پژوهشیییی مرتبط با پیش بینی از طریق نظر یه بازی وجود
دارد ،مدلی ا ست که تو سط م سکیتا ارائه شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده ا ست.
دقت فوقالعاده پیشبینی مدل او به نظر میرسیید بیش از یک ادعا باشیید .طبق نظر فدر 5این
1- Coleman
2- Neuenkirch and Neumeier
3- Afesorgbor
4- Beladi and Oladi
5- Feder
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نظریه به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته و منجر به پیشبینیهای دقیق در  90درصیید
از وضعیتهایی که مورد استفاده قرارگرفته ،شده است (افتخاری و رحیمی.)2014 ،1
مطالعه افتخاری و رحیمی ( )2014برای م شخص کردن الگوریتم م سکیتا ارائه شده که
او هیچگاه آن را افشا نکرده است .این مدل توانایی پیشبینی نتیجه موضوعاتی را که درآن
چند ذینفع با منافع متعارر وجود دارند ،در حوزه های اقتصیییاد ،مدیریت و سییییاسیییت به
اثبات رسیییا نده اسیییت .در این مدل ،نظر یه بازی ها ،نظر یه مطلوبیت موردانت ظار ،نظر یه
رایدهنده میانه ،2توزیع احتماالت 3و یادگیری تقویتی 4مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست .این
مقاله به پیشبینی قیمت نفت ،پیش بینی میزان آالیندگی خودروهای در اندازه متوسیییط و
پیشبینی نتیجه انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال  1392پرداخته است.
اوئنگ )2012( 5الگوریتم مسکیتا را روی وضعیت سیاسی تایوان بهکار برده و براساس
آن پیشبینی کرده است.
وانگ )2010( 6در مقالهای با عنوان «برآورد ساختاری تحریمهای اقت صادی :از آیاز تا
برونداد» تحریمها را در قالب یک بازی با اطالعات خصو صی برر سی کرده ا ست .در این
بازی ،ک شور فر ستنده تحریم سه راهبرد دارد :پذیرش و ضع موجود و عدم اعمال تحریم،
تحریمهای ضییعیف ،تحریمهای سیینگین .منظور از تحریمهای ضییعیف ،کاهش کمکهای
نظامی و اقتصییادی و تحریمهای سیینگین قطع کامل روابط اسییت .این بازی سییه نتیجه دارد:
توافق ،عقبنشییینی و بنبسییت .در این مقاله تفاوت در عقبنشییینی و بنبسییت به طول دوره
تحریمها برمیگردد .اگر تحریمها بیشییتر از چهار سییال ادامه یابد ،دو کشییور در وضییعیت
بنبسیییت قرار گرفتهاند .این بازی یک تعادل بیزی کامل دارد که مسیییتلزم انتخاب بهینه هر
طرف (براساس باورهای منطقی آنها) در واکنش به انتخاب طرف دیگر است.
در منابع داخلی ،مطالعات اقتصادی محدودی وجود دارند (از جمله کریمی ( )1395که
مشیییابهت آن رویکرد تحلیلی تحریم ها و فقط اسیییتفاده از نظریه بازی اسیییت و مرزبان و
استادزاد ( )1394که از رهیافت الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی بهره جستهاند) که رویکرد
1- Eftekhari and Rahimi
2- Median Voter Theory
3- Probability Distribution
4- Reinforcement Learning
5- Ueng
6- Whang
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آنها با روش شناسی این مطالعه تناسبی ندارند .بنابراین ،با توجه به محدودیت فضا و ارتباط
اندک آنها با روششناسیِ این مطالعه ،از پرداختن به آنها خودداری شد.

 -3مبانی نظری پژوهش
نظریه مطلوبیت این امکان را فراهم می کند که ترجیحات بازیکنان برحسیییب پاداش ها در
مقیاس مطلوبیت بیان شییود .این نظریه ،مشییارکت مهم فون نیومن و مورگنشییترن 1اسییت که
یک قضیییه بسیییار مهم به نام قضیییه حداکثرسییازی مطلوبیت مورد انتظار را مطرح و اثبات
می کنند .در چارچوب یک بازی که عامل های متعددی تصیییمیمگیری میکنند ،پاداش
بازیکنان در چارچوب نظریه مطلوبیت موردانتظار تعیین میشییود .یک ذینفع ،وقتی مواجه
با یک موضیییوع پیچیده شیییود ،باید ارز یابی کند که چگونه دیگر ذینفعان موقعیت او را
پشیتیبانی میکنند وسیپس تصیمیم میگیرد که آیا موقعیت جاری خود را به خطر بیندازد یا
خیر .در این مدل ،چانهزنی گزینه های امکان پذیر ذی نفعان ،راهبردهای بازی هسیییتند که
روی یک طیف خطی تعیین شیییدهاند (بخش  )4و ذینفعان موقعیت جاری خود را روی
طیف خطی بررسیییی میکنند .ذینفعی که روی موقعیت جاری خود وارد چالش میشیییود
باید بررسی کند که کدام ذینفعان با اوتعامل میکنند وچه پیشنهادهایی -اگر وجود داشته
باشد -ارائه میکنند .یک ذینفع تصمیم میگیرد که با یک ذینفع دیگر وارد چالش شود؛
اگر مطلوبیت مورد انتظار او از این اقدام بزرگتر از مطلوبیت مورد انتظار اوا ز انجام ندادن
آن باشد .مطلوبیت مورد انتظار مجموع مطلوبیتهای وزندهی شده از تمام پیامدهای بالقوه
یک رویداد است.
 -1-3درخت بازی
مدل مطلوبیت انتظاری یک درخت ،تصیییمیمگیری بازی را با تحلیل وضیییعیت دو ذینفع
سادهسازی میکند (شکل ( .))1ذینفع  iتصمیم میگیرد که سیاست جاری را بپذیرد یا رد
کند .اگر ذینفع  iموقعیت جاری را بپذیرد ،تصیییمیم او به عدم اقدام باعث میشیییود همان
سیییاسییت ،باقی بماند که در این صییورت ممکن اسییت وضییعیت او بدتر یا بهتر شییود .اگر
ذینفع  iروی وضیییعیت جاری وارد چالش شیییود ،یک پیشییینهاد به ذینفع ارائه میکند،
1- Von Neumann J. and Morgenstern

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /82بهار 1399

89

ذینفع  jمیتواند انتخاب کند که پیشنهاد را بپذیرد یا رد کند .اگر پیشنهاد پذیرفته شود ،هر
دو ذینفع موقعیت خود را باتوجه به پیشنهاد جدید اتخاذ میکنند ،اما اگر پیشنهاد رد شود،
ذینفع  iو ذی نفع  jباید تصیییمیم بگیرند که آیا مجدد وارد مذاکره شیییوند یا درگیری
خ صمانهای را آیاز کنند .اگر هر یک از ذینفعان انتخاب کنند که وارد درگیری خ صمانه
شیییوند ،نتیجه بهوسییییله نفوذ نسیییبی آن ها و حمایت و رایدهی تمام ذینفعان درگیر در
موضوع تعیین خواهد شد.
اگر ذی نفع  jت صمیم بگیرد که پی شنهاد ذی نفع  iرا ردکند ،ذی نفع دیگر ،ذی نفع k
باید تصمیم بگیرد که آیا وارد بازی شود یا از درگیری امتناع کند (قسمتی که در شکل
( )1با نقطه چین نشییان داده شییده اسییت) .اگر ذی نفع  kوارد منازعه شییود باید تصییمیم
بگیرد که ذی نفع  iرا حمایت کند یا ذی نفع  jرا (شیییکل ( .)) 2هنگامی که ذی نفعان
دیگر وارد بازی می شییوند ،احتمال برنده شییدن یا بازنده شییدن ذی نفع iو  jبراسییاس
حمایت آن ها تغییر می کند.

شکل ( :)1درخت تصمیم دوجانبه بازیکن  iو

j

ماخذ :جس ()2011

درخت تصیییمیم دو ذینفع به خاطر درگیر شیییدن سیییایر ذینفعان در بازی ،پیچیدهتر
میشود که در شکل ( )2نشان داده شده است.
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شکل ( :)2درخت تصمیم بازیکن

k

ماخذ :جس ()2011

 -2-3ارزیابی مطلوبیت مورد انتظار راهبردهای بازی
ارزش مطلوبیت انتظاری یک ارزیابی از درخت تصیییمیم توصییییف شیییده اسیییت .ارزیابی
ارزش های مطلوب یت انت ظاری دو ذی نفع می توا ند پیش بینیکن نده مف یدی از ت عا مل های
محتمل آن ها باشییید .یک نگاشیییت گرافیکی از ارزش های مطلوبیت انتظاری در فضیییای
دسیییتگاه مختصیییات دکارتی ،یک ابزار بصیییری برای تعامالت احتمالی ذینفعان را ایجاد
میکند (شکل (.))3
در شکل ( )3ذینفع  iذینفع اصلی و ذینفع  jذینفع رقیب است .وقتی هر دو ذینفع،
مطلوبیت انتظاری مثبت از چالش روی سیاست جاری داشته باشند ،آنها در یکهشتم اول
و دوم قرار میگیرند و انتظار میرود تقابل ایجاد شود .در یک هشتم  1و ،2ذینفع با ارزش
انتظاری باالتر ،عالقهمند به این منازعه اسییت ،اما اگر هر دو طرف ارزش انتظاری یکسییانی
داشته باشند ،هیچیک مزیتی ندارد .وقتیکه ذینفع اصلی ،ارزش انتظاری مثبت داشته باشد
درحالیکه ارزش انتظاری ذینفع رقیب منفی اسیییت ،ذینفعان در منطقه یک هشیییتم  7و8
قرار میگیرند .در یک هشییتم  7یا  ،8اقدامات ذینفع اصییلی بسییتگی به تفاوت نسییبی بین
مقدار مطلق ارزش مطلوبیت انتظاری دو ذینفع دارد .وقتی در یکهشتم 8ام ،ذینفع اصلی
بی شتر ازآنچه ذینفع رقیب از د ست میدهد ،منفعت ک سب میکند ،رقیب قادر به چانهزنی
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است .در یکهشتم 7ام ،بازیکن رقیب بیشتر زیان میکند نسبت به آنچه بازیکن اصلی سود
میکند .بنابراین ،بازیکن رقیب تسیییلیم تقاضیییای بازیکن اصیییلی میشیییود .وقتیکه میزان
مطلوبیت منفی بازیکن رقیب با مطلوبیت مثبت بازیکن اصیییلی معادل باشیییند ،موقعیت
چانهزنی رقیب بسیییارضییعیف اسییت یا معادل با تسییلیم اسییت .وقتی هر دو ذینفع مطلوبیت
انتظاری منفی داشییته باشییند ،یعنی دریکهشییتم  5و 6باشییند ،ذینفعان بلوف خواهند زد و
کمتر احتمال تقابل وجود خواهد داشیییت .حالت آخر که ذینفع رقیب مطلوبیت انتظاری
مثبت داشته باشد -درحالیکه مطلوبیت انتظاری ذینفع ا صلی منفی است -دریکه شتم 3
و  4اتفاق میافتد .در اینجا ذینفع اصلی بسته به تفاوت نسبی بین زیانهای و سودهای مورد
انتظار چانهزنی خواهد کرد یا تسلیم خواهد شد.

شکل ( :)3دیاگرام مطلوبیت انتظاری
ماخذ :جس ()2011

بازیکنان به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هسیییتند و اقدامات خود را برای این
منظور شکل میدهند .یک وضعیت با  xنشان داده میشود و اندیس آن نشاندهنده موقعیت
بازیکنان ا ست ،xi .موقعیت iامین بازیکن را ن شان میدهد .هنگامیکه تحلیل ،چند مو ضوع
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را دربرمیگیرد ،زیرنویس دیگری برای موضییوع الزم اسییت ،بنابراین  xaiموقعیت بازیکن
iام روی مو ضوع  aا ست .بازیکنان ،ارزش ت صمیمات سایر بازیکنان را برآورد میکنند تا
اقدامات آنها را پیشبینی کنند وتصمیم بگیرند که چه رویکردی نسبت به موضع بازیکنها
داشییته باشییند .مطلوبیت ،یک ارزش اسییت که توسییط بازیکنان تعیین میشییود و در نتیجه
برآورد یک بازیکن از مطلوبیت موردانتظار بازیکنان دیگر میتواند با خطا همراه باشییید.
برآوردی که بازیکن  iاز مطلوبیت فرد  jدارد ،ممکن اسیییت با برآوردی که بازیکن  jاز
مطلوبیت خود دارد ،متفاوت باشد.
برآورد مطلوب یت مورد انت ظار بازیکن  iباتو جه به دیگر بازیک نان ،ارزش مورد انت ظار
بازیکن از درگیر شدن با ذینفعان است .درک بازیکن  iاز مطلوبیت مورد انتظار بازیکن ،j
یک برآورد اسیییت .اقدامات اولیه بازیکن  iدر مقابل بازیکن  jبهوسییییله دیدگاه او هدایت
میشود که مبتنی بر ارزش مطلوبیت مورد انتظار خود و برآورد ارزش مطلوبیت مورد انتظار
بازیکن  jاسیییت .در بعضیییی موارد ،وقتی بازیکنان تصیییمیم میگیرند که با یکدیگر درگیر
شوند ،انتظارات آنها از تعامل همسو نیست .دراین موارد ،بازیکنان در فرایند چانهزنی برای
دسیییت یابی به موقع یت مورد نظر خود روی طیف خطی راهبرد ها و در ت عا مل با ی کدیگر
ارزشهای صحیح مطلوبیت مورد انتظار یکدیگر را فرا میگیرند .وقتی اطالعات خصوصی
وجود نداشته باشد ،ارزشهای ذهنی بازیکنان از مطلوبیت مورد انتظار بازیکن مقابل یکسان
اسیییت .اگر یک بازیکن در مورد بازی اطالعاتی داشیییته باشییید که بازیکن دیگر فاقد این
اطالعات باشد و بتواند از این اطالعات به نفع خود استفاده کند ،بازی با اطالعات خصوصی
است (پیترز.)2015 ،1
مطلوبیت ذینفع برای یک موقعیت از فاصله موقعیتی بازیکنان بهدست میآید .موقعیت
جاری بازیکن  iو  ،xaiپیامد ایدهآل او اسیییت که میتواند با یک موقعیت دیگر مانند xaj

مقای سه شود .مطلوبیت یک ذینفع در موقعیت خود ،باالترین میزان ا ست و همچنان که از
موقعیت جاری دور می شود ،کاهش مییابد .تابع فا صله نیز بهو سیله پارامتر ری سک شکل
میگیرد .هر ذینفع یک درجه تحمل ریسیییک دارد .شیییخصییییت ریسیییک یک ذینفع،
اطالعات خصییوصییی هر بازیکن اسییت ،بنابراین ،برآورد یک ذینفع از مشییخصییه ریسییک
ذینفع دیگر ممکن اسییت درسییت نباشیید .ارزش مطلوبیت ذینفع  iاز موقعیت  xjدر مورد
1- Peters
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موضییوع ) u*ai(xajاسییت و از طریق رابطه ( )1محاسییبه میشییود .در این مطالعه فقط یک
موضیییوع بررسیییی میشیییود ،از این رو ،زیرنویس - aنماد مطالعه موضیییوعات مختلف -را
میتوان از این رابطه حذف کرد.
r∗aj

( )1

| u∗ai (xaj ) = 1 − |xai − xaj

عامل ریسک  r*iم شخصه ریسک ذینفع را معین میکند .موقعیت یک ذینفع بهعنوان
تراز بین نتیجه مطلوب و اجتناب از منازعه اسیییت .این موقعیت با حداکثر حمایت نتیجه
پیشبینی شده مدل مقایسه میشود.
( )2

max
min
∗ ∑ EU
2 ∑j≠i EUji∗ − x ∑j≠i EUji∗ −
xi j≠i ji
i
∗
= ri
max
min
∗
∗
xi ∑j≠i EUji − xi ∑j≠i EUji

یک ذی نفع که نزدیک به موقعیت حداکثر ،حمایت موقعیتی را اتخاذ کرده که احتمال
اینکه در معرر حمله باشیید ،کمترین اسییت با این فرر که موقعیت ایدهآل او متفاوت از
موقعیت مرکزی باشد و بنابراین یک ذینفع که این موقعیت را اتخاذ کرده ،ریسکگریزتر
از ذینفعی است که از موقعیت مرکزی دورتر است.
 -3-3انتخاب عمومی
کل حمایت از یک موقعیت تعیین میکند که یک موقعیت بر موقعیت دیگر برتری دارد یا
خیر .یک موقعیت با حمایت بیشیییتر بر موقعیت دیگر که حمایت کمتری را به دنبال دارد،
یالب میشود .موقعیت مرکزی را با یافتن موقعیتی که بیشترین حمایت را بهدست میآورد،
میتوان شناسایی کرد .این حمایت که توسط ذینفعان مختلف انجام می شود ،تحت عنوان
رای به آن موقعیت در نظرگرفته میشیییود .رای ذینفع  iبرای موقعیت  jوقتی با موقعیت k
مقایسه شود ،از طریق رابطه ( )3تعیین میشود.
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()3

)) vi∗ (xj , xk ) = (ci )(si )(u∗i (xj ) − u∗i (xk

 xiقابلیتهای ذینفع  iرا برای موضیییوع مورد مناقشیییه تعیین میکند .یک ذینفع بعید
ا ست که تمام قابلیتهای خود (منابع در اختیار) را صرف یک مو ضوع کند .از این روsi ،

اهمیت یک موضییوع را برای ذینفع  iتعیین میکند و حاصییلضییرب این دو پارامتر ،قابلیت

بهکارگرفته شده برای مو ضوع یا قدرت نفوذ را ن شان میدهد u∗i (xj ) .مطلوبیت ذینفع i

ناشی از دستیابی احتمالی به موقعیت  jاست و )  u∗i (xkمطلوبیت ذینفع  iناشی از دستیابی

احتمالی به موقعیت kاست .وقتی یک ذینفع مطلوبیت بیشتری را در دستیابی به موقعیت k

در مقابل موقعیت  jبهدسیییت آورد ،این ذینفع از موقعیت  xkحمایت میکند .در این
صورت از موقعیت  xjحمایت نمیکند .کل حمایت از یک موقعیت ،مجموع رایهای داده
شده توسط تمامی ذینفعان به موقعیت  xjدر مقابل  xkاست.
ذی نف عان با رای دهی ،موقع یت دارای حداکثر ح ما یت را تعیین میکن ند .همچنین
موقعیت دارای حداکثر حمایت ،ابزاری ا ست که تو سط آن ذینفعان احتمال موفقیت شان را
–هنگام چالش با دیگر ذینفعان -ارزیابی میکنند .در این صورت ،احتمال اینکه موقعیت i

موقعیت  jرا ببرد را میتوان با کل آرای داده شیییده برای  iدر مقابل  jتقسییییم بر تعداد کل
آرای داده شده بین  iو  jبیان کرد.
( )4

) ∑k|u∗ (xi)>u∗ (xj ) vk∗ (xi , xj
k

|) ∑k|vk∗ (xi , xj

k

= p∗ij

قضیییه رایدهنده میانه یکی از معروفترین نظریهها در نظریه انتخاب عمومی اسییت که
ابتدا در اثر بلَک )1948( 1اسییتنتاج و ارائه شیید .ارو )1951( 2در تأیید نظریه انتخاب عمومی
برای اینکه نشان دهد آیا ترجیحات فردی قابل جمع شدن برای کل جامعه هستند ،استدالل
نمود در یک مدل تصیییمیمگیری به روش اکثریت این ترجیحات رایدهنده میانه اسیییت.
مدلهای تحلیلی مذاکره و چانهزنی بر شنا سایی گزینههایی ا ستوار ا ست که گروه انتخاب
خواهد کرد .اینکه چقدر از قدرت نفوذ بکار گرفتهشییده یک بازیکن بر گزینههای متفاوت
1- Black
2- Arrow
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اعمال میشیییود ،زیرمدل هایی را برای مدل تصیییمیمگیری ایجاد میکند که به مدل های
رایدهی 1موسیییوم اسیییت .الگوریتم و منطق انجام بازی در بخش اجرای مدل و تجزیه و
تحلیل نتایج (بخش  )5ارائه شده است.

 -4تعیین راهبردهای بازی ایران وآمریکا
ایاالتمتحده آمریکا در حال حاضر با موج گسترده و متنوعی از چالشهای مواجه است و
از این رو ،تحلیل سیییاسییت خارجی ایاالتمتحده آمریکا در مقایسییه با گذشییته با پیچیدگی
های بیشتری همراه است .روسیه بهعنوان رقیب دیرینه آمریکا به دنبال بازیابی قدرت و نفوذ
خود ،نقش فعاالنهای را در معادالت جهانی ایفا میکند .چین با ارتقای موقعیت داخلی به
دن بال تقو یت نفوذ خود در م ناطق مختلف اسییییت .ال قا عده و داعش مجمو عه بزرگی از
گروههای افراطی را سازماندهی کردهاند (دابینز.)2015 ،2
برای تحلیل مذاکرات ،تبیین نگرش فعلی مشارکت کنندگان در منازعه ضروری است.
مذاکرات با قرار دادن گزینههای موجود در طیفی از رویکردهای حل م ساله آیاز می شود.
به منظور تحلیل طیف منازعه ایران و آمریکا در این م طال عه از مدل حل ت عارر کلمن-
ریدر اسیتفاده میشیود .حالت کلی مدل کلمن و ریدر مطابق نمودار ( )1اسیت .راهبردهای
حل م ناز عه از اجت ناب از م ناز عه ،آ یاز و تا ت قا بل ادا مه می یا بد .در م قا بل هر یک از
را هبردهای انتخابی یک یا چند روش قرار دارد و راهبرد و روش انتخابی هر بازیکن بر نفی
تقا بل ،دنبال کردن منافع ،پیگیری حق و یا اع مال زور متکی اسیییت .اگر راهبرد کلی از
اجتناب آیاز و به تهاجم ختم شود در این صورت ،روشی که انتخاب خواهد شد از اجتناب
از تعارر تا مذاکره ،میانجیگری ،داوری ،مراجعه به قانون و تحمیل جنگ ادامه مییابد.

1- Voting models
2- Dobbins
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نمودار ( :)1طیف حل منازعه کلمن-ریدر
ماخذ :کلمن و دیگران ()2006

به دنبال خروج رییسجمهور آمریکا از برجام ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
واکنش به این اقدام تاکید کرد که اتحادیه اروپا متعهد و مصمم به ادامه وضع موجود ،یعنی
پایبندی به توافق برجام است ،چراکه این تعهد امنیت جمعی را تضمین میکند .البته در میان
جهتگیریها ،موضوع ایجاد یک چارچوب گستردهتر که عالوه بر توافق هستهای ،فعالیت
موشییکی بالسییتیک و خروج منطقهای ایران بهویژه از سییوریه و نیز تامین ثبات خاورمیانه از
جمله جنگ یمن را نیز مطرح کردند .به دنبال مجموعه اتفاقات و جهتگیریهای راهبردی
بازیکنان موثر در اجرای تحریمها ،پایبندی ایران به برجام مشییروط به این اسییت که از منافع
اقتصادی برجام محروم نشود و اروپا از عهده جبران اقتصادی خروج آمریکا از برجام براید
و هزینه های آن را بپذیرد و اگر ارو پا به این تعهدات خود ع مل نکند ،ایران میتوا ند از
برجام خارج شود .با توجه به خروج ترامپ از برجام ،احتمال مقاومت اروپا وجود دارد ،اما
با وجود روابط گسیییترده اروپا با آمریکا و به دلیل ماهیت پیچیده این رابطه ،اگر م قابل
آمریکا ایستادگی نکند دراین صورت این مساله به معنای تضعیف جایگاه اتحادیه اروپا در
مقابل آمریکا است که عدم پذیرش چنین فضایی از سوی اتحادیه اروپا محتمل است.
با توجه به توضیییحات ارائه شییده و همچنین مدل منازعه کلمن -ریدر ،طیف سیییاسییتی
بازی تحریمها (راهبردهای بازی) مطابق نمودار ( )2تعیین شده ا ست که از یک سو راهبرد
ت سلیم و سازش به معنی برچیدن کامل برنامههای ه ستهای ،فعالیتهای مو شکی ،منطقهای
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و ...تا راهبردهای رویارویی و تقابل از جمله خروج از برجام ،ینیسیییازی انرژی هسیییتهای
بدون نظارت آژانس ،افزایش برد موشکها و ...را نشان میدهد.

نمودار ( :)2طیف راهبردهای بازی ایران و آمریکا
ماخذ :یافتههای پژوهش

 -5اجرای مدل و تجزیهوتحلیل نتایج
 -5-1الگوریتم و منطق بازی تحریم در رابطه ایران و آمریکا
مفاهیم اسییاسییی بازی تحریم ایران و آمریکا در بخشهای قبل ارائه و مدل ریاضییی آن به
تف صیل مورد برر سی قرار گرفت .پیش از ارائه و تحلیل نتایج بازی ،الگوریتم و منطق بازی
تحریم ایران و آمریکا را به بیان سییاده میتوان به شییرح زیر ارائه کرد (مفاهیم ارائهشییده در
مراحل زیر در بخشهای قبل به زبان ریاضی مطرحشده است):
 -1بازیکنان موثر در بازی و موقعیت هر بازیکن روی طیف سییییاسیییتی در موقعیت اولیه
بهوسیله خبرگان تعیین میشود.
 -2با استفاده از موقعیت ،توانایی هر بازیکن و اولویت موضوع برای هر بازیکن که براساس
دیدگاه خبرگان تعیین میشییود ،موقعیت حداکثر حمایت و ریسییک بازیکن تعیین میشیود
که متمایزکننده بازیکنان از یکدیگر است.
 -3بازیکنان با چهار متغیر از هم متمایز می شیییوند .موقعیت اولیه روی طیف سییییاسیییتی،
تاثیرگذاری آنها بر موضیییوع مورد بحث (توانایی یا قابلیتها) ،اولویت موضیییوع برای هر
بازیکن ،ریسیییک .این متغیرها ،دامنه های حدی پایین و باالی ویژگی هر بازیکن را تعیین
میکنند .عبور از دامنههای حدی ،دامنههای رفتارهای ییرمنطقی را مشخص میکنند.
 -4با استفاده از قضیه بیز ،احتمال واکنش هر بازیکن با توجه به احتماالت واکنشهای سایر
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بازیکنان تعیین میشود.
 -5با تعیین احتماالت ،مطلوبیت مورد انتظار هر بازیکن تعیین میشود.
 -6بازیکن  iاقدام  aiرا از مجموعه اقدامات امکانپذیر  Aiانتخاب میکند.
 -7بازیکن ( ،jبازیکنان ai ،)-iرا مالحظه میکنند و سییپس اقدام  (a-i)ajرا در واکنش به ai

انتخاب میکنند.

1

 -8در انتخاب  ،ajبازیکن  jبه شییییوه رقابت «ملکه زیبایی» 2کینز موقعیت خود را انتخاب
میکند.
 -9یکی ازمول فه های مهم تعیین دام نه های حدی ،انت خاب ا قدام هر بازیکن مفهوم
موقعیت حداکثر حمایت ا ست که ن شان دهنده بی شترین رایی ا ست که بازیکنان در هر
مرحله از بازی به یک موقعیت اختصاص می دهند .بازیکنان با توجه به موقعیت حداکثر
حمایت (رقابت ملکه های زیبا یی) واکنش نشیییان می دهند و گزینه خود را از مجموعه
راهبردها انتخاب میکنند.
 -10تعیین موقعیت حداکثر حمایت با اسیییتفاده از روش های مختلف رایدهی 3و رویکرد
انتخاب عمومی 4صورت میگیرد.
 -11هر مرحله از بازی با انتخاب اقدام  aiو واکنشهای  a−iتوسیییط بازیکنان دیگر انجام
میشود و مرحله بعدی از اقدام بعدی بازیکن  iبه اقدامات  a−iصورت میگیرد.

 -12مراحل بازی بهدفعات انجام میگیرد تا زمانی که انتخاب های بعدی تغییر در موقعیت
بازیکنان ایجاد نکند .این موقعیت ،موقعیت تعادل بازی است.
 -13تعادل این بازی تعادل بیزی کامل 5است.
 -14همه مراحل 12گانه بیان شده بهصورت سیال و پویا روی میدهد.
بازیهای تجربی رفتاری 6شامل ا ستدالل تکرارکننده 7ا ست .از میان چند بازی از چنین
بازیهایی ،یکی از م شهورترین آنها بازی م سابقه ملکه زیبایی جان مینارد کینز ا ست .این
 -1بازیکنانِ ییر از  iدر اینجا با اندیس  -iنشان داده شده است.
2- Beauty Contest
3-Voting
4- Public Choice
5- Bayesian Perfect Equilibrium
6- Behavioral Experimental Games
7- Iterative Reasoning
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بازی موسییوم به بازی حدس زدن ذهن 1دیگران نیز اسییت .بازی مسییابقه ملکه زیبایی 2یک
بازی با چند بازیکن و چند مرحله است (کینز.)1936 ،3
 -5-2فرایند استخراج دادهها
تکنیک دلفی یکی از روشهای کسییب دانش گروهی اسییت که در تصییمیمگیری پیرامون
م سائل کیفی نیز کاربرد دارد .تکنیک دلفی به صورت یک رویکرد تحقیقی جهت بهد ست
آوردن اجماع با استفاده از یکسری از پرسشنامهها و ارائه بازخورد به شرکتکنندگانی که
در حوزههای کلیدی دارای تخصص هستند ،تعریف میشود (حبیبی و دیگران.)2014 ،4

نمودار ( :)3چارچوب نظری تکنیک دلفی در تحقیقات کیفی
ماخذ :حبیبی و دیگران ()2014

هدف اصلی روش دلفی دستیابی به قابل اطمینانترین اجماع گروهی از نظرات خبرگان
بهواسطه یک مجموعه از پرسشنامههای متمرکز همراه با بازخورد کنترل شده است (دالکی
1- Out-guessing Game
2- Beauty Contest Game
3- Keynes
4- Habibi
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و هالمر .)1963 ،1با کسیییب اجماع از گروهی از خبرگان به وسییییله این فرایند ،محققان
میتوانند م سائل را شنا سایی و اولویتبندی کنند و چارچوبی برای ت شخیص آنها تو سعه
دهند (اکلی و پائولوسییکی .)2004 ،2بدون تردید ،خرد جمعی در تصییمیمگیری میتواند به
اتخاذ تصییمیمی کاملتر و همهجانبهتر منجر شییود .مهمترین شییرایط مورد نیاز برای کاربرد
دلفی عبارت اسیییت از نیاز به قضیییاوت خبرگان ،لزوم توافق گروهی در دسیییتیابی به نتایج،
گمنامی در گردآوری دادهها ،وجود مشکل پیچیده و چندبعدی و بینرشتهای ،نبود توافق و
3
ناهمسیییانی اطالعات ،وجود خبرگان باتجربه و توانمند و پراکندگیخبرگان( .فن و چنگ
( )2006و کوان و دیگران.))2015( 4
 -5-2-1خبرگان و متخصصان
در مورد ترکیب و حجم پنل تکنیک دلفی اختالفنظر وجود دارد ،اما میتوان یک الگوی
قالب را ت شخیص داد .حجم پنل ممکن ا ست برا ساس مو ضوعات تحت پو شش ،ماهیت،
دیدگاه های مختلف ،پول و زمان موجود متغیر باشییید (فون زولینگن و کالسییین.)2003 ،5
توصیه معمول این ا ست که ترکیبی از افراد با تخصصهای متعدد استفاده شود و گروههای
نامتجانس بهتر از گروه متجانس است (پوول2003 ،6؛ سامرویل.)2008 ،7
هوگارت )1978( 8معتقد اسییت بین  6تا  12عضییو برای تکنیک دلفی ایدهآل اسییت و
کلیتون )1997( 9معتقد ا ست که اگر ترکیب خبرگان با تفاوت در تخ صصها حفظ شود و
بین  5تا  10نفر کافی ا ست .با وجود اینکه برخی از تحقیقات دلفی کمتر از  10ع ضو را در
پنلهای خود در نظرگرفتهاند (میدوز و دیگران)2005( 10؛ اسییتراسییر و دیگران))2005( 11
م طال عات دیگر بیش از  100شیییر کت کن نده را منظور کرده ا ند (کلی و پروک.)2005 ،
1- Dalkey and Helmer
2- Okoli and Pawlowski
3- Fan and Cheng
4- Cowan
5- Van Zolingen and Klaassen
6- Powell
7- Somerville
8- Hogarth
9- Clayton
10- Meadows
11- Strasser
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انتخاب اعضییای پنل از اهمیت ویژهای برخوردار اسییت؛ زیرا اعتبار نتایج به شییایسییتگی و
دانش اعضای پنل بستگی دارد.
گروهی از پژوهشگران معتقدند که هرچه تعداد شرکتکنندگان بیشتر باشد ،بهتر است.
از نظر آنها همین که تعداد قضییاوتکنندگان افزایش یابد ،روایی قضییاوت افزایش مییابد
و با این وجود معتقدند که شیییواهد تجربی بسییییار کمی از تاثیر تعداد شیییرکتکنندگان بر
روایی و اعتبار فرایند اجماع وجود دارد و قرار نی ست که گروههای تخ ص صی دلفی ،نمونه
معرف جامعه آماری باشییند .به نظر میرسیید که معرف جامعه بودن براسییاس کیفیت گروه
متخ ص صان بیان می شود ،نه برح سب تعداد آنها (مورفی .)1998 ،1برخی از مقاالت بهنقد
عدم نمونهگیری تصادفی پرداختهاند ،اما حجم نمونهها و تصادفی بودن آنها اهمیت ندارد،
بلکه کیفیت متخصصان مسالهای مهمتر است (پاول .)2003 ،این یعنی هر پاسخدهندهای در
حوزهای که پژوهشییگر به آن عالقهمند اسییت ،متخصییص اسییت و تخصییص چنین تعریف
می شیییود :گروهی که اطالعات ویژه ای دارند (مککنا و دیگران )2002 ،2و در رسیییته
تخصییصییی خود صییاحبنظر هسییتند (گودمن ،)1987 ،3یا افرادی که دانشییی درباره یک
موضییوع خاص دارند (لمر1998 ،4؛ دیویدسیین .)1997 ،5در مواردی که تعداد متخصییصیان
برای محقق زیاد باشد از نمونهگیری تصادفی استفاده میشود (پوول.)2003 ،
 -5-2-2ویژگیهای جمعیتی پاسخدهندگان
بهمنظور تعیین شاخصهای خبرگی ،فهر ستی از شاخصها تهیه و در اختیار  3نفر از ا ساتید
روش تحقیق قرار گرفت و از میان شییاخصهای پیشیینهادی ،عضییویت در هیات علمی و/یا
پژوهشییگر با حداقل تجربه  5سییال به طور تخصییصییی در حوزه مطالعات ایران و آمریکا،
دا شتن ا شراف کامل به م سائل روز ایران و آمریکا ،دارای تح صیالت لی سانس و باالتر در
رشته های تحصیلی اقتصاد سیاسی ،علوم سیاسی ،اقتصاد بینالملل و موارد مشابه و حداقل
 35سال سن بهعنوان مهمترین شاخصهای تعیین خبرگان و متخصصان موضوع این مطالعه
1- Murphy
2- McKenna
3- Goodman
4- Lemmer
5- Davidson
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انتخاب شیید .همچنین در این مطالعه از روش نمونهگیری هدفمند اسییتفاده شیید .با توجه به
شاخصهای خبرگی ،خبرگان پاسخدهنده که ملیتهای ایرانی و خارجی داشتهاند ،انتخاب
شیید 25 .درصیید از خبرگان زن و  75درصیید مرد بودهاند .تحصیییالت خبرگان پاسییخدهنده
پرسشنامه شامل لیسانس  16درصد ،فوق لیسانس  8درصد و دکتری و باالتر  76درصد بوده
است .تجربه خبرگان پاسخدهنده پرسشنامه به ترتیب  34درصد بین  5تا  10سال 16 ،درصد
بین  10تا  20سال و  50در صد بیش از  20سال تجربه در ر شتههای مرتبط با مو ضوع این
مطالعه داشیییتهاند که از این گروه  4نفر بیش از  40سیییال تجربه در حوزه مطالعات اقتصیییاد
سیا سی و بینالملل دارا بودهاند .خبرگان پا سخدهنده پر سشهای این مطالعه در ر شتههای
اقتصاد ،حقوق ،علوم سیاسی ،امور بینالملل صاحب تجربیات طوالنی بودهاند.
 -3-5دادههای استخراج شده از نظرسنجی خبرگان
با توجه به آنچه در قسییمت قبل گفته شیید و بهمنظور بررسییی بازی تحریمها ،ابتدا براسییاس
منابع دادهای موجود شامل شبکههای اجتماعی ،وب سایتها ،روزنامهها و مجالت علمی،
فهرست گستردهای از بازیکنان موثر در بازی تحریم بهدست آمد .براساس دیدگاه خبرگان،
بعضی از بازیکنان که نقش موثری در این بازی نداشتند ،حذف شده و فهرست بازیکنان به
 21بازیکن تقلیل یافت .پس از تعیین بازیکنان موثر در تحریمهای ه ستهای ،پر س شنامه در
دو نسییخه فارسییی و انگلیسییی طراحی شیید .نتایج بهدسییت آمده ،دادههای موردنیاز مدل،
موقعیت حمایتشیییده توسیییط ذینفعان روی طیف راهبردها ،توانمندی های اثرگذاری و
اهمیت موضییوع برای بازیکنان را مشییخص میکند .در ادامه ،نتایج نظرسیینجی از خبرگان
درخصییوص پارامترهای مدل که نشییاندهنده ویژگیهای بازیکنان (عاملها) در سیییسییتم
چندعاملی بازی تحریم است ،ارائه میشود.
 -5-3-1موقعیت عاملها براساس راهبرد اتخاذشده
طیف راهبردهای بازی ایران و آمریکا در نمودار ( )2ارائه شیید .هر یک از بازیکنان با توجه
به ترجیحات خود از یک نقطه روی این طیف حمایت میکنند .هر یک از بخشهای طیف
راهبردی بازی که براسییاس مطالعه محیط بازی ایران و آمریکا (بخش  )4تعیین شییده به این
شرح ا ست :بازه  0تا 15به معنای ت سلیم و سازش بدون هرگونه درگیری ،بازه  15تا  40به
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معنای ایجاد یک توافق الحاقی و بازنگری در توافق برجام ،بازه  40تا  80به معنای ادامه
توافق فعلی با تامین کامل منافع ایران طبق مفاد توافق برجام ،بازه  80تا  100به معنای خروج
از برجام و ادامه فعالیتهای هستهای خارج از توافق برجام .نزدیکتر شدن به دو سر حدی
طیف ،بیانگر موقعیتهای حدی است .با توجه به اینکه موقعیت ترجیحی اتخاذ شده توسط
آمریکا در سییمت چپ طیف و موقعیت ترجیحی ایران ،سییمت راسییت طیف اسییت در این
بازی ،بازیکنانی که به سمت را ست طیف متمایل با شند ،جهتگیری به سمت حمایت از
موقعیت آمریکا داشته و بازیکنانی که سمت چپ طیف متمایل باشند ،جهتگیری به سمت
حمایت از موقعیت ایران خواهند داشیییت .نمودار ( )4نشیییاندهنده عدم توافقهای اولیه در
میان بازیکنان برای مو ضوع مورد مناق شه ا ست .وقتی موقعیت یک بازیکن به  100نزدیک
می شود ،تاکید بر تامین منافع اقتصادی ایران از توافق صورت گرفته در برجام و در ییر این
صییورت خروج از برجام اسییت .تبعات اقتصییادی و سیییاسییی موقعیتهای مختلف ترجیحی
طیف بازی پیشتر ارائه شده است.

نمودار ( :)4موقعیت ترجیحی (راهبرد اتخاذ شده) عاملها (بازیکنان)
ماخذ :یافتههای پژوهش
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 -5-3-2رتبهبندی عاملها براساس ویژگی توانایی
یک شییاخص اسییاسییی برای اینکه یک عامل بتواند ترجیحات سیییاسییتی خود را به حقیقت
تبدیل کنند و به موفقیت د ست یابد ،این ا ست که از توانمندی کافی برای تغییر نتیجه بازی
برخوردار باشیید .تواناییها بهعنوان آن دسییته از ویژگیهای اقتصییادی ،اطالعاتی ،نظامی و
دیپلماتیک تفسیر می شوند که میخواهند برای تاثیرگذاری بر نتیجه بازی از سوی هر عامل
(بازیکن) بهکار گرفته شوند .تواناییها ،نشاندهنده قدرت اثرگذاری یک عامل بر موضوع
اسییت ،ازاینرو ،یکی شییاخصهای اسییاسییی در مطالعه تحریم ،تعیین توانایی بازیکنان برای
اثرگذاری بر نتیجه ترجیحی خود و متقاعد کردن سیییایر بازیکنان برای تغییر موقعیت در
بازی است.
طیف توانایی های بازیکنان یک طیف پیوسیییته از  0تا  100اسیییت .نمودار ( ،)5طیف
توزیع قدرت یا توانایی نفوذ ک شورها را روی مو ضوع مناق شه از فاقد قدرت نفوذ ( صفر) به
قدرتمندترین بازیکن ( )100نشان میدهد.

نمودار ( :)5طیف توانمندی بازیکنان در بازی تحریمهای ایران و آمریکا
ماخذ :یافتههای پژوهش

باید توجه کرد که منابع و توانایی های هر عامل نامحدود نیسیییت ،بلکه هر عامل با
محدودیت در منابع و توانایی ها مواجه اسیییت و ازاین رو ،این منابع را به نحوی مدیریت
میکند که به مسیییالهای که از باالترین اولویت برای او برخوردار اسیییت و بیشیییترین میزان
تواناییها را دارد ،اختصییاص دهد .با توجه به این توضیییحات ،نمودار ( ،)6توانایی بازیکنان
اثرگذار بر بازی تحریمها را که براساس دیدگاه خبرگان بهدست آمده است ،نشان میدهد.
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نمودار ( :)۶رتبهبندی عاملها (بازیکنان) از نظر توانمندی اثرگذاری بر بازی تحریم
ماخذ :یافتههای پژوهش

 -5-3-3رتبهبندی عاملها براساس اولویت موضوع برای آنها
تمام عاملها سطح مشخصی از اهمیت را برای موضوع سیاستی موردبحث در نظر میگیرند.
اولویت منعکسکننده این اسیییت که چقدر برای هر بازیکن مهم اسیییت که بتواند بر نتیجه
موضییوع مورد بحث اثر بگذارد .اولویت ،مرتبط با تواناییها اسییت به این معنا که اگر یک
موضییوع برای یک عامل اهمیت باالتری داشییته باشیید ،توانایی بیشییتری را برای تغییر نتیجه
بازی بهکار میگیرد .مطابق با رتبهبندی تواناییها ،اهمیت موضیییوع برای هر بازیکن نیز بین
 0تا  100رتبهبندی میشییود .هر چه درجه اهمیت موضییوع برای بازیکن بیشییتر باشیید ،این
شاخص به  100نزدیکتر خواهد بود و هرچه اهمیت موضوع برای بازیکن کمتر باشد ،این
شاخص به صفر نزدیک می شود .این متغیر منعکسکننده درصدی از کل تواناییهای یک
عامل اسیییت که برای اثرگذاری بر نتیجه موضیییوع بهکار میگیرد .نمودار ( )7نشیییاندهنده
اهمیت مو ضوع برای بازیکنان ا ست که بهعنوان یک م شخ صه دیگر از بازیکنان این بازی
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ارائه می شود .در این بازی ،طبقهبندی اهمیت مو ضوع برای بازیکنان طبق نمودار ( )7تعیین
شده است .طیف اهمیت موضوع شامل اعداد پیوسته  0تا  100است که رتبهبندی عاملها را
از فاقد قدرت نفوذ (صفر) به قدرتمندترین بازیکن ( )100نشان میدهد.

نمودار ( :)7اولویت و اهمیت بازی تحریمهای ایران و آمریکا برای بازیکنان
ماخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( )8اولویت موضییوع را برای بازیکنان موثر در تحریم از دیدگاه خبرگان ،نشییان
میدهد .دادههای جمعآوریشییده این امکان را برای تحلیلگران فراهم میکند که در یک
چارچوب منطقی وشییفاف کار کنند تا بهدقت اثرگذاری بازیکنان مختلف بر یک موضییوع
مناقشییه را شییناسییایی و تبیین کنند .در واقع ،مطالعه در این فرایند ،مزیت بیشییتری را برای
ترییب تحلیلگران ایجاد میکند که از این جمله میتوان به درک بهتر مسیییاله ،بازیکنان
موثر بر نتیجه (بازیکنانی که عمیقا در مورد نتیجه بازی نگران هسیییتند) ،ائتالف هایی که
ممکن اسییت شییکل بگیرد ،اشییاره کرد و اینکه انتخابهای سیییاسییتی که بازیکنان انجام
میدهند ،احتماال کدامیک از مسیییرهای مذاکره یا رویارویی و مقابله را اختیار خواهد کرد
(مسکیتا.)1984 ،

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /82بهار 1399

107

نمودار ( :)8اولویت موضوع برای عاملها (بازیکنان)
ماخذ :یافتههای پژوهش

مدل مطلوبیت انتظاری مبتنی بر نظریه بازی این امکان را برای تحلیلگر فراهم میکند
که انگارههای ایجادشییده توسییط آشییوب ،ابهام و اصییطکاک را که در درون فضییای بازی
متحول می شود ،ت شخیص داده و پیشبینیهای قابل اتکایی از ت صمیمات اقت صادی سیا سی
بازیکنان ارائه کند.
 -5-4اجرای مدل و تحلیل نتایج
نمودار ( )9نشاندهنده توزیع بازیکنان روی طیف راهبردی بازی براساس قدرت موثر است.
توزیع بازیکنان از موقعیت  20تا  80نشیییاندهنده موضیییعگیریهای مختلف بازیکنان روی
راهبردهای موجود در بازی ایران و آمریکا اسیییت .همانطور که در ادامه در بازی پویا ارائه
خواهد شییید در فرایند بازی و مذاکره که در هر دور بازی اتفاق میافتد ،بازیکنان موقعیت
خود را در مقایسیییه با یکدیگر تغییر میدهند و این نتیجه براسیییاس ارزیابی مطلوبیت ،مورد
انتظار بازیکنان از موقعیتهای مختلف پیشنهادی در بازی و مقایسه آن با موقعیتی است که
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حداکثر حمایت را از سوی بازیکنان مختلف دارد.

نمودار ( :)9قدرت نفوذ موثر در موقعیتهای مختلف راهبردهای بازی در دوره صفر بازی
ماخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( :)10موقعیت بازیکنان در نقشه چهارقسمتی در دور صفر بازی
ماخذ :یافتههای پژوهش
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بررسیییی موقعیت بازیکنان در نمودار ( )10نشیییاندهنده آن اسیییت که جایگاه بازیکنان
نسبت به چالشگر اصلی در موقعیت چانه زنی است .استثنای این موضوع اسراییل است که
در موقعیتی متفاوت از سییایر بازیکنان اسییت و در تعادل نهایی نیز با سییایر بازیکنان همسییو
نی ست .سایر بازیکنان در موقعیتهای متفاوت و در ف ضای چانهزنی توزیع شدهاند .بع ضی
مطلوبیت مورد انتظار مثبت باالتری و بعضییی مطلوبیت مورد انتظار کمتری دارند .طی بازی
پویا هر بازیکن تالش میکند موقعیت جدید را به نحوی انتخاب کند (به نحوی در بازی
تغییر موضییع دهند) که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار را برای او به دنبال داشییته باشیید .رفتار
هر یک از بازیکنان در بازی پویا به تنهایی قابل مشاهده است.
 -5-4-1رفتار بازیکنان در بازی پویا (تعادل پس از  15دور بازی)
با توجه به موقعیت اولیه بازیکنان در بازی که در نمودار ( )10مشییخص شیید ،بازیکنان وارد
چانهزنی با یکدیگر میشیییوند .در هر دور بازی ،بازیکنان برحسیییب موقعیتی که نسیییبت به
بازیک نان دیگر دار ند ،پیشییین هاداتی ارا ئه می کن ند .در فرای ند بازی پو یا هر بازیکن با
مجموعهای از پیشییینهادات از سیییوی بازیکنان مختلف مواجه میشیییود .بازیکنان با ارزیابی
مطلوبیت انتظاری این پیشییینهادات تصیییمیمگیری میکنند .بازیکنان پیشییینهاداتی را ارائه
میکنند که احتماال از دیدگاه آنها به چشمانداز موردنظر خود نزدیکتر است.
نمودار ( )11فرای ند چا نه زنی بازیک نان و تغییر موقع یت آن ها را روی طیف راهبردی
بازی تعیین میکند .محور عمودی نشیییان دهنده طیف راهبردی بازی و نقطه شیییروع هر
بازیکن موقعیت اولیه بازیکن اسیییت که توسیییط خبرگان تعیین شیییده اسیییت .محور افقی
نشاندهنده دورهای بازی است .قاعده بازی که از نقشه چهار قسمتی (نمودار ( ))10در نقطه
صفر بازی م شخص شد ،تعیینکننده تعامل بازیکنان ا ست .هر یک از خطوط این نمودار،
نشییاندهنده رفتار هر بازیکن در دورهای مختلف بازی اسییت .تغییر موقعیت هر بازیکن در
هر دور بازی ناشی از ارزیابی موقعیتهای مختلف پیشنهاد شده از طرف سایر بازیکنان در
تابع مطلوبیت موردانتظار اسییت .نتیجه مذاکره بازیکنان دسییتیابی به نقطه تعادلی  53پس از
 15دور چانهزنی است.
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نمودار ( :)11پیشبینی رفتار بازیکنان در بازی پویا (بعد از  15دور بازی)
ماخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( :)12قدرت نفوذ موثر در موقعیتهای مختلف راهبردهای بازی در بازی پویا
ماخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( ) 12روی محور عمودی ،قییدرت نفوذ موثر و روی محور افقی ،موقعیییت
بازیکنان در طیف راهبردهای بازی را نشان میدهد .این نمودار که موضع بازیکنها را پس
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از  15دور بازی نشان میدهد ،نشاندهنده همگرا شدن موضع اکثر بازیکنها روی موقعیت
 50تا  60طیف سیا ستی ا ست .این نمودار و ضعیت بازیکنان را پس از  15دور بازی ن شان
میدهد .نمودار خطی پویا (نمودار ( ))11بهخوبی ن شاندهنده روند نزدیک شدن مو ضعها
به یکدیگر تو سط بازیکنان مختلف ا ست .در ادامه رفتار برخی از بازیکنان به طور جداگانه
مورد بررسی قرار گرفته است بهطوریکه امکان رصد کردن تغییرات موضع بازیکنان روی
طیف سیییاسییتی و شییناسییایی تغییر موضییع بازیکنان در اثر پیشیینهادات بازیکنان دیگر قابل
دریافت است.
 -5-4-2بررسی رفتار بازیکنان در بازی پویا
در ادامه این مدل به ارائه و تحلیل رفتار برخی از بازیکنان در بازی تحریم پرداخته میشود.1
همانطور که در بخش قبل اشیییاره شییید ،رفتار بازیکنان در هر دور بازی ،نتیجه ارزیابی
موقعیتهای مختلف پیشیینهادی از سییوی بازیکنان و ارزیابی مطلوبیت مورد انتظار بازیکن
است .در بازی پویا ،بازیکنان تالش میکنند تا بازیکنان دیگر را ترییب به همسویی با خود
به لح اظ موقعیت اتخاذ شیییده روی طیف سییییاسیییتی کنند و نتیجه مذاکره و انتخاب های
بازیکنان که براساس منافعی که از مطلوبیت مورد انتظار آنها حاصل میشود ،رفتار بازیکن
را د طی بازی نشیییان می دهد .نوسیییانات رفتار یک بازیکن در پاسیییخ به جهتگیریهای
بازیکنان دیگر ا ست که در هر دور اتفاق افتاده ا ست .مقای سه رفتار چین ،رو سیه و اتحادیه
اروپا نشان میدهد رفتار مشابهی در بازی از طرف روسیه و اتحادیه اروپا مشاهده میشود.
همانطور که در نمودار ( )13قابل مشییاهده اسییت ،الگوی رفتار روسیییه مشییابه اتحادیه
اروپا ،اما با یک دور تاخیر اتفاق افتاده است .نمودار ( )14نشاندهنده رفتار جمهوریخواهان
و دموکرات ها در آمری کا اسییییت که نشییییان مید هد جمهوری خوا هان رف تاری مشییییا به
دموکراتها داشتهاند و در دور سوم هر دو بازیکن موقعیت یکسانی را اتخاذ کردهاند .تغییر
رفتار بازیکنان آمریکایی در واکنش به بازیکنان ایرانی در دورهای اول و دوم بازی ات فاق
افتاده است.

 -1با توجه به محدودیتِ ارائه تمام مطالب اعم از تحلیل موضییوع تحریمها ،تبیین مدل ،نتایج مدل و تحلیل حسییاسیییت
در قالب یک مقاله ،خوانندگان عالقهمند میتواند به رساله دکتری رجوع کنند.
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نمودار ( :)13رفتار کشور روسیه ،چین و اتحادیه اروپا در بازی پویا
ماخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( :)14رفتار بازیکنان آمریکایی در بازی پویا
ماخذ :یافتههای پژوهش

 -5-4-3تحلیل حساسیت
بهمنظور انجام تحلیل ح سا سیت ،ک شور چین بهعنوان بزرگترین قدرت اقتصادی در شرق
آسییییا که به نظر میرسییید بهعنوان بزرگترین تهدید در مقابل آمریکا قرار دارن ،انتخاب
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میشیییود .هنگام تحلیل حسیییاسییییت ،تغییرات جهتگیری هر یک از این بازیکنان بهعنوان
بازیکنان کلیدی و اثر گذار بر راب طه ایران و آمریکا و بازی تحریم ها مورد ارز یابی قرار
میگیرد .به این منظور با تغییر موقعیت این کشییور روی طیف سیییاسییتی ،مدل اجرا و نتیجه
بازی پویا ارائه می شود .همچنین رفتار بازیکنان دیگر در صورت تغییر موقعیت این ک شور
قابل بررسییی اسییت .در مدل پایه ،موقعیت چین روی طیف سیییاسییتی معادل  55/6اسییت که
بیانگر اتخاذ رویکرد تقریبا میانی در محدوده ادامه توافق با گروه  1+4اسییت .تحلیل مقادیر
مختلف از حد پایین محدوده ادامه توافق فعلی تا حد باالی آن نشیییان میدهد جهتگیری
چین به سییمت مقادیر پایینتر تغییر چندانی در تعادل ایجاد نمیکند .همچنین تغییر موضییع
چین به سیییمت مقادیر باال (یعنی پافشیییاری بیشیییتر بر حقوق ایران در توافق  )1+4تعادل
چ ند گا نه ای را در مدل ای جاد می ک ند .به ع بارت دیگر ،ائتالف هایی روی م قادیر مختلف
تعادل ایجاد میشود.
نتایج بازی پویا در سیییه حالت اتخاذ موقعیتهای  60 ،50و  70به شیییکل نمودارهای ( )15تا
( )17بوده ا ست .ائتالفهای چندگانه روی اتخاذ راهبرد  70از طرف چین م شاهده می شود که به
حد باال در محدوده ادامه توافق فعلی با گروه  1+4نزدیکتر اسیییت .همچنین نقطه تعادلی تقریبا به
 60نزدیک میشود (درحالیکه نقطه تعادلی مدل پایه حدود  50حاصل شده بود).

نمودار ( :)15تحلیل حساسیت براساس موقعیت چین ( :)50بازی پویا (تعادل بعد از  12دور بازی)
ماخذ :یافتههای پژوهش
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نمودار ( :)1۶تحلیل حساسیت بر اساس موقعیت چین ( :)۶0بازی پویا (تعادل بعد از  22دور
بازی)
ماخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( :)17تحلیل حساسیت بر اساس موقعیت چین ( :)70بازی پویا (تعادل بعد از  8دور بازی)
ماخذ :یافتههای پژوهش

نکته حائز اهمیت این است که تنها هنگام اتخاذ راهبرد  70توسط کشور چین ،نوسانات
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موقعیتی روسیییه کمتر از حالت پایه اسییت (نمودار ( .))18ضییمن اینکه تعادل بازی پس از 8
دور بازی اتفاق میافتد (در حالی که در حالت مدل رایدهی نسییبتی ،تعادل بعد از  15دور
بازی اتفاق میافتد).

نمودار ( :)18رفتار روسیه در تحلیل حساسیت برای تغییر موقعیت چین ()70
ماخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( ) 18رفتار روسییییه را در صیییورتی که موضیییع چین به  70تغییر کند ،نشیییان
میدهد .م شاهده می شود که رفتار رو سیه در این صورت صرف نظر از تغییر اندک از
دوره چهار به دور سوم بازی تغییر قابل توجهی نداشته ا ست .این در حالی ا ست که در
وضییعیت اولیه تعیین شییده توسییط خبرگان ،تغییر رفتار روسیییه به دنبال تغییر موقعیت
اتحادیه اروپا مشاهده شد.

 -۶جمعبندی و نتیجهگیری
در یک نگاه کلی ،م شکالت اقت صادی ایران را در سالهای اخیر میتوان به دو د سته کلی
تق سیم کرد؛ بخ شی از این م شکالت من شا داخلی دا شته و بخش دیگر ،نا شی از تحریمهای
سالهای اخیر است .تجربیات منتشر شده توسط طراحان تحریمها نشان میدهد برای اعمال
ف شار حداکثری ،تالش گ ستردهای برای شناخت نقاط ضعف و آ سیبپذیر ک شور هدف
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صورت میگیرد و تحریم های هو شمند و هدفمند با توجه به ب سترهای اقت صادی ،سیا سی،
فرهنگی و نهادی کشور هدف تنظیم می شود .تحریمهای اقتصادی اعمال شده بر کشور در
کنار و ضعیت نامنا سب اقت صادی ک شور ،زمینه آ سیبپذیری بی شتر ک شور را از تحریمها
فراهم کرده است.
در شرایط کنونی ،سیاستهای ایاالت متحده این مناق شه را از یک مناق شه بینالمللی به
مساله دوجانبه و یک اختالف دوجانبه آمریکا با ایران تبدیل کرده است ،اما با وجود فقدان
یک اجماع جهانی علیه ایران ،ایاالت متحده ،سییایر کشییورها را تحت فشییار قرار داده تا از
میان رابطه اقتصییادی با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند .از این رو ،در این وضییعیت که
شورای امنیت و سایر اعضای  5+1عمال از جریان مذاکرات پیرامون موضوع برنامه هستهای
ایران توسییط ایاالت متحده کنار گذاشییته شییده اند ،دولتهای موثر در این مناقشییه و دیگر
کشورهای ذینفوذ جهان میتوانند مواضع زیر را در قبال آن اتخاذ کنند:
 -1با آمریکا همراهی کنند و به اعمال فشیییار و تحریم علیه ایران کمک کرده ،تحریم ها
بهطور کامل و یا موردی بازگردانده و از سیییاسییتهای تحریمی جدید آمریکا پیروی کنند
(تقابل و رویارویی).
 -2تالش میکنند تا وقتی که ایران در برجام باقیمانده اسیییت آنها هم تالش کنند برجام
پابرجا بوده ،آثار بازگشیییت تحریم های آمریکایی را بر ایران تا حد ممکن و عدم تالقی
بامنافع ملی خودشیییان وآمریکا ،کاهش داده و در زمینه های ممکن با ایران همکاری کنند
(حفظ توافق فعلی).
 -3تالش میکنند در برجام باقی ب مانند و از تقا بل بین ایران وآمریکا جلوگیری کنند و
نقش میانجی ایفا کنند که با توجه به منافع بزرگ اقتصیییادی از رابطه با آمریکا به سیییمت
تمایالت آمریکا متمایل میشوند (حفظ توافق فعلی).
 -4تالش میکنند در برجام باقی بمانند و بهعنوان واسیییطه و میانجی تالش کنند زمینههای
مذاکره برای ایجاد قرارداد الحاقی و حلوفصل اختالفات ایران وآمریکا از طرق دیپلماتیک
را فراهم آورند (توافق جدید).
نتایج این مدل نشیییان می دهد راهبرد ایران باید تاکید بر حفظ توافق فعلی باشییید که
حداکثرکن نده مطلوب یت ایران اسییییت؛ اگر چه در حد پایین طیف قرار دارد .ج هت گیری
اتحادیه اروپا ،روسییییه وچین در بازی پویا به سیییمت حفظ توافق فعلی تغییر خواهد کرد؛
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هرچند درحد پایین دامنه حفظ توافق فعلی قرار میگیرد .احتمال اینکه روسیییه در پاسییخ به
جهتگیری اتحادیه اروپا و به نفع اتحادیه اروپا تغییر مو ضع دهد ،وجود دارد .هم سویی در
ج هت گیری روسییی یه و ات حاد یه ارو پا وجود دارد .رف تار چین با بازیک نان دیگر ،ت طابق
قابلتوجهی ندارد ،اما در بازی پویا ،گرایش به سیییمت جهتگیری جمعی بازیکنان خواهد
بود .به نظرمیرسد رویکردی بهعنوان یک بازیکن مستقل دارد .راهبرد مسلط و یالب بازی
با فرر بازیکنان عقالیی در منطق نظریه بازی حفظ ثبات ،امنیت و یکپارچگی ایران است؛
یعنی بازیکنان در این بازی به دنبال تشیییکیل یک تابع رفاه جمعی به جای حداکثر کردن
منافع تکتک اع ضای ائتالف خواهند بود که در این صورت ضمن حفظ امنیت و ثبات و
یکپارچگی ایران که ت ضمینکننده تداوم منافع ک شورهای ع ضوائتالف ا ست ،منافع جمعی
این ائتالف نیز حداکثر خواهد شد.
باتوجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش ،پیشنهاداتی به این شرح ارائه میشود:
 تداوم حضییور ایران در برجام و عدم تضییعیف و یا نقض آن و ممانعت از خطر بازگشییتمجدد به شورای امنیت
 تقویت موقعیت داخلی حکومت از طریق ایجاد کاهش نابرابریهای ناموجه شفافیت فرایندهای کسب درآمدهای بخش عمومی ومخارج آن استقبال از حفظ و تقویت رابطه سیاسی با اروپا افزایش امنیت اجتماعی که متعاقب آن امکان دسیییتاندازی به ایران کم خواهد شییید.بنابراین ،برقراری توازن در برقراری امنیت نظامی و امنیت اجتماعی ضیییروری اسیییت (در
پاسخ به استراتژی کیسینجر مبنی بر سوق دادن بودجه به سمت هزینههای نظامی و باز ماندن
از امنیت اجتماعی).
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