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چکیده

تولید شتابان نفت شیل، افزون بر استقالل نفتی آمریکا، سبب بروز تغییرات بنیادینی 
در بازار نفت )افزایش شتابان عرضه و کاهش پیاپی قیمت( در چند سال اخیر شده 
است، اما این استقالل نفتی، موجب تغییرات بنیادینی در دیدگاه سیاسی و امنیتی 
آمریکا دربارۀ کشورهای نفتی نیز شده است. اعمال فشار بیشینه تا حذف نفت 
کشورهای ایران و ونزوئال از بازارهای جهانی، گواه آشکاری بر این تغییر سیاست 
آمریکاست. همچنین، پیروی کشورهای دیگر )تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
نفت( از آمریکا، بیانگر پایداری هژمونی آمریکا در عرصۀ بین الملل است. در 
پژوهش حاضر، ضمن تأکید بر هژمونی آمریکا از جنبه های گوناگون، بیان شده 
است که آمریکا می تواند بدون ترس از اختالل در عرضۀ نفت و به پشتوانۀ قدرت 
خود، سیاست هایش را بر بازار نفت حاکم کرده و بخشی از سهم بازار کشورهای 
نفتی را تصاحب کند. در این پژوهش با معرفی شاخصی )که نشان دهندۀ میزان 
همسویی سیاسی و اقتصادی کشورهای تولیدکنندۀ نفت با آمریکاست(، روابط 
اقتصادی و سیاسی آمریکا با کشورهای تولیدکنندۀ نفت را بررسی کرده ایم. برپایۀ 
این شاخص، کشور روسیه، هدف بالقوۀ بعدی آمریکا در بازار نفت معرفی شده 
است. همچنین، با طراحی یک بازی پویا با اطالعات کامل، انتخاب های دو کشور 
ایران و آمریکا را برای حذف ایران از بازار نفت، واکاوی کرده و با ارزش گذاری 
پیامد هریک از کنش ها )آمریکا( و واکنش ها )ایران( در طول این بازی )جنگ( 
نفتی، در سه دورۀ کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت، راهبرد فعلی ایران و آمریکا 

)که موجب حذف ایران از بازار نفت شده است( را بازگو کرده ایم.
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Reducing Iran's Economic 
Vulnerability to the U.S. Shale Oil 

Entry into the Global Market

Vida Varahrami3,Mehdi Ferdosian4

Abstract
In recent years, the accelerated production of SHELL Oil has led to US Oil 
Independency alongside with fundamental changes in the oil market (acceleration 
in Oil supply and Constant decline of prices). But this oil independence has 
also led to fundamental changes in the US political and security perspective 
toward of oil-rich countries. Exerting maximum pressure for removing Iranian 
and Venezuelan oil from world markets is a clear indication of this change in 
US policy. The adherence of other countries (oil producers and consumers) with 
the United States also indicates the stability of US hegemony in the international 
arena. Therefore, by stating the conditions of the crude oil market, we provide 
an overview of the current situation of the crude oil market which indicates the 
existence of surplus oil for a long period time which reduces the probability of 
supply shocks in the oil market. On the other hand, by expressing the American 
hegemony from various aspects, we conclude that by using its power, the United 
States can impose its policies on the oil market without fearing the oil supply 
disruptions, and seize part of the market of oil rich countries. In the following, 
we introduce an index (which indicates the degree of political and economic 
alignment of oil-producing countries with the United States policies) in order to 
examine the US economic and political relations with oil-producing countries, 
and based on this index we introduce Russia as the next potential target for 
the United States at the oil market. Finally, by designing a dynamic game with 
complete information, we examine the choices of Iran and the United States 
for removing Iran from the oil market and then we evaluate the current strategy 
of Iran and the United States (which has led to elimination of Iran from the oil 
market) and the consequences of each action (US) and reactions (Iran) during 
this Oil game (war) in short-term, medium-term and long-term periods.
Keywords: Global Crude Oil Market, Sell Oil, Iran, US, Game Theory
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مقدمه
توسعۀ نفت شیل در آمریکا، پیامدهای مثبت و منفی زیادی برای امنیت انرژی در سطح 
مورد  در  نگرانی ها  کاهش  و  نفت  جهانی  عرضۀ  افزایش  آن،  مثبت  وجه  دارد.  بین الملل 
شوک های نفتی سمت عرضۀ بازار نفت است. اما وجه منفی آن نیز بهره برداری سیاسی از آن 
در راستای اهداف ژئوپلیتیکی علیه کشورهای تولیدکنندۀ سنتی نفت و همچنین، فشارهای 
سیاسی و اقتصادی آمریکا بر واردکنندگان نفت برای کسب سهم بیشتر از بازار نفت مصرفی 
آن ها است. به طورکلی، با ورود نفت شیل آمریکا به بازارهای جهانی )آمریکا به عنوان یک 
صادرکنندۀ جدید( و این چشم انداز که این صادرات در چند سال آینده، افزایش چشمگیری 
خواهد داشت و همچنین، وجود نفت مازاد در بازار به دلیل کاهش سرعت رشد تقاضای نفت و 
افزایش صادرات تولیدکنندگان دیگر، شکی باقی نمی ماند که برخی از تولیدکنندگان باید از بازار 
عرضۀ نفت )چه به صورت کلی و چه به گونه ای جزئی( خارج شوند. اما اکنون پرسش مهم و 
بنیادین )که در این پژوهش نیز بررسی شده است( این است که »کدام تولیدکنندگان باید از این 
بازار خارج شوند؟« و »نقش آمریکا به عنوان قدرت بی بدیل جهانی در حذف تولیدکنندگان 

دیگر نفت چیست؟«.
ایران، به عنوان یکی از اعضای اوپک، از ذخایر اثبات شدۀ چشمگیری برخوردار است و نزدیک 
یکصد سال است که به عنوان صادرکنندۀ نفت خام در جهان معروف است. صادرات نفت 
کشورمان، همواره تابع روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشورهای دیگر بوده است. گاهی ایران 
برای گرفتن امتیازهایی از قدرت های بزرگ، از صادرات به عنوان عامل فشار و برگ برنده 
استفاده کرده و گاهی نیز صادرات نفت ایران به  پاشنۀ آشیلی در روابط ایران با کشورهای دیگر 
تبدیل شده و تحمیل فشارهای اقتصادی و سیاسی سختی را بر ایران در پی داشته است. اما 
فارغ از همۀ خوبی ها و بدی های صادرات نفت برای اقتصاد ایران، امروزه این حوزه با خطر 
بزرگ حذف کامل از بازارهای جهانی روبه رو است. در یک سال و نیم اخیر، آشکارا مشخص 
شد که حذف دست کم 1/8 میلیون بشکه نفت ایران از بازار )برپایۀ داده های FRED5 نفت 
ایران از 2/15 میلیون بشکه در روز از میانۀ سال 2017 به 300 هزار بشکه در روز در پایان 
سال 2019 رسیده است(، چندان تأثیری بر قیمت نفت نداشته و جای خالی ایران، توسط 
تولیدکنندگان دیگر نفت پر شده است. نکتۀ مهم دراین باره این است که کشورهایی مانند چین 
و هند که مبادالت اقتصادی فراوانی با ایران داشته اند نیز زیر فشار آمریکا، تحریم های این 
کشور را پذیرفته و خرید نفت خود را به میزان چشمگیری کاهش داده اند. کشورهای اروپایی 
نیز تنها به حمایت های کالمی بسنده کرده و درعمل، هیچ نفتی از ایران خریداری نکرده اند. 
اکنون انتخاب یک راهبرد اقتصادی ـ سیاسی در رویارویی با این فشارهای حداکثری در کشور 
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ضروری به نظر می رسد تا بتوان از پیامدهای ناخوشایند اقتصادی ـ  سیاسی آن در آینده جلوگیری 
کرد. اما پیش از درپیش گرفتن هرگونه راهبردی، شناخت و بررسی نقاط قوت و ضعف 
کشور و همچنین، بررسی بازیگران دیگر و زمین بازی بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین، در پژوهش 
حاضر، نخست، بازار نفت و بازیگران آن و همچنین، تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی آمریکا و 
نقاط قوت و ضعف ایران واکاوی شده و در پایان، راهبردهای موجود و بهترین راهبرد ممکن 

دراین راستا تحلیل و بررسی شده است.
بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی بازار نفت خام است که به سبب افزایش عرضۀ نفت 
خام )به دلیل انقالب نفت شیل( دچار تغییرات بنیادینی شده و بروز رقابت های شدیدی را بین 
تولیدکنندگان برای کسب سهم بیشتر از بازار در پی داشته است که این به نوبۀ خود، موجب بروز 
شوک های سیاسی و اقتصادی گسترده ای در برخی کشورها شده است. هدف دوم، نشان دادن 
این واقعیت است که افزایش تولید، به آمریکا اجازه داده است که به سبب عدم وابستگی به نفت 
خاورمیانه و بدون ترس از بروز شوک های عرضه در بازار نفت )به موجب مازاد عرضۀ جهانی( 
بتواند راهبردهای سیاسی و اقتصادی خود را در جهان به پیش ببرد. هدف بعدی، تعیین راهبردی 
برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر فشارهای آمریکا است. در ادامۀ پژوهش، در پی 
بررسی شاخص همسویی و طراحی یک بازی میان ایران و آمریکا بوده ایم؛ بنابراین، در بخش 
دوم، پیشینۀ پژوهش، در بخش سوم چارچوب نظری، در بخش چهارم الگوی پژوهش و در 

بخش پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادها بیان شده است.
1. پیشینۀ پژوهش

ترابی و منظور )1398( در پژوهشی با عنوان »تحلیل بازار جهانی نفت با تأکید بر نقش نفت 
شیل: رویکرد پویایی سیستمی« با طراحی و اجرای یک الگوی پویای سیستمی برای پیش بینی 
اثرات تولید نفت شیل بر عرضه و تقاضای نفت، تعامل میان تقاضای نفت، عرضۀ نفت اوپک 
و غیراوپک، عرضۀ نفت از منابع شیل، قیمت نفت، رشد  اقتصاد جهانی، توسعۀ ذخایر جدید 
نفت و انرژی های جایگزین نفت را بررسی کرده اند. نتایج این شبیه سازی نشان داده است که 
در سال 2030، تقاضای نفت با نرخ رشد متوسط 1/4 درصدی به 117میلیون بشکه در روز 
افزایش خواهد یافت. عرضۀ نفت توسط کشورهای غیراوپک، با رشد متوسط 0/9درصد در 
سال به 64 میلیون و عرضۀ نفت شیل با رشد متوسط 10درصد ساالنه به 19میلیون بشکه در 
روز خواهد رسید. عرضۀ نفت اوپک نیز در حدود 34 میلیون بشکه در روز ثابت خواهد بود و 

قیمت نفت با رفتاری نوسانی بین 20 تا 130 دالر، نوسان خواهد داشت.
شهریاری و همکاران )1398( در پژوهشی با عنوان »بررسی سیاست های نفتی ایران در اوپک 
برپایۀ نظریۀ بازی ها« پس از واکاوی تعارض های اقتصادی بین اعضای اوپک، رقابت های 
درونی اوپک را در چارچوب نظریۀ بازی ها بررسی کرده اند. دراین راستا، رقابت درونی اعضای 
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اوپک به شکل یک بازی رهبر ـ پیرو الگوسازی شده و با تعیین تابع سود کشورهای عضو اوپک، 
نقطۀ تعادل بازی به عنوان راهبرد رفتار پیرو محاسبه شده است. سرانجام نیز با توجه به نقطۀ تعادل 

محاسبه شده، میزان تولید بهینه و راهبرد بهینۀ ایران تعیین شده است.
خاتمی )1399( در پژوهشی با عنوان »تحلیل نظریۀ بازی های تکاملی در سیستم های محاسباتی 
مبتنی بر عامل: کشورهای نفتی اوپک«، رفتار کشورهای اوپک را بررسی کرده  است. نتایج 
اجرای 4 الگوی رفتاری مبتنی بر عامل در این پژوهش، بیانگر این است که با وجود دودستگی 
بین اعضا )کشورهای شکیبا و ناشکیبا( و نیز برخورداری کشورهای ناشکیبا از ذخایر نفتی 
گسترده، اعضا در یک فرایند تکاملی، به تدریج شیوۀ اتخاذ سیاست در برابر گروه رقیب را 
می آموزند؛ بنابراین، امکان بهره مندی اعضای ناشکیبای اوپک از سهم بیشتری از بازار در برابر 

گروه رقیب و عقب راندن آن ها از موضع سلطه بر بازار نفتی اوپک، وجود خواهد داشت.
در میان پژوهش های خارجی نیز مدوباچی در پژوهشی با عنوان »بازتاب نفت شیل بر امنیت 
خلیج فارس« به این نتیجه رسیده است که نفت شیل به رقیب بالفعلی برای نفت خاورمیانه 
تبدیل شده است و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید در پی جایگزینی برای صنعت 
نفت، به عنوان موتور اصلی اقتصاد خود، باشند )البته امارات متحدۀ عربی یکی از کشورهای 
انگشت شماری است که با صنعت گردشگری، موفق به ارائۀ چنین جایگزینی برای نفت شده 
است(. نویسندۀ این پژوهش همچنین، پیشنهاد می کند که کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس برای حفظ حمایت آمریکا باید در نفت شیل ایاالت متحده سرمایه گذاری کنند؛ 
زیرا، ماهیت چنین سرمایه گذاری ای سبب به وجود آمدن یک تعهد مالی بین آن ها و درنتیجه، 

.)Maduabuchi, 2017( تأمین امنیتشان به گونه ای معقول می شود
توما، در پژوهشی با عنوان »تأثیر توسعۀ تولید نفت شیل بر قیمت نفت خام و چشم انداز آینده: 
بررسی ادبیات« کوشیده است درک بهتری دربارۀ تولید نفت شیل و تأثیر آن بر قیمت نفت 
خام ایجاد کند و دراین راستا، دیدگاه های گوناگون موجود دربارۀ این تأثیر را بررسی کرده 
است؛ اما تنها به بیان دیدگاه ها بسنده کرده و در مورد چشم انداز آیندۀ بازار )به دلیل وضعیت 
اقتصاد جهانی، تولید نفت شیل، عدم توافق های اوپک و غیراوپک، و...( بروز شوک عرضه را 

)Tuama, 2018( غیرمحتمل می داند
ژوالنواز در پژوهشی با عنوان »رونق نفت شیل و اقتصاد ایاالت متحده: تجزیه و تحلیل متغیر 
زمانی« نشان داده است که پیش از رونق شیل، اقتصاد ایاالت متحده به عنوان یک واردکنندۀ 
نفت، به شوک های افزایش قیمت نفت پاسخ منفی نشان می داد، ولی پس از رونق صنعت 
نفت شیل، پاسخ ها به شوک های افزایش قیمت نفت بیشتر به عنوان صادرکنندۀ نفت بود و 
آینده است  بازار نفت  آمریکا در  تغییرات عمده ای در دیدگاه سیاسی  نشان دهندۀ  امر  این 

.)Zhulanovaz, et. al, 2018(
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سابتان، در مقاله ای با عنوان »ارزیابی اثرات تحریم اقتصادی«، اثر تحریم های اقتصادی در 
چارچوب تعارض بین سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت )اوپک( و تولیدکنندگان نفت شیل 
آمریکا را در سال 2014 بررسی کرده و با استفاده از الگوی نمودار برای حل تعارض، نشان 
داده  است که تفاوت بین رتبۀ اولویت اصلی و رتبه بندی های موردنیاز، سبب محاسبۀ نادرست 
قدرت فشار اقتصادی )که اوپک با کاهش قیمت به بازار نفت تحمیل کرد( شد؛ زیرا، اوپک 
انتظار داشت که این تحریم، سبب آسیب جدی و شاید نابودی صنعت نفت شیل شود، اما 
تولیدکنندگان شیل، توانستند این فشارها را تحمل کنند. همچنین، تجزیه و تحلیل الگوی نمودار 

.)Sabtan, et al., 2019( چرایی پایان یافتن این درگیری را به این شکل بیان می کند
فروندل در پژوهشی با عنوان »تجزیه و تحلیل تحول بازار نفت خام پس از بحران با استفاده از 
نظریۀ بازی ها« بازار نفت را برپایۀ نظریۀ بازی ها بررسی کرده و دو الگوی نظری از نظریۀ بازی 
را در مورد چهار قدرت بین المللی در دورۀ پیش و پس از بحران 2014 به کار بسته و نشان 
می دهد که پس از به کارگیری این الگوها، داده ها چقدر به واقعیت نزدیک هستند. همچنین، 
نشان داده است که قیمت نفت بیشتر تحت تأثیر کمیت نفت خام در بازار بین المللی است، اما 

.)Frondel, et.al, 2020( عوامل کیفی مهمی نیز در این حوزه تأثیرگذار بوده اند
نوآوری پژوهش حاضر نسبت به همۀ پژوهش های مطرح شده در این قسمت، از این منظر است 
که در مطالعۀ حاضر، شاخص همسویی مطرح شده و یک بازی میان ایران و آمریکا طراحی 

شده است که کار جدیدی است و در هیچ یک از پژوهش های پیشین انجام نشده است.
2. چارچوب نظری پژوهش

ایاالت متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در پی نظم سازی در عرصۀ بین المللی بوده 
و دراین راستا در عرصۀ سیاسی، سازمان ها و نهادهایی را ایجاد کرد، در عرصۀ امنیتی ناتو را 
تأسیس کرد، و در عرصۀ اقتصادی نیز نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، 
و سپس، سازمان تجارت جهانی را بنیان نهاد و این روند تا امروز تداوم داشته است. ابرقدرت، 
به کشوری گفته می شود که در عرصۀ روابط بین الملل، دارای موقعیت ممتازی باشد و توانایی 
انجام طرح هایی با قدرت باال و اثرگذار را در هر نقطه از جهان )حتی گاهی به طور هم زمان در 
چندین منطقه از جهان( داشته باشد و همچنین، قادر به ایجاد نوعی هژمونی در جهان باشد. 
پس از جنگ سرد، کارشناسان سیاسی بر این نظر بوده اند که ایاالت متحده آمریکا با توجه 
به فروپاشی شوروی و برتری نظامی، اقتصادی، و علمی این کشور، ابرقدرت جهان است. 
ایاالت متحده در تمام زمینه ها، مانند حوزۀ نظامی، اقتصادی، صنعتی، علمی، فضایی، غذایی، 
سالمت، آموزش، و ورزش، با اختالف بر بقیه کشورهای جهان برتری دارد. اما این کشور، 
رقیبان قدرتمند و جدی ای نیز در عرصه های گوناگون دارد؛ رقیبان قدرتمندی مانند روسیه، 
چین، اتحادیه اروپا، و ژاپن که در حوزه های اقتصادی، نظامی، و علمی می توانند برای آمریکا 
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مشکل ساز باشند و ابرقدرتی این کشور را به چالش بکشند. اما کارشناسان بر این نظرند که 
هریک از این رقیبان، تنها در برخی از حوزه ها می تواند با آمریکا رقابت کند؛ به عنوان نمونه، 
روسیه، تنها در عرصۀ نظامی می تواند با آمریکا رقابت کند یا چین، در عرصۀ اقتصادی رقیب 
آمریکاست، ولی درمجموع، اکنون هیچ کشوری، به گونه ای مستقل و به تنهایی نمی تواند در 
تمام مؤلفه ها با ایاالت متحده رقابت کند. البته نظرهای متفاوتی نیز در جهان به گوش می رسد 
که به افول هژمونی آمریکا اشاره دارند و غروب این ابرقدرت را فریاد می زنند؛ به عنوان مثال، 
نشریۀ معتبر »فارن افرز6« اخیرًا پروندۀ ویژه ای را با موضوع پایان هژمونی آمریکا در جهان منتشر 
کرده و با انتشار یادداشت هایی، ازجمله به قلم فرید زکریا، تحلیلگر و نظریه پرداز آمریکایی، 
ریشه های این رخداد را بررسی، و این پرونده را با عنوان »چه بر سر قرن آمریکایی آمد؟«، منتشر 
کرده است. در این پرونده آمده است: »اکنون که نگاه می کنیم، افول آمریکا گریزناپذیر به نظر 
می رسد. آنچه اکنون به ظاهر نیاز به توضیح دارد، رؤیای هژمونی ماندگار آمریکا در پایان قرن 
پیش بود، نه درگیری های دائمی در داخل و خارج از کشور که اکنون به واقعیتی جاری تبدیل 
شده است. فرید زکریا در یادداشتی با عنوان »نابودی قدرت آمریکا به دست خود«، اوج دوران 
هژمونی آمریکا را به فاصلۀ زمانی میان ریزش دیوار برلین تا سقوط بغداد در حملۀ آمریکا به 
عراق در سال 2003 محدود کرده و نوشته است که این هژمونی پس از این دوره، همواره درحال 

تضعیف شدن بوده است.
اما حقیقت این است که برخالف انتظار بسیاری از تحلیلگران، چه در ایران و چه در نقاط دیگر 
جهان، دوران جدید )به قدرت رسیدن ترامپ در ایاالت متحده آمریکا( نه تنها افول هژمونی 
آمریکا را تسریع نکرده است، بلکه برعکس، قدرت عریان این کشور را بیش از پیش به رخ 
مخالفانش کشیده است؛ برای نمونه، از اردیبهشت 1396 به این سو و پس از خروج ایران از 
برجام، تحریم های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسالمی ایران، وضع کرده است. همین 
یک مسئله و پیامدهای آن برای جمهوری اسالمی ایران و جامعۀ بین الملل، نشان دهندۀ این 
است که در دوران افول هژمونی ایاالت متحده به سر نمی بریم. دراین راستا باید یادآوری کنیم 
که قدرت های بزرگ اروپایی، هرچند با بسیاری از خواسته های آمریکا در زمینۀ سیاست های 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران موافق بوده و هستند، اما با راهبرد این کشور در خروج از برجام 
موافق نبوده اند؛ ازاین رو، برنامه ها و قول های متفاوتی را برای ماندن ایران در برجام )مانند پیشنهاد 
صندوق مشترک اینستکس( مطرح کردند؛ اما درعمل، نه تنها در برآورده کردن آن ها کم ترین 
موفقیتی نداشته اند، بلکه به مرور و به گونه ای فزاینده به سوی پذیرش راهبرد آمریکایی ها در این 
پرونده گرایش یافته اند. هدف از اعمال تحریم ها، ایجاد شرایطی سخت است؛ به بیان روشن تر، 

Foreign Affairs . 6 یک نشریۀ دوهفتگی آمریکایی است که در سال 1922 تأسیس شد این نشریه چاپ شورای 
روابط خارجی آمریکاست و توسط بسیاری، معتبرترین نشریه در حوزۀ علوم سیاسی و روابط بین الملل است.
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ایجاد درد و ناکامی، به گونه ای که کشور هدف تحریم، رفتار خود را تغییر دهد. اقدام های 
محدودکنندۀ تجارت که به گونه ای تبعیض آمیز علیه کشورهای خاصی به کار می روند، به طور 
معمول، دالیل غیراقتصادی دارند.آنچه در واژگان روابط بین الملل و حقوق بین الملل به عنوان 
تحریم اقتصادی یا تحریم تجاری شناخته می شود، همان اقدام های تبعیض آمیز محدودکنندۀ 
اعمال  گوناگونی  شکل های  به  تجاری،  تحریم های  است.  غیراقتصادی  دالیل  به  تجارت 
می شوند که ازجمله ممنوعیت کامل یا جزئی صادرات و واردات، محدودیت حمل و نقل 
هوایی یا دریایی، ممنوعیت معامالت مالی، و مسدود کردن دارایی های کشور تحریم شده در 
محدودۀ سرزمینی دولت یا دولت های تحریم کننده را دربر می گیرد. تحریم ها ممکن است با 
اهداف گوناگونی وضع شوند؛ گاهی برای تغییر رفتار، گاهی برای محدود کردن امکانات یک 
کشور، و گاهی نیز به عنوان یک اقدام در مقابل سرپیچی یک کشور از قاعده ها و هنجارهای 
بین المللی. به هرروی، تحریم ها درواقع، هزینه ای هستند که به یک کشور تحمیل می شود و 
به گونه ای ضمنی، وسیلۀ ابراز خصومت در برابر کشوری است که نه از طریق ابزار نظامی، بلکه 

به گونه ای هوشمندانه، بخش ضعیف یک کشور را هدف می گیرد.
1-2. شاخص همسویی

شاخص همسویی، ابزاری برای بیان دیدگاه آمریکا دربارۀ هریک از کشورهای منتخب و 
چگونگی رفتار آمریکا با این کشورها در آینده به شمار می آید که عبارت است از: یک میانگین 
موزون از چندین شاخص گوناگون که هریک نشان دهندۀ یکی از جنبه های روابط دوجانبۀ 
آمریکا و آن کشور منتخب است. البته بعضی از این شاخص ها نسبت به شاخص های دیگر 
اهمیت بیشتری دارند؛ ازاین رو، برای تعیین شاخص همسویی، ابتدا اهمیت هریک از این 
شاخص ها را بیان می کنیم و در ادامه، آن ها را استاندارد کرده و برپایۀ اهمیت آن ها، از وزن 

بیشتری برای آن استفاده می کنیم.
تحریم ها، کلیدی ترین و مهم ترین شاخص نشان دهندۀ نوع روابط آمریکا با کشورهای دیگر 
هستند؛ بنابراین، در تعیین شاخص همسویی، از وزن بیشتری برخوردارند. سه کشور لیبی، 
ونزوئال، و ایران، مورد سخت ترین تحریم های آمریکا هستند. از میان کشورهای منتخب، روسیه 
و عراق، تحریم شده اند که وضعیت تحریمی روسیه، بدتر از عراق بوده و در اولویت نخست 
است و پس از آن، عراق قرار می گیرد و کشورهای دیگر در رتبۀ بعدی هستند. پایگاه نظامی، 
قراردادهای امنیتی، و فروش سالح، دومین شاخص مهمی است که نشان دهندۀ میزان روابط 
آمریکا با کشورهای دیگر است و در شاخص همسویی، از وزن بیشتر از متوسط برخوردار است. 
سه کشور لیبی، ونزوئال، و ایران، هیچ یک قرارداد نظامی ای با آمریکا ندارند و میزبان پایگاه های 
آمریکایی نیستند. همچنین، به لحاظ قراردادهای فروش سالح، قراردادی با آمریکا ندارند. از 
میان کشورهای منتخب، روسیه نیز چنین وضعیتی داشته و در اولویت قرار می گیرد. تغییرات 
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ایجادشده در صادرات نفت )در دهۀ اخیر( را می توان به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت های 
نفتی و دسترسی به فناوری یا پیشرفت فناوری در صنعت نفت درنظر گرفت. سه کشور لیبی، 
ونزوئال، و ایران، باوجود برخورداری از ذخایر فراوان نفتی، به دلیل تحریم ها و نبود فناوری، 
به مرور سهم خود را در بازار نفت از دست داده اند. کشورهای نروژ، نیجریه، و مکزیک نیز 
در طول ده سال گذشته، به دلیل فرسودگی چاه ها با کاهش تولید و کاهش سهم بازار خود 
روبه رو بوده اند؛ اما میزان صادرات نفت در سال 2009 نشان دهندۀ میزان تأثیرگذاری کشورها بر 
بازار جهانی نفت است؛ زیرا، در این سال، هیچ یک از سه کشور ایران، لیبی، و ونزوئال زیر تیغ 
تحریم های سنگین نبوده اند و همچنین، خبری از نفت شیل آمریکا و کانادا نبوده و ازاین رو، 

به عنوان یک شاخص در تعیین سهم اولیۀ بازار کشورها، اهمیت زیادی دارد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، چهارمین شاخص مهم نشان دهندۀ میزان روابط آمریکا با 
کشورهای دیگر است که در شاخص همسویی، وزنی کمتر از متوسط دارد. هیچ یک از سه 
کشور لیبی، ونزوئال، و ایران، از میزان تجمعی خاصی در سال 2019 برخوردار نبوده اند )کشور 
ونزوئال در سال 2018 و پیش از تحریم های آمریکا از این سرمایه گذاری ها استفاده می کرد، ولی 
پس از تحریم ها، این نوع سرمایه گذاری به شدت کاهش یافت(. از میان کشورهای منتخب، 

کویت، عراق، و نیجریه در بدترین وضع بوده اند.
حجم مبادالت اقتصادی، پنجمین شاخص مهم نشان دهندۀ میزان روابط آمریکا با کشورهای 
دیگر است که در شاخص همسویی، وزنی کمتر از متوسط دارد. سه کشور لیبی، ونزوئال، و 

ایران، هیچ یک مبادالت اقتصادی خاصی با آمریکا نداشته اند.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی )شاخص حکمرانی( آخرین شاخص مهمی است که 
به نوع حکمرانی مربوط می شود. این شاخص که به گونه ای غیرمستقیم با بررسی نسبت مالیات 
به تولید ناخالص داخلی به دست می آید، نشان دهندۀ نوع حکمرانی یک کشور است. تحمیل 
فشار بر کشورهای دموکراتیک بسیار دشوار و هزینه بر است و کشورهای غیردموکراتیک نیز 

برای بقای بیشتر با آمریکا همراهی می کنند.
با دانستن وزن هریک از شاخص ها، می توان یک شاخص موزون را تعیین کرد که به گونه ای 
هم زمان، نشان دهندۀ همۀ ویژگی های شاخص های یادشده باشد. دراین راستا، برای تعیین این 
شاخص  از فرمول زیر استفاده می شود. البته تنها نکته ای که باقی می ماند، تعیین وزن برای 
هریک از شاخص های باالست؛ به گونه ای که اواًل سه کشور لیبی، ایران، و ونزوئال در بدترین 

وضعیت باشند.

x: میزان شاخص موزون
xi: میزان شاخص i ام، wi: وزن شاخص iام
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2-2. بررسی بازی نفتی ایران و آمریکا
تنش های موجود بین ایران و آمریکا، یک بازی پویا با اطالعات کامل است؛ زیرا، این دو 
کشور به گونه ای متوالی و متناسب با تصمیم طرف مقابل تصمیم می گیرند؛ یعنی هر بازیکن 
باید پس از انتخاب بازیکن مقابل، انتخاب خود را انجام دهد. این بازی از نوع کامل است؛ 
زیرا، دستاوردهای انتخاب هریک از ترکیب های راهبردی برای بازیکنان، به صورت اطالعات 
عمومی بوده و همه از آن اطالع دارند. این بازی از نوع کامل است؛ زیرا، پیشینۀ بازی که 
عبارتست از انتخاب های بازیکنان پیش از بازیکن موردنظر، معلوم است. یعنی در هر مرحله از 
بازی، بازیکنی که نوبت حرکت او رسیده است، دقیقًا می داند که در کدام گره تصمیم گیری 
قرار دارد. درواقع، در این حالت هر بازیکن تمام موارد پیشین انتخاب شده توسط بازیکنان قبلی 
را می داند. بازی، این گونه شروع می شود. درصورتی که آمریکا با افزایش تولید نفت روبه رو 
شود، باید در برابر ایران دست به انتخاب بزند و به این ترتیب، می توان شکل بسط یافتۀ بازی را 
نشان داد. ایران و آمریکا، دو بازیگر اصلی این بازی هستند؛ اما تولیدکنندگان دیگر )کشورهای 
منتخب( و واردکنندگان اصلی )چین، هند، و کره جنوبی( نیز در این بازی نقش هایی دارند که 

در ادامه به آن ها اشاره شده است.
· انتخاب های آمریکا: پذیرش سهم بازار ایران ـ  تحریم های اولیه و ثانویه ـ پیشنهاد و پذیرش انجام 

مذاکره ـ حملۀ محدود ـ جنگ تمام عیار ـ توافق طرفین؛
انتخاب های ایران: تسلیم و حذف از بازار ـ تقابل ـ پیشنهاد مذاکره ـ پذیرش انجام مذاکره ـ دور زدن 

تحریم ها ـ توافق طرفین؛
انتخاب های بازیکنان دیگر چندان مهم نیست؛ زیرا:

الف( واردکنندگان نفت ایران، به دلیل ترس از تحریم های آمریکا )تحریم های ثانویه( درعمل، 
خرید نفت ایران را قطع کردند و انتخاب دیگری برای آن ها باقی نمی ماند )انتخاب های دیگر 

آن ها می توانست افزایش خرید و ثابت نگه داشتن میزان آن باشد(؛
ب( صادرکنندگان دیگر نفت نیز به منظور حفظ منافع خود )روسیه و عراق(، یا به سبب مطیع 
بودن، یا خصومت با ایران )امارات و عربستان( درعمل، کمبود نفت بازار را جبران کردند و مانع 
تغییرات شدید قیمت شدند و این اقدام به نوعی گرفتن برگ برنده از ایران در مقابل آمریکا بود 

)انتخاب های دیگر آن ها می توانست افزایش تولید و ثابت نگه داشتن میزان آن باشد(؛
در این پژوهش، به منظور دستیابی به اهداف موردنظر که دربردارندۀ دو بخش است، از دو روش 
متفاوت و جداگانه استفاده شده است. روش نخست، مربوط به تعیین شاخص همسویی است 
)که نشان دهندۀ اولویت حذف کشورهای غیرهمسو از دیدگاه آمریکاست( که یک روش 
تعیین میانگین موزون را بیان می کند و در روش دوم که مربوط تعیین راهبرد بهینۀ ایران در جنگ 

نفتی بین ایران و آمریکاست، از نظریۀ بازی های پویا استفاده شده است.
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3. الگوی پژوهش
در ادامه مهم ترین شاخص های به کاررفته برای ترسیم الگوی پژوهش بررسی شده است.

1-3. شاخص همسویی
برای استفاده از شاخص هایی که در بخش مبانی نظری به منظور تعیین شاخص همسویی مطرح 
شد، باید آن ها را ارزش گذاری کنیم؛ دراین راستا، الزم است که به چند نکته توجه داشته باشیم؛ 
نخست اینکه شاخص ها را به گونه ای ارزش گذاری کنیم که در دامنۀ -5 تا +5 قرار گیرند. 
دوم اینکه، آن ها را به گونه ای ارزش گذاری کنیم که اختالف عددی شان واقعًا نشان دهندۀ 
میزان اختالف آن ها در واقعیت باشد و این اختالف تنها جنبۀ کیفی نداشته باشد. برای اینکه 
بتوانیم این دو هدف را برآورده کنیم، شاخص های اعداد را به صورت استاندارد درمی آوریم 
)دو روش برای استاندارد کردن وجود دارد؛ روش نخست اینکه هریک از اعداد شاخص را 
منهای میانگین و سپس، تقسیم بر انحراف معیار می کنیم؛ و روش دوم اینکه اعداد شاخص را 
منهای مینیمم کرده و حاصل را تقسیم بر تفاضل ماکسیمم و مینیمیم می کنیم(، سپس، مقادیر 

استاندارد را در بازۀ -5 تا +5 قرار می دهیم.
1-1-3. تحریم ها و محدودیت ها

از میان کشورهای  منتخب، پنج کشور ایران، لیبی، ونزوئال، روسیه، و عراق، همگی تحریم 
شده اند، اما از این میان، وضعیت ایران و ونزوئال در حوزۀ تحریم های نفتی از همه بدتر است. 
پس از آن کشور لیبی و سپس، روسیه و عراق قرار می گیرند. کشورهای دیگر مشمول تحریم 
نیستند، اما در دسترسی به فناوری و سرمایه در شرایط متفاوتی قرار دارند و ارزش گذاری متفاوتی 

نسبت به یکدیگر دارند. نتایج این فرایند در جدول شمارۀ )1( ارائه شده است.

جدول شمارۀ )1(. ارزش گذاری کشورهای منتخب برپایۀ تحریم ها
کشور 

منتخب 
برپایۀ رتبه

وضعیت 
توضیحاتارزش گذاریتحریمی

تحریم های نفتی مالی از سوی آمریکا و اروپا درعمل، صادرات نفت را صفر کرده است.5/0-تحریمونزوئال

تحریم های نفتی و مالی یکجانبه از سوی آمریکا درعمل، صادرات نفت را صفر کرده است.4/5-تحریمایران

تحریم های جامعۀ جهانی و فقدان دولت مرکزی، ولی تولید و صادرات نفت دارد.4/0-تحریملیبی

تحریم های مالی و نفتی آمریکا و اروپا، بر سرمایه گذاری و انتقال فناوری تأثیر گذاشته است.2/0-تحریمروسیه

تحریم ها اثر ناچیزی دارند، ولی مشکالت امنیتی بر سرمایه گذاری تأثیرگذار بوده است.0/5-تحریمعراق

سرمایه گذاری و دسترسی به فناوری پایین است.1/0--نیجریه

مشکالت زیست محیطی و فساد داخلی، بر سرمایه گذاری تأثیرگذار بوده است.3/0--برزیل
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4/0--کویت
تحریم نیستند، ولی به تمام فناوری های روز دنیا دسترسی ندارند. 4/0--عربستان

4/0--امارات
به فناوری اروپا و آمریکا دسترسی دارد.4/5--نروژ

به دلیل نوع نفت و همسایگی با آمریکا، بیشتر موردتوجه است.4/8--مکزیک
تنها کشوری است که از فناوری نفت شیل آمریکا بهره مند است.5/0--کانادا

منبع: یافته های پژوهش
2-1-3. قرارداد نظامی ـ امنیتی و قرارداد فروش سالح

از میان کشورهای منتخب، کانادا و نروژ، عضو پیمان آتالنتیک شمالی بوده و در باالترین 
سطح قراردادهای نظامی ـ امنیتی قرار دارند و ایران، لیبی، و ونزوئال در پایین ترین سطح هستند؛ 
به گونه ای که هرسه، تحت تحریم های تسلیحاتی قرار دارند. کشورهای دیگر، در میانۀ این 

طیف واقع شده اند. ارزش گذاری این کشورها در جدول شمارۀ )2( ارائه شده است.
جدول شمارۀ )2(. ارزش گذاری کشورهای منتخب  برپایۀ قرارداد نظامی

کشور منتخب 
برپایۀ رتبه

قرارداد با 
توضیحاتارزش گذاریآمریکا

فقدان حکومت مرکزی و تحریم تسلیحاتی5/0---لیبی
تحریم تسلیحاتی4/5---ایران

تحریم تسلیحاتی4/0---ونزوئال

اگرچه دارای قدرت نظامی است، اما ناتو برای قدرت گیری آن 2/5---روسیه
به وجود آمده است.

پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکاست.1/0نداردنیجریه
قرارداد امنیتی و اطالعاتی با آمریکا دارد.1/5داردمکزیک

پایگاه نظامی و نیروی نظامی2/0نداردعراق
توافق نامۀ نظامی3/0داردبرزیل

قرارداد تسلیحاتی و امنیتی و پایگاه زمینی، دریایی، هوایی، و نیروی نظامی3/5داردعربستان
قرارداد نظامی و امنیتی و پایگاه هوایی و دریایی و نیروی نظامی3/8داردامارات
قرارداد دفاعی و امنیتی و پایگاه هوایی و زمینی و نیروی نظامی 4/0داردکویت
پیمان ناتو4/5داردنروژ
پیمان ناتو و قراردادهای امنیتی و اطالعاتی5/0داردکانادا

منبع: یافته های پژوهش
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3-1-3. سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در میان کشورهای منتخب، کانادا، بهترین وضعیت را در زمینۀ سرمایه گذاری مستقیم آمریکا 
دارد و ایران، کویت، و لیبی، کمترین سرمایه گذاری مستقیم آمریکا را جذب کرده اند و 
کشورهای دیگر نیز در میانۀ این طیف قرار دارند. ارزش گذاری این کشورها در جدول شمارۀ 

)3( ارائه شده است.
جدول شمارۀ )3(. ارزش گذاری کشورهای منتخب برپایۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ارزش گذاریمیزان تجمعیکشور منتخب براساس رتبه
5/00-0/00ایران
4/97-1/10لیبی

4/95-2/20ونزوئال
4/99-0/30کویت

4/95-2/20عراق
4/86-5/50نیجریه

4/73-10/8عربستان
4/64-14/4روسیه

4/57-17/2امارات
4/36-25/6نروژ

2/97-81/7برزیل
2/49-100/9مکزیک

402/35/00کانادا
منبع: یافته های پژوهش

4-1-3. نوع حکمرانی
این شاخص، دربردارندۀ دو بخش است و ترکیبی از نوع حکمرانی و نسبت مالیات به تولید 
ناخالص ملی را دربر می گیرد و هنگام ارزش گذاری، کشورهای غیردموکراتیک )پادشاهی 
مطلقه( را نیز به صورت مثبت و کشورهایی که وضعیت دموکراسی در آن ها متوسط است را 
به صورت منفی ارزش گذاری می کنیم )به بیان روشن تر، از مقادیر منفی، قدر مطلق می گیریم 
و سپس، بازه را از -5 تا +5 گسترش می دهیم(. براین اساس، نروژ، کانادا، امارات، کویت، و 
عربستان در باالترین رتبه و روسیه، ایران، و ونزوئال در پایین ترین رتبه قرار می گیرند. کشورهای 
دیگر در میانۀ این طیف جای دارند. ارزش گذاری این کشورها در جدول شمارۀ )4( ارائه شده 

است.
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جدول شمارۀ )4(. ارزش گذاری کشورهای منتخب برپایۀ نوع حکمرانی
کشور 

منتخب 
برپایۀ رتبه

نسبت مالیات به 
تولید ناخالص 

داخلی
پیش از شخص اول کشورنوع حکومت

ارزش گذاریتغییر

2.50.0-رهبری مطلقهجمهوری8/01ایران
2.0-1.5-رئیس جمهورجمهوری15/0ونزوئال
5.0-0.0فقدان حکومت مرکزیفقدان حکومت مرکزی1/10لیبی

5.05.0-پادشاهپادشاهی مطلقه8/93عربستان
5.05.0نخست وزیرپارلمانی12/9کانادا
4.84.6-پادشاهپادشاهی مطلقه1/78کویت
4.84.6نخست وزیرپادشاهی مشروطه23/9نروژ

4.74.4-پادشاهپادشاهی مطلقه0/06امارات
3.52.0رئیس جمهورجمهوری13/1مکزیک
3.01.0رئیس جمهورجمهوری14/2برزیل
2.50.0نخست وزیرپارلمانی2/21عراق
1.0-2.0-رئیس جمهورجمهوری11/5روسیه
1.0-2.0رئیس جمهورجمهوری4/63نیجریه

منبع: یافته های پژوهش
5-1-3. مبادالت تجاری

در میان کشورهای منتخب، مکزیک و کانادا، بهترین وضعیت را در حوزۀ صادرات به آمریکا 
دارند و کشورهای دیگر، در میانۀ این طیف قرار می گیرند. ارزش گذاری این کشورها در 

جدول شمارۀ )5( ارائه شده است.
جدول شمارۀ )5(. ارزش گذاری کشورهای منتخب برپایۀ مبادالت تجاری

ارزش گذاریمیزان کل مبادالتمیزان صادراتکشور منتخب برپایۀ رتبه
0/10-0.0010.07ایران
0/98-1.571.98لیبی

0/97-2.023.29ونزوئال
0/96-1.454.62کویت
0/93-4.5724.61امارات
0/92-4.767.94نیجریه

0/89-6.8010.68نروژ
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0/88-7.248.52عراق
0/77-13.8728.16عربستان

0/62-23.1928.98روسیه
0/47-32.0875.16برزیل
 326.63618.974/40کانادا

 361.32617.695/00مکزیک
منبع: یافته های پژوهش

6-1-3. تغییرات صادرات نفت
در طول ده سال گذشته، در میان کشورهای منتخب، کانادا به دلیل داشتن فناوری نفت  شیل 
و عراق به سبب سرمایه گذاری و فناوری در حفاری شرکت های آمریکایی، بیشترین افزایش 
تولید نفت، و ایران و ونزوئال با تأثیرپذیری از تحریم های آمریکا، بیشترین کاهش را داشته اند و 
کشورهای دیگر در میانۀ این طیف قرار دارند. ارزش گذاری این کشورها در جدول شمارۀ )6( 

ارائه شده است.
جدول شمارۀ )6(. ارزش گذاری کشورهای منتخب برپایۀ تغییرات صادرات نفت

کشور 
منتخب برپایۀ 

رتبه

تغییرات 
صادرات

توضیحاتارزش گذاری

به دلیل تحریم های نفتی، مالی، دریایی، و تحریم های ثانویۀ آمریکا4/5-کاهش شدیدایران
به دلیل تحریم های نفتی و مالی آمریکا و اتحادیۀ اروپا3/0-کاهش شدیدونزوئال
به دلیل جنگ داخلی و تحریم سازمان ملل1/8-کاهشلیبی
به دلیل سیاست های ملی1/4-کاهشنروژ

به دلیل پایان عمر چاه ها و عدم سرمایه گذاری 0/7-کاهشنیجریه
به دلیل پایان عمر چاه ها و عدم سرمایه گذاری0/5-کاهشمکزیک
به دلیل وجود چاه های نفت در شمال سیبری0/9افزایشروسیه
به دلیل وجود تحریم ایران و ونزوئال و داشتن ظرفیت مازاد 1/1افزایشامارات
به دلیل وجود تحریم ایران و ونزوئال و داشتن ظرفیت مازاد 1/4افزایشکویت
به دلیل وجود تحریم ایران و ونزوئال و داشتن ظرفیت مازاد  1/7افزایشعربستان
به دلیل توسعه در جنگل های آمازون 1/8افزایشبرزیل
به دلیل افزایش سرمایه گذاری و فناوری روز )قراردادهای نفتی با آمریکا( 4/8افزایش شدیدعراق
به دلیل داشتن فناوری sand oil 5/0افزایش شدیدکانادا

منبع: یافته های پژوهش
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افزون بر  همسویی،  تعیین شاخص  برای  شد،  بیان  نیز  نظری  مبانی  بخش  در  که  همان گونه 
ارزش گذاری شاخص ها به گونه ای استاندارد، به تعیین وزن هریک از این شاخص ها نیز نیاز 
داریم و باید به اهمیت هریک از شاخص ها توجه کنیم؛ ازاین رو، الزم است که نخست، اولویت 
هریک از شاخص ها را مشخص کنیم. تحریم ها در جایگاه نخست، قرارداد امنیتی و قرارداد 
تسلیحاتی در جایگاه دوم، تغییر در صادرات نفت در اولویت سوم، تجمیع سرمایه گذاری مستقیم 
آمریکا در اولویت چهارم، میزان صادرات به آمریکا در جایگاه پنجم، و در پایان نیز نوع حکمرانی 
کشور قرار دارد. برای سه اولویت نخست، وزنی باالتر از متوسط را درنظر می گیریم و سه اولویت 
بعدی، وزنی کمتر از متوسط را به خود اختصاص می دهند. اکنون با استفاده از فرمول زیر، میزان 

شاخص همسویی را برای هریک از کشورها تعیین می کنیم.

x: میزان شاخص موزون، xi: میزان شاخص i ام، wi: وزن شاخص iام
میزان شاخص همسویی را با استفاده از روش باال تعیین می کنیم. عدد 5، به معنای همسویی 

کامل با آمریکا و عدد -5 نشان دهندۀ عدم همسویی با آمریکاست.
جدول شمارۀ )7(. تعیین شاخص همسویی

کشور منتخب
میزان شاخص میزان ارزش گذاری شده در بازه )-5 , +5(

همسویی قرارداد تحریم
نظامی

تغییر صادرات 
نفت

 FDI
آمریکا

صادرات 
به آمریکا

نوع 
حکمرانی

4.3-5/00/0-5/0-4/5-4/5-4/5-ایران
4.1-2/0-4/9-4/9-3/0-4/0-5/0-ونزوئال
4.1-5/0-5/0-5/0-1/8-5/0-4/0-لیبی
1.9-1/0-4/4-4/6-2/50/9-2/0-روسیه
0.1-1/0-4/9-4/9-0/7-2.51/0نیجریه
4/80/00.4-4/9-0/52/04/8-عراق
4/11/01.5-3/0-3.03/01/8برزیل
4/85/01.8-4/4-1/4-4/84/5نروژ

4/94/41.8-4/6-4/03/81/1امارات
5/04/61.9-5/0-4/04/01/4کویت
4/65/01.9-4/7-4/03/51/8عربستان
2/55/02/01.9-0/5-4/51/5مکزیک

5/05/05/05/04/04/64.9کانادا
3025201087وزن تخصیص یافته

منبع: یافته های پژوهش
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میزان شاخص همسویی در نمودار شمارۀ )1( مشخص شده است.
نمودار شمارۀ )1(. نمودار شاخص همسویی

منبع: یافته های پژوهش
2-3. بازی ایران و آمریکا

این بازی بیشتر منحصر به جنبه های اقتصادی و سیاسی بازار نفت است؛ بنابراین، الزم است 
آن را به گونه ای جدا از پروندۀ هسته ای بررسی کنیم؛ به عنوان مثال، منظور از حملۀ محدود 
آمریکا، حملۀ محدود به زیرساخت های نفتی است نه زیرساخت های هسته ای که در ادامه، آن 

را به گونه ای گسترده تر واکاوی کرده ایم.
1-2-3. عناصر بازی

در شرایط کنونی، آمریکا، شروع کنندۀ بازی است. برای آمریکا چهار انتخاب وجود دارد:
1. پذیرش سهم کامل ایران از بازار جهانی نفت خام؛

2. اعمال تحریم های اقتصادی، سیاسی، فناوری، و... که تحریم های اولیه و ثانویه را دربر 
می گیرد؛

3. حملۀ محدود به زیرساخت های نفتی که حمالت نظامی، سایبری، و عملیات خرابکارانه 
را دربر می گیرد؛

4. پیشنهاد مذاکره که می تواند به گونه ای پنهان نیز انجام شود و موضوع آن، مذاکره بر سر سهم 
بازار نفت ایران باشد.

نوبت  و  مرحله  نشان دهندۀ  که   U10 تا   U2 از:  عبارتند  آمریکا  تصمیم گیری  گره های 
تصمیم گیری آمریکاست.

گره های تصمیم گیری ایران عبارتند از: IR1 تا IR3 که نشان دهندۀ مرحله و نوبت تصمیم گیری 
ایران است.

البته اگر بازی به مرحلۀ دو، یعنی حالت برگشت پذیر، وارد شود، این گره ها برای آمریکا و 
ایران بسیار افزایش می یابد. از هر گره، بسته به اینکه نوبت به کدام بازیگر است و در کجای 
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درخت بازی هستیم، شاخه هایی نشئت می گیرد که هر شاخه، نشان دهندۀ اقدامی برای بازیکن 
آن گره است. در هر گره، تصمیم گیری هر بازیگر و انتخاب هر شاخه، پیامدهایی را برای 
هردو بازیگر به همراه دارد. اگر این تصمیم گیری، سبب کسب منافع یا سودی برای بازیکنان 
شود، آن را پاداش نامیده و با عالمت )+( نشان می دهیم، اما اگر این تصمیم گیری سبب از 
دست دادن منافع یا تحمیل هزینه هایی شود، آن را جریمه نامیده و با عالمت )–( نشان می دهیم. 
پیامد هر تصمیم بازیکنان در پایان شاخه ها نشان داده شده است که از سمت راست، اولی 
به آمریکا و دومی به ایران مربوط می شود؛ به عنوان مثال، پیامد )3 و -1( در درخت بازی 
به این معناست که اگر این مسیر پیموده شود، آمریکا پیامد )3( و ایران پیامد )-1( را به دست 
می آورند. با درنظر گرفتن این شرط که هردو بازیکن به گونه ای عقالیی تصمیم می گیرند، در 
هر گره تصمیم گیری، بازیکنی که حق انتخاب دارد، از بین انتخاب های موجود، شاخه ای را 
انتخاب می کند که نخست، بیشترین پاداش را برای خود کسب کند و دوم، درصورت برابر 
بودن پاداش دو شاخه، شاخه ای را انتخاب می کند که کمترین پاداش )یا بیشترین جریمه( 
را برای بازیکن دیگر داشته باشد. البته نکته هایی باقی می ماند که در ادامه بررسی شده اند. 
تصمیم های ممکن برای آمریکا، دربردارندۀ طیفی از انتخاب هاست که موجب بروز واکنشی 
از سوی ایران می شود. دو حالت حدی آن عبارتند از: پذیرش کامل سهم ایران از بازار نفت 
در یک سر طیف، و حملۀ تمام عیار و نابودی همۀ زیرساخت های نفتی در سر دیگر طیف. 
دراین میان، انتخاب های دیگری وجود دارند که بخشی از این طیف را نمایندگی می کنند و 
عبارتند از: حملۀ محدود برای کاهش بخشی از تولید، تحریم های اقتصادی و مالی به منظور 
کاهش صادرات نفت، پذیرش سهمی از بازار برای ایران با انجام مذاکرات و رسیدن به توافق. 
البته یک انتخاب دیگر نیز برای آمریکا وجود دارد که به آن، حفظ وضع موجود می گوییم و 
درواقع، پذیرش سهمی از بازار برای ایران است که آمریکا یا در حال حاضر توانایی حذف آن 
از بازار را ندارد، یا به سبب کمبود سمت عرضه و قدرت چانه زنی با شرکای دیگر، فعاًل قصد 
حذف آن را از بازار نفت ندارد. برای ایران نیز تصمیم ها دربردارندۀ طیفی از انتخاب هاست که 
دو حالت حدی آن عبارتند از: تسلیم کامل و حذف از بازار نفت بدون هیچ گونه مقاومتی در 
یک سر طیف و تقابل با تمام توان )نظامی، سیاسی، و...( و دفاع از سهم خود، در سر دیگر 
طیف قرار دارد. البته دراین میان، انتخاب های دیگری نیز وجود دارند که بخشی از این طیف را 
نمایندگی می کنند و عبارتند از: انجام مذاکرات و رسیدن به توافق برای به دست آوردن بخشی 
از سهم بازار خود یا استفاده از روش های گوناگون )دور زدن تحریم ها، فروش نفت در بازار 
خاکستری، دادن تخفیف های ویژه، فروش در برابر پول ملی یا کاال، و...( برای حفظ بخشی از 
سهم بازار که در این پژوهش آن را »صبر راهبردی« نامیده ایم. از دیدگاه بازیکنان، انتخاب هر 
تصمیمی نشان دهندۀ ترجیحات آن بازیکن است و ترجیحات، یک متغیر کیفی است؛ بنابراین، 
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تنها نسبت به یکدیگر، قابلیت مقایسه ای دارند؛ اما اثرات این انتخاب ها قابل مشاهده بوده و 
خاصیت کّمی دارند که این اجازه را به ما می دهد که افزون بر مقایسه، بتوانیم آن ها را با هم جمع 
جبری کرده و پیامدهای چند انتخاب را با یکی از آن ها مقایسه کنیم. البته اثرات یک تصمیم 
می تواند بسیار گسترده باشد و جنبه های زیادی را دربر گیرد. این جنبه ها می توانند دربردارندۀ 
مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، و... باشد که این موضوع، بحث را بسیار پیچیده 
و متنوع می کند. اما بررسی همۀ این جنبه ها هم ناممکن و هم ناکارآمد است؛ زیرا، در توضیح 
و حل مسائل، سادگی یک مزیت به شمار می آید. در این پژوهش، تالش کرده ایم، بیشتر جنبۀ 
اقتصادی و سیاسی را درنظر بگیریم و کمتر این موضوع را از جنبه های دیگر بررسی کنیم. 
در این بخش، ابتدا این نکته را واکاوی کرده ایم که انتخاب هریک از تصمیم ها با کدام یک 
از بازیکنان است و در ادامه به گونه ای اجمالی، پاداش ها و جریمه های هریک از بازیکنان 
را درصورت انتخاب هرکدام از تصمیم ها واکاوی کرده و در پایان با جمع بندی پاداش ها و 
جریمه های هر بازیکن درصورت انتخاب هریک از تصمیم ها، پیامد هریک از تصمیم ها را 

برای هرکدام از بازیکنان به دست آورده ایم.
2-2-3. حملۀ تمام عیار آمریکا

انتخاب این تصمیم از سوی آمریکا انجام می شود و می تواند دربردارندۀ حملۀ هوایی به چاه ها و 
دکل های نفتی، خطوط لوله، اسکله های نفتی، و نابودی کامل زیرساخت های نفتی ایران باشد. 
البته این تصمیم می تواند تا یک جنگ تمام عیار میان ایران و آمریکا نیز ادامه پیدا کند و به دلیل 

قدرت نظامی آمریکا، به نابودی کامل نظام سیاسی و اقتصادی ایران بینجامد.
· پاداش آمریکا

حذف کامل سهم ایران از بازار نفت به صورت بلندمدت و جایگزینی آن با نفت شیل و نفت 
متحدان دیگر آمریکا؛ کنترل بازار انرژی و نشان دادن قدرت نظامی آمریکا به عنوان یک 

ابرقدرت در عرصۀ جهانی.
· جریمۀ آمریکا

هزینۀ باالی نظامی، امنیتی، و انسانی؛ کاهش عرضۀ نفت و افزایش شدید قیمت نفت؛ افزایش 
بروز  اقتصاد جهانی؛ اختالل در عرضۀ نفت کشورهای دیگر خلیج فارس؛  نااطمینانی در 
مشکالت سیاسی داخلی در نتیجۀ جنگ؛ بروز هزینۀ سیاسی خارجی به دلیل یکجانبه گرایی؛ 
درگیر شدن کشورهای هم پیمان و متحد آمریکا )اسرائیل، کویت، عربستان، امارات، و بحرین( 

در جنگ؛
اگرچه می توان موارد بیشتری را نام برد، اما درمجموع، این موارد، نشان دهندۀ جریمۀ باال و 
پاداش کمینه برای آمریکاست. این تصمیم را می توان بدترین تصمیم آمریکا به شمار آورد؛ 
اما آمریکا می تواند با زمینه چینی های سیاسی و همچنین، ایجاد اجماع بین المللی و استفاده از 
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بهانه های مختلف سیاسی، آن را برای خود کاهش دهد؛ هرچند باز هم این تصمیم، نمی تواند 
در آغاز بازی، جزء اولویت های آمریکا در برابر ایران باشد )با اینکه در بسیاری از موارد از آن یاد 
کرده  و در برابر برخی کشورها از آن استفاده کرده اند(؛ بنابراین، احتمال انتخاب آن در نخستین 
گره بازی بسیار پایین است، اما در ادامۀ بازی، احتمال انتخاب این تصمیم افزایش می یابد. 

به هرروی، پیامد انتخاب این تصمیم برای آمریکا، منفی است.
· پاداش ایران

هیچ  گونه پاداش اقتصادی ای برای ایران متصور نیستیم و شاید تنها در زمینۀ سیاسی بتواند از آن 
برای ایجاد مشروعیت بین المللی در مقابله با اقدامات آمریکا استفاده کند و به لحاظ نظامی، آن 

را بهانه ای برای اقدام تالفی جویانه علیه آمریکا و کشورهای متحد آن قرار دهد.
· جریمۀ ایران

آسیب مالی هنگفت به سرمایه ها و زیرساخت های نفتی؛ صدمه های انسانی و احتمال بروز 
جنگ تمام عیار؛ فروپاشی اقتصادی و فرار سرمایه ها؛ قطع صادرات و درآمدهای نفتی؛ اختالل 
در صادرات و واردات کشور؛ مشکالت امنیتی، اجتماعی، سیاسی، و مشکالت فراوان دیگری 
که نشان دهندۀ جریمۀ بسیار باال و پاداش حداقلی برای ایران است. اگرچه این تصمیم از 
سوی آمریکا گرفته می شود، ولی ایران می تواند با انجام اقداماتی، بار جریمۀ انتخاب آن را برای 
آمریکا افزایش دهد؛ برای نمونه، ایران می تواند در مورد مسائلی که سبب بروز اختالف با جامعۀ 
جهانی شده است، راه تنش زدایی و کاهش حساسیت را درپیش گیرد، یا با کاهش مشکالت 
منطقه ای، از دشمنی کشورهای عربی بکاهد و از بروز اجماع علیه خود جلوگیری کند. البته 
ایران با افزایش و نمایش قدرت نظامی نیز می تواند جریمۀ آمریکا را باال ببرد؛ اما باید در استفاده 
از این ابزار، بسیار محتاط باشد؛ زیرا، مانند چاقوی دولبه ای است که می تواند سبب افزایش تنش 
و حساسیت بین المللی شود. به هرروی، انتخاب این تصمیم توسط آمریکا برای ایران یک فاجعه 

است و پیامدهای منفی ای دارد.
3-2-3. حملۀ محدود آمریکا

این گزینه که از سوی آمریکا انتخاب می شود، می تواند دربردارندۀ حملۀ هوایی، حمالت 
سایبری، و حملۀ خرابکارانه به صنایع نفتی ایران باشد که بسته به نوع و میزان حملۀ محدود، 
می تواند به گونه ای کوتاه مدت یا میان مدت، بخشی از تولید نفت ایران را کاهش دهد. این 
پذیرش  به صورت مخفیانه )عدم  یا  )پذیرش مسئولیت(  به گونه ای آشکار  اقدامات می تواند 

مسئولیت( انجام شود.
· پاداش آمریکا

حذف بخشی از سهم ایران از بازار نفت، به شکل میان مدت و جایگزینی آن با نفت شیل و نفت 
متحدان دیگر؛ نشان دادن اراده و توانایی آمریکا برای تأثیرگذاری بر تولید نفت ایران؛ سلطۀ بیشتر 
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بر بازار انرژی و نشان دادن قدرت نظامی اش به عنوان یک ابرقدرت در عرصۀ جهانی.
· جریمه آمریکا

افزایش هزینه های نظامی و دفاعی به دلیل افزایش تنش در منطقه؛ هزینۀ سیاسی خارجی به دلیل 
اقدامات یکجانبه گرایانۀ آمریکا؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی به موجب افزایش احتمال 
بروز جنگ جدیدی در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت؛ افزایش قیمت نفت به سبب کاهش 
عرضۀ نفت خام )درصورت ناتوانی آمریکا و متحدانش در جبران آن( و اختالل در عرضۀ نفت 

به موجب افزایش تنش در خلیج فارس.
همچنین، آمریکا می تواند با استفادۀ بیشتر از حمالت سایبری یا عملیات خرابکارانه به جای 
حملۀ محدود نظامی، ضمن کاهش حساسیت ها در مورد خودش و عدم پذیرش مسئولیت 
این گونه اقدامات، جریمه را برای خود کاهش دهد. همچنین، می تواند با افزایش تولید نفت 
شیل )یا افزایش تولید متحدانش( افزون بر تصاحب سهم بازار نفت ایران و مشتریان نفت این 
کشور، ریسک های سمت عرضه را کاهش دهد و موجب افزایش پاداش خود شود. درمجموع، 
به دلیل عدم وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه و همچنین، توانایی استفاده از حالت های متنوع 
حملۀ محدود )عدم پذیرش مسئولیت در بیشتر موارد( می توان نتیجه گرفت که انتخاب این 
تصمیم، پاداش بیشتری را نسبت به جریمه برای آمریکا در پی دارد. پس این تصمیم برای 

آمریکا، منافعی دارد و پیامد آن برای این کشور مثبت خواهد بود.
· پاداش ایران

پاداش اقتصادی ای برای ایران متصور نیستیم و شاید ایران تنها در زمینۀ سیاسی بتواند از آن برای 
ایجاد مشروعیت بین المللی در راستای مقابله با اقدامات آمریکا استفاده کند و به لحاظ نظامی 

آن را بهانه ای برای اقدام تالفی جویانه علیه آمریکا و کشورهای دیگر قرار دهد.
· جریمۀ ایران

کاهش صادرات و درآمدهای نفتی؛ آسیب مالی و فنی به سرمایه ها و زیرساخت های نفتی؛ 
ایجاد نااطمینانی اقتصادی و فرار سرمایه ها؛ مشکالت امنیتی، اجتماعی، و سیاسی.

این گونه اقدامات، سبب کاهش قدرت مرکزی در داخل و مخدوش شدن اعتبار سیاسی ایران 
در خارج می شود و حتی احتمال افزایش اقدامات تالفی جویانۀ ایران در خلیج فارس و منطقه 
و درنتیجه، خطر جنگ تمام عیار نظامی را افزایش می دهد. افزون براین، ایران می تواند با کاهش 
فعالیت های تنش زا و همچنین، قراردادهای امنیتی با کشورهای همسایه و افزایش تدابیر امنیتی، 
اطالعاتی، و دفاعی، هزینۀ این اقدامات را برای آمریکا افزایش داد. البته افزایش تدابیر امنیتی و 
دفاعی نباید به گونه ای باشد که سبب بروز حساسیت های داخلی و خارجی شود؛ زیرا، ایجاد 
این حساسیت ها می تواند نتیجۀ عکس داشته باشد و موجب بروز اختالف های داخلی و تنش 
منطقه ای شود که خود، موجب بروز مشکالت جدیدی خواهد شد که افزایش هزینه های ایران 
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را دربر دارد؛ از این رو، می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم از سوی آمریکا )در هر 
شرایطی(، جریمۀ باال و پاداش کمینه ای برای ایران دارد، پس این تصمیم به طورکلی برای ایران 

هزینه ساز بوده و پیامد آن برای ایران منفی خواهد بود.
4-2-3. اعمال تحریم های آمریکا

آمریکا این گزینه را انتخاب می کند و این تحریم ها می توانند به لحاظ اقتصادی، مالی، و بانکی؛ 
بیمه و حمل و نقل؛ فنی و مهندسی؛ فناوری و قطعات و تجهیزات، صنایع نفتی ایران را دچار 
مشکل کنند. البته این اقدام می تواند برپایۀ امکان پذیری یا امکان ناپذیری اجماع جهانی، با 
همراهی کشورهای دیگر یا تنها از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شود. البته تحریم های آمریکا 
خود از دو نوع اولیه و ثانویه است که می تواند بر همکاری کشورهای دیگر با ایران نیز تأثیرگذار 
باشد. این گونه فشار بر ایران، می تواند در دامنۀ کوتاه مدت تا بلندمدت اعمال شود و حتی سایر 

بخش های اقتصادی، و... را نیز دربر گیرد.
به طورکلی، تحریم ها می توانند بخشی از تولید نفت ایران را کاهش دهند. البته این تحریم ها بسته 
به همراهی جامعۀ بین الملل، تنوع آن، پیگیری و قاطعیت آمریکا در اجرا و جریمۀ تحمیلی آن، 
و مدت زمان اجرای آن، پیامدهای متغیری برای کاهش تولید نفت داشته باشد. به بیان روشن تر، 
دور نخست تحریم های نفتی ایران که در آغاز انقالب وضع شدند، با دور جدید تحریم ها 
)دروان فشار حداکثری ترامپ( تفاوت بسیار چشمگیری دارند؛ به گونه ای که در دوران فشار 
حداکثری ترامپ، درعمل، صادرات نفت ایران به صفر رسیده و 94 درصد درآمدهای نفتی 

حذف شده است.
· پاداش آمریکا

حذف بخش عمده ای از سهم ایران از بازار نفت و جایگزینی آن با نفت شیل و نفت متحدان 
آمریکا؛ نشان دادن اراده و توانایی آمریکا برای تأثیرگذاری بر تولید نفت ایران؛ کسب منافع مالی 
از تحمیل جرایم نقض تحریم ها و بلوکه کردن منابع مالی؛ سلطۀ بیشتر بر بازار انرژی و نشان 

دادن قدرت دالر آمریکا، به عنوان یک ابرقدرت در عرصۀ جهانی.
· جریمۀ آمریکا

تحمل هزینه های مالی به  منظور اجرای درست تحریم ها و از دست دادن منافع تجارت با ایران؛ 
افزایش هزینه های نظامی و دفاعی به دلیل افزایش تنش در منطقه؛ هزینۀ سیاسی خارجی به سبب 
اقدامات یکجانبه گرایانۀ آمریکا؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی؛ افزایش قیمت نفت 
به دلیل کاهش عرضۀ نفت خام )درصورت ناتوانی در جبران آن توسط آمریکا و متحدانش( و 

اختالل در عرضۀ نفت به دلیل افزایش تنش در خلیج فارس.
همچنین، آمریکا می تواند با اجماع جهانی در برابر اقدامات ایران و همراهی کشورهای دیگر، 
اثرگذاری تحریم ها را افزایش و هزینۀ سیاسی خود را کاهش دهد. افزون براین، آمریکا با افزایش 
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تولید نفت شیل خود )یا افزایش تولید متحدانش( می تواند ضمن تصاحب سهم بازار نفت ایران 
و مشتریانش، ریسک های سمت عرضه را کاهش دهد و موجب افزایش پاداش خود شود. 
به طورکلی می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم، افزون بر پاداش باال )به دلیل رسیدن 
به اهداف( جریمۀ نسبتًا کمی را برای آمریکا در پی دارد )البته در بلندمدت می تواند سبب 
تضعیف سلطۀ دالر شود(؛ بنابراین، این تصمیم برای آمریکا منافعی دارد و پیامد آن برای این 

کشور، مثبت خواهد بود.
· پاداش ایران

پاداش اقتصادی ای برای ایران متصور نیستیم و شاید تنها در زمینۀ سیاسی، ایران بتواند از آن برای 
ایجاد مشروعیت بین المللی به منظور مقابله با اقدامات آمریکا استفاده کند.

· جریمۀ ایران
کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت؛ عدم دسترسی به منابع مالی و 
افزایش هزینه های تجارت؛ کاهش سرمایه گذاری خارجی و عدم دسترسی به فناوری ها؛ ایجاد 

نااطمینانی در اقتصاد کالن؛ مشکالت امنیتی، اجتماعی، و سیاسی.
اگرچه اعمال تحریم ها، تصمیمی از سوی آمریکاست، اما ایران نیز می تواند با انجام اقداماتی 
مانند اتحادهای چندجانبه، معامله با پول ملی، به کارگیری روش های فروش نفت در برابر کاال؛ 
فروش نفت در بازار خاکستری؛ و...، کمی از تأثیر تحریم ها بکاهد. البته همۀ این روش ها، 
موقتی اند و نمی توان به آن ها اتکا کرد. اما ایران باید برای جلوگیری از اجماع جهانی بر سر این 
تحریم ها تالش کند؛ زیرا، با به وجود آمدن اجماع جهانی، نخست، این تحریم ها مشروعیت 
می یابند، و دوم، هزینۀ دور زدن آن ها افزایش می یابد؛ ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که انتخاب 
این تصمیم از سوی آمریکا، در هر شرایطی، جریمۀ بسیار باال و پاداش کمی برای ایران در پی 
دارد؛ براین اساس، این تصمیم برای ایران، هزینه های سنگین و پیامدهای منفی ای خواهد داشت.

5-2-3. حفظ وضع موجود
انتخاب این تصمیم از سوی آمریکا انجام می شود و بیشتر به وجودآورندۀ وضعیتی شبیه به سکون 
است )می توان آن را آرامش پیش از طوفان به شمار آورد(. به بیان روشن تر، به آمریکا اجازه 
می دهد که وقفه ای ایجاد کند تا بتواند تأثیرات اقدامات پیشین را مشاهده، یا شرایط انجام 
اقدامات جدید را فراهم کند )مواردی مانند اجماع و همراهی کشورهای دیگر با اقدامات 
آمریکا؛ معافیت های تحریمی؛ و... در این بخش طبقه بندی می شوند(. این حفظ وضع موجود 
درواقع، راهی است برای آمریکا تا با حفظ ابتکار عمل )چون نوبت تصمیم گیری همچنان با 
آمریکاست(، هم سبب کاهش تنش های منطقه ای و جهانی شود و هم با حفظ فشار بر ایران، 
موجب تثبیت اقدامات پیشین شود. این نقطه از بازی، اگرچه می تواند به عنوان نقطۀ تعادل بازی 
به شمار آید، اما بسیار ناپایدار است و نمی تواند برای مدت طوالنی باقی بماند و با کوچک ترین 
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تغییراتی از آن گذر می کنیم.
· پاداش آمریکا

کاهش تنش در منطقه و جهان؛ تثبیت اقدامات پیشین؛ حفظ ابتکار عمل و برنامه ریزی برای 
اقدامات آینده؛ مشاهده و بررسی پیامدهای اقدامات پیشین، به منظور بهینه سازی آن ها؛ کاهش 

نااطمینانی در اقتصاد جهانی.
· جریمۀ آمریکا

طوالنی و فرسایشی شدن این بازی که سبب بروز مشکالت سیاسی و بدگمانی در مورد اقدامات 
پیشین آمریکا شود؛ تردید داخلی و خارجی دربارۀ توانایی آمریکا در انجام خواسته هایش؛ پیدا 
شدن راه های جدیدی برای ایران به منظور کاهش پیامدهای ویرانگر اقدامات پیشین آمریکا؛ 

افزایش هزینه های تثبیت اقدامات پیشین.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم در کوتاه مدت، پاداش باالتری نسبت 
به جریمۀ آن برای آمریکا دارد )در کوتاه مدت و میان مدت(؛ براین اساس، پیامد انتخاب این 
تصمیم برای آمریکا در کوتاه مدت، مثبت خواهد بود. اما با طوالنی شدن زمان بازی، جریمۀ 
این تصمیم، افزایش و پاداش آن کاهش می یابد؛ به گونه ای که پیامد انتخاب این تصمیم برای 

آمریکا در بلندمدت، منفی خواهد بود.
· پاداش ایران

شاید تنها پاداشی که با انتخاب این تصمیم می توان برای ایران تصور کرد، داشتن زمانی برای 
استفاده از منافذ و پیدا کردن راه هایی برای کاهش تأثیرات اقدامات پیشین آمریکا و تالش برای 

غیرقانونی جلوه دادن این اقدامات و جلوگیری از اجماع جهانی علیه ایران است.
· جریمۀ ایران

کاهش بخشی از تولید به دلیل پیامدهای تأخیری اقدامات پیشین؛ افزایش پیامدهای اقدامات 
پیشین آمریکا به دلیل طوالنی شدن زمان بازی؛ افزایش پیامدهای اقدامات پیشین آمریکا به دلیل 
بهینه شدن آن ها توسط آمریکا؛ مشکالت اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی ناشی از طوالنی شدن 

زمان بازی.
می توان این گونه نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم از سوی آمریکا )چه کوتاه مدت و چه 
بلندمدت(، جریمۀ باالتری نسبت به پاداش آن برای ایران دارد؛ بنابراین، پیامد انتخاب این 

تصمیم از سوی آمریکا، برای ایران همواره منفی خواهد بود.
6-2-3. توافق طرفین

البته پیش از رسیدن به این شاخه باید یکی از بازیکنان، پیشنهاد مذاکره را انتخاب کرده باشد و 
بازیکن دوم آن را بپذیرد و با انجام مذاکره به یک توافق برسند؛ بنابراین، چنین تصمیمی باید از 
سوی دو بازیکن گرفته شود و پس از آن، به نقطۀ پایان بازی می رسیم. این نقطه می تواند به عنوان 
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تعادل پایدار در بلندمدت درنظر گرفته شود. البته نکته هایی دربارۀ رسیدن به توافق وجود دارد؛ 
به عنوان مثال، بی تردید، این توافق با آمریکا، تنها مربوط به مسئلۀ سهم نفت نیست و موارد دیگر 
اختالف را نیز دربر می گیرد. همچنین، باید توجه داشت که هر توافق در ذات خود، یک 
بده بستان است )یعنی پرداخت هزینه و کسب منفعت به طور هم زمان(؛ پس در این توافق، سهم 

بازار ایران ممکن است بسیار متغیر باشد.
· پاداش آمریکا

حذف دائم بخشی از نفت ایران و جایگزینی نفت شیل؛ نمایش قدرت آمریکا در عرصۀ 
بین الملل؛ کاهش هزینه های نظامی در نتیجۀ کاهش تنش ها در منطقه؛ کاهش هزینه های 
سیاسی به دلیل عدم یکجانبه گرایی؛ کاهش هزینه های مالی و اقتصادی به سبب پایان پیگیری 
ایران؛ کاهش  در  سرمایه گذاری  و  تجارت  به سبب  اقتصادی  منافع  ایجاد  پیشین؛  اقدامات 

نااطمینانی اقتصاد جهانی.
· جریمۀ آمریکا

پذیرش سهمی از بازار برای ایران و نرسیدن به همۀ اهداف؛ انتقادهای سیاسی کشور هایی مانند 
عربستان، اسرائیل، و... که با ایران دشمنی دارند؛ کاهش منافع حاصل از ایران هراسی در منطقه؛ 

شکست سیاسی و اقتصادی به دلیل ناتوانی در حذف کامل سهم ایران.
به طورکلی، می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم، پاداش باالتری نسبت به جریمۀ آن 
برای آمریکا در پی دارد )البته در بلندمدت(؛ بنابراین، این تصمیم برای آمریکا، منافعی ایجاد 

می کند و پیامد آن برای این کشور، مثبت خواهد بود.
· پاداش ایران

لغو پیامدهای اقدامات گذشتۀ آمریکا )لغو تحریم ها، کاهش اقدامات خرابکارانه، سایبری، 
و...(؛ پذیرفته شدن بخشی از سهم بازار ایران و کسب منافع حاصل از آن؛ کاهش ریسک های 
اقتصادی در عرصۀ  و  ایران؛ گشایش های سیاسی  اجتماعی، و.... در  اقتصادی،  سیاسی، 
جهانی؛ بازگشت ثبات اقتصادی و سیاسی به ایران به دلیل از بین رفتن خطر جنگ تمام عیار و 

مشکالت امنیتی.
· جریمۀ ایران

از دست دادن بخشی از سهم بازار و منافع حاصل از آن؛ تضعیف سیاسی ایران در عرصۀ 
به موجب  مرکزی  دولت  اقتدار  کاهش  خود؛  مسلم  حق  از  عقب نشینی  به دلیل  بین المللی 
عقب نشینی از مواضع پیشین؛ افزایش اختالف های سیاسی داخلی و دودستگی سیاسی بر سر 

این توافق.
می توان این گونه نتیجه گرفت که انتخاب یا عدم انتخاب این تصمیم از سوی ایران، ارتباط 
زیادی با شرایط سیاسی، اقتصادی، و امنیتی ایران و همچنین، مدت زمان بازی دارد )جریمه ها 
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و پاداش های این انتخاب برای ایران می تواند بسیار متفاوت باشد(؛ به گونه ای که در مراحل اولیۀ 
بازی، جریمه ها بیشتر و پاداش ها کمتر است؛ با این حال، پیامد این انتخاب برای ایران، مثبت 
است. با طوالنی شدن مدت بازی و اثرگذاری اقدامات آمریکا، پاداش انتخاب این تصمیم 
افزایش یافته و جریمه ها کاهش می یابد؛ درنتیجه، پیامد انتخاب این تصمیم برای ایران، مثبت 
)بیشتر از کوتاه مدت( می شود. افزون براین، باید توجه داشت که با رسیدن به یک توافق )در یک 
بازی فرسایشی و بلندمدت(، صادرات نفت ایران با دو مشکل عمده روبه رو می شود؛ نخست، 
کاهش تولید نفت )در زمان بازی(، سبب بروز مشکالت پرشماری در چاه های نفت می شود 
که می تواند به کاهش دائمی ظرفیت تولید بینجامد؛ دوم اینکه با از دست دادن مشتریان نفتی 
)در زمان بازی( نمی توان امید داشت که پس از رسیدن به توافق، این مشتریان دوباره بازگردند 
و درعمل، طوالنی شدن مدت زمان بازی، پیامدهای دائمی ای بر صادرات نفت ایران خواهد 
داشت. پس در این بازی، دو نوع پیامد برای این انتخاب درنظر گرفته می شود که در ادامه 

بررسی خواهند شد.
7-2-3. پذیرش کامل سهم ایران

آمریکا می تواند انتخاب کنندۀ چنین تصمیمی باشد که به نوعی، شکست کامل این کشور 
به شمار می آید.
· پاداش آمریکا

پاداش خاصی برای آمریکا در انتخاب این تصمیم وجود ندارد.
· جریمۀ آمریکا

هزینۀ سیاسی بسیار باال در عرصۀ بین المللی و به خطر افتادن هژمونی آمریکا؛ کاهش تولید نفت 
شیل به دلیل هزینۀ باالی استخراج و قیمت پایین نفت به سبب عرضۀ مازاد؛ کاهش تسلط بر بازار 

نفت؛ هزینۀ سیاسی داخلی به دلیل )شکست یا( عدم تقابل با ایران.
به طورکلی می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم، پاداش کمینه و جریمۀ بسیار باالیی 
برای آمریکا در پی دارد )هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت(؛ پس چنین تصمیمی برای 

آمریکا، هزینۀ سنگین و پیامدهای منفی ای خواهد داشت.
· پاداش ایران

حفظ سهم بازار نفت به طور کامل؛ افزایش وجهۀ سیاسی در داخل و در عرصۀ جهانی؛ انگیزۀ 
دوچندان در مسائل دیگر مورداختالف.

· جریمۀ ایران
جریمۀ اقتصادی ای برای ایران در انتخاب این تصمیم آمریکا متصور نیستیم. به طورکلی، می توان 
نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم، پاداش بیشینه و جریمۀ کمینه ای برای ایران دارد )هم در 
کوتاه مدت و هم در بلندمدت(؛ بنابراین، برای ایران، منافعی ایجاد کرده و پیامدهای مثبتی 
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خواهد داشت.
8-2-3. تقابل ایران

ایران می تواند این تصمیم را اتخاذ کند که بیانگر تالش این کشور برای استفاده از همۀ ابزارهای 
سیاسی، حقوقی، نظامی، و... در رویارویی با تصمیم های خصمانۀ آمریکا است و هدف از 
این کار، افزایش هزینۀ اقدامات خصمانۀ آمریکاست. در پژوهش حاضر، تقابل ایران )که در 
اصل، دربردارندۀ طیف متنوعی از اقدامات تالفی جویانۀ ایران است( بیشتر به لحاظ جنبه های 
دفاعی، امنیتی، و تهدید به اعمال تالفی جویانه موردتوجه بوده و بار اقتصادی و سیاسی آن بسیار 
پایین درنظر گرفته شده است. البته این تصمیم، طیفی از اقدامات، ازجمله تهدید به بستن تنگۀ 
هرمز، نمایش قدرت نظامی و دفاعی، تهدید به حملۀ نظامی به اسرائیل، توقیف کشتی ها در 
خلیج فارس، استفاده از قدرت گروه های نیابتی در منطقه، حمله به مواضع آمریکا در منطقه 
)در باالترین سطح( و... را دربر خواهد گرفت. اما باید این نکته را درنظر داشته باشیم که 
انتخاب این تصمیم، به دلیل تنوع زیاد، می تواند پاداش ها و جریمه های متفاوتی را برای بازیکنان 
به همراه داشته باشد؛ به عنوان مثال، انجام  اقدامات نامتوازن از سوی ایران، به احتمال زیاد، به 
انجام واکنش تالفی جویانه از سوی آمریکا خواهد انجامید و سبب ایجاد تنش های بیشتری در 
منطقه می شود و همچنین، احتمال ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با ایران را افزایش خواهد داد.

· پاداش آمریکا
به طورکلی، پاداش زیادی برای آمریکا دربر ندارد، اما بسته به شدت و ضعف اقدامات ایران، 

می توان موارد زیر را نام برد:
استفادۀ سیاسی از آن برای ایجاد اجماع جهانی یا منطقه ای علیه ایران؛ افزایش ایران هراسی و 
درنتیجه، افزایش قراردادهای امنیتی و نظامی در منطقه توسط آمریکا؛ بهانه ای برای افزایش 

حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه.
· جریمۀ آمریکا

کاهش هژمونی آمریکا در عرصۀ جهانی به دلیل ناتوانی در کنترل ایران؛ افزایش هزینه های 
نظامی و دفاعی آمریکا به سبب افزایش تنش در منطقه؛ افزایش قیمت نفت به دلیل افزایش 
ریسک های عرضۀ آن؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی؛ افزایش هزینه های سیاسی اقدامات 

پیشین آمریکا.
به طورکلی، می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم، پاداش کوچک و جریمۀ بزرگ تری 
برای آمریکا در پی دارد )در کوتاه مدت(؛ ازاین رو، این تصمیم برای آمریکا هزینه بر بوده و 

پیامدهای منفی ای برای این کشور خواهد داشت.
· پاداش ایران

افزایش قیمت نفت و درنتیجه، افزایش درآمد های نفتی؛ افزایش اثرگذاری ایران بر بازار تجارت 
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و عرضۀ نفت؛ نشان دادن قدرت نظامی و سیاسی ایران؛ افزایش ریسک اقدامات خصمانۀ 
کشورهای منطقه علیه ایران.

· جریمۀ ایران
افزایش ایران هراسی و فشار بر نیروهای نیابتی ایران در منطقه؛ افزایش تعداد نیروهای نظامی 
در آب های جنوبی ایران؛ باال رفتن ریسک های اقتصادی به دلیل افزایش تنش های سیاسی؛ 
امنیتی شدن فضای کشور و افزایش فشار بر کشور های متحد ایران؛ افزایش احتمال اقدامات 

تالفی جویانۀ آمریکا.
اگرچه این اقدامات برپایۀ نوع و شدت آن، نتایج گوناگونی دربر دارد، اما در کوتاه مدت 
می توان پاداشی باالتر از جریمه های آن را برای ایران متصور شد؛ بنابراین، چنین تصمیمی برای 

ایران، منافع و پیامدهای مثبتی خواهد داشت.
9-2-3. صبر راهبردی ایران

این تصمیم که ایران، انتخاب کنندۀ آن خواهد بود، بیانگر تالش ایران برای استفاده از همۀ 
با اقدامات خصمانۀ آمریکا  ابزارهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، مالی، و... در رویارویی 
خواهد بود که هدف آن ها، کاهش منافع این گونه اقدامات است. در پژوهش حاضر، صبر 
راهبردی ایران )که در اصل دربردارندۀ طیف متنوعی از اقدامات ایران است(، بیشتر به لحاظ 
اقتصادی و سیاسی موردتوجه بوده است و بار نظامی و دفاعی آن، بسیار پایین درنظر گرفته شده 
است. البته این تصمیم دربردارندۀ طیفی از اقدامات، مانند خصمانه جلوه دادن اقدامات آمریکا 
)کنفرانس، مصاحبه، شکایت از آمریکا در محاکم و مجامع بین المللی(، دور زدن تحریم های 
نفتی )فروش در بازار خاکستری، تخفیف های ویژه، فروش در برابر پول ملی یا کاال، و...(، 
دور زدن تحریم های مالی )استفاده از ارزهای دیجیتال، معامالت با طال، انتقال پول به صورت 
چمدانی، و...(، استفاده از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی کشورهای دوست و هم پیمان و... 
خواهد بود؛ اما بیشتر این فعالیت ها )به ویژه در مورد دور زدن تحریم ها( سبب افزایش فساد و 
رانت در اقتصاد ایران می شوند و افزون براین، ارائۀ این خدمات به دلیل ترس از شناسایی و اعمال 
جرایم آمریکا، با قیمت بسیار باالیی به ایران داده می شود که خود، سبب هدررفت منابع ملی 

خواهد شد.
· پاداش آمریکا

به لحاظ اقتصادی، پاداش خاصی برای آمریکا متصور نیستیم و تنها شاید بتوان به کسب منافع 
مالی از طریق جریمه کردن ناقضان تحریم اشاره کرد.

· جریمۀ آمریکا
عدم دستیابی آمریکا به اهداف پیش بینی شده؛ کاهش هژمونی آمریکا در عرصۀ جهانی به دلیل 
ناتوانی در کنترل ایران؛ کاهش وجهۀ سیاسی آمریکا به سبب فعالیت های سیاسی ایران؛ کاهش 
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منافع اقدامات پیشین؛ افزایش هزینه های پیگیری اقدامات پیشین؛ افزایش تردیدها دربارۀ مؤثر 
بودن اقدامات پیشین.

به طورکلی می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم از سوی ایران، پاداشی کم و جریمه ای 
بیشتر برای آمریکا در پی دارد )در کوتاه مدت(؛ ازاین رو، این تصمیم برای آمریکا هزینه بر و 

دارای پیامدهای منفی خواهد بود.
· پاداش ایران

افزایش فروش نفت؛ افزایش دسترسی به درآمد های نفتی و ارزی؛ نشان دادن قدرت سیاسی و 
قدرت چانه زنی ایران؛ کاهش فشارها و ریسک های اقتصادی؛ کاهش خطر بروز جنگ.

· جریمۀ ایران
افزایش هزینه های اقتصادی؛ افزایش احتمال اقدامات شدیدتر از سوی آمریکا به دلیل عدم 

پاسخ گویی ایران؛ کاهش وجهۀ سیاسی در داخل به دلیل ناتوانی در مقابله با آمریکا.
اگرچه این اقدامات، برپایۀ نوع و شدت آن، نتایج گوناگونی را دربر دارد، اما به طورکلی می توان 
نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم، جریمه ای کم و پاداشی بیشتر برای ایران در پی دارد )در 
کوتاه مدت(؛ ازاین رو، این تصمیم برای ایران، سودبخش بوده و پیامدهای مثبتی خواهد داشت.

10-2-3. پیشنهاد یا پذیرش انجام مذاکره
هردو بازیکن می توانند انتخاب کنندۀ این تصمیم باشند که دربردارندۀ دو حالت است: پیشنهاد 
انجام مذاکره یا پذیرش انجام مذاکره. مدت زمان بازی نیز سبب تغییر پیامد های انتخاب این 
تصمیم می شود که در ادامه بررسی خواهد شد. نکتۀ کلی ای که باید درنظر داشت، این است 
که در بیشتر موارد، نفس انجام مذاکره، اهمیت خاصی ندارد و تنها رسیدن به یک توافق و 
نتایج آن )دستاوردهای هریک از بازیکنان( از اهمیت برخوردار است )البته در برخی موارد، 
به دلیل طوالنی شدن مذاکرات، هزینۀ عدم توافق به شدت افزایش می یابد؛ به گونه ای که هزینۀ 
توافق نکردن، باال تر از انجام یک توافق بد می شود(. همچنین، مذاکره به خودی خود، نوعی 
چانه زنی برای به دست آوردن منافع بیشتر با پرداخت هزینۀ کمتر است؛ بنابراین، قدرت یا ضعف 
هر بازیکن، می تواند بر نتیجۀ مذاکرات تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو، بهترین زمان برای مذاکره 
)از دید یک بازیکن(، زمانی است که در موضع قدرت باشد تا بتواند با دست پر در هنگام 
چانه زنی، منافع بیشتری را با هزینۀ کمتر به دست آورد. نکتۀ دیگر اینکه، هنگام انجام مذاکرات 
)با قصد رسیدن به توافق(، طرفین مذاکره باید امتیازهایی را به طرف دیگر بپردازند و از بعضی 
از خواسته های خود عقب نشینی کنند؛ به بیان روشن تر، نمی توان با گرفتن همۀ خواسته ها و 
نپرداختن هیچ هزینه ای، به یک توافق پایدار رسید و اگر چنین توافقی به یکی از بازیکنان 
تحمیل شود، چندان پایدار نخواهد ماند. در مورد آمریکا باید توجه داشت که این کشور در 
بیشتر موارد، از مذاکره به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده می کند و هدف از انجام مذاکره را، 
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تنها انجام مذاکره می داند نه رسیدن به یک توافق کامل و جامع.
در مورد ایران نیز باید این نکته را درنظر داشته باشیم که در ایران، پذیرش انجام مذاکره )یا 
پیشنهاد انجام مذاکره( با آمریکا به یک تابو تبدیل شده است )با ناپسند جلوه دادن آن در عرصۀ 
سیاسی به گونه ای که مطرح کردن آن از طرف هر شخص یا جناح سیاسی با بازخورد منفی در 
داخل و پرداخت هزینۀ سنگین روبه رو خواهد بود( و سبب افزایش جریمه های انتخاب این 
تصمیم برای ایران می شود که برای منافع ملی ایران بسیار گران تمام می شود. به طورکلی، ایران 
تنها زمانی به انتخاب این تصمیم )پذیرش یا پیشنهاد مذاکره( روی می آورد که درعمل، انتخاب 
دیگری نداشته باشد و در آن زمان، بی  تردید در موضع قدرت نخواهد بود و دستاورد خاصی 
از آن نصیب کشور نمی شود. اما در پژوهش حاضر دو حالت را برای ایران درصورت پذیرش 
انجام مذاکره )کوتاه مدت و بلندمدت(، یک حالت برای پیشنهاد و پذیرش انجام مذاکره از 
سوی آمریکا، همچنین، یک حالت برای پیشنهاد مذاکره از سوی ایران درنظر می گیریم که 

به لحاظ میزان پاداش و جریمه با هم تفاوت دارند.
· پاداش آمریکا

بهره برداری سیاسی آمریکا در داخل و خارج؛ نشان دادن قدرت تأثیرگذاری بر بازار نفت ایران؛ 
کاهش نااطمینانی در اقتصاد جهانی؛ کاهش هزینه های سیاسی به دلیل عدم یکجانبه گرایی؛ 

کاهش هزینۀ نظامی و دفاعی آمریکا در منطقه به سبب کاهش تنش های منطقه ای.
· جریمۀ آمریکا

کاهش منافع حاصل از ایران هراسی در منطقه؛ عدم پیگیری قاطعانۀ اقدامات پیشین؛ عدم انجام 
اقدامات جدید.

به طورکلی می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم برای آمریکا، پاداشی تقریبًا برابر با 
جریمۀ آن در پی دارد؛ ازاین رو، چنین تصمیمی برای این کشور پیامد خاصی ندارد و ما آن را 

در این مذاکره، برابر با صفر درنظر می گیریم.
· پاداش ایران

افزایش دسترسی به منابع و باال رفتن میزان فروش نفت؛ کاهش فشارهای اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، و... بر ایران؛ کاهش نااطمینانی در اقتصاد ایران )کاهش شدید انتظارات تورمی(؛ 

کاهش خطر بروز جنگ.
· جریمۀ ایران

کاهش اقتدار دولت مرکزی به دلیل عقب نشینی از مواضع پیشین؛ افزایش فشار سیاسی از خارج 
به منظور رسیدن به توافق؛ تضعیف وجهۀ سیاسی ایران در عرصۀ بین المللی به دلیل عقب نشینی؛ 
افزایش فشار سیاسی برای رسیدن به توافق )از سوی بخشی از جامعه(؛ افزایش اختالف های 

سیاسی داخلی و دودستگی سیاسی دربارۀ انجام مذاکره.
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می توان این گونه نتیجه گرفت که انتخاب یا عدم انتخاب این تصمیم از سوی ایران، ارتباط 
زیادی با شرایط سیاسی، اقتصادی، و امنیتی ایران و همچنین، مدت زمان بازی دارد )جریمه ها و 
پاداش های این انتخاب برای ایران می تواند بسیار متفاوت باشد(؛ به گونه ای که درصورت پذیرش 
انجام مذاکره، در مراحل نخست بازی، جریمه ها بر پاداش ها برتری دارد و پیامد آن انتخاب 
برای ایران، منفی خواهد بود، اما با طوالنی شدن مدت بازی و تأثیر اقدامات آمریکا، پاداش 
انتخاب این تصمیم بر جریمۀ آن برتری می یابد و پیامد این انتخاب برای ایران، مثبت می شود. 
همچنین، به دلیل فضای سیاسی حاکم بر ایران، پیشنهاد مذاکره، نوعی شکست و تسلیم کامل 

در برابر آمریکا به شمار می آید و همواره پیامدهای منفی ای برای آن درنظر گرفته می شود.
11-2-3. تسلیم کامل ایران

این تصمیم که از سوی ایران انتخاب می شود، شکست کاملی برای کشور به شمار می آید.
· پاداش آمریکا

کسب سهم بازار نفت ایران به طور کامل؛ افزایش تولید نفت شیل؛ افزایش وجهۀ سیاسی در 
داخل و عرصۀ جهانی به دلیل پیروزی در مقابل ایران؛ تسلط کامل بر بازار نفت.

· جریمۀ آمریکا
افزایش قیمت نفت به دلیل کمبود عرضۀ آن؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی؛ افزایش 

انتقادهای سیاسی از آمریکا؛ یکجانبه گرایی کشورهای مصرف کنندۀ نفت.
به طورکلی می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم، پاداش بیشینه و جریمۀ کمی برای 
آمریکا در پی دارد )هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت(؛ ازاین رو، چنین تصمیمی برای 

آمریکا منافع و پیامدهای مثبتی خواهد داشت.
· پاداش ایران

درصورت انتخاب این تصمیم، پاداش خاصی برای ایران متصور نیستیم.
· جریمۀ ایران

صفر شدن صادرات نفتی ایران؛ صفر شدن درآمد نفتی و کاهش شدید ارز؛ افزایش مشکالت 
اقتصادی، امنیتی، و اجتماعی.

به طورکلی می توان نتیجه گرفت که انتخاب این تصمیم، پاداش کمینه و جریمۀ بسیار باالیی 
برای ایران در پی دارد )هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت(؛ ازاین رو، چنین تصمیمی برای 

ایران هزینه های سنگین و پیامدهای منفی ای خواهد داشت.
12-2-3. خالصۀ پیامدهای انتخاب هریک از تصمیم ها

در جدول شمارۀ )8( پیامد هریک از تصمیم های مطرح شده برای هرکدام از بازیکنان مشخص 
شده است.
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جدول شمارۀ )8(. پیامد انتخاب هریک از تصمیم ها
پیامد برای ایرانپیامد برای آمریکابازیکن تصمیم گیرندهنام تصمیم

منفیمنفیآمریکاحملۀ تمام عیار آمریکا
منفیمثبتآمریکاحملۀ محدود آمریکا
منفیمثبتآمریکاتحریم های آمریکا
منفیمثبت / منفیآمریکاحفظ وضع موجود

 منفیصفرایران و آمریکاپیشنهاد مذاکره
مثبت/ منفیصفرایران و آمریکاپذیرش انجام مذاکره

مثبت مثبتایران و آمریکاتوافق طرفین
مثبتمنفیآمریکاپذیرش کامل سهم ایران

مثبتمنفیایرانتقابل ایران
مثبتمنفیایرانصبر راهبردی ایران
منفیمثبتایرانتسلیم کامل ایران

منبع: یافته های پژوهش
4. کّمی کردن پیامد ها و مقایسۀ تصمیم ها

در بخش پیشین، پیامد انتخاب هریک از تصمیم ها را برای هریک از بازیکنان بررسی کردیم 
که خالصۀ این پیامد ها در جدول شمارۀ )8( ارائه شده است. اما در ادامه، دو موضوع را 
بررسی خواهیم کرد: نخست، اولویت انتخاب هر تصمیم )برپایۀ پیامد های آن( برای هریک از 
بازیکنان، دوم، کّمی کردن پیامد های انتخاب هر تصمیم، تا بتوانیم پیامد انتخاب چند تصمیم 
پیاپی را برای هریک از بازیکنان مشخص کرده و هریک از شاخه های این بازی را با یکدیگر 
مقایسه کنیم. در پژوهش حاضر این نکته را در نظر گرفته ایم که پیامد های انتخاب هریک از 
تصمیم ها، با گذشت زمان بازی تغییر می کند؛ ازاین رو، این بازی را در دو حالت کوتاه مدت و 

بلندمدت بررسی می کنیم.
1-4. پیامدهای کوتاه مدت تصمیمات از دیدگاه آمریکا

آمریکا  برای  بررسی شده  اقدامات  از  هریک  کوتاه مدت  پیامدهای   )9( شمارۀ  جدول  در 
مشخص شده است.

جدول شمارۀ )9(. خالصۀ پیامدهای تصمیمات برای آمریکا )کوتاه مدت(
پیامدگره تصمیم گیریکشور تصمیم گیرندهنوع تصمیمرتبه 

IR1, IR215ایرانتسلیم کامل ایران1
US4, US7, US107ایران و آمریکاتوافق طرفین2



537
کاهش آسیب پذیری 

اقتصاد ایران در مواجهه با  
ورود نفت شیل آمریکا 

به بازار جهانی

انجمنایرانیروابطبینالمللانجمنایرانیروابطبینالملل

IR1, IR26ایرانپیشنهاد مذاکره ایران3
IR35ایرانپذیرش مذاکرۀ ایران4
US14آمریکاتحریم ها5
US2 to US103آمریکاحفظ وضع موجود6
US12آمریکاحملۀ محدود 7
US1, US4, US7, US100آمریکاپیشنهاد و پذیرش مذاکره آمریکا8
IR1, IR2, IR3-3ایرانصبر راهبردی ایران 9
IR1, IR2, IR3-4ایرانتقابل ایران10

,US2, US3, US5, US6 آمریکاجنگ تمام عیار11
US8, US9-8

US1-12آمریکاپذیرش سهم ایران12
منبع: یافته های پژوهش

2-4. پیامدهای کوتاه مدت تصمیمات از دیدگاه ایران
در جدول شمارۀ )10( پیامدهای کوتاه مدت هریک از اقدامات بررسی شده برای ایران مشخص 

شده است.
جدول شمارۀ )10(. خالصۀ پیامدهای تصمیمات برای ایران )کوتاه مدت(

نوع تصمیمرتبه 
کشور 

تصمیم گیرنده
پیامدگره تصمیم گیری

US120آمریکاپذیرش سهم ایران1
IR1, IR2, IR35ایران صبر راهبردی ایران2
IR1, IR2, IR33ایرانتقابل ایران 3
US4, US7, US102ایران و آمریکاتوافق طرفین 4
US1, US4, US7, US100آمریکاپیشنهاد و پذیرش مذاکره آمریکا5
US2 to US10-1آمریکاحفظ وضع موجود 6
US1-4آمریکاحملۀ محدود 7
US1-8آمریکاتحریم ها 8
IR3-9ایرانپذیرش مذاکره ایران9
IR1, IR2-10ایرانپیشنهاد مذاکره ایران10
US2, US3, US5, US6, US8, US9-15آمریکاجنگ تمام عیار11
IR1, IR2-17ایرانتسلیم ایران12

منبع: یافته های پژوهش
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3-4. پیامدهای میان مدت و بلندمدت تصمیمات از دیدگاه آمریکا
در جدول شمارۀ )11( پیامدهای میان مدت و بلندمدت هریک از اقدامات بررسی شده برای 

آمریکا مشخص شده است.
جدول شمارۀ )11(. خالصۀ پیامدهای تصمیم ها برای آمریکا )بلندمدت(

نوع تصمیمرتبه 
کشور 

تصمیم گیرنده
پیامدگره تصمیم گیری

IR1, IR215ایرانتسلیم ایران1
IR1, IR26ایرانپیشنهاد مذاکرۀ ایران2
IR35ایرانپذیرش مذاکره ایران3
US14آمریکاحملۀ محدود4
US13آمریکاتحریم ها 5
US4, US7, US103ایران و آمریکاتوافق طرفین6
US1, US4, US7, US100آمریکاپیشنهاد و پذیرش مذاکرۀ آمریکا7
US2 to US10-1آمریکاحفظ وضع موجود 8
IR1, IR2, IR3-2ایرانصبر راهبردی ایران9
IR1, IR2, IR3-4ایرانتقابل ایران 10
US2, US3, US5, US6, US8, US9-7آمریکاجنگ تمام عیار11
US1-12آمریکاپذیرش سهم ایران 12

منبع: یافته های پژوهش
4-4. پیامدهای میان مدت و بلندمدت تصمیمات از دیدگاه ایران

در جدول شمارۀ )12( پیامدهای میان مدت و بلندمدت هریک از اقدامات بررسی شده برای 
ایران مشخص شده است.

جدول شمارۀ )12(. خالصۀ پیامدهای تصمیمات برای ایران )بلندمدت(
پیامدگره تصمیم گیریکشور تصمیم گیرندهنوع تصمیمرتبه 

US120آمریکاپذیرش سهم ایران1
IR1, IR2, IR34ایران تقابل ایران2
US4, US7, US103ایران و آمریکاتوافق طرفین3
IR1, IR2, IR32ایرانصبر راهبردی ایران 4
US1, US4, US7, US100آمریکاپیشنهاد و پذیرش مذاکره آمریکا5
-US12آمریکاتحریم ها6
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-IR31ایرانپذیرش مذاکرۀ ایران7
-US2 to US103آمریکاحفظ وضع موجود8
-US15آمریکاحملۀ محدود9

-IR1, IR210ایرانپیشنهاد مذاکره از سوی ایران 10
-US2, US3, US5, US6, US8, US915آمریکاجنگ تمام عیار11
-IR1, IR217ایرانتسلیم ایران12

منبع: یافته های پژوهش
5-4. مقایسۀ پیامدهای بلندمدت و کوتاه مدت تصمیمات برای ایران و آمریکا

در جدول شمارۀ )13( پیامدهای بلندمدت و کوتاه مدت هریک از اقدامات بررسی شده برای 
ایران و آمریکا با یکدیگر مقایسه شده است.

جدول شمارۀ )13(. مقایسۀ پیامدهای بلندمدت و کوتاه مدت تصمیم ها برای ایران و آمریکا
ایرانانتخاب تصمیمرتبهآمریکاانتخاب تصمیمرتبه
20پذیرش سهم ایران151تسلیم ایران1
5)کوتاه مدت(صبر راهبردی ایران72)کوتاه مدت(توافق طرفین2
4)بلندمدت(تقابل ایران63پیشنهاد مذاکره توسط ایران3
3)کوتاه مدت(تقابل ایران54)کوتاه مدت(قبول مذاکره توسط ایران4
3)بلند مدت(توافق طرفین55)بلندمدت(قبول مذاکره توسط ایران5
2)بلندمدت(صبر راهبردی ایران46)کوتاه مدت(تحریم ها6
2)کوتاه مدت(توافق طرفین47)بلندمدت(حملۀ محدود7
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0پیشنهاد و پذیرش مذاکرۀ آمریکا38)بلندمدت(تحریم ها8
1-)کوتاه مدت(حفظ وضع موجود39)بلندمدت(توافق طرفین9
2-)بلندمدت(قبول مذاکره توسط ایران310)کوتاه مدت(حفظ وضع موجود10
2-)بلندمدت(تحریم ها211)کوتاه مدت(حملۀ محدود11
3-)بلندمدت(حفظ وضع موجود012پیشنهاد و پذیرش مذاکرۀ آمریکا12
4-)کوتاه مدت(حمله محدود113-)بلندمدت(حفظ وضع موجود13
5-)بلندمدت(حمله محدود214-)بلندمدت(صبر راهبردی ایران14
8-)کوتاه مدت(تحریم ها315-)کوتاه مدت(صبر راهبردی ایران15
9-)کوتاه مدت(قبول مذاکره توسط ایران416-)کوتاه مدت(تقابل ایران16
10-پیشنهاد مذاکره توسط ایران 417-)بلندمدت(تقابل ایران17
15-جنگ تمام عیار718-جنگ تمام عیار18
17-تسلیم ایران1219-پذیرش سهم ایران19

منابع: یافته های پژوهش
این بازی در سه مرحله انجام می شود که هریک، نمادی از مدت زمان بازی ایران و آمریکاست. 
دورۀ نخست بازی در کوتاه مدت رخ می دهد، مرحلۀ دوم بازی در میان مدت اتفاق می افتد، و 
مرحلۀ سوم، نشانگر دورۀ بلندمدت است. پیامد انتخاب این تصمیم ها در دورۀ نخست بازی از 

نوع کوتاه مدت است و در دو دورۀ دیگر بازی، از پیامدهای بلندمدت استفاده می شود.
5. مرحلۀ نخست بازی

گره نخست در درخت بازی، U1 است که در آن آمریکا، 4 انتخاب برای تصمیم گیری 
دارد که دربردارندۀ پذیرش سهم ایران، پیشنهاد مذاکرۀ آمریکا، تحریم ایران، و حملۀ محدود 
است. البته در این  قسمت از بازی اگر آمریکا پذیرش کامل سهم ایران را انتخاب کند، به 
یکی از نقاط پایانی بازی می رسیم. پس ازآن، نوبت تصمیم گیری ایران است که برپایۀ هر 
شاخۀ تصمیم گیری، دربردارندۀ انتخاب 4 تصمیم است که عبارتند از: تسلیم کامل ایران، 
پیشنهاد مذاکرۀ ایران، صبر راهبردی ایران، و تقابل ایران )به جز شاخۀ پیشنهاد مذاکرۀ آمریکا که 
دربردارندۀ انتخاب سه تصمیم است که عبارتند از: پذیرش انجام مذاکره، تقابل ایران، و صبر 
راهبردی ایران(. البته در این قسمت از بازی اگر ایران گزینۀ تسلیم کامل را انتخاب کند، به یکی 
از نقاط پایانی بازی می رسیم و پس ازآن، دوباره نوبت تصمیم گیری آمریکاست که برپایۀ شاخۀ 
انتخابی دربردارندۀ چندین انتخاب گوناگون شامل جنگ تمام عیار، توافق طرفین و بازگشت 
به گره شروع بازی، و شروع مرحلۀ دوم بازی )که این برگشت به گره نخست می تواند هم 
به گونه ای سریع و هم پس از انتخاب حفظ شرایط موجود انجام شود. البته حفظ شرایط موجود 
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را می توان به عنوان یک نقطۀ تعادل کوتاه مدت و موقتی درنظر گرفت که با کوچک ترین تغییر 
شرایط از آن خارج می شویم( است. در این قسمت از بازی اگر آمریکا جنگ تمام عیار و توافق 
طرفین را انتخاب کند، به نقاط پایانی دیگر بازی می رسیم. با رسیدن به این نقطه از بازی، مرحلۀ 
نخست بازی به پایان می رسد و اگر در یکی از نقاط پایانی نبودیم، بازی با بازگشت به گره 
نخست دوباره شروع می شود. گفتنی است، برای  این بازی، 4 نقطۀ پایانی و یک نقطۀ پایانی 
موقت درنظر گرفته شده است که عبارتند از: تسلیم کامل ایران، پذیرش سهم ایران، جنگ 
تمام عیار، و توافق طرفین که نقطۀ پایانی بازی به شمار می آید و حفظ وضع موجود که به عنوان 
نقطۀ پایانی موقت در بازی درنظر گرفته شده است. البته باید این نکته را نیز درنظر گرفت که 
نقاط شروعی نیز در بازی وجود دارند که تنها نشان دهندۀ برگشت به گره اولیۀ بازی و شروع 
دورۀ بعدی هستند و نقطۀ پایانی به شمار نمی آیند )نقاط شروع تنها در دو مرحلۀ نخست بازی 
وجود دارد و در مرحلۀ سوم بازی، که پایان بازی است، وجود ندارند و بازی باید به یکی از نقاط 

پایانی برسد؛ چه موقت و چه دائم(.
6. مرحلۀ دوم بازی

مرحلۀ دوم بازی با برگشت به گره تصمیم گیری اولیۀ U1 و با نوبت تصمیم گیری آمریکا شروع 
می شود و مانند مرحلۀ نخست، همۀ آن تقسیم بندی ها و نقاط پایانی و پایانی موقت را داراست؛ 
با این تفاوت که پیامد انتخاب تصمیم ها برای هردو بازیکن تغییر کرده است و این پیامدها، 

میان مدت است.
7. مرحلۀ پایانی بازی

مرحلۀ پایانی یا مرحلۀ سوم بازی با بازگشت به گره تصمیم گیری اولیۀ U1 شروع می شود و 
دوباره نوبت تصمیم گیری آمریکاست و مانند دو مرحلۀ پیشین همۀ آن انتخاب ها و نقاط پایانی 
و پایانی موقت وجود دارد؛ با این تفاوت که دیگر نقطۀ شروع در این مرحله وجود ندارد و بازی 
باید با رسیدن به یکی از نقاط پایانی، تمام شود. البته نقطۀ پایانی موقت این بازی نیز می تواند 
به عنوان یک نقطۀ پایانی برای بازی درنظر گرفته شود که دراین صورت، بازی تمام نشده است 
و نشان از فرسایشی شدن بازی دارد. البته اگر این نقطۀ پایانی موقت، به عنوان نقطۀ پایانی درنظر 
گرفته شود، به طور ضمنی بیان می کند که هیچ یک از بازیکنان، قصد مصالحه و عقب نشینی یا 
توان به زانو درآوردن بازیکن دیگر را ندارد؛ دراین صورت، باید شرایط بازی به گونه ای تغییر کند 
که سبب تغییر پیامد ها برای دو کشور شود و از این سکون خارج شویم )به عنوان مثال، تغییر 

رئیس جمهور دو کشور یا یک رویداد نظامی خاص، و...(.
8. روش حل بازی و پیدا کردن نقطۀ پایانی

پیامد های هر تصمیم )صرف نظر از اینکه توسط کدام بازیکن انتخاب شده است( به صورت 
دو عدد نمایش داده می شود که عدد سمت چپ، مربوط به دستاورد ایران، و عدد سمت 
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راست، مربوط به دستاورد آمریکا از انتخاب آن تصمیم است. اما اگر بخواهیم پیامد یک مسیر 
)دنباله ای از گره ها و شاخه ها( را به دست آوریم، باید پیامدهای تمام تصمیم ها را برای هریک 
از بازیکنان با هم جمع جبری کنیم؛ به گونه ای که اعداد سمت چِپ تمام جفت ها را با هم 
جمع می کنیم و به عنوان دستاورد ایران از انتخاب آن مسیر درنظر می گیریم. همین کار را برای 
اعداد سمت راست انجام داده و آن را به عنوان دستاورد انتخاب آن مسیر برای آمریکا درنظر 
می گیریم. بازیکن تصمیم گیرنده برای انتخاب تصمیم خود از میان تصمیم های ممکن، باید 
تصمیمی را برگزیند که دو شرط زیر را برآورده کند )بازیکنان، عقالیی رفتار می کنند(. شرط 
نخست، بازیکن، تصمیمی را انتخاب کند که بیشترین پیامد را برای بازیکن تصمیم گیرنده 
داشته باشد؛ شرط دوم، درصورتی که پیامد انتخاب چند تصمیم برای بازیکن تصمیم گیرنده 
یکسان باشد، باید تصمیمی را انتخاب کند که کمترین پیامد را برای بازیکن حریف داشته 
باشد؛ به عنوان مثال، در نمونۀ زیر، آمریکا به دلیل باال بودن پیامدهای حفظ وضع موجود نسبت 
به جنگ تمام عیار )پیامد حفظ وضع موجود برای آمریکا برابر با -1 و پیامد جنگ تمام عیار 
برابر با -8 است(، حفظ وضع موجود را انتخاب می کند. گره های هم سطح به گره هایی گفته 
می شود که در یک سطح تصمیم گیری اما در شاخه های گوناگون هستند؛ به بیان روشن تر، در 
نوبت تصمیم گیری بازیکن )به طور مشخص nامین انتخاب یک بازیکن( همۀ گره هایی که 
وی برای nامین بار دست به انتخاب می زند و در شاخه های گوناگونی قرار دارند را گره های 
هم سطح می نامیم؛ به  عنوان مثال، در نمودار شمارۀ )US2 )2 وUS3  و US4 گره های هم سطح 

نامیده می شوند؛ زیرا، آمریکا در شاخه های مختلف نوبت تصمیم گیری دارد.
نمودار شمارۀ )2(. نمونه ای از بازی
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نمودار شمارۀ )3(. گره های هم سطح

منبع:یافته های پژوهش
برای حل این بازی، مانند تمام بازی های پویا باید از آخرین مرحله شروع کنیم؛ دراین صورت به 
مرحلۀ سوم بازی و آخرین گره های هم سطح آن می رویم. در این گره ها، نوبت تصمیم گیری 
با آمریکاست که باید در زیرشاخه ها اقدام به تصمیم گیری کند و برپایۀ نکتۀ نخست، آمریکا 
از میان تصمیم های موجود، تصمیمی را انتخاب می کند که بیشترین پیامد را داشته باشد؛ 
زیرا، این تصمیم بر بقیۀ تصمیمات آن زیرشاخه غالب است )چون پیامد های این تصمیم برای 
آمریکا همواره بزرگ تر از پیامدهای تصمیمات دیگر است و همچنین، با درنظر گرفتن این نکته 
که آمریکا یک بازیکن عقالیی است، پس همواره این تصمیم را انتخاب می کند(؛ بنابراین، 
تصمیمات دیگر را حذف کرده و تصمیم غالب را به جای آن گره تصمیم گیری قرار می دهیم؛ 
برای مثال، در نمودار شمارۀ )4( فرایند باال )به جای گره های هم سطح، میزان پیامد های تصمیم 

غالب قرار می گیرد( نشان داده شده است.
نمودار شمارۀ )4(. تبدیل برپایۀ تصمیمات غالب

منبع: یافته های پژوهش
پس از انتخاب های آمریکا، نوبت تصمیم گیری ایران است که باید بین تصمیمات، یکی را 
انتخاب کند؛ بنابراین، طبق روال پیشتر، ایران نیز انتخاب کرده و تصمیم غالب را مشخص 
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می کند. مثال باال را در نمودار شمارۀ )5( ادامه می دهیم.
نمودار شمارۀ )5(. تبدیل برپایۀ تصمیمات غالب

منبع: یافته های محقق
براساس این روش، تا گره اولیه پیش می رویم. نتیجۀ به دست آمده از این روش، تصمیم غالب در 
کل مرحلۀ سوم )که ممکن است نشان دهندۀ نقطۀ پایان بازی باشد( و مسیر )دنباله ای از گره ها 
و شاخه ها( رسیدن به نقطۀ پایانی را نشان می دهد. پس از به دست آمدن تصمیم غالب در مرحلۀ 
سوم، مقدار پیامد این تصمیم غالب را جایگزین نقاط شروع در مرحلۀ دوم می کنیم )یعنی 
به جای همۀ start های مرحلۀ دوم در درخت بازی، مقدار پیامد غالب را جایگزین می کنیم( 
و همۀ مراحلی را که در مرحلۀ سوم انجام داده ایم، تکرار می کنیم تا تصمیم غالب در مرحلۀ 
دوم مشخص شود که ممکن است نقطۀ پایان بازی باشد. ممکن است تصمیم غالب در مرحلۀ 
دوم بازی، دربردارندۀ مرحلۀ سوم بازی نباشد؛ یعنی ممکن است مسیر بازی در مرحلۀ دوم، 
به نقاط پایانی در همین مرحله ختم شود )مسیر رسیدن به نقطۀ پایانی دربردارندۀ start پایانی 
مرحلۀ دوم نباشد(. دراین صورت، بازی وارد مرحلۀ سوم نمی شود و در همین مرحلۀ دوم، پایان 
می یابد. پس از به دست آمدن تصمیم غالب در مرحلۀ دوم، مقدار پیامد این تصمیم غالب را 
جایگزین نقاط شروع مرحلۀ نخست می کنیم )یعنی به جای همۀ start های مرحلۀ نخست در 
درخت بازی، مقدار پیامد غالب را جایگزین می کنیم ( و همۀ مسیرهایی را که در مرحلۀ دوم 
و سوم پیموده ایم، تکرار می کنیم تا تصمیم غالب در مرحلۀ نخست مشخص شود. البته ممکن 
است مانند مرحلۀ پیشین )که نقطۀ پایانی در همان مرحلۀ دوم بود(، نقطۀ پایانی در همین مرحلۀ 
نخست قرار گیرد و بازی به مرحله های دوم و سوم وارد نشود؛ اما به هرروی، تصمیم غالب در 
مرحلۀ نخست بازی، نشان دهندۀ نقطۀ پایان بازی است و با توجه به اینکه در به دست آوردن 
تصمیم غالب در هر مرحله، مسیر آن ها را نیز مشخص کرده ایم، می توانیم با استفاده از تصمیم 
غالب، مسیر )گره های فعال و شاخه ها( نقطۀ پایانی را به دست آوریم. شکل بسط یافتۀ این بازی، 
دربردارندۀ 7203 مسیر است )از گره اولیه تا نقطۀ پایانی( که قاعدتًا پیش نمایش نیست، اما با 
استفاده از برنامۀ اکسل، این بازی را شبیه سازی کردیم و در نمودار شمارۀ )6( از میان مسیرهای 
ممکن، تنها مسیر رسیدن به نقطۀ پایانی را مشخص کرده ایم که نشان دهندۀ این است که بازی 

در مرحلۀ نخست از گره اولیه آغاز می شود و مسیر زیر را می پیماید.
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نمودار شمارۀ )6(. درخت بازی

منبع: یافته های پژوهش
آمریکا، نخست، ایران را تحریم می کند و درمقابل، ایران، صبر راهبردی را انتخاب می کند. 
سپس، آمریکا با حفظ وضع موجود، بازی را در مرحلۀ کوتاه مدت تمام می کند و با ورود به 
مرحلۀ میان مدت، حملۀ محدود را انتخاب می کند و ایران، گزینۀ تقابل را انتخاب می کند و 
بازی در میان مدت به پایان می رسد و با شروع بازی در بلندمدت، آمریکا دوباره حملۀ محدود 
را انتخاب می کند و ایران، دوباره تقابل را انتخاب می کند و با انتخاب حفظ وضع موجود از 
سوی آمریکا، به نقطۀ پایانی بازی، که یک نقطۀ پایانی موقت است، می رسیم و درواقع، بازی با 
همان جملۀ معروف رهبری که فرمودند »نه جنگ می شود، نه مذاکره می کنیم« پایان می یابد.

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، با تعیین شاخص همسویی )هم زمان از چندین شاخص استفاده کرده ایم( 
توانستیم روابط بین آمریکا و کشورهای منتخب را مشخص کنیم و درواقع، این شاخص 
نشان دهندۀ چگونگی رفتار آمریکا با کشورهای نفتی را آشکار می کند؛ ازاین رو، کشورهایی 
مانند روسیه و نیجریه )به دلیل پایین بودن همسویی با آمریکا( در آینده در معرض خطر از دست 
دادن سهم خود از بازار نفت هستند. در طرف مقابل، کشور کانادا قرار دارد که به دلیل همسویی 
با آمریکا، می تواند از مزایای سرمایه و فناوری این کشور در حوزۀ نفت برخوردار شده و در 
آینده به یکی از کشورهای مهم صادرکنندۀ نفت و گاز تبدیل شود و سهم بزرگ تری از بازار را 

به خود اختصاص دهد.
در ادامه، به گونه ای مبسوط و در حالت های گوناگون، بازی بین ایران و آمریکا را طراحی 
نشان دهندۀ  است که  انتخاب شده  به گونه ای  تصمیم  هر  پیامدهای  بازی،  این  در  کردیم. 
ترجیحات هریک از بازیکنان در شرایط فعلی است و با تغییر شرایط بازی، بی تردید پیامدهای 
هر تصمیم نیز متفاوت شده و نقطۀ پایانی بازی، به راحتی تغییر می کند. این تغییر شرایط می تواند 
با یک رویداد نظامی مانند تقابل نامتقارن ایران )که پیامدهای منفی زیادی برای آمریکا داشته 
باشد( یا حملۀ محدود )که پیامدهای منفی زیادی برای ایران داشته باشد( یا یک رویداد سیاسی 
مانند تغییر رئیس جمهور در ایران و آمریکا یا اتفاق اقتصادی ای مانند نگاه جنگ تجاری چین 
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و آمریکا )بی توجهی به تحریم ها(، یا حتی رویدادهای به ظاهر بی ربطی مانند کرونا و شاید 
بسیاری از موارد اجتماعی، و... رخ دهد و سرنوشت بازی به کلی تغییر کند. اگر از رویدادهای 
همچنان  کنیم،  چشم پوشی  نیست،  دراختیار  آن ها  انتخاب  که  تصمیم هایی  و  غیرمعمول 
تصمیماتی در بازی باقی می ماند که ایران می تواند بر آن ها تأثیرگذار باشد و بازی را به گونه ای 
پیش ببرد که بیشترین پیامدها را برای ایران داشته باشد؛ به گونه ای که در تصمیماتی مانند پیشنهاد 
و پذیرش مذاکره، صبر راهبردی، و تقابل نظامی، حق انتخاب با ایران است و همچنین، ایران 

تعیین کنندۀ پیامد های این انتخاب )چه برای ایران و چه برای آمریکا( است.
در مورد تصمیم پذیرش مذاکره از سوی ایران، اگر در کشور شرایط به گونه ای فراهم شود که 
بتوان از هزینه های انتخاب این تصمیم کاست و پیامد های این انتخاب را برای ایران اندکی 
افزایش داد )در درخت بازی در بلندمدت از -2 به -1( نقطۀ پایان بازی در بلندمدت به نقطۀ 
پایانی پایدار توافق طرفین می رسد. در مورد تصمیم تقابل ایران، اگر شرایط به گونه ای پیش 
برود که سبب کاهش هزینه های جنگ تمام عیار برای آمریکا شود، آمریکا جنگ تمام عیار را 

انتخاب می کند.
بازی نفتی ای که در اینجا طراحی کردیم، توانست بسیاری از تصمیم های ممکن را دربر گیرد 
و همچنین، تغییر پیامدهای این تصمیمات را در بازه های زمانی گوناگون پوشش دهد. به بیان 
روشن تر، این گزینه را درنظر گرفتیم که بازیکنان، برپایۀ روند بازی، پیامدهای تصمیمات اولیۀ 
خود را تعدیل کنند؛ ازاین رو، امکان انتخاب تصمیمات بیشتر برای بازیکنان در جریان بازی 
فراهم شد. افزون براین، در طراحی این بازی به گونه ای عمل شده است که هریک از بازیکنان 
بتوانند پیامد انتخاب تصمیمات را، فارغ از دورۀ بازی و شخص تصمیم گیرنده، با هم مقایسه و 
نسبت به ترجیحات خود رتبه بندی و ارزش گذاری کنند و حتی بتوانند تأثیر تغییر یک یا چند 
سیاست را در نتیجۀ بازی، بررسی و ارزیابی کنند. همچنین، با استفاده از نتایج بازی و مقایسۀ 
آن ها با یکدیگر می توان بهترین راهبرد را انتخاب کرد. تغییر شرایط، می تواند سبب تغییر پیامدهای 
هر تصمیم و درنتیجه، تغییر نتایج این بازی شود؛ ازاین رو، با شرایط موجود، پایان بازی از دید 
پژوهش حاضر این گونه است که در گره تصمیم گیری اولیۀ بازی، آمریکا وضع تحریم های 
اقتصادی و مالی را انتخاب کرده و ایران در واکنش به این انتخاب، گزینۀ صبر راهبردی )که 
دربرگیرندۀ دور زدن تحریم ها و غیرقانونی جلوه دادن آن در عرصۀ بین الملل است( را انتخاب 
می کند؛ بنابراین، با سیاست حفظ وضع موجود توسط آمریکا به نقطۀ پایان موقت بازی می رسیم 
که نشان دهندۀ پایان دور نخست بازی و یک نقطۀ تعادل ناپایدار در کوتاه مدت است. شروع 
مرحلۀ دوم بازی که با انتخاب حملۀ محدود از سوی آمریکا )حمله های خرابکارانه، حملۀ 
نظامی محدود، توقیف نفت کش های ایران، و...( آغاز می شود و ایران، تقابل )که دربرگیرندۀ 
تهدید به بستن تنگۀ هرمز، توقیف نفت کش ها، حمله به پایگاه های نظامی آمریکا، جنگ های 
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نیابتی، و... است( را انتخاب می کند و مرحلۀ دوم بازی، بدون داشتن نقطۀ تعادل به پایان 
می رسد. بازی با انتخاب دوبارۀ آمریکا و حملۀ محدود در مرحلۀ سوم، آغاز می شود و واکنش 
ایران، انتخاب تقابل است و بازی در نقطۀ حفظ وضع موجود به پایان می رسد که نشان دهندۀ 
این واقعیت است که هیچ یک از بازیکنان، نه قصد مصالحه دارند و نه عقب نشینی و همچنین، 
توان به زانو درآوردن بازیکن دیگر را نیز ندارند. اما همچنان سهمی از بازار ایران توسط آمریکا 

تصاحب شده است.
مهم ترین پیشنهادی که می توان در زمان حاضر و با شرایط فعلی ارائه کرد، عدم تقابل نامتوازن 
است؛ زیرا، بروز یک تقابل متوازن، می تواند سبب کاهش پیامدهای منفی آمریکا در انتخاب 
تصمیم حملۀ تمام عیار شود و مسیر جنگ نفتی به نقطۀ پایانی جنگ تمام عیار می رود. پیشنهاد 
دوم، افزایش پیامد انتخاب صبر راهبردی است که ایران با استفاده از روش های جدید )استفاده 
از رمز ارزها، تغییر در تجارت با کشورهای تحریم شدۀ دیگر، تغییر روش های تجاری مانند نفت 
در مقابل کاال یا پول ملی، و...( هرچند به گونه ای موقت، به کاهش اثرات تحریم ها کمک 

کند. پیشنهاد سوم، کاهش پیامد انتخاب پذیرش مذاکره است.
بنابراین، اگر این واقعیت را بپذیریم که این بازی )جنگ( نفتی ایران و آمریکا، نقاط پایانی 
جز چهار حالت تسلیم ایران، جنگ تمام عیار، توافق طرفین، و پذیرش سهم ایران ندارد )نقطۀ 
حفظ وضع موجود نمی تواند همیشگی و پایدار باشد( و در این بازی این آمریکا است که 
انتخاب کنندۀ سه نقطۀ پایانی جنگ تمام عیار، توافق طرفین، و پذیرش سهم ایران است، چون 
پذیرش سهم ایران پیامد منفی تری نسبت به جنگ تمام عیار دارد )پذیرش سهم ایران همیشه 
مغلوب است(، ازاین رو آمریکا همواره جنگ تمام عیار را بر پذیرش سهم ایران ترجیح می دهد 
و درعمل، این نقطۀ پایانی نمی تواند رخ دهد. افزون براین، ایران نیز جنگ تمام عیار و توافق را 
بر تسلیم شدن ترجیح می دهد؛ بنابراین، درعمل، دو نقطۀ پایانی محتمل در پایان این بازی باقی 
می ماند و بی تردید، پیامدهای توافق طرفین برای ایران، بیشتر از جنگ تمام عیار است؛ ازاین رو، 
تنها راه رسیدن به آن، کاهش پیامد منفی پذیرش مذاکره است که در شرایط فعلی، بی تردید، 

بهترین پیامد را نسبت وضع فعلی ایران دارد.
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