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 اّ یزات ِیرظً زا ُدافسسا ات هیاى ایراى ٍ اسرائیلیک زٌص سیاسی  زحلیل

 هحوذ فسًٍی

 داًطگاُ گٌثذ کاٍٍس، داًطکذُ ػلَم خایِ ٍ فٌی هٌْذسی، ٍ آهار اسسادیار گرٍُ ریاضی

 5931اسفٌذهاُ 

خٌگ تیي ایراى ٍ اسرائیل تر سر  ٍلَع ّایی در هَرد احسوال زًی الوللی گواًِ در هداهغ تیي تؼضاایي رٍزّا 

آیذ. اسرائیل ًگراى زثذیل ضذى ایراى تِ یک لذرذ ازوی در هٌطمِ اسر ٍ  زحمیماذ ازوی ایراى تِ هیاى هی

ایراى تِ دًثال اداهِ زحمیماذ ازوی تِ هٌظَر اسسفادُ از کارتردّای ٍسیغ آى در زواهی صٌایغ ٍ ػلَم 

ٍلَع خٌگ ٍ  زحلیلّا تِ ارائِ یک هذل ٍ  ی ین تا اسسفادُ از ًظریِ تازتاضذ. در ایي همالِ کَزاُ لصذ دار هی

  یا ػذم آى تیي ایراى ٍ اسرائیل  تدردازین.

ٍ ّوچٌیي اسسرازژی  اسرفرض کٌین اسسرازژی ایراى دًثال کردى زحمیماذ ازوی خَد زحر ّر ضرایطی 

ّای تیي دٍ کطَر اسر را  اصل اًسخاب. در ًسیدِ خذٍل زیر کِ حتاضذ اسرائیل هسَلف کردى ایي زحمیماذ

 گیرین: در ًظر هی

  اسرائیل

 حولِ ًظاهی یهاظً ِلوح مذػ

 زحمیماذزَلف     
 ایراى

 زحمیماذاًدام     

ًسیدِ اًسخاب ّر کذام از زصویواذ از سَی طرفیي اسر. تِ ػٌَاى         در خذٍل فَق، حرٍف 

 گردد.  حاصل هی  هثال در صَرذ حولِ ًکردى از سور اسرائیل ٍ زَلف زحمیماذ از سَی ایراى ًسیدِ 

اسر چَى ایي کطَر لصذ اداهِ رًٍذ زحمیماذ     تا زَخِ تِ اسسرازژی ایراى، تْسریي ًسایح ترای ایراى 

 دارین: اسر. در ًسیدِ ترای ایراى    دارد ٍ تذزریي ًسایح ترای ایراى ًسایح  ازوی را

{   }  {   }  

اسر یؼٌی ػذم حولِ ًظاهی اسرائیل تِ ایراى ٍ   تْسریي ًسیدِ ترای ایراى   ٍ   ّای  از طرفی تیي گسیٌِ

کٌین کِ  کٌین کِ در ایٌدا فرض هی زَخِ هیاسر.   تْسریي ًسیدِ ترای ایراى     ّای  ّوچٌیي تیي گسیٌِ
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در ًسیدِ تْسریي ًسایح ترای ایراى حوالذ هَضکی اسرائیل ًسَاًذ زوام زاسیساذ ازوی ایراى را هٌْذم ًوایذ. 

 تاضذ: تِ زرزیة زیر هی

         

ًسایح تذ  {   }ًسایح خَب ٍ ًسایح  {   }ًسایح حال ترای کطَر اسرائیل ٍ اسسرازژی ایي کطَر، 

خس  خَاّذ کِ ایراى تِ زحمیماذ ازوی خَد اداهِ دّذ. ضًَذ، چَى اسرائیل تِ ّیچ ٍخِ ًوی هحسَب هی

 ترای اسرائیل دارین:

{   }  {   }  

اسر چَى ّن خرخی ًذارد ٍ ّن   گسیٌِ  ،ترای اسرائیل تْسریي گسیٌِ  ٍ   ّای  از طرفی تیي گسیٌِ 

گردًذ  زواهی کطَر هسحذ هی ،ایراى کِ ثاتر کردُ در ٌّگام هطکالذخطر ضکسر خَردى در یک خٌگ تا 

تاز ّن تا زَخِ تِ اسسذالل فَق )یؼٌی ضکسر احسوالی در خٌگ   ٍ   ّای  ّوچٌیي تیي گسیٌِ را ًذارد.

ترای کطَر اسرائیل ًسایح زیر را  ،ایي هثاحث تٌاتر سخ ّسر.  ػلیِ ایراى( تْسریي گسیٌِ ترای اسرائیل 

 دارین:

         

ترای ایي دٍ کطَر تا زَخِ تِ رٍاتط تذسر آهذُ در تاال         حال اگر ترای ّر کذام از حرٍف 

لرار دّین خذٍل زیر ترای تذزریي(  5ترای تْسریي ٍ  4از تذزریي تِ تْسریي ) 4زا  5ارزضی ػذدی از 

 ِدیسً رسار روس دذػ ٍ ىاریا یارت ِلصاح ِدیسً حچ روس دذػ ةزره جٍز رّ رد ِک آیذ تذسر هی

 :رسا لیئارسا یارت ِلصاح

  اسرائیل

 حولِ ًظاهی یهاظً ِلوح مذػ

 زَلف زحمیماذ            
 ایراى

 اًدام زحمیماذ            

تِ ػٌَاى هثال هؼٌی سطر دٍم ٍ سسَى اٍل از خذٍل فَق ایي اسر کِ اگر اسرائیل حولِ ًظاهی تِ ایراى را 

ّای دٍ کطَر ایراى تِ سَهیي ًسیدِ  اًدام دّذ ٍ ایراى زحمیماذ ازوی را هسَلف ًکٌذ، تا زَخِ تِ اسسرازژی
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رسذ در حالی کِ اسرائیل تِ اٍلیي ًسیدِ )یؼٌی تذزریي آًْا(  ًسایح خَب تذسر آهذُ ترای خَد هیدر 

 رسذ. هی

دّذ، تْسریي  تا زَخِ تِ هذلی کِ خذٍل فَق ترای تازی )خٌگ( هیاى دٍ کطَر ایراى ٍ اسرائیل تذسر هی

هرداى اسر. ایي در حالی اسر کِ اسرائیل  از سَی دٍلر ادامه روند تحقیقات اتمیًسیدِ ترای هلر ایراى 

 یاتذ کِ ایراى رًٍذ زحمیماذ را هسَلف کردُ تاضذ. خس تِ دٍهیي ًسیدِ خَب خَد ٍلسی دسر هی

 اداهِ زحمیماذ ازوی تِ ًفغ دٍلر ٍ هلر ایراى اسر.  ،زحر ّر ضرایطی ِک ذّد یه ىاطً قَف ذالالذسسا

زر در زواهی  زر ٍ کارتردی ّای خیچیذُ ارائِ هذل زَاًین تِ ّای آًْا تراحسی هی ازژیتا زغییر تازیگراى ٍ اسسر

 ذ، تدردازین.ًّای هخسلف ػلوی ٍ اخرایی کِ زصوین ٍ اًسخاب در آى ًمص هْوی دار ػرصِ
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یمیٌا ّسار تازدیذ داضسِ اسر.  52یؼٌی لثل از ترخام تِ چاج رسیذُ ٍ حذٍدا  2152یي همالِ در سال ّوچٌیي زَخِ کٌیذ کِ ا

زر خَاّذ تَد. الثسِ تِ ًظر هسرخن، احسواال ایي هماالذ سَدای  ارائِ زحلیل خذیذزر از ایي همَلِ تؼذ از ترخام تسیار خیچیذُ

کٌٌذ کِ آى کطَر کذام اسر اهلل اػلن. ًکسِ خالة تِ زػن  ا دًثال هیاًذازی یک سری خَسازی لِ یا ػلیِ کطَری خاظ ر راُ

الولل اسر کِ ػاهلی تَد ترای  ایطاى تکارگیری یک سری اسسذالالذ تسیار سثک ریاضی ترای کسة یک ًسیدِ در رٍاتط تیي

 زرخوِ ٍ هؼرفی ایي ػلن زمریثا خَاى ٍ ًَخا تِ دیگراى. 

ّای  ترای ًخسسیي تار تِ هطالؼِ زؼذادی از تازی 5ترل اهیلداى فراًسَی تِ ًام  ریاضی یک 5325درسال از ًظر زاریخی،   -2

ایي ًَع  حًسای ىتیٌی تَد خیصّا تر لاتل  ّا ًَضر. اٍ در ایي همالِ آى دخرداخر ٍ چٌذ همالِ در هَر ّا لوارخاًِرایح در 

اها تِ ّا خرداخر  ًخسسیي کسی تَد کِ تِ طَر خذی تِ هَضَع تازی گرچِ ترل .ّای هٌطمی، زأکیذ کردُ تَد ّا از راُ تازی

ّای خَد اًدام ًذاد، تسیاری از هَرخیي ایداد ًظریِ تازی را ًِ تِ اٍ  ای ترای گسسرش ٍ زَسؼِ ایذُ خیگیراًِ شآًکِ زال لدلی

 السصادداًیکِ  9اسکار هًَگسسرى ُاٍ تِ ّورا 5344در سال  .اًذ ًسثر دادُ هدارسساًیداى  ریاضی 2خاى فَى ًَیواىتلکِ تِ 
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را ًَضسٌذ. اگر چِ ایي کساب صرفاً تِ هٌظَر کارتردّای السصادی ًَضسِ  4ّا ٍ رفسار السصادی ًظریِ تازی بتَد، کسا ازریطی

ّای دیگر ًیس تِ  ّای زفریحی ٍ تسیاری زهیٌِ ضٌاسی، سیاسر، خٌگ، تازی ی، خاهؼِضٌاس ضذُ تَد اها کارتردّای آى در رٍاى

ًفر از کساًی کِ هَفك تِ  55زاکٌَى  ایي اسر کِ تاضذ هیگَیای اّویر ایي ػلن  کِ. از ًکاذ لاتل رکر زٍدی آضکار ضذ

ترای دیذى زَضیحاذ زاریخی ٍ هفَْهی تیطسر در ایي  .ًوَدًذ ّا فؼالیر هی کسة خایسُ ًَتل ضذًذ در زهیٌِ ًظریِ تازی

 خذیا هراخؼِ ًوائیذ. ّا در ٍیکی فارسی ًظریِ تازیزهیٌِ تِ لیٌک 
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