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بررسی استقرار دولت بیطرف در ایران باتوجه به وجود حاکمیت 
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 چکیده
گیری دولت بیطرف در جمهوری اسالمی ایرران و جهران سروز ا  بررسی امکان پیدایش و شکل

رور و همیشره الملل به شرمار مریبرانگیز عرصه سیاست خارجه و روابط بین موضوعات چالش
طررف درباره جمهوری اسالمی ایران مطرح بوده است که به وجود آمدن یک دولت بی سؤالاین 

های اصرلی یرک با توجه به مولفره همآندر فضای کنونی جامعه جهانی و به ویژه داخلی کشور 
بی همچون جمهوری اسالمی ایران چگونه خواهد بود، ار یرا دولت بیطرف در کشور قدرتمندی
کند و همچنین براساس سرابقه ها چه اهدافی را در دنیا دنبال میاین مسئله که استقرار این دولت

یابیم که استقرار دولت بیطررف در جمهروری اسرالمی تاریخی کشورمان در اعالز بیطرفی درمی
هرایی هسرتند کره ا  های بیطرف دولتاد است  یرا دولتایران با اهداف انقالب اسالمی در تض

هایی عمیق در ابعاد مختلرف موقعیت حساس و استراتژیک برخوردار نیستند و همگی ا  ضعف
المللی و سیاست خارجه در برابر مصونیت نسبی برخوردارند و ا  سهم خواهی در مناقشات بین

ها ضرعیف هسرتند امرا ایرران بره دلیرل تکنند هرچند در جهان سوز اغلب دولچشم پوشی می
توانرد اعرالز خودکفایی در عرصه نظامی، جغرافیایی سیاسی ویژه و رابطه حاکمیت با دولت نمی

گرایی برخاسته ا  انقالب اسالمی در تضراد آشرکار برا خواهی و اسالزاسالز چراکهبیطرفی کند 
ای و ن یرک ابرقردرت منطقرهدولت بیطرف است ا  سویی دیگر جمهوری اسالمی ایران به عنوا

گیری دولت بیطرف در جمهوری اسرالمی قدرت اقتصادی و نظامی مطرح است ا  این رو شکل
 .نمایدمی غیرممکنایران 
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 دمهمق

درونی اداره هرکشور ناز برد چراکره تمراز  ترین سا مانتوان به عنوان بزرگا  دولت می

گیرند و دولت وظیفره و رسرالت سرا ماندهی نهادهای اجرایی در درون دولت شکل می

توان گفت دولت رکن های اجرایی را برای اداره کشور برعهده دارد ا  این رو میدستگاه

ا  خرود  شود و بالطبع جامعه سیاسی را نیرزاساسی نظاز سیاسی هرکشوری محسوب می

گی بسریار هرا ا  پیچیردهگیری دولتکند این در حالی است کره سررآغا  شرکلمتأثر می

های فراوان و پشت سرگذاشرتن باالیی برخوردار است اما در نهایت پس ا  فرا  و نشیب

وینسرنت، ) هرای مختلرف هسرتیمگیری دولتتجربیات گوناگون هم اکنون شاهد شرکل

1392 :59). 

ز تصور  ندگی جمعی بدون دولت که به نوعی سربب نراامنی و آنچه مسلم است عد

هرا همروار و گیری دولتهرج و مرج در جامعه انسانی است باعث شد که مسریر شرکل

ای متناسب با نیا ها شکل بگیرد و در حال حاضر نیز شاهد ماهیت رو به رشد و توسرعه

هرا نیرز رشرد و شرری آنها هستیم که براساس تغییر شکل و تغییر روند نیا های بدولت

دهی بره نهادهرای دهی و شرکلها تنهرا سرا مانگسترش پیدا کردند چراکه وظیفه دولت

ها ها، نگرشای ا  دیدگاههای اداری در یک کشور نیست بلکه مجموعهاجرایی و دستگاه

 هرا شرده اسرتهرا و رشرد و توسرعه دولتو عقایدی است که سبب به وجود آمدن آن

 .(48: 1397خسروی، )

های سیاسی و مهم عصر جدیرد و شراید قررن بیسرت کره در این بین یکی ا  پدیده

هرای بیطررف در عرصره داخلری و های جهانی است به وجود آمدن دولتناشی ا  تنش

هرای خارجی است این در حالی است که شاید دولت بیطررف را آشرکارا حاصرل جن 

ودخواه و خودشریفته را بره سرختی خانمان سو  دانست که در قرن بیستم گریبان بشر خ

ها و تبعات ناشی ا  این فشرد و سبب شد برخی ا  کشورها برای مصون ماندن ا  آسیب

گیری ا  دولت بیطرف در سیاست خارجره المللی ا  روی نیا  به فکر بهرههای بینجن 

 الملل خود شدند.و روابط بین
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 پیشینه تحقیق. 1

 های انجام شدهپژوهش

ترین دولت بیطرف تحقیقات  یادی صورت نگرفته است امرا یکری ا  برجسرته در  مینه

های صورت گرفته ایرران و سرابقه تراریخی دولرت بیطررف پایران نامره مقطرع پژوهش

دولت بیطررف و  اده است که با عنوان وضعیت حقوقی کارشناسی ارشد جمال اسماعیل

به رشته تحریرر  جن  ایران و عراقالمللی با تاکید بر دولت غیرمتخاصم در منا عات بین

های بیطررف در مواجره برا در آمده است و پژوهشگر در این رساله به نقش دیگر دولت

های متخاصم در مواجه با جنر  پردا د و به نوعی بیطرفی دولتجن  ایران و عراق می

شرری  نمایرد و تالمللی ممکن اما ا  نظر عملری رد میایران و عراق را ا  نظر حقوق بین

ها علیرغم اعالز بیطرفی اقداز به همکراری و کمرک بره دولرت کند بسیاری ا  دولتمی

 اند.عراق نموده

ای با عنوان برابر سنجی دالیرل نقر  همچنین فر انه برناه و محسن خلیلی در مقاله

کرد نظراز هرای جهرانی اول و دوز بره تشرری  سراختار و عمرلبیطرفی ایرران در جن 

پردا نرد گیری دولرت بیطررف میهای تأمین منرافع ملری در شرکلتراتژیالملل و اسبین

کننرد و برا های جهانی را بررسری میپژوهشگران در این مقاله به بیطرفی ایران در جن 

توجه به این مسئله که ایران ا  با یگرانی بوده است که علیرغم اعالز بیطرفری در هرر دو 

گیرند که به دلیرل وضرعیت ده است، نتیجه میاش نادیده انگاشته شجن  جهانی بیطرفی

خاص سیاسی، نظامی، استراتژیک و ژئوپلتیکی که ایران دارد نره تنهرا امکران بیطرفری را 

 اش را هم به رسمیت شناخت.توان اعالز بیطرفیندارد بلکه نمی

ای باعنوان اوضاع داخلی ایرران جلیل قصابی گزکوه و محمدرضا بهشتی نیز در مقاله

  جهانی اول: ا  بیطرفی تا تشکیل دولت موقت ملی به اعرالز بیطرفری ایرران در در جن

اند و نتیجه گرفتند به دلیل خواست عمومی مردز کره خواهران جن  جهانی اول پرداخته

تر موقعیت ژئوپلتیک ایران سبب شد کره هرم ا  همراهی با متحدین بودند و ا  همه مهم

به رسمیت شرناخته نشرود و هرم اعرالز بیطرفری جانب کشورهای مهاجم بیطرفی ایران 

 مردز اقداز به مهاجرت به شهرهایی چون قم و تهران بکنند. سبب شد
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 ایران و سابقه تاریخی دولت بیطرف

جن  جهانی اول شروع شرد، ایرران وضرع اسرتینایی میالدی . 1914که در اوت هنگامی

های وای روسریه بره بهانرهقر ندک اعالز رسماً را خود بیطرفی که ایران داشت پیش ا  آن

تجاو  کردند؛ به عبارت دیگر حدود پنج سال قبل ا  شروع جن   ایرانمختلف به خاک 

قوای خرود را  1907جهانی، روسیه تزاری در جهت اجرای مقاصد شوز ناشی ا  قرارداد 

در آذربایجان مستقر ساخته بود و دولت همسایه دیگر ایران، یعنی عیمانی، هم بره دلیرل 

بحران داخلی ایران و احساس ضعف حاکمیت چشم طمرع بره آذربایجران داشرت و برا 

که یک کمیسیون مختلط مر ی تشکیل شد، و مر های دو کشور را تحدیرد و تعیرین این

 بره و کررد تلقری خود برای تهدیدی را آذربایجان در روسیه قوای حضور عیمانی نمود،

ری جویانه خود را دنبال نمود ضرعف برت و هطلبانجاه تمایالت ایران، با شدن متحد جای

حکومت مرکزی ایران این فرصت را به روسیه و عیمانی داده بود کره قروای خرود را در 

حدود آذربایجان متمرکز سا ند و همین صف آرایی روسیه و عیمانی در مر هرای ایرران 

: 1397ی،چامسرک) رفرت.به شرمار می مانعی در برابر بیطرفی ایران در جن  جهانی اول

396). 

این در حالی بود که علیرغم خواسته ایرران بررای آن کره خرود را کشروری بیطررف 

طور رسمی ایران بارها بیطرفی خود را اعرالز کررد معرفی کند عمالً ناکاز ماند هرچند به

های طرف مخاصمه در جریران جنر  جهرانی تروجهی کداز ا  کشورها و دولتاما هیچ

طور رسمی و مشهود به خراک ، انگلستان، عیمانی و شوری بهنکردند و کشورهای آلمان

های مختلف تجاو  کردند که این خود یک تجربه تلخ تراریخی ا  بیطرفری ایران به بهانه

ایران در جریان جن  جهانی است که هم به رسمیت شناخته نشد و هرم تبعرات بسریار 

  یان باری را برای ایران به همراه داشت.

رد کشرورهایی چرون ایرران کره در نقطره بسریار مهرم اسرتراتژیک و تردید در موبی

جغرافیای حساس جهان واقع شده است اعرالز بیطرفری مسرتلزز داشرتن قردرت براال و 

احاطه کامل سیاسی بر منطقه است و در اینجاست که باید نوع و دسته پنجمی ا  دولرت 

واسطه قدرت باالی خرود  بیطرف را با محوریت ایران تعیین و تبیین کنیم کشوری که به

تواند در مواقعی مشخص و در های مختلف و جایگاه بسیار مهم و حساسش میدر  مینه
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ای جرز مواضعی معین اعالز بیطرفی نماید مواضعی کره دیگرر کشرورهای رقیرب چراره

پذیرش آن ندارند و اینگونه دیگر شاهد حوادثی کره در جنر  جهرانی اول بره واسرطه 

 کزی در ایران روی داد به هیچ عنوان نخواهیم بود.ضعف آشکار دولت مر

بره  داستان اعالز بیطرفی ایران و اشغال آن ا  شمال و جنوب، در جن  جهرانی دوز

رای برار ش ارتباطی ایرران  دمتجاو  شوروی و بریتانیا تجدید ش هایوسیله همان کشور

صردمات  کردنردمی یراد« پل پیرو ی» به عنوانآن  ا بود که  جاسرنوشت جن  تا به آن

 .ایران ا  جن  جهانی دوز بیش ا  جن  جهانی اول بود

ای بیطرفری خرود را گرچه یک رو  پس ا  آغا  جن  جهانی دوز، ایران طی اعالمیه

فی اسات منرادر این نبرد اعالز کرد و به اتباع خارجی نیز اخطار داد ا  هرگونه برو  احس

ه خراک برنیز نتوانست مانع ا  سرایت آترش جنر  با بیطرفی ایران بپرهیزند اما این امر 

 جرهتو بدون شوروی و انگلیس شامل متفقین نیروهای ،1320 شهریور 3در  و ایران شود

 سرر ایشهره و کردند حمله ایران به هوا و  مین ا  و غرب و جنوب ا  ایران بیطرفی به

 .(18: 1397 ارعی، ) آمدند تهران سمت به کردند و اشغال را راه

ای جاسوس آلمرانی در ایرران عنروان متفقین برای حمله وجود عده بهانهآن  مان در 

 1شد اما حوادث بعدی نشان داد اشغال ایران بخشی ا  نقشه جنگری متفقرین علیره هیتلرر

لزوز ارسرال انرواع » بعدها در این باره در خاطرات خود نوشته است: 2بوده است چرچیل

افرزون راه  شوروی ا  یرک طررف و اشرکاالت رو و اقساز سا  و برگ و مهمات برای 

های استراتژیکی متفقین در آینده ا  طرف دیگرر بریش ا  اقیانوس منجمد شمالی و نقشه

که برای استفاده کامل ا  ایران به منظرور ارتبراب برا شروروی  داشتمیپیش ما را بر آن 

در جنر  بره شرمار عامرل مهمری  منزلههای نفت ایران به اقداز فوری معمول داریم چاه

آلمران در ایرران رو  بره  جبهرهدر تهران استقرار یافته و ها کییری ا  آلمانی عدهرفت می

شد نقشه شورش در عراق و اشغال سوریه ا  طرف انگلیس و فرانسه که در رو  بهتر می

هیتلر را در خاورمیانه مواجره برا اشرکاالت بسریار  هاینقشه کمی صورت گرفت، فاصله

                                                           
1.  Hitler 

2.  Churchill 
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دست اتحاد بدهیم ها براین ما ا  موقعیت استفاده کرده و بر آن شدیم که به روسنمود بنا

 «یم.و به اتفاق مبادرت به لشکر کشی به ایران کن

کنترل  بههای کشور به خصوص خطوب راه آهن و شوسه با یورش متفقین تمامی راه

هرای درگیرر در گر در آمد و نیروی کار ایرانی برای تهیه تردارکات ارتشنیروهای اشغال

ترین دستمزد به کار گرفته شدند منابع نفتری کشرور غرارت شرد و بحرران جن  با نا ل

کره بره گرواه تراریخ چنرد ملیرون ایرانری ا  تا جایی غذایی در کشور به اوج خود رسید

 .(23: 1394قامت، )  دگی تسلیم فرشته مرگ شدندگرسنگی و قحطی

که کشور ایرران ا  نظرر تراریخی تجربره اعرالز یابیم با یک نگاه ساده و گذرا در می

الملل را داشرته اسرت و ضرربات جبرران بیطرفی در عرصه سیاست خارجه و روابط بین

سررانجاز تحمرل کررده اسرت شراید ا  برین برردن ناپذیری هم ا  این اعالز بیطرفری بی

های مختلرف حاکمیت کشور در جن  جهانی دوز و حتی چند پاره شدن کشور در برهه

های جهرانی بروده تاریخی اقدامات بسیار کوچک ناشی ا  بیطرفی ایران در جریان جن 

 باشد.

 

 مبانی و چارچوب نظری. 2

 مفهوز دولت بیطرف

هرای جهرانی و بره ویرژه جنر  هایی است که بعرد ا  جن دولت بیطرف ا  جمله واژه

جه کشورها شد الملل و سیاست خارجهانی دوز وارد ادبیات سیاسی در حو ه روابط بین

هرا گران علوز سیاسی با شرایط و دالیرل بیطرفری دولتتردید همه محققان و پژوهشبی

هرای هایی کره در بخشآشنا هستند پس ا  جن  جهانی دوز و با توجه به آتش افرو ی

های بیطرف به صورت جدی مطرح وسیعی ا  کشورهای اروپایی اتفاق افتاد بحث دولت

ها ا  سوی سا مان ملل متحرد نیرز حال حاضر بیطرفی این دولتشد بدین ترتیب که در 

 .(98: 1396افضلی، ) به رسمیت شناخته شده است

هایی هستند که بنا به مقتضیات و شرایط سیاسی، اقتصرادی، های بیطرف دولتدولت

ای که داشتند اعالز بیطرفی کردند بدین معنا که جغرافیای سیاسی و توان و قدرت منطقه

های سیاسی، نظامی، اقتصادی و دیگر معضالت جهانی نقش ه مناقشات و درگیریدر هم
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ها درگیر جن  نظامی شروند در هریچ های همسایه آنکنند و چنانچه دولتخنیی ایفا می

هرای بیطررف کننرد، البتره دولتسطحی به هیچکداز ا  طرفین درگیر جنر  کمرک نمی

های درونی خرود تعریرف و رهای سیاستتوانند سطوح بیطرفی خود را براساس معیامی

به جامعه جهانی اعالز کنند و اعالز بیطرفی تنها منحصر به جن  نباشد چراکره براالترین 

هرای نظرامی دانسرت و توان عدز مداخلره در جن سط  اعالز بیطرفی یک دولت را می

المللی های بینشود در عدز مداخله در سیاسترا هم می .ترین سط  بیطرفی دولتپایین

 میان دیگر کشورها برشمرد.

هرچند این مفهوز کلی دولت بیطرف است که ا  سوی سرا مان ملرل متحرد نیرز بره 

رسمیت شناخته شده است اما تاکنون تنهرا دو دولرت در کشرورهای سرویس و اترریش 

اند که کامالً بیطرف هستند و اگر کشورهای مختلف و حتری کشرورهایی کره اعالز کرده

هرا قررار دارنرد درگیرر جنر  و المللی ناتو هسرتند و در همسرایگی آنینعضو اتحاد ب

ای نخواهنرد داشرت و کرامالً گونره مداخلرهنبردهایی در هر سرط  و انردا ه شروند هیچ

های نظامی، دیپلماتیک، سیاسری و اقتصرادی و برخورد بیطرفانه را در خصوص درگیری

های بیطررف ا  سروی رد حقوق دولتاند هرچند در اغلب مواها اتخاذ کردهدیگر عرصه

شود امرا اعرالز بیطرفری و بره رسرمیت ها نق  میکشورهای متخاصم درگیر این جن 

هرا و شناختن ا  سوی سا مان ملل کافی اسرت کره در بسریاری ا  مناقشرات ایرن دولت

  اثر داشته باشند البته نباید نادیده گرفرت کره در بسریاری ابالطبع کشورهایشان نقش بی

های بیطرف اقداز به کمک و حمایت ا  برخی ا  کشورهای درگیر جن  ارد نیز دولتمو

کنند اما در مجموع و در اصل بنا به سیاست خارجه کشور و اذعان دولت در سرا مان می

 .(290: 1396میگدل، ) شوندملل به عنوان یک دولت بیطرف شناخته می

دز شرکت در هرگونه جن  باشد ها عولتترین محورهای بیطرفی این دیکی ا  مهم

های بیطرف در هنگاز جن  ما بین دیگر کشورها نباید در هیچ شررایطی مناسربات دولت

 فراهم کردن و فراهم شدن اسلحه و مهمات را بررای نیروهرای نظرامی یکری ا  طررفین

 .(211: 1396بروک، ) جن  و درگیری را فراهم کنند
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و رعایرت اصرل بیطرفری  1برین المللری هرایها براسراس پروتکلهمچنین این دولت

های درگیر جن  باید اصرل منشور ملل متحد در روابط تجاری و اقتصادی خود با دولت

مساوات و برابری را حفظ کنند ا  دیگر محورهایی کره ایرن کشرورها در هنگراز جنر  

ها است بردین ترتیرب کره موظف به رعایت آن هستند دخالت نکردن در حواشی جن 

ای و ها اجا ه ندارند به طور غیرر مسرتقیم هرم نظیرر دادن اطالعرات مراهوارهاین دولت

 نظامی به هریک ا  طرفین در جن  دخالت داشته باشند.

هرای بیطررف بایرد در هنگراز جنر  نسربت بره همسرایگان و ا  سویی دیگر دولت

، میکشورهای درگیر جن  حسن نیت داشته باشند و برائت خود را در ابعاد مختلف نظا

های جن  نشران دهنرد برر ایرن اسراس سیاسی، اقتصادی به سا مان ملل متحد و طرف

چنانچه یکی ا  کشورهای متخاصم و درگیر جنر  در خواسرت با رسری ا  شرناورهای 

هرای سرر مینی خرود کررد بایرد ا  ایرن المللری یرا آبهای بیندولت بیطرف را در آب

 .(147 ،1396گرامشی، ) د.نیت تبعیت کندرخواست به نشانه بیطرفی و حسن

 

 هابحث اصلی و تحلیل یافته. 3

 و انواع دولت بیطرف . خاستگاه3-1

گیرد کره آن هایی شکل میداشتن دولت بیطرف برای اداره هر کشوری براساس شاخص

الملل در عرصه دولت براساس آن دریافته است که بیطرفی بهترین حالت برای روابط بین

درسرت پیرامرون ایرن مسرئله  ت و اگر بخواهیم یک تحلیلسیاست خارجه کشورش اس

توان در چهار دسته کلری یرا های بیطرف را میداشته باشیم واض  است که معموالً دولت

هایی هسرتند کره برا در نظرر گررفتن به عبارتی در چهار سط  جای داد دسته اول دولت

هایی کره اد کرد دولتهای ضعیف یها به عنوان دولتتوان ا  آنهای مختلف میشاخص

الملرل و سیاسرت خارجره ا  توان کافی برای حضور مفید و مؤثر در عرصره روابرط بین

 کنند.های دیپلماتیک و نظایر آن پرهیز میبرخوردار نیستند و حتی ا  حضور در جن 

هرا در ها و میادین به دلیل ناتوانی کره ایرن دولتگونه عرصهچراکه با حضور در این

الملرل ها و روابط بینلف متضرر خواهند شد هرچند بیطرفی در برخی ا  جن ابعاد مخت

                                                           
1.International protocols 



115 

 

 

 

 

بررسط  اسططتررار 

دولت ب ططر  در 

ایران باتوجطه بطه 

ود حاکم ططت وجطط

اسططیم   رطط ر  

نظططططططططام  و 

جغراف طططططططای 

اسطططططتراتژی  

 جهان 

 

به منزله مصونیت تماز و کمرال نیسرت چره بسرا تجربره ثابرت کررده اسرت بسریاری ا  

اند اغلب موارد مرورد تعررط طررفین متخاصرم قررار کشورهایی که اعالز بیطرفی کرده

ی سیاسی در عرصه دیپلماتیک کمتر هاهای نظامی و درگیریگرفتند اما در مجموع جن 

بندنرد ا  کند دسرتمال نمیها سری را که درد نمیشود و به قول ایرانیها میگیر آندامن

هرای کننرد کره ضرعف و فاصرله خرود را برا دیگرر دولتها تالش میرو این دولتاین

 .(183: 1396لوتار، ) قدرتمند و مؤثر ا  این راه کمتر یا تا حدی جبران کنند

هایی هستند که به علرت ضرعف سراختاری های بیطرف آن دولتدسته دوز ا  دولت

سویی  که در خود دارند ا  یک سو، و قرار گرفتن در مناطق مهم و حساس جغرافیایی ا 

کننرد چراکره المللی اعرالز بیطرفری میهای بینها و سا ماندیگر و عضویت در پروتکل

های اداره کشرور در زینرهداشرتن موضرع بیطررف هها بر این است که برا تماز تالش آن

العراده یعنری جنر  بره کمتررین عرصه داخلی و سیاست خارجی به ویژه در حالت فوق

عی سرمیزان ممکن برسانند اما به علت قرارگرفتن در نقطه بسیار مهم و حساس جهرانی 

ف و عقرب المللی این ضرعها و نهادهای بینکنند با عضویت مؤثر و فعال در سا مانمی

ای ای یا فررا منطقرهماندگی را جبران کنند و در اصل با وابسته شدن به یک قدرت منطقه

، 1396لوتار، ) کنندالمللی مشارکت میهای سیاست خارجه و روابط بیندر سهم خواهی

194). 

هرای المللری، پروتکلهای بینهرای هسرتند کره براسراس معاهردهدسته دیگر دولت

کنند در پاره ای ا  موارد خاص بیطرف هسرتند بره نین جهانی اعالز میملل و قواسا مان

این معنا که در برخی مروارد کره ا  نظرر سیاسری و اقتصرادی و در مجمروع در عرصره 

الملل امکان ایجاد سرطحی ا  مخراطره یرا حتری سیاست خارجه کشورشان و روابط بین

کننرد امرا در اعالز بیطرفی میهشدار وجود دارد که برای مصون ماندن ا  این مخاطرات 

شرود یرا گونه تهدیدی برای کشورشان محسروب نمیالمللی که هیچهای بینسایر عرصه

ای کره بیطرفری کنند به گونرهخواهی میدهد اقداز به سهممنافع کشورشان را افزایش می

شود نظیر اتحادیه اروپا که در چارچوب این ها فقط شامل موارد مشخص و خاص میآن

اتحادیه درصورت روی دادن هرگونره مناقشره و درگیرری اعضرای ایرن اتحادیره کرامالً 
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 1برخورد بیطرفانه خواهند داشت اما درخصروص مروارد دیگرر نظیرر واحرد پرولی یرورو

ها به دنبال افزایش توانمندی مالی و اقتصرادی گونه نیست چراکه هریک ا  این دولتاین

 (209، 1396لوتار، )ره سبز هستند.افزایش سهم تولید ناخالص ملی در قا

هایی هستند که بره صرورت مقطعری در تمراز های بیطرف دولتدسته آخر ا  دولت

کننرد چراکره ای اعرالز بیطرفری میای و فرا منطقهالمللی و مناقشات منطقههای بین مینه

ان ها به دالیل مختلف نظیر نوسا ی سیاسی که ا  درون با آن دست به گریبربرخی دولت

الملل، امکان ها و مناقشات روابط بینهستند و حضور پررن  و جدی در عرصه درگیری

 شود اثر منفی بگذارد ا  این رو برایدارد برنوسا ی سیاسی که در داخل کشور انجاز می

الملرل و سیاسرت خارجره آن که بتوانند بدون مالحظات خرارجی و ترأثر ا  روابرط بین

را اصالح و نوسا ی کنند و بره همرین دلیرل بره صرورت ساختارهای درونی کشورشان 

لوترار، ) کننردالمللی اعرالز بیطرفری میمقطعی ا  نظر  مانی یا براساس برنامه کاری بین

1396 :221). 

انرد های یاد شده اعالز بیطرفری کردههایی که به صورتآنچه مسلم است همه دولت

توان گفت این وجه مشرترک میهمگی دارای یک وجه مشترک هستند و به ضرس قاطع 

ها اعالز بیطرفی کردند و اگرر دقرت هایی که آنچیزی نیست جز ضعف آشکار در  مینه

یابیم کشورهایی که در همه ابعاد یاد شده اعالز بیطرفری نمودنرد و بره کلری شود در می

خود را ا  همه مناقشات سیاسری و نظرایر آن محرروز سراختند کشرورهایی هسرتند کره 

هرا ن دولتز دارای عمق استراتژیک نبوده و نیستند و به همین دلیل است کره ایرکداهیچ

انرد، طور کامل اعالز بیطرفی کردههای احتمالی بهبرای مصون ماندن ا  بسیاری ا  آسیب

امکران  موقعیت که در مورد ایران القل به دلیل داشتن عمق استراتژیک باال در سط  یک

 پذیر نیست.

 

 ف و حاکمیتدولت بیطر. 3-2

در حال حاضر کشورهایی که به صورت رسمی بیطرفی خود را اعرالز کردنرد یعنری دو 

کشور اتریش و سوئیس، کشورهایی هستند که تفاوت چنردانی برین حاکمیرت و دولرت 

                                                           
1. Euro 
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ها وجود ندارد و این دو با یکدیگر همگن و عجین هسرتند و دولرت عرالوه براینکره آن

مور اجرایی را برعهده دارد تاحدی در درون حاکمیرت وظیفه اداره کشور و رسیدگی به ا

ادغاز شده است به نحوی که جدا کردن این دو مفهوز چه در عمرل و چره بره صرورت 

 پذیر نیست.نظری به سادگی امکان

شروند و ا  سویی دیگر در بسیاری ا  کشورها دولت و حاکمیت در هرم ادغراز نمی

ا دانست و اشرراف کامرل حاکمیرت برر دولرت ها را ا  یکدیگر جدتوان به راحتی آنمی

تواند دولت سرکار را ساقط کند و دولت موقت یا دولت قدر باالست که به راحتی میآن

دیگری را جایگزین آن کند و بسیار مشهود است این شرایط بیشتر در کشرورهای جهران 

ای سوز و در حال توسعه حاکم است و این ارتبراب سیاسری در کشرورهایی هرم کره دار

شروند بره مراتررب خراص اداره می 2هسرتند و براسراس ایردئولوژی 1حکومرت تئوکراسری

 خورند.تر و بیشتر به چشم میعمیق

هرای هرای فشرار و کانونهرای نفروذ، گروههای سیاسی، گروها  این رو تماز جریان

ه ویژهای کشور بهتر هستند و در تماز عرصهتر و فعالقدرت در این کشورها بسیار قوی

کنند و به همین دلیرل انجراز ها و تصمیمات دولت به صورت مستقیم دخالت میفعالیت

شرود و بردون شرک اعرالز یرک کارهای ساده اجرایی در این کشورها بسیار پیچیده می

الملل و سیاست خارجه نیز بسریار سرخت و پیچیرده دولت بیطرف در عرصه روابط بین

 .(71: 1396بالوی، ) نمایدمی

 

 ولت بیطرف در جهان سومد. 3-3

ها در عرصره سیاسرت خارجره و روابرط اولین ال مه بیطرفی دائم و کامل در تماز  مینره

های بسریاری در های جهان سوز اغلب با ضرعفهاست که دولتالملل ضعف دولتبین

ای ها به کشورهای ابرقدرت منطقههای مختلف روبرو هستند که سبب وابستگی آن مینه

توان گفت اغلب کشورهای جهان سوز اولرین ال مره رو میشود ا  اینای میهو فرا منطق

بیطرفی در عرصه جهانی را دارند البته نباید فراموش کنیم که این ضعف و فقرر تنهرا در 

                                                           
1. Theocracy 

2. Ideology 
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المللی نیست بلکه در  مینه سیاست داخلی نیرز مطررح اسرت و همرین عامرل عرصه بین

 دهد.بسیار کاهش میگیری دولت بیطرف در این کشورها را شکل

ا  دیگر محورهایی که در اعالز بیطرفی در برین کشرورهای جهران سروز ا  اهمیرت 

باالیی برخوردار است نبود یک حاکمیت و دولت ایدئولوژیک در کشور است چراکه برا 

های ایدئولوژیک به علت مبرانی فکرری و عقیردتی توان گفت همه حکومتصراحت می

هرا در آن شکل گرفته است مانع بزرگی برای بیطرفری آن که مجموعه حاکمیتی براساس

شود چه بسا که بی تفاوتی یرا بیطرفری المللی میهای بینبسیاری ا  مناقشات و درگیری

هرا و معیارهرای ایرن صورت بنیادی برا مبرانی حراکمیتی، ار شدر برابر برخی مسائل به

ان سرومی کره دارای یرک ها در تضاد است ا  ایرن رو تقریبراً برا کشرورهای جهردولت

صورت کلری و حکومت ایدئولوژیک هستند امکان و شرایط برقراری دولت بیطرف را به

 ویژه سط  یک ندارند.در همه سطوح استراتژیک و به

با این حال کشورهای جهان سوز کره فاقرد حکومرت ایردئولوژیک هسرتند شررایط 

را دارنرد چراکره  بهتری برای تبردیل شردن بره یرک دولرت بیطررف در عرصره جهرانی

المللی در تضاد نیست یا ا  های بنیادی اداره کشور با سیاست خارجه و روابط بینار ش

شرود جا که بیطرفی سبب مصونیت این کشورها میتضاد کمتری برخوردار است و ا  آن

رفتن به سمت تشکیل و بالطبع اعالز یک دولت بیطررف ا  سروی ایرن کشرورها منرافع 

تواننرد برا ایرن سیاسرت ترا حردی بره هرا بره دنبرال دارد و اغلرب میبیشتری بررای آن

هرا را در بسریاری ا  تر شوند و حمایت آنای نزدیکای و فرا منطقههای منطقهابرقدرت

ها یا باید گذشته تراریخی، قرومی و قابرل پذیرشری ها جلب کنند هرچند این دولت مینه

د تن بره اعتمراد سرا ی بدهنرد کره بسریار های جهانی داشته باشند، یا بایبرای ابرقدرت

تحقیرآمیز است که سبب انصراف و غیرقابل پذیرش بودن شرایط آن ا  سروی برخری ا  

 .(64: 1394روشندل، ) شوداین کشورها می

 

 اقتصاد ایران و دولت بیطرف. 3-4

 گیری یک دولت بیطرف در ایرانترین مانع بر سر راه شکلترین عامل یا بزرگشاید مهم

ترین نقطه و منطقه ا  خاور میانه و حتی کره خاکی است ایران قرار داشتن کشور در مهم
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کشوری است که در قلب خاورمیانه واقع شده است و ا  موقعیت بسیار مهرم و حسراس 

جهانی برخوردار است ا  این رو بیطرفی برای این کشور نه تنها عاقالنه نیست بلکه یک 

ای رود چراکه ایران باید براساس شرایط و موقعیت منطقهمیبا ی دو سر باخت به شمار 

و جغرافیای سیاسی بسیار مهم خود تالش کنرد ترا حرداکیر اسرتفاده در  مینره سیاسرت 

 14المللی در سطوح مختلرف داشرته باشرد و کشرور پهنراوری کره خارجه و روابط بین

تردیرد ا  ه دارد بیهرای آ اد راهمسایه آبی و خاکی دارد و به صرورت مسرتقیم بره آب

 ای برخوردار است.ای و فرامنطقهموقعیت بسیار مهم منطقه

الملل ایرران براسراس موقعیرت و ترأمین منرافع بنابراین سیاست خارجه و روابط بین

شود و نباید فراموش کنیم این بخرش ا  توانمنردی ایرران داخلی و خارجی مشخص می

شود چراکه هم اکنون نزدیرک بره ربوب میتنها به جغرافیای حساس سیاسی این کشور م

کنرد درصد ا  انرژی دنیا ا  تنگه هرمز مابین دریای عمان و خلریج فرارس عبرور می 40

های اخیرر های سر مینی ایران که قابلیرت کشرتیرانی دارد هرچنرد در سرالهم ا  آبآن

ز بره مایل موسرو 745کشورهای غربی و عربی تالش کردند با کشیدن خط لوله به طول 

در عربستان سعودی تا دریای سرر  ترا حردی  1خط لوله انتقال شرق ا  میدان نفتی ابقیق

این وابستگی را کاهش دهند اما آنچه مسلم است این خط لوله ا  امکان مانور و حفاظت 

های چند هزار تنی برخوردار است و این خرط لولره کشبسیار کمتری در مقایسه با نفت

میلیرون بشرکه نفرت در رو  را  5ت است تنها ظرفیت انتقرال که همچنان در دست ساخ

میلیرون  20های سر مینی ایرران رو انره افرزون برر دارد در حالی که ا  تنگه هرمز و آب

 .(291: 1397 ارعی، ) کندبشکه نفت عبور می

ترکیه به بندر جیحان که تا در دریای مدیترانه امتداد دارد هم مدتی  -خط لوله عراق 

هرای به علت جن  و برخی اختالفات بین این دوکشور غیر فعال است و بخش است که

تروان ایرن خرط لولره را بسریار مهرم و وسیعی ا  آن نیز تخریب شده است هرچنرد می

کنرد امرا مردت دانست چون شمال و جنوب عراق را به یکردیگر متصرل می 2استراتژیک

                                                           
1. Abghigh 

2. Strategic 
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های انتقرال نفرت گر خط لولهطوالنی است که مستهلک شده است و عالوه بر معایب دی

 .(9: 1396 ارعی، ) خاز ظرفیت کمتر ا  یک میلیون بشکه در رو  را داراست

خط لوله امارات متحده عربی نیز ا  دیگر راه کارهای غربی، عربری بررای حرل ایرن 

مشکل احتمالی به منظور مهار ایران است البته این خط لوله تنها ظرفیت انتقال آن معادل 

ون بشکه نفت خاز در رو  است جالب اینجاست که این خط لولره در نهایرت و میلی 5/1

شود و در نهایت خط لولره با مصائب فراوان به بند خجیره در جنوب تنگه هرمز ختم می

هرزار بشرکه در رو  کره در  500است آن هم با ظرفیرت  1غیرفعال لبنان به ناز تاپ الین

 شود.عمل ناکارآمد محسوب می

یابیم که این خطوب انتقال انرژی یا همان نفت خاز بره دنیرا ناکرار در میدر مجموع 

ی پذیری بسیار باالیی در مقایسه با عبور ا  مر هرای آبرآمد و نا کافی هستند و ا  آسیب

تواند تنها برا قردرت ایران برخوردار هستند پس واض  است چنین کشوری به راحتی می

خود  ردپی آشیل جهرانی یعنری سروخت و انررژی دنیرا را در دسرت جغرافیای سیاسی 

ی بگیرد هرچند ممکن است برخی کشورهای منطقه نظیر عربستان و امارات متحده عربر

الی مربه صورت مقطعی درصدد مقابله بر بیایند اما در کوتاه مدت دچار مشکالت شدید 

تروان انتظرار ابراین نمیو کسری بودجه و بالطبع مجبور به عقب نشینی خواهرد برود بنر

داشت چنین کشوری بخواهد با داشرتن چنرین قردرت و توانمنردیی کره تنهرا ناشری ا  

الملل اعرالز بیطرفری کنرد جغرافیای سیاسی دارد در عرصه سیاست خارجه و روابط بین

 حتی به صورت مقطعی یا در  مینه خاص.

ه در کشروری چرون ا  سویی دیگر ظرفیت اقتصادی بسیار قدرتمند و توانمنردی کر

گیری یک دولت بیطرف ایران وجود دارد با  هم یک اثر مستقیم و آشکارا بر روی شکل

گذارد چراکه کامالً مشهود است که ایران دومین قدرت برالقوه تولیرد کننرده در ایران می

و چهارمین تولیرد کننرده برزرگ نفرت خراز در جهران  2نفت خاز در سا مان جهانی اپک

ران دومین تولید کننده گا  طبیعی در جهران اسرت و صرادرات بریش ا  است همچنین ای

چهار میلیون بشکه نفت خاز در رو  بخشی ا  توان و قدرت اقتصرادی ایرران در حرو ه 

                                                           
1. Topline 

2. OPAC 
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نفت و گا  است و با توجره بره منرابع دیگرری کره در ایرران وجرود دارد نظیرر معرادن 

عقیرق،  مررد و... و فلرزات  بها چون المراس، فیررو ه، یراقوت،های قیمتی و گرانسن 

ها ار شمند شامل طال، روی، نقره، مس، کروز، کبالت، آهن، اورانیوز، پالتین و نظایر این

ترین اقتصادهای دنیاست ا  این رو ا  نظر اقتصرادی بدون شک ایران دارای یکی ا  قوی

 هم داشتن یک دولت بیطرف در ایران دور ا  ذهن است.

 

 ران و توان نظامیای دولت بیطرف در. 3-5

الیی های اخیر با تکیه بر عوامل با دارنده ا  توان نظامی بسیار براکشور ایران هم در سال

برخوردار است و شاید ا  محدود کشورهای جهران باشرد کره یرک جنر  فرسایشری و 

سال را پشت سرگذاشرته اسرت آن هرم جنگری کره تقریبراً  10طوالنی مدت نزدیک به 

های جهانی بره طرور غیرمسرتقیم در آن شررکت داشرتند ا  رقدرتتوان گفت تماز ابمی

توان گفت همین تجربه جن  باعث شده است ایران بره دنبرال افرزایش تروان رو میاین

ان نظامی و بالطبع با دارندگی خود باشد توانی که بره صرورت دقیرق بررای شررایط ایرر

 ساخته و سا ماندهی شده است.

ژیک ی ایران کافی است نگاه کوچکی به تنگره اسرتراتبرای درک بهتر ا  شرایط نظام

کشور صادر کننده حاشیه خلریج فرارس  هشتعمده نفت هرمز بیندا یم در حال حاضر 

درصرد نفرت عربسرتان  88شود به عنوان میال بریش ا  راه راهبردی صادر میا  این آب

د نفرت درص 100درصد نفت امارات متحده عربی و  99درصد نفت عراق،  98سعودی، 

درصرد نفرت ایرن کشرورها ا   97کشورهای کویت و قطر و در مجموع به طور متوسط 

رمرز عبرور درصد سایر مبادالت کاالی این کشورها نیز ا  تنگه ه 50 و تقریباًتنگه هرمز 

 .(52: 1396میگدل، کند )می

عمده تدارکات نظامی برای این کشورها نیز ا  طریرق خلریج فرارس ترأمین همچنین 

 توانردمی نیرز عمران شررق و یمرن سواحل ،غرب عربستانهای د که هر چند آبشومی

 مینی و مجموع  مان مرورد نیرا   1لجستیکی توان هزینه، اما شود دریا این بنادر جایگزین

و بدیهی است انسداد تنگه هرمز به عنروان  برای تأمین این تدارکات نیز قابل توجه است

                                                           
1. logistic 
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با توجه به مروارد گفتره شرده کره تنهرا بخشری ا  و شود شریان حیاتی دنیا محسوب می

های عبوری اسرت، در صرورت آثار بسته شدن مسیر تنگه هرمز به روی کشتی ترینمهم

توانرد بره ایرن شرناورها های عبوری، ایرران میتشخیص ایجاد خطر امنیتی توسط کشتی

حسروب سرر مینی ایرران مهرای جرزو آب اغلربتنگه هرمز کره های اجا ه عبور ا  آب

تواند با کمرک نیروهرای نظرامی ایرران انجراز شرود و در و این کار می شود را ندهدمی

دالر خواهرد  400تا  350صورت انسداد این تنگه راهبردی بی تردید قیمت نفت ا  مر  

 گذشت چراکه دنیا رو انه با کمبود افزون بر بیست میلون بشکه نفت مواجه خواهد شد.

 

 هرمز تنگهچگونگی بستن . 3-6

هرای های قابرل توجره و حمایتنیروهای مسل  ایران بیش ا  دو دهه است که با بودجه

های ضدکشرتی را تولیرد و انبرار ترین سالحترین و متنوعگسترده مسووالن کشور، مدرن

گر تا پیش ا  این بستن تنگه هرمرز صررفاً برا نیروهرای دریرایی و تجهیرزات و ااند کرده

توانست با غلبره برر نیرروی دریرایی و سراحلی د و دشمن نیز میساحل به دریا مسیر بو

توانرد نره تنهرا ا  های ضدکشرتی ایرران میقضیه را منتفی کند، هم اکنون انرواع موشرک

ها در سواحل که حتی ا  استان آذربایجان غربی و خراسان شمالی هم بره سرمت کشرتی

های میران بررد )ماننرد شرکهای بالستیک، موعالوه بر این موشک تنگه هرمز شلیک کند

های خلیج فارس تا عمق خاک استان کرمان، تنگره را ( قادرند ا  کنار آب1 نصرقارعه و 

هرای گذاری تنگه هرمز مخصوصاً با استفاده ا  قایقهمچنین مین مداز موشک باران کنند

درن و  یاد در اختیار نیروهای مسل  ایران قرار دارند و بسریار هرم مر تعدادتندرو که به 

های تنگه را ببندد؛ نکته این که تماز عررط تنگره هرمرز بررای کشرتی تواندمجهزند می

کیلومتری معبرر  10ها قابل عبور نیست و تنها کانالی به عرط حدوداً بزرگ و نفت کش

های عظیم الجیه است بنابراین بارش مداوز تیر برر یرک کانرال بسریار ها و کشتینفتکش

 .سختی نیست کیلومتری کار 10کوچک 
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 شود؟می از بستن تنگه هرمز چه پس. 3-7

فراقی ا  بستن تنگه هرمز چره ات پسمهم تری ا  نحوه بستن تنگه هرمز است؛  سؤالاین 

الز به فرط این که ایرران اعر؟ داردتواند همچنان تنگه را بسته نگهافتد و آیا ایران میمی

عبرور  وکشرتی ا  تنگره را نخواهرد داد  کرد ا  ساعت یک دقیقه بامداد فردا اجا ه عبور

تی بعد ا  این تهدید، هریچ شررک بدون شک کنندگان را موشک باران و غرق خواهد کرد

وشرک و مریسک نخواهد کرد تا کشتی و سرنشینان آن را به خطر بیندا د و ا   یر باران 

 .ممکن است منفجر شوند عبور دهد هایی که هر لحظها  میان مین

آمریکرا و برا اسرکورت  دخالرتاولین کشتی عبوری که ممکن است با اینجاست که 

یرران اکننده خواهد بود اگر این کشتی مورد حمله ناوهای آمریکایی صورت بگیرد تعیین

، بری تینگیون هم روند عبور و مرور طبق روال معمول انجاز شود، آقرار نگیرد و بعد ا  

سرت کره ابردیهی بنرابراین یه را باخته اسرت افتاده و ایران قض آنکه گردنی را بزند فرود

 ن نیرزآاعمرال مسردودی  بره"مجبور"اعالز مسدودی تنگه شده  به"مجبور"وقتی ایران 

گیرد و قیمت نفت برا جهشری بری سرابقه مواجره خواهد بود و اولین انفجارها شکل می

 .(236: 1396 ارعی، شود )می

دو راه بیشرتر  ده آمریکرامتحر های جهانی نظیرر ایراالتابر قدرتدر چنین شرایطی 

 یا دست روی دست بگذارد و برغم آن همه ادعرا و قدرتمنردی، تماشراگر تسرلطندارد 

ه حالرت ایران باشد یا آن که وارد معرکه شود تا تنگه را بگشراید و جریران انررژی را بر

و ه باشرد خواهد ا  پیش با ندامریکا نیز مانند ایران نمیو طبیعی است که  عادی درآورد

 .(238: 1396 ارعی، تصمیم به اقداز خواهد گرفت ) تردیدبی

اما قضیه این است که چه اقدامی؟ اگر بستن تنگه هرمز در همان تنگره و سرواحلش 

شد با یک نبرد دریایی سنگین، نیروهای دریایی و ساحلی ایران را شکست بود، شاید می

ها را ترأمین کشآمریکایی، امنیت نفتهای دریایی داد و با استقرار تعداد بیشتری ا  یگان

نیسرت و کرامالً  1قدرت نظامی ایرران بره صرورت کالسریکقضیه اینجاست که  امانمود 

های متعارف نیستند کره دریایی آمریکایی، ناوها و ناوچه نامتقارن است و طرف نیروهای

هرا آنبا چند موشک بتوان کارشان را ساخت و به  یر آبشان فرستاد بلکه چرالش اصرلی 

                                                           
1. Classic 
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کره نره  هاییموشک ،ا  آن ترمهمهای تندروی جنگی است و حجم انبوه و نامتقارن قایق

کیلومتر  10ا  نقاطی ثابت در ساحل که ا  نقاب متحرک در همه جای ایران به سمت آن 

 .نمایندشوند و عمالً تنگه را ناامن و مسدود میشلیک می

 کنار آمدن وضعیت پریش آمردهد اول گیراینجا با  هم امریکا بین سه تصمیم قرار می

ا  و در نهایرت  مذاکره با تهران و دادن امتیا ات برای با گشت به شرایط قبلیاست، دوز 

بدین معنا که ارتش ایاالت متحده، جن  را فراترر  تنگه هرمز؛در بین بردن عوامل تهدید 

اک ایرران ببررد و ها به عمرق خرها و نفتکشا  درگیری در دریا و حو ه پیرامونی کشتی

 .بکوشد تماز موشک اندا های متحرک ایران را شناسایی و منهدز کند

ایرن  در نتیجرهدیهی است که حالت نخست به معنی شکست آشکار آمریکاسرت و ب

ماند دو گزینه بعردی کره می گزینه قطعاً در دستور کار ایاالت متحده قرار نخواهد گرفت

دو حریف دارد اگر آمریکرا و متحردانش  وقترایط ها بستگی به شاجرای هر کداز ا  آن

در شرایطی باشند که بدانند در صورت حمله به ایران پیرو  میدان هستند در ایرن گزینره 

هرا رو به مذاکره خواهند آورد  یرا اقتصاد آنصورت در غیر اینتردیدی نخواهند داشت 

محرابری، حیرات دهرد )های نجومی انررژی ادامره توان برای مدت طوالنی با قیمتنمی

1392 :83). 

اقداز احتمالی آمریکا برای نابودسا ی توان موشکی ایران در عمرق خراک ایرران، بره 

ن خواهرد آشود و جن  تماز عیار نتیجره معنای حمله نظامی به تمامیت ارضی تلقی می

 افغانسرتان و عرراق، ار شرمنداینجاست که برای آمریکا بعد ا  دو تجربره  مسئلهاما  بود

نظامیران آمریکرا و  و در منطقره هرگرز در اولویرت نیسرتسومی حمله نظامی به کشور 

در کا  سرفید حتی دهند و متحدانشان یک دهه بعد ا  اشغال افغانستان، هنو  تلفات می

به افغانستان حمله شده  شاننابودیبا طالبان است، همان طالبانی که برای  وگوگفت حال

 !بود

تروان برای ایران بسیار خسارت برار خواهرد برود و حتری می هر چند حمله آمریکا،

 دشود چون مرا در خراک خرووارد می به ایران صدمهبیشتر ا  خسارات وارده بر آمریکا 

هرا در تصرمیم خرود شعار درمانی کرد ولری آمریکایی تواننمیجنگیم و در این باره می

نظرر نخواهنرد گرفرت بلکره در  های وارده بره ایرران را درخسارت برای حمله به ایران،



125 

 

 

 

 

بررسط  اسططتررار 

دولت ب ططر  در 

ایران باتوجطه بطه 

ود حاکم ططت وجطط

اسططیم   رطط ر  

نظططططططططام  و 

جغراف طططططططای 

اسطططططتراتژی  

 جهان 

 

کننرد و همرین هایی کره خرود متحمرل خواهنرد شرد را محاسربه میاول آسریب مرحله

ها را ا  حمله نظامی به ایرانی که اساساً گری هوشمندانه غربی است که تاکنون آنحساب

به فرط حمله آمریکا بره ایرران،  قابل مقایسه با عراق و افغانستان نیست، با داشته است

بلکه آتش افروخته شرده در هرمرز بره کرل  شودنمیقیناً اوضاع تنگه هرمز، نه تنها بهتر ی

کس ا  گسرتردگی و کند و عواقبی به همراه خواهد داشت که هریچمنطقه نیز سرایت می

 .طول مدتش خبر ندارد

ای کرار بیهروده و غیرعاقالنرهبنابراین، حمله فراگیر به ایران نیز برای گشودن هرمرز، 

گیری ای فراگیر به ایران صورت گیررد، تصرمیماگر قرار باشد حمله در نتیجه هد بودخوا

برای با گشرایی تنگره نخواهرد داشرت، بلکره الزامراً  1های تاکتیکیجنبه صرفاًدرباره آن، 

دغدغره اسرتراتژیک  ا  ایرن رو تابعی ا  راهبرد کلی آمریکا در قبال ایرران خواهرد برود

د که اقداز ایران به بستن تنگره هرمرز، قبرل ا   مرانی باشرد کره تواند این باشآمریکا می

ها ا  همین االن تمراز آمریکایی روا  این آمریکا و متحدانش مهیای حمله به ایران هستند

اند که اساساً نگذارند کرار بره عملری کرردن تهدیرد های خود را معطوف این کردهتالش

ن وضعیتی یا باید وارد جن  با ایران با آینده ایران در بستن تنگه هرمز برسد  یرا در چنا

 (85: 1392محرابی، ) .نامعلوز برای هر دو طرف شوند و یا مذاکره کنند و امتیا  دهند

ای نطقهاین بررسی کوچکی ا  توان نظامی باالی ایران در مواجه با یک ابرقدرت فرام

ان خاص نظرامی و ترو است و کامالً مشهود است چنین کشوری با توجه به شرایط بسیار

تواند با داشتن دست باال و در سط  پنجم اعرالز بیطرفری کنرد بره باالی استراتژیکی می

توان گفت که این اعرالز بیطرفری در اصرل دسرت براالی کشرور بررای تعیرین نوعی می

تواند ا  ای که هرلحظه میای است به گونهای و حتی فرامنطقهسرنوشت مناقشات منطقه

، و رج و منافع خود اگر مورد تهدید قرارگرفته اسرت را مجردد احیرا کنرداین موضع خا

المللی داشته باشد البته ایرن خواهی را در روابط بیندهد حداکیر درآمد و سهمترجی  می

رایط و در صورتی است که شرایط حاکمیتی و ایدئولوژیک ایران مهیا باشد بالطبع این شر

ای بردیهی اسرت گزینره دولرت ای و فرامنطقرهنطقرههای ماختالفات بنیادی با ابرقردرت

 بیطرف برای ایران بسیار دشوارتر ا  آن چیزی که بیان شد کرده است.

                                                           
1. Tactic 
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 عوامل سیاسی و ایدئولوژیک دولت بیطرف درایران. 3-8

ایران ا  محدود کشورهای جهان است که انقالب تماز عیاری را پشت سرگذاشته اسرت 

ترین انقرالب تراریخ عتقدنرد کره انقرالب ایرران انسرانیهرچند بسیاری ا  اندیشمندان م

هرا بشریت بوده است اما تغییرات بنیادی و ایدئولوژیک در ایران صورت گرفرت و آرمان

های انقالبی و دینی در قالب یک حکومت کامالً تئوکراسی در ایران برقرار شرد و ار ش

گرایش بسیار  یراد حاکمیرت  و با توجه به آرمان خواهی دینی که در ایران وجود دارد و

ای داشتن یک دولت بیطرف همه جانبه ای و فرامنطقهبه سمت مسائل ایدئولوژیک منطقه

 همچون دسته چهارز غیرممکن و دسته پنجم ممکن اما دشوار است.

ها شاهد کنار رفتن یک دولت و به ثمر رسیدن یرک آنچه مسلم است در همه انقالب

هایی که برای هرر های خاص هستیم و همیشه تئوریسینیدولت دیگر براساس ایدئولوژ

دهنرد ترا حردودی های ال ز را انجاز میانقالب ا   مان مبار ه تا هنگاز پیرو ی طراحی

گیری و به سرانجاز رسیدن انقالب تا حرد متعرارف های آینده را در مسیر شکلبینیپیش

سرعت بسیار براالیی دچرار تغییررات دارند ایران هم ا  این قاعده مستیناء نبود و حتی با 

بنیادی شد تغییراتی که حتی ا  نظر آرمانی و مبانی فکری داشتن یک دولرت بیطررف در 

هرای انقالبری شرمرده سطوح اول تا چهارز یک امر نسبتاً محرال و مخرالف همره ار ش

 .(11: 1393شناس، حق) نمایدای که در قالب سط  پنجم میسر میشد مسئلهمی

ه اول باید مسائل ناشی ا  سیستم حاکمیتی ایران کره مترأثر ا  مسرائل دینری در مرحل

است را ا  مشکالت داشتن یک دولت بیطرف دانست و با توجه به توضیحاتی که پریش 

تروان ا  این داده شد ایران هم مانند دیگر کشرورهای دارای حکومرت ایردئولوژیک نمی

ای در هرم تنیرده شردند کره بره گونره حاکمیت و دولت را ا  هم جدا دانست و این دو

شود هرچند که شررایط فعلری ایرران تفاوتی حاکمیت تلقی میبیطرفی دولت به منزله بی

شود و ایرران را برا چنرین حاکمیرت ای مهم و اثرگذار در منطقه محسوب میهم به گونه

جهرانی  ای و حتریعنوان یک کشور موفق، مؤثر و قدرتمند منطقهرو بهایدئولوژیک میانه

طلبی به جای ایران اسرت روی و حقمعرفی کرده است و باید با صراحت گفت این میانه

ای و که در منطقه باعث قدرتمندی ایران و برالطبع اثرپرذیری برخری کشرورهای منطقره

 ای ا  ایران شده است.فرامنطقه
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و یرا  در مرحله دوز اثر پذیری و الگو برداری بسیاری ا  کشورهای اسالمی و منطقه

سالمی ا  کشوری نظیر ایران است و کامالً طبیعی است کشوری مانند ایرران های اجنبش

فکران خود در همره جرای برای افزایش اقتدار و دامنه نفوذ خود در منطقه و جهان ا  هم

کند و با توجه به مبانی استکبار ستیزی که در جریران حراکمیتی خرویش دنیا حمایت می

 .(401، 1395افضلی، ) نان مشخصی داردتعریف کرده است دشم

گرری رو استقرار یک دولت بیطرف در کشور ایران با توجه بره شررایط انقالبیا  این

هرای مسرتقر در ایرران اعرالز که در آن روی داده اسرت و مجموعره حاکمیرت و دولت

 بیطرفی برای این کشور امری دشوار است این درحالی است که ایران با توجه به داشرتن

خارجه و روابرط های بسیاری در عرصه سیاستاکنون حرفقدرت نظامی و اقتصادی هم

خواهی در مناقشرات  نری و سرهمالملل برای گفتن دارد و ا  توان براالیی بررای رایبین

 جهانی برخوردار است.

 

 گیرینتیجه

ا آنچه مورد ار یابی و تحلیل قرار گرفت شرایط دولت بیطرف و کشورهایی است کره بر

انرد برا المللری دور کردههرای بیناعالز بیطرفی، خود را ا  بسیاری ا  مناقشرات و جن 

یابیم که بی تردید تماز توجه به شرایط دولت بیطرف و موقعیت فعلی کشور ایران در می

های انرد ا  ضرعفکشورهایی که در طول تاریخ به هر شکل ممکن اعرالز بیطرفری کرده

بودند که در این مورد جمهوری اسالمی ایران بره عنروان یرک  آشکار و پنهانی برخوردار

ای و ا  این قاعده مستیناء است ا  سویی دیگرر کشرورهای کره در کشور قدرتمند منطقه

کرداز ا  یرک حکومرت های گوناگون اعالز بیطرفی کردند هیچمقاطع مختلف در عرصه

هرا ا  یرک سرو و و دولتایدئولوژیک و دینی برخوردار نبودند چراکه ارتباب حاکمیرت 

گیری یک دولت بیطرف در ایرران محورهای دینی و انقالبی ا  سویی دیگر مانع ا  شکل

شود همچنین قرارگرفتن ایران در منطقه بسیار مهم جغرافیایی و سیاسی جهان باعرث می

گیری داشرته باشرد قردرتی کره شده است قدرت ایران ناخواسته به شدت افزایش چشم

تواند منجر به ا  برین رفرتن اقتصراد جهرانی و حتری ورشکسرتگی ا آن میمواجه شدن ب

 ای شود.های فرا منطقهاقتصادی ابرقدرت
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گیری دولت بیطررف در ایرران گفرت برا توان در پاسخ به امکان شکلبا صراحت می

یابیم که کشورمان ایرران های بیطرف در جهان درمیهای اصلی دولتدرنظر گرفتن مولفه

تواند با صراحت اعالز بیطرفی نماید امرا بره علرت ترأمین منرافع برخی موارد میتنها در 

تواند به صرورت کامرل ای خود نمیحداکیری، حاکمیت تئوکراسی و حفظ قدرت منطقه

های بیطرفی منرافع بندیها و دستهاعالز بیطرفی کند و با توجه به این مسئله که در مولفه

یابی به منافع و سرود حرداکیری، هی است که برای دستشود بدیچندانی عاید ایران نمی

امکان پیدایش دولت بیطرف در ایران با در نظرگرفتن شررایط فعلری بره راحتری ممکرن 

 نباشد.
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