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را برای حاکمیت و امنیت دفاعی کشور ها ایجاد نموده است. در این مقاله براساس 
روش توصیفی-تحلیلی تالش خواهد گردید، در پرتو نقش فعال دیپلماسی دفاعی 
به بررسی تهدیدات و فرصت  های برنامه اقدام و تاثیر آنها بر امنیت دفاعی ایران 
و در نهایت تطبیق آنها با راهبرد دفاعی کشور پرداخته شود. این تحقیق نشان 
خواهد داد که اهدافی که در ایجاد و روند برنامه اقدام مطرح شده است، ابهامات 
ردیابی  واسطه  ها،  فعالیت  برای  جواز  صدور  شفافیت،  ایجاد  چون  تهدیداتی  و 
سالح  های کوچک و سبک وگسترش حوزه برنامه اقدام برای سیاست دفاعی ما به 
همراه دارد و در مقابل حمایت از حقوق بشردوستانه، مقابله با تروریسم، مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر،  تمرکز بر مبارزه تقاضای سالح های کوچک و سبک، اقدامات 
همکاری جویانه در سطوح ملی، منطقه  ای و جهانی فرصت  هایی است که ایران 
می  تواند با بهره  گیری از دیپلماسی دفاعی و در مطابقت با راهبرد دفاعی خود، 

برای تثبیت امنیت ملی و ارتقای توان دفاعی  از آنها استفاده نماید.
سالح  های  دفاعی،  دیپلماسی  دفاعی،  امنیت  اقدام،  برنامه  کلیدی:  واژه های 

نظامی. قدرت  سبک،  کوچک 
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مقدمه
با وجود اینکه سالح  های کشتار جمعی قدرت تخریب باال و توانایی ایجاد تلفات 
انسانی بی شماری را دارند، اما پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از جنگ سرد، 
این سالح های متعارف هستند که بیشترین تلفات را بر جای نهاده و بزرگ ترین وسیله 
تهدید علیه حقوق بشر، امنیت ملی و امنیت بین  الملل  محسوب می  شوند. ” بالغ بر سه 
میلیون نفر در تعارضات دهه 90 به وسیله سالح های کوچک و سبک کشته شدند؛ در 
صورتی که بیشتر آنها غیرنظامیان بود و تعجب آور است که توجه بسیار کمی به این دسته 

.( small arms and light weapons, 2001: 1) .”از سالح  های مرگ بار شده است
اکنون در حدود 875 میلیون سالح کوچک و سبک در جهان وجود دارد که تنها 
حدود یک سوم آنها در دست نیروهای نظامی و امنیتی است. تخمین زده می  شود که 
 (State of مجاز  و  قانونی  به صورت  فقط  بیلیون دالر سالح کوچک  بر 7  بالغ  ساالنه 
(security, 2011: 9 توسط عمده صادرکنندگان سالح  های کوچک و سبک1 مبادله می شود  

.(Small arms survey, 2004-2011)

سالح  های کوچک به دلیل قیمت پایین، سهولت دسترسی) چه به صورت قانونی و 
چه  غیرقانونی(، پیگیری دشوار، انتقال آسان و سادگی کاربرد )حتی به وسیله کودکان( 
به راحتی قابل انتقال هستند و زمینه ساز ناامنی می  گردد. سالح  های کوچک و سبک یک 
چالش امنیتی فوری برای افراد، جوامع و دولت ها در سراسر جهان و یک مانع بزرگ در 
امنیت و توسعه پایدار2 هستند (Schroeder and Stohl, 2010). تهدید امنیت انسانی، شروع 
و تشدید تعارض، کمک به جرایم سازمان یافته، توقف توسعه اقتصادی و اجتماعی و اشاعه 

تروریسم بارزترین نتایج اشاعه غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک هستند.

1.  . آمریکا، روسیه، ایتالیا، آلمان، چین، برزیل، بلژیک و اتریش
2. sustainable security and development.
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1. چارچوب نظري
گردید،  موجب  سبک  و  کوچک  سالح  های  گسترش  اثر  در  ایجادشده  تهدیدات 
اقدام سازمان  برنامه  آنها صورت گیرد.  با  اقداماتی در راستای مقابله  تا حساسیت ها و 
ملل مهم ترین اقدام برای مقابله با تجارت غیرقانونی این نوع تسلیحات است. این برنامه 
مسئولیت دولت ها را در کنترل صادرات، امنیت، ذخیره، مبادله اطالعات و پایبندی به 
ممنوعیت تجارت تسلیحات ایجاد نمود و نخستین موافقت نامه جهانی در مورد سالح  های 
روند خاص  و  انباشت سریع   . (Schroeder and Stohl, 2006: 1)کوچک و سبک است
سالح  های کوچک و سبک، قابلیت تغییر معادله نظامی و بی ثباتی امنیت و شروع مخاصمه 
و تشدید و تمدید آن را دارد و با نظر به اینکه سطح گسترده ای از روابط ایران تابعی از 
ضرورت دفاعی است، قبول تعهد و تکلیف در شرایطی که واکاوی مناسبی در مورد برنامه 
اقدام صورت نگیرد، موجبات ایجاد محدودیت در حوزه دفاعی را به دنبال خواهد داشت. 
تجارت غیرقانونی تسلیحات به نوعی در سطح قدرت ملی کشورها اختالتی ایجاد 
نموده است و این نابرابری قدرت در سطح جهانی، موجب تهدید حاکمیت و امنیت ملی 
کشورها گردیده است؛ به نحوی که امنیت ملی به اصلی راهبردی در برنامه کاری هر 
کشور تبدیل شده و مبنایی برای روابط و اهداف سیاست خارجی هر کشور است. در نتیجه 
تحلیل صحیح ماتریس تهدید/فرصت در یک طرف و ضعف و قوت در طرف دیگر موجب 
باال بردن راندمان دفاعی ایران می  گردد و لزوم توجه به این مهم را به اثبات می  رساند. 
براین اساس، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخي به این سؤال اصلي است که: برنامه اقدام 
در تطابق با راهبرد دفاعی ایران، امنیت  نظامی و دفاعی را در چه صورتی مورد تهدید 
قرار می  دهد و در مقابل، چه فرصت  هایی در این برنامه برای تقویت دیپلماسی دفاعی ما 
وجود دارد؟ براي یافتن این پاسخ، ناگزیر از پاسخ دادن به سؤاالت فرعي زیر نیز هستیم:

دالیل مطرح شدن برنامه اقدام در سطح بین  المللی و در مجمع عمومی سازمان 
ملل چه بود؟

چه فرصت  هایی در برنامه اقدام برای تحرک بخشی به دیپلماسی دفاعی و تقویت 
امنیت ملی ج.ا. ایران وجود دارد؟

ابهامات موجود در برنامه اقدام در چه شرایطی امنیت ملی ایران را مورد تهدید 
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قرار می  دهد؟
بایستی در  ایران  ابزاری در خدمت راهبرد دفاعی  دیپلماسی دفاعی به عنوان 

چارچوب برنامه اقدام به چه سمتی حرکت کند؟
به منظور بررسي دقیق تر موضوع، فرضیه پژوهش نیز عبارت است از: اهدافی که 
در ایجاد و روند برنامه اقدام مطرح شده است،  در کنار ابهامات و تهدیداتی که برای 
امنیت دفاعی ایران به همراه دارد، فرصت  هایی را ایجاد می کند که می  توان با بهره  گیری 
از دیپلماسی دفاعی برای تثبیت امنیت ملی و ارتقاء توان دفاعی خود و حصول راهبرد 
نظر  از  پژوهش،  فرضیه  و  با مشخص شدن سؤاالت  نمود.  استفاده  نظر  مورد  امنیتی، 

نگارندگان این اهداف قابل تصور است: 
طرح ایده بهره  گیری از دیپلماسی دفاعی در موضوعات مرتبط با حوزه امنیت و 

دفاع؛ به خصوص برنامه اقدام سازمان ملل
تشریح تهدیدات و ابهامات موجود در برنامه اقدام سازمان ملل

ارائه راه کارهایی برای مقابله با تهدیدات و ابهامات برنامه اقدام سازمان ملل.
در مقاله پیش رو، روش تحلیل داده  ها، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری 
اطالعات به منظور پاسخ گویی به سوال ها و حصول اهداف پژوهش، از روش کتابخانه  ای و 
اسنادی بهره گرفته شده است.  با اذعان به اینکه امنیت ابعادی نظامی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی دارد؛ اما به دلیل تمرکز تحقیق مبنی بر دامنه تهدید 
برنامه اقدام )بر بنیان فیزیکی و بر نظام سیاسی( و اینکه امنیت نظامی پیش شرط توسعه، 
استقالل و امنیت ملی است و عالوه بر آن، اهمیتی وافر و حیاتی برای کشور های منطقه و 

به خصوص ایران دارد؛ در این مقاله بر امنیت نظامی و دفاعی تمرکز شده است.

2. شناخت مبادی و تحوالت برنامه اقدام
پایان جنگ سرد زمینه ساز ورود تسلیحات متعارف انباشته شده در شوروی و ایاالت 
متحده ناشی از پیمان  های نظامی ورشو و ناتو شد و موجب افزایش وحشت عمومی گردید. 
قرارگرفتن این تسلیحات در دست گروه  های جدایی طلب، شورشیان و تروریست  ها، صلح و 
امنیت بین  المللی را به خطر انداخت و به تبع بر امنیت ملی تاثیری منفی نهاد و موجبات 

بی  ثباتی را در برهه  هایی از زمان در نواحی گوناگونی از جهان ایجاد نموده است.
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اشاعه و سوءاستفاده از سالح  های کوچک در سراسر جهان، موجب تحلیل رشد، تهدید 
رفاه انسانی، مانع عملیات تجاری، تهدید سرمایه  گذاری و به تاخیر انداختن توسعه یافتگی 
می  شود (Franco, 2005). به روایتIANSA  1، روزانه سه هزار نفر در جهان بر اثر این سالح ها 
آسیب می بینند و ده هزار  نفر جان خود را از دست می  دهند )مصفا و شاه نوری، 1389: 268(. 
به ناچار در سطح بین  المللی، اندك تالش  هایی برای محدودیت کاربرد سالح  های کوچک و 

سبک به خصوص در پی فجایع انسانی بالکان و مناقشات شدید در آفریقا صورت گرفت.
پس از تالش  هایی پراکنده و نه چندان امیدبخش، در نهایت در سال 1995    
صدور اولین قطعنامه توسط مجمع عمومی مبنی بر مبارزه با تجارت غیرقانونی سالح های 
 www.کوچک و سبک دریچه ای نوین برای پیگیری مبارزه با این تسلیحات را پی نهاد

un.org.A/RES/50/70B. پیرو صدور قطعنامه مجمع عمومی در سال 1995 دو گروه از 

کارشناسان در سال  های 1997 و 1999 برای گزارش در  خصوص سالح  های کوچک و 
سبک تعیین شدند.  در سال 1999، مجمع عمومی در چارچوب سازمان ملل به تشکیل 
یک کنفرانس بین  المللی برای مساله تجارت غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک پرداخت. 
در قطعنامه دسامبر 1999 )54/54( در مجمع عمومی تصمیم گرفته شد، اجالسی در 
مورد تجارت غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک در تمامی جنبه ها در ژوئن و جوالی 
2001 در سازمان ملل تشکیل شود(Report of the united nation, 2001) . سازمان ملل 
در تابستان 2001 کنفرانسی را برای تالش های بین  المللی با هدف انجام موضوع سالح های 
 (the response of European کوچک و سبک به عنوان نقطه کانونی اصلی تشکیل داد
(communities, 2001. در اجالس سال 2001، یک کمیته مقدماتی تشکیل شد و اداره 

امور خلع سالح مرکز هماهنگی و ارتباط تمامی ارگان های فعال در زمینه سالح  های 
کوچک گردید. می  توان گفت، هدف ابتدایی برنامه اقدام، تحکیم، تعدیل ابتکار و توسعه 

. (Schroeder and Stohl, 2006: 2)سالح  های کوچک در دستورالعملی فعال است
شکست در ایجاد یک برنامه اقدام اساسی تر در درجه اول به دلیل مخالفت آمریکا2 
 (www.acronym.بود که در کنفرانس بازنگری سال 2001 به انتقاد گسترده ای دست زد

1.   international action network on small arms
2.  . جان بولتن در آغاز کنفرانس سال 2001 به شدت از برنامه اقدام انتقاد کرد و خواهان ایجاد یک سری خطوط قرمز در 

این برنامه شد و عالوه بر آن از متن معاهده که از نقش سازمان های غیردولتی حمایت می کرد، به شدت انتقاد نمود.
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(org. ایاالت متحده بزرگترین صدای مخالف بود، اما کشور هایی مانند چین و کوبا  نیز به 

شدت از مواضع  ایاالت متحده حمایت می کردند.
برنامه اقدام در کنفرانس سال 2001 در 9 تا 20 جوالی برگزار شد و نه تنها    
با تجارت غیرقانونی سالح  های  یک سند صرف، بلکه یک روند پیگیری برای مبارزه 
کوچک و سبک است. مجمع عمومی در قطعنامه 56/247، حمایت خود را از برنامه 
اقدام اعالم نمود و تصریح کرد که دولت های عضو بایستی در جلوگیری از روند تجارت 
غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک اقدامات الزم را به عمل آورند. در کنفرانس سال 
اجرای  بررسی پیشرفت در  برای  2001، اجماع شد که هر دو سال یک بار جلساتی 
و 2010  ترتیب در سال های 2003، 2005، 2008  بدین  برگزار شود.  اقدام  برنامه 

جلساتی به صورت دوساالنه (BMS) برگزار شد.
در اجالس سال 2001، موضوعاتی چون محدودیت تسلیحات بازیگران غیردولتی، 
قواعد و استاندارد های مالکیت غیرنظامیان بر تسلیحات، محدودیت بر تولید و تجارت 
الزام  آور  پیمان  های  نظر در مذاکرات  فرایند مورد  پیگیری  و  قانونی سالح  های کوچک 
نهایت دولت ها  اما در  (Schroeder and Stohl, 2006: 3)؛  بودند  حقوقی مورد مشاجره 
متعهد شدند که انواع اقدامات در تمام جوانب در جهت پیگیری، مبارزه و امحاء تجارت 
 . (UN document A/CONF.192/15)قانونی سالح  های کوچک و سبک آن را انجام دهند
بررسی چشم انداز  در  دولتی  کارشناسان  از  برای گروهی  قوانینی  این کنفرانس شامل 
عالمت  گذاری و ردیابی سالح  های کوچک و سبک بود. پس از اجالس، 191 عضو مجمع 

عمومی برنامه اقدام را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار دادند.
 طبق سند برنامه اقدام، "دولت ها و سازمان  های منطقه  ای در هر جا که امکان پذیر 
باشد، بایستی همکاری بین  المللی و منطقه  ای را در زمینه ایجاد نظم، آگاهی بخشی، 
توقیف  و  قاچاق  و  غیرقانونی  با گردش  مبارزه  در  مرز های رسمی  و کنترل  گمرك 
 .". ( Goldbalt, 2002: 249)فعالیت  های تبهکارانه مرتبط با این سالح ها را انجام دهند
ملی  امنیت  و  دفاع  برای  که  "تمام سالح  هایی  که  است  نموده  تصریح  اقدام  برنامه 
تخریب شوند"  و  زمان ممکن جمع آوری  در سریع ترین  بایستی  نیستند،  نیاز  مورد 
انحصارا  بایستی  "تولید  است که  اعالم شده  برنامه  این  در   .(Goldbalt, 2002: 249)

و   " (Goldbalt, 2002: 250).باشد پلیس  و  نظامی  نیروهای  مالکیت  و  استفاده  برای 
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دولت ها بایستی از پادمان این گونه سالح ها در برابر فقدان از طریق دزدی یا انحراف 
به ویژه از امکانات ذخیره اطمینان حاصل نمایند. در این برنامه بر"ممانعت از  انتقال 

" (Goldbalt, 2002: 250).مازاد سالح  های کوچک و سبک تاکید شده است
اولین اجالس دوساالنه(BMS1)   در 7 تا 11 جوالی 2003 در سازمان ملل تشکیل 
تخریب  و  جمع آوری  داشتند.  حضور  غیردولتی  سازمان   172 کنفرانس  این  در  شد. 
ردیابی،  و  نشانه گذاری  ذخایر،  مدیریت  و  سازی  ظرفیت   سبک،  و  کوچک  سالح  های 
تروریسم، جنایات سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، کنترل و واردات سالح  های کوچک و 
سبک، داللی غیرقانونی و خلع سالح، رفع حالت بسیج نیروها و استقرار مجدد یگان های 

رزمنده (DDR) محورهای این کنفرانس بودند.
    در سال های 2004 و 2005 گروه کارشناسان دولتی1(GGE)   پیش نویس 
سند بین المللی  در شناسایی و پیگیری از یک روش قابل اطمینان در مورد تجارت 
غیرقانونی سالح های کوچک و سبک را تهیه نمودند که در سال 2005 مورد تایید 

مجمع عمومی قرار گرفت.
در  تا 15 جوالی 2005   11 در  اقدام  برنامه   (BMS2) دوساالنه  جلسه  دومین 
را جمع آوری و تخریب سالح  های  این کنفرانس  برگزار گردید.  محورهای  نیویورك 
یگان های  مجدد  استقرار  و  نیروها  بسیج  حالت  رفع  سالح،  خلع  سبک،  و  کوچک 
و  تروریسم  سبک،  و  کوچک  سالح  های  ردیابی  و  نشان گذاری  و  نهاد سازی  رزمنده، 
جنایات سازمانی و مواد مخدر، کنترل واردات و صادرات، توسعه آگاهی و فرهنگ صلح 

دادند. تشکیل  بین المللی  مشارکت  و  همکاری  و 
با وجود روند روبه رشد برنامه اقدام، در سال 2006 رکودی در این برنامه حاصل گردید. 
کنفرانس بازنگری برنامه اقدام در این سال برگزار شد، اما ناکامی  ها و شکست  های این 
کنفرانس نشان گر راه طوالنی بود و این کنفرانس در اختالفات و تاخیر در یک دستورالعمل 
و شکست هر روزنه  امید فرو رفت(Goldring, 2007) . این کنفرانس به دنبال دستیابی به 
اهدافی چون انگیزه  دولت ها برای اختصاص کمک  های فنی و مالی به کشور های درگیر به 
منظور بهبود قوانین و مقررات حاکم بر تجارت تسلیحات و زمینه سازی برای ایجاد ارتباط 
میان دولت ها و سازمان  های غیردولتی دیگر در مبارزه با تجارت غیرقانونی سالح های 

1. group of governmental experts.

تحرک بخشی به 
دیپلماسی دفاعی

 در پرتو فرصت  ها 
و تهدیدات برنامه اقدام 
سازمان ملل

 و تاثير آن بر 
امنيت نظامی و دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران



فصلنــامه
پژوهشهای

روابطبینالملل،
دورهاول،

شمارهبیستودوم
زمستان1395

109

کوچک بود. افزایش شفافیت تجارت تسلیحات جهانی، بهبود شفافیت، ردیابی، کنترل و 
محدودیت در تجارت، اهم مواردی بودند که در کنفرانس بازنگری سال 2006 مطرح شد. 
     در این کنفرانس که نمایندگان بیش از 48 کشور و 30 سازمان غیردولتی 
حضور داشتند، مباحثی مطرح شد که مانع اجماع در آن کنفرانس گردید. عواملی مانند: 
عالمت گذاری و ردیابی سالح های کوچک و سبک،کنترل واسطه    گری، ارتباط بین تجارت 
تسلیحات و حقوق بشر و بشردوستانه و خرید فروش تسلیحات بین سازمان  های دولتی و 
خصوصی و نحوه ایجاد محدودیت برای سازمان  ها و دولت هایی که به نوعی به دنبال ایجاد 
کارشکنی بودند. تأکید رئیس جلسه در این کنفرانس برای رسیدن به اجماع به اتفاق آراء 
بر بغرنج بودن مساله افزود. در این کنفرانس، ایاالت متحده مانند سال 2001 با فرایند 

. (Goldring, 2007)بازنگری مخالف بود، اما در نهایت با این موضوع موافقت کرد
در کنفرانس سال 2006 در  دستیابی به  سند بین  المللی در مورد داللی غیرقانونی، 
ممنوعیت انتقال سالح به بازیگران غیردولتی و کنترل سالح  های کوچک و سبک در 
مالکیت غیرنظامیان اجماعی حاصل نشد. اما با وجود فقدان سندیت و مکانیزم پایبندی و 
وجود ابهام در صورت جرایم و تخطی از پایبندی، برنامه اقدام در جهت مبارزه با تجارت 

غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک حرکتی مناسب و در خور داشت.
بر130 کشور  بالغ  (BMS3) در سال 2008،    در سومین اجالس دوساالنه 
شرکت کرده بودند. در این کنفرانس کشور ها قادر به اجماع برای دستیابی به سند 
نهایی نشدند و به ناچار پیش نویس سند به رأی گذاشته شد. اهم موارد مطرح شده در 
این کنفرانس را مساعدت و همکاری بین  المللی و ظرفیت سازی ملی1، مدیریت ذخایر 
ابزار و ردیابی  بازنگری در  با داللی غیرقانونی،  آنها، مبارزه  انهدام مازاد  تسلیحاتی و 

می دادند. تشکیل   (ITI)2 بین المللی 
    در سال 2010، سه کنفرانس منطقه ای در پرو، اندونزی و کنگو در راستای برنامه 
اقدام انجام شد که در مجموع بر محور های تقویت فرایند سازمانی اجرای برنامه اقدام، 
ارتباط بین تجارت غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک و قاچاق مواد مخدر3، گسترش 

1. national capacity –building
2. international tracing instrument 
3. drug trafficking  
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کنترل ملی و سیستم ثبت و ردیابی، بررسی نقش شورای امنیت در تجارت غیرقانونی 
سالح  های کوچک و سبک بنا نهاده شده بودند.

چهارمین جلسه دو ساالنه  در 14 تا 18 ژوئن 2010 در نیویورك برگزار شد که در 
آن نمایندگان 105 کشور حضور داشتند. در این کنفرانس گزارشی مبتنی بر دو مؤلفه 
مسئولیت دولت ها و راه پیش رو منتشر گردید. در کنفرانس مزبور، بر نقش دولت ها در 
مبارزه و امحاء تجارت غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک و افزایش همکاری در گمرک ها 
و نظارت بر فرایند انتقال تسلیحات در داخل و بیرون دولت ها، تأکید شد. در مورد مؤلفه 
دوم، دولت ها بر ایجاد یک مصوبه جدید و تقویت قوانین و مقررات موجود تأکید کردند. 
دولت ها بر ارتباط با پلیس بین  الملل  و مراکز خلع سالحی فراخوانده شدند و گفته شد که 
در کنفرانس بازنگری 2012 بایستی ضرورت و تقویت مکانیزم پیگیری اجرا تعیین شود.

تا 7 سپتامبر سال 2012  آگوست  از 27  اقدام  برنامه  بازنگری  دومین کنفرانس 
برگزار گردید (reachingcriticalwill.org). برای ایجاد اجماع بر روی سند نهایی در این 
کنفرانس، اتحادیه اروپا بیشترین کنش گری را از خود نشان داد. نکته قابل توجه و مهم، 
سکوت ایاالت متحده و چین در این کنفرانس بود. در این کنفرانس مانند گذشته مباحثی 
همچون مدیریت و امنیت ذخایر، جمع آوری و نمایش تسلیحات، تروریسم، نقطه ملی 
 (A/مطرح گردید ... ارتباط و هماهنگی نماینده ها، مشارکت و همکاری بین المللی و 

(CONF.192/2012/RC/CRP.3/Rev.3. در نهایت در روز آخر کنفرانس پیش نویس سند 

با مطرح کردن  نهایی با اجماع مورد تأیید قرار گرفت. در این کنفرانس، ایران شدیداً 
مباحثی همچون پایبندی به تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت مخالفت کرد و در نهایت 

موفق شد مانع از طرح این مهم در پیش نویس سند نهایی شود.
هر چند برنامه اقدام در اجرا بسیار ناهمگون بوده است، اما صدور بیش از 30 قطعنامه 
در مورد سالح  های کوچک و سبک در سازمان ملل، دلیلی بر اهمیت این موضوع است. 
مجمع عمومی سازمان ملل هر ساله گزارش خود را از سالح  های کوچک و سبک ارائه 
می  دهد و شورای امنیت تحریم  های تسلیحاتی شامل ممنوعیت انتقال غیرقانونی سالح های 

کوچک و سبک را اعمال نموده است.
در مجموع 10 ستون اصلی برنامه اقدام عبارتند از:

رویه  های قانونی، اداری و اجرایی
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نقطه ملی ارتباط و هماهنگی نماینده  ها
رژیم های جنایی

مدیریت و امنیت ذخایر
جمع  آوری و نمایش تسلیحات

صادرات، واردات، کنترل و تنظیم نقل و انتقاالت
داللی

نشانه  گذاری، ردیابی و ثبت و نگهداری
خلع سالح، رفع وضعیت بسیج نیرو ها و استقرار مجدد یگان های رزمنده
. (Schroeder and Stohl, 2006: 3-7)مشارکت و همکاری بین المللی

3. واکاوی مفهوم امنیت نظامی و دفاعی در پرتو کاربست دیپلماسی دفاعی
دیپلماسی دفاعی یک مفهوم سازمانی برای دفاع، مرتبط با فعالیت  های بین  المللی 
است که پس از جنگ سرد در غرب به پیشگامی وزارت دفاع انگلستان ارزیابی تازه  ای از آن 
به وجود آمد. کشور های غربی از دیپلماسی دفاعی در" مواجهه با محیط امنیتی بین المللی 
جدید" استفاده می  کنند(www.bt.com.bt.)  و آن را در جهت رویکرد کنش گرایانه برای 
تعامل با نظام بین الملل و افزایش اعتمادسازی با استفاده از  نیروهای نظامی و خارج کردن 
آنها  از محدودیت هاي گذشته و سوق دادن به مشارکت در عرصه بین المللی، به کار 
گرفته اند. دیپلماسی دفاعی در نگاه اول دارای یک تناقض است )بلوچی، 1389: 102(؛ 
چرا که دیپلماسی ابزاری نرم در مقابل رویکرد سخت دفاع است.  اما با ورود به عمق بحث، 
دیپلماسی دفاعی در برگیرنده هر دو بعد قدرت نرم، سخت و عملیاتی کردن آن در محیط 
بین  المللی است به گونه  ای که منافع و هدف  های نظام سیاسی  با کمک بخش دفاع و 
بدون کاربرد قدرت سخت، تامین گردد )جوانمرد، 1388:  7(. تناقض دیپلماسی دفاعی، 
برخاسته از تقسیم  بندی کالسیک مربوط به ابزار های اجرای اهداف ملی در عرصه سیاست 
 (plessis, خارجی است که ابزار های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را شامل می  گردد
(49 :2008. دیپلماسی دفاعی به جای تکیه بر معلول  ها به علت انگاری می  پردازد و مبتنی بر 

اصل پیشگیری در مقابل درمان و ابزاری تعیین کننده در معادالت جهانی است. دیپلماسی 
دفاعی مفهومی محوری برای جداسازی مفهوم امنیت از دفاع است که قدرت تنها در زمان 
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بن بست دیپلماسی به کار گرفته نشود و در جهت رفع خصومت، حفظ استقالل و امنیت 
ملی، توسعه قدرت نظامی و حداکثر سازی امنیت دفاعی  و به طور کل  ابزاری در خدمت 

راهبرد بازدارندگی است.
اگر موضوع امنیت را در دولت در نظر بگیریم، تهدیدهای نظامی علیه آن اولین   
منشاء ناامنی به شمار رفته و آمادگی نظامی یعنی اولین شیوه رسیدن به امنیت در اولویت 
قرار می  گیرد )اشنایدر، 1385: 133(. بنا بر تعریف والتر لیپمن، امنیت در معنی عام 
کلمه، همیشه همراه با قدرت نظامی خواهد بود به طوری که بود و نبود امنیت وابسته به 
توانایی کشور در دفع و از بین بردن حمله نظامی است )سیف زاده، 1385: 160(. قسمت 
عمده ای از امنیت ملی بر دفاع در مقابل تهدید نظامی استوار است و به تبع، دامنه امنیت 
یک کشور با قدرت آن کشور، ارتباط مستقیم دارد و قدرت کشورها نیز متفاوت است 
)کریمیان جزي،1390: 11( حتی می  توان با جرات این ادعا را مطرح ساخت که داشتن 
توانمندی  های نظامی یک کشور برای تعیین دامنه قدرت ملی و جایگاهش در سیاست 

بین  الملل  چیزی بیش از کافی بودن است )تلیس و دیگران، 1383: 32(. 
امنیت نظامی سنتی  ترین بعد و محور اساسی امنیت ملی است که به شدت   
از »قدرت نظامی که در انحصار حکومت  ها است« تاثیرپذیر است )بلیس، 1369: 65(. 
موضوعاتي چون دفاع ملی، منطقه  ای، فرامنطقه  ای و جهانی در چارچوب مساله امنیت 
نظامی مطرح می  گردند. در تعریفی کلی، امنیت نظامی به معنی نبود تهدید و آسیب پذیری 
نظامی است. به دیگر سخن، امنیت نظامی یعنی حصول شرایطی جهت دفع تهدیدات 
بالفعل و بالقوه و حفظ تمامیت ارضی هر کشور. در تعریفی دیگر، امنیت نظامی عبارت از 
میزان قابلیت  های نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل 
تهدیدات قهر آمیز بیان گریده است )بلیس، 1369: 88(. در مبادالت درونی، امنیت نظامی 
در سطح جهت  گیری سیاست نظامی قدرت و دفاع ملی و تأکید بر قدرت نظامی، عدم 
آسیب  پذیری ملی با تأکید بر حمایت از فن آوری نظامی و تولید داخلی تسلیحات و در 
صورت ایجاد راهبرد نظامی، آمادگی ملی برای حمله خارجی با تاکید بر قابلیت تخریب و 

انهدام اهداف مورد نظر، در دستور کار قرار می  گیرد.
امنیت نظامی با وجود مشترکات زیادی که با امنیت دفاعی دارد، دارای افتراقاتی 
نیز هست. هرگاه مقوله امنیت دفاعی در کنار امنیت نظامی به کار گرفته می  شود، موجب 
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افزایش حیطه امنیت نظامی و دخالت ابزار نرم در کنار ابزار سخت، نیروی انسانی غیرنظامی 
درکنار نیروهای نظامی و عالوه بر آن حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیداتی که 
جنبه غیرقهرآمیز نیز داشته باشند، می  گردد. امنیت نظامی و دفاعی هر کشور به شدت 

تأثیرپذیر از محیط ژئوراهبردی جهانی و تحوالت آن در تمامی ابعاد است. 
   در حفظ امنیت هر کشور، عالوه بر تأکید بر قدرت دفاعی، توجه به دیپلماسی 
دفاعی در جهت اصالح منطقه  ای امنیتی1 و برای تقاعد دیگر ملت  ها کاربردی بس مهم 
دارد؛ به نحوی که دیپلماسی دفاعی، اساسی برای تبیین راهبرد دفاعی است و امکان 
تبیین هنجار ها را در امنیت ملی به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، کاربرد سیاست 
دفاعی در عرصه دیپلماسی به منظور تامین اهداف عالیه یک نظام سیاسی در قالب راهبرد 
کالن ملی است )انعامی علمداري، 1389: 130(. امنیت ملی با بهره  گیری از دیپلماسی 
دفاعی به دنبال همکاری بین  المللی و گسترش هم گرایی در میان دولت ها است. با اینکه 
امنیت نظامی در حال حاضر همچنان اهمیت خود را به عنوان یکی از مهم ترین گونه  های 
امنیت حفظ نموده است، اما تهدیدات در طیفی وسیع قرار گرفته  اند و نمی  توان برای 
مقابله با هر تهدید از ابزار قهری استفاده نمود. دیپلماسی دفاعی ابزاری برای پیش گیری از 
توسل به حربه نظامی است و برای کاهش تهدید و تبدیل تهدید به فرصت مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ به طوری که دیپلماسی دفاعی یک ابزار کنش گری در عرصه خلع سالح 
و کنترل تسلیحات در تمام ابعاد آن است. به عبارت دیگر، کارکرد دیپلماسی دفاعی به 

عنوان ابزاری برای حفظ امنیت، پیش گیری از کاربست قدرت سخت است.
یک بعد مهم مفهوم امنیت ملی، کاربست سیاست و راهبرد نظامی در جهت حفظ 
نظام داخلی در برابر تهدید خارجی است. بنابراین کاربست دیپلماسی دفاعی به اصلی 
تخاصم  رفع  در  آن  کاربرد  و  است  شده  تبدیل  کشورها  خارجی  روابط  برای  بنیادین 
انکارناپذیر است. امروزه "اغلب دیپلماسی دفاعی با جلوگیری از تعارض هم پیوند شده 
است(Fabiani, 2003) ". با این رویکرد، در نهایت می  توان دیپلماسی دفاعی را "بخشی 
از سیاست  های دولت که هدف آن ایجاد شرایط سیاسی، ملی و بین المللی مطلوب برای 
حفظ و گسترش ارزش های ملی و حیاتی در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه است" عنوان 
نمود )انعامی علمداري، 1389: 136(. این نگرش به دیپلماسی دفاعی موجب تعریف امنیت 

1. security sector reform
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نظامی و دفاعی در مفهومی نوین است که امنیت نظامی منحصراً درچارچوب سنتی خود 
تعریف نشود. مهم ترین مؤلفه در  این تعریف نوین، کاربست دیپلماسی دفاعی به عنوان 

ابزاری نرم برای گسترش نسبیت امنیت دفاعی است.

4. راهبرد  دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزه خلع سالح و کنترل تسلیحات
 (Naiari, 2005: اساس راهبرد و دکترین امنیت ملی، منافع و مقاصد ملی است  
(1. یکی از ابعاد دکترین ملی کشور ها، دکترین نظامی و دفاعی است که با راهبرد نظامی1 

متفاوت است. دکترین نظامی و دفاعی شامل سه سطح راهبرد، عملیات و تاکتیک است. 
یکی از مهم ترین حوزه  های راهبرد دفاعی هر کشور را دیپلماسی دفاعی به عنوان ابزار 
حصول حداکثری منافع ملی تشکیل می  دهد. دیپلماسی کنترل تسلیحات یکی از ابزارهاي 
دیپلماسی دفاعی است که برنامه اقدام نیز، یکی از مهم ترین زیرمجموعه  های دیپلماسی 

خلع سالح و کنترل تسلیحات است.
در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران یکی از فعال ترین بازیگران حوزه نظامی   
خلع سالح بین  المللی است. این نظام در شکل کلی خود، به دلیل تأثیر شدید امنیتی که 
بر جای می  گـذارد، بایستی در چارچوب مسائل امنیتی مورد بررسی قرار گیرد. برنامه اقدام 
نیز یکی از حوزه  های مهم خلع سالح است که بایستی در راهبرد دفاعی و امنیتی کشور 

به دلیل تأثیرات حاصل از آن  اهمیتی باالیی را برای آن قائل گردید.
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر راهبرد خلع سالح کشور، اتخاذ راهبرد خلع   
سالحی در متن و بطن مالحظات امنیتی و سیاست دفاعی کشور است )محمدرفیعی، 
تعیین کننده  توسعه  بیست ساله  راهبرد  ایران،  اسالمی  جمهوری  در   .)242  :1386
محورهای حوزه دفاعی است. با مرور کلی سند چشم انداز بیست ساله توسعه ایران در حوزه  
دفاعی محورهایی همچون ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها، ارتقاء توان آمادگی 
دفاعی نیروهای مسلح در جهت بازدارندگی، حفاظت از منافع ملی و منابع حیاتی کشور، 
جهت گیری خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال در جهت گسترش همکاری  ها و مشارکت 
بین  المللی در جهت حفظ صلح به چشم می  خورد. ایران در راهبرد دفاعی خود در حوزه 
خلع سالح، به دنبال توازن سازی در سطح تعهدات و امتیازات است. همکاری و برقراری 

1.  . Military Strategy.

تحرک بخشی به 
دیپلماسی دفاعی

 در پرتو فرصت  ها 
و تهدیدات برنامه اقدام 
سازمان ملل

 و تاثير آن بر 
امنيت نظامی و دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران



فصلنــامه
پژوهشهای

روابطبینالملل،
دورهاول،

شمارهبیستودوم
زمستان1395

115

تعامالت دفاعی دوجانبه، چندجانبه و تقویت همکاری  های موجود با اولویت کشورهای 
همسایه همفکر، مسلمان و کشورهای غیرمحارب، تقویت ارتباط با سازمان  های دفاعی و 
امنیتی منطقه  ای، تعمیم و بسط همکاری  ها و ارتباطات سازمان  های منطقه  ای اسالمی و 
عدم تعهد به امور دفاعی و امنیتی منطقه  ای به عنوان ناظر یا همکاری و ایجاد و تعیین 
وابسته  های دفاعی در برخی نمایندگی  های سیاسی کشور، از برنامه های دستگاه دیپلماسی 

کشور در حوزه دفاعی است )کالنتري، 1389(.
برنامه اقدام به عنوان محوری که دارای مزایا و تهدیدات امنیتی برای دستگاه   
برنامه  های مورد بحث در حوزه دیپلماسی  از اساسی ترین  خارجی کشور است، یکی 
دفاعی کشور است. با توجه به تهدیدات و فرصت  های موجود در برنامه اقدام به نظر 
می  رسد تدوین سیاست مناسب برای حصول منافع حداکثری و در مطابقت با راهبرد 

دفاعی کشور الزم و ضروری باشد.

پرتو   در  دفاعی  دیپلماسی  به  تحرک بخشیدن  و  ملی  امنیت  تقویت   .5
اقدام  برنامه  در  موجود  فرصت های 

برنامه اقدام به دنبال ترویج تدابیری برای پیش گیری از مناقشه است و فرصتی    
را برای دیپلماسی ایران فراهم آورده تا در راستای گسترش منافع ملی خود و همسو با 
جهت گیری خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال در جهت گسترش همکاری  ها و مشارکت 
بین  المللی  به عنوان یکی از مؤلفه  های اصلی راهبرد دفاعی در سند چشم  انداز بیست ساله 
توسعه در جهت حفظ صلح به ایجاد سازوکاری مناسب برای تقویت امنیت دفاعی بپردازد. 
برنامه اقدام می  تواند برای ایران شرایطی را فراهم آورد تا در پرتو استفاده از ظرفیت  های 
دیپلماسی دفاعی موجبات تقویت امنیت ملی خود را ) به عنوان مهم ترین هدف راهبرد 
دفاعی( فراهم آورد و یکی از واحد های سیاسی است که تأثیرات بی بدیلی بر ساختار 
امنیت نظامی ایران دارد. اما این تهدید را در خود نهان ساخته که موجب عدم تحرك 
در کنش گری امنیت نظامی و موجب محدودیت در نقش آفرینی مؤثر و تهدید تمامیت 
ارضی کشور شود. اگر ایران با دیپلماسی فعال همراه با راهبرد منسجم در تمام عرصه ها 
پدیدار شود، برای شکل  دهی به خط مشی دیگر کشور ها وضعیت مناسبی دارد. در برنامه 
اقدام فرصت  هایی چون مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر به عنوان دو عنصر اساسی 
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تهدید امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد. در کنار آن، ایران می تواند با تمرکز 
بر مبارزه با تقاضای سالح  های کوچک و سبک و اقدامات دوجانبه و چندجانبه ملی و 
منطقه  ای و عدم وجود سازوکار حقوقی در خصوص برنامه اقدام، موجبات تحرك بخشی به 

دیپلماسی دفاعی کشور و تقویت امنیت دفاعی کشور را فراهم آورد.

1-5. مبارزه با تروریسم
تروریسم مفهومی سهل و ممتنع است که تفسیرهای گوناگون ازآن مانع یک تعریف 
جامع و کامل شده است. فارغ از تعاریف گوناگون ارائه شده از تروریسم، تحقیقات نشان 
می  دهد که«سالح  های کوچک و سبک، وسیله مورد نظر تروریست  ها هستند" به صورتی 
 " (Schroederکه"نیمی از حوادث تروریستی به وسیله سالح  های کوچک صورت می  گیرد
(and Stohl, 2006: 1. به عبارت دیگر، سالح  های کوچک و سبک ابزار اصلی تروریست  ها 

 . (Gunaratna,2001: 1)هستند
تروریسم به عنوان بخشی از یک حمله مسلحانه و عدم تبعیض بین افراد عادی و 
مسلح، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران است. مبارزه با تروریسم 
در صورت تضمین حقوق ملی و جداسازی مفهوم تروریسم از انگیزه  های سیاسی، فرصتی 
برای ایران به عنوان یکی از کشورهای قربانی تروریسم پدید می  آورد تا در پرتو دادرسی 
عادالنه و احترام به کرامت انسانی در جهت تحرك بخشی به دیپلماسی دفاعی عمل نماید. 
ایران می  تواند در پرتو بهره  گیری از موازین حقوق بین الملل و در جهت تحرك بخشی 

حداکثری به دیپلماسی دفاعی در مبارزه با پدیده تروریسم پیشگام شود.

2-5. مبارزه با قاچاق مواد مخدر
ایران به واسطه موقعیت منطقه  ای و همسایگی باکشوری که باالترین سطح تولید 
مواد مخدر در جهان را داراست، همواره با معضل قاچاق مواد مخدر مواجهه بوده است. 
انباشت بی  ثبات  کننده و گردش بدون کنترل سالح  های کوچک و سبک در دست گروه های 
قاچاقچی مواد مخدر، معضلی اساسی برای ایران است. قاچاق مواد مخدر یکی از  فاکتور های 
اساسی تجارت غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک است. بسیاری از مشکالت جمهوری 
اسالمی ایران به خصوص در زمینه اجتماعی، مرتبط با مواد مخدر است. افغانستان 900 
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کیلومتر مرز زمینی مشترك با ایران دارد و این مرز وسیع موجب سرمایه  گذاری کالن و به 
کار گیری تعداد زیادی نیروی امنیتی از ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر شده است.

تجارت پرسود موادمخدر موجب سرمایه  گذاری نیروهای آشوب گر و تروریستی در زمینه 
مواد مخدر شده است که عمده ابزار نظامی آنها برای مقابله با نیرو های امنیتی ایران سالح های 
کوچک هستند. دیپلماسی دفاعی ایران این ظرفیت را دارد که با استناد به کنوانسیون مقابله با 
قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان سازمان ملل1 –کنوانسیون وین- که در سال 1988 

به تصویب رسید و از طریق برنامه اقدام به مقابله با گروه  های سوداگر بپردازد.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن اینکه 90 درصد هروئین مصرفی در اروپا  و 70 درصد 
مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می  شود و ایران در مرکز ثقل مراودات تجاری مواد 
مخدر قرار گرفته است، فرصت مناسبی برای دیپلماسی دفاعی ایران وجود دارد تا به مقابله 
با قاچاق مواد مخدر و گسترش امنیت ملی خود در پرتو مبارزه با سوداگرانی که یکی از 

مهم ترین مشتریان سالح  های کوچک هستند، بپردازد.

3-5. تمرکز بر مبارزه با تقاضای سالح  های کوچك و سبك
صادرات اسلحه برنامه نظامی صادرکنندگان را در اقصی نقاط راهبردی دنیا تامین 
می کند )خراسانی،1389: 190( و به نوعی موجبات تهدید را فراهم آورده است. ارزش 
خرید و فروش تسلیحات متعارف به بیش از 4 میلیارد دالر در سال می رسد و دو سوم 
سالح  های تولید شده ) قسمت عمده تسلیحات متعارفی که در جهان تولید می شود مربوط 
به اعضای دائم شورای امنیت است( به کشور های در حال توسعه سرازیر می شود )مصفا و 

شاه نوری، 1389: 270(. 
در حال حاضر، برنامه اقدام بر کنترل عرضه تسلیحات تمرکز نموده است. به عبارت 
دیگر، در برنامه اقدام بر تقاضا برای تجارت غیرقانونی سالح  های کوچک و سبک تمرکز 
نشده است. از سوی دیگر راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی مبتنی بر صنعت بومی  گرایی 

است و تقاضای چندانی برای ورود تسلیحات کوچک و سبک از خارج وجود ندارد. 
تقاضای سالح از سوی کشور هایی که به حقوق بشر و آزادی  های بنیادین احترام 

1. .The united nation convention against illicit traffic in narcotic drugs and 
psychotropic substance.
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برای کشور هایی  و  دارد  باالیی وجود  تنش در حد  آن  در  منطقه  ای که  و  نمی  گذارند 
در سرکوب  تسلیحات  از  استفاده  و  بین  المللی حاکم  قوانین  به  بی  احترامی  سابقه  که 
داخلی مردم را دارند، فرصتی برای دیپلماسی دفاعی ایران است تا در پرتو این مهم به 
گسترش فشار به این کشور ها بپردازد. تمرکز بر روی مبارزه با تقاضای تسلیحات می  تواند 
موجب کنش گری در دستگاه دیپلماسی و تحکیم امنیت دفاعی جمهوری اسالمی در این 
جهت شود. جمهوری اسالمی ایران در پرتو دیپلماسی دفاعی می تواند برنامه اقدام را در 
جهت تحرك به سمت مبارزه با تقاضای تسلیحات سوق دهد. بنابراین دیپلماسی دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران بایستی تالش کند تمرکز بر کنترل صادرات در برنامه اقدام را به 

سمت تمرکز بر واردات سالح متمرکز نماید.

4-5. اقدامات دوجانبه و چندجانبه ملی و منطقه  ای 
دیپلماسی دفاعی به سه سطح ملی، منطقه  ای و جهانی تقسیم می  شود که  برنامه 
اقدام را در سه سطح خود می  تواند هدایت کند. کار ویژه دیپلماسی دفاعی ایران در بعد 
خارجی همگرایی، شفاف  سازی و اقدامات اعتماد ساز1 و همکاری با کشور های منطقه 
در جهت ایجاد تفاهم مشترك است. در سطوح منطقه  ای و جهانی روش  هایی همچون 
افزایش قدرت نظامی با بهره  گیری از ابزار خارجی، گسترش، بهبود تعامالت و ارتقای 
سطح همکاری  ها، مشارکت در بحران  های منطقه  ای و جهانی به وسیله کنش دیپلماتیک 
در همه سطوح موجب تحرك بخشی دیپلماسی دفاعی می  گردد.) عسگری،1389: 146-

156( در سطح دو جانبه کشورهایی مانند عراق، ترکیه و پاکستان بیشترین ظرفیت را 
با قاچاق غیر قانونی سالح  های کوچک و سبک برای عدم  برای همکاری برای مبارزه 
دستیابی بازیگران ثالث و غیر دولتی به این تسلیحات دارند. در سطح منطقه  ای ایران 
می  تواند از ظرفیت نهادهایی مانند سازمان همکاری اسالمی2 و ایجاد ائتالف  های منطقه ای 
با کشورهای همسایه  موجبات تحرك بخشی به دیپلماسی دفاعی را در پرتو مبارزه با 
تجارت غیر قانونی سالح  های کوچک و سبک که منجر به افزایش توان دفاعی کشور 
و  دو جانبه، چند جانبه  دفاعی  تعامالت  برقراری  و  آورد. همکاری  فراهم  خواهد شد، 

1.  . confidence building measure
2. . Organization of the Islamic Conference (OIC)
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تقویت همکاری  های موجود با اولویت کشورهای همسایه همفکر، مسلمان و کشورهای غیر 
محارب از برنامه  های توسعه در بخش دفاعی کشور است که برنامه اقدام ظرفیت پوشش 

بخشی به این راهبرد دفاعی ایران را در بخش سالح  های کوچک و سبک دارد.

5-5. عدم وجود ترتیبات و سازوکار حقوقی
 به نظر می رسید توافقی که در سال 2005 مورد تأیید مجمع عمومی قرار گرفت، 
بیشتر جنبه سیاسی داشت تا  اینکه جنبه حقوقی به خود بگیرد و عالوه بر آن، این توافق 
عمدتاً بر روی سالح  های جدید در مقابل هزاران میلیون سالحی که در جهان در حال انتشار 
هستند، تمرکز کرده بود. انعطاف پذیربودن برنامه اقدام که تنها در پرتو عدم وجود ترتیبات 
حقوقی امکان پذیر است، فرصتی برای دیپلماسی دفاعی است تا در ترازوی فرصت-تهدید 
بتواند نقص  های موجود در برنامه اقدام را به سمت فرصت سوق داده و تهدیداتی که در 
این برنامه وجود دارد را تا سر حد ممکن کاهش دهد، زیرا در صورت ایجاد سازوکار و سند 
حقوقی مشخص و دستورالعمل تدوین شده، اجازه انعطاف و بهره برداری حداکثری از این 
برنامه از ایران گرفته خواهد شد. تا زمانی که ایران یک دیپلماسی فعال و کارآمد را در 
مقابل برنامه اقدام تدوین نکرده است، بایستی به دنبال بهره  گیری حداکثری از فرصت  ها و 
روندهای کنونی برنامه اقدام و قبل از تدوین مکانیزم حقوقی باشد، چرا که تدوین سازوکاری 
حقوقی جایگزین هر گونه بهره  گیری غیرمجاز را که می تواند در شرایطی خاص تحکیم 

بخش امنیت ملی باشد، می گیرد و حاکمیت ملی را متاثر می  سازد.

6. تهدیدات برنامه اقدام و تاثیر آن بر امنیت نظامی و دیپلماسی دفاعی
   هر چند"برنامه اقدام حق ذاتی کشورها برای دفاع مطابق با ماده 51 منشور 
منظور  به  اسلحه  نگهداری  و  واردات  تولید،  برای  کشور  هر  حق  نیز  و  متحد  ملل 
تامین نیاز های دفاعی خود را به رسمیت شناخته، اما این برنامه پتانسیل تهدید در 
بازدارندگی فعال و دفاع مؤثر را دارد. همین پتانسیل موجود در برنامه اقدام موجب 
گردیده است که "هر کشور برای خود در برابر این برنامه خطوط قرمزی داشته باشد" 
دیپلماسی  اقدام،  برنامه  در  موجود  تهدیدات  برابر  در   .(UN small arms, 2001: 34)

دفاعی کمکی در جهت مدیریت بحران و حل منازعه است. دیپلماسی دفاعی در شکل 
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نوین، روندی نظام  مند در قالب تولید و به کارگیری قدرت راهبردی برای پیش گیری و 
مقابله با تهدیدهایی است که برای یک واحد سیاسی فرض می  شود )انعامی علمداری، 
را  برنامه  با تهدیدات  برای مقابله  برنام ه ای منسجم  ایجاد  قابلیت  1385: 135(، که 
در خود دارد. شفاف  سازی تسلیحات، گسترش حوزه برنامه اقدام، ایجاد سند ردیابی و 
صدور جواز برای فعالیت های واسطه ها تهدیداتی است که در برنامه اقدام ممکن است 
امنیت دفاعی ما را تحت تأثیر قرار دهد، لذا برخورد مناسب با تهدیدات با راهبردهای 

هدفمند، می  تواند به حداکثررسانی منافع و به حداقل رساندن تهدیدات منجر شود.

1-6. شفاف سازی تسلیحات موجود
یکی از اهداف به کارگیری دیپلماسی دفاعی تقویت قدرت نظامی کشور به وسیله 
کسب فن آوری نوین است. نظارت بر تولید سالح با توجه به تأکید بر مؤلفه سیاست 
دفاعی ما مبنی بر خودکفایی در بخش دفاع، می  تواند تهدیدی برای امنیت ملی محسوب 
شود. ثابت کردن تولید تهدیدی مهم علیه ایران است، زیرا تولید سالح، متغیری وابسته و 
مشروط به شرایط منطقه  ای، جهانی و ملی است. صنعت دفاعی ایران در حال گذار است 
و جلوگیری از تولید سالح  های جدید با محوریت دفاعی تهدیدی بزرگ محسوب می  شود؛ 
چرا که دیگر قدرت  های برتر نظامی جهان یا از نظر فن آوری نظامی از ایران جلوتر هستند 
و تعلل ایران در ساخت تسلیحات جدید می  تواند منجر به خطر امنیتی شود، یا اینکه 
به هیچ وجه از تولید سالح  های پیشرفته  تر صرف نظر نخواهند کرد. در قطعنامه 60/81 
مجمع عمومی در دسامبر 2005 سندی در باب ردیابی و عالمت  گذاری سالح  های کوچک 
و سبک برای شناسایی و رد یابی به موقع و با روش قابل اعتماد سالح های کوچک و سبک 
از  برای بسیاری  اقدام  برنامه  ایجاد شد. در مورد شفافیت تسلیحاتی تصریح شده در 
کشور ها ابهام وجود دارد و همین ابهام علت وجود کمترین اطالعات از سالح  های کوچک 
و سبک نسبت به دیگر تسلیحات است. فقدان شفافیت در اظهارات تعدادی از دولت ها 
و مشکل عدم تجمیع اطالعات در شفافیت آن دولت ها در گزارش های آنها، چالش  های 
عدیده ای را برای این فعالیت ها به وجود آورده است(Small arms transfer, 2011: 1) . اما 
بازدید متناوب از ذخایر تسلیحاتی کشور می  تواند تهدید جدی برای امنیت ملی باشد. 
بدین ترتیب، دیپلماسی دفاعی ایران در پرتو ایجاد محدودیت در این بعد از برنامه اقدام 
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قادر خواهد بود قابلیت تهدید و تحدید امنیت دفاعی ایران که به وسیله شفاف  سازی 
تسلیحات موجود صورت می  گیرد، را کاهش دهد. 

2-6. سند ردیابی
در ژوئن 2005 گروه کاری سازمان ملل پیشنهاد یک سند غیر الزام  آور را در ایجاد   
حداقل استاندارد ها برای نشانه  گذاری سالح  های کوچک و سبک و سازوکار بین  المللی برای 
پیش گیری از انتقال غیرقانونی سالح  ها ارائه داد(Schroeder and Stohl, 2006: 6) . عالوه 
بر آن، برخی سازمان  های مردم نهاد نیز فراخوانی مبنی بر سند الزام  آور حقوقی و ایجاد یک 
 (Directorate-General مدل کنوانسیون نشانه  گذاری و ردیابی را در همین سال ارائه دادند
(for development cooperation, 2003. از طرف دیگر نشانه گذاری سالح  های کوچک به 

نحوی گسترده است که پروتکل سالح  های آتش  زا سازمان ملل را نیز پوشش می  دهد)  
.Schroeder and Stohl, 2006 :6)

تهدید موجود در نشانه گذاری، موجب ایجاد محدودیت برای آرمان ایران مبنی بر 
کمک و حمایت از گروه  ها و سازمان  های آزادی بخش و محور مقاومت در منطقه می  گردد 
و می  تواند اختالالتی جدی در این روند وارد آورد. هرچند ایران این فرصت را دارد که در 
پرتو نشانه گذاری بتواند از کمک دولت های مخالف جمهوری اسالمی ایران به سازمان  های 
تروریستی، روند مذاکرات را به سوی خود به پیش ببرد؛ اما با توجه به اینکه سیاست دفاعی 
پیوسته تابع شرایط حاکم بر روابط بین الملل است، این امر نیازمند مداقه بیش از پیش 
به این مهم است. به عبارت دیگر، سند ردیابی برنامه اقدام در کنار فرصت  های موجود، 
تهدیداتی را برای امنیت دفاعی ایران ایجاد می کند. دیپلماسی دفاعی با تحلیل صحیح این 
فرصت و تهدیدات که تابعی از شرایط زمانی و مکانی است، بایستی به دنبال حداکثررسانی 

فرصت  ها و به حداقل رساندن تهدیدات برآید.

3-6. گسترده شدن حوزه برنامه اقدام
برنامه اقدام در ابتدای کار، تنها محدود به سالح های کوچک و سبک بود. اما در 
چند سال اخیر، مباحثی مبنی بر گسترش حوزه این برنامه به سمت کلیه مهمات و مواد 
انفجاری مطرح شده است. گسترش شمول برنامه اقدام از سالح  های کوچک و  سبک به 



سمت مهمات، مواد منفجره، و سایر مواد مربوطه تهدیدی بالقوه برای امنیت دفاعی ایران 
است. تحت پوشش قرارگرفتن کلیه تسلیحات و انبارهای مهمات کشور به خصوص در 
شرایط کنونی یکی از مهم ترین تهدیدات علیه امنیت ملی است. از طرف دیگر، بایستی 
توجه نمود که  بازرسی از مهمات و تسلیحات عالوه بر اظهارنامه  هایی که کشور در جهت 
نیز  تجاری  و  اقتصادی  برای جاسوسی  بهانه  ای  می  دهد،  ارائه  بین  المللی  اعتمادسازی 
می  گردد. دیپلماسی دفاعی به عنوان ابزار نرم امنیت ملی بایستی شرایط را برای عدم 
تحرك برنامه اقدام به سمت گسترش حوزه تسلیحات فراهم آورد. هر چند در این راستا، 
کشورهای دیگری مانند ایاالت متحده، چین، کوبا و... نیز با این رویه مخالفت نموده   اند.

4-6. صدور جواز برای فعالیت های واسطه ها )ایجاد سند حقوقی در واسطه  گری(
بین- انتقال  و  نقل  با  مرتبط  مالی  و  فنی  اداری،  فعالیت  به هزاران  واژه داللی 
  (Bitingالمللی تسلیحات برمی  گردد و یک قسمت مخفی در جامعه بین  المللی است 
(the Bullet, 2005: 6. کنترل واسطه  ها به صورت الزامی کردن ثبت مشخصات دالالن، 

اجباری  نمودن صدور جواز یا مجوز واسطه    گری، الزامی  کردن افشای مجوز های صادرات 
و واردات و اعالم نمودن اسناد و اسامی و نشانی واسطه  های درگیر در معامالت نظامی، 
تهدید برای امنیت ملی است. شرایط بین  المللی ایران به خصوص پس از آخرین تحریم 
که در آن برای اولین بار تسلیحات متعارف نیز به تحریم های قبلی افزوده شد، ایجاب 
می کند که ایران نیازهای تسلیحاتی خود را از طریق واسطه ها تامین نماید. در این 
میان اگر فعالیت واسطه  ها در یک برنامه کاری مشخص و معین گردد، تهدیدی علیه 
امنیت ملی ایران محسوب می  شود. در این شرایط نیز، ایجاد شرایط حقوقی و ایجاد 
سند برای فعالیت واسطه  ها به دلیل شرایط بین  المللی فراروی ایران، می  تواند تهدیدی 
جدی قلمداد گردد؛ لذا دیپلماسی دفاعی وظیفه ایجاد گروه  های هم فکر برای مقابله با 

این تهدید بالقوه را دارد

نتیجه
کنش گری کشور ها در سطح بین  المللی، از وظایف دیپلماسی دفاعی است. دیپلماسی 
دفاعی شباهت بسیاری با دیپلماسی سیاسی دارد، اما محتوای اصلی دیپلماسی دفاعی 
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به جای مسائل سیاسی، دربرگیرنده مسائل نظامی، دفاعی و امنیتی است. تدوین یک 
دیپلماسی دفاعی کارآمد، مستلزم تلفیق کارکرد ها و ابزارها و ارزیابی تهدید /فرصت در 
راستای پیگیری اهداف متعدد است. بنابراین، شناخت صحیح فرصت-تهدیدها موجبات 
عینت بخشی و ایجاد  ظرفیت را فراهم می  آورد. در محیط خلع سالح، به سبب تلفیق 
دو حوزه نرم دیپلماسی و سخت تسلیحات دیپلماسی دفاعی، بیشترین ظرفیت را برای 
تحرك بخشی سیاست خارجی یک کشور بر عهده دارد. به طور کل می توان ادعا نمود 
وظیفه اصلی در تعامالت خلع سالحی بین  المللی بر عهده دیپلماسی دفاعی هر کشور است.

 برنامه اقدام سالح  های کوچک و سبک به عنوان یکی از مهم ترین مباحث خلع 
سالحی در مجامع بین  المللی، یکی از مواردی است که محیطی مبهم توام با فرصت 
عملیات  در  است. حضور  نموده  ایجاد  ایران  اسالمی  امنیت جمهوری  برای  تهدید  و 
بشردوستانه ملل متحد و مبارزه با تروریسم بین المللی فرصتی برای دیپلماسی دفاعی 
معادالت  در  نقش  افزایش  برای  را  خود  ظرفیت  بتواند  تا  است  اسالمی  جمهوری 
منطقه ای و جهانی را که یکی از مهم ترین راهبردهای امنیتی کشور است، مشخص 
سازد. از طرف دیگر، ایران می  تواند با ایجاد اختالل در روند تقاضای سالح  های کوچک 
و سبک و در مقابل، تالش برای تمرکز بر عرضه تسلیحات بر قدرت منطقه  ای خود 
بیافزاید. در توضیح این نکته بایستی خاطر نشان ساخت که هیچ کدام از کشورهای 
منطقه خاورمیانه بر تولید داخلی سالح  های کوچک و سبک تمرکز نیافته  اند و صرفاً به 
بازاری برای تسلیحات دیگر کشورها تبدیل شده اند؛ لذا تمرکز بر مبادالت غیرقانونی از 
سوی این کشورها، می  تواند دستگاه دیپلماسی کشورهای هدف را در حالتی منفعالنه 
قرار دهد. از طرف دیگر، در پرتو مقوله همکاری ملی، منطقه  ای و بین  المللی که در سند 
برنامه اقدام بر آن تصریح گردیده است؛ دیپلماسی دفاعی با روش  هایی چون گسترش، 
منطقه  ای  بحران  های  حل  در  مشارکت  و  همکاری  ها  سطح  ارتقاء  و  تعامالت  بهبود 
و  گروه  های جدایی طلب  تحرك  مانند  و سبک  کوچک  تسلیحات  از  ناشی  جهانی  و 
آشوب گر و ... می  تواند موجب کنش گری دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه خلع سالح 
به طور کل و متمرکز در برنامه اقدام سالح  های کوچک و سبک گردد. عالوه بر آن، 
ایجاد همکاری  های دوجانبه و ائتالف  های منطقه  ای و بهره  گیری از ظرفیت  هایی چون 
سازمان کنفرانس اسالمی و گروه عدم تعهد، می  تواند تضمین کننده موفقیت کشور در 
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فعالیت  های این حوزه گردد. در نهایت، عدم وجود ترتیبات و سازوکار حقوقی که امکان 
دارد اجازه انعطاف و بهره  گیری از ظرفیت  های برنامه اقدام را به سبب وجود شرایطی 
مانند ساماندهی داللی و واسطه    گری و تمرکز بر عرضه سالح  های کوچک و سبک و 
عدم وجود دیپلماسی فعال و کارآمد در مقابل برنامه اقدام را ایجاد نماید؛ فرصتی برای 

به حداکثررسانی منافع ملی و امنیت دفاعی کشور فراهم آورده است.
از قبیل شفافیت و نشانه گذاری  اقدام  برنامه  از سوی دیگر، تهدیدات نهفته در 
در  حقوقی  سند  ایجاد  و  اقدام  برنامه  حوزه  گسترش  سبک،  و  کوچک  سالح  های 
واسطه گری نبایستی در ایجاد و گسترش کمی و کیفی سازوکارهای دفاعی و امنیت 
ملی اختالل ایجاد نمایند. روزآمدکردن فن آوری نظامی و تجدید ساختار صنایع دفاعی 
متناسب با شرایط، اولویتی اساسی برای ساختار دفاعی و امنیت ملی ایران است که 
راهبرد دفاعی ما براساس آن بنا نهاده شده است. بنابراین، دیپلماسی دفاعی کشور 
و  شفافیت  در  تحدید  ایجاد  وظیفه  اقدام  برنامه  در  کنش گری  ثقل  مرکز  عنوان  به 
نشان گذاری سالح  های کوچک و سبک را دارند. عالوه بر آن، گسترش حوزه برنامه 
اقدام به سمت مهمات و دیگر، تسلیحات تهدیدی بالقوه برای امنیت دفاعی ایران است 
که ج. ا. ایران بایستی در مواضع خود با ایجاد گروه  های هم فکر با گسترش برنامه اقدام، 
مخالفت نماید. در خصوص صدور جواز برای فعالیت  های واسطه ها نیز، ایجاد شرایط 
حقوقی و ایجاد سند برای فعالیت واسطه  ها به دلیل شرایط بین  المللی فراروی ایران و 
اعمال تحریم  های بین  المللی در خصوص سالح  های سبک علیه ایران، تهدیداتی جدی 

ایجاد می کند. *
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