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Abstract 
The legal regime of military weapons equipment 
control refers to the legal stands of states and 
international organizations on manufacturing, 
trading, and utilizing weapons. These legal stands 
can be realized by reviewing the relevant 
international documents. All of the international 
documents on the military weapons equipment 
control seek the common goal of maintaining 
international peace and security by setting certain 
regulations to control the production, trade, and 
use of weapons. However, since there are various 
theoretical foundations for the military weapons 
equipment control, international documents differ 
in the solutions that they offer for this international 
problem. This study aims to address the views of 
these theoretical foundations regarding the 
production, trade, and use of weapons in addition 
to determining the conflicts in the approaches 
adopted by the UN and the WTO to the 
conventional military weapons equipment trade. 
For this purpose, the authors used a descriptive-
analytical method and they also employed a 
comparison method in some cases. The general 
research results explained and criticized the 
existing theoretical foundations for the military 
weaponry control. The results also emphasized the 
admirable activity of the UN and the condemnable 
stand of the WTO with regard to the conventional 
military weapons equipment trade. 

Keywords: Arms Control, Arms Trade, 
Conventional Arms, United Nations, World Trade 
Organization.  

  چکیده

ـلیحات  کنترل مقوله بر حاکم حقوقی رژیم ـامی  تس  حقـوقی  مواضـع  بـه  نظ

ـازمان   دولت ـا و س ـین   ه ـاي ب ـارت  ،تولیـد  پیرامـون  المللـی  ه ـتفاده  و تج  از اس

ـین  داللت سالح ـا ایـن حـوزه       دارد که با مطالعه متن اسناد ب المللـی مـرتبط ب
ـین    .توان به مواضع حقـوقی محـل بحـث پـی بـرد      می ـناد ب مللـی  ال جمیـع اس

ـترك مبنـی بـر حفـظ           ـامی هـدفی مش ـلیحات نظ مرتبط با مقولـه کنتـرل تس
 ،المللـی از رهگـذر وضـع قواعـدي جهـت کنتـرل تولیـد        صلح و امنیت بین

ـانی        تجارت و استفاده از سالح را دنبال مـی  ـیکن بـه دلیـل وجـود مب کننـد ل
از  هریـک نسـخه تجـویزي    ،نظري متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی

ـاوت اسـت    المللی جهت عالج این معضل بین ناسناد بی پرسـش   .المللـی متف
اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظـري موجـود در حـوزه کنتـرل     

ـبت بـه تولیـد     ـتفاده از    ،تسلیحات نظامی چگونه دیـدگاهی نس ـارت و اس تج
ـانی       ـارت جه ـازمان تج سالح دارند و تعارض رویه سازمان ملـل متحـد و س

ـارف در چـه مـواردي نمـو پیـدا       در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متع
ـافتن  هدف با نگارندگان ؟کند می  از فـوق  پرسـش  بـراي  معقـول  پاسـخی  ی

ـتفاده  و در بعضـی از مـوارد از روش مقایسـه    تحلیلـی - توصیفی روش  اي اس

ـانی نظـري موجـود در       نتیجه کلی پژوهش اند. نموده ضمن شـرح و نقـد مب
ـین  بر عوامل تو ،حوزه کنترل تسلیحات نظامی ـئله     جه جامعـه ب المللـی بـه مس

تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملـل متحـد و مواضـع قابـل     
ـامی      ـلیحات نظ ـارت تس نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصـوص تج

  .دارد تأکیدمتعارف 

 ،تسلیحات متعارف ،تجارت تسلیحات ،کنترل تسلیحات :واژگان کلیدي
  . انیسازمان تجارت جه ،سازمان ملل متحد

اله
 مق
ت
یاف
در

: 
2

7
/

0
3

/
1

4
0

1
 

- 
اله
 مق
ي
گر
ازن
ب

: 
2

6
/

0
6

/
1

4
0

1
 - 

اله
 مق
ش
ذیر

پ
: 

3
0

/
0

8
/

1
4

0
1

  

 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   150

 

 

  :ارجاع

بر مواضـع متعـارض سـازمان ملـل      تأکیدبا  ینظام یحاتحاکم بر کنترل تسل ينظر یمبان ،)1401( ؛سمیه ،یانرحمان ؛پوریا ،زاده یمابراه

 . 12شماره  ،تمدن حقوقی ،متعارف ینظام یحاتدر خصوص تجارت تسل یمتحد و سازمان تجارت جهان
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  مهمقد

میل افراطی کشورهاي ناتوان در تولید سالح به خرید تسلیحات نظامی از یک سو و میل افراطی 

 را کشورهاي توانمند در تولید سالح به سود تجاري ناشی از فروش تسلیحات نظامی از سوي دیگر زمینه

1بازار تجارت یافتن رونق جهت
برخی از  توانایی در سایه عدم .آورده است فراهم نظامی تسلیحات 

شرایط الزم براي  ،کشورها در نظارت بر آمار صادرات و واردات و نحوه توزیع تسلیحات نظامی خویش

3تروریسم ،2ورود دالالن
 فراهم آمد که این واقعه تجارت از حوزه این به هاي تولید سالح و شرکت 

ح براي حل معضالت گرایش توسل به سال .گردانید را حادث متعددي المللی امنیتی بین هاي بحران

مصداقی از حداکثر  عنوان بهو بروز حوادثی همچون جنگ جهانی دوم  حداقل عنوان بهکوچک 

4بشر حقوق نقض متعدد مصادیق باید اقرار کرد توجه به .قابل تمثیل است هاي فوق بحران
و حقوق  

5المللی بین بشردوستانه
سازي  وجود فرهنگ عدم بر گردد می سالح حادث کاربست موجب عموماً به که 

  .)14 ،1394 ،دارد (مرادي تأکید سالح وجودي فلسفه پیرامون مناسب

6المللی بین جامعه نگرانیشدن  جمیع موارد فوق موجب برانگیخته
 ،تولید ناظر بر هایی کنوانسیون شد و 

                                                     
1- Trade 

2- Brokers 
3- Terrorism 

4- Human Rights 

5- International Humanitarian Law (IHL) 
6- International Community 
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رد این حوزه مو ،نظر به عواقب تجارت تسلیحات نظامی گردید و تصویب سالح از استفاده و تجارت

المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات  جمیع اسناد بین .)11 ،1398 ،توجه ویژه قرار گرفت (رجبی تاج امیر

 ،المللی از رهگذر وضع قواعدي جهت کنترل تولید نظامی هدفی مشترك مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین

ظري متعدد در حوزه کنترل کنند لیکن به دلیل وجود مبانی ن تجارت و استفاده از سالح را دنبال می

المللی متفاوت  المللی جهت عالج این معضل بین از اسناد بین هریکنسخه تجویزي  ،تسلیحات نظامی

  .)5 ،1392 ،زاده است (سرتیپی و حجت

حاضر آن است که مبانی نظري موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی  پرسش اصلی پژوهش

7و استفاده از سالح دارند و تعارضات رویه سازمان ملل متحد تجارت ،چگونه دیدگاهی نسبت به تولید
و  

8سازمان تجارت جهانی
 ؟کند میدر خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردي نمو پیدا  

از این  هریکتواند ناشی از اقتضاء  فرضیه ما این گونه است که وجود مبانی نظري متعدد در این حوزه می

موضوع و مخاطب خاص خود باشد و سازمان تجارت جهانی نیز در خصوص تجارت  ،نظریات براي زمان

 .تواند مواضعی متعارض با مواضع سازمان ملل متحد را اتخاذ نماید تسلیحات نظامی متعارف نمی

سنجی فرضیه خویش از روش  با هدف یافتن پاسخی معقول براي پرسش فوق و صحت نگارندگان

 و مطالب مطروحه در پژوهشاند  اي بهره برده ز موارد از روش مقایسهتحلیلی و در بعضی ا-توصیفی

  اند. حاضر را با رویکردي کاربردي جهت حصول یک نتیجه علمی ارائه کرده

  چهارچوب مفهومی -1

شود که در میان سه  تجارت و استفاده از سالح را شامل می ،مقوله کنترل تسلیحات نظامی سه مبحث تولید

زیرا تجارت سالح عامل پیوند تولید و  ؛ت تجارت سالح بیش از دو مبحث دیگر استمبحث اخیر اهمی

از نظر عوام تفاوت و مرز فاحشی میان دو واژه  ،برخالف مبانی علمی .شود استفاده از این ابزار محسوب می

9تجارت و بازرگانی
10لغت نامه آکسفورد .وجود ندارد 

دله معناي لغوي تجارت را خرید و فروش یا مبا 

11ها کاال و خدمات توسط اشخاص و دولت
معناي لغوي بازرگانی ضمن  که درحالی ؛تعبیر کرده است 

                                                     
7- United Nations (UN) 
8- World Trade Organization (WTO) 

9- Commerce 

10- Oxford Dictionary 
11- State 
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14معاوضه ،13بازاریابی ،12اعمالی نظیر تبلیغات ،داللت بر اعمالی نظیر خرید و فروش کاال و خدمات
 ...و 

زرگانی رابطه میان تولیدکننده رابطه میان خریدار و فروشنده و باصرفاً به بیان بهتر تجارت  .دارد تأکیدنیز 

تري از تجارت دارد  گیرد و بنابرین واضح است که بازرگانی مفهوم گسترده کننده را دربرمی و مصرف

15الملل توان در حوزه مطالعاتی حقوق تجارت بین صحت این بیان را می .)11 ،1395 ،سري (طارم
و حقوق  

16المللی بازرگانی بین
الملل قلمرو مربوط به خرید و فروش کاال  ق تجارت بینحقو که درحالی .یافت نمود 

  .پردازد تري از کسب و کار می هاي گستره المللی به جنبه حقوق بازرگانی بین ،شود و خدمات را شامل می

اهمیت ارائه تعریفی دقیق از سالح بدان جهت است که در سایه عدم وجود چنین تعریفی کشورها 

ن بهانه تسلیحات خود را از شمول معاهدات مربوط به کنترل تسلیحات نظامی تالش خواهند نمود تا به همی

17اسلحه .مستثنی تلقی کنند
هاي معتبر انگلیسی  جمع مکسر واژه سالح بوده و از نظر لغوي در اکثر لغتنامه 

برخی  در .شود تفنگ و بمب داللت دارد که براي هجوم به دیگران از آن استفاده می ،به ابزاري مانند چاقو

 Weaponباید بدانیم که  .گردند عموماً در معناي یکدیگر استعمال می Armو  Weaponدو واژه  ،از متون

18در حالت معمول داللت بر سالح سرد
استفاده  Nuclearاز صفتی نظیر  Weaponدارد مگر آن که قبل از  

19را به سالح گرم Weaponشود که مشخصاً دامنه داللت 
عنوان التین کنوانسیون  درمثالً  .ختم کند 

20افزار شیمیایی المللی منع جنگ بین
نظر به آن که در عنوان التین  .استفاده شده است Weaponاز واژه  

گردد که مفاد این  استفاده شده است مبین می Chemicalاز صفت  Weaponکنوانسیون فوق قبل از واژه 

ات اعم از سرد و گرم داللت دارد که توسط به هر نوع از تسلیح Arm. سند مرتبط با سالح گرم است

21در عنوان التین معاهده تجارت تسلیحاتمثالً  .نیروهاي مسلح براي جنگیدن استعمال شود
 Armاز واژه  

گردد که مفاد این معاهده مرتبط احکام راجع به خرید و فروش  لذا استنباط می ؛استفاده شده است

  .)19 ،1399 ،گرانتسلیحات نظامی جنگی است (میرزایی و دی

                                                     
12- Advertising 
13- Marketing 

14- Swap 
15- International Trade Law 

16- International Commercial Law 

17- Weapon 
18- Cold weapon 

19- Firearm 

20- Chemical Weapons Convention (CWC)  
21- Arms Trade Treaty (ATT) 
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 Weaponو  Armرابطه میان  - 1شکل 

هاي متعددي را از سالح را ارائه  بندي تقسیموزن و سایر اوصاف  ،حجم ،کاربرد ،حسب ظاهر نگارندگان

لیکن باید اذعان کرد که تقسیم سالح به دو  ؛از حوصله بحث ما خارج استها  آن که اشاره به تماماند  نموده

22فنوع سالح متعار
23و سالح نامتعارف 

24الملل بیش از سایر تقسیمات مورد توجه حقوق بین 
قرار گرفته  

دکترین  ،الشمول المللی عام نظر به عدم ارائه تعریفی از تسلیحات متعارف و نامتعارف در اسناد بین .است

به  .)3 ،1394 ،(تدینی و کازرونیاند  حقوقی و نظامی کشورها تعاریف متعددي از این واژگان ارائه نموده

25الملل ذخیره و تجارت آن از منظر عرف بین ،گردد که تولید طور کلی سالح متعارف به سالحی اطالق می
 

سالح  .البته این بیان بدین معنا نیست که توسل به هر سالح متعارفی در جنگ قانونی باشد ؛معمول تلقی شود

موشک و سنگین مانند تانک جنگی تقسیم  سبک مانند ،متعارف خود به سه نوع کوچک مانند کالشینکف

گردد که  سالح نامتعارف نیز به سالحی اطالق می .)105 ،1399 ،شهري گردد (رحیمی و جعفري مهدي می

26المللی انباشت و تجارت آن ممنوع بوده و براي دولت خاطی مسئولیت بین ،بلکه تولید ،کاربستتنها  نه
به  

28بیولوژیکی ،27ه نوع شیمیاییاین سالح خود به س .بار خواهد آورد
29اي و هسته 

شود (شریفی  تقسیم می 

30انه بعضی از نویسندگان سالح ممنوعهتأسفم .)156 ،1396 ،طرازکوهی و گودرزي رئوف
و سالح  

سالح ممنوعه عالوه بر کلیه اشکال  .کنند که این رویه محل ایراد است نامتعارف را در یک معنا استعمال می

31مین ضد نفرمثالً  .شود خی از اشکال سالح متعارف را نیز شامل میبر ،سالح نامتعارف
یک سالح متعارف  

                                                     
22- Conventional weapons 
23- Unconventional Weapon 

24- International Law 
25- International Custom  

26- International Responsibility 

27- Chemical Weapon  

28- Biological weapon  

29- Nuclear Weapon  

30- Prohibited Weapon  
31- Anti-personnel mine 
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32است که کاربستش به موجب پیمان اوتاوا
براي  .ممنوع شده و در زمره تسلیحات ممنوعه قرار گرفته است 

  .کنیم درك بهتر این موضوع نظر شما را به شکل ذیل جلب می

  

  نامتعارف و ممنوعه ،رابطه میان سالح متعارف - 2شکل 

 .توانیم تعریفی از تجارت تسلیحات نظامی ارائه کنیم حال که با مفهوم تجارت و سالح آشنا شدیم می

تجارت تسلیحات نظامی به معناي خرید و فروش این ابزار است که انجام این تجارت در بازار سفید یا 

ذکر این نکته ضروري است  .پذیرد اق صورت میبازار خاکستري یا شبه قانونی و بازار سیاه یا قاچ ،قانونی

موضوع تجارت صرفاً که چنانچه یک معاهده در خصوص تجارت تسلیحات نظامی تنظیم شده باشد 

شود مگر آن  قطعات و اجزاي سالح را نیز شامل می ،سالح را در بر نگرفته و مواردي نظیر تجارت مهمات

برخی نویسندگان از تجارت تسلیحات  .صریح کرده باشداي دیگر ت که عنوان یا مفاد معاهده به گونه

محمدي و  (زراند  نظامی با عنوان سوداگري مرگ و از تاجران اسلحه با عنوان سوداگران مرگ یاد کرده

  .)10 ،1395 ،الموسوي حسینی

  مبانی نظري حاکم بر کنترل تسلیحات نظامی -2

 جمله از ارضی تمامیت از صیانت و ملی فرهنگ يپایدار ،اقتصادي رفاه ،سیاسی به راستی که استقالل

33ملتی هر هاي ارزش
34ملی امنیت وجود رهن درها  آن تحقق محسوب شده و 

 یک دولت چنانچه .باشد می 

 راها  آن خواهد شد تا ناگزیر کند دفاع داخلی و خارجی تهدیدات برابر در خود داخلی هاي ارزش از نتواند

کشورها تجارت تسلیحات نظامی را در زمره مصداقی از حقوق حاکمیتی و  امروزه .نهد وا دشمنان نفع به

                                                     
32- Ottawa Treaty 

33- Nation  
34- National security 
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رهبران  از بسیاري ) و در حال حاضر224 ،1394 ،مرتبط با امنیت ملی خویش دانسته (محمودي و صداقت

 در نظامی توان ،نظامی توان رهن در قدرت ،قدرت رهن در ملی امنیت که شدند متقاعد سیاسی و نظامی

  .باشد مالی الزم براي تجارت سالح می توان رهن در اسلحه به دسترسی و اسلحه هب دسترسی رهن

المللی مرتبط با حوزه کنترل تسلیحات نظامی گویاي وجود سه مبناي  هاي بین مرور متن کنوانسیون

راهکار خاص خود را جهت ها  آن از هریکتجارت و استفاده از سالح بوده که  ،نظري در خصوص تولید

در ادامه با رویکردي کاربردي به شرح و نقد مبانی نظري حاکم  .دهند المللی ارائه می ن معضل بینعالج ای

  .پردازیم بر کنترل تسلیحات نظامی می

  

  مبانی نظري مربوط به کنترل تسلیحات نظامی - 3شکل 

35نظریه خلع سالح - 2- 1
  

در دست داشتن سالح و میل به  مبناي نظریه خلع سالح بدین شرح است که رابطه متقابلی میان :شرح

دولتی که به هر نحو سالح را انبار کند پس از مدتی در صدد تحقق  .از آن وجود داردکردن  استفاده

این نظریه  ،المللی در راستاي تحقق صلح و امنیت بین .اهداف خویش از طریق توسل به زور بر خواهد آمد

اي  ت و در این میسر میان فشنگ جنگی تا سالح هستهبه دنبال امحاء کلیه تسلیحات موجود در جهان اس

36توان در یکی از کتب کانت ریشه این نظریه را می .شود قائل نمییی استثنا
37به نام صلح پایدار 

یافت  

                                                     
35- Disarmament Theory 

36- Immanuel Kant (1724-1804) 
37- Perpetual Peace: A Philosophical Sketch (1975) 
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الملل از این نظریه تحت عنوان رویکرد نظم  در شاخه روابط بین .)53- 54 ،1399 ،(میرزایی و دیگران

38و اساساً یک نظریه ایدئالیسم زدایی تسلیحات نیز یاد شده
کنوانسیون  .شود گرا محسوب می آل یا ایده 

  .پذیرد می تأثیرافزار شیمیایی تا حد زیادي از منطق این نظریه  المللی منع جنگ بین

نظریه  براساس .در نقد این نظریه باید گفت که تحقق آن به لحاظ عملی غیرممکن است :نقد

39رئالیسم
40المللی هاي بین صلی و سازمانها بازیگران ا دولت 

هاي  بوده فلذا سازمانها  آن نمایندگان 

ها را دارند دنبال  هایی را که توان تحمیل مطلوب شان بر سازمان المللی در سطح وسیعی اهداف دولت بین

گرایی اعتمادي نسبت به یکدیگر نداشته باشند و هیچ  ها در سایه نظریه واقع بدیهی است دولت .کنند می

به  .المللی نپذیرند هاي بین مانت اجرا و سیستم نظارتی را در جهت خلع سالح خویش از سوي سازمانض

41لحاظ حقوقی نیز نظریه خلع سالح در تعارض با منشور ملل متحد
است زیرا به زعم منشور داشتن  

هفتم  فصلمثالً  .گردد حداقلی از سالح الزم و قانونی و محو کامل تسلیحات غیرممکن محسوب می

42منشور از اقدامات قهري شوراي امنیت سازمان ملل متحد
 ،1399 ،صحبت به عمل آورده است (اسالمیان 

  .کشاند فقدان سالح فلسفه وجودي این قسمت را به چالش می .)11

43نظریه توازن - 2- 2
  

وند حفظ ها به تسلیحات مشابهی مجهز ش مبناي نظریه توازن بدین شرح است که چنانچه تمام دولت :شرح

ها در یک سطح باشد  المللی تضمین خواهد شد زیرا در شرایطی که توان نظامی دولت صلح و امنیت بین

 ،1399 ،صلح مسلح مقصود این نظریه است (میرزایی و دیگران .هیچ کشوري آغازگر جنگ نخواهد بود

سلیحات نیز یاد شده و اساساً الملل از این نظریه تحت عنوان رویکرد نظم آفرینی ت در شاخه روابط بین .)57

44پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک .شود گرا محسوب می یک نظریه رئالیسم یا واقع
میان شوروي سابق  

  .)9 ،1384 ،پذیرد (شیرودي می تأثیرو ایاالت متحده آمریکا تا حد زیادي از منطق این نظریه 

                                                     
38- Idealism 

39- Realism 

40- International Organizations 
41- Charter of the United Nations 

42- United Nations Security Council 

43- Balance Theory 
44- Strategic Arms Reduction Treaty (New Start) 
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ثانیاً  .ها وجود ندارد نجش توان نظامی برابر دولتدر نقد این نظریه باید گفت که اوالً معیاري براي س :نقد

ها  هاي فعلی از توان نظامی دولت ها محرمانه است و ارزیابی دسترسی به اطالعات مربوط به توان نظامی دولت

ها نه  ثالثاً تجهیز برابر تمام دولت .آماري روي کاغذ بوده و در بهترین فرض نزدیک به واقعیت استصرفاً نیز 

موقعیت  ،منازعات سیاسی ،جمعیت ،با فرض پذیرش این نظریه مسائلی نظیر وسعت .ت و نه عادالنهمیسر اس

ین تر بزرگنتیجتاً به لحاظ نظامی  .نخواهد داشتها  آن ي بر دکترین نظامیتأثیرکشورها هیچ  ...جغرافیایی و

 .ها قرار خواهند گرفتترین کشور جمعیت و کمترین  ترین کشورها در شرایط برابر با کوچک و پرجمعیت

کند به سالح دسترسی خواهد  در چنین شرایطی یک کشور بسیار بیش از آنچه که امنیت ملی او ایجاب می

رابعاً این نظریه تفکیکی میان  .داشت و کشوري دیگر حتی در حراست از سرحدات خود ناتوان خواهد بود

اي مجهز شوند از منظر  ها به سالح هسته دولتسالح متعارف و غیرمتعارف قائل نیست و حتی چنانچه تمام 

المللی را از محل استقرار ارعاب  به بیان دیگر این نظریه صلح و امنیت بین .منطق این نظریه مورد قبول است

  .المللی آورد و نه اعمال موازین حقوقی بین ناشی از بازدارندگی به ارمغان می

45نظریه بینابینی - 2- 3
  

تجارت و استفاده از تسلیحات ممنوعه و کنترل  ،ابینی بر دو محور ممنوعیت تولیدمبناي نظریه بین :شرح

این نظریه در خصوص موضع خود نسبت به نظریه خلع سالح ابراز  .تجارت تسلیحات متعارف استوار است

کلیه تسلیحات نظامی خود را  ،دارد که هیچ کشوري حاضر نخواهد شد تا در ازاء دریافت تضمین می

همچنین موضع نظریه بینابینی در خصوص نظریه توازن آن است که چنانچه تسلیحات نظامی به  .کندامحاء 

ها باال رفته و این  بندي هاي دفاع جمعی و قطب ها پخش شوند احتمال انعقاد پیمان نحو یکسان میان دولت

در شاخه روابط  .)59 ،1399 ،اي بزرگی را رقم زند (میرزایی و دیگران تواند نبردهاي منطقه مسئله می

الملل از این نظریه تحت عنوان رویکرد تنظیم کاربرد تسلیحات نیز یاد شده و اساساً یک نظریه  بین

46لوگائیسم
 تأثیرمعاهده تجارت تسلیحات تا حد زیادي از منطق این نظریه  .شود گرا محسوب می یا منطق 

  .)429 ،1394 ،پذیرد (نجفی می

را کنار ها  آن بینابینی با نگرشی منطقی به آرمان دو نظریه اخیر نقاط ضعف رسد نظریه به نظر می :نقد

غایت نظریه بینابینی این گونه است که چنانچه  .زده و توانسته است موفقیت نظري بیشتري را کسب کند

                                                     
45- Interstitial theory 
46- Logicism 
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ها ملزم باشند که از  المللی نتوانند از بروز جنگ جلوگیري کنند دولت مذاکرات سیاسی و قوانین بین

اربست تسلیحات نامتعارف در جریان جنگ خودداري کنند تا شاهد فجایعی نظیر فجایع و آثار جنگ ک

سوداي دیگر این نظریه ایجاد یک سیستم شفاف جهت کنترل  .)12 ،1399 ،جهانی دوم نباشیم (انگدل

ام حقوقی ها ایشان را به التز کند به واسطه اراده دولت تجارت تسلیحات نظامی متعارف است و سعی می

پیرامون این قضیه دعوت کرده تا معامالت تسلیحات متعارف قاچاق و غیرقابل ردیابی خود را به معامالت 

مضافاً این که برخالف نظریه توازن که معیاري براي سنجش توان  .ثبت شده و قابل ردیابی تبدیل کنند

کیک سالح متعارف از سالح نظامی برابر نداشت این نظریه معیارهاي علمی و فنی واضحی براي تف

  .)128 ،1394 ،ها و هفتانی غیرمتعارف دارد (حکیمی

  المللی به مسئله تجارت تسلیحات نظامی عوامل توجه جامعه بین -3

دانیم تا به  در این بخش الزم می .تبیین شد که تجارت تسلیحات بخشی از نظام کنترل تسلیحات نظامی است

  .ی را به مسئله لزوم کنترل تجارت تسلیحات نظامی جلب نمود اشاره کنیمالملل عواملی که توجه جامعه بین

  ها به واردات سالح میل افراطی برخی از دولت - 3- 1

شود (نورمحمدي و  ها محسوب می ین وظایف دولتتر مهمتحقق امنیت براي مردم همچنان از 

ارتش و پلیس کشور بودن  حتحقق امنیت آن تا حد زیادي در رهن مسل .)218 ،1393 ،خورجستان صادقی

گذاري در  از سرمایهکردن  نظر صرفها با  برخی از دولت .است لیکن امنیت تمام حقوق مردم نیست

هاي کالنی را براي خرید تسلیحات نظامی اختصاص  بودجه ،هایی نظیر آموزش و بهداشت عمومی حوزه

 اگرچه دولت .ورزند ح مبادرت میایجاب کند به خرید سالها  آن داده و بیش از آنچه که امنیت ملی

دندان است لیکن باید پذیرفت کشوري که سالح را در انبارهایش ذخیره  بدون شیر مثابه به سالح بدون

 وفصل حلالمللی قبل از آن که تمایل به  هاي بین کرده است در هنگام مواجه با بحران

فلذا خرید حجم آماري گسترده از  ؛د بوداختالفات داشته باشد در پی آغاز تنش نظامی خواهآمیز مسالمت

طی  .)72 ،1395 ،الموسوي محمدي و حسینی شود و نه ضعف (زر تسلیحات نظامی نه هنر محسوب می

 4/2و  7/2دو کشور هندوستان و عربستان سعودي به ترتیب با وارداتی حدود  ،2020آماري در سال 

ظامی قرار گرفتند و بدین شکل حدود بیست و در صدر کشورهاي واردکننده تسلیحات ن ،میلیارد دالر

  . یک از کل بازار واردات سالح را به خود اختصاص دادند
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  ها به صادرات سالح میل افراطی برخی از دولت - 3- 2

سالح را به صورت اقساط و با قیمتی مناسب  ،هاي توانمند در حوزه تولید تسلیحات نظامی برخی از دولت

اي ناتوان در این حوزه از صنعت قرار داده و از محل این اقدام دولت خریدار را ه در اختیار برخی از دولت

متعاقباً و نظر به آن که دولت مقروض به بازار متنوعی از تسلیحات  .کنند به لحاظ اقتصادي مقروض می

کند پرداخت بدهی خویش را مقدم بر پیشرفت در حوزه تولید  نظامی با قیمت مناسب دسترسی پیدا می

یک مشتري ثابت براي فروش تنها  نهدر چنین وضعیتی کشور صادرکننده تسلیحات  .الح خواهد دیدس

بلکه به لحاظ سیاسی نیز کشور واردکننده را به خود وابسته خواهد  ،کند تسلیحات نظامی خویش پیدا می

بینی بوده  ل پیشاي کشور صادرکننده قاب کشور واردکننده سالح به متحد منطقهشدن  همچنین تبدیل .نمود

المللی خواهد داشت  دولت صادرکننده سهم بیشتري در تعریف نظم در صحنه روابط بین ترتیب بدینو 

ایاالت متحده آمریکا و روسیه به ترتیب حدود سی و  2020در سال  .)34- 44 ،1399 ،(میرزایی و دیگران

د اختصاص دادند و همچنان نام نه درصد و نوزده درصد از سهم کل صادرات تسلیحات نظامی را به خو

  .درخشد این دو کشور در صدر جدول کشورهاي متمایل به صادرات سالح می

  ها يگذار سیاستهاي تولید سالح در  آفرینی شرکت نقش - 3- 3

صنعتی را به -جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا خطر بروز جامعه نظامی رییس ،47آیزن هاور

صنعتی وضعیتی بود که -مقصود او از جامعه نظامی .رده بودان این کشور گوشزد کمدار سیاست

هاي  بدیهی است که اهرم فشار شرکت .ي کشور اعمال اراده کنندگذار سیاستتولیدکنندگان سالح در 

هاي  بزرگ تولید سالح بر تصمیم نهایی دولت متبوع شان در خصوص پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون

هاي  ها ارتباط ناگسستنی میان حوزه می مؤثر واقع شود زیرا این شرکتمرتبط با کنترل تسلیحات نظا

مختلف صنایع و معادن به وجود آوردند و بدین واسطه نقش مهمی در ایجاد اشتغال صدها هزار نفر و 

48افزایش تولید ناخالص داخلی
افزایش تولید و  ،افزون بر موارد اخیر .کنند متبوع شان ایفا می براي دولت 

هاي  هاي تولید سالح بستر مساعدي براي جذب سرمایه کیفیت خدمات پس از فروش توسط شرکتبهبود 

کشف معادن  ،هاي مهم مرتبط با این حوزه از جمله ارتقاء سطح تکنولوژي داخلی و خارجی در بخش

أثیر تبه مسئله صرفاً هاي تولیدکننده سالح  چالش شرکت .آورد مورد نیاز و حمل و نقل را نیز فراهم می

                                                     
47- David Dwight Eisenhower (1890-1969) 
48- Gross Domestic Product (GDP) 
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اگرچه کسب سود تجاري از محل تولید هدف  .شود ي دولت متبوع شان ختم نمیگذار سیاستبر ها  آن

49جنرال دینامیکس .بایست مدنظر قرار گیرد نامشروعی نیست لیکن مقصود از فعالیت می
یکی از  عنوان به 

و با همین منطق داند  صلح را تهدیدي براي استمرار فعالیت خویش می ،ده شرکت بزرگ تولید سالح

به سی و یک میلیارد دالر برساند (رحیمی و جعفري  2015توانسته است فروش خود را در سال 

  .)159 ،1399 ،شهري مهدي

  دالالن - 3- 4

شود لیکن در سایه وجود چندین  اگرچه سود ناشی از تجارت تسلیحات نظامی مبالغ کالنی را شامل می

تسلیحات نظامی هیچ کشوري حاضر نخواهد شد تا در مواردي که المللی ناظر بر کنترل  کنوانسیون بین

در  .المللی را برایش به دنبال داشته باشد به انجام چنین اقدامی تن دهد انجام این تجارت طرح مسئولیت بین

 و ها دولت نیاز به توجه بدون اسلحه دالالن .رسد اینجا است که حضور دالالن گزینه مطلوبی به نظر می

 پول پرداخت به حاضر که گروهی یا دولت هر دست به را سالح متعارف و نامتعارف المللی بین قوانین

براي درك میزان پایبندي دالالن اسلحه به موازین اخالقی و قانونی به یکی از اظهارات  .رسانند می باشد

50ساخاروف .کنیم ترین نام در میان دالالن اسلحه اشاره می درخشان
الح را به هر کسی من س« :اعالم کرد 

در روسیه روسی و در فرانسه فرانسوي  ،من وطن ندارم و در یونان یونانی .فروشم که طالبش باشد می

  .)51 ،1395 ،الموسوي محمدي و حسینی (زر» هستم

  هاي تولید سالح و دالالن بستر مساعد براي فعالیت شرکت - 3- 5

دث گوناگون گشت و تجارت تسلیحات نظامی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي جهان آبستن حوا

51رفت که با پایان جنگ سرد انتظار می .اوج گرفت
ها رو به کاهش رود  هاي مربوط به تجهیز ارتش هزینه 

گذاري کنند لیکن پایان جنگ سرد ماهیت  ها در مواردي نظیر آموزش و بهداشت سرمایه و دولت

و استفاده از ها  آن ها به جدال غیرمستقیم مستقیم دولتالمللی را از قالب جدال  مخاصمات مسلحانه بین

52جنگ نیابتی
هاي جهادي و تروریستی در اقصی نقاط جهان و به خصوص در  از این رو گروه .تغییر داد 

آمریکا به  متحده هایی نظیر حمله ایاالت منطقه خاورمیانه رشد کردند و اقدامات شان آتش لشکرکشی
                                                     

49- General Dynamics Corporation 

50- Basil Zaharoff (1849-1936) 

51- Cold War 
52- Proxy war 
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این  .)286 ،1400 ،مسیر مقابله با تروریسم به صورت جدي دنبال شد (کارگريافغانستان را برانگیخت و 

مصر و  ،هاي مسلحانه در برخی از کشورهاي عربی همچون سوریه قضایا از لحاظ زمانی توأمان با انقالب

تا حدي فروکش کرد و ها  آن آتش اقدامات ناشی از ،المللی بر تروریسم پس از اعمال فشار بین .لیبی بود

هاي میزبان این وقایع اقداماتی براي  هاي مسلحانه فوق را به پایان رسانید و دولت مرور زمان آتش انقالب

هاي  این شرایط باعث شد شرکت .خلع سالح عمومی انجام دادند لیکن در این خصوص ناتوان بودند

یسم و دالالن به تولیدات خود را افزایش و محصوالت خود را در بازار سیاه توسط ترور تولید سالح

براي درك بیشتر عمق فاجعه و پتانسیل بازار سیاه سالح  .)8 ،1394 ،فروش برسانند (تدینی و کازرونی

سازي اورانیوم پاکستان تا حد زیادي مرهون همین بازار سیاه بود  ذکر این نکته را بس که تکنولوژي غنی

  .)111-112 ،1392 ،(کشاورز شکري و احمدوند

  قوقیموازین ح - 3- 6

بخشی از حقوق بشر و مقرراتی  عنوان بهالمللی  توجه به نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین

زمینه را براي  ،)26 ،1400 ،بیگدلییی کند (ضیا که چهارچوب حقوق حاکم بر جنگ را مشخص می

برخی  .فراهم آورد المللی به لزوم وضع مقرراتی در باب کنترل تجارت تسلیحات نظامی توجه جامعه بین

53المللی و دفاع از دموکراسی ها که خود را طرفدار صلح و امنیت بین دولت
دانستند با ارسال سالح  می 

استمرار  .زنند انداختن استقرار صلح به جیب می تأخیربراي طرفین نزاع سود تجاري کالنی را از محل به 

چنانچه حق  .گردد بندي به حقوق بشر محسوب میها همچنان چالشی بزرگ بر سر راه پای این گونه فعالیت

54حیات
هاي دو قرن اخیر نگاهی  جنگین تر بزرگترین مصداق حقوق بشر بدانیم و به  اصلی عنوان بهرا  

آمار  براساس .آبیم که رابطه متقابلی میان فراگیري سالح و آمار سلب حیات وجود دارد می اندازیم در

55دفتر خلع سالح سازمان ملل متحد
حدود ششصد میلیون سالح متعارف سبک و کوچک در جهان  

56المللی صلیب سرخ کمیته بین 1999توزیع شده است و در سال 
اعالم کرد که رابطه مستقیمی میان  

 ،فراگیري تسلیحات نظامی متعارف و افزایش میزان تلفات غیرنظامیان وجود دارد (تدینی و کازرونی

1394، 7(.  

                                                     
53- Democracy 

54- Right to life 

55- UN Office for Disarmament Affairs (UNODA) 
56- International Committee of the Red Cross (ICRC) 
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  تحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارفمواضع سازمان ملل م - 4

المللی  سازمان ملل متحد اقدامات حائذ اهمیتی در خصوص کنترل تجارت بین 2013 سال از قبل تا

 2013 سال اواخر در .)157-158 ،1395 ،نژاد تسلیحات نظامی متعارف انجام داده بود (عسگري و حسین

 .شد گذاشته رأي به متحد ملل سازمان عمومی مجمع صحن در تسلیحات تجارت معاهده به موسوم سندي

 سوي از منفی رأي سه و ممتنع رأي بیست و سه ،مثبت رأي یکصد و پنجاه و چهار موجب این معاهده به

االجرا گشت (شفیعی و  الزم 2014و نهایتاً در بیست و چهارم دسامبر  تصویب سوریه و ایران ،شمالی کره

 متعارف تسلیحات از نوع هشتصرفاً  معاهده بیانگر آن است که این سند 2ماده  .)143 ،1392 ،خواه دولت

 ،بالگردهاي تهاجمی ،هاي هوایی جنگنده ،هاي زرهی تانک ،ناوهاي جنگی ،هاي جنگی قرار ماشین از

 شامل را هاي با کالیبر باال و تسلیحات کوچک و سبک توپخانه ،ها و سکوهاي پرتاب موشک موشک

 متعارف نظامی تسلیحات کنترل بهصرفاً  معاهده که این با .)147 ،1399 ،شود (میرزایی و دیگران می

 باید دهد می قرار خود پوشش تحت را مورد هفتصرفاً  نیز متعارف تسلیحات میان در حتی و پردازد می

 کنترل خصوص در متحد ملل سازمان موضع ترین جامع حکم در سند این حاضر حال در که گفت

  .)126 ،1394 ،ها و هفتانی گردد (حکیمی می محسوب متعارف تسلیحات المللی بین تجارت

 معاهده مقدمه از 2 اندازد لیکن بند اگرچه مطالعه مقدمه معاهده ما را به یاد مقدمه منشور ملل متحد می

 دنبال به معاهده اخیر مقرره براساس .)230 ،1394 ،صداقت ،است (محمودي اصلی معاهده رسالت بیانگر

 مبادا تا بوده متعارف نظامی تسلیحات انتقاالت و نقل کلیه ردیابی و کنترل جهت هایی محدودیت وضع

 تعارض در صراحت به گیري موضع این که گردد سیاه بازار نظیر غیرقانونی هاي شبکه وارد تسلیحات این

 عنوان به جهانی تجارت سازمان مقررات لسفهف که دانیم زیرا می ،است جهانی تجارت سازمان مقررات با

  .)58 ،1384 ،بر مبناي اصل آزادي تجارت بنا نهاده شده است (هوشمندي الملل بین تجارت عام مقررات

 ،1394 ،کند (نجفی می نظارتی مکانیسم یک ایجاد به ملزم را اعضاي متعاهد معاهده 5 ماده از 5 بند

کلیه تسلیحات نظامی متعارف دولت  المللی بین انتقاالت و نقل لکنتر و ثبت وظیفه این مکانیسم .)444

 را نظارتی هاي مکانیسم ایجاد جهانی تجارت سازمان اگرچه مقررات .دارد عهده بر متبوع خویش را

 که بریم می پی نکته این به نظارتی مکانیسم این از معاهده توقعات به نگاهی با لیکن داند نمی ممنوع

 جهانی تجارت سازمان مدنظر نظارتی نهاد بر منطبق وجه هیچ به معاهده مندرج در ظارتین نهاد از مقصود

 عدم یا موافقت جمله از اي گسترده اختیارات معاهده مدنظر نظارتی نهاد .)760 ،1392 ،نیست (ذاکري
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 تجارت سازمان ظرمدن نظارتی نهاد با شباهتی وجه هیچ به و بوده دارا را انتقاالت و نقلشدن  انجام با موافقت

 در معاهده در مذکور نظارتی نهاد طرفی از .ندارد است تشریفاتی و اطالعی آن ماهیت که جهانی

 .نماید متعارف نظامی تسلیحات انتقال و نقل جهت مجوز صدور به مبادرت بایست می 7 ماده چهارچوب

 صدور این در حالی است که .توانند یک تا پنج سال اعتبار داشته باشند مجوزهاي مذکور حسب مورد می

57گات 11 ماده موجب به صراحتاً مجوز
 منظر از است و شده دانسته آمیز تبعیض عمل مصداق و ممنوع 

صدور مجوز ممکن نیست  نظام استقرار امکان اضطراري شرایط در جز جهانی تجارت سازمان مقررات

  .)129 ،1394 ،ها و هفتانی (حکیمی

شود و اعمال حق شرط بر این ماده  قلب معاهده نیز یاد می عنوان بهه از آن ک معاهده 6 بند یک از ماده

 متعارف تسلیحات المللی بین تجارت خصوص در اساسی ممنوعیت یک وجود باشد گویاي میسر نمی

گانه  این مقرره متصور حالتی است که یک دولت خواهان خرید تسلیحات نظامی متعارف هفت .است

اما از سوي شوراي امنیت سازمان ملل متحد در لیست تحریمات نظامی قرار  تحت شمول معاهده بوده

در چنین حالتی کشورهاي عضو نباید مجوزي مبنی بر انتقال تسلیحات نظامی متعارف به نفع  .گرفته باشد

دانیم که تحریمات شوراي امنیت به  می .)176 ،1399 ،کشور مذکور صادر کنند (میرزایی و دیگران

58امهموجب قطعن
هاي شورا براي  پیروي از قطعنامه ،منشور ملل متحد 25گردد و به استناد ماده  اعمال می 

 تأکیدمعاهده مجدداً بر این مسئله  6 به موجب بند یک از ماده ،با این وصف .تمام کشورها الزامی است

هاي قبلی خود علیه  بدیهی است چنانچه شورا قطعنامه .کرده است تا اتمام حجتی در این زمینه حاصل شود

کشور مذکور را لغو نماید ممنوعیتی براي صدور مجوز صادرات سالح به آن کشور نخواهد بود مشروط 

  .المللی منافاتی نداشته باشد انتقال سالح با صلح و امنیت بین ،بر آن که بنا بر نص بند دوم از همین ماده

اردات سالح از کشورهاي تحت تحریم پرسشی که در این قسمت قابل طرح است آن است که آیا و

به صراحت  6در پاسخ به این پرسش باید اذعان کرد که بند الف ماده  ؟شورا نیز با ممنوعیت مواجه است

ممنوعیت «رود مقصود این مقرره چیزي فراتر از  استفاده نموده لیکن انتظار نمی» ممنوعیت انتقال«از قید 

یا » ممنوعیت صادرات«هاي شورا صراحتاً و حسب مورد از قید  هدر مقابل اکثر قطعنام .باشد» صادرات

استفاده » ممنوعیت واردات«رسد چنانچه در قطعنامه از قید  به نظر می اند. استفاده نموده» ممنوعیت واردات«

                                                     
57- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
58- Resolution  
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واردات سالح از کشورهاي محل بحث با ممنوعیتی مواجه نباشد لیکن نگاهی به لیست این  ،نشده باشد

دهد کشورهاي مذکور عموماً توان تولید تسلیحاتی که در بازار جهانی قابلیت رقابت  ن میکشورها نشا

باید اذعان کرد که هیچ رکنی همچون مجمع عمومی در کنترل تجارت تسلیحات  .داشته باشند را ندارند

678هاي متعدد همچون قطعنامه  نظامی متعارف فعال نبوده لیکن شوراي امنیت نیز با صدور قطعنامه
59
علیه  

1929قطعنامه  ،عراق
60

1973قطعنامه  ،علیه ایران 
61

فعالی در نسبتاً علیه لیبی و چندین قطعنامه دیگر نقش  

  .)148 ،1394 ،این حوزه ایفا نموده است (تدینی و کازرونی

عضوي از این  عنوان بهاي از تکالیف را  بایست مجموعه کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی می

هاي متعدد سازمان تجارت جهانی گویاي وجود استثنائاتی در این  مطالعه موافقتنامه .م دهندسازمان انجا

به بیان بهتر در شرایطی خاص ممکن است کشوري علیرغم عضویت در سازمان  .باشد خصوص می

تجارت جهانی بتواند تعهدات سازمانی خود را کنار گذاشته و آنچه که مطلوب خویش است را انجام 

دسته اول استثنائات مربوط به سیاست اقتصادي بوده و  .ین استثنائات در سه دسته قابل بررسی استا .دهد

مربوط به زمانی است که بخشی از صنعت ملی یک کشور عضو در سازمان تجارت جهانی به دلیل انجام 

وده و مربوط به دسته دوم استثنائات مربوط به منافع ملی ب .تعهدات سازمانی دچار مخاطرات اقتصادي شود

پاسداري از حقوق بشر و  ،مراقبت از محیط زیست ،زمانی است که کشوري در راستاي ایجاد نظم عمومی

عضوي از سازمان تجارت  عنوان بهامثالهم در سطح کشور مجبور به انحراف از تعهدات سازمانی خویش 

و دامنه اجراي آن مشخص  دسته سوم استثنائات مربوط به امنیت ملی بوده که حدوحصر .جهانی شود

  .)141 ،1392 ،باشد لیکن موضوع آن مشخص است (موسوي زنوز و مرادي نمی

موافقتنامه گات به صراحتاً به  21بند دوم و سوم از ماده  ،انه در مقابل مواضع سازمان ملل متحدتأسفم

نجام این تجارت هاي عضو سازمان اجازه تجارت تسلیحات نظامی متعارف را مشروط بر آن که ا دولت

به موجب بندهاي اخیر کشورهاي عضو سازمان تجارت  .دهد براي امنیت ملی ایشان ضروري باشد می

استقرار  تأمینتوانند به تجارت کاالها و وسایلی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به  جهانی می

ط بحرانی به تجارت تسلیحات نظامی شوند مبادرت به عمل آوردند و حتی در زمان جنگ یا سایر شرای

                                                     
59- 29 November 1990 

60- 9 June 2010 
61- 17 March 2011 
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62موافقتنامه تریپس 73بند ب ماده  .نظامی متعارف بپردازند
نیز تجارت حقوق مالکیت فکري مربوط به  

 6تسلیحات نظامی متعارف را از نظارت سازمان تجارت جهانی مستثنی نموده و برخالف بند دوم از ماده 

همچنین  .شري این گونه انتقاالت نکرده استترین توجهی به مسئله عواقب ضد حقوق ب معاهده کوچک

هایی از  هاي دولتی جهت کمک به فعالیت اعطاي یارانه ،63ها و اقدامات جبرانی موافقتنامه یارانه 8ماده 

هاي غیرقابل تعقیب بر شمرده است (تدینی و  جمله تجارت تسلیحات نظامی متعارف را در زمره یارانه

  .)14 ،1394 ،کازرونی

ضات رویه در سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص مواضع اتخاذي اگرچه تعار

کند لیکن  پیرامون تسلیحات نظامی متعارف در موارد دیگري همچون ترانزیت و داللی نیز نمو پیدا می

تشابهاتی نیز در مواضع  ،در کنار مواضع متعارض فوق .اشاره به این موارد از شمول بحث ما خارج است

از جمله این موارد عبارتند از  .شود هده تجارت تسلیحات و مقررات سازمان تجارت جهانی دیده میمعا

سازي و عدم نیاز به ارائه اطالعاتی که جنبه  شفافیت ،رعایت حسن نیت ،عدم تبعیض در اجراي تعهدات

  .امنیت داشته باشد

   نتیجه

هاي رئالیسم  نظریه توازن بر پایه دیدگاه ،ایدئالیسم هاي تبیین شد که نظریه خلع سالح اساساً بر پایه دیدگاه

با توجه به این مهم باید اذعان کرد که  .لوگائیسم استوار شدندهاي  و نظریه کنترل تسلیحات بر پایه دیدگاه

المللی  وجود مبانی نظري متعدد در خصوص کنترل تسلیحات نظامی به معناي عدم همبستگی جامعه بین

از مبانی نظري موجود در حوزه  هریکبا توجه به این که  .احد در این میسر نیستجهت اتخاذ موضعی و

ظهور رهکارهاي متعدد در خصوص نحوه  ؛گیرد کنترل تسلیحات نظامی از مکتب فلسفی متفاوت بهره می

  .تجارت و استفاده از تسلیحات نظامی نیز امري بدیهی است ،تولید دهی سازمان

متحد باید گفت که رویه این سازمان در خصوص تسلیحات نظامی نامتعارف در نقد رویه سازمان ملل 

هایی نظیر پیمان خلع  توان با رجوع به پیمان این بیان را می .نظریه خلع سالح استبر  مبتنیاي  رویهعمدتاً 

هاي اخیر با همکاري اکثریت اعضاي  اگرچه تصویب پیمان .اي یافت سالح شیمیایی یا خلع سالح هسته

المللی مواجه شده است لیکن این مهم بدین معنا نیست که رویه کشورها در خصوص تجارت  معه بینجا

                                                     
62- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 
63- National Foreign Trade Council (NFTC) 
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حقیقت آن است که کنترل تجارت تسلیحات نظامی متعارف  .تسلیحات نظامی متعارف نیز این گونه باشد

قف بوده و سازمان ملل متحد بر این موضوع وا .ها موجه است با مانعی تحت عنوان حقوق حاکمیتی دولت

با راهکاري مبنی بر استناد به رابطه میان قاچاق تسلیحات متعارف و افزایش مصادیق نقض حقوق بشر این 

گرایانه نظریه خلع سالح  متحد از ایده آرمان همچنین سازمان ملل .مانع را تا حد امکان کنار زده است

کنترل تجارت تسلیحات نظامی متعارف گرایانه نظریه بینابینی را در خصوص  فاصله گرفته و ایده منطق

  .اتخاذ نموده که این مهم نیز در حصول نتیجه مفید است

در نقد رویه سازمان تجارت جهانی باید گفت که رویه این سازمان در تعارضی فاحش با مواضع 

ا اي منفعل ر این سازمان در خصوص کنترل تجارت تسلیحات نظامی متعارف رویه .سازمان ملل قرار دارد

تواند امنیت جهانی را به خطر اندازد  دانیم که تجارت تسلیحات نظامی متعارف می می .پیش گرفته است

حتی  ،این حوزه از تجارت ذیل استثنائات مربوط به امنیت ملیدادن  لیکن سازمان تجارت جهانی با قرار

ن برده که این قضیه در حکم از بیبودن  بینی سازمانی شفافیت و قابل پیش زمینه را براي تحقق اصل درون

ایجاد شفافیت ها  آن است که هدف وجودي هاي متعدد سازمان ملل متحد ریختن آب پاکی بر روي طرح

همچنین برخالف سازمان ملل متحد در  .تجارت تسلیحات نظامی متعارف استکردن  بینی و قابل پیش

به قواعد حقوق بشر در هنگام تجارت هاي سازمان تجارت جهانی خبري از توجه  از موافقتنامه یک هیچ

  .خورد تسلیحات نظامی به چشم نمی

کاربست مواضع سازمان  .دهیم جمله نهایی این پژوهش را به یک نکته کلیدي اختصاص می

ترین منافاتی با مواضع  تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف چنانچه کوچک

ها از جمله  ق بشردوستانه و سایر تعهدات منشوري دولتتعهدات حقوق بشر و حقو ،شوراي امنیت

المللی براي دولت خاطی  المللی داشته باشد موجب طرح مسئولیت بین پاسداري از صلح و امنیت بین

  .خواهد گردید

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی

  .ایت گردیده استتماماً رع

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

 .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  



  167  یجهان تجارت سازمان و متحد ملل سازمان متعارض مواضع بر دیتأک با ینظام حاتیتسل کنترل بر حاکم ينظر یمبان  

 

  منابع

 ،تهران ،چاپ اول ،الملل نقش سازمان ملل در صلح و امنیت بین ،1399 ،محمدعلی ،ـ اسالمیان

  .انتشارات شیل

ترجمه  ،اندازهایی از تاریخ معاصر جهان چشم :بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی ،1399 ،لوییزسیلویا ،ـ انگدل

  .انتشارات ققنوس ،تهران ،چاپ اول ،شهربانو صارمی

المللی حاکم بر تجارت  بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین ،1394 ،سیدمصطفی ،عباس و کازرونی ،ـ تدینی

 ،مجله مطالعات حقوقی ،ل متحد و سازمان تجارت جهانیتسلیحات متعارف در سطح سازمان مل

  .7)4شماره (

المللی تسلیحات در چهارچوب مقررات سازمان  تجارت بین ،1394 ،مهدي ،سعید و هفتانی ،ها ـ حکیمی

  .23)92شماره ( ،مجله سیاست دفاعی ،تجارت جهانی و استثنائات امنیت ملی آن

مجله  ،مکانیسم بررسی خط و مشی تجاري :جهانی تجارت نظارت در سازمان ،1392 ،مهدي ،ـ ذاکري

  .16)62( شماره ،تحقیقات حقوقی

 ،تهران ،چاپ اول ،اصول و موازین حقوقی حاکم بر کاربرد سالح ،1398 ،ابراهیم ،ـ رجبی تاج امیر

  .انتشارات مجد

پرتو حقوق تجارت جهانی سالح در  ،1399 ،محمود ،شهري اهللا و جعفري مهدي فتح ،ـ رحیمی

انتشارات شهرآب و  ،تهران ،چاپ اول ،المللی و نظام حقوقی ایران هاي بین کنوانسیون

  .آینده سازان

چاپ  ،تجارت اسلحه و نقض حقوق بشر ،1395 ،سیدمجتبی ،الموسوي اهللا و حسینی آیت ،محمدي ـ زر

  .انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران ،اول

بررسی رویکرد نظام عدم  :اي حقوق امنیت هسته ،1392 ،علیرضا ،زاده حسین و حجت ،ـ سرتیپی

  .انتشارات میزان ،تهران ،چاپ اول ،اي اشاعه هسته

ها در تولید و توسعه  واکاوي حق دولت ،1396 ،هادي ،حسین و گودرزي رئوف ،ـ شریفی طرازکوهی

  .10)36( شماره ،مجله آفاق امنیت ،الملل تسلیحات نظامی از منظر حقوق بین

مجله  ،گیري معاهده تجارت تسلیحات تبیین عوامل مؤثر در شکل ،1392 ،زهرا ،خواه وذر و دولتن ،ـ شفیعی

  .22)4شماره ( ،راهبرد
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اي  مطالعه :معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشیب انعقاد و اجرا ،1395 ،کتایون ،نژاد پوریا و حسین ،ـ عسگري

  .20)1( شماره ،هاي حقوق تطبیقی مجله پژوهش ،الملل ق بینتطبیقی بر موازین عام حقو

مجله تمدن  ،مفهومی تروریسم در مواجهه با حقوق بشر- هاي فلسفی چالش ،1400 ،نوروز ،ـ کارگري

  .4)9( شماره ،حقوقی

 شدن اي مریکا در قبال هستهآاي سیاست خارجه  بررسی مقایسه ،1392 ،سمیه ؛احمدوند و عباس ،کشاورز شکريـ 

  .2)4( شماره ،هاي راهبردي سیاست مجله پژوهش ،هند و پاکستان بعد از جنگ سرد

کنترل تسلیحات متعارف مطابق با معاهده تجارت  ،1394 ،سیدماکان ،سیدهادي و صداقت ،ـ محمودي

  .7)3شماره ( ،هاي نو در جغرافیاي انسانی مجله نگرش ،تسلیحات

ح توسط مامورین نیروهاي مسلح در موارد قانون بکارگیري سال ،1394 ،یونس ،ـ مرادي

  .انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول ،ضروري

مجله  ،مالحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت ،1392 ،حسن ،موسی و مرادي ،ـ موسوي زنوز

  .43)2شماره ( ،مطالعات حقوق خصوصی

چاپ  ،بر معاهده تجارت تسلیحات نگرشی ،1399 ،حامد ،آقابابائیان ؛حامد ،درایتی ؛سیدحمید ،ـ میرزایی

  .انتشارات فانوس دریا ،تهران ،اول

مجله مطالعات  ،هاي راستی آزمایی آن تجارت تسلیحات و روش 2013معاهده  ،1394 ،رضا ،ـ نجفی

  .45)3شماره ( ،حقوق عمومی

خصوصی هاي نظامی امنیتی  نقش و جایگاه شرکت ،1393 ،زهرا ،مرتضی و صادقی خورجستان ،ـ نورمحمدي

  .23)89شماره ( ،مجله سیاست دفاعی ،در امنیت

اصل آزادي تجارت  WTOمبانی اصلی تشکیل  :ایران و سازمان تجارت جهانی ،1384 ،حمید ،ـ هوشمندي

  .165شماره  ،مجله گزارش ،است

  



 

 

 


