
  

  

  

  ان مللنقش شوراي امنیت سازم

  نظام قذافیفروپاشی در 
  حسین عالیی

  چکیده 

جهـانی پیـدا    هـا  مناقشهالملل فعلی، شوراي امنیت سازمان ملل نقش بیشتري در مسائل و  در نظام بین

از . گـذار اسـت  تأثیر هـا  کشورها و حاکمیت دولت در سرنوشت ،کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل

حقـوق بشـر    همردم در کشورهاي عربی و نقض گسترد هبا شروع اعتراضات و خیزش گسترد 2011سال 

تري براي خـود در   فعالنقش  تدریج شوراي امنیت بهن، خالفاتوسط حاکمان این کشورها در برخورد با م

لی این شوراي امنیت در امور داخ هذار مداخلبنیانگ قذافی با کشتار مردم لیبی،. این نوع مسائل قائل شد

ی از دیکتاتورهـاي خاورمیانـه و   رخب 2011از سال . حقوق بشر شد مند نظامکشور به دلیل نقض مکرر و 

شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندي نسبت بـه مـردم کشورشـان بـا     

هدف از این . شود میرو  ع و جدي شوراي امنیت روبهبا واکنش سری ،جهانی و به نیابت آن هواکنش جامع

ترین تغییرات  یکی از مهم. استمقاله، بررسی چرایی و شیوة مداخلۀ شوراي امنیت و ناتو در بحران لیبی 

شـوراي   هالملـل اسـت کـه در دو قطعنامـ     لیبی با سیاست بینمدیریت جهانی، ارتباط تحوالت  هدر شیو

شوراي امنیت  ههمراهی و مداخل ین مقالها. امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهاي آن تبلور یافته است

همچنین . کند بررسی میبا قیام مردم لیبی از زوایاي گوناگون را المللی  تبع آن، بازیگران غربی و بین و به

خـود قـرار داده و    توجههاي شوراي امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون  ین صدور قطعنامهب هرابط

تـأثیر آن بـر    هان اعتراضات مردم لیبی علیـه حـاکم آن کشـور را از زاویـ    صادر شده در جری هدو قطعنام

  .دهد د تجزیه و تحلیل محتوایی قرار میحاکمیت دولت لیبی مور

  يکلیدواژگان 
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  مقدمه 

منیـت  دقت و مطالعه در رفتار شـوراي ا 

هاي مردمـی در   از آغاز قیامسازمان ملل پس 

ظـرف حـدود یـک سـال     و کشورهاي عربـی  

هـا نیازمنـد    دهد که دولـت  نشان می گذشته،

دقت فراوان در موشکافی و تجزیـه و تحلیـل   

عملکرد این شـورا در قبـال سیاسـت داخلـی     

ن رفتـار بــا مخالفــا  ه، بــه ویـژه در نحــو خـود 

ــا اوج .هســتند توجــه  گیــري بحــران لیبــی، ب

در راستاي تعریـف جدیـد از    -شوراي امنیت 

به حـوادث داخلـی    -وظایف این شورا همحدو

نقــش تحــوالت همچنــین . لیبــی جلــب شــد

ــه    ــدرت، توج ــادالت ق ــر مع ــه در تغیی منطق

شوراي امنیت سازمان ملل را به اوضاع وخـیم  

منظـور مداخلـه    بهلیبی جلب کرد و این شورا 

ــز     ــا و نی ــمال آفریق ــی ش ــات امنیت در ترتیب

  . دفعال شمنطقه به سرعت  مدیریت تحوالت

ویـژه بـراي    اهمیت لیبی براي غرب و بـه 

شـد تـا    باعث اروپا هکشورهاي اتحادیی ازرخب

 کشورهاي عضو پیمـان نـاتو بـا هـدف     ارتش

قــذافی در لیبــی وارد عمــل حکومــت تغییــر 

فرانسـه و انگلـیس    ههاي گسترد رایزنی. شوند

 هعـرب و اتحادیـ   هبه همراه آمریکا بـا اتحادیـ  

الزم  هموجـب فـراهم شـدن زمینـ    نیز ا آفریق

براي شـوراي امنیـت در صـدور دو قطعنامـه     

 ،صـدور ایـن دو قطعنامــه  . دشــعلیـه قـذافی   

ــب  ــوقی مناس ــ یشــرایط حق ــراي مداخل  هرا ب

در نهایـت  نظامی ناتو در لیبی فراهم آورد که 

  . دمنجر به سقوط قذافی ش

از آن جهـت  بیشـتر  موضوع این اهمیت 

ات شوراي امنیت اقداممورد توجه است که با 

ــام  ــه، نظـ ــاي  در یـــک فرآینـــد چندماهـ هـ

الملـل بــا چــالش   نظـام بــین محــور در  دولـت 

المللــی در مســائل  هــاي جدیــد بــین مداخلــه

ـ     مواجه شده داخلی خود  هانـد کـه لیبـی نمون

ی در موضــوعچنــین . مشخصــی از آن اســت

ادبیات در حال رشد مطالعات مربوط به نقش 

ر مسائل مربـوط  ملل دشوراي امنیت سازمان 

 المللی و حاکمیت ملی کشورها، به امنیت بین

کنـد کـه از نظـر مفهـومی و      الئی را پر مـی خ

علــوم سیاســی و  هگــذاري در جامعــ سیاســت

الملـل و اتخـاذ سیاسـت خـارجی      بـین  روابط

اقدامات شـوراي امنیـت بیـانگر    . استمناسب 

 آن است که در رفتـار جدیـد سـازمان ملـل،    

بـاع و شـهروندان خـود در    ها با ات دولت هرابط

مفهـوم   کانون توجـه قـرار گرفتـه و بنـابراین    

المللـی آمیختـه    حاکمیت ملی با تعهدات بین

  . شده است

: مقاله از این قرار استپرسش اصلی این 

هاي شوراي امنیت سـازمان   محتواي قطعنامه

ــی در   ــه لیبــی موجــد چــه تغییرات ــل علی مل

الملـل از منظـر نسـبت مداخلـۀ     سیاست بین
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هـا  شوراي امنیت از یک سو و حاکمیت دولت

 ،الؤ؟ براي پاسخ به این ساستاز سوي دیگر 

صادره از سوي  هباید محتواي دو قطعنامابتدا 

حاکمیت ملی کشورها سنجیده  هشورا از زاوی

رفتـار دولـت    هپیامدها و نتیجـ سپس شود و 

. لیبی در برابر آنها مـورد بررسـی قـرار گیـرد    

و  1موردي همطالع ،الهروش تحقیق در این مق

و  2سـت توصیف وقایع و تحلیل محتـواي آنها 

جدیـد   هنیـز آن اسـت کـه رویـ     مقاله هفرضی

  .شوراي امنیت ادامه و تکامل خواهد یافت

به موضوع چگـونگی   نوشتار، ابتدادر این 

ــ ــل در    همداخل ــازمان مل ــت س ــوراي امنی ش

ثیر آن در سـقوط قــذافی  حـوادث لیبـی و تـأ   

 همفـاد دو قطعنامـ  س سـپ  .شـود  پرداخته می

نیت مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار     شوراي ام

 گیرند و به روند اقـدامات نظـامی صـورت    می

در . شـود  گرفته توسط پیمان ناتو اشـاره مـی  

گونگی فروپاشی حکومت قذافی بـا  انتها نیز چ

منیت مورد تجزیـه و تحلیـل   شوراي ا همداخل

  .گیرد قرار می

  حکمرانی قذافی  شیوه. 1

ــذا ســالگی در  27فی در ســن ســروان ق

با کمک گروهی از افسران جـوان   1969سال 

رئیس جمهـور   ،و با حمایت جمال عبدالناصر

                                       
1. Case Study 
2. Content Analytical 

ملـک   ،مصر و در جریان یک کودتاي نظـامی 

ادریس اول پادشاه لیبـی را سـرنگون کـرد و    

ملـک ادریـس   . خود قدرت را به دست گرفت

اما متعلق بـه   ،سنوسی مردي سنتی و مرتجع

کـه   قـذافی معمـر  . قدیمی بود خاندانی بسیار

جمـاهیري   ،خوانـد  خود را رهبـر انقـالب مـی   

عربی سوسیالیستی خلق بزرگ لیبی را بنیان 

قانون اساسی و  همنزل رد و کتاب سبز را بهگذا

دستورالعمل حکومت خـود تنظـیم و منتشـر    

و  علیه نظام سلطنتی لیبی کودتا کرد او. دکر

ورش دانست که کشـ  نقالبی میخود را فردي ا

را از وابستگی به ایتالیا نجات داده و یک نظام 

کـه بـا   او . مردمی در لیبی ایجاد کـرده اسـت  

مبـارزه بـا    هزیستی شـروع کـرد و داعیـ    ساده

تمام آزادي هاي  عمالً ،استعمار جهانی داشت

سیاســی و اجتمــاعی را از ملــت لیبــی ســلب 

  . حکومتی  ایجاد کرد هبست نظامنمود و یک 

هاي سیاسـی بسـته    امنظروشن است که 

 ،کنند بیشتر اشتباه میهاي باز  نظامنسبت به 

ها در فضایی محدود  نظامزیرا مقامات در این 

هـا و   و همه فعالیـت  گیرند بسته تصمیم میو 

با مجوز شـخص اول مملکـت انجـام     اقدامات

جریـان   ،هاي سیاسی بسـته  نظامدر . شود می

ــخگویی     ــدارد و پاس ــات وجــود ن آزاد اطالع

از اشتباهات  ن ضعیف است و حاکمانالمسئو

قـذافی    .(Walt,2011,p.51)آموزند  خود نمی
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مقر حکـومتی خـود را در چـادر و در صـحرا     

برپا کرد و تحصیالت رایگان را در کشـور بـه   

و توانســت در دوران زمامــداري ا .راه انــداخت

درصد از واجـدین شـرایط جمعیـت     25خود 

ــطح     ــه س ــی را ب ــونی لیب ــیم میلی ــش و ن ش

  . تحصیالت عالیه برساند

 هترین ذخائر نفـت قـار   لیبی داراي بزرگ

. میلیارد بشکه نفت است 43آفریقا با بیش از 

استخراج نفت در این کشور ارزان و در  ههزین

با کسب . استحدود یک دالر براي هر بشکه 

درآمدهاي نفتی در دوران قذافی، لیبی یکـی  

ه با از ثروتمندترین کشورهاي آفریقایی بود ک

هـزار دالر، روزانـه    10درآمد سرانه نزدیک به 

 یک و نیم میلیون بشکه نفت سبک و شـیرین 

البتـه بـا ایـن ثـروت     . کرد به جهان صادر می

ر نبودند و هنگفت مردم از رفاه خوبی برخوردا

صـنعتی در   هافتـاد  لیبی جزء کشورهاي عقب

تنها در چنـد مـاه   . شد محسوب میخاورمیانه 

میلیـارد دالر از   160 ضـات، نخست آغاز اعترا

هاي لیبی در کشورهاي غربـی مسـدود و    پول

  . تن طال در آن کشور مخفی شد 140

از درآمد هنگفت به جاي استفاده قذافی 

، نفت براي پیشـرفت کشـور و رضـایت مـردم    

یک نیروي نظامی پرخرج و تعداد زیادي نهاد 

تـرین   و پیشـرفته امنیتی سرکوبگر ایجاد کرد 

ـ    هـاي رو  سالح کـار   هسـی را در ارتـش خـود ب

ترتیب، بیش از چهار دهه با تکیه  بدین .گرفت

ــ  ــردي و ب ــدرت ف ــر ق ــارگیري خشــونت  هب ک

هـاي   دهاي امنیتی و نظامی، انـواع طوفـان  نها

گرچه این کشـور  .سر گذاشت سیاسی را پشت

ــان ارزان را در    ــت و ن ــارجی نداش ــدهی خ ب

هاي اخیر  در سال ، اماگذاشت اختیار مردم می

. درصــد بــود 30بیکــاري در آن حــدود نــرخ 

کرد ولی مردم باید  قذافی به اسالم تظاهر می

کـرد گـردن    گونه که او تفسیر می اسالم آنبه 

خواند  نماز می او در جلوي اشخاص. نهادند می

ــت   و  ــام جماع ــه ام ــود ک ــد ب ــیار عالقمن بس

کننده از لیبـی هـم   هاي سیاسی بازدید هیئت

ن ز محافظـا ی ایکـ  ،امـاط  هباشد ولی به گفتـ 

، او در زندگی روزمره نـه نمـاز   شخصی قذافی

ــی ــه روزه  م ــد و ن ــت  مــیخوان ــه (گرف روزنام

 کثــرا). 16، ص 1390جمهــوري اســالمی،  

دختـران   نیـز  محـافظ شخصـی وي   چهارصد

س از سـقوط  جوانی بودند که بعضی از آنها پـ 

هـاي او را در اختیـار    قذافی مطالبی از عیاشی

  . دها گذاشتن رسانهمطبوعات و 

 که بودگونه این قذافیبینش و طرز تفکر 

به لحاظ اقتصادي بی نیـاز و متکـی    مردم اگر

 لذا .کرد نخواهند اطاعت وي از ،باشندبه خود 

هـاي دولـت    کمـک نیازمند  باید همیشهمردم 

 بـه  حکومـت  علیـه اقـدام   فکـر  تا بمانند باقی

ر تفکـ  طرز وجود این با. دنکن خطور شان ذهن
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ــین  ــتیسوسیالیو همچن ــودن س نظــام  ب

هـا و شـروع    تحـریم ردم با اعمـال  محکومتی، 

 این کشورحمالت نظامی کشورهاي غربی به 

 نیــز و داخــل در اقتصــادي فشــارهاي بــا

   دندش مواجه غرب سیاسی هاي چالش

ــت    ــافتن حکوم ــان ی ــس از پای ــی پ لیب

 ،به همراهی با اعراب توجـه داشـت   ،پادشاهی

وضـع  پـس از اتخـاذ م  هاي اخیـر،   اما در سال

از جـدایی  و عربسـتان سـعودي   پادشاهی ضد

بـه سـمت کشـورهاي آفریقـایی     عرب  هجامع

بـه   1980 هقذافی از ده. سوق پیدا کرده بود

اي  ل نفت به آموزش و تربیت عـده پو هپشتوان

همت گماشت تا بتواننـد بعـدها در    آفریقایی

بـا ایـن   . نندزکودتا بدست به کشورهاي خود 

رکـز انقالبــی  م« او پایگـاهی بــه اسـم  هـدف،  

در نزدیکـــی بنغـــازي تأســـیس و  »جهـــانی

ــرد  راه ــدازي ک ــه در   . ان ــاه، ک ــن اردوگ در ای

افـراد مشخصـی    ،هاي لیبی قرار داشـت  بیابان

هفته تـا بـیش از یـک سـال      براي مدت چند

  . دیدند آموزش می

بـود و رهبـران    قـذافی مخـالف اسـرائیل   

و آنهـا را مـورد   خوانـد   عرب را سازشـکار مـی  

هـیچ   هرچنـد در عمـل   .داد مـی تمسخر قرار 

انجام نـداد و حتـی از   ین کشور اقدامی علیه ا

ــای ــزاري راهپیم ــوگیري برگ ــدس جل ی روز ق

یی ماننـد کـارلوس   هـا  او با تروریست .کرد می

و آنها  نضال بعثی ارتباط داشتونزوئالیی و ابو

امام موسـی صـدر را    ،قذافی. کرد را تغذیه می

بـه لیبـی    از لبنان 1357در سوم شهریور ماه 

شهریور همان سـال دیگـر    9دعوت کرد و از 

ــه دســت   خبــري از ایشــان و دو همــراهش ب

هـاي خـود    قذافی به مخالفان سیاسـت  .نیامد

را بـه اشـکال مختلـف از     کرد و آنها رحم نمی

بـا تـداوم   . کـرد  مـی کشور خارج  اداره هصحن

قذافی حفظ تالش تمام  ،حکمرانی او بر لیبی

بـا گذشـت   . ت بـود خود در رأس قدرجایگاه 

تبـدیل  هرچند داعیه انقالب داشت، اما زمان 

هـاي شـاهانه    با خصلت به فردي مغرور همراه

اواخـر خـود را    در ایناي که  گونه ه بود؛ بهشد

مصـــاحبه (خوانـــد  آفریقـــا مـــیشاهنشـــاه 

   ).عبدالرحمن شلقم با روزنامه الحیات

قذافی در طول دوران حکومتش بر لیبی 

ن بـر مـردم حکومـت    همیشه با مشـت آهنـی  

وي ساختارهاي امنیتـی   ،منظور بدین. کرد می

ر بـه نیسـت   حکومت را جهت سـرکوب و سـ  

قتـل   ،آخرین اقدام.ن توسعه دادکردن مخالفا

زنـدانی   1200عام زندان بوسلیم بود که بیش از 

ــدند   ــته شـ ــودکی، (در آن کشـ او  ).1390جـ

هاي مردمی  کمیتهمحض به قدرت رسیدن،  به

به ظاهر دموکراسی مستقیم در تشکیل داد تا 

در هـا   یتـه این کم؛ هرچند دسازکشور برقرار 
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ابزاري براي جاسوسی و سـرکوب مـردم   عمل 

مـردم حـرف مـی زد و     قذافی مـدام از . دندبو

و معتقـد  ا .مردم مـی دانسـت   خود را نماینده

بود مردم لیبی حاضـرند جانشـان را فـداي او    

یک کنند ولی هیچگاه حاضر نبود با برگزاري 

انتخابات آزاد، مشخص سـازد چنـد درصـد از    

  . ندهست مردم طرفدار او

دهه حکومت خودکامـه،  طی چهارقذافی 

پیوند عمیقی بین قدرت و ثروت ایجاد کرد و 

ــول نفــت  ــر پ ــا تکیــه ب تغییــر  هدر اندیشــ ،ب

روابط  .هاي آفریقایی به نفع خود بود حکومت

بـه ویـژه آمریکـا همـواره بـا       ،قذافی با غـرب 

و . و گاهی با نزاع و خشونت همراه بودسردي 

ــا    در دوره ــدت ب ــه ش ــود ب ــت خ اي از حکوم

آمریکا مخالف بود و همین امر باعـث شـد تـا    

یــــک هواپیمــــاي  1988دســــامبر  21در 

سرنشین در  270مسافربري پان امریکن را با 

آسمان شهر الکربی در اسکاتلند با کمـک دو  

ـ  . نفر از عوامل خود منفجر نمایـد  ه ایـن حادث

موجب بمباران مقر قذافی در طـرابلس و بـاز   

شوراي امنیت سازمان ملل علیـه  شدن دست 

المللـی،   هاي بـین  پژوهش و بررسی(لیبی شد 

البتــه لیبــی پــس از چنــد ســال بــا ). 12/ص

هواپیماي آمریکـایی   پذیرش مسئولیت انفجار

و پرداخت بیش از یک میلیارد دالر خسـارت،  

هـاي   از تحریمخود را  2003سرانجام از سال 

علیـه   1992سازمان ملل که از سال آمریکا و 

 ،در نهایت. رهانید ندبودکرده این کشور وضع 

اي خود  در نابودسازي تأسیسات هسته قذافی

 با آمریکا همکاري کرد و بـا امضـاي پروتکـل   

اي در  هاي هسـته  الحاقی منع گسترش سالح

روابـط خـود   سازي  عادي موجب ،2004سال 

   .دشغرب  با آمریکا و

آگــاهی از نداشــتن پایگــاه اجتمــاعی در 

انـدازهاي   رو شدن با چشم به درون مرزها و رو

افی را بر آن داشـت  کننده در بیرون، قذنومید

انگیز در سیاست خـارجی   که چرخشی شگفت

ترین منبـع   رد و او را به برجستهلیبی پدید آو

مریکــا در جنــگ بــا تروریســم در اطالعــاتی آ

و سـتیز بـا رادیکالیسـم در    دوران جرج بوش 

 در چهـل لذا . دوران باراك اوباما تبدیل نماید

کار گـرفتن   و دو سال گذشته رهبر لیبی با به

ــامالً دو شــیوه  ــاوت ک ــلفی«متف ــري س و  »گ

دهشـیار،  (بر سر کار مانده بـود  » زورکاربرد «

کــه بــه  بایــد توجــه داشــت ).18، ص 1389

چنـد  میزان بهبودي رابطه لیبی با آمریکـا در  

  .سال گذشته ، قذافی از ایران فاصله گرفت

ـ زمینه. 2 شـوراي   ههاي مداخل

  امنیت در لیبی 

 سـال  بهمـن  22پیروزي مردم مصـر در  

 کنار زدن حسنی مبـارك از قـدرت،  و  1389

ــز ــر   هانگی ــام در براب ــراي قی ــی را ب ــت لیب مل
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با تغییر اوضاع . دیکتاتور آن کشور افزایش داد

در لیبـی ادامـه    خفقـان خاورمیانه  همچنـان  

که تنها چنـد روز پـس از سـقوط    داشت تا این

حسنی مبارك و به ثمر رسـیدن قیـام مـردم    

در لیبـی   1389بهمن ماه سـال   27مصر ، از 

آمیـزي علیـه قـذافی از    هم تظاهرات اعتراض

. دشـ اکبـر برگـزار   اهللا سوي مـردم بـا شـعار    

گذاري تاریخی همسایگی لیبی با مصر و تأثیر

ــروز  ور را نمــیایــن کشــمصــر بــر  تــوان در ب

گیـري   بـا اوج . دانست تأثیر تظاهرات مردم بی

قیــام در لیبــی، تجمعــات مــردم بالفاصــله از 

؛ سوي نیروهاي امنیتی و نظامی سرکوب شـد 

 ،هـا  اي که  در چهار روز اول راهپیمایی گونه به

ــاي ن نفــر از معترضــا 173 ــه دســت نیروه ب

گزارش دیده بان حقوق (امنیتی کشته شدند 

   ).بشر

کـــه از گســـتردگی و ســـرعت قــذافی  

از  ،هــا بــه وحشــت افتــاده بــود     اعتــراض

ن ماهاي جنگی براي برخورد با معترضـا هواپی

بـین  در ایـن برخوردهـا   کرد کـه   میاستفاده 

بـار   اینولی . نفر کشته شدند 2000تا  1000

امـه  ل لیبی به اعتراضـات خـود اد  مردم و قبای

لفــان مخا تظــاهرات گســترده هدادنــد و ادامــ

روز و افتـادن   ظـرف ده موجب آزادي بنغـازي  

سالح به دست مردم و مخالفـان حکومـت در   

  .بخش بزرگی از شرق کشور شد

بدین ترتیـب، جنـگ داخلـی در کشـور     

قـذافی تـالش   با افزایش اعتراضات، . آغاز شد

کرد نیروهاي وفادار بـه خـود را سـازماندهی    

هـاي  تظاهرات در خیابان ،ند و با کمک آنهاک

ــ ــدازد ط ــه راه ان ــر . رابلس ب ــوي دیگ او  ،از س

روساي قبایل که نفوذ زیادي در لیبـی دارنـد   

و با  به تدریج. را به طرفداري از خود فراخواند

، بعضی از وزراي حکومتی گسترش اعتراضات

ــور، ــه وزراي کش ــور  از جمل دادگســتري و ام

خارجه از قذافی جدا شدند و شکاف سیاسـی  

در کـه  قذافی . در رأس حکومت آشکار گردید

ــات ــال اعتراضـ ــدگان 2011 سـ ، تظاهرکننـ

و در سخنرانی خـود   همخالف را به رگبار بست

حـدود   ،و در مجمـوع  ه بودآنها را موش نامید

ه ن را بـه زنـدان انداختـ   مخالفااز  فرن 60000

 فراموش کرده بود که سیاست و قدرت از بود

ــاریخی   ــدیمی و ت ــاي ق آن  )اســتبدادي(معن

ـ    ،»قـانون «ه مفهـوم جدیـد   فاصله گرفتـه و ب

تبـدیل شـده   » مسـئولیت «و  »نظام حقوقی«

ــر . (Greene, 2004) اســت ــود را رهب وي خ

دانست و تصور  انقالب سبز لیبی میالعمر  مادام

. کس یاراي کنار زدنـش را نـدارد   کرد هیچ می

ساختارهاي حکومتی طراحی شـده در لیبـی   

 هم موجب عدم امکان تغییر رهبر انقـالب بـه  
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مـردم از  کـه   در حـالی . شـد  دم مـی دست مـر 

سـال در رأس   42حضور یک فرد براي مدت 

قـذافی از اطرافیـان    ند،قدرت خسته شده بود

شـنید   تعریف و تمجید میخود به طور مرتب 

وان رهبري برجسته و مردمی معرفـی  و به عن

همچــون سـایر دیکتاتورهــا بــه  وي . شــد مـی 

د افیان خواطر هها و آمار غیرواقع بینان گزارش

اجتماعی و  اقتصادي، وضعیت سیاسی، هباردر

ناسـایی و  فرهنگی جامعه بـاور داشـت و از ش  

او در . عـاجز بـود  فهم مطالبات واقعـی مـردم   

 ــت ــل نخس ــات و    مراح ــا اعتراض ــه ب مواجه

، به جـاي تـن دادن   تظاهرات پرشمار مردمی

راهکـار اتکـا بـه زور و     هاي مـردم،  به خواسته

حش حقـوق  هاي گسترده و نقض فـا  بازداشت

بشر را برگزید تا ضمن خاموش کردن صـداي  

بتوانــد همچنــان بــه حکومــت     مخالفــان،

  . استبدادي خود ادامه دهد

غلط برخورد قذافی در  ه، شیوبه هر حال

سازي اعتراضات مردمی، بهترین بهانـه را   آرام

پیمان ناتو داد که بتواننـد  اعضاي به آمریکا و 

امنیـت  با استفاده از ظرفیت حقوقی شـوراي  

ســازمان ملــل از ایــن فرصــت طالیــی بــراي  

گسـترش  ن سنتی و نیز نابودي یکی از مخالفا

تقویـت   ،شان در شـمال آفریقـا   حضور نظامی

و دریــاي مدیترانــه  هشــان در حــوز نیروهــاي

  .هاي نفت لیبی استفاده کنند تسلط بر چاه

نظـام  دگرگونی در سـاختار  . 3

  الملل و نقش شوراي امنیت  بین

ــ ،حاضــردر حــال    در  الملــل یننظــام ب

طـوالنی و   نسـبت بـه  مرحله گـذار و انتقـالی   

کننـده و    روشـن   ایـن وضـعیت،  . استتنش پر

گویاي بسیاري از تحوالت امنیتی در منطقـه  

دو رویـداد   .خاورمیانه و شـمال آفریقـا اسـت   

پایـان نظـام دو قطبـی در آغـاز      :مهم جهانی

 2001یـازدهم سـپتامبر    هو واقعـ  1990 هده

ط جدیدي را در فضاي ژئوپلیتیک جهان شرای

از جمله قلمرو جهان اسـالم بـه وجـود آورده    

ناتو به عنـوان تنهـا    ،در چنین وضعیتی. است

ــی  ــان امنیت ــد  -پیم ــاالت متح ــامی و ای ه نظ

نظـام   آمریکا بـه عنـوان تنهـا قـدرت غالـب،     

 هو مقاصـد آینـد  را در مسیر اهداف  الملل بین

یــک  گرایــی و خــود در دو ســطح چندجانبــه

محمــدي، (کننــد  گرایــی هــدایت مــی جانبــه

   ). 233، ص 1389

تردید، تغییرات ساختاري در سیاست  بی

عواملی دانسـت   هتوان در زمرالملل را می بین

یـا تعـارض بـین    هـاي همکـاري و   که زمینـه 

در ساختار . سازدناپذیر می بازیگران را اجتناب

دو قطبی، هریک از دو قدرت بـزرگ جهـانی   

هـاي کنتـرل و مهـار    ند تا زمینـه تالش داشت
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ایـن امـر از    اي را فراهم آورند ومحیط منطقه

. شـود  نفـوذ حاصـل مـی    هطریق ایجاد منطقـ 

هــاي ســاختاري در ل بنــديکــه شــک زمــانی

قـدرت   هالملل تغییر یافت، معادل سیاست بین

. و کنش سیاسی بازیگران نیـز دگرگـون شـد   

بعد از فروپاشی نظام مبتنی بـر جنـگ سـرد،    

نظــام هــاي فراوانــی در مــورد ماهیــت  بحــث

جدید و جایگاه آمریکا در آن مطرح  الملل بین

آیـا نظـام دو   . شد کـه هنـوز هـم ادامـه دارد    

قطبی گذشته، تبـدیل بـه یـک نظـامی تـک      

قطبی و عمدتاً آمریکا محور شـده اسـت؟ آیـا    

ده اســت؟ ایـــن  شــ جهــان چنــد قطبــی    

هـاي متعـدد و    هاي استراتژیک پاسـخ  پرسش

تـوان   امـا از ایـن واقعیـت نمـی     ،ردمتنوعی دا

پوشی کرد که آمریکا در محور و کـانون   چشم

وشـت  بدین صـورت کـه سرن  . این بحث است

ستگی به روشن شدن المللی ب نظام بینی نهای

بـه نظـر   . چگونگی جایگاه آمریکـا در آن دارد 

می رسد که آمریکا به دنبال فضایی است کـه  

بـه   در آن بتواند در قالب یک هژمون مرکـب 

ــان   ــاع جه ــدیریت اوض ــه روش  م ــا ب ــا اتک ب

هاي قانونی  گیري از ظرفیت هوشمند و با بهره

در  ایـن کشـور  البتـه  . شوراي امنیت بپـردازد 

در  ،افـزاري  هاي عمـده سـخت   عین توانمندي

ــرانجام     ــت و س ــه نهای ــکل دادن ب نظــام ش

اي  افـزاري عمـده   هاي نـرم  با چالش الملل بین

بلندمـدت   هـاي  هـدف  هدر زمر .هم روبروست

توان به مسـائلی از   سیاست خارجی آمریکا می

نظم جهانی، صلح و امنیت بین المللـی  جمله 

   ).125، ص 1383هالستی، (اشاره داشت 

ــه  ــام منطق ــز اي  نظ ــد از نی در دوران بع

ده شـ رو   جنگ سرد با تغییرات بنیـادین روبـه  

معادله قدرت، تغییر یافته و  که نحوي ؛ بهاست

جویانـه و   وابـط همکـاري  الگوي جدیـدي از ر 

بـه طـور کلـی    . تعارضی شـکل گرفتـه اسـت   

ــه ایــن جمــع  مــی ــوان ب بنــدي رســید کــه  ت

هــاي  هـاي گریـز از مرکـز در محـیط     گـرایش 

ــه ــرده   منطق ــدا ک ــتري پی ــزایش بیش  واي اف

ی و پویـایی در  هـاي بلنـدي از پیچیـدگ    موج

. هم نوردیده شـده اسـت  اي، در محیط منطقه

هـاي متنـوع و    یتوجهی از وابسـتگ  تعداد قابل

ناپذیر صـحنه سیاسـت    هاي اجتناب ناپایداري

توزیع قـدرت در   و دهد اي را شکل می منطقه

-براساس چنـین نشـانه  پیرامون  ـروابط مرکز

جهان  .(Fieth,2003) شکل گرفته استهایی 

زده فعلی بیانگر شرایط و محیطی است آشوب

تنهـایی   بـه که هیچ بازیگري قادر نخواهد بود 

ــ ــداف ژئ ــد اه ــق بخش ــود را تحق  .وپلتیکی خ

زدگی جانبه در شرایط آشوب سازي یک امنیت

ماهیـت ناپایـدار    ،ايسیاست جهانی و منطقه

بـه همـین دلیـل اسـت کـه       و خواهد داشـت 

باراك اوباما بـر ضـرورت سـازماندهی فضـاي     



ر 
 د

ل
مل

ن 
ما

از
س

ت 
نی

 ام
ي

ورا
 ش

ش
نق

ی 
ش

وپا
فر

ی
ذاف

 ق
ام

ظ
ن

  

 

 

122  

ــه   ــانی و منطق ــت جه ــه در امنی اي چندجانب

-گرایی را مـی  سیاست چند جانبه. تأکید دارد

ــوان بخ ــاطق  ت شــی از معمــاي امنیــت در من

منــاطقی کــه چنــد بــازیگر  ؛بحرانــی دانســت

کنند تا نقش جدیـدي در سیاسـت   تالش می

  . نندکالملل ایفا  بین

 هـایی اسـت کـه   براساس چنین شاخص

ویـژه نقـش شـوراي     جایگاه سازمان ملل و به

 الملــل دهــی بــه نظــام بــین امنیــت در شــکل

تحـاد  فروپاشی ا .همواره مورد بحث بوده است

تـوان نقطـه    را مـی  1991شوروي در دسامبر 

. دانسـت  الملـل  عطف تاریخی در سیاست بین

 هپــس از فروپاشــی شــوروي و ظــرف دو دهــ

غییرات ماهوي در سـاختار  همسو با ت ،گذشته

و فـراهم شـدن شـرایط تـازه      الملل نظام بین

، این ي فعالیت بیش از پیش شوراي امنیتبرا

اشتی موسـع از  شورا سعی کرده است تا با برد

 منشور ملل متحد و نوآوري در وظایف خـود، 

نامحدود . عمل خویش را گسترش دهد هحوز

شـریف،  (کردن صالحیت شوراي امنیت تلقی 

ــظ) 117، ص 1373 ــت   در حف ــلح و امنی ص

هـاي قدرتمنـد در    المللی و توفیق دولـت  بین

هاي  یري این رویه در تعدادي از بحرانکارگ هب

هاي عـراق و   یل جنگپس از جنگ سرد از قب

تا شورا بـرخالف   افغانستان موجب شده است

ــه اســاس فصــل هفــتم راحتــی بر گذشــته و ب

 42و41مـواد  . منشور به اتخاذ تصمیم بپردازد

منشور سازمان ملـل قـدرت بیشـتري     7فصل

منشـور بـه شـوراي امنیـت      6نسبت به فصل

دهـد تـا در صـورت لـزوم از      ل میسازمان مل

صادي و نظامی علیـه  هاي سیاسی، اقت مجازات

در ایـن میـان،   . کشورهاي هدف استفاده کند

ــازات ــورتی ا   مج ــامی در ص ــاي نظ ــال ه عم

شوند که صلح جهانی مـورد تهدیـد واقـع     می

ــا   ؛دوشــ ــواردي از نقــض صــلح حــادث و ی م

   ).منشور ملل متحد(رخ داده باشد تجاوزي 

ــنش ــام   واک ــه قی ــانی ب ــاي جه ــا و  ه ه

نشـان   شورهاي عربـی هاي مردم در ک خیزش

جنـگ ســرد و   هخالف دورداده اسـت کـه بـر   

ــی  ــحت ــرن  هده ــا 21اول ق ــه دیکتاتوره ، ک

هـاي   در بحـران توانسـتند امیـدوار باشـند     می

از حمایــت خــارجی یــک قــدرت یــا داخلــی 

کننـد و   اده میهاي همگن خود استف حکومت

اوضاع داخلی آنها  هبارافکار عمومی جهانی در

فضاي  در حال حاضر وضعیت ،استتفاوت  بی 

هــا و افکــار  المللــی در دو ســطح دولــت بــین

اي است که سـواي شـماري از    گونه عمومی به

، سـایر  شوند ها که استثنا محسوب می مایتح

هـا بـه دالیـل راهبـردي یـا       هـا و ملـت   دولت

ــه  ــاکتیکی تمــایلی ب ــاع عملــی و حتــی ت دف

جـه بـا اعتراضـات    هاي موا تبلیغی از حکومت

 ،ن وضـعیتی در چنـی  ،عکسبر. مردمی ندارند
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هـا بـه همگـامی     ها و ملـت  گرایش اکثر دولت

عملی و تبلیغی با مخالفان و معترضان اسـت  

 هجبهــ و همـین امـر در کنــار فشـار داخلـی،    

صوص علیه حاکمـان  خ اي به خارجی گسترده

ــیش ــتبد را در پ ــی مس ــان م ــاید روي آن . گش

افزایـی   هـم «تحمل برآیند خروجی تردید،  بی

ت بـراي حاکمـان   مـد در بلند» این دو متغیـر 

؛ بـه ویـژه اگـر ماننـد لیبـی      طاقت فرساسـت 

 ههـا بـه سـمت مداخلـ     گیـري خـارجی   جهت

  . نظامی مستقیم سوق یابد

و  به برکت انقالب ارتباطـات و اینترنـت  

و فساد  هاي اجتماعی مجازي، گسترش شبکه

هــاي  کفــایتی حکومــت  ناکارآمــدي و بــی 

ــته     ــاختارهاي بس ــه داراي س ــاتوري ک دیکت

از سوي . ایش گذاشته شده استهستند به نم

الملل  دیگر، ظرف چند سال گذشته نظام بین

اکنون . هاي اساسی شده است دچار دگرگونی

زمانه عوض شده و دهـه کنـونی دیگـر بـراي     

توجـه  . دیکتاتورها همانند دهۀ گذشته نیست

جهانی به حقوق بشر نیز افزایش یافته  هجامع

ــدیگر    ــداي از یک ــود را ج ــان خ ــردم جه و م

کشورها، نظر و رأي مـردم   هدر هم. بینند ینم

اهمیــت بیشــتري یافتــه اســت و دیکتاتورهــا 

امـروزه  . دیگر مجاز به انجام هر کاري نیستند

شـان در امـان    اگر دیکتاتورها از خشـم ملـت  

تمام عیار بـه   هبمانند، باید منتظر یک محاکم

. جهــت انجــام جنایــت علیــه بشــریت باشــند

عـال شـده اسـت و    المللی جنایی ف دادگاه بین

) نـاتو (حضور نیروهاي پیمان آتالنتیک شمالی

ها، روند پیشرفت  در حمایت از مخالفان دولت

هـاي اسـتبدادي را    مـردم بـا حکومـت    همبارز

. تـأثیر قـرار داده اسـت    اي روشن تحت گونه به

کفایـت عربـی در    هاي بی در حالی که دولت«

ــرکوب     ــی، س ــات مردم ــا اعتراض ــه ب مواجه

هـا   ا را تنها راه غلبه بـر نـاآرامی  آنه هرحمان بی

اند، نیروهاي نظامی ناتو با حمایـت   دانسته می

از مخالفان قذافی در لیبی، اجـراي مأموریـت   

جدید خود را در شرایط پس از جنگ سـرد و  

ــ ــپتامبر  هحادث ــرده  2001س ــال ک ــد  دنب ان

  ).129، ص 1386کوالیی، (

نه تنهـا پیمـان    ،پس از پایان جنگ سرد

هـایی فراتـر از    ، بلکه مأموریتشدناتو منحل ن

ـ  . عهده گرفـت بردفاع از اروپا را   هاولـین تجرب

مداخله در جنگ بالکان بود کـه موجـب    ،ناتو

یوگسالوي و از بین رفتن جنایتکـاران   هتجزی

ـ . دشـ صرب طرفدار روسـیه    ،دوم نـاتو  هتجرب

کمک بـه آمریکـا در مبـارزه علیـه القاعـده و      

م اکنـون نیـز   طالبان در افغانستان است که ه

ناتو بـراي حفـظ    ،در این مأموریت. ادامه دارد

اشـغال افغانسـتان    کـه پـس از   ،دولت کرزاي

ــالش   توســط آمریکــا ســرکار آمــده اســت، ت

بازگشت طالبان  هکند  و سعی دارد تا اجاز می
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شـرکت   ،جدید نـاتو  هتجرب. به قدرت را ندهد

، در ایـن عملیـات  . در سرنگونی قـذافی اسـت  

ــاتو از حمایــت  ــهن ــژه  کشــورهاي عربــی، ب وی

. عرب برخوردار بود هعربستان و قطر و اتحادی

دولـت قطـر بـا کمـک مـالی و      کـه   اي گونه به

بـه اهـداف    ريیابسـ تلویزیون الجزیره کمـک  

ن با پیروزي مخالفاطبیعی است که . ناتو کرد

سنگین نـاتو همچنـان بـر فـراز      هقذافی، سای

سیاسـی   هلیبی باقی خواهـد مانـد و در آینـد   

آمریکا و نـاتو  . خواهد بود ین کشور تأثیرگذارا

اکنون به فکـر احـداث پایگـاه نظـامی و      از هم

  . تداوم حضور نظامی در لیبی هستند

ــال  ــر ح ــه ه ــا،  ،ب ــدي آمریک ــا عالقمن  ب

بیشــتر از  هانسـه جهــت اسـتفاد  انگلـیس و فر 

متحــد و دوري  هــاي ســازمان ملــل ظرفیــت

جانبه، شـوراي امنیـت    جستن از اقدامات یک

موسعی از مفهوم صـلح و   ازمان ملل تفسیرس

المللی را در دستور کار خـود قـرار    امنیت بین

عمل دولـت لیبـی    هشیو ،این شورا. داده است

تهدیـد   همثابـ  ن خـود را بـه  ادر رفتار با مخالف

د و کـر علیه صلح و مغایر با حقوق بشر تلقـی  

فوري در حـوادث آن   هخود را مجاز به مداخل

نقش  ،جماع اعضاي دائمیکشور دانست و با ا

  .جدیدي از خود به یادگار گذاشت

هـاي شـوراي    قطعنامهصدور . 4

  امنیت 

ــا  هشــیو خصــوصگرچــه در ا برخــورد ب

ن اعضـاي دائمـی شـوراي    در ابتدا بـی  ،قذافی

حمـالت   ، امـا نظر وجود نداشـت  امنیت اتفاق

یبی به غیرنظامیان و شهروندان هوایی ارتش ل

پـرواز   همنطقـ دفاع، ضرورت اجـراي طـرح    بی

. ممنوع بر فـراز آسـمان لیبـی را افـزایش داد    

کـه رکـن    ،بار شوراي حقـوق بشـر   راي اولینب

در  ،جدیدالتأسیس سازمان ملل متحـد اسـت  

ــاریخ  ــ 25ت ــه تشــکیل   2011 هفوری ــدام ب اق

د و  با تعلیق عضـویت  کرالعاده  اي فوق لسهج

یـاب   و تشکیل یک کمیسـیون حقیقـت  لیبی 

حقـوق بشـر در    هبراي اثبـات نقـض گسـترد   

زمینه را براي ورود شـوراي امنیـت بـه     ،لیبی

در همــین راســتا،  .وقــایع لیبــی فــراهم کــرد

سازمان ملل سرکوب مـردم معتـرض توسـط    

رد و خواهان پایـان  حکومت لیبی را محکوم ک

  . ها در این کشور شد دادن به خشونت

قــذافی در نطقــی تلویزیــونی  ،در مقابــل

ور نیسـت کـه   او رئیس جمه اظهار داشت که

 همردم بتوانند وي را برکنار نمایند و بـر ادامـ  

ــد کــردرضــاســرکوب معت در چنــین . ن تأکی

سازمان ملل با تکیه بر یـک مفهـوم    ،وضعیتی

ــام   ــا ن ــد ب ــت «جدی ــئولیت حمای ــه  »مس ب

ن علیـه قـذافی   حمایت از معترضاپشتیبانی و 
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بر اسـاس ایـن   » مسئولیت حمایت«. پرداخت

ی نتوانـد از حقـوق   فکر بنا شده که اگر دولتـ 

 شهروندان خـود دفـاع و حفاظـت کنـد،     هاولی

ت کـه بـا   المللـی اسـ   بـین  هجامعـ  هاین وظیف

دفـاع را مـورد    خود حقوق مـردم بـی   همداخل

شـوراي   بنابراین،. حفاظت و حمایت قرار دهد

سرعت علیه قذافی وارد  بهامنیت سازمان ملل 

ي را جهت اعمـال فشـار   ا عنامهعمل شد و قط

 10با  1970قطعنامه. رأي گذاشت  بهبر لیبی 

رأي ممتنع و بدون هـیچ رأي   5رأي مثبت و 

. به تصـویب رسـید   2011هفوری 26منفی در 

ــه ــن قطعنام ــدید از   ،در ای ــی ش ضــمن نگران

ــه وجــود آمــده در لیبــی،  اعمــال  وضــعیت ب

ــه شــهروندان   خشــونت و اســتفاده از زور علی

 هتـ یاف شد و از نقض فاحش و سـازمان محکوم 

آمیـز   بشـر و سـرکوب تظـاهرات صـلح     حقوق

 .نظامیان ابراز تأسف شـد مخالفان و مرگ غیر

دن ایـن  همچنین با اسـتقبال از محکـوم کـر   

آفریقا و  هاتحادی عرب، هاقدامات توسط اتحادی

دبیرکل سازمان کنفـرانس اسـالمی و اسـتناد    

منشور ملل متحـد، توقـف فـوري     41 هبه ماد

حقـوق  ونت و رعایت حقوق بشر و کاربرد خش

الملـل بشردوســتانه و تضـمین امنیــت و    بـین 

جان و مال اتباع خـارجی و تسـهیل عزیمـت    

افــرادي کــه قصــد تــرك آن کشــور را دارنــد 

  . دشدرخواست 

وضعیت لیبی بـه  بر اساس این قطعنامه، 

المللـی کیفـري ارجـاع و خواهـان      دیوان بین

قذافی در این دیوان به جرم جنایـت   همحاکم

نــین لیبــی تحــریم همچ. علیـه بشــریت شــد 

ایـن  نفر از مقامـات   22د و سفر شتسلیحاتی 

از جمله قذافی و نزدیکـان او ممنـوع و   کشور 

 .)un.org, 2011(هایشان مسدود شـد   دارایی

براي اولین بار شوراي امنیت  ،در این قطعنامه

موانـع موجـود در    ستاز مقامات لیبیایی خوا

هرگونه فعالیـت در محـدودیت    آزادي بیان و

  . دنها را بردار نهرسا

مـذکور  یک روز پس از تصویب قطعنامه 

ــه 27در  ــدالجلیل  2011 فوری ــطفی عب ، مص

ــون   ــه انقالبی ــه ب ــر ســابق دادگســتري ک وزی

تشکیل دولت موقـت در بنغـازي    ،پیوسته بود

شده ، مخالفان جدادر این مقطع .را اعالم کرد

را  همکاري با نیروهاي غربـی  از دولت قذافی،

ــذا  .دادنــدذافی تــرجیح بــر بقــاي رژیــم قــ ل

ــ   ن بـراي ســرنگونی  انیروهـاي غربـی از مخالف

ــتفاد  ــذافی اس ــت ق ــد و  هحکوم ــزاري کردن اب

آنهـا کمـک غـرب را بـراي سـرنگونی      متقابالً 

 ،در همــین حــال. قــذافی ضــروري دانســتند

، از آمریکا هوزیر امور خارج ،هیالري کلینتون

 ههـا از جملـه گزینـ    گزینـه  همطرح بودن هم

داد و نیروهـاي دریـایی و هـوایی    نظامی خبر 

. خـود درآوردنـد   هآمریکا، لیبی را به محاصـر 
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ت و سـرعت شـهرهاي   نیروهاي قذافی با قدر

ن از جملـه بریقـه و رأس   تحت کنترل مخالفا

ن را یکی پس از دیگري از دست مخالفالنوف 

 هخارج کردند و در اواخر اسفند مـاه بـه درواز  

شـهر   ایـن  هجنوبی بنغازي رسیدند و محاصر

دو روز . هزار نفري را آغاز کردند 700قدیمی 

در  ،فرانسـه  ، وزیر امور خارجـه آلن ژوپه ،بعد

ــل    ــازمان مل ــت س ــوراي امنی ــورك از ش نیوی

 مشـترك فرانسـه،   هخواست کـه بـه قطعنامـ   

انگلیس و لبنان در مورد استفاده از نیروهـاي  

نـوع بـر   پرواز مم هنظامی براي برقراري منطق

نظامیان از آسیب و تا غیر فراز لیبی رأي دهد

در . حمالت واحدهاي قذافی در امـان باشـند  

مخالفان قذافی اعالم کردند کـه   ،همین حال

وع در آسمان لیبی بـه  پرواز ممن هوضع منطق

کنـد تــا حکومــت قــذافی را   آنهـا کمــک مــی 

و شوراي ملی انتقالی لیبـی در   شکست دهند

 ،عرب هدبیرکل اتحادی ،اي به عمرو موسی نامه

پرواز  هز این اتحادیه خواست تا با اعالم منطقا

ممنوع از ریخته شدن بیشتر خون مردم ایـن  

  . کشور جلوگیري کند

شوراي امنیت براي جلوگیري  ،در نتیجه

تـر از   لط نیروهاي قذافی بر بنغازي فعالاز تس

روز از بیسـت   قبـل اقـدام کـرد و بـا گذشـت     

، طـــی 2011 مـــارس 18اول، در  هقطعنامـــ

، آسمان 1973 هدوم با شمار هعنامتصویب قط

در . پـرواز ممنـوع اعـالم کـرد     هلیبی را منطق

ــورهاي    ــه کش ــن قطعنام ــان تصــویب ای جری

ــیه، ــین، روس ــل، چ ــد رأي  برزی ــان و هن آلم

رأي موافـق   10قطعنامه بـا   ، اماممتنع دادند

فرانسـه و انگلـیس بـه     اعضا از جمله آمریکـا، 

ــید   ــویب رس در ایــن  .)un.org, 2011(تص

ضـمن ابـراز تأسـف از     طور مجدد ، بهنامهقطع

و بـا اسـتناد    1970 هعدم اجراي مفاد قطعنام

ــورخ   12بــــه تصــــمیم و درخواســــت مــ

عـرب مبنـی بـر اجـراي      هاتحادی 2011مارس

 پرواز ممنـوع بـر فـراز آسـمان لیبـی،      همنطق

کاس وضعیت این کشـور بـه دیـوان    ضمن انع

با احصاء این موضـوع کـه    ،المللی کیفري بین

یبی تهدیدي علیه صـلح و  وضعیت در ل تداوم

فصـل  المللی خواهد بود، بر اساس  امنیت بین

هـاي عضـو    هفتم منشور ملل متحد به دولـت 

داد تا از طریـق اقـدامات   شوراي امنیت اجازه 

هــا و یــا ترتیبــات  ســازمان هــا، توســط ملــت

منظور حفاظـت از غیرنظامیـان و    اي به منطقه

بنغـازي  مناطق مسکونی لیبی از جمله شـهر  

 هبـا مالحظـ   ،که در معرض حملـه قـرار دارد  

هرگونه اقدام مقتضی را  1970 هقطعنام 9بند

ــد  ــاذ کننـ ــد ). un.org, 2011(اتخـ  17بنـ

پـرواز   هقطعنامه هـم بـا طـرح اعمـال منطقـ     

یـا فـرود    ها را از برخاستن دولت هممنوع، هم

ا در اختیار دولت آمدن هواپیماهاي متعلق و ی
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هـاي خـویش و یـا بـر فـراز       لیبی در سرزمین

 ،ایـن قطعنامـه   .آسمان خـود برحـذر داشـت   

ــزودن اســامی  ــر از  هفــتضــمن اف نفــر دیگ

امل ممنوعیـت سـفر و   کـه شـ   ،مقامات لیبی

پنج  هاي دارایی شد، هایشان می انسداد دارایی

بانک و بنگاه اقتصـادي کلیـدي لیبـی را نیـز     

  . دکرمسدود 

  شوراي امنیت  هدالیل مداخل. 5

ــري  راي امشــو ــل مج ــازمان مل ــت س نی

یعنــی هــاي پــنج عضــو اثرگــذار آن  سیاســت

 .روسیه و چین اسـت  فرانسه، انگلیس، آمریکا،

مسـائل و مناقشـات    البته روسـیه و چـین در  

هـاي آمریکـا    اغلـب تـابع سیاسـت   المللی  بین

تـا بـه منـافع آنهـا     هستند و بیشتر مراقبنـد  

ــش     ــم نق ــدي ه ــا ح ــود؛ ت ــرري وارد نش ض

هاي آمریکا و اروپا را  استکننده در سی تعدیل

هـاي   را در بـده بسـتان  گاهی هم نقشی .دارند

عهــده   اي بــر  در مســائل منطقــه  سیاســی  

  .گیرند می

سـپتامبر و حملـه بـه     11 هپس از حادث

هـاي دوقلـو در آمریکـا،کنترل     پنتاگون و برج

رویج کشـــورهاي ناســـازگار بـــا غـــرب و تـــ

هـاي غربـی    دموکراسی به هدف آشکار قدرت

غـرب معتقـد اسـت    زیـرا   .ه اسـت تبدیل شد

ها و برپایی و گسترش  تغییر بعضی از حکومت

تگاه تروریسـم بـه تقویـت    دموکراسی در خاس

المللـی و مهـار تروریسـم کمـک      امنیت بـین 

مخالفـت   همشـاهد بنابراین به محض . کند می

هاي مستبد و دیکتاتور  جدي مردم با حکومت

ر منظـور تأثیرگـذاري د   ناهمراه با آمریکـا، بـه  

ــا  ، دولــتایــن کشــورها هآینــد هــاي غربــی ب

ــامی« ــروي نظ ــوراي  « ،»نی ــوقی ش ــزار حق اب

ــت ــترده «و  »امنی ــات گس ــق » تبلیغ از طری

شـوند   وارد عمل میها  و سایر رسانه ها ماهواره

تا پیروزي مردم علیه دیکتاتور به کمـک آنهـا   

ایــن کشــورها بتواننــد در   میســر شــود و  

ور هـاي کشـ   و سیاستدهی دولت آینده  شکل

شده از استبداد داخلی به نفع خود فعاالنه رها

 وارهآمریکا همـ  ،از سوي دیگر. نقش ایفا کنند

از نیروي نظامی در پیشبرد سیاست خـارجی  

اوبامـا بـه هنگـام    . خود استفاده کـرده اسـت  

در  2009صــلح نوبــل ســال  هدریافــت جــایز

بر این نکته تأکید کرد که صلح خود سخنانی 

درت نظـامی و آمـادگی   کارگیري ق همستلزم ب

براي انجام عملیات در منـاطق بحرانـی اسـت    

(Organski, 2010)  . در باید توجه داشت که

 »گــذار«هــاي مربــوط بــه  بســیاري از نظریــه

 دموکراتیک به دموکراسـی، بسته و غیرجوامع 

مورد تأکید قرار گرفتـه   »عامل بیرونی«نقش 

ــت و  ــ اس ــت ت ــورها تح ــتالفأکش ــا،  ثیر ائ ه

  دنـ گیر هـا قـرار مـی    ا و بحـران هـ  ضدائتالف

Barber, 1995).(   
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به عـالوه، نبایـد وجـود رکـود و بحـران      

ــمیم    ــا را در تص ــا و اروپ ــادي در آمریک اقتص

هـاي   شوراي امنیت در لیبی و بمباران همداخل

ســاختار ژئــوپلتیکی . کــم گرفــت نــاتو دســت

تـر   اندازي گسـترده  محور لیبی در چشم انرژي

ایـن کشـور اثرگـذار     بر روابط امنیتی اروپـا و 

بـدین صـورت کـه از چنـد سـال      . بوده است

اتکاي اروپا به گـاز و نفـت روسـیه و     ،گذشته

بـرداري سیاسـی و اسـتراتژیک مسـکو از      بهره

دامـن زده و   اروپا هاین ابزار، به نگرانی اتحادی

منابع انـرژي خـود     سازي اروپا در مسیر متنوع

نگـاه ژئـوپلتیکی    ،براي حل این مشکل. است

اروپا بیشتر به خاورمیانه و لیبی معطوف بوده 

ــن موضــوع آن  ــت ای ــه  و اهمی ــان اســت ک چن

 ،بالفاصله پـس از فروپاشـی حکومـت قـذافی    

دالر  2قیمت نفت برنت دریاي شمال بیش از 

در هر بشکه کاهش یافـت و منحنـی بـورس    

درصد به سمت باال میل  01/3وال استریت تا 

خبرگـزاري  (که براي اقتصاد اروپا  ؛ امريکرد

ــورخ  ــیتدپرس، م ــیار ) 31/5/1390آسوش بس

این اتفاقات به دلیـل   ههم .شود مهم تلقی می

ــال ــی   احتم ــت لیب ــادرات نف ــرگیري ص از س

ــه اســت  ــی و  .صــورت گرفت ــابراین همراه بن

سواري نیروهاي غربی با قیام مردم لیبـی   موج

براي در اختیار گرفتن نفت لیبی و تسلط بـر  

را نبایـد از یـاد   حساس ژئوپلتیک  هاین منطق

  .برد

هاي شوراي امنیت  در  چالش. 6

  لیبی

 هفاصـل  درشوراي امنیـت سـازمان ملـل    

مهم علیـه قـذافی بـه     هروز دو قطعنام بیست

تصویب رسانید که نقش مهمی در سرنوشـت  

شورا براي تصویب قطعنامـه  این . لیبی داشت

اول با تکیه بر اسـتنادات حقـوق بشـري و بـا     

منشـور بـا چـالش     51 هتفسیر موسع از مـاد 

کـه   ،دوم هامـا در قطعنامـ  . مهمی روبرو نشـد 

هـا   اعمال تحریمشوراي امنیت قدمی فراتر از 

 اسـتفاده از با و مجوز توسل به زور را  شتبردا

ــدامات ضــروري همــه« هواژ ــ »اق د رصــادر ک

ل هند و برزیـ  آلمان، روسیه، کشورهاي چین،

ائم به این دیعنی دو عضو دائم و سه عضو غیر

  . نداددطعنامه رأي ممتنع ق

ــ ــمار  هقطعنام ــا ش ــدون  1970 هاول ب ب

 41 هاحراز تهدید علیه صـلح بـه اسـتناد مـاد    

فصل هفتم منشور ملل متحد تصـویب شـد و   

 .نظـامی لیبـی پرداخـت    هبه تحریم همه جانب

قهـري  غیراین قطعنامه بـه اعمـال فشـارهاي    

بازرسـی   نظامی، مالی، مانند تحریم مسافرتی،

اهـاي مشـکوك بـه حمـل     هواپیم ها و کشتی

منـع صـدور کاالهـاي     شـده،  کاالهاي تحـریم 

و ارجـاع وضـعیت   هـاي مـالی    نظامی و کمک
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 پرداخـت  لی کیفري میالمل لیبی به دیوان بین

اي متشکل از اعضاي شـوراي   همچنین کمیته

امنیت براي نظارت بـر اجـراي ایـن قطعنامـه     

ــ . دشــتأسـیس   داراي یــک  ،دوم هامـا قطعنام

 هاي و دو ضـمیم  مـاده  29یک متن مقدمه و 

 قامـات تحریم مسافرتی و مالی هفت نفـر از م 

ــایی اســت ــ. لیبی ــوراي  1973 هدر قطعنام ش

با یادآوري تعهـدات پیشـین و احـراز     ،امنیت

 ،از سوي حاکمان لیبـی  1970 هنقض قطعنام

ی را تهدید علیه صـلح  صراحت وضعیت لیببه 

ده و بـه ایجـاد   کـر الملـل تلقـی    و امنیت بین

پرواز ممنوع بـر فـراز سـرزمین لیبـی      همنطق

 ،هـدف از تصـویب ایـن قطعنامـه    . اقدام کـرد 

ــام ت ــت از   انج ــراي محافظ ــدامات ب ــامی اق م

  . نظامیان در لیبی بودغیر

افزون بر این، فشـارهاي دیگـري ماننـد    

ممنوعیــت پــرواز و فــرود تمــام هواپیماهــاي 

لیبیــایی در ســرزمین کشــورهاي عضــو نیــز  

 هطعنامه هم بـر مبنـاي مـاد   این ق .دشبرقرار 

فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد و  42

دخالت نظامی  هداراي لحنی الزامی بود و اجاز

از  ،قطعنامه 8در بند  .را به شوراي امنیت داد

ام ضروري براي حفاظـت از  امکان هرگونه اقد

نظامی لیبی و از ممنوعیـت اشـغال   مردم غیر

ایـن  . ده استمسرزمین لیبی سخن به میان آ

ولــی از  ،بنــدي نیســت قطعنامــه داراي زمــان

ه مشخص است که تا تضمین محتواي قطعنام

هـاي بشردوسـتانه،    حقوق غیرنظامیان و اقدام

ــه    ــامی ادام ــات نظ ــام عملی ــراي آن و انج اج

تا نیروهاي ناتو  ،بر همین اساس .خواهد یافت

ــا   ــروزي مخالف ــذافی و پی ــرنگونی ق ــه س ن ب

در مـورد  . دادنـد عملیات خود در لیبی ادامـه  

عراق هم همین اتفاق افتاد و حضور نیروهـاي  

ــه فرمانــدهی آمریکــا بــراي ایجــاد   ائتالفــی ب

تـا سـال    1991پرواز ممنـوع از سـال    همنطق

زمانی که حکومت صدام سـقوط کـرد    2003

ظاهر  گرچه هدف این قطعنامه به .ادامه یافت

نظامیان بود ولی اجـراي آن بـه   حمایت از غیر

ن کـردن حکومــت قــذافی در  مفهـوم ســرنگو 

اجراي ایـن قطعنامـه بـه    عبارتی،  به .لیبی بود

 هدمفهوم ایجاد انواع فشارهاي مستمر بر خانوا

ن وي تــا قـذافی و حمایــت آشــکار از مخالفــا 

سقوط قذافی و تغییـر سـاختار حکـومتی در    

ــ. لیبــی بــود عــرب از صــدور هــر دو  هاتحادی

روسیه هـم بـه هـر دو    . قطعنامه حمایت کرد

نامه رأي ممتنـع داد و مشـخص سـاخت    قطع

کـه در رویکـرد خـود تمـایلی بـه حمایــت از      

و این کمک بزرگی به آمریکـا و   ،قذافی ندارد

توانست هر  ، زیرا روسیه میشوراي امنیت بود

اطالعـات،   هروزنامـ (قطعنامه را وتو نمایـد  دو 

رئیس جمهـور   ،در عین حال ).12، ص 1390

هاي شوراي  مهد که ناتو قطعناروسیه اعالم کر
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 هارچوب یک عملیات گسـترد هامنیت را در چ

 ،در ایـن زمینـه   .نظـامی تفسـیر کـرده اسـت    

ناتو تأکید کرد که  -الوروف در شوراي روسیه

توانـد   هاي شوراي امنیت مـی  تفسیر قطعنامه

تواند  یبه یک رویه تبدیل شود و این مسئله م

بـه  . براي صلح و امنیت جهانی خطرناك باشد

نظر کردن از حق  با صرف ین کشورا ،هر حال

 این امکان را براي خود ایجاد کرد تـا بـر   ،وتو

گذار باشـد  لیبی تأثیر هحکومت احتمالی آیند

 ،و نه فقط روابطش بـا غـرب تضـعیف نشـود    

بلکه بتواند در تحکیم روابط خود با آمریکـا و  

  .ثري برداردؤهاي م غرب گام

ــ. 7 ــراي قطعنام ــا  1973 هاج ب

  دخالت ناتو 

مدیریت و  ناتو،اقدامات ترین  ی از مهمیک

هـاي ایجادشــده تحـت تــأثیر    کنتـرل بحــران 

هـاي   هاي دوران جنگ سرد و آشـفتگی  رقابت

در طـول  . پس از فروپاشی شوروي بوده است

اصـطالح مـدیریت بحـران     ،دوران جنگ سرد

جمعی مطـرح در   تهفراتر از مأموریت دفاع دس

بـر  . این سازمان تفسیر شـد  هاساسنام 5 هماد

حمله به یکـی از   ،ناتو هاساسنام 5ه اساس ماد

کشورهاي عضو این پیمان به معنی حمله بـه  

منظـور   این اصل بـه . مام اعضاي پیمان استت

احتمـالی پیمـان ورشـو و     هناتو با حمل همقابل

اســتفاده از قــدرت نظــامی علیــه کشــورهاي 

 ،از سوي دیگر. بلوك شوروي تنظیم شده بود

جغرافیـایی   مان، محـدوده پی 6ه بر اساس ماد

عملیات نظامی ناتو در دفاع از اروپـاي غربـی   

سـران نـاتو    ،اما پس از فروپاشی شـوروي . بود

ــوامبر   ــالس ن ــین   1991در اج ــا تعی در رم ب

معنـی   ي جدیـد، مـدیریت بحـران بـه    راهبرد

 -یورو همنازعات فراتر از منطقناتو در  همداخل

  . (Roper,1998,p.9)آتالنتیک را اتخاذ کردند 

ن دخالـت ایـ   بر اساس نقش جدید نـاتو، 

سـازي در   پیمان در کمک به روند دموکراسی

بـراي   .سایر کشورها مورد تأکید قـرار گرفـت  

عراق به کویت در سال  هدر جریان حمل ،مثال

دفاع از ترکیه و متحدان توسط پیمـان   1369

با بروز جنگ بوسـنی و بحـران   . ناتو انجام شد

ــهیوگســ ــر الوي، زمین ــاتو  اي ف ــا ن اهم شــد ت

آتالنتیـک   هخارج از منطقـ مأموریت جدیدي 

ــمالی بر ــا آن  ش ــب ب ــرد و متناس ــده بگی  ،عه

در . ساختارهاي الزم را در خود به وجود آورد

نــاتو از حمایــت شــوراي امنیــت  ،ایــن راســتا

بـا ایـن   لـذا  . سازمان ملل هم برخـوردار بـود  

پس از منحل شدن پیمـان  بود که ناتو تدابیر 

جاد تغییرات اساسـی در سـاختار و   با ای ورشو،

. اهداف خود توانست به بقاي خود ادامه دهـد 

آمریکــا بــه  هســپتامبر و حملــ 11 هحادثــدر 

دیدي از مفهوم امنیت تعریف جنیز  افغانستان

 هالمللی صـورت گرفـت و زمینـ    بین هدر عرص
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ــوز    ــارج از ح ــاتو در خ ــامی ن ــات نظ  هعملی

ــا(جغرافیــایی پیمــان را فــراهم آورد  ن، امینی

   ). 211، ص 1386

گیري بحران لیبـی و اهمیـت ایـن     با اوج

نـاتو در راسـتاي تغییـر و     کشور براي غـرب، 

قطع صـادرات  . برکناري قذافی وارد عمل شد

 هزد تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد بحران نفت لیبی

اروپا داشت و نگرانی از تداوم جنگ داخلی در 

توانست به کاهش صادرات نفـت   ، که میلیبی

کــافی بــراي  هانگیــز ،کشــور منجــر شــود آن

ناتو  ههاي اروپایی و آمریکا جهت مداخل دولت

ده روز قبـل از تصـویب   . در وقایع لیبـی بـود  

هواپیماهـاي آواکـس پیمـان     1973 هقطعنام

 1389اســفند   17نــاتو از روز ســه شــنبه    

عملیـات شناسـایی در آسـمان لیبـی را آغــاز     

واز کردند و اطالعات دقیقی از مسـیرهاي پـر  

هواپیماها و تحرکات ارتـش لیبـی بـه دسـت     

وزراي دفـاع   هپـس از اجـالس دو روز  . آوردند

د کـه  شـ مقرر  1389اسفند  20و  19ناتو در 

حضور و نظارت ناوگان ناتو مستقر در دریـاي  

مدیترانه در آبهاي لیبی افزایش یابد و پـایش  

ــد  ــود بخشـ ــاتو را بهبـ  /Nato.int/cps) نـ

en/news) .هزمینـ  1973 امهبا تصویب قطعن 

فرانسـه و انگلـیس    قانونی الزم براي آمریکـا، 

از ایـن  و جهت استفاده از ناتو در لیبی فراهم 

دست ناتو بـراي اجـراي عملیـات پـرواز      پس،

ممنوع در آسمان لیبی و اقدام علیه قذافی باز 

هاي  سرکوب همجوز شوراي امنیت و ادام. شد

نیـز  ن از سـوي قـذافی   آمیـز مخالفـا   خشونت

جب شد تا دخالت نظامی ناتو در لیبـی بـا   مو

  . واکنش منفی جهانی رو به رو نشود

ــی،   ــران لیب ــاي اول بح ــان روزه  در هم

من ضـ  ،بـاراك اوبامـا رئـیس جمهـور آمریکـا     

تـر    تأکید بر این که رهبر لیبی هرچـه سـریع  

بـه ارتـش   «: باید دولـت را تـرك کنـد گفـت    

ــراي انجــام   آمریکــا دســتور داده اســت کــه ب

 Global)» ظامی در لیبی آماده شودیات نلعم

Research,2011) .   هبا تصـویب ایجـاد منطقـ 

هـاي   جنگنـده  پرواز ممنوع در آسمان لیبـی، 

ــ ــاز   هفرانســوي حمل ــی را آغ ــه لیب ــوایی ب ه

 100آمریکـا هــم بـا شـلیک بــیش از    .کردنـد 

بـه طـور رسـمی     ،ر لیبیدموشک تام هاوك 

پس از گذشت . کرد آغازجنگ علیه قذافی را 

دریــادار  ایــن حمــالت، شــروععت از ســا 24

رئـیس سـتاد مشـترك ارتـش      ،مایکل مـولن 

ان بی سی آمریکـا   هدر گفتگو با شبک ،آمریکا

اعالم کرد که هدف از حمله به لیبی برکناري 

 هوزیر امور خارجـ  ،ویلیام هیگ. قذافی نیست

ما به دنبال تغییر نظام یا « :هم گفت ،انگلیس

ملیـات در  ع .سرنگونی معمر قـذافی نیسـتیم  

 هلیبی همچـون عـراق نیسـت، زیـرا قطعنامـ     

  .»در این رابطه واضح و روشن است 1973
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عمل روشـن شـد مـولن و    در میدان اما 

انـد و  سعی در کتمـان حقیقـت داشـته    هیگ

آمریکا و کشـورهاي اروپـایی قیـام مـردم در     

ی از لیبـی را تبـدیل بــه فرصـتی بـراي رهــای    

ــر تأثیر   ــعی ب ــذافی و س ــت ق ــذاري در دس گ

بـه هـر   . انـد  سیاسی لیبی کرده هختار آینداس

کشور عضـو نـاتو در روز    28نمایندگان  ،حال

در بروکســـل  1389اســـفند  19 پنجشـــنبه

در مورد ایجـاد  ضمن اجماع هم آمدند تا گرد

در مـورد اقـدام    ،پرواز ممنوع در لیبی همنطق

 هشـبک (گیري کنند  لیبی، تصمیمنظامی علیه 

این پس بود کـه   از. )تلویزیونی عربی الجزیره

ــات  ــاعت 24عملی ــاي   هس ــس هواپیماه تجس

. آواکس ناتو در حریم هوایی لیبـی آغـاز شـد   

، نشســـت 1973ر قطعنامـــه بعـــد از صـــدو

اروپـا و   هاتحادیـ  هـاي آمریکـا،   اضطراري مقام

 1389اسـفند   28عرب در روز شنبه  اتحادیه

 ،پـس از ایـن جلسـه   . در پاریس برگـزار شـد  

نظـامی   همداخل 1389اسفند  28بالفاصله در 

انگلیس و آمریکا آغاز شد  دریاي فرانسه، -هوا

پرواز ممنوع بـر فـراز آسـمان     همنطق تا عمالً

ــرار   ــی برق ــان از  لیب ــان غیرنظامی ــود و ج ش

  .هاي هوایی ارتش لیبی مصون بماند بمباران

هـاي   تعداد زیادي از کشتی ،ترتیب بدین

افکـن   و هواپیماهـاي شـکاري و بمـب   جنگی 

هـاي پدافنـد هـوایی لیبـی      م شبکهبراي انهدا

رساختارهاي نظـامی لیبـی و   بسیج شدند و زی

هاي نظامی ایـن کشـور را هـدف قـرار      پایگاه

نفـر از   صد که بر اثر آن طی یک هفته ،دادند

پس از گذشت چنـد  . اتباع لیبی کشته شدند

پــرواز  هآمریکـا مسـئولیت اعمـال منطقـ     ،روز

به ار کرد و فراز لیبی را به ناتو واگذممنوع بر 

 1390فروردین  7از روز دوشنبه  ،این ترتیب

 همدیریت عملیات نظامی علیه قـذافی برعهـد  

ـ      ادایی پیمان نـاتو بـه فرمانـدهی سـپهبد کان

دستورات مربوط لذا . چارد قرار گرفتچارلز بو

ــرواز ممنــوع از مرکــز   ــه اجــراي عملیــات پ ب

د و مدیریت پروازها و ش ناپل صادر  فرماندهی

وایی هــم از پایگـاه ازمیـر ترکیــه   عملیـات هـ  

  .(Nato.int/cps/en/news)  رفتگصورت 

عـالوه بـر    ،وزارت دفـاع آمریکـا   به گفته

 صـد  کـارگیري تعـداد   هایاالت متحده که با بـ 

دست فروند هواپیماي نظامی در آسمان لیبی 

کشور از جمله  12زد،  به عملیات تهاجمی می

نیا، نـروژ،  فرانسه، انگلیس، کانادا، ایتالیا، اسـپا 

دانمارك، هلند، یونان، ترکیه، قطـر و امـارات   

کشـور بلژیـک   .در عملیات ناتو شرکت کردند

د و ترکیـه  کـر یـاب   اقدام به اعزام کشتی مین

ــتقرار   ــا اس ــم ب ــک   5ه ــی و ی ــتی جنگ کش

زیردریــایی در دریــاي مدیترانــه، نظــارت بــر 

رومانی هـم بـا    .عهده گرفترا بر ساحل لیبی

ــتی و   ی در مأموریــت نظــام 207یــک کش
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نیروهاي  ،در مجموع .دریایی ناتو شرکت کرد

فروند هواپیماي جنگـی را علیـه    143ائتالف 

فشـار سـنگین نظـامی    . کـار گرفتنـد   هلیبی ب

روزي بر قذافی از سـوي آمریکـا و نـاتو     هشبان

کـرد و   تـر  یفضـع روز به روز ارتـش لیبـی را   

ــواداران ــا     ه ــدایی از وي ی ــه ج ــذافی را ب ق

 هبـر روحیـ  ؛ ضـمن آنکـه   دادطرفی سـوق   بی

آخرین فردي کـه توانسـت از   . ن افزودامخالف

عبدالسالم جلود  ،حصار امنیتی قذافی بگریزد

بود که به ایتالیا فرار کرد و قذافی را دیکتاتور 

در  دخالـت نظـامی نـاتو    ،به هـر حـال   .خواند

هـاي شـوراي    لیبی در اجرایی کردن قطعنامه

فا کـرد و  ي ایرابسیامنیت سازمان ملل نقش 

جانبـه در ایـن    آمریکا را از دخالت یک هدغدغ

  . ساختکشور برطرف 

عملیات ناتو تا روزي که قذافی بـه قتـل   

 ،پس از قتل رهبـر لیبـی  . تشادادامه  ،رسید

شوراي امنیت سازمان ملل مجوز پرواز ممنوع 

 9بر فراز لیبی را لغو کـرد و در روز دوشـنبه   

ل ناتو به دبیرک ،با سفر راسموسن 1390آبان 

در این پیمـان  نظامی  همداخل رسماً ،طرابلس

ذکر این نکته ضروري است . لیبی پایان یافت

، در طــول مــدت دخالــت نــاتو در لیبــیکــه 

پـرواز   10000هاي این پیمان حدود  جنگنده

جنگی بر فراز لیبـی انجـام دادنـد و سـاختار     

ارتش لیبی را به طور کامل از هم پاشـاندند و  

  .گیر کردند افی را زمینقدرت نظامی قذ

  فروپاشی رژیم قذافی . 8

دخالـــت شـــوراي امنیـــت در جریـــان 

نظامی آمریکا  هاعتراضات مردم لیبی و مداخل

سرنوشـت قـذافی را بـا     ،و ناتو در این کشـور 

ن را رعت زیادي رقم زد و پیـروزي مخالفـا  س

قذافی  هاستفاد ،از سوي دیگر. به جلو انداخت

ــگ ــر افز از جن ــش ب ــاي ارت ــا اره ــه ب اي مقابل

هــاي  مخالفــان و نیــز اقــدام نــاتو در بمبــاران

ــاه ــد پایگـ ــش، هدفمنـ ــاي ارتـ ــت  هـ حرکـ

آمیز اعتراضـات مـردم را بـه سـرعت      مسالمت

ــوي    ــک جنــگ مســلحانه از س ــه ی ــدیل ب تب

 اي که گونه ؛ بهحکومت و مخالفان داخلی کرد

مفهوم مشروعیت حکومت و قـدرت آن را بـه   

جنـگ   هتوسـع از سوي دیگـر،  . چالش کشید

مسلحانه و کشتار مردم از سوي دولت موجب 

شوراي امنیـت   هآفرینی و مداخل نقشافزایش 

  . سازمان ملل در اوضاع لیبی شد

علـی و   العابـدین بـن   پس از سقوط زیـن 

مطرح بـود کـه ایـن     حسنی مبارك این بحث

کارگیري مشت آهنین علیـه   هدیکتاتورها در ب

ــا ــو معترض ــارت الزم را از خ د ن، اراده و جس

و تاوان تزلزل خـویش را بـا وداع     هنشان نداد

قـذافی تصـور    .نـد ا هاجباري از قدرت پرداختـ 

کرد با انسداد راه هرگونه مـذاکره و عقـب    می
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 هنشینی نکـردن در برابـر مخالفـان و اسـتفاد    

معترضان متشـتت   حداکثري از ابزار سرکوب،

ــوان و    ــایش ت ــرداب فرس ــده را در گ و پراکن

م حکومت خود را تضمین و تداوارعاب گرفتار 

شــوراي امنیــت و  هامــا مداخلــ. خواهــد کــرد

نظامی ناتو نشان داد کـه در   کارگیري توان هب

رهاي صـرف بــر ســاختا  هنهــایی تکیــ مرحلـه 

توانـد گریزگـاه    امنیتی و نیروهاي نظامی نمی

مطمئنی براي حاکمانی باشد که هم مـردم را  

م جایگــاهی در نظــام انــد و هــاز دســت داده

  . رندامللی ندال بین

 هصـل شوراي امنیت سـازمان ملـل بـه فا   

هاي مردم بـا   کوتاهی در همان اوایل درگیري

 همنیتــی و نظــامی، دو قطعنامــ  نیروهــاي ا

آور را تحــت فصــل هفــتم منشــور ملــل  الـزام 

امکان  حد علیه قذافی به تصویب رسانید تامت

انجام عملیات نظامی علیه قواي حکـومتی در  

ــراهم آورد ابتــدا ارتــش آمریکــا و  .لیبــی را ف

سپس نیروي هوایی ناتو در حمایت از مردم و 

قذافی مقاومـت  . علیه قذافی وارد عمل شدند

کرد و حدود پنج ماه جنگ بین قـواي نـاتو و   

ن در همـان  مخالفـا  .ارتش قذافی ادامه یافـت 

دومـین شـهر    ،ماه اول قیام مردم در بنغـازي 

 دولت موقت تشکیل دادند که در ،بزرگ لیبی

هـاي   مدت زمان کمی مورد شناسـایی دولـت  

سـرانجام  بـا دخالـت     .دشغربی و عربی واقع 

قیام مردمی که توانسـت   ،نظامی ناتو در لیبی

موجب آزادي بنغازي از دست دولـت قـذافی   

داخلـی   هتبدیل به یک جنـگ مسـلحان   ،شود

هـا و   ؛ به طوري که طرفین از انواع سـالح شد

  . ه کردندجنگ افزارها علیه یکدیگر استفاد

گیـري   پـس  نـاتو، امکـان بـاز    هبا مداخلـ 

اي قذافی میسر نشـد و  بنغازي از سوي نیروه

هاي  مل با دولتن در بنغازي تعادولت مخالفا

و خود را براي آزادسازي سایر خارجی را آغاز 

بـا  . شهرهاي لیبی از دست قذاقی آماده کـرد 

تـدریج   ف بـه این اقدام، نیروهاي مسلح مخـال 

مت غرب کشور را آغاز کردند و پیشروي به س

م به بمباران مقـر قـذافی و   هواپیماهاي ناتو ه

در ایـن  . هاي نظامی لیبی ادامـه دادنـد   پایگاه

ـ     ،ایام کـارگیري فنـاوري    هغـرب، عـالوه بـر ب

از فنـاوري سیاسـی    ،نظامی خود علیه قـذافی 

از جملـه  . هم براي تغییر رژیم اسـتفاده کـرد  

، ت شـناخت دولت انتقالی لیبـی را بـه رسـمی   

المللی دوستان لیبـی را در کـاخ    همایش بین

پا کرد و حمایت جدي خـود از  فرانسه بر هالیز

بـا ایـن   . ن قذافی را به نمایش گذاشتمخالفا

ــدامات ــفراي  ،اقـ ــیاري از سـ ــی در  بسـ لیبـ

ن پیوسـتند و  کشورهاي خـارجی بـه مخالفـا   

بعضی از وزرا و فرماندهان ارتش لیبی هـم از  

  .قذافی جدا شدند
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بــه تنهــا تــش نــاتو در عملیــات خــود ار

هـاي   گیري از پـرواز بالگردهـا و جنگنـده   جلو

عیـار   ی تمامبلکه درگیر جنگ ،لیبی اکتفا نکرد

هرجـا  که  ريوط ؛ بهاش شد با قذافی و خانواده

آن را بمبــاران و موشــک  ،اثــري از وي یافــت

در عین حال کـه بـه دفـاع از     ناتو. باران کرد

نهـدام سـاختارهاي   بـه ا  ،پرداخت ن میمخالفا

ــس از     ــا پ ــت ت ــت گماش ــی هم ــی لیب روس

ــذافی ــدي در  ،ســرنگونی ق ســاختارهاي جدی

پیوستگی دائمی ایـن کشـور بـا غـرب ایجـاد      

هـاي قـدرت    تمام زیرسـاخت  ناتو تقریباً. کند

رتش لیبی را منهـدم کـرد و ظـرف    نظامی و ا

اي تبدیل کـرد کـه    چند ماه لیبی را به ویرانه

درآمد نفت  مجبورندها  مان بعدي تا سالحاک

ــی ــه غرب ــراي بازســازي کشورشــان   را ب ــا ب ه

هـا   فشارهاي سیاسی و نظامی غربـی  .بپردازند

ه کـ ادامـه یافـت    حـدي  بهبر حکومت قذافی 

تعدادي از مـردم مخـالف در طـرابلس در روز    

قیـام کردنـد و راه را    1390مـرداد   29شنبه 

براي ورود نیروهاي مسلح مخالف قـذافی بـه   

آنها توانستند میدان سـبز  . ردندپایتخت باز ک

یگـاه مردمـی حکومـت    را که همواره نمـاد پا 

ــی  ــوب م ــذافی محس ــلی   ق ــل اص ــد و مح ش

هـاي حمایـت از    هاي دولتی و تظاهرات تجمع

در آخـرین  . به تصرف درآورند ،رهبر لیبی بود

کـه منجـر بـه فـرار      ،ها در طـرابلس  درگیري

نفــر  1000نفــر کشــته و  376 ،قــذافی شــد

در تمـام ایـن    .)گـزارش رویتـرز  ( مجروح شـدند 

ــدت ــدام   مـ ــی در انهـ ــش مهمـ ــاتو نقـ ، نـ

رد و راه را بـراي  هاي قذافی ایفـا کـ   توانمندي

ــا  ــلحانه مخالف ــدامات مس ــرد اق ــوار ک .  ن هم

نـه بـا قیـام     ،پایتخت لیبی ،سرانجام طرابلس

هـاي مسـلح    ، بلکه با نفوذ گروهصرف مردمی

ي هواپیماهاي ها نکه با بمبارا ،مخالف قذافی

 31در روز  ،شــدند جنگــی نــاتو حمایــت مــی

ــرداد ــذافی در    1390 م ــر ق ــد و مق ــتح ش ف

گرچـه  .ن درآمـد العزیزیه به تصرف مخالفا باب

قذافی به شهر سیرت فرار کرد و در آنجـا بـه   

امــا ســرانجام بــا ســقوط  ،مقاومــت ادامــه داد

 1390مهـر   28سیرت، وي در روز پنجشنبه 

   .به دست انقالبیون دستگیر و کشته شد

فروپاشی حکومت سرهنگ معمر قـذافی  

تلفات و درد و و  با کشتار ،سالگی 69در سن 

حدود شش ماه طـول   .رنج فراوانی همراه بود

اولیـه   هکشید تا قیام مردم در لیبی بـه نتیجـ  

. برسد و پایتخت بـه دسـت انقالبیـون بیفتـد    

قذافی بـه   هسال 42حکومت هرچند در نهایت 

 ،از قیام مردم ها ماه طور کامل پس از گذشت

فــرو پاشــید و  1390مهــر  29در روز جمعــه 

شــرایط بــراي روي کــار آمــدن نظــام جدیــد 

اید دید که با کشـته شـدن   حال ب. فراهم شد

 هآیا دیکتاتوري هم در ساختار آینـد دیکتاتور 
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دیـد  لیبی از بین خواهد رفت؟ همچنین باید 

نـاتو و آمریکـا اسـتقالل سیاسـی      همداخلـ آیا 

ــ ــرار خواهــد داد و لیبــی را تحــت ت در أثیر ق

تا چـه میـزان در تنظـیم    صورت تأثیرگذاري، 

لیبی نقش ایفا خواهـد   هساختار حکومت آیند

حکومـت اسـتبدادي   نباید از یاد برد که کرد؟ 

ورود بازیگران غربـی بـه لیبـی     هدرواز ،قذافی

  .ال بردؤشد و استقالل این کشور را زیر س

  فرجام

قـذافی و   بین سقوط هرابط مقاله،در این 

شوراي امنیت سازمان ملل علیـه   هدو قطعنام

لیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نقش 

اي ه نظامی ناتو جهت اجراي قطعنامه همداخل

 هدغدغـ تردیـد،   بی. شوراي امنیت بررسی شد

ــی و   ــت لیب ــایی در مــورد نف کشــورهاي اروپ

اقتصاد اروپـا و  بازارهاي آن در شرایط بحرانی 

ي اقتصـادي آمریکـا و اروپـا هـم     اه نابسامانی

هـاي   اي حساسیت دولت قابل مالحظه هگون به

نظـامی در ایــن   هغربـی را نسـبت بـه مداخلـ    

مخالفان  همسلحان هحمل .کشور شدت بخشید

سرهنگ قذافی به طرابلس و تصرف پایتخـت  

ــا حمایــت و پشــتی  بانی هواپیماهــاي لیبــی ب

اي از دگرگونی عمیقی است  جنگی ناتو، نشانه

وراي امنیت سـازمان ملـل و   در وظایف شکه 

  .هاي پیمان ناتو به وجود آمده است مأموریت

 کشـورهاي عربـی   2011تحوالت سـال  

 ههـا در برابــر اراد  نشـان داد حاکمیـت دولــت  

کـه تصـمیمات خـود را از     ،هاي جهانی قدرت

ــق  ــه مرحلــ   طری ــت ب ــوراي امنی ــرا  هش اج

بـه مقـدار زیـادي کـاهش یافتـه       آورند، درمی

مـردم لیبـی در    هماهـ چنـد  قیـام  ا لـذ . است

خارجی همـراه بـا انشـقاق     هترکیبی از مداخل

حکومتی، موجـب فروپاشـی سـاختار     قاماتم

بـه یقـین،   . قذافی شد هسال 42سیاسی نظام 

اي  ، از جهـت رابطـه  چه در لیبی اتفاق افتادآن

تـازه و   ،المللی معاصر پیدا کرد که با نظام بین

ر بـود کـه یـک    ین بانخستاین ، زیرا بدیع بود

بــازیگران متعــدد  هرژیــم سیاســی بــا مداخلــ

ـ خارجی و با استفاده از مفاهیم نوین حقوقی  

و با انجام  3استراتژیک نظیر مسئولیت حمایت

روانی و تبلیغـاتی در   عملیات سنگین نظامی،

  .کنار قیام مستمر مردم از پا درآمد

 66طـی   هاي سازمان ملـل  مرور فعالیت

بـه  اي  دهد که مجموعه سال گذشته نشان می

 هـا،  کنوانسـیون  پیچیـده از هنجارهـا،   نسبت

نظـامی   ههـاي مداخلـ   نهادها و شـیوه  ها، رویه

ق مختلف جهان را با مشارکت اطنسرنوشت م

ه همگـی در  ک دهد تحت تأثیر قرار میاعضاء 

گیرد و بـا   ها قرار می ارتباط با حاکمیت دولت

ب توانـد موجـ   هاي اخیـر حتـی مـی    قطعنامه

                                       
3. Responsibility to Protect 
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پـس از سـقوط    .هـا شـود   ونی حکومـت سرنگ

ــذافی ــه  ،ســرهنگ ق ــا همــت و پشــتکار  ک ب

ــت و   ن و بــا دخالــت مخالفــا شــوراي امنی

کارگیري نیروهاي نظامی نـاتو انجـام شـد،     به

ـ  الملل نظام بین لیبـی بـه    هبا استفاده از تجرب

برداري بیشتر از ظرفیـت حقـوقی    بهرهسمت 

شوراي امنیـت سـازمان ملـل بـراي پیشـبرد      

 کنــد و خــود حرکــت مــیاهــداف  مقاصــد و

استفاده از ابزارهایی مانند قدرت نظـامی نـاتو   

براي اجرایی کردن تصمیمات شوراي امنیـت  

ــزایش اســت  ــال اف ــردم .در ح ــه م ــن گرچ ای

تغییر ترین عامل  ترین و اثربخش مهم هاکشور

در خاورمیانـه و   و دیکتـاتور هـاي فاسـد    نظام

مان اما شوراي امنیت ساز ند،بودشمال آفریقا 

کـارگیري بازوهـاي نظـامی خـود از      هملل با ب

 آفرینی جدید نشان داد در پی نقشقبیل ناتو 

ــر نظــام در  ــد تغیی ــه   رون ــاتوري ب ــاي دیکت ه

  . ساالري است هاي مردم نظام

مصـر   با سرنگونی روساي جمهور تونس،

مـاه   چنـد و یمن و سقوط رهبر لیبـی ظـرف   

هـا و   عصـر فرعـون  رسـد   به نظر مـی  ،گذشته

سـرنگونی   .تورها به پایان رسـیده اسـت  دیکتا

قذافی و نجات مـردم لیبی،آهنـگ خیـزش و    

پیــروزي مــردم در ســایر کشــورها را ســرعت 

رفتـاري   هشـیو . بخشیده و تندتر خواهد کـرد 

مدلی شوراي امنیت سازمان ملل در لیبی نیز 

 دیکتاتورهـا  سـایر خواهد شـد کـه در مـورد    

بـا   ازیـر . کار رود هتواند ب خصوص سوریه می به

خارجی  هلامید به مداخ ،موفقیت ناتو در لیبی

حاکمـان دیکتـاتور در   براي رهـایی از دسـت   

ن مردم افزایش خواهد یافت و قبح نگاه به ایم

بیگانگان در حـل معضـالت داخلـی کشـورها     

رسـد   نظر می همچنین به .شکسته خواهد شد

شوراي امنیت  هاحتمال مداخلتجربه در لیبی 

 را می ناتو در سایرکشورهاو انجام عملیات نظا

همان سازوکاري را که  و احتماالً دهدافزایش 

به شکل متفاوت امـا   ،براي لیبی فراهم کردند

تري براي کشوري مانند سوریه تـدارك   کامل

  . ببینند

 هکننـد  ترکیه تسهیلاکنون فرانسه و  هم

یــابی مخالفــان بشــار اســد هســتند و  تشــکل

ــ ــی الزم عل  هاتحادی ــاي سیاس ــرب فض ــه ع ی

آمریکا و . ه استحکومت سوریه را فراهم آورد

ناتو هم به دنبـال ارزیـابی چگـونگی تشـکیل     

. حکومت پس از بشار اسد در سـوریه هسـتند  

ذهنیت مردم خاورمیانه و فضاي جهـانی هـم   

براي انجام عملیات نظامی علیه بشار اسـد در  

سوریه در حال آمـاده شـدن و توجیـه شـدن     

اي  مداخلـه نـین  از چرسـد   نظر مـی  بهاست و 

  . دکنناستقبال 

ــ   ــراي هم ــوالت ب ــن تح ــت های ــا  دول ه

بـه آنهـا   هاي بزرگـی بـه همـراه دارد و     درس
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هاي مردم همراه  با خواستشود که  یادآور می

ا را صداي مطالبات قانونی و انسانی آنه ،شوند

ــاز  ــنوند و اج ــ هبش ــی همداخل هــا را در  غرب

 دهـا بایـ   دولـت . سرنوشت کشورشـان ندهنـد  

جانبـه و گسـترده در    همه با تحوالت متناسب

را در هــا، تغییرهــاي مناســب  جامعـه و نســل 

گیـري خـود    ساختارهاي مـدیریتی و تصـمیم  

پذیرا شوند و بـا انجـام اصـالحات مناسـب و     

زمینــه را بــراي    تــأمین مطالبــات مــردم،  

 .نندسـاز برداري بـازیگران جهـانی مهیـا ن    بهره

 ت،حل خـروج از ایـن وضـعی    تنها راه ،بنابراین

پذیري و پذیرش انتخابات آزاد و سالم  انعطاف

دائمی رفتـار خـود    هو بر سر کار بودن با عرض

آمیـز قـدرت    رها کردن مسالمتبه مردم و یا 

هاي شـوراي امنیـت    همچنین قطعنامه. است

د بـیش  باینیز خصوص همراهی با مخالفان در

  . داز پیش مورد توجه قرار گیر
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