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در طبال بحرانها لیبی و م

جستارگشایی
جامعه جهانی مرعاط پا ان جشگ سرد و اهمی افر حهرق بشر و ضرورت احررام جهلانی بله
آن ،ترجه و هها به نهضها سا مان افره حهرق اساسی انسانها و بحلرانهلا بشلر کلرده
اس  .درواطو ،وطر تحرالت مرعدد پس ا جشگ سرد همچلرن فروپاشلی دولل هلا ،افلرا
جشگها و مشاطشات داخلی در کشررها جهان سرم ،نس کشی و پاکسا ها طرمی ،نلهاد و
مذهبی ،گسررش مرج ترور سم و لروم مبار ه جهانی با آن ،گسررش تسللیحات کشلرارجمعلی،
سهح روابط میان دول ها همگی مرج شد تا انرظارات بسیار در عرصله بلی الملللی

افرا

برا مهابله با چال ها باال پد د آ د .اما اسرفاده ابرار طدرتهلا بلرر

ا حهلرق بشلر در

راسرا تأمی اهداف و مشلافو مللی خلرد ،بله ود مشجلر بله گسلررش مداخللهگرا لی ا راه
بی المللیکردن امرر داخلی دول ها در طال مداخله بشردوسلرانه و درنها ل تحد لد هلر چله
اخلرالفنظلر کشلررها درخصلرر شلرا ط

بیشرر حاکمی ملی کشررها شد .درنریجه افلرا

مداخله در مرارد نهض گسررده حهرق بشر ،سرانجام با پیگیر ها سا مان مل مرحد و ابرکلار
عم دول کانادا در ا جاد «کمیسیرن بی المللی مداخلله و حاکمیل دولل هلا» در سلترامبر
 ،2001میشهها تغییر حق مداخله بشردوسرانه بله مفهلرم مسلئرلی حما ل فلراهم شلد و
آن در اجالس سران  ،2005ا

تصر

مفهرم را -که با هدف ا جاد مبشلا طلانرنی و اخالطلی

برا مداخالت بشردوسرانه شک گرفره برد -به هشجار مهم و پذ رفرهشده بی المللی بهمشظلرر
حما

گسررده ا حهرق اساسی بشر تبد

لیبی ( )2011ترسط طدرت ها برر

مسئرلی حما

کرد .اما نحره اعمال دکرر

در

و پیگیر رو کردها مرفاوت در طبال بحرانها بشر

هم مان همچرن م  ،بار د گر به نگرانلیهلا درخصلرر رو کلرد طلدرتمحلرر و مشلافومحلرر
طدرتها برر
پاسخگر ی به ا
مسئرلی

حما

برا مهابله با بحرانها بشلر دامل
پرس

ده اسل  .پلهوه

مهم اس که آ ا رو کلرد طلدرتهلا بلرر

حاضلر بله دنبلال

بلرا اعملال دکرلر

در لیبی ،طابلی تعمیم به بحران م را دارد؟ بهمشظرر تجر هوتحلی هر چه

بهرر مرضر  ،ابردا ضرورت دارد تا بله چلارچر نظلر پلهوه  ،علل و عرامل تأریرگلذار بلر
شک گیر دکرر

مسئرلی

حما

و درنها

تبیلی رو کلرد طلدرتهلا بلرر

در طبلال

بحرانها لیبی و م ( )2011-2014اشاره شرد.
چارچوب نظری .مبشا نظر ا

پهوه

1

مبرشی بر نظر ات جان مرشلا مر اسل کله ا

در چلله «واطللوگرا للی تهللاجمی» ) (Mearsheimer, 2006: 70بلله ار للابی جا گللاه ،رفرللار و
رو کردها طدرتها برر

در عرصه بی المللی نسب به اعمال دکرر

مسئرلی حما

در

1. John Mearsheimer
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لیبی و سا ر بحرانها بشر بی المللی ملینگلرد .نظر له «واطلوگرا لی تهلاجمی» بله دلیل
برخرردار ا گراره ها ی نظیر مرا نله طلدرت ،بهلا ،طلدرت نسلبی ،مشلافو مللی ،با دارنلدگی و
خرد ار دارا طدرت تبییشی بهمرات بیشرر در مها سه با سا ر شاخهها مکر واطوگرا لی
اس  .با ترجه به ا شکه مرشا مر نظر ه خرد را در چارچر دوره پس ا جشگ سرد ارائه کلرده و
شک گیر دکرر

مسئرلی حما

نیر حاص تحرالت جهانی هملی دوران اسل  ،بشلابرا

میتران گف واطوگرا ی تهاجمی بهرر می تراند تغییر ساخرار نظلام بلی الملل مرعاطل پا لان
جشگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شررو  ،تهر
مششرر مل مرحد و نامحدودشدن حر ه اخریارات ا

نهل

شلررا امشیل و تفسلیر مرسلو ا

شلررا در راسلرا حفلظ صللح و امشیل

بی المللی ،بهو هه پس ا حادره  11سترامبر  2001و افرا

نه

طدرتهلا بلرر  ،بلهو لهه

آمر کا را در بحرانها و مشاطشات بی المللی را تبیی کشد.
واطوگرا ی تهاجمی با به چال کشیدن خرشبیشیها مرجرد درخصرر روابط طدرتهلا
برر

بر ا

نکره تأکید دارد که طدرتها بلرر

فرص ها ی برا افرا

در سیاسل بلی الملل هملراره بله دنبلال

طدرت نسبی خرد در برابر رطبلا هسلرشد .مرشلا مر در تبیلی مفهلرم

طدرت ،میان طدرت حهیهی و بالهره تما ر طائ شده و طدرت بالهره دول ها را میلران جمعیل و
سهح رروت آنها معرفی میکشد که پا هها اصلی طدرت حهیهی که همانا طدرت نظامی اس را
تشکی میدهشد .اگرچه ا

دو مؤلفه طدرت ،مبانی طدرتمشد

دولل را در سلهح داخللی

بشیان میگذارند ،اما در سهح بی المللی پیامدها مشفلی همچلرن تلرس را بلرا دولل هلا
طدرتمشد به همراه میآورد .درواطو ،ترس ا ترانمشد ها نظامی تهاجمی طدرتها بلرر
ا

دلی اس که آنها نمیترانشد ا ا

طصد اسرفاده ا ا
طدرتها برر

بله

مسئله ا میشان حاص کششد که د گر طدرتها برر

ترانمشد ها را علیه آنان ندارنلد و للذا هملی املر ،میشله تلرس در میلان
را فراهم میآورد.

ا نظر واطوگرا ی تهاجمی ،رطاب مداوم طدرت ها برر

با کد گر برا دسریابی به طدرت،

همراره تعیی کششده بیشرر سیاس ها بی الملللی بلرده اسل ؛ هرچشلد شلدت و حلدت ا ل
رطاب ها در دورهها مخرلف ،مرفاوت برده اسل  .املا درمجملر  ،هلدف نخسل دولل هلا بله
حداکثررساندن سهم خرد ا طدرت جهانی و هدف غا ی طدرتها برر
ههمرن اس

جهانی تبد شدن به

و با پیگیر نیات و مهاصد تجد دنظر لبانه درصدد تغییر تر لو طلدرت بله نفلو

خرد هسرشد و لذا اسرفاده ا ور برا تغییر مرا نه امر کامالً محرم اس .
ا نظر مرشا مر ،وجرد آنارشی و فهدان اطردار عالی برا ح وفص مسالم آمیر اخرالفات و
بحرانها بی المللی و جلرگیر ا برو جشگ و درگیر مرج تشد د رطاب هلا امشیرلی و
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تجهیر نظامی هرچه بیشرر طدرتها برر
اسرراته

در طبال بحرانها لیبی و م

برا تأمی امشی شده تا جا یکه امشی و مسائ

بهمثابه سیاس ها مهم در دسررر کار مسائ سیاس بی الملللی طلرار ملیگیلرد.

درمجمر  ،نر ساخرار نظام بی الملللی و تغییلر آن در هلر برهلها ا تلار خ ملیترانلد نهل
برا افرا

به سرا ی در شدت و حدت رطاب طدرتها برر

طلدرت نسلبی خلرد در مهابل

رطبا برا دسریابی به اهداف و مشافو ملی داشره باشد .ا همی روس
فروپاشی اتحاد جماهیر شررو در اوا

که پا لان جشلگ سلرد،

دهه  90میالد  ،حادره  11سترامبر در سلال  2001و

به ررکلی تغییر ساخرار نظام بی المل درنریجه فروپاشی نظلام دوطهبلی و دگرگلرنی معادلله
طدرت ،شرا ط جد د را بهو هه در فضا ژئرپلیری

جهان ا جمله مشههه خاورمیانله و شلمال

آفر ها پد د آورده اس  .مرعاط فروپاشی نظام دوطهبی دوران جشگ سرد ،پرس ها بسلیار
در آن بلهو لهه آمر کلا

درخصرر نر ساخرار آتی نظام بی المل و جا گاه طلدرتهلا بلرر

مهرح شد .مرشا مر که مبشا نظر خرد را در طال دوران پس ا جشگ سلرد مهلرح نملرده،
هرگرنه ت طهبیبردن ا

نظلام را رد کلرده اسل ) .(Huntington, 1999: 37بله اعرهلاد و ،

اگرچه آمر کا ههمرن نیمکره غربی اس اما

ههمرن جهانی به شمار نملیآ لد؛ چلرا کله در

کشار آمر کا بهعشران طدرت برتر نظام اطرصاد جهان ،دو طدرت برر

چی و روسیه نیلر وجلرد

دارند که با برخرردار ا طدرت نظامی بهمرات کمرر ا آمر کا ا امکان نما

محلدود طلدرت

برخرردارند ).(Mearsheimer, 2002: 186

در نظر ه واطوگرا ی تهاجمی ،نهتشها ماهی سیاس بی المل بر اساس وجلرد «درگیلر »
تعر ف میشرد ،بلکه وجرد «درگیر » عشصر ضرور برا هدا
صررتی که هر

ا پشج طدرت برر

جهانی عامدانه سعی در تهد د امشی د گر رطبلا داشلره

باشد ،انرخا عهالنی برا سا ر طدرتها برر
«با دارندگی» نه

درگیر در سیاسل مشههله ،تلالش در جهل

و نفرذ طدرت تهد دکششده اس  .بر ا

مشههه ا همراره درصدد افرا

سیاس بی المل اس  .در

اساس ،آمر کا بهعشران تشها ههملرن

طدرت و نفرذ خرد در مشا ق مهم جهان برده که ا

ا حادره  11سترامبر به بهانه ها مخرلف همچرن مبار ه با ترور سم ،تهر

املر بعلد

امشی بی المللی،

مبار ه با سالحها کشرارجمعی و گسررش دمرکراسلی در مشههله خاورمیانله و شلمال آفر هلا
شدت بیشرر

افره اس  .ا

مشههه ا جهان ،به دلیل برخلرردار ا مشلابو سرشلار انلرژ

همراره مررد ترجه طدرتها برر
میان ا

برده اس تا جا یکه ی سالها اخیر رطابل فرا شلدها

طدرت ها برا تغییر تر و مشههها طدرت به نفو خلرد و افلرا

نسبی بهمشظرر تثبی حضرر و نفرذ در مشههه افرا

افره اس .

حلداکثر طلدرت
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همچرن فرانسه و انگلیس -که همراره

کشرر را در بسیار ا بحرانها اتخاذ کردهانلد -در طبلال بحلران لیبلی
طدرت با گران دارا مشافو و مرتبط با ا

نمیتراند معشا ی جر کاه

بحران عشلی روسلیه و

چی داشره باشد .روابط سیاسی ،امشیری ،نظامی و اسرراته کی روسیه و چی با رژ لم طلذافی و
کشرر با ترجه به اهمیل

حضرر پررنگ آنها در ا

لیبلی در مشههله خاورمیانله و

اسلرراته

شمال آفر ها بله دلیل برخلرردار ا مشلابو سرشلار انلرژ  ،ا ل تلرس و نگرانلی را در میلان
طدرت ها بررگی همچرن آمر کا و مرحدان
چی در کشررها مهم و اسرراته
به نفو ا

ا

به وجرد آورد که تداوم حضرر طدرتمشد روسلیه و

مشههه مرج تغییر تر و طدرت مشههها در آ شلده

دو کشرر خراهد شد .لذا ا جاد با دارندگی به مشظرر افلرا

طلدرت نسلبی و تلداوم

حضرر و نفرذ در مشههه خاورمیانه و شمال آفر ها را میتران ا جمله عل اصرار و تأکید آمر کا و
مرحدان

برا اسرفاده ا ور در طال دکرر

مسئرلی حما

علیه رژ م طذافی در لیبلی در

سال  2011دانس .
با ترجه به اهمی اص خرد ار و مشافو ملی در نظر ه واطوگرا ی تهاجمی میتران اذعلان
داش که دول ها بق ا

اصرل عم کرده و هرگلر مشلافو مللی خلرد را تلابو مشلافو د گلر

دول ها ا مشافو آنچه بهاصهالح جامعه بی المللی خرانلده ملیشلرد ،طلرار نملیدهشلد .اصلرل
ادشده درخصرر پشج عضر دائم شررا امشی ا جمله آمر کا و روسیه نیر کامالً صادق اسل .
چراکه آنها در

نظام مبرشی بر اص خرد ار  ،گاهی حری به تشکی اتحادها و ائلرالفهلا

مرطری به مشظرر دسریابی به مشافو خرد ت درمیدهشد .آنها هم به دلی ترس و نگرانی ا نیلات
غا ی کد گر و نیر حاکمبردن اص خرد ار در نظام بی المل  ،بهرلر
خرد را تبد شدن به طدرتمشدتر
ا رو ،طدرت ها برر

دول ا

شلیره تضلمی بهلا

نظلام ملیدانشلد ) .(Mearsheimer, 2006: 74ا

همچرن آمر کا و روسیه همراره به نحره تر لو طلدرت در میلان خلرد

ترجه داشره و تالش میکششد تا سهم خرد ا طدرت جهلانی را بله حلداکثر برسلانشد .آنهلا لی
سالها اخیر ا بحرانها بهوجردآمده در مشا ق مخرلف جهان ،بهو لهه مشههله خاورمیانله و
شمال آفر ها (بحران لیبی ،سرر ه ،م و بحلر ) بلهعشلران فرصلری بلرا تغییلر مرا نله طلرا
اسرفاده کرده اند تا معیارها و عرام جشبی طدرت خلرد را نسلب بله رطیبشلان افلرا
رو کرد طدرتها برر

نشاندهشده آن اس که هر

دهشلد.

برا تغییر مرا نه طرا به نفو خلرد بله

ابرارها مرفاوت اطرصاد  ،سیاسی و نظامی مررس میشرند.
پشج طدرت برر  ،هر

بهمشظرر حفلظ بهلا و افلرا

طلدرت علالوهبلر اهلداف امشیرلی،

مجمرعه ا ا اهداف غیرامشیری را نیر در نهاط مخرلف جهان پیگیر میکششد؛ اما پیگیر ا
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اهداف تا مانی اس که با مشهق مرا نه طرا تعارضی نداشره باشد .تعهی ا
گاهی مکم تالش برا کس طدرت نسبی اس  .همکار ا

اهداف غیرامشیری

پشج طدرت بلرر

بلرا ا جلاد

نظم بی المللی با هدف اعالمی گسررش صللح و علدال در جهلان در عمل معشلا ی جلر،
سهم ا طدرت ندارد که بهاحرمال اد در رسیدن به ا

افرا

هدف و برطلرار نظلم باربلات

بی المللی همراره با کد گر در تعارض هسرشد .لذا تالش بر جلرگیر ا وطر بحرانها ی اس
که مشافو اسرراته

آنها را در معرض خهر طرار داده اس  .درنریجه ،پشج طدرت برر

بر اساس

محاسبات دطیق «طدرت نسبی» و نه تعهد به ا جاد نظم جهانی اخالطلی بلدون در نظلر گلرفر
مشافو حیلاتی خلرد وارد عرصله عمل ملیشلرند (مرشلا مر .)52-56 :1388 ،کلی ا اهلداف
غیرامشیری که طدرت ها برر

سعی در گسررش و نهاد شهسا

دکرر

آن دارند ،دکرر

مسلئرلی

تحلرل مهملی در حلر ه حهلرقبشلر ،حهلرق بشردوسلرانه و

حما

اس  .اگرچه ا

حما

ا غیرنظامیلان در کشلررها درگیلر بحلران بشلر اسل  ،املا بهلرهبلردار سیاسلی

طدرت ها غربی ا ا ل مهرلله بلرا پیشلبرد اهلداف و مشلافو سیاسلی ،امشیرلی ،اطرصلاد و
اسرراته

خرد بسیار نگرانکششده اس .

با ترجه به اهمی ژئرپلیریکی و مرطعی مشههها کشررها و میران نه آفر شی طدرتهلا
برر

در معادالت مشههها و جهانی طدرت ،نر رو کردها بله بحلرانهلا بشلر بلی الملللی

مرفاوت اس  ،همچشان که در مررد بحران لیبلی و مل شلاهد رو کردهلا مرفلاوتی ا سلر
طدرتها برر  ،بهو هه پشج عضر دائم شررا امشی برد م.

 .1دکترین مسئولیت حمایت :از طرح تا عمل
لیر د آکسررری 2،و ر امررخارجه کانادا در واکش

به درخراس کلرفی عشلان ،دبیلرکل وطل

سا مان مل در اجالس مجموعمرمی مل مرحد در سترامبر  ،1999مبشی بر « افر

میشلها

مشررک بلرا حما ل ا مششلرر و اطلدام در راسلرا دفلا ا انسلانی مشلررک» بله دلیل
شکس ها شررا امشی در رواندا و کر وو و پاسخگر ی به پرس
در مجمو عمرمی سال  2000با ا

مهم و در گرارش هلراره

مضمرن که «اگر مداخله بشردوسرانه ،خدشها غیلرطابل

پذ رش به حاکمی دول هاس  ،پس ما چگرنه با د به نهض فاح

و سا مان افره حهلرقبشلر

در رواندا و رگسالو سابق که آ اردهشده درک ما ا انسانی مشررکمان اس  ،پاسلخ دهلیم؟»
رح مسئرلی حما ل را ارائله کلرد ) .(Thakur and Weiss, 2010: 134و دکرلر
حما

را به عشران تعهد در جه

مسلئرلی

حما ل ا ملردم سراسلر جهلان در مهابل نسل کشلی و
2. Lioyd Axworthy
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طرمی ،بهوسیله دول ها شان مهلرح کلرد ) .(Savage, 2005دولل کانلادا رسلماً در

سترامبر سال  ،2000با اعالم تأسیس «کمیسیرن بی الملللی مداخلله و حاکمیل دولل هلا»،
درصدد پاسخگر ی جد به چال

برآملد ).(Thakur, 2002: 325

مهرح شده ا سر دبیرکل

بر اساس گرارش کمیسیرن در سال  ،2001تعر ف مرفاوتی ا مفهرم سشری حاکمی با عشلران
«حاکمی بهمثابه مسئرلی » ارائه
مرظف به حما

شد )2004

مفهرم به معشا آن اس که دول ها

 .(Berry,ا

ا اتبا خرد هسرشد و درصلررتیکله دولرلی نخراهلد لا نررانلد ا اخریلارات

حاکمیری خرد اسرفاده کشد و مرجبات تضییو حهرق شهروندان را فراهم نما د ،مسئرلی دول
به جامعه جهانی مشره
حما
مهم تر

میشرد )2004: 65

 .(Chandler,مهلابق گلرارش کمیسلیرن ،مسلئرلی

دارا سه مسئرلی پیشگیر  3،مسئرلی واکش  4و مسئرلی با سا  5اس  .کی ا
نکات مهروحه در گرارش ،مداخله نظامی در طال مسئرلی واکش
7

6

اساس پشج اص مهم عل مشرو  ،نی صحیح ،آخر

8

اس که با لد بلر

حربه ،ابرارها مرشاس

9

و دورنملا

معهرل 10که با عشران «اصرل پیشگیرانه» ششاخره میشلرند ،صلررت پلذ رد .در هملی رابهله،
کمیسیرن طا عانه اعالم میدارد شررا امشیل تشهلا مرجلو صلالحی دار بلرا صلدور مجلر
مداخله با هدف حما

ا بشر

اس

).(ICISS, 2001: 39-40

 .1-1مسئولیت حمایت در اسناد بینالمللی
اسرهبال رسمی ا مفهرم مسئرلی

حما

در طال گرارش دسلامبر  2004هیئل علالیرتبله

مجموعمرمی با عشران «جهانی ام تر :مسئرلی مشررک ما» صررت گرف و درنها  ،دبیرک
وط سا مان مل گرارش خرد را با عشران «برا آ اد بیشرر :بهسر ترسعه ،امشیل و حهلرق
بشر برا همه» را با مبشا طراردادن گرارش هیئ علالیرتبله و نیلر د لدگاههلا و نههلهنظلرات
کشررها در مارس  2005ارائه کرد و مفهرم مسئرلی

حما

را در بشلد  135آن ملررد تأکیلد

طرار داد ) .(Pattison, 2010: 3هم مان با به رسمی ششاخرهشدن مرضر مسئرلی حما
نخسری بار در سا مان مل و تصر
دول ها ،مسئرلی

حما

برا

آن در اجالس سران مجموعمرمی در سال  ،2005سلران

ا غیرنظامیان در برابر جرائم نس کشی ،جرائم جشگلی ،پلاکسلا
3. Responsibility to Prevent
4. Responsibility to Reaction
5. Responsibility to Rebuild
6. Just Cause
7. Right Intention
8. Last Resort
9. Proportional Means
10. Reasonable Prospects
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طرمی و جشا
حما

علیه بشر

در طبال بحرانها لیبی و م

را پذ رفره و بله ترافلق اصلرلی دسل

افرشلد .مرضلر مسلئرلی

در بشدها  138و  139سشد پا انی اجالس سران صراحراً مررد اشاره طرار گرفره اسل

).(UNDoc, A/RES/60/1, 2005

شررا امشی نیر طهعشامه  1674با عشران «حما
در سال  2006بهاتفاق آرا به تصر

ا غیرنظامیان در مشا عات مسلحانه» را

رساند و در آن بر مفاد بشدها  138و  139سلشد اجلالس

سران نیر تأکید کرد .شررا ،طهعشامهها د گر نیر در دسلامبر  (S/RES/1738) 2006و نلرامبر
 (S/RES/1894) 2009با عشران مشابه «حما
کرد .شررا در ا
تح

حما

ا غیرنظامیان در مشا علات مسللحانه» تصلر

طهعشامهها ،عالوهبر آنکه هدف طلرار دادن عملد غیرنظامیلان و سلا ر افلراد

در مشا عات مسلحانه را نهض فاح

می خراند ،حری ارتکا اعمالی ا ا

حهرق بی المل بشردوسلرانه و حهلرقبشلر

نر را نیر تهد د علیه صلح و امشی بی الملللی معرفلی

کرده و بر آمادگی خرد برا بررسی و اطدام مهرضی در ا گرنه مرارد تأکید میکشد.
عالوهبر شررا امشی  ،دبیرک مجموعمرمی سا مانمل نیلر در راسلرا تلرو ج دکرلر
مسئرلی حما  ،نخسری گرارش خرد را در سال  2009با عشران «اجرا مسئرلی حما »
با تمرکر بر معشا ،محدوده ،مفهرم و تشظیم راهبرد جامو برا اجرا مسئرلی حما

ارائه کرد

و اهمی پیشگیر و اتخاذ تمهیدات مرشاس با شرا ط خار هر مررد در صررت عدممرفهیل
تمهیلدات پیشلگیرانه را مرلذکر شلد ).(Report of Secretary General, 2009: para10 (a) and 12
دومی گرارش دبیرک با عشران «هشدار اولیه ،ار ابی و مسئرلی حما » در سال  ،2010بلر
رح پیششهادها ی در رابهه با ا جلاد دفرلر مشلررک بلرا مسلئرلی حما ل و جللرگیر ا
نس کشی تمرکر داش ) .(Report of Secretary General, 2010: para 18بر اسلاس پیگیلر هلا
دبیرک و ادغام فعالی ها دو دفرر مذکرر ،سرانجام «دفرر جلرگیر ا نس کشی و مسلئرلی
حما » در دسامبر  2010ترسط کمیرله پلشجم مجملوعملرمی تأسلیس شلد ).(www.un.org
سرمی گرارش با تمرکر بر «نه
اهمی نه

ا

ترتیبات مشههها و رمشههها » مشرشر شد کله در آن بلر

ترتیبلات در کمل رسلانی بله دولل هلا بلرا اجلرا دکرلر

و حما ل ا

تالشها مل مرحد تأکید شده اس ) .(Report of Secretary General, 2011چهلارمی گلرارش
بر «ابعاد سه گانه مسئرلی حما » تمرکر دارد .ا

گرارش بر چهلار نکرله مهلم تأکیلد دارد:

تعیی ارتباط میان ابعاد سهگانه و وابسرگی مرهاب میان آنها؛ ششاسلا ی ابرارهلا در دسلررس
سا مان مل برا پاسخ طا و و فرر ؛ ششاسا ی شرکا مهم در امر حفاظ با تأکید بلر نهل
اطدام بشردوسرانه ،حفظ صلح ،ترتیبات مشههها
).2012

و جامعه ملدنی (Report of Secretary General,
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 .2بحران لیبی و دکترین مسئولیت حمایت
بحران لیبی در فرر ه  2011هم مان با گسررش اعرراضات مردمی در برخلی کشلررها عربلی
مشههه خاورمیانه و شمال آفر ها ،با هدف سرنگرنی رژ م طذافی در بشغا

و شهرها شرطی ا

کشرر آغا شد که ا همان ابردا با خشرن و سرکر ها گسررده هملراه بلرد .شلدت و دامشله
خشرن ها تا آنجا برد که ارکان سا مان مل را به انرشار بیانیههلا ی برانگیخل  .کمیسلر علالی
حهرقبشر سا مان مل ابردا در  22فرر ه  2011با صدور بیانیها خراسلرار ترطلف خشلرن هلا
علیه معررضان شد و حمالت گسررده و نظاممشلد علیله غیرنظامیلان را مصلداق جشا لات علیله
خراند .شررا حهرقبشر نیر در جلسه و هه  25فرر ه  ،2011خشرن و سرکر در ا

بشر

11

کشرر را «تکاندهشده و بیرحمانه» ترصیف کرد و با تصر

طهعشامها ضلم ابلرا نگرانلی

عمیق ا وخیمترشدن اوضا در لیبی طر اً نهضها حهرقبشر گرارششلده را محکلرم کلرد.
همچشی در ا

طهعشامه ا دول لیبی خراسره شد تلا «مسلئرلی حما ل ا شلهروندان

را

به مشظرر ترطف فرر کلیه نهضهلا حهلرقبشلر برعهلده گیلرد» .علالوهبلر ا ل  ،شلررا بله
مجموعمرمی پیششهاد کرد تا اخراج لیبی ا عضلر
عضر

شلررا را بررسلی کشلد کله درنریجله آن،

لیبی در شررا ا اول ماه ملارس بله حالل تعلیلق درآملد

(UNDOC, A/HRC/S-51/1,

).2011
عالوهبر سا مان مل مرحلد و ارکلان آن ،برخلی سلا مانهلا مهلم مشههلها نیلر نهل
طاب ترجهی در واکش

به تداوم فاجعه انسلانی در لیبلی ا فلا کردنلد .شلررا امشیل اتحاد له

دول ها عربی و دبیرک اتحاد ه عر پی

ا برگرار جلسه فرقالعاده شلررا حهلرقبشلر،

بیانیهها ی را در تار خ  20-23فرر ه در محکرمی

حمالت خشلرن بلار علیله غیرنظامیلان در

لیبی صادر کردند و خراسرار برگرار گفرگرها فرر میان رفی مشاطشه بهمشظلرر برطلرار
آت بس و همکار در راسرا ارائه راهکارها میانجیگرانه برا بحلران لیبلی شلدند .در ا ل
میان ،اتحاد ه عر در اطدامی بی سابهه،
به حال تعلیق درآورد
امشی

)2012: 5

به بحران لیبی و درنها

گام فراتر نهاده و عضر

 .(Zifcak,کلیه ا

لیبی در ا ل اتحاد له را

اطدامات میشهها ال م بلرا ورود شلررا

صدور طهعشامهها ی علیه رژ م طذافی فراهم نمرد کله ا جملله

آنها میتران به طهعشامهها  1970و  1973اشاره کرد.
بیانیهها و تصمیمات نهادها بی المللی و مشههه ا در طبلال بحلران لیبلی بیلانگر نگرانلی
فرا شده جامعه بی المللی نسب به فاجعه انسانی در ا
حما

کشرر و ا جلاد شلرا ط ال م بلهمشظلرر

طا و و جد شررا امشی در مان برگرار جلسه برا بررسی ا

بحلران در تلار خ

11. Shocking and Brutal
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 26فرر ه برد .در خالل ا

در طبال بحرانها لیبی و م

جلسه ،اعضا شررا ،طهعشامه  1970را به اتفاقآرا تصلر

کردنلد.

در ا

طهعشامه ،شررا امشی با اظهار نگرانی عمیق ا مشاطشله لیبلی و ابلرا تأسلف ا نهلض

فاح

کشرر ،ا محکرمی لیبلی ترسلط اتحاد لهعلر  ،اتحاد له

و نظاممشد حهرق بشر در ا

آفر هللا و سللا مان همکللار اسللالمی اسللرهبال کللرد .ا ل طهعشاملله همچشللی کشللرار عمللد
ا شهروندان ترسط مهامات لیبی شلد.

غیرنظامیان را محکرم کرده و خراسرار مسئرلی حما

عالوهبر ا  ،طهعشامه  1970دارا محررهلا مهملی همچلرن ارجلا طضلیه لیبلی بله د لران
بی المللی کیفر  ،تحر م تسلیحاتی و عدم اجا ه ترانر
لروم ارائه کم ها بشردوسرانه برا کاه

مردوران ا سلا ر کشلررها بله لیبلی،

رنجها مردم لیبی ،اعمال تحلر م علیله مهاملات
اجرا تحر مها و ضرورت نظارت بر آن ،کمیره

برجسره رژ م اس  ،ضم آنکه به دلی اهمی

تحر م را نیر ا جاد کرد تا بر کلیه مراح اجرا ،نظارت کشد

)SC/RES/1970, 2011

 .(UNDOC,بر

اساس طهعشامه  1970می تران در اف که شررا در کشار اعمال تحر مها طاب ترجه علیه دول
لیبی و اشاره به دکرر
تشدتر

مسئرلی حما

بهعشلران هشجلار جد لد بلی الملللی ،جلد تلر

و

برخررد را با طضیه لیبی اتخاذ کرده اس .

هم مان با شدتگرفر درگیر ها ،طهعشامه  1973شررا امشیل در  17ملارس  2011بلا
 10رأ مثب و  5رأ ممرشو چی  ،روسیه ،آلمان ،بر

و هشد به تصر

رسید .دامشله ا ل

طهعشامه فراتر ا طهعشامه  1970برده و بر اساس آن ،اعمال مشههه پروا ممشر بر فلرا آسلمان
لیبی به دلی تداوم بمباران مشا ق غیرنظامی تصر

شد .در ا ل طهعشامله همانشلد طهعشامله

طبلی بر هشدار در مررد ورود مردوران به لیبلی ،تشلد د تحلر مهلا ملالی مهلرر در طهعشامله
 ،1970تهر

مجر کشررها برا با رسی محمرلهها ارسالی بله لیبلی ،تلداوم مسلدودشلدن

دارا یها مهامات رژ م لیبی ،شک گیر هیئ کارششاسان پیگیر و اجرا تحر مها در کشار
کمیره تحر م طهعشامه پیشی و اجرا دکرر
در لیبی تأکید شده اس

مسئرلی حما

)SC/RES/1973, 2011

برا نخسری بار مجر مداخله نظامی در

با صدور مجر مداخله نظامی

 .(UNDOC,شررا امشیل در طهعشامله 1973

دول مسره  ،بدون رضا

مهامات دولری حلاکم

را صادر کرد و اسرفاده ا ور ترسط ائرالفی ا دول هلا در نظلارت نلاتر را در شلرا هی خلار،
مجا اعالم نمرد .نخس ا شکه ،مهابق تصمیمات شررا امشی «کلیله اطلدامات ال م» 12بلرا
حما

ا غیرنظامیان و مشا ق غیرنظامی در معرض تهد د حمله اتخاذ شد .البره ا

اطلدامات

به معشا اسرهرار نیروها خارجی در لیبی نبرده و مجر کلاربرد نیلرو نظلامی صلرفاً شلام
اسرفاده ا نیرو نظامی هرا ی و نه میشی اس  .دوم ،بشا بله تصلمیم شلررا امشیل  ،مشههله
12. To Use All Necessary Measures
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ا غیرنظامیان ا جاد شرد و نلاتر مجلا بله اتخلاذ

«کلیه اطدامات ال م» برا اعمال ممشرعی بر پروا هلا اسل  .هلدف ا اتخلاذ «کلیله اطلدامات
ال م» ،اعمال فشار بر رژ م لیبی برا ترطف مرارد نهض حهرقبشر و حهرق بشردوسرانه برد کله
دالل بر وطر جشا
جشا ات ،دکرر

علیه بشر

مسئرلی حما

نگرانیها در خصلرر وطلر ا ل

داش  .با ترجه به افرا

مررد اسرشاد شررا امشی طرار گرف تا به مداخلله نظلامی

بی المللی راحیشده برا جلرگیر ا وطر فجا و مرجرد و احرمالی در آ شده شک دهد.
 .1-2رویکرد قدرتهای بزرگ در قبال بحران لیبی
نحره برخررد طدرت ها برر
بسیار

با بحران لیبی ا مان آغا تا مداخله نظامی دسرخرش تغییلرات

شد .لیبی که ا مشابو سرشار و غشلی انلرژ برخلرردار بلرده و هملراره محل مشاطشله

طدرت ها برر

برا دسریابی به مشابو اسرراته

کشرر اسل  ،بله دلیل واکلش

انرژ ا

فرر و طا و شررا امشی سا مان مل  ،جرو بحرانها خار حهرقبشلر در عرصله کشلرنی
بی المللی ا جه ترس به مداخله نظامی در چارچر دکرر

مسلئرلی حما ل محسلر

میشرد.
مهامات آمر کا ی طب ا آغا عملیات در لیبی ،با لحشی محرا انه ا مداخله نظامی در ا ل
کشرر سخ میگفرشد که مهمتر

عل آن ،مخالف افکار عمرمی ا

کشلرر بلا آغلا جشگلی

تا ه برد ،اما حفظ مشافو آمر کا بهو هه در میشه سیهره بر مشابو انرژ  ،ا
ائرالف حملهکششدگان را همراهی کشد

)remarks, 2011a

کشرر را مجبرر کرد

 .(Obama`sباراک اوباما پلس ا تصلر

طهعشامه  1973ی بیانیه ا خراسرار اجلرا آتل بلس فلرر و ترطلف کلیله حملالت علیله
غیرنظامیان شد و هشدار داد در صررت «عدم پا بشد به طهعشامله ،جامعله بلی الملللی اطلدام
نمرده و طهعشامه ا

ر ق اطدام نظامی اجرا خراهد شد»

)remarks, 2011b

 .(Obama`sبا تشلد د

خشرن ها ،عملیات نظامی آمر کا در لیبی در  19مارس  2011آغا شد؛ عملیاتی که بلهلحلا
ماهی  ،مدت و دامشه محدود و درصدد حما

ا ائرالف بی المللی برا اتخاذ «کلیله اطلدامات

ال م» بهمشظرر اجرا مفاد طهعشامه  1973شررا امشی سا مان مل برد

(Presidential Letter,

).2011
به دنبال طیام مردم لیبی ،انگلیس در چرخشی ناگهانی علیله دولل لیبلی مرضلو گرفل و
د ر د کامرون ،نخس و ر انگلیس ی اظهارنظر اعالم کرد« :طذافی با د ا طدرت کشارهگیر
کشد و بی

ا ا

مردم لیبی را آ ار ندهد» .در تصر

طهعشامه لرح مشههله پروا ممشلر در

آسمان لیبی در شررا امشی  ،انگلیس به همراه فرانسه به عل اهمی ژئرپلیریکی لیبی بلرا
اروپا و نیر لروم دسریابی به بخشی ا مشابو نف لیبی ،بی

ا دول ها د گر تما

به مداخله
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نظامی در لیبی داشرشد ) .(http://www.econews.irکشررها اروپا ی و درمجمر اتحاد له اروپلا
همانشد آمر کا تا پی

ا برو بحران در لیبی ،سیاس الررام و تعهد به دول طذافی را پیگیلر

میکردند و حری بسیار ا دول ها عضر اتحاد ه نیلر روابلط اطرصلاد عمیهلی را بلا لیبلی
مجدداً برطرار نمردند .دول ها اروپا ی به مدت رالنی مصرفکششده مهم نفل و گلا

بیعلی

لیبی بردند .هم مان بلا تصلمیم اتحاد له اروپلا در  28فرر له  2011مبشلی بلر اعملال تحلر م
تسلیحاتی و تحر مهلا هلدفدار علیله طلذافی ،خلانراده و برخلی رفلداران مهلم و  ،کلیله
مرافه ناملههلا بله حالل تعلیلق درآملد

(EU Council Decision 2011/137/CFSP and Council

).Regulation 204/2011
نههه مهاب مراضو آمر کا ،مراضو روسیه و چی برد که با وجرد رأ ممرشلو بله طهعشامله
 1973در جلسه شررا امشی  ،نما شده روسیه در ترضیح مراضو کشررش اعالم کرد کله «هلر
حمله ا علیه غیرنظامیان و سا ر نهضها حهرقبشر و حهرق بشردوسرانه بلی الملللی با لد
فرراً و بدون هیچگرنه شر ی مررطف شرد» و در همان حال اذعان داش که د لدگاه روسلیه در
رابهه با بحران لیبی ،ارائه سر وتر

راهح

عشی «آت بس فرر » اس

(UNSC: S/PV.6498,

) .2011در کشار روسیه ،چی نیر خراسرار پا اندادن به حمالت علیه غیرنظامیان برده ،اما دلیل
رأ ممرشو به طهعشامه  1973را مخالف با «کاربرد ور در روابلط بلی الملل » و د لدگاههلا
دول ها عربی و آفر ها ی خراند .هر دو دولل

روسلیه و چلی ا  19ملارس  2011عملیلات

نظامی ائرالف را مررد انرهاد طرار داده و بر آت بس فرر تأکیلد کلرده و نسلب بله بلیربلاتی
کشررها همسا ه درنریجه تداوم مشاطشه هشدار دادند ) .(Gutterman, 2011درمجملر  ،روسلیه
ضم محکرمکردن تهاجم نظامی ناتر به لیبی ا نرعی سیاس فعال در طبال ا ل بحلران بلرا
میانجیگر بهلره بلرد ،املا دو مشلک عملده در ا ل مسلیر وجلرد داشل  .مشلک نخسل ،
سا ش ناپذ ر طذافی و مخالفان او برد که مرج شعلهورشلدن آتل
بردند و مشک دوم ،تما

جشلگ و خشلرن شلده

غلر بله برکشلار طلذافی ا طلدرت بلرد کله تلالش مسلکر بلرا

میانجیگر و با گرداندن ربات را ناممک میساخ  .للذا تلالشهلا کلرملی بلرا برطلرار
آت بس و ح وفص د تلماتی

بحران بینریجه ماند.

 .3ارزیابی میزان انطباا پاییری بحاران لیبای باا معیارهاای دکتارین
مسئولیت حمایت
دگرگرنیها چشد دهه اخیر نظام بی المل نشاندهشده پیشرف روند مداخالت بشردوسلرانه و
حرک جامعه جهانی به ا

سم اسل کله در آ شلده هلیچ کشلرر نملیترانلد بلرا خلرد

صالحی مهلق در امرر داخلی طائ شرد و در صررت نهض جد حهلرقبشلر ،بلهو لهه تهد لد
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صلح و امشی بی المللی ،مسئرل ششاخره ملی شلرد و با لد آرلار ا ل مسلئرلی را بتلذ رد .در
خیرش مردمی لیبی که

هفره پس ا سهرط

ب علی د کراترر ترنس در اواسلط

العابد

فرر ه  2011آغا شد ،رژ م طذافی مبشا را بر سرکر  ،خشرن و کشرار وسیو مردملی گذاشل
(عباسیاشلهی.)1 :1389 ،
واکش

و نحره برخررد شررا امشی با بحران لیبی ا آن جه که واکششی سلر و و طلا و

برد ،بسیار طاب ترجه اس  .با ترجه به ا شکه مشافو و اراده سیاسی اعضلا دائلم شلررا امشیل
نه

تعیی کششدها در تصمیمگیر ها شررا دارد ،لذا ح وفص بحلرانهلا بلی الملللی بلا

روشها حهرطی به و هه در مرارد که مشافو طدرت ها برر
بحران تأریرگذار اس  ،به راحری امکانپذ ر نیس  .واکش
ر ق تصر

که نخس ا

در خاتمه ا رالنیشلدن ل

سر و شررا امشی به بحلران لیبلی

طهعشامه  1970با اعملال مجلا اتهلا تحر ملی و غیرنظلامی بلر

اساس ماده  41ا فص هفرم مششرر و ستس طهعشامه  1973و صدور مجر مداخله نظلامی بلر
مسئرلی حما

اساس دکرر
طدرتها برر

صررت گرفل  ،ملیترانلد بیلانگر آن باشلد کله اراده سیاسلی

مبرشی بر خاتمه افر بحران لیبی و سرنگرنی رژ م طذافی برده اسل ؛ بحرانلی

که در مها سه با سا ر بحرانها بی المللی در کرتاهتر
شررا امشی

مدت مانی با تصمیمات سر و و طا و

و مداخله نظامی ناتر خاتمه پذ رف ؛ هرچشد انرهادات بسلیار نسلب بله نحلره

عملکرد شررا و مداخله ناتر در لیبی و انهباق آن با معیارها دکرر

مسئرلی حما ل تحل

عشران «اصرل پیشگیرانه» وجرد دارد که در ادامه به آنها پرداخره میشرد.
در رابهه با «عل

مشرو » ،با ترجه به واکش

سلر و و طلا و شلررا امشیل بله بحلران،

ابهامات بسیار در خصرر آمار ارائهشده ا کشرهشدگان و صدور طهعشامها ذ ل فصل هفلرم
مششرر مل مرحد ،ظ و گمان نسب به طصد و نی برخی اعضلا دائلم شلررا بلرا مداخلله
نظامی و ترجیه افکار عمرمی مشههه و جهان برا همراهی هرچه بیشلرر تهر ل ملیشلرد .در
مررد «نی صحیح» نیر ال م به ذکر اس که با وجلرد هلدف ظلاهر حما ل ا غیرنظامیلان،
صحب ا تغییر رژ م طذافی ترسط مداخلهکششدگان هرگرنه نی واطعی آنها را ر سرال میبرد.
معیار «آخر

حربه» ،نیر که معمرالً مداخله نظامی با د بهعشران آخر

راه مدنظر طلرار گیلرد،

درخصرر بحران لیبی به دلی عدم اتخاذ راهکارها سیاسلی و د تلماتیل

رعا ل نشلد .در

مررد معیار «ابرارها مرشاس » ،شدت و گسرره مداخله نظامی ناتر به حد بلرد کله حرلی در
جر ان عملیات نظامی و بمبارانها صررتگرفره ،عدها ا غیرنظامیان نیر کشره شلدند و للذا
هدف نیروها ناتر نه تشها با بمباران برخی مشا ق غیرنظامی ،بلکه با کشرهشدن طذافی و تغییلر
رژ م در ا

کشرر ر سرال رف که ا

امر نشانگر علدم تشاسل ابلرارهلا اتخاذشلده اسل
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) .(Thakur, 2011: 22در رابهه با معیار «دورنما معهرل» شا ان ترجه اس که مداخلله نظلامی
ناتر در لیبی میشهسا صلح ،ربات و امشی در ا

کشرر نشلده اسل  .ضلعف فرا شلد با سلا

رساخ ها و ساخرار سیاسی -امشیری کشرر میشلهسلا وطلر مشاطشلات طلرمی -طبیللها در
دوران پس ا طذافی شده و تحرالت اخیر ا
واطعی

را ناد ده گرف که واکش

راهکارها عملی د تلماتی

کشرر تأ ید بر ا

سر و شررا امشی

مدعاس  .لذا ،نمیتلران ا ل

در صدور مجر مداخله بدون ترس بله

و غیرنظامی برا ح وفص مسالم آمیر بحلران لیبلی ،تلرجیهی

جر به آ مرنگذاردن تحهق عملی دکرر

مسئرلی

و ار لابی واکلش

حما

افکلار عملرمی

کشررها مخرلف بهو هه کشررها درحالترسعه نمیتراند داشره باشد.

 .4شورای امنیت و بحران یمن
اوجگیر بحران م در سال  2011ر شه در تش ها و بحرانها عمیق ا
سال  2004به بعد شدت بیشرر

کشرر دارد کله ا

افره اس  .جشگها ش گانه دول و حرریها

لد در

شمال م  ،ورود عربسران سعرد به جشگ ششم و مشههها شدن بحران داخللی ا ل کشلرر،
تحرک جدا ی لبان «حراک» برا تجر ه مشا ق جشربی ا

کشلرر و افلرا

دامشله فعالیل

الهاعده در م مرج تضعیف امشی و ربات سیاسی و اجرماعی م و بهتبو آن بلرو بحلران
گسررده برا تغییر ساخرار آتی سیاسی کشرر شد .عالوهبر دانشجر ان ،گروهها و احرا رسمی
مخالف دول
وهله نخس

م با عشران «احرا د دار مشررک» 13و «حر سرسیالیسل

مل » 14کله در

حامی اصالحات سیاسی در کشرر بردند ،به تدر ج همگام با دانشجر ان رح رژ لم

علیعبداهلل صالح برا تشکی دول وحدت ملی را رد کردند و در جه سلرنگرنی صلالح گلام
برداشرشد تا جا یکه سهرط رژ م و به خراسل اصللی معررضلان مشلی در تظلاهرات فرر له
 2011تبد

شد ) .(Middle East/North Africa Report, 2011: 1-2ترس علی عبداهلل صلالح بله

خشرن و سرکر مخالفان و بلرو حادرله  18ملارس  2011و کشلرار شلمار طابل تلرجهی ا
معررضان به همراه پیرسر تدر جی د تلماتهلا ،نیروهلا امشیرلی و نظلامی و طبا ل مرجل
شکششدگی فرا شده جا گاه صالح در طدرت شد ).(Arimatsu, 2014: 23-24
بر خالف بحران لیبی که در آن شاهد ا فا نهل

فعلال و مهلم اتحاد له علر و اتحاد له

آفر ها برد م ،شررا همکار خلیجفارس ا جمله سا مانها مشههها در خاورمیانله و شلمال
آفر ها ،نهشی مهم و طاب ترجه را در بحران م ا فا کرد .شررا در جه ح بحران م  ،لرح
ابرکار را در آور

 2011پیششهاد کرد که در آن ،بر واگذار طدرت ترسط صالح به معلاون ،
)13. Joint Meeting Parties (JMP
)14. Yemeni Socialist Party (YSP
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عبد ربه مشصرر هاد و ا جاد شرا ط ال م برا تشکی دولل وحلدت مللی تأکیلد شلده بلرد،
ضم آنکه صالح در طبال واگذار طدرت نسب به هرگرنله پیگلرد طلانرنی داخللی ا مصلرنی
طضا ی برخرردار میشد ) .(Yemen Transition Agreement, 2011سرانجام ،علی عبداهلل صلالح در
 23نرامبر  2011با امضا

میشه ال م برا تشکی دول وحدت ملی را فراهم

رح پیششهاد

کرد و با برگرار انرخابات ر اس جمهرر در فرر ه  ،2012معاون و با کس  99/6درصد آرا
بهعشران رئیسجمهرر م انرخا شد .و بالفاصله پس ا کس طلدرت ،اصلالحات امشیرلی و
نظامی را مهابق ابرکار عم پیششهاد شررا همکار خلیجفارس در دسررر کار دول جد لد
طرار داد ).(Kasinof, 2012
مهمتر

واکش

جد شررا امشی

سا مان مل در طبال بحران مل کله بله اعرراضلات

گسررده مردمی در ا ل کشلرر علیله حکرمل عللی عبلداهلل صلالح مشجلر شلده بلرد ،صلدور
طهعشامهها  2014و  2051در محکرمی نهض حهرقبشلر و خشلرن هلا گسلررده ترسلط
نیروها وابسره به حکرم و گروهها مسلح برد .شررا امشی
طهعشامه علیه م  ،چشد

تلا پلی

ا صلدور نخسلری

بیانیه مهبرعاتی مشرشر کرده و در آنها خراسرار ملذاکرات سیاسلی

رفی درگیر برا دسریابی به تغییرات سیاسی ملررد نظلر ملردم و اجلرا

لرح پیشلشهاد

شررا همکار خلیجفارس مبشی بر واگذار مسالم آمیر طدرت ا سلر صلالح بله معلاون
شده برد .اما با وخیم تر شدن اوضا امشیری ،اطرصاد و بشردوسرانه م و مرعاط آن افلرا
تهد دات الهاعده ،فشارها بی المللی برا تصر
اف  .درنریجه ا
ا

طهعشامه علیله مل بلی ا پلی

تحرالت ،طهعشامه  2014در تار خ  21اکربر  2011بهاتفاق آرا تصر

طهعشامه با ادآور مسئرلی اولیه حکرم

م نسب به حما

افلرا
شلد.

ا شهروندان  ،بهرلر

راه ح بحران کشرنی را روندها جامو سیاسی معرفی کرده که شرا ط گلذار سیاسلی را فلراهم
میسا ند

)S/RES/2014, 2011

 .(UNDoc,در ا

طهعشامله ،شلررا ضلم حما ل ا فرملان 12

سترامبر ر اس جمهرر مبشی بر دسریابی به ترافق سیاسی میان کلیه گروهها ،تعهد به اجلرا
راهح سیاسی ا جمله ابرکار عم شررا همکار خلیجفارس و الرام گروهها مسلح بله کشلار
گذاشر سالحها و اجرشا ا خشرن  ،صرفاً خراسرار خاتمهدادن به تش ها و خشرن ها ترسط
رفی درگیر در م میشرد و ا محکرمی

جانبه دول

م و ناد لدهانگاشلر اطلدامات

خشرن بار گروهها مسلح مخالف ا جمله الهاعده ،گروه ها و احرا رسمی مخالف دول
-احرا د دار مشررک و حر سرسیالیس

مل

م  -اجرشا میور د که درمجمر گر لا لحل

مال متر آن در مها سه با طهعشامهها شررا علیه لیبی اس .
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طهعشامه  2051دومی طهعشامه شررا امشی
به تصر

اعضا رسید .شررا در ا

در طبال بحرانها لیبی و م

علیه م برد که در تار خ  12ژوئل 2012

طهعشامه ضم ابرا نگرانی عمیق ا اوضا سیاسی ،امشیری،

اطرصاد و بشردوسرانه م  ،ا بیانیه  21مه  2012دبیرک مبشی بر ترغی کلیله لرفهلا
درگیر به ا فا نه

کام و سا نده در اجرا مرافه نامه گذار سیاسی م مهلابق طهعشامله

 2014شررا امشی

طهعشامه نیر بلر اجلرا کامل و فلرر ابرکلار

اسرهبال کرد .شررا در ا

عم شررا همکار خلیجفارس ،جد بردن تهد د صلح و امشی بی المللی ترسط ترور سلم،
گام برداشر در جه حما
انرخابات عمرمی و درنها

ا آشری ملی و اصالح طانرن اساسی و طانرن انرخابات و برگلرار
اتخاذ اطدامات بیشرر در چارچر ماده  41فص هفرم مششرر ملل

مرحد در صررت مرتفو نشدن نگرانیها تأکید ملیکشلد
ا

)S/RES/2051, 2012

 .(UNDoc,بررسلی

طهعشامه گر ا آن اس که طهعشامه  2051همچرن طهعشامه  2014لحشی مال م داشلره و

بدون حما

جان دارانه ا

رف درگیر ،مسئرلی نهض حهرقبشر ،حهلرق بشردوسلرانه و

خشرن هلا را مررجله کلیله لرفی درگیلر ملیکشلد و ا ا ل حیلف تفلاوت چشلمگیر بلا
طهعشامهها شررا امشی علیه لیبی دارد.
 .1-4رویکرد قدرتهای بزرگ در قبال بحران یمن
م بهعشران مرحد اسرراته

آمر کلا در مشههله ،بلهخصلرر در املر مبلار ه بلا ترور سلم و

برخرردار ا مرطعی ژئرپلیریکی و هه ا جمله همجرار با کشررها مهم و تأریرگذار مشههله
دارا اهمی بسیار اد اس  .اوج گیر اعرراضات مردمی در ا

کشرر ،ا

نگرانی را بلرا

آمر کا به وجرد آورد که فعالی ها ترور سری الهاعلده بلهتلدر ج بله کشلررها مهلم مشههله
ا جمله عربسران سرا

کشد و با ا جاد ناآرامی در ا

کشرر ،طیم جهانی نفل را دسلرخرش

تغییرات طاب مالحظه نما د .با ترجه به مشافو آمر کلا در مل  ،بلهو لهه پا گلاه نظلامی هلرا ی
«العشد» در اسران «لحج» در جشر

م و تأریر که ا

کشرر در مرطعی

آمر کا برا ا جاد

مرا نه طرا در مشههه دارد ،لذا آمر کا با همراهلی مرحلدان مشههله ا خلرد همچلرن عربسلران
درصدد ح وفص بحران ا راهها د تلماتی

و سیاسی برآمد .در ا

میلان ،آمر کلا ا ابرکلار

عم شررا همکار خلیجفارس مبشی بر جابهجا ی طدرت ا رئیس جمهرر به معاون
کرد تا با ا

حما

اطدام همچشان به حفظ طدرت و تأمی مشافو خرد در م ادامه دهد.

در رابهه با روسیه نیر ال م به ذکر اس که اگرچه مل در دوران اتحلاد جملاهیر شلررو
جرئی ا حر ه نفرذ ا
مرعلق به ا

کشرر برده و بسیار ا

رسلاخ هلا فشلی ،مهشدسلی و نظلامی آن

دوران اس و شررو تأمی کششده اصلی با ار تسلیحات نظامی م بلرده ،املا بلا

فروپاشی شررو و پا ان جشگ سرد ،روسیه تشها به دنبال حفظ حضرر خرد و پا گلاههلا

در
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در ا سرخ ،تشگه با المشد و اطیانرس هشد برده تا حضرر بی المللی ،با رگانی و امشیرلی ا ل
کشرر در شمال آفر ها تضمی شرد .البره ا

به معشا آن نیس که م نیر همانشد سرر ه ا

اهمی امشیری ،ژئراسرراته کی ،ژئرپلیریکی ،اطرصاد  ،انرژ برا سرما هگذار و تجارت بلرا
روسیه برخرردار اس  .لذا بیعی اس که روسیه حساسی بهمرات کمرلر در طبلال بحلران
م داشره باشد و به هر طیمری حاضر به رو ارو ی با آمر کا و مرحدان
بسیار اد نباشد .درخصرر چی  ،د گر طدرت برر
حداط مشافو اسرراته

و تحمل هر شلههلا

جهان نیر شا انذکر اس که ا ل کشلرر

را در م در مها سه با روسیه و آمر کا دارد .ا ا

تهد د جد تغییر مرا نه طرا ا سر رطبا برر

حیلف آمر کلا بلا

خرد عشی روسیه و چی مراجه نیس .

بشابرا  ،در رابهه با بحران م مشاهده میشرد که هیچگرنه تغییلر مرا نله طلرا لا تغییلر
تر و طدرت ا سر هر

ا طدرتها بلرر

حداکثر طدرت و مشافو نسبی کی ا

صلررت نملیگیلرد تلا درنها ل بله افلرا

رفی و با دارندگی نه

و نفرذ سا ر طدرتها دارا

مشافو در م بیشجامد .در چشی شرا هی ،طدرت ها دارا مشافو در کشرر مررد هدف تلالش
می کششد تا با اتکا بر راهکارها د تلماتی

و سیاسی به حفظ طدرت و مشافو نسبی خلرد ادامله
مسئرلی حما ل همانشلد بحلران

دهشد ،بی آنکه به گر شه مداخله نظامی در چارچر دکرر
لیبی بیشد ششد.

 .5بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال بحرانهای لیبی و یمن
اعرراضلات بلا صلدور طهعشامله واکلش

بر خالف بحران لیبی که شررا ا همان رو ها آغا

سر و و طا و نشان داد ،در بحران م پس ا گذش چشلد
علیه حکرم علی عبداهلل صالح درنها

ملاه ا آغلا اعرراضلات مردملی

به انرشار چشد بیانیه مهبرعاتی و صدور طهعشامها در

محکرمی جشا ات و خشرن ها علیه غیرنظامیان و نهض حهرق بشر و حهرق بشردوسرانه اطلدام
کرد .طهعشامها که در مها سه با طهعشامه ها شررا علیه لیبی لحشی نسبراً آرام داشره و ضلم
محکرمی
اجرا

خشرن ها صررت گرفره ترسط رفی درگیر ،ا آنها خراسره شلده تلا نسلب بله
رح ابرکار شررا همکار خلیجفارس و تشکی دول وحدت ملی اطدام کششلد .ا ل

در حالی اس که واکش

و رفرار برخی اعضا دائم شررا در طبال بحران لیبی گر لا حما ل

آنها ا گروه ها مسلح نظامی و محکرمی اطدامات دول

حاکم برد .لذا مها سله تهبیهلی ا ل

بحرانها نشان میدهد که رو کرد شررا امشی نسب به بحرانها جار بشر بلی الملللی
کسان نبرده و بشا به مشافو و طدرت اعضا دائم خلرد هملراره رفرلار دوگانله و تبعلیضآمیلر
اتخاذ کرده اس  .ا آنجا که م مرحلد اسلرراته

آمر کلا در مبلار ه بلا ترور سلم محسلر

میشرد ،لذا هرگرنه بیرباتی و گسررش اعرراضات و فعالی ها ترور سری به سلا ر کشلررها
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در طبال بحرانها لیبی و م

همجرار ا جمله عربسران ،مشافو و طدرت نسلبی آمر کلا را در مشههله تحل تلأریر طلرار داده و
تر و طدرت را به نفو رطبا تغییر میداد .درواطو ،آمر کا با هدف حفظ مرا نه طرا ی که درنریجله
ناآرامی ها تضعیف شده برد ،درصدد برآمد تا با حما ل ا طهعشاملههلا مال لم در مها سله بلا
طهعشامهها شد داللح لیبی ،میشه با گش آرام
ا

اطدام ،نهتشها طدرت و مشافو نسبی خرد در ا

و ربات به م را فراهم کشلد؛ چراکله بلا
کشرر و به ررکلی مشههه را تأمی و تضمی

میکرد ،بلکه ا هرگرنه تغییر مرا نه به نفو رطبلا در شلرا ط بلرو درگیلر و نلاامشی در مل
جلرگیر به عم میآورد .در رابهه با نه

سا مانها مشههها و نحره تعام آنها با شلررا

امشی  ،به و هه در دو بحران لیبی و م با د اذعان داش که نه

شررا همکار خلیجفارس

در ح وفص مسالم آمیر بحران م بسیار طاب ترجه اسل تلا جلا یکله شلررا در طهعشامله
 2014خرد ا

رفی درگیر می خراهد تا نسب به اجرا

خلیجفارس اطدام کششد .ا

لرح پیشلشهاد شلررا همکلار

در حالی اس که اتحاد له علر و اتحاد له آفر هلا در حل وفصل

مسالم آمیر بحران لیبی در مها سه با بحران م بسیار کمرر به ا فا نه

پرداخرشد.

فرجام
تبیی رو کرد طدرتها برر

در طبال بحرانها لیبی و م مسرلرم آن اس کله عشاصلر و

عرام مهم تأریرگذار بر چگرنگی مداخله نظامی در املرر کشلررها هلدف همچلرن اهلداف و
مشافو ملی ،دسریابی به مشافو و طدرت نسبی و حفظ بها مررد ترجه طرار گیلرد .بلهرغلم تلالش
جهانی برا افرا

تعهدات بی المللی دول ها درگیر بحران و ملرمکردن آنها به رعا
مسئرلی

تعهدات در چارچر دکرر
مالحظات سیاسی ،انگیره افرا
تغییر مرا نه طرا ترسط هر

ال

حما  ،همچشلان جامعله جهلانی شلاهد تأریرگلذار

حداکثر مشافو و طدرت نسبی ،حفلظ بهلا ،تلأمی امشیل و
ا طدرتهلا بلرر  ،بلهو لهه اعضلا دائلم شلررا امشیل در

تصمیمگیر برا هر گرنه مداخله نظامی در کشررها هدف اس  .با وجرد آنکله ،طلدرتهلا
برر

با د در چارچر ا

دکرر  ،رو کرد

کسان و به دور ا تبعیض را در طبال بحرانها

بشر بی المللی اتخاذ کششد ،اما به نظر می رسد که ا ا

دکرر

بیشرر بهعشران ابرار بلرا

ترسعه لبی و مداخله در امرر داخلی د گر دول ها جه بیشیشهسا

طلدرت و مشلافو نسلبی،

حفظ بها و تضمی امشی  ،پیگیر سیاس جشگ و درگیر برا حذف رطبا ا جر لان رطابل
بر سر طدرت ،با دارندگی طدرت و نفرذ سا ر طدرتها دارا مشافو در کشررها هدف اسرفاده
می گردد .با ترجه به ا شکه صدور مجر مداخله نظامی بر عهده شررا امشی بلهعشلران مرلرلی
حفظ صلح و امشی بی المللی گذاشرهشده و با علم به نر ساخرار ا
طدرتها برر

شررا که مبرشی بر مشافو

بهو هه اعضا دائم آن اس  ،احرملال هرگرنله سرساسلرفاده ا اصلرل اساسلی
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با هدف تأمی اهداف و مشافو ملی و مالحظات سیاسلی طلدرتهلا

دور ا ذه نیس .
در بحران لیبی ،شررا امشی با هدف خاتمهدادن به کشرار غیرنظامیان وارد عم شد و بلا

تصر

طهعشامه  1970در راسرا اعمال تحر مها گسررده و با طهعشامله  1973ذ ل فصل

هفرم مششرر مل مرحد و اشاره به دکرر

مسئرلی حما

برا حما

ا غیرنظامیان ،ا جاد

مشههه پروا ممشر بر فرا آسمان لیبی و بهکارگیر عبارت «کلیه اطدامات ال م» که میشهسلا
اطدام نظامی نیروها ناتر علیه ا

کشرر و سرانجام سهرط رژ م طلذافی شلد ،در جهل صلدور

مجر مداخله نظامی گام برداش  .درواطو ،شررا امشی بلا تصلر
را برا نخسری بار ا مان تصر

مسئرلی حما

طهعشامله  1973دکرلر

ا ل دکرلر  ،در معلرض آ ملرن عمللی

گذارد تا نحره عملیاتیشدن آن را به همراه واکش ها بی المللی ار ابی کشد .واکش
به بحران لیبی مرج شد تا ا

سر و شررا امشی

فلرر و

شررا در ادامه مسیر به ا فا نه

مهم و

تعیی کششدها بتردا د .به ررکلی ،لیبی با برخرردار ا ذخلا ر عظلیم نفل و گلا در جهلان
واجد اهمی بسیار برا غر برده تا جا یکه آمر کا و مرحدان
در ا

کشرر با هدف افرا

همراره در پی حضرر جد

طدرت اطرصاد ا مح ذخا ر انلرژ لیبلی و بلهتبلو آن طلدرت

نظامی بردهاند .آنها با انهدام رساخ ها روسی لیبی ،حذف چی ا کشرر که بلرر تلر
ذخیره نفری طاره آفر ها را در اخریار دارد و تبد
جد با کم

و حما

ا

کشرر به و رانها کله نیا مشلد با سلا

مالی بی الملللی اسل  ،ا جلاد رسلاخ هلا و سلاخرارها سیاسلی،

نظامی ،امشیری و اطرصاد همسر با غر را پیگیر کردند .در ا

رابهله ،آمر کلا و مرحلدان

با پیگیر سیاس درگیر و بهرهبردار ا فرص بهوجردآمده در راسرا افلرا

حلداکثر

طدرت و مشافو نسبی خرد در برابر رطبا د ر شها همچرن روسیه و چی گام برداشلرشد تلا بلا
ا جاد با دارندگی نفرذ و طدرت ا
خرد تغییر دهشد .اطدامی که با تصر

دو کشرر دارا مشافو راهبرد در لیبی ،مرا نه طرا را به نفو
طهعشامه  1973و با اسرشاد به دکرر

مسئرلی حما

تحهق اف .
در رابهه با بحران م نیر ال م به ذکر اس که مشافو طلدرتهلا بلرر

ا جملله آمر کلا

مرج صدور طهعشامه ها ی با لح مال م و آرام در مها سه با طهعشامههلا لیبلی شلد .آمر کلا
درگذشره کم ها نظامی مرعدد به مرحد خرد در مشههه عشی حکرم صالح برا مبلار ه
با ترور سم و حفظ بها و در طدرت میکرد تا ا ا
خرد را در باالتر

ر ق طدرت ،نفرذ و مرطعی مشههلها

سهح ممک تداوم بخشد .ترد لد آمر کلا بلر ا جلاد اجملا و اراده سیاسلی

بی المللی برا اعمال فشار بر صالح بهمشظرر واگذار طدرت مرعاط اوجگیر بحران در مل ،
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برخالف مررد لیبی ،نشانگر عرام تأریرگذار مرعدد بر مشافو و طدرت ا

کشرر و مرحدان آن

در مشههه همچرن نگرانی ا گسلررش نلاامشی و تهد لدات ترور سلری بله عربسلران سلعرد ،
احرمال گسررش اند شهها معررضان مشی دال بر اعمال اصلالحات دمرکراتیل

لا تغییلرات

ساخرار در میان اطلی ها شیعی ،د و اسماعیلی عربسران ،تهد د بها رژ لم آلسلعرد و
ا کشرللرل خللارجشللدن طیمل نفل در با ارهللا جهللانی و احرمللاالً اوجگیللر آن اسل  .امللا
رالنی شدن بحران ،پافشلار معررضلان مشلی بلر تغییلرات سلاخرار و همراهلی احلرا و
گروهها رسمی و غیررسمی مخالف دول با آنها و درنها ل نلاترانی صلالح در کشرلرل بحلران
مرج شد تا آمر کا و مرحدان

که بهشلدت بله مشلابو انلرژ مشههله نیلا دارنلد ،بلا صلدور

طهعشامه ا با لح مال م و آرام در راسرا کشررل و ح وفص مسالم آمیر بحران گام بردارنلد
و به همی دلی ا ابرکار عم پیششهاد شلررا همکلار خللیجفلارس مبشلی بلر واگلذار
مسالم آمیر طدرت ا سر صالح به معاون
آوردند .درواطو ،آمر کا با اتخاذ ا
بهعشران مرحد اسرراته

در طهعشامله شلررا امشیل

اسلرهبال بله عمل

رو کرد مانو ا گسلررش نلاامشی و بلیربلاتی در مل  -کله

آمر کا در مبار ه با ترور سم محسر میشرد -و بهتبو آن گسلررش

فعالی ها ترور سری به کشررها همجرار ا جمله عربسران شلد ،مسلئلها کله ملیترانسل
مشافو و طدرت نسبی آمر کا را در مشههه تح تأریر طرار داده و تر لو طلدرت را بله نفلو رطبلا
تغییر دهد.
تداوم بحران م در سال  2015درنریجه اسرمرار شلرا ط نامسلاعد داخللی ،تبعلیضهلا
گسررده سیاسی و اجرماعی و به حاشیه راندهشدن حرریها ا طدرت ترسط دول هاد گر لا
آن اس که مشصرر هاد در ا جاد آشری ملی و تشلکی دولل وحلدت مللی بلا حضلرر کلیله
گروهها

مشی مرفق عم نکرده اس  .در ا

میان ،نگرانی آمر کا ا افرا

تهد دات امشیری،

رشد فرا شده ناآرامیها مردمی و گسررش فعالی ها ترور سری الهاعده درنریجه خل طلدرت
بهوجردآمده در م به دلی خروج مشصرر هاد ا م مرج شد تا ا

کشلرر بلا همراهلی

مرحد مشههها خرد عشی عربسران سعرد مانو ا تغییر مرا نه طرا شرد .تشکی ائرالف عربلی
به رهبر عربسران سعرد برا حمله نظامی به حرریها

م با حما

تسلیحاتی آمر کا و مرحدان غربی اش همچرن فرانسه همراه شد که ا

سیاسلی ،نظلامی و

امر نشاندهشلده تلالش

آمر کا برا حفظ مشافو و طدرت نسبی خرد در م بدون مداخلله نظلامی مسلرهیم لا صلرف
هر شهها هشگف نظامی اس  .تصر
 14رأ مثب و

طهعشامه  2216شررا امشی در  14آور ل  2015بلا

رأ ممرشو روسیه نشان داد که آمر کا ا

و سیاسی درصدد تأمی اهداف ،مشافو ملی و بیشیشهسا

ر ق ابرارها گرناگرن حهرطی

طدرت نسبی خرد در م اس  .رأ
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فص هفرم مششرر مل مرحلد کله

 طهعشامها ذ-ممرشو روسیه به طهعشامه و عدم وتر آن

 نیر بیانگر آن اس که روسیه تشها بله حفلظ و تلداوم مشلافو- انصار اهلل م اس

علیه جشب

 تجار و راهبرد ناشی ا سرما هگذار ها و پا گاههلا سلابق خلرد در ا ل کشلرر، اطرصاد
می اند شد و هرگر در اند شه اتخاذ رو کرد نظامی و مرحم شدن هر شهها جبرانناپذ ر بلرا
راه حفظ مشافو
اطدام

 بهرر، به همی مشظرر. تغییر تر و طدرت به نفو خرد و به ضرر آمر کا نیس

 ا،در م میداند که بهتبو

ا جر انها مخالف آمر کا و مرحدان

در م را حما

.مرا نه طرا را به ضرر آمر کا برهم نمی ند
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