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در ا ل   شده اس . ها  لیبی و  م   بحران ا جملهها  بشر   گر ششی در طبال بحران رو کردها 

و لهه   به ،ها  برر  طدرت، رو کرد   حما ی مسئرلتا ضم  بررسی دکرر    شرد مینرشرار سعی 

 شرد.ار  ابی  م  تبیی  و ها  لیبی و  بحران طبال در ی امش  شررااعضا  دائم 

 واژگان کلیدی

 بشر، لیبی،  م  ، حهرقامشی  شررا ، مداخله بشردوسرانه، حما   مسئرلی دکرر   

 

                                                                                                                                                       
  نر سشده مسئرل( دانشگاه آ اد اسالمی واحد خرراسگان )اصفهان( ،المل  دانشجر  دکررا  روابط بی( 

Email: Zahra.dolatkhah@gmail.com 

 المل  دانشگاه اصفهان  سراد ار گروه علرم سیاسی و روابط بی ا               Email: shafiee@hotmail.com 

 6/9/95تار خ پذ رش:        9/4/95تار خ ارسال: 

 109-131 / صص 1396/ پاییز  84وششم / شماره  فصلنامه راهبرد / سال بیست



 ها  لیبی و  م  ها  برر  در طبال بحران حما  : تبیی  رو کرد طدرت  دکرر   مسئرلی  110

 جستارگشایی

و ضرورت احررام جهلانی بله    حهرق بشر افر   و اهمی  پا ان جشگ سردمرعاط  جهانی   جامعه

ده کلر هلا  بشلر     ها و بحلران   افره حهرق اساسی انسان ها  سا مان به نهض ا  و ههترجه  ،آن

هلا، افلرا      فروپاشلی دولل    همچلرن  مرعدد  پس ا  جشگ سرد تحرالتوطر   ،درواطو. اس 

ها  طرمی، نلهاد  و   کشی و پاکسا   ، نس جهان سرما و مشاطشات داخلی در کشررها  ه جشگ

جمعلی،   مذهبی، گسررش مرج ترور سم و لروم مبار ه جهانی با آن، گسررش تسللیحات کشلرار  

 الملللی  بلی  انرظارات بسیار  در عرصله  تا  دشها همگی مرج   افرا   سهح روابط میان دول 

هلا  بلرر  ا  حهلرق بشلر در      اما اسرفاده ابرار  طدرت .آ دپد د  باالها   برا  مهابله با چال 

راه گرا لی ا    گسلررش مداخلله   ود  مشجلر بله    بله  ،راسرا  تأمی  اهداف و مشلافو مللی خلرد   

چله   تحد لد هلر   درنها ل  و در طال  مداخله بشردوسلرانه   ها کردن امرر داخلی دول  المللی بی 

نظلر کشلررها درخصلرر شلرا ط      اخلرالف  افلرا    یجهدرنراکمی  ملی کشررها شد. بیشرر ح

ابرکلار  سا مان مل  مرحد و  ها   ، سرانجام با پیگیرحهرق بشرمداخله در مرارد نهض گسررده 

در سلترامبر  « هلا  المللی مداخلله و حاکمیل  دولل     کمیسیرن بی »دول  کانادا در ا جاد  عم 

 و فلراهم شلد    ل  حما ی مسلئرل مداخله بشردوسرانه بله مفهلرم    تغییر حقها    میشه ،2001

هدف ا جاد مبشلا  طلانرنی و اخالطلی    که با  -را، ا   مفهرم 2005در اجالس سران  آنتصر   

 مشظلرر  بهالمللی  بی  شده  رفرهپذبه هشجار مهم و  -شک  گرفره برد برا  مداخالت بشردوسرانه

 اما نحره اعمال دکرر   مسئرلی  حما   در کرد. تبد  حما   گسررده ا  حهرق اساسی بشر 

ها  بشر   ها  برر  و پیگیر  رو کردها  مرفاوت در طبال بحران ( ترسط طدرت2011)لیبی 

محلرر   محلرر و مشلافو   رو کلرد طلدرت  خصلرر   هلا در  ، بار د گر به نگرانلی همچرن  م   مان هم

 بله دنبلال  حاضلر  پلهوه   اسل .   ها  بشلر  دامل   ده   برا  مهابله با بحران ها  برر  طدرت

هلا  بلرر  بلرا  اعملال دکرلر         رو کلرد طلدرت  پاسخگر ی به ا   پرس  مهم اس  که آ ا 

چه  هر وتحلی   هتجرمشظرر  به را دارد؟ ، طابلی  تعمیم به بحران  م در لیبیمسئرلی  حما   

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

هلا  بلرر  در طبلال     تبیلی  رو کلرد طلدرت    درنها  و    حما ی مسئرلگیر  دکرر    شک 

 اشاره شرد. (2011-2014) ها  لیبی و  م  بحران

اسل  کله ا     1جان مرشلا مر مبرشی بر نظر ات  پهوه مبشا  نظر  ا   . چارچوب نظری

بلله ار  للابی جا گللاه، رفرللار و   (Mearsheimer, 2006: 70) «گرا للی تهللاجمی واطللو»در چلله 

در مسئرلی  حما   المللی نسب  به اعمال دکرر    ها  برر  در عرصه بی  رو کردها  طدرت
                                                                                                                                                       
1. John Mearsheimer 
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 یل  بله دل « تهلاجمی  گرا لی    واطلو »نظر له  . نگلرد  المللی ملی  ها  بشر  بی  لیبی و سا ر بحران

بهلا، طلدرت نسلبی، مشلافو مللی، با دارنلدگی و       ها ی نظیر مرا نله طلدرت،    برخرردار  ا  گراره

گرا لی   واطومکر  ها   مرات  بیشرر  در مها سه با سا ر شاخه خرد ار  دارا  طدرت تبییشی به

ده و کلر اس . با ترجه به ا شکه مرشا مر نظر ه خرد را در چارچر  دوره پس ا  جشگ سرد ارائه 

جهانی هملی  دوران اسل ، بشلابرا      نیر حاص  تحرالت مسئرلی  حما   گیر  دکرر    شک 

الملل  مرعاطل  پا لان     تراند تغییر ساخرار نظلام بلی    گرا ی تهاجمی بهرر می تران گف  واطو می

و تفسلیر مرسلو ا     یل  امش  شلررا جشگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شررو ، تهر   نهل   

ظ صللح و امشیل    شدن حر ه اخریارات ا   شلررا در راسلرا  حفل    مششرر مل  مرحد و نامحدود

و لهه   بله  ،هلا  بلرر    طدرتو افرا   نه   2001سترامبر  11و هه پس ا  حادره  به ،المللی بی 

 د.کشالمللی را تبیی   ها و مشاطشات بی  در بحرانرا آمر کا 

هلا    خصرر روابط طدرت ها  مرجرد در بیشی کشیدن خرش گرا ی تهاجمی با به چال  واطو

 بله دنبلال  الملل  هملراره    ها  بلرر  در سیاسل  بلی     ارد که طدرتبرر  بر ا   نکره تأکید د

خرد در برابر رطبلا هسلرشد. مرشلا مر در تبیلی  مفهلرم       یطدرت نسبها ی برا  افرا    فرص 

ها را میلران جمعیل  و    میان طدرت حهیهی و بالهره تما ر طائ  شده و طدرت بالهره دول  ،طدرت

ها  اصلی طدرت حهیهی که همانا طدرت نظامی اس  را  کشد که پا ه سهح رروت آنها معرفی می

مبانی طدرتمشد     دولل  را در سلهح داخللی     ،طدرت مؤلفهدهشد. اگرچه ا   دو  تشکی  می

هلا    المللی پیامدها  مشفلی همچلرن تلرس را بلرا  دولل       اما در سهح بی  ،گذارند بشیان می

ها  بلرر  بله    ها  نظامی تهاجمی طدرت ، ترس ا  ترانمشد درواطوآورد.  می به همراهطدرتمشد 

ها  برر   حاص  کششد که د گر طدرتا   مسئله ا میشان  ا ترانشد  ا   دلی  اس  که آنها نمی

و للذا هملی  املر،  میشله تلرس در میلان       ها را علیه آنان ندارنلد   طصد اسرفاده ا  ا   ترانمشد 

 آورد. ها  برر  را فراهم می طدرت

 ،ها  برر  با  کد گر برا  دسریابی به طدرت گرا ی تهاجمی، رطاب  مداوم طدرت واطو نظرا 

هرچشلد شلدت و حلدت ا ل       ؛الملللی بلرده اسل     ها  بی  کششده بیشرر سیاس  همراره تعیی 

بله  هلا   دولل   نخسل  ، هلدف  درمجملر  املا   .ها  مخرلف، مرفاوت برده اسل   ها در دوره رطاب 

به  شدن   تبدها  برر  جهانی  ا  طدرت جهانی و هدف غا ی طدرت رساندن سهم خرد حداکثر

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

 خرد هسرشد و لذا اسرفاده ا   ور برا  تغییر مرا نه امر  کامالً محرم  اس .

آمیر اخرالفات و  فص  مسالم  و لی برا  ح وجرد آنارشی و فهدان اطردار عاا  نظر مرشا مر، 

هلا  امشیرلی و    المللی و جلرگیر  ا  برو  جشگ و درگیر  مرج  تشد د رطاب  ها  بی  بحران
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                 که امشی  و مسائ        جا ی                                  ها  برر  برا  تأمی  امشی  شده تا                             تجهیر نظامی هرچه بیشرر طدرت

        گیلرد.                        الملللی طلرار ملی              سیاس  بی        مسائ            دسررر کار           ها  مهم در              مثابه سیاس               اسرراته   به

              ترانلد نهل                        ا  ا  تلار خ ملی                                        الملللی و تغییلر آن در هلر برهله                           ، نر  ساخرار نظام بی        درمجمر 

ها  برر  برا  افرا   طلدرت نسلبی خلرد در مهابل       سرا ی در شدت و حدت رطاب  طدرت به

که پا لان جشلگ سلرد،    دسریابی به اهداف و مشافو ملی داشره باشد. ا  همی  روس   برا رطبا 

و  2001سترامبر در سلال   11حادره ، میالد  90شررو  در اوا   دهه  یراتحاد جماهفروپاشی 

فروپاشی نظلام دوطهبلی و دگرگلرنی معادلله      یجهدرنرالمل   تغییر ساخرار نظام بی  ی ررکل به

مشههه خاورمیانله و شلمال    ا جملهو هه در فضا  ژئرپلیری  جهان  طدرت، شرا ط جد د  را به

ها  بسلیار    مرعاط  فروپاشی نظام دوطهبی دوران جشگ سرد، پرس  ه اس .آفر ها پد د آورد

و لهه آمر کلا    هلا  بلرر  در آن بله    المل  و جا گاه طلدرت  درخصرر نر  ساخرار آتی نظام بی 

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

بله اعرهلاد و ،    .(Huntington, 1999: 37)بردن ا   نظلام را رد کلرده اسل      طهبی هرگرنه ت 

کله در   چلرا  ؛آ لد  نملی  به شماراگرچه آمر کا ههمرن نیمکره غربی اس  اما    ههمرن جهانی 

عشران طدرت برتر نظام اطرصاد  جهان، دو طدرت برر  چی  و روسیه نیلر وجلرد     کشار آمر کا به

ا  امکان نما   محلدود طلدرت   مرات  کمرر ا  آمر کا  طدرت نظامی بهبا برخرردار  ا  دارند که 

 .(Mearsheimer, 2002: 186) برخرردارند

« درگیلر  »وجلرد   بر اساسالمل   تشها ماهی  سیاس  بی  گرا ی تهاجمی، نه در نظر ه واطو

در  .المل  اس     سیاس  بی عشصر  ضرور  برا  هدا« درگیر »بلکه وجرد  ،شرد تعر ف می

ر رطبلا داشلره   د گ   ا  پشج طدرت برر  جهانی عامدانه سعی در تهد د امشی   صررتی که هر

ها  برر  درگیر در سیاسل  مشههله، تلالش در جهل       باشد، انرخا  عهالنی برا  سا ر طدرت

عشران تشها ههملرن   بهنه  و نفرذ طدرت تهد دکششده اس . بر ا   اساس، آمر کا « با دارندگی»

ا  همراره درصدد افرا   طدرت و نفرذ خرد در مشا ق مهم جهان برده که ا   املر بعلد    مشههه

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

و شلمال آفر هلا   ها  کشرارجمعی و گسررش دمرکراسلی در مشههله خاورمیانله     مبار ه با سالح

برخلرردار  ا  مشلابو سرشلار انلرژ       یل  به دل ،شدت بیشرر   افره اس . ا   مشههه ا  جهان

ا   ها  اخیر رطابل  فرا شلده   که  ی سال جا ی ها  برر  برده اس  تا همراره مررد ترجه طدرت

رت و افلرا   حلداکثر  طلد    ا  طدرت به نفو خلرد  ها برا  تغییر تر  و مشههه میان ا   طدرت

 تثبی  حضرر و نفرذ در مشههه افرا    افره اس . مشظرر بهنسبی 
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که همراره  -همچرن فرانسه و انگلیس  در همی  ارتباط، رو کرد تهاجمی آمر کا و مرحدان

در طبلال بحلران لیبلی     -انلد  ها اتخاذ کرده سیاس  همراهی با ا   کشرر را در بسیار  ا  بحران

با  گران دارا  مشافو و مرتبط با ا   بحران  عشلی روسلیه و    تراند معشا ی جر کاه  طدرت نمی

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

حضرر پررنگ آنها در ا   کشرر با ترجه به اهمیل  اسلرراته   لیبلی در مشههله خاورمیانله و      

ابو سرشلار انلرژ ، ا ل  تلرس و نگرانلی را در میلان       برخلرردار  ا  مشل   یل  بله دل شمال آفر ها 

آورد که تداوم حضرر طدرتمشد روسلیه و   به وجردها  بررگی همچرن آمر کا و مرحدان   طدرت

ا  در آ شلده   چی  در کشررها  مهم و اسرراته   ا   مشههه مرج  تغییر تر  و طدرت مشههه

مشظرر افلرا   طلدرت نسلبی و تلداوم      به لذا ا جاد با دارندگی .ا   دو کشرر خراهد شد به نفو

عل  اصرار و تأکید آمر کا و  ا جملهتران  حضرر و نفرذ در مشههه خاورمیانه و شمال آفر ها را می

علیه رژ م طذافی در لیبلی در     حما ی مسئرلمرحدان  برا  اسرفاده ا   ور در طال  دکرر   

 دانس . 2011سال 

تران اذعلان   گرا ی تهاجمی می مشافو ملی در نظر ه واطوبا ترجه به اهمی  اص  خرد ار  و 

و هرگلر مشلافو مللی خلرد را تلابو مشلافو د گلر         دهکرا   اصرل عم   ها  بق داش  که دول 

دهشلد. اصلرل    شلرد، طلرار نملی    المللی خرانلده ملی   اصهالح جامعه بی  ها  ا مشافو آنچه به دول 

آمر کا و روسیه نیر کامالً صادق اسل .   لها جم ی امش  شررا ادشده درخصرر پشج عضر دائم 

هلا    چراکه آنها در    نظام مبرشی بر اص  خرد ار ، گاهی حری به تشکی  اتحادها و ائلرالف 

ترس و نگرانی ا  نیلات   ی به دلدهشد. آنها هم  مشظرر دسریابی به مشافو خرد ت  درمی مرطری به

المل ، بهرلر   شلیره تضلمی  بهلا       بی  بردن اص  خرد ار  در نظام غا ی  کد گر و نیر حاکم

 ا  .(Mearsheimer, 2006: 74)دانشلد   شدن به طدرتمشدتر   دول  ا   نظلام ملی   خرد را تبد  

ها  برر  همچرن آمر کا و روسیه همراره به نحره تر  لو طلدرت در میلان خلرد      ، طدرترو   ا

برسلانشد. آنهلا  لی     حلداکثر بله  کششد تا سهم خرد ا  طدرت جهلانی را   ترجه داشره و تالش می

و لهه مشههله خاورمیانله و     به ،آمده در مشا ق مخرلف جهان وجرد بهها   ها  اخیر ا  بحران سال

 مرا نله طلرا  عشلران فرصلری بلرا  تغییلر      )بحران لیبی، سرر ه،  م  و بحلر  ( بله    هاشمال آفر

بشلان افلرا   دهشلد.    اند تا معیارها و عرام  جشبی طدرت خلرد را نسلب  بله رطی    دهکراسرفاده 

به نفو خلرد بله    مرا نه طرا   برا  تغییر  دهشده آن اس  که هر ها  برر  نشان رو کرد طدرت

 .شرند ابرارها  مرفاوت اطرصاد ، سیاسی و نظامی مررس  می

بلر اهلداف امشیرلی،     مشظرر حفلظ بهلا و افلرا   طلدرت علالوه         به ، هرپشج طدرت برر 

اما پیگیر  ا   ؛ کششد در نهاط مخرلف جهان پیگیر  میرا نیر یری ا  ا  اهداف غیرامش مجمرعه
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تعهی  ا   اهداف غیرامشیری  .اهداف تا  مانی اس  که با مشهق مرا نه طرا تعارضی نداشره باشد

گاهی مکم  تالش برا  کس  طدرت نسبی اس . همکار  ا   پشج طدرت بلرر  بلرا  ا جلاد    

گسررش صللح و علدال  در جهلان در عمل  معشلا ی جلر،       اعالمی المللی با هدف     نظم بی 

  اد در رسیدن به ا   هدف و برطلرار  نظلم باربلات     احرمال بهافرا   سهم ا  طدرت ندارد که 

اس   ی ها شد. لذا تالش بر جلرگیر  ا  وطر  بحرانهسر المللی همراره با  کد گر در تعارض بی 

 بر اساس، پشج طدرت برر  یجهدرنرار داده اس . که مشافو اسرراته   آنها را در معرض خهر طر

گلرفر    در نظلر و نه تعهد به ا جاد نظم جهانی اخالطلی بلدون   « طدرت نسبی»محاسبات دطیق 

(.  کلی ا  اهلداف   52-56: 1388شلرند )مرشلا مر،    مشافو حیلاتی خلرد وارد عرصله عمل  ملی     

 ی مسلئرل دارند، دکرر   سا   آن  ها  برر  سعی در گسررش و نهاد شه غیرامشیری که طدرت

بشلر، حهلرق بشردوسلرانه و     اس . اگرچه ا   دکرر   تحلرل مهملی در حلر ه حهلرق       حما

بلردار  سیاسلی    حما   ا  غیرنظامیلان در کشلررها  درگیلر بحلران بشلر  اسل ، املا بهلره        

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

 کششده اس .    خرد بسیار نگراناسرراته

هلا    آفر شی طدرت ا  کشررها و میران نه  با ترجه به اهمی  ژئرپلیریکی و مرطعی  مشههه

الملللی   هلا  بشلر  بلی     ا  و جهانی طدرت، نر  رو کردها بله بحلران   برر  در معادالت مشههه

فلاوتی ا  سلر    شلاهد رو کردهلا  مر    مل  که در مررد بحران لیبلی و   ، همچشاناس مرفاوت 

  .برد م ی امش  شرراو هه پشج عضر دائم  به ،ها  برر  طدرت

 : از طرح تا عملتیحما تیمسئولدکترین . 1

کل  وطل     ، دبیلر کلرفی عشلان  و  ر امررخارجه کانادا در واکش  به درخراس   2،لیر د آکسررری

ا    افر   میشله »مبشی بر  ،1999عمرمی مل  مرحد در سترامبر  سا مان مل  در اجالس مجمو

 یل  بله دل  «مشررک بلرا  حما ل  ا  مششلرر و اطلدام در راسلرا  دفلا  ا  انسلانی  مشلررک        

و پاسخگر ی به پرس  مهم و  در گرارش هلراره   در رواندا و کر وو ی امش  شرراها   شکس 

  طابل   ا  غیلر  اگر مداخله بشردوسرانه، خدشه»با ا   مضمرن که  2000سال  یمجمو عمرمدر 

بشلر    افره حهلرق  هاس ، پس ما چگرنه با د به نهض فاح  و سا مان ش به حاکمی  دول پذ ر

 «ما ا  انسانی  مشررکمان اس ، پاسلخ دهلیم؟   درک آ اردهشدهکه  در رواندا و  رگسالو  سابق

مسلئرلی   دکرلر    و   .(Thakur and Weiss, 2010: 134) را ارائله کلرد   مسئرلی  حما ل   رح 

کشلی و   عشران تعهد  در جه  حما ل  ا  ملردم سراسلر جهلان در مهابل  نسل        را بهحما   
                                                                                                                                                       
2. Lioyd Axworthy 
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در رسلماً  دولل  کانلادا    .(Savage, 2005) دکلر ها شان مهلرح   دول  یلهوس بهطرمی،   سا  پاک

، «هلا  الملللی مداخلله و حاکمیل  دولل      کمیسیرن بی »، با اعالم تأسیس 2000سترامبر سال 

 .(Thakur, 2002: 325)مهرح شده ا  سر  دبیرکل  برآملد    درصدد پاسخگر ی جد  به چال 

 عشلران  باا  مفهرم سشری حاکمی  تعر ف مرفاوتی ، 2001گرارش کمیسیرن در سال  بر اساس

ها  که دول  آن اس   به معشاا   مفهرم  .(Berry, 2004) ارائه شد« مثابه مسئرلی  حاکمی  به»

ارات ا  اخریل   لا نررانلد   دولرلی نخراهلد   کله  یدرصلررت و  هسرشدمرظف به حما   ا  اتبا  خرد 

ل  ، مسئرلی  دوم نما درا فراه شهروندانو مرجبات تضییو حهرق د کشحاکمیری خرد اسرفاده 

 ی مسلئرل مهلابق گلرارش کمیسلیرن،     .(Chandler, 2004: 65) شرد مشره  می یجامعه جهانبه 

.  کی ا  اس  5و مسئرلی  با سا   4مسئرلی  واکش  3،مسئرلی  پیشگیر دارا  سه    حما

بلر  تر   نکات مهروحه در گرارش، مداخله نظامی در طال  مسئرلی  واکش  اس  که با لد   مهم

و دورنملا    9ابرارها  مرشاس  8،آخر   حربه 7،نی  صحیح 6،مشرو   علپشج اص  مهم  اساس

در هملی  رابهله،    .شلرند، صلررت پلذ رد    ششاخره می« اصرل پیشگیرانه» عشران با که 10معهرل

صلدور مجلر     بلرا   دار ی صلالح تشهلا مرجلو    یل  امش  شررا دارد کمیسیرن طا عانه اعالم می

 .(ICISS, 2001: 39-40) اس با هدف حما   ا  بشر   مداخله 

 المللی در اسناد بینمسئولیت حمایت  .1-1

رتبله   هیئل  علالی   2004در طال  گرارش دسلامبر     حما ی مسئرلاسرهبال رسمی ا  مفهرم 

، دبیرک    درنها وصررت گرف  « تر: مسئرلی  مشررک ما جهانی ام » عشران باعمرمی  مجمو

حهلرق  سر  ترسعه، امشیل  و   برا  آ اد  بیشرر: به» عشران را باوط  سا مان مل  گرارش خرد 

نظلرات   هلا و نههله   رتبله و نیلر د لدگاه    دادن گرارش هیئ  علالی  را با مبشا طرار« برا  همه بشر

آن ملررد تأکیلد    135را در بشلد   مسئرلی  حما  ارائه کرد و مفهرم  2005کشررها در مارس 

برا  مسئرلی  حما   شدن مرضر   ششاخره ی به رسم با  مان هم .(Pattison, 2010: 3)طرار داد 

سلران   ،2005عمرمی در سال  سران مجمو و تصر   آن در اجالس ار در سا مان مل ب نخسری 

  سلا   پلاک جشگلی،   جرائمکشی،  نس  جرائما  غیرنظامیان در برابر مسئرلی  حما    ،ها دول 
                                                                                                                                                       
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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مسلئرلی   . مرضلر    افرشلد اصلرلی دسل     بله ترافلق  طرمی و جشا   علیه بشر   را پذ رفره و 

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

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

را « حما   ا  غیرنظامیان در مشا عات مسلحانه» عشران با 1674طهعشامه  نیر ی امش  شررا

سلشد اجلالس    139و  138به تصر   رساند و در آن بر مفاد بشدها   اتفاق آرا به 2006در سال 

و نلرامبر   (S/RES/1738) 2006در دسلامبر   ها  د گر  نیر طهعشامه ،شرراد. کرسران نیر تأکید 

2009 (S/RES/1894)  تصلر    « حما   ا  غیرنظامیان در مشا علات مسللحانه  » عشران مشابهبا

افلراد  بر آنکه هدف طلرار دادن عملد  غیرنظامیلان و سلا ر      عالوه ،ها د. شررا در ا   طهعشامهکر

بشلر   المل  بشردوسلرانه و حهلرق   در مشا عات مسلحانه را نهض فاح  حهرق بی    تح  حما

الملللی معرفلی    خراند، حری ارتکا  اعمالی ا  ا   نر  را نیر تهد د  علیه صلح و امشی  بی  می

 کشد. گرنه مرارد تأکید می کرده و بر آمادگی خرد برا  بررسی و اطدام مهرضی در ا  

دکرلر    تلرو ج  در راسلرا   نیلر  مل   سا مانعمرمی  مجمودبیرک  ، ی امش  شررار ب عالوه

« مسئرلی  حما  اجرا  »عشران  با  2009در سال  خرد را، نخسری  گرارش مسئرلی  حما  

 دکرارائه مسئرلی  حما   جامو برا  اجرا   راهبردبر معشا، محدوده، مفهرم و تشظیم با تمرکر 

مرفهیل    ت عدمتمهیدات مرشاس  با شرا ط خار هر مررد در صرر اتخاذو اهمی  پیشگیر  و 

 .(Report of Secretary General, 2009: para10 (a) and 12) دشل را مرلذکر  تمهیلدات پیشلگیرانه   

بلر  ، 2010در سال « مسئرلی  حما  هشدار اولیه، ار  ابی و »با عشران دبیرک  دومی  گرارش 

و جللرگیر  ا    مسلئرلی  حما ل   در رابهه با ا جلاد دفرلر مشلررک بلرا       ها ی یششهادپ رح 

هلا    پیگیلر   بر اسلاس  .(Report of Secretary General, 2010: para 18) داش  تمرکر یکش نس 

مسلئرلی   کشی و  دفرر جلرگیر  ا  نس » سرانجام ،دو دفرر مذکررها   ادغام فعالی و  دبیرک 

 .(www.un.org)عملرمی تأسلیس شلد     ترسط کمیرله پلشجم مجملو    2010در دسامبر  «حما  
در آن بلر   کله  مشرشر شد« ا  ا  و   رمشههه نه  ترتیبات مشههه»سرمی  گرارش با تمرکر بر 

و حما ل  ا    دکرلر    هلا بلرا  اجلرا     رسلانی بله دولل     کمل   در نه  ا   ترتیبلات اهمی  

چهلارمی  گلرارش    .(Report of Secretary General, 2011) تأکید شده اس  ها  مل  مرحد ش تال

تمرکر دارد. ا   گرارش بر چهلار نکرله مهلم تأکیلد دارد:     « حما    گانه مسئرلی  ابعاد سه»بر 

ششاسلا ی ابرارهلا  در دسلررس     ؛گانه و وابسرگی مرهاب  میان آنها ارتباط میان ابعاد سه تعیی 

سا مان مل  برا  پاسخ طا و و فرر ؛ ششاسا ی شرکا  مهم در امر حفاظ  با تأکید بلر نهل    

 ,Report of Secretary General)ا  و جامعه ملدنی  اطدام بشردوسرانه، حفظ صلح، ترتیبات مشههه

2012). 
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 مسئولیت حمایت دکترین بحران لیبی و . 2

ی در برخلی کشلررها  عربل    با گسررش اعرراضات مردمی  مان هم 2011 ه بحران لیبی در فرر

در بشغا   و شهرها  شرطی ا   رژ م طذافی ی با هدف سرنگرن، مشههه خاورمیانه و شمال آفر ها

شلدت و دامشله    ها  گسررده هملراه بلرد.   کر رکه ا  همان ابردا با خشرن  و س کشرر آغا  شد

کمیسلر علالی   هلا ی برانگیخل .    سا مان مل  را به انرشار بیانیه ها تا آنجا برد که ارکان خشرن 

هلا   ا  خراسلرار ترطلف خشلرن     با صدور بیانیه 2011فرر ه  22بشر سا مان مل  ابردا در  حهرق

جشا لات علیله   مصلداق   را انمشلد علیله غیرنظامیل    علیه معررضان شد و حمالت گسررده و نظام

، خشرن  و سرکر  در ا   2011فرر ه  25  جلسه و هه در بشر نیر . شررا  حهرقخراندبشر   

نگرانلی   ضلم  ابلرا    ا  با تصر   طهعشامه و ترصیف کرد 11«رحمانه دهشده و بی تکان»کشرر را 

د. کلر شلده را محکلرم    بشر  گرارش ها  حهرق شدن اوضا  در لیبی طر اً نهض تر عمیق ا  وخیم

مسلئرلی  حما ل  ا  شلهروندان  را    »د تلا  همچشی  در ا   طهعشامه ا  دول  لیبی خراسره ش

بلر ا ل ، شلررا بله      علالوه «. بشلر  برعهلده گیلرد    هلا  حهلرق   مشظرر ترطف فرر  کلیه نهض به

، آن یجله درنرد کله  کشل د تا اخراج لیبی ا  عضلر   شلررا را بررسلی    کرعمرمی پیششهاد  مجمو

 ,UNDOC, A/HRC/S-51/1) عضر   لیبی در شررا ا  اول ماه ملارس بله حالل  تعلیلق درآملد     

2011). 
ا  نیلر نهل     هلا  مهلم مشههله    بر سا مان مل  مرحلد و ارکلان آن، برخلی سلا مان     عالوه

اتحاد له   یل  امش  شلررا ترجهی در واکش  به تداوم فاجعه انسلانی در لیبلی ا فلا کردنلد.      طاب 

ر، بشل  العاده شلررا  حهلرق   ها  عربی و دبیرک  اتحاد ه عر  پی  ا  برگرار  جلسه فرق دول 

بلار علیله غیرنظامیلان در     فرر ه در محکرمی  حمالت خشلرن   20-23ها ی را در تار خ  بیانیه

مشظلرر برطلرار     لیبی صادر کردند و خراسرار برگرار  گفرگرها  فرر  میان  رفی  مشاطشه به

در ا ل    .بس و همکار  در راسرا  ارائه راهکارها  میانجیگرانه برا  بحلران لیبلی شلدند    آت 

سابهه،    گام فراتر نهاده و عضر   لیبی در ا ل  اتحاد له را    اتحاد ه عر  در اطدامی بی میان،

  شلررا ها  ال م بلرا  ورود   کلیه ا   اطدامات  میشه .(Zifcak, 2012: 5)به حال  تعلیق درآورد 

 ا جملله کله  نمرد  ها ی علیه رژ م طذافی فراهم صدور طهعشامه درنها  به بحران لیبی و  ی امش

 اشاره کرد. 1973و  1970ها   تران به طهعشامه آنها می

ا  در طبلال بحلران لیبلی بیلانگر نگرانلی       المللی و مشههه بی ها و تصمیمات نهادها   بیانیه

 مشظلرر  بله المللی نسب  به فاجعه انسانی در ا   کشرر و ا جلاد شلرا ط ال م    فرا شده جامعه بی 

ن برگرار  جلسه برا  بررسی ا   بحلران در تلار خ   در  ما ی امش  شرراحما   طا و و جد  
                                                                                                                                                       
11. Shocking and Brutal 
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 آرا تصلر   کردنلد.   را به اتفاق 1970طهعشامه  ،فرر ه برد. در خالل ا   جلسه، اعضا  شررا 26
ا  نهلض   و ابلرا  تأسلف   عمیق ا  مشاطشله لیبلی   یاظهار نگران با ی امش  شررادر ا   طهعشامه، 

  له اتحادعلر ،   محکرمی  لیبلی ترسلط اتحاد له   ا  بشر در ا   کشرر،  مشد حهرق و نظامفاح  

  کشللرار عمللدو سللا مان همکللار  اسللالمی اسللرهبال کللرد. ا لل  طهعشاملله همچشللی    هللاآفر

سط مهامات لیبی شلد.  ا  شهروندان تر   حما ی مسئرلغیرنظامیان را محکرم کرده و خراسرار 

لیبلی بله د لران     ارجلا  طضلیه   محررهلا  مهملی همچلرن   دارا   1970، طهعشامه بر ا   عالوه

 ،ترانر   مردوران ا  سلا ر کشلررها بله لیبلی     عدم اجا هتحر م تسلیحاتی و  المللی کیفر ، بی 

اعمال تحلر م علیله مهاملات    ، مردم لیبی  ها کاه  رنج برا ها  بشردوسرانه  ارائه کم  لروم

ن، کمیره ضرورت نظارت بر آو  ها اهمی  اجرا  تحر م ی به دل ، ضم  آنکهاس برجسره رژ م 

بر  .(UNDOC, SC/RES/1970, 2011) دکشنظارت اجرا، ا جاد کرد تا بر کلیه مراح  نیر تحر م را 

ترجه علیه دول   ها  طاب  تران در اف  که شررا در کشار اعمال تحر م می 1970طهعشامه  اساس

   و تلر  الملللی، جلد    عشلران هشجلار جد لد بلی      به مسئرلی  حما  و اشاره به دکرر    لیبی

 .تشدتر   برخررد را با طضیه لیبی اتخاذ کرده اس 

بلا   2011ملارس   17در  یل  امش  شررا 1973ها، طهعشامه  درگیر  گرفر  شدتبا   مان هم

دامشله ا ل     آلمان، بر    و هشد به تصر   رسید.رأ  ممرشو چی ، روسیه،  5رأ  مثب  و  10

بر فلرا  آسلمان    پروا ممشر آن، اعمال مشههه  بر اساسبرده و  1970طهعشامه فراتر ا  طهعشامه 

مله همانشلد طهعشامله    در ا ل  طهعشا . شدتداوم بمباران مشا ق غیرنظامی تصر    ی به دللیبی 

هلا  ملالی مهلرر در طهعشامله      تشلد د تحلر م  هشدار در مررد ورود مردوران به لیبلی،  طبلی بر 

شلدن   لی بله لیبلی، تلداوم مسلدود    ها  ارسا ، تهر   مجر  کشررها برا  با رسی محمرله1970

ها در کشار  تحر مکارششاسان پیگیر  و اجرا  هیئ   گیر  ها  مهامات رژ م لیبی، شک  دارا ی

با صدور مجر  مداخله نظامی    حما ی مسئرلدکرر    اجرا طهعشامه پیشی  و کمیره تحر م 

 1973در طهعشامله   یل  امش  شررا .(UNDOC, SC/RES/1973, 2011) اس   تأکید شدهدر لیبی 

بدون رضا   مهامات دولری حلاکم   ،بار مجر  مداخله نظامی در    دول  مسره  برا  نخسری 

شلرا هی خلار،    درنظلارت نلاتر را    درهلا   را صادر کرد و اسرفاده ا   ور ترسط ائرالفی ا  دول 

بلرا    12«ال مکلیله اطلدامات   » ی امش  شررامجا  اعالم نمرد. نخس  ا شکه، مهابق تصمیمات 

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

اسرهرار نیروها  خارجی در لیبی نبرده و مجر  کلاربرد نیلرو  نظلامی صلرفاً شلام         به معشا

، مشههله  یل  امش  شلررا تصلمیم   بشا بله . دوم، اس اسرفاده ا  نیرو  نظامی هرا ی و نه  میشی 
                                                                                                                                                       
12. To Use All Necessary Measures 
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مشظرر حما   ا  غیرنظامیان ا جاد شرد و نلاتر مجلا  بله اتخلاذ      بر فرا  لیبی با د به پروا ممشر 

کلیله اطلدامات   »اعمال ممشرعی  بر پروا هلا اسل . هلدف ا  اتخلاذ      برا « ال مکلیه اطدامات »

 کله  برد بشر و حهرق بشردوسرانه نهض حهرقمرارد  ترطف برا ، اعمال فشار بر رژ م لیبی «ال م

ا ل   ها در خصلرر وطلر     با ترجه به افرا   نگرانی .دالل  بر وطر  جشا   علیه بشر   داش 

طرار گرف  تا به مداخلله نظلامی    ی امش  شررامررد اسرشاد  مسئرلی  حما  جشا ات، دکرر   

 .برا  جلرگیر  ا  وطر  فجا و مرجرد و احرمالی در آ شده شک  دهد شده ی راحالمللی  بی 

 در قبال بحران لیبی های بزرگ د قدرترویکر .2-1

ات ها  برر  با بحران لیبی ا   مان آغا  تا مداخله نظامی دسرخرش تغییلر  نحره برخررد طدرت

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

واکلش    یل  بله دل ها  برر  برا  دسریابی به مشابو اسرراته   انرژ  ا   کشرر اسل ،   طدرت

کشلرنی    بشلر  در عرصله   ها  خار حهرق جرو بحران ،امشی  سا مان مل  و طا و شررا  فرر 

محسلر    مسلئرلی  حما ل   به مداخله نظامی در چارچر  دکرر   ا  جه  ترس  المللی  بی 

 شرد. می

عملیات در لیبی، با لحشی محرا انه ا  مداخله نظامی در ا ل    آغا  مهامات آمر کا ی طب  ا 

ا   کشلرر بلا آغلا  جشگلی      یافکار عمرمتر   عل  آن، مخالف   گفرشد که مهم کشرر سخ  می

سیهره بر مشابو انرژ ، ا   کشرر را مجبرر کرد   میشه درو هه  هاما حفظ مشافو آمر کا ب ،تا ه برد

پلس ا  تصلر      باراک اوباما .(Obama`s remarks, 2011a)کششدگان را همراهی کشد  الف حملهائر

بلس فلرر  و ترطلف کلیله حملالت علیله        ا  خراسرار اجلرا  آتل     ی بیانیه 1973طهعشامه 

الملللی اطلدام    به طهعشامله، جامعله بلی      بشد عدم پا»و هشدار داد در صررت غیرنظامیان شد 

با تشلد د   .(Obama`s remarks, 2011b)« ر ق اطدام نظامی اجرا خراهد شدنمرده و طهعشامه ا   

لحلا    بله  عملیاتی که ؛آغا  شد 2011مارس  19در آمر کا در لیبی  عملیات نظامی، ها خشرن 

کلیله اطلدامات   »المللی برا  اتخاذ  ائرالف بی  حما   ا  و درصددماهی ، مدت و دامشه محدود 

 ,Presidential Letter)برد سا مان مل  ی امش  شررا 1973اجرا  مفاد طهعشامه  مشظرر به «ال م

2011). 

، انگلیس در چرخشی ناگهانی علیله دولل  لیبلی مرضلو گرفل  و      طیام مردم لیبی به دنبال

گیر   طذافی با د ا  طدرت کشاره»و  ر انگلیس  ی اظهارنظر  اعالم کرد:  ، نخس د ر د کامرون

در  پروا ممشلر  در تصر   طهعشامه  لرح مشههله   «. کشد و بی  ا  ا   مردم لیبی را آ ار ندهد

ریکی لیبی بلرا   یاهمی  ژئرپل به عل فرانسه  به همراه، انگلیس ی امش  شرراآسمان لیبی در 

ها  د گر تما   به مداخله  م دسریابی به بخشی ا  مشابو نف  لیبی، بی  ا  دول اروپا و نیر لرو
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 اروپلا   له اتحاد درمجمر . کشررها  اروپا ی و (http://www.econews.ir)نظامی در لیبی داشرشد 

همانشد آمر کا تا پی  ا  برو  بحران در لیبی، سیاس  الررام و تعهد به دول  طذافی را پیگیلر   

ها  عضر اتحاد ه نیلر روابلط اطرصلاد  عمیهلی را بلا لیبلی        و حری بسیار  ا  دول  کردند می

کششده مهم نفل  و گلا   بیعلی     ها  اروپا ی به مدت  رالنی مصرف مجدداً برطرار نمردند. دول 

مبشلی بلر اعملال تحلر م      2011فرر له   28اروپلا در    تصلمیم اتحاد له   بلا   مان هم .لیبی بردند

، کلیله  علیله طلذافی، خلانراده و برخلی  رفلداران مهلم و        دار هلدف هلا    تسلیحاتی و تحر م

 EU Council Decision 2011/137/CFSP and Council)بله حالل  تعلیلق درآملد     هلا  نامله  مرافه 

Regulation 204/2011). 

رأ  ممرشلو بله طهعشامله     وجرد اروسیه و چی  برد که بنههه مهاب  مراضو آمر کا، مراضو 

هلر  »، نما شده روسیه در ترضیح مراضو کشررش اعالم کرد کله  ی امش  شررادر جلسه  1973

الملللی با لد    بشر  و حهرق بشردوسرانه بلی   ها  حهرق ا  علیه غیرنظامیان و سا ر نهض حمله

اذعان داش  که د لدگاه روسلیه در    حال  همان درو « گرنه شر ی مررطف شرد فرراً و بدون هیچ

 ,UNSC: S/PV.6498)اس « بس فرر  آت »ح   عشی  تر   راه رابهه با بحران لیبی، ارائه سر و

اما دلیل    ،دادن به حمالت علیه غیرنظامیان برده در کشار روسیه، چی  نیر خراسرار پا ان .(2011

هلا    و د لدگاه « الملل    ور در روابلط بلی   کاربرد »را مخالف  با  1973رأ  ممرشو به طهعشامه 

 یلات عمل 2011ملارس   19ها  عربی و آفر ها ی خراند. هر دو دولل  روسلیه و چلی  ا      دول 

ربلاتی   ده و نسلب  بله بلی   کلر بس فرر  تأکیلد   نظامی ائرالف را مررد انرهاد طرار داده و بر آت 

، روسلیه  درمجملر   .(Gutterman, 2011)تداوم مشاطشه هشدار دادند  یجهدرنرکشررها  همسا ه 

بلرا   نرعی سیاس  فعال در طبال ا ل  بحلران    ا دن تهاجم نظامی ناتر به لیبی کر ضم  محکرم

وجلرد داشل . مشلک  نخسل ،      مسلیر ا ل   در دو مشلک  عملده    املا  ،بهلره بلرد  گر   میانجی

رن  شلده  شلدن آتل  جشلگ و خشل     ور ناپذ ر  طذافی و مخالفان او برد که مرج  شعله سا ش

 بلرا  بردند و مشک  دوم، تما   غلر  بله برکشلار  طلذافی ا  طلدرت بلرد کله تلالش مسلکر          

برطلرار    بلرا  هلا  کلرملی     تلالش  للذا ساخ .  گر  و با گرداندن ربات را ناممک  می میانجی

 نریجه ماند. فص  د تلماتی  بحران بی و بس و ح  آت 

دکتارین   معیارهاای  پاییری بحاران لیبای باا     میزان انطباا  ارزیابی  .3
 تیحما تیمسئول

داخالت بشردوسلرانه و  دهشده پیشرف  روند م المل  نشان ها  چشد دهه اخیر نظام بی  دگرگرنی

ترانلد بلرا  خلرد     به ا   سم  اسل  کله در آ شلده هلیچ کشلرر  نملی       جهانی  حرک  جامعه

و لهه تهد لد    بله بشلر،   صالحی  مهلق در امرر داخلی طائ  شرد و در صررت نهض جد  حهلرق 
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شلرد و با لد آرلار ا ل  مسلئرلی  را بتلذ رد. در        ، مسئرل ششاخره ملی المللی صلح و امشی  بی 

در اواسلط  د کراترر ترنس علی  ب العابد          هفره پس ا  سهرط که خیرش مردمی لیبی 

 مردملی گذاشل   کشرار وسیو  ، خشرن  وآغا  شد، رژ م طذافی مبشا را بر سرکر  2011فرر ه 

 (.1: 1389اشلهی،  )عباسی

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

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

 بلا الملللی   هلا  بلی    فص  بحلران  و ها  شررا دارد، لذا ح  گیر  ا  در تصمیم کششده نه  تعیی 

شلدن  ل     ها  برر  در خاتمه  ا  رالنی و هه در مرارد  که مشافو طدرت ها  حهرطی به روش

امشی  به بحلران لیبلی    پذ ر نیس . واکش  سر و شررا  راحری امکان بحران تأریرگذار اس ، به

بلر   هلا  تحر ملی و غیرنظلامی    با اعملال مجلا ات   1970  که نخس  ا   ر ق تصر   طهعشامه

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

ترانلد بیلانگر آن باشلد کله اراده سیاسلی       صررت گرفل ، ملی   مسئرلی  حما  دکرر    اساس

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

با تصمیمات سر و و طا و  ی مان مدتتر    المللی در کرتاه ها  بی  ا سا ر بحرانکه در مها سه ب

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

تحل    مسئرلی  حما ل  عملکرد شررا و مداخله ناتر در لیبی و انهباق آن با معیارها  دکرر   

 شرد. پرداخره می ها به آنوجرد دارد که در ادامه « اصرل پیشگیرانه» عشران

بله بحلران،    یل  امش  شلررا ، با ترجه به واکش  سلر و و طلا و   «مشرو   عل» رابهه بادر 

فصل  هفلرم    ذ ل  ا   شدگان و صدور طهعشامه ا  کشره شده ارائهابهامات بسیار در خصرر آمار 

و نی  برخی اعضلا  دائلم شلررا بلرا  مداخلله       طصد  بهمششرر مل  مرحد، ظ  و گمان نسب  

در  شلرد.  مشههه و جهان برا  همراهی هرچه بیشلرر تهر ل  ملی    یافکار عمرمنظامی و ترجیه 

هلدف ظلاهر  حما ل  ا  غیرنظامیلان،      ا وجلرد ال م به ذکر اس  که بنیر « نی  صحیح»مررد 

برد.  سرال می   واطعی آنها را   رکششدگان هرگرنه نی صحب  ا  تغییر رژ م طذافی ترسط مداخله

عشران آخر   راه مدنظر طلرار گیلرد،    نیر که معمرالً مداخله نظامی با د به ،«حربه   آخر» معیار

در راهکارها  سیاسلی و د تلماتیل  رعا ل  نشلد.      عدم اتخاذ ی به دلخصرر بحران لیبی  در

بلرد کله حرلی در      به حدمداخله نظامی ناتر  گسرره، شدت و «ابرارها  مرشاس »مررد معیار 

ا  ا  غیرنظامیان نیر کشره شلدند و للذا    عده ،گرفره ها  صررت نظامی و بمباران یاتعملجر ان 

شدن طذافی و تغییلر   بلکه با کشره ،یتشها با بمباران برخی مشا ق غیرنظام هدف نیروها  ناتر نه

 اسل  اتخاذشلده  هلا    ابلرار  علدم تشاسل   شانگر سرال رف  که ا   امر ن رژ م در ا   کشرر   ر
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(Thakur, 2011: 22).  مداخلله نظلامی   شا ان ترجه اس  که « دورنما  معهرل»در رابهه با معیار

صلح، ربات و امشی  در ا   کشرر نشلده اسل . ضلعف فرا شلد با سلا         سا   میشهناتر در لیبی 

ا  در  طبیلله  -طلرمی  مشاطشلات سلا  وطلر      میشله  امشیری کشرر -ها و ساخرار سیاسی   رساخ 

تلران ا ل     ، نمیلذاتحرالت اخیر ا   کشرر تأ ید  بر ا   مدعاس .  و دهش دوران پس ا  طذافی

در صدور مجر  مداخله بدون ترس  بله   ی امش  شررارا ناد ده گرف  که واکش  سر و واطعی  

آمیر بحلران لیبلی، تلرجیهی       مسالم فص و د تلماتی  و غیرنظامی برا  ح عملی راهکارها  

 یافکلار عملرم  و ار  لابی واکلش     مسئرلی  حما  گذاردن تحهق عملی دکرر    آ مرن  جر به

 باشد. داشرهتراند  نمی ترسعه درحالو هه کشررها   کشررها  مخرلف به

 یمنبحران و  تیامن یشورا .4

ها  عمیق ا   کشرر دارد کله ا    ها و بحران ر شه در تش  2011گیر  بحران  م  در سال  اوج

ها    لد  در   دول  و حرری هگان ها  ش  جشگ. اس   افرهبه بعد شدت بیشرر   2004سال 

ن بحران داخللی ا ل  کشلرر،    شد ا  مشههه و جشگ ششم بهعربسران سعرد   ، ورودشمال  م 

فعالیل    دامشله ا   کشلرر و افلرا      یجشربمشا ق برا  تجر ه « حراک» ان لب جدا ی تحرک

تبو آن بلرو  بحلران    و بهربات سیاسی و اجرماعی  م  مرج  تضعیف امشی  و الهاعده در  م  

ها و احرا  رسمی  بر دانشجر ان، گروه عالوه گسررده برا  تغییر ساخرار آتی سیاسی کشرر شد.

کله در   14«حر  سرسیالیسل   مل   »و  13«  د دار مشررکاحرا»عشران  بامخالف دول   م  

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

برا  تشکی  دول  وحدت ملی را رد کردند و در جه  سلرنگرنی صلالح گلام     صالح  عبداهلل علی

به خراسل  اصللی معررضلان  مشلی در تظلاهرات فرر له       و  که سهرط رژ م  جا ی  تا برداشرشد

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

ا   یتلرجه  طابل  و کشلرار شلمار    2011ملارس   18ه خشرن  و سرکر  مخالفان و بلرو  حادرل  

مشیرلی و نظلامی و طبا ل  مرجل      هلا، نیروهلا  ا   پیرسر  تدر جی د تلمات به همراهمعررضان 

 .(Arimatsu, 2014: 23-24)شکششدگی فرا شده جا گاه صالح در طدرت شد 

  له اتحادو  علر    له اتحادخالف بحران لیبی که در آن شاهد ا فا  نهل  فعلال و مهلم     بر

شلمال  ا  در خاورمیانله و   ها  مشههه سا مان ا جملهفارس  برد م، شررا  همکار  خلیج  هاآفر

ترجه را در بحران  م  ا فا کرد. شررا در جه  ح  بحران  م ،  لرح   نهشی مهم و طاب  ، هاآفر

پیششهاد کرد که در آن، بر واگذار  طدرت ترسط صالح به معلاون ،   2011ابرکار  را در آور   
                                                                                                                                                       
13. Joint Meeting Parties (JMP) 

14. Yemeni Socialist Party (YSP) 
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مشصرر هاد  و ا جاد شرا ط ال م برا  تشکی  دولل  وحلدت مللی تأکیلد شلده بلرد،        بهعبد ر

ح در طبال واگذار  طدرت نسب  به هرگرنله پیگلرد طلانرنی داخللی ا  مصلرنی       ضم  آنکه صال

. سرانجام، علی عبداهلل صلالح در  (Yemen Transition Agreement, 2011)شد  طضا ی برخرردار می

با امضا   رح پیششهاد   میشه ال م برا  تشکی  دول  وحدت ملی را فراهم  2011نرامبر  23

درصد آرا  6/99، معاون و  با کس  2012جمهرر  در فرر ه  ابات ر اس و با برگرار  انرخ کرد

د. و  بالفاصله پس ا  کس  طلدرت، اصلالحات امشیرلی و    ش جمهرر  م  انرخا   عشران رئیس به

دول  جد لد   دسررر کارفارس در  همکار  خلیج  پیششهاد  شررا  ابرکار عم نظامی را مهابق 

 .(Kasinof, 2012) دادطرار 

سا مان مل  در طبال بحران  مل  کله بله اعرراضلات      ی امش  شرراتر   واکش  جد   مهم

ده بلرد، صلدور   گسررده مردمی در ا ل  کشلرر علیله حکرمل  عللی عبلداهلل صلالح مشجلر شل         

هلا  گسلررده ترسلط     بشلر و خشلرن    در محکرمی  نهض حهرق 2051و  2014ها   طهعشامه

تلا پلی  ا  صلدور نخسلری       ی امش  شررارد. ها  مسلح ب نیروها  وابسره به حکرم  و گروه

طهعشامه علیه  م ، چشد   بیانیه مهبرعاتی مشرشر کرده و در آنها خراسرار ملذاکرات سیاسلی   

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

سلر  صلالح بله معلاون       آمیر طدرت ا  فارس مبشی بر واگذار  مسالم  شررا  همکار  خلیج

تر شدن اوضا  امشیری، اطرصاد  و بشردوسرانه  م  و مرعاط  آن افلرا     اما با وخیم .شده برد

افلرا     ا پلی   ی بل   مل  المللی برا  تصر   طهعشامه علیله   تهد دات الهاعده، فشارها  بی 

. شلد تصر    اتفاق آرا به 2011اکربر  21در تار خ  2014ا   تحرالت، طهعشامه  یجهدرنر اف . 

ا   طهعشامه با  ادآور  مسئرلی  اولیه حکرم   م  نسب  به حما   ا  شهروندان ، بهرلر    

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

 12فرملان  حما ل  ا    ضلم  در ا   طهعشامله، شلررا    .(UNDoc, S/RES/2014, 2011) سا ند می

تعهد به اجلرا   ، ها جمهرر  مبشی بر دسریابی به ترافق سیاسی میان کلیه گروه سترامبر ر اس 

ها  مسلح بله کشلار    الرام گروهو  فارس شررا  همکار  خلیج ابرکار عم  ا جملهح  سیاسی  راه

ا ترسط ه ها و خشرن  دادن به تش  صرفاً خراسرار خاتمه ها و اجرشا  ا  خشرن ، گذاشر  سالح

انگاشلر  اطلدامات    جانبه دول   م  و ناد لده  شرد و ا  محکرمی      رفی  درگیر در  م  می

                                 ها و احرا  رسمی مخالف دول   مل                          ا  جمله الهاعده، گروه                ها  مسلح مخالف          بار گروه       خشرن 

              گر لا  لحل             درمجمر         ور د که            اجرشا  می  -                                     احرا  د دار مشررک و حر  سرسیالیس   م   -

                        ها  شررا علیه لیبی اس .                           ر آن در مها سه با طهعشامه ت      مال م
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 2012ژوئل    12علیه  م  برد که در تار خ  ی امش  شررادومی  طهعشامه  2051طهعشامه 

به تصر   اعضا رسید. شررا در ا   طهعشامه ضم  ابرا  نگرانی عمیق ا  اوضا  سیاسی، امشیری، 

هلا    دبیرک  مبشی بر ترغی  کلیله  لرف   2012مه  21اطرصاد  و بشردوسرانه  م ، ا  بیانیه 

گذار سیاسی  م  مهلابق طهعشامله    امهن مرافه درگیر به ا فا  نه  کام  و سا نده در اجرا  

ابرکلار  بلر اجلرا  کامل  و فلرر      شررا در ا   طهعشامه نیر اسرهبال کرد.  ی امش  شررا 2014

 ،المللی ترسط ترور سلم  بردن تهد د صلح و امشی  بی  جد ، فارس شررا  همکار  خلیج عم 

نرن انرخابات و برگلرار   و طا یطانرن اساسو اصالح  گام برداشر  در جه  حما   ا  آشری ملی

فص  هفرم مششرر ملل    41اتخاذ اطدامات بیشرر در چارچر  ماده  درنها  و انرخابات عمرمی 

. بررسلی  (UNDoc, S/RES/2051, 2012)کشلد   تأکید ملی ها  مرحد در صررت مرتفو نشدن نگرانی

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

بشر، حهلرق بشردوسلرانه و    درگیر، مسئرلی  نهض حهرق  رف   ا   دارانه جان بدون حما   

کشلد و ا  ا ل  حیلف تفلاوت چشلمگیر  بلا        هلا را مررجله کلیله  لرفی  درگیلر ملی       خشرن 

 علیه لیبی دارد. ی امش  شرراها   طهعشامه

 بحران یمن در قبالهای بزرگ  رویکرد قدرت .4-1

در املر مبلار ه بلا ترور سلم و      خصلرر  بله  ،مرحد اسرراته   آمر کلا در مشههله   عشران  م  به

 کشررها  مهم و تأریرگذار مشههله با   همجرار ا جملهبرخرردار  ا  مرطعی  ژئرپلیریکی و هه 

گیر  اعرراضات مردمی در ا   کشرر، ا   نگرانی را بلرا    اهمی  بسیار   اد  اس . اوج دارا 

تلدر ج بله کشلررها  مهلم مشههله       ها  ترور سری الهاعلده بله   که فعالی  آورد به وجردآمر کا 

عربسران سرا   کشد و با ا جاد ناآرامی در ا   کشرر، طیم  جهانی نفل  را دسلرخرش    ا جمله

و لهه پا گلاه نظلامی هلرا ی      بله  ،مالحظه نما د. با ترجه به مشافو آمر کلا در  مل    تغییرات طاب 

برا  ا جاد  آمر کاو تأریر  که ا   کشرر در مرطعی  جشر   م  در « لحج»در اسران « العشد»

ا  خلرد همچلرن عربسلران     در مشههه دارد، لذا آمر کا با همراهلی مرحلدان مشههله    مرا نه طرا

ابرکلار  ها  د تلماتی  و سیاسی برآمد. در ا   میلان، آمر کلا ا     فص  بحران ا  راه و درصدد ح 

جمهرر به معاون  حما    جا ی طدرت ا  رئیس هی بر جابفارس مبش شررا  همکار  خلیج عم 

 کرد تا با ا   اطدام همچشان به حفظ طدرت و تأمی  مشافو خرد در  م  ادامه دهد.

گرچه  مل  در دوران اتحلاد جملاهیر شلررو      ادر رابهه با روسیه نیر ال م به ذکر اس  که 

آن  فشلی، مهشدسلی و نظلامی    هلا   جرئی ا  حر ه نفرذ ا   کشرر برده و بسیار  ا    رسلاخ  

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

در   هلا   و پا گلاه  خردحفظ حضرر  به دنبالفروپاشی شررو  و پا ان جشگ سرد، روسیه تشها 
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المللی، با رگانی و امشیرلی ا ل     تا حضرر بی  بردهالمشد  و اطیانرس هشد  در ا  سرخ، تشگه با 

آن نیس  که  م  نیر همانشد سرر ه ا    به معشاد. البره ا   شر  یکشرر در شمال آفر ها تضم

بلرا   گذار  و تجارت  ریکی، اطرصاد ، انرژ  برا  سرما هیاهمی  امشیری، ژئراسرراته کی، ژئرپل

مرات  کمرلر  در طبلال بحلران     ه حساسی  به  که روسیلذا  بیعی اس .برخرردار اس روسیه 

هلا     م  داشره باشد و به هر طیمری حاضر به رو ارو ی با آمر کا و مرحدان  و تحمل  هر شله  

اس  که ا ل  کشلرر    ذکر  انشادرخصرر چی ، د گر طدرت برر  جهان نیر  بسیار   اد نباشد.

ا  ا   حیلف آمر کلا بلا     .ر کا داردحداط  مشافو اسرراته   را در  م  در مها سه با روسیه و آم

 تهد د جد  تغییر مرا نه طرا ا  سر  رطبا  برر  خرد  عشی روسیه و چی  مراجه نیس .

 لا تغییلر    مرا نله طلرا  گرنه تغییلر   شرد که هیچ بشابرا  ، در رابهه با بحران  م  مشاهده می

نها ل  بله افلرا      درگیلرد تلا    ها  بلرر  صلررت نملی       ا  طدرت تر  و طدرت ا  سر  هر

ها  دارا   و با دارندگی نه  و نفرذ سا ر طدرت   کی ا   رفی یمشافو نسبحداکثر  طدرت و 

ها  دارا  مشافو در کشرر مررد هدف تلالش   شی  شرا هی، طدرتچمشافو در  م  بیشجامد. در 

رد ادامله  کششد تا با اتکا بر راهکارها  د تلماتی  و سیاسی به حفظ طدرت و مشافو نسبی خل  می

همانشلد بحلران    مسئرلی  حما ل  آنکه به گر شه مداخله نظامی در چارچر  دکرر    ، بیدهشد

 لیبی بیشد ششد.

 یمنهای لیبی و  در قبال بحران تیامن یشورابررسی تطبیقی عملکرد . 5

خالف بحران لیبی که شررا ا  همان رو ها  آغا    اعرراضلات بلا صلدور طهعشامله واکلش        بر

سر و و طا و نشان داد، در بحران  م  پس ا  گذش  چشلد   ملاه ا  آغلا  اعرراضلات مردملی      

ا  در  به انرشار چشد بیانیه مهبرعاتی و صدور طهعشامه درنها  علیه حکرم  علی عبداهلل صالح 

و حهرق بشردوسرانه اطلدام   حهرق بشرها علیه غیرنظامیان و نهض  ت و خشرن محکرمی  جشا ا

ها  شررا علیه لیبی لحشی نسبراً آرام داشره و ضلم    ا  که در مها سه با طهعشامه د. طهعشامهکر

تلا نسلب  بله     شلده   خراسرهگرفره ترسط  رفی  درگیر، ا  آنها  ها  صررت محکرمی  خشرن 

شلد. ا ل    کشفارس و تشکی  دول  وحدت ملی اطدام    همکار  خلیجاجرا   رح ابرکار  شررا

در حالی اس  که واکش  و رفرار برخی اعضا  دائم شررا در طبال بحران لیبی گر لا  حما ل    

ها  مسلح نظامی و محکرمی  اطدامات دول  حاکم برد. لذا مها سله تهبیهلی ا ل      آنها ا  گروه

الملللی   ها  جار  بشر  بلی   نسب  به بحران ی امش  شرراکه رو کرد  دهد نشان میها  بحران

آمیلر   مشافو و طدرت اعضا  دائم خلرد هملراره رفرلار  دوگانله و تبعلیض      بشا به کسان نبرده و 

اتخاذ کرده اس . ا  آنجا که  م  مرحلد اسلرراته   آمر کلا در مبلار ه بلا ترور سلم محسلر         

ها  ترور سری به سلا ر کشلررها     فعالی  رباتی و گسررش اعرراضات و لذا هرگرنه بی ،شرد می
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طلرار داده و   یرتحل  تلأر  آمر کلا را در مشههله    یطدرت نسلب عربسران، مشافو و  ا جمله همجرار

 یجله درنرکه   یمرا نه طرا، آمر کا با هدف حفظ درواطوداد.  تر  و طدرت را به نفو رطبا تغییر می

بلا   هلا  مال لم در مها سله     ل  ا  طهعشامله  ها تضعیف شده برد، درصدد برآمد تا با حما ناآرامی

چراکله بلا    ؛،  میشه با گش  آرام  و ربات به  م  را فراهم کشلد لیبی  داللح شدها   طهعشامه

مشههه را تأمی  و تضمی   ی ررکل بهتشها طدرت و مشافو نسبی خرد در ا   کشرر و  نه ،ا   اطدام

بلکه ا  هرگرنه تغییر مرا نه به نفو رطبلا در شلرا ط بلرو  درگیلر  و نلاامشی در  مل         ،دکر می

  شلررا ا  و نحره تعام  آنها با  ها  مشههه آورد. در رابهه با نه  سا مان می به عم جلرگیر  

فارس  همکار  خلیج  و هه در دو بحران لیبی و  م  با د اذعان داش  که نه  شررا  به ،ی امش

کله شلررا در طهعشامله     جلا ی   ترجه اسل  تلا   آمیر بحران  م  بسیار طاب  فص  مسالم  و در ح 

خراهد تا نسب  به اجرا   لرح پیشلشهاد  شلررا  همکلار       خرد ا   رفی  درگیر می 2014

فصل    و در حل    هلا آفر  له اتحادو  علر    له اتحادشد. ا   در حالی اس  که کشفارس اطدام  خلیج

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

 فرجام

مسرلرم آن اس  کله عشاصلر و     م ها  لیبی و  بحران در طبال ها  برر  طدرترو کرد  تبیی 

اهلداف و   عرام  مهم تأریرگذار بر چگرنگی مداخله نظامی در املرر کشلررها  هلدف همچلرن    

رغلم تلالش    بله مررد ترجه طرار گیلرد.  و حفظ بها  یت نسبطدرمشافو و ملی، دسریابی به  مشافو 

دن آنها به رعا   ا ل   کر ها  درگیر بحران و ملرم المللی دول  جهانی برا  افرا   تعهدات بی 

شلاهد تأریرگلذار     یجامعله جهلان  ، همچشلان  مسئرلی  حما  تعهدات در چارچر  دکرر   

طدرت نسبی، حفلظ بهلا، تلأمی  امشیل  و      افرا   حداکثر  مشافو و  مالحظات سیاسی، انگیره

در  یل  امش  شلررا و لهه اعضلا  دائلم     بله  ،هلا  بلرر       ا  طدرت ترسط هر مرا نه طراتغییر 

هلا    . با وجرد آنکله، طلدرت  اس ها  هدف  گرنه مداخله نظامی در کشرر گیر  برا  هر تصمیم

ها   رو کرد   کسان و به دور ا  تبعیض را در طبال بحران ،برر  با د در چارچر  ا   دکرر  

عشران ابرار  بلرا    رسد که ا  ا   دکرر   بیشرر به می به نظراما  ،المللی اتخاذ کششد بشر  بی 

سا   طلدرت و مشلافو نسلبی،     ها جه  بیشیشه  لبی و مداخله در امرر داخلی د گر دول  ترسعه

سیاس  جشگ و درگیر  برا  حذف رطبا ا  جر لان رطابل    حفظ بها و تضمی  امشی ، پیگیر  

ها  دارا  مشافو در کشررها  هدف اسرفاده  بر سر طدرت، با دارندگی طدرت و نفرذ سا ر طدرت

عشلران مرلرلی    بله  ی امش  شررا بر عهدهگردد. با ترجه به ا شکه صدور مجر  مداخله نظامی   می

با علم به نر  ساخرار ا   شررا که مبرشی بر مشافو  و شده گذاشرهالمللی  حفظ صلح و امشی  بی 

 یاصلرل اساسل  دائم آن اس ، احرملال هرگرنله سرساسلرفاده ا      اعضا و هه  به ها  برر  طدرت
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هلا    با هدف تأمی  اهداف و مشافو ملی و مالحظات سیاسلی طلدرت   مسئرلی  حما  دکرر   

 برر  دور ا  ذه  نیس .

بلا   و دادن به کشرار غیرنظامیان وارد عم  شد ا هدف خاتمهب ی امش  شررا، در بحران لیبی

فصل    ذ ل   1973طهعشامله  با ها  گسررده و  در راسرا  اعمال تحر م 1970تصر   طهعشامه 

برا  حما   ا  غیرنظامیان، ا جاد  مسئرلی  حما  و اشاره به دکرر    مل  مرحدهفرم مششرر 

سلا    که  میشه« کلیه اطدامات ال م»کارگیر  عبارت  بر فرا  آسمان لیبی و به پروا ممشر مشههه 

در جهل  صلدور   سهرط رژ م طلذافی شلد،    سرانجاماطدام نظامی نیروها  ناتر علیه ا   کشرر و 

دکرلر     1973بلا تصلر   طهعشامله     ی امش  شررا، درواطومجر  مداخله نظامی گام برداش . 

بار ا   مان تصر   ا ل  دکرلر  ، در معلرض آ ملرن عمللی       سری را برا  نخ مسئرلی  حما  

د. واکش  فلرر  و  کشالمللی ار  ابی  ها  بی  واکش  به همراهرا  آنشدن  گذارد تا نحره عملیاتی

به بحران لیبی مرج  شد تا ا   شررا در ادامه مسیر به ا فا  نه  مهم و  ی امش  شرراسر و 

لیبی با برخرردار  ا  ذخلا ر عظلیم نفل  و گلا  در جهلان      کلی،   رر بها  بتردا د.  کششده تعیی 

حضرر جد   یدر پکه آمر کا و مرحدان  همراره  جا ی واجد اهمی  بسیار  برا  غر  برده تا

تبلو آن طلدرت    و بله  ا  مح  ذخا ر انلرژ  لیبلی   در ا   کشرر با هدف افرا   طدرت اطرصاد 

   تلر  بلرر  حذف چی  ا  کشرر  که ها  روسی لیبی،  با انهدام   رساخ آنها اند.  نظامی برده

ا  کله نیا مشلد با سلا       و تبد   ا   کشرر به و رانه ذخیره نفری طاره آفر ها را در اخریار دارد

هلا و سلاخرارها  سیاسلی،     الملللی اسل ، ا جلاد   رسلاخ      جد  با کم  و حما   مالی بی 

در ا   رابهله، آمر کلا و مرحلدان      نظامی، امشیری و اطرصاد  همسر با غر  را پیگیر  کردند.

آمده در راسرا  افلرا   حلداکثر     وجرد هببردار  ا  فرص   با پیگیر  سیاس  درگیر  و بهره

ا  همچرن روسیه و چی  گام برداشلرشد تلا بلا     طدرت و مشافو نسبی خرد در برابر رطبا  د ر شه

را به نفو  مرا نه طراا جاد با دارندگی نفرذ و طدرت ا   دو کشرر دارا  مشافو راهبرد  در لیبی، 

و با اسرشاد به دکرر   مسئرلی  حما    1973خرد تغییر دهشد. اطدامی که با تصر   طهعشامه 

 تحهق  اف .

آمر کلا   ا جملله هلا  بلرر     ال م به ذکر اس  که مشافو طلدرت نیر در رابهه با بحران  م  

هلا  لیبلی شلد. آمر کلا      ها ی با لح  مال م و آرام در مها سه با طهعشامه مرج  صدور طهعشامه

ر مشههه  عشی حکرم  صالح برا  مبلار ه  مرعدد  به مرحد خرد دها  نظامی  کم  درگذشره

ا   د تا ا  ا    ر ق طدرت، نفرذ و مرطعی  مشههله کر با ترور سم و حفظ بها  و  در طدرت می

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

گیر  بحران در  مل ،   رت مرعاط  اوجواگذار  طد مشظرر بهالمللی برا  اعمال فشار بر صالح  بی 
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برخالف مررد لیبی، نشانگر عرام  تأریرگذار مرعدد  بر مشافو و طدرت ا   کشرر و مرحدان آن 

،  عربسلران سلعرد  در مشههه همچرن نگرانی ا  گسلررش نلاامشی و تهد لدات ترور سلری بله      

اتیل   لا تغییلرات    ها  معررضان  مشی دال بر اعمال اصلالحات دمرکر  احرمال گسررش اند شه

سلعرد و   ، تهد د بها  رژ لم آل اسماعیلی عربسرانو    د ، ها  شیعی اطلی ساخرار  در میان 

امللا . اسلل گیللر  آن  شللدن طیملل  نفلل  در با ارهللا  جهللانی و احرمللاالً اوج ا  کشرللرل خللارج

شدن بحران، پافشلار  معررضلان  مشلی بلر تغییلرات سلاخرار  و همراهلی احلرا  و           رالنی

نلاترانی صلالح در کشرلرل بحلران      درنها ل  ها  رسمی و غیررسمی مخالف دول  با آنها و  گروه

بله مشلابو انلرژ  مشههله نیلا  دارنلد، بلا صلدور          تشلد  به مرج  شد تا آمر کا و مرحدان  که

آمیر بحران گام بردارنلد   فص  مسالم  و ا  با لح  مال م و آرام در راسرا  کشررل و ح  طهعشامه

فلارس مبشلی بلر واگلذار       پیششهاد  شلررا  همکلار  خللیج    ابرکار عم و به همی  دلی  ا  

 بله عمل   اسلرهبال   یل  امش  شلررا  آمیر طدرت ا  سر  صالح به معاون  در طهعشامله  مسالم 

کله   - مل  در ربلاتی   ، آمر کا با اتخاذ ا   رو کرد مانو ا  گسلررش نلاامشی و بلی   درواطو آوردند.

گسلررش  تبو آن  و به -شرد مرحد اسرراته   آمر کا در مبار ه با ترور سم محسر  میعشران  به

ترانسل    ا  کله ملی   سلئله م، شلد  عربسران ا جمله همجرارها  ترور سری به کشررها   فعالی 

طرار داده و تر  لو طلدرت را بله نفلو رطبلا       یرتح  تأرآمر کا را در مشههه  یطدرت نسبمشافو و 

 دهد.تغییر 

هلا    شلرا ط نامسلاعد داخللی، تبعلیض     اسرمرار یجهدرنر 2015 م  در سال  تداوم بحران

گر لا   دول  هاد   ها ا  طدرت ترسط شدن حرری گسررده سیاسی و اجرماعی و به حاشیه رانده

بلا حضلرر کلیله    آن اس  که مشصرر هاد  در ا جاد آشری ملی و تشلکی  دولل  وحلدت مللی     

در ا   میان، نگرانی آمر کا ا  افرا   تهد دات امشیری،  مرفق عم  نکرده اس .ها   مشی  گروه

خل  طلدرت    یجهدرنرها  ترور سری الهاعده  ها  مردمی و گسررش فعالی  رشد فرا شده ناآرامی

ا   کشلرر بلا همراهلی    مرج  شد تا   م خروج مشصرر هاد  ا   ی به دلآمده در  م   وجرد به

تشکی  ائرالف عربلی  شرد.  مرا نه طرامانو ا  تغییر   عربسران سعردا  خرد  عشی  مرحد مشههه

ها   م  با حما   سیاسلی، نظلامی و    به رهبر  عربسران سعرد  برا  حمله نظامی به حرری

دهشلده تلالش    اش همچرن فرانسه همراه شد که ا   امر نشان سلیحاتی آمر کا و مرحدان غربیت

آمر کا برا  حفظ مشافو و طدرت نسبی خرد در  م  بدون مداخلله نظلامی مسلرهیم  لا صلرف      

بلا   2015آور ل    14در  ی امش  شررا 2216ها  هشگف  نظامی اس . تصر   طهعشامه  هر شه

ممرشو روسیه نشان داد که آمر کا ا   ر ق ابرارها  گرناگرن حهرطی  رأ  مثب  و    رأ  14

خرد در  م  اس . رأ   یطدرت نسب سا   بیشیشهو سیاسی درصدد تأمی  اهداف، مشافو ملی و 
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فص  هفرم مششرر مل  مرحلد کله    ذ  ا   طهعشامه -آن  عدم وترممرشو روسیه به طهعشامه و 

ر بیانگر آن اس  که روسیه تشها بله حفلظ و تلداوم مشلافو     نی -علیه جشب  انصار اهلل  م  اس 

هلا  سلابق خلرد در ا ل  کشلرر       ها و پا گاه گذار  ناشی ا  سرما ه راهبرد اطرصاد ، تجار  و 

ناپذ ر بلرا    ها  جبران شدن هر شه اند شد و هرگر در اند شه اتخاذ رو کرد نظامی و مرحم  می

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

تبو، ا   اطدام  داند که به ها  مخالف آمر کا و مرحدان  در  م  می در  م  را حما   ا  جر ان

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

 منابع فارسی

مجلاه اطععاات    ،«هراره نلر دگرگرنی مفهرم مداخله بشردوسرانه در » (،1389) اشلهی، مجید عباسی
 .281-282، شماره اقتصادی -سیاسی

 :در دسررس طاب  ،«یاتی ا  روابط اطرصاد  انگلیس و طذافی جر» (،1390)گرارش رو نامه ا شد تشدن  

 http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=144168 

 اده، تهران: دفرر  ترجمه غالمعلی چگشی ،های بزرگ تراژدی سیاست قدرت ،(1388مرشا مر، جان )

 المللی، مرکر چاپ و انرشارات و ارت امرر خارجه. مهالعات سیاسی و بی 

 منابع التین

Arimatsu, Louise (2014), “The legal classification of the armed conflicts in Syria, 

Yemen and Libya”, Chatham House, Retrieved March 25, 2014, available at: 

http://www.gulfinthemedia.com/files/article_en/694940.pdf 

Berry, Glyn (2004), “Sovereignty as the responsibility to prevent, protect and 

rebuild”, Ploughshares Monitor, Vol.25, No.1. 

Chandler, David (2004), “The responsibility to protect? Imposing the liberal peace”, 

International Peacekeeping, Vol.11, No.1, 59-81. 

European Council Decision 2011/137/CFSP (2011), Retrieved March 27, 2014, 

available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 

32011D0137&from=EN and, Council Regulation (EU) 204/2011: 2 March 2011, 

Retrieved March 27, 2014, available at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0001:0013:EN:PDF 

Gutterman, Steve (2011), “No UN mandate to attack Gaddafi forces: Russia”, 

Retrieved December 13, 2012, available at: 

http://www.reuters.com/article/2011/03/28/ozatp-russia-libya-

idAFJOE72R0EL20110328 

http://www.gulfinthemedia.com/files/article_en/694940.pdf


 ها  لیبی و  م  ها  برر  در طبال بحران حما  : تبیی  رو کرد طدرت  دکرر   مسئرلی  130

Huntington, Samuel P. (1999), “The lonely superpower”, Foreign Affairs, Vol.78, 

No.2. 

Kasinof, Laura. (2012), “Yemen gets new leader as struggle ends calmly”. The New 

York Times, Available from: 

http://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-

president-abed-rabu-mansour-hadi.html?_r=0 [Accessed 4 April 2013] 

Mearsheimer, John J. (2002), The Tragedy of Great Power Politics, New York: 

Norton. 

Mearsheimer, John J. (2006), “Structural realism”, Retrieved Agust 25, 2014, 

available at: http://johnmearsheimer.uchicago.edu/pdfs/Structural2.pdf 

Middle East/North Africa Report. (2011), “Popular protest in North African and the 

Middle East (II): Yemen between reform and revolution”. International Crisis 

Group, No.102, Available at: http://www.crisisgroup.org [Accessed 23 February 

2013] 

Obama`s remarks (2011b), “The situation in Libya”, Retrieved April 16, 2013, 

available at: http://www. whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/18/remarks-

president-situation-libya 

Pattison, James (2010), Humanitarian Intervention & The Responsibility to 

Protect: Who Should Intervene?. New York: Oxford University Press. 

President Obama`s remarks (2011a), “This violence must stop”, Retrieved February 

13, 2014, available at: http://www.whitehouse.gov/blog/2011/02/23/president-

obama-speaks-turmoil-libya-violence-must-stop 

Presidential Letter (2011), “Letter from the president Regarding the commencement 

of operations in Libya”, Retrieved June 27, 2012, available at: 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/21/letter-president-

regarding-commencement-operations-libya 

Report of Secretary General. (2009), “Implementing the responsibility to protect”. 

A/63/677. 

Report of Secretary General. (2010), “Early warning, assessment and the 

responsibility to protect”. A/64/864. 

Report of the Secretary General. (2011), “The role of regional and sub-regional 

Arrangements in Implementing the Responsibility to Protect”. A/65/877-

S/2011/393. 

Report of the Secretary General. (2012), “Responsibility to Protect: Timely and 

decisive response”. A/66/874-S/2012/578. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/21/letter-president-regarding-commencement-operations-libya
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/21/letter-president-regarding-commencement-operations-libya


 131      1396وششم / شماره هشرادوچهارم / پا یر  سال بیس 

Savage, Luiziach (2005), “Canada`s Responsibility to Protect, Doctrine Gaining 

Ground at the UN”, Retrieved February 11, 2014, available at: 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/ article/canadas-responsibility-to-

protect-doctrine-gaining-ground-at-the-un/ 

Thakur, Ramesh (2002), “Outlook: intervention, sovereignty and the responsibility 

to protect: experiences from ICISS”, Security Dialogue, Vol.33, No.3. 

Thakur, Ramesh (2011), The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use 

of Force in International Politics, London & New York: Routledge, Taylor & 

Francis Group. 

Thakur, Ramesh and Tomas G. Weiss (2010), “From Idea to Norm- and Action?”, 

In: The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in 

International Politics, New York: Routledge. 

The Responsibility to Protect (2001), Report of the International Commission on 

Intervention and State Sovereignty, Ottawa: International Development 

Research Centre 

UNDoc. A/HRC/S-51/1, (25 February 2011). 

UNDoc. A/RES/60/1, World Summit Outcome. 24 October 2005. 

UNDoc. S/RES/2014, (21 October 2011). 

UNDoc. S/RES/2051, (12 June 2012). 

UNDoc. SC/RES/1970, (26 February 2011). 

UNDoc. SC/RES/1973, (17 March 2011). 

UNSC. S/PV.6498, (17 March 2011). 

Yemen Transition Agreement. (2011), Available from: http://www.al-bab.com/arab/ 

docs/yemen/yemen_transition_agreement.htm [Accessed 23 August 2013] 

Zifcak, Spencer (2012), “The responsibility to protect after Libya and Syria”, 

Melbourne Journal of International Law, Vol.13, No.1. 

  



 ها  لیبی و  م  ها  برر  در طبال بحران حما  : تبیی  رو کرد طدرت  دکرر   مسئرلی  132

 


