
  بصیر دھزاد . عنوشتھ از 

  ناتو و غرب استراتیژیک اهداف تسلسل و توسعه لیبیا بحران

شورای امنیت ملل متحد یک قطعنامھ ھفده فقره وی را بھ تصویب رسانید  ٢٠١١ھم مارچ ه در ھفد

در اولین  انگستان و فرانسھ، ائتالف آمریکا. در آن وجود داشتگنگ  محتوایو یک کھ ابھامت زیاد 

تی تعمیر حو  بمبارمان ھوائی را در مناطق مختلفھ لیبیا انجام دادند بعد از تصویب این قطعنامھ شب

در حالیکھ متن اصلی . ھوائی قرار گرفت بمباردمانمورد  مقر ریاست جمھوری لیبیا ھم شدیدا

بخاطر جلوگیری را  منع پرواز ھای ھوائی) ساحھ(تعین یک زون قطعنامھ شورای امنیت ملل متحد 

پیشبینی  قذافی در شھر ھای تحط تسلط شورشیان مسلحرژیم ی توسط نیروھای از استفاده نیروی ھوائ

سھ عضو دایمی شورای امنیت، ائتالف یک ھفتھ ئی  اکنون بعد از شدیدترین بمباردمان .بودنموده 

بھ سازمان ناتو کھ خود اکنون در خط واحد قرار ندارند و . ملیات بھ قوتھای ناتو داده میشودقومانده ع

  .وافق آنھا رور تا روز عمیق تر میگرددعدم ت

 از لحا ظ از دیگاه حقوق دولتی و پرنسیپ ھای حقوق بین المللی انھدام دولت ھای کھ با تسلسل

با استفاده از قوای بیگانھ در آن کشور قرار  اکنون دولت لیبیا در معرض انھدام،دارند نمشروعیت 

ولت ھا تا کدام اندازه معیار ھای دموکراسی و حقوق نویسنده صرف نظر از اینکھ رھبران د. دارد

میخواھد موضوع را از ، اتباع را در انتخاب یک دولت مشرع ملی در نظر میگیرند و یا گرفتھ اند

خواننده قرار  در معرض خوانش سال گذشتھ ٢٠دیدگاه خود و در روشنی انکشافات بین المللی در 

  .دھد

در  بدین بن علیابا سقوط دولت زین الع در کشور ھای شمال آفریقای و غیر قابل پیشبینتغیرات آنی 

ٌ باآغاز گردید و تونس  وسعت  حسنی مبارک در جمھوریت مصر ادامھ یافت، اکنونعفای تاس متعاقبا

اکنون بحران سیاسی  .دولت رئیس جمھور قذافی را در معرض انقراض قرار داده استاین انکشافات 

ٌم    . با خشونت کشور ھای بحرین، یمن و سوریھ را نیز در بر گرفتھ استو اعتراضات توا

کھ منابع بزرگ نفتی دارند بلکھ یک حلقھ  ھا را در تعداد کشور ھا رژیمانکشافات اخیر نھ تنھا تغیر 

حفظ ساحھ نفوذ و مصئون سازی سائر کشور ھای با منابع بزرگ نفتی برای غرب بھ  درزنجیری را 

  . نگلستان و فرانسھ میسر میسازدا، خصوص آمریکا



  ٌ نتایج جالب و سوال بر انگیز زیر را ھم در قبال  نشان دھندهروند ھای جالب از آغاز تا بحال عالوتا

  :نیستبرای خواننده ری از دلچسپی اکھ بیان آن ع داشتھ است

 اٌ با سفر ظاھر آن کشور براه افتاده بود، ملکھ ھالند در اوج تظاھرات در بحرین کھ توسط شعیان

عربستان سعودی بعد از دولت شاھی . شخصی حمایت غیر مستقیم اش را از سلطان بحرین نشان داد

کھ  دو روز مظاھرات ادامھ آنرا ممنوع اعالن نمود و پیشبینی مجازات اشد را بھ مظاھره کننده گان

کراسی لیبرال در یک خموشی دول دمو .میداشتند، اعالن نمود مسالمت آمیز خواست ھای شان را بیان

ٌئید گذاشتند واحد منع حق دموکراتیک مردم را تنھا سازمان حقوق . توسط دستگاه حاکمھ شاھی مھر تا

  . بشر با یک اعالمیھ تشریفاتی آن را قابل تشویش دانست

در مصر با ختم حاکمیت چھل سالھ حسنی مبارک کھ نزدیک ترین و با اعتماد ترین دوست غرب و 

خواست ھای ملت را تعداد از ، نظامیان برای بار سوم قدرت را بھ دست گرفتند کھ اکنون یل بوداسرائ

شرط حسنی مبارک کھ در ماه  .نددقرار داعمل در تظاھرات بودند، اکثریت آنھا در تعلیق کھ مطرح 

شان انتخابات صورت گیرد بھ جایش باقی ماند و شش ویزر کابینھ وی ھم در وظایف  ٢٠١١سپتامبر 

  . ادامھ میدھند

رف شورای امنیت طکدام قطعنامھ از و تا ھنوز ، در یمن کھ تظاھرات روز بروز خونین تر میشود

  .مطرح بحث نیست

قضاوت  بھ طرح چند سوالی بپردازیم تا در روشنی آنباید ، ماگر موضوع را بیشتر بھ بررسی بگیری

  .باشدتر ھای ما مشحص تر ومرتبط 

متکی بر قطعنامھ شورای   صالحیت حقوقی داشتند تا ت متحده، انگلستان و فرانسھائتالف ایال آیا

  بزنند؟ امنیت دست بھ بمباردمان در لیبیا

 دمانرضعیف ساختن نیروی نظامی لیبیا و بمباتعویض رئیس جمھور قانونی لیبیا با استفاده از  آیا

قوانین و کنوانسیون ھای بین المللی  مطابقت با ساحات مھم نظامی و تعمیر ریاست جمھوری آن

استفاده از تفوق نظامی بخاطر اھداف نا مشروع شان  ض صریح از آنھا و سوٌ قید یا یک نامینم

  ؟.میباشد

 ٢٨قومانده را بھ سازمان  ائتالف سھ گانھ بعد از شدید ترین بمباردمان بر ساحات نظامی و دولتی چرا

  ؟.کشوری ناتو میدھد



قطعنامھ پیشبینی شده  زمینی لیبیا شامل فقرات باالی دستگاھھای جنگی و زرھی ائتالف آیا بمباردمان

  شورای امنیت ملل متحد میگردد؟

ولی من میخواھم برسی و قضاوت خود را بھ بھ ذھن خطور مینماید  گرچھ سواالت بیشتر از این ھم

  .سازم د و متمرکزمحدو ھمین سواالت مطرح شده

فقره بھ تصویب اکثریت شورای امنیت  ١٧د کھ در حنیت ملل متمقطعنامھ شورای ا رمدر واقیعت ا

بر قطعنامھ ن ایاز محتوای کنونی  ھولی آنچ ، در محتوای خود خال ھا و ابھامیت را داشتھ استدرسی

تنھا منع ساحھ پرواز ھای ھوائی لیبیا بخاطر جلوگیری از بمباردمان ھوائی و حفظ  محتوای آنمیآید 

قطعنامھ پرواز ھای ھوائی را بخاطر رسانیدن کمک ھای عاجل . بوده است لکیمردمان م تینام

تعمیرات دولتی و ھدف قرار  عملیات نظامی و بمباردمان قطعنامھاین . ناختھ استشستثنا ا مربشری 

ت ده اسومحتوای قطعنامھ در ھمان محدوه ب. دادن وسایط جنگی زرھی زمینی را پیشبینی نکرده است

نیرو ھای ولی با عملیات شب اول  ھم بدان پراغ سبز نشان داده بود یکنفرانس اسالمسازمان کھ 

 تمخالفت اش را با این عملیا ا، رئیس کنفرانس اسالمی آمریکا، انگلستان و فرانسھھوائی و بحری 

ٌ ملل متحد  اعالن و آنرا متناقض با خواست ھای اولی جامعھ بین المللی   . تدانسو اخصا

ن وار ھای آزادی و دموکراسی بھ اختشاشیعآنچھ مبرھن است، اکنون تظاھر کننده گان قبلی بھ ش

اکنون مشکل است دیگر آنھا . ح ھای زرھی و دافع ھوا مجھز اندالبا تمام س ھمسلح تبدیل گردیده اند ک

اصطالح میتواند ترین  قدیگر دقی اصطالح اختشاشیون مسلح. ناراضیان و تظاھر کننده گان نامید را

در گیر  کشور عمالٌ  بناٌ . زیرا در ترکیب آنھا تعدا از نظامیان مسلکی ھم قرار دارند و میجنگند. باشد

شترک در از پا در م سھمگیریکمک نظامی بھ یک طرف و .داخلی استیا اختشاش یک جنگ 

و اصول پنج گانھ  بین المللی نو رعایت قوانی تالفئمشروعیت عملیات ا آوردن دستگاه دولتی قذافی

  . مورد سوال قرار میدھد ھمزیستی مسالمت آمیز ملل متحد را جداٌ 

یکی از دو طرف جنگ داخلی  از حمایت نظامی با استفاده غیر مشروع تعویض رژیم ھای سیاسی

الت اایھمچنان دستگاه . بار ھا توسط قطعنامھ ھای ملل متحد محکوم گردیده است مسایل بوده است کھ

 ایاالت متحده آمریکا سقوط ١٩٧٨در سال . متحده آمریکا خود یکی از انتقاد کننده گان آن بوده است

از رژیم دیکتاتور حفیظ هللا امین در افغانستان را محکوم و وی را رئیس جمھور قانونی خوانده بود و 

و مسلح سازی آنھا  اسالمی –ایجاد تنظیم ھای نظامی و یت شورشیاناآن آغاز مداخالت نظامی و حم

در گذشتھ ھا محکوم  کھعین عمل را تکرار مینماید  احده آمریکتالت مااکنون ای. را بھ عھده گرفت

  . مینمود



توانائی اجرائی ملل متحد در قضیھ لیبیا در این بوده  درغرب و ھم ضعف  یکی از اشتباھات بزرگ

 داده نشد و بھ بیان دیگر غرب پلوماتیکیھای د است کھ در آغاز ھیچگونھ مجال و فرصت بھ تالش

در چنین  ھک یک عجلھ غیر عادی بایک سازمان بین المللی را در تحت فشار قرارداد و بھ خصوص 

بھ  یک سازمان با اعتبار بین المللی کمتر واقع میگردد، سند را بھ حیث وسیلھ مداخلھ غیر قانونی

ینھ میانجیگری و مذاکرات مستقیم میان دولت و مپلوماتیک زیامات ددکن با اقمم. تصویب رسانید

مخالفان بھ وجود میآمد تا از کشتار ھای کنونی جلوگیری میگردید و امکان چنین یک مداخلھ ناقض 

  . پرنسیپ ھای بین المللی بھ وجود نمی آمد

زمان ناتو بھ تسلیمی عنی از ائتالف بھ سای اکنون ابتکار اجرای عملیات نظامی در لیبیا از دست بدست

  .داده میشود

ٌلھ مطرح میبود مملمت آمیز او مسوع مشر اگر حل اکنون این سوال ھم بھ وجود میآید کھ قوای  کنمسا

ملل متحد متشکل از کشور ھای منطقھ و آسیایی بیشتر موثریت بر تطبیق یک آتش بس و  چترتحت 

ٌ نظر  نویسنده جام میدادند؟نقش مثبت تر را ان لمت آمیزااکرات مسذشکل گیری م در این مورد طبعا

لیبیا تن بھ خواست ھای  جوانب متخاصم دردر اثر فشار ملل متحد این امکان بعید نبود کھ . دمثبت دار

ل متحد عملی لمسازمان و راه اندازی یک انتخابات آزاد تحت نظارت میدادند دموکراتیک مردم 

  . میگردید

بیان یک مداخلھ مشروع و در مطابقت با مواد قوانین و ھم  یک امکان و ھنوزمیتواند  فوقموضوع 

   .باشدکنوانسیون ھای بین المللی 

 –آمریکا و غرب در اھداف سیاسی  کھ واقعیت ھای سالھای اخیر و تجارب عراق و افغانستان 

  تمام عیارکلی و جانشین ساختن  نشان داده است کھ، وھستندنظامی شان مبھم ونا مکشوف بوده اند 

م وفادار بھ اھداف خودش ھیچگاھی حل مشکل ملت ژییک ر و بھ سر قدرت نشاندن یک رژیم سیاسی

ان رتسلط نفاق و بح، بلکھ مواجھ ساختن عمدی کشور ھای با ثبات بھ جنگ ھای داخلی ،ھا نیست

آن است این عرصھ در یگر در دخطر . قریھ تا قریھ و شھر تا شھر میباشد، از خانھ تا خانھ  اعتماد

در این قبایل و ملیت ھا مخاصمات در میان  ن، عراق و اکنون لیبیاکھ در کشور ھای مانند افغانستا

. ی یک ملت واحد را بھ انھدام و تجزیھ مواجھ میسازداتا سرحد حوادث خونین میگردد کھ بقکشور ھا 

صد ھا سال تمام بنیاد ھای اقتصادی و عقب رفتن  چنین مداخالت آغاز بدبختی و انھدام در خلص کالم

  .خواھد بود و بی ثباتی انکشاف ،کشور ھا بھ عقب مانده گی تمدن

  : انکشافات خطرناک لیبیا پیش بینی نمود در از مطالب بیان شده فوق میتوان دو احتمال را



و  تباه است کھ در عراقانگلستان و فرانسھ در لیبیا تکرار عین اش، اوال، اینکھ مداخالت امریکا

فرسایشی  یست کھ عواقب آن ادامھ یک جنگ داخلی طوالنی و اشتباه ت گرفت و اینرصو افغانستان

ده ھا و صد ھا ھزار فرزندان ملت شان را در قبال خواھد داشت و امنیت  خونریختن خواھد بود کھ 

زی ھای یکنون غرق در فانتمردمان کھ ا. و ثبات دیگر بھ یخچال ھای سرد گذاشتھ خواھد شد

راه ھای مسالت عدم استفاده از و  تباهشا و فرزندن خود را در قربانی داحساساتی و پر اشتیاق اند، خو

یافت کھ فقط تفاھم ملی و تشکیل یک دولت متحد ملی  دمردمان لیبیا در خواھن. آمیز قرار خواھند داد 

از یافتن نجات  و کھ حل آن تنھا توسط خود شاننھ راه حل مسالت آمیز معضالت داخلی میباشد گای

بھ  فرھنگی شان–تمام ھست و بود اجتماعی، اقتصادی و کلتوری کھ یک لغزیدن در پرتگاه نیستی 

  .تباھی سوق خواھد داد

تسلط شان بر کشور  در ادامھ گی بزرااحتمال دوم در تطبیق و ادامھ پالن ھای استراتیژیک کشور ھ

نیستی و ویم صھیژموجودیت دولت اسرائیل بحیث اولین ر. شان است ییرزمینسی زااسھا و منابع 

ندارم در شرق میانھ و مصئون سازی آن توسط رژیم مصر و اردن دومین قدم در این پالیسی ھا اژ

متحده عربی و قطر  تامارا، یم ھای مانند عربستان سعودیژاکنون حاکمیت سیاسی بر ر. بوده است

سومین قدمھ در پالیسی طویل المدت آمریکا انگلستان و رم منافع ناتو و غرب و اخذ موقعیت ژاندا

ی بخصوص شبکھ اتانکشافات دستگاه ھای تبلیغدر این   .رال غرب استبھای لی رتعداد دیگر کشو

ھای تلویزیونی الجزیره و العربیھ کھ بدون شک از طرف بی بی سی رھبری میگردند، یکی از 

  .ضد رژیم ھای اند کھ ھنوز در زیر سیطره سیاسی غرب قرار ندارندجنگ روانی بر  وسایل

ٌلھ در خالصھ میتوان این  را بھ پیشبینی گرفت کھ غرب در توسعھ و ادامھ تسلط بر سرزمین ھای مسا

ھد و از جاب دیگر بر داز یک جانب بطرف شمال آفریقا ادمھ میطالی سیاه و زرد شرق میانھ را 

  .وسعت میبخشد مرکزی و غرب اسیا قمناط
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