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Abstract 4  

   Gaddafi's dictatorial governorship in Libya was the one that was ousted in 
the wake of the revolutionary upheavals of the 2010s, with the mobilization 
of society and the participation of international institutions and forces. In 
explaining the collapse of this political regime, internal factors (backward 
political structure, suffocation and tyranny of the rulers, wave of 
democratization and new media) and external factors (role of international 
institutions and forces and major powers) have been raised. This research 
with a general Understanding has combined the government interaction and 
globalization processes into two internal and external factors. The results of 
this research show that globalization in its various economic, social and 
communicative dimensions has created an understanding and space for 
human rights discourse in Libya. As a result, society realized its depleted 
theoretical and normative rights and demanded the realization of its 
political, economic, and cultural rights. With the help of new media which 
turned into protests and revolution, the regimes’ brutal and repressive 
confrontation with citizens led to a civil war and human rights enforcement 
tools. A situation that brought coalition of international institutions together 
with Libyan society and ousted Gaddafi in order to realize the supreme 
values of freedom and the right to self-determination of the society. 
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  2يمختار یعل  -*1پور یرضا دهبان

  چکیده4

، 2010دهه  یتحوالت انقالب یبود که در پ یاسیس يها میاز رژ یکی یبیدر ل یقذاف يکتاتوریحکومت د

 نیا یفروپاش نییاز قدرت برکنار شد. در تب یالملل نیب يروهایجامعه و مشارکت نهادها و ن جیبا بس

 جمانده، خفقان و استبداد حاکمان، مو عقب یاسی(ساختار س یعوامل داخل ،یاسیس میرژ

و  یالملل نیب يروهای(نقش نهادها و ن ی) و عوامل خارجدیجد يها و رسانه یخواه یدموکراس

 يندهایتعامل دولت و فرا محور تیکل یپژوهش با درک نیاند. ا بزرگ) مطرح شده يها قدرت

 دهد یپژوهش نشان م جیکرده است. نتا بیبا هم ترک یرونیو ب یرا در قالب دو عامل درون شدن یجهان

از حقوق  یگفتمان ییخود درك و فضا یو ارتباط یاجتماع ،يدر ابعاد مختلف اقتصاد شدن یکه جهان

برد  یخود پ شده عییتض يو هنجار يظرکه جامعه به حقوق ن بیترت نیبه وجود آورد. بد یبیبشر در ل

 يها میرژ یفروپاش یکه در پ يندیخود شد. فرا یو فرهنگ ياقتصاد ،یاسیو خواهان تحقق حقوق س

اما مواجهه خشن و  دیگرد لیگسترده تبد یانقالب يها به اعتراض دیجد يها منطقه و با کمک رسانه

حقوق بشر شد.  ییاجرا يآمدن ابزارها انیمو به  یبا شهروندان، سبب جنگ داخل میسرکوبگرانه رژ

  .شد یقذاف يو برکنار یبیبا جامعه ل یالملل نیب يو ائتالف نهادها وندیکه موجب پ یتیوضع
  

  .یبیل شدن، یگفتمان، حقوق بشر، جهان :واژگان کلیدي
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  مقدمه  -1

غییر و تحول بدون ت ها دههمناسبات دولت و جامعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا براي 

بوده است. در این جوامع دولت با داشتن نوعی هژمونی سنتی آسوده بر گُرده جامعه 

ي ا وهیش) با 2011انقالب () تا 1969. چنانکه جامعه لیبی از زمان استقالل (کرد یمحکمرانی 

. شد یمی و انحصارطلبی اداره عدالت یبهمراه با ظلم، اختناق و فساد،  کیدموکرات ریغکامالً 

این شیوه که همواره با ناکارآمدي و ناتوانی حاکمان همراه بود، به مشکالت ساختاري بزرگی 

ی و نینش هیحاششکاف و تضاد طبقاتی ناشی از سیستم توزیع رانت، گسترش  دامن زد.

که  بر جامعهسرکوب و خفقان حاکم  تر مهمو بیکاري در میان جوانان و از همه  گسترش فقر

آزادي سیاسی را حتی به طور صوري از جامعه سلب کرده بود مانند آتشی  هر نوع مشارکت و

زیر خاکستر، حافظه تاریخی جامعه لیبی را انباشته از خاطرات بد ساخته بود. این خاطرات 

و جامعه را منقلب و تهییج کرد تا در اعتراض  بازنمایی ها رسانهتاریخی، در فرصت کوتاهی با 

را اشغال کنند.  ها ابانیخي دیکتاتور ها انتیخق خود، علیه همه به لغو و نقض گسترده حقو

این است که  سؤالی به سقوط رژیم منجر شد. حال الملل نیبحرکتی که با همراهی نهادهاي 

  چرا و چگونه رژیم سیاسی حاکم بر کشور لیبی دچار فروپاشی شد؟

سیاسی،  زیخفقان آمعوامل مختلفی مانند فضاي در بررسی ادبیات پژوهش، پژوهشگران   

نابرابري اجتماعی، مشکالت اقتصادي، مشکالت مربوط به حقوق بشر و در نهایت 

به مسئله نگریسته و مانند . البته برخی از یک زاویه اند دادهي را مورد توجه قرار زیست اسالم

. از اند دانسته »يساز دولت«) عامل اصلی فروپاشی رژیم سیاسی لیبی را 2011( 1لیزا اندرسون

منظر دیگري، برخی باور دارند که آنچه سبب تضاد دائمی دولت و جامعه در منطقه شده 

و  کند یمي منزوي است که به جاي تولید سرمایه، ثروت تولید ها دولتاست در نوع 

برخالف ). 1 :1389(جوکار،دهد یمي انتزاعی ترجیح ها ارزشي را بر ا لهیقبي ازلی و ها ارزش

) را در 2010( قایآفري علل تحوالت منطقه خاورمیانه و شمال ا عده یی،ها نییتبچنین 

ی با رهبري طبقه متوسط خواه یدموکراسو آن را نوعی موج  کنند یم وجو جستمدرنیته 

 گرانیدي ارتباطی به انقالب منجر شده است (نظري و ها شبکهکه از طریق  دانند یمجدید 

است. او به فروپاشی لیبی از  2آتول آنجاد تأیید رویکردي که با کمی تفاوت مور ).58: 1391

ورود گفتمان  نتیجه سیاآغرب در  ضاتاعتراو مدعی است که بروز  نگرد یممنظر حقوق بشر 

روش و تاکتیک عمدتاً با جوانان  ،ضاتااعترحقوق بشر به خاورمیانه بوده است. چرا که در این 

                                                      
1. Anderson, Lisa 
2. Aneja,atul(2011) 



  

  حقوق بشر شدن یجهان يها چالش با یبیمواجهه دولت ل

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

449 

رسی به حقوق شهروندي و احترام به حقوق و دست ییگرا دموکراسی، قانون یقاضمت ،زیآم صلح

- 113: 1391( ییعال) و 169- 162: 1391( شیداداند. در این میان برخی امثال اند بشر بوده

نهادها و قوانین سازمان ملل در قبال تغییر رژیم سیاسی در لیبی توجه ) به نقش  115

یم سیاسی با مداخله بازیگران این نخستین بار بود که یک رژکه  کنند یمتأکید  ها آن. اند کرده

استراتژیک نظیر مسئولیت حمایت و نیز با - متعدد خارجی و با استفاده از مفاهیم نوین حقوقی

  انجام عملیات سنگین نظامی، روانی و تبلیغاتی در کنار قیام مستمر مردم از پا درآمد.

یت مطالعه تغییر نظام سیاسی در لیبی در قالب یک کل شود یمدر این پژوهش تالش   

شود. بدون تردید، درك این تغییر مستلزم فهم علل حضور گسترده مردم در عرصه خیابان، 

ي ها ظلمي بازنمایی فنّاورها به تغییر، آگاهی به حقوق خویش، درك ابزار و  باور و اعتقاد آن

 تاریخی براي همبستگی جامعه در مقابل دولت و در نهایت حمایت اجرایی نیروها و نهادهاي

را کنار هم نشانده است  ها مؤلفهاین  آنچهکه  رسد یمی از جامعه است. به نظر الملل نیب

شدن به ویژه در حوزه حقوق بشر است. نویسنده در این پژوهش تالش  گفتمان جهانی

 شدن یجهانتحلیلی به چگونگی مواجهه دولت با فرایندهاي - با کمک روش توصیفی کند یم

  شر دست یابد.به ویژه در زمینه حقوق ب

 
  چارچوب نظري - 2

یی متعدد بررسی شده است از جمله رویکرد ها دگاهیدچرایی فروپاشی رژیم سیاسی لیبی با 

ی شناس جامعهشدن ارتباطات و رویکرد حقوق بشر. در رویکرد  ی سیاسی، جهانیشناس جامعه

ولت رانتیر و : استبداد نظام سیاسی، اقتصاد و دشود یمسیاسی عمدتاً بر سه عامل تمرکز 

. به شود یمي نوین ارتباطی تأکید ها رسانهتغییر در فرهنگ سیاسی. در رویکرد دوم بر نقش 

ي نوین اینترنتی، با تسهیل دسترسی عموم جامعه به اطالعات، ابزاري ها رسانهاین معنا که 

؛ کنند یماجتماعی گوناگون فراهم  کنشگرانبراي تبلیغ و اشاعه نمادها، باورها و ایدئولوژي 

اجتماعی در جهان، ارتباط میان فعاالن  - منبعی مهم آگاهی سیاسی ها رسانههمچنین این 

در جهان  اعتراضاتسیاسی و مردم و در نهایت برانگیزاننده مهم رفتارهاي اعتراضی و بسیج 

). در رویکرد سوم (حقوق بشر) فهم چگونگی 43: 1391 ،گرانید(نظري و  شوند یمتلقی 

م سیاسی لیبی منوط به فهم حقوق بشر و ملزومات آن است. علت خیزش مردم فروپاشی رژی

در حمایت از خیزش غیرنظامیان در چهارچوب  الملل نیبلیبی، در این رویکرد، اقدام جامعه 

 یک جامعهاز اتباع  تیحما یتمسئولاین دکترین،  هیبر پااست. » مسئولیت حمایت«دکترین 

ي قومی و جرائم علیه بشریت نه تنها بر عهده ساز پاك، ی، جرائم جنگیکش نسلدر برابر 
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نیز است. حمایتی که ممکن است با مداخله  الملل نیبدولت آن جامعه، بلکه بر عهده جامعه 

  ).174- 175:1391داداندیش،باشد (نظامی همراه 

چرایی حضور مردم در  کند یمبه ما کمک  محور تیکلاین پژوهش با تأکید بر نگرش   

و دولت درك کنیم.  شدن یجهانی را با هم در قالب الملل نیبابان و حمایت نهادهاي عرصه خی

که در نهایت به شناخت جامعه از حقوق خویش در قالب گفتمان حقوق  شدن یجهانفرایند 

  .انجامد یمبشر 

  

  شدن فرایندهاي جهانی - 1- 2

یده و بیان در قالب ي نژادي، سلب آزادي اندیشه، عقها ضیتبعي از مصائب همچون ا مجموعه

اما ؛ )293 :1388شریفی، شدند (تدوین قوانین مربوط به حقوق بشر  ساز نهیزمي و ... دار برده

شدن اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ...  آنچه حقوق بشر را جهانی کرد، تحوالتی بود که به جهانی

 دنخستین بعس، این اسا . بر)100: 1381کرکئودال و فربرادر، مک( دیانجامدر سراسر جهان 

آن را لش و یوري ولو اینکه به قول  شدن اقتصاد با جهانی. بعد اقتصادي است ،شدن جهانی

 شود یمقدرت و اختیارات دولت محدود  ،)55 :1384(سازمند،بدانیم» پیشرفته يدار هیسرما«

 اسطهو بهرشد اقتصادي خواه از طریق اشتغال و افزایش درآمد، خواه یابد.  و اقتصاد رشد می

بهبود و تعمیم این امکانات، براي تعداد بیشتري از مردم موجب افزایش دسترسی به 

: 1381،کرکئودال و فربرادرمکشود ( یمبهداشتی، خوراك، پوشاك و سرپناه  يها مراقبت

، خواستار وجود برخی يگذار هینهادهاي اقتصاد جهانی معموالً قبل از سرما. ضمن آنکه )101

 .شوند یملی المل نیبمیت قانون، اقدامات شفاف و روشن و حل اختالفات شرایط مانند حاک

در مدیریت ، آنگاه عمل کندایانه و ضعیف گرشدن تقلیل نانچه دولت در مواجهه با جهانیچ

از عهده براي نمونه  .ماند یمدر از امور سیاسی و اجتماعی خود به تبعه آن امور اقتصادي و 

این امر  ید.آ یبرنمو نابرابري  یعدالت یبشکاف طبقاتی، تشدید  و از بین بردن خدمات عمومی

 .کند یگفتمان حقوق بشر را انقالبی مروند 

گسترش پیدا ارتباطی  يآور فنکه  شود یم تر خطرناكهنگامی براي دولت شرایط، این   

و  انقالب فناوري تقارن تاریخی سه فرآیند مستقلِ اثر بر» جهانی نو«کاستلز کند. از نظر 

فرهنگی  - اجتماعی يها جنبش وو دولت ساالري  يدار هیسرمااقتصادي  يها بحراناطالعات، 

- 48: 1380،منجر شد (کاستلز يا جامعه شبکهي ریگ شکلآمد و به  در پایان هزاره دوم پدید

 يها اینترنت و شبکهبه مدد و ارتباطات جهانی  یالملل نی، تعامالت بيا در جامعه شبکه). 40

 تافلر،ها را تغییر داد ( فزایش یافت. اینترنت با درهم فشردن زمان و مکان، معناي آنا مجازي
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 تحدید حاکمیت ،یالملل نی). پیامدهاي این فرایند ورود بازیگران جدید به عرصه ب68: 1371

 برابر رها د آن یهمبستگ جوامع وآگاهی سیاسی  افزایش ،)36: 1381دولت (طاهري،

  .بشر است ی و نقض حقوقعدالت یب

 يها هینظرنه با  شدن جهانی، »شدن فرهنگی جهانی«و از منظر  البته از نظر رابرتسون  

اتفاق یک کلیت یکپارچه  عنوان بهوابستگی متقابل جهانی و آگاهی از جهان بلکه با اقتصادي 

، فرهنگ جهانی لیبرال دموکراسی و شمول جهانروایتی ). در 55 :1384(سازمند، افتد یم

برجسته دولتی  افتهی سازمانمشترك انسانی مانند حقوق بشر، مقابله با خشونت  يها ارزش

سبب رشد فرهنگ در جوامع سنتی  ات بنیادي). تغییر156: 1393محمدي، (گل شود یم

بازتولید قدرت ساختار توقف  ی،پاتریمونیال يریپذ سلطهاطاعت و ي به جاي فرهنگ گر مطالبه

شدن  . همه این فرایندها، زمینه جهانیشود یشینی جامعه با دولت مرابطه پیو تغییر اقتدارگرا 

نیروهاي جامعه مدنی جهانی با داشتن مجاري ارتباطی، . کنند یمسیاست را فراهم 

و و آگاهی  دهند یمخود را به سطح توده مردم در بسیاري از جوامع انتقال  يها خواسته

و به عبارت نتواند این انتظارت را برآورده کند اگر دولت  .ابدی یمانتظارات مردم نیز افزایش 

آن موجی  دنبال بهبحران پاسخگویی و مشروعیت و دیگر از درك این تغییرات عاجز باشد با 

آنچه اهمیت  این فرایند. در شود یمرو  و تصویري مبهم از آینده روبه یخواه یاز دموکراس

ز قبیل پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت حکمرانی مطلوب ا يها مؤلفه«عبارت است از:  ابدی یم

  ).183 :1382شولت،»(ي و...ریپذ تیمسئول، عدالت محوري، ییجو مشارکتقانون، 

  

  شدن حقوق بشر جهانیي گفتمان ها سازه - 2- 2

ي گفتمان اه سازهي بلکه باید به ا سازهدر پیدایش گفتمان حقوق بشر نه تنها به عوامل برون 

اي گفتمان حقوق بشر ناظر بر سیر  گیري سازه ه تاریخِ شکلحقوق بشر نیز توجه کرد. مطالع

  اجرایی است.- هنجاري و سیاسی- حقوقی ،فلسفی - نظريتکوینی در سه حوزه 

اصل کرامت و حیثیت مهم از جمله فلسفی داراي یکسري اصول  - نظريخرده گفتمان   

 که برخاسته ازاصول این به  بشر انسانی، آزادي، برابري و عدالت است. در اسناد جهانی حقوق

چنین آمده است:  بشر عالمیه جهانی حقوقا 1ماده در . اشاره شده است نیز هستند، ذات بشر

لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه داراي  آیند و از تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می«

در قالب نیز  فیلسوفان» روح برادري رفتار کنند. یکدیگر با باو باید  هستندعقل و وجدان 

و در تعریف حقوق بشر اذعان نموده که حقوق  کردهنیز به این موضوع توجه حقوق طبیعی 

و به موجب قانون طبیعی  عییطب حقوق هیاساس نظربشر مجموعه حقوقی است که بر 
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ها به شمار  ناپذیر موجودیت انسانی آن شده و جزء ذاتی و جدایی داده بشر افراد به کسانی

: 1381 (آشوري، از آن دفاع کند بایستی ی)الملل نیبداخلی و ( ییاد حقوقی و قضاآید و نه می

31.(  

آن  يها یرانیحقوقی بعد از جنگ جهانی دوم و متأثر از و - هنجاري گفتمانجایگاه خرده   

اعالمیه جهانی حقوق ) و 1945(المللی با تدوین منشور ملل متحد  جامعه بینارتقاء پیدا کرد. 

المللی و  هاي بین وضع میثاقچنانکه با  به حمایت از حقوق بشر پرداخت )1948(بشر 

جمله  از ارند.ذبه این حقوق احترام گتا  ها خواست هاي حقوقی متعدد از دولت کنوانسیون

است. سیاسی - المللی حقوق مدنی میثاق بین ،حقوق بشر يتوسعه هنجار درمتون تأثیرگذار 

کت سیاسی، آزادي بیان، آزادي و امنیت شخصی، آزادي قّ حیات، مشاردر این میثاق از ح

کند. متن بعیض اجرا تبدون . دولت باید این حقوق را البته شود یمحمایت عقیده و مذهب 

حق ی به شناسایکه  المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است ، میثاق بیندیگر

از  ارياجتماعی، برخورد نیمعیشت، مسکن، بهداشت، تشکیل خانواده، داشتن کار، تأم

  ).222 :1388ي،داست(زهاپرداخته  آموزش، تشکیل مجامع کارگري و اعتصاب و ...

بلکه ، کند یم تحدید و کنترلرا تنها حوزه کنترل و نفوذ دولت  ، نهاجرایی گفتمانخرده   

، هنجارهاي مرحلهد. در این نمای برطرف میرا مشکالت تورم هنجاري در گفتمان هنجاري 

، گسترش ساختاري حقوق بشر و ایجاد رو نیازا .کند یپیدا م اجرا شده ضمانتقی وضعحقو

جمله اموري بوده است که در چند  مناسب در کنار گسترش هنجاري آن، از يها سمیمکان

 :1389مفرد، (نقیبیقرار گرفته است المللی  بین يها توجه کشورها و سازمان دهه اخیر مورد

اجرایی و نظارتی متعدد  يها از طریق سامانهین حقوقی در این حوزه در واقع همه قوان). 69

عنوان نهادهاي جامعه مدنی و  المللی غیردولتی به بین يها سازمان ملل متحد، سازمان مانند

المللی کیفري، مجمع عمومی، شوراي اقتصادي و شوراي امنیت، دیوان  بین يها دادگاه

  .دیآ یم المللی، ...به اجرا در دادگستري بین
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  : الگوي پژوهش1شکل 

    

به رشد اقتصادي یا  تواند یمشدن اقتصاد، بسته به سیاست دولت  بنابراین جهانی  

ي اقتصادي و اجتماعی بیانجامد. وضعیت بحران براي دولت هنگامی خطرناك ها بحران
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عه و ي ارتباطی در آن جامعه نیز گسترش یابد فرایندي که به آگاهی جامفنّاورکه  شود یم

. همه این فرایندها، قدرت دولت حاکم را تحدید شود یمتغییر در مبانی فرهنگی آن منجر 

جامعه نسبت  بیترت نیبد. سازد یمو جامعه را نسبت به یک دولت اقتدارگرا انقالبی  کند یم

و  شود یمها و اصول حقوق بشر چون آزادي، عدالت، برابري، عزت و کرامت حساس  به ارزش

مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي  - مطالبات و حقوق هنجاري در زمینه سیاسیدر نتیجه 

یاسی اقتدارگرا و دیکتاتور ریشه یک نظام س تواند یم. این وضعیت هنگامی کند یمرا پیگیري 

  اجرایی حقوق بشر مواجه شود. - کَند که با حساسیت و پیگیري نهادهاي حقوقی را بر

  

اقتصاد و دولت در کشور لیبی، رانتیر دن در کشور لیبی: ش بررسی فرایندهاي جهانی - 3

. در این زمینه، لیبی شد یمرانتیر بوده است، چرا که عمده درآمد دولت از طریق نفت حاصل 

نه تنها داراي باالترین ذخایر نفت خام در سراسر آفریقا، بلکه در تولید و صدور نفت به جهان 

ت. چنانکه ذخایز بزرگ گاز طبیعی این کشور حائز رتبه هفدهمین و دوازدهمین نیز بوده اس

سبب شد درآمدهاي زیاد نفتی و جمعیت کم لیبی ارزیابی شد.  مترمکعبمیلیارد  1500نیز 

اشد. هنگامی که برخوردار بمناسب و درآمد سرانه باالیی ا مردم لیبی از رفاه نسبی ت

ناخالص داخلی در سال تولید رشد شد اقتصادي و لغو شد راقتصادي علیه لیبی  يها میتحر

و آمریکا، تولید ناخالص داخلی  تقویت شد. براي نمونه در این دوره، دولت 2004و  2003

برآورد کرده بود. دولت در لیبی برخالف دالر  400/6و دالر میلیارد  35را درآمد سرانه لیبی 

ور نبود در مسیر ، از این رو مجببرد ینمدولتی مانند مصر ثروتمند بود و از کسري بودجه رنج 

ی گام بردارد. با این حال، نوع اقتصاد رانتیر، به طور الملل نیبي ها نظامبرنامه نهادها و 

شدن قرار داد، به نحوي که وابستگی به بازارهاي  ي کشور را در معرض جهانیریناپذ اجتناب

زد. در بعد در این کشور را رقم  شدن یجهانجهانی و عوارض داخلی وابستگی به نفت، فرایند 

سال حاکمیت خود، با ایجاد یک  42داخلی و در کارکرد توزیع رانت، دولت قذافی در طول 

امام بود (قشر ثروتمند، جماعت فقیر را افزایش داد و در کل با بحران توزیع منابع مواجه 

ي که بخش کوچکی از جامعه که اکثریت از اقوام و نزدیکان خانواده به نحو). 2: 1392جمعه،

ي اقتصادي، بند قطبذافی بودند بیش از حد تصور متمول شدند. این موضوع موجب ق

ی عدالت یبتضعیف پویایی اقتصاد، افزایش شکاف میان فقیر و غنی، توزیع نابرابر درآمدها، 

در این کشور  کرده لیتحصاجتماعی، افزایش فقر و بیکاري فزاینده به ویژه بیکاري جوانان 

ها را به ترتیب  ی و فساد در بخش اقتصاد را وخیم و نرخ آنثبات یبوضع، این  تداوم. بود شده 

ي عرب تحمیل نموده و ها ملتي سنگینی بر ها نهیهزکرده بود. شرایطی که  9/20و  3/12
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  ).Adeel & Bassem,2011:22اند ( بودهخود از جمله دالیل مهم اعتراض و انقالب مردمی 

به  تیمحدود، ثروتمند بودند اما ناچار به واسطه یی از قبلِ نفتها دولتگرچه چنین   

حاکمان این کشورها تنها در نیمه دوم دهه اول قرن « آوردند یمي روي ساز یخصوصسیاست 

ي اقتصاد را در دستور کار خود قرار دادند اما همین اندك حضور ساز یخصوصبیست و یکم 

 & Adeel(»بودبخش خصوصی در اقتصاد نیز در اختیار وابستگان به حکومت 

Bassem,2011:22.(  گذشته از این وضعیت بیمارگونه، در پی تالقی اقتصاد لیبی با مجاري

اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد به وجود آمد و رشد اقتصادي نیز سبب پیشبرد حق مشارکت و 

ي در توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور شد و زمینه آگاهی نسبت مند بهره

 تر نیسنگاین وضعیت هنگامی براي دولت  .ي اساسی را شکل دادها يآزادق بشر و به حقو

  .شد که جمعیت کشور به عنوان عنصري اجتماعی بیش از سه برابر رشد داشته است

  
  )Cordesman,2011:8( )(نرخ رشد جمعیت لیبی: 1 جدول

  

1950  1960  1970  1980  1990  2000  2010  

0,961  1,338  1,999  3,069  4,146  5,125  6,461  

    

ي مختلف به ویژه حوزه ها حوزهي در گذار هیسرمااین افزایش جمعیت، دولت را موظف به   

آموزش کرده بود. در این زمینه، دولت به لحاظ کمی موفق بود اما به لحاظ کیفی، به جاي 

در اثر باعث شد معضل بیکاري که  این فرایند. ي به سمت حفظ دانش حرکت کردآموز مهارت

وضعیت بیکاري هنگامی ). Cordesman,2011:3-10ود (رشد جمعیت حاد بود را مضاعف ش

یک گزارش در دوره انقالب،  هیبر پاتشدید شد که با روند ترکیب جوان جمعیت مواجه شد. 

جمعیت  %9/3و  سال 64تا  15جمعیت بین  %68سال،  14تا  1جمعیت لیبی  %28حدود «

در حقیقت، این وضع زمانی کامالً به زیان حاکمان .» اند ل سن داشتهسا 64بیش از نیز لیبی 

ي براي زیر برنامهسوق پیدا کرد که فرایند ترکیب جوان جمعیت بعالوه ناکارآمدي دولت در 

 %90تا  86آمار حدود  بنا برمشکل بیکاري با گسترش جمعیت شهري نشین همراه شد: 

 نیتر از بزرگی که غالباً در دوتا تیجمع ندکرد یدر مناطق شهري زندگی ملیبی جمعیت 

). در کنار Central Intelligence Agency,2012:4شهرهاي تریپولی و بنغازي ساکن بودند (

ي جهانی با وجود سد بزرگ حکومت فنّاورپیوند اقتصادي و اجتماعی، امکان دسترسی به 

از سال و در نهادهاي دولتی  1990اولین بار در نیمه دهه براي اینترنت چنانکه  فراهم شد.
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یمت باالي و استفاده شد. گرچه ققابل دسترسی در لیبی عمومی به عنوان کاالي  1998

را  پایین و استفاده از آن نسبتاًرا در لیبی اینترنت نفوذ اینترنت مضاف بر سرعت پایین آن، 

از  روز بهه گسترده و کرده بود. با این حال، پیوند با اقتصاد جهانی استفاد ها محدود به نخبه

به ، 1سیف االسالم قذافی )،2010در دهه اول (ساخت به نحوي که  ریناپذ اجتناباینترنت را 

کرد و  يگذار هیرا کاهش داد، در شبکه فیبر نوري سرما ها متیق ،اپراتور ارتباطیعنوان مدیر 

تا  1998 از سال). Eid, 2004، وایمکس و وایرلس را گسترش داد (ADSL يها يفنّاور

ترین دلیل آن این  در لیبی وجود داشت که مهم ها تیمحدودیت اندکی بر محتواي سا 2003

غاز به محض آ). Saunders,2011شناخت ( یبود که حکومت آن را به عنوان یک تهدید نم

، عمده کار علیه دولت رواج پیدا کرد، دولت خیلی زود دستور رویه را تغییر داد. وبالگ نویسی

مخالف  يها تیژانس اطالعات لیبی که از نزدیکان قذافی بود، اعالم کرد که بر سارئیس آ

 کنندگان استفادهایجاد ترس در میان نظارت و محدودیت بیشتري اعمال خواهد کرد. هدف 

معین را  يها تیسا سترسی به وبسیاستی که به تدریج د. بودسانسور گسترش و رنت اینت

المسلمین و همچنین اخوان تیسا وب ،2ف شبیه خانه ما لیبیمخال يها تیسا وبکرد.  دمسدو

شدند  یک مهتوسط حکومت و عناصر آن  مکرراً ،ها تیمربوط به اقل يها تیسا وب

)Opennet, 2012:24 که مخالف نظام لیبی بود و  3سایت المناره وب 2011). در ژانویه

اینترنت قرار داده بود، توسط  ویدئوهاي مربوط به اعتراضات اولیه علیه رژیم قذافی را در

در عرصه اینترنت، رژیم در مجموع ). Al Hussaini, 2011عوامل حکومت لیبی هک شد (

را براي سرکوب آزادي بیان به کاربرد که شامل حفظ انحصار  ها کیاز تاکت يا قذافی مجموعه

یل مجازات ، نظارت وسیع و تحمها سایت اینترنت، مسدود کردن وب يها رساختیکنترل بر ز

  .) Tsukuyama, 2004: 22منتقد بود ( يها تیسنگین بر سا

در  کاهش داد اما %4در میان مردم لیبی را به از اینترنت  همیزان استفادین عوامل ا  

میزان  ،بر کشور قذافیل و تضعیف کنترجنگ داخلی به واسطه  )2011انقالب ( بحبوحه

ها  رسانهاینترنت و کنترل بر % رسید. کاهش 17دسترسی مردم به اینترنت افزایش یافت و به 

به نحوي که . استفاده ساخته بودقابل مسدود را نیز  اجتماعی يها شبکه در زمان جنگ،

 دیرس 2011نفر در سال  940230به  %121با رشدي  بوك سیاز ف کننده استفاده جمعیت

                                                      
1. Saif al- Islam. 
2. Libya our Home. 
3. Al-Manara. 
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. البته درآمد 1آزاد اًتقریبوضع غیرآزاد به شرایط ز نیز بهبود یافت و امطبوعات وضعیت 

، با احتساب دو خط 2008فراگیر بوده است. تا سال نسبت به اینترنت ستفاده از تلفن همراه ا

 يرگذارین تأثمیزاجمعیت لیبی به موبایل دسترسی داشتند.  %100تلفن براي برخی افراد، 

ذافی از مردمی در لیبی موجب شد که نیروهاي ق يها زیاد تلفن همراه بر گسترش اعتراض

دسترسی به این وسیله ارتباطی را نیز همانند دسترسی به اینترنت محدود  2011ژانویه  25

ي ارتباطی عالوه بر آگاهی بخشی نسبت فنّاور، رفته هم يرو ).Freedom House, 2011کنند (

ي حضور مردم در ها نهیزمي تاریخی ملت ها یبدبختبه حقوق جامعه، با بازنمایی همه آالم و 

  صه تظاهرات خیابانی و مبارزه با رژیم سیاسی را فراهم ساختند.عر

با جهان گُسست جامعه و دولت در کشور  فنّاورانهبنابراین پیوندهاي اقتصادي، اجتماعی و   

نظري و شد (» آزادیخواهی«ي جنبش ریگ شکلو  لیبی را افزایش داد و موجب افزایش آگاهی

دولت،  طرهیسابعاد با دور کردن شهروندان از  شدن در همه ). جهانی17: 1391دیگران،

این فرایند در  .)17: 1391نظري و دیگران،داشت (تقویت جامعه مدنی در منطقه را به همراه 

کشور لیبی که با ممانعت سخت دولت قذافی همراه بود سبب ائتالف نیروهاي داخلی و 

شدن حقوق بشر و  تمان جهانیالملل علیه دولت دیکتاتوري شد. این وضع پیچیده ذیل گف بین

  و مطالعه است. فهم قابلي (نظري، هنجاري و اجرایی) ها گفتماندر قالب خرده 

  

  گفتمان نظري حقوق بشر خرده - 4

 حیثیت و کرامت انسانی، آزادي، برابري و عدالتبشر، اصول  در خرده گفتمان نظري حقوق

شود،  یم خودآگاهنی به حقوق انسانی جایگاه کانونی دارد. وقتی مردم در اثر فرایندهاي جها

شمارد، در رابطه  یماز هستی خویش  ریناپذ ییجداحقی  مثابه بهآزادي، برابري و عدالت را 

اما آیا در لیبی چنین فرایندي شکل ؛ شود یمخود با دولت نیز خواهان تحقق حقوق خود 

  گرفت؟

  انسانی کرامت و حیثیت اصل - 1- 4

مت و حیثیت انسانی جامعه لیبی، خاص بود. چنانکه در هیچ دولت قذافی در نقض اصل کرا

، به طور مداوم به تخریب و تحقیر جامعه کرد ینمي کرامت انسانی جامعه را رعایت ا نهیزم

. این امر حتی در روزهاي پایانی تداوم داشت و همچنان مخالفان خود را موش پرداخت یم

وضع نه تنها در  نیا ).9: 1389دهشیار،( داختپر یمو به بمباران مواضع شهروندان  خواند یم

                                                      
1. Partly Free. 
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کشته  1200 هاي روزهاي انقالب بلکه در تمام دوره حکمرانی قذافی حاکم بود. وقتی خانواده

و مفقود زندان مخوف ابوسلیم با در دست داشتن تصاویري از عزیزان خود در برابر دادگستري 

یروهاي امنیتی به شدت سرکوب شد. با یورش ن زیآم مسالمتبنغازي تجمع کرده، این تجمع 

گشت. شهر بنغازي و برخی شهرهاي دیگر نظیر مصراته،  ور شعلهشراره انقالب لیبی  گونه نیا

ي خانواده قربانیان زندان ابوسلیم قیام کردند ها خواستدر حمایت از  که األخضر جبلزاویه و 

را عناصر وابسته به  کنندگان امیقنیز به شدت سرکوب شدند. قذافی طی یک سخنرانی، 

). لذا جامعه لیبی مانند جوامع مصر و 2: 1390موسوي،کرد (ي قلمداد الظواهر منیاو  الدن بن

تونس براي کرامت و حیثیت انسانی از دست رفته خود، بر کسی شوریدند که به مراتب از 

 کنندگان فمصرو انقالبیون را مشتی جوان وابسته به القاعده و  بود تر خشنخود  قطاران هم

  .کرد یمتوصیف  گردان رواني ها قرص

  

  برابري و عدالت اصل - 2- 4

نفس شکاف طبقاتی و رواج فساد منشأ معنایابی و اصالت مبانی حقوق برابري و عدالت 

. ابندی ینمي معنا و هویت ا جامعه. البته این مبانی متعالی الزاماً با شکاف و فساد در هر اند بوده

که بستر اجتماعی و فرهنگی  سازد یمتی معناي برابري و عدالت را پویا در جایی فاصله طبقا

مناسب وجود داشته باشد. در یک جامعه بدوي با وجود فاصله و فساد اقتصادي عمیق، 

به احیاي این امر امیدوار بود، بلکه دال عدالت و برابري در سایه نمو جامعه مدنی  توان ینم

تسخیر و در پی تعریف امر واقع است. البته این فرایند در است که ساحت نمادین جامعه را 

عملکرد دولت با روح و متن حقوق برابري و عدالت منافات  که ونددیپ یمهنگامی به وقوع 

  داشته باشد.

و بدوي  افتهین توسعهکه معمر قذافی با اینکه در پی این بود که جامعه را به شکل چنان  

باشند، از وي اطاعت  ازین یباگر مردم از لحاظ اقتصادي «کند و اعتقاد داشت که  مدیریت

بنابراین، باید نیازمند بمانند تا فکر اقدام علیه او به ذهنشان خطور ؛ نخواهد کرد

ي ها هیرو) اما سیاست پیوست به اقتصاد جهانی توأم با 63 :1390حیدري، و مقصودي»(نکند

ت به وضع موجود پیش برد. براي ي اعتراض نسبوسو سمتغلط دولت، کشور لیبی را به 

نمونه سیاست ترویج فقر و نابرابري، هنگامی گفتمان ساز شد که به روشنی دیده شد که نه 

خود، برخی شهروندان را از  زیآم ضیتبعي خاورمیانه با حمایت ها دولتتنها قذافی بلکه غالب 

ن شرایط براي قذافی صورت . ایداشتند یمامتیازات ویژه برخوردار و برخی را نیز محروم نگه 

 کرد یمافراطی داشته است: وي از قبایل خاصی به واسطه رابطه خونی و یا سیاسی حمایت 
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قبیله در سیکل قدرت  10و چهل قبیله در لیبی تقریباً تنها  صد کچنانکه از بین بیش از ی

 نیتر زرگبي ا لهیقبنبود که مخالفان قومی و  جهت یب). لذا Ayhan, 2012داشتند (حضور 

  ).176: 1393 عمویی، و سردارنیادادند ( یمبخش مخالفان ضددولتی را تشکیل 

. با وجود ثروت نفتی کرد یماین دولت در قبال بخش مدرن جامعه نیز با تبعیض رفتار   

دالر) تخصیص درآمدهاي نفتی با  400/9باال (فراوان، جمعیت نسبتاً کم و درآمد سرانه 

ن برابري و عدالت در تخصیص درآمدهاي نفتی براي رفاه همه اقشار و تبعیض همراه بود. فقدا

نرخ بیکاري در میان جوانان، مشکل اساسی  وقفه یبدر همه مناطق لیبی و همچنین افزایش 

). این وضع 63 :1390حیدري، و مقصوديبود ( 2011ي انقالب ریگ شکلآن کشور تا قبل از 

واسطه رشد جمعیت، به ویژه جمعیت جوان و دیگر هنگامی معناي گفتمانی پیدا کرد که به 

عوامل ساختاري، دولت وادار شد سیاست رشد اقتصادي و اقتصاد باز را دنبال کند همه این 

شرایط به توسعه طبقه متوسط، افزایش اقشار و اصناف مرتبط با عرصه جامعه مدنی شد. در 

ي بردار نهیهزعددي بود که پیامدهاي ي متها يماریبپی کارگزاري دولت آنچه اتفاق افتاد رواج 

مانند شکاف طبقاتی و  ها يماریببراي دولت و حتی جامعه به همراه داشت. برخی این 

را جزء عوامل جدي  یی در طبقه نخبگان حاکم و طبقات باالگرا مصرفاجتماعی، رواج فساد و 

تجربه  رغم یلع). در واقع دولت در لیبی 297- 298 :1392واعظی،اند ( برشمردهانقالب 

شده بود،  ها خواستهفرایندهاي مدرن که خود سبب آگاهی و فعال شدن جامعه در راه تحقق 

. کرد یمعمل  تفاوت یبي مهم جامعه همچون عدالت و برابري ها سازههمچنان نسبت به 

ي شمال آفریقا بود که از یکسو در مقابل ها دولتچنین دولتی به قول برگمن شبیه دیگر 

بود و در نهایت » فساد«، از سوي دیگر در توزیع منابع آلوده به »ناتوان«ي جامعه اه خواسته

ناخرسندي شهروندان را  نهیزمبود، شرایطی که  بهره یب» نهادهاي قانونی«براي تدبیر امور از 

  ).61 :1388ولدانی، جعفريبود (موجب شده 

  

  

  اصل آزادي - 3- 4

حقوق و  سرکوبتمان حاکمیت؛ استبداد، خفقان، ي سیاسی در خاورمیانه گفها نظاماکثر در 

جامعه بوده است. هنگامی این رویه تاریخی در رابطه دولت و جامعه لیبی  يها يآزاد

این در ي سیاسی ها میرژپرابلماتیک شد که فرایندهاي مدرنیزاسیون جامعه تجربه شد اما 

، یو مدن یسیاس يها يآزاد، محدود کردن یمشارکت سیاس يها کانالبا بستن کشورها 

. مظاهر ندبازداشته بود شانیها خواستهرا از بیان مشروع و قانونی جامعه  شده فعالنیروهاي 
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فرعی در برخی کشورهاي عربی را  يها گروهتبعیض فرهنگی، سیاسی و اقتصادي تعدادي از 

جدا فرعی خود سوق داده که نتیجه آن  يها تیهوبه جدا شدن از بدنه جامعه و دنبال کردن 

 جعفري( استاعتراضی جدید بوده  يها جنبششدن از حکومت مرکزي و شکل دادن 

  ).293: 1388ولدانی،

این جنبش حقوق بشري در همه جاي خاورمیانه حتی در کشورهاي با درجه باالي   

دیکتاتوري رخنه پیدا کرد، یعنی با اینکه رژیم سیاسی لیبی در مقابل همه فرایندهاي 

اما این فرایند مانند آب از درزهاي دیوار بلند و شکننده رژیم  کرد یمشدن مقاومت  جهانی

که ناآرامی و اعتراض در کشورهاي عربی به عنوان واکنش  منوال نیبدنشت پیدا کرده بود. 

ي مدنی و ها يآزادي دولتی، مدیریت بد و ناکارآمد، نبود ها دستگاهبه گسترش فساد در 

اسی، پایان گرفتن سانسور دولتی و پیگیري حق تعیین حقوق شهروندي، آزادي کنشگران سی

). در 19- 20: 1391دیگران، نظري واست (سرنوشت خود از سوي شهروندان دانسته شده 

شدن را تجربه  حقیقت دولت در لیبی به ناچار پیوند با مدرنیته و تداوم آن در قالب جهانی

ي ها رسانهآموزش، شهرنشینی و  ي که در قالب رشد اقتصادي، افزایش جمیعت،ا تجربهکرد، 

ي مدنی تبدیل شد که خواستار آزادي بودند ها انیجرارتباطی به دست آمد و به نیروها و 

دالی بنیادینی که در نهایت در انقالب جامعه به بوته عمل نشست. فرایندي که به گفته 

اي تنفس و فض رسند یمي کنونی به پیروزي ها زشیخآنتونیونگري جهان عرب با مشاهده 

 نظري وشود ( یمبراي آزادي و دموکراسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گشوده 

  ).56: 1391دیگران،

  

  مواجهه دولت با آنلیبی و فتمان هنجاري حقوق بشر در گ - 5

دولت مکلف به رعایت و تحقق حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادي،  ،در خرده گفتمان هنجاري

بوده، حق  قیمنشأ هنجارهاي حقوکه کی از حقوق مهم است. یجامعه اجتماعی و فرهنگی 

مدنی و اقتصادي، اجتماعی و - المللی سیاسی در دو میثاق بین. این حق تعیین سرنوشت است

مشارکت سیاسی، آزادي بیان و اول، حق جمله حقوق میثاق  از .شده است فرهنگی شناخته

  .آزادي مذهبی است

  

  ادي بیان در لیبیحق مشارکت سیاسی و حق آز - 1- 5

دولت در خاورمیانه برخالف دولت مدرن، ناقض و مخالف مشارکت سیاسی جامعه است. معمر 

قذافی در طول حکومت خود با نهادهاي مدنی مخالف بود، به طوري که با پنداشتن مجلس 
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براي  دغل کارانهي پارلمانی را راه حلی ها میرژملت،  شوراي ملی به عنوان یک نیرنگ علیه

و احزاب را دیکتاتوري  . لذا مراجعه به آراي عمومی را فریبکاريدانست یمشکل دموکراسی م

بود،  رینظ کمدر این رویکرد که در خاورمیانه نیز  .)10- 9 :1392جمعه، امام( دینام یممدرن 

، نیروهاي 1980- 1990در عمل به حذف نیروهاي مخالف چون جبهه نجات ملی در دهه 

اجازه نداد پرونده مشارکت سیاسی  گاه چیهاساس، دولت  نیا بر.. انجامید. و . نیالمسلم اخوان

گشوده شود، سیاستی که دغدغه اصلی آن جلوگیري از پاگیري رقیب براي معمر قذافی بوده 

  خود یعنی جنبش مردم و انقالب را رشد داد. تز یآنتامري که  .)Manfreda, 2012: 1است (

سیاسی  مشارکتابه یک حق هنجاري وضع بهتري از در لیبی به مث» آزادي بیان«  

در سال  1لیبی و منشور سبز براي حقوق بشر 1969اعالمیه قانون اساسی نداشت. اگرچه 

قانون جدید از این قوانین مانند  کدام چیه، اما کرد یآزادي بیان و عقیده را تضمین م ،1988

آزادي بیان تعریف آسان مجازات ی نشد. مصداق بارز فقدان اتیهرگز عمل )2007مطبوعات (

انتقادي علیه دولت یا رهبر انقالب  يها دگاهیمنتشران دبراي منتقدین و حبس ابد یا مرگ «

بستن همه فضاهاي نقد و آزادي بیان تا به جایی رسوخ . )Mors& Myers,2009:28(»بود

ی داشتند: . مطبوعات نیز وضع مشابهشدند یمدولتی کنترل  يها رسانهپیدا کرد که همه 

رده را به  ها آنبودند، کنترل شدید بر مطبوعات، اش  خانواده قذافی ودر کنترل مطبوعات 

در ارزیابی سطح آزادي مدنی طی  ).Freedom House,2012داد (لیل قتمطبوعات غیرآزاد 

نمره سطح باالي آزادي مدنی، در  نیتر نییپا، کشور لیبی با کسب 2003تا  1980ي ها سال

شاخص کرامت انسانی، میزان  هیبر پارهاي غیرآزاد فهرست شده بود. در همین دوره رده کشو

با سرکوبگري  ها میرژ نیتر مخوف) یعنی 5نمره (سرکوب، شکنجه، اعدام، امنیت حائز بدترین 

  ).20- 19: 1389 سردارنیا،اند ( شدهسیاسی باال گزارش 

  

  در لیبی» حق آزادي مذهبی«و » حق حیات«- 2- 1- 5

اصول حقوق بشر، حق حیات است که قذافی با ایجاد دولت پلیسی، آن را به  ترین مهمز یکی ا

شرایط بد زندان، بازداشت و حبس «بارز نقض حق حیات  قیمصاد. از کرد یمراحتی نقض 

 ها رسانهي انفرادي، زندانیان سیاسی، نادیده گرفتن آزادي بیان و آزادي ها حبسبدون دلیل، 

و هیچ حقی براي محاکمه عادالنه وجود  شد یمیی لیبی توسط دولت کنترل و... بود. نظام قضا

بود و نقض حقوق زنان گسترده  ي حقوق بشري مستقل ممنوعها سازماننداشت. فعالیت 

                                                      
1. Green Charter for Human Rights. 
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)Ayhan, 2012:2 .در این شیوه حکمرانی، حق حیات فعاالن سیاسی هیچ اهمیتی نداشت .(

کار  يدر حالت ترس و خودسانسور 1972مطبوعات  قانونبر مبناي  نگاران روزنامهبراي نمونه 

و  ها مهی. این قانون براي انواع تخلف شامل افترا، تهمت و تردید به اهداف انقالب جرکردند یم

این وضع در روزهاي انقالب ). Freedom House,2011بیش از دو سال زندان را معین کرد (

 150هزار کشته،  50قالی این کشور، مطابق برآوردهاي اولیه شوراي موقت انت«تشدید شد 

است نتیجه شش ماه درگیري نظامی لیبی بوده  مفقوداالثرهزار  100و  هزار زخمی

این مهم است که جامعه علیرغم  دهنده نشان شدگان کشته). تمرکز بر آمار 6: 1390موسوي،(

شده بود. به کنش انقالبی خود پرداخت و خواستار و خواهان حقوق خود  ها تیمحدودتمام 

  تلنبار گشت. هم يروحقوقی که از گذشته سرکوب شد و 

با تبلیغ  1978در سال قذافی افراد جامعه نیز وضع نامطلوبی داشت. » آزادي مذهبی«حق 

ه هستند، فرایند سکوالر کردن قدرت سیاسی را در شبهداراي سنت و احادیث نبوي اینکه 

اجازه نداد یک گروه کرد،  قد علممعه، پیش گرفت. وي در مقابل فعالیت مذهبیون در جا

حالی که قبل از روي کار  در شکل بگیرد.گروه مخالف مذهبی به ویژه مخالف رسمی در لیبی 

هاي  ها صوفی به آن آمدن قذافی، حکومت به دست یک جریان مذهبی بوده که اصطالحاً

نفوذ در با مسلمین الهاي مذهبی مانند اخوان گفتند. در زمان ملک ادریس جریان سنونی می

فشار بسیار دوره حاکمیت خود قذافی در برعکس،  بدل شدند.یک جریان فراگیر به بین مردم 

 ردیشکل بگ یگروه مخالفهیچ اجازه نداد  وارد کرد و عمالً شدیدي بر نیروهاي مذهبی

  نبود که شعارهاي انقالبیون رنگ و لعاب مذهبی نیز داشت. جهت یب). 1: 1390زارعی،(

 
  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیمیثاق حق تعیین سرنوشت در  - 2- 5

و حق دارند کلیه ملل داراي حق خودمختاري هستند « ،) مشترك میثاقین1موجب ماده ( به

تأمین تعیین و وضع سیاسی خود و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه 

جامعه و تکالیف دولت در این  »رهنگیاقتصادي، اجتماعی و ف«قوق ح ،میثاقاین دو » کنند.

  .کند یبحث مزمینه را 

  

  حقوق اقتصادي - 1- 2- 5

حق داشتن امکانات معیشتی در زندگی «جامعه حقوق اقتصادي ماده یک میثاقین،  هیبر پا

وکار و حق مالکیت  (حق تغذیه، حق پوشاك...)، حداقل رفاه یا آزادي کسب

اقتصادي لیبی نسبت به تونس و مصر بهتر بود، اما با اینکه وضع  ).267: 1390(عباسی،»است
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دولت به واسطه یکسري مشکالت ساختاري، در تحقق وظایف اقتصادي ناکارآمد بود: کشور 

% را تجربه کرد، به نحوي که 12حدود  2008سال در و  %3/6نرخ تورم  2007 در ساللیبی 

حقوق کارمندان مقابل، در  ،افزایش داشته %4/16، مشروبات و تنباکو یقیمت مواد غذای

به  یداخل يها یدر نتیجه ناامن 2011. میزان تورم در سال ه استافزایش چندانی نداشت

. این نوسانات اقتصادي به طور )136- 137: 1392ساعی و قاسمی، (ود. به رسید 4/11%

 »قرخط ف«زیر  لیبیمردم  سوم ک، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد به نحوي که یمیمستق

افزایش تورم موجب شد تا بخش زیادي از جوانان با همراه  فرایند،. این کردند یم زندگی

مین نیازهاي أجوان براي ت يها لیبیایی به سراغ ازدواج و تشکیل خانواده نروند و یا اینکه زوج

  ).Cordesman, 2011:3شان متکی باشند ( اول به خانواده يها زندگی خود در سال

شدت وابسته به دولت و به ر دوره حاکمیت قذافی وضعیت خوبی نداشته و اشتغال نیز د

 یبود اما ط زیآم تیموفق يتا حدود زیادآن بود. کارنامه دولت در بحث اشتغال  يها شرکت

سخت سال گذشته رشد سریع جمعیت موجب شد تا ایجاد اشتغال براي حکومت  15تا  10

این نرخ مواجه بود.  %7/20 يمیزان بیکاربا  یلیب 2006شود. بر اساس سرشماري سال 

(ساعی و بوده رسید% 30 این کشور به بیش از کرده لیبیکاري به ویژه در میان جوانان تحص

ي ساختاري و شرایط انقالب، تداوم کار را سخت کرده بود ها ). بحران136: 1392قاسمی، 

یت آزادي اقتصادي با رنگ در باب وضع 2012چنانکه بنیاد هریتیج اسم این کشور را در سال 

قرار  173در رده  6/38کشور با کسب نمره  179قرمز مشخص کرده بود. بعالوه لیبی در بین 

، حق مالکیت به رسمیت شناخته کرد یمگرفت. از نظر این بنیاد، در این کشور فساد غوغا 

 ).69 :1390هریتیج،بود (و اقتصاد لیبی همانند مردمش در بند  شد ینم

  

  حقوق اجتماعی -  2- 2- 5

حق مسکن و  ،حقوق کار و کارگران، حق تأمین اجتماعی، حق سالمتاعم از حقوق اجتماعی 

اقتصادي  يآزادساز ریناپذ اجتنابسیاست بر اثر ). 296: 1390عباسی،( است تشکیل خانواده

شکاف بین فقرا و  ،افزایش یافت ی،نینش هیحاشپدیده فقر و دولت در لیبی، و عملکرد ضعیف 

تعدادي از « یندافراین در ثروتمندان هم به شکل ملموس و قابل توجهی گسترش پیدا کرد 

مواجه شدند. این اعتراضات بر  یو گروه يکارگر يها اعتراضکشورهاي عربی با افزایش 

کارگران شکل  یمحور باال بردن دستمزد، مبارزه با فساد، گرانی و بهبود شرایط معیشت

طبقات فعال در فرایند کارگر یکی از بر این اساس، طبقه  .)291 :1392واعظی،»(گرفتند

نیز در  کردگان لیتحصبوده است. البته طبقه متوسط به ویژه دانشجویان و  2010ي ها انقالب
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که  کرده لیتحصانقالب نقش پررنگی داشتند. بدون تردید این امر با نرخ بیکاري میان جوانان 

البته نرخ بیکاري با ضعف  .)138: 1392ی و قاسمی، ساع(بود، ارتباط داشت  %30بیش از 

نبود. چنانکه یکی از علل مهم نرخ باالي  ارتباط یبدولت در تحقق حق آموزش مناسب نیز 

 ( گشت یبرم یبازار لیب يبا نیازها ینظام آموزش يها تطابق مهارتبیکاري به عدم 

3:Africaneconomicoutlook,2012(.  

توسعه ) 2004بود. بر پایه گزارش ( انگار سهلنیز  »همت جامعسال«دولت لیبی در تحقق 

کشور در  177لیبی به لحاظ کیفیت زندگی در میان ، کشور بشري برنامه توسعه ملل متحد

 2011بل از کشمکش ق ).Library of Congress, 2005: 6(قرار داشته است  58رتبه 

در شهرهاي و حکومت داشتند  اکثریت جمعیت لیبی به تسهیالت اساسی بهداشتی دسترسی

به قابلیت  یلیب یبا این وجود، نظام بهداشت ،مراقبت بهداشتی رایگان را فراهم کرد ،بزرگ

کارکنان بهداشت و تسهیالت ضعیف دچار مشکالت  يمالی اندك برا يها پائین، پاداش

را در  خود یپزشکي ها تا مراقبت دادند یترجیح م ياساسی بود. به همین دلیل شمار زیاد

 شتقرار دا ینیز در سطح پائین یبهداشت يها یعالوه بر این، آگاه .خارج از کشور انجام دهند

در این کشور شد نفر)  11000(حدود  HIVي و همین موضوع سبب افزایش بیمار

)Africaneconomicoutlook,2012: 6.(  

  

  حقوق فرهنگی-  3- 2- 5

و ... از جمله حقوق شارکت افراد در زندگی ، ميسواد یباز آموزش، پیکار با  يمند بهرهحق 

ترین حق فرهنگی یعنی  دولت در راستاي مهم. )357 :1390(عباسی، هستندفرهنگی 

مردان و % 70جمعیت کل یا حدود  %60تا  50بین  1980اوایل دهه «آموزش توانست از 

ه توسعه ملل گزارش توسعه بشري برنام هیبر پا ».دنک مند سواد بهرهرا از زنان لیبی  35%

 زنان %3/69مردان و  %3/91رسید که شامل  %8/80میزان سواد در لیبی به ) 2001(متحد 

 %78زنان به و  %94تا  87 سواد مردان بین میزانبهبود و  2007در سال این وضع . بود

اما دولت در بعد کیفی ؛ رشد آموزش در ارتقاء فرهنگ و مطالبات جامعه تأثیر گذاشت رسید.

 ارآفرینفقدان پرورش نیروي ک ،نظام آموزشیپایین کیفیت «حقوق آموزشی مانند  یک سري

ي جامعه به ویژه بیکار اصلیاز سوي معلمان ناتوان بود و این امر از عوامل آموزش نامناسب و 

در مجموع دولت قذافی در عمل  ).Africaneconomicoutlook,2012: 5(»بوده استجوانان 

اعی و فرهنگی جامعه اعم از ایجاد ثبات اقتصادي، تأمین شغل، به حقوق اقتصادي، اجتم

تشکیل خانواده، تهیه مسکن، تحقق حق سالمت و ایجاد کیفیت آموزشی ناتوان و ضعیف 
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ظاهر شده بود، در حالی که اقشار مهمی از جامعه براي حقوق سیاسی و مدنی خود اعم از 

د به اشکال مختلف سرکوب و حق مشارکت سیاسی، آزادي سیاسی و حتی حق حیات خو

نفر  هزار 50. چنانکه در دوره شش ماه درگیري نظامی علیه انقالبیون، شدند یمحتی قربانی 

شدند. بدون تردید حضور مردم در عرصه  مفقوداالثرهزار  100و  هزار زخمی 150کشته، 

دان با همه ي جدید قابل تحلیل نیست بلکه حضور شهرونها رسانهقدرت  هیبر پاخیابان تنها 

ي آن، منوط به درك مطالبات جامعه است. گفتمانی که جامعه را در مقابل دولت ها نهیهز

قرار داد تا از حقوق خود در مقابل دولت سرکوبگر دفاع کند، دولتی که از درك تحول مفهوم 

قدرت و حقوق مردم جامعه عاجز و بیمار بود و همچنان بر روشن ماندن ماشین کشتار خود 

  ی با مردم بوده است.الملل نیبر داشت، سیاستی که سرآغاز پیوند نهادهاي اصرا

  

  سیاسی حقوق بشر - خرده گفتمان اجرایی - 6

بر سازوکارهاي  رگذاریتأثی الملل نیبسیاسی، سازوکارهاي  - در پرتو خرده گفتمان اجرایی

سازمان ملل  . این فرایند به کمک یکسري سازوکارهاي مهمی مانندابدی یمداخلی موضوعیت 

. ارکان سازمان از جمله شوراي امنیت به رعایت اصول و اهداف منشور شود یممتحد محقق 

  ملل متحد ملزم هستند.

  

  يا منطقهنهادهاي  -  1- 6

ي در کنار نهادهاي سازمان ملل متحد در پرونده لیبی نقش ایفاء کردند. ا منطقهنهادهاي 

عضویت لیبی در این اتحادیه را به حالت  2011فوریه  22که اتحادیه عرب در  بیترت نیبد

ي ا هیاعالمشوراي صلح و امنیت اتحادیه آفریقا طی  2011فوریه  23تعلیق درآورد. سپس در 

و اعمال بیش از حد زور و تسلیحات مهلک علیه تظاهرات  زیآم ضیتبع ریغکاربرد 

  ).153- 178 :1393چادري، و آجیلیکرد (مردم را محکوم  زیآم مسالمت

  

  واکنش کمیساریاي عالی حقوق بشر -  2- 6

ي سنگین و پیشرفته نظامی به مردم، ها سالحبعد از حمالت نیروهاي رژیم قذافی با 

، تظاهرکنندگان)، ضمن تقاضاي توقف خشونت علیه 2011بشر (کمیساریاي عالی حقوق 

 کلریدب» د.از مصادیق جنایت علیه بشریت باش تواند یماقدام رژیم قذافی «بیانیه داد که 

ضمن تأیید بیانیه کمیساریاي عالی، خواستار پایبندي  2011فوریه  22سازمان ملل متحد در 

در رابطه با مسئولیت حمایت شد. این مقام متعاقباً،  2005این کشور به تعهدات خود در سال 
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ادن ي شوراي امنیت براي اقدام در این مورد و مسئولیت دولت لیبی براي پایان دها تیمسئول

  ).7- 34 :1392 رنجبر و زاده موسیشد (را متذکر  ها خشونتبه 

  

  اقدامات شوراي حقوق بشر - 3- 6

را تشویق به  ها دولتشوراي حقوق بشر موظف است در جهت حمایت از حقوق بشر، 

با تصویب  2011 هیفور 25در «ی کند. بر این اساس، الملل نیبهمکاري نزدیک با جامعه 

در کشور لیبی، خواستار  زیآم خشونتي ها اقداممن محکوم کردن ض 5- 1001/15قطعنامه 

شد. شورا در این قطعنامه از مجمع سازمان ملل متحد  ها اقداماین  تر عیسرتوقف هرچه 

شوراي حقوق بشر عالوه بر تقاضاي » خواست تا عضویت لیبی در این شورا را تعلیق کند

کرد تا ضمن رسیدگی به  ابی قتیحقل کمیته تعلیق عضویت لیبی از این شورا، اقدام به تشکی

وضعیت لیبی، موارد نقض فاحش و بنیادین حقوق بشري را مشخص کند. در اول ژوئن 

ي از ا مجموعه«، کمیسیون تحقیق گزارشی به شوراي حقوق بشر تقدیم و اعالم کرد 2011

نایات علیه از قبیل جنایات جنگی و ج الملل نیبو حقوق جزاي  الملل نیبي حقوق ها نقض

رنجبر  و زاده موسی»(بشریت توسط نیروهاي قذافی در این کشور به وقوع پیوسته است

1392 :17.(  

  

  شوراي امنیت و مسئله نقض حقوق بنیادین بشر در لیبی - 4- 6

منشور ملل » 24«ماده » 1«ی مطابق بند الملل نیبمسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت   

منشور، اختیار تعیین » 39«. این شورا به استناد ماده متحد به عهده شوراي امنیت است

هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه را بر عهده دارد. درباره موارد نقض 

آمده است که مستند به مواد  به عملو اقدامات نظامی  ها میتحرحقوق بشر دولت لیبی، 

  بروز و ظهور یافته است: 1973و  1970مختلف منشور ملل متحد در قالب دو قطعنامه 

  

  شوراي امنیت در بحران لیبی 1970 قطعنامه - 1- 4- 6

و دبیرکل سازمان  ، شوراي امنیت مسئله لیبی را براي اولین بار بررسی2011فوریه  26در 

ملل متحد پس از ارائه گزارش در نشست شوراي امنیت، بر لزوم اتخاذ اقدامات اجرایی و 

فوریه قطعنامه شوراي  26ي سبب شد تا در ریگ موضعی تأکید کرد. این ي ضد لیبها میتحر

منشور ملل  41امنیت درباره لیبی به اتفاق آراء به تصویب برسد. این قطعنامه مستند به ماده 

متحد و فصل هفتم منشور به اتفاق آراء به تصویب رسید و طبق این ماده که متضمن 
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یی علیه ها میتحرو  ها تیمحدودیت تصمیم به وضع ي غیرنظامی است، شوراي امنها اقدام

و  »تأکید«کشور لیبی گرفت. این قطعنامه بر مسئولیت حمایت لیبی نسبت به شهروندانش 

وضعیت لیبی را به مسئولیت به حمایت که در وهله اول مسئولیت امنیت حقوق بشر به عهده 

وراي امنیت به شرح ذیل ش 1970قطعنامه دولت حاکم است، ارجاع داد. محورهاي اصلی 

  است:

  

  یالملل نیبتحقیق دیوان کیفري  - 1- 1- 4- 6

ی تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر و حقوق الملل نیباز وظایف مهم دیوان کیفري 

). بعالوه این نهاد، اصل مسئولیت سران را 81- 84: 1389مفرد، نقیبیاست ( بشردوستانه

جاع عدالت کیفري جهانی را مالك سنجش جایگزین مصونیت تاریخی آنان و چارچوب ار

ي را محمل ارتکاب ا بهانهدلیل و  گونه چیهو افراد انسانی قرار داده و  مردان دولترفتار 

). بر 9 :1390شریفی،کند ( ینمو بداخالقی آمیخته با کینه و تنفر تلقی  لیدل یبخشونت 

از دیوان  1970قطعنامه یل اقدامات دولت لیبی، شوراي امنیت ذ هیبر پاو  مبناي این اصول

فوریه تحقیق و پیگیري  15ی درخواست کرد که نسبت به اقدامات قذافی از الملل نیبکیفري 

ی را که از سوي مقامات لیبی ارتکاب یافته در دستور کار قرار داده و مقامات جرائمکند 

  یگرد قرار دهد.را مورد پ اند داشتهدست  2011فوریه  15لیبیایی که در کشتار مردم بعد از 

  تسلیحاتی لیبی میتحر - 2- 1- 4- 6

شوراي امنیت، این کشور مورد تحریم تسلیحاتی قرار گرفت. در این  1970در قطعنامه 

سالحی نباید به لیبی وارد شود و بازرسی همه  گونه چیهقطعنامه تصریح شده که 

رها در آن محموله، مجاز شمرده شد، اگر کشو شدند یمیی که به مقصد لیبی ارسال ها محموله

  ).1391وند، زینیکنند (، مجاز بودند که آن را توقیف کردند یمتسلیحاتی پیدا 

  

  اجازه ورود مزدوران به کشور لیبی عدم - 3- 1- 4- 6

عدم اجازه ورود مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران از موارد مورد تأکید 

ی فاقد یک ارتش قدرتمند و منظم بود بیشتر از شوراي امنیت بود. قذاف 1970قطعنامه 

. این مزدوران چون کرد یممزدوران و مزدبگیرانی خارجی براي سرکوب مخالفین استفاده 

ی و رحم یبوابستگی ملی به مردم لیبی نداشتند بنابراین در سرکوب مردم معترض نهایت 

  ).1391تاراز،دادند ( یمشقاوت را به خرج 
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  یم علیه افراد در کشور لیبیتحر اعمال 4- 1- 4- 6

شوراي امنیت پیرامون بحران لیبی، اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم  1970قطعنامه در 

نفر از مقامات رژیم قذافی مورد  17قذافی یکی از موارد مورد تأکید بود. در این قطعنامه 

نفر از این  6نع شدند. تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد م

  ).1391تاراز،گرفتند (افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی قرار 

  

  توجیه دخالت نظامی در پی نقض گسترده حقوق بشر - 5- 1- 4- 6

 سامانمند، شوراي امنیت ضمن ابراز نگرانی شدید از نقض گسترده و 1970قطعنامه در 

یبی علیه شهروندانشان را از مصادیق جنایت علیه حقوق بشر، حمالت گسترده مقامات ل

ی و همسان کش نسل. حوادث لیبی به عنوان )18 :1392رنجبر، و ی زادهبرشمرد (موسبشریت 

ها با رویدادهاي روآندا تعریف شد. بر این اساس، آموزه مسئولیت پشتیبانی به  گرفتن آن

). در این قطعنامه بر 13 :1389ر،دهشیاگرفت (دخالت نظامی شکل  کننده لیتسهعنوان ابزار 

، آزادي مطبوعات زیآم مسالمتبه مردم لیبی، تضمین آزادي تجمعات  بشردوستانهي ها کمک

  و آزادي بیان نیز تأکید شده بود.

  

  شوراي امنیت 1973قطعنامه  - 2- 4- 6

و پیشروي نیروهاي دولتی به سوي شهرهاي تحت کنترل مبارزان و  ها يریدرگبا شدت یافتن 

اقدام جدي شوراي امنیت را  فارس جیخلمردم، اتحادیه عرب و شوراي همکاري  عام تلق

متمرکز شد تا مانع حمله  پروازممنوعخواستار شدند. این درخواست بر ایجاد منطقه 

را  1973مارس، قطعنامه  17هواپیماهاي جنگی لیبی به مردم گردد. شوراي امنیت در 

ي ها بازداشتحقوق بشر شامل  مند نظامفاحش و  تصویب نمود. در این قطعنامه، نقض

و حمالت گسترده و  اعدام محکوم مجازاتي اجباري، شکنجه و ها شدنخودسرانه، ناپدید 

است جاري در منطقه عربی لیبی علیه مردم عادي، جنایت علیه بشریت تلقی شده  مند نظام

یت جمعی و اقدامات ). این قطعنامه در چارچوب تفویض اختیارات امن91: 1391مصفا،(

فصل هفتم منشور ملل به تصویب رسید و شوراي امنیت ضمن ابراز نگرانی  42قهري ماده 

، دوباره به تصریح مسئولیت حمایت 1970شدید از عدم همراهی مقامات لیبیایی با قطعنامه 

حقوق بشر در این کشور را  سامانمندو نقض فاحش و  پردازد یمآنان نسبت به مردمشان 

فوري و پایان یافتن هرگونه خشونت و حمله به  بس آتشوم کرد. این قطعنامه خواستار محک

ی از جمله الملل نیبغیرنظامیان شد و از مقامات لیبیایی خواست که به الزاماتشان تحت حقوق 
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و هرگونه اقدام  ، حقوق بشر و حمایت پناهندگان احترام بگذاردبشردوستانهی الملل نیبحقوق 

  .)12 :1392 رنجبر، و زاده موسیدهند (را انجام  انیرنظامیغحمایت از الزم براي 

در این قطعنامه به کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مجوز حمایت از غیرنظامیان مورد   

براي حمایت از  ممنوع پروازتهدید دولت لیبی و انجام هر اقدام ضروري داده شد، منطقه 

خله نظامی کشورها در لیبی صادر شد تا اینکه حمالت غیرنظامیان ایجاد و عمالً اجازه مدا

لذا تصویب  ).1391وند، زینیشکست (هوایی ناتو و دیگر کشورها، پشت نیروهاي دولتی را 

شوراي امنیت و سرانجام حمله ناتو و دیگر کشورها به لیبی در  1973و  1970 يها قطعنامه

علیه بشریت توسط نیروهاي  جرائم ی وکش نسلراستاي اعمال دکترین مسئولیت حمایت بود. 

ی در الملل نیبدولتی و خودداري دولت از توقف این اقدامات، بستر الزم براي واکنش جامعه 

و مداخالت نظامی در قالب  1970ي اقتصادي و سیاسی در قالب قطعنامه ها میتحرقالب 

  را فراهم کرد. 1973قطعنامه 

 
  يریگ جهینت - 7

شدن را ناگزیر تجربه  یر بودن، فرایندهاي مدرنیزاسیون و جهانیدولت لیبی به واسطه رانت 

کرد. در این نحوه مواجهه فرایندها و نهادهاي مدرن به جامعه لیبی ورود پیدا کرد. گسترش 

عواملی بود که به بزرگ شدن طبقه  ی از جملهجمع ارتباطي ها شبکهو  ها دانشگاهشهرنشینی، 

ي ارتباطی نوین در جامعه را ضرورت بخشید. تالی ها يفنّاورمتوسط منجر شد و کاربرد 

منطقی این مهم، آگاهی جامعه با حقوق خود اعم از آزادي، عدالت، برابري و کرامت انسانی 

بود. با وجود چنین آگاهی، دولت همچنان بر سیاق گذشته حقوق هنجاري جامعه بخصوص 

آزادي عقیده و مذهب را نقض  مدنی اعم از آزادي بیان، مشارکت سیاسی، - مطالبات سیاسی

. در بحث حقوق اقتصادي، با سوء مدیریت، بیکاري، فساد و تضاد طبقاتی را افزایش کرد یم

داد و از پس سایر حقوق اجتماعی و فرهنگی برنیامد تا استعداد انقالبی جامعه را افزایش دهد. 

ي تلنبار شده جامعه ها یتینارضاشدن صداي رهایی از چنگال دیکتاتورهاي فاسد،  ور شعلهبا 

پشت یک سد آزاد شد اما با سد  رهاشدهي ها يانرژي جدید مانند ها رسانهلیبی از طریق 

ی، سرانجام به الملل نیبی و نقض آشکار قوانین رحم یببزرگ دولت مواجه شد. خشونت و 

  .ی و سقوط نظام سیاسی انجامیدالملل نیبحضور و دخالت نهادها و نیروهاي 
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 منابع 
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). بازخوانی نقش شوراي امنیت در تحوالت لیبی. نیفرورد 30، 1391زینی وند، ع. (

    :، قابل دسترس در23/8/1392 بازیابی شده

https://www.tabnak.ir/fa/news/238960/ 

، 36شماره  ،راهبرد شدن. ). فرهنگ و حقوق بشر در پرتو جهانی1384( سازمند، بهاره.

68-51. 

تاثیر جهانی شدن بر تحوالت منطقه و ). 1392ساعی، احمد و قاسمی، روح اهللا. (

، طرح جهان اسالم (با تاکید بر نقش رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی)

  پژوهشی، تهران: مرکز ملی جهانی شدن.

در اقتصادي و آزادسازي سیاسی -چالشهاي سیاسی).«1389اهللا. (سردارنیا، خلیل
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، 31، شماره روابط خارجی .»از منظر بحران هویت و آمریت پسااقتدارگراحکومت 

190-161. 

 شدن یجهانروندهاي سیاسی و فرهنگی در فرآیند ).«1388( ی، حسین.طرازکوهشریفی 

-295، 4، شماره 39، دوره حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی حقوق بشر.
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کرباسیان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 

2000.( 

ي امدهایپو  شدن یجهانفناوري ارتباطی و اطالعاتی، «).1381( طاهري، ابوالقاسم.

 .7-39، 8، شماره پژوهش حقوق عمومی. »سیاسی آن
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