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  چکیده

  
هـاي  که ابعـاد آن در مقایسـه بـا جنـگ    منازعات نامتقارن یکی از تحوالت برآمده از دوران گذار است 

هـاي  گویی به این نوع خشونت، در گرو فراتر رفتن از روشدفع و پاسخ. تر استسنتّی به مراتب پیچیده
هـاي نظــامی بایسـتی در کنـار تـالش بـراي حـذف عوامــل       بـوده و روش ) جنـگ و بازدارنـدگی  (سـنتی  

. المللی به صورت مکمل بـه کـار رود  بین هاياي، ایجاد سازوکارهاي حقوقی و گسترش همکاريریشه
اي از خشـونت سیاسـی   هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت و ابعـاد تعارضـات نامتقـارن بـه مثابـه گونـه      

سیاسـی در چـارچوب منازعـات نامتقـارن      هـاي خشـونت  پرسش اصلی این است که ابعاد و مؤلفه. است
یازمند کدام سازوکارها است؟ این نوشتار تـالش دارد  گویی به این دسته از تعارضات، ناند و پاسخکدام

هـا  حـل اندازي کالن؛ ماهیت و هویت منازعات نامتقارن مورد بررسی قرار گیرد و از حیث راهتا از چشم
گیري سعی بر آن است تا با تبیین روندها و نیز عوامل مؤثر در شکل) گرایانههاي تقلیلبرخالف نگرش(

اي از سـویه، مجموعــه هـاي یـک  حـل شناسـی آنهـا و نیـز پرهیــز از تجـویز راه    ونـه منازعـات نامتقـارن، گ  
. راهکارهایی ارائه شود تا در کنار یکدیگر بتوانند آثار این منازعات را کاهش دهند

  
  .           المللمنازعات نامتقارن، تروریسم، معماي دفاعی، هویت، نظام بین: واژگان کلیدي
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مقدمه
رونـدهاي  اي درفرآینـدها و قطبی به مثابه بستر تحوالت جنگ سرد؛ بـا تغییـرات عمـده   پایان نظام دو 

عدم جـایگزینی نظـامی مشـخص بـا    به عبارت دیگر، پایان نظام دوقطبی و. سیستمی همراه بوده است
الملـل  سیستمی شکل نگیرد و حرکـت نظـام بـین   کارکردهاي خاص، موجب شده است تا نظم درون

در این حالت سازوکارهاي معطـوف بـه   . شودیاد می 1گذار ي رد که از آن به دورهدر مسیري قرار گی
بنـابراین،  . هاي خـود را ایفـا کننـد   اند کارویژهبخشی و ساماندهی الگوها و قواعد رفتاري  نتوانستهنظم

گـران از قواعـدي   گذار با دوران استقرار نظم سیستمی، در عدم تابعیـت کـنش   دوران ي تفاوت عمده
  ). Bridges,1997فصل اول؛: 1384قاسمی،(.خاص است

ــ  هـاي ارزشـی  جدیـد رفتـاري، بـا برخـی چـالش      هـاي در این راستا، تالش براي ایجاد بنیان
که در تعارض با الگوها و هنجارهاي برآمده از نظم موجـود قـرار    -فرهنگی، اقتصادي و سیاسی

گران در برابر قواعد و الگوهاي برآمده از رو، برخی از کنشاز این. همراه خواهد شد -گیردمی
جا که توان مقابله با مؤسسان نظم جدیـد را ندارنـد،   المللی مقاومت کرده و از آننظم جدید بین

سیاسـی   بـار هـاي خشـونت  اصلی کنش و واکـنش  ي به شاخصه 2پیگیري استراتژي نبرد نامتقارن
هـا فرصـت جدیـد و مهمـی را بـراي      سـت نظامی و تروریهاي شبهکشورها، گروه. شودتبدیل می

توانند هماننـد  یابند و الگوهاي جنگ کالسیک نمیشکل دادن به پیامدهاي سیاسی منازعات می
در این شرایط، نبرد نامتقارن بـه الگـوي غالـب    . )Kay, 2005:c7(گذشته ابزار مفیدي به شمار روند

  .کنددرگیري ایجاد میهایی را براي طرفین ها و هزینهرفتاري تبدیل شده و فرصت
هـاي رایـج   عنـوان یکـی از پدیـده   گرایـی سیاسـی بـه   واقعیت این است که خشونت و افـراط 

هــایی مثــل آشــوب، تظــاهرات، طغیــان پدیــده. سیاســی در بســیاري از کشــورهاي جهــان اســت
کشـی و تروریسـم،   گرایی سیاسـی، نژادپرسـتی، نسـل   اجتماعی، خشونت سیاسی، انقالب، افراط

نـرخ  .انـد هـا ایجـاد کـرده   وجی از نگرانـی و وحشـت را در میـان شـهروندان و دولـت     همواره م
مورد در نوسان بوده اسـت کـه    600تا  580بار یا تروریستی بین وقوع اقدامات خشونت ي ساالنه

  . )1382بورینه،(رسدحدوداً به رقم دو عملیات در هر روز می
دهـد کـه خشـونت و منازعـه،     ان مـی دالیل و شواهدي روشن و گسترده وجود دارد کـه نشـ  

پاکسـازي  . هـا و جوامـع مختلـف اسـت    ملـت  -اي فراگیر و گریزناپذیر در ساختار دولـت پدیده
                                                                                                                                                     
1. Transition Period
2. Asymmetrical Conflicts
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رخدادي استثنایی نیست که فقط در یوگسالوي و آلمان عصـر رایـش سـوم اتفـاق افتـد،       1قومی
از جهـان رخ  بلکه بخشی از فرآیندهاي عادي است که ممکن است در آینده در مناطق دیگري 

کنــد کــه هــا و منــافع سیاســی اســتدالل مــیبــا تأکیــد بــر اهمیــت ایــدئولوژي 2»لــري ري«. دهــد
بحران به آسـانی تجهیـز شـود؛ وحشـت از نـابودي و       ي تواند در هنگامهمی 3»ناسیونالیسم خشن«

همراه کردن دیگران با خود و از میان بردن زندگی خود و دیگران، ترس از مرگ و تخریب بـا  
بـه عنـوان مثـال، روانـدا     . کنـد نهایی دستیابی به شادکامی، هر لحظه تمدن را تهدید مـی  ي دهوع

اي گویا براي درك ابعاد چنین هراسی مطرح می شود؛ زیـرا ظـرف مـدت    اغلب به عنوان نمونه
 :Stone, 2004(کشته شـدند  5»هوتو«به دست اکثریت 4»توتسی«نفر  1000000تا   800000سه ماه 

48- انـدازد و ایـن   امکان بروز خشونت و گسترش آن، صلح و امنیت عمومی را به خطر مـی . )49
بـار گـام نخسـت را بـراي     ها و علل منازعات خشـونت شود که با فهم ریشهضرورت احساس می

فعاالنه و مؤثر با آن و جستجوي سازوکارهاي حل منازعات و ایجاد آرامش برداشت  ي مواجهه
(Earl, 2004: 1).اي اعمال خشونت نظیر مرگ، ضرب و جرح، ترس و نفرت نهادینه شده، پیامده

  .توان از آن غافل شدآواره شدن مردم و تخریب اموال، آن قدر گسترده است که نمی
نوشتار حاضر با تمرکز بر بحث منازعات نامتقارن به مثابه نوع جدیـدي از خشـونت سیاسـی    

الملـل دروان  که نظام بین-ه در شرایط فعلیگویی به این پرسش خواهد داشت کسعی در پاسخ
طلبـد؟  گویی به این دسـته از تعارضـات چـه الزامـاتی را مـی     پاسخ -گذاردگذار را پشت سر می

:پژوهش حاضر مبتنی بر چند مفروض است
الملـل بـا الگوهـا و    گیري نظمـی جدیـد، نظـام بـین    با پایان یافتن جنگ سرد و عدم شکل -1

  .نازعه و خشونت سیاسی در قالب نبرد نامتقارن مواجه شده استقواعد متفاوتی از م
هـاي  رسد که منازعات نامتقارن، خشـونت را متوجـه قـدرت   در نگاه نخست، چنین به نظر می - 2

هـا و  آن، گسـترش بحـران   ي این اقدامات و در نتیجـه  ي شدن دامنه بزرگ ساخته است، اما با گسترده
  6.جوامع خواهد بود ي بار آن متوجه همهجوامع دیگر، اثرات زیان هاي بیگانگان درجوییمداخله

                                                                                                                                                     
1. Ethnic Cleansing
2. Larry Ray
3. Violent Nationalism
4. Tutsi
5. Hutu

جویی ایاالت متحده در امور داخلی ایران از اي و مداخلهگیري از الگوهایی نظیر ترور نخبگان هستهبهره.6
  .هاي بارزي از چنین مخاطراتی استق به راه انداختن منازعات نیابتی، جلوهطری
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ي ماهیت سیال، پیچیده و فراگیر آن نیازمند شناخت و کنترل منازعات نامتقارن به واسطه -3
  . هاست حلاي از راهپیوستهبه هم مجموعه

ماهیت و «است که آن  با تکیه بر محورهاي مورد اشاره، ادعاي این مقاله به مثابه یک فرضیه
گویی هاي نامتقارن به مثابه نوعی از خشونت سیاسی نشانگر آن است که دفع و پاسخابعاد جنگ

بوده و در کنار تالش بـراي  ) جنگ و بازدارندگی(هاي سنتّی به آنها در گرو فراتررفتن از روش
المللی بـه  هاي بیناي، ایجاد سازوکارهاي جدید حقوقی و گسترش همکاريحذف عوامل ریشه

هـا و تصـورات   بررسی ادبیات پژوهش، عطف نظـر بـه برداشـت   . »صورت مکمل ضرورت دارد
هـاي تعارضـات نامتقـارن و در نهایـت     ، پرداختن به ماهیت، ابعاد و گونـه گران از خشونتکنش

  .  هاي این نوشتار استترین بخشطرح آن به مثابه یک معماي دفاعی، مهم
  
  ت پژوهشو ادبیا پیشینه)الف

خشونت سیاسـی بـه    ي هایی که در حوزههاي کلی پژوهش حاضر با سایر پژوهشدرك تفاوت
طور عام و منازعات نامتقارن به طور خاص صـورت پذیرفتـه اسـت نیازمنـد نگـاهی مختصـر بـه        

قابل تأمل این است که بـا   ي البته نکته. آنهاست محتواي آثار موجود و بیان نقاط قوت و ضعف
 ي هاي انجام شده به زبـان انگلیسـی، مقـاالت انـدکی بـه زبـان فارسـی در حـوزه        ژوهشوجود پ

با نگاهی گذرا به ادبیات موجود پیرامـون بحـث منازعـات    . منازعات نامتقارن نگاشته شده است
  :توان از یکدیگر تفکیک کردنامتقارن، چند دسته از آثار را می

خـود قـرار    ي ات نامتقارن را محور بحث و مطالعـه نخستین دسته؛ آثاري هستند که گرچه منازع* 
هـا، رونـدها و نتـایج    اي خاص تنها به ریشـه اند، اما با محدود کردن بررسی خود به منطقه یا ناحیهداده

 Mc؛Evans,2005؛Lavoy,2008  ؛ Cordesman, 2008(انـد اي خـاص اشـاره کـرده   ایـن پدیـده در محـدوده   

Brewster,2009( .ت منازعـات نامتقـارن بـه عنـوان       پیامد طبیعی ا ین نوع مطالعه، غفلت از توجه بـه ماهیـ
الشـعاع  الملـل تحـت  تمامی جوامع را در دوران گـذار نظـام بـین    امنیتاي کالن است که تقریباً پدیده

  .قرار داده است
دومین دسته از ادبیات مرتبط با منازعات نامتقارن، مربوط به آثـاري اسـت کـه بـا نگـاهی      * 
و منافع ایاالت متحده کرده و بـا فـرض    امنیتگرایانه، پیامدهاي این پدیده را صرفاً متوجه تقلیل

قطبـی تـالش بـراي خـارج کـردن آمریکـا از ایـن جایگـاه را         الملل به عنوان نظامی تکنظام بین
 يهنتیج. )Rudger, 2008؛Thronton, 2007b؛ see: Barnett ,2003(دانند هدف جنگجویان نامتقارن می
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طبیعی برداشت حاضر آن است که راهکارهاي ارائه شده براي مواجهه با منازعـات نامتقـارن بـا    
همچنـین، بـا   . شـود هاي ارزشی و نظامی خاص غرب و ایاالت متحده ارائـه مـی  توجه به ویژگی

اند، با این حـال  که کشورهاي در حال توسعه بعضاً خاستگاه این نوع از تحرکات بودهوجود آن
ها و پیامدهاي این تحرکات مصون نمانده و در معرض آثـار  دسته از جوامع خود نیز از زیان این

  .آن قرار دارند
المللی بین امنیتي را در فصلنامه 1»ایوان آرگین تافت«تعداد زیادي از محققین انتشار مقاله* 

طور خاص نامتقارن را بهمنازعات  ي دانند که پدیدهبه عنوان نخستین اثر علمی می 2001در سال 
-Arreguin:نک(دهدمورد توجه قرار می Toft,2001( .توانسته است ابعاد این  که این اثربا وجود آن

ها را مورد بررسی قرار دهد، اما عدم اشاره به آینده و راهکارهایی که کشورهاي نوع از خشونت
متقارن را کاهش دهند باعث شده است تا از گیري از آنها آثار منازعات نادرگیر آن بتوانند با بهره
این »جهانی در قرن بیست و یکم امنیت«نیز در کتاب ) 2005(» کیشان«. جامعیت آن کاسته شود

 ي دهد،  اما در ارائهی قرن بیست و یکم مورد اشاره قرار میامنیتپدیده را چونان یکی از معضالت 
  .ه دهدورت جامع ارائمسیري مشخص را به ص تواندراهکار نمی

هـا و  بنـدي اند؛ عدم اشاره به تقسـیم چهارمین دسته از آثار موجود نیز با ضعفی کلی همراه* 
) 2000(» دیویـد گـرنج  «با این وجود، برخی نویسندگان هماننـد  . ماهیت دقیق منازعات نامتقارن

رن مـورد توجـه قـرار    ها و مالحظات جدیدي را در ارتباط با منازعات نامتقااند روشسعی کرده
 يانـد خـود را از نگـاه یـک سـویه     شناسی و بررسی ابعاد این پدیده نتوانسـته دهند، اما در ماهیت

دیگري است که در اثر تفصـیلی خـود پیرامـون     ي نویسنده) 2007(» راد ثورنتون«. غربی برهانند
هـاي آن  ارن و ویژگـی منازعات نامتقارن، ضمن پیروي از روش گرنج، به انـواع منازعـات نامتقـ   

عـدم تفـاوت در ماهیـت    (نگـر نهـا، نگـاهی یکسـان   اي نکرده و تالش داشته تـا در تبیـین آ  اشاره
  .به تمامی آنها داشته باشد) متفاوت آنها

در نهایت موضوعی که در ذیل بررسی ادبیات موجود بایستی به آن اشاره داشـت ارتبـاط   * 
 ي اي از آثـار موجـود، ارتبـاط پدیـده    دسـته . دن اسـت شـ جهـانی  ي منازعات نامتقـارن بـا پدیـده   

که اگر هم به آن اشاره شـده، نـه   شدن و منازعات نامتقارن را آنچنان مهم ندانسته و یا آنجهانی
 ,2005Kay(تلقـی شـده اسـت   اي اي حاشـیه همچون یک عامل مهم و بنیادین بلکه به مثابه پدیده

شدن و ارتباط خـاص آن بـا   جهانی ي به پدیده) 2005(» رتمنها«طور نمونه، به. )Thronton,2007؛
                                                                                                                                                     
1. Ivan Arreguin – Toft 
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انـداز  گیري خـاص و بررسـی موضـوع از چشـم    پردازد، اما به واسطه جهتمنازعات نامتقارن می
منازعات نامتقارن را معطوف به ایاالت متحـده دانسـته و معتقـد اسـت      ي آمریکایی، پیامد پدیده

شدن به عنوان مقصر بنگرد، بلکه بایستی با تطابق خود با انیکه ایاالت متحده نباید به فرآیند جه
ساختارهاي اجباري این تهدیدات در حال ظهور، به مقابله با آنها بپردازد و براي کاهش آثار آن 

  .ملّی اقدام کند امنیتبر 
  : با توجه به محورهاي اشاره شده، این نوشتارسعی دارد تا

ت و نـه معطـوف بـه منطقـه      منازعات نامتقارن را به عنـوان  *  اي خـاص در نظـر گیـرد   یـک کلیـ .
اندازي کالن، ماهیت و هویت منازعات نامتقـارن مـورد بررسـی    بنابراین، تالش خواهد شد تا از چشم

  قرار گیرد؛
گرایانه، آثار و پیامدهاي این پدیده را صرفاً نباید متوجه ایاالت هاي تقلیلبرخالف نگرش* 

  الملل تأثیر گذاشته است؛دانست، بلکه این پدیده در کل نظام بین متحده یا کشوري خاص
شناسی آنها و نیز گیري منازعات نامتقارن، گونهبا تبیین روندها و نیز عوامل مؤثر در شکل* 

اي از راهکارها را ارائه دهـد تـا در   سویه؛ تالش دارد تا مجموعههاي یکحلپرهیز از تجویز راه
  ند آثار این منازعات را کاهش دهند؛کنار یکدیگر بتوان

گیـري منازعـات نامتقـارن بـه عنـوان یـک عامـل        شـدن را در شـکل  جهانی ي نقش پدیده* 
  .کننده مدنظر قرار دهدکننده و همچنین عامل تسریعتعیین
  

  ماهیت و ابعاد منازعات نامتقارن)ب
  مفاهیم-1

 1یا آن چه که تحول مفهومی(رات ماهوي در مفاهیم المللی همواره با تغییتغییرات سیستمی در نظام بین
هاي آن نیز به به عبارت دیگر، با تغییر ماهیت و ساختار نظام، شاخصه. همراه بوده است) شودنامیده می

خود  ي متناسب با این تغییرات، مفاهیم، معانی گذشته. شوندعنوان اجزا و ساختار دچار دگرگونی می
  .گیرندمصادیق از دست داده و معانی جدیدي به خود میرا به دلیل تغییر در 

هـاي  بـه شـیوه   اي جدید نیسـت، امـا کاربسـت آن   ي نامتقارن پدیدهگرچه خشونت و منازعه
که بیشتر در دوران پیش از نظم کنـونی   -معناي عام آن . نوین، حکایت از تطّور معانی آن دارد

منازعاتی دارد که در آن، منـابع طـرفین تخاصـم در    اشاره به  -گرفته استمورد استفاده قرار می
                                                                                                                                                     
1. Coneptual Turn 
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منازعـات نامتقـارن در یـک     با افـزایش اسـتفاده از واژه  . اساس و در ضمن منازعه متفاوت است
هاي نظـامی و محافـل دانشـگاهی شـکل     در این زمینه در حوزه هاي مختلفیاخیر، دیدگاه ي دهه

نظـامی غالبـاً تمایـل     ي ویسـندگان حـوزه  در بحث و کنکاش پیرامون ایـن مفهـوم، ن  . گرفته است
عدم تقارن براي اشاره به ماهیـت غیرمسـتقیم راهبردهـایی بهـره گیرنـد کـه        ي اند تا از واژهداشته
در مقابل این جریان، نویسندگان و محافل دانشـگاهی از ایـن   . اندکار بردهبه 1گران ضعیفکنش

در . انـد ضـعیف در منازعـات اسـتفاده کـرده     گـران عنوان بیشتر براي تبیین معماي موفقیت کنش
 2تواند بـازیگر قدرتمنـد  گر ضعیف میگونه از منازعات، کنشپاسخ به این سؤال که چرا در این

تر گر ضعیفکنش ي تعامل استراتژیک، اراده. دهندهایی هنجاري ارائه میرا مغلوب کند، تبیین
گـر قـوي،   هـاي کـنش  ، حساسـیت گـر ضـعیف  ها، حمایـت خـارجی از کـنش   براي تحمل هزینه

تـرین  گران، از جمله مهـم گروهی کنشهاي درونگسترش اهداف جنگی بازیگر قوي و پویایی
اما متناسب بـا مقتضـیات زمـانی و تغییـر     . )Schorfel & Pankratz,2009:193(ها بوده استاین پاسخ

شـناخت  . بل شده استتري نسبت به قچارچوب کارکردي نظم، این مفهوم داراي ابعاد گسترده
هـایی بـراي کـاهش اثـرات و در نتیجـه      ماهیت متغیر منازعـات نامتقـارن و تامـل در گـزینش راه    

توانـد  هـاي تـاکتیکی ایـن دسـته از منازعـات اسـت کـه مـی        مواجهه با آنها نیازمند شناخت بنیان
  :ها عبارتند ازاین بنیان. ساز موفقیت این نوع از منازعات شودزمینه

هـا و نیـز فنـاوري اهمیـت بسـیاري دارنـد و در نتیجـه بـه قـدرت          آموزش، تاکتیک -نخست
  دهند؛عمل بیشتري می تر اجازهتر براي غلبه بر قدرت بزرگکوچک
هاي مند باشند با تکیه بر روشهاي جدید بهرهدر صورتی که جنگجویان نامتقارن از فناوري - دوم

  گر قوي مؤثر و کارآمد باشد؛رابر برتري عددي کنشتواند در بنامتقارن، تعداد کم آنها می
) تحـت حملـه یـا اشـغال    (گر ضعیف در موضع تـدافعی قـرار گرفتـه باشـد     اگر کنش -سوم 
 )3(-هاي غیر مرسوم در نبردها همانند ضـربه ـ گریـز یـا نبردهـاي گزینشـی      گیري از تاکتیکبهره
  تواند مؤثر باشد؛می

                                                                                                                                                     
1. Weak Actors
2. Strong Actors

3.Selective Battles :که طی آن بازیگر ضعیف به خاطرهجمه و گستردگی شودبه نبردهایی اطالق می
گروهاي اندکی هاي خاص با تعداد وکند نبردها را به مناطق و بخشالش میگر قوي تدرصفوف کنش

در این شرایط هم ازحجم نبرد کاسته شده و هم امکان تخطی از قواعد حقوق . ازطرف مقابل بکشاند
  .).Schorfel,Cox and pankratz,.Op.cit(شودالمللی کاسته میمخاصمات بین
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گر از گیري این کنشتر در موضع تهاجمی باشد بهرهدر شرایطی که قدرت ضعیف -چهارم
توانـد بـا کامیـابی همـراه     الملل براي موفقیت نهایی در صورتی مـی هاي مغایر با حقوق بینروش

در ایـن حالـت، ایـن    . الملل بداندتر خود را ملزم به رعایت قواعد حقوق بینباشد که طرف قوي
تواند در وارد نمودن ضـربات اساسـی بـه دشـمن     یآورند که مگران مزیتی را به دست میکنش

  کارساز باشد؛
گونـه از  منازعـات اثـرات    ترین تاکتیک مـورد اسـتفاده در ایـن   که مهمدر نهایت این -پنجم

ایـن امـر ناشـی از پیچیـدگی و ابهـام      . شـود تر القا مـی خود به دشمن قويبهروانی است که خود
سـازي را  تواند ابتکار عمل و تفکر براي سـناریو مالً میگونه از منازعات است که عتاکتیکی این

هـاي  و گـروه ... هـاي حـزب ا  نـاتوانی اسـرائیل در تقابـل بـا تاکتیـک     . از طرف مقابل سلب کنـد 
  ).Barnet,2003:42(فلسطینی در این راستا قابل ارزیابی است

میـان   نـد؛ رابطـه  دادر تعریـف منازعـات نامتقـارن، آن را ناشـی از یـک رابطـه مـی       ) 2005(» کی«
از دید وي، تعـارض نامتقـارن، ابـزار یـا تـاکتیکی بـراي نیـل بـه یـک هـدف یـا            . استراتژي و تاکتیک

 :See(یـک عملیـات نامتقـارن بـود     2001هاي دوقلو در سـتپامبر  که حمله به برجاستراتژي است؛ چنان

Kay, 2005: chapter 7( . ،هـا و  ت را مشـتمل بـر اسـتراتژي   این نوع از منازعـا » ثورنتون«در تعریفی مشابه
کنـد تـا بـا    تـر تـالش مـی   دانـد کـه طـی آن طـرف ضـعیف     هاي نامتعارف میهایی از جنگتاکتیک

بـرخالف  . )Thronton,op.cit:139(گیري از راهبردهایی، نقایص کمی و کیفی خود را جبـران نمایـد  بهره
هـایی  برخـوردار بـوده و از تاکتیـک   هاي نامتقارن که طرفین از اقدامات نظامی و منابع مشـابهی  جنگ

هاي کلی هستند، منازعـات نامتقـارن الزامـاً    گیرند که عمدتاً در اجرا و جزئیات داراي شباهتبهره می
  .)Lavoy,2008:209(باشدشکل نمیبه این نظامی  در پی به کارگیري نیروهاي

: ته از منازعـات برشـمرد  توان دو ویژگی کلّی براي این دسبا در نظر داشتن این تعاریف، می
شـوند؛ بـه ایـن    المللـی تعریـف مـی   که قواعد این منازعات غالباً خارج از هنجارهاي بینیکی آن

هـاي  که عمـدتاً رویـه   -المللیروابط بین ي معنی که بر خالف نبردهاي سنّتی و مرسوم در حوزه
ایـن منازعـات از    -تندبینـی هسـ  ها قابل پیششده و سیر راهبردها و تاکتیکآن از پیش مشخص 

دومین ویژگی این دسته از منازعات آن است که کاربسـت  . کننداین اصول و قواعد پیروي نمی
سنّتی براي مواجهه با آنهـا   ي ها نظیر بازدارندگی و قدرت نظامی به شیوههاي عادي جنگروش

عدم تقـارن، طـرف   شود که معموالً در شرایط ناکارآمد است؛ این ناکارآمدي از آنجا ناشی می
تر با این درك که چیزي براي از دست دادن نـدارد، ضـرورت توسـل بـه هـر اقـدامی را       ضعیف
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در این وضعیت، استفاده از بازدارندگی کالسیک یا تجهیزات مدرن . داندبراي خود محفوظ می
در چچـن،   ي عملی ناکامی روسیهتجربه. تواند مانعی در برابر منازعات نامتقارن باشدنظامی نمی

  .دار در عراق و افغانستان، شاهد تجربی این بیان استهاي دامنهیا بحران
هـاي مختلـف ایـن    گران مسائل استراتژیک در تالش براي تبیـین جنبـه  برخی دیگر از تحلیل

در منازعات نامتقارن اشـاره   2بینی ناپذیريو پیش 1قطعیتدسته از نبردها بر وجود دو عنصر عدم
از نظــر ایـن افــراد،  . گونـه از منازعـات دارد  نقـش مهمـی در فهــم پیچیـدگی ایــن   انـد کــه  کـرده 

  :استعاملاز چند ناشی قطعیت عدم
  مقاصد دشمن؛ ي اطالعات درباره فقدان*
  ریزي براي حمله؛زمان، مکان و حتی برنامه ي پیچیدگی در مسئله*

از . هـاي نـوین نیروهـا   ي شـکل هاي جدید و در نهایت توسعهتأثیرات و حتی وجود سالح* 
که عدم قطعیت در این منازعات عنصري پیوسته است تقابل با آنها نیز در این نظر، با توجه به این

  ). Ancker & Burke, 2003:29-36(قطعیت است گرو کاهش اثرات این عدم
  

  هاي بروز منازعات نامتقارنها و ریشهزمینه -2
هاي ایـن نـوع از   اند تا ریشهت نامتقارن برخی از ناظران تالش داشتهمنازعا يیابی پدیدهدر ریشه

ــ   ــورد بررس ــارن و مرســوم م ــگ متق ــد جن ــل   تحرکــات را همانن ــه عوام ــد؛ توجــه ب ــرار دهن ی ق
ــه    روان ــدتی از آن جمل ــدئولوژیک و عقی ــاي ای ــز پارامتره ــی و نی ــتی، محیط ــناختی، زیس ــدش ان

)Hoffman,1999:11( .تی عنــوان پدیــده اگــر منازعــات نامتقــارن بــهاي مســتقل و جدیــد و بــا مــاهی
هـایی را بـراي آن در نظـر    تـوان دالیـل و ریشـه   متفاوت از گذشته مورد بررسی قرار گیـرد، مـی  

  . گرفت که نسبت به عوامل ذکر شده از توانایی تبیینی بیشتري برخوردار باشند
گذشـته، نیازمنـد دو    گسترش منازعات نامتقارن و تغییر ماهیت آن در نظم جدیـد نسـبت بـه   

شود؛ و جهـت  المللی مربوط میجهت نخست به شرایط و وضعیت مساعد بین: جهت بوده است
توانند در تسـهیل فرآینـد عـدم تقـارن مـؤثر      گردد که میها و امکاناتی اطالق میدوم به موقعیت

سـت، ماهیـت   منازعات نامتقارن فراهم آورده ا ي آنچه که شرایط را براي گسترش پدیده. باشند
 ي متناسب با تغییرات ساختاري آغـاز شـده در آخـرین دهـه    . باشدمی 21پراکنده قدرت در قرن 

                                                                                                                                                     
1. Uncertainty
2. Unexpected
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چند قطبـی   -المللی حاکی از حرکت به سمت نظام تکبیستم، گرچه روندهاي نظام بین يسده
 پـذیرد کـه از آن بـا عنـوان    اي صـورت مـی  بوده است، اما تکوین و تکامل این فرآینـد در دوره 

سیاسـت خـارجی و چـه     يشرایط دوران گذار معمـوالً چـه در عرصـه   . برنددوران گذار نام می
ي ساختار گذشته باعث شده بارهاز بین رفتن یک. سیاست داخلی با الزامات خاصی همراه است

لـذا در  . )Bridges, 1997 :87(شود تا ساختار جدید نتواند به طور کامل بدیلی براي آن باشد و می
کننـده و  ثبـات اي از تحرکات گریز از مرکز، بـی توان انتظار گسترش گونهین شرایط خالء، میا

  .شودساز را داشت که مدیریت سیستم در این شرایط دشوار میآشوب
هـا و امکانـاتی را فـراهم    شـدن، موقعیـت  زمان با این عامل بنیادي، گسترش فرآیند جهانیهم

اگـر ماهیــت  . را بـیش از پــیش قدرتمنـدتر نمـوده اسـت     آورده اسـت کـه جنگجویـان نامتقـارن    
شـدن باعـث   پردازد، اما فرآیند جهانیگران میي قوي ـ ضعیف کنش منازعات نامتقارن به رابطه

هاي نامتقـارن  گر ضعیف به امکاناتی دست یابد که به مدد آن بتواند تاکتیکشده است تا کنش
بـا گسـترش   (ناوري حمل و نقـل و تبـادل اطالعـات    گسترش ف. خود را به طور بهینه به کار بندد

، آزادسـازي اقتصـاد جهـانی و در نتیجـه تسـهیل جریـان پـول، گسـترش         )اینترنت و تلفن همـراه 
تواننـد اثرگـذاري فرآینـد    هـایی هسـتند کـه مـی    هاي مالی از سوي منابع دولتی؛ شاخصحمایت
. )Mackinlay,2002:21-23(ن دهنـد شدن را بر رشد و تغییـر ماهیـت منازعـات نامتقـارن نشـا     جهانی

) شـدن و جهـانی  21پراکندگی قدرت در دوران گـذار در آغـاز قـرن    (این دو عامل  يمجموعه
 ي هـا در عرصـه  گري صرف دولـت شدن کنشباعث شده است تا از یک سو با به چالش طلبیده

انی به فعالیت گرهاي آنها، کنشها میان جوامع و ارزشنظامی و از سوي دیگر گسترش شکاف
  .نمایند حلّ مشکالت و مسائل را در شرایط نامتقارن جستجو میبپردازند که راه

سـازي ایـن دسـته از منازعـات را     با روشن شدن ابعاد و ماهیـت منازعـات نامتقـارن، اجرایـی    
سازي قومی، تروریسم، کشی، پاكنسل. هاي مختلف آن مورد بررسی قرار دادتوان در گونهمی

  .ترین این منازعات هستندهاي چریکی از جمله مهمجنگ آشوب و
  

  شناسی منازعات نامتقارن به مثابه خشونت سیاسیگونه)پ
  سازي قومیکشی و پاكنسل -1

سـازي  کشی و پاكتوان نسلترین منازعات نامتقارن در عصر جدید، میاز نخستین و شاید رایج
هاي بدوي روش که در زمره -هاي نامتقارناز تاکتیکاین دو دسته . را مورد اشاره قرار داد 1قومی

                                                                                                                                                     
1. Gonocide and Ethnic Cleansing
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المللی بوده و نتایج مهمی در  بین خارج از هنجارهاي پذیرفته شده -روندها نیز به شمار میجنگ
  .اندپی داشته
هـاي خـاص نـژادي،    بـردن گروهـی از افـراد انسـانی بـه دلیـل زمینـه       کشی را به عنوان از بـین  نسل

ت آنهـا تعریـف کـرده    مذهبی، ملیت یا قو ي نگرانـی افکـار عمـومی جهـانی در مـورد پدیـده       .انـد میـ
هـا  هـاي قـومی و مـذهبی توسـط نـازي     ویژه بعد از کشـتار اقلیـت  کشی از جنگ جهانی دوم و بهنسل

المللـی ممانعـت و تنبیـه جـرایم مربـوط بـه       ي این نگرانی تصویب کنوانسیون بـین  نتیجه. شدت گرفت
آنچـه کـه در ایـن کنوانسـیون از آن بـه عنـوان       . بـود  1948ع عمومی در سـال  توسط مجم 1کشینسل
کشی نام برده شد شامل کشتار فیزیکی یا روحی، تحمیل شـرایط نامناسـب زنـدگی، تغییـر محـل      نسل

  ).Plano & Olton,1999:279(افراد و انتقال کودکان از یک گروه انسانی به گروه دیگر بوده است 
سـازي قـومی   پـاك . سـازي قـومی نیـز نـام بـرد     توان از پـاك کشی، میلنس يدر کنار پدیده

با این تفاوت کـه در  . کشی یک حرکت هدفمند و از پیش تعیین شده استنسل ي همانند پدیده
سازي قومی، هدف بکارگیري زور یا تهدیـد علیـه گـروه یـا جمعیـت خـاص بـراي تـرك         پاك

جهانی براي برخورد با  ي ش نهادهاي جامعهبا وجود تال. )Kay,2005:271(سرزمین مشخص است 
هـا در  تـرین تاکتیـک  سازي قومی همواره بـه عنـوان مهـم   کشی و پاك ها؛ نسلگونه از پدیدهاین

گیـري هدفمنـد از   جـا کـه بـه دنبـال بهـره     ایـن دو پدیـده از آن  . انـد منازعات نامتقارن باقی مانده
منازعـات   ي خاص غیر مسلح هسـتند در زمـره  نیروهاي نظامی یا دیگر اشکال خشونت بر علیه اش

  .گیرندنامتقارن قرار می
گرایـی یـا شوونیسـم،    یابی شرایط منتهی به این نوع از اقدامات، به عـواملی نظیرملّـی  در ریشه

. بخـش اشـاره شـده اسـت    محوري و حتی نقش مـذهب بـه عنـوان عامـل الهـام     ترسی، قومبیگانه
اي عامل مهمـی بـراي توسـل جسـتن بـه      هاي مذهبی و قبیلهتگرفته پیرامون سنّگرایی شکلملّی
ن احساس یکتایی و تعلق به یکدیگر ناسیوناسیم به عنوا. سازي قومی بوده استکشی و پاكنسل

شود تا حس دفاع از سرزمین در برابر تهدیدات بسیار بارز شده و ها باعث میدر برابر سایر گروه
شدن این پدیـده بـه شوونیسـم یـا     ر شرایط است؛ چنانکه تبدیلآن دفاع از ملیت تحت ه ي نتیجه
گرایی در کنار آثار ملی. تواند همراه باشدتري میگرایی افراطی به مراتب با نتایج خطرناكملّی

افراط و عدم انعطـاف در   يمثبتی نظیر ایجاد یک هویت فرهنگی، در صورت همزمانی با پدیده
ند در سطح فراملی یا فروملی به کاهش نقش یـا حتـی اضـمحالل    توابرابر فرآیندهاي جهانی می

                                                                                                                                                     
1. International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide
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هاي قـومی و در نهایـت    تواند در گسترش تنشي این موضوع نیز میکشور منتهی شود که نتیجه
هـاي  هـا و گـروه  مجـاورت جغرافیـایی میـان قومیـت    . )Blank,2003:41(کشی منعکس گـردد نسل

طلبانـه، هـاي اسـتقالل  و بـه مسـائلی نظیـر جنـبش    تواند بر احسـاس تهدیـد افـزوده    مذهبی نیز می
ــرزي و سیاســت   ــات م ــل  منازع ــد نس ــایی همانن ــاك ه ــی و پ ــود    کش ــی ش ــومی منته ــازي ق س

)Brown,1997:194(.  
ا درشـرایطی کـه     هاي مذهبی نیز گرچه به عنوان یک عامل مستقیم تلقی نمـی تنش شـود، امـ

در طول . تواند مهم تلقی گرددازد میسگر میها را بیش از پیش جلوهاحساس تفاوت میان گروه
اي را هاي عمده شدن و یا تفوق و برتري کشور، تنشها تمایل براي قربانیزمان و در درون گروه

شدن و ي جهانیدر کنار این مسئله، تعمیق پدیده. براي جوامع در ارتباط با محیط ایفا نموده است
ا مهیا ساخته است که در درون آن، شـرایط بـراي   اي ردر نتیجه گسترش فرآیند ارتباطات، زمینه

یکـی از  .)Brown, 1997:112(ها و حتی مذاهب تسهیل کـرده اسـت   ها، هویتمعلق شدن فرهنگ
نتایج طبیعی این شرایط، تالش براي حفظ ثبات هویتی، فرهنگی و مذهبی در شرایط متغیر است 

سازي قومی در کشی و پاكنجر شود که نسلهایی متواند به کاربست تاکتیکخود می که به نوبه
  .گیرندآن دسته جاي می

  
  تروریسم -2

انگیزترین شکل خشـونت سیاسـی در    تروریسم به عنوان مناقشه يدر منازعات نامتقارن، از پدیده
شود و شاید بتوان علّت آن را هم در تعدد دست یازیدن بـه آن در آغـاز   عصر نوین نام برده می

به هـر حـال،   . شدنمیالدي دانست و هم، همزمانی و همراهی آن با فرآیند جهانیجدید  ي هزاره
تـوان بـه   تروریسم از جمله موضوعاتی است که نه صرفاً مربوط به کشوري خاص بوده و نه مـی 

هکارهـاي  از ایـن جهـت اسـت کـه را    . آن از منظر روابط یک کشور با سایر کشورها نگریسـت 
  .منازعات نامتقارن نیازمند مشارکت جمعی است تقابل با آن نیز همانند سایر

داننـد  گران غیردولتی یا دولتی مـی اي از اقدامات کنش، تروریسم را مجموعه»پالنو و اُلتون«
 ,Plano & Olton(گیرنـد هاي توأم با خشونت براي رسیدن به اهداف سیاسی بهره میکه از روش

دادن دانـد کـه هـدف آن غیـر اخالقـی جلـوه      آن را نوعی اعمال خشونت می» ریچ«. )201: 1999
از نظر وي، اعمال و تحرکات تروریستی حاوي این نکته است کـه دولـت   . جامعه و دولت است

توانایی حمایت از شهروندان خود را ندارد؛ به عبارتی، ایـن نـوع از خشـونت سیاسـی، اقتـدار و      
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ي هر تعریفی از تروریسـم   حال ارائهبا این . )Reich,1996:4(دهد حاکمیت را مورد تردید قرار می
  :بایستی چند محور را مدنظر داشته باشد

تواند شامل هـر سـازمان یـا گروهـی گـردد؛ بـه عبـارت دیگـر، هـم          تروریسم می ي پدیده* 
  توانند کارگزار تروریسم باشند؛گران فراملّی یا فروملّی میگران دولتی و هم کنشکنش
به اقدامات تروریستی است؛ چراکه رعب و وحشـت بـه    یازیدنخشونت ابزار اصلی دست* 

  کارگیري خشونت است؛عنوان ماهیت تروریسم نیازمند به
هاي چریکی، تروریسم صرفاً اهـداف  ها یا جنگهاي دیگري نظیر شورشبرخالف پدیده* 

دهـد، زیـرا موفقیـت آن در گـرو وحشـت اسـت و ایـن        دولتی یا رسمی را مورد هدف قرار نمی
  . تواند اثرگذاري بیشتري داشته باشدگر به شهروندان و غیر نظامیان القاء شود میوحشت ا

تــوان قابــل از تروریســم را مـی  )2005(»کـی «هـا، تعریــف  بنـابراین بــا در نظـر داشــتن ایـن گــزاره   
که بـه منظـور رسـیدن بـه     داند می که وي در تعریف تروریسم آن را تاکتیکیتر دانست؛ چنانپذیرش

  .)Kay, 2005:227(شودگناه و ایجاد ترس استفاده مییاسی از خشونت بر ضد شهروندان بیاهداف س
کشـی و  ویژه نسلتروریسم گرچه از نظر تاریخی نسبت به سایر منازعات نامتقارن به يپدیده

سازي قومی قدمت بیشتري ندارد با این حال روند رشد و تکوین آن نیز مراحل مختلفـی را  پاك
این پدیـده  . ي تحوالت جدید دانست توان آن را صرفاً زاییدهبه عبارت دیگر، نمی. ستپیموده ا

اي خود را باز تولید کرده و از ایـن جهـت   به موازات رشد و پیشرفت انسانی توانسته در هر دوره
گذاري آن بـه مراتـب   که تأثیرتري است و هم آنها هم داراي ابعاد گستردهنسبت به سایر پدیده

  .)Kay, 2005:228(تر بوده است بیش
  

  هاي تروریسمعلل و ریشه-2-1
به شهرهاي ایاالت متحده، ادبیات تروریسم نسبت بـه   2001سپتامبر 11بعد از حمالت تروریستی 

ویژه در غـرب  گذاري کشورها بههاي سیاستگذشته بیشتر مورد توجه محافل عمومی و دستگاه
ها و نمادهایی نیز طراحـی شـد کـه در ایـن     دبیات، اسطورهزمان با گسترش این اهم. قرار گرفت

المللـی  ي تروریسـم بـین   ترین وجـه نمایاننـده  میان القاعده و پیوندهاي آن با طالبان افغانستان مهم
  : توان دو دسته از عوامل را از هم تفکیک کردتروریسم می ي یابی پدیدهدر ریشه. معرفی شدند

هاي تروریسم نـام  توان از آنها به عنوان ریشهطور بنیادي میکه بهاول عواملی هستند  يدسته
  .تواند معلول این عوامل باشدزمانی تروریسم می ي به تعبیري دیگر، در هر دوره. برد
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تواننـد در  عوامل قرار گیرند متغیرهایی هستند که مـی  ي که در زمرهدوم بیش از آن يدسته 
تـوان  نخست مـی  ي در قالب دسته. گذار باشندبعاد تروریسم اثرها و اافزایش یا کاهش پیچیدگی

  :از پارامترهاي ذیل نام برد
تـرین  گران اعتقاد دارند که یکـی از مهـم  برخی از تحلیل :شناختی، بیولوژیکعوامل روان* 

ز ها نیز برآیندي است اهاي روانی بوده و این نارساییدالیل مبادرت به اعمال تروریستی، نارسایی
کالت تربیتــی، خــانوادگی و مشــ. هــاي مغــزيعــدم تعــادل شــیمیایی ترشــحات غــدد و فعالیــت

شناختی به اند که در ذیل دالیل روانهاي روانی در طول دوران طفولیت از دیگر عواملینارسایی
شناختی به نوعی با عوامل بیولوژیک و وراثتی نیز در پیوند هاي رواناین کنش. شودآنها توجه می

بـا احتسـاب عوامـل روانـی و     » هورنـاي «و » فروم«، »فروید«اي که در آثار گونهگیرد؛ بهمیارقر
این عوامل غریزي و . شود که برآمده از غرایز انسانی استمحیطی به عدم تأمین نیازهایی اشاره می

شدن و نیز تحت تأثیر سایر عوامل واقع شدن از وراثتی اشخاص است که از یک سو با سرکوب
  .آوردسوي دیگر، بستر را براي اشکال مختلف خشونت از جمله تروریسم فراهم می

. به طورکلی تبیین ایدئولوژیک بر قدرت عقیده تکیه دارد :عوامل عقیدتی یا ایدئولوژیک* 
داري ي سـرمایه طبقـه . کنـد هر ایدئولوژي و نظام عقیدتی تهدیداتی را بـراي خـود مشـخص مـی    

سـاز  تواننـد زمینـه  منابعی هستند کـه مـی  ... ها وهاي قومی براي فاشیستها، اقلیتبراي مارکیست
  .آمیز گردنداقدامات خشونت

هـا و عوامـل   سـاز بـروز تروریسـم، پدیـده    سـومین دسـته از عوامـل سـبب     :عوامل محیطی* 
هـا و نیـز فرهنـگ خشـونت قـرار      این عوامل محیطـی خـود در دو قالـب ناخشـنودي    . اندمحیطی

صورت سیاسی، اقتصـادي و اجتمـاعی خـود را نشـان دهنـد؛      توانند بهها میشنوديناخ. گیرندمی
توانـد جامعـه را متـأثر کـرده و از ایـن      فـوق مـی   ي که توزیع نامناسب منابع در هر سه مقولهچنان

که باعث محرومیـت گروهـی   (اصوالً همین توزیع نامناسب منابع . جهت ناخشنودي را دامن زند
گیـري و یـا تشـدید ایـن دسـته از      سـاز شـکل  توانـد زمینـه  مـی ) مـی شـود   نسبت بـه گـروه دیگـر   

  .بارز این رویداد است ي لبنان نمونه يجامعه. هاي سیاسی شودخشونت
هـاي مقطعـی   گیري خشـونت فرهنگ خشونت به عنوان قالب دوم از عوامل محیطی به شکل

سطح باالیی از خشونت سیاسی را در پردازد بلکه این قالب عمدتاً به جوامعی اشاره دارد که نمی
لبنـان  . شـود  تبـدیل مـی  هنجـار  بـه   خشـونت کـه  طـوري کننـد؛ بـه  طوالنی تجربه مـی  ي طی دوره

که بـه   1980تا  1970ایرلند از دهه  ي هاي موجود در جامعهو نیز خشونت. م1980و 1970يدهه
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باشـند  بلـور فرهنـگ خشـونت مـی    اي از تهاي این جوامع تبدیل شده بود نمونهبخشی از واقعیت
)Hoffman, 1999:143.(  

تروریسـم   ي توانـد در اشـاعه  ناسیونالیسـتی نیـز مـی    -عوامل هویتی یا قومی: عوامل هویتی* 
شـود کـه   باید دانست که هویت قومی، هنگامی به اقدام و بسـیج سیاسـی تبـدیل مـی    . باشدمؤثر

. دید یا ستم به وابستگان قومیتی خاص بزندهاي مختلف دست به تهگروه یا نظام سیاسی به شیوه
هـاي  وجـود شـکاف  . بسا از درون کشور چندقومی تهدید شودازسوي دیگر، هویت ملّی نیز چه

ها و پیوندهاي مشـترك ملّـی را نـداده و هـر گـروه قـومی،       دار امکان انسجام نیازها، ارزشریشه
هاي گروهی به جاي پیوندهاي ملّی پدید ها و پیوندارزش ي خود را بر پایه ي هویت جمعی ویژه

ها و اقداماتی جهـت پیشـبرد   ي این شرایط، بسط نارضایتینتیجه. )157: 1386خانی،عبداهللا(آوردمی
  .هاي غیرمتعارف استمنافع به شیوه

 ي تروریسـم تـا حـد بسـیاري زاییـده      ي گیـري پدیـده  گـذار در شـکل  ي دوم از متغیرهاي اثردسته
چه ممکن است به نـوعی  این دسته از متغیرها گر. به بعد هستند 1990ي ویژه از دههبه تحوالت جدید
اي گونـه الذکر قرار گیرند اما تأثیرات آنها متناسب با شـرایط زمـانی، بـه   هاي فوقبنديدر قالب تقسیم

رآینـد،  شـدن هماننـد یـک ف   جهانی. بوده که بررسی توأم با تفکیک آنها را اجتناب ناپذیر کرده است
کـردن شـرایط سیاسـی، اقتصـادي و     متـأثر . اي را پیـرو خـود بـر جـاي گـذارده اسـت      تحوالت عمده

هـایی را بـه حرکـت در آورده    داخلی، الیـه  ي المللی و چه در حوزهامور بین ي فرهنگی چه در حوزه
از زدایـی  ممنوعیـت . است که نتایج ناشی از این حرکت بعضاً بسترساز خشـونت سیاسـی شـده اسـت    

هـاي  اقتصاد جهانی و تسهیل جریان پـول و سـالح، نخسـتین عـاملی اسـت کـه توانسـته دسـت گـروه         
 ي هـاي حمـل و نقـل در نتیجـه    رشـد فنـاوري  . تـر نمایـد  تروریستی را در نیل به اهداف و ابزار گشـاده 

هـا افـزوده اسـت   شدن نیز بـر شـدت عملکـرد ایـن گـروه     آمده از پیشرفت صنعت و جهانینیازهاي بر
)Mackinlay,2002:20.(  

گیـري  تـرین اثـر آن را در شـکل   شـدن، شـاید مهـم   با در نظر داشتن تمامی این اثرات جهانی
که غرب (شدن به عنوان فرآیندي جهانی. ها دانستي تروریسم، بتوان دگرگونی در سنت پدیده

مـدرن بـه   هاي فرهنگی باعث شده است تا جلوه) با تحوالت تکنولوژیک خود آغازگر آن بوده
بـه طـور طبیعـی، ایـن الگوسـازي بـا واکـنش        . عیـار معرفـی گـردد   عنوان الگـوي کامـل و تمـام   

در این شرایط، حفظ فرهنگ . گرددمدرن یا سنتّی مواجه میهاي فرهنگ پیشاهایی از الیهبخش
تواند عاملی براي خشونت سیاسی باشد و از آنجا که کاربست ایـن  سنتّی بسان یک اولویت، می
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کنـد لـذا تروریسـم و روي آوردن بـه     ممکـن جلـوه مـی   صورت برابـر و متقـارن غیـر   ونت بهخش
  .)Mackinlay,2002:19(تواند بدیلی براي آن باشدمنازعات نامتقارن می

. انـد ها نیز از اثرات آن برکنار نماندههاي درون جوامع، دولتشدن بر الیهدر کنار تأثیرات جهانی
ها را در مواجهه با نیازهاي انسانی و ن با افزایش تقاضا از یک سو ظرفیت دولتشددر این راستا، جهانی

راندن برخی از کشورها، زمینه را براي تصویب قوانین حمایتی کاهش داده و از طرف دیگر با به حاشیه
  .تواند گویاي این فرآیند باشدمورد سومالی می. عملکرد و رشد تروریسم فراهم آورده است

سیاسی ـ اجتماعی، بنا به شـواهد عینـی و تـاریخی رو بـه       ي ، تروریسم یک پدیدهدر مجموع
این پدیده، اغلب ابزار گروهـایی قـرار   . زوال نیست بلکه به نوعی در حال تکامل تدریجی است

شـاید در  . از آن دارند) یا به عبارت بهتر، درك کمتري(گرفته است که تقریباً ادراك نامناسب 
عقالنی از ابزارهاي غیرعقالنی براي جلب افکـار عمـومی    ي ا، تروریسم استفادههنگاه این گروه

در مواجهـه بـا ایـن    . )Hoffman, 1999:141(به سوي اهداف با ایجاد ترس و وحشت تعریف گردد 
ــا ابزارهــاي نظــامی از میــان برداشــت خطــر، برخــی اعتقــاد دارنــد کــه مــی  . تــوان تروریســم را ب

  . روزه در افغانستان و مقابله با القاعده خود را نمایان ساخته استناکارآمدي این راهبرد ام
شـدن و نیـز الهـام بخشـی     فرآینـدهایی نظیـر جهـانی    ي متناسب با ماهیت متغّیر تروریسم، در نتیجه

نیز با ایجـاد تغییراتـی در سـطوح رهبـري خـود و تقسـیم آن       . م2005هاي دینی؛ القاعده از سال آموزه
. )Commission StateStatement:2005 9/11(حرکتی خود را تغییر داده است ي ي، دامنهاصورت منطقهبه

گراي طالبان برقـرار نمـوده اسـت؛    نزدیکی را با جنبش بنیاد ي میالدي رابطه 1990ي این گروه از دهه
خـی دیگـر از   که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان با تربیت هزاران جنگجـو، شـعباتی را نیـز در بر   چنان

هاي مالی دهی به حرکات سازمان یافته با حمایتشکل. کشورها نظیر مصر و پاکستان دایر ساخته است
با این حـال،  .)Jenckins, 2003:6(شودترین فعالیت این گروه محسوب میاطالعات، مهمو نظامی و ضد

ایاالت  ي سپتامبر و حمله11باید توجه داشت که القاعده به عنوان یک گروه تروریستی بعد از حوادث
 ي حوزه ي تنها افول نکرده بلکه در مسیري متفاوت از گذشته قرار گرفته و دامنهمتحده به افغانستان، نه

  .اندثباتی مواجهآن متوجه کشورهایی شده است که از لحاظ ساختار سیاسی با بی
  

شورش  -3
کـی دیگـر از اشـکال خشـونت سیاسـی نـام       بـه عنـوان ی   1شـورش  ي از پدیـده » پالنو و واولتون«

هـا مقایسـه   توانـد بـا انقـالب   برند؛ یعنی حرکتی بر علیه دولت مستقر، که از حیث دامنـه نمـی  می
                                                                                                                                                     
1. Insurgency
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شورش، برآمده از نیازهاي یک گـروه یـا دسـته در یـک جامعـه اسـت و بـه ایـن خـاطر          . گردد
  .)Plano & Olton,1999:209(شوداي داخلی براي کشورها محسوب میمسئله
تروریسـم تعریـف    ي هـاي داخلـی و نیـز پدیـده    با بررسی ارتباط شورش با جنـگ ) 2005(» کی«

 ي وسـیله هـا ابزارهـایی هسـتند کـه بـه     از نظـر وي، شـورش  . دهـد ه مـی ئـ تري از ایـن پدیـده ارا  مناسب
شــود کــار گرفتــه مــیجویــان پنهــان بــراي حملــه بــه اهــداف نظــامی در طــی یــک اشــغال بــهجنــگ

)Kay,2005:227( . گیرنـد کـه   منازعـات نامتقـارن قـرار مـی     ي هـا در صـورتی در زمـره   بنابراین شـورش
اقدامی نظامی باشـند کـه از سـوي یـک گـروه تحـت         - حالت تاکتیکی داشته باشند و دوم  - نخست

در مجمـوع،  . گـر صـورت پـذیرد    تـر در محـیط جغرافیـایی خـود علیـه گـروه اشـغال       اشغال و ضعیف
هماننـد افغانسـتان و   (انـد  ژه در کشورهایی که به اشغال نیروهاي خارجی در آمدهویمعاصر به ي تجربه
گر این امر بوده است که هدف شورشیان آن است تا از طریق ایجاد ترس، سـردرگمی و  نشان) عراق
سرزمین نشـان داده و از ایـن طریـق بتواننـد بـه       نظمی، عدم توانایی حاکم یا حاکمان را در ادارهنیز بی

هـا در نیـل   در عین حال، این نکته باید اضافه شود که این شـورش . داف استراتژیک خود نائل آینداه
,Kay(به اهداف، ممکن است به تحرکات تروریستی نیز مبادرت نمایند 2005:220(.  

  
  هاي چریکیجنگ  -4

شـکل از   این. روندگروهی دیگر از منازعات نامتقارن به شمار می 1هاي نامنظّم یا چریکیجنگ
خشونت سیاسی داراي سوابق تاریخی بوده و در رویدادهاي متعددي بـه عنـوان تـاکتیکی بـراي     

هـاي  جنـگ . رفتـه اسـت  گري طرف مقابل بکار میگیري و نظامیایجاد اختالل در روند تصمیم
هایی کوچـک بـر علیـه نیروهـاي مسـلّح متجـاوز       نامنظم یا چریکی در واقع پیکار گروه یا گروه

  -اصـلی ایـن دسـته از نبردهـا آن اسـت کـه نخسـت        ي ویژگی و شاخصـه . خاص استکشوري 
ایـن اقـدامات    -کنند و دوماهالی بومی ساکن در یک منطقه به عنوان نیروي چریکی فعالیت می

تـوان نیروهـاي چریکـی را از سـایر مـردم تمیـز داد       گیرد و نمیدر اماکن غیرشهري صورت می
)Plano & Olton,1999:208( .هـا را نیـز در ذیـل    گونه از جنـگ توان اینبه همین دلیل است که می

  .منازعات نامتقارن مورد بررسی قرار داد
 ي هـا در ارائـه  هاي چریکی به طور عمده به حمایـت افـراد محلـی از چریـک    موفقیت جنگ

هاي غذایی یا دادن پناهگاه و نیز جلوگیري از رسوخ اطالعـات مربـوط بـه آنهـا بسـتگی      کمک
                                                                                                                                                     
1. Guerrilla Warfares
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اي از انقالبـات ایـدئولوژیک   ها بیشتر در کشورهاي جهان سوم، مرحلـه این دسته از جنگ. اردد
  ).Hoffman,1999:15(سیاسی ـ اقتصادي ـ اجتماعی بر علیه نظم موجود بوده است

از لحاظ تاریخی این دسته از منازعات در طی جنگ دوم جهانی توسط مردم شوروي سـابق  
بخش هاي آزاديو پس از آن در طول دوران جنگ سرد، نهضتعلیه حکومت بکار گرفته شد 

کاربست ایـن روش در  . دادندهاي کمونیستی این روش را مورد استفاده قرار میبا الهام از روش
ها بر علیه نیروهاي مسلّح منظّم جمهوري ویتنـام، ایـاالت متحـده و    جنگ ویتنام توسط ویتکنگ

  ).271-238: 1368آمبروز،(شودپیروزي آنها شناخته میمتحدان آنها به عنوان یکی از عوامل 
کشـی و نیـز   ویـژه تروریسـم، نسـل   هاي چریکی بر خالف سایر منازعات نامتقـارن؛ بـه  جنگ

المللـی و افکـار   بـین  ي هاي زیادي از سوي جامعـه که بطور عمده با حساسیت(سازي قومی پاك
، )المللی بعد از جنگ سرد هسـتند الت بینتحو ي شود و تا حدي زاییدهعمومی جهانی دنبال می

یافتـه از بنـد   داراي یک قدمت گسترده بوده و معموالً در درون کشورهاي جهان سـوم و رهـایی  
طور عمـده ناشـی از مـواهبی    این نگاه ویژه به. شودیسته میاي مثبت نگراستعمار به عنوان پدیده

  .کشورها در پی داشته استها براي این دسته از است که آثار این نوع از جنگ
  

  المللنظام بین ي منازعات نامتقارن؛ معمایی دفاعی براي آینده) ت
گیري وضعیتی شده اسـت کـه بنـا بـه نظـر      شکل هاي سیاسی نامتقارن سببتهدیدات یا خشونت

,Kay(نـام بـرد   1»معمـاي دفـاعی  «عنوان  توان از آن بهمی) 2005(» کی« جلـوگیري از  . )2005:235
رسـد، امـا غیـر ممکـن      نظـر مـی  رش این دسته از تهدیدات گرچه از حیث ماهیت دشوار بـه گست

کشی با احساسات بسیار عمیقی همراه هسـتند کـه   منازعات نامتقارن نظیر تروریسم یا نسل. نیست
  . توان به آسانی آنها را کنترل و سپس از بین بردنمی

ارن، ضرورت توجه به مرکز ثقل ایـن دسـته از   قابل تأمل در برخورد با منازعات نامتق ينکته
با این حال، هر راهبردي نیز که تاکنون سعی در مواجهه با این تهدیدات داشـته   .تهدیدات است

است، به خاطر عدم توانایی در شناخت ماهیت مرکز ثقل این دسته از منازعات در عمل با چالش 
این تهدیدات را ویژگی اصلی و ماهوي آنهـا  مواجه شده و شاید به همین دلیل بتوان عدم تقارن 

گیري از قدرت نظامی هایی چون تروریسم با بهرهتالش براي واکنش در برابر پدیده. معرفی کرد
در عین حال، . شودکردن شرایط مساعد براي اقدامات تروریستی محسوب میسنّتی به نوعی فراهم

                                                                                                                                                     
1. Defensive Dilemma
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توانـد بـه نـوعی    نجام اقداماتی مناسب نیز مـی ها و عدم اشدن در برابر تقاضاهاي تروریستتسلیم
با این شرایط، . )Thornton, 2007: 6(هاي مخرب محسوب گرددفعالیت ي دعوت از آنها براي ادامه

هـاي نامتقـارن،   توان گفت که ایجاد توازن میان ابزارهاي تدافعی و تهاجمی مدیریت چـالش می
هـا بـا آن   کـم در برخـورد بـا ایـن پدیـده     ترین معضلی است که کشورها در قـرن بیسـت و ی  مهم

  .اندمواجه
تردیـدي  . هاسـت توان از آن نام بـرد بحـث پیرامـون حاکمیـت دولـت     چالش دیگري که می

هـا، در  سـازي قـومی و آشـوب   کشی، پـاك ویژه نسلنیست که رخداد این تهدیدات نامتقارن به
حاکمیت هماننـد گذشـته    کهرغم آندهد و علیحاکمیتی یک کشور رخ می ي دورن چارچوبه

سـرزمینی و جمعیتـی باشـد، بـاز هـم       ي                                   چون و چرا بر یـک محـدوده  تواند مدعی تصلّب بینمی
  .هاي مستقیم براي جلوگیري از منازعات نامتقارن استمانعی در برابر تالش

المللـی جهـت جلـوگیري از گسـترش     بین ي ها، حضور و اقدامات جامعهبا وجود این چالش
نگاهی دقیق به شهرها و نقـاطی  . شرط مواجهه، امري ضروري استبحران به عنوان پیش ي دامنه

نمایانـد کـه ایـن دسـته از منازعـات      اند این نکتـه را مـی  که منازعات نامتقارن در آنجا روي داده
هـاي بـزرگ در آن ناحیـه فاقـد منـافع      تاند که قدرهایی رشد و نمو یافتهطور عمده در مکانبه

قطبـی  چه در دوران نظـم دو (هاي بزرگ انداز قدرتبه عبارت دیگر، چشم. انداستراتژیک بوده
ثباتی در مناطق و نواحی، بسـته  به برقراري نظم و جلوگیري از بی) و چه بعد از پایان جنگ سرد

– Arreguin(به منافع حاصل شده براي آنها، متفاوت بـوده اسـت   Tuft,2001:102( .    ،عـالوه بـر ایـن
هـاي  کـه سـازمان  توان بـه بحـران در مـدیریت تهدیـدات نامتقـارن نیـز اشـاره داشـت، چنـان         می
ها و ترتیبات نهادي آنها، اي و نیز کشورها اغلب بدون حمایت قدرتالمللی، نهادهاي منطقهبین

آمـدي ترتیبـات نهـادي در    ناکـار  .انـد هاي نامتقـارن بـوده  فاقد ظرفیت الزم براي مدیریت جنگ
هـایی از ایـن مـدعا    اي نمونـه هـاي منطقـه  اروپا در حل بحران ي آفریقا و نیز عدم توانایی اتحادیه

  .شوندمحسوب می
هاي عینی در مقابله با منازعات نامتقارن بـر  المللی با توجه به نمونهبرخی از ناظران مسائل بین

تر براي ضربه وارد کردن بـه  هاي ضعیفها و تالش گروهنگاین اعتقادند که عدم تقارن این ج
هاي مقابل، براي تغییر در راهبردها و اهداف کالن، باعث شده است تا در عمل دورنمـاي  طرف

از ایـن  . آمیز براي مدیریت تهدیدات تاریـک بـه نظـر آیـد    هاي غیر خشونتگیري از روشبهره
گونـه  هـاي نامتقـارن بـا اسـتفاده از ایـن     تاکتیـک  جهت، بر این اعتقادند که ضرورت برخورد بـا 
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بـه نظـر ایـن دسـته از نویسـندگان،      . گو باشدتواند مؤثر و پاسختز میها همچون یک آنتیجنگ
ها و نیـز  عامهاي ترور، قتلگیري از جوخهروي آوردن اسرائیل به ساخت دیوارهاي حایل، بهره

ناپذیر است چراکه راهبرد رهبران فلسـطینی  گریز ها امريکردن فلسطینیها و آوارهتخریب خانه
گیـري از  هایی است که بهرههاي فلسطینی مبتنی برتاکتیک ي اشغال سرزمین در برخورد با مسأله

تقابـل پاکسـتان بـا قبایـل     . گو باشدتواند در برابر آنها پاسخهاي سنّتی و نظامی مرسوم نمیروش
نیروهاي دولتی پاکستان با علم به ایـن نکتـه   . این جریان است اي ازمرز در افغانستان نیز نمونههم

اند تـا بـا تهدیـد بـه تخریـب      هاي پیشین غیر ممکن است تالش نمودهکه مقابله با القاعده با شیوه
هاي مالی و بازداشت رهبران و اعضاي قبایل به نوعی قبایل را مجبـور بـه   ها، کاهش کمکخانه

  ).Rohde & Khan,2004(ایندها نمقطع همکاري با تروریست
نظـر  گیرنـد؛ بـه  با در نظر گرفتن این نکته که؛ منازعات نامتقارن در چـه شـرایطی شـکل مـی    

بنابراین راه . تواند مبتنی بر یک عامل باشدحلّ برخورد با این دسته از تهدیدات نمی رسد راهمی
عملکردي منازعات  ي یط و حوزهها، شرامتناسب با زمینه  -حلّی باید در نظر گرفته شود که اول

جانبـه و تمرکـز بـر یـک ابـزار خـاص بایسـتی        با پرهیـز از برخـورد یـک    -نامتقارن باشد و دوم 
 ي از دیدگاه این نوشتار، در بستر دوران گـذار، پدیـده  . اي از عوامل را مدنظر قرار دهدمجموعه

  :این دالیل عبارتند از. ر شده استناپذیهاي نامتقارن بنا به دالیلی تا حد بسیاري اجتنابجنگ
یک چـارچوب   ي قطبی در ارائهتحوالت مربوط به دوران گذار و عدم توانایی نظم تک -1

  کارکردي؛
ناپذیر ساخته اسـت تـداوم بقایـاي    اي که رخداد منازعات نامتقارن را اجتنابدومین نکته -2

براي مقابله بـا قطـب دیگـر    هاي بزرگ در دوران جنگ سرد تحرکاتی است که از سوي قدرت
دوم جنگ سرد بـراي   ي ویژه در دورههاي شوروي و ایاالت متحده بهتالش. گرفتصورت می

شرایطی را مهیا کرد کـه  ) بخش دوم:1386نقیب زاده،: نک(انتقال منازعات به کشورهاي جهان سوم 
داف آنهـا نیـز بـا تغییـر     هایی شکل گرفتند که با تغییر نظـام، تـداوم اهـ   ها و جنبشطی آن گروه

 داخلـی و بعـد تسـرّي بـه عرصـه      لذا به چالش طلبیدن نظم موجود، نخست در جامعه. مواجه شد
  المللی تبدیل به ابعاد کارکردي جدید آنها گشت؛بین

سومین محور در توجه به منازعـات نامتقـارن در نظـم جدیـد، شـرایط حـاکم بـر جوامـع          -3
ي  طــور عمــده در زمــرهبســیاري از ایــن کشــورها، کــه بــه .هاســتگونــه از حرکــتمســتعد ایــن

گیرند، بعـد از دوران سـخت اسـتعمار بـا شـرایط دشـوارتري       کشورهاي توسعه نیافته نیز قرار می
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در کنار الزامات بر آمده از شـرایط جدیـد   ) استعمار(مواجه شدند که بقایاي ناشی از دوران قبل 
هاي اجتماعی فـراهم  بع آن، فقر و فالکت و نابسامانیقرار گرفت و بستر براي عدم توسعه و به ت

بسیاري از رهبران این جوامع، که در واقـع در بسـتر فرهنگـی جوامـع غربـی پـرورش یافتـه        . شد
هـاي رشـد و   خـود را، پیـروي از مـدل    ي رفت از وضعیت ناگوار جامعهبودند، راهکارهاي برون

یر و در نهایت شکست، به خاطر عدم خوانایی دن در این مسري غرب دانسته و با گام گذاتوسعه
هاي توسعه بـا شـرایط بـومی ایـن دسـته از جوامـع، شـرایط و اوضـاع را نسـبت بـه گذشـته            مدل

هـاي  هـا و طیـف  در این وضعیت بود کـه گـروه  ). بخش ششم: 1384ساعی،: نک(تر نمودند نامناسب
ناشـی از ظـواهر مدرنیتـه و     باقی مانده از دوران جنگ سرد، فالکت و بـدبختی جوامـع خـود را   

  .کشورهاي حامی آن دانسته و لذا در صدد واکنش برآمدند
جهـت  ) شـود که در بخش نتیجه به آنها اشـاره مـی  ( هاي اساسی حلرسد اتخاذ راهنظر میبه

  :تقابل با منازعات نامتقارن نیازمند در نظر گرفتن چند مرحله  مهم است
بـه عبـارت   . این دسته از منازعات به رسـمیت شـناخته شـود   ي نخست بایستی وجود  در مرحله - 1

المللی با به رسـمیت شـناختن وجـود ایـن دسـته از تهدیـدات، بـه سـمتی حرکـت          بین ي دیگر، جامعه
گیري از قدرت نظامی یا بازدارندگی مرسـوم  هاي سنتّی و با بهرهگویی به روشخواهد کرد که پاسخ

نـه تنهـا    - کـه بـه آن اشـاره شـد    چنـان هـم - این دسته از تهدیـدات  را ناکارآمد خواهد یافت؛ چرا که 
ــر هــم زدن ســاختارها، شــرایط را وخــیم   نمــی ــا ب ــر از پــیش مــی تواننــد مــؤثر باشــند بلکــه ب ــدت کنن

)Kay,2005:229.(  

ژَرفا یافتن تهدیدات . هاستدومین مرحله، تالش براي جلوگیري از بسط و تعمیق بحران -2
. ممکـن گـردد  د تا اقدامات بعدي براي مدیریت آنها دشوار و شاید غیرنامتقارن باعث خواهد ش

اي المللی و منطقـه هاي بینالمللی با نمادهایی نظیر سازمانبین ي رو، حضور به موقع جامعهاز این
  .ها امري ضروري استبحران ي از جمله سازمان ملل متحد در جلوگیري از تشدید دامنه

اي صـورت ریشـه  دسـت یازیـدن بـه اقـداماتی اسـت کـه بـه        ي مرحلـه  سومین مرحله به نوعی - 3
گیـري از نیروهـاي عملیـاتی و    در این راستا، ضمن بهـره . تواند در حلّ و فصل تهدیدات مؤثر باشدمی

هـا، گسـترش فرآینـدهاي اطالعـاتی و     گیري از دیپلماسی فعال در گفتگـو بـا گـروه   نظامی ویژه، بهره
هـاي اقتصـادي در   کمـک  ي اري ارتباط با افکار عمـومی و در نهایـت ارائـه   ارتباطی، تالش براي برقر

ا کنـد     هاي مستقیم و غیر مستقیم خارجی، میگذاريهایی نظیر سرمایهقالب توانـد فرآینـدهایی را مهیـ
  .رنگ شودهاي این دسته از تهدیدات کممدت، اثرات و ریشهکه از رهگذر آن، در میان
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  گیرينتیجه 
کشـی،  سـازي قـومی، نسـل   هایی نظیـر تروریسـم، پـاك   گیري از این پدیدهرو به رشد بهرهروند 

بـار  گران مختلف، از یک سو و آثار به مراتب زیانهاي چریکی توسط کنشها و جنگآشوب
هـا، از سـوي دیگـر،    ناپذیري در کاربسـت تاکتیـک  بینیآنها به خاطر ویژگی عدم تقارن و پیش

اندیشـی  گیر، به دنبال چـاره هایی پیگذاري و علمی در تالشفل سیاستباعث شده است تا محا
رغـم  ها آن اسـت کـه علـی   حلي جالب توجه در تالش براي گزینش راهنکته. براي تقابل باشند

هاي ها، کاربست روشهاي بزرگ در مقابله با این خشونتناموفق عینی و عملی قدرت ي تجربه
هـاي  پاسـخ  ي تر به آن اشاره شد ارائـه طور که پیشهمان. نظر استسنتّی براي تقابل همچنان مد

 ي هاي متعارف و بازدارندگی نـه تنهـا فاقـد کـارایی بـوده بلکـه بـر دامنـه        جنگ ي سنتّی به شیوه
  .منازعات نیز افزوده است

در تالش براي یافتن دکترینی جهـت مقابلـه بـا منازعـات نامتقـارن و      ) 2003(» انکر و برك«
هاي آن، معتقدند که ایاالت متحده به مثابه  قدرت برتر جهان و کشـوري کـه بیشـترین    کتاکتی

بیند، دکترینی را باید براي تقابل تـدوین کنـد کـه    تهدید را در شکل عدم تقارن متوجه خود می
  :حاوي موارد ذیل باشد

  در برگیرنده مفاهیم عملیاتی باشد؛-1
تـوان  قطعیـت نمـی  اشد، زیرا با وجود عنصر عدمبینی استوار بآن بایستی بر پیش يفلسفه-2

هاي ثابتی براي تقابل در نظر گرفت؛تاکتیک
ها باید بر خالقیت و آمادگی براي انطباق با شرایط عدم تقارن تأکید نمایند؛دکترین-3
گیـري از  ها بایستی بر عنصر آموزش نیروهاي نظامی براي بهـره و در نهایت این دکترین-4

  ).Ancker & Burke,2003:23-33(در شرایط عدم تقارن تأکید داشته باشندسالح و تجهیزات 
المللـی  ي بـین  تواند در یـک گسـتره  نظر از انتقادات وارده، نمیصرف» برك و انکر«نظرات 

اي را گشـوده اسـت کـه    براي تمامی جوامع مفید باشد، چراکه نگاه آمریکایی آنها صرفاً دریچه
ی ایاالت متحده را مـدنظر قـرار داده   امنیتی است نامتقارن که فضاي بیرونی آن تهدیدات ي منظره
که هر کدام نیز بـه  (هاي اندیشیده شده حلهاي متعدد از راهحاضر با بررسی نمونه ي    مقاله. است

معتقد است که تحرکاتی که با هدف مواجهـه، صـرفاً یکـی از عوامـل را     ) نوعی به اجرایی شده
صورت لذا طرح به نسبت جامع، بکارگیري عوامل ذیل به. وبرو خواهد شدبرگزیند با شکست ر

  :زمان و حفظ پیوستگی میان آنهاستهم
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ــه -1 ــل ریش ــذف عل ــوزه :ايح ــا و    در ح ــاآرامی، کمبوده ــعِ مســتعد ن ــی جوام ي داخل
ترین عامل رشد خشونت سیاسـی و تعارضـات   هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، مهمنارضایتی

هـاي مـالی بـه کشـورهاي مسـتعد      اعطـاي کمـک  . ها و افراد انسانی اسـت میان گروهنامتقارن در 
ــرمایه     ــت س ــاعد جه ــرایط مس ــاد ش ــراي ایج ــالش ب ــران، ت ــناختن   بح ــمیت ش ــه رس ــذاري، ب گ

  .بخشی از خالءهاي منجر به منازعات باشند ي کنندهتوانند جبرانمتفاوت، میهاي هویت
پیگـري تحـوالت هنجـاري و نهـادي، زمـانی      :کارهاي حقوقی و قـانونی وایجاد ساز-2

اي بیشتر تواند اثرات خود را نشان دهند که عالوه بر تقویت بحث ضمانت اجرا، عوامل ریشهمی
وکارهـاي حقـوقی و نهـادي    توان گفت کـه سـاز  در این شرایط می. مورد توجه قرار گرفته باشد

المللی براي حرکت به بین ي یت جامعهتوانند بستري براي تولید معانی و در نتیجه ارتقاي ظرفمی
توانـد در دو سـطح   سـازي مـی  هاي حقوقی براي محـدود ایجاد چارچوب. سمت همکاري باشند

هـاي  هاي حقـوقی در داخـل و سـطح دوم، رژیـم    صورت پذیرد؛ سطح نخست، ایجاد چارچوب
  .المللیحقوقی در سطح بین

توانـد نمـود خـود را    ی و قانونی میبحث سازوکارهاي حقوق :المللیهاي بینـ همکاري  3
گیـري از دیپلماسـی عمـومی،    تبادل اطالعات، بهـره . المللی نشان دهدهاي بیندر قالب همکاري

گذاري و در نهایت مشارکت جمعی در برخوردهـاي غیرمتقـارن   ایجاد نهادهاي مشترك سرمایه
  .ردها قرار گیاین همکاري ي تواند در زمرهبا منازعات نامتقارن می

اي منجـر بـه   که تأکید عمـده بـر مقابلـه بـا عوامـل ریشـه      رغم آنعلی :ـ ابزارهاي نظامی  4
هـایی  ها فراتر از انتظارات و نقـش منازعات نامتقارن است، اما چون عملکر عملکرد برخی گروه

شـود تـا تهاجمـات و    است که از پیش براي خود تعریف نموده بودنـد، لـذا ایـن امـر باعـث مـی      
گیـري از  زمـان بـا انجـام اقـدامات، ضـرورت بـر بهـره       بنابراین هـم . همچنان تداوم یابدمنازعات 

سنتّی  ي باشد با این تفاوت که این تقابل نه به شیوهنهایی با آنها می ي نیروهاي نظامی براي مقابله
 هاي نامتقارن درسـطحی فروتـر و بـا ابعـادي     گیري از خود تاکتیکو مرسوم بلکه بایستی با بهره

  .صورت پذیردمشخص
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