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مقاله پژوهشي :مؤلفههای اثرگذار تهدیدهای غیرفیزیکي تروریسم بر احساس
امنیت عمومي در سطح ملي
محمد قنبری
دریافت مقاله79/01/32 :
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پذیرش مقاله79/00/32:

چکیده
احساس امنیت عمومی که مقدمه الزم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی استت از نیازهتای ریتری
بشر میباشد .مقوله احساس امنیت عمومی که شاخصه اصلی توسعه و ارتقتای کشتور محستوی متیشتور
بهشدت تحتتأثیر تهدیدهای تروریستی قرار رارر .از جمله تهدیدهای تروریستی که تأثیر زیاری بر احساس
امنیت عمومی میگذارر تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم است هتد

از ایت وتشوهت تعیتی مول تههتای

اثرگذار بر تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم است و متناسب با ای هد

سئوال تحقیق طراحتی شتدا استت.

ای وشوهت از نظتر نتو کتاربرری -توستعهای و از نظتر رو ،توصتی ی -تحلیلتی بتا استت ارا از رو،
همبستگی است .یافتههای تحقیق نشان میرهد که متوثرتری عوامت( ومول تههتا نقتت رفتری تهدیتدهای
غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی رر سطح ملی عبارتند از اقدامات روانی رعبرور امکان ن وذ
و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر حضور فعال رر رسانهها و شبکههای اجتمتاعی بته منظتور
رعوت به ویروی از ت کرات رنان ایجار واگرائی بی حاکمیت و مررم فاصله انداخت بی امنیتت ذهنتی بتا
امنیت عینی جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی المل( سوء است ارا سرویسهای اطالعاتی معانتد
از رنان .ضمناً نتایج تحقیق حاکی از رن است که بیشتری اثرگذاری بی ای عوام( بر امنیت عمومی اقدامات
روانی رعب رور میباشد.
واژگان کلیدی :احساس امنیت عمتومی تهدیتدات تروریستتی تهدیتدهای غیرفیزیکتی وحشتتافکنتی
اختال افکنی شبههافکنی.

 .1رانترموخته رکتری مدیریت راهبرری ودافند غیرعام( رانشگاا عالی رفا ملیونویسندا مسئول Ali110 rezaa @gmail.com
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مقدمه
یکی از عو ام( برای توسعه و ویشرفت هر جامعه احساس امنیت عمومی است .احساس امنیت
عمومی بهمثابه ررمان یکی از ضروریتری عوام( ایجار خالقیت و شکوفایی استعدارهاست که
وجور رن رر هر جامعه احساس میشور .با ای حال عواملی هستند که با احساس امنیت عمومی
رر تعارض و مخ( رن میباشند .تروریسم و تهدیدهای حاص( رن از عوام( بسیار تأثیرگذار و
همیشگی رر احساس امنیت عمومی محسوی میگررند .تروریسم م هوم جدیدی نیست بلکه
هموارا از گذشتههای رور وجور راشته و امروزا بهعنوان یکی از عوام( مهم و اصلی تهدید امنیت
جامعه بهشمار میرور .کشور ایران به رلی( واقعشدن رر منطقه حساس رسیای جنوبغربی و محیط
راهبرریا ،همراا با تهدیدها مخاطراها چالتها و تحوالت عمداای رر محیط امنیتی خور
روبهرو است .وقائد رحمتی و همکاران  . 5 :8637یکی از تهدیدها تهدیدات تروریستی است؛
بهطوریکه طی سالهای اخیر بعضی از نقاط کشور خصوصاً مناطق مرزی رستخو ،حوارث و
ناامنیهای متعدری از سوی گرواهای تروریستی بورا و باعث وارر شدن رسیب به نیروها و
امکانات کشور گرریدا است .البته رر تحلی( گونه شناسانه باید گ ت ای گرواهای تروریستی که
رر راخ( شک(گرفتهاند بیشتر از رنکه با اختالفات قومی مذهبی شک(گرفته و با افکار انحرافی
تحریک و تهییج شوند با رخالت عوام( خارجی تقویت میگررند وهمان  .لذا با توجه بااینکه
امروزا امنیت بهعنوان مهمتری موضو و موتور متحرک توسعه اهمیت یافته است و با نگر ،به
اینکه اقوام مختلف و اقلیتهای مذهبی رر حساستری حوزاهای راهبرری و جداراهای مرزی
کشور اسکان راشته و عقبهی رنان رر بیرون از حوزا ن وذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار رارر
متأس انه شیب صعوری برخی از ای تهدیدها و موضو اقدامات تروریستی که امنیت کشور را
رچار چالتهایی کررا همچنان ارامه راشته و بهعنوان یکی از رغدغههای اصلی مسئولی امنیتی
است .نهارهای مسئول رر جام عه باید بکوشند تا با ارائه و طراحی الگوهای راهبرری احساس
امنیت عمومی را رر سطح جامعه رر برابر تهدیدات تروریستی ارتقا رهند؛ چرا که ویچیدگی و
گستر ،تهدیدهای تروریستی احساس امنیت عمومی را تحتتأثیر جدیای قرار میرهد .بنابرای
تهدیدهای تروریستی یکی از چالتهای فراروی احساس امنیت عمومی بهشمار میرور .باید
اذعان کرر که تهدیدات تروریستی شام( تهدیدات فیزیکی و غیرفیزیکی است که رر ای میان
تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم از عواملی هستند که تأثیر بهسزایی بر احساس امنیت عمومی
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میگذارر .بههمی رلی( شایسته است که یهصورت رقیق به رن ورراخته و کنکا ،شور .بنابرای از
رنجائی با بررسی بعم( رمدا توسط محقق عوام( اثرگذار تهديدهای غيرفيزيکی تروريسم موثر
بر احساس امنيت عمومی در سطح ملی بطور علمی مدون نشده است مسئله اصلی تحقيق
عبارت است چیستی عوامل اثرگذار تهديدهای غيرفيزيکی تروريسم موثر بر احساس امنيت
عمومی در سطح ملی است بنابراين هدف اصلی اين پژوهش متناسب با مسئله تحقيق اين
است که «تعيين عوامل اثرگذار تهديدهای غيرفيزيکی تروريسم موثر بر احساس امنيت عمومی
در سطح ملی» که متناظر با اين هدف سوال تحقيق عبارت خواهد بود از عوامل اثرگذار
تهديدهای غيرفيزيکی تروريسم موثر بر احساس امنيت عمومی در سطح ملی کدامند؟ ضمناً
با توجه به اهداف تحقيق ،در اين پژوهش محقق از تدوين فرضيه و محدود نمودن تحقيق در
حيطه آن ،خودداری نموده و در ادامه ،روند تحقيق بهصورت مسئله محور و بر اساس سؤالها
و اهداف پژوهش دنبال شده است.
در اين تحقيق تهديدهای غيرفيزيکی تروريسم متغير مستقل و احساس امنيت عمومی در سطح
ملی متغير وابسته است.
مباني نظری
الف -پیشینه شناسي

با جستجو رر منابع مختلف میتوان اذعان کرر که رربارا ای موضو بخصوص هیچ ویشینهای
وجور ندارر .البته رساله و مقاالتی وجور رارر که بهگونهای مرتبط با ای موضو میباشند اما
رربارا ای موضو به طور رقیق و جزئی هیچ تحقیقی صورت نگرفته است .از تحقیقات مرتبط با
ای موضو میتوان به اسکند مؤمنی رر رساله رکتری رانشگاا عالی رفا ملیو 8638تحت عنوان
«راهبررهای ارتقای امنیت عمومی جمهوری اسالمی ایران رر مقاب( تهدیدهای رمریکا» سیدیحیی
ص وی و همکارانو 8631رر مقاله تحت عنوان «بازاندیشی تروریسم رویکرر نظامی» مجید
معصومی و همکارانو 8638رر مقاله تحت عنوان «تأثیر تروریس بر امنیت ملیوجمهوری اسالمی
ایران » و رکتر بهیج مالو 8631رر مقاله تحت عنوان «تعریف و عل( و رااهای مبارزا با تروریسم».
با توجه به تحقیقات انجامشدا مالحظه میشور که تاکنون هیچ تحقیقی به طراحی و تدویم
موضو « تحلی( و تبیی تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی رر سطح ملی»
نپرراخت ه است .و تحقیقاتی که مرتبط با ای موضو بیان شد صرفاً رر بیان م اهیم مورر است ارا

621

فصلنامه مطالعات رفاعی استراتشیک  -سال ه دهم شمارا  77واییز 8631

قرار میگیرند که رر تأمی

بخشی از مبانی نظری و م هومشناسی وشوهت مورر است ارا قرار

میگیرند.
ب -مفهومشناسي

احساس امنیت :احساس امنیت عمومی همانگونه که برخی گ تهاند «وضعیتی است که ضم ح ظ و
حراست از ارز،های اساسی و هنجارهای جامعه عموم مررم از هرگونه تعرض و تهدیدی نسبت
به جان مال ناموس و عرض خور رر امان بورا و رر خصوص رعایت و حمایت از حقوق مشرو
خور از طر

سایر بازیگران )افرار گرواها نهارها و رولت( اطمینان خاطر راشته و احساس

ررامت نمایند» ومؤمنی و همکاران  . 83 :8636م هوم احساس امنیت عمومی اشارا به ودیداای
ذهنی رارر و نه واقعیت عینی ای ودیدا حاص( استنباطی ذهنی از تهدیدهای بالقوا موجد وحشت
عمومی است که بعضاً برخی از رنها رر سطح فرری و یا عمومی به فع( ررمیریند و میتوانند
برای عموم مررم ایجار مخاطرا کنند بنابرای میتوان گ ت که احساس ناامنی عمومی حاص( ررک
تهدید از سوی جامعه مخاطب است بهنحویکه رنها تبدی( تهدید به عم( را قریبالوقو تلقی
نمایند یا ای ذهنیت به نحوی به رنها القاء شور .از سوی ریگر رنها تأمی کنندگان امنیت را رر
برابر ای تهدیدها ناتوان فرض نمایند .احساس امنیت عمومی وضعیتی از ت وق نظم قانون و
رعایت عدالت رر یک جامعه است که شهروندان رر سایه رن از تهدید و خطر رر امان بورا و برای
ح ظ و واسداری از حقوق خور و برطر

کررن زمینهها و عوام( تعرض احتمالی اطمینان خاطر

راشته باشندوسلمان خاکسار . 643 :8613
مفهوم تروریسم :از سوی اندیشمندان و صاحبنظران تعاریف متعدری از تروریسم ارائهشدا است
که بیشتر رنها رارای شباهتهای زیاری باهم میباشند که رر ذی( به برخی از رنها اشارا میگررر:
«اروارر میکولوس »8تروریسم را است ارا از خشونت برای مقاصد سیاسی فرر یا گروا خواا به
طرفداری یا مخال ت با مقامات رولت موجور هنگامیکه ای گونه اقدامها بهمنظور اعمالن وذ بر
ریدگااهای گروا بزرگتری که وسیعتر از قربانیان مستقیم بورا و فراتر از مرزهای ملی رور
میراندو.(Mickolus 8317:18

1-Edward Mykvlvs
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«ربرا میلر »8معتقد است که« :تروریسم عبارت است از است ارا از زور برای ایجار ترس رر قسمت
وسیعی از مررم توسط افرار یا گرواهایی که از حمایت عمومی برای نبرر با رشمنان خویت از
طریق حمله مستقیم نظامی برخوررار نیستند» ونجومی و همکاران به نق( از میلر . 686 :8631
«ژیلبر گیوم »2تروریسم را به ای صورت تعریف میکند« :ارتکای برخی افعال خشونترمیز
بهنحویکه قت( یا صدمات جسمانی مهم به وجور رورر همراا با قصد معی یا طرح هماهنگ فرری
یا جمعی برای ارتکای افعال مذکور بورا و قصد غایی رن ایجار رعب و وحشت نزر شخصیتهای
معی

گروا اشخاص یا رر بی

عموم مررم باشند تروریسم محسوی میگررر» و8313:88

. Gilbert Gullaum
ویتاکر 6رر تعریف تروریسم میگوید« :تروریسم به کاربرر خشونت سیاسی تهدیدهای اجتماعی یا
حملههای برنامهریزیشداای گ ته میشور که با جنگ نامتعار

ویوند نزریکی رارر .ترور کاری

من رر یا عاط ی نیست بلکه اقدامی است گروهی سازمانیافته و حتی رارای استراتشی سیاسی
است» و. Whittaker 2113:51
تهدیدهای تروریستي:

تهدیدهای تروریستی شام( کلیه انوا تهدیدهایی است که ایجار احساس

ناامنی رر میان مررم و مسئوالن میکند .تهدیدهای تروریستی ممک است به رو صورت عینی یا
ذهنی تظاهر ویدا کند و منشأ راخلی یا خارجی راشته باشدوشولتز . 264:8613
تهدیدهای غیرفیزیکي تروریسم:

تهدیدهای غیرفیزیکی که زیرمجموعه تهدیدهای فضاس حقیقی

تروریسم به شمار میروند عبارتاند از:
اول :وحشتافکني :ازنظر والتر الکویر 4تروریسم به معنای است ارا یا تهدید به است ارا از خشونت
است یعنی شیواای جنگی یا راهبرری برای رسیدن به اهدافی مشخص اهدافی که به رنبال ایجار
ترس رر بی قربانیان هستند .رر ای چارچوی افکار عمومی یا همان مررم عوام( اساسی راهبرر
تروریسم هستند و بدون رنها وحشت معنا ویدا نمیکندوقائد رحمتی و همکاران . 254:8637
تهدیدهای تروریستی مخصوصاً اشکال نوی

تروریسم نظیر بیوتروریسم تروریسم شیمیایی و

هستهای به رلی( ترس و وحشت افرار از ویامدهای غیرقاب(کنترل اقدامات تروریستها موجب

1-Dbramylr
2-Gilbert Gullaum
3 -Whittaker
4- Walter Lacquer
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ایجار ترس و ناامیدی و از بی رفت احساس امنیت رر رنها میشور .چنانکه گ تهشدا یکی از
اهدا

رر است ارا از تهدیدهای CBRNایجار رعب و وحشت رر بی افرار و گرواهای جامعه

است .بهطور رقیقتر و مشخصتر تهدید  CBRNنوعی «جنگ روانی» استوسلیمی . 841:8611
«بهطورکلی رر بحرانهای جدی بهویشا رر حمالت تروریستی میتوان نشانههای نابهنجاری را رر
فرر و جامعه مشاهدا کرر .احساس ناتوانی جسمانی و ناامیدی عمیق از ویشگیهای اصلی افرار
ررگیر رر بحران است بهگونهای که ای ناتوانی به گسیختگی ناکام کنندا رر نظام روابط فرری و
گروهی منجر میشور .مشاهدا و یا رریافت اخبار مربوط به تل ات و مجروح شدن افرار میتواند
فرریند تروماتیزا شدن رر فرر را تسریع نماید .از طر

ریگر نشانههای ارراک عدم امنیت

عجیبوغریب به نظر رسیدن نشانههای رشنا تحریف فضای ارراکی و حس اجتما تهی رر افرار
جامعه بهوضوح قاب(مشاهدا است .رر چنی حالت و وضعیتی نشانههای اصلی استرس تروماتیک
همانند برانگیختگی هیجانی باال اختالل رر خوای تحریکوذیری و اشکال رر تمرکز رر افرار
تجربه میشوند»وهمان  . 867قصد ایجار ترس وحشت رعب و هراس رر بی افرار یا گروهای
معی یا عموم مررم به عملیات تروریستی اصالت میبخشد .رنچه ترس و وحشت موجور رر
تروریسم را از وحشت و ترسی که رر سایر جرائم برای قربانی به وجور میرید ت کیک میکند رن
است که رر جرائم که ایجار ترس و وحشت هد

اصلی مجرم نیست بلکه بهطور فرعی و ثانویه

از اعمال او ناشی میشور .بهطور مثال سارقی که به قربانی حمله کررا و جیب او را خالی میکند
یا بازور سالح کیف او را میگیرر ایجار ترس میکند ولی چنی سارقی تروریست محسوی
نمیشور زیرا هد

او ایجار ترس نبورا بلکه ربورن مال قربانی است اما تروریست و بخصوص

تروریست سیاسی ایجار ترس و وحشت رر قربانیان مستقیم ای جرم یا رر بسیاری از موارر
بهطور غیرمستقیم رر افرار ریگر هد

اصلی است و قائد رحمتی و همکاران . 248:8637

واکنتهای روانی و احساسی که نسبت به اقدامات تروریستی صورت میگیرر ناخوررگاا با اهدا
تروریستها منطبق هستند .اقدامات وحشیانهای که تحت عنوان اقدامات تروریستی صورت
میگیرند همراا با انتشار اخبار رن ترس و اضطرای را رر میان مررم ایجار خواهد کرر .ترس و
وحشت گسترراای که بدی صورت ایجار میشور ابزار قدرتمندی برای تروریستها محسوی
میشور تا اینکه رر برابر رولتها قدرت چانهزنی خور را ح ظ کنند .برخی با ای مقدمه که
تروریستها بهمنظور وارار ساخت رولتها به ساز ،با اهدا

سیاسی رنها از ایجار ترس
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گستررا و ررنتیجه نارضایتی مررم از رولتها بهرا میبرند بیان میرارند که اصوالً تروریسم یک
ودیدا روانشناسی است که ترس و انتشار ای ترس رو عنصر عمدا رن محسوی میشوروکارگری
و همکاران  . 53:8637تروریستها ممک است اقدام به اشاعه ترس عمومی نمایند تا از ای راا
خواستههای خور را تضمی نمایند اما ویامد ای ترس تضعیف حاکمیت خواهد بور .برخی بر ای
اعتقارند که ترس ناشی از تروریسم جامعه را به گرواهایی از افرار مضطری و وحشتزرا تبدی(
خواهد کرر که تنها به زندا ماندن میاندیشند .بدی صورت که اقدامات تروریستی وحدت
یکپارچگی و وابستگی متقابلی را که ساختار اجتماعی جامعه بر وایه رن بناشدا است را از بی بررا
و بهجای رن ناامنی و عدم اعتمار افرار نسبت به یکدیگر را جایگزی میکند .رالی( محکمی وجور
رارند مبنی بر اینکه خشونت گستررا بهطورکلی و تروریسم بهطور خاص با سالمت ذهنی افرار
ارتباط مستقیم رارر وهمان  . 31تجربهکاری نکارندا 8نشان میرهد ترس از تروریسم هد

اصلی

اقدامات تروریستی است تا با توس( به رن جو گسترراای را از ترس و رسیبوذیری رر میان افرار
ایجار شور و ازای روست که میتوان میان تروریسم و وحشت هموارا ارتباطی گسست ناوذیر
برقرار کرر .ناشناخته بورن تروریستها که هموارا از رنها چهراای با نقای سیاا را به تصویر
میکشد بر ای وحشت میافزاید چراکه هرگاا مررم از سوی کسی که میشناسند مورر تهدید قرار
گیرند هراس رنها محدور خواهد ماند زیرا میتوانند ب همند چه زمان ایم هستند و چه زمانی رر
معرض خطر قرار رارند .ازای رو رر عملیات تروریستی که اشخاص و اماک بهصورت غیرمنتظرا
موررحمله واقع میشوند جو رعب و وحشت به بیشتری حد خور میرسد زیرا همه افرار جامعه
خور را هموارا رسیبوذیر و رر معرض خطر میبینند .وحشت گستررا حاص( از اقدامات
تروریستی رولتها را رر یک تکلیف روسویه قرار میرهد اول اینکه باید به رنبال راهی برای
مبارزا با تروریسم باشند و روم اینکه شیواای برای غلبه بر هراس ناشی از ای اقدامات بیابند.
تروریسم بیشتر یک جنگ روانی است تا فیزیکی.رر فرایند ای نبرر روانی مرتکب رر وی ایجار
یک وضعیت و جو اضطرای بهصورت منطقی است تا از ای طریق چنی احساسی را به عموم
تزریق کند که خطر همیشه رر کمی است و حمله بعدی میتواند رر هر زمان و مکانی رخ رهد و
هرکسی را قربانی کند .ای تصور که هرکس رر هرزمانی میتواند هد

قرار گیرر باعث ایجار

احساس ناامنی رر جامعه میگررر و ای ناامنی و اثرات بعدی رن به حدی گستررا است که
 - 8سابقه فرماندهی رر رراهای مختلف نیروی انتظامی نکارندا مقاله
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خشونت فیزیکی ناشی از واقعه تروریستی را رر بسیاری از موارر تحتالشعا قرار میرهد
وهمان  . 32گزینت قربانیان بهصورت تصارفی بر ای هراس میافزاید چراکه خطر حمله بعدی را
رر بی عموم وراکندا ساخته و هرکسی را رر بر خواهد گرفت .ترس ناشی از ای خطر افرار
جامعه را از کلیت اجتماعی جامعه جدا ساخته و اجتما را مرکب از افراری وحشتزرا میسازر
که حاضر به انجام وظایف اجتماعی خور بهصورت کام( نیستند و حالرنکه ازنظر منطقی میزان
واقعی خطر از میزان تصور شدا رن بسیار کمتر است .بر اساس مطالعات احتمال مررن یک
رمریکایی رر اثر یک حارثه تروریستی بهاندازا رن است که حیوانی او را گاز بگیرر و احتمال
جراحت او به علت چنی حارثهای بهاحتمال صدمه ریدن رر حی حمام کررن نزریکتر است
وراوورت  . 843:8671باای حال ترس از تروریسم وحشتی همهگیر بورا که بیشتری رغدغه را
ایجار کررا است .ررواقع تروریسم رر یک نبرر روانی قدرت خالقیت افرار را علیه امنیت و
رسایت خورشان به کار میگیرر .ای خالقیت بهصورت تخی( وررازی رر ارتباط با وقایع بعدی
خور را نشان میرهد و هر چه ای قدرت خیالوررازی بیشتر باشد ررامت روانی بیشتری را از
افرار خواهد گرفت  .رنچه ایجار ای وحشت را بهصورت چند برابر افزایت میرهد تمای( افرار
برای ارتباط برقرار کررن با یک واقعه است که ای امر باعث میگررر حوارث تروریستی برای
افرار بهصورت شخصی شدا رررید و وحشت ناشی از رن چند برابر شور .ای واکنت ناخوررگاا
افرار رر برابر ان جار یک مح( ورازرحام که بالفاصله بابیان اینکه «م روز قب( از ان جار رر ای
مح( بورم» و یا واکنتهای ل ظی مشابه ظهور میکند مؤید ای نظر است که افرار به هر نحوی
که شدا رر وی رن هستند تا خور را به مح( حارثه متص( کنند .اتصال به ای حارثه باعث میگررر
تا قدرت خالقیت فرری برای ساخت ترس بیشتر از وقایع تروریستی به کار بیافتد وکارگری و
همکاران . 33
دوم :اختالفافکني :یکی از شگررهای تروریستها برای رسیدن به اهدافشان ایجار اختال

بی

اقلیتهای قومی و مذهبی است .البته وشت وررۀ ای اختال افکنیها رولتهای حامی میباشند.
به عنوان مثال رر خصوص ج.ا.ا .جان برارلی تصریح میکند که رولتهای غربی اکنون بیشتر بر
سیاستهای قومی ررون ایران متمرکزشدا و بر تأثیر احتمالی مسئله تکثر قومی ایران بر ثبات
بلندمدت جمهوری اسالمی ایران وبحث تغییر رژیم و تأثیر کوتاامدت بر جهتگیری سیاست
خارجی و راخلی ایران توجه میکنند .بهطورکلی رمریکا از طریق ناام

سازی و حمایت از
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شور،های راخلی و حمایت مالی از تجزیهطلبان قومی خارج از کشور از گستر ،قومیتگرایی
رر ایران حمایت میکند .چنانکه اجالس واشنگت رر اوای( سال  2113میالری نیز تال ،رمریکا
برای متحد کررن نمایندگان گرواهای قومگرای رذری ترکم

اهوازی بلوچ و کرر بور .هد

ای

اجالس گرر کمروررن ای گرواها برای شک( رارن به یک جبهه علیه رولت اسالمی ایران بور .رر
ای

میان گرواهای تجزیهطلب قومی ایران نیز برای جلبتوجه غری «کنگرا ملتهای ایران

فدرال» را رر  83فوریه  2115رر لندن تشکی( رارند .رر ای کنگرا «جبهه متحد بلوچستان ایران»
«حزی خلق بلوچستان» «حزی رمکرات کررستان ایران» «حزی اتحار رمکراتیک اهواز» «جبهه
رمکراتیک فدرالی رذربایجان» «حزی کومله ایران» و «سازمان رفا از حقوق خلق ترکم » شرکت
راشتند ومعاونت سازمان عقیدتی سیاسی ناجا . 833:8631
سوم :شبههافکني :رر ای نو از تهدید تروریستها تال ،میکنند با ایجار شبهه نسبت به حقانیت و
مشروعیت نظام حاکم کاررمدی نظام سیاسی صداقت و عدالت مسئولی
رلسرر و بی مسئولی و مررم اختال

و شکا

مررم را نسبت بهنظام

ایجار نمایندوگوهری مقدم 82:8631

جمعبندی

همووشانی نظرات خبرگان و مشاهدا میدانی حاص( از تجربه محقق نشان میرهد که عوام( ذی(
زیر را می توان به عنوان تهدید غیر فیزیکی ونرم تروریسم بر احساس امنیت عمومی رر سطح ملی
رر نظر گرفت.
 اقدامات روانی رعبرور
 امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر
 حضور فعال رر رسانهها و شبکههای اجتماعی به منظور رعوت به ویروی از ت کرات رنان
 ایجار واگرائی بی حاکمیت و مررم
 فاصله انداخت بی امنیت ذهنی 8با امنیت عینی
 جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی المل(
 - 8به طور مثال اگر رر یک واحد جغرافیایی «الف»  21فقرا سرقت منزل رر روز و رر واحد جغرافیایی «ی»  61فقرا
ات اق بیافتد؛ ای بدان معنا نیست که احساس امنیت رر واحد جغرافیایی «الف» بیشتر از «ی» می باشد .ررواقع از نظر
علمی بی بعد عینی امنیت و بعد ذهنی امنیت رابطه مستقیمی وجور ندارر .ممک است معکوس باشد؛ که ای امر
بستگی به مکان ات اق جرم رارر؛ بنابرای بعد ذهنی امنیت که همان احساس امنیت است باید متناسب با شرایط مررم
منطقه ررک و اندازاگیری شور .با اندازا گیری بعد ذهنی و عینی امنیت میتوانیم مررم و جامعه مخاطب را بشناسیم و
برای چالشهای امنیتی رن برنامه ریزی کنیم
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 سوء است ارا سرویسهای اطالعاتی معاند از رنان
 تشدید اختال

بی اقوام و مذاهب

روششناسي
رر ای وشوهت از رو ،توصی ی -تحلیلی و همبستگی با رویکرر رمیخته است .که با است ارا از
رو ،رماری توصی ی و استنباطی صورت گرفته است .تحقیق حاضر ازنظر هد
و بدی ترتیب محقق به بیت از هر چیز به رنبال رستیابی به یک هد

کاربرری است

عملیورالور  . 8613و

توسعه رانت کاربرری بومی ررزمینه موضو موررنظر است وسرمد و همکاران  . 8616ررواقع رر
ای

تحقیق محقق با ترکیب جنبههای مثبت تحقیقات کی ی و کمی موضو موررنظر را

موررمطالعه قرار رارا است.
با توجه به تخصصی بورن موضو تحقیق جامعهرماری از بی خبرگان نظامی انتظامی  -امنیتی با
ویشگیهای ذی( انتخای شدااند.
رارای سابقه ی خدمت رر مشاغ( راهبرری و یا رر جایگاا سرتیپی باشند رر زمینه عنوان
مورربررسی رر ای مقاله رارای رثار علمی و وشوهشی بورا بهعنوان فرماندا و مدیر رر ناجا و یا
مناطق مرزی رر یگانهای نظانی خدمت کررا باشند .رارای مدرک رکتری یا رانشجوی رکتری ورر
رشتههای مدیریت راهبرری نظامی علوم رفاعی راهبرری و مدیریت راهبرری ودافند غیرعام(
رورا مشترک و مرکب رافوس و یا رور راخلی جنگ رانشگاا امام حسی و

را طی نمورا باشند

و نهایتاً اینکه ن رات رر رسترس و ترکیبی از سازمانهای مختلف نیروهای مسلح باشند .لذا با
توجه به ای ویشگیها خصوصا رر رسترس بورن جامعه رماری  65ن ر انتخای گررید .از طرفی
بعلت محدور بورن جامعهرماری جامعه نمونه نیز منطبق با جامعهرماری است لذا جامعه نمونه
تحقیق همان  65ن ر میباشد.
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
رر تحلیلی جداگانه به کمک ف توزیع فراوانی رمار توصی ی و رزمون کای – رو وضعیت تاثیر هر گویه بر
روی امنیت عمومی جامعه با ضریب  %35مورر تحلی( واقع گرریدا که نتایج رن به شرح زیر است:
جدول :8تاثیر گویه ارعای بر امنیت عمومی

گویه ها
تهدید و ارعاب در جامعه

خیلي
زياد

زياد

متوسط

كم

خیلي
كم

میانگین

مقدار كا
محاسبه
شده

سطح
معناداري
sig

فراواني مشاهده شده

71

9

4

5

0

4.4

8.61

0/000
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جدول باال بیانگر رن است که جامعهرماری تحقیق معتقد هستند یکی از تهدیدات غیر فیزیکی
ونرم تروریسم که می تواند امنیت عمومی جامعه را تحت تاثیر خور قرار رهد رعب و وحشت رر
جامعه است .رر واقع از نگاا جامعهرماری تحقیق ارعای و حشت با اطمینان  35ررصد بر امنیت
عمومی جامعه نقترفری است.
جدول  :2تاثیر گویه تشدید اقوام و مذاهب
فراواني مشاهده شده
گویه ها

خیلي
زياد

تشدید اختال

بی اقوام و مذاهب

زياد

متوسط

كم

83

2

1

87

خیلي

میانگین

كم

1

4442

جدول باال بیانگر رن است که از رید جامعهرماری تحقیق تشدید اختال

مقدار كا

سطح

محاسبه

معناداري

شده

sig

86413

1/111

بی اقوام و مذاهب یکی

از تهدیدات نرم اقدامات تروریستی بر امنیت عمومی جامعه را با ضریب  35ررصد تاثیرگذار و
نقترفری میباشد.
جدول  :6امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر
فراوانی مشاهده شده
گویه ها

خيلی
زياد

امکان ن وذ و اختالل رر مراکز
حیاتی از طریق فضای سایبر

83

زياد

متوسط

کم

86

2

8

خيلی

ميانگين

کم
1

4442

مقدار کا

سطح

محاسبه

معناداری

شده

sig

88446

14111

جدول باال بیانگر رن است که جامعهرماری تحقیق امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق
فضای سایبر را یکی از تهدیدات نرم اقدامات تروریستی بر امنیت عمومی جامعه را با ضریب 35
ررصد معنارار میراند.
جدول  :4جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی المل(
فراوانی مشاهده شده
گویه ها
جلوگیری از محبوییت یک نظام
رر سطح بی المل(

خيلی
زياد

زياد

متوسط

کم

خيلی
کم

ميانگين

مقدار کا
محاسبه
شده

سطح
معناداری
sig

29

1

9

8

0

3538

88537

05000

جدول  4نشان میرهد که از نگاا جامعهرماری تحقیق با اطمینان  %35جلوگیری از محبوییت یک
نظام رر سطح بی المل( یکی از تهدیدات نرم اقدامات تروریستی است که بر امنیت عمومی جامعه
معنارار و نقترفری است.
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جدول  :5فاصله انداخت بی امنیت ذهنی با امنیت عینی
فراواني مشاهده شده
گویه ها

خیلي
زياد

فاصله انداخت بی امنیت ذهنی با امنیت
عینی

1

زياد

متوسط

كم

3

86

5

خیلي

میانگین

كم

1

6457

مقدار كا

سطح

محاسبه

معناداري

شده

sig

6465

14112

جدول شمارا  5نشان میرهد که از نگاا جامعهرماری تحقیق با اطمینان  %35فاصله انداخت بی
امنیت ذهنی با امنیت عینی یکی از تهدیدات نرم اقدامات تروریستی است که بر امنیت عمومی
جامعه معنارار و نقترفری است.
جدول  :3ایجار واگرائی بی حاکمیت و مررم
فراواني مشاهده شده

گویه ها

خیلي
زياد
61

ایجاد واگرائي بین حاکمیت و مردم

زياد

متوسط

كم

61

5

0

خیلي

مقدار كا

سطح

محاسبه

معناداري

شده

sig

60.01

0.000

میانگین

كم
0

4..7

جدول باال بیانگر رن است که جامعهرماری تحقیق ایجار واگرائی بی حاکمیت و مررم را ویکی از
تهدیدات نرم اقدامات تروریستی بر امنیت عمومی جامعه را با ضریب  35ررصد معنارار میراند.
جدول  :7حضور فعال رر رسانهها و شبکههای اجتماعی به منظور رعوت به ویروی از ت کرات رنان
فراوانی مشاهده شده

گویه ها

خيلی
زياد

زياد

متوسط

کم

89

1

2

خيلی

ميانگين

کم

مقدار کا

سطح

محاسبه

معناداری

شده

sig

3524

05000

حضور فعال رر رسانهها و
شبکههای اجتماعی به منظور

82

0

9512

رعوت به ویروی از ت کرات رنان

جدول شمارا  7نشان میرهد که از نگاا جامعهرماری تحقیق با اطمینان  %35حضور فعال رر
رسانهها و شبکههای اجتماعی به منظور رعوت به ویروی از ت کرات رنان یکی از تهدیدات نرم
اقدامات تروریستی است که بر امنیت عمومی جامعه معنارار و نقترفری است.
جدول  :1سوء است ارا سرویسهای اطالعاتی معاند از رنان
فراواني مشاهده شده
گویه ها

خیلي
زياد

سوء استفاده سرویسهای اطالعاتي معاند
از آنان

10

زياد

متوسط

كم

65

0

0

خیلي

میانگین

كم
0

1.15

مقدار كا

سطح

محاسبه

معناداري

شده

sig

66.51

0.000
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سوء است ارا سرویسهای اطالعاتی از یکی از تهدیدات گرواهای ترویستی است که از نگاا
جامعهرماری بر احساس امنیت عمومی معنارار و نقترفری میباشد.
تعیی میزان همبستگی عوام( تهدیدات غیرفیزیکی با احساس امنیت عمومی:
تاکنون مشخص شد که جامعه رماری تحقیق مشخص کررند که گویههای احصاء شدا ای تحقیق
بهعنوان تهدیدات غیر فیزیکی تروریسم بر امنیت عمومی جامعه اثرگذار هستند لذا بهجهت تعیی
میزان اثرگذاری ای تهدیدات بر امنیت عمومی از رو ،همبستگی ویرسون است ارا میشور و برابر
با نسبت همبستگی گویهها اولویتبندی خواهند شد.
جدول  :3میزان همبستگی سوء است ارا سرویسهای اطالعاتی معاند از گرواهای تروریستی با احساس امنیت عمومی
احساس امنیت

سوء استفاده سرویسهای

عمومي

اطالعاتي معاند از آنان

**.913

1.000

.000

0

35

35

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

سوء استفاده
سرویسهای

Spearman's
rho

اطالعاتي معاند
از آنان

جدول فوق بیانگر ای موضو است که میزان همبستگی بی سوء است ارا سرویسهای اطالعتاتی
معاند از رنان احساس امنیت عمومی مطلوی  1/3متیباشتد .یعنتی میتزان ایت همبستتگی مثبتت
مستقیم و بسیار باال میباشد .وبه میزان تغییر نسبی یک متغیر متغیر ریگری به همتان انتدازا تغییتر
همجهت خواهد راشت  .بنابرای بتهانتدازاای کته سترویسهتای اطالعتاتی معانتد از گترواهتای
تروریستی است ارا نمایند بهطور نسبی بر احساس امنیت عمومی جامعته مخاطتب ختور تاثیرگتذار
هستند.
جدول  :81میزان همبستگی حضور فعال رر رسانهها و شبکههای اجتماعی به منظور رعوت به ویروی از ت کرات
گرواهای تروریستی با احساس امنیت عمومی
احساس امنیت

حضور فعال در رسانهها و شبکههای

عمومي

اجتماعي

**.715

1.000

.000

0

35

35

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

حضور فعال در

Spearman's
rho

رسانهها و
شبکههای اجتماعي

جدول فوق بیانگر ای موضو است که میزان همبستگی حضور فعال رر رسانههتا و شتبکههتای
اجتماعی به منظور رعوت به ویروی از ت کرات گرواهای تروریستی با احساس امنیت عمومی 1/7
میباشد .یعنی میزان ای همبستگی مثبت مستقیم متیباشتد .بنتابرای بتهانتدازاای کته گترواهتای
تروریستی حضور فعال رر رسانهها و شبکه های اجتماعی به منظور رعوت به ویتروی از ت کترات
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خور راشته باشند به طور نسبی به میزان قاب( قبولی بر احساس امنیت عمومی جامعه مخاطب ختور
تاثیرگذار هستند.
جدول  : 88میزان همبستگی فاصله انداخت بی امنیت ذهنی با امنیت عینی با احساس امنیت عمومی
احساس امنیت

فاصله انداختن بین امنیت

عمومي

ذهني با امنیت عیني

.652

1.000

.000
35

0
35

**

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

فاصله انداختن
بین امنیت ذهني

Spearman's
rho

با امنیت عیني

جدول فوق بیانگر ای موضو است که میزان همبستگی فاصله انداخت بی امنیت ذهنی با امنیت
عینی با احساس امنیت عمومی  1/35میباشد .یعنی میزان ای همبستگی مثبت مستتقیم متیباشتد.
بنابرای به هر اندازاای که گرواهای تروریستی بتوانند ایجار فاصله کنند بی امنیت ذهنی با امنیتت
عینی بهطور نسبی به میزان قاب( قبولی بر احساس امنیت عمومی جامعته مخاطتب ختور تاثیرگتذار
هستند.
جدول  : 82میزان همبستگی ایجار واگرائی بی حاکمیت و مررم با احساس امنیت عمومی
احساس امنیت عمومي

ایجاد واگرائي بین حاکمیت و
مردم

**

.810

1.000

.000
35

0
35

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

ایجاد واگرائي
بین حاکمیت و

Spearman's
rho

مردم

جدول فوق بیانگر ای موضو است که میزان همبستگی ایجار واگرائی بی حاکمیتت و متررم بتا
احساس امنیت عمومی  1/1میباشد .یعنی میزان ای همبستگی مثبت مستقیم و ختوبی متیباشتد.
بنابرای بهاندازاای که گرواهای تروریستی بتوانند ایجار واگرائی بی حاکمیت و مررم بتا احستاس
امنیت عمومی نمایند به طور نسبی به میزان خوبی بر احساس امنیت عمومی جامعه مخاطتب ختور
تاثیرگذار هستند.
جدول  :86میزان همبستگی جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی المل( با احساس امنیت عمومی
احساس امنیت

جلوگیری از محبوییت یک نظام در سطح

عمومي

بینالملل

**

.935

1.000

.000
35

0
35

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

جلوگیری از محبوییت
یک نظام در سطح
بینالملل

Spearman's
rho
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جدول فوق بیانگر ای موضو است که میزان همبستتگی جلتوگیری از محبوییتت یتک نظتام رر
سطح بی المل( با احساس امنیت عمومی  1/36میباشد .یعنی میزان ای همبستگی مثبت مستتقیم
و قوی است .بنابرای به هر اندازاای که گرواهای تروریستی بتوانند جلتوگیری از محبوییتت یتک
نظام رر سطح بی المل( نمایند به بطور نسبی به همان میتزان بتر احستاس امنیتت عمتومی جامعته
مخاطب خور تاثیرگذار هستند.
جدول  : 84میزان همبستگی امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر با احساس امنیت عمومی
احساس

امکان ن وذ و اختالل

امنیت

رر مراکز حیاتی از

عمومی

طریق فضای سایبر

.855

1.000

.000

0

35

35

**

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

امکان ن وذ و
اختالل رر مراکز

Spearman's
rho

حیاتی از طریق
فضای سایبر

جدول فوق بیانگر ای موضو است که میزان همبستگی امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از
طریق فضای سایبر با احساس امنیت عمومی  1/15میباشد .یعنی میزان ای همبستگی مثبت
مستقیم و باالیی است .بنابرای

به اندازاای که گرواهای تروریستی بتوانند رر امکان حیاتی از

طریق فضای سایبر ن وذ و اختالل نمایند به بطور نسبی به میزان باالیی بر احساس امنیت عمومی
جامعه مخاطب خور تاثیرگذار هستند.
جدول  : 85میزان همبستگی تاثیر تشدید اختال
احساس امنیت
عمومي
**

اقوام و مذاهب با احساس امنیت عمومی

تشدید اختالف اقوام و مذاهب

.855

1.000

.000
35

0
35

جدول فوق بیانگر ای

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

Spearman's
rho

تشدید اختالف
اقوام و مذاهب

موضو است که میزان همبستگی تشدید اختال

اقوام و مذاهب با

احساس امنیت عمومی با احساس امنیت عمومی  1/15میباشد .یعنی میزان ای همبستگی مثبت
مستقیم و باالیی است .بنابرای به اندازاای که گرواهای تروریستی بتوانند اختال

بی اقوام و

مذاهب را تشدید نماید به بطور نسبی به میزان باالیی بر احساس امنیت عمومی جامعه مخاطب
خور تاثیرگذار هستند.
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جدول  :83میزان همبستگی تاثیر تهدید و ارعای با احساس امنیت عمومی
احساس امنیت عمومي
**

تهدید و ارعاب

.950

1.000

.000
35

0
35

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

Spearman's
rho

تهدید و ارعاب

جدول فوق بیانگر ای موضو است که میزان همبستگی تهدید و ارعای با احساس امنیت
عمومی با احساس امنیت عمومی  1/35میباشد .یعنی میزان ای همبستگی مثبت مستقیم و بسیار
باال است .بنابرای به اندازاای که گرواهای تروریستی بتوانند اقدامات روانی و ارعای رور رر بی
جامعه هد

گستر ،رهند به بطور نسبی به میزان بسیار باالیی بر احساس امنیت عمومی جامعه

مخاطب خور تاثیرگذار هستند
رتبهبندی تهدیدهای تروریستی غیر فیزیکی با توجه به میزان همبستگی رنها و با توجه به میزان
همبستگی گویهها با احساس امنیت عمومی اولویت بندی تهدیدات غیر فیزیکی تروریسم بر
احساس امنیت عمومی برابر جدول زیر میباشد.
جدول : 87اولویت بندی تهدیدات غیر فیزیکی تروریسم موثر بر احساس امنیت عمومی
تهدیدات غیر فیزیکی تروریسم

میزان همبستگی

رتبه

تهدید و ارعای

1435

8

جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی المل(

1436

2

سوء است ارا سرویسهای اطالعاتی معاند از اقدامات گرواهای تروریستی

1438

6

امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر

1415

4

1415

4

ایجار واگرائی بی حاکمیت و مررم

1418

5

حضور فعال رر رسانهها و شبکه های اجتماعی به منظور رعوت به ویروی از

1478

3

تشدید اختال

اقوام و مذاهب

ت کرات گرواهای تروریستی
فاصله انداخت بی امنیت ذهنی با امنیت عینی

1435

7
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجهگیری

امروزا ح ظ امنیت عمومی ازجمله تکالیف اصلی رولتها است و رر ای

راستا رر نظامهای

مختلف حقوقی به رولت ها اختیارات الزم اعطا شدا است .البته ای اختیارات نامحدور نیستند و
باید بهگونهای باشند که حقوق و رزاریهای شهروندان مخدو ،نگررر .بنابرای

ح ظ امنیت

عمومی یک ضرورت عقلی و رشکار است و رستیابی به رن از چنان اهمیتی برخوررار است که
نمیتوان مصلحتی را مهمتر از ح ظ رن رانست .تجربه نشان رارا است قطعاً یکی از موارری که به
امنیت عمومی صدمه میزند اقدامات تروریستی که ای اقدامات یا سخت افزاری که بسیار خش و
خشونترمیز میباشد یا نرمافزاری هستند که رر هر رو صورت امنیت و نظم اجتماعی جامعه
مخاطب را تحت تاثیر من ی قرار میرهند .نتایج ای مقاله ثابت میکند که هر روجنبه تهدیدات
فیزیکی و غیر فیزیکی مقوله تروریسم را باید شناخت و متناسب با رن اقدامات مقابله بایستی
برنامهریزی شور .لذا تهدیدات غیر فیزیکی تروریسم که ای تحقیق به رنها رسیدا است و برنامه
خاص خور را جهت مقابله میطلبد به تربیت میزان همبستگی و اثرگذاری رنها با احساس امنیت
عمومی به شرح ذی( عبارتند از:
 تهدید و ارعای
 جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی المل(
 سوء است ارا سرویسهای اطالعاتی معاند از اقدامات گرواهای تروریستی
 امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر
 تشدید اختال

اقوام و مذاهب

 ایجار واگرائی بی حاکمیت و مررم
 حضور فعال رر رسانهها و شبکههای اجتماعی به منظور رعوت به ویروی از ت کرات
گرواهای تروریستی
 فاصله انداخت بی امنیت ذهنی با امنیت عینی
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ب -پیشنهادها

 -8بهمنظور افزایت احساس امنیت عمومی رر جامعه نهارهای نظارتی و امنیتی رر کشور مانند
نیروی انتظامی قوا قضائیه و غیرا طرح و برنامههای راهبرری خور را نسبت به مقابله با
اقدامات تهدیدات غیر فیزیکی و فیزیکی بصورت توام رمارا نمایند.
 -2تشکی( کمیته رسیبشناسی برای بررسی چرایی عدم موفقیت قاب( قبول مقابله با تروریسم رر
سطح ملی و بی المل( و رااهای برونرفت از وضعیت فعلی.
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منابع و مأخذ
الف -منابع فارسي

 رالور علی و8613

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی چاپ سوم تهران

رشد.
 راوورت ریوید سی و 8671تروريسم گزیدا مقاالت سیاسی امنیتی جلد اول ترجمه وشوهشکدا
مطالعات راهبرری چاپ روم تهران وشوهشکدا مطالعات راهبرری.
 سرمد زهرا بازرگان عباس حجازی الهه و 8616روش های تحقيق در علوم رفتاری تهران رگاا.
 سلمان خاکسار عبدالحمید و 8613حکومت ،فرد و امنيت چاپ اول تهران رانشگاا عالی رفا
ملی.
 سلیمی سیدحسی

وواییز  8611ویشگیها و ویامدهای روانشناختی تهدیدات سالح های کشتار

جمعی طب نظامی ،شماراو.6 6
 شولتز ریچارر و 8613رويکردهای جديد در مطالعات امنيتی ترجمه سید محمدعلی متقی نشار
چاپ اول تهران وشوهشکدا مطالعات راهبرری.
 . قائد رحمتی ابراهیم .فعال سیدال و 8637جريانهای افراطی و تهديدهای تروريستی آنها چاپ
اول تهران وشوهشگاا مطالعات اجتماعی ناجا.
 کارگری نوروز .معرا نسری

وتابستان  8637روانشناسی اقدامات تروریستی :هراس و هراس

افکنی فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصی و کيفری رورا چهاررهم شمارا.63

 گوهری مقدم ابوذر وبهار و تابستان  8631جهانیشدن و تروریسم جدید :ارائه مدلی م هومی دانش
سياسی سال ه تم شمارا .8
 معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا و 8631دانستنی های سياسی ويژه جنگ نرم چاپ
اول تهران سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.

 مؤمنی اسکندر ولی زارا اکبر و 8636تأملی نظری بر مفهوم امنيت عمومی و امنيت اجتماعی شده
شهری تهران ه تمی کنگرا انجم ژئوولیتیک ایران رانشگاا خوارزمی.
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8631  واییز77  سال ه دهم شمارا- فصلنامه مطالعات رفاعی استراتشیک

 تروریسم زمینهها و رویکررهای بی المللی کنفرانس بينالمللی8631و

 نجومی صابر ولی زارا امی

.ائتالف جهانی عليه تروريسم برای صلح عادالنه
منابع انگلیسي-ب
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