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چکیده
در حالی که در خصوص با علل و عوامل بروز جرائم بهطور عام ،مطالعات زیادی در ایران
انجام شده ،اما درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور کار پژوهشی چندانی صورت
نگرفته است .این در حالی است که جرم جاسوسی و خیانت به کشور بهدلیل ماهیت
پنهانی آن و پیامدهای زیادی که بر امنیت ملی کشورها دارد ،به شکل اساسی حائز اهمیت
است .بر این اساس ،در این مقاله تالش شده است تا با استفاده از تحقیقات انجامشده در
این باره و همچنین با بهرهگیری از ادبیات نظری در حوزه جامعهشناسی جرم و انحرافات
اجتماعی ،در خصوص به استخراج مدلی برای ارزیابی احتمال خیانت به کشور اقدام شود.
مدل استخراجشده محصول استنتاج دو دسته کلی عوامل مؤثر در وقوع خیانت به کشور
است :عوامل وضعیتی (انگیزشی) و عوامل موقعیتی (محیطی) .استدالل نویسنده مقاله این
است با بررسی این دو دسته از عوامل ،میتوان احتمال وقوع خیانت به کشور را در یک
جامعه برآورد کرد .در این راستا ،تعدادی شاخص راهنما برای برآورد مدل نیز معرفی شده
است.
واژگان کلیدی :جاسوسی ،خیانت ،جرم ،مدل ،عوامل موقعیتی ،عوامل وضعیتی.

* عضو هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

mheidar90@gmail.com

فصلنامه مطالعات راهبردی  سال بیستودوم  شماره سوم  پاییز   1989شماره مسلسل98

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  58پاییز 95

03

مقدمه
خیانت به کشور یکی از انواع جرمهای سیاسی و امنیتی است که در همه جوامع و حکومتها
برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است .خیانت به کشور میتواند جرائم مختلفی را
در بر بگیرد ،اما در این پژوهش منظور از خیانت به کشور نوع خاصی از خیانت است که در
اصطالح رایج از عنوان جاسوسی برای آن استفاده میشود .براین اساس در این متن وقتی صحبت
از خیانت یا جاسوسی به میان میآید منظور خیانت شهروندان به کشور خودشان از طریق
همکاری با بیگانگان است.1
خیانت به کشور باعث میشود تا میلیاردها دالر به کشور ضرر رسیده و جان بسیاری از افرادی
که به نفع کشور فعالیت میکنند از دست برود .از جانب دیگر افشای اطالعات درنتیجه خیانت،
موجب فلجشدن سیستم دفاعی و به خطر افتادن امنیت ملی میشود و خسارت غیرقابل محاسبه و
جبرانناپذیری به منافع عمومی وارد میکند .بهرغم اهمیت این موضوع ،اما محققان ،هنوز قادر به
پیشبینی این موضوع که احتمال خیانت به کشور در یک جامعه به چه میزان است ،نبودهاند.
همچنین محققان نتوانستهاند انگیزههایی که باعث خیانت به کشور میشوند را کنترل کرده و
پیشبینی کنند که چه هنگام خیانت به کشور در شرف وقوع است ) .(Eoyang, 1994 : 69زیاد
بودن احتمال خیانت به کشور در یک جامعه ،از منظر دیگر نشاندهنده افزایش ضریب نفوذ
بیگانگان در کشور است .بهعبارت دیگر به میزانی که احتمال خیانت در یک جامعه بیشتر باشد به
همان میزان بسترها و زمینههای نفوذ بیگانگان در کشور نیز مهیاتر است.
مسئله نفوذ بیگانگان یا خیانت به کشور ،در جامعه ایران سابقه دیرینه داشته و نظریات
متفاوتی در خصوص آن وجود دارد .در سالیان اخیر این موضوع در ادبیات داخلی و عمدتاً
توسط سیاستگذاران راهبردی کشور مورد تأکید قرار گرفتهاست .برخی از تحلیلگران نقش
عوامل بیگانه درشکلگیری تحوالت و خصوصاً شکستها و ناکامیهای داخلی را به اتهام توهم
 .1مفهوم جاسوسی عموماً برای مواردی استفاده میشود که عامل انسانی آن (جاسوس) تبعه بیگانه باشد و در خصوص جاسوسی
اتباع کشور خودی به نفع سرویسهای بیگانه مفهوم خیانت و خائن بهکار میرود (رحمدل .)1981 ،در این مقاله ضمن اذعان
به این تمایز مفهومی ،دو مفهوم جاسوس و خائن معادل به کار گرفته شده و منظور شهروندانی هستند که ضمن همکاری با
بیگانگان به کشور خودشان خیانت میکنند.
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توطئه طرد میکنند ،اما انبوه شواهد تاریخی اجازه عبور ساده از کنار این موضوع را نمیدهد.
اگرچه امروزه موضوع نفوذ و تأثیرگذاری بیگانگان در تحوالت جامعه ،موضوعی اساسی است،
اما به جهت ماهیت پنهانی و فرایند بطی آن کمتر درخور مطالعه و پژوهش عینی بوده است.
شاید به همین علت در مطالعات و پژوهشهای علمی داخلی بهندرت به این موضوع پرداخته
شده و صرفاً در سطح ادبیات سیاسی روزمره باقی مانده است .باتوجهبه پیچیدگی و اهمیت این
موضوع ،مسئله اینجاست که چگونه میتوان احتمال وقوع خیانت به کشور را کاهش داد .متأسفانه
دانش علمی در این حوزه محدود است .بنابراین براساس مباحث مطرحشده ،این مقاله در جهت
پاسخگویی به سؤاالت زیر سامان یافته است:
مدل برآورد احتمال خیانت به کشور چیست؟
شاخصهای مدل ارزیابی احتمال خیانت به کشور چیست؟
ذکر این نکته در اینجا ضررروری اسررت که زمانی که از مدل برآورد احتمال خیانت به کشررور
سخن به میان میآید ،منظور برآورد احتمال وقوع جاسوسی در گروهها و جوامع مشخص است
نه یک فرد خاص .به عبارت دیگر ،در این مقاله واحد تحلیل در خردترین سرررطح گروه و در
سررطح کالن یک جامعه یا کشررور را در بر میگیرد .از طرف دیگر در این مقاله به جای مفهوم
ریسرک از مفهوم احتمال وقوع اسرتفاده شده است؛ چراکه در ارزیابی ریسک عالوه بر احتمال
وقوع ،پیامد تهدید در صرررورت وقوع نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد ) .(prunckun, 2012حال
اینکه در این مقاله صرفاً احتمال وقوع تهدید خیانت به کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته
است.

الف .مرور پیشینه تحقیق
بررسی مسئله جاسوسی یا خیانت به کشور عمدتاً به پژوهشهای صورت گرفته در ایاالت
متحده اشاره دارد .مطالعات انجامشده در خصوص پدیده جاسوسی بهصورت کلی با سه رویکرد
انجام شده است :رویکرد فردگرایانه (روانشناسانه) ،رویکرد سازمانی ،رویکرد اجتماعی .در ادامه
به نتایج مهمترین مطالعات در هر رویکرد اشار میشود.
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رویکرد فردگرایانه :مطالعات در قالب رویکرد فردگرایانه عمدتاً متمرکز بر کشف انگیزههای
جاسوسی و خیانت به کشور است .مهمترین دستهبندی از انگیزههای خیانت در این مطالعات،
دستهبندی معروف به مایس است :ایدئولوژی ،پول ،فشار ،منیت .1انگیزههای فوقالذکر معموالً
ترکیبی هستند؛ یعنی فقط یک عامل در آن دخیل نیست و چند عامل دستبهدست هم میدهند
و انگیزه خیانت را شکل دهد و از فردی به فرد دیگر متفاوتند ( (علوم رفتاری و اطالعات ،
 .)1988از جمله مطالعاتی که با رویکرد فردگرایانه انجام شده است پژوهشهای مرکز
 PERSERCاست

).(Fischer, 2000

رویکرد سازمانی:در رویکرد سازمانی ضمن طرح انتقاداتی به رویکرد فردگرایانه ،علت
خیانت به کشور در متغیرهای سازمانی جستجو میشود .این پژوهشها که عمدتاً دارای ماهیت
تبیینی هستند بهدنبال آن میباشند که متغیرهای سازمانی مؤثر بر پدیده خیانت به کشور را معرفی
کنند .واروهاکیس ضمن انتقاد از مطالعات فردگرایانه به جهت تمرکز بر سطح فردی ،تأکید دارد
که در مطالعه خیانت به کشور باید متغیرهای سازمانی نیز مورد توجه قرارگیرند .وی با استناد به
یافتههای مطالعات در سطح فردگرایانه اشاره میکند که یکپنجم از داوطلبان ،به جهت نارضایتی
از محل کار خود دست به خیانت زدهاند .از این رو توجه به متغیرهای سطح سازمانی از اهمیت
زیادی برخوردار است ) .(Varouhaskis, 2001تیلور نیز موضوع خیانت را از منظر اعتماد-
بیاعتمادی و در سطح سازمانی مورد بررسی قرار داده است .تیلور با استناد به گفته سنکا،
فیلسوف و دولتمرد یونانی ،مبنی بر اینکه اعتماد به همه عیبی بزرگ است ،درست همانند اعتماد
به هیچ کس ،بر نحوه ارزیابی اعتماد در سازمان و ضرورت تأسیس یک بخش حفاظتی در مقابل
خیانتهای احتمالی کارکنان در سازمان تأکید دارد ) .(Tylor, 2007شُو 2و سِلِر در مطالعهای
ضمن ترکیب عوامل فردی و سازمانی یک مدل جهت برآورد ریسک خیانت به کشور ارائه
میکنند ).(shaw & sellers, 2015
رویکرد اجتماعی :کرامر و هوئر ( )2668نیز در مطالعهای ،خیانت به کشور را محصول دو
دسته کلی عوامل محیطی و انگیزشی دانسته و بر این اساس روندهای اجتماعی ،تکنولوژیک و
 .1مایس از سرواژه التین چهار عامل فوق ساخته شده است.
2. Eric Shaw
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اقتصادی را که آسیبپذیری ایاالت متحده را در برابر خیانت شهروندان افزایش میدهند مورد
مطالعه قرار دادهاند .این پژوهشگران ظهور بانکهای داده قابل جستجو ،افزایش کمیت مشتریان
اطالعات ،افزایش کمیت اطالعات برای فروش ،بینالمللیشدن تجارت و پژوهشهای علمی،
افزایش سفر و تردد به خارج از کشور ،توسعه جهانی اینترنت را از جمله عوامل محیطی ذکر
میکنند که باعث افزایش فرصت جاسوسی گردیده است ).(Kramer & Heuer, 2005

ب .چارچوب مفهومی
منظور از جاسوسی فعالیت هدایتشدهای است که هدف از آن کسب اخبار با ارزش اطالعاتی
بهصورت مخفیانه و پنهان است .فعالیت جاسوسی ،اقدامی غیرقانونی علیه کشور دیگر تلقی میشود
) (Watson, 1990 :75همچنین جاسوس شخصی است که از راه غیرقانونی به تجارت اطالعات
محرمانه یا هر چیز پرارزش تحت مراقبت شدید پرداخته یا دیگران را اغوا میکند تا بهطور سری
و برخالف منافع سازمان خودی ،اطالعاتی را در اختیار وی قرار دهند (کوپر .)18 :1996 ،جاسوسی
و خیانت به کشور یکی از انواع جرائم است که میتوان جهت تبیین نظری آن از ادبیات حوزه
جامعه شناسی جرم و انحرافات اجتماعی استفاده کرد .رویکرد زیستشناسانه یکی از اولین
رویکردها در تبیین جرائم است .براساس رویکرد زیستشناسانه ،علت جرم ریشه در کیفیات
ذاتی و مادرزادی افراد دارد.
جرمشناس ایتالیایی ،چزاره المبروزو ،معتقد است که از روی برخی مشخصههای کالبدی
میتوان گونههای مجرمان را شناسایی کرد .المبروزو اگرچه میپذیرد که یادگیری اجتماعی
میتواند در شکلگیری رفتار مجرمانه مؤثر باشد ،اما معتقد است که اکثر مجرمان دچار نقصانهای
زیستشناختی هستند .در رویکرد روانشناسی به جرم نیز همانند رویکرد زیستشناسانه ،تبیین
علت کجروی در فرد جستجو میشود ،نه در جامعه .جایی که رهیافتهای زیستشناختی ظواهر
جسمانی را منشأ گرایش افراد به جرم میدانند ،دیدگاههای روانشناختی توجه خود را روی
انواع شخصیت متمرکز مینمایند .هانس آیزنک ،معتقد است که حاالت ذهنی نابهنجار ارثیاند.
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این حاالت ذهنی یا فرد را به سمت جرم سوق می دهند یا مسائل و معضالتی در فرایند
اجتماعیشدن ایجاد می کنند(گیدنز.)966-282 :1998 ،
برخالف دو رویکرد فوق ،در رویکرد جامعهشناختی هرگونه تعبیر و تفسیر رضایتبخش از
ماهیت جرم ،باید خصوصیت جامعهشناختی داشته باشد چراکه چیستی جرم به نهادهای اجتماعی
یک جامعه بستگی دارد .براساس نظریههای کارکردگرایانه ،جرم و کجروی ناشی از تنش
ساختاری و نبود نظم و ترتیب اخالقی در جامعه است .امیل دورکیم (نظریه آنومی) و رابرت
مرتون (نظریه فشار ساختاری) دو نفر از مهمترین نظریهپردازان این حوزه به شمار میآیند.
همچنین کوهن و لوید نقش خرده فرهنگهای بزهکارانه را در گرایش افراد به سمت بزهکاری
برجسته مینمایند (گیدنز .)962 :1998 ،همچنین جامعهشناسانی که جرم و کجروی را در
چارچوب سنت تعامل گرایی مطالعه میکنند ،کجروی را پدیدهای محسوب میکنند که بهصورت
اجتماعی برساخته می شود .ساترلند جرم را به چیزی ربط می دهد که از آن با عنوان تفاوت در
همنشینی یاد میکند .از نظر وی افراد از طریق همنشینی با افرادی که حامل هنجارهای مجرمانهاند
بزهکار میشوند .نظریات تضاد نیز علل وقوع جرم را در متن و زمینه نابرابری و منافع گروهای
اجتماعی درک میکنند (گیدنز.)962 :1998 ،
در کنار رویکردهای فوق ،نظریات متأخر بهجای تأکید بر انگیزههای وقوع جرم ،بر فرصت و موقعیت
جرم تأکید بیشتری دارند .سنگ بنای نظریههای کنترل این فرض است که وقوع جرم نتیجه عدم توازن
میان محرکهای فعالیت تبهکارانه و کنترلهای اجتماعی یا فیزیکی بازدارنده آن است .این نظریه به انگیزه
افراد برای ارتکاب جرم چندان عالقه و توجهی ندارد؛ در عوض فرض بر این است که مردم بهصورت
عقالنی عمل میکنند و اگر فرصت مساعدی دست دهد ،همه مرتکب عمل کجروانه میشوند .برخی از
نظریهپردازان کنترل ،رشد جرائم را نتیجه شمار فزاینده فرصتها و اهداف جرم در جامعه مدرن میدانند.
بنابراین بسیاری از رهیافتهای رسمی به پیشگیری از جرم ،در واکنش به چنین تحوالتی در سالهای اخیر
توش و توان خود را صرف محدودساختن فرصتهای ارتکاب جرم کردهاند که محور این خطمشیها
ایده دشوارسازی هدف است (گیدنز .)911 :1998 ،همچنین براساس نظریه کنش موقعیتی ،کنش افراد
تابعی است از ویژگیهای فردی و همچنین موقعیتی که در آن قرار دارند .بهعبارت دیگر اینکه چه فردی
در چه موقعیتی قرار گیرد تعیینکننده نوع کنش اوست ) .(Manzo, 2014:76براساس نظریه کوهن و
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فلسون نیز برای وقوع جرم باید بین حداقل سه عامل تقارن زمانی و مکانی وجود داشته باشد :بزهکار،
آماج بزه و فقدان محافظ کارآمد برای جلوگیری از وقوع بزه (حسینی و قورچی بیگی)1981 ،
هریک از نظریات فوق بخشی از حقاین مربوط بهعلل وقوع جرم را تبیین میکنند .از این
رو هیچ نظریهای بهتنهایی برای تبیین و توضیح جرم کافی نیست و برای چنین موضوعی باید از
تلفیق نظریههای مختلف بهره گرفت .بر همین اساسی برخی رویکردهای تلفیقی در جرمشناسی
مطرح شده است .برای نمونه بریث ویت ،برای تبیین جرم در سازمان ،نظریههای فشار،
برچسبزنی ،خرده فرهنگ و کنترل را تلفیق و در تبیین جرم از آن استفاده میکند .تیتل نیز با
اصالح نظریه کنترل و ترکیب نظریههای همنشینی ،بیهنجاری ،تضاد ،کنترل اجتماعی،
برچسبزنی ،نظریه جدیدی را ارائه میکند (یعقوبی و آقایی.)1989 ،
همچنین نظریرهپرداز متأخر ،کلمن از طریق تلفیق کنش و نظام ،بین سرررطوح خرد و کالن
ارتباط برقرار کرده اسرررت و بر این باور اسرررت که جرائم زمانی رخ می دهند که فاعالن دارای
انگیزههای مناسرب با فرصتهای جذاب مواجه میشوند (ریتزر .)019 :1921 ،کورت لوین نیز
در تئوری تلفیقی میدان ،رفتار انسرررانی را تابع عوامل مختلف و به هم وابسرررته دانسرررته و این
عوامل را نیروهای نهفته یا نیروهای میدان میداند .او این عوامل را به دو گروه تقسرریم میکند:
خصروصریات شرخصی ،خصوصیات محیط (یعقوبی و آقایی .)268 :1989 ،رفیعپور نیز معتقد
اسرت که رفتار فرد تابع خصروصریات شخصی او و خصوصیات محیط است (رفیعپور:1921 ،
 .)06-88بنابراین ،وقوع جرم با اسررتفاده از دو دسررته عوامل کلی (شررامل عوامل انگیزشرری و
عوامل موقعیتی) قابل تبیین است.
انگیزه عاملی درونی است که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت میکند و راهنمای او برای
گزینش از میان کوششهای ارادی میشود (نایلی .)11 :1929 ،محققان معتقدند که انگیزه
جاسوسی نتیجه بر هم کنش پیچیده بین ویژگیهای شخصیتی و عوامل وضعیتی است ( Eoyang,

 .)1994; Sarbin, Carney, & Eoyang, 1994; Varouhaskis, 2001اگرچه در تحلیل جاسوسی
ویژگیهای شخصیتی نیز حائز اهمیت هستند ،اما به جهت اینکه سطح تحلیل این عامل سطح
فردی است و کنشگران سطح فردی رفتارهای پنهانکارانه دارند ،ازاینرو امکان برآورد مدل
احتمال وقوع جاسوسی از طریق این عوامل با سهولت امکانپذیر نیست .میتوان از طریق عوامل
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وضعیتی تا حدود زیادی انگیزههای بروز جاسوسی را برآورد کرد .منظور از عوامل وضعیتی،
شرایط یا وضعیتی است که از طریق ایجاد فشار بر فرد باعث تحریک انگیزه جاسوسی و خیانت
در فرد میشود .بهعنوان مثال ورشکستگی اقتصادی ،وضعیتی است که باعث تحریک انگیزه مالی
در فرد میشود و فرد را در وضعیت آسیبپذیرتری در برابر تهدید قرار میدهد .عوامل وضعیتی
در مقایسه با عوامل شخصیتی در سطح سنجش فرافردی (سازمان ،جامعه و )....مورد بررسی
قرار میگیرند و ازاینرو امکان برآورد زمینههای جاسوسی و خیانت به کشور از طریق این عوامل
با سهولت بیشتری امکانپذیر است.
در کنار عوامل وضعیتی (وضعیتی که باعث تحریک انگیزه جاسوسی میشود) عوامل موقعیتی
نیز بسیار حائز اهمیت هستند .موقعیت بزهکاری عبارت از شرایطی است که درآن به تشخیص
مرتکب ،حداکثر فرصت و حداقل مانع برای ارتکاب جرم وجود دارد .فرصت یا فرصتهای
بزهکاری متغیرهایی هستند که خود از دو جزء آماج بزه و تسهیالت بزه تشکیل میشوند
) .(Clarke, 1998 :12منظور از آماج بزه شخص یا چیزی است که بزهکار آن را مورد تهاجم،
تصاحب یا آسیب قرار میدهد .بنابراین آماج بزه که همان هدف مورد توجه بزهکار محسوب
میشود اعم از یک شخص یا چیزی متعلق به یک شخص ،سازمان یا نهاد است .همچنین تسهیل
کنندههای بزه به بزهکار در ارتکاب بزهکاری یاری میرسانند (حسینی و قورچی بیگی.)1981 ،
در مجموع بات وجه به مباحث نظری مطرحشرده ،دالیل جرم خیانت به کشرور را به شرح
زیر میتوان ترسیم کرد.

ج .مدل برآورد خیانت به کشور
مدل ،رونوشت ایده ،موضوع یا سیستم واقعی است .مدلسازی ابزار قدرتمندی جهت تحلیل در
موضوعات مختلف است؛ بهطوری که ساموئل هانتینگتون نظریهپرداز علوم سیاسی بیان میکند:
«اگر قرار است درباره جهان مجدانهبیندیشیم و بهطور مؤثر عمل کنیم ،به نقشهای ساده از واقعیتها
و نیز به تئوری و مفهوم کلی و مدل و نمونه دربردارنده مثال احتیاج خواهیم» ).(Clark, 2012 :70
اولین جای پیدایش مدلها ذهن بشر است .مدلها کاربرد وسیعی در رشتههای مختلف دارند .با
استفاده از مدلهای شبیهسازی شده ،میتوان فرآیندهای جهان واقعی را ارزیابی کرد .با استفاده
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از همین مدلهای شبیهسازیشده میتوان فرضیهها را با مقدار کمی هزینه و انجام فعالیتهای
واقعی آزمایش نمود .مدلها دارای انواع مختلفی هستند :ادارکی یا فیزیکی .مدل فیزیکی ،مدلی
است که قابل لمس است .نقشه جغرافیایی و گوی بزرگ نشاندهنده کره زمین ،یک مدل فیزیکی
است .مدلهای ادراکی ،ابدعات ذهن بشرند و الزمه فعالیت تحلیلی به شمار میآیند و به
تحلیلگر کمک میکنند تا در زمان برآورد موقعیتهای جاری و پیشبینی موقعیتهای آتی از
آنها استفاده کنند .مدل ادراکی مانند مدل فیزیکی قابل لمس و ملموس نیست؛ اگرچه ممکن
است معرفهایش قابل لمس باشد ).(Clarke, 1998: 74
در این مقاله مدل ارزیابی احتمال خیانت به کشور ،یک مدل ادراکی است که از طریق مرور
ادبیات و مطالعات نظری مرتبط برساخت و تولید شده است .براساس مرور ادبیات پژوهش و
همچینین مرور نظریات جرم و انحرافات اجتماعی ،دو بعد مدل ارزیابی احتمال خیانت به کشور
عبارت است از :بعد موقعیتی و بعد وضعیتی .از ترکیب این مؤلفهها میتوان عالوه بر احتمال
وقوع خیانت به کشور ،نوع جاسوسی و خیانت را نیز تحلیل و برآورد نمود.

شکل  .3مدل احتمال خیانت به کشور

براساس مدل ارائهشده ،احتمال خیانت به کشور در شرایط و محیط هایی که وضعیت های
تشدیدکننده انگیزه خیانت به کشور باال باشد و همچنین موقعیت (فرصت و نبود موانع)
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برای خیانت به کشور باال باشد ،احتمال وقوع خیانت به کشور زیاد است .بنابراین ،در این
شرایط لزوم برنامه ریزی تمهی دات نظارتی و مدیریتی برای کاهش ریسک خیانت به کشور
ضروری است .بهعنوان نمونه ،در صورتی که یک سازمان (مانند سازمان انرژی اتمی) بهدلیل
مشکالت بودجه و کمبود منابع توانایی الزم برای تأ مین و حمایت مالی از پرسنل را نداشته
باشد ،افراد بیشتر در وضعیت نیاز مالی قرار می گیرند و به میزان بیشتری از انگیزه مادی
برخوردار خواهند شد .در این وضعیت ،تنها احتمال خیانت به کشور در برابر انواع انحرافات
دیگر در موقعیتی مهیاتر است که فرصت خیانت به نفع بیگانگان نیز مهیا باشد (سهولت
دسترسی به اسرار و نبود مانع جدی برای انتقال آن به حریف) .در صورتی که هر دو شرایط
موصوف به میزان زیاد مهیا باشد ،می توان گفت که در این وضعیت احتمال وقوع خیانت نیز
زیاد است  .در چینین شرایطی خیانت می تواند به اشکال مختلف اعم از داوطلبانه ،اکراهی
یا اجبار و ...حادث شود.
در دو حالت دیگر نیز احتمال وقوع خیانت به کشور اگرچه نه به میزان و شدت حالت اول،
وجود دارد .زمانی که عوامل وضعیتی بهگونهای باشد که افراد از انگیزه زیادی برای خیانت به
کشور برخوردار شوند ،ولی بهصورت اولیه موقعیت خیانت به کشور مهیا و فراهم نباشد ،ممکن
است که افراد دارای انگیزه از طریق تالش برای ایجاد موقعیت خیانت به کشور (ایجاد دسترسی
به اطالعات و حریف) مرتکب جرم خیانت به کشور شوند .این نوع از خیانت را باتوجهبه ماهیت
آن میتوان خیانت داوطلبانه به نفع بیگانگان تعریف کرد .در حالت دیگر ،ممکن است که افراد در
وضعیتی باشند که فاقد انگیزه جدی برای خیانت به کشور باشند اما موقعیت آنها بهگونهای است
که در معرض آماج تهدید از جانب حریف قرار میگیرند .بهعنوان نمونه ،فرد متعهدی که دارای
دسترسی به اطالعات مهم در یکی از سفارتخانهها در خارج کشور است ،هرچند فاقد انگیزه اولیه
برای خیانت به کشور است ،اما در موقعیتی است که آماج تهدیدهای حریف است .در این شرایط،
احتمال وقوع خیانت از نوع اکراهی و اجباری به میزان بیشتری وجود دارد .منظور از خیانت اجباری
یا اکراهی ،نوعی از خیانت است که فرد از روی اجبار و بهدلیل فشار حریف مجبور به خیانت به
کشور میشود .در حالت چهارم ،به دلیل اینکه هر دو عامل موقعیتی و وضعیتی ضعیف است،
احتمال وقوع خیانت به کشور پایین خواهد بود.
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د .شاخصهای راهنمای برآورد احتمال خیانت به کشور
در این بخش تالش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه و بر مبنای کدام شاخصها
و یا عالئم میتوان احتمال خیانت به کشور را برآورد و ارزیابی کرد؟ برای این منظور ،با مرور
ادبیات موجود و همچنین از طریق برگزاری پنل خبرگی با کارشناسان حوزه مسائل راهبردی،1
شاخصهای برآورد مدل به شرح زیر احصا شده است.

 .3شاخصهای وضعیتی(انگیزشی)
 .3-3عوامل وضعیتی در سطح فردی
انگیزه هایی که باعث می شود افراد مرتکب جرم خیانت به کشور شوند متنوع هستند .برخی از
این انگیزهها ریشه در ویژگیهای شخصیتی افراد دارد .این ویژگیها را میتوان بهصورت کلی
ذیل چهاردسته ویژگیهای اعتقادی ،مادی ،ترس و فشار و شخصی دستهبندی کرد.
منظور از ویژگیهای اعتقادی نوع نگرش سیاسی ،مذهبی و قومی است که میتواند باعث میشود
فرد از انگیزه خیانت به کشور برخوردار شود .بهعنوان نمونه شکاف سیاسی با حاکمیت و همگرایی
قومی فرد با بیگانگان میتواند یکی از انگیزههای افراد جهت ارتکاب جرم خیانت به کشور باشد.
خودباختگی و شیفتگی به فرهنگ بیگانه نیز ازجمله دیگر عوامل اعتقادی است که میتواند
زمینهساز خیانت به کشور شود .از نظر ویپل ،هرچند نگرش مثبت فرد به کشور هدف لزوماً منجر
به خیانت به کشور نمیشود ،ولی این نوع نگرش بهجای نگرش منفی و مخاصمتجویانه ،قطعاً
نقطه شروع بهتری برای ارتباط و طی فرایند خیانت است ) .(WIPPL, 2012:600وینکلر نیز معتقد
است سرویسهای اطالعاتی افرادی را استخدام میکنند که با آنها عقاید مشترکی داشته باشند و
درمجموع با آنها احساس دوستی و نزدیکی کنند سپس در مراحل بعد از طریق حمایت مادی و
عقیدتی تالش میکنند تا آنان را تثبیت کنند (وینکلر .)91 :1999 ،کرامر و هوئر در مطالعه
آسیبپذیریهای آمریکا در برابر جاسوسی شهروندان این کشور ،احساس تعلق به کشورهای
خارجی را بهعنوان یکی از عواملی میدانند که میتواند بستر خیانت به کشور را فراهم کند .این
 .1برای این منظور یک جلسه خبرگی با حضور پنج نفر از کارشناسان مسائل راهبردی (سه تفر دارای تحصیالت دکتری و دو
نفر دانشجوی دکتری) تشکیل و شاخص های برآورد مدل از این طریق احصا گردیده است.
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نویسندگان استدالل میکنند که پیوندهای عاطفی شهروندان آمریکا با کشورهای خارجی ،افراد را
در وضعیت مناسبتری قرار میدهد تا اطالعات و اخباری را که از طرق مختلف به دست میآورند
در اختیار سرویسهای بیگانه قرار دهند).(Kramer & Heuer, 2005
در سطح فردی ،انگیزههای مادی یکی از رایجترین انگیزهها خیانت به کشور به حساب
میآیند .براساس بررسیهای انجامشده بر روی پرونده جواسیس در کشورهای مختلف ،انگیزه
مالی یکی از مهمترین انگیزههای خیانت به کشور بوده است .اگرچه سنجش و ارزیابی نیاز به
پول و مادیات در افراد مختلف امری درونی و پیچیده است ،اما بهصورت کلی در وضعیتهای
مشخصی نیاز افراد به مادیات و بهصورت خاص پول مضاعف است .در وضعیتی که افراد با
بحرانها و شکستهای مالی مواجه میشوند انگیزه مالی ،بهصورت فزایندهای تحت تأثیر قرار
گرفته و ازاینرو در چنین وضعیتهایی افراد در برابر محرکهایی که انگیزه مادی آنان را پاسخ
دهد آسیبپذیر خواهند بود .براین اساس میتوان استدالل کرد به میزانی که در یک جامعه
چالشها و بحرانهای اقتصادی ،شامل ورشکستگی ،شکست مالی و ...بیشتر باشد ،افراد آن
جامعه نیز بیشتر در معرض محرکهایی که نیاز مالی آنان را پاسخ گوید آسیبپذیر خواهند بود.
عالوه بر انگیزههای ذکرشررده در سررطح فردی ،خیانت به کشررور به جهت ترس و فشررار
(به رغم میل باطنی) و انگیزههایی همچون حس ماجراجویی و ...نیز میتواند در سطح فردی بر
خیانت افراد به کشور مؤثر واقع شود.
جدول  .3انگیزههای خیانت به کشور در سطح فردی

ردیف

بعد

3

اعتقادی

3

مادی

0

ترس و فشار

3

شخصی

نوع
مذهبی
سیاسی
قومی و ملی
خودباختگی و شیفتگی به فرهنگ بیگانه
کسب پول و درآمد
تسهیالت اداری
جاهطلبی و زیادهخواهی
شانتاژ و تهدید
ماجراجویی
انتقامجویی و تنفر
جبران گذشته
عشق و دلدادگی
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 .3-3عوامل سطح سازمانی
براساس یافتههای واروهاکیس یکپنجم از داوطلبان به جهت نارضایتی از محل کار خود دست
به خیانت زدهاند ) .(Varouhaskis, 2001نارضایتی سازمانی که محصول آن کاهش وفاداری
سازمانی است یکی از عوامل تعیینکننده و محرک انگیزه خیانت به کشور است .کاهش وفاداری
سازمانی که محصول مدیریت نامناسب سازمانی است و عمدتاً از طریق تجربه احساس تبعیض
و بیعدالتی در سازمان ایجاد میشود بهعنوان یک محرک انگیزهای قوی برای خیانت به کشور
است .بنابراین در سازمانها یا جوامعی که احساس تبعیض و بیعدالتی باال باشد بهصورت بالقوه
میتوان استدالل کرد که در این جوامع در صورت مهیابودن سایر شرایط (فرصت) احتمال خیانت
به کشور نیز زیاد خواهد بود .احساس تبعیض و بیعدالتی بهعنوان یک متغیر بسیار مهم از طریق
تحریک انگیزه انتقامجویی در افراد بعضاً باعث میشود که فرد بهصورت داوطلبانه و با هدف
انتقامجویی از فرد ،سازمان یا کشور عمل خیانت به کشور و جاسوسی به نفع بیگانگان را انتخاب
نماید .براین اساس شاخصهایی همچون احساس بیعدالتی و تبعیض ،بیوفایی سازمانی،
سیاستزدگی ،شایستهساالری ،فقدان هویت سازمانی و  ...می توانند در برآورد احتمال وقوع
خیانت به کشور کمک نمایند.
جدول  .3عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه خیانت به کشور

ردیف
1
2
9
1

نوع
تبعیض سازمانی
سیاستزدگی
شایستهساالری
فقدان هویت سازمانی

 .0-3عوامل محیطی
در کنار عوامل فردی و سازمانی ،برخی دیگر از عوامل ایجادکننده انگیزه خیانت به کشور ریشه
در شرایط و وضعیت محیطی (محیط فراسازمانی) دارد .در جوامعی که هزینه خیانت به کشور
به نسبت آورده خیانت به کشور کمتر باشد ،طبیعتاً انگیزههای بیشتری برای خیانت وجود دارد.
اقتصاددانان کالسیک انسانها را بهعنوان جستجوگران منطقی که بهدنبال حداکثرکردن سود
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خویش هستند ،میشناسند (لیتل .)09 :1929 ،نتیجه پذیرش این اصل این است که آدمیان در
چندراهیها ،برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان میکنند و پس از بررسی ادله موافق و
مخالف به راهی میروند (لیتل،1929 ،ص .)08براساس این اصل اگر هزینههای خیانت به کشور
در یک نهاد یا جامعه زیاد باشد و بهعبارت دیگر محاسبه هزینههای خیانت به کشور در قبال
یافتههای حاصل از آن برای فرد زیاد باشد بر اساس رویکرد انتخاب عاقالنه و مبتنی بر عقالنیت
کالسیک کنشگران از انجام این اقدامات پرهیز میکنند ،حال اینکه اگر هزینه خیانت به کشور
در برابر یافتههای حاصل از خیانت کمتر باشد میتوان ارزیابی کرد که ریسک خیانت در آن
جامعه بیشتر است .کشف هزینههای جاسوسی و خیانت به کشور از طریق محاسبه مادی هزینه
و فایده خیانت به کشور امکانپذیر است .هزینه خیانت به کشور از طریق میزان جزای درنظر
گرفته شده برای خیانت در کشور ،نوع نگاه اجتماعی به خائنین به کشور (قبح خیانت از منظر
اجتماعی) امکانپذیر است و همچنین فایدههای خیانت از طریق محاسبه میزان پاداش دریافتی
خائنین در ازای خیانت آنها درخور محاسبه است.
یکی دیگر از وضعیتهایی که بهصورت بالقوه انگیزه جاسوسی و خیانت به کشور را فراهم
میکند ،وجود شکاف و چندپارگی در جوامع است .شکافهای اجتماعی و بهصورت خاص
شکافهای قومی ،مذهبی و سیاسی یکی از وضعیتهایی است که میتواند باعث ایجاد انگیزه
جاسوسی و خیانت به کشور شود .رقابت و منازعه بر سر کسب منافع در جوامع و نهادهایی که
در آنها شکاف اجتماعی و فرهنگی وجود دارد به نسبت جوامع یکدست و یکپارچه به مراتب
بیشتر است .منازعه و اختالف بین گروههای مختلف داخلی بر سر منابع محدود باعث میشود که
هر طرف بهمنظور بیشینهسازی منافع خود ،امکانات و ابزارهای مختلفی را جهت برخورداری بیشتر
از منابع بسیج نماید .در این کارزار کشور یا یک گروه خارجی نیز بهعنوان یک فرصت یا تهدید
برای گروهها یا افراد داخلی تعریف میشود .عموماً در رقابت بین گروههای داخلی ،در صورتی که
یک گروه در موقعیت ضعیفتری قرار داشته باشد در این شرایط تالش میکند تا کشور یا گروه
خارجی را بهعنوان یک فرصت تعریف و از طریق جلب پشتیبانی او جبران ضعفهای خود در
رقابت داخلی را فراهم کند .بر این اساس بهصورت کلی میتوان میزان و تنوع شکافهای مختلف
اجتماعی در جوامع را بهعنوان یکی از شاخصهای فزاینده احتمال وقوع خیانت به کشور در نظر
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گرفت .براین اساس به میزانی که در یک جامعه شکافهای اجتماعی متنوعتر و متراکمتر باشد ،در
آن جامعه انگیزه خیانت به کشور نیز مساعدتر خواهد بود.
جدول  .0عوامل محیطی مؤثر بر انگیزه خیانت به کشور

ردیف

ابعاد

1

هزینههای مادی و معنوی خیانت به کشور (جرمانگاری خیانت به کشور)

2

تشدید شکافهای قومی ،مذهبی و سیاسی

9

بیثباتی سیاسی

1

تحریم و مشکالت اقتصادی

 .3عوامل موقعیتی(فرصتی)
جهت ارزیابی عوامل موقعیتی (فرصتی) باید به دو مؤلفه اصلی توجه شود .این دو مؤلفه
عبارتاند از :مشتریان اطالعات که در اصطالح تخصصی از عنوان فریب برای آن استفاده میشود
و مؤلفه دوم عبارت است از ظرفیت خیانت .در زیر این دو مؤلفه تشریح شدهاند:

 .3-3مشتریان اطالعات
اطالعات باعث افزایش مزیت رقابتی ،رقبا جهت کسب منابع و منافع است .بنابراین سازمانهای
اطالعاتی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان سیاسی دولتها ،بهدنبال اطالعاتی هستند که در رقابت
با حریف باعث افزایش قدرت رقابتی دولت متبوعشان شوند .بر این اساس جهت برآورد احتمال
وقوع خیانت به کشور ،بررسی مشتریان اطالعات و نوع نیازمندیهای آنها به اطالعات نیز ضروری
است .در این راستا توجه به مؤلفه میزان جذابیت اطالعات از منظر حریف حائز اهمیت است .در
اینجا منظور از جذابیت اطالعات ،میزان ارزش و اهمیت (مادی یا نمادین) دسترسی به اطالعات
برای حریف است .بهعبارت دیگر به میزانی که یک دارایی (شامل اطالعات طبقهبندیشده) از
جانب حریفهای متعددی جذاب تلقی شود ،آماج تهدیدات بیشتری خواهد بود و ازاینرو میتوان
گفت که احتمال وقوع خیانت به کشور و جاسوسی نیز در چنین موقعیتهایی بیشتر خواهد بود.
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اساساً تهدید تصمیم یک شخص برای آسیبرساندن به دیگری است .تهدید ناشی از یک مرجع
تهدید است که می تواند شامل فرد ،سازمان یا دولت باشد .در موضوع خیانت به کشور ،مرجع
تهدید ناظر بر سازمانهای اطالعاتی دولتهای رقیب ،سازمانهای سیاسی یا امنیتی و افراد است.
ارزیابی یک مرجع تهدید ،مستلزم برآورد نیت و توانایی آسیبرساندن از سوی اوست .ارزیابی
نیت و توانایی مرجع تهدید نیازمند مشخصکردن دو مؤلفه درباره هرکدام از این دو متغیر است
که در نمودار زیر نشان داده شده است:
تمایل

نیت

انتظار

تهدید

شناخت
منابع

توانمندی

شکل  .3ارزیابی نیت و توانایی تهدید

بدین ترتیب تهدید را میتوان از طریق معادله زیر محاسبه کرد:
تهدید = (تمایل  +انتظار) ( +شناخت  +منابع)
در بررسی نیت و توانایی ،تمایل را میتوان به مثابه خواسته درونی مرجع تهدید برای
آسیب رسانی در راستای دست یابی به اهدافش تعریف کرد .به عنوان مثال رژیم صهیونیستی
به عنوان یک مرجع تهدید اطالعاتی علیه جمهوری اسالمی ایران ،دارای نیت بهشدت قوی
جهت آسیب رساندن به کشور است .انتظار نیز اطمینان مرجع تهدید به دستیابی به اهداف
تعیینشدهاش است  .منظور از شناخت ،داشتن اطالعات و آگاهی الزم برای دستیابی به
اهداف مدنظر مرجع تهدید است و منابع نیز شامل مهارت ها (تجربه) و مواد الزم برای
عملیاتیکردن است ) . (prunckun, 2012:100در جدول زیر معیارهای ارزیابی حریف در
احتمال خیانت به کشور آورده شده است:
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جدول  .3میعارهای ارزیابی حریف

ردیف

ابعاد

1

تعداد و تنوع مشتریان

2

میزان تبادل و همکاری بین مشتریان

9

شدت خصومت حریف (دوست ،رقیب ،دشمن)

1

میزان توانمندی مالی و تخصصی

8

موقعیت جغرافیایی (همسایه ،هممنطقه و فرامنطقه)

 .3-3ظرفیت خیانت
برای بررسی ظرفیت خیانت به کشور ،دو زیرمؤلفه دسترسی و قابلیت و همچنین ارتباط با
مشتری حائز اهمیت است:
سهولت دسترسی و جمعآوری اطالعات :عالوه بر شدت و حدت تهدید علیه داراییهای
حساس ،مؤلفه دیگر در برآورد احتمال وقوع خیانت به کشور ،سهولت دسترسی به اطالعات
طبقهبندیشده و جمعآوری اطالعات مورد نیاز حریف است .در این مؤلفه در واقع بهجای
تمرکز بر حریف ،تمرکز بر درون سیستم خودی است که از آن با عنوان آسیبپذیری یاد میشود.
آسیبپذیری ضعف سرمایههای مادی و معنوی است که میتواند از سوی یک مرجع تهدید
مورد بهرهبرداری قرار گیرد ) .(Prunckun, 2012:99در اینجا مؤلفه سادگی نفوذ و نبود موانع
مزاحم جهت جمعآوری اطالعات توسط عامل نفوذی بسیار حایز اهمیت است .بنابراین برای
بررسی این متغیر توجه به شاخصهایی همچون حیطهبندی و طبقهبندی اطالعات ،کنترل دقیق
دسترسی افراد به اطالعات و ...حائز اهمیت فراوان است.
مهیابودن بستر ارتباط با مشتریان :عملیشدن خیانت به کشور مستلزم ایجاد ارتباط بین فرد
خائن (قربانی) و مشتری اطالعات است .ایجاد این ارتباط از چند منظر حائز اهمیت است .اول
اینکه ،ایجاد توافق بین مشتری اطالعات و خائن (فرد داخلی جمعآوری کننده اطالعات) مستلزم
ارتباط بین طرفین است .تا زمانی که مشتری اطالعات از توان جمعآوریکننده اطالعات در
جهت تأمین اطالعات اطمینان حاصل نکرده باشد و همچنین جمعآوریکننده از مشتری اطالعات
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اطمینان حاصل نکرده باشد ،عمل خیانت منتفی است .در گام دوم فرایند جمعآوری و انتقال
اطالعات به مشتری و همچنین دریافت حمایت و پشتیبانی از حریف نیز مستلزم ارتباط طرفین
است .بر این اساس در صورتی که ارتباط بین مشتری اطالعات و جمعآوریکننده اطالعات
(مشتری) برقرار نشود ،عمالً تحقق خیانت به کشور میسر نخواهد بود .بنابراین برای بررسی و
برآورد احتمال وقوع خیانت به کشور ،بررسی بسترهای ارتباط با حریف بهعنوان یک عامل
موقعیتی حائز اهمیت است .بهعنوان مثال افرادی که به خارج از کشور تردد دارند از این منظر
در موقعیت مساعدتری جهت خیانت به نفع حریف هستند یا در جوامع یا نهادهایی که میزان
تردد به خارج از کشور یا دیگر اشکال ارتباط با بیگانگان مهیا باشد ،احتمال خیانت نیز در
صورت وجود سایر شرایط ذکرشده مهیاتر خواهد بود .در جدول صفحه بعد ،خالصه ابعاد و
مؤلفههای مدل برآورد احتمال خیانت به کشور آورده شده است:
جدول  .8مدل برآورد احتمال خیانت به کشور
مؤلفه

معرفها

ابعاد

مذهبی
اعتقادی

سیاسی
قومی و ملی
خودباختگی و شیفتگی به فرهنگ بیگانه
کسب پول و درآمد

عوامل وضعیتی (انگیزشی)

مدل برآورد احتمال خیانت به کشور

فردی

مادی

تسهیالت اداری
جاهطلبی و زیادهخواهی

ترس و فشار

شانتاژ و تهدید
ماجراجویی

شخصی

انتقامجویی و تنفر
جبران گذشته
عشق و دلدادگی
تبعیض سازمانی
سیاستزدگی

سازمانی

عدم شایستهساالری
نارضایتی سازمانی
فقدان هویت سازمانی
هزینههای مادی و معنوی خیانت به کشور (جرم انگاری خیانت به کشور)
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تشدید شکافهای قومی ،مذهبی و سیاسی
محیطی

بی ثباتی سیاسی
تحریم و مشکالت اقتصادی
تعداد و تنوع حریفان
میزان تبادل و همکاری بین حریفان

مشتریان اطالعات

شدت خصومت حریف(دوست ،رقیب ،دشمن)

(حریف)

میزان توانمندی مالی حریف
میزان توانمندی تخصصی حریف

عوامل موقعیتی (فرصتی)

موقعیت جغرافیایی حریف (همسایه ،هممنطقه و فرامنطقه)
ضعف حیطهبندی در سازمان
دسترسی و

اشتغال در مراکز حساس

قابلیت

امنیت شبکه ها و امکان نفوذ و دسترسی به اطالعات
رعایت اصول کنترلی جهت دسترسی به اطالعات

ظرفیت

میزان شیوع ترددات و مراودات علمی و تجاری با خارج از کشور

خیانت

میزان ترددات و مسافرتهای شهروندان به خارج از کشور
ارتباط با

ضریب نفوذ اینترنت در جامعه

مشتری

میزان تردد اتباع خارجی به کشور
وجود نهادها و نمایندگیهای خارجی در محیط (سفارتخانه و)..
داشتن مرز مشترک با کشورهای خارج

نتیجهگیری
خیانت شهروندان به کشور ،یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که بهرغم اهمیت آن اما در
ادبیات علمی کمتر به آن پرداخته شده است .این خأل مطالعاتی و پژوهشی در مطالعات داخلی
بهصورت دوچندان احساس میشود .به نظر میرسد یکی از دالیل مهم این موضوع ،دسترسی
نداشتن پژوهشگران به دادههای تجربی در این ارتباط است .به هر صورت خیانت به کشور
مسئلهای واقعی است که در جوامع و کشورهایی که با تهدیدات خارجی بیشتری مواجه هستند،
برای سیاستگذاران و تصمیمگیران راهبردی ،ملموستر است .بر این اساس برآورد احتمال
خیانت به کشور و در ادامه ارزیابی ریسک خیانت به کشور در این جوامع دارای ارزش و اهمیتی
خاص برای تصمیمسازان است.
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براساس این ضرورت ،در مقاله حاضر با بهرهگیری از مطالعات انجامشده در این حوزه و
همچنین بهرهگیری از ادبیات تئوریک تولیدشده در حوزه جامعهشناسی جرم و انحرافات
اجتماعی ،یک مدل جهت برآورد احتمال خیانت به کشور معرفی شد .استدالل گردیده است که
احتمال جرم خیانت به کشور را میتوان از طریق دو دسته عوامل وضعیتی(انگیزشی) و عوامل
موقعیتی(فرصتی) در جامعه برآورد و ارزیابی کرد و در ادامه برخی از عالئم (معرفها) جهت
برآورد عینی مدل پیشنهاد گردید.
در خصوص با اهمیت این مدل باید گفت که عالوه بر اینکه مدل مزبور میتواند در شناسایی
و برآورد احتمال خیانت به کشور در جامعه مورد استفاده قرار گیرد ،میتواند در زمینه پیشگیری
از خیانت به کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد .بهعبارت دیگر در صورتی که بنا باشد در یک
سازمان تمهیدات پیشگیرانه از خیانت به کشور اعمال شود ،براساس این مدل ،منابع ،فعالیتها
و اقدامات باید مصروف به مدیریت دو دسته عوامل وضعیتی (انگیزشی) و عوامل
موقعیتی(فرصتی) شوند تا از این طریق از خیانت به کشور پیشگیری به عمل آید.
در این راستا اگرچه مدیریت عوامل وضعیتی(انگیزشی) با سختی و محدودیتهای بیشتری
امکانپذیر است اما توجه به عوامل موقعیتی جهت پیشگیری از خیانت با سهولت بیشتری
امکانپذیر است .بر این اساس بهعنوان یک توصیه راهبردی ،الزم است تالشها و بیشتر امکانات
معطوف به عوامل موقعیتی برنامهریزی شود تا فرصت خیانت به کشور را برای افرادی که به هر
دلیل از انگیزه خیانت به کشور برخوردار شدهاند به حداقل برساند .در این راستا توصیه های
زیر مطرح است:
-

اجرای طرح طبقهبندی و حیطهبندی در سازمانها و نهادهای حساس و مهم و دقت
الزم در اجرای قواعد و مقررات مربوطه؛

-

ایجاد رویهها ،محدودیتها و کنترلهای الزم جهت دسترسی افراد به اطالعات حساس
و طبقهبندیشده؛

-

شناسایی و رتبهبندی مراکز ،نهادها و پستهای کلیدی و حساس از منظر ضداطالعاتی
و تدوین دستورالعمل تعیین صالحیت برای ردههای مزبور؛
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توجیه و آموزش حراستهای نهادهای دولتی و عمومی درخصوص شیوه و شگردهای
فعالیت سرویسهای اطالعاتی بیگانه در جذب و بهکارگیری عوامل انسانی؛

-

اجرای برنامههای مستمر توجیه و آگاهسازی ضداطالعاتی درخصوص پرسنل نهادهای
حساس و دارای اطالعات طبقهبندی شده؛

-

گفتنی است که برنامههای توجیهی در پیشگیری از جاسوسی و خیانت به کشور صرفاً
در محیطهایی از کارایی الزم برخوردار است که عوامل انگیزشی(وضعیتی) مساعد
خیانت ضعیف باشد (چارک سوم نمودار ص  )12چراکه توجیه و آگاهسازی در
محیطهایی که در آنجا انگیزه خیانت زیاد باشد ،میتواند به زد آن تبدیل شده و کارکرد
معکوس داشته باشد .در چنین موقعیتهای تمهید برنامههای پیشگیرانه بر برنامههای
آگاهسازی اولویت دارد.
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