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 چکیده
 در ایران زیادیمطالعات  ،عامطور علل و عوامل بروز جرائم به اب خصوص در حالی که در

صورت  کار پژوهشی چندانیجرم جاسوسی و خیانت به کشور  بارهانجام شده، اما در

 ماهیت دلیلجرم جاسوسی و خیانت به کشور به نگرفته است. این در حالی است که

همیت ا ئزحابه شکل اساسی  ،زیادی که بر امنیت ملی کشورها دارد پیامدهایپنهانی آن و 

شده در تا با استفاده از تحقیقات انجاماست شده ین مقاله تالش در ا ،است. بر این اساس

شناسی جرم و انحرافات گیری از ادبیات نظری در حوزه جامعهو همچنین با بهره بارهاین 

 ارزیابی احتمال خیانت به کشور اقدام شود. برای یبه استخراج مدل در خصوصاجتماعی، 

ثر در وقوع خیانت به کشور ؤکلی عوامل م شده محصول استنتاج دو دستهمدل استخراج

 اله ایننویسنده مق)محیطی(. استدالل  )انگیزشی( و عوامل موقعیتی است: عوامل وضعیتی

ک در یرا توان احتمال وقوع خیانت به کشور می ،عواملاز بررسی این دو دسته  بااست 

 معرفی شدهنیز رد مدل برآو برایراهنما  شاخصدر این راستا، تعدادی جامعه برآورد کرد. 

 است. 

 .مدل، عوامل موقعیتی، عوامل وضعیتی جرم، جاسوسی، خیانت، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 هاهای سیاسی و امنیتی است که در همه جوامع و حکومتخیانت به کشور یکی از انواع جرم

لفی را مختتواند جرائم است. خیانت به کشور می نظر گرفته شده برای آن مجازات سنگینی در

در بر بگیرد، اما در این پژوهش منظور از خیانت به کشور نوع خاصی از خیانت است که در 

حبت ص شود. براین اساس در این متن وقتیاصطالح رایج از عنوان جاسوسی برای آن استفاده می

آید منظور خیانت شهروندان به کشور خودشان از طریق از خیانت یا جاسوسی به میان می

 . 1اری با بیگانگان استهمک

 افرادی زا بسیاری جان و رسیده ضرر کشور به دالر میلیاردها تا شودمی خیانت به کشور باعث

، یانتدرنتیجه خ ند از دست برود. از جانب دیگر افشای اطالعاتنکنفع کشور فعالیت می به که

ه و و خسارت غیرقابل محاسب دشومیشدن سیستم دفاعی و به خطر افتادن امنیت ملی موجب فلج

 هنوز قادر به ،اما محققانرغم اهمیت این موضوع، به. کندذیری به منافع عمومی وارد میناپجبران

 .اندبودهن ،احتمال خیانت به کشور در یک جامعه به چه میزان استبینی این موضوع که پیش

 شوند را کنترل کرده وکشور میخیانت به هایی که باعث اند انگیزهمحققان نتوانسته نیهمچن

 زیاد .(Eoyang, 1994 : 69)است  وقوع شرف در به کشوربینی کنند که چه هنگام خیانت پیش

ضریب نفوذ  افزایشدهنده خیانت به کشور در یک جامعه، از منظر دیگر نشان بودن احتمال

باشد به تر بیشعبارت دیگر به میزانی که احتمال خیانت در یک جامعه بیگانگان در کشور است. به

 های نفوذ بیگانگان در کشور نیز مهیاتر است. همان میزان بسترها و زمینه

ات دیرینه داشته و نظری نفوذ بیگانگان یا خیانت به کشور، در جامعه ایران سابقه مسئله

یر این موضوع در ادبیات داخلی و عمدتاً آن وجود دارد. در سالیان اخ در خصوصمتفاوتی 

ران نقش گاست. برخی از تحلیلقرار گرفته تأکیدگذاران راهبردی کشور مورد توسط سیاست

های داخلی را به اتهام توهم ها و ناکامیگیری تحوالت و خصوصاً شکستعوامل بیگانه درشکل

                                                                                                   
شود که عامل انسانی آن )جاسوس( تبعه بیگانه باشد و در خصوص جاسوسی مفهوم جاسوسی عموماً برای مواردی استفاده می. 1

. در این مقاله ضمن اذعان (1981)رحمدل، رود می کارهای بیگانه مفهوم خیانت و خائن بهاتباع کشور خودی به نفع سرویس

به این تمایز مفهومی، دو مفهوم جاسوس و خائن معادل به کار گرفته شده و منظور شهروندانی هستند که ضمن همکاری با 

 کنند.بیگانگان به کشور خودشان خیانت می
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. دهدساده از کنار این موضوع را نمیکنند، اما انبوه شواهد تاریخی اجازه عبور توطئه طرد می

ثیرگذاری بیگانگان در تحوالت جامعه، موضوعی اساسی است، أاگرچه امروزه موضوع نفوذ و ت

مطالعه و پژوهش عینی بوده است.  درخوریند بطی آن کمتر ااما به جهت ماهیت پنهانی و فر

به این موضوع پرداخته ندرت های علمی داخلی بهشاید به همین علت در مطالعات و پژوهش

این  به پیچیدگی و اهمیتمره باقی مانده است. باتوجهشده و صرفاً در سطح ادبیات سیاسی روز

توان احتمال وقوع خیانت به کشور را کاهش داد. متأسفانه له اینجاست که چگونه میئموضوع، مس

، این مقاله در جهت شدهبنابراین براساس مباحث مطرحدانش علمی در این حوزه محدود است. 

 االت زیر سامان یافته است: ؤپاسخگویی به س

 مدل برآورد احتمال خیانت به کشور چیست؟ 

 های مدل ارزیابی احتمال خیانت به کشور چیست؟ شاخص

ذکر این نکته در اینجا ضررروری اسررت که زمانی که از مدل برآورد احتمال خیانت به کشررور   

 استها و جوامع مشخص برآورد احتمال وقوع جاسوسی در گروهآید، منظور سخن به میان می

در این مقاله واحد تحلیل در خردترین سرررطح گروه و در  ،عبارت دیگربه  .نه یک فرد خاص

جای مفهوم گیرد. از طرف دیگر در این مقاله بهسررطح کالن یک جامعه یا کشررور را در بر می 

ت؛ چراکه در ارزیابی ریسک عالوه بر احتمال ریسرک از مفهوم احتمال وقوع اسرتفاده شده اس  

. حال (prunckun, 2012) گیردوقوع، پیامد تهدید در صرررورت وقوع نیز مورد ارزیابی قرار می

اینکه در این مقاله صرفاً احتمال وقوع تهدید خیانت به کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته 

 است.

 

 پیشینه تحقیقمرور الف. 
های صورت گرفته در ایاالت جاسوسی یا خیانت به کشور عمدتاً به پژوهش مسئلهبررسی 

صورت کلی با سه رویکرد پدیده جاسوسی به خصوصشده در متحده اشاره دارد.  مطالعات انجام

شناسانه(، رویکرد سازمانی، رویکرد اجتماعی. در ادامه انجام شده است: رویکرد فردگرایانه )روان

 شود. مطالعات در هر رویکرد اشار می ترینبه نتایج مهم



 59 پاییز 58 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   03

های مطالعات در قالب رویکرد فردگرایانه عمدتاً متمرکز بر کشف انگیزه رویکرد فردگرایانه:

های خیانت در این مطالعات، بندی از انگیزهترین دستهجاسوسی و خیانت به کشور است. مهم

الذکر معموالً های فوق.  انگیزه1نیتبندی معروف به مایس است: ایدئولوژی، پول، فشار، مدسته

دهند دست هم میبهترکیبی هستند؛ یعنی فقط یک عامل در آن دخیل نیست و چند عامل دست

)علوم رفتاری و اطالعات ،  خیانت را شکل دهد و از فردی به فرد دیگر متفاوتند ) و انگیزه

های مرکز است پژوهش شدهمطالعاتی که با رویکرد فردگرایانه انجام جمله  از .(1988

PERSERC است (Fischer, 2000). 

در رویکرد سازمانی ضمن طرح انتقاداتی به رویکرد فردگرایانه، علت رویکرد سازمانی:

ها که عمدتاً دارای ماهیت شود. این پژوهشخیانت به کشور در متغیرهای سازمانی جستجو می

ور را معرفی بر پدیده خیانت به کش مؤثرباشند که متغیرهای سازمانی دنبال آن میتبیینی هستند به

دارد  کیدتأکنند. واروهاکیس ضمن انتقاد از مطالعات فردگرایانه به جهت تمرکز بر سطح فردی، 

که در مطالعه خیانت به کشور باید متغیرهای سازمانی نیز مورد توجه قرارگیرند. وی با استناد به 

ی پنجم از داوطلبان، به جهت نارضایتکند که یکهای مطالعات در سطح فردگرایانه اشاره مییافته

اند. از این رو توجه به متغیرهای سطح سازمانی از اهمیت از محل کار خود دست به خیانت زده

-. تیلور نیز موضوع خیانت را از منظر اعتماد(Varouhaskis, 2001) زیادی برخوردار است

است. تیلور با استناد به گفته سنکا،  ادی و در سطح سازمانی مورد بررسی قرار دادهاعتمبی

فیلسوف و دولتمرد یونانی، مبنی بر اینکه اعتماد به همه عیبی بزرگ است، درست همانند اعتماد 

 سیس یک بخش حفاظتی در مقابلأبه هیچ کس، بر نحوه ارزیابی اعتماد در سازمان و ضرورت ت

ای و سِلِر در مطالعه 2شُو .(Tylor, 2007)دارد  تأکیداحتمالی کارکنان در سازمان های خیانت

ضمن ترکیب عوامل فردی و سازمانی یک مدل جهت برآورد ریسک خیانت به کشور ارائه 

 .(shaw & sellers, 2015)کنند می

ای، خیانت به کشور را محصول دو ( نیز در مطالعه2668کرامر و هوئر ): رویکرد اجتماعی

دسته کلی عوامل محیطی و انگیزشی دانسته و بر این اساس روندهای اجتماعی، تکنولوژیک و 

                                                                                                   
 . مایس از سرواژه التین چهار عامل فوق ساخته شده است. 1

2. Eric Shaw 
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ورد دهند مپذیری ایاالت متحده را در برابر خیانت شهروندان افزایش میاقتصادی را که آسیب

های داده قابل جستجو، افزایش کمیت مشتریان ظهور بانک پژوهشگراناین اند. مطالعه قرار داده

های علمی، شدن تجارت و پژوهشالمللیاطالعات، افزایش کمیت اطالعات برای فروش، بین

کر ذ از جمله عوامل محیطیافزایش سفر و تردد به خارج از کشور، توسعه جهانی اینترنت را 

 .  (Kramer & Heuer, 2005)است گردیده  کنند که باعث افزایش فرصت جاسوسیمی

 

 ب. چارچوب مفهومی

ن کسب اخبار با ارزش اطالعاتی ای است که هدف از آشدهمنظور از جاسوسی فعالیت هدایت

 شودصورت مخفیانه و پنهان است. فعالیت جاسوسی، اقدامی غیرقانونی علیه کشور دیگر تلقی میبه

(Watson, 1990 :75)  همچنین جاسوس شخصی است که از راه غیرقانونی به تجارت اطالعات

ری طور سکند تا بهمحرمانه یا هر چیز پرارزش تحت مراقبت شدید پرداخته یا دیگران را اغوا می

جاسوسی  .(18 :1996)کوپر،  و برخالف منافع سازمان خودی، اطالعاتی را در اختیار وی قرار دهند

توان جهت تبیین نظری آن از ادبیات حوزه از انواع جرائم است که میو خیانت به کشور یکی 

شناسانه یکی از اولین شناسی جرم و انحرافات اجتماعی استفاده کرد. رویکرد زیست جامعه

شناسانه، علت جرم ریشه در کیفیات رویکردها در تبیین جرائم است. براساس رویکرد زیست

 ذاتی و مادرزادی افراد دارد. 

 های کالبدیشناس ایتالیایی، چزاره المبروزو، معتقد است که از روی برخی مشخصهمجر

پذیرد که یادگیری اجتماعی های مجرمان را شناسایی کرد. المبروزو اگرچه میتوان گونهمی

های باشد، اما معتقد است که اکثر مجرمان دچار نقصان مؤثرگیری رفتار مجرمانه تواند در شکلمی

ه، تبیین شناساننند رویکرد زیستشناسی به جرم نیز همااختی هستند. در رویکرد روانشنزیست

 شناختی ظواهرهای زیسترهیافتجایی که نه در جامعه.  ،شودی در فرد جستجو میوعلت کجر

شناختی توجه خود را روی های رواندانند، دیدگاهگرایش افراد به جرم می أجسمانی را منش

اند. نمایند. هانس آیزنک، معتقد است که حاالت ذهنی نابهنجار ارثیانواع شخصیت متمرکز می
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یند ااین حاالت ذهنی یا فرد را به سمت جرم سوق می دهند یا مسائل و معضالتی در فر

 (.  966-282 :1998)گیدنز، شدن ایجاد می کننداجتماعی

بخش از شناختی هرگونه تعبیر و تفسیر رضایتبرخالف دو رویکرد فوق، در رویکرد جامعه

شناختی داشته باشد چراکه چیستی جرم به نهادهای اجتماعی ماهیت جرم، باید خصوصیت جامعه

از تنش  های کارکردگرایانه، جرم و کجروی ناشییک جامعه بستگی دارد. براساس نظریه

ساختاری و نبود نظم و ترتیب اخالقی در جامعه است. امیل دورکیم )نظریه آنومی( و رابرت 

د. آینپردازان این حوزه به شمار میترین نظریه)نظریه فشار ساختاری( دو نفر از مهم مرتون

 های بزهکارانه را در گرایش افراد به سمت بزهکاریهمچنین کوهن و لوید نقش خرده فرهنگ

شناسانی که جرم و کجروی را در . همچنین جامعه(962 :1998 ،)گیدنز نمایندبرجسته می

ورت صکنند که بهای محسوب میکنند، کجروی را پدیدهچارچوب سنت تعامل گرایی مطالعه می

شود. ساترلند جرم را به چیزی ربط می دهد که از آن با عنوان تفاوت در اجتماعی برساخته می

اند کند. از نظر وی افراد از طریق همنشینی با افرادی که حامل هنجارهای مجرمانهاد میهمنشینی ی

شوند. نظریات تضاد نیز علل وقوع جرم را در متن و زمینه نابرابری و منافع گروهای بزهکار می

 .(962 :1998 ،)گیدنز کننداجتماعی درک می

ت های وقوع جرم، بر فرصت و موقعیکید بر انگیزهأجای تخر بهأدر کنار رویکردهای فوق، نظریات مت

های کنترل این فرض است که وقوع جرم نتیجه عدم توازن کید بیشتری دارند. سنگ بنای نظریهأجرم ت

های اجتماعی یا فیزیکی بازدارنده آن است. این نظریه به انگیزه های فعالیت تبهکارانه و کنترلمیان محرک

صورت ندان عالقه و توجهی ندارد؛ در عوض فرض بر این است که مردم بهافراد برای ارتکاب جرم چ

از شوند. برخی کنند و اگر فرصت مساعدی دست دهد، همه مرتکب عمل کجروانه میعقالنی عمل می

ند. دانها و اهداف جرم در جامعه مدرن میینده فرصتام را نتیجه شمار فزپردازان کنترل، رشد جرائنظریه

های اخیر های رسمی به پیشگیری از جرم، در واکنش به چنین تحوالتی در سالسیاری از رهیافتب بنابراین

ها مشیاند که محور این خطهای ارتکاب جرم کردهتوش و توان خود را صرف محدودساختن فرصت

(. همچنین براساس نظریه کنش موقعیتی، کنش افراد 911 :1998)گیدنز،  ایده دشوارسازی هدف است

ی عبارت دیگر اینکه چه فردهای فردی و همچنین موقعیتی که در آن قرار دارند. بهابعی است از ویژگیت

. براساس نظریه کوهن و (Manzo, 2014:76) کننده نوع کنش اوستدر چه موقعیتی قرار گیرد تعیین
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ار، داشته باشد: بزهکفلسون نیز برای وقوع جرم باید بین حداقل سه عامل تقارن زمانی و مکانی وجود 

 (1981)حسینی و قورچی بیگی،  آماج بزه و فقدان محافظ کارآمد برای جلوگیری از وقوع بزه

ین کنند. از اعلل وقوع جرم را تبیین میهریک از نظریات فوق بخشی از حقاین مربوط به

عی باید از وتنهایی برای تبیین و توضیح جرم کافی نیست و برای چنین موضای بهرو هیچ نظریه

شناسی های مختلف بهره گرفت. بر همین اساسی برخی رویکردهای تلفیقی در جرمتلفیق نظریه

های فشار، است. برای نمونه بریث ویت، برای تبیین جرم در سازمان، نظریه مطرح شده

با  یتل نیزکند. تزنی، خرده فرهنگ و کنترل را تلفیق و در تبیین جرم از آن استفاده میبرچسب

هنجاری، تضاد، کنترل اجتماعی، های همنشینی، بیاصالح نظریه کنترل و ترکیب نظریه

 . (1989)یعقوبی و آقایی،  کندزنی، نظریه جدیدی را ارائه میبرچسب

خر، کلمن از طریق تلفیق کنش و نظام، بین سرررطوح خرد و کالن أپرداز متهمچنین نظریره 

دهند که فاعالن دارای م زمانی رخ میاسرررت و بر این باور اسرررت که جرائ ارتباط برقرار کرده

کورت لوین نیز  .(019 :1921)ریتزر،  شوندهای جذاب مواجه میهای مناسرب با فرصت انگیزه

در تئوری تلفیقی میدان، رفتار انسرررانی را تابع عوامل مختلف و به هم وابسرررته دانسرررته و این 

د: کنداند. او این عوامل را به دو گروه تقسرریم میا نیروهای میدان میعوامل را نیروهای نهفته ی

پور نیز معتقد . رفیع(268 :1989)یعقوبی و آقایی،  خصروصریات شرخصی، خصوصیات محیط   

 :1921 پور،)رفیع اسرت که رفتار فرد تابع خصروصریات شخصی او و خصوصیات محیط است   

وقوع جرم با اسررتفاده از دو دسررته عوامل کلی )شررامل عوامل انگیزشرری و    بنابراین،. (88-06

   عوامل موقعیتی( قابل تبیین است.

و راهنمای او برای  کنداست که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت میدرونی انگیزه عاملی 

زه . محققان معتقدند که انگی(11 :1929)نایلی، شود های ارادی میگزینش از میان کوشش

 ,Eoyang) تاس های شخصیتی و عوامل وضعیتیجاسوسی نتیجه بر هم کنش پیچیده بین ویژگی

1994; Sarbin, Carney, & Eoyang, 1994; Varouhaskis, 2001.) جاسوسی  اگرچه در تحلیل

ز اهمیت هستند، اما به جهت اینکه سطح تحلیل این عامل سطح های شخصیتی نیز حائویژگی

امکان برآورد مدل رو ازاینکارانه دارند، ران سطح فردی رفتارهای پنهانفردی است و کنشگ

ل توان از طریق عوامپذیر نیست. میاحتمال وقوع جاسوسی از طریق این عوامل با سهولت امکان
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های بروز جاسوسی را برآورد کرد. منظور از عوامل وضعیتی، وضعیتی تا حدود زیادی انگیزه

ه از طریق ایجاد فشار بر فرد باعث تحریک انگیزه جاسوسی و خیانت شرایط یا وضعیتی است ک

عنوان مثال ورشکستگی اقتصادی، وضعیتی است که باعث تحریک انگیزه مالی شود. بهدر فرد می

تی دهد. عوامل وضعیپذیرتری در برابر تهدید قرار میشود و فرد را در وضعیت آسیبدر فرد می

در سطح سنجش فرافردی )سازمان، جامعه و....( مورد بررسی  در مقایسه با عوامل شخصیتی

های جاسوسی و خیانت به کشور از طریق این عوامل امکان برآورد زمینهرو ازاینگیرند و قرار می

 پذیر است. با سهولت بیشتری امکان

وقعیتی شود( عوامل مدر کنار عوامل وضعیتی )وضعیتی که باعث تحریک انگیزه جاسوسی می

 تشخیص به درآن که است شرایطی از عبارت بزهکاری ز اهمیت هستند. موقعیتیز بسیار حائن

های فرصت یا فرصت. دارد وجود جرم ارتکاب برای مانع حداقل و فرصت حداکثر مرتکب،

د شونبزهکاری متغیرهایی هستند که خود از دو جزء آماج بزه و تسهیالت بزه تشکیل می

(Clarke, 1998 :12) . ،منظور از آماج بزه شخص یا چیزی است که بزهکار آن را مورد تهاجم

دف مورد توجه بزهکار محسوب دهد. بنابراین آماج بزه که همان هتصاحب یا آسیب قرار می

د اعم از یک شخص یا چیزی متعلق به یک شخص، سازمان یا نهاد است. همچنین تسهیل شومی

 . (1981)حسینی و قورچی بیگی،  رسانندزهکاری یاری میهای بزه به بزهکار در ارتکاب بکننده

جرم خیانت به کشرور را به شرح  دالیل  ،شرده وجه به مباحث نظری مطرح در مجموع بات

 ترسیم کرد.توان زیر می

 

 مدل برآورد خیانت به کشور ج.
 رد تحلیل جهت قدرتمندی ابزار سازیمدل. است واقعی سیستم یا موضوع ایده، رونوشت ،مدل

: کندمی نبیا سیاسی علوم پردازنظریه هانتینگتون ساموئل که طوریبه است؛ مختلف موضوعات

 هااقعیتو از ساده اینقشه به کنیم، عمل مؤثر طوربه و بیندیشیممجدانه جهان درباره است قرار اگر»

. (Clark, 2012 :70) «خواهیم احتیاج مثال دربردارنده نمونه و مدل و کلی مفهوم و تئوری به نیز و

 با .دارند مختلف هایرشته در وسیعی کاربرد هامدل. است بشر ذهن هامدل پیدایش جای اولین

 تفادهاس با. کرد ارزیابی را واقعی جهان فرآیندهای توانمی سازی شده،شبیه هایمدل از استفاده
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 یهافعالیت انجام و هزینه کمی مقدار با را هافرضیه توانمی شدهسازیشبیه هایمدل همین از

 دلیم فیزیکی، مدل. فیزیکی یا ادارکی: هستند مختلفی انواع دارای هامدل. نمود آزمایش واقعی

 یزیکیف مدل یک زمین، کره دهندهنشان بزرگ گوی و جغرافیایی نقشه. است لمس قابل که است

 به و آیندمی شمار به تحلیلی فعالیت الزمه و بشرند ذهن ابدعات ادراکی، هایمدل. است

 از تیآ هایموقعیت بینیپیش و جاری هایموقعیت برآورد زمان در تا کنندمی کمک گرتحلیل

 نممک اگرچه نیست؛ ملموس و لمس قابل فیزیکی مدل مانند ادراکی مدل. کنند استفاده آنها

 .(Clarke, 1998: 74) باشد لمس قابل معرفهایش است

احتمال خیانت به کشور، یک مدل ادراکی است که از طریق مرور در این مقاله مدل ارزیابی 

است. براساس مرور ادبیات پژوهش و  ادبیات و مطالعات نظری مرتبط برساخت و تولید شده

همچینین مرور نظریات جرم و انحرافات اجتماعی، دو بعد مدل ارزیابی احتمال خیانت به کشور 

مال توان عالوه بر احتها میلفهؤاز ترکیب این م تی.عبارت است از: بعد موقعیتی و بعد وضعی

 وقوع خیانت به کشور، نوع جاسوسی و خیانت را نیز تحلیل و برآورد نمود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . مدل احتمال خیانت به کشور3کل ش

 

 هایهایی که وضعیتاحتمال خیانت به کشور در شرایط و محیط ،شدهبراساس مدل ارائه

موانع( د نبوتشدیدکننده انگیزه خیانت به کشور باال باشد و همچنین موقعیت )فرصت و 
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در این  ،بنابراینخیانت به کشور باال باشد، احتمال وقوع خیانت به کشور زیاد است.  برای

 کاهش ریسک خیانت به کشور برایمدیریتی  دات نظارتی ویریزی تمهشرایط لزوم برنامه

 لیلدکه یک سازمان )مانند سازمان انرژی اتمی( بهدر صورتی نمونه،عنوان ضروری است. به

مین و حمایت مالی از پرسنل را نداشته أت برایمشکالت بودجه و کمبود منابع توانایی الزم 

ادی به میزان بیشتری از انگیزه م گیرند وباشد، افراد بیشتر در وضعیت نیاز مالی قرار می

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 

رایط که هر دو ش رتیانتقال آن به حریف(. در صو برایدسترسی به اسرار و نبود مانع جدی 

توان گفت که در این وضعیت احتمال وقوع خیانت نیز موصوف به میزان زیاد مهیا باشد، می

 داوطلبانه، اکراهی اعم از . در چینین شرایطی خیانت می تواند به اشکال مختلفزیاد است

 اجبار و... حادث شود. یا 

حالت اول،  و شدت اگرچه نه به میزاندر دو حالت دیگر نیز احتمال وقوع خیانت به کشور 

ه خیانت ب برای زیادیای باشد که افراد از انگیزه گونهوجود دارد. زمانی که عوامل وضعیتی به

ممکن  ،صورت اولیه موقعیت خیانت به کشور مهیا و فراهم نباشدکشور برخوردار شوند، ولی به

موقعیت خیانت به کشور )ایجاد دسترسی ایجاد  برایاست که افراد دارای انگیزه از طریق تالش 

اهیت به متوجهور شوند. این نوع از خیانت را بابه اطالعات و حریف( مرتکب جرم خیانت به کش

فراد در ممکن است که ا ،توان خیانت داوطلبانه به نفع بیگانگان تعریف کرد. در حالت دیگرآن می

ای است گونهکشور باشند اما موقعیت آنها بهوضعیتی باشند که فاقد انگیزه جدی برای خیانت به 

فرد متعهدی که دارای  نمونه،عنوان گیرند. بهکه در معرض آماج تهدید از جانب حریف قرار می

ه فاقد انگیزه اولی هرچندها در خارج کشور است، دسترسی به اطالعات مهم در یکی از سفارتخانه

 ،طدر این شرای حریف است. هایاما در موقعیتی است که آماج تهدید ،خیانت به کشور است برای

احتمال وقوع خیانت از نوع اکراهی و اجباری به میزان بیشتری وجود دارد. منظور از خیانت اجباری 

فشار حریف مجبور به خیانت به  دلیلیا اکراهی، نوعی از خیانت است که فرد از روی اجبار و به

، تکه هر دو عامل موقعیتی و وضعیتی ضعیف اسلت چهارم، به دلیل ایندر حاشود. کشور می

 ین خواهد بود. احتمال وقوع خیانت به کشور پای
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 های راهنمای برآورد احتمال خیانت به کشورشاخصد. 
ها ال پاسخ داده شود که چگونه و بر مبنای کدام شاخصؤبه این ساست در این بخش تالش شده 

مرور  اب ،احتمال خیانت به کشور را برآورد و ارزیابی کرد؟ برای این منظورتوان و یا عالئم می

، 1ادبیات موجود و همچنین از طریق برگزاری پنل خبرگی با کارشناسان حوزه مسائل راهبردی

 .است شدهدل به شرح زیر احصا های برآورد مشاخص

 

 های وضعیتی)انگیزشی(شاخص. 3

 عوامل وضعیتی در سطح فردی . 3-3
هایی که باعث می شود افراد مرتکب جرم خیانت به کشور شوند متنوع هستند. برخی از انگیزه

لی صورت کتوان بهها را میهای شخصیتی افراد دارد. این ویژگیها ریشه در ویژگیاین انگیزه

 بندی کرد. های اعتقادی، مادی، ترس و فشار و شخصی دستهذیل چهاردسته ویژگی

شود تواند باعث میهای اعتقادی نوع نگرش سیاسی، مذهبی و قومی است که میویژگیمنظور از 

گرایی عنوان نمونه شکاف سیاسی با حاکمیت و همفرد از انگیزه خیانت به کشور برخوردار شود. به

های افراد جهت ارتکاب جرم خیانت به کشور باشد. تواند یکی از انگیزهقومی فرد با بیگانگان می

تواند باختگی و شیفتگی به فرهنگ بیگانه نیز ازجمله دیگر عوامل اعتقادی است که میخود

ساز خیانت به کشور شود. از نظر ویپل، هرچند نگرش مثبت فرد به کشور هدف لزوماً منجر زمینه

طعاً جویانه، قجای نگرش منفی و مخاصمتشود، ولی این نوع نگرش بهبه خیانت به کشور نمی

. وینکلر نیز معتقد (WIPPL, 2012:600) یند خیانت استاو طی فر بهتری برای ارتباط نقطه شروع

کنند که با آنها عقاید مشترکی داشته باشند و های اطالعاتی افرادی را استخدام میاست سرویس

درمجموع با آنها احساس دوستی و نزدیکی کنند سپس در مراحل بعد از طریق حمایت مادی و 

(. کرامر و هوئر در مطالعه 91 :1999)وینکلر،  کنند تا آنان را تثبیت کنندش میعقیدتی تال

 کشورهای بههای آمریکا در برابر جاسوسی شهروندان این کشور، احساس تعلق پذیریآسیب

تواند بستر خیانت به کشور را فراهم کند. این دانند که میعنوان یکی از عواملی میخارجی را به

                                                                                                   
 دو تفر دارای تحصیالت دکتری و سهنفر از کارشناسان مسائل راهبردی ) پنجبرای این منظور یک جلسه خبرگی با حضور  .1

 گردیده است.  های برآورد مدل از این طریق احصانفر دانشجوی دکتری( تشکیل و شاخص 
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کنند که پیوندهای عاطفی شهروندان آمریکا با کشورهای خارجی، افراد را تدالل مینویسندگان اس

رند آودهد تا اطالعات و اخباری را که از طرق مختلف به دست میتری قرار میدر وضعیت مناسب

 . (Kramer & Heuer, 2005)های بیگانه قرار دهنددر اختیار سرویس

ها خیانت به کشور به حساب ترین انگیزهاز رایجهای مادی یکی در سطح فردی، انگیزه

شده بر روی پرونده جواسیس در کشورهای مختلف، انگیزه های انجامآیند. براساس بررسیمی

است. اگرچه سنجش و ارزیابی نیاز به  های خیانت به کشور بودهترین انگیزهمالی یکی از مهم

های صورت کلی در وضعیتاست، اما به چیدهپول و مادیات در افراد مختلف امری درونی و پی

صورت خاص پول مضاعف است. در وضعیتی که افراد با مشخصی نیاز افراد به مادیات و به

قرار  ثیرأای تحت تیندهاصورت فزشوند انگیزه مالی، بههای مالی مواجه میها و شکستبحران

حرکهایی که انگیزه مادی آنان را پاسخ هایی افراد در برابر مدر چنین وضعیت روازاینگرفته و 

توان استدالل کرد به میزانی که در یک جامعه پذیر خواهند بود. براین اساس میدهد آسیب

های اقتصادی، شامل ورشکستگی، شکست مالی و... بیشتر باشد، افراد آن ها و بحرانچالش

 د بود. پذیر خواهنخ گوید آسیبهایی که نیاز مالی آنان را پاسجامعه نیز بیشتر در معرض محرک

شررده در سررطح فردی، خیانت به کشررور به جهت ترس و فشررار   های ذکرعالوه بر انگیزه

تواند در سطح فردی بر ... نیز میهایی همچون حس ماجراجویی ونگیزهرغم میل باطنی( و ابه)

 واقع شود. مؤثرخیانت افراد به کشور 
 در سطح فردیهای خیانت به کشور انگیزه. 3جدول 

 نوع بعد  ردیف

 اعتقادی 3

 مذهبی
 سیاسی

 قومی و ملی
 خودباختگی و شیفتگی به فرهنگ بیگانه

 مادی 3
 کسب پول و درآمد

 تسهیالت اداری
 خواهیطلبی و زیادهجاه

 شانتاژ و تهدید ترس و فشار 0

 شخصی   3

 ماجراجویی
 جویی و تنفرانتقام

 جبران گذشته
 عشق و دلدادگی
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 عوامل سطح سازمانی . 3-3
پنجم از داوطلبان به جهت نارضایتی از محل کار خود دست های واروهاکیس یکبراساس یافته

. نارضایتی سازمانی که محصول آن کاهش وفاداری (Varouhaskis, 2001) اندبه خیانت زده

و محرک انگیزه خیانت به کشور است. کاهش وفاداری  هکنندسازمانی است یکی از عوامل تعیین

سازمانی که محصول مدیریت نامناسب سازمانی است و عمدتاً از طریق تجربه احساس تبعیض 

ای قوی برای خیانت به کشور عنوان یک محرک انگیزهشود بهعدالتی در سازمان ایجاد میو بی

ورت بالقوه صعدالتی باال باشد بهتبعیض و بی ها یا جوامعی که احساسدر سازمان بنابرایناست. 

بودن سایر شرایط )فرصت( احتمال خیانت رد که در این جوامع در صورت مهیاتوان استدالل کمی

طریق  عنوان یک متغیر بسیار مهم ازعدالتی بهخواهد بود. احساس تبعیض و بی زیادبه کشور نیز 

ف صورت داوطلبانه و با هدشود که فرد بهباعث میجویی در افراد بعضاً تحریک انگیزه انتقام

انتقامجویی از فرد، سازمان یا کشور عمل خیانت به کشور و جاسوسی به نفع بیگانگان را انتخاب 

، سازمانیوفایی بیعدالتی و تبعیض، هایی همچون احساس بینماید. براین اساس شاخص

و ... می توانند در برآورد احتمال وقوع  ساالری، فقدان هویت سازمانی زدگی، شایستهسیاست

 خیانت به کشور کمک نمایند.
 

 بر انگیزه خیانت به کشور مؤثرعوامل سازمانی . 3جدول 

 نوع ردیف
 تبعیض سازمانی 1
 زدگیسیاست 2
 ساالریشایسته 9
 فقدان هویت سازمانی 1

 

 عوامل محیطی . 3-0

از عوامل ایجادکننده انگیزه خیانت به کشور ریشه در کنار عوامل فردی و سازمانی، برخی دیگر 

در شرایط و وضعیت محیطی )محیط فراسازمانی( دارد. در جوامعی که هزینه خیانت به کشور 

ود دارد. های بیشتری برای خیانت وجبه نسبت آورده خیانت به کشور کمتر باشد، طبیعتاً انگیزه

 ودس حداکثرکردن دنبالبه که منطقی جوگرانجست عنوانبه را هاانسان کالسیک اقتصاددانان
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 در آدمیان که است این اصل پذیرش این نتیجه (.09: 1929 لیتل،)شناسند می ،هستند خویش

 و موافق ادله بررسی از پس و کنندمی زیان و سود محاسبه راهی هر به رفتن برای ها،چندراهی

های خیانت به کشور براساس این اصل اگر هزینه(. 08،ص1929 لیتل،) روندمی راهی به مخالف

های خیانت به کشور در قبال عبارت دیگر محاسبه هزینهباشد و به زیاددر یک نهاد یا جامعه 

 اساس رویکرد انتخاب عاقالنه و مبتنی بر عقالنیت باشد برزیاد های حاصل از آن برای فرد یافته

کنند، حال اینکه اگر هزینه خیانت به کشور یز میکالسیک کنشگران از انجام این اقدامات پره

توان ارزیابی کرد که ریسک خیانت در آن باشد میکمتر های حاصل از خیانت در برابر یافته

 های جاسوسی و خیانت به کشور از طریق محاسبه مادی هزینه. کشف هزینهبیشتر استجامعه 

انت به کشور از طریق میزان جزای درنظر پذیر است. هزینه خیو فایده خیانت به کشور امکان

گرفته شده برای خیانت در کشور، نوع نگاه اجتماعی به خائنین به کشور )قبح خیانت از منظر 

های خیانت از طریق محاسبه میزان پاداش دریافتی پذیر است و همچنین فایدهاجتماعی( امکان

 محاسبه است.  درخورخائنین در ازای خیانت آنها 

صورت بالقوه انگیزه جاسوسی و خیانت به کشور را فراهم هایی که بهگر از وضعیتیکی دی

صورت خاص های اجتماعی و بهکند، وجود شکاف و چندپارگی در جوامع است. شکافمی

تواند باعث ایجاد انگیزه هایی است که میهای قومی، مذهبی و سیاسی یکی از وضعیتشکاف

رقابت و منازعه بر سر کسب منافع در جوامع و نهادهایی که  جاسوسی و خیانت به کشور شود.

دست و یکپارچه به مراتب در آنها شکاف اجتماعی و فرهنگی وجود دارد به نسبت جوامع یک

شود که های مختلف داخلی بر سر منابع محدود باعث میبیشتر است. منازعه و اختالف بین گروه

د، امکانات و ابزارهای مختلفی را جهت برخورداری بیشتر سازی منافع خومنظور بیشینههر طرف به

تهدید ا ی عنوان یک فرصتاز منابع بسیج نماید. در این کارزار کشور یا یک گروه خارجی نیز به

های داخلی، در صورتی که شود. عموماً در رقابت بین گروهها یا افراد داخلی تعریف میبرای گروه

روه کند تا کشور یا گقرار داشته باشد در این شرایط تالش میتری یک گروه در موقعیت ضعیف

ر های خود دعنوان یک فرصت تعریف و از طریق جلب پشتیبانی او جبران ضعفخارجی را به

تلف های مختوان میزان و تنوع شکافصورت کلی میرقابت داخلی را فراهم کند. بر این اساس به

ینده احتمال وقوع خیانت به کشور در نظر اهای فزز شاخصعنوان یکی ااجتماعی در جوامع را به
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اشد، در تر بتر و متراکمهای اجتماعی متنوعگرفت. براین اساس به میزانی که در یک جامعه شکاف

 آن جامعه انگیزه خیانت به کشور نیز مساعدتر خواهد بود.
 

 بر انگیزه خیانت به کشور مؤثرعوامل محیطی . 0جدول 

 ابعاد  ردیف

 انگاری خیانت به کشور(های مادی و معنوی خیانت به کشور )جرمهزینه 1

 های قومی، مذهبی و سیاسیتشدید شکاف 2

 ثباتی سیاسی بی 9

 تحریم و مشکالت اقتصادی 1

 

 عوامل موقعیتی)فرصتی(. 3
 فهلؤلفه اصلی توجه شود. این دو مؤجهت ارزیابی عوامل موقعیتی )فرصتی( باید به دو م

شود مشتریان اطالعات که در اصطالح تخصصی از عنوان فریب برای آن استفاده می :اند ازعبارت

 اند:لفه تشریح شدهؤاست از ظرفیت خیانت. در زیر این دو م لفه دوم عبارتؤو م

 

 مشتریان اطالعات . 3-3

های ازمانس نبنابرایاطالعات باعث افزایش مزیت رقابتی، رقبا جهت کسب منابع و منافع است. 

 دنبال اطالعاتی هستند که در رقابتها، بهترین ارکان سیاسی دولتعنوان یکی از مهماطالعاتی به

ال این اساس جهت برآورد احتم با حریف باعث افزایش قدرت رقابتی دولت متبوعشان شوند. بر

 های آنها به اطالعات نیز ضروریوقوع خیانت به کشور، بررسی مشتریان اطالعات و نوع نیازمندی

میزان جذابیت اطالعات از منظر حریف حائز اهمیت است. در  مؤلفهاست. در این راستا توجه به 

ا نمادین(  دسترسی به اطالعات اینجا منظور از جذابیت اطالعات، میزان ارزش و اهمیت )مادی ی

ه( از شدبندیعبارت دیگر به میزانی که یک دارایی )شامل اطالعات طبقهبرای حریف است. به

وان تمی روازاینهای متعددی جذاب تلقی شود، آماج تهدیدات بیشتری خواهد بود و جانب حریف

 بود. هایی بیشتر خواهدیتگفت که احتمال وقوع خیانت به کشور و جاسوسی نیز در چنین موقع
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رساندن به دیگری است. تهدید ناشی از یک مرجع اساساً تهدید تصمیم یک شخص برای آسیب

تواند شامل فرد، سازمان یا دولت باشد. در موضوع خیانت به کشور، مرجع تهدید است که می

ت. منیتی و افراد اسهای سیاسی یا اهای رقیب، سازمانهای اطالعاتی دولتتهدید ناظر بر سازمان

ی رساندن از سوی اوست. ارزیابارزیابی یک مرجع تهدید، مستلزم برآورد نیت و توانایی آسیب

درباره هرکدام از این دو متغیر است  مؤلفهکردن دو نیت و توانایی مرجع تهدید نیازمند مشخص

 که در نمودار زیر نشان داده شده است:
 

 

 

 

 
 
 

 ارزیابی نیت و توانایی تهدید .3شکل 

 

 توان از طریق معادله زیر محاسبه کرد: بدین ترتیب تهدید را می

 تهدید = )تمایل + انتظار( + )شناخت + منابع(
 

 برایمثابه خواسته درونی مرجع تهدید توان بهدر بررسی نیت و توانایی، تمایل را می

ی عنوان مثال رژیم صهیونیستیابی به اهدافش تعریف کرد. بهرسانی در راستای دستآسیب

شدت قوی عنوان یک مرجع تهدید اطالعاتی علیه جمهوری اسالمی ایران، دارای نیت بهبه

رساندن به کشور است. انتظار نیز اطمینان مرجع تهدید به دستیابی به اهداف جهت آسیب

یابی به . منظور از شناخت، داشتن اطالعات و آگاهی الزم برای دستاستاش شدهتعیین

ها )تجربه( و مواد الزم برای و منابع نیز شامل مهارت استاهداف مدنظر مرجع تهدید 

. در جدول زیر معیارهای ارزیابی حریف در (prunckun, 2012:100) کردن استعملیاتی

 احتمال خیانت به کشور آورده شده است:

 

 تمایل 
 نیت

 انتظار

 شناخت

منابع
 توانمندی

 تهدید



 38  درآمدی بر مدل برآورد احتمال خیانت به کشور 

 میعارهای ارزیابی حریف. 3جدول 

 ابعاد ردیف

 تعداد و تنوع مشتریان 1

 میزان تبادل و همکاری بین مشتریان 2

 )دوست، رقیب، دشمن( شدت خصومت حریف 9

 میزان توانمندی مالی و تخصصی  1

 (منطقه و فرامنطقهموقعیت جغرافیایی )همسایه، هم 8

 

 ظرفیت خیانت . 3-3

اط با لیت و همچنین ارتبدسترسی و قاب مؤلفهظرفیت خیانت به کشور، دو زیربرای بررسی 

 ز اهمیت است: مشتری حائ

های عالوه بر شدت و حدت تهدید علیه دارایی :آوری اطالعاتسهولت دسترسی و جمع

دیگر در برآورد احتمال وقوع خیانت به کشور، سهولت دسترسی به اطالعات  مؤلفهحساس، 

جای در واقع به مؤلفهآوری اطالعات مورد نیاز حریف است. در این و جمع شدهبندیطبقه

شود. می پذیری یادعنوان آسیب باتمرکز بر حریف، تمرکز بر درون سیستم خودی است که از آن 

تواند از سوی یک مرجع تهدید های مادی و معنوی است که میپذیری ضعف سرمایهآسیب

سادگی نفوذ و نبود موانع  مؤلفه. در اینجا (Prunckun, 2012:99) برداری قرار گیردمورد بهره

 برای بنابراینآوری اطالعات توسط عامل نفوذی بسیار حایز اهمیت است. مزاحم جهت جمع

قیق د بندی اطالعات، کنترلبندی و طبقههایی همچون حیطهبررسی این متغیر توجه به شاخص

 ... حائز اهمیت فراوان است. دسترسی افراد به اطالعات و

رد شدن خیانت به کشور مستلزم ایجاد ارتباط بین فعملی: مهیابودن بستر ارتباط با مشتریان

ول اخائن )قربانی( و مشتری اطالعات است. ایجاد این ارتباط از چند منظر حائز اهمیت است. 

 وری کننده اطالعات( مستلزمآخائن )فرد داخلی جمع ایجاد توافق بین مشتری اطالعات و اینکه،

کننده اطالعات در آوریارتباط بین طرفین است. تا زمانی که مشتری اطالعات از توان جمع

مشتری اطالعات از کننده آوریمین اطالعات اطمینان حاصل نکرده باشد و همچنین جمعأجهت ت
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آوری و انتقال جمعیند ااطمینان حاصل نکرده باشد، عمل خیانت منتفی است. در گام دوم فر

اطالعات به مشتری و همچنین دریافت حمایت و پشتیبانی از حریف نیز مستلزم ارتباط طرفین 

کننده اطالعات آوریاین اساس در صورتی که ارتباط بین مشتری اطالعات و جمع است. بر

ررسی و ببرای  بنابراین)مشتری( برقرار نشود، عمالً تحقق خیانت به کشور میسر نخواهد بود. 

امل عنوان یک عبرآورد احتمال وقوع خیانت به کشور، بررسی بسترهای ارتباط با حریف به

عنوان مثال افرادی که به خارج از کشور تردد دارند از این منظر موقعیتی حائز اهمیت است. به

 میزاندر موقعیت مساعدتری جهت خیانت به نفع حریف هستند یا در جوامع یا نهادهایی که 

ردد به خارج از کشور یا دیگر اشکال ارتباط با بیگانگان مهیا باشد، احتمال خیانت نیز در ت

صورت وجود سایر شرایط ذکرشده مهیاتر خواهد بود. در جدول صفحه بعد، خالصه ابعاد و 

 های مدل برآورد احتمال خیانت به کشور آورده شده است:مؤلفه
 

 شورمدل برآورد احتمال خیانت به ک. 8جدول 

ور 
کش

به 
ت 

خیان
ل 

ما
حت

د ا
ور

رآ
ل ب

مد
 

 هامعرف ابعاد   مؤلفه

تی
ضعی

 و
مل

عوا
  

ی( 
زش

گی
)ان

 

 فردی

 اعتقادی

 مذهبی

 سیاسی

 قومی و ملی

 خودباختگی و شیفتگی به فرهنگ بیگانه

 مادی

 کسب پول و درآمد

 تسهیالت اداری

 خواهیطلبی و زیادهجاه

 شانتاژ و تهدید فشارترس و 

 شخصی  

 ماجراجویی

 جویی و تنفرانتقام

 جبران گذشته

 عشق و دلدادگی

 سازمانی

 تبعیض سازمانی

 زدگیسیاست

 ساالریعدم شایسته

 نارضایتی سازمانی

 فقدان هویت سازمانی

 )جرم انگاری خیانت به کشور(های مادی و معنوی خیانت به کشور هزینه
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 محیطی

 های قومی، مذهبی و سیاسیتشدید شکاف

 بی ثباتی سیاسی 

 تحریم و مشکالت اقتصادی

تی
قعی

مو
ل 

وام
ع

 
ی(

صت
فر

(
 

مشتریان اطالعات 

 )حریف(

 تعداد و تنوع حریفان

 میزان تبادل و همکاری بین حریفان

 شدت خصومت حریف)دوست، رقیب، دشمن(

 حریف میزان توانمندی مالی

 میزان توانمندی تخصصی حریف

 (منطقه و فرامنطقهموقعیت جغرافیایی حریف )همسایه، هم

 ظرفیت

 خیانت  

دسترسی و 

 قابلیت 

 بندی در سازمانضعف حیطه

 اشتغال در مراکز حساس 

 امنیت شبکه ها و امکان نفوذ و دسترسی به اطالعات 

 رعایت اصول کنترلی  جهت دسترسی به اطالعات 

ارتباط با 

 مشتری

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

 های شهروندان به خارج از کشورمیزان ترددات و مسافرت

 ضریب نفوذ اینترنت در جامعه

 میزان تردد اتباع خارجی به کشور

 (و.. های خارجی در محیط )سفارتخانه نهادها و نمایندگیوجود 

 داشتن مرز مشترک با کشورهای خارج

 

 گیرینتیجه

رغم اهمیت آن اما در بهخیانت شهروندان به کشور، یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که 

مطالعاتی و پژوهشی در مطالعات داخلی  است. این خأل ادبیات علمی کمتر به آن پرداخته شده

رسد یکی از دالیل مهم این موضوع، دسترسی شود. به نظر میصورت دوچندان احساس میبه

های تجربی در این ارتباط است. به هر صورت خیانت به کشور پژوهشگران به دادهنداشتن 

، بیشتری مواجه هستندای واقعی است که در جوامع و کشورهایی که با تهدیدات خارجی مسئله

این اساس برآورد احتمال  تر است. برگیران راهبردی، ملموسگذاران و تصمیمبرای سیاست

خیانت به کشور و در ادامه ارزیابی ریسک خیانت به کشور در این جوامع دارای ارزش و اهمیتی 

 سازان است. خاص برای تصمیم
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شده در این حوزه و ی از مطالعات انجامگیربراساس این ضرورت، در مقاله حاضر با بهره

شناسی جرم و انحرافات گیری از ادبیات تئوریک تولیدشده در حوزه جامعههمچنین بهره

که  است . استدالل گردیدهشداجتماعی، یک مدل جهت برآورد احتمال خیانت به کشور معرفی 

عیتی)انگیزشی( و عوامل توان از طریق دو دسته عوامل وضاحتمال جرم خیانت به کشور را می

ها( جهت موقعیتی)فرصتی( در جامعه برآورد و ارزیابی کرد و در ادامه برخی از عالئم )معرف

 برآورد عینی مدل پیشنهاد گردید. 

ایی تواند در شناسبا اهمیت این مدل باید گفت که عالوه بر اینکه مدل مزبور می خصوصدر 

یری تواند در زمینه پیشگعه مورد استفاده قرار گیرد، میو برآورد احتمال خیانت به کشور در جام

عبارت دیگر در صورتی که بنا باشد در یک از خیانت به کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. به

ها سازمان تمهیدات پیشگیرانه از خیانت به کشور اعمال شود، براساس این مدل، منابع، فعالیت

دو دسته عوامل وضعیتی )انگیزشی( و عوامل و اقدامات باید مصروف به مدیریت 

 موقعیتی)فرصتی( شوند تا از این طریق از خیانت به کشور پیشگیری به عمل آید. 

شتری های بیدر این راستا اگرچه مدیریت عوامل وضعیتی)انگیزشی( با سختی و محدودیت

ری ولت بیشتپذیر است اما توجه به عوامل موقعیتی جهت پیشگیری از خیانت با سهامکان

مکانات ها و بیشتر اعنوان یک توصیه راهبردی، الزم است تالشپذیر است. بر این اساس بهامکان

تا فرصت خیانت به کشور را برای افرادی که به هر  شودریزی معطوف به عوامل موقعیتی برنامه

های  ستا توصیهاند به حداقل برساند. در این رادلیل از انگیزه خیانت به کشور برخوردار شده

 است: مطرحزیر 

ها و نهادهای حساس و مهم و دقت بندی در سازمانبندی و حیطهاجرای طرح طبقه -

 اجرای قواعد و مقررات مربوطه؛الزم در 

های الزم جهت دسترسی افراد به اطالعات حساس ها و کنترلها، محدودیتایجاد رویه -

 شده؛بندیو طبقه

های کلیدی و حساس از منظر ضداطالعاتی نهادها و پست بندی مراکز،شناسایی و رتبه -

 های مزبور؛العمل تعیین صالحیت برای ردهو تدوین دستور
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های نهادهای دولتی و عمومی درخصوص شیوه و شگردهای توجیه و آموزش حراست -

 کارگیری عوامل انسانی؛های اطالعاتی بیگانه در جذب و بهفعالیت سرویس

سازی ضداطالعاتی درخصوص پرسنل نهادهای ستمر توجیه و آگاههای ماجرای برنامه -

 بندی شده؛حساس و دارای اطالعات طبقه

های توجیهی در پیشگیری از جاسوسی و خیانت به کشور صرفاً است که برنامه گفتنی -

هایی از کارایی الزم برخوردار است که عوامل انگیزشی)وضعیتی( مساعد در محیط

سازی در ( چراکه توجیه و آگاه12رک سوم نمودار ص خیانت ضعیف باشد )چا

تواند به زد آن تبدیل شده و کارکرد باشد، می زیادمحیطهایی که در آنجا انگیزه خیانت 

های های پیشگیرانه بر برنامههای تمهید برنامهمعکوس داشته باشد. در چنین موقعیت

 سازی اولویت دارد.آگاه
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