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:چكيده
 جمله كيفيت ارتكاب جرائم را تحت تاثيراز زواياي زندگي بشر تمامي،پيشرفت هاي علمي

و قرار علم مهم ترين جرائمي كه كيفيت ارتكاب آنها با پيشرفتاز.متحول ساخته است داده
وتوج قابل به شكل از. جرائم مرتبط با آن استو پيچيده شده، جاسوسيه متنوع  يكي

جمهوري اسالمي، روش از آوري اطالعات جمعبراي مورد استفادة دشمنشيوه هاي جديد

از. است اطالعاتية تخلي سالدر گذار مزبور، قانونة شيو به دنبال افزايش ميزان بهره برداري

درباال به منظور1375 و بردن ميزان دقت ماموران دولتي بي نظام، نگهداري اسرار حفظ

جرم اطالعاتيةتحت عنوان تخلي شده بندي حفظ اطالعات طبقهةدر زمينرا آنان مباالتي

وقانوني ذي ربطة نگارش مادةليكن نحو.دكرانگاري  را، ابهامات به وجود آورده اشكاالتي

وةبه تاريخچ ختصرمةمقاله حاضر، ضمن اشاردر. است بهةارائ موضوع  تعريفي از جرم،

و .تحليل مقررات قانوني مرتبط با آن پرداخته شده است تجزيه

: گان كليديواژ
.ي شده ماموران دولتي، دشمن، اطالعات طبقه بند افشاي اطالعات، اطالعاتي،ةتخلي

م∗   :98habibzam@modares.ac.irEmail-2182884642: فاكس قاله مسئول

:مجله منتشر شده استهمين زير در از اين نويسنده تاكنون مقاله

.2، شماره 1387سال» انسانيهاي مغاير با كرامت مجازات: هاي نامتناسبمجازات«
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 مقدمه)1
و ارتكاب آن، داراي سابقه و همانند تمامي پديدهاي به اندازهجرم هايي عمر بشر است

و به موازات پيشرفت بشر در زمينه و پيچيده تر شدن اجتماعي در گذر زمان هاي مختلف

به منظور دسترسي زودتر به اهداف. روابط اجتماعي انسان، پيچيده تر شده است بزهكاران

و نيز كاهش هزينهخ و فرار از تبعات قانوني ارتكاب آن، تالش مي كنند ود هاي ارتكاب جرم

و شيوه و پيچيده تر استفاده نماينداز ابزارها و جمع آوري اطالعات. هاي جديدتر جاسوسي

و  و تحول مستثني نبوده به منافع ملي كشورها، خصوصاً كشورهاي دشمن از اين تغيير مربوط

و سيستم هاي پيشرفته ارتباطي، شيوهدر راستاي و اختراع وسايل و پيشرفت علم هاي آن تنوع

كه عالوه بر روشبه گونه. پيچيدگي بيشتر پيدا كرده است و سنتي، اي هاي جاسوسي متداول

و تكنولوژياستفاده از شيوه هاي فني پيشرفته همچون بهره برداري از هاي علمي پيچيده

و راه اندازي ايستگاه هاي استراق سمع بسيار قوي، ماهوارههاي مخابراتي،سيستم هاي فضايي

. در دستور كار قرار گرفته است

كه در ساليان اخير به كارگرفته شده، يكي از شيوه بي خطر و هاي نوين، پيچيده، كم هزينه

اط. است) Elicitation(ي اطالعاتيروش تخليه العات در اين شيوه تخليه كنندگان براي كسب

و با مورد نظر خويش، با زمينه چيني هاي مناسب، با دارندگان اين اطالعات ارتباط برقراركرده

و اغواكننده، ابتدا اعتماد  و ديگر شيوه هاي فريبنده و القاب دروغين استفاده از عناوين، اسامي

ي و شگردهايي از قبيل زيرپا كشي، و سپس با به كارگيري تكنيك ها ك مخاطب را جلب

و غيره اقدام به كسب اطالعات طبقه بندي شده دستي، تجاهل، استنطاق، تطميع، تهديد

)Classified information(رسيدگي. نمايند مي به اتفاقِ موارد برقراري اين ارتباط در اغلب قريب

به صورت تلفني انجام شده است تحقيقات به عمل آمده، نشان. شده توسط مراجع قضايي

كهمي ازي اطالعاتي، تخليه از ابتدا تاكنون، متداول ترين نوع تخليهدهد ي فرد داراي اطالعات

به اين سبك از جمع آوري به همين دليل، و طريق برقراري ارتباط مستقيم تلفني بوده است

مي»ي تلفنيتخليه«و» جاسوسي تلفني«اطالعات  .شودنيز گفته

به سالشنخستين شواهد به دست آمده در خصوص تال هاي صورت گرفته در اين زمينه،

مي1359 گردد كه سازمان مجاهدين خلق براي مقابله با انقالب اسالمي متوسل به اين شيوه بر

ج 1385جمعي از پژوهشگران، بهار(شده است  ص3، در.)258، در اين سال، مركزيت سازمان مزبور

به برخي از اعضاي خود تأكيد كرد به  دليل فقدان پيچيدگي الزم در نظام رهنمودي خطاب

و از آنجا كه1توان از اين روش، جهت كسب اطالعات استفاده كردجمهوري اسالمي، مي

ي مسلحانه با نظـام جمهـوري اسـالمي صـادر.1 ي مقابله متن رهنمود مركزيت كه پيش از ورود سازمان موصوف به مرحله

، جلد–شده است، به نقل از كتاب سازمان مجاهدين خلق  ي3 پيدائي تا فرجام :، به شرح زير مي باشد258 صفحه
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به دليل سهلتخليه وي تلفني، و كم خطر بودن، سرعت بيشتر در دسترسي الوصول، كم هزينه

به همه و افراد مورد نظر، انتقال اطالعات، امكان دست يابي و فقداني مراكز عدم هوشياري

و ضعف امكانات فني در جلوگيري از اين شيوه،  آموزش كافي در بين بسياري از مسئوالن

به ساير روش هاي جاسوسي از امتيازات منحصر به فردي برخوردار است، در سطحي نسبت

به كار بردن آن، توام با موفقيت ني و در بسياري از موارد ز بوده وسيع مورد استفاده قرار گرفت

. است

و از زمان حضور تشكيالتي در عراق، در سازمان مجاهدين خلق در دوران جنگ تحميلي

به دست آمده در زمينه به رژيم سابق آن كشور، از اطالعات ي جهت افزايش خدمات خود

ج 1385جمعي از پژوهشگران،(كرد اطالع رساني به عراق استفاده مي ص3، و با)257، و درگذر زمان

ي اطالعاتي و عالوه بر تغذيه ي فعاليت خود را گسترش داد و مهارت، حوزه كسب تجربه

به منظور تحكيم موقعيت خويش نزد دشمنان انقالب اسالمي، به دست آوردن يك  عراق،

و مشكل آفريني براي نظام جمهوري اسالمي، از اين جايگاه بين المللي، تامين مالي خود

به آمريكا نيز بهره برداري كرده است اطالعات براي اطالع رسا ج 1385جمعي از پژوهشگران،(ني ،3،

نه تنها.)482ص و تسلط ارتش آمريكا بر اين كشور، اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايي

به گواهي پرونده هاي مطرح شده در سيستم قضايي  فعاليت منافقين را تعطيل نكرد بلكه

و عمق بخشي . به آن افزودكشور، بر پيچيدگي

و افزايش موارد تخليه به كارگيري اين شيوه به دليل عدمبه دنبال گسترش و ي اطالعاتي

ي تخليه شدن افراد داراي اطالعات باشد، وجود نص قانوني مشخص كه در برگيرنده

ب1375در سال) تعزيرات(گذار هنگام تصويب قانون مجازات اسالمي قانون ا، با هدف مقابله

و نگهداري و هوشياري مأموران دولتي در حفظ به منظور باال بردن ميزان دقت و اين ترفند

 
مي« :مزدوران ارتجاع اطالعات گرفتازتوان با تلفنچگونه

 بعضي ازمسئولين ارگان هاي مختلف ارتجاع كه با مسئله حفاظت برخورد مستقيمي ندارند هنوز نسبت به مسائل حساس

از"لذا از طريق تلفن مي توان پاره اي اطالعات را كه بعضا) اندبه قول معروف هنوز آنتن دار نشده(نشده اند  مهم نيز هست

. ها گرفتآن

مي1 باـ در مورد سوژه هايي كه هيچ ردي از آنها نداريم و توان از ارگان هاي مختلف در مورد سوژه اطالعات گرفت

. ارتباط اين اطالعات مي توان به سرنخ هايي رسيد

كه. كنيمـ در مورد سوژه هايي كه اطالعات مختصري از آنها داريم از طريق تلفن اين اطالعات را كامل2 اكنون تجربياتي

.در اين زمينه وجود دارد توضيح مي دهيم 

و حساب شده باشد كه اصالً. مهم ترين قسمت تلفن محمل آن است  به ذهن طرف نرسد كه محمل بايد خيلي جا افتاده

:براي انتخاب محمل بايد به پارامترهاي زير توجه نمود. ممكن است تلفن مشكوك باشد

و حوش محمل مطرح شده اند جواب تهيه قبالً و براي تمام سئوال هايي كه ممكن است حول بايد روي محمل فكر كرد

»...كرد
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ي اطالعاتي شدنِ آنان را و تخليه بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده اسرار نظام،

و بدين ترتيب براي نخستين بار، جرم ياد شده وارد قوانين506يطي ماده  جرم انگاري كرد

و تنظيم متن ايران شد؛ اما عدم ارائهكيفري و عدم دقت در نگارش ي تعريفي مشخص از جرم

و اشكاالت عملي فراوان گرديد به. قانون، موجب ابهامات نظري و به دنبال اين جرم انگاري

و تبعات زيان بار ناشي دليل قابل توجه بودن آمار تخليه ي اطالعاتي در سطح نيروهاي مسلح

به قانون جديد مجازات جرائم نيروهاي1382ل از آن، در سا ، جرم مزبور با تفاوت ناچيز

و ماده به آن اختصاص يافت28ي مسلح نيز راه پيدا كرد . قانون مزبور

و سوريه مقرره اي نظير در قوانين كيفري ساير كشورها از جمله فرانسه، چين، مصر، اردن

ي  چه در قوان. مشاهده نگرديد506ماده ين اين كشورها پيش بيني شده احكامي كلي راجع آن

و غيرعمدي اطالعات طبقه بندي شده است -9مواد(قانون مجازات فرانسه. به افشاي عمدي

و با اندكي)و-80ماده(و قانون مجازات مصر)413-12 تا 413 در اين زمينه جامع ترند

اي تخليهتوان مقررات موصوف را در برگيرندهتسامح مي . طالعاتي شدن نيز قلمداد كردي

كه با توجه به ماهيت موضوع، با استفاده از روش تحليلي توصيفي انجام شده اين پژوهش

و تحليل ابعاد حقوقي اين پديده و تجزيه كه ضمن بررسي پي آن است كه به در ي مجرمانه

و مرتبط با جرم جاسوسي وارد قوانين موضوعه مايعنوان يك جرم عليه امنيت  جديد كشور

به سواالت موجود در اين زمينه و ي اطالعاتي بپردازد و چگونگي تخليه شده است، به چرائي

و تفاوت آن با جرم افشاي ازجمله چيستي تخليه ي اطالعاتي، هويت مرتكبين آن، نتيجه

.پاسخ دهد) Divulgement Information(اطالعات

و فقدان تحقيقات  علمي در خصوص آن، در گردآوري اطالعاتبه دليل نو بودن موضوع

و ناقص موجود، با تعدادي از قضات، حقوقدانان به آثار مكتوب بسيار اندك عالوه بر مراجعه

و چند نفر از ماموران تخليه شده، مصاحبه و كيفري و غير سازمان يافته به عمل آمد ي شفاهي

ي كيفري رسيدگي شده ادي پروندهبراي تكميل كار، با استفاده از روش نمونه پژوهي، تعد

و مطالعه قرار گرفت . مورد بررسي

 تعريف جرم)2
و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جرم قانون گذار در قانون مجازات اسالمي

و آنچه»)ي اطالعاتيتخليه(بي مباالتي درحفظ اطالعات طبقه بندي شده« تعريفي ارائه نكرده

ب و بيان شرايط تحقق جرم استراجع در متون.ه اين جرم پيش بيني شده، توصيف مرتكب

به اعتبار رفتار مجرمانه. حقوقي نيز چنين تعريفي بدست نيامد و ي با در نظرگرفتن مفاد قانون

طي آن مأمور دولتي: توان چنين تعريف كردمأمور دولتي، اين جرم را مي فرآيندي است كه
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و مسئ و عدم آموزش ديده و اطالعاتي طبقه بندي شده، در اثر بي مباالتي ول امور حفاظتي

.ي اطالعاتي شودرعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه

تفاوت ماهوي دارد، ليكن.ا.م.ق648هر چند اين جرم، با جرم افشاي سرّ مزبور در ماده

شاز برخي جهات، ممكن است با جرم افشاي اطالعات طبقه ي دولتي شباهت داشتهدهبندي

كه وجود شباهت ي تحليل نادرست توسط برخي از نويسندگان باشد هاي احتمالي سبب ارائه

در تعريف باال، با آوردن قيود الزم در ضمن.و اعالم تحير برخي ديگر از آنان گرديده است

ي شمول آن يرهتعريف، تمام مصاديق رفتارهاي مجرمانه از جمله جرائم افشاي اطالعات از دا

و مانعيت تعريف شده است و سعي در تأمين جامعيت دربه گونه. خارج كه از دقت اي

بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه  به كار رفته در تعريف، تفاوت ميان جرم و مفاهيم عبارات

به آساني قابل دريافت مي .باشدبندي شده با جرم افشاي اطالعات داراي طبقه بندي

و عدم رعايت اصول حفاظتي«عبارت كه از مصاديق خطاي»بي مباالتي در تعريف

ي جرايم عمدي از جمله افشاي عمدي اطالعات داراي طبقه كيفري است، اين جرم را از زمره

و سري دولتي مصوب2ي بندي مزبور در ماده و افشاي اسناد محرمانه  قانون مجازات انتشار

ي 1353 .، متمايز كرده است1382ات جرائم نيروهاي مسلح مصوب قانون مجاز26و ماده

به»ي اطالعاتيتخليه«استفاده از عبارت كه متضمن نوعي زمينه چيني براي دستيابي دشمن

و بيانگر شيوه و تأكيد بر لزوم دشمن بودن اطالعات ي خاص وقوع جرم است از يك طرف

ر) Elicitor(تخليه كننده ا از جرم افشاي غير عمدي اطالعات طبقه از طرف ديگر، جرم مزبور

و2يي موضوع قسمت پاياني مادهبندي شده و افشاي اسناد محرمانه  قانون مجازات انتشار

ي و ماده توضيح اين. قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مجزا كرده است27سري دولتي

بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده  ، مرتكب جرم) اطالعاتييتخليه(كه در جرم

و تحت تأثير زمينه چيني و تخليه منفعالنه هاي تخليه كننده در فرآيند مجرمانه شركت دارد

و يا عدم رعايت كننده است كه فعاالنه در صحنه حضور پيدا مي بي مباالتي و با استفاده از كند

كن در جرم افشاي غيرلي. دهداصول حفاظتي مأمور تخليه شده، او را در اين مسير قرار مي

و ظاهراً دليل كمتر بودن مجازات جرم بي مباالتي در حفظ اطالعات عمدي اين گونه نيست

.طبقه بندي شده از جرم افشاي غيرعمدي اطالعات داراي طبقه بندي نيز همين است

كه قانون گذار تخليه شدن افرادي خاص را جرم انگاري كرده است، تعريف عالوه از آنجا

م و عدم سرايت بر و عدم شمول بر جرائم ديگر، بايد از جهت فاعلي انعيت از حيث موضوع

كه مد نظر قانون به همين. گذار نيستند نيز مانعيت داشته باشدحكم بيان شده به ساير افرادي

و اطالعاتي«و» آموزش ديده«،»مأموران دولتي«دليل در تعريف، عبارات  مسئول امور حفاظتي
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به جز آن دسته كه قانون» شدهطبقه بندي گذار آورده شده است، تا بدين وسيله تمامي افراد

و دامنه شمول تعريف خارج بمانند به وضع حكم درخصوص آنها كرده، از گستره . مبادرت

 اركان جرم)3
و از لحاظ حقوق كيفري براي اينكه رفتاري جرم تلقي گردد، بايد داراي اركان عمومي

و شرايط در هر مورد،.ي باشدعناصر اختصاص به اين اركان و شناخت كافي نسبت داشتن علم

و تطبيق دقيق آن بر حكم قانوني ذيربط است جرم بي مباالتي در حفظ. شرط تشخيص صحيح

نيز همانند ساير جرائم، عالوه بر اركان عمومي)ي اطالعاتيتخليه(اطالعات طبقه بندي شده 

به ايني قانوني، مادي سه گانه و عناصر ديگري است كه اختصاص و رواني، واجد شرايط

و آن را از ساير جرائم متمايز مي . سازندجرم دارند

 ركن قانوني)1-3
) تعزيرات( قانون مجازات اسالمي509و 506ركن قانوني جرم تخليه اطالعاتي، مواد

ن دولتي كه مسئول امور چنانچه ماموري«:506ي به موجب ماده. باشدمي1375مصوب سال

و اطالعاتي طبقه بندي شده مي و به آنها آموزش الزم داده شده است در اثر حفاظتي باشند

به يك تا شش  و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطالعاتي شوند بي مباالتي

ت در صورت ارتكاب جرم در زمان جنگ، مرتكب به مجازا.»شوندماه حبس محكوم مي

مي) شش ماه(اشد ). همان قانون509ماده(گردد محكوم

اي در قوانين ما نداشته سابقه) 1375(اين جرم قبل از تصويب قانون مجازات اسالمي

به جرم تخليه اطالعاتي كه پيش از وضع ماده ليكن نزديك ترين مقرره. است 506ي قانوني

و سري قانون مجازا2ي نيز وجود داشته، قسمت آخر ماده و افشاي اسناد محرمانه ت انتشار

كه...«: برابر اين ماده. باشدمي1353 بهمن ماه29دولتي مصوب اسناد افشاي در صورتي

ي مامور حفاظت آنها صورت  و مسامحه و يا در اثر غفلت مذكور در اثر عدم رعايت نظامات

به رغم شباهت ظاهري.»گرفته باشد، مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود

به دليل تفاوت ماهوي506موجود بين رفتار مجرمانه اين جرم با جرم موضوع ماده  » افشاء«،

)Divulgation(و آشكار كردن است، با و به معناي فاش كردن » تخليه«كه از باب افعال

(Elicitation) ج و تهي ساختن، اين حكم شامل به معناي خالي كردن رم بي از باب تفعيل

.گرددمباالتي در حفظ اطالعات داراي طبقه بندي نمي

و.ا.م.ق506از حكم عام ماده كه شامل تمامي مامورين دولتي مسئول امور حفاظتي

، افراد نظامي1382 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب28ي شود، مادهاطالعاتي مي
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ي موصوف چنين بيان. را خارج ساخته است كه پس از آموزش الزم«: داردميماده هر نظامي

و عدم رعايت اصول حفاظتي،  در مورد حفاظت اطالعات طبقه بندي شده، در اثر بي مباالتي

و يا بيگانگان تخليه اطالعاتي شود، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي .»شودتوسط دشمنان

مي همان ي گونه كه مالحظه .ق506ي وتي اندك با مادهتفا.م.ن.ج.م.ق28شود ماده

مي506ي ماده. دارد.ا.م و اطالعاتي تنها شامل ماموراني شود كه داراي مسئوليت امور حفاظتي

و اطالعاتي طبقه28ي در صورتي كه ماده. طبقه بندي شده باشند  قيد مسئول امور حفاظتي

و تمام نظاميان را مشمول تفاوت. حكم قرار داده استبندي شده را براي افراد نظامي نياورده

به هويت تخليه كننده مي ي. باشدديگر اين دو ماده مربوط ي فقط تخليه506در ماده

كه در ماده  عالوه بر دشمنان،28ي اطالعاتي توسط دشمنان جرم معرفي شده، در صورتي

لفظ عامي» بيگانگان«تخليه اطالعاتي توسط بيگانگان نيز مستوجب مجازات دانسته شده است؛

كه افراد بيگانه به وقوع بدين ترتيب، قانون. گيردي غير دشمن را نيز در برمياست گذار نسبت

و تالش كرده است تمام  اين جرم در سطح نيروهاي مسلح، حساسيت بيشتر نشان داده

.ي مزبور قرار دهدي اطالعاتي را تحت شمول مادهمصاديق تخليه

 ركن مادي)2-3
و و اجزاي تشكيل دهندهاز عناصر ي جرم، عالوه بر رفتار مجرمانه، آنچه خارج از فعل

و داراي جنبه ميانفعاالت ذهني است و مادي و ذيل ركن ماديي عيني باشد، در اين قسمت

و گفتگو قرار مي . گيردمورد بحث

 رفتار مجرمانه)1-2-3
م و اصلي ترين عنصر ركن مادي هر جرمي، رفتار كه ارتكاب آن از مهم ترين جرمانه است

و براي آن مجازات تعيين شده استسوي قانون و تحليل ركن مادي. گذار منع در تجزيه

و تشخيص دقيق تمامي عناصر مهم مي باشد، ليكن اهميت جرائم، هر چند شناخت صحيح

ب. شناخت رفتار مجرمانه دوچندان است و نظرات يان با وجود اين اهميت، در بررسي تأليفات

ي رفتار مجرمانه بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده شده درباره ي تخليه(ي جرم

مي)اطالعاتي و اختالف نظر شديدي مالحظه مي، تهافت آراء به نظر رسد ناشي از شود كه

يك: در اين خصوص، چهار نظر متفاوت وجود دارد.ي نگارش قانون استنحوه به موجب

ص 1383ميرمحمد صادقي،(ي جرم مزبور فعلنهنظر رفتار مجرما ص 1383؛ يزدانيان، 103، و به)44،

ص 1386مجيدي،(موجب نظر ديگر ترك فعل است ؛ گروه سوم بر اين باورند كه رفتار)146،

و ترك فعل است مجرمانه ص 1382زراعت،(ي جرم مزبور اعم از فعل ؛ در)76ص،1383؛ مالمير،59،
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و مأمور تخليه مقابل، برخ ي ديگر بيان داشته اند كه جرم مورد نظر فاقد رفتار مجرمانه است

به عاريت مي برد شده فاعل معنوي جرم است كه ركن مادي جرم خود را از تخليه كننده

ص 1380پيماني،( ص 1386؛ گلدوزيان،40، ص 1380؛ اشرافي، 591، به نظرات متفاوت بيان.)83، با توجه

درل اين است كه باالخره رفتار مجرمانهشده، سئوا و مأمور دولتي ي اين جرم چيست؟

 شود؟صورت ارتكاب چه رفتاري قابل مجازات شناخته مي

و تحقق جرم مزبور دو نفر نقش ايفاء مي كنند؛ از يك طرف تخليه كننده يا به در تكوين

و از طرف ديگر تخليه شونده يا مأمورتعبير ماده وي قانوني دشمن  دولتي آموزش ديده

و يا و يا اتحاد منافع كه البته بين آنها هيچ گونه وجه اشتراك و اطالعاتي، مسئول امور حفاظتي

به دست آوردن اطالعات. توافقي براي تحقق جرم وجود ندارد تخليه كننده يا دشمن با هدف

به فردي مراجعه مي و سعي مورد نظر خويش، كه در واقع، تمام تالش او حفظ اين كند

به منظور خويش،. اطالعات از دستبرد عوامل دشمن است بنابراين، ناگزير است براي وصول

و زمينه چيني مناسب نمايد، كما اين كه از عبارت  به»ي اطالعاتيتخليه«مبادرت به طراحي

ميكار رفته در ماده و هماني قانوني نيز نوعي زمينه چيني استفاده كه قبالً شود گفتيم، در طور

به مأمور دولتي مراجعه مي و طرح ريزي قبلي . كندعمل نيز عامل دشمن با زمينه چيني

كه محل رجوع دشمن است، و اطالعاتي و مسئول امور حفاظتي مأمور دولتي آموزش ديده

و اطالعاتي در  هنگام مواجه شدن با تخليه كننده، ممكن است هوشياري الزم را نشان داده

و عدم رعايت اصول حفاظتي، تحت تأثير زمينه يا در نتيجه. قرار ندهداختيار او  ي بي مباالتي

به اطالعات طبقه بندي شده، ميسر سازدچيني و دسترسي او را . هاي تخليه كننده قرار گرفته

به اطالعات هم مي تواند در نتيجه فعلي چون ارائه كردن ميسر ساختن دسترسي دشمن

و بيان كردن  مياطالعات و هم تواند در نتيجه ترك فعل، نظير عدم ممانعت از صورت گيرد

و مطالعه آنها توسط او  و جلوگيري نكردن از رؤيت به محل نگهداري اسناد ورود عامل دشمن

كه برخالف بي مباالتي» عدم رعايت اصول حفاظتي«گذار نيز عبارت در بيان قانون. باشد آمده

ميكه صرفاً ناظر بر ترك فعل است و ترك فعل را در بر . گيرد، حالت رواني هر دو رفتار فعل

و ترك فعل استي محقق كنندهبنابراين، رفتار مجرمانه البته هرچند اين.ي جرم اعم از فعل

به ظاهر با برخي نظرات بيان شده در باال مشابه است، ليكن از لحاظ محتوائي  از(نظر اعم

و مؤخرات استنتا چه در آن نظرات آمده تفاوت دارد؛ زيرا برخي)جيمقدمات استداللي با آن

و ترك فعل، بر اين اعتقادند كه از قائلين به شمول رفتار مجرمانه به فعل عنصر«ي جرم نسبت

و عدم رعايت اصول حفاظتي است بي مباالتي كه ممكن است به صورت ... مادي اين جرم،

ص 1382راعت،ز(».فعل مثبت يا گفتار يا ترك فعل محقق شود و.)59، بي مباالتي كه در صورتي

و نمي به عنوان رفتار مجرمانه عدم رعايت اصول حفاظتي، ركن رواني جرم است تواند
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به دليل يكي پنداشتن اين جرم با جرم افشاي. محسوب شود برخي ديگر از نويسندگان،

و ترك فعل غيرعمدي اطالعات، رفتار مجرمانه دري آن را اعم از فعل در نظر گرفته اند؛

به مطالب پيش گفته، جرم بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده  كه با عنايت صورتي

و  و از نظر تحليلي، حقوقي و جدا از جرم افشاي غير عمدي اطالعات است جرمي متفاوت

و يكسان دانستگذاري نميمنطق قانون . توان اين دو جرم را برابر

كه در مياين فرآيند دو رفتار مجرمانهخالصه آن پيونددي كامالً متمايز از يكديگر به وقوع

به عبارت دقيق تر،.ا.م.ق506يو آنچه در ماده و مستوجب مجازات معرفي شده، رفتار دوم

و ماده منصرف از رفتار مجرمانه براي.ي تخليه كننده استرفتار ارتكابي توسط مأمور است

بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده اين كه رفتار مام )ي اطالعاتيتخليه(ور، جرم

صورت گيرد در غير اين صورت، جرم مورد بحث» دشمنان«محسوب شود، تخليه بايد توسط

و مجازات نخواهد بود و مأمور دولتي قابل تعقيب . محقق نگشته

و مفهوم به1382تا قبل از سال» دشمن«در خصوص معني دليل عدم وجود شمسي

 قانون25ي گذار در اين سال در مادهليكن قانون. تعريف قانوني، اختالف نظر وجود داشت

به ارائه و بدين ترتيب مجازات جرائم نيروهاي مسلح، مبادرت ي تعريفي از اين واژه كرد

ع«: برابر اين ماده. مشكل موجود در اين زمينه، تا حدودي مرتفع گرديد بارت منظور از دشمن

و دولت: است از و اشرار، گروه ها كه با نظام جمهوري اسالمي ايران در حال جنگ بوده هايي

و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملي است . يا قصد براندازي آن را دارند

از: تبصره هرگاه براي دادگاه، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع

و نظر شوراي مذكور مالك خواهد بودطريق قوه قضائيه از شوراي عا ».لي امنيت ملي استعالم

به ظاهر، اصطالح دشمن را تعريف كرده است، ليكن وجود برخي مفاهيم هر چند اين ماده

وو عبارات در تعريف، در عمل تشخيص دشمن را با ابهاماتي مواجه مي سازد؛ تعريف اشرار

كه در آن، اشرار يا  گروهي خاص در حال جنگ با جمهوري اسالمي منظور از آنها، شرايطي

و همچنين احراز قصد براندازي جمهوري اسالمي بايد در نظر گرفته شود، تعريف امنيت ملي

به عهده. از جمله آنهاست و در هر حال، تشخيص دشمن ي قاضي رسيدگي كننده به پرونده

. دشمن بودن تخليه كننده در زمان وقوع جرم استمالك

ب كه مادهالزم  قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، عالوه بر دشمنان،28يه ذكر است

منظور از بيگانگان اتباع.ي اطالعاتي افراد نظامي توسط بيگانگان را نيز جرم دانسته استتخليه

به دليل اطالق عبارت ماده كه راي قانوني، اتباع كليهساير كشورهاست ي كشورهاي بيگانه

برشوشامل مي و وضعيت حاكم و كيفيت ارتباط ايران با كشور متبوع تخليه كننده و نوع د
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و بدين ترتيب قانون ي شمول اين گذار دامنهمناسبات دو كشور تأثيري در موضوع بحث ندارد

. جرم را در ارتباط با نيروهاي مسلح گسترش داده است

كه صالحيت دسترسي به منظور از بيگانگان كسان«ها گفته شده در برخي از نوشته ي هستند

ص 1383مالمير،(» اطالعات طبقه بندي شده را ندارند در.)76، اين مطلب به دليل عدم ظهور لفظ

به نظر نمي به ضرر متهم برخالف ظاهر، صحيح و تفسير رسد؛ در تأييد اين معناي بيان شده

در» دشمنان«در كنار لفظ»نبيگانگا«گذار از اصطالحي قانونتوان به استفادهاستدالل مي

» بيگانگان«ي گذار از كلمهبا اين توضيح كه اگر منظور قانون.ي قانوني نيز تمسك جستماده

و خصوص مطلق مي و افراد فاقد صالحيت بوده است، رابطه بين اين دو واژه عموم شد

مي» دشمنان«بر» بيگانگان«اصطالح  و در اين صورت،شمول كامل پيدا  لفظ اخير كه كرد

و ضرورتي براي ذكر آن وجود نداشت . مصداق اجالي افراد فاقد صالحيت است، زائد بوده

 موضوع جرم)2-2-3
يعني اطالعاتي كه افشاي آنها. موضوع جرمِ مورد بحث، اطالعات طبقه بندي شده است

ا1به موجب ماده. باشدمغاير با مصالح مملكت مي و فشاي اسناد قانون مجازات انتشار

كه افشاي آنها مغاير با مصالح  و سري دولتي، اسناد طبقه بندي شده، اسنادي است محرمانه

و فعاليت هاي وزارتخانه ها  به وظايف و يا مغاير با مصالح خاص مربوط و يا مملكت دولت

و شركت به دولت و وابسته طرز آيين نامه1به استناد ماده. هاي دولتي باشدو موسسات دولتي

و  و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و طبقه بندي و محرمانه دولتي نگاهداري اسناد سري

به چهار طبقهاطالعات، اسناد داراي طبقه و به كلي بندي ي محرمانه، خيلي محرمانه، سري

يكي از طبقات چهارگانه. شودسري تقسيم مي ي بدين ترتيب اطالعات تخليه شده بايد داراي

از اطالعاتو اسناد انواع بين،آن مجازات تعيينو جرم تحققدر گذار قانون.مزبور باشد

كهاي شده تخليه فرد مجازاتو است نشده قائل تفاوتي، دارند قرارآندركهايطبقه حيث

با كرده فراهمرا سري كليبه اطالعاتبه دشمن دسترسي موجبات، مباالتيبي نتيجه در

ي قابل. است داده قراريكي، بوده محرمانهاوي شده تخليه اطالعاتكه فردي مجازات نكته

و آگاهي پيشاپيش عموم نسبت به  كه احراز انتشار علني قبليِ اطالعات موصوف ذكر اين است

ي يك واقعهآن، مانع از تحقق جرم مي ي آشكار شده، گردد؛ ليكن افشاي جزئيات اعالم نشده

كه در يك تخليه.كندبراي تحقق جرم كفايت مي - بنابراين، مقررات مواد مزبور، بر عمل كسي
به دشمن مي دهد قابل انطباق است،ي اطالعاتي، متن يك معاهده ي هم پيماني سري را

به اطالع عموم رسيده باشد هم. اگرچه وقوع اين هم پيماني به صورت رسمي از طرف دولت

و بدل شده كه متن مراسالت رد يي مربوط به يك معاهدهچنين حكم مزبور، بر رفتار كسي
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بدانتشار يافته را در تخليه به دشمن ميي اطالعاتي ص(گردد هد، منطبق بي تا، عبدالملك،

100.(

اي در تخليه) نظامي يا غير نظامي(سوال قابل طرح در اينجا اين است كه اگر مامور دولتي

بندي ولي ارزشمند براي تخليه كننده را ارائه نمايد، آيا گيرد اطالعات فاقد طبقهكه صورت مي

به اتهام ارتكاب جرم تحقق) با جمع ساير شرايط قانوني(جرم موصوف  و مامور  يافته

ي اطالعاتي قابل تعقيب است يا خير؟ توضيح اين كه فرد تخليه كننده براي رسيدن به تخليه

و مقصود خويش به اطالعات طبقه بندي شده(منظور اي نظير، نياز به اطالعات اوليه)دستيابي

وشماره تلفن هدف، مشخصات كلي هدف، اسامي افر و مراكز مرتبط دارد تا در تماس با ... اد

و تهيه. فرد مورد نظر خويش، از آنها استفاده كند اين اطالعات ممكن است فاقد طبقه بندي

هاي مختلفي امكان پذير باشد، با اين حال اگر دشمن اطالعات موصوف را با استفاده آنها از راه

كسب كند آيا مامور تخليه شده،.م.ن.ج.م.ق28و.1.م.ق506ي مذكور در مواد از شيوه

 قابل مجازات است؟

و دشمن نيز ازآنها در و به دشمن داده شده است هر چند اين اطالعات داراي ارزش بوده

به كار رفته در مواد قانوني،  راستاي ارتكاب جرم استفاده خواهد كرد، ليكن با توجه به عبارات

و بيگانگان مشمول عنوان تخليهبندي دادن اطالعات فاقد طبقه ي اطالعاتيبه دشمنان

به استناد مواد ياد شده، مرتكب اين عمل قابل مجازات نيستنمي و هم چنين اين فرد. گردد

به دليل عدم وجود وحدت  هرچند ارتكاب جرم توسط تخليه كننده را تسهيل كرده است اما

و عامل دشمن يا بيگانه، نمي و تعقيب كردتقصد بين او . وان او را به عنوان معاون جرم، تلقي

و از كه اطالعات تخليه شده، داراي طبقه بندي باشد بنابراين، شرط تحقق جرم اين است

و يا بيگانگان داده مي به دشمن كه در اين فرآيند اطالعات و ضرر ناشي از جرم آنجا شود

و نظم عم و مملكت يا امنيت ميمتوجه مصالح كلي نظام گردد، اين جرم از جمله جرائم ومي

و قانون و عليه امنيت محسوب شده گذارآن را در فصل مربوط به جرائم عليه امنيت داخلي

.خارجي ذكر كرده است

 شخصيت مرتكب جرم)3-2-3
گذار، در فرد اين جرم قابل ارتكاب توسط هركسي نيست وحتما بايد اوصاف مد نظر قانون

ميتخليه شده جمع با توان آنها را به عنوان شروط شد تا جرم محقق گردد؛ اين اوصاف كه

: مقدم نيز تلقي كرد، عبارتند از
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 مامور دولت بودن-الف
 قانون مجازات اسالمي صراحت دارد كه جرم بي مباالتي در حفظ اطالعات506ي ماده

چه.ل ارتكاب استفقط توسط مامورين دولتي قاب)ي اطالعاتيتخليه(طبقه بندي شده چنان

را بر معناي متعارف آن حمل كنيم، كساني مشمول ماده خواهند بود» مامورين دولتي«عبارت 

و تبعهكه داراي نوعي رابطه ي استخدامي با دولت اند؛ موقتي يا دائمي بودن رابطه استخدامي

بر. كندايران يا بيگانه بودن مامور، تغييري در حكم ايجاد نمي ميعالوه توان معناي معناي فوق

به نوعي عهده دار ماموريت از  و آن را شامل هر كسي دانست كه عام تري به اين عبارت داد

به او محول گرديده است؛ در اين سوي دولت مي و حفاظت از اطالعات طبقه بندي شده باشد

.صورت ضرورتي به وجود رابطه استخدامي نخواهد بود

و وجود رابطه استخدامي را برابر بررسي انجام شده ، رويه قضائي معناي اول را پذيرفته

به نفع متهم به دليل عدم هم خواني با شرط مي به رغم انطباق با تفسير قانون داند؛ اين ديدگاه

. ظاهر عبارت قانون، محل تأمل است

و اطالعاتي-ب  داشتن مسئوليت حفاظتي
كه كفايت نمي506يهصرف مامور دولتي بودن براي تحقق جرم ماد كند بلكه براي اين

به استناد اين ماده قابل مجازات شناخته شود، بايد عالوه بر وصف مزبور،  فرد تخليه شده

و اطالعاتي طبقه بندي شده« بنابراين اگر مامور دولتي، فاقد. نيز باشد» مسئول امور حفاظتي

و تخليه شدن توسط چنين مسئوليتي باشد، حتي در صورت داشت ن اطالعات طبقه بندي شده

. دشمنان، قابل مجازات به استناد اين ماده نخواهد بود

 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، نظامي بودن فرد را كافي براي تحقق28ي البته ماده

و برخالف ماده  مسئول« قانون مجازات اسالمي، ذكري از 506ي جرم تخليه اطالعاتي دانسته

و اطالعاتي طبقه بندي شده به معني توسعه. نكرده است» امور حفاظتي ي عدم ذكر اين قيد

به تمامي نظاميان استدامنه 1افراد نظامي به استناد ماده.ي شمول حكم مزبور در ماده نسبت

: قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح عبارتند از

اس)1 و سازمانكاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري  هاي وابسته؛المي ايران

و سازمان)2  هاي وابسته؛كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران

و سازمان)3 و اعضاي بسيج سپاه كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران هاي وابسته

 پاسداران انقالب اسالمي؛

و سازمان)4 و پشتيباني نيروهاي مسلح ي وابسته؛هاكاركنان وزارت دفاع

 كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران؛)5
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تا)6  ايان آن؛پكاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت

و)7 محصالن موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، محصالن مراكز آموزش نظامي

و نيز محصالن مراكز آموزش وزارت دفاع و خارج از كشور ؛انتظامي در داخل

و)8 به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران هستند كه كساني

طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب 

.»شوندمي

 گذراندن آموزش الزم)ج
ميپمرتكب جرم عالوه بر اوصاف  را در مورد حفظ بايست قبالً آموزش الزميش گفته،

و مجازات كرد به استناد اين مواد او را محكوم . اطالعات طبقه بندي شده، ديده باشد، تا بتوان

ي تفسير زير از بنابراين، ارائه. در غير اين صورت، عمل او مشمول مواد موصوف نخواهد بود

كه از شرايط تحقق اين جرم«: رسد، صحيح به نظر نمي»آموزش الزم«قيد قانوني  اين است

به آموزش به كارمند مورد نظر داده شده باشد، بنابر اين هر گاه شخصي و ضروري هاي الزم

كه آموزش هاي مخابراتي الزم را نديده عنوان تكنسين مخابرات به كار گرفته شود در صورتي

و مورد تخليه ي اطالعاتي واقع شود چنين شخصي قابل مجازات با اين ماده قانوني باشد

ص 1380اشرافي،(»...نيست، هاي مخابراتي، ارتباطي با موضوع گذراندن آموزش).83،

و اطالعاتي، در تخليه كه تكنسين مخابرات مسئول امور حفاظتي و آموزشي ي اطالعاتي ندارد

و رازداري اين خصوص نياز دارد آموزش در مورد چگونگي حفظ اطالعات طبقه بندي شده

.باشدمي

كه نكته مياي به نظر كه منظور قانوندر ارتباط با اين قيد، مهم گذار از رسد، اين است

مي تواند تحقق بخش اين  و با چه كيفيتي چه سطحي چه آموزشي، در آموزش الزم چيست؟

و رسميِ داراي مدرك باشد يا اين شرط باشد؟ آيا آموزش بايد ضمن دوره هاي تعريف شده

و سخنران ميپهاييكه شركت فرد در جلسات و توجيهي نيز كفايت كند؟ آيا صدور راكنده

و بخشنامهدستورالعمل و هاي توجيهي در زمينهها و نصب اعالميه ها ي رعايت اصول حفاظتي

و مواردي از اين قبيل محقق كننده ميپوسترها  باشد يا خير؟ي شرط مذكور در ماده

به ابهامات ياد شده پاسخي نداده است،قانون  ليكن مسلم آن است كه صدور گذار

و مواردي از اين قبيل، نمي و پوستر و نصب اعالميه و بخشنامه تواند محقق دستورالعمل

و مدرك دار بودن كننده و در خصوص رسمي بودن ي شرط قانوني ديدن آموزش الزم باشد

و دورهآموزش نفها و با لحاظ و قواعد كلي حقوقي و صالح هاي آموزشي، برابر اصول ع



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 118

و صرف اعالم سازمان و مستدل اثبات شود به صورت مستند متهم، بايد ديدن آموزش الزم

و توجيه بودن متهم كفايت نمي ي آموزشي الزم .كندذيربط مبني برگذراندن دوره

كه در صورت عدم وجود هر يك از شرايط ذكر نكته و قابل توجه ديگر اين است ي مهم

و ديدن آموزش الزم،(شده  بيگانه يا دشمن بودن تخليه كننده، داشتن مسئوليت حفاظتي

به) اطالعاتي طبقه بندي شده آيا بايد مامور تخليه شده را از مجازات معاف كرد يا اينكه او را

و اطالعات طبقه بندي شده  به افشاي غيرعمدي اسناد  قانون2ماده(استناد مواد مربوط

و افشاي اسناد محر و ماده مجازات انتشار و سري دولتي  قانون مجازات جرائم27مانه

به مجازات رساند؟) نيروهاي مسلح و  مورد تعقيب قرار داده

به در بررسي رويه و ي قضائي، در مواردي مشاهده شد كه با فقدان برخي از اين شرايط

به تخليهدليل عدم امكان اعمال ماده د مواد مربوطي اطالعاتي، دادگاه به استناي قانوني مربوط

به صدور حكم محكوميت براي مامور به افشاي غيرعمدي اطالعات طبقه بندي شده، مبادرت

كه در هر هاي انجام شده، برخي اين در مصاحبه1.تخليه شده، كرده است گونه استدالل كردند

 
:حكم زير نمونه اي از اين قبيل موارد است.1

 بسمه تعالي

85/67/42/7 كالسه پرونده28/4/85 تاريخ صدور157شماره دادنامه

:مشخصات متهم

 ......متولد ...... فرزند ...... ارمند قرارداديك

 فاقد سابقه ....... جمعي ...... شماره شناسنامه ....... صادره از

. سهل انگاري وبي مبا التي موجب افشا اطالعات سري موضوع اتهام،

يك..... شعبه:مرجع رسيدگي 28/4/85:تاريخ رسيدگي ...... دادگاه نظامي

: دشكارگر

 ... نامبرده فوق كه بعنوان نيروي قراردادي ودررسته ...... برابرگزارش
ــوده اســت ــشا نم ــدي ســري اف ــه بن ــا طبق ــاتي راب ــا ري،اطالع ــهل انگ ــاالتي وس ــي مب ــوده دراثرب ــي نم ــه م ــام وظيف . انج

ت پرونده گوياي اين امراست كه فردي ازعناصرنفاق با نام مستعارها شمي با وي تماس گرفته وخود رايكي ازمسئولين محتويا

ن واعتماد وي درچند  ين نوبت تما سها ئي راگرفته واطالعا تي رابصورت پراكنده اخذ نموده معرفي كرده وپس ازكسب اطمينا

و ازرسـانه هـاي غربـي  كه اطالعات ما خوذه با كمي پرداخت واضافه شدن تفاسيرمورد دلخواه استكبا ر، درنشريه نفاق چاپ

و نها يتا محملي جديد براي هجمه عليه جمهوري اسالمي ايران فراهم گرديده است  ب. پخش ه صراحت به صحبت هـاي متهم

وي-مكرربا عنصرنقاق حفظ اطالعـات هايي پيرامون موضوع اعتراف كرده ومدعي شده آموزش- البته بدون اطالع ازما هيت

. شمرده شده است....... پرونده توسط123اطالعات افشا شده به شرح برگ. نداشته استيا تخليه تلفنيو

وبر دادگاه پس از نهايتاً را استماع دفاعيات متهم، رسي محتويات پرونده و ختم رسيدگي  به شرح ذيل مبادرت به صدور اعالم

: راي مي نمايد

: راي دادگاه

و بي مباالتي موجـببر دائر ...... فرزند....... درخصوص اتهام كارمند قراردادي و افـشاء سهل انگاري تـصميمات اطالعـات

را كيفر،... سري، با توجه به گزارش  بند(مستندا به موادودانسته محرز خواست صادره واعتراف صريح متهم بزهكاري وي
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بندي صورت، مامور موصوف، موجب دسترسي دشمن يا بيگانه به اطالعات داراي طبقه

و و عمل او از مصاديق افشاي غيرعمدي اطالعات داراي طبقه گرديده  سبب افشا شده است

كه تحقق جرم افشاي اطالعات غير عمدي مقرر در مواد بندي محسوب مي و از آنجا و2شود

و شرايط مذكور نمي27 و مشروط به وجود قيود در اخير الذكر، منوط باشد، صدور حكم

يكي از  و. اين مواد بالمانع خواهد بودچنين مواردي به استناد به توضيحات قبلي ليك با توجه

به نظر مي و نحوه نگارش آنها، رسد جرم بي مباالتي با در نظر گرفتن سياق مواد قانوني ذيربط

غير از افشاي غيرعمدي اطالعات است)ي اطالعاتيتخليه(در حفظ اطالعات طبقه بندي شده 

م به دليل عدم تحقق جرم، نبايد مجازاتو با عدم وجود هر يك از شرايط زبور، مرتكب را

به. كرد شديدتر بودن مجازات جرم افشاي غير عمدي اطالعات طبقه بندي شده نسبت

. مجازات تخليه اطالعاتي نيز مؤيد اين استدالل است

 وسيله مجرمانه)4-2-3
و نحوه بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي كيفيت ي تخليه(شدهي ارتكاب جرم

و بيگانگان از مامورين دولتيبه گونه) اطالعاتي كه دريافت اطالعات توسط دشمنان اي است

به  و تخليه كننده براي رسيدن و زمينه چيني مناسب بوده و يا نظاميان، معموالً مستلزم طراحي

و به كارگيري ترفندهايي جه ت مقصود خويش، ناگزير از پنهان كردن هويت واقعي خود

به كار رفته متداول ترين شيوه. باشدترغيب مخاطب به همكاري در دادن اطالعات مي هاي

توسط تخليه كنندگان در اين خصوص، تقليد صدا، استفاده بسيار ماهرانه از اصطالحات 

و استفاده از  كه تخليه شونده به آن تعلق دارد، جعل هويت و قشري و رايج در صنف متداول

هاي رسيدگي شده، براي برابر تحقيق انجام گرفته تقريبا در تمامي پرونده. تلفن بوده است

به گونه به صورت تلفني واقع گرديده، و تخليه اطالعاتي -ارتكاب جرم از تلفن استفاده شده
كه اين جرم به .معروف شده است» تخليه تلفني«يا» جاسوسي تلفني«اي

جبه رغم مطالب بيان شده، قانون و بهره گذار تحقق و مشروط به استفاده رم را منوط

و در صورت جمع بودن شرايط مقرر قانوني، نوع  و ابزاري خاص نكرده برداري از وسيله

 
اس18ازقانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح وتبصره ذيل ماده27)ب المي مشاراليه رابه هشت مـاه حـبس ازقانون مجازات

.تعزيري محكوم مي نمايد

./ راي صا دره حضوري وغيرقطعي بوده وظرف بيست روزازتاريخ ابالغ قابل تجديد نظرخواهي درشعبه هم عرض خواهد بود

ل 

 .......دادگاه نظامي يك ..... دادرس شعبه
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به كار رفته براي تخليه، تاثيري در تحقق جرم ندارد و ابزار از. وسيله بنابراين، جرم موصوف

و ارتكاب آن با استفاده از هر ابزار به هر شكلي امكان پذير استحيث ابزار مقيد نيست و .ي

و مكان وقوع جرم)5-2-3  زمان
كه باشد در صورت جمع و وقوع آن در هر مكاني مكان در تحقق اين جرم مدخليتي ندارد

مي كند مي. بودن شرايط قانوني، مرتكب را مستوجب مجازات تواند در ميزان ليكن عامل زمان

به اي بي مباالتي در حفظ اطالعاتنمجازات مرتكب، تأثيرگذار باشد، گونه كه چنانچه جرم

، در زمان جنگ ارتكابغير نظاميتوسط مأمورين دولتي)ي اطالعاتيتخليه(طبقه بندي شده 

ي به موجب ماده به مجازات اشد اين جرم509يابد، مرتكب ) ماه6( قانون مجازات اسالمي

ي زمان جنگ اختيار قاضي را در تعيين ميزان گذار برابه عبارت ديگر، قانون. گرددمحكوم مي

و حداكثر مقرر در ماده به عنوان506ي مجازات بين حداقل و مجازات حداكثر را  منتفي اعالم

.تنها مجازات جرم تعيين كرده است

 نتيجه مجرمانه)6-2-3
بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده به مقررات قانوني، جرم  تخليه(با توجه

به نتيجة) اطالعاتي به منتهي شدن رفتار مجرمانه و تحقق آن منوط از جمله جرايم مطلق است

و يا بيگانگان. خاص نيست به) در ارتباط با افراد نظامي(به عبارت ديگر با دست يابي دشمنان

به نتيجه خاص ديگر شود كه اقدام مزبور منتهي و صرف نظر از اين اطالعات طبقه بندي شده

و مجازات خواهد يا و مأمور تخليه شده قابل تعقيب به صورت كامل تحقق يافته  خير، جرم

.بود

 ركن رواني)3-3
وجود قصد ارتكاب براي تحقق جرم از ضروريات است، ولي اين قصد در تمامي جرائم

هم. ماهيت يكسان ندارد و گاهي مرتكب جرم، هم خواهان ارتكاب رفتار مجرمانه است

حنتيجه ميي و مرتكب. كنداصل از آن را طلب در اين حالت فرد داراي قصد مجرمانه بوده

 ليكن در برخي موارد مرتكب جرم، رفتار مجرمانه را با اراده انجام. جرم عمدي شده است

چه بسا حتي چنين نتيجه اي را پيش مي و دهد، ولي نتيجه حاصله از آن را خواستار نيست

ا. بيني هم نكند ميدر و جرم ارتكابي، غير ين صورت، عنصر رواني جرم از خطا تشكيل شود

ص 1371صانعي،(عمدي است  بي.)308، بي احتياطي، خطاي كيفري ممكن است به صورت

و عدم مهارت واقع گردد .مباالتي، عدم رعايت نظامات دولتي
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بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده ز جرائم غيرا)ي اطالعاتيتخليه(جرم

و ركن رواني آن از نوع خطاي كيفري است گذار در مواد پيش گفته با استفاده از قانون. عمدي

و عدم رعايت اصول حفاظتي«عبارت  از. به اين موضوع تصريح كرده است» در اثر بي مباالتي

و كه در مواد قانوني مربوط به اين جرم فقط دو مصداق از مصاديق خطا ذكر شده  آنجا

كه اي به ساير مصاديق صورت نگرفته است، نمياشاره گذار در مواد قانون«توان با اين توجيه

به كار مي ص 1382زراعت،(» بردمختلف، اين واژه ها را فراوان به جاي يكديگر بر).60،

و مجازات، اعمال ديگر ناشي از مصاديق ذكر نشده ي خطا را خالف اصل قانوني بودن جرم

به آنها نپرداخته، مشمول حكم دانستكه قا . نون

و بي مباالتي يا عدم رعايت اصول حفاظتي توسط مامور نكته ديگر اين است كه بايد بين

و  ي عليت وجود داشته باشد تا بتوان او را مسئول شناخته تخليه شدن او توسط دشمنان رابطه

هم. مجازات كرد و كه مامور دولتي بدين ترتيب در صورت انتفاي اين رابطه چنين در صورتي

و اصول مقرر قانوني را رعايت) يا فرد نظامي( در حفظ اطالعات مورد بحث تمام ضوابط

و با وجود اين تخليه اطالعاتي شود مسئول نخواهد  و هيچ خطايي از او سر نزده باشد كرده

و نمي مابود كه موري تحت تاثير مستي توان او را به استناد اين مواد مجازات كرد؛ مثل موردي

و يا در حالت خواب تخليه شود .اجباري

كه با بي مباالتي تفاوت بي احتياطي از مصاديق خطاي جزايي است به اينكه  با توجه

به نظر مي و اكتفا به ذكر مفهومي دارد، و عدم«رسد عدم ذكر آن در متن قانون بي مباالتي

ميايرادي است كه متوجه» رعايت اصول حفاظتي .باشداين بخش از ماده قانوني

ي تخليه(بندي شده در حفظ اطالعات طبقه تفاوت جرم بي مباالتي)4
 بنديغيرعمدي اطالعات داراي طبقه با جرم افشاي) اطالعاتي

و در برخي ديگر به طور ضمني اين دو جرم را به صراحت  در برخي از متون حقوقي

و يا كامالً مشابه گرفته ليكن به رغم برخي شباهت ها، اين دو جرم از لحاظ ماهيت.ندايكسان

و داراي تفاوت كه آنها را از هم متمايزو شرايط تحقق يكسان نبوده هايي به شرح زير هستند

. سازدمي

، مأمور)ي اطالعاتيتخليه( در جرم بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده-1

م و اطالعاتي طبقه بندي شده باشد در دولتي مرتكب جرم بايد داراي سئوليت امور حفاظتي

صورتي كه وجود اين مسئوليت براي تحقق جرم افشاي غير عمدي اطالعات طبقه بندي شده 

.ضرورتي ندارد
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بي مباالتي در حفظ-2  گذراندن آموزش الزم توسط مأمور دولتي، شرط تحقق جرم

ااطالعات طبقه بندي شده مي .فشاي غير عمدي چنين شرطي وجود نداردباشد ولي در جرم

وي تخليه اطالعات طبقه بندي شده در نتيجه-3 ي اطالعاتي، بايد در اختيار دشمنان

در جرم افشاي غير عمدي با قرار گرفتن اطالعات در اختيارهر فرد. بيگانگان قرار گيرد

.شودناصالحي جرم محقق مي

عاتي، مرتكب جرم منفعالنه در فرآيند تكويني اطالتر در جرم تخليه از همه مهم-4

به عبارت قانون و ميجرم، شركت دارد ليكن در جرم افشاي غير. كنندگذار، اورا تخليه

و اطالعات را خود رأسا  افشاء) البته به صورت غيرعمد(عمدي، داراي نقشي فعال است

.كندمي

 نتيجه گيري)5
بي مباالتي در حفظ اطالعات طب ي اطالعاتي(قه بندي شده جرم از جمله جرائم) تخليه

و عدم رعايت نظامات دولتي واقع مي بي مباالتي و به عبارت عليه امنيت است كه در اثر شود

و  كه طي آن مامور دولتي توسط دشمنان تخليه شده ديگر اين جرم از جرائم غيرعمدي است

ميي نظام را در اختيار تخليهاطالعات طبقه بندي شده كه اين عمل. دهد كننده قرار براي اين

گذارجمع بودن شرايطي را الزم دانسته است؛ اين شرايط موجب مجازات مامور گردد قانون

كه مامور دولتي بايد در خصوص نحوه ي حفظ اطالعات طبقه بندي شده، عبارتند از اين

و اطالعاتي طب و داراي مسئوليت امور حفاظتي . قه بندي شده نيز باشدآموزش الزم را ديده

و اطالعاتي البته قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، شرط داشتن مسئوليت امور حفاظتي

و عالوه بر دشمنان، تخليه ي نظاميان طبقه بندي شده را براي افراد نظامي پيش بيني نكرده

.ي جرم اعالم كرده استتوسط بيگانگان را نيز محقق كننده

و توضيح داده شد، اين نتيجهاز آنچه بيان گرد مييد وي مسلم به دست كه در تهيه آيد

ي تخليه(تدوين مقررات قانوني مربوط به جرم بي مباالتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده 

و ابهاماتي اساسي متوجه مواد)اطالعاتي و ايرادات و توجه الزم صورت نگرفته ، دقت

و ارائه اي كه موجبباشد، به گونهموصوف مي و زياد و تفاوت برداشت شديد  اختالف نظر

ي تعريف مشخص از جرم، عدم هاي بسيار متنوع از متن قانون گرديده است؛ عدم ارائهتحليل

و كيفيت آموزش الزم، عدم تفكيك بين طبقات مختلف اسناد، جرم ندانستن تعيين نوع، ميزان

حفي كارمندان آموزش ديدهتخليه و عدمي فاقد مسئوليت و اطالعاتي طبقه بندي شده اظتي

به ساير شيوه هاي احتمالي ارتكاب، از جمله ميشمول مقررات نسبت .باشدي آنها
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