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واکاوی جرم بیمباالتی در حفظ اطالعات طبقهبندیشده در حقوق کیفری ایران
2

زینب ایمانی ،1محمد جواد پور حسینی

 0کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد
 2دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد

چکیده
بیمباالتی که حسب تبصره ماده  001قانون مجازات اسالمی مصوب  ،0392دومین رکن اصلی تقصیر شناخته شدده ،از لحدا
لغوی یعنی بیتدبیری و بیقیدی و بیفکر و اندیشه و بیپروا و بیاعتنا .فرق بیاحتیاطی و بیمباالتی آن است که بدیاحتیداطی
از جنس فعل و بیمباالتی از جنس ترک فعل است .به تعبیر دیگر در بیاحتیاطی نتیجه و آثار فعل که قابدل پدی بیندی بدوده
پی بینی نشده ،ولی در بیمباالتی ،با وجود پی بینی ،درنتیجه بیقیددی و سدللانگداری بده اقتادای آن عمدل نشدده باشدد،
قانونگذار در سال  0371بهمنظور باال بردن میزان دقت مأموران دولتی در حفظ و نگلداری اسرار نظام ،بیمبداالتی آندان را در
زمینه حفظ اطالعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلیه اطالعاتی جرم انگاری کرد .لیکن نحوه نگارش مداده قدانونی ذیربد ،
ابلامات و اشکاالتی را به وجود آورده است .این جرم با این عنوان خاص و با ایدن کیفیدت و شدرای تدا قبدل از تصدویب قدانون
مجازات اسالمی سابقهای در قوانین موضوعه نداشته است .یکی از شیوههای نوین ،پیچیده ،بسیار کمهزینه و بیخطر جمعآوری
اطالعات دارای طبقهبندی در حال حاضر تخلیه اطالعاتی میباشد که دشمن و بیگانگان برای کسب اطالعات مدورد نیداز خدود،
اغلب از طریق تلفن و با استفاده از عناوین ،اسامی و القاب دروغین و دیگر شیوههای اغوا کننده و فریبندده ،اعتمداد مخاطدب را
جلب و اطالعات مورد نظر را از او دریافت مینمایند .با توجه به مطالب چنین میتوان نتیجهگیری نمود کده در تلیده و تددوین
مقررات قانونی مربوط به جرم بیمباالتی در حفظ اطالعات طبقهبنددیشدده (تخلیدهی اطالعداتی دقدت و توجده الزم صدورت
نگرفته و ایرادات و ابلاماتی اساسی متوجه مواد موصوف میباشد.
واژههای کلیدی :بیمباالتی ،اطالعات طبقهبندیشده ،حقوق کیفری ایران
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