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  مساله بیان

 ت ت امنیحق دسترسی به اطالعات و اسناد نظامی مانند سایر حقوق و آزادی های فردی با محدودی

 ا به ایناند، ت به همین منظور بیشتر دولت ها سیستم طبقه بندی اطالعات را پذیرفتهملی همراه است. 

 شود. ایجاد وسیله میان نیاز دولت به حفظ محرمانگی و حق مردم به دریافت اطالعات دولتی، تعادل

 و به ودهبیانبار زدر صورت افشای اطالعات طبقه بندی شده نظامی این رفتار برای امنیت ملی بنابراین، 

 محسوب می گردد. جرم علیه امنیتدلیل آثار و پیامدهای خطیر آن، 

 قع مباالتی و عدم رعایت نظامات دولتی واکه در اثر بی است و غیرعمدی این جرم از جرایم مطلق

بندی شده نظام را در اختیار شود که طی آن مأمور نظامی توسط دشمنان تخلیه شده و اطالعات طبقهمی

 دهد. میه قرار تخلیه کنند

  1375ب )آیـین نامـه حفاظت اسناد و مدارك طبقه بندی شده مصورکن قانونی سهاین جرم دارای 

جازات جرائم قانون م 26ستاد کل نیروهای مسـلح، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، ماده 

انون ق 3و ماده  1375قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب  505، مـاده  1382نیروهای مسلح مصوب 

جمله  ) ارتکاب توسط افراد نظامی آموزش دیده از، رکن مادی ( 1388جرائم رایانه ای مصوب 

، ام وظیفهمی، نظکارکنان ستاد کل نیروهای مسلح ، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و پشتیبانی، نیروی انتظا

 )سوء نیت عام و خاص(و معنوی محصلین نظامی، کارکنان موقت نظامی( 

 ار طبقه ها بشود به چهاطالعات طبقه بندی شده نظامی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آن

 ( کامال سری.4( سری و 3( خیلی محرمانه 2( محرمانه 1شوند که عبارتند از : تقسیم می

 ر ـبفـزون مرتکب جرمِ افشای اطالعات دارای طبقه بندی نظامی، در صورتی قابل مجازات است که ا

 ت و عـدمطالعـارکـن روانـی، در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه، نسبت بـه واجـد طبقه بنـدی بـودنِ ا

 صـالحیت مخاطب یا مخاطبین آگاهی داشته باشد تا جرم مربور محقق گردد؛  

  افشای اطالعات عالوه بر اینکه برای دشمنان صورت می گیرد، در صورتی که برای بیگانگان نیز

 قانون جرائم رایانه ای( 3، جرم تلقی می گردد و مشمول پنج تا پانزده سال حبس) ماده صورت گیرد
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  افشای اطالعات طبقه بندی شده توسط نظامی مجازات: 

  سال،  15تا  3حبس اطالعات به کلی سری افشای عمدی 

  سال  10تا  2حبس  سـریافشای عمدی اطالعات 

  سال  حبس  1ا ماه ت 3خیلی محرمانه افشای عمدی اطالعات 

  فاقد وصف کیفری و تنها تنبیه انضباطی  محرمانهافشای اطالعات. 

 ی او شمن بـرای با داگـر افـراد نظـامی، اطالعـات طبقه بندی شده را با انگیزه براندازی نظام و همکار

 محکوم خواهند شد  مجـازات محـاربافشـا کننـد، بـه 

 ،به نباشدن با انگیزه براندازی نظام و همکاری با دشم در صورتی که افشای اطالعات برای دشـمن ،

 سلح( مقانون مجازات جرائم نیروهای  21سال محکوم می گردد.) ماده  15تا  3مجازات حبس از 

 ها و مراکز دولتی خصوصا مراکز بندی شده امروز در بین سازمانازآنجاکه جرم افشای اطالعات طبقه

تواند در نهادها و مراکز دهد؛ لذا دستاوردهای این تحقیق میرخ میوفور حساس امنیتی و نظامی و به

های ادهات و دنظامی و انتظامی و قضایی جامعه اطالعاتی و همچنین سایر نهادها که با انواع اطالع

 شده سروکار دارند مورد استفاده قرار گیرد.بندیحساس و طبقه

 

 تحقیق ضرورت و اهمیت  

صول اندیشه، فعالیت ها و تجربیات گرانبهایی است که در تعالی اهداف سازمان هـای اسناد و مدارك نظامی مح

نظامی نقـش مهمی دارند و یکی از ابزارهای مهم مدیریت در تهیۀ برنامه ها و تصمیم گیری ها محسوب 

کشور یا  میشوند. برخـی از اسـناد حاوی اطالعاتی است که افشای آنها ضربات جبران ناپذیری به منافع ملی،

ارکان وزارتخانـه بـا سـازمان های نظامی وارد میکند. به این دلیل نگهداری و بهره برداری بهینه از اسناد و 

مدارك مستلزم استقرار یک نظام صحیح و اصـولی در امر حفاظت از اسناد و اجرای دقیق آن از سوی کارکنان 
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سوی فرد نظامی به منظور برپایی امنیت ملی نظام از  لذا، بررسی جرم انگاری افشا نمودن آنها از می باشد.

 اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

 تحقیق اهداف  

  ان های ه سازمبشفاف نمودن اهمیت اطالعات طبقه بندی شده برای نظامیان باالخص نظامیان تازه وارد

 نظامی

 ای م افشتکاب جرایآگاهی بخشیدن به نظامیان از مجازات های مقرره در قوانین به منظور عدم ار

 اطالعات طبقه بندی شده مانند جاسوسی و خیانت

 باال بردن امنیت ملی در برابر نقشه های شوم دشمنان نظام 

 

 تحقیق پیشینه  

حقیقاتی تی از با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی با این موضوع به صورت خاص انجام نگرفته است، ولیکن برخ

 ی گردد:مشاره اورت غیزرمستقیم به موضوع اشاره دارند که در ذیل بدانها که تاکنون انجام گرفته اند به ص

  (1388صفرآبادی) نوشته ایمان« جاسوسی ضد و جاسوسی» کتاب 

  جواد وند ویوسف نوشته مصطفی« ایران کیفری حقوق در شده بندیطبقه اطالعات افشای» کتاب 

 ( 1393بزرگی)

  (1384)نوشته مریم اسدی« یک دیدگاه طبقه بندی  فناوری های امنیت اطالعات : با» مقاله 

  م اده و قاسنوشته محمدجعفر حبیب ز« جرم بی مباالتی در حفظ اطالعات طبقه بندی شده » مقاله

 (   1389کرامت)
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  جرم بی مباالتی در حفظ اطالعات طبقه بندی شده از نظرحقوق داخلی و حقوق» مقاله 

 (1394و همکاران)نوشته امل باوی وسمی «  تطبیقی)چین(

  وشته ن« شده  تحلیل و نقد مقررات قانونی مرتبط با جرم افشای عمدی اطالعات طبقه بندی» مقاله

 (1394قاسم کرامت)

  نظامی  نقش حفاظت اطالعات یگان های نظامی در پیشگیری از جرایم سایبری در محیط» مقاله» 

 ( 1395نوشته بهراد تنهایی و فهیمه بهینه)

   هقانی دنوشته حمیدرضا « شای اطالعات طبقه بندی شده و حق دسترسی به اطالعاتاف» مقاله

 (1395فیروزآبادی و عبدالرسول دهقانی فیروزآبادی )

  مود نوشته فرنوش توبی و مح« تبیین جرم سیاسی و جاسوسی در حقوق کیفری ایران» مقاله

 (1396اشرافی)

  لم عنوروزی  نوشته مرتضی« در قوانین موضوعه بررسی حقوقی تخلیۀ تلفنی مأموران دولتی» مقاله

(1397 ) 

   ینا سنوشته « راه های پیشگیری از ارتکاب جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح» مقاله

ه نوشت« امیجرم انگاری بی احتیاطی و بی مباالتی در افشای اطالعات نظ» (.  مقاله 1398نجفی)

 (.1399رضا درویشی و محمدحسن مسلمی)

 

 تحقیق های سؤال  

 رویکرد نظام جزایی ایران در خصوص افشای اطالعات طبقه بندی شده نظامی چگونه است؟ 

 اطالعات طبقه بندی شده نظامی چیست؟ 

  چه نوع جرمی است؟ افشای اطالعات طبقه بندی شده نظامیجرم 

  چیست؟ افشای اطالعات طبقه بندی شده نظامیارکان جرم 
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  چه کسانی هستند؟ ه بندی شده نظامیافشای اطالعات طبقمرتکبین جرم 

  نظر  در ظامیافشای اطالعات طبقه بندی شده ندر قوانین کیفری چه مجازاتی برای مرتکبین جرم جرم

 گرفته شده است؟ 

 

 تحقیق های فرضیه  

 دان امی چنبه نظر می رسد، رویکرد نظام جزایی ایران در خصوص افشای اطالعات طبقه بندی شده نظ

 باشد.جامع و کامل ن

  یرات داخلمقرّ ایقانون  هیکه، بر پا باشد یحساسطبقه بندی شده نظامی اطالعات نظامی اطالعات 

 .باشد منع شده یگروه خاص یبه آن برا ی، دسترسنظام

  جرمی مطلق باشد. افشای اطالعات طبقه بندی شده نظامیجرم 

  د.مادی و معنوی گرد شامل رکن قانونی، افشای اطالعات طبقه بندی شده نظامیارکان جرم 

  طبقه داركم و اسناد نامـه حفاظت آیـین افشای اطالعات طبقه بندی شده نظامیقوانین موضوعه جرم 

 ت،  قانوناطالعا به آزاد دسترسی و انتشار مسـلح، قانون نیروهای کل ستاد 1375 مصوب شده بندی

 نو قانو 1375 مصـوب یاسـالم مجـازات ، قـانون 1382 مصوب مسلح نیروهای جرائم مجازات

 باشد.1388 مصوب ای رایانه جرائم

 تحقیق روش  

فیش الب که ابزار گردآوری مط محتوی می باشدتحلیلی  –توصیفی روش تحقیق ای و  کتابخانهنوع تحقیق 

 می باشد. برداری

 تحقیق سازماندهی  

  فصل اول : کلیات تحقیق 

  فصل دوم: مبانی مفهومی و سابقه تقنینی 
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 :دگی معیار و مالك تفکیک اطالعات طبقه بندی شده از عادی و محاکم صالح به رسی فصل سوم 

  فصل چهارم: ضمانت اجراهای جرم افشای اطالعات طبقه بندی شده نظامی 

 فصل پنجم: نتایج 

 

 مفاهیم 

 اطالعات یا داسنا مفاد کردن عرضهو در اصطالح کردن  فاش و ساختن پراکندهدر لغت به معنای  :افشا 

 شود. سلب آن از امنیت و حفاظت که طریقی هر یا و کتبی طور شفاهی، به شده بندی هطبق

 هر با یا و گردیده ذخیره افزاری نرم صورت یا به باشد مندرج اسناد در که داده نوع هر :اطالعات 

 می شود. گفته باشد اطالعات شده ضبط دیگری وسیلۀ

 از پیشگیری وربه منظ و امنیتی دالیل به بنا که ودمی ش گفته اطالعاتی به :شده بندی طبقه اطالعات 

 و است جازغیرم افشای برابر در حفاظت نیازمند مقررات حسب بر امنیت ملی، به آسیب و صدمه ورود

 .دارند را آن اطالعات به دسترسی حق خاصی افراد

 رمج ستا شده تعیین مجازات آن برای قانون در که فعل ترك یا فعل از اعم رفتاری هر :جرم 

 شود. می محسوب

 و ظامین مسئولیت های و وظایف با ارتباط در مسلح نیروهای که اعضای است جرایمی :نظامی جرم 

 هده آنانع به مقررات و قانون طبق که مربوطه نظامی واحد یا سازمان در خدمت به سبب و انتظامی

 می شوند. مرتکب است

 اظتیحف امور مسؤول و دیده آموزش نظامی ورمأم آن طی که است فرآیندی :اطالعات افشای جرم 

 یتخلیه دشمنان توسط حفاظتی اصول رعایت عدم و مباالتیبی اثر در شده، بندیطبقه اطالعاتی و

 .شود اطالعاتی

 :آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  48بر اساس ماده  تخلف انضباطی نظامی 

ح بایستی همواره با هوشیاری و رعایت اصول و مقررات حفاظتی در هر یک از پرسنل نیروهای مسل

ه در اختیار اوست کوشا باشد و حتی در شرایط بحرانی با نهایت فداکاری از افشای آن حفظ اسراری ک
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جلوگیری نماید و در برخورد با موارد مشکوك از قبیل ) براندازی ، جاسوسی ، خرابکاری ، موارد 

 ایجاد نارضایتی ( مراتب را بالفاصله به مقام مافوق مسئول گزارش نماید . لذا در صورت عدم حفاظت

 . و افشای اطالعات  طبقه بندی شده نظامی فداکاری نکند، مرتکب تخلف گردیده است

 

 ( اطالعات طبقه بندی شده نظامی  به جرم افشایکننده قوانین اشاره سابقه تقنینی:) 

 1304 مصوب عمومی مجازات قانون  

 1307  مصوب نظامی محاکمات قانون  

 1318 مصوب ارتش کیفر و دادرسی قانون  

 1353 مصوب دولتی سری و محرمانه اسناد افشای و انتشار مجازات نقانو 

 1382 مصوب مسلح نیروهای جرائم مجازات قانون  

 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون 

 1388 مصوب ای رایانه جرائم قانون 

 

 عادی  از شده بندی طبقه اطالعات تفکیک هایمعیار 

 ب جرم یت، داشتن سمت نظامی در زمان ارتکامالك صالح : دولت نظامی مأمور توسطجرم  ارتکاب

 است، نه در زمان رسیدگی.

 بر هم زدن جرایم علیه امنیت اعمال مجرمانه ای هستند که به منظور : جرم بودن ملی امنیت علیه 

 ذیردت می پامنیت و استقالل و تمامیت فرضی کشور و یا ضدیت با نظام اسالمی و براندازی آن صور

 م صرف افشا محقق می گردد و ایراد خسارت و ضرر اصال در این جرم جر: جرم بودن مطلق

 موضوعیت ندارد.

 این جرم از جرایم غیرعمدی است که طی آن مأمور نظامی توسط  :جرم بودن جاسوسی مشمول

دهد و با افشای میبندی شده نظام را در اختیار تخلیه کننده قرار دشمنان تخلیه شده و اطالعات طبقه

 طبقه بندی شده به امنیت داخلی و خارجی مملکت آسیب وارد می کند.اطالعات 
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 ستاآیین نامه ها و شیوه نامه های ذیل  عادی بر اساس از شده بندی طبقه اطالعات تفکیک: 

   سناد انامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع آئین

 اصالحات و الحاقات بعدی. با  01/10/1354و اطالعات مصوب 

 رخمو ملی امنیت شورایعالی جلسه سومین و هفتاد و دویست مصوبه موضوع اجرایی نامه آیین 

31/6/1378. 

 5/791911/م/16 شماره به کشور کل حراست ابالغی اسناد، بندی طبقه تغییر و تقلیل دستورالعمل 

 13/5/1387 مورخ

 30/01/1399 مصوب عمومی اطالعات از دولتی اراسر تفکیک و تشخیص نامه شیوه. 

 

 

 عادی: از شده بندی طبقه اطالعات تفکیکهای  مالک 

 سری یا محرمانه مهر به بودن مقید  

 حفاظت میزان و محل 

 توزیع و ثبت نحوه و روش 

 حمل و ارسال نحوه 

 ( حفاظت میزان و محل)نگهداری و بایگانی 

 

 

 عات در تعیین طبقه بندی اطال مدنظر اصول: 
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  االتر ازندی بـبهمان اندازه که تعیین طبقه بندی پایین تر برای یک سند زیان آور است، تعیین طبقه 

 حـد لـزوم نیز موجب صرف بیهوده منابع و مزاحمت های اداری خواهد شد.

 لی کط مشی در تعیین طبقه بندی یک سند به موازات توجه به جنبه های امنیتی آن باید سیاست و خ

 را نیز در نظر گرفت. دولـت

 از  ز قـبالًیرمجـاقبل از تعیین طبقه بندی حتی المقدور باید اطمینان حاصل نمود که دشمن یا افـراد غ

 موضـوع مورد نظر آگاهی نداشته باشند. 

 تـأمینی قـرراتباید اطمینان حاصل نمودکه مقتضیات عملیاتی و انجام امور اداری مـانع از اجـرای م 

آگاهی  الع واطالع نیست و برای این منظور باید توجه نمود چه افرادی باید از آن اط آن ۀ دربـار

ه ن کاستحاصل نماینـد و توجـه داشـت که هر قدر توزیع یک سند زیادتر شود از میزان حفاظت آ

 . میگردد

 

 محاکم رسیدگی کننده 

 ایرم افشجتـی رسیدگی به بر اساس قانون مجازات انتشار و افـشای اسـناد محرمانـه و سـری دول 

تضمن عمل مرتکب ماست، مگر اینکه  دادگاه عمومینظامی در صـالحیت  شده بندی طبقه اطالعات

 باشد .  نوعی جاسوسی به نفع اجانب

 اه اداری دیدگو از )محاکم قضایی (  از دیدگاه قضایی جرمنظامی  شده بندی طبقه اطالعات افشای

 ردد. محسوب می گ)محاکم اداری(  تخلف

 

 قضایی محاکم : 

  :ی نین نظامدادگاهی خاص است که برای اعمال قانون نیروهای مسلح و بر اساس قوا دادگاه نظامی

 گردد.ات میها محکوم شود، مجازدی در این دادگاهکند و اگر فرعمل می
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 :یه ائم علیق جرنظامی از مصاد شده بندی طبقه اطالعات با توجه به اینکه جرم افشای دادگاه انقالب

ر این امنیت داخلی و خارجی است و مجازات آن نیز مجازات محاربه در نظر گرفته شده است، د

 خصوص در داد گاه انقالب رسیدگی می شود.

 ( حاربم مجازات) اعدامنظامی شامل  شده بندی طبقه اطالعات های مقرر برای جرم افشای مجازات 

 می گردند. حبسو 

 

 ازمان سصالحیت ترافعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از  مراجعی با : اداری محاکم

ارات و با اد رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحدهای نسبتاً مستقل امّا مرتبط

 سازمانهای دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی تشکیل شده اند.

  انتظامی)بدوی و تجدیدنظر( ( کمیسیون)های هیأت 

   اداری  عدالت واندی 

 

 می باشد: دو هیأتانتظامی شامل ( کمیسیون)های هیأت 

  هیأت بدوی 

   طالعات اهیأت بدوی ستادکل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت

گی ن رسیدفرماندهی کل قوا و حفاظت اطالعات ستادکل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرائی آ

 کند.می

 رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان » های مسلح های هیئت بدوی انضباطی نیرویکی از صالحیت

، رتبه تنزیل درجه یا، محرومیت از ترفیعتنبیه شامل:   های مسلح است که برای آنانشاغل در نیرو

 « شود.پیشنهاد می اخراج از خدمتیا  معافیت

  االجراء زمالغ، ال، قطعی و این آراء از تاریخ ابت از خدمتاخراج و معافیآراء هیأت بدوی جز در مورد

 است.

 نظردهیأت تجدی 
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  ی های تجدیدنظر رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعاز جمله صالحیت های هیئت

گی های بدوی؛ رسیدگی به آرای هیئت تجدیدنظر، نقض شده از سوی دیوان عدالت اداری، رسیدهیئت

ت نکاف از رأی صادره توسط هیئرسیدگی به موارد است های بدوی انضباطی واعضای هیئتبه تخلفات 

 است.

  دستورالعمل اجرایی قانون  51و  39د های انضباطی و مواقانون تشکیل هیئت 29و  10با توجه به مواد

خراج از معافیت و ا»اعتراض، صرفاً آرای های انضباطی و احصای آرای قابلو اصل قطعیت آرای هیئت

های بدوی و تجدیدنظر، باشند و سایر آرای هیئتاعتراض میهای تجدیدنظر قابلدر هیئت« خدمت

 چه در مقام رسیدگی بدوی و چه در مقام تجدیدنظر، قطعی هستند.

 

 

 کیفری اجراهای ضمانت 

 (اعدام)(1382قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  24ماده  ه() و (بند )الف )مجازات محارب 

 (1382قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  26و  24ماده )حبس 

 

  اداری نظامیان افشا کننده اطالعات طبقه بندی شدهاجراهای ضمانت 

  (1382قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  27ماده  )انضباطی  تنبیه 

  (1382قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 12ماده ) خدمت  از اخراج 

 

 خدمت نظامی متخلف به سه صورت امکانپذیر است:  زا اخراج 

 حبس به محکومیت طریق از اخراج  

 اطالعات افشای جرم مجازات به محکومیت موجب به خدمت از اخراج   

 انضباطی تخلف موجب به خدمت از اخراج  
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 و داخلی نیتام علیه جرایمنظامی از مصادیق  شده بندی طبقه اطالعات با توجه به اینکه جرم افشای 

ار قانونگذ و در آن راه نداردحبس و نهادهای ارفاقی  مجازاتهای جایگزین است، اعمال خارجی کشور

 ر قانونید از منظدر برخی مورا تشدید مجازاتدانسته باشد. اما  ممنوعدر این نوع جرم این نهادها را 

   حاکم می باشد.

  دیوان عدالت اداری 

 مال سیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعدیوان عدالت اداری وظیفۀ خطیر ر

 سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد.

  ا یهای بدوی و هیئتدیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت نظامیان متخلفی که رأی آنها از

 تجدیدنظر صادر گردیده است، می باشد.

 

 گیری نتیجه 

 بندی شده و مباالتی در حفظ اطالعات طبقهشده نظامی به علت بی جرم افشای اطالعات طبقه بندی

واقع  مباالتی و عدم رعایت نظامات دولتیافشای آن از جمله جرایم علیه امنیت است که در اثر بی

برای  شود و به عبارت دیگر این جرم از جرایم غیرعمدی است که طی آن مأمور دولتی اطالعات رامی

 دهد.میبندی شده نظام را در اختیار آنها قرار و اطالعات طبقه دشمنان افشا نموده

 بندی شده دقت و مباالتی در حفظ اطالعات طبقهدر تهیه و تدوین مقررات قانونی مربوط به جرم بی

ای باشد، به گونهمیتوجه الزم صورت نگرفته و ایرادات و ابهاماتی اساسی متوجه مواد موصوف 

های بسیار متنوع از متن قانون گردیده تفاوت برداشت شدید و زیاد و ارائه تحلیلنظر و موجب اختالف

ی تعریف مشخص از جرم، عدم تعیین نوع، میزان وکیفیت آموزش الزم، عدم تفکیک است؛ عدم ارائه

ی فاقد مسؤولیت حفاظتی و ی کارمندان آموزش دیدهبین طبقات مختلف اسناد، جرم ندانستن تخلیه
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ی های احتمالی ارتکاب، از جملهبندی شده و عدم شمول مقررات نسبت به سایر شیوهطبقه اطالعاتی

 باشد.میآنها 

 یق . مصادقوانین و مقررات موجود، پاسخگوی حمایت شامل و کامل اطالعات طبقه بندی شده نیستند

و  ازدارندهائم به جررفتارهایی که جرم انگاری شده اند، جامعیت الزم را ندارند. قانون گذار به مقول

م ل در نظاه همین دلی، مطلوبی نکرده و ب« جرم » مانع، در این زمینه توجه کافی و مانع و بازدارنده ای 

 ایزون برست. افحقوقی ایران، آن طور که باید و شاید در ارتباط با افشای اطالعات پیش بینی نشده ا

ای ندی هب هزات برای افشای اطالعات با طبقنها، مقررات قانونی موجود از حیث نحوه تعیین مجاآ

ت ای قدرمختلف از هماهنگی الزم برخوردار نیست و در برخی موارد، مجازات های تعیین شده دار

 بازدارندگی الزم نمی باشند.

 

 پیشنهادات  

 ی الزم وزش هابه منظور حفظ اطالعات طبقه بندی شده، نظامیان تازه وارد به سازمان های نظامی  آم

 دیده و برای آن ها جرایم مزبور و مجازات های آن به طور شفاف ارائه گردد.  را

  سترسی دنیروهای مسلح و نظامی در راستای حفاظت از اطالعات طبقه بندی شدن و به منظور عدم

نان شوم دشم شه هایدشمنان نظام به آنها تدابیر الزم را ببینند و امنیت ملی را بدین نحو در برابر نق

 ارتقا دهند. اسالم

  رداخته پطالعه مبا توجه به محدودیت منابع در راستای موضوع، محققان و پژوهشگران در این راستا به

 و پژوهش هایی را ارئه دهند؛ چرا که این موضوع با امنیت ملی کشور در ارتباط است.

 

 


