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تعارف
نفاذ قانون سے متعلق وفاقی ایجنسیاں جیسے
فیڈرل بیورو آف انو یسٹی گیشن ( )FBIانتہا پسند
اور ترقی پسند تحر یکوں کو نشانہ بنانے کی ایک
سیاہ تار یخ کی حامل رہی ہے۔ ان تحر یکوں کے
خالف وہ جو بعض غلط حربے استعمال کرتی ہیں
ان میں شامل ہیں :تنظیموں کی ساکھ کو نقصان
پہنچانے اور ان کی اعمال میں خلل ڈالنے کے لئے
دخل اندازی؛ ذرائع ابالغ میں شائع ہونے والی غلط
معلومات اور جھوٹی کہانیوں کی تشہیر کرنا؛ جعلی
ثبوت تیار کرنا؛ اور فعالیت پسندوں کو خوف میں
مبتال کرنے کے لئے گرانڈ جیوری کے پروانۂ طلبی
استعمال کرنا۔ آج کے دور کے فعالیت پسندوں کو
نفاذ قانون سے متعلق وفاقی ایجنسیوں کے ذر یعہ
الحق ہونے والے خدشات اور ان کی چالباز یوں کو
ساتھ ہی بہتر ین تحفظ فراہم کرنے والے سیکیورٹی
کے متعدد کلیدی طر یق کار کوبھی الزمی طور پر
جان لینا اور سمجھ جانا چاہیے۔
فعالیت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لئے وفاقی
ایجنٹوں کے پاس اپنے دائرہ اختیار میں بہت
سارے وسائل ہوتے ہیں۔ یوں تو ان وسائل اور حربوں
کو جان اور سمجھ لینا ضروری ہے ،مگر یہ بھی
الزمی ہے کہ آپ حکومت کی کسی نگرانی یا دخل
اندازی کے خوف کے شبہے کو مسترد کردیں ،جو
سماجی بدالؤ کی صورت میں آپ کو اور آپ کی
تنظیم کو صرف مفلوج بنانے کا کام کرے گی۔ اگر
حکومت
کے جبر کا خوف آپ کو منظم ہونے سے روکتا ہے
تو ،مجبور کرنے والے ایجنٹوں کو بغیر کسی کوشش
کے ہی کامیابی حاصل ہوجائے گی۔

سنٹر فار کانسٹی ٹیوشنل رائٹس [Center for
 ]Constitutional Rights - CCRنے FBI
کے ایجنٹوں اور دیگر وفاقی تفتیش کاروں کے
ذر یعہ امکانی طور پر نشانہ بنائے جانے والے
فعالیت پسندوں کو مشورہ فراہم کرنے کے لئے “
اگر کوئی ایجنٹ دستک دیتا ہے” (If an Agent
 )Knocksنامی کتابچہ تیار کیا۔  1989میں ،اگر
کوئی ایجنٹ دستک دیتا ہے کا حقیقتا اجراء ہونے
کے بعد سے ،ملک بھر میں ترقی پسند فعالیت
پسندوں کی برادری میں وسیع پیمانے پر اس کی
نشر و اشاعت ہوئی ہے۔ یہ رہنما کتابچہ اصل ورژن
میں شامل مقررہ وقت سے مبرا مشورہ اور قانون
و نفاذ قانون کے وسائل کی موجودہ صورتحال کی
عکاسی کرنے کے لئے جامع نوعیت کی تازہ کاری
دونوں ہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس تجدید شدہ
شمارہ میں آج کی ٹکنالوجی ،بشمول سیل فون ،ای
میل اور و یب براؤزنگ کی جامع گفتگو شامل ہے۔
اس رہنما کو حکومت کی چھان بین سے اپنی ذات
کو اور دیگر فعالیت پسندوں کو تحفظ فراہم کرنے
کے لئے درکار معلومات کے لئے اور جدوجہد جاری
رکھنے کے واسطے خود کو بااختیار بنانے کے لئے
ایک ماخذ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔
ایک فعالیت پسند کی حیثیت سے کسی فرد کو
جن متعدد صورتحال کا سامنا ہوسکتا ہے ان کے
مدنظر ہم نے وسیع پیمانے پر سوالوں کے جوابات
فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں امید ہے
کہ افراد اور گروپ عملی جوابات فروغ دینے اور تیار
کرنے کے لئے یہ پرچہ استعمال کر یں گے – اگر
کوئی ایجنٹ آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔
اس اشاعت میں مستقل طور پر اس بات کی تاکید
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کی جاتی ہے کہ سارے معامالت میں پیشہ ورانہ
قانونی مشورہ طلب کرنا چاہیے۔ سنٹر فار کانسٹی
ٹیوشنل رائٹس کے پاس انفرادی جرائم سے متعلق
نمائندگی فراہم کرنے کی لیاقت نہیں ہے۔
ہر ر یاست میں بار ایسوسی ایشنز ہیں جو وکیل کے
حوالے فراہم کرسکیں گے ،جن میں سے چند تو
پروبونو سروسز خدمات فراہم کرسکتے ہیں۔ اگر آپ
کے شہر میں نیشنل الیرز گلڈ ()www.nlg.org
کا کوئی جزء ہے تو ،وہ اکثر و بیشترایسے وکالء کے
حوالے فراہم کرسکتا ہے جنہیں اس کتابچہ میں
نشان زد امور کو حل کرنے کا تجربہ ہوتا ہے۔
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مالقاتیں اور تالشیاں
اس کتابچہ میں مذکور معلومات انتہائی اہم ہے:
آپ کو خاموش رہنے کا حق حاصل ہے ،اور عموما
ایسا ہی کرنا بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ ر یاستہائے
متحدہ کے دستور کی پانچو یں ترمیم آپ کو نفاذ
قانون سے متعلق ایجنسیوں کے سامنے خود کو
ملزم قرار دینے والی معلومات کا افشاء کرنے پر
مجبور کیے جانے سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔

نہ کی جائے۔ اگر آپ بات کرلیتے ہیں تو آپ کی
کہی ہوئی کوئی بھی بات آپ کے اور دوسروں کے
خالف استعمال ہوسکتی ہے۔ حتی کہ اگر آپ
پوری سچائی بتا دیتے ہیں ،اور اگر ایجنٹ کو آپ
کے او پر یقین نہیں ہوتا ہے تو ،وہ آپ کو ایک
وفاقی آفیسر کے سامنے جھوٹ بولنے کا الزام
عائد کرنے کی دھمکی دے سکتا  /سکتی ہے
– جو کہ ایک حقیقی جرم ہے۔

کرنے کے بجائے کہنا بہت آسان
ہے۔ ایجنٹ تربیت یافتہ تفتیش اگرنفاذقانون
خاموش رہنے کا اپنا ارادہ پوری
طرح سے واضح کردیں۔ کہدیں
کاران ہوتے ہیں؛ ان کے پاس سےمتعلقایجنٹ
کہ “میں آپ سے بات نہیں
استدالل کی قوت اور کسی فرد کو
مبتالئے خوف ،قصوروار ہونے یا کےذریعہمجھتک
کر رہا ہوں” ،یا “میں آپ سے
کچھ بھی کہنے سے قبل اپنے
معلومات حاصل کرنے کے لئے رسائیہوتیہے
وکیل سے بات کرنا چاہوں گا۔”
ان کی درخواستیں مسترد کرنے یامجھےطلبکیا
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
کی بے رخی کا احساس دالنے
کی صالحیت ہوتی ہے۔ ایک جاتاہےتو،کیا
“مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں
کہنا ہے۔ میں اپنے وکیل سے
ایجنٹ یہ کہہ سکتا  /سکتی ہے مجھےباتکرنا
بات کروں گا  /گی اور انہیں آپ
کہ ان سے بات کرنے پر رضامند
نہ ہونے کا مطلب یہ ہوسکتا ضروریہے؟
سے رابطہ کرنے کو کہوں گا /
گی۔” آپ کو ایجنٹ سے بزنس
ہے کہ آپ الزمی طور پر کچھ
چھپا رہے ہیں۔ وہ یہ تجو یز کرسکتا  /سکتی ہے کہ کارڈ طلب کرنا اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنے
وکیل کا رابطہ ان سے کروائیں گے۔ اس کے بعد
وہ بس آپ سے چند سوالوں کے جوابات معلومات
کرنا چاہتے  /چاہتی ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو سواالت پوچھنے کا سلسلہ ختم ہوجانا چاہیے۔
اکیال چھوڑ دیں گے  /گی۔ ایجنٹ وارنٹ حاصل
کرنے کی دھمکی بھی دے سکتا  /سکتی ہے۔ اس اصول میں صرف ایک استثناء اس صورت
میں ہے جب آپ “رکیں اور شناخت کروائیں”
ایجنٹ کی دھمکیوں یا یقین دہانیوں کی وجہ والی کیفیت میں ہوں۔ سبھی ر یاستیں آپ سے
یہ تقاضہ کرتی ہیں کہ اگرگاڑی چالتے ہوئے آپ
سے خوف میں مبتال ہونے یا ساز باز کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ بہتر ین طر یقہ یہی کو اس سے اتار لیا جاتا ہے تو آپ سے ڈرائیور کا
ہوتا ہے کہ وکیل کی موجودگی کے بغیر بات الئسنس دکھانے کو کہا جاتا ہے ،اور سپر یم کورٹ
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(عدالت عظمی) نے ایسے قوانین وضع کر رکھے ہیں
جو آپ سے بنیادی شناختی معلومات بیان کرنے کا
مطالبہ کرتے ہیں ،جیسے آپ کا نام اور پتہ معلوم
کرنا ملزم قرار دینے واال عمل نہیں مانا جاتا ہے اور
نفاذ قانون سے متعلق ادارے آپ سے اس طرح کی
معلومات طلب کرسکتے ہیں۔ مگر وہ اس طرح کی
معلومات صرف آپ سے ہی طلب کرسکتے ہیں،
تاہم ،صرف اس صورت میں جب آپ ایسی ر یاست
میں ہوں جہاں رکیں اور شناخت کروائیں والی کیفیت
ہو۔ آپ کی ر یاست میں موجود کوئی فعالیت پسند
وکیل آپ کو بتاسکے گا کہ آیا آپ کی ر یاست رکیں
اور شناخت کروائیں والی کیفیت کی حامل ہے۔
اگر کوئی ایجنٹ فون پر کال کرتا ہے تو بھی انہی
بنیادی اصولوں کا اطالق ہوتا ہے۔ آپ کو کسی
بھی ایسے ایجنٹ سے بات کرنا ضروری نہیں ہے
جو غیر متوقع طور پر آپ کو کال کرتا ہے۔ یہ حقیقت
پر مبنی نہیں بھی ہوسکتا ہے۔ اپنے آپ کو نفاذ
قانون سے متعلق بتانے والے کسی بھی فرد کو آپ
بتا دیں کہ آپ کا وکیل انہیں واپسی کال کرے
گا – اس کے بعد ان سے بات کرنا بند کردیں۔

کو شر یک کیا جائے۔ وکیل آپ کے حقوق کو تحفظ
فراہم کرتے ہوئے آگے کی کارروائی سے متعلق مشورہ
دے سکتا ہے۔ وکیل ایجنٹ سے بات کرسکتا ہے؛
پتہ لگا سکتا ہے کہ چھان بین کس چیز کے بارے
میں ہے؛ کسی قسم کی جرح سے تعلق رکھنے والے
امور پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرسکتا ہے؛اور
آپ سے جرح ہونے کے وقت آپ کو مشورہ اور تحفظ
فراہم کرنے کے لئے وہاں پر حاضر رہ سکتا ہے۔ کبھی
کبھی وکیل کی جانب سے کی جانے والی ایک کال
ہی ایجنٹ کو واپس ہوجانے پر مجبور کردیتی ہے۔
وکیل کے مشورے سے ،آپ رو برو ہونے کے اس
وقوعہ کی تشہیر ان دیگر افراد کے سامنے کرسکتے
ہیں جو کسی چھان بین سے متاثر ہوسکتے ہیں۔
اگر فعالیت پسندوں کو معلوم ہےکہ چھان بین
ہوئی ہے تو ،وہ آپ کے حقوق کو تحفظ فراہم
کرنے میں کافی ز یادہ چوکسی برت سکتے ہیں۔
انتظام و انصرام اور عوامی دباؤ خوف میں مبتال
کرنے اور جال میں پھانسنے کے قیاسات کو منظر
عام پر السکتا اور اس پر پابندی عائد کرسکتا ہے۔

اگر ممکن ہو تو ،ایجنٹ کا نام ،ٹیلیفون نمبر اور
ایجنسی کا پتہ معلوم کرلیں۔ یہ چیز ان کے بزنس
کارڈ پر درج ہونی چاہیے ،یا انہیں یہ معلومات فراہم
کرنے پر رضامند ہونا چاہیے۔ ایجنٹ کے وہاں سے
جانے اور رخصت ہونے کے فورا بعد اس باہمی
تعامل کے بارے میں اپنی کوشش کی حد تک
ز یادہ سے ز یادہ تفصیالت تحر یر کرلیں۔ یہ معلومات
وکیل کے لئے اور ان دیگر افراد کے لئے بھی کارآمد
ہوگی جن سے نفاذ قانون سے متعلق اہلکار نے رابطہ
کیا ہوا ہے۔ کوشش کر یں کہ ایجنٹ (ایجنٹوں) کا
نام اور ان کی جسمانی ساخت؛ ایجنٹ جو کار چال
رہا تھا  /رہی تھی اس کی ساخت؛ پوچھے جانے
والے سواالت اور باہمی تعامل کے دوران ہونے
والے تبصرے؛ روبرو ہونے کا وقت اور مقام؛ اور
کسی گواہ کے رابطے کی معلومات تحر یر کرلیں۔
عام طور پر بہتر ین طر یقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وکیل
 .1ی اشاعت کے وقت ،درج ذيل ر ياستوں ميں رکيں اور شناخت کروائيں وال کيفيت کے بعض طر يقے رائج ہيں :الباما ،ار يزونا ،ارکنساس،کوليراڈو،
ڈيليورے ،فلور يڈا ،جارجيا ،الينوائس ،انڈيانا ،کنساس ،لوئيسيانا ،مسوری ،مونٹانا ،نبراسکا ،نيو يڈا ،نيو ہيمپشائر ،نيو ميکسيکو ،نيو يارک ،نارتہ ڈيکوٹا ،اوہيو،
روڈ آئلينڈ،اوٹاہ ،ورمونٹ اور وسکانسن۔
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اگرمیںباتکرتاہوںتواسکے
کیانتائجبرآمدہوتےہیں؟

جب آپ کو یہ لگے کہ ایجنٹ سے بات کرلینا
دانشمندی ہے تو یہ صورتحال پیدا ہوسکتی ہے۔
شاید آپ کسی جرم کا شکار رہے ہوں یا آپ وفاقی
حکومت کے ذر یعہ مواخذہ کیے جانے والے دیوانی
حقوق کی خالف ورزی کا گواہ رہے ہوں۔
یہاں تک کہ ان حاالت میں بھی آپ کو ایک
وکیل موجود رکھنا چاہیے۔ وکیل یہ یقینی بناسکتا
ہےکہ آپ کے حقوق تحفظ یافتہ ہیں جبکہ آپ
کسی مخصوص وقوعہ سے تعلق رکھنے والی
صرف الزمی معلومات ہی فراہم کر یں۔ وہ گرانڈ
جیوری کے سامنے گواہ کی موجودگی سے احتراز
کرنے میں آپ کی مدد کرسکیں گے یا حاضری
والے حاالت کو قابو میں کرسکیں گے تاکہ کسی
بھی فرد کے حقوق کے ساتھ جانبداری نہ ہونے
پائے۔
اگر آپ سوالوں کے جوابات دینے کا ہی فیصلہ
کرتے ہیں تو ،آگاہ رہیں کہ سرکاری اہلکار کے
سامنے جھوٹ بولنا بھی ایک جرم ہے۔ در حقیقت،
کسی ایجنٹ کے سامنے بات نہیں کرنے کی ایک
سب سے اہم وجہ یہی جرم ہے۔ ایک معیاری
وفاقی نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کی چالبازی
یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے لئے کسی مشتبہ یا
محض مفاد کے حامل کسی فرد کے بارے میں
حتی االمکان ز یادہ سے ز یادہ معلومات حاصل
کی جائے۔ اس کے بعد نفاذ قانون سے متعلق
وفاقی ایجنٹ بصورت دیگر کسی معمولی وقت پر
جیسے ڈنر کے دوران یا بس بس اسٹاپ پر اس
فرد کے پاس پہنچیں گے ،اور اس فرد سے ایسے
سواالت پوچھیں گے جن کا جواب انہیں پہلے سے
معلوم ہوتا ہے۔
مثال ،ایک ایجنٹ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آیا
آپ اس فرد کو جانتے ہیں (جس کو ان کے علم
کے مطابق آپ جانتے ہیں) یا آپ سے پوچھ سکتا
8

ہے کہ آپ وقوعہ کے وقت موجود تھے (جہاں پر ان
کے علم کے مطابق آپ موجود تھے)۔ اگر آپ غیر
ارادی طور پر اس کا جواب “نہیں” میں دیتے ہیں تو،
یہ ایک قابل مواخذہ وفاقی جرم ہے جس کے لئے
پانچ تا آٹھ سال کی سزائے قید ہے۔ پوچھ تاچھ
کی اس چالبازی کا انتہائی تکلیف دہ پہلو یہ ہے
کہ بہت سارے افراد غیر ارادی طور پر اس وجہ سے
سوالوں کا جواب نفی میں دیتے ہیں کہ وہ خوف زدہ
یا بدحواس ہوتے ہیں۔ یہ حربہ ہر قسم کی چھان بین
میں وفاقی تفتیش کاروں کے ذر یعہ استعمال ہوتا
ہے اور حالیہ دنوں میں فعالیت پسندوں کو نشانہ
بنانے اور انہیں اپنے سابق رفقائے کار کے خالف
مخبر بن جانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔
وفاقی افسر کے سامنے جھوٹ بولنا ایک وفاقی جرم
ہے اور یہ صرف وفاقی ایجنٹوں کے ذر یعہ پوچھے
گئے سوالوں پر الگو ہوتا ہے۔ تاہم ،اس امر سے
واقف رہیں کہ بعض مقامی اور ر یاستی ایجنٹ،
جیسے کسی شہر کی جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس
کے ممبران کو بھی “وفاقی” ایجنٹ سمجھا جاتا
ہے۔ ساتھ ہی ،کچھ ر یاستوں میں ر یاستی افسر
کے سامنے جھوٹ بولنا اسی طرح کے جرائم ہیں۔
محفوظ تر ین انتخاب یہی ہےکہ نفاذ قانون سے
متعلق اہلکار سے بات نہ کی جائے۔
اگر آپ سوالوں کا جواب دینا شروع کرتے ہیں تو ،آپ
کسی بھی وقت سوالوں کا جواب دینے سے انکار
کرسکتے ہیں۔
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تالشیکےوارنٹ
تالشی کا وارنٹ عدالت کا فرمان ہوتا ہے
جو نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو کسی
مخصوص جائے وقوع کی تالشی لینے اور
شہادت ضبط کرنے کا اختیار عطا کرتا ہے۔
چوتھی ترمیم لوگوں کو نامناسب تالشیوں کے
خالف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جب تک کسی
استثناء کا اطالق نہ ہوتا ہو ،نفاذ قانون سے
متعلق اہلکار کو تالشی لینے کے لئے تالشی
کا وارنٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تالشی
کے وارنٹ کی تائید میں امکانی وجہ ،نیز وارنٹ
کے لئے درخواست دینے والے افسر کے ذر یعہ
حلفیہ بیان کردہ حقائق موجود ہونے چاہئیں۔
تالشی کا وارنٹ تالشی لیے جانے کی جگہ اور
جس چیز (جن چیزوں) کی تالشی لی جانی ہے
ان کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے۔ اس پر جج
کا دستخط ہونا چاہیے ،حالیہ تار یخ درج ہونی
چاہیے (جو دو ہفتوں کے اندر کی تار یخ ہو) اور
اس مقام کا صحیح پتہ مذکور ہونا چاہیے۔
امکانی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس امر کا
تعین کرنے کے حقائق بہرحال موجود ہوں کہ
جس جگہ کی تالشی لی جائے گی وہاں پر شاید
جرم کا ثبوت مل سکتا ہے۔ امکانی وجہ کی
بنیاد حقائق پر ہونی چاہیے  -صرف اٹکلیں
کافی نہیں ہیں۔
تالشی کے وارنٹ سے لیس ،نفاذ قانون سے
متعلق ایجنٹوں کے پاس آپ کی امالک کی
تالشی لینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ
انہیں رسائی کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو،
وہ تالشی کا عمل انجام دینے کے لئے شاید
طاقت کا استعمال کر یں گے۔

اگرکوئیایجنٹمیرےگھر،
اپارٹمنٹیادفترکیتالشی
لینےکامطالبہکرتاہےتوکیا
ہوگا؟
نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو وارنٹ کے بغیر اپنی
ذات یا امالک کی تالشی ہرگز نہ لینے دیں۔ کچھ
مخصوص محدود حاالت کو چھوڑ کر ،نفاذ قانون سے
متعلق اہلکار کے پاس آپ کی امالک کی تالشی
لینےکے لئے وارنٹ ہونا الزمی ہوتا ہے۔ آپ سے
صرف قانونی طور پر نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو
اپنے گھر ،دفتر یا دیگر نجی جگہ میں صرف اسی
صورت میں داخل ہونے دینے کا تقاضہ کیا جاتا
ہے جب ان کے پاس وارنٹ ہو۔
اگر آپ ایجنٹوں کو اجازت دیتے ہیں ، ،تو وہ وارنٹ
کے بغیر بھی آپ کے گھر کی تالشی لے سکتے ہیں
اور انہیں وارنٹ کے بغیر بھی تالشیاں لینے کے
لئے آپ کی منظوری حاصل کرنے کی تربیت ملی
ہوتی ہے۔ ایسے سواالت سے چوکنا رہیں جو تالشی
کے لئے آپ کی منظوری حاصل کرنے کے واسطے
تیار کئے گئے ہوتے ہیں۔ یہ سواالت غیر ضرر قسم
کے ہوسکتے ہیں ،مثال “اگر میں اندر آؤں تو آپ کو
برا تو نہیں لگے گا؟” بس کسی ایجنٹ کو اپنے گھر
میں داخل ہونے دینا ہی پوری جگہ کی تالشی کے
لئے منظوری سمجھا جاسکتا ہے۔
قانونی طور پر ،تالشی کی درخواست کا بہتر ین جواب
یہ ہے کہ “میں تالشی لینے کی منظوری نہیں دیتا
ہوں۔” یہ بات بلند آواز میں اور فخر یہ طور پر کہیں
تاکہ کوئی گواہ اسے سن سکے۔

انکےوسائلکو
جانیں
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اگرمیںآسپاسموجودنہیں
ہوںاورایجنٹمیرےکمرےکے
/کیساتھیسےمیریامالک
کیتالشیلینےکوکہتاہےتو
کیاہوگا؟
کمرے کا  /کی ساتھی عمومی ،مشترکہ جگہ اور
خود اپنی جگہ کی تالشی لینے کی اجازت دے
سکتا  /سکتی ہے۔ کمرے کا  /کی ساتھی کسی
مشترکہ مکان یا اپارٹمنٹ میں دوسرے فرد کی
نجی جگہ کی تالشی لینے کی منظوری نہیں دے
سکتا  /سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ،کمرے
کا  /کی ساتھی آپ کے باورچی خانے ،اقامتی
کمرے یا مشترکہ غسل خانے کی تالشی لینے
کی اجازت دے سکتا  /سکتی ہے ،لیکن آپ کی
نجی خوابگاہ کی نہیں ،سوائے اس صورت کے جب
آپ اس کے ساتھ اس کا اشتراک کرتے ہوں یا اس
کا استعمال کسی اور طر یقے سے مشترکہ طور پر
ہوتا ہو۔
شر یک حیات اپنے  /اپنی ساتھی کے نجی کمروں
کی تالشی لینے کی اجازت دے سکتا  /سکتی
ہے کیونکہ انہیں گھر میں ساری ہی جگہوں پر
مشترکہ اختیار کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اسی
طرح ،والدین اپنے بچوں کی نجی جگہوں کی تالشی
لینے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ کل مالکر ،اگر
آپ کمرے کے  /کی ساتھی یا ساتھی کے ہمراہ
خوابگاہ کا اشتراک کرتے ہیں تو ،وہ اس جگہ کی
تالشی لینے کی منظوری دے سکتے  /سکتی
ہیں۔ خالف مرضی تالشیوں سے تحفظ کے لئے،
یقینی بنائیں کہ نجی جگہ نجی ہی بنی رہے۔ اگر
آپ کمرے کے  /کی ساتھی کو اپنی نجی جگہ
پر باہمی رسائی یا قدرت حاصل کرنے کی اجازت
دیتے ہیں تو ،وہ اس جگہ کی تالشی لینے کی
منظوری دے سکتے  /سکتی ہیں۔ کمرے کے /
کی ساتھی ،دفتر کے  /کی ساتھی کو اور کسی بھی
ایسے فرد کو جس کے ساتھ آپ جگہ کا اشتراک
کرتے ہیں بتا دیں کہ کسی بھی جگہ ،خاص طور
پر آپ کی نجی جگہ کی تالشی لینے کی اجازت
ہرگز نہ دیں۔
10

کیاایجنٹمیرےردیکی
تالشیلےسکتےہیں؟

جب آپ اپنا کوڑا کچرا اپنے گھر سے باہر ڈال دیتے
ہیں تو ،ایجنٹ کسی وارنٹ یا کسی اور قانونی بندش
کے بغیر اس کی تالشی لے سکتے ہیں۔ عدالتوں
کے مطابق اپنے کوڑے کچرے سے آپ کا کوئی
رازدارانہ مفاد وابستہ نہیں رہتا ہے کیونکہ آپ نے
اسے عام جگہ کے حوالے کردیا ہے۔ کسی بھی اور
سارے حساس دستاو یزات کو ضائع کرنے سے قبل
پھاڑ دیں یا بصورت دیگر انہیں تباہ کردیں۔
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اگرکوئیایجنٹوارنٹیاگرانڈ
جیوریکاپروانہطلبیحاصل
کرنےکیدھمکیدیتاہے
سوائےاسصورتکہجبمیں
اسسےباتکروںیاتالشی
لینےکیمنظوریدوںتوکیا
ہوگا؟
وارنٹ یا پروانۂ طلبی حاصل کرلینے کی کسی
ایجنٹ کی دھمکیوں سے خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ
کتابوں میں مذکور بہت پرانا حربہ ہے۔ اگر ایجنٹ
کے لئے وارنٹ یا پروانۂ طلبی حاصل کرلینا اتنا
ہی آسان ہوتا تو ،اس نے آپ کا رضاکارانہ تعاون
حاصل کرنے کی کوشش میں وقت صرف نہ کیا
ہوتا۔ ایک بار پھر یاد دالدیں کہ ،کہ آپ بس یہ
کہدیں کہ آپ کسی تالشی کی منظوری نہیں دیتے
ہیں اور یہ کہ آپ وکیل کی موجودگی کے بغیر بات
نہیں کر یں گے۔

اگرکوئیایجنٹتالشیکا
وارنٹموجودہونےکادعوی
کرتاہےتوکیاہوگا؟
اگر کوئی ایجنٹ اپنے پاس وارنٹ موجود ہونے کا
دعوی کرتا ہے تو اسے دکھانے کو کہیں۔ یہ تالشی
کے اس وارنٹ کے نمونے کی طرح نظر آنا چاہیے
جیسا یہاں بیان کیا گیا ہےاور اس کے جواز کے
لئے اس پر جج کا دستخط اور تار یخ درج ہونی
چاہیے۔ تالشی کا وارنٹ اس جگہ اور چیز (چیزوں)
کے لئے مخصوص ہونا چاہیے جس کی تالشی
لینی ہے۔ ایجنٹ کو کسی ایسی جگوں کی تالشی
لینے کی اجازت نہ دیں جو تالشی کے وارنٹ میں
خصوصی طور پر شامل نہیں ہے۔ کسی ایجنٹ کے
پاس محض تالشی کا وارنٹ ہونے کا مطلب یہ
نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی سوال کا جواب
دینا ضروری ہے۔ تالشی کے دوران خاموش رہنے کا

اپنا حق بنائے رکھیں – اگر آپ سے کسی سوال کا
جواب دینے کو کہا جاتا ہے تو اپنا یہ عندیہ صاف
صاف بتا دیں۔

ایجنٹکومیرےکارکیتالشی
لینےسےبازرکھنےکےلئے
مجھےکیاحقوقحاصلہیں؟
نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کے پاس وارنٹ کے
بغیر ہی کاروں کی تالشیاں لینے کے کافی وسیع
اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایجنٹ کے پاس یہ
یقین کرنے کی امکانی وجہ ہے کہ کار میں جرم کا
ثبوت موجود ہے تو ،ایجنٹ ،وارنٹ کے بغیر ،گاڑی
کی اور گاڑی کے اندر رکھے کسی بھی ایسے ڈبے
کی تالشی لے سکتا  /سکتی ہے جو اس قدر بڑا
ہو جس میں وہ آئٹم آسکتا ہو جس کی تالش
کے لئے اس کے پاس امکانی وجہ موجود ہے۔
مثال ،اگر کسی ایجنٹ کے پاس یہ یقین کرنے کی
امکانی وجہ موجود ہے کہ آپ نے بڑا سا ٹیلیو یژن
چرایا ہے تو وہ کار کے ٹرنک کی تالشی لے سکتا
ہے لیکن دستانے والے خانے یا ٹرنک میں رکھے
اوزار والے ڈبے کی تالشی نہیں لے سکتا  /سکتی
ہے۔ اگر اس کے پاس کار کے اندر حال ہی میں
رکھے گئے ڈبے کی تالشی لینے کی امکانی وجہ
موجود ہے تو ،وہ صرف اسی ڈبے کی تالشی لے
سکتا  /سکتی ہے۔ اگر آپ گرفتار کیے جاتے ہیں
اور آپ کی کار تحو یل میں لے لی جاتی ہے تو ،نفاذ
قانون سے متعلق اہلکار کو وارنٹ کے بغیر فہرست
مشموالت کی تالشی لینے کی اجازت ہے۔ بنیادی
طور پراس کا مطلب یہ ہے کہ کار کے اندر جو کچھ
بھی موجود ہے اس کی فہرست سازی کے مقصد
سے وہ آپ کی کار کی تالشی لے سکتا  /سکتی
ہے ،لیکن وہ وہاں پر پائی جانے والی کوئی بھی
چیز کسی بھی وجہ سے آپ کے خالف استعمال
کرسکتا  /کرسکتی ہے۔ فرد سامان کی تالشی
مقامی طور پر طے شدہ طر یق کار کے مطابق ہونی
چاہیے،اور پولیس فرد سامان کی تالشی کو وارنٹ
کے بغیر تالشی لینے کے لئے امکانی وجہ کے بطور
استعمال نہیں کرسکتی ہے۔
11
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اگرمیرےدفتریاگھرمیںتوڑ
پھوڑہوئیہےاورمجھے
شبہہہےکہاسکامحرک
خفیہمعلوماتاکٹھاکرناتھا
تومجھےکیاکرناچاہیے؟
اگرآپ کے گھر یا آفس کو توڑا گیا ہے ،یا آپ  ،آپ
کی تنظیم یا آپ جس فرد کے ساتھ کام کرتے ہیں
اس کے خالف دھمکیاں دی گئی ہیں تو ،اس سے
متاثر ہونے والے ہر فرد کے ساتھ اس معلومات کا
اشتراک کر یں اور ذاتی و دفتر کے تحفظ میں اضافہ
کے فوری اقدامات کر یں۔ فوری طور پر کسی وکیل
سے رابطہ کر یں۔

"درپردہاورچوریچھپے"تالشیاں
“در پردہ اور چوری چھپے” تالشیوں سے حکومت کو ،عدالت سے خفیہ منظوری لے کر ،تالش کیے جانے
والے متعلقہ فرد کو مطلع کیے بغیر تالشیاں لینے اور اس پر نگاہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔
چونکہ در پردہ اور چوری چھپے تالشیاں خفیہ طور پر انجام دینے کا ارادہ ہوتا ہے ،لہذا وہ عام طور پر توڑ
پھوڑ کر کے اندر گھس کر انجام دی جاتی ہیں۔
عام طور پر ایجنٹ کو پہلے جج کے سامنے حاضر ہونا اور تالشی کا وارنٹ حاصل کرنے کے واسطے
امکانی وجہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ تاہم ،فارن انٹلیجنس سرو یلینس کورٹ میں ایجنٹ در پردہ اور چوری
چھپے تالشی لینے کے لئے اجازت حاصل کرسکتے ہیں اگر وہ یہ ثابت کرسکیں کہ اس تالشی سے
غیر ملکی خفیہ معلومات حاصل ہوں گی۔ اور ،غیر ملکی خفیہ معلومات کی جمع آوری کا تالشی کی
بنیادی وجہ ہونا ضروری نہیں ہے؛ اس کا تالشی کی ایک زبردست وجہ ہونا کافی ہوتا ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ایجنٹ مجرمانہ کارروائی کا ثبوت اکٹھا کرنے کے لئے آپ کے گھر کی تالشی لینے
کی اجازت حاصل کرسکتا ہے تاوقتیکہ غیر ملکی خفیہ معلومات اکٹھا کرنا بھی اس تالشی کا ایک
ہدف ہو۔
یوں تو در پردہ اور چوری چھپے تالشی کا عمل غیر ملکی خفیہ معلومات اکٹھا کرنے کے لئے بنایا
گیا تھا ،مگر بیشتر عدالتوں نے در پردہ اور چوری چھپے ہونے والی تالشیوں سے حاصل شدہ ثبوت اور
معلومات کو مجرمانہ مواخذوں میں استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔

انکےوسائلکوجانیں
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اگرایجنٹمجھےگرفتاریکے
وارنٹدکھاتےہیںتومجھے
کیاکرناچاہیے؟
اگر ایجنٹ مجھے گرفتاری کے وارنٹ دکھاتے ہیں تو
مجھے کیا کرنا چاہیے؟
گرفتاری کا وارنٹ ایک وسیلہ ہے جسے پولیس اور
نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کوئی گرفتاری عمل
میں النے کے لئے آپ کے گھر میں داخل ہونے
کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ تالشی کے وارنٹ کے
تقاضوں کے بہت سارے پیچوں میں سے ایک پیچ
یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایجنٹوں کے ایک بار
داخل ہوجانے کے بعد ،خواہ ان کے پاس صرف
گرفتاری کا ہی وارنٹ ہو ،ان کو تالشی لینے کی

زبردست آزادی مل جاتی ہے۔ وہ تالشی کے وارنٹ
کے بغیر ہی آپ کے آس پاس کی جگہ کی تالشی
لے سکتے ہیں۔ حتی کہ نفاذ قانون سے متعلق
ایجنٹس “حفاظتی صفائی” کے حصے کے طور پر
پورے گھر کی تالشی لے سکتے ہیں اگر ان کے
پاس یہ یقین کرنے کی معقول وجہ ہو کہ وہاں پر
ایک خطرناک فرد موجود ہوسکتا ہے۔
اگر نفاذ قانون سے متعلق اہلکار گرفتاری کا وارنٹ
لے کر آپ کے گھر (یا کسی اور مقام پر) پہنچتے
ہیں تو ،بہتر ین طر یقہ یہ ہےکہ باہر نکل جائیں اور
خود کو رو پوش کرلیں۔ جاتے ہوئے دورازہ بند کرلیں،
اگر ایسا کرنا ممکن ہو۔ اگر نفاذ قانون سے متعلق
ایجنٹوں کے پاس گرفتاری کا وارنٹ ہے تو ،وہ آپ
کو گرفتار کر یں گے۔ انہیں وارنٹ کے بغیر اپنے گھر
کی تالشی لینے کی بھی مہلت نہ دیں۔

گرفتاریکاوارنٹ
گرفتاری کا وارنٹ ایک عدالتی فرمان ہوتا ہے جو نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو کسی فرد خاص کو
گرفتار کرنےکا اختیار دیتا ہے۔ گرفتاری کے وارنٹ پر ایک جج کا دستخط اور تار یخ درج کیا ہوا ہوتا ہے
جو نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کے ذر یعہ اس امر کی تصدیق کرتے ہوئے ایک حلفیہ درخواست پر
مبنی ہوتی ہےکہ کسی جرم کا ارتکاب ہونے اور وارنٹ میں نامزد فرد یا افراد کے اس جرم کے ارتکاب
میں شامل ہونے کی امکانی وجہ موجود ہے۔
عمومی طور پر ،پولیس اور نفاذ قانون سے متعلق ایجنٹوں کو کسی گرفتاری کے لئے وارنٹ کی ضرورت
نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس کسی جرم کا ارتکاب ہونے کی امکانی وجہ موجود ہے تو ،وہ گرفتاری
عمل میں السکتے ہیں۔ اس اصول میں دو عمومی استثناء ہے۔ پہال ،سبھی تو نہیں مگر ز یادہ تر
ر یاستوں میں نفاذ قانون سے متعلق ایجنٹوں کو ایسی بدعملی کے لئے گرفتاری عمل میں النے کے
لئے وارنٹ درکار ہوتا ہے جسے انہوں نے بذات خود نہیں دیکھا ہو۔ تاہم یہ ذہن نشیں رکھنا ضروری
ہے کہ ایجنٹ گرفتاری کے وارنٹ کے بغیر بھی ایسے سنگین جرائم کے لئے گرفتار یاں کرسکتے ہیں
جسے انہوں نے نہیں دیکھا ہو۔ دوسرا ،نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو عموما آپ کے گھر میں گرفتاری
عمل میں النے کے لئے وارنٹ درکار ہوتا ہے۔ تاہم ،وہ وارنٹ کے بغیر بھی آپ کے گھر میں گرفتاری
عمل میں السکتے ہیں اگر انہیں اس بات کا خدشہ الحق ہونے کا یقین ہو کہ آپ ثبوت ضائع کردیں
گے یا اگر وہ مسلسل کوشش کے تحت آپ کا تعاقب کر رہے ہیں اور آپ اپنے ہی یا کسی اور کے گھر
میں گھس جاتے ہیں۔

انکےوسائلکوجانیں
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اگرمجھے پروانہ طلبی
موصول ہوتاہےتومجھےکیا
کرناچاہیے؟
اگر مجھے پروانۂ طلبی موصول ہوتا ہے تو مجھے
کیا کرنا چاہیے؟
آپ کو بذات خود پروانۂ طلبی پر مذکور عمل
آوری کی تار یخ سے قبل اسے کالعدم قرار دینے
کی کوشش کرنی چاہیے ،لیکن اس کے باوجود بھی
ایسے پروانۂ طلبی جن میں یہ مذکور ہو کہ وہ فوری
تعمیل کے متقاضی ہیں وہ بھی جج کے بغیر روبہ
عمل نہیں الئے جاسکتے ہیں۔
اگر کوئی فرد آپ کے دروازے پر نمودار ہوتا ہے
اور آپ کو پروانۂ طلبی پیش کرتا ہے تو ،بس اسے
لے لیں۔ اس فرد کو اندر نہ آنے دیں ،کسی سوال کا
جواب نہ دیں اور تالشی لینے کی منظوری نہ دیں۔
پروانۂ طلبی کسی ایجنٹ کو کوئی فوری کارروائی
کرنے کا حق عطا نہیں کرتا ہے۔
آپ کو چاہیے کہ پروانۂ طلبی کالعدم قرار دینے
میں اپنی مدد کے لئے کسی وکیل کی خدمات
حاصل کر یں۔ آپ کو اس بابت مطلع کیے جانےکا
امکان نہ ہونے کی صورت میں کہ آپ کے بارے
میں ر یکارڈوں کے لئے تیسرے فر یق کو پروانۂ
طلبی جاری کیا گیا ہے ،آپ اس پروانۂ طلبی کو
کالعدم قرار دینے کی سمت پیشقدمی کرسکتے ہیں
– اگر پروانۂ طلبی براہ راست آپ کو جاری نہیں کیا
گیا تھا تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
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پروانہ طلبی
پروانۂ طلبی سرکاری حکام کا جاری کردہ فرمان ہوتا ہے جو کسی فرد سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے
کہ وہ طبعی ثبوت ،جیسے دستاو یزات پیش کرے ،یا وہ فرد عدالت میں گواہی دے۔
پروانۂ طلبی حاصل کرنا انتہائی آسان ہے۔ وہ بیشتر اوقات کسی سرکاری مالزم ،عدالت کے منشی اور
یہاں تک کہ نجی وکیلوں کے ذر یعہ دائر کیے جاتے ہیں۔ پروانہ طلبی جاری کیے جانے سے قبل اسے
جج کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ پروانۂ طلبی جاری کرنے کے لئے درکار وجہ انتہائی
معمولی ہوتی ہے؛ اگر اس امر کا کوئی معقول امکان ہے کہ مطلوبہ طبعی ثبوت یا گواہی سے چھان
بین کے دائرے میں آنے والے معمول سے متعلقہ معلومات حاصل ہوجائے گی تو پروانۂ طلبی جاری
کیا جاسکتا ہے۔
پروانۂ طلبی جس سہولت کے ساتھ جاری ہوجاتے ہیں وہ انہیں طاقتور وسیلہ بناتے ہیں ،لیکن تالشی
کے وارنٹ اوردیگر سرکاری وسائل کے برخالف ،ان پر عمل درآمد سے قبل انہیں عدالت میں چیلنج
کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ کو پروانۂ طلبی موصول ہوتا ہے تو ،آپ پروانۂ طلبی کو “کالعدم “ قرار دینے
کی سمت پیشقدمی کرسکتے ہیں بشرطیکہ یہ کافی وسیع ہو یا کافی ز یادہ ز یربار کرنے واال ہو یا اگر یہ
قانونی طور پر تحفظ یافتہ مواد ،بشمول پہلی ترمیم کے ذر یعہ تحفظ یافتہ مواد کا طالب ہو۔ پروانۂ طلبی
ایک بار خارج ہوجانے کے بعد ،اس کے وصول کنندہ سے مطلوبہ دستاو یزات یا گواہی حاصل کرنے
کی مز ید ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔
پروانۂ طلبی خاص طور پر اس وجہ سے مضرت رساں ہوتے ہیں کہ نفاذ قانون سے متعلق اہلکار
ان تیسرے فر یقوں کو پروانۂ طلبی جاری کرسکتے ہیں جن کے پاس آپ کے بارے میں معلومات
ہوسکتی ہیں۔ حکومت آپ کے ارسال کردہ ای میل کے لئے دیگر افراد کو پروانہ طلبی جاری کرسکتی
ہے۔ چونکہ ان تیسرے فر یقوں کو پروانۂ طلبی کالعدم قرار دینے میں و یسی دلچسپی نہیں ہوتی ہے
جیس دلچسپی آپ کی ہوتی ہے ،اور اس بات کا ز یادہ امکان ہوتا ہےکہ وہ لڑائی جھگڑے کےبغیر
پروانۂ طلبی کی تعمیل کر یں گے۔
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نفاذ قانون سے متعلق جدید تر ین ایجنسیوں کے ذر یعہ چھان بین کے عمل میں خفیہ ایجنٹوں اور
مخبروں کا استعمال کرنا ناگز یر ہے۔ ترقی پسند تحر یکوں یاتنظیموں میں خفیہ ایجنٹوں یا مخبروں
کو بحال کرنے کی اہلیت نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو ایک قسم کی رسائی فراہم کرتی ہے جسے
بصورت دیگر حاصل کرنا تقر یبا ناممکن ہے۔ نجی افراد کی سرگرمیوں کے تعلق سے خفیہ معلومات
اکٹھا کرنے کے لئے دخل اندازی کافی مفید ہے اور نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو چھان بین کی
شروعات کرنے کے لئے کافی معلومات حاصل ہوجاتی ہے۔ خفیہ ایجنٹ اور مخبر نفاذ قانون سے
متعلق اہلکار کو تحر یکوں کے شرکاء ،ان کی چالباز یوں اور اقدامات کےبارے میں ر پورٹ پیش کرسکتے
ہیں۔ یہاں تک کہ وہ شرکاء کو گرفتار کرنے کی اپنی کوششوں کے تحت غیر قانونی سرگرمی کی تجو یز
پیش کرسکتے ،ترغیب دے سکتے اور  /یا اس میں شرکت کرسکتے ہیں۔ عدالتوں نے عام طور پر یہ
نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عوامی پالیسی مخبروں کےناموں کے افشاء کو ممنوع قرار دیتی ہے سوائے اس
صورت کے جب فوجداری عدالت میں دفاع کے لئے الزمی ہوجائے ،لہذا مخبروں کو گواہی دینے کے
لئے شاذ و نادر ہی طلب کیا جاتا ہے ،جو انہیں ایک محدود نوعیت کی ذمہ داری اور جوابدہی کے
ساتھ عمل کرنے کا مجاز بناتا ہے۔

مخبر
مخبر وہ افراد ہوتے ہیں جو نفاذ قانون سے متعلق ایسے ایجنٹوں کے بطور بحال کردہ نہیں ہوتے ہیں جو
نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو ،بیشتر اوقات رقم کے بدلے ،معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مخبر معمولی
طور پر اس تحر یک یا تنطیم میں جس کی چھان بین یہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں پہلے شامل رہا ہوتاہے –
اور اس بارے میں اس کو کافی گہری جانکاری ہوتی ہے۔

انکےوسائلکوجانیں
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خفیہایجنٹ
خفیہ ایجنٹ نفاذ قانون سے متعلق افسر ہوتا ہے جو معلومات یا ثبوت اکٹھا کرنے کے لئے کسی
تحر یک یا تنظیم میں گھسنے کے لئے کوئی فرضی نام یا جعلی شناخت نامہ استعمال کرتا ہے۔
سیاسی دخل اندازی کے معامالت میں ،ایجنٹ کسی مخصوص تنظیم کے لئے ایک ہمدرد کی
حیثیت سے تمثیلی وضع اختیار کرے گا ،اس کے کلیدی ممبروں کا اعتماد حاصل کرے گا اور پھر
اس رسائی کا استعمال کرتے ہوئے خفیہ معلومات حاصل کرکے اسے چھان بین کرنے والی ایجنسیوں
کے گوش گزار کرے گا۔ ایک الگ چھان بین کرنے کے لئے زمینی سطح کا کام انجام دینا ایک ثانوی
مقصد ہوسکتا ہے۔ خفیہ ایجنٹ خاص طور پر مفوضہ کام کی تفصیالت کے تقاضوں کے مطابق سر
ورق کی کہانی نیز ماضی اور حال کی سرگرمیوں پر محیط ایک بنیادی سوانحی اور الئق اعتبار کہانی تیار
کرتے ہیں۔

انکےوسائلکوجانیں

معاونگواہ
معاون گواہ مخبروں کی طرح ہی ہوتے ہیں ،سوائے اس کے کہ معاون گواہ مواخذہ کا خوف دالئے جانے
کےبعد عام طور پر “در یدہ دہن” یا “مخبر” بن جانے پر رضامند ہوجاتے ہیں۔ اگر معاون گواہ کے خالف
حتمی طور پر کوئی الزام عائد کیا گیا ہے تو وہ آخرکار اپنے خالف عائد الزامات کو کم کرنے کے بدلے
میں عدالت میں گواہی دیں گے۔
نفاذ قانون سے متعلق اہلکار ایسے طبقہ کے لوگوں کو مخبر اور معاون گواہ کے طور پر بحال کرتے
ہیں جو نشانہ بنائی جانے والی تحر یکوں یا تنظیموں کے اندر پہلے سے فعال رہے ہوتے ہیں۔ حکومت
اکثر ان افراد پرایسے الزامات طے کرتی ہے جس سے ان کا ز یادہ تر وقت جیل میں گزرے گا ،پھر اس
تحر یک میں شامل دیگر افراد کے بارے میں مطلع کرنے کے وعدے کے بدلے میں ان کے خالف
الزامات عائد نہ کرنے کی پیشکش کرتی ہے۔ دوسری طرف ،خفیہ ایجنٹ کسی بھی تحر یک یا تنظیم
کے ساتھ اپنی وابستگی کی ابتداء سے ہی جھوٹے بہانے استعمال کرتے ہیں۔

انکےوسائلکوجانیں
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خفیہایجنٹاورمخبرجوکام
انجامدےسکتےہیںکیاانکی
کوئیتحدیدہے؟
خفیہ ایجنٹ اور مخبر جو کام انجام دے سکتے ہیں
کیا ان کی کوئی تحدید ہے؟
نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کے ذر یعہ خفیہ
ایجنٹوں یا مخبروں کا استعمال کرنے کے تعلق سے
کوئی مخصوص قانون یا تحدیدات نہیں ہیں ،اور اس
ضمن میں بھی کوئی بندش نہیں ہے کہ کس قسم
کے جرائم کی چھان بین کے لئے دخل اندازی کا
استعمال ہوسکتا ہے۔ دیگر ممالک کے برخالف،
خفیہ طر یق کار استعمال کرنے کے لئے وارنٹ کی
ضرورت نہیں ہوتی ہے ،لہذا نفاذ قانون سے متعلق
افسران کو یہ ثابت نہیں کرنا ہوتا ہے کہ اس
مخصوص چھان بین کے لئے خفیہ ایجنٹ یا مخبر
کا استعمال کرنا الزمی ہے۔  FBIکے ذر یعہ خفیہ
ایجنٹوں اور مخبروں کا استعمال خفیہ سرگرمیوں
کے سلسلے میں حکومت کی کارروائی کا مطالعہ
کرنے کے لئے منتخبہ کمیٹی کی حتمی ر پورٹ
( )1976میں مذکور یو ایس کانگر یشنل کے نتائج
کے بعد تشکیل شدہ ڈھیلے ڈھالے داخلی رہنما
خطوط کے دائرہ کار میں آتا ہے۔
اس ر پورٹ میں  FBIکے اب بدنام زمانہ کاؤنٹر
انٹلیجنس پروگرام ( )COINTELPROنامی
پروگرام کے بارے میں تفصیالت مذکور ہیں ،جو
 1956اور  1971کے مابین رو بہ عمل تھا ،جس
میں فعالیت پسندوں اور تنظیموں کو نشانہ بنایا
گیا تھا ،اور اس میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ ،جونیئر
اور بلیک پینتھر پارٹی شامل تھی۔ اس ر پورٹ کے
جواب میں ،امر یکی اٹارنی جنرل نے  FBIکے خفیہ
اعمال کے لئے داخلی رہنما خطوط نافذ العمل کیا
جس سے خفیہ ایجنٹ اور مخبر دونوں کو ہی جواز
مل گیا۔ یوں تو یہ رہنما حطوط شروع میں کافی
ٹھوس تھے ،مگر متعدد انتظامیہ کے ذر یعہ انہیں
بتدر یج کمزور بنا دیا گیا ہے۔ حالیہ رہنما خطوط
نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کے بہت سارے
جارحانہ طرز عمل کو جائز قرار دیتے ہیں حاالنکہ
18

اصال تو یہ ان کا سدباب کرنے کے لئے بنائے گئے
تھے۔ عالوہ از یں ،یہ رہنما خطوط عدالتوں میں
رو بہ عمل الئے جانے کے قابل نہیں ہیں ،لہذا وہ
دخل اندازی اور نگرانی کے مقابلے میں صرف ایک
محدود تحفظ ہی فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں
میں ،اگر کوئی ایجنٹ  FBIکے ضوابط کی خالف
ورزی کرتے ہوئے ثبوت اکٹھا کرلیتا ہے تو بھی وہ
ثبوت عدالت میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جالمیںپھانسناکیاہے؟
خفیہ ایجنٹوں اور مخبروں کے او پر عائد سب سے
مستحکم بندش اس بات کا تقاضہ ہے کہ جال
میں نہ پھانسا جائے۔ جال میں پھانسنے کا عمل
اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی ایجنٹ یا مخبر
ایک ایسے فرد کے ذہن میں کسی جرم کے ارتکاب
کا تصور پروان چڑھاتا ہے جو بصورت دیگر اس طرح
کے جرم کے ارتکاب پر رضامند نہیں ہوتا اور پھر
اس فرد کو ماخوذ قرار دینے کے لئے اسے اس جرم
کا ارتکاب کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ عدالتیں
اس دام ترغیب کو کافی ڈھیلے ڈھالے انداز میں
لیتی ہیں ،اور غیر قانونی سرگرمی کی تجو یز کرنے
یا ترغیب دینے والے خفیہ ایجنٹوں یا مخبروں کو
بڑی آزادی عنایت کرتی ہیں۔ یوں تو دام ترغیب کے
دفاع کے سلسلے میں استثناء ر یاست در ر یاست
الگ الگ ہے ،لیکن اگر خفیہ ایجنٹ نے محض
اس جرم کے ارتکاب کی تجو یز کی ہے تو عام طور
پر یہ کوئی مؤثر دفاع نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری
ر یاستوں میں اگر جیوری کو اس امر کا یقین ہے
کہ کوئی فرد جرم کا ارتکاب کرنے پر پہلے سے ہی
اس پر آمادہ تھا تو دام ترغیب کوئی بدیہی مدافعت
نہیں ہوتی ہے ۔ دوسری ر یاستوں میں ،دام ترغیب
صرف اسی صورت میں مدافعت ہوتی ہے جب
وہ جرم “جسمانی مضرت کا باعث یا دھمکی” پر
مشتمل ہو۔ انہی وجوہات کے پیش نظر ،کوئی فرد
دام ترغیب کے دفاع کی دستیابی پر انحصار نہیں
کرسکتا ہے۔
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دخلاندازیکرنےکےکسی
ایجنٹکےاختیارپرکونسی
دستوریتحدیداتالحقہیں؟
خفیہ ایجنٹوں اور مخبروں کو عموما عوامی
میٹنگوں میں ،نیز عبادت گاہوں میں ہونے
والی اجتماعات میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔
عدالتوں کو کبھی کبھار یہ تعین ہونے پر کہ نفاذ
قانون سے متعلق ایجنٹوں نے تقر یر اور وابستگی کی
آزادی کے حقوق بروئے کار النے کی کسی جماعت
کی اہلیت میں مداخلت کی ہے پہلی ترمیم کی
خالف ورزی ہونے کا علم ہوا ہے۔ اسی طرح،
عدالتوں نے نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو کسی
فعالیت پسند یا تنظیم سے متعلق معلومات اکٹھا
کرکے اسے عوامی طور پر جاری کرنے کے معاملے
میں پہلی ترمیم کی خالف ورزی میں ملوث پایا
ہے۔ عدالتوں کو ایسی صورت میں پہلی ترمیم
کی خالف ورزی ہونے کا کوئی علم نہیں ہے جب
نفاذ قانون سے متعلق ایجنٹ عوامی میٹنگوں میں
محض ایک تکلیف دہ ماحول پیدا کرتے ہیں۔

عدالتیں اس نتیجے پر بھی پہنچی ہیں کہ خفیہ
ایجنٹوں اور مخبروں کے ذر یعہ ہونے والی بات چیت
کی خفیہ ر یکارڈنگ سے خود کو ملزم قرار دینے
کے خالف پانچو یں ترمیم کے تحفظ کی خالف
ورزی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ انجانے طور
پر کسی خفیہ ایجنٹ یا مخبر کو اپنے گھر میں
یا کسی دیگر نجی جگہ پر بالتے ہیں تو ،عدالتیں
اس چیز کو اس ایجنٹ کے ذر یعہ تالشی لینے کی
“منظوری” مانتی ہیں۔ اگر خفیہ ایجنٹ کو جرم
کی ممکنہ وجہ نظر آتی ہے تو ،وہ نفاذ قانون سے
متعلق دیگر ایجنٹوں کو خفیہ ایجنٹ کو حاصل
شدہ اس مبینہ منظوری کی بنیاد پر تالشی کے
عمل میں شامل ہونے کے لئے بالسکتا  /سکتی
ہے۔ کچھ عدالتوں نے ایسے حاالت کے لئے بھی
وہی منطقی استدالل الگو کر رکھا ہے جن حاالت
میں انجانے طور پر کسی مخبر کو کسی گھر میں
داخل ہونے کے لئے بالنے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

عدالتیں معمول کے مطابق اس نتیجے پر پہنچی
ہیں کہ خفیہ ایجنٹوں اور مخبروں کے ذر یعہ ہونے
والی بات چیت کی خفیہ ر یکارڈنگ سے چوتھی
ترمیم کی خالف ورزی نہیں ہوتی ہے ،جو کہ غیر
مناسب تالشی اور ضبطیوں کے خالف تحفظ فراہم
کرتی ہے۔
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میںدخلاندازیکےثبوتکا

تعینکسطرحکرسکتاہوں؟

دخل اندازی کرنے والے کی نشاندہی کے لئے
کچھ مفید اشارے موجود ہیں۔ خفیہ ایجنٹ یا
مخبر ایسے کام انجام دینے کے لئے رضاکارانہ طور
پر تیار ہوسکتا ہے جن سے آپ کی جماعت کی
اہم میٹنگوں اور کاغذات تک رسائی فراہم ہوتی
ہیں ،جیسے مالی ر یکارڈز ،اراکین کی فہرست،
روداد اور خفیہ فائلیں۔ خفیہ ایجنٹ اور مخبر بیشتر
اوقات تشدد یا غیر قانونی حربے استعمال کرنے
کی ترغیب دیتے یا استدالل پیش کرتے ہیں اور ان
حربوں کی مخالفت کرنے والے دیگر افراد پر ڈر پوک
ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ اسی طرح ،خفیہ
ایجنٹ اور مخبر اکثر دوسروں کے او پر خفیہ ایجنٹ
اور مخبر ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں ،اس طرح وہ
اپنی ذات کے او پر سے توجہ ہٹادیتے ہیں اور پھر
اپنے کام سے جماعت کی توجہ منتشر کردیتے
ہیں۔ خفیہ ایجنٹ یا مخبر کے پاس ایک لمبے
عرصے تک آمدنی کا کوئی ظاہری وسیلہ نہیں ہوتا
ہے یا ان کے کام سے انہیں جتنی تنخواہ ملنی
چاہیے اس سے ز یادہ رقم ان کے پاس دستیاب
ہوتی ہے۔
مشکوک ایجنٹ یا مخبر کے پس منظر کے بارے
میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر یں۔ وہ
مشکوک ایجنٹ ماضی میں جن عالقوں میں رہا /
رہی ہے وہاں کی تنظیموں سے معلوم کر یں تاکہ
یہ پتہ چل جائے کہ آیا کوئی فرد اس کی ضمانت
دے سکتا ہے۔ پتہ کر یں کہ آپ انٹرنیٹ پر کون
سا نتیجہ برآمد برآمد کرسکتے ہے۔ عوامی ر یکارڈز
جیسے کر یڈٹ ر پورٹ ،ووٹر رجسٹر یشن اور رہن
ناموں میں کافی معلومات ہوتی ہے ،نیز ماضی اور
حال کا پتہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ دستیاب
ہیں تو ،آپ کو مقامی پولیس اکیڈمی کے سند
یافتگان کی فہرست میں تالش کرنا چاہیے؛ لیکن،
یاد رکھیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ مشکوک فرد اپنا
اصلی نام استعمال نہیں کر رہا ہو۔
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خصوصیات کی اس درجہ بندی پر صادق آنے
واال فرد الزمی طور پر خفیہ ایجنٹ یا مخبر نہیں
ہوتا ہے۔ احتیاط بروئے کار الئیں اور کسی فرد پر
خفیہ ایجنٹ یا مخبر ہونے کا الزام اس وقت تک
نہ لگائیں جب تک آپ کے پاس اس کے خالف
ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو۔
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میںاپنیتنظیمکوبچانےکے
لئےکونسیاحتیاطیتدابیر
کرسکتاہوں؟
نگرانی اور مداخلت کے سبھی مشکوک یا مصدقہ
تجربات کی فائل سنبھال کر رکھیں۔ اس میں تار یخ؛
مقام؛ وقت؛ حاضر ین؛ وہاں پیش آنے والی ہر چیز
کی پوری وضاحت؛ اور اس تجربے کی سیاق و سباق
کی وضاحت کرنے واال کوئی تبصرہ اور اس وقوعہ
کی وجہ سے فرد یا تنظیم پر پڑنے والے اثرات کی
وضاحت شامل کر یں۔ سراغ رسانی اور ایذا رسانی پر
گفتگو کرنے کے لئے ایک میٹنگ کر یں ،اور تعین
کر یں کہ آیا آپ کے کسی ممبر کو ایذا رسانی کا
سامنا ہوا ہے یا نگرانی والی کوئی ایسی سرگرمی ان
کے علم میں آئی ہے جس کے ذر یعہ اس تنطیم
کی سرگرمیوں کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ اپنی جماعت
میں ماضی کی مشکوک سرگرمیوں یا مشکالت
کا تجز یہ کر یں ،اور یہ تعین کرنے کی کوشش کر یں
کہ آیا ایک یا ز یادہ افراد ان میں سے بہت سارے
واقعات میں شامل رہے ہیں۔
آپ ایجنسیوں جیسے  ،FBIڈپارٹمنٹ آف ہوم
لینڈ سیکیورٹی ( ،)DHSبیورو آف الکحل ،ٹوبیکو
اینڈ فائر آرمس اور دیگر وفاقی ایجنسیوں کے پاس
اپنی تنظیم کے لئے فر یڈم آف انفارمیشن ایکٹ
( )FOIAکی عرضیاں دائر کرنے کی کوشش
کرسکتے ہیں۔ قوانین اطالعات کے سلسلے میں
اپنی ر یاست کی آزادی کو بروئے کار التے ہوئے نفاذ
قانون سے متعلق مقامی اور ر یاستی ایجنسیوں کے
پاس اسی طرح کی عرضیاں دائر کر یں۔ سب سے
اہم بات ،اپنی تحر یک یا تنظیم کو مفلوج بنا دینے
والی دخل اندازی کے بارے میں مخبوط الحواس نہ
ہوں۔ مخبوط الحواسی بھی بذات خود دخل اندازی
کی طرح ہی تخر یب کن ہوسکتی ہے۔
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الیکٹرانکنگرانی
اس باب میں ان طر یقوں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں ایجنٹ اپنی چھان بین میں استعمال کرسکتے ہیں
یعنی ٹیلیفون وائر ٹیپ ،بگ اور انٹرنیٹ نگرانی۔ چونکہ ہماری زندگیاں پہلے سے کہیں ز یادہ ڈیجیٹل
ہوگئی ہیں ،لہذا ایجنٹ بھی معلومات اکٹھا کرنے کے لئے روز افزوں طور پر الیکٹرانک نگرانی کا استعمال
کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ،قانون اور عدالتیں عام طور پر ٹکنالوجی کی رفتار کے ساتھ چلنے میں ناکام
رہ جاتی ہیں ،جو اکثر و بیشتر تازہ تر ین ٹکنالوجی کے پیش نظر نامعلوم یا ال یعنی رازداری کے تحفظ کا پیش
خیمہ ہوتا ہے۔
استقالل پذیری کا ایک اچھا اصول ہے :مواصلت کے ذرائع جتنے ہی پرانے ہوتے ہیں ،قانون اسے اتنا ہی
ز یادہ تحفط عطا کرتا ہے۔ ایلیٹ اسپٹزر ( )Elliot Spitzerجب نیو یارک ر یاست کے اٹارنی جنرل تھے تو
انہوں نے کہا تھا“ ،اگر آپ بات کرسکتے ہیں تو تحر یر کا سہارا نہ لیں۔ جب آپ سر ہالکر کام چال سکتے ہوں
تو بات ہرگز نہ کر یں۔ اور ای میل میں تو کبھی کوئی چیز نہ رکھیں کیونکہ یہ تو موت کے مترادف ہے۔ آپ
ہمیں درکار سارا ثبوت استغاثہ کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔”

ٹیلیفونمواصالت

ٹیلیفون پر ہونے والی بات چیت میں کئی ایک
طر یقوں – ٹیپ ،بگز ،متحرک وائر ٹیپ ،پین رجسٹر
سے لے کر جال میں پھانسنے اور تعاقب کرنے
والے آالت تک – سے رکاوٹ پیدا کی جاسکتی
ہے۔ ٹیلیفون نگرانی کے طر یقے تفصیلی اور کافی
پیچیدہ ہیں اور ہم یہاں پر صرف ان کا مجموعی
جائزہ ہی پیش کرسکتے ہیں۔ تاہم ،یہ سبق آسان
سا ہے – ٹیلیفون پر آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں
اس بارے میں کافی محتاط رہیں۔

حکومتمیریفونکالیںکب
ٹیپکرسکتیہے؟
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حکومت کو عام طور پر آپ کا فون ٹیپ کرنے کے
لئے ٹائٹل  IIIوائرٹیپ آرڈر کے نام سے موسوم ایک
خصوصی وارنٹ درکار ہوتا ہے۔ تاہم ،حکومت فوری
موت یا سنگین چوٹ ،قومی سالمتی یا منظم جرائم
کی خصوصیات رکھنے والی سرگرمیوں پر مشتمل
مخصوص ہنگامی حاالت کے تحت  48گھنٹے تک
بغیر وارنٹ کے بھی آپ کا فون ٹیپ کرسکتی ہے۔
حکومت بعد میں نگرانی جاری رکھنے کی اجازت
حاصل کرنے کے لئے وارنٹ طلب کرسکتی ہے
جس میں اس سے پہلے والی وائر ٹیپنگ شامل
ہوتی ہے۔
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ٹائٹلIIIوائرٹیپآرڈرز
ٹائٹل  IIIوائر ٹیپ آرڈرز ایسے وارنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی مواصلت میں رکاوٹ ڈالنے اور اس پر نگاہ
رکھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ز یادہ تر تالشیوں کے لئے تالشی کے وارنٹ کا مطالبہ کرنے
والی چوتھی ترمیم کی تحفظات کے عالوہ ،کانگر یس نے اومنیبس کرائم کنٹرول اینڈ سیف اسٹر یٹس
ایکٹ [ ]Omnibus Crime Control and Safe Streets Act - 1968کے ٹائٹل  IIIمیں زبانی
مواصلت کے ضمن میں اضافی تحفظات فراہم کیے۔ یہ اضافی تحفظات  1960کی دہائی میں FBI
کے ذر یعہ وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی غیر قانونی اور ناگوار نگرانی کے گانگر یشنل نتائج کے جواب میں
پاس ہوئے تھے (مالحظہ کر یں ‘خفیہ ایجنٹ اور مخبر جو کام انجام دے سکتے ہیں کیا ان کی کوئی
تحدید ہے؟”)۔
ایجنٹوں کو ٹائٹل  IIIکی ایک طو یل درخواست پیش کرنی چاہیے جس میں شامل ہو :جس جرم کا
ارتکاب ہوا ہے یا ارتکاب ہونے واال ہے اس بارے میں حقائق؛ وہ مقام جہاں سے اس مواصلت میں
رکاوٹ پیدا کی جائے گی؛ وہ مواصالت جن میں رکاوٹ پیدا کی جانی ہے؛ آیا چھان بین کے دیگر
حربے بروئے کار الئے گئے ہیں اور وہ ناموزوں ثابت ہوئے تھے یا یہ کہ دیگر حربے الگو کرنا ناموزوں یا
کافی ز یادہ مضرت رساں ہوگا؛ جو رکاوٹ ڈالی جانی ہے اس کے لئے پیمانہ وقت؛ اور اس طرح کے
ہدف یا احاطوں کے تعلق سے وائرٹیپ کی سبھی سابقہ درخواستوں پر مذکور بیان۔
ٹائٹل  IIIوائر ٹیپ آرڈر جاری کرنے کے لئے ،جج کو پتہ لگانا چاہیے :اس امر کی امکانی وجہ کہ نشانہ
بنایا جانے واال وہ فرد ٹائٹل  IIIکے دائرے میں آنے والے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے؛ کہ اس جرم سے
تعلق رکھنے والی مواصلت اس میں رکاوٹ پیدا کرکے ہی حاصل کی جاسکتی ہے؛ اور یہ کہ جن
سہولیات کی مدد سے مواصلت میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی انہیں جرم کے سلسلے میں استعمال
کیا جا رہا ہے۔
اصل کے اعتبار سے ٹائٹل  IIIسے صرف سنگین جرائم کے ایک محدود زمرے کے نگرانی کی اجازت
ملی۔ گزرتے سالوں میں ،کانگر یس نے ز یادہ سے ز یادہ جرائم کو ٹائٹل  IIIکے دائرے میں شامل کردیا
ہے۔ آج ،قانون سیکڑوں جرائم پر محیط ہے ،جس میں منشیات ،بلوہ ،فحاشی ،یا تجارت میں خلل
ڈالنے پر مشتمل جرائم جیسے وسیع زمرے بھی شامل ہیں۔ان جرائم کی ایسے وسیع مطالب سے
فعالیت پسندی کی بہت ساری شکلوں کی نگرانی کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔

انکےوسائلکوجانیں
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ٹائٹل  IIIوائرٹیپ آرڈرز (جاری)
ٹائٹل  IIIوائرٹیپ آرڈرز ابتدائی طور پر  30دنوں تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ نفاذ قانون سے متعلق اہلکار
دوبارہ سے  30دنوں کی توسیع کے لئے جج سے رجوع کرسکتے ہیں۔ ٹائٹل  IIIوائرٹیپ آرڈر کا دورانیہ
ختم ہوجانے کے بعد ،جج وائر ٹیپ کا نشانہ بنائے جانے والوں کی مواصالت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی
فہرست کو بند کرنے کا فرمان جاری کرسکتا ہے۔ اس طرح کی فہرست سے وائر ٹیپ کے مقررہ عرصے
میں نشانہ بنائے جانے والے فرد کی اور اس امر کی اطالع ملتی ہے کہ آیا مواصلت میں واقعی رکاوٹ
پیدا کی گئی تھی۔ تاہم ،اس کے بعد بھی جج یہ انتخاب کرسکتا ہے کہ اس طرح کی فہرست جاری
کرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔
عام طور پر ،نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کے لئے وائر ٹیپ کے فرامین حاصل کرنے کا عمل شاذ و نادر
ہی پیش آتا ہے؛ لیکن جب بھی وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں لگ بھگ ہمیشہ ہی انہیں یہ فرمان
حاصل ہوجاتا ہے۔ مثال 2007 ،میں ،وائر ٹیپ کے فرامین کے لئے ر یاستی اور وفاقی عدالتوں میں
صرف  2,208درخواستیں جمع کروائی گئی تھی ،لیکن اس سال ساری ہی درخواست منظور ہوگئی تھی۔
وائرٹیپ کے فرامین کی سب سے ز یادہ تعداد آبکاری کے معامالت میں ( 2,208میں سے  1,792یا
 81فیصد) تھی ،جبکہ اس کے بعد سب سے ز یادہ تعداد قتل عمد اور دست درازی کے معامالت کی
( 2,208میں سے  132یا  6فیصد) تھی ۔

انکےوسائلکوجانیں
اگرمیرافونٹیپہورہاہےتو

مجھےکیسےمعلومہوگا؟

ز یادہ امکان تو یہی ہے کہ اگر آپ کا فون ٹیپ ہو
رہا ہے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ حکومت
کی نگرانی کے سلسلے میں اس وقت کے بعد
سے زبردست پیشرفت ہوئی ہے جب سے کلک،
بیپ ،بز کی آواز یں اور کسی اور آواز سے آپ کو
ٹیپ کیےجانے کا اشارہ مل سکتا تھا۔ عام طور پر
یہ فرض کیا جاتا ہےکہ حکومت نگرانی ختم ہونے
کے بعد  90دنوں کے اندر آپ کو بتا دے گی لیکن،
متعلقہ سہولت کے پیش نظر اس اطالع نامہ کو
ملتوی بھی کیا جاسکتا ہے۔
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متحرکوائرٹیپکیاہے؟
تمثیلی طور پر ،وائرٹیپ کو عدالتی فرمان کے ذر یعہ
جواز مل جانے پر اس کا اطالق مخصوص مقام پر
مخصوص فون پر ہوتا ہے۔ تاہم ،متحرک وائر ٹیپ
کسی بھی فون پر کسی بھی ایسے مقام پرکیا جانے
واال ٹیپ ہے جس جگہ کے بارے میں نفاذ قانون
سے متعلق اہلکار کو یقین ہو کہ ہدف بنایا جانے
واال فرد فون کالیں کرے گا۔ متحرک وائرٹیپ کو
 1998سے ہی سرکاری استعمال کے لئے اجازت
ملی ہوئی ہے۔ حکومت کو متحرک وائر ٹیپ کے
لئے بھی انہی معیارات کی تکمیل کرنی ہوتی ہے
جن معیارات کی تکمیل مستقل ٹیپ کے لئے
کرنی ہوتی ہے – یعنی اس امر کی امکانی وجہ کہ
جرم کا ارتکاب ہوا ہے یا ہونے واال ہے۔
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بگزکےبارےمیںکیاخیالہے؟
بگ ایک انتہائی چھوٹا الیکٹرانک آلہ ہوتا ہے
جس سے کوئی گفتگو سنی کی جاسکتی ،نشر کی
جاسکتی اور  /یا ر یکارڈ کی جاسکتی ہے۔ آپ کے
گھر یا دفتر میں بگ رکھ کر نفاذ قانون سے متعلق
اہلکار اس آلے کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونے
والی ایک ایک بات کو سن سکتا ہے۔ بگ کے
استعمال پر نافذ العمل تقاضے عموما وہی ہیں جو
وائرٹیپ کے لئے ہیں۔ بگ کے استعمال سے نفاذ
قانون سے متعلق ایجنٹوں کو کچھ خلقی پر یشانیاں
الحق ہوتی ہیں :ان کا اہدافی جگہ میں نصب ہونا
ضروری ہوتا ہے؛ ان میں چھیڑ چھاڑ کیے جانے
کا امکان رہتا ہے؛ اس کے پتہ لگ جانےکا خطرہ
رہتا ہے؛ اور الیکٹر یکل انداز کی مداخلتیں کرکے
اسے بیکار کیا جاسکتا ہے۔ ان پر یشانیوں کی وجہ
سے وائر ٹیپ کے مقابلے بگ کا استعمال ہونےکا
امکان کافی کم ہوتا ہے۔

پینرجسٹرزاور
"جالمیںپھانسنےاورتعاقبکرنے"والےآالت
پین رجسٹر آلہ اس ٹیلیفون الئن سے ڈائل کیے جانے والے نمبروں کو ر یکارڈ کرتا ہے جس الئن کے
ساتھ وہ آلہ منسلک کیا ہوتا ہے۔ “جال میں پھانسنے اور تعاقب کرنے” والے آالت آنے والی ٹیلیفون
کالوں کے نمبر بھی ر یکارڈ کرتے ہیں۔
اگر نفاذ قانون سے متعلق اہلکار اس میں سے کوئی بھی آلہ نصب کرنا اور استعمال کرنا چاہتا ہے تو
اس کے لئے عدالتی فرمان ضروری ہوتا ہے؛ تاہم ،یہ عدالتی فرامین حاصل کرنا کافی آسان ہے۔
حکومت کو صرف اس امر کا یقین کرنا ہوتا ہے کہ جو معلومات حاصل ہونے کا امکان ہے اس کا
تعلق رواں مجرمانہ چھان بین سے ہے۔ جج صاحبان اور نفاذ قانون سے متعلق اہلکار خاص طور پر کسی
چھان بین سے جس چیز کا تعلق ہونے کا امکان ہوتا ہے اس پر کافی کشادہ نظر یہ اپناتے ہیں۔ بہت
ساری ر یاستیں کافی غیر محتاط معیارات کے تحت بھی اس طرح کی نگرانی کی اجازت دیتی ہیں۔ نیز
امر یکی اٹارنی جنرل بھی مخصوص ۔
پین رجسٹر آلہ اس ٹیلیفون الئن سے ڈائل کیے جانے والے نمبروں کو ر یکارڈ کرتا ہے جس الئن کے
ساتھ وہ آلہ منسلک کیا ہوتا ہے۔ “جال میں پھانسنے اور تعاقب کرنے” والے آالت آنے والی ٹیلیفون
کالوں کے نمبر بھی ر یکارڈ کرتے ہیں۔

انکےوسائلکوجانیں
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پینرجسٹرزاور
"جالمیںپھانسنےاورتعاقبکرنے"والےآالت(جاری)
اگر نفاذ قانون سے متعلق اہلکار اس میں سے کوئی بھی آلہ نصب کرنا اور استعمال کرنا چاہتا ہے تو
اس کے لئے عدالتی فرمان ضروری ہوتا ہے؛ تاہم ،یہ عدالتی فرامین حاصل کرنا کافی آسان ہے۔
حکومت کو صرف اس امر کا یقین کرنا ہوتا ہے کہ جو معلومات حاصل ہونے کا امکان ہے اس کا
تعلق رواں مجرمانہ چھان بین سے ہے۔ جج صاحبان اور نفاذ قانون سے متعلق اہلکار خاص طور پر کسی
چھان بین سے جس چیز کا تعلق ہونے کا امکان ہوتا ہے اس پر کافی کشادہ نظر یہ اپناتے ہیں۔ بہت
ساری ر یاستیں کافی غیر محتاط معیارات کے تحت بھی اس طرح کی نگرانی کی اجازت دیتی ہیں۔ نیز
امر یکی اٹارنی جنرل بھی مخصوص ۔

انکےوسائلکوجانیں
فارنانٹلیجنسسرویلینس

کورٹاورنیشنلسیکیورٹی
ایجنسیکیبالوارنٹوائر

ٹیپنگپروگرامکےبارےمیں
کیاخیالہے؟

اگر یہ یقین کرنے کی امکانی وجہ موجو د ہو کہ
نشانہ بنایا جانے واال فرد کسی غیر ملکی دہشت
گرد گروپ کا رکن یا کسی غیر ملکی طاقت کا
ایجنٹ ہے تو حکومت شہری اور غیر ملکی دونوں
کی ہی وائرٹیپنگ کرسکتی ہے۔ شہر یوں اور از روئے
قانون مستقل مکینوں کی وائرٹیپنگ کے واسطے،
حکومت کو اس امر کی امکانی وجہ بھی پیش کرنی
چاہیے کہ نشانہ بنایا جانے واال فرد ایسی سرگرمیوں
میں ملوث ہے جس میں مجرمانہ خالف ورزی
شامل “ہوسکتی” ہے۔ اس قسم کی نگرانی کے
لئے ،فارن انٹلیجنس سرو یلنس کورٹ سے تالشی
کا وارنٹ حاصل کرنا چاہیے ،یہ ایک خفیہ
عدالت ہوتی ہے جس میں ہونے والی سماعتیں
اور ر یکارڈز عوام کے لئے بند ہوتے ہیں۔ حکومت
نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ( )NSAکے توسط
سے ،بغیر وارنٹ کے کسی ٹیلیفون یا الیکٹرانک
26

مواصلت پر نگاہ رکھنے کے اختیار کا دعوی کرتی
ہے اگر اسے اس امر کا یقین ہو کہ ایک فر یق
امر یکہ سے باہر ہے  -خواہ دوسرا فر یق امر یکہ میں
ہی ہو۔ و یسے تو  NSAکو صرف غیر ملکی خفیہ
معلومات حاصل کرنے کے مقصد کے پیش نظر
مواصالت پر نگاہ رکھنے کا اختیار ہے ،مگر اس
پروگرام کی پوری حد معلوم نہیں ہے۔

سیلولرفونز،اسمارٹفون
اورPDAsمیںسیکیورٹی
کےکونسےخدشاتالحق
ہوتےہیں؟
سیل فون پر ہونے والی مواصالت کی سہولت
اور آسانی کے ساتھ رازداری اور سالمتی کے اہم
خطرات بھی جڑے ہوتے ہیں۔ ان آالت کے
استعمال میں شامل خلقی خطرات سے آگاہ رہیں
اور ہر بار سیل فون استعمال کرنے سے قبل سالمتی
کے خطرے کے پیش نظر سہولت والے فائدے کا
اندازہ لگائیں۔
سیل فون پر بھی ٹیپنگ ،پین رجسٹر یا جال میں
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سیلولرفونز،اسمارٹفون
اورPDAsمیںسیکیورٹی
کےکونسےخدشاتالحق
ہوتےہیں؟(جاری…)
پھانسنے اور تعاقب کرنے والے آالت حاصل کرنے
کے وہی قانونی اصول الگو ہوتے ہیں جو اصول
لینڈ الئنوں پر الگو ہوتے ہیں۔ تاہم ،یہ ذہن نشیں
رکھنا ضروری ہے کہ چند سو ڈالرز کی قیمت والے
آالت سے لیس کوئی بھی فرد آپ کے سیل فون کے
سگنلز میں رکاوٹ پیدا کرسکتا ہے۔ اور ،آپ کو یہ
نہیں مان لینا چاہیے کہ ایجنٹ ہمیشہ قانون کی
پیروی کرتے ہیں۔ افراد اور کار پور یشنز بھی آسانی
سے آپ کے سیل فون کے سگنلز میں رکاوٹ پیدا
کرسکتے ہیں نیز پکڑے جانے کا خطرہ کم ہی
ہوگا۔
حکومت کے پاس یہ صالحیت ہے کہ کسی سیل
فون کو صرف سننے والے آلے یا “متحرک بگ”
میں تبدیل کردے۔ اس سے حکومت کو آپ کے
سیل فون کے قر یب ہونے والی کوئی بھی بات چیت
سننے کی سہولت حاصل ہوجاتی ہے۔ حکومت کو
متحرک بگ “لگانے” کے لئے سیل فون تک رسائی
درکار نہیں ہوتی ہے ،بلکہ وہ محض آپ کے سیل
فون کمپنی کی معرفت ہی اس کا آغاز کرسکتی
ہے۔ حکومت کو متحرک بگ سے آپ کے سیل
فون کے قر یب ہونے والی گفتگو سننے کی سہولت
حاصل ہوجاتی ہے خواہ آپ کے سیل فون کا سوئچ
آف ہو۔ تاہم ،ایسا لگتا ہے کہ سیل فون سے بیٹری
کو طبعی طور پر نکال دینے پر متحرک بگ غیر
فعال ہوجائے گا۔
آپ کا سیل فون آپ کے جائے وقوع کا پتہ لگانے
کے لئے بھی استعمال ہوسکتا ہے۔ جب بھی آپ
کا سیل فون چالو ہوتا ہے اور اس کا سگنل مل
جاتا ہے ،اس کا ربط آپ کے عالقے میں موجود
ایک سے ز یادہ سیل ٹاور سے ہوجاتا ہے۔ حکومت
آ پ کا طبعی جائے وقوع متعین کرنے کے لئے ان
رابطوں پر نگاہ رکھ سکتی ہے۔ شہروں اور ان دیگر

عالقوں میں جہاں سیلولر ٹاورز کافی ز یادہ تعداد
میں ہوتے ہیں ،آپ کا جائے وقوع ز یادہ قطعیت
کے ساتھ ،کبھی کبھار تو چند گز کے اندر ہی پتہ
چل سکتا ہے۔ فی الحال سیل فون کے اس قسم
کے تعاقب کے لئے کوئی یکساں قانونی معیار نہیں
ہے۔ کچھ عدالتیں تو ایجنٹوں سے پین رجسٹر یا
جال میں پھانسنے اور تعاقب کرنے والے آالت
حاصل کرنے کے لئے درکار و یسی ہی قانونی
شہادت کا مطالبہ کرتی ہیں جبکہ دیگر عدالتیں
ایجنٹوں سے ایک وارنٹ بھی حاصل کرنے کا
مطالبہ کرتی ہیں جس کی تائید میں امکانی وجہ
بھی موجود ہو۔ حکومت اس وقت آپ کے جائے
وقوع کا تعین کرنے کے لئے آپ کے سابقہ سیل
فون کے ر یکارڈز بھی دیکھ سکتی ہے اگر اس وقت
آپ کا سیل فون آف رہا تھا۔
کچھ عدالتوں نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ آپ
کے گرفتار ہونے کے بعد ،نفاذ قانون سے متعلق
اہلکار ،وارنٹ لے کر ،کال کی روداد اور آپ کے سیل
فون میں ذخیرہ کردہ رابطوں کو تالش کرسکتے
ہیں۔ کچھ عدالتوں نے یہ فیصلہ بھی صادر کیا
ہے کہ قانونی گرفتاری کے بعد ،نفاذ قانون سے
متعلق اہلکار متنی پیغامات ،تصاو یر ،ای میل اور
آپ کے فون میں موجود کوئی اور ر یکارڈ بھی تالش
کرسکتے ہیں۔ کچھ عدالتیں نفاذ قانون سے متعلق
اہلکاروں کو وارنٹ کے بغیر کال کی سرگزشت ،اس
دلیل کے ساتھ تالش کرنے کی اجازت دیتی ہیں کہ
کال کی سرگزشت سے اسی معلومات کا خالصہ
ہوگا جو پین رجسٹر سے حاصل ہوسکتا ہے ،لیکن
متنی پیغامات یا ای میل کی تالشی لینے کے
لئے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدالتیں ابھی
بھی قانون کے اس شعبے کو فروغ دے رہی ہیں؛
نتیجے کے طور پر ،قوانین اور ضوابط ایک عدالتی
دائرہ اختیار سے دوسرے عدالتی دائرہ اختیار تک
الگ الگ ہوسکتے ہیں۔ اپنے سیل فون پر پاسورڈ
والے تحفظات کو فعال کردینے سے سیل فون کے
استعمال کے ساتھ خلقی طور پر الحق سالمتی کے
خطرات کے خالف کچھ حد تک تحفظ حاصل
ہوجاتا ہے۔
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کیاحکومتمیرےمتنی
پیغامات(ٹیکسٹمیسیجز) پر
نگاہرکھسکتیہے؟
متنی پیغام کو مواصلت کا غیر محفوظ طر یقہ
مانا جاتا ہے ۔ سیل فون پر ہونے والی مواصلت کی
طرح ،متنی پیغامات میں کسی بھی فرد کے ذر یعہ
اچھی قسم کے آلے کی مدد سے بہ آسانی رکاوٹ
ڈالی جاسکتی ہے۔ کانگر یس اور عدالتیں دونوں
میں کسی کو بھی اس بارے میں واضح طور پر
معلوم نہیں ہے کہ آیا متنی پیغامات میں رکاوٹ
ڈالنے کے لئے امکانی وجہ اور وارنٹ کی موجودگی
ضروری ہے ،لہذا نفاذ قانون سے متعلق اہلکار پین
رجسٹر یا جال میں پھانسنے اور تعاقب کرنے کے
ایسے فرامین استعمال کرکے جنہیں حاصل کرنا
نسبتا آسان ہے متنی پیغامات میں رکاوٹ ڈال
سکتے ہیں۔ آخری بات ،چونکہ متنی پیغامات کو
“تار” والی مواصلت نہیں مانا جاتا ہے ،لہذا انہیں
وائرٹیپ ایکٹ کے استثنائی اصول کے ذر یعہ تحفظ
حاصل نہیں ہے۔ لہذا اگرچہ حکومت غیر قانونی
طر یقے سے آپ کے متنی پیغامات میں رکاوٹ
پیدا کرتی ہے ،مگر اس کے باوجود بھی وہ ان
مواصالت کو آپ کے خالف مجرمانہ مقدمے میں
استعمال کرسکتی ہے۔
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انٹرنیٹمواصالت
کیاحکومتمیرےایمیلپڑھ

سکتی؟

نفاذ قانون سے متعلق اہلکار آپ کے ز یادہ تر
الیکٹرانک مواصالت اور اس میں مذکور معلومات
تک بہ آسانی رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ آپ کے
الیکٹرانک مواصالت تک رسائی کے لئے پروانۂ
طلبی حاصل کرنے کی خاطر ،حکومت کو صرف یہ
ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو معلومات حاصل ہونے کا
امکان ہے اس کا تعلق مجرمانہ معاملے کی جاری
چھان بین سے ہے۔ پروانۂ طلبی حاصل کرکے،
حکومت آپ کی “استعمال کنندہ کی بنیادی
معلومات” حاصل کرسکتی ہے ،جس میں اکاؤنٹ
کے ساتھ وابستہ نام اور رہائشی پتہ؛ ز یر استعمال
خدمات کی طوالت اور نوعیت ،سیشن الگز ،اور آپ
کے کمپیوٹر کا  IPایڈر یس شامل ہوتا ہے۔
حکومت کو بغیر مواد والے دیگر ر یکارڈز حاصل
کرنے کے لئے ایک  Dآرڈر (مالحظہ کر یں “ان
کے وسائل کو جانیں D :آرڈرز )”:درکار ہوتا ہے،
جس میں کوئی بھی ایسا ر یکارڈ یا الگ شامل ہوتا
ہے جس سے وہ ای میل پتہ جس پر آپ ای میل
بھیجتے ہیں یا جس سے آپ کو ای میل موصول
ہوتا ہے؛ وقت اور تار یخیں جب ای میل بھیجے یا
وصول کئے گئے تھے؛ اور ہر ای میل کی جسامت
کا پتہ چلتا ہے۔
تیسرے فر یق جیسے و یب ای میل سروس ،یا
انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ( )ISPکے ذر یعہ ذخیرہ
کردہ ای میل کے سلسلے میں ،مختلف تحفظات
الگو ہوتے ہیں جن کا انحصار اس امر پر ہوتا ہے
کہ کوئی ای میل کس حد تک جدید تر ین ہے
اور يا آپ نے اسے پڑھا ہے یا نہیں۔ ذخیرہ کردہ
مواصالت سے متعلق ایکٹ( (�Stored Commu
 )nications Actنفاذ قانون سے متعلق اہلکار سے
تقاضہ کرتا ہے کہ  80دنوں سے کم عرصہ سے
ذخیرے میں رکھے ہوئے بند پڑے ای میلز کے
مواد (موضوع والی سطر اور نفس مضمون) کے لئے

تالشی کا وارنٹ حاصل کر یں۔  80دن سے ز یادہ
عرصہ سے بند پڑے ای میلز اور تیسرے فر یق کے
ذر یعہ ذخیرے میں رکھے ہوئے بند پڑے ای میلز
کے لئے ،حکومت کو ای میل کے مواد کے لئے
ایک  Dآرڈر حاصل کرنا چاہیے یا پروانۂ طلبی جاری
کرنا چاہیے۔ حکومت  180دن سے ز یادہ پرانے
یا کھلے ہوئے ای میلز کے لئے تالشی کا وارنٹ
حاصل کرنے کا بھی انتخاب کرسکتی ہے۔
االسکا ،ار یزونا ،کیلیفورنیا ،ہوائی ،ایڈاہو ،مونٹانا،
نیو یڈا ،اور یگن اور واشنگٹن میں ،جو نائنتھ سرکٹ
کورٹ آف اپیلز (Ninth Circuit Court of
 )Appealsکے دائرے میں آنے والی ر یاستیں ہیں،
عدالتوں نے حکومت کی اس مطلب بیانی سے
اختالف رائے کیا ہے کہ ،وہ  Dآرڈر کے ساتھ،
 180دنوں سے کم عرصہ سے ذخیرے میں موجود
کھلے ہوئے ای میلز حاصل کرسکتی ہے۔ ان
عدالتوں نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ حکومت کو
 180دن سے کم عرصہ والے کسی بھی ای میل
کے لئے وارنٹ درکار ہوتا ہے۔
یہ فرض کیا جاتا ہے کہ حکومت ای میل کا
مواد حاصل کرنے کے لئے  Dآرڈرز یا پروانۂ طلبی
استعمال کرنے سے قبل انفرادی صارف کو اس
کی اطالع کردے۔ اصولی طور پر اس کی وجہ سے
صارف کو پروانۂ طلبی پر تیسرے فر یق کے عمل
درآمد کرنے سے پہلے ہی اسے آگے بڑھانے یا
کالعدم قرار دینے کی سہولت مل جائے گی۔ تاہم،
ذخیرہ کردہ مواصالت سے متعلق ایکٹ کا ایک
اور ضابطہ نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو  Dآرڈرز
یا پروانۂ طلبی کی اطالع کوایک مخصوص مقررہ
عرصہ تک کے لئے مؤخر ۔
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کیاحکومتمیرےایمیلپڑھ

سکتی؟(جاری…)

کیاحکومتبتاسکتیہےکہ
میںکونسیویبسائٹیں

دیکھتاہوں؟

کردینے کا اختیار عطا کرتا ہے ،اور ایسا لگتا ہے
کہ حکومت مستقل طور پر اطالعات کو مؤخر کرتی
ہے۔ نفاذ قانون سے متعلق اہلکار تالشی کا وارنٹ
کے لئے درکار اضافی اقدامات اختیار کرکے آپ کو
کوئی نوٹس دینے سے احتراز بھی کرسکتے ہیں۔
بڑے بڑے  ISPsکو ان کے صارفین کے بارے
میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ہر ماہ 1,000
سے ز یادہ پروانۂ طلبی موصول ہوتے ہیں۔ بیشتر
پروانۂ طلبی میں صارفین کے نام ،پتے ISP ،کے
پتے اور اس بات کے ر یکارڈز مطلوب ہوتے ہیں
کہ اہدافی فرد نے انٹرنیٹ پر کب سائن آن اور سائن
آف کیا۔
نفاذ قانون کے پروگراموں کی بہت ساری ایسی
ر پورٹیں موجود ہیں جو انٹرنیٹ کی کافی ز یادہ بھیڑ
بھاڑ کو قابو میں کرنے کے لئے تیار کی گئی ہیں،
جن میں ای میل اور و یب سرگرمی بھی شامل ہے۔
ان پروگراموں کی گنجائش ،ان کا مجاز استعمال اور
ان کے توسط سے حاصل کردہ کسی معلومات کا
عدالت میں وجۂ جواز فی الحال معلوم نہیں ہے۔

نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کو آپ کے ذر یعہ
دیکھی جانے والی اصل و یب سائٹوں کے ر یکارڈز
کے لئے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت
مبینہ طور پر آپ کی دیکھی ہوئیی و یب سائٹ کا
یونیفارم ر یسورس لوکیٹر ( )URLایڈر یس ،جیسے
 e.g. http://ccrjustice.orgبغیر وارنٹ کے
حاصل کرسکتی ہے؛ لیکن حکومت کو و یب سائٹ
پر آپ کے دیکھے ہوئے مخصوص صفحات جیسے،
http://ccrjustice.org/ifanagentknocks
پر موجود معلومات کو حاصل کرنے کے لئے وارنٹ
درکار ہوتا ہے۔

"Dآرڈرز"
نفاذ قانون سے متعلق اہلکار کا ایک اور وسیلہ  )D(2307آرڈر ہے ،جس کو عام طور پر “ Dآرڈر” کہا
جاتا ہے۔ اس آرڈر کو یہ نام ذخیرہ کردہ مواصالت سے متعلق ایکٹ کے ذیلی حصے سے دیا گیا تھا
جو انہیں اختیار عطا کرتا ہے۔ حکومت تیسرے فر یقوں کے ذر یعہ ذخیرہ کردہ الیکٹرانک ر یکارڈز –
بیشتر اوقات ای میلز ،حاصل کرنے کے لئے  Dآرڈر کا استعمال کرتی ہے۔ سادہ پروانۂ طلبی حاصل
کرنے کی بہ نسبت  Dآرڈر ز حاصل کرنا ز یادہ مشکل ہے لیکن تالشی وارنٹ کے بہ نسبت اسے
حاصل کرنا ز یادہ آسان ہے۔  Dآرڈر حاصل کرنے کے لئے ،حکومت کو جج کے سامنے خصوصی
حقائق پیش کرنے چاہئیں جس سے یہ ثابت ہو کہ حاصل ہونے والی معلومات کا تعلق مجرمانہ
معاملےکی رواں چھان بین سے ہونے کا یقین کرنے کی معقول وجوہات موجود ہیں۔ لہذا  Dآرڈر کے
لئے مطلوب شبہہ ممکنہ وجہ کی بہ نسبت کمتر ہے ،لیکن پروانۂ طلبی حاصل کرنے کے واسطے
مطلوب “کسی معقول امکان” کی بہ نسبت اعلی تر ہے۔

تعرف على أدواتهم
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کیامجھےغیرسرکاریاداروں
کیجانبسےہونےوالی
الیکٹرانکنگرانیکیبابتفکر
مندہوناچاہیے؟
کار پور یٹ جاسوسی شاید حکومت کی جاسوسی کی
بہ نسبت کافی بڑی صنعت ہے۔ کار پور یشنز ایسے
فعالیت پسندوں کی نگرانی کروانے کے لئے جو ان
کے مفادات کو نقصان پہنچاسکتے ہیں ،معمول
کے مطابق نجی جاسوسوں کی خدمات حاصل
کرتی ہیں ،جن میں سے ز یادہ تر تو نفاذ قانون سے
متعلق سابق ایجنٹ ہوتےہیں۔ کار پور یٹ جاسوسی
میں وہی حربے شامل ہوتے ہیں جو حکومت کے
ذر یعہ اپنائے جاتے ہیں ،بشمول :ردی کو الٹ پلٹ
کر تالشی لینا؛ ٹیلیفونز ٹیپ کرنا؛ انٹرنیٹ والی
سرگرمی پر نگاہ رکھنا؛ اور دخل اندازی کا استعمال
کرنا۔ قانونی بندشوں یا جاسوسی کی وجہ سے
کار پور یٹ جاسوسی کے بارے میں تشو یش الحق
ہونے کا امکان شاید کم ہے۔

نیشنلسیکیورٹیلیٹرز
نیشنل سیکیورٹی لیٹر ( )NSLایک وسیلہ ہے جسے  FBIکسی تیسرے فر یق مثال ٹیلیفون کمپنی،
 ،ISPکنز یومر کر یڈٹ ایجنسی یا مالیاتی ادارے سے کسی فرد کے بارے میں خفیہ طور پر معلومات
حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔  NSLکے لئے کسی امکانی وجہ یا سرسری جائزہ مطلوب نہیں
ہوتا ہے  FBI -کو صرف یہ یقین کرنا ہوتا ہے کہ انہیں حاصل ہونے والی معلومات کا تعلق دہشت
گردی یا جاسوسی کی چھان بین سے ہے۔  NSLکے قانون میں زبان بندی کا ایک بنا بنایا اصول ہے جو
 NSLوصول کرنے والے کسی فرد کو اپنے وکیل کے عالوہ کسی اور فرد سے یہ بتانے سے ممنوع قرار دیتا
ہےکہ انہیں یہ موصول ہوا ہے۔ یوں تو عدالت کے ایک حالیہ فرمان میں مستقل ،زبان بندی کے بنے
بنائے اصول کو غیر دستوری مانا گیا ہے ،مگر آئندہ اس کے اطالق کی بابت ابھی بھی وضاحت نہیں ہے۔
سرکاری مطالعات میں یہ بتایا گیا ہے کہ  FBIایک سال میں دسیوں ہزار  NSLsجاری کرتا ہے ،اور
بسا اوقات یہ خطوط جاری کرنے میں ان کے اختیار پر معمولی سی بھی بندش ہونے پر وہ اس کی خالف
ورزی کربیٹھتا ہے۔  NSLsسے حاصل شدہ ڈیٹا کا اشتراک امر یکی انٹلیجنس برادری ،دیگر سرکاری
ایجنسیوں ،اور یہاں تک کہ غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یا آپ جس تنظیم میں کام
کرتے ہیں اس کو کوئی  NSLموصول ہوتا ہے تو ،فوری طور پر کسی وکیل سے رابطہ کر یں۔

انکےوسائلکوجانیں
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الیکٹرانکسیکیورٹی
الیکٹرانک سیکیورٹی ایک استقرائی اور پیچیدہ عنوان ہے۔ اس حصے میں الیکٹرانک سیکیورٹی کے
سلسلے میں کچھ بنیادی مشورہ متعارف کروایا گیا ہے۔ آپ کو ان سارے عنوانات پر مز ید گہری
معلومات اس کتابچہ کے اضافی وسائل والے حصے میں ملیں گی۔
آسان لفظوں میں ،سب سے محفوظ الیکٹرانک مواصلت یہ ہے کہ الیکٹرانک مواصلت بالکل بھی
نہ کی جائے۔ الیکٹرانک سیکیورٹی کی مؤثر عادات الیکٹرانک مواصلت کے ساتھ وابستہ سہولت اور
خطرات کے مابین ایک دیر پا توازن برقرار رکھنے کی متقاضی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ کسی بھی طرز عمل
میں ہوتا ہے ،آپ کو یہ فیصلہ کرتے وقت کہ الیکٹرانک سیکیورٹی کے کون سے اقدامات اپنائے
جائیں ،فوائد کو سامنے رکھ کر خطرات کی قدر پیمائی کرنی چاہیے۔

ڈیٹاکیمرموزکاری
مرموزکاری معلومات کو ایک خفیہ کوڈ میں
تبدیل کرنے کا طر یقہ ہے۔ اگر مناسب طر یقے
سے استعمال کیا جائے تو ،مرموزکاری آپ کے
ڈیٹا کو کسی دیگر ایسے فرد کے ذر یعہ دیکھے
جانے سے تحفظ فراہم کرتی ہے جس کے
پاس اسے دیکھنے کے لئے مناسب “کلید”
نہیں ہے۔ مرموزکاری کی جدید تر ین ٹکنالوجی
اس قدر ٹھوس ہے کہ اصولی طور پر حکومت
کے لئے بھی کلیدوں کا استعمال کیے بغیر
مرموز پیغامات کو غیر مرموز کرنا ناممکن ہے۔
مرموزکاری حکومت کو آپ کا الیکٹرانک ڈیٹا
حاصل کرنے سے محفوظ رکھنے کا سب سے
مستحکم تحفظ ہے۔

مرموز ہارڈ ڈرائیو کی مدد سے ،آپ کی فائلوں کو
کوڈ میں بدال جاسکتا ہے اور حکومت کو آپ کے
مرموز پاسورڈ کے بغیر ان تک رسائی حاصل نہیں
ہوسکے گی ۔
مرموزکاری کے پروگراموں سے انفرادی فائلوں یا
فولڈروں کو بھی مرموز کرنے کی سہولت حاصل
ہوجاتی ہے۔ یوں تو اس کا انتظام کرنا آسان
ہوسکتا ہے لیکن غیر منظور شدہ مرموز کاری
سے ان فائلوں کو اضافی خدشات بھی الحق
ہوسکتی ہیں۔ ایک بہتر تدبیر یہ ہے کہ حساس
نوعیت کی فائلوں کے لئے ایک عالحدہ ،کلی
طور پر مرموز ہارڈ ڈرائیو رکھا جائے۔

وسیع پیمانے پر دستیاب پروگراموں سے آپ کو
اپنے ہارڈ ڈرائیو میں سبھی ڈیٹا کو مرموز کرکے
رکھنے کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے
کمپیوٹر پر الگ ان کرنے کے لئے معمولی نوعیت
کے پاسورڈز آپ کے ہارڈ و یئر کو تحفظ فراہم
کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں۔ حکومت ہارڈ ڈرائیو
لے سکتی ،اس کی ایک کاپی بناسکتی اور آپ
کے الگ ان کے بغیر ڈیٹا تک آسانی سے رسائی
حاصل کرسکتی ہے۔
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Electronic
Security
الیکٹرانکسیکیورٹی
ایمیلکیمرموزکاری
مرموزکاری کا استعمال کرنا ای میل کے لئے
پہلے سے کہیں ز یادہ اہم ہے۔ ہم نے پہلے
ہی بتا دیا ہے کہ حکومت آپ کے ای میل تک
رسائی حاصل کرنے کے لئے کس طرح  Dآرڈرز
یا پروانۂ طلبی استعمال کرسکتی ہے یا ان کی
ترسیل میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے دیگر آالت
استعمال کرسکتی ہے۔ اور ،ای میل ایک بار
تیسرے فر یق کے کمپیوٹر پر پہنچ جانے کے بعد،
آپ کو اس امر پر کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے
کہ کون اسے حاصل کر اور پڑھ سکتا ہے۔ ڈیٹا
کی مرموزکاری کی طرح ہی ،آپ کے الیکٹرانک
مواصلت کو محفوظ کرنے کا ایک طر یقہ ہے ای
میل کو مرموز کرنا۔ تاہم ،ای میل کی مرموزکاری
مؤثر طر یقے سے استعمال کرنے کے لئے ،آپ
کو بھی اور جس فرد کے ساتھ آپ مواصلت کر
رہے ہیں اس کو بھی مرموزکاری کا پروگرام الزما
استعمال کرنا چاہیے۔
ای میل کی مرموزکاری یہ یقینی بناتی ہے کہ
صرف ارادی وصول کنندگان ہی آپ کا ارسال
کردہ ای میل پڑھ سکیں۔ ای میل کی جدید تر ین
موموزکاری “عوامی کلید” کے نظام کی معرفت
کام کرتی ہے۔ ایک عوامی کلید اس ضمن میں
ہدایات ،یا کوڈ فراہم کرتی ہے کہ آپ کو ارسال
کردہ ای میل کیسے واضح ہوگا۔ غیر واضح
پیغامات کا کوڈ – “نجی کلید” – عوامی کلید
سے مختلف ہوتا ہے ،اور صرف آپ کو ہی نجی
کلید تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اگر پروانۂ
طلبی ،عدالتی فرمان کے ذر یعہ یا بصورت دیگر
آپ کے ای میل میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے تو،اس
کے تحت موجود پیغامات کو آپ کی نجی کلید
کے بغیر واضح نہیں کیا جاسکتا ہے۔

یوں تو ای میل کی مرموزکاری کے مز ید تکنیکی
پہلو اس قدر تفصیلی ہیں کہ انہیں اس کتابچے
میں شامل نہیں کیا جاسکتا ،مگر کھال ہوا دروازہ
جسے مقفل تو کوئی بھی فرد کرسکتا ہو لیکن
صرف وہی فرد کھول سکتا ہو جس کے پاس
مخصوص کلید ہو مرموزکاری کی ایک آسان سی
یکسانیت ہے۔
ای میل کی مرموزکاری کا استعمال کرنا آج
ماضی کی بہ نسبت ز یادہ آسان ہے۔ GNU
پرائیو یسی گارڈ ( )GnuPGایک مفت پروگرام
ہے جسے ای میل کے ز یادہ تر بڑے پروگراموں
میں ضم کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر،
تیسرے فر یق کا میل کالئنٹ موز یال تھنڈر برڈ
ایک پلگ ان پیش کرتا ہے ،جسے سیکیورٹی
ایکسٹنشن کے نام سے جانا جاتا ہے ،جس کو
 Enigmailکہا جاتا ہے جو  GnuPGکے ساتھ
مطابقت پذیر ہے اور اس کی وجہ سے مرموزکاری
کو استعمال کرنا کافی آسان ہوجاتا ہے۔
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پاسورڈز

ویببراؤزنگ

پاسورڈز کو سنجیدگی سے لیں۔ کوئی لفظ یا ایسا
لفظ جس کے آخر میں یا بیچ میں کوئی عدد بھی
ہو استعمال نہ کر یں۔ وہ پاسورڈز چند کوششوں
کے بعد آسانی سے توڑے جاسکتے ہیں۔ حروف
کی ایک ایسی ترتیب استعمال کر یں جو صرف
آپ کے لئے بامعنی ہوں۔

جو ڈیٹا آپ کا و یب براؤز آپ کی انٹرنیٹ سرگرمی
کے ضمن میں سنبھال کر رکھ سکتا ہے اور جو
ڈیٹا دیگر و یب سائٹیں آپ کے بارے میں اپنے
پاس رکھ سکتی ہیں ان کا نظم و نسق احتیاط
کے ساتھ کر یں۔

جس اکاؤنٹ میں نجی معلومات ہوں ان کے
لئے ایک ہی پاسورڈ دوبار استعمال نہ کر یں۔
اپنا پاسورڈ اپنے دماغ میں محفوظ رکھنے کی
کوشش کر یں۔ تحر یری پاسورڈز در یافت ہوسکتے
ہیں یاان کے لئے پروانۂ طلبی جاری کیا جاسکتا
ہے۔ ہر دو مہینے پر اپنا پاسورڈ تبدیل کر یں۔ اگر
آپ اپنا پاسورڈ تحر یر کرکے ہی رکھتے ہیں تو،
اسے ایسے کوڈ میں تحر یر کرنے کی کوشش کر یں
جسے صرف آپ ہی سمجھتے ہوں۔ اگر آپ
پاسورڈ لکھتے ہیں تو ،اسے اپنے کمپیوٹر کے بغل
میں یا اس کے پاس ہرگز نہ چھوڑ یں؛ اسے اپنے
بٹوے سے الگ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔
“پاسورڈ سیف” (“ )”password safeنامی
پروگرام استعمال کرنے کی کوشش کر یں۔ ان
پروگراموں سے آپ کو اپنے پاسورڈز اپنے کمپیوٹر
پر ایک واحد مرموز فائل میں سنبھال کر رکھنے
میں سہولت ملتی ہے اس طرح آپ کو اپنے دیگر
سبھی پاسورڈز تک رسای کے لئے صرف ایک
ہی پاسورڈ یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اپنا ماسٹر پاسورڈ
کبھی بھی تحر یر کرکے نہ رکھیں ،کیونکہ یہی
پاسورڈ دیگر سبھی کو تحفظ عطا کرتا ہے۔
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بطور ڈیفالٹ ،انٹرنیٹ براؤزرز امکانی طور پر نجی
معلومات کا ایک بڑا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں،
جس میں درج ذیل شامل ہیں لیکن یہ انہی تک
محدود نہیں ہیں :جو و یب سائٹیں آپ دیکھتے
ہیں؛ ان و یب سائٹوں کے پاسورڈز؛ اور یہاں تک
کہ آپ نے جو و یب صفحہ دیکھا ہے اس سے
اخذ کردہ تصو یر یں۔ جس ایجنٹ کو آپ کے ہارڈ
ڈرائیو پر تسلط حاصل ہوجاتا ہے وہ ان فائلوں
سے آپ کی انٹرنیٹ سرگرمیوں کے بارے میں
کافی ساری معلومات حاصل کرسکتا ہے۔ یہ
معلومات باقاعدگی سے حذف کرتے رہیں۔ اپنے
انٹرنیٹ براؤزنگ کی سرگزشت ،ذخیرہ ،کوکیز،
ڈاؤن لوڈ کی سرگزشت ،محفوظ کردہ فارم اور
محفوظ کردہ پاسورڈز باقاعدگی سے حذف کرتے
رہنے کے لحاظ سے اپنا براؤزر ترتیب دیں۔
جب بھی دستیاب ہو ،براؤزنگ کے وقت و یب
سائٹ کی بنی بنائی مرموزکاری استعمال کر یں
تاکہ تیسرے فر یق ترسیل کردہ معلومات میں
رکاوٹ پیدا نہ کرسکیں۔ جن و یب سائٹوں میں
بنی بنائی مرموزکاری ہوتی ہے ان کی شروعات
میں  httpکے بجائے  httpsہوتا ہے۔ انٹرنیٹ
کے گمنام ٹولز جیسے  Torاستعمال کرنے کی
کوشش کر یں۔  Torایک مرموزکاری اور گمنام
بنانے واال پروگرام ہے جو آپ کے ڈیٹا میں صرف
 Torکے دیگر کالئنٹس کی معرفت چلتا ہے،
اثنائے راہ آپ کے ڈیٹا کو مرموز کرتا ہے اور ڈیٹا
جہاں سے وجود میں آیا تھا اس جگہ کے بارے
میں معلومات کو ختم کردیتا ہے۔
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ویببراؤزنگ(جاری…)

ہر  Torکے راؤٹر کو صرف اس آخری راؤٹر کا پتہ
معلوم ہوتا ہے جہاں سے اس کا گزر ہوا تھا،
جس کی وجہ سے کسی مواصلت کے اصل
ماخذ پر واپس جاکر اس کا پتہ لگانا مشکل
ہوجاتا ہے۔  Torاستعمال کرنے کی کچھ
خامیاں یہ ہیں کہ و یب صفحات جس رفتار سے
لوڈ ہوتے ہیں وہ رفتار سست ہوجاتی ہے ،اور بہت
سارے غیر محفوظ فنکشن جیسے فلیش Tor
کے او پر کام نہیں کرتے ہیں۔

اپنےانٹرنیٹخدمت
فراہمکنندگانکوجانیں
آپ جس الیکٹرانک خدمت کے لئے بھی سائن
اپ کرنے پر غور کر رہے ہیں اس کی خدمت کی
شرائط اور رازاداری کی پالیسیاں پڑھیں۔ کچھ
 ISPsبشمول متعدد ایسی خدمات جو سیاسی
سرگرمیوں کی ضرورتوں کے لئے تیار کردہ ہیں،
رازداری کی مستحکم تر تحفظات فراہم کرتی ہیں،
اور حکومت کی استفسارات کے تئیں ز یادہ سے
ز یادہ مزاحم ہونے کا دعوی کرتی ہیں۔

اینٹیاسپائیویئر
پروگرامزاستعمالکریں
اچھا اسپائی و یئر اور  /یا اینٹی وائرس پروگرام
خر یدیں اور باقاعدگی سے اس کی تجدید کر یں۔
اسپائی و یئر آپ کے سبھی الیکٹرانک سیکیورٹی
کی حکم عدولی کرسکتا ہے ،آپ جو بھی و یب
سائٹ دیکھتے ہیں اور اپنی مشین پر آپ جو بھی

کلید دباتے ہیں اس پر یہ الگ ان ہوسکتا ہے۔
اسپائی و یئر کی بڑی بڑی کمپنیوں کا دعوی ہے
کہ وہ سرکارئی اسپائی و یئر کے ساتھ بھی و یسا
ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا برتاؤ دیگر اسپائی و یئر
کے ساتھ کرتے ہیں۔

ڈیٹاکوسنبھالکر
رکھنااورحذفکرنا
جو چیز موجود نہیں ہے اس کو حکومت حاصل
نہیں کرسکتی ہے۔ ڈیٹا کو سنبھال کر رکھنے کی
ایک پالیسی بنائیں اور آپ اس پالیسی کے تحت
باقاعدگی سے پرانی فائلوں کا تجز یہ کرکے انہیں
حذف کر یں۔ چنندہ فائلیں ضائع نہ کر یں  -ایک
مقررہ وقت طے کر یں اور اس پر کاربند رہیں۔ آپ
مختلف قسم کے ڈیٹا کے لئے مختلف نظام
االوقات طے کرسکتے ہیں ،جیسے کمپیوٹر کی
فائلیں ہر دو مہینے پر حذف کر یں؛ ای میل ہر دو
ہفتے پر حذف کر یں؛ اور و یب براؤزر کے اندراجات
ہر دو دن پر حذف کر یں۔ پالیسی جو بھی ہو اس پر
کاربند رہیں۔ بہرحال ،کیا آپ کو پچھلے تین سال
کے ای میلز کی واقعتا ضرورت ہے؟
کوئی ایسی چیز ضائع نہ کر یں جس کے لئے پروانۂ
طلبی جاری کیا گیا ہے – اگر آپ ایسا کرتے
ہیں تو ،الزام کی شفافیت میں چھیڑ چھاڑ کرنے
کے سنگین خطرے میں مبتال ہوجائیں گے۔
ثبوت کو ضائع کرنے کے الزامات سے اپنی ذات
کو اور اپنی تنظیم کو محفوظ رکھنے کے لئے
ڈیٹا سنبھال کر رکھنے کی اپنی پالیسی کا ایک
تحر یری ر یکارڈ رکھیں۔
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گرانڈجیوریاور
گرانڈجیوریکیمزاحمت
گرانڈ جیوری شہر یوں کا ایک پینل ہوتا ہے جو
جرائم کی چھان بین کرنے اور قرار داد جرم جاری
کرنے کے لئے تشکیل دیا ہوتا ہے۔ اپنے اصل
تصور کے لحاظ سے ،گرانڈ جیوری کا مقصد تھا
چونکہ استغاثہ ہی کلی طور پر قانونی کارروائیاں
انتہاپسندانہ لحاظ سے جمہور یت پسند ہونا۔
ترتیب دیتا ہے ،لہذا اس بات پر کوئی حیرت نہیں
انگلینڈ میں ،انہوں نے شہر یوں اور شہنشاہ اور
ہونی چاہیے کہ گرانڈ جیوری لگ بھگ ہمیشہ
ان کے استغاثہ کے مابین بفر کی حیثیت سے
ہی استغاثہ کے لئے ایک ربر اسٹامپ کی طرح
خدمات انجام دیں۔ امر یکہ
کام کرتی ہے۔ نیو یارک کے
کے ابتدائی ایام میں ،کوئی بھی
ایک سابق چیف جج نے ایک بار
شہری اصل گرانڈ جیوری پر گرانڈجیوریکیا
نمایاں طور پر تحر یر کیا کہ “کوئی
بدعملی کا الزام عائد کرسکتا
استغاثہ اگر ایک مضر سینڈوچ
تھا اور گرانڈ جیوری کو اکثر یتی ہیںاورفعالیت
کو ملزم قرار دینا چاہے تو وہ
اسے بھی ملزم قرار دے سکتا
ووٹ سے بے دخل کیا جاسکتا پسندوںکےلئے
تھا۔
ہے۔” شاذ و نادر طور پر جب گرانڈ
وہکسقسمکے
جیوری ملزم قرار نہیں دیتی ہے،
جدید دور کی گرانڈ جیوری
استغاثہ مختلف گرانڈ جیوری کا
کافی مختلف ہیں۔ آج ،سبھی خطراتکےحامل
ایک پینل تیار کرتا ہے اور نئی
گرانڈ جیوری کے سامنے فرد قرار
مقدمات استغاثہ کے ذر یعہ ہوتےہیں؟
گرانڈ جیوری کے سامنے پیش
دار جرم کا مطالبہ کرتا ہے۔
کیے جاتے ہیں۔ استغاثہ گواہ
کو بالتا ہے اور سواالت پوچھتا ہے۔ گواہوں کو
سیاسی معامالت میں ،گرانڈ جیور یز کا استعمال
وکیل پیش کرنے کی اجازت نہيں ہوتی ہے۔ اس فعالیت پسندوں کے خالف الزام تراشیوں کو انجام
تک پہنچانے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ استغاثہ
میں جج حاضر نہیں ہوتا ہے۔ استغاثہ الزامات
کسی فعالیت پسند گواہ کو الئیں گے اور انہیں
کا مسودہ تیار کرتا ہے اور انہیں گرانڈ جیوری کے
سامنے پڑھتا ہے۔ اس میں یہ مطالبہ نہیں ہوتا کسی اور فعالیت پسند کی مخبری کرنے پر مجبور
کرنے کی کوشش کر یں گے
ہے کہ
کے برخالف ،تعصب کے پیش نظر گرانڈ جیوری
کے ممبران کی اسکر یننگ نہيں ہوتی ہے۔

گرانڈ جیوری کے ممبران کو اس معاملے پر قانون
کے تعلق سے ہدایت دی جائے۔ اور ،دیگر جیور یز
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گرانڈجیوریکیاہیںاور
فعالیتپسندوںکےلئےوہ
کسقسمکےخطراتکےحامل
ہوتےہیں؟(جاری…)
نیز اگر وہ گرانڈ جیوری کے ساتھ تعاون کرنے سے
انکار کر یں تو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دیتے
ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ گرانڈ جیوری کس
طر یقے سے کام کرتی ہے؛ آپ کے کیا حقوق ہیں؛
آپ کن حقوق پر عمل درآمد نہیں کرسکتے ہیں؛ اور
گرانڈ جیوری کی کیسے مخالفت کی جائے۔
ہمیں حاصل شدہ بہت سارے حقوق گرانڈ جیوری
کے گواہوں کے لئے کوئی وجود نہیں رکھتے ہیں۔
گرانڈ جیوری کے گواہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وکیل
کے ذر یعہ اس کی نمائندگی کی جائے اور اگر
انہیں جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی جاتی ہےتو
انہیں جیوری کی سماعت کا حق نہیں ہے۔ گرانڈ
جیوری کے گواہ کو خود کو ملزم قرار دیئے جانے کے
خالف حق ضرور حاصل ہے لیکن اس کے باوجود
بھی اسے خود کو اور دوسروں کو مواخذہ اور سزا سے
مامون رکھنے کے بدلے میں مخبری کرنے پر مجبور
کیا جاسکتاہے۔ مامونیت صرف گواہوں کو تحفظ
فراہم کرتی ہے–-دوسرے افراد کا اس کے بعد بھی
مواخذہ ہوسکتا ہے۔
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اگرکوئیفردگرانڈجیوریکا
پروانہطلبیدکھاتاہےتو
مجھےکیاکرناچاہیے؟
گرانڈ جیوری کے پروانۂ طلبی نفاذ قانون سے
متعلق ایجنٹوں ،خاص طور پر پولیس افسران اور
وفاقی مارشلوں کے ذر یعہ پیش کیے جاتے ہیں۔
گرانڈ جیوری کا پروانۂ طلبی ذاتی طور پر آپ کو
ہی پیش کیا جانا چاہیے ،مطلب یہ کہ آپ کے
ہاتھوں میں ہی دیا جانا چاہیے۔ اگر آپ اسے قبول
کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ،اسے آپ کے پاس
رکھ دیا جانا چاہیے۔
گرانڈ جیوری کا پروانۂ طلبی ایجنٹ کو آپ کے
گھر ،دفتر ،کار یا کسی اور جگہ کی تالشی لینےکا
حق نہیں دیتا ہے ،نہ ہی یہ آپ سے کوئی
دستاو یز حوالے کرنے یا اس وقت کچھ اور بات
کہنے کا تقاضہ کرتا ہے۔ گرانڈ جیوری کا پروانۂ
طلبی آپ سے صرف اس بات کا متقاضی ہوتا
ہے کہ پروانۂ طلبی پر مذکور آئندہ کی تار یخ میں
کوئی کام کر یں۔
اگر کوئی ایجنٹ آپ کو پروانۂ طلبی دکھاتا اور
پیش کرنےکی کوشش کرتا ہے تو ،اسے لے لیں
اور اس کے عالوہ کچھ بھی نہ کر یں۔ کسی سوال
کا جواب نہ دیں؛ تالشی کی منظوری نہ دیں؛
اور کسی بھی وجہ سے انہیں اپنے گھر کے اندر
گھسنے کی دعوت نہ دیں۔
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گرانڈجیوریکیپروانہ طلبی
گرانڈ جیوری پروانۂ طلبی جاری کرکے لوگوں سے معلومات حاصل کرتی ہے۔ گرانڈ جیوری کا پروانۂ طلبی
گرانڈ جیوری کے سامنے گواہی دینے یا مخصوص معلومات فراہم کرنے کا فرمان ہوتا ہے۔ گرانڈ جیوری
گواہی اور معلومات کے لئے مختلف قسم کا پروانۂ طلبی جاری کرتی ہے۔ subpoena ad testifi
 ،candumیا گواہی گواہ کو حاضر ہونے اور گواہی دینے کے فرمان پر مشتمل ایک پروانۂ طلبی ہوتا ہے۔
 ،subpoena duces tecumجس کا مطلب الطینی میں “اسے اپنے ساتھ الئیں” ہوتا ہے ،گواہ کو
گرانڈ جیوری کو مخصوص دستاو یزات فراہم کرنے پر مشتمل پروانۂ طلبی ہوتا ہے۔ گرانڈ جیوری انگلیوں
کے نشانات اور دستی تحر یر کے نمونے حاصل کرنے کے لئے بھی یہ فرامین جاری کرتی ہے۔ گرانڈ جیوری
بیشتر اوقات ایک ہی گواہ کے لئے دونوں طرح کے پروانۂ طلبی جاری کرتی ہے تاکہ وہ دستاو یزات اور
گواہی دونوں ہی حاصل کرسکیں۔

انکےوسائلکوجانیں
اگرمجھےگرانڈجیوریکا
پروانہطلبیموصولہوتاہے
تومجھےکونسےاختیارات
حاصلہیں؟
گرانڈ جیوری کا پروانۂ طلبی موصول ہوجانے پر،
آپ کو خاص طور پر تین اختیارات ہوتے ہیں)1 :
آپ پروانۂ طلبی کی تعمیل کرسکتے ہیں؛ )2
آپ پروانۂ طلبی کو کالعدم قرار دینے کی کارروائی
کرسکتے ہیں؛ یا  )3آپ تعمیل کرنے سے انکار
کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کو پروانۂ طلبی موصول
ہوتا ہے تو ،جتنی جلدی ممکن ہوسکے آپ کو
کسی وکیل سے رابطہ کرکے ان میں سے ہر ایک
اختیار پر پوری تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیے۔
پروانۂ طلبی کی تعمیل کرنا نسبتا سیدھا سادا
ہے۔  subpoena ad testifi candumکے
لئے آپ کو پروانۂ طلبی میں مذکورتار یخ  ،وقت
اور مقام پر پہنچنا اور استغاثہ کے سوالوں کا جواب
دینا چاہیے۔  subpoena duces tecumکے
لئے آپ کو پروانۂ طلبی میں مذکورتار یخ  ،وقت اور

مقام پر مطلوبہ دستاو یزات یا دیگر ثبوت دکھانا
چاہیے۔
اگر آپ پروانۂ طلبی کی تعمیل کرتے ہیں تو ،گو یا
آپ اسے نظر انداز کرنے پر سزا دیئے جانے کے
امکان سے احتراز کرتے ہیں؛ تاہم ،پروانۂ طلبی
کی تعمیل سے مختلف قسم کی پر یشانی الحق
ہونے کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر ،اگر آپ کو
چھان بین کا ہدف بنایا گیا ہے تو ،پروانۂ طلبی
کی تعمیل سے حکومت کو ایسی معلومات فراہم
ہوسکتی ہے جو اسے آپ پرالزام عائد کرنے اور
ملزم قرار دینے کے لئے درکار ہوسکتی ہے۔ آپ
پروانۂ طلبی کی تعمیل کرکے دیگر فعالیت پسند
کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔
اگر آپ کو پروانۂ طلبی موصول ہوتا ہے تو ،کوئی
بھی کارروائی کرنے سے پہلے آپ کو وکیل سے
بات کرنی چاہیے۔ اگر پروانۂ طلبی کو سیاسی
لحاظ سے تحر یک ملی ہے تو ،آپ کو اپنی دائرہ
سرگرمی میں ایسے وکیل سے بات کرنی چاہیے
جو مجرمانہ مدافعت یا گرانڈ جیوری کا کام کرتا
ہے۔ کچھ
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اگرمجھےگرانڈجیوریکا
پروانہطلبیموصولہوتاہے
تومجھےکونسےاختیارات
حاصلہیں؟(جاری…)
غیر فعالیت پسند مجرمانہ مدافعت والے وکیل
آپ کو مخبر بن جانے کی صالح دے سکتے ہیں۔
تاہم ،یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے
مخبرانہی افراد کی طرح سالوں تک جیل میں
زندگی گزار دیتے ہیں جن کی انہوں نے مخبری کی
ہوتی ہے۔
گرانڈ جیوری کی کارروائیاں مخفی ہوتی ہیں۔
فعالیت پسند برادری کو اکثر معلوم نہیں ہوتا
ہےکہ گرانڈ جیوری کی چھان بین کا عمل کب
انجام پاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ،بہت سارے
فعالیت پسند یہ مانتے ہیں کہ وہ اس حقیقت
کی تشہیر کر یں گے کہ انہیں پروانۂ طلبی
موصول ہوا ہے۔ اگر آپ کو پروانۂ طلبی موصول
ہوا ہے تو ،یہ آپ کے وکیل سے پتہ کرنے کا
ایک مؤثرحربہ ہوسکتا ہے۔

میںگرانڈجیوریکےپروانہ
طلبیکوکسطرحکالعدمقرار
دوں؟
آپ پروانۂ طلبی کو کالعدم قرار دینے کے تحر یک
پش کرکے عدالت میں اس پروانۂ طلبی کو
چیلنج کرسکتے ہیں۔ پروانۂ طلبی کو کالعدم
قرار دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت اسے
باطل یا الیعنی قرار دیتی ہے۔ عدالت باطل قرار
دینے کی تحر یک صرف اسی صورت میں منظور
کرے گی جب معقول قانونی بنیاد موجود ہو،
جیسے غلط نشاندہی؛ دائرہ اختیار کا فقدان؛
تحفظ یافتہ رعایت؛ یا کارروائیاں کرنے کے لئے
غیر قانونی بنیاد۔
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یہاں تک کہ اگر آپ کامیابی کے ساتھ پروانۂ
طلبی کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے ہیں تو،
عدالت میں اسے کالعدم قرار دینے کی چارہ
جوئی میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ وقت اہم
ہے  ،خاص طور پر اگر آپ کا ارادہ گرانڈ جیوری
کے ساتھ تعاون کرنے کا نہیں ہے ،کیونکہ عدم
تعاون کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑسکتا ہے۔
گرانڈ جیوری کی کارروائی  18مہینوں تک چل
سکتی ہے؛ کالعدم قرار دینے کی چارہ جوئی میں
چاہے جتنا بھی وقت صرف ہو اس سے آپ کا یہ
پورا عرصہ جیل میں گزرنے سے بچ سکتا ہے۔
یوں تو  subpoena duces tecumکالعدم
قرار دینے کی عرضی سے محرومی کا تھوڑا سا
امکان ہے ،مگر ثبوت کے طالب پروانۂ طلبی،
 subpoena duces tecumکالعدم قرار دینے
کی تحر یکیں ،جو گواہی کی طالب ہوتی ہیں،
پر یشانیاں کھڑی کرسکتی ہیں۔ کم از کم ایک
وفاقی سرکٹ عدالت نے یہ فرمان صادر کیا کہ
آپ کسی بھی ایسے اعتراض سے محروم ہوجائیں
گے جو کالعدم قرار دینے کی اصل تحر یک میں
نہیں اٹھایا گیا تھا۔ آپ کو خاص طور پر یہ معلوم
نہ ہونے کی وجہ سے کہ آپ سے کوئی مخصوص
سوال پوچھے جانے پر آپ کو کیا اعتراضات ہیں،
اپنے اعتراضات سے دستکش نہیں ہونا چاہیے ۔
ایک اچھا سیاسی وکیل آپ کو اس ضمن میں
معلومات فراہم کرنے کا اہل ہونا چاہیے کہ آیا
آپ کے مخصوص حاالت میں اسے خارج قرار
دینے کی تحر یک پیش کرنا ایک اچھا خیال ہے
یا نہیں۔
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اگرمیںگرانڈجیوریکےپروانہ
طلبیکیتعمیلسےانکارکرتا
ہوںتوکیاہوتاہے؟
گرانڈ جیوری کے پروانۂ طلبی کی تعمیل سے انکار
کرنے کے دو بنیادی طر یقے ہیں )1 :حاضر ہونے
سے انکار کر یں؛ اور  )2استغاثہ کے کسی بھی وکیل
کا جواب دینے سے منع کردیں۔
اگر آپ سیدھے سیدھے اپنی گواہی کے لئے
حاضر ہونے سے انکار کرتے ہیں تو ،آپ حکم عدولی
کے مرتکب ہوسکتے ہیں اور عدالت آپ کو گرفتار
کرکے جیل میں ڈالنے کا انتخاب کرسکتی ہے
تاوقتیکہ آپ گواہی دے دیں یا گرانڈ جیوری کی
مدت ختم ہوجائے۔ اگر آپ کی گواہی استغاثہ
کے لئے خصوصی اہمیت کی حامل نہیں ہے تو،
وہ کوئی کارروائی نہ کرنے کا بھی انتخاب کرسکتے
ہیں۔

اگرمیںگرانڈجیوریکےپروانہ
طلبیکیتعمیلکرتاہوںتو

کیاہوتاہے؟

اگر آپ گواہی کے لئے حاضر ہوتے ہیں تو ،آپ کو
وکیل موجود رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاہم،
آپ گرانڈ جیوری کے کمرے سے خارج میں ایک
وکیل رکھ سکتے ہیں ،اور ہر سوال کے بعد ان سے
رجوع کرسکتے ہیں۔ چونکہ خود کو مجرم قرار دیئے
جانے کے خالف آپ کو اپنی پانچو یں ترمیم کا
حق حاصل ہے ،لہذا آپ ہر سوال کے بعد یہ کہہ
کر استغاثہ کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار
کرسکتے ہیں کہ “میں خود کو ملزم قرار دینے کے
خالف اپنی پانچو یں ترمیم کی رعایت کو کالعدم
قرار دیتا ہوں۔ اس موقع پر ،استغاثہ بس آپ کو
معطل قرار دے سکتا ہے یا وہ آپ کی مامونیت
کی منظوری حاصل کرسکتا ہے۔

مامونیت گرانڈ جیوری کی گواہی کی بنیاد پر گواہ
کے او پر مجرمانہ دفعات عائد کرنے کو ممنوع قرار
دیتی ہے۔ جج کو چاہیے کہ مامونیت کو منظوری
دے۔ استغاثہ جج سے مامونیت کو منظوری دلوا
سکتا ہے؛ بصورت دیگر ،گواہ کو جج کے سامنے
پیش کیا جاسکتا ہے ،جو استغاثہ کی درخواست
پر ،اخالقی طور پر ہمیشہ ہی مامونیت کو منظوری
دیتا ہے۔
اگر آپ مامونیت منظور ہوجانے کے بعد سوالوں کا
جوب دینے سے انکار کرتے رہتے ہیں تو ،استغاثہ آپ
کو جج کے سامنے پیش کرسکتا ہے ،اور جج آپ
کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ اگر آپ انکار کرتے
رہتے ہیں تو ،جج آپ کو دیوانی حکم عدولی کے
الزام میں جیل میں ڈال سکتا ہے۔ ایسے گواہان
جو گرانڈ جیوری کی درخواست پر طبعی موجودگی،
جیسے دستی تحر یر کے نمونے ،بال ،قطار بندی
میں حاضری یا دستاو یزات فراہم کرنے سے انکار
کرتے ہیں انہیں بھی دیوانی حکم عدولی کے الزام
میں جیل میں ڈاال جاسکتا ہے۔
یوں تو دیوانی حکم عدولی کوئی جرم نہیں ہے،
مگر اس کے نتیجے میں گواہ کو گرانڈ جیوری کی
مدت تک کے لئے جیل میں ڈاال جاسکتا ہے۔
گرانڈ جیوری  18ماہ کے عرصے تک قائم رہ سکتی
ہے ،حاالنکہ کچھ “مخصوص” گرانڈ جیوری چھ
چھ ماہ کے عرصے کی توسیع تین بار تک حاصل
کرسکتی ہیں۔ کسی منحرف گواہ کو ز یر حراست
کرکے رکھنے کا مقصد انہیں گواہی دینے پر
مجبور کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ واضح ہوجائے کہ گواہ
کو گواہی دینے کا کوئی امکان نہیں ہے تو جج
صاحبان کبھی کبھی جیوری کی مدت ختم ہونے
سے پہلے گواہوں کو رہا کرسکتے ہیں۔
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اگرمیںگرانڈجیوریکےپروانہ
طلبیکیتعمیلکرتاہوںتو

کیاہوتاہے؟ (جاری…)

حکومت “فوجداری حکم عدولی” کے الزام کو
گرانڈ جیوری کے ساتھ اعانت نہ کرنے والے
گواہوں کے خالف بھی استعمال کرسکتی ہے۔
فوجداری حکم عدولی میں ز یادہ سے ز یادہ
جرمانہ نہیں ہوتا ہے  -سزا یابی کا انحصار کلی
طور پر جج کی صوابدید پر منحصر ہوتا ہے۔ یوں تو
دیوانی حکم عدولی کا مقصد گواہ کو گواہی دینے
پر مجبور کرنا ہوتا ہے ،مگر فوجداری حکم عدولی
قانونی کارروائیوں کو التواء میں ڈالنے کی وجہ
سے گواہ کو سزا دینے کے لئے ہوتی ہے۔ جیسا
کہ دیگر کسی بھی جرم کے معاملے میں ہوتا
ہے ،فوجداری حکم عدولی الزامات کی اطالع،
مشیر کی اعانت حاصل کرنے کے حق ،اور معقول
شبہے سے ماوراء ثبوت کی متقاضی ہوتی ہے۔
فوجداری حکم عدولی کے الزامات بہت ہی شاذ و
نادر ہوتے ہیں۔
اگر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو ،آپ وقفے
وقفے سے یہ بیان کرتے ہوئے ایک تحر یک پیش
کرسکتے ہیں کہ )1 :جیل آپ کو گواہی دینے پر
مجبور نہیں کر پائے گی؛ اور  )2آپ کو ز یر حراست
رکھنا محض سزا دینے کے لئے ہے اور اسی وجہ
سے یہ غیر آئینی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی
بھی تحر یک جیت لیتے ہیں تو ،آپ کو رہا کردیا
جائےگا۔
کچھ فعالیت پسند گرانڈ جیوری کے سامنے
طلب جانے کے واسطے تیاری کرنےکے لئے
فائلیں بناتے ہیں۔ گرانڈ جیوری کی کارروائیوں
میں تعاون کرنے کے برخالف آپ کی ٹھوس رائے
پر مشتمل ایک یاد داشت ایک ثبوتکے طور پر
استعمال ہوسکتی ہےکہ دیوانی حکم عدولی آپ
کو جھکنے پر مجبور نہیں کرے گی اور اس طرح
آپ کی رہائی میں معاون ہوسکتی ہے۔

42

گرانڈجیوریکےبعدکیاہوتا

ہے؟

گرانڈ جیوری کی کارروائیوں میں جو بھی معاملہ
پیش آتا ہے وہ راز میں رہتا ہے۔ حکومت کسی
فعالیت پسند برادری میں خوف اور بے اعتمادی
پیدا کرنے کے لئے ان خفیہ امور پر بھروسہ کرتی
ہے۔ کچھ فعالیت پسندوں نے استغاثہ کی
جانب سے خود سے پوچھے جانے والے سواالت
اور ان کے فراہم کردہ جوابات کی تشہیر کرکے
فعالیت پسند برادر یوں میں اس خوف اور بے
اعتمادی کا خاتمہ کامیابی کے ساتھ کیا ہے۔
اگر آپ اس طرح سے کارروائی کرنے پر غور کر رہے
ہیں تو ،آپ کو یہ یقینی بنانے کے لئے وکیل سے
الزما بات کرنی چاہیے کہ آپ جتنے مسائل حل
کر رہے ہیں اس سے ز یادہ مسائل پیدا تو نہيں کر
رہے ہیں۔

غیرملکیوںکےلئے
خصوصیطورپرزیرغورامور
غیر ملکی وہ افراد ہوتے ہیں جن کے پاس امر یکی شہر یت نہیں ہے ،بشمول سیاح ،طلباء اور دیگر ایسے
افراد جو و یزا پر یا و یزا سے تخفیف کے پروگراموں کی بناء پر امر یکہ میں ہیں؛ قانونی طور پر مستقل شہری؛
پناہ گز یں؛ اور ایسے افراد جن کی ترک وطنی کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ امر یکہ میں رہنے والے غیر ملکی
یہاں کے شہر یوں کی طرح ہی بیشتر دستوری حقوق کا اشتراک کرتے ہیں۔ اس اصول میں کچھ استثناء
بھی ہے ،اور سیاسی سرگرمی میں مصروف غیر ملکیوں کو متعدد خصوصی ز یر غور امور سے واقف رہنا
چاہیے۔ تاہم ،غیر ملکیوں کو حکومت کے دباؤ کے کسی نامناسب خوف کی بناء پر سیاسی سرگرمی سے
کلی طور پر احتراز بھی نہیں کرنا چاہیے۔

تقریراورسیاسیوابستگیاں
ز یادہ تر معامالت میں ،حکومت غیر ملکیوں
کی تقر یروں کو شہر یوں کے ذر یعہ کی جانے والی
تقر یروں جیسی ہی مانتی ہے۔ غیر ملکیوں کو
ایسی تقر یر کے لئے تعز یری سزائیں نہیں دی
جاسکتی ہیں کہ اگر یہ تقر یر کسی شہری کے
ذر یعہ کی گئی ہوتی تو اسے تحفظ فراہم کیا
جاتا۔ اسی طرح ،غیر ملکی کو ایسی تقر یر کے
لئے کارروائی کا مستوجب قرار نہیں دیا جاسکتا
ہے کہ اگر یہ تقر یر کسی شہری کے ذر یعہ کی
گئی ہوتی تو تحفظ یافتہ ہوتی ۔ تاہم حکومت
کے پاس ترک وطنی کی مراعات کو معطل
کرنے کے لئے وسیع پیمانے کے اختیارات ہیں
(جیسے صوابدیدی راحت یا حصول شہر یت) اور
یہاں تک کہ امکانی طور پر غیر ملکی کی تقر یر
کی بنیاد پر اسے دیس نکاال دینے کی کارروائی
بھی شروع کرسکتی ہے۔ یہ امر واضح نہیں ہے
کہ آیا حکومت محض تقر یر یا سیاسی وابستگی

کے چلتے غیر ملکی کو دیس نکاال دے سکتی
ہے یا صوابدیدی مراعات معطل کرسکتی ہے۔
پچاس سال پہلے ،کچھ عدالتیں اس نتیجے پر
پہنچیں کہ حکومت ایسا کرسکتی ہے ،لیکن
پہلی ترمیم کے قانون سے اس کے بعد ڈرامائی
طور پر تبدیلی آئی ہے ،اور کچھ عدالتیں اب اس
بابت مختلف الرائے ہیں کہ آیا یہ اصول ابھی
بھی ایک اچھا قانون ہے۔ عملی لحاظ سے بات
کر یں تو ،شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت
صرف اور صرف تقر یر یا وابستگی کی بناء پر
کسی کو دیس نکاال دیتی ہے۔ تاہم ،حکومت کو
چنندہ طور پر ترک وطنی کے قوانین کو بروئے کار
النے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ،حکومت
ترک وطنی کے قانون کی خالف ورزی پر (مثال،
و یزا سے ز یادہ مدت تک قیام کرنے ،یا اجازت کے
بغیر کام کرنے پر) غیر ملکیوں کو دیس نکاال دے
سکتی ہے چاہے دیس نکاال دینے کی کارروائی
شروع کرنے سے حکومت کا مقصد کسی غیر
ملکی کی تقر یر یا سیاسی وابستگی ہی ہو۔
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تقریراورسیاسیوابستگیاں
(جاری…)
آخری بات ،مستقل اقامت اور حصول
شہر یت کے درخواست دہندگان سے ایسی
تنظیموں کی فہرست تیار کرنےکا تقاضہ کیا
جاتا ہے جن کے لئے انہوں نے کام کیا ہوتا
ہے۔ سیاسی طور پر فعال غیر ملکیوں کو اس
حیثیت میں بدالؤ کے لئے درخواست دینے
سے پہلے ترک وطنی سے متعلق وکیل سے
رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ
کچھ انجمنیں آپ کی درخواست دہندگی
کی کارروائی میں دشوار یاں پیدا کرسکتی
ہیں۔

تالشیاںاورضبطیاں
غیر ملکی وسیع پیمانے پر غیر مناسب
تالشیوں اور ضبطیوں کے خالف چوتھی
ترمیم کی انہی تحفظات کا فائدہ اٹھا سکتے
ہیں جن کا فائدہ شہری اٹھا سکتے ہیں۔ نفاذ
قانون سے متعلق اہلکار کو کسی غیر ملکی
کی یا غیر ملکی کے امالک کی تالشی لینے
کے لئے اسی طرح سے وارنٹ حاصل کرنا
چاہیے جس طرح شہر یوں کی تالشی لینے
کے لئے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ چوتھی ترمیم
کے برخالف حاصل کردہ ثبوت غیر ملکیوں
کی فوجداری سماعت میں اسی طرح سے
خارج ہوتی ہے جس طرح وہ شہر یوں کے
لئے ہے۔
بدقسمتی سے ،چوتھی ترمیم کے برخال
حاصل کردہ ثبوت کو عام طور پر ترک وطنی
کی قانونی کارروائیوں میں استعمال کرنے کی
اجازت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ حکومت غیر قانونی طر یقے سے حاصل
کردہ ایسی معلومات استعمال کرسکتی ہے
جسے ترک وطنی کی کارروائیوں کے لئے
فوجداری کارروائیوں میں استعمال نہیں کیا
جاسکتا ہے۔ اس امر کا امکان ہے کہ خاص
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طور پر چوتھی ترمیم کی سنگین خالف
ورز یوں سے حاصل شدہ معلومات کو ترک
وطنی کی کارروائیوں میں خارج کردیا جائے۔
نیز ،حکومت عام طور پر سرحد کے قر یب یا
ہوائی اڈے کے پاس سے گزرنے والے کسی
بھی فرد ،پیکیج یا گاڑی کی تالشی لے
سکتی اور اسے ضبط کرسکتی ہے۔

چپرہنےکاحق
غیر ملکیوں کو بھی عام طور پر چپ رہنے
کا و یسا ہی حق حاصل ہے جس طرح
شہر یوں کو حاصل ہے۔ اگر نفاذ قانون سے
متعلق اہلکار کے ذر یعہ پوچھ تاچھ کی
جاتی ہے تو ،آپ بدستور خاموش رہ سکتے
اور ان کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار
کرسکتے ہیں خواہ وہ عارضی طور پر آپ کو
ز یر حراست رکھیں یا گرفتار کرلیں۔ آپ یا تو
ان سے کچھ نہیں کہیں گے یا آپ صرف
یہ کہہ سکتے ہیں کہ “میں آپ سے کچھ
بھی کہنے سے پہلے اپنے وکیل سے بات
کرنا چاہوں گا”،یا “مجھے آپ سے کچھ
نہیں کہنا ہے۔ میں اپنے وکیل سے بات
کروں گا اور ان کو آپ سے رابطہ کرنے کو
کہوں گا۔” کسی بھی چیز پر دستخط نہ
کر یں جب تک آپ اسے پڑھ نہ لیں اور اس
پر دستخط کرنے کے عواقب کو سمجھ نہ
لیں۔
اس اصول میں ایک استثناء اس صورت
میں ہے جب ترک وطنی سے متعلق افسر
غیر ملکی سے اپنی ترک وطنی سے متعلق
معلومات فراہم کرنے کو کہتا ہے؛ تاہم،
اس صورتحال میں بھی ،آپ یہ کہہ سکتے
ہیں کہ آپ کسی بھی سوال کا جواب دینے
سے پہلے وکیل کو پیش کرنا چاہیں گے۔

اگرکوئیایجنٹدستکدیتاہے -غیرملکیوںکےلئےخصوصیطورپرزیرغورامور

چپرہنےکاحق(جاری…)
قانون اس امر کا بھی متقاضی ہے کہ
موزوں قانونی دستاو یزات کے حامل بالغ
غیر ملکی شہری یہ دستاو یزات ہمہ وقت
اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر کوئی ایجنٹ آپ
کے دستاو یزات طلب کرتا ہے اور آپ انہیں
فراہم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ،آپ پر
خفیف جرم کا الزام عائد ہوسکتا ہے۔
یہ دعوی کرنے کے لئے کہ آپ امر یکی
شہر ی ہیں یا آپ امر یکی شہری نہیں ہیں
کبھی بھی ترک وطنی کے جعلی کاغذات
نہ دکھائیں۔ اس کے بجائے ،آپ کو چپ رہنا
چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنے وکیل
سے بات کر یں گے۔ وفاقی افسر کے سامنے
جھوٹ بولنا خفیف جرم یا دستاو یزات پیش
نہ کر پانے کی بہ نسبت ز یادہ سنگین جرم
ہے – جعلی کاغذات پیش کرنے سے بہتر
ہے کہ کچھ بھی نہ پیش کیا جائے۔ نیز،
شہری بننے کے لئے جعلی طور پر دعوی دائر
کرنا آپ کو آئندہ قانونی حیثیت یا شہر یت
حاصل کرنے میں مانع بن سکتا ہے۔

اختتاميه
جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ،اس کتابچہ میں پیش کردہ معلومات آپ کے بنیادی حقوق کے
سلسلے میں ایک پیشرو ہے۔ یہ رہنما کتابچہ کسی ایجنٹ کے آپ کے دروازے پر دستک
دینے کی صورت میں اپنی ذات ،اپنی تنظیم اور اپنے ساتھی فعالیت پسندوں کو پوری طرح سے
باخبر رکھنے اور تحفظ فراہم کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے ارادے سے بنایا گیا ہے۔ اور یاد
رکھیں ،مختلف ر یاستوں میں مختلف قوانین ہیں – اپنی ر یاست کے قوانین کو جان لینا اور ان
قوانین کی واقفیت رکھنے والے کسی وکیل تک رسائی حاصل کرنا اچھا خیال کیا جاتا ہے۔
ہمیں امید ہے کہ یہ کتابچہ آپ اور آپ کی تنظیم کے لئے ایک وسیلہ ثابت ہوسکتا ہے
کیونکہ ہم سماجی لحاظ سے ایک ز یادہ انصاف پسند دنیا کے تئیں کام کرتے ہیں۔
اس اشاعت کی نقول کے لئے براہ کرم  http://ccrjustice.org/ifanagentknocksمالحظہ
کر یں یا  iaak@ccrjustice.orgپر براہ راست خط لکھیں۔
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اضافیوسائل
عمومیسالمتیکےطرزعملکےبارےمیں:

تحفظاتیثقافت :فعالیت پسندوں کے لئے ایک دستی کتابچہ کینیڈین فعالیت پسندوں کے ذر یعہ
ایک عمدہ رسالہ اس ضمن میں کہ تحفظاتی ثقافت کی تشکیل کیسے کی جائے اور اس پر کیسے
کاربند رہا جائے۔
http://security.resist.ca/personal/culture.shtml
سیکیورٹیکیتفحظاتیاہلیتیں،پولیسکیبربریتکےبرخالفاجتماعیتکےلحاظسے:
اس ضمن میں ایک وضاحت کہ کینیڈا کے گرو پوں سے تعلق رکھنے والی آپ کی فعالیت پسند
برادری میں تحفظاتی ثقافت کی تشکیل کیسے کی جائے۔
http://www.why-war.com/fi les/Securite-eng-letter.pdf
گھریلوجنگ،ازبرائنگلک COINTELPRO :کی تار یخ پر ایک جامع کتاب اور اس ضمن میں
عمدہ مشورہ کہ ایک جیسی غلطی سے کیسے بچا جائے اور اپنی ذات کو اور اپنے معاشرے کو کیسے
تحفظ فراہم کیا جائے۔ شائع کردہ ساؤتھ اینڈ پر یس۔

حکومتکےایجنٹوںکےبارےمیں:

FBIکےخفیہاعمالکےتعلقسےاٹارنیجنرلکیرہنماخطوط :اس ضمن میں وفاقی
حکومت کے اصول کے خفیہ ایجنٹ کیا کام کرسکتے ہیں اور کیا کام نہیں کرسکتے ہیں۔
http://www.usdoj.gov/olp/fbiundercover.pdf
خفیہمخبروںکےاستعمالکےسلسلےمیںاٹارنیجنرلکیرہنماخطوط :اس ضمن میں
وفاقی حکومت کے اصول کے مخبر کیا کام کرسکتے ہیں اور کیا کام نہیں کرسکتے ہیں۔
http://www.usdoj.gov/olp/dojguidelines.pdf
تحفظاتیطرزعملاورتحفظاتیثقافت COINTELPRO :عہد سے خفیہ اعمال سے اور
عظیم وقوعات سے نمٹنے کے لئے بنیادی نکات ۔
http://aia.mahost.org/sec_cointelpro.htm

ٹیلیفونسیکیورٹیکےبارےمیں:

موبائلسرویلنسپرائمر :سیل فون کی ٹکنالوجیز  ،ان تک رسائی کے طر یقے ،اور ان میں ذخیرہ
کردہ معلومات اور آپ کی گفتگو کو تحفظ فراہم کرنے کے طر یقے سے متعلق ایک مکمل آن الئن
وسیلہ۔http://mobileactive.org/wiki/Mobile_Surveillance-A_Primer
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نیشنلسیکیورٹیلیٹرزکےبارےمیں:

نیشنلسیکیورٹیلیٹرزکےFBIکےاستعمالکاایکجائزہ،ازڈپارٹمنٹآفجسٹس :نیشنل
سیکیورٹی لیٹرز کے قانون اور ان کی تشر یح کے بعد سے جس طر یقے سے ان کا استعمال ہوا ہے ان کا
ایک مکمل تجز یہ۔
http://www.usdoj.gov/oig/special/s0703b/fi nal.pdf

کمپیوٹرسیکیورٹیکےبارےمیں:

کمپیوٹرسیکیورٹیکےترتیبدہندہکارہنماکتابچہ،ازمڈنائٹاسپیشلالءکلیکٹو:
سافٹ و یئر یا تکنیکی چالباز یوں کے بجائے کمپیوٹر کے معاملے میں تحفظ کی اچھی عادات کو فروغ
دینے سے متعلق ایک واقعتا عمدہ رہنما کتابچہ ۔
http://www.midnightspecial.net/materials/trainers.html
NGOاناےباکس:سیکیورٹیایڈیشن،ازٹکٹیکلٹکنالوجیکلیکٹواورفرنٹالئنہیومن
رائٹسڈیفینڈرز :ڈیجیٹل سیکیورٹی تشکیل دینے اور ان کی رازداری کو تحفظ فراہم کرنے کے واسطے
فعالیت پسندوں اور خود مختار ذرائع ابالغ سازوں کی مدد کے لئے ایک ٹول کٹ۔ اس ٹول کٹ میں مرموز
کاری والے ٹولز؛ وائرس ،ایڈ و یئر اور اسپائی و یئر کلینر ٹولز؛ ڈیٹا کی ذخیرہ اندوزی؛ پاسورڈ کا تحفظ؛ وغیرہ
کے ضمن میں رہنما ہدایات شامل ہیں۔ انٹرنیٹ پر مفت میں دستیاب ہے۔
http://security.ngoinabox.org
سرویلنسسیلفڈیفنس،ازالیکٹرانکفرنٹیئرفاؤنڈیشن :اس ضمن میں ایک عمدہ آن
الئن وسیلہ کہ ہر قسم کی الیکٹرانک نگرانی سے خود کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ کمپیوٹر سیکیورٹی
کی خصوصی معلومات کے لئے“ ،آپ کے کمپیوٹر پر ذخیرہ کردہ ڈیٹا” اور “دفاعی ٹکنالوجی” مالحظہ
کر یں۔
https://ssd.eff.org

ہائیٹیکنگرانیکےبارےمیں:

بڑےگھڑیال،کمزورزنجیریں:امریکینگرانیوالےایکمعاشرےکاارتقاء،از :ACLUنگرانی
والے کیمروں اور دیگر ٹکنالوجیوں کی حالیہ تار یخ کے بارے میں ایک قرطاس ابیض ۔
http://www.aclu.org/FilesPDFs/aclu_report_bigger_monster_weaker_chains.pdf

گرانڈجیوریکےبارےمیں:

گرانڈجیوریکےتربیتدہندگانکارہنما،ازمڈنائٹاسپیشلالءکلیکٹو :گرانڈ جیور یز کی
ایک وضاحت – وفاقی ایجنٹوں کے ساتھ پہلے رابطے سے لے کر بذات خود گرانڈ جیوری کی سماعت
تک – اور اگر آپ کو کسی کے سامنے حاضر ہونے کو کہا جاتا ہے تو خود کو اور اپنے معاشرے کو
تحفظ فراہم کرنے کا طر یقہ ۔
http://www.midnightspecial.net/materials/trainers.html#gj
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اعالن دستبرداری  :یہ کتابچہ صرف معلوماتی مقاصد کے لئے ہے اور یہ کسی قانونی
مشورے کو مستلزم نہیں ہے۔  CCRکا مقصد ایسے قانونی اور عملی امور کی ایک عمومی
وضاحت فراہم کرنا ہے جن کا سامنا ترقی پسند یا انتہا پسند فعالیت پسندوں کو ہوسکتا ہے۔ ہر
فرد کے حاالت منفرد ہوتے ہیں ،اور حقائق میں معمولی سے فرق کے نتیجے میں یہاں پیش کردہ
سوالوں کے جوابات میں کافی فرق آسکتا ہے۔ مخصوص قانونی دشوار یوں ،مسائل یا سواالت کے
جوابات کے لئے ،اپنے عالقے کے کسی مستند وکیل سے مشورہ حاصل کر یں۔
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