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 انتشار اسناد محرمانه جرم است
 

 جرم ای( در تمام دن یوچه انفراد ی) چه موسسات دولت یدیتول اتیوخصوص یواسناد رسم بیپخش واشاعه مکات
 .است
احتمالي از حق آزادي اطالعات و انتشار اخبار محرمانه جامعه را در معرض آسیب و هرج و مرج  استفاده ء سو

قرار  قوانین تمام كشورها مورد پذیرش ها در  رو ممنوعیت انتشار اینگونه مطالب در رسانه دهد. از این قرار مي
یكي از اصول مورد قبول كشورهاي  یولتگرفته است و به همین جهت محدودیت برانتشار اطالعات واسناد د

 .است دهیگرد یجهان
 یتهایو فعال فیضبط شده مربوط به وظا ایاطالعات ثبت شده  ای یعبارت اند از هر نوع نوشته کتب یدولت اسناد

 کرویها ، م ها ، فلم ها ، نقشه مراسالت ، دفاتر ، عکس لیوابسته به دولت از قب  و یها و مؤسسات دولت  وزارتخانه
 .باشد دهیبه آن رس ایو  هیکه در مراجع مذکور ته یضبط صوت یها نوار ها و  فلم

 .مملکت باشد ایبا مصالح دولت و  ریآنها مغا یاست که افشا یاسناد یسر یدولت اسناد 
او بوده  اریمزبور در اخت  بوده اسناد یو محرمانه دولت یمأمور حفظ اسناد سر فهیاز کارکنان که حسب وظ کی هر

به هر نحو،  ایقرار دهد  گرانید اریدر اخت یادار فیخارج از حدود وظا ای دیافشاء نما ایوآنها را انتشار داده 
محرمانه  ای یاز سر یاسناد را با آگاه نیکه ا یوکسان شوند یم مطلع سازد به حبس محکوم  را از مفاد آنها گرانید

 .محکوم به حبس اند زین ند،یانتشار آن را فراهم منما ایچاپ  موجبات  ای و دینماینشر م ایبودن آن چاپ 
اسناد  یو افشا کندینم یحرکت چیکس ه چیومحرمانه ه یاسناد سر یدر کشور ما بدبختانه اصأل در مورد افشا مگر
 یشان ب یندارند واگر هم دارند برا یکس از عواقب نا گوار آن آگاه چیشده وه چهیزبا کیومحرمانه مانند  یسر

 .دهندیرا به آب م یخود چه گل یعمل نا روا نیتفاوت است که با ا
 راقوامیدهنده لست افسران وساتنمنان سا تیبرآمد که هدا رونیاز وزارت داخله ب یقبل مکتوب یمدت شوربختانه

در آن نگاشته شده بودکه:" به اساس حکم مقام  و قوم تاجک مطالبه کرده بود یشامل قطعه ضد آشوب را به استثنا
است،  هیگرد جادیا ۱۰۱زون  یاندانضد آشوب در چوکات قوم ینفر( ۵۰۰قطعه )  کیکشور  یجمهور استیر
 تیشهرت افسران وساتنمنان ازمل ساعت جدول ۲۴: حال.( درظرف ) زمان شودیداده م تی.( هدایزمان : ماض)

 ".دیدار لیمیوا بی)قوم( تاجک باشد، ترتتیمل یها)اقوام( به استثنا تیمل رهی)قوم( هزاره، ازبک ،پشتون وغ
دانسته  یرا در قطعه متذکره م کیافسران وساتنمنان تاج تیدهنده کم تیمکتوب روشن بود وهدا اتیمحتو گرچه

مردم  بیعده که در فر کیقوم تاجک مطالبه کرده است .اما  یاقوام را به استثن ریلذا شهرت افسران وساتنمنان سا
شور وغوغا بر پاشده  کی ایدیاست و در م اجکجمهور در حذف قوم ت سیوانمود کردند که رئ نیمهارت دارند چن

معاون دوم  یپا یکردند که حت یبهره بردار نیتقابل اقوام چن یعده ماجراجو از مکتوب متذکره برا نیهم و بود
 .شد دهیاکشانیدیجمهورجناب دانش به م سیرئ
چند »اضافه کردند که:"  شانیوضاحت دادند که آنچه از مکتوب برداشت شده صحت ندارد وا یدرصحبت شانیا

 سیئر ایجمهور به پا کردند که گو سیئحکومت و ر هیعل ییاهویاز وزارت داخله ه یمکتوب کیبا نشر  شیروز پ
 نیچن هم جمهور  رئیس عاونم« جذب نشود. یکس کیده در قطعه خاص ضد شورش از قوم تاجدا تیجمهور هدا

آن به شمول افسر و ساتنمن  لیهشت لوا است که مجموع تشک یامن و نظم عامه دارا یعموم یقوماندان»گفت: 
نفر هزاره،  ۹۱۸نفر پشتون،  ۳۲۸۷ ک،ینفر تاج ۷۰۳۰ ،یقوم بیمجموعه از نگاه ترک نینفر است. از ا ۱۳۰۴۹

نفر  ۷۷و  ماقینفر ا ۲۹نفر عرب،  ۸۹ ،ینفر نورستان ۲۵ وچ،نفر بل ۲۰ ،یا نفر پشه ۱۹۹ ک،ینفر اوزب ۶۸۳
نفر است که از نگاه  ۵۰۰است، متشکل از  یقوماندان نیقطعه ضد آشوب که جزء هم نیچن ترکمن هستند. هم

نفر عرب و  ۳ ،یا نفر پشه ۵ ک،ینفر اوزب ۱۱نفر هزاره و ۲۹شتون، نفر پ ۶۰ ک،ینفر تاج ۳۹۱ ،یقوم بیترک
حذف شده  سیقطعه پول نیما از ا کیادعا درست است که قوم بزرگ تاج نیا بیترک نیبا ا ای. آهستندنفر بلوچ  کی

 است؟
 «هستند؟ یتفرقه قوم جادیو پنهان در صدد ا دایپ یها که دست میریبگ جهینت دینبا ایآ
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 یکندهار، هرات وبلخ صادرشد و محتو اتیوال یمل تیامن یها استیبه ر یمل تیامن استیاز ر یبعد مکتوب یمدت
 رونیبه ب نمود،یکشور م یاسیس یواعضا نیمسافر ارهیدر ط هیمواد انفجار ییوجابجا هیاز امکان تعب هیآن حکا

 .است دهیبه نشر رس یارتباط جمع لیشده ودروسا دهیکش
 زدرخورین یجمهور استیانتخابات ر انیدر جر یعمال دولت یصوت یبدتر ازهمه نشر کست هامنوال  نیهم به

جهان،  یدر اکثر کشور ها یدولت نیمطابق قوان رایاست ز ریوجرم انکار ناپذ یعمل ،نا بخشودن نیتوجه بوده وا
 شودیوعمل فوق جرم پنداشته م دمراسالت اشخاص را ندار دنیود یتلفون یثبت صحبت ها تیصالح یاحد چیه

بخش کشف  ت،یکشف وزارت امن ربطیذ یارگان ها ییوچه رسد به نشر واشاعه آن . )صرف در حاالت استثنا
و مراسالت شخص مضنون را ثبت و  یتلفون یبعد از اخذ اجازت محکمه صحبت ها تواندیوزارت دفاع وداخله (م

 (دیکنترول نما
از هر قلم  دهیونه فهم دهیگردد و فهم یاز کارمندان دولت دست به دست م یکیحقوق ماهوار  شنهادیاواخر پ نیدر

هم در مورد خرچ  یگریدارد ود یاعتراض در مورد معاش ماهوار و یکیخورد.  یمختلف به چشم م یتراوش ها
 .دسترخوان جناب

کار به اهل کار سپرده نه  رایوجود ندارد ز یزیچ چیه یبرا یتینوع مصئون چیدرکشور ما بدبختانه ه کهیازآنجائ
هم ندارند وسطح پرسان  یکاف یتجربه کار ستندین یمسلک نکهیادارات درجنب ا یوروسا نیشده است واکثر آمر

استخدام  یما اشخاص یدولت یدستگاه ها اموباز خواست هم به صفر تقرب کرده است و درجنب آن بدبختانه درتم
اسرار  دنیکش رونیاکثرأ در مقابل ب و ندارد یتیشان اهم یبرا یرار اداره بنا برملحوظاتشده اند که اصأل حفظ اس

 .کنندیم یریگ ازیامت ایو ندینمایپول اخذ م یدولت
 مناسب مقرر یآن جزا نیعامل یوبرا دیومصرانه برخورد نما یجد یدولت با دزدان اسناد واطالعات دولت دیبا بنأ
 گرفته شود. شیاز پ شیپ شودیدولت ومردم م دیجهت عا نیکه از دهیعد یتاجلو پروبلم ها دینما
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