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  امنيت فردي درپيام اعليحضرت
  

   حقوقدان-ض اميرفي

 ١ ذرماه که معروف به روز دانشجوست  پيامی منتسب به اعليحضرت درسايت ايشانآبمناسبت سالگرد شانزدھم 
وزيرعنوان  ور اھميت الزم راملحوظ نداشته منتشرشده است که متاسفانه پيام مزبور به امنيت فردی مبارزين داخل کش

پايه ھای اين نظام مستبد ايرانی که بقول بيانيه < نفر زنان مردان دانشجوی ٢٣> ان قھرمان ايران زميندانشجوي<
   .کرده استمعرفی  > بااسم وفاميل اندودانش ستيز رابه لرزه انداخته 

   .ستليحضرت واين تحرير اباخواننگان محترم پيام اع ،وارد است ياخير ،انتقاد  ،تحريرحاضر درانتقاد ازپيام مزبوراست

   .برای اينکه اين انتقاد درمسيری ھموارقرارگيرد  نگاھی اجمالی به پديده امنيت فردی بی مناسبت نيست

زادی آرامش انسان از تجاوز به جان ومال آ، بطورکلی اعم از امنيت فردی ويااجتماعی حالتی است که سبب امنيت
، تقويت جايگاه، معمول بشريت بوده ،  پنھان کاریکردن اسبابی مانند حراست فراھم ،برای ايجاد امنيت  ،شخص ميشود

، فراھم کردن امکان تجاوز به جان ومال سايشآ، سلب ايجاد ترسن يعنی برای سلب امنيت فردی آمقابل  وھست  و
   .وله استشنای اين مقآاز  اسباب و لودادن افراديکه درپناه امنيت فردی خودرا قرارداده اند زادی آو

واگر انسان امنيت  د ازنيازھای فيزيکی قرارگرفته نياز بشريت يعنی بع                                         ِ اھميت امنيت فردی درحدی است که دررديف دوم  
  .فردی نداشته باشد ويااحساس کند که ممکن است نداشه باشد ھيچ کاروفعاليتی نميتواند داشته باشد

د بوده است زندگی درحالت استتار که مخلوق فکرانسان بتدائی ترين زمان حيات خود درفکرتامين امنيت خوابشراز
   .شکارميسازدآمنيت فردی استتاررادراھميت تامين ا وحيوانات است ريشه 

ن لورفتن ولودادن است آاعم از جنگھای فيزيکی ويامبارزات سياسی  استتارمھمترين عامل برای بقااست وسالح مقابل 
  .ه اھميت مبارزه او برمالء گردديعنی اقداماتی صورت گيرد که مبارز ودرج

که درکشورھای ديگر دارند شناخته  جی باھمه قدرت وامکاناتشان  سعی کافی مينمايند تاعاملين انسانی کشورھای خار
مريکا درايران درمکاتبه باوزارت امورخارجه کشورش نام آمريکا نشان ميدھد سفارت آسفارت  اسناد  ،نشوند

يک نام رمزانتخاب کرده است چراکه نگران بوده  ،ارشات خود نياورده وبرای ھريکومشخصات ھيچ ايرانی را درگز
وبه امنيت فردی  مريکا ھويدا گرددآمريکا رخنه ای پيدا شود که نام ومشخصات ايرانيان عامل آشايد دروزارت خارجه 

  .نان لطمه ای وارد شودآ

نان آانه اعليحضرت اعالم نشده چراکه امنيت فردی ی مشاورين وياکارکنان دبيرخھيچگاه ظرف اين سی وچند سال اسام
  .چنين اقتضائی راداشته وشايد ھم داشته باشد

  >يات قران وباب تقيهآدرحقوق اسالمی ھم حفظ امنيت فردی خود وديگران توصيه شده است  <

                                               
 ک-ح–غيررسمی باالترين سايت  ١
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ن آتقابل حالت پنهان كاري رارعايت ميكنند ومهمه مبارزين عليه جمهوري اسالمي چه درداخل وياخارج كشور
، ھمين دکانی که مالحظه داريد ،دنن رادارآن است كه سعي درلودادن پنهان كارآجمهوري اسالمي وعوامل 

   .نکه امنيت فردی او تامين است معھذا حالت استتار وپنھان کاری را رھا نکرده استآميرارجمند بازکرده باا

کسی نميدانست که اعضای شورای انقالب چه کسانی ھستند  وھيچکاه ھم رھبرشورشيان به اين بی  ۵٧درشورش 
   .خود خواھی دست نزد که شخصيت ھای ھمراه خود را لوبدھد يا مباالتی و

ژيم راصريح چگونه ميتوانيم اين قانون مبارزاتی عام راناديده گرفته واسامی گروھی از دانشجويان مخالف ر، مــــــــا
   .منتظر مستمسکی است تا ھرگونه مخالفی راخفه وناکارسازدنھم رژيمی که ميدانيم آنی کنيم وعل

چگونه ميتوانيم درک نکنيم که اين بی مباالتی وياتحت تاثيرعوامل جمھوری اسالمی قرارگرفتن چه نگرانی  ،مـــــــا
يا صدای تالم وجدانمان راميشنويم آ ؟ده ايجا د نکرده ايممآوناراحتی فزاينده ای رابرای افرادی که نامشان درپيام 

  نرا تحمل کنيم؟آوميتوانيم سرزنش 

ن دونفرھم منتسب به سلطلنت آو ،فقط دونفراعدام شدند  ٨٨مالحظه کردند که درجريان حوادث انتخابات سال  ،مــــــا
  .ی ووحشت رژيم استمعرفی شدند يعنی ارتباط باشاه ودبيرخانه وسلطنت طلبان نھايت نگران

   ؟شودمنظورباسلطنت دراينصورت چرابايد پيام بانام ومشخصات از کسانی نام ببرد که بنوعی تائيد ارتباط وھمکاری 

خبرگزاری يونايتد پرس درتھران بادانشجويان مصاحبه ای سرپائی داشت وپرسيد چرادر  سال قبل ذرآ  ١۶درسالگرد  
نھا گفتند ماديگر درتظاھراتی شرکت نميکنيم زيرامبارزه آرتظاھراتی شرکت ندارند ذرامسال  دانشجويان دآ  ١۶سالگرد 

   .بدون رھبری وپشتيبانی است

   ؟از رھبری امتناع ميفرمايند واز پشتيبانی ھم خبری نيست  چرا دوستی خاله خرسه  بنمايش درميايد ، مـــــادرحاليکه 

برای کسانی است که نامشان درپيام  از نظر رژيم غاصب  سند اتھامی ترديد داريم که پيام اعليحضرت يک اـــوم مـــــايا آ
  مده است؟آ

چرابايد نام ومشخصات مخالفين  ،سالمی تبھکار ومترصد خفه کردن ھرمخالفی استما اگرميدانيم که ميدانيم جمھوری ا
نھم فوق دمکرات بدانيم آيابايد جمھوری اسالمی رارژيمی دمکرات و اگر مااين کاررادرست ميدانيم ،رامنتشرکنيم

جمھوری اسالمی ويابنوعی به سرکوبی مخالفين جمھوری اسالمی کمک ميکنيم چگونه ميتوان  انتظارداشت که رژيم 
بعنوان افراد متزلزل يک اعالميه خالف حکومت راتحمل نميکند به کسانی که درپيام اعليحضرت  ودن سبعتی که دارآبا

  رژيم معرفی شده رحم کند؟ کننده

ی انتظار مده باچه ھراس غيرقابلآگاه وبيدار وحساس ميخواھد که درک کند اشخاصی که نامشان درپيام آوجدان 

  >چه خاكي بسرخواهند كرد از اين لطف وبصيرت< روبروشده اند  وبقول معروف

   .ھاجمين سنگدل نيست  که درھمه مذاھب واخالق بشری منع وناپسند شده استاين کار چيزی بغيراز لودان افراد به م

لو دادن که به معنای شريک جرم خودرامعرفی کردن ويا تبھکاری کسی رافاش کردن است جايش درپيام اعليحضرت 
  ٢  .نيست

   

                                               
 ک- ود. حز سوی بی مسئوليت ھا انجام می شاز ھمين قرار است لودادن نام مبارزين ديگری که ا- ٢
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