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  اندر باب هيئت  حقيقت ياب
  حقوقدان -اميرفيض

کليت اين عقيده قابل   >داشت بھرکار توان وا دمی راآ ،به اصرار< برخی را عقيده براين است که
حدی که جبھه  در ،ديگران مقاومت جو ميشوند انسان ھا درمقابل اصرار برخی از ،قبول نيست
حق  ،نادرست وخالف، مقاومت درمقابل حرف علت اين است که طبيعت برخی ازافراد ،گيری ميکنند

  .ی نيستسانآ نھا کارآمسلم است که قطع اين احساس  نوعی احساس برتری ميدانند  را خودشان

پيشنھاد برای ارزيابی  بدين جھت قصدی درتحريری دررابطه با ھيئت حقيقت ياب که قبال بصورت
نداشتم ولی مقاله ای خواندم که مشوق من درتنظيم  ،ن تقديم شده بودآ ١١منشورشورا خاصه ماده 

تاسی برای د گذشت قابل نچه براستادان دانشگاه ھاروارآاين اميد که شايد  با .گشت راين تحري
    .اعليحضرت وعلياحضرت باشد

  مقاله مورد استفاده چه هست 

نوشته شده ودوروز پيش ازسوی يکی ازخبرگزاريھای خارجی  ٢٠١٠ژانويه سال  ۴مقاله در
بنامھای  استادان برجسته دانشگاه ھاروارد فشرده مقاله ميگويد دونفراز و مختصر ،منتشرشد

دوران بدھکاری  در ،رشدبنام < ارائه دادند ولی رادرمقاله ای فورم >راگاف اينھارت ور<
که ميتواند بحران ھای مالی واقتصادی کشورھاراحل کند  دواستاد مزبوردرنشست ساالنه  >کشورھا

 راه حل خودشان رامطرح کردند که مورد استقبال بسياری از مريکاآانجمن اقتصاد  ٢٠١٠سال 
  .....چھره ھای برجسته اقتصادی جھانی قرارگرفت ...

ھنگام انجام تکليف دانشگاھی به اشتباه ودرک نادرست  >ھرندونبنام < يکی ازشاگردان اين اساتيد
قلبم ريخت  شاگرد مزبور گفته است < ،ه ارائه داده اند ميرسدن مقالآ ن درفورمولی که درااستاد

ول استاتيد راحان فورمم چون من يک دانشجو بيشترنيستم وطفکرکردم خطای فاحشی مرتکب شده ا
ن آگوشزد ميکند اکنون به نامه ای که  > ولی معھذا اشتباھات استاتيد رادانشگاه وبرترين ھستند

   .نگاه می کنيم منتقد خود نوشته اند باتفاقد استادان به شاگر

  ن دانشجوي آنامه استادان  به 

وھمچنين  ما ازھرندون وديگران به دليل توجه ودقتشان به مقاله رشد دردوران بدھکاری کشورھا
اينکه باوجود ھمه تالشھای ما برای  ،بما گوشزد کردند متشکريم را ٢به خاطراينکه ايراد شماره 

درستی محتوای مقاله چنين خطائی توانسته به آن راه پيداکند ھشداری برای ماست وباعث ميشود 
د که چنين ينده نھايت تالشمان راخواھيم کرآ در . مااين به بعد بيشتردرکارمان دقت کنيم که از

بھيچوجه قابل توجھی  خطای تاسف بار اين حال به اعتقاد مااين نشوند با تکرار اشتباھاتی ديگر
  )س –بی  –گرفته شده ازبی (        .پيام اصلی اين مقاله باکارھای بعدی ماراتحت تاثيرقرارنميدھد

  وامـــــا بعد 

 رارد شان درقبول خطا گه سعه صدر وبزرگواری تذکرشان دواستاد عاليمقام وعاليجاه باچآديديد که 
   .دادند تشکرکردندن دانشجو بمناسبت توجھی که در زمينه اشتباه به استاتيد آ پذيرفتند وکتبا از
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   ؛بيتی دارد که وصف الحال موضوع است کشکول امينی      

  يدآنجا درشمارآن که چو عنقا پروبال خودبرای جلوه بگشايد        چه باشد پشه مسکي           

درحدی است که چون عنقائی درصحنه  مقام وموضع علمی وشھره ملی وجھانی اعليحضرت
 ولی از ،ن ھرجی رواج يابدآ دارند ودشواروغيرمعمول است که بر سياست واعالم مطالب  پرواز

 و ن مبرا نيست آ دمی است وھيچکس ازآدرستی به نادرستی ازصفات  نجا که اشتباه ويا لغزش ازآ
 ھرکسی که کاری ميکند ازوبقول راکفلر < را الزمه ترقی وتسلط برراستی ميدانندحکما اشتباه 

سقراط حکيم ھم  > واشتباه مبرانيست  وکسی که ھرگز اشتباه نميکند ھرگزھم بجائی نميرسد
> وردآسعادتمند کسی است که ازھراشتباه وخطائی که از اوسرميزند تجربه جديد بدست ميگويد <

 ھر باشد و ا ميتوان گفت که اشتباه درنفس کاروفعاليت است وچيزی نيست که محکوميت سازلذ
ھرگاه به اشتباه است داالئ الما ميگويد < ن اصالحآ، رفع ی که قابل رفع باشدنادرست واشتباھ

  ن بردار>آاشتباه خود واقف شدی بی درنگ گامھای الزم رابرای درست کردن 

  توضيحي درباره اشتباه 

  شورا قرارندھيم  ١١نرا دراستقبال ازماده آاين تحريرنيازدارد که اشتباه رابشناسيم وجايگاه 

ازطريق ھمان بصروياذھن برطرف ميشود زيرا است که معموالوسمع ، جابجائی ذھن ويا بصراشتباه
ذھن وبصربطور طبيعی خواستاردرست شنيدن ودرست ديدن ودرست تصورذھنی کردن است 

   .مقاومت اشتباه کننده مواجه نميشودومعموال با

، وازقانون وسنت وياشرعدرست ضابطه دارد  . کاربه کارنادرست تفاوت دارد تصميم با ،اشتباه
ن آ تکليف کننده کاراست وعنوان اشتباه بر ،منشاء گرفته است وتطبيق کارباضوابط درستی کار

ومجری کاروتصميم گيرنده   ،ه استنرا قانون معين کردآوکيفيت  کارراھ لو وزيرا تاب ،وارد نيست
نھم آقانون کرده است که وفھميدن  متوسل به اشتباه شود معنايش اين است که اشتباه درخواندن اگر

   .مسموع شناخته نميشود

يك اشتباه محسوب نميشود بلكه بطور  منشورشورا 11بااين مختصر ميتوان گفت كه تنفيذ ماده 
   .ن عدول الزم استآ ي رفع اثرازحتم يك تصميمي شناخته ميشود  كه برا

  ؛اينجا بھتراست نمونه ای ارائه شود

وبعد ازاعتراضات ايرانيان ايشان  ،فدراتيوشدن کشور صحبت کردند زحضرت ايدردوسال پيش اعل
اين جريان، اشتباه سمعی وذھنی تلقی ميشود که  ،به مصلحت ندانستند ايران رفدراتيو شدن ا

   .اقدام کردندبيان  ديگر ن باآخودشان به رفع 

و ، ذھن وبصربرخالف اشتباه ،متضمن رعايت ضوابظ است  بنابراين نجا که انجام کاردرستآ از 
ندارند وشناخت درستی واصالت کاروتصميم با کسانی است  سمع  نقشی درشناخت درست ازنادرست

تصميمات . بھمين دليل است که مرافعات دردرستی ويانادرستی که برقانون وضوابط کارمسلطند
  .ارجاع ميگرددودادگاه ھا  وعملکرد ھا به متخصص 
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منشور شورای به اصطالح ملی اشتباه نيست تصميم وموافقت  ١١عرض شد که استقبال ازماده  
 و ١١يا ماده آنکه معلوم شود که آلذا برای   ،است کشوراست یتماميت ارض نادرست وخالف

تخصص به مناچار بايد  ستاحتجاج دربين ااگرباب ر ن يک تصميم درست است ياخيآ قبال ازاست
 ن راآھمان است که به صورت تشکيل ھيئت حقيقت ياب که اصطالح رجوع کرد واين مرحله 
مخالفين  نظر از استحضار با منشور ١١تا به ماھيت ماده  متوسل شد اعليحضرت باب فرمودند
   .وموافقين اظھار نظرگردد

   استدالل براي ترضيه خاطراعليحضرت

 اگراعليحضرت وعلياحضرت بابصيرت تمام ومالحظه جوانب کارواحترام به حق حاکميت مردم و

خوشبختي نرا آنھم درحدی که اجرای آمنشوررفته اند  ١١تماميت ارضی ايران به استقبال ماده 
) وبه ھمين اعتباراست که مشوق رجوع شود به مقدمه اساسنامه شورا(ملت ايران دانسته اند 

 !! شورا نوشته شده منشورامضای منشورھستند وھمانطورکه درمقدمه اساسنامهدر انايراني مروآ
ميدانند بنابراين چرابايد درتشکيل ھيئت حقيقت ياب  عامل صلح ورفاه ملت ايران نراآ ١١ماده و 

چراکه ھيئت حقيقت ياب نميتواند ازدرک وبرداشت اعليحضرت وعلياحضرت غافل  ؟ترديد بفرمايند
ماده منشوردرجھتی بال منازعه قرارخواھد گرفت واين مسئله مھم که < ١١يت ماده درنھا بماند و

زمينه سازوفراھم کننده حق ادعا نسبت به جدائی طلبان ودرنھايت تجزيه کشوراست  منشور، ١١
   .دردرجه دوم نگرانی ايرانيان قرارخواھد گرفت

بامالحظه اعتراضات ومطالب  اما اگرحتی يک درھزاراين احتمال راميدھند که ھيئت حقيقت ياب
 ١١ونگرانی ھا وخاصه رويداد ھای خطرناکی که نسبت به تماميت ارضی ايران درجريان است ماده 

جريان تجزيه خواھی کشورميداند ، زمينه سازوتسھيل کننده را نه حتی قطعی بلکه بااحتياط منشور
 زارھ ھمان احتياط وترديد يک در، وبه ھمين دليل ھم ازتشکيل ھيئت حقيقت ياب اجتناب ميفرمايند

انجام گرفته  انجام داده اند ويا منشور ١١نچه که تا کنون درحمايت واجرای ماده آبايد نسبت به 
   .واکنش نشان بدھند  که قابل ارزيابی درجھت عدول شناخته شود

  تاثيرنامطلوب اين اصرارها 

ناگفته نماند که اصراردرتشکيل ھيئت حقيقت ياب وبی اعتنائی اعليحضرت وعلياحضرت باتالی فاسد 
   .ن نگاه ميکنيمآنيست روبروست  به اتفاق وھمراه باتاسف به  شکارآاھميتی که اکنون چندان  با

ن مورد استناد تجزيه طلبان قرارگيرد که آ اگرروزی فعاليت شورای به اصطالح ملی ومنشور 
انکارھای اعليحضرت عاملی خواھد شد که برتجھيز ادعای  اصرارھای ما و ،ما خواھد گرفتمسل

  :تجزيه طلبان خواھد افزود چراکه

 وحق تجزيه طلبان درحدي ازاصالت وحقانيت برخورداراست كه با 11نها خواهند گفت ماده آ
رسيدگي به اعليحضرت وعلياحضرت خواستار  از انكه مخالفين تجزيه ايران بارها بااصرار

نها اعتنائي نكردند واين بي آشدند اعليحضرت وعلياحضرت به درخواست  11ماهيت ماده 
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  11اعتنائي وعدم نيازبه تشخيص هيئت حقيقت ياب دليل قاطع اصالت وحقانيت ماده 
   .منشوراست

ن به خوشبختی ملت آ ١١منشور وماده  ،ازانجا که درمقدمه اساسنامه شورای به اصطالح ملی
تجزيه طلبان خواستار  نظر تجزيه طلبان اين خواھد بود که ن ازآمفھوم  ن گره خورده استايرا

 اعليحضرت و و يران ھستند وقلب خوشبختی ملت ايران خيانت به ملت استخوشبختی ملت ا

درجهت خوشبختي ملت شورا  علياحضرت وھمسرمحترم اعليحضرت وھمه امضا کنندگان منشور
 ،، تجزيه ايران وتبديل ايران به ايرانستاننشورميباشند ودر مفھوم کلیم ١١اجرای ماده  خواستار

      .خوشبختی ورستگاری ملت ايران است

  

   


