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  صحراييحاكمه م
  حقوقدان -اميرفيض

                                             

شناخت ماھيت نامه  شنائی وآاصول مفقود) مطرح ميشد ات (داشت دراوائل تحرير موضوعی که جا
نامه است ولی محتوا وماھيت نامه است که سبب وجه . البته که ھرچه روی کاغذ پياده شود ھشداراست
   .وردآنھا درميآامثال  بصورت حکم ويا نامه خصوصی و نھايت نامه رادر ميشود و ھا  تمايز نامه

وچون به  ھشداريک حکم است هنام اين راھنمائی را ارائه ميدھد که تحقيق وممارست درنامه ھشدار
محکمه صحرائی  ماھيتِ  اين واقعيت مجسم ميشود که نامه ھشدار ،ن حکم مالحظه شودآمراتب ومحتوای 

   .انتخاب شده استنامه ن آھشدار که برای عنوان يا ھيئت داوری ويا  رائی ونه دادگاه صح ورد را دا

  باتفاق به مهم مزبور رجوع ميشود

بصرف قضائی  تبدون داشتن مقام قانونی و صالحي تن يک يا ن است که عده ای وآ ،محکمه صحرائی
کسی را طرف اتھام  ،جوئی ورعايت اصول دادرسی ن بدون طی مراحل بازيا خودشا تشخيص خودش

   .ن جا ھم حکم اجرا ميشودن حکم قتل است  وھماآن حکم ھم ميدھند  که غالبا آميدھند ومتعاقب  رارق

 نکه قانونی نيست ولی درکشورھای اسالمی خاصه تشيع امری معمول ومتداول است  وآ، با اين روش
   .ميخوانيم کشورافغانستان وپاکستان وبنگالدش دراخبار نرا درآھای ه نمون

فتوای خمينی درمورد  –ی که داعش صادرميکند نمونه روشن محکمه صحرائی است محاکمات واحکام
اعدام ھای سال  –اعدام شخصيت ھای رژيم شاھنشاھی ايران  –، ترورھای گروه فرقان سلمان رشدی

 ،تکه –قطعه کردن افسران درمشھد با قرائت فتوای خمينی بوسيله سيد علی خامنه ای  ،قطعه – ۶٧
   .نمونه ھای دم دست محکمه صحرائی است از ھمچنين نامه ھشدارتکه کردن سرھنگ زيبائی و

  دادگاه صحرائي نيست 
نی است که دارای حکم دادگاه صحرائی شناخته نميشود زيرا دادگاه صحرائی يک دادگاه قانو ،نامه ھشدار

با محکمه صحرائی تفاوت مجموع بطورکلی  در و افراد مسلح کشوراست ن برآوشمول  ئين دادرسی آ
  .دارد گرچه تشابه نزديکی درنام دارند
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  هيئت داوري نيست 

ھييئت داوری نيست  زيرا تشکيل ھيئت داوری براساس توافق طرفين ايجاد ميشود واين روال درجريان 
  .محکوميت اعليحضرت براساس نامه ھشداروجود ندارد

  نيست هشدار نامه هشدار نامه 

امه است چون نوشته ای روی کاغذ است ولی ازنظر ماھيت ومحتوا نامه نيست نامه ھشدارازنظرفرم ن
نامه  وتوجه به وجود خطر.  ت مانند امربه معروفبه مفھوم نامه خيرخواھانه اس ،زيرا نامه ھشدار

   .نيست ھشدار ، نامهِ ھديد ويا تطميع را داشت ديگرھشدار ھمينکه با شرط وشروطی ھمراه شد ويا بوی ت

  سياسي هم نيست اعتراض 

 زيرا اعتراض سياسی قبل ازاينکه بصورت عام مطرح شود بايد درسلسله مراتب سياسی مطرح شود و
 گفتار اعليحضرت خودشان را رئيس شورای تجزيه طلبان ميدانند بايد اعتراِض به اعالم وکه  نجاآ از

مضرت  بلکه ايجاد ھدف ازاعتراض، رفع مضرت نباشد مگر جبھه عام شورا مطرح شود نه در ايشان در
    باشد

  وجه تشابه محاكمه صحرائي ونامه هشدار

که اين تحرير  ؛ن دوچيزاستآتشابه وتطابق دوچيز وجود وجه اشتراک بين  مطمئن ومرسوم ترين طريق
   .اين تحريراست اشاره ميکند به مواردی که دم نظر

، نيازبه احرازصالحيت برای رای ھيچ ضابطه قانونی وحتی شرعی نيستمحکمه صحرائی دارای   **

مجازات ھم برای محکمه  واکثريت  اقل، ھيچ محدوديت وحدشرط محل خاص ھم وجود ندارد ،دھنده نيست
ھمه اين موارد عينا  .ن برقراری درصحرا نيستآالزمه  صحرائی عنوان است و محکمه صحرائی نيست 

   .درنامه ھشدار قابل مالحظه است

 خوندی که حکم قتل کسی را ميدھد فقط برای مريدانش شناخته شدهآمعموال درمحکمه صحرائی  **

جانب مرجعی  ل ازمواردی که حکم قت در خوند فاش شود مگرآن آاست وھيچ الزم نميداند که ھويت 
عمل محکمه صحرائی جرم وقابل تعقيب  ن جھت باشد کهآ وشايد اين محدوديت از باشد  شده مقتدر صادر

ولی نامی از او  ميشود جانب مرجع ذی صالح صادر واجراشود که حکم قتل ازومعموال گفته مي است
    نميبرند.

تمايلی  ،نامه ھشدارقابل مالحظه است ومريدان حکم محکمه صحرائی عين اين جريان پنھانکاری درعملِ 
احراز صالبت حکم  به معرفی نويسنده حکم محکمه صحرائی را ندارند وديگر اينکه ھمانطور که برای

ه فتوای قتل يا حکم محکمه صحرائی بوسيله مرجع ذيصالح صادرشد که دائی گفته ميشورصحمحکمه 
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پيگيری شده وادعا شده که نامه ھشداربوسيله وکالی مجرب وديپلمات  ھم ھمين روشاست در نامه ھشدار

   ولی نامی از آنان نميبرند. ھای زمان شاه نوشته شده

است اعالم ميکند وحاضرين با  يکنفر که معموال سر ، حکم راديگراينکه درمحکمه صحرائی **

  .نرا تائيد ميکنندآصلوات 

نرا صلواتی آنفرھم  ۵٢نرا نوشته وآکه سراست  عين مرحله مزبور درنامه ھشدار مشھود است که يکنفر
يعنی يکی که  شکل صلواتی يافته  نامه ،گان نامه فقط ذکرنام شده نه امضا. اينکه از تائيد کنندکرده اند

  .طبق مرسوم به نيابت غائبين صلوات فرستادنی است و ،صلوات ميفرستد ديگران ھم صلوات ميفرستند

  تشابه ديگر

داليل  حکم از گانکنند اجرا درمحکمه صحرائی ھيج نيازو يارسمی نيست که حاضرين درمحکمه و **

گان حکم وارد ماھيت حکم بلکه روابط مذھبی واعتمادی کافی است که اجرا کنند گاه باشندآصدور حکم 
   .ن تن دھندآ نشوند وچشم بسته به اجرای

) کامال درجريان محکمه صحرائی نسبت متاسفانهاست ( نمالحظه باال که ناشی ازتربيت مذھبی ما ايرانيا
محکوميت اعليحضرت بيشتر کسانی که صلواتی عمل کرده اند نميدانند دليل  و ؛به اعليحضرت نمايان است
بفراخور تشخيص خودشان  مزبور، نھا درمقابل پرسشآ وھريک از ن چيستبه دشمنی با موجوديت ايرا

ھم ھمانند محکمه ھای صحرايی داعش از ترس جانشان صلوات فرستاده برخی   .يک چيزی ميگويند
  ..اند.

  تشابه ديگر

 با عباراتی است که صلواتی صحرائی ميگردد غالبا به زبان عربی و هفتوائی که سبب صدورحکم محکم
  .)رابطه مرجعيت ومقلدن درک نميکنند والزم ھم نيست درک کنند (آ ھا چيزی از

اری است يعنی مقدمه وادعا نامه عليه ھمين ضابطه شوم درحکم محکمه صحرائی اعليحضرت ج
با ممارست بيشتر وقرائت چند  ،اعليحضرت درعباراتی بسته بندی شده که اھل صلوات وحتی اھل تحقيق

  .ويابازھم نرسند بار ممکن است به مفھوم واقعی ادعانامه وحکم محکمه برسند 

  تشابه ديگر

 بيشتر نظرشخص فتوا دھنده صادرحکم محکمه به اعتبارشھادت اشخاص ودرمحکمه صحرائی  **

 يان محکمه صحرائی مطلع ويا ازبيند که متھم حاضرويا اصال متھم ازجرميشود  ومحکمه لزومی نمي
  .يعنی (خود بريده وخود ميدوزد) د؛کنخود دفاع 
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دقيقا رفتاری که درمحکوميت اعليحضرت بکاررفته مشابه سيره محکمه صحرائی است  که  نه 

ن ديده محکمه مطلع بوده  ونه محکمه صحرائی نيازی به حضور ويا دفاع ايشا جريان اعليحضرت از
   .است

  تشابه ديگر

ن قابل تعقيب آھمانطور که  محکمه صحرائی فاقد صالحيت وعملشان خالف قانون ومجريان  **

اقامت درخارج ، دست اندرکاران محکمه صحرائی اعليحضرت بمناسبت موقعيت استثنائی (کيفری ھستند
 ھم  درسبيل نفرت و بوده وايران  گ) و ھم فاقد صالحيت وفاقد شرافت ملی نزد تاريخ وفرھنايران از

    .خواھند داشت خشم عمومی قرار

جريان مزبور درکشورخودمان وزيرنظم حقوقی صورت ميگرفت مسلما جايگاه ديگری ميداشت که  اگر
   .اکنون ندارد

  تشابه ديگر

محکمه صحرائی  ،ھمانطور که حکم محکمه صحرائی نه استيناف دارد ونه تميز ونه اعاده دادرسی **

   .برای محکوم کردن اعليحضرت ھم قطعی است ونه تميز دارد نه استيناف وفقط بايد اجرا شود

  تشابه ديگر

 اگر ارند و، قدرت مخالفت ند، افراد حاضر، تحت جّو ايجاد شدهھمانطور که درمحکمه صحرائی **

ھم کسانی که حکم محکمه صحرائی  ، ھمينطورقطعه ميشوند ،مخالفت کنند بدست جمعيت حاضرقطعه
ی عليه مخالف جرات مخالفت را ندارند وچنان جوّ  ،ترس واستيضاح عليه اعليحضرت را تائيد کرده اند از

  .)ابایتآقای قاضی سعيد وآنمونه فراھم ساخته اند که ديگران ناچاربه سکوت ميشوند (

  تشابه ديگر 

، حکم قتل دسترس نبودن سلمان رشدی که درمورد فتوای عليه سلمان رشدی، بعلت در ھمانطور**

حکم محکمه صحرائی عليه  جرا شود،درباره اش ايافت حکم قتل  را تاھرجا او به دنبال رشدی بود
عالوه براينکه ان است وخرنامه ھشدار> به دنبال ايشآقسمت دارد وحکم < اعليحضرت ھم ھمان وضع را

قتل  اعليحضرت که از بھرحال شکستن اعتبار را نوعی تھديد به جان ايشان پنداشت ميتوان حکم مزبور
. درجريان اجرا قرارگرفته است است،يکی ازاھداف محکمه صحرائی اعليحضرت  نفس ھم مھمتراست و

   نشده بلکه ترور شخصيت صورت گرفته.مورد قتل نفس انجام دراين 
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  تشابه ديگر

 عليه احکام واصول دين واقدام  ،اتھامِ  معموالئی صادرواجراميکند دراحکامی که محکمه صحرا **

کافی  خوندآنھم ازطرف آھمان اشاره به اصول دين ومذھب  وقتل متھم است  دليل صدور دستورمذھب 
بع ميکنند) نيازی نباشد که به مسائل  ،خوند که مانند گوسفند بعآمريدان است که برای صلواتی ھا (

 شخصيت فتوا دھنده کافی در و نھا بپردازدآوامثال سھو  يا قبيل رابطه عمل متھم با قصد و حقوقی از
  !حقيقت ودرستی رای است احراز

استناد به اصولی که دلبخواه محکمه  عمل شده است  و از ،ھمانطورھم درمحکمه صحرائی اعليحضرت
قای اميد آ نجا که بنا به اظھارآ از ) ومصادره به مطلوب، نتيجه مورد نظرخودشان را گرفته اند (بوده
وکال  را ديپلماتھای زمان شاه و حکم محکمه)گان نامه ھشدار (تھيه کنند ،ا سرسلسله فرقه صلواتی ھادان

  ١.نھا صلوات را فرستاده اندآصلواتی ھا ھم به اعتبارشخصيت فرقه   ؛اعالم کرده است

يک دليل قابل توجه برصلواتی بودن حضرات اين است که تعداد کثيری ازھمين کسانی که حکم محکمه 
ران  تائيد کرده ـــصحرائی را عليه اعليحضرت به اعتباراحتماالت دراظھارات اعليحضرت مبنی برتجزيه اي

ن ميخ تجزيه ايران را کوبيده است امضا کرده آ ١١نھا منشورشورای تجزيه طلبان  که ماده آاند خود 
تو  را بی وھرھریدم ھای به اين بی شخصيتی وفرصت طلآ>  خدايا رطب خورده منع رطب کی کنداند (

    ؟فريدی يا شيطانآ

قای اميد دانا گفته آقايان ھست که گفته است آ ازيکی ازاسناد راجع به نامه ھشدار نقل قولی در حاشيه =
  )پايان حاشيه(  .اين نامه را وکالی مجرب نوشته اند وبايد ھمينطور که ھست باشد

  وجه تشابه با مورد خاص

ترور   ،برنامه ترورناموفق شاھنشاه –دکترارانی  نفر ۵٣وقايع تاريخی بين  اين تحرير سعی کرد که از
محکمه  وبيشتر ترور ھائی که به استناد فتوا اجراشده نمونه ھای نزديکی با کسروی ومحمد مسعود 

  .وردآصحرائی اعليحضرت بدست 

شباھت  نھا ميتوانم بگويم که محکمه صحرائی اعليحضرتآبه ورود به موضوع وشرح حال  نيازبدون 
به  ،محکوم ،درھردو ازير ؛منصور نخست وزير داردحسنعلی نزديکی با فتوای قتل کسروی وفتوای قتل 

  ده ميشود محکمه صحرائی منصورن ديآ تنھا تمايزی که در د؛نمحکوم شناخته شده ا ازاصول دينتعدی 
ت ن  صادرشده است ومحکمه صحرائی اعليحضرآی بعلت ناديده گرفتن اصول دين وتعرض به ورکس و

   .اصول ملی به تعرض  به اعتبار

                                               
پيشتر چند برنامه رودست در باره واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی، و حزب  »مرجعيت ذيضالح« مقام اميد دانا برای کسب - ١

 ک-جلوه بدھد. ح» ذيصالح«واک ترتيب داده است تا خودرا رستاخيز و گفتگويی با آقای احمد فراستی افسر اطالعاتی در باره سا
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رای محکوميت  و ،تفاوت ديگر دراين است که فتاوی قتل منصور وکسروی را مالھای متعصب صادرکردند

طرفداری  سوی کسانی که مدعی عقب ماندگی مال ھا و اعليحضرت را درست به صيغه عمل مال ھا از
   .صادرشده است ودمکراسی وحقوق بشرھستند  ازسکوالريسم 

  همه شبلي وبايزيد شوند             معزولي  حاكمان درزمان

  وجه تمايزات 

يحضرت ، دراجرای حکم محکمه لاعبا محکمه صحرائی  اوتھای بين محکمه صحرائی، يکی ازتف **

. ھمانطورکه عرض شد ازخصوصيات محکمه صحرائی اين است  که حکم قتل درھمان محکمه اجرا است
نجا که محکمه صحرائی اعليحضرت آ ) ولی ازفرمان قتل سلمان رشدیجرا را ميدھد (ميشود ويا دستورا

لذا محکمه صحرائی فقط حکم وتصميمش  ؛کشوری است که اجرای حکم محکمه صحراتی ممکن نيست در
ويا تشخيص  ن با قانون مجازات عمومیآتطبيق را درقالب دشمنی با موجوديت ايران اعالم کرده است  که 

  .ممکن باشدن آن به موقعی موکول است که اجرای آواجرای  اتی ھاست خود صلو

  بصيرت الزم 

کافی بکاررفته است   !بصيرتاين توضيح بجاست که درصدورحکم محکمه صحرائی اعليحضرت  **

محکمه صحرائی  استفاده ميکرد ممکن بود اسباب دردسربرای دست اندرکاران قتلصريحا ازعنوان  اگر و
   .مدآبوجود مييم کشورھای خارج ھستند اعليحضرت که مق

  وجه تمايز ديگر

درافغانستان  مانند قتل دختری( مسائل مذھبی وناموسی ايجاد ميشودمحاکم صحرائی غالبا برای  **

  .)رائی صورت گرفت وھمچين  اتھام بابی بودن درايران عھد قاجاريهکه ازطريق محکمه صح

تعدی به اصول ملی مانند استقالل وحاکميت وامثال  ،کمولی درمحکمه صحرائی اعليحضرت  مناسبت ح
ن آماجرا دراعتراض به  نجا که اھميت اين اتھامات درحدی است که ھم افراد خارج ازآ از و نھاستآ

ميت ن نامه مخالفت کند با استقالل وتماآ اينجور تلقين ميکند که ھرکه با اقای اميد دانآاحتياط ميکنند (
گرچه بسيارمھمل گفته است ولی نميتواند اين چنين اظھاراتی نسبت به  ،است ارضی ايران مخالفت کرده

  .)مردم کم ظرفيت بدون تاثير باشد

اھل (، > قرارگرفته انددشمنی اعليحضرت با موجوديت ايرانن حکم <آھمچنين کسانی که به حمايت از
متوسل ميشوند که شده  اچاربه سکوتــــخودرا درموقعيت مشکل تصميم گيری خواھند يافت ونصلوات) 

  .اند
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  كامال بيسابقه

عمه دادگاه ھای طُ  یمھمترين وجه تمايز ميتواند اين باشد که  بسيارديده شده است که يک ايران **

ولی موردی ديده نشده است که مخالفين مالھا وباصطالح  ؛صحرائی اسالمی خاصه تشيع شده است
از محکمه  به غير( ائی متھم به قتل کرده باشندمه صحرمحک سکوالرھای روشفنکرحتی يک ايرانی را در

واين اقدام اميد دانا مديرمرد امروز وکسان ديگر صادرکرد) محمد مسعود  صحرائی حزب توده که برای 
   .وصلواتی ھا کامال بيسابقه درفرھنگ ايرانی است

راظھارات مشھود است که حتی د نقدرآبقه بودن حکم محکمه صحرائی نسبت به اعليحضرت د بيساحّ 
برای شاھنشاه  تن قتل واعدام اسآخمينی ھم حکم ارتداد که درمعنا ھمان حکم محکمه صحرائی ومعنای 

اصول ملی به  شور حکم ارتداد را درمعنای تعدی ايرانيان خارج ازک قليلی ازولی  ديده نميشود ايران
    .دررفع اثر ازاين تند رويھا را موفق بدارد نھاآوند خدا  برای اعليحضرت رضاشاه دوم صادرکرده اند

  ثبت درتاريخ 

ري ثبت درتاريخ خواهد آ. ثبت درتاريخ خواهد شد دارد كه نامه هشدار قاي اميد دانا خيلي اصرارآ
كه قليلي ازايرانيان خارج ازكشوركه دركسوت مخالفت با جمهوري اسالمي  ،شد با اين توضيح مورخ

وتمايل به نظام پادشاهي شهرت دارند برخالف سنت ملي درعين اينكه رضاپهلوي را درمقام وليعهدي 
معهذا اورا دريك  ،وميگويند كه همه اميد ها بسوي اوستوشايسته رهبري وپادشاهي ايران ميدانند 

محكوم به دشمني با موجوديت ايران كرده اند واين كاري است كه جمهوري محكمه صحرائي 
   .اسالمي حتي نسبت به شاهنشاه ايران نكرد

که درمورد ترور ناموفق شاھنشاه  قای اميد دانا نگران نباشيد حتما مورخين خواھند نوشت ھمانطورآری آ
   :نوشتندخين مور بادیآو عامليت رضا شمس  يت هللا)آايران به فتوای ميالنی (

خواهند نوشت چند  ،>وردآيك سربازساده براحتي توانست بدنه سياسي يك كشوررابه لرزه در<

 بدنه حقانيت تداوم سلطنت سه هزارساله ايران را به لرزه لباس سلطنت طلبي قصد داشتند  در  نفر

  .نهارا رسوا ساختآكه هشياري سلطنت طلبان  ورندآدر

نامه ھشدار> استفاده شده مقصود ھمان تحرير ويا تحريرھای اتی ازعبارت <ھرجا که دراين  حاشيه =
  )پايان حاشيهمحکمه صحرائی است که حکم محکوميت اعليحضرت را صادرکرده است   (


