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  (مهدي خسروي) ابهامات درقضيه ياشا پارسا
  حقوقدان -اميرفيض

ايتاليا شخصی  يس کشورپل ؛بنابر خبری که ازسوی شورای تجزيه طلبان طرفدار اسرائيل منتشرشده است
درخواست جمھوری اسالمی بازداشت  بنا بر خسروی است را مھدی که نام حقيقی او  پارسا رياشا بنام

    .کرده است

وحقوقی نسبت به  داخته شود واظھارنظرتاحدودی مستنداست که به ماھيت قضيه پرگرچه ھنوز زود 
 موضوعاتی که ممکن است براساس شايعه ونظرات شخصی ويا صحنه سازی برای برداشتھای احتمالی

نجا که نسبت به قضيه مزبور واکنشھائی نشان داده آولی از ؛قدری تعجيل بی مورد است ،مد نظرقرارگيرد
که معموال عالمت وجود توطئه ميتواند شناخته شود  به موضوع؛ ازجمله ورود اعليحضرت ؛اشده است

   .طرح ابھامات متوجه قضيه مزبور چندان بی مورد نيست

  ياشار پارسا (مهدي خسروي)ابهامات درقضيه 

 ورود به ھرپرونده  اتھامی اتھام ياشاپارساستوماھيت چگونگی  ،بسياربااھميت نخستين ابھام .
نچه انتشاريافته با اتھامی که به آ . بنده نتوانستم ازوممکن است غازآوازاتھام ا ،ويا زندانی

  :بنابرموجھات زير ،گاه شومآياشاپارسا نسبت داده شده 

بنا براقدام پليس بين الملل به نيابت پليس  (مھدی خسروی) بازداشت پارسا اخبارميگويد که  -١
ازتوجه اتھامی به . مفھوم اين اقدام اگردرست باشد نشان جمھوری اسالمی صورت گرفته است

   .پارساست که درصالحيت پليس بين الملل است

بازداشت پارسا را ناشی ازدرخواست دستگاه قضائی  !انه شورای طرفداران اسرائيلرخيدب -٢
 مفھوم اين اعالم اگر ؛جمھوری اسالمی دانسته که بوسيله پليس امنيت ايتاليا انجام شده است

ازداشت پارسا ھيچ ارتباطی به پليس بين المللی نداشته اين است که مسيرتعقيب وبدرست باشد 
  .ن با دستگاه قضائی ايران وايتالياست که برميگردد به قرارداد استرداد مجرمينآوبلکه ارتباط 

اتھام اختالس متوجه اوست واورابه ايران تحويل خواھند <به اوگفته شده ساست که رنقل قول ازپا -٣
بازداشت پارسا ھيچ ارتباطی به پليس بين الملل نداشته وکامال  ؛> اگراين نقل قول درست باشدداد

ن درھمين تحرير توضيح آيک امرقضائی ودرحيطه اقتدارقانون استرداد مجرمين است که درباره 
   .تطبيقی داده خواھد شد

زداشت شده است زيرا گاه ميشود خود متھم وشخص باآمعموال اولين شخصی که ازماھيت اتھام   -۴
بموجب اعالميه جھانی حقوق بشرکه مورد عمل پليس قضائی است تفھيم اتھام به متھم کامال 

ميداند که اتھام او  (مھدی خسروی) ميتوان گفت که بدون شک پارسا ينضروری است  بنابرا
 پارسا در رسانه ھا آمده و که نطورآبنده نميتوانم باورکنم که  ،ازتعقيب جمھوری اسالمی چيست
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س درامورمالی باشد  زيرا اتھام اختالس يک اتھام قضائی مدعی است اتھام او اختال (خسروی)
  .است وبه پليس بين الملل مربوط نميشود

با تعقيب به خواست استرداد  تعقيب متھم ازسوی پليس بين الملليعنی  بين دوموضوع مزبور -۵
تفاوت بسياربرزگی است  دخالت پليس بين المللی ناشی ازھمکاری پليس کشورھاست  مجرم 

، مبارزه بامواد جاعلين اوراق ھويت مانند گذرنامه ھا، ومحدود به اتھامات جنائی جعل اسکناس
امثال  ثارھنری وسرقتھای مسلحانه وآ ، کشف سرقتھای بانکی ونآومسيرھای بين المللی  مخدر

وپليس بين المللی به اتھاماتی به  مدآن درآبه عضويت   ١٣٠١نھا که کشورايران ھم درسال آ
وکوششھای برخی کشورھا بمنظور سوء  نميکند وارد ذکرشده درکنوانسيون خود ورودمغير

  .ن عليه مخالفين سياسی خود کمتربه نتيجه رسيده استآ استفاده از

محدوده عمل استرداد مجرمين محدود است به جرائم جنائی ويا جنحه مشروط باينکه مدت زندانی  -۶
مجرم وقتی درجريان استرداد  ،رمی قابل استرداد نيستبنابراين ھرمج .مجرم کمترازيکسال نباشد

قرارميگيرد که اتھام مجرم بسياربااھميت باشد وھمين مسئله ميزان اھميت جرم است که 
  .امراسترداد را مواجه با مشکل ميسازد

فرانسه  ، افغانستان و، ترکيهباکشورھائی نظيرعراق، پاکستان ۵٧ايران درسالھای قبل ازشورش  -٧
 لمان وايتاليا واطريش درجريانآی چون داشته است وبا کشورھای ديگر د استرداد مجرمينقراردا

قرارداد استراداد مجرمين  مذاکره بوده که به عھدنامه منتج نگرديده  بنابراين  جمھوری اسالمی 
 ١٣٣٩ليا نداشته است وتصورھم نميکنم که غيرازقانون استرداد مجرمين که درسال با ايتا
  .ب مجلس رسيده قانون استرداد ديگری ازسوی جمھوری اسالمی تصويب شده باشدبتصوي

دستاورد توضح مزبوراين نيست که استرداد مجرمين بين کشورھائی که عھد نامه استرداد ندارند   -٨
ن جمله است که برای دولت طرف آ ازعھدنامه  عمال سبب مشکالتی  انجام پذيرنيست ولی نبود

  .نيست شخص مورد تقاضای کشورمتقاضی استرداد راستردادھيچ الزامی د ،تقاضا

روابط بين المللی بين کشورھا وتوجه خاص به اجرای عدالت سبب گرديده که کشورھا بدون  -٩
اينکه دارای عھدنامه استرداد مجرمين باشند درتحويل مجرمين فراری ھمکاری ومساعدت بنمايند 

حقوق بين  بدھند واين پاسخ در ميزآم اسخ احتراوبه درخواست دولتھا برای استرداد مجرمين پ
ن کشورنسبت آجمله رفتارمتقابل  از الملل به معنای رسيدگی به ماھيت درخواست کشورمتقاضی و

مده مھمی آقانون  ن درآواجرای اين تشريفات که اشاراتی از ،ن کشوراستآبه استرداد مجرمين 
  .ميسازداست که درواقع امراسترداد را محترمانه مختومه 

ودول درمواردی که بين دولت ايران <چنين پيش بينی شده است  ١٣٣٩ل قانون استرداد مجرمين سا در
رمنعقذ شده کامل نباشد  استراد بشرط معامله متقابله صورت خواھد گخارجی قراردادی منعقد نشده ويا ا

  >گرفت

توجه  ،نآ وغرض ازنجا که استرداد مجرمين بين کشورھا يک امربين المللی است  آ از -١٠
دولت  لذا ،به صالحيت دولت متقاضی برای تعقيب ومجازات مجرم بيش ازھرکشورديگری است

مھوری ج ن کشور تائيد شده باشد آمتقاضی استرداد بايد درموقعيتی باشد که صالحيت بين المللی 
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نيست ن آدر بنابرگزارشات رسمی اثری ازرعايت حقوق بشراسالمی ويا ھرکشوری که 
، جمھوری اسالمی امری تشريفاتی صورت ميگيردبصورت  خارج ازمسيرقضائئ و ،محاکماتو

   .ن صالحيت ضامن استرداد مجرمين باشدآرا نميتوان واجد صالحيتی دانست که 

فساد مالی است  اتھامی  (مھدی خسروی) پارسا رادعا شده اتھام ياشا دريکجا نطورکهآ -١١
 ه شد ونتوانست امر استرداد اوکه به محمود خاوری رئيس بانک مرکزی جمھوری اسالمی داد

   .را عملی سازد

واگرمتھم دارای مقامات موثرباشد  استفاده  فساد مالی به اعمالی ازقبيل اختالس و رشوه اتالق ميشود 
. اگرادعای اتھام فساد مالی درست ن موقيت ھا برای مقاصد شخصی نيز فساد مالی خوانده ميشودآ از

    .نه منطبق با قانون استرداد مجرمين است ونه پليس بين الملل (خسروی) ، موضوع تعقيب پارساباشد

وھمچنين  استرداد مجرمينده قانوِن خارج ازمحدو ،جرائم واتھامات سياسی ونظامی -١٢
ورھا اين محدوديت بين کشاسترداد است  مگراينکه درعھد نامه  اختيارات پليس بين الملل 

نجا که آ به مجرمين سياسی ندارد واز، شمولی برتوجه تراد مجرمينقانون اس .برداشته شود
 ،ظاھر بررج شده بناازايران خا ٨٨نطور که ادعا شده متھم پس ازاغتشاشات سياسی سال آ

ماھيت درخواست استرداد او ازمنظرجمھوری اسالمی جرم سياسی است  واگراتھامات مالی ھم 
   .جرم مھمترمبنای تعقيب او بشمارخواھد رفتداشته باشد ازنظرحقوقی 

مدارک  نقدرمفصل ودقيق وخواستارآ ،کيفيت رسيدگی به تقاضای دولت متقاضی استرداد -١٣
ميگذارد  ولت تقاضا شونده استرداد را برای رد درخواست استرداد بازمجرميت است که دست د

 ئط قضائی درستِ اوازطرفی چون مسئوليت تحويل مجرم درصورت بی گناه بودن ويا خارج ازشر
ا پايگاه ھای لذ ؛استرداد کننده مجرم خواھد بود محاکمه ومجازات شدن رعايت نشود متوجه دولت

ی حاضربه قبول مسئوليت استرداد مجرم نيستند والمحاله ھمين حقوقی دادستانی کشورھا به سادگ
   .ن را فوق العاده پيچيده ميکندکته ظريف ناگفتنی امرتحويل مجرمين

ھمان اسناد وسيرمحاکمات وبازپرسی ھا وشھود قضيه که ازطرف دولت متقاضی استرداد به کشورثالث 
فراھم ميکند که  راشخص مورد استردادداده ميشود زمينه ھای بسياروسيع ومجھزی برای دفاع ازحقوق 

محکمه  ظرن ضی استرداد را ازھروکيل مسلط به حقوق بشروحقوق بين الملل بسادگی تقاضای دولت متقا
   .ردميکند

 (مھدی خسروی) به نخست وزيرايتاليا ھيچ اشاره ای به اتھام پارسا درنامه اعليحضرت -١۴
 ،عليحضرت معرفی کردها ارـــــــي پارسا) رار ، متھم (ياشاتنظيم کننده نامه ،نشده است وبرعکس

  :زيرا ،حماقت برای تنظيم کننده نامه ازاين بيشترنميشود

I. يعنی کمک  ارــــــي. متھم معرفی نميکند ارـــــــي را اتھام کسی که معلوم نيست چيست  کسی خود

 .، يعنی مشارکت ويا معاونت درجرممتھمکننده وپشتيبان 

II. انگيزه تنظيم نامه خصوصی بين متھم وشخص اعليحضرت رابودن وروابط  ارـــــــي ،نامه مزبور
 .ميداند
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که شخص بل ،نه تنھا اثراجتماعی واخالقی خود را ازدست ميدھد ازبديھيات است که نامه مزبورواين 
  .به ذھن ميسازد ربه يک دالل مظلمه متباد اعليحضرت را

  احتماالت منفي 

 ن کشورآرشيخ حسن به ايتاليا وسفره محبوبتی که رئيس جمھور فاين احتمال وجود دارد که درس 
که قانون استرداد  موافقتی ھم درمورد استرداد مجرمين شده باشدوباعث حيرت جھانيان شد گشود 

 .طرفه ساخته باشد را دو ١٣٣٩مجرمين سال 

  حکم دادگاه جمھوری اسالمی  به ايتاليا  (خسروی) پارسابه مجرد ورود معلوم قضيه اين است که
سال  ٧حداقل   ؛صادرنشده است بلکه ازمدتھا قبل درجريان بوده است واست استرداد اوودرخ

براه  وارد شده جريان استرداد به ايتاليااينبار  (خسروی) چگونه به مجرد اينکه پارسا و قبل  چرا
 محل اقامت پارسا درھمان سالھای قطعی شده به کشور چرا درخواست استرداد ؟ وافتاده است

پنھانی بين  يا اينھا قرينه ای بريک موافقت شيطانی مخفی وآ  ١؟ ابالغ اجرائی نشده انگلستان)(
   .ليا نبوده استشيخ حسن ودولت ايتا

  چه کسی  يا و چيزبرای چه به ايتاليا سفرکرده وچه  ر پارسا (مھدی خسروی)شاايبررسی اينکه
   .بوده ميتواند به رفع ابھامات موجود کمک باشد مشوق او

 به جمھوری (مھدی خسروی) ا سراسترداد پا ؛پيرزاده گفته استرضا قای آاخبار  که بنابراين
به  رفع استرداد ،استانی و نادنفھمی  سر زندان است از در ولی ھنوز او ،اسالمی منتفی است
ارجاع  اليا وتيی دادستانی اتنھا پس ازرسيدگی ھيئت حقوق ،ممکن نيست ايتاليا  حکم نخست وزير

    ٢. نھا به دادگاه عالی ممکن استآنظريه 

  ابهامات دراصل داستان 

  ابھام بزرگ وقابل توجه درساختگی بودن اصل قضيه است زيرا:

رھا ديده ھيج سند ويا خبری ازطرف ھای مقابل يعنی جمھوری اسالمی ويا دولت ايتاليا درخب 
 که  استشورای تجزيه طلبان  قضيه فقط زنی از . شھوددرتائيد وشرح واقعه باشد که ،نميشود
   .دشھادت وقايع  را ندار و نظر ت اظھاربعلت شھرت به فساد اخالق وفاحشگی صالحي او  اساسا

را  پيرزاده است که ادعا کرده دولت ايتاليا با دريافت نامه رئيس شورا استرداد پارسارضا  شاھد ديگر
. سوال اينجاست درحاليکه معلوم نيست نامه ادعائی رئيس ولی ھنوز پارسا زندانی است ؛متوقف ساخته

                                               
يا فرانسه به  تاليا آمده است احتمال گذر او از فرانسه و سوييس از راه زمينی از انگلستان به اياگر پارسا (مھدی خسروی)  - ١

چرا در کشور ھای مسير راه  دخالت در موضوع داشتهپليس بين الملل تنھايی يا بلژيک، آلمان و سوييس و فرانسه بوده است. اگر 
 ک-اقدام نکرده است؟ ح

ه در مورد شورای به اصطالح ملی که سامانه ای شناخته شده آنست که بدون پاسخ ميماند، کمعمول کليشه ای نامه ھای مشابه  - ٢
حضرت پاسخی مبنی بر اينکه رياست جمھوری آن زياد است يا به اعتبار شخصيت سنتی اعلي نوثبت شده نيست احتمال بی پاسخ ماند
دخالت نوعی  اعليحضرت درخواستی را ندارد بدون اقدام مورد نظر مسکوت خواھد ماند. اصوال ايتاليا حق دخالت در امور دادگستر

د دخالت کند ت رييس جمھور کشور در امور دادگستری خودر آن استدعا شده اس در امور داخلی و دادگستری کشور ديگری است که
 ک-بخودی خود جای پرسش دارد. ح که
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 وھيچ جوابی از يا اصال چنين نامه ای درواقع وجود داشته است و رسيده يا خير وزيرشورا به نخست 
   ٣؟ قای پيرزاده به نتيجه مزبوررسيده استآنشده چگونه  ن منتشرآ

طوری ازسوی شورای طرفداران  (مھدی خسروی) پارسا داستان کشف موضوع يعنی بازداشت 
ب آميراتفاقی  ب خانه ای افتاده وبطورآراه  ور بچه گربه ای است که درآاسرائيل بيان شده که ياد 

 ميکرد ب گيرآراه  پارسا) درن بچه گربه (آف جريان ميشود واال ن محل عبورميکرده کاشآ که از
  .وبی سروصدا خفه ميشد

اجرائی  کار از ديگران بھتر يعنی کسی که ازائی شورا معرفی شده اجر دبير پارسا بعنوان رئيس و 

درست مانند ھمان بچه   ،نبوده که وضع خودش رابه ديگران اطالع دھد ولی قادر ؛گاه استآ
کردنی نيست وميتواند  وربا و در انگلستان!! اروپا نھم درآواين دردنيای امروز  گربه ريقو

   .زی نسبت به کل جريان باشدعالمتی ازيک صحنه سا

اجرائی معرفی شده است که  بعنوان دبير يان)(مھدی خسروی = ياشار گمنام پارسا اين نظر زشايد ھم ا
اين مسئوليت انتخاب شده است  فحاشی به شاھان پھلوی واجرای اين پروژه بھترين کسی بوده که به در
، نوعی تائيد تحقيرھا واتھامات او به شاھان پھلوی بودن اوبا اعليحضرت وبرعکس ارـــــــيوان عن و

  ٤  .يدآازسوی اعليحضرت به حساب 

    .دی نخواھد گذشت که ميتوان با حقايق ديگری تحريرديگری ارائه دادزمان زيا        

  

  

  

  

 

                                               
 ک-زيرنويس شماره دو در برگ پيشين نگاه کنيد. حبه  - ٣
) سه سال پيش، در ٢۵۵٢( ٢۵٧٢مھر  ۴البته اعليحضرت در گفتگوی ھمزمان در برنامه شھرام ھمايون مورخ  - ٤

تاييد » حقيقت حقيقت است«تلويحا فحاشی ھای ياشار پارسا (آنروز آنطور معرفی شد) را با گفتن به بعد  ۵۴دقيقه 
 ک-ميفرمايند. ح


