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  ازعجايب و غرايب            

4  
  مده استآبرسرما قھقه سست      زين عجايب که ھمه  خنديد وشد ازب خر

  نادقوقح -ضيفريما

 تعرض به ديگران  از بمناسبتاين روزھا جامعه بشريت حساسيت خاصی نسبت به حقوق انسان ھا 
 مريکا قابل مشاھده است درحدی کهآو اين حساسيت انحصارا درکشورھای اروپائی .خود نشان ميدھد

دست به بدن زنان ودختران داشته اند امروزه مورد استيضاح  کسانی که درسالھای دور حتی تماس با
ت ميکند بطوريکه  شخصيت ھای سياسی وجامعه ھم ازاين بازبينی اخالقی حماي گرفته اند  جامعه قرار
   .بينيمياين يک روی قضيه است  که درکشورھای  خارج م  .ن معروف ھم مستثنی نشده اندوخبرنگارا

  اما روي ديگرقضيه

ن مربی آروی ديگر قضيه را ميتوان درجمھوری اسالمی ديد  که فردی بنام سعيد طوسی قاری قر
ن آ وتعدادی از اعتراف ھم کرده   کرده تمام عيار نسی ج کودک تجاوز ١٣ن به ـکودکان مدرسه قر

 سيب ديده سالھاست که به قوه قضائيه شکايت کرده اند ولی پرونده اين شکايت ازآمظلومان  ١٣
  ؟چرا  ؟کشوی ميز دادستان تکان نميخورد

  به اين چرا دقت كنيد

  نظريه اول 

ابطه ولی فقيه با جامعه ايرانی ر ؛يرانيان زير لوای ولی فقيه زندگی حقوقی وسياسی دارندا 
سعيد طوسی به کسانی که تجاوز کرده است گرچه اکنون  ،است رابطه ولی قھری با صغير

تشريف دارند و  وجود ولی فقيه صغير نان بسن قانونی رسيده اند ولی ازنظرفقه تشيع وآ
 ولی اوست  و را ندارد واين حق متعلق به درحقوق خودصرف ا تحق طرح دعوی وي صغير
تطبيق موضوع  درست است که سعيد طوسی به اطفالی خردسال تجاوز کامل جنسی کرده  در

ھمه  علی خامنه ای است  که صاحب شرعی پائين تنه واست ولی حق شکايت عليه طوسی با 
   .ن کودکان استآبدن 

   نظريه دوم 

 نآپائين تنه براين قاعده فقھی  ؛ومال ھمه اھل تشيع است انجمالک  ،لی فقيه درغياب امامو 
ن آنه  ،کودکان که مورد تجاوز سعيد طوسی قرارگرفته ازنظرفقھی متعلق به ولی فقيه است

بنابراين صاحب تعرض وشخص زيان ديده ولی  ؛خردساالن که امروز به سنين باال رسيده اند
اموسش شکايت ولی فقيه ھم خوش ندارد که ازمتجاوز به جان ون و ن کودکانآفقيه است نه 
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والجرم دادستان که شکايتی ازناحيه ولی فقيه نمی بيند پرونده را درکشوی ميزش بايگانی  کند
   .کرده است

  اعتراض وانتظار ايرانيان

جمھوری  نھا خواستارآ ؛انتظاارمردم ازتعقيب شکايت شاکيان سعيد طوسی انتظار نامعقولی است
ويا مقامات مسئول الزم نمی بينند که  اگردادستانن رسيد ه اند  آکه به   واليت فقيه بوده و  اسالمی
رابرای مردم تشريح کنند زيرا مردم صغيرند ودرجامعه تشيع  سعيد طوسی  توقف شکايت از جريان

     .مسائل مطرح شوددارند وضرورتی ندارد که برای کف  حکم کف را

  

  

  


