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 اظهارنظر مجلس اسالمي نسبت به
 تبرئه  سعيد  طوسي

  حقوقدان -اميرفيض

ضمن اظھارتاسف نسبت به حکم برائت سعيد  ،خانم پروانه سلحشوری نماينده تھران درطويله اسالمی
   :طوسی گفت

حمايت ازکودکان درايران ھمين موضوع سبب شد سعيد طوسی ازاتھامات بعلت نقص وجود قانون <
ما قانون مشخصی نداريم وبنا برقانون فعلی ميتوان متھم راتبرئه <او اضافه کرد که   >شود مبرا
  .>کرد

ايشان اضافه کرد که اکنون مجلس درگير اليحه بودجه است پس ازفرصت الزم، مجلس قانون کودک 
  .خواھد کرد که ديگرچنين اتفاقاتی نيفتد وچيز ھای ديگرزاری را تکميل آ

  وامــــا بعد

وسيع دارد که عناصر تشکيل  زاری تفسيری بسيارآکودک  ؛زاری نيستآاتھام سعيد طوسی کودک 
   .رمی که به طوسی نسبت  داده شده نميباشدن منطبق با جآدھنده 

، (قصد تربيت)زاری عبارتست از وقوع جرم بعلت تربيت کودک آعناصرتشکيل دھنده جرم کودک 
زردگی وصدمه روحی آانجام کاری ويا خودداری ازعملی که سبب   –زارکودک آوقوع جرم به قصد 

  . کتک زدن و حبس کردن کودک يا پرخاش ھای بی رويه.کودک گردد

ارکان فوق نبوده است   منطبق با ھيچيک از قرآنردان کالس گعمل سعيد طوسی با کودکان وشا
ه تنھا بطوسی   نھا را داشته آ دکان ونه قصد صدمه روحینه قصد تربيت کو و زارآطوسی نه قصد 
   .کرده است لواطردن خودش وپائين تنه اش با کودکان قصد راضی ک

بموجب  و يافته است  جرم را بلکه بکرات که حالت تکرار نھم نه يکبارآعمل طوسی دقيقا لواط است 
   .فقه اسالم اعدام است انون جزای جمھوری اسالمی اقتباس ازق

را ھم نه تنھا تبرئه شد که عنوان قھرمان ملی ھم گرفت که طوسی آخليل طھماسبی قاتل شادروان رزم 
ملی ساقط شد خليل  هنکه مصدق وجبھآ از را گرفته است ولی بعد قرآنھم عنوان بھترين قاری 

سيدعلی خامنه ای تکرار خواھد  غار و سرنوشت برای طوسی يار ھمين حالت و ،طھماسبی اعدام شد
قايان شاکيان طوسی که کسی به دادشان نميرسند مامورين اعدام اين بی شرف بی آھمين  و ،شد

   .وجدان خواھند شد

  ادعاي عدم وجود قانون

   .بيھوده گوئی است ازسوی خانم مزبورن آ زاری ويا نقص درآادعای عدم وجود قانون کودک 
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ھارنظر اوراق پرونده وادعانامه دادستان ومراحل اوليه رسيدگی دادگاه ومتن شکايات شاکيان واظ
 نشان ميدھد که در مريکاآحقوقدانان نسبت به پروند ومصاحبه تلويزيونی شاکيان دربرنامه صدای 

تبديل به او ام گاه استيناف اتھکم برائت او دردادتمام موارد اتھام طوسی لواط بوده است ويکباره درح
   .زاری شده استآکودک 

 با قاطعيت لواط را محکوم و قرآنی است وقرآنجمھوری اسالمی مقيد به حدود ومجازات شرعی و
   .) محکوم کرده استقرآننرا به مجازات حدود (مجازات مقرر درآمرتکبين 

نشناسد وموجبات رھائی اورا فراھم کند  قرآنقوه قضائيه برای اينکه عمل طوسی را منطبق با نھی 
زاری دانسته است واين کارفکاھی درحالی صورت گرفته است که آرا منطبق با جرم کودک  اتھام او

يعنی خود متھم اتھام وجرم خودرا لواط دانسته  ،سعيد طوسی اعتراف به لواط با کودکان را کرده است
  .زاریآاست نه کودک 

ن است که متھمی دردادگاه اعتراف به آوماست مالی قوه قضائيه ھمانند جريان اعتراف سعيد طوسی 
  .قتل کسی کند ودادگاه بگويد خير متھم طرف را قلقلک داده است

مگرممکن است که دادگاه حکمی  ؛اقرارمتھم دردادگاه ختم الکالم  و تصديق ادعانامه دادستان است
شد  مسائلی ازقبيل وجود ياعدم وجود ارکان جرم بدھد که فارغ ازجامعيت اقرارمتھم به وقوع جرم با

   .نکرده است مربوط به موردی است که متھم اقرار

  نرا قبول ندارندآقانون هست  اهل طويله 

  :ميگويد ١٣٨١ماده دوم قانون حمايت ازکودکان ونوجوانان مصوب سال 

نان صدمه جسمانی ويا روانی ويا اخالقی آنوجوانان که موجب شود به  زارکودکان وآ <ھرنوع اذيت و
  .نان رابه مخاطره اندازد ممنوع است>آروان  يا سم وجوارد شود وسالمت 

  زاري هست آپس قانون مجازات كودك 

بتصويت جامعه جھانی رسيد  ونسبت به حفظ حقوق  ١٣۵٩اعالميه جھانی حقوق کودک که درسال
 نقدرآ ،اسالمی رسيده است (طويله) صويب مجلسبت ١٣٧٢کودک جامعيت قابل قبولی دارد درسال 

اين کنوانسيون کامل است که حتی نسبت به موقعيت پدری که شايستگی اداره فرزندش راندارد ھم 
  .سال را کودک شناخته است ١٨اعالميه مزبور انسان زير ؛تعيين تکليف کرده است

قانون  ١٣٨١قانون مصوب سال نرا پذيرفته آعالوه برکنوانسيون مزبور که جمھوری اسالمی ھم 
   .سال را ھم  شامل ميشود ١١خاصی است که کودکان زير

  پيمان نامه حقوق كودك 

کنوانسيون بين المللی حقوق کودک جامعترين پيمان بين المللی است که حقوق مدنی وسياسی  
 دگی ازواقتصادی واجتماعی وفرھنگی کودکان را دقيقا مشخص کرده است وحتی پايگاھی برای رسي

   .شکايت عليه دولت ھا معين نموده است
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نرا آکشور عضويت  ١٩٣بتصويت سازمان ملل رسيد وتاکنون  ١٩٨٩کنوانسيون مزبور درسال 
   .پذيرفته اند

ن آباتصويت مجلس اسالمی وشورای نگھبان الحاق خودرا به   ١٣٧٢جمھوری اسالمی درسال 
  .کنوانسيون حقوق کودک اعالم کرد

 انيم که اشکال دردورده ميشود تا بآمتن اجازه الحاق جمھوری اسالمی به کنوانسيون مزبور درذيل 
   .کجاست  ودرعبارت روشن اشکال درنبود قانون نيست دربود جمھوری اسالمی وقوانين اسالمی است
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  متن قانون اجازه الحاق

 به شرح پيوست تصويب و ماده ۵۴کنوانسيون حقوق کودگ مشمل بريک مقدمه و –ماده واحده 
 ھر مورد و ھر ن درآنکه مفاد آمشروط برن داده ميشود آاجازه الحاق دولت جمھوری اسالمی به 

طرف دولت جمھوری اسالمی  از زمان درتعارض با قوانين داخلی وموازين اسالمی باشد وياقرارگيرد
   .ايران الزم الرعايه نباشد

حقوق اسالمی نسبت به کودکان مغايرت دارد ولذا جمھوری کنوانسيون مزبور درموارد بسياری با 
می رانسبت به ھست، ولی درعمل نيست وقوانين اسال اسالمی اسما وقانونا جزء کنوانسيون کودکان

  .کودکان اجراميکند
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شکاری که اساسا اجازه نميدھد که کشورھای اسالمی ازجمله جمھوری اسالمی عضو آمھمترين تضاد 
سال را کودک ميداند  ١٨کودک بشوند اين است که کنوانسيون مزبور افراد زيريون حقوق سکنوان

بھمين دليل است  سال را کودک ميشناسد و ١۵سال وپسران زير ٩ولی جمھوری اسالمی دختران زير
سال نه تنھا جرم نيست که رعايت سنت  ٩که درتمام کشورھای اسالمی عمل جماع ولواط با دختران 

   .سال است ٩ازدواج محمد با عايشه زير  ،ن جنايت وقيحآتناد مسلمانان به واساسالمی ھم ھست 

 ساله را ازعقب و ٩خوب وقتی جمھوری اسالمی بخود حق ميدھد که يک مرد تمام عيار يک دختر
کنوانسيون حقوق کودک چه ارزشی دارد که  ن مرد را مصون ازتعرض ميداند ديگرآ جلو وطی کند و

   .ن الحاق شده استآ جمھوری اسال می ھم به

 ساله و ٩تنھا درجمھوری اسالمی نيست درافغانستان وپاکستان ازدواج مردان سالخورده با دختران 
ن مبادرت نميکنند آزشت ووحشی که حتی حيوانات ھم به  سال غوغا کرده است واين کار ٩ زير يا

مرد وکودک دراسالمی  رابطه قرارگرفته وشناسنامه تصويری از بصورت فيلم درمعرض ديد ھمگان
   .را بنمايش گذاشته است

ن آحتی مقررات دقيقی ھم برای  ؛خير ،ن قائل استآنبايد تصورکرد که جامعه اسالمی قبحی برای 
   .باتفاق به دستورالعمل روح هللا خمينی نگاه ميکنيم ؛پياده کرده است

  :او درتحرير الوسيله  کتاب نکاح مينويس 

کام گيريھا ازقبيل  اما ساير نھا برای او جايز نيست وآوطی  )١( سال دارد ٩کمتراز ایھ زوجهکسيکه 
  )...٢غوش گرفتن  وتفخيد اشکال ندارد ھرچند شير خواره باشد (آلمس بشھوت، 

عبيد ذاکانی براه تمسخر درباره تفخيد  ؛تفخيد  به معنای الپائی گذاشتن ويا درمالی است  حاشيه 
<ازکودکان نابالغ به ميان پای قانع شويد تاشفقت مسلمانی : ميگويد ؛عبارتی دارد که شنيدنی است

  (رساله صد بند)                                                                           >.ورده باشيدآبجا 

سال وتعداد  ٩ از زوج کمتر ۴سال اجازه شرع به داشتن  ٩ ای کمترازھ بارت زوجهع ) ١(
 ی ولنھا جايز نيست ودرماآکه وطی با  ،سال است ٩ ازھمان کودکان کمتراز بينھايت صيغه

ببينی کشورھای  که ؛کجائی کنوانسيون حقوق کودک ،صد فرقه کثافتکاری ديگر حکم خداست
د که با کودکان خردسال رفتارھای نعضو کنوانسيون چگونه به خود اجازه ميدھمسلمان 

 .باشندغيرانسانی وحتی غيرحيوانی داشته 
 ٢ بچه مجسم کنيد يک دختر ؛سال است ٢يه ھای متعدد) آ( قرآنسن شيرخوارگی کودک در  ) ٢(

  .ن کودک را داشته باشدآسن جوازعشقبازی با  قدر ھر ساله چيست که يک مردی با

کنوانسيون حمايت  نوقت جمھوری اسالمی با چنين دستورالعملھائی که مقتبس ازاسالم است  عضوآ
   .نکه شرط ھم کرده که به عھدنامه کنوانسيون کودک ھم اعتنائی نکندآوعجيب ؛ استکودکان شده  از

  اگر ،برائت طوسي درست بود

   :مستندات برائت طوسی اينھاست

نزد اھل  قرآننت محمد وبرابرامرخدا وبنا برقول وگفتار امام صادق  که قول اوچون قول وس -١
 با گوشت وخونش مياميزد قرآنتالوت کند،  قرآن<ھرجوان مومنی که درجوانی  ؛تشيع است
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روز  در نگھبان او قرآنخداوند عزوجل اورابا فرشتگان بزرگوارونيک قرارخواھد داد وو 
  (امام صادق  کافی جلد دوم)                      قيامت است>                          

پيامبران  رسوالن و نچه که به فرشتگان وآثوابی خواھد يافت ھمانند  رابياموزد قرآن<ھرکس خواندن 
  (وسائل الشعيه جلد ششم)                                                       >داده شده است

ميخته آبا گوشت وخون او  قرآناست و قرآنطوسی دقيقا ھمان جوانی است که شغل وحرفه او قرائت 
فرشتگان  موزد وثواب رسوالن وپيامبران وآرا مي قرآناست وھمچنين ھمان جوانی است که خواندن 

  .!!را صاحب است

 ميزش يافته وآ قرآنيک کشورمسلمان متشيع نميتواند کسی را محکوم کند که گوشت وخونش با 
ن است که رسوالن آمجازات طوسی درجمھوری اسالمی ھمانند  !!نگھبان او درروز قيامت است قرآن

   .دنيکجا محکوم کرده باش وپيامبران وفرشتگان خدا را

   .وه قضائيه جمھوری اسالمی به جھات باال ميتوانست سعيد طوسی را تبرئه کند نه فقدان دليلق

  

  

    

 


