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  حقوقدان -اميرفيض

تھامات لواط اظھارات اخيرغالمحسين اژه ای معاون وسخنگوی قوه قضائيه جمھوری اسالمی را درمورد ا
که چون دررابطه با عمل سعيد طوسی است ميتواند ضميمه ورد آرابيادم  مطلبی به سعيد طوسی خواندم

  .موضوع گردد

فصل  خوندی پيشنماز بود که خيلی ھم مورد احترام ومرجع حل وآدرحدود ھشتاد سال قبل درمحله سرچشمه 
تنی  يکی ازعمه ھايی نا خوند مزبور که نامش کلباسی بود اتفاقا شوھرآ ؛اختالفات مردم محل شناخته ميشد

  .ماه ھای رمضان به اتفاق پدرم درمراسم او شرکت ھم داشتم سوب ميگرديد ومن ھم مح

حمال بود ولی اصال باد يک جوان بسيارتنومند وبزن بھادری بود بنام مھدی حمال که عنوانش آمحله شاه  در
 در وبا باج گيری ودخالت درکارمردم برای خودش دسته وطرفدارانی درست کرده بود و درکارحمالی نميک

   .مھدی حمال بود ،عزاداری ويا جشنھای محلی ھميشه عملدارمراسم 

 به کلباسی شکايت کرد که مھدی حمال درخلوت به پسرش تجاوز کرده ومريدان کلباسی  زروزی مردی ا
 ؛بياورند داشت  دستورداد که مھدی حمال را جمعی حضور کلباسی که در ؛ساخته است نرا خونين ومالي پسر

شما شکايت کرده که به فرزند او  ھدی فالنی که مردی متدين است ازم قاآکلباسی گفت  ؛وردندآمھدی را 
   .تجاوز جنسی کرده ايد

درحق کلباسی گفت جانم فدای حضرت سيدالشھدا بله دوتا گوشت بھم خورده  قدری دعا زمھدی حمال بعد ا
يدند اھل مجلس ھمه خند ،عالی شده استتقا مزاحم حضرآچيست که اين  اين ديگر ،بگوشی ھم راه افتادهآ و
   .ديگرازاين کارھا نکن کلباسی به مھدی حمال گفت برو و و

از عمل جمھوری اسالمی خاصه  ميگشت به مراتب شرافتمندانه تر ھادھان ن زمان درآ که درکلباسی  کار
   .سال ۵نھم آ ؛معرض تھديد ھم قرارميدھد در گم و در شاکيان را سر قوه قضائيه است  که اينطور

ست که سعيد طوسی خدماتی الم واختيارات ولی فقيه درمذھب تشيع اين اجواب قوه قضايه براساس مبانی اس
وانگھی عمل لواط که چيزی  ،است ناچيز که عمل لواط  او بسيار ،وجمھوری اسالمی کرده است به اسالم

افراد  ھم کيفر خدا و م= خمينی>يبروندارآما نزد خدا  از ھيچکسآبروست که < اگر ،ن بچه ھا کم نکردهآ از
تحت ھمه مردم است يعنی مادوم اينکه  رھبرمالک جان ومال  و ،گناه وثواب افراد می سنجد را با ترازوی

ميماند وصاحب متعلق به ايشان  قاآه ھائی که مورد تجاوز قرارگرفته اند مانند ماتحت چجمله اين ب از مردم و
يا حتی به تجديد قا حق دارد که سعيد طوسی را ببخشد وآواين بدان معناست که قاست آن حضرت آ اختيار

  فعاليت ھم تشويق کند و.......

ولی فقيه  ؛قال قضيه را بکنيد ن بچه ھای تجاوزشده بزنيد وآاين دوکلمه حرف راست اسالمی رابه مردم و
ميليونی  ٨٠که حق تعطيل اسالم وفرائض مذھبی ونيز توقف لوايح مجلس  وتحميل نظرش را به يک ملت 

  !ته باشددارد چرابه ماتحت چند بچه نداش


