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  حقوقدان -اميرفيض

ن آسعيد طوسی قاری قر از اعمال پليد قای مھدی فالحتی برنامه ایآبه تصدی  »خرھفتهآ«دربرنامه 
مراسم  ه سيد علی خامنه ای است  ومشھور ومعروف جمھوری اسالمی که بسيارھم مورد مرحمت وتوج

 مستند و برنامه مزبور بسيارمستدل و ه شد.رسمی با قرائت قران توسط او شروع ميشود به اجرا گذاشت
رد گن شاآموزش قرآبه تجاوز جنسی به کودکان خرد سالی بود که بعنوان  اعتراف متھم و ھمراه اقرار

   .اوبودند

 در متھم سعيد طوسی بود و ومستند به اسناد وحتی اقرارکتبی که بسيارمستدل جريان اتھام سعيد طوسی 
 اقبت بدستورخامنه ای ازنھا منتھی گرديد عآبازپرس وامثال  مواردی به حکم ھای مقدماتی مانند قرار

  .گردونه رسيدگی خارج وبايگانی شد

ای ، ماجرقای مھدی فالحتی با مديريت بسيارعالی وايجاد رواق توجه وتاسف عمومیآنا گفته نماند که 
جمھوری اسالمی  دررواج جنايت نسبت به خردساالن  ازاھمت  با سعيد طوسيی را بعنوان يک سند بسيار

  .ق باشند. موفثبت درتاريخ ساختند

ناگفته ها كه حال گفته ميشود

قای فالحتی را می شنيد توجھش به بی عدالتی وترويج فساد آھرکس برنامه مزبور وبويژه توضيحات 
   .ن استآ درجمھوری اسالمی عطف ميشد  درحاليکه واقعيت غير
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  توضيح اينكه 

ن اقدامات برخالف آ ايراداتی به سيد علی خامنه ای واساسا حکومت جمھوری اسالمی وارد است که
سعيد طوسی واعمال مکرر او  . حمايت سيد علی خامنه ای ازمی باشدمی قانون اساسی جمھوری اسال

اسالمی است که  او بوده اند يک روال وسنت  نآموزش قرآرد مکتب گکه لواط با کودکان وخردساالن شا
سعيد طوسی  ايت سيد علی ازايرادی به حم نرا قانون اساسی جمھوری اسالمی داده است ولذا اگرآ جواز

   .حقوق مدون قابل بررسی است نه قانون اساسی جمھوری اسالمی کادر ھست که ھست اين ايراد در

  :دالل اين برداشت

سنتھای اسالمی  ؛يکی ازمبانی قانون اساسی جمھوری اسالمی رعايت سنتھای اسالمی است 
نھا آموقعيت  اسالم بوده اند نينمومو خدمتگراران اسالم کسانی که از صدرنشان ميدھد که در

   .اجازه ميداده که ازاجرای حدود ومجازات ھا مصون مانند

به  عمر زمان محمد تا پايان عمرِ  برجسته ترين نمونه ھا خالدبن وليد سردارمحمد است که از 
به محمد شده وميشد معھذا به شکاياتی که ازاو مبه حقوق مردم وزنان مشغول بود وبا تما تجاوز

ينکه خالد يک فرمانده اسالم است که بسياربه اسالم کمک  ميکند ھيچ تعرضی به خالد نشد ذراع
 اين ثروت سرشار ممر از تنھا دراواخرخليفه عمر چون ثروت خالد به ارقامی نجومی ميرسيد عمر

ن آ وعمرھم قدری از >ورده امآبزورشمشير بدست <اين ثروت را   :سوال کرد خالد ھم گفت
  .ثروت را مصادره وبقيه را به خالد واگذارکرد

قبيله  نکه مالک بن نويره وآبا تاريخ اسالم درشرح جنايات خالدبن وليد شرح مشروحی دارد مينويسد <
را اسيرکرد وبعد دستورداد مالک بن نويره وافراد قبيله اش را کشتند ھمان  نھاآاو مسلمان بودند خالد 

   .مالک ھمخوابه شدشب با ھمسر

نرا ناديده بگيرند آاند که  اين کارزشت خالد که برخی ازمورخان سعی کردهھمان تاريخ نوشته است <
خواستند که خالد را مجازات  ابوبکر از شد و داعی اش عمر خشم عده ای ازمسلمانان ازجمله پسر باعث
   .اسالم است اما خليفه نپذيرفت وحاضربه مجازات خالد نشد وگفت خالد شمشير ،کند

  سعيد طوسي مقايسه عمل خالد و

 خالد بعنوان شمشير اسالم و ،وجه مشترک خالدبن وليد وسعيد طوسی درخدمت به اسالم است 
   .مرد اسالم) معرفی شده استن (آسعيد طوسی درمقام بھترين قاری قر

مصدق که نيد درزمان بياين وجه مشترک را درتمام ادواری که اسالم درايران قدرت داشته ميتوانيد ب
را بود آخودش سخت اسالمی وکاشانی وجبھه ملی ھم درکناربودند خليل طھماسبی که قاتل سپھيد رزم 

خاص عفو  نعنوان استادی ھم به او دادند وقانو نه تنھا مجازات نکرد بلکه به ادعای خدمت به اسالم
   .را گذراندند وا
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نطورکه مورخين آ و ؛ن قبيله تجاوز کندآزن رئيس  خالد اھل يک قبيله مسلمان را بکشت تا به 
انداخت ودرھمان وضع به  نوشته اند سربريده مالک نويره را درمقابل چشمان ھمسرش به تنور

   .ک نويره تجاوز کردلزن ما

تراست يا عمل سعيد طوسی که  سنگين نظراسالمی قابل مجازات از و وقيح تر ،يا عمل خالدآ 
  .با اطفال خردسال لواط صورت داده واست منجربه قتل ھم نشده 

اگرمحمد وابوبکر خالدبن وليد را مجازات نکردند وبه ھمه اعتراضات مردم بی توجه ماندند وبه خالد 
بزرگی کرده  کبرای اين بود که خالد به اسالم کمادند د ،امکان رشد وثروتمند شدن وتجاوزش را به زنان

ايجاد  ن وآکان ازسوی سعيد طوسی به اسالم با قرائت قريعنی ھمان کمکی که بمناسبت زمان وم بود
 ابزار ديگری ميکرد وسعيد طوسی بامردم  . خالد با شمشيرش اسالم را تحميلن ميشودآکالسھای درس قر

   ).صدايش(

يب نشد يعنی محمد وابوبکراجازه تعقيب اوراندادند دراين حالت  سيد علی حاکم خالدبن وليد تعق 
ن سنت اسالمی  آاوست چگونه ميتواند برخالف اجرائی  و راسالمی که سنت اسالمی نسخه کا

اين ميشود شاه ميبخشد  داجازه تعقيب سعيد طوسی را بدھ
   .وشيخ عليخان نمی بخشد

اسناد واحکام ارائه شده  »خرھفتهآ«دربرنامه  
مجازات سعيد طوسی  نشان ميداد که با ھمه نظرات موافقِ 

نھم حاکم آ کنفرھمانطور که درمجازات خالدبن وليد فقط ي
وقت مانع تعقيب خالد شد درمورد مجازات طوسی ھم فقط 

حاکم مطلق جمھوری اسالمی دستور  ،نھم ولی فقيهآيکنفر 
  .توقف پرونده اورا داد

اعم  ھمه اختيارات ،نآدراسالم وحکومت  
با  ردم ن مانند جان ومال مآ حکومتی وغير ازاخيتارات

حاکم اسالمی است وھمانطور که خمينی ھم گفت وديگران 
می حتی ميتواند درحکومت اسال ،کماھم تائيد کرده اند ح
ا تعطيل نماز وروزه يآ ؛تعطيل کند واجبات اسالمی را
مھم تراست يا مجازات سعيد طوسی  وخمس وحج وجھاد

  ؟که با چند کودک لواط داشته است

جاوزبه مال مردم جرم ، تدراسالم  لواط جرم است 
 ،نآولی درصورتی که مرتکب  دم کشی جرم استآ، است

 .خدمت به اسالم مانع مجازات مرتکب است ، پيگيری ميشود.شخصيت شاخص درحکومت نباشد
دامنه اسالم پيچيده  مفھومش ھمين است که سخت در  باش وپادشاھی کن اينکه ميگويند با خدا

   .ميتوانی بکنو  باش وھرکاری که دلت ميخواھد
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يکی ازمفسرين اسالمی شالق زدن پسرعمررا بعنوان خمر نمونه ای ازھمگانی مجازات اسالمی  
يک فرد عادی  فرزند عمريک فرمانده وشخصيت که منادی موثردراسالم باشد نبود نوشته است

   .بود

رئيس  . مجلس وخر با حاکم استآی وبدون استثناء واساسا حرف بطورکل رو، تشخيص امدراسالم 
به وجاھت سازی برای جمھوری اسالمی  جمھور وقوه قضائيه وشورای نگھبان ھمه تظاھر

   .بين المللی است وروابط درجايگاه حقوق

  شهادت موثر

اگرنمايندگان مجلس فاش کرد که <ھمين روزھا رئيس ستاد ارتش جمھوری اسالمی  بادیآقای فيروز آ
ن وقت واليت آن قانون موجب انحراف جامعه اسالمی شود آکه  بخواھند درموضوعی قانون بگذرانند

  .>فقيه به رئيس مجلس دستورميدھد که اين قانون را متوقف کنيد

که بنا برتشخيص سيد علی سران جنبش سبزبه حصرخانگی افتاده اند واين تصميم فقط  ناظريد 
   .ناظربرتشخيص شخص خامنه ای بوده است

درعين اينکه درکميسون ھای مجلس محل بحث بود با يک دستورسيد  که مسئله برجام ناظريد 
  .علی بتصويب رسيد

دادگاه غيرعلنی فقط  متھم واقعی قتل ھای کھريزک در مرتضوی دادستان وسعيد که  ناطريد 
  .دالرجريمه محکوم شد ۵٠٠ھزارتومان  يعنی  ٢٠٠به

کيفری الھه ھم ھست پرونده اش  که متھم درپرونده قتلھای زنجيره است وتحت تعقيب دادگاهفالحيان 
  .طرح نشد وخودش ھم به مقامات باال ترارتقا ء يافتاصال م

 که امام ھفتم اھل تشيع را کف ميدانست و ارھا درتحريرات به اظھارات امام ھفتم  استناد شده ب 
   .بھی درکف بودن اھل تشيع ايران نوشته استافصل مش ،منتظری ھم بتاسی ازھمان امام

را  است که سنت تشيع است ومورد رعايت وقبول حکومت اسالمی  ن صيغه کف بودن مردمحال ھمي
اميد سيد علی با چند قطره ن وچشم آقاری قر تناسلی لتآ< ميشود که .درجريان سعيد طوسی پياده کنيد
چند قطره  لتش باآصدای مرد اسالم) به خاطرتماس ن (ـيا بايد قاری قرآ ،>کوچک کف تماسی داشته است

   .لواط با کف صادرکنددم شيعه ای نميتواند حکم حد برای آھيج  ؟براو جاری شود شالق  دکف حّ 

مجلس  سعيد طھماسبی برگ چغندر که نبود قاری بيت سيد علی است درمجلس شورای اسالمی و 
اجرای حد لواط  ؛ن خوانده استآعراق وسوريه وپاکستان بنمايندگی ازملت مسلمان ايران قر

  .سبت به او درمعنا اجرای حد به حداقل اسالم جمھوری اسالمی استن

درھمين روزھا مجلس اندونزی درجريان وضع قانونی است که لواط کنندگان متوالی را مقطوع  
محمد است که گفته  از زيرا ؛ھمين قانون ھم نسبت به سعيد طوسی قابل اجرا نيستالنسل کند 
نميشود اسالم است  خوش بخواند خون واستخوان وپوستش ازن را با صدای بلند وآکسی که قر
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زيرا مفھوم  ه يک کشورمسلمان است مجازات کردحتی سعيد طوسی را طبق قانون اندونزی ک
  .نھم بخاطرلواطآاسالم ازبدن سعيد طوسی قطع شده  از ای اين مجازات اين است که  پاره

ن آاشی ازاسالم وسنت وتبعات ن مھوری اسالمیجاين تحرير ميخواھد بگويد که فساد حاکم در 
حتی به خلقيات وکجروی ھای ايرانيان يک باور ولعاب اسالمی شوربختانه است که اين فساد 

   .ن اعمال پليد گردندآ نھا درتبعيت ازآمشوق  و ن اعمال دورآرا ازدرک قبح نھا آميدھد که 

بکلی نادرست اينکه گفته اند ھرعيب که ھست درمسلمانی ماست  واسالم به ذات خود  ندارد عيبی   و 
   .است

 


