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  حقوقدان -اميرفيض

ھمراه ن است  وپرونده کيفری آکودکان کالس قر بهتجاوز ، سعيد طوسی که متھم بنابراعالم خبرگزاريھا
وتحريری ھم دررابطه مريکا منتشرشد آصدای  »خرھفتهآ«شھادت شھود دربرنامه  و با مدارک واسناد

ومدعی شده که برنامه مزبور دررابطه با ضديت  مدهآ درمقام تکذيب بريافت  با موضوع  تقديم وانتشار
    .مريکا پخش شده استآبا مقام رھبری است که ازصدای 

خرھفته صدای آمی مراتب اتھام ومستندات برنامه نی جمھوری اسالآدربرنامه خبرگزاری قر ھم امروزاو
   .مريکا را تکذيب کرده استآ

نی جمھوری اسالمی که خبرمزبوررا پخش کرده آرئيس خبرگزاری قرقای حشمتی معاون آخبر درپايان 
  :مده استآ

رسيدگی به پرونده سعيد طوسی را درالويت  قای حشمتی درعين حال ازرئيس قوه قضائيه خواستآ«
ازشاکيان محترم تقاضا ميشود که با صبوری ومتانت دراحقاق حق تالش  ؛) اوھمچنين گفت١( ردھدقرا
  )٢( .کنند

ن ومداحان آ، متدينين وبه ويژه قاريان قربعضی اقشارنظير روحانيون، انقالبيون< :ھم ايشان گفته است
  را تضعيف ميکند>باورھای دينی مردم  )٣( ،گاهآخطای ناخود جايگاه ويژه ای قراردارند که  در

  »)۴>  (انتشاراين ادعا مصداق اشاعه فحشاء است< :او ھمچنين گفته است

  تفسيري بر اظهارات حشمتي

مريکا آرا صدای نھاآو اتھامات ومدارک جعلی است) <سعيد طوسیدرصورتی که بنابرادعای متھم ( ) ١(
تشکيل ووجود   تگاه قضائیخامنه ای ترتيب داده> چگونه چنين پرونده ای دردسبرای حمله به 

مريکا، اين برنامه را برای حمله به خامنه ای ترتيب داده چگونه آيعنی  درصورتيکه صدای  دارد
  ؟پرونده درقوه قضائيه ازسابق وجود داشته است

ن است که پرونده او ھمانطورکه دربرنامه آبه پرونده سعيد طوسی دليل  الويت دادندرخواست  
واال اتھامات  ؛ست که بدستورخامنه ای ازجريان رسيدگی خارج شده استمده مدتھاآخرھفته آ

   .داشته باشدبی نتيجه  سال جريان   ۵جعلی نه پرونده اش متوقف ميشود ونه ميتواند حدود 

اين است که شاکيانی وجود دارند  ن رساگرآخبرگزاری قرقاضای معاون درتم عنوان شاکيان محتر ) ٢(
نميتوانند جعلی وقالبی وساختگی باشند زيرا شاکی قالبی  ھمچنين. افراد بی سرپائی ھم نيستند و
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بنابراين وجود شاکيان خصوصی . تا چه رسد که محترم ھم شناخته شودمعموال خود نمانميشود 
  .اعالم شده اصالت دارد »خرھفتهآ«طورکه دربرنامه نآ درپرونده سعيد طوسی و

حق بکوشند> مويد اين  باصبوری ومتانت دراحقاقتقاضاميشود که شاکيان استفاده ازعبارت < 
   :است

ه بھرحال بی اطالع ازماجرانيست  قای حشمتی کآاتھام نميتواند ساختگی وجعلی باشد زيرا که اوال  
> مده ياخيرآايشان دررابطه با اتھام سعيد طوسی  م نامی ازخرھفته ھآيادم نيست که دربرنامه (

. محق دانستن نھاده است ناشاکيان را محق دانسته ودرزمينه دلجوئی ازشاکيان گفتارخود را ب
قای حشمتی به ماجرا وقوف کامل دارد واال آقای حشمتی قرينه ای است که آشاکيان بوسيله 

   .شاکيان را محق نميشناخت

نھم نسبت آيان ميدانند که اگريک صدم احتمال خالف گوئی وياجعل دراظھارت شاکيان ھمه ايران 
ی سعيد طوسی وجود داشت جمھوری اسالمی  شاکيان رابه نلواط به جشم وچراغ خامنه ای يع

   .مخاطب قرارگيرند نھاآاين احترام ودلجوئی  صالبه کشيده بود، نه اينکه با

مده است شاکيان آخرھفته آھمانطورکه دربرنامه شان ميدھد دوم اينکه دعوت به صبوری ومتانت ن 
واال درشرائط عادی ھيچگاه  ؛نھا تمام شده استآ وصبرسعيد طوسی سرگردان بوده وھستند 

شرط قانون است   متين بودن و . صبورازشاکی خواسته نيمشود که صبورباشد وبا متانت اقدام کند
   .ائی وفوق العاده باشدونيازی به تاکيد مورد ندارد مگرمورد استثن

قای حشمتی بکاررفته ھمان معنائی را ميدھد که سعيد طوسی آکه درعبارت  ناخوداگاهاستفاده ازواژه  ) ٣(
  ١. خرھفته)آاسناد برنامه (گاه مرتکب لواط با خردساالن شده است آناخود  که مدعی است

گاه آنرا خطای ناخود آولی  اعتقاد دارد قای حشمتی به توجه اتھام لواط به سعيد طوسیآ - دوم اينکه
نھم درحال آدرمورد لواط مصداق يابد  ،گاه که ميشود جرم غيرعمد نميتواندآالبته خطای ناخود  .ميداند
  .تکرار

قای آ، نشانگرحساسيت درکنارروحانيون واژه بويژه نھم با استفاده ازآن آقراردادن قاريان قر -سوم اينکه 
روحانيون  کنار را بکارميبرد ونه قاريان را در »بويژه«سی است  واال نه واژه حشمتی روی سعيد طو

ست متدين باشد ونه ا الزمنه  ن دارد وآن کسی است که صدای خوب درقرائت قرآزيرا قاری قر قرارميداد
   .روحانی

   .که کمی دقت الزم دارد مطلب قابل توجھی است اشاعه فحشاء حاوی تطبيق مورد سعيد طوسی با   ) ۴(

  اينطوربيان شده است  سوره نور ١٩يه آن درآنوع است درقربکلی مم اشاعه فحشاء که دراسالم 

نھا دراين دنيا آ<کسانی که دوست دارند زشتی ھا درميان مردم باايمان شيوع يابد عذاب دردناکی برای 
  خرت است>آ و

                                               
است که در رساله ھای آقايان  »ناخود آگاه«بصورت   عمل دخول شدن انجامموضوع مشابه افتادن روی عمه در طبقه زير و  - ١

 ک-آگاه ھم امکان پذير است؟ ح نا خود» سکسی«عمل مگر آمده است. 
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ن آيه قرآسته است به کمک خوادرعين اينکه عمل سعيد طوسی را جرم وزشت ميداند  قای حشمتیآيعنی 
ضوع ھستند با تھديد به عذاب خدا ازشيوع عمل سعيد طوسی جلوگيری کند وکسانی که پيگيراين مو

  شترديدی نديدیناربکشند وبشود ک

  جمهوري اسالمي قضيه سعيد طوسي واسالم و

 را بی ثمر!و جمھوری اسالمی تقالی سعيد طوسی   فالحتی قای مھدیآ ،خرھفتهآاميد وارم برنامه 
 جمھوری اسالمی وبه  ،ی توجه داشتهتشمھمانطور که ح بايد دانست که قضيه سعيد طوسی .نگذارند

   .یطوس نه خودسعيدسياق عمل اسالم ربط پيدا ميکند  و بيشتراسالم

     

   

  

  

 


