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  حقوقدانم -اميرفيض

شاکيان سعيد طوسی بعنوان معاون جرم  ،نطور که مطھری ازمجلسيان جمھوری اسالمی اعالم کردهآ
ن آبلکه اھميت  ،. اھميت اين خبردررابطه با عمل لواط سعيد طوسی نيستتحت تعقيب قرارخواھند گرفت

ری . زيرا قوه قضائيه جمھورابطه با نفس قضا درجمھوری اسالمی وخاصه درمکتب اسالم است در
  .، اسالمی استاسالمی

  سعيد طوسی اصال وجود نداشتندتوضيح اينکه معاون جرم يعنی اگراين جوانھای مورد تجاوزِ  
   .اتفاق نمی افتادلواط جرم 

ن دم دست سعيد طوسی نبودند خوب آن چند جوان شاگرد تدريس قرآ، اگرری موضوعدرتطبيق وتسّ 
بودند باالخره ايران بدون جوان خردسال که قدرت تشخيص نداشته نھا ھم نآ جوانھای ديگری که بودند اگر

بنابراين مورد به ھيچوجه با مفھوم  ،باشد که داشت واگرايران بکلی ازجوانان خالی بود حيوانات که بودند
   .حقوقی معاونت جرم قابل تطبيق نيست

فاقد قصد  ،دسالجوان خر  .عمل مجرمانه داشته باشد کمک به معاون جرم کسی است که قصد 
اراده او شريک  ليرغم قصد وتھم اصلی است که جوان خردسال را عن مآ شناخته ميشود و

   .جنايت خودساخته است

   .درھيج جرم وجناتی نميتوان شاکی وزيان ديده ازجرم را معاون جرم شناخت واين تعارض است 

 .جرم است ،وشکايت مريکا به جھت دادخواھیآجعه به صدای قای مطھری مراآ بنابراظھار 
ی قوه قضائيه ناچارشده اند که ئاعتنابی ساله وبدون جواب بودن و ۶ان بعلت سردرگمی شاکي

 به صداھای خارج ازکشوررجوع کنند 

  >دمی مردارخوارآبالئيمان بسته نيکان زاضطرار    زاضطراراست <

  .حتی درحقوق اسالمی حالت اضطرارسالب اتھام است و

 پرونده سعيد طوسی با دخالت علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر< يت مبارزبنا برگزارش روحان 
  .>بادی مختومه اعالم شده بودآيت هللا علی خامنه ای وصادق الريجانی وعباس جعفری دولت آ

 مصداق جرمی درقانون جزای جمھوری اسالمیمريکا آعقيده دارم که اگر رجوع شاکيان به صدای  
باال شده  واشخاص ياد نھا ھمان قوه قضائيه جمھوری اسالمی آعمل مسبب ومعاون اصلی  ،باشد

قای مطھری گفته است که آنجا که آ ند،سال است شاکيان را سرگردان ساخته ا ۶ ھستند که
مجوزی برای رجوع زيان  >تعويق رسيدگی به شکايت ازسعيد طوسی امرغيرطبيعی است<

جرم لواط سعيد طوسی ھمان حضرات باال . معاونت درمريکا محسوب ميشودآديدگان به صدای 



 حقوقدان -ضياميرف -معاون جرم در مسئله سعيد طوسی                                           ٢ از ٢ برگ ٢٠١۶/١١/٠١، شنبه سه=بھرامشيد

وکل قوه قضائيه جمھوری اسالمی است که اگردخالت درماجرا واعمال قدرت نميکرد رجوع 
  .شاکيان به مقامی غيرازقوه قضائيه ضرور نميگرديد

سال  ۶يعنی  ١٣٨٩اين پرونده ازسال < :روزنامه جوان نزديک به سپاه پاسداران نوشته است 
روزنامه جمھوری اسالمی پرونده طوسی  – >بايد تاکنون به حکم نرسيده باشد راچ ،مفتوح است

   .را پنھان کاری ناميده است

وزارت اطالعات وقوه قضائيه حاوی اين پيام است  شاکيان سعيد طوسی بوسيله  تھديد پوشالی 
ان ساکت بمانند تا تعرضات ھمانند سعيد طوسی بدون شکه متجاوين به حقوق مردم وحتی ناموس

اعالم فساد افراد نوعی < :. يادتان ھست که وزير اطالعات جمھوری اسالمی گفتمانع جريان يابد
نياورند  صدائی در يعنی نه تنھا مردم بايد فساد وغارت را تماشاکنند و> ضربه زدن به نظام است

   .بگيرندده بلکه تجاوزبه ناموسشان راھم ناي

يکی ارايرادات روح هللا خمينی به نظام شاھنشاھی ايران طول دادرسی بود  که ميگفت دراسالم  
سال سرگرادانی با وجود شھود وصدای ضبط شده متھم  ۵يا آ ؛قضايا خيلی زود به حکم ميرسد

  ؟؟کتبی اوبه عمل لواط  برای جرمی که فاقد کش وقوس است يک رسيدگی اسالمی است اقرار و
مھوری اسالمی مخالفان خودش را دريک جلسه باصطالح محرمانه به شديد ترين مجازات ھا ج

) اما درمجارات ھم کيشان وھم رفتارھای خودشان ھمه متحد ۶٧کشتارواعدام محکوم ميکند (
   .درفراری دادن متھم به لواط ھستند

 


