
  سعید مرتضوی و کھریزک

 گ�ذرد، ظ�اھراً   اظھار شرمندگی و عذرخواھی دادستان سابق تھران قاضی سعید مرتضوی پس از ھفت سال کھ از جنایت کھریزک می
روح االمین��ی، : ھ��ای ش��ھیدان س��ابقھ در جمھ��وری اس��المی اس��ت ک��ھ بای��د ب��ھ حس��اب مقاوم��ت مل��ت ای��ران بخص��وص خ��انواده  تح��ولی ب��ی

  .و سایرین گذاشت کھ پیگیری مستمرشان نظام سیاسی حاکم و سعید مرتضوی را مجبور بھ این اقدام کرد فر، کامرانی جوادی

ھ�ای ع�ادی م�ردم را، ک�ھ ن�ھ از عم�ق فاجع�ھ خب�ردار بودن�د و ن�ھ            اما جلب رضایت افکار عمومی امری نسبی اس�ت؛ اگ�ر حس�اب ت�وده    
فاجع�ھ حمل�ھ ب�ھ ک�وی دانش�گاه،      ک�ھ از بعض�ی دادگاھھ�ای نمایش�ی از جمل�ھ       حافظھ تاریخی دارند جدا کنیم، آگاھان جامعھ، با تجربی�اتی 

عملک�رد آین�ده س�عید     ش�وند و منتظ�ر   راضی نمی حاکم معزول دارند، بھ این سادگی با اظھارات زبانیترور سعید حجاریان و مشابھ آن 
ونده جن�اب ایش�ان در ای�ن دو دھ�ھ عام�ل      ای در برابر کوه پر بخصوص آنکھ کھریزک کاه ریزه. او ھستند »توبھ نصوح«مرتضوی و 

  .ھای مستقل ھمچنان گشوده است ای رسانھ بیش نیست و پرونده زھرا کاظمی و تعطیل فلھشدن سرکوب آزادگان ملت 

کن�د، ب�رای    وقتی سعید مرتضوی در تقاضای تلویحی بخشش خود ھمچن�ان از فتن�ھ ب�زرگ و توطئ�ھ و جنای�ت پ�س از انتخاب�ات ی�اد م�ی         
ھ�ای ش�ھیدان و پیگی�ری آن�ان نب�ود، آی�ا        خ�ودی ب�ودن برخ�ی خ�انواده     نیست او بھ راستی از چھ چیزی نادم شده است؟ اگ�ر مردم روشن 

دانس�ت، ب�ازھم چن�ین     کسی کھ تا ھمین اواخر با افتخار نقش خود در کھریزک را بی ھیچ شرمندگی عمل بھ تکلیف و جھ�اد مق�دس م�ی   
  آورد؟ فرجام دادگاه بھ زبان می سخنانی در

البت�ھ مش�روط    ثر و اعت�ذار ب�ھ عن�وان دادس�تان وق�ت امی�دوار کنن�ده اس�ت،        أخنان مثبت سعید مرتضوی در پ�وزش و اب�راز تاس�ف و ت�    س
  .محکمھ عدل الھی باشد مجازات ابدی در ای برای فرار از مجازات دنیایی، بلکھ بھایی از دل پرداختھ برای نجات از برآنکھ نھ بھانھ

 خ�ود  با القابی پر آب و تاب، بخصوص از رھب�ر س�ابق و الح�ق انق�الب و بن�دگانی دیگ�ر ک�ھ       مفصلی ی دادستان سابق تھران عذرخواھ
و اھمھ مقامات در پیش�گاه  ومی کھ و قّی خدای حّی«برابر  محتاج عفو و رحمت الھی و چھ بسا حاللیت مردم ھستند کرده است، اما در

ابراز «بھ یک ! اینکھ ھیچ عمدی در این کار نبوده کید برأ، با ت)١١١طھ( »دوش داشتھ باشد تباه گشتھ کس بار ظلمی بھ و ھرخاضعند 
  .ساده بسنده کرده است »شرمندگی

این قلم کھ خود سخت محتاج عفو و مغفرت الھی است، ھرگز بخیل بخشش خدا و خلق او از سعید مرتضوی نیست، ام�ا  خ�الق م�ردم    
  :از جملھ. است در کتاب ھدایتش شرایطی را برای توبھ و بخشش ذکر کرده

  ).٣۴مائده (توبھ باید قبل از دستگیری و قدرت یافتن بر متھم باشد  -١

تب�ھ ک�اری    توبھ کسانی قابل پذیرش است کھ از روی نادانی ستمی مرتکب شوند و بھ زودی برگردن�د، ن�ھ کس�انی ک�ھ مس�تمراً      -٢
  ).١٩و  ١٨نساء (  کنند توبھ می رسد اظھار کنند و آنگاه کھ پرونده عمرشان بھ پایان می می

  ).١۶٠بقره (م باشد أتو) بیان(و اظھار علنی آن ) عمل صالح(توبھ در چنین مواردی باید با اصالح ستم وارد شده  -٣

نظ��ام ح��اکم ب��ھ پ��یش گذاش��تھ اس�ت، امی��دوارم خداون��د ب��ھ او فرص��ت و فراس��ت و مھل��ت و   در  س�ابقھ  آق�ای س��عید مرتض��وی ی��ک گ��ام ب��ی 
بھ حریم آزادی گام گذارد و بھ نامش کھ برگرفتھ از واژه  »ُحّر«ی را صادقانھ و شجاعانھ بردارد و ھمچون ھای بعد مردانگی دھد گام

  .اینصورت ھم خدا از او راضی خواھد شد و ھم خلق او در. ق بخشدرا تحّق »رضایت طلبی«است، مسّمای  »رضایت«
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