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  بي وجداني تا اين حد؟                                     
  حقوقدان –اميرفيض 

نرا آھرچه ميخواھم مسئله مدحی وواکنش نوريزاده وخوانساری وجھانشاھی را فراموش کنم يک رويدادی  مجددا 
بوده  (Our World) نده ميکند  ھم امروز خبرھا حاکی است که خانم بروکس که درگذشته سردبير اورورلددرفکرم ز

گيری باصدرو بيانيه ای  گفت  که ه کنارروز چھارشنبه  ازسمت مديريت عامل شرکت نيوز انترنشنال استعفاداد اوپس از
  »خورده سبب اين ا ستعفاستنھا لطمه آاحساس مسئوليت عميق درقبال مردمی که دراين ماجرابه «

ن حد بيدار نباشد ويا عواملی سبب آ.  نفس انسان بھنگام ارتکاب عمل ممکن است دراين راميگويند بيداری وجدان
باماھيتی   .ن کاررانميکندآدم وجود داشته باشد تحمل فساد آاست که اگر دروجود گمراھی اوبشود  ولی وجدان حالتی 

ن کارنادرست راميگيرد ويااگرکارازکارگذشته باشد آدروغ وصحنه سازی يا جلوی ووير زريا وت ،عاری ازحب وبغض
  .بااعالم غبن وشرمساری  حيثيت وجدان رامحفوظ ميسازد

نھا که مردمی بی سروبی پا وکالش ومردم آميکنند  امسئله وجدان سروکارپيداب ،انسان ھابنابرتربيت ومقام وموقعيت
نھائی که تربيت انسانی دارند ويادرجامعه آنھا خفه شده است وآنھا ھم زيردست وپای شيادی ھای آفريب ھستند وجدان 

اوبه جامعه زده است  ای زندگی ميکنند که مردم وجدان شناس ھستند  مانند خانم بروکس به لطمه ايکه کارنادرست
  .احساس شرمساری توام بااستعفا مينمايند

نوری زاده کمی به سايه خواھد رفت تاازتالم وجدان ھای بيدار  ،مدحی یی تصورميکردم که پس از افشای ماجراتبراس
اين حد خواھد ن سابقه درآقای احمد احرار باآزنامه کيھان لندن بمديريت وھشيار مردم بکاھد  ھمچنين فکرميکردم رو

برايم مسلم بود که نوريزاده درک ھمچنين   .بود که تجديد نظری ولو موقت درموقعيت نوريزاده درکيھان لندن بنمايد
 فساد درمسئله مدحی راکرده واکنون بااحتياط بيشتری به کارھای مشابه دست ميزند ولی ھمه اينھا تصوری باطل بود

کيھان لندن انگارنه انگار که واقعه مدحی به مبارزه ايرانيان  ،رمرکز فساد ايستادنوريزاده ھمچنان د  زيرا وجدان نبود.
اجالس تجزيه طلبان رادرلندن درنگ  باللطمه ای زده است  ھمچنان نيم صفحه روزنامه دراختياراوست  وازھمه مھمتر

اھميتی ايرانيان به شرافت  علت اين ضايعه نبود وجدان سياسی برای نوری زاده وبی .خواندوکرکری ھم مي ادتشکيل د
   .ن از نامحرمان وافراد بی وجدان استآوکرامت مبارزه سياسی ولزوم پاک بودن 

دبيرکل دولت موقت کرده  را دکه خو نجا ميتوان ديد ويافت که  وقتی موضوع مدحیآحد بی وجدانی وبی شعوری را در
واقعا نام  ،راگرفت بيرکل يعنی جای مجازی وقالبی مدحیمھرداد خوانساری شد د فورابود  فاش گرديد ورفت به ايران 

به درک وشعور اين عمل دريک جامعه سه مليونی ايرانی فھميده ومعارض جمھوری اسالمی چيست  جز بی اعتنائی 
   .ايرانيان

برخاسته از وجدان  ادعا کرد که مدحی ھيچ اطالعاتی از دولت موقت                                     ِ اميرحسين جھانشاھی بدون کوچکترين شرم  
    .وبرنامه ھای موج سبز نداشت که به زيان اپوزيسيون مصرف شود

يعنی ١٣٨٩ تيرماه سال  ٣٠چھارشنبه  لندن نرادرکيھانآينده خودش که آدرحاليکه  جھانشاھی دربرنامه دولت موقت 
   : مده استآن آمنتشرکرد دربند سوم  يکسال قبل ازبرگشت مدحی به ايران 

    »ن اعالم نموده استآائيد   وحمايت خود راازسپاه برنامه عملی دولت موقت رات «

ن حمايت خود راھم آگاه است وبيشتر از آاز برنامه ھای عملی دولت موقت دقيقا يعنی سپاه پاسداران از طريق مدحی  
   .اعالم کرده است
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کشيدن وبستن  کنار يا دراين صورت يک انسان باشعور که برای اعتبار عمومی قائل به احترام باشد بجای عذرخواھی وآ
  دکان تزوير اين چنين گردنکشی ودروغسازی ميکند؟

وجدان جامعه دادگاھی است عالی که از وجدان  ،عمال نفس دانسته اند دراين تفسير                               َ حکما وجدان رايک دادگاه ناظر برا  
   .ن به وجدان جامعه استآلوده وورود آھای سالم وزنده تشکيل شده که دائما  نگران رشد وجدان ھای ناپاک و

يار چه بسبنابراين وجدان جامعه نميتواند ونبايد منتظر بماند که وجدان ھای فردی نقش خودرادرست وبموقع انجام بدھند 
مسئله مدحی وخوانساری ونوريزاده  ننمونه ا ش ھمي عمال نفس تسليم محض اند وجدان ھای فردی که درمقابل ا

   .یھوجھانشا

د که بی وجدان ھارا به وجدان ھای زنده وپوينده نن تکيف ووظيفه دارآوجدان جامعه خاصه از نوع سياسی پاسداران 
 .فراگير د واگر نشد طردشان کنند که وجودشان افتی است نبياراي


