
 1 

  ي ـ آرش جودکي يک دکتر استرنجالو وطنيها ژاژخايي
  

 از يترين يک ي اگر نه اصلاز ديرباز  وبنياديِن جهان،ناپذير يآشت رهمچون دو عنص ،ي و بديميان نيک يدائم پيکار
شکل ها بنا شده و  و داستانها   حماسه،ها اساطير، اديان، افسانهاش  بر پايهاست که بوده هايي  ترين دستمايه ياصل

روان  ِي آخشيجي  دوپارهيبداز  و يکنند و از نيک ي مي را دروني بيرون اين پيکاِري گنوسيها نحله. اند گرفته
 تِن  اين دو، که در آن»ل و مستر هايددکتر جکي «يتر به ما، استيونسون در داستان تمثيل نزديک. سازند يم يآدم

، از اين ي از اين دوپارگي، روايت مدرنجود انسان هستند وي  دو پاره ازييکنمايانگر هرکدام در واقع يکتن 
 از کوبريک به همين نام ـ ي ـ پرسوناِژ فيلمدکتر استرنجالو  کهيمشکلاما . دهد ي شخصيت به دست ميدوگانگ

 ي و نيکي کشاکِش ميان بددکتر استرنجالودراِم  . شخصيت نيستيدوگانگمشکِل با آن دست به گريبان است 
تر و  ساده هم ، شده مشاور پنتاگونو اکنون بوده يدر خدمت رژيم ناز پيشتر که يدانشمند آلمان يگرفتار. نيست

که هنوز به اربابان پيشين وفادار مانده است دست راستش : ست يسرشت بشر يبه مراتب دشوارتر از دوپارگ هم
هايي از دهانش   و عبارتها متکيه کالرود و  هم گاهی از دستش درمیر زبانش اختياو  کند ياز او اطاعت نم

  .کنند ياش را افشا م د که گذشتهنپر يم
 فيلم کوبريک که با خواندِن  ديدِن نه از طريقيشان با چنين پرسوناژ آشنايي که يکسانبدا به حال 

و  به کار رفته ي که در آن نه هنرآن صورت گيرد ي و ناپاِک ايران کاواک، زننده زنده و ورسيون يها درايي هرزه
 کهـ  ياين دکتر استرنجالو وطنشناسايي  .ابتذال و دنائت، از سر تا به پا اشمئزاز و سخافتاش  همه.  نهفتهينه طنز

در  که شايد يجواباز جانب او در که نوشتن نامم نيست  يانزجاراز  يپيشگيربرای تنها بردِن نامش اجتناب از 
که پيش از اين و از اين پس است  ينويسندگانام آبروی ن به پاسبيشتر بل برخواهد انگيخت   بيايديپ

 ي است سردار نقديکاف.  ـ چندان دشوار نيستدنگير ي نگارنده قرار گرفته و ميهايشان مورد نقد و بررس حرف
 بر او ي بسيجي اين روزها رسواي  جامهي به جاي کوتاه کرده کت و شلواريهايش را کم را بگيريد و ريش

کشيدن اين همه زحمت . يشود دکتر استرنجالو وطن يفزاييد مااش بي  چهره بري ظاهرسازيا بريبپوشانيد و عينک
 همان  که از حسن  محاسن:ريزد يها م  اين پيرايهي چون او خودش تا دهان باز کند همههم چندان الزم نيست، 

به تن  رد گم کردن يکه برا د، کت وشلوارینشو يتر م  انبوهي از شعور به طرفه العيناندازه سهم دارند که شعائر
 که ، و ترهاتیياست تا آن پوشش استتار تر که همانا بر او برازنده يرخت بسيجبه شوند  يمبدل ناگهان دارد 

 طابق النعل بالنعل اصوات ناساِز نعم البدل خودشان  دارندي چاشنياينجا و آنجا از لغات و اصطالحات انگليس
 که اين روزها از ياصواتهمان   ميان حسن و محاسن ـي  کنيد با همان رابطه بدل را قياسينيک ـ البته شوند يم

 يا را به جي و درماندگي بزدليخواهند پارس از رو ي ميقتود آي  ريز و درشت زياد بيرون میيها دهان سردار
نوقت سردار تازه آ ،خشکيدها که  ها که برخاست، آرايه پيرايه.  جا بزنندي و کارآزمودگيدل  شيريغرش از رو

دکتر  از دهان  دست و لغزش زبانينافرمان ازاثری  هيچ  شخصيت و بیيدوگانگهيچ نشانی از  بی نقدي
 بود ي حساب شده توسط کشورهائي من تقريباً مطمئنم قتل ندا آقا سلطان دسيسه ا«: گويد ي مي وطناسترنجالو
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 مويد يبوده و هست گذشته از آنکه تجربه تاريخ هايشان تلطيف مناسبات بين ايران و آمريکا ي از نگرانيکه يک
   ». استيشيطنت انگلستان در چنين موارد

متقن  يها ادلهخوان است و  کند، تاريخدان و تاريخ ي اظهار نظر نمي الکيهمين جور يالبته دکتر استرنجالو وطن
 موشکفانه يهم با ديدخبرها را .  مشابه دولت انگليس در ايرانيها از دسيسه يحاک در دست دارد يتاريخ
 آنکه آيت اهللا ي درست فردا تامل دارد کهي جا«: دارديداند و دانش نشانه شناس يکند و رمزگشايي م ي ميبررس

 محرمانه خواستار بهبود مناسبات بين ايران و آمريکا ي پيامي در نماز جمعه خبر از آن داد که اوباما طيا خامنه
 �!!!  شود و تصادفاًي کشته مي حرفه اين به آن شکل و با حضور فيلمبردارشده ناگهان ندا آقا سلطان در تهرا

 ي از دول انگلستان و عربستان و اسرائيل که جملگي ان ان و العربيه و فاکس نيوز بنمايندگي و سي سي بيشبکه ب
در معرض بمباران  بهبود مناسبات بين ايران و آمريکا هستند افکار بين الملل را بمدت يک هفته ياز مخالفان جد

 مجبور ي دهند تا نهايتاً توانستند اوباما را بعد از يک هفته بمباران خبري کشته شدن ندا آقا سلطان قرار ميتصوير
 نيز مجبور به ي از موضع نقض حقوق بشر عليه ايران کند که متقابالً آيت اهللا خامنه اي انتقاديبه ايراد سخنران

 و فريز ماندن مناسبات دو کشور بر همان پاشنه ي تيرگيود و داستان هميشگ شيدادن پاسخ تند و مناسب به و
 يمبن ياش به مقام رهبر کند تا رهنمود روشنگرانه يمهم  يابراز بندگ ،ی کشف رمز در ميانه ». بچرخديهميشگ

ی ايران و  مانده» فريز«تر يخ مناسباِت بيش از حد در  گول نخورد و در دام دشمن نيفتد و هرچه زودبر اينکه
  . آب کند در چشم آن بزرگوار گستاخانه جلوه نکندرا  آمريکا

، دکتر بين المللی  پشت پرده روابِطاش در  کارشناسیکشف رمز و اش در  خبرگی و اش یتاريخدانش عالوه بر 
اين دليل با قتل ندا پرده از  زاگرس يها کوهپايه دالريجان.  ما يکپا کارآگاه هم تشريف داردياسترنجالو وطن

 انگلستان به او محول ي جاسوسيها  که سرويسي انجام ماموريتيدر پ ي آرش حجازدارد که اگر يم محکم بر
سر از !!!  آماده در جيبيبعد از حادثه با ويزا« چهل و هشت ساعتتوانست از کجا و چگونه کرده بودند نبود 

 به او ياگر هم کس. » بوديورديم و بسيجآتش را در قاتل ندا را گرفتيم کارما «  بياورد و بگويد  در»ي سي بيب
 که از ي، دکتر استرنجالو وطنه است آنجا بودي از قبل ويزا داشته و به طور اتفاقيبگويد که آرش حجاز

 پر از اغماض خود را بر  ژرِف خود آتش نگاِهي پايگاه بسيجي، از بلندا هم هستبردار  و نامدار خردگرايان نام
 همين بس ي آرش حجازيسربلند. اه بسيج هرکه چپ افتاد تير خورداند با پايگ شايد که گفتهگ ي مي مدعيرو

يي که اش در جا  حضور ناخواستهبر جبر وجدان ياش وگوش سپردن به ندا يا  حرفهی که با عمل به وظيفه
م اگر گوِش ، که ديگران را هزداز آزادی و اختيار بشری مهری شايست  نمی که يا لحظهدر  و بايست نمی

 او بخِت بداز تنها  اما .دادند بود آبروی نداشته اينهمه ساده بر باد نمی می ای  دهنده در نيوشنده و وجداِن ندا  وجدان 
 با يهمناماقبال  من هم هست که ي افتاده است، از بد اقباليست که حرفش در دهان امثال دکتر استرنجالو وطنني

دکتر  يمورد خطاب قرار دادن آرش حجاز  که بايآورد وقت ي را بر سرم مجستم ي مي، آنچه از آن بيزاراو
ي قاين است آبنده سوالم ا « :آورد يهم بر زبان ممرا کوچک نام  ناخواسته نده و معما گشايندهگير استرنجالِو مچ

ت بعد س ِ  مالطفت طلب اسيک جنبش نايد جنبش سبز يي گويشما م. ديدي که خبر را شنيه کسانيرش  و کلآ
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د و کارت يک نفر را در مقابل چشم همه کشته خلع سالح کنيدم کش  را که ي آجيک بسيد يهم توانست
 تا حاال ي؟؛ از ک!ساده و شما را نگاه کردهيشان هم تمام مدت مثل  ماست وايد ايورده اي اش را هم در آشناسائ

 بنده و يشاني پيا رويبعد هم ولش کند؟ آک قاتل مسلح  را خلع سالح کند ينقدر  دالور شده که يجنبش سبز ا
  »!!!امثال بنده نوشته شده ابله

سرتا  از نيست ولیاش نوشته  يبر پيشانگويد  میآنچه دکتر استرنجالو وطني قادر به خواندن  بگذريم از اينکه اگر
اين ه بود يا از دن آن پيشاني نوشته بر آمددستکم تا کنون در صدد پاک کربود  بارد می يمپای تمام ژاژهايش 

 بهتر ي برای او فراموش نکنيم که عينک بر چهره. جست  احتراز ميش به دست خودپس از خواناتر کردن آن
 بر  اوست همين تاکيدترين بخش استدالل باال »نايس«هرچه هست .  بهتر ديده شدن استيديدن نيست برا

 است که ي استدالل دکتر استرنجالو وطني هماني خميرمايهدر واقع .  آدم کشِيبسيج ناممکن بودِن خلع سالِح
 آمدنشان  هايي که گردهم گيرند و از ناممکن بودن فرض ي بکار مها، ، نگاسيونيست هولوکاستي منکران واقعه

 را  ابعاد در آني کشتار وقوع چنانيشده  ناممکن ي را موجب مي و غير يهوديها يهود  هالک ميليونيبايست يم
خواهد  يمتنها ن دکتر استرنجالو وطني .توان رويداده را نيز رد کرد نگار که با رِد پنداشتنی میگيرند، ا ينتيجه م

کشد چون اگر  يآدم نماصالً  يبسيجخواهد ثابت کند که  ي بلکه منکشته استندا را  يبسيجيک  ثابت کند که
ست بلکه يني مشکلش رت استصوابنظا  زنديابان داد مي در بدنه خ کهيجوان« همان  امثالکش بود چند جوان آدم
» الن کوندرا گپ بزندي مينو بخورد و بر سر کتابهاي شاپ کاپوچيک کافيدهد با دوست دخترش در  يح ميترج

 بايد به ي بسيجيها کش انگار همه آدم  کنند؟ آن خلع سالحدستگير و بدتر ازاو را توانستند  يچطور م
 اين ي که برايآن جوانانگار گزد و  يشان هم نم وز روشن کک باشند که از قتل در ري سردار نقديکارکشتگ

دفاع خود بگشايد رو در رو با عمل انجام گرفته  ي بهای  هموطنياش کرده بودند تا آتش به رو روز آماده
همينجا . شودکوندرا خوان نينو خوِر د و اسير چند کاپوچ را باخته باشد و يکه خورده باشتوانسته است خود ينم

شود به سينه زدن  دکتر استرنجالو وطني که درکش از کنش و اعتراض سياسي محدود ميا اضافه کنم که اين ر
زني  سينههاي   دستهاختالِفهاي سياسي را تفاوتي از جنس  در زير علم کسي يا چيزي و تفاوت ميان گرايش

هاي اجتماعي و سياسي را ناشي از  خواني  زند و بروز تمام مخالفت ويد سينه ميداند گاهي هم زير علم فر مي
آمد چنين برداشتي به اينجا جوانان است و فرا» ياقتضا سن« که داند يي مي»ها ها و کمپلکس سرخوردگي«

 رسند ي ميانسالي من و امثال من است که به مياست برايست سي جوان نياست مالس «: بگويدکه کشاندش  مي
که هفت شهر عشق  سپردي را بايد به دست کساني امور سياسي سررشته حساب پس با اين. »مي زنين حرفا را ميا

پاک  ي اسالميدولت جمهوراز  و نه  و دولت شرفدولت عقلاز  و از هفت دولت، خصوصاً اند را درنورديده
  . آزادند

 ي اعالي نه که نمو فراتر است، مشکل او نفر يا صد نفر از کشته شدن يکدکتر استرنجالو وطني ياما مشکل اصل
 که اصالً حرفش را هم ،و شکنجه و تجاوز است که از قتل ي اخالقي راستگويي است، مشکلي صداقت و اسوه

 اثبات اين نکته دروغ يبيند و آنقدر برا ياو شکست جنبش سبز را در دروغگويي آن م.  مهمتر است،زند ينم
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بعد از  است که يمثالً مدع. گويد يه مداند چ يکند که در نهايت خودش هم ديگر نم يپشت سرهم رديف م
» کشور است  ين مقام قانون باالترييبا توجه به قانون اساس« که   خرداد توسط رهبر29 نماز جمعه در يها خطبه

 که نگارنده را ي دوستداران دکتر استرنجالو وطني حلقه. »د شدندآب شده و ناپدي [...] ياکثريت ميليون« ناگهان 
لفظ معظم  ي بي را به آنجا رسانده که از مقام رهبريباک ينگران جان او باشند که ب نيست بايد يطربا آنها تعلق خا
 يگذرد و حوادث ي از مسئله تقلب در مي تکوين جنبش سبز به سادگي چگونگ او که در تحليِل.ياد کرده است

کند کل جريان را  يعنوان م» زدندان اصالح طلب  که آقاييافتضاح« اعالم نتايج انتخابات پيش آمد را يکه در پ
شود يا آن را به جنبش  ي آبان را شاهد بياوريم اصالً منکر آن م13اگر هم تظاهرات  .کند ي ميفيصله يافته تلق
تعريف آيد  يهايي که خودش پيش از هرکس در آن گرفتار م  از دروغيبا تنيدن تورداند چون  يسبز مربوط نم

انت از قانون ي بود که دغدغه صيمنظور من جنبش سبز «: دهد يدست مه ب ي از جنبش سبزديگردروغيِن 
گويي و تاکيد بر اينکه آنچه  در پاسخ به اين همه ياوه» .ر درست را داشتي، دغدغه بازگشت انقالب به مسياساس

مشترکات جنبش سبز  ي همين بس که به يادآوري جنبش نيست  چيزي جز ادامهاز شش ماه پيش در جريان است
  بنا به تعريف احمد قابل، که از او برای بردن نامش.اکتفا کنيمم کرده است ينظآنها را ت يبه درست احمد قابلکه 

 يها خواست کاهم، ناخواسته از شأنش میبا اين کار شايد خواهم و  در کنار دکتر استرنجالو وطنی پوزش می
 توصيه يرهيز دارد و ديگران را به چنين پرهيز پانش  از بردن نامنجالو ما که دکتر استر، همان مردمیمردم

 يمبنا قرار دادن تمام) ، دوي بر دموکراسي مبتنيت ملي استبداد و تحقق حاکمينف ) يک:کند، عبارتند از يم
)  پنج سرزمين ايران،ي و يکپارچگيحفظ اتحاد مل)  بيان، چهاريحق آزاد) ، سه»حقوق بشر«قوانين کشور بر 

ها مطابقت دارد بايد به اجرايش کوشيد و اگر منافات دارد بايد آن   با اين خواستين اساساگر قانو.  خشونتينف
  .ها وفق داد را با اين خواست

نکند که غذاي زند تا  ي است که زيرش سينه مي ماندن در زير علمغمش و  که تمام همنجالو مادکتر استر اما
داند و اولين  او مشکل را در دروغگويِي جنبش سبز مي. ها کاري ندارد نذري از کفش به در رود، با اين حرف

خس و خاشاک نگفتند؛ « : کند دروغ جنبش را در نسبت نارواي بيان خس و خاشاک به احمدي نژاد معرفي مي
روز انتخابات يپ” :ين بود نژاد اي احمديقاين جمله آع. ن دروغ  جنبش بودين اوليم اي خواهم بگوين جا ميهم
ن گوشه ها سرو صدا ي خس و خاشاک ايکسري بودند که در انتخابات شرکت کردند حال يوندون شهريلي م40

موشکاف   اما قصد دکتر استرنجالِو! ناظرند و همحاضرنيز که هم بز دزد و  ».“ توجه کرديليد خي کنند را نبايم
يت نابجايش از ی حما زدودن خاطره: زنهارخواهی نيست چيزی جز ،زنهارداریاز اين چاپلوسی زير بزک 

ی انجام تقلب را  با همان استدالل نگاسيونيستی شائبه .رئيس جمهور کنونی ساالر دروغزنان،کروبی از ذهن 
اگر تقلب بشه ايران قيامت «  گفتند از آنجا که مردم پيش از انتخابات می: کند اينگونه به خيال خودش پاک می

که تقلب شد و ايران آيا الزم است که به او گفته شود . ستقيامت نشد پس تقلبی هم نشده بوده الی  و»می شه
   شد و هنوز اين قيامت ادامه دارد؟هم قيامت
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افظه از آنجا که دروغگو کم ح. داند  آن میآميز خصلت مسالمتهای جنبش سبز را  يکی ديگر از دروغاو 
کش را نفی کرده   بسيجی آدمکند که خودش امکان خلع سالِح  فراموش میشود، دکتر استرنجالِو اندرزگو می

 اند را از پايه بر آن پاي فشردهشود تا نفی خشونتی که مردم تا کنون  بود، بعد به همين درگيری با بسيج متوسل می
ورزی ساختگی را در چشم بهم زدنی  ی خرد درد، پوسته ی ظاهری را می البته باز هم سردار نقدی لفافه. نفی کند

 بيرون جو مبارز من ز چراغ جادوی دکتر استرنجالِو هلدمی هايل هيتلر گويان ا و شاخ شکافدو همچون غول بی می
از دهان او همان آرزوی پنهان . کند  تحريک میآميز خشونتجويِي  توزی و ستيزه رزمجهد و مردم را به  می

م در پوست  و دستش حسابی از رفتار مردشناسد میشنويم که جز زبان خشونت، زبان ديگری ن حکومت را می
برای همين است که اينجا و آنجا، در کردستان و بلوچستان سعی در تحريک جوانان دارد تا با . گردو مانده است

  برای سرکوِب خود راسوق دادنشان دستبار  و خشونتراديکاليزه کردن آنان و به سوی اعمال قهرآميز 
  . ببيندتر باز جنبشتِر تر و خونين خشن

  
که  بدهد و بپرسد ست، حق دارد که صبر و قرار از کف که تا اينجا را همراه نگارنده آمده ای شکيبايي خواننده

به به اختصار دارد؟ برای پايان دادن به اين گفتار بايد اصالً چه ارزشی  از اين دست هايي پرداختن به ژاژخايي
طلبی و به ويژه در پايان  ان اصالحهای دور در نيمه . اشاره کنمهای وطنی ی دکتر استرنجالو علل پيدايش پديده

های اقتدارگرای حاکميت راه افتاد، کم کم به گسست کامل   از سوی جناح که موج سرکوِب قضائي،اين دوران
ی اصلی حکومت کشيد و پای همراهان سابق نظام  با بدنهبودند  داخل حکومت روهايي که تا آن وقت درميان ني

که برونمرزی اش از دست اپوزيسون   حوصلهکه ديگرهم  عمومی جهان اذهان. را به خارج از کشور کشاند
و با روی باز  ،سر رفته بود  گفته برای گفتن نداشت هزار بارهای حرفهمان  به جز زد و چيز جديدی درجا می

که ديگر کم و نکه بخواهم صداقت بسياری از آنان آ بی.  استقبال کرداز ورود اپوزيسيون جديدآغوش گشاده 
 ن موقعيت سود بردکومت هم از ايزير سوال ببرم، بايد اضافه کنم که حد را ش از جمهوری اسالمی بريده بودنبي

 کرد تا  را آغاز مستمریتالِشاعوان و انصارش که در اين ميان بر خورده بودند   تعدادی ازحضورو با توجه به 
، يا از آن در جهت خواهد را بدهد  که میاپوزيسيون جديد در خارج از کشور سمت و سويي شايد بتواند به

 شايدها بودند و  قبالً از خودیافراد اين اپوزيسين بود که هرچه چون  .های خودش بهره برداری کند خواست
و اينگونه بود که انواع و  .گسترش دهندهم منطق خودی و غير خودی را در خارج از مرزهای کشور  توانستند می

   . ی وطنی از گوشه و کنار، در اروپا و آمريکا سربرآوردنددکتر استرنجالوها اقسام
کشورهای غربی هم مساعدت . دانسته کوشيدندن ای هم در پهن شدنش دانسته و  جستند و عدهبسياری از اين دام

 کم کم اپوزيسيونی شکل بگيرد که بعلت مدارايي که اينجا و آنجا با نظام در کليتش نشان مزيد بر علت شد تا
تا اگر . شد میدولت ايران  با اين کشورها  باب نزديکی و بهبود روابط تسهيل گشايش به نوبه خود موجبد دا می

ی  سردار سازندگی انجام گرفت چنان چهره که در پايان دوران ترورهای برونمرزی موِجخاطره پيش از آن 
ی   در محاق افتادهی نمود، ستاره میساخته بود که چنين روابطی ناممکن جهانيان دولت ايران در نظر از کثيفی 
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دگرگونی هرگونه بروز  نااميد ازخصوصاً که کشورهای غربی . دمدررفت تا باز ب می اسالمی بخِت جمهوری
ها را  ی پل همه توانستند خواستند و نه می نه میو پيدايش و پايداری يک نيروی جايگزين،  در رژيم ايرانبنيادين 

، ار مناسبی برای کاالهای خارجی داردی نفت است و باز وه بر اينکه صادر کنندهکه عالخراب کنند با کشوری 
در جرياِن  اما جان هرچند نيمه ی موِج به پشتوانهو اين شد که . از موقعيت ژئوپوليتيک مهمی هم برخوردار است

 برای دوباره سالمی اپوزيسيونی که از دل آن در خارج از کشور قوام گرفت، جمهوری ای در ايران وطلب اصالح
که بر  از پارگينیبخارات متعفن و پلشِت متصاعد اما طولی نکشيد که . پيدا کردجايي ی جهانی  خود در خانواده

 بساِط  کامالً و ظهور جنبش سبزماشاچيان را گريزاند کرده بوند تآشوب را پهن ل د اين روحوضِیهای تهآن تخ
نقاب از ديگر امروز از دستاوردهای اين جنبش همين بس که . يد و طومارش را درهم پيچرا برچيدشعبده آن 

که هنوز اينجا و آنجا دم های بازماندگان آنها  سرايي هرزه. رنجالوهای وطنی بر گرفته استی دکتر است چهره
  نواله دسِت و برانگيختن حس ترحِمتنها دم جنباندنی است برای جلب توجهکنند  زنند و گاهی اظهار لحيه می می

حساب و   بیِ روریپ خواری و بنده  ريزههای بپاش و تصرف در ثروت اين کشور سفره بريزبخشی که با دخل و 
 Dieudonné فرانسوی ديودونه  مايگی چه از دلقک های وطنی در فرو مگر دلقک.  استکتاب را گسترده

   ؟طلب نکنند اين خوان يغما ازخود را ی   هنوز برنگرفته و سهم محروم بمانند دارند که از اين نعمتترکم
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