
در رویکرد انتقادی، دستگاههای ایدئولوژیک در خدمت تولید و بازتولید حیطه 
اقتدار ساختار مسلط بوده و مقاومت در برابر این دستگاهها توهمی بیش نیست. 

ساختارآموزشی و تلویزیون از مهمترین دستگاههای ایدئولوژیک ساختارهای 
سیاسی هستند. ساختار سیاسی از طریق این دستگاه ها و با انتقال معانی و 

مفاهیم مورد نظر جایگاه »سوژگی« مخاطبان را تعیین کرده و از آنها می خواهد 
در آن موقعیت قرار گیرند. این رویکرد به طور کلی شکل گیری کردارهای 

فرهنگی را متأثر از رویکر کلی حاکمیت دانسته و مجالی برای مقاومت مخاطب 
قایل نیست.

  زوال ابدیت؛ نقد و بررسی سریال روزهای ابدی   
  

هیوا ڕۆژهه اڵت  



مقدمه و طرح مسئله
بررســی رابطه رســانه و مخاطــب همواره 
یکــی از دغدغه های اصلــی محققان حوزه 
جامعه شناســی ارتباطــات بوده اســت. در 
اینجا ســؤال اساســی از میزان تأثیرگذاری 
رســانه بر رفتا ر یا کنش مخاطبان اســت. 
در بررســی محصوالت رســانه ای، بررسی 
محتــوای تولیدات و واکنــش مخاطبان به 
آن ضروری اســت. در سیســتم های بسته، 
رسانه هم همچون ســایر ابزارها در خدمت 
توســعه هژمونی فرهنگی ساختار مسلط و 
همسان ســازی آمرانه است. رویکرد انتقادی 
به تحلیل رابطه رســانه و قــدرت پرداخته 
و توهم وجود ســوژه خودمختــار را مطرح 
می کند. در این رویکرد تکنولوژی رسانه ای 
به عنوان ابزاری در خدمت قدرت قرار گرفته 
و نقــش تســهیل کننده را در انتقال معانی 
کنترل شــده دارد. این رویکرد معتقد است 
که رســانه مجال تفکر و تأمل را از مخاطب 
گرفتــه و به جای او فکــر می کند. در واقع 
در این رویکرد تکنولوژی رسانه ای به خودی 
خود نقش خنثی دارد و این دســتگاههای 
ایدئولوژیک هستند که رسانه ها را در جهت 
بســط حاکمیت گفتمانی و یکســان  سازی 

سوژگان به کار می گیرند. 
آلتوســر به دو مکانیزم اشاره می کند که 
تضمیــن می کند مردمی که تحت حاکمیت 
دولت انــد مطابق با قوانیــن آن دولت عمل 
دســتگاههای  مکانیسم،  نخســتین  کنند. 
دادگاهها  پلیس،  مانند  دولتی اند  ســرکوب 
و زندان، که مســتقیما به اعمال زور جهت 
انطباق رفتــار مردم با قوانیــن می پردازند. 
اما مکانیســم دومی که آلتوسر بررسی می 
کند، دستگاههای ایدئولوژیک دولت نامیده 
می شوند. این دســتگاهها ایدئولوژی مسلط 
را تولید می کنند که آفــراد انها را از طریق 
و  کرده  دریافــت  جامعه پذیری  مکانیســم 

درونی می کنند. )کلیگز،1385: 2(

دســتگاههای  انتقــادی،  رویکــرد  در 
ایدئولوژیــک در خدمت تولیــد و بازتولید 
حیطه اقتدار ساختار مسلط بوده و مقاومت 
در برابر این دستگاهها توهمی بیش نیست. 
ساختارآموزشــی و تلویزیــون از مهمترین 
ســاختارهای  ایدئولوژیــک  دســتگاههای 
سیاسی هستند. ســاختار سیاسی از طریق 
این دســتگاه ها و با انتقال معانی و مفاهیم 
مــورد نظر جایــگاه »ســوژگی« مخاطبان 
را تعییــن کرده و از آنهــا می خواهد در آن 
موقعیت قرار گیرند. این رویکرد به طور کلی 
شــکل گیری کردارهای فرهنگی را متأثر از 
رویکر کلی حاکمیت دانسته و مجالی برای 

مقاومت مخاطب قایل نیست.
گرامشــی هم به رابطه قدرت و رســانه 
توجه نشــان داده اســت. از نظر گرامشسی 
الزمــه ی هژمونی جامعه مدنی اســت و آن 
را در در برابــر دولــت ســرکوبگر قرار می 
تلویزیونی،  ایســتگاههای  از  دهد. گرامشی 
خانواده، مدرسه، کلیسا، روزنامه ها و غیره، 
به دستگاههای هژمونی یاد می کند که افراد 
را به جای ســرکوب، به قدرت حاکم پیوند 

می دهند. )اندرسون،1383: 53( 
در واقــع اعمال قدرت از طریق رســانه 
توسط حاکمیت، نوعی اعمال قدرت نرم است. 
رسانه نقش برانگیختن رضایت خودخواسته 
را دارد. رســانه ها با توجه به گســتردگی و 
بهره برداری از تکنولوژیهای پیچیده در یک 
فرایند طوالنی مدت رضایت خودخواســته و 
اطاعت ســوژگان از ساختار را جلب کرده و 
نوعی اجماع عمومی بر سر مشروعیت قدرت 
را تولید می کنند. البته گرامشــی با توجه به 
اینکه معتقد اســت  همیشــه نوعی شکاف 
غیرفعال و بالقوه در پاره های قدرت مســلط 
وجــود دارد و امکان برمال شــدن آن وجود 
دارد، امکان اعمال قدرت را دایمی ندانسته 

و مقاومت را غیرممکن نمی داند.
بعــد از انقالب فیلم های زیادی در مورد 
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وقایع کوردستان توسط دستگاه ایدئولوژیک 
دولت ساخته شده است. »چ« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا، »ایستاده در غبار«  ساخته 
محمد حســین مهدویان و » اشــک سرما« 
بــه کارگردانی عزیــزاهلل حمیدنژاد، آخرین 
تولیدات شــاخص تصویری- ســینمایی در 
خصوص وقایع سیاسی کوردستان محسوب 
می شوند. رســانه ایدئولوژیک با راهبردهای 
برجسته ســازی، تکرار، تحریف و بزرگنمایی 
در صدد ســاختن افکار عمومی کنشــگران 
ایرانی در خصوص مسایل کوردستان است. 

مجموعه روزهــای ابدی در ژانر تاریخی 
و در پنج فصل ساخته شده است. فصل اول 
آن بــا نام خط تمــاس در بهمن 97 پخش 
شد. در فصل های بعد، نام مجموعه ابتدا به 
نفوذ و بعد به روزهای ابدی تغییر یافت. علی 
اکبری ، تهیه کننده فیلم در خصوص هدف 
از ساخت این مجموعه می گوید: » روزهای 
ابدی با این هدف ساخته شده که تأثیر منفی 
حضور بیگانگان را در داخل کشور به تصویر 
بکشد و در نهایت برای نسل جوان و نوجوان 
به این ســؤال پاسخ دهد که چرا به سفارت 
آمریکا النه جاسوسی می گویند؟ همچنین ، 
بحث کالن این مجموعه تلویزیونی پیرامون 
حضور قشــر جــوان در پیــروزی انقالب و 
تأثیرگذاری آن ها در اتفاقاتی است که اوایل 
انقالب اســالمی ایــران رخ داد که از بهمن 
ســال 57 تا آبان سال 58 روایت می شود. » 

)خبرگزاری دانشجو، 1399(
چالش برانگیزتریــن  از  تاریخــی  ژانــر 
گونه های هنری در ســینما و تصویرسازی 
تلویزیونی اســت. »بر مبنای تعریف علمی، 
فیلم تاریخی به ســینمایی گفته می شــود 
که یــا موضوع تاریخی مبتنــی بر حقیقت 
را روایــت می کند و یا اینکه داســتانی دارد 
با پیشــینه تاریخی اما مبتنــی بر تخیل و 
ذهنیات، براین اســاس، موضــوع می تواند 
حول یک شــخص حقیقی، یــا یک منطقه 

خاص و یا یک واقعه ثبت شــده ی تاریخی 
شــکل بگیرد.« )تهرانی، 1393( ســازندگان 
مجموعــه معتقدنــد که روزهــای ابدی بر 
اساس مســتندات ساخته شده است و برای 
تحقیق و نگارش این ســریال بــازه زمانی 
حدود چهار ســال در اختیار کارگردان بوده 
اســت. تهیه کننده در خصوص مســتندات 
تاریخی مجموعه می گوید: » این ســریال از 
نظر استناد تاریخی محکم و درست است و 
انشاهلل بتواند به همراه درام هایی که در قصه 
شکل می گیرد و لحظات خلق شده، مخاطب 

خوبی را جذب کند.« )همان منبع(
نگارنده در بررسی مجموعه ابدی در پی 

پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
1  الیه های رمزگذاری شده )فنی، اجتماعی 
و ایدئولوژیک( و تقابل های بنیادین مجموعه 

کدامند؟
2  مجموعه تا چه حد توانســته است وقایع 

تاریخی را بدون تعصب و شفاف بیان کند؟
3  بازنمایــی وقایــع کوردســتان در این 
مجموعــه چه تفاوتی بــا تولیدات تصویری 

قبلی رسانه ناملی دارد؟
 

تحلیل ُفرم
در بررســی فرم به تکنیک هــای چگونگی 
انتقال معانی مورد نظر ســازندگان یک اثر 
پرداخته می شود. فرم، مجموعه تکنیک های 
تصویری و فنی است که شامل صداپردازی، 
حرکــت دوربین، فاصله دوربین، لوکیشــن 
فیلم بــرداری، چهره پــردازی... و رمزگذاری 
اجتماعــی  شــامل لبــاس ، چهره پردازي، 

محیط، کنش، گفتار، صدا و غیره(
بنا به گفته ســازندگان، تهران، روستای 
قرق آباد، خجیر، گنبد، مشــهد و شــهرک 
ســینمایی غزالی از لوکیشن های اصلی این 
ســریال هستند.ســازندگان روزهای ابدی، 
قسمت های مربوط به کوردستان را در بستر 
واقعی خود فیلم برداری نکرده اند و در واقع در 
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همان ابتدای کار از موضوع خود مکان زدایی 
کرده و داستان را در مکانی شبیه به لوکیشن 
واقعی تصویربرداری کرده اند. شــاید این امر 
برای مخاطب غیر کورد چندان مهم نباشــد 
بــا این حال جغرافیایی مورد نظر با آنچه در 
مجموعه دیده می شود بسیار متفاوت است 
و مخاطــب کورد از همان ابتــدا با توجه به 
مکان جعلی به محتوای تحریف شــده ی آن 

نیز پی می برد. 
ســازندگان مجموعه با ایده مکان زدایی 
از لوکیشــن به ناگاه با مجموعه وســیعی از 
چالش ها روبرو می شــوند. مهمترین چالش 
بازیگران  هویــت  ناهمســانی  ســازندگان 
اصلــی و فرعــی مجموعه با بســتر واقعی 
رویدادهاســت. چالــش دیگرمجموعه زبان 
مورد اســتفاده بازیگران اســت. در سراسر 
قســمت های مربوط به کوردستان این امر 
مشــهود اســت. اکثریت بازیگران اصلی و 
فرعی مجموعه با لهجــه کلهری مربوط به 
محدوده جغرافیایی کرمانشاه تکلم می کنند 
در حالیکه ماجراهای مجموعه در سنندج و 
بخش عمــده آن در مریوان  اتفاق می افتد. 
در این شــکی نیســت که در بیــن اعضای 
پیشــمرگان، افرادی از کرمانشاه هم حضور 
فعال داشــته اند، با این حال لهجه سورانی، 
لهجه رســمی زبان کــوردی در تعامالت و 
زندگی روزمره پیشــمرگان بوده اســت. از 
ســوی دیگر مردم عادی و غیــر نظامی در 
بستر واقعی زندگی خود در مریوان با لهجه 

کلهری تکلم نمی کنند.
خبرنگار/مأمــور آمریکایــی بــا زبــان 
انگلیسی تکلم می کند. اگر قرار است وی به 
زبان اصلی خود ســخن بگوید، چرا فرمانده 
پیشمرگان باید با زبان فارسی تکلم کند، یا 
در مقر پیشمرگان زبان رسمی زبان فارسی 
اســت، آن هم در حالی که خــود خبرنگار/

مأمــور هم زبان فارســی را بخوبی می تواند 
تکلم کند.

چالش دیگر در مورد پوشش زنان کورد 
در این مجموعه اســت. زنــان کورد در هر 
منطقه جغرافیایی از عناصر پوششی متفاوت 
استفاده می کنند. در مجموعه مورد نظر زنان 
کورد مریوانی از پوشش منطقه سقز آن هم 
به شیوه بسیار ناشیانه استفاده می کنند. این 
امر نشانگر عدم احاطه کارگردان به هویت و 
ســاختارفرهنگی- زبانی منطقه ای است که 
رویدادها مجموعــه در آن اتفاق می افتد. به 
نظر می رسد ســازندگان مجموعه بیشتر در 
فکــر محتوای مجموعــه بوده اند که آن هم 
با تعصــب، کج فهمی و ارزیابــی اخالقی و 
توهین به خلقیات ملی کوردها همراه است. 
همچنین کارگردان فیلم در مورد تاکتیک ها 
جنگی چریکی هیچ گونه آگاهی نداشته)یا 
عامدانــه ایــن کار را انجام داده اســت( و 
پیشمرگان را افرادی ترسو به تصویر کشیده 
که با تاکتیک سرخپوستی به مبارزه با ادوات 
و تجهیزات مدرن نظیر هلی کوپتر می روند. 

کارگردان در چهره پردازی شخصیت های 
پیشــمرگه، تمام تالش خود را برای خشن 
نشــان دادن به کار گرفته است. وی تالش 
می کند وجود خشــونت و اعمال خشونت بار 
را ویژگــی ذاتــی ملت کورد قلمــداد کند؛ 
چهره هــای خشــن در حین حال ســاده و 
کودن، افــرادی که تنها در مــورد غارت و 

کشتن تخصص دارند.

تحلیل محتوا )زیر متن(
1

قســمت های میانی ســریال روزهای ابدی 
آخریــن تــالش رســانه  ایدئولوژیــک در 
بازنمایــی و روایت وقایع روزهــای آغازین 
انقالب در کوردســانات ایران است. سریال 
در پی بر مال کردن اقدامات پنهان ســفارت 
آمریکا در براندازی انقالب نوپای اســالمی 
اســت.گروهی از دانشجویان انجمن اسالمی 
تصمیــم می گیرنــد در آن وضعیت بحرانی 
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برای رســاندن کمک های دولــت  به مردم 
کوردســتان بــه این اســتان ســفر کنند. 
سازندگان مجموعه وانمود می کنند که این 
ســفر هم همانند سایر ســفرها و ارودهای 
محبوبه  )تالش  است  دانشجویان  همیشگی 
برای متقاعد کردن مادرش که این سفر هم 
همچون سایر دانشجویی است و مادرش در 
جــواب می گوید پس چرا بــه جای دیگری 
غیر  ازکردســتان نمی رویــد؟( با این حال 
ســازندگان فیلم در جای جای فیلم تالش 
می کنند که اهمیت این سفر را نشان دهند. 
این را می توان در گفتگوی نفیسی و مهدی 
دیــد که مهدی اصرار نفیســی برای نرفتن 
یا به تعویــق انداختن ســفر را نمی پذیرد. 
بیشتر دانشجویان حاضر در این اردو،پیشتر 
آموزش هــای نظامــی را دیــده و آمادگی 
ورود بــه یک درگیری تمام عیــار را دارند و 
در قســمت های قبلــی و روایدهای قبلی از 
اسلحه نیز اســتفاده کرده اند. معموال میدان 
دانشــجویی و عناصر داخل آنهــا به عنوان 
میدانی فرهنگی تلقی شــده که همواره در 
پی بنیاد نهادن ســاحتی منطقی، عقالنی و 
مسالمت آمیز تالش می کند. مجموعه تالش 
می کند رویــه ی انقالب در مورد خلق کورد 
رویه ایی مسالمت آمیز بوده و هرگز خواهان 
برخورد قهرآمیز با مسئله ی خلق های ایران 
به ویژه کوردها نیســت. برای همین کاروان 
دانشــجویی به نوعی در پــی القاء هژمونی 
اســت. کاروان  انقالب  فکری/ایدئولوژیــک 
دانشــجویان در حالی به کوردســتان سفر 
می کند کــه فضای گفتمانی ویــژه بر علیه 
خلق کورد در حال شــکل گیری است. این 
فضا را در مجادالت دانشــجویی و سخنرانی 
ائمه ی جماعات مســاجد می توان دید. هر 
چند بیشــتر دانشــجویان در مرکز )همگی 
اعضای کاروان دانشجویی از اعضای انجمن 
اســالمی هســتند( به نوعی متأثر از فضای 
گفتمانــی چپ هســتند با این حــال این 

آخوندهــای حکومتی هســتند که فضایی 
کاملن آنتی کــورد را در مرکز برای تهییج 
شــهروندان مرکز و بســیج عمومی بر علیه 

جنبش کوردی را شکل دادند. 

2
ســکانس ســخنرانی آخوند در اوایل فصل 
مربوط به وقایع کوردســتان، نمونه بارز این 
تالش را نشــان می دهــد. در اینجا آخوند 
به عنــوان یک تحلیل  گر سیاســی- نظامی 
ظاهــر می شــود. وی با ترســیم خطوط و 
ارائــه ی دوگانه ی حــق/ باطل بــه تحلیل 
وقایع کوردســتان می پردازد. وی به شدت 
تالش می کند خشــونت عریــان را ویژگی 
ذاتی کوردها و جنبش کوردی معرفی کند. 
وی تأکیــد می کند که ما  بر حق هســتیم 
و کوردها بــا وجود احزاب ســکوالر طرف 
باطل معادله را تشــکیل می دهند. آخوند با 
وصف خشــونت های جاری در کوردستان، 
مخاطبان خود را برای حضور در کوردستان 
و خوابانــدن فتنــه فراخوانــده و آن را یک 
وظیفه ی شرعی تلقی می کند. در ادامه برای 
باورپذیر کردن سخنان خود از پاسدار سعید 
که در کوردســتان اســیر پیشمرگان حزب 
دموکرات بوده و به واسطه امدادغیبی )یا بر 
حق بــودن و الطاف کریمه ی الهی( از مرگ 
حتمی نجــات پیدا کرده بود، درخواســت 
می کنــد که برای مردم ســخنرانی کند. در 
اینجا پاسدار سعید هم از سربریدن پاسداران 
به وسیله پیشمرگان سخن گفته و به حضار 
می گوید نباید فرزندانمان را در کوردســتان 
تنها بگذاریم. کلیشه »سر بریدن« از همان 
روزهای اول انقالب از طرف حاکمیت جدید 
در مــورد کوردهــا و مبارزان کــورد تولید 
شــد. واقعیت امر این اســت که حاکمیت 
جدید بر اســاس رویدادهای تاریخی قبلی 
و جنبش های سیاســی کــوردی به این امر 
واقــف بودند که کوردها مطالبات سیاســی 
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تعریــف شــده دارند و در راه دســتیابی به 
آن به شــدت تالش کــرده و هزاران نفر در 
این را شهید شــده اند. آنها از همان ابتدا به 
یک فضای آنتی کوردی نیاز داشــتند و می 
دانستند مواجهه با جنبش کوردی و احزاب 
مدرن و ریشه دار آن چندان آسان نیست. بر 
همین اساس توطئه های مختلفی را طراحی 
و اجرا کردند. بر اســاس گفتگوهای شفاهی 
پیشــمرگان کومله و دموکــرات، حکمیت 
انقالبی جنازه کشته شــدگان را مثله کرده و 
آنها را بی سر تحویل خانواده هایشان می داد. 
درواقع انتساب مفهوم »سر بری« به کوردها 
توطئه ای بیش نبوده و توسط خود حاکمیت 
انقالبی جهت تهییج و بسیج عمومی مقابله 

با جنبش کوردستان صورت می گرفت.
می کنند  تــالش  مجموعه  ســازندگان 
مفاهیم کلیشــه ای خــود را از زبــان تمام 
شــخصیت های فیلــم بازگو کــرده و این 
ربط چندانی با موقعیت حرفه ای و شــغلی 
شــخصیت های فیلم نــدارد. در واقع تمام 
سیاسی-  تحلیلگران  فیلم،  شــخصیت های 
نظامــی زبده ای هســتند که هــدف غایی 
آنها نجات ایران از دســت شیاطین و کفار 
است. پاســدار سعید هم نگران تجزیه ایران 
و مداخالت آمریکا است. کاروان دانشجویی 
در چنین فضایی به کوردستان سفر می کند.

3
ســازندگان مجموعه تالش می کنند ساحت 
دانشــجویی را به دور از ســایر میدان ها به 
تصویر بکشند. در داخل اتوبوس دانشجویان 
در آن شــرایط بحرانی کوردســتان سرگرم 
فعالیت هــای معمول اردوهای دانشــجویی 
هســتند و دقایقی را با یــک مصاحبه نیمه 
شــوخی نیمه جدی در مورد وقایع انقالب 
سپری می کنند. بعد از آن یکی از سرودهای 
انقالبــی را همخوانی می کننــد. در همین 
حیــن بــه ارتفاعات مشــرف به ســنندج 

می رسند. دیدبان پیشمرگان کومله موضوع 
را به فرمانده خــود کاک »صدیق« گزارش 
می دهد. وی یادآور می شــود ممکن اســت 

سرنشینان اتوبوس از »جاش ها« باشند. 

4
به نظر می رســد برای اولین بــار از مفهوم 
جــاش در فیلم هــای ایرانــی در خصوص 
کوردهای طرفدار حاکمیت استفاده می شود. 
جــاش در زبان کوردی به معنای »کره خر«  
می باشــد. این واژه سالیان متمادی است که 
در روژ هه الت و باشور جهت توصیف خائنان 
در ادبیات سیاسی به کار می رود.در ابتدا این 
واژه به واحدهای نظامی متشــکل از کوردها 
که با دشــمنان کوردهــا و جنبش کوردی 
همدست شده اطالق می شد، اما امروز دایره 
اطالق این واژه گسترده شده و به هر کوردی 
که آرمان های سیاسی کورد را فراموش کرده 
اداری-سیاســی  موقعیت های مختلف  در  و 
در قبــال پول و رانت های متعــدد، بر علیه 
کلیــت جنبش کــوردی فعالیــت می کند، 
گفته می شــود. به نظر می رســد سازندگان 
این مجموعه رویکرد کلی حاکمیت را مبنی 
بر بدگمانی و عدم اعتمــاد به کوردها را در 
کاربرد این واژه آنهم از ســوی پیشــمرگان 
کومله آشــکار می کنند. کاربرد این اصطالح 
توهین آمیز نشــان می دهد که حاکمیت هم 
با دیده تحقیر به کوردهای طرفدار حاکمیت 
نگریســته و اعتماد چندانی به آنها ندارد. در 
واقــع آنها هم می داننــد جاش ها هیچ گونه 
وابســتگی فکری و ایدئولوژیــک به انقالب 
نداشــته و صرفاً جهت دستیابی به امتیازات 
مادی به کسوت »جاشــایاتی« در آمده اند. 
بــا این وصف، آنها نقــش مزدورانی را دارند 
که هر آن ممکن اســت به خــود حاکمیت 
هم پشــت کنند. در جریان ســفر خامنه ای 
به کوردســتان، برای تأمین امنیت ســفر از 
نیروهای امنیتی سایر استان ها استفاده شد 
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و بزرگترین جاش های منطقه را خلع سالح 
کرده بودند. البته واکاوی الیه ی عمیق تر این 
موضوع نشان می دهد که سازندگان مجموعه 
این ایــده کلی را القا می کننــد که کوردها 
دارای شکاف های متعدد درون فرهنگی بوده 
و هرگز برای دســتیابی به اهداف خود توان 

تجمیع نیرو و همبستگی درونی ندارند. 
کاک صدیــق تأکیــد می کنــد اینهــا 
و  اســالمی هســتند  انجمن  دانشــجویان 
یک تهدیــد امنیتی به حســاب نمی آیند. 
البته زمانی اتوبوس دانشــجویان از تیررس 
پیشمرگان کومله خارج می شود کاک صدیق 
پشیمان شده و از اینکه چنین گروگان های 

را از دست داده، افسوس می خورد.
با اینکــه ســازندگان مجموعــه اعالم 
می کننــد که »شــخصیت های فیلــم نماد 
بیرونی ندارند« با این حــال می پذیرند که 
تعدادی از شــخصیت های فیلــم در قالب 
شــخصیت های واقعب ایفای نقش می کنند. 
در همــان بــدو ورود بــا یک شــخصیت 
پیشمرگ کومله به نام رفیق صدیق کمانگر 
مواجه می شویم. ســازندگان مجموعه حتی 
گریم این شخصیت را نیز شبیه ظاهر رفیق 
صدیــق درآورده اند. فیلم تــالش می کند با 
کمانگر  صدیــق  تقلیل گرایانه،  رویکــردی 
را بــه عنوان یک فرمانــده نظامی و میدانی 
نشــان دهد که از به گروگان نگرفتن چند 
دانشــجو اظهار تأســف می کنــد. در اینجا 
نــوع مواجهه و رویکرد سیســتم انقالبی در 
بازنمایی رهبران سیاســی کــورد به وضوح 
دیده می شود. یکی از شخصیت های موسس 
حزب کومله در قالب یک شــخصیت نظامی 
میدانی نشــان داده می شــود. با این حال، 
باید گفت صدیق کمانگر در ســال 1350 با 
درجه کارشناسی ارشد از دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی فارغ التحصیل شده و به عنوان 
وکیل دادگستری در سنندج مشغول به کار 
می شــود. کمانگر در دهه پنجــاه از حقوق 

دهقانان دارســیران مریــوان دفاع کرد. وی 
در پشــتیبانی از اعتصاب غذایــی زندانیان 
سیاسی زندان ســنندج، اولین تحصن را در 
ســاختمان دادگستری سنندج سازمان داد. 
کمانگر از یکی از اعضای بنیانگذار کومله در 
ســال 57 بود. وی عضو کمیته مرکزی بوده 
و از جانب کومله برای اولین دوره انتخابات 

مجلس بعد از انقالب معرفی شده بود. 
کاک صدیــق و همراهــان در ارتفاعات 
ورودی شــهر ســنندج منتظر »اســتفان« 
)اسم مســتعار پل( ، یک خبرنگار آمریکایی 
هستند. اســتفان که به عنوان یک خبرنگار 
چپ فرانسوی معرفی شــده در اصل مأمور 
ســفارت آمریکا جهت اجرایــی طرح های 

آمریکایی در ایران است. 

5
قبل از شروع مأموریت پل، وی در یک جلسه 
مهم در ســفارت آمریکا در تهران با اعضای 
سفارت دیدار می کند. در این جلسه، اعضای 
سفارت از جمله کاردار آمریکا در مورد نفوذ 
روزافزون و شــدید خمینی هشدار می دهد. 
در مجموع ســفارت معتقد است که مکاتب 
ماتریالیستی و چپ گرا توان تغییر معادالت 
سیاســی را به نفع آمریکا و غــرب ندارند. 
آنهــا معتقدند با اینکه جریــان چپ از نظر 
تشکیالتی قویترین جریان سیاسی می باشد 
با این حال بستر فرهنگی برای فعالیت های 
آنها چندان آماده نیست. در واقع سازندگان 
مجموعــه رویکرد نظری خــود را از طریق 
دیالوگ های کاردار ســفارت بیان می کنند. 
سازندگان تالش می کنند از اعضای سفارت 
اعتراف گیــری کــرده  و وانمــود کنند که 
سوسیالیسم و کمونیسم چارچوب محکمی 
بــرای حل مشــکالت سیاســی- اجتماعی 
ایران ندارد. بدین معنی که گفتمان مسلط، 
گفتمانی اسالمی و آن هم از نوع شیعی بوده 
و سایر گفتمان ها رقیب چاره ای جز شکست 
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و به حاشیه رانده شدن ندارند. 
 اعضــای ســفارت بــه پــل می گویند 
چریک های کورد فشار زیادی به دولت آورده 
و دولت غیر از شهر سنندج کنترل چندانی 
بر بقیه نواحی کوردســتان ندارد. بر اساس 
طرح ســفارت پل باید اعتمــاد چریک های 
کورد را برای براندازی دولت جلب کند. وی 
در این سفر باید هویت واقعی خود را مخفی 
کــرده و به عنوان یک خبرنــگار چپ گرای 
فرانسوی و ضد کاپیتالیسم با رهبران کورد 
دیدار کنــد. در اینجا خط فکری و عملیاتی 
سفارت نامشخص و مبهم است و سازندگان 
مجموعــه دچــار خطای فنــی و محتوایی 
می شوند. مقامات سفارت دچار تناقض گویی 
شــده و با وجود بی نتیجــه خواندن فعالیت 
نظامی، پل را برای متقاعد کردن اپوزیسیون 
کورد روانه کوردســتان می کنــد. در پایان 
در خصــوص نوعی چرخش واشــنگتن در 
مورد کودتا به عنــوان راه حل نهایی بحث 
می شــود. ســفارت پل را با دالرهای تقلبی 
جهــت همنوا کــردن اپوزیســیون کورد با 
طرح های آمریکا راهی کوردســتان می کند. 
پل تا حدودی نگران است و با مهم خواندن 
مأموریت خود از اینکه با روحیات قاســملو 
آشــنا نیســت ابراز نگرانی می کند. پل قبل 
از عزیمــت بــه کوردســتان بــا گروهی از 
دانشجویان پیشگام و چپ گرا دیدار می  کند. 
پل بــا یکی از دانشــجویان گفتگو می کند. 
یکی از دانشــجویان به پــل می گوید خلق 
کورد پیشــتاز مبارزه با جکومت مالهاست. 
وی معتقد اســت که رژیم جدید تضادهای 
پیچیده ای را به ارث بــرده و خود به لحاظ 
ایدئولوژیک زوایــای مختلفی با جریان های 
مختلــف دارد و این تضادها انگیزش الزم را 

برای مبارزه بر علیه آنها فراهم کرده است.

6
کاک صدیق و همراهان منتظر ورود خبرنگار 

فرانسوی از سمت ورودی تهران به سنندج 
هســتند ولی در کمال ناباوری، خبرنگار از 
مســیر دیگری به آنها ملحق می شود. کاک 
صدیــق در مورد چگونگی آمــدن خبرنگار 
ســؤال می کند؛ خبرنگار می گوید دیشــب 
مقر دموکرات ها بوده و برای همین از مسیر 
دیگری آمده اســت. در همین لحظه کاک 
صدیق برافروخته شده و به خبرنگار خارجی 
می گوید طبع شــما با دموکرات ها سازگارتر 
است. خبرنگار در پاســخ می گوید: در حال 
خودمختاری  مســئله  مهمتریــن  حاضــر 
کوردستان اســت و آنها هم برای این هدف 
می جنگنــد. کاک صدیــق ظاهرن دل پری 
از حــزب دموکرات دارد و آنهــا را متهم به 
مذاکــره و سازشــکار بــودن می کند. کاک 
صدیــق از لنیــن یاد می کند کــه در حین 
اینکه رهبر یک جنبش سیاســی مهم قرن 
بوده هرگز اسلحه از دستانش نیفتاده است. 
دیالوگ بین خبرنگار و کاک صدیق به نوعی 
به دیالوگ دو ایدئولــوژی مبارزاتی متضاد 
دو عضو و یا هوادار حزب شــبیه است. کاک 
صدق از اینکه خبرنــگار ابتدا به مقر کومله 
سر زده عصبانی است و او را هوادار دموکرات 
تلقی می کنــد. خبرنــگار موقعیت طبقاتی 
رهبران کورد در هر دو حزب را یادآور شده 
و بــه او می گوید: شــنیدم خان های کورد 
مهمان نواز هســتند. کاک صدیق در جواب 
می گوید حــزب کومله مثل حزب دموکرات 
نیســت و در اینجا خان هــا جایگاه ممتازی 
نداشــته و اینجا جای خان بازی نیست. در 
نهایت خبرنگار می گوید: »مهم اســتراتژی 
شماســت که شبیه هم اســت.« ظاهراً این 
دیالوگ، ممکن اســت ســاعت ها به طول 
بینجامــد چون کاک صدیــق هنوز هیچی 
نشده ادعای سهم خواهی در فردای پیروزی 
جنبش می کند. بعد از رفتن خبرنگار، کاک 
صدیق به مترجم خبرنگار مظنون شــده و 
بــه همراهانش می گویــد در صورتی فردی 
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از فدائیان خلق انگلیســی می داند جایگزین 
مترجم حزب دموکــرات بکنند؛ در حالیکه 
مترجم پســر یکی از اعضای کمیته مرکزی 

حزب دموکرات است. 
ســازندگان مجموعــه از طریق دیالوگ 
بین کاک صدیق و خبرنگار ، تالش می کنند 
اختالفــات بین دو حزب کوردی را آشــکار 
کننــد. در واقــع در ایــن ســکانس تالش 
می شود ماهیت ارتباطات دو حزب از طریق 
خبرنگار برای مخاطب توضیح داده شود. دو 
حزب دموکــرات و کومله به لحاظ نظری از 
مکاتب چپ تغذیه شــده، ولی در استراتژی 
و تاکتیک های نظامــی تفاوت های جدی با 
هم دارند. جریانات سیاسی کوردستان با دو 
برچســپ چپ و ملی گرا شناخته می شوند؛ 
چپ ها به مسایل ملی توجه داشته و ملی گراها 
هم به رویکردهای نظری چپ تمایل دارند. 
بــا این حال، با توجه به روایت وقایع در حد 
فاصل شــکل گیری انقالب و فرمان جهاد بر 
علیه جنبش کوردستان، اختالفات دو حزب 
در الیه هــای بیرونی چندان مشــهود نبوده 
و کنشــگران عادی اطــالع چندانی از این 
اختالفات نداشــتند. سازندگان مجموعه، از 
همان ابتدا با تأکید بر دوگانه همبســتگی/

واگرایــی، تــالش می کنند، کلیــت جامعه 
کوردی را یک ساخت ناهمبسته نشان دهند 
که مقابله با آن کار چندان دشواری نیست. 
راوی  دموکرات،  طیف بندی جاش ها/کومله/ 
شکاف های جدی بین کلیت جامعه کوردی 
اســت. در اوایل انقــالب، دولت و حاکمیت 
جاش ها را نماد مردم و همراهان واقعی خود 
می دانســت. جاش ها طیف متنوعی از مردم 
و جناح های سیاسی را تشکیل می دادند؛ از 
همان روزهای ابتدایی انقالب توسط چمران 
به عنوان مدافعان انقالب مســلح شده و در 
موقعیت های مختلف همچون نیروی فشــار 
عمل می کردند.  دیالوگ پایانی کاک صدیق 
در ســکانس دیــدار با خبرنــگار به وضوح 

این امر را نشــان می دهد: » کاش خبرنگار 
می توانســت مارا از شــر جاش ها و قاسملو 

نجات دهد.«

7
همزمــان با خــروج خبرنگار از ســنندج با 
کاروان راهپیمایی مردم ســنندج به طرف 
مریوان مواجهه می شود. وی یادآور می شود 
که کومله هــا از مدل مائــو و انقالب چین 
برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند. 
کلیت رویدادهای مجموعه نشــان می دهد 
که خبرنگار در تیرماه به دیدار کاک صدیق 
رفته است. زمانی که خبرنگار به مقر کومله 
می رســد، مترجم به او می گوید پیشمرگان 
کومله قرار اســت فردا در مریوان آتش بازی 
راه انداخته و ساختمان محل نیروهای سپاه 
را تســخیر کنند. این اتفاق در بیست و سه 
تیر روی می دهد. مردم مریوان با برنامه ریزی 
اتحاد دهقانان روز ســی ام تیر کوچ تاریخی 
خــود را به کانی میران انجــام می دهند. در 
روز پنجم مرداد 58 تجمع وسیعی از مردم 
ســنندج به دعوت جمعیت دفاع از آزادی) 
جمعیت دفاع از آزادی و انقالب بالفاصله در 
کوردستان تشکیل شــد. اولین دفتر آن در 
مهاباد و بعدها در سایر شهرهای کوردستان 
تأسیس شــد. جمعیت یک تشکل فراحزبی 
جهت توسعه دموکراسی در کوردستان بود(  
برای حمایــت از مردم مریــوان در میدان 
اقبال ســنندج شکل گرفت. تجمع کنندگان 
از طریــق جــاده خاکی ســنندج- مریوان 
به طــرف مریوان به حرکــت درآمدند. این 
جریان به راهپیمایی تاریخی مردم ســنندج 
مشــهور شده که یک هفته به طول انجامید 
و در نهایــت به اهداف دوگانه خود رســید.

)آزادی شانزده نفر که پیشتر برای کمک به 
متحصنین کانی میران از سنندج به مریوان 
رفته بودند و همچنین فشــار به دولت برای 
قبول درخواســت های متحصنین مریوان به 
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رهبری کاک فواد(
» امیر حسن پور« طراح ایده راهپیمایی 
ســنندج به مریوان در خصــوص علت این 
تصمیــم در مصاحبه با رادیو زمانه می  گوید: 
»راستش بیشتر نتیجه اطالعات و تأثیراتی 
بــود که مبــارزه مــردم ویتنــام و چین و 
کشورهای دیگر خصوصا جنبش ظفار عمان 
در من بوجود آورده بود. در ســالهای قبل از 
انقالب در کنفدراســیون جهانی محصلین و 
دانشــجویان ایرانی بودم و از نزدیک با این 
جنبش ها تماس داشتم. من به شدت تحت 
تأثیر تجربیاتشــان بودم. در تمام مدتی که 
در کوردســتان بودم مثل ایــن بود که من 
در ویتنــام و در آن منطقه در دنیا هســتم. 
این تجــارب خیلی برای مــن مطرح بود و 
دلم می خواســت که در کوردستان هم این 
تجربیات را دنبال کنیم. در این فکر بودم که 
مبارزه باید توده ای شود صرفاً از طریق یک 
تظاهرات ، اعتراض و یا تلگراف هم نمی شد 
کار کرد، بایــد کار بزرگی در حد عملی که 
خود مــردم مریوان انجــام داده بودند و به 

خارج شهر رفته بودند انجام میدادیم.« 
  ایــن حرکت باعث فشــار بــه دولت 
جهت فرســتادن یک هیئت برای مذاکره با 
متحصنین در اردوگاه کانی میران شــد. در 
مجموعــه روزهای ابدی، چمــران به همراه 
یک نماینده از ارتش و سپاه برای مذاکره با 
کاک فواد به فرمانداری مریوان می رود؛ البته 
در ادامه ی مجموعه از جریان مذاکره و نتایج 

آن چیزی دیده نمی شود. 

8
ســنندج،  شــهر  در  و  دیگــر  ســوی  در 
دانشجویان انجمن اسالمی در محل استقرار 
نیروهای انقالبی اســکان داده می شوند. در 
کمپ نیروهای انقالبی گروهی از پاســداران 
و شــخص اول سپاه در اســتان یعنی علی 
اصغر وصالی حضور دارد. همچنین تعدادی 

زیادی از پیشــمرگان مســلمان وابسته به 
مکتــب قرآن حضور دارنــد.در داخل کمپ 
نیروهای انقالبی گفتگوی طوالنی بین برادر 
وصالی و مهدی)نقش اول مجموعه( صورت 
می گیرد. در جریان این گفتگو »شــوان« از 
اعضای مکتب قرآن هم حضور دارد. وصالی 
به عنــوان نماد نیروهای رادیــکال و تندرو 
انقالبی، رویکرد اصلی انقالبیون اســالم گرا 
را تشــریح می کند. وی معتقد اســت باید 
با نیروهــای ضد انقالب به شــدت برخورد 
گروهای  ایــن  می گوید:«  کرد. همچنیــن 
فرصت طلب به خون انقالب تشــنه هستند. 
آنها سر پاسدارهای ما را می برند و تصمیم به 
تجزیه ایران دارند. در سکانس های مختلف 
مجموعه از جمله ســکانس گفتگوی وصالی 
و مهدی از تقابل های بنیادین متن رونمایی 
صلح طلب/خشــونت گرا،  دوگانه  می شــود. 
غیرت/ کافر،  مســلمان/  همگرایی/واگرایی، 

امنیت/ناامنی،  اپوزیسیون،  مردم/  بی غیرت، 
اخالق مداری، بی اخالقی، حق/باطل.

وصالــی به عنــوان نماینــده ی و راوی 
گفتمان الیه ی تندرو درون حاکمیت، معتقد 
است گروه حســن نیت مشغول کار بی ثمر 
و بیهوده اســت. جنبش کوردی هیچ پایگاه 
مردمی نداشــته و اکثریت مردم کوردستان 
عاشــق انقالب و خمینی هستند و حقشان 
برقراری امنیت و آســایش است. وی معتقد 
اســت که کلیت مردم کوردســتان طرفدار 
از ترس ضدانقالب  حاکمیت هســتند ولی 
جــرات پیوســتن بــه نیروهــای دولتی را 
ندارند. در واقع ســازندگان مجموعه بخشی 
از مفاهیم سیاسی- ایدئولوژیک مجموعه را 
در این گفتگو رمزگذاری کرده اند. بی بنیاد و 
نامشروع خواندن جنبش و اینکه جنبش هیچ 
ارتباطی با خواســت و مطالبات مردم ندارد، 
از کدهای اصلی این گفتگو هســت. این در 
حالی است که تعدادکمی از طرفداران مکتب 
قرآن، خوانین محلی)برای بازگرداندن امالک 
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خود( و بازماندگان رژیم ســابق)برای تأمین 
امنیت خود(، با انقالبیــون حکومتی همراه 
شــده و بیشتر مردم کوردستان و سنندج با 
جنبش کوردی و پیشمرگان کومله همراهی 
و همــکاری می کنند. تحریم رفرندوام تأیید 
جمهوری اســالمی بزرگترین جلوه و نمود 
واقعی حمایت مــردم از دیدگاههای احزاب 
کوردی بود. دو حزب اصلی کوردســتان به 
دلیل غیردموکراتیک بودن ماهیت جمهوری 
اســالمی و عــدم رعایت حقــوق خلق های 
ایرانی، رفراندوم را تحریم کردند و مردم نیز 

به ندای آنها پاسخ مثبت دادند. 
جمهوری اســالمی از زمان شکل گیری 
آن تا کنون هیچ گونه مشــروعیت سیاسی 
در بین مردم کردســتان نداشته و به جرات 
می تــوان گفت، ملت کــورد در تمامی این 
ســال ها با جمهوری اسالمی در حال مبارزه 
بــوده و احزاب کــورد نیز علیرغــم تغییر 
اســتراتژی همچنان توانسته اند پویایی خود 
را حفظ کرده و دارای مشــروعیت در افکار 
عمومی مردم کوردســتان هســتند.  مردم 
کوردستان بعد از ســرکوب خونین جنبش 
در اوایل انقالب، همــراه و همگام با احزاب 
کوردی، به شــیوه های جدیــد مبارزه روی 
آورده انــد. در صورتی کــه جنبش کوردی 
مشــروعیت مردمی نداشت، می بایست بعد 
از ســرکوبی اوایل انقالب به محاق فرو رفته 
و دچار فروپاشــی می شــد. مردم کورد در 
سالیان اخیر با چرخش های گفتمانی متعدد 
همچنان در حال مبارزه برای دســتیابی به 
مطالبات سیاســی خود هستند؛ از مبارزات 
مدنی و مکانیســم های معنادار مشــارکت/

عدم مشــارکت انتخاباتی گرفته تا نافرمانی 
مدنی، اعتصاب و کارزار رســانه ای. جنبش 
دانشجویی کوردی در دو دهه ی اخیر موتور 
حرکت مبارزات جنبش کــوردی بوده و با 
را  مبارزه ی مدنی  فرهنگی/هویتی،  گفتمان 
وارد فازهای نوین کرده و باعث دینامیســم 

جنبش شده است. تحوالت جهانی، جهانی 
شدن دموکراسی و تضاد منافع حکومت های 
هژمــون جهانی، فرصت های بــی بدیلی را 
فــرا روی جنبش کوردی قرار داده اســت. 
شــکل گیری حکومــت اقلیــم، مبــارزات 
سیاســی- نظامی مــداوم کوردهای ترکیه 
و اخیراً شــکل گیری حکومــت خودمختار 
روژئاوا، رویدادهای نویدبخشی برای دستیابی 
کوردهای ایران به حقوق و مطالبات سیاسی 

خود است.
 مطالبــات سیاســی-اجتماعی مــردم 
کــورد ریشــه در جنبش هــای تاریخی از 
جمله جمهوری کردســتان دارد. کوردها در 
دوره ی معاصــر ،تبعیض مرکــز را در قالب 
ایدئولوژی ملی گــرای پهلوی تحمل کرده و 
چشم انداز حکومت شیعی ملی گرا را تاریکتر 
از قبل می دیدنــد. بنابراین حضور مردم در 
حنبــش انقالبی و تقابل با مرکز بر اســاس 
خودآگاهی تاریخی ویژه شــکل گرفته بود 
و بنیادهای ذهنــی عمیقی در میان ذهنیت 
کنشگران کوردی داشت. انقالبیون تندروی 
مرکز به هیچ وجه مطالبات سیاســی ملت 
کورد برنتافته و اپوزیسیون سکوالر کوردی 
را نیروهای فرصت طلبی تلقی می کردند که 
می خواهند در پوشــش خودمختــاری و با 
تحریک نیروهای خارجــی، ایران را تجزیه 
کنند. آنهــا با ترویج ایــده ی اخالق گریزی 
پیشمرگان، سعی داشتند برخی از الیه های 
کم سواد  جامعه را بر علیه آنها بشورانند. در 
جریان گفتگوی بین وصالی و مهدی، شوان 
از اعضای مکتب قرآن وارد گفتگو شده و در 
جواب مهدی که در مورد تداوم بحران نگران 
اســت، می گوید: تا زمانی که کورد مسلمان 
غیرت داشته باشد این جنگ ادامه دارد. وی 
ادامه می دهد که دختر پسرهای گروهک ها 
دســت در گردن هــم در ســنگرها حضور 
دارند. وصالی در پالن پایانی این ســکانس 
می گوید:« آتش بچه هــای مکتب قرآن در 
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مبارزه با ضد انقالب از ما تندتره...«

9
کاروان اعزامی دانشجویان در سنندج به چند 
تیم تقسیم شده و همراه کمک های دولت و 
با کامیون های ارتش عازم شهرهای مختلف 
استان کوردستان می شوند. داستان مجموعه 
در دو خط روایی پیگیری می شــود؛ کاروان 
اعزامی دانشجویان به نقاط مختلف و بازدید 
خبرنگار/مأمور آمریکامی از مقرهای احزاب 
کوردی. چند نفر از دانشجویان به همراهی 
مهدی و محبوبه عازم مریوان می شوند، البته 
محبوبه برای همراهی تیم اعزامی به مریوان 
بــا مخالفت برادر وصالی مواجهه می شــود. 
محبوبه با دســتاویز قرار دادن صحبت های 
خمینی در خصوصــی برابری زنان و مردان 
در صفوف مبارزه؟؟؟!! برادر وصالی را متقاعد 
می کنــد که همراه تیم بــرود. گروه اعزامی 
مریــوان در بدو ورود به روســتای قلعه جی 
مریوان با پیشمرگان کومله روبه رو می شود. 
پیشمرگان کومله بخشی از کمک های دولتی 
را به عنوان ســهم خود از آنهــا گرفته و به 
عنوان کمک های خود به مردم می دهند. در 
نمایی دیگر مکان خریدفروش اسلحه دیده 
می شــود. در واقع خرید و فروش اســلحله 
جلوی چشمان پیشــمرگان انجام می شود. 
ســازندگان مجموعه برآنند بــا رمزگذاری 
فنی و محتوایــی، در پی بازنمایی ناامنی به 
وسیله اقدامات پیشــمرگان کومله هستند. 
در واقع پیشــمرگان و جنبش نظامی کورد 
بر حالت بی بســتری اجتماعی و عدم توجه 
به کنشگرانی نشــان می دهد که قرار است 
جنبش بــرای برقراری عدالت بــه نفع آنها 
مبارزه کند. ژیانا همســر یکی از پیشمرگان 
مسلمان وابســته به مکتب قرآن از کامیون 
ارتــش کمــک دارویی می خواهــد؛ مهدی 
می گوید« مگه ندیدی کــه کومله غارتمان 
کــرد برید از اونها کمک بگیریــد«. ژیانا به 

مهدی می گوید ما با آنها همراه نیستیم. در 
واقع رمزگشــایی کدهای محتوایی نشان از 
تقابل هایی دوگانه ابتدایی مجموعه است؛ ما 
و دیگــری. بدین ترتیب کوردها در دو طیف 
متقابل متخاصم بازنمایی می شوند؛ در یک 
ســو مردم قرار دارند که کمترین دلبستگی 
به آرامانهایی احــزاب و همراهی با آنها قرار 
دارند، در سوی پیشمرگان و کلیت جنبش 
کــوردی قــرار دارد که برای دســتیابی به 
اهداف خرد و کالن از هیچ عمل خالف عرف 

و قوانین جنگی دریغ نمی کند.

10
خبرنگار/مأمــور آمریکایی خــود را به مقر 
کومله می رســاند. مترجــم خبرنگار/مأمور 
آمریکایی بــه وی خبر می دهد که کومله ها 
قرار اســت فردا عملیات مهمی را در مریوان 
انجــام داده و بــه ســاختمان محل تجمع 
پاســدارها و جاش ها حمله کننــد. از قرار 
معلوم بیشــتر نیروهای داخل ساختمان از 
اعضــای مکتب قرآن هســتند و فرماندهی 
آنها به عهــده یک جاش مریوانی به اســم 
طرطوسی است. در این سکانس به مخاطب 
چنین القاء می شــود که حمله به ساختمان 
ساواک که اینک محل تجمع اعضای مسلح 
مکتب قرآن اســت توسط پیشمرگان کومله 
بر اســاس برنامه و طرح قبلی صورت گرفته 
است.در حالیکه اصل ماجرا به گونه ای دیگر 
اســت. » اتحادیه دهقانان بــه همراه چند 
تشکل دیگر از مردم دعوت نمودند تا در روز 
بیست و سوم تیر 58 در اعتراض به تبلیغات 
یک سویه و منفی رادیو و تلویزیون جمهوری 
اســالمی در خصوص اتفاقات کوردستان و 
تالش حکومت جهت اهمال ســلطه نظامی 
بر منطقه، تجمعی را در مقابل ســاختمان 
رادیو و تلویزیون شــهر برگزار کنند. تجمع 
کنندگان که در نشریه شماره هشت پیشرو 
تعدادآنها هفت تا هشت هزار نفر ذکر شده، 
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در مسیر بازگشت می باید از حوالی ساختمان 
سابق ساواک که اینک محل استقرار اعضای 
مکتب قرآن تبدیل شــده بود، عبور کنند. 
ســنگربندی این افراد در پشت بام و نشانه 
رفتن اسلحه ها به سوی مردم، تهییج فضا و 
ســردادن شعارهایی بر علیه طرفداران آقای 
مفتی زاده را به دنبال داشــت. در این هنگام 
عده ای به مقر نزدیک شــده و از افراد مسلح 
خواســتند تا ســالح خود را تحویل دهند. 
در همین حین شــماری از معترضان هدف 
گلولــه ی این افراد قرار گرفته و ســه تن از 
آنها کشته و عده ای زخمی شدند. به دنبال 
شــروع تیراندازی از ســوی اعضای مکتب 
قرآن، اتحادیه دهقانان و ســتاد حفاظت که 
تأمین امنیت تظاهرکنندگان به آنها سپرده 
شــده بود اقــدام به محاصره ی ســاختمان 
نمــوده ودر جریان درگیری تعدادی از افراد 
مســلح مکتب قرآن نیزکشــته می شوند.« 

)امجدی، 1396(
در اینجا به طرز عجیبی خبرنگار/مأمور 
از مترجم ســؤال می کند که چه کســی در 
آتش جنگ می دمد؟ مترجم که خود پســر 
عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات اســت 
در جــواب می گوید: تــا کوردســتان آزاد 
نشــه داســتان همینه. در اینجا سازندگان 
مجموعه بــه جای مأمــور آمریکایی حرف 
زده و مأموریــت وی فراموش می شــود. از 
اینجا بــه بعد تا زمانی کــه مأمور/خبرنگار 
از مأموریــت خــود پرده بــرداری می کند، 
سازندگان مجموعه رویکرد خود را از طریق 
وی القاء می کننــد.   مأمور آمریکایی تحت 
تأثیر اهداف رمزگذاری شــده مجموعه این 
ذهنیت را القاء می کند که رهبران و نخبگان 
بریده از مردم خواهان جنگ و خودمختاری 
هستند. مترجم به مأمور یادآور می شود که 
فردا قاســملو و کاک فواد با هم جلسه دارند 
و فرصت خوبی است برای دیدار هر دو رهبر 
بــا هم، مأمور در جــواب می گوید: » فواد و 

قاسملو دستشون تو یک کاسه نمی ره و باید 
آنها را جداگانه مالقات کنم تا ببینم تا چقد 

حاضرن گوشت همدیگر را بخورن«
ایــن دیالوگ بــا هیچ کــدام از اصول 
دیپلماتیــک و حفاظــت از اطالعات مهم و 
محرمانه یک جاسوس  آمریکایی همخوانی 
ندارد. مأمــور آمریکایــی در کمال آرامش 
طرح هــای کالن و اهــداف مأموریت خود 
را برای مترجمش برمــال می کند. مأموران 
مخفــی و جاســوس های غربــی حتی در 
خاطرات سیاســی خود بــه ارزیابی اخالقی 
اشــخاص هدف خــود نپرداختــه و به آنها 
نمی کنند. سازندگان مجموعه کینه  توهین 
و خصومت ذاتی خــود را با جنبش کورد و 
هویــت کوردی پنهان کرده و آن را در قالب 
دیالوگ مأمور آمریکایی مهم بیان می کنند. 
مأمور آمریکایی، مأموریــت دارد تا رهبران 
کــورد را با اهــداف ســفارت آمریکا جهت 
دستیابی به اهداف کالن کشورشان متقاعد 
کننــد. نکته جالــب اینجاســت کارگردان 
دیالوگ پیشین مأمور را فراموش کرده که به 
دلیل ناشناخته بودن شخصیت دکتر قاسملو 

ابراز نگرانی کرده بود.

11
کامیون ارتش به همراهی دانشــجویان، در 
مســیر حرکت برای امدادرسانی صوری به 
روســتای دیگری می رســد. مردم با دیدن 
کامیون کمک به طــرف آن هجوم آورده و 
اقالم خوراکی را دریافت می کنند. در اینجا 
ســازندگان مجموعــه تــالش می کنند که 
اثر سیاست های  محرومیت روســتاییان در 
رژیم پیشین و احساس مسؤلیت انقالب در 
قبال مســتضعفان را یادآور شوند. در همین 
اثنا، پیشمرگان کومله سر می رسند و پرچم 
کومله را بر پشــت بام هــا نصب می کنند. از 
اینجا به بعد مســیر قصه عوض شــده و به 
یکباره دانشــجویان در قالــب کماندوهای 
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آمــوزش دیده ظاهــر می شــوند. مردم با 
دیدن پیشمرگان هراسان شده و هر یک به 
ســوی فرار می کنند. دانشجویان به مسجد 
پنــاه می برند. مهدی تالش می کند که خود 
و خادم مســجد و مردم روســتا را به عنوان 
»ما« تلقی کرده و پیشــمرگان را »دیگری« 
خودشان محسوب کند. تالش مسالمت آمیز 
مهدی مؤثر شــده و خادم را با خود همراه 
می کند. پیشمرگان با تیم مهدی درگیر شده 
و در کمال ناباوری آنها می توانند از دســت 
گروهی از پیشــمرگان تا دندان مسلح فرار 
کنند. در این رویــداد یک عکاس)همایون( 
حضور دارد که فرمانده پیشــمرگان به وی 
یــادآور می شــود از این صحنه و شکســت 
مفتضحانه ی آنها عکس نگرفته باشــد. پالن 
پایانی این ســکانس حاوی نــکات عجیبی 
است. فرمانده پیشمرگان به زور دختر خادم 
مسجد را با خود می برد. خادم مسجد ترانه 
اینجا  حزن انگیزی را می خوانــد. دوباره در 
با ارزیابی اخالقی رمزگذاری شــده در بطن 
قصه مواجه می شــویم. در یک سو مهدی به 
طرز عجیب و شجاعانه ای محبوبه را نجات 
می دهد و و در ســوی دیگر پیشــمرگان با 
کمال بی رحمی و قبیح بودن، دختر خادم را 

با خودشان می برند.

12
خبرنگار/مأمــور آمریکایــی بــه مقر حزب 
دموکرات در سردشت می رسد. در ابتدا قرار 
بود مأمــور برای دیدار با دکتر قاســملو به 
مهاباد برود ولی ظاهرا قاســملو به سردشت 
رفته اســت. مأمور در آلواتــان با کاک غنی 
فرمانــده مقر گفتگو می کنــد. در اینجا به 
نظر می رسد که کاک غنی همان شخصیت 
سیاســی حزب دموکرات کاک غنی بلوریان 
باشــد با این حال بر اســاس شواهد موجود 
و خاطرات پیشمرگان، غنی بلوریان فرمانده 
مقــر آلواتان نبوده اســت. در ابتدای دیدار 

،کاک غنــی با لحنی گالیه آمیــز به مأمور 
یادآور می شــود در زمان شــاه سابق که ما 
شکنجه و زندان می شدیم چپ های فرانسه 
کجا بودند؟ هنوز شخصیت اصلی مأمور افشا 
نشده اســت. مأمور، مأموریت خود را تعلیق 
کــرده و بــه کاک غنی می گویــد حاال که 
انقالب شــده و شما آزادی به دست آوردین 
برای چــی می جنگیــن؟ و عواقب دردناک 
جنگ را به او یاداور می شــود. باز هم مأمور 
آمریکایی همچون عضو تیم مذاکره حســن 
نیت جمهوری اســالمی عمل کرده و تالش 
می کند کاک غنی را وادار به مذاکره کرده و 
به او القاء کند که شــما توان مقابله با ارتش 
را نداریــد. در اثنــای گفتگوی کاک غنی و 
مأمور آمریکایی پیشــمرگان مشغول رقص 
و شــادمانی هستند. مشخص نیست با تمام 
تالشی که فیلم برای ترسیم شکاف دو حزب 
انجام داده چگونه پیشــمرگان دموکرات ار 
موفقیت جناح رقیب ســرخوش و شادمان 
هستند؟ ســازندگان مجموعه با رمزگذاری 
فنی در صــدد القای این ذهنیت هســتند 
که پیشــمرگان کومله کمتر تابع تشریفات 
هستند و زیست بی آالیشی دارند در حالیکه 
رهبران حزب دموکرات خوی اشراف منشی 
دارند. بعد از صرف شــام یکی از پیشمرگان 
با آفتابه و لگن برای شستن دست مهمانان 
و فرمانده وارد می شــود. در ادامه ی مذاکره، 
مأمور می گوید چرا کمک های صدام را قبول 
نمی کنید؟ کاک غنی در جواب می گوید: اوال 
آنها قابل اعتماد نیســتند، درثانی انتطارات 
آنهــا را در قبــال این کمــک را نمی توان 
برآورده کــرد؟ مأمــور می گوید کمک های 
آمریــکا چی؟در پالن پایانی این ســکانس، 
مأمور آمریکایی دســت خود را رو می کند و 
به کاک غنی می گویــد وی از طرف آمریکا 
مأموریت دارد تا کوردهــا را برای همکاری 
در اجــرای طرح هــای خــود متقاعد کند . 
کاک غنی متعجب می شود. مأمور آمریکایی 
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در اینجا از پــروژه نهایی خود پرده برداری 
می کند. وی بدون مقدمه می گوید: » آمریکا 
نگران اینه کوردستان بزرگ هم پیمان یا در 
دامن شوری بیفته و یا هم پیمان ورشو بشه 
و اگرنه برای تاسیس آن هیچ گونه تردیدی 
نداره« در ســوی مقابــل کاک غنی تأکید 
می کند که ما ایرانی هســتیم و تجزیه طلب 
نیستیم، وی تأکید می کند که خودمختاری 
برای ما کافیســت. مأمور آمریکایی به کاک 
غنی می گوید شــما در کوردســتان بزرگ 
می توانید به مطالبات خود دست پیدا کنید 
و سیگنا ل های از قاســملو برای تحقق این 
ایده دریافــت کرده ایم. به یکباره فضا عوض 
شــده و کاک غنی فرمانــده تحت امر دکتر 
قاسملو، چنین اظهار نظر می کند: » قاسملو 
تو مشت زنشه اون یهودی اصیل چک خیال 
ملکه خشایارشــاه  اســتر  می کنه همچون 

می خواد قوم بنی اسرائیل...«
بــه یکباره فضای گفتگو عوض شــده و 
خود مأمور هم گیج می شود و به کاک غنی 
یادآور می شــود که من از کوردستان بزرگ 
با تو حرف می زنم نه اســرائیل بزرگ..کاک 
غنــی گفتگو را به مســیر دیگری برده و به 
تقبیح حکومت اســرائیل پرداخته و بردگی 
در داخل ایران را به متوسل شدن به ترجیح 
می دهد. در پایان هم با اســتفاده از واژگان 
گفتمان حاکمان جمهوری اسالمی می گوید: 
»توصیــه می کنــم هیچ کســی دنبال این 
حکومت جعلی نــرود« . رویکرد کاک غنی 
بــه نوعی یاآور دیالوگ چمــران در فیلم چ 
می باشد. در سکانس مذاکره چمران با دکتر 
عنایتی، چمران به دکتر عنایتی می گوید: » 
صدای اســرائیل می آید.« در جریان گفتگو 
زمانی کــه مترجم تالش می کند با نشــان 
دادن دالرهــای جعلی کاک غنی را متقاعد 
کند عده ای از پیشمرگان به شکل خودسرانه 
به ماشین حمل پول دســتبرد زده و سهم 

خود را از دالرهای آمریکا برمی دارند. 

سازندگان مجموعه از ابتدای روایت قصه 
به شدت تالش می کنند تا مطالبات سیاسی 
کوردهــا از جمله خودمختــاری را طرحی 
خارجی و آمریکایی تلقــی کنند و کوردها 
را عروسک خیمه شــب بازی آنها می دانند. 
آنها فراموش کرده انــد که مطالبات کوردها 
ریشه در دهه ها قبل داشته و نتیجه عملکرد 
تبعیض آمیــز مرکز بوده اســت. نکته جالب 
قصه این اســت که تا این ســکانس و حتی 
پایین مجموعه، مأمــور آمریکایی موفق به 
دیدار با رهبران دموکرات و کومله نمی شود 
تا آنها را از طرح های سیاسی آمریکا در ایران 

مطلع کند.

13
درآن ســوی داســتان، محبوبــه یکــی از 
دانشــجویان اعزامــی کــه ســعی می کند 
عالقــه اش را به مهــدی پشــت نگاه های 
عاشــقانه اش پنهان کند بــه همراه مهدی، 
در محاصره نیروهای کومله گرفتار شده  اند. 
صدای تیراندازی از اطرف شــنیده می شود. 
مهدی به محبوبــه می گوید: » این گلوله ها 
فقط قلــب آســمان را نمی شــکافن بلکه 
دشنه ای هســتن برای تجزیه ایران«  و در 
ادامه می گویــد: طــرح خودمختاری خلق 
کورد و تجزیه ایــران یک طرح آمریکاییه و 
برای این کار نیروهای چپ و مارکسیست را 
جلو انداختن که کســی بهشون شک نکنه 
که آنها پشــت این ماجرا هستن. و در آخر 
بــرای تأیید حرفاش به ایــن گفته خمینی 
مارکسیست های  گفته:  که  می شود  متوسل 
آمریکایــی بهتره به آغوش ملــت برگردن. 
مهدی به شــدت تــالش می کند تــا برای 
محبوبه که زخمی شده کاری بکند. در میانه 
کار محبوبه اســیر شــده و گرفتار نیروهای 
کومله می شــود. نکته جالب این ســکانس 
نمایش کوچ اجباری مردم به کوهســتان ها 
و کمپ هــای محل اســتقرار پیشــمرگان 
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اســت. ســازندگان مجموعــه معتقدند که 
پیشــمرگان از مردم به عنوان سپر انسانی 
بــرای حفاظت از نیروهای خــود در مقابل 
حمالت ارتش و ســپاه استفاده می کرده اند. 
مشــاهدات نگارنده و شواهد میدانی حاکی 
از آن است که این تاکتیک جنگی به کرات 
از سوی نیروهای دولتی برای به عقب راندن 
پیشمرگان استفاده می شد. بر اساس شواهد، 
مستندات و خاطرات پیشمرگان، هیچ کدام 
از نیروهای وابسته به جنبش کوردی از هم 
میهنان خود به عنوان ســپر انسانی استفاده 
نکرده و این تاکتیک منتســب به نیروهای 
دولتی به ویژه بســیج بوده اســت. استفاده 
ابزاری و تحت فشــار قــرار دادن خانواده و 
بستگان پیشــمرگان هنوز هم بعد از چهار 
دهــه از انقالب ادامــه دارد. در مقاطعی از 
ســالهای پایانی دهه شصت، دولت تعدادی 
از خانواده های پیشــمرگان را در ســرمای 
جانسوز زمستان به کیله شین برده و در آنجا 
رهایشــان می کند.گفتگو محبوبه با یکی از 
زنان کورد در پالن پایانی این سکانس جالب 
توجه است. زن کورد در جواب محبوبه که از 
او ســؤال می کند چرا شهر را ترک کردید؟ 
چنین پاســخ می دهد؟ این جوانان احمق 
کومله ما را اینجا آورده و آواره کرده اند. آنها 
با خمینی و دولت مشــکل دارند ولی دست 
از سر ما برنمی دارند. محبوبه به کمپ کومله 
منتقــل می شــود. در آنجا بــا کماندوبازی 
مهدی و کمک ژیانا موفق به فرار می شوند.

14
مأمــور آمریکایی برای مذاکره و پیشــبرد 
طرح های خود به مقر کومله در تته می رود.  
کاک صدیق هنوز از مأموریت وی خبر ندارد. 
کاک صدیق و مأمور آمریکایی در مورد مدل 
مبارزه با هم گفتگو می کنند. مأمور آمریکایی 
در انتقــاد مدل مائویی مبارزه آنها می گوید: 
این مدل در چین جــواب داده چون آنها با 

یک امپراطوری پیر و فاسد روبه رو بودند، ولی 
شما با یک انقالب نوپا مواجهه هستید. امواج 
انقــالب مردمی ایران را دســت کم نگیرید. 
ماحصل گفتگوی مأمور با پیشمرگان کومله 
و دموکــرات منجر به امضــای پروتکلی در 
روستای کانی سور می شود. در اینجا مأمور 
آمریکایی دالرهای تقلبــی را به نمایندگان 
دو حزب تحویل داده  و از آنها می خواهد بر 
اســاس پروتکل با سازمانهای صلح جهانی و 
حقوق بشر و همچنین با مأموران آمریکایی 
همــکاری کننــد. ســازندگان مجموعه در 
مورد کمــک مالی آمریکا بــه احزاب دچار 
بزرگنمایــی، اغــراق و تناقض گویی شــده 
و موقعیــت احزاب و پیشــمرگان را در حد 
خرده تاجران تقلیل داده کــه صرفاً در فکر 
منافع فردی و پر کردن جیب خود هستند. 
گویی احزاب و پیشــمرگان از سر تجارت به 
حرفــه پیشــمرگایه تی روی آورده اند. غالباً 
تــوده مردم با دو انگیزه سیاســی و اخالقی 
به جنبش های سیاســی پیوسته و یا از آنها 
حمایت می کنند. به لحــاظ اخالقی، مردم 
سیســتم قبلی و سیســتم انقالبــی جدید 
را ســاختارهای مســتبدی می دانستند که 
باعث محرومیت مردم شــده و مانع تحرک 
اجتماعی آنها شده اند. به لحاظ سیاسی توده 
مردم خواهان سازماندهی مجدد و مشارکت 
عینی در ساختار قدرت و سهیم شدن توده 
مــردم در آن بودند.احزاب کوردی از هر دو 
جنبه توانسته بودند وفاداری مردم را پیشبرد 
اهداف خــود جلب کنند. در زمان وقوع این 
رویدادها احزاب کــوردی از چنان هیبت و 
توانی در بســیج عمومی برخوردار بودند که 
با یک اعالن عمومی می توانستند هزاران نفر 
را برای پیشبرد یک هدف آرمانی ملت کورد 
گرد آورند. نمونه بــارز آن انواع راهپیمایی 
به مناسبت های مختلف در بیشتر شهرهای 
کوردنشــین، کوچ برزگ مــردم مریوان و 

سنندج و ده ها مورد دیگر می باشد.  
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مهدی و محبوبه به همــراه ژیانا و نامزدش 
کــه از اعضای مکتب قرآن بوده و در جریان 
حمله به ساختمان ســپاه به شدت زخمی 
شــده بود به پادگان مریوان می رســند. در 
همین اثنا ســتون نظامی ارتش با استقبال 
بی نظیر مردم وارد مریوان میشــوند. چمران 
هم با تیمسار فالحی وارد می شوند. در اینجا 
با مجموعــه ای از تناقض گویی ســازندگان 
تالش  آنهــا  می شــویم.  مواجه  مجموعــه 
می کنند جنبه انسان گرایانه نیروهای نظامی 
دولتی و توحش پیشمرگان را در مقابل هم 
قرار دهند. نیروهای نظامی دولتی در داخل 
پادگان بــرای غیرنظامیان کمپ تشــکیل 
داده، بیمارانشــان را مداوا کــرده و به آنها 
غذا و آذوقه می دهند. به فرزنداشــان درس 
می دهند و آنها در کمــال آرامش و امنیت 
مشــغول بازهای کودکانه خود هستند. در 
سوی مقابل پیشــمرگان از مردم گرسنه و 
هراســان به عنوان سپر انسانی و حفاظت از 
نیروهای خود اســتفاده می کنند. مستندات 
این دوره و مشاهدات نگارنده نشان می دهد 
که هرگز در هیچکــدام از پادگانهای ارتش 
کمپ آوارگان تشــکیل نشده و اصوال هیچ 
فرد غیر نظامی اجازه ورود به اماکن نظامی 
را نداشته اســت. در داخل پادگان، چمران 
بــرای مذاکره آمــاده می شــود. چمران به 
همراهانــش می گوید دولــت آرامش مردم 
را می خواهــد و مــن با پرچم ســفید وارد 
مذاکره می شــوم. وصالی با خشــن خواندن 
پیشمرگان، پیشــاپیش مذاکرت را بیفایده 
می دانــد. در گوشــه ای دیگــر محبوبــه با 
خبرنگار یکی از روزنامه های تهران در مورد 
اردوگاه کانــی میران گفتگــو می کنند. در 
اینجا با ســخیف ترین دیالگوگ در خصوص 
این رویــداد مهم تاریخی مواجه هســتیم. 
ســوال: چرا حزب کومله مردم را برده کوه و 
کمر؟ جواب خبرنگار: برای انقالب دهقانی، 

همچنین آنها گروه جوتیاران را برای غارت 
کمک های دولتی به مردم تشکیل دادند. 

کوچ تاریخی مریوان در ســی ام تیرماه 
58 به رهیــری کاک فــواد در اعتراض به 
نامسالمت آمیز جمهوری  جنایات و عملکرد 
اسالمی یکی از درخشــانترین تاکتیک های 
مبارزات مدنی در ایران محســوب می شود. 
کاک فــواد بــرای پرهیــز از تحمیل جنگ 
ناخواســته تصمیم به ترک شــهر می گیرد. 
» تالش های اعضای شــورای شــهر مریوان 
در مذاکــره با نمایندگان دولت، ســپاه،  و 
ارتش برای جلوگیری از ادامه ی درگیری ها 
و مناقشــات به جایی نمی رسد و در آخرین 
جلســه گفتگوها، فواد مصطفی سلطانی به 
چمــران اعالم می کند که چنانچه بر تصرف 
نظامی شهر اصرار دارید، برای جلوگیری از 
بروز درگیری و کشتار مردم، شهر را تخلیه 
خواهیم کرد« )امجدی، 1396( شواهد مستند 
و شــفاهی نشــان می دهد، علیرغم تالش 
این مجموعه برای انتســاب خشونت،غارت 
و کشتار به پیشــمرگان، احزاب کوردی در 
مقاطع حســاس با تصمیم گیــری و اتخاذ 
اســتراتژی مدرن مبارزاتــی، از وارد آمدن 
خســارات جانی و مالی به مردم ممانعت به 
عمل آورده انــد. دیالوگ توهین آمیز محبوبه 
در جایگاه کنشــگری مــدرن در مورد کوچ 
مردم مریوان و انتســاب برچسپ غارتگری 
خبرنگار به اتحاد دهقانــان، بیانگر ناآگاهی 
کامل سیســتم از ماهیت جنبش مبارزاتی 
کورد بعد از گذشــت چهار دهه از این وقایع 

است.

16
وقایــع ســکانس پایانــی مرتبط بــا وقایع 
کوردســتان در مقــر حزب دموکــرات در 
سردشت اتقاق می افتد. همایون که به عنوان 
عکاس در کنار پیشــمرگان قرار گرفته بود، 
جاســوس آمریکا بود و برای اتمام مأموریت 
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به سردشت آمده است. در ابتدا به وی اجازه 
داده می شــود وارد کمپ شــود، ولی بعد از 
دقایقی بازداشــت می شود. همایون در واقع 
برای دیــدار با علی قاضی فرزند پیشــوا به 
مقر آمده اســت. در اینجا بــا تناقض گویی 
عجیبی مواجه می شــویم. علــی قاضی به 
عنوان جاسوس سیا در اروپای شرقی معرفی 
می شــود. ســازندگان فیلم مدعی می شوند 
علــی قاضی فرد بانفوذی بــوده و از احترام 
بی نظیــری بیــن چپ های اروپای شــرقی 
برخوردار اســت. علی قاضــی منتطر دیدار 
با دکتر قاسملو اســت با این حال مجموعه 
تالش می کند نشان دهد دکتر به علی قاضی 
اعتماد نداشــته، چون وی با بورسیه ساواک 
در اروپا تحصیل کرده است. در پالن نهایی 
این ســکانس علی قاضــی از عملیات مهم 
آمریکا برای جویــدن خرخره دولت در پاوه 
رونمایی می کنــد. وی از همایون می خواهد 
تمام نیروهای چپ و راست را برای مشارکت 
در ایــن عملیات که به قــول خودش پایان 

حاکمیت رژیم در منطقه است، آماده کند.

نتیجه گیری
احزاب چپ و لیبرال کوردی از همان روزهای 
اول انقــالب بــه ماهیــت غیردموکراتیک 
جمهوری اســالمی پــی بــرده و رفراندوم 
نمایشــی آن را تحریــم کردنــد. جمهوری 
اســتبدادی اســالمی از همــان روزهــای 
اول هویت هــای ملــی مختلــف در پهنه ی 
جغرافیایی ایران را بر اساس رویکرد شیعی- 
پارسی انکار کرده و با دستاویز »امت« افکار 
عمومی ایرانیان را به سخره گرفت. دیالوگ 
مشــهور بازرگان که در این مجموعه هم از 
زبان امیرانتظام نقل می شــود » والیف فقیه 
همان شاه اســت اما در لباس روحانیت« به 
خوبی الیه های پنهان رژیم را آشکار می کند. 
حتی برخی از روشنفکران سنتی)دولتی( به 
تعبیر گرامشی، نظیر مطهری در همان دوره 

نسبت به استبداد دینی هشدار داده و آن را 
بدترین نوع استبداد تلقی می کند. 

ساختار سیاسی استبدادی به طور مداوم 
برای بازتولید خود به بسط هژمونی نیاز دارد. 
ســاختار سیاسی استبدادی از همان ابتدای 
انقالب سیستم رسانه ای به ویژه تلویزیون را 
در انحصار خود گرفت و مدیریت کالن آن را 
در تحت کنترل ولی فقیه درآورد. اتاق های 
فکر و مدیریت رســانه هنوز در دهه ی اول 
انقالب سیر کرده و بازتولید و بسط هژمونی 
ولی فقیه از مهمترین کارکردهای آن است. 
مهمترین چالش سیاسی ساختار والیت 
فقیه در طول چهار دهه ی عمر آن، جنبش 
مقاومت و رهایی بخش کوردســتان در قالب 
احزاب ســکوالر بوده اســت. بعد از فرمان 
جهاد و ســرکوب خونین جنبش رهایبخش 
کوردی، جنبش کوردی وارد فازهای جدید 
مبارزاتی شــد و این مبارزه تــا امروز ادامه 

دارد. 
ســاختار توتالیتــر در مقاطع مختلف با 
تولیــد فیلم های ســینمایی و در تازه ترین 
اقدام با تولید یک فصل از مجموعه روزهای 
ابدی در مورد وقایع کوردستان، مرتبٌا در پی 
بسط هژمونی خود در کوردستان و استحاله 
ذهنیت کوردی اســت. در متــن مجموعه 
تقابل های بنیادین آشــکار و پنهان زیادی 
وجود دارد. معموال در بررسی آثار تصویری 
چــه فیلم چــه مجموعــه، رمزگشــایی از 
تقابل هایی پنهان از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت. در تقابل های پنهان سوگیری تولید 
کننده اثر به سمت و سوی الیه ی غایب است. 
کشف این تقابل های بنیادی در متن اثر، به 
درک معنــا و هدف ســازندگان می انجامد. 
تقابل های بنیادین و پنهان مجموعه روزهای 
ابدی عبارتند از : همبســتگی/ پراکندگی، 
همگرایی/واگرایی،صلح طلب/خشونت طلب، 
مســلمان/کافر، غیــرت/ بی غیــرت، مردم/
ضدانقالب، امنیت/ آشوب طلبی، حق/باطل.
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ابتدایی  سازندگان مجموعه در سکانس 
فصــل کوردســتان با دیالوگ هــای متعدد 
درصدد نشان دادن شکاف هایی درون گروهی 
جامعه کوردی اســت. طیف بندی جاش ها/

کومله/دموکــرات و بعدها مکتب قرآن، دال 
بر شــکاف های درونی جامعه کوردســتان 
می داند. بدین ترتیب از دیدگاه آنها جامعه ای 
که سرشــار از تناقضات و جناح بندی درونی 
است توانایی مقابله با دشمنان بیرونی خود 
را ندارد. کاربرد وســیع کلمه جاش در این 
مجموعه ابداع تازه سیســتم رسانه ای والیی 
بود. نوع رویکرد فیلم بیانگر این امر اســت 
که حاکمیت هم برای جاش ها احترام قایل 

نیست.
در ســوی دیگر کلیشه و انگ همیشگی 
تجزیه طلبی در این مجموعه به کرات دیده 
می شــود. به نظر می رســد کارگردان نیز از 
کاربرد این دوگانه در ســکانس های مختلف 
بیزار شــده و به ناگاه دیالــوگ » ما ایرانی 
هســتیم، تجزیــه طلب نیســتیم« را برای 
نقــش کاک غنی فرمانده یکــی از مقرهای 
اصلی حزب دموکرات می نویسد. در قاموس 
جمهوری اســالمی همیشه حق طلبی سایر 
خلق های ایرانی با انگ تجزیه طلبی سرکوب 
شــده اســت.  فارسیســم را همچون یک 
پارادایم عام هویتــی در نظر گرفته که باید 
همه ی خلق های ایرانی در درون قرار گرفته 
و جریان های هویت خواه مخالف به شــدت 

سرکوب می شوند. 
دوگانه مسلمان/کافر، یکی از تقابل های 
بنیادی دیگر در این مجموعه، و در رویکرد 
کلی ســاختار مســلط به احزاب سکوالر به 
کرات بیان می شــود. اوایل انقالب در بیشتر 
شــهرهای کوردســتان این عبارت آشنا و 
تکراری دیده می شد: » ما با کفر می جنگیم 
نه با کرد«. ساختار حاکم، مکتب قرآن را بر 
اساس همین سیاســت با خود همراه کرده 
بود؛ آنها هم سرمســت از سهم بری قدرت و 

به حاشیه راندن احزاب چپ و لیبرال کوردی 
به ندای آنها لبیک گفته و پیش قراول فرایند 

»جاشایاتی« در کوردستان شدند.
ســازندگان مجموعه به کرات نیروهای 
ارتش و ســپاه را صلح طلب نشــان داده و 
پیشمرگان را خشونت طلب و سربر معرفی 
می کنند. در ســریال روزهــای ابدی برخی 
کلیشــه های همیشــگی همچون خشونت 
و ســربریدن در مــورد کوردهــا و جنبش 
کــوردی با روایــت متفاوت بازتکرار شــده 
اســت. )ســربریدن با موزائیک ؛رونمایی از 
نوع جدیدی از ســربریدن که ظاهرن منبع 
آن خاطرات چمران می باشــد(.در اخصوص 
پســخگویی به ایــن اتهام بایــد گفت،کوچ 
تاریخــی مــردم مریوان با هــدف پرهیز از 
خشونت و آسیب نرســاندن به غیرنظامیان 
به عنــوان یکی از متدهای نــوی مبارزه ی 
مدنی برای همیشــه در تاریخ جنبش های 
جهان ثبت شده اســت. جمهوری اسالمی 
همینک به عنوان نماد اعدام و شــکنجه در 
مجامع جهانی شناخته شده است. خشونت 
زایدالوصف نیروهای سپاه و بسیج در قالتان، 
قارنا ، شــارویران و به طــور کلی در جریان 
پروژه ی پاکســازی در سرتاسر کوردستان، 
برای همیشــه در اذهان مــردم کورد باقی 

خواهد ماند. 
در مجموعه روزهای ابدی، سازندگان از 
ارزیابی اخالقی پیشمرگان و کلیت جنبش 
کوردی هیچ ابایی نداشته و با دوگانه غیرت/

بی غیرتی این مرز را ترسیم می کند. در این 
مجموعه، سازندگان ازحضور زنان در جنبش 
کوردی کاملن متعجب و هراســان شــده و 
مبارزه دوشــادوش زنان در جنبش را نماد 
بی غیرتی جامعه کوردی می داند. در ســوی 
مقابل جنبش کــوردی، زمانیکه چمران در 
پادگان مریوان خانــم خبرنگار را برای ثبت 
رویداد مذاکره بــا کاک فواد با خود می برد 
با اعتراض وصالی مواجهه می شــود. وی به 
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چمران می گوید: » دختره را با خود می بری 
ولی ما را نمی بــری« و اصوال در آن مقطع 
حضــور زنان در حوزه عمومی و فعالیت های 
اجتماعی از طرف انقالبیون رادیکال پذیرفته 
نبود. احزاب کوردی ســکوالر از همان اوایل 
انقالب پای زنان را به تمامی عرصه های مهم 
مبارزه و فعالیت باز کرده و مشــوق آنها هم 

بودند.
ســازندگان مجموعه در ســکانس های 
مختلــف تــالش می کنند حســاب مردم و 
نیروهای اپوزیســون کــوردی را از هم جدا 
کنند. در ســکانس های مختلــف از طریق 
شــخصیت های فرعــی به تقبیــح عملکرد 
پیشــمرگان پرداخته می شود. این در حالی 
اســت در تمامی مقاطع مختلف حساس در 
همیــن دوره همچون کــوچ تاریخی مردم 
مریوان، راهپیمایی مردم ســنندج و ســایر 
شــهرها به مریوان در حمایت مردم مریوان، 
راهپیمایی جلوی ساختمان رادیوی مریوان.. 
مردم همراه و همگام احزاب کوردی بودند. 
تحریــم رفرانــدوم و حمایت مــردم از این 
تصمیم با عدم مشارکت درآن، از مهمترین 
شــاخصه های همبســتگی مردم با جنبش 

حق طلبی کوردی بود.
در مجموعه روزهــای ابدی نیروی های 
نظامی کوردی مســبب زمینه ســازی برای 
تولید خشــونت تلقی شده و در سوی مقابل 
ارتش و سپاه نماد امنیت محسوب می شوند. 
در پاسخ به این اتهام باید گفت کوردها هرگز 
به سرزمین هیچ ملتی چشم طمع نداشته و 
همــواره در دفاع از خاک و ســرزمین خود 
قربانی دادند. شواهد و مستندات بیشماری 
از جنایات سپاه و ارتش در آرشیوی احزاب 
کوردی وجــود دارد و در چند ســال اخیر 
بخش عمده ای از آنها از طریق رســانه های 
احزاب جهت روشنگری افکار عمومی پخش 

شده است.
در سکانس ســخنرانی آخوند در تهران، 

انقالب اســالمی به عنــوان گفتمان حق و 
کانون حقیقت معرفی شده و تمام نیروهای 
مخالف به عنوان ایادی شــیطان و طرفدار 
باطل معرفی می شــوند. جمهوری  مســیر 
اســالمی از همان روزهای اولیــه انقالب با 
تقدس بخشــی به ارکان حاکمیت و قدرت، 
تمامی نیروهای منتقد و مخالف را به عنوان 
محارب و مفسد فی االرض محاکمه، زندانی و 
اعدام کرد. در رویکرد عام جمهوری اسالمی، 
از همان ابتدا کوردها شهروند درجه دو تلقی 
شــده و هیچ وقت موقعیت سوژگی برابر با 
سایر شــهروندان فارس و شــیعه، برایشان 
قایل نبودند.جنبش کوردی مظهر ضدیت با 
انقالب، کفر و باطل در نظر گرفته شده و با 
تثبیت و قانونی شــدن نابرابری، کوردها از 

دستیابی به مطالباتشان محروم کردند.
در مجموعــه روزهای ابدی به شــدت 
تالش می شود تا کوردها تجزیه طلب معرفی 
شده و این کلیشه تقریبا در همه ی تولیدات 
رسانه  ایدئولوژیک تکرار می شود. ولی در این 
مجموعه بر علت های بیرونی جنبش کوردی 
و تأثیرپذیری از آمریکا تأکید می شــود. در 
این مجموعه بــرای اولین برخی از بازیگران 
در قالب شــخصیت های واقعی ایفای نقش 
می کنند. مفهوم جاش برای اولین بار مطرح 
می شــود. همچنین، برای اولین بار از نقش 
مکتب قرآن به عنوان حامی و متحد نزدیک 
حکومت آخوندی سخن به میان آمده است.

بنابه به آمارهای رســمی« امروزه بیشتر 
از هفتاد درصد مردم کردستان از شبکه های 
ماهواره ای کردی اســتفاده می کنند) فرجی و 
رستگارپناه، 1394(«. بنابراین مجموعه روزهای 
ابدی و سایر محصوالت مشابه برای مخاطب 
کورد ساخته نمی شوند. این گونه محصوالت 
برای تفرقه افکنی و پویا نگهداشــتن نفرت 
و خشــونت بین ملیت هــای ایرانی، جهت 
بسط هژمونی و بازتولید حاکمیت نامشروع 

جمهوری اسالمی ساخته می شوند.
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