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بدون شك همه ي ساختارهاي عيني نمود نوعي ذهنيتند و بر اساس آن نوع از ذهنيت و يا سوبژكتيويته حالت عيني و نمودين به 
خويش گرفته اند. چنان كه ترتيب بندي و تعاريف درست براي مفاهيم و اصطالحات در بعد ذهنيتي  وجود نداشته باشد، كائوس در 
اين بعد و متعاقبًا كائوس در ساختار عيني را شاهد خواهيم بود. در اين حالت با ساختاري ناهمگون و بدون كاركرد مواجه خواهيم 
شد. به اين نكته بايد توجه داشت كه ذهنيت جوامع)به منزله ي پيشرفته ترين طرز انديشه در عالم كيهاني و به عنوان ميكرومدل اين 
عالم( نيز نشان دهنده ي عمق پراكتيك آنان است كه در طول هزاران سال توانسته اند به آن دست يابند. همه ي ما با اين سخن مشهور 
كه مي  گويد: » تا مرد سخن نگفته باشد،  عيب و هنرش نهفته باشد« آشنايي داريم. منظور در اينجا آشنايي با بعد ذهنيتي فرد است و 
اعالم و توصيف يا بيان آن به وسيله ي زبان. زيرا زبان پيام رسان ذهنيت آدمي است. لذا براي اينكه بتوانيم جامعه  اي سالم و داراي 
نهفته هويدا  از اين فعاليت ها هنر  نهايتًا  بپردازيم و  بيشتري  به فعاليت  بايد در بخش ذهنيتي  ناچارًا  پايدار باشيم،  تشكلي محكم و 
گردد. امروزه هجمه اي از تفكرات در قالبهاي گوناگون اما با هدفي خاص انسان را آماج خويش قرار داده و سعي در ارائه ي فرمهاي 
ذهنيتي خاص خود را دارند. انديشكده هاي سرمايه داري را مي توان نمود بارز و سمبليك اين نوع از تفكرات و انسان سازي)بخوانيد 
انسان ستيزي( در اين راستا برشمرد. هدف اساسي از اين اقدام دست يازي به عرصه ي ذهنيت جوامع بوده، تا از اين راه بتوانند با 
سيطره بر اذهان به راحتي به عملكرد و پراكتيك هزاران ساله انسانها دست يافته و نه تنها در دنياي مادي به استثمار بپردارند بلكه در 
دنياي معنويات هم به راحتي جوالن دهند و حتي تاريخ و فرهنگ جوامع را به يغما برده و با خالي كردن بعد ذهنيتي جوامع آنها را 
به توده هاي ناموزون و ناهمگون تبديل نمايند. گريز از اين معضالت بدون كار و فعاليت در بعد ذهنيتي مشكل و حتي ناشدني است. 
با توجه به موارد گفته شده،  با اين نكته باور داريم كه در راستاي ايجاد و پديد آوردن جامعه  اي اخالقي و سياسي قبل از هر چيز 
بايد ذهنيت و معنويات ما ماالمال از معيارهاي اخالقي و اجتماعي باشد. براي همين هم در گام اول بايد به بازبيني در بعد ذهنيتي 
خود و جامعه پرداخته و كمر همت به زدودن بيماريهاي ذهنيتي و ضدفرهنگي ببنديم. احتياج به بازتعريف مفاهيم و اصطالحاتي از 
قبيل اخالق و فرهنگ در عصري كه ليبراليسم با تهي كردن و استحاله ي آنها همه نوع بي اخالقي و ضدفرهنگ را به عنوان اخالق 
و فرهنگ ارائه مي دهد و به اين صورت انسان ها را از تعامل درست با هم باز مي دارد، از اهم وظايف است. جنگ در بعد ذهنيتي 
نيز بدون شناخت كافي ممكن نخواهد بود. در اين شماره تالش خواهيم كرد به بازتعريف اين دو مقوله يعني اخالق و فرهنگ و 
شناساندن معيارهاي انقالبي آنها بپردازيم. سعي شده تا مسير درست اشاعه ي فرهنگي و چگونگي پراكنش آن در پيوند با تاريخ 
و در گذار زمان مورد بخث قرار داده شود. مهمترين حوزه هاي توليد فرهنگي نشان داده شده و اهميت تالش در اين حوزه ها بيان 
شده اند. به صورتي كوتاه و مختصر به فرهنگ در بخشهاي مختلف كوردستان اشاره شده و سعي گشته كه زمينه ي فكري براي 
همگان جهت فعاليت در اين راستا آماده گردد. در بخش فرهنگ و سرمايه داري هم به بيان چالش اين سيستم با فرهنگ اصيل جامعه 
و تالش آن براي نابودي و به اضمحالل كشاندن اين فرهنگ اشاره شده است. همچنين به خطرات اشاعه ي فرهنگ سرمايه داري 
انجام مي گيرد، پرداخته ايم. بخشي را  كه تحت عنوان مفاهيمي همچون دمكراسي، آزادي، فرديت گرايي، حقوق بشر و مدرنيته 
هم به فرهنگ آپوئي و نقش آن در زنده نمودن معنويات و ارزشهاي كوردستان و مبازره اش در راستاي بنيان نهادن فرهنگ اصيل 
جامعه اختصاص داده ايم. فرهنگي كه امروزه به سرعت در سراسر خاورميانه در حال گسترش بوده و بدون شك جايگزيني مناسب 
خواهد بود. در برهه و سازمايه اي كه موج تحوالت در خاورميانه مدام در حال تالطم است، فرهنگ آپويي مي تواند راهنماي ما 
به ساحل امن و آرامش باشد. اميد است كه در آينده هم بتوانيم اين روند را ادامه داده و در راستاي پيشبرد فعاليت هاي ذهنيتي در 

جامعه كوردستان گام برداريم.   

واڵتی ئازاد
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  فرهنگ و اخالق انقالبي

                                                    کاری از مرکز مطبوعات و اطالع رسانی حزب حیات آزاد کوردستان )پژاک(

هم��ه ي ما کمابیش واژه ي اخالق را در طول روز و در مراوداتمان با ديگران به کار مي بريم و يا مي گويیم که فالني 
فردي بااخالق اس��ت و يا اخالق نیكويي دارد. براي فرد، جامعه، گروه و س��ازمان ها پس��وند اخالق به کار برده مي شود. 
همیش��ه در خانواده ها هم تأکید بر اين اس��ت که فرزندانتان را با اخالق و درس��ت تربیت نمايید. همه ي ما به وفور به اين 
مس��ئله هم برخورد نموده ايم که مي گويند فالني بي اخالق بوده و از برخورد با او بپرهیزيد و يا از رفتن به فالن اجتماع و 
يا گروه خودداري کنید،  چون بي اخالق هس��تند. در همه ي داس��تان ها و اسطوره ها هم به بن مايه هاي اخالق اشاره شده و 
همواره افراد داراي اخالق و منش درست ستوده شده و مورد احترام قرار گرفته اند. در کردار، رفتار، نشست و برخاست، 
خوردن و آش��امیدن، تجارت و معامله و حتي جنگ به اخالق اش��اره شده و براي همه ي آنها اصول و موازين اخالقي در 
نظر گرفته شده. انسان ها خود را ملزم به رعايت آن دانسته اند. تخطي از اين اصول در برخي از جاها با تنبیه و سزا و بسته 
به زمینه اي که خطا در آن رخ  داده، همراه بوده است. در واقع به اين اشاره مي شود که در اين کار و يا محیط بايد آداب 
مربوط به آن را انجام داد. بي ش��ك همه ي ما از بروز بي اخالقي ها در جامعه و در بین مردم بیزار هس��تیم و همواره در پي 
راهي بوده ايم تا به روش��ي جلوي اين موارد بي اخالقي را بگیريم و گاهي به دنبال نیروهاي ماورالطبیعه هم گش��ته ايم. از 
اينكه نیروي ما کفاف مقابله با آنها را نداش��ته اس��ت نگران بوده ايم. به مواردي ظريف تر در زندگي مي توان اش��اره کرد 
و در درون آنها نقش اخالق را ديد،  مثاًل احترام به والدين و کهنس��االن ،  امانت داري،  صداقت و راس��تگويي، همیاري،  
دس��تگیري از درمان��د گان، رعايت حقوق ، عدالت خواهي و موارد بس��یار ديگري. بي گمان اگ��ر آداب و رفتاري نیكو 
وجود نداشته باشد همه از هم گريزان خواهند بود و جايي وجود نخواهد داشت که انسان به آن پناه ببرد. دقت نمايید که 
معیارهايي که در جوامع مورد قبول واقع شده اند و همه بدون هیچ اجباري خود را ملزم به رعايت آن مي دانند،  معیارهاي 

اخالقي هستند. 
تفاوت جوامع در اخالق آنها نهفته است. به صورتي که حتي با کوچك ترين اشاره به مواردي از آداب و يا سنتي از 
جامعه اي،  بدون ذکر نام آن به راحتي متوجه مي شويم که متعلق به کدام جامعه است. زيرا اخالق در بطن جوامع نهادينه 
ش��ده و موازي با پیش��رفت جوامع با آنها همراه بوده است. اخالق، از جامعه يك  دم هم جدا نخواهد بود. در طول تاريخ 
مي بینیم اجتماعاتي که از اخالق بريده شده و يا اخالق آنها دچار تزلزل شده و به انحراف کشیده شده اند، در نهايت خود 
هم به نابودي دچار گشته اند. و بي اخالقي آنها در تاريخ براي عبرت ديگران به صورت داستان تا به روزگار ما باقي مانده 
است. براي نمونه مي توان به قوم لوط اشاره کرد که بر اثر بي اخالقي و رشد ضدارزش ها در بین آنها نهايتاً نابود شدند. باز 
هم هستند مواردي که توسط همسايگانشان به دلیل بي اخالقي به عنوان تهديد شناخته شده و از میان برداشته شده اند. پس 
اخالق يك رکن اساسي در بنیاد جوامع و پابرجايي آنهاست. به موضوع تجارت در بین مردم توجه نمايید، اگر در بازار 
و معامله و خريد و فروش، اصول و موازيني موجود نباش��د همچنان که در بازار آزاد به روش کاپیتالیستي)س��رمايه داري( 
به آن برمي خوريم، چه بحراني دامنگیر انس��انیت خواهد شد. اگر امانت داري و انصاف از جامعه رخت بربندد و اجحاف 
و احت��كار در بین مردم رواج پیدا کند،  بیش��تر مردم از گرس��نگي خواهند مرد و رقابتي مرگبار ب��ه جاي بازار در جامعه 

حكمفرما خواهد گرديد.

اخالق

تدوین: آریو برزن
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اش��اره کردي��م که قباًل حتي در جنگ ها هم اخالق وجود داش��ته و رعايت م��وردي از آداب و اخالقیات مربوطه 
باعث شده که نتیجه ي جنگي عوض شده و از قتل و کشتار بیشتر جلوگیري کند. يا در بعضي از موارد با تحويل فردي 
خاطي که در مناس��بات بین دو طرف موازين اخالقي را زير پا گذاشته است به طرف مقابل، از گسترش دامنه ي جنگ 
جلوگیري کرده اند. مي توان گفت که بي اخالقي در بس��یاري از مواقعي باعث جنگ و درگیري شده. همه ي ما داستان 
تروا نوش��ته ي هومر و يا داس��تان رستم و سهراب که در شاهنامه ي فردوسي نگاش��ته شده است، خوانده ايم يا شنیده ايم 
که در آن از لزوم اخالق مداري و ناپسندبودن عدم رعايت اخالق جوانمردي در رزم حكايت دارد. به وضوح مي بینیم 
که کس��اني که در ش��اهنامه داراي صفات جوانمردي و مروت بوده اند همواره محبوب و داراي جايگاهي در دل مردم 
بوده ان��د. ام��ا تا به ح��ال به مبادي و اصول و نق��ش آن در جامعه و روابط توجه کرده ايد؟ در جهان حوزه اي را س��راغ 
نخواهید داش��ت که در آن از اخالق بحث به میان نیايد. به مورد ديگري مي خواهم اش��اره نمايم،  آنهم ورزش اس��ت. 
همه ي ما کمابیش از آن آگاهي داريم که در گذشته انجام ورزش براي کسب آمادگي در کارها و فعالیت هاي روزمره 
در جامعه صورت مي گرفت. بیش��تر در امر ورزش به بُعد اخالقي آن توجه مي ش��ده تا پرورش جسم و رشد عضالت و 
نمايش آنها.  همواره در دنیا و در همه ي کشورها گردهمايي هاي ورزشي براي آشنايي با همديگر و ايجاد حس دوستي 
و اش��اعه ي فرهنگ و اخالق جوانمردي و فتوت در بین مردم بوده اس��ت. مثاًل فلسفه ي بنیان گذاري بازي هاي المپیك 
هم در گذش��ته همین بوده. در ورزش اصاًل مس��ئله ي حرفه اي بودن و به خاطر پول و سیاست به فعالیت پرداختن مطرح 
نبوده و براي ورزش��كار اصاًل کس��ر ش��أن بوده که خود را از جامعه جدا بداند،  همیشه قهرمانان ورزشي که در خدمت 
جامعه بوده و براي کمك به خلق از جان هم مايه گذاشته اند الگوي جوانان و مصداق جوانمردي و رادمردي بوده اند و 
همیشه نسل جوان به آنها اقتدا کرده اند. ورزش هاي زورخانه اي و پهلواني از اين قبیل ورزش ها هستند. متأسفانه امروزه 
با حرفه اي شدن ورزش و تجاري شدن آن ديگر از اخالق هم در اين حوزه خبري نیست. هنرهاي رزمي شرقي را همه 
مي شناسند که در همه ي آنها اخالق و منش درست مبنا بوده و تزکیه ي نفس از مهم ترين فعالیت هاي روزانه ي آنها بوده 
اس��ت.  در برخي از رشته ها کسب عناوين اس��تادي در يك رشته و يا مرحله، نه به مهارت بلكه به تزکیه ي نفس ارتباط 
داش��ته اس��ت و اين نشان از اهمیت اخالق براي کنترل کردار هاي زشت و نیروهاي مخرب برتري جويانه است. اما حال 
که ورزش قهرماني به جاي ورزش پهلواني در جامعه جايگزين شده از اين نشاط و طراوت اصاًل خبري نیست. در اين 
عرصه سیس��تم سرمايه داري با ايجاد يك فضاي رقابتي و کش��نده در بین ورزشكاران و هوادارانشان در واقع به ساختن 
آرنا هاي)ورزشگاه هايي که  در روم باستان برده گان را به جنگ با هم وامي داشتند  و يا آنها را به خورد حیوانات وحشي 
مي دادند، در واقع اين مسابقات براي سرگرمي مردم روم انجام مي پذيرفت( جديد اقدام نموده و از اين راه ثروت هاي 
هنگفتي را بدست مي آورد. جامعه را هم در اين راه به صورت تماشاچیاني درآورده، که دين و دنیاي   آنها عبارت  است 
از ورزشكار محبوب و تیم شان. خصوصاً که با فرهنگ اقتدار درآمیخته و رنگ و بوي ملي هم گرفته اند و به اين وسیله 

جامعه را هم هدايت مي نمايند.
حوزه ي ديگري که مي توان از اخالق در آن بحث کرد،  سیاست مي باشد. همه، سیاست را اعم از دروغ و فريبكاري  
مي پندارن��د، و از آن گريزانن��د و حتي به فرزندان و اهالي و اطرافیان خود هم توصیه  مي نمايند که از فضاهاي سیاس��ي 
دور باشند. اما آنچه که هم اکنون در جهان به عنوان سیاست به انجام مي رسد در واقع سیاستي بريده از اخالق است و به 
همین خاطر هم مردم از آن نفرت دارند. کسي به فرزند خود توصیه نمي کند که به سیاست بپردازد و يا فعالیت سیاسي 
مخالف با رژيم داش��ته باشد و اين را به معناي نابودي و از هم پاشیدگي زندگي اش مي داند. خصوصاً اين مورد در ايران 
و در بین مردم کورد بسیار رايج بوده و به شدت در اين رابطه محافظه کار هستند. در حالي که سیاست به گفته ي رهبر 
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آپو هنر اداره ي جامعه،  توسط خود جامعه و براي جامعه است. با ذکر اين موارد به اين نتیجه مي رسیم که در واقع جايي 
و يا حوزه اي وجود ندارد که در آن اخالق وجود نداش��ته باش��د. به اين موارد مي توان موضوعات بیشتري را هم اضافه 

کرد. اما به همین اندازه کفايت مي کنیم و به اصل موضوع مي پردازيم. 
قبل از هر چیز بايس��تي بگويیم که اخالق در واقع همان هويت انس��ان است و يكي از خصوصیات جامعه ي انساني 
مي باش��د. يعني موردي منفك از خود انس��ان نبوده بلكه نماد و توصیفي در مورد خود انسان است. همان گونه که انسان 
موجودي فرهنگي مي باش��د و بدون فرهنگ خالي از معنا خواهد بود، اخالق هم جزئي جدايي ناپذير از انس��ان بوده و 
ش��خصیت فرد با آن معنادار خواهد بود. به بیان ديگر مي توان گفت انس��ان موجوديت و يا هستي اي اخالقي است. در 
اينجا به کلمه ي معنا و هس��تند گي انس��ان و رابطه ي آن با اخالق بايد به خوبي توجه کرد. همه ي ما آگاهیم که هدف 
همه ي موجودات در سیر حرکتي خود طي طريق به سوي معنا دار شدن و هستي  يافتن بوده و اخالق در آسان تر کردن 
اين طي مس��یر بزرگ ترين کمك را به انس��ان خواهد کرد. اخالق مانند ساير صفات فرهنگي انساني، موردي فیزيكي 
و قاب��ل رويت نبوده و دربخش فرهنگ معنوي انس��انیت قرار مي  گیرد يعني در بخ��ش ذهنیتي آن قرار دارد. وقتي که 
از اخالق صحبت به میان مي آوريم در اصل از دنیاي ذهنیتي بحث مي کنیم که انس��ان بدون آن قادر به ادامه ي حیات 
نیس��ت. براي ش��ناخت حوزه ي اخالق، بعد اخالق و رفتاراخالقي الزم اس��ت که اين دنیاي ذهنیت انس��اني را درست 

شناخته و با مفاهیم آن آشنا شويم.
 در اصل ذهن انس��ان بیانگر بعد اخالقي اوس��ت. بايد به اين موضوع دقت نمايیم که در هر شيء و يا ساختاري دو 
بخش وجود دارد که اينها بدون هم و منفك قابل تصور نیس��تند و به هم وابس��ته هستند. بعد معنوي يا معنايي و ساختار 
مادي آن که همان بعد مادي است. حال به فرهنگ توجه نمايید، که به دو بخش مادي و معنوي تقسیم مي گردد. بخش 
قابل مش��هود که همان س��اختارهاي فرهنگي را شامل مي ش��ود و بخش قابل رويت و فیزيكي است. در واقع مفاهیم و 
معاني به ش��كل درآمده و س��اختارمند هستند. بُعد ديگر بعد ذهنیتي و غیرمشهود آن است. به عبارتي معنا و مفهوم نهفته 
در آن،  که از راه درک و فهم ذهنیتي مي توان آن  را احس��اس کرد. مس��ائل فرهنگي تا وقتي که در بخش ذهنیتي انسان 
و جامع��ه جاي نگیرند و جامعه معنا و مفهوم آن را درک ننماي��د، حالت مادي نمي يابند. به يك مثال دقت کنید، عطر 
و مُش��ك را در نظر بگیريد، دو جنبه دارد؛ يكي بخش مادي آن که در بازار قابل خريد و فروش بوده و از آن اس��تفاده 
مي نمايیم و بخش ديگر آن هم که ش��امل زحمت کش��یده شده براي آن و احس��اس و طراوت نهفته در درونش است. 
منظور ما آن بخش��ي اس��ت که بیشتر شاعران و اديبان با آن س��روکار دارند و درباره ي آن شعرها و ابیاتي را مي سرايند. 
باز هم مي توانید به اهرام ثالثه توجه نمايید که داراي س��اختار عظیم مادي بوده و هر س��اله هزاران نفر براي بازديد از 
آن به کشور مصر مي روند،  بخش معنوي و مفهومي آن هم رنج و تالش کشیده شده براي آن و اهداف پنهان در بطن 
آن بوده که در پي رس��یدن به جاودانگي و نامیرايي بوده اند. اخالق هم در بُعد فرهنگ معنوي قابل تصور اس��ت. براي 
همین ارتباط، نزديكي بین اخالق و ذهنیت جامعه وجود دارد. اگر بخواهیم که به دنبال اخالق برويم و بخواهیم آن را 
مشاهده نمايیم بايد آن را در معنوياتي ببینیم که جامعه بر اساس آنها ادامه حیات مي دهد. حتي مي توان گفت که سطح 
آگاهي جامعه است و يا اينكه میزان درک جامعه از آزادي است. به گفته ي رهبر آپو »هر جامعه  به اندازه اي که هوش،  
فرهنگ و نیروي عقالني خويش را به گونه اي متراکم افزايش داده باشد به همان اندازه زمینه ي آزادي خويش را فراهم 
کرده نموده اس��ت. و برعكس آنهم صحیح اس��ت«. منظور اين است که در يك جامعه ي انساني انعطاف هوش و خرد 
اجتماعي نشان از روبناي آن جامعه دارد و در اصل مقاومت هاي اخالقي در مورد سطوح آگاهي و شعور جامعه که در 
حال افزايش اس��ت و احتمال به خطا رفتن آن وجود دارد از آغاز صورت گرفته اس��ت. به همان میزان که ذهنیت انسان 
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احتمال دارد در راه راس��ت گام بردارد،  به همان میزان هم احتمال انحراف وجود دارد. بس��تن زمینه ي انحراف تنها به 
وسیله ي اخالق ممكن خواهد بود. اين انحرافات و کژرويها در نهايت باعث بسته تر شدن حیطه ي انسان و محدود شدن 

آزاديش خواهد شد. لذا اخالق اجتماعي تنها از رهگذار آزادي ممكن خواهد بود. آزادي سرچشمه  ي اخالق است.
 سطحي از آگاهي را که جامعه با تالش خود به آن دست يافته و بر اساس آن ادامه حیات مي دهد و اگر اين دانش 
و آگاهي موجود نباش��د ادامه حیات براي آن جامعه غیر ممكن خواهد بود، همان اخالق است. براي مثال اين برداشت 
ذهني ش��كل گرفته در مغز انس��ان، که خود انسان موجودي اجتماعي است و بدون اجتماع قادر به زندگي نخواهد بود، 
اخالق اس��ت. يا ايجاد اش��تراکات و به وجود آمدن اين ذهنیت که به صورت اشتراکي و با هم مي توانیم بهتر و مؤثرتر 
فعالیت نمايیم، موردي اخالقي و نش��انگر اخالق جامعه است. ايجاد و تشكیل ذهنیت هايي از قبیل همیاري و محافظت 
از همديگر هم بیانگر اخالق جامعه هستند. حتي نقش بستن اين واقعیت در ذهن فرد و جامعه که »بدون رنج و زحمت 
نه قادر به ادامه حیات خواهي بود و نه در جامعه پذيرفته خواهي ش��د« معیاري اخالقي اس��ت. چرا به اين موارد اخالق 
مي گويی��م؟ چونكه بدون اي��ن ذهنیت ها قادر به زندگي کردن نخواهیم بود. اگ��ر اجتماعي بودن، همیاري، محافظت، 
اشتراکي بودن و نیرو بخشیدن به همديگر وجود نداشته باشد چه بر سر جامعه خواهد آمد؟ بدون آنها جامعه اي وجود 
نخواهد داش��ت و با قانون جنگل مواجه خواهیم ش��د. زيرا ش��یوه ي زندگي خارج از اين چارچوب هم متعلق به دنیاي 
حیوانات اس��ت. براي همین رهبر آپو مي گويدکه: »جوامع بر اساس اخالق پايه گذاري مي شوند و بر اساس بي اخالقي 
هم نابود مي گردند.« هوش انس��ان انعطاف پذير بوده،  يعني با انديش��یدن و به کار بردن نی��روي تعقل مي تواند کارهاي 
بیشتري به انجام برساند. کار کردن الجرم احتیاج به هنجار)قواعد و مقررات ( دارد. وقتي که بعد از انديشیدن و صرف 
انرژي کار انجام داده خواهد شد براي اينكه کار ما در خدمت جامعه قرار بگیرد و هر بار که آن کار به انجام رسید از 
چند رايي و بي  بندوباري جلوگیري ش��ود، بايستي هنجار وجود داشته باشد. اين هنجارها در واقع همان چگونگي انجام 
کار)هر نوع فعالیت اجتماعي از خوردن و خوابیدن گرفته تا هر نوع کنش ديگر که آنها را مي شناس��یم( هستند و اولین 

هنجارها همان قواعد اخالقي هستند. 
به زبان س��اده تر بايد گفت که اجتماعاتي که توانس��ته اند اخالق خود را بنیان بنهند تش��كل يافته و به جامعه تبديل 
ش��ده اند. بايس��تي بدانیم تا وقتي که زيربناي اخالقي و بُعد ذهنیتي جامعه شكل نگیرد، قطعاً ساختار مادي آن هم شكل 
نخواه��د گرفت. چون قبل از هر چیزي احتیاج به باورمندي در زمینه ي انس��ان بودن وجود دارد و بايد اين پیش زمینه ي 
ذهنیتي در انس��ان تش��كیل گردد. براي همین مي توان اخالق را نیروي به وجودآورن��ده ي فرهنگ)تئوري فرهنگي( و 
شكل دهنده ي ساختار جامعه دانست. اخالق در اصل نیرويي اجبارآور است بدون وجود قوه ي اجرايي يا قوه ي قهريه. 
براي نمونه ما کوردها داراي مشكالت اجتماعي زيادي هستیم و در برابر حل آنها خود را مسئول مي دانیم و براي اينكه 
جامعه اي سالم داشته باشیم به تالش خود ادامه مي دهیم . اين حس مسئولیت پذيري همان اخالق است. اگر به اين نكات 
توجه نمايیم در واقع به اين نتیجه خواهیم رسید که جامعه نیروي اساسي خود را از اخالق مي گیرد. چارچوبي که در آن 
نیروي جامعه هويدا مي ش��ود و يا جامعه مي تواند توان خود را محك بزند، عرصه ي اخالق است. بايستي اخالق اصول 
و شیوه ي تأمین نیازهاي بنیادين زندگي به حساب آورد. در واقع نیكوترين شیوه بوده که کسي با آن مخالفتي نخواهد 
داشت. در مورد همه ي عملكردهاي اجتماعي به همین صورت است و همه ي روش هاي نیكو را براي تأمین اين نیازها 
ش��امل خواهد ش��د. حال چه اقتصادي باشد و چه هنري و س��اير موارد. کدام اجتماع داراي ساختار محكم تري است، 
کدام جامعه از رنج و زحمت خود استفاده ي بیشتري مي نمايد و براي آن ارزش بیشتري قائل است و در برابر همديگر 
احس��اس مسئولیت بیش��تري مي نمايند، آن جامعه، جامعه اي اخالقي تر خواهد بود. البته هر چه آگاهي و شعور انسان از 



مجله ي ايدئولوژيك  ـ سياسي ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

10
شهریور 1391

اجتماعي ش��دنش افزايش مي يابد به همان اندازه هم مي تواند در ش��یوه ي معیارگزيني و هنجارس��ازي به سطح باالتري 
دس��ت يابد. معیارهاي اخالقي او با انسجام اجتماعي و تحكیم روابط اجتماعي اش در پیوند مي باشد و هرچه اخالقي تر 

، اجتماعي تر و هرچه اجتماعي تر اخالقي تر است.
 بايد به ياد داش��ته باش��یم که هر جامعه اي داراي اهداف و آرمان هايي اس��ت و تمام کوشش و تالشش در راستاي 
رس��یدن به اين اهداف است. جامعه براي رسیدن به اين اهداف معیارهايش را برمي گزيند. زيرا اهداف قابل تغییر نبوده 
و تنها روش و راه هاي رسیدن و در واقع استراتژي و تاکتیك ها هستند که در مقاطعي دستخوش تغییر خواهند شد. اگر 
اين هنجارها درس��ت و اخالقي برگزيده نش��ده باشند امكان منحرف شدن از مس��یر و دور شدن از اهداف، گريزناپذير 
خواهد بود. اخالق ضامن عدم انحراف در مس��یر اهداف و آرمان ها اس��ت. اگر معیارهاي اخالقي بر اس��اس ش��ناخت 
درس��ت از جامعه ايجاد شده باشند جامعه در رسیدن به آرمان هايش موفق خواهد بود. بهترين راه و روش براي رسیدن 
به هدف و يا انجام کار، تحت عنوان بهترين هنجار اخالقي برگزيده مي شود و به مرور زمان در ذهن و حافظه ي جامعه 
قرار مي گیرد. مثاًل مي گويند که اينها سنت هاي فالن جامعه مي باشند،  چون بهترين هنجارها کم کم در ذهن و حافظه ي 
جامعه به س��نن آن جامعه تبديل مي ش��وند. حال بايس��تي بینديشیم که چه چیزي باعث مي ش��ود که انسان مدام درحال 
تكاپو باش��د و مي خواهد مس��ئولیت هايش را در قبال جامعه به انجام برساند؟ کدام نداي دروني باعث اين امر مي شود؟ 
چ��ه موضوعي س��بب گرديده که ما اقدام به ورود ب��ه عرصه مبارزه بنمايیم و انواع ايث��ار و فداکاري ها را انجام داده و 
در نهايت در راه ملت خود به ش��هادت برس��یم؟ کدام ويژگي انس��ان مسبب اين اعمال اس��ت؟ قطعاً چیزي جز اخالق 
نخواهد بود. براي همین اس��ت که در ابتدا، جامعه به طورکلي با زيربنايي اخالقي ايجاد ش��ده اس��ت. بر اساس شناختي 
که از دس��تاوردهاي جوامع نخستین داريم و انعكاس آنها را حتي در جوامع دولت گرا هم مي بینیم که به صورت الواح 
و سنگ نوش��ته به دستمان رسیده، جوامع نخس��تین کاماًل اخالقي بوده اند. آرا و نظريات جوامع در ابتدا همگي اخالقي 
هستند و عملكردها تماماً اخالقي مي باشند. به زباني ديگر مي توان گفت که تئوري و کارکرد آنها از همديگر جدا نبوده 
و کام��اًل منطبق ب��ر همديگر بوده اند. مي توان فهمید که چون جوامع اخالقي بوده اند، توانس��ته اند دوام يابند و چون در 
پناه اين موارد جامعه داراي دس��تاوردهاي بیشتري بوده و از لحاظ هماهنگي و هم آوايي بهتر حرکت مي کرده و امنیت 
خود را تضمین مي نموده، لذا مي توانس��ته نسبت به حل مشكالت خود اقدام نمايد. در واقع، وجود اخالق براي جامعه، 
به مثابه ي يك عدس��ي همگرا عمل کرده و به همگرايي و اتحاد بین نیروها کمك ش��اياني مي کند. در اصل آنچه که 
مردم يك جامعه را به هم نزديك مي نمايد همان معیارهاي ش��بیه به هم و تفاهم موجود در بهترين ش��یوه ي کار کردن 
اس��ت. ما همه در جامعه براي اينكه بتوانیم که در اسرع وقت به کارهايمان بپردازيم و نهايت استفاده را از وقت و زمان 
ببري��م و ديگ��ران را هم با خود همراه گردانیم و نیروي عظیمي را پديد بیاوريم، به اصول اخالقي پناه مي آوريم. جامعه 
و اخالق مانند گوش��ت و ناخن، جدايي ناپذيرند و انس��ان ها اخالق را مانند رکن جدايي ناپذير جامعه قبول کرده اند. به 
اين دلیل مي باش��د که در حفظ و دوام آن مي کوشند. بدون اينكه در اين زمینه قانوني نوشته شود و يا اينكه همواره آن 
را به انسان يادآوري نمايند و يا در اماکن براي يادآوري افراد از عاليم و نشان هاي تذکردهنده و بازدارنده و تابلوهاي 
اعالنات استفاده نمايند و يا براي او سمبل  هايي را ايجاد نمايند، با روح انسان عجین شده است. بحث از زماني است که 
در جهان هنوز از کتآب ها ي قطور قانون خبري نبوده و اخالق مداري اجتماعي اجازه ي نوش��تن قانون را به انس��ان هاي 
منفعت طلب نمي داد. نبود هیچ مكتوبي در اين زمینه و نمادي فیزيكي نش��ان از توانمندي اخالق دارد. نیرويي که مانند 
س��یمان اعضاي جامعه را در پیوندي محكم و ناگسس��تني در کنار هم نشانده است و از تفرق و جدايي آنها جلوگیري 
مي نمايد. بر عكس اگر که موردي همواره بر زبان آورده ش��د و به صورت قانوني اجرايي درآمد و نوش��ته ش��د ناشي 
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از ضعف آن خواهد بود؛ زيرا مواردي گذرا هس��تند و اگر يادآوري نش��وند حتماً فراموش خواهند ش��د. در پشت آنها 
همواره نیرويي آماده و حاضر است که در صورت هرگونه تخلف از اين قوانین با استفاده از زور و خشونت اجرايشان 

نمايد که معموالً در دست الیت و حاکمان قرار دارد.
 م��ا از بهتري��ن روش و نیكوترين راه بحث به میان آورديم. در اين اثنا بايد به اين امر هم توجه کرد که همواره بايد 
جامعه با پیش��رفت علم و دانش و باال رفتن س��طح شعور و آگاهي و توس��عه ي دنیاي ذهنیت، به ايجاد و کشف راه هاي 
جديدتر به مثابه ي اخالقي واالتر اقدام نمايد. اگر در اين زمینه توانايي و آفرينندگي اش را از دست دهد و به هم انديشي 
در اين زمینه نپردازد، ايجاد و نوشتن قانون گريز ناپذير خواهد بود. اما اخالق احتیاج به چنین مواردي ندارد زيرا جامعه 
نبود آن را تجربه کرده اس��ت. دلیل پايداري جوامع و يا سس��ت بودن آنها هم در اين نكته نهفته اس��ت. ايجاد زيربناي 
جامع��ه بر اخالق هم از اين نیروي اخالق سرچش��مه مي گیرد. بر اين اس��اس اگر بخواهیم که نی��روي جامعه و نیروي 
اجتماعي ش��دن موجود در خودمان را بهتر به کار بنديم و پیوس��ته خود را نیرومند گردانیم، بايستي به سراغ ويژگي هاي 
اخالقي موجود در ش��خصیت خودمان برويم. جامعه و انس��ان هیچگاه بدون اخالق نخواهند بود؛ اما اخالق خوب و بد 
هر دو در انسان به وجود مي آيند. اخالق خوب همان ويژگي هايي هستند که باعث انسان شدن و ايجاد جوامع گرديده 
و به آن نیرو بخشیده و آنها را در روي زمین استوار نموده است. اخالق بد هم هماني است که فرد را در راستاي منافع 
خود در برابر جامعه قرار مي دهد. بر اين منوال وقتي که بحث از ايجاد يك جامعه ي س��الم و يا انسان س��ازي مي کنیم 
منظورمان برجس��ته کردن و نهادينه کردن اخالق در فرد و جامعه اس��ت. موردي اساسي که فرد بايد به آن توجه نمايد تا 
بدان  وسیله بتواند اخالقي بودن را در خود ارتقا دهد اين است که اخالق، ريشه در باوري انسان دارد. يعني اينكه انسان 
به چیزي که اعتقاد پیداکرده و بدان باورمند است به صورت يك ارزش و معیار اخالقي مي نگرد و همواره در ذهن او 
جاري اس��ت و به بخش جدايي ناپذيري از زندگي او تبديل ش��ده و معیار عملكردش مي شود. در اصل، اخالق، انرژي 
س��یالي اس��ت که در تمام لحظات و حتي در سخت ترين شرايط فرد را نیرومند نموده و در خدمت جامعه نگه مي دارد. 
بايد به اين نكته هم اش��اره کرد، مواردي که باعث اعتقاد و باورمندي خواهند ش��د سطح اخالق را در شخص و جامعه 
افزايش مي دهند. در مورد کلمه ي باور دقت نمايید، بسیار مهم است و داري توان هدايت و مسیريابي بااليي بوده. گاهاً 
مي بینیم که موارد قانوني به راحتي مورد اغماض قرار مي گیرند و حتي فرد، حاضر به دادن جريمه و کشیدن سزاي آن 
هم مي باشد اما به دلیل باورمندي در مسئله ي اخالق و جاي گرفتن آن در بُعد ذهنیتي اصاًل نمي توان از آن گذار کرد.  
اگ��ر هم تخطي صورت گیرد دچار عذاب وجدان خواهیم ش��د و اين عذاب وج��دان بعضاً تا آخر عمر آدمي هم با او 
خواهد ماند. در مورد قانون و نقض آن، انس��ان به اين صورت نیس��ت و در صورت نقض و پايمال کردنش تنها از بابت 
دادن جريمه و کش��یدن س��زا ناراحت خواهد شد و به عذاب وجدان گرفتار نمي شود. بارها شاهد آن بوده ايم که افراد، 
قانون گريزي را نوعي زرنگي و جس��ارت هم دانس��ته اند. گفتن اين نكته نه به معناي تأيید و تصديق مي باش��د اما نشان 
از ضعف قانون دارد. مگر اينكه قانون مربوطه ريش��ه در بنیاني اخالقي داش��ته باش��د و افراد از زير پا گذاشتن آن دچار 

ناراحتي روحي و رواني شوند. قانون هاي نظامي در کشورها از اين دسته هستند.
 به کشور ايران توجه نمايیدکه قانون اساسي اش را براي اينكه الزم االجرا نمايد و قانون گريزي را به حداقل برساند، 
ش��ريعت را با آن درآمیخته و حالتي تقدس گونه به آن بخش��یده اس��ت. مي بینیم که همواره در هنگام به زبان آوردنش 
هم از واژه ي قانون مقدس جمهوري اس��المي ايران اس��تفاده مي نمايد. البته نبايد فراموش کرد که مضامین ذهنیتي که 
باعث تقويت باور و اعتقاد خواهد ش��د بايد در راس��تاي واقعیات جامعه باشند و فكري که منطبق با مباني تشكیل جامعه 
و خصوصاً زندگي اشتراکي نباشد، اخالقي هم نخواهد بود؛ چنانچه قوانین جمهوري اسالمي ايران هم منجر به پیشبرد 
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اخالق جامعه نمي شوند. اگر مضامین ذهنیتي منطبق بر اصول ساختاري جامعه نباشند و باعث تقويت آن نشوند، فردگرا، 
خودس��ر و ماده گرا باش��ند باعث ايجاد روح اعتقادي و باور نمي شوند. براي درک واقعیت هاي جوامع هم بايد به روند 
تكامل طبیعي آن در طول تاريخ توجه کرده و نیز جاهايي را که جامعه در آن دچار انحراف ش��ده را با دقت بیش��تري 
م��ورد ارزيابي قرار دهیم. افكاري با مضمون ناهمخوان با س��اختار جامعه، پديد آورنده ي اخالق نخواهند بود و نه تنها 
اخالق را در جامعه ريشه دارتر نكرده و به بسترسازي آن کمكي نمي کنند بلكه تیشه به ريشه ي آن مي زنند. براي همین 
بین اخالقي بودن انس��ان و زندگي او رابطه اي ناگسس��تني وجود دارد. همچنین اخالقي بودن باعث مي گردد که نیروي 
جامعه متمرکز گردد و اتحادي در آن ايجاد شود تا بتواند بي عدالتي را ريشه کن نمايد. زيرا جامعه در سايه ي اخالق به 
يك توازن وجداني دست مي يابد. اخالق، همان وجدان جامعه مي باشد. وجدان جامعه تحت عنوان اخالق، موارد مفید 
و پسنديده را به زبان مي آورد و جامعه ي بااخالق در مقابل اعضاي خود هرگز با بي عدالتي رفتار نمي نمايد و ستم را هم 
قبول نمي کند؛ پس اخالقي بودن در همان حال که بي عدالتي را قبول ندارد، از ظالم بودن و ناعادل بودن هم جلوگیري 
مي نماي��د. نكته ي قابل مالحظه در اين جا همین عدالت اس��ت،  زيرا در همه ي کیهان ب��ه موضوع عدالت برمي خوريم 
و در تمام کیهان و طبیعت ش��اهد وجود عدالت هس��تیم. جامعه به عنوان طبیعت دوم)هر آنچه مربوط به جامعه و انسان 
اس��ت را شامل مي ش��ود که به نوعي مرحله ي باالتر و حالت بازتاب يافته ي طبیعت اول است( هم در میان طبیعت اول) 
ايماژهايي و هر آنچه در طبیعت که از هر چیزي به جز جامعه و انس��ان پديد مي آيند ( در دامان آن پديد آمده. انس��ان با 
ن��گاه به طبیعت و تعمق در آن خصوصیات اخالقي موجود در آن را کش��ف کرده و در طبیعت دوم يعني جامعه پیاده 
کرده اس��ت. اين موردي بس��یار مهم است و  اخالق ويژگي نهفته در درون هستي است. کساني که ستم روا مي دارند از 
لحاظ وجداني داراي مشكل مي باشند و جوامعي هم که ظلم و بي عدالتي را قبول مي کنند از لحاظ وجدان جمعي دچار 
مشكل هستند. زيرا اخالق است که معیارهاي خوب و بد را به انسان نشان مي دهد و انسان داراي اخالق مي تواند نیك 
و بد را از هم تشخیص دهد و بر اساس معیارهاي اجتماعي رفتار نمايد. برعكس کسي که داراي اخالق نباشد قطعاً خیر 
و شر جامعه هم براي او فرقي نخواهد کرد و کدام رفتار يا عمل به نفع جامعه بوده و کدام عمل به ضرر آن است، براي 
او بي معني خواهد بود؛ زيرا که در اخالق معیارهاي انساني نهفته اند. اگر در جوامع امروزين در مقابل اينهمه معضالت و 
مشكالت اجتماعي هیچ گونه عكس العملي صورت نمي گیرد نشان از وجود يك مشكل بزرگ دارد و آنهم بي اخالقي 
است. اگر در روزگار ما مشكل اخالق و وجدان وجود نداشت سرمايه داري جهاني به بالي سر انسان ها تبديل نمي شد. 

چون مشكل بي اخالقي قبل از همه ي مشكالت قرار مي گیرد و نبود اخالق مسبب ساير مشكالت است.
 امـا اكنـون اين سـؤال پيش مي آيـد كه وجـدان جامعه در كجا قابل مشـاهده بـوده و چطور 
مي توانيم به ضعف آن پي ببريم؟ پاسخ آن بسيار آسان است. اين موارد به عينه در كارهاي هنرمندان 
و نويسـند گان مشاهده مي شود. چونکه به اين دو دسـته از انسان ها منعکس كنند گان وجدان جامعه 
گفته مي شـود و سیس��تم جهاني هم اين موارد را در مقابل انس��ان ها به کارمي برد. به آثار هنري و نويسندگي و تیراژ 
کتاب ها و مجالت و عرضه ي آنها در بازار و محتوياتش��ان توجه نمايید که در چه سطحي قرار دارند و براي چه قشري 
ارائه مي شوند. اينها همگي نشان از ذهنیت و وجدان جامعه دارند. به عنوان مثال به مجالت ورزشي در ايران دقت نمايید 
که تعداد و تیراژ آنها در چه حدي اس��ت و در کنار آن هم به میزان ورزش و چگونگي انجامش دقت نمايید. کس��ي 
براي خدمت به جامعه اين کار را انجام نمي دهد. قباًل گفته ش��د که اخالق س��طح آگاهي جامعه از آزادي است؛ از اين 
رو در جايي که اخالق ضعیف باشد در اصل مشكل درک و فهم آزادي جاي بحث بوده و تعريف آن جامعه از آزادي 
داراي اشكال است. اگر انسان ها برده داري را قبول دارند و برده شدن را مي پسندند، قطعاً در معیارهاي آزادي آن جامعه 
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نادرس��تي و کژي وجود دارد و اين همان اخالق فاس��د اس��ت. مثالي در اين زمینه بیشتر به فهم موضوع کمك خواهد 
کرد. در کربال ش��عار اهل بیت مقابله با ظلم و بیداد و ايس��تادگي در برابر آن اس��ت. بیان اين نكته که اگر دين نداريد 
الاقل آزاده باش��ید نش��ان از يك بنیان اخالقي محكم براي جامعه دارد. آزادانه زيس��تن و ظلم را قبول نكردن، اخالقي 
واالست و نشان از معیارها و ارزش هاي آن جامعه دارد. مورد ديگري که در باره ي اخالق بايستي اضافه کرد اين است 
که اخالق در جامعه نقش نیروي نگهدارنده و کشش را در بین اجزا دارد، يعني همان گونه که بتون در يك ديوار ساير 
مصالح را نگه مي دارد و اس��تحكام مي بخش��د، اخالق هم همین وظیفه را در جامعه دارد. براي همین اگر اخالق نباشد 
جامعه حالت گله اي را پیدا خواهد کرد. از راه اخالق و از راه معیارهاي اخالقي، اصالت ها و معنويات واقعي انساني در 
ش��ريان هاي جامعه به گردش درمي آيند. از اين رو اخالق همانند مويرگ هاي بدن که خون را از قلب به تمام اعضاي 
بدن مي رسانند، انسانیت را در بین جامعه نشر مي دهد. اين انتشار به چه صورت است؟  مي توان گفت که اين به صورتي 
صافي گونه عمل مي نمايد، يعني عناصري را که ش��امل موارد غیر انساني هستند از خود عبور نمي دهد به همان گونه که 
اگر میكروب هايي در خون وجود داشته باشند قلب دچار مشكل خواهد شد و يا بر اثر فشار، مويرگ ها پاره خواهند شد 
و باعث خونمردگي و بیماري خواهند گرديد؛ نبود اخالق هم همین مشكالت را براي جامعه به همراه مي آورد. اخالق 
از ظرافت هاي موجود در بافت يك جامعه و زندگي انس��ان ها اس��ت و درست به همان صورت که اگر يك میكروب 
وارد خون ش��ود انس��ان را بیمار مي  نمايد و يا اگر فش��اري نامتعارف بر گردش خون وارد گردد باعث سكته و يا ايجاد 
س��رطان مي ش��ود، اگر يك ک   ژي در اخالق هم ايجاد شود جامعه را بیمار مي گرداند و انواع سرطان هاي اجتماعي را به 
همراه خواهد داش��ت. اين ويژگي هاي اخالق باعث مي ش��وند که اخالق به عنوان يك رکن اساسي درآيد و تحقیق و 
تفحص هاي زيادي در اين رابطه انجام داده ش��وند و امروزه هم مي بینیم که نبود آن در جامعه بزرگ ترين معضالت را 

به همراه داشته است و اين مسائل بسیار جدي مي باشند.
 همه ي ما با اين گفته آش��نايي داريم که در جامعه اي علم و تكنولوژي وجود دارد، ولي دنیاي خود را ايجاد نكرده 
است؛ اما غافل از اينكه جامعه بر پايه ي اخالق ايجاد مي شود نه بر اساس علم و تكنولوژي. اين مورد را اينگونه مي توان 
تحلیل کرد که پیش��رفت مادي وجود دارد اما پیش��رفت معنوي در رکود به سر مي برد. زيرا که آنها اخالق را بر اساس 
معیارهايي که تضمین کننده ي منافعش��ان باش��د قبول دارند. يعني براي اخالق معیارها و س��طوحي را بیان مي دارند که 
به آنها س��ود برس��اند. چگونه بخوريم و يا چگونه بپوش��یم، اينها را اخالق مش��خص مي گرداند نه معیارهاي شخصي. 
انحرافاتي که در اين راس��تا صورت گرفته اند باعث گرديده که انسان به صورت يك شيء درآيد. اين واقعیت را رهبر 
آپو به ش��كل جامعه اي در قالب انس��اني که مغز و دل او از حلبي اس��ت و يا به مانند چش��م بند اسب هاي گاري که تنها 
مس��یري مس��تقیم را مي بیند و به راحتي مي توان آن را هدايت کرد، توصیف کرده است. امروزه انسان را به اين صورت 
درآورده اند. کسي که در او اخالق وجود نداشته باشد نگاهي تك بُعدي به مسائل خواهد داشت. قلب او هم چیزي را 
احساس نمي کند و در مقابل خوبي و بدي هم عكس العملي نشان نخواهد داد و در مقابل کژي ها ناراحت نشده و ابراز 
نارضايتي نمي کند و تالش��ي جهت کش��ف چیزهاي تازه ندارد. چون اخالق، نیروي دروني انس��ان است و براي اينكه 
انسان به دنبال چیزهاي نو برود و به جستجو بپردازد احتیاج به چنین نیرويي دارد؛ يعني براي ابداع و نوآوري به اخالق 
نیاز اس��ت. انس��ان هاي داراي اخالق به دنبال کش��ف و تحقیق موارد تازه مي روند. موردي که باعث گرديد تا راهب و 
راهبه ها، قديس و قديس��ه ها، حواريون و دراويش س��ال ها در ديرها و معابد به تحقیق و جستجو بپردازند همانا اخالق و 
ضديت آنها با موارد ناپس��ندي بود که نمي توانس��تند آن را قبول نمايند. دلیلي که باعث مي ش��د اين انسان ها سال ها در 
غارها به انزوا بپردازند و در عمق جنگل ها و مناطق دوردس��ت به تأمل مش��غول شوند، به خاطر احساسات دروني آنها و 
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انزجار آنها از پلیدي ها بود. وقتي که از لحاظ عملي به مس��ئله مي نگريم انس��ان نیروي خود را از اخالق خود مي گیرد. 
چیزي که باعث پیشرفت و يا عقب ماندگي انسان خواهد شد همانا اخالق است. تنها افراد اخالقمند مي توانند در شرايط 
فعلي به مقاومت بپردازند. چون اخالق، ذهنیتي اس��ت که به آن باور داريد. اخالق روح، عاطفه، وجدان و انديش��ه ي 
شماس��ت. اي��ن نیرو را ب��ه عینه در کجا مي بینیم؟ آن را مي توان در واقعیت اديان مش��اهده کرد. آي��ا تا به حال از خود 
پرس��یده ايم چرا اديان علي رغم تمام پیشرفت ها در عرصه ي علم و تكنولوژي هنوز هم بسیار نیرومند هستند و علي رغم 
تمامي تبلیغات س��وء س��رمايه  داري داراي تأثیر مي باشند و شاهد آن هستیم که امروزه در اروپا مردم گرايش بیشتري به 
دين نشان مي دهند و اين درحالي است که اروپا مرکز سرمايه داري مي باشد. چونكه دين بر زيربناهاي اخالقي انسانیت 
ش��كل گرفته است. در اصل دين ويژگي هاي اخالقي انسان را نظام مند مي نمايد. براي همین است که دين را به راحتي 

نمي توان از میان برداشت و داراي جايگاه ويژه اي است. 
در اين جا به مس��ئله ي دين توجه نمايید که داراي واقعیتي بس��یار مهم در درون خود است و نیروي آن ناشي از اين 
خصیصه اس��ت. ديـن، نيرومندي خود را از اخالق مندي و زمينه ي تبليـغ را هم از بي اخالقي موجود 
در جامعه مي گيرد. هر چقدر اخالقي تر باشـد به همان اندازه نيرومند تر خواهد بود و چقدر اخالق 
از ميان برداشـته مي شـود به همان اندازه زمينه براي تبليغ و انتشـار آن گشوده خواهد شد. اين نشان 
از نیروي تطبیق آن بر مقتضیات و ش��رايط زماني و مكاني با توس��ل به نیروي اخالق اس��ت. حتي حضرت محمد با بیان 
اين که دين اس��الم با توجه به مقتضیات زماني قابل تغییر بوده و دين تمام دوران هاس��ت،  اشاره به بعد اخالقي آن دارد. 
غربي ها خصوصاً از اين ويژگي دين غافل هستند و حتي انديشمندان و متفكران آنها بخصوص افراد الئیك) کساني که 
به زندگي مادي باور دارند(، براي همین س��خناني بس��یار ناآگاهاًنه در مورد دين بیان مي دارند. اين را بايد اضافه نمايیم 
که در دين منطق نیرومندي نهفته اس��ت، چقدر اخالقي باش��یم به همان اندازه ديني خواهیم بود و چقدر فردي دور از 
اخالق باش��یم به همان اندازه هم زمینه ي فعالیت را براي دين گرايان فراهم آورده ايم. چون اين قانون انس��انیت است و 
دين موقعیت خود را در اين قانون اس��توار کرده اس��ت. اين واقعیت، از دين موردي بسیار حساس درست کرده است. 
مواردي که تحت عنوان دين نظام مند ش��ده اند بسیار درست هستند؛ واقعیت هايي اجتماعي هستند که تحت عنوان دين 
بر زبان آورده ش��ده اند. مثاًل زکات، دعا، عدالت، جوانمردي، تعاون، همیاري و دستگیري از ديگران اخالقي هستند و 
از ويژگي هاي انس��اني مي باش��ند و همگي در قالب دين تفسیر مي شوند. اين در حالي است که اينها همان موارد انساني 
هستند و انسانیت بدون آنها خالي از معنا خواهد بود. دين با توجه به اين نكات به وجود آمده و خود را نیرومند گردانیده 
اس��ت. مثاًل در قرآن ش��اهد بحث هاي گس��ترده  در باب ايجاد س��اختارهاي اقتصادي و معماري و پیشرفت تكنولوژي 
نیس��تیم، ول��ي در مقابل همیش��ه بحث از موضوعاتي به میان مي آيد که از آنها س��خن گفتی��م. در يك حكومت ديني 
مش��اهده کرده ايد که در نهايت دلیل تمامي ضعف ها و نواقص خود را به وجود ديگر سیس��تم هاي فرادست و سلطه گر 
پیوند مي دهد و با ش��ر خواندن آنها و ضد اخالقي خواندنش��ان خود را از نابس��اماني مي رهاند. نمونه ي آنهم جمهوري 
اسالمي ايران مي باشد. همه ي موارد ناپسند را به ديكتاتورها، پادشاهان و ظالمان نسبت داده و در مقابل، تمامي صفات 
و خصوصیات نیك دين را هم به خود نس��بت داده و به راحتي جامعه را با خود همراه مي گرداند. دلیل اينكه سیس��تم 
س��رمايه داري با وجود تمامي پیشرفت هايش در عرصه ي تس��لیحات و تكنولوژي قادر به مقابله با دين نیست، در همین 

مورد نهفته است.
 اگر رهبر يك دولت و پاپ) رهبر کلیساي کاتولیك مسیحیان( بخواهند که براي مردم سخنراني نمايند کدام يك 
افراد بیش��تري را تحت تأثیر قرار خواهند داد؟ در پاس��خ اين پرسش بايد بگويیم پاپ. مثاًل هیچ دولتي در اروپا قادر به 
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گردآوري جمعیت هاي میلیوني نیست اما پاپ به راحتي مي تواند اين کار را انجام دهد. مثاًل در عراق امروز اگر نوري 
مالكي و آيت اهلل سیس��تاني هر دو اقدام به دعوت از م��ردم بنمايند کدام يك موفق تر خواهند بود؟ اين واقعیت از کجا 
نش��ات مي گیرد؟ جامعه شناس��ان هم نمي خواهند که اين واقعیت ها را قبول نمايند اين موارد را نشان از عقب ماندگي و 
جهالت و دين گرايي مي دانند و با ديدي غرب گرايانه به موضوع مي نگرند و خاورمیانه را مكاني عقب مانده مي پندارند 
چ��ون اين موارد در آن به وفور يافت مي ش��وند. حاضر نیس��تند قب��ول نمايند که تمامي کتآب ه��ا ي علمي به اندازه ي 
کتاب ها ي مذهبي داراي نقش نیس��تند. چرا يك دانشمند به اندازه ي يك انسان ديني يا يك پیشواي مذهبي نمي تواند 
داراي نفوذ باشد؟ روشنفكران نمي خواهند اين امر را درک نمايند چون علم جامعه شناسي و روانشناسي در اختیار نظام 
س��رمايه داري قرار دارد و بر اس��اس منافع آنها حرکت مي نمايد و منافع نظام در نديدن اين موارد است. هر دو علم، هم 
از جامعه و هم از اخالق بريده شده اند. ديدگاهي پوزيتیويستي پیدا کرده اند. انسان را موجودي مكانیكي پنداشته و بعد 
متافیزيكي اش را اصاًل مورد توجه قرار نمي دهند. حال آنكه دين در پیوند با همین بُعد متافیزيكي انس��ان بوده و اخالق 
هم به همین صورت. اين موارد را براي اين بر زبان مي آوريم که در بیشتر موارد به صورتي بسیار قالبي با اين موضوعات 
برخورد مي ش��ود. اين همان ديد غربي ها نسبت به اين مسئله اس��ت، يعني آنالیز کردن معنويات انسان؛ اما نبايد اينگونه 
باش��د. زيرا انسان موجودي است داراي بُعد متافیزيكي و بدون اين بخش قادر به ادامه ي حیات نخواهد بود و مهم ترين 
بُعد متافیزيكي انس��ان هم اخالق اس��ت. اين محیط، عرصه اي نخواهد بود که تنها متعلق به دين باشد و تنها دين گرايان 
بتوانند در آن به فعالیت بپردازند. وقتي که عرصه اي بس��یار گس��ترده را براي دين آزاد گذاشته ايم و هیچ فعالیتي هم در 
اين زمینه انجام نمي دهیم،  پس چرا دين را مورد نكوهش قرار دهیم. قطعاً دين داراي ابعاد مثبتي هم هس��ت که به آنها 
اش��اره کرديم. فقط نحوه ي به کار آوردن دين مهم اس��ت. اين مس��ئله همان گونه که در مورد علم بیان کرديم در باب 
دين هم صدق مي نمايد. يعني دين گرايي و علم گرايي را قبول نداريم. منظور ما از اين گفته سوءاستفاده از دين به عنوان 
يك ابزار براي سیاست و يا امرار معاش و تجارت است. براي نمونه مسئله ي حج را در نظر بگیريد، کسي با آن بعد حج 
که به مراودات مس��لمانان و عبادت آنها مرتبط اس��ت و همچنین تبادالت فرهنگي در بین ملل اسالمي مخالفتي ندارد، 

اما استفاده از حج به عنوان يك ابزار سیاسي در جهت رسیدن به منافع و اهداف مادي، انكار معنويات حج مي باشد.
 در ح��ال حاضر هم تنها اس��الم گرايان و جنبش هاي��ي که بر اخالق مداري تأکید مي نماين��د، در خاورمیانه قادر به 
سازماندهي ملت ها هستند. غربي ها از اين مسئله بسیار ناراحت هستند زيرا اين را تهديدي براي خود مي دانند. لذا با آنها 
به دش��مني مي پردازند و به جاي اينكه از در تعامل با اس��الم درآيند س��عي دارند که با ايجاد گسست در اسالم به مقابله 
با آن برخیزند که نمونه ي آن القاعده مي باش��د. ما هر دو نوع برخورد با دين را رد مي نمايیم، هم اس��تفاده از آن توسط 
غربي ها جهت ايجاد شكاف در بین خلق هاي خاورمیانه و دشمني با دين جهت نابودي آن و هم با کاربرد آن از طرف 
حكومت هاي اس��المي به عنوان ابزاري براي حاکمیت بر جامعه و دگماتیك کردن آن. براي همین »رهبر آپو« گفتند: 
»ما مخالف فرهنگ ديني نیستیم بلكه مخالف اسالم سیاسي هستیم«. بايد متوجه اين نکته نيز باشيم كه اخالق 
نه موجوديتي ديني بلکه واقعيتي اجتماعي است و دين تنها قالب جهت ارائه ي آن نمي باشد. اخالق 
انرژي و معنويات دروني انس��ان مي باش��د و بايد در اين نكته به اقناع برس��یم. اين مورد را همیشه به ياد داشته باشید که 
اخالق از آغاز موجوديت انس��ان و شكل گیري کالن ها )گروه خويشاوندي که به شكل اجتماعي بیست تا سي نفري و 
از راه گردآوري گیاهان و ش��كار مي زيس��ته اند( به عنوان نخستین اجتماعات انساني در دنیا،  حالت زيربنايي را داشته و 
هرگاه از جامعه رخت بربندد ديگر خبري از جامعه هم نخواهد بود. اما مي دانیم که دين به صورت امروزي اش با ظهور 
حضرت ابراهیم نظام مند ش��د. قبل از آن دين وجود نداش��ته ولي اخالق وجود داشته و معیارهايي که نشانگر اخالق در 
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بین انسان ها بوده به وضوح قابل مشاهده است. منظور ما اين است که دين در اصل قالبي نظام مند شده براي ارائه اخالق 
مي باشد. اين نیز بسیار مهم است که در جوامع اخالق به چه صورتي ارائه گردد. قالب آن به چه صورت بايد باشد. نوع 
ارائه ي اخالق در قبول واقع شدنش در میان مردم آن جامعه بسیار مؤثر است. بايستي روش ارائه ي اخالق هم به خوبي 
س��نجیده ش��ود تا در جامعه به راحتي پذيرفته ش��ود. به اديان توجه نمايید که به تمامي اخالقي هستند و به خاطر همین 
اس��ت که در تمام دنیا مقبول مي افتند. براي نمونه در اس��الم 95 درصد آيات به احكام و مديريت اجتماع ارتباط دارد. 
اين نشانگر اهمیت اداره ي اجتماع است و در همه ي اين آيات هم به مسائل اخالقي اشاره شده و بسیار واضح است که 
هدف دين هم در اين زمینه چیس��ت و مي خواهد جامعه را به چه صورت اداره نمايد؟ معیارهاي ما در مراودات روزانه 
و در برخورد با ديگران از قبیل چگونگي احترام گذاشتن، صحبت کردن، همكاري، همیاري و حتي نحوه ي سیاستمان 
نش��انگر اخالق ما مي باش��د. در جنبش ما همواره سعي ش��ده که از اصول اخالقي در کنار موازين حزبي و سازماندهي 
داخلي اس��تفاده شود. بر اس��اس اين موارد در اين مقطع مي توان گفت آنچه که نشانگر يك شخصیت انقالبي و مبارز 
است و او را از ساير افراد مجزا مي گرداند اخالق اوست و يا مي توان بدين صورت هم تعريف کرد که افراد اخالقمند 
همگي افرادي انقالبي هس��تند و يا اينكه انقالبي بودن بدون اخالق هیچ معنايي نخواهد داشت. اين همان نكته اي است 
که جامعه در آن سرگردان است و به وسیله ي آن جامعه را به انحطاط کشانده اند. مي توانيم اين را به عنوان يك 
شـعار انقالبي درآوريم : چقدر انقالبي شـدن، به همان اندازه اخالق مداري و چقدر اخالق مداري، 
به همان اندازه انقالبي گري. براي چه به شعاري اينچنین نیازمنديم؟ چونكه جامعه از هم گسیخته، بدون معنويات 
مانده و روح جامعه از بین رفته است و همگي اينها از نبود اخالق سرچشمه مي گیرد. اخالق خودآگاهي و خودسازي 
اس��ت و در اين راس��تا عمل نمودن اس��ت. به صورت فیزيكي مي توانند هر باليي را بر سر انسان بیاورند، مي توانند او را 
کور و کر نمايند و فلج کنند، او را اسیر و حبس کرده، شكنجه کرده و در نهايت او را بكشند ولي انسان اخالقي هرگز 
شكس��ت نخواهد خورد. ش��یوه ي مقاومت رهبر آپو در زندان امرالي در پیوند با اخالق اوس��ت و براي همین است که 
نظام س��رمايه داري با تمام توان خويش، ايش��ان را تحت فشار قرار داده و شكنجه مي کنند و باز هم رهبر آپو به مقاومت 
خودش��ان براي پیروزي خلق کورد ادامه مي دهند. اين را به عنوان مس��ئولیتش در برابر جامعه ي کورد انجام مي دهد و 
اين موردي به تمامي اخالقي و انقالبي اس��ت. در اين مورد به راحتي مي توان يكي  از واقعیت هاي رهبر آپو را ديد که 
همانا اخالقي بودن اوست. وي به خاطر ملت کورد از همه چیز خود گذشته است و حاضر نیست که آن را با هیچ چیز 

ديگري عوض نمايد.

 فرهنگ و اخالق مداري انقالبي

در ابتدا بايس��تي تعريفي از فرهنگ ارائه کرد، به طور مختصر مي توان فرهنگ را اين گونه تعريف کرد: به تمامي 
دستاوردهاي انسانیت اعم از مادي و معنوي فرهنگ انساني گفته مي شود. به گفته اي ديگر به مجموعه اعمالي که انسان 
به مثابه ي يك موجود زنده در روي زمین براي ادامه حیات خود و برآورده ساختن احتیاجات خود و حل مشكالتش به 
انجام رس��انیده است، فرهنگ انساني گفته مي شود. هر چیز متعلق به انسان را مي توان در بخش فرهنگ جاي داد. حتي 
وقتي از انسان تعريف به عمل مي آيد او را موجوديتي فرهنگي مي نامند. خود انسان هم با ويژگي هاي فرهنگي اش قابل 
تعريف اس��ت يعني آداب و رس��وم و ش��خصیت و رفتارش. از اين رو فرهنگي بودن در همان حال انسان بودن هست. 
فرهنگ مداري انس��ان نش��ان از حرکت او به سوي انسانیت اس��ت. بر اس��اس تحقیقات انجام گرفته بیشترين تعريف ها 
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در باره ي فرهنگ صورت پذيرفته اند. اين تعاريف بالغ بر صدها و بلكه بیش��تر مي باش��د. اين تعاريف فراوان دلیلي است 
بر اين ادعا که فرهنگ وسعتي به اندازه ي تمامي دستاوردهاي بشري دارد و با يك تعريف ساده نمي توان 
از آن گذار کرد. اگر تنها به اين نكته که فرهنگ مجموعه اي از دستاوردهاي مادي و معنوي انسان است اکتفا نمايیم، 
تعريفي بسیار کلي خواهد بود و بايستي به تعاريفي دقیق تر دست  يابیم. اگر تنها آنرا به آداب و رسوم، هويت، شخصیت 
و ارزش ه��ا تعمیم دهیم، مواردي روش��ن اما باز هم داراي نقص هس��تند. آيا تنها م��واردي که داراي جمع بندي خاص 
هس��تند عناصر فرهنگي به حس��اب مي آيند؟ به عنوان مثال وقتي بحث از شناسنامه يا هويت جامعه اي مي شود، تكلیف 
آن بخش که به قس��متي از هويت آن جامعه تبديل نش��ده است چه مي ش��ود؟ يا در بحث آداب و رسوم، آنهايي را که 
به آداب و رس��وم تبديل نش��ده اند خارج از فرهنگ به حساب بیاوريم؟ يا همه ي مواردي را که در قالب شخصیت و يا 
ارزش ها قرار نمي گیرند، جزو فرهنگ به حس��اب نمي آيند؟ اگر اخالق مندي داريم ضد اخالق هم داريم، اگر ارزش 
داريم ضد ارزش هم داريم و صدها مورد ديگر، آيا بايد آنها را غیر فرهنگ بدانیم؟ چیزي که در باب فرهنگ به زبان 
بیاوريم را به اين صورت خالصه خواهیم کرد: »فرهنگ بدون انسـان قابل تعريف نبوده و انسـان هم بدون 

فرهنگ تعريف ناپذير است«.
موجوديت انس��ان با فرهنگ او يكي اس��ت و انس��ان با فرهنگ خود معنا مي ياب��د و داراي هويت مي گردد. اينكه 
چگونه انس��اني اس��ت، چگونه مي زيد، تا چه حد خالق است، چه موقع زيس��ته و در کجا و کدام جغرافیا بوده و تمام 
چیزهايي که با او در گذر زمان در حال حرکت بوده  اند در فرهنگ او جاي مي گیرند. يعني کل فعالیت هاي فیزيكي و 
فكري او را ش��امل مي شود. رهبر آپو فرهنگ را در يك چارچوب مشخص به اين صورت تعريف مي نمايد: »فرهنگ 
عبارتس��ت از ذهنیت انس��ان، نحوه ي انديشیدن او و معیارهاي قبول و رد او در مورد مسائل« و در تعريفي گسترده تر آن 
را »ابزاري که انسان به وسیله آن ادامه ي حیات مي دهد که شامل ابزار اقتصادي، ابزار علمي، ابزار هنري، ابزار سیاسي، 
ابزار زندگي روزمره که ما با آنها س��روکار داريم و مي توانیم بر تعداد آنها اضافه نمايیم و به ذهن ما خطور مي کنند به 
عالوه ي چگونگي انديشدن و تفكر و معیارهاي رد و قبول او« نامیده است. رهبر آپو ويژگي هاي جامعه را در فرهنگ 
آن جامع��ه توصی��ف مي کند، اما اذعان مي دارد که نمي توان تمامي خصوصیات يك جامعه را در فرهنگ آن ديد ولي 
اگر فرهنگ نباش��د توضیح در مورد يك جامعه مش��كل است. به عبارتي مي توان گفت که تالش ها و فعالیت هايمان به 
تمامي در جهت ايجاد فرهنگ قرار دارد. در اين راستا فعالیت هايي که به ساختن فرهنگ نینجامد بي معني خواهد بود. 
چون که هدف، ادامه ي حیات، آباد کردن، س��اختن، معنادارشدن و جاودانگي است و جاودانگي انسان در فرهنگ او 
تجلي مي يابد. اگر حالت عادي و متوسط عمر يك انسان را در نظر بیاوريم در نهايت بعد از پنجاه تا هفتاد سال خواهد 
مرد و از لحاظ فیزيكي به همین اندازه در جهان خواهد زيس��ت، آنچه که از او باقي خواهد ماند فرهنگ اوس��ت؛ البته 
اگر آن را ايجاد کرده باشد. براي همین انسان ها تمام تالش خود را در راستاي ايجاد فرهنگ به کار مي گیرند، زيرا هر 
هس��تي اي به دنبال بي مرگي و نامیرايي اس��ت و براي همین دست به ايجاد فرهنگ مي زند و با ماندگاري فرهنگ خود، 
ماندگار و نامیرا خواهد ش��د. موارد بس��یاري از اين دست را در دنیا شاهد هستیم. جامعه و يا فرد براي گريز از مرگ و 
نابودي بهترين راه را خلق فرهنگي ماندگار دانسته و از اين راه تالش داشته اند که در زمان جاري گردند و براي ايجاد 
فرهنگ هاي ديگر در آينده زيربنايي ش��وند. هر فرد با عضويت در جامعه معنادار خواهد بود. افراد با مشارکت ش��ان در 
امور اجتماعي و از طريق به حداکثر رس��انیدن آن و به دس��ت آوردن محصول، مي توانن��د در ايجاد فرهنگ اجتماعي 
داراي نقش گردند و در نهايت به جاودانگي برسند. در مورد اينكه چرا فرد در ايجاد فرهنگ نقش اساسي نداشته، بايد 
بگويیم که فرد، خود محصول جامعه است و انسان در داخل جامعه معنا مي يابد. فرد به تنهايي در داخل طبیعت به سوي 
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حیوان ش��دن خواهد رفت و انس��ان شدنش را مديون جامعه اس��ت. به عنوان مثال وقتي که ما درکوردستان از فرهنگ 
الهگ��ي بحث مي نمايیم و يا درمورد فرهنگ الهه �   مادر صحب��ت مي کنیم منظور ما نه زنان امروز يا مادران امروزين در 
کوردس��تان بلكه منظور ما مادران چندين هزار س��ال قبل در اين جغرافیاست که بازماند گان آنها هنوز هم وجود دارند. 
آنها داراي کارکردي فرهنگ س��از بودند و در اين راه نهايت تالش را به انجام رس��اندند و ماندگار ش��دند. البته رفتن 
آنها تنها فیزيكي بوده و ارزش هايي که به وجود آورده اند پابرجاس��ت. تفكراتي را که پايه ريزي کرده اند و معیارهايي 
را که بنیان نهاده اند فناناپذيرند، وقتي که با گذش��ت چندين هزار س��ال جهت زنده نگه داش��تن اين ارزش ها به بحث و 
گفتگو مي پردازيم نش��ان از اين واقعیت اس��ت. آنها در امروز ما مي زيند و فرهنگ هم به اين معناست. حتي امروزه هم 
به دنبال بازتولید اين دس��تاوردها هس��تیم. در نهايت بايد گفت انسان براي ايجاد فرهنگ به وجود آمده و يا اينكه انسان 

در فرهنگ خود معنا مي يابد.
 بايس��تي در ادامه به اين موارد بپردازيم که آيا هر تالش��ي به ايجاد فرهنگ مي انجامد يا خیر؟ براي اينكه موردي يا 
کاري ويژگي فرهنگي بیابد بايد از خصوصیت اجتماعي برخوردار باشد. يعني براي اينكه ماندگار شود بايد به خدمت 
جامعه درآيد، چونكه فعالیت انسان در نتیجه ي اجتماعي شدن او به ثمر خواهد رسید. منظور ما از اين گفته اين است که 
يك کارکرد وقتي معنادار مي ش��ود که ديگرن از آن باخبر باشند و مورد قبول آنها واقع گردد. اگر چیزي ساخته ايم و 
انديشه اي را به وجود آورده ايم و يا محصولي هنري خلق کرده ايم، اما کسي از آن آگاهي ندارد و مورد استفاده جامعه 
قرار نگرفته، کس��ي آن را قبول ندارد و ارزش��ي براي ديگر افراد ندارد، آيا داراي معنا خواهد بود؟ اما اگر محصولي به 
وجود آوريم که هر کسي به دنبال آن باشد و بخواهد از آن استفاده نمايد و يا خالق انديشه اي باشیم که مردم بخواهند 
بر آن خط مش��ي حرکت نمايند و در ذهن هر کس��ي ماندگار باش��د، مي توان به آن قالبي فرهنگي داد. فرد نمي تواند 
ادعا کند که فرهنگ را براي خود خلق کرده اس��ت،  اصاًل اين س��خن هیچ معنايي نخواهد داشت. خلِق هر دستاوردي 
براي خدمت به جامعه و کمك به ماندگاري آن اس��ت. هر چند که امروزه فردگرايي بر فرهنگ هم تأثیر گذاش��ته و 
تخريباتي اساس��ي را در آن به وجود آورده اس��ت. ما در مورد فرهنگ الهه � مادر صحبت کرديم و حتي مي توانیم به 
مورد نزديك  تري اش��اره نمايیم. به جامعه توجه نمايید، روزانه فعالیت هاي زيادي در هر زمینه از جمله عرصه ي انديشه  
با کارکردهاي گوناگون صورت مي گیرند اما چند مدت بعد کسي از آن خبر ندارد. وقتي که به اين صورت درمي آيد 
در اصل مي توان گفت که کاري به انجام نرسیده و تالش به ثمر نرسیده است. بسیار جاي تأسف دارد که انسان ها حتي 

به تالش هايشان هم توجه نمي کنند و به راحتي رنج خود را به باد مي دهند. اين نشان از بیگانگي با رنج دارد.
 مي توان به آثار هنري خلق ش��ده در جهان خصوصاً در زمینه موس��یقي اشاره کرد. بیشتر آنها به دلیل جاي نگرفتن 
در بطن جامعه به فراموشي سپرده شده اند و به صورتي مصرفي درآمده اند. آيا کسي از فیلم هاي جالب توجه که در پنج 
س��ال پیش س��اخته شده اند خبر دارد؟ در پاسخ اين پرسش مي توان گفت نه. براي اينكه اين افراد به ماندگاري اثر خود 
نمي انديشند و به ب ُعد اجتماعي اهمیت نمي دهند بلكه بیشتر منافع و سود اثر برايشان اهمیت دارد. به جايگاه آن در بازار 
و میزان فروش آن فكر مي کنند. روزانه آثار موس��یقي و س��ینمايي به همین داليل به زباله تبديل مي ش��وند و کسي هم 
از آنها خبر ندارد و ارزش��ي چندان ندارند. از آن رو که براي جامعه س��اخته نشده اند، جامعه هم براي آنها ارزشي قائل 
نیس��ت. وقتي که هدف آنها فرهنگ س��ازي و فرهنگي شدن نباش��د عاقبت آنها به غیر از اين نخواهد بود. جامعه آن را 
قبول نخواهد کرد و اگر چنانچه اصرار هم صورت گیرد باعث انحراف و به انحراف کش��انیدن مي ش��ود و در نهايت به 
بحران  مي انجامد. ارتباط بين فرهنگ و انسـان بسـيار نيرومند است و ارتباط انسان با جامعه هم به همين 
صورت. لذا بايد اين ارتباط مابين انسان و محصول او هم برقرار گردد تا در جامعه ي انساني ماندگار 
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گردد. اگر فرد ارتباط درستي با محصول خود نداشته باشد در اصل مي توان اين گونه استنباط كرد 
كـه فـرد از جامعه گسـيخته و به تمامي در فرديت غرق شـده و خالقيت خود را هم از دسـت داده 
اسـت. حتي مي بینیم که در نهايت اين افراد چون در خدمت جامعه نبوده اند در میان آثار خود دچار انزوا ش��ده اند. در 
حال حاضر اين از بزرگ ترين معضالت اجتماعي اس��ت که انس��ان به آن دچار ش��ده و در حال گسترش به تمام نقاط 

جهان مي باشد.  
 تحلیالتي که در مورد فرهنگ صورت گرفته اند بس��یار ريشه دار و قديمي نیستند و واژه ي فرهنگ از قرن هجدهم 
به بعد رواج پیدا کرده است. آنهم در نتیجه ي بحث کشورهاي اروپايي درباره ي فرهنگ و تمدن بوده است. بحث هايي 
بر س��ر اينكه اين دو با هم يكي هس��تند و يا از همديگر جدا مي باشند، صورت گرفته اند. به خصوص درکشور هلند اين 
بحث ها دامنه دار بودند. آنها مش��اهده کردند مواردي که درباره ي فرهنگ گفته مي ش��وند، ابعاد گس��ترده اي را شامل 
مي ش��ود و موارد بس��یاري را در درون خود دارد. در آن زمان طبقه ي بورژوازي براي آنك��ه بتواند جايگاهي را که به 
دس��ت آورده و دس��تاوردهاي مادي اش را محافظت کن��د و در قصرها با آرامش به حیات خود ادامه دهد، دس��ت به 
تعاريف و ايجاد شناس��ه هاي نويني نمودند. در اين راستا، مواردي را که در فرهنگ بورژوازي مشاهده مي کنیم از قبیل 
رفتار جنتلمني)آقاوارانه( و زندگي پر زرق و برق و بسیار مجلل و ظرافت هاي مخصوص زندگي سرمايه داري و روابط 
س��رمايه دارانه را به عنوان تمدن نش��ان داده اند. در مقابل، ساير روش هاي زندگي را که مردم عادي و کوچه بازار به آن 
مشغول مي باشند و از ديد آنها در سطح انزجارآوري قرار دارد، فرهنگ نام گذاردند. به اين صورت در بین فرهنگ و 
تمدن فاصله ايجاد کردند تا هر چه بیشتر مردم عادي به طرف زندگي سرمايه داري گرايش داشته باشند. آنها اين شیوه 
را براي حاکمیت در جامعه به کار مي گیرند، اين شیوه ي زندگي را به عنوان متمدن شدن نشان مي دهند و درست بودن 
و حقانیت هم در اين معیارها خالصه مي ش��ود. به طور خالصه نحوه ي رفتار، نشس��ت و برخاست، خوردن، آشامیدن، 
ظرافت هاي ويژه و نحوه ي مصرف س��رمايه دارانه را به عنوان تمدن در جامعه اش��اعه دادند. بايستي دقت کرد که حتي 
در روزگار ما هم وقتي که از فرهنگ بحث مي ش��ود اش��اره تنها به مناطق روستايي است و وقتي که از هويت فرهنگي 
س��خن به میان مي آيد صحبتي از اروپا نیس��ت. کس��ي از هويت ش��هرها چیزي نمي گويد و براي جستجوي فرهنگ به 
آفريقا و خاورمیانه اش��اره مي ش��ود و يا از آس��یا بحث به میان مي آيد. چرا؟ چون در اروپا تمدن وجود دارد و در ساير 
جاها فرهنگ. يعني آنهايي که نظام مند نش��ده اند، قانون مند نیس��تند، داراي ش��كل خاصي نبوده، از هم گس��یخته اند و 
انسجام ندارند، فرهنگ به حساب مي آيند. البته بر اساس ذهنیت سرمايه  دارانه، چون بورژوازي براي خود طرز نويني از 
زندگي را ايجاد کرده بود، بايس��تي مابین آن و ش��یوه ي زندگي قبلي تفاوتي به وجود مي آورد. چون هويت او در حال 
حاضر اين اس��ت و آنچه در گذشته داش��ته و از آن فاصله گرفته، فرهنگ است. براي همین هم بورژوازي هويت خود 
را در قالب واژه ي تمدني جاي مي دهد که امروزه ما به آن مدرنیته ي س��رمايه داري مي گويیم. به اين صورت در مورد 
فرهنگ جدل هايي صورت مي گیرد براي اينكه تعیین نمايند که چه چیز در قالب فرهنگ قرار مي گیرد و چه چیز جاي 

نمي گیرد و چه چیزي تمدن است و کدام تمدن نیست. 
اما در اساس فرهنگ]يا کالچر[ کلمه  اي التیني است و نخستین بار توسط رومي ها به کار برده شد. در زبان کوردي 
کلمه ي »چاند«  به چه معنايي است در زبان التین هم به همان معنا مي آيد. يعني چیزهاي کاشتني و يا دانه هايي که کاشته 
ش��ده اند. اين واژه براي بار نخس��ت در ادبیات روم به کار  برده شده است. البته نه به صورت امروزي آن و همچنان  که 
گفته شد تعريف امروزي آن از آغاز سده ي هجدهم به بعد رواج پیدا کرد. گفتگو هايي که از  آنها بحث به میان آمد در 
هلند آغاز گرديدند. اما هر کسي قبول مي نمايد که فرهنگ همان چیزي است که ما از آن صحبت کرديم. شامل همه ي 
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موارد جامعه از قبیل: زندگي، تاريخ، آداب و رسوم، شخصیت و همه ي ارزش هاي آن خواهد بود و در اين چارچوب 
به تعريفي کامل از آن مي رس��یم. لذا وقتي که از فرهن��گ صحبت به میان مي آوريم اين ويژگي هاي جامعه که از آنها 
نام برديم، در ذهن ما جاي مي گیرند. بايد به مورد مهمي اشاره نمايیم و آن اينكه در تمام زبان ها لغتي که براي کلمه ي 
فرهنگ معادل قرار داده ش��ده، از لحاظ بار معنايي مترادف با کلمه ي چاند در زبان کوردي اس��ت که به معناي کاشتن 
اس��ت. در زبان هاي ديگر هم يا به اين معنا يا معاني نزديك به آن مانند آبادکردن، به وجود آوردن، س��اختن و غیره به 
کار مي رود. يعني هر جامعه اي در زبان خود کلمه اي را با اين بار معنايي ساخته است. هر جامعه و هر منطقه اي بر اساس 
درک خود از کلمه ي فرهنگ، لغتي را براي آن قرار داده است و مي بینیم که چقدر هم درک ملل و انسان هاي جوامع 
مختلف شبیه به هم است. مثاًل در عربي ثقافت به معناي درست کردن است و در زبان فرانسه فرهنگ مترادف با عرفان 
و علم و در زبان آلماني تداعي کننده ي هويت و شناسنامه و زندگي و در آمريكا بیشتر همخوان با تمدن و ويژگي هاي 
اقتدار اس��ت. البته جامعه اي هم بر اس��اس نیازهاي خود و گذشته اش معاني و مواردي را به آن اضافه مي نمايد و مقطعي 
زمان��ي را ه��م براي آن در نظر مي گی��رد و آن را تعريف مي کند. به طور کلي مي ت��وان در همین چارچوب به ارزيابي 

فرهنگ پرداخت و براي آن تعريفي کلي ارائه کرد.
 البته چون فرهنگ يكي از ويژگي هاي انسان و به تعبیري ديگر، هويت انسان است لذا انسان از چه مراحل و مقاطع 
و تغییراتي گذار کرده، فرهنگ هم به همان صورت اس��ت. يعني موارد فرهنگي هم تغییرپذيرند. فرهنگ حال حاضر 
انس��ان ها را در نظر داشته باشید و آن را با فرهنگ انسان هاي جوامع نخستین مقايسه نمايید. خواهید ديد که تفاوت هاي 
زيادي در آن به وجود آمده اس��ت. در نقاطي ضعیف ش��ده و در بس��یاري از موارد هم برآن افزوده شده است. مثاًل در 
مورد علم و تكنولوژي به اين صورت است. به مرور زمان بر آن افزوده شده و در مقابل در نحوه ي استفاده از برخي از 
آنها انحرافاتي وجود دارد. در بعضي موارد بس��یار زود و برخي ديگر ديرتر نوگرايي ايجاد مي ش��ود اما تغییر نمي کنند. 
در اس��اس آنچه ما تحت عنوان فرهنگ مي خواهیم به زبان بیاوريم، بر اس��اس ويژگي ه��اي جامعه در مورد آنها تأمل 
نمايیم و آنها را تعمیق بخش��یم، آن مواردي هس��تند که تغییر نمي کنند. مثاًل زبان يكي از ويژگي هاي فرهنگي است که 
در آن نوگرايي و تازگي ايجاد مي گردد، اما تغییر نمي کند. تا وقتي که انسان وجود داشته باشد زبان هم وجود خواهد 
داشت. فكر هم به نوعي فرهنگ انسان است زيرا انسان مي انديشد و اين انديشیدن در تدوام حیاتش با او دوام مي يابد. 
يكجانشیني يا روستانشیني هم جزو موارد فرهنگي انسان به شمار مي روند و از اعصار گذشته تا کنون ادامه داشته اند. هنر 
هم به همین صورت و تا وقتي که انسان موجوديت داشته باشد هنر هم ماندگار خواهد بود. سیاست، علم و تكنولوژي 
ه��م همی��ن خاصیت را دارند. اقتصاد هم داراي همین ويژگي اس��ت. در مورد زبان گفتیم زب��ان که به طور کلي تغییر 
نمي کند بلكه به آن لغاتي اضافه شده و يا از آن کلماتي حذف خواهند شد که آنهم بر اساس پیشرفت و نیازمندي هاي 
زندگي صورت مي گیرد. ش��هر و روستا عوض نمي شوند اما از لحاظ معماري در ظاهر آنها تغییراتي مشاهده مي گردد 
و کوچك و بزرگ مي شوند؛ مصالح به کار برده شده در کار بناسازي تغییر مي يابند و يا تغییراتي بر اساس عوض شدن 
ساير الگوهاي فرهنگي در آن ايجاد مي شود. همچنان که گفتیم، موارد وابسته به انسان تغییر نمي يابند اما فرهنگ آنقدر 
مقوله ي وس��یع و داراي جزئیات اس��ت که در بخش هاي مختلف آن همواره تغییراتي در حال وقوع اس��ت. مثاًل اگر به 
بخ��ش اقتصادي نگاه کنیم مي بینیم که ابتدا با کار در بخش زراعي ش��روع گرديد. ازجمع آوري گرفته تا اس��تفاده از 
ريشه ي گیاهان و سپس کاشتن دانه ي آنها و کاشتن درختان و اين روند ادامه پیدا کرد که در روزگار ما به کشاورزي 
مكانیزه و پیشرفته با انواع آبیاري ها ختم مي شود. در نمونه ي ديگر وقتي که به سرانجام مي انديشیم به اين نتیجه مي رسیم 
که در حوزه ي اقتصاد و نیاز اقتصاد ي تغییر آنچناني به وجود نیامده و زيربناي منطق که همان تأمین نیازهاست همچنان 
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مح��رک اصلي براي فعالیت اقتصادي اس��ت. البته تا چه حد تغییر و تا چ��ه اندازه نوگرايي پديد آيد باز هم مي توان در 
مورد آن به بحث پرداخت. براي همین بر اس��اس ديدگاه ما، کارخانه ها و صنايع امروزي ادامه ي همان روند زراعت و 
کار بر روي زمین است. مانند حلقه هاي زنجیر به هم متصل بوده و بر اساس مقتضیات زمان و مكان و بر اساس نیازهاي 

انسان باعث مي شود که آدمي به نوگرايي دست بزند.
 فرهنگ انسان بر مبناي اين ويژگي ها در درون خود در حال تغییر است. براي همین فرهنگ به ويژه در جزئیات و 
محصوالت فرهنگي آن، پديده اي ثابت نبوده و س��یال است. حال، وقتي که از تغییر صحبت به میان آمد به مورد بعدي 
يعني اينكه چه و در کجا و به چه صورت بايد تغییر يابد، مي رس��یم. چه کس��ي و به چه ش��یوه اي آن را عوض نمايد، 
حساس ترين مسئله ي فرهنگي و موردي است که در ذهن انسان ها همواره مطرح بوده. تغییرموردي طبیعي است، چون 
انسان تغییر مي کند. اما اينكه کدام تغییر درست و بجاست و کدام نادرست، کدام داراي بهره دهي بیشتري است، کدام 
داراي عواقب وخیمي خواهد بود، امري مي باش��د که همواره ذهن انسان را به خود مشغول داشته است. مقررات جامعه 
حدود اين موارد را تعیین مي نمايند. شايد براي مقطعي، جامعه آن تغییرات را قبول نمايد اما در صورتي که به اين نتیجه 
برسد در آن خطا و اشتباه وجود دارد، آن را رد مي نمايد. يا اينكه اگر محصولي به رغم نیاز جامعه ساخته شده باشد آن 
را پس مي زند و دور انداخته مي شود. اگر با اين منطق به قضیه نگاه کنیم سوسیالیسم رئال به عنوان سیستم اتحاد جماهیر 
ش��وروي س��ابق دچار زحمت فراواني گرديد و جامعه را هم به همان شیوه گرفتار رنج و مشقت نمود و براي همین در 
نهايت نتوانس��ت بیش از هفتاد س��ال دوام داشته باش��د. در تاريخ موارد ديگري هم داريم مانند فرعون ها که رنج آور و 
مشقت انگیز بوده و جامعه هم آنها را قبول نداشته اند. به وجود آوردن اقتصاد، به فشار و آزار احتیاج ندارد.  زيرا که نیاز 
طبیعي جامعه خود به خود باعث حرکت و کار مي گردد. ما اقتصاد را به معناي واقعي آن مد نظر داريم،  نه اقتصادي را 
که امروزه در جهان تحت عنوان سرمايه ي مالي در حال نابودي انسان هاست. لذا در زيربناي تغییر، مسئله ي احتیاج نهفته 
اس��ت. احتیاج به تغییر باعث خواهد ش��د که تغییر صورت پذيرد. براي همین چه چیز در کجا و به چه صورت و به چه 
ش��یوه اي باشد، بايد بر اساس احتیاجات جامعه مورد تحلیل قرار گیرد. در اينجا اصراري که تحت عنوان امر خداوند و 
دستور حاکمان و يا بر اساس منافع عده اي و يا امیال عده اي ديگر صورت پذيرد، ناشدني است. براي همین نمي توانند 
صرفاً براي منافع شخصي، جامعه را مجبور کرد. چون چیزي که تغییر خواهد کرد خود جامعه خواهد بود. زيرا مشاهده 

شده که جامعه در هر حال با تغییر بر اساس منافع يك نفر مخالف بوده و در نهايت در مقابل آن قد علم مي کند. 
 با تغییر در جامعه جوانب نو فرهنگي هم ظهور مي يابند. وقتي که در عرصه ي عمل مي خواهیدکه برخي از جوانب 
فرهنگي اجتماع انتخاب و آنها را به شیوه اي طبیعي عوض نمايید، بايد اين امر بر مبناي يك ايدئولوژي صورت گیرد. 
منظور ما آغاز تغییر از طريق ذهنیت س��ازي اس��ت و نخست بايد انديشه ي جامعه را آماده کرد. درست همان کاري که 
رهب��ر آپو در کوردس��تان براي تغییر در جامعه انجام داد. چون مـوارد فرهنگي در ذهن جامعه مورد بحث و 
جدل قرار مي گيرند، لذا وقتي كه تغيير را الزم مي بينيم، بايستي آن را با ذهنيت و انديشه ي جامعه 
مقايسه نماييم و مطابقت دهيم و به نوعي نظر جامعه را جويا شويم. اگر بدون مقايسه ي آن با ذهنیت جامعه 
و معنوياتش اقدام نمايیم در نهايت راه فاشیس��م اروپا را خواهیم رفت و جز موس��یلیني و هیتلر نخواهیم شد يا به شیوه ي 
ديكتاتورهاي خاورمیانه درمي آيیم که عاقبت همه ي آنها را در گذشته و در حال حاضر در خاورمیانه،  ديده و مي بینید. 
زيرا فرهنگ مس��ئله   اي فردي نبوده و در ارتباط با کل جامعه اس��ت و اگر تولید شود اما مقبول نیفتد در نهايت بايد دور 
انداخته ش��ود. براي همین در تغییرات فرهنگي، نخس��ت بايد از بُعد معنوي آغاز کرده و بر اس��اس تفاوت هايش با بُعد 
مادي به فعالیت بپردازيم. اينها مواردي گس��ترده و حساس هستند و جاي واشكافي بیشتري دارد، اما در نهايت تغییرات 
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فرهنگي مهم هس��تند و بايد بر اساس مكان و زمان مناسب باش��ند. زيربنايي ترين کار هم در اين روند، شروع نمودن از 
تغییرات ذهنیتي است. براي همین رهبر آپو در دفاعیات خود به اين مسئله اشاره مي کند که: در ايجاد جوامع و توسعه ي 
آنه��ا مبارزه ي ايدئولوژيك يعني در بعد ذهنیت و وجدان از مهم ترين موارد و داراي حساس��یت فراواني اس��ت. چون 
مانند موردي فیزيكي يا يك ماش��ین نیس��ت که هر کاري بخواهیم يا هر باليي که خواس��تیم بر سر آن بیاوريم. اگر به 
اين صورت باش��د ديدگاهي پوزتیويستي خواهد بود. در حال حاضر هم، سرمايه داري آنچه را که مارکسیسم در طول 
هفت��اد س��ال انجام داد به صورت بر عكس انجام مي دهد و به خورد جامع��ه مي دهد، در نهايت جامعه منفجر مي گردد. 
البته در حال حاضر هم وارونگي وجود دارد و کائوسي)آشوب( به وجود آمده است. اين همه جنگ، ويراني، استرس، 

ناهنجاري و نارحتي هاي روحي نشان از انفجار جامعه دارد.
در ب��اب جوام��ع بايد اين نكته را هم بر زبان بیاوريم که جوامع در معنويات خود ش��كل مي گیرند و به حیات خود 
ادامه مي دهند. اثبات آن هم راحت اس��ت. براي مثال دلیل اينكه برده داري مدت چهارهزار س��ال با منطقش به حیات 
خود ادامه داد و سرمايه داري هم مدت سیصد سال است، اما همواره در حالت کائوس به سر برده  اند همین است. دلیل 
اينكه انس��ان هاي دوران نئولتیك) اعصار اولیه يا دوران نوس��نگي( به مدت هزاران سال بدون دغدغه در حالتي رفاهي 
به س��ر برده اند بدون اينكه به  مانند امروز داراي امكانات تكنیكي و ابزاري و علمي بوده باشند و زندگي آنها همواره به 

صورت جشن و زبان آنها هم شعرگونه بوده، از همین موارد سرچشمه مي گیرد.
 اگ��ر فرهن��گ تأمین کننده ي نیازهاي عاطفي و ذهنیتي باش��د، فرهنگي صحیح اس��ت. انس��ان بر اس��اس تغذيه از 
ويژگي ه��اي جه��ان متافیزيكي خود ارضا ء خواهد ش��د، وگرنه مابقي نیازهاي فیزيكي هس��تند و تأمین آنها با توجه به 
منابع جهاني زحمت نخواهد بود و انس��ان هم مي داند چگونه آنها را بدس��ت آورد؛ معده را با هر چیز خوراکي مي توان 
پر کرد اين مس��ئله اي نیس��ت. آنچه که اشتهاي انس��ان را برطرف خواهد کرد، موارد ذهنیتي او و معیارهاي رد و قبول 
او و اخالق او هس��تند. به غیر از اين مابقي را طبیعت عرضه مي  دارد. تالش در راس��تاي رفع نیازهاي فیزيكي هم هنري 
بس بزرگ نخواهد بود) هرچند امروزه به دلیل فرهنگ غلط به يكي از مش��كالت بش��ري تبديل شده است(. شاهد آن 
هستیم که حتي تالش در اين راستا به جايي رسیده است که جهت رفع نیازهاي روز افزون جوامع به تولیدات هورموني 
روي آورده اند. البته اين تولیدات هم، خود با عواقبي که دارند به مش��كل تبديل ش��ده اند. در اينجا بايد به اين نكته هم 
اش��اره کرد که عدم جوابگويي تولیدات هورموني نش��ان از آن دارد که هم��واره بهترين محصوالت را طبیعت عرضه 
خواهد کرد. همچنین مداخله ي انسان در طبیعت براي تولید بیشتر، با خود چیزي جز انحراف به همراه نخواهد داشت. 
براي همین بگذار تا اين مس��یر به روند طبیعي خود ادامه دهد. به جاي آن بايد بر اس��اس اين دس��تورالعمل رفتار کرد: 
در تعامل بين تو و طبيعت، چه مقدار محصول به تو خواهد داد و تو بر اساس استعداد خود چگونه 
مي تواني مشـاركت كني و با آن همسـو گردي. انس��ان به جاي اينكه نحوه  ي تعامل خود را با طبیعت درست 
نمايد به دس��تكاري در طبیعت پرداخته اس��ت. لذا محیط زيست در حال نابودي اس��ت و همه ي دانشمندان به اين نكته 
اش��اره داش��ته اند. اگر تدابیر الزم فوراً اتخاذ نش��وند در آينده ديگر فايده اي نخواهد داشت. اين موارد عموماً از طرف 

سازمان ملل بیان داشته مي شوند.
 مس��ئله ي عوض کردن فرهنگ ها در اين نكته بس��یار مهم اس��ت. چه چیزي بايد عوض شود و چگونه بايد عوض 
ش��ود؟ همچنین مورد ديگري که بايد به زبان بیاوريم، اين اس��ت که چون انسان موجودي اجتماعي است لذا وابسته به 
فرهنگ اس��ت، به فرهنگ خود عادت مي کند و آن را مي شناسد و فرهنگي بودن مانند بخشي از ذهنیت جامعه از نسلي 
به نس��ل ديگر منتقل مي گردد. در اين مورد جوامعي که به بهترين شیوه، فرهنگ خود را توسعه مي دهند و بر مبناي آن 
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زندگي مي نمايند و آن را نیرومند مي سازند جوامعي هستند که در زمینه ي انتقال فرهنگ به نسل آينده ي خود بامشكل 
روبه رو نمي شوند. مي توانند سنت ها و فرهنگ خود را که از گذشتگان و از پیشینیانشان به آنها رسیده و در حال حاضر 
ب��ر مبن��اي آن مي زيند، به آينده گان منتقل نمايند. قالب انتقال آن، حافظه و معیارهاي زندگي هس��تند. هر جامعه اي که 
حافظ��ه ي اجتماعي خود را به نس��ل آين��ده اش منتقل نمايد مي تواند مطمئن باش��د که آينده ي خ��ود را تضمین نموده 
اس��ت و مش��كالتي را که در آينده با آنها روبه ر وخواهد شد، حل خواهد کرد. هر جامعه اي به اين توفیق دست نیافته و 
نتوانس��ته که فرهنگ خود را از طريق حافظه اش به نسل نو منتقل نمايد، از هم پاشیده و متالشي شده است. اين يكي از 
ويژگي هاي جامعه است که به اين وسیله تدابیر الزم را اتخاذ مي نمايد و آينده ي خود را تضمین مي نمايد. براي مثال ما 
که کورد هس��تیم و به زبان کوردي صحبت مي کنیم از اين مورد که زبان ما را چه کس��ي به وجود آورده و تا به امروز 
رس��انیده آگاهي نداريم. متولد مي شويم، از س��ه، چهار سالي شروع به حرف زدن با آن مي کنیم و در هشت سالگي به 
مدرس��ه مي رويم )البته مدارس بیگانه هس��تند( در خانه زبان مادري را مي آموزيم. هزاران سال پیش اين زبان به وجود 
آمده و تو آن را ياد   مي گیري، به همین راحتي و هیچ يك از ما حتي يك لغت هم نس��اخته ايم. اما س��اعت ها و روزها با 
اين زبان صحبت مي کنیم. ما از بسیاري از آداب و رسوم مان پیروي مي کنیم بدون آنكه از آنها اطالعي داشته باشیم و يا 
آنها را ديده باشیم و يا زيسته باشیم. حافظه جامعه بدين صورت است و به اين شیوه محكم کاري مي کند. نمونه ي آن را 
در مورد زبان بیان کرديم. در حال حاضر زبان کوردي به همین صورت است. هر چند امروزه تا حدي آسیمیله)ذوب( 
ش��ده ولي حافظه ي جامعه با مقاومت خود آن را به ما رس��انیده و ما اکنون زباني داريم که مي توانیم در رسانه هايمان با 
 آن آراي خود را به خلق مان برسانیم. احتمال دارد که خیلي از سنت هاي ما بسیار ساده و ابتدائي مانده و روزآمد نشده 
باشند، ولي رگه هاي هويتي خود را در آن مشاهده مي کنیم و مي توانیم بگويیم که »ما هم هستیم« اما ما آنها را به وجود 
نیاورده ايم. ما شنیده ايم و ديده ايم و يا اصاًل نشنیده و نديده ايم اما آنها را تجربه مي  نمايیم. شايد اين مسئله براي ما کمي 
هم نامفهوم جلوه نمايد. حال اين پرس��ش پیش مي آيد که چگونه امكان دارد ما بدون ديدن و ش��نیدن مسئله اي، از آن 
پیروي نمايیم؟ در پاسخ اين پرسش بايد گفت که اين موارد چنان در حافظه ي جامعه ي ما نقش بسته اند که گاهاً مانند 
اعمال غیر ارادي ما سر بر مي آورند. به جشن هاي نوروز در کوردستان دقت نمايید، تنها شنیدن اسم نوروز کافي است 
تا ما را به اعصار گذش��ته ببرد. ما در واقع از ش��نیدن اسم نوروز احس��اس اراده و آزادگي مي کنیم، حتي اگر از داستان 

واقعي آن اطالعي نداشته باشیم.
 در اصل وقتي که جامعه به اين صورت حافظه اش را به نسل نو منتقل مي نمايد، از خود محافظت به عمل مي آورد 
و ماندگار مي ماند. ما اين را حافظه ي جامعه و بُعد نیرومند اخالقي جامعه مي نامیم. به عنوان نمونه وقتي قباًل کس��ي در 
کوردس��تان به ش��هر رفته و بعد به روس��تا مراجعت مي کرد، اگر به زبان ديگري غیر از کوردي صحبت مي کرد عیب 
ش��مرده مي ش��د، جامعه او را طرد مي کرد و رفتارش را اخالقي نمي دانست. اينها ش��یوه هاي دفاعي جامعه هستند. مثاًل 
به حكايت و داس��تان ها نگاه کنید، همیش��ه درآنها عناصر نیك به پیروزي مي رس��ند، نیروهاي ش��رور و شوم شكست 
مي خورند و جامعه به اين صورت پیغام خود را مي رس��اند. در اين داس��تان ها همیش��ه پی��روزي نیرو هاي نیك به وقوع 
مي پیون��دد. از اي��ن طريق جامعه امید و اراده اش را براي نیل به اهداف آينده به زبان مي آورد و منتقل مي نمايد. در واقع 
زبان باز گويي، شناس��اندن و محافظت جامعه در اين موارد نهفته اس��ت. در بنیان تمام داس��تان ها، اهداف، اخالقیات و 
راه هاي نجات در صورت بروز مش��كل براي جامعه نهفته اس��ت. مثاًل در داس��تان کاوه ي آهنگر، رمز و راز پیروزي بر 
استعمارگران گفته شده و مي توان از آن بهره برداري کرد و آن را به روز کرد. جامعه در هر حوزه و عرصه اي بخشي از 
حافظه ي خود را قرار داده، الزم نیست که به جاي دوري رفته و يا از مكان هايي بازديد نمايید، اين حافظه ها در دسترس 
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همگان قرار دارد و به راحتي مي توان در داس��تان ها،  غذاها،  پوش��اک و البسه، موس��یقي، اماکن مقدس و ساير جاها به 
اين حافظه ها دس��ت يافت. در هر جايي بخش��ي را نهفته تا ماندگار بماند و آن را به صورت مس��تمر نگه دارد. حافظه ي 
جامعه اين اس��ت و به اين روش آموزه هاي خود را به نس��ل هاي آتي مي رس��اند. شايد اين پرسش پیش آيد که چگونه 
مي توان بر اساس حافظه ي جامعه آموزش و تعلیم ديد؟ بايد زبان را ياد بگیريم، آداب و رسوم را بدانیم، از اسطوره ها و 
داستان هاي آن باخبر باشیم، ترانه هايش را بلد شويم تا تعالیم آمورشي آن را فرا بگیريم. به عنوان يك مقوله ي فرهنگي 
که امروزه ارائه مي شود، شنیدن موسیقي، گوش دادن به نقل حكايات و داستان شنیدن نبايد تنها براي میل و ذوق باشد 
بلكه بايستي براي ديدن مسائل آموزشي و تعالیم نهفته در  آن و زندگي بر اساس آن ها باشد. تنها براي ذوق و سرگرمي 
به موس��یقي و داس��تان گوش سپردن انحرافات ناشي از نظام سرمايه داري هس��تند که در اين چهل پنجاه سال گذشته به 
وجود آمده اند . بايستي ترانه خواندن تنها براي باال و پايین پريدن و لذت شخصي نباشد، بلكه براي جامعه و در خدمت 
آن قرار گیرد و بايستي به بخشي از هويت آن تبديل شده و جامعه آن را حس کند. اينها براي افرايش درک ما از اسرار 
و رموز زندگي هستند، براي درک اينكه بداني کیستي و از کجا آمده اي، چرا زندگي مي کني و چه وظیفه اي در قبال 
اين اس��رار و زندگي داري. جامعه اي که اين موارد را در خود نهادينه گرداند و به بخشي از زندگي تبديل کند، مفهوم 
زندگي در نزد افرادش متعالي تر، واالتر و مقدس تر خواهد شد و بسیار ارزشمند تر و بامعنا مي شود. وقتي هم که به اين 
درک دست يافت با ديدي جداگانه به ارزش هايش خواهد نگريست، زيرا مي داند که چه سیري را طي کرده و به کجا 

مي رود و درک خواهد کرد که با يك ترانه و يا مفهومي مقدس چگونه مي شود در اعصار سفر کرد.
 اما اکنون وضعیت برعكس ش��ده، انس��ان ها به ابژه)شيء( تبديل ش��ده اند و محصوالت کاپیتالیستي عرضه شده در 
فروش��گاه ها به حالت مقدس درآمده اند و به س��وبژه تبديل گش��ته اند. آنچه که مهم اس��ت میزان فروش است نه میل و 
عالقه ي انس��ان ها. تو وقت��ي چیزي را و يا کااليي را خري��داري مي کني ارزش پیدا مي کن��ي در غیر اين صورت هیچ 
ارزشي نخواهي داشت. در حال حاضر معیار جامعه ي متمدن و توسعه يافته اين است که چقدر خريد مي کني و يا چقدر 
مصرف مي کني. هر کسي که بیشترين میزان مصرف را داشته باشد، سر آمد است. اما اگر از لحاظ فرهنگي به آن نگاه 
کنیم در واقع انس��ان خود را مي خورد چون اينها محصول انس��انند و اگر اين خودخوري ادامه داشته باشد، بحراني که 
در حال حاضر دچار آن هس��تیم عمیق تر خواهد ش��د. براي همین مواردي که حافظه ي جامعه را تشكیل مي دهند بسیار 
مهم مي باش��ند. همه ي اسرار و ارزش هاي انساني در اينجا نهفته اند. پس در مسئله ي فرهنگ به اين جمع بندي مي رسیم: 
فرهنگ ه��ا ب��ه وجود مي آيند، تغیی��ر مي کنند و انتقال مي يابند و هر نس��لي هم به نوبه ي خود م��واردي را به آن اضافه 
مي نماي��د. البت��ه رهبر آپو براي آن فرمولي را ارائه کرد: هر چقدر از تاريخ و گذشـته ي خود آگاهي داشـته 
باشـي و درك شـان نمايي و مطابق با آنها زندگي كني و بر اساس درك از گذشته بر آنها بيفزايي و 
تغييرشان دهي، به همان ميزان به هويت و شناسه ي تو تبديل خواهند شد. لذا، هم براي تغییر و هم براي 
درک حافظه ي جامعه، آگاهي از گذشته الزم است.چون قاعده ي ديگري هم درباره  ي فرهنگ وجود دارد و آن قاعده 
اين است که فرهنگ در اصل شامل موارد باستاني و تاريخي است. فرهنگ حال نبوده بلكه ديروز و گذشته است. هنوز 
آينده معلوم نشده و در حال حاضر هم مشخص نیست که از لحاظ فرهنگي چه رخ دهد. در نهايت مي توان فرهنگ را 
به اين صورت تعريف کرد: آنچه كه در زندگي گذشته آفريده شده، در سير تاريخي اش بر آن افزوده 
شده، تغيير يافته، نوگرايي در آن ايجاد شده و تا به امروز آمده است. انسان چقدر آن را بشناسد به همان 

اندازه معنادار زندگي خواهد کرد و همانقدر هم براي خود آينده اي نیرومند را تضمین مي نمايد.
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 تفاوت بين فرهنگ ها

چرا انس��ان ها فرهنگ به وجود مي آورند و چه احتیاجي به ايجاد آن دارند؟ براي پاس��خ به اين پرسش بايد نخست 
ب��ه مواردي در باره ي انس��ان و ويژگي هاي او در بین جانداران بپردازيم و بدانیم که در طول تاريخ چه س��یري را براي 
جبران اين نقیصه طي کرده است. انسان از لحاظ جسماني در میان جانداران در موقعیت ضعیفي قرار دارد و اگر در اين 
رابط��ه تدابیر الزم را اتخاذ ننمايد، نمي  توان��د به حیات خود بر روي زمین ادامه دهد. براي مثال فرزند آدمي در طبیعت 
هیچ وسیله ي دفاعي ندارد و بسیار ضعیف و ضربه پذير است. تا سن پانزده سالگي نمي تواند به خوبي از خود مخافظت 
نمايد. اما بچه ي حیوانات را در نظر بگیريد، به محض زاده شدن و بعد از چند دقیقه بر روي پاهاي خود مي ايستد، ولي 
فرزند انسان اين توانايي را ندارد. لذا بايد براي بقا تالش بیشتري بنمايد. چند غريزه ي اساسي از قبیل غريزه  ي گرسنگي، 
غريزه ي دفاع و محافظت  و غريزه ي جنس��ي وجود دارند که اي��ن ويژگي ها در همه ي جانداران ديگر هم وجود دارد. 
س��اير حیوانات از لحاظ بیولوژيكي)زيست شناسي( تطابق بیش��تري با طبیعت دارند و توانايي آن را دارندکه به صورت 
طبیعي به حیات خود ادامه دهند. اما انسان، به دلیل ضعفي که در اين سه مقوله دارد اگر تدابیر الزم را به کار نبندد، قادر 
به تدوام حیات نیست. براي مثال، جهت اينكه انسان از خود محافظت نمايد احتیاج به سازماندهي و مكاني براي دفاع از 
خود دارد. عالوه بر ابزارهايي که در طبیعت يافت مي شوند به ابزار ديگري هم براي دفاع نیاز دارد. تنها با ويژگي هاي 
بدني خود قادر به محافظت از خويش��تن نیس��ت. زيرا مانند پرندگان توانايي پريدن و مانند برخي ديگر داراي س��رعت 
زياد نیست. با اين نقاط ضعف، انسان در وهله ي اول بايد در تالش براي ادامه زندگي موفق گردد و بتواند در چرخه ي 
حیات باقي بماند. ما به مثابه ي جنبشي انقالبي، قطعاً داراي ايده آل هايي هستیم و براي آن در حال مبارزه و تالش هستیم 
و نظ��ام خاص خود را به وج��ود آورده ايم، اما قبل از همه ي اينها بايد زنده بمانیم، بتوانیم که در عرصه ي مبارزه حاضر 
بوده و بقاي خود را تضمین نمايیم. يعني از لحاظ فیزيكي وجود داش��ته باشیم. براي همین دفاع و محافظت در اولويت 

قرار دارد. اگر اين مورد را به جاي نیاوريم از ُدور خارج خواهیم شد و ساير فعالیت ها هم دچار رکود مي شوند.
 لذا آنچه که ما از آن به عنوان فرهنگ نام برديم و انس��ان آن را خلق مي کند اساس��اً در اين نكات به مثابه ي يك 
احتیاج ضروري خودنمايي مي کند. اين نقاط ضعف در انس��ان باعث به وجود آمدن جامعه ش��ده و جامعه هم راه را بر 
ايجاد فرهنگ مي گش��ايد. به عنوان مثال، انس��ان قادر به خوردن بیش��تر گیاهاني که بر روي زمین وجود دارند، نیست. 
از اين رو، براي رفع اين نقیصه دس��ت به ابتكارات و ابداعاتي از قبیل پختن، خش��ك کردن، س��رخ کردن و غیره زده 
اس��ت. در زمینه ي دفاع هم دس��ت به ابداعاتي زده و در مورد ادامه ي نس��ل نیز هر جامعه معیارهايي را قرار داده       است. 
ويژگي هاي انس��ان مخصوص خود او و جامعه اش مي باش��ند. جامعه تنها يك جامعه ي س��اده نیست. جوامع بسیاري در 
روي زمین موجودند اما جامعه انساني به خاطر اين نكات ضعف که مخصوص او هستند از ساير جوامع جداست. يعني 
نه بمانند يك گله ي گوسفند است و نه بمانند يك باغ يا جنگل، اما اصل همان اصل است و آن اصل براي هر موجودي 
که مي خواهد زنده بماند و داراي تأثیر باشد صدق مي کند. اين اصلي کلي در موجودات است و انسان با جامعه و تمامي 
موجوديت هاي فرهنگي خود مي خواهد پاسخ گوي اين اصل و قاعده باشد. همه ي فعالیت هاي انسان در اين راستاست، 
لذا، اگر هدف درس��ت باشد، فرهنگ سازي هم جهتي درس��ت پیدا خواهد کرد. اگر در تعیین هدف اشتباهي صورت 

بگیرد در فرهنگ سازي هم به خطا خواهیم رفت.
 به خاطر همین ويژگي هاي مخصوص به انسان، وقتي که جامعه به وجود آمد در کنار همه ي مشكالت قبلي  انسان، 
جامعه هم با خود مش��كالتي را براي او به همراه آورد. چون جامعه به مثابه ي مكاني نو براي زندگي انس��ان بود. براي 
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همین انسان در دو مكان زندگي مي کند، اول مكان طبیعي و جغرافیايي و دوم جامعه اش. همچنین انسان دو بار به وجود 
مي آيد نخس��ت، تولد طبیعي او و بعد هم تولد او در داخل جامعه. دو بار هم مي میرد يكبار به مرگ طبیعي و يكبار هم 
در جامعه و اينها در انسان باعث ايجاد دو خصلت مي شود. براي تحلیل انسان بايد به هر دوي اين مسائل توجه داشت و 
منظور ما اين است که شخصیت انسان از هر دو مكان تأثیر مي پذيرد. ما اگر از اين تأثیرات آگاهي نداشته باشیم هرگز 
نخواهیم توانست انسان را به درستي بشناسیم.مي توان گفت که بخش فیزيولوژيكي انسان که به معناي ديگر بُعد حیواني 
او مي باشد، خصلت ضعیف اوست. زيرا از اين لحاظ انسان تفاوت زيادي با ساير حیوانات نخواهد داشت. به عنوان مثال 
انس��ان از لحاظ فیزيولوژيكي با موش شباهت هايي دارد و برخي ويژگي هاي جسماني انسان نیز بسیار به سگ مي مانند. 
مي خواهیم بگويیم که تفاوت زيادي بین انس��ان و س��اير حیوانات وجود ندارد. اما اساس��اً انس��ان در جامعه موجوديت 
مي يابد؛ حتي از لحاظ فیزيكي. آنچه که به ما اجازه مي دهد که در حال حرکت به اطراف نگاه کرده و با دس��ت خود 
کار ديگري انجام دهیم، بتوانیم از ابزار اس��تفاده کرده و حرکات ترکیبي را به راحتي به انجام برسانیم، نتیجه ي فعالیت 
در جامعه اس��ت. عمل انس��ان در جامعه از لحاظ فیزيكي به او شكل مي دهد. اين نشان از کم دانستن و بي اهمیت جلوه 
دادن بُعد فیزيكي انس��ان نیس��ت. هر چند اين مقوله راه را بر پیشرفت انسان گشوده اما در واقع انسان هماني است که در 
جامعه ش��كل مي گیرد. دستاوردهاي جامعه ثمره ي اجتماعي بودن انس��ان است. هر چقدر نكات ضعف جسماني انسان 
مانع س��از باش��ند اما در نهايت آنچه که ما از آنها بحث مي نمايیم مانند فرهنگ، جامعه و انسان، سرانجام اجتماعي بودن 

انسان هستند. اگر اجتماعي شدن صورت نمي گرفت چه مي شد؟ 
 

تقسيم بندي فرهنگ ها

 در ب��اب فرهنگ و در چارچوب دفاعیات رهبر آپو، مواردي را ک��ه بتوانیم تعمیم دهیم وجود دارند. در تعاريف 
جديدي که از فرهنگ به عمل آمده، جامعه را به عنوان طبیعت دوم نام نهاده اند. منظور دنیايي است که در آن زندگي 
مي کنیم و انس��ان آن را به دس��ت خود ساخته است. براي همین به مجموعه  دستاوردهاي فرهنگي انسان طبیعت دوم نیز 
گفته مي شود. براي اينكه بسیار زياد و متنوع و رنگارنگ هستند، انسان نمي تواند به صورت کلي فرهنگ را مورد بحث 
قرار دهد و بهتر اس��ت که قابل لمس تر و با واکاوي بیش��تري به آن پرداخت. در اينجا به يك تقسیم بندي کلي در مورد 
فرهن��گ مي پردازيم و بر اس��اس ديدگاه و جهانبیني مان آن را به دو بخ��ش تفكیك مي کنیم :  يكم، فرهنگ اجتماعي 
و دوم ،فرهن��گ غیراجتماعي. فرهنگ اجتماعي که همان فرهنگي اس��ت که جامعه جهت ادامه ي حیات و ماندگاري 
و معنادارش��دنش به وجود مي آورد و آن را فرهنگ اش��تراکي و دموکرتیك مي نامیم. فرهنگ غیر اجتماعي نیز که به 
مدت پنج هزار سال است که بر جامعه تحمیل شده، خارج از فرهنگ جامعه بوده و ما آن را فرهنگ قدرت و حاکمیت 
مي نامیم. و يا به مثابه ي فرهنگ طبقاتي و دولت گرا از آن بحث مي کنیم. براي همین اين تنوع فرهنگي که توسط انسان 
به وجود آمده را بدين طريق از همديگر جدا مي کنیم. مي توان بر اساس تقسیم بنديهاي ديگري هم عمل کرد و از لحاظ 
زماني و مكاني و گس��ترد گي و غیره هم به جدا س��ازي فرهنگ اقدام کرد. اما در اساس فرهنگ، يا فرهنگ اشتراکي و 
دموکراتیك اس��ت و يا فرهنگ قدرت گرا و دولت گرا. فرهنگ اشتراکي و دموکراتیك آن بخش هايي از فرهنگ را 
ش��امل مي ش��ود که ثابت هستند و تغییر نمي کنند. مثاًل اقتصاد، فرهنگي اجتماعي است و اگر اندوخته ي مادي را جهت 
ادام��ه ي حیات و تغذيه  ي خ��ود به وجود بیاورد يك فرهنگ اجتماعي خواهد بود و تا وقتي که جامعه برقرار باش��د و 
انس��ان در حال حیات باشد اين فرهنگ هم وجود خواهد داشت. نمونه اي ديگر، علم و تكنولوژي است که آنهم يك 
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فرهنگ اجتماعي اس��ت و در نتیجه ي احتیاجات جامعه به وجود آمده اس��ت و بسته به حیات اجتماع دوام مي يابد. اين 
فرهنگ ها که فرهنگ اشتراکي نام نهاده شدند ثابت هستند و تنها در آنها نو آوري ايجاد خواهد شد. هنر و سیاست هم 
همین ويژگي را دارند. اينها حیطه هاي اساس��ي زندگي انس��ان هستند و تغییر نمي يابند. وقتي جامعه به وجود آمد و اين 
حیطه ها آفريده ش��دند و آدمي زندگي خود را در اين بخش ها به مانند امروز آغاز کرد، اعتقادات و جش��ن ها و اديان 
و باورداش��ت ها به وجود آمدند و انسان توانست براي خود بهشتي را فراهم آورد. انسان با همه ي دستاوردهاي مادي و 
معنوي اش، وقتي که بهشت خود را آماده کرد در مقابلش مواردي ظهور کردند که ما آنها را مانند جهنم مي بینیم. مثاًل 
قدرت جويي و دولت گرايي نمايانگر جهنم هستند. اگر اقتدار گرايي و دولت جزو ملزومات جامعه محسوب مي شدند، 
بايستي دستاوردهاي چندين هزاران سال هاي که ما انتظارشان را داريم مهیا مي گشتند. 98درصد تاريخ اجتماعي انسان 
به صورت اش��تراکي و کمونال س��پري ش��ده. دوره ي زماني اي که فرهنگ طبقاتي ايجاد ش��ده و قدرت، حاکمیت و 
اداره ي دولت��ي پديد آمده اند تنها ش��امل 2درصد اس��ت. پس به اين نتیجه مي رس��یم که در فرهن��گ دولتي و اقتدار، 
بي عدالتي و قتل و کشتار وجود دارد و دروغ و فريب و پايمال کردن حقوق ديگران صورت مي گیرد. تحقیر قسمتي از 
جامعه، بیكار گذاش��تن، بي هويت نمودن و سلب انديشه و زبان از ويژگي هاي اين فرهنگ است. اما فرهنگ اجتماعي 
تماماً برعكس آن مي باشد، زيرا فرهنگ متعلق به تمام جامعه است و جامعه هم شامل همه  ي افراد مي شود. جامعه به اين 
دلیل تش��كیل مي گردد که در آن فعالیت هاي اش��تراکي و جمعي به انجام برسد. اينكه عده اي کار کنند و عده اي ديگر 
از آن استفاده نمايند در تضاد با اصول تشكیل جامعه است. زيرا جامعه هستي اي ارگانیك)زنده و سازمان مند( است. با 
مثالي درباره ي بدن انسان به تفهیم موضوع مي پردازيم. آيا امكان دارد که چشم شما بگويد من بسته خواهم بود و پاها 
بتوانند به فعالیت هاي روزانه ي خود بپردازد، و يا به سر کار رفته و يك دست شما بگويد من امروز کار نمي کنم. چنین 
چیزي امكان ندارد. در سازماندهي ارگانیك)زنده( اين امر غیر ممكن خواهد بود. ارگانيك بودن و زنده بودن، 

سکون در يك بخش خود را نمي پذيرد. فرهنگ جامعه به اين صورت است. 
به دنیاي امروز توجه کنید، جمعیت جهان در حدود 7 میلیارد است ولي در حدود يك سوم آن بیكار هستند. البته 
اين آمار هم جاي اعتماد نیس��ت، زيرا در بیش��تر کش��ورها آمار دروغین ارائه مي دهند. همچنین  بايد توجه داشت که، 
نبايد مشاغلي را که هیچ نفعي براي جامعه ندارند و به صورت انگل وار از جامعه تغذيه مي نمايند کار و شغل به حساب 
آورد، زيرا اين مش��اغل تنها در خدمت منافع ش��خصي بوده و هرگز در جهت پیشبرد اهداف جامعه کار نخواهند کرد. 
اي��ن فرهنگ که باعث بي نظمي و بي عدالتي ش��ده، مرتبط با اقتدار و دولت اس��ت. به عن��وان نمونه به تولید اضافي که 
همان تولید مازاد بر مصرف جامعه اس��ت دقت کنید، همه چیز زياد اس��ت و در بازار به وفور يافت مي ش��ود، اما نصف 
بیش��تر مردم گرسنه هس��تند. چرا اينچنین موردي در جهان اتفاق مي افتد،  چه کس��اني خوهان اين هستند و به احتكار و 
عرضه ي نادرست اقالم اقدام مي نمايند؟ همه ي ما مي دانیم که اين اسراف و ربا است و بارها در اسطوره و اديان به حرام 
بودن آن اش��اره شده است. اس��الم در مقابل آن خمس و زکات را به عنوان تدبیر اتخاذي در نظر گرفته بود و تا حدي 
در کنت��رل آن موف��ق عمل کرد. ما بايد اين تفاوت هاي فرهنگي را به خوبي درک نمايیم. منظور ما تفاوت بین فرهنگ 
اشتراکي و دموکراتیك و فرهنگ اقتدار و دولتي است. تضاد بسیار عجیبي است، از يك طرف همه چیز فراوان است 
و از طرف ديگر هرکس��ي قادر به مصرف نیس��ت، همه چیز موجود است اما هر کسي توانايي خريد را ندارد و مردم از 
گرس��نگي مي میرند. فرهنگ هاي اينگونه در جامعه جايگاهي ندارند. انسان براي ادامه ي حیات خود و جامعه دست به 
تولید مي زند وقتي که تو تولید کردي و از آن استفاده نكردي، معنايي ندارد. اگر تأثیري در زندگي نداشته باشد، تولید 
يا عدم تولید چه معنايي خواهد داش��ت؟ پس براي چه تولید مي ش��ود؟ آيا تنها براي عده اي از انسان ها؟ آيا اين درست 
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اس��ت؟ اگر تولید تنها براي عده اي از جامعه باش��د، بي معني اس��ت، زيرا جامعه از عده اي معدود تشكیل نشده و شامل 
تمام اعضاي آن خواهد بود.

در برخي از کش��ورها براي اينكه تقاضا را کنترل نمايند محصوالت اضافي را يا در دريا مي ريزند و يا تحت عنوان 
ي��ك حادثه ي طبیع��ي آن را نابود مي نمايند تا به اين وس��یله بازارهاي ب��ورس گرم تر گردند. خصوص��اً اين کار را با 
همكاري س��ازمان هاي بیمه انجام مي دهند، يعني يك حادثه ي ساختگي را مطرح کرده و در آخر هم پولشان را از بیمه 
دريافت مي دارند تا محصوالت به آس��اني در دسترس جامعه قرار نگیرد. فرهنگي به اين شكل در جامعه جايي ندارد و 
در اصل اين عمل، عملي جامعه کش اس��ت. کس��اني که اين کارها را انجام مي دهند از عمل خود بسیار مسرور خواهند 
ش��د. حال آنكه اين کار يعني ش��وخي با جان انسان ها، جاي سرور و خوشحالي نخواهد بود. شادماني بايد در سربلندي 
و پیروزي جامعه جستجو گردد. کاري که اين افراد انجام مي دهند دقیقاً همان عملي است که در آرنا و در روم باستان 
براي ش��ادي مردم ش��هر انجام مي دادند. در آن زمان انس��ان ها را به خورد ش��یرها و جانوران درنده مي دادند و در حال 
حاضر تعدادي از انسان نماها  همان کار را براي راحتي و مسرت خود انجام مي دهند. به کمدين هاي سینمايي اگر دقت 
کنید همیش��ه نقش آنها نقش آدم هاي احمق و نادان اس��ت. آنان اين نوع انسان ها را مضحكه ي خود قرار مي دهند و از 
آن لذت مي برند. اما جامعه، اعضاي خود را به تمس��خر نمي گیرد يا به عبارت بهتر خود را به اس��تهزاء نمي گیرد. جامعه 
براي اينكه ش��ادمان باش��د داليل ديگري دارد، جامعه دست به کار مي شود و به فعالیت ادامه مي دهد، اگر در کار خود 
موف��ق نش��ود براي او به مثابه ي   يك تراژدي خواه��د بود. زيرا نتیجه ي همه ي تالش ها و زحم��ات خود را در موفقیت 
مي بیند. جامعه دس��ت به تالش خواهد زد و اگر در آن کار توانس��ت قبل از موعد مقرر و با برنامه کار خود را به پايان 
ببرد، به جش��ن و پايكوبي و ش��ادماني خواهد پرداخت. فرهنگ جامعه اينگونه است. امروزه هرگونه انحراف و کژي و 
بي قاعد گي و پوس��ید گي به عنوان ش��وخي و خنده قلمداد مي شود و اين يعني گسست جامعه و از هم پاشیدگي اش. ما 
اين را فرهنگ اقتدار مي  نامیم. ما در ابتدا ارزش هاي فرهنگي و ضد ارزش ها را به اين صورت از هم جدا خواهیم کرد. 
ارزش هاي��ي وجود دارند که در زندگي انس��ان ها محوريت دارند و به جامعه روحیه، اراده، زندگي و معنا مي بخش��ند. 
در مقابل، ضد ارزش هايي وجود دارند که انس��ان را نابود مي نمايند. در هر جايي مي ش��ود اين تفاوت ها را ديد. براي 
مثال، غريزه ي دفاعي باعث ش��ده است که آدمي دست به اقداماتي حفاظتي بزند. کسي نمي تواند اين گونه اقدامات را 
در مقابل خود انس��ان به کارگیرد و غريزه  ي دفاعي اجازه ي اين را نداده که ارتش هاي چند میلیوني به وجود بیاوريم. 
اساس��اً اين غريزه  در مقابله با حمالتي که از بیرون متوجه انس��ان است اقدام به پاسخگويي مي نمايد. وقتي که در انسان 
پیشرفت حاصل شد و اين پیشرفت باعث گشت که دنیاي اطراف خود را بهتر بشناسد، توانست که در مقابل تهديدات 
محیط هم از خود محافظت نمايد. اما فرهنگ اقتدار با اين غريزه چه کرده؟ با تحريف آن شروع به تولید و به کارگیري 
تس��لیحات در مقابل خود جامعه کرده اس��ت. سیستم حاکم، همواره در مقابل خود تهديداتي را فرض مي نمايد و براي 
مقابله با اين تهديدات فرضي دست به تولید انواع تجهیزات خواهد زد. براي نمونه کشورآمريكا را در نظر داشته باشید، 
همیش��ه بايد در برابر خود تهديدي را داش��ته و براي مقابله با آن دس��ت به حمله زده و ذهنیت جامعه را هم تحت تأثیر 
قرار مي دهد. اين کش��ور بعد از فروپاش��ي اتحاد جماهیر شوروي و از بین رفتن جبهه ي سوسیالیسم رئال، علناً در دنیا به 
دنبال دش��من بوده و اين کشور بدون دش��من قادر به ادامه ي حیات نخواهد بود. براي همین به ايجاد القاعده پرداخت. 
ب��ه فیلم هاي هالیوود هم دقت نمايید،  همه ي آنها در راس��تاي القاي اين ذهنیت به جامعه هس��تند که همیش��ه تهديدي 
مردم و خلق آمريكا را به مخاطره انداخته و س��ردمداران اين کش��ور هم تمام توان و امكانات خود را براي مقابله با اين 
معضل به  کار مي گیرند. از يك طرف ذهنیت جامعه و غريزه ي دفاعي را تحريك کرده و از طرف ديگر هم نوترين و 
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مدرن ترين کش��فیات علمي را براي ساخت سالح هاي کشتار جمعي به کار مي برد. اکنون هم تحت عنوان دموکراسي 
و جنگ رهايي خلق هاي خاورمیانه، بزرگ ترين جنايت ها را مرتكب مي ش��ود. در مقابل سیل، زلزله، طوفان و بیماري 
هیچ تدبیري اتخاذ نمي گردد اما در برابر انسان ها همه جور مقابله انجام داده مي شود. اين فرهنگ اقتدار است که دست 
به تش��كیل ارتش هاي بزرگ، تسلیحات اتمي و شیمیايي و میكروبي، دستگاه ها و سازمان هاي استخباراتي و پلیس ها و 

انواع راه هاي ديگر مي زند.
 آدمي براي اينكه از خود محافظت نمايد، به غارها پناه برد، اقدام به ساختن خانه و سرپناه نمود، از تله و دام گذاري 
بهره برد و براي مقابله با تهديدات گسترده تر زندگي جمعي و اشتراکي را گسترش داد. در قانون جامعه، براي محافظت 
احتیاجي به ارتش میلیوني وجود ندارد. منظور ما اين نیس��ت که در بین جوامع اصاًل مش��كلي ايجاد نخواهد شد، اما در 
اين حالت از موضع دفاع مشروع مي توان استفاده کرد که البته اين امر امتحان خود را نیز پس داده است. براي همین در 
انحرافاتي که در نحوه ي زندگي جامعه از طرف نیروهاي اقتدار گرا صورت پذيرفته است به وضوح شیوه ي دشمني آن با 
جامعه ديده مي شود. طرز دفاع مشروع هم تفاوت هاي زيادي با به کار گیري ارتش دارد. دفاع ذاتي يكي از ويژگي هاي 
جامعه بوده و از قانون هاي هس��تي اس��ت. هر چیزي از خود دفاع مي کند و مسئله ي اساسي در دفاع، سازماندهي است. 
انسان در اساس به وسیله ي سازماندهي از خود دفاع مي نمايد و سازماندهي هم به وسیله ي فكر و ايدئولوژي انجام پذير 
خواهد بود. يا به عبارتي ديگر مي ش��ود گفت که انس��ان با ايدئولوژي از خودش دفاع مي کند. به اندازه اي که کفاف 
او و جامعه اش را بدهد مي تواند در مقابل تهديدات خارجي پاس��خگو باش��د. اين يكي از حقوق انس��اني بوده و کسي 
نمي تواند او را به  خاطر اين عمل نكوهش نمايد. در اينجا بهتر به اين مسئله هم پي مي بريد که چرا در حال حاضر سیستم 
س��رمايه داري بر اين اصرار دارد که دوران ايدئولوژي به پايان رس��یده و ديگر احتیاجي به ايدئولوژي وجود ندارد. در 
واقع مي خواهد بگويد که ديگر احتیاجي به س��ازماندهي نداريد و الزم نیس��ت که از خودتان دفاع نمايید. اما متأسفانه 
بس��یاري ها به اين گفته ي سیس��تم س��رمايه داري باور کرده و آن را موعظه مي نمايند و به مبلغان آن تبديل ش��ده اند. در 
واقع سیس��تم با بیان اين مورد مي خواهد که جوامع را از س��الح دفاعي محروم کرده و با از بین بردن سازماندهي جوامع 
به وس��یله ي فردگرايي، به راحتي به همه ي جوامع حمله کرده و به استثمار آنها بپردازد. روشنفكران جامعه هم به همین 
صورت فكر کرده و متوجه ي تهديدي نیس��تند که انس��ان ها را احاطه کرده است. اين يكي از بزرگ ترين مشكالت ما 
در کوردس��تان نیز هست. اين گفته هم از اين جا سرچش��مه مي گیرد  که نیرومندترين جوامع، سازمان يافته ترين جوامع 
هس��تند. براي مثال يهوديان را در نظر بگیريد، در دنیا به وسیله ي سازماندهي نیرومند همه ي کشورها را تحت تأثیر قرار 
داده و در همه چیز مداخله مي کنند. اين قوانین را که قوانین طبیعي دفاع جامعه هستند قبول ندارند و به نیابت از جامعه 
خود را مس��ئول دفاع از جامعه مي پندارن��د. اقدام افراد را براي دفاع از جامعه ي خود تحت عنوان تروريس��م به چالش 
مي کشند و سازمان هايي را که براي اين اهداف مبارزه مي نمايند وحشي و به دور از تمدن و فرهنگ قلمداد مي نمايند.
 اما اگر اقدام به انفجار بمب اتمي، بمباران هاي هوايي، به پرواز در آوردن هواپيماهاي جنگي و 
ايجاد مراكز اتمي و شيميايي كنيد، اين امر نه تنها انساني نخواهد بود بلکه كاماًل حيواني خواهد بود. 
قانوني بدين گونه در دنيا وجود ندارد و حتي حيوانات هم به همچنين امري دست نمي زنند. كدام 
يك از حيواناتي مثل مار، خرس و گرگ چنين كاري مي كنند؟ كاري كه انسـان انجام مي دهد در 
سـطحي پايين تر از حيوان قرار دارد. آنرا »حيوان شـدگي اي كه ويژه ي انسـان است«، بايد گفت. 
همچنـان كـه رهبر آپو در اين باره مي گويند كه: »كشـتن، قتل عام و جنايات عليه بشـريت بر خالف 
آنچه گفته مي شود، عملي حيواني و غير انساني است،  عملي انساني و غير حيواني است«. زيرا حیوانات 
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اصاًل اين کار ها را انجام نمي دهند و تا به حال ديده نشده که در جايي حیوانات، حتي حیوانات درنده دست به قتل  عام 
همديگر بزنند. اين اقدامات ناش��ي از فرهنگ اقتدار و وحش��ت و فردگرايي و لیبرالیسم است که دولت ها آن را انجام 
مي دهن��د. چون حاکمیتي ايدئولوژيك هم وجود دارد)ايدئولوژي دولت � ملت و ملي گرايي( اين موارد به عنوان امري 
عادي و الزم براي جامعه نش��ان داده مي ش��وند. انس��ان هايي که اين فرهنگ را قبول مي نمايند، برده بوده و لذا مي توان 
گف��ت که برده داري حاکم اس��ت. زيرا تنه��ا برده ها اين امر را قبول مي کنند و هدف اقتدار هم اس��یر گردانیدن و برده 
س��اختن جامعه اس��ت. تا وقتي که طبقه اي برده وجود نداشته باشد انحرافاتي بدين س��ان از طرف حاکمیت و اقتدار به 

عنوان فرهنگ ارائه نمي شود، چون اين فرهنگ نه متعلق به فرد و نه جامعه است.
 در ابتدا فرهنگ اقتدار را هم به اين صورت دسته بندي مي کنیم: مراحل برده داري، فئودالي و سرمايه داري. در بین 
آنها فرهنگ س��رمايه داري از همه خطرناک تر اس��ت. برده داري در آغاز چون نیرومند نبود تا حدي مطابق جامعه رفتار 
مي کرد. در مرحله ي فئودالي هم براي اينكه بر مبناي اخالق جامعه خود را سازماندهي کرده بود مجبور بود که به برخي 
از معیارهاي جامعه پايبند باش��د. مرحله ي س��رمايه داري مرحله اي اس��ت که اقتدار از هر لحاظ خود را بر جامعه حاکم 
مي بیند و براي همین هم احتیاجي به جامعه نمي بیند و به کلي از آن گسسته است. همچنان که در مبحث فرهنگ به زبان 
آورديم، جامعه براي فرهنگ مانند يك مكان است و به همین سبب، سرمايه داري مي خواهد از اين مكان به هر شكلي 
که مطابق میل اوست استفاده نمايد. در اين سال ها تخريباتي را که سرمايه داري بر جامعه ي انساني، خود انسان و فرهنگ 
مادي و معنوي او صورت داده به مراتب بس��یار بیش��تر از دوره هاي برده داري و فئودالي اس��ت و اين در حالیس��ت که 
میانگین عمر ش��كل گیري آن 350� 300 سال است. اگر کلیه ي تخريباتي را که برده داري از آغاز تا زمان اسالم)مقطع 
زماني تقريبي ( و تخريباتي راکه فئودالیس��م از زمان حضرت عیس��ي تا س��ال هاي 1600 م )تقريبي( در جامعه به وجود 
آورده اند، درکنار تخريبات سرمايه داري قرار دهیم و مقايسه کنیم، مانند کاه در مقابل کوه است. چون نه برده داري و نه 
فئودالي اين همه انسان را نكشتند و آنقدر خون نريختند. در اين دو مرحله، بر خالف سرمايه داري انسان ها با گرسنگي 
روبه رو نماندند و میلیون ها انس��ان از گرس��نگي تلف نشدند. در هیچ يك از اين مراحل انسان بي کار نبود، خصوصاً در 
ابتداي ش��كل گیري اين سیس��تم ها. در اين مراحل براي هر چیزي قانوني وجود داش��ت. گرسنگي مخصوص مرحله ي 
س��رمايه داري است. در دوره هاي قبلي هم قحطي به چشم مي خورد اما نه به صورت کنوني آن. براي نمونه در گذشته، 
علت قحطي يا بي باراني و س��اير بالياي طبیعي بود و يا عبور ارتش هاي بزرگ از يك منطقه. اما گرس��نگي در روزگار 
ما با اين چیزها متفاوت اس��ت، همه نوع موادي به وفور وجود دارد ولي در دس��ترس نیستند و مردم گرسنه اند. مغازه ها 
و س��وپرمارکت ها پر از اقالم کااليي هس��تند ولي گرس��نگي بیداد مي کند. در قديم وقتي که زمان قحطي فرا مي رسید 
مواد غذايي وجود نداش��ت و کاري هم نمي ش��د کرد، پس نمي توان آن را گرسنگي نامید. اما اين فرهنگ جداست و 
مخصوص سرمايه داري است. علم و تكنولوژي مي تواند بسیاري از مشكالت اجتماعي را حل و ريشه کن کنند اما اقدام 

نمي کنند. مانع، باز هم سیستم سرمايه داري است.
 براي اينكه اين فرهنگ ها بهتر فهمیده و درک شوند مي توان به نحوه ي پديد آمدن آنها و سازماندهي شان از طريق 
زيگورات ها در برده داري و نقش راهبان در به وجود آوردن خدايان و برخورد ش��ان با مس��ئله ي تولید و مس��ئله ي زن، 
هنر ها و صنايع تولید ش��ده و ايجاد ارتش توجه کرد و به موارد بیش��تري دست يافت. اين موارد را مي توان به اديان هم 
تعمیم داد و با کنكاش در مسائل مربوط به بُعد متافیزيك، پیامبران و امامان، فرشته ها و شیاطین، بهشت و جهنم، جزا و 
پاداش، نحوه ي سازماندهي ش��ان، طرح مس��اجد و اماکن متبرکه، البسه  ي آنها، خوراک شان و معیارهاي رد و قبول شان 
بدين نتیجه مي رس��یم که همگي جزو مسائل فرهنگي هس��تند که اين سیستم ها پديد آورده اند تا بتوانند به ثبات برسند. 
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برخي از مس��ائل دوره ي نئولتیك)نوسنگي( هس��تند که در دوره ي برده داري گناه شمرده مي شوند،  براي نمونه زن در 
دوران نئولتیك و زندگي اش��تراکي مقدس اس��ت اما در دوره ي برده داري و در میتولوژي ها مس��بب گناه به حس��اب 
مي آيد. يا در دوران برده داري، بت به عنوان خدا پرس��تش مي شود و در اديان تك خدايي گناه قلمداد مي گردد. مقطع 
س��رمايه داري هم آنچه را که در زمان اديان تك خدايي مقدس بودند به عنوان عقب ماندگي و پوچي و انحراف به نام 
مي کند. همه ي اين موارد از يك منطق پیروي مي نمايند. اين در حالي است که جامعه ي اصلي به قوت خود باقي بوده 
و جامعه اي فرادس��ت آفريده خواهد ش��د و در کنار آن طبقات هس��تند، که به وجود مي آيند. يك قشر نخبه ي حاکم 
وجود دارد که خودش��ان را س��ازماندهي کرده اند و اين گروه ها در داخل شهرها به وجود مي آيند و شهر اساس گرفته 
خواهد شد. حق و عدالت هم بر اساس معیارهاي آنها سنجیده مي شود. اين موارد در منطق و کارکرد فرقي با هم ندارند 
و عوض نمي ش��وند و همان گونه که گفتیم، فرهنگ اس��ت که بر اساس زمان و مكان عوض خواهد شد. لذا هر سیستم 
حاکم بر اس��اس زمان و مكان اين موارد را تغییر مي دهد. عقل انس��ان در زمان و مكان تبلور مي يابد و در زمان و مكان 
رش��د مي کند، براي همین ش��خص و گروهي که از زمان و مكان درک درستي داشته باشد مي تواند عقل جامعه را هم 

تحلیل نموده و آن را در جهت منافع و اهداف خود به کار گیرد. 
 

مراكز فرهنگي در جهان و تقسيم بندي  آنها

موضوع ديگري که در مورد فرهنگ بايد به آن بپردازيم، موضوع مناطق فرهنگ ها مي باش��ند، يا به عبارت بهتري 
مراکز فرهنگي. بر اين اساس در حال حاضر در جهان سه مرکز عمده ي فرهنگي وجود دارد. فرهنگ آريايي، فرهنگ 
س��امي و فرهنگ چین. هر س��ه هم در بطن خود داراي فرهنگ اش��تراکي و فرهنگ دولت گرا هستند. فرهنگ سامي 
در روزگار ما به نام فرهنگ عربي ش��ناخته مي ش��ود و ش��امل بخش هايي از آفريقا و فرهنگ هاي عرب، آشور و يهود 
اس��ت. رهبر آپو آن را تحت عنوان فرهنگ شباني نامگذاري مي کند. فرهنگي بر اساس کوچ و مهاجرت، بسیار قالبي، 
دگماتیك و کاماًل هیرارش��یك، منطبق بر قبیله و عش��یره گرايي است. فرهنگي است که مدام در حال حرکت مي باشد 
و از اين راه توانس��ته زباني قدرتمند به دس��ت آورد. اين مرکز فرهنگي داراي قدمتي طوالني است و در حدود ده هزار 
س��ال ق.م کم کم ظاهر ش��ده و در نه هزار سال ق.م وارد عرصه مي شود. نقش مهمي هم در تاريخ بشريت داشته است و 
با فرهنگ هیرارشیك و اقتدار گرايش راه را بر ايجاد خدايان گشوده و باعث شده که فرهنگي دولت مدار ظهور نمايد. 
براي همین آنچه که ما امروزه در باب فرهنگ اقتدار مش��اهده مي کنیم متأثر از همین فرهنگ س��امي اس��ت. فرهنگ 
طبقاتي و يا فرهنگ ش��هري دولت گرا هم همین طور. اين فرهنگ در منطقه اي که ما امروزه آن را عربس��تان مي نامیم و 
شامل مناطق اطراف درياي سرخ، مصر، مناطق شرق آفريقا، سودان، اتیوپي، اردن ، اسرائیل و لبنان است، وجود داشته 
و حرکت کرده اس��ت. مهاجراني که از شرق و جنوب ش��رقي آفريقا به اين سرزمین ها آمده و در آن گرد هم آمدند و 
فرهنگ سامي را به وجود آوردند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در ده هزار سال قبل از میالد مناطقي که در حال 
حاضر صحراي عربس��تان نامیده مي ش��ود، سرسبز و پر آب بوده. اين فرهنگ در مرکز سرزمین اعراب موجوديت يافته 
است. البته واژه ي»عرب« واژه اي نو است و در حدود 500 ق.م ظاهر شده و عمومیت يافته،  اما ما اين فرهنگ را سامي 

مي نامیم. عرب ها بخشي از اين فرهنگ هستند، خصوصاً اعراب مسلمان که در اين سرزمین ها مي زيند.
 فرهنگ بعدي فرهنگ آريايي مي باش��د که متعلق به مزوپوتامیاس��ت. ويژگي  اين فرهنگ يكجا نش��یني و زراعت 
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اس��ت. پديد آوردن روستاها و آبادي هاست. انقالب زبان اس��ت و به وجود آوردن ابزار و وسايل زندگي. عرصه هايي 
را ک��ه از آن بح��ث به میان آورديم، مانند اقتصاد، هنر، علم و تكنولوژي و ابزار تولید، همگي در اين فرهنگ به وجود 
مي آيند. منطقه ي س��كونت اين فرهنگ مزوپوتامیاي علیا اس��ت، يعني جايي که ما آن را امروزه کوردس��تان مي نامیم. 
البته اين موارد، روزانه با تحقیقات باستان شناسي به اثبات مي رسند. نمونه ي آن شهري است که در اين اواخر در اورفا، 
توس��ط يك باستان ش��ناس آلماني با قدمت 11000 هزار س��ال ق.م کشف شده اس��ت. در اين فرهنگ، ذهنیت بسیار 
انعطاف پذيراست. بسیار نیرومند و به قول امروز، بسیار دموکرات است. چون ارتباط با خاک، برداشت و تولید از طريق 
آن بس��یار منس��جم است، لذا باعث غنا خواهد شد. سطح غنا و رشد معیارها در زندگي، همان دموکراتیك بودن است. 
در اي��ن فرهنگ هر منطقه و ناحی��ه اي حالتي از خودمديريتي را دارد. اين باعث باال رفتن س��طح غناي زندگي و انواع 
روش هاي تولید خواهد ش��د. به عنوان مثال ثابت شده اس��ت که در مناطق آمد و ارغني)در شمال کوردستان( بیشتر از 
معادن اس��تفاده ش��ده و در مناطق غربي کوردستان بیشتر از گل رس اس��تفاده گرديده است. يا در جايي بیشتر گوسفند 
و در جايي ديگر از بز به عنوان حیوان مفید اس��تفاده ش��ده است. به اين صورت تنوع و گونا گوني زيادي در آن ايجاد 
ش��ده اس��ت. به همین خاطر به آن فرهنگ آريايي گفته مي شود. فرهنگي اس��ت که زراعت، روستا نشیني و شهرنشیني 
را به وجود آورده و بر اس��اس تحقیقات صورت گرفته اين فرهنگ بنیان گذار اين ش��یوه ي حیات بوده است. در برخي 
جاها موارد مشابهي ديده شده، مانند منطقه ي نئاندرتال در آلمان و يا مناطق بین اسپانیا و فرانسه و در مناطقي از آفريقا، 
اما در اين مناطق اين روند تكامل فرهنگي دچار س��كون ش��ده و ادامه نیافته اس��ت. تنها فرهنگ مزوپوتامیاست که از 
ابتدا تا به امروز به حرکت خود ادامه داده و اين از ويژگي هايش اس��ت،  يعني بدون انقطاع زيس��تن و تا به امروز آمدن. 
پیشرفت هايي هم که در آن ايجاد شده واقعیت هاي دنیاي امروز ما هستند و فرهنگي که تمدن بر مبناي آن بنیان گذاري 
ش��ده، همین فرهنگ اس��ت. براي همین س��تون جامعه است و در اس��اس همان فرهنگ جامعه اس��ت. همچنین داراي 
ريش��ه هاي فرهنگ اشتراکي است. در اين فرهنگ، کوردها، فارس ها، بلوچ ها، افغاني ها و ارامنه همانند جوامع اساسي 
ج��اي مي گیرن��د. اما هر چه از نظر زماني جلوتر مي رويم کوردها و کوردس��تان به عنوان ق��وم و جامعه حالت مرکزي 
مي يابند. گروهاي ديگري هم که از اين فرهنگ انش��عاب يافته اند، فارس ها مي باش��ند. قبل از آن همانند جزئي از اين 
فرهنگ به حس��اب مي آمدند. ش��باهت فرهنگي بین کوردها و فارس ها هم از اين نكته سرچشمه مي گیرد. براي همین 
فرهنگ آريايي حالت مرکزي را براي همه ي انس��انیت پیدا کرده اس��ت. دقت نمايید که هنوز هم زندگي انس��انیت بر 

اساس همین واقعیت ها در حال حرکت است. 
فرهن��گ بعدي فرهنگ چین �  اويگور و يا چین � فین اس��ت که بر اس��اس تحلیالت رهبر آپ��و آن را به اين نام بیان 
مي کنی��م. در اين فرهنگ جغرافیاي چین امروزي که با آن آش��نايي داريم حال��ت مرکزي را دارد. بعد از فرهنگ هاي 
آريايي و س��امي قابل تعريف مي باش��د. اين فرهنگ در حدود 6000 ق. م ش��روع به رش��د کرده و در سال هاي 4000 
ق.م با فرهنگ آريايي آش��نا ش��ده اس��ت. يكي از ويژگي هاي اين فرهنگ اين است که مانند فرهنگ آريايي ريشه اي 
نش��ده و به ش��یوه اي نیست که در هر جايي به وجود آمد حالت همیش��گي و ماندگار پیدا کند. براي همین ارتباط آنها 
ه��م با خاک دائمي نبوده و به صورت موقت پیوند داش��ته اند. گاهي در يك جغرافیا و گاهي هم در يك مكان ديگر. 
فرهنگ ش��ان، فرهنگي مهاجر است اما نه به شیوه ي فرهنگ س��امي. اين را در فرهنگ ترک ها مالحظه مي کنید که از 
مغولستان و آسیاي میانه شروع کرده و اگر در آناتولي ساکن نمي شدند احتمال داشت که تا آمريكا هم ادامه مي يافت. 
به خاطر همین ويژگي و خصلت در نهايت چه بر سر اين فرهنگ بیايد معلوم نیست. به خاطر همین ويژگي ها تقلید در 
آن بس��یار رايج اس��ت. به هر جايي که نقل مكان کند خود را با فرهنگ همان منطقه وفق داده و زندگي مي نمايند. اين 
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مواردي را که بیان کرديم در ش��خصیت مغول ها،  چیني ها و ترک ها به وضوح مشاهده مي نمايیم. مثاًل چین، برده  داري 
را از هند گرفت اما آن را به صورت بومي درآورد، س��رمايه داري را از آمريكا کس��ب کرد و در نهايت س��رمايه داري 
خود را به وجود آورد. در مورد کمونیس��م هم به همین صورت. ترک ها هم که جزو اقوام مهاجر بودند با تأثیر پذيري 
از فرهنگ آريايي و ارتباط آن با خاک به صورت قومي يكجانش��ین در آمدند و ترک بودني را که ما امروزه مش��اهده 
مي کنیم به وجود    آوردند. در مورد اس��الم هم،  آنها اس��الم را از عرب ها گرفته و اسالم ترکي را به وجود آوردند. حاال 
هم مي خواهد که سرمايه داري خود را به وجود آورد. اينكه ترک ها بیشتر از فارس ها و عرب ها با سرمايه داري آشنايي 
دارند، از اين خصلت تقلید ناش��ي مي شود. کورد ها و عرب ها قادر به تقلید نمي باشند، بلكه حالت مختص به خود را به 
وجود مي آورند، يعني حتماً بايد متعاف آنها باش��د و نمي توانند با تقلید و به گونه اي ش��كلي زندگي نمايند. اما ترک ها 
چون فرهنگ ش��ان، اجازه ي اين امر را به آنها مي دهد به راحتي به هر ش��كلي درمي آيند. مي توانند به راحتي گاهي به 
سوسیالیس��ت و يا به دين گرا يا کاپیتالیس��ت تبديل ش��وند. يعني با در اختیار گرفتن دستاورد هاي ديگران و غصب آنها 
ادام��ه ي حی��ات مي دهند. بع��د از آنكه آن را در اختیار گرفتن��د، با اضافه  کردن ويژگي هاي خودش��ان به آن تا حدي 
خود ويژگي را در آن به وجود مي آورند. در اين فرهنگ چین، مغولستان، ژاپن، کره، فنالند، ويتنام، ترک و مجارستان 

در اين دسته قرار مي گیرند.
 به طور کلي تمامي فرهنگ هاي حاضر درجهان در اين س��ه دس��ته ي ذکرش��ده قرار مي گیرن��د. کلیه ي مذاهب، 
اديان، اقوام و ملل در اين گروه هاي فرهنگي قرار مي گیرند. يا آريايي، يا س��امي، يا چیني هس��تند. به عبارت کلي تر، يا 
اشتراکي هستند و يا اقتدار گرا. مابقي همگي شامل جزئیات فرهنگ ها مي شوند. اما چرا جزئیات فرهنگ ها بسیار زيادند 
و مش��هود؟ و چرا در هر منطقه اي فرهنگي جداگانه در حال زيس��تن است؟ چرا اينقدر زبان وجود دارند؟ براي چه اين 
همه طريقت و مذهب پديد آمده؟ دلیل اين همه ملت ها، عشیره و قوم چیست؟ براي درک بیشتر اين رويدادها به بحث 

ديگري مي پردازيم. آن هم داليل غناي فرهنگ هاست.               

داليل غناي فرهنگ ها

هنگام��ي که از مقطع کالن ها تا به روزگار امروز را مورد بررس��ي قرار مي دهیم، برخي چیزهاي کلي وجود دارند 
که همه ي انسان ها از آن برخوردارند و برخي چیزها هم وجود دارند که تنها مربوط به يك منطقه يا جامعه ي کوچكي 
است. به عنوان مثال هرکسي داراي ايدئولوژي و        فلسفه ي مخصوص به خود است. اما اگر به طور کلي به آن نگاه کنیم 
در روز گار ما انس��ان ها يا پیرو مس��یحیت يا اسالم يا بودايي يا کنفوسیوس و يا پیرو ادياني هستند که از دوران نئولتیك 
بر جاي مانده اند که آن را پاگانیسم)بت پرستي( مي نامند. اگر باز هم وارد جزئیات شويم و براي نمونه به اسالم نگاهي 
بیندازيم، مي بینیم که در هر کش��وري و هر منطقه اي، اس��الم را به شكل و نوعي قبول دارند. عرب ها بر اساس واقعیات 
عربس��تان، عده اي بر اس��اس اندونزي و مالزي و عده اي ديگر هم بر اساس پاکس��تان و به همین ترتیب. يعني وقتي که 
از خدا بحث به میان مي آيد، هر کس��ي برداش��ت خود را از آن دارد.  اين مس��ئله در مورد پیغمبر هم به همین صورت 
است. اين موردي عادي است و جزو خصوصیات انساني است. به مورد ديگري دقت کنید، نحوه ي ساخت مساجد در 
جاهاي مختلف  هر چند که در ش��كل کلي تفاوتي بین آنها وجود ندارد، اما در هر جايي بر اساس ساختار جغرافیايي و 
امكانات موجود در آن به شكلي ساخته مي شود،  با چوب يا سیمان و خشت و غیره. اينها باعث تنوعات فرهنگي خواهد 
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ش��د. در مورد نماز خواندن هم به همین صورت است. هر کسي بر اساس توانايي زباني خود به اين کار اقدام مي نمايد. 
هر چه بیش��تر وارد جزئیات مي ش��ويم به تفاوت هاي بیش��تري پي  مي بريم. اين موارد در البسه و پوشاک نماز گذار هم 
ديده مي ش��ود و هر کس��ي نه به ش��یوه ي پیامبر بلكه بر اساس پوش��ش جامعه ي خود رفتار مي نمايد. قاعدتاً، چون دين 
اس��الم از عربس��تان آمده هر کسي به سبك آنجا لباس نخواهد پوشید. چنین چیزي ممكن هم نخواهد بود زيرا واقعیت 
جامعه بس��یار انعطاف پذير اس��ت. اگر اندکي گام را فراتر بگذاريم و مس��لمان بودن را به عنوان ايدئولوژي زندگي در 
نظر بگیريم، اين مورد تا مقطعي مشخص بدون تفسیر نو و احكام ثانويه جديد جوابگو خواهد بود. براي نمونه جامعه ي 
کوردس��تان را در نظر بگیريد به  خصوص در قبايل و عش��ايري که داراي طريقت نیستند، دين تنها در حد نماز و روزه 
باق��ي مانده اس��ت. بعد از آن هم روال عادي زندگ��ي خود را دنبال مي نمايند. اگر که اين م��وارد را بر زبان مي آوريم 
منظورمان انكار مس��لمان بودن نیست. مي خواهیم بگويیم که مردم کورد در کنار پذيرش اسالم آداب و رسوم خود را 
کنار نگذاش��ته اند. در واقع تلفیقي از اين دو را پديد آورده اند. براي   آگاهي بايد بگويیم که در کوردس��تان، اسالم بعد 
از س��اير مناطق مورد قبول واقع ش��د. بعد از قبول آن هم بس��یاري از سنت هاي مردم پا برجا ماندند. در کوردستان هنوز 
هم ش��اهد برگزاري جش��ن  نوروز و انواع رقص هاي کوردي هس��تیم. براي نمونه در اسالم نبايستي کسي زن را ببیند و 
بايد همیش��ه پوشیده باش��د اما در جامعه ي کردستان گاهي به شیوه اي رفتار مي ش��ود که از ديد يك اسالمي عرب در 
مخالفت با اس��الم خواهد بود. چنین برخوردي از نگاه آنها حتماً با س��زا همراه مي  باش��د. براي همین ما در اين مورد بر 
اس��اس ويژگي هاي جامعه ي خود رفتار مي کنیم. خصوصاً قبايل کوچ نش��ین، زندگي اي را که بر اساس تعلیمات اسالم 
سیاسي بوده و اقتدار اسالمي آن را روا مي دارد نمي پذيرند. مثاًل اينكه زن نبايد به راحتي و آزادانه در جامعه مشارکت 
نماي��د را قب��ول نمي نمايند. قید و بند هايي از قبیل چادر وجود ندارند و تاکنون هم هیچ مش��كلي در اين رابطه به وجود 
نیامده. تنها در ش��هرها که با اقتدار اس��المي عجین ش��ده، به اين امر برمي خوريم. همه ي شما ديده ايدکه زنان روستايي 
وقتي که به ش��هر مي روند چادر به سر نمي کنند و با همان لباس سنتي خود به شهر مي روند. براي همین هم در جزئیات 
زندگي تفاوت هايي اساس��ي وجود دارد. حتي از لحاظ ارزش��ي که به زن داده مي شده، میان کوردستان قبل از اسالم و 

کوردستان بعد از اسالم تفاوت هاي اساسي وجود دارد.
 بعضي از خوراکي ها هس��تند که از ديدگاه اس��الم نبايد خورده شوند، يا در مورد نحوه ي نظافت و پاکیزگي هم به 
همین صورت،  درباره ي س��اختن خانه و مس��كن هم بايد که نماي خانه رو به جنوب و کعبه باشد. اما در همه جا به اين 
ترتیب نیس��ت. آنقدر تفاوت هاي فرهنگي وجود دارد و ش��ريعتي   که اسالم به عنوان قانون اساسي براي جامعه آورده، 
چون خود را از ديالكتیك به دور نگه داشته است و با مقتضیات زمان حرکت نمي کند، کم کم در حال از دست دادن 
جايگاه خويش است. به برپايي نماز صبح دقت نمايید که ديگر کسي آن رغبت و شور و هیجان قبلي را ندارد و براي 
عدم برپايي آن بهانه هاي فراواني وجود دارد. در مورد رفت و آمد به مس��اجد هم ديگر از آن ازدحام گذش��ته خبري 
نیست. چون زمان پرداختن به کارها ديگر مانند گذشته نبوده و شروع کار روزانه و ساعت آن فرق کرده و مردم هم بر 
اساس آن برنامه ريزي مي نمايند. قباًل کار از ساعت چهار صبح شروع مي شد و استارت زندگي زده  مي شد. اما در حال 
حاضر اس��تارت زندگي با زنگ کارخانه ها و حرکت ماش��ین  ها زده مي شود و زندگي با توجه به اين موارد برنامه ريزي 
مي ش��ود. انواع شیفت هاي کاري ش��بانه روزي و متفاوت در 24 ساعت همه  چیز را عوض کرده است. ولي اسالم اصاًل 
خود را با اين موارد تطبیق نداده. اينها نه تنها در مورد اسالم بلكه براي مسیحیت و يهوديت هم واقعیت دارد. در همه ي 
اديان هم مصداق دارد. در بودايي و کنفوسیوس براي اينكه بُعد اخالقي آنها مطرح تر است، لذا دربرگیرنده ي زندگي 
و همرديف با آن هستند و برخالف اسالم و مسیحیت داراي احكام و عبادات فراوان نبوده و تنها در روزهاي مشخص 
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در اماکني جمع مي شوند. البته آنها تعاريفي به مانند بهشت و جهنم ندارند و بر اساس همان بُعد اخالقي به زندگي معنا 
مي بخشند. 

پس اين همه تنوع فرهنگي از کجا سرچش��مه مي گیرد؟ حال آنكه همه ي ما انس��ان هستیم، همه ي ما مي انديشیم و 
داراي احساس و غريزه مي باشیم. وقتي که جامعه ي انساني جوابگوي نقاط ضعف انسان است و وقتي که براي پوشش 
اين نقاط ضعف، اقدام به ايجاد فرهنگ مي نمايد، پس چرا همه به يك شیوه رفتار نمي نمايند؟ وجود غناي فرهنگي در 
جامعه يك قاعده و اصل است. فقط بر اساس خواست جمعي از انسان ها نیست. آفريدن، ابداع و نو آوري از ويژگي هاي 
جامعه است. به همان صورت که در طبیعت قوانیني وجود دارند و در آن غنا و تنوع ديده مي شود، همان قواعد در هر 
جامعه هم با توجه به ويژگي هاي آن جامعه پیاده مي ش��وند. براي همین جامعه مجبور اس��ت که به سطحي از غنا و تنوع 
دست يابد. زيرا انسان چیزها را بر اساس درک و فهم خود مي سنجد و با عمل فیزيكي خود آنرا مي سازد. ويژگي هاي 
عقلي و هوش��ي انس��ان بر اساس مكان و زمان پديد مي آيند. اگر مكان و زمان عوض شوند، نتیجه ي پراکتیك هم فرق 
خواهد کرد. اين ويژگي خارج از اراده ي انس��ان اس��ت. مورد ديگر در ويژگي هاي طبیعت نهفته است. طبیعت در همه 
جا به يك نوع به عرضه ي داش��ته هايش نمي پردازد. ش��كل دنیا و نحوه ي برخورد اش��عه ي خورشید با زمین و نحوه ي 
حرکت زمین به دور خورش��ید و حرکت به دور خود باعث مي گردد که ش��ب و روز و سال و فصل ها به وجود آيند و 
ذخاير طبیعي ش��كل بگیرند و ش��ريط آب  و هوايي جداگانه اي حاکم گردد. بعضي از نقاط بس��یار سرد و بعضي ديگر 
هم بس��یار گرم مي باشند و يا باراني و يا خشك هستند و حاالت طبیعي ديگري که مي توان به آنها اشاره کرد، بسیارند. 
انس��ان موجودي اس��ت که بر روي زمین مي زيد و احتیاجات خود را از آن تأمین مي نمايد و طبیعت در هر نقطه اي از 
جهان به عرضه ي چه چیزي بپردازد انسان هم با توجه به همان داشته ها به زندگي ادامه مي دهد. بر اساس همان داشته ها 
در جهت ش��ناخت خود و اطراف خود گام هايي برمي دارد و وقتي که به ش��ناخت و معنا رس��ید آنگاه در عقل و خرد، 
احس��اس و عمل انس��ان از لحاظ مادي و معنوي س��اختارهايي به وجود مي آيند. لذا تنوع فرهنگي و رنگارنگي آن، از 
ويژگي اساس��ي جامعه سرچش��مه مي گیرد که همانا خرد اجتماعي اس��ت. دلیل ديگر آن ه��م ويژگي هاي جغرافیايي 
هس��تند. بر همین مبناست که همیش��ه مي  گويیم، جامعه هستي  اي اکولوژيك)زيس��ت محیطي( است و درست آن هم 
همین است. براي اينكه جامعه اکولوژيك است اينقدر تنوع فرهنگي وجود دارد. انسان مي تواند ارتباط خود با طبیعت 
را در غناي فرهنگي و تنوع آن ببیند. نحوه ي محافظت از طبیعت هم در محافظت از فرهنگ نهفته است. حتي مي توان 
گفت که اکولوژيك بودن مترادف با فرهنگ مداري است و با آن قابل شناسايي و تعريف است. روش هايي که امروزه 
براي حفظ محیط زيست به کار برده مي شوند، ابداعات سیستم سرمايه داري هستند. به نوعي بیماري هاي مدرنیته هستند 
و در مقايس��ه با تخريبات سرمايه داري هیچ هستند. بحران طبیعت بسیار گسترده تر از اينهاست. اگر نمي خواهيم كه 
آلودگي هاي زيست محيطي به وجود آيند،  گازهاي گلخانه اي توليد شوند، زباله  هاي اتمي همه جا 
را فرا بگيرند،  آب ها آلوده شـوند و جنگل ها از بين بروند، بايسـتي سيستمي را كه مسبب آنهاست كه 
همان سيستم سرمايه داري است را از ميان برداريم. راه آن هم شناخت فرهنگ ها و فرهنگي بودن است. موارد 

گفته شده در باال درمورد طبیعت باعث خواهد شد که در هر نقطه از زمین نوعي از فرهنگ پديد آيد.
 طبیعتي را که ما در آن زندگي مي کنیم و به عنوان طبیعت اول مي شناس��یم،  هم براي انس��ان مانع و مشكالتي را به 
همراه مي آورد و هم بستر مناسب را براي گذار از آنها تأمین مي کند. يعني اينكه هم با خواست هاي ما ناهماهنگي هايي 
دارد و هم پديدآورنده ي ش��رايطي براي برطرف س��ازي آنهاس��ت. اکولوژيك بودن هم در واقع اين اس��ت که تو در 
فرصت هاي عرضه شده توسط طبیعت دخل و تصرف ايجاد نكني. زيرا تمام مشكالت ما از همین نقطه شروع مي شود. 
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هر چقدر مش��كل را درس��ت موشكافي نمايي و از فرصت هاي ارائه شده توس��ط طبیعت براي تبديل شان به راه حل بهتر 
استفاده کني به همان اندازه در حل مشكالت اکولوژيكي موفق تر خواهي بود. مثال: با استفاده از فیزيك کوانتوم)فیزيك 
مربوط به ذره هاي بنیادين اتم( امروزه اثبات ش��ده که دلیل اينكه در ذهن انس��ان ها تصور بهشت نقش بسته، به سبب به 
کار آوردن اين اصل زيربنايي به صورتي درست در جوامع نخستین است. امروزه مي بینیم که بر اساس فیزيك کوانتوم 
در طبیعت هر چیزي زنده است و اين همان تصورات نهادينه شده در جوامع نخستین است. زيرا آنها هم اشیاي پیرامون 
خود را زنده به حس��اب مي آوردند. اگر که انس��ان ها در روزگار امروز بر اين مبنا رفتار نمي نمايند جاهل و نادان هستند 
و يا به عبارتي ديگر مي شود گفت که انسان هاي نخستین آدمیاني آگاه و دانا بوده اند. دانش آن است که بداني موجود 
زنده داراي چه ويژگي هايي اس��ت و تو در بین موجودات زنده داراي کدام جايگاه هس��تي و براي اينكه زيست نمايي 
به چه قواعد و اصولي نیاز داري. دلیل اينكه جوامع اش��تراکي مدت هاي مديد بدون مش��كل در داخل طبیعت به حیات 
خود ادامه دادند همین اس��ت. در واقع انس��ان هاي امروزين از علم چیزي نمي فهمند. اثبات فورمول هاي شیمي، فیزيك 
و رياضي نش��ان دهنده ي عالم بودن و دانش��مندي نیست. عالم بودن آنست که تو بر اس��اس آن زندگي کني. زيرا اين 
قوانین در طبیعت وجود دارند، خواه امروز آنها را کش��ف کني و يا مدتي ديگر اين امر مهم نخواهد بود. زياد دانس��تن 
مهم نیس��ت؛ مهم اين است که بر اساس دانسته ها زندگي نمايي. دانسته هايي که جامعه بر مبناي آنها زيست و با استفاده 

از آنها پیشرفت نمود، معناي علم مي يابند. 
موردي که بايد بر زبان آورده شود اين است که با پیشرفت علم و روند رو به رشد آن،  اخالق و فرهنگ رشد نیافته 
اس��ت. به عبارت ديگر، علم،  اخالق علمي را به وجود نیاورده اس��ت. يعني علم، جامعه اش را نساخته است و جامعه ي 
علمي موجود نیس��ت. اگر از لحاظ روانشناس��ي مورد بررس��ي قرار دهیم مي فهمیم که جامعه در جهالت کامل به س��ر 
مي برد زيرا نمي داند که چیس��ت و يا کیس��ت و چگونه بايد بزيد و چكاري را انجام دهد؟ البته سیس��تم حاکم، ذهنیتي 
که جامعه را از طبیعت جدا مي کند رواج داده و س��رمايه داري هم به تمامي آنرا دچار انحراف کرده اس��ت. براي همین 
هر کس��ي با واقعیت هاي اجتماعي بیگانه اس��ت و از آنها دور مي باش��د. اين باعث ش��ده که هر کسي هر قانوني را که 
مي خواه��د وض��ع کرده و بر جامعه پیاده نمايد. چه رفتاري با جامع��ه دارد و آن را به چه صورت به بازي مي گیرد مهم 
نیست. قباًل به اين صورت نبود، خیر و شر،  ثواب و جزا و بهشت و جهنم وجود داشت. اگر غلط هم باشد تحت عنوان 
اديان مواردي اين گونه در جامعه وجود داش��تند. در جوامع ابتدايي هم کس��ي نمي توانست خارج از قوانین گام بردارد 
زيرا خارج از آن نمي توانس��ت به حیات خود ادامه دهد و از بین مي رفت. قانون تنوعات و تكثر فرهنگي ريش��ه در اين 
معیارهاي انس��ان اکولوژيك دارد. انس��ان در جامعه ي خود حاصلخیزي و تنوع طبیعت اطرافش را به تصوير مي کشد. 
براي نمونه درخت را در نظر بگیريدکه داراي تنوعات فراواني است و يا گل که انواع زيادي دارد. در باب جوامع هم 
بدين گونه است و انواع مختلف جامعه وجود دارد. انواع زبان ها، انديشه ها و عشاير و قبايل، اديان، مذاهب و طريقت ها 
و ان��واع روش ه��اي بر آوردن احتیاجات مادي وجود دارند. هنرها و شاخه هايش��ان را هم از ي��اد نبريم. تنوعي را که ما 
در طبیعت مش��اهده مي کنیم، جوامع انس��اني آنرا با تمام ظرافت هايش در قالب فرهنگ ها به نمايش مي گذاراند. غناي 
فرهنگي موردي طبیعي است و انسان ها آن را بر مبناي استعداد ها و توانايي  هايشان تعمیق مي بخشند و با ابداعات شان به 

توسعه اش کمك مي نمايند. 
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غناي فرهنگ آريايي و داليل آن

مورد ديگري که بايد بر زبان بیاوريم، غناي بیش��تر فرهنگ آريايي نسبت به ساير فرهنگ هاست. بیشتر دستاوردها 
و ساخته هاي فرهنگي بر پايه ي فرهنگ آريايي تعريف مي شوند. هر چندکه امروزه فرهنگي به عنوان سامي يا فرهنگ 
چین هم وجود داش��ته باش��د، اما آنها با عبور از مراحل تاريخي ده هزار ساله، از فرهنگ آريايي تأثیر پذيرفته اند. چون 
دس��تاوردهايي که در فرهنگ آريايي حاصل ش��ده اند حالت س��نگ زيربن��ا را دارند و اگر بخواهیم ک��ه آنها را تغییر 
دهیم، بايد انس��انیت را نابودکنیم. زيرا ابعاد اساس��ي فرهنگي از قبیل اقتصاد،  هنر،  علم و... که بر زبان  آورديم در اين 
فرهنگ تش��كیل شده و پايدارند؛ بايد وجود داشته باش��ند و فرهنگ آريايي هم همین است. غناي اساسي نیز در اصل 
به اين فرهنگ تعلق دارد. دلیل آن چیس��ت؟ چون جغرافیايي که اين فرهن��گ در آن پديد آمده ثروتمندترين اراضي 
را داراس��ت. اما جغرافیايي که فرهنگ س��امي در آن به وجود آمده بیاباني و خش��ك مي باشد، نه از لحاظ حیواني و نه 
از لحاظ گیاهي داراي پوش��ش مناسب نیس��ت و براي يك زندگي کوچ نشیني مناسب است. انعكاس اين موارد باعث 
گرديدک��ه در ذهنی��ت آنها زمینه براي ظهور اديان توحیدي آماده گردد. ام��ا جغرافیاي آريايي، هم از لحاظ گیاهي و 
هم جانوري بسیار غني بوده و از لحاظ مكاني هم همین طور؛ اين امر باعث مي شود که رنگارنگي و تنوع بیشتر در اين 
فرهن��گ خودنمايي کند و ابعاد مختلف عرصه هاي زندگ��ي راحت تر امكان ظهور بیابند. چون هم جغرافیا امكان الزم 
را فراهم مي کند و هم فرصت کافي را به او مي دهد. کوه هاي بلند،  دش��ت هاي فراخ،  دره هاي عمیق،   آب هاي فراوان، 
رودها،  درختان وجنگل ها و انواع میوه ها، از آن تصور بهش��ت را به وجود آورده اس��ت. البته در تورات علناً به مثابه ي 
بهش��ت از آن ياد مي شود. جايي را که يهوديان همواره به عنوان س��رزمین مقدس از آن ياد مي نمايند و خواستار آنند، 
کوردستان)مابین دجله و فرات( است. زيرا در تورات و بحث آن از بهشت و زيبايي هاي آن از آب ها ي دجله و فرات 
س��خن به میان مي آيد. اينها باعث گرديد که فرهنگ اين س��رزمین غني و داراي خصوصیات اشتراکي و دموکراتیك 

باشد. 
فرهنگ چین همچنان که قباًل اش��اره کرديم ارتباط وافري با خاک ندارد و با فرهنگي که قباًل ايجاد ش��ده بیشتر در 
پیوند است. براي نمونه ترک ها را مورد توجه قرار دهید، همان گونه که خود بر زبان مي آورند، در بین شان انديشمندان 
بزرگ و يا مبدعین برجس��ته به وجود نمي آيد، چون اين ويژگي فرهنگي در آنها و جامعه يش��ان نهادينه نشده و قادر به 
اين امر نیستند. مثاًل کوردها را شناخته و يكجانشیني آموختند، فارس ها را شناخته و سیاست ياد گرفتند، با اعراب آشنا 
شده و ايدئولوژي کسب نمودند و اروپايیان را شناخته و سرمايه داري را به عاريه گرفتند. اگر به اين صورت به نتايجي 
دس��ت يافتند، چه بهتر در غیر اين صورت تالشي براي ساختن فرهنگي ويژه ندارند. منظور ما در اينجا انكار استثنائات 
نیس��ت. براي نمونه مصطفي کمال آتاتورک را بسیار بزرگ کرده اند و در مورد او بزرگ نمايي صورت گرفته، اما در 
واقع مي توان گفت که سیس��تم ابداعي او انش��عابي از انقالب فرانس��ه بود. يا در مورد پادشاهان و يا رهبران ترک که نه 
خال��ق اتوريته و نه به وجود آورن��ده ي ايدئولوژي بوده اند بلكه بر آنها تكیه کرده اند.  براي نمونه تكیه زدن پادش��اهان 
عثماني بر اتوريته ي اسالم و میراث اسالمي و استفاده از میراث خالفت و جا زدن خود به جاي خلفاي اسالمي نشان از 
اين مس��ئله دارد. يعني خالفت اساس��اً حاصل و نوآوري ترک ها نبوده. اسالم قبل آمدن ترک ها به اين سرزمین داراي 

امپراتوري بود. امويان، عباسیان و ممالیك قبل از امپراتوري عثماني وجود داشتند.
 مبناي اين فرهنگ خود را با ساير فرهنگ ها مطابقت دادن و به وسیله ي آن خود را به منصه ي ظهور رسانیدن است.

به عنوان مثال موس��یقي کوردها چش��مگیر و داراي زيربنايي بسیار نیرومند اس��ت و از غناي بااليي برخوردار مي باشد. 
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ترک ها هم از آن استفاده کرده اند و آن را به عنوان موسیقي ترکي عرضه مي نمايند. در مورد رقص  آنها هم بايد گفت 
هر قس��متي را از يك جايي آورده اند، براي نمونه رقص منطقه  ي درياي س��یاه در اصل خود مربوط به پونتوس هاست، 
رقص منطقه ي مديترانه هم مربوط به يونانیان است، بخشي هم که در اصل متعلق به کورد ها بوده است. در مورد لباس 
هم به همین صورت است. اما بايد به اين نكته هم اشاره کرد وقتي که فرهنگي را دريافت مي دارند،  مواردي را هم به آن 
اضافه مي نمايند. فقط اين موارد اصیل نبوده و نشانگر تقلید هستند. البته در اين فرهنگ به صورت سطحي هم اگر باشد، 
به علت اينكه بر پايه  ي فرهنگ اصیل بنیان نهاده شده، سطحي از غنا به دست مي آيد. اما به دلیل اينكه ريشه اي نیست به 
محض اينكه به فرهنگ تازه اي آشنا مي گردد به سرعت به طرف آن گرايش پیدا مي کند. ترک ها اسالم را قبول کردند 
به امپراتوري تبديل شدند،  با سرمايه داري آشنا شده و در حال حاضر بیشتر از هر کسي از اسالم دور مي باشند. صد سال 
قبل به نام تمام مسلمانان جهان سخن مي راندند، اما اگر امروزه آن را با اسالم عرب مقايسه کنیم کافر به حساب مي آيند. 
اما فارس ها، کورد ها و اعراب به اين صورت نیس��تند. در حالي که ترک ها نحوه ي زندگي را از کوردها،  سیاس��ت را 
از فارس ها و ايدئولوژي را از عرب ها فرا گرفتند. همین کش��ور در حدود 88 س��ال قبل به نام اسالم اعالم جهاد مي کرد 
و انس��ان ها را قتل ع��ام مي نمود و امروزه هم اس��الم را قبول ندارد. حال به فرهنگ کوردها توج��ه نمايید، با ذکر مثالي 
آش��كار که همه آن را ديده اند، بار ها در تلويزيون مشاهده کرده ايد که مادري مي گويد که من مادر چند شهید هستم،  
اما خواهان برقراري آش��تي و صلح و آزادي و رهبرم هس��تم. در مقابل زنان ترک در رس��انه ها حاضر شده و مي گويند 
بكشید و به قتل برسانید. خواهان نابودي جنبش آپوئي، کوردها و جنبش هاي آزادي خواه هستند. اين واقعیتي است که 
در طول هزاران س��ال به همین صورت تا به امروز آمده اس��ت. حتي نمي توان به مادران کورد القاء کرد که مانند زنان 
ترک باشند. زيرا در آن صورت ديگر از کورد بودن خود خارج شده و بمانند ترک ها سخن خواهد گفت. شناسنامه ي 
فرهنگي که بر اس��اس ارتباط با خاک به وجود آمده موردي يكي دو روزه نیست و در طول مدت هاي مديدي حاصل 
ش��ده است. مراحل هزاران ساله را طي کرده و به اين صورت درآمده؛ به قول ضرب المثلي قديمي با ناخن خاک خود 

را شخم زده و از آن محصول برداشت نموده اند. فرهنگ کوردها باز هم در اين نكته مثال بارز است. 
اگر فرهنگ دولت گرا و هیرارش��یك را ضد فرهنگ اش��تراکي قلمداد نمايیم  که همین طور هم هست و در مرکز 
فرهنگ اش��تراکي هم فرهنگ کوردها وجود دارد. به اين نتیجه خواهیم رس��ید که قريب پنج هزار س��ال اس��ت که با 
فرهنگ کوردها دش��مني صورت مي گیرد. گاهاً بسیار نظام مند وگاهاً نیز به صورت نامنظم در برابر آن دشمني صورت 
مي پذيرد. در هشتاد سال اخیر هم به پیشاهنگي ترک ها و به صورت بسیار نظام مند و با ريزبیني خاص و حساب و کتاب 
گس��ترده، آسیمیالسیوني با ش��دت هرچه تمام تر در جريان است اما توانايي از میان برداش��ن آن را ندارد. اين واقعیت 
را هم مد نظر داش��ته باشیم که ايس��تادگي کورد ها در برابر اين تخريبات نه ناش��ي از فعالیت هاي تالفي جويانه، بلكه به 
خاطر ريشه اي بودن و نیرومند بودن فرهنگ مان است. اگر مالحظه نمايید فرهنگ هاي بسیاري درکنار ما از بین رفتند، 
آشوري ها، الزها و چرکس از اين دسته هستند. حتي در تاريخ به مواردي از اين قبیل برمي خوريم مانند لیدي،  فريگي 
و اس��كیت ها. در بین اين فرهنگ ه��ا آنهايي ماندگار مانده  اند که پديد آورنده ي زندگ��ي بوده اند و به آن رنگ و معنا 
بخش��یده اند. اما متأس��فانه در روزگار ما به جاي اينكه فرهنگ هاي مختلف نشانگر معنا و زيبايي زندگي و حیات آدمي 
باش��ند، مد و مد گرايي به رنگ و لعاب زندگي تبديل ش��ده است. چه کس��ي چه چیزي را مي خورد، و يا به چه بهايي 
مي خرد و چقدر مصرف مي کند به معناي فرهنگ نیست. طرفداري از يك تیم فوتبال نشانه ي باال بودن فرهنگ نیست. 
مد گرايي و فاناتیس��م فوتبال دارويي است که سرمايه داري براي سرطان و جلوگیري از نابودي خود بدان متوسل شده. 
در واقع اين دش��مني اساسي با غناي فرهنگ هاست. براي همین در سیستم اجتماعي، مورد تعیین کننده غناي فرهنگ ها 
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مي باش��د . در يك فرهنگ س��طح غنا هر چقدر باال باشد به همان میزان مي تواند از خود مديريتي بهره ببرد. يك جامعه 
هر چه در فرهنگ خود حاکم بوده و در تعامل با فرهنگ هاي همس��ايه باش��د) نه به معناي مخالفت و رد آن( به همان 
ان��دازه به تنوع و رنگارنگي فرهنگي کمك کرده اس��ت. براي همین تنوع فرهنگ��ي، موردي تاريخي و طبیعي و يك 

قانون هستي مي باشد و وابسته به انسان امروزين نمي باشد.
 غناي فرهنگي به مانند تنوع و غنايي نیس��ت که در کارخانه ها ايجاد مي گردد. براي اينكه بتوانیم غناي فرهنگي را 
ايجاد نمايیم و تحقق بخش��یم،  بايد بُعد اکولوژيكي جامعه را به خوبي بشناس��یم، همواره آن را برجسته نمايیم و ارتباط 
بین جامعه و طبیعت همواره برقرار باشد و مستحكم گردد. بايد انسان خود را جزئي از حیات طبیعي بداند و ارتباطش را 
با طبیعت همواره حفظ نمايد و بدين صورت به غناي فرهنگي دس��ت يابد. جايي که انسان از طبیعت بُريد و قطع رابطه 
کرد، زندگي مكانیكي ش��روع مي گردد؛ مانند زندگي ش��هري.  زيرا انسان نیروي خود را بر روي خاک و زمین صرف 
مي نمايد و عرق جبینش بر خاک مي ريزد و جوابي را هم که به مثابه  ي جامعه در پي آن است بر روي زمین پیدا خواهد 
کرد. به اين نكات تاريخي توجه کنید که انس��ان مايحتاج خود را از طبیعت تأمین نموده و عقل انس��ان هم در ارتباط با 
طبیعت به تكامل رسیده، لذا براي دست يابي به غناي فرهنگي و رنگارنگي و تنوع، توجه به مسئله ي اکولوژي بسیار مهم 
است. جايي که جامعه از اکولوژي بريده شده و پیوند آن گسسته گردد، هر چند که تعريف درست از طبیعت هم وجود 
داشته باشد، زمینه ي نابودي فرهنگ ها به وجود مي آيد. در هر جايي که انسان، طبیعت را خارج از منطق و مبدأ جامعه 
و بیگان��ه تصور کرد انواع خرابي ها به وجود مي آيند. اين ش��یوه ي تفكر يعني جدايي انس��ان و طبیعت با آغاز دوره ي 
فرهنگ دولت گرا و هیرارشیك)سلسله مراتبي( آغاز شده و در دوره ي سرمايه داري به اوج خود رسیده است. در واقع 
اين مسئله در اديان به اين شكل بیان گرديده است، همه چیز براي خدمت به انسان آفريده شده و انسان اشرف مخلوقات 
اس��ت. اين امر باعث گرديد که در جهت آسیمیالس��یون فرهنگ ها اقدامات وحش��تناکي صورت گیرند. همچنین اين 
گفتمان س��رمايه داري که بیان مي دارد جهان مانند يك ماشین مكانیكي است و براي شناخت آن بايد دست به کار فتح 
آن شد، باعث به وجود آمدن مشكالت زيادي در سطح جهان شد. رهبر آپو در اين مورد بیان داشته که بیگانگي انسان 
نس��بت به طبیعت بیگانگي نسبت به انس��ان نیز هست. وقتي که انسان با طبیعت غريبه شد قطعاً با خود هم بیگانه مي شود 
و اين دو مورد جدايي ناپذيرند. دلیل اينكه در روزگار ما مش��كالت اجتماعي اينقدر فراوان اس��ت، جاي گرفتن همین 
مفاهیم پوزيتیويس��تي تحت نام علم و دانش در جامعه اس��ت. اين امر باعث ش��ده انس��ان از واقعیت خود بیگانه شود و 
روحش را گم کند و در نهايت راه را بر هرگونه خرابي مي گشايد. البته در حدود صد سال پیش عده اي به اين موارد پي 
بردند و در مورد آنها به تحقیق پرداختند و از حدود چهل � پنجاه سال پیش هم در باره ي آنها تحلیل صورت مي گیرد. 
نتیجه ي تخريبات طبعت به آنجا رسیده است که يكي از مشكالت اساسي انسان عصر حاضر، اکولوژي)محیط زيست( 

است. هر کسي درباره ي اکولوژي صحبت مي کند و اين بحث ها به هم جا کشیده شده. 
مسئله ي اکولوژي تنها به مواردي از قبیل تمیز نگه داشتن کوچه و خیابان و فضاي سبز نیست، اينها تنها براي متوجه 
ساختن انسان ها به اهمیت موضوع است وگرنه مسئله اي مانند سوراخ شدن اليه ي ازن با اين کارها قابل حل نیست بلكه 
بايد ذهنیتي را که منجر به اين ضايعه ي زيس��ت محیطي ش��ده اصالح نمود. اگر از لحاظ شخصیتي و ذهنیتي به تغییراتي 
دس��ت نزنیم، ش��بانه روز هم اگر به نظافت اماکن بپردازيم فايده اي در بر نخواهد داشت. تا شما جايي را تمیز مي کنید،  
انس��ان هايي که داراي ذهنیت مخرب هس��تند و درک درستي از اکولوژي ندارند در جايي ديگر تمام رنج شما را به باد 
مي دهند. سیس��تم سرمايه داري هم همیشه به اين موارد ساده اهمیت مي دهد و از چاره يابي اساسي طفره مي رود. جامعه 
انس��اني را به تباهي کش��انده، هر وقت هم بحث از اکولوژي به میان مي آيد، فوراً به جمع آوري زباله و آش��غال اش��اره 
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مي کنند!
 با توجه به اينكه تنوع فرهنگي و سطح غناي آنها با اکولوژي در ارتباط است، آنچه که امروزه در مورد فرهنگ ها 
به انجام مي رسد در واقع همان قتل عام فرهنگي  است. دولت هاي فارس و عرب و ترک با فرهنگ ما کوردها بر مبناي 
امحاء و انكار رفتار مي کنند. اين برخورد نابودي قانون هاي زيربنايي زندگي هس��تند که در ش��خص ما و جامعه ي ما به 
نابودي کش��یده مي ش��وند. وقتي که فرهنگي انكار مي ش��ود در واقع به معناي انكار انسان و انسانیت است. انكار سال ها 
رنج و زحمت انساني و هويت اوست. اين فرهنگ به خاطر منفعت و سود شخصي ما به وجود نیامده و براي اين فراهم 
نشده که به راحتي از میان برداشته شود. در اين فرهنگ قانون زندگي آزاد وجود دارد، هنوز هیچ يك از ملل فارس و 
ترک در صحنه حاضر نبوده و هیچ دستاوردي نداشتند که در اينجا شهرنشیني و تمدن به اوج رسیده بود. اما در روزگار 
ما کش��ورهاي متجاوز از عدم وجود آن بحث به میان مي آورند. اگر به صورت فرهنگي به مس��ئله نگاه کنیم در اصل 
موضوع هستي و يا نیستي ما از لحاظ بیولوژيك مطرح است. زيرا در نهايت ما چیزي جدا از فرهنگ، انديشه و هويت 
خود نیستیم.  موجوديتي هس��تیم که تحت عنوان کورد مي زيیم. شیوه ي نگرش نابودکننده به فرهنگ ها از ديدگاه هاي 
کاپیتالیس��تي اس��ت و مروج آن هم خود اين سیستم مي باشد. وقتي که به شهرهاي اروپا نگاهي بیندازيم متوجه خواهیم 
ش��د که در بافت آن و يا س��اختار معماري شان تفاوت چنداني ديده نمي ش��ود، چرا؟  چون يكدست سازي فرهنگ ها و 
تك تیپ نمودن ش��ان، از ويژگي هاي سیستم س��رمايه داري است. در روزگار ما به خاطر چنین نگرشي از سوي سیستم، 
هم از لحاظ مادي و هم از لحاظ معنوي جهان به س��وي تك تیپ ش��دن پیش مي رود. مناطقي که داراي تنوع فرهنگي 
بیش��تري هستند،  بخش هايي از جهانند که سرمايه داري در آن مناطق نفوذ و گسترش کمتري دارد. براي نمونه، مي توان 
از خاورمیانه نام برد. مناطقي از آس��یا و آمريكاي جنوبي هم به همین صورت مي باشند. وقتي که در آمريكا از فرهنگ 
سخن گفته مي شود،  اولین چیزي که به ذهن خطور مي کند مناطقي هستند که از شهرها دور بوده و تنها به عنوان مناطق 
توريستي به حساب مي آيند و گاهي از آنها براي تجديد خاطره ي زندگي در روزگاران کهن بازديد به عمل مي آيد. بر 
اساس ذهنیت آنها قطعاً فرهنگ و تمدن دو مقوله ي جدا از هم هستند. براي مثال برخورد انگلیسي ها در برابر اسكاتلند،  
برخورد فرانس��ويان ب��ا منطقه ي بروتون، برخورد آلمان ها با منطقه ي باواريا و يا در ايتالیا مش��كل ش��مال و جنوب اين 
کش��ور)که داراي فرهنگ جداگانه بوده و به مدت هاي مديد در برابر سیاست هاي يكدست  سازي حكومت ها مقاومت 
کرده اند و اين دولت ها آنها را عقب مانده و بي فرهنگ به حس��اب مي آورند(، همگي ثمره ي اين نوع انديش��ه هس��تند. 
در جاي��ي تمرکز و حاکمیت دولتي وجود دارد و در بخش ديگر به صورت اش��تراکي به حیات ادامه مي دهند. البته به 
خاطر اصرار اين فرهنگ ها بر ادامه ي حیات، شیوه هاي جديدي از اظهار وجود نمايان مي شوند. از آن دسته مي توان به 
فستیوال ها، يادواره  ها و گرامي داشت ها اشاره کرد که نمونه هايي از مقاومت اين فرهنگ ها هستند. گاهي نمونه اين ها را 
درگردهمايي و تجمع اهالي اين مناطق در ش��هرهاي بزرگ مانند پاريس و برلین مي بینیم که نوعي اعتراض و مخالفت 
در آن نهفته است. وقتي که بر يك طرز زندگي فشار وارد آيد قطعاً عكس العمل نشان خواهد داد. هدف ما از زحمت 
و رنج هايي که متحمل مي شويم،  زندگي مطابق فرهنگ خود است. متأسفانه برخي مواردي که به زبان آورده مي شوند 
نه مطابق تعريف فرهنگ هستند و نه بر اساس غناي فرهنگي. در اين موارد انحرافاتي وجود دارد. بیماري فرهنگي بسیار  

و عدم کارايي راه هاي چاره يابي باعث بغرنج تر شدن مسئله مي شود.
 

مهم ترين عرصه هاي توليد فرهنگي
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الف  ـ عرصه ي ذهنيت:
در مورد فرهنگ، برخي نكات مانده که بايد به زبان آورده شوند. جامعه اي براي اينكه بتواند فرهنگ خود را خلق 
نمايد،  میدان ها و عرصه هاي متفاوتي وجود دارند که در آن ها به فعالیت مش��غول ش��ود. عرصه اي که از همه بیش��تر در 
آن تولید فرهنگي به انجام مي رس��د و ثمردهي اش باالس��ت، عرصه ي ذهنیت است. يعني همان عرصه ي ايدئولوژي و 
انديش��ه. چون که فكر حاکم در يك جامعه، مي تواند ثمره ي پراکتیك و عملكرد هزاران س��اله باش��د. آنچه را که در 
انديش��ه ي جامعه به صورت ماندگار نقش مي بندد و در حافظه ي دراز مدت آن قرار دارد،  عبارت  اس��ت از مواردي که 
آن جامع��ه قباًل آنها را زيس��ته و به عنوان معیار و ارزش قبول نموده اس��ت. به نوع��ي مي توان گفت که ماحصل تالش 
جامعه بوده و اين امر نش��ان از خالقیت جامعه دارد. جامعه ي غني از لحاظ فرهنگي،  جامعه اي با توان ذهنیتي باالس��ت. 
برعكس آنهم صادق اس��ت. ذهنیت، شناس��اننده ي بخش بزرگي از فرهنگ معنوي اس��ت. غن��اي فرهنگي جوامع هم 
در معنويت آنها نهفته اس��ت. هر جامعه اي که از لحاظ معنويات خود داراي س��طحي باالتر، از لحاظ ش��یوه ي برطرف 
کردن معضالت داراي راه ها و روش هاي بیش��تر و همچنین افكار و انديش��ه هاي نیرومندتري داشته باشد، در مواجهه با 
مش��كالت، جامعه اي فرهنگ مدارتر است. در همان حال، چارچوب ذهنیتي ، نش��ان دهنده ي وسعت پراکتیكي هست. 
کدام جامعه داراي پراکتیك بیش��تر و مفیدتري اس��ت، قالب ذهنیتي گس��ترده تري را داراس��ت و از انعطاف باالتري 
برخوردار مي باشد. نخستين بُعدي كه در هر جامعه اي  براي درك ميزان فرهنگ مداري و سطح انديشه 
بدان نگريسته مي شود همان بُعد ذهنيت است. ذهنيت عرصه  اي بسيار مهم بوده، هم راه را بر تشکيل 
و سـاختارمندي جوامـع و هم راه را بر نابودي و از هم پاشـيدگي آنها مي گشـايد. كـدام جامعه از 
لحاظ ذهنيتي، اسـتقالل و اسـتحکام خود را از دست نداده باشد، از لحاظ فرهنگي هم مي تواند كه 
به اسـتقالل رسـيده و بر سـر پاي خود بايسـتد. كدام جامعه به لحاظ ذهنيتي تخريب شـده و از هم 
گسسـته باشـد و يا در زير حاكميت ذهنيتي ديگري قرار داشـته باشـد، در نهايت گام به گام به سوي 

نابودي حركت خواهد كرد.
 مثاًل توجه نمايید که ايدئولوژي اس��الم سیاس��ي در کوردس��تان چنان آسیمیالس��یوني را به راه انداخته که موجب 
ش��ده بس��یاري از ارزش هاي جامعه ما به حاشیه رانده شده و بن مايه هاي فرهنگ سامي در کوردستان جايگزين گردند؛ 
 مثاًل ش��كل عبادت و مس��اجد،  ارتباطات اجتماعي و خانوادگي و غیره. اينها همه آسیمیالس��یون بوده زيرا در ذهنیت 
تخريب به وجود آمده و هويت به نابودي کش��یده ش��ده است. مي توان به خصوصیات ش��خصیتي کاپیتالیستي  از قبیل 
خودخواهي،  فردگرايي،  خودشیفتگي،  ازخودبیگانگي،  پوچ گرايي، انكارگرايي، بیگانه پرستي و غیره هم اشاره داشت. 
موارد گفته شده همه ريشه در آسیمیالسیوني دارد که فرهنگ کاپیتالیستي بر فرهنگ ما تحمیل کرده است. براي مقابله 
با اين حمالت ايدئولوژيك بايس��تي همه ي تالش خود را به فرهنگ س��ازي در عرصه ي ذهنیت اختصاص دهیم. بايد 
آگاه باش��یم که سرچش��مه هاي ذهنیتي ما از کجا آغاز مي شوند و قالب هاي انديش��ه ي ما در طول تاريخ چگونه شكل 
گرفته اند؟ راه و روش انديش��یدن ما به چه صورت بوده و فلس��فه ي زندگاني ما به چه صورت اس��ت؟ حتي با مطالعه ي 
ذهنیت جامعه مي توانیم به اين مورد هم پي ببريم که در گذشته، ما به عنوان جامعه چه فرهنگ هايي را زيسته و کدام ها 
در تضاد با هويت فرهنگي مان قرار دارند. زيرا ذهنیت، حافظه ي جامعه است و در واقع ذهنیت ما در قالب هاي تاريخي 
گذش��ته مان شكل گرفته است. در گذش��ته ما به عنوان جامعه چه مواردي را زيسته ايم همه و همه در ذهنیت ما موجود 
مي باش��د. اگ��ر مي خواهیم بدانیم ک��ه در تمام ادوار تاريخي از نیك و بد، زش��تي و زيبايي و م��ادي و معنوي چگونه 
زيس��ته ايم،  بايدکه در وهله ي اول به جستجو و کنكاش در ذهنیت خود و جامعه مان بپردازيم. بدانیم که ما چه مواردي 
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را از جامعه گرفته  ايم و مطابق با آن، در آينده  گام برداريم. 
ب ـ عرصه ي زبان:

عرصه ي ديگري که فرهنگ در آن رش��د يافته و توانايي پیدا کرده، زبان اس��ت. رهبر آپو، زبان را نخستین انقالب 
بزرگ انس��انیت نام نهاد. در اصل طي 15 تا 20 هزار س��ال ق.م شروع ش��ده و تا به امروز آمده است. زبان به اين خاطر 
مهم اس��ت،  چون در اصل پراکتیك ذهن انس��ان است. هر آنچه که در ذهنیت انسان وجود دارد و يا به عبارتي در ذهن 
نقش بسته را مي توان با زبان بیان نمود و به ديگران هم انتقال داد. همچنین عامل ديگري که باعث اهمیت زبان خواهد 
ش��د اين اس��ت که هر حرفي که بر زبان مي آوري در اصل براي آن زحمت کش��یده اي و رنج انسان در درون آن نهفته 
است و همان است که براي ما حالت معنايي يافته و يا ديگران به آن بار معنايي داده اند. هر موردي که در فرهنگ يك 
جامعه مشاهده مي شود را در زبان به وضوح مي بیني. ما به وسیله ي زبان به تعريف و شناساندن و نام نهادن و اشاره کردن 
مي پردازيم. زبان، وس��یله ي انتقال اس��ت، زيرا ذهنیت نمي تواند به صورتي بي صدا انتقال يابد. مالحظه نمايید؛ آيا فكر 
بدون اينكه از آن س��خني به میان آيد قابل انتقال خواهد بود؟ زبان بزرگ ترين ابزار انتقال و جابجايي فرهنگي اس��ت. 
تحكیم  کننده و تسريع بخش روابط بین جامعه است. نبايد زبان را تنها يك وسیله ي گفت و شنود بدانیم،  بلكه زبان مبین 
و نش��ان دهنده ي تمامي مراحل زيس��تي مان از آغاز است. هر شي ء که ساخته شده، به وس��یله ي نام نهادن و اسم گذاري 
معرف��ي مي گردد. هیچ عرصه اي به اندازه ي زبان بیانگر واقعیت هاي فرهنگي نمي باش��د. در بُعد ذهنیت، خیالي بودن و 

انتزاعي شدن امكان دارد اما در زبان آنچه که گفته مي شود ريشه در واقعیت دارد. 
 با توجه به تاريخ 15 تا 20 هزار س��اله ي تش��كیل زبان، هر کلمه اي که بر زبان آورده مي شود در اصل بیانگر رنج، 
خالقیت و نوآوري و نش��ان دهنده ي گامي پراکتیكي است که انسان برداشته. زبان را مي توان پل ارتباطي بین انديشه و 
پراکتیك آدمي دانس��ت. دقت نمايید حتي ملت ها هم به وس��یله ي زبان خود نامگذاري شده اند و نام هر ملتي در اصل 
نش��انگر زبان او هم مي باش��د. اين ويژگي ها باعث شده که زبان هم مانند ذهنیت داراي نقش اساسي باشد. جوامعي که 
داراي فرهنگ غني هس��تند،  زباني نیرومند هم دارند. جوامعي هم که در تاريخ پیش��اهنگي مراحل را بر عهده داشته اند 
همواره زبان آنها پیشرفت کرده و توسعه يافته و هر کسي به زبان آنها سخن گفته است. جوامعي که از لحاظ ذهنیت و 
فرهنگ دچار ضعف ش��ده اند،  زبانش��ان کم  کم دچار آسیمیالسیون و نابودي شده و از بین رفته اند. مثال بارز هم، همان 
زبان ماس��ت. همه مي دانند که وضع زبان عربي در اس��الم به چه صورت درآمد. با ش��روع پیشاهنگي اسالم در منطقه و 
به وجود آمدن امكان توس��عه براي زبان عربي، مش��اهده مي نمايیم که امروزه زبان عربي در چه سطحي قرار دارد. بعد 
از آمدن س��رمايه داري به خاورمیانه و تهاجماتي که نس��بت به زبان کوردي صورت گرفت، نحوه ي مقاومت ما مشهود 
اس��ت. در جايي که پل ارتباطي بین زبان و پراکتیك بريده ش��ود در نهايت زبان هم از بین خواهد رفت. آيا تا به حال 
از خود پرس��یده ايد که چرا گاهي اوقات بدون اختیار به جاي به کار آوردن زبان کوردي از زبان هاي فارسي، ترکي و 
عربي اس��تفاده مي نمايیم؟ چون در فكر و پراکتیك ما همبس��تگي وجود ندارد و از هم بريده ش��ده اند. فكر و انديشه به 
صورت ترکي و فارسي درآمده و چنانچه گام هاي پراکتیكي برداشته شوند که تعريف نخست آن هم زبان است و گام 
اولش هم در عرصه ي زبان برداشته مي شود،  لذا در همان گام اول به طرف اين زبان ها چرخش صورت مي گیرد. براي 
همی��ن تنها در م��ورد به کارگیري زبان خود اصرار کردن کفايت نخواهد کرد و بايد که در باب ذهنیت هم به تغییراتي 
دس��ت زد. يعني بايد تغییر در ذهنیت و اصرار در زبان همراه با هم باش��ند. در حال حاضر صحبت به زبان کوردي براي 

ما کوردها به مثابه ي عملیات بزرگي در آمده است،  چون مي خواهند زبان ما را از بین ببرند. 
بايد که در مس��ئله ي زبان به موضوع اتوآسیمیالس��یون)خود را در زبان ديگري ذوب کردن( هم بپردازيم. گاهي 
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فرد کورد خود به نابودي زبانش توسط دشمن کمك مي نمايد. مثاًل حتي عده اي با بیان اينكه زبان کوردي، زباني پويا 
نبوده و نمي توانیم آنچه را که مي خواهیم به وس��یله ي آن بر زبان بیاوريم و زبان کاملي نیس��ت، مي خواهند که ترکي، 
فارس��ي و عربي صحبت کردن خود را ايضاح نمايند و زبان کوردي را تحقیر مي نمايند. اين اش��تباه بزرگي اس��ت و نه 
اينكه نمي توان به راحتي با آن به بیان گفته هامان بپردازيم، بلكه ناش��ي از ندانس��تن ماست. اين ما هستیم که به پیشرفت 
زبان خود کمك نكرده ايم. البته که به خاطر جدا ماندن جامعه ي کورد از پیش��رفت ها و فن آوري هاي نوين و توسعه ي 
علم،  زبان کوردي از اين بابت در مضیقه قرار گرفته اس��ت و ما آن را انكار نخواهیم کرد،  اما به صورتي هم درنیامده 
که آن را به عنوان زباني نازا و س��ترون بشناس��یم و نش��ود در آن نوگرايي ايجاد کرده و به زباني پويا تبديلش کرد. اين 
امر هم احتیاج به خالقیت، نوآوري و تالشي مستمر و درازمدت دارد و کاري يكي دو روزه نیست. بايد که در وهله ي 
اول زبان خود را به خوبي بشناسیم و به کلمه سازي و کلمه يابي بر اساس ريشه هاي زبانمان بپردازيم و با آگاهي از زبان 
به باز تعريف اختراعات، کش��فیات و نوآوري ها در زبان کوردي اقدام نمايی��م. البته منظورمان کلمات من درآوردي و 
بي معنا نیس��ت بلكه بايد به روشي علمي و اصولي با مس��ئله برخورد کرد. بايد بدانید که اگر ذهنیت و پراکتیك وجود 
نداش��ته باش��د زبان هم پیش��رفت نخواهد کرد. نمي شود نشست و کلمه درس��ت کرد و بدين صورت به توسعه ي زبان 
پرداخت، زبان در ارتباط با نحوه ي زيس��ت و زندگي جامعه است و بايد زندگي جريان و حالتي روبه رشد داشته باشد، 
تا زبان هم در س��ايه ي آن به روند تدريجي پیش��رفت خود ادامه دهد. الزم اس��ت که موضع گیري مناسب وجود داشته 

باشد تا زبان به حرکت درآيد.
 چارچوبي کلي براي زبان ما وجود دارد اما ما به افرادي احتیاج داريم که در اين مورد به فعالیت بپردازند و خالقیت 
داشته باشند. مشكل ديگر ما در باب زبان کوردي مربوط مي شود به دور ماندن لهجه هاي زبان کوردي از همديگر، عدم 
مراودات ش��ان با هم و در نتیجه درک نكردن و نفهمیدن يكديگر که در همه جا مش��اهده مي شود. باور داشته باشید که 
اگر بین لهجه هاي زبان کوردي ارتباط وجود داشته باشد و گوش هاي ما به شنیدن و تلفظ کلمات ساير لهجه ها عادت 
داش��ته باشند، متوجه خواهیم ش��د که تفاوت چنداني بین شان وجود ندارد. تفاوتي که در بین لهجه  هاي کوردي وجود 
دارد ب��ه اندازه ي فرق بین لهجه هاي عربي و زبان هاي مختلف عربي نیس��تند. با کمي همت و تالش مضاعف به راحتي 
اين مشكالت برطرف خواهد شد. البته امروزه رسانه هاي کوردي به اين مراودات کمك شاياني کرده و مردم به راحتي 
لهجه هاي مختلف کوردي را مي فهمند. هر چند که برخي از اين لهجه ها مورد بي مهري قرار گرفته اند. البته با تالش در 

اين رابطه اين نواقص هم برطرف خواهد شد.
 ج ـ عرصه ي اقتصادي:

عرص��ه ي ديگ��ر فرهنگي که بايد به آن توجه نمايیم، عرصه ي اقتصادي اس��ت. جوامع عالوه بر عرصه ي ذهنیت و 
زبان، در عرصه ي اقتصادي هم شكل مي پذيرند. يعني در عرصه ي ماديات هم بخشي از ساختار خود را کامل مي   نمايد. 
عرصه ي مادي میدان ابزار و تكنولوژي و صنايع اس��ت. اين بخش نش��ان دهنده ي تالش انسان براي سیر نمودن غريزه ي 
گرس��نگي بوده و ش��امل دوران طوالني از مرحله کاشتن و زراعت بوده و تا به امروز ادامه داشته است. امروزه به جايي 
رسیده که ديگر در تهیه و تولید از هورمونها و کودهاي شیمیايي استفاده مي شود و به اين وسیله تولید را به سطح بااليي 
رس��انده اند؛ به طوري که در نهايت بر همه چیز تأثیر گذاش��ته اس��ت و مزاج آدم ها و طعم خوراکي ها را به کلي تغییر 
داده اس��ت. اين امر، خود باعث به وجود آمدن مش��كالت زيست محیطي شده که جاي بحث و گفتگوي ويژه را دارد. 
منظورمان اين اس��ت که در اين عرصه هم پیش��رفت هاي فراواني فراهم آمده است. جامعه بدون اقتصاد امكان ندارد و 
اقتصاد از عرصه هايي است که جامعه اهمیت فراواني را به آن اختصاص داده است. در اين عرصه انسان با طبیعت آشنا 
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ش��ده و محصوالت و فرآورده هاي آن را درمي يابد. در همین عرصه، انس��ان به وضوح دس��ترنج و ثمره ي تالش خود 
را مي بیند و با معضالت و روش هاي عبور از آن آش��نا خواهد ش��د. در همان حال میدان پراکتیك بوده و مس��تقیماً بر 
ش��خصیت انس��ان تأثیرگذار است و با ويژگي هاي معنوي و ذهنیتي انس��ان در ارتباط است و در تعامل متقابل مي باشد. 
خصوصی��ات و ويژگي هاي��ي نیز وج��ود دارند که در کنار اين عرص��ه و مكمل با آن به وجود آمده ان��د. مثاًل وقتي به 
خصوصیات اشتراکي و جوانمردانه اشاره داريم و به همكاري و همیاري توجه داريم، منظورمان فعالیت در همین عرصه 
است. بیشترين اختراعات هم در همین زمینه و به خاطر درخواست و تقاضا در مورد روند روبه رشد اقتصادي و گرايش 
به مكانیزاس��یون و تولید بیش��تر با استفاده از تكنولوژي صورت پذيرفته است. در همان حال آنچه از آن به عنوان علم و 
تكنولوژي نام مي بريم در واقع در همین عرصه و زمینه پراکتیزه مي شوند. حتي مي توان گفت که به خاطر نیازهاي اين 
عرصه است که آدمي به تولید علم و تكنولوژي دست مي زند. مي توانیم دستاوردها و محصوالت و زحمات جوامع را 

در اين عرصه مشاهده نمايیم.
 ما کوردها در اين زمینه، غناي فرهنگي بس��یاري داريم و در مبحث زراعت ما داراي س��ابقه ي چندين هزاران ساله 
هس��تیم و بنیان گذار انقالب زراعي مي باش��یم. وس��ايلي هم که براي زراعت به کار برده مي شوند براي نخستین بار در 
اين س��رزمین ساخته ش��ده و به کار گرفته ش��ده اند. هم از لحاظ ابزار و هم از لحاظ روش هاي تولیدي، مستقیماً بیانگر 
فرهنگ کوردي و مزوپوتامیايي هستیم. اما متأسفانه اين عرصه در روزگار ما به میداني براي تسلیم گرفتن و به زير سلطه 
کشاندن انسان ها و بهره کشي از آنها تبديل شده و نوعي برده داري نوين در اين عرصه صورت مي پذيرد. برخي ها براي 
اينكه بتوانند جامعه را به راحتي تحت کنترل در آورده و به نفع خود به کار گیرند اين عرصه را به مالكیت درآورده اند. 
به خصوص در اين سیاس��ت کوردها همیش��ه قرباني بوده اند و سیاس��ت بیوقدرت)کنترل و ايجاد حاکمیت در جامعه به 
وس��یله ي گرسنه نگه داشتن( در مورد ما به اجرا گذاشته شده اس��ت. مانند تمام عرصه ها در اين زمینه هم سرمايه داري 

انحرافاتي را به وجود آورده است. 
 دـ عرصه ي هنر:

عرصه ي ديگر فعالیت فرهنگي، هنر اس��ت. درباره هنر موارد زيادي بر زبان آورده شده است. هر ايدئولوژي و 
انديشـه اي به فرهنگ قالبي داده و به نوعي آنرا تعريف كرده اسـت. هنر عرصه اي اسـت كه تمامي 
غنـاي فرهنگي انسـان اعم از زبان، اقتصاد، ذهنيت و علم وتکنولـوژي در آن دوباره ظهور مي يابند 
و منعکـس مي شـود. به همين خاطـر هنر عرصه ي دوم و ميدان دوِمِِِِ به پراكتيك درآمدن انديشـه و 
تفکـرات جامعـه اسـت. در تمام زمینه          هاي فرهنگي که قباًل به زبان آورده ش��د،  مي ت��وان بازتاب هايي را از طبیعت 
مش��اهده کرد و به اختالط آنها با طبیعت مي توان پي  برد. اما در زمینه ي هنر بايس��تي بگويیم که اين عرصه آنچه تولید 
مي ش��ود به تمامي محصول انس��ان است و حاصل خالقیت و روحیات اوس��ت. در موجود زنده ي ديگري شما قادر به 
ديدن هنر نخواهید بود. به شیوه اي ساده حیوان هم به موضوع اقتصاد مي پردازد و اقتصاد براي او به معناي تغذيه و تأمین 
نیازهاي انرژي و بیولوژيكي است. حتي در سطحي بسیار ساده زبان مراوده و انتقال پیام وجود دارد و آنها هم مي توانند 
با هم گفتگو نمايند.  خیال آنها هم وجود دارد. اما هیچ حیواني قادر به ارائه ي هنر نیست. آنچه که در طبیعت به نام هنر 
انجام داده مي ش��ود، مختص به انسان اس��ت. حالت منحصر به فرد هنر، در اين زمینه ها قابل مشاهده است و باعث شده 
که به صورت يك مكتب به آن نگريسته شود. در واقع هنر هر آنچه را كه در تمام زمينه هاي ديگر آفريده 
شـده و به جامعه عرضه شـده اند، دوباره و با شکل و سـاختاري قابل قبول تر و زيباتر خلق كرده و به 

جامعه عرضه مي نمايد.
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به همین خاطر هنر در تشكیل جوامع در مراحل تاريخي مختلف نقش اساسي را داشته است. مثاًل ابداعاتي صورت 
گرفته و يا نوآوري هايي به وجود آمده و براي اينكه در بطن جامعه بهتر نهادينه شوند و مقبولیت بیشتري به دست آورند، 
هنر دست به کار شده و نقش ايفا خواهد کرد. به سبب همین ويژگي ها، هنر را به عنوان روح فرهنگ مي توان نام نهاد. 
يعني چیزي است که به فرهنگ جامعه روح مي بخشد. در ادامه بايد گفت که عرصه ي هنر به دلیل همین خصوصیات، 
عرصه اي است که بیشترين فعالیت ذهني در آن صورت مي گیرد. توانمندي هاي انساني، نیرو ها و استعداد هاي برجسته ي 
آدمي در اين زمینه وارد پراکتیك مي ش��وند. وقتي که اين موارد را بر زبان مي آوريم بايستي متوجه اين نكته هم باشیم 
که در هر انس��اني ذوق هنري و اس��تعداد هن��ري موجود بوده و هر کار انس��ان همراه با هنرمندي اس��ت. هنر با همه ي 
عرصه هاي زندگي انسان در پیوند است. هنر مناسب، هنري است که با تمام عرصه هاي زندگي آدمي ارتباط داشته و از 
آنها تغذيه مي نمايد و ريشه در آنها دارد. دلیل اينكه هنر در روزگار ما دچار انحراف اخالقي شده، اين است که ارتباط 
خود را با جامعه از دس��ت داده اس��ت. يعني از اقتصاد جامعه و از معنويات آن و انديش��ه و زبانش بريده و منفصل شده 
اس��ت. به صورتي  درآمده که هنر و هنرمندِي خارج از جامعه به صورت يك ذهنیت در آمده اند. از سبب هاي نازايي و 
ناتواني هنرمندان در خلق آثار جديد، همین قطع ارتباط اس��ت. براي اينکه هنرمند خالق باشد بايستي خالقيت 
و آفرينندگي جامعه ي خود را مالحظه نمايد. بايد هميشـه جامعه را مورد دقت قرار دهد و هرگونه 
رفتـار و فعاليـت جامعـه را زير ذره بين نگه دارد.  اگر انحرافي در حال زيسـتن اسـت و جامعه دچار 
بحران اسـت نسـبت به انتقاد و رفعش تالش نمايد و هنر را به خدمت اصالح جامعه در آورد. اگر كه 

جامعه هم در راه راست گام برمي دارد به تعالي هرچه بهتر  آن كمك نمايد.
در روزگار ما مانند همه ي عرصه ها، در عرصه ي هنر هم بحران وجود دارد. حوزه اي كه بيشتر از 
همه در حال حاضر به باليي بر سر جامعه تبديل شده، حوزه ي هنر است. سيستم سرمايه داري بيشتر 
از سالح هاي خود براي تخريب جامعه از هنر استفاده مي نمايد. حتي سالحي نيرومند كه امروزه در 
اختيار حاكمان و اقتدارگرايان قرار گرفته، هنر و هنرمندان هستند. هنرمندان هم نقش اساسي در به 
انحراف كشاندن جامعه داشته و باليايي واقعي هستند و هم مي توانند به مصلحان جامعه تبديل شوند. 
مي تواننـد كه مانع از جهش جامعه شـوند و جامعه را دچار سـکون نمايند. بـه دليل اينکه تمام غناي 
فرهنگي جامعه در اين حوزه به زبان  آورده مي شـود و چنانچه اين زبان كارايي خود را از دسـت 
دهد، در تمام حوزه ها دچار بحران خواهيم شـد. رهبر آپو در دفاعيات خود هنر، سـکس و ورزش 
صنعتي شـده و سـودمحور را در مجموع به عنـوان مخدرات جامعه به نام كـرد. مثاًل دقت نماييدكه 
در كشـور تركيه هنرمندان ترك هيچ گاه از خلق كورد و مصيبت هاي وارد بر آن سـخني به ميان 
نمي آورنـد و تخريبـات و پليدي هـاي دولت و جامعه خـود را نمي بينند. وضعي كه در كوردسـتان 
وجـود دارد راه را بـراي هنرمند به اندازه اي بـاز كرده كه مي تواند به مثابه ي يك كوه آتشفشـان 
فوران نمايد. ذهنيت و آفرينندگي وجود دارد و تراژدي كه بايد به زبان آورده شود فراهم است. 
اما اين پرسـش پيش مي آيد كه چرا اين امر به واقعيت نمي پيوندد؟ در پاسـخ مي توان گفت  چونکه 
احساس هنرمندي وجود ندارد و از جامعه رخت بربسته است. معيارها و ارزش هاي هنر و هنرمندي 
تضعيف شده اند. ما کوردها از لحاظ هنرمند و فعاالن هنري ضعیف مي باشیم و هنرمند واقعي که در خدمت جامعه و 
مردم باشد بسیار کم هستند. براي تربیت هنرمند، آموزش و تعلیم الزم است و فرصت براي ابداعات نوين هم بايد فراهم 
باش��د. البته پتانس��یل)نیروي بالقوه( الزم وجود دارد و مي توان از آن استفاده کرد. با تالش هاي جنبش آزادي خواهي ما 
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در کوردستان تا حدي اين امر بهبود يافته و هنر تا حدي به خدمت خلق در آمده است. 
ه ـ عرصه ي علم و تکنولوژي:

حوزه ي بعدي در فرهنگ، حوزه ي علم و تكنولوژي مي باش��د. علم عرصه اي اس��ت که به کمك آن نقاط ضعف 
مربوط به انس��ان در رابطه با طبیعت و در تعامل با آن برطرف خواهد ش��د. يعني انس��ان ب��راي جبران ضعف هايش در 
طبیعت، تصمیم به تولید علم مي زند. انسان از لحاظ فیزيكي بسیار ضعیف است،  ولي با همه ي اين ضعف ها مي خواهد 
از محیط اطرافش استفاده نمايد. چاره اي که انسان براي اين نقصان يافته، همان علم است و به ابزاري که براي اين کار 
س��اخته مي ش��ود نیز تكنولوژي مي گويند. بدين ترتیب معیار علم همین است،  يعني براي رفع اين ناتواني ها و نقايص به 
تولید مي رس��د. اصول مربوط به تكنیك هم در پیوند با ابزاري اس��ت که به تسريع اين کار کمك مي کند. براي همین 
تكنیك و علم را، تولید و محصول اشخاصي محدود دانستن و يا آنرا دستاورد سرمايه داري پنداشتن نادرست مي باشد. 
میلیون ها سال است که انسان بر روي طبیعت در حال زيستن بوده و هزاران سال است که آدمي به صورت سیستماتیك 
به حیات خود ادامه مي دهد و جامعه را به وجود آورده اس��ت. وجود جامعه بر روي زمین و س��اختارمندي آن، نشان از 
به کارگیري تمامي اين حوزه هاس��ت. اگر يكي از اين حوزه ها ب��ه کار نمي آمد جامعه هم پديد نمي آمد. مثاًل در زمان 
کالن ها)اجتماعات اولیه ي کوچك( و قبل از دوران نوس��نگي در عرصه هاي هنر و تكنولوژي و اقتصاد ضعف وجود 

داشت و جامعه به گونه اي نزديك به زندگي ساير جانداران مي زيست.
 وقتي انس��ان در اين حوزه ها با توجه به ويژگي هاي خود و نیاز هايش،  تصمیم به تغییر و تحول مي گیرد و به تكاپو 
مي افتد،  جامعه به وجود مي آيد. مادامي که جامعه هزاران س��ال اس��ت که به اين صورت در حال تداوم حیات اس��ت، 
 پس همه ي حوزه ها، اعم از هنر، اقتصاد، تكنولوژي، ذهنیت و زبان از آغاز وجود داشته اند. چون جامعه سازماندهي اي 
ارگانیك اس��ت. بايد ابتدا دانس��ت حوزه هايي که جامعه در آنها به ابراز هويت خود مي پردازد بر اس��اس چه قواعد و 
اصولي اداره مي شوند. مثاًل علم و تكنولوژي به مانند هنر نیستند. زيرا علم و تكنیك در طبیعت وجود دارند. فرمول آنها 
در طبیعت موجود مي باشد و دير يا زود انسان بر اساس احتیاج خود اقدام به کشف آنها مي نمايد. انحراف بزرگ در اين 
راس��تا، پیوند دادن علم و تكنولوژي به س��رمايه داري و مرحله اي خاص از تاريخ است. بر اساس ويژ گي عقل و ذهنیت 
انسان که همیشه در حال پیشرفت است، آدمي در نهايت به يافتن اين موارد نايل خواهد آمد. اگر که بگويیم که با آمدن 
سرمايه داري علم و تكنیك رشد يافتند به خطا رفته ايم و درست آن به اين صورت است که ظهور سرمايه داري مصادف 
بود با ش��روع دوره ي اوج گرفتن رش��د علم و تكنولوژي و نهايت تالش انسان در اين عرصه. بايد به مورد گفته شده به 
صورت يك انحراف نگاه کنیم و س��رمايه داري را موجد علم و دانش ندانیم. براي فهم بهتر مس��ئله توجه نمايید به اين 
نكته: در گذش��ته يعني قبل از دوره ي پیامبران، اديان هم وجود داش��تند و در انسان اعتقاد و باور وجود داشته است، اما 
ب��ا آمدن پیامب��ران اديان توحیدي به وجود آمدند و خدايان در ماوراءالطبیعه قرار داده ش��دند. در مورد علم و تكنیك 
هم به همین صورت اس��ت. با پیدايش جوامع و از آغاز حیات انس��اني، علم و تكنولوژي حیات خود را شروع کرده و 
سرمايه داري تنها در آن دخل و تصرف ايجاد کرده و به انحصار خود در آورده است. به خاطر اينكه کسي در جامعه به 
علم و تكنولوژي دسترس��ي نداشته باش��د و نتواند از آن بهره ببرد و همواره محتاج سیستم بماند، بر آن مالكیت را قرار 
داده است. در حال حاضر هم فن آوري را در داخل آزمايشگاه ها قرار داده اند. حتي شما حق نداريد که در خانه ي خود 
به تولید فن آوري بپردازي و از آن بهره ببري، زيرا مانند مجرمین با شما برخورد خواهد شد. علم و تكنولوژي محصول 
و دستاورد همه ي جوامع و انسانیت است. در درونش تجربه ي هزاران ساله نهفته بوده و متعلق به همه ي انسان ها بوده و 

کسي حق ندارد بر روي آن مالكیت ايجاد نمايد. براي همین همیشه در حال پیشرفت و ترقي خواهد بود. 



فــــــــرهنگ و اخـــــــــــــالق انقـــــــــــالبــــــــی

47
سال هفتم
شماره         65

کاًل حوزه هاي��ي ک��ه در مورد فرهنگ بر زبان بیاوريم، همین ها مي باش��ند. هر چند که در روزگار ما جامعه بس��یار 
پیچی��ده ش��ده و تحت عنوان نیازه��اي مختلف و براي برآورده ک��ردن آنها حوزه هاي ديگري هم باز ش��ده و در  آنها 
فعالیت صورت مي پذيرد، مانند حوزه ي آموزش ، حوزه ي بهداش��ت و جامعه ي مدني که حوزه هايي مش��خص هستند. 
اما حوزه هاي اساسي و زيربنايي هماني اند که از آنها نام برديم و فعالیت هاي انجام گرفته در اين حوزه ها هم در راستاي 
پاس��خ به سه وظیفه ي س��ازماندهي مي شوند؛ اول جهت اينكه انس��ان بتواند از خود دفاع نمايد،  دوم به صورت مناسب 
و کافي تغذيه نمايد و  س��وم بر اس��اس ويژگي انس��اني اش به تولید مثل و افزايش نسل خود بپردازد. اگر اين حوزه هاي 
اساسي بر مبناي اصول و موازين به فعالیت بپردازند، اجزا و حوزه هاي کوچك تر هم که در کنارشان قرار دارند با آنها 
در هماهنگي خواهند بود. اگر که مانند امروز، اين حوزه ها دچار انحراف شوند و تعادل به هم بخورد،  نمي توانیم کاري 
را ب��ه پیش ببريم. مثالي را که قب��اًل در مورد علم و تكنولوژي بر زبان آورديم دوباره بیان مي داريم،  کمبود خوراکي ها 
و مايحتاج، بیكاري مفرط و بحران هاي مربوط به آن علي رغم پیشرفت ها در عرصه ي اقتصاد، به خاطر داليل گفته شده 
و عدم استفاده ي درست از اين حوزه ها مي باشد. در روزگار ما نه عقل انسان درست کار مي  کند و نه زبان آدمي مانند 
گذشته حالت شعرگونگي و ادبي خود را حفظ نموده است. اقتصاد هم براي سیر کردن و تغذيه ي انسان ها به کار گرفته 
نمي شود. علم و تكنولوژي هم براي افزايش توانمندي ها استفاده نشده و هنر هم براي نشان دادن هیجان و پويايي جامعه 

نیست. همه چیز در حال حاضر بر ضد انسان است.
همراه با جنبش آپوئي، يكبار ديگر کورد به مسیر اصلي خود به عنوان يك ملت و جامعه ي داراي فرهنگ و تاريخ 
حرکتي را آغاز کرده اس��ت. لذا در مس��ئله ي فرهنگ مداري، آپوئي بودن مساوي است با همان کورد بودن. براي اين 
منظور يعني اقناع در اين مسئله بايستي به فرهنگ آن وارد شوي و با آن زندگي کني. خود جنبش آپوئي نیرو و توانش 
را از فرهنگ کوردي مي گیرد. ما اين فرهنگ را فرهنگ کمونال و دموکراتیك مي نامیم. يا فرهنگ الهه و خداوندي 
نام مي نهیم. در ادبیات امروز به معناي فرهنگ سوسیالیس��تي اس��ت. همان سوسیالیس��م دموکراتیك و علمي که از آن 
بحث به میان آورديم. براي اينكه با ش��یوه ي زندگي گفته ش��ده آشنا ش��ويم و بر طبق آن زندگي نمايیم، بايستي از هر 
لحاظ با فرهنگ کوردي آش��نايي داش��ته باشیم. سرزمین ما از لحاظ فرهنگي بس��یار غني است. تعداد زيادي لهجه در 
زبان کوردي وجود دارد. در هر منطقه اي انواع رقص ها، آوازها و پوش��ش و لباس وجود دارد.  داس��تان و حكايت هاي 
زيادي هم مش��اهده مي شوند. وقتي به ويژگي هاي فرهنگي و زيستي سرزمین مان کوردستان مي نگريم، به گفته ي رهبر 
آپو از تمام زواياي آن قداس��ت جاريست. چون کوردس��تان جايي است که براي نخستین بار در تاريخ واژه ي قداست 
در آن مفهوم پیدا کرده اس��ت. کوردستان سرزمین قداست هاست و به خاطر همین ويژگي ها در تمام کتب مقدس هم 
به آن اش��اره ش��ده است. نخستین محصوالت و اس��امي در اين س��رزمین ظهور يافته اند و در نهايت به فرهنگي اساسي 
تبديل شده  اند. اگر ما بخواهیم که آپوئي  بودني نیرومند را در خود به وجود بیاوريم ناگزير از بازگشت به اين فرهنگ 
اش��تراکي، دموکراتیك، کمونال و خداوندي هس��تیم. بايد آنرا با واقعیت هاي رهبر  آپ��و درآمیخته و با هويت جنبش 
آپوئي در مبارزه ي آزادي و رس��یدن به آن تالش و کوش��ش بنمايیم. فرهنگ، در همان حال مس��اوي اس��ت با تالش 
و ج��د و جهد. بدون رنج کش��یدن اصاًل فرهنگي س��اخته نخواهد ش��د. آنچه که تحت عنوان جنب��ش آپوئي در حال 
انجامش هستیم در واقع همان مبارزه براي رسیدن به فرهنگ کوردي و زندگي بر مبناي آن است. در فرهنگ کوردي 
ويژگي هاي فولكلوريك مش��هود مي باش��ند. اگر ما بخواهیم که در اين سرزمین با ملت هاي ديگر در صلح و آشتي به 
س��ر برده و حیاتي مس��المت آمیز داشته باش��یم،  الجرم بايد که بر اس��اس فرهنگ کوردي رفتار نمايیم. زيرا فرهنگ ما 
کوردها داراي اين زمینه اس��ت و در طول تاريخ اين را اثبات کرده اس��ت. جنبش آپوئي براي ما، معرف کورد آزاد، 



48
شهریور 1391

مجله ي ايدئولوژيك  ـ سياسي ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

فرهنگ مدار و اخالق مند اس��ت. ما با جنبش آپوئي کورد بودني صحیح و اجتماعي بودني آزاد را مي آموزيم. نحوه ي 
مبازره جهت رس��یدن به آن را هم مي آموزيم. اگر ما در اين نكته اش��تباه نكرده و نقاط ضعف و قوت خودمان را ديده 
و آسیمیالس��یون و خطرات روبه رومان را ببینیم و با روش رهبر آپو و مبارزه ي جنبش آپوئي به هوش��یاري دست يابیم،  
به ويژه در مرحله اي که در آن قرار داريم،  راه مبارزه را خواهیم يافت و  بس��یار مش��كل خواهد بود که دوباره به دوران 
کائوس قبلي برگرديم. چون با ش��كل گیري جنبش آپوئي، کورد بودني که بايستي از بین مي رفت و از صحنه ي تاريخ 
محو مي ش��د دوباره زنده ش��د. اين را از س��رور و ش��ادي و هیجان در راهپیمايي ها و تظاهرات خلق مي بینیم. جنبش ما 
و اجتماعي که با آن به پا خاس��ته و در حال پیش��روي اس��ت، تداعي کننده ي جنبش و پیشروي کورد آزاد است. زيرا به 
همان صورت که قداست در اين سرزمین به وجود آمده،  نفرت و لعنت هم در کنارش پديد آمده است. هم ابراهیم در 
اين خاک ظهور کرده و هم نمرود در کنارش برخاس��ته اس��ت. البته بايد هوشیار باشیم که به شیوه ي نژادپرستانه و يا به 
روش مزدوري و وابس��تگي به مسئله نگاه نكنیم. شیوه ي نگرش ما بر اساس ديدگاه رهبر آپو است که کورد آزاد را به 
منصه ي ظهور رس��انده اند. رهبر آپو در اين رابطه بیان مي دارد که من فعالیتي حماس��ه گونه را به انجام رسانیدم: يكي از 
اين فعالیت ها کادرس��ازي بوده و مبارزي که در هر ش��رايطي به مبارزه بپردازد، ديگري زنده گردانیدن خلقي است که 
همواره در مقاومت و تالش جهت رسیدن به خواسته هايش در حال قیام مي باشد و در نهايت هم مبارزه رهايي و   آزادي 
زن مي باش��د. اين س��ه داس��تان مبارزه، در واقع هويت ما را نش��ان مي دهند. ما در جنبش آپوئي به روش رهبر آپو و بر 
مبناي خط مشي ايشان در جهت اعتالي اين سه شیوه و عرصه ي مبارزه حرکت خواهیم کرد. جهت به انحراف کشیده 
نشدن در اين راه، تنها شیوه و مسیر، خط مشي آپوئي است. البته بايد از برداشت هاي عاطفي و خودمحورانه دور شويم 
و به درس��تي جنبش را بشناسیم. به دنبال بهانه جويي و راحت طلبي و تن پروري نرويم و از آنها حذر کنیم. در جنبش ما 
معیارهاي قهرماني و مقاومت وجود دارند. بايد بر اس��اس اين معیارها ش��خصیت خود را مورد بازخواست قرار دهیم و 
به خودس��ازي بپردازيم. البته که در فرهنگ ما انتقام گرفتن مبناي مبارزه اس��ت و انتقام ما انتقامي محدود و کوتاه مدت 
نیست و انتقامي هزاران ساله است. ما در واقع انتقام کساني را که در راه آزادي، دموکراسي، برابري و صلح براي خلق ها 
جان خود را فدا کرده اند،  از خائنان،  مزدوران،  غاصبان،  متجاوزان، اقتدارگرايان،  توطئه گران و ظالمان خواهیم گرفت. 
در حال حاضر هم با لزوم انتقام از توطئه ي بین المللي که رهبر آپو را در زندان امرالي قرار داد روبه رو هستیم. اين َديني 
اس��ت که بر گردن ماس��ت و موضوعي اخالقي است و ما همه در برابر رهبر آپو مسئولیم. تالش براي رهايي رهبر آپو، 
مبارزه براي حفظ همه ي دس��تاوردهاي خلق کورد و ارزش هايي است که توسط ايشان خلق شده اند. در نهايت بايستي 
گفت که هم اخالق و هم فرهنگ انقالبي تنها به وسیله ي آموزش و تعلیم قابل پیاده شدن است و بايستي به امر آموزش 

اهمیت ويژه  اي بدهیم و همواره براي تعلیم خود و اطرافیانمان در تالش باشیم. 

 فرهنگ و سرمايه داري

در مس��ئله ي فرهنگ، به علت اينكه س��رمايه داري، سیس��تم حاکم در روزگار ما مي باشد و هم به دلیل مشكالت به 
وجود آمده که در   آنها تأثیر مستقیم دارد الزم مي بینیم که سرمايه  داري را به صورتي گسترده تر مورد مطالعه قرار دهیم. 
آنچه که در مورد سرمايه داري به زبان آورده مي شود،  احتیاج به کاوش و تحقیق پیچیده اي ندارد و مواردي هستند که 
امروزه گريبانگیر جامعه اند و با نگاهي به اطرافمان به راحتي آنها را مشاهده مي کنیم. حتي اگر به تخريبات آن بر روي 
ش��خصیت خود توجه نمايیم و يا به انعكاس معضالتش در جامعه نگاهي بیفكنیم به وضوح با ابعاد سیستم آشنا خواهیم 
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ش��د. سیستم س��رمايه داري در اين باب چه چیزي را به عنوان فرهنگ ارائه مي دهد؟ در حال حاضر سیستم سرمايه داري 
آن بخش��ي را که دولت گرايي، اقتدار و طبقه را ش��الوده قرار داده به عنوان فرهنگ ارائ��ه مي دهد. براي همین در اين 
فرهنگ، دولت گرايي، اقتدار و تمامي بیماري هاي سیس��تم به صورت ويژه وجود دارند. البته که اقتدار به خودي خود 
انحراف اس��ت. زيرا معیارهايي که جامعه بر اس��اس آنها بنیان نهاده شده را مالک قرار نمي دهد و بلكه آن بخش را که 
بعد از به وجود آمدن جامعه، با تكیه بر دس��تاورد  هاي آن خود را تحمیل مي نمايد و در واقع به صورت انگل به جامعه 

چسبیده را، مبنا مي گیرد. جزء  يا بخشي از جامعه به حساب نمي آيد و کاًل در تضاد با جامعه است.
 رهب��ر آپ��و در بخش هاي مختلف دفاعیات خود اي��ن موارد را بر زبان آورده و از آن به عن��وان بیماري جامعه ياد 
مي کند. آنچه که تحت عنوان دولت،  طبقه،  س��رمايه داري، فئودالیس��م،  جنسیت گرايي،  میلیتاريزم)نظامي گري(  و غیره 
در روزگار ما بر زبان آورده مي ش��ود،  همه عبارت از تقلب و ريا و ظاهر س��ازي بوده و جزء دس��تاوردها و احتیاجات 
جامعه نمي باشند. اينها از محصوالت سرمايه داري و در تضاد با جامعه هستند و اصاًل جامعه اينها را به وجود نمي آورد. 
براي اينكه فرهنگ به وجود بیايد بايستي که جامعه با تكیه بر قوانین بنیادي خود دست به فعالیت بزند و غناي فرهنگي 
تعمیق بخش��یده شود. چیزي که الزم اس��ت، براي جامعه تهیه شود و آنچه که فرسوده شده اند، بازتولید و ترمیم شود و 
آنهايي که زمانش��ان گذشته، از بین برده شوند. براي اينكه موارد گفته شده بر روال مناسب قرار گیرد بايد جامعه وجود 
داش��ته و نیرومند باش��د. سیستم سرمايه داري به اندازه ي برده داري و دين نتوانس��ته جامعه به وجود آورد. سرمايه داري، 
جامعه را نابود مي کند. توجه کنید،  برده  داري اس��طوره هايي را پديد آورد و در مرحله ي بعد کاهنان را به ظهور رس��اند 
و همچنین زيگورات ها را س��اخت. قبل از برده  داري توتم وجود داش��ت و برده  داري بت پرس��تي را رايج کرد. جوامع 
قبل از برده داري از وس��عت کمت��ري برخوردار بود اما برده داري آنرا توس��عه داده و اجتماعات بزرگي را پديد آورد. 
در دوره ي ادي��ان، فرهن��گ خداوندي)الوهي( ايجاد ش��د زيرا قبل از اديان در واقع خدا وجود نداش��ت. البته فرهنگ 
خدا ش��امل موارد زيادي مانند، فرش��ته، شیطان، بهشت،  جهنم و غیره است. اينها وجود نداشتند و اديان آنها را به وجود 
آوردند. حال سـرمايه داري را در نظر بياوريد، آيا محصولي فرهنگي وجود دارد كه مبدع آن باشد؟ 
موردي كه قباًل وجود نداشـته و سرمايه داري عرضه كننده ي آن باشد وجود ندارد. اصاًل اين سيستم 
زاينده نبوده و تنها مصرف كننده است. چيزي كه انسان در دوران سرمايه داري و با باز كردن چشم 
خـود آن را بـراي اولين بار ديده باشـد، وجود نـدارد. اگر هم چيزي را هم به وجود آورده باشـد 
در واقـع بـراي اين بوده كه بتواند بهتر و راحت تر مصرف نمايد. يعني تنها شـيوه و راه هاي مصرف 
را بهبود مي بخشـد. سـرمايه داري پديدآورنده ي مصرف گرايي در جامعه و ترويج لمپنيسـم اسـت. 
پديدآورنـده اي جامعه ي توده اي اسـت و توده ها را هـم تبديل به رمه كرده و هدايت مي كند كه 
در نهايت هم حيوان شدن را به همراه دارد. مثاًل تماشاگران فوتبال را دقت نمايید به مانند گله هايي مي نشینند 
و برمي خیزند. يا انس��ان هايي که در کنس��رت ها تا حد مرگ هم پیش مي روند. به مانند گله هاي گوسفند که بعد از غذا 
دادن و يا نمك خوراندن رها مي ش��وند. به خاطر همین ويژگي هاي سیس��تم سرمايه داري،  فرهنگ جامعه بیشترين زيان 

را از اين سیستم ديده و بیشترين فشار بر جامعه وارد مي آيد.
 براي نمونه انسان هر چقدر هم فعالیت مي کند باز هم مشكل گرسنگي حل نمي شود. هر چقدر هم که تكنولوژي 
پیش��رفت مي نمايد اما مشكل کمبود هاي اقتصادي حل نمي گردد. در مورد جنگ هم به همین صورت است، به طوري 
که با همه ي تالش ها و فعالیت هايي که در راستاي آشتي و صلح صورت مي گیرند همچنان تخريبات ناشي از جنگ ها 
چهره ي دنیا را پوش��انده اند. در باب درمان و پزش��كي هم با وجود تمام پیشرفت ها، هر روز بیماري هاي جديدي ديده 
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ش��ده و انسان هاي زيادي از بیماري جان مي س��پارند. با تمام تكنولوژي هاي به کار رفته در شهرسازي و معماري نوين، 
اما باز هم ش��هرها مملو از معضالت و ناهنجاري ها هستند. برده داري هر چقدر هم سیستمي عقب مانده بود بعد از اينكه 
دوران نئولتیك دچار بحران ش��د و ديگر جوابگوي توده هاي عظیم جامعه نبود،  ايدئولوژي اي را به وجود آورد که هر 
کس��ي به صورت داوطلبانه برد گي را قبول نمايد. ما آگاهي داريم که اديان وقتي ايدئولوژي خود را به وجود آوردند، 

بحراني را که در نتیجه ي برده داري گريبانگیر جامعه شده بود براي مدتي از میان برداشتند.
رهبـر آپـو، سـرمايه داري را به مثابه ي مرحله  ي بحـران تمدن نامگذاري مي كنـد. به خاطر اين 
ويژگي هاي سرمايه داري، انسان خالقيت و نو آوري و نيروي آفرينندگي اش را از دست داده است. 
بـه دليـل اينکه خالقيت از بيـن رفته، در فرهنگ ها هم نوآوري به وجود نمي آيد. ابتدا به وسـيله ي 
تك تيـپ نمـودن از طريق دولت ـ ملت، غناي فرهنگـي را در داخل يك قالب قرار دادند. زبان ها، 
 طريقت هـا،  اديان،  افکار و انديشـه ها نابود شـدند و تحت عنوان ملـت، چارچوبي تنگ براي جامعه 
ايجـاد كردنـد و جوامـع را در مقابل هم قرار داده و به جنگ واداشـتند. در نتيجـه ي آن، قتل عام 
فرهنگ ها رخ داد. براي همين مي توان انسـان دوره ي سـرمايه داري را  بيگانه ترين انسـان نسبت به 
خالقيـت و نـو آوري در طول تاريخ به حسـاب آورد. بـه همين دليل به جاي رقابـت براي توليد و 
فراهم آوردن،  رقابت بر سـر بيشـتر مصرف كردن اسـت. کسي که بیشتر کار کند و رنج بیشتري بدهد،  نادان 
به حساب مي آيد و همه به او به چشم انساني ابله مي نگرند. در عوض هر کسي که از همه بیشتر مصرف نمايد، معیار و 
مالک انسان برتر خواهد بود. وقتي که به آمار پیشرفت ها مي نگريم در آن به کشورهاي ثروتمند و داراي رفاه و تمدن 
اشاره شده، مالک آنها در اين رابطه چیست؟ مالک آنها در اين رابطه، میزان مصرف گوشت،  سطح خريد پوشاک و 
لباس است و اينكه هر کسي داراي اتومبیل و خانه ي شخصي باشد. اين مالک و معیارها در جهان امروز نشان دهنده ي 
س��طح تمدن است. اما چه کس��ي چقدر تولید کرده و چقدر خالقیت داشته اصاًل مطرح نیست و موضوع تولید هم در 
بخش بازرگاني، تجارت و کس��ب سود س��نجیده خواهد شد. مثاًل پرسش »چه کسي به چه اندازه فروش داشته است؟« 
مطرح اس��ت.  زيرا هدف از تولید صرفاً براي کس��ب س��ود بیش��تر و درآمد فراوان تر خواهد بود نه با هدف مصرف در 

جامعه به اندازه ي نیاز و براي از بین بردن گرسنگي در جامعه.
 البته که خورد و خوراک يك نیاز انس��ان اس��ت و احتیاج به مصرف دارد. وقتي ک��ه تولید مي نمايد،  مصرف هم 
مي کند. اما اگر میزان مصرف به عنوان معیار انسانیت به کار آورده شود،  در اين حالت قطعاً حیوانات از انسان،  انسان تر 
خواهند بود. توجه کنید که اگر میزان اس��رافي که در انگلس��تان و آمريكا وجود دارد کنترل ش��ود و در مس��یر درست 
هدايت گردد،  مش��كل گرسنگي در جهان حل خواهد ش��د. فرهنگ تولیدمحور، چنین چیزي را به وجود نمي آورد و 
به اين صورت هم نیس��ت. براي ايضاح اين موارد به دروغ پردازيهايي هم دست مي زنند. براي نمونه با بیان اين نكته که 
نیازهاي انس��ان نامحدود بوده و منابع بر روي زمین محدود هس��تند،  براي همین معضالت انس��اني قابل حل و چاره يابي 
نهايي نیس��تند. اما نیازهاي انس��ان نامحدود نبوده و اين سرمايه داري است که با پشتیباني علوم پوزيتیويستي اش در صدد 
اثبات آن برمي  آيد. انسان موجودي حريص و شكم پرست نیست و همه ي زندگي خود را بر بنیان آن قرار نداده است. 
بايد از خود پرس��ید که چرا در خاورمیانه، فرهنگ يك خرقه و يك لقمه رواج دارد و در طول هزاران س��ال انس��ان 

زندگي  بهشت آسايي را در سايه ي اين فلسفه داشته است؟
 حتي نظريه پردازان سیس��تم س��رمايه داري پا را از اين هم فراتر گذاشته و مي گويند، به دلیل اينكه نیازها نامحدود و 
منابع محدود هس��تند الزم اس��ت که گاهي اوقات جنگ هايي هم صورت گیرد و قتل عام به وجود آيد و يا میكروب و 
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يا ويروسي ساخته شود تا به مرگ و میر بینجامد و تعادل و توازني بین نیازها و منابع حاصل گردد. براي همین با منطق 
و معیارها، مقیاس هاي سیس��تم س��رمايه داري و تبلیغات آن نبايد اقدام به حل و بررس��ي مشكالت نمايیم. حتي روش ها 
و راه حل هايي که به وس��یله ي سیس��تم ارائه مي شود به بغرنج تر شدن مس��ئله مي انجامد. براي مثال آيا به داليل بحراني 
اقتص��ادي ک��ه در دنیا بیداد مي  کند، فكر کرده ايد؟  و آيا به اين انديش��یده ايد که چرا چنی��ن بحراني به وجود آمد؟ در 
پاس��خ اين س��ؤاالت بايد بگويیم که به خاطر از بین رفتن توازن بین خريد و فروش و يا به بیان اقتصادي آن ناهماهنگي 
در عرضه و تقاضا و کمبود نقدينگي و قدرت خريد مردم به وجود آمد. در ابتدا با تبلیغ براي ايجاد الگوي مصرف در 
جامعه بر مبناي اينكه هر کسي بايد خانه و اتومبیل شخصي داشته باشد و با تمرکز تبلیغات بر اين مورد جهت تحريك 
احساس��ات انس��ان ها و برانگیختن نیاز در درون آنها، باعث شدند که مردم براي خريد اقدام نمايند. براي جبران کمبود 
نقدينگي در دس��ت مردم، اقدام به پرداخت وام از طريق بانك ها نمودند. به خصوص در آمريكا و انگلس��تان وام هايي 
پرداخت ش��د و خريد صورت گرفت،  ولي در نهايت امر مردم براي بازپرداخت اقس��اط وام دچار مش��كل شدند. زيرا 
در اين بین اصوالً تولیدي بر اس��اس احتیاج جامعه صورت نگرفته و تنها نیازها تحريك ش��ده اند. اين امر باعث شد که 

میلیون ها انسان بیكار شده و کارخانه هاي زيادي بسته شوند.
 در مقابل، سیس��تم س��رمايه داري چه تدبیري اتخاذ نمود؟  تصمیم گرفت که براي جبراي نقدينگي در دست مردم 
اقدام به چاپ اسكناس بدون پشتوانه ي مالي نمايد و به اين صورت میلیاردها دالر به بازارهاي جهاني تزريق گرديد. تا 
قبل از اين بحران شعار تبلیغي سیستم، دفاع از بازار آزاد بود،  به معناي اينكه دولت در کار بازار دخالت نكند و هر کسي 
به هر صورتي که مي خواهد به عرضه و فروش اقدام نمايد. بعد از آن گفتند که نبايد به اين شیوه دوام يابد و دولت الزم 
اس��ت که در بازار دخالت نمايد و چاپ پول هم در همین راس��تا بود تا بازار جاني دوباره بگیرد، مردم دوباره روانه ي 
بازار شوند و قدرت خريد بیابند و زندگي دوباره به حالت عادي درآيد و جريان مصرف روند عادي خود را طي نمايد. 
گويي که زندگي در حد فاصل بین خانه و مغازه ها قرار دارد و اگر به اين کار اقدام نكند زندگي دچار سكون خواهد 
ش��د. س��رمايه داري سیستمي است که بر فقر و گرسنگي  و نش��ر و پراکنش آن اصرار دارد و ما آن را در تمام برهه ها و 
عرصه ه��ا مي بینیم. مث��اًل در اروپا فقر عاطفه، معنويات و معنا وجود و فقر فرهنگي به علت تك تیپ ش��دن رواج دارد. 
در آلمان س��طح ماشیني، زندگي انسان را به صورت موجودي روزمره درآورده و هر روز تنها براي همان روز مي زيد. 
بر اس��اس يك برنامه ي مش��خص در يك مكان کاري فعالیت مي کند و برنامه ي غذايي مشخص و مكان هايي هم براي 
تفريح دارد و سالیانه هم تعداد روزهاي از قبل تعیین شده را به مرخصي مي رود. اين را به جمعیت نزديك به صد میلیوني 

آلمان تعمیم دهید آنگاه خواهید فهمید که چه بر سر جامعه ي انساني آمده است. 
 خاورمیانه از لخاظ غناي فرهنگي از س��طح بااليي برخوردار اس��ت. از لحاظ معن��وي، معنايي و رفتاري حوزه اي 
جداگانه اس��ت.  فقط زندگي از لحاظ ش��كلي بدقواره اس��ت و معیارهاي زندگي در آن به درس��تي اجرا نمي شوند و 
اي��ن از لح��اظ مادي هم با خ��ود فقر را به همراه مي آورد. در اروپا ماديات زياد اس��ت و از لحاظ روحي انس��ان دچار 
گرس��نگي اس��ت و در خاورمیانه از لحاظ روحي و معنايي مش��كلي وجود ندارد اما از لحاظ م��ادي دچار بي بضاعتي 
اس��ت. خالصه امروزه هر نقطه اي از جهان به نوعي درگیر مش��كالت فرهنگي مربوط به س��رمايه داري است. به خاطر 
ويژگي هاي ش��خصیتي اي از قبیل  فردگرايي،  خودخواهي و خود شیفتگي که س��رمايه داري در جامعه رواج داده است 
امروزه معیارهاي رد و قبول جامعه هم در مورد انسان هاي خوب و بد عوض شده اند. بیشتر انسان ها به فردگرايي گرايش 
دارند و اين تیپ شخصیت مورد قبول واقع مي گردد. انسان هاي خودخواه در جامعه آدم هايي زرنگ به حساب مي آيند. 
متأسفانه اين نوع انسان ها در جامعه به عنوان آدم هاي خالق، دانا و زرنگ به شمار مي آيند. اگر بر اساس فرهنگ واقعي 



مجله ي ايدئولوژيك  ـ سياسي ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

52
شهریور 1391

اجتماعي ش��دن به موضوع بنگريم، مي بینیم که ثروتمندان امروزه در جامعه چپاولگر و تاراج گري بیش نیستند. هزاران 
انسان کار مي کنند و زحمت مي کشند و بهره ي آن را تنها يك فرد مي برد. افراد زيادي گرسنگي مي کشند و در نهايت 
اوست که بر ثروت خود مي افزايد. بر اساس قوانین اقتصادي در فرهنگ اشتراکي جوامع که از اصول زيربنايي و ثابت 
فرهنگي هستند،  اين افراد دزد به حساب مي آيند. در اديان، پیامبر و امامان و مؤمنین به عنوان الگو به شمار مي آمدند اما 
در سیس��تم سرمايه داري الگو انس��ان هاي خودخواه و فردگرا بوده که در واقع چپاولگران دسترنج جامعه هستند. دزدان 
مدرن،  دزدان ش��هري و متمدن،  دزدان نقابدار، دزدان ش��یك پوش، دزدان بََزْک کرده و گريم ش��ده در چنین سیستمي 
فراوانن��د. در اين بین انس��ان هايي وجود دارد که تا به حال زحم��ت کوچك ترين فعالیت را هم به خود نداده اند ولي از 

متنعم ترين و متمولین افراد جامعه مي باشند. چپاولگري اينگونه است و اين دزدي ويژه ي دوره ي سرمايه داري است.
 نظام س��رمايه داري در اصل با اش��اعه ي اين ذهنیت در جامعه مي خواهد به افراد جامعه بقبوالند اگر مي خواهند در 
رفاهي به اين صورت قرار گیرند الزم است که در رقابت جهت چپاول و تاراج دسترنج ديگران شرکت نموده و در اين 
زمینه به باالترين سطح برسند. براي اين که به اين مهم دست  يابند، ابتدا بايد که قوانین اجتماعي را دست کاري نمايند، 
تا مجال فعالیت برايش��ان مهیا گردد، جامعه آنها را قبول کند و به الگوي جامعه تبديل ش��وند. آدم هايي هس��تند که به 
هیچ وجه از قیمت واقعي بازار، بر اساس رنج و زحمت خبر ندارند و حتي نمي دانند که قیمت يك نان چقدر است. اگر 
کارهاي ش��خصي او را انجام ندهند احتمال داردکه از فرط بي عرضگي از بین برود. به طور کلي در روزگار ما کساني 
که از جامعه بريده مي ش��وند و در تضاد با قوانین جامعه حرکت مي  نمايند، به عنوان الگو معرفي مي گردند. براي همین 
در اين فرهنگ همبس��تگي،  جوانمردي،  تعاون، احترام به ارزش ها و مش��ارکت در حل معضالت جامعه جايي ندارند. 

چون، انسان فردگرا و خودخواه تنها چیزي که به آن نمي انديشد جامعه و خواست هايش است. 
از نظر نظام س��رمايه داري براي ايجاد زمینه ي دزدي و چپاول در جامعه بايس��تي که خصوصیات گفته ش��ده،  يعني 
ويژگي هاي بنیادي اجتماعي شدن از میان برداشته شوند. مواردي راکه باعث و باني به وجود آوردن مسئولیت در برابر 
جامعه هستند براي آنها مانع ساز بوده و بايد که نابود شوند. در اصل آنچه که دزديده مي شود قوانین و ارزش هاي جامعه 
هس��تند. آنها مي خواهند که ارزش هاي جامعه به صورت بي صاحب و بدون مالك باش��د و هر کسي به هر صورتي که 
خواست با آنها برخورد و رفتار نمايد و از طرف کسي هم اعتراضي صورت نپذيرد. طبیعت و ارزش هاي جامعه و همه 
و همه را به همین صورت مي خواهند. به عنوان مثال به مسئله ي اعیاد و جشن ها توجه نمايید  که چگونه از آنها هم براي 
رسیدن به سود بیشتر استفاده مي نمايد. جشن ها در اصل عبارت بوده اند از روزهاي شادي، برداشت محصول و پیروزي 
در برابر مصائب و رفع باليا. سنت هاي هر جامعه اي در اعیادش نهفته است. معناي اين اعیاد امروزه باژگونه شده است. 
مثاًل در اسالم عید رمضان که از ويژگي هاي فرهنگي و اخالقي در اين دين است به بازاري براي فروختن و داد و ستد 
تنقالت و خوراکي ها تبديل شده است.  اين مورد هم در حقیقت در تضاد با معارف نهفته در ماه رمضان است. اگر بهتر 
دقت نمايیم مي بینیم که چطور با احساسات و نیازهاي انسان بازي مي کنند. بیشترين هدايا و پیشكشي ها در اين ماه رد و 
بدل مي شوند. اينها همه تأثیرات سرمايه داري است و انسان ها را به اين گونه تشريفات بیهوده عادت مي دهد. البته سیستم 
س��رمايه داري، ش��هرها را اس��اس گرفته و در آنجا حاکمیت دارد. در بین اين سیستم و مناطق غیر شهري مشكل وجود 
دارد. جنبش هاي اکولوژيك، فرهنگي و اخالقي که ظهور کرده اند نش��انگر اين تضاد هس��تند. شاهد آن هستیم که در 

تمام دنیا در برابر سیستم سرمايه داري جنبش ها و سازماندهي هايي صورت مي گیرند.
 تعريف��ي کل��ي را از فرهنگ ارائه داديم،  در مورد غناي فرهنگي هم به يك جمع بندي رس��یديم و بر اين اس��اس 
مي توان گفت که سرمايه داري،  سیستمي هموژن گر)يك دست کننده و تك تیپ کننده ( است. بر اين مبنا، سرمايه داري 
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دربرگیرنده ي فاشیس��م است. در برخي از عرصه ها عماًل فاشیس��م را به کار مي برد. براي مثال در ارتش هايي که تحت 
نظارت سیس��تم به وجود مي آيند و س��ازماندهي مي ش��وند،  فاشیس��مي عمیق نهفته اس��ت. نحوه ي آموزش در سیستم 
سرمايه داري سر تا پا فاشیسم است. زيرا به  وجود آورنده ي قالب هاي شخصیتي مشخص مي باشند.  براي اينكه انسان به 
يك کارگر خوب و يا کارمندي مفید و آماده تبديل شود، براي اينكه به فردي تابع و مطیع سیستم بدل گردد ،  آموزش 
داده مي شود. اما سیستم سرمايه داري هم در هر جايي با توجه به سطح هوشیاري جامعه، به نحوي فرهنگ خود را ارائه 
مي نماي��د که جامعه آن را قبول نمايد. براي مثال در حال حاضر در خاورمیانه به نام آزادي و دموکراس��ي به اش��اعه ي 
فرهنگي  مي پردازد. بجا خواهد بود اگر اين س��خن را به زبان بیاوريم: در اين عصر براي نخس��تین بار انسان آزادانه برده 
بودن را مي پذيرد و داوطلبانه در بند قرار مي گیرد. درس��ت اس��ت که در زمان ب��رده داري، به علت حاکمیت راهبان و 
وجود ايدئولوژي انس��ان ها برده بودند و آدمیان از لحاظ ايدئولوژي اقناع ش��ده بودند،  اما الاقل آنها را س��یر مي کردند 
وکس��ي گرس��نه نمي ماند و امنیت او بهتر از حال بود. براي مثال تثبیت شده که اولین  ش��هرهايي که در آنها برده داري 
حاکم گشتند از لحاظ امنیتي از روستاهاي دوران نوسنگي بسیار پیشرفته تر بودند و اين اماکن از لحاظ خورد و خوراک 
هم بهتر از س��اير جاها بودند. البته اين موارد نه در مدح و تمجید از برده داري گفته مي ش��وند،  بلكه براي مقايس��ه ي هر 
دو ش��یوه  ي برده داري يعني  هم س��رمايه داري و هم برده داري بعد از دوران نئولتیك هستند. براي همین مالحضات در 
مسئله ي امنیت و تغذيه بود که افراد به برده  شدن گرايش پیدا کردند. اما در دوران سرمايه داري علي رغم اينكه مي داني 
که گرس��نه اي، بي خانماني،  بي کاري و  خانواده اي و  آينده اي هم نداري، ولي باز هم در برده بودن خود اصرار مي کني 

و بزرگ شدن حجم سرمايه داري هم به اين داليل است. 
خصوصاً موارد گفته ش��ده را در ش��خصیت زن بس��یار ماهرانه و اس��تادانه ب��ه کار مي برد. مث��اًل در دوران اديان و 
برده داري زن به صورت فیزيكي مورد برد گي قرار مي گرفت،  اما از لحاظ روحي نه در دوران برده داري و نه در دوران 
اديان، زن مورد اس��ارت قرار نگرفته اس��ت. اما سرمايه داري هم فیزيك و هم روح زن را تكه تكه کرده و مورد استفاده 
ق��رار داده اس��ت. مثاًل اين تصرف در تمام اجزاي او از مو، چش��م ها ، لب ها،  راه رفتن و... ت��ا عاليق دروني اش را دربر 
مي گیرد. اما در اديان بدين گونه نیس��ت. در س��رمايه داري اينها را به عنوان آزادي به شمار مي آورند. البته بايد گفت که 
وضع همه ي جامعه به اين صورت است. زيرا در هر جامعه اي حالت کلي در گرو چگونگي وضع زن است. با توجه به 
از هم پاش��یدگي وضع زن، در واقع مي توانیم فروريختگي جامعه را هم ببینیم. اولین شكس��ت جنسیتي بر زن وارد آمده 
و بعد به تبع آن جامعه از هم گسس��ته اس��ت. توجه داشـته باشـيد كه در روزگار ما روحيات انسان ها در هر 
سـاعتي تغيير مي كند. حتي در لحظات بسـيار كوتاه و يا بر اساس مکان هم عوض خواهد شد. تغيير، 
حالتي عادي است اما نه با اين سرعت و در هر مکاني. مي توان گفت كه اين يك نوع مريضي است. 
نشـان از عدم ثبات روحي در انسـان دارد. اين مورد در تضاد با قوانين اجتماعي شـدن اسـت زيرا 
جامعه داراي ثبات اسـت.  اما جامعه در حال حاضر دچار بحران اسـت. براي مثال جنايت هايي که بدون 
هیچ زمینه ي قبلي در شهرها روي مي دهد و در نهايت توحش و درندگي به انجام مي رسند. به خوبي عدم ثبات روحي 

را در اين توحشات مي بینید.
س��رمايه داري در مقابل تنوع فرهنگي و غناي فرهنگي بر تك تیپ ش��دن جامعه اصرار مي ورزد. البته سرمايه داري 
ب��راي رهانیدن خود از عواقب وخیمي که احتمال دارد جامعه در مقابل اين سیاس��ت ها به صورت عكس العمل داش��ته 
باش��د،  آنها را در زير لفافه ي ويژگي هاي مثبت انس��اني به جامعه عرضه مي دارد. براي مثال به حمله ي آمريكا به عراق 
که به گفته ي خودش��ان براي احیاي دموکراس��ي و برقراري آزادي در اين کش��ور صورت گرفت، توجه نمايید. يعني 



مجله ي ايدئولوژيك  ـ سياسي ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

54
شهریور 1391

تجاوز و استعمار با پوشش حقوق  بشر و دموکراسي صورت مي گیرد. البته که از ديدگاه آنها، انسان هاي داراي حقوق 
و برخوردار از تمدن هم خودش��ان هستند و سايرآدمیان و س��اکنان خاورمیانه،  انسان نبوده و داراي احساس و عواطف 
نیس��تند و از نظم و نظام، ظرافت ها و خصونیات انس��اني برخوردار نمي باش��ند. از نگاه  آنها، تمدن ش��ان يگانه بوده و ما 
شرقي ها، جامعه اي خارج از تمدن به حساب مي آيیم. گفته هاي جورج بوش رئیس جمهوري آمريكا بعد از حمالت 11 
س��پتامبر را به خاطر داشته باش��یدکه گفت: يا با ما هستید و يا در مقابل ما. اين گفته  به خوبي به بیان اهداف و پیامد هاي 
آن مي پردازد. به همین ترتیب سیستم جنگ عظیمي را در مقابل فرهنگ ها به اجرا گذاشته است. اگر تدابیر الزم اتخاذ 
نگردد در آينده ش��اهد نابودي زبان ها، افكار و انديش��ه ها و فرهنگ هاي زيادي خواهی��م بود. عناصري را که در اصل 
نش��ان دهنده ي رنگ جامعه مي باشند  به صورت مس��ائل پیش پاافتاده درآمده اند، به طوري که گويي و بايد دور انداخته 
ش��وند. اين موارد به وضوح در اروپا و آمريكا ديده مي ش��وند. يعني فرهنگ انس��اني و ارزش هاي انس��اني به مواردي 
نوستالوژيك)حس��رت انگیز( تبديل ش��ده اند  و تنها براي تماش��ا کردن و ياد آوري دوران گذشته به کار برده مي شوند. 
به عبارتي مي توان گفت که صنعت توريس��م هم ترفندي در راستاي همین سیاست ها مي باشد. صنعت توريسم بیشتر از 
اين که زمینه ا ي باش��د براي مبادالت فرهنگي و آش��نايي ملل با فرهنگ هاي يكديگر، تالش��ي است در جهت به دست 
آوردن س��ود بیش��تر. به جاي اينكه انسان با ديدن مكان هاي فرهنگي و تاريخي به سنت هاي ديرين خود پي ببرد، هويت  
خود را بشناس��د، نسبت به مس��ائل تاريخي  آگاه گردد، نیاکان خود را بشناسد و بر اساس آنها زندگي آينده ي خود را 
برنامه ريزي نمايد و راه آتیه ي خود را در آنها ببیند؛ امروزه تنها براي عكس گرفتن و فخرفروشي در مقابل ديگران، به 

اين اماکن رفت و آمد صورت مي گیرد. رقابتي نفرت انگیز براي فروش میراث گذشتگان در حال انجام است.
در م��ورد غناي فرهنگ ها، فرهنگي بودن انس��ان، تغیی��ر و نوآوري در فرهنگ ها و آماده  ک��ردن آن براي مراحل 
پیش  رو مواردي که به زبان بیاوريم اينها هس��تند. براي ب��اال بردن توانايي هايمان در هر يك از اين زمینه ها،  الجرم بايد 
از فرهنگ کاپیتالیس��تي به طور کامل بريده و خود را از آن رها س��ازيم. منظور ما هم از اخالق و فرهنگ انقالبي همین 
است. براي همین در موضوع فرهنگ،  ساختاري فرهنگي که از ابعاد ضد فرهنگي سرمايه داري گذار نكرده باشد بي ثمر 
خواهد بود و از ايجاد آلترناتیو)جايگزين( بي بهره خواهد ماند. س��رمايه داري را اس��اس گرفتن و به روش آن زيس��تن، 
در چارچوب ذهنیتي آن انديش��یدن، آنرا قبول کردن، پس��نديدن و مبنا قرار دادن، منجر به ايجاد فرهنگ نخواهد شد. 
پراکتیك پنجاه س��ال گذش��ته، اين را اثبات کرده و امروز مش��اهده  مي کنیم که خود آنها هم در پي فرار از معضالت 
هس��تند. در اروپا قوانیني طرح کردند تا بتوانند به وس��یله ي آنها موانع برداش��ته ش��ده و اتحاد و روح اروپا دوباره زنده 
گردد. اوباما رياس��ت جمهوري  آمريكا، هم��واره از روح آمريكايي صحبت به میان مي آورد، خود آنها هم به موضوع 
پي برده اند. حال که آنها به عنوان صاحبان اقتدار در پي چاره يابي معضل به روش هاي خود هس��تند، ما چرا بايد از آنها 
تقلید کنیم؟ حال آنكه ما در خاورمیانه زندگي مي کنیم و از آن مهم تر ما به عنوان کورد هسته ي اصلي اجتماعي بودن 
و ايج��اد فرهن��گ را در اختیار داريم. انقالبي بودن از نگاه فرهنگي ما آگاه��ي، از غناي باالي فرهنگ کوردي و آنرا 
پیش��رفت دادن و به جلو بردن است. اگر س��رمايه داري مي خواست مشكالت منطقه را حل نمايد،  در صد سال قبل حل 
مي ک��رد و اگ��ر در پي چاره يابي بود که تراژدي هاي عراق و افغانس��تان روي نمي داد. الزم اس��ت که در مبارزاتمان و 
نحوه ي نگرشمان به فرهنگ، رفتار وکردارمان، مسیر يابي، جهت گیري و معیارهاي رد و قبول، کاماًل خود را از فرهنگ 
سرمايه داري جدا کرده و رها سازيم. هر چقدر از فرهنگ سرمايه داري دور شويم به همان اندازه داري فرهنگ خواهیم 
بود،  به همان اندازه داراي هويت و برخوردار از سنت هايمان خواهیم بود؛ به همان اندازه خالق و میراث دار گذشتگان 

مي گرديم و برخوردار از تجربه مي شويم. زيرا سرمايه داري همه ي اين ها را نابود کرده است.
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 ه��ر چقدر از بدي هاي برده داري و فئودالي گفته ش��ود  و س��عي در گذار از آنها صورت گی��رد، چون اين موارد 
درس��رمايه داري همچنان به شیوه اي مدرن تر به حیات خود ادامه مي دهد، فايده اي نخواهد داشت. مشاهده مي كنيم 
كـه حتـي برخي از اديـان، قالب هـاي ديني خود را به اشـکال مختلـف و به وجهه ي كاپيتاليسـتي 
درآورده اند.  براي روشـن تر شدن اين مسـئله به عنوان مثال مي توان از طريقت نقشبندي و فتح اهلل 
گولن در تركيه و يا پادشـاهان عربسـتان سـعودي نام برد. برده داري هر چند داراي فرهنگي 5000 
ساله است اما در حال حاضر هم به شيوه ي كاپيتاليستي ادامه پيدا كرده است. اگر ما چهره ي امروزه ي آن 
را تشخیص ندهیم و براي آلترناتیوآن تالش ننمايیم هر تالشي در مقابله با برده  داري به شكست مي انجامد. فعالیت هاي 
ما در راستاي براندازي اين نظام، ايجاد آلترناتیو در کوردستان و خاورمیانه و برقراري سیستم خودمديريتي دموکراتیك 

است. مبارزه يمان را با فلسفه ي آپوئي به پیش مي بريم.
 

فرهنگ در كوردستان

در اين قس��مت براي اينكه موضوع بهتر درک گردد،  اندکي هم به موضوع کورد ها پرداخته و از فرهنگ کوردي 
هم بحث مي نمايیم. همان گونه که س��رمايه داري در اوج فرهنگ قدرت گرايي قرار دارد و نماينده ي نهايي آن اس��ت،  
تحقیقات باستان شناس��ي،  انسان شناسي،  جغرافیايي، زبان شناسي و تاريخي ثابت کرده، کوردها در فرهنگ اشتراکي در 
اوج قرار دارند. يا بهتر اس��ت که بگويیم حالت محور را دارد. هر چه تحقیقات باستان شناس��ي در مناطق مزوپوتامیاي 
علی��ا تعمیق مي يابند،  به اين نتیجه مي رس��یم که اين مناطق در اصل آغازگر يكجانش��یني بوده اند. زندگي مس��كوني و 
يكجانسیني از اين بخش از جهان شروع شده است. جايي است که براي اولین بار انسان در آن به انقالب روستانشیني، 
اهلي کردن حیوانات، زراعت، انقالب زبان و س��اختن ابزار پرداخته اس��ت. عشاير و قبايل هم در اين سرزمین به وجود 
آمده ان��د. ب��راي اينكه بدانیم فرهنگ کمون��ال و دموکراتیك در طول تاريخ از چه مراحلي گذار کرده اس��ت، کافي 
اس��ت که به وضعیت کوردها در جهان نگاهي بیندازيم. کوردها امروزه در چه سطحي از آزادي به سرمي برند،  آزادي 
در جهان به همان اندازه اس��ت.  وضع کوردها به چه صورت اس��ت،  وضع زندگي اش��تراکي و دموکراتیك هم همان 
خواهد بود. در اين سال ها عالقه براي تحقیق درباره ي اوضاع کوردها و بررسي جامعه ي آنها بیشتر شده و انديشمندان 
مي خواهند در مورد فرهنگ کوردها بیش��تر بدانند و آن را موش��كافي نمايند. در اين مقطع هر کس��ي مي خواهد که از 
فرهن��گ ما آگاهي هايي به دس��ت آورد. در تمام ابعاد، تحقیقاتي در م��ورد ما صورت گرفته اما به علت اينكه از لحاظ 
سیاس��ي کوردها با موانعي روبه رو مي باش��ند و ملتي است که از نظر نظام س��رمايه داري نبايد زياد در مرکز اخبار جهان 
قرار گیرد و تروريست به حساب مي آيند،  هر کسي که به آنها نزديك شود حتماً تاوان آن را پس خواهد داد. به همین 
دلیل انس��ان هايي که مي خواهند به مسئله ي کوردها بپردازند،  دو دسته هس��تند: يا بسیار جسورند و در مقابل بسیاري از 
ناماليمات طاقت آورده اند و يا به خاطر منافع خود با کوردها ارتباط مي گیرند. به خاطر محدوديت هايي که در س��طح 
بین المللي بر کوردها وارد اس��ت، آنگونه که شايس��ته و بايسته ي کورد و کوردستان است، در موردش تحقیق و مطالعه 
صورت نگرفته است. البته وضع ما کوردها هم تا حدي تراژيك است. هر چند جنبش آپوئي تا اندازه اي جلوي آن را 
گرفته اما باز هم خلق کورد از واقعیت خود گريزان است و نمي خواهد با آن روبه رو شود. هنوز هم کوردها از واقعیت 
خود فرار مي نمايند و مي خواهندکه به نوعي در مواجهه با مشكالت، خود را فريب دهند. کورد بودن براي آنها کمترين 
بها را داش��ته و کوردس��تان در نگاه آنها سرزمیني درخور و شايس��ته نبوده و از آن فراريند. براي درک بهتر موضوع به 
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فرار جوانان جنوب کوردس��تان توجه نمايید که به صورت جمعي به اروپا مهاجرت مي نمايند و در پي زندگي اي بهتر 
از زندگي در کوردس��تان، حاضرند هر نوع خفت و خواري را قبول نمايند. هر چند وقت يك بار ش��اهد آن هستیم که 
کش��تي هاي حامل اين جوانان در آب ها ي مديترانه به صورتي تراژيك غرق مي ش��وند. حتي ايران هم براي مراجعت 
جوانان کورد به خارج از کش��ور هر نوع تسهیالتي را در نظر مي گیرد. اساساً کشورهاي تجاوزگر به کوردستان از اين 
س��یل مهاجرت بسیار خشنودند. در هیچ برهه اي از تاريخ، انس��ان کورد اينهمه از واقعیت خود گريزان نبوده است. آيا 
واقعیت کورد به صورتي در آمده که به  آغوش مرگ رفتن از اين زندگي بهتر است؟ در واقع ما قداست ها را رها کرده و 
لعنت را در آغوش گرفته ايم. از سرزمین قداست ها گريزانیم و به سرزمیِن نفرت و سرزمین مرِگ معنويات پناه مي بريم.
هر چند که تالش هاي جنبش آپوئي طي س��ي س��ال گذشته بسیاري از مسائل را عوض کرده اما هنوز سنگیني وزنه 
به طرفي است که از آن بحث به میان آمد. باز هم به جنوب کوردستان توجه کنید،  در حال حاضر الگوي آينده ي خود 
را آمري��كا و ترکی��ه قرار داده اند. اين يعني فرار از هويت و اصالت خويش. در جايي که براي اولین بار يكجانش��یني و 
روستانش��یني آغاز گرديد، اکنون شرکت هاي بزرگ اروپايي و آمريكايي در حال ساخت  و ساز شهرک هاي آلماني، 
ايتالیايي و آمريكايي به سبك هاي جديد و به اصطالح مدرن هستند. نخستین ادبیات و ترانه  ها در اين سرزمین به وجود 
آمدند و معنا و مفهوم براي اولین بار در اين س��رزمین بارور ش��د، اما مي  بینیم که در جنوب کوردس��تان و با مديريت 
حكومت اقلیمي، فعالیت براي نابودي فرهنگ کورد و از میان برداشتنش صورت مي گیرد. مثاًل همسر يكي از مسئوالن 
رده باالي کورد مستقیماً در جهت تضعیف هويت کوردي گام برمي دارد و يكي از اشخاصي است که به آسیمیالسیون 
هويت کوردها بیش��ترين کمك را مي نمايد و براي ورود فرهنگ بیگانه و به خصوص فرهنگ انگلیس تالش مي کند. 
امروزه مي گويندکه س��لیمانیه به ش��كل پاريس درآمده و بايد فرهنگ فرانس��ه هم در آن حاکم ش��ود. در صورتي که 
مي بینیم،  بیش��ترين قتل و تجاوز به زنان در همین ش��هر صورت مي گیرد و يكي از ش��هرهايي است که بیشترين بحران 

روحي در آن رواج دارد.
 آنچه را که در مورد فرهنگ کمونال و اشتراکي بیان داشتیم، همان کورد بودن است. البته ما منكر اين نیستیم که 
س��اير ملت ها هم مواردي را برآن افزوده اند و غناي آن را بیش��تر کرده اند. هر جامعه اي که مانند کوردها تشكیل دولت 
نداده و به صورت قبیله اي و کنفدراس��یون عش��یره  اي ادامه ي حیات داده و با زبان و فرهنگ خود و تنوعات زندگي و 
آداب و رس��ومش بر آن افزوده،  بدون ش��ك در آن سهیم مي باش��د. با اين حال، فرهنگ و شیوه ي حیات کوردها در 
آن ش��الوده اس��ت. چون هیچ وقت به فرهنگ دولتي گرايش پیدا نكرده و گرفتار قدرت گرايي و قدرت جويي نش��ده 
است. در اين زمینه به خاطر اينكه به مثابه ي فرد، ديدگاه ما هم همان ديدگاه دولت گراست، مي پنداريم چون به دولت 
تبديل نش��ده ايم بس��یار کوچك، ضعیف و عقب مانده هس��تیم. اين در ذهنیت ما جاي گرفته و سبب مي شود که کورد 
از واقعیت هاي خود فرار کند. چرا به اين صورت اس��ت؟ زيرا در ذهن ما به اين صورت جاي گرفته که نیرو، بزرگي، 
قدر و منزلت در دولت نهفته است. يعني اين که، بزرگي و منزلت را در اين مي پندارند که استثمار کني، تاراج نمايي، 
اس��تعمارگر باش��ي و انسان ها را در زير حكم خود داشته، از آنها بهره برداري نمايي،  ضعف انسان ها را در برابر يكديگر 
به کار بگیري و از ارزش ها و دسترنج ش��ان اس��تفاده کني. چون کوردها اين کارها را انجام نداده اند،  خود را جامعه اي 
ضعیف و ناتوان مي دانند. کورد در جامعه ي کاپیتالیس��تي وارد نش��ده و هنوز هم تصمیم گرفته نشده که آنرا به مثابه ي 

يك ملت، که سهل است به عنوان واقعیتي قبول نمايند.
 آنچه که ما در سیاس��ت روزانه مي بینم و درباره اش گفتگو صورت مي گیرد حول اين محور هاس��ت:  گشايش در 
تعامل با کوردها،  قرار دادنش��ان در معادالت سیاس��ي و تروريست نشان دادن بخشي از  س��ازمان هاي کورد و فعالین و 
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رهب��ران ک��ورد، به طور کلي گش��تن دور اين موضوع که کورده��ا را قبول نمايند يا خیر. اگر ب��ه موجوديت کوردها 
اعتراف نمايند،  همه اين مباجث از میان برداش��ته خواهد ش��د. زيرا ديگر وجود داري و نمي توانندکه تو را تروريس��ت 
قلمداد کنند. مس��ئله ي فرهنگ به اين صورت اس��ت. با اين بیانات الزم نیست که ما را بزرگ نمايند، ما در اصل بخشي 
از انس��انیت هس��تیم و اگر که اندکي اخالقي بینديشیم، بر اساس ارزش هاي انس��اني رفتار نمايیم و به فرهنگ کوردي 
ايمان داش��ته باشیم، متوجه خواهیم ش��د بزرگي در کورد بودن است. فرهنگ خلق ها است که داراي مرتبت مي باشد، 
نه اقتدار و حاکمیت.  زيرا اقتدار خود را بر اين فرهنگ تحمیل مي نمايد و بر روي آن رش��د مي کند. قدرت ها انحراف 
ايجاد مي کنند، مي ترس��انند و سلطه برقرار مي نمايند،  اشغال نموده، شكنجه کرده و به قتل مي رسانند و هر چه بخواهند 
بر سر فرهنگ ها مي آورند. بر اساس تحقيقات باستان شناسي كه درباره ي فرهنگ كوردي در اين منطقه 
صورت مي گيرد و تحليالت نو در جهانبيني رهبر آپو، بسيار نيرومندتر از قبل بيان مي داريم كه ما به 
عنوان جامعه ي كورد با فرهنگ و غناي فرهنگي خود، قسمت بزرگي از هويت كل انسانيت هستيم. 
در يك سـو فرهنگ اقتدار و دولت گراي 5000 سـاله قرار دارد و در سو ي ديگر هم فرهنگ كورد 

كه ساختار اجتماعي محکمي است.
 جامعه ي اشتراکي متعلق به کوردها است، فرهنگ دوران نئولتیك)نوسنگي( هم متعلق به ماست و در اين سرزمین 
به ثمر رس��یده اس��ت. فارس ها، بلوچ ها، ارمني ها  و س��ايرين در کنار اين فرهنگ رش��د کرده اند. خلق هاي ديگر هم تا 
حدودي فرهنگ اشتراکي را از کورد ها ياد گرفته اند و از آن تأثیر پذيرفته اند. فرهنگي که بیشتر از همه در دنیا پراکنده 
ش��ده اس��ت، همان فرهنگ نئولتیك مي باشد. براي همین در فرهنگ ما ارزش هايي وجود دارند که در ساير فرهنگ ها 
ديده نمي ش��ود. رفاقت، خانواده، پیوند هاي مستحكم فامیلي، عدالت، فرهنگ اشتراکي، جوانمردي، اخالق، احترام به 
رنج و زحمت، تواضع و س��اد گي همگي در اين فرهنگ به وجود آمده و ش��كل گرفته اند. اينها همگي معرف کورد 
بودن هس��تند. مش��اهده مي کنید که فرهنگ سرمايه داري از اين موارد به نفع خود استفاده کرده و از آنها نهايت بهره را 
برده است. همیشه مي گويند که کورد ها براي هر کسي کار مي کنند و نفعشان به همه مي رسد به غیر از خودشان و همه 
با تكیه بر دس��ترنج  آنها و زحماتش��ان بزرگ ش��ده اند. يا مي گويند که کوردها را فريب داده اند و کوردها به هر کسي 
خدمت کرده اند. اين موضوعي فرهنگي و تاريخي اس��ت. البته اين فرهنگ به يك خلق و يا جامعه  محدود نمانده بلكه 
اين فرهنگ در تمام دنیا پراکنده ش��ده، به همه جا رس��یده و اغلب انس��ان ها از آن بهره مند ش��ده اند. خود اين هم يك 
ويژ گي خاص فرهنگي اس��ت و در ساير فرهنگ ها ديده نمي شود. جوامع سامي، دين را از فرهنگ مزوپوتامیا به عاريه 
گرفته اند. فرهنگ ابراهیمي سنتزي از اين فرهنگ و فرهنگ سامي است. ما ترک ها را زندگي و يكجانشیني آموختیم. 
اينها تبلیغ و اوصاف بي اساس نیست بلكه واقعیت هايي است که تا به امروز پوشیده مانده اند. ترک ها، جامعه اي کوچنده 
بودند و در نهايت در همسايگي کورد ها زندکي  آرامي پیدا  کردند. به آنها زمین داده شد،  از کورد ها اسالم آموختند و 
با فرهنگ زراعي آشنا گرديدند. حتي يكبار هم با آنها به صورت يك بیگانه رفتار نشده است. هرگز در پي نابودي شان 
برنیامدند. اين موارد از ويژگي هاي فرهنگ ما هس��تند و براي اين رفتار نبايد به حال گذش��ته ي خود غبطه بخوريم و از 
آن نادم و پشیمان باشیم. اين واقعیت نه قابل انكار و نه دورانداختني است و احتیاجي هم به تالفي کردن ندارد. زيرا ما 
به همین شیوه رفتار مي نمايیم. ما نمايندگي فرهنگي را مي نمايیم و  آنها هم نمايندگي فرهنگي ديگر و ما اگر به غیر از 
اين رفتار نمايیم خارج از حوزه ي فرهنگي خود رفتار کرده ايم. به همین سبب هم ديگر معرف فرهنگمان نخواهیم بود.

 وقتي که به شیوه ي فرهنگي مي انديشیم به نكاتي اساسي پي مي بريم. مثاًل در بین ما و ترک ها به عنوان دو ملت و 
دو خلق، هیچ مش��كلي وجود ندارد. اصوالً نمي توانند براي ما مش��كلي هم ايجاد نمايند،  زيرا هر چه دارند از ما دارند، 
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البته ترک ها را به عنوان خلق در نظر بگیريد نه دولت و اقتدار. موس��یقي و ادبیات ش��ان از ماست، روستا نشیني، آداب و 
رس��وم و مراسمات  آنها متعلق به ماس��ت. براي چه با ما مخالفت نمايند.  تاريخ خود را در میان ما زيسته اند. احتیاجي به 
مخالفت از طرف خلق ترک ديده نمي ش��ود و خلق ترک هم اين را مي داند. اما فرهنگ اقتدار به اين صورت نبوده و 
اساس��اً هم اوس��ت که به مخالفت دست مي زند. تا حدود چهل پنجاه سال گذشته، جوامع ترک به خاطر غناي فرهنگي 
باالتر فرهنگ کورد ها در داخل فرهنگ ما ذوب مي ش��دند. البته اين کار نه با زور و فش��ار، بلكه به صورت دلخواه و 
به خاطر تفاوت هايي صورت مي گرفت که از آنها بحث به میان  آمد. براي همین در مس��ئله ي فرهنگ ها و به خصوص 
فرهنگ کوردي، بايد بخش فولكلور آن را که به وجودآورنده ي زندگي و اصالت هاس��ت، از اقتدار و حاکمیت طلبان 
دور کرد. کورد بودن مساوي است با اشتراکي بودن، اجتماعي بودن، خلق بودن و در نهايت فولكلور شدن است. اساساً 
علت اينكه فرهنگ ما به رغم تمام ناماليمات و مصائب توانسته ماندگار باشد، همین موارد هستند. اگر هويت و زبان ما 
به موجوديت خود ادامه مي دهند و کس��ي نتوانس��ته نابودشان نمايد، به خاطر ريشه ي نیرومند آن است. معیارها و اصول 
انس��انیت در اين فرهنگ به اجرا در آمده اند. در دوره ي اديان و برده داري، فش��ارها و حمالتي بر آن صورت گرفته اما 
تا به حال هیچ نیرويي از خارج نتوانس��ته بر آن اس��تیال يابد. فرهنگي اس��ت که انقالب روستايي � زراعي را بنیان نهاده و 
زيربنا هاي زندگي را مستحكم ساخته است . بسیار به خاک وابسته است، تا جايي که به خاطر داشته باشیم هیچ فرهنگ 
ديگري به اندازه ي فرهنگ کورد ها با خاک در پیوند نبوده تا جايي که حتي اس��م خود را هم از خاک و س��رزمینش 
گرفته باش��د. کلمه ي کورد در اصل نام منطقه  و س��رزمیني اس��ت نه نام اتنیس��یته و ملتي.  براي همین، اختالط فرهنگ 
کوردي و خاکي که بر روي آن مي زيد که يكجانش��یني در آن ش��روع شده،  باعث ايجاد ترکیبي بسیار مستحكم شده 
اس��ت. تخمین زده مي ش��ود که در حدود 20000 هزار س��ال است که در اين خاک و س��رزمین جاي گرفته است و به 
حالتي درآمده که روح خلق کورد با اين خاک عجین شده است. توجه داشته باشید وقتي که کوردها از جامعه ي خود 
بريده ش��ده و در جاي ديگري در غربت مجبورند ادامه ي حیات دهند، آس��یمیله شده و نابود خواهند شد، زيرا از روح 
خود دور مي شوند و وقتي که روح از بدن جدا شود قطعاً انسان خواهد مرد و توانايي زيستن را از دست خواهد داد. اين 
در تمام دنیا بي نظیر اس��ت. در هیچ فرهنگي به اندازه ي فرهنگ کوردها انس��ان از لحاظ شخصیتي با خاک درنیامیخته 

است.
 به خاطر اين ويژگي ها، بخش غالب فرهنگ کوردها اصیل و خالص است. حالت مختص به خويش را دارد و در 
جاي ديگر و يا فرهنگي ديگر وجود ندارد. خودساخته و خودپرداخته بوده و متعلق به کوردهاست و کوردها هم آن را 
از کسي دريغ نكرده اند. مثاًل زندگي روستانشیني تماماً از طرف کوردها به وجود آمده و محصول فرهنگ کوردهاست. 
به همین دلیل است که کوردها حالت روستانشیني خود را حفظ کرده اند و به  آن وابسته شده و از آن بريده نمي شوند. 
وقتي که از روس��تاها بريده مي ش��وند دچار بحران شده و حالت توازن روحي بر هم مي خورد. شهر همیشه براي آنها به 
مثاب��ه ي دام و تله بوده و از آن فراري بوده اند. چون شهرنش��یني متعلق به کوردها نب��وده، بنابراين کوردها نمي توانند با 
آن کنار بیايند. زيرا روح خود را به خاک داده و از آن نیرو گرفته اند. حتي اگر هم در کوردس��تان شهر به وجود آمده 
باش��د، بر اس��اس روابطي که با زندگي روس��تايي برقرار کرده و از آن تغذيه نموده، موفق به ادامه ي حیات شده است. 
در گذش��ته،  کوردها، تابستان را در روستا و فصول س��رد را در شهر مي گذراندند. اين به خاطر تدابیر امنیتي و يا درس 
خواندن فرزندان ش��ان بوده اس��ت. همچنین فرهنگي که ش��هرهاي آن بیشترين تغذيه را از روس��تاها داشته اند، فرهنگ 
کوردها مي باش��د. البته در حال حاضر تغییرات زيادي صورت گرفته اما تا بیس��ت سال پیش هم روستاهاي کوردستان 
تمام مايجتاج ش��هرها را تأمین مي نمودند. زندگي ش��هر هم تا حد زيادي وابس��ته به روس��تاها بود. حتي گاهي اوقات 
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کوردها در شهر هم فرهنگ روستايي خود را حفظ مي کنند. خصوصاً ويژگي هاي همسايگي،  زندگي اشتراکي،  فامیلي 
و کمونال را حفظ مي کردند. کوردها از کوچك ترين فرصت براي ادامه ي فرهنگ روستايي استفاده مي نمايند. فرهنگ 
ما فرهنگي وابس��ته به کوهستان و طبیعت است و بعد از تهاجم فرهنگ اقتدار به خصوص فرهنگ سامي،  در کوهستان ها 
از خود محافظت نموده اس��ت. در حال حاضر مناطق دشت و دور از کوه ها، تا حدي از فرهنگ کوردي دور شده اند اما 
در مناطق کوهستان و مرتفع بهتر توانسته اند که هويت خود را حفظ نمايد. خصوصاً در دوران اسالم و در شهرها، کوردها 

سريع تر از هر دوران ديگر از فرهنگ خود دور افتاده اند.
 فرهنگ ما در مزوپوتامیا و خصوصاً به خاطر غناي دوران نئولتیك، به ش��دت تحت تأثیر فرهنگ الهه � مادر اس��ت. 
چون اين فرهنگ خاصیت زايندگي دارد،  اين ويژ گي به همه ي حوزه هاي فرهنگ مزوپوتامیا رس��وخ کرده است. براي 
همین خالقیت،  نوآوري و آفرينندگي همیش��ه در فرهنگ ما وجود دارد.  اصوالً به عادت تبديل ش��ده و به همین لحاظ 
به عناصر بیروني وابس��تگي ندارد و مي تواند بر روي پاي خود بايس��تد. اين يكي از خصوصیات کورد ها است که عادت 
ندارند به آساني از بیرون چیزي را وارد نمايند.  اين يكي از داليل بسته بودن جامعه کوردي براي سالیان دراز بوده است. 
براي درک بهتر اين مس��ئله، به منطقه ي هورامان دقت نمايید. اين منطقه از مناطقي بوده که از هر لحاظ توانس��ته خود را 
تأمین نمايد و مايحتاج خود را تهیه کند. البسه،  کفش، خوراک و امكانات اسكان را به صورت طبیعي از محیط اطرافش 
تهیه مي نمايد. حتي در درون روس��تاها هم بیش��تر به ازدواج هاي فامیلي روي آورده و به اين صورت توانس��ته اند به مدت 
طوالني فرهنگ خود را از اختالط با ساير فرهنگ ها مصون بدارند. حتي احزاب کوردي کالسیك هم به علت برخورد 
نامطلوب شان با فرهنگ اين منطقه، در اوايل انقالب موفق به سازماندهي نشدند. در شهرهاي بزرگ هم امروزه به صورت 
منس��جم و با روابط مس��تحكم به زندگي ادامه مي دهند. مي بینیم که کوردها اصالتاً زندگي ساده اي دارند و آنچه که در 
دس��ت آنه��ا قرار دارد از هر لحاظ مي تواند جامعه را تغذيه نمايد. اي��ن ويژگي، به کوردها حالتي مختص به خود را عطا 

کرده و کوردها همواره به صورت خودمديريتي جامعه خود را اداره کرده اند. 
هنگامي که اس��الم به کوردستان وارد مي ش��ود،  هجومي ايدئولوژيك صورت مي گیرد و سبب مي شود در زندگي 
کورده��ا تغییرات��ي به وجود آيد. براي مث��ال مي توان گفت که ديگر در اخالقیات و رس��ومات جامعه، خانواده و آداب 
مربوطه و خصوصاً در تش��كیل خانواده، فرهنگ اسالمي حاکم مي ش��ود. همچنین مي توان گفت تجارتي که در شهرها 
به وجود آمده، در س��ايه ي فرهنگ تجارت اس��المي بوده و از آن تأثیر پذيرفته  اس��ت. حتي توانس��ته در زبان و عقايد 
مردم هم مؤثر باش��د. به غیر از اين موارد در هنر، ادبیات، اقتصاد و زندگي کمونال نیز تأثیر آن ديده مي ش��ود. به عبارتي 
مي توان گفت که فرهنگ سامي با خصلت اسالمي خود بر فرهنگ ما تأثیر گذاشته است.  چون اسالم با توسل به نیروي 
ايدئولوژيك خود دست به حمله زده، توانسته به موفقیت دست يابد. اسالم در جايي که ضعف ايدئولوژيك وجود داشته 
باش��د به نیروي ايدئولوژيك متوصل ش��ده و در جايي هم که در مقابل فرهنگ اسالم مقاومت صورت گرفته،  از شمشیر 
اس��تفاده کرده است. در اس��الم بین به کار آوردن ايدئولوژي و شمشیر در جاي مناس��ب توازني دقیق برقرار شده است. 
يعني تا جايي که ايدئولوژي اس��الم را قبول نمايند از شمش��یر اس��تفاده کرده و تا جايي هم که الزم بوده، براي بازداشتن 
شمشیرها، از خون ريختن به ايدئولوژي متوسل شده است. دلیل اينكه اسالم در مدت کوتاهي توانست فتوحات بسیاري 
را صورت دهد، به همه جا برسد و هر جايي را به زير سلطه ي خود در آورد ، استفاده از اين روش بوده است. اما از لحاظ 
شكل دهي به زندگي و آداب و سنن، در ابتدا به صورت مستقیم در زندگي انسان ها مداخله نكرده است و زمینه ي اقتصاد 
هم چیز تازه اي با خود نداش��ت. يعني در گذش��ته و در حدود هزار س��ال قبل به چه صورت مسائل اقتصادي حل و فصل 
مي شد اسالم هم به همان صورت رفتار مي کرد. زراعت، پرورش حیوانات و تجارت، همه ي فرمول اقتصادي اسالم بود. 
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اين ويژگي ها مواردي نوين نبودند و هزاران سال قبل از آن هم وجود داشتند.
 در عصر ما س��رمايه داري، هم توانسته خود را از لحاظ ايدئولوژيكي سازماندهي کند و هم داراي شمشیر برنده اي 
شده است. توانسته است که علم و تكنولوژي را هم به مثابه ي ابزاري بسیار نیرومند به خدمت خود در آورد و هم از آن 
س��الحي کاربردي و ويرانگر درس��ت نمايد. تا وقتي که فرهنگ سرمايه داري در کوردستان رسوخ نكرده بود از لحاظ 
اقتصادي، فرهنگ زراعي حاکم بود و اين در حالي اس��ت که در جاهاي ديگر دنیا فرهنگ دامپروري به عنوان روش 
اقتصادي به کار برده مي ش��د. در اينجا بايد به نكته اي اش��اره نمايیم و آن اينكه هر کسي خواسته به نوعي روستانشیني و 
يكجانشیني را آغاز نمايد در اصل فرهنگ ما را پذيرفته و از فرهنگ کوردي استفاده کرده است. زيرا از ابزار کوردها 
اس��تفاده نموده اس��ت. کوردها خود قادر به ساخت و تولید اين ابزار مي باشند و در ساخت و به کارگیري آنها تخصص 
داش��ته اند. براي مثال آسیاب  دستي را در نظر بگیريد. در دوره ي س��رمايه داري اين موارد عوض مي شوند. کوردها در 
دوره هاي قبل از س��رمايه داري، نسبت به همه ي ايدئولوژي هاي بیروني و ابزار و صنايع و تهاجم ها از بیرون دچار نوعي 
بي تفاوتي شده بودند و با آنها احساس بیگانگي مي کردند. اما علم و تكنولوژي پیشرفت کرده و طبقه  ي حاکم هم آنرا 
به دست آورده و براي منافع خود از آن بهره مي برد. ديگر کوردها نمي توانند نسبت به اتفاقات اطراف و دنیاي پیرامون 
خود بي تفاوت باش��ند. البته که طبقه ي حاکم و مزدور کورد در اين امر تأثیرگذار اس��ت. خصوصاً در عصري زندگي 
مي نمايیم که به عصر ارتباطات مش��هور اس��ت و کوچك ترين دس��تاوردهاي بش��ري در عرض چند ثانیه به همه ي دنیا 

مي رسند. کوردها هم ديگر آن جامعه ي بسته ي ديروزي نبوده و داراي ارتباطاتي فراوان تر شده اند. 
 بر اساس پیشرفت علم و فلسفه، سرمايه داري توانسته که براي خود ايدئولوژي اي را فراهم آورد  و اين ايدئولوژي 
را بر ضد کوردها به کار مي گیرد. دولت هاي ملي به وجود آمده اند،  ارتش تش��كیل ش��ده و س��الح هاي مدرن ساخته 
ش��ده اند،  به وس��یله ي آنها بر جوامع فش��ار وارد م��ي آورد و بر جامعه ي ک��ورد هم به همین صورت.  ل��ذا در دوره ي 
س��رمايه داري ، کوردها ه��م از لحاظ ايدئولوژي��ك و هم از لحاظ مادي و هم در بُعد ابزار و صنايع، در وضعیتي بس��یار 
ناگوار قرار مي گیرند. در کنار آن به خاطر اينكه اس��تعمارگري هم وجود دارد و تمام تالش سیس��تم در اين راستاست 
که کوردها نتوانند به س��ازماندهي و سیس��تم خود دست يابند،  بنابراين کورد در دوران سرمايه داري روبه روي تهديدي 
بزرگ قرار گرفته و روزانه در زير ش��كنجه و قتل عام قرار دارد. مجال داده نمي ش��ود که جامعه ي کورد بتواند خود را 
بیابد و فعالیت هاي خودسازي و نوگرايي اش را از سر بگیرد. بتواند خود را تحلیل نمايد و يا خود را هماهنگ کند. حتي 
به او فرصت اين را نمي دهندکه خود را به س��ايرين هم بشناس��اند. بايستي بگويیم که اين مرحله از آغاز سده ي نوزدهم 
به بعد) 1800�1900( را ش��امل مي گردد. ابتدا تحت عنوان دين مورد اس��تثمار قرار مي گیرند،  در همان قرن نوزدهم و 
خصوصاً طريقت نقش��بندي در اين امر نقش��ي اساسي را داشته است. از سال هاي 1900 به بعد هم در حالي که در منطقه 
کم ک��م دولت هاي ملي به ظهور مي رس��ند،  کورده��ا در زير لواي دولت � ملت هاي فارس و ترک و عرب و سیاس��ت 

هموژن سازي هويتي قرباني مي شوند.
 جرياناتي که در آن س��ال ها در جهان روي مي دادند)جرياناتي مثل جهاني ش��دن و ي��ا انقالب ها ي خاورمیانه و يا 
ايجاد دولت � ملت( هر چه قدر اش��تباه هم که باش��ند و مطابق با فرهنگ جوامع نباشند،  جوامع خاورمیانه براي اينكه از 
قافله عقب نمانند و آينده ي خود را تأمین نمايند و با آن جريان همراه ش��وند، مدام در تالش بودند.  ولي اين فرصت به 
کوردها داده نش��ده است. هر کسي در راستاي پیش��برد زبان خويش کار مي کند اما وقتي که نوبت به کوردها مي رسد 
ب��ر آنها انواع برچس��ب ها را مي زنند. هر گروهي به س��ازماندهي خود دس��ت مي زند،  اما وقتي ک��ه کوردها تصمیم به 
ايجاد س��ازماندهي مي نمايند به آنها لقب جدايي طلب و عامل خارجي نس��بت مي د هند. به قول خودشان ايادي استكبار 
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جهاني،  کفار، محاربین با خدا، منافقین و غیره. وقتي که روند به سوي ايجاد دولت � ملت پیش مي رود، هر خلقي براي 
خودش دولتي مي س��ازد، کسي صدايش درنمي آيد،  با کوچك ترين حرکت از سوي کوردها به آنها القاب جاسوسان 
و وابس��تگان استكبار داده مي ش��ود. وقتي هم که از فرهنگمان بحث مي کنیم و خواهان زندگي مطابق فرهنگ و تاريخ 
خود هستیم، ما را بدون تاريخ و فرهنگ خوانده و تاريخ ما را از میان مي برند. همه ي ما از اين شیوه ها کما بیش آگاهي 
داريم و مي دانیم که موارد گفته ش��ده براي هر کس��ي و هر ملتي در دنیا آزاد باش��د، براي ما ممنوع اس��ت. به غیر از ما 
جامعه اي را نمي بینیم که در قرن نوزدهم،  به اين ش��كل زيس��ته باش��د. البته فرهنگ ها و قبايل و عش��ايرکوچكي مانند 
الزها، چرکس ها در آناطولي و يا مانند آس��وريان وجود داش��تند که آسیمیله شده، از هم پاشیده شدند و آواره گشتند؛ 
يا مانند ارمنیان که آنها قتل عام نمودند ولي تا حدودي توانستندکه به موجوديت خود ادامه دهند. اما در مورد کوردها 
فرق مي کند. ما ملتي هس��تیم که هزاران سال است در اين سرزمین زندگي مي نمايیم و ساختار و ويژگي هايي را که هر 
خلقي مي خواهد در دنیاي کاپیتالیستي به آن برسد و شبانه روز در تالش براي به دست آورد نش  است) منظورمان همان 
خصايل و ويژگي هايي است که از آن زيربنايي براي ساختن دولت � ملت به وجود مي آورند( ما کوردها از گذشته هاي 
دور همه ي آنها را داريم ولي حق اظهار نظر در مورد شان را نداريم. به عنوان مثال دولت � ملت هايي به وجود آمدند که 
بیش��تر عناصر فرهنگي و تاريخي آنها و حتي زبانش��ان از اقوام و ملت هايي دزديده شد که در نهايت نابود شدند و مورد 

ژينوسايد قرار گرفتند.
 زبان کوردي هزارن س��ال قدمت دارد اما زبان ترکي امروزين بعد از تش��كیل جمهوري ترکیه پديد آمده و هیچ 
ربطي هم به ترکي ماقبل خود ندارد. يعني عمر آن در حدود 60 سالي است. بي عدالتي را ببینید که زباني چندين هزاران 
س��اله در حال آسیمیله ش��دن بوده و زباني که از لحاظ تاريخي بدون سابقه است، اولويت مي يابد. ما کوردها وقتي که 
از زبان خود صحبت به میان مي آوريم،  از س��وي ناسیونالیست هاي ترکیه به عنوان زباني نامفهوم از آن نام برده مي شود 
و در مقابل زباني با خصوصیات گفته ش��ده)زبان ترکي( زبان هنر، علم و تكنولوژي و زبان مدرن خوانده مي ش��ود. اين 
تضاد و تناقض به وضوح ديده مي ش��ود و ما هم قربانیان آن هستیم. برخوردي که در ايران علیه کوردها مي شود نیز در 
چارچوب تضعیف زبان کوردي است که براي اين وضع نمي توان توصیفي بهتر از تراژدي ارائه کرد. توحش و فالکتي 
از اين بزرگ تر امكان ندارد. هر کسي در طول تاريخ از ما دانش و معرفت کسب کرده و فرهنگ خود را در مراوده با 
فرهنگ کورد غني س��اخته، اما در حال حاضر ما را بدون هويت فرض مي نمايند. هر کسي را سیر کرده و خود گرسنه 
مانده اي��م. در واقع ام��روزه تمام تالش ما در درون جنبش آپوئي هم براي اثبات اين موضوع و حقانیت کوردهاس��ت. 
متوجه مي ش��ويد که حال کوردها به چه جايي رس��یده و در چه تراژدي و مصیبتي گرفت��ار آمده اند. انگار آنچه را که 

مي گويیم،  داستان و خیال پردازي است و زياده خواهي و زياده روي مي باشد!
 درنتیجه ي تالش هاي رهبرآپو و جنبش آپوئي تا حدي وضع تغییر پیدا کرده اس��ت. اين آسیمیالس��یوني که علیه 
فرهنگ کوردها به اجرا در مي آمد، مي رفت که با کودتاي 12سپتامبر در ترکیه و انقالب ايران و سیاست هاي جمهوري 
اس��المي ب��ه اوج و در نهايت به نابودي کام��ل فرهنگي کوردها بینجامد. اين برنامه ها با هماهنگي در تمام کش��ورهاي 
اش��غال گر حاکم بر کوردستان به اجرا درمي آمدند. سیاست هاي خشونت، سرکوب و سیاست هاي جنگ ويژه و نرم با 
تمام توان خود به اجرا در مي آوردند. انفال،  آوارگي، قتل عام، ويران کردن روس��تاها، بمباران ش��یمیايي و از بین بردن 
زيرس��اخت هاي اقتصادي و دزديدن منابع طبیعي از مواردي هس��تند که هم   اکنون هم در کوردستان به اجرا درمي آيد. 
ش��كنجه ها و اعدام ه��اي اين دوران همگ��ي براي از بین بردن جامع��ه ي کورد و فرهنگش بود. همه از وحش��یگري و 
درندگي دولت ترکیه در زندان )آمد( آگاهند. مقاومت در اين زندان، مقابله با همین هجوم ها و فرار از نابودي فرهنگ 
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کورد بود. مبارزه اي بود براي احیاي فرهنگ کوردي و معنا دادن به زندگي اي که معنا و اعجازش از دس��ت رفته بود. 
براي همین گفته مي شود که جنبش آپوئي، کوردها را دوباره زنده گردانید. بعد از شیخ سعید، ترک ها تصمیم گرفتند 
که ترک بودن خود را بر اس��اس نابودي کوردها بنیان نهند. دولت ملي، الجرم بايد داراي يك فرهنگ ملي باش��د و 
همچنین بايد که زباني ملي هم داش��ته باش��د. در میان ترک ها فرهنگي ملي که بر اساس آن ملتي به وجود آيد، موجود 
نبود. حتي ترک بودن موضوعي بود که در زمان عثماني مورد اس��تهزاء قرار مي گرفت. آنچه زير لواي فرهنگ ترک 

بودن در آناطولي در حال زيستن بود به اندازه اي نیرومند نبود که بتوان به نام آن ملتي را به وجود آورد.
 براي همین ترک ها در آناطولي از س��ال 1930 به بعد، اس��تراتژي نويني را در برنامه ي کاري خود قرار داد.  آنهم 
اين بود که با نابودي و آسیمیالسیون کوردها در اين مناطق و دست بردن در فرهنگ مادي و معنوي شان به اين هدف 
نائ��ل آيند. براي اينكار گروه هايي را  آم��اده کردند تا  فرهنگ کوردها را کاماًل مورد مطالعه قرار داده و از میان آنها به 
مواردي که امكان آنكه به ضمیمه ي فرهنگ ترکي تبديل ش��ود را انتخاب کنند. مثال بارز آن را در موزيك مش��اهده 
مي کنیم. ترک ها پروفس��وري به نام »اردوغان مصطفي س��الم« دارند، ايشان نوش��ته اندکه موزيك ترک ها که در حال 
حاضر در جهان به نام موزيك اصیل و بومي ارائه مي شود در حدود 80 درصد آن را موزيك و نواهاي کوردي تشكیل 
مي دهد. آرشیو تلويزيون TRT در ترکیه به کوردستان تعلق دارد. اين را ما نمي گويیم،  خودشان بر زبان مي آورند. از 
س��ال 1940 به بعد به ش��یوه ي مداخله ي فیزيكي و از 1940 تا 1960 زندان و شكنجه و رعب و وحشت و از سال 1960 
به بعد هم قتل عام سفید که با کودتاي 11 سپتامبر به اوج خود رسید، در مقابل کوردها در شمال کوردستان عملي شد. 
کوردس��تان شمالي بزرگ ترين بخش کوردستان اس��ت و براي همین اگر که اين سیاست ها در آن بخش موفقیت آمیز 
باشد،  در ساير بخش ها نیز قابل اجرا خواهد بود. مي بینیم که قتل عام از شمال کوردستان آغاز شده و در جنوب و شرق 

دوام يافت. نحوه ي اجرا و به کارگیري روش ها نیز در تمام بخش ها به هم شباهت دارد.
 در اين مقاطع بعضي از کوردهاي جنوب)عراق(، در اين رابطه وظیفه دار ش��ده بودند و براي اينكه اين سیاس��ت ها 
مشروعیت کسب نمايند به وسیله ي آنها زمینه ي امر را فراهم مي نمودند. در اين رابطه مي توان به عنوان مثال به سكوت 
احزاب سیاسي جنوب کوردستان در برابر قتل عام هايي که در شمال کوردستان به اجرا درمي آمد، اشاره نمايیم. در صد 
س��ال گذشته جنوب کوردستان به وسیله ي سیاس��ت هاي ويژه به محلي براي تجزيه و نابودي جريانات کوردي تبديل 
ش��ده اس��ت. اين بخش به محلي براي تخريب و خدشه دار نمودن سیماي کوردها تبديل ش��ده و همیشه شاهد اين امر 
بوده ايم. پراکتیك PDK در جنوب کوردس��تان، مستقیماً در اين راستا بوده است. بدين هدف که چالش بین مناطق و 
بخش هاي کوردس��تان را عمیق تر نمايند و آينده ي جوامع و ملت کورد را به سوي نابودي ببرند، تا کوردها از فرهنگ 
خود فراري ش��وند، از آن بیزار گردند و به آغوش بیگانه پناه ببرند. احزاب جنوب در اين سیاس��ت ها موفق هم بوده اند. 
جنوب کوردستان در حال حاضر، به رغم دارا بودن حكومت کوردي، به محیطي تبديل شده که بیشترين آسیمیالسیون 
بر کوردها روا داش��ته مي ش��ود. به خاطر همین سیاست ها از سال 1990 تا س��ال2000 در حدود 450 هزار جوان کورد 
به خارج از کوردس��تان مهاجرت نموده اند. در طول 10 س��ال حدود س��ي هزار زن به قتل رسیده اند. براي اينكه بگويي 
که جنوب کوردس��تان هم قسمتي از کوردس��تان است و کوردها در آن سكونت دارند و فرهنگ کوردي  در آن پیاده 
مي گردد، به چند نفر شاهد نیاز داريد. در بازار و شهرهايشان مي بیني و از همه واضح تر در تلويزيون و رسانه ها هر لحظه 
با  آن برخورد مي نمايي. تنها در روس��تاها مواردي از فرهنگ کوردي باقي مانده اس��ت. وقتي که به مقايس��ه ي جنبش  
آپوئ��ي و اي��ن نوع احزاب مي پردازيم ب��ه واقعیت جنبش آپوئي پي مي بريم و خواهیم فهمی��د که در چه دوره و زماني 
به فعالیت مي پردازد و مبارزه ي اين حرکت چه معنايي را دربرمي گیرد. مطمئن باش��ید که اگر حرکت آپوئي نباش��د، 
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فرهنگ کوردي  باقي نخواهد ماند، زيرا در آخرين نفسها به داد فرهنگ کوردي رسیده است. براي همین گام هايي را 
که جنبش آپوئي برداشته است موضوعي ساده نبوده و اينكه گفته مي شود که توانست از جامعه اي مرده، جامعه اي پويا 
و فعال به وجود آورد،  س��خن گزافي نیس��ت. تمام فعالیت ها در جنوب کوردستان براي اين است که کوردها به دست 
خود از فرهنگ ش��ان دور ش��ده و در نهايت نابود ش��وند. به آس��اني از ناراحتي مردم به اين پي  مي بريم که خلق مان در 
جنوب کوردس��تان از کورد بودن بیشتر از هر موضوع ديگري ناامید و نگران هستند. به غیر از زبان چه چیز ديگري در 

کوردستان جنوب باقي مانده است؟
 همه ي کوردس��تان جنوب ش��امل سه شهر است،  ش��هرهاي س��لیمانیه،  هولیر و دهوک و بقیه هیچ.  در حال حاضر 
مي بینیم که کرکوک که زماني به عنوان قلب کوردس��تان به حس��اب مي آمد، اصاًل جزء کوردستان به حساب نمي آيد 
و از بابا ُگرُگر خبري نیس��ت و ديگر قدس کوردس��تان به حس��اب نمي آيد. چرا به اين صورت درآمده اس��ت؟ زيرا 
آنقدر بر س��ر اين خلق مصیبت باراندند و آنها را به بال دچار کردند که ديگر از هر چه کورد بودن و فرهنگ کوردي 
اس��ت زده شده و بیزار گشته اند. در باب سیاس��ت خارجي هم به همین صورت هستند و تنها موضوع مورد بحث براي 
آنها کوردس��تان جنوب مي باش��د. اصاًل براي آنها مسئله ي چهار منطقه ي کوردس��تان مهم نیست و تمام کوردستان در 
هولیر و س��لیمانیه خالصه شده است. آن همه فرهنگ نوس��نگي و دستاوردهاي فرهنگي در هیچ خالصه شده و خبري 
از آنها نیس��ت. کس��ي ه��م از واقعیت ها خبري ندارد و م��ردم را در اين زمینه بدون آگاهي گذاش��ته اند. به راحتي اين 
مزخرف��ات وارداتي را به عنوان کورد بودن و فرهنگ کوردي ارائه مي دهن��د. اما جنبش آپوئي داراي معیارهاي ويژه 
و اخالقي خاص براي کورد بودن اس��ت. انقالبي بودن و کورد بودن جنبش ما را هر کس��ي نمي تواند بر دوش بكشد، 
زيرا با خود مس��ئولیت مي آورد. اين جنبش جاي کورد آزاد اس��ت و خارج از معیارهايي که برگرفته از جامعه و تاريخ 
کهن کوردس��تان هس��تند، س��اير معیارها را اصولي نمي دانیم. همان گونه که در داخل جنبش آپوئي ما داراي معیارها و 
ارزش هايي هستیم و به آنها معتقديم،  براي ملي بودن و هويت ملي و فرهنگ مداري هم معتقد به معیارها و قواعد خاص 
هستیم. کورد بودن، مسئله اي بدون اصالت و حساب و کتاب نیست. براي اينكه بتوانیم اين معیارها را در شخصیت خود 
پیاده نمايیم،  بايس��تي از مزدوري براي کش��ورهاي ديگر دست برداريم و به طور کلي از فرهنگ اقتدار و دولت گرايي 
دور ش��ويم. انس��اني که بخواهد بر اساس فرهنگ کوردي زندگي نمايد، بايس��تي از فرهنگ 15000 هزار ساله ي خود 
آگاه باش��د،  از ارزش هاي کمونال اطالع داشته و  از فرهنگ الهگي و دوران باستان مطلع باشد. بايستي از فرهنگ الهه � 
 مادر و دستاوردهاي آن باخبر بوده و داراي معیار باشد. انسان ها، بدون معیار و هويت نمي توانند که ادعاي کورد بودن 
نماي��د. در همان حال ما معیاره��اي دموکراتیك و اخالقي را به جامعه ارائه مي دهیم. ب��ه اعتقاد ما، کورد بودن، همان 
دموکراتیك و کمونال و آزاد زندگي کردن اس��ت. به اعتقاد ما کوردها نمي توانند که دولت مدار و اقتدار گرا باش��ند، 
زيرا دولت مداري در روزگار ما مس��اوي با نژادپرس��تي و در نهايت فاشیسم اس��ت. در سیستم سرمايه داري اصاًل جايي 
براي ما وجود ندارد. در سیستمي که جايي براي ما در آن قرار داده نشده، چگونه مي توانیم در درون آن خود را شناخته 
و به ديگران بشناس��انیم؟ البته براي انس��ان کورد راه هايي باقي گذاش��ته اند تا بتواند در داخل سیستم جاي بگیرد و آنهم 
جاسوسي براي آنهاست. فرهنگ وابستگي و خیانت هم در تاريخ ما داراي سنتي واپسگرايانه با ريشه هاي تاريخي است. 
همانطور که در تاريخ ما خط مشي مقاومت وجود دارد داراي خط مشي خیانت هم هستیم که در طول تاريخ به موازات 
خط مش��ي ايستار و مقاومت به مس��یر خود ادامه داده است. وجود انكیدوي خائن در داس��تان گلگامیش)از پادشاهان 
نیم � خداي معروف ش��هر اوروک بود. در زبان کوردي به معناي »گاومیش بزرگ« اس��ت. به نظر مي رسد که داستان 
مذکور از منابع پروتوکردها بسیار تغذيه نموده است. موضوع اصلي داستان اين است که پادشاه نیمه قهرمان اوروک به 
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نام گلگامش از طريق به فحشاکشاندن زني که در گذشته سمبل تمدن شهر بود، بربري به نام انكیدو را فريب داده و با 
کمك او سفر به سوي کردستان را آغاز مي کند( که دراسطوره  هاي سومر بیان شده، موردي بیخود و بي جهت نبوده و 
نشان از ريشه اي بودن آن دارد. موردي تصادفي نیست.  همیشه در اين فرهنگ مقاومت و ايستار متجلي بوده و در کنار 
آن خیانت هم مانعي در برابر رس��یدن به اهداف بوده است. الزم است که ما همیشه خط مشي مقاومت را در نظر داشته 
باش��یم. فرهنگ ما فرهنگي اس��ت که تا به حال آلوده ي فرهنگ اقتدار و شهرنشیني نش��ده و متعلق به زندگي کمونال 
روس��تايي است. فرهنگ کوردي از طرف کوردهايي که در فرهنگ دولتي، اقتدار و طبقات داخل نشده اند، محافظت 
مي شود. در زمان ما، جنبش آپوئي نمايندگي اين خط مشي را بر عهده دارد و براي همین است که هنوز در کوهستان ها 
به مقاومت مي پردازيم و در صفوف ما جوانان و زنان فعاالنه حضور دارند و ايدئولوژي آزادي زن از بخش هاي اساسي 

خط مشي مبارزه ي آزادي خواهانه  ي ماست. 
مي بینیم که در میان ما قهرماني هاي بس��یاري روي مي دهند و فداکاري در اوج اس��ت و مردم با اين جنبش همراه و 
همگام هس��تند. هر روز اين قهرماني ها در جنبش ما دوباره مي گردد. زيرا ما بیان داش��تم که فرهنگ، حافظه ي جامعه 
است و اين موارد همواره در حافظه تكرار مي شوند. کوردها حافظه  ي هزاران ساله ي خود را در جنبش آپوئي مي بینند 
و ش��عار مي دهند که »پ.ک.ک خلق اس��ت و خلق در اينجاست«. در اين ش��عار فرهنگ هزاران ساله نهفته است. هر 
موقع که جامعه، حافظه ي تاريخي خود را بازمي يابد، احس��اس زنده ش��دن و برخ��ورداري از روحیه مي نمايد. اين در 
ترکیب اعضايي که به عضويت جنبش ما درمي آيند به خوبي مش��خص است،  به طوري که اکثراً افراد فقیر و روستايي 
را دربرمي گیرد. انسان هاي ثروتمند و متمول در بین بسیار کم وجود ندارند. از نام آنهم مشخص است،  حزب کارگران 
کوردس��تان. اينها مواردي فرهنگي هس��تند که ما بر زبان مي آوريم و الزم اس��ت که با تأمل بیشتري به آنها بنگريم. ما 
ادامه دهنده ي مقاومت اورارتوها)دولتي مشهور که در سال هاي 606 � 875 ق.م در مقابل امپراتوري خوانخوار و سنگدل 
آش��ور بزرگ ترين مقاومت ها را مي کند. نقش بس��یار مهمي در شكل دهي به آگاهي مقاومت طلبانه ي خلق ها در مقابل 
قتل عام خلق ها و اتنیك ها از س��وي امپراتوري آش��ور ي ها دارند. با مهارتش��ان در زمینه ي آهنگري، ساخت اسلحه ها و 
وسايل برنزي و قلعه سازي شكست هاي نظامي پي درپي را به آشوريان تحمیل کردند و حكومت شان را فرسوده  کردند(

و مادها در اين س��رزمین هس��تیم. ما زنده گرداننده ي کاوه  ي آهنگر و دمنده ي دوباره ي روح مقاومت در کالبد جامعه 
هستیم.

اما هنوز هم در دوران معاصر انكیدو ها)اولین مزدور کورد که در افس��انه ي گلگامش جهت اش��غال مناطق جنگلي 
همچ��ون يك عامل نف��وذي عمل نمود(،  هارپاک ها)فرمانده ي نظامي کاخ آخرين پادش��اه ماد يعني آس��تیاگ که با 
دسیس��ه اي درباري ش��خصي پارسي به نام کوروش که فرزند يكي از دخترانش��ان يعني ماندانا بود را به تخت پادشاهي 
نش��اند( و يزدان ش��یر هاي)برادرزاده بدرخان بیك که در جنگ بدرخان با امپراتوري عثماني از در خیانت در آمده و با 
پیوس��تن به دشمن و مبارزه با عموي خود در خط خیانت جاي مي گیرد. که مانند همیشه در مقابل مقام و منصب و مال 
اينكار را انجام مي دهد( خائن در صحنه حاضر هستند. اين فرهنگ خیانت تا چه زماني دوام مي يابد؟ بايد تا چه زماني 
ش��اهد حضور دوباره ي  آنها در تاريخ مان باش��یم؟ بايد گفت، تا زماني که ديگر در اين منطقه حاکم، طبقه و اقتداري 
باقي نماند که از خائنان دفاع نمايد، آنها را به کار گیرد و خائنان در س��ايه ي او احس��اس آرامش نمايند. اکثر حاکمان 
و اقتدارگرايان که از بین کوردها برخاس��ته اند،  وابس��ته، جاس��وس، مزدور و عامل بیگانه بوده اند. گويي که اين مسئله 
به صورت يك تقدير درآمده اس��ت و راه ديگري وجود ندارد. حتماً بايد براي به دس��ت آوردن قدرت به يك نیروي 
حامي خارجي تكیه نمايند. دست آخر هم براي جبران کمك هايش به دادن امتیازاتي به او بپردازند. دلیل آن چیست؟ 
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اي��ن امر در ويژگي هاي فرهنگي ما نهفته اس��ت. خصوص��اً در موضوع مخالفت آن با اقت��دار، فرهنگ ما اين اجازه را 
نمي دهدکه ش��خصي با ظلم بر ديگران و با زور و خش��ونت در جامعه حكومت نمايد. دول��ت و اقتدار، ايدئولوژي اي 
س��اده نبوده و با انحراف و کج روي همراه اس��ت و جامعه را در زير تأثیرات مخرب خود قرار مي دهد و اين احتیاج به 
دروغ پردازي و فريب کاري گس��ترده اي دارد. زيرا جامعه بايد براي قبول اين موارد از نظر ذهني آماده باش��د. رهبر آپو 
آن را دروغ ب��زرگ جامع��ه نامگذاري کرد. براي اين که بتواني فرهنگ اقتدار را ايجاد نمايي و در کنارش زيگورات،  
مس��اجد،  دانشگاه،  بیمارستان،  اردوگاه هاي  نظامي و زندان به وجود بیاوري، احتیاج به تعقل، انديشه  و استعداد فراواني 
دارد. حاکمان کورد، اکثراً در چارچوب خانواده خود مي انديشند و جامعه و سرزمین براي آنها مفاهیمي بسیار بي           معني 

هستند و نمي توانند اين چارچوب تنگ را بشكنند.
 اگر آمريكا و س��اير کش��ورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي نباش��ند،  مردم کوردس��تان نمي گذارند که اين حاکمان 
حتي يك روز هم به راحتي نفس بكش��ند. اين امر در جنوب کوردس��تان از وضعیت اپوزيس��یون و ملت به راحتي قابل 
اس��تنباط است. حال به مقايسه ي احزاب جنوب کوردستان با احزاب ساير کشورها بپردازيم تا مسئله بهتر درک گردد. 
در ترکیه عمر CHP)حزب جمهوري خواه خلق( چقدر اس��ت؟ در حدود 50 س��ال و به مدت س��ي سال هم سیاست 
ترکیه را مديريت مي کرد.  تمام احزاب ديگر در ترکیه از درون اين حزب س��ربر آورده اند. در بیش��تر کشورها به همین 
 PDK صورت است. حزب کمونیست روسیه هم به مدت هفتاد سال جامعه را هدايت کرد. اما در جنوب مي بینیم که
نمي تواند به مدت چند سال جامعه را هدايت کند. اگر به زور نباشد مردم يك دقیقه هم اينها را قبول ندارند و اگر امكان 
داش��ته باشد از کوردس��تان بیرونشان مي کنند و حتي کسي به اين حزب راي هم نمي دهد. به خاطر اين، همواره خیانت 
پیش��ه کرده اند. راه زيس��تن را در خیانت نمودن يافته  اند و بهترين راه را هم در مقابله با جنبش آپوئي و جامعه ي کورد 
مي دانند. متأس��فانه اينها که مي خواهند خود را به عنوان پیش��اهنگ جامعه نشان دهند، در واقع جامعه را به بیراهه برده و 
ارزش هاي جامعه را نابود مي نمايند. با بلعیدن ارزش هاي جامعه و تغذيه کردن از آنها، بي هويت ش��ان مي کنند. همیش��ه 
هم از جامعه ي جهاني بس��یار عقب مانده اند و فواصل چند صد س��اله دارند. مثاًل زماني که فارس ها، ترک ها و عرب ها 
بر مبناي دين اسالم امپراتوري بنیان نهادند اينان به غالمي شان مشغول بودند. وقتي که آنها دست از امپراتوري کشیدند 
و از دين هم دست برداشتند، تازه اينان از در دين براي رسیدن به قدرت در آمدند. زماني که همه مي خواهند از دولت 
دست بردارند و دولت معضل شمرده مي شود،  به مدافعان دولت تبديل شده اند. اين امور قطعاً باعث تراژدي خواهد شد. 
مرحله اي که در آن قرار داريم، دوره ي خلق ها و آغاز انقالب هاشان در خاورمیانه است.  کوردها هم بعد از اين تاريخ 
دور و دراز خود به پیش��اهنگي جنبش آپوئي وارد اين مرحله ش��ده است. رهبر آپو اين مقطع تاريخي را دوران خلق ها 

نامگذاري کرد و درست در همین زمان است که جنبش آپوئي و کوردها پیشاهنگي مي نمايند.
 براي اينكه اين پیشاهنگي درست به انجام برسد بايد چه مواردي را به کار گیريم و از چه راه هايي وارد شويم؟ بر 
اساس چه معیارهايي رفتار نمايیم و سازماندهي نمايیم؟ واقعیت هاي رهبر آپو، شهیدان و خلق چه هستند؟ دفاع مشروع 
چیست؟ فرهنگ انقالبي به چه معنايي است و در دوران ما بايد به چه صورت باشد؟ اينها پرسش هايي هستند که هر فرد 
جامعه بايد از خود بپرس��د و در زمینه ي آنها تأمل نمايد. موانع پیش روي ما چه مي باش��ند؟ وضعیت ما در قرن حاضر به 

چه صورت است؟ اهداف ما چه هستند و راه هاي ما کدامند؟ با اين پرسش ها به سراغ بحث بعدي مي رويم. 
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فرهنگ در ايران و شرق كوردستان

در اين بخش مي خواهیم اشاراتي داشته باشیم به مسئله ي فرهنگ جوامع ايران از دوران باستان تا روزگار ما. از اين 
مس��ئله آگاهیم که فرهنگ آريايي در حدود 7000 ق.م به يیالق هاي ايران رس��یده و در اين منطقه پراکنده شده است. 
متأس��فانه در ايران اين امر به صورت ديگري نش��ان داده مي شود. البته اين انتقال به صورت فرهنگي بوده نه فیزيكي که 
بعد ها هم به هندوستان رسیده است. در ايران از کوچ آريايي ها از مناطق جنوبي سیبري به منطقه ي آمودريا و در نهايت 
به فالت ايران بحث مي ش��ود که بحثي کاماًل انحرافي بوده و در راس��تاي سیاس��ت هاي استعماري سیستم جهاني است. 
در واق��ع در اين ط��رز بیان، مرکز فرهنگ آريايي به خارج از خاورمیانه انتقال داده ش��ده. همه ي ما با طرز آموزش در 
ايران آشنايي داريم و بارها درکتب درسي با اين موضوع برخورد داشته ايم. همچنین در موضوع فرهنگي عدم اشاره به 
خلق هاي ساکن در فالت ايران و فرهنگ بیش از 7000 هزار ساله ي آنها، جالب توجه است. انگار قبل از آمدن پارسیان 
اين مناطق خالي از س��كنه بوده و آنها آبادش کرده اند. اين بزرگ ترين انحراف تاريخي اس��ت و تاريخ به عنوان بخش 
بزرگي از فرهنگ به کلي تحريف شده است. اين در حالي است که شواهد باستان شناسي در تضاد با اين ايده مي باشد. 

اما در ايران به عمد از کاوش هاي باستان شناسي در اين مناطق جلوگیري به عمل مي آيد. 
تمام تالش بر اين پايه اس��توار اس��ت که آغاز تاريخ را در ايران به اوايل تشكیل حكومت توسط هخامنشیان نسبت 
دهند. اين امر هم در دوره ي حكومت پهلوي و هم در دوره  ي حكومت جمهوري اس��المي ادامه داش��ته است. در حال 
حاضر هم ترکیبي از ناسیونالیس��م ايراني و مذهب شیعه را براي ايجاد حاکمیت بیشتر بر خلق هاي ايران به کار مي برند. 
آش��كارا به انكار هويت هاي ايراني قبل از هخامنشیان مي پردازند. اما ش��واهد جلوي چشمان ما قرار دارد.   آثار باستاني 
»زيويه، تخت  س��لیمان و تپه ي حس��نلو« نشان دهنده ي شكوه فرهنگي قبل از هخامنش��یان مي باشند. اشتراکات فرهنگي 
در ايران قبل از هخامنش��ي ها بس��یار وسیع اس��ت و در آثاري که به جا مانده اند نش��انه هايي از همان فرهنگ اشتراکي 
و دموکراتیك مش��اهده مي ش��ود. از اين امر هم غافل نمانیم که بر اس��اس يك کودتا، حكومت از دست مادها خارج 
و به فارس ها رس��ید که تا آن زمان وجهه اي نداش��تند. آغاز اين دوران در ايران مس��اوي اس��ت با رکود و حاشیه نشیني 
فرهنگ ه��اي اصی��ل آريايي و بروز مقاومت هاي تاريخي در اين زمینه. قیام هاي مداوم خلق هاي اين س��رزمین در برابر 
هخامنش��یان در تم��ام اياالت و بخش ه��ا از اين امر حكايت دارد که آنها خواهان بازگش��ت به زندگي و فرهنگ خود 
بوده اند. قیام مادها،  آش��ور،  خوزس��تان، مصر، مرو و  ... از اين دس��ته هس��تند. آنها ملل مغلوبي بودند که مورد ظلم و 
بي رحمي قرار گرفتند. در روزگار ما هم اين ستم ادامه دارد و مشاهده مي کنیم که هنوز هم اين ملل در همین سرزمین 
در تالش براي رس��یدن به اهداف خود و در حال مبارزه هس��تند. مورد ديگري هم که با آمدن اين سلس��له در ايران و 
فرهنگ اين سرزمین روي داد از بین رفتن و سقوط فرهنگ الهه � مادر است. در واقع با حاکمیت يافتن اين حكومت در 
ايران، در باورهاي مردمي هم تغییراتي لحاظ مي گردد. هخامنشیان خود را از سالله ي خدايان دانسته و خود را جاودانه 
مي پنداشتند. کم کم الهه ها به سطح فرشته ها نزول کرده و خدايان مرد جاي الهه ها را مي گیرند. اين از تغییرات فرهنگي 
مهم در فرهنگ ايران باستان و در تضاد با فرهنگ خلق هاي کهن اين سرزمین است. کم کم اديان هم به وسیله اي براي 

حاکمیت هر چه بیشتر حكومت درمي آيد و روند سیاسي شدن دين آغاز مي گردد.
هنوز هم جوانان کورد، بلوچ،  خوزس��تاني، مازني، گیلكي و آذري در زندان ها شكنجه شده و اعدام مي شوند. اين 
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مقاومت ادامه دارد و جمهوري اس��المي هم ادامه دهنده  ي راه همان حكومت هاي مس��تبد پیشین است. هر چند امروزه 
سیاس��ت هاي رژيم در مقايس��ه با گذش��ته تفاوت هاي زيادي کرده و آسیمیالس��یوني نرم جاي نسل کشي هاي فیزيكي 
دوران هخامنش��یان را گرفته اس��ت. با ذکر اين نكات مي خواهیم بگويیم که آنچه که بعد از مادها و تا به حال در ايران 
روي داده، ربطي به فرهنگ آريايي ندارد و فرهنگ اقتدار و دولت گرا به کلي جاي فرهنگ اش��تراکي و دموکراتیك 
خلق ها را گرفته است. به خوبي به شباهت فرهنگ اقتدار در هر دو دوره ي تاريخي پي  مي بريد. در تمام ادوار تاريخي 
سعي شده که فرهنگ اشتراکي و دموکراتیك نابود شود. اما موفق به اين عمل نشده اند. بعد از پیروزي انقالب ايران و 
نابودي رژيم ش��اه که با همیاري همه ي خلق هاي ايراني صورت پذيرفت، هرچند در ابتدا و در ظاهر تغییراتي به وجود 
آمد اما در نهايت مش��اهده شد که فرقي با گذش��ته ندارد و بسیار برنامه ريزي شده و خطرناک تر از ساير حكومت ها به 
نابودي ملل ايران همت گماش��ته اند. هر چند که قانوني به ظاهر دموکراتیك را نگاش��ته و به راي گذاشتند اما قیام هايي 
که بالفاصله بعد از انقالب در ايران روي داد دلیلي بر اثبات اين مدعاست. حتي مي توان به شباهت اين قیام ها به قیام هاي 
ابتداي حكومت هخامنشیان نیز اشاره داشت. شايد اين به نوعي تكرار تاريخ در شرايط زماني اي ديگر در همان جغرافیا 
اس��ت. ريش��ه دار بودن فرهنگ اقتدار و دولت گرايي در ايران هرگونه زمینه و بستر دموکراسي را محدود کرده است و 

هر نوع فرياد آزادي را در نطفه خفه مي نمايد.
در مورد ملت کورد هم اين نسل کشي فرهنگي و سرکوب با شدت هر چه تمام تر در حال انجام است. در واقع بعد 
از فتواي مش��هور خمیني در اوايل انقالب ايران مبني بر جهاد در کوردس��تان حتي يك دقیقه هم از اين حمالت کاسته 
نش��د. هنوز هم جنايت کاران رژيم، پوتین هاي خود را از پا در نیاورده اند. در کنار حمالت مس��لحانه در کوردس��تان، 
ش��یوه ي نويني از حمله ها و تهاجمات فرهنگي هم به کوردس��تان آغاز گرديد. در بخش هاي ديگر کوردستان اگر چه 
حمالت به صورت فیزيكي بوده و امحاء به طور کلي مطرح است،  اما در حكومت هاي ايران تجاوز فرهنگي به صورتي 
نرم و برنامه ريزي ش��ده در جهت فارس سازي ملت کورد در اين بخش از کوردستان ادامه داشته است. نظام مي خواهد 
فرهنگ اصیل کوردي را به تمامي از میان برداش��ته و فرهنگ مقاومت را از بین ببرد. در س��ال هاي اول انقالب ايران، 
احزاب کالسیك کوردي در اين بخش بسیار ضعیف عمل کردند و نتوانستند از عهده ي اين حجم از حمالت برآيند. 
بايد به ياد داش��ته باشیم که شرق کوردستان همواره در دوره هاي سرکوب و خفقان توانسته با فرهنگ خود به مقاومت 
ادامه داده و خود را از آسیمیالس��یون برهاند. در ش��رق کوردستان جنگ هاي برادرکش��ي بین احزاب و نحوه ي رفتار 
آنها که در مغايرت با فرهنگ انقالبي و خلق بود، به خودي خود در خدمت سیاس��ت هاي ايران قرار گرفت. از طرف 
ديگر مردم از اين احزاب ناامید شده و از انقالب سرخورده گشتند. اين امر به تأثیر پذيري از سیاست هاي رژيم کمك 
بیش��تري کرده و در خدمت آن ق��رار گرفت و فرصتي را براي آنها فراهم کرد تا سیاس��ت هاي خود را به راحتي پیاده 
نمايند. در اين بخش از کوردس��تان خلق داراي سازماندهي عاطفي بوده و تا حدي به همديگر نزديك مي باشند. رژيم 
هم به طرز آشكار به مخالفت با فرهنگ مردم کورد نمي پردازد و به جهت دهي   آن در راستاي اهداف خود پرداخته و 
از طريق به حاشیه کشاندن فرهنگ کوردي و بي اهمیت جلوه دادن اين فرهنگ، زمینه را براي گرايش مردم به فرهنگ 
فارسي آماده مي نمايد. عدم فرهنگ سازي احزاب کالسیك و آشنا نكردن مردم با هويت فرهنگي و ملي و عدم تعريف 

درست از مباحث ملي و ارزش هاي اجتماعي، به سردرگمي مردم افزوده و آنها را دچار سرگرداني کرد.
در ح��ال حاضر هم مي بینید ک��ه به انحاي  مختلف از فرهن��گ ما دزدي هايي صورت مي گیرد. متأس��فانه به علت 
ناآگاهي در اين زمینه موضع گیري بس��یار محدود بوده. براي نمونه هنگام س��اختن کلمات جديد در زبان فارسي اکثراً 
فرهنگس��تان زبان از کلمات کوردي اس��تفاده کرده و آنها را به عنوان کلمات فارس��ي پهلوي به ش��مار مي آورند. در 
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مورد موس��یقي هم به همین صورت است.  خصوصاً در مورد موسیقي کالسیك و ملودي هاي کوردي اين امر صورت 
مي گیرد و تحت اين نگاه پس��ت مدرن که موس��یقي ملكیت نمي شناس��د و متعلق به همه  اس��ت، آن را دزديده و به نام 
خ��ود ثبت مي نمايند. در ذوب کردن و از بین بردن فرهنگ بومي و جايگزين کردن فرهنگ فارس��ي در کوردس��تان، 
تلويزيون هاي اس��تاني نقش مهمي ايفا مي نمايند و به منبر موعظه ي رژيم تبديل ش��ده اند. در اين تلويزيون ها مش��اهده 
مي ش��ود که برنامه هايي که براي کودکان تهیه مي ش��ود به زبان فارسي بوده و براي بزرگساالن آن به لهجه اي آکنده از 
غلط ها و ترکیبي نخراش��یده از فارسي وکوردي پخش مي ش��ود. در واقع همه نوع توهین به ملت کورد در اين رسانه ها 
صورت مي  گیرد. سیاست آسیمیالسیون به وسیله ي اين رسانه ها سال هاست که بدون وقفه در حال انجام است،  خصوصاً 

در مورد نسل جوان ما و آماده کردن اين نسل براي خدمت به قدرت مرکزي.
در ش��رق کوردستان همگام با سیاس��ت هاي رژيم در جهت امحاي فیزيكي، به سیاست هايي هم در راستاي از بین 
بردن بافت اجتماعي و نابودي پتانس��یل هاي انقالبي موجود پرداخته ش��د. از آن جمله مي توان به ش��یوع فحش��ا، پخش 
مواد مخدر، افزايش بي کاري و خصوصاً سیاس��ت مزدور سازي)جاش س��ازي( اش��اره کرد. جنگ و تقابل حكومت با 
جامعه ي کوردي، در واقع جنگي فرهنگي اس��ت. بايد اش��اره به اين هم داشته باش��یم که شرق کوردستان از سال هاي 
1639 به بعد يعني از زمان پیمان »قصر ش��یرين« از س��اير بخش ها جدا ش��ده و فرصتي چند قرني را در اختیار ايران قرار 
داده تا به راحتي سیاس��ت هاي خود را نهادينه کند. اما ش��رق کوردس��تان علي رغم تمام شكست هاي سیاسي در دوران 
مختلف همچنان از لحاظ فرهنگي به حیات خود ادامه مي دهد. آنچه که بیش��تر از همه ي فعالیت هاي رژيم به فرهنگ 
ش��رق کوردس��تان ضربه زده، از بین بردن و ضعیف نمودن فرهنگ انقالبي و میهن دوس��تي است. همچنین از بین بردن 
ارزش هاي فرهنگي و مردمي اس��ت. اما باز هم فرهنگ و س��ازماندهي فرهنگي جامعه س��رپا مانده است. اين موارد هم 
اکثراً به صورت خودجوش بوده است. اما پژاک، با شكل گیري و آغاز مبارزه اش، در درجه ي نخست اقدام به فعالیت 
در ه��ر عرصه اي نمود و اثبات کرد که مبارزه اش تنها مبارزه اي نظامي نبوده و در تمام عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و  سیاس��ي به مبارزه خواهد پرداخت و در اين راس��تا به فرهنگ س��ازي انقالبي نويني در شرق کوردستان هم 
دست زده است. از همه مهم تر به کمبود ايدئولوژيك در جامعه پي برده و جهت زنده  کردن اراده ي خلق به مبارزه اي 

ايدئولوژيك دست زده است. 
 

فرهنگ در جنبش آپوئي 

ب��دون ش��ك بايد به اين مورد بی��ش از پیش دقت کرد که جنبش آپوئي ماالمال از فرهنگ اصیل کوردي اس��ت. 
همچنین مورد مهم ديگري که بايد از آن آگاه بود اين است که در کوردستان مشكل تحزب وجود دارد. البته تحزب  
ن��ه به معناي عامیانه ي آن، زيرا تحزب از نگاه ما يعني س��ازماندهي و س��ازماندهي ه��م از طريق ايدئولوژي امكان پذير 
خواهد بود. ايدئولوژي هم موردي اس��ت که در ارتباط با زندگي است و بدون ايدئولوژي اصاًل زندگي معنايي ندارد. 
رهبر آپو در اين مورد مي گويند» بدون تحزب در کوردس��تان غذا خوردن هم حرام اس��ت«. در اين راس��تا به صورت 

مختصر به بررسي فرهنگ آپوئي مي پردازيم.  
ذهنیت انسان و معیارهاي رد و قبول او، قالب فكري او مي باشد. به مورد جنبش آپوئي دقت نمايید؛ در حال حاضر 
در کوردس��تان مش��غول چه مبارزه اي مي باش��د؟ در اصل مبارزه اي را جهت ايجاد ذهنیت و ايجاد معیارهاي رد و قبول 
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در جامعه به انجام مي رس��اند. يعني آنچه را که ما در باب فرهنگ از آغاز تا کنون بحث کرديم و س��یر آن را در جهان 
مورد مطالعه قرار داديم، همان را جنبش آپوئي به انجام مي رس��اند. جنبش آپوئي براي مش��كالت امروزه ي  ما و حل و 
چاره يابي آنها سر تا پا فرهنگ است. براي اينكه اين فرهنگي بودن درست به کار گرفته شود، مايه ي زندگي و معنويت 
باشد، به نیرو تبديل گردد و در همه جا پخش شود، ابزار الزم و مايحتاج خود را بسازد،  براي اين کار فعالیت و تالشي 
وافر احتیاج اس��ت. اين فرهنگ براي اينكه بتواند به اهداف خود نائل آيد بايس��تي خود را توس��عه دهد. براي اين کار 
هم مجبوريم که س��ازماندهي و تنظیمات الزم را ايجاد نمايیم. منظورمان ايجاد س��ازمان جنبش آپوئي است. حال که با 
تمام ذهنیت و فكر و انديشه ي خود در داخل اين سازماندهي قرار داريم بايد تدبیر ما براي پیاده نمودن اين فرهنگ در 
جامعه چگونه باش��د؟ براي اينكه در مدت کوتاهي توان سازندگي بااليي را کسب نمايیم و بتوانیم به بهره دهي برسیم، 
 بايد چه تدابیري را اتخاذ کنیم؟  چه فعالیت هايي را به انجام برس��انیم و تمرکز ما بر چه نقطه اي باش��د؟ اين موارد نبايد 
تنها در حوزه ي فكر و انديش��ه باقي بماند و براي س��اختن فرهنگ تنها نمي توان به ايدئولوژي تكیه کرد و قطعاً از همه 
مهم تر، پراکتیك)عمل( الزم اس��ت. وقتي که فكر و ايدئولوژي و پراکتیك با هم درآمیختند، آنگاه مي توان براي آن 
هر کاري کرد. الزم اس��ت ما در تمام کانال ها به همین صورت به فعالیت بپردازيم. از کانال هاي جداگانه بحث به میان 
آورديم مانند،  هنر،  اخالق و رفتار، سیاست و اقتصاد، خوراک و تغذيه، پوشاک و... اينها همگي الزم هستند. براي مثال 
نقش آکادمي هاي آموزش��ي در غناي فرهنگي و توسعه ي فرهنگي ما تا چه حد است؟ در اين مدارس، رفتار و منش تا 
چه حدي متعلق به جنبش آپوئي است، سازماندهي و تنظیم به چه صورت، گفتگو و مباحثه، نظم و ديسیپلین، احترام به 
ارزش ها تا چه حد، فكر و انديش��ه به چه صورت اس��ت. فعالیت هاي ما در طول روز چگونه بايد باشد؟ تنها روزي چند 
س��اعت را در اينجا وقت صرف کردن و نشس��تن دردي را دوا نمي کند. رفتار ما در سنگر ها، مواضع و امكان مسكوني 
گرياليي به چه صورت اس��ت؟ در هنگام خوردن و معاش��رت با رفقا چگونه هستیم؟ در رفاقت و معیارهاي مربوطه به 
چه صورت رفتار مي نمايیم؟ در انجام وظايف روزانه، به چه طريق رضايت رفقا را جلب مي نمايیم؟  يا حتي در نحوه ي 
پوشیدن لباس هم آيا دقت الزم را انجام مي دهیم؟ خود شما مي بینید که در حال حاضر در جامعه ظاهر نمايي به شدت 
در همه جا وجود دارد. ما با آموزشهاي خود از رسوخ چنین مواردي در میان صفوف خود جلوگیري مي نمايیم. بايستي 
متوجه شويم که کدام يك از عادات و رفتار ما مطابق معیارهاي جنبش است و با ارزش هاي جامعه ي کوردي هماهنگي 

دارد و آنهايي که مغاير با فرهنگ کوردي مي باشند کدام ها هستند.
 گفته مي شود که در حرکت جنبش آپوئي اصالت ها هم حفظ مي شوند و هم به آنها عمل مي شود. برخي نوآوري ها 
وجود دارد که جنبش آپوئي آنها را ايجاد کرده و در جامعه کوردس��تان پیاده مي گردند. برخي ديگر هم بايد در آنها 
تازگي ايجاد ش��ده و به جامعه عرضه ش��وند. مثاًل ما در جنبش آپوئي به زبان کوردي صحبت مي کنیم و زبان مادري 
ماس��ت، اما ما در میان خود، مانند افراد روس��تايي و عامي صحبت نخواهیم کرد و براي صحبت کردن اصولي داريم. 
مثاًل در بیان کلمه ي رفیق قبل از آوردن نام کس��ي. به کار بردن کلمه ي رفیق قبل از نام کس��ي در میان ما يك فرهنگ 
است. وقتي که ما از اين فرهنگ دور شويم فرقي میان رفتار ما و برخوردهاي نامحترمانه ي افراد عادي باقي نمي ماند. در 
جامعه هم القاب و عناويني وجود دارند مانند مال،  سید، شیخ  و جناب که از آنها استفاده کرده و دست برداشته نمي شود. 
برداشت ما از رفاقت چیست؟ به صورت رفیق بازي و همراز و سنگ صبور و يا برخوردي قالبي و ديگر موارد که همه ي 
ش��ما اطالع داريد؟ رفیق مساوي اس��ت با ملیتان و آپوئي بودن. مواردي بس��یار وجود دارند که در خصوص تحزب و 
سازماندهي بايد به زبان بیاوريم و بر اساس آن خود را مورد مؤاخذه قرار دهیم. اگر طبق معیارهاي جنبش آپوئي عمل 
نكنیم فرهنگ در شخصیت ما پیاده نخواهد شد و وقتي که فرهنگ هم پیاده نشد در نتیجه شخصیت شكل نمي گیرد و 
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زندگي هم بي معنا خواهد ش��د. زندگي ما در مكان کنوني به زندگي اي  رها در جريانات ديگر تبديل خواهد شد. حال 
آنك��ه بايد مكان ها را بر طبق فلس��فه و ذهنیت خود تغییر دهیم. يعني بايد با نیروي��ي که از فرهنگ آپوئي گرفته ايم، بر 
محیط تأثیر گذار باش��یم نه اينكه خود را به ش��كل محیط درآوريم. بايد اين را بدانیدکه فرهنگ آپوئي در کوردستان، 
خاورمیانه و حتي در جهان داراي جايگاه و رنگ ويژه اي است. تحليلي از رهبر آپو وجود دارد، كه مي گويد: 
جنبـش آپوئي مانند يك رمان و يا آهنگ و موسـيقي   زيبايي اسـت. مانند يـك تابلوي رنگ آميزي 
شـده اسـت و تعريفي فرهنگي مي باشـد. باز هم رهبر آپو در اين باره مي گويند كه كار در صفوف 
جنبش ما بايد به شکل يك هنرمند باشد و با ريزه كاري ها و ظرافت هاي هنرمندان كارهاي خود را 
به انجام برسانيم. رهبر آپو آن را مانند مبارز هنرمند و مليتان هنرمند نام نهادند. مثاًل در مورد گريال، 
هرگز واژه ي ارتش را به كار نبردند و از گريال به عنوان مبارز راه آزادي ياد كرده و از دادن القابي 
بـه مانند دولت و سـلطه گران به آنها خود داري مي كردند. حتي وقتـي كه از ارتش هم بحث كرد،  

هميشه بيان مي داشت كه ارتش بايد هنرمندانه و با ظرافت مبارزه نمايد.
 ما در اين چارچوب چقدر خود را با معیارهاي س��ازمان مطابقت داده ايم؟ چقدر بر اس��اس معیارها و فلسفه ي رهبر 
آپو در تمام ابعاد به ش��خصیت خود پرداخته ايم و توانس��ته ايم که روح و روان مان را بر اس��اس آن با معنويت ها همدم 
نمايیم؟ آيا از خود پرس��یده ايم که چرا در همه ي احوال فكر و انديش��ه و معنويت جنبش آپوئي را در رفتارمان نش��ان 
نمي دهیم و کردارمان را بر اساس آن نظم نمي دهیم؟ يا به صورت »باري به هر جهت« بوده و تحت تأثیر مكان و زمان 
قرار مي گیريم. بايد از لحاظ فرهنگي هم، زندگي و س��ازماندهي حزبي را مورد تحلیل قرار دهیم. يعني آنچه را که ما 
در داخل جنبش آپوئي روزانه با آن برخورد مي نمايیم و معیارهاي ملیتاني را در ش��خص خود مورد بررسي قرار دهیم. 
بايد هم از لحاظ معيارها يمان در مورد ملت و هم در باب سـازماني بودن، به بازبيني خود بپردازيم. 
فعاًل به صورت هاي مختلفي با مسـئله برخورد مي گردد: يا داراي تئوري هسـتند و فاقد پراكتيك؛ يا 
عملکرد بااليي دارند و بدون تئوري؛ يا هر دو را دارند و اساسًا از زندگي بي بهره هستند؛  يا زندگي 
مي كننـد و نتيجـه نمي گيرند؛  و يا نتيجه مي گيرند اما به آن اهميـت نمي دهند،  در نهايت هم دچار 
بحران و كائوس مي شوند. اينها همه موارد فرهنگي اشتباه هستند و به دلیل برداشت غلط از فرهنگ به وجود آمده 
و خطاي فرهنگي در آن مش��اهده مي ش��ود. داليل ايدئولوژيك و فلسفي و ذهنیتي را مي توان براي آن برشمرد. اما در 

نهايت مواردي فرهنگي هستند. 
بايس��تي بگويی��م که هر چقدر به فرهنگ جنب��ش آپوئي نزديك تر بوده و خود را با آن وف��ق دهیم به همان اندازه 
درکارها يم��ان موفق خواهیم ش��د و پراکتیكي مثمرثمرتر به انجام خواهد رس��ید و به همان ان��دازه در جامعه،  پذيرفته 
خواهیم ش��د و کادر مي تواند به خلق، اعتماد بخش��یده و حمايت مردم را به همراه داشته باشد. همه ي ما مي دانیم که در 
هر جايي ابتدا جامعه به تعقیب و پیگیري رفتار و عملكرد ما مي پردازد. همه ي رفت  و آمدهايمان را تحت کنترل دارند 
و به کوچك ترين و ريزترين کردار ما توجه خاص دارند. اين موارد همگي از تدابیر جامعه بوده، براي اينكه بدانند که 
آنچه بیان مي داريد به نفع آنان اس��ت يا خیر و مي توانند بر مبناي آن زندگي صحیحي داش��ته باشند يا نه؟  جامعه هرگز 
ب��ه راحت��ي هر چیزي را قبول ننموده و به انقیادش در نمي آيد. جامعه تا وقتي که در اين آزمون و امتحان تمام معیارهاي 
ش��ما را نسنجد و با معیارهاي مورد قبول خود مقايسه ننمايد به هیچ وجه به شما باور نخواهد کرد. همیشه مي گويند که 
در بین مردم، رفقاي قديمي از مقبولیت و محبوبیت خاصي برخوردارند و مردم همیشه خواهان ديدن و همنشیني با آنها 
مي باش��ند. زيرا رفقاي قديمي اين آزمون را با موفقیت پش��ت سر گذاش��ته بودند. مردم ديده اند که کردار و گفتار آنها 
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مطابق همديگر اس��ت،  در هر مكاني که باش��ند به همان صورت زندگي مي کنند و گفتار ش��ان هم اصاًل تفاوتي ندارد. 
ب��ه ه��ر جايي که بروند بدون آنكه مردم را از خود برنجانند و مخالف عقايد و آداب و رس��وم ملت باش��ند، خود را با 
فرهنگ آن بخش مطابقت داده و از اين طريق جاي خود را در بین مردم باز مي    نمايند. بدون آنكه به ملت ضرري بزنند 

با فداکاري، ايثار و تواضع به کمك آنها شتافته و به آنها ياري مي رسانند.
در ش��رايط دش��وار حبس و زندان با اراده  اي راس��خ و بدون لو دادن و  آشكار ساختن نام کسي، تا آخرين لحظه به 
مقاومت دس��ت مي زنند. براي آنكه به ملت فش��ار وارد نیايد در هر شرايطي حاضر به ادامه ي کار و مبارزه بودند. خورد 
و خوراکشان و پوشاکشان را با توجه به سطح زندگي جامعه تعیین مي کردند. جامعه وقتي که اينها را مي بیند پي خواهد 
برد که در اين رويكردها و کردارها مسائلي نهفته است و رازي بايد در آن باشد. باعث خواهد شد که در نهايت مردم 
به سوي آن گرايش داشته باشند. حتي رهبر آپو در دفاعیات خود به زبان آورده که:  ما در ابتدا آنچنان آگاه و انديشمند 
و مبارزاني کارآزموده و جنگجوياني حرفه اي نبوديم که دش��من را با عملیات هاي بزرگ به زانو در آوريم،  تنها داراي 
زندگي  اي ساده بوديم. در واقع فرهنگ همین است. مطمئن باشید که حرکتي انقالبي، با فرهنگ خود در داخل جامعه 
شناخته شده و مي تواند جاي پايي باز نمايد. مثاًل چرا گروه هاي چپ ترک و فارس در جامعه مقبولیت ندارند؟ زيرا نه 
تنها عمل و پراکتیك، بلكه معیارهاي ديروز و امروز آنها مثل همديگر نیست و مدام رنگ عوض مي کنند. براي اينكه 
بتوانند به راحتي زندگي کنند و از بسیاري از دغدغه  ها فرار کنند اين راه را انتخاب کرده اند،  نه اينكه زندگي نويني را 

براي جامعه به ارمغان بیاورند.
 تا وقتي که انسان در زندگي و فرهنگ مبارزاتي و انقالبي پخته نشود، نمي  تواند شیوه ي حیاتي تازه را براي جامعه 
به ارمغان بیاورد. دلیل فشار در کار پراکتیكي هم همین است. هر چند که کادرهاي نخستین باور و اعتمادي گسترده را 
در بین مردم به وجود آورده اند اما در حال حاضر هم کادري که در عرصه ي عملیاتي حضور دارد با توجه به فرهنگ و 
اخالق جامعه و جاي گرفتن آن در بطن جامعه، منعكس کننده ي جنبش آپوئي مي باشد. مبارزات جنبش آپوئي در طول 
سي سال گذشته زمینه ي مناسبي را براي ما که در حال فعالیت هستم به وجود آورده و ما امروزه مشكل اعتمادبخشي به 
ملت را نداريم. هويت به وجود آمده و بسیاري از موانع سال هاي نخستین از پیش رو برداشته شده اند. بايستي که کادر 
پیشرفت هايي را که در حزب ايجاد مي شوند مرحله به مرحله به جامعه منتقل نمايد، حزب و مردم را با هم همراه گرداند 
و در جهت هماهنگي بین اين دو در تالش باشد. اگر که حزب در حال پیشرفت است بايد که مردم هم پیشرفت نمايند. 
تغییراتي را که رهبر آپو در فلسفه و جهان بیني ايجاد کرده و ايدئولوژي را ارتقاء داده،  بايد به ملت رساند و آنها را در 

اين زمینه آگاه ساخت.
 کار ما به عنوان کادر در اين مراحل اين است که هم در شخصیت خود تازگي به وجود بیاوريم و هم با انتقال اين 
نوگرايي به میان مردم، زمینه ي انقالب ش��خصیتي و اجتماعي را فراهم آوريم. به سال هاي بعد از 2000 توجه نمايید؛  نه 
تنه��ا در عرصه ي پراکتیك بلكه در مناطق حفاظتي مدي��ا همچنین کلیه  ي مناطقي که نیروهاي ما حضور دارند،  جنگي 
به تمام معنا بر علیه ما در جريان بود و قهرماني هاي زيادي در اين س��ال ها ديده ش��ده،  خصوصاً مقاومت هاي گريال در 
جنگ ها و عملیات هاي پاس��خ گويانه.  ما منكر اين نیستیم و اين واقعیت جنبش ماست،  اما وقتي که از واقعیت رهبر آپو 
سخن به میان مي آيد، از جهان بیني نو و ژرف انديشي ايدئولوژيك بحث مي شود و وقتي که به مقايسه ي عملكرد خود 
با اين جان فش��اني هاي بزرگ و بازبیني رفتار مان با خلق مي پردازيم، مشخص مي شود که منش و کردار ما در مقايسه با 
فرهن��گ جنبش نواقص عظیمي دارد. مثاًل جهان بیني )پاراديم( تغییر کرده و بايد بر اين اس��اس به جامعه هم انتقال داده 
شود اما متأسفانه برخي کادرهاي ما هنوز در اين مسئله اقناع نبوده و خود را با آن وفق نداده اند. بر مبناي آن نمي توانند 
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س��ازماندهي ايج��اد کرده و به عملیات دس��ت بزنن��د و به مبلیغین واقعي جنبش تبديل ش��وند. برخي ب��ه جاي اينكه با 
خود انتقادي با مسائل روبه رو گردند، ضعفشان را در عملكرد ببینند، خود انتقادي بدهند و به خودسازي بپردازند، تالش 
مي کنن��د  اين مكانیزم ه��ا را از میان بردارند. اين را مي توان تغذيه ي انگل وار از جنبش نام نهاد. بر روي ارزش هاي ملت 
زيستن و سوءاستفاده کردن از      آنهاست. اين شیوه ي زندگي  در واقع با روح سیستم متجاوز و مطابق با آن زيستن است. 
اين موردي بس��یار خطرناک اس��ت، زيرا هويت تو چیز متفاوتي بوده،  هدف و آرمان هايت متفاوت هستند،  معیارهايت 

هم فرق دارند ولي آنچه که به زبان مي آوري و انجام مي دهي هم جداست. 
 اين مورد را مي توان دورويي و تناقض در شخصیت نام نهاد. ما يك فرد يا عضو سیستم حاکم را به خاطر افكارش 
و يا موافق بودنش با سیس��تم مورد انتقاد قرار نمي دهیم. زيرا فردي اس��ت که به سیستم باور داشته و مطابق با آن زندگي 
مي کند. اما براي يك کادر ما که در س��ازمان و جنبش حضور داش��ته و ادعاي مخالفت با سیستم را هم دارد،  حتي اگر 
در حد حرف هم باش��د، بايس��تي که به اندازه ي مخالفت با سیس��تم با هرگونه انعكاس شخصیتي سیستم در خود هم به 
مبارزه بپردازد. به صورت نصف و نیمه در جنبش آپوئي کار کردن به جايي نمي انجامد. اگر ما به عنوان کادر جنبش، 
از دموکراس��ي، آزادي، جمع گرايي و فرهنگ الهه � مادر بحث  کنیم اما در رفتار خود به سیس��تم سرمايه داري نزديك 
باشیم، گفته هاي ما هیچ معنايي نخواهد داشت. اما در مورد رهبر آپو، رفاقت، مردم و مبارزه به چه صورت مي انديشیم 
و بح��ث مي کنیم در رفتار نیز بايد به همان صورت عمل کنیم. اگر تئوري)نظريه( بدون پراکتیك)عمل( بماند در واقع 

نمايانگر بي فرهنگي خواهد بود.
 اگر در جايي تصفیه گري زمینه ي فعالیت پیدا کرد و موجب تخريبات شد از همین امر سرچشمه مي گیرد. فرهنگ 
ما فرهنگ خالقیت و س��ازندگي اس��ت،   فرهنگ تغذيه کردن خلق اس��ت نه از خلق تغذيه کردن. در امر سازماندهي، 
همكاري و اتحاد اس��اس اس��ت و يك نفر به تنهايي نمي تواند تمام فعالیت هاي سیاسي را بر عهده بگیرد . اگر از لحاظ 

سازماني و فكري دچار از هم پاشیدگي شده و نتوانیم به انسجام الزم برسیم تمام تالش ما به هدر خواهد رفت.
 جنبش ما، ثمره و نتیجه ي تالش هاي رهبر آپو اس��ت. جنبش آپوئي در واقع همان مواردي را ش��امل مي ش��ود که 
رهبر آپو نخس��ت در شخصیت خود نهاينه نموده و سپس آن را به عنوان معیارها و موازين جنبش قرار داده است. عدم 
پي گیري س��ازمان و وقايع و تحوالت باعث خواهد ش��د که از زندگي سازماني و خود سازي به دور بمانیم و در برخي 
جريانات انحرافي گم ش��ويم. بايس��تي همیشه خود را با مرحل مختلف سازماني و سیاست خارجي و تحوالت منطقه  اي 

وفق دهیم.
 متأس��فانه در جنبش ما مراحلي که به صورت حمالت درون س��ازماني جهت اص��الح و يا نو آوري انجام مي گیرد 
به طور همزمان و با مش��ارکت همه  ي رفقا و در همه  ي مناطق به انجام نمي رس��د. اين باعث شده که در موقع مناسب به 
اهداف ازپیش تعیین شده نرسیم. اين موارد ثمره ي اصرار در شیوه ي خود و سلیقه هاي فردي و خودمحوري است. چون 
خواسته هايمان جداگانه بوده و میزان مشارکت و تالش ما هم متفاوت است براي همین هم به صورتي دقیق و منطبق بر 

خواست هاي سازماني حرکت نخواهیم کرد. آنچه که از طرف رهبر آپو همواره مورد انتقاد قرار گرفته، همین است.
 اصرار بر تفكرات، فرهنگ، عقايد و سنت ها، وجود روح مقاومت را نشان مي دهد. اما بايستي به اين نكته هم توجه 
داش��ته باش��یم که ما در يك سازمان با فرهنگ انقالبي در حال زندگي هس��تیم. هیچ فرهنگي از فرهنگ انقالبي اي که 
خواهان بازگش��ت به اصالت و ارزش هاي جامعه است،  درست تر و همه گیرتر نخواهد بود. بنابراين در اينجا به اين مهم 
پي خواهیم برد که اصرار بر خودخواهي ها و خودمحوري ها تنها مخالفت با فرهنگ انقالبي و تأکید بر سلیقه ي شخصي 
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است. اينها همه مسائل فرهنگي هستند. مسائل اخالقي و شخصیتي بوده و بايد به آنها پرداخته شود و به صورت ساده از 
آنها گذار نكرد. لذا بايد که در همه ي ابعاد شخصیتي، خود را با رهبر آپو و پیشاهنگان جنبش آپوئیستي مقايسه نمايیم 
و دست به اصالح رفتاري و کرداري خود بزنیم. اگر موارد گفته شده را با واقعیت هاي رهبر آپو سنجیديم آنگاه خواهیم 

دانست که در چه سطحي از تحزب و کسب شخصیت سازماني قرار داريم.
 بیماري فرهنگي ديگري هم در وجود دارد؛ و آن اين اس��ت که براي شكس��ت هاي خود به راحتي به آوردن دلیل 
و حجت بپردازي و سعي در عادي جلوه دادنشان کني و اصاًل به تخريبات آن فكر هم نكني. اين هم فرهنگي سازماني 
نبوده و بايد کنار گذاشته شود. ايضاح شكست ها در واقع اصرار بر خودخواهي و خودمحوري و پافشاري در اشتباهات 
و ابرام در خشك انديش��ي هاي)دگماها( شخصیتي است. دفاع از شیوه، طرز و کردار نادرست خود، توجیه ناپذير است. 
در نتیجه ي اين تخريبات، واقعیت هاي جنبش و دس��تاوردهاي س��ازماني که با زحمت فراوان در جامعه به بار نشسته اند، 
به هدر مي روند. کس��اني که از اين واقعیت ها آگاهند و به آن عمل نمي کنند و در مقابل فش��ار سیستم حاکم هم منفعل 
مي مانند و بدون اينكه داراي نقش��ي باش��ند، درحال اتالف وقت هس��تند. حتي مي توان گفت که در بین هر دو مانده، 
تحت فش��ار قرار گرفته و دچار بحران مي ش��وند. رهبر آپو بارها بر اين مورد تأکید کرده که به اين صورت نمي ش��ود 
به فردي س��ازماني تبديل ش��د، يعني نیمي در جنبش و نیمي هم در سیستم سلطه گر. بايد به صورت کامل يعني روحي 
و فیزيكي در جنبش حضور داش��ته باشیم. ريش��ه ي مشكل عهدي است که بسته شده است. زيرا انسان وقتي که عهدي 
را ب��ا خود مي بندد در جهت اعتال و پیش��رفت اين عهد و پیمان گام برم��ي دارد و وقتي که به اين عهد خود عمل نكنیم 
در واق��ع به عهدي که بس��ته ايم پايبند نبوده و براي ارتقاي آن کاري نكرده ايم. هم��واره بر عهد خود اصرار کردن، از 
ويژگي هاي يك ملیتان و مبارز آپوئي است. بايستي متوجه باشیم که تالش هاي رهبر آپو در جهت ايجاد ملیتان جنبش، 
در ش��خصیت ما انعكاس يافته و از لحاظ وجداني و معنايي در ش��خصیت ما مؤثر بوده براي همین در برابر آن مس��ئول 
هس��تیم و موظفیم که در جه��ت ارتقاي آن تمام تالش هاي خود را به کار گیريم. بايد که جس��ارت الزم را در جهت 

پیشرفت فرهنگ آپوئي و انقالبي از خود نشان دهیم.
 اولین گام در اين راستا، پرسش از خود است. بايد از خود سوال کرد که چرا به اين صورت عمل مي کنم؟ چرا به 
جاي اينكه در راستاي ارتقاء حرکت کار کنم،  به فعالیت دست بزنم،  حرکت را توسعه دهم،  خلق را سازماندهي نمايم،  
روحیه ي انقالبي را در جامعه باال ببرم،  فرهنگ تحزب را در کوردستان ايجاد نمايم و شخصیت خود را اصالح نمايم، 
در جهت عكس اين موارد در حال حرکت هستم. حداقل از زحمات خود و تالش هايمان دفاع نمايیم که از اخالقیات 
يك فرد انقالبي اس��ت. همان طور هم که قباًل بر زبان   آورده بوديم فرهنگ، همان ش��خصیت اس��ت و فرهنگ آپوئي 
هم در ش��خصیت ملیتاني)مبارز( اين جنبش نمود پیدا مي کند. وقتي که در ش��خصیت پیاده ش��د، آنگاه وارد عرصه ي 
پراکتیك خواهد ش��د و حالت زنده پیدا مي کند. اما اگر تغییر در ش��خصیت خود را اس��اس نگیري و به همان صورتي 
که در ابتدا به جنبش ملحق ش��د، بماني،  در نهايت در مقطعي، از حرکت و رفتن باز خواهي ماند. البته اگر که يك نفر 
به راحتي در مدت زمان بس��یار کوتاهي و به سرعت ش��خصیتش دچار تغییرات منفي  شود،  قطعاً بیمار است. انساني که 
به س��رعت تغییر ش��خصیت دهد قطعاً دچار مشكل است و عدم ثبات در شخصیت او مستقیماً با حاالت رواني و ضعف 

انديشه و ايدئولوژي در ارتباط است.
 در يك مقطع زماني در نهايت فداکاري و ايثار در فعالیت ها مش��ارکت کردن و به خاطر رفقا تا س��رحد ش��هادت 
هم رفتن و در س��ال بعد از آن به خاطر يك مس��ئله س��اده و موضوعي مادي از همه چیز گذش��تن و رفتن، به معناي از 
شاخه اي به شاخه اي ديگر پريدن است. آيا انسان اينقدر بي ريشه و بدون اصالت خواهد بود و اينقدر دمدمي مزاج بودن 
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ام��كان دارد؟ اي��ن تنها يك بیماري بوده و غیر از آن نمي توان تعريفي براي آن متصور بود. خالي ش��دن از معنا و معیار 
در اين انسان ها به راحتي ديده مي شود. جنبش آپوئي مي خواهد اين موارد را در جامعه از میان بردارد. اين مورد، يكي 
از مش��كالت انس��ان کورد اس��ت و در برابر او به صورت معضل درآمده و از موانع اساسي در برابر رسیدن به هدف و 
آرمان هايش است. مواردي که از لحاظ رفاقت، شیوه ي زندگي، رفتار و کردار و حتي ظاهر، خارج از فرهنگ مقاومت 
در برابر نظام س��لطه گر باش��ند همه پوچ و بي معنا هستند. اين کارها را برخي تحت عنوان مدرن شدن و متمدن گرديدن 
انجام مي دهند. متأسفانه از اين آگاهي ندارند که جنبش ما در جهان ادعاي مبارزه با سیستم حاکم سرمايه داري را دارد 
و خود را به عنوان آلترناتیو معرفي مي نمايد. اساساً ما نحوه ي زندگي سیستم سرمايه داري و لیبرالیسم را رد نموده و هر 

نوع گرايش به آنها را انحراف مي دانیم. 
متأس��فانه برخي در مقابل اين مواردي که به زبان آورده مي شود و روي مي دهند، بدون موضع گیري مشخص بوده 
و س��كوت اختیار مي نمايند. اين يعن��ي همراهي با اين انحرافات و کژي ها در عمل. ما در گذش��ته، نتیجه ي اين اعمال 
را دي��ده و احتی��اج به تكرار وجود ندارد. ولي در عمل مش��اهده مي کنیم که باز هم پیرو همان اصل قديمي اس��ت و تا 
وقتي که س��ر او به سنگ نخورد حاضر به قبول واقعیت نخواهد بود. چرا بايد مشكالتي که قباًل چندين بار حل شده اند 
دوباره ما را به خود مش��غول نمايند؟ اگر که توانايي چاره يابي را نداريم الاقل مش��كالت قديمي را تجديد ننمايیم. اين 
موارد در اصل از تقديرگرايي سرچشمه مي گیرد و دوباره کردن و تكرار نشان از درماندگي و تقديرگرايي دارد. براي 
اينكه اين ها از میان برداش��ته شوند بايد چه کار کرد؟ نخست بايد از لحاظ ايدئولوژيكي خود را با پیشرفت هاي جنبش 
هم سطح گردانیم. در اين راستا بايد بدانیم معیارها و ارزش هايي که جنبش آپوئي از آنها دفاع مي نمايد کدام ها هستند 
و با واقعیت جنبش آشنا شويم. بايد که در زمینه ي اين موارد به تفكر پرداخته و عمیقاً بینديشیم. دوم اينكه ما عضو يك 
س��ازمان هستیم و در حال مبارزه و تالش بوده و در شرايط انقالبي به سر مي بريم. برخي از موارد و ويژگي هاي جنبش 
ما به اين شرايط بستگي دارد و مختص به ماست. شرايط ما اين نوع زندگي را ايجاب مي نمايد و هر نوع اخالل در آنها 
به ضرر ما تمام خواهد ش��د. مثاًل ما نمي توانیم که در ش��یوه ي حرکت گرياليي امتیاز بدهیم. نمي شود که در جنگ بر 
اساس خواست خود و دلخواه خود رفتار نمايیم و از اصول کلي پیروي نكنیم. اين اصول و موازين با خون شهیدان و با 
تالش هزارن رفیق به دس��ت آمده و بايد که به آنها احترام گذاش��ت و براي اداي دين خود به شهدا، اين اصول را ارتقا 
بخش��یده و پیشبرد دهیم. بايد فرهنگ سازماني را هم به خوبي درک نمايیم و از آن پیروي کنیم. چرا بايد نسبت به اين 
مس��ائل کوتاهي کنیم و برخورد ما به صورت خودمحورانه و خودسرانه باش��د؟ بايد نسبت به واقعیت هاي کوردستان، 
جنگ و مبارزه، خلق، منطقه و جهان با حساس��یت رفتار نمايیم. ما نخواهیم توانس��ت که خارج از اين واقعیت ها رفتار 
کرده و نسبت به آنها بي تفاوت باشیم. اين مورد بايستي در کنار ايدئولوژي و تعمیق در آن، به صورت مكمل در عمل 
به انجام برس��د. چه نوع آپوئي بودني از ما خواسته مي شود؟ چگونه مي توان به پیشبرد اهداف جنبش کمك کرد و آن 

را توسعه داد؟ در مرحله ي سوم بايستي به انجام فعالیت دست زد و به پراکتیك پرداخت. 
نتيجه

ه��ر چند فرهنگ ها در عرصه هاي مختل��ف به وجود آيند، مانند عرصه ي ايدئولوژيك، زبان، اقتصاد، تكنولوژي و 
هنر، اما در نهايت از يك مرکز جهت به وجود آوردن فرهنگ اس��تفاده مي نمايند. در مرحله اي که جامعه تشكیل شده 
و اقدام به ايجاد فرهنگ مي   نمايد، بخش��ي که در کار ايجاد فرهنگ اس��ت همان ذهنیت جامعه است. اين، هم براي ما 
و هم براي تمامي جوامع صدق مي کند.  در دوران کائوس)آش��وب( آنچه بیش��تر از همه چیز جامعه را تحت فشار قرار 
مي ده��د همان ذهنیت اس��ت. در دوران کائوس اگر قادر باش��یم ذهنیتي کار آمد به وج��ود بیاوريم و ذهیتي ادعامند و 
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خالق بسازيم،  در نهايت قادر خواهیم بود که فرهنگ به وجود بیاوريم، به ابداع بپردازيم و جامعه ي خود را به موفقیت 
برس��انیم. به خاطر همین ويژگي ها در دوران کائوس، هر جامعه اي س��عي خواهد کرد که ذهنیت خود را سازمان بخشد 
و آن را نهادين��ه گرداند تا از اين راه بتواند به فرهنگ س��ازي بپردازد. دوران کائوس ب��ه جامعه ذهنیت تازه اي خواهي 
داد و آن جامعه را آماده مي نمايي تا بتواند در س��ايه ي ذهنیت سازماندهي ش��ده به سیاست و فعالیت در ساير عرصه هاي 
فرهنگي بپردازد. به س��ازماندهي ذهنیت جامعه خواهي پرداخت که در نهايت آن جامعه بتواند با برخورداري از آن به 

هنر و تكنولوژي خود توسعه دهد.
 چون جنبش آپوئي توانسته است اين سازماندهي را در جامعه ايجاد نمايد و به جامعه توانايي و نیرو بخشیده، براي 
ملت کورد همه چیز اس��ت. تنها يك حزب سیاس��ي و چند هزار گريال نبوده، بلكه موتور حرکت جامعه و انرژي آن 
اس��ت. اين واقعیت را همیش��ه مورد توجه داشته باشید که جوامع در دوران کائوس تنها از لحاظ فیزيكي زنده بوده و از 
لحاظ ذهنیتي دچار مرگ خواهند شد. بزرگ شدن از لحاظ مادي و کوچك شدن بعد معنوي مساوي است با کائوس 
و دوران بحران��ي عمیق. توده اي عظیم وجود دارد ولي روحي وجود ندارد که بتواند فعاالنه به زندگي بپردازد. جامعه، 
بدون روح نمي تواند به حیات ادامه  دهد. يا اينكه مش��كالت بس��یار بزرگ ش��ده و حاد مي گردند، به طوري که  روح 
دچار بحران ش��ده و فیزيك قادر به تحمل آن نخواهد بود؛ اين همان کائوس)آش��وب( اس��ت. جنبش آپوئي وظیفه ي 
گ��ذار از اي��ن کائوس را در جامعه ي کورد ب��ر عهده دارد و براي همین همه چیز جامعه ي کورد اس��ت. تمام حمالت 
دشمن هم به خاطر همین است و انزوا وگوشه گیري علیه رهبر آپو هم در همین راستا قرار دارد. اين وظیفه ي هر کادر 
و هر فرد جامعه اس��ت که بداند از لحاظ فرهنگي، اجتماع��ي، زندگي، معنايي و تاريخي، جنبش آپوئي براي جامعه ي 
کوردس��تان داراي چه معنايي اس��ت و چه چیزي را تعريف مي نمايد. بايد با توجه به اين واقعیت از مسئولیت خود آگاه 
باش��ند و بدانندکه اين امور به چه صورت مديريت مي ش��وند. کار ما هم حرکت در چارچوبي مسئولیت پذيرانه است. 
همچنین به عنوان عضو جنبش آپوئي  در کوردس��تان، وظیفه ي ما يكي ش��دن با تاريخ و فرهنگ خويش جهت گذار از 

اين کائوس است. 
در حال حاضر ما به دو صورت دچار بحران هس��تیم.  اول اينكه از ابتدا و به دلیل تاريخي دچار کائوس مي باش��یم و 
دوم بحراني که همه ي جهان با آن درگیر است و ما هم در آن جاي داريم. مي بینیم که سیستم جهاني نیز که در بحران 
ق��رار دارد و مي خواه��د معضل خود را در اين منطقه حل نمايد. مي توان گفت که مش��كل ما دوچندان ش��ده. بايد هم 
مشكالت خود را چاره يابي نمايیم و هم معضالت ترک ها را برطرف کنیم، هم معضالت ايران و هم سوريه و عراق را 
حل کنیم. همه ي اين دول، بار معضالت خود را بر دوش ما انداخته اند. اين بزرگ ترين بي عدالتي دنیاست. بر اساس اين 
ادعا و اين دانستني ها مي فهمیم که مسئولیت جنبش آپوئي  چقدر زحمت است. بايد از لحاظ ذهنیتي و فكري خودمان 
را براي چنین مسئولیتي آماده کنیم. بايستي که در تمام ابعاد فرهنگي جنبش آپوئي، شخصیت خود را تقويت نمايیم و 
بتوانیم به اداي وظیفه بپردازيم. تنها به يك بُعد و يا يك عرصه راضي نباشیم. در جنبش آپوئي که محیط و جايي است 
که در آن زندگي جاريست و معنا مي يابد،  نمي توان زندگي اي تك بعدي داشت. در پايان به اين سخن رهبر آپو  اشاره 

خواهیم کرد که» مقاومت يعني اصرار بر فرهنگ خود و زندگي بر اساس آن«.
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