
محبوبه حسین زاده
به دنبال پیروزى کنگره ملى آفریقا در سومین دوره 
انتخابات عمومى، امروز )۲۷ آوریل( مراســم معارفه 
»تابوامبکى« به ســمت ریاســت جمهورى آفریقاى 
جنوبى برگزار مى شــود.۲۷ آوریل مصادف اســت با 
مراســم معارفه »نلســون ماندال« در ۱۰ سال پیش 
به ســمت اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقاى 
جنوبى.با وجود گذشت یک دهه از استقرار دموکراسى 
در آفریقــاى جنوبــى که نتایجى همچــون برقرارى 
آرامــش عمومى و بهبود روابط بین سفیدپوســتان و 
سیاه پوســتان را به دنبال داشــته، انتخابات در این 
کشور همواره درگیر مسائل نژادى و قومى بوده است. 
به قدرت رسیدن کنگره ملى آفریقا در سال ۱۹۹۴ که 
پایانى بر حکومت رژیم نژادپرست آپارتاید بود، باعث 
شــکل گیرى و فعالیت ۸۰ گروه افراطى سفیدپوست 

در آفریقاى جنوبى شده است. 
بعضى از این گــروه ها داراى کاراکتر مبهم شــبه 
نظامى و برخى دیگر داراى گرایشات مذهبى هستند 
و اعضاى آنــان، اقدامات خود را بــر روى گروه ها و 
طبقات مختلف اجتماعى متمرکز کرده اند. تمامى این 
گروه ها، بهانه مبارزات خود را »احســاس محرومیت 
و اجحاف« به دلیل زندگــى کردن تحت نفوذ دولت 
کنگره ملى آفریقا بیان مى کنند، ولى هرگروه به طور 

جداگانه از برترى نژادى گروه متبوعش دم مى زند.
دو مــاه قبل از برگــزارى انتخابات، گــروه افراطى 
سفیدپوست که با نام جنگجویان قوم بوئر شهرت یافته 
اند، موجى از حمالت تروریســتى در شهرهاى فقیر و 
سیاه پوست نشــین آفریقاى جنوبى به راه انداختند. 
این گــروه هدف حمالت خود را پایان دادن به دولت 
کنگــره ملى آفریقا بیان کرده و خواســتار آزادى ۳۵ 

نفرى شــده بودند که به اتهام حمالت تروریستى در 
زندان به ســر مى بردند. کلیه این اقدامات تروریستى 
در حالى صــورت مى گیرد که ۶۰ درصد جامعه ۴/۴ 
میلیون نفرى سفیدپوست آفریقاى جنوبى، خشونت 

و افراط گرى هم میهنان خود را محکوم کرده اند.
در حالــى که حــزب »جدید ملى« براى پیشــبرد 
اهــداف و منافــع اقلیت سفیدپوســت، فعالیت خود 
را در مؤسســات متمرکــز کرده، »گــروه ۶۳« که از 
روشنفکران و دانشگاهیان سفیدپوست تشکیل شده و 
به نام نمایندگان جامعه آفریقایى شهرت یافته است، 
فعالیت خود را بر حمالت تروریســتى متمرکز کرده 
است. اقدامات گروه خشونت طلب ۶۳ و حمایت علنى 
آنان از خشــونت گرایان مــورد نکوهش رهبر حزب 
جدید ملــى و رئیس دولت منطقــه »کابوى غربى« 
قرار گرفته اســت.امبکى هم در عین اظهار تمایل به 
همکارى با همه گروه هاى جامعه براى حل مشــکل 
به وجــود آمده از جناح بندى هاى گروه هاى اقلیت، 

به گروه هاى افراطى سفیدپوست اخطار داده است. 
وى گفــت: »بــا وجود حمایــت از جــان و اموال 
شهرنشــینان، راه هــاى مشــخص قانونــى را علیه 
کسانى که براى رســیدن به اهداف شخصى، تصمیم 
به برگرداندن خشــونت در آفریقاى جنوبى دارند، به 
کار خواهیم گرفت.«امبکى که در ســال ۱۹۹۹، براى 
نخستین بار به سمت ریاست جمهورى برگزیده شده 
بود، براى حل مســائل و مشــکالت مطرح دوره پنج 
ســاله رئیس جمهورى ماندال، اداره حکومت »بدون 
غرور و همراه با مســئولیت« را بــه آفریقاى جنوبى 
وعده داد. بیکارى ۳۵ درصدى جمعیت فعال آفریقاى 
جنوبى و فشــارهاى خردکننده توســعه نیافتگى در 
شهرهاى سیاه پوست نشین که به حاشیه رانده شدن 

فعالیت ها و تصمیمات مهم اقتصادى در این مناطق 
را به همراه داشــت، جزء مسائلى بودند که امبکى از 

همان ابتداى ریاست جمهورى با آن مواجه بود.
جمعیت ســیاه پوســتى که پس از کسب حقوق و 
آزادى هاى سیاســى، آرزوى پیشــرفت مادى را در 
ســر مــى پروراند، بحران هــاى اقتصادى ناشــى از 
کاهــش قیمت طال و )کاهش( ســرمایه گذارى هاى 
خارجى و لزوم ســرمایه گذارى هاى اجتماعى براى 
حفظ حضور این کشور در عرصه اقتصاد بین المللى، 
امبکى را با وضعیت پیچیده اى مواجه ساخته بود.ایده 
ایجاد بورژواى سیاه پوست، به عنوان اولین گام براى 
دســتیابى به بهبود وضعیت اقتصادى اکثریت جامعه 
آفریقاى جنوبى، سازماندهى مجدد تشکیالت کارى، 
گســترش شــرکت هاى کوچک و متوسط به عنوان 
تنها راه عملى کردن وعده ایجاد اشــتغال و ســرعت 
خصوصى سازى ادارات عمومى به خصوص در بخش 
حمل و نقــل و ارتباطات جزء اقدامــات مهم و قابل 
ســتایش دوره اول ریاست جمهورى امبکى محسوب 

مى شود.
اما بالفاصله بعد از این اقدامات مثبت، تئورى عجیب 
و دور از ذهن مطرح شده توسط امبکى باعث تعجب 
جوامع بین المللى و علمى شــد. امبکى مدعى شــد 
ویروس HIV، عامل بیمارى ایدز نیســت؛ فرضیه اى 
که تنها ارزش مطرح شدن در کشورى را دارد که ۱۰ 
درصد جمعیت آن از این بیمارى رنج مى برند.امبکى 
در سپتامبر ســال ۲۰۰۰، به دلیل فشارى که توسط 
 HIV حزب متبوعش به او وارد مى شد، پذیرفت که
هم یکى از راه هاى به وجود آمدن بیمارى ایدز است.

همچنین امبکى از فشــارهاى منازعات بین مبارزان 
ملى گراى ســیاه پوست بر ســر تصاحب مسئولیت 

هاى دولتــى امتناع مى ورزید. حتى پس از انتشــار 
تصادفى )اتفاقى( این قضیه، همواره با همکارى رفیق 
و هم قطار قدیمى خویش در جنگ هاى آزادســازى 
سیاهان، سعى در توجیه این مسئله داشت و هیچگاه 
فساد ادارى و مالى به وجود آمده در سیستم اقتصادى 

کشورش را نپذیرفت.
با وجود کلیه مســائل ذکر شــده، تعصبات قومى و 
نژادى باعث شــد تا یک بار دیگــر کنگره ملى آفریقا 
که حامى سیاه پوستان نام گرفته است، پیروز رقابت 
هاى سومین انتخابات دموکراتیک در این کشور باشد.

اتحاد دموکراتیک )رقیب اصلى کنگره آفریقا( نیز که 
با عنــوان »مرد نبرد« و با وعــده ایجاد یک میلیون 
شــغل، درمان ایدز و محاکمه دســتگاه هاى ادارى و 
مالى فاسد و با شعار »آفریقاى جنوبى لیاقت بیشترى 
دارد« به میدان آمده بود، تنها به صرف شناخته شدن 
با نام حزبى که »سفیدپوستان را ترجیح مى دهد« از 
گردونه رقابت حذف شد و بدین ترتیب تابوامبکى یک 
بار دیگر بر صندلى ریاست جمهورى آفریقاى جنوبى 

تکیه خواهد زد.

آقــاى نلســون مانــدال رهبــر کنگــره ى ملــى آفریقا 
)۳۱/۰۴/۱۳۷۱( در محــل اقامت مقام معظــم رهبرى با 
حضرت آیت اهلل خامنه اى رهبر انقالب اســالمى دیدار کرد 
و طى آن بر تأثیر مســتقیم پیروزى انقالب اســالمى ایران 
در امید بخشــیدن به مردم آفریقاى جنوبى براى پایدارى 
 و مبارزه علیه رژیم نژادپرســت حاکم بر این کشــور تأکید 

کرد.
در ایــن دیدار مقام معظم رهبرى مقاومت رهبر کنگره ى 
ملى آفریقا در مبارزه علیه رژیم نژادپرست آفریقاى جنوبى 
را مورد ســتایش قرار دادند و مراتــب ایمان و اعتقاد ملت 
ایران به حقانیت مبارزات مردم این کشــور را خاطر نشان 

ساختند.
آقــاى نلســون ماندال در اظهاراتــش بارهــا از حضرت 
آیــت اهلل خامنه اى بــه عنوان رهبر خود یاد کــرد و افزود: 
انقالب اســالمى ایران تحت رهبرى امام خمینى امیدهاى 
فراوانــى را براى قیام مــردم آفریقاى جنوبــى در مبارزه 
علیه بى عدالتى به همراه داشــته اســت و بــدون تردید 
 تاریــخ هرگز نقــش ایران اســالمى را فرامــوش نخواهد 

کرد. 
مالقــات بــا رهبر انقــالب بزرگــى که جهــان را تحت 
تأثیــر قــرار داده اســت براى مــن امیدبخــش و موجب 
افتخار بزرگى اســت ومردم آفریقــاى جنوبى اکنون براى 
شــنیدن گزارش دیدارهــاى من با رهبر بــزرگ انقالب و 
 مقامــات عالیرتبه ى جمهورى اســالمى ایران بــه انتظار 

نشسته اند.
رهبــر کنگــره ى ملى آفریقا از اســتقبال گــرم مقامات 
جمهورى اسالمى ایران از وى و هیأت همراهش تشکر کرد 
و با اشاره به جایگاه با اهمیت اسالم در آفریقاى جنوبى در 
کنار دیگر ادیان گفت:ما نســبت به اســالم بیگانه نیستیم. 
برجسته ترین رهبران مســلمانان آفریقاى جنوبى درکنگره 
ملى آفریقا حضور و نقش مؤثرى دارند و تأمین حقوق تضییع 
 شــده ى مسلمانان درکشورم از جمله اهداف و خواسته هاى 

ماست.
وى بر این نکته که قبل از ترک کشورش مجدانه خواستار 
زیارت مرقد مطهر امام خمینى شده بود تأکید کرد و گزارش 
کاملى را از روند مبارزات مردم آفریقاى جنوبى براى احقاق 
 حقوق تضییع شده خود به اســتحضار مقام معظم رهبرى 

رساند.
آقــاى ماندال همچنیــن به کمکهــاى مســتمر اروپا و 
آمریــکا به رژیــم آفریقاى جنوبى اشــاره کــرد و افزود: 
این رژیــم در تمــام دوران حیات خــود از حمایت غرب 
برخــوردار بوده اســت و ما که اکنون در آســتانه پیروزى 
قــرار گرفته ایــم هرگــز با حامیان دشــمن خــود متحد 
 نخواهیم شــد و بــه هیچ وجه بــه غرب متکــى نخواهیم 

بود.

 روزبه علمداری: از هنگامى که ســیدمحمد خاتمى، 
رییس جمهور اصالح طلب ایران در صحن مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد، به نمایندگى از ملت ایران »گفت و گوى 
تمدن هــا« را به عنوان راهى جدید بــراى نیل به صلح و 
تفاهم، به جهانیان پیشنهاد داد و به فعالیت هاى گسترده 
بین المللى و مدنى در جهت پیشــبرد این ایده پرداخت، 
بســیارى از تحلیلگران مسائل جهانى، شخصیت وى را با 
نلسون ماندال، رهبر بزرگترین نهضت ضد نژادپرستى قرن 
بیستم مقایســه کرده و آن دو را سالکان یک مسیر واحد 
براى سعادت بشریت معرفى کرده اند. مسیرى براى صلح 
و عارى از خشــونت. هر دو رهبر سیاســى، پس از خروج 
از قدرت اقدام به تاســیس نهادهاى مدنى زدند تا بتوانند 
ایده هاى خود را با فراغ بال بیشتر پیگیرى کنند؛ هرچند 
که خاتمى بــه دالیل گوناگون، از جمله شــرایط خاص 
سیاسى در داخل ایران و منابع محدود مالى نتوانسته است 
مانند ماندالى آفریقایى که اکنون دیگر »جهانى« شــده 
است، اهداف و ایده هاى خود را برآورده کند، اما وى بار ها 
در ســخنرانى هاى خود، از بنیادهاى تاسیس  شده توسط 
ماندال به عنوان الگویى موفق از فعالیت هاى مدنى یاد کرده 
اســت. همین عوامل بهانه اى شد تا با رییس جمهور سابق 
ایران گفت و گویى انجام دهیم و دیدگاه هایش را نسبت به 
رهبر جنبش بزرگ ضد آپارتاید که در آستانه صد سالگى 

است، جویا شویم.
*** 

 براى آغاز گفت وگو مى خواستم این پرسش را طرح کنم 
که به نظر حضرتعالى چه ویژگى هایى »نلسون ماندال« را 
از سایر انقالبیون و چهره هاى سیاسى قرن بیستم متمایز 

مى کند؟
 نلســون ماندال مبارز بزرگ با استعمار و نژادپرستى و از 
جمله رهبرانى است که در مبارزه خود به پیروزى رسیده 
اســت؛ گرچه در این راه ســختى فراوان کشیده و هزینه 
سنگینى پرداخته اســت، از جمله بیش از بیست سال از 
پرنشاط ترین دوران عمر خود را در زندان به سر برده است. 
نلسون ماندال نماد پایدارى و مبارزه با بى داد، بى عدالتى و 
استعمار در دوران ما است. اما مهم تر از همه اینکه او یک 
انسان واال اســت. اگر بخواهیم مقایسه داشته باشیم، من 
»ماندال« را مى توانم با »گاندى« مقایسه کنم. گاندى هم 
وجودش محبت و عشــق است. عشق به انسان و آزادِى او 
و عشــق به رهایى سرزمینش از سلطه بیگانه، ولى در این 
شخصیت نشــانى از کینه، حتى نسبت به سرسخت ترین 
دشمنانش نمى بینید. ماندال نیز چنین است، با این تفاوت 
که او با زشــت ترین و بد ترین شکل استعمار که در چهره 
کریه نژادپرستى و آپارتاید ظاهر شده بود مبارزه کرد. امرى 
که به این صورت در هندوستان وجود نداشت، هرچند که 
هندوستان مهم ترین پایگاه بسط قدرت استعمار بریتانیا 
در حســاس ترین نقطه عالم بود. مانــدال در مبارزه خود 
پیروز شــد. گرچه پیش تر نیز در زیمبابــوه که در زمان 
حاکمیت استعمار »رودزیا« نام داشت مردم آپارتاید را از 
پاى درآورده بودند، ولى پس از آن کمتر شــاهد حاکمیت 
واقعى مردم بر سرنوشــت خود در این کشــور بودیم. این 
تنها سفیدپوستان نبودند که مورد غضب قرار گرفتند، بلکه 
با استقرار نوعى خودکامگى مردم    رها شده نیز آنگونه که 
باید طعم آزادى و پیشرفت را نچشیدند، ولى ماندال نه تنها 
آخرین نفس هاى نژادپرستى را گرفت، بلکه پس از پیروزى 
با دشمنان خود نیز با مهربانى رفتار کرد و مردم آزاد شده 
را نیز در جایگاه رفیع حاکمیت بر سرنوشــت خود نشاند 
و بــا اینکه قهرمان بالمنازع و محبوب نه تنها در آفریقاى 
جنوبى، بلکه تمام آفریقا و حتى مورد احترام در همه جهان 
بــود، فقط به عنوان رییس جمهورى کــه مردم به او رأى 
داده بودند چند صباحى مسوولیت را پذیرفت و بعد هم با 
شیوه اى دموکراتیک )البته به خواست خود( سمت رسمى 

را به دیگرى سپرد. ماندال چه در زمان ریاست جمهورى و 
چه پس از آن، آنچه به آن اندیشــید و مى اندیشد خدمت 
به مردم اســت. همین امر هم سبب شد با تاسیس »بنیاد 
خیریه ماندال« خدمت بى ادعاى خود را به اعتالى زندگى 
مردم و مبارزه با عقب ماندگى، فقر و جهل و بیمارى ادامه 
دهد. به نظر من ماندال نیز مانند گاندى مرد عشق است و 
هویتى جز خدمت به مردم و تالش براى رهایى و آزادى و 

تامین حقوق مردم ندارد.
 با این توصیفات به صورتی می توان گفت که تجربه 
ماندال، نوعی تجربه یگانه در تاریخ معاصر بوده  است.

 بى آنکه درصدد مقایسه باشم و جاى مقایسه هم نیست، 
ولــى مى گویم آنچه ماندال کرد، آدمى را به یاد حماســه 
بزرگ فتح مکه توســط پیامبر اکرم )ص( مى اندازد که با 
همه جنایات و ددمنشى هایى که علیه مسلمانان و شخص 
پیامبــر صورت گرفته بود، پیامبر بــا رحمت و بزرگوارى 
از آن گذشــت کرد و به جاى اســارت آنان و انتقام گیرى، 
آنان را »آزادشــدگان« نامید که هم نشان تدبیر بود، هم 
الزمه انسانیت و هم مصداق اقتدار واقعى. و طبیعى است 
که پیامبر با همراهــان و مردم عادى به مراتب از این هم 
مهربان تــر بود و خداوند او را با عنوان دارنده اخالق عظیم 
ســتود و نیز این مهربانى و بزرگ منشى نسبت به مردم را 
نعمت و رحمت واالى الهى دانست که نصیب پیامبر شده 
است. و نتیجه اینکه انقالبى گرى مستلزم مهربانى با مردم 
و حتى تحمل بزرگوارانه دشمنان )چه رسد به مخالفان( به 
هنگام اقتدار و استقرار وضع نیز هست. به  هر حال ماندال 
انسانى است مؤمن به اهداف واالى خود که برجسته ترین 
آن، رفع ظلم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است. 
به نظر من، ماندال عاشــق آزادى و مردم و فارغ از هرگونه 

کینه و نفرت است.
 شما در دوران ریاست جمهوری، میزبان ماندال در 
تهران بودید. در کشورهای دیگر نیز مالقات هایی 
با این چهره بین المللی داشــته اید. با توجه به این 
مالقات هــا چه خصوصیت شــاخصی، به ویژه در 

ارتباطات شخصی وی مشاهده کردید؟ 
با جنــاب ماندال چه در دوربــان آفریقاى جنوبى و چه 
در تهران و احیانا در بعضى کشــورهاى دیگر، دیدارهاى 
متعددى داشته ام و بار ها تلفنى با ایشان صحبت کرده ام. 
چنــان که عرض کــردم، تواضع این مرد بــزرگ ویژگى 
 My( ممتازشان اســت. همیشــه مرا رییس جمهور من
President( خطــاب مى کردند و فکر مى کنم همین 
تعبیر را نسبت به دیگر رؤساى جمهورى به کار مى برد تا 
هم نزدیکى و صمیمیت را نشان دهد و هم تواضع خود را.

 دوســت دارم چند نکته را که در دیدارشان از تهران با 
وى در میان گذاشــتم را در این مجال مطرح کنم. من در 
آن دیدار خطاب به وى گفتم شــما آموزگارى هستید که 
دو درس مهم را به نسل امروز داده اید؛ یکى اینکه آنچه در 
این قرن )مراد قرن بیســتم میالدى است( بر بشر گذشته 
است شایسته او نبوده است و گذراندن بیش از بیست سال 
عمرتان در زندان، خود نشــانه وضع ناگوارى است که بر 
بشــر امروز رفته است. خداوند خواست ماندال زنده بماند، 
ولى خیلى از ماندال ها در زندان یا در پاى چوبه اعدام از پا 
درآمدند. در کشور ما چه بسا انسان هاى بزرگى که زندانى 
شــدند و نیز کسانى که به شهادت رسیدند. امام ما پانزده 
ســال در تبعید به سر برد. جز این بود که مى گفتند ما و 
مردم ما انســان هستیم و زندگى انسانى مى خواهیم؟ جز 
این بود که شــما و این خیل عظیم زندانى و مورد فشار و 
سرکوب مى گفتید که هر کس انسان است با هر رنگ و نژاد 
و گرایش حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند. استعمار 
ســیاه ترین چهره روابط انسانى در این قرن و قرن پیش از 
آن بود و آپارتاید پلید ترین وجه استعمار و تبعیض و ستم.

 این قرن، قرن جنگ بود. دو جنگ جهانى و جنگ هاى 

منطقه اى، و قرنى که به پایان آن مى رسیم، قرن ترور هم 
بود )هنوز جریان ۱۱ ســپتامبر واقع نشده بود( و بد ترین 
شــکل ترور، تروریســم دولتى که از جمله کشــورهاى 
قدرتمند علیه کشــورهاى ضعیف در بســیارى از جا ها از 
جمله آفریقا و آفریقاى جنوبى اعمال کردند. وجود و رفتار 
و زندگى شما یک »نه« بزرگ به همه این زشتى ها و پیامى 

بود به همه انسان ها.
 درس و پیام دیگر شــما این بود کــه ما صلح و آزادى 
مى خواهیم، اما نه به اصطالح صلح تحمیلى )که عین ستم 
اســت( بلکه صلح پایدار که بر پایه عدالت اســتوار است. 
عدالت در صحنه داخلى کشــور ها به صورت دموکراسى و 
عدالت در صحنه بین المللى یعنى تغییر روابط ستم بنیاد 
و تبعیض آمیــز به روابط مبتنى بر احتــرام و منطق و... و 
بعد گفتم شــما متولد ۱۹۱۸ هســتید، و یک ربع قرن از 
من بزرگ ترید و شــخصیت ما تحت تأثیر بزرگانى چون 
شما بوده اســت و از نظر معنوى جایگاه واالیى داشتید و 
الگو بودید چنان که امام  خمینى نیز از مردان بزرگ تاریخ 
معاصر و الگو براى همه ما بودند که هم دین را مى خواستیم 

و هم حرمت و آزادى و پیشرفت انسان را.
 فکر می کنید آیا اندیشه ها و سیره عملی ماندال 
در ابتدای هزاره سوم برای بشریت کاربردی دارد؟ 
اصوال به نظر شما، مهم ترین میراث ماندال برای مردم 

آفریقای جنوبی و جهان چه بوده است؟
 ماندال ابتکار مرا براى گفت و گوى تمدن ها مى ســتود و 
معلــوم بود که با من هم نظر اســت؛ او نیز به گفت و گو و 
تفاهم به عنوان سرمشــق )و پارادایمى( براى هزاره سوم 
به جاى پارادایم جنگ و خشونت و نفرت در قرن بیستم، 
مى نگریست و به نظر من، میراث مهم ماندال براى آفریقاى 
جنوبى، پایدار کردن مردم ســاالرى و استوار کردن زمینه 
استیفاى حقوق همه شهروندان بود که سبب شد پس از 
آزادى نیز آفریقاى جنوبــى به لحاظ اقتصادى و صنعتى 
و اجتماعى برخالف بســیارى از کشورهاى رهیده از قید 
اســتعمار همچنان مســیر قابل قبول خود را به ســوى 
پیشرفت طى کند. میراث ماندال براى جهان هم دعوت به 
تفاهم و احترام متقابل در عین پافشارى به حقوق محرومان 

است.
 به نظر شــما، بازخوانی تجربه ماندال در کشوری 
مانند ما نیز مفید خواهد بود؟ اصوال سیره عملی و 
نظری ماندال برای روشنفکران و اصالح طلبان ایرانی 

چه درس هایی می تواند داشته باشد؟
 مهم ترین درس ماندال بــراى همه اصالح طلبان واقعى 
در جهان این اســت که تنها راه رسیدن به اهداف، اتخاذ 
شیوه هاى مدنى است. خشونت اگر هم در لحظه اى موفق 
شود، هیچ گاه نمى تواند زندگى مطمئن و آرامش  بخشى را 
در درازمدت براى مردم تامین کند. اصوال خشــونت ابزار 
دست کسانى اســت که فاقد منطق هســتند. خشونت 
مهم ترین ابزار دســت مســتبدان است و کســانى که با 
شــیوه هاى خشونت آمیز حتى با اســتبداد و استعمار هم 
مبارزه مى کنند اگر هم پیروز شــوند، خشونت جدیدى را 
جایگزین خشونت قدیم خواهند کرد.  براى حسن  ختام  در 
صورت امکان این گفت وگو را با خاطره و یا نکته اى ناگفته 
از مذاکرات و گفت وگوهاى دوجانبه با ماندال پایان دهیم. 
به یاد دارم ایشــان در پایان دوره خود از من خواستند که 
از مســلمانان بخواهیم که گسترده و با نشاط در انتخابات 
)که به ریاســت جمهورى آقاى امباکى منجر شد( شرکت 
کنند، زیرا انتخابات و دموکراسى را راه رهایى و سربلندى 
کشور مى دانست. من نیز طى پیامى مسلمانان را دعوت به 
حضور فعال کردم. ایشان بعد از انتخابات به من تلفن و از 
من تشکر کردند و گفتند توصیه شما کامال مؤثر بود و همه 
اقشار از جمله مســلمانان در انتخابات شرکت کردند که 
خود مایه تقویت حاکمیت ملى و استقالل کشور ما است.
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در فیلم تلویزیونى »آخر بازى« که در سال ۲۰۰۹ میالدى ساخته شد، کالرگ پیترز، نقش ماندال را بازى کرد و فیلم تالش مى نماید تا روز هاى پایانى حیات نظام آپارتاید را 
به تصویر بکشد. البته فیلم تلویزیونى ماندال و دکلرک که در سال ۱۹۹۷ میالدى ساخته شد، سیدنى پواتیه،  بازیگر شهیر هالیوود را بر آن داشته تا در نقش ماندال حضور یابد. 
دکلرک، رییس جمهور سابق آفریقاى جنوبى بود که در سال ۱۹۹۰ میالدى،  بیانیه پایان دوران سیاه تبعیض نژادى را اعالم کرد و این امر سر آغازى نوین در تاریخ مبارزات ضد 

نژاد پرستى در آفریقا شد.

فیلم 
تلویزیونی 
»آخر بازی«

ده سال پس از ماندال
ریشه اخالق را چه در ذاتی بودن فضیلت در انسان بدانیم و چه در تمایل عقلی آدمی به سود یا حداکثر سود برای 
همــه و چــه در رویکرد عاطفی و عقلی او به خیر، چه خیر فردی و چه خیر عمومی؛ اما اخالق دو حوزه مهم دارد: 
حوزه فردی و حوزه اجتماعی. بخشش امری است که بیشتر در حوزه اخالق فردی کاربرد دارد و از آنجا وارد اخالق 
اجتماعی و سیاســی شده اســت. مانند بحث عدم خشونت در هند که توسط گاندی که از حوزه اخالق فردی وارد 
اخالق جمعی شد و ریشه بحث عدم خشونت در مذهب »جینی« یکی از مجموعه مذاهب هند است. روحانیون این 
مذهب وقتی که از معابر عبور می کردند همواره طاووسی همراه داشتند و قبل از برداشتن هر گامی جلوی پایشان را 
جارو می کردند تا مبادا پایشان را روی مورچه یا حشره ای بگذارند )برعکس موبدان زرتشتی که همیشه یک چوب 
دستی یا میخی سر کج همراه داشتند تا حشرات و موجودات ریز اهریمنی چون مورچه ها را بر سر راه خود بکشند. 
فردوسی در شــعر میازار موری که دانه کش است به همین رویه اعتراض می کند.( تبدیل اخالق فردی به جمعی 
و اجتماعی و جابه جا کردن جای این دو حوزه معموال نادرســت و نیز مضر است، مثال زهد و کم خواهی فردی که 
در حوزه فردی به قناعت منجر می شــود، اما اگر همین امر اخالقی وارد حوزه جمعی شود به عدم رشد و توسعه و 

گسترش فقر در جامعه منجر می شود. مساله بخشش هم همینطور است. 
بخشش نیز عمدتا از سوی مذاهب و فلسفه های اخالقی در حوزه رفتار فردی مطرح بوده است و جابه جایی آن با 
حوزه اجتماعی دچار همان سرنوشتی می شود که تاریخ مسیحیت به آن خطا دچار شد. بخشش فردی در حوزه جمعی 
تبدیل به سکوت و سازش با هر ظلم و سطوح پایین مومنان مسیحی اتفاق افتاد وگرنه در سطوح فوقانی جامعه و 
کلیسا محبت و تسامح و بخشش مسیحی جای خود را به سخت گیری، تنگ نظری و شکنجه همنوعان دگراندیش 
داد. اما جابه جایی بخشش از حوزه فردی به حوزه جمعی توسط ماندال دارای چنین عواقب و درون مایه های نادرست 
و مضر نیست. بخشش درگذشته عمدتا وقتی که از حوزه فردی وارد حوزه جمعی می شد کارکردی از باال به پایین 
داشــت. یعنی سطوح فوقانی قدرت گاه با دادن امان نامه یا عفو عمومی یا نظایر آن از جرائم سطوح پایینی جامعه 
می گذشت و آن را مورد بخشش قرار می داد، ولی بخشش ماندالیی مسالمت وارونه ای داشت یعنی قربانیان و افراد 
سطوح پایینی جامعه قرار است عامالن ظلم و ستم که معموال در سطوح باالی قدرت جای دارند را مورد بخشش 
قرار دهند، اما چرا این اصل ماندالیی مورد اســتقبال قرار گرفت. این این امر از آنجا ناشــی می شود که این اصل 
در یک زمینه ویژه ای کاربرد یافته اســت و آن زمینه این است که آن ظلم و ستم توسط همگان از جمله از سوی 
ظالمان و ستمگران نیز مورد توجه و اذعان مشترک قرار می گیرد. یعنی خود ستمگران هم می پذیرند که به دیگران 
ستم کردند و در این امر با افکار و وجدان عمومی سهیم و شریکند. به عالوه آنکه سطوح پایینی جامعه از فرصت و 
امکان مجازات برخوردارند اما در این شرایط مشخص به دالیل گوناگون از جمله مصلحت جمعی و منافع عمومی 
جامعه و اینکه دور باطل و سیکل معیوب خشونت جریان نیابد یا فرضا بسیاری از خشونت گرایان خود قربانی شرایط 
اجتماعی تلقی می شــوند یا به هر دلیل دیگری چون توصیه مذاهب به گذشــته اخالقی از مجازات و انتقام گیری 
صرف نظر می کنند، اما در عین حال بخش دوم این شعار یعنی »فراموش نکن« را به کار می بندند. آنها با یادآوری 
آن ستم ها و کالبد شکافی آنکه البته مطمئنا پس از کشف حقیقت صورت می گیرد مانع باز تولید و تکرار آن می شوند، 
در اینجاست که این جامعه با گناه می ستیزد نه با گنهکار، با بی عدالتی و ظلم در می افتد نه با ظالمان و ناعادالن. به 
این ترتیب هم جامعه اصالح می شود و هم دور باطل کینه ورزی چون بهمنی رو به تزاید بر سر جامعه آوار نمی شود. 
بدین ترتیب در موقعی که هنوز کشف حقیقی صورت نگرفته و وجدان جمعی درباره ستم های گذشته و ریشه ها و 
عامالن آن تحقق نیافته است و بدتر از آن موقعی که بسیاری از اشتباه کاران گذشته همچنان به توجیه اشتباهات 
خود می پردازند. )همانند آنچه در جامعه ما اتفاق می افتد. ما در دوران ماقبل تحقق اصل اخالقی سیاسی و اجتماعی 

»ببخش و فراموش نکن« قرار دادیم.( 
اما تبلیغ این اصل این خاصیت را دارد که افق دیدمان را بر نفی خشونت و حذف شکل دهیم و به صورت عقلی و 
عاطفی نیز مبتنی بر تجارب مکرر تاریخی بر این امر آگاه باشیم که قوام جامعه تنها با جهت و گذشت متقابل است، 
در این صورت است که اخالق فردی می تواند به اخالق جمعی یاری برساند و آموزه هایی چون »ببخش تا بخشیده 
شوی« باعث التیام اجتماعی گردد. ما هم در آموزه های مسیحی و هم در آموزه های عرفان اسالمی داریم که اهل 
ایمان را به شــدت به گذشــت و عفو دعوت می کند. عهد جدید می گوید خداوند آفتاب و باران خویش را بر بدان و 
نیکان می تابد و می فرستد، شما هم مثل پدر آسمانی کامل باشید؛ فقط به دوستان خود خوبی نکنید این کاری است، 
که اشرار هم می کنند. یا می گوید: »هر کس با محبت زندگی کند خداوند درون اوست، اگر کسی نتواند به همنوع 
دیدنی خود یاری کند چگونه می خواهد با خدای نادیدنی همکاری کند.” یا قرآن می گوید: »بدی و خوبی برابر نیستند 
اما در برابر بدی خوبی کن آنگاه خواهی دید آنکه بین تو و او نفرت و دشمنی وجود داشته است به دوست مهربان تو 
تبدیل می شود.” همه این آموزه ها نوعی لطافت در رفتاری فردی را در طول تاریخ پرورش داده اند و حتی گاه هیمنه 
و عظمت ظالمان را تسلیم لطافت خود کرده اند ولی نمی توان از همه انسان ها جز معدودی از آنها توقعی این چنین 
داشت. هر نوع آرمان گرایی ذهنی چه در حوزه سیاست و چه در دوره اخالق به شکست منجر خواهد شد نمونه این 
پدیده را نیز می توان در تاریخ مســیحیت جست وجو کرد. اما وقتی مظلومان خود قدرت می گیرند و اشتباه کاران و 
ستمگران بر کرده خویش معترف، آنگاه جامعه نیازمند رهبرانی فرزانه و انساندوست است که چنین آموزه هایی را یاد 

جامعه آورند و از تکرار تجربیات تلخ و خشونت بار تاریخ جلوگیری کنند.

نویسنده : مسعود بینش
ماندال رهبر مبارزه با نژادپرستی، 27 سال در زندان آپارتاید بود و پس از آزادی از زندان و یک دوره ریاست جمهوری 
آفریقای جنوبی به صورت خودخواسته از صحنه پست های ظاهری کناره گرفت. رهبر 90 ساله سیاهان اکنون در قلب 
همه آزادیخواهان دنیا جای دارد.  ریچارد استنگل پس از مالقات با او، در مقاله ای که در مجله تایم منتشر کرده، هشت 

درس رهبری نلسون ماندال را برشمرده است:
1. شهامت در نترس بودن خالصه نمی شود. شهامت، واداشتن دیگران به رهیدن از ترس است. او ماجرائی را نقل 
می کند که یکبار در هواپیمائی که ماندال حضور داشت شرایط خطرناک اضطراری پیش آمد و در آن وضعیت سکون و 
وقار ماندال که به خواندن روزنامه مشغول بود نگاه مضطرب مسافران را به خود جلب می کرد و به آنها آرامش می داد. 

وقتی هواپیما با مهارت خلبان به زمین نشست او به همراهش گفت: اون باال خیلی ترسیدم!
2. پیشتاز باشید و از جلو رهبری کنید اما همواره چشم به رهروان خود داشته باشید.  او با حفظ اصول و اهداف، تاکتیک 
های مختلفی برای گفتگو با طیف وسیع رهروان و حتی معاندانش بکار می گرفت. او عملگراترین ایده الیست است. 

زندان به او بلندنگری را آموخته بود. او روزها و هفته ها را نمی دید، دهها سال را فرادید داشت.
3. پشتیبان باشید و از پشت رهبری کنید و بگذارید دیگران باور کنند که آنها پیشتاز هستند. او به مردم نمی گفت چه 
بکنند. در بحث ها، او بیشتر گوش می داد و زود وسط معرکه بحث نمی پرید. در نهایت، آرام و روشمند سخنان همه را 
به گونه ای خالصه می کرد که بدون هیچ تحمیلی در جهت رای او نیز بود. هوشمندی رهبری او این بود که اجازه می 
داد خودش نیز رهبری شود. او خرد رهبری را در این می دانست که مردمان متقاعد شود کاری را انجام دهند و بیندیشند 

که آن کار ایده خود آنها بوده است.
4. دشمن خود را بشناس و فوت و فن های او را یاد بگیر. او زبان و تاریخ و حتی بازی های ورزشی سفید پوست های 
آفریقای جنوبی را بخوبی فرا گرفت تا به روز مقابله یا مذاکره از آن بهره برد و قوت و ضعف و روشهای آنها را بشناسد. 
از این راه توانست مشترکات بنیانی سیاهان و سفیدان را نیز کشف و استخراج کند. او دریافت که توده سفید نیز خود را 
متعلق به افریقا می دانند و آنها نیز مانند سیاهان قربانی استعمارگران سفید انگلیسی هستند. ماندالی حقوقدان حتی در 

زندان نیز در جهت احقاق حق زندانبانان سفید خود تالش می کرد.
5. به دشمنان خود نزدیک شوید و به رقیبان خود حتی نزدیک تر. ماندال با همه حشر و نشر داشت و همه را شیفته 
اخالق خود می کرد. این شیفتگی بیش از دوستان و همراهانش، رقیبان او را مسحور می کرد. او بر این باور بود که زیر 
چتر آوردن رقیبان راهی برای کنترل آنان است چون خارج از این چتر خطر آنها بیشتر است. او باور داشت که مردم بر 
اساس عالیق خود عمل می کنند و این را یک واقعیت طبع آدمی می دانست نه یک عیب یا ننگ. پس به آنها اعتماد 

می کرد و با اعتمادناپذیرها نیز به شیوه شیفته ساختن آنها برخورد می کرد.
6. ظاهر هم مهم است. لبخند را نباید فراموش کرد. او در زمانی که دانشجوی فقیر حقوق بود شیک می پوشید و 
از همان موقع لبخند بر لب داشت. لبخند هماره او دندانهای سفیدش را چون خورشیدی که در روز ابری رخ می نماید 
نشان می داد. بعد از 27 سال اسارت زندان با هزاران تلخی اش وقتی رهائی یافت تلخ نمی نمود و جز هیجان مثبت و 

لبخند از خود بروز نمی داد. همواره می گفت: گذشته را فراموش کنید.
7. هیچ چیز سفید یا سیاه نیست. نگاه او صفر و یک نبود. پیام او این بود که زندگی هرگز یا این یا آن نیست. تصمیم 
گیری دشوار و پیچیده است و متغیرهای زیادی در آن موثر است. او با زندگی آکنده از تناقض ها خوگر شده بود. به 
آمریکائی ها انتقاد می کرد که همه چیز را سفید و سیاه می بینند در حالی که ریشه مسائل، حتی پدیده ای همچون 

نژادپرستی، بسی پیچیده است.
8. دست شستن از برخی نظرات جزئی از رهبری است. یک بار او بر اساس یک پژوهش، سن رای دهندگان را به 
14 سال کاهش داد و آن را در تلویزیون اعالم کرد. اما وقتی پشتیبانی همفکرانش را ندید و دریافت که در این روزگار 
کاربرد ندارد فروتنانه و بدون ترشروئی آن تصمیم را ملغی اعالم کرد. کنار نهادن تصمیم اشتباه از دشوارترین تصمیم 
های یک رهبر است. ماندگارترین میراث ماندال به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی انتخاب ترک قدرت پس از یک 
ریاست بود. وقتی در سال 1994 در اوج محبوبیت انتخاب شد می توانست رئیس جمهور مادام العمر شود. این کمترین 
هدیه ملت به او به پاس تحمل سالهای طوالنی زندان برای آزادی آنها بود. اما او بر خالف دیگرانی چون موگابه کنار 
رفت. او می دانست که رهبران بیش از آن که با کارهائی که انجام می دهند رهبری کنند با انتخاب کارهائی که انجام 

نمی دهند رهبری می کنند:
.Leaders lead as much by what they choose not to do as what they do

مسالمت وارونه در بخشش ماندالیی

دیدار نلسون ماندال
 با رهبر انقالب

خاطرات محمد خاتمی از نلسون ماندال: 
مرا رییس جمهور من خطاب می کرد

میراث ماندگار ماندال


