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سعید جهانگیری

دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
مقاله حاضر به معرفی عملکرد مبارزاتی مهاتما گاندی و نلسوون مانودو و بررسوی نقواف ضوعو و ووت
عملکرد مبارزاتی آنان میپردازد .بی شک عدم توسل به خشونت از نقاف مشترک مبارزاتی این دو سیاستمدار
بوده است .درحوزه رفتار سیاسی ،الگوی «مذاکره برای مذاکره» واجد تمام عناصر توأم بوا مودارا و مبتنوی بور
اخال ی بود که این دو تن بر آن تأکید داشتند .اگر چه الگوی مبارزه گاندی و ماندو همپوشانی های فراوانوی
دارند لیکن هریک ویژگی های خود را نیز داراست .نهضت گاندی اصالتا به منظوور بیورون رانودن متجواوزان
بیگانه شکل گرفت که بر سرزمین نیاکان او بیداگرانه تاختهاند .او هم چنین برای فقر و تبعیض میان کاسوت
های پایین و احقاق حقوق زنان و گروههای عظیم نجسها در هند مجاهدات فراوان کرد .ماهیت جنبشی که
ماندو آن را رهبری می کرد اما از جنس دیگری بود .مساله او لغو نظام سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی ،ریشه
کنی بیداد علیه سیاه پوستان ،کسب برابری و استقرار برادری در کشورش بود .بنوابراین نقهوه کوانونی توجوه
آنان تا حدی متغایر بود .ماندو اگرچه ازروش مبارزاتی گاندی الهام می گرفت اما بوه تودریا ایون روش را در
مبارزه با رژیم آپارتاید ناکارآمد یافت و به این بدگمانی رسید که روش های اعتراض انونی و نافرمانی مودنی
به زودی ناممکن خواهد گشت.
کلیدواژهها :تساهل ،اندیشه عدم خشونت ،جنبشهای اجتماعی ،مهاتما گاندی ،نسلون ماندو.
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مقدمه
توسل به مدارا و تساهل در تاریخ بشری دست کم در مقوله نظری به دورانی پیش از گاندی می
رسد  .چنانکه جان وک ،فیلسوف لیبرال در میانه منازعات کلیسای کاتولیک و پروتسوتان« ،ناموه ای
در باب تساهل» نگاشت و برای کاهش منازعات مذهبی زمانه خویش ،بر مدارا و نفی خشونت تأکیود
کرد .پس از جان وک این ولتر است که برنفی خشونت تأکیدی دوباره می کنود و تسواهل را یگانوه
نسخه درمان خشونت های مذهبی و سیاسی عصر خویش می داند« :تساهل پیامد طبیعوی انسوانیت
ماست .ما همگی محصول ضعو و سستی هستیم ...پس بیاییم حما ت های همدیگر را ببخشیم .این
نخستین اصل در انون طبیعت است ،نخستین اصل از حقوق تمامی انسان ها».
مدارایی که جان وک و ولتر از آن سخن می گویند البته تساهلی است که بویش از جنبوه هوای
معنوی و روحی ریشه در خرد محض دارد و بیش از آن که نسخه ای شوفابخش بورای یوک جامعوه
تحت استعمار باشد راهکاری برای کاهش منازعات فکری و مذهبی در دنیایی است که خود کمتورین
رواداری را در حوزه های تحت استعمار خویش ائل بود.
مهانداس کارامچاند گاندی  2اکتبر1660؛ 99ژانویه  1046یک رهبور بوزرر روحوانی و سیاسوی
جنبش استقالل هند بود .وی مبتکر "رساتیاگراها" طرح مقاومت توده ها بود که شیوه عدم تبعیوت از
انون را معرفی نمود و آهیمسا (پرهیز از خشونت) را بعنوان مبنای کار مبارزه خویش ورار داد؛ ایون
شیوه مبارزه به یکی از محکم ترین فلسفه های مبارزه برای آزادی در سراسر جهان تبدیل شود .او را
با نام "ماهاتما گاندی" (ماهاتما" به معنای "روح بزرر" است) می شناسند ودر همه جوای دنیوا بوا
این نام و نام "باپو" (در بسیاری از زبان ها به معنی "پدر") از وی یاد میشود .گاندی نخسوتین بوار
ایده عدم تبعیت از انون را در تالش برای احقاق حقوق مدنی در کشور آفریقای جنوبی بکار گرفت.
در بازگشت به هند رهبری کشاورزان و کارگران فقیر را به عهده گرفت و آنهوا را بوه اعتوراض علیوه
مالیات ظالمانه و تبعیض فراگیر رهنمون گردید .او در سمت ریاست کنگره ملی هند برای فقرزدایوی،
آزادی زنان ،برادری در میان ا شار مختلو و پایان بخشیدن به ایده نجاست و رفع تبعیض و نیول بوه
خودکفایی ا تصادی کشور تالش نمود.
دغدغه ماندو نیز از جنس گاندی اسوت مبوارزه ای بوا درونمایوه ای روحوی معنووی و در برابور
حاکمیتی با طبع استعماری و مایههایی شدیدتر از آنچه در الب یک اختالف فکری.
ماندو درست زمانی که درگیری مسلحانه دولت آپارتاید و اعضا و طرفداران جنبش ضود آپارتایود
باو گرفته بود و کنگره ملی آفریقای جنوبی آن ها را به خشونت ورزی بر ضد دولت تشویق میکرد از
داخل زندان ایده مذاکره برای مذاکره را مهرح کرد.
ماندو هم برخالف تصور عموم در برهه هایی از دوران مبارزاتی خود بر استفاده از خشونت تأکیود
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کرده بود اما این استثناء در زندگی او و گاندی چنان در حاشیه رار گرفت که تنها اسبابی برای تبرئوه
آنان از مهلق اندیشی در ساحت متغیر سیاست تلقی شد.
با این حال او نیز چون گاندی در عین تساهل در روش ،برای رسیدن به هدف اندکی کوتاه نموی
آمد چنان که پس از پایان حبس  22ساله طی بیانیه ای تأکیود کورد« :هنووز مبوارزه پایوان نگرفتوه
است ».در این پژوهش ابتدا به مبانی نظری تساهل و مدارا نظری موی انودازیم ،سوپس شویوه هوای
مبارزاتی مهاتما گاندی را مرور کرده و در ادامه به بررسی شویوه هوا و روشهوای مبوارزاتی نلسوون
ماندو میپردازیم و در انتهای این پژوهش به بررسی تهبیقی روشهای مبارزاتی و عملکورد ایون دو
مبارز ،نقاف ضعو و وت و همچنین تشابهات و تفاوتهای شیوههای مبارزاتی آن می پردازیم:
عدم خشونت و نظریهپردازان آن:
اندیشۀ عدم خشونت از دمت بسیاری برخوردار است.حامیان ایون اندیشوه را مویتووان در بوین
پیروان ادیوان مختلوو یوا شخصویتهوای مووعنوی و اخووال ی جسوتوجوو کورد.از دیربواز چنوین
شوخصیتهایی بور عدم خشونت تأکید داشتند و آن را بهکار میبردند اما این اندیشه بهعنوان راهوی
برای مبارزه درنظر گرفته نمیشد.در دوران جدید برای اولینبار مهاتما گاندی توانست مویان انودیشۀ
عدم خشونت به عنوان یوک اصول مذهبی و عدم خشونت بهعنوان یک استراتژی مبارزه،رابهه بر رار
کند.در دیدگاه گاندی عدم خشونت تنها یک رهنمود مذهبی نبود بلکه میتوانست بهعنوان شیوهای از
مبارزه بهکار رود.به این ترتیب گاندی بر موقاومت خوشونت-پرهیز و نافرمانی مدنی تأکید نموود.پس
از گاندی نیز افراد و جنبش های بسیاری این شیوۀ مبارزه را سرلوحۀ کار خویش ورار دادنود و بور آن
تأکید کردند.ازجمله ایون خشوونتپرهیوزان موی تووان بوه موارتین لوترکینل،نلسوون ماندو،دزمونود
توتو،داویی-وما،مادر ترزا،آدولفو پرز اسوکویول،دم هلدر کوامارا،ریگوبرتا منچوتوم،مبارک اوراد،الیواس
شکور و...اشاره کرد.
همچنین در دوران حاضر بسیاری از متفکران به نقد مبانی فکوری و عملوی خشوونت در جهوان
امروز میپردازند .بهعنوان مثال آموارتیاسن از متفکران ضد خشونت دوان معاصر و برندۀ جایزۀ نوبول
ا تصاد ،1006اخالق و انسانیت را از ا وتصاد جودا نومیداند و مبارزۀ جهانی برای فقرزدایوی را عامول
مؤثری در بر راری صلح و آرامش جهان لمداد میکند .او ضمن انتقاد به مروجان هووویت تووکواره
که برای هویتهای دیگر فرصت عرضاندام و بقا ائل نیستند و درنتیجه خشونتآفرین میشووند،به
نوظریۀ بورخورد تومدنهای هانتینگتون معترض است و آن را تبعیضآمیز ،یکسوونگر ،انحصوارگر و
غرب-مدار و خشونتزا میداند(سن)10 :1966 ،
تساهل:
واژههای «تساهل» و «تسامح» ،در کتابهای لغت معمووً با اندک تفواوت معنوایی ،متورادف بوا
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یکدیگر بهکار بورده مویشووند :فرهنول معوین ،تسوامح را بوهمعنوای آسوانگورفتن ،مودارا کوردن،
کوتوواهیکووردن ،فروگووذار کووردن و آسووانگوورفتن ،بووهنرمووی رفتووار کووردن و آسووانگفووتن گرفتووه
اسووت)2:11964(.در زبووان انگلیسووی نیووز تسوواهل و تسووامح بیشووتر بووهصووورت برابرنهوواد واژههووای
»«Toleranceو » «Tolerationبهکار میرود ،مصدر » «Tolloبوهمعنوای بوردن ،تحمول
کردن ،تاب آوردن در برابر درد یا سختی است(آریانپور)5 :1929 ،
بنابراین ،لغت تسامح بهمعنای بخشش و سخاوت ،بلندنظری ،آزادی و آزادمنشی است کوه نووعی
بزرگواری و جوانمردی در آن نهفته است و تسامح بهمعنای سهل گرفتن ،آسان گرفتن ،بهنرمی رفتار
کردن ،تحمل کردن ،مجاز شمردن ،رواداری ،خودداری ،چشمپوشی ،بردبواری ،سوعه صودر و تحمول
هرگونه عقیده مخالو است.
این در حالی است که واژههای » «Tolerationو » «Toleranceکوه در زبوان فارسوی و
عربی تساهل و تسامح ترجمه میشوند در وهله نخست ،بهمعنای تابآوردن برابر درد و سختی اسوت
و در وهله بعد ،به معنای سیاست صبورانه حکومت در جایزشمردن آن دسته از اعتقادات دینی است که
بهطور رسمی جزو اعتقادات نظام حاکم نیستند).(Carry: 1998, 429
تساهل و تسامح به معنای لغوی ،حامل بار ارزشی مثبت است و جوز در مووارد انودک( ،همچوون
سهل انگاری) بار معنایی منفی ندارد .برهمین اساس ،تساهل (بهمعنای لغوی) از جمله خصایصی است
که در ذات انسان وجود دارد .همچون نرمی و مالیمت در رفتار ،اغماض ،بزرگواری و آسانگرفتن بور
یکدیگر؛ درحالیکه وزمه تساهل بهمعنای اصهالحی نخست ،نامهلوب دانسوتن یوا منفوور شومردن
چیزی و سپس تحمل آن است .بنابراین ،تساهل اصوهالحی اصوالً معنوای منفوی دارد و بوهمعنوای
پذیرفتن امری است که از نظر پذیرنده ،مهلوب یا پذیرفتنی نیست.
رابعاً ،تساهل لغوی بهمنزلۀ صفت اشخاص مهمح نظر رار میگیرد ،ولوی تسواهل در اصوهالح،
صفت و ویژگی دولت و درحقیقت ،بهمثابه یک روش مهرح است .بهعبارتدیگر ،مفهووم اصوهالحی
تساهل ،معنای سیاسی آن است؛ نه معنای اخال ی آن(.داوری اردکانی)4 :1926 ،
به رغم اختالفات و تمایزات بین معنای لغوی و اصهالحی تساهل ،وجه مشترک آنها در خصیصه
انسانیبودن آن است ،یعنی؛ اگرچه انسانها با یکدیگر متفاوتاند و اندیشههوا ،افکوار ،عقایود و حتوی
برداشتهای مختلو دارند و یکسان نمی اندیشند؛ در یک چیز مشترک انود و آن انسوانیت و نیواز بوه
روابط سالم انسانی است .بنابراین ،همگان ،باید به آزادی اراده و تنوع سوالیق هوم احتورام بگذارنود.
وزمه تحقق چنین امری به رسمیت شوناختن یکودیگر ،آسوانگیوری ،سوعه صودر ،تحمولپوذیری و
همزیستی مسالمت آمیز در راستای تحقق آزادی ،انسانیت ،عدالت اجتماعی ،رعایت حق شوهروندی و
پویایی روابط بشری است .چراکه در فضای همزیستی ،زمینه دعوت انسانها بوه راه حوق و حقیقوت
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فراهم میشود.
به لحاظ عملکرد عامل تساهل ،آن را به تساهل منفی (سلبی) و تساهل مثبوت (ایجوابی) تقسویم
نمودهاند .تساهل منفی عبارت است از عدم دخالت در افکار ،عقاید ،شیوۀ زندگی ،عالیوق فرهنگوی و
آیین عبادت مردم .مفهوم تساهل مثبوت ،حمایوت و پشوتیبانی از حقووق و آزادیهوای موردم بورای
دستیابی به اهداف زندگی و برخوردار شدن آنان ،بهویژه ا لیتها ،از فرصتهای برابر در جامعه است.
(محمودی)142 :1926 ،
تساهل مثبت یا ایجابی مرحله ای فراتر از تساهل منفی (سلبی) است .درحقیقوت تسواهل مثبوت
معنای تکاملیافته تساهل است .در تساهل مثبت عامل تساهل نهتنها اصل تفواوتهوا را مویپوذیرد،
بلکه آن را امری طبیعی دانسته ،برای رشد آنها میکوشد و هر نوع اندیشه ،عمل و روشی را که سبب
مهار و کاستن این تفاوتها ،شود ،نادرست میشمارد(Ambuel, 1997: 11).
بهلحاظ لمرو نیز ،تساهل به اخال ی ،دینی و سیاسی تقسیم میشود.تسواهل اخال وی در حووزۀ
اندیشههای سیاسی به دو معنا بهکار میرود .ازیکسو ،بهمنزلۀ صفتی اخال ی ،بهمعنای آسانگورفتن،
مدارا کردن ،جوانمردی ،بلندنظری ،آزادگی و  ...بهکار رفته است و ازطرفدیگر ،در معنای جدید غربی
آن بووه عوودم دخالووت و جلوووگیری از باورهووا و رفتووارهووای اخال ووی افووراد و گووروههووای مختلووو ،و
محترم دانستن این باورها و رفتارها اطالق میشود که خواهناخواه ،به نسبیت اخال ی مویانجامود .بور
این اساس ،هرکس میتواند دارای هر نوع باور و رفتار اخال ی باشد و دیگران نهتنهوا نبایود بورای او
مزاحمتی ایجاد کنند ،بلکه باید گوناگونی و تفاوت را توصیه و تشویق نمایند(.فتحعلی)45:1925 ،
تساهل سیاسی در اصل به روش و منش دولت و حکومت باز میگردد و بیانگر مدارای حکوموت
نسبتبه گروهها و افراد مخالو است؛ و در معنای وسیعتر ،تساهل سیاسوی شوامل رفتوار گوروههوای
سیاسی متفاوت و مخالو نیز ،میشود .معمووً از آزادی بیان و مهبوعات ،وجود احزاب و گوروههوای
سیاسی و مولفۀ نقد و انتقاد ،بهمنزلۀ نشانههای تساهل سیاسی نوام بورده مویشوود(.فتحعلی:1926 ،
)196
جنبش اجتماعی:
جنبش اجتماعی را میتوان«به صورت کلی کوشش جمعی بورای پیشوبرد یوا مقاوموت در برابور
دگرگونی در جامعهای که خود بخشی از آن را تشکیل میدهد»(باتامور)56، :1966 ،در نظر آوریم و یا
آن را بهعنوان«کوشش جمعی بورای پیوشبرد مونافع مشترک ،یا تأمین هدفی مشترک،از طریق عمل
جمعی خارج از حوزۀ نهادهای رسومی»(گیدنز)620:1920 ،تعریو کنیم.
اصوهالح«جنبش های اجتماعی جدید»برای توصیو جنبشهایی استفاده شد کوه از دهوۀ 1069
در عرصۀ اجتماعی اهمیت یافتند.این جنبشها عبارتند از جنبش دانوشجویی ،جنبش حووقوق مودنی،
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جنبش زنان ،جنبش زیست محیهی ،جنبش صلح و اخیرا جنبشهای ضد نژادپرستی و جنبش حقووق
مورم بوومی،جنبش ضد توتالیتاری یا(خودکامگی)اروپای شر ی و ...این جنبشها از دو جونبه«جدید»
تلقی شودهاند کوه هر دو جنبه نیز در معرض بحثهای گستردهای ورار گوورفتند.اول ایونکوه ایون
جنبشها ویژگیهایی دارند که آنها را کامال از جنبشهای اجتماعی پیشوین متموایز موویسوازد.دوم
ایونکه تازگی این جنبشها نتیجۀ ظوهورشان در موتن یک صوورتبندی جودید اجوتماعی اسوت،به
عبارت دیگر آنها جدید تولقی مویشوند چرا که نمونه و نمادی از روابط اجتمواعی و سیاسوی جدیود
هستند»(نش)191 :1962 ،
در بررسی ویژگیهای جنبشهای جدید باید گفوت کووه آنهوا اهوداف ،راهکارهوا ،برناموههوا و
موهالبات موحدودتری را دنبال میکنند و برای همۀ اموور نووسخه نمویپیچنود ،در ایون جنوبشهوا
هویتیابی اعضا فوی نفسوه اموری مهلووب و خوودعین هودف اسوت،این جوونبشهوا اغوولب غیور
متمرکز،پراکنووده و کوچووک هسووتند و در شووورایهی کوووه رابوووهۀ جنووبش بووا موووخالفانش حووواد
میشود،کاربرد شیوههای تاکتیکی و موبارزاتی جونبشهای اجتماعی جدید(مانند تحریم یوا مشوارکت
فعال در انتخابات،اعتصابات،تظاهرات،نشست های عمومی،رویارویی با نهادهای مربووف بوه مخالفوان
جونبش)از جونبشهای متعارف متفاوت است و بیشتر جنبۀ نومادین دارد(.بوه بیان دیوگر،در شوورایط
حواد،جنبش های متعارف معموو به اعومال چریکی روی میآورند و جنبشهای جدیود بوه نافرموانی
مدنی توسل میجویند)(جالئیپور.)25 :1961 ،جنبشهای جدید از رسانههای عمومی بورای مووعرفی
نومادها و انگیزههای جنبش استفاده میکنند و معموو هدف آنوها کوسب ودرت سیاسی در حکومت
نویست بولکه آنها بیشتر افکار عمومی و عرصۀ عمومی جامعه را تحت تأثیر ورار مویدهنود و غیور
مستقیم در سیاست اثر میگذارند(جالئیپور )25 :1961 ،همچنین ایوون جوونبشهوا در مووتن یوک
جامعۀ پسامدرن یا جامعهای از نوع مدرنیته متأخر به و وع میپیوندند .جامعۀ پسامدرن با جامعۀ مدرن
گسستی بنیادین دارد اما جامعۀ مدرن متأخر میتواند به منزلۀ تراکم بحرانها و فرصوتهوای جامعوۀ
مودرن به حساب آید و از این دیدگاه ویژگیهای جنبشهای اجتماعی جدید میتواند در اغلب جوامع
وجود داشته باشد(جالئیپور)26 :1961 ،
با د ت در ویژگیهای جنبشهای اجتماعی جدید متوجه میشویم که بوهکوار بوردن روشهوای
نمادین و روشهای مووسوم بوه نافرمانی مدنی از ویژگیهای اصولی جنوبشهوای اجتمواعی جدیود
هستند.این جنبشها آنگونه که ذکر شد برخالف جنبشهای متعارف از روشهای خشونتآمیز مانند
روشهای چریکی و...استفاده نمیکنند و انواعی از روشها شامل تحریم یوا شوورکت در انووتخابات،
اعتصابات ،تظاهراتها و نافرمانی مدنی ...را در دستور کار دارند.
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ماهاتما گاندی:
ماهاتما گاندی در سال  1660در پوربندر هند متولد شد .ماهاتما جوزء جامعوهی پیشوهوران بوود.
مادر او زنی بی سواد بود اما اخالص و عقاید پاکش اثری وی روی ماهاتما داشت .در جووانی او یوک
دانش آموز خوب بود اما این جوان خجالتی هیچ نشانی از رهبریت نداشت .با مرر پدرش ،ماهاتما بوه
انگلستان سفر کرد تا در زمینهی انون مدرک کسب کند.
گاندی پس تکمیل مهالعاتش در زمینهی حقوق به هند بازگشت و به زودی برای تمورین وانون
به آفریقای جنوبی فرستاده شد .در آفریقا او از تبعیض نژادی و بیعودالتیهوایی کوه اغلوب هنودیان
تجربه می کردند ناراحت بود .آفریقای جنوبی اولین تجربهی گاندی بورای اعتصواب و مخالفوتهوای
مدنی بود .او نام این یام غیر خشونتآمیز را ساتیاگراها گذاشت.
علیر م زندانی شدن برای مدتی کم ،او همچنوان از انگلیسویان تحوت شورایط خاصوی حمایوت
میکرد .به دلیل تالشهایش در طول جنل بور و شورش زولو ،انگلیسیها به او یوک نشوان افتخوار
دادند.پس از  21سال در آفریقای جنوبی ،گاندی در سال  1015به هنود بازگشوت .او رهبور مبوارزات
جنبش ملی هند برای حکومت داخلی یا سواراج را بر عهده گرفت.
در سال ، 1099برای مخالفت با وانین نمک ،گاندی یک راهپیمایی مشوهور بوه سومت دریوا را
هدایت کرد .آنها در دریا نمک خود را ساختند که تخلو از وانین انگلیس بود .صدها نفور دسوتگیر
شدند و زندانهای هند پر از افرادی بود که طرفدار استقالل هند بودند.
زمانی که اعتراضات به اوج خود رسید تظاهرکننودگان هنودی بعضوی از شوهروندان انگلیسوی را
کشتند ،در نتیجه گاندی جنبش استقاللطلبانه را لغو کرده و گفت که هند هنوز آماده نیست .این کار
لب بسیاری از طرفداران این جنبش ها در هند را شکست .این کار باعوث شود توا تنودروهایی ماننود
باگات سینک که در بنگال بسیار وی بودند رهبری مبارزات را به دستگیرند.
جدا از سیاست های استقالل هند ،گاندی شدیداً منتقد سیستم طبقهای منفصل هند بود .به طوور
خاص ،او در سخنرانیهایش برای حمایت از طبقه "نجس ها" سخن میگفت که توسط جامعه بسیار
پست تلقی می شدند .او کارهای بسیاری انجام داد تا این لقب "نجس" آنها را از بوین ببورد .اگرچوه
این تالش ها با مقاومت زیادی مواجه بودند اما کمک زیادی به تغییر تعصبات دیمی انجام دادند.در
سن  26سالگی ،گاندی روزه دیگری را شروع کرد تا از کشتارهای بیلهای جلووگیری کنود .بعود از 5
روز رهبران برای اتمام کشتارها به توافق رسیدند ،اما ده روز بعد گاندی بر اثور شولیک گلولوه توسوط
یک براهمین هندی که مخالو پشتیبانی از مسلمانان و طبقهی نجس ها از سمت گاندی بود کشوته
شد.
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گاندی و عدم خشونت:
مهاتما گاندی،نابغهء دل آگاه عصر ما،مردی از تبار «درد و رنا»بود که همواره«شر ی اندیشوید و
شووور ی زیسوووت» .از«دادوسوووتد بوووا غووورب»رویگوووردان نبوووود ،مشوووروف بووور آنکوووه ایووون
معامله«پایاپای»باشد.پیامدار«عدم خشونت»بود و از آغاز تا پایان،بر این اصل-که ریشوه در«معنویوت
کهن شرق»دارد-استوار ماند.گواندی یوک«هندو» بود؛ امّا هوندویی که نور«مسیح» و«محمود»(ص)
بر وی تافته بود و چنانکه خود مویگفت بورای رهایی هند چشم به « یام عاشورا» داشت؛ آنجا کوه
«حقیقت» ،در زیباترین ظهور خویش ،با لم«مظلومیت» بر چهرهء باطل خط بهالن کشید.
به رغم جنبههای مثبتی که در نظریهء«عدم خشونت» گواندی وجووود دارد ،تکیوه «مهلوق» آن
مرد بزرر بر اصل به کار نبردن خشونت،و طورح آن-ماننود دارویووی شووفابخش ،و حووتی الزاموی
اخال ی-برای «کلیهء جوامع» و «تمامی موارد» خالی از ایراد به نظر نمیرسد.
یکی از اصول بسیار کهن کیش هندو صدمه نزدن به موجوودات زنوده و پرهیوز از آزار و کشوتار
آنهاست که از آن با عونوان«آهیمسا»یاد میشود.
اصول آهیمسا یا نظریهء عدم خشونت،یکی از اصول اساسی،بلکه اساسویتورین رکون اندیشوه و
عمل گاندی بوود و توأثیرات موثبتی که وی با طورح جودّی و عملوی ایون اصول ،بور فکور و رفتوار
هموطنان خویش نهاد ،چشم بوسیاری از انودیشمندان انساندوست جهوان را -بوه ویوژه در اروپوای
جنلزده و خشونت گزیدهء نیمهء اول رن بیستم -به مثابهء یک مصلح بوزرر بوشری بوه سوی او
دوخت .رادها کریشنان ،اندیشمند معاصر هند ،گاندی را «نماد جاویودان عشوق و تفواهم» در دنیوایی
موویشناسوود کووه«از شوودت نفوورت بوووه تووووحش رسوویده و از شوودت سوووء تفوواهم از هووم گسوویخته
است»)Mahatma Gandhi, 1968).
توینبی ،مورخ و تحلیلگر مشهور غربی ،معتقد اسوت کوه«گاندی راهوی یافت تا دگرگونی عظیم
سیاسی ،انتقال درت در سهح وسیع ،بدون خونریزی و خصوومت صوورت بگیورد» و بوا ایوون کووار
«نمونهای پیوش نهاد تا ما بقی دنیا از آن سرمشق پیروی کننود .او در لمورو سیاسوت بوه بووشریت
درسوی اخال ی آموخت و این درس در آستانهء عصر اتم بود»؛ عصر پیشرفت انباشته شدهء انسان در
تکنولوژی و علم ،و بهرهبرداری فوری از آن برای سواختن سوالحهای کشنده و ویرانگر اتمی(.توین،
)1960
در عین حال ،به رغم «نقاف وّت» این نظریه و «صحّت نسبی»آن ،بایود گفوت تفسویر خوواص
گواندی از اصل یاد شده ،و به ویژه دامنهء بوسیار وسوویعی کووه بورای معنوا و مصوادیق«خشوونت»
(خشونت در حکم«شر» ،و حتی گناه و جونایت»)در نوظر میگرفت ،خالی از ایرادهای جدّی نیست.
گاندی یکی از مقرّرات اساسی خانهء ساتیاگراها اشرام گوفته اسووت«:تنهوا نووگرفتن جوان یوک
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موجود دیگر کافی نویست ،بلکه نوباید حتی کسانی را هم که ظالم میپندارند ،مجروح ساخت و هرگز
نباید بر ایشان خوشم گورفت؛ باید ایشان را دوست داشت .باید با استبداد موخالفت کرد ،ولی نباید به
مووستبد آزار رسووانید.باید او را بووا محبوت مغلوووب سواخت و از فوورمان او توووا دم مورر سوورپیچی
کرد»(.روون)62-66 :
بعضی از سخنان وی این معنا را به ذهن میرساند که خشونت-مهلقا-امری موذموم و مووحکوم
بووده و هر مبارزه بدون خشونت گاندی روشی بوود کوه از دل سوونتهوای هنود جوانوه زد؛ بوورای
مولتی بیسالح کامال اجراشدنی بوود و درک و بوصیرت گاندی از فرهنل سیاسوی انگلویس موجوب
طرح این شیوه گشت.
نوع آن مصداق یا همراه شورّ ،و عووامل تووقویت بودی اسوت« :شورّ جوز بوا خووشونت پایوودار
نمیماند...اگر نومی خواهم شوور وووّت بگیورد بایود از هرگونوه خووشونت بپرهیوزیم»Gandhi; (.
 )1969, 233مخالفت(افراطی) گاندی بوا موهلق خشونت ،حتی او را به این داوری عجیب کشانده
و گفته است«:شجاعت مرد در یاس با زن ددمنشانه است»!)(Gandhi: 1948, 157
گاندی ،عالوه بر بی اعتقادی بوه کوشتار حویوانات گزنوده و مووذی ،بوه ظواهر دربوارهء جانیوان
خونآشام دوپا نویز اعوتقادی بوه کویفر و وصاص و موجازات نداشت.
وی مخالفت با هرگونه خشونت را به آنجا رساند که موی گفوت حتوی بوا یوام مسولحانهء موردم
انگلستان بر ضد دولت خویش به نفع آزادی هند نیز موافقوت نخواهود کورد و بوا توومامی ودرت در
تضعیو آن یام-که پیروزی آن متضمن منافع هندوستان است-خواهد کوشید!
اینکه در صورت انقالب فووق ،گاندی توا چه حد به ادعوای فووق پایدار میماند ،مهلب دیگری
است؛ بحث در محدودهء وسیع مخالفت(نظری) او با خشونت است .چنانکه ،بر هموین اسواس ،دفواع
مسلحانهء ملتها از خویش به هنگام تجاوز دشمن را نیز نمیپذیرفت؛ یعنی از نظر وی ،حتی در برابر
دشمنی تیزچنل و دژآهنل ،با دشونهای تویز و ارتشی خونریوز نیوز ،کوه عوزم تسوخیر کشووری را
میکند و در راه رسیدن به مهامع خویش هیچ منهقی جز زور و تجاوز نمیشناسد و بر آن است تا بور
ویرانه های سیاست و ا تصاد و فرهنل و ارتوش آن دیار،کواخ حکوموت تحمیلوی خوویش را اسووتوار
سوازد،باید از تمسک بوه خشونت(صریحتر بگوییم ،از دفاع مسلّحانه) پرهیز کورد .هموانگونوهکوه در
جنل جهانی دوّم،در زمان اوج حملههای ارتش آلمان به انگلستان ،طی نامهء سورگشادهای به موردم
بریتانیا«از آنان خواست سالح بر زمین بگذارند-حتی به بوهای هووجوم آلمووانهوا و از دسوت دادن
زندگی و کاشانهء خود -و به شیوهء مقاومت بیخشونت با هیتلر درافتند»(.براون (596 :به چکهوا و
نیز یهودیان آلمان نیز ،که زیر چوکمههای رایوش سوم خورد میشدند ،توصیه کرده که بدون سالح،
و فقط با کمک نیروهای روحوانی ،با رایوش بجنگند»(.براون )599 :بجاست در یکایک اظهارات فوق
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د یق شد و صحّت وسقم آنها را با معیار«عقل و فهرت»بشری محک زد .در اینجا بحوث نخسوت از
نقد منهق گاندی در تخهئهء دفاع مسلحانهء ملتها از مال ،جان و شورف خوویش در برابور متجواوز
آغاز شده است.
دعوت گاندی از ملتها به کنارهگیری از مقاومت مسلّحانه در برابر دشمن متجواوز،و روی آوردن
به شیوهء مبارزهء عدم خشونت،پذیرفتنی نیست؛زیرا بدیهی اسوت چنانچوه دروازهء اشوغال کشوورها و
تجاوز بوه مولتها -به هر دلیل و با هر توجیهی-به روی ماجراجویوان و دزدان جهوانی بواز گذاشوته
شود و تجاوز وحشیانه به حقوق دیگران،حد اکثر به مقاومت منفوی و آرام مظلوموان (آن هوم هموراه
دوست داشتن شخص متجاوز) بینجامد ،هویچ دژخویم جاهجوی و زرپرستی بدش نمیآید کوه تجواوز
بووه کشووور یووا کشووورهای همسووایه را تجربووه کنوود و دسووت آخر،زمووانی کووه مقاومووت«آرام و
بیخشونت»ساکنان آن کشور مجالی برای بقای آن ستمگر یا جانشینان وی در آن سرزمین نگوذارد،
آنجا را رهوا کوند و چهبسا جریتر و جدّیتر،در پی کسب تجربهء تازهای برآید.
اصوو ،گاندی زمانی پرچم«عدم خوشونت» را بور ضد انگلستان برافراشت و میلیونهوا انسوان را
به راه بیبازگشت ستیز با استعمار کشانید که دهها بلکه صدها سوال از سویهرهء بووریتانیا بوور هووند
میگذشت و با سرکوب خشن نهضتهای مردمی ،و سلههء کامل نظامی-پلیسی استعمار بور موولتی
فوا د هورگونه سالح ،راهی جز مقاومت منفی و نافرمانی«آرام و بیخشوونت»بوا ی نمانوده بوود .بوه
گفتهء نهرو« :برای مردم هند شوورشی موسلحانه موهرح نبود؛ زیرا ما مسلح نبودیم و بیشتر ما حتوی
طرز به کار بردن اسلحه را نمیدانستیم .به عوالوه ،در صوورت توسل به خشونت نیروهوای مونظم و
مسلح حکومت بریتانیا یا هر دولت دیگر خیلی نویرومندتر و وویتر از نویروهایی بودند کوه بور ضود
ایشان یام میکردند .نیروهای نظامی و ارتشی می توانند به شورش مسولحانه بووپردازند امووا موردم
غیرمسلح نمیتوانند شورش کنند و با نیروهای مسلح مقابله کنند(.نهرو)9 :1969 ،
در چنین شرایهی بود که «روش جدید عدم همکاری مبوارزهء بودون خشوونت گانودی نوواگهان
ذهونها را روشن ساخت .روشی بود که از دل سنتهای هند جوانه زد؛ برای ملتی بویسوالح کوامال
اجراشدنی بود و درک و بصویرت گانودی از فوورهنل سوویاسی انگلویس موجوب طورح ایون شویوه
گشت»)Gandhi ,1990(.
البته در حودود نوقش و تأثیر سیاست عدم خشوونت در آزادی هووند از یووا انووگلیس در وورن
بویستم نیز نباید غلو کرد(نهرو)620:1969 ،و سهم موؤثر دیوگر عوامل تواریخی را نادیوده گرفت.بوه
راستی اگر انگلستان بر اثر ضربات سخت و کومرشکن دول موحور(به ویژه آلمان) در جنول جهوانی
اول و دوم آنسان بوه ضعو و خونریزی مفرف نومیافتاد و اموریکای بوه منظوور بلوع مووستعمرات
بوریتانیا مستقیم و غیرمستقیم به جنبش های ضدانگلیسی در آسیا و آفریقوا کموک موادی و معنووی
نمیکرد ،آیا نهضت عودم هومکاری گاندی به طریقهء نفی خوشونت-با هومهء زموینهها و مایههوای
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مساعدش در هوند-به ایون زودی میتوانست به ثمر بونشیند؟! منصفانه بواید پذیرفت کوه مماشوات
دولت انگلیس با گاندی(خاصّه در ایام بیماری شدید او) بیشتر معلول ترس آن دولت از سر بوورآوردن
مووج خشونت و تقویت جناحهای تندرو در میان موردم هوند بود؛ یعنی تورس از«خوشونت»بود کووه
انگلیس ها را شدیدا نگران جوان «پیامبر عدم خشونت»(گاندی) ،و به بول(گامبهگوام) مودّعیات وی
وادار کرد.
گاندی با هعیت دستور میداد پارچوههای خوارجی را بوه نشوانهء نموادی از بردگوی بسووزانند و
یواران او ،در موأل عوام،پشتهای بوزرر از پارچوهها و جامههای انگلیسی گورد مویآوردند و به آتوش
میکشیدند .آیا ایون نووعی خشوونت (آن هوم خشوونت آشوکار و عریان)نیسوت؟(روون )64 ،کوارل
یاسپرس ،فیلسوف مشهور آلمانی ،حتی در ذات مبارزهء مبتنی بر عدم خشونت گاندی با دولت بریتانیا،
نوعی خشونت میدید و معتقد بود که «روش عدم خشوونت گانودی فووی الوا وع خشوونت را حوذف
نمیکند و فقط جهت آن را تغییر میدهد»)Gandhi, ,1968(.
به نوظر میرسد منشأ خلط و اشتباه امثال گاندی ،اینجاست که اینان انواع و ا سام(ماهیتا متفاوت
و چه بسا متضادّ) خشونت را در یک ردیوو نهادهاند و همه را مشمول یک حکم واحد-حکم بوه ردّ و
انکار-میسازند و در عمل میان خوشونتی کوه موصداق ظلم و جنایت است با خشوونتی کوه جنبوه و
انگیرهء دفاع از حق و دفع تجاوز را دارد،تفاوتی نمیگذارند.
خشم و غضب-مهلقا-بد و مذموم نویست و بوسته به اینکه،کجا،کی و با چه انگیزهای آن را بوه
کار برد ،ضاوت نسبت به آن فورق مویکند.خشم و غوضب ،گاه بر مدار نفس امّاره و پسند و ناپسند
طبع بهیمی می چرخد و گاه خیزشگاه و محور آن حکم الهی و نودای وجدان است؛ و این دومسوتحق
یک نووع ضاوت و داوری واحد نیستند.
خلط مویان انوواع و ا وسام خشونت نیز که دارای انگیزهها،آثار و غایوات متضوادند)امری خوالف
عرف و عقل و فهرت بشری به نوظر مویرسد و شاید از همین روست که میبینیم حتی خود گانودی
نیز طی زندگی سیاسی خویش ،بارها اصل عدم خوشونت را زیور پا نهاده است.
اندیشه و سلوک گاندی،چندان مستعد دمووکراسی و بوحثهای مرتبط با آن نیست؛ چوه گانودی
به اصل«ر ابت» اعتقادی ندارد و به جای آن از«تعاون»سخن میگوید ،زندگی شهری را برنمیتابد و
به روستا پناه میبرد و همچنین رفتار سیاسی او اغلب ،خوواسته یوا ناخواسته ،بوا پوپولیسوم همنشوین
موی شود.با ایون حال،تریدی نیست که نه تنها در حوزه سیاسی و حتا روابط بینالملول ،بلکوه تموامی
انسان ها در زندگی شخصی و مناسبت اجتمواعی خود،نیازمنود خووانش چنودباره آمووزههوای گانودی
هستند.اگر بپذیریم که صلحورزی،پرهیز از خشونت ،موداراگری و تسواهل،پیشزمینوه دموووکراسی و
زنودگی مسالمتآمیز هستند ،آنگاه در مییابیم که به راستی لقب«مهاتموا»(بوه معنوای روح بوزرر)
شایستهی او است؛هر چند او فروتنانه ،خود را چنین نمیپنداشت.
◊ 34

◊ فصلنامه مطالعات سیاسی بین المللی ،سال دوم ،شماره پنجم ،زمستان6931

نلسون ماندال:
نلسون رولیهالهال ماندو در  16جووی سال  1016در روستای کوچک موزو در آفریقای جنووبی
متولد شد.
و تی نلسون  0ساله بود پدرش در اثر ابتال به یک بیمواری ریووی درگذشوت .مانودو در هموین
دوران به مدرسه تک کالسی نزدیک منزل نایب السلهنه رفت و در آنجا زبان انگلیسی ،خوزا ،تاریخ و
جغرافیا آموخت و به تاریخ آفریقا بیشتر عال مند شد.
او فهمید که مردم آفریقا در گذشته و تا بل از ورود سفیدپوستان چگونوه بوا صولح و آراموش در
کنار یکدیگر زندگی می کردند به طوری که همه کودکان آفریقایی همدیگر را به عنوان خواهر و برادر
می دانستند اما سفیدپوستان این رابهه نزدیک و صمیمی را از بین بردند و خشونت و جنل و دشومنی
را ترویا دادند .سیاهپوستان زمین های خود و آب و هوا را با سفید پوستان مهاجر تقسویم کردنود اموا
سفیدپوستان همه اینها را از صاحبان اصلیاش به زور گرفتند و تصاحب کردند.
در سال  1090ماندو به کالا  Fort Hareرفوت .دانشوگاهی کوه تنهوا مرکوز آمووزش عوالی
مخصوص سیاهپوستان در آفریقای جنوبی به حساب میآمد و همتراز دانشگاه آکسفورد و هاروارد بود.
در سال دوم ماندو به عنوان نماینده شورای دانشجویان انتخاب شد و در تحریم گسوتردهای کوه بوه
نشانه اعتراض به سیاست های دانشگاه انجام گرفت شرکت کرد و پس از آن از دانشگاه اخراج شد.
ماندو در سال  1042به کنگره ملی آفریقا ( )ANCپیوست و درگیر فعالیتهای سیاسوی علیوه
نظام آپارتاید شد .گروه ( )ANCگروهی کوچک متشکل از جوانوان آفریقوایی بوود کوه هودفشوان
تبدیل شدن به یک جنبش مردمی و رساندن صدای اعتراض مردم آفریقا به گوش جهانیان بود.
اعضای این گروه معتقد بودند که تاکتیکهای دیمی و درخواستهای مودبانه گذشته موثر نبوده
و باید شیوه جدیدی اتخاذ نمایند .در سال  1040کنگره ملی آفریقوا بوه طوور رسومی شویوه تحوریم،
اعتصاب ،نافرمانی مدنی و عدم همکاری با اهداف شهروندی را با هودف رسویدن بوه حقووق کامول
شهروندی ،توزیع مجدد زمین ،حقوق صنفی و آموزش رایگان و اجباری برای همه کودکوان تصوویب
نمود.
ماندو به مدت  29سال رهبری فعالیتهای صلحآمیز و ضدخشونت علیه سیاستهای نژادپرستانه
دولت آفریقا را بر عهده داشت .از جمله این فعالیتها میتوان به مخالفت بوا کنگوره ملوی آفریقوا در
سال  1052و مبارزات کنگره خلق در سال  1055اشاره نمود .ماندو با همکاری دوست ودیمی خوود
اولیور تمبو ،شرکت حقو ی ماندو و تمبو را راهاندازی کرد که خدمات حقو ی رایگان یا ارزان یمت در
اختیار آن دسته از سیاهانی که ادر به برخورداری از نمایندگی انونی نبودند رار میداد.
در سال  1056ماندو به همراه  159نفر دیگر به اتهام خیانت دسوتگیر شودند .در هموین دوران،
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کنگره ملی آفریقا توسط نسل جدیدی از فعاون سیاهپوست (آفریکانیست) که معتقد بودنود روشوهای
صلحجویانه دیمی اثربخشی وزم را ندارد ،به چالش کشیده شد.
ماندو که همیشه معتقد به اعتراض مسالمت آمیز بود ،از عقیده دیمی خود صرف نظر کرد و بوه
این نتیجه رسید که مبارزه مسلحانه تنها راه رسیدن به تغییرات اساسی است .در سوال  1061مانودو
رهبری اعتصاب سه روزه کارگران ملی را بر عهده گرفت .بعد از ایون اعتصواب دسوتگیر و بوه جورم
رهبری معترضان محکوم به  5سال حبس شد .در سال  1069مجددا محاکمه شد و این بار به همراه
 19عضو دیگر  ANCبه جرم انون شکنی و خرابکاری به حبس ابد محکوم شد.
آزادی از زندان و رسیدن به مقام ریاست جمهوری:
ماندو بالفاصله بعد از آزادی از زندان از درتهای خارجی خواست تا همچنان به فشار بر دولوت
آفریقای جنوبی برای اصالح انون اساسی ادامه دهند .با اینکه همیشه معتقد به صلح بوود اموا اعوالم
کرد که مبارزه مسلحانه نیروهای  ANCتا زمان رسیدن به حق رای و حقوق برابر بوا سفیدپوسوتان
ادامه خواد داشت.
در سال  1001نلسون ماندو به عنوان رئیس کنگره ملی آفریقا و دوست و یار دیمی اش ،اولیور
تمبو به عنوان رئیس ملی انتخاب شدند.
در سال  1009نلسون ماندو و رئیسجمهور د کلرک به پاس فعالیتهای موثر جهت ازبینبوردن
نظام آپارتاید به طور مشترک برنده جایزه صولح نوبول شودند و در  22آوریول سوال  1004نخسوتین
انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی برگزار شد.
نلسون ماندو در تاریخ دهم می سال  1004و در سن  22سالگی به عنوان نخستین رئیسجمهور
سیاهپوست آفریقای جنوبی انتخاب شد و دکلرک -رئیس جمهور سابق -در مقوام معواون اول رئویس
جمهور به فعالیت خود ادامه داد.
در سال  2991مشخص شد که ماندو مبتال به بیماری سرطان پروستات است .سه سال بعد و در
سن  65سالگی رسما اعالم بازنشستگی کرد و به روستای مادری خود ،کونو بازگشت.
ماندو در سال های پایانی عمر به دفعات در بیمارستان بستری شد توا اینکوه در  5دسوامبر سوال
 2919در سن  05سالگی در منزل شخصویاش در ژوهانسوبورر درگذشوت .جیکووب زوموا ،رئویس
جمهور آفریقای جنوبی در بیانیه ای تلویزیونی این خبر را اعالم کرد و گفت که آ ای ماندو اکنون موا
را ترک کرده است.
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نفی خشونت و افراطگری:
ظلم و تحقیری که در دوران آپارتاید عولیه سویاهان آفریقای جنوبی اعمال میشد ،بیتردید حس
نفتر ،انتقام و توالفیجویی را در جوامعه شوعلهور میکرد .به خصوص و تیسویاهان خوود را وادر بوه
احوقاق حوقوق از مجاری انونی نمیدیدند ،گرایش آنها به توسلبه خشونت تقویوت مویشود .بوالهبع
ماندو نیز به عونوان فوردی از افراد این جامعه از این وضعیت توحت توواثیر ورار موویگرفوت امووا
بوهور عمده دو عامل مهم ماندو را در نهایت بوه نفی خوشونت رهنمون شدند.
نخست ،ماهاتما گاندی تاثیر شگرفی بر افکار سیاسی ماندو گذاشت.ماندو چون اززنودان بوورون
آمود ،به همان مردمی که از-میان-انان برخاسته بوود پیوست بوه جوای انتقوامجوویی از دشوومنانش
فوریاد بخشش آنان را سر داد.این بورخالف عورف همه دنیا بودچه آنکه زنودانیان گذشوته و توی بوه
درت میرسیدند-شروع به ظلم و سوتم مویکردند ...خاطرات تلخ گذشته هنوز در جامعوه آفووریقای
جونوبی زنوده است و بدون ایونکه ایودهها برزبان جواری شوود،دیدگاه اکووثریت مووردم نسوبت بوه
سفیدپوستها کامال مشهود است.
عامل دوم ،وا ع بینی و عملگرایی ماندو بود که از آن بوه عنووان یوک درس بووه یووادماندنی از
ماندو برای سیاستمداران آینوده یواد موویشوودtsop/moc.afgolb.rkabcalahc//:ptth-.
) )xpsa.60ماندو بوه خوبی مویدانست کوه اگر عوهش انتقام سیاهان کنترل نوشود،چه بالیی بر
سر کشور میامد و به راحتی مثل بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی ،نواآرامی و جنول داخلوی بوه
عونوان سورنوشتی محتومبرای آفریقای جنوبی درمیامد .لذا به خوصوص پس از بوه ودرت رسویدن
مواندو ،وی بااتخاذ یک مونش انوسان دوستانه لذت بخشوش را بویش از انتقوامجوویی بورای موردم
خودعینیتر کرد.
مبارزه برای آزادی و دموکراسی:
یکی از دستاوردهای مهم مبارزات مانودو تاسویس یوک نظوام سیاسوی دمکراتیوک درآفریقوای
جونوبی بوده است .ماندو پس از آزادی از زندان در سوال  ،1009سوویاست صولحطلبوی را در پویش
گرفت و این امر منجر به تسهیل انتقال آفریقای جنوبی به سمت نظام دموکراسوی شود کوه نماینوده
تمامی ا شار مردم باشد.
نظام سیاسی زمان آپارتاید علیرغم اینکه صرفا برای سفیدپوستها یک نظوام ایودهال بوه شوومار
می آمد به همان دلیل محروم کردن اکثریت سیاهپوسوت کشوور از مشوارکت درفرآینودهای سیاسوی
نمایندهای وا عی برای جامعه این کشور نمیتوانست به شمار بیاید .یکوی از اهوداف مهوم مبوارزه بوا
سیستم آپارتاید هم د یقا بونیان گوذاشت سیستم سیاسی دموکراتیک و جامعهای آزاد بوود .نخسوتین
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انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی که درآن همه افراد میتوانستند شرکت کنند در تاریخ  22آوریل
 1004برگزار شد .در اینانتخابات ،کنگره ملی آفریقا اکثریت آرا را به خود اختصواص داده و ماندو،بوه
عنوان رهبر کنگره ملی آفوریقا بوه عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه پوست کشوور برگزیوده شود و
دردولت اتحاد ملی ،دکلرک رئیس جمهور سابق و اخرین رئیس جمهور نظام آپارتاید ،ازحزب ملیگورا
به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده شد(www//:ptth. moc.zuormednavrhahs(.
ماندو به عنوان اولین رئیوس جومهور منتخب به روش دموکراتیک از می  1004توا ژوئون1000
که رهبری انتقال از حاکمیت ا لیت و آپارتاید را بر عهده داشت و به خاطر حمایت از صلح ملی و بین
المللی ،تحسین بین المللی را بوه دسوت آورد .ازادی بیوان و ابرازعقیوده و نوویز آزادی مووهبوعات از
ثومرات مبارزات ماندو به شمار مویرود و بوا تووجه به مباحوث جواری در مهبوعوات و رسوانههوای
گروهی آفریقای جنوبی میتوان گفت که تقریبا هیچ محدودیتی برای آزادی بیان در این کشور وجود
ندارد و همه در بیان عوقاید خوود و حوتی انتقادهای سخت و گزنده نسبت به مقامات دولتی آزادنوود.
با وجود این ،حزب حواکم کنگره ملی آفریقا به دلیل ضوربات سوختی کوه از انتشوار بویپورده اخبوار
دولتمردان اینکشور خورده و تقریبا بهطور روزانه حد ا ل یوک خوبر از سووءاستفادههای مالی و فسواد
اداری آنها منتشر گردید ،اصالحیه جدیدی برای انون دسترسی بوه اطالعات پیشنهاد کرده است که
طبق آن میزان و محدوده دسترسی بوه اطالعوات دولتوی مضویقتور شوده و امکوان پیگورد وانونی
خبرنگاران افوشاکننده آن اطوالعات فوراهم خواهد شد.
نگاه منتقدین:
با وجود همه تحسینهایی که از نلسون ماندو صورت گرفته ،میراث و عملکورد او بوودون انتقواد
نویست .همچنان که خود او نسبت به عملکرد دولت تحت حاکمیتش انتقاداتی را بیوان کورده اسوت.
ماندو با پذیرش انتقاد مخالفین در زمینه نواکارآمدی دولت در رویوارویی با بویماری ایدز اذعان کورد
که عدم توجه کافی وی به گسترش ( )VIHممکن بود عوا ب وخویمی بورای کوشورش به هموراه
داشته باشد.وی در فرصت های مختلو اهمیتاین بحران آفریقای جنوبی را گوشزد کرده اسوت .البتوه
ماندو در داخول کوشور مونتقدین زیادی ندارد؛ کسانی هم که انتقاد میکنند ازنزدیکان وی به شومار
می روند.از جمله روزنامه ایووینینل اسوتاندارد لندن در مصاحبهای بوا وینوی مانودو همسور سوابق او
چنین نوشته بود که وینی که در زموان موبارزت ضودآپارتاید و دوران  22ساله زنودان و زموان آزادی
نلسون از زندان در کنار او بود و روزی به"مادر ماندو"در سهح اره آفریقا و حوتی جوهان معوروف و
مشهور بود این بار او را خائن به آرمان سیاهان خواند که ابزار دست ودرت ورار گورفته و سیاهان را
به حال خود رهاکرده است)WWW.0102 yluJ 00:12,z.oc.vte(.
شایان ذکر است که هرچند موو عیت کواریزماتیک ماندو مثل سیاست داخلی درعرصوه سیاسوت
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خارجی نیز مشهود بوده است،اما،خصوصا زمانی که آفریقای جنووبی درسووپتامبر  1006و هوومراه بوا
نیروهای نظامی بوتسوانا در زمان ریاست جمهوری وی بهلسوتو-کشوری که در دل آفریقای جنووبی
جوای گورفته است-حمله کرد،انتقاداتی ازدولوت وی بوه عمول آمود.www//:ptth0639001 (.
)/weiV/ri.anri
میراث ماندال:
در نتیجه توالشهای نولسون مواندو رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی،پس از فروپاشی رژیوم
آپارتواید در ایون کشور یک جامعه غیرنژادی تشکیل شد؛اما این میراث باتوانیحزب حاکم کنگره ملی
آفوریقا در حوفاظت مناسب ان رو بوه زوال گذاشوته اسوت.در وا ووع،ماندو توووانسته بوود رهووبران
گوروههای نووژادی را بوه تفکوری فراتور از گوروه خوود سوووق دهود،اما انچوه توواکنون شواهد آن
هستیم،بازگشت به عقب است و تنشهای نژادی کنوونی در اینجامعوه بوه وضووعیتی نووگرانکننوده
رسیده است)emuloV,gnipeekecaeP1006, 41 (.
آپارتایدی که براساس برتری نژادی در ایونجا حکمفرما بود ظاهرا وجوود نوودارد.اماسادهانگواری
است که فکر کنیم هومه چویز به همین سادگی به پایان رسیده و ایوده برتوری نوژادی مورده اسوت،
سیستم حاکم بر سواختار کوشور بسیار پیچیدهتر از گذشته به هوومانمنهق آپارتوواید در حووال عمول
است ،امروزه چویزی بونام برتری نژادی در لمرو سویاست دیده نومیشود ،اما ضیه به شکل بسویار
دردناکتری در حوزه و گستره ا تصادی ادامه یافته است .بیعدالتی محض در مسایل نظیر دسووترسی
بوه آموزش ،یافتن کار آبرومند ،حق بازنشستگی و انواع بویمهها موثل بیموه اجووتماعی و بووهداشت
کوه همچنان برای اغلب سیاهپوستان یوک رویا و آرزوست ،از یوک طورف و مسوایلی چوون امکوان
دسترسی به فرصت های حتی نابرابر برای ادامه حیات موانند آب آشوامیدنی سالم برای سیاه پوسوتان
آفریقای جنوبی علیرغم وجوود ریویس جومهور سویاه پوست ،کامال حکم فرماست.
آفریقای جونوبی امروز مثل دوران آپارتواید دیوگر شواهد اعتصوابهوای داخلوی واعتوراضهوای
خارجی نیست ،زیرا در ظاهر این اکثورت رایدهنودگان هسوتند کوه ریویس جمهوور سویاهپوسوت را
برمیگزینند ،اما بوورداشت عینوی در آفریقوای جنووبی نشوانگرحاکمیت مهلوق هموان گوروه ا لیوت
سوفیدپوست بور سوورنوشت توومام مووردم اسووت ،کارخانجوات آمریکوایی و انگلیسوی از یکسوو و
شرکت های اروپایی از سوی دیگر نه تنها به سودآوریبزرر و استثمار شدید خود ادامه میدهنود بلکوه
این سودآوری از دوره اپارتاید رسمی بیشتر و مضاعو شده است و منهق آن چنین است :چوون بووه
نظر میاید که "آپارتاید مرده است!" بنابر آن دیگر مشروعیتی برای اعتصوابهوا و اعتوراضهوا کوه
وسیله مناسب وکارامد مبارزه علیه آپارتاید بود دیگر وجود ندارد.
البته ،مشاهده اوضاع جاری در آفریقای جنوبی نشان مویدهود کوه در دوره پوس ازمانودو حتوی
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بعضی از سوفیدپوست ها از توبعیض و تهدید نژادی علیه خود و یا عملکرد غیر اصولی حزب و دولوت
حاکم گلهمند هستند .خانم هلن زیله ،رهبر حزب مخالو اتحادیوه دموکراتیوک ،بوا درج مقالوهای بوه
مناسبت روز تولد نلسون ماندو رئیس جمهور اسبقآفریقای جنوبی نوشته است که مواندو تونها متعلق
به حزب کنگره ملی آفریقا نبوده وبلکه به همه مردم آفریقای جنوبی تعلق دارد .وی تاکیود کورد کوه
حزب اخیر بسیار تالش میکند تا مواندو را موال خودش نشان بدهد و بر هومین اسواس هم بود که
در مبارزهانتخاباتی سال گذشته با آوردن ماندو به میتینل انتخاباتی خود چنین وانمود کرد که ماندو
آنها را تائید میکند و زوما جانشین خلو اوست .اما اگور بوه ارزشهای موجوودمبنی بور آزادی ،منوع
توبعیض نژادی و ...نیز میراث ماندو نگاهی بکنیم خواهیم دید کاو به عنوان شخص درتمند خوود را
محدود به انون میدانست در صورتی که زوما وکابینه او هیچ اعتنایی به وانون و مقوررات ندارنود(.
)Wednesday, 2010 :40
در مجموع نلسون ماندو پس از پایان دوره ریواست جمهوری خود در سال  ،1000تبدیل به یکی
ازطرفداران سازمانهای فعال اجتماعی و حقوق بشر شد.او در طول حیوات سیاسوی واجتمواعی خوود
د یقا میدانست که چه زمان و چگونه نقش خود در دورههایمختلوگذار را به عنووان یووک مووبارزه
ایده الیوست ،دیپلمات و سیاستمدار را ایفا کند .او کشورخود را از سیستم خشن تبعیض رهایی بخشید
و کمک کرد تا سیاه و سفید ،فرادست وفرودست با یوکدیگر متحد شوند به گونهای که پویش از ایون
هرگز چنین نبود.
او کسی است که توانسته کمک شوایانی در زمینه جنبشهای آگاهیبخش سویاهان وافوتخار بوه
هویت آفریقایی ،حقوق بشر و توجه به مسائل معنوی را در مردم ایجاد نماید .در حال حاضر ،هرچنود
او خوود را از زنودگی سیاسوی فوارا کورده ولوی فعالیوتهوای اجتمواعی وی بوا انگیوزه و برنامووهای
تحسینبرانگیز همچنان ادامه دارد.
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نتیجه گیری
هرچند آموزه های اخال ی که گاندی و ماندو ارائه داده اند بی شومار اسوت اموا درحووزه رفتوار
سیاسی ،الگوی «مذاکره برای مذاکره» واجد تمام عناصر توأم با مدارا و مبتنی بر اخال ی بود که این
دو تن بر آن تأکید داشتند و حاو در چارچوبه ای فراتر از مباحث انتزاعی کارآمدی خود را نشوان موی
داد .الگوی« مذاکره برای مذاکره» خود عینی ترین پیامد نگرش مبارزه بدون خشونت در حوزه رفتوار
سیاسی است.
مهاتما گاندی خود این روش را به عنوان یک وکیل مدافع هندی طی مدت  10سال در آفریقای
جنوبی به کار گرفت تا هندی تبارهای آفریقای جنوبی بدون نیاز بوه اجوازه دولوت آپارتایود وادر بوه
انتخاب آزادانه محل ا امت خود باشند و با استفاده از تجربه همین شیوه مذاکرات تدریجی و حودا لی
بود که موفق به کسب استقالل هند شد.
از نظر بسیاری از نزدیکان گاندی تواضع او گاهی عذاب آور می نمود و میل سیری ناپوذیرش در
همراه ک ردن دیگران و فراموش کردن اختالفات ،خود دستمایه انتقاداتی شد که در نهایت بوه مورر
وی انجامید.
گاندی و برجسته ترین پیروانش از ماندو تا لوتر کینل و داویی وموا کوه تلفیقوی از معنویوت و
مبارزه روادارانه را رهبری کرده اند ،هریک رائتوی کارآمود از ایوده مبوارزه بردبارانوه سیاسوی بودون
خشونت را ارائه داده اند و اکنون الگویی غیر ابل خدشه برای همه آنانی هستند کوه در فضوایی بوه
ظاهر بسته و غیر ابل انعهاف امیدوارانه به حرکت تدریجی توأم با تساهل دل بسته اند بوی آن کوه
آن را در تضاد با وفاداری خود به اصول مسلم آزادیخواهی بدانند.
دو الگوی مبارزه گاندی و ماندو همپوشانی های فراوانی دارند لیکن هریک ویژگی های خوود را
نیز داراست .نهضت گاندی اصالتا به منظور بیرون راندن متجاوزان بیگانه شکل گرفت که بر سرزمین
نیاکان او بیداگرانه تاخته و با به فرودستی کشاندن مالکان وا عی آن ،منابع و امتیازات آن را به تواراج
می برند و هر اعتراضی را نیز با خشونت بسیار سورکوب موی کردنود .گانودی خواهوان خودمختوار و
استقالل و بازگردانیدن حاکمیت هند به هندیان اعم از هنودو و مسولمان و سویک و جوین و پیوروان
دیگر ادیان بود .او هم چنین برای فقر و تبعیض میان کاست های پایین و احقاق حقوق زنان و گوروه
های عظیم نجس ها در هند مجاهدات فراوان کرد .ماهیت جنبشی که ماندو آن را رهبری می کورد
اما از جنس دیگری بود .مساله او لغو نظام سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی ،ریشوه کنوی بیوداد علیوه
سیاه پوستان ،کسب برابری و استقرار برادری در کشورش بود .بنابراین نقهه کوانونی توجوه آنوان توا
حدی متغایر بود و هر چند هر دو برای آزادی مبارزه می کردند لیکن بورای گانودی «آزادی از…» و
برای ماندو «آزادی برای…» مهرح بود .عوالوه بور آن ،مبوارزات غیرخشوونت آمیوز گانودی علیوه
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استعمارگران بریتانیایی در شکل تحریم و رویگردانی از مصرف کاوها و مصنوعاتی بود کوه مصورف
آنها به ابقای استعمارگران در هند یاری می کرد .در این راستا ،او سوبک زنودگی روسوتاییان هنود را
برگزید ،کت و شلوار جنتلمن های انگلیس را به دور افکند و لباس دستباف سنتی هند (دوتی) را بوه
تن کرد ،غالبا در حالت روزه به سر می برد و حیاتی دیس گونه را سپری کرد؛ به گونه ای که جلووه
ای ابر-انسانی برای گروه های پرشماری از مردمان پیدا کرد.
شیوه های نافرمانی مدنی نلسون ماندو از شیوه های مهاتما گاندی تا حدی متفاوت است .ماندو
اگرچه ازروش مبارزاتی گاندی الهام میگرفت اما به تدریا ایون روش را در مبوارزه بوا رژیوم آپارتایود
ناکارآمد یافت و در سال  1059به این بدگمانی رسید که روش های اعتراض انونی و نافرمانی مدنی
به زودی ناممکن خواهد گشت.
در هند گاندی با یک درت خارجی طرف بود که در نهایت بسیار وا ع گراتور و عا بوت انودیش
بود.در حوالی کوه سوفید پوسوتان حواکم افریقوای جنووبی اینگونوه نبودنود.مبارزه ی منفوی بودور از
خشونت،مو عی موثر است که نیروی مقابلتان به واعدی که شما به آن وفادار هستید پایبند باشد .اما
اگر اعتراض مسالمت آمیز با خشونت مواجه شود سودمندی آن از بین میرود .برای من عدم خشوونت
یک اصل اخال ی نبود بلکه یک استراتیژی بود .هیچ خیر اخال ی در استفاده از یک سالح ناکار آمود
وجود ندارد.
آنچه که نلسون ماندو را از بسیاری دیگر رهبران انقالبی و مبارز جهان متمایز میکند،شیوه او در
خشونت پرهیزی پس از پیروزی است .الگوی منحصر به فرد مانودو در هموین رفتوار صولح طلبانوه
اوست :او گرچه بعنوان آخرین ا دام و به ا تضای شرایط در راهبرد مبارزهاش (خشونت کنترل شده) را
بکار گرفت اما از (خشونت پس از پیروزی) بهور مهلق خودداری کرد و پس از بدست گرفتن ودرت،
ا دام به حذف ر یبان و دگر اندیشان نکرد .این مهمترین آموزه و میراث نلسون مانودو بورای تواریخ
مبارزات مدنی و فهم مشی خشونت پرهیزی اوست .آنچه که از ماندو میتوان آموخت این اسوت کوه
پیوند خشونت پرهیزی و مبارزه مدنی بیش از آنکه وابسته به عدم استفاده مهلق از خشونت «پیش از
پیروزی» باشد ،به نفی مهلق خشونت «پس از پیروزی» وابسته است .روحیه صولح جویانوه مانودو،
توانست کشتی طوفا ن زده ی آفریقای جنوبی را بدون آنکه به چرخه مهار نشودنی خشوونت و انتقوام
دچار شود ،به ساحل دموکراسی و برابری نژادی برساند.
به رغم این تفاوتها ،هر دو رهبر از وجوه مشابهت فراوانی برخوردار بودند .هور دو دانوش آموختوه
حقوق و هر دو به سبک فرهنگی و بومی خویش متعلق به طبقه فرادست بودند .برخالف آنچه گفتوه
می شود هر دو مرد بزرر استفاده از خشونت را به طور کامل و در همه زمانها و در همه شرایط نفی
نکردند .ماندو در سال  1062شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا را تاسیس کرد .خوودش موی گفوت در
جایی که دریافتیم مبارزه بدون خشونت ما بر تجری و خشونت طرف مقابل می افزایود چواره ای بوه
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غیر از دست گرفتن سالح نیافتیم .او به همراه یارانش حمله های کارسواز بسویاری علیوه تاسیسوات
دولت آپارتاید ،به ویژه آن دسته از زیربناهایی که سیاست های نژادپرستانه زا تحکویم و تقویوت موی
کرد ،به انجام رساند .این حمالت تا زمان دستگیری او و دیگر اعضای شاخه نظوامی در سوال 1069
ادامه یافت.
هر دوی آنان در انتخاباتی با مشارکت گسترده مردمی و در طی روندی کامال دموکراتیوک و آزاد
توسط ملت هایشان به رهبری برگزیده شدند ،در حالی که هر دو مرد بزرر در مرحله سالمندی بودند
و نیز هر دو تا پایان حیات سرافراز خود پایمردی و جانفشانی در راه عقیده را لحظهای ترک نکردند و
اینک هر دو را مظهر اخالق ،انسانیت ،شرف و جوانمردی در تاریخ میشناسند.
طلیعه راستین دمیدن روح گاندی در مانودو ،پوس از رهوایی سورافرازانه او از زنودان بیودادگران
متجلی شد .او با بخشش همه کسانی که برای دهه ها او را شکنجه و آزار داده ،تهدید به مرر کردند،
بیدادگرانه به داوری اش نشستند ،به او بهتان زدند و بی گناه بدنامش کردنود ،بیسوت و هفوت سوال
زندان همراه با کار اجباری ،توهین و تحقیر و گسستن زورگویانه همه پیوندهای عواطفی بوا خوانواده
دلبندش و… واکنشی خردمندانه و از سر تفکر و تدبر نشان داد .ماندو با الهام از گاندی دریافته بوود
که از خشونت ،خشونت زاده می شود و از شر جز شر چیزی پدید نخواهد آمد .سپس باید از یوک جوا
این سلسله خبیثه گسسته شود .او همه را بخشید و کمیته آشتی ملی تشکیل داد .اجازه داد حقیقت در
دادگاهی ی افته شود و همه خهاکاران در برابر خها دیدگان بایستند و پوزش و عفو بخواهند .یکودیگر
را ببخشند و زندگی از نو شروع می شود .ماندوی بزرر بوا کموال خردمنودی دریافتوه بوود کوه بوا
بخشیدن جانیان شکست خورده ،اصلی را در جامعه نوپای عاری از آپارتاید در وطنش بنیان می گذارد
که فرجامی بس نیکوتر و اطمینان بخش تر از انتقام جویی های کور و از سر خشم خواهود داشوت .از
خودش گذشت و نفرت را به عشق مبدل کرد زبانه های آتش فراگیر را خاموش سواخت .او زموانی از
خشونت دفاع می کرد که می دید برای عقب نشاندن درت جرار نژادپرسوت راه دیگوری نودارد .اموا
هن گامی که درت را در دست گرفت نقش ربانی انتقام جو که به دنبال تشفی خاطر اسوت را بوازی
نکرد بلکه اینک به عنوان رهبری مقتدر از گناه نادانان جانی درگذشوت و ماننود پودری مهربوان کوه
فرزندان ناخلفی داشته است ،دست نوازش بر سر همه ملوت خوود کشوید و بوا ایون عمول شوریو و
خرمندان ه به غیر از گذاشتن نام نیک ابدی برای خود ،هم زنجیره خشوونت را گسسوت و هوم اینکوه
خهاکاران را بر جای خود نشاند و امکان هرگونه واکنش به غیر از تسلیم شرمسارانه را از آنان گرفت.
راز ماندگاری رهبران بزرگی چون گاندی و ماندو در حافظه بشریت در این است که بوه رغوم اینکوه
نقهه عزیمت آنان از رهایی و آزادگی مردمان سرزمین های بومی خودشان آغاز می شده ،اموا نقهوه
اوج پندار و کردارشان به احترام به انسان و حقوق و آزادی های او به معنای عام ،صورفنظر از ملیوت،
نژاد ،جنسیت و سایر وجوه تمایز بخش می انجامیده است .سر ماندگاری و جاودانگی این است.
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