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فرهنگی و هنری

فیلم
«شکست
ناپذیر»

فیلم «شکست ناپذیر» ،فیلمی بود که با بازی ماندگار مورگان فریمن همراه شد که در نقش ماندال حضور داشت .فریمن ،از دوستان قدیمی ماندال بود و به همین خاطر ،با اطالع از رفتار و منش او ،توانست به خوبی از عهده این نقش برآید.
بازی راگبی در واقع ورزش سفید پوستان آفریقای جنوبی بود و به همین خاطر ،نفرت سیاه پوستان این کشور را به همراه داشت .کلینت ایستوود این بار نیز در فیلم خود نشان داد که چگونه یک ورزش ،می تواند نماد وحدت ملی آفریقای
جنوبی شود .مورگان فریمن بخاطر ایفای نقش ماندال در این فیلم مهم ،نامزد اسکار گشت .فیلم خداحافظ بافانا در سال  ۲۰۰۷میالدی ،رابطه نلسون ماندال را با زندانیان در دوران اسارت نشان می دهد که دنیس هایسبرگ ،نقش ماندال را
در این فیلم بازی کرده است .ارتباط ماندال با زندانبان خود که در فیلم با ایفای نقش جیکز گرگوری همراه شده بود نشان داد که ماندال ،واقعا شخصیتی الهام بخش برای دیگران ،حتی زندانبان خود بود .این فیلم اقتباسی محسوب می شد
از کتاب خاطرات گرگوری و با عنوان خداحافظ بافانا :نلسون ماندال ،زندانی من ،دوست من به تولید رسید.
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چریک پیر یا پیامآور صلح؟
سید محمد صدر معتقد اســت اینکه ماندال از یک چریک
خشــن انقالبی به فردی مهربان و با گذشت تبدیل شد نتیجه
یک تحول معنوی است.
ماندال شــخصی بزرگ و ماندگار در تاریخ بشریت به شمار
میرود و بیشــک آیندگان در خصــوص این مرد و اثراتی که
وی بر سرنوشــت بشر گذاشته بسیار سخن خواهند گفت ،اما
شاید سوال این باشــد که چگونه است که این میزان شگرف
از حمایتها و طرفداریها از ســوی جریانهای مختلف از وی
شکل گرفته است؟
صدر :میخواهم در ابتدا این سوال شما را با توضیحات بیشتر
تکمیل کنم ،سپس به پاسخ آن بپردازم .باید توجه داشت چرا
امروز همه رهبران دنیا ،با هر فکر و جهانبینی و استراتژی که
داشــتهاند ،از او تعریف میکنند و چپ و راست و کمونیست،
امریکا و اروپا و آســیا ،حکومتهای دیکتاتور و نظامهای مردم
ســاالری همگی ،در این مسیر گام برمیدارند .جالبتر از همه
اینکه حتی آنهایی که عامل به زندان افتادن ماندال بودند و در
گذشته از حامیان اصلی رژیم آپارتاید به شمار میرفتند ،امروز
از فعالیتهای او تجلیل میکنند و بیانیههایی در حمایت از او
و ســوگ از دسترفتنش صادر میکنند .به عنوان مثال دولت
انگلســتان که مجسمه ماندال را در شهر لندن نصب میکند و
برای او مراسم بزرگداشت میگیرد ،در گذشته یکی از حامیان
جدی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی بوده است .دولت آمریکا
هم در این داســتان در کنار انگلســتان قــرار میگیرد .نباید
فراموش کنیم که سیآی ای ،دستگاهی بود که توانست ماندال،
چریک دیروز مبارزه با رژیم آپارتاید آفریقایی جنوبی را ردیابی
کند .باید اشــاره کرد چون ماندال چریک بود و دســتگاههای
امنیتی و اطالعات رژیم آپارتاید نمیتوانستند او را پیدا کنند،
این ســازمان اطالعات و جاسوسی آمریکا بود که به یاری آنها
آمد تا بتوانند ماندال را پیدا و دســتگیر نمایند .حال سوال این
است که چگونه است که همین افراد و کشورها به حمایت و ابراز
تاسف از مرگ ماندال دست زدهاند؟ هر چند پاسخ سادهانگارانه
این سوال شاید این باشد که این دولتها با دولتهای وقت آن
کشورها فرق میکنند .به عنوان مثال امروز دیگر مارگارت تاچر
نخستوزیر بریتانیا نیست و دیوید کامرون بر این صندلی تکیه
زده است ،یا اینکه ساکن امروز کاخ سفید خود یک سیاهپوست
اســت و دیگر نمیتوان مسئولیت اقدامات پیشین را بر گردن
او انداخت .هر چند میتوان چنین پاســخی را داد ،اما واقعیت
این اســت که وقتی عملکرد امروز این دولتها مورد واکاوی و
مطالعه قرار میگیرد ،شاهد این هستیم که تغییر چندانی در
رفتار و منش آنها ایجاد نشــده است .به عنوان مثال میتوان با
نگاهی به گذشــته نهچندان دور متوجه شد که از قدیم گفته
میشــد دو دولت نژادپرست در جهان وجود دارند ،یکی دولت
آفریقای جنوبی و دیگری اسرائیل و قدرتهای جهانی و آمریکا
و انگلســتان همواره از حامیان اصلی این دولتها بودهاند .این
حمایت هر چند امروز دیگر در خصوص آپارتاید آفریقای جنوبی
(به علت ریشهکن شــدن آن) از بین رفته است ،اما همچنان
شاهد هستیم این دولتها از اســرائیل و اقدامات نژادپرستانه
این رژیم حمایت میکننــد .در نتیجه چندان نمیتوان گفت
که ماهیت اینها تغییر کرده اســت .پاسخ صحیح این سوال به
باور من این اســت :ماندا آنقدر بزرگ است و آنقدر جنبههای
ارزشــمند دارد که این دولتها سعی میکنند با تعریف از او،
برای خودشان اعتبار کسب کنند و خود را طرفدار حقوق بشر،

ازادی ،صلح و دموکراســی معرفی نمایند .در جالی که شاهد
هستیم این دولتها در مقابل مخالفین خود و مواردی که امرز
مصداق بارز رفتارهای نژادپرستانه هستند به روش دیگری رفتار
میکنند.
ســوال دیگری که در این میان مطرح میشود و من هنوز
پاسخی برای آن نیافتهام این است که وقتی به زندگی نلسون
ماندال مینگرید ،درمییابید که او فردی انقالبی و مبارز اســت
که در مرحله اول در پیمبارزات مسالمتآمیز است .در ادامه به
دلیل جنایات رژیم آپارتاید و برخورد خشن این رژیم با مخالفان
و کشــتار حدود  75نفر از آنها و همچنیــن غیر قانونی اعالم
کردن کنگره ملی آفریقــا ،روند فعالیت خود را تغییر میدهد
و بــا فعالیتهای زیر زمینی وارد فاز نظامی میشــود و جنگ
چریکی را با دولت در پیش میگیرد .در ادامه در همین رابطه
ماندال دستگیر میشود و به زندان میافتد و  27سال از بهترین
سالهای عمر خود را پشت میلههای زندان سپری میکند .باید
توجه کرد چریک و مبارزه مسلحانه تعریف خاصی دارد که در
ایران تعریف مشــخصی از آن داریم ،چــرا که پیش از انقالب
گروههای چریکی فراوانی ،چه کمونیســتی ،چه اسالمی و چه
التقاطی در صحنه حضور داشــتهاند .اصوال چریک در لغت به
معنای کسی است که دست به مبارزه مسلحانه میزند و فردی
است که چون رژیم رفتار خشونتآمیزی را با مخالفان در پیش
میگیرد ،به درگیری مسلحانه روی میآورد .از سوی دیگر وقتی
جریان مبارزات چریکی طوالنی میشــود ،هم به دلیل مخفی
بودن و هم به سبب خشونت رژیم حاکم ،تضاد سنخیت میآورد.
یعنی وقتی شما با دشمنی میجنگید  ،خواهناخواه به مرور زمان
خصوصیت او را پیدا میکنید .مبارزه مسلحانه خودش خشن
اســت ،وقتی این روند با یک رژیم خشــن هم همراه میشود،
به مرور زمان این خشــونت میان دو طرف درگیری تبادل پیدا
میکند و روزبهروز این چریک خشنتر و انقالبیتر و رادیکالتر
میشود .در این فضا ،ماندال دستگیر میشود و به زندان میافتد
و تا زمانی که این خطمشــی را حفظ کرده ،بسیار مصمم در
مقابل رژیم آپارتاید میایستد .حتی هفت سال پیش از آزادی
او ،وقتی به ماندال میگویند اگر مبارزه مسلحانه را محکوم کنی،
تو را آزاد خواهیم کرد ،نمیپذیرد.
این حرکت طبیعتا چیزی جز یک اقدام انقالبی نیست .اما
همین آدم پس از پیروزی انقالب و تکیهزدن بر صندلی حکومت
بر خالف عموم مواردی که در تاریخ مشاهده شده است و فردی
که میخواســت با زور اســلحه مبارزات خود را به پیش ببرد،
ناگهان به فردی نرم،لطیف و مهربان تبدیل میشود که حتی با
دشمنان خود هم با مالیمت و لطافت برخورد میکند ،نه کسی
به جوخه مرگ ســپرده میشود و نه مخالفی راهی سلولهای
زندان میشود و نه مخالفی راهی سلولهای زندان میشود .او
حتی درصدد انتقامگیری از شــکنجهگری خود نیز برنمیآید.
سوالی که من طی این سالها برایم پیشآمده و هنوز پاسخی
برای آن نیافتهام ،این است که این تحول چگونه در ماندال ایجاد
شده اســت؟ اگر این تحول در زندان رخ داده باشد ،که باید او
پیش از آزادی ،مبارزات خشن و مسلحانه را کنار میگذاشت.
در نتیجــه این آدم به یکباره از یک چریک خشــن انقالبی به
فردی بدل میشــود که تمام وجودش صلح و مهربانی است.
تمام وجودش خواستههای خوب ،نه برای خود و دوستانش که
حتی برای دشــمنانش میشود .تنها پاسخی که من برای این
پرســش یافتهام این است که به مرور زمان یک تحول معنوی

در ماندال ایجاد شده ،اما هنوز چگونگی ایجاد تحول را متوجه
نشــدهام؛ حرکاتی که بیشباهت به اقدامات پیامبر اکرم (ص)
پس از پیروزی و فتح مکه نیست .وقتی یاران ایشان میگویند،
امروز روز انتقام است ،ایشان میفرمایند« :الیوم ،یوم المرحمه».
برخی از کارشناسان بر این باورند که اصال تحولی در کار
نبوده و این رفتار ماندال به این ســبب بوده که از ابتدا قصد و
نیت وی این چنین بوده است و وقتی او به هدفی که برای خود
تعریف کرده بود ،دست مییابد ،رویکرد پیشین را کنار گذاشته
و ادامه مســیر میدهد .به عبارت دیگر خشــونت برای او یک
وسیله بوده است .وسیلهای برای حصول و هدفی واالتر .وقتی به
آن هدف دست یافته ،وسیله را کنار میگذارد.
صدر :ببینید هدف وسیله را توجیه نمیکند ،نمیشود هدفی
خوب را با وســیلهای ناصحیح پیگیری کــرد .به عبارت دیگر
نمیتوان هدفی مثل صلح و دوســتی و مهربانی را با وسیلهای
مثل صلح و دوســتی و مهربانی را با وســیلهای مثل اسلحه و
خشونت پیگیری کرد و بدان دست یافت.
شاید آقای ماندال نگاهی ماکیاولیستی به این پدیده داشته
و سعی کرده با این رویکرد به هدف متعالی خود دست یابد؟
صدر :خیر .من اینگونه فکر نمیکنم ،چرا که شخصیت ماندال،
به هیچ وجه ماکیاولیستی نیست .در نتیجه یقینا تحولی اساسی
در او ایجاد شده اســت .هر چند او از ابتدا هم در پی مبارزات
مسالمتآمیز و مدنی بود ،اما کشتاری که از سوی رژیم صورت
میپذیرد ،او را مجبور میکند که دســت به اسلحه ببرد .من
مایلم در اینجا خاطرهای پیش از انقالب نقل کنم .در دهه 50
فیلمی در سینماهای تهران اکران شد که موضوعش مبارزاتی
بود که مخالفین دولت وقت آفریقای جنوبی علیه آپارتاید شکل
داده بودند .این فیلم بســیار خشن بود و در آن اقدامات بسیار
وحشیانه پلیس آفریقای جنوبی علیه معترضان به صراحت به
تصویر کشیده شده بود؛ سکانسهایی که به قدری خشن بود
که هر کسی نمیتوانست آن صحنهها را تحمل کند .اما اتفاق
جالب این بود که در آن زمان این سوال مطرح شد که چرا این
فیلم در ایران و در کشور یکی از متحدین جدی دولت آفریقای
جنوبی روی پرده رفته اســت؟ چرا که شاه روابط بسیار خوبی
با رژیم آپارتاید داشــت و نفت آفریقای جنوبی را ایران تامین
میکرد .آن موقع تحلیل غالب این بود که قصد شاه این است
که با نشــاندادن این برخوردهای خشن ،به مردم و مخالفین
بگوید که قدر ســاواک من را بدانید .بعد از گذشــت سالها و
وقتی ایران سفر کرد ،در دیدار با مقامات ایران ضمن تعریف و
تمجید فراوان از انقالب ایران گفته بود« :من میدانم ساواک هم
در رژیم شاه با مبارزین رفتار بسیار بد و خشنی داشته است ،اما
توجه داشته باشید که رفتاری که پلیس آپارتاید انجام میداد به
مراتب خشنتر و وحشیانهتر بودهاست .چرا که ساواک در کشور
شــما هیچگاه چنین ذهنیتی نداشت که مبارزی که دستگیر
کرده است ،انسان نیست ،اما پلیس سفید آپارتاید ما را انسان
نمیدانست و همه سیاهان را حیوان میدانست و به چشم یک
حیــوان به ما نگاه میکرد ».ماندال با چنین رژیمی مبارزه کرد
و نبرید 27 .سال زندان ،در زبان هم ساده به نظر نمیآید ،چه
برسد به اینکه در واقعیت باشــد .اما این فرد به معنای واقعی
کلمه خود را ســاخته بود و بعد وارد مبارزه شــد .این ساخته
شدن باعث شده تمام آن سختیها و شکنجهها را تحمل کند
و بدون ناامیدی هدفش را دنبال کند .همین ساختهشدن باعث
میشــود وقتی به قدرت میرسد تسلیم آن نشود و بعد قدرت

کنار میرود.
سوالی که در اینجا مطرح میشود چگونگی موفقیت ماندال
و همچنین چرایی امتداد و به هدف رســیدن روندهای اوست.
به عبارت دیگر شاید تنها استقامت و پایداری بر هدف ،منتج به
پیروزی و موفقیت یک مبارز نشود و عوامل مهم دیگری هم در
این روند دخیل باشند .کمی در این خصوص توضیح بفرمایید.
صدر :به نکته خوبی اشاره کردید .به نظر میرسد ماندال در
طول تاریخ همواره به خوبی تشخیص داده که
چه اقدامــی را در چه زمانی انجام دهــد .یعنی او هیچگاه
زمان را گم نکرد .شاید بهتر باشد کمی تئوریکتر در این رابطه
توضیح دهم تا مســاله به خوبی تفهیم شود .ما در پدیدههای
سیاسی ،یک انقالب داریم و یک اصالحات.
بســیاری از سیاســتمداران زمان انقالب و اصالحات را با
یکدیگر اشــتباه میگیرند .نخبگان سیاسی همواره باید توجه
داشته باشند .که هر یک از این اقدامات مختص و مناسب چه
بازه زمانی است .به عنوان مثال در زمان شاه برخی از نیروهای
چریکی پس از سالها مبارزه ،در اواخر حکومت او ،در سالهای
 55و  56به این نتیجه رســیده بودند که شاید اصالحات بهتر
از انقالب باشــد و به جای تغییــر رژیم به فکر انجام اطالحات
درونی در رژیم شــاه افتادند .آن جریانات اشتباهشان این بود
که آن زمان درک نکردند که مشــکالت رژیم پهلوی با اصالح
قابل حل شــدن نبود .پس از انقالب شعار اصالحات سر داده
شــد که اینبار کامال به جا بود و اصول هــر انقالبی باید دائما
با اصالحات دائمی مواجه باشــد تا به دیکتاتوری پیشین دچار
نشود .اما در این شرایط که اصالحات تنها و بهترین راه پیشبرد
امور به شــمار میرفت ،باز هم برخی بــا عدم درک صحیح از
شرایط و رخدادهای پیش آمده ،شعار انقالب سر دادند .ماندال
اما زمان را هرگز اشتباه نگرفت .ابتدا مبارزه مسالمتآمیز را آغاز
کرد .خشونت رژیم باعث شد او به این نتیجه برسد که چاره کار
مبارزه چریکی است.
این تغییر اســتراتژی او تا زمان به نتیجه رسیدن و پیروزی
ادامه یافت و پس از آن هم باز به درســتی به برخورد اصالحی
روی آورد و این برخورد اصالحی او تا حدی صحیح و کامل بود
که نه تنها دوستان و همرزمان و یارانش را خود همراه کرد ،که
حتی سفیدهایی که جفای فراوانی در حق او کرده بودند را هم

تحت تاثیر قرار داد .بر این اساس باز هم باید تاکید کنم ،علت
اصلــی موفقیت ماندال این بود که وی در هر زمانی به خوبی و
درستی درک کرد که چه اقدام و سیاستی مناسب شرایط است.
ی میخواهیــم فضا را
پــس از این بحث تئوریــک کم 
کاربردیتــر کنیم .در ســفری کــه ماتدال به تهران داشــت،
با توجه به اینکه شــما در آن زمــان در وزارت خارجه بودید،
دیداری با ایشان انجام دادید یا خیر؟ مالقاتی که در چارچوب
هیاتی صورت پذیرفته باشد و شما در آن حضور داشته باشید.
خاطرهای در این باب ذکر بفرمایید.
صدر :در آن سفر من با ایشان دیدار نداشتم و فکر میکنم در
آن مقطع اصال ایران نبودم .اما بعدها در آفریقای جنوبی در یک
کنفرانس بینالمللی با ایشان روبهرو شدم و حتی با ایشان عکس
هم دارم ،اما صحبتی در آن جلسه صورت نپذیرفت چرا که یک
کنفرانس بینالمللی با حضور کشورهای مختلف جهان بود .اما
در خصوص ســفری که ایشان به تهران انجام دادند باید اشاره
کنم در آن دوره زمانی کســانی مانند مائو و فیدل کاسترو که
شاید شخصیتی در آن سطح داشتند مدنظر بودند ،آما تفاوت
اصلــی که ماندال با همه این افراد داشــت این بود که او طمع
قدرت نداشت و به راحتی آن را کنار گذاشت و بر این اساس به
عنوان شخصیتی بسیار قابل احترام به کشور سفر کرد.
سوال دیگری که در رابطه با روند موفقیت ماندال در فضای
بینالملل مطرح میشود این است که چگونه اجماع بینالمللی
حول مبارزات مردم علیه آپارتاید شکل میگیرد و تحریمها علیه
ایــن رژیم اوج مییابد تا نهایتا منتج به پیروزی آزادی خواهان
جنوب آفریقا میگردد؟
صدر :مهمترین دلیل ،ادامه و امتداد مبارزات آزادیخواهان
و مردمی اســت که در داخل آفریقای جنوبی علیه آپارتاید و
تبعیض نژادی اعتراض کردنــد .اما تا زمانی که مبارزات مردم
به صورت علنی و خیابانی بروز و ظهور بود ،حمایتهای علنی
چندانی از طوی کشــورهای غربی صورت نمیگرفت اما وقتی
مبارزات علنیتر شد و دامنه آن گستردهتر ،آنها مجبور شدند
بیش از پیش رژیم آپارتاید را محکوم کنند.
به عنوان آخرین سوال ،در این راستا اگر بخواهیم سیاست
ایران را در قبال این پدیده مورد بررســی قرار دهیم باید به چه
مــواردی توجه کرد؟ این روند پیش و پــس از انقالب چگونه
تفسیر میشود؟
صدر :در خصوص پیش از انقالب باید اشاره کرد که شاه یکی
از قطبهای اصلی وابســته آمریکا در خلیج فارس بود .طبیعتا
این شاه که حرفشنوی فراوانی از آمریکا داشت ،غیر از تامین
امنیت منطقه ،یکی از کشــورهای نفتی بود وظیفه حمایت از
دوستان آمریکا را هم بر عهده داشت .بر این اساس شاه اسرائیل
و آفریقای جنوبی را زیر چتر حمایتی نفتی خود قرار داده بود.
بر این اساس در شرایطی که بسیاری از کشورها از فروش نفت
به آفریقای جنوبی خودداری میکردند ،ایران روابط بسیار خوبی
با این رژیم داشت و نفت این کشور را تامین میکرد .این رابطه
خوب تا پایان عمر حکومت پهلوی هم ادامه داشت.
اما به محض پیروزی انقالب ،روابط ایران با اسرائیل و آفریقای
جنوبی قطع شد و دیگر نفتی از ایران به این کشور صادر نشد.
ایــن روند هم تا زمان آزادی ماندال و پیروزی آزادیخواهان در
این کشور ادامه داشت .پس از شکست آپارتاید و پیروزی ماندال
دوباره روابط میان ایــران و آفریقای جنوبی برقرار گردید و دو
کشور روابط مناسب و حسنهای با یکدیگر داشتهاند.

نگاه کلیشهای به ماندال محصول چپزدگی است
ما در سیاســت خارجی دچار مارکسیسمزدگی هستیم و به همین
دلیل دچار بحران میشویم .ماندال با مبارزه منفی راهی بهتر را پیمود.
ابراهیــم فیاض روایــت ایرانیان از ماندال را روایتی کلیشــهای و
بیخاصیت میداند که محصول فضای چپزده و منطق همه یا هیچ
اســت .او در این گفتوگو سعی دارد از فضای قالبی و خطکشیشده
موجود فراتر رود و از منظر یک هوادار مبارز منفی به تحلیل مناسبات
و روابط نیروها بپردازد .به اعتقاد وی اگر چارچوب تئوریک مشخص و
دقیقی داشته باشیم ،رویکرد مبارزه منفی ماندال میتواند باعث تعامل
سازنده و ثمربخش ما با دیگر کشورها شود و از آن به عنوان«انقالب
ماندالیی» یاد میکند.
چرا نگاه و رویکرد ایرانیها به شــخصیتهایی مانند
ماندال و گاندی کلیشهای است؟
فیــاض :در جوامعی مثل ما به علت اینکه بعضی مفاهیم و رفتارها
برایما معنادار نیســت خودبهخود در فهمشان دچار کلیشه میشویم؛
چون با ساختار جامعی مثل جامعه ما جایگاه ماندال درک نمیشود .به
اعتقاد من نگاه کلیشــهای شامل مثلت گاندی ،مالکومایکس و ماندال
میشــود .ریشه این نگاه کلیشــهای را هم باید در مواجهه با گاندی
ببینیم و بعد از او نوبت مالکوم ایکس و بعد ماندال میشود .جالب این
است که گاندی هم در آفریقای جنوبی بوده و در همانجا به شدت از
طرف نژادپرستان تحت فشار قرار داشت.
گاندی در آفریقای جنوبی چه کار میکرد؟
فیاض :گاندی بعد از انگلیس بــه آفریقای جنوبی میرود و چون
حقــوقدان بود وکالت هندیهای آنجا را بر عهده میگیرد و به دفاع
حقوقــی از آنها میپــردازد .ماندال هم مثل گانــدی حقوقدان بود.
نگته مهم و کلیدی این اســت که حقــوقدان دنبال جنگ نمیرود
و ســعی میکند به روش حقوقی مطالب ،خواستهها و حقوق خودش
یا موکالنش را پیگیری کند .بحثــی که آقای روحانی با گفتن «من
حقوقدان هستم» ایجاد کرد ،ناظر به چنین نگرش و رویکردی است.
ویژگی خاص ماندال همین نکته اســت که به عنوان یک وکیل وارد
صحنه میشــود و با روش مبارزه منفی شروع به دفاع از سیاهپوستان
میکند .در کشــوری مثل ما که مارکسیســتزده است روش مبارزه
منفی و اهمیت آن هنوز درک نشــده .مالکــوم ایکس در ابتدا با نژاد
ســفید مخالفت داشــت ،اما بعد که به مکه مــیرود و میبیند همه
سیاهپوستها و سفیدپوستها ســر یک میز غذا میخورند ،مبارزه با
نژاد سفید را کنار میگذارد و مبارزه منفی را شروع میکند .اتفاق ًا بعداً
سیاهپوســتان آمریکا او را میکشند و در حقیقت او قربانی نژادپرستان
سیاهپوست شد .مبارزه منفی را ابتدا گاندی شروع کرد و مالکوم ایکس
ادامهاش داد و ماندال نقطه اوج آن بود .اکنون همه دنیا پذیرفتهاند که
مبارزه منفی ،اوج انقالب اســت؛ در مبارزه منفی ،نفی امور ناخواستنی
مورد نظر اســت و نــه اثبات آنها .به عنوان مثــل گاندی در انقالب
هند کشــتن انگلیســیها را نفی میکرد و هیچوقت مبارزه مسلحانه
هم نکرد.
اما ماندال مبارزه مثبت هم در کارنامهاش دارد و اص ً
ال
به خاطر مبارزه با آپارتاید  27سال در زندان بود.
فیاض :اگر چه ماندال در ابتدا مبارزه مســلحانه انجام داده بود ،اما

بعداً در زندان متوجه اشــتباه خود شد و از داخل زندان مبارزه منفی را
شــروع کرد .زمانی که ماندال از زندان آزاد شــد و به انگلستان رفت،
گفت :ای کاش جیبهای من جا داشــت که همه انگلیســیها را در
آن میگذاشــتم و به آفریقای جنوبی میبردم .منظورش این بود که
از آنها متنفر نیســت و بعدها به خاطر همین گفته ،انگلیسیها گفتند:
ماندال ما را بخشید.
یعنی مبارزه منفی از دل مبارزه مثبت بیرون آمد؟
فیاض :مبارزه مثبت براساس مکتب تکاملگرایی و تنازع بقا پدید
آمد و از بین فیلسوفان پساروشنگری تقریب ًا کسی را نداریم که فتوای
جنگ نداده باشــد .حتی کانت هم شعار «جنگ برای صلح» میدهد.
همه تقریبًا جنگ طلباند تا پوپر که آخرین نفر اســت .همه افرادی
که به مکتب تکامل و داروینیســم اجتماعی اعتقاد دارند جنگطلب و
خواهان مبارزه مثبت هســتند .حتی پوپر هم که ابطالگرایی را مبنای
روششناسیاش قرار داد قاعدت ًا مبتنی بر یک نهیلیسم منفی است و
باید بر این اســاس به طرف مبارزه منفی سوق پیدا کند ،در رابطه با
بنیادگرایی فتوای جنگ میدهد.
در مبارزه منفی مطالبات تعیُّــن دقیقی ندارد .آیا این
باعث سردرگمی و بیانگیزگی کنشگران نمیشود؟
فیاض :فردی که مبــارزه منفی را برگزیده میداند چه میخواهد،
امــا نمیخواهد به طریق مبارزه مثبت و جنگطلبی به خواســتهاش
برســد .بهعنوان مثال در این روش الزمه نفی نژادپرســتی ،نفی نژاد
سفید نیســت و مبارزه برای آن هم انفعالی است؛ همان کارهایی که
ماندال بعد از مدتی شــروع کرد و دست به اعتصاب غذا زد .در مبارزه
منفی ،خودآگاهی عمومی مطرح میشــود نــه اینکه یک گروه الیت
خاص دست به اسلحه شــوند یا حزب تشکیل دهند و تظاهرات هم
یک مبارزه منفی است و به همین خاطر است که در قرن بیستویکم
در حال افزایش است ،مثل تظاهرات میدان التحریر مصر یا نظاهرات
اوکراین و تایلند .ریشــه مبارزه منفی به نهیلیســم منفی برمیگردد.
بزرگ قهرمان این عرصه در ابتدا نیچه و بعد از او ویتگنشتاین است.
چرا مارکسیســمزدگی را مهمترین علت کلیشــهای
شدن ماندال در ایران میدانید؟
فیــاض :نه تنها درباره ماندال و گاندی بلکه در بســیاری دیگر از
مقوالت مثل فراماســونری و حتی خود غرب کلیشهای فکر میکنیم.
شــناختمان از آمریکا به شدت کلیشهای است .ما االن با کشورهای
مارکسیستی مثل چین و روسیه ارتباطات بسیاری داریم ،اما از آمریکا
که جامعهای به شــدت مسیحی و دینی دارد ،دور هستیم و به همین
خاطر اســت که میگویم مارکسیسمزدگی وجود دارد .بهعنوان مثال
احمدینژاد به آمریکای التین نزدیک میشــود و همیشه مثل آنها از
امپریالیسم حرف میزند.
اگــر هم بخواهیم از ماندال به نیکــی یاد کنیم او را به
عنوان مبارز امپریالیسم معرفی میکنیم.
فیاض :بله دقیق ًا .نهیلیســم مثبت یا مارکسیســمزدگی به شدت
وارد صحنــه میشــود و همه را به خــودی و غیر خودی تقســیم
میکند .براســاس این منطق صفر و یکی ،ماندال یا آمریکایی اســت
یــا ضدآمریکایی ،این در حالی اســت که اص ً
ال شــناخت درســت و

دقیق هم از آمریکا نداریم و تنها کتابی که درباره آمریکاشناســی به
زبان فارســی نوشته شــده کتاب حمید موالنا است که او هم نگاهی
چپگرایانه به آمریکا دارد چون شــاگرد روبرت چیلر چپگرا است .به
همین خاطر حتی در وزارت خارجــه هم هیچ چیزی درباره آمریکا و
جغرافیای سیاسی و فرهنگی نمیدانند .علتش این است که جامعه ما
مارکسیســمزده است و ژاپن را آمریکایی میداند و تمام .چون آمریکا
در افغانســتان حضور دارد تالش صداوسیمای ما این است که آن را
ویرانه نشــان دهد و این در حالی اســت که شیعهها در اطراف کابل
شهرکهای بسیار زیبایی ســاختهاند .اگر چه آمریکا به نوعی حامی
رژیم آپارتاید بود ،اما ماندال از زمانی که مبارزه منفی را در پیش گرفت
دیگر با آمریکا مستقیم نجنگید و میگوید با آمریکا هیچ مشکلی ندارد
و در بازســازی آفریقای جنوبی همه را به مشارکت دعوت میکند .در
نتیجه چنین رویکردی است که آفریقای جنوبی اکنون رشد اقتصادی
چشمگیری دارد و این مساله برای ما غیر قابل درک است .حتی نژاد
ســیاه هم برای ما بیمعناســت و به آن نگاه خوبی نداریم .بعضی از
دانشــجویان آفریقایی میگفتند ایران وجههای از ما نشــان میدهد
که غربیها در دوره آپارتاید نشان میدادند .بنابراین در چنین فضایی
طبیعی است که نگاه به ماندال کلیشهای و غیر واقعی باشد .حتی اگر
تجلیلی هم از او بشــود در حد حرفهای کلی و بیخاصیت است .من
وقتی پیامهایی که برای درگذشــت ماندال داده شــد را خواندم ،دیدم
بســیار کلیشهای اســت .حتی خاتمی هم با ماندال کلیشهای برخورد
کرده اســت .خاتمی اگر درک درستی از ماندال و مبارزه منفی داشت
باید مبانی تئوریک گفتوگوی تمدنها را براساس نهیلیسم منفی بنا
میکرد ،اما متاسفانه این گونه نشد و چون بوش فضا را رادیکال کرد،
ما هم اســیر همان فضا شــدیم و فاصلهها را بیشتر کردیم و فاصله
خودبهخود باعث عدم شناخت میشود.
آیــا به خاطر همیــن رویکرد مبانی منفی اســت که
نمیتوان گفت ماندال چپ است یا راست؟
فیــاض :بله اص ً
ال نمیتــوان او را در این تقســیمبندیها جا داد.
ماندال یک رهبر انســانی و فراتر از راســت و چپ است چون مبارزه
منفی ،کاری به ایدئولوژی ندارد و برخالف ایدئولوژی که به نخبگان
اختصاص داد کام ً
ال مبتنی بر عرف جامعه و برای عموم مردم اســت.
آن جمله مشــهور امام که «آمریکا هیچ غلطــی نمیتواند بکند» به
معنای این نیســت که مــا باید به جنگ آمریکا برویــم بلکه منظور
ایشــان این است که آمریکا از نظر جنگی نمیتواند هیچ غلطی بکند.
امام همیشــه میگفت آقای کارتر یا آقــای ریگان و هرگز نمیگفت
کارتــر جنایتکار خبیث خونریز و ...چــون اص ً
ال موافق جنگطلبی
نبودند.
یعنی شما امام را جزء قائالن به مبارزه منفی میدانید؟
فیاض :بله .حتی مجید تهرانیان که جزء مشــاوران گری سیک و
دموکراتها و واسطه رد و بدل کردن پیام بین خاتمی و بیل کلینتون
بود ،در مقالههایش اما را جز ،جماعتگرایان معرفی میکرد .بنیانگذار
جماعتگرایی ،گاندی است و بنابراین امام را ادامه گاندی میدانست.
امام هیچوقت نه مبارزه مســلحانه را تایید کرد و نه حتی جنگیدن با
آمریکا را .آقای رفیقدوست در خاطراتش که اخیراً منتشر شده گفته،

میخواسته به ســفارت آمریکا برود امام به او میگوید :نرو مگر قرار
است ما تا آخر با آمریکا جنگ داشته باشیم.
پس چرا اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان را
انقالب دوم دانستند؟
فیاض :شــاید در آن زمان این اقدام را یک نوع دفاع میدانستند.
امام از اول در جریان اشغال سفارت نبود و بعداً به ایشان گفتند سفارت
را اشغال کردهاند .شاید اگر بعد از آن سفارت را خالی میکردند ،اوضاع
بدتر میشــد .شاید چون دانشجویان گرفته بودند امام تایید کرد؛ نه از
بعد رســمی .باید در این باره تحقیــق و مطالعه همهجانبهای صورت
گیرد تا حقیقت ماجرا روشن شود.
نکته قابل توجهی که درباره رشــد روش عدم خشــونت یا
مبارزه منفی باید مورد توجه قرار داد این اســت که این روش
در کشورهایی پرورده شد که مستعمره انگلیس بودند و در بین
مستعمرات فرانسه اص ً
ال امکان بالیدن این روش وجود نداشت.
به عبارت دیگر چون فضای مســتعمرات انگلیسی تا حدودی
بازتر و دموکراتیکتر از مســتعمرات فرانسوی بود ،بستر برای
رشــد این روش فراهم بود و اگر این فضا وجود نداشت مبارزه
منفی هم پا نمیگرفت .شما در این خصوص چه تحلیلی دارید؟

فیاض :کام ً
ال صحیح است .اشکال کار ما این است که انگلیس را
خوب نشــناختهایم و تصورات اولیهمان از انگلیس کام ً
ال منفی است.
اگر به تاریخ روابط ایران و دیگر کشورها نگاه کنیم ،میبینیم ایرانیها
عاشــقانه وارد آلمان شــده و بعد از آن متنفر میشــوند ،در حالی که
متنفرانه وارد انگلیس شــده و بعد عاشقش میشــوند .چون اقتصاد
انگلیس ،سوسیالیستی نیســت و بنیانها و ساختار دموکراتیکی دارد
و چون بنیان دموکراتیکی دارد فضا را به گونهای هدایت میکنند که
در نهایت به نفعشــان تمام میشود و با زرنگی خاصی تمام قضایای
فکری را به نفع خود مصادره میکنند .به عنوان مثال در ایران ادوارد
براون را آوردند که با تمــام ئتوریها ،تفکر و عمق فکریاش مرجع
دانشگاه تهران میشود و دانشکده ادبیات این دانشگاه روی شخصیت
او ســاخته میشود و بعد تقیزاده و سید حســین نصر راه او را ادامه
میدهند .اما چون فرانسویها ســاختاری سوسیالیستی دارند فضای
کشورشان بسته است .اگر به فرانسه بروید بهشدت مورد تحقیر واقع
میشوید .آلمان هم اینگونه است.
پس اگر آفریقای جنوبی مســتعمره فرانسه بود ماندالیی
پدید نمیآمد بلکه یک فرانتس فانون دیگر ظهور میکرد؟

فیاض :در مستعمرات فرانسه شــخصیتهایی شبیه ماندال اص ً
ال
امکان شکلگیری و رشد نداشــتند .به همین علت الجزایر هنوز هم
از عوارض و مشکالت زمان مستعمره بودن رهایی پیدا نکرده است.
با این حال چرا ایرانیها به فرانســه و روشــنفکران
فرانسوی گرایش بیشتری دارند؟
فیاض :علت گرایش به فرانسه،چپزدگی و عالوه بر آن اشرافیت
ایرانی است.
در مقابل چون قادر به تحلیل رفتار انگلیســیها نیســتند،
میگویند انگلیسیها مرموزاند و همیشه با شک و تردید با آنها
روبهرو میشوند.

فیــاض :طبق معمول در این مورد هم گرفتار کلیشــه هســتیم.

مرموز بودن انگلیســیها به این علت اســت که به شدت آزاد عمل
میکنند و بعد به امور مســلط میشوند .انگلیس قبل و بعد از انقالب
از ایران منتفع میشــد .همین االن بیشــتر نخبگان دانشگاهی ما یا
راهی انگلیس میشوند یا به حاشیههای انگلیس مثل استرالیا و کانادا
میروند .با اتهام و بر چســب زدن به مبارزه با انگلیس رفت بلکه باید
خیلی خونســرد بود تا بتوان طرف مقابل را خوب شناخت و این کاری
اســت که انگلیســیها با ما کردند .بعد از ادوارد براون خانم لمبتن به
ایران آمد که مغــز متفکر علوم اجتماعی ایران بــود .تمام متفکران
دانشگاهی با او مرتبط بودند .لمبتن در عین حال از جمله عوامل پشت
پرده وقایع  28مرداد بود .شــیوه برخورد انگلیسیها کام ً
ال با برخورد
خشــن و تحقیر کننده آلمانیها و فرانسویها تفاوت دارد .آلمانیها و
فرانسویها حتی حاضر نیستند کتابهایشــان را به نمایشگاه کتاب
تهران بیاورند و ناشــران انگلیسی بیشــترین کتابها را برای بخش
ناشــران خارجی میآورند .در مذاکرات ژنو هم فرانســویها بیشتر از
همه کارشکنی کردند و حاال هم بدون اینکه تنبیه بشوند ،میخواهند
بازار ایران را در دســت بگیرند .ما متاسفانه در تعامل با دیگر کشورها
دچار کلیشهگرایی شدید هســتیم که در نهایت این کلیشهها بحران
ایجاد میکند .یا اولش با یک رمانتیســم وارد میشویم و سرانجام به
رئالیسم سیاه میرسیم و به همین دلیل در طول تاریخ به شدت زمان از
دست دادهایم و هیچوقت زمان به دست نیاوردهایم .اما رهیافت ماندال
و گاندی به این صورت نبود .گاندی پس از مبارزات اســتقاللطلبانه
هم با انگلیس نجنگید بلکه از آن برای رشد هند استفاده کرد .ما هم
اگر بتوانیم اینگونه برخورد کنیم در همان سیکل افراط و تفریط باقی
میمانیم .به خاطر مارکسیسمزدگی ،ما در تقسیم کار جهانی همیشه
بیشترین ضرر را کردهایم و کمترین منفعت را بردهایم .بهعنوان مثال
در قضیه بوســنی و هرزگوین ما بیشترین زحمت را کشیدیم ،اما هیچ
دستاوردی از آن نداشتیم.
چرا اصالحطلبان که در نظــر ،مدعی پیروی از ماندال
هستند در عمل ماندالیی نیستند؟
فیاض :دلیلش این اســت کــه چارچوب تئوریــک نداریم ،غالب ًا
جنبشهایی که در ایــران بهوجود میآیند به دلیل فقدان تئوریک به
سمت کنش خشــونتآمیز حرکت میکنند و فرصتطلبان در چنین
مواقعی بیشــترین بهره را میبرند .احیــای تفکر دینی اقبال الهوری
براساس نهیلیسم منفی بنا شده بود.
اقبال الهوری گاندی مســلمان اســت و نظراتش مبدأ شریعتی،
مطهری و ســروش میشود ،اما جالب این اســت که به مرور نظریه
احیای تفکر دینی از نهیلیســم منفی تهی میشــود .چون چارچوب
تئوریک دقیقی نداریم ســرانجام اصالحطلبی به خشونتگرایی منجر
میشــود و اصولگرایی به نهیلیســم سرگردان میرســد .اگر برای
فعالیتهایمان تئوری دقیقی داشــتیم دچار خشــونتهای زبانی یا
عملی نمیشــدیم و چون چارچوب نظری نداریم زورآزمایی خیابانی
جای بحث در دانشــگاهها و مراکز علمی را میگیرد .باید تمام ساختار
فکری و رابطهمان با غرب و کشــورها و فرهنگها را از نو بازخوانی
کنیــم و در این بازخوانی و انقالب تئوریک ،تجربه ماندال میتواند به
کمک ما بیاید.

