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سالم
رهبر من

ماندال یک بار در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و بار دیگر در دوره محمد خاتمی به ایران سفر کرد .وی در سفر سال  ۱۳۷۱اش به ایران ،ضمن حضور در محل اقامت آیت اهلل خامنه ای ،با مقام
معظم رهبری دیدار کرد و بر اساس فایل های ویدئویی منتشر شده رسمی ،در بدو ورود به بیت رهبری گفت« :سالم رهبر من».
جمله «سالم رهبر من» نلسون ماندال خطاب به رهبر جمهوری اسالمی ،بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت .ماندال بار دیگر در سال  ۱۳۷۸به ایران آمد و مجددا نیز با رهبری دیدار کرد.

هشـت درس مانـدال

ریچار استنگل  -مترجم  :فریدون دولتشاهی
نلســون ماندال همیشه با کودکان در اطرافش احساس راحتی
کرده اســت و از بعضی لحاظ بزرگترین محرومیت زندگیاش این
بوده است که  27سال بدون شنیدن گریه یک بچه یا گرفتن دست
یک کودک بوده است.
ماه گذشته وقتی من با ماندال در ژوهانسبورگ مالقات کردم
ـ البتــه یک مانــدالی ضعیفتر و آشــفتهتر از آدمیکه من قب ً
ال
میشــناختم ـ نخستین عکسالعمل او این بو د که دستهایش را
به طرف دو پســر من دراز کرد .آنها ظرف چند ثانیه در آغوش او
که از آنها پرســی د چه ورزشی را دوست دارن د بازی کنن د و صبحانه
چــه خورده بودند ،جای گرفتند .ما در حالیکه صحبت میکردیم او
دســت پسرم گابریل را که نام میانیاش «روی هالهال» ،نام اول
واقعی ماندال اســت محکم گرفت و داستان این نام را که در خوزا
به معنــــــای «پایین آوردن یک شاخه درخت» ترجمه میشود،
اما معنای واقعی آن «دردسرآفرین» است ،برای او تعریف کرد.
او در حالی نودمین ســال تول د خود را جشن گرفت که چند بار
به حدکافی دردسر درست کرده است .او یک کشور را از یک نظام
بیعدالتی خشن آزاد ساخت.
او به وحدت ســیاه و سفید ،سرکوبگر شده ،به شکلی که قب ً
ال
هرگز سابقه نداشت کمک کرد .در دهه  1990من مدت تقریب ًا دو
ســال با ماندال روی زندگی نامهاش «راه طوالنی به آزادی» کار
کردم .و وقتی کتاب تمام شد ،من که بیشتر اوقات را با او گذرانده
بودم احســاس تنهایی وحشــتناکی کردم؛ مانند خورشیدی که از
زندگی آدم بیرون برود .ما طی این ســالها هرچن د گاه یکدیگر را
میدیدیم ،اما میخواستم یک بار دیگر با او مالقات کنم ،مالقاتی
که ممکن اســت آخرین مالقات ما باشــد ،و در ضمن پسرانم نیز
یک بار دیگر او را ببینند.
من همچنین میخواســتم با او درباره مدیریت جامعه صحبت
کنم .ماندال یکی از شخصیتهای واالیی است که جهان دارد .اما
او در ضمن نخســتین فردی است که اعتراف میکند چیزی خیلی
فراتر از یک رهگذر سیاســتمدار است .او آپارتای د را سرنگون کرد
و با دانســتن دقیق اینکه کی و چگونه بین نقشهایش به عنوان
یک مبارز ،شــهید ،دیپلمات و دولتمر د ارتباط برقرار کند ،آفریقای
جنوبی دمکراتیک غیرنژادپرستانه را خلق کرد .او ناراحت از مفاهیم
پیچیده فلســفی ،اغلب به من میگوید این مســأله «یک مسأله
اصولی نبود .یک مسأله تاکتیکی بود ”.او یک استاد تاکتیک است.
مانــدال دیگر باســؤالها و محبتها راحت نیســت .او از آن
میترســد که ممکن اســت قادر نباشــد انتظارات مــردم از یک
شخصیت واال و باخلوص را برآورده سازد .اما جهان هیچگاه بیش
از امروز به اســتعدادهای پنهان ماندال ،بــه عنوان یک آدم مدبر،
یک فعال و آری یک سیاســتمدار ،نیاز نداشته است؛ همانطورکه
 25ژوئن در لندن وقتی وحشیگری رابرت موگابه رئیسجمهوری
زیمبابوه را محکوم کرد ،نشــان داد .در حالــی که ما وارد مرحله
اصلی یک مبارزه انتخاباتی تاریخی در آمریکا میشــویم چیزهای
زیادی هســت که او میتواند به دو نامزد یاد بدهد .من همیشه به
آنچه شما در این جا به عنوان قوانین مادیبا(مادیبا نام قبیله او است
و افراد نزدیــک به وی او را اغلب به این نام صدامیکنند) خوانده
میشــود و آنها از صحبتهای قدیم و تازه ما جمعآوری شدهاند،
فکرکردهام .خیلی از این قوانین مستقیم ًا از تجربه شخصی او ناشی
میشــوند .و همه آنها طوری تنظیم شدهاند که بهترین دردسر را
ایجا د کنند :دردســری که ما را مجبور میکند سؤال کنیم چگونه
میتوانیم جهان را مکانی بهتر سازیم.
درسها
1ـ شــجاعت نبود ترس نیست بلکه به دیگران الهام میدهد
در پشت آن حرکت کنند.
درسال  ،1994در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری،
خدار شد تا به منطقة کشت
ماندال ســوار یک هواپیمای کوچک مل 
وکشــتار ناتال برو د و برای هواداران زولو خود یک سخنرانی کند.
من موافقت کردم یکدیگــر را در فرودگاه ببینیم تا بتوانیم پس از
ســخنرانیاش به کارمان ادامه دهیم .وقتی هواپیما تا فرود آمدن
 20دقیقه فاصله داشــت یکی از موتورهایش از کار افتاد .بعضیها
در هواپیما وحشــت کردند .تنها چیزی که آنها را آرام کر د نگاه به
ماندال بود که به آرامیداشــت روزنامهاش را میخواند .گویی یک
مسافر هرروزه ،سوار بر قطارصبح داشت به محل کارش میرفت.
فرودگاه برای یک فرود اضطراری آماده شــد و خلبان توانســت
هواپیما را ســالم به زمین بنشــاند .وقتی ماندال و من سواربیامو
ضدگلوله او شدیم تا به گردهمایی برویم ،او به طرف من برگشت
وگفت «مرد ،من آن باال واقع ًا وحشت کردم !»
مانــدال در مدتی که پنهان بود ،در جریان محاکمه ریوونیا که

به زندانی شــدناش منجر شــد ،در مدت زندانش در جزیره روبن
اغلب با ترس به ســربرد .او بعداً به من گفت« :البته که وحشــت
داشــتم .اگر نداشتم غیرعقالیی بود .من نمیتوانم تظاهر کنم که
شجاع هستم و اینکه میتوانم همه جهان را شکست دهم ”.و من
گفتم« :اما به عنوان یک رهبر ،نمیتوانید اجازه دهید مـــردم این
را بدانند .شما بای د خود را از تک و تو نیاندازید”.
و این دقیق ًا چیزی اســت که او یا د گرفت انجام دهد :وانمود
کن د و از طریق نترس ظاهر شــدن به دیگران الهام دهد .این یک
نمایش اللبازی بو د که ماندال در جزیره روبن که چیزهای زیادی
برای ترسیدن وجود داشــت تکمیل کرد .زندانیانی که با او بودند
گفتند تماشای ماندال شق ورق و مغرور در حال قدم زدن در زندان
کافی بود آنها را برای چند روز ســرحال نگاه دارد .او میدانســت
یک الگو برای دیگران بود و این به او قدرت میداد تا بر وحشــت
خود فایق آید.
2ـ از جبهه مقدم رهبری کن ـ اما پایگاهت را ترک نکن.
ماندال آدم توداری اســت .او در سال  1985برای پروستاتش
که بزرگ شــده بو د تحت عمل جراحی قــرار گرفت .او وقتی به
زندان بازگشت برای نخستین بار طی  21سال ،از رفقا و دوستانش
جدا شــد .آنها اعتراض کردند .اما اینطورکه احمد کاترادا دوســت
قدیمیاش به یاد مــیآورد او به آنها گفت «رفقا ،یک دقیقه صبر
کنید .اینکار ممکن است خوبیهایی هم داشته باشد”.
خوبــی آن این بود که ماندال مذاکراتــش را با دولت آپارتاید
آغاز کرد .این کار به منزله حکم تکفیرکنگره ملی آفریقا(ANC)
گفتن اینکه «زندانیان نمیتوانن د مذاکره
بود .او پس از چند دهــه ِ
کنند» و پس از حمایت از یک مبارزه مسلحانه که دولت را به زانو
درمیآورد ،تصمیم گرفت وقت آن رسیده است که با سرکوبگرانش
مذاکره کند.
وقتی او مذاکراتش را با دولت درسال  1985آغاز کرد ،خیلیها
فکر میکردند او مذاکرات را خواه د باخت .ســیریل رامافوزا رهبر
قدرتمند و آتشــین مــزاج آن زمان اتحادیه ملــی کارگران معدن
میگوید« :ما فکر کردیم او داشــت خیانت میکرد .من رفتم او را
ببینم به او بگویم داری چکار میکنی؟ این یک ابتکار باورنکردنی
بود .او دست به ریسک بزرگی زد”.
ماندال مبارزهای برای متقاعد کردن کنگره ملی آفریقا به اینکه
راه او راه درست بود آغاز کرد .شهرت او در خطر بود .او سراغ یک
یــک رفقایش در زندان ،اعضای گروهک اترادا رفت و توضیح داد
چه کار داشت میکرد .او به آهستگی و به طور حساب شدهای آنها
را بــه راه آورد .رامافوزا که دبیرکلANC بود و اکنون یک غول
تجاری است میگوید« :شما پایگاه حمایت خود را با خو د میآورید.
به مجر د اینکه شما سرپل ســاحلی رسیدید ،اجازه میدهید مردم
حرکت کنند .او یک رهبر آدامس بادکنکی نیســت که او را بجوید
و بیرون بیندازید”.
بــرای ماندال خــو دداری ازمذاکره یک امــر تاکتیکی بو د نه
اصولی .او در تمــام زندگیاش این تمایز را رعایت کرده اســت.
اصول تزلزلناپذیر او ـ سرنگونی رژیم آپارتــــــای د و دستیابی به
حق یک نفریــک رأی ـ تغییرناپذیر بودند ،اما تقریب ًا هرچیزی که
کمــک میکرد او به آن هدف برســد او به عنــوان یک تاکتیک
رعایت میکرد .او عملگراترین آرمانگرا است.
امافوزا میگوید« :اویک مر د تاریخی اســت .او خیلی جلوتر از
ما فکر میکرد .او نســلهای آینده را در ذهن داشــت :اینکه آنها
دربــاره کاری که ما میکردیم چه نظری خواهند داشــت ”.زندان
به او این توانایی را داده اســت که دور دست را بنگرد .باید اینطور
میبــود ،هیچ چیز دیگری ممکن نبود .او نــه به روزها و هفتهها
بلکه به دههها فکر میکرد .اومی دانســت تاریخ طرف او است ،و
اینکه نتیجه غیرقابل اجتناب بود ،مسأله تنها این بو د که چه مدت
طول میکشید و چگونه تحقق مییافت .او گاهی میگفت« :همه
چیز در دراز مدت بهتر خواهد شــد ”.او همیشــه برای درازمدت
برنامهریزی میکرد.
 3ـ پشت ســر قرار گیری د ـ و بگذارید دیگران باور کنند آنها
در جلو هستند.
ماندال دوست داشت از خاطرات زمان کودکی و بعدازظهرهایی
که به جمعآوری گله میگذران د یا د کند .او میگفت «میدانید ،شما
تنها میتوانید آنها را از پشــت رهبری کنید ”.او بعد ابرویش را باال
میانداخت تا مطمئن شود من منظورش را فهمیدهام.
ماندال به عنوان یک پســربچه شدیداً تحت تأثیر جونگین تابا
رئیــس قبیله که او را بزرگ کرد ،قرار داشــت .وقتی جونگین تابا
در دربار خود با مردم مالقــات میکرد ،مردان در یک دایره جمع
میشــدن د و تنها پس از اینکه همه حرفهایشان را زدند ،او شروع
بــه صحبت میکرد .ماندال گفت وظیفه رئیس این نیســت که به

روزنامه آلمانى فرانکفورتر آلگماینه
مترجم  :شیرین کسرائى
نلسون ماندال ،تنها پنج ســال رئیس جمهور کشورش بود ،اما
همچنان بیش از همه رهبران منطقه محبوبیت دارد .نفوذ او در میان
مردمان قاره ســیاه غیر قابل توصیف است .مردم آفریقاى جنوبى با
وجود داشــتن رئیس جمهور متنفذى به نام تابو امبکى و موفقیتى
که دیپلماســى او در فرونشــاندن بحران زیمبابوه کسب کرد هنوز
ماندال را مرد شــماره یک کشورشان مى شناسند .در زادگاهش وى
را «مادیبا» مى خوانند و این لقبى اســت که پیروانش به وى داده

اند .هنگامى که ماندال کرســى رهبرى بزرگترین تشــکل سیاسى
«کنگره ملى آفریقا» را به جانشین اش واگذار کرد هیچ نشانه اى از
تغییر در رفتار او دیده نشــد .در لحن پیغام وى آثارى از تبلیغ کیش
شخصیت نبود.
دوســتانش مى گویند :وقتى مادیبا ســخن مى گوید سکوتى
مطلق در کشــور برقرار مى شــود و این خود یک سرمایه سیاسى
براى مردم قاره سیاه است که در نقش یک قدیس سیاسى از شکاف
و اختالف در آفریقاى جنوبى جلوگیرى مى کند.
همه میراث اخالقى ماندال در این جمله خالصه شده است که
او از کینه و انتقام گریزان بوده است .یعنى همان چیزى که مصیبت
عظماى این منطقه است /وقتى مرد شماره ۶۴/۴۶۶مدت ۲۷سال
زندانى بود و هنگامى که در ســال ۱۹۹۰آزاد شد درباره انتقام نمى
خواســت چیزى بداند و این امر ،از وى فردى خارق العاده ساخت.
این برنده جایزه صلح نوبل ،به افرادى که وى را ســالیان دراز ،آزار
داده بودند نزدیک مى شــود /وى با «هندریک ورورد» نخســت
وزیر ســابق و بیوه اى که آپارتاید را بوجود آورد چاى مى نوشد و با
«پرسى یوتار» وکیل دولت سابق که بر ضد وى اقامه دعوى کرد و
وى را به زندان افکند دائم در تماس است و مزاح و شوخى مى کند.
هنگامى که آفریقاى جنوبى میزبانى جام جهانى راگبى ۱۹۹۵را
به عهده داشــت ،نلســون ماندال اتباع غیر سفیدپوســت آفریقاى
جنوبى را به حمایــت از تیم اتحادیه ملى راگبــى آفریقاى جنوبى
کــه پیش از این مورد نفرت همگان بــود دعوت کرد .پس از آنکه
تیم اســپرینگبوک با پیروزى بر نیوزلند به قهرمانى رسید ،ماندال با
پوشیدن لباس اسپرینگبوک جام قهرمانى را به کاپیتان سفید پوست
این تیم ،اهدا کرد .این اقدام ماندال گامى مهم در راســتاى برقرارى

مردم بگوید چه کار کنند ،بلکه وظیفهاش ایجا د یک اجماع است.
او عادت داشت بگوی د «زود وارد بحث نشو”.
در مدتی که من با ماندال کار میکردم او اغلب مشاورانش را به
تشکیل جلسه در خانهاش در هوتون در حومه زیبای ژوهانسبورگ
فرامیخواند .او نیم دوجین مرد ،رامافــوزا ،تامبوامبکی(که اکنون
رئیسجمهوری آفریقای جنوبی اســت) و دیگران را دور میز اتاق
نهارخـــوری یا گاهی در حلقــهای در ورودی خانه اش جمع می
کرد .بعضی ازهمکارانش ســر او فریاد میزدند ـ تند حرکت کن،
افراطیتر باش ـ و ماندال فقط گوش میداد .وقتی او ســرانجام در
این جلسات صحبت میکر د به آهستگی و روشمندانه ،نظرات هر
یــک را خالصه میکر د و بعد افکار خو د را مطرح میســاخت و با
ظرافت تصمیمگیری را در جهتی که میخواســت هدایت میکرد
بدون آنکه آن راتحمیل کرده باشــد .کلک رهبری این اســت که
اجاز هدهی خودت هم هدایت شــوی .او گفت «عاقالنه است که
مردم را تشویق کنی کارهایی انجام دهن د و آنها را وادار کنی فکر
کنند اندیشه خودشان بوده است”.
4ـ دشمنت را بشناس ـ و بدان ورزش محبوبش چیست.
ســالها قبل ،دردهه  1960ماندال شــروع کر د به یادگرفتن
آفریکانز ،زبان سفیدپوســتان آفریقــای جنوبی که آپارتای د را خلق
کردنــد .رفقایش درکنگره ملی آفریقا او را دســت انداختند .اما او
میخواســت دیدگاههای آفریکانز را بداند ،او میدانست یک روز با
آنها خواه د جنگی د یا مذاکره خواه د کرد ،و به هرحال سرنوشت او
به سرنوشت آنان بسته است.
این دو به تعبیر جنبه اســتراتژیک داشت :او با صحبتکردن
زبان دشــمنانش ،ممکن بود به توانایی و نقاط ضعف آنهاپی ببرد
و تاکتیکهــای خود را طبق آن تنظیم کند .اما او همچنین خود را
پیش دشــمناش شیرین میکرد .همه ،از زندانیان عادی گرفته تا
پیکبوتا از عالقه ماندال به صحبت کردن آفریکانز وشناخت او از
تاریخ آفریکانرز تحت تأثیر قرار گرفتند .او همچنین دانشاش را از
راگبی ورزش محبوب آفریکانرها ،مرور کرد تا بتواند درباره تیمها
و بازیکنان تبادل نظر کند.
ماندال میدانســت سیاهان وآفریکانرها یک چیز بطور بنیادی
شبیه هم دارند :آفریکانرها به همان شدت سیاهان خود را آفریقایی
میدانستند .او همچنین میدانســت آفریکانرها خودشان قربانیان
پیشــداوری بودند ،دولت بریتانیا و مهاجران انگلیسی سفید با دیده
تحقیر به آنها می نگریستند .آفریکانرها مانندسیاهان ازیک عقده
حقارت فرهنگی رنج میبردند.
ماندال یــک حقوقدان بــود و در زندان بــه زندانبانانش که
مشــکالت حقوقی داشــتندکمک میکــرد .آنها که سوادشــان
خیلی کمتــر از او و مادیگرا بودند برایشــان عجیب بودکه یک
مرد ســیاه پوست مـــــایل بود به آنها کمک کند .آلیستراسپارکز
تاریخنویــس بزرگ آفریقای جنوبی میگوید« :اینها بیرحمترین
و ســنگدلترین شخصیتهای رژیم آپارتاید بودند و او متوجه شد
میتوان با حتی بدترین و ظالمترین آدمها مذاکره کرد”.
 5ـ با دوستانت صمیمی باش ـ و با دشمنانت حتی صمیمیتر
بسیاری از میهمانانی که ماندال به خانهای که در کونو ساخته
بود دعوت کرد ،با اشاره به من گفت ،زیاد مورد اعتماد او نبودند .او
به آنها شام داد؛ او از آنها مشــــورت خواست ،تملق آنها را گفت و
به آنـــــها هدیه داد .ماندال مردی است با جاذبه زیاد ـ و اغلب از
این جــــاذبه برای تـــأثیرگذاشتن بیشتر روی رقبایش استفاده
کرده است تا متحدانش.
در جزیره روپن ،ماندال همیشه مردانی را که نه دوست داشت
و نــه به آنها متکی بود جزء مغزهای مشــاور خود داشــت .یکی
از افــرادی کــه او به وی خیلی نزدیک شــد کریس هانی رئیس
آتشــین مزاج شــاخه نظامی  ANCبود .بعضیها بودند که فکر
میکردند هانی علیه ماندال توطئه میکرد ،اما ماندال با او صمیمی
بود .رامافــوزا میگوید «ایــن تنها هانی نبــود .صاحبان صنایع
بــزرگ ،خانوادههای معدنداران و جناح مخالف نیز بودند .او تلفن
را بر میداشــت و تولدشــان را به آنها تبریک میگفت ،به تشییع
جنازههای خانوادگی میرفــت .او اینها را به عنوان یک فرصت
میدید ”.وقتی ماندال از زندان آزاد شد زندانبانش را جزء دوستانش
قرار داد و رهبرانی که او را در زندان نگاه داشته بودند در نخستین
کابینهاش گذاشــت .اما من به خوبی میدانم او از بعضی از اینها
بدش میآمد.
زمانهایــی بود که او از افراد ســلب مســئولیت میکرد ـ و
زمانهایی که مانند خیلی از آدمهای پرجذبه ،اجازه میداد خودش
مجذوب شــود .ماندال ابتدا روابط دوســتانه سریعی با دی کلرک
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برقرار کرد ،که به همین دلیل بود
بعداً وقتی دی کلرک در محافل عمومی به او حمله کرد احســاس

خیانت کرد.
ماندال معتقد بــود تکریم رقبایش راهی برای کنترل آنها بود؛
آنها وقتی تنها بودند خیلــی خطرناکتر بودند تا در حلقه نفوذ او.
او وفــاداری را ارج مینهاد ،اما هرگز ذهن خود را به آن مشــغول
نمیکرد .او عادت داشــت بگوید «گذشته از هر چیز ،مردم طبق
منافع خود عمل میکنند ”.این تنـــــها یک حقیقت طبیعت بشر
بودن اســت ،نه یــک خطا یا یک نقص .جنبه منــــفی یک آدم
خـــــوشبین بودن ـ و او یک آدم خوشبیــــن است ـ اعتماد
بیش از حد به مــــــردم است .اما ماندال متوجه شد راه کنارآمدن
با کسانی که به آنها اعتماد نمیکرد خنثی کردن آنها با جاذبه بود.
 6ـ ظاهر مهم است ـ و به یاد داشته باش لبخند بزنی
وقتی ماندال یک دانشــجوی فقیر حقوق در ژوهانســبورگ
بود یک روز با لباس کهنهاش به دیدار والترسیســولو برده شــد.
سیسولو یک دالل معامــالت ملکی و یک رهبر جوان کنگره ملی
آفریقا بود .ماندال یک مرد سیاهپوست با تجربه و موفق را دید که
میتوانست از او تقلید کند .سیسولو در او آینده را دید.
سیسولو زمانی به من گفت هدف بزرگ او در دهــــه 1950
تبدیــل  ANCبه یک جنبش مردمی بود؛ و بعد ،او با لبخندی به
یاد آورد“ :یک روز یک رهبر مردمی وارد دفترم شــد ”.ماندال بلند
قد ،خوش قیافه ،یک بوکســور آماتور بود که ظاهر پسر رئیس را
داشت .و لبخندی داشت که مانند خورشیدی بود که داشت در یک
روز ابری بیرون میآمد.
ما گاهی رابطه تاریخی میان رهبری و ویژگیهای جســمانی
را فراموش میکنیم .جورج واشنگتن بلندترین و احتما ًال قویترین
مرد در هر اتاقی که وارد میشــد ،بود .بلندی قد و قدرت بیشــتر
با  DNAارتباط دارند تــا کتابهای راهنمای رهبری ،اما ماندال
فهمید چگونه ظاهرش میتوانســت آرمانــش را پیش ببرد .او به
عنوان رهبر شاخه نظامی زیرزمینی  ANCدر لباس مناسب و با
عکســی که ریش بر چهره دارد و در همه مدت زندگیاش مراقب
بوده است درست لباس بپوشد .مالحظه شد جورج بیروزس وکیل
او بــه یاد دارد ماندال را برای نخســتین بار در دهه  1950در یک
مغازه خیاطی هندی مالقات کرد و او نخســتین آفریقای جنوبی
سیاهپوستی بود که داشــت یک لباس برای خود اندازه میگرفت.
یونیفورم ماندال اکنون پیراهنهای نقشدار زندهای است که او را
به عنوان پدربزرگ شاد آفریقای نوین معرفی میکند.
وقتی ماندال در انتخابات ریاست جمهوری سال  1994شرکت
کرد دانست نمادها همانقدر اهمیت دارند که پول و ثروت .او هرگز
یک ســخنران عمومی بزرگ نبود و مردم اغلب پس از چند دقیقه
به حرفهای او بیتوجه میشــدند .اما این تصویرنگاری او بود که
مردم میفهمیدند .او همیشــه روی سکوی سخنرانی به «تویی ـ
تویی» ،رقص شــهرک سیاهپوستنشین که یک مظهر مبارزه بود
میپرداخت .از آن مهمتر ،آن لبخند درخشــان ،دلپذیر ،کام ً
ال ویژه
بود .برای آفریقای جنوبیهای سفیدپوست ،این لبخند مظهر نبود
تنفــر در ماندال بود و نشــان میداد او با آنها احســاس همدردی
میکرد .و برای سیاهان میگفت من یک جنگجوی شاد هستم ما
پیروز خواهیم شــد .پوستر انتخاباتی همه جا حاضر  ANCصرف ًا
صورت خندان او بود .رامافوزا میگوید «این لبخند» پیام او بود.
وقتی او از زنـــــدان بیرون آمد ،مردم بارها و بارها گفتنـــد
عجیب است او ناراحت نیست .یک هزار چیـــز هست که نلسون
مـــاندال درباره شان ناراحت بود ،اما او میدانست بیشتر از هـــر
چیز بــــاید دقیــــق ًا احساس مخــــالف آن را نشان میداد .او
همیشه میگفت گذشــته را فراموش کنید ـ اما من میدانستم او
هرگز فراموش نکرد.
 7ـ هیچ چیز سیاه یا سفید نیست
وقتی ما یک رشــته مصاحبههایمان را آغاز کردیم ،من اغلب

ماندال نمى خواهد از انتقام چیزى بداند
آشتى میان سیاهان و سفیدپوســتان آفریقاى جنوبى محسوب مى
شد.
ماندال در یک خانواده تمبو در روســتاى کوچک موزو در ناحیه
متاتا ،مرکز مناطق ترانسکى از استان کیپ اتحادیه آفریقاى جنوبى
به دنیا آمد .پدرش ،گادال هنرى مپهاکانییسوا ،عضو شوراى سلطنتى
مردم تمبو بود.
رولیهالهال ماندال در هفت سالگى ،نخستین عضو خانواده خود
بود که به مدرســه پا گذاشــت .پدر رولیهالهال وقتى وى  ۹ساله
بود در نتیجه بیمارى ســل درگذشــت و جونگینتابا ،نایب السلطنه
سرپرستى وى را بر عهده گرفت.
ماندال در یک مدرسه تبلیغى وسلى در همسایگى محل زندگى
نایب السلطنه مشــغول به تحصیل شد .بر اساس رسوم تمبو ،او در
شــانزده سالگى در مؤسسه شــبانه روزى کالرک برى ،مشغول به
تحصیل فرهنگ غرب شــد و توانست به جاى سه سال ،در دو سال
مدرک مقدماتى خود را اخذ کند.
در نوزده سالگى ،در سال ۱۹۳۷ ،به هلدتون ،دانشکده وسلى در
فورت بیوفورت که بیشتر خانواده سلطنتى در آن مشغول به تحصیل
بودند عزیمت کرد و به ورزش هــاى بوکس و دو و میدانى عالقه
مند شــد .پس از شــرکت در کنکور ،او شروع به تحصیل در مقطع
کارشناسى در دانشگاه فورت هار کرد.
ماندال در پایان ســال اول تحصیالت خود ،در تحریم شوراى
نمایندگى دانشجویان که در اعتراض به سیاست هاى دانشگاه انجام
گرفت شــرکت کرد و پس از آن از فورت هار اخراج شد .ماندال به
لطف ارتباطى که با دوســت و همکار خود ،والتر سیسولو ،داشت به
عنوان منشى یک شــرکت حقوقى شروع به کار کرد .در حین کار،

تحصیــات خویش را به صورت مکاتبه اى در دانشــگاه آفریقاى
جنوبى ( )UNISAبه اتمام رســاند و پس از آن شروع به تحصیل
در رشته حقوق در دانشگاه ویتواترسرند کرد .ماندال در این مدت در
شهرکى به نام الکساندرا زندگى مى کرد.
در ســال ۱۹۶۱ ،ماندال رهبرى اومخونتو وســیزوه (به معناى
«نیزه ملت» ،که عالمت اختصارى آن  MKاســت) شاخه نظامى
کنگــره ملى آفریقــا ( )ANCرا که خود یکــى از بنیانگذاران آن
بــود بر عهده گرفت .او مبارزات ضد نــژادى علیه اهداف نظامى و
دولتــى را رهبرى کرده و طرح هایــى تدوین کرد تا در صورتى که
این روند مبارزات نتوانســت به آپارتاید خاتمه دهد به جنگ چریکى
متوسل شود.
چند دهه بعد ،خصوص ًا در دهه ۱۹۸۰ ،مخونتو وسیزوه به عنوان
هســته اصلى جنگ چریکى پرچم مبارزه علیــه رژیم آپارتاید را در
دســت گرفت .ماندال بعد از این نگاه خویش را به آن سوى مرزها
معطوف کرد و در خارج از کشور مبادرت به جمع آورى کمک هاى
مالــى براى  MKکــرد و در دیدار با برخى از دولــت هاى آفریقا
ترتیباتى براى آموزش شبه نظامى داد.
ســرانجام در  ۵اوت ۱۹۶۲ ،مانــدال پس از هفــده ماه گریز،
دســتگیر و در دژ ژوهانسبورگ زندانى شــد .سه روز بعد ،در دادگاه
جنجالــى نظام آپارتاید وى متهم به رهبــرى اعتصاب کارگران در
ســال  ۱۹۶۱و ترک غیرقانونى کشور شــد .در  ۲۵اکتبر ۱۹۶۲ ،به
پنج ســال زندان محکوم گردید و دو سال بعد در  ۱۱ژوئن۱۹۶۴ ،
به اتهام شــرکت در کنگره ملى آفریقــا ( )ANCبراى وى حکم
دیگرى صادر شد.
ماندال در جزیره رابن زندانى شــد و در این زندان  ۱۸ســال از

بینالملل

سؤالهایی مانند این از ماندال میکردم :چه زمانی تصمیم گرفتید
مبارزه مسلحانه را متوقف کنید ،دلیل آن این بود که متوجه شدید
قدرت آن را نداشــتید که دولت را سرنگون سازید یا چون دانستید
با انتخاب مبارزه بدون خشــونت افکار بینالمللی را بدست خواهید
آورد؟ او نگاه عجیبی به مــن میانداخت و میگفت« ،چرا هر دو
نه ؟»
من شروع کردم ســؤالهای زیرکانهتر کردن ،اما پیام روشن
بود :زندگی هرگز یا /یا نیست .تصمیمها دشوارند و همیشه عناصر
ضد و نقیــض در آن وجود دارند .دنبال تعریفهای ســاده رفتن
همیشــه جزء تمایالت انسان است ،اما با واقعیت جور نیست .هیچ
چیز هیچ گاه آنطور که روشن به نظر میرسد روشن نیست.
مانــدال با ضــد و نقیضها راحت اســت .او بــه عنوان یک
سیاستمدار عملگراست که جهان را بینهایت متنوع میبیند .من
فکر میکنم بیشــتر این از زندگی به عنــــوان یک سیاه پوست
تحت یک نظام آپارتــــاید ناشــی میشــد که یک رژیم روزانه
عذابآور و تضعیف کننده از گزینههای معنوی را پیشنهاد میکرد:
آیا من برای گرفتن کاری که میخواهم و فرار از مجازات به ارباب
سفید تمکین میکنم؟ آیا من اجازه عبورم را آوردهام؟
ماندال به عنوان یک دولتمرد بیاندازه به معمر قذافی و فیدل
کاســترو وفادار بود .آنها به کنگره ملی آفریقا در زمانی که ایاالت
متحده هنوز به ماندال برچســب یک تروریست میزد کمک کرده
بودند .وقتی من از او درباره قذافی و کاســترو سؤال کردم ،او گفت
آمریکاییها دوست دارند همه چیز را سیاه یا سفید ببینند .و مرا به
خاطر ندیدن تفاوت ظریف میان این دو مالمت کرد .هر مشــکلی
دالیل بســیاری دارد .او در حالی که مســلم ًا و به روشنی مخالف
آپارتاید بود ،اعتقاد داشــت علل آپارتاید پیچیده بود .آنها تاریخی،
اجتماعی و روانی بودند .حساب ماندال همیشه این بود ،هدفی که
من دنبالش هســتم چیســت و عملیترین راه برای رسیدن به آن
کدام است ؟
 8ـ کنارهگیری نیز مهم است
در ســال  ،1993ماندال از من پرســید آیا هیچ کشوری را که
حداقل ســن رأی گیری در آن زیر  18سال باشد میشناسم .من
مقداری تحقیق کردم و یک لیســت نســبت ًا معمولــی به او دادم:
اندونزی ،کوبا ،نیکاراگوا ،کرهشمالی و ایران .او ســــــرش را به
عالمت تائید تکان داد و فریادی از روی نهایت تحســین کشید و
گفت «خیلی عــــــالی است .خیلی عالی ”.دو هفته بعد ،ماندال
بــه تلویزیون آفریقای جنوبی رفت و پیشــنهاد کرد حداقل ســن
رأیگیری به  14ســال کاهش یابد .رامافوزا یادآور میشــود« :او
سعی کرد این اندیشــه را به ما بقبوالند .اما او تنها هوادار آن بود
و باید با این واقعیت روبرو میشــد که نمیتوانست آن روز موفق
شــود .او با فروتنی زیاد قبول کرد .دلخور نشد .این هم یک درس
مدیریت است”.
دانســتن اینکه یک فکر ،هدف یا روابط شکســت خورده را
چگونه باید کنار گذاشــت اغلب دشــوارترین تصمیمی است که
یک مدیر جامعــه باید بگیرد .از خیلی جهــات ،بزرگترین میراث
ماندال به عنوان رئیس جمهوری آفریقای جنوبی شــیوهای است
که او برای کنارهگیری انتــــــخاب کرد .او وقتی در سال 1994
به ریــــــاست جمهوری انتخاب شــد احتما ًال میتوانست برای
همــــه عمـــر رئیس جمهوری باقی بماند ـ و خیلیها بودند که
احساس میکردند در ازای سالهایی که در زندان گذرانده بود این
حداقل کاری بود که آفریقای جنوبی میتوانست بکند.
در تاریخ آفریقا تنــــــها به تعداد انگشــتان دســت رهبران
منتخب دمکراتیکی وجود داشتهاند که با رضا و رغبت کنارهگیری
کردهاند .ماندال مصمم بود ســنتی را برای همه کسانی که راه او
را دنبــال میکردند ـ نه تنها در آفریقای جنوبی بلکه در سراســر
قاره ،باب کند .او بــــــرخالف موگابه است ،مردی که کشورش
را متــــــولد کرد و حاضرنشــــــد آن را به گـتــروگان بگیرد.
رامـــافوزا میگوید «کار او تعیین مسیر بود نه هـــدایت کشتی”.
او میداند مردم با کاری که انتخاب میکنند انجام ندهند همانقدر
پیشروی میکنند که تصمیم میگیرند انجام دهند .درنهایت ،کلید
شــناخت ماندال آن  27سالی اســت که در زندان گذرانده است.
مردی که در سال  1964وارد جزیره روبن شد احساساتی ،کله شق
و آدمی بود که به آســانی به جوش میآمد .مردی که از آن بیرون
آمد مردی متعادل و منضبط بود .او درون نگر نیست و هرگز نبوده
است .من بـــــارها از او ســؤال کردم چگونه مردی که از زندان
درآمد با مرد جوان کله شــقی که وارد آن شد تفاوت داشت .او از
این سؤال متنفر بود .اما سرانجام یک روز از روی عصبانیت گفت
«من بالغ از آنجا بیرون آمدم ”.هیچ چیز مانند یک آدم بالغ ،کمیاب
ـ و با ارزش ـ نیست .مادیبا تولدت مبارک.

محکومیت  ۲۷ســال زندان خود را به سر برد .در این زندان بود که
اثر ماندگار خویش را که منشــور مبارزه او به حساب مى آید ،تحت
عنوان «راه طوالنى آزادى» نوشت.
مانــدال در مدتى که در زندان بود با همــه این کامیابى هاى
سیاســى در زندگى شــخصى خود شــانس چندانى نداشت ،اولین
همسرش خیلى زود از وى جدا شد .دومین همسرش نیز که شانزده
ســال از وى جوان تر بود ،به سبب اختالف با وى که در زندان بود
جدا شد.
ماندال که همه عمر خویش را تحت تعقیب بوده مى نویســد:
«ســالیان دراز از جاسوسان آپارتاید رنج برده است ».ماندال بسیارى
از همدستانش از جمله محافظ مورد عالقه خود را در سال ۱۹۹۱در
یک توطئه از دســت داد .وى در  ۸۰ســالگى ســرانجام با «گراکا
ماچل» بیوه «سامورا ماچل» رئیس جمهور سابق موزامبیک ازدواج
کرد.
همه ســال هاى ایام زنــدان مبارز پیر که چنــدى پیش ۹۰
ساله شــد ،چنان که در کتابش آمده سرشــار از نکات جذاب براى
آزادیخواهان است .نظام آپارتاید وقت در فوریه  ۱۹۸۵از او خواست
آزادى مشــروط به شــرط عدول از عقاید خویــش را بپذیرد .از او
خواســته شــده بود مبارزه مســلحانه را محکوم کند اما ماندال این
معامله سیاسى را شرم آور خواند.
او تــا فوریه  ۱۹۹۰رنج زندان را به ســازش ترجیح داد تا این
که تالش کنگره ملى آفریقا و مبارزات بین المللى با شعار «نلسون
ماندال را آزاد کنید» منجر به آزادى وى شد .فردریک دکلرک رئیس
جمهور همزمان دســتور آزادى ماندال و پایــان ممنوعیت فعالیت
کنگره ملى آفریقا را صادر کرد.

