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  بيژن نيابتی

  ٢٠١٣ دسمبر ١٣
  

  :يادداشت سياسی 
 ماندال ، نماد ارزشی گلوباليسم

  

 کشورجھان برای ٩٠ان بيش ازرھبر. قريقای جنوبی برگزار شدابود نلسون ماندال رھبر فقيد  دو روزپيش مراسم ياد

ھرکس به نحوی ازانحاء .  مختصات سياست جھانی به صف ايستاده بودندۀادای احترام به نقش وجايگاه او درصفح

  . کند" پرچم"تالش می کرد که خود را با او تعريف کند ، با او محک زده شود و خالصه او را 

 ھا ، اشتباھات و ئیخوبی ھا و بدی ھا ، زشتی ھا و زيباماندال مثل ھر آدم دوپای ديگری مجموعه ای بود از 

نقد او تنھا زمانی منصفانه خواھد بود که او را نيز درتماميتش ارزيابی !  دستاوردھا  و خالصه کرده ھا و ناکرده ھا 

با او نه   اساسی در رابطه ألۀچرا که مس. دراينجا اما مرا سر ارزش گذاری زندگی پر فراز و نشيب او نيست . کرد 

. او در آينده صورت پذيرد " پرچم"آنچه ھست که در گذشته کرده است بلکه آنچيزی است که قرار است  با اتکاء  به 

از اين . و بر فراز تابوت او به اھتزاز در آمده است" نظم نوين جھانی"پرچمی که ھم اينک در کف با کفايت نمايندگان 

 عدم خشونت ، گفتمان سازش گفتمان. است" گفتمان"متوفا نيست ، نماد يک  به بعد  ماندال  ديگر تنھا  يک رھبر

  . ، گفتمان حفظ نظم حاکم ، در يک کالم  گفتمان نفی انقالبطبقاتی

 . شکنجه گران را ببخشند داين شکنجه شدگانند که می باي. با اين پرچم ، اين ستمديدگانند که می بايد ستمکاران را ببخشند

نگاه کنيد که به . را نگھدارد " نظم" انفجار بر خشم خود مھار زند و حرمت ۀيان است که بايد در نقطاين ارتش بينوا

  : سخنان بارک حسين در مراسم بزرگداشت ماندال 

و "  را ھم آزادی بخشيدزندانبانانبلکه  نه تنھا زندانی" ماندال گفت که او انسانيت ودرک عميقاوباما درستايش از "

 . حضور يابندميھمانان گرانقدرخود خواست تا در مراسم تحليفش به عنوان   او از زندانبانان سابقيادآور شد که

 بقای آنانبتواند به آنان تفھيم کند که   خود را فرا گرفت تا روزیزبان و فرھنگ دشمنانبارک اوباما گفت که ماندال 

 دال مانند ھزاران شھروند سياھپوست و رنگينمريکا گفت که مانا رئيس جمھوری .مستلزم آزادی برای ھمگان است

  ".مھار بزند توانست خشم خود را اما به خشم آمد خود شرايط زندگیپوست افريقای جنوبی، از 

. اين است پيام واضح آن پرچمی که به اھتزاز درآمده است".  سومۀفريب ھزار"  سخنان بزرگترينۀآری اين است چکيد

ی جنوبی  و به تبع آن ارتش ميلياردی گرسنگان افريقاپوست  وند سياھپوست و رنگينھزاران شھر" شرايط زندگی"اين 

کارکرد اين پرچم تنھا خنثی کردن و مھارآن خشم بنيانسوزی است که ! ومحرومان نيست که بايد عادالنه شود ، نه ، نه 

 را ھم گفت که ازماندال الھام گرفته اوباما اين. مذکور است" شرايط زندگی"حاصل و پی آمد طبيعی و البته محتوم ھمان 
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 تنھا ابرقدرت جھان ، ھمواره تالش ۀ مجريۀاو راست می گويد چرا که درعمل و درتمامی دوران رياستش برقو. است

دشمنانی ھمچون نظام مقدس جمھوری اسالمی را فرا بگيرد تا " زبان و فرھنگ"کرد تا مثل ماندال و با الھام از او 

  .      است" نظم نوين جھانی" مستلزم ھمراھی و ھمگامی با بقای آناننان تفھيم کند که  بتواند به آ روزی

 در »بان کی مون«مريکا وسخنگوی نظم نوين يعنی اسياستھای  "ۀتسھيل کنند"ازھمه مشمئزکننده تر توصيفات جناب

 و قھرمان غول عدالتاو را " ھان بودماندال يکی از بھترين آموزگاران ج"که  او با اشاره به اين. رابطه با ماندالست

  او در عصرما برای پيشبرد آمال و ارزشھای  سازمان ملل کارۀبه انداز ھيچ کس"می خواند و اضافه می کند که 

  ".نکرده است

بی ترديد دستاوردھای بزرگی داشته است ، بزرگترين آنھا جلوگيری از يک جنگ داخلی خونين و يک " نلسون ماندال"

آنھم در شرايطی که خشم توده ھای زجرکشيده اما جاھل و انتقامجو در شرف انفجاری . ادی دھشتناک بودتصفيه نژ

 را با ھيچ سريشمی نمی شود به عدالتاما ھرچيز را اگر بتوان بر پرچم او آويخت ، . اين چيز کمی نيست. محتوم بود

وت ه قی جنوبی ھمچنان بافريقادردوران حاکميت اوشکاف عظيم طبقاتی در.  ناميدغول عدالتاين پرچم چسباند واورا

 سفيد ۀحاکميت سرماي.  درآمدءخود باقی ماند و سياستھای ضد بشری بانک جھانی و صندوق بين المللی پول به اجرا

  .  حفظ  شد  و آپارتايد سياسی و نژادی از باال به متن جامعه انتقال يافت

ن ، ئيفشار از پا. بان او صاحبان قدرت بودندطمخا. ن باشند در باال قرار داشتندئيکه در پا ال بيش از آنبان ماندطمخا

گفتمان او گفتمان . به اين اعتبار پرچم او پرچم انقالب مخملی ھم ھست.  پرچم اوستۀباال بسی زيبند چانه زنی در

عجيب نيست که ھم . است" حفظ نظم"مان باالترين ارزشدر اين گفت.  درحال انفجاراستۀدر جامع" گذارمسالمت آميز"

ک حسين و جناح نئوکانھا و مترسک سابقشان جرج دبليو بوش می توانند خود را با او تعريف کنند و ھم بار

 با پھبادھايش در ئیرا با زور بمب و موشک محقق کند و اين يکی ازسو" نظم نوين"آن يکی می خواست ! کبوترھايش

حفظ " حياتی دارد ھمين ۀھرتقدير آنچه جنبه ب. ز سوی دگر با  فريب و تزوير و مذاکره درجلوی صحنهپشت صحنه و ا

اياالت متحده و چند دوجين از   سه رئيس جمھور حاضرۀبزرگترين ويژگی ماندال که او را الھام دھند. است" نظم

  . بوده است گذارۀرھبران منتخب و نامنتخب ديگر کرده است ھمين کارکرد او در پروس

مستقل از شخصيت . را بايد نشانه گرفت اين. کاری که با ميراث ماندال دارند می کنند يک گفتمان سازی آشکار است

به اين  اعتبارآنچه را ھم . ود را در جامعه حاکم کند نبرد را می بردخھرکس که موفق شود گفتمان . خود نلسون ماندال

.  خاکی بايد کردۀاينکار را در ھرجنبشی و در ھرکجای اين کر. نحرافی استکه بايد ھدف گرفت ھمين گفتمان ھای ا

  . بدون گفتمان و بدون پرچم نه می توان مبارزه کرد  و نه می توان پيروز شد

در آنجا من تالش کردم که در مقابل آن جنبش . ھم جز اين نبود" گفتمان اصالحات"و درمقابل " جنبش سبز"در جريان 

در آنجا می بايست گفتمان آلترناتيو . را به ميان اليت جامعه ببرم" جنبش سرخ"آلترناتيو يعنی  ، جنبش ئیکذا

  . را مشخص کرد و پرچم آن" نماد جنبش"را اشاعه داد  و مھمتر از آن " گفتمان سرنگونی"يعنی

ا آقاسلطان اين بود که او بی گفته بودم که ويژگی ند. را پرچم کرده بودم" صبا"من در مقابل . نماد جنبش سبز بود" ندا"

نمی خواھم مقايسه . صاحب بود ، به ھمين دليل ھم ھر لوش و لجنی می توانست که مدعی او باشد و مدعی او نيز شدند

راز ميراث . اما اگر در مثل مناقشه نباشد  ماندال ھم بی صاحب بود.  قابل مقايسه نيستکنم ، چرا که ندا با ماندال اساساً 

  . سياست بين المللی در ھمين نکته نھفته استۀران چپ و راست صحنبردن بازيگ

 مالی يعنی ۀنماد آزادی بی قيد وشرط حرکت کالن سرماي. ماندال را می خواھند تبديل به نماد ارزشی گلوباليسم کنند

ر است که او قرا.  آن درابعاد جھانی موضع نگرفت و سد راه آن نشدۀھمانی که اوھرگزعليه کارکردھای جنايتکاران

 ويژه آنه  اختيارات نظامھای حاکم است ، بۀاعمال خشونت و قھر درحيط. نيزھمچون گاندی نماد خشونت ستيزی گردد
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ابل اعمال خشونِت ضابطان قانون نه تنھا موجه نيست ، جرم ھم قدفاع درم. که از صندوقھای رأی ھم بيرون آمده باشند

  . محسوب می شود و مجازات دارد

پرچم سازش طبقاتی، . است که بايد به زير کشيده شود" پرچم"اين . است که بايد ھدف قرارداده شود" پرچم "آری اين

در مقابل اين پرچم می بايست پرچم . ھرآميز ق انقالبی و نبرد ۀ، پرچم نفی مبارز"نظم نوين"پرچم انطباق فعال با 

، پرچم مقاومت در برابر ظلم ، پرچم " ھرآميزقبرد مبارزه  و ن"پرچم مشروعيت . را بلند کرد" عدالت اجتماعی"

  .انسانيت به صليب کشيده شده ، در يک کالم پرچم انقالب

  ١٣٩٢]قوس[ آذرماه٢١بيژن نيابتی ، 

  

  

 

 

 

 

 

 


