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گذاارر اازز آآپاررتایدال وو لسونن ماندنٍ  
 

گرفته باشد وو همانگونه که خانم وویلما ررووسوفف ، ررئیس  قراارر کمتر سیاستمداارریی ددرر جهانن بوددهه که ااین چنین مورردد ستایش 
خودد رراا ااززددست ددااددهه  ااننگراامی ترین فرززند یکی ااززشاید بشر ،جمهورر برززیل گفته ااست ، ماندال به پانتئونن بشریت تعلق دداارردد.

جایگاهه سیاسی وو ااجتماعی متعلق بخودد، تصویر متفاووتی اازز ااوو رراا میبیند.ددرر به ددرر ااین ستایش اازز ماندال ، هرکسی بنا  .ااست
. ووااقع هرکسی میخوااهد تصویر خودد اازز ماندال رراا با ااندیشه وو ااددررااکک خودد منطبق ساززدد  
ددرر  ااوو دال با مباررززهه وومقاوومت صخرهه ووااررددرر ااذذهانن عمومی بسیارریی ااززما ها وو کسانن ددیگریی ددرر گوشه وو کنارر جهانن ، نامم مان

مرتبط ااست . لیکن ددرر ااندیشه » آآززاادد بدنیا می آآید« بیک ددوولت ددموکرااتیک که ددرر آآنن اانسانن  آآننوو گذاارر اازز  آآپاررتاید براابر 
رروویه ، دنصد ها بارر بدتر اازز آآپاررتاید رراا تجربه میکن  که ززندگی ددرر ززیر سایه یک حکومت ااستبدااددییٍٍ بسیارریی اازز ررووشنفکراانن ما ،

حسرتت نبودد چنین شخصیت حرمت براانگیزیی ددرر .آآنها سین آآنانن رراا بر اانگیخته ااستددوومم اازز نقش تارریخی ماندال ااست که تح
ماندالئی که بظاهر بصوررتی مسالمت آآمیز وو اازز طریق مذااکرهه با ررهبراانن آآپاررتاید ، گذاارر صلح آآمیز بدووررهه ددااررند.  ااکشورر مارر

اازز ددرروونن همین  چه میشد که ددرر کشورر ما نیز ماندال مانندیی!ستپذیر ساخته اا رراا اامکاننبی هیچ تنشی  وو ددموکرااتیک 
اایراانن نیز بیک کشورر پیداا میشد که با عاقل مرددیی ددرر ددمم وو ددستگاهه ووالیت ، ددست موددتت بهم میدااددند وو  حکومت ااسالمی 

ه ما وو طیف نظریی اایی که ددموکرااتیک تبدیل میشد! بجرآآتت می تواانن گفت که ددرر بیست سالل گذشته بخش هائی اازز مرددمم جامع
مردد میداانن وو  بیشتر به پاپپ  ددرر ووااتیکانن شبیه ااست تا ماندالیی که اارراائه ددااددهه ااند  تصویریی اازز ماندال ،دنآآنانن رراا نمایندگی می کن

ااستقامت وویی ددرر طی سالل که اانگیزهه  ، براابریی وو آآززااددیی اانسانن ها ددرر تمامم سطوحح برااییمباررززهه مردد گذرر اازز طوفانن ،  ماندالیی 
ددوورراانن آآنن  بنامند که» قهرمانن پروورریی«یک  ستایش اازز چنین ماندالئی ررااشاید پاررهه اایی بودد .  ددرر پیکارر ووددرر ززنداانن والنیهایی ط

ظهورر یک  معجزهه وو جستجویی ددررکشورر چاهه جم کراانن ززددهه ما ،  گوئی ددیگر ااررززشش خودد رراا اازز ددست ددااددهه ااست.  گذشته وو
برنخستین نقش ماندال تاکید ددااررمم که  آآپاررتاید رراا بزاانو ددرر آآوورردد وو وولی من .مسیحا نفسی همچنانن بر ذذهن ما سنگینی میکند 

تنهائی بر نمی آآمد ، پس » اابرمن«اازز آآنجا که شکستن حکومت آآپاررتاید اازز عهدهه هیچ ذاارر اازز آآپاررتاید ناممکن بودد.گبدوونن آآنن ، 
 محصولل صلح طلبی ماندال وو صرفاّّ، گذرر اازز آآپاررتاید چراا که باید برآآنن مباررززهه بزررگی  تاکید ددااشت که ماندال نمادد آآنن بودد.

نهائی آآنن مباررززهه اایی بودد که حزبب حاکم نژاادد پرست رراا بر آآنن ووااددااشت که یا شاهد فروورریزیی وو  دددووکلرکک نبودد . بلکه بر آآین
 ااززددست ددااددنن همه چیز شوند ، وو یا ااززطریق باززشناختن ووااقعیت گریزناپذیر ، ددست آآشتی بسویی حریفی ددرراازز کنند که تواانن

بلکه برآآیند یک  رریخ ، محصولل ااررااددهه هایی نیک نیست .ددگرگونی هایی بزررگگ ددرر تاشدهه بودد. نن ددیگر ناممکن حکومت برآآ
که  ددرر یافتن علل آآنها وو گامم نهاددنن ددرر مسیریی ااست مباررززهه طوالنی ، ااستواارریی بهنگامم شکست وو عقب نشینی ها ، وو تواانائی 

یی با ااین ددووررهه اازز تارریخ آآفریقایی جنوبی وو یزال ، قبل اازز هر چنامم ماند .سر اانجامم پیرووززیی وو نیل به هدفف رراا ممکن میساززدد
ماندال ددرر ووااقع تبلورر مباررززهه  وو جانفشانی هزاارراانن مردد ووززنن ددرر طولل صد سالل  مباررززااتت توددهه هایی ووسیع مرددمم پیوند دداارردد.

د ، فقط یکی اازز هدفف عبورر اازز آآپاررتای .رراا بر آآنن تصویر کرددهه ااست ماندال  صوررتگر تارریخ تنها نامم مشترکک  که گذشته ااست 
فرااموشش  د.انتصویریی اازز ددررجه ررسیدنن به ددیگر ااهداافف رراا باززمینمایخودد آآپاررتاید ،  تشکیل میداادد. ددووررهه بعدٍٍ ررااماندال هایی 

آآپاررتاید آآفریقایی جنوبی ، بلکه ددوولت هایی آآمریکا وو اانگلیس وو پاررهه اایی اازز ددوولت  نه تنها  ،   ١۱٩۹٩۹٠۰سالل   نباید کردد که تا 
حکومت آآپاررتاید وو حامیانن آآنن ووددرر نظر  نامم میبرددند  بعنواانن یک ساززمانن  تروورریست »کنگرهه ملی آآفریقا«، اازز  ددوولت هایی ددیگر

آآززااددیی تبدیل شد وو سخنراانانن ددرر  صلح وو چه شد که ماندال به قهرماننشمرددهه می شد. » جنایتکارر«هنوزز یک  لسونن ماندال ن
؟دنزز ددیگریی گویی سبقت جویسعی کرددند که ددرر تحسین ااوو، یکی ااخطابه هایی تدفین ااوو   

ددرر ااررززیابی وو تحلیل گذرر آآفریقایی جنوبی اازز یک حکومت نژااددیی آآپاررتاید بیک ددوولت ددموکرااتیک ، باید بر آآرراایش سیاسی وو 
ووگرنه فهم گذاارر اازز آآپاررتاید وو طبقاتی نیرووها ددرر ددااخل آآنن کشورر ، وو تغیرااتت عظیمی که ددرر صحنه جهانن ررخخ دداادد ، توجه کردد.

ناممکن خوااهد بودد. ددالیل بنیاددیی آآنن  
حزبب «، »کنگرهه ملی آآفریقا«ددرر صحنه ددااخلی ، جنبش سیاسی وو ااجتماعی ضد آآپاررتاید ، بر سه مولفه مهم ، یعنی مثلث 

که بودد ااستواارر  ) COSATU( بشدتت ساززمانن یافته وو ررززمندهه  »ااتحاددیه هایی کاررگریی «، وو  »آآفریقایی جنوبی کمونیست
ددررهم تنیدهه بوددند.غالب ررهبراانن ااتحاددیه هایی کاررگریی ، عضو هیاتت   دیگر ، بشدتتضمن جداا بوددنن اازز نظر ساززمانی ااززهم
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ااجراائی حزبب کمونیست وو یا کنگرهه ملی آآفریقا نیز بوددند. همچنین ررهبر حزبب کمونیست عضو هیاتت ااجراائی وو مسئولل 
 ح کشورر ااددغامم گرددید . وولی ااین بعد اازز آآپاررتاید، شاخه نظامی  آآنن ددرر نیروو هایی مسل کنگرهه ملی آآفریقا نیز بودد.شاخه نظامی 

 ، نقش ددااررند  جنوبی ددرر صحنه سیاسی جامعه آآفریقایی بدررجاتت متفاووتی ،   همچنانن  همین اامرووزز نیز  سه مولفه ددرروونی ،
وو  ممهرچند که ووجهه کنگرهه ملی آآفریقا بدلیل تسلیم شدنن به سیاست هایی نئولیبراالی وو خراابتر شدنن ووضعیت ااقتصاددیی مردد

سترشش هرچه بیشتر شکافف هایی طبقاتی ، آآسیب ددیدهه ااست. ررشد بیکارریی وو گ  
بطورر ررسمی به  ، ررژژیم آآپاررتایدبوددنن ددرر برغم ززیر فشارر  ددرر آآستانه گذرر اازز آآپاررتاید ، حدوودد یک میلیونن نفر اازز کاررگراانن ،  

وبی ، بویژهه ررززمندهه ترین کاررگراانن  ددرر حساسس ترین شاخه هایی ااقتصادد آآفریقایی جنااتحاددیه هایی خودد حق عضویت میدااددند.
ت ساززمانن یابی ددرر بنس وو آآماررتشکل یابی ااتحاددیه اایی نشانن میدهد که ددرر ررشته هایی مختلف  ااستخرااجج معاددنن  متمرکز بوددند

  اازز پاررهه اایی اازز کشوررهایی غربی نیز بیشتر ااست. ددررصد) ٢۲۵(آآنها
وو محدوودد  اانگلیسی وو هلندیی) ( مهاجرااستقراارر تدرریجی آآپاررتاید ، با تصرفف ززمین هایی آآفریقائی ها توسط سفید پوستانن 

که ررووشی براایی کنترلل برددگی بودد ، مباررززهه جدیی علیه » قواانین حمل جواازز عبورر« ، وو ووضع »  بانتوستانن ها «کرددنن آآنانن ددرر 
،  ١۱٩۹٨۸۶تا هنگامم لغو آآنن ددرر  بصوررتت هایی مختلف ین قواانینااآآنراا نیز دداامن ززدد. قابل ذذکر ااست که اازز  نخستین ززمانن ووضع 

وو بازز باید ااضافه ااست .که خودد نشانن ددهندهه یک مباررززهه بی ووقفه  نفر بجرمم نقض آآنن ددستگیر شدهه بوددند میلیونن ٢۲٠۰حدوودد 
بر محورر ااعترااضض به قانونن حمل » ااتحاددیه ززنانن بانتو« بنامم  ١۱٩۹١۱٨۸ددرر  ننکردد که  ززنانن پیشگامم آآنن بوددند وو نخستین تشکل آآنا

 جواازز عبورر براایی ززنانن بوجودد آآمد.
دهه مبٍٍتر سیسلو ، ااوولیورر تامبو وو آآتنونن لٍلتوسط  ماندال ، ووااکه  »کنگرهه ملی آآفریقا جواانانن ااتحاددیه«  ، با تاسیس ١۱٩۹۴۴ددرر سالل 

، مباررززااتت سیاسی علیه آآپاررتاید وو حقوقق ااجتماعی رراا ددرر مسیر ددیگریی ااندااخت .نسل ددیگریی پا به میداانن بنیانگذاارریی شد 
نژاادد پرستی وو یی سیاست  هایی موثرتریی براایی پیشبردد مباررززهه علیه خوااهانن تمرکز بر بسیج توددهه اایی وو بکارر گیر گذااشته بودد که

ددرر ووااقع ، نسل جدید ، منعکس کنندهه گسست اازز شیوهه هایی . که ماندال  یکی ااززشاخص ترین آآنها بودد  ددبراایی حقوقق براابر بو
خوااهانن ااین  همچنین آآنانن یی طبقاتی بودد.ددرر شکل مباررززهه وو گسست اازز محافظه کارریی گاندیی ددرر خوااسته ها مآبب گاندیی 

ااستفاددهه مثل نافرمانی مدنی وو ااعتصابب تن عریضه وو شکایت ، اازز شیوهه هایی  مستقیم تر مباررززهه ، بوددند که بجایی نوش
هنوزز ددرر مورردد ااتخاذذ چنین تاکتیک هائی ترددید ددااشت. سالل بعد ، شاخه » کنگرهه ملی آآفریقا«کنند.ددکتر خوما ، ررهبر ووقت 

 وو مسالمت آآمیز، مباززهه منفی  موثر بوددنن تاکتیک هایی  ،  ١۱٩۹۵٠۰مد. ددررسالهایی پایانی ززنانن کنگرهه ملی آآفریقا نیز بوجودد آآ
که تحت  »مکمونیسسرکوبب قانونن « االل ررفته بودد. لیکن با ووضع، تقریبا ززیر سو ١۱٩۹۵۶بعد ااززسرکوبب ااعترااضاتت بویژهه 
، مباررززااتت سیاسی وو  شاررپپ وویل سرکوبب خونین ددررباآآنن ، هرنوعع فعالیت رراا نیز میتواانست باستنادد آآنن سرکوبب کند ،  پوشش

بشکل مسالمت  هزاارر تظاهر کنندهه ٧۷تا  ۵بین  ددرر شاررپپ وویل ، ١۱٩۹۶٠۰ماررسس  ٢۲١۱ددرر  ااجتماعی ددرر مسیر ددیگریی حرکت کردد.
نفر کشته شدهه وو  ۶٩۹که بر ااثر آآنن  بروویی تظاهر کنندگانن آآتش گشودد  ، ررژژیم نژاادد پرست بطرفف اایستگاهه پلیس ررفتند  آآمیزیی 

ی گرددیدند. ااین حاددثه ، نقش کاتالیزوورر ددرر تغییر  شیوهه هایی مباررززهه وو ترکیب ااشکالل مختلف مباررززهه با تن ززخم ١۱۵٠۰بیش اازز 
. هه بوددمقابله با خودد رراا نیز بطرفف حرکت مسلحانه سوقق ددااددحرکت هایی مسلحانه رراا ددااشت. ددرر ووااقع ررژژیم آآپاررتاید عمال 

ااخل حزبب کمونیست مورردد بحث قراارر گرفته بودد. وولی ددرر ددرر دد وو شرووعع حرکاتت مسلحانه، تغییر ددرر شیوهه هایی مباررززهه ظاهراا
آآلبرتت لوتولی ، ااین نلسونن ماندال بودد که ضرووررتت مباززهه مسلحانه علیه آآپاررتاید رراا مطرحح ساخت.» کنگرهه ملی آآفریقا«ددااخل 

حثاتت طوالنی معتقد بودد که شیوهایی مسالمت آآمیز هنوزز ززمینه عمل دداارردد.بعد اازز مبا ددرر آآنن هنگامم ، ررئیس کنگرهه ملی آآفریقا
مسالمت جوئی هستم! ااگر کسی جرآآتت کردد که به مرغغ چه کسی گفته ااست که من آآددمم :« ددرر آآنشب ، آآلبرتت لوتولی گفته بودد 

اانتخابب ااعالمم ررووزز  شرووعع  من ددست بزند ، آآنوقت می فهمد که من چقدرر مسالمت جو هستم ! ماندال پیرووزز شدهه بودد.
آآفریکنرها تواانسته بوددند قبایل ززوولو  فی نبودد ، یعنی ررووززیی که قریب صد سالل پیشنیز تصاددددسامبر  ١۱۶ددرر  مباررززهه مسلحانه 

که مستقل اازز کنگرهه بوجودد آآمد » نیزهه ملت« بنامم  . باین ترتیب ، ساززمانن جدیدیی شکست ددهند» ررووددخانه خونن« رراا ددرر کنارر 
مباررززااتت  مشخص کنندهه رضض کنگرهه ملی آآفریقا نیز. آآررمم ااین ساززمانن جدید همعملی آآفریقا  بوددهه وولی بنامم آآنن عمل می کردد 

هرددوویی آآنها قبایل آآفریقایی جنوبی علیه آآفریکنر هابودد.ماندال وو جو ااسلووو ،عهدهه دداارر ساززماندهی ااین شاخه نظامی شدند.
می نویسد ما ددرر آآنزمانن حتی یک تپانچه نیز ندااشتیم. ووحقوقداانن وو قبال همکالسی بوددند. جو ااسلو  

سالل ززنداانن کشید) ، ررهبراانن حزبب کمونیست وو کنگرهه ملی  ٢۲٢۲ددستگیریی ماندال ، وواالتر سیسیلو ( که  با تشدید سرکوبب وو 
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مم علیه آآپاررتاید ززمینی وو بسیج کاررگراانن وو وو توددهه هایی ووسیع مرددرآآفریقا به کشوررهایی ااطراافف گریختند وو ساززماندهی مباررززهه ززی
مباررززااتت ، وونیز ترکیب ااشکالل قهر آآمیزوو صلح آآمیز وو ترکیب ااشکالل ززیرززمینی وو علنی  ساززماندهی  رراابرعهدهه گرفتند.

 ١۱٩۹٨۸٠۰خرین سالل هایی ددهه آآددرر  ، ظرفیت هایی متنوعی رراا ددرر جنبش فراانژااددیی علیه ررژژیم آآپاررتاید بوجودد آآوورردد. فرااقانونی 
یی اازز ساززماندهی مباررززااتت توددهه اایی وو بکارر گیریی تاکتیک هایی مختلف مباررززهه اازز ااعتصابب وو تحریم گرفته تا مواارردد محدوودد،

، حدوودد  ١۱٩۹٩۹٠۰غیر قابل حکومت کرددنن شدهه بودد.ددرر ، ددیگرآآپاررتاید  سیستم  مباررززهه مسلحانه ، چنانن گسترشش یافته بودد که
کنگرهه ملی » منشورر آآززااددیی«منشورر آآنن نیز همانن ساززمانن یافته بوددند.» ااتحادد ددموکرااتیک« تشکل ضد آآپاررتاید ، تحت  ٧۷٢۲٠۰

گرهه ملی آآفریقا وو آآززااددیی ااحزاابب ، ااوولیورر تامبو ، ررهبر کنگرهه ملی آآفریقا وو کریس بعد اازز ررفع ممنوعیت اازز کنآآفریقا  بودد . 
مدتی نیزهمزمانن  مباررززااتت مسلحانه علیه  هانی ، ررهبر شاخه نظامی آآنن که یکی اازز ررااددیکالل ترین مخالفین آآپاررتاید بوددهه وو

ددووررهه  به کشورر باززگشتند. کریس هانی ، رر بودد وبی رراا عهدهه دداانحکومت یانن ااسمیت ددرر ززیمبابوهه وو علیه آآپاررتاید ددرر آآفریقایی ج
محبوبب ترین فردد ددرر آآفریقایی جنوبی  ، بویژهه ددرربین  بعد اازز نلسونن ماندال وو ،نظامی رراا ددرر شورروویی طی کرددهه بودد  آآموززشش 

 ددووسالل پیش اازز آآنن ، نمایندهه ااررووپائی کنگرهه . برعهدهه گرفت  ١۱٩۹٩۹٠۰جواانانن بوددهه  وو ررهبریی حزبب کمونیست رراا نیز اازز سالل 
که مشغولل تحقیق براایی خرید ااسلحه براایی شاخه نظامی آآنن بودد ، توسط رراا، خانم دداالسی سپتامبر ملی آآفریقا ددرر پارریس 

حزبب کمونیست وو کنگرهه ملی باعث گرددیدهه بودد که » نیزهه ملت« ووجودد شاخه د.اندنعواامل آآپاررتاید با نه گلوله به قتل ررس
تروورر کرددند که ددرر صوررتت  کریس هانی رراا نیز، ١۱٩۹٩۹٣۳ددرر  .کند جذبب  ودد به ددرروونن خ رراانیروویی جواانانن  ررااددیکالسیمآآفریقا، 

نا آآرراامی ووااحتمالل طغیانن ممکن بودد که کشورر رراا فراا گیردد  وو ماندال ددرر طی  ززندهه ماندنن ، محتمل ترین جانشین ماندال بودد.
، ها ، اازز سیاهه ووسفید  اامشب میخوااهم ااززته قلب خودد با تک تک شما آآفریقایی جنوبی« سخنراانی با شنیدنن ااین خبر گفت:

مرددسفیدیی سرشارر اازز تعصب وو نفرتت ، به کشورر ما آآمدهه مرتکب چنانن عمل ااحمقانه اایی شدهه ااست که تمامم  سخن بگویم.
کشورر رراا ددرر آآستانه یک فاجعه قراارر ددااددهه ااست ..قتل خونسردداانه کریس هانی ، سرااسر کشورر وو جهانن رراا ددچارر شوکک کرددهه 

که میخوااهند آآنچه رراا بایستیم  وو ددرربراابر آآنهائی ددست ددست هم تمامم آآفریقایی جنوبی ها   ما ااست... ااکنونن ززمانن آآنست که
تدااوومم مباررززهه  هانی کریس ».ااززبین ببرند  ،ااست  هه کردد ووقف آآززااددیی همه ما ها بخاطر آآنن ،بخاطر کریس هانی ززندگی خودد رراا 

خودد رراا بیادد » شبح ماررکس « ، کتابب نیزوفف فراانسویی فیلسژژااکک ددرریداا ،  اایی  رراا عهدهه دداارر شدهه بودد که ماندال بنا نهاددهه بودد. 
اازز مباررززهه وو جزوویی اازز ساززندگانن آآنن بودد. یماندال ، محصولل چنین تارریخکریس هانی تقدیم کرددهه ااست .  

ددرر صحنه جهانی ،فروورریزیی شورروویی عامل ددیگریی رراا  بر مباررززهه علیه آآپاررتاید تزرریق کردد. تا ززمانن فروورریزیی شورروویی ، 
ژژیم آآپاررتاید ددرر مقابل کنگرهه ملی آآفریقا وو مباررززااتت مرددمم علیه آآنن ددفاعع میکرددند وو معتقد بوددند نانن اازز ررکشوررهایی غربی همچ

تمامی مسیر ااقیانوسس هند ددرر کنترلل شورروویی قراارر خوااهد گرفت.فروورریزیی  ، که ددرر صوررتت بقدررتت ررسیدنن کنگرهه ملی آآفریقا
نه حمایتی اازز کنگرهه ملی آآفریقارراا برددااشت ، وو ااززسویی ددیگر شورروویی وو ددیگر کشوررهایی سوسیالیستی ددرر ااررووپا، اازز یکسو پشتواا

ددرر آآنن کشورر رراا آآسوددهه ساخت وو آآنانن به ررژژیم آآپاررتاید فشارر آآووررددند که با کنگرهه ملی یسم نخاطر کشوررهایی غربی اازز شبح کمو
میسم مباررززااتت ددااخلی کشورر آآفریقا وواارردد مذااکرهه وو ساززشش شودد. آآززااددیی ماندال وو گذاارر مسالمت آآمیز اازز آآپاررتاید، بر آآیند ااین ددینا

تغییرااتت عظیمی بودد که ددرر جهانن ررخخ ددااددهه بودد. نیز  ددرر طی سالل هایی طوالنی وو  
ددرر ااینجا بی مورردد نباشد که ددرر کشوررما ، اافسراانن حزبب توددهه ، ززمانی ووهشداارر ددهندهه  تلخ  شاید ااشاررهه به ااین ووااقعیت 

اازز فرقه ددموکرااتت  صفر قهرمانی  یا  وو ،  تحمل کرددهه بوددند ااوورراا اازز ززنداانن ماندال وو  شراایط ززنداانن بسیارر بدتر  نزددیک به طوللٍٍ
یک  نه  لیکن  ااتهاماتت ااینانن وو ماندال ، چنداانن متفاووتت ااززهم نبودد، سالل ددرر ززنداانن هایی شاهه ماند . ٣۳٢۲حدوودد آآذذرربایجانن ، که 

بهمین اا پاسس دداارردد، وو قراارر ددااشت که ااررجج مباررززااتت آآنانن ررجنبش توددهه اایی وو نه یک حزبب سیاسی قدررتمندیی ددرر پشت آآنانن 
همه اافسراانن حزبب توددهه رراا بجز یکی بداارر  .دنااززرروویی آآنانن رردد شو برااحتی ند ووااررثین یک اانقالبب ااررتجاعی تواانستددلیل نیز 

قصد جانن   همکشیدند وو صفر خانن نیز بعد اازز آآززااددیی حتی نتواانست به ددیداارر ررووستائی رروودد که ددرر آآنن ززااددهه شدهه بودد ، وو  یکبارر
خودد  شباهتی به وو قروونن ووسطائی  جمهورریی ااسالمی بدلیل خشونت آآسیائی  ، ررژژیمنه ررژژیم شاهه وو اازز آآنن بدترززیراا ااوو رراا کرددند. 

شباهتی به جنبش پشت سر ماندال ددااشت ،  آآپاررتاید ددااشتند وو نه جنبش توددهه اایی که خمینی رراا فقط می تواانست پرووررشش ددهد 
اازز ددرروونن صندووقق  شاید ررووززیی  ااززددرروونن آآنن باالخرههکه اانتظارر دداارردد  ز نی اامرووزز بودد وو » خط اامامم«ددنبالل که ااووپوززیسیونی آآنن  وو نه 

! عمامه دداارر ظهورر کند یک ماندالیی هایی سحر آآمیز آآنن   
که ددرر آآنن  هه ااست وو با رراایی آآززاادد مرددمم بقدررتت ررسید ااستیک ررژژیم  ددموکرااتیک  اازز نظر سیاسی  آآفریقایی جنوبی بعدِِآآپاررتاید ،
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ااست که بر براابریی همه اانسانها  جهاننساسی آآنن یکی اازز ددموکرااتیک ترین قواانین ااساسی قانونن اا».  آآززاادد بدنیا می آآید«اانسانن 
، ااررکانن بنیاددیی ززااددیی ااندیشه وو حق تشکل وو حاکمیت قانونن آآاابریی جنسی وو نژااددیی وو قومی همه اافراادد کشورر ااستوااررااست وو بروو

نئولیبراالیسم نیز نبوددهه ااست . ددرر ووااقع ، ددووررهه بعد  ، فاررغغ اازز تاثیرااتت وویراانگراازز آآپاررتاید آآنراا تشکیل میدهند. لیکن نحوهه گذاارر 
اازز آآپاررتاید ، نخبگانن کنگرهه ملی آآفریقا رراا ددرر ددرروونن طبقه حاکم سفید پوست آآپاررتاید جذبب کرددهه وو آآپاررتاید طبقاتی رراا 

 تووددررسررنگ وو نژاادد کرددهه ااست که نطفه هایی آآنن ددررست ددرر ددووررهه رریاست جمهورریی ماندال شکل گرفت. جایگزین آآپاررتایدٍٍ
، بروویی ١۱٩۹۶٠۰پلیس آآنن همانند شاررپپ وویل ددرر  جهانی ررهبراانن کشوررهایی غربب ااست .ااین جنبه اازز ماندال مورردد تحسین 

معدنچیانن ااعتصابی گلوله می گشاید ، اازز هر سه ززنن بیک ززنن تجاووزز جنسی میشودد وو فقر ووفالکت بیداادد می کند. یکی اازز 
می نویسد که ددرر آآستانه گذاارر ، کشوررهایی غربی وو کمپانی  جودد وملی آآفریقا با ااشاررهه به ووضعیت م کاددرر هایی قدیمی کنگرهه

یک جنگ ددااخلی طوالنی. ما ددرر آآنزمانن بهتر اازز ااین می  اازز آآنها ددیدند که ااززطریق مذااکرهه ،بیشتر سودد میبرند تا هایی بزررگگٍٍ
م نگامم گذاارر گُددرر ه«  ما  وولی. توااززنن قدررتت وو شراایط براایی تغییرااتت ررااددیکالل بنفع ما بودد ، تواانستیم عمل کنیم 

ااقتصادد دداانانن جواانن کنگرهه ملی آآفریقا که تحصیل کرددهه دداانشگاهه هایی غربب بوددند ، گزااررشاتت ووشبح ترسناکی رراا براایی ».شدیم
براایی رریشه بنفع مرددمم اارراائه میدااددند. ددرر نتیجه ، تمامم اامکاناتی رراا که  ماندال اازز ملی کرددنن معاددنن وو ااصالحاتت عمیق ااقتصاددییٍٍ

ددرر آآفریقایی جنوبی بودد ، ااززددست » فقیرترین فقیر ها« ماندال وو کنگرهه ملی آآفریقا براایی  فاددااررییکرددنن فقر،که سوگند وو
مالیاتت بر حکومت آآپاررتاید رراا بر عهدهه گرفتیم ،کالنن کنگرهه ملی رراا بدوورر ااندااختیم ، بدهی هایی » آآززااددیی منشورر «ماررفت.

وو عمراانن خودد رراا پیش ببریم ، کنارر گذااشتیم ، براایی شرکت رراا که ااززطریق آآنن می تواانستیم برنامه هایی توسعه  د هاسوپر ثرووتمن
هایی ددااخلی وو بین االمللی که اازز آآپاررتاید بهرهه مند شدهه بوددند، هیچگونه محدووددیتی قائل نشدیم ، هر گونه سیاست حمایتی اازز 

ددجه رراا ددرر پیش نئو لیبراالی ، محدوودد کرددنن بو ااصولل  توصیه هاییبا بکاررگیریی ااقتصادد خودد رراا ترکک کرددیم وو ددرر مقابل ، 
، پنجاهه ددررصد اازز فقیرترین ٢۲٠۰٠۰٨۸ددرر سالل گرفتیم وو گذااشتیم که بی ررااددعع وو مانعی ، ثرووتت هایی کشورر رراا بخاررجج اانتقالل ددهند.

ددرر صد ٢۲٠۰حالل آآنکه  هشتادد وو ددوو ددرر صد اازز سفید ها ، جزوو   ند،ااززددرر آآمد هایی کشورر رراا ددااشت ٧۷٬٣۳الیه هایی جمعیت ، فقط 
ید ، ددووررهه پیرووززیی نئو لیبراالیسم  وو جایگزینی تبعیض نژااددیی با ددووررهه بعد اازز آآپاررتا.ها بوددند اازز صاحبانن باالترین ددرر آآمد 

آآپاررتاید طبقاتی بودد که االگویی حاکم ددرر بسیارریی ااززکشوررهاست. بگفته ااسلوجج ززیزکک ، ماندال خودد به تلخی میداانست که 
  1تحقق نیافته ااوو!بر آآررززووهایی  ااست ررسانه ها اازز ااوو ، ماسک وو پرددهه پوششی تمجید جهانی ددرر

 
 هداایت سلطانن ززااددهه

٢۲٠۰١۱٣۳ددسامبر  ١۱٢۲  
١۱٩۹٩۹٢۲آآذذرر  ٢۲٢۲  
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