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جهان
ترجمه :محمد قاضي
در سخنان تند گاندي ،تأثر و اندوهي تلخ ولي
مردانهوجوددارد.آنش��ب،ش��ب«باغزيتون»بود.
توقيف گاندي نزديك ب��ود ...از كجا معلوم كه او از
صميم قلب از اين پيشامد اس��تقبال نميكرد و آن را
وسيلهايبراينجاتخودنميدانست؟
مدتها ب��ود ك��ه او انتظار چنين پيش��امدي
را داش��ت .از روز ده��م نوامبر  1920ب��ه بعد كلية
اقدام��ات الزم را به عمل آورده بود .دس��تورهاي
خود را خطاب به ملت ب��راي روزي كه ممكن بود
ديگر در ميان آن نباشد ديكته كرده بود گاندي در
مقاله جديدي به تاريخ 9مارس  1922وقتي كمكم
ش��ايعه توقيف او ميپيچيد مجددا به اين موضوع
پرداخت .او در آن مقاله نوش��ت كه به هيچ وجه از
اعمال زور دولت نميترس��د؛ او فقط از يك چيز
ميترس��د و آن توس��ل ملت به زور است و چنين
واقعهاي موجب خفت و سرشكس��تگي او خواهد
بود« .ملت بايد روز توقيف مرا ،روز جشن و سرور
خود تلقي كند! دولت چنين ميپندارد كه با توقيف
گاندي كار هند تمام است .شما خالف اين تصور
را ب��ه او ثابت كنيد! نگذاريد ك��ه او نيروي ملت را
بيازمايد!» برترين نشانه ش��رافت و افتخار كه ملت
ميتواند به او عرضه كند حفظ آرامش كامل است.
گان��دي از فكر اينكه ممكن اس��ت دولت از ترس
يك بلواي خونين در توقيف او مردد باشد احساس
خف��ت و خواري ميكند ،پس مل��ت بايد آرامش
خود را حفظ كن��د و كار خود را معل��ق نگذارد و
به هيچوجه ميتينگ تشكيل ندهد! ليكن دادگاهها
بايد بسته ش��ود و خدمات دولتي متروك گردد و
مدارس دولتي خالي ش��ود ،و خالصه ،برنامه عدم
هم��كاري تمام و كم��ال و با نظ��م و انضباط اجرا
گردد .اگر ملت چنين كند ،پيروز است واال درهم
شكسته خواهد شد.
وقتي تدارك همه چيز ديده دش��د گاندي به
عزلتگاه محبوب خود يعني به «اشرام سبرماتي» در
نزديك احمدآباد رفت تا در ميان مريدان محبوب
خوي��ش و در عال��م جذبه و رياضت خ��ود منتظر
كساني باشد كه ميبايس��تي براي توقيف او بيايند.
او خود داوطلب رفتن به زندان بود .شايد در غياب
ت هند بهتر تجلي ميك��رد و از طرفي
او ايمان مل�� 
«يحتمل خود او نيز آرامشي را كه در خور آن بود به
دست ميآورد.»...
غ��روب روز دهم مارس ،كمي پ��س از نماز
شام ،مأموران پليس سررس��يدند« .اشرام» از آمدن
آنان با خبر ش��ده بود مهاتما خويش��تن را تس��ليم
كرد .در س��ر راه رفتن به زندان به دوس��ت مسلمان
خود موالنا حس��رت مهاني برخورد كه از راه دور
آمده بود تا او را در آغوش كشد .گاندي را يا بانكر
س��ردبير روزنامه هند جوان به زن��دان بردند .زنش
اجازه يافت كه تا آستانه در زندان همراه او باشد.
روز ش��نبه  18مارس ،هنگام ظهر« ،محاكمه
ب��زرگ» او در محضر قاض��ي اس��تان ،در دادگاه
احمدآب��اد آغاز ياف��ت .گاندي بيح��د نجابت و
بزرگواري از خود نش��ان داد .قاضي و متهم با ادب
و نزاكت دالوران��هاي با هم رفت��ار كردند .هرگز
انگلستان در نبرد ،چنين بيغرضي بزرگ منشانهاي
ازخودنشانندادهبود.قاضيكهسي.ن.برومسفيلد،
نام داشت در آن روز بسياري از خطاهاي دولت را
جبران كند .قسمتي از داستان دادرسي كه به وسيله
دوستان گاندي منتشر شده بود در جرايد اروپا نقل
گرديد و انعكاس آن به فرانسه نيز رسيد .بنابراين من
فقط به ذكر خالصه آن ميپردازم.
چ��را دول��ت تصميم گرفت��ه بود گان��دي را
توقيف كند؟ پس از آنكه دو س��ال در اجراي اين

تصميم ترديد به خرج داده ب��ود چگونه موقعي را
براي اين كار انتخاب ميكرد كه مهاتما تازه توفيق
يافته بود بر طغي��ان ملت خود دهنه بزند ،و وجود او
يگانه سد مانع در برابر تعدي ملت به نظر ميرسيد؟
آيا اين كار اش��تباه ب��ود؟ و يا دولت ميخواس��ت
كالم دهش��تزاي گاندي را ثاب��ت كند كه گفته
بود« :گويا دولت ميخواهد اين كش��ور را ماالمال
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قبول كرد.
سرجان ت .س��ترانگمن ،دادستان كل بمبئي،
اظهار داش��ت كه داليل مجرميت متهم منحصر به
همين س��ه مقاله كه مأخذ و مالك صدور ادعانامه
واقع شده است ،نيس��ت بلكه اين سه مقاله جزئي از
يك سلسله نشريات عليه دولت است كه از دو سال
پيش تا به حال مرتبا ادامه داشته است؛ و اين مطلب
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استقبال از توقيف

از آدمكش��ي و آتشس��وزي و غارتگري ببيند تا
بهانهاي براي رفع آن داش��ته بادش!» در واقع وضع
گاندي مش��كل بود .دولت به او ارج ميگذاشت و
از او ميترسيد .دلش ميخواست مالحظهاش كند
ولي گاندي هيچ مالحظه دولت را نميكرد .مهاتما
توس��ل به زور را محكوم ميكرد ليكن اصل «عدم
زور» او از تم��ام زورها انقالبيتر ب��ود .او در هما ن
روزهايي كه با نافرماني مدتي دسته جمعي مخالفت
ميكرد ،بريتانيا تهديد آميزترين نوش��ته به ش��مار
ميرفت منتشر ساخته بود .يك تلگراف بيشرمانه
از لرد بيركهنر و از آقاي مونتاگيو س��يلي س��ختي
بود كه به گ��وش ملت هند نواخته ش��د .گاندي با
جهشي حاكي از خشم و نفرت به اين هما ورد طلبي
دشنام آميز پاسخ داده بود:
مادام كه شير بريتانيا رو در روي ما چنگالهاي
خونآلود خود را تكان ميدهد هيچگونه سازشي
با امپراتوري امكانپذير نيست! ...امپراتوري بريتانيا
كه بر اس��تثمار متش��كل نحيفترين نژادهاي دنيا
و ب��ا تمهيد قراردادي زور خش��ونتآميز بنا ش��ده
اس��ت اگر خدايي عادل بر دنيا حكومت ميكند ـ
نميتواند دوام داشته باشد .اكنون هنگام آن است
كه ملت بريتانيا بداند نبردي كه در سال  1920آغاز
شده اس��ت نبردي اس��ت كه خواه يك ماه يا يك
سال و يا ماهها و سالهاي طول بكشد ،تا پايان ادامه
خواهد يافت ...من دعا ميكنم خداوند به ملت هند
فروتني و نيروي كافي بدهد كه تا پايان متوس��ل به
زور نشود ليكن تس��ليم به اين تهديدات بيشرمانه
غيرممكناست...
باري ،به اس��تناد اين مقاله و دو مقاله مؤخرتر
بود كه ادعانامه تنظيم شده بود .گاندي متهم بود به
اينكه «روح مهر و مودت را در مردم كشته و خشم
و نفرت عمومي را عليه دولت قانوني اعليحضرت
پادش��اه انگلستان برانگيخته اس��ت» .گاندي اصال
وكيل مدافع نداش��ت .وي تمام اتهام��ات وارده را

را با قرائت صفحاتي از آن نشريات ثابت كرد .وي
به صفات عالي و برجسته گاندي اذعان داشت و به
همين جهت زيانهاي ناشي از اين نوشتهها را بسيار
بزرگ دانس��ت .او حوادث خونين بمبئي و شوري
شورا را به گاندي نسبت داد .بيشك گاندي تبليغ
عدم توسل به زور ميكرد ،ليكن در عين حال تخم
نفرت و كينه نيز در مردم ميكاشت .بنابراين نتيجه
ميگرفت كه وي مس��ئول تج��اوز و تعدي مردم
است.
گاندي اجازه سخن خواست .دعواهايي كه او
باوجدانخودداشت،تشويشهاواضطرابهاياو
وشكوترديدهفتههاياخيرشدربارهموجهبودن
تصميماتي كه بايستي بگيرد و درباره انعكاساتي كه
ممكن بود اين تصميمات در وجدان ملتش ببخشد
برطرف شده و اينك تسلطي توام با آرامش بر روح
خود پيدا كرده بود .او تم��ام جرياناتي را كه اتفاق
افتاده بود و تمام آنچه را كه الزاما ميبايس��ت اتفاق
بيفتد قبول داش��ت و ميگفت ك��ه از اين اتفاقات
فقط ميتواند متأسف باشد ولي بايد مسئوليت آن
را قبول كند .او اعالم كرد كه با آقاي دادستان كل
هم عقيده اس��ت و گفت :بلي ،من مس��ئول هستم،
مسئول كامل! او قبول داش��ت كه از مدتها پيش
از تاريخي كه در ادعانامه ذكر شده به كاشتن تخم
كينه و نفرت در دل مرد مشغول بوده است ،و اصال
به چنين كاري عش��ق دارد .او گناه تمام اغتشاشات
مدرس و «جنايات شيطاني» شوري شورا و «فجايع
بيخردانه» بمبئي را به گردن گرفت:
اينكه آق��اي دادس��تان ميگوين��د من چون
تربيتي يافته و تجاربي از اين دنيا به دس��ت آوردهام
به عنوان يك انس��ان مس��ئول ميبايستي از عواقب
اعمال خود آگاه باشم حق با ايشان است .من خوب
ميدانس��تم كه دارم با آتش ب��ازي ميكنم و خطر
آن را نيز اس��تقبال كردهام ،و اگر مرا آزاد كنند بار
ديگر اعمال خود را از س��ر خواهم گرفت .من در

اين شبهاي اخير كام ً
ال در اين باره تعمق كردهام
و هم امروز صبح احس��اس نم��ودهام كه اگر آنچه
اكنون ميگويم بر زبان نياورم به وظيفه خود عمل
نكردهام؛ من هميشه معتقد بودهام و اكنون نيز هستم
كه بايد از توس��ل به زور اجتناب ورزيد .اصل عدم
توسل به زور اولين و آخرين آيه شريعت من است.
ليكن من ميبايس��ت از دو طريق يك��ي را انتخاب
كنم :يا پيروزي از يك روش سياسي كه به نظر خود
اگر چنين ميكردم خطايي غير قابل جبران نسبت به
كشورم بود و يا رفتن به استقبال خطري كه از خشم
ملتم پس از شنيدن حقيقت از لبان من ناشي ميشد؛
من خودم ميدانم كه ملتم گاهي ديوانه ميشود و از
اين امر عميقاً متأثرم و براي همين اس��ت كه من در
اينجا حاضرم تا نه به سبكترين بلكه به شديدترين
كيفر تن در دهم .من درخواس��ت عفو و بخشايش
نميكنم و نميخواهم علل مخففه دربارهام رعايت
شود .من به اينجا آمدهام تا با روي خوش ،باالترين
مجازاتي را كه بت��وان براي جرمي كه در نظر قانون
عمدي تلقي شده است و در نظر من نخستين وظيفه
يك فرد ميهني اس��ت درخواس��ت كنم و بپذيرم.
آقايان قضات ،ش��ما ح��ق نداريد مردد باش��يد؛ يا
استعفا بدهيد و يا مرا به كيفر برسانيد!...
گاندي پس از اين بيانات آتش��ين ـ كه بدون
يادداش��ت قبلي ادا ش��د و در طي آن وسواسهاي
يك وجدان مذهبي و عزم و ثبات يك رهبر سياسي
شكوهمند در تعادلاند ـ اعالميه مدوني خطاب به
ملت هند و به ملت انگلس��تان قرائت كرد و در آن
اعالميه متذكر شد كه موظف اس��ت به اطالع آن
دو ملت برس��اند «چرا فردي هواخواه س��لطنت و
طرف��دار متعصب همكاري با انگلس��تان ،تبديل به
مردي بيعاطفه و مخالف آشتيناپذير با همكاري
شده است» .او پردهاي از زندگي اجتماعي خود از
س��ال  1893به بعد را دوباره ترس��يم ميكند و تمام
رنجهايي را كه به عنوان يك فرد هندي از سيس��تم
حكومت انگلستان كشيده اس��ت و كوششهاي
بيست و پنج س��اله خود را براي اصالح آن سيستم،
به اي��ن اميد لجوجانه ي��ادآور ميش��ود كه چنين
اصالحي ب��دون جدا ك��ردن هن��د از امپراتوري،
امكانپذير خواهد بود.
او تا سال  1919با همه يأس و سرخوردگي از
همكاري با انگلس��تان دفاع كرده بود ،ليكن اينك
اهانت و جنايت از حد و اندازه ميگذشت و دولت
به جاي جبران آن به خصوص براي ناراحت كردن
وجدان ملت هند به مقصران نش��ان افتخار بخشيده
و انعام و پ��اداش داده اس��ت .دولت ،خ��ود ،همه
پيوندهاي موجود با اتباعش را گسس��ته است تا در
نتيجه اكنون گاندي به اين اعتقاد رسيده است كه هر
پيشنهاد اصالحي ولو از طرف انگلستان داده شود
براي هند مهلك خواهد بود .حكومت بر اس��تثمار
تودهه��ا پيريزي ش��ده و قانون ب��راي اجراي اين
استثمار وضع گرديده است .اداره قانون در خدمت
استثمارگر است .يك سيستم دقيق و نافذ تروريسم
(وحشت و ارعاب) اخالق ملت هند را فاسد كرده
و به او رياكاري و دورويي آموخته است.
هن��د ،اكنون ورشكس��ته و گرس��نه و منحط
شده است ،تا جايي كه بعضي گفتهاند نسلها بايد
بگذرد تا هند بتواند خويش��تن را مثل يك كش��ور
تحتالحمايه (دوميني��ون) اداره كند .هيچ يك از
حكومتهايي كه در گذشته بر هند تاختهاند به قدر
انگلستان به او بدي نكردهاند .عدم همكاري اگر هم
جنايت تلقي شود وظيفهاي است كه گاندي آن را
انجام داده اس��ت ،ليكن اگر تا به حال توسل به زور
برترين راه چ��اره بود ،او به ملت خ��ود عاليترين
سالحها را داده است :عدم توسل به زور.
در اينجا مناظرات قهرمانانهاي بين برومسفيلد
قاضي و مهاتما رد و بدل ميشود.
ادامه دارد

