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مردم که در آغاز نبرد ،کیش ثنویت استتتارگار ر را پذیرفاه بودند:
ستییداا ستیااا  ،عرباا ر میاا  -در طی مسیر مبارزه کشف
میکنند که ستتیااا میتوانند از ستتییداا ستتییدتر باوتتند ای که
احاگال به دستتت آ رد یر پرمل موی ام ا ارتبا به مبام یر
مو مستاب به وود وود موب نگیوود تا بروی از اقشار مردم
از منافع امایازات وود مشل بپووند.
فرانتس فانون ،دوزخیان روی زمین۱۶۹۱ ،
در اندیشتته فتتراناف فتتانو  ۱۶۹۱ت  )۱۶۹۱کویتته عتتواموی کتته بتته بوتتو آ تتاای
ضتتتد استتتارگار  ،بتتته نیستتتای حگوتتتات نیستتتای پیر ز اتتتا بتتتر عویتتته سیستتتال
ستترکوب ر استتارگار کتته و ستت ناپتتذیر بتته ن تتر متتیرستتید) منجتتر شتتاند ،بگتتع
وتتدهانتتد .تتتاثیرات ماباب ت میتتا آمری تتا ستتیاه ،آفریبتتا ستتیاه آفریبتتا وتتگا ی
میتتتا ر وتتتنی ر مبتتتارز سیاستتتی میتتتا اندیشتتته عگتتت

میتتتا ایتتتدهآ یستتتل

پرا گاتیستتل میتتا تیویتت فتترد بنتتبش بگرتتی میتتا حیتتات ر انتتی مبتتارزه
فیزی تتی میتتا ناسیونا یستتل پا آفری انیستتل میتتا مستتا ه استتارگار استتارگار نتتو
را در سیر زند ی فانو میتوا مشااده کرد.

فتتانو ا تتی کاتتاب وتتود پوس ت

ستتیاه ،صتتورتراا ستتیید) را د ستتال قب ت

از دیِتت بتتیِ فتتو آوتتری کاتتابش د زویتتا ر

زمتتی ) را در  - ۱۶۹۱در زمتتانی

کتته کشتتوراا آفریبتتایی بتته استتابوال متتیرستتیدند  -مناشتتر متتیکنتتد .استتارگار در
فاصتتوه ای ت د تتتاریو وتتر و بتته پوس ت انتتداز متتیکنتتد ،اندیش ته فتتانو ت ام ت
مییابد ،غنی میوود ابراد بدید در آ

ارد میوود که اغو

بدیع اساند.

فتتانو  ،کتته ترتتور را از عگ ت بتتدا ناپتتذیر متتیدانتتد ،بتته بتتزم رایتتی حساستتی
دارد .ا بتته دنبتتال یتتافا پاستتواا مشتتیب بتترا ستتجا ات بدیتتد استت

کتته
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ووقاتتا تیت

استتارگار بتتا آ موابتته استتاند .فتتانو بتتا بتتود عگتتر کوتتتاه وتتود ا

در ستتی وتتش ستتا ی در اثتتر اباوتتا بتته ستترطا وتتو از پتتا درآمتتد) نویستتندها
پرکار از وواقی

وارقا رادها برووردار بود.

استعمار مردم را بیمغز میکند.
فتتانو  ،در  ،۱۶۱۹در نامتته ا بتته زیتتر میاتتار ا جزای تر د ای ت استتاریا وتتود از پس ت
مستترول بیتتش ر انتتی بیگارستتاا بویتتدا را توضتتی متتیداتتد .ا در ایتت نامتته بنتت
ا جزای تر را مونتتا «نایج ته منطبتتی کووشتتی عبتتیل بتته من تتور بتتیمغتتز کتترد یتتر
ووتتق» ۳تیوی ت متتیکنتتد .فتتانو  ،از نیستتای نووتتاهاایش تتتا آوتتری آ اتتا ،بتتی قیتته
تیویتت وتتویش دربتتاره ازوودبی تتان ی فران تتی کتته وگیرمایتته بتتردهدار
استتارگار استت

ابتتازه برقتترار مانتتد ن اماتتا مبانتتی بتتر استتاقگار اقااتتاد را

میداد) را ترگیتق متیبیشتد .ایت تاموتات ،کته فتانو را بته ترتتد تگتامعیتار در یتر
بنتتبش آزاد بیتتش موتتی اتتدای

متتیکننتتد ،نایجته یتر ر نتتد طو تتانی استتاند کتته

ا با تجربه ویای وود آ را توضی میداد.
فتتانو  ،ماو تتد ییتته  ۱۶۹۱در یتتر وتتانواده وتتردهبتتور ا ستتیاهپوستت
در مارتینیتتر ،از پتتانزدهستتا ی وتتااد نرادپرستتای استتارگار استت  .در  ،۱۶۹۱پتتف
از تستتویل وتتد د ت

فرانستته در برابتتر آ گتتا نتتاز اتتزارا ستترباز نیتتر

دریتتایی

فرانستته بتته فتتور -د -فتترانف پناانتتده متتیوتتوند .ایتت فرانستتو اتتا ،کتته «ذانیتت
نرادپرستتاانه داوتتاند ،امتتا تتتا بتته حتتال آ را بتتر ز نتتداده بودنتتد» ۹،بتته آ اقویاتتی از
آنایویاتتا کتته بتته تیاتتیوات دست

یافاتته بودنتتد بای تتاه متتاد

ایشتتا را در بامر ته

استتارگار یتتادآ ر متتیکردنتتد .ایت بوانتتا آنایوتتی ،بتتا بتتود «بتتذب»وتتد وتتا
بتتهرغتتل آ کتته متتیوواانتتد بتتا آفریباییاتتا تیتتا ت داوتتاه باوتتند ،در ن تتاه استتارگار
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ستتیاه بتتاقی متتیماننتتد .فتتانو برتتداا ای ت امتتر را بتتهعنوا «تجرب ته ماتتافیزی ی» اقرتتی
مورد تیوی

قرار میداد۱.

فتتانو منتتد ستتال برتتد ،در  ،۱۶۹۳بتترا مبتتارزه بتتا نازیستتل بتتهعنوا دا طو ت
«نیر اتتا فرانستته آزاد» مویتتق متتیوتتود .ا ایتت انایتتاب را ایتت
میداد که مبتارزه بتر عویته ستال مستا ها است
تاتری متتیکنتتد «اربتتار کتته کرامت

بتته

ونتته توضتتی

کته بته اگته مربتو متیوتود .فتانو

آزاد انستتا زیتتر ستتجال بتتر د ،بتته متتا مربتتو

استت  ،بتته متتا ستتییداا ،ستتیااا یتتا زرداتتا» .۹فتتانو در حتتی ایتت نیستتای ترتتتد،
نرادپرستتای استتارگار را د بتتاره تجربتته متتیکنتتد .ا  ،در  ،۱۶۹۹بتترا

ذرانتتد یتتر

د ره آمتتوزن ن تتامی مندایاتتها را در ا جزایتتر ب تهستتر متتیبتترد .ف تانو  ،در ،۱۶۱۹

در کاتتاب وتتود پوس ت

ستتیاه ،صتتورتراا ستتیید بتتا تاکیتتد بتتر واوصتتی

پو تتانی

بتتود بامرته استتارگار کتته ماننتتد یتتر اتترم وتتام طببتتات میاوتتف سییدپوستتاا
ثر تگنتتتد ،سییدپوستتتاا وتتتردهپتتتا ،یتودیتتتا  ،بومیتتتا پیشتتترفاه ،تتتتوده متتتردم)
ستتازما داتتی وتتده اس ت  ،بتته ای ت اقام ت

کوتتتاه در ا جزایتتر برمتتی تتردد .ا مواح تته

متتیکنتتد کتته «فرانستتو یتتتود را د س ت
عتترب ستتیاه را د س ت

نتتدارد ،یتتتود عتترب را د س ت

نتتدارد،

نتتدارد .» ...فتتانو  ،از ایت پتتف ،دایگتات توتتان دارد ایت ر نتتد را

کتته ا آ را « تبستتیل نتتراد مجرمیتت  »۷توصتتیف متتیکنتتد) درک کنتتد .اقامتت
ستتال  ۱۶۹۹در ا جزایتتر فرصتتای اس ت

بتترا کشتتف تتتوای

نستتب بتته بومیتتا ر ا متتیدارد .فتتانو در د زویتتا ر
یتتر «صتتینه

حشتتاناک» ،بتته ایتت اقام ت

تیبیتتر کتته استتارگار

زمتتی  ،بتتهمن تتور یتتادآ ر

کوتتتاه در ا جزایتتر برمتتی تتردد« :ستتال

 ،۱۶۹۹در وتتتر ا رآ  ،در ارد تتاای منا تتر سواروتتد در کشتتای بتتودیل ،ن امیتتا
فرانستتو بوتتو کودکتتا ا جزایتر ت تتهاا نتتا پرتتتاب متتیکردنتتد بچتتهاا بتترا
تااح

ای ت هاا نا با وشل نیرت بهبا ال افااده

بودند۸».

در ارتتتش ،فتتانو د بتتاره بتتا ستتاواار ارمتتی استتارگار عبتتده وتتودبرتربینی
ستتییداا در قبتتال بومیتتا

نیتتز در میتتا

ر هاتتا میاوتتف بومیتتا ر ب تهر متتیوتتود.
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تبرتتین نتتراد امتتر قتتانونی استت  .وتترای متتاد ر زمتتره مایتتا ت استتاند بیتتا
آستتایش کتته بتتر استتا

وتتود را در بیرهاتتا نتتابرابر وتترای استتاراح

ای ت کتته

فترد اات مار پت یتا آنایوتی یتا آفریبتایی باوتد ،ا ویت بنتد وتده است ) متییابنتد.
ای تجربه ،اگتا طتور کته ایت نامته فتانو بته پتدر متادرن بتهتتاریو  ۱۹آ ریت
 )۱۶۹۱واای میداد ،تاثیر درازمدتی بر ا می ذارد:

بتته اگتته میتتز وتتر دارم ،حاتتی بتته وتتودم .ا تتر برن شتتال ،ا تتر یتتر ر ز وبتتر
کشاه وتد مت در برابتر دوتگ بته وتگا رستید ،آرامتش وتود را حیتن کنیتد،
امتتا اتتی ق ت ن ویی تد :ا در راه آرمتتانش کشتتاه وتتد .ب ویی تد :ا پتتیش وتتدا
رفتت

زیتتترا ایتتت ایتتتدذو و

کتتاذب ،ستتتپر دفتتتاعی اییراتتتا بنیتتتاد را
تتول وتتوردم

سیاستتاگدارا کتتود  ،دی تتر نبایتتد متتا را بتته ایجتتا آ رد .م ت

ایتت بتتا اتتی میتتز ،اتتی میتتز ،تاتتگیل نا تتتانی متت بتترا دفتتاو از منتتافع
مزرعهدار را ،که وود ا به آ

اا ااگیای نگیداد ،توبیه نگیکند۶.

تجربیاتی که فانو از ستتتر می ذراند بهای
اباناب ناپذیر تضتتتاد استتتاند که در قو

به استتتاقنایی نیستتتاند .آ اا نایجه

ایدذو و

استتتارگار قرار دارد .ایدذو و

مذکور بر برتر ستتتیید بر بود « ظییه تر یج تگد » ت یه میکند .نایجه منی
منطبی ستارن «می به ستیید ود » نزد «بومیا پیشرفاه» اس

 -تگایوی که به عبیده

فانو  ،میز بز یر «انیراف بود » ۱۱نیستتت  .اما ای تگای بهنا زیر با ستتتروتتت
نابرابر ن ام استتتارگار بای اهاایی که ای ن ام با توبه به رن
اوااتتا
ضری
بنت
وتترک

پوستتت

افراد به آ اا

میداد ،بروورد میکند .وتتبیه وتتد اگزما پیشتتنتاد رد میوتتود .ای
غیر قاب دفاو ،دیر یا ز د ،ر ند رفع ازوودبی ان ی را به حرک

درمیآ رد.

فتتانو را ،ماننتتد اگته استتارگارزد انی کتته در نبتترد بتر عویتته آ گتتا نتتاز
کتتردهانتتد ،بتتهوتتدت د ر تتو متتیکنتتد .ا در باز ش ت

بتته مارتینیتتر ،بتته

اگتتراه بتترادرن بتتوبی در تتتیل انایابتتاتی امتته ستتزر کاندیتتدا حتتزب کگونیستت
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فرانستته بتترا انایابتتات مجوتتف در ستتال  )۱۶۹۱بستتیج متتیوتتود .فتتانو برتتدات ستتزر را
مترها اساسی در کس

آ اای اویای«سیااا » مارتینیر توصیف میکند:

نزد اگته آنایویاا ،قب از بن

 ،۱۶۳۶نهتنتا ای اطگینا

بود داوتتت که از

آفریبتاییاتا برتر استتتانتد ،بو ه آ اا مطگر بودند که با آفریباییاا فرق دارند.
آفریبایی ستتیاهپوست بود آنایوی ار پایی [ ] ...آنایوی ،پف از  ،۱۶۹۱ارزناا
وود را تغییر میداد .ا در حا ی که ،قب از  ،۱۶۳۶به ار پا ستتتیید ویره وتتتده
بود ،در حا ی که ستترادت را در رییا از رن
کشتف کرد که نه فب سیاه ،بو ه سیاه پوس اس

ستتیااش میدانس ت  ،در ۱۶۹۱
به اگی بت ن اه وود را

از ای پف مرطوف آفریبا ووااد کرد .آنایوی ستتاک فرانستته ،قب از  ،۱۶۳۶مرتبات
واطرنشتا میستاو که سیاهپوس نیس  :آنایوی ساک فرانسه ،از ۱۶۹۱به برد،
مرتبات ماذکر میوود که سیاهپوس اس

۱۱.

فتتتانو کتتته وتتتااد د ر تتتو وتتتد ایتتت رابطتتته بتتتا وویشتتتا استتت ،
ازوودبی تتان ی ناوتتی از رنتت

پوستت

کتته توستت بتتردهدار

استتارگار تو یتتد

متتیوتتود) را ترتتوریزه متتیکنتتد .آمری تتا ستتیاه ،آفریبتتا ستتیاه وتتگال آفریبتتا از
طریتتق اراده مشتتارک اندیشتتید بتته من تتور رفتتع ای ت ازوودبی تتان ی بتتهاتتل مربتتو
استتاند .در نایجتته کووتتشاا آ اتتا بتته من تتور فتگیتتد  ،بتتر ر
استتارگار  ،تربگا اتتا اتتویای آ
ماگرکتتز متتیوتتود .ایت بست
تی

تاثیر قرار میداد.

از وودبی تتان ی

اگچنتتی مبا م اتتایی کتته برمتتی ان یتتزد،

بو ،انایتتاب وتتغوی وت ستتیر ر وتتنی ر فتتانو را
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استعمار همچون سیستم
فتتانو کتته در دانشتت ده پزوتت ی وتتتر یتتو فرانستته) تیاتتیوات وتتود را دنبتتال
متتیکنتتد ،منطب تات بتته فرا ی اتتا حرک اتتا ضداستتارگار عواقتتهمنتتد متتیوتتود .ا
مستترول نشتتریه ا دانشتتجویی بتته نتتام  Tam – Tamاس ت

کتته تنتتتا وتتگاره وتتناواه

وتتده آ کتته تتتاریو  ۹۱فوریتته  ۱۶۹۶را دارد) توبتته فرتتا ی مجوتته
 africaineرا بتته وتتود بو ت

Présence

متتیکنتتد .دیویتتد م ِتتی ،زند ینامتتهنتتویف فتتانو  ،یتتادآ ر

متتیوتتود کتته ستتالاتتا اقامتت

فتتانو در یتتو اگچنتتی ستتالاایی استتاند کتته بتتا

فرا ی اتتا مبتتارزاتی ضتتد استتارگار ا در کنتتار دانشتتجویا کگونیستت
متتیوتتوند« .ا  ،بتتا بتتود ای ت  ،اتتی

تتاه بتته عضتتوی

حتتزب کگونیس ت

مشتتیب
درنیامتتد۱۹».

با تتاوره این تته ،فتتانو در ای ت ستتالاا بتته مطا رتتات ستتارده مشتتغول متتیوتتود .وتتااد

ایت امتتر ترتتداد تنتتوو آثتتار است کتته ا در پوست

ستتیاه ،صتتورتراا ستتیید بتته

آ اا اساناد متیبویتد .ا در ایت کاتاب اتل بته آثتار ادبتی اتل بته آثتار مربتو بته
ر ا کتتتا

 ،ر ا وناستتتی ،مارکسیستتتل یتتتا فوستتتیه ا زیساانسیا یستتتل کتتته در آ

د ره بسیار مد بود) مرابره میکند یا از آ اا نب قول میآ رد.
انایتتاب ر ا پزوتت ی توستت فتتانو بتتهعنوا روتتاه تیااتتی بتتا پرستتش ا
دربتتتاره از وودبی تتتان ی تربگا اتتتا اتتتویای قران تتتی آ اگتتتاان ی دارد.
فتتانو  ،از اگتتا نیستتای کاراتتا وتتود ،در توتتان بتته من تتور توبتته بتته ناتتایج ر انتتی
ظوتتل ستتال اعگتتال وتتده ،مرزاتتا میتتا پزوتت ی سیاستت
نیستتای مبا تته ا  ،تیتت

را در اتتل متتیریتتزد.

عنتتوا «ستتندر م وتتگال آفریبتتا» ،در فوریتته  ۱۶۱۹در

مجوته  Espritبتته متتا متتیرستتد .ا وتتباا

پتتاتو و

اتتا «بتتد

ضتتایره متتر »

متتتابری اا ت وتتگال آفریبتتا را مواح تته متتیکنتتد .ا توضتتییات رایتتج پزو ت ا کتته
نا تته غرغتتر بیگتتار را بتته فران ت
آفریبا «تگتار

ا نستتب

متتیدانتتد ،بتته ای ت کتته فتترد اا ت وتتگال

متیکنتد ،در غ تو است  ،از زیتر کتار درمتیر د ،دغت است  ،تنبت
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است  ،دزد است » ۱1را متترد د اعوتتام متتیکنتتد .فتتانو بتترع ف توضتتییی ماتریا یستتای
میداد .ا عوایل مشتاادهوتده را حاصت زنتد ی مبانتی بتر ظوتل ستال متیدانتد کته
نایجته آ ایت است
داو ت

کتته فتترد وتتگال آفریبتتا «ا تتی بروتتورد کتته بتتا وتتود ووااتتد

بتته صتتورت بتتر ز بیگتتار عاتتبی ،بتته صتتورت بتتر ز متتر

فب ت فتترد نیس ت  ،بو تته اگچنتتی اباگتتاعی اس ت  .عو ت

اس ت  ۱1».مستتا ه

اقرتتی ،عارض ته عینتتی

نیس  ،بو ه سوطه تیگی وده اس .

کاتتاب پوست

ستتیاه ،صتتورتراا ستتیید کتته در اگتتی ستتال مناشتتر متتی تتردد)

با اگتی ر ی ترد مشتیب متیوتود .فتانو در ایت کاتاب رفااراتا اتویای «وترم از
وود» سیااا را ،اگچو نایجه سوطه اسارگار ،تیوی میکند:

برا ما کاموات اضتت استت که رفع اقری از وودبی ان ی ستتیااپوستت مستتاوزم
آ اای فور

مستتابیل ا از اقری اا اقااتتاد

اباگاعی استت  .زیرا ا ر

عبده حبارتی بود دارد ،نایجه د فرآیند اس  :ابادا ،اقاااد
طریق در نیود حبارت یا ،بتار ب وییل ،حبارت از رن

۱1.

پوس

فتتانو  ،در ایتت نیستتای کاتتاب وتتود ،ر ی رداتتا فرانتت

تترا را بتتهوتتدت

متتورد انابتتاد قتترار متتیداتتد .ا بتترا مقتتال بتته امکاتتا متتانونی ،متتردموتتنا
فرانستتو

سپف ،از

ر ا کتتا

نویستتنده کاتتاب ر ا وناس تی استتارگار ۱۹،ایتتراد متتی یتترد زیتترا بتترا

متتانونی «عبتتده حبتتارت میتتز اس ت

کتته قب ت از استتارگار بتتود داوتتاه اس ت

۱1».

بتترا فتتانو  ،بتترع ف ،رفااراتتا اتتویای استتارگارزد ا نایجتته رابطتته نتتابرابر
استتارگار استت  .ایتت رابطتته نتتابرابر فتترد تیتت

ستتوطه را در ضتتریای عاتتبی

فر متیبترد کتته نیترت از وتتود تربگتا آ است  .بنتتابرای  ،راهحت

اقرتتی ایت است

کتته استتارگارزده را از «ناآ تتاایان آ تتاه کتترد ،تتتا در ویتتال وتتود توتتان ن نتتد ستتیید
وود ،بو ه در بت

تغییر ساوااراا اباگاعی اقدام

نگاید۱1».
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فتتراناف فتتانو بتترا افشتتا ازوودبی تتان ی فران تتی از تیوی اتتا امتته ستتزر
میزاتتایی را قتتر

متتی یتترد .ر ی تترد ماتریا یستتای ضتتد فران ت

رایتتی ،فتتانو را

بتتته نبتتتد ر ی تتترد ستتتن ور ،کتتته ا آ را در « ۱۶۹۱میتتتد دی اا » ستتتیاهستتتاایی
متتینامتتد ،اتتدای

متتیکنتتد ۱۶.ستتیاهستتاایی بتترا فتتانو مطگرن تات مرحوتتها در فرآینتتد

رفتتع ازوودبی تتان ی اس ت
ی ته «آناتتی تتتز عتتاطیی
انستتانی

امتتا فب ت یتتر مرحوتته ،کتته بایتتد از آ عبتتور کتترد .ای ت
رنتته منطبتتی ،تتتواینی اس ت

کتترده است  02».ستتیاهستتاایی ا تتر متته ،بتتا در ن تتر تترفا استتارگار کتته اگتته

میتتز استتارگارزده را ان تتار متتیکنتتد) ،ضتتر ر استت
ستتگ

کتته انستتا سییدپوس ت

نقتتار

یتتر ذات رایتتی  )essentialismeبدیتتد اتتدای

امتتا ا تتر استتارگارزده را بتته
کنتتد ،ویوتتی ز د بتته زنتتدا

تبتتدی متتیوتتود .ستتیاهستتاایی ،در فرآینتتد آزادستتاز  ،یتتر ابتتزار استت

نتته یتتر

اتتدف .میبتتو وتتد در ایتت ی تته ،در ایتت ابتتزار ،بتته توتتان دیوانتته ار بتترا
احیا

ذوتاها منجتر میوتود کته بترا اگیشته ستپر وتده است  .ایت امتر باعت

ایجتتاد تتتوال تجدیتتد فران تتی در نایجتته د رافاتتاد از مبتتارزه بتترا تغییتتر حتتال
متتیوتتود .بتترا فتتانو  ،ذات ستتیید بتتود نتتدارد اگتتا طتتور کتته ذات ستتیاه موبتتود
نیس  .تنتا ضری

سیاه بود دارد که در طول تاریو به بود آمده اس :

مسا ه متورد بررستی در ایت بتا ،امتر است مربتو بته زمتا  .فبت آ عتده
از ستتیااا

ستتییدانی از قیتتد از وودبی تتان ی دروواانتتد آمتتد کتته ن ذارنتتد

در بتتتتری پایتتتتدار ذوتتتتاه ،میبتتتتو وتتتتا ستتتتازند .در متتتتورد بستتتتیار از
سیاهپوستتاا دی تتر اتتل ،رفتتع از وودبی تتان ی بتتا نپتتذیرفا زمتتا حتتال بتته
صتتورت امتتر قطرتتی ،پدیتتدار ووااتتد وتتد ...بتتهاتتی بتته نبایتتد ا تتتام اساستتی
وتتویش را از ذوتتاه مردمتتا رن تتی پوس ت بتتهدس ت آ رم .بتتهاتتی بتته
نبایتتد درصتتدد تجدیتتد حیتتات تگتتد ستتیاه ،کتته نتتار ا ناوتتناواه مانتتده اس ت ،
بتترآیل .م ت وتتودم را بتترده اتتی

ذوتتاها نگتتیستتازم .م ت نگتتیوتتواال بتته
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زیتتا حتتتال آینتتتده وتتویش ،ستتتر د ذوتتتاه ستتر داتتتل [ ]...سیاهپوستتت
متتاموریای نتتدارد سییدپوستت بتتار زحگاتتی نیستت [ ]...متت بتترده ن تتام
بتتردهدار کتته پتتدرانل را از انستتانی بتتر نگتتود ،نیستتال [ ]...سیاهپوست
ندارد ،اگا طور که سییدپوس
بتته نووتتاه

بود

بتتود

ندارد0۱.

ا پتت ستتارتر در « ،۱۶۱۹استتارگار یتتر سیستتال استت  ۹۹».فتتانو

تاکیتتد دارد کتته ایتت سیستتال دارا یتتر پای ته اقااتتاد اس ت

کتته ایتتدذو و

اا،

رفااراا اویای ر انتی تو یتد متیکنتد کته بتهنوبته وتود ابتازه متیدانتد سیستال
وتتود را بازتو یتتد کنتتد .ار نتتهکتترد ای ت رفااراتتا ،ماننتتد مقوتات تاکیتتد بتتر برتتتر ستتیاه
در پاستتو بتته یاتتار نرادپرستتاانه استتارگار) ،بتترا بیتتر
نیست

آمتتد از سیستتال کتتافی

زیتترا «کستتی اتتل کتته ستتیااا را متتیپرستتاد ،مقت کستتی کتته از ستتیااا نیتترت

دارد "بیگتتار" استت » «از آ طتترف ،ستتیاای اتتل کتته متتیووااتتد نتترادن را ستتیید
کنتتد ،مقتت ستتیاای کتته نیتترت از ستتییداا را موع تته متتیکنتتد ،بتتدبی
اس ت  01».آزادوتتد از ستتوطه مستتاوزم اقتتدام بتته تیریت

زبتتو

ن تتام ستتوطه است  .فتتانو  ،بتتا

ت رار بگوتها از متارکف ،دعتوت بته عگت متیکنتد « :مستا ه ،وتناوا دنیتا نیست ،
بو تتته تغییتتترداد آ استتت  01».ایجتتتاد ارتبتتتا میتتتا تی تتتر دربتتتاره ستتترکوب
استتارگار

مبتتارزه بتترا آزاد  ،میتتا اندیشتته عگ ت ی تتی دی تتر از تواناییاتتا

فانو اس  .ا اگزما یر ر ونی ر یر مبارز سیاسی ووااد بود.
استتارگار ،بتترا فتتانو  ،یتتر رابطتته اباگتتاعی استت  .ایتت رابطتته اباگتتاعی
تشتتت ی دانتتتده استتتارگارزده اگچنتتتی استتتارگار ر استتت « :عبتتتده حبتتتارت

نبط ته مباب ت احستتا برتتتر اس ت  01».پوس ت

ستتیاه ،صتتورتراا ستتیید بنب ته

حبتتارت رابطتته اباگتتاعی استتارگار را متتورد تیویتت قتترار متتیداتتد .فتتانو منتتد
ستتال برتتد ،در نیستتای کن تتره نویستتند ا

انرمنتتدا سیااپوس ت

کتته بتته ابا تتار

مجوتته  Présence africainدر دانشتت اه ستتورب بر تتزار متتیوتتود ،از بنبتته دی تتر
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ایت رابطتته ،یرنتتی احستتا
تیتت
اس ت

برتتتر  ،تیویوتی ماتریا یستتای اراذتته متتیداتتد .ستتینرانی ا ،

عنتتوا «نرادپرستتای فرانتت
کتته رن ت

فران ت

میتتا استتاقگار اقااتتاد

» ،در تبابتت بتتا بستتیار از ستتینرانیاا دی تتر

رایتتی دارنتتد .فتتانو تیوی ت وتتود را بتتا یتتادآ ر رابط ته
نرادپرستتای آغتتاز متتیکنتتد .منشتتا ِ نرادپرستتای «اقتتدام ع تتیل

بتته من تتور استتارت اقااتتاد  ،حاتتی انبیتتاد بیو و یتتر اس ت  ۹۹».بنتتابرای نرادپرستتای
میاتتول اباگتتاعی یتتر ن تتام استتاقگار ر اس ت
«عیتت

ر انتتی» 01.در نایجتته اگتته فران

نتته یتتر« تگای ت ر حتتی» یتتا یتتر

اتتا نراد تترا نیستتاند .تنتتتا فران

اتتایی

نراد را اساند که به یر ن ام سوطه مربو اساند.
ر ی تترد فتتانو در ستتینرانیان اگچنتتی تتتارییی استت  .نرادپرستتای تتتاریو
دارد .نرادپرستتای وتتود را بتتا وتترای

ماناستت

بتتا تتتواز قتتوا تطبیتتق متتیداتتد.

نرادپرسای از یاظ وت وی تیتول پیتدا متیکنتد بترا ایت کته استا
فتتانو بتته یره بتتر تتتاثیر مبتتارزه بتتر عویتته آ گتتا ایاوتتر

آ حیتن وتود.

قیتتام استتارگارزد ا بتتر ر

نرادپرستتای تاکیتتد متتیکنتتد :پتتف از او وکاس ت  ،نرادپرستتای و ت

بیو و یتتر وتتود

را راتتا متتیکنتتد و ت وی فران تتی بتته وتتود متتی یتترد« .ای ت نرادپرستتای ،کتته ادعتتا
متتیکنتتد عبوتتانی فتترد

بتتر عوام ت ارثتتی ستتازنده یتتر فتترد واوصتتیات

ع تتف ا رگ اتتا بتتارز افتتراد در برابتتر میتتی وتتود موقری اتتا میاوتتف استتاوار
اس ت  ،بتته نرادپرستتای فران تتی تبتتدی متتیوتتود 0۶».ستترانجام آ کتته ،ر ی تترد فتتانو
بتتته نرادپرستتتای ،ن تتتاممنتتتد  )systémiqueاستتت  .نرادپرستتتای کتتته بتتترا مشتتتر عی
بیشتتید بتته ستتوطه اقااتتاد ضتتر ر اس ت ) در بامرتتها کتته بامر تها دی تتر را
تی ت

استتارگار درآ رده استت  ،ابانتتابناپتتذیر اس ت  .نرادپرستتای نشتتا وتتود را بتتر

تگامی بنبتهاا ایت بامرته متی تذارد تگتامی ابرتاد ایت بامرته را تیت
میداد در تگامی ابزا ِ ای بامره رونه میکند.

تتاثیر قترار
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اگتتی ر ی تترد ماتریا یستتای ،ن اممنتتد تتتارییی در تجربتته وتتغوی فتتانو بتته
مشتتتل متتتیوتتتورد .فتتتانو  ،در  ،۱۶۱۳د ره انارنتتتی وتتتود را در بیگارستتتاا ستتتن
آ تتب متتی ذرانتتد .ایتت تجربتته پتتانزده مااتته ،متته از یتتاظ وتتغوی متته از یتتاظ
ر انتتی ،نشتتا وتتود را بتتر فتتانو متتی تتذارد .بیگارستتاا ستتن

قتتتترار دارد کتتتته ی تتتتی از پیشتتتت اما ر ا درمتتتتانی نتتتتتاد

فرانستتتتوا توستتتت
institutionnelle

آ تتب تی ت

متتدیری

 )Psychothérapieمیستتتتتتوب متتتتتتیوتتتتتتود .ر ا پزوتتتتتت ا
عز ت

ر ا وناس ت انی کتته ر ی تترد مستتو

ت زنتتدا ) در واتتو

بیگتتار ر انتتی را

نگتتیپذیرنتتد ،بتتذب تجربتتها متتیوتتوند کتته در ایت بیگارستتاا بریتتا دارد .فرانستتوا
توس

ای تجربه را منی توضی میداد:

بر ایت بتود کته اگته زنتا

در سن آ ب فر

متردا  ،دیوانته یتا ستا ل ،د ر اتل

بگتتع متتیوتتوند بتترا ای ت کتته باواننتتد بتتر حس ت ام انتتات وتتود در م ت
وتتود ،کتته در طتتی تجرب ته
وده اند ،بته بست

وویشتتا

بتتود وتتا ایجتتاد وتتده مااستتیانه اغو ت مغشتتون

بو بپردازنتد بتا ت یته بتر سته پایته « رابطته بتا وتود » « ،رابطته

بتتا دی تترا » «رابطتته بتتا بتتتا وتتاری» بتتا استتایاده از ر ناتتایی ماننتتد ی ت
کتترد  ،تتون داد
ویایای رفاار
تجربه ستن

و

راانگتتایی کتترد بتته درمتتا اواوا تتات ر حتتی ،احساستتی،

پرداواه وود12.

آ تب ایت اعابتاد را نتزد فتانو تبویت

متیکنتد کته «بنتو بایتد

در تگتتامی حوزهاتتا آ ت در می ت توتتاقی بستتل ر ا  ،ستتاواار تتتاریو ت متتورد
سجال قرار

یرد1۱».

انااتتتاب فتتتانو بتتتهعنوا ر ا پزوتتتر در بویتتتدا وتتتتر در ۱۱کیوتتتومار
ا جزیتتتره)در ذتتت  ،۱۶۱۳موابتتتته بتتتا ناتتتایج ر انتتتی وشتتتون
سیساگاتیر اسارگار ،باع

تبوی

ای اعاباد در ا میوود.

تگتتتامعیتتتار
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خشونت سرکوبگر و خشونت آزادیبخش
فانو  ،بتا رستید بته بویتدا ،توتان متیکنتد برداوت اا نوآ رانته وتود را در عگت

پیاده کند .ا ستریرات کشتف متیکنتد کته «استارگار ،مطتابق بتوار وتود ،تتیتهکننتده
بتتزرب بیگتتار بتترا بیگارستتاا اا ر انتتی استت  ۳۹».ا در بستت
وتتا

بو

یر تتتی

استتارگار اس ت  ،کتته آ را از دی تتر او ت ال موبتتود یتتا ستتاببات موبتتود ستتوطه

ماگتتتایزمی کنتتتد .بتتترا ا استتتارگار «نیتتتی ستتتازما یافاتتته دی تتتر
دیوانتته ار اس ت

کتته بتته موب ت

تاتتتگیل

آ از پتتذیرن ار ونتته وایا ته انستتانی بتترا

دی تتر امانتتاو متتیوتتود ۳۳».وشتتون

در ایت بتتا ،برووتتاف ستتایر ستتوطهاا ،تگتتامعیتتار،

سارده ،داذگی عگومی اس .

برا فتل ای «حستاستی » کافی اس بهساد ی ترداد عگق براحاتی که ر یل
استارگار

تنتا طی یر ر ز) بر استارگارزده ارد میکند مطا ره برآ رد وود.

در ار صتتورت باید در ن ر داو ت که ووق استتارگارزده تنتا یر ووق زیرستتوطه
نیس  .فرانسو اا ،در زما اوغال فرانسه توس آ گا  ،انسا
فتتانو  ،کتته اتتل وتت نجه تترا

باقی ماندند۳۹.

اتتل قربانیتتا آ اتتا را در بیگارستتاا وتتود
تگتامعیتار فترار کنتد .ا ایت وشتون

مرا جه میکنتد ،نگتی توانتد از ایت وشتون

متتورد تیویتت قتترار متتیداتتد .ایتت کتتار تیویوتتی ،ا را بتته استتاریا از پستت
پیوستتا بتته ببت ته آزاد بیتتش ا جزایتتر در ۱۶۱۹اتتدای
در کشتتور وتتود ،یتتر ازوودبی انتته داذگتتی استت

را

وتتود

متتیکنتتد .زیتترا« ،عتترب،

کتته در حا تت

بتتیویاتتیای

مطوتتق ب تهستتر متتیبتترد ۳۱».اگتتا طتتور کتته مون تتو باتتی امدی ت تمبنِتتر یتتادآ ر متتیوتتوند
براستتا

یتتر دعتتو نادرستت

وشتتون

مررفتتی متتیوتتود 1۹».امتتا وشتتون

ندارد فانو فب وشون

بتتر عویتته فتتانو « ،ا بتتهعنوا رستتول آتشتتی متتزای

را ،به آ و

در ن تتام استتارگار بتته پیتتامبر احایتتای

که بریا دارد ،ورح میداد.
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بتتترا فتتتانو بررستتتی تیویتتت وشتتتون
وشتون

استتتارگارزد ا از بررستتتی تیویتتت

ن تام استارگار  ،کته آ نیتز منتد وت وی است  ،بتداییناپتذیر است  .ا تتی

نایجته منطبتی د متی است  .فرامتونکترد ایت نبطته وتر و ،بته مر تو کتترد
رابط ته عوی ت

میتتا د وشتتون

یتتا ایجتتاد تبتتار میتتا ایتت د منجتتر متتیوتتود.

فتتانو دایگ تات بتتر ای ت امتتر تاکیتتد بتتر ااگی ت
نیس  ،مقالاتا مارتدد از واتو

آ پافشتتار متتیکنتتد .ا  ،در او ته

ذاتتات وشت استارگار بته دست

متیداتد .فتانو

در مبا تتها دربتتاره وتت نجه ،کتته در ستتپاامبر ۱۶۱۷مناشتتر متتیوتتود ،واطرنشتتا
متتیکنتتد کتته و ت نجه «ی تتی از کیییتتات ر اب ت میتتا اوتتغا ر اوتتغالوتتده اس ت
در نایجته نگتیتتتوا اتل وواستتاار حیتن تستتو فرانسته بتتر ا جزایتر بتتود اتل راهاتتا
حین ایت تستو را می توم کترد ۳۷».فتانو سته متاه برتد ،وطتاب بته «دموکراتاتا
فرانستته» ،بروتتورد را کتته بتترا توبیتته عتتدمحگایت

از مبتتارزه آزاد بیتتش موتی،

«تر ریستتل» ببتتته آزاد بیتتش موتتی ا جزایتتر را بتانتته قتترار متتیداتتد بتته ستتیره
متتی یتترد« :بنتتابرای  ،ا تتر ووبتتی بیوااتتد از پشتتایبانی ایتت دموکراتاتتا بتتترهمنتتد
وود ،مبارزه ا برا اسابوال باید ر و

ویاف

باود۳۸».

ای موضتع یر اتا منجتر بته نیستای عبوتانیستاز مستا ه قتتر توست فتانو ،
در ستتینرانی ا در آکتترا در آ ریتت  ۱۶۹۱دربتتاره صتتو
ستتینرانی وتتود ،تیت

امنیتت  ،متتیوتتود .ا

عنتتوا «متترا متتا قتتتر را بتتهکتتار متتیبتتریل» ،را بتتا ایت یتتادآ ر

اساسی آغاز میکند:

ر یتتل استتارگار ر یگتتی استت کتته بتتا وشتتون برقتترار وتتده استت  .ر یتتل
استتارگار ر یگتتی است کتته اگتتواره بتتا ز ر مستتابر متتیوتتود .برووتتاف اراده
متتردم ،مردمتتا دی تتر کتته از یتتاظ ت نیراتتا تیریبتتی پیشتترفاهتتتر یتتا از
یتتاظ عتتدد نیر منتتدتر استتاند وتتود را تیگیت کتتردهانتتد .مت متتی تتویل کتته
منتتی سیستتاگی کتته بتتا وشتتون مستتابر وتتده اس ت بتته منطتتق بتتود وتتود
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فتتادار متتیمانتتد ببتتا آ تتتابع حیتتن ای ت وشتتون اس ت  ] ...[.وشتتون در
رفاتتار ر زانتته ،وشتتون نستتب بتته ذوتتاه کتته از ار ونتته میاتتوایی تتتتی وتتده
اس ت  ،وشتتون نستتب بتته آینتتده ،زیتترا ر یتتل استتارگار اظتتتار متتیکنتتد کتته
ابد اس

1۶.

ایتتت وشتتتون
«موب ت

مندوتتت وی کتتته «بتتتر ر ح بستتتل» اعگتتتال متتتیوتتتود ،اببتتتارات

تو یتتد یتتر وشتتون

در نتتی در متتردم استتارگارزده متتی تتردد 12».فتتانو در

آوتتری اثتتر وتتود د زویتتا ر
ترگیتتق آ دستت

زمتتی ) بتته ایتت تیویتت وتتود بتتازمی تتردد بتته

متتیزنتتد .ا ر نتتد تتتارییی ایتت وشتتون

پتتیدرپتتی بیتتا آ را بازیتتابی متتیکنتتد .وشتتون
نیستتای اثتتر آ ای ت اس ت

اا

در نتتی وتت

استتارگار غیتتر قاب ت تیگ ت اس ت

کتته نتتزد استتارگارزده «وشتتونای را ایجتتاد متتیکنتتد کتته در

عضتتتوات ا رستتتوب متتتینگایتتتد استتتارگارزده ایتتت وشتتتون

را نیستتت

اگنوعا وتود بته کتار متیبترد ».بترا فتانو ایت ی ته از ر نتد وشتون

برعویتتته
«مرحوتها

اس ت

کتته در آ ستتیااا بتتهبتتا اتتل متتیافانتتد 1۱».و ت

اس ت

کتته استتارگارزده بتترا کان تا یزهکتترد آ انجتتام متتیداتتد .فتتانو  ،در صتتییات

د م ای ت وشتتون

تواوتتی

قاب ت تیستتینی از کاتتاب وتتود ،رؤیتتا ،رقتتب ،ووستته مراستتل زار را تواناتتایی بتترا
راتتایی ویتتا ی توصتتیف متتیکنتتد ان تتامی کتته راتتایی اقرتتی انتتوز ام تتا پتتذیر
نیس :

حوبته رقتتب روات متتیداتتد .حوبته رقتتب حگایت متتیکنتتد روات
متتیداتتد .متتردا
می ت مرتتی

زنتتا  ،در ستتاعات مرتتی  ،در تاریواتتا مرتتی  ،در یتتر

تتردال متتیآینتتد  ،زیتتر ن تتاه ستتن ی قبیوتته ،نگتتایش صتتامای را

ور و متیکننتد کته در ظتاار ن گتی نتدارد ،امتا در حبیبت بستیار متن ل است .
ستراا را بتته عوامت ان تتار ت تتا داد  ،وتتلکتترد ستتاو فبتترات پرتتتاب بتتد
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بتته عب ت حتتاکی از توتتان دستتاهبگرتتی بتترا د ر کتترد ار اح وبی ت بتترا
آزاد ود

برا اظتار

بود اساند۹۹.

بتترا استتارگار ر ایتت نیستتای وتت

استتارگارزده ن تترا کننتتده

اا وشتتون

نیستتاند .بتترا دسارستتی بتته «راهاتتا بدیتتد پ اتتا ستترمایه تتذار بدیتتد» ۹۳بایتتد
منا تتتر مانتتتد تتتتا وتتترای مشتتتیب سیاستتتی فتتتراال وتتتوند .احتتتزاب ناسیونا یستتت ،
اگا طتور کته فتانو واطرنشتا متیستازد ،بته وشتون

تگایت ندارنتد بته مبتارزه

قتتانونی مستتا گ آمیتتز فراوتتوا متتیدانتتد .در نایجتته ،آ اتتا ووتتق را بتته حرکتت
درمتتیآ رنتتد بتتا نشتتا داد ایتت امتتر بتته ا کتته استتارگار فبتت در اتتا مبتتارزه

قتتدرت را متتیفتگتتد :رابتتر در بستتیار از ا قتتات ،بتته ف تتر «نشتتا داد » قتتدرتاا
وتتویش اس ت  ...بتترا ای ت کتته آ اتتا را بتته کتتار نبتترد .امتتا آوتتیا یاایی کتته از ای ت
را تذر ایجتتاد متیوتتوند ت رفتا  ،آمتتد  ،وتنید نطقاتتا ،دیتتد مردمتی کتته تتردال
آمتدهانتد ،پویفاتتا د ر بتر ،ت تتاارات ن تامی ،دستتا یر

تبریتد رابتترا تت تگتتامی

ایتت بتتون ور ناتتا ایتت ف تتر را در متتردم ا بتتا متتیکننتتد کتته ی تته اقتتدام
فرارستتیده استت

بایتتد کتتار کتترد ۹۹.در ایتت فتتاز از تجربتته مردمتتی د بتتدی

مگ تت استتاند :یتتا یتتر نیتتر

سیاستتی ناسیونا یستت

ایتت وشتتون

را کانتتا یزه

مبتتارزه مستتویانه را ستتازما داتتی متتیکنتتد یتتا ،بتترع ف ،ای ت نیتتر بتتود نتتدارد
متتا ضتتری
وشتتتون

کنیتتا را داریتتل .رابتترا ناسیونا یستت  ،در ایتت متتورد آوتتر ،وتتود را از
مردمتتتی کنتتتار متتتیکشتتتند .فتتتانو کتتته بومتتتو کنیاتتتتا را در ن تتتر دارد)

واطرنشتتا متتیستتازد کتته رابتتر ناسیونا یستت

«آوتت ارا تاکیتتد متتیکنتتد کتته اتتی

ارتباطی با ای ماذوماذواا ،با ای تر ریس اا ،با ای قات اا،

ندارد۹۹».

ا وتتود را بتته نیر اتتا استتارگار ر بتتهعنوا میتتاطبی مررفتتی متتیکنتتد کتته
آمتاده آغتاز متذاکرات است  .فتانو  ،بتا توضتی فراینتتد ظتتور توستره وشتتون
اسارگارزده ،توتان متیکنتد اثترات آ را بتر وتود استارگارزد ا وترح داتد .بته ن تر
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ا  ،تتتاثیر مبتتارزه مستتویانه بتتر ر

ووتتق ایتت استت

کتته ا را از یتتاظ ر انتتی

بازستتاز متتیکنتتد ،ا را از عبتتده حبتتارت آزاد متتیکنتتد عتتزت وتترف را بتته ا
بتتازمی ردانتتد .استتارگارزده ویاتتی

وتتود را بتتاز متتییابتتد"« .میتتز" استتارگارزده در

فرآیند که در بریا آ وود را آزاد میکند ،به انسا تبدی
قتر به ای ترتیت

میوود11».

فبت یتر ابتزار نتا زیر بتا توبته بته ماایت

استارگار) نیست .

قتتتر اگچنتتی راتتاییبیتتش استت  ،بتته ایتت مرنتتا کتته استتارگارزده را ،از عبتتده
حبارت نیز از وشون

میربتی کته بتر عویته وتودن اگنوعتانش بته کتار متیبترد،

آزاد متتتیستتتازد .از یتتتاظ فتتترد « ،قتتتتر ستتتلزدایتتتی متتتیکنتتتد» استتتارگارزده را
از«رفااراتتا ناامیدانتته آزاد متتیکنتتد 11».در ستتط بگرتتی نیتتز اثتترات ایجادوتتتده
درنایجتته در یتتر وتتد در یتتر مبتتارزه مستتویانه ع تتیل استتاند .فتتانو در کاتتاب
وتتتود ستتتال پتتتنجل انبوتتتاب ا جزایتتتر کتتته در  ۱۶۱۶مناشتتتر وتتتد) د ر ونیاتتتا
ونتتا و وو تقِ در بنتتبش ،در متتورد حاضتتر ووتتق ا جزایتتر ،را بتتا بزییتتات توضتتی
متتیداتتد :بتته زیتتر ستتجال بتترد تابواتتا وتتانواد ی ،ا تتذارد ستتاوااراا کتن ته
اباگتتتاعی ،ارد وتتتد رادیتتتو بتتته وانتتتهاا ر ستتتااییا بتتترا ایتتت کتتته باتتتوا بتتته
برنامتتتهاا ببتتتته آزاد بیتتتش ا جزایتتتر تتتون کتتترد ،استتتایاده از وتتتیوهاا
پزو ی که تا ایت زمتا بته د یت بتیاعاگتاد بته استارگار ر از آ اتا د ر متیوتد،
غیتتره .کتت بامرتته ا جزایتتر کتته در یتتر مبتتارزها مر بتتار وتتده استت  ،بتترا
ر بتتهر وتتد بتتا ضتتر رتاا ای ت مبتتارزه ،وتتود را د بتتاره ستتازما داتتی متتیکنتتد.
فتتانو  ،بتتا ن تتر بتته متتارکف ،ستتر

تغییتترات بتته بتتود آمتتده توس ت مبتتارزه بتترا

اسابوال موی را توضی میداد:

صتتی تتتز کتته بتته موب ت آ انستتا اا در اگتتا حتتال کتته بتتتا را تغییتتر
متتیدانتتد وتتود نیتتز تغییتتر متتیکننتتد ،بتتیش از اتتر زمتتا دی تتر در ا جزایتتر بتته
اثبتتتات متتتیرستتتد .ایتتت بنتتت

فبتتت آ تتتاای انستتتا از وتتتویش ،ایتتتده ا
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دربتتاره کستتانی کتته پتتیش از ایتت بتتر ا مستتو بودنتتد نیتتز اندیشتته ا
دربتتاره بتتتا را تغییتتر نگتتیداتتد .ایتت نبتترد در ستتطوح میاوتتف نگاداتتا،
استتطورهاا ،اعابتتادات ،احساستتات یتتر ووتتق را بازستتاز متتیکنتتد .متتا در
ا جزایر وااد به حرک درآمد مجدد انسا

اسایل1۶.

بتتا ایتت حتتال ،در نووتتاهاا فتتانو اتتی کشتتش بیگار ونتتها بتته وشتتون
بتتهمشتتل نگتتیوتتورد .ا فب ت

اقری ت

بوتتو مشتتل را توصتتیف متتیکنتتد .ا کتتار

بتتز ایت نگتتیکنتتد کتته بتتیتتتاثیر بتتود وشتتون
یر موت

استتارگار بتتر عویتته آرمتتا آزاد موتتی

را یتادآ ر وتود .ا در ایت بتا فبت از ضتری اایی صتیب

در آ وشتتون

متیکنتد کته

توستت استتارگار ر تیگیتت متتیوتتود .فتتانو در ستتینرانی وتتود در

آکتترا یتتادآ ر متتی وتتود کتته ای ت متتورد ا جزایتتر بستتیار از مستتارگرات دی تتر اس ت

کتته ار پایی تا در آ اتتا ستت ون دارنتتد .با تتاوره ایتت کتته ،فتتانو در د زویتتا ر
زمتتی یتتادآ ر متتیوتتود کتته در ضتتری اا دی تتر «بتته یمگت مبتتارزه سیاستتی کتتار
توضتتییی حتتزب ،متتردم بتته اگتتی ناتتایج رستتیدهانتتد 12».حاتتی در ضتتری
فتتانو کتته بتته نتتام ببتتته آزادیتتبش موتتی ا جزایتتر صتتیب

ا جزایتتر،

متتیکنتتد) بروتتی از

عگویتتات قترآمیتتز را می تتوم متتیکنتتد ،در اگتتا حتتال کتته منشتتا اقرتتی آ اتتا را
یادآ ر متیوتود« :متا ،بتا قوبتی پتر از انتد ه ،ایت برادرانتی را کته بتا بتیرحگتی تبریبتات
بیگار ونتته کتته در نایجتته ستتال در طتتی قر اتتا بتته بتتود آمتتده پتتر رن یافاتته
استت ) در یتتر عگتت انبوتتابی متتیوتتوند می تتوم متتیکنتتیل 1۱».مستتا ه بتترا فتتانو
انایتتاب میتتا قتتتر مبتتارزه مستتا گ
ورای مشیب ماغیر در زما اس .

آمیتتز نیستت  .وتت

مبتتارزه تنتتتا نایجتته
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«شبهاستقلالها» و «بورژوازی ملی»
برا فتانو مبتارزه بترا استابوال موتی ،مته قترآمیتز باوتد مته مستا گ آمیتز ،میتز
بتتز یتتر انبوتتاب یرنتتی انتتتدام کام ت سیستتال نتته بتبتتود یتتا ن تتل ترتی ت

داد بتته

آ ) نگتتیتوانتتد باوتتد .بتته عبیتتده ا تنتتتا یتتر انبوتتاب متتیتوانتتد اثتترات استتارگار بتتر
اسارگارزده را از میا ببرد.
بتتهحرکتت

درآمتتتد استتارگارزد ا پتتیشوتتتر آزاد

اقرتتی تنتتتا بتتهدس ت

آنتتتا متتیتوانتتد انجتتام یتترد .مبتتارزه بتترا آزاد اگزمتتا نبتترد

برعویتته استتارگار ،توتتان بتتهمن تتور د ر تتو کتترد وویشتتا
فرانتت

اقرتتی استتت .آزاد
ستتارن آ تتاای

موتتی استت  .پی تتار ووتتق استتارگارزده ایتت ووتتق را د ر تتو متتیکنتتد ،

درنایجتته« ،نگتتیتوانتتد او ت ال مضتتامی فران تتی ای ت ووتتق را دس ت نیتتورده بتتاقی
ب

ذارد10».

بنتتابرای بیتتتوده وطرنتتاک استت

بیتتواایل فرانتت

ا تتر ستتن اا توانستتاند در ی تتها از تتتاریو ابتتزار مبا متت

ذوتتاه را احیتتا کنتتیل.
باوتتند ،قاتتی نبتترد

درمی یرد ،مرانی آ اا تیول پیدا میکنند:

فرانتت

ار تتز ر وتتنایی

ویتتایی عتتادات رستتوم را نتتدارد ،فرانتت

از ار ونتتته ستتتاده رایتتتی مبراستتت

ذاتتتتات در قطتتت میتتتا ف عتتتادات

رستتوم قتترار رفاتته اس ت  .از آ بتتایی کتته عتتادات رستتوم اگیشتته وتتود،
تبتتتاای فرانتتت

استتت  ،وتتتود را بتتته ستتتن مستتتباند

یتتتا ر نتتتق داد

ستتن اا رااوتتده نتته تنتتتا ووتتاف بت ت تتتاریو اس ت  ،بو تته عویتته متتردم
نیتتز استت  .ان تتامی کتته متتردم از مبتتارزه مستتویانه یتتا حاتتی سیاستتی
برضتتد استتارگار پشتتایبانی متتیکننتتد در آ موقتتع ستتن مرنتتی دی تتر
بهوود می یرد .آنچته تتا بته حتال فت مبا مت منیتی بتوده است متیتوانتد
در ای مرحوه از اسا می وم

وود11.
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موتتی ،اگچتتو موتت  ،میتتتومی ثابتت

فرانتت

تتتتاریو بنتتتبش استتت  .فرانتتت
یتتوتی

از تتی نیستت  :فرانتت

موتتی،

موتتتی «در بریتتتا مبتتتارزات ،در زنتتتدا  ،بوتتتو

در پاس ت اهاا تاتترفوتتده

یتترا وتتده فرانستتو اا» دایگ تات وتتود را

متتیستتازد 11».ایتت نبتتد بتتهطتتور ضتتگنی رابتترا بروتتی از کشتتوراا آفریبتتایی
فرانسو زبا

اقتع در بنتوب صتیرا آفریبتا را نشتانه متی یترد ،کته ضتگ ایت کته

مرتبتتات از باز شتت

بتته سرمشتتگهاا فران تتی آفریبتتا ،از ستتیاهستتاایی ،از اصتتا ،

سی می وینتد ،در ستازما موت مایتد بتا استارگار را ستابقوتا بتر ضتد مطا بتات
موتتی متتردم ا جزایتتر ر

متتیدانتتد .فتتانو در نووتتاها بتتهتتتاریو آ ریتت  ،۱۶۱۸بتتا

عنتتوا تیریتترکننتتده «استتارگارزدایی استتابوال» ،تیتتا ت میتتا استتارگارزدایی،
که وتارل د ت بترا کشتوراا آفریبتایی اقتع در بنتوب صتیرا آفریبتا عتده
میداد ،اسابوال موی که آرز

آزاد

ووقاا اس

را آو ار میسازد:

اقرتتی ایتت وتتبهاستتابوال نیستت کتته در آ

زیرانتتی کتته مستترو ی

مید د دارند بتا اقااتاد ر بتهر استاند کته تیت استایوا پیگتا استارگار
قتترار دارد .آزاد عبتتارت اس ت از پایتتا بیشتتید بتته حیتتات ن تتام استتارگار ،
از تیتتوق زبتتا ستتاگ ر از «تبتتدی وتتد بتته یتتر ایا ت » کشتتور استتارگار ر

رفاتتته تتتتا اتیتتتاد گرکتتتی کتتته در اقتتتع مستتتارگره ستتتابق را کگاکتتتا در
تار پود فران

مد تاا یر اسارگار ر باقی ن

همیدارند۱۱.

استتارگارزدایی ماتترادف بتتا استتابوال نیستت  .استتارگارزدایی اگچنتتی متتیتوانتتد
پووشتتی بتترا حیتتن پیگتتا استتارگار باوتتد کتته تی ت
وتتتت

او ت ال دی تتر بتته یره بتته

« بامرتتتته فرانستتتتو »  -کتتتته اگتتتته رابتتتترا کشتتتتوراا آفریبتتتتایی

فرانستتو زبتتا بتته استتاقنا ست وتوره ،در پایتتا ستتال ،۱۶۱۸آ را متتیپذیرنتتد  -حیتتن
میوود .فانو عتواموی را کته بته ایت « وتبهاستابوالاا» مناتتی متیوتوند متورد تیویت
قرار میداتد .ا در تیویت وتود مستا ه طببتات اباگتاعی نیتز رفاتار را کته ایت
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طببتتات در ر نتتد آزاد برمتتی زیننتتد بررستتی میکنتتد .ی تتی از ناتتایج ن تتام استتارگار
کته متانع ظتتور بتور از موتی از نتوو صتنرای آ متیوتود کته صتواح آ

ای اس

در توستتره اقااتتاد مستتاب استت  .استتارگار بتتور از ِ بتتهاصتتطواح موتتی را در
بت

منافع وا

وود پر رن میداد:

در میتتا ای ت بتتور از
نگتتیوتتوند .بت ت

طنتتی اا ت صتتنر

یتتر بتتور از

کاروناستتا امتتور متتا ی یاف ت

طنتتی کشتتوراا عب ت مانتتده بتته ستتگ

تو یتتتد ،ابتتتداو ،ستتتازند ی کتتتار نیستتت  .ایتتت بتتتور از تگامتتتات در مستتتیر
فرا یتت اتتایی از نتتوو د تتا ی اتتدای وتتده استت  .انتتر اصتتوی آ  ،زد بنتتد
حیتتن ببتتا وتتویش استت  .بتتور از موتتی از ر حیتته متتدیرا صتتنرای
برووردار نیس  ،بو ه ر ا وناسی کاس

کاراا را دارد۱۹.

استتارگار ،بتترا احاتتراز از استتابوال اقرتتی کتته ووقاتتا استتارگارزده ووااتتا آ
استتاند ،استتارگارزدایی را متتیپتتذیرد آ را بتته ایتت بتتور از

طنتتی سرستتپرده

متتیستتپارد .ای ت بتتور از «نبتتش کتتار زار وتترک اا غربتتی» را برعتتتده متتی یتترد
کشتور را عگوتات بته«فاحشتتهوانته ار پتتا» 11تبتتدی متیکنتتد .بتور از
ایتتت کتتتار ،یاگتتتانی ایتتتدذو و یر را بتتتر استتتا

طنتتی ،بتترا

ی پتتتارم ی موتتتی حتتتول یتتتر

رابر که وتود را «پتدر موت » متیووانتد) ،ان تار بتود طببتات اباگتاعی ،اصتوی
باز شتت

بتته ریشتتهاا ستتارن متتیداتتد .یاگتتا حتتول ی پتتارم ی موتتی ابتتازه

متتیداتتد تتتا ایجتتاد حتتزب احتتد کتته در ضتتری استتارگارزدایی« ،وتت
دی اتتاتور بتتینبتتاب ،بتتد

آرایتتش ،بتتیمواح تته

بدیتتد

قییانتته بتتور از » ۱۸را

تشتت ی متتیداتتد) توبیتته وتتود .یاتتار دربتتاره اصتتا  ،ستتیاهستتاایی ،بتتواره
باز شتت

بتته ریشتتهاا ابتتازه متتیدانتتد تتتا بتتود طببتتات اباگتتاعی دارا منتتافع

مایتتا ت ان تتار وتتود .طببتتات ،ا تتر میاف ت استتارگار

مایتتدا آفریبتتایی آ اتتا را

بتتا ر کنتتیل ،اقری اتتا غتترب استتاند در آفریبتتا اتتی مرنتتایی ندارنتتد .با تتاوره
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ای که یاتار رابتع بته «پتدر موت » ابتازه متیداتد ،بتا استایاده از باذبته رابتر کته
ا آ را در طتتی مبتتارزه آزاد بیتتش موتتی بتته دس ت

آ رده اس ت

اغو ت

توس ت

قتتدرت استتارگار ستتابق حیتتن ن تتتدار متتیوتتود ،از اعاراضتتات مردمتتی پرایتتز
وود:

در کشتتوراا عبتت مانتتده ،رابتتر م تتتر یتتر قتتدرت اووتتاقی استت کتته
بتتور از نییتتف درمانتتده موت بتتوا تاتتگیل متتی یتترد در پنتتاه آ فربتته
غنتتی وتتود .متتردم کتته در طتتی ستتالاتتا ،رابتتر را در حتتال ستتینرانی دیتتده یتتا
ستتتتتینا ا را وتتتتتنیدهانتتتتتد  ،د راد ر ،در نتتتتتوعی از رؤیتتتتتا رابتتتتتر را در
در یر اایش بتا قتدرت استارگار دنبتال کتردهانتد ،بتهطتور وودبتهوتود بته
ایتت

طتت پرستت اعاگتتاد متتیکننتتد .قبتت از استتابوال ،رابتتر م تتتر آرز اتتا

وواستتاهاا متتردم بتتود :استتابوال ،آزاد اتتا سیاستتی ،وتتراف موتتی .امتتا ،در
فتتردا استتابوال ،رابتتر بتتا د ر وتتد از مبتتام م تریتت نیازاتتا مشتتیب
موگتتو متتردم ،بتتا د ر وتتد از مبتتام ارتبادانتتده حیقیتت
کتتار کتته فبتت تتیتته نتتا
مبد

داد زمتتی

ستتپرد کشتتور بتته دستت اا

ووق ام تا پتذیر است  -عگو ترد اقرتی وتود را برموتا متیکنتد :متدیر

عامتتت وتتترک ستتتودبویا مشتتتااقی کتتته بتتتور از
اس

اقرتتی متتردم -

طنتتتی تشتتت ی داده

1۶.

برا فتانو  ،استابوال موتی تنتتا متیتوانتد در ترامت بتا مستا ه اباگتاعی فتگیتده
وتتود .دسارستتی یتتا عتتدمدسارستتی تودهاتتا متتردم بتته نتتا  ،زمتتی
بتترا ارزیتتابی «درب ته

قتتدرت واواتتی

اقری ت » ای ت استتابوال بتته وتتگار متتیر نتتد .منتتی ر ی تترد

منجتر متیوتود کته فتانو میتا استابوال سوسیا یستل پیونتد برقترار کنتد .سوسیا یستل
بنا بهترریف فتانو «ر یگتی است
اصتت استتاوار استت

کته کاموتات بته تگتامی موت

ر

متیآ رد بتر ایت

کتته انستتا پربتتتاتری ثر تاتتا استت  ۹2».استتابوال بنتتابرای بتتا
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عزیگتت

نیر اتتتا استتتارگار ر بتتتهدستتت

مایتتد بتته دس ت

آ رد یتتتر کرستتتی در ستتتازما موتتت

نگتتیآیتتد .تیوی اتتا فتتانو در واتتو

استتابوالاا بدیتتدآفریبا

ا را بتته ن ریتتهپتترداز تتذار از استتارگار کتتت بتته استتارگار نتتو نیتتز ن ریتتهپتترداز
صتتورتبنتتد اا بدیتتد طببتتات مبتتارزات طببتتاتی کتته درنایجتته فر پاوتتی
اسارگار کواسیر ظاار میووند) تبدی میکند.

رویکرد ماتریالیستی به پانآفریکانیسم
د تت

فتتانو  ،کتته در  ۱۶۱۶بتتهعنوا ستتییر حستت نیتت
تریتتتی متتتیوتتتود ،در کنیرانفاتتتا پتتتا آفتتتری

موقتت

بگتتتور ا جزایتتر

آ د ره وتتترک

متتتیکنتتتد.

نووتتتاهاا فتتتانو در طتتتی ایتتت ستتتالاا از فرا ی اتتتا ا در آکتتترا ،روپو تتتد ی ،
بامتتاکو ،کونتتاکر

آدیتتف آبابتتا تتزارن متتیدانتتد .ا در ایتت کنیرانفاتتا بتته

ستتتینرانیاا آتشتتتی دربتتتاره پا آفری انیستتتل تتتون فرامتتتیداتتتد .فتتتتانو
پا آفری انیستتل را ،اگزمتتا بتتهعنوا یتتر آرمتتا

اقرتتی مردمتتی نیتتز بتتهعنوا

استتطورها کتته منتتافع ماضتتاد را متتیپووتتاند پنتتتا متتیکنتتد ،متتورد تیویتت قتترار
میداد.
فتتانو  ،مقت اغوت

ا قتتات ،بتته دنبتتال آ است

کتته مستتا ه پا آفری انیستتل را در

ر نتتد تتتارییی آ متتورد مطا رتته قتترار داتتد .بتته بتتا ر ا پا آفری انیستتل ایتتدذو و یر
فران تتی ی تتی از وتت
یتتر موتت

اا تتتارییی مبا متت

در برابتتر استتارگار استت  .مبتتارزه

بتترا استتابوال وتتود در آغتتاز بتتا تجدیتتد دیتتدار بتتا ذوتتاهان وتتر و

متتتیوتتتود .ان تتتار استتتارگار موبتتت

متتتیوتتتود کتتته در ارزن تتتذار فرانتتت

ان اروتتده مبا غتته وتتود .امتتا ایتت مرحوتتها

تتذرا استت

کتته مراحتت دی تتر بایتتد
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بتتای زی آ وتتوند .پا آفری انیستتل بایتتد حتتوزه مطوب تات فران تتی را تتترک کنتتد تتتا
به تدریج به پا آفری انیسل سیاسی ،ن امی اقاااد تبدی وود.
فتتتانو  ،از ،۱۶۱۹در مبابتتت متتتدافرا ستتتیاهستتتاایی پتتتا آفری انیستتتل فران تتتی
واطرنشتتا متتیکنتتد کتته «در ضتتری
میتتر م اس ت

د ت

رنستتانف د ت
مارموب ار مو

ضتتریف متتیوتتود ر بتته متترب متتیر د .بنتتابرای آزاد موتتی
وتتر

متتیباوتتد ۹۱».مبتتارزه برعویتته استتارگار در

بتتود فران ت

پیش میر د.

راایی فران تی بتد
آ مرنتتا نیس ت

استتارگار  ،فرانتت

کتته از حگایتت

موتت

د ت

بتد

استابوال یتر اتل ویتال است  .ایت بته

کتته فتتانو از پتتا آفری انیستتل مشتتل متتیپووتتد .بتتر ع تتف ،ا عبیتتده

دارد کتته پا آفری انیستتل یتتر ستتاواار سیاستتی عگوتتی اس ت
آ اگبستتتا ی بتتتا ووقاتتتا آفریبتتتایی استتت

کتته نیستتای مرحو ته

کتتته بتتته مبتتتارزه برعویتتته استتتارگار

برواستتاهانتتد .حتتدت آفریبتتا یتتر میتترا فران تتی نیس ت

کتته بایتتد از آ پاستتدار

وتتود ،بو تته ضتتر رت امتتر ز مبتتارزه بتتر عویتته استتارگار ضتتر رت آینتتده مبتتارزه
بهمن ور استابوال اقااتاد است  .فتانو  ،قبت از ایت کته بیگتار بتر ا میتره وتود ،بتا
ستتی

یتتا از آ متته کتته آوتتری رستتا

ببتتته آزاد بیتتش موتتی ا جزایتتر

ووااد بود ،تاکید میکند:

رستا

ما :شتود ببته بنوب .ارستال اسویه متگات از باماکو .وورانید

مردم صتیرا ،نیوذ کرد در متار ووته آفریبا ،که با تگام آفریبا به سگ با ا
بر یل ،به ستگ ا جزایر آفریبا ،به ستگ وتگال ،به ستگ ا جزیره ،وتتتر آفریبا.
آ مته د ل میووااتد :وطو طویت  ،کانالاا ع یل آبیار از طریق صتتتیرا.
حتتذف کرد صتتتیرا ،ان تتار آ  ،رد آ رد آفریبتتا د ر ال ،بتته بود آ رد
آفریبا .که مردم ما ی ،ستن ا یاا ،ینها اا ،ساح عابیاا ،غناییاا ،نیجر اا،
ااا ی تو و از طریق ما ی به واک ما ستترازیر وتتوند .که اگ ی از تپهاا وتتنی
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صتتتیرا بتا ا بر ند به بری بار
بیرااته غیر مگ

استتتارگار اجوم آ رند .آ مه را که پوچ

استتت ازمیتتا بردارنتتد قتتارها را برا حگوتته بتته آوری

واکریزاا قدرت اسارگار به حرک درآ

رند۹۹.

پا آفری انیستتل بتترا فتتانو قب ت از اتتر میتتز یتتر اگبستتا ی فرا انتته اس ت
ابتتازه متتیداتتد وتترای

کتته

حتتدت سیاستتی اقااتتاد قتتاره آفریبتتا تترد آینتتد.

حتتدت آفریبتتا ،بنتتابرای  ،بایتتد پتتر ها درازمتتدت باوتتد امتتا بتتا حرکتتات عینتتی
فتتتور بیتتتا وتتتود .ایتتتده اگبستتتا ی عینتتتی بوافاصتتتوه اراده تشتتت ی ایا تتتات
مایتتده آفریبتتا در آینتتده بتتهطتترز تن تتاتن ی بتته ی تتدی ر متترتب استتاند .فتتانو ،
در ،۱۶۱۸در آکتترا ،در برابتتر نگاینتتد ا ستتازما اتتا سیاستتی ستتندی ایی ،تیویتت
وتتود را وواصتته متتیکنتتد« :پایتتهریتتز بنیاداتتا ،تاکایتتر استتاراتر مبتتارزاتی ،بتتا در
ن تتر داوتتا مشتتلانتتداز د ر ایا تتات مایتتده آفریبتتا ۹۳».فتتانو در کنیرانفاتتا
میاوتتتف ،کتتته در آ د ره در آفریبتتتا بر تتتزار متتتیوتتتوند ،بتتتی قیتتته از میتتتتوم
ماتریا یسای پا آفری انیسل دفاو میکند .ا در تابساا  ۱۶۹۱مینویسد:

تبریبات سه سال اس که توان میکنل ایده نامشیب نه مندا ر و

حدت

آفریبا را از ضتری وگود ی حای فاناز  ،که توس اکقر اوادارا آ ایجاد
وتتده اس ت  ،واری ستتازم .حدت آفریبا اصتتوی اس ت که با ت یه بر آ به تیبق
رستتاند ایا ات مایده آفریبا ،بد
بد

زنجیره بن اا عزادار اا آ

فتتانو حاضتتر نیس ت
کشتتوراا

عبور از فاز موی وتتو ینیستتای بور ایی
 ،پیشنتاد میوود۹1.

ناسیونا یستتل را در تبابت بتتا پا آفری انیستتل قتترار داتتد :فب ت

اقرتتات مستتاب متتیتواننتتد پتتر ه پا آفری انیستتل را بتته پتتیش ببرنتتد

پا آفری انیستتل بتترا تبوی ت

کتترد ایتت استتابوالاا در برابتتر استتارگار نتتو ضتتر ر

26

فرانتس فانون

اس ت  .ای ت تیوی ت فتتانو را بتته ی تتی از اصتتویتتتری اندیشتتگندا اگبستتا ی بتتتانی
تبدی میکند.
قاتت پتتاتریف ومومبتتا در انویتته ۱۶۹۱بتترا فتتانو فرصتتای استت

تتتا وتت اف

ع یگتتی را کتته میتتا آرمتتا پا آفری انیستتل عگ ت مشتتیب رؤستتا ح وم اتتا
بتتوا آفریبتتایی بتتود دارد بربستتاه کنتتد .بنتتا بتته تیوی ت فتتانو  ،حتتدت آفریبتتا در
کن تتو از طریتتق اگبستتا ی فرا انتته بتتا ناسیونا یستت اا کن تتو ستتاواه متتیوتتود.
مبتتارزه ناسیونا یستت اا کن تتو اصتت استتابوال تگتتامی «بنتتوب آفریبتتا» ،یرنتتی
مستتارگرات پرتغتتال ،ر دزیتتا آفریبتتا بنتتوبی ،را مطتترح متتیکنتتد .مطتتابق تیویتت
فتتانو  ،ومومبتتا بتته ای ت د یت

بتتا اگدستتای رؤستتا ح وم اتتا آفریبتتایی) بتته قات

رسید که مبارزه ا از مسا ه کن و بسیار فراتر میرف :

موفبیت بزرب دوتتتگنتا آفریبتا در ای بود که پا وود آفریباییاا را در میا
کشیدند .ای آفریباییاا ت ای رؤسا د
ت در قا ومومبا ذ

اا پووا ی ،در یر اسابوال پووا ی

نیع بودند۹۱ .

فتتانو در دستتامبر ،۱۶۹۱منتتد متتاه قب ت از متترب وتتود ،از باب ت

آینتتده آفریبتتا

ابراز ن رانی میکند:

اسارگار مشابات آ  ،در حبیب  ،دوگنا کنونی آفریبا را تش ی نگیداند .ای
قتاره در متدت کوتتاای آزاد ووااتد وتتتد .م بتهستتتتل وود ،ار مته بیشتر با
فران اا میاوف آوتنا میوتوم به میاف ستیاستی راه مییابل ،بیشار ماباعد
میوتتوم که وطر بزر ی که آفریبا را تتدید میکند فبدا ایدذو و

اس ت ]...[.

کار را ناراضتتی با اگا قستتا ت وتتدت زما استتارگار ستترکوب میوتتوند
سندی ااا احزاب سیاسی میا ف در حا

تبریبات مییی بهسر میبرند۹۹.
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 بتته پایتتا،اشتتدار دارد

 کتته وت،حشتتاناک

ا تیویت وتتود را بتتا ایت بگوته

 اگتتا مردمتتی کتته در ایتتام ستتی مبتتارزه بتته وتتاطر آزاد موتتی اگتته،«متتردم:متتیبتترد
 اکنتو بتا دست اتا وت لاا وتا ی،ذاوتاه بودنتد
۹۷».
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