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د: را پذیرفاه بودن استتتارگار رکیش ثنویت  ، مردم که در آغاز نبرد
 در طی مسیر مبارزه کشف - اا  ر می ااعرب، ستییداا   ستیااا 

که توانند از ستتییداا ستتییدتر باوتتند   ای می کنند که ستتیااا می
احاگال به دستتت  آ رد  یر پرمل موی   ام ا  ارتبا به مبام یر 

وود تا بروی از اقشار مردم نگی مو  مستاب  به وود  وود موب 
  .بپووند از منافع   امایازات وود مشل

  ۱۶۹۱، دوزخیان روی زمین، انتس فانونفر

 

عتتواموی کتته بتته بوتتو  آ تتاای   هکویتت (۱۶۹۱ت  ۱۶۹۱فتتراناف فتتانو    هدر اندیشتت

بتتتر عویتتته سیستتتال  اتتتابتتته نیستتتای  حگوتتتات   نیستتتای  پیر ز ، ضتتتد استتتارگار 

بگتتع ، منجتتر  شتتاند رستتید(متتی ناپتتذیر بتته ن تتر کتته و ستت  ستترکوب ر استتارگار

 آفریبتتا  ستتیاه   آفریبتتا  وتتگا ی ، میتتا  آمری تتا  ستتیاهانتتد. تتتاثیرات مابابتت  وتتده

آ یستتتل   میتتتا  ایتتتده میتتتا  اندیشتتته   عگتتت   میتتتا  ر وتتتنی ر   مبتتتارز سیاستتتی 

  همیتتا  حیتتات ر انتتی   مبتتارز میتتا  تیویتت  فتترد   بنتتبش بگرتتی  پرا گاتیستتل 

 نتتواستتارگار   استتارگار   همیتتا  مستتا   آفری انیستتلپا میتتا  ناسیونا یستتل    فیزی تتی 

  .دکرمشااده  توا میدر سیر زند ی فانو   را

را د  ستتال قبتت   (  ستتییدااصتتورتر ،پوستت  ستتیاه  فتتانو  ا  تتی  کاتتاب وتتود

در زمتتانی  - ۱۶۹۱ ( را درد زویتتا  ر   زمتتی   از دیِتت  بتتیِ  فتتو   آوتتری  کاتتابش

استتارگار در  .کنتتدمتتی مناشتتر -رستتیدند متتی کتته کشتتوراا  آفریبتتایی بتته استتابوال

 فتتانو  ت امتت   هاندیشتت، کنتتدمتتی انتتداز ایتت  د  تتتاریو وتتر و بتته پوستت   هفاصتتو

  .د که اغو  بدیع اساندوومی وود   ابراد بدید  در آ   اردمی غنی، یابدمی

 رایتتی حساستتی  بتته بتتزم، دانتتدمتتی کتته ترتتور  را از عگتت  بتتدا ناپتتذیر، فتتانو 

استت  کتته  مشتتیب بتترا  ستتجا ات بدیتتد   اابتته دنبتتال یتتافا  پاستتو ا  .دارد
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  تیتت  استتارگار بتتا آ  موابتته استتاند. فتتانو  بتتا  بتتود عگتتر کوتتتاه وتتود  ا  اتتاووق

ا  ( نویستتندهدرآمتتد در ستتی   وتتش ستتا  ی در اثتتر اباوتتا بتته ستترطا  وتتو  از پتتا 

  .ا  برووردار بودا رادهپرکار   از وواقی  وارق

 

 .کندمی مغزاستعمار مردم را بی

ر د ایتت  استتاریا  وتتود از پستت  یتت زیتتر میاتتار ا جزا در نامتته ا  بتته، ۱۶۱۹ در، فتتانو 

داتتد. ا  در ایتت  نامتته بنتت  متتی مستترول بیتتش ر انتتی بیگارستتاا  بویتتدا را توضتتی 

مغتتز کتترد  یتتر منطبتتی کووشتتی عبتتیل بتته من تتور بتتی  هنایجتت» ر را مونتتا یتتا جزا

 قیتته بتتی، اتتایش تتتا آوتتری  آ اااز نیستتای  نووتتاه، کنتتد. فتتانو متتی تیویتت  ۳«ووتتق

    داربتترده  همایتتکتته وگیر  وودبی تتان ی فران تتیاز  هتیویتت  وتتویش دربتتار

   مبانتتی بتتر استتاقگار اقااتتاد  رااتتابرقتترار مانتتد  ن ام  هاستتارگار استت    ابتتاز

عیتار در یتر کته فتانو  را بته ترتتد تگتام، بیشتد. ایت  تاموتاتمتی ترگیتقرا  داد(می

ر ر نتتد طو تتانی استتاند کتته یتت  هنایجتت، کننتتدمتتی موتتی اتتدای  بیتتشآزاد بنتتبش 

  .دادمی ویای وود آ  را توضی   ها  با تجرب

پوستت  بتتور  ا  ستتیاهوتترده  هدر یتتر وتتانواد ۱۶۹۱ه  ییتتماو تتد   ، فتتانو 

پتتف ، ۱۶۹۱ در .ستتا  ی وتتااد نرادپرستتای استتارگار  استت از پتتانزده، در مارتینیتتر

ستترباز نیتتر   دریتتایی وتتد  د  تت  فرانستته در برابتتر آ گتتا  نتتاز  اتتزارا  از تستتویل

ذانیتت  » کتته، اتتاوتتوند. ایتت  فرانستتو متتی فتترانف پناانتتده-د  -فرانستته بتته فتتور

بتته آ  اقویاتتی از  ۹،«امتتا تتتا بتته حتتال آ  را بتتر ز نتتداده بودنتتد، نرادپرستتاانه داوتتاند

  هکتته بتته تیاتتیوات دستت  یافاتته بودنتتد بای تتاه متتاد   ایشتتا  را در بامرتت اتتاآنایوی

وتتا    وتتد «بتتذب» بتتا  بتتود، کردنتتد. ایتت  بوانتتا  آنایوتتیاستتارگار  یتتادآ ر  متتی

در ن تتاه استتارگار ، تیتتا ت داوتتاه باوتتند اتتاوواانتتد بتتا آفریباییمتتی رغتتل آ  کتتهبتته
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 اقرتتی « ماتتافیزی ی  هتجربتت» عنوا بتتهفتتانو  برتتداا ایتت  امتتر را  .ماننتتدمتتی ستتیاه بتتاقی

  ۱.دادمی مورد تیوی  قرار

 دا طوتت  بتته عنوا بتتها  مبتتارزه بتتا نازیستتل بتتر، ۱۶۹۳ در، فتتانو  منتتد ستتال برتتد

  ونتته توضتتی ا  ایتت  انایتتاب را ایتت  وتتود.متتی مویتتق« آزاد  هنیر اتتا  فرانستت»

وتود. فتانو  متی ا  است  کته بته اگته مربتو داد که مبتارزه بتر عویته ستال مستا همی

بتته متتا مربتتو  ، بتتار کتته کرامتت    آزاد  انستتا  زیتتر ستتجال بتتر دار» کنتتدمتتی تاتری 

، فتتانو  در حتتی  ایتت  نیستتای  ترتتتد .۹«ستتیااا  یتتا زرداتتا، بتته متتا ستتییداا، استت 

بتترا   ذرانتتد  یتتر ، ۱۶۹۹ در، ا  .کنتتدمتتی نرادپرستتای استتارگار  را د بتتاره تجربتته

، ۱۶۱۹در ،  ونافتتبتترد. متتی ستترهبتتا جزایتتر ا  را در ایاتتهآمتتوزن ن تتامی مند  هد ر

بتتا تاکیتتد بتتر واوصتتی  پو تتانی    ستتییدااصتتورتر ،پوستت  ستتیاهدر کاتتاب وتتود 

 سییدپوستتاا   استتارگار  کتته ماننتتد یتتر اتترم وتتام  طببتتات میاوتتف  هبتتود  بامرتت

متتتردم(   هتتتتود، بومیتتتا  پیشتتترفاه، یتودیتتتا ، پتتتاپوستتتاا  وتتتردهسیید، ثر تگنتتتد

  تتردد. ا  مواح تتهمتتیبرا جزایتتر بتته ایتت  اقامتت  کوتتتاه در ، داتتی وتتده استت ستتازما 

، یتتتود  عتترب را د ستت  نتتدارد، را د ستت  نتتدارد فرانستتو  یتتتود » کنتتد کتتهمتتی

 گتتات توتتان دارد ایتت  ر نتتد رایدا، از ایتت  پتتف، فتتانو  .« ...عتترب ستتیاه را د ستت  نتتدارد

اقامتت   .درک کنتتد کنتتد(متتی توصتتیف« ۷تبستتیل نتتراد  مجرمیتت »  کتته ا  آ  را 

فرصتتای استت  بتترا  کشتتف تتتوای    تیبیتتر  کتته استتارگار ا جزایتتر در  ۱۶۹۹ ستتال

من تتور یتتادآ ر  بتته، د زویتتا  ر   زمتتی  درفتتانو   .داردمتتی ومیتتا  ر انستتب  بتته ب

 ستتال»  تتردد:متتیبرا جزایتتر بتته ایتت  اقامتت  کوتتتاه در ، « حشتتاناک  هصتتین»یتتر 

ن امیتتا  ، کشتتای بتتودیل دردر ارد  تتاای منا تتر سواروتتد  ، در وتتتر ا رآ ، ۱۶۹۹

بتترا   اابچتته کردنتتد  متتی   نتتا  پرتتتاباار  ت تتهیتتفرانستتو  بوتتو  کودکتتا  ا جزا

  ۸.«با  ال افااده بودندنیرت به   نا  با وشل  ااتااح  ای  ت ه

وتتودبرتربینی   هفتتانو  د بتتاره بتتا ستتاواار ارمتتی استتارگار   عبتتد، در ارتتتش

وتتود. متتی ر ه  میاوتتف بومیتتا  ر بتتاتتادر قبتتال بومیتتا    نیتتز در میتتا   ر ه ااستتیید
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ر زمتتره مایتتا ت استتاند   بیتتا  تبرتتین نتتراد  امتتر  قتتانونی استت . وتترای  متتاد  

کتته  کتته بتتر استتا  ایتت    نتتابرابر   وتترای  استتاراح    آستتایشاتتاوتتود را در بیره

یابنتد. متی (ست بنتد  وتده اا  ویت ، اات  مار پت  یتا آنایوتی یتا آفریبتایی باوتد فترد

آ ریت   ۱۹ تتاریو بته فتانو  بته پتدر   متادرن  هطتور کته ایت  نامتاگتا ، ای  تجربه

  : ذاردمی مدتی بر ا تاثیر دراز، دادمی  واای (۱۶۹۱

ا تتر یتتر ر ز وبتتر ، حاتتی بتته وتتودم. ا تتر برن شتتال، بتته اگتته میتتز وتتر دارم
، آرامتش وتود را حیتن کنیتد، کشاه وتد  مت  در برابتر دوتگ  بته وتگا رستید

ا  پتتیش وتتدا  د:ییتتد: ا  در راه آرمتتانش کشتتاه وتتد. ب وییتت قتت  ن وامتتا اتتی 
  بنیتتتاد را   اتتتارییستتتپر دفتتتاعی  ا، بزیتتترا ایتتت  ایتتتدذو و   کتتاذ رفتت  

متت   تتول وتتوردم   دی تتر نبایتتد متتا را بتته ایجتتا  آ رد.، سیاستتاگدارا  کتتود 
تاتتگیل نا تتتانی متت  بتترا  دفتتاو از منتتافع ، اتتی  میتتز، بتتا اتتی  میتتزایتت 
  ۶.کندنگی توبیه، دادنگی اا ااگیای که وود ا  به آ، دار رامزرعه

  هاا نایج به استتتاقنایی نیستتتاند. آ ای ه ذراند بمی تجربیاتی که فانو  از ستتتر

ناپذیر تضتتتاد  استتتاند که در قو  ایدذو و   استتتارگار قرار دارد. ایدذو و   اباناب

منی    هجکند. نایمی ت یه« تر یج تگد   ه ظیی» مذکور بر برتر  ستتتیید   بر  بود

  هه به عبیدتگایوی ک -اس   «بومیا  پیشرفاه» نزد« می  به ستیید ود » منطبی  ستارن

با ستتتروتتت   نا زیربه نیستتت . اما ای  تگای  ۱۱«انیراف  بود » میز  بز یر، فانو 

اا با توبه به رن  پوستتت  افراد به آ یی که ای  ن ام اانابرابر ن ام استتتارگار   بای اه

ای   وتتود.می وتتبیه وتتد  اگزما  پیشتتنتاد   رد کند.می بروورد، دادمی اوااتتا 

  .آ ردمیرا به حرک  در ازوودبی ان یر ند رفع ، دیر یا ز د، دفاوقاب  غیر ضری  

استتارگارزد انی کتته در نبتترد بتر عویتته آ گتتا  نتتاز    هماننتتد اگت، بنت  فتتانو  را

بتته ، ا  در باز شتت  بتته مارتینیتتر .کنتتدمتتی وتتدت د ر تتو بتته، انتتدکتترده وتترک 

 کاندیتتدا  حتتزب کگونیستت   اگتتراه بتترادرن بتتوبی در تتتیل انایابتتاتی امتته ستتزر
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وتتود. فتتانو  برتتدات ستتزر را متتی ( بستتیج۱۶۹۱ فرانستته بتترا  انایابتتات مجوتتف در ستتال

  :کندمی مارتینیر توصیف« سیااا »ا  اساسی در کس  آ اای اویایمتره

تنتا ای  اطگینا   بود داوتتت  که از نه، ۱۶۳۶قب  از بن  اا، آنایوی  هنزد اگت
 .رق دارنداا فییاا مطگر  بودند که با آفریبابو ه آ ، اتا برتر استتتانتدییآفریبتا

  ااارزن، ۱۶۹۱پف از ، [ آنایوی ...] پوستت  بود   آنایوی ار پاییآفریبایی ستتیاه
به ار پا  ستتتیید ویره وتتتده ، ۱۶۳۶قب  از ، داد. ا  در حا ی کهمی وود را تغییر

 ۱۶۹۱در ،  دانستتمی در حا ی که ستترادت را در  رییا  از رن  ستتیااش، بود
پوس  اس    به اگی  بت  ن اه وود را بو ه سیاه، کشتف کرد که نه فب  سیاه

مرتبات ، ۱۶۳۶قب  از ، د. آنایوی ستتاک  فرانستتهکراز ای  پف مرطوف آفریبا ووااد 
، به برد۱۶۹۱از ، نیس : آنایوی ساک  فرانسه پوس سیاهستاو  که می نشتا واطر

  ۱۱.اس   پوسسیاهوود که می مرتبات ماذکر

، بتتتا وویشتتتا  استتت   هوتتتد  ایتتت  رابطتتتفتتتانو  کتتته وتتتااد د ر تتتو 

     استتارگار تو یتتدداربتترده کتته توستت   ناوتتی از رنتت  پوستت  ازوودبی تتان ی

آفریبتتا  ستتیاه   وتتگال آفریبتتا از ، کنتتد. آمری تتا  ستتیاهمتتی وتتود( را ترتتوریزهمتتی

اتتل مربتتو  بتته ازوودبی تتان یمشتتارک اندیشتتید  بتته من تتور رفتتع ایتت    هطریتتق اراد

بتتر ر   از وودبی تتان ی ، اتتا بتته من تتور فتگیتتد   آ اااستتاند. در نایجتته کووتتش

، یی کتته برمتتی ان یتتزداتتا  اتتویای آ    اگچنتتی  مبا م اتتاتربگا ، استتارگار 

انایتتاب وتتغوی   وتت  ستتیر ر وتتنی ر  فتتانو  را ، بو ایتت  بستت  .وتتودمتتی ماگرکتتز

  .دادمی تی  تاثیر قرار
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 سیستم استعمار همچون

 را دنبتتال  فرانستته( تیاتتیوات وتتود پزوتت ی وتتتر  یتتو   هفتتانو  کتته در دانشتت د

وتتود. ا  متتی منتتد  ضداستتارگار  عواقتتهاتتا  حرک  اتتامنطبتتات بتته فرا ی ، کنتتدمتتی

وتتناواه   هاستت  کتته تنتتتا وتتگار Tam – Tamمستترول نشتتریه ا  دانشتتجویی بتته نتتام 

 Présence  هتوبتته فرتتا ی  مجوتت را دارد( ۱۶۹۶  فوریتته ۹۱ کتته تتتاریو  آ   هوتتد

africaine  یتتادآ ر، نتتویف فتتانو زند ینامتته، کنتتد. دیویتتد م  ِتتیمتتی را بتته وتتود بوتت 

یی استتاند کتته بتتا اااتتا  اقامتت  فتتانو  در  یتتو  اگچنتتی  ستتالستتال وتتود کتتهمتتی

   مبتتارزاتی ضتتد استتارگار  ا  در کنتتار دانشتتجویا  کگونیستت  مشتتیباتتافرا ی 

 ۱۹.« تتاه بتته عضتتوی  حتتزب کگونیستت  درنیامتتداتتی ، ایتت  بتتا  بتتود، ا »وتتوند. متتی

وتتااد  .وتتودمتتی بتته مطا رتتات  ستتارده مشتتغول اافتتانو  در ایتت  ستتال، با تتاوره این تته

بتته    ستتییدااصتتورتر ،پوستت  ستتیاهایتت  امتتر ترتتداد   تنتتوو آثتتار  استت  کتته ا  در 

ا  در ایت  کاتاب اتل بته آثتار ادبتی   اتل بته آثتار مربتو  بته  .بویتدمتی اا اسانادآ 

 کتتته در آ   ا زیساانسیا یستتتل  همارکسیستتتل یتتتا فوستتتی، یوناستتتر ا ، کتتتا  ر ا 

  .آ ردمی قولاا نب کند   یا از آ می بود( مرابره د ره بسیار مد

تیااتتی بتتا پرستتش ا    هروتتا عنوا بتتهی توستت  فتتانو  پزوتت ر ا انایتتاب 

 .  اتتتویای   قران تتتی آ  اگتتتاان ی دارداتتتااز وودبی تتتان ی   تربگا   هدربتتتار

در توتتان بتته من تتور توبتته بتته ناتتایج ر انتتی ، از اگتتا  نیستتای  کاراتتا  وتتود، فتتانو 

ریتتزد. متتی مرزاتتا  میتتا  پزوتت ی   سیاستت  را در اتتل، ظوتتل   ستتال اعگتتال وتتده

در  ۱۶۱۹  یتتهدر فور، «ستتندر م وتتگال آفریبتتا» تیتت  عنتتوا ، ا   هنیستتای  مبا تت

« بتتد   ضتتایره   متتر » اتتا ا  وتتباا  پتتاتو و   .رستتدمتتی بتته متتا  Esprit  همجوتت

ا  توضتتییات رایتتج پزوتت ا  کتته  .کنتتدمتتی متتتابری  ااتت  وتتگال آفریبتتا را مواح تته

کتته فتترد ااتت  وتتگال بتته ایتت ، دانتتدمتتی را بتته فرانتت  ا  نستتب  نا تته   غرغتتر بیگتتار

تنبت  ، دغت  است ، ر دمتیاز زیتر کتار در، در غ تو است ، کنتدمتی تگتار » آفریبا
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 ماتریا یستتای یع ف توضتتییفتتانو  بتتر .کنتتدمتتی را متترد د اعوتتام ۱1«دزد استت ، استت 

دانتد کته متی وتده را حاصت  زنتد ی مبانتی بتر ظوتل   ستالل مشتاادهیداد. ا  عوامی

ا  تتی  بروتتورد  کتته بتتا وتتود ووااتتد » آ  ایتت  استت  کتته فتترد وتتگال آفریبتتا  هنایجتت

مستتا ه  ۱1.«بتته صتتورت بتتر ز متتر  استت ، صتتورت بتتر ز بیگتتار  عاتتبیداوتت  بتته 

عینتتی   هعارضتت، عوتت   اقرتتی .بو تته اگچنتتی  اباگتتاعی استت ، فبتت  فتترد  نیستت 

 .وده اس تیگی   هبو ه سوط، نیس 

 تتردد( متتی  کتته در اگتتی  ستتال مناشتتر   ستتییدااصتتورتر ،پوستت  ستتیاهکاتتاب 

وترم از » فتانو  در ایت  کاتاب رفااراتا  اتویای .وتودمتی با اگتی  ر ی ترد مشتیب

  :دکنمیتیوی  ، اسارگار  هسوط  هاگچو  نایج، را  سیااا« وود

برا  ما کاموات  اضتت  استت  که رفع  اقری از وودبی ان ی ستتیااپوستت  مستتاوزم 
  اباگاعی استت . زیرا ا ر    اقااتتاد اامستتابیل ا  از  اقری  آ اای فور   

از ، ف  سپ اقاااد  ، ابادا د  فرآیند اس :  هنایج،  بود داردحبارتی   هعبد

  ۱1.حبارت از رن  پوس ، لییبتار ب و، ود  حبارت یاطریق در نی

وتتدت  تترا را بتتهر ی رداتتا  فرانتت ، در ایتت  نیستتای  کاتتاب وتتود، فتتانو 

کتتا  وتتنا    ر ا متتردم، ا  بتترا  مقتتال بتته امکاتتا  متتانونی .داتتدمتتی متتورد انابتتاد قتترار

زیتترا بتترا     یتتردمتتی ایتتراد ۱۹،ی استتارگاروناستتر ا کاتتاب   هفرانستتو    نویستتند

 ۱1.«حبتتارت میتتز  استت  کتته قبتت  از استتارگار  بتتود داوتتاه استت   هعبتتد» متتانونی

نتتابرابر   هرابطتت  هرفااراتتا  اتتویای استتارگارزد ا  نایجتت، بتترع ف، بتترا  فتتانو 

عاتتبی  یستتوطه را در  ضتتریانتتابرابر فتترد تیتت    هایتت  رابطتت .استتارگار  استت 

حت   اقرتتی ایت  استت  راه، بنتتابرای  .بترد کتته نیترت از وتتود تربگتا  آ  است متیفر 

ستتیید  تتتا در ویتتال وتتود توتتان ن نتتد، آ تتاه کتترد انناآ تتاای» کتته استتارگارزده را از

  ۱1.«بو ه در بت  تغییر ساوااراا  اباگاعی اقدام نگاید، وود



 

 
 

ی حمیدرضا سعیدیانسعید بواماما / ترجمه 9  

  امتته ستتزر اتتافران تتی از تیوی  ان یازوودبی تتفتتراناف فتتانو  بتترا  افشتتا  

فتتانو  را ،  رایتتیر ی تترد ماتریا یستتای   ضتتد فرانتت  . یتتردمتتی میزاتتایی را قتتر 

 ستتتااییستتتیاه«   اامیتتتد دی » ۱۶۹۱ کتتته ا  آ  را در، بتتته نبتتتد ر ی تتترد ستتتن ور

ا  در فرآینتتد ستتاایی بتترا  فتتانو  مطگرنتتات مرحوتتهستتیاه ۱۶.کنتتدمتتی اتتدای ، نامتتدمتتی

د. ایتت  کتترکتته بایتتد از آ  عبتتور ، امتتا فبتت  یتتر مرحوتته ازوودبی تتان ی استت  رفتتع 

تتتواینی استت  کتته انستتا  سییدپوستت  نقتتار ،  رنتته منطبتتی  آناتتی تتتز عتتاطیی» ه ی تت

 کتته اگتته  بتتا در ن تتر  تترفا  استتارگار، ا تتر متته ستتااییستتیاه 02.«انستتانی  کتترده استت 

زده را بتته استتارگارامتتا ا تتر  ضتتر ر  استت  ، کنتتد(متتی ان تتار میتتز استتارگارزده را

ویوتتی ز د بتته زنتتدا  ، بدیتتد اتتدای  کنتتد (essentialisme رایتتی  ستتگ  یتتر ذات

یتتر ابتتزار استت    نتته یتتر ، در فرآینتتد آزادستتاز ، ستتااییستتیاه .وتتودمتتی تبتتدی 

 ار بتترا  بتته توتتان دیوانتته،   در ایتت  ابتتزار، وتتد  در ایتت   ی تتهمیبتتو  .اتتدف

اگیشته ستپر  وتده است . ایت  امتر باعت  د کته بترا  وتومیمنجتر  ا  ذوتاه  احیا

 ایجتتاد تتتوال تجدیتتد فران تتی   در نایجتته د رافاتتاد  از مبتتارزه بتترا  تغییتتر حتتال

طتتور کتته ذات ستتیاه موبتتود اگتتا  ذات ستتیید  بتتود نتتدارد، بتترا  فتتانو  .وتتودمتتی

 : بود آمده اس تنتا  ضری  سیاه  بود دارد که در طول تاریو به .نیس 

فبت  آ  عتده  .امتر  است  مربتو  بته زمتا ، بتار ایت متورد بررستی د  همسا 
وواانتتد آمتتد کتته ن ذارنتتد ستتییدانی از قیتتد از وودبی تتان ی دراز ستتیااا    

در متتتتورد بستتتتیار  از  .وتتتتا  ستتتتازندمیبتتتتو ، در بتتتتری پایتتتتدار  ذوتتتتاه
از وودبی تتان ی بتتا نپتتذیرفا  زمتتا  حتتال بتته  رفتتع، ا  دی تتر اتتلپوستتاسیاه

 بتته نبایتتد ا تتتام اساستتی اتتی بتته ...ووااتتد وتتدپدیتتدار ، صتتورت امتتر  قطرتتی
 بتته اتتی بتته .دستت  آ رممردمتتا  رن تتی  پوستت  بتته  هوتتویش را از  ذوتتا

، کتته نتتار ا ناوتتناواه مانتتده استت ، نبایتتد درصتتدد تجدیتتد حیتتات تگتتد  ستتیاه
وتتواال بتته نگتتی متت  .ستتازمنگتتی ا اتتی   ذوتتاه  همتت  وتتودم را بتترد .بتترآیل
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 پوستتت سیاه[ ...ستتتر د  ذوتتتاه ستتر داتتتل ]، وتتویش  هزیتتا  حتتتال   آینتتتد
ن تتام   همتت  بتترد [...] پوستت  بتتار   زحگاتتی نیستت سیید  متتاموریای نتتدارد

 بتتود  پوستت سیاه [...نیستتال ]،   کتته پتتدرانل را از انستتانی  بتتر  نگتتودداربتترده

  0۱. بود ندارد سییدپوس اگا  طور که ، ندارد

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

اا، اقااتتاد  استت  کتته ایتتدذو و    هتاکیتتد دارد کتته ایتت  سیستتال دارا  یتتر پایتت

دانتد سیستال متی وتود ابتازه  هنوبتکنتد کته بتهمتی رفااراا  اویای   ر انتی تو یتد

 ماننتتد مقوتتات تاکیتتد بتتر برتتتر  ستتیاه، کتترد  ایتت  رفااراتتا ار نتته .تو یتتد کنتتدوتتود را باز

بتترا  بیتتر   آمتتد  از سیستتال کتتافی ، استتارگار(  ه یاتتار نرادپرستتاان در پاستتو بتته 

ااا  نیتترت مقتت  کستتی کتته از ستتی، پرستتادمتتی کستتی اتتل کتته ستتیااا  را»زیتترا  نیستت  

ووااتتد نتترادن را ستتیید متتی ستتیاای اتتل کتته، از آ  طتترف»  « استت  "بیگتتار"دارد 

  بتتدبی    زبتتو، کنتتدمتتی مقتت  ستتیاای کتته نیتترت از ستتییداا را موع تته، کنتتد

بتتا ، فتتانو  .وتتد  از ستتوطه مستتاوزم اقتتدام بتته تیریتت  ن تتام ستتوطه استت آزاد 01.«استت 

، وتناوا  دنیتا نیست ، ا همست»  :کنتدمتی دعتوت بته عگت ، ا  از متارکفت رار بگوته

ستتترکوب   هایجتتتاد ارتبتتتا  میتتتا  تی تتتر دربتتتار 01.«بو تتته تغییتتترداد  آ  استتت 

  اتتاتواناییاز میتتا  اندیشتته   عگتت  ی تتی دی تتر ، استتارگار    مبتتارزه بتترا  آزاد 

  .مبارز سیاسی ووااد بود ا  اگزما  یر ر ونی ر   یر .فانو  اس 

اباگتتاعی   هاباگتتاعی استت . ایتت  رابطتت  هیتتر رابطتت، بتترا  فتتانو ، استتارگار

حبتتتارت   هعبتتتد» استتتارگارزده   اگچنتتتی  استتتارگار ر استتت :  هتشتتت ی  دانتتتد

  هبنبتت  ستتیید ااصتتورتر ،پوستت  ستتیاه 01.«استت مبابتت  احستتا  برتتتر    هنبطتت

داتتد. فتتانو  منتتد متتی اباگتتاعی استتارگار  را متتورد تیویتت  قتترار  هحبتتارت رابطتت

نویستتند ا    انرمنتتدا  سیااپوستت  کتته بتته ابا تتار   هدر نیستتای  کن تتر، ستتال برتتد

دی تتر   هاز بنبتت، وتتودمتتی در دانشتت اه ستتورب  بر تتزار Présence africain  همجوتت
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، داتتد. ستتینرانی ا متتی ماتریا یستتای اراذتته یتیویوتت، یرنتتی احستتا  برتتتر ، رابطتتهایتت  

  دی تتر اادر تبابتت  بتتا بستتیار  از ستتینرانی، «  فرانتت پرستتای نراد»تیتت  عنتتوا  

  هفتتانو  تیویتت  وتتود را بتتا یتتادآ ر  رابطتت . رایتتی دارنتتداستت  کتته رنتت  فرانتت 

اقتتدام ع تتیل »پرستتای نرادنشتتا ِ م .کنتتدمتتی میتتا  استتاقگار اقااتتاد    نرادپرستتای آغتتاز

پرستتای نرادبنتتابرای   ۹۹.«  حاتتی انبیتتاد بیو و یتتر استت ، بتته من تتور استتارت اقااتتاد 

 یتتا یتتر« تگایتت  ر حتتی» میاتتول اباگتتاعی یتتر ن تتام استتاقگار ر استت    نتته یتتر

یی اتتاتنتتتا فران  .نیستتاند نراد تترا اتتافران   هدر نایجتته اگتت 01.«عیتت  ر انتتی»

  .نداسا ن ام سوطه مربو  یر نراد را اساند که به

تتتاریو  پرستتاینراد .ان اگچنتتی  تتتارییی استت ر ی تترد فتتانو  در ستتینرانی

 .داتتدمتتی وتتود را بتتا وتترای    ماناستت  بتتا تتتواز  قتتوا تطبیتتقپرستتای نراد .دارد

 .کته استا  آ  حیتن وتودکنتد بترا  ایت متی از  یاظ وت وی تیتول پیتداپرسای نراد

رزه بتتر عویتته آ گتتا  ایاوتتر    قیتتام استتارگارزد ا  بتتر ر   بتتر تتتاثیر مبتتا یره بتتهفتتانو  

وتت   بیو و یتتر وتتود پرستتای نراد، پتتف از او وکاستت  کنتتد:متتی تاکیتتدپرستتای نراد

 کتته ادعتتا، نرادپرستتایایتت  »  یتترد.متتی کنتتد   وتت وی فران تتی بتته وتتودمتتی را راتتا

یتتر فتترد   واوصتتیات     هکنتتد عبوتتانی   فتترد    بتتر عوامتت  ارثتتی ستتازندمتتی

  میاوتتف استتاوار اتتا  بتتارز افتتراد در برابتتر میتتی  وتتود   موقری اتتاع تتف ا رگ 

فتتانو   ر ی تترد، کتتهستترانجام آ  0۶.«وتتودمتتی فران تتی تبتتدی پرستتای نرادبتته ، استت 

 کتتته بتتترا  مشتتتر عی   نرادپرستتتای .( استتت systémique  منتتتدن تتتام، نرادپرستتتایبتتته 

دی تتر را   اهبامرتت کتتها  اقااتتاد  ضتتر ر  استت ( در بامرتته  هبیشتتید  بتته ستتوط

نشتتا  وتتود را بتتر پرستتای نراد .استت  ناپتتذیرابانتتاب، تیتت  استتارگار درآ رده استت 

 تگتامی ابرتاد ایت  بامرته را تیت  تتاثیر قترار   تذاردمتی   ایت  بامرتهااتگامی بنبته

  .کندمی در تگامی ابزا ِ ای  بامره رونه  دادمی
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وتتغوی فتتانو  بتته   ه  تتتارییی در تجربتت منتتدن ام، اگتتی  ر ی تترد ماتریا یستتای

انارنتتتی وتتتود را در بیگارستتتاا  ستتتن    هد ر، ۱۶۱۳در ، فتتتانو  .وتتتوردمتتتی مشتتتل

متته از  یتتاظ وتتغوی متته از  یتتاظ ، پتتانزده مااتته  هایتت  تجربتت . ذرانتتدمتتی آ تتب 

بیگارستتاا  ستتن  آ تتب  تیتت  متتدیری   . تتذاردمتتی نشتتا  وتتود را بتتر فتتانو ، ر انتتی

 ی نتتتتتاد درمتتتتانر ا دارد کتتتته ی تتتتی از پیشتتتت اما   فرانستتتتوا توستتتت   قتتتترار

 Psychothérapie institutionnelleا    پزوتتتتتت ر ا  .وتتتتتتودمتتتتتتی ( میستتتتتتوب

 انی کتته ر ی تترد مستتو   عز تت  ت زنتتدا ( در واتتو  بیگتتار  ر انتتی راوناستتر ا 

وتتوند کتته در ایتت  بیگارستتاا  بریتتا  دارد. فرانستتوا متتی ا تجربتته بتتذب، پذیرنتتدنگتتی

 :دادمی ه را منی  توضی بتجرتوس   ای  

د ر اتل ، دیوانته یتا ستا ل، زنتا    متردا   هدر سن  آ ب  فر  بر ایت  بتود کته اگت 
کتته باواننتتد بتتر حستت  ام انتتات وتتود در متت    وویشتتا  وتتوند بتترا  ایتت متتی بگتتع
 بتتود  وتتا  ایجتتاد وتتده   مااستتیانه اغوتت  مغشتتون   هکتته در طتتی تجربتت، وتتود
رابطته » ، «وتود  رابطته بتا»   هبپردازنتد   بتا ت یته بتر سته پایت  بوبست بته ، وده اند

   و یتت یی ماننتتد اتتابتتا استتایاده از ر ن  « رابطتته بتتا بتتتا  وتتاری»  « بتتا دی تترا  
، احساستتی، درمتتا  اواوا تتات ر حتتی تتون داد    راانگتتایی کتترد  بتته ، کتترد 

  12.ویایای   رفاار  پرداواه وود

بنتو  بایتد » کنتد کتهمتی تبویت  را نتزد فتانو  ستن  آ تب  ایت  اعابتاد  هتجرب 

ستتاواار   تتتاریو ت متتورد ،   آ  ت در میتت  توتتاقی بستتل   ر ا اتتادر تگتتامی حوزه

  1۱.«سجال قرار  یرد

کیوتتتومار   ۱۱در بویتتتدا  وتتتتر  در پزوتتترر ا  عنوا بتتته فتتتانو  انااتتتاب

عیتتتار   بتتتا ناتتتایج ر انتتتی وشتتتون  تگتتتام   موابتتتته، ۱۶۱۳ا جزیتتتره(در   ذتتت 

  .وودمی ا باع  تبوی  ای  اعاباد در ، سیساگاتیر اسارگار
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 بخشآزادیخشونت سرکوبگر و خشونت 

وتود را در عگت    ه  نوآ رانتااکنتد برداوت متی توتان، بتا رستید  بته بویتدا، فانو 

  هکننتدتتیته، مطتابق بتوار وتود، استارگار» کنتد کتهمتی ا  ستریرات کشتف .پیاده کند
   یر تتتی  بوبستت ا  در  ۳۹.«  ر انتتی استت اابیگارستتاا بتتزرب بیگتتار بتترا  

کتته آ  را از دی تتر اوتت ال موبتتود یتتا ستتاببات موبتتود ستتوطه ، وتتا  استتارگار استت 

 دی تتتر    تاتتتگیل  هیافاتتتنیتتتی ستتتازما » بتتترا  ا  استتتارگار .ماگتتتایزمی کنتتتد

انستتانی بتترا    هاستت  کتته بتته موبتت  آ  از پتتذیرن ار ونتته وایاتت  ار دیوانتته

، عیتتارتگتتاماا، برووتتاف ستتایر ستتوطه، بتتاوشتتون  در ایتت  ۳۳.«وتتودمتتی دی تتر  امانتتاو

  .داذگی   عگومی اس ،  سارده

ساد ی ترداد   عگق براحاتی که ر یل کافی اس  به« حستاستی »برا  فتل ای  
کند مطا ره   برآ رد وود. می  تنتا طی یر ر ز( بر استارگارزده  ارد استارگار 

 ستتوطهره ووق استتارگارزده تنتا یر ووق زیدر ار صتتورت باید در ن ر داوتت  ک
  ۳۹.انسا  باقی ماندند، آ گا  در زما  اوغال فرانسه توس اا، فرانسو  .نیس 

اتتا را در بیگارستتاا  وتتود کتته اتتل وتت نجه  تترا    اتتل قربانیتتا  آ ، فتتانو 

کنتد. ا  ایت  وشتون  را  عیتار فترارتگتام نگتی توانتد از ایت  وشتون ، کنتدمی مرا جه

ا  را بتته استتاریا از پستت  وتتود   ، داتتد. ایتت  کتتار تیویوتتیمتتی متتورد تیویتت  قتترار

، عتترب»، کنتتد. زیتترامتتی اتتدای  ۱۶۱۹درا جزایتتر  بیتتشآزاد   هپیوستتا  بتته ببتتت

ویاتتیای داذگتتی استت  کتته در حا تت  بتتی  هبی انتتیتتر ازوود، در کشتتور وتتود

وتتوند متتی مون تتو باتتی   امدیتت  تمبنِتتر یتتادآ رطتتور کتته اگتتا  ۳۱.«بتتردمتتی ستترهمطوتتق بتت

متتزای رستتول آتشتتی  عنوا بتتها  »، استتا  یتتر دعتتو  نادرستت  بتتر عویتته فتتانو بر

امتتا وشتتون  در ن تتام استتارگار  بتته پیتتامبر احایتتای  1۹.«وتتودمتتی وشتتون  مررفتتی

  .دادمی ورح، به آ  و   که بریا  دارد، ندارد   فانو  فب  وشون  را
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  تیویتتت  وشتتتون  استتتارگارزد ا  از بررستتتی   تیویتتت  بتتترا  فتتتانو  بررستتتی 

ا  تتی  .است ناپتذیر بتدایی، است  وت وی کته آ  نیتز منتد، وشتون  ن تام استارگار 

کتترد  بته مر تو ، وتر و  هنبطتتکترد  ایت  منطبتی د متی استت . فرامتون  هنایجت

وتتود. متتی عویتت  میتتا  د  وشتتون    یتتا ایجتتاد تبتتار  میتتا  ایتت  د  منجتتر  هرابطتت

  هدر  اوتت، کنتتد. ا متتی تاکیتتد   بتتر ااگیتت  آ  پافشتتار امتتر گتتات بتتر ایتت  یفتتانو  دا

فتانو   داتد.متی   مارتدد  از واتو  ذاتتات وشت  استارگار بته دست اتامقال، نیس 

 نشتتا واطر، وتتودمتتی مناشتتر ۱۶۱۷کتته در ستتپاامبر، وتت نجه  ها  دربتتاردر مبا تته

وتتده استت    اوتتغالی تتی از کیییتتات ر ابتت  میتتا  اوتتغا  ر   » کنتتد کتته وتت نجهمتتی

اتتا  بتتود   اتل راها جزایتر تتتوا  اتل وواستتاار حیتن تستتو  فرانسته بتتر نگتی در نایجته

  اتاتدموکرا» وطتاب بته، فتانو  سته متاه برتد ۳۷«کترد.حین ایت  تستو  را می توم 

، یموتت بیتتشآزاد   هحگایتت  از مبتتارزبروتتورد  را کتته بتترا  توبیتته عتتدم، «فرانستته

 داتتد بتته ستتیرهمتتی را بتانتته قتترارا جزایتتر موتتی  بیتتشآزاد   هببتتت «تر ریستتل»

منتتد بتتتره اتتاتدموکراپشتتایبانی ایتت   ووبتتی بیوااتتد از ا تتر، بنتتابرای »  یتترد:متتی

  ۳۸.«ا  برا  اسابوال باید ر و    ویاف باود  همبارز، وود

، قتتر توست  فتانو   هستاز  مستا منجتر بته نیستای  عبوتانی اتا یر ای  موضتع

ا   .وتتودمتتی، صتتو    امنیتت   هدربتتار ۱۶۹۱آکتترا در آ ریتت در ستتینرانی ا  در 

را بتتا ایتت  یتتادآ ر  ، «بتتریلمتتی کتتارمتترا متتا قتتتر را بتته» تیتت  عنتتوا ، ستتینرانی وتتود

  :کندمی اساسی آغاز

ر یتتل  .ر یتتل استتارگار  ر یگتتی استت  کتته بتتا وشتتون  برقتترار وتتده استت 
  هبرووتتاف اراد .وتتودمتتی استتارگار  ر یگتتی استت  کتته اگتتواره بتتا ز ر مستتابر

تتتر   یتتا از   تیریبتتی پیشتترفاهاتتامردمتتا  دی تتر  کتته از  یتتاظ ت نیر، متتردم
کتته   تتویلمتتی متت  انتتد.استتاند وتتود را تیگیتت  کتترده  یتتاظ عتتدد  نیر منتتدتر

 بتتود  وتتود  منتتی  سیستتاگی کتته بتتا وشتتون  مستتابر وتتده استت  بتته منطتتق
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وشتتون  در  [ ...مانتتد   ببتتا  آ  تتتابع حیتتن ایتت  وشتتون  استت .]متتی  فتتادار
  ونتته میاتتوایی تتتتی وتتدهوشتتون  نستتب  بتته  ذوتتاه کتته از ار، رفاتتار ر زانتته

کنتتد کتته متتی ر یتتل استتارگار  اظتتتار زیتترا، آینتتده نستتب  بتته وشتتون ، استت 

  1۶.ابد  اس 

 اببتتتارات، وتتتودمتتتی اعگتتتال «  بستتتل بتتتر ر ح» ایتتت  وشتتتون  مندوتتت وی کتتته

فتتانو  در  12.« تترددمتتی موبتت  تو یتتد یتتر وشتتون  در نتتی در متتردم استتارگارزده»

 تتردد   بتته بتته ایتت  تیویتت  وتتود بتتازمی (د زویتتا  ر   زمتتی   آوتتری  اثتتر وتتود

  اار نتتد تتتارییی ایتت  وشتتون  در نتتی   وتت   ا  زنتتد.متتی ترگیتتق آ  دستت 

تیگتت  استت    کنتتد. وشتتون  استتارگار  غیتتر قابتت متتی درپتتی بیتتا  آ  را بازیتتابیپتتی

کنتتد کتته در متتی وشتتونای را ایجتتاد»نیستتای  اثتتر آ  ایتت  استت  کتته نتتزد استتارگارزده 

عویتتته نیستتت  بر نگایتتتد   استتتارگارزده ایتتت  وشتتتون  رامتتتی عضتتتوات ا  رستتتوب

ا  مرحوته» ر نتد وشتون  بترا  فتانو  ایت   ی ته از« .بتردمتی اگنوعا  وتود بته کتار

وتت   د م ایتت  وشتتون  تواوتتی  1۱.«افانتتدمتتی بتتا  اتتلاستت  کتته در آ  ستتیااا  بتته

در صتتییات ، داتتد. فتتانو متتی کتترد  آ  انجتتاما یزهاستت  کتته استتارگارزده بتترا  کانتت

یی بتترا  اتتاووستته   مراستتل زار را توان، رقتتب، رؤیتتا، تیستتینی از کاتتاب وتتودقابتت 

پتتذیر کنتتد  ان تتامی کتته راتتایی  اقرتتی انتتوز ام تتا متتی راتتایی ویتتا ی توصتتیف

  :نیس 

 رواتت  کنتتد  متتی رقتتب حگایتت   هحوبتت .داتتدمتتی رقتتب رواتت   هحوبتت
در یتتر ،   مرتتی اتتادر تاریو، در ستتاعات مرتتی ، متتردا    زنتتا  .داتتدمتتی

را  نگتتایش صتتامای، زیتتر ن تتاه ستتن ی  قبیوتته، آینتتد  متتی  تتردال میتت  مرتتی 
 .امتا در حبیبت  بستیار متن ل است ، نتدارد کننتد کته در ظتاار ن گتیمتی ور و

کتترد  ستتاو  فبتترات   پرتتتاب بتتد  وتتل، ستراا را بتته عوامتت  ان تتار ت تتا  داد 
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بگرتتی بتترا  د ر کتترد  ار اح وبیتت  بتترا  حتتاکی از توتتان دستتاهبتته عبتت  
  ۹۹.برا  اظتار  بود اساند آزاد ود   

کننتتده   وشتتون  استتارگارزده ن تترا اابتترا  استتارگار ر ایتت  نیستتای  وتت  

بایتتد  ۹۳« تتذار  بدیتتد  ستترمایهاتتا  بدیتتد   پ اتتاراه»بتترا  دسارستتی بتته  .نیستتاند

، احتتتزاب ناسیونا یستتت  .منا تتتر مانتتتد تتتتا وتتترای  مشتتتیب سیاستتتی فتتتراال وتتتوند

  هبته وشتون  تگایت  ندارنتد   بته مبتارز، ستازدمتی طتور کته فتانو  واطرنشتا اگا 

اتتا ووتتق را بتته حرکتت  آ ، در نایجتته .دانتتدمتتی آمیتتز فراوتتوا قتتانونی   مستتا گ 

  ه  مبتتارزاتتااستتارگار فبتت  در کتته  داد  ایتت  امتتر بتته ا بتتا نشتتا  آ رنتتدمتتیدر

  ااقتتدرت« نشتتا  داد » بتته ف تتر، رابتتر در بستتیار  از ا قتتات :فتگتتدمتتی قتتدرت را
یی کتته از ایتت  ااامتتا آوتتیا ی .اتتا را بتته کتتار نبتتردکتته آ بتترا  ایتت  ...وتتویش استت 
دیتتد  مردمتی کتته  تتردال اتتا، وتنید  نطق، آمتتد ، وتتوند ت رفتا متی را تذر ایجتتاد

تت تگتتامی  دستتا یر    تبریتد رابتترا ، ت تتاارات ن تامی،   د ر بتراتتاپویف، انتدآمتده
اقتتدام   هکننتتد کتته  ی تتمتتی ف تتر را در متتردم ا بتتا ایتت  اتتاایتت  بتتون   ور ن

 بتتدی مردمتتی د    هدر ایتت  فتتاز از تجربتت ۹۹.فرارستتیده استت    بایتتد کتتار  کتترد

یتتا یتتر نیتتر   سیاستتی ناسیونا یستت  ایتت  وشتتون  را کانتتا یزه    :مگ تت  استتاند

ایتت  نیتتر   بتتود نتتدارد   ، بتترع ف، کنتتد  یتتامتتی داتتیمستتویانه را ستتازما   همبتتارز

وتتود را از ، در ایتت  متتورد آوتتر، رابتترا  ناسیونا یستت  .متتا  ضتتری  کنیتتا را داریتتل

دارد(  کتتته بومتتتو کنیاتتتتا را در ن تتتر  کشتتتند. فتتتانو متتتی وشتتتون  مردمتتتی کنتتتار

کنتتد کتته اتتی  متتی آوتت ارا تاکیتتد»ستتازد کتته رابتتر ناسیونا یستت  متتی واطرنشتتا 

  ۹۹.«ندارداا، با ای  قات اا، با ای  تر ریس ، ماذوااارتباطی با ای  ماذو

 کنتتد کتتهمتتی میتتاطبی مررفتتی عنوا بتتها  وتتود را بتته نیر اتتا  استتارگار ر 

وشتتون    هظتتور   توستربتا توضتی  فراینتتد ، فتانو  .متذاکرات استت  آغتاز  هآمتاد

کنتد اثترات آ  را بتر وتود استارگارزد ا  وترح داتد. بته ن تر متی توتان، اسارگارزده
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مستتویانه بتتر ر   ووتتق ایتت  استت  کتته ا  را از  یتتاظ ر انتتی   هتتتاثیر مبتتارز، ا 

کنتتد   عتتزت   وتترف را بتته ا  متتی حبتتارت آزاد  ها  را از عبتتد، کنتتدمتتی بازستتاز 

استتارگارزده در  "میتتز"» .یابتتدمتتی ه ویاتتی  وتتود را بتتاززداستتارگار  ردانتتد.بتتازمی

  11.«وودمی به انسا  تبدی ، کندمی فرآیند  که در بریا  آ  وود را آزاد

نیست .   بتا توبته بته ماایت  استارگار(نتا زیر قتر به ای  ترتیت  فبت  یتر ابتزار 

  هاز عبتتد، بتته ایتت  مرنتتا کتته استتارگارزده را، بیتتش استت قتتتر اگچنتتی  راتتایی

، بتردمتی حبارت   نیز از وشون  میربتی کته بتر عویته وتودن   اگنوعتانش بته کتار

زده را   استتتارگار« کنتتتدمتتتی زدایتتتیقتتتتر ستتتل»، ستتتازد. از  یتتتاظ فتتترد متتتی آزاد

در ستتط  بگرتتی نیتتز اثتترات ایجادوتتتده  11.«کنتتدمتتی رفااراتتا  ناامیدانتته آزاد»از

فتتانو  در کاتتاب  استتاند.مستتویانه ع تتیل   هدر یتتر وتتد  در یتتر مبتتارز  نایجتتهدر

  اتتتاد ر ونی مناشتتتر وتتتد( ۱۶۱۶ کتتته در  ستتتال پتتتنجل انبوتتتاب ا جزایتتتروتتتود 

 ات توضتتی ییتترا بتتا بز، در متتورد حاضتتر ووتتق ا جزایتتر، در بنتتبش  ونتتا و  ووتتقِ

  ه ا تتذارد  ستتاوااراا  کتنتت، بتته زیتتر ستتجال بتترد  تابواتتا  وتتانواد ی :داتتدمتتی

کتتته باتتتوا  بتتته ا  بتتترا  ایتتت یی ستتتاا  راابتتته وانتتته  ارد وتتتد  رادیتتتو، اباگتتتاعی

  اااستتتایاده از وتتتیوه،  تتتون کتتترد ا جزایتتتر بیتتتشآزاد   هببتتتت  اابرنامتتته

، وتدمتی اتا د ر اعاگتاد  بته استارگار ر از آ پزو ی که تا ایت  زمتا  بته د یت  بتی

بتترا  ، مر بتتار وتتده استت   اها جزایتتر کتته در یتتر مبتتارز  هکتت  بامرتت .  غیتتره

کنتتد. متتی داتتیوتتود را د بتتاره ستتازما ،   ایتت  مبتتارزهاار  وتتد  بتتا ضتتر رتبتتهر 

 بتتود آمتتده توستت  مبتتارزه بتترا   ستتر  تغییتترات بتته، بتتا ن تتر  بتته متتارکف، فتتانو 

  :دادمی اسابوال موی را توضی 

 در اگتتا  حتتال کتته بتتتا  را تغییتتر ااصتتی  تتتز  کتته بتته موبتت  آ  انستتا 
در ا جزایتتر بتته  دی تتر بتتیش از اتتر زمتتا  ، کننتتدمتتی دانتتد وتتود نیتتز تغییتترمتتی

ا    هایتتتد، ایتتت  بنتتت  فبتتت  آ تتتاای انستتتا  از وتتتویش .رستتتدمتتتی اثبتتتات
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ا    هکستتانی کتته پتتیش از ایتت  بتتر ا  مستتو  بودنتتد   نیتتز اندیشتت  هدربتتار
اتتا، نگادایتت  نبتترد در ستتطوح میاوتتف  .داتتدنگتتی بتتتا  را تغییتتر  هدربتتار

متتا در  .کنتتدمتتی بازستتاز  را ووتتق احساستتات یتتر، اعابتتاداتاا، استتطوره

  1۶.ا جزایر وااد به حرک  درآمد  مجدد انسا  اسایل

ا  بتته وشتتون    فتتانو  اتتی  کشتتش بیگار ونتتهاادر نووتتاه، بتتا ایتت  حتتال 

کنتتد. ا  کتتار  متتی ا  فبتت   اقریتت  بوتتو  مشتتل را توصتتیف .وتتوردنگتتی مشتتلبتته

 تتتاثیر بتتود  وشتتون  استتارگار بتتر عویتته آرمتتا  آزاد  موتتیکنتتد کتته بتتینگتتی بتتز ایتت 

کنتد کته متی یی صتیب اابتا فبت  از  ضتری ا  در ایت  .یر موت  را یتادآ ر وتود

فتتانو  در ستتینرانی وتتود در  .وتتودمتتی در آ  وشتتون  توستت  استتارگار ر تیگیتت 

وتتود کتته ایتت  متتورد ا جزایتتر   بستتیار  از مستتارگرات دی تتر استت  متتی یتتادآ ر آکتترا

 د زویتتا  ر  نو  در فتتا، کتتهبا تتاوره ایتت  .اتتا ستت ون  دارنتتدا  در آ ییتتکتته ار پا
سیاستتی   کتتار   هگتت  مبتتارزبتته یم»   دی تترااوتتود کتته در  ضتتری متتی یتتادآ ر زمتتی 

، حاتتی در  ضتتری  ا جزایتتر 12.«انتتدمتتردم بتته اگتتی  ناتتایج رستتیده، توضتتییی حتتزب

بروتتی از  کنتتد(متتی آزادیتتبش موتتی ا جزایتتر صتتیب   ه کتته بتته نتتام ببتتت فتتانو 

اتتا را اگتتا  حتتال کتته منشتتا   اقرتتی آ در ، کنتتدمتتی را می تتوم عگویتتات قترآمیتتز

رحگتی تبریبتات ایت  برادرانتی را کته بتا بتی، بتا قوبتی پتر از انتد ه، متا» :وتودمتی یادآ ر

بتته  بتتود آمتتده   پتتر رن یافاتته  اتتاستتال در طتتی قر   ه کتته در نایجتت بیگار ونتته

مستتا ه بتترا  فتتانو   1۱.«کنتتیلمتتی وتتوند می تتوممتتی در یتتر عگتت  انبوتتابی استت (

  همستتا گ  آمیتتز نیستت . وتت   مبتتارزه تنتتتا نایجتت  ها  قتتتر   مبتتارزانایتتاب میتت

  .زما  اس  ورای  مشیب   ماغیر در
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 «بورژوازی ملی»و « هااستقلالشبه»

میتز  ، آمیتزمته قترآمیتز باوتد مته مستا گ ، برا  فتانو  مبتارزه بترا  استابوال موتی

ن تتل   ترتیتت  داد  بتته  یرنتتی انتتتدام کامتت  سیستتال   نتته بتبتتود یتتا  یتتر انبوتتاب بتتز

توانتتد اثتترات استتارگار بتتر متتی ا  تنتتتا یتتر انبوتتاب  هباوتتد. بتته عبیتتد توانتتدنگتتی آ (

  .اسارگارزده را از میا  ببرد

وتتتر  آزاد   اقرتتی استتت .آزاد  زد ا  پتتیشآمتتتد  استتارگارحرکتت  دربتته

بتتارزه بتترا  آزاد  اگزمتتا  نبتترد م انجتتام  یتترد.توانتتد متتیدستت  آنتتتا بتته  اقرتتی تنتتتا

من تتور د ر تتو  کتترد  وویشتتا     ستتارن آ تتاای   توتتان بتته، استتارگار عویتتهبر

، کنتتد  متتی پی تتار ووتتق استتارگارزده ایتت  ووتتق را د ر تتو  فرانتت  موتتی استت .

نیتتورده بتتاقی ووتتق را دستت  توانتتد اوتت ال   مضتتامی  فران تتی ایتت نگتتی»، نایجتتهدر

  10.«ب ذارد

 احیتتا کنتتیل.  ذوتتاه رابنتتابرای  بیتتتوده   وطرنتتاک استت  بیتتواایل فرانتت  

 قاتتی نبتترد ، ا  از تتتاریو ابتتزار مبا متت  باوتتندتوانستتاند در  ی تته ااا تتر ستتن 

  :کنندمی اا تیول پیدامرانی آ ،  یرددرمی

فرانتت  ، فرانتت  ار تتز ر وتتنایی    ویتتایی عتتادات   رستتوم را نتتدارد
 رایتتتی مبراستتت    ذاتتتتات در قطتتت  میتتتا ف عتتتادات    ونتتته ستتتادهاز ار

، بتتایی کتته عتتادات   رستتوم اگیشتته وتتوداز آ  . رفاتته استت  رستتوم قتترار
وتتتود را بتتته ستتتن  مستتتباند    یتتتا ر نتتتق داد  ، تبتتتاای فرانتتت  استتت 

بو تته عویتته متتردم ، وتتده نتته تنتتتا ووتتاف بتتت  تتتاریو استت اا  رااستتن 
مستتویانه   یتتا حاتتی سیاستتی   هان تتامی کتته متتردم از مبتتارز .نیتتز استت 

موقتتع ستتن  مرنتتی دی تتر   کننتتد در آ متتی ضتتد استتارگار پشتتایبانیبر
توانتد متی مبا مت  منیتی بتوده است  تتا بته حتال فت   یرد. آنچتهمی وودبه

  11.در ای  مرحوه از اسا  می وم وود
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، ثابتت    از تتی نیستت : فرانتت  موتتی یمیتتتوم، اگچتتو  موتت ، فرانتت  موتتی

بوتتتو  ، در زنتتتدا ، در بریتتتا  مبتتتارزات» فرانتتت  موتتتی .تتتتاریو   بنتتتبش استتت 

 گتتات وتتود رایدا« اافرانستتو   هوتتده    یتترا  وتتد  تاتترفااپاستت اه یتتوتی    در 

طتتور ضتتگنی رابتترا  بروتتی از کشتتوراا  آفریبتتایی ایتت  نبتتد بتته 11.«ستتازدمتتی

کته کته ضتگ  ایت ،  یتردمتی زبا   اقتع در بنتوب صتیرا  آفریبتا را نشتانهفرانسو 

، از اصتتا  ، ستتااییاز ستتیاه،   فران تتی آفریبتتااامرتبتتات از باز شتت  بتته سرمشتتگه

وتا  بتر ضتد مطا بتات در ستازما  موت  مایتد بتا استارگار را  ستابق،  وینتدمی سی 

بتتا ، ۱۶۱۸ تتتاریو آ ریتت ا  بتتهفتتانو  در نووتتاه .دانتتدمتتی موتتی متتردم ا جزایتتر ر  

، تیتتا ت میتتا  استتارگارزدایی، «استتارگارزدایی   استتابوال»  هکننتتدعنتتوا  تیریتتر

  عتده آفریبتایی  اقتع در بنتوب صتیرا  آفریبتاکه وتارل د  ت  بترا  کشتوراا  

  :سازدمی اس  را آو ار اا  اسابوال موی که آرز   ووق، دادمی

استتابوال نیستت  کتته در آ   زیرانتتی کتته مستترو ی  آزاد   اقرتتی ایتت  وتتبه 
ر  استاند کته تیت  استایوا  پیگتا  استارگار  همید د دارند بتا اقااتاد  ر بت

، بیشتتید  بتته حیتتات ن تتام استتارگار آزاد  عبتتارت استت  از پایتتا  .قتترار دارد
 استتارگار رکشتتور « تبتتدی  وتتد  بتته یتتر ایا تت »از تیتتوق زبتتا  ستتاگ ر   از 

 در کگاکتتتا  را ستتتابق  ه رفاتتته تتتتا اتیتتتاد  گرکتتتی کتتته در  اقتتتع مستتتارگر
  ۱۱.دارندمین ه باقی اسارگار ر تاا یر   مد   فران  تار پود

توانتتد متتی استتارگارزدایی اگچنتتی  .ماتترادف بتتا استتابوال نیستت استتارگارزدایی 

بتته  یره بتتهبتترا  حیتتن پیگتتا  استتارگار  باوتتد کتته تیتت  اوتت ال دی تتر    پووشتتی

رابتتتترا  کشتتتتوراا  آفریبتتتتایی   هکتتتته اگتتتت - «فرانستتتتو   هبامرتتتت» وتتتت  

 حیتتن -پذیرنتتد متتی آ  را، ۱۶۱۸در پایتتا  ستتال، زبتتا  بتته استتاقنا  ستت وتورهفرانستتو 

وتوند متورد تیویت  متی مناتتی« اااستابوالوتبه» فانو  عتواموی را کته بته ایت   .وودمی

طببتات اباگتاعی   نیتز رفاتار  را کته ایت    ها  در تیویت  وتود مستا  .داتدمی قرار
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ی تتی از ناتتایج ن تتام استتارگار  .کنتتدبررستتی می  زیننتتدطببتتات در ر نتتد آزاد  برمتتی

وتود کته صتواح آ  متی صتنرای آ  ای  اس  کته متانع ظتتور بتور  از  موتی از نتوو

اصتتطواح موتتی را در بتته استتارگار بتتور  از ِ .اقااتتاد  مستتاب  استت   هدر توستتر

  :دادمی بت  منافع وا  وود پر رن

 در میتتا  ایتت  بتتور  از   طنتتی ااتت  صتتنر    کاروناستتا  امتتور متتا ی یافتت 
مانتتده بتته ستتگ   یتتر  بتتور  از   طنتتی کشتتوراا  عبتت بتتت  .وتتوندنگتتی
ایتتت  بتتتور  از  تگامتتتات در مستتتیر  .ستتتازند ی   کتتتار نیستتت ، ابتتتداو، تو یتتتد
زد بنتتد   ، انتتر اصتتوی آ  .اتتایی از نتتوو د تتا ی اتتدای  وتتده استت فرا یتت 

 صتتنرای متتدیرا   هحیتتن ببتتا  وتتویش استت . بتتور  از  موتتی از ر حیتت
  ۱۹.دارد را کارااکاس  یوناسر ا  بو ه، نیس  برووردار

  استتارگارزده ووااتتا  آ  اتتااستتابوال  اقرتتی کتته ووقبتترا  احاتتراز از ، استتارگار

 پتتذیرد   آ  را بتته ایتت  بتتور  از   طنتتی سرستتپردهمتتی استتارگارزدایی را، استتاند

 یتترد متتی عتتتدهرا بر«   غربتتیااوتترک  کتتار زارنبتتش » ستتپارد. ایتت  بتتور  از متتی

  بتترا، کنتتد. بتور  از   طنتتیمتی تبتتدی  11«ار پتتا  هوانتفاحشتته» کشتور را عگوتتات بته

ایتتتدذو و یر را بتتتر استتتا  ی پتتتارم ی موتتتی حتتتول یتتتر  ی یاگتتتان، ایتتت  کتتتار

اصتوی    ، ان تار  بتود طببتات اباگتاعی، ووانتد(متی «پتدر موت »رابر که وتود را 

 داتتد.  یاگتتا  حتتول ی پتتارم ی موتتی ابتتازهمتتی  ستتارن ااباز شتت  بتته ریشتته

وتت   بدیتتد »،  کتته در  ضتتری  استتارگارزدایی داتتد تتتا ایجتتاد حتتزب  احتتدمتتی
را  ۱۸«بتتور  از   همواح تته    قییانتتبتتی، بتتد   آرایتتش، نبتتابی اتتاتور  بتتید

بتتواره   ، ستتااییستتیاه، اصتتا    هداتتد( توبیتته وتتود.  یاتتار دربتتارمتتی تشتت ی 

دانتتد تتتا  بتتود طببتتات اباگتتاعی دارا  منتتافع متتی ابتتازه ااباز شتت  بتته ریشتته

اتتا را آفریبتتایی آ ا تتر میافتت  استتارگار    مایتتدا  ، طببتتات .مایتتا ت ان تتار وتتود

  غتترب استتاند   در آفریبتتا اتتی  مرنتتایی ندارنتتد. با تتاوره اتتا اقری ، بتتا ر کنتتیل
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رابتر کته   هبتا استایاده از باذبت، داتدمتی ابتازه« پتدر موت »که  یاتار رابتع بته ای 

موتتی بتته دستت  آ رده استت    اغوتت  توستت   بیتتشآزاد   ها  آ  را در طتتی مبتتارز

از اعاراضتتات مردمتتی پرایتتز ، وتتودمتتی ن تتتدار قتتدرت استتارگار  ستتابق حیتتن   

  :وود

رابتتر م تتتر یتتر قتتدرت اووتتاقی استت  کتته ، مانتتدهدر کشتتوراا  عبتت  
 یتترد در پنتتاه آ  فربتته متتی موتت  بتتوا  تاتتگیل  هبتتور  از  نییتتف   درمانتتد

رابتتر را در حتتال ستتینرانی دیتتده یتتا ، اتتامتتردم کتته در طتتی ستتال .وتتود   غنتتی
در در نتتتتتوعی از رؤیتتتتتا رابتتتتتر را ، د راد ر، انتتتتتد  ستتتتتینا  ا  را وتتتتتنیده

وتود  بته هطتور وودبتبته، انتدیش بتا قتدرت استارگار  دنبتال کتردهاادر یر 
رابتتر م تتتر آرز اتتا   ، استتابوال قبتت  از .کننتتدمتتی پرستت  اعاگتتادایتت   طتت 
در ، امتتا .وتتراف  موتتی، اتتا  سیاستتیآزاد ، استتابوال :  متتردم بتتودااوواستتاه

 ر وتتد  از مبتتام م تریتت  نیازاتتا  مشتتیب   رابتتر بتتا د، فتتردا  استتابوال
-حیقیتت   اقرتتی متتردم   هبتتا د ر وتتد  از مبتتام ارتبادانتتد، موگتتو  متتردم

  اانتتا    داد  زمتتی    ستتپرد  کشتتور بتته دستت   هکتتار  کتته فبتت  تتیتت
متدیر  :کنتدمتی عگو ترد  اقرتی وتود را برموتا -پتذیر است  مبد  ووق ام تا 
بتتتور  از   طنتتتی تشتتت ی  داده ستتتودبویا  مشتتتااقی کتتته  عامتتت  وتتترک 

  1۶.اس 

اباگتاعی فتگیتده   هتوانتد در ترامت  بتا مستا متی استابوال موتی تنتتا، برا  فتانو 

زمتتی    قتتدرت واواتتی ،   متتردم بتته نتتا اتتادسارستتی تودهدسارستتی یتتا عتتدم .وتتود

منتتی  ر ی تترد   .ر نتتدمتتی ایتت  استتابوال بتته وتتگار«  اقریتت   هدربتت»بتترا  ارزیتتابی 

سوسیا یستل  .کته فتانو  میتا  استابوال   سوسیا یستل پیونتد برقترار کنتدوتود متی منجتر

آ رد   بتر ایت  متی بته تگتامی موت  ر   ر یگتی است  کته کاموتات» ترریف فتانو بنا به

استتابوال بنتتابرای  بتتا  ۹2.«استت  اتتابتتتاتری  ثر تاصتت  استتاوار استت  کتته انستتا  پر
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ستتتازما  موتتت  دستتت  آ رد  یتتتر کرستتتی در عزیگتت  نیر اتتتا  استتتارگار ر   بتتته

  بدیتتدآفریبا اا  فتتانو  در واتتو  استتابوالاتتاتیوی  .آیتتدنگتتی مایتتد بتته دستت 

پتترداز پتترداز  تتذار از استتارگار کتتت  بتته استتارگار نتتو   نیتتز ن ریتتها  را بتته ن ریتته

فر پاوتتی   هنایجتت کتته در   بدیتتد طببتتات   مبتتارزات طببتتاتیاابنتتد صتتورت

  .کندمی ووند( تبدی می اسارگار کواسیر ظاار

 

 آفریکانیسمپانرویکرد ماتریالیستی به 

ا جزایتتر ستتییر حستت  نیتت  د  تت  موقتت  بگتتتور   عنوا بتته ۱۶۱۶ کتته در، فتتانو 

 کنتتتد.متتتی آفتتتری   آ  د ره وتتترک   پتتتا اتتتادر کنیرانف، وتتتودمتتتی تریتتتی 

،  روپو تتتد ی ،   ا  در آکتتترااتتتااز فرا ی  اا  فتتتانو  در طتتتی ایتتت  ستتتالاانووتتتاه

بتته  اتتادانتتد. ا  در ایتت  کنیرانفمتتی   آدیتتف آبابتتا  تتزارن کونتتاکر ، بامتتاکو

فتتتتانو   .داتتتدمتتتی تتتون فرا آفری انیستتتلپا   هر  آتشتتتی  دربتتتاااستتتینرانی

 عنوا بتتهیتتر آرمتتا   اقرتتی مردمتتی   نیتتز  عنوا بتتهاگزمتتا  ، را آفری انیستتلپا 

 متتورد تیویتت  قتترار، کنتتدمتتی پووتتاند   پنتتتا متتی ا  کتته منتتافع ماضتتاد رااستتطوره

  .دادمی

را در  آفری انیستتلپا   هبتته دنبتتال آ  استت  کتته مستتا ، مقتت  اغوتت  ا قتتات، فتتانو 

ایتتدذو و یر  آفری انیستتلپا مطا رتته قتترار داتتد. بتته بتتا ر ا   ر نتتد تتتارییی آ  متتورد

  ه  تتتارییی مبا متت  در برابتتر استتارگار استت . مبتتارزاااز وتت   ی  فران تتی ی تت

 ان وتتر وبتتا تجدیتتد دیتتدار بتتا  ذوتتاهدر آغتتاز یتتر موتت  بتترا  استتابوال وتتود 

 تتتذار  فرانتتت  وتتتود کتتته در ارزنمتتتی ان تتتار استتتارگار  موبتتت  .وتتتودمتتتی

ا   تتذرا استت  کتته مراحتت  دی تتر  بایتتد امتتا ایتت  مرحوتته .وتتده مبا غتته وتتودان ار
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مطوبتتات فران تتی را تتترک کنتتد تتتا   هبایتتد حتتوز آفری انیستتلپا  بتتای زی  آ  وتتوند.

  .ن امی   اقاااد  تبدی  وود، سیاسی آفری انیسلپا به تدریج به 

آفری انیستتتل فران تتتی ستتتاایی   پتتتا در مبابتتت  متتتدافرا  ستتتیاه، ۱۶۱۹از، فتتتانو 

فرانتت  کتته از حگایتت  موتت    ، در  ضتتری  استتارگار » کنتتد کتتهمتتی واطرنشتتا 

ای  آزاد  موتتی بنتتابر .ر دمتتی وتتود   ر  بتته متتربمتتی د  تت  میتتر م استت  ضتتریف

عویتته استتارگار در مبتتارزه بر ۹۱.«باوتتدمتتی فرانتت  بتتود     رنستتانف د  تت  وتتر 

 .ر دمی ار مو  پیش مارموب

راایی فران تی بتد   د  ت    بتد   استابوال یتر  اتل   ویتال است . ایت  بته  

ا  عبیتتده ، پووتتد. بتتر ع تتفمتتی آفری انیستتل مشتتلآ  مرنتتا نیستت  کتته فتتانو  از پتتا 

  هکتته نیستتای  مرحوتت استت  یتتر ستتاواار سیاستتی   عگوتتی آفری انیستتلپا دارد کتته 

  آفریبتتتایی استتت  کتتته بتتته مبتتتارزه برعویتتته استتتارگار اتتتاآ  اگبستتتا ی بتتتا ووق

 حتتدت آفریبتتا یتتر میتترا  فران تتی نیستت  کتته بایتتد از آ  پاستتدار   .انتتدبرواستتاه

مبتتارزه   هبو تته ضتتر رت امتتر ز مبتتارزه بتتر عویتته استتارگار   ضتتر رت آینتتد، وتتود

بتا ، کته بیگتار  بتر ا  میتره وتودبت  از ایت ق، فتانو  .من ور استابوال اقااتاد  است به

موتتی ا جزایتتر  بیتتشآزاد   همتته کتته آوتتری  رستتا   ببتتتستتی   یتتا  از آ 

  :کندمی تاکید، ووااد بود

وورانید   .بنوب. ارستال اسویه   متگات از باماکو  هرستا   ما:  شتود  ببت
ا ا آفریبا به سگ  بکه با تگام ، آفریبا  هنیوذ کرد  در متار  ووت، مردم صتیرا

با. وتتتر آفری، به ستگ  ا جزیره، به ستگ  وتگال، آفریباا جزایر به ستگ  ، بر یل
   ع یل آبیار  از طریق صتتتیرا.ااکانال، ووااتد: وطو  طویت می مته د لآ 

 بود آ رد  بتته،  رد آ رد  آفریبتتا د ر ال، ان تتار آ ، حتتذف کرد  صتتتیرا
اا، نیجر اا، غناییاا، ساح  عابیاا، ا  ینهاا، ستن ا ی، که مردم ما ی .آفریبا

 وتتنی  ااااا ی تو و از طریق ما ی به واک ما ستترازیر وتتوند. که اگ ی از تپه
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مه را که پوچ   اجوم آ رند. آ  صتتتیرا بتا ا بر ند   به بری   بار   استتتارگار
را برا  حگوتته بتته آوری   ا میتتا  بردارنتتد   قتتارهغیر مگ   استتت  از  هبیرااتت

  ۹۹.آ رندواکریزاا  قدرت اسارگار  به حرک  در

یتتر اگبستتا ی فرا انتته استت  کتته  بتترا  فتتانو  قبتت  از اتتر میتتز آفری انیستتلپا 

 .آفریبتتا  تترد آینتتد  هداتتد وتترای   حتتدت سیاستتی   اقااتتاد  قتتارمتتی ابتتازه

متتدت باوتتد امتتا بتتا حرکتتات عینتتی   ا  درازبایتتد پتتر  ه، ای بربنتتا،  حتتدت آفریبتتا

تشتتت ی  ایا تتتات   هاگبستتتا ی عینتتتی بوافاصتتتوه   اراد  هایتتتد .وتتتودفتتتور  بیتتتا  

، طتترز تن تتاتن ی بتته ی تتدی ر متترتب  استتاند. فتتانو آفریبتتا در آینتتده بتته  همایتتد

تیویتت  ، اتتا  سیاستتی   ستتندی اییدر برابتتر نگاینتتد ا  ستتازما ، در آکتترا، ۱۶۱۸در

بتتا در ، مبتتارزاتی تاکایتتر   استتاراتر ، ریتتز  بنیاداتتاپایتته» کنتتد:متتی وتتود را وواصتته

  اتتافتتانو  در کنیرانف ۹۳.«آفریبتتا  هانتتداز د ر ایا تتات مایتتدن تتر داوتتا  مشتتل

 قیتتته از میتتتتوم بتتتی، وتتتوندمتتتی کتتته در آ  د ره در آفریبتتتا بر تتتزار، میاوتتتف

  :نویسدمی ۱۶۹۱ا  در تابساا  .کندمی دفاو آفری انیسلپا ماتریا یسای 

دت  حر و  نامشیب   نه مندا    هایدکنل می تبریبات سه سال اس  که توان
که توس  اکقر اوادارا  آ  ایجاد ، آفریبا را از  ضتری  وگود ی   حای فاناز 

 حدت آفریبا اصتتوی استت  که با ت یه بر آ  به تیبق  .واری ستتازم، وتتده استت 
بد   عبور از فاز موی وتتو ینیستتای بور  ایی   ، آفریبا  هرستتاند  ایا ات ماید

  ۹1.وودمی پیشنتاد،   آ اا  عزادار  اابن   هبد   زنجیر

فبتت   :قتترار داتتد آفری انیستتلپا فتتانو  حاضتتر نیستت  ناسیونا یستتل را در تبابتت  بتتا 

را بتته پتتیش ببرنتتد    آفری انیستتلپا   هتواننتتد پتتر  متتی کشتتوراا   اقرتتات مستتاب 

در برابتتر استتارگار نتتو ضتتر ر   اابتترا  تبویتت  کتترد  ایتت  استتابوال آفری انیستتلپا 
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تتتری  اندیشتتگندا  اگبستتا ی بتتتانی بتته ی تتی از اصتتوی ایتت  تیویتت  فتتانو  را .استت 

 .کندمی تبدی 

بتترا  فتتانو  فرصتتای استت  تتتا وتت اف ۱۶۹۱  هقاتت  پتتاتریف  ومومبتتا در  انویتت

  اتتا  عگتت  مشتتیب رؤستتا  ح وم  آفری انیستتلپا ع یگتتی را کتته میتتا  آرمتتا  

 حتتدت آفریبتتا در ، بنتتا بتته تیویتت  فتتانو  .د دارد بربستتاه کنتتدبتتوا  آفریبتتایی  بتتو

 .وتتودمتتی   کن تتو ستتاواهااکن تتو از طریتتق اگبستتا ی فرا انتته بتتا ناسیونا یستت 

یرنتتی ، «بنتتوب آفریبتتا»   کن تتو اصتت  استتابوال تگتتامیااناسیونا یستت   همبتتارز

مطتتابق تیویتت   .کنتتدمتتی را مطتترح، ر دزیتتا   آفریبتتا  بنتتوبی، مستتارگرات پرتغتتال

   آفریبتتایی( بتته قاتت اتتا ومومبتتا بتته ایتت  د یتت   بتتا اگدستتای رؤستتا  ح وم ، فتتانو 

  :رف می کن و بسیار فراتر  ها  از مسا   هرسید که مبارز

ا  اا را در میییموفبیت  بزرب دوتتتگنتا  آفریبتا در ای  بود که پا  وود آفریبا
ا ی در یر اسابوال پوو، پووا ی اا ت ای  رؤسا  د    ااییای  آفریبا .کشیدند

  ۹۱ .نیع بودندت در قا   ومومبا ذ 

آفریبتتا   هاز بابتت  آینتتد، منتتد متتاه قبتت  از متترب وتتود، ۱۶۹۱فتتانو  در دستتامبر

 :کندمی ابراز ن رانی

  ای  .داندنگی تش ی دوگنا  کنونی آفریبا را ، در حبیب ، اسارگار   مشابات آ  
تر با ار مته بیش، ستتتتل وودووااتد وتتتد. م  بتهقتاره در متدت کوتتاای آزاد 

 باعدبیشار ما، یابلمی وتوم   به میاف  ستیاستی راهمی   میاوف آوتنااافران 
[ ..کند فبدا  ایدذو و   استت .].می وتتوم که وطر بزر ی که آفریبا را تتدیدمی

وتتوند   می کار را  ناراضتتی با اگا  قستتا ت   وتتدت زما  استتارگار ستترکوب
  ۹۹.برندمی سره  احزاب سیاسی میا ف در حا   تبریبات مییی ب سندی ااا
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 بتته پایتتا ، کتته وت   اشتتدار دارد،  حشتتاناک  ها  تیویت  وتتود را بتتا ایت  بگوتت 

اگتته  در ایتتام ستتی  مبتتارزه بتته وتتاطر آزاد  موتتی کتته اگتتا  مردمتتی، متتردم»بتترد:متتی
  وتا ی ااوت ل اتا  اکنتو  بتا دست ، میز وتود را در طبتق اووتا   ذاوتاه بودنتد

  ۹۷.«پرسند پیر ز  وا  تا مه حد  اقری بوده اس می از وود
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