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 مبلغ همايون

  ».يگانه عظمت يك كشور، عدالت است«

  البر كامو

 كامو و جنبش مقاومت در برابر فاشسيم

هاي ادبي و فلسفي و  حوزه. البر كامو از آن دسته نويسندگاني است كه نيازي به معرفي ندارد

افكار  از آثار و - به نوعي–هاي روشنفكري فرانسه و اروپا بعد از پايان جنگ جهاني دوم  جنبش

 .گرا متاثر گرديده است اين نويسندهء انسان

رسمي و اداري  دستي و بيماري كار  با وجود تنگ كه متعهدوخواه  اي است عدالت كامو نويسنده

در –هاي انساني  هاي اجتماعي و اخالقي و دفاع از آرمان گويد و براي انجام رسالت را ترك مي

نگاري را  هاي هنري و ادبي، با مسؤليت تمام روزنامه ليتا همزمان با فع-1935هاي  الجزاير سال

 را بسوي   آليست  كامو به انسان و عدالت، كاموي جوان و ايدهراسخايمان . 1كند انتخاب مي

. شود  عضو حزب كمونيست فرانسه، شاخهء الجزابر مي1934كامو  در سال . كشاند كمونيزم مي

ر سرزمين خودشان به عنوان شهروندان درجه دو از ها و مسلمانان الجزايري د كامو ازينكه عرب

حمايت كامو از . كند ها تبليغ مي  و انساني محروم اند، در ميان آن، سياسيتمام حقوق اجتماعي

سازد و به او اخطار داده  دادخواهي مسلمانان الجزاير، حزب كمونيست فرانسه را برآشفته مي

كه به نوبهء خود، كامو  يري دست بردار شود؛ چيزيهاي الجزا شود كه از پشتيباني حقوق عرب مي

 از حزب كمونيست فرانسه استعفا داده براي هميشه با 1935كامو در سال . سازد مي را خشمگين 

 .كند اين حزب قطع رابطه مي
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 Alger) ، روزنامه الجزيرهء جمهوريخواه(Pascal Pia) كامو با با پيشنهاد پاسكال پيا

républicain) 2.گذارد ن ميرا بنيا 

از همان آغاز با مشكالت، درد سر و خطر » الجزيرهء جمهوريخواه«نگاري كامو در  حرفهء روزنامه

ها شرايط ناگوار زندگي  هاي تحقيقي كامو كه در اكثر آن ارشزها و گ  نوشته. شود همراه مي

ت به كامو بدبين شد، مقامات رسمي فرانسوي را در الجزاير نسب هاي الجزاير انعكاس داده مي عرب

الجزاير، نابرابري ميان  3هاي تحقيقي اش در منطقهء كابيلي ارشزكامو  در يكي از گ. سازد مي

 در سحرگاهان، در تيزي اوزو«: كند گونه بيان مي ها و درد و رنج اعراب را بدين ها و اروپايي عرب

(Tizi-Ouzou)با سگان گالويز يي يدان زبالهپوشي را ديدم كه باالي محتويات  كودكان ژنده 

ها وضع همين طور  تمام صبح«: پاسخ داد] اهل كابيلي[هايم، يك كابيل  در برابر پرسش. شده بودند

  ».است

 5 فرانك و زنان 10 تا 8از ) ها عرب(مردان  (Djémaa-Saridj) در منطقه جمعه سريج -

وسط روزانه زراعتي با دستمزد مت (Michelet) در حومهء ميشلي. گيرند فرانك در روز مزد مي

ولي از همين مزد بدون آگاهي دادن طرف .  ساعت كار است10 فرانك در بدل 5اضافه غذا، 

] ماليات[گاهي تماميت مزد مصرف برداشت . كنند ماندهء ماليه را كثر مي درنگ باقي مقابل، بي

  .شود مي

 ...حاال از مكتب محروم اند نوصد كودك بومي همين -

چه فرومايه است، به زبان . شوند  گفته شود كه مردم كابيل با فالكت سازگار ميناشايسته است،

 4»...هاي يكسان با ما ندارند آورده شود كه اين مردم نياز

ريخت و رسمي الجزاير اين چنين از قاطعيت و  هاي مطبوعات هم هاي كامو در مقايسه با نوشته مقاله

ور كارداران استعماري فرانسه در الجزاير را بر آن كه دستگاه سانس شفافيت برخوردارند؛ چيزي
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دارد تا وجود كامو در الجزاير را تهديدي براي امنيت ملي ارزيابي نموده و بدين سان او را از  مي

  .شود الجزيره را به قصد پاريس ترك كند  مجبور مي1940كامو در سال  . الجزاير اخراج نمايند

-Paris(» عصر پاريس«پاسكال پيا در پاريس در روزنامهء كامو بازهم با پيشنهاد و سفارش 

Soir(پوشان   آب و هواي پاريس خو نكرده بود كه طنين چكمهكامو هنوز با. كند به كار آغاز مي

با اشغال . كند هاي اين شهر انعكاس مي كوچه ها و پس هاي پاريس تا كوچه نازي بروي خيابان

عصر « با -كه رومان بيگانه را به پابان رسانده است-و كامو كنند  ها عقب نشيني مي پاريس روزنامه

گير شدن سانسور و  با همه. شود مي) Clermont-Ferrand(راهي شهر كلرمون فران » پاريس

 پناهنده  )Lyon(كند و به شهر ليون   را ترك مي »عصر پاريس«جو خفقان، كامو روز نامهء 

 به فرانسه 1942اره به الجزاير بر ميگردد و در سال بعد از اقامت چند ماهه، كامو دوب. شود مي

نام اين شبكه . كند بازگشته و در شبكهء جنبش مقاومت ضد فاشيزم هتلري به فعاليت آغاز مي

 ارگان نشراتي اين سازمان -ائتالفي از دو جريان مقاومت-است » جنبش آزادي بخش فرانسه«

 به صورت مخفيانه از چاپ بيرون 1941ن در دسمبر كه اولين شماره آ» نبرد«اي است بنام  روزنامه

از همين تاريخ به بعد هم ارگان نشراتي و هم نام اين جنبش مقاومت ضد فاشستي را » نبرد«. آيد مي

  .كند احتوا مي

شود   آغاز مي5از اولين تا آخرين شمارهء آن با اين جملهء ژورژ كلمانسو» نبرد«هاي  تمام نسخه

  . »شوند  در صلح، حرف آخر از آن كساني است كه هرگز تسليم نميطور در جنگ و همين« 

شود، در شرايط بسيار دشوار  كه تا پايان جنگ جهاني دوم به شكل زير زميني چاپ مي» نبرد«

هاي ضد فاشيستي نقش  هاي انتفادي، انعكاس اخبار و پخش اعالميه خفقان، با نگارش مقاله

ات اشغالگران نازي و اجيران داخلي شان بازي نموده، و درين اي را در افشا و تقبيح جناي سازنده

خواهي   و عدالت" انسان آزاد"راه با دادن تاوان هاي زياد معنوي و انساني، صداي اعتراض 

  .كند  را فرياد مي"وجدان بيدار"



 

4  �2008�ور	   ���� ��م 

 1947 جون 3 تا 1943 اگست 21يابد و كامو از  انتشار اين روزنامه بعد از جنگ هم ادامه مي

  .افزايد  به به اعتبار و وقار آن مي6»نبرد«مدير مسئول و سرمقاله نويس  حيث به

والنسي -بوسيلهء ژاكلين ليوي» كامو در نبرد«هاي كامو در كتابي بنام  ها و سر مقاله تماميت مقاله

 به 2002 صفحه در سال 746اين كتاب در . گردآوري و به شكل  موضوعي تدوين شده است

  .گليمر از چاپ بيرون آمده استوسيله انتشارات 

  و خاينيني كه به مردم و ميهن شان پشت كرده» ها مليشه«هاي   كه در آن جنايت7»ها ياغي«ترجمه 

  .سازند، برگرفته از همين كتاب است مي» صاف«جاده را براي اشغالگران 

ط بسيار ناگوار و اي از تاريخ معاصر فرانسه اشاره دارد و نيز حكايت از شراي به گوشه» ها ياغي«

اما آنچه بيشتر  كامو درين نوشتهء كوتاه به آن . كند ها مي انگيز اشغال اين كشور توسط نازي غم

است كه درقصاوت و جنايت و خدمتگذاري به ) فرانسوي(» خودي« كند، خيانت اجيران  تكيه مي

ختانه ما خود در كشور كند؛ آنچه بدب  دريغ نمي شان از هيچ فرومايگي»  وجدان كرخت«بيگانگان، 

  .مان در طول سه دهه شاهد آن بوديم

  ��ور��

  

1- Camus par lui-même / « ÉCRIVAINS DE TOUJOURS » / aux éditions du seuil 1963 

MORVAN LEBESQUE. 

  .20جا ص   همان-2

ر شمال الجزاير موقعيت اي است كوهستاني كه د  است؛ منطقه"قبائل" ريشهء عربي آن همان  آ?   Kabylieكابيلي   -3

  . گويند ها به اين منطقه كابيلي و به باشندگان آن كابيل مي فرانسوي. دارد

  40جا ص   همان-4

او كه درسال .  ژورناليست و سياستمدار فرانسوي بود Georges Clemenceau)1929 – 1841( ژوژ كلمانسو -5

سپيده «روزنامهء . كرد سه شد، با استعمارگرايي مخالفت مي به ترتيب وزير داخله و نخست وزير فران1909 و 1906هاي 
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   به دفاع از دريفيوز -كنم من متهم مي– را Zolaشد، اعتراز نامهء معروف زوال   كه به مديريت او نشر مي l’Aurore»دم

Dreyfusمنتشر نمود.  

6- Camus à Combat / Par JACQUELINE LÉVI-VALENSI / Édition Gallimard 2002. 

7-« Les hors-la-loi » 

COMBAT CLANDESTIN, N° 56, AVRIL 1944 

Page 126-128 

Camus à Combat  

Collection : Cahiers Albert Camus 

Éditeur : Gallimard 

Éditoriaux ET ARTICLES D’ALBERT CAMUS 

1944-1947 

ÉDITION ÉTABLIE 

PRÉSENTÉE ET ANNOTÉE 

PAR JACQUELINE LÉVI-VALENSI 

Date de parution : Novembre 2002 

ISBN : 2070759423 
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   1944، اپريل 56نبرد، نسخهء مخفي، شمارهء 

  »كامو در نبرد«: برگرفته از كتاب

  هاي البر كامو ها و مقاله سرمفاله

1944-1947  

  نويسي از چاپ تهيه وحاشيه

  والنسي- ژاكلين ليوي

  2002گليمر : انتشارات

  ترجمهء همايون مبلغ

  ه� ����

خواند  يابد، در البالي آن مي ريس دست ميپا] چاپي[هاي   به رسانه هنگاميكهمليشه چيست؟ آدم 

اين ها . و اين آخرين شانس نبايد از دست برود. كه مليشه بزرگترين اميد است و آخرين شانس

كند و اين امر برخالف  چه مليشه از امري دفاع مي. كند كمك مي] آنچه گفته شد[همه به درك 

 و  خفتمليشه از جان و منافع، از . اي ندارد هيچگونه رابطه] و امنيت عمومي[ادعاي او با حفظ نظم 

هاي كه با اشغالگران   گروه از فرانسوي آن[معامالت پشت پرده بخشي كوچكي از مردم فرانسه 

كند كه در برابر فرانسه قد بلند كرده اند و اينك با فرا رسيدن  دفاع مي] كردند مي نازي همكاري 

  .شوند پيروزي تهديد به نابودي مي

و همينطور جنايت را در راه خدمتگذاري به . گيرد جنايت را در خدمت ذلت به كار ميمليشه 

  .خيانت

ديگر بر انگيزد، يك روز هم  كه مردم فرانسه را در برابر هم سو دشمن ازين  از چهار سال بدين

و اما به جاست، . ها براي او مناسب بوده است همه فرصت] درين راستا. [بردار نبوده است دست

بر آن شده است كه شماري اندكي از مردمان ] دشمن[فته شود كه در كمتر از چهار سال، گ

. را مصمم سازد كه در برابر فرانسه و عزيزترين شهروندانش دست به سالح ببرند] خودي[عزت  بي
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ساري در ميان ما  رئيسان دولت، وزيران و  آور و شرم براستي، در خالل اين چهار سال جنون

پوليسي كه آگاهانه و ناآگاهانه، از روي ترس يا ضعف در خيانت و يا هم در  سستي و ] دستگاه[

هاي هم وجود داشته اند كه در  و همچنان فرانسوي. كاهلي به سود آلمان ها عمل كرده اند

] فرانسه[دفاع كنند كه ميهن شان ] ها نازي[هاي دوردست به جنگ رفته اند تا از آرمان آناني  جبهه

خواران مزدور و سفاك  چهار سال تمام الزم بود براي اينكه سپاهي از جيره. اند كرده ه ميرا شكنج

چهار سال تبليغات . مصمم به دشمن فرانسه بر ضد خود فرانسه ياري رسانند] با ارادهء[بسيج شده 

اش هاي افتخاري  پذيرد مدال  بردارد كه مي»Iقهرمان دو جنگ«] روي[بايست تا پرده از  آلمان مي

  . ترين اعمال پوليس به كثافت بكشد ترين و منحط را در پست

چنانچه . كند خود براي عدالت مشكل خلق مي اين مردمان آفتابي شده اند و موجوديت شان به ذات

، مزدور از ارباب هم IIسگانارل برآن است تا بهتر از دون ژوان عمل كندآيد،  هميشه پيش مي

 ]مزدوري[روش و آداب ] شان[خدمتان   اند كه پيش متيقن] اربابان[، در چنين موقفي. كند مبالغه مي

  .را نيكو آموخته اند

باكي تمام زن و شوهري كهن سالي را  زنند، با بي خودشان را پاسدار امنيت جا مي] درحاليكه[آنها 

آنها . كنند اي شان نموده و با وسايل پيشرفتهء شكنجه، نابود شان مي گاهي برهنه ربايند، در ميدان مي

طوري كه در همين ] از سوي ديگر[كنند و   را ميIء قهرمان ادعاي تعلق به فرانسه] از يك طرف[ 

اكثر (گيرند كه   پيش آمد از آلمان ها شش شهروند فرانسه را تحويل ميIIINiceتازگي در نيس 

با [يافه هاي شان را  دستگير شده اند تا آنها را شكنجه نموده قIVتوسط گشتاپو) شان به داليل باطل

زنند كه مدافعان  آنها جار مي. خرد و خمير نمايند و رهسپار گور شان كنند] ضربهء مشت ولگد

پرستان را در برابر دادگاه اوباشان قرار داده بعد از يك محاكمهء نمايشي،  قانون اند ولي ميهن

كند  نت پسنديدهء فرانسوي مي ادعا بر ادامهء يك سIقهرمان دو جنگ. بندند بالفاصله به رگبار مي

گيرد و  گيري، كشتن روشنفكران و كارگران، شكنجه و اهانت كردن مايه مي كه گويا از گروگان
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ولي . كند برداري ازحمايت مطبوعات مزدور، دروغ و دشنام نثار  قربانيان خويش مي سپس با بهره

در V]آلمان[ر آن سوي راين اين سنت د. شناسيم در حقيقت،اين سنتي است كه ما آن را خوب مي

 ، اين نه يك  Darnand1در موقف آقاي درنان. قلب قهرمان جنگ ديگري زاده شده است

  .سنت كه يك خيانت است

زيرا، اگر براي آناني . سازد است كه دشواري اجراي عدالت را آسان مي] خيانت[و درست همين 

انداز خود  ت شود، مليشه ازين چشمكه خيانت كرده اند، پسنديده است كه ظواهر دادگاه رعاي

  .قانون شكني كرده است

، بر حكم اعدام ]ها به نازي[بايستي بسيار روشن باشد كه هر مليشه همزمان با امضاي تعهد خود 

. اند ها خود شان را خود از فرانسه رانده با به پاخواستن عليه فرانسه، مليشه. خود مهر زده است

بايد آنها از جا بركنده شده، خورد و . ي آن متصل بماند د بر تنههاي فاسد يك درخت نباي شاخه

و اين سرنوشتي است كه هر يك از جانيان دارنان . ريز گردند و به زمين پرتاب شوند

Darnand1مليشه به ذات خود، . هاي نظامي بيهوده خواهند بود دادگاه. كشند  انتظار آن را مي

را محكمه نموده و حكم اعدام اش را صادر كرده او خود، خودش . خود محكمهء خودش است

  .احكام دادگاه به اجرا خواهند آمد. است

  

، فهرمان كوماندو هاي جنگ Darnand, Joseph) 1945-1897 ( دارنان ژوزف1

 Actionگر فعال افراطي راست در بطن جنبش  ستيزه ]جنگ اول جهاني [1914-1918

française  معاون وزير ]نازي[قراول همكاري با آلمان  پيش. بود] جهاني[در فاصله دو جنگ ،

ها كه به وسيلهء او رهبري  گذار ادارهء امنيت سربازان و مليشه ، بنيانVichyداخله در دولت ويشي 

 به سيگمارينگين Pétainاو اول با پيته . شد و هدف آن پيكار بر علبه جنبش مقاومت بود مي
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Sigmaringen در آنجا دستگير شده، محكوم به مرگ گرديد و در  و سپس به ايتاليا رفت و

  . تيرباران شد1945 اكتوبر 10

  

  

 ]از مترجم[توضيحات 

 I ژوزف دارنان » فهرمان دو جنگ«هدف ازDarnand Joseph و به ويژه مارشال پيته  Pétain است كه هردو در جنگ 

. هاي افتخاري ملي گرديدند  شدند و صاحب القاب و مدالاول جهاني با پيروزي در برابر آلمان به عنوان قهرمانان جنگ تجليل

در جنگ دوم جهاني با شكست و اشغال فرانسه بوسيله آلمان نازي، پيته و دارنان از همكاري با آلمان نازي هواداري نموده، 

  ادارهء 1941را امضا نمود و دومي در اگست » صلح«به عنوان رئيس دولت معاهدهء 1940 اكتوبر 24اولي با هيتلر در 

ترها ازسوي پيته با اعطاي خودمختاري عام و تام و با رياست دارنان به سازمان مخوف  امنيت نظامي را بنيان نهاد كه پسان

اين سازمان با اعمال ترور، اختناق و شكنجه در ميان اقشار مختلف مردم  و جنبش مقاومت دست . ها ارتقا يافت امنيتي مليشه

  .ري زدشما هاي بي به جنايت

 IIهاي مولير  اشاره به يكي از نمايشنامه)Molière 1622 -1673 (دوم «اين اثر  كه بنام . نويس فرانسوي است  نمايشنامه

 كه –بند و بار و كفرگويي را  شكن، افسونگر، بي پيمان، قول ء بي  خلق شده است، چهره1665در سال » ژوان و يا بزم سنگ

گيرد و  گذارد بلكه آن را به استهزا هم مي گذارد كه نتنها به هيچ اصل اخالقي احترام نمي مي به نمايش -همان دون ژوان باشد

  .سگانارل پيشخدمت او است

Nice  IIIنيس شهريست در جنوب فرانسه .  

IVهاي آلماني است  گشتاپو، حروف اول اين واژه :Geheime Staatspolizei –پوليس مخفي دولت .  

 V،گويند  آن سوي راين ميفرانسوي ها به آلمانOutre-Rhin  .  اين همان درياي راين است كه در هر دو كشور آلمان و

  . فرانسه جاري است


