
کیز0م رد یدالیم ۲۰۱۰ لاس زاغآ

مالس
 لاس کی  و  لهچ .تسا ۲۰۰۹ ربت*ا  مود زورما 

 رد ۱۹۶۸ کیپملا تاق========باس========م یراز========گر========ب ا========ب نا========مزم========ه ،شیپ
 یا======ه شبن======ج د======شر ه======ب خ======سا======پ رد روش* نیا ت======لود ،کیزMم
 رارق شرا* روتسد رد ار نایرع بو*رس تسایس ،یعامتجا
 ،ربت*ا مود زور ،فلتخ======م یا======ه نویس*آ ما======جنا زا س======پ .داد
 یتینما ءهژیو یاهورین .در* زاغآ ار شتارهاظت  ]اروتلو* سرتِ د اسالپ[ »گنهرف هس نادیم« رد یئوجشناد شبنج
 لت=ق ه=ب ار رف=ن ا=هد=ص .نا=گدنن* ر=هاظ=ت ه=ب میقت=سم ءهلم=ح دع=ب و فار=طا یا=ه نامت=خا=س زا ه=لول=گ کیل=ش ا=ب ،روش* نیا
 .دندر* دیدپان ای دندناسر

 نم=====جنا« ناراMمه زا یMی ه=====ب مارت=====حا یادا م=====سار=====م ه=====ب دیا=====ب هیقب .مور یم تار=====هاظ=====ت ه=====ب یئاهن=====ت ه=====ب زور=====ما
 دو==خ ه* یسانش==ناور ،یلِنیتو==ب انیتسیر* منا==خ( .د==نور==ب هد==ش تو==ف زورید ه* »تازاج==م زا تیفاع==م و هجنMش ا==ب هزراب==م
 و ت=سا ر=هظ زا دع=ب ود ت=عا=س .)ت=شاد یراMمه نم=جنا نیا ا=ب شیپ ا=ه تد=م زا دو=ب هد=ش هجنMش نیتناژرآ رد یتد=م
 ن=م و »!نوریب رب=ب ار ا=ه هچ=ب ،د=ش عور=ش یریگرد ا=ت ،دور=ن تدای« :مون=ش یم زا=ب .دنن* یم ا=پ ه=ب ینات* شف* ا=ه هچ=ب
 نوریب تار=هاظ=ت زا=غآ ل=حم ه=ب هد=نا=م هاگتسیا ود .مور یم ورت=م یو=س ه=ب و مریگ یم ار ا=ه هچ=ب ت=سد »د=شا=ب« کی ا=ب
 نیا زا .موریم ابیز یا=هرن=ه نادیم ه=ب .مور=ب هار رتم* ا=ه هچ=ب ا=ب م=هد یم حیجر=ت ن=م و ت=س ینالو=ط ریسم .میور یم
 نادیم ا====ت نآ هارم====ه ،ب====سان====م نا====مز رد و دو====ب د====ها====ش ار تار====هاظ====ت روب====ع کنا====ب کی یا====ه هل====پ یالا====ب زا دو====ش یم ا====ج
 و دن* یم نازیوآ راوید ه====ب یگرز====ب ءه====چرا====پ ا====ج نام====ه زین ا*ریوا هتیم* ،درذ====گ یم ه* هقیقد هدز====نا====پ هد .ت====فر »ول*وز«
/http://www.peykarandeesh.org/old :ه====ب ک ر[ .دن* یم حرط====م ار نا====گد====ش دید====پا====ن ند====نادر====گزا====ب ت====ساو====خ

jonbesh/pdf/Rosario-Ibarrai.pdf[
 زا س===پ .»!دراد ه===مادا هزراب===م ،ت===سا هد===نز ا===تا===پاز« :دن===نز یم دایر===ف یها===گ و دنن* یم ا===شا===مت یها===گ ا===ه هچ===ب

 ا=ت میدر=گ یم ر=ب ل=حم نام=ه ه=ب زا=ب دع=ب ت=عا=س ع=بر .دنن* ت=حارت=سا یم* ا=ت مر=ب یم یا ه=نا=خ هوه=ق ه=ب ار نا=نآ یتد=م
 شیپ دع=ب هقیقد دن=چ .ت=شذ=گ ،دو=ب هد=ش یهار »بالق=نا دو=ب دای یان=ب« زا ه* لوا هور=گ .میشا=ب تار=هاظ=ت ءه=مادا د=ها=ش
 یم زا===غآ یریگ رد ناه===گا===ن .ت===سا هدروآ رد ار هم===ه داد یتح سیلپ رامشیب دادع===ت .دن===سر یم ر===س مود هور===گ نالوار===ق
 را=ب نیلوا ا=ه هچ=ب .دزو=س یم نا=مرف=ن ه=س ر=ه مش=چ .دن* یم ر=پ ار اض=ف روآ کشا زا=گ یلو ،اج* زا مینیب یمن .دو=ش

 ،مروآ یم رد یت===شپ ه===لو* زا ار بآ یرط===ب .دنش===چ یم ار روآ کشا زا===گ مع===ط ه* ت===سا
  ار ا==ه هچ==ب مش==چ لوا .دنن* یم فراع==ت ار نا==شدو==خ یا==ه یرط==ب زین رگید رف==ن ود یMی
 ند=نا=م رگید .مو=ش رود ل=حم زا ا=ت میآ یم نیئا=پ هل=پ زا و ار مدو=خ لا=م دع=ب ،مرو=ش یم
...تسین یقطنم ام
...دهد یم شرازگ تسیشرانآ یا هدع راب تنوشخ تارهاظت زا ینویزولت رابخا بش

   
 ناراMشزرو ءه===نا===نا===مر===هق رات===فر ر===طا===خ ه===ب صوصخ===ب ،۱۹۶۸ کیپملا تاق===باس===م

 ءهد===نود ود نیا .د===ش را===گد===نا===م خیرا===ت رد سو===لرا* نا===ج و تیمسا یمو===ت ،یئاMیر===مآور===فآ
 یر====س و هت====شار====فا ت====شم ،هن====هر====ب یا====ها====پ ا====ب ،هایس شMت====سد ندر* ت====سد ا====ب یئاMیر====مآ



۳کیزMم ءهمان۴  ءهرامش - مود رود

 :ه=====ب ک ن[ .دنت=====شاذ=====گ شیا=====من ه=====ب کیلبمس یا هویش ه=====ب ار نا=====نآ ترد=====ق لا=====ح نیع رد و اMیر=====مآ نا=====هایس رق=====ف ،هدنMفا
http://www.johncarlos.com ، و http://www.tommiesmith.com[ فورع===م یا===ه ه===نا===سر ه===چ نآ نا===مز نآ ا===ما 

 یم راز=گر=ب کیپملا یا=ه یزا=ب نآ رد ه* دو=ب یروش* یداصت=قا یسایس تیعضو ،د=ندو=ب هدرپ=س یشو=مار=ف ه=ب ه=نا=ها=گآ
 سیئر .ت====سا هد====شن هدیش* هم*اح====م زیم ه====ب س* چیه زون====ه روش* نیا رد ،هع====قاو نیا زا س====پ لا====س کی و ل====هچ .د====ش
 نیا رد »یسارMمد« دو==جو زا و ت==سا رادرو==خر==ب یلا==ع یایاز==م و یگت==سشنزا==ب قوق==ح زا نانچم==ه کیزMم ت==قو روهم==ج
 .دنا هدرپسن یشومارف هب ار تلود عیاجف زونه کیزMم مدرم اما .درب یم تذل روش*

 ،لا=ح ه=ب ا=ت و دو=ش یم راز=گر=ب ۱۹۶۸ نا=گدات=فا کا=خ ه=ب ت=شاذ=گرز=ب و تار=هاظ=ت ،ربت*ا مود زور رد ه=لا=س ر=ه
 فوف=====ص ه=====ب ا=====هرو=====تا*وور=====پ ندات=====سر=====ف ا=====ب ت=====لود .ت=====سا هد=====ش هدیش* ت=====نوش=====خ ه=====ب تار=====هاظ=====ت نیا ءانثت=====سا ال=====ب ًابیرق=====ت
 ند=ش عم=ج زا ،ت=نوش=خ داجیا ا=ب ]ول*وز[ ر=هش یلصا نادیم ه=ب تار=هاظ=ت ندیسر زا لب=ق د=شو* یم ،نا=گدنن*ر=هاظ=ت
.دروآ لمع هب یریگولج مدرم ریث* دادعت

 زا یا هد=ع ،د=ند=ش ول*وز یهار هطق=ن ود زا هدنن* ت*ر=ش رف=ن ناراز=ه .دو=ب لاون=م نیمه ر=ب ع=ضو زین لاس=ما
 ه====ب مش====چ هع====قاو نیا زا س====پ ا====ه لا====س ه* ینا====ناو====ج دو====جو .»بالق====نا نا====مدای« زا رگید یا هد====ع و »گن====هر====ف ه====س نادیم«
.دهد یم ناشن ار »!دوش یمن شومارف ربت*ا مود« فورعم راعش تحص ،دنا هدوشگ ناهج

 قر=====ب تعن=====ص ندر* یصوص=====خ هیلع ه* ،هدر=====شف فوف=====ص ا=====ب کیزMم ناراMقر=====ب یاMیدن=====س نار=====گرا* ت*ر=====ش
 تد=حو ،تالح=م ناشMتم=حز و نا=نز ،نازو=مآ ش=ناد و نایوجش=ناد ،شرور=پ و شزو=مآ شخ=ب نار=گرا* ،د=نداد یم راع=ش
.دهد یم ناشن ۱۹۶۸ لاس رد نانآ یاه تساوخ اب ار ناشMتمحز نیزورما یاه تساوخ

 ناش====ن زین نآ رد نا====گدنن* ت*ر====ش هیلع روآ کشا زا====گ و ت====نوش====خ زا هدافت====سا ،تار====هاظ====ت ه====ب سیلپ ءهلم====ح
.تسا تلود یوس زا خساپ نامه ءهمادا ءهدنهد

 ت=لود .د=ش هلم=ح فلتخ=م یا=ه کنا=ب یا=ه هبع=ش ه=ب زا=س ت=سد یا=ه ب=مب ا=ب را=ب تف=ه هت=شذ=گ رب=ماتپ=س ها=م رد
 رد .ت=سا هدر* ریگت=سد ار راذ=گ ب=مب ه* در* مال=عا رایسب یو=ه و یا=ه ا=ب ،گرز=ب تایر=شن راش=ف ه=ب خ=سا=پ رد لارد=ف
.دوب هدش هتشادرب کناب کی نیبرود طسوت ه* داد رارق ناراگنربخ رایتخا رد ار مرجم درف زا یسMع لاح نامه

 یصخش ساب====ل سیلپ رف====ن راه====چ رب====ماتپ====س ۳۰ هبن====شراه====چ زور حب====ص ه* دو====ب لMش نید====ب یریگت====سد نایر====ج
 ناد==نز زا یMی ه==ب و د==ندیش* نوریب دو==ب شرا* ل==حم مزا==ع نآ رد یو ه* یسو==ب ینیم نورد زا ار »لا==ئراییو سس==مار«
 یناد=نز زا وا ءهداو=نا=خ ه* نآ زا س=پ .دن* رار=قا ه* دنت=ساو=خ یو زا دید=هت و هجنMش زا س=پ .د=ندر=ب ینات=سداد یا=ه
 ضارت=عا ه=ب ت=سد ینات=سداد ل=باق=م رد یو رگید نات=سود و نایوجش=ناد زا یریث* عم=ج ا=ب هارم=ه ،د=ش علط=م ش=ندو=ب
 هظ===حل نام===ه زا .دو===ش یم یو ا===ب تا===قال===م ه===ب ردا===ق وا لی*و ،ب===ش همین زا دع===ب ۲ ت===عا===س دود===ح ر===خآ ت===سد .دن===نز یم
 .دراد=ن یئا=ناو=خ هد=ش ریگت=سد صخ=ش ا=ب ،دراد راذ=گ ب=مب صخ=ش زا دو=ب یعد=م ینات=سداد ه* یسMع ه* دو=ب راMشآ
 هیهت زین ار مر=ج یا*ر=ش زا رگید رف=ن هدز=نا=پ تسیل ه* تف=گ و دو=من یراش=فا=پ دو=خ یا=عدا یور ینات=سداد لا=ح نیا ا=ب
 یئوجش=ناد باصت=عا نارب=هر زا ،لا=ئراییو سس=مار ربت*ا ۳ هبن=ش زور یموم=ع راMفا راش=ف ت=حت هر=خالا=ب .ت=سا هدر*
 یتلود یا==ه نا==گرا درو==خر==ب و یریگت==سد ءهوح==ن .د==ش دازآ ناد==نز زا یلا==ع شزو==مآ یزا==س یصوص==خ هیلع ۱۹۹۹ لا==س
 لا=ح نیع رد یلو ،ت=س یعامت=جا تیلاع=ف عو=ن ر=ه زا سر=ت ه=ب ندز ن=ماد ،تایلمع عو=ن نیا زا فد=ه ه* د=هد یم ناش=ن
 ه=جاو=م تسMش ا=ب ار کیت*ا=ت نیا ناو=ت یم ع=قو=م ه=ب و د=حتم لمع=لا سMع ا=ب زین یها=گ ل=قاد=ح ه* ت=سه زین نیا یایو=گ
.تخاس

۴  ءهرامش - مود رودکیزMم ءهمان۲



۳کیزMم ءهمان۴  ءهرامش - مود رود

 رد و د=ش زا=غآ لالقت=سا گن=ج ۱۸۱۰ رد .دو=ش یم بالق=نا کیزMم رد را=ب کی لا=س د=ص ر=ه ه* ت=سا هعیا=ش
 یر====ما روش* ند====ش یماظ====ن لا====ح نیع رد .دوش====ن بالق====نا ۲۰۱۰  رد ار====چ نیا ر====ب ان====ب ،کیتارMمد بالق====نا ۱۹۱۰ لا====س
 تیان=ج ا=ب گن=ج ت=لود ه=چ نآ .دراد ت=لا=خد یند=م رو=ما رد ش=ترا روش* ر=سار=س رد .درMن س=ح ار نآ ناوت=ب ه* تسین
 یسایس باز==حا زا کی چیه .ت==سا هت==شاذ==گ زا==ب یزوا==جت عو==ن ر==ه یار==ب ار ش==ترا ت==سد ،د==ما==ن یم هد==ش هداد نا==مزا==س
 ءهب==حاص==م کی رد س=ِ=نار=ِ=بو==س زیئو==ل هزو==خ ،ر==شب قوق==ح صوصخ==م سرزا==ب .دروآ یمن ب==ل ر==ب یمال* ش==ترا هیلع یمسر
 .»دراذگب اهنت ار مدرم یطیارش نینچ رد دناوت یمن شترا« :تفگ یتاعوبطم

 ،کیزMم یتینما یا====هورین زا رف====ن راز====ه جن====پ زا شیب ،۲۰۰۹ ربت*ا ۱۰ هبن====ش رص====ع ،یزور و لا====ح نینچ رد
 ط====سو====ت زین کیزMم ناراMقر====ب یاMیدن====س ز*ر====م رواج====م یا====ه نا====بایخ .د====ندر* لاغ====شا ار کیزMم ز*ر====م قر====ب تاسیسأ====ت
 .دنوش عمج مه درگ دنناوتن نارگرا* ات دش هرصاحم سیلپ

 ل====ما* لاغ====شا ه====ب کیزMم یز*ر====م ءهقطن====م قر====ب ت*ر====ش روش* نیا روهم====ج سیئر نا====مر====ف ا====ب ،هبن====ش کی زور
...دش هتشادرب نآ یزاس یصوصخ رد یلصا ماگ ،بیترت نیا هب .دنن* »یراMبارخ« دنناوتن نارگرا* ات دمآرد

]http://www.peykarandeesh.org/old/jonbesh/pdf/Ramon-Pacheco-SME.pdf :هب ک ن[
 ا==پ شیپ زا زین ار کیزMم یر==گرا* یاMیدن==س نیر==ت یمید==ق زا یMی ،ت*ر==ش نیا لالح==نا ا==ب د==هاو==خ یم ت==لود

 نار==گرا* ار رف==نراز==ه ۴۴ دادع==ت نیا زا ه* ت==سا ر==گرا* راز==ه ۶۶ یاراد کیزMم یز*ر==م ءهقطن==م قر==ب ت*ر==ش .درادر==ب
 نا======گدنیا======من نت======خانش======ن تیمسر ه======ب ا======ب کیزMم را* ریزو شیپ ءهتف======ه .د======نا هت======سشنزا======ب هیقب و دن======هد یم لیMشت لاع======ف
 زا یشخب و را* بز==ح اهن==ت )ربت*ا ۱۳ هبن==ش ه==س( زور==ما ا==ت .ت==شاذ==گ زا==ب ت==لود یدع==ب ا==ه ما==گ یار==ب ار هار ،اMیدن==س
 ین*ار===پ رب===خ یا===ه هاگن===ب ما===مت ه* ت===سا نیا ب===لا===ج .د===نا هت===فر===گ ع===ضو===م ت===لود ماد===قا نیا هیلع کیتارMمد بالق===نا بز===ح
 کیزMم سرو=ب شور=ف زور=ما .د=ندر* عا=فد روهم=ج سیئر ماد=قا زا ناراد هیا=مر=س یا=هاMیدن=س ماس=قا و عاو=نا و گرز=ب
 سرو==ب یروآ دو==س لوئ==سم ر==گرا* راز==ه ۴۴ ند==ش راMیب ای نیا ر==ب ان==ب .دو==ب ریخا لا==س دن==چ رد نآ حط==س نیر==تالا==ب رد
...قرب تعنص ندر* یصوصخ ای تسا

 .د====نا هدر* زا====غآ ار دو====خ یضارت====عا تا*ر====ح و یئامیپ هار ت*ر====ش نیا نار====گرا* ربت*ا ۱۱ هبن====ش کی زور زا
 دیعب .دو=ش راز=گر=ب کیزMم ر=هش رد رگید ع=ماج=م و ا=هاMیدن=س تیام=ح ا=ب یمیظع یئامیپ هار ت=سا رار=ق هبن=ش جن=پ زور
 یئاد=گ ت=سد دیا=ب زور=ما زا ه* ینار=گرا* لا=ح نیا ا=ب .دن* ینیشن بق=ع نار=گرا* ل=باق=م رد ت=لود ه* د=سر یم رظ=ن ه=ب
.دنرادن دوخ قوقح قاقحا یارب هزرابم زج هب یرگید ءهراچ زین دنن* زارد

 لا====س ت====سا رار====ق ه* ت====س یتازراب====م ندیسرار====ف سو====قا====ن روهم====ج سیئر نا====مر====ف ایآ ه* ر====ما نیا یئو====گ شیپ
 یهد==نا==مزا==س کی دن==مزاین هلم==ج زا یئایؤر نینچ قق==حت ا==ما .ت==سا سر دوز زون==ه ،دن* لد==ب بالق==نا لا==س ه==ب ار ۲۰۱۰

.تس یلاخ شیاج زونه رضاح لاح رد ه* تسا مMحتسم و یرسارس

 ۲۰۰۹ ربت*ا ۱۳ ،وMیزMم رهش


