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 Political  سياسی

  
  استيفن ليندمن: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
 ٠١۶ جون ٠۶

  

  فعال ضدجنگ و حقوق مدنی: محمدعلی
 و آشکارا خود را يک معترض باوجدان خواند،  در طول جنگ ويتنام از شرکت در معرفی خود به ارتش امتناع کرد

 خطاب نکرده  هھيچ ويت کنگی ھرگز مرا کاکا سيا. من ھيچ جنگی با ويت کنگ ھا ندارم«: معروف است که می گفت

وقتی که «: ست که گفت امشھور.  برای اعتراض عمومی عليه جنگ شد"مارتين لوتر کينگ"او الھام بخش ... ».ستا

 ١٩٧٠در اوايل سال ھای ... ».ذوقه رسان خشونت در جھان است، نمی توانم ساکت بمانمآترين کشور خود من بزرگ 

او در آن زمان با چندين نفر .  ساختمان اداری به او برخوردمراھرو ھنوز در رينگ فعال بود، در  "علی"در حالی که 

حال که به . نشدم تا با او صحبت بکنممن مزاحمش . ما مانند عبور کشتی ھا در شب از کنار ھم گذشتيم. ديگر بود

کاش دستم را به عالمت دوستی دراز کرده و دستش را می فشردم و از او نگاھی می اندازم، آرزو می کنم ايگذشته 

 .قدردانی می کردم 

***********  

بيماری ( بوکسور معروف جھان، پس از يک نبرد طوالنی با بيماری پارکسينون "محمدعلی"،  ٢٠١۶ جون ٣جمعه، 

  .مريکا ديده از جھان فروبستا سالکی در فوينکس ٧۴در سن )  م–لرزش غيرارادی اندام بدن 

لونی . ی صحبت کردن او را به طور پيوسته فرسوده ساختئحرکتی و توانابا گذشت زمان، پارکينسون مھارت ھای 

با قلب خود صحبت می کرد، و آن ھا  ... با مردم با چشمان«ھمسر او گفت حتی اگرچه  گفتار او دچار مشکل بود،  اما 

  » .با او تماس برقرار می کردند

خود را عوض کرد، » نام بردگی«  به امت اسالم پيوست، و١٩۶۴متولد شده با نام کاسيوس ماررسيلوس کلی، در سال 

نی روی  به اسالم س١٩٧۵ رھبرامت اسالم در سال "الياس محمد"پس از مرگ .  را جايگزين ساخت"محمدعلی"و 

  .آورد

 و آشکارا خود را يک معترض باوجدان خواند،  در طول جنگ ويتنام از شرکت در معرفی خود به ارتش امتناع کرد

 خطاب نکرده هھيچ ويت کنگی ھرگز مرا کاکا سيا. من ھيچ جنگی با ويت کنگ ھا ندارم«: معروف است که می گفت

  ».است
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ه برای معرفی خود در ارتش ھوستون، سه بار پس از خواندن نامش ، روز برنامه ريزی شد١٩۶٧ سال اپريل ٢٨در 

  .قدم به جلو نگذاشت

کميسيون ورزشی ايالت . او را بازداشت کردند. به او ھشدار داده شد که مرتکب جنايت می شود، اما او استوار ايستاد

  .خت بوکس زنی و عنوان قھرمان سنگين وزن جھانی محروم ساۀنيويورک او را از  پروان

 جون ٢٠در . ی مسابقه بوکس بدھدئبه مدت سه سال نتوانست در ھيچ جاعلی . کميسون ھای ديگر ھمين کار را کردند

  .دادگاه تجديد نظر آن حکم را تأئيد کرد. ت منصفه او را مجرم شناختأ، يک ھي١٩۶٧

فعاليت ضدجنگ در سراسر کشور ، در زمانی که ١٩٧١ جون ٢٨ تجديد دادگاه عالی خود آزاد ماند و در ۀعلی تا نتيج

 ولی نه برمبنای ادعای او، برای اين که دادگاه استيناف ھيچ – به نفع او حکم داد ءادامه داشت، دادگاه عالی به اتفاق آرا

  .دليلی برای انکار حق او در ارتباط با اعتراض وجدان ارائه نداد

: ست که گفت امشھور. تراض عمومی عليه جنگ شد برای اع"مارتين لوتر کينگ"او الھام بخش . حکم او عوض شد

   ».ذوقه رسان خشونت در جھان است، نمی توانم ساکت بمانمآوقتی که کشور خود من بزرگ ترين «

او را از بھترين سال ھای عمرش، سال ھای برجسته اش «، "علی"مربی او آنجلو داندی شرح داد که فعاليت ضد جنگ 

  ».برحذر داشت

  ».سبک مثل يک پروانه، گزنده مثل يک زنبور.  باشد»من بزرگ ترينم«يادماندنی او، ه ه کالم بشايد بھترين تکي

را ساختم، در حالی که ديگر مردم سياه پوست  در )  م-زندگی (می دانم که من آن «:  اوۀنقل قول کمتر شناخته شد

   ».جھنم زندگی می کنند، اما تا زمانی که آنھا آزاد نباشند، من آزاد نيستم

 مدافع صلح و عدم خشونت، مخالف نظامی گری، مقاومت در "علی"بوکس زنی ورزشی خشونت زاست، با اين ھمه 

  .برابر تبعيض نژادی و بی عدالتی بود

او از واشنگتن به دليل استفاده از درآمدھای مالياتی فدرال برای . قدرت درخشش او انتقادات او را طنين انداز کرده بود

  : د و يک بار گفتجنگ متنفر بو

با پولی که آنھا پس از مبارزه از من برمی دارند، من گلوله ھای زيادی می خرم، حداقل سه جت بمب انداز در سال، و «

  ». ھزار مرد جنگ را می پردازم۵٠٠٠٠حقوق 

ھدف من اين . جنگ با مسلسل، بازوکا، نارنجک دستی، ھواپيمای بمب انداز نداردبوکس ھيچ شباھتی مانند رفتن به «

اما در جنگ، ھدف کشتن است، کشتن، کشتن، کشتن، و .  تميز برنده شومۀاست که بوکس بازی بکنم، و با يک مبارز

  ».ادامه کشتار مردم بی گناه است

 بوکس استفاده کرد، بدون ترس از اظھارنظر افکارش  از شھرت خود برای مبارزه برای عدالت خارج از رينگ"علی"

  .معروف ترين مشت زن جھان يک قھرمان ضد جنگ، حقوق مدنی، و عدم خشونت شد. نزد عموم صحبت کرد

  

  :يک خاطره شخصی

.  ساختمان اداری به او برخوردمراھرو ھنوز در رينگ فعال بود، در  "علی" در حالی که ١٩٧٠ در اوايل سال ھای 

من مزاحمش نشدم تا با او . ما مانند عبور کشتی ھا در شب از کنار ھم گذشتيم. ر آن زمان با چندين نفر ديگر بوداو د

کاش دستم را به عالمت دوستی دراز کرده و دستش اندازم، آرزو می کنم ايحال که به گذشته نگاھی می . صحبت بکنم

  . را می فشردم و از او قدردانی می کردم
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  :نده نويسۀدربار

  :با او می توانيد در آدرس زير تماس بگيريد. استيفن ليندمن در شيکاگو زندگی می کند

net.sbcglobal@lendmanstephen.  

رات جنگ مريکا برای ھژمونی خطاحرکت : کراينو اشتعال در اۀنقط«کتاب جديد او به عنوان سردبير و نويسنده 

  »جھانی سوم را در بردارد

http://www.claritypress.com/LendmanIII.html 

  

  :آدرس وبالگ استيفن ليندمن

sjlendman.blogspot.com 

ی پيشرو با خبرھای راديو پيشرو گوش و راديوۀی کاتينگ ادج، با ميھمانان معروف در شبکئ راديوۀبرنامبه بحث  در 

  .کنيد

  :برگردانده شده از

Muhammad Ali: Anti-War/Civil Rights Activist  

 

By Stephen Lendman  

http://www.informationclearinghouse.info/article44809.htm 

  

  

  :يادداشت

  :را حين امتناع از شرکت در جنگ ويتنام کم بھا دھيم، بايد بيفزائيم" علی"بدون آن که شھامت و فداکاری 
گترين فداکاری ، بزر در ويتنام با شورش عليه شرکت در کشتار تجاوزکارانه و غيرعادالنهیدر جوان" علی"با آن که 

را در ھمان مقطع انجام داد و با آن کارش گذشته از ماشين نظامی و کشتار امپرياليزم جنايتکار امريکا، دنيای سرمايه 
 سال قبل ١۵را به نبرد فرا خواند و در ھمان مقطع بزرگترين شکست را بر آنھا تحميل داشت، مگر با تأسف وقتی 

يانه و خونبار امپرياليزم امريکا و شرکايش قرار گرفت، روی داليل معينی که  مورد ھجوم وحش،کشور ما افغانستان
متأسفانه باز کردن آن از ظرفيت اين افزوده، فراختر است؛ نه تنھا با ھمان شھامت و شجاعت قبلی عليه اين تجاوز 

لوله ھای تفنگ شان دود دھشتناک موضع نگرفت، بلکه با آمدن به افغانستان و مالقات با سربازان امريکائی که از 
ن ارزيابی گرديد، تمام آن اباروت خارج می شد، آنھم به نحوی که حضورش به مثابۀ تأئيد تجاوز و تشجيع متجاوز

  .دستآورد را نزد خلقھای جھان، به ويژه آنھائی که فريب امپرياليزم جھانی را نخورده بودند، به صفر ضرب زد
  : امتيازی به ارمغان آورده باشد، آن آرمغان چيزی نيست، مگراز ديد ما اگر آمدنش به افغانستان،

، ھر روز و ھر لحظه و ھر موضعگيريی، جای و اعتبار خود را داشته، ھيچ کس نبايد چنان بينديشد در دنيای سياست
ت، نه زنگ بلکه بايد اين را پذيرفت، که در رينگ سياس. که گويا با يک بار قھرمان شدن، برای ھميشه قھرمان می ماند

قه جريان داشته، يک غفلت کوچک، ابتفريحی وجود دارد و نھم ھم زنگ ختم مسابقه، بلکه ھر آن و ھر لحظه اين مس
موجب می گردد، تا مبارزه کننده، از رينگ به بيرون پرتاب شده، تمام اعتبارات مبارزاتی اش به صفر ضرب زده 

يعنی کسی که با . آن قھرمان افسانه ئی اتفاق افتاد" مد علی کلیمح"با تأسف اين ھمان چيزی بود که در مورد . شود
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نموده بود، با تأئيد تجاوز کشورش " ناک اوت"امتناع از شرکت در جنگ ويتنام، سرمايه و ماشين نظامی آن را 
شد، " تناک او"برافغانستان و به خاک و خون کشيدن مردم اين کشور به وسيلۀ ماشين جنگی امپرياليزم امريکا چنان 

  .که از افسانه ھيچی باقی نماند
  AA-AAادارۀ پورتال

 

 

 
 


