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     MC         Motorcycle club : باشگاه موتورسواری خارج از قانون

گردد. بر می است جنگ جهانی دوم از بعد بالفاصله آمریکایهایش به جامعه است که ریشه موتورسیکلت یک خرده فرهنگ

و شخصی  های کاستوم چاپر و دیویدسن -هارلی های کروزر به طور خاصبر استفاده از موتورسیکلت فرهنگ خرده این

هایی آلو ایده( بوده  میالدی تریُمف و حتی برندهای شرقی 16و  06سازی شده ) برند ایندین و در برخی موارد دیده شده در دهه ی 
 شده است.جریان اصلی و تأکید  ها فرهنگبرخی عدم پایبندی به  و وفاداری به گروه موتورسواریبرادری،  ،چون آزادی

 

 Davidson, Inc.-Harleyموتورسیکلت برند هارلی دیویدسون 

یالت ا شهر میلواکی، در 7369 سال در که است آمریکایی موتورسیکلت کننده تولید یک هارلی، یا D -Hشرکت، دیویدسون، هارلی
 در به سالم جان بزرگ رکود از که بود آمریکایی موتورسیکلت بزرگ تولیدکننده دو از یکی هند، با همراه. شد تاسیس ویسکانسین

 . شود تبدیل جهان در موتورسیکلت تولیدکنندگان بزرگترین از یکی به تا برد
 سبک رایب دیویدسون هارلی. شود تبدیل است، شده شناخته خود وفادار پیروان دلیل به گسترده طور به که نمادین برند یک 

 تیسن طور به شرکت این. است گرفته قرار توجه مورد شد، چاپر سیکلت موتور سبک پیدایش باعث که سازیسفارشی
 خود هایعرضه اما کرد،می عرضه بازار به سیسی 166 از بیش موتور حجم با را وزن سنگین و خنک هوا رزمی هایموتورسیکلت

 .شودمی VRSC (2002) هایفرمپلت شامل که است داده گسترش ایگونه به ار

 
 .مؤسسان شرکت هارلی دیویدسون ویلیام، هارلی، ویلیام دیویدسون، والتر دیویدسون و آرتور دیویدسون بودند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Chopper_(motorcycle)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Chopper_(motorcycle)&action=edit&redlink=1
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 و هند؛ باوال، ل؛برزی مانائوس، ویسکانسین؛ میلواکی، .کندمی تولید پنسیلوانیا یورک، در هایی کارخانه در را خود های موتورسیکلت دیویدسون هارلی

Pluak Daeng، هارلی تجاری نام تحت را کاالهایی همچنین و کند می عرضه بازار به جهان سرتاسر در را خود محصوالت شرکت این .تایلند 
 خط ساسا بر ویدئویی های بازی و خود، موتورسیکلت یاسمق های مدل بازی، اسباب جانبی، لوازم منزل، آالت زیور و دکور پوشاک، جمله از دیویدسون،

 . کند می عرضه بازار به و مجوز جامعه، و خود موتورسیکلت

نیستند و به مقررات آن پایبند  (AMA) انجمن موتورسواران آمریکا های موتورسواری از آنجا که مورد تأییددر آمریکا باشگاه

 شوند. خوانده می Outlaw خارج از قانوننیستند 

 . است قانون از خارجآتال یا  موتورسواری فرهنگد که منعکس کننده های خود را دارنها در عوض قانونباشگاه

چیز زیادی بدانید؛  سواری موتور چرم جلیقه ور نباشید، بعید است که از داستان بوجودآمدنگر عمیقاً در فرهنگ موتورسواری غوطها
 اند. ی بوجود آمدههای جین و چرمهای کتهایی که به طور تاریخی و به دالیلی با بریدن آستینجلیقه

چسبانند بدانید. این برش هایی که به آن میتکهپچ  و یا   colour” هارنگ“به همان اندازه بعید است که چیز زیادی در مورد 
های چرمی، با انعکاس تغییرات فراوانی که در فرهنگ موتورسیکلت آمریکایی ایجاد شد، فقط یک تکه لباس برای معنادار از کت

همراه  نممردانش است. پس امروز با نیست، بلکه یک اعتراض و مخالفت تاریخی با انجمن موتورسواران آمریکا و دولتپوشیدن 
های شکنی در آمریکا و چگونگی بوجودآمدن این لباس محبوب را به شما معرفی کنیم و سپس ویژگیباشید تا ابتدا سنگ بنای قانون

 .را از نظر بگذرانیم های خاص و محبوبمنحصربفرد این جلیقه

 

 های چرمی موتورسوارانی پرفراز و نشیب جلیقهتاریخچه

 .شروع شد AMA همه چیز بادر ابتدا 

 
ویق سازی و تششده موتورسیکلتتاسیسهای تازهبه منظور ارتقای منافع شرکت (AMA)، انجمن موتورسواران آمریکا7391در سال 

سبک،  هایهای مشابه، ژاکتهایی از افراد همفکر شروع به پوشیدن لباسشد. گروه ها به سرگرمی و تفریح، تشکیلآمریکایی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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افی ی کهایی کردند که در نظر مخاطبان مدرن امروزی برای یک موتورسوار واقعی، به اندازههای دانشگاهی و لباسهای تیمژاکت
هایی که بهترین تیپ و استایل را انتخاب تی در آن به کلوپاین انجمن میزبانی رویدادهایی را آغاز کرد که ح .خشن و برازنده نبود

زیده هایی بود که برای خود برگی بیشتر از نشانها و استفادهگرفت و این باعث شهرت برخی گروهای تعلق میکرده بودند جایزه
ا و مخاطبان امروزی، یک لباس واقعی ها کاربردی و ایمن بودند، اما هیچکدام برای م، این لباس96و  96های بودند. گرچه در دهه

ان تر کمد لباس موتورسوارها و از همه مهمآیند. با این حال، جنگ جهانی دوم، سبک و سیاق این باشگاهموتورسواری به حساب نمی
 داد. ها را تغییرآن

   انجمن موتورسواران آمریکا

: American Motorcyclist Association 

با عضویت بیش از  آمریکایی سازمان غیرانتفاعی یک

موتورسوار از سرتاسر جهان است که  666٬966

اندازی شد. این انجمن راه پیکرینگتون، اوهایو 7391 در

های موتورسواری پرشماری را برای حقوق ها و کمپینفعالیت

 کند. بیانیه ماموریت ایندهی میقانونی موتورسواران سازمان

ترویج سبک زندگی موتورسواری و حفاظت از آینده  انجمن

ا از خلبانی هواپیما ت.  برای کهنه سربازها است موتورسواری

  !راندن موتورسیکلت

 

 

 

با  ر جین آبیهای خاکی، و حتی شلواهای چرمی، لباسبا کت سربازانکهنهبعد از جنگ و حال و هوایی که بر جامعه حاکم بود، 

ل از جنگ ها قبآمدند که به خوبی گویای تیپ یک موتورسوار واقعی بود. اگرچه چرمخیال و شلخته به خانه میحالتی سرخوش، بی

ی کرد، اما عموما ترکیب شلوار و کت چرمهای چرمی خود را تولید میمدتی بود که کت آیریوینگ شاتشدند و برند پوشیده می

های چرمی خلبانی توسط کهنه سربازان به به طرز جالبی، این کاپشن .آمدشلوار به حساب میسمی همانند کتیک لباس تقریبا ر
ای کارتونی هها پرواز شکست خورده بودند و اغلب با شخصیتهای خلبانی که طی ساللباسی برای موتورسواری بدل شد. کاپشن

شتر به های چرمی بر تن مردان بیغییر دادند و همین شد که پس از جنگ، کتشدند، قوانین بازی را به کلی تآپ نقاشی مییا پین
د که بر روی گوینهایی میخانمها و مجالت فشن. )پین به نقاشیشد تا یک مدل اتوکشیده درکاتالوگسبک مارلون براندو دیده می

لغوی  آید که میتواند به طورپ، به معنای باال میدیوارها نصب میشد. در واقع پین اپ از ترکیب دو کلمه پین، به معنی سوزن و آ
یک شرکت تولیدی لباس آمریکایی (Schott Bros)  شات نیویورک .(معنی این را بدهد که چیزی بر جایی پونز یا نصب شده است

 .توسط برادران ایروینگ و جک شات تاسیس شد 7379این شرکت در سال  .ر نیویورکشه است که در آن واقع شده است

 Schott NYCکهکاپشن موتور سیکلت پرفکتو و آنها کالسیک را خلق کردند روی کت زیپ اولین شرکتی بود که شرکت ، 

جنگ  در حین نیروهای مسلح ایاالت متحده این شرکت لباس هایی را برای (1953) اون یکی وحشیه توسط فیلم هایی مانند
است و هنوز هم بسیاری از  Schott هنوز متعلق به خانواده Schott NYC  و بعداً نیز برای اجرای قانون آمریکا جهانی دوم

 .آنها را در ایاالت متحده تولید می کندطراحی های لباس

آیی مردان جنگ جهانی دوم بزرگترین گردهم های موتورسواری درآورد؟جنگ جهانی دوم چگونه سر از باشگاه

سابقه و در محیطی خارج از مرزهای یی بیهاها مرد را به طور یکسان و برابر و به روشآمریکایی در تاریخ را رقم زد. جنگ، میلیون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%8C_%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%8C_%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
https://ewikifa.top/wiki/New_York_City
https://ewikifa.top/wiki/Zipper
https://ewikifa.top/wiki/Zipper
https://ewikifa.top/wiki/Perfecto_motorcycle_jacket
https://ewikifa.top/wiki/Perfecto_motorcycle_jacket
https://ewikifa.top/wiki/The_Wild_One
https://ewikifa.top/wiki/The_Wild_One
https://ewikifa.top/wiki/United_States_Armed_Forces
https://ewikifa.top/wiki/United_States_Armed_Forces
https://ewikifa.top/wiki/World_War_II
https://ewikifa.top/wiki/World_War_II
https://ewikifa.top/wiki/World_War_II
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کشور، در کنار یکدیگر و تعامل با هم قرار داد. زمانی که جنگ تمام شد، دولت آمریکا تمام تالش خود را کرد تا آنها را به سمت 
 که مردان ازهایی مسئوالنه و سازنده سوق دهد اما تغییر عجیبی در آمریکای پس از جنگ رخ داده بود، جایی مشاغل و زندگی

کت د، شون بچه دارکنند،  ازدواجرفت کردند. از کهنه سربازان انتظار میمعاشرت زیاد در خارج از محل کار یا دانشگاه اجتناب می

 .زندگی کنند آرامو  رامخود را به سبک کالسیک آمریکایی بپوشند و  و شلوارهای خاکستری

های به سمت یکدیگر کشیده شدند تا غمخوار یکدیگر باشند و به آرامی از آسیببه طور طبیعی، سربازان سابق با داستانی مشترک 
های موتورسواری را به عنوان راه خروج از اجتماعی که تحملش را نداشتند روحی آن دوران رهایی یابند؛ بسیاری از آنها باشگاه

 .کات آنها به دقت تحت نظارت بودفرار کنند، اما حر PTSD کردند از عالئمانتخاب کردند و بدین شکل تالش می

ها را دلسرد و طرد کرد، اما یکی از مهم ترین آنها انتشار گزارش کینزی دالیل متعددی وجود دارد که چرا تشکیالت اصلی این گروه
 گسترده هایبحث اولین از یکی شود،بود. گزارش کینزی، اگرچه اکنون عمیقاً ناقص و غیرقابل استناد تلقی می 7316در اواخر دهه 

 از سوم کی تقریباً که داد نشان اینگونه را امر این «انسانی مرد در جنسی رفتار» کتاب در و بود آمریکا در جنسی تمایالت مورد در

رایی مانع گی همجنسدر آمریکا در خصوص مساله« نپرس و نگو»یکرد رو. اندداشته گراییجنسهم یتجربه شوندگان مصاحبه

ها دی در این مورد شد و مقامات شروع به بررسی دقیق و بدگمانی بیشتری به تعامالت مردان در این باشگاهاز هرگونه بحث ج
 .نمودند

  
 

 7491 شورش هالیستر بر روی هارلی دیویدسون

اد: د های موتورسیکلت آمریکایی را برای همیشه تغییرشد، فرهنگ باشگاهک رویداد که قبالً تحت نظارت و کنترل برگزار می
برگزار  AMA ای بود که توسطساالنه« تور کولی»میزبان  7396. شهر کوچک کالیفرنیا از دهه 7311شورش هالیستر در سال 

اولین سال برگزاری این برنامه بعد از پایان جنگ بود و میزان  7311گردید، اما در طول جنگ این رویداد لغو شده بود. سال می
 نتظار بود.مشارکت بسیار بیشتر از حد ا

 (AMA)ییآمریکا سواران موتورسیکلت رالی در که بود رویدادی شود، می شناخته نیز هالیستر تهاجم نام به که هالیستر شورش

 .داد رخ بود، شده تحریم 7311 ژوئیه 0 تا 9 از کالیفرنیا هالیستر، در (AMA) آمریکایی موتورسواران انجمن توسط که
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 وچکک شهر به مشروب نوشیدن و معاشرت برای همچنین و ساالنه های رالی تماشای برای انتظار حد از بیش زیادی موتورسواران

 .کردند غوغا شهر در موتورسواران از نفر چند. شدند سرازیر

الح ی شهر را خلع سموتورسوار به دهکده بیابانی عجیب و غریبی وارد شدند و در حالی که مست بودند، پلیس هفت نفره 1666 
به سرعت این واقعه را در کل  Life  دند. با وجود اینکه هیچ جنایت جدی و یا جراحت بزرگی در کار نبود، اما مقاله ای در مجلهکر
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این وقایع را به عنوان تجمعی از  The Wild  One ، فیلم7399ای که در سال کشور به رویدادی جنجالی بدل کرد، تا اندازه
  ش داد.جنایتکاران و افراد منحط نمای

 

 
 توسط "رشه تسخیر" بر مبنی هایی گزارش با مطبوعات توسط شد، شناخته هالیستر شورش عنوان به آن از پس که حادثه این

 روی که بود مستی مرد عکس رویداد، این سازینمایشنامه ترینقوی[ 9. ]شد هیجانی هالیستر در "هیاهو" و سواران موتور
 الیف جلهم در. بود شده انداخته دور آبجو هایبطری با صحنه کردن احاطه با عکاس توسط االًاحتم که بود، نشسته موتورسیکلت

 .ردک کمک یاغی سوار دوچرخه وجهه ایجاد به هالیستر شورش. کرد جلب رویداد این به را منفی نظر و ملی توجه و شد منتشر

ای در مجله خود نوشت، آنها اعالم کردند ه هالیستر مقالهبعد از حادث AMA دورنمای همه چیز زمانی برای همیشه تغییر کرد که
ک در یا ی سیکلت موتور گروه پیدایش باعث موضوع این. هستند شکنقانون ٪7 فقط و قانونمند شهروندان آنها اعضای از ٪33که 

 .شد Outlaw صد خارج از قانون

  er %1 :شکنان یک درصدیقانون

تر یک باری نبود، موجب پیدایش فرهنگ بسیار خشن ر واقع اصال اتفاق بزرگ و فاجعهعواقب ناشی از شورش هالیستر، که د
واری های جلیقه چرمی موتورسی خود باعث ایجاد باندهای جنایتکار موتورسیکلت شد. در بسیاری از عکسدرصدی شد که به نوبه
بود و بدین معنی که صاحب جلیقه  ٪7م گروه شد. این لوگوی بدناشان وصل میشود که سمت چپ سینهوصله الماسی دیده می

های موتور سیکلت به دو گروه ها در هالیستر باعث شد که باشگاهغوغا پس از تور کولی .شکن استهای قانونهم عضوی از گروه
ادهای به رسمیت شناخته شده بودند و اجازه شرکت در روید AMA ها که به طور رسمی توسطدرصد33بزرگ تقسیم شوند، گروه 

گذاری در تری برای عالمتکردند. این تقسیم جدید سیستم پیچیدهدرصدها که اجازه حضور پیدا نمیها را داشتند و گروه یکآن
 .م پرداختها ایجاد کرد که به آن خواهلباس

 درصدی هنوز واقعا یک درصد است؟آیا گروه یک

ه میزان زیادی تغییر کرده است. در بسیاری از دوران اوج این در حال حاضر این گروه دیگر همچون سابق نیست و فرهنگش ب
ی امهکرد و این امر تولیدمثل و ادای گروه از پیوستن افراد و خون جدید جلوگیری میباندهای قانون شکن، ساختار پیچیده و جزیره

لیل های مجرمانه دارند، بیشتر به این دفعالیتاند ارتباط کمتری با هایی که باقی ماندهنسل خانواده را با مشکل مواجه نمود. گروه
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ها دیگر پر از مجرمان نیست و بسیاری از آنها مشاغل خوبی دارند که شاید هم برایشان ضروری باشد چون که صفوف این گروه
ای بزرگ موتورسوای اعمال البته بسیاری از چارترهای کالبه ) .دالر قیمت داشته باشد 16666تواند تا یک موتور هارلی دیویدسون جدید می

 تحقیقات اداره FDAو  ATF  منفجره مواد و گرم اسلحهپلیس مبارزه با جرائم الکل تنباکو  خالف قانون را به صورت هوشمندانه و بدون باقی گذاشتن رد برای
 (ند.انجام می ده رال آمریکاو سایر پلیس های فدپولشویی  FATD متحده ایاالت داروی و غذا سازمان جنایی

با این حال، احتماالً بهترین کار این است که از سواری با جلیقه چرم موتور سواری و نوع برشی که شبیه هر یک از گروه های یک 
 درصدی است، اجتناب کنید. 

 یرغمعل  زخمی برجای گذاشت. 7۱کشته و  3، 9679سال همین تیراندازی بین پنج باند موتورسواری رقیب در شهر واکوی تگزاس در 
 خارج و آمریکا در پاپ فرهنگ و سبک بر عمیقی تأثیر هاکلوپ و درصدی یک گروه های رنگ آن، آمیز خشونت و تلخ یگذشته

 .است گذاشته آن از

  

 اجزا ، پچ , جلیقه   vest  کات
(Now you are dirty enough, now you are Crazy enough –Leon Rippy as virgil) beyond the law 1991 

جدا شوند، ” خانوادگی هایباشگاه“ فامیلی کالب شکن از به اصطالحهای قانوندر دوره پس از جنگ، حتی قبل از اینکه کلوپ
هایی که ها کرده بودند، وصلههای خود به آنگروه” رنگ“و چسباندن ” کات“ای به نام های بریدهشروع به پوشیدن جلیقه بایکر ها

 هایهای جین داده شد، سپس چرم، و در نهایت هم که جلیقهها روی کتبه گروهشان بود. اوایل این برشنشانگر وفاداری آنها 
شیدن توانست در تابستان که پوآمد و حتی میهای جین به نظر منطقی میبدون آستین دوخته و تولید شدند. استفاده از جلیقه

های ها زمانی شکل نمادین پیدا کردند که با تکه لباسیجاد کند اما جلیقههای دیگر گرم و غیرممکن بود، اندک محافظتی هم الباس
 .های خاص تزیین شدنددیگر یا عالمت و رنگ

 به تدریج از جین به چرم های محبوب موتورسوارانطرح

ند، اما تر هم بودها با گذشت زمان تغییر کرد و به تدریج از جین به چرم تبدیل شد که البته کاربردی و ایمناگرچه جنس کات

تأیید شده  AMA توسط که خانوادگی هایکلوپ ، رنگ آنها بود.سواری موتور چرم جلیقه های گوناگونترین عنصر در مدلمهم
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رفت. با گی بزرگ بود که تمام پشت جلیقه را میهای خود داشتند، اما اغلب به شکل یک تکههایی روی برشبودند، معموالً رنگ
 کردند: های خود را به سه قسمت تقسیم میهای غیرقانونی رنگاین حال، گروه

 کرد و در مرکز و پشت جلیقه که کلوپ آنها را مشخص میلوگو یک 

 .دادی آنها را نشان میتحت سلطه منطقهو  نام گروهدو نوشته درون یک کمان خمیده که 

 شد. گروه بود، نوشته می ارشد که یکی از اعضای ی او، در صورتیو همچنین رتبه نام مستعار موتورسوارجلوی جلیقه 

های باشگاه اصلی خود را بپوشند، اما هرگز مجاز به شتند رنگابودند، اجازه د فنهای حمایتی یا اعضای غیرعضو که معموال گروه
شکلی رد، ممکن بود با مکاستفاده از نشان نبودند و اگر یکی از اعضای پشتیبانی، آرم گروه اصلی را بر روی لباس خود درج می

د شکن بود و نباینیز تنها محدود به اعضای تمام رنگی گروه های اصلی قانون عالمت الماس یک درصدی .جدی مواجه شود

تری برای گروه شد. اگرچه ممکن است ظاهر قضیه جذاب باشد، اما جنبه تاریکهای خاص دیگر پوشیده میها یا گروهتوسط باشگاه
های یک درصدی نوعی ارتباط جنایی دارند و اکثریت اعضایشان کامالً سفیدپوست متصور است. اکثر باشگاه Outlaw موتورسیکلت

 .پوستان دارندهستند و عموماً تمایالت نژادپرستانه و برتری طلبانه نسبت به رنگین

 

 و باشگاه رد عضویت شناسایی برای دهبری هایجلیقه روی بر سیکلت موتور باشگاه اعضای توسط که هستند هایینشانه هارنگ
. است شده پوشیده مختلف های گروه از بسیاری توسط 7306 دهه از باشگاهی های پچ. شوندمی پوشیده خود ایمنطقه محل

 کپی ردیگ های فرهنگ خرده توسط گسترده طور به سبک این و دانند می موتورسواران میان در نخبگان از نمادی را آنها بسیاری
 نماد ارائه و بندیرتبه ها،کلوپ در جدید اعضای «شدن اجتماعی مهم نشانگرهای» دهندهنشان هارنگ .است شده تجاری و شده

 که باشند شده گلدوزی های تکه توانند می آنها[ 9[]1.]شوندمی مشخص مرتبط نمادگرایی با و شوندمی گرفته نظر در هویت غالب
 در کلی رطو به و است باشگاه آرم یا عالمت پشت اصلی نماد باشند، شده آمیزی رنگ در لونشاب با یا شده دوخته لباس روی بر

 تاریخ در شهری اصطالح این. شود می نامیده "پرواز های رنگ" عنوان به هایی لباس چنین پوشیدن. ماند می باقی باشگاه مالکیت
 .گیرد می سرچشمه هنگ های رنگ از و دارد نظامی

 کنندیم مشخص را «پچ هایدارنده» به معروف کامل اعضای تا «پرپکتیو» تا جدید، اعضای از را باشگاه اعضای یبندرتبه هارنگ
 را باشگاه نام که باال راکر با[ 1.]شوندمی تشکیل راکر نام به پایین و باال محیطی نشان یک از منحنی، شکل دلیل به معموالً و

 اول روفح که ترکوچک چهارم نشان با باشگاه، نشان مرکزی لوگوی و دهد،می نشان را روقلم یا مکان پایینی راکر دهد،می نشان
"MC" است "سیکلت موتور باشگاه" معنای به دهدمی نشان را. 
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 را آنها هک فردی تا دارند تعلق درگیر هایباشگاه به کلی طور به و شوندمی استفاده مرزها و اجتماعی پیوند ایجاد برای هانشان
 برای سراهاموتور از برخی و[ ۱] شود، مرتبط بارهای و مشاغل در افراد خدمت رد به منجر تواندمی اغلب آنها پوشیدن. پوشدیم

 با آمیزخشونت درگیری به منجر تواندمی پایین راکر یک پوشیدن با قلمرو ادعای. دارند «رنگ بدون» سیاست درگیری، کاهش
 "تگزاس" پایین راکر یک پوشیدن با باشگاه یک از ناشی حدی تا که ،9679 سال در Waco ازیتیراند مانند شود، رقیب باشگاه

 ورسوارانموت انجمن توسط که هستند «خانوادگی» موتورسواری های باشگاه از پوشند، می رنگ که موتورسوارانی از بسیاری.بود
 یک الًمعمو اینها. پوشند می تکه یک های وصله غیرقانونی، سواران موتور تکه سه از شدن متمایز برای و اند شده اجاره آمریکا
 برندسازی های تالش در را سبک این مشخص طور به دیویدسون هارلی سیکلت موتور سازنده. کنند نمی بیان را سرزمینی مکان

 .کرد اتخاذ هارلی، صاحبان گروه خود، سازی جامعه و

 درصد یک پچِ

 گفته. کرد متمایز است شده پوشیده ها رنگ روی که "٪7" پچ یک با توان می را ونیغیرقان سیکلت موتور های باشگاه از برخی

 که بودند، قانونمند شهروندان موتورسواران از ٪33 که کند می اشاره( AMA) آمریکا موتورسواران انجمن نظر به این که شود می

 .بودند شکن قانون آنها آخر درصد یک که است معنی این به

 که شود،می رد AMA توسط[ 9۱[]91] است، 7311 سال در هالیستر شورش به پاسخی ظاهراً که ،AMA اییادع نظر اظهار

 است اشتباهی قول نقل داستان این و ندارد مطبوعات برای ایبیانیه چنین از ایسابقه هیچ کندمی ادعا

 .]شود می استفاده هستند ور غوطه جنایت و جرم در که هایی باشگاه توسط فقط "%7" پچ نه، یا باشد درست اصلی قول نقل چه

 حالی در %7 الماس وصله پوشیدن. شود می پوشیده قلمرو یا منطقه یک در غالب شکن قانون باشگاه توسط اغلب ٪7 الماس وصله

 کند جلب را آنها توجه مشاهده هنگام است ممکن نیستید، غالب سازمان از عضوی که

 دیگر های پچ

 بین اندتو می دیگر های وصله این معنای یا سبک. نمادها و عبارات جمله از شود، استفاده اعضا توسط ستا ممکن ها وصله سایر

 کدامهیچ زا بگذار، احترام کمی تعداد به» شعار یا متقاطع، هایاستخوان و جمجمه وصله مانند ها،آن از برخی. باشد متفاوت ها باشگاه

 .شوندمی ادهاستف شوند،می آمیزخشونت اعمال سایر یا قتل مرتکب باشگاه طرف از که اعضایی توسط هاباشگاه برخی در ،«نترس

 ختلفم معانی با اما آیند،می دست به خلبان هایبال یا پرش هایبال مانند چیزی که دارند وجود نیز سواریموتور هایبال یا هابال

 داشته جنسی هرابط مقاربتی بیماری به مبتال زن با که عضوی که شودمی گفته هاباشگاه برخی در. مثال عنوان به شده، بندیرنگ

 دنیای از رجخا افراد دارند قصد که هستند ایحقه تعاریف این که است شده پیشنهاد همچنین. بپوشد سبز هایبال تواندمی است،

 .باشند کارمحافظه مقامات و عموم میان در خشم برانگیختن هدف خدمت در همچنین و کنند احمق را یاغی سواریموتور
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 رون گسی نشان ها، نازی شکسته صلیب آهنی، صلیب از استفاده مانند نمادهایی شامل است ممکن اضافی های وصله اغلب،

 اجتماعی ایه محدودیت کامل رد بیانگر اما نباشد، ها نازی همدردی دهنده نشان است ممکن اینها. باشد توتنکوپف یا شوتزستافل

 .کنند درک را سواری موتور راه توانند نمی که است کسانی میان در شوک ارزش به تمایل و یاغی سوار ورموت توسط

 رئیس معاون رئیس، از متشکل سواری موتور باشگاه یک معمولی داخلی سازمان باشند، متفاوت است ممکن ها سازمان که حالی

 کی محلی هایگروه. است( شود می شناخته مجری عنوان به اوقات اهیگ که) گروهبان و جاده، کاپیتان منشی، دار، خزانه جمهور،

MC ،یک برای که یچارتر اولین و شوندمی نامیده منشور بزرگ MC به مادر بخش رئیس. شودمی نامیده مادر منشور شد، ایجاد 

 .کند می تعیین مختلف مسائل مورد در را باشگاه مشی خط و کند می خدمت MC کل رئیس عنوان

 دست هب خصوصی مجتمع یا باشگاه یک عنوان به استفاده برای را مستغالت و امالک اغلب سیکلت موتور تربزرگ هایاشگاهب

 .آورندمی

 ،«لوپک دوست» مانند مرحله چندین باید اعضا آن موجب به که گیرندمی کار به را فرآیندی «سواریموتور» هایباشگاه از برخی

 مراحل. ااعض (.کنید مراجعه زیر در «کردن پچ» توضیح به) بگذرانند کامل پچ به شدن تبدیل مسیر در را «آینده» و «دور هنگ»

 تا و بدهد ار عضویت رأی باید فرد یک غالباً،. است متفاوت دیگر باشگاه به باشگاهی از اغلب و تواند می عضویت فرآیند و واقعی

 با که هستند (راکر تاپ یا برش) فرد به منحصر چوبییا پچ  وصله یک دارای اه باشگاه از برخی. کند وفاداری باشگاه با حدی

 .شود می شناخته کوته عنوان به که شود،می پوشیده سوارکار جلیقه روی که است شده مزین MC عبارت

 پست وظایف اجباری انجام از( وجوجست زدن، دور یعنی) دهد رخ اولیه مراحل در سازیگیج مقداری است ممکن ها،باشگاه این در

 در .میزآ خشونت اعمال. غیرقانونی سیکلت موتور هایباشگاه از برخی با نادر موارد در و نادر، هایشوخی تا پچ کامل اعضای برای

 از تاس ممکن روش این اگرچه نه، را کامل آرم اما بپوشد، خود جلیقه پشت در را باشگاه نام است ممکن مشتری مدت، این طول

 باشگاه کامل اعضای یهبق توسط باید تاییدیه یا بالقوه کامل، عضو یک به شدن تبدیل برای. باشد متفاوت دیگر باشگاه به اهیباشگ

 رای یک با است ممکن هاباشگاه از برخی و دارد نیاز ساده اکثریت یک از بیش به معموالً آمیزموفقیت پذیرش. شود داده رای

 باشگاه به را خود وفاداری جدید عضو آن در که شودمی دنبال رسمی مقدمه یک. کنند رد را طمشرو حکم یا احتمال یک مخالف،

 یا "کامل پچ -فول پچ  عضو" عنوان به اغلب کامل اعضای. شودمی اعطا نهایی لوگوی وصله سپس. کندمی تأیید آن اعضای و

 نامید. "شدن پچ" توان می را کامل عضویت به دستیابی مرحله و شوندمی نامیده "دارندگان پچ"
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 بر روی جلیقه موتورسواران چاپر و کروز :  هاو جای آن ها پچفارسی و التین تصویری توضیحات 

  

 :پچ معانی و ها رنگ نمونه طرح

 باشگاه نام (1

 پچ( سیکلت موتور باشگاه) MC + باشگاه آرم (2

 شهر یا منطقه قلمرو، کشور، (3

 شکن قانون های باشگاه شناسایی "%7" پچ (4

 بخش نام چارتر نام مستعار، نام خاص، عنوان (5

 باشگاه رتبه/دفتر (6

 ای منطقه چارتر منا - راکر ساید( 1

Sample layout of colors and patch meanings: 

7 ) Club name 

9 ) Club logo + MC (motorcycle club) patches 

9 ) Country, territory, region, or city 

1 )"7%" patch identifying outlaw clubs 

9 ) Special title(s), nickname(s), chapter name, charter 

name 

0 ) Club office/rank 

1 ) Side rocker – regional chapter name, charter name 
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. 

 

 

 

 

The colors worn by members of some motorcycle 

clubs will sometimes follow a convention of using 

either a one-piece patch for nonconformist social 

clubs, two-piece patch for clubs paying dues, a three-

piece patch for outlaw clubs or side patches. 

The three-piece patch consists of the club logo and 

the top and bottom patches, usually crescent shaped, 

which are referred to as rockers. The number and 

arrangement of patches is somewhat indicative of the 

nature of the club. Though many motorcycle clubs 

wear the three-piece patch arrangement, this is not 

necessarily an indication that a club is an outlaw 

motorcycle club. Law enforcement agencies have 

confiscated colors and other club paraphernalia of 

these types of clubs when they raid a clubhouse or the 

home of a MC member, and they often display these 

items at press conferences.[24] These items are then 

used at trial to support prosecution assertions that MC 

members perform criminal acts on behalf of their club. 

Courts have found that the probative value of such 

items is far outweighed by their unfairly prejudicial 

effects on the defence 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paraphernalia
https://en.wikipedia.org/wiki/Outlaw_motorcycle_club#cite_note-Bandidos-24
https://en.wikipedia.org/wiki/Probative_value
https://en.wikipedia.org/wiki/Unfair_prejudice_in_United_States_evidence_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Unfair_prejudice_in_United_States_evidence_law
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 آمریکا متحده ایاالت محل : کشور     US ROUTE 66 : 66جاده تاریخی 

 متحده یاالتا دارشماره بزرگراه ایلینوی  /   سیستم میسوری، کانزاس، اوکالهما، تگزاس، نیومکزیکو، آریزونا، کالیفرنیا، ایاالت

 خیابان ،راجرز ویل بزرگراه عنوان به همچنین ،(00 مسیر یا US 66) متحده ایاالت 00 بزرگراه یا متحده ایاالت 00 مسیر

 77 در US 66. بود متحده ایاالت بزرگراه سیستم در اصلی های بزرگراه از یکی شود، می شناخته مادر جاده یا آمریکا اصلی

 حدهمت ایاالت هایجاده ترینمعروف از یکی به که بزرگراه این. شد نصب بعد لسا در ای جاده عالئم و شد تاسیس 7390 نوامبر
 مونیکا سانتا در پسس و ندکمی عبور آریزونا و نیومکزیکو تگزاس، اوکالهما، کانزاس، میسوری، ایلینوی، شیکاگو، از ابتدا شد، تبدیل

 Get)" 7310 آهنگ با عامه فرهنگ در(. کیلومتر 9316) ایلم 911۱ مجموع در. یابدمی خاتمه کالیفرنیا آنجلس، لس شهرستان در

Your Kicks on) Route 66" تلویزیونی سریال و Route 66 از 7301 تا 7306 سال از که CBS در. شد شناخته شد، پخش 
 خود عمر طول در US 66 .بود ضرر و فرار نماد "00 بزرگراه" جاده ، The Grapes of Wrath 1939 بک، اشتاین جان رمان

 اینکه از پس .شد حذف متحده ایاالت بزرگراه سیستم از رسمی طور به 73۱9 سال در اما شد، مجدد تنظیم و هاپیشرفت دستخوش
 آریزونا و ومکزیکونی میسوری، ایلینویز، از که ایجاده از هاییبخش. شد جایگزین ایالتیبین بزرگراه سیستم از هاییبخش توسط کامل طور به

 ایالت چندین. گرداندبرمی هانقشه از برخی به را نام این که اند،شده تعیین« 00 تاریخی مسیر» نام با ملی منظره گذرراه یک عنوان به مشترک طوربه ت،گذشمی
 به مجدد توسعه حال در نیز کریدور ینا. اندپذیرفته 00 ایالتی مسیر عنوانبه خود ایالتی ایجاده هایشبکه در را سابق US 66 از توجهیقابل زدن دور هایبخش
  .یافت توسعه 9676 دهه در که متحده ایاالت موتور مسیر سیستم از بخشی است، 00 متحده ایاالت سواریموتور مسیر
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 . آنها سال تاسیس ، لوگو و تریتوری  the Big 4 بزرگ دنیا  موتور سواری  بر کالبهای مروری 

ured in the Clarence "Smitty" Smith, pict
Outlaw's bar. [Jim Stem | Times archives 

 

]

 

    

Harry 'Taco' Bowman had declared innocence on charges he ordered the 1982 murder of an 

Outlaws member and the 1991 murder of the president of a rival club, the Warlocks.  

[AP file photo | FBI] 

 ، یاغی خارج از قانون Outlaws MC  ز آوت ال سیکلت موتور باشگاه

 زرگترینب از یکی و است غیرقانونی سیکلت موتور باشگاه یک است، شده ثبت .A.O.A آن، مخفف یا آمریکا یاغی انجمن نام با که  
 از خارج دراین کالب . است hells Angels جهنمی فرشتگانشگاه با اصلی رقیب و جهان در یاغی موتورسیکلت های باشگاه

 طول در باشگاه این. شد تأسیس 7399 سال در شیکاگو، غربی جنوب حومه ایلینوی، کوک، مک رد 00 قدیمی مسیر در ماتیلدا نوار
 لوگوی ،7396 دهه در .بود محدود آنها های فعالیت زمان، آن در ها سازمان از بسیاری مانند اما ماند، باقی هم با دوم جهانی جنگ
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 این. شد ذیرفتهپ انگلیسی سبک به قدیمی حروف و شد بالدار سیکلت موتور یک جایگزین کوچک جمجمه یک. کرد تغییر باشگاه
 به متقاطع های پیستون ،7391 سال در. بود شده نقاشی دست با چرم های کت روی و بود شده گلدوزی مشکی پیراهن روی طرح

لی رنگ طور کبه . بود شده گلدوزی سفید خطوط با غربی سبک به مشکی پیراهن روی طرح این. شد اضافه اصلی کوچک جمجمه
 پچ بک این روی براندو مارلون با The Wild One فیلماین باشگاه سیاه و سفید است که فلسفه ی بسیاری در خود پنهان دارد. 

 .A.O.A .کرد بزرگتر بیشتر جزئیات با را آنها و شدند طراحی دوباره 7393 سال در متقاطع های پیستون و جمجمه. گذاشت تاثیر

 سال رد شده منتشر بایکرز رایدرز نام به خبری عکاسی کار یک در باشگاه این. شد پذیرفته A.M.A به خیپاس عنوان به لوگو
 مستند 7306 دهه اوایل در را باشگاه اعضای زندگی سبک که هایی مصاحبه و ها عکس از ای مجموعه لیون، دنی توسط 7301

و کاستوم  اندازه با آمریکا ساخت های موتورسیکلت که است یمردان به محدود Outlaws در عضویت. درآمد نمایش به کند، می
 Outlaws اعضای توسط "ADIOS" نام به عبارتی ایجاد باعث که هستند Hells Angels آنها اصلی رقبای. دارند خاصیهای 

 برابر دو "Angels Die In Outlaw State" مخفف عنوان به مورد این در اما ،"خداحافظ" برای اسپانیایی کلمه) رودمی کار به
 اشگاهب المللی بین رئیس که کرد ادعا دادگاه اسناد در متحده ایاالت دادستان دستیار تریپی،. ام جوزف ،9697 آوریل در (.شودمی

 the general manager of Pharaoh's فرعون آقایان باشگاه کل مدیر John Ermin ،ارمین جان ،Outlaws موتورسیکلت

Gentlemen's Club  درCheektowaga، است نیویورک. 
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 96 حدود باشگاه ولز، و انگلستان در  Nomads Canada بخش جمله از استان، هفت در شعبه 97 کند می ادعا باشگاه کانادا، در

ین راه برای جذب یکی از بهتر .دارد چرچ کرایست و بلنهایم ناپیر، شهرهای در هایی شعبه باشگاه این نیوزلند در  .دارد مختلفچارتر 
 . باشگاه ها ضمیمه کردن باشگاه های خرد از بیرون است، زیرا مردم عادی معموال تمایلی به این سبک از زندگی ندارند

 

 :شود می گرفته نظر در Outlaws مشتاق عضو یک ارزیابی هنگامه ک زیراصلی عضویت  معیار نجپ

 است دیویدسون هارلی یک سوار و مالک -1

 دارد مهارت سیکلت وتورم مکانیک زمینه در -2

 سوارانباقی موتور با» و)عدم ازدواج و فرزند و سنت گرایی و ... (  دارد بایکری فرهنگ خرده با منطبق زندگی سبک -3

 «کندمی رفتار شبرادران مانند عادل

 .شود می تلقی مردانه «جنسی گرایش و رفتار دیدگاه،» نظر از جامعه -4

 .دارد مطابقت باشگاه زندگی سبک با بلکه ندارد، مطابقت "دنیوی های ارزش" بازندگی برای او  -5
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 اعتماد ایدب مشتاق اعضای و است گسترده ارزیابی فرآیند بنابراین کنند، می افتخار خود انحصار به سیکلت موتور های باشگاه 1٪

 که تاس این عضویت آوردن تدس به برای دیگر پس همان طور که گفتم راه. شود استقبال آنها از تا کنند جلب را فعلی اعضای

 اجازه نهاآ به زیرا است، کوچکتر گروه همچنین و شکنان قانون نفع به این. شود ضمیمه شکنان قانون توسط کامل باشگاه یک

 .کنند کنترل را بیشتری شهری مناطق و دهند گسترش را خود قلمرو دهد می

  ساپورتر های آتال :کالبهای 
 از جمله :  کندمی نگهداری و مدیریت را پشتیبانی باشگاه تعدادیاتال  همچنین 

support clubs..The Outlaws also manage and maintain a number of 

  

• کننده دیوانه سوارانموتور   

• سفید و سیاه خدمه  

سیاه لژیون •  

پیستونز بلک •  MC 

سی ام جمجمه بلک •  

سیاه زهر •  

سواران مرز •  MC[8] 

چند انتخاب •  MC 

9]سی ام آیز دد • ] 

خانواده و دوستان •  MC 

نژاد آیرون •  MC[10] 

11]سی ام کلتیک • ] 

گناه های شوالیه •  MC 

• Legacy MC[11][12] 

 SC ماندینگوس •

جدید های نگرش •  MC 

• Overlords MC[13] 

دریایی دزدان پیستون •  MC 

ها تصادفی •  

سی ام رانرز جاده •  

14]سی ام کرید راف • ] 

سی ام گاز دریچه برادران •  

سی ام تروگز •  

هورد وایلد •  

سی ام پک گرگ •  

کلن-ولورین •  

خدمه کثیف •  

• Berserker Bikers 

• Black & White Crew 

• Black Legion 

• Black Pistons MC 

• Black Skulls MC 

• Black Venom 

• Border Riders MC[8] 

• Chosen Few MC 

• Dead Eyes MC[9] 

• Friends & Family MC 

• Iron Breed MC[10] 

• Keltics MC[11] 

• Knights of Sin MC 

• Legacy MC[11][12] 

• Mandingos SC 

• New Attitudes MC 

• Overlords MC[13] 

• Piston Pirates MC 

• Randomers 

• Road Runners MC 

• Rough Creed MC[14] 

• Throttle Brothers MC 

• Trogs MC 

• Wilde Horde 

• Wolf Pack MC 

• Wolverine-Clan 

• Dirty Crew mC 
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Outlaws Motorcycle Club اطالعات بیشتر 
 تدس به زمین کره روی سواری موتور باندهای ترین بدنام و ترین بدنام از یکی عنوان به را خود شهرت Outlaws سیکلت موتور باشگاه
 - کنندنمی رعایت را( آمریکا هایموتورسیکلت انجمن) AMA مقررات و قوانین که آنهایی - درصدی یک هایباشگاه اکثر.است آورده

 ایاالت در درصدی یک های باشگاه برترین از یکی Outlaws سیکلت موتور باشگاه و. شوندمی نامیده غیرقانونی لتسیک موتور هایباشگاه
 قانون مجریان از آنها شهرت و نام که توجهی همه علیرغم است، %7 های باشگاه ترین محبوب از یکی همچنین باشگاه این. است متحده

 های گاهباش مورد در کلی طور به یا هستید، شکن قانون سیکلت موتور باشگاه مورد در یادگیری به ندم عالقه اگر .دارد همراه به آنها برای
 در.دسته .ایم کرده روز به بدنام موتور سوار مورد در بیشتری حقایق با را مقاله این ما بدانید که شد خواهید خوشحال هستید، کنجکاو 7٪

  ) یک تنها هستند، غیرقانونی سیکلت موتور های کلوپ Pagans و Hells Angels مانند درصدی یک های باشگاه تمام که حالی

Outlaws MC  ) آنها زیرا گیرید،ب ساده را آن بخواهید که نیست موتورسواری باشگاه این و. دارد وجودخارج از قانون از لحاظ معنی اسم 
 قایقح اینجا در ما اید،کرده تعجب شانتاریخچه درباره و ایددیده اطراف در را هاآن اگر. گیرند می جدی بسیار را خود برادری و یسوار قوانین،
 د.بدهی تقدم حق آنها به تا باشید هاآن مراقب کافی اندازه به است خوب چرا دهدمی نشان شما به که داریم برایتان جالبی

 

The Outlaws MC Was Born In A Bar 

 در Outlaws MC که است واضح واقعیت این با که همانطور بیاید، بیرون نوشیدنمشروب دوره یک از تواندمی هاایده بدترین از بهترین

 از قبل بسیار Outlaws MC و دارد قرار شیکاگو غربی جنوب ایلینوی، کوک، مک در 00 قدیمی مسیر در نوار این. شد متولد ماتیلدا بار

 .کرد نزدیکتر هم به را آنها فقط سربازان کهنه بازگشت و دوم جهانی جنگ. شد متولد جنگ

The Dreaded Big-Four   وحشتناک بزرگ چهار 

Outlaws MC هفت کردن مشخص برای قانون مجری اصطالحات که بزرگ، هفت با همراه است وحشتناک بزرگ چهار از بخشی 
 موتور بزرگ باشگاه چهار داخلی هسته از بخشی نیز Outlaws MC است، گرفتن نظر زیر برای غیرقانونی سیکلت موتور بزرگ باشگاه

 و Hells Angels، Bandidos دیگر نفر سه کنند، می پیدا مشکل یکدیگر با و قانون با مدام MC چهار این. است غیرقانونی سیکلت
Pagans اعضای پرمخاطب، درصدی یک هایباشگاه از دیگر بسیاری مانند .هستند Outlaws MC ًتندهس سفیدپوست مردان منحصرا .

 و (ستندنی پچ کامل عضویت به مجاز زنانو  ه چشم میخورداست ب دومقانون بدوی زن جنس آتال هایکالب یشترب در) آنها سنتی، طور به
 . است صادق نیز دیگر نژادهای از مردان مورد در امر همین
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 و باشگاه های موتور سواری ، آزادی، نقش زنان در کالبها زنان 
چارتر از هلز آنجلز  9به جز  دهند،نمیکامل  عضویت اجازه زنان به و هستند غیرمخلوط نژادی نظر از درصدی یک هایباشگاه تمام تقریباً 

 سفیدپوست هایباشگاه چه پوست،سیاه هایباشگاه چه، باقی کالبها مردانه هستند. که ممبر زن دارد و یک چارتر بندیدوز که ممبر نومد زن دارد
مادر mama ,mother ت به صور و بانفوذترین زن. قدرتمندترین مهم و تأثیرگذار است هانقش زن .و مکزیکی اسپانیایی هایباشگاه یا

ا دارایی ی)پراپرتی به نام بیشتر  آتال هایدر کالبکه ( آنها همسرهای ممبرها و دوست دختران) هالیدی اولد بعد و رییس زنِسپس ، کالب
 است.  شناخته شده (سایر)نوبادیز اوللدلیدی یا  (برّه ها)ها بعد از همه آن( و مردان

 

 (ساید پچ بدونفقط پچ فول در شرق لوس آنجلس ) سنت برناردینوچارتر زن، کالب موتورسواری هلز آنجلز، دهه هفتاد، کالیفرنیا، ممبر 

Part 2 of old photos of the Hells Angels from the 1960s and 1970s, with photos of women members of the 
Hells Angels MC Berdoo (when they were able to wear the Hells Vest) Berdoo : the san Bernardino  is a 
city in California, east of Los Angeles. 
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 ممبرِ زن، کالب موتورسواری هلز آنجلز، دهه هفتاد، کالیفرنیا، چارتر بردو
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Female members of the Hells Angels Gang in Los Angeles, 1973. : r/Colorization 
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The women of the Hell's Angels were bad, brassy, bombshell 'old ladies' | by 
Rian Dundon 
 

the pictures have emerged in later years as one of the earliest, and most telling portraits of biker gang 

reportage. More so for the ample emulsion Bill Ray committed to the Angels’ “old ladies” — their girlfriends 

and female coconspirators on the long road to freedom. 

 نظارت حتت شصت دهه اواسط در و آمدند وجود به کالیفرنیا در دوم جهانی جنگ از پس که بودند سواری موتور باشگاه ترین بدنام فرشتگان
 سانفرانسیسکو چارتر در پروفایل ایجاد به شروع 7309 سال در تامپسون. اس هانتر که هنگامی. گرفتند قرار مردم عموم و قانونگذاران فزاینده

 یک زودی هب کورمن راجر اثر وحشی فرشتگان مانند استثماری هایفیلم و بود، گسترش حال در آتش مانند سواریموتور باند هیستری کرد،
 از ودیم،ب زمینه این در دیگری متعدد تکرارهای شاهد دهه بقیه. دارد اختصاص غیرقانونی هایداستان به که کردند ایجاد را کامل فیلم ژانر

 هب نه که دهندمی ارائه غیرقانونی فرهنگ از صریح و طراوت با ایپرتره ری، تصاویر اما. 7303 محصول Easy Rider برجسته فیلم جمله
 .است شده رمانتیک که جوانی از ایصادقانه بیان عنوان به بلکه آن، صریح کاریجنایت دلیل

 و متراکم قدر این با مکانی اینکه. است وحشی غرب اخالق واقعی سنگر آخرین کالیفرنیا که است جغرافیا و تاریخ از عجیب اتفاق یک این
. داشتیم ظارانت میانسال های پانک و برکلی اساتید از که است سازی اسطوره خود همان شود، تلقی «گسترده» تواند می همچنان شده مشاهده

 تأسف رقابلغی طوربه که احساساتی) بود خواهد ناهموار فردگرایی و دریا خشکی، آلایده همگرایی نمایانگر همیشه کالیفرنیا برخی، برای اما
 در اما(. شودیم ردیابی امروزی لیبرال خودخواهی و عشق تابستان نوستالژی تا نوزدهم قرن منابع از برداریبهره و سفیدپوستان گاهسکونت از

 بوریتوی رد نیز بومی غیرقانونی سیکلت موتور های کلوپ بودند، نیاکالیفر در فراگیر حس ایجاد حال در 7306 دهه اواخر در ها هیپی که حالی
 .رسیدند می نظر به باحال بسیار کار این انجام در آنها و. آوردند می کم استیت گلدن بودن استثنایی گیاهی

 سبک از نمادی او تصاویر .کرد جهنمی فرشتگان از برناردینو سان چارتر انداختن سایه صرف را ماه یک ،7309 سال در عکاس، ری، بیل
 ری اما - مرد گذاشتن ناکام و آبجوها، کوبیدن جاده، های خانه و استخر های سالن در جاده، در خانه در - است باشگاه دغدغه بی زندگی

 او مجموعه هایهسوژ ترینجذاب از برخی «پیر بانوان» و تاگالونگ نوجوانان این. شد نزدیک بودند سوار فرشتگان با که زنانی به همچنین
 هانت، جورج. نشد منتشر هرگز برید جو توسط آن همراه مقاله و ری هایعکس متأسفانه .داریم آنها مورد در کمی اطالعات ما اگرچه هستند،
 در یرتصاو این ماا. داندنمی مناسب چاپ برای را داستان این ،«بدبو هایزادهحرام» عنوانبه هاآن هایسوژه گرفتن نادیده با الیف، سردبیر

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftimeline.com%2Fwomen-hells-angels-ladies-3134cbae0776&psig=AOvVaw0fcdfaxoJarWq9cDU8wSA5&ust=1654068235952000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCJjxjp2bifgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftimeline.com%2Fwomen-hells-angels-ladies-3134cbae0776&psig=AOvVaw0fcdfaxoJarWq9cDU8wSA5&ust=1654068235952000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCJjxjp2bifgCFQAAAAAdAAAAABAE
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 ری بیل که فراوانی امولسیون برای بیشتر. شدند ظاهر سواریموتور باند گزارش هایپرتره گویاترین و اولین از یکی عنوان به بعد هایسال
پرتیز آتال به آنها پرا کالب در .است آزادی طوالنی راه در آنها همدست و دختر دوست - فرشتگان "پیر بانوان"old lady به متعهد

property.یا دارایی یک مرد گفته می شود و هرگز ممبر زن ندارند 

 
 یا دارایی دیکی است و دختر ممبر )نومد( در کالب بندیدوز   (اولد لیدی ممبری)زن در کالبهای دیگر: به ترتیب دختری که با کسی نیست، دختری که

  

The Outlaws Motorcycle Club, incorporated as the American Outlaws Association or its acronym, A.O.A., is an outlaw motorcycle 
club that was formed in McCook, Illinois in 1935. It is one of the largest Outlaw Motorcycle Clubs in the world and archrivals of the Hells 
Angels 

https://en.wikipedia.org/wiki/Outlaw_motorcycle_club
https://en.wikipedia.org/wiki/Outlaw_motorcycle_club
https://en.wikipedia.org/wiki/McCook,_Illinois
https://en.wikipedia.org/wiki/Hells_Angels
https://en.wikipedia.org/wiki/Hells_Angels
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 لویزیونت در و است کتاب پنج نویسنده او. است آمریکایی غیرقانونی بازیگر و نویسنده سوار،موتور یک( 74۹۸ اکتبر ۸ زاده) بارگر «سانی» هوبرت رالف

 استودیو از 7301 سال در آمریکا آقای و فیلم استودیوی امالک مدیر هاوارث، دونالد دستگیری از پس مخدر مواد اتهام به بارگر ،7316 ریلآو 77 در .است شده ظاهر سینما و

 ژوئن در بارگر. چمدان یک در دالر 996666 تخمینی فروشی خرده ارزش. شد دستگیر رفت، می بارگر خانه سمت به هروئین اونس 96 و کوکائین اونس 71 با که حالی در سیتی،

 بار متصدی یک به تیراندازی دلیل به پالومار، "آنجل جانی" جان او، جانشین اینکه از پس ماه چند اما داد، استعفا اوکلند شعبه ریاست از موقت طور به اتهامات، با مبارزه برای 7316

 از پس ماا بارگر. شد محکوم ابد حبس سال پنج به و شد شناخته مجرم هاوارث اگرچه شد، رد بعداً بارگر هعلی مخدر مواد اتهامات. بازگشت سمت این به شد، محکوم زندان سال ده به

 شد محکوم زندان روز نود به دادگاه جلسه از خروج

Hells Angels 

موتورسواریباشگاه   

میجهنّفرشتگان   

HAMC 

 

 گربار «سانی» هوبرت رالف :تصویر 
 میالدی 731۱ سال در گذار باشگاهبنیان 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hells_Angels


 

27 
 

an overview of the motorcycling subculture                 by : shabnam              @13_Ladybiker_ir 

کلوب موتور سیکلت سواری یک درصدی است که اعضای آن به طور  (HAMC) های جهنمسواران فرشته موتور سیکلت کلوب

شوند. این نوع کلوب موتورسیکلت رانی تقریباً در سرتاسر جهان گسترش یافته می دیویدسن-هارلی معمول سوار موتور سیکلت

شود. در نظر گرفته می یافتهجرایم سازمان به عنوان یک اتحاد صنفی وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا است. این کلوب توسط

نام  های جهنمشرکت موتور سیکلت سواران فرشته های جهنم به عنوانو کانادا، فرشته ایاالت متحده بنیانگذار این باشگاه فردی بود

 .ام بردن"۱7"و  "سرخ و سفید " ,".H. A"توان ازها میهای مستعاد برای این باشگاهاز نام شوندبرده می

و به دنبال ادغام  ، کالیفرنیافونتانا توسط خانواده بیشاپ، مهاجران جنگی آمریکایی در 731۱مارس سال  71های جهنم در هرشتف

 .آغاز به کار کرد (عصبانی بلومینگتون های زادهحرام) های موتورسیکلت رانی مثلاعضای سابق کلوب

معتبر، یک موتور سیکلت با ظرفیتی بیش  گواهینامه رانندگی های جهنم باید دارایامزدها به منظور تبدیل شدن به یکی از فرشتهن

با  باشگاه مانع عضویت افراد شود اینهای شخصیتی به خصوصی باشند. گفته میو ترکیبی مناسب از خصیصه 196ccاز 

  .شوداند میبان شدن درخواست دادهجنسی و افرادی که برای استخدام در پلیس یا زندان کودک آزاری سابقه

 7 هایباشگاه در عوض، در[ 19.]درآیند پچ کامل عضویت به که دهندنمی اجازه زنان به غیرقانونی موتورسیکلت هایباشگاه اکثر

 به مجبور شوند،می رفتار دارایی عنوان به[ 19] اند،شده کشیده تصویر به مردان قربانی یا مطیع عنوانبه گذشته در زنان درصد،

 یروانپ عنوان به آنها نقش. [ گیرندمی قرار جنسی و جسمی آزار مورد اغلب و شوند،می ابانخی سطح در مخدر مواد قاچاق یا فحشا

 گاهی ای خود شرکای به کنند می دریافت که را دستمزدی گونه هر زنان این که شود می ادعا. اشیا عنوان به آنها موقعیت و مطیع

اما . وندش تفکیک جنسیتی نظر از شدت به ها گروه این که شودمی باعث امر این که رسد می نظر به. پردازند می باشگاه کل به

 ممبر و  دارای Hells Angels هایبخشچارتر های هلز   از برخی ،7306 و 7396 هایدهه در زیرا است، نبوده اینطور همیشه

 .بودند زن اعضای

 انتقاد وردم کنندگان شرکت جمعیتی اطالعات دفاق و "مبهم و مبهم" عنوان به را قبلی مطالعات شناسی روش آکادمیک تحقیقات

 هایباشگاه با مرتبط زنان نقش مورد در معتبری هایتحلیل و روشن اظهارات است ممکن هاییگزارش چنین. است داده قرار

 که کندمی فترااع یکی. اندرسیده نتایجی چنین به چگونه که کنندمی بیان کمی تعداد اما باشند، داشته غیرقانونی موتورسواری

 هاهدیدگا گونه این و «شود سوءتعبیر مردشان همراهان توسط[ او] اهداف مبادا تا بود محدود سوار موتور زنان با[ او] هایمصاحبه»

 خدمت در .ناقص عمیقاً شناسیروش و شناسیروش از استفاده با است، «جنسیتی تحقیق» و ایاسطوره خود خودی به زنان درباره

 .است مردانه باشگاه اعضای انحراف تقویت و زنان بر مردان سلطه اسطوره حفظ سیاسی یاربس هدف دو

 باشگاهی یجنس مراسم برای وسایلی عنوان به که هستند کارگر طبقه تابع زنان آنها اینکه: از عبارتند زنان مورد در ها افسانه این

 سوارموتور مردان برای هاآن اینکه و. هستند کار محافظه سیاسی ظرن از و غیرجذاب گزیده، سخت[. الزم توضیحات]شوند می استفاده

 باشگاه به را خود پول شوندمی مجبور که هاییرقصنده یا پوشبرهنه بازانساقی فاحشه، عنوانبه هستند، «سازپول» هاکلوپ و

 9666 سال در ای مقاله و کرد، اشاره نونیغیرقا موتورسیکلت های کلوپ در زنان نقش تغییر به 7336 سال در ای مقاله. بسپارند

 را همساالنش و او که زنی. کنند می بازنگری را خود زندگی های روایت و هستند و سیاسی هوش دارای اکنون آنها که کرد بیان

. اریمد کار و سر واقعی مردان با که هستیم واقعی زنان که دادیم نشان آنها به. دادیم انجام را کار این ما": گفت کرد، می احساس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 کار 9667 سال در زن یک ".است بسته نقش سیستم این در که کسی تا دهم می ترجیح را OMC اعضای از یکی با زندگی من

 توصیف "باشند گوشتخوار باید نوشتند که مردانی" گفتن با غیرقانونی سیکلت موتور باشگاه دنیای در زنان مورد در را مردان قبلی

 شده تعریف ای کلیشه های نقش از زنان این. ببرند لذت آن از و باشند خواهند می زیرا هستند صحنه از خشیب[ زنان] آنها.کرد

 .اند کرده پیدا آزادی سوار موتور دنیای با و اند شده جدا جامعه

 مگنه نژادی نظر از منحصراً معموالً آنها هایباشگاه و اندبوده سفیدپوست تاریخی لحاظ از سرشناس غیرقانونی سواران موتور

 سواری موتور هایباشگاه در شدن سوار یا عضویت از پوستانسیاه معدود، استثنای به» که کنندمی بیان صراحتاً دیگر منابع. هستند

 بود سال 91 مطالعه مورد باشگاه یک برای سنی میانگین. «شوندمی محروم درصد یک

 .هستند سفیدپوست طلب برتری های گروه و سواری موتور های باشگاه در دوگانه عضویت دارای سواران موتور از بسیاری

  ،"سوار موتور باندهای و سفیدپوست طلبان برتری بین پیوندهای: موتور روی متعصبان" بارکر، توماس

 یمکزیک هایباشگاه و سفیدپوست، هایباشگاه پوست،سیاه هایباشگاه (9671) فراملی یافته سازمان جنایات و سوارموتور باندهای

 .دارند وجود دیگر زباناسپانیایی و

 نژادی نظر زا هاباشگاه همه تقریباً باشد، مهم آنها برای فلسفی گیریجهت یا عقیده یک عنوانبه نژاد که رسدنمی نظر به اگرچه 

 مانند ست،ا شده گذشته در یبرق های باشگاه ایجاد به منجر ها باشگاه در نژادی تبعیض که شود می ادعا. هستند اختالط غیرقابل

 اکنون انفرادی هایبخش یا هاباشگاه از برخی Hells Angels محلی بخش توسط اعضا رد از پس مغول سواری موتور باشگاه

 .«است افزایش حال در کشور سراسر در سفید نژاد برتر سواری موتور هایباشگاه» تعداد اما هستند، نژادی چند

 اجتماعی سطح در را خود شکنی قانون وضعیت و ندارند جدی کیفری سابقه غیرقانونی موتورسواری ایه باشگاه اعضای کثریت

 می یکی یدولت قوانین نه و آمریکا موتورسواران انجمن مانند هایی گروه قانون به توجهی بی با را "قانون" کلمه و کنند می بیان

 . دانند

 ها،گرن عالئم، که دارند وجود زنان سیکلت موتور هایباشگاه ندمان غیرقانونی موتورسواری هایباشگاه همچنین

 دارند. غیرقانونی هایباشگاه معمول چرمی هایلباس مانند مشابهی تزئینات و سازمانی ساختار

 .دو ینا بین تفاوت تشخیص برای( پلیس مخصوصا) خارجی افراد. کندمی دشوار را کاراین  که دارند ریشاکثرا  مردان، مورد در و

 این به حال عین در و شوندمی شکن قانون تصویر عرفان مجذوب دیگر هایگروه این که[ کسی؟ چه توسط] است شده گفته

 !!!کنندمی اعتراض هستند شکن قانون آنها که پیشنهاد

 خیریه رویدادهای

 عنوان به اغلب خیریه های کمک. هستند برجسته بازی، اسباب مسابقات مانند خیریه، رویدادهای در اغلب شکن قانون های باشگاه

 .نیستند خود منفی ایرسانه تصویر شایسته ها باشگاه این که شود می ذکر مدرکی

 .اند شده خود جنایتکارانه ماهیت پوشاندن برای خیریه های سواری از استفاده به متهم شکن قانون های باشگاه

 گفته و است کرده شکایت غیرقانونی های کلوپ از ناشی کلی طور به اریموتورسو بد تبلیغات از مکرراً آمریکا موتورسواران نجمنا

 منداننیاز به واقع در مالی های کمک کاهش و مردمی مشارکت کاهش با خیریه رویدادهای در غیرقانونی های باشگاه حضور که اند
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 رد خیریه بازیاسباب یک میان در رقیب نیغیرقانو هایباشگاه بین 9669 سال در تیراندازی مانند رویدادهایی. است رسانده آسیب

 تالش مقامات. است داده افزایش خیریه رویدادهای در غیرقانونی سواریموتور هایباشگاه مشارکت مورد در را هانگرانی کالیفرنیا،

 بین تخشون از تا کنند ودمحد رویدادها در را ها رنگ پوشیدن یا کنند، منع خیریه رویدادهای از را غیرقانونی های باشگاه اند کرده

 دلیل به پنسیلوانیا Warlocks MC ،9669 سال در. کنند جلوگیری است داده رخ قبلی خیریه های برنامه در که باشگاهی

  .کرد شکایت خیریه رویداد یک از محرومیت

 بزرگ های کهت یا کهت یک با که است ایجلیقه غیرقانونی سیکلت موتور باشگاه یک اعضای از یکی اولیه بصری شناسایی

 و ،MC حروف و باشگاه، نام باشگاه، آرم یک حاوی( ها)پچ. دارد قرار پشت وسط در عمدتاً که است شده تزئین باشگاه مخصوص

 روش از هک اصطالحی) برش یا رنگ عنوان به ها تکه خود و لباس این. بود خواهد شناسایی های بخش سایر یا استان، ایالت، یک

 سوارییکلتموتورس هایباشگاه از بسیاری. شود می نامیده( است شده گرفته چرم کت یا جین کت از آستین یا/و قهی بریدن اولیه

 .پوشندمی MC حروف درج بدون خود هایجلیقه پشت در را هاییتکه نیز هارلی مالکان گروه مانند غیرقانونی

 هاباشگاه. تندهس باشگاه های پچ پوشیدن به مجاز اعضا فقط و عضو نه ماند می باقی باشگاه خود به متعلق همیشه باشگاه های پچ

 دادن اجازه رازی باشد، خود هایرنگ مراقب دقت به باید عضو یک. پوشندمی باشگاه هایرنگ با حمایتی هایوصله هاپشتیبان یا/و

 یا باشگاه یک در عضویت دادن ستد از به منجر است ممکن و است آورشرم عمل یک خارجی افراد دست به خود هایرنگ به

  .شود دیگری مجازات

 تکه سه و دو یک، های تکه، هارنگ

 یک از هک کنندمی استفاده قرارداد یک از اوقات گاهی کنند،می استفاده موتورسیکلت هایباشگاه از برخی اعضای که هاییرنگ

 سه صلهو یک کنند،می پرداخت عوارض که هاییهباشگا برای تکه دو وصله ناسازگار، اجتماعی هایباشگاه برای تکه یک وصله

 پایین و باال های تکه و باشگاه لوگوی شامل تکه سه پچ. کنندمی استفاده جانبی هایوصله یا غیرقانونی هایباشگاه برای تکه

 چهاگر. است شگاهبا ماهیت دهنده نشان حدودی تا ها پچ چیدمان و تعداد. گویند می راکر آنها به که است شکل هاللی معموالً

 یک باشگاه یک که نیست این دهندهنشان لزوماً این اما کنند،می استفاده تکه سه آرایش از سیکلت موتور هایباشگاه از بسیاری

  .است غیرقانونی موتورسواری باشگاه

 ایاعض از یکی خانه یا اشگاهب یک به حمله هنگام را هاباشگاه نوع این باشگاهی لوازم سایر و هارنگ قانون مجری هایسازمان

MC ایبر محاکمه در موارد این از سپس. گذارندمی نمایش به مطبوعاتی هایکنفرانس در را موارد این اغلب و اندکرده مصادره 

 .شود می استفاده دهند می انجام مجرمانه اعمال خود باشگاه طرف از MC اعضای اینکه بر مبنی قانونی پیگرد اظهارات از حمایت

 .است دفاع بر آنها ناعادالنه بارزیان اثرات از بیشتر بسیار مواردی چنین اثباتی ارزش که انددریافته هادادگاه
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Bandidos MC 

 

Mehdi seyyed Iranian 

member of 

 

 
  Bandidos Motorcycle Club  مارس 1 در،  بارانداز، ساله 90 چمبرز یوجین دونالد توسطباشگاه موتورسواری بندیدوز 

 می گیزند خودشان قوانین طبق که مکزیکی راهزنان افتخار به را باشگاه این چمبرز. شد تاسیس تگزاس ن،لئو سن در 7300

 و تونگالوس کریستی، کورپوس در همچنین و هیوستون در محلی سواری موتور های کافه از را اعضایی او و کرد نامگذاری کردند

 توسط که یعبارت نامند، می "درصد یک" را خود آنها غیرقانونی، رسیکلتموتو های باشگاه دیگر مانند. کرد استخدام آنتونیو سن

 درصد 7 و مدار قانون شهروندان موتورسواران درصد 33 که داشت اظهار زمانی که شد ابداع آمریکا موتورسواران انجمن سابق رئیس

 . ویتنام جنگ سربازان کهنه از بسیاری هجمل از داشت، عضو صد از بیش باشگاه این ،7316 دهه اوایل در. هستند "شکن قانون"

 بزرگ باشگاه دومین به را آن که کشور، 99 در واقع شعبه، 969 و باشد داشته عضو 9966 تا 9666 بین که شودمی زده تخمین

 ،مللیال بین اطالعاتی های آژانس و قانون مجریان از بسیاری. کندمی تبدیل فرشتگان جهنم از پس جهان در سیکلت موتور

Bandidos کنند می بندی طبقه یافته سازمان جنایت سندیکای یک عنوان به را.  

 رد،ک دریافت را خود باشگاه عضویت آن در که کوتاهی مدت دلیل به هاج. شد برگزیده باندیدوس رئیس عنوان به چمبرز از 7319 سال در هاج "رونی" جروم رونالد

 خارجی شعبه اولین که زمانی Bandidos هاج، رهبری تحت. " مادر "چمبرز نام احترام به" مادر. شد معروف "پاست" به بعدها و گرفت لقب "پرسپکتیو آقای"

 قبالً که اسپنسر، "اسنودگراس" مارک آنتونی توسط استرالیا شعبه. شد تبدیل سیکلت موتور المللی بین باشگاه یک به شد، تأسیس 73۱9 سال در استرالیا سیدنی، در

 خانه در گذاری بمب برای توطئه جرم به 73۱۱ دسامبر در هاج رونی. امریکا متحده ایاالت به. شد تأسیس بود، شده روبرو Bandidos اعضای با زدیدبا یک طی در

 اروپا در باشگاه ،73۱3 سال در. درگذشت قلبی بیماری اثر بر 7339 سال در و شد محکوم زندان سال پنج به رقیب باشگاه یک اعضای به متعلق های اتومبیل و ها

 فرشتگان با آمیز خشونت دشمنی یک به منجر 7336 دهه در اروپا شمال کشورهای به بعدی گسترش. شد تشکیل فرانسه مارسی، در شعبه یک که زمانی شد، تأسیس

 به یک هر جانستون، "Jaws" یگکر چارلز او، جانشین همچنین و ،Sprocket" Lang" ادوارد جیمز ،Bandidos المللی بین رئیس سومین. شد جهنمی

 در بود، کرده خدمت المللیبین جمهوررئیس عنوان به 9669 و 733۱ هایسال بین که وگرز، جورج. شدند محکوم زندان سال ده به 733۱ نوامبر در مخدر مواد اتهام

 هایتالش 9661 تا 9666 هایسال بین کبک، در مستقر سیکلت موتور ماشین راک با ادغام از پس Bandidos.شد محکوم مسلحانه سرقت اتهام به 9660 اکتبر

 71 در استرالیا و اروپا در المللی بین های چارتر از Bandidos غربی نیمکره های چارتر باشگاه، سایت وب طبق. کردند آغاز کانادا در خود استقرار برای را ناموفقی

 .شدند مستقل 9661 ژوئیه
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Denver, Colorado  

 دیگر در اروپا : کالبهای
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GREMIUM MC 

   

 که دکن می ادعا گرمیوم. است آلمانی غیرقانونی سیکلت موتور باشگاه یک GREMIUM MC  گرمیوم سیکلت موتور باشگاه

 Hells به Bones MC از مانهایم در مستقر سابقاً آلمانی های شعبه وصله زمان از آلمانی موتورسیکلت باشگاه بزرگترین

Angels MC باشگاه. )مرتبط چارتر چندین و اروپایی، کشورهای سایر در چارتر 17 آلمان، در کامل چارتر 19 با ،7333 سال در 

 این[ 9.]شد افتتاح 9661 سال در تایلند پاتایا، در آلمانی مهاجران توسط آینده چارتر یک و  آلمان، در (Bad 7 MC پشتیبانی

 .شد تأسیس مانهایم در 7319 سال در باشگاه

 عنای چیست؟ در پچ الماس نشان به م 1عدد 

 رود می باال ابرها میان از که مشتی با کشور نام و " GREMIUM" کلمه وصله پشت در است، سفید و سیاه اشگاهب های رنگ

 تشکیل حرف هفت از "Gremium" کلمه: شود می استفاده 1 عدد و "Black Seven" اصطالحات از غالباً. شود می ظاهر

 .است الفبا حرف هفتمین "G" و است شده
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Night wolfs 

 

 (Ночные Волки, tr. Nochnye Volki: روسی به) 

گرگ "گروه .است جهان سراسر در شعبه 19 حداقل با المللی بین وضعیت دارای باشگاه این شب های گرگ سیکلت موتور باشگاه

 مسکو منطقه فاطرا در به عنوان اولین کلوپ رسمی موتورسواری 73۱3که از سال  "الکساندر زالدوستانوف"به رهبری  "های شب

اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده در واقع یک گروه میهن پرست به شمار می رود که حامی والدیمیر پوتین و سیاست های اوست. 

 .با تبلیغ به نفع جدایی طلبان در اوکراین نقش موثری در جدایی کریمه از این کشور ایفا کردند 9671این گروه در سال 
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 ممبر آتال روسیه

 دیگر کالبهای آمریکا :
 ساپورتر های هلز آنجلز :

 



 

35 
 

an overview of the motorcycling subculture                 by : shabnam              @13_Ladybiker_ir 

 : اپورترهای آتالس
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Leader of Pagan's motorcycle club sentenced to 33 months for gun charge 

 

 

Pagan's Motorcycle Club 

 در 7391 سال در Lou Dobkin توسط که است غیرقانونی سیکلت موتور باشگاه یک ،Pagans پاگانز سادگی به یا

 در که ،Pagans ،7393 سال تا و یافت گسترش سرعت به باشگاه .شد تشکیل متحده ایاالت مریلند، جورج، پرنس شهرستان

 درصدییک ایکلیشه خطوط امتداد در تکامل به شروع ند،بود Triumphs بر سوار و بودند پوشیده آبی جین هایکت اصل

 باشگاه یک عنوان به( ATF) منفجره مواد و گرم اسلحه تنباکو، الکل، اداره توسط Pagans [7.]کردند سیکلت موتور باشگاه

[ 1](HAMC) هنمج انفرشتگ سیکلت موتور باشگاه با قلمرو سر بر مبارزه به آنها. شوند می بندی طبقه غیرقانونی سیکلت موتور

 نیویورک، یوجرسی،ن مریلند، کنتاکی، فلوریدا، دالور، کالیفرنیا، در حاضر حال در آنها. هستند معروف سیکلت موتور های باشگاه سایر و

 ایالت غربی، یایویرجین آیلند، رود ماساچوست، ویرجینیا، جنوبی، کارولینای تنسی، پنسیلوانیا، اورگان، اوهایو، شمالی، کارولینای

 .هستند فعال پورتوریکو و واشنگتن
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Mongol MC  

  

Mongol Motorcycle Club گویند، می نیز مغول اخوان یا مغول ملت آن به گاهی که ها مغول موتورسواری باشگاه 

 مونتبلو، در لاص در و است کالیفرنیا جنوب در باشگاه این مرکزی دفتر. است «درصدی یک» شکن قانون سواری موتور باشگاه یک

 باشگاه در شده وصله کامل عضو 9666 حدود که زنند می تخمین قانون اجرای مقامات[ 7.]شد تشکیل 7303 سال در کالیفرنیا،

 سطح در و ایالت 71 در کشور سراسر در هایی شعبه همچنین آنها اما است، جنوبی کالیفرنیای در ها مغول اصلی حضور[ 9.]هستند

 .دارند رکشو 77 در المللی بین
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Iron Horsemen Motorcycle  

 

. شد تأسیس اوهایو سینسیناتی، در 7306 دهه اواسط در که است آمریکایی شکن قانون سواری موتور باشگاه یک آهنینهای اسب 

 مریلند، ست،ماساچو یوجرسی،ن مین، کنتاکی، کالیفرنیا، ایندیانا، تنسی، پنسیلوانیا، شمالی، کارولینای در هایی شعبه اکنون باشگاه این

 اسب گرا خاک، به خاک خاکستر، به خاکستر" آنها شعار و است فلزی و بالدار اسب سر یک آنها نشان. دارد نیویورک و واشنگتن

 .زدند می زنگ ها بزرگراه نبودند، آهنی سواران
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Sons of Silence Motorcycle Club SOSMC 

 .شد تأسیس 7300 سال در متحده ایاالت در کلرادو نیووت، در که است درصد یک موتورسواری باشگاه یکسکوت پسران باشگاه 

    

 - 7393 اوت 99) ریچاردسون "دوست" گیل بروس توسط 7300 سال در کلرادو نیووت، در سکوت پسران سیکلت موتور کلوپ

 می گیزند کلرادو النگمونت، در 9679 سال از متحده ایاالت دریایی نیروی در خدمت از پس که شد تأسیس( 9679 مارس 90

 اثیرگذارت های چهره از دیگر یکی. شد منتقل اسپرینگز کلرادو به بعداً سکوت پسران ملی مقر[ 1.]7306 فوریه تا 739۱ جوالی. کرد

 دریایی نیروی سرباز کهنه همچنین. است( 9669 ژوئن 96 - 7311 سپتامبر 79) جونیور رید، "آر جی" لوید لئونارد باشگاه، تاریخ در

 و شد سکوت پسران ملی جمهور رئیس عنوان به ریچاردسون جانشین 7311 سال در رید کرد، خدمت 7303 تا 7309 سال از که

 های باشگاه کنفدراسیون موتورسوار، و وکیل لستر، ریچارد و رید ،7336 دهه در[ 1.]بود سمت این در سال دو و بیست مدت به

. کرد فراهم ریدرگی از جلوگیری برای ای وسیله و بخشید بهبود را ورسواریموت های باشگاه بین ارتباط که دادند تشکیل را کلرادو

 ده تنها اما مد،آ می حساب به کلرادو پوئبلو تا دنور تا اسپرینگز کلرادو از افراد ترین پست و بدنام از یکی و بود آنها مجری پلنگ

 بیشتر. توانست نمی اما بود بیشتر مستحق او که گفت نزمارتی قاضی و نشدند حاضر دادگاه در شاهد 76 زیرا شد محکوم او به سال

 .کردند متهم اختالس و کالهبرداری به فقط را او اما بدهند او به

 

 فرشتگان با اتحاد و شد، تأسیس 730۱ سال در که بود آیووا چارتر کلرادو، از خارج چارتر اولین

 در آمریکایی های شعبه حاضر لحا در[ 3.]کرد بیشتر گسترش به قادر را سکوت پسران جهنمی،

 سی می سوتا، ینهم لوئیزیانا، کنتاکی، کانزاس، ایندیانا، ایلینوی، آیداهو، فلوریدا، کلرادو، آرکانزاس،

 شعبه اولین[ 76.]دارد وجود وایومینگ و یوتا جنوبی، داکوتای شمالی، داکوتای میسوری، پی، سی

 بیشتری آلمانی هایبخش ،9667 سال در. شد تأسیس آلمان مونیخ در 733۱ سال در المللیبین

 اردینگ ویرنهایم، هایشعبه. شد تأسیس Nurnberg و Freising، Gangkofen در

 .شدند تأسیس 9670 و 9676 ،9661 هایسال در ترتیب به فارکیرخن و
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 Vagos Motorcycle Club 

 سال در که ستا درصد یک سیکلت موتور باشگاه یک شود، می شناخته سبز ملت عنوان به همچنین واگوس، سیکلت موتور باشگاه
 اعضا. است لتسیک موتور بر سوار نورس، شیطنت خدای لوکی، باشگاه این نشان. شد تشکیل کالیفرنیا برناردینو، سن در 7309

 .پوشند می سبز معموالً

Vagos ًوتای اورگان، نوادا، ایلینوی، آیداهو، هاوایی، فرنیا،کالی آریزونا، هایایالت در که دارد شعبه 966 بین از عضو 1666 تقریبا 
 Vagos سیتی مکزیکو و جالیسکو کالیفرنیا، باخا) مکزیک در واقع شعبه 76 و اروپا سراسر در هاییبخش همچنین و میسوری، و

 Outlaws کلتسی موتور کلوپ به ،967۱ سال در AOA شدن منحل از قبل 9679 سال در که شد گزارش کانادا انتاریو، در

 به شروع 7306 دهه اواخر در باشگاه که جایی هستند، امپایر اینلند در عضو دویست. است کرده وصله آمریکا شکنان قانون انجمن
 .کرد کار

 موتورسیکلت ارتش سربازان از بسیاری دوم، جهانی جنگ طول در .یافت گسترش استرالیا و سوئد به Vagos ،9679 سال در
 شکل کالیفرنیا جنوب در 00 مسیر در دوم جهانی جنگ از پس غیرقانونی موتورسیکلت فرهنگ. شدند وابسته آنها به و شدند سوار

 درگذشت عضو 9 با کردند، اندازیراه را Vagos MC اصلی عضو هفت. شد تشکیل زیادی های باشگاه ها سال آن در و گرفت
 بنیانگذارانشان مکزیکی میراث به احترام ادای آنها هایرنگ. دندکر تأسیس 7309 سال در را Vagos MC ماندهباقی عضو 9 و

 .یافت گسترش اروپا و مرکزی آمریکای مکزیک، به بعداً و کالیفرنیا، مرتفع بیابانی مناطق و کالیفرنیا ریورساید، به باشگاه این. است

 شیطنت خدای لوکی، آن در که کرد ایجاد ایوصله دبو زندان در که زمانی( برناردینو سان برای عامیانه) بردو فصل اعضای از یکی
 هشانباشگا نام با را باال هایراک هاآن جین هایژاکت. است سرگردان یا ولگرد معنای به اسپانیایی در واگو. داشت حضور نورس

 «کالیفرنیاSO. CAL»، [14« ]» مانند خود، فصل ایالت یا منطقه با پایینی هایراک و[ 71] کنند،می ادغام میانی قسمت در
 یک ابربر در که کشد، می تصویر به را لوکی نورس، شیطنت خدای از عضالنی کاریکاتور یک" میانی وصله[ 79. ]«آریزونا» یا

 های وصله[ 70.]است گرفته باال را آنها باشگاه نام دستانش و است رنگ قرمز موتور روی لوکی[ 79.]"است گرفته قرار سبز میدان
 به) MF پچ یک. لوکی سر یک و ،(واگوس برای ،V الفبا، دوم و بیست حرف) 99 شماره از عبارتند پوشد می اشگاهب که دیگری

 خانواده زا عضوی عنوان به عضو و شودمی دریافت اعضا از یکی توسط آزمایشی دوره پایان از پس ،(سیکلت موتور خانواده معنی
 .اند شده دیده خود های ژاکت روی "SS" عالمت و سبز شکسته صلیب یک با اعضا از برخی[ 7.]شودمی تأیید جلو در واگوس
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Rock Machine Motorcycle Club (RMMC) یا Rock Machine  

 73۱0 سال رد کانادا کبک، مونترال، در که است المللیبین غیرقانونی سیکلت موتور باشگاه یکصخره  یا ماشینِ ماشین راک
 یازده و متحده ایاالت در چارتر 3 دارای همچنین. اندشده پخش استان هفت در که است کانادایی شعبه هجده دارای. شد تأسیس

 و کازتا سالواتوره توسط 73۱0 سال در. دارند قرار جهان سراسر در دیگر کشور 91 در نیز آن هایچارتر و است استرالیا در چارتر
 رقابت هنمیج فرشتگان با کبک در خیابان سطح در مخدر مواد تجارت کنترل برای راک ماشین. شد تشکیل کازتا جووانی برادرش

 بیش. شد متحد جهنمی فرشتگان با رویارویی برای دیگر هایسازمان از تعدادی با راک ماشین کبک، سواریموتور جنگ در. کرد
 .اند شده زندانی دیگر نفر 766 از

 باشگاه رسمی شعار. "7۱79" و "R.M."، "Black & Platinum"، "RMMC" :از عبارتند سازمان این برای رایج مستعار نام

Rock Machine "A La Vie A La Mort" شعار که است پچ یک دارای همچنین باشگاه این. است "مرگ تا زندگی به" یا 

"RMFFRM" مخفف که خواند می را "Rock Machine Forever, Forever Rock Machine" ،بسیار سنت یکشعار  است 
  .است یرقانونیغ سیکلت موتور های باشگاه بین در رایج

 9666 دسامبر 7 در ماه، هجده از پس و آورد دست به را "Hang-around" باشگاه یک وضعیت 7333 مه ماه در ماشین راک سیکلت موتور باشگاه
 بر را نظارت مسئولیت ،Bandidos، Edward Winterhalder ملی افسر. شد تبدیل Bandidos موتورسواری باشگاه آزمایشی بخش به

 و سیاه از را خود های رنگ کانادا در( 7333-73۱0) راک ماشین اصلی نسخه. وگرز جورج ،Bandidos المللی بین رئیس توسط انتقال. گرفت عهده
 "Bandidos "Full-Patch به 9667 دسامبر 7 در اینکه تا ماند باقی طالیی و قرمز آنها رنگ. داد تغییر 7333 می در طالیی و قرمز به پالتین

 .شدند تبدیل

 اعضای شد، منحل Bandidos Canada و شدند خارج سازمان از کانادا در Bandidos مانده باقی اعضای از معدودی تعداد اینکه از پس
 سفید و سیاه و کردند اصالح 9661 سال در براون شان هدایت تحت را راک ماشین( سابق راک ماشین بیشترین) Bandidos و Mongols سابق
 موتور به مندان عالقه از باشگاه یک Rock Machine فعلی تجسم ،9661 سال از. آنها وصله عنوان به پالتین های رنگ. فتندگر کار به را اصلی

 ایترض بدون و خود میل به دهند، انجام را کار این که باشگاه اعضای از یک هر. کند می رد را مجرمانه های فعالیت در دخالت ادعاهای که است سیکلت
 .کنند می اماقد باشگاه

 آفریقایی جمله از جهان سراسر در مختلف قومیت چندین از اعضایی دارای و شود می شامل را چیز همه باشگاه نژادی مشی خط
 .است آمریکایی/کانادایی
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Satudarah Motorcycle Club 

 
 

 در تأسیس زمان از که است درصد یک غیرقانونی سیکلت موتور باشگاه یکیا یک خون نام   Satudarah MCداراه ساتو
 .است داده گسترش را جهان ،7336 سال در Moordrecht هلند شهر

 از گروهی طتوس آن تاریخی ایجاد دلیل به که است واقعیت این در دیگر غیرقانونی موتورسیکلت های باشگاه اکثر با آن تفاوت
 معنای به ماالیی و اندونزیایی در Satu darah. کندمی استقبال خود باشگاه در مسابقات همه از هلندی، دوستان و ها ملوک

 ارتر دارد. چنیز در کشور مالزی و  .است "خون یک"

 نام به ورزشی بار یک در ابتدا دعوا. شدند درگیر Hells Angels MC رقیب، باشگاه با باشگاه اعضای ،9671 فوریه 99 و 99 بین. 9671 فوریه،
 سیکلت روتوم باشگاه اعضای از یکی درگیری این در. یافت ادامه پارکینگ یک آن از پس و نزدیک پارکی در سپس و شد شروع «هابشکه و شیرها»

Satudarah عضو دو و Hells Angels MC شده گزارش گلوله با تیراندازی بر مبنی هایی گزارش همچنین. شدند مجروح چاقو ضربات با 
 نتیجه رد. دبو کشور در رقیب های باشگاه و باشگاه بین اصلی دعواهای اولین از یکی این. است نشده اشاره گلوله جراحت به ها گزارش این در اما است،

 .شدند دستگیر نفر 9۱ درگیری این

 است کرده برگزار Hells Angels MC با ای جلسه باشگاه که شد گزارش دعوا، این وقوع از پس هفته یک از کمتر

 

 



 

43 
 

an overview of the motorcycling subculture                 by : shabnam              @13_Ladybiker_ir 

Warlocks Motorcycle Club  

 
 

 ایاالت دریایی نیروی سابق نیروهای توسط متحده ایاالت فلوریدا، در 7301 سال در Warlocks ققنوس  سیکلت موتور باشگاه
 "درصد یک سیکلت موتور باشگاه" یک این. شد تأسیس کردند، می خدمت USS Shangri-La هواپیمابر ناو رد که متحده

[ منبع به ازنی] فریلند، "گراب" تام توسط. دارد آلمان و انگلستان کانادا، متحده، ایاالت مختلف های بخش در هایی شعبه که است
. دارد قرار آنجا در هنوز مادر بخش. شد تاسیس 7301 سال در فلوریدا، الندو،اور در متحده ایاالت دریایی نیروی سابق سرباز یک

 .درگذشت 9673 سال در فریلند، "گراب" تام باشگاه، این موسس

 (.در اروپا به همان معنا کالبهای برادر : فونیکس و بورن آو فایر)، به معنای ققنوس

  
رد و یمرگ آتش میگدر " و "فونیکس"لوگوی مشابه میبینید که از لحاظ معنایی هر سه به همان پرنده ققنوس  9در تصویر باال 

ورهای مال کشو اما در تلفظ و نام متفاوت هستند. ، داللت میکنند "پرنده آتش "و یا  "شود می زادهسپس مجددا از خاکستر خود 
 تداخل شوردر آن ک با چارتر آن باشگاهزیرا  (دقیقا همان اسم.) د اسم کالبها در کشورها یکسان باشدقوانین نبایطبق  جدا هستند.

ان یکسدر معنا اگر اما متعلق به همان است.  اسم و رنگ هر باشگاه همان طور که قبال توضیح دادم منحصراپیدا خواهد کرد. و 
  اشکالی ندارد. باشد
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BlackPistons Motorcycle Club 

 
  BlackPistonsMC      پیستونز بلک موتورسواری باشگاه

    آلمان تأسیس محل

 جهان سراسر در قلمرو   کنون تا 9669 فعالیت هایسال

 آلمان، ،کانادا بلژیک،، ایرلند در خارج از آمریکا شعب از نامعلومی تعداد و ایالت 96 در داخلی ترچار 16( تخمینی) عضویت
 .لهستان و کنگ هنگ ژاپن، فیلیپین، نروژ، کبیر، بریتانیای

  کالهبرداری و اخاذی سرقت، ارعاب، حمله، مخدر، مواد قاچاق مجرمانه های فعالیت

  Warlocks Mc آهنین، سوارکاران بزرگراهان Rivals Hells Angels شکنان نقانو ، مغوالن ،Bandidos متحدین : 

  Sons of Silence  و

 مندان عالقه از دیگری گروه ،Outlaws سیکلت موتور کلوپ برای رسمی پشتیبانی باشگاه پیستونز، بلک سیکلت موتور باشگاه
 شد، ایجاد کوبلنز شکنان قانون از که ای ایده با آلمان ،Neuwied در 9667 اکتبر در که پیستونز بلک. است سیکلت موتور به

 چارتر 16 ودش می زده تخمین پیستونز بلک. یافت گسترش آسیا و اروپا کانادا، متحده، ایاالت سراسر در سرعت به شد، تأسیس
 فیلیپین، یرلند،ا نروژ، کبیر، بریتانیای آلمان، کانادا، بلژیک، در المللی بین چارتر نامعلومی تعداد و متحده ایاالت ایالت 96 در داخلی
 از بیش حدهمت ایاالت در رقم این که شود می زده تخمین اما است ناشناخته پیستونز بلک اعضای دقیق تعداد. دارد لهستان و ژاپن
 .کنند می استفاده Outlaws بالقوه اعضای برای استخدام منبع عنوان به پیستونز بلک های چارتر از شکنان قانون. باشد نفر 166
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Chasen Few Motorcycle Club 

 
  .است مختلط نژادهای غیرقانونی موتورسواری باشگاه اولین 

 و تگزاس نیویورک، آیووا، در دیگر مرتبط غیر موتورسواری باشگاه هاده.  پیوست آن به 7306 سال در آنها سفیدپوست عضو اولین
 اضافی های بخش با جنوبی کالیفرنیای مرکزی منطقه در Chosen Few MC .کنندمی استفاده نام همین از دیگر مناطق

 .است مستقر فیلیپین در و کشور سراسر در

 
ر نام بردن همه ی آنها د فعالیت دارند که سراسر جهان دیگری درکالبهای جز این کالبها که به جهت آشنایی شما نام بردم، به 

 .جستجو کنیددر بستر اینترنت توانید صورت عالقه میدر این مقال میسر نمی باشد. 

  IR Motorcycle Clubسواری در ایران های موتورباشگاه

های ها موتورسیکلتبه دلیل تحریمهم کشور ما ایران هم به دلیل محدودیتهای سیاسی و اجتماعی ارتباط با سایر کشورها و در 
و  قابل ثبت ، سیسی 966زیر حجم موتور به دلیل قانون کم هستند و خیلی  هارلی دیویدسونالخصوص سیسی و علی 196باالی 

دچار مشکالت قانونی  (در صورت نداشتن مجوزهای الزم)کشور سطح پالک شدن نیستند و در صورت رویت و سواری با آنها در 
رهای وتوپچ های متحدالشکل مربوطه و با م ان با جلیقه وسیاقی شبیه به هم ریبا با سبک وتقکالبهای موتورسواری اما خواهید شد. 

 فعالیت دارند.  های برادریبا شعار انجمن حتی و کاستوم و شخصی سازی شده به همان سبک ها
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Sons of Cyrus motorcycle club  

 
 تهران  –ایران     کالب موتورسواری پسران کوروش

توان به کالب موتورسواری پسران کوروش اشاره کرد که در سال می کالبهای موتورسواری در ایران پیشگامان و پیشکسوتاناز 
  .در ایران باستان اشاره دارد امراطوری پرشیا و عادل گزربه کوروش پادشاه بنام آن  شکل گرفت و (پایتخت ایراندر تهران ) 9679

 (یریهخ مراسمشامل ) خود های انسان دوستانهو کمک ( راید بین شهرهای کشور) ورزشی –فرهنگی  هایهم اکنون نیز به فعالیت
که )با زنده نگه داشتن نام چاپارهای هخامنشی  فرهنگ سفر بین شهری با موتور را کوروش سعی دارند تاپسران  دهند.ادامه می

 . ایشاندنحفظ کنرا ( بودند سفرها در بین شهر در هاآن زمان با اسب که از زبان ما گرفته شده است، دقیقا "آمریکن چاپر"ریشه 
در کنار و همزمان  گری و مردانگی به طور موازی، فرهنگ پهلوانی، فرهنگ لوطیایرانی اصیل تبادل فرهنگحفظ و جهت در 

 .تالش بسیاری برای این مرز و بوم صورت داده اند موتورسواری فرهنگخرده 

و شعار سنتی آنها هم  هامرز دونست بتمام جاده هاجای ما در   All Roads our states no borderیا  AONشعار آنها  
  sonsofcyrus_mc@ ااطالعات بیشتر میتوانید به صفحه اینستاگرام آنهجهت است.  SFFS مطابق بقیه کالبهای جهان

 ودخهمین کالبها نیز شروع به ایجاد شاخه های خود ، پایتختاز باشگاه موتورسواری پسران کوروش در بعد ایران در مراجعه کنید. 
فهان اص، گیالن، شیرازاز جمله  کشور دیگر هایاستان هم در با نام ها و رنگ های دیگرکالبها  همچنین کردند.های دیگر در شهر

شدن اپورتر سسعی در ایرانی  موتورسواری یاسایر فعالیتهای باشگاه جملهاز  کردند. شروع به فعالیتتاسیس شدند و  و ... شهدمو 
قابل ناَ عل فعالیتها در کشور مابخش از به دلیل محدودیتهای ذکر شده این اما بوده و هست.  جهانهای بزرگ باشگاه از برخی برای

 اجرا نیست.
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MAMA   
"1%er" shown at the Clubhouse of the Bandidos MC, Chapter Berlin«7%er »خانه کالب در Bandidos MC، شد داده نشان برلین چارتر. 

Some outlaw motorcycle clubs can be distinguished by a "1%" patch worn on the colors. This is said to refer to a comment by 
the American Motorcyclist Association (AMA) that 99% of motorcyclists were law-abiding citizens, implying the last one percent were 
outlaws.[26] 

The alleged AMA comment, supposedly a response to the Hollister riot in 1947,[27][28] is denied by the AMA, who claim to have no record of 
such a statement to the press and that the story is a misquote.  

Whether the original quote is true or not, the “1%” patch is worn only by clubs immersed in criminality.  
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