
مب�ارزه نک�ردن 
سعيد احمديان

      گفت وگو
عليرضا كريمي با 
كشتي گير رژيم 
صهيونيس�تي در هفته هاي اخير واكنش هاي 
زيادي را به همراه داشته است و سبب شده تا بار 
ديگر مرام و پهلواني ورزشکاران جوانمرد ايراني 
در دفاع از ملت مظلوم فلس�طين به س�رتيتر 
اصلي خبرها تبديل شود؛ افتخاري كه عصبانيت 
صهيونيس�ت ها و البته عده قليل�ي در داخل 
كشور را به همراه داش�ته است. در اين راستا با 
داود آذرنوش، رئيس سازمان بسيج ورزشکاران 
گفت وگو كرده اي�م و از وي درباره فلس�فه كار 
بزرگ ورزش�کاراني مانند كريمي پرسيده ايم. 

    
اي�ن روزها هم�ه جا صحب�ت از حركت 
جوانمردان�ه عليرض�ا كريم�ي اس�ت؛ 
مي خواهيم در ابتدا برايمان از فلسفه بازی 
نکردن ورزشکاران ايراني با نمايندگان 

رژيم صهيونيستي صحبت كنيد.
با توجه به اينكه اساساً ما رژيم جعلي صهيونيستي را به 
رسميت نمي شناسيم و يك رژيم جعلي و كودك كش 
است، لذا با اين رژيم هيچ مراوده سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي و رابطه اي نداريم. بر همين اس��اس هم 
هيچگونه رابطه اي با اين رژيم نبايد داش��ته باشيم. 
با توجه به اينكه در تعدادي از رشته ها رژيم اشغالگر 
قدس ورزش��كار دارد، امكان رويارويي با هم وجود 
دارد و تا امروز هم ورزشكاران كشورمان از مصاف با 

آنها خودداري كرده اند و اين مسئله تا نابودي رژيم 
اشغالگر قدس ادامه خواهد داشت. در ورزش با توجه 
به روحيه جوانمردي و پهلواني در بين ورزشكاران، 
اين رويارونشدن شكل متفاوتي با ديگر بخش ها دارد 
و خودش را بيشتر نشان مي دهد. حتي در رشته هايي 
كه جدال نفر به نفر نيست يا در رشته هاي تيمي يا 

مسابقه اي مانند شنا كه رويارويي مستقيم نيست 
هم قهرمانان ما حاضر به مسابقه با نمايندگان رژيم 
اش��غالگر قدس نبوده اند. فقط خواست ورزشكاران 
نيس��ت، داوران ما هم از قض��اوت نمايندگان رژيم 
غاصب صهيونيستي خودداري مي كنند. به عنوان 
نمونه در مراس��م تجليل از ورزشكاران جوانمرد كه 
امسال برگزار كرديم، خانم داوري از لرستان داشتيم 
كه در مس��ابقه بين المللي آليش از داوري مسابقه 

نماينده رژيم اشغالگر قدس خودداري كرده بود. 
مبارزه نک�ردن تنها مختص كش�ورمان 
نيست و اين مس�ئله در بين ورزشکاران 

ساير كشورها هم ديده مي شود.
بله، ظرف يك ماه گذش��ته ي��ك داور عراقي و دو 
ورزشكار تونسي و عراقي در رشته هاي مختلف هم 
از رويارويي با نمايندگان رژيم اسرائيل خودداري 
كرده اند. ورزش��كاران ايراني به عنوان س��ردمدار 
به رسميت نش��ناختن رژيم اش��غالگر قدس در 
مي��دان ورزش حضور دارند. اي��ن اعتقاد در حال 
جهاني شدن است و ما در نظر داريم در سال آينده 
مراسم تجليل از ورزشكاران جوانمرد را به صورت 
بين المللي برگزار كنيم و از ورزش��كاران و داوران 

كشورهايي كه مسابقه نداده اند، تجليل كنيم.
حركتي كه عليرضا كريم�ي انجام داد، 
عصبانيت سران صهيونيستي را به همراه 
داشته، اين مس�ئله به خصوص در پيام 
ويدئويي نتانياهو به خوبي مشهود است!

اوالً رژيم اسرائيل در عرصه ورزش عددي نيست و 

به تازگي در چند رشته ورزشكاران كشورهاي ديگر 
را به خدمت گرفته اند و از ورزشكار اجاره اي كه با 
پول تابعيت گرفته اند، آن هم در برخي رش��ته ها 
اس��تفاده مي كنند. س��طح فني آنها هم اصاًل باال 
نيست. اتفاقي كه براي عليرضا كريمي افتاد خيلي 
براي صهيونيست ها سنگين بود و نتانياهو به دنبال 
اين بود آبروي رفت��ه خودش��ان را برگرداند اما با 
پيام حضرت آقا و تجليل ايشان و همچنين تقدير 
ساير نهادها مانند بسيج، وزارت ورزش و... عليرضا 
كريمي تبديل به يك چهره ملي ش��د. نتانياهو به 
دنبال اين بود كه به ورزشكاران ما بگويد شما چرا 
از مدال مي گذريد! نتانياهو مغزش كار نمي كند و 
اگر مي دانست كه در زمان جنگ تحميلي 5 هزار 
شهيد ورزشكار از جمله مدال آوران و قهرمانان در 
رشته هاي مختلف داشته ايم، اين حرف را نمي زد. 
اينجا كه كريمي با نماينده رژيم اس��رائيل كشتي 
نگرفته، در جبهه اما ورزشكارانمان مدال و سكوي 
قهرماني را رها كردند و جانشان را در راه آرمان هاي 
انقالب و خ��اك و كش��ورمان فدا كردن��د. اين را 
متأس��فانه نتانياهو نمي فهمد و اگر مي دانست كه 
االن ورزشكاران ما براي آزادي قدس لحظه شماري 
مي كنند، اين صحبت ها را مطرح نمي كرد. در جنگ 
با آن شرايط چند هزار شهيد داشتيم و اگر االن امر 
حضرت آقا باشد، ورزشكاران در صف مبارزه با رژيم 
اسرائيل در خط مقدم و پيش��تاز خواهند بود. لذا 
نتانياهو آمد يك كار تبليغاتي كن��د و نظرها را به 
خودش جلب كند، اين حركت وي عالوه بر اينكه 

دخالت سياست در ورزش بود، سبب شد تا مردم 
تجليل بيشتري از آقاي كريمي كردند و وي تبديل 
به يك اسطوره و پهلوان شد كه اميدواريم او بتواند 
افتخاري را كه حضرت آقا به ايش��ان با دادن لقب 

پورياي ولي دادند، قدر بداند. 
مسئله مهم حمايت از ورزشکاراني مانند 
كريمي به خاطر حركت بزرگشان است؛ 
امري كه به نظر مي رسد در انجام آن در 
مقاطعي كوتاهي شده است؛ در اين باره 

چه توصيه اي به مسئوالن داريد؟
ما به سهم خودمان در بسيج ورزشكاران در تجليل 
از اين ورزشكاران تالش خودمان را مي كنيم. با اين 
حال وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي ورزش 
بايد طبق آيين نامه اي كه وجود دارد به ورزشكاراني 
مانند كريمي همس��طح پاداش قهرماني و حتي 
بيش��تر را اعطا كند تا اين حس ضد صهيونيستي 

همچنان شعله ور باقي بماند. 
به عنوان س�ؤال پاياني، چ�ه صحبتي با 
عده محدودي داريد كه با انتقاد از حركت 
كريمي، ب�ه دنبال اي�ن بودند ت�ا تابوي 
رويارويي با رژيم اسرائيل شکسته شود؟

اين انتقادها را از سوي كساني كه تعدادشان هم كم 
هست، به پاي عدم آگاهي مي گذاريم، جمله ديگري 
به كار نمي بريم و اعتقاد داريم اين دوستان آگاهي 
ندارند. االن چطور با كشوري مانند امريكا كه رابطه 
نداريم و اين كشور با ما تخاصم دارد، مراوده ورزشي 
داريم، تيم ه��اي آنها به ايران مي آين��د يا تيم هاي 
كشورمان به امريكا مي روند و در آخرين مسابقات 
هم تيم كشورمان در خاك امريكا توانست قهرمان 
وزنه برداري جهان ش��ود. چون امري��كا يك دولت 
است، اشكال اساسي ما به اين دوستان اين است كه 
اساساً رژيم اسرائيل دولت نيست، دولت بايد سرزمين 
داشته باشد كه اين رژيم سرزمين ندارد. اين مسئله 
را دوستان منتقد كم تعداد بايد با خودشان حل كنند 
كه اساساً دولتي به نام اسرائيل موجوديت ندارد كه 
بخواهيم با آنها مراوده ورزشي داشته باشيم. آقاياني 
كه در داخل اين مطلب را مطرح مي كنند كه برويم 
مسابقه بدهيم و با شكست دادن آنها قدرتمان را نشان 
دهيم، ما هم اين را قبول داريم كه سطح بچه هاي ما 
اصاًل قابل قياس با ورزشكاران اين رژيم نيست، در 
سطح محالت ما هم نيس��تند، اما ما حرفمان اين 
است كه اين رژيم اصاًل دولت نيست و پرچم ندارد و 
ورزشكاران كشورمان با دولت ها مسابقه مي دهند نه 

با ورزشكاراني كه نماينده يك رژيم جعلي هستند.

همان ابتدا و ب�دو تولد اين رژيم اش�غالگر هم 
اي�ران هرگز با صهيونيس�ت ها روابط رس�مي 
و ديپلماتيك نداش�ت. اما هم�ان اندك روابط 
غيرسياسي نيز پس از انقالب در سال 57 به طور 
كامل به تعليق در آمد؛ چراكه ايران هرگز حاضر 
نش�د اين رژيم غاصب را به رسميت بشناسد. 
 از آنجا كه همه روابط با اين كشور به مسائل سياسي ختم 
نمي شد، رويارويي ورزش��كاران ايران و اسرائيل مسئله 
مهمي بود كه خيلي زود به يكي از خط قرمزهاي جمهوري 

اسالمي در آمد و پرونده اش براي هميشه بسته شد. 
   بهترين خاطره رهبري

تا پيش از انقالب، ايران و اسرائيل گاهي در مسابقات 
مختلف براب��ر هم قرار گرفته بودن��د. اولين مصاف 
مهم ورزش ايران و اسرائيل در سال ۱۹5۸ ميالدى 
رقم خورد و تيم مل��ى فوتبال اي��ران در بازى هاى 
آسيايى توكيو با چهار گل باخت. اما دو سال بعد در 
مرحله مقدماتى جام ملت هاى آسيا، با سه گل بر آنها 
غلبه كرد. مهم ترين جدال ورزش��ى دو تيم اما ۲۹ 
ارديبهشت ۱۳۴۷ در ورزشگاه امجديه برگزار شد 
كه با برتري دو بر يك ايران و كسب جام قهرماني به 
پايان رسيد و آيت اهلل خامنه اى رهبر معظم انقالب 
اسالمي، سال ۱۳۶۲ در گفت وگويى تلويزيونى در 
اين باره گفتند: »آن روزها طلبه جوانى بودم كه به 
تهران آمده بودم. جو عمومى در تهران عليه تيم رژيم 
صهيونيستي بود و بعد از مسابقه همه مردم شادى 
خود را از اين پيروزى نشان مى دادند. در تاكسى هم 

راننده مى گفت ديديد چطور به آنها گل زديم.«
    جدايي از آسيا و قطع ارتباط ايران

غاصبان قدس تا پايان بازى هاى آسيايى ۱۹۷۴ تهران 
در صحنه ورزش آسيا حضور مداومى داشتند و يكى 
از سه سهميه فوتبال آسيا در المپيك ۱۹۷۶مونترال 
را نيز گرفت اما با ش��دت گرفتن تنش اعراب با آنها، 
شوراى المپيك آسيا و كنفدراسيون هاى اين قاره، 
تمايلى به ادامه حضور اين رژيم در عرصه رقابت هاى 

ورزشى آسيا نداشتند كه اين نارضايتي باعث شد تا دو 
سال قبل از انقالب، صهيونيست ها از صحنه ورزش 
آسيا جدا شوند و پس از انقالب نيز روابط سياسى و 

اجتماعى ايران با اين رژيم كامالً قطع شد. 
   آخرين جدال

س��ال ۱۹۸۳ و در مسابقات كش��تي آزاد و فرنگي 

قهرماني جهان به ميزباني كي يف ش��وروي بود كه 
بيژن سيف خانى، فرنگى كار گيالنى وزن ۷۴ كيلوگرم 
برابر رابينسون كوناشويلى قرار گرفت و ۷ بر ۴ پيروز 
شد. سيف خاني در نهايت نهم شد اما روزنامه هاي 
پرتيراژ سياسي و ورزش��ي آن زمان با چاپ عكس 
سيف خاني نوشتند كه پيروزي اين كشتي گير ايراني 
كمتر از طاًل نبود. با اين وجود اما علي اكبر واليتي، 
وزير امور خارجه در حالي كه مسابقات كشتي آزاد 
هنوز آغاز نشده بود، دستور بازگشت فوري كاروان 
كشتي را صادر كرد. تصميم آني و فوري بود. به طوري 
كه كشتي گيران شوكه شده بودند. مجيد تركان در 
خصوص اين اتفاق مي گويد: »نيمه هاي شب بود كه 
بيدارم كردند. فكر كردم مثل هميشه مربيان قصد 
كنترل وزنم را دارند تا براي وزن كشي فردا خيالشان 
راحت باشد، اما گفتند كه سريع بايد وسايلم را جمع 

كنم كه به ايران برگرديم!«

   آغاز يك قانون
كاروان كش��تي به ايران بازمي گردد. بس��ياري هنوز 
نمي دانند مس��ئله چيس��ت و برخي نيز كم و بيش 
چيزهايي مي دانند. برخي مسئوالن اعزامي به كي يف 
شوروي توبيخ مي ش��وند تا اين مسئله بار ديگر تكرار 
نشود. وزارت امور خارجه اعالم مي كند وقتي اسرائيل را 
به رسميت نمي شناسيم، دليلي وجود ندارد ورزشكاران 
ايران برابر  ورزش��كاران آن به ميدان رفته و مس��ابقه 
بدهند و كي يف مي شود آخرين مصاف رسمي ورزش 
ايران با نمايندگان رژيم غاصب و بسياري به همين دليل 
واليتي را پايه گذار بازى نكردن ورزشكاران ايراني برابر 
ورزشكاران اسرائيلي مي دانند كه او مي گويد : »برخي 
مي گويند اين كار را واليتي پايه گذاري كرد؛ بنده افتخار 

مي كنم پايه گذار اين اقدام در كشور بودم.«
   تالش براي حفظ يك آرمان

بايكوت ورزشكاران رژيم صهيونيستي، سال هاست 

كه يك هدف و آرمان براي جمهوري اس��المي و 
ورزشكاران آن است. اما طي س��ال هاي گذشته، 
مجامع ورزش��ي به امتناع ورزش��كاران ايراني از 
رويارويي ب��ا نمايندگان اين رژيم واكنش نش��ان 
داده و با بيان اينكه ورزش را نبايد دستمايه اهداف 
سياس��ي كرد، تهديد ه��اي جدي در اين راس��تا 
كرده اند. تهديد به تحريم و اخراج از مسابقات كه 
ورزشكاران ايراني را مجبور به يافتن راه حلي جدي 
براي ادامه راهي كه در پيش گرفته اند كرد. طبق 
قوانين بين المللي، تنها دليل پزشكي مي توانست 
دليل امتناع ورزشكاران از رفتن به ميدان مسابقه 
باشد. مسئله اي كه باعث شد آرش ميراسماعيلي 
در آتن، با مطرح كردن كمردرد شديد از رسيدن 
به سروزن بازماند و برابر نماينده رژيم صهيونيستي 
قرار نگيرد. البته عالوه بر مجوز پزشكي كه بسياري 
از ورزشكاران با استفاده از آن از رويارويي با حريفان 
س��ر باز زده اند، بيان مشكالت خانوادگي )عليرضا 
خجسته كه به اين بهانه راهي المپيك ريو نشد(، 
تأخير در صدور ويزا )در مسابقات جهانى بسكتبال 
زير ۲۱ ساله هاى جهان در سال ۲۰۰5 وقتى ايران 
با اسرائيل همگروه ش��د، چند روز ديرتر از مهلت 
قانونى اقدام به درخواست ويزا كرد تا تأخير سفارت 
آرژانتين در صدور رواديد را دليل حضورنداشتن در 
مسابقات اعالم كند و محروميتى نيز از جانب فيبا 
گريبان بسكتبال ايران را نگيرد( و باختن در مسابقه 
منتهي به رويارويي با آنها )عليرضا كريمي كه در 
مسابقات اميدهاي جهان در شرايطي كه از حريف 
روس خود پيش بود، بعد از مشخص شدن حريف 
بعدي او در بازي همزمان كه نماينده اسرائيل بود، 
ظاهراً اس��ير فيتيله پيچ هاي كشتي گير روس شد 
و شكس��ت خورد( و مس��ائلي از اين دست بود كه 
توانسته طي س��ال هاي اخير ورزشكاران ايراني را 
براي ادامه اين راه و حفظ آرماني مقدس كه به پاي 

آن خون هاي زيادي ريخته شده است ياري كند.
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خط قرمز هميشگي روي اشغالگران قدس
تاريخچه بايکوت ورزشي ايران عليه رژيم صهيونيستی

دوس�تان منتقد مبارزه نکردن با 
رژيم صهيونيستی بايد اين مسئله 
را با خودشان حل كنند كه اساسًا 
دولتي به نام اس�رائيل موجوديت 
ندارد كه بخواهيم ب�ا آنها مراوده 

ورزشي داشته باشيم

واليت�ي را پايه گذار ب�ازی نکردن 
ورزشکاران ايراني برابر ورزشکاران 
اس�رائيلي مي دانن�د. او مي گويد: 
»برخي مي گويند اين كار را واليتي 
پايه گذاري كرد؛ بنده افتخار مي كنم 
پايه گذار اين اقدام در كشور بودم.«

ورزش�کارانمان جانش�ان را در 
راه آرمان ه�اي انق�الب و خ�اك و 
كشورمان فدا كردند. اين را متأسفانه 
نتانياهو نمي فهمد و اگر مي دانست 
كه االن ورزشکاران ما براي آزادي 
قدس لحظه شماري مي كنند، اين 

صحبت ها را مطرح نمي كرد

فلسفه رويارو نشدن ورزشکاران ايراني با نمايندگان رژيم صهيونيستي در گفت وگوي »جوان« با داود آذرنوش، رئيس سازمان بسيج ورزشکاران

ورزشكاران در خط مقدم مبارزه با رژيم صهيونيستي هستند ورزش��كاران حرفه اي ب��راي آنكه 
شيوا نوروزي

     نگاه
دستش��ان به م��دال برس��د و روي 
سكوي قهرماني بروند ماه ها و بلكه 
سال ها شبانه روز تمرين مي كنند و عرق مي ريزند. به ميدان مسابقه 
كه پا مي گذارند تمام توان خود را به كار مي گيرند تا حاصل دسترنج 
خود را پس از سال ها ممارست ببينند. اين پروسه مهم شامل حال 
ملي پوش��ان و قهرمانان كش��ورمان نيز مي ش��ود، حتي بيشتر از 
ورزشكاران س��اير كش��ورها. چراكه ورزش ايران پر اس��ت از كم و 
كاستي، بي توجهي و تبعيض؛ فاكتورهاي مهمي كه مي تواند روحيه 
و انگيزه بهترين ورزش��كاران دنيا را نيز ب��ه پايين ترين حد ممكن 
برساند ولي قهرمانان ايراني با اين همه معضل و چالش نه تنها نااميد 
نمي ش��وند بلكه با همه تبعيض ها و بي توجهي ها مبارزه كرده و با 
كمترين امكانات قله هاي افتخار را يكي پس از ديگري فتح مي كنند. 
در چنين شرايطي فقط و فقط در يك مورد است كه ورزشكاران ايران 
اسالمي بي قيد و شرط بي خيال مدال و سكو مي شوند؛ مبارزه نكردن 

با حريفي از رژيم اشغالگر قدس. 
اين همان موردي اس��ت كه در روزهاي اخير سر و صداي زيادي در 
داخل و خارج به پا كرد و بسياري تصور مي كردند مي توانند به اهداف 
پوشالي و مسموم خود برسند. غافل از اينكه ورزشكاران كشورمان 
چرايي اين تصميم سخت و مهم را درك كرده و امكان ندارد فرصت 
سوءاس��تفاده را به معاندان وطنمان بدهند. پس از پيروزي انقالب 
شكوهمند اس��المي موضع رسمي كش��ورمان مبني بر به رسميت 
نشناختن رژيم صهيونيستي اعالم شد و جامعه ورزشى نيز به تبعيت 
از مواضع انقالب و امام راح��ل)ره( از رويارويي با رقبايي از اين رژيم 
جعلي خودداري كرد. اين بازى نكردن شامل همه رشته هاي انفرادي 
و تيمي مي شود و حتي در رقابت هاي مهم المپيك نيز ملي پوشان 
ايراني پا روي آرمان ها نگذاشته اند. همانطور كه اشاره شد به رسميت 
نش��ناختن اش��غالگران قدس موضعي محكم و غيرقابل مذاكره و 
انكاري است كه سياستمداران كشورمان هرگز از آن كوتاه نيامده اند 
و در مجامع بزرگ سياس��ي نيز به آن افتخار كرده اند. اهالي ورزش 
نيز همسو با آرمان هاي كشورمان از هرگونه رويارويي با ورزشكاران 
صهيونيس��ت خودداري مي كنند تا از اين طريق به همه دنيا اعالم 
كنند آنها نيز رژيم غاصب را به رس��ميت نمي شناس��ند. در ورزش 
جهان عرف است كه ورزشكاران قبل و بعد از رقابت و روي سكو با هم 
دست مي دهند و عكس يادگاري مي گيرند. در حالي كه ما نه رژيمي 
كه كاماًل جعلي است، سرزمين فلسطين را به اشغال خود درآورده، 
از كشتن زنان و كودكان بي گناه ابايي ندارد و از تروريست ها حمايت 
مي كند را به رسميت مي شناسيم نه ورزش��كارانش را. هرچند كه 
اين رژيم زير پرچم IOC فعاليت مي كند ام��ا همه ما براين باوريم 
كه آتش افروزي ها و كشتارهاي اشغالگران با روح ورزش همخواني 
ندارد. تا زماني كه رژيم جعلي كودك كش دست از جنايت و تفكرات 
سلطه جويانه خود برندارد بايكوت ورزشي آنها از سوي ورزشكاران 
ايران تداوم خواهد داشت و در اين مسير هيچ تهديد و ارعابي نيز ما را 

از آرمان هايمان دور نخواهد كرد.

چهارمين دوره رقابت هاي جام ملت هاي 
فريدون حسن
      نوستالژی

آسيا در تهران يك مهمان ناميمون و 
ناخوش��ايند داش��ت. ارديبهشت ماه 
۱۳۴۷ تهران در حالي ميزبان جام ملت هاي آس��يا ب��ود كه براي مردم 
مسلمان كشورمان به رغم اينكه زير سلطه  حكومت دست نشانده پهلوي 

بودند حضور تيم فوتبال رژيم اشغالگر قدس غير قابل تحمل بود. .
   استخدام جيره خوار

حاكميت آن روزهاي ايران البته در نقطه مقابل مردم قرار داش��ت و هر 
چند به عنوان يك كشور اس��المي و قدرتمند نمي توانست به وضوح با 
رژيم صهيونيستي ارتباط برقرار كند اما اوج گيري مراودات ميان دو رژيم 
كم كم آنها را اين قدر به هم نزدي��ك كرده بود كه حكومت پهلوي براي 
خوش خدمتي به صهيونيست ها برخي عمال خود را در قالب تماشاگر 
راهي ورزشگاه پير تهران كند تا تيم رژيم صهيونيستي در اولين ديدار خود 
مقابل برمه تنها نباشد غافل از آنكه مردم هوشيار خيلي زود دست آنها را 
خواندند و با پرتاب بطري هاي نوشابه و سردادن شعار هاي ضدصهيونيستي 

عمالً اجازه قدرت نمايي و حمايت آنچناني را به آنها ندادند.
   فينال پرحاشيه

با وجود تمام مخالفت ها و اقداماتي كه گروه هاي اسالمي و مذهبي و مردم 
در برخورد با تيم فوتبال رژيم صهيونيستي انجام دادند، شرايط فوتبال 
آسيا در آن زمان به گونه اي نبود كه بتواند حريفي را مقابل اين تيم قرار 
دهد و مانع از فيناليست شدن آنها شود. بنابر اين اين تيم به همراه تيم ملي 
ايران به بازي روز ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۴۷ در ورزشگاه امجديه راه يافت. 
با مشخص شدن اين موضوع اقدام رژيم پهلوي براي حمايت از اين تيم و 
همچنين شيطنت هاي يهوديان متمول حاضر در ايران شروع شد. رژيم 
به قول معروف سبيل عمال خود را براي حضور در ورزشگاه و تشويق تيم 
رژيم اشغالگر بيش��تر چرب كرد و يهودي هاي ايران هم به سركردگي 
حبيب القانيان تعداد قابل توجهي از بليت هاي مسابقه را خريداري كردند 
تا بازيكنان تيم رژيم صهيونيستي تنها نمانند اما مردم تهران در حركتي 

بي نظير از همان ساعات اوليه صبح سكوهاي ورزشگاه را پركردند.
   پيروزي بزرگ

بازي كه شروع شد، شعارهاي ضدصهيونيستي تماشگران هم شروع 
شد و همين بر آتش خشم آنها مي افزود و خشونت آنها را در مقابل 
بازيكنان تكنيكي ايران بيشتر مي كرد. بازي با برتري ايران به پايان 
رسيد و ما قهرمان آسيا شديم اما اين پايان كار نبود. تظاهرات عظيمي 
بعد از پايان مس��ابقه عليه رژيم صهيونيستي ش��كل گرفت. مردم 
خرهاي باركش آن روزهاي پايتخت را بزك مي كردند و يك چشم 
آنها را مي بستند تا شبيه موشه دايان نخست وزير رژيم صهيونيستي 
شود. يهوديان و صهيونيست ها هم البته بيكار نماندند و سعي داشتند 
فتنه و بلوا برپا كنند به اين بهانه كه ايران به داور مسابقه رشوه داده 

است. البته اين تالش ناكام ماند.

بايكوت ورزشي رژيم نامشروع

 روزي كه خرهاي تهران 
موشه دايان شدند!

دنيا حيدري
      گزارش
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