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 سالگی در ٦٢اصر حجازی يکی ازمحبوبترين چھره ھای تاريخ فوتبال ايران امروز دوشنبه دوم خرداد ماه درسن ن

ناصر حجازی در طول حيات زندگی ورزشی و اجتماعی اش ھرگز درمقابل حکومتھای ضد مردمی . گذشت

 انسان شريف و مردم دوستی وی. شاھنشاھی و جمھوری اسالمی سر فرود نياورد و جسورانه از عقايدش دفاع نمود

  . بود، مردمی زيست ودر قلوب مردم نيز جای گرفت و جاودانه شد

 ورزشی ۀفوتبال در ايران خالف ھمه کشورھای جھان به پاس حاکميت عفريت جمھوری اسالمی صرفا يک پديد

رقابتی ميان . استرقابتی آشکار ميان توده مردم و حاکميت متحجر اسالمی . نيست يک اقدام آشکار سياسی است

رقابت و مبارزه ای آشکار ميان استبداد اسالمی و تالش مردم برای تساوی حقوق زنان با . ترقی و تحجر است

مردان ايران است که آنھا را حتی از شرکت در شادی پيروزی تيم ملی فوتبال ايران و يا مسابقات باشگاھی در 

  .کنند آوردگاه آزادی محروم می

رژيم .  مردم عليه رژيم جمھوری اسالمی استۀ مبارزۀن تيم ھر دو موجب ترس رژيم و وسيل برد و باخت اي

جمھوری اسالمی که قادر نشد و نبود اين ورزش مورد عالقه مردم ايران را از تاريخ ورزش ايران حذف کند 

رژيم که .  در آوردتالشھای بيھوده ای کرده است تا بر موج فوتبال سوار شود و آنرا تحت نظارت و کنترل خود
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بيشرمانه نام تيم ملی را به تيم فوتبال جمھوری اسالمی تغيير داده بود و به ملی و ملت لجن می پاشيد و به ريسمان 

امت اسالمی آويزان شده بود تالش  بيھوده ای کرد تا دلسوزان ورزش دوست را ازميدان بدر کند وخود را ايران 

  !رمیزھی بيش. دوست وورزش دوست جابزند

 ناصر حجازی يکی از چھره ھای درخشان فوتبال ايران بود که بی باکانه به سيستم ورزشی جمھوری اسالمی  و 

فساد و باند بازی در  .نمود کرد و از اصول و اخالق ورزشی دفاع می فساد و دزدی و دغلکاريھای رژيم انتقاد می

دستان نااليق رژيم درتمامی زوايای خصوصی فوتباليستھای ايران وفشار ه  کاربۀفوتبال ايران، دخالت وقيحان

ناصر حجازی در چنين . شان بر کسی پنھان نيست خاطر تعلقات سياسی وعقيدتیه وتھديد  وتروربازيکنان فوتبال ب

 . فضائی به فعاليت ورزشی اش ادامه داد و موی دماغ نابکاران جمھوری اسالمی بود

ن ورزش دوست ايران از صراحت لھجه، جوانا. نشان داد که زير بار حرف زور نمی رودناصر حجازی بارھا 

ناصر حجازی  . ی او الھام  گرفته و خدمات وی را ھرگز فراموش نخواھند کردازبی باکی و رک گوئ،  ازجسارت

 دولت منفور در آخرين روزھای حياتش  درمورد وضعيت  اسفناک اقتصادی ايران  اظھار نظر نمود و شديدا به

مصاحبه . دفاع بر خاسته احمدی نژاد  و سياست ھدفمند کردن يارانه ھا انتقاد نمود و از مردم زحمتکش ايران ب

نيز در يادداشتی صريح به او  ھای وی در اوج بيماری اش واکنشھای رسانه ھای دولتی را درپی داشت و رجا نيوز

  :ناصر حجازی درھمين مورد در سايتش نوشت". ندپای خود را از گليمش درازتر نک "اخطار داد که

به من می گويند عصبانی نشوم، مگر بی غيرتم وقتی درد و مشکالت مردم را به چشم می بينم، با بی تفاوتی از « 

دولت می گويد . ده که بدتر ھم شده استزندگی مردم بھتر نش. لب کرده اندآمده اند و يارانه ھا راقا. کنار آن بگذرم

دولت حق . کنيم، مگر مردم گدا ھستند؟ مردم ايران روی گنج خوابيده اند زار تومان درماه به مردم کمک میچھل ھ

  ».ندارد به مردم کمک کند، دولت بايد کارکند، خدمت کند و زحمت و دسترنج مردم را دودستی تقديم آنھا نمايد

ن گرديده ودرگذشتش ھمه را سوگوار خاطر ھمين ويژه گيھای مردمی است که محبوب ھمگاه  ناصر حجازی ب

ورزشگاه آزادی  روز چھارشنبه دھھا ھزار نفر گرد   وی درۀيع جنازيما يقين داريم که  که در تش. کرده است

   !ياد ش گرامی باد. دارند خواھند آمد و يادش را گرامی می

 

  


