ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘـﯽ داﯾـﯽ از زﺑـﺎن
ﺧﺎﮐﭙﻮر
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ ﺑﺮای
ﮔﺬراﻧﺪن  ۴ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ داﯾﯽ راﻫﯽ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه
اوﯾﻦ ﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﮐﭙﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد اﺳﺘﺎدش را ﺑﺎ دﺳﺘﻨﺒﺪ ﺑﻪ
زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
وی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ داﯾﯽ ﺑﺮای وﺳﺎﻃﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۹۸ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ داﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪﯾﻢ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از
او دارم و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ در ﻧﻈﺮش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای داﯾﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺆال را از ﺧﻮد داﯾﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ اﺻﺮار داﺷﺖ
ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮود ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :او اﺻﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻢ اﺑﻼغ ﺷﺪه
و از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﮏ
ﻫﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﺮده و اﺻﺮاری ﻧﺪارد.
ﺧﺎﮐﭙﻮر در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ورزش ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ
زﻧﺪان ﺑﺮود .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺧﺪﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺮده
ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ اﻓﺮاد ورزﺷﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮورزﺷﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد او ﺑﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ او اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارد و ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺪون رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺳﯽ
از ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد.
ﺧﺎﮐﭙﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ داﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۰اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﺪاﻣﺘﯽ
در ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ ﻧﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ و آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﺻﺤﺒﺖ در ﺷﺎن ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽاش ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ،

ﮔﻔﺖ:ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺛﻘﯿﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ اﺳﺖ.

