
شماره 614 10 تير 1394
4

 تيم هاى ملى واليبال ايران و روسيه از هفته  
هشتم ليگ جهانى واليبال دو بار برابر هم به 
اول مورخ  بازى  بليت  ميدان خواهند رفت. 
جمعه 12 تير ماه يك روز قبل يعنى پنجشنبه 
يازدهم تيرماه از ساعت 10 صبح به فروش 
مى رسد. همچنين بليت مسابقه دوم  كه شنبه 
سيزدهم تير برگزار مى شود، راس بامداد همان 
روز به فروش خواهد رسيد. عالقمندان به تهيه 
بليت اين مسابقات مى توانند به وب سايت 
مسئوالن  كنند.  مراجعه  واليبال  فدراسيون 
هيچ  به  كه  كردند  اعالم  واليبال  فدراسيون 
عنوان در محل استاديوم آزادى بليت فروشى 
صورت نخواهد گرفت و تهيه بليت تنها از 

طريق اينترنت امكان پذير است.
بانوان در   محمد دادكان در مورد حضور 
ورزشگاه ها، گفت: «زنان بخشى از ورزش و 
جامعه ما هستند و حتى هفته پيش به داورزنى 
گفتم اقدامى انجام دهد تا يكى از دو ديدار 
ايران و لهستان و يا ايران و روسيه را فقط زنان 
به عنوان  هم  آنها  چون  بروند.  ورزشگاه  به 
اجازه  كه  كسانى  از  دارند.  حق  شهروند 
نمى دهند، خانم ها به ورزشگاه بيايند دليلش را 
بپرسيد. اما االن خودم در دانشگاه و حتى در 
بازى ايران و بحرين، بخشى از بانوان را به 
ورزشگاه بردم و االن اگر محيط مناسب باشد، 
شرايط  كه  مى آورم  هم  را  دخترم  دو  حتى 
رئيس  كه  زمانى  آن  آوردم.  و  بود  مساعد 
فدراسيون بودم مى دانستم، چطور شرايط را 

مهيا كنم تا بانوان به ورزشگاه بيايند.»
 بهروز رهبرى فرد در پاسخ به اين سوال كه 
پيش بينى او از وضعيت پرسپوليس در فصل 
شما  به  االن  «من  كرد:  بيان  چيست،  آينده 
مى  گويم كه پرسپوليس فصل پانزدهم بدترين 
خواهد  گذشته  سال هاى  به  نسبت  را  سال 
داشت. مى بينم كه تيم هاى پايه پرسپوليس دو 
كاور متفاوت ندارد تا تيم ها با هم بازى كنند و 
كه  بازيكنانى  از  تومان  نفرى 20 هزار  حتى 
نحوى  هر  از  باشگاه  و  مى دهند  تست 
مى خواهد پول دربياورد تا بازيكن بخرد. چرا 
بايد از يك بازيكن پايين شهرى پول بگيرند تا 
تست بدهد؟ اينها به اين دليل است كه باشگاه 
پول ندارد. وگرنه بايد به بازيكن شهرستانى 
50 هزار تومان هم بابت هزينه هايش به خاطر 
تست دادن بدهند. پس با اين شرايط چطور 
مى توان بازيكنانى كه دم از ميليارد ميليارد پول 
مى زنند را با 50 ميليون تومان به پرسپوليس 

آورد؟»
 پرويز مظلومى درباره وضعيت اين روزهاى 
استقالل، مى گويد: «بعد از 2 فصل ناكامى حاال 
همه از كادر فنى انتظار دارند تا استقالل را به 
جايگاه اصلى خود بازگرداند و اين مسئوليت 
و  هواداران  بايد  و  مى كند  سنگين  را  ما 
پيشكسوتان با رفاقت و همدلى براى موفقيت 
در  مى دانند  همه  كنند.  كمك  استقالل 
سخت ترين شرايط مسئوليت تيم استقالل را 
پذيرفتم و نظير سال هاى گذشته در وضعيت 
بحرانى تيم را تحويل گرفتم. ولى اعتقاد دارم 
حمايت  با  و  است  بزرگى  تيم  استقالل 
هواداران اين پتانسيل را دارد كه همواره جزو 

مدعيان ليگ باشد.»
شد،  موفق  باالخره  استقالل  باشگاه   
رضايتنامه روزبه چشمى را از صبا بگيرد و 
با  را  قراردادش  رسما  بازيكن  اين  امروز 

استقاللى ها ثبت مى  كند. 
 بعد از جلسه روز دوشنبه فرشاد احمدزاده 
با على اكبر طاهرى و عدم توافق با اين باشگاه 
با حضور مجدد  ديروز  مالى،  بر سر مسائل 
احمدزاده در اين باشگاه دو طرف به توافق 
خواستار  احمدزاده  اين  از  پيش  رسيدند. 
اما  بود،  شده  تومانى  ميليون   800 قرارداد 
باشگاه پرسپوليس بر روى رقم 400 ميليون 

تومان اصرار داشت.

ورزش تئاتر سپيــد

موسيقى سپيد

ميراث سپيد

برگزارى پنجمين 
جشنواره فيلم خورشيد

پنجمين جشنواره فيلم كوتاه مستقل خورشيد، 
به عنوان نخستين و تنها رويداد ويژه سينماى 
مهدى  دبيرى  به  كشور،  در  تجربى  مستقل 
يارمحمدى برگزار مى شود. يارمحمدى درباره 
اين جشنواره، گفت: «پس از برگزارى موفق 
چهار دوره گذشته، تصميم گرفتيم ضمن معرفى 
و تقدير از فيلم هاى كوتاه مستقل با ساختار 
تجربى و خالقانه در جهت تأكيد بر ضرورت 
گسترش توليد اين آثار ارزشمند سينماى ايران 
و معرفى اين سينما به عنوان سينماى مبتنى بر 
انديشه و خالقيت، همزمان با پنجمين دوره، اين 
جشنواره را به عنوان رويداد ويژه سينماى كوتاه 
مستقل تجربى برگزار كنيم.» وى ادامه داد: «اين 
جشنواره از پنجمين دوره خود پذيراى فيلم هاى 
و  انيميشن  تجربى،  مستند،  داستانى،  كوتاه 
ويدئوآرت خواهد بود. ضمن اينكه كليه اين آثار 
بايد رويكردى خالق، تجربه گرا، پيشرو و هنرى 
داشته باشند و اين تالشى است در ادامه راهى كه 
جشنواره خورشيد براى معرفى فيلمسازان نخبه 
و آثار ارزشمند خردگرا و نوآور، به عنوان تصوير 
صحيح از سينماى مؤثر و جريان ساز ايران به 
جامعه بين المللى دنبال مى كند.» گفتنى است، اين 
جشنواره، دى ماه سال جارى در تهران برگزار 

مى شود.

اجراى سه روزه اركستر 
موسيقى ملى ايران

اركستر موسيقى ملى ايران به مديريت هنرى و 
رهبرى فرهاد فخرالدينى، در روزهاى 10، 11 
و 12 تير در تاالر وحدت روى صحنه مى رود. 
رپرتوار اين كنسرت همان رپرتوارى است كه 
اركستر موسيقى ملى ايران در روزهاى آيين 
گشايش خود اجرا كرد. به عالوه تيتراژ سريال 
امام على(ع) ساخته فرهاد فخرالدينى است كه 
با خوانندگى ساالر عقيلى و محمد معتمدى 
اجرا مى شود. در اين كنسرت همايون رحيمى 
به عنوان كنسرت مايستر فخرالدينى را يارى 
مى كند. همچنين مانند اجراى قبلى اركستر 
موسيقى ملى ايران «كيوان ساكت» به عنوان 

تكنواز تار اركستر را همراهى مى كند.

صدور مجوز براى سيمين 
غانم و پورناظرى

مجوز اجراى صحنه اى براى گروه موسيقى 
تلفيقى سيمين غانم توسط اين دفتر موسيقى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر شد. 
اين اجرا در روزهاى 31 تيرماه،يكم،دوم و نهم 
مردادماه ساعت 15 در تاالر وحدت با اجراى 
«حلقه»  «بى قرار»،  «ستاره»،  مانند  قطعه   36
و «گل پامچال» برگزار خواهد شد. همچنين 
گروه موسيقى كالسيك «دوئت فلوت و گيتار» 
به سرپرستى فيروزه نوايى هفتم تا نهم مردادماه، 
ساعت 21 در سالن فرهنگسراى نياوران روى 
صحنه خواهد رفت. گروه موسيقى «شتك» 
به سرپرستى تهمورس پورناظرى نيز براى 
يكم تا سوم شهريور در تاالر وحدت مجوز 
گرفت. اين كنسرت به اجراى قطعات بى كالم 

اختصاص دارد.

فروش يك خانه تاريخى 
در تهران

التجار بوشهرى در قلب  خانه حاج معين 
خيابان الله زار و در كوچه بوشهرى يكى از 
معدود خانه هاى قاجارى باقى مانده در اين 
خيابان محسوب مى شود. حاج معين التجار 
بوشهرى را مى  توان به دليل خدمات فراوان در 
زمينه خليج فارس و حمايت از توليد داخلى 
به پدر معنوى خليج فارس و پدر معنوى توليد 
ملى و حمايت از كار سرمايه ايرانى دانست. 
مالك اين بنا بنياد تعاون ناجا است كه به تازگى 
21 ملك متعلق به خود را در سراسر كشور 
مزايده  آگهى  در  است.  گذاشته  مزايده  به 
اين خانه تاريخى، آمده است: «تعدادى از 
اراضى مسكونى و تجارى به باالترين قيمت 
پيشنهادى به فروش مى رسد.» آگهى مزايده 
خانه بوشهرى در حالى منتشر شده كه روز 
تهران  شهر  شوراى  جلسه  در  خرداد،   24
مصوبه خريد خانه بوشهرى توسط شهردارى 
تهران رد شده بود. در آن جلسه اعالم شد كه 
سازمان ميراث فرهنگى، تاريخى بودن اين 
خانه را نه تاييد و نه رد كرده است. حال بايد 
ديد، آيا شهردارى تهران براى خريد اين خانه 
پيشقدم مى شود؟ آيا سازمان ميراث فرهنگى 
همانند خانه هرمز پيرنيا نسبت به مزايده اين 
بنا واكنش نشان مى دهد تا از خريد آن توسط 

دالالن جلوگيرى شود يا خير؟

 محسن دليلى

هر سال ماه رمضان كه نزديك مى شود، برخى از 
برنامه هاى تلويزيون به سنت هر سال آنتن را در 
اختيار مى گيرند و برنامه روتين خود را اجرا مى كنند. 
برنامه «ماه عسل»، امسال هم مثل سال هاى گذشته 
در ساعات قبل از افطار از شبكه پربيننده سه سيما، 
با اجراى احسان عليخانى پخش مى شود و به دليل 
ماجراهاى عجيب و غريبى كه در آن مطرح مى شود، 
همواره از پربيننده ترين برنامه ها در ماه مبارك 
رمضان است. البته با روى كار آمدن برنامه  خندوانه با 
اجراى رامبد جوان، كه تقريبا هم زمان با «ماه عسل» 
پخش مى شود و از قضا برنامه اى پر بيننده است، 
كمى اين برنامه را از تب و تاب انداخته و رقابتى 
بين عليخانى و جوان در گرفته است. ”ماه عسل» را 
همچنان مى توان يكى از پرحاشيه ترين برنامه ها نيز 
دانست. به طورى كه همواره از هزينه اى كه براى 
آن مى شود تا مهمانان آن، حرف هايى ايجاد كرده كه 

دهان به دهان مى چرخد.

خانوما!به خدا شوهر نيست!
به عقيده بسيارى از مخاطبان اين برنامه امسال با افت 
چشمگيرى مواجه بوده و ديگر از آن سوژه هاى ناب 
و دست اول خبرى نيست. از طرفى رفتارهاى مجرى 
اين برنامه هم مورد انتقاد بسيارى است و بسيارى نوع 
برخورد او با مهمانان را تا حدود زيادى زننده و خالى 
از ادب مى دانند. اين اعتراضات در هفته گذشته به 
اوج خود رسيد. هنگامى كه مجرى برنامه درباره 
دختران مجرد صحبت كرد و به آنها گوشزد كرد كه 
به دليل «كمبود شوهر!» به خواستگاران خود جواب 
مثبت دهند. اين حرف ها آنچنان به مذاق بينندگان 
و به خصوص مخاطبان خوش نيامد و در مدت 
كوتاهى هزاران پيام اعتراض آميز راهى گروه هاى 
مجازى شد و كار به جايى كشيد كه رسانه ها هم لب به 
اعتراض گشودند و احسان عليخانى را مجبور كردند 
در برنامه بعدى با ارائه پاره اى توضيحات، برخورد 
نادرستش را توجيه و از مردم عذرخواهى كند. برنامه 
پر حاشيه هفته گذشته، در يكى از قسمت ها  ميزبان 
جوانانى بود كه از كودكى بى سرپرست بودند و 
توسط بهزيستى سرپرستى شدند و امروز به سن 
ازدواج رسيده اند. يكى از پسرهايى كه مهمان برنامه 
بود، اظهار كرد كه تمايل به ازدواج با يكى از دخترانى 
دارد كه او هم همراه آنها از كودكى تحت سرپرستى 
بهزيستى بوده است. احسان عليخانى تصميم گرفت 
در برنامه زنده با دختر تماس گرفته و جواب بله را از 
پشت تلفن از او بگيرد ! عليخانى وقتى مشاهده كرد 
كه دختر براى جواب مثبت دادن مردد است به او 

گفت: «خانم شوهر نيستا ! به خدا شوهر نيست !»
افسر افشارنادرى، جامعه شناس خانواده و زنان، 
درباره عوامل باب شدن چنين ادبياتى در جامعه 
مى گويد: «يكى از اهداف رايج شدن اين ادبيات از 

سوى مردانى است كه مى خواهند اينگونه القا كنند كه 
زنان همواره به دنبال مردان هستند، نه مردان به دنبال 
زنان. در حالى كه در واقعيت اينگونه نيست. عده اى 
از مردان هم كه قوه مردساالرانه در آنها قوى تر است، 
چون تاب نمى آورند شاهد پيشرفت زنان در جامعه 
باشند، به اين ادبيات روى آورده اند. اينكه زنان امروز 
ما در حال پيشرفت اند بر كسى پوشيده نيست و اين 

موضوع براى برخى مردان سنگين است.»

قصه هايى حز ن آور پيش از افطار
يكى از انتقادات ديگرى كه به اين برنامه وارد 
مى شود،  اين است كه برنامه حزن آورى است و 
براى جامعه ايرانى كه با مشكالت عديده دست و 
پنجه نرم مى كند، مناسب نيست. اين ادعا در حالى 
است كه گره خوردن اسم برنامه با مرتضى پاشايى 
خواننده جوانى كه تيتراژ اين برنامه را در سال هاى 
پيش خوانده بود، جو غمگنانه و حزن آور بيشترى بر 

اين برنامه حاكم كرده است.
در  دانشگاه  استاد  و  روانشناس  يعقوبى  حميد 
گفت وگويى با خبرگزارى ايسنا، عنوان كرده بود: 
«اشكالى ندارد كه يك برنامه درد را هم به مردم نشان 
دهد، اما مسئله اينجاست كه وقتى پايه و اساس يك 
برنامه درد مى شود، منجر به انعكاس نگرش هاى 
منفى در بين افكار عمومى مى شود.» اين روانشناس 
به برنامه «ماه عسل» اشاره و تاكيد كرد: «برنامه «ماه 
عسل»» يك برنامه پربيننده، پرمخاطب و نسبتا جا 
افتاده است كه چند سالى است با همين عنوان پخش 
مى شود و مخاطب خاص خود را پيدا كرده است. 
معموال روال اين برنامه بر روايت يك قصه است. 
مردم قصه ها و روايت ها را دوست دارند. به نوعى 
كه از دوران كهن تاكنون قصه گويى يك امر مطلوب 

براى مردم بوده است. اما نكته اى كه وجود دارد، 
اين است كه قصه هايى كه براى اين برنامه انتخاب 
مى شوند، جذاب ولى در عين حال غم افزاست. 
شايد اگر سوژه هاى اين برنامه جذاب و مفرح باشند، 
تأثير مثبتى بر روى سالمت روان جامعه خواهند 
داشت.» وى درباره قصه هايى كه در اين برنامه 
مطرح مى شود، اظهار كرد: «برخى از قصه هايى كه 
در اين برنامه مطرح مى شود و ناراحت كنندگى اش 
بيشتر است، در يك بخشى به جوزدگى مردم و 
تحريك هيجانات و احساسات شان كمك مى كند. 
به نوعى كه مردم گاهى وقت ها به گفته مجرى تماس 
مى گيرند و دوست دارند به آن سوژه مورد نظر كمك 
كنند. در صورتى كه اين اتفاق ساده سازى آسيب ها و 
مشكالت جامعه است. مردم فكر مى كنند،  اگر همين 
مشكل كه االن نشان دادند را حل كنند، مشكالت شان 
حل است. در صورتى كه اين فريب است و به نوعى 
مردم خودشان را فريب مى دهند و اين برنامه به باال 
رفتن هيجانات مردم كمك مى كند كه اين اتفاق از 
منظر روانشناسى درست نيست. اما برنامه «ماه عسل» 
از منظر رسانه و نگه داشتن مخاطب پاى تلويزيون 

يك برنامه موفق است.»

حاشيه اى دردسر ساز براى «ماه عسل»
يكى ديگر از اتفاقات پر حاشيه و غير حرفه اى 
كه در اين برنامه رخ داد، حضور يك مدل لباس 
عروس، در استوديوى «ماه عسل» بود. وقتى الهام 
عرب مدل لباس عروس، جلوى احسان عليخانى 
نشست تا درباره شغلش صحبت كند، حاشيه ها 
دوباره به سمت برنامه «ماه عسل» هجوم آوردند. 
مخاطبانى كه اين برنامه را ديدند، بعد از پايان برنامه 
وقتى به سراغ صفحات شخصى الهام عرب رفتند، 

با صفحاتى قفل شده روبرو شدند. او بعد از حضور 
در اين برنامه، به سرعت تمامى عكس هاى خود 
را از صفحه اينستاگرامش حذف كرد، ولى با اين 
حال آن دست هاى پنهان هميشگى به كار افتادند 
تا عكس هاى او را حاال همه جا پخش كنند. همان 
دست هاى پنهانى كه ناگهان تصميم مى گيرند به 
صفحات اجتماعى هنرمندان و ورزشكاران حمله 
كنند،  عكس ها و فيلم هايى از آدم هاى مشهور و گمنام 
را بدون رضايت شخصى شان در اينترنت بازنشر 
دهند. حاال الهام عرب هم سوژه روز شده است. 
كسى كه عكس هايش در شبكه هاى اجتماعى دست 
به دست مى شوند و چهره اش با دستكش و هدبند 
مدام در كنار عكس هاى صفحات شخصى اش قرار 
مى گيرد تا باز هم «ماه عسل» به واسطه حاشيه ها بر 

سر زبان ها بيفتد.

اولين «ماه عسل» سوژه هاى خوبى 
داشت

محمدرضا تقوى فرد روزنامه نگار، استاد دانشگاه و 
از مجريان باسابقه صدا و سيما، درباره اين برنامه به 
خبرنگار سپيد، مى گويد: ««ماه عسل» قالبى از يك 
برنامه تلويزيونى است كه گفت وگو محور تلقى 
مى شود. با توجه به اينكه نزديك افطار، روزه دار را 
آماده مى كنند تا در شرايط مناسبى قرار گيرد، يا اينكه 
بخش هايى از يك برنامه را نبيند و به عبادتش بپردازد، 
ريتم برنامه هاى تلويزيون نزديك افطار ريتم خاصى 
پيدا مى كند كه مخاطب ميخكوب تلويزيون نشود.» 
او ادامه مى دهد: «اتفاقى كه در برنامه «ماه عسل» 
مى افتد، اين است كه عوامل برنامه به نوعى با مطالب 
بكر، مخاطب را جذب و نگه دارند و تا افطار مخاطب 
را همراه خود كنند كه به نظرم با ساختار كلى كه در 
برنامه تلويزيون براى اين ساعت، در نظر گرفته شده 
مغايرت دارد. اما در سال اول اين برنامه، زمانى كه «ماه 
عسل» روى آنت رفت، طرحى ابتكارى با سوژه هاى 
بيشتر و البته اجتماعى تر را ارائه دادند.» تقوى فرد 
درباره حاشيه هاى اين برنامه نيز بيان كرد: «حاشيه 
اطراف برنامه هاى تلويزيونى بد نيست و برخى 
تالش مى كنند كه حاشيه براى برنامه هاى خود ايجاد 
كنند. هنر، هنرمند و كار رسانه به نوبه خود حاشيه 
دارد. اما حاشيه اگر با هدف گذارى، توسط يك گروه 
خاص انجام شود و اگر مربوط به متن برنامه است 
و با فرهنگ و مذهب و مليت ما همخوانى ندارد، 
خوب نيست. هر كدام از اينها بايد آسيب شناسى 
شود.» اين ستاد دانشگاه در پايان در پاسخ به اين سوال 
خبرنگار سپيد كه اصل برنامه چگونه است، تصريح 
كرد: «چون اصل سمپاتى در اين برنامه اتفاق مى افتد 
و مخاطب دارد، نمى توان گفت كه برنامه بدى است. 
با محتواى برنامه كارى ندارم، اما از جهت فرم و ارائه، 
يك برنامه اى است كه مخاطب دارد و با مخاطب 
توانسته است، ارتباط برقرار كند. ولى از لحاظ محتوا 

بايد جز به جز بررسى شود.»

توهين به بانوان، روايت دردها به حد آزار گونه

چه «ماه عسل»  پر حاشيه اى!

كميته استيناف در حكمى غافلگيركننده نتيجه 5 بازى تيم راه آهن كه در آن از موتومبا بازيكن اوگاندايى 
تبار استفاده شده بود، 3 بر صفر به نفع حريفان اعالم كرد. موتومبا كه با جعل سند به صورت غيرقانونى 
در ليگ ايران بازى كرده بود، در مسابقات راه آهن در مقابل تيم هاى پرسپوليس تهران، نفت مسجد 
سليمان، پيكان تهران، استقالل خوزستان و سايپا البرز بازى كرده بود. با حكم كميته انضباطى حاال 
جدول ليگ سال گذشته كامال عوض مى شود و راه آهن به عنوان تيم آخر ليگ، به دسته پايين تر سقوط 
مى كند. باشگاه پيكان برنده پرونده تخلف راه آهن مى شود و در حالى كه اين تيم به ليگ پايين تر سقوط 
كرده بود، حاال با 3 امتياز اهدايى و كسر امتياز از راه آهن در ليگ برتر باقى مى ماند. در جدول جديد 
ليگ بعد از اين حكم پيكان 29 امتيازى مى شود و باالتر از نفت مسجدسليمان 24 امتيازى، از سقوط 

نجات پيدا مى كند، اما با توجه به اينكه پيكان در 
رده پلى آف ليگ است، قاعدتا بازى پلى آف با 
مس كرمان بايد دوباره تكرار شود. اما با توجه به 
مسائل مس بعيد است كه اين اتفاق رخ بدهد. 
در شرايطى كه گفته مى شد، فدراسيون فوتبال 
شجاعت برگرداندن راى نه چندان عادالنه 
كميته انضباطى به سود راه آهن را ندارد، تصميم 
كميته استيناف جالب توجه و البته شجاعانه 
است. حكمى كه مى تواند جنجال هاى بيشترى 
را در فوتبال ايران ايجاد كند. قطعا راه آهنى ها كه 
حاال امتياز ليگ برترى شان از دست رفته، ساكت 

نخواهند نشست.

راه آهن از ليگ برتر اخراج شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد دادكان رئيس سابق فدراسيون فوتبال، در مورد اينكه در 
8 سال گذشته بارها از وى درخواست شد تا به فوتبال بازگردد، 
اما او قبول نكرده، اظهار داشت: «مطمئن باشيد، مسئوالن وزارت 
ورزش نمى خواهند، پرسپوليس و استقالل سرشان باال باشدوگرنه 
چيدن اين مهره ها از نگاه هر كارشناس و غيركارشناسى به معناى 
اين است كه مى خواهيم استقالل و پرسپوليس زمين خورده و هر 

روز ضعيف تر شوند.»
 وى ادامه داد: «در غير اين صورت كسى كه نقشى در هيئت مديره 
ندارد و خارج از كشور است، چه فايده اى مى تواند براى دو تيم 
داشته باشد. االن پرسپوليس و استقالل را با اين همه طرفدار طورى 
چيده اند كه هر روز تنش باشد. براى طرفداران بنويسيد، منتظر 
روزهاى بدتر هم باشيد.» دادكان با بيان اينكه ديگر فوتبال را از 
اين ذليل تر نمى بينيد، گفت: «در رده 15 دنيا بوديم و مى گفتند بايد 
دهم شويم، اما االن كه چهلم دنيا هستيم كسى نمى گويد پانزدهم 
بوديم. رفتيم جام ملت ها سوم شديم و حق مان اولى بود. حتى براى 

جام جهانى در روز آخر اعالم كردم كه لژيونرها را نمى خواهم و 
بدون آنها به ژاپن رفتيم و حتى گفتم كه لژيونرها در خارج به بازى 
كردنشان ادامه دهند. اما امروز فكر مى كنيد، فوتبال از اين ضعيف تر 
و خوارتر خواهد شد؟ االن هم نگوييد، چون مقابل تان هستم 

اين حرف ها را مى زنم. ليگ برتر 20 روز ديگر شروع مى شود و 
هيچ جاى ديگر اينچنين نيست كه در اينجا وجود دارد و در اين 
فاصله راه آهن به ليگ پايين تر سقوط مى كند و پيكان برمى گردد. 
اما نمى روند از كسى كه ITC را صادر كرده سوال بپرسند كه كجا 
بوده است.» پيشكسوت فوتبال كشورمان يادآور شد: « در زمان 
من فشار زيادى آوردند تا تيم صنعت نفت باال بيايد و راه آهن 
سقوط كند و حتى به خاطر رعايت نكردن حكم قوه قضائيه به 
زندان محكوم شدم، اما گفتم زندان را مى پذيرم، اما اجازه نمى دهم 
نفت به ليگ برتر بيايد. بعد هم كه ليگ 17 تيمى شد.» وى در پايان 
تاكيد كرد: «پرسپوليس نه مجمع مى خواهد نه هيئت مديره و نه 
مديرعامل و با يك نفر هم مى چرخد. چون فقط 25 بازيكن دارد و 
5 نفر كادر فنى. اما ببينيد در اين 20 ماه چه باليى سر اين تيم آوردند. 
با زبان روزه قسم مى خورم كه قدرت اين دو تيم را نمى خواهند 
و كوچكى و ضعف آنها را مى خواهند. چون بزرگى اين دو تيم 

سوبسيد دارد.»

دادكان: منتظر روزهاى بدتر باشيد
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