
اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران ساعت نوزده 
۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ در تهران با نام »رادیو تهران« 
برنامه های عادی  از فردای آن روز  گشایش یافت. 
رادیو آغاز شد و چون برنامه ها تنها در تهران قابل 

دریافت بود رادیو تهران نامیده می شد.
قدسی رهبری اولین گوینده خانم، در روز تاریخی 
از  بار  نخستین  برای  که  صدایی  بود،  رادیو  افتتاح 
طریق امواج به سرتاسر ایران فرستاده می شد. روز 
چهارم اردیبهشت سال ۱۳۱۹ هم برای ایران و هم 
برای قدسی رهبری روز مهم و تأثیرگذاری بود. قبل 
از افتتاح رادیو دو نفر از وزرا، عده ای از اساتید دانشگاه 
تهران و چند نفر از کارمندان عالی رتبه و مهندسان 
وزارت پست و تلگراف در یکی از سالن های باشگاه 
نفر  او  و  گرفتند  گویندگی  آزمون  وی  از  افسران 
یکی  بهار  ملک الشعرای  بدانید  نیست  بد  شد.  اول 
آزمون  گویندگی،  داوطلبان  از  که  بود  اساتیدی  از 

معلومات عمومی، فن بیان و شعرخوانی می گرفت.
در بدو تأسیس، رادیو تهران که دارای دو فرستنده 
موج کوتاه  برای  دیگری  و  متوسط  موج  برای  یکی 
استودیو  یک  از  خود  برنامه های  پخش  برای  بود، 

سال  در  می کرد.  استفاده  بی سیم  اداره  محل  در 
و  گرفت  قرار  رادیو  اختیار  در  فرستنده  یک   ۱۳۲۷
یک استودیوی کوچک در میدان ارگ برای پخش 
اخبار ساخته شد. در سال ۱۳۳۶ نام »رادیو تهران« 
به »رادیو ایران« تبدیل و بعدها در جنب رادیو ایران 
فرستنده دومی بنام رادیو تهران نیز مشغول به کار 
پخش  آن  از  موسیقی  تنها  امر  آغاز  در  که  گردید 

می شد.
انتشارات  اداره رادیو در بدو تأسیس به اداره کل 
اعلم،  صدیق  عیسی  دکتر  مدیریت  به  تبلیغات  و 
استاد دانشگاه واگذار شد. اهداف و وظایف این اداره 
رادیو،  خط مشی  و  سیاست  تعیین  از:  بودند  عبارت 
توسعه فرهنگ عمومی و آشنا کردن مردم به اصول 
و  ملیت  مبانی  ملی،  به وحدت  توجه  نوین،  زندگی 
حفظ استقالل، شرح تحوالت کشور، رعایت کامل 
سیاست دولت در انتشار اخبار، تأسیس مدرسه برای 
رادیو  تربیت خطیب، قصه گو، شاهنامه خوان، نصب 
و بلندگوی عمومی در مرکز شهر و تأسیس مدرسه 

هنرپیشگی.
از  است  فرهنگی  نیرومند  وسیله  یک  رادیو   

سبب  خود  درعین حال  و  می گیرد  مایه  فرهنگ 
دگرگونی و تحوالتی در فرهنگ می شود. در مورد 
به  واقعیت  ازآنچه  بیش  نباید  رادیو  آموزشی  نقش 
ما می گوید انتظار داشت؛ آموزش در درجه اولی به 
است  خانواده  و  مدرسه  دیگر چون  نهادهای  عهده 
اما  باشد؛  داشته  مکمل  نقشی  می تواند  رادیو  و 
بخشی  کشیدن  بدوش  در  می باید  رادیو  بااین حال 
می باید  که  به ویژه  بیندیشد  تدبیری  وظیفه  این  از 
هماهنگ با نظام ارزشی جامعه و با توجه به امکانات 

نیازها آموزشی و فرهنگی  برآورده کردن  در جهت 
می گیرد  مایه  فرهنگی  از  بردارد.رادیو  گام  جامعه 
آن فرهنگ  با  را که  که خود می خواهد شنوندگان 
زندگی می کنند آموزش دهد. رادیو  نمی تواند کاماًل 
حرکت  دارد  جریان  جامعه  در  که  فرهنگی  از  جدا 
بلکه  نیستند  نیز منفعل  پیام  کند. بعالوه گیرندگان 
استنباط  پیام،  درباره  پیش داوری  چون  عواملی 
مفاهیم پیام و انطباق پیام باتربیت گیرنده در توجه 

آن ها به برنامه های رادیو مؤثر است.
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من و شما آدم های معمولی که از پس سال ها فشار اقتصادی 
تمام دغدغه مان تبدیل شده است به گذران زندگی به شیوه ای 
معمول و معقول، به عنوان شهروندان عادی که هرگونه تصمیمات 
جمعی نخستین تأثیراتش را بر زندگی ما عیان می سازد و خوب یا 
بِد سرنوشتمان را تحت تاثیر قرار می دهد حق داریم نگران آینده مان 
باشیم. حق داریم خواستار جامعه ای با حداقل های موردنیاز زندگی 
باشیم. خواستار کشوری مقتدر و خوش نام در جهان با توسعه ی 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی متوازن باشیم و البته نیک می دانیم که 
انتخابات به عنوان سرنوشت سازترین کنش ملی-مردمی می تواند 
بخشی از خواسته های ما از حاکمیت را برآورده سازد یا نه تمام 
آمال و آرزوهای ما را به ورطه ی سقوط و نابودی بکشاند. آن قدر 
تجربه های دردناکی چون اختالس های چند صدمیلیاردی، رواج 
ناهنجاری های  اخالق،  سقوط  آمارسازی،  دروغ گویی،  خرافات، 
اجتماعی، سرکوب نیروهای منتقد و ... در دولت قبل نزدیک و 
محسوس است و آن اندازه تجربه هایی چون رفع تحریم ها، توقف 
افزایش  بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها،  رشد تورم، 
ملی،  اعتمادبه نفس  رشد  دولت،  پاسخگویی  و  مسئولیت پذیری 
حفظ شبکه های مجازی و... قابل دفاع هستند که این بار با اطمینان 
رئیس جمهورمان را انتخاب کنیم. اگر باز دولت در اختیار کسانی قرار 
گیرد که همچون دولت گذشته، تفکرات منتقد دولت را خاموش و 

خانه نشین نمایند، بازهم شاهد اقدامات جنون آسا خواهیم بود.
نشاط  شد  فرهنگی سبب  و  سیاسی  گشایش  با  تدبیر  دولت 
سیاسی  فضای  شدن  باز  نشانه های  از  یکی  بازگردد.  جامعه  به 
کشور برای فعالیت های حزبی، برگزاری انتخابات پرشور مجلس 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان است. البته عده ای از حامیان 
دولت پیشین این روزها رنگ عوض کرده اند و چون اقبال عمومی 
را دست نایافتنی می ْبینند از انعطاف دولت سوءاستفاده نموده و کمر 
به تخریب وجهه ی دولت بسته اند. دولت یازدهم با تمرکز بر مسئله 
اقتصاد و حل مشکالت معیشتی مردم در حالی فعالیت خود را 
در کشور آغاز کرد که در دولت گذشته قطع نامه ها و تحریم هایی 
که به گفته رئیس دولت پیشین کاغذپاره ای بیش نبود، اقتصاد 
را زمین گیر کرد و تورم، بیکاری و رکود چنان رشد روزافزون و 
افسارگسیخته ای یافته بود که به وضعیتی بی سابقه رسید. دولت 
تدبیر به تدریج شاخص های اقتصادی را در مسیر بهبود قرارداد و 
با عملکرد اقتصادی موفقیت آمیزش درزمینه ی مهار تورم، کنترل 
نقدینگی و کاهش رکود توانست امید را به زندگی  مردم بازگرداند. 
از سویی گشایش روابط بین المللی بعد از برجام و از سوی دیگر 
سابق  جایگاه  ایران  شد  سبب  اوپک  سطح  در  نفتی  دیپلماسی 
خود را بازیابد. تداوم عملکرد دولت فعلی می تواند موجب رشد و 
توسعه اقتصادی کشور شود و این امری طبیعی است که من و شما 
آدم های معمولی که گذران زندگی عادی برایمان در اولویت قرار 
دارد دوست نداشته باشیم کسانی عنان امور را در دست بگیرند که 

این قطار اعتدال و توسعه را دوباره از مسیر خارج نمایند.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

نود و یک سال پیش در چنین روزی مصادف با ۴ اردیبهشت 
۱۳05 رضاخان سلسله ی قاجار را بی اعتبار ساخت و خودش بر 
تخت سلطنت نشست. در طول یک و نیم سال بعد از شکست پروژه 
جمهوری خواهی، سردار سپه کوشید تا خود را به نمایندگان مخالفین 
و اقلیت مجلس نزدیک کند. ارتباطات وسیعی با عبدالحسین میرزا 
فرمانفرما، نصرت الدوله، سید حسن مدرس و تقریباً اکثر کسانی که 
پس از کودتا دستگیر شده بودند برقرار کرد. از سوی دیگر تمایل 
بیش از حد احمدشاه به سلطنت مشروطه که گاهی به ضعف وی 
نیز تعبیر می شد، راه را برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی هموار 
نمود. تنها مقاومت جدی خانواده احمد شاه، نه از سوی وی که 
از سوی مادرش ملکه جهان صورت گرفت. او به تنهایی تصمیم 
به مبارزه با رضاخان گرفت و به این منظور از پاریس به عتبات 
بودن  دین  از  خارج  و  مفسد  فتوای  و  حکم  تا  کرد  سفر  عالیات 
بودن نخست وزیر را به هر قیمتی از مراجع عراق به دست آورد. 
ولی او نیز هنگامی به عراق رسید که رضاشاه در مجلس مؤسسان 
سوگند پادشاهی خورده بود. به هر تقدیر با فشارهای نخست وزیر، 
 ۱۳0۴ آبان   ۹ روز  در  ملی  شورای  پنجم  مجلس  نمایندگان 
خورشیدی ماده واحده ای را مطرح کردند که به موجب آن احمدشاه 
از سلطنت خلع شده و حکومت موقت »در حدود قانون اساسی و 
قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی« سپرده 
و »تعیین تکلیف حکومت قطعی« به مجلس مؤسسان واگذار شد. 
اغلب نمایندگان شهر تهران )که بر خالف سایر شهرها در فرایندی 
نسبتاً دموکراتیک انتخاب می شدند( با این تغییر مخالفت نمودند. 
سپس با تشکیل یک مجلس مؤسسان، در ۲۱ آذر ۱۳0۴، سلطنت 
ایران به »آقای رضا پهلوی« واگذار شد. انتخابات این مجلس در 
فرایندی کاماًل غیردموکراتیک انجام شد. در بیست و چهارم آذر 
۱۳0۴ خورشیدی، رضاخان پهلوی در مجلس مؤسسان حاضر شد 
و با ادای سوگند به قرآن رسماً به عنوان سردودمان پهلوی وظایف 
پادشاهی را به عهده گرفت و برای اولین بار در سال ۱۳0۴ بر تخت 
مرمر نشست. مراسم تاج گذاری رضاشاه در ۴ اردیبهشت ۱۳05 در 
تاالر سالم انجام شد. سخنرانی مخالفان انتقال سلطنت از قاجار 
به پهلوی در مجلس )همچون دکتر محمد مصدق و سید حسن 
مدرس( نشان از آن دارد که آنان منکر نقش رضا شاه در برقراری 
نظم در کشور نبوده اند. بلکه استدالل مخالفان چنین بود که با توجه 
به اینکه پادشاه مشروطه عماًل اختیار حقوقی کشورداری را ندارد 
و این اختیارات یکسره به نخست وزیر واگذار شده است، لذا لزومی 
ندارد سردارسپه به عضوی خنثی همچون پادشاه مشروطه تبدیل 
شود. زیرا چنان که بخواهد همچنان در مصدر امور باقی بماند ناچار 

به ورطه دیکتاتوری خواهد افتاد.

مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج 
عمومی  مجمع  جلسه  در  شرکت  برای  که 
سالن  در  بود  آمده  سمنان  به  استان  شطرنج 
جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان  گفت: 
میزبانی های  برگزاری  تجربه  دلیل  به  سمنان 
میزبان  مناسب  زیرساخت های  و  مختلف 

مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر می شود.

باشگاه استقالل برای فصل آتی در نظر ندارد 
بازیکنان پرسپولیس را جذب کند. - »با توجه 
به اینکه گفته می شود باشگاه استقالل خواهان 
جذب رامین رضاییان است اما سرپرست آبی ها 

این خبر را رد و تکذیب کرد.

بلوتی به جای زالتان

به عباس جدیدی، حسین رضازاده، علیرضا دبیر و حبیب کاشانی پیامک 
تایید نرسید. در این میان هادی ساعی اعالم کرده صالحیتش تایید شده 
و پیامک تایید برای او آمده است. البته به علیرضا فغانی داور سرشناس و 
بین المللی فوتبال ایران هم پیامک تایید صالحیت رسیده است. در این 
میان حتی برخی خبرها از رد صالحیت هدایت ممبینی، عضو هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال حکایت دارد و او که برای انتخابات شورای شهر اهواز ثبت 
نام کرده بود هم تایید صالحیت نشده است. اغلب این افراد چندین دوره بود 
که صندلی های شورا را قبضه کرده بودند اما این اواخر نسبت به تخصص 
آن ها در مدیریت شهری حرف و حدیث های زیادی مطرح شده بود و حتی 
زمانی که موج حضور داوران بازنشسته در انتخابات شورای شهر مطرح شده 
بود، آنقدر در فضای مجازی از داوران انتقاد کردند و سوژه شدند که مسعود 

مرادی و خداداد افشاریان از حضور در انتخابات انصراف دادند. در هر حال در 
نخستین خبرهایی که از بررسی صالحیت ها در انتخابات شورای اسالمی 
شهر تهران منتشر شده است چهره هایی چون حبیب کاشانی، علیرضا 
دبیر، حسین رضازاده و عباس جدیدی از جمله رد صالحیت شدگان بودند.  
مطمئنا این افراد اول اعتراض می کنند و بعد اگر تایید صالحیت نشدند به 
فکر گرفتن پست های ورزشی می افتند. جدا از حاشیه ها و خبرهایی که 
درباره این چهره ها وجود داشت، این چهره ها سعی می کردند در میادین 
ورزشی حضوری معنادار پیدا کنند و با چهره های ورزشی محبوب عکس 
یادگاری بگیرند و نام و تصویرشان در رسانه ها منتشر شود. شیوه ای که در 
ادوار گذشته جواب داده بود اما امسال، از حضور آن ها در کورس رقابت و 

استفاده از شهرت ورزشیشان، جلوگیری شده است.

با موالنای جان 

کوتی  اسکندر  فرزند  شدیم  باخبر  متاسفانه 
به  ابتال  علت  به  کشورمان  فوتبال  گزارشگر 
به  را  سنگین  غم  این  درگذشت.  سرطان خون 
خداوند  از  و  کرده  عرض  تسلیت  کوتی  آقای 
می نماییم.  مسئلت  طلب  ایشان  برای  منان 

خدایش بیامرزد.

میزبانی ایران در بازی مقابل چین در مرحله 
گزارش  با  روسیه   ۲0۱8 جهانی  جام  مقدماتی 
فیفا  انضباطی  کمیته  رسیدگی  مورد  بازی  ناظر 

قرار خواهد گرفت. 

مسعود شجاعی به دلیل محرومیت نمی تواند تیمش 
را مقابل تیم های کورفور و لوادیاکوس همراهی کند. 
مسعود شجاعی تاکنون ۱0 کارت زرد در فصل جاری 
سوپر لیگ یونان دریافت کرده و بدین ترتیب دو بازی 

آینده تیمش را از دست خواهد داد.

پرونده بازی ایران - چین
 در فیفا

آرش وکیلی

وعده های انتخاباتی

  سمنان میزبان شطرنج جام فجر

استقالل هم رامین را رد کرد!

اسکندر کوتی عزادار شد

غیبت شجاعی برای پانیونیوس 

رادیو، رسانه  فرهیختگان...

دریچه

ایگور وارچنکو

رد صالحیت ورزشی های شورای شهر

دعوت  بازیکن   ۲5 اسامی  چمنیان، 
ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی  به  شده 

نوجوانان را اعالم کرد.
به گزارش مستقل و به نقل از سایت 
اردوی  فوتبال،  فدراسیون  رسمی 
 8 از  نوجوانان  ملی  تیم  سازی  آماده 
ورزشی  مجموعه  در  ماه  اردیبهشت 
یزدان آغاز می شود که بازیکنان باید 
خود را راس ساعت ۱۲ روز  جمعه در 

هتل یزدان به کادر فنی معرفی کنند.
تیم  گفتنی است؛ چمنیان، سرمربی 
بازیکنان دعوت  اسامی  نوجوانان  ملی 
شده به اردو را به شرح زیر اعالم کرد:

عارف محمد علی پور- امیر حسین 
از  منش  صیاد  الهیار  زاده-  اسماعیل 

مازندران
علی باقری- امیر حسین علیزاده از 

کرمان

بالی الشک- پوریا  طاها شریعتی- 
حسین  امیر  آبادی-  اسد  علیرضا 
زاده  امیر حسین حسین  و  پور  حسین 

از تهران
بویر  و  کهگیلویه  از  پور  جانی  امیر 

احمد
علیرضا کوشکی از اصفهان

جاللی- احمدرضا  شریفی-  محمد 
و  ستاوی  علی  غبیشاوی-  محمدرضا 

علی غالم زاده از خوزستان
خاقانی-  سبحان  داوران-  علی 
از  علیزاده  علی  امیر  باشقره-  تانیور 

خراسان رضوی
محمد قادری از هرمزگان

شیرچی-  امیر  عشایر-  مبین 
امیرحسین اسدنیا از گیالن

 ۱۴ پنجشنبه  روز  تا  فوق  اردوی 
اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

دعوت از 25 بازیکن به تیم ملی فوتبال نوجوانان

فصلی برای خداحافظی

تاج گذاری سردار سپه

در امتداد امید

آسیب  از  پس  منچستریونایتد  باشگاه  مسئوالن 
دیدگی زالتان ایبراهیموویچ و دوری ۹ ماهه مهاجم 
جذب  اندیشه  در  فوتبال  میادین  از  خود  سوئدی 
"آندره آ بلوتی" مهاجم ۲۳ ساله تیم تورینو و آقای 

گل فعلی لیگ ایتالیا هستند.

مرحوم حمید آرش آزاد
گر که شوم انتخاب، فیل هوا مي کنم

بهِر همه مردمان، برج بنا مي کنم

مي شکنم شاِخ غول، ُمفت، نه با زوِر پول
از اوتاوا، تا سئول، بنده شنا مي کنم

مي پزم آِش انار، چاشني آن خاویار
صحبِت دوغ و خیار، در همه جا مي کنم

تا ببرد بر تو رشک، ریزد از این رشک، اشک
پیش رقیِب تو، کشک، توِي غذا مي کنم

ناِم مرا، اي عزیز! گر بنویسي تمیز
من به جهان، از پریز، برق عطا مي کنم

مي دهمت یک رطب، تا که بکوبي به لب
بعد تو را روز و شب، بنده دعا مي کنم

اي که تو مرِد رهي، راي به من گر دهي
قَدّ تو سرِو سهي، چهره، سها مي کنم

اي گل من، اي صدوق! مي دهمت من حقوق
بعد کمي حَقّ بوق بر تو ادا مي کنم

مي کشم هر کوچه، گاز، مي شود ارزان، پیاز
مي زنم آهنگ جاز، شور و نوا مي کنم

باز کنم بخِت تو، تازه کنم رخِت تو
نرم کنم سخِت تو، بین که چه ها مي کنم

گر بدهي راي را دیِن تو گردد ادا
جیِب تو را این هوا »!« ُپر ز قاقا مي کنم

»آرش« اگر این میان خواست گشاید دهان
بر دهنش بي گمان، مشت رها مي کنم

به مناسبت 77 سالگی رادیو در ایران:

ملی پوشان کشورمان در سومین دیدار خود 
بامداد  جهانی  جام  رقابت های  آغاز  از  پیش 
پاراگوئه  ملی  تیم  مصاف  به  یکشنبه  روز 

رفتند.
سایت  از  نقل  به  و  مستقل  گزارش  به 
جهانی  جام  رقابت های  فدراسیون،  رسمی 
هشتم  بامداد  از   ۲0۱۷ ساحلی  فوتبال 
اردیبهشت با دیدار ایران برابر مکزیک بطور 
کشورمان  پوشان  ملی  می شود.  آغاز  رسمی 

از یکم اردیبهشت وارد باهاما محل برگزاری 
تمرینات،  پیگیری  ضمن  تا  شدند  رقابت ها 
آب  شرایط  با  تطبیق  برای  بیشتری  فرصت 
و هوایی داشته باشند. گفتنی است، با توجه 
هماهنگی  ملی،  تیم  کادرفنی  درخواست  به 
جهت برگزاری بازی های تدارکاتی در دستور 
قرار گرفت که  فوتبال ساحلی  دپارتمان  کار 
تیم  دوستانه  بازی  سومین  منظور  همین  به 
ملی پیش از آغاز مسابقات جام جهانی بامداد 

روز یکشنبه برابر تیم ملی پاراگوئه برگزار و 
در نهایت با نتیجه ۷ بر ۶ به سود ملی پوشان 
در  ایران  گل های  رسید.  پایان  به  کشورمان 
این دیدار را پیمان حسینی، فرید بلوکباشی، 
علی  محمد  و  )۲گل(  اکبری  حسین  امیر 
مختاری )۳گل( به ثمر رساندند.الزم به ذکر 
تیم  با  دوستانه  بازی  دو  پوشان  ملی  است، 
برگزار  تاهیتی  و  پاناما  ساحلی  فوتبال  ملی 
کردند که در هر دو بازی پیروز میدان شدند.

سومین پیروزی ساحلی بازان پیش از جام جهانی

عنایتی  رضا  خداحافظی  از  پس 
به  نوبت  فوتبال  از  برهانی  آرش  و 
مطرح  فوتبالیست  دیگر  عقیلی  هادی 
با  همیشه  برای  تا  رسید  کشورمان 
فصل  این  پایان  کند،  وداع  فوتبال 
با  تلخ  وداع های  برای  موسمی 

مستطیل سبز بود.
به گزارش مستقل، هادی عقیلی که 
کرد  بازی  سپاهان  تیم  در  سال های 
در  بود،  هم  ملی  تیم  ثابت  مدافع  و 
سال های اخیرش با فراز و نشیب های 
زیادی روبه رو شد و درنهایت عصر روز 
جمعه تصمیم به خداحافظی از فوتبال 
که  نامه ای  در  عقیلی  هادی  گرفت. 
بود  کرده  منتشر  خود  اینستاگرام  در 
او  کرد.  وداع  فوتبال  با  همیشه  برای 
گفت وگویی  خداحافظی  پس ازاین 
پشیمانی  بزرگ ترین  از  و  داد  انجام 
یعنی  گفت،  هم  خود  فوتبالی  تصمیم 
همان تصمیمی که بر اساس آن چند 
سال پیش اردوی تیم ملی را ترک کرد 
و وقتی خواست برگردد کی روش دیگر 
به همین  او  تا  نداد  اجازه  هرگز  او  به 

راحتی جام جهانی را از دست بدهد.
از  خداحافظی اش  از  بعد  عقیلی 
فوتبال دراین باره گفت: »مطمئنًا همه 

دوست دارند در جام جهانی بازی کنند، 
و  نیست  فوتبال  جام جهانی، همه  اما 
یک بخش از فوتبال است. بازی کردن 
در تیم ملی ارزش زیادی داشت و من 
هم نزدیک به ۷0 بازی ملی دارم. پس 
ملی  تیم  از  را  جهانی  جام  نمی توان 
بخش  جهانی  جام  گفت  و  کرد  جدا 
کردن،  جدا  کامل  این  و  است  جدایی 
که  می کنم  افتخار  من  نیست.  درست 
رسیدم  ملی  تیم  باارزش  پیراهن  به 
شرایط  آن  در  کردم.  بازی  سال ها  و 
هم اتفاقاتی افتاد که من یک تصمیم 
گرفتم و بارها در این خصوص صحبت 

کردم که تصمیم من درست نبود.«
متن خداحافظی عقیلی در اینستاگرام 

به این شرح است:
پایان  و  لبخند  با  همیشه  »آغاز 
همیشه  همراهه.  ناراحتی  با  همیشه 
و  آسون  شروع  و  بستن  دل  و  آغاز 
مثل  بریدن  و دل  و خداحافظی  رفتن 
بوده  سخت  زودهنگام  مرگ  یک 
یا  زودتر  نیست..  تازه ای  چیز  این  و 
دیرتر روزی میرسه که خداحافظی رو 
تبدیل به تصمیم کنیم و وارد مرحله ی 
جدیدی از زندگی بشیم.اآلن هم وقت 
بکوبم  دیوار  به  میخی  که  رسیده  آن 

و استوک های فوتبالم رو آویزان کنم. 
وداعم  داشتم  دوست  همیشه  اگرچه 
سپاهان  طالئی  پیراهن  با  فوتبال  از 
این  که  باشم  واقع بین  باید  اما  باشه 
من  اگه  البته  نیست.  مقدور  برایم  کار 
میدان  از  دور  و  فوتبال  چمن  از  دور 
مطمئنًا  می کنم  خداحافظی  شما  از 
ازش  مردم  البته شما  که  داره  دالیلی 
می  رو  پرده اش  پشت  و  دارین  خبر 
به  که  مدت  این  در  من  البته  دونین. 
دلیل بعضی مسائل دور از فوتبال بودم 
به  می توانستم  و  داشتم  پیشنهادهایی 
کنم  نقل مکان  نیز  دیگری  تیم های 
ادامه  تیمی دیگر  در  را  فوتبال خود  و 
اتفاقات  و  نامالیمات  علیرغم  اما  بدم 
پارسال و امسال، اونقدر مردم اصفهان 
تصمیم  که  دارن  حق  من  گردن  به 
آن ها  برابر  تیمی  در  هرگز  گرفتم 
منتی  هیچ  این ها  هرچند  نگیرم؛  قرار 
نیست چون بخشی از افتخاراتی که در 
از حمایت های  فوتبال خوددارم  دوران 

بی شائبه ی آن ها بود.
توانستم دوبار کاندیدای بازیکن سال 
دومین  به عنوان  یک بار  و  شوم  آسیا 
در  شدم  انتخاب  آسیا  سال  بازیکن 
پیدا  حضور  جهان  باشگاه های  جام 

آسیا  باشگاه های  جام  فینال  کردم، 
جام  و  لیگ  قهرمانی  کردم،  تجربه  را 
و  کردم  اضافه  افتخاراتم  به  را  حذفی 
بسیاری خاطره ی خوب دیگر که بدون 
نبود.دوست  امکان پذیر  آن ها  حمایت 
مربی هایم  همه  از  همین جا  از  دارم 
این  در  تا  کردند  کمک  من  به  که 
کنم،  تشکر  برسم  به جایی  فوتبال 
درس  که  آن هایی  همه  از  همچنین 
فوق العاده ام  هم تیمی های  از  گرفته ام، 
بوده ام  خوش شانس  می کنم،  تشکر 
تمام  از  و  کردم  تمرین  آن ها  با  که 
انتقادهای  و  با حمایت ها  دوستانی که 
پیشرفت  بزرگ در  سازنده خود نقشی 
دوباره  پایان  در  کردند.  ایفا  فوتبالی ام 
از مردم شریف اصفهان تشکر می کنم 
که همیشه به من لطف داشتند و حتی 
دراین یک سال ونیم گذشته که دور از 
میادین فوتبال بودم محبت خودشان را 
همه ی  از  آخر  نکردند.در  دریغ  من  از 
کسانی که در طول این مدت طوالنی 
عذر  بوده اند،  کنارم  در  خاطره انگیز  و 
باعث  ناخواسته  خدای  اگر  می خواهم 
و  کنید  حاللم  شده ام.  رنجششان 
حق  پناه  دوباره/در  دیدار  امید  به 

سیدهادی عقیلی ۱/۲/۱۳۹۶«

پشیمانی عقیلی از اشتباهی که هرگز جبران نشد

دو مدیر فدراسیون فوتبال امشب راهی امارت می شوند.
به گزارش مستقل، کمپانی آدیداس متن قرارداد مورد نظر خود را 
به فدراسوین فوتبال ایران ارسال کرده است و امشب امیر عابدینی و 
محمدرضا ساکت به نمایندگی از فدراسوین فوتبال ایران راهی امارات 
خواهند شد تا در جلسه ای مهم با نمایندگان این کمپانی حاضر شوند.

جلسه طرفین برای توافق نهایی روز سه شنبه برگزار خواهد شد و 
عقد قرارداد نیز ۱0 روز پس از این جلسه صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش قرار است فدراسیون فوتبال ایران در نشست 
و طرح های  لباس ها  نوع  بر  مبنی  درخواست های خود  شنبه  روز سه 

چهار فصل آن را به آدیداس ارائه کنند.
امیر عابدینی  در گفت وگو با رسانه ها این خبر را تائید کرد و گفت: 
نمی توانم مسائلی که قرار است به آدیداس بگوییم را رسانه ای کنم. در 
نشست مورد نظر، آقای ساکت گزینه های مورد نظر خود را روی میز 
خواهد گذاشت اما چون یکسری مسائل فعال محرمانه است نمی توانم 
به آن ها اشاره کنم. قرارداد آن ها را به حقوق دان بین المللی داده ایم 

و فکر می کنم بین ۱0 تا ۱5 روز آینده رسما قرارداد خواهیم بست.

پرواز عابدینی و ساکت به سوی 
آدیداس!


