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بازتاب افزایش گردوغبار در خوزستان

آفتابیزد  -گروهشــبکه« :نود» دوشــنبه شب یکی از
بهترین برنامههایش را به نمایش گذاشــت .آنهم برنامهای
با حضور علی کریمی ،کسی که جادوگر زمین فوتبال لقبش
داده بودنــد و حاال به یکی از منتقــدان درجه یک درآمده
اســت .این اسطوره مدتهاســت که از فدراسیون فوتبال و
اتفاقاتی که در این رشــته ورزشی رخ میدهد گله دارد .به
همین خاطر هم علی کریمی و محمدرضا ســاکت ،دبیرکل
فدراســیون فوتبال میهمان برنامه نود بودند تا مناظرهای در
مورد مشــکالت فدراسیون فوتبال برگزار کنند .علی کریمی
در ایــن برنامه هم ،همچون پســتهای اینســتاگرامیاش
قاطعانه انتقادها و پرســشهایش را از«ســاکت» پرســید.
او ماجرا را از کســری 69میلیاردی حــق پخش تلویزیونی
شروع کرد .ســپس آییننامه فدراسیون فوتبال را مورد نقد
قــرار داد .علی کریمی در این برنامه نیز برخی از تصمیمات
کارلوس کیروش از جمله انتخاب سباستین ،دستیار جوان
او بهعنوان بدنســاز تیم ملی و اخراج کمکهای ایرانیاش را
زیرسوال برد .اتفاقی که باعث شد کارلوس کیروش ،مربی
پــرآوازه تیم ملــی ایران پیامی را به ایــن مضمون به عادل
فردوســیپور بدهد«:شما میتوانید اســتعداد را بخرید ،اما
شخصیتها را نمیتوانید بخرید .پاسخ بیاحترامی ،دروغها
و اتهامهای بزدالنه را خواهم داد .این شــخص احترامش را
از دســت میدهد و احترام  124بازی را بیــن همبازیان و
همباشگاهیانش از دست میدهد».
اما علی کریمی اینجا هم ســاکت ننشست و جواب کیروش
را اینگونــه داد«:اگر بزدل بودم اینجا نبودم .من بیاحترامی
نکردم .من گفتم ایشون با چه عنوانی سباستین را آوردهاند و
سرمربی کردهاند .آقای ساکت! آقای کیروش به شما رزومه
دادند یا بعدا رفتند مدرک گرفتند .من نمونه به شــما گفتم.
عملکرد سباستین را باید آقای آزمون و محمد بگویند».

شهر من؛
شهر افسرده

آفتابیزد -گروه شبکه :باز هم همان قصه
پُر غصه .باز هم نفسهایی که بهشماره افتاده و
باز هم سختی و مشقت برای مردمی خونگرم.
اینجا خوزستان است و هوا بس ناجوانمردانه
خاکی اســت .خــاک این شــهر را همچون
زامبیها! احاطــه کردهاند .از تصاویری که از
خوزستان مخابره میشود و فقط خاک را به رخ
میکشد ،میتوان عمق فاجعه را فهمید .انگار
در خوزستان فســتیوال خاک برگزار کردهاند
و مــردم هم در زیر این خاک دفن شــدهاند!
مردم این شــهر جزء فراموششــدگاناند که
کســی در این بیهوایی به دادشان نمیرسد،
اما صدایشــان به گوش مردمانــی از جنس
خودشــان خواهد رســید .مردمانی که این
روزها به مدد شــبکههای مجازی انگار به هم
نزدیکتر شدهاند و در نبود مسئوالن پاسخگو،
اعتراضهای هموطنان اهوازیشان را در قالب
پستها و توئیتها و ...رساتر از همیشه فریاد
میزنند .این را میشــود بهخوبی در برخی از
واکنشهای این مردم در آنچه در ادامه میآید
بهخوبی با پوست و استخوان لمس کرد.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است«:باز
هم خاک و تکرار داســتانهایی که گوش از
شنیدنشان خسته است .بمیرم براتون».
فرد دیگری اینطور نوشــته است«:وضعیت از

شبکه

بحران هم گذشته رو به مرگه».
دیگری نوشــت« :خاک خواهد خــورد این
مردمان را»...
کاربرانی نیز گفتهانــد«:از روزگار خاکهایش
به خوزســتان رسید!»«،خوزستان هوا ندارد،
امــا مردمان بزرگی دارد که تشــنه زندگین،
صدایشان باشیم».
کاربرانی که گویا اهل خوزســتان هســتند
نیز اینطور گفتهاند«:شــهر من افســرده و
غمگین»«،اهــل خوزســتانم روزگارم بــد،
آسمان شهرم زرد ریههایم پر خاک«،»...ما
خســتهایم ،بریدیــم ،از ایــن خاکــی که
روزبهروز بیشــتر و طوالنیتر میشه به تاب
اومدیم ،کســی میفهمه؟ کســی میشنوه؟
وهلل ما زندگــی نداریم»«،کمکم داریم دفن
میشــیم دیگه ،تــوی اتاق ،زیــر ذره ذره
خاک»« ،اگــر هوایی برای نفسکشــیدن
دارید ،قدرش رو بدونید«،»...واســه شهرای
دیگه برف و بــارونرو پیشبینــی میکنن
واسه شــهر ما گردوخاک»«،نمیتونم توی
خاک بودنرو درســت توصیف کنم براتون.
من اینجوریام که ســرم ســنگین میشه
و نفســم تنگ .حبس میشــی تــوی خونه
و منتظــری تمــوم شــه و تــازه بیفتی به
تمیزکردن همهچیز .کفشهای توی راهرو.
چیزهایی که روی میزه و»...

ممنون بابت همه چیز

صراحــت کالم علی کریمی در این برنامــه بهگونهای بود که
با اقبالعمومی مواجه شــد بهطوری که وقتی وارد شبکههای
اجتماعــی میشــوی فقط حــرف علی کریمی اســت .حتی
سخنان علی کریمی حمایت چهرههای شناختهشده از جمله
هنرمندان و ورزشــکاران را نیز در پی داشته است .اتفاقی که
موجب شد علی کریمی پس از حضور در این مناظره جنجالی،
عکسنوشتهای را در صفحه اینستاگرامش منتشر و از مردم
و هوادارانش تشــکر کند .کریمی نوشت«:ممنون بابت
همه چیز و شرمندهتر از همیشه».
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ردم علی کریمی را پی
روز مناظره دانستند

لشکرت 
کنفره

مردی که نتوانســت در قبال ســواالت ،نقدها و ابهامات علی
کریمی پاسخی شــفاف ارائه کند سعی کرد با توهین حرفش
را بزند .اگر آقای ســاکت در قبال توهین به اســطوره فوتبال
ایران و اسطوره بینظیر و محبوب پرسپولیسیها سکوت کرد،
ما ســاکت نمینشــینیم .ما بهخاطر فوتبال ملی سعی کردیم
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در میان واکنش های مختلف برانکو ایوانکویچ
ســرمربی موفق این روزهای پرسپولیس
که ســال هــا پیــش ســرمربی گری
تیــم ملــی ایــران را برعهده داشــت
درباره اتفاقات اخیر گفت«:علی کریمی
بازیکن مــن بوده و همیشــه عزیز و
گرامی باقــی خواهد مانــد .زیباترین
خاطرات را از او و نســل طالیی ایران
دارم .نمیدانم ریشه مشکالت کجاست
اما به طــور حتم کریمــی از حمایت
مطلق من برخوردار است .تاکید میکنم
که نمیدانم ریشه مشکالت کجاست اما
علی کریمی شخص محترم و با شخصیتی
است .افتخار میکنم که او بازیکن من بوده
و در حال حاضر نیز برای دوستی با او به خودم
میبالم».

در قبال بیحرمتیها به پرسپولیس و سرمربیاش خویشتنداری
کنیــم ،اما انگار برخی فکر کردهاند ،میتوانند به این رفتارهای
توهینآمیز خود ادامه دهنــد .این همه دهنکجی به مربیان
ایرانی ،تحتفشــار قراردادن ســرمربی محبوب پرســپولیس
و این همــه یکهتازی و حاال توهین به علــی کریمی در قبال

نگاه مرتبط

کسی حق ندارد
به یک ایرانی توهین کند!
آیت قیصربیگی

اینستاگرام از این پس بهمنظور ارتقا و حفظ حریم شخصی کاربرانش ،گرفتن اسکرینشات
از استوریهای کاربران را به آنها گزارش میدهد .به گزارش ایسنا ،استوریهای اینستاگرام
این قابلیت را به کاربران میدهد تا در طول مدت یک شــبانهروز (۲۴ســاعت) اتفاقات
و پســتهای خود را با دوستانشان به اشتراک بگذارند و این تصاویر و ویدئوها نیز پس از
گذشت ۲۴ساعت ،ناپدید شــده و از بین خواهند رفت ،اما طبق گزارشهای منتشرشده
در فضای مجازی ،از آنجا که برخی از کاربران این پســتها و تصاویر را نمیتوانند به مدت
طوالنیتری مشاهده کنند ،از روی استوریهای دوستانشان اسکرینشات میگیرند .بسیاری
از کاربران گزارش دادهاند که این امر میتواند حریم شخصی آنها را به چالش کشانده و موارد
امنیتی و خصوصی آنها را تهدید کند ،چراکه برخی از کاربران با تهیه اسکرینشات از تصاویر
منتشرشده روی استوریها سوءاستفاده میکنند .حاال با زیادشدن گزارشهای اینچنینی،
شبکه اجتماعی اینستاگرام تصمیم گرفته هرگاه کسی از روی استوری کاربران اسکرینشات
بگیرد ،وی را از این موضوع با ارســال پیام اعالنی مطلع و آگاه خواهد کرد .قابلیت مذکور
باید توسط کاربران در تنظیمات حساب کاربری آنها فعالسازی شود و بدین ترتیب کاربران
میتوانند با مشاهده گزینه کوچکی که بهصورت پرتوی نور خورشید نمایش داده میشود ،از
گرفتن اسکرینشات توسط کاربران مطلع شوند ،بنابراین کاربران اینستاگرام قادر خواهند
بود آن دسته از افرادی را که احتمال دارد از تصاویرشان سوءاستفاده کنند ،شناسایی کنند.
هرچند که این قابلیت هماکنون در حال تست و آزمایش است ،اما بهنظر میرسد پس از طی
موفقیتآمیز آزمایشهای صورتگرفته ،قابلیت مذکور هر چه زودتر به این شبکه اجتماعی
افزوده شود تا بتواند در حفظ حریم شخصی کاربران نقش مهمی ایفا کند.

قابلیتجدید
اینستاگرامبرایحفظ
حریمشخصیکاربران

فعال سیاسی

علی کریمی در دنیای ورزش از آن دست چهرههای محبوبی
ســت که در بین ایرانیها هواداران بیشماری دارد .در اینجا
باید اذعان کرد شخصیت دوستداشتنی این جادوگر فوتبال
ایران فراتر از مســتطیل سبز اســت .حس انساندوستی او
چیزی اســت که من بیشــتر از جادوگــریاش در میادین
فوتبال ،دوســت دارم تا امروز علی کریمی در بین عامه مردم
نیز عالقهمندان فراوانی داشته باشد .آنچه ورزشکارانی چون
پوریای ولی ،جهان پهلوان تختی ،اسطوره فوتبال ایران ناصر
حجازی و امروز علی کریمی را در یادها ماندگار کرده است نه
زورآزمایی و نقشآفرینی آنان در میادین ورزشی ،بلکه روحیه
فتوت و جوانمــردی آنان در ارتباط با مردم اســت .کریمی
بازیکنی بود که حواشــی زمین فوتبال بیــن او و هوادارانش
فاصله نینداخت تا نه تنها مغلوب وسوســه شــهرت و ثروت
نشود ،بلکه در این راه نیز برخی نامهربانیها را به جان بخرد.
کریمــی تنها در زمین فوتبال دریبــل نزد ،بلکه با نقشهای
زیبایی کــه آفرید درسهای زیادی داد؛ جادوگر همزمان که
در زمین چمن ورزشی خاکی بود ،خارج از میدان
رقابت نیز جوانمردانه بازی کرد؛ حضور همیشگی کریمی در
بین کودکان بیسرپرســت ،بیماران خاص و سرطانی و اقشار
آسیبپذیر از او یک چهره مردمی ساخته است .کریمی
بازیکنی بیریا و بیتملق از تبار پرسپولیس است که همچون
اســطوره فوتبال آبیها ،فراتر از رنگها محبوب همه شــده
است .این شماره هشت دوستداشــتنی برای ما یک زیدان
فرانســوی بود کــه از دریبلهایش لذت میبردیــم ...با این
همه وقتی از دنیای فوتبال رفت ،تشــریفات خداحافظی این
فوتبالیست محبوب تنها یک نامه بود که با این جمله به پایان
خط میرسد:
« ...من خاک پای همه مردم ایرانم».
کریمی ترجیح داد کفشهایش را آویزان کند و از فوتبال برود
تــا مبادا برای ماندن آویزان چیزهای دیگر شــود! اما آن مرد
شماره هشت ،باردیگر به صحنه آمده است تا نه
در زمین فوتبال ،بلکه اینبار با بازیگران پشــتصحنه فوتبال
پــا به توپ شــود .در این زمینه حدود یک هفته اســت که

نقدها و سواالتش؟ بزدل خودتی آقای کیروش و خالص».
از این دام رها شو!

مهدی مهدویکیا ،پیشکسوت تیم ملی ایران نیز استوری خود
را به این مســئله اختصاص داد و نوشــت«:رفیق تنت خیلی
شریفه برای این دام رها شــو .شجاعتهاشون یه روزی برای
مردمرو میشه».

خوشا آنکس که در قلب مردم جای دارد...

همچنین ســهیال منصوریان ،ووشوکار مطرح کشورمان در
حمایت از علی کریمی نوشت«:خوشــا آنکس که در
قلب مردم جای دارد ...علی کریمی نه فقط بهخاطر
قرمز بودنش که بهخاطر مردمیبودنش برای من
یک اســطوره بوده؛ مردی که بــا رنگ و ریا و
ژستای دلبرانه ســتاره نشد ،بهخاطر مردمش
ستاره شد ،اسطوره شــد ،جاودانه شد ...مرد
مغروری که چاپلوســی و تملق بلد نیست،
دورویی و تزویر بهش یاد ندادن ،مردی که
برخالف خیلیا نمیتونه مشکالت رو ببینه و
بگــه به درک! مثل علی کریمی «مرد» کم
پیدا میشه این روزا ،باید قدر اینجور آدما
رو دونســت و پشتشون وایستاد و تنهاشون
نذاشت !...برای نسل ما علی کریمی چیزی
فراتر از یک پیشکسوت است!»
حذف نشدنی هستی

بزدل خودتی!

اما ورزشکاران بسیاری صفحه اینستاگرام خود را به حمایت از
علی کریمی اختصاص دادند.
مهرداد میناوند ،پیشکسوت تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه
پرســپولیس نیز با انتشار پســتی در صفحه اینستاگرام خود
نوشت«:امشــب نه به علی کریمی که به همه فوتبالیستهای
ایرانی توهین شد .امشب مردی که بارها به فوتبال ما به طرق
مختلف توهین کرده به اسطوره فوتبال ما توهین کرد .امشب
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بگومگوهای فدراسیون فوتبال و این بازیکن مشهور
باال گرفته است تا مادامی که برنامه پرمخاطب نود این هفته
به مناظره علی کریمی و محمدرضا ساکت دبيركل فدراسيون
فوتبال اختصاص داشت .در حالیکه میلیونها
ایرانی این برنامه زنده را با حساسیت خاصی دنبال میکردند،
کریمی آمده بود تا از دردهای فوتبال بگوید .اینکه برنده این
مناظره چه کســی بود را باید به مــردم واگذار کرد .اما آنچه
مخاطبان این برنامه را ناراحت کرد بیاحترامی سرمربی
خارجــی تیم ملی به یک ایرانی بود! یــک ایرانی که او را در
عالم ورزش اسطوره میخوانند! این مربی خارجی پیش چشم
میلیونها ایرانی واکنشــی اهانتآمیز به صحبتهای کریمی
داشــت .وی در پیامکی که برای برنامه نود ارسال کرده بود
چنین گفتهاســت« :متاســفانه این باور قــوی برای من که
«اســتعداد خریدنی است ،اما شــخصیت نه»تبدیل به یک
حقیقت شــد .در زمان ،لحظه و موقعیت مناسب پاسخ رفیق
نیمهراه را خواهم داد .واضح اســت که این رفیق نیمهراه در
استفاده از پا و سر خود توانایی بیشتری از زبان و مغزش دارد.
صحبتهای غیرمحترمانه ،ســاختگی و اتهامهای بزدالنه او
تنها بیاحترامی به  124بازی ملی ،همتیمیهای او و فوتبال
بود».
در اینجا الزم اســت این نکته یادآوری شــود که این مربی
خارجــی باید بداند بهعنوان ســرمربی تیم ملــی ایران حق
ندارد چنین بیپروا به یک ایرانی توهین کند! اتفاقا مشــکل
امثال کریمی با این یکهتازیها و صحبتهای غیرمســئوالنه
در فوتبال امروز کشــور است .مشــکل این صحبت کیروش
است که میگوید اســتعداد خریدنی است! مادامی که ما در
ورزشــی چون فوتبال اســتعداد را خریدنی فرض کنیم باید
حال و روز فوتبال کشــور اینچنین باشد تا رگ غیرت امثال
کریمی را بهجوش آورد .کیروش در حالی سخنان کریمی را
بیاحترامی میخواند و شــخصیت وی را به چالش میکشد
که خود با متهمســاختن وی به دروغگویی و بزدلی هم شأن
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران را پایین میآورد و هم باعث
بیاحترامی به یک چهره محبوب ایرانی میشود.
جان کالم آنکه کیروش عذرخواهی کند!
او با این نوع ادبیات تند و زننده آن هم پیش چشم میلیونها
ایرانــی تنها به کریمی توهین نکرد ،بلکه به میلیونها هوادار
فوتبال این مملکت بیاحترامی کرد!

البتــه در این میان هنرمندانی هــم بودند که به
حمایت از علی کریمی پرداختند.
رضا صادقی ،خواننده پاپ کشورمان با انتشار پستی در
استوری اینســتاگرام خود نسبت به صحبتهای کارلوس
کیروش علیه علی کریمی اینطور واکنش نشــان داد«:دریا
نیازی نــداره بزرگیشرو ثابت کنه هیچ صخــرهای نمیتونه
رودخونهرو ساکت کنه».
نادر ســلیمانی ،بازیگر کشــورمان هم نوشت«:ارتش تكنفره.
بزدل؟! آقای كریمی شــما بخش حذفنشدنی حافظه فوتبال
ایــن مملكتی ،از اندك فوتبالیســتایی هســتی كه همه فارغ
از رنگهــا دوســتتون دارن .آقای كــیروش! بیاحترامی به
علی كریمی بیاحترامی به عشــق و عالقــه میلیونها ایرانیه.
١٢٧بــازی ملی و نقش علی كریمی هرگــز از ذهن و خاطره
ما بیرون نمیره».
مهــرداد صدیقیان دیگر بازیگر کشــورمان در حمایت از علی
کریمی نوشت«:حقطلبی ...شفافیت ...صداقت ...تالش ...اینا
صفات یه آدم بزدل نیست».
کاش همه بزدلها مثل تو بودند

از ســوی دیگر کاربران بسیاری به ســخنان علی کریمی در
برنامه نود واکنش نشان دادند.
یکی از کاربــران در این مورد گفت«:مناظــره علی کریمی و
ساکت اســتعاره از فضای کشور در این سالها و ب ه نمایندگی
از دو طیف کشــور :یکی خاکی ساده و نگران ،دیگری طلبکار
با ژســت فهمیدگی .نیاز ما بیان مشــکالت اســت در کمال
شــجاعت ،اما قرار نیست همه کار را یک نفر انجام دهد ،بلکه
مثل تیم فوتبال همه باید نقشمان را ایفا کنیم!»
شــخصی نیز عنوان داشته اســت«:کاش همه بزدلها مثل تو
بــودن ارتش تک نفــرت  ۸۰میلیون هــوادار داره آقای علی
کریمی».
فرد دیگری گفته اســت«:آقا این برنامه خیلی حال داد .دمش
گرم معذرتخواهــی کرد .بهنظر من نود رو از این به بعد باید
علی کریمی و فردوسیپور با همدیگه اجرا کنند».
کاربران دیگر نوشتهاند«:عصبانیت امشب علی کریمیرو تو نود
میبینم یاد اون سکانس از فیلم جدایی نادر از سیمین میفتم
که شــهاب حسینی تو دادگاه با سر کوبید به در و گفت حیف
من مثل این بلد نیســتم حرف بزنم زود جوش میارم»«،علی
کریمــی واقعی همین بود .تپق نزد ،طعنه زد ،محکم حرف زد
و ســوال پرسید .درود به شــرفت که فرزند ملت ایران هستی
َمرد»«،داســتان علی کریمیها در فوتبال همین است؛ همه
میدانیم فساد هســت ،اما نمیتوانیم ثابت کنیم»«،کیروش
با این جواب بیادبانه خودشرو نابود کرد ،علی کریمی خیلی
عزیزتر از کیروش هســتش»«،علی کریمی تســلطی که باید
بــر موضوعات ندارد .میداند ،اما تــوان طرحش را ندارد .مثل
ساکت ســخنور نیســت ،با داد و بیداد شــاید حتی خرابش
میکنــد ،اما حرصی که برای مبارزه با بیمدیریتی و فســاد و
ناالیقی مدیران فوتبال میخورد ،ستودنی است ،صادقانه است.
جنسش همان است که باید باشد»«،خوش به حال نسل ما که
اگه تختی رو ندید ...ولی یه علی کریمی داشت»« ،نمیشه هر
هفته علی کریمی بیاد برنامه نود»«،كيروش نميتونه ارزش و
احترام كريمیرو برای مردم ايران و بازيكنای همتيمياش كم
كنه»«،كاش من هم مثل كريمي بزدل بودم»«،بزدل ،لقبی که
کیروش به کریمی داد! آیا بازنده مناظره نفر ســومی نبود که
در استودیوی نود حاضر نشد؟»

