
 
 

 

 مھدی مجتھدپور   – دارم؟  دوست را کریمی علی چرا
 

شناسند بدانند که در وجود من  دانند و کسانی ھم که نمیشناسند میـ کسانی که مرا می۱

 .شودحتا یک سلول که اندکی تمایل به سوی سلطنت داشته باشد، یافت نمی

می  ـ۲ سلطنتنیک  یک  کریمی  علی  که  پستدانم  بسیاری  از  را  این  است.  و طلب  ھا 

 .کنم که خودش این امر را انکار کندتوان به روشنی دریافت و تصور نیز نمیھای او میاستوری

کم نداشتیم    نظیر در فوتبال ما بود، اما ما در فوتبال ستارهی کمـ علی کریمی البته یک ستاره۳

ای که به او ندارم بماند، . علی پروین ھم در زمان خودش یک ستاره بود، اما ھیچ عالقه و نداریم

می بدم  او  از  ھم  پاچهخیلی  زیرا  کاسهآید،  تمامخوار،  لمپن  یک  و  قدرت  است.  لیسِ  عیار 

 .زند و فوتبالش بخورد توی سرششخصیتش حالم را به ھم می

ھا من علی کریمی را دوست دارم؛ به خاطر دو ویژگی برجسته که در او سراغ  فرضبا این پیش

 .دارم: شجاعت و صداقت

علی پروین ثروت خود را نه از فوتبال که به سبب فوتبال به دست آورد و آن را دودستی چسبیده. 

ا از راه فوتبال و به یمن  ساز نبود. علی کریمی اما ثروت خود ردر زمان بازیگری او، فوتبال پول

 .پا زدھای باالی فوتبال جھان به دست آورد و چه راحت به آن پشتھا توپ زدن در رده سال

ھایش دومیلیون  ترین استوریعلی کریمی در فضای مجازی چند میلیون دنبال کننده دارد و ساده

ھایش  ، اغلب پستخورد. او برای من یک لیدر سیاسی نیست؛ اما چون دوستش دارمالیک می 

 .خواھد بگوید، مھم این است که بگوید و باشدکنم، ھرچه میرا الیک می 
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ھمانطور که دوست داشتم رئیس فدراسیون فوتبال شود، زیرا امیدوار بودم که یا با فساد در این  

ای جدی خواھد کرد، یا دست مفسدین را به روشنی رو خواھد کرد و بعد،  فدراسیون مبارزه

د معروفی را که زیر ساک تیم پزشکی زد، زیر بساط فدراسیون نیز خواھد زد و آن را ھمان لگ 

رسواتر از پیش، ترک خواھد نمود. اکنون نیز در شرایطی که اطراف رضا پھلوی را مشتی لمپن 

پیام (ھالوی خودمان)  اند و به قول آقای عالیفاشیست گرفته و ھنوز ھیچ نشده، عربده سر داده

انتقام  فقط منتظر   آن    ۵۷روزی ھستند که  با  ـ  را  این حلقه  بگیرند، حضور علی کریمی در  را 

گیرم و یقین دارم که در این جمع، به اتکای چند میلیون صداقت و شجاعتش ـ به فال نیک می

ھواداری که دارد، یا نقش تعدیل کننده و بازدارنده ایفا خواھد نمود که این جماعت را سر عقل  

باز ھمان لگد معروفش را به این بساط نیز خواھد زد و با خروج او، آن جمعیت چند  آورد، یا نه،  

 .میلیونی نیز به دنبالش از این جماعت جدا خواھند شد

ترین  ی نزدیک دارم و خوشحال خواھم شد اگر در حلقه من علی کریمی را بسیار دوست می

 .یاران رضا پھلوی قرار گیرد و برایش آرزوی موفقیت دارم
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