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فراموشی حادثه مشهد 
در سایه «سیسمونی گیت»

 سجاد فیروزی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی، تصورش را هم نمی کرد در روزهایی که زمام 
امور را در مجلس به دســت دارد و تعداد بی شماری از هم مسلکان سیاسی اش را هم در این نهاد، نزدیک خود 
می بیند، وارد موضوعاتی حاشیه ای شود که راه را برای واکنشی هرچند مختصر هم بر خودش بسته ببیند. ماجرا 
مربوط به انتشار تصاویری از همسر، دختر و داماد رئیس مجلس شورای اسالمی در سفری به ترکیه است که از 
قرار معلوم برای خرید سیسمونی عزم سفر کرده و حتی شایعه شده که ملزم به پرداخت اضافه بار هم شده اند. 
ســفر خانواده قالیباف به ترکیه از چند جهت مورد نقد قرار گرفته است؛ نخست تضاد با سبک ساده زیستی ای 
که به شــدت از سوی اصولگرایان تبلیغ می شــود و دیگر، صحبت های خود قالیباف در کارزار انتخاباتی اش که 
خرید لباس از کشورهای دیگر را مانعی برای رشــد اقتصاد داخلی توصیف کرده بود. انتقادها از رئیس مجلس 
چنان باال گرفت که فرزند دیگر خانواده، کار «خواهر و همســر خواهر» را اشــتباه خواند و از آن به عنوان «گناه 

نابخشودنی» نام برد. 
اکنــون که قالیباف در منگنه ای غیرمنتظــره گیر افتاده، حامیان 
او به صف شــده و به منتقدان رئیس مجلس پاتک زده و آنها 
را متهــم به بازی در زمین دشــمن می کنند. با وجود ســکوت 
این روزهای قالیباف که مشــخص نیست از ســر اجبار است یا 
مصلحت، باید به بررســی پرونده ای پیش از «سیسمونی گیت» 

پرداخــت که هم خــود رئیس مجلس و هم دیگــر طرفداران 
پروپاقرصش در این نهاد، وعده رســیدگی به آن را داده بودند. 
موضوع مربوط به اتفاقات زننده ای اســت که در حاشــیه بازی 
تیم هــای ملی ایــران و لبنــان در مشــهد رخ داد. آن بازی که 
آخرین دیدار ملی پوشان ایرانی در مرحله انتخابی جام جهانی 

جبلی هم کاهش مخاطبان تلویزیون  را  پذیرفت 
آقای رئیس، به عمل کار  بر آید ...!

پیدا کرد که در این توییت نســبتا تند، کلمات متفاوتی را انتخاب 
کــرد؛ او از «رفتار غیرمنطقی» و «دور از شــأن» گفت و آن را به 
«کاســتی های مدیریتی» گره زد. انتقــاد قالیباف از مدیریت این 
فاجعه از آن جهت برجســته بود که خــود او متولد طرقبه در 
نزدیکی مشهد است و به نظر می رسید با توجه به همین مورد، 
چندان به این پرونــده با اصرار و جدیت ورود نکند. قالیباف اما 
وعــده داد که باید اســتیفای حقوق بانوان حاصل شــود و این 
موضــوع را بر عهده کمیســیون امور داخلی گذاشــت. طولی 
نکشــید که اعضای کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها 
دســت به کار شــده و حتی اظهارنظرهای مســتقیمی درمورد 
فاجعه مشــهد داشــتند. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون 
امور داخلی کشــور گفته بــود ناهماهنگی بین دســتگاه ها در 
برگزاری مســابقه کامال مشهود اســت و در شرایط خاصی که 
مشــهد در ایام نوروز دارد، برگــزاری این رقابت در اســتادیوم 
امام رضا(ع) بسیار سخت بوده و می توانستند با مدیریت بهتر، 
رقابت را در تهران برگزار کنند. او همچنین گفته بود نکته ای که 
کامال روشن است، عدم هماهنگی بین  دستگاهی و عدم تعامل 
درست بین آنهاست و همچنین شورایی تصمیم گیر تشکیل نشد 
کــه بتواند مانند اتاق کنترل و فکر عمل کند و مجموعه هایی را 
که باید دست به دست هم می دانند، هدایت کند تا رقابت خوب 
با حضور پر شــور تماشــاگران برگزار شود. او ســپس از مهلتی 

سه روزه برای روشن شدن جزئیات این پرونده خبر داد.
اکنون قریب به یــک ماه از وعده قالیبــاف و تیم همراهش 
برای رســیدگی «سریع و سه روزه» به داســتان مشهد می گذرد 
ولی هنوز مقصر و متخلفی معرفی نشده و حتی کسی هم تنبیه 
نشده است. اینجا این پرســش مطرح می شود که چرا قالیباف، 
مثل سایر نهادهای رسمی، اصرار به مشخص شدن مقصرین این 
پرونده در ســریع ترین حالت ممکن داشته  و چرا بعد از مدت ها، 
هنوز در این زمینه اقدامی نشــده اســت. شــرایط بــه گونه ای 
اســت که گویی، مانند اتفاقات مشابه، مسئوالن از جمله رئیس 
مجلس شورای اسالمی بعد از دیدن واکنش عموم مردم، برای 
اینکه نشــان دهند در جریان امور هستند رو به اظهارات تندوتیز 
آورده و بعــد با گــذر زمان و از تب وتاب افتــادن ماجرا، بیخیال 

رسیدگی به پرونده یا پرونده های مذکور می شوند.
حــال با مطرح شــدن ماجــرای «سیســمونی گیت» به نظر 
می رســد اندک انگیزه محمدباقــر قالیباف برای رســیدگی به 
پرونــده بازی تیم ملی ایران و لبنان در مشــهد هم از بین برود 
یا اینکه دســت کم، تقصیری را متوجه مسئوالن مشهدی در این 
ماجرا نکند. یکی از دالیلش می تواند حمایت های ســیداحمد 
علم الهــدی، امــام جمعه مشــهد، از محمدباقــر قالیباف در 
ماجــرای «سیســمونی گیت» باشــد. امام جمعه مشــهد مثل 
بســیاری از اصولگرایان که خاستگاه سیاسی شان یکی است، به 
دفاع از قالیباف پرداخته و ماجــرای انتقاد از رئیس مجلس را 
به عملیات روانی دشــمنان مرتبط کرده است. او در خطبه های 
نماز جمعه اخیر گفته اســت: «دشــمنان نظام و اسالم اقدام 
به آغــاز عملیات روانــی و َعلم کردن موضوعی بــرای یکی از 
مسئوالن کرده اند تا به عناوین مختلف او را از عرصه کنار زده و 

بر شما مردم مسلط شوند».
با این اوصاف آنچه مســلم است اینکه قالیباف و تیمش در 
مجلس که وعده رســیدگی ســه روزه به پرونده مشهد را داده 
بودند، در آستانه ۳۰ روزه شدن این موضوع، تاکنون کار خاصی 
از پیش نبرده اند. این در حالی اســت که رئیس مجلس پیش از 
این دغدغه «سیسمونی گیت» را نداشت ولی حاال با اضافه شدن 
این مورد به دغدغه های بی شــمارش، مشــخص نیست که آیا 
داســتان برخورد با متخلفان فاجعه مشــهد بــه جایی خواهد 

رسید یا نه.

پیمان جبلی، رئیس جدید ســازمان صداوســیما، باالخره واقعیت موجود را با 
صــدای بلند به زبان آورده و این پرســش را در دیداری رســمی بیان کرده که چرا 
مخاطبان تلویزیون کاهش پیدا کرده اســت؟ او بــا پذیرش قطعی این مورد، گامی 
رو بــه جلو برداشــته و گفته همگی در این زمینه مقصر هســتیم. پیمان جبلی در 
ضیافــت افطاری با جمعــی از هنرمندان، با ابراز خرســندی از میزبانی هنرمندان، 
آن را جلســه ای در خانواده صداوسیما خواند و گفت: «همه ما، چه شما به عنوان 
هنرمند، چه ما به عنوان مسئوالن صدا و سیما، باید از خودمان بپرسیم چرا احساس 
عالقه ای که مخاطب به هنرمندان و آثارشــان داشــت، کاهش یافته اســت؟ چرا 
بعضی آثاری که در گذشــته با هزینه های کمتر ساخته می شد، ماندگارترند؟ همه  
مــا مقصریم و نمی توانیم خودمان را تبرئه کنیم». رئیس ســازمان صداوســیما با 
پرســیدن این ســؤال که در اصالت دادن به ذائقه مخاطب و مرجعیت و محتوای 
رســانه کدام را ارجح دانسته ایم، گفت: «به عنوان یک مخاطب، همکار و فردی که 
۳۰ سال در رسانه کار کرده است، معتقدم ما توالی و ترتیب بین مرجعیت، جذابیت 

و محتوا را فراموش کرده ایم. دغدغه برخی ســازندگان، صرفا درصد مخاطب بوده 
و درباره محتوا، دغدغه ای نداشــته اند. اما می خواهم بر این نکته تأکید کنم که در 
دوران جدیــد، محتوا هم اولویــت دارد». او در ادامه پرسشــی هم مطرح کرده و 
گفته: «چقدر توانســته ایم در یک شــبانه روز، خوراک خوب به مخاطب بدهیم؟». 
اینکه رئیس ســازمان صداوســیما به جای فرافکنی و فــرار رو به جلو، واقعیت را 
درباره ریزش مخاطبان تلویزیون پذیرفته، امری پســندیده است. این همان موردی 
است که بارها از سوی رسانه ها مطرح و دالیل و عوامل مختلفی برای آن برشمرده 
شــده اســت. با وجود این، آنچه موجب ریزش مخاطب برنامه های ورزشی شده، 
اتفاقا رفتار غلطی اســت که عوامل تلویزیون، خاصه مدیران شبکه سه، داشته اند. 
بر کسی پوشیده نیســت که پربیننده ترین برنامه تلویزیون در یکی، دو دهه گذشته، 
برنامــه ۹۰ با مجری گــری و تهیه کنندگی عادل فردوســی پور بــود؛ مجری ای که 
همواره خودش در بین کاندیداهای دریافت جایزه بهترین مجری و برنامه اش میان 
پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیون بود. عادل و برنامه اش حتی در شــرایطی که 

برنامه های به ظاهر پرمخاطب هم از شبکه های مختلف متولد می شدند، باز عنوان 
پرمخاطب ترین را به خود اختصاص داده و در تمامی نظرسنجی ها گوی سبقت را 
از بقیه ربودند. اتفاقا تداوم برنامه با کیفیتی همچون برنامه ۹۰، انگیزه ای برای سایر 
تهیه کننده ها بود که هرطور شــده کیفیت را ارتقا داده و خودشــان را به ۹۰ نزدیک 
کنند. در ادامه امــا با تصمیمی بحث برانگیز، عادل فردوســی پور به عنوان بهترین 
مجری و برنامه ۹۰ به عنوان پربیننده ترین برنامه تلویزیونی از «مدار» علی فروغی و 
مسئوالن شبکه سه خارج شدند. عادل ممنوع الفعالیت شد و برنامه ۹۰ جای خود 
را به برنامه ای به ظاهر مشــابه داد؛ اما نتایج حاال به خوبی خودش را نشــان داده 
اســت؛ نه کســی برای صداوسیما عادل شــده و نه برنامه ای توانسته جایگزین ۹۰ 
شود. اتفاقا همان مخاطبان بی شمار ۹۰ که پی برده اند برای صداوسیما نظراتشان 
پشــیزی ارزش ندارد، با برنامه های تولیدی ورزشــی در زمینه فوتبال قهر کرده اند؛ 
به طوری کــه برنامه جایگزیــن ۹۰، برخالف انتظار مســئوالن امر و بــه گواه نتایج 
نظرســنجی منتشرشده از سوی خود صداوســیما، نه در رده اول و دوم بلکه برای 

نیفتادن از رتبه دهم، دست و پا می زند. حال که پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، این 
پرســش را داشــته که چرا مخاطبان تلویزیونی ریزش داشته اند، بهتر است به این 
پرسش پاســخ دهند که آیا دغدغه ای برای افزایش مخاطب یا جلب رضایت آنها 
داشــته اند یا خیر؟ جبلی از زمانی که زمام امور را به دست گرفته، دست کم سه بار 
وعده بازگشــت عادل فردوســی پور به قاب تلویزیون را داده و هر بار گفته بازگشت 
عــادل از نظر ما منعی ندارد. او یک جای دیگر هــم گفته باید از تمامی ظرفیت ها 
استفاده شود و عادل فردوسی پور هم در این راستا قرار می گیرد. برخالف وعده های 
مذکور و در عین حال که ماه هاست از حضور پیمان جبلی در صداوسیما می گذرد، 
هنوز خبری از بازگشــت عادل فردوســی پور به تلویزیون و شبکه سه نیست. با در 
نظــر گرفتن همین یک مورد هم که شــده، نمی توان چنــدان دغدغه این روزهای 
جبلی را واقعی پنداشــت؛ اگر او نگران ریزش مخاطب است و دغدغه اش را دارد، 
ساده ترین راه همان است که به خواسته مخاطبان تلویزیون احترام گذاشته و عادل 

فردوسی پور را برگرداند.

دوشنبه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۵

گـزیده  فوتـبال

 فرمول ثابت نتیجه گیری پرسپولیس
به گزارش فوتبال ۳۶۰، نتایج پرســپولیس در لیگ بیســت ویکم 
از الگوی ثابتی پیروی می کند. آنها مقابل حریفان مشــخصی پیروز 
می شــوند و مقابل حریفانی مشــخص، امتیاز از دســت می دهند؛ 
موضوعی کــه می تواند این تیــم را به هفته هــای باقی مانده لیگ 
امیدوار نگه دارد. پرســپولیس در نیم فصــل اول، مقابل پنج تیم از 
شش تیمی که بازی هایش با آنها باقی مانده، پیروز شده است. تنها 
تیمی که آنها را در شش بازی پایانی نیم فصل اول متوقف کرد، پدیده 

تیم آخر جدول بود.
ساده یا سخت؟

بیشــتر حریفان پرســپولیس تا پایان لیگ، در نیمه پایین جدول 
حضور دارند. پرســپولیس از هفته بیست وپنجم تا سی ام به ترتیب 
روبه روی پیکان، ذوب آهن، ســپاهان، تراکتور، پدیده و فجرسپاســی 
قرار می گیرد. ســپاهان، تنها حریف باالنشــین پرسپولیس محسوب 
می شــود. ســه بازی آنها هم با چهار تیم آخر جدول است. رقابت 
هفته های پایانی برای ماندن در لیگ برتر، می تواند این بازی ها را برای 
پرسپولیس سخت کند. پدیده و فجرسپاسی، دو تیم آخر جدول در دو 
بازی پایانی روبه روی پرســپولیس قرار می گیرند و برای نتیجه گرفتن 

مقابل سرخ پوشان و ماندن در لیگ، آنها را به دردسر می اندازند.
نتایج مشابه

امیــدواری اصلی پرســپولیس، به نتایج مشــابه ایــن تیم در 
نیم فصــل اول و نیم فصل دوم اســت. پرســپولیس نیم فصل اول 
مقابل آلومینیوم، گل گهر، مس رفسنجان، استقالل و هوادار امتیاز از 
دست داد. سه تیم از این پنج تیم، نیم فصل دوم هم از پرسپولیس 
امتیاز گرفتند. استقالل، گل گهر و هوادار، پرسپولیس را هر دو بازی 
رفت و برگشــت متوقف کردند. آلومینیوم که در بازی برگشــت به 
پرسپولیس باخت نیز توانست آنها را از جام حذفی کنار بزند. از بین 
تیم هایی که نیم فصل اول به پرسپولیس باختند، فقط صنعت نفت 
توانست در بازی برگشت آنها را شکست دهد؛ موضوعی که نشان 
می دهد پرسپولیسی ها، مقابل حریفان مشخصی مشکل دارند و در 
برابر ســایر تیم ها راه پیروزی را بلدند. اگر همین الگو در بازی های 
باقی مانده تکرار شــود، پرسپولیس شــانس گرفتن ۱۶ امتیاز از ۱۸ 

امتیاز ممکن را دارد.
شانس کم

پرســپولیس در صورتی که بتوانــد در هفته های باقی مانده مثل 
نیم فصــل اول عمل کنــد، لیگ را با ۶۶ امتیاز تمــام خواهد کرد که 
فقط یک امتیاز از فصل گذشته کمتر است. با همین کارنامه هم آنها 
هنوز شانس کمی برای قهرمانی دارند. پرسپولیس فقط در صورتی 
می تواند قهرمان شــود که استقالل در بازی های باقی مانده، کمتر از 
۱۰ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن را بگیرد؛ یعنی میانگین امتیازگیری شان 
از ۲٫۳۳ امتیاز از هر مسابقه، به ۱٫۵ امتیاز برسد. افتی که با توجه به 
عملکرد این فصل استقالل، کمی بعید است اما امیدهای پرسپولیس 

را تا هفته های پایانی زنده نگه می دارد.

قیمت بلیت بازی های ایران 
در جام جهانی مشخص شد

فدراســیون فوتبــال از آغاز ثبت نــام برای خریــداری بلیت های 
جــام جهانی قطــر خبــر داد. در این اطالعیــه آمده اســت: «پیرو 
اطالعیه های قبلی در خصوص قرعه کشی خرید بلیت مسابقات تیم 
ملــی فوتبال ایران در جام جهانی، ثبت نام از ســاعت هشــت صبح 
روز یکشــنبه چهارم اردیبهشت آغاز شــده و طبق برنامه در سامانه
 ticket.ffiri.ir تا ســاعت ۲٤ روز سه شنبه ششــم اردیبهشت ادامه 
خواهد داشــت. با توجه به تماس های مکرر و ســؤاالت مطرح شده 
بدین وسیله الزم است مواردی به استحضار عالقه مندان رسانده شود:
۱- افــرادی که به شــکل گروهی یــا انفرادی موفــق به ثبت نام 
خواهند شد تنها یک بار این امکان را در اختیار خواهند داشت و امکان 
تکرار ثبت نام برای یک کاربر (ســرگروه یــا زیرمجموعه) به صورت 

گروهی یا انفرادی به هیچ وجه وجود ندارد.
۲- قیمــت بلیت ها به ترتیب ۲۵۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ ریال قطر به ترتیب 
در درجه های ۳، ۲ و ۱ بر اســاس قیمت روز تبدیل ریال قطر به ریال 
ایران محاسبه و مبلغ نهایی به برندگان قرعه کشی جهت پرداخت در 

مهلت معین اعالم خواهد شد.
۳- با توجه به ثبت نام هم زمان برخی از عالقه مندان در ســایت 
فیفا و سامانه فدراســیون فوتبال، اسامی برندگان قرعه کشی سامانه 
فدراسیون از سایت فیفا حذف خواهد شد و تنها می توانند بلیت خود 

را از همین طریق دریافت کنند.
۴- تقــدم و تأخر در ثبت نام تأثیری در افزایش یا کاهش شــانس 
عالقه مندان در قرعه کشــی نخواهد داشت و ثبت نام تا پایان مهلت 

مقرر طبق اعالم قبلی و بدون محدودیت ادامه خواهد داشت.
۵- با توجه به اســتقبال قابل توجــه صورت گرفته، همان طورکه 
پیش از این اعالم شــد اولویت قرعه کشــی با داوطلبانی اســت که 
جهت خرید بلیت هر سه مسابقه تیم ملی ایران در این مرحله اقدام 

کرده اند».

این روزها ورزش ایران در شوک مهاجرت یکی دیگر از ورزشکاران حرفه ای است. 
بهمن نصیری نفر اول تیم ملی روئینگ ایران که پیش از این موفق به کسب سهمیه 
المپیک توکیو هم شــده بود، به تازگی به جمهوری آذربایجان ســفر کرده است. از 
نصیری به عنوان یکی از بخت های اصلی کســب مدال رقابت های آســیایی پیش رو 
زیر پرچم ایران یاد می شــد ولی او در تصمیمی که ظاهرا از قبل گرفته بود، از ایران 
مهاجرت کــرد. این خبر چند روز پیش و پس از اســتوری های متعدد ملی پوشــان 
قایقرانی فاش شــد. آنها با حضور در فرودگاه بــرای خداحافظی با بهمین نصیری، 
برایش آرزوی موفقیت کردند. هرچند تعدادی از آنها هم از اینکه مســئوالن ورزش 
ایران به اســتعدادهایی مانند نصیری رسیدگی نمی کنند، گالیه کرده بودند. نصیری 
پیش تر در جریان کســب سهمیه المپیک موفق به اخذ این مورد شد ولی از آنجا که 
فدراسیون فقط می توانست یک ورزشکار را به توکیو اعزام کند، این سهمیه در اختیار 
نازنین مالیی قرار گرفت. نصیری در شرایطی به صورت رسمی از ایران مهاجرت کرده 
تــا برای جمهــوری آذربایجان رقابت کند که پیش تر یک بــار چنین تصمیمی گرفته 
بــود ولی با وعده مســئوالن ایرانی از این تصمیم منصرف شــد. آن طورکه از خبرها 
و واکنش های موجود پیداســت، نصیری به خاطــر دریافت حقوق ماهانه ۵۰۰ دالر 

از ایران مهاجرت کرده اســت. این موضوع ســرآغازی برای یک فاجعه جدید است 
که ورزشــکاران نخبه ایرانــی را وادار به مهاجرت می کنــد. در مورد بهمن نصیری 
اما به نظر می رســد بیش از آنکه مســائل فنی و مرتبط با تیم ملی در میان باشــد، 
بی کاری تأثیرگذار بوده اســت. مسئوالن تیم ملی گفته اند به او بارها وعده استخدام 
در شرکت های مختلف داده شــده ولی هر بار به دلیلی این امر محقق نشده است. 
در تازه ترین واکنش، علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی به مهاجرت بهمن 
نصیری به کشــور آذربایجان پرداخته و گفته اســت: چندین بار با مسئوالن صحبت 
کردم. نصیری مشکل کار داشت و با مسئوالن مطرح کردیم. دوستان وزارت نفت در 
نهایت این کار را انجام دادند و قرار شــد نیمه دوم اردیبهشت او استخدام شود ولی 
با برنامه ریزی ای که کرده بود و بدقولی هایی که از مدیران اســتان دیده بود، فکر کرد 
باز هم انجام نمی شــود. قبل از آن چند بار مکاتبه کرده بودیم ولی انجام نشد و در 

نهایت او مانند سایر نخبگان رفت.
ســهرابیان همچنین گفت: برای نصیری و همه قایقرانان هزینه زیادی شده تا به 
اینجا برسند. استخدام نصیری و پرداخت حقوق عرف، ضرر و زیان کمتری داشت تا 
اینکه آذربایجان مفت و بدون هزینه از راه برســد و با پرداخت ۵۰۰ دالر او را به کار 

بگیرد. نصیری چیز زیادی نمی خواست، فقط شغل می خواست.
رئیس فدراســیون قایقرانی افزود: کشــور چین مدال طال را در بازی های آسیایی 
کســب می کند اما نصیری می توانست روی سکو برود و برای ایران مدال نقره بگیرد. 
درســت است ژاپن سرمایه زیادی در رویینگ گذاشته ولی بچه های ما هم  توانمندی 
خود را نشــان دادند. نصیری رفت ولی کاش برنامه ریزی شود که سایر ورزشکاران با 

این مشکل روبه رو نشوند.
آن طورکه از شــواهد امر پیداســت برای بهمن نصیری به غیر از شــرکت نفت با 
آتش نشانی و شرکت توسعه هم مذاکراتی برای استخدام شده بود ولی هیچ کدام به 
نتیجه نرســیده است. جالب است که رئیس فدراسیون قایقرانی عنوان کرده بودجه 
استخدام بهمن نصیری را از نوبخت هم گرفته بوده است: «من بودجه استخدام او 
را از دکتر نوبخت گرفتم و مکاتبه شد با استان او و تأمین اعتبار استخدام او از طرف 
نوبخت اعالم شــد ولی باز هم پاسخ نه شــنید. اگر نصیری پسر خودشان بود بازهم 
این گونه او را دل شکســته می کردند؟ رهبر معظم انقالب امســال را سال رفع موانع 
نام گذاری کردند، این هم یک مانع اســت که باید برداشــته شود. افراد باید فکر کنند 

این جوانان هم دختران و  پسران خودشان هستند».

مهاجرت ورزشکار  ایرانی به خاطر ۵۰۰ دالر
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قطر بــود، به میزبانی ورزشــگاه «امام رضا» در مشــهد برگزار 
شــد؛ دیداری که با حضور تماشــاگران زن در اطراف ورزشگاه 
و پیش از ســوت شروع مسابقه به حاشیه کشیده شد. مسئوالن 
مشــهدی که عالقه ای به ورود زنان به ورزشگاه نداشتند، برای 
متفرق کردن آنها دســت بــه اقدامی عجیب زده و با پاشــیدن 
اسپری فلفل به صورت آنها، سعی در دورکردن دختران و زنان 
عالقه مند به فوتبال و بلیت به دست از درهای ورزشگاه داشتند.
بازتــاب این رفتار زشــت، چنان وســیع بود که به ســرعت، 
رســانه های خارجی آن را مخابره کردند و از نقض حقوق زنان 
در ایران مطالبی نوشــتند و انتقاد کردند. بازار شــایعات در آن 
روزها به قدری داغ شد که حتی خبر جریمه های احتمالی فیفا 
برای تیم ملی هم مطرح شــد. در داخل کشور هم دادن وعده 
و وعید برای رســیدگی به این پرونده که فراتر از یک اتفاق ساده 
ورزشی بود، ســرعت بیشــتری گرفت. و اما اینجا دقیقا همان 
جایی اســت که محمدباقر قالیباف وارد صحنه می شود؛ او یک 
روز بعد از آن بازی که روز نهم فروردین در مشهد برگزار شد، در 
صفحه توییترش با نوشتن جمالتی انتقادی خبر داد که «با قید 
فوریت» به این پرونده رسیدگی خواهد شد. «رفتار غیرمنطقی و 
دور از شأن در مواجهه با بانوان محترم که ناشی از کاستی های 
مدیریتــی و تصمیم گیری های شــتاب زده بود، عمــوم مردم را 
متأســف و متأثر کرده اســت. کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها مأمور شده اســت تا با قید فوریت و با احضار مسئوالن 
خاطی، به این ســوء مدیریت رســیدگی کند و زمینه اســتیفای 

حقوق بانوان محترم و ارجمند را فراهم نماید».
صحبت های قالیباف به عنوان رئیس مجلس وقتی اهمیت 


