
تیم  کامیابی های  و  پیروزی ها  از  همیشه 
می شد  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال 
نتیجه گرفت که یک فوتبال سالم، غیرمافیایی 
و آلوده نشده به انواع فساد مالی و زد و بند در 
یارکشی،  چقدر می تواند بر اساس استعدادها 
و ظرفیت ها و پتانسیل هایش جلو برود، موفق 
شود و به بن بست نرسد. نقطه ی مقابل آن اما 
زلف آشفته و حلقه ی گمشده ی فوتبال مردان 
به ویژه در ایران است و انواع و اقسام فسادی 
که از دماغ فوتبال حرفه ای مردان بیرون زده.

دو  بی جهت  و  بی خود  شدن  همراه  آیا  اما 
فوتبال  تیم  اردن  سفر  در  شهر  شورای  عضو 
نیست  روزنه ای  و  دریچه  شهرداری،  بانوان 
برای اینکه پشت پرده ی فوتبال حرفه ای زنان 
نیز قدم در راه فوتبال حرفه ای مردان بگذارد؟

آیا قرار است با شهرت فوتبال زنان و پربیننده 
شدنش و ورود پول های درشت به آن، شاهد 

در  سیاست زدگی  و  تبلیغات  پای  شدن  باز 
باشیم  هم  فوتبال  این  در  نزدیک  آینده ای 
لگِن  آفتابه  مردان؛  فوتبال  مثل  درست  تا 
نهاِر  و  شام  و  شود  دست  هفت  هزینه ها 

موفقیت ها هیچی؟
بعد از سال های سال در رفتن نام سیرجان به 
بدی، حاال به همت دختران سخت کوش این 
بلندآوازه  ایران  نام  و  سیرجان  نام  سرزمین، 
شد تا هم چهره ی تخریب شده ی شهر ما در 
کشورمان اندکی ترمیم شود و هم تصور دنیا 
زن  از  که  نباشد  تصوری  همان  ایرانی  زن  از 

بُرقع  پوش طالبانی دارند.
اگر خواستار سالم ماندن فضای فوتبال بانوان 
و موفقیت های روز افزون دختران سرزمین مان 
هرچه  فرایند  این  در  بگذاریم  نباید  هستیم، 
بیشتر جدی  شدن فوتبال زنان، همان مصائب 
و مشکالت تلنبار شده روی سر فوتبال مردان، 

در اینجا هم تلنبار شود.
خواستار  رسانه ها  گذشت  که  هفته ای  در 
عضو  دو  چرا  که  این شدند  پیرامون  شفافیت 
به  بانوان  فوتبال  تیم  با  همراه  شهر  شورای 
و  شورا  هزینه ی  با  یکی  کرده اند.  سفر  اردن 

شهرداری و دیگری با هزینه ی گل گهر؟
راستی نقش تاثیرگذار امین صادقی و وحید 

جوان در همراهی این تیم چه بوده است؟
حسن خدامی رییس شورای شهر در واکنش 
جالبی  حرف های  و  برآشفته  پرسش  این  به 
رسانه های  پرسش  است  ممکن  است.  نزده 
بوی  و  رنگ  میان  این  در  هم  غیرحرفه ای 
قضاوت عجوالنه و تهمت و افترا داشته که در 
موضوع  این  اما  نیست  دفاع  قابل  صورت  این 
نباید موجب فراموش کردن اصل سوال شود؟ 
دو  این  دقیقا  که  نکرده  اعالم  خدامی 
و  مهمی  نقش  چه  ایفای  برای  شورا  عضو 

اردن  به  مردم  هزینه ی  با  همراه  تاثیرگذاری 
به  و وحید جوان  امین صادقی  رفته اند؟ سفر 
ربط  بی  قدر  آن  فوتبال شهرداری  تیم  همراه 
بوده که رییس شورا در واکنش رسانه ای خود 
فقط از تجربه ی این دو نفر دم زده و توضیح 
تجربه  زمینه ای  چه  در  دقیقا  که  است  نداده 

دارند؟!
مجانی ئی  و  مفت  سفر  جز  چیزی  هدف  اگر 
چرا  بوده،  تماشا-  هم  و  است  فال  هم  -که 

شورا به صورت شفاف اعالم نکرده است؟
این  طرح  با  سیرجان  شهر  شورای  رییس 
تجربه  شورا  مرد  عضو  دو   این  که  موضوع 
داشتند و لذا بهتر از عضو زن شورا تشخیص 
داده شده و انتخاب شدند، به جاده خاکی زده 
کشانده  حاشیه  به  را  رسانه ها  سوال  طرح  و 

است. 
شورای  اعضای  جنسیت  اینکه  خدامی  آقای 

همراه شده با تیم بانوان چه بوده، فرع قضیه 
است. اصل قضیه و سوال بنیانی این است که 
-چه  شورا  عضو  دو  دارد  ضرورتی  چه  اساسا 
زن باشند و چه مرد- بخواهند همراه یک تیم 

ورزشی به مسابقات اعزام بشوند؟
خرج  و  عضو  دو  این  اعزام  هزینه ی  اگر  آیا 
خرج  را  و...  هتل  اتاق  رزرو  و  بلیط  و  سفر 
پزشکی  و  ورزشی  مشاور  و  فنی  کادر  تقویت 
امروز  می کردند،  و...  تشویقی  تماشاگر  و 
بانوان  فوتبال  تیم  عاید  بهتری  نتیجه ی 

شهرداری سیرجان نشده بود؟
 آیا این درست است که یک یا دو عکاس و 
مظلوم  بانوان  تیم  همراه  حرفه ای  فیلمبردار 
و  آسیا  در  را  آن ها  افتخارآفرینی  تا  نباشد  ما 
گل های  و  کنند  رسانه ای  بیشتر  جهان  بلکه 
شاهکار آن ها را به جادوی تصویر بکشند و آن 
وقت ضروری ست که دو عضو شورای شهر باید 

همراه باشند و جا را برای بقیه تنگ کنند؟!
یا آقای نماینده و دیگر مردان مسوول ریز و 
دختران  بانوان،  تیم  بازگشت  در  که  درشتی 
قهرمان و پهلوان را عقب می رانند تا خودشان 
در عکس جلودار باشند و از کاله این موفقیت 
برای خودشان نمدی بسازند و این پیروزی را 
در  گاه  هیچ  کنند،  مصادره  خودشان  نام  به 
بانوان  فوتبال  تیم  تالش  و  سختی  روزهای 
و  مشکالت  و  دردها  صحبت  پای  شهرداری 

کمبودهای این تیم نشسته بوده اند؟!
اساسی  پرسش  مسوول!  جنابان  که  خالصه 
مردم  مطالبات  دیگر  مثل  هم  یادداشت  این 
پیرامون مشکالت شان در هر زمینه ای از شما 
مسووالن خدوم و زحمت کش همین یک بیت 

حافظ است:
غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است
در سراپای وجودت هنری نیست که نیست
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فوتبال  باشگاه های  در جام  مسابقه خود  در سومین  زنان شهرداری سیرجان  فوتبال  تیم 
زنان آسیا به مصاف تیم میزبان رفت و در پایان با نتیجه ۲-۱ مغلوب شد و به عنوان نایب 
قهرمانی دست یافت. مصدومیت شدید زهرا علیزاده در بازی قبلی و توصیه پزشکان باعث 
شد تا او تنها تغییر ترکیب همیشه پیروز شهرداری سیرجان باشد و شاگردان مریم جهان 

نجاتی نتوانند درخشش بازی های گذشته را داشته باشند.

شهرداری 
سیرجان؛ نایب 
قهرمان فوتبال 
باشگاه های آسیا

قهرمانی آسیا در دست مان بود
ایسنا: سرمربی تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان پس از نایب قهرمانی در جام باشگاه های آسیا گفت: می خواستیم گام بلندی در آسیا 
برداریم و افتخار فوتبال زنان شویم مریم جهان نجاتی گفت: مسابقات از سطح کیفی بسیار باالیی برخوردار بود و رقبای سرسختی از باشگاه های 
بزرگ شرکت کرده بودند. باشگاه بنیادکار چندین سال است  که به عنوان رقیبی قدرتمند در لیگ  قهرمانان مردان شرکت می کند. تیم زنان 
این باشگاه هم تجربه و اعزام های بین المللی زیادی دارد، از هشت ملی پوش در ترکیب خود استفاده می کند و واقعا بازی خوبی را به نمایش 
گذاشت. تیم گوکوالم هند هم تعداد زیادی ملی پوش و چند لژیونر از کشورهای غنا، پورتوریکو و میانمار داشت. تیم امان هم از  چند لژیونر 
مراکشی و الجرایزی و همچنین ۱۳ ملی پوش استفاده  می کرد. حضور این لژیونرها کار را بسیار سخت کرده بود و سطح فوتبالشان  فرق داشت.

نقدی بر همراهی دو عضو شورا با تیم فوتبال بانوان در اردن

همسفـران طفیلـی!

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی


