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گاه
ن مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا در  سال 2019 امروز )دوشنبه( در کواالالمپور برگزار می شود و 

بسیاری از طرفداران فوتبال ایران امید دارند در بخش های مختلف جوایز به هموطنان مان برسد. مهم ترین 
جایزه توپ طالی فوتبال آسیاست که علیرضا بیرانوند بین سه نامزد نهایی قرار گرفته است و گفته می شود 
شانس خوبی برای دریافت جایزه مرد سال قاره کهن دارد. همچنین سردار آزمون در بخش بهترین لژیونر، 
کتایون خسرویار در بخش مربی فوتبال زنان، مهدی جاوید در مرد سال فوتسال و البته فدراسیون فوتبال 

در بخش بهترین ها کاندیدا هستند و باید دید درنهایت چند جایزه به فوتبال ایران می رسد.

 دوشنبه خاص
 در انتظار

فوتبال ایران

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

بازی های معوقه چه زمانی برگزار می شود؟ 

بی نظم ترین جدول تاریخ لیگ برتر رتر
گ ب

لی

شهروند|تعویق برخی از مســابقات در هفته های 
اخیر لیگ برتر فوتبال کار را برای سازمان لیگ حسابی 
سخت و  پیچیده کرده اســت. با نگاهی به جدول لیگ 
دچار سردرگمی می شویم و نمی توانیم به درستی درباره 

جایگاه تیم ها  صحبت کنیم. 
تراکتوروپیکانبا2بازیمعوقه

تعویق چند مســابقه از هفته یازدهم دغدغه بزرگی 
برای ســازمان لیگ بود که ناگهان آلودگی هوای تهران 
و اصرار  استانداری به تعویق دومسابقه از هفته دوازدهم 
دردسرهای سازمان لیگ را دوچندان کرد. معوقه شدن 
چند بازی  در هفته های اخیر باعث شد تراکتور و پیکان 
هر کدام 10 بازی داشته باشند،  درحالی که چند روز دیگر 
باید در  مسابقات هفته سیزدهم به میدان بروند. بازیکنان 
و مربیان این تیم دچار ســردرگمی شدند و در یک ماه 
اخیر بیشتر  از اینکه در شرایط مسابقه باشند، فقط تمرین 
کردند. سپاهان، شهرخودرو، پرسپولیس، نفت آبادان، 
ماشین  سازی، نساجی، پارس جنوبی و گل گهر سیرجان 
تیم هایی هستند که یک مسابقه معوقه دارند. با این اتفاق 
تقریبا  کل تیم های لیگ درگیر بازی های معوقه هستند 
و چند تیم همچون اســتقالل، فوالد، ذوب آهن، نفت 
 مسجدسلیمان، ســایپا و شاهین بوشهر خوش شانس 

بودند که بازی های آنها به موقع برگزار شده است. 
بینظمیعجیبدرجدول

ســازمان لیگ بدون اینکه خودش تقصیری داشته 
باشــد، با حجم باالیی از بازی های عقــب افتاده مواجه 
شده است.  این اتفاق بی نظمی عجیبی در جدول لیگ 
به وجود آورد و از ســوی دیگر زمانی برای برگزاری این 
مسابقات در  تقویم پیدا نمی شود. مسابقات طبق برنامه 

قبلی قرار است به صورت فشرده تا هفته هفدهم ادامه 
پیدا کند و  ســپس تعطیلی بیش از یک ماهه به دلیل 
بازی های تیم امید در انتخابی المپیک به وجود می آید. 
بعید اســت  ســازمان لیگ اجازه دهد وقتی بازی های 
معوقه زیادی از نیم فصل اول باقی مانده، نیم فصل دوم 
آغاز شود. با این  شرایط قطعا شاهد تغییر برنامه لیگ برتر 
خواهیم بود؛ اتفاقی کــه صدای اعتراض برخی از تیم ها 
را بلند می کند و  شرایط را حتی برای تیم هایی که بازی 

عقب افتاده ندارند، سخت خواهد کرد.  
قهرماننیمفصلداریم؟

هر ســال عادت داریم در پایان نیم فصــل اول، تیم 
صدرنشین مسابقات را قهرمان نیم فصل بنامیم، اما اگر 
امسال  ســازمان لیگ نتواند تمام بازی های عقب افتاده 
به ویژه مســابقات تیم های باالی جدولی را قبل از پایان 
نیم فصل  برگزار کند، شاید دادن لقب قهرمان نیم فصل 
به یک تیم نیز دچار تردید و ابهام شود. باید دید سازمان 
لیگ چه  تدبیری برای جلوگیری از بی نظمی بیشتر به 
خرج می دهد؛  ضمن اینکه ممکن است در ماه های آینده 
 مشکالتی همچون آلودگی هوا و بارش برف بازهم باعث 

لغو برخی مسابقات شود.  

شهروند|اشــتباهات داوران در جریان 
مسابقات لیگ برتر موضوع جدیدی نیست؛ 
سال هاست به تناوب بازی ها تیم ها از داوری 
ضرر می کنند و سود می برند و شاید در تمام 
دنیا این مسأله وجود داشته باشد. در ایران اما 
نه تنها تالشی برای کاهش اشتباهات داوری 
نمی شــود و هیچ گام موثری هم در کمیته 
داوران برنمی دارند که هر روز شاهد اتفاقات 
جدیدتری در این باره هستیم. آخرین مورد 
اشتباهات داوری هم مربوط به دیدار سپاهان 
و استقالل بود که به گواه همه کارشناسان 
محمدحسین زاهدی فر خطای پنالتی به 
سود اســتقالل را نگرفت. حاال کار به جایی 
رســیده که چند تن از کارشناسان داوری 
علیه رئیس کمیتــه داوران مواضع تندی 
گرفته اند و به نظر می رسد اتفاقات بدتری 
در انتظــار داوری ایران باشــد. رضا غیاثی 
که سال ها سابقه ریاســت کمیته داوران را 
برعهــده دارد، در گفت وگو با »شــهروند« 
نســبت به اتفاقات رخ داده هشدار می دهد. 

حرف های او را بخوانید:  
آقایغیاثی!اشتباهاتداوریبهحدی
زیادشدهکهتقریباصدایهمهتیمهادر
آمدهاست.بهنظرشماعلتاینمسأله

چیست؟
 اشــتباه اجتناب ناپذیر است. هر انسانی 
اشتباه می کند و فرقی هم ندارد دکتر باشد، 
داور باشد، وزیر باشد و.... مسأله مهم اما این 
است افرادی که مدیر شده اند باید راهکاری 
مناســب پیدا کنند و داوران را در مســیر 

درست قرار بدهند.
منظورتانازراهکارمناسبچیست؟

مهم ترین مسأله در بحث داوران چینش 
آنها برای مسابقات اســت. من با آقای علی 
خسروی تا به حال سالم  و علیک هم نداشتم 
اما ایشــان در برنامه شنبه شب شب های 
فوتبالی حرف هــای درســتی زد و باید از 
این صحبت ها حمایت کنم. مشکل اصلی 
اینجاست که کمیته داوران براساس تفکر 
و تعقل و در نظرگرفتن شــرایط مسابقات 
و سابقه داوران آنها را برای بازی ها چینش 
نمی کند. آماری عجیب از داوری های لیگ 

به دست آمده است که قابل تأمل است. شما 
می دانید درمجموع 82 بازی انجام شــده 
از لیگ برتر چند داور ســوت زده اند؟ برای 
اطالع تان بگویم که 55 بازی را فقط 9 داور 
و 27 بازی دیگر را هم 9 داور دیگر ســوت 
زده اند. جالب این اســت که 14 بازی آخر 
را فقط 8 داور قضاوت کرده انــد. آیا این به 

معنای تبعیض نیست؟
توجیهکمیتهداوراناماایناســتکه
داورانبینالمللیبــهخاطرحضوردر
مسابقاتخارجیکمتردراختیارآنها

بودهاند.
این از نظر من بهانه است. در کالسی که 
ابتدای فصل بــرای داوران و کمک داوران 
لیگ برتری برگزار شــد، بالــغ بر 140 نفر 
حضور داشتند اما بســیاری از آنها فرصت 
قضاوت پیدا نکردند. از نظر من به غیر از تعداد 
اندکی که سوت زدند، بقیه در آن کالس برای 
خالی نبودن عریضه و پرکردن فاکتور هتل 
گران قیمت آزادی و به دست آوردن دوستان 
دارای حق رأی در مجمع فدراسیون حضور 
پیدا کردند. من نمی توانم متوجه شــوم آن 
همه داوری که در کالس ابتدای فصل حضور 
داشتند، چطور در لیگ برتر فرصت قضاوت 

پیدا نکردند؟
یعنــیداورانلیگبرتربــهصورت

فرمایشیانتخابمیشوند؟
خیلی وقت ها مصلحت را در نظر می گیرند 
و براساس شرایط مسابقات داوران را انتخاب 
نمی کنند؛ سیاســت آنها این است که به 

تعدادی خاص حق قضاوت بدهند و از همه 
مهم تر افرادی در اولویت قضاوت هستند که 
مجیزگوی رئیس کمیته داوران باشند یا نفع 

شخصی یا انتخاباتی برای او داشته باشند.
برایاینادعادلیلومدرککافیدارید؟

بگذارید مثالی بزنم؛ آقایی که االن رئیس 
کمیته داوران است، یک داور چهل ساله که 
برابر آیین نامه های کمیته واجد شرایط سنی 
قضاوت در لیگ یک و لیگ برتر نیست را از 
لیگ دو به لیگ برتــر آورده و اخیرا در جام 
حذفی بین دو تیم لیگ برتری ســوت زده 
است. دلیلش چیســت؟ این است که آن 
داور در دانشگاه آزاد فالن شهر آدم بانفوذی 
است و می تواند به کمیته داوران کمک کند 
تا برخی دوستان بتوانند مدرک دانشگاهی 

بگیرند!
امااینصحبتهاقابلاثباتنیست.

من آدم رکی هســتم و حرفم را می زنم؛ 
ابایی هم از کســی ندارم. مــن نمی توانم 
قبول کنم داوری که  ســال گذشته به علت 
قضاوت های پراشتباه و مسائل حاشیه ای از 
لیگ برتر کنار گذاشته شده است، یک شبه 
به لیگ برتر برگردد. بعد می فهمیم که همان 
داور در روز داور از یکی از دوســتان نزدیک 
آقای رئیس در استان خودشان تجلیل کرده 
و از فالن رئیس و فالن مقــام و فالن مدیر 
کارخانه برای یک فرد خاص کادو دریافت 
کرده است. از این دســت مسائل در داوری 
زیاد است که متاســفانه کسی متوجه هم 

نمی شود. 

بهنظرشماآقایتاج،رئیسفدراسیون
فوتبالازاینمسائلخبردارد؟

من نمی دانم امــا خودم طی نامه ای که 
به ایشان نوشــتم همه مسائل را برایشان 
شرح دادم. به نظر من آقای تاج این روزها 
بیش از همیشــه در رسانه ها مظلوم واقع 
شده اســت و من دوســت ندارم از بابت 
اشــتباه رئیس کمیتــه داوران هم تحت 
فشــار باشند. شــاید برایتان جالب باشد 
یکی از داوران لیگ برتری از قول یکی از 
کمک داوران که از قضــا محبوب القلوب 
آقــای رئیس کمیته داوران هم هســت، 
جمله ای را نقل می کــرد. می گفت آقای 
رئیس کمیته داوران در جواب ســوال او 
که پرسیده بود چه شده که هیأت رئیسه 
کمیتــه داوران انتخاب شــده اند، گفته 
است: »اوال این جریان یک شوی تبلیغاتی 
برای ســاکت کردن آدم هایی مثل غیاثی 
اســت و دوما من اصال بعضی از افراد مثل 
اصفهانیان، صفیــری و درودیان را قبول 
ندارم که بخواهم جلســه معارفه برایشان 

برگزار کنم.« این حرف  یعنی چه؟
چراشماکارشناســانباخودممبینی
)رئیسکمیتهداوران(دراینخصوص

صحبتنمیکنید؟
ایشــان ما را قبول ندارد. متأســفانه هر 
چه می خوریم از ریاســت تک نفره ایشان 
اســت. این وضع اســفبار در داوری کشور، 
قضاوت های پراشتباه همه از همین ریاست 
تک نفره اســت که واقعا در شــأن داوران و 

کمیته داوران حقیقی لیگ نیست.
حرفخاصیباقیماندهاست؟

یک نکتــه هم خطاب به آقــای تاج باید 
بگویم؛ ایشان شاید نداند اما رئیس کمیته 
داوران حتی داعیه ریاســت بر فدراسیون 
فوتبال را هم دارد. پس الزم است تاج برای 
حفظ آبروی خودش هم که شــده خیلی 
در مسائل داوری فوتبال کشور ریزتر شود. 
در پایان هم یک بیت شــعر به مهدی تاج 
تقدیم می کنم: »من آنچه شرط بالغ است 
با شما گفتم، شما خواه از نظرم پند گیر خواه 

مالل«.

انتقادهای تند رضا غیاثی از رئیس کمیته داوران در گفت وگو با »شهروند«:  

بر اساس منافع شخصی داور انتخاب می کنند

در سال منتهی به المپیک نظارتی روی فدراسیون ها نیست 

تعلل عجیب در معرفی جانشین داورزنی وز
ه ر

وژ
س

شــهروند|از زمانی که محمدرضا داورزنی برای 
حضور در انتخابات فدراســیون والیبال ثبت نام کرد 
و حتی شــاید  پیش از آن، خیلی ها می دانســتند که 
بازگشت او به فدراسیون والیبال محتمل است و وزیر 
ورزش باید به فکر  گزینــه جدید برای معاونت ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش باشد. از همان مقطع 
هم گمانه زنی های  زیادی درباره جانشــین داورزنی 
مطرح شــد، اما هنوز با گذشــت 20روز از استعفای 
رســمی داورزنی و خروج او از  وزارتخانــه، خبری از 
معرفی جانشین او نیســت.  از همان روزی که بحث 
خروج داورزنی از وزارت ورزش مطرح شد، نام افرادی 
همچون مهدی علی نژاد رئیس  فدراسیون ووشو، علی 
رغبتی مدیــرکل دفتر نظــارت و برنامه ریزی وزارت 
ورزش و مهدی قدمی معاون سابق  سازمان تربیت بدنی 
به عنوان گزینه های جانشینی او بر سر زبان ها افتاد و 
رسانه ها دراین باره گمانه زنی  کردند. نام قدمی خیلی 
زود از میان گزینه ها کنار رفت و برخی رقابت اصلی را 
برای نشستن روی صندلی  مهم ترین معاونت وزارت 
ورزش بین علی نژاد و رغبتی دانستند. در یکی، دو هفته  
اخیر هم آن طور که اخبار از  راهروهای وزارت ورزش به 
گوش می رسد، شانس رغبتی که در چند سال اخیر در 
وزارتخانه حضور داشته و  ارتباط نزدیکی با وزیر دارد، 
بیشتر اســت. البته علی نژاد هم ارتباط نزدیکی هم با 
وزیر ورزش و هم با رئیس کمیته  ملی المپیک دارد، اما 
باید ریاست فدراسیون ووشو را رها کند و این موضوع 
شاید باعث شده سلطانی فر به گزینه  دیگری فکر کند.   
حاال سوال اینجاست که اگر وزیر ورزش تصمیم خود را 

گرفته، چرا در معرفی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای 
 وزارت ورزش تعلل کرده و این کرسی مهم و حساس را 
خالی نگه داشته است. سلطانی فر تقریبا از 80روز قبل 
 باخبر بود که داورزنی به احتمال فراوان به فدراسیون 
والیبال می رود و از 20روز قبل نیز با استعفای رسمی 
او  مواجه شده است. شاید تصمیم گیری در این فرصت 
80روز خیلی هم سخت نبود، اما نکته اینجاست که 
شاید  هنوز وزیر ورزش به جمع بندی روی یک گزینه 
نرسیده است. در سال المپیک و درحالی که فقط چند 
ماه تا این  رویداد مهم باقی مانــده، معاونت قهرمانی 
وزارت ورزش نقــش اصلی را بازی می کند و به همین 
دلیل خالی ماندن  این پست باعث نگرانی عالقه مندان 
به ورزش شده است. در این چند هفته ریاست برخی 
مجامع با احمدی،  معاونت فرهنگی و ورزش همگانی 
وزارت ورزش بود و مشــخص نیست وظیفه ارتباط با 
فدراسیون ها و نظارت  روی قهرمانان در سال المپیک 
فعال با کیست. بهتر است وزیر ورزش برای پایان دادن 
به این حواشی هر چه  زودتر اصلی ترین معاون خود را 

معرفی کند.  

 
اکبرآقا روی تخت بیمارستان

فی
گرا

بر
خ

دیــدن اکبر میثاقیــان روی 
تخت بیمارستان سخت است؛ 
مربی دوست داشــتنی فوتبال 
ایران که بارها بابــت حرکات و 
رفتارهای عجیبــش خنده را به 
لب فوتبال دوستان آورده و البته 
سوابق بسیاری در فوتبال دارد، 
این روزها در بیمارستان بستری 
اســت. البته او مشــکل خاصی 
ندارد؛ میثاقیان که بعد از جدایی 
از خونه  به خونه بابل هدایت تیمی 

را برعهده نگرفته، در روزهای اســتراحت زانوی خود را به تیغ جراحان ســپرد. او که از مشکل درد زانوی چپ خود 
رنج می برد، پس از عمل و استفاده از پروتز با کمک واکر مشغول تمرینات فیزیوتراپی و آب درمانی است تا تمرینات 
سنگین تری را رفته رفته آغاز کند. اکبرآقا این روزها در مشهد میزبان اهالی فوتبال خراسان است که گروه گروه برای 

عیادت از اسطوره فوتبال ابومسلم به دیدنش می روند.

شهروند|مدیرعامل استقالل روز گذشته به هواداران 
این تیم اطمینان داد آندره آ استراماچونی فصل آینده هم 
با این باشگاه ادامه همکاری خواهد داد. اعالم رسمی این 
خبر در شرایط طبیعی باید باعث ایجاد موج بزرگ شادی 
در بین طرفداران می شد منتها آن چیزی که اتفاق افتاد 
در نوع خود عجیب بود. واکنش های هواداران استقالل 
در شبکه های اجتماعی به خوبی نشان داد که آنها اعتماد 

زیادی به وعده های مدیران باشگاه ندارند.
روزهایخوباستقالل

استقالل باالخره پس از سال ها ناکامی با استراماچونی 
تبدیل به تیمی قدرتمند و خوب در فوتبال ایران شده 
است. درست است که آنها فصل را با بدترین نتایج ممکن 
آغاز کردند ، اما با مرور زمان مربی ایتالیایی شناخت کافی 
از شرایط فوتبال ایران و تیمش پیدا کرد و حاال استقاللی 
ساخته که خوب فوتبال بازی می کند و  به جمع مدعیان 
اصلی کسب عنوان قهرمانی اضافه شده است. پیشرفت 
قابل مالحظه آبی ها در زمینه فنی در شــرایطی اتفاق 
افتاده که فاصله زیادی بین بازیکنان و مربیان با مدیریت 
باشــگاه وجود دارد و به دنبال همین اتفاق هواداران هم 
به هیچ عنوان از عملکرد امیرحسین فتحی مدیرعامل 

باشگاه و اعضای هیأت مدیره رضایت ندارند. 
چرابهمدیریتانتقادمیشود؟

دلیل انتقاد به عملکرد مدیریتی باشگاه استقالل هم 
به خوبی از اول فصل مشخص اســت. از همان روزهای 
اول که سرمربی مشهور ایتالیایی سکان هدایت تیم را 
برعهده گرفت،  با مشکالتی در استقالل روبه رو بوده است 
که همواره در رسانه ها و محافل هواداری خبرساز شده 
است. این بحران با داستان های نقل وانتقاالتی و مذاکره 
با بازیکنان مد نظر این مربی و ســپس مسائل مربوط 
به مترجم شروع شــد  و با نداشتن اتوبوس برای سفر به 
کرج و برگزاری بازی دوســتانه ادامه پیــدا کرد. بعد از 
مدتی به روزهایی رسیدیم که باشگاه برای سفر خانواده 

استراماچونی به تهران پول نداشت و معاون اجرایی سابق 
استقالل پول بلیت هواپیمای خانواده سرمربی عصبانی 
را پرداخت کرد. بعد از آن مشــکالت مربوط به نداشتن 
زمین تمرین باکیفیت،  لباس های تمرینی ، نداشــتن 
حمام برای دوش گرفتن بازیکنــان بعد از تمرین ها و 

تدارکات نامناســب هم در این مدت بارها برای 
تیم استراماچونی مشکل درست کرد. تمرینات 
در چند نوبت تعطیل شــد و بحــران مالی هم 

که اوج این جنجال ها بــود. از ابتدای فصل 
تاکنون چندین مرتبــه وعده پرداخت 
پول بازیکنان و مربیان به آنها از سوی 
مدیریت داده شــد و پولی به حســاب 
اعضــای تیم پرداخت نشــد. درنهایت 

اســتراماچونی در اعتراض به وعده های 
بی سرانجام مدیران تهدید کرد که اگر پول 
ندهند، رسما قرارداد خود را فسخ خواهد 
کرد و از اســتقالل خواهد رفت. تهدید 
سرمربی ایتالیایی استقالل البته جواب 
داده و مدیران باشــگاه اخیرا بخشی 
از مطالبــات کادرفنــی و بازیکنان 

را به حســاب آنهــا واریــز کرده اند. 
منتها هواداران بــه خوبی می بینند که از 

ابتــدای فصل تا کنون اســتراماچونی تمام 
خواسته هایش را برای پیشــرفت تیم با دعوا 

و تهدیدکردن از مســئوالن باشــگاه می گیرد 
و انگار قرار نیســت یک بار برای همیشــه فکری 
اساســی به حال معضل پشــتیبانی و تدارکات 
شود. به همین دلیل است که از همان هفته های 
ابتدایی برای مدیرعامل باشگاه شعار »حیاکن 
رها کن« را در ورزشــگاه ها ســر دادند و این 
 موضوع حاال که استقالل نتیجه هم می گیرد

باز ادامه دارد. 

وعدههاییکهعملینشد
در چنین شرایطی امیرحســین فتحی که هواداران 
از او ناراضی هســتند، وعــده ادامه همــکاری با آندره 
استراماچونی را در فصل آینده داده است. نکته آنکه این 
خبر بسیار مهم هم باعث ایجاد موج خوشحالی در بین 
هواداران نشد؛ چرا که حاشیه و مشکالت تمام نشدنی 
استقالل که به بخش مهمی از آن در این مطلب 
اشاره کردیم،  هیچ وقت از سوی مدیران باشگاه 
به صــورت کامل برطرف نشــد و اختالف و 
بحران هنوز ادامه دارد. ضمن اینکه قبال 
هم فتحــی وعده های عملی نشــده 
زیادی به هواداران داده بود. او وقتی 
استقالل به رأی سوپرجام به دادگاه 
عالی ورزش شکایت کرد هم خطاب 
به هواداران اعالم کرد که »اطمینان داشته 
باشید رأی ســوپرجام برمی گردد و بازی 
باید برگزار شــود« و درنهایت استقالل 
بازنده این پرونده شد. چندی قبل تر هم 
وقتی هواداران به رفتن پاتوسی اعتراض 
داشتند باز هم مدیرعامل به صراحت به 
هواداران اطمینان داده بود که پاتوسی را نگه 
می داریم اما این ستاره هم از جمع آبی ها جدا 
شد. فتحی برای مسائل مربوط به تداکارت 
ضعیف و کمپ تمرینی و مباحث مالی هم 
چند بار وعده عملی نشده به هواداران داده و 
به همین ترتیب وقتی دیروز گفت اطمینان 
داشته باشید اســتراماچونی در فصل بعدی 
هم سرمربی استقالل خواهد شد،  بسیاری از 
هواداران بیشتر نسبت به آینده همکاری با این 
مربی ابراز نگرانــی کردند. به این علت که تجربه 
ثابت کرده است وعده های مدیرعامل آنها اجرایی 

نمی شود و نتیجه ای عکس دارد.

مرور همه وعده هایی که امیرحسین فتحی به هواداران داد و به آنها عمل نکرد

چرا استقاللی ها به آقای مدیرعامل اعتماد ندارند؟


