
ليگ هجدهم بدون ش��ک يک��ي از فاجعه بار ترين دوره 
رقابت هاي لي��گ برتر فوتب��ال ايران بود ک��ه اتفاقات و 

ناهنجاري هاي بسياري را در خود جاي داد. 
   خودزني خونين تراکتور

يکي از ديدارهاي جنجالي و پرحاشيه ليگ هجدهم به 
واس��طه شکس��ت تراکتور در يادگار امام برابر پيکان در 
هفته بيس��ت و شش��م و مقابل 40 هزار هوادار تبريزي 
رخ داد. بعد از شکس��ت مقابل سپيدرود رشت که اخراج 
فروزان را به دنبال داشت، حساسيت اين بازي دوچندان 
بود اما عملکرد ضعيف بازيکنان دومين شکس��ت پياپي 
سرخپوشان تبريزي را رقم زد و شانس قهرماني اين تيم 
را کاهش داد تا بهانه خوبي براي اعتراض شديد هواداران 
ميزبان شود. جرقه ناآرامي روي س��کوها را مردود اعالم 
کردن پنالتي موعود بنيادي فر در30 بازي زد اما اشتباهات 
بازيکنان در نيمه دوم و شکست در اين بازي خانگي باعث 
شد تا هواداران معترض خود را به زمين بازي برسانند و با 
اشکان دژاگه و مسعود شجاعي درگير شوند. به طوري که 
نيروي انتظامي ناچار به دخالت شد. هر چند که خبرنگاران 
و تيم ها زمان زيادي را در رختکن و جايگاه مخصوصي که 
برايشان در نظر گرفته شده بود، محبوس ماندند اما دست 
آخر چيزي که از اين بازي به جا ماند تعداد بسيار زيادي 

صندلي و ماشين هاي شيشه شکسته بود و چند هواداري 
که دچار سکته و حمله قلبي شدند همچنين چند نفر از 
نيروهاي انتظامي که از ناحيه سر و صورت آسيب ديده 

بودند و نشان از يک بازي خونين داشتند. 
   فاجعه آزادي

هنوز کميت��ه انضباطي و اخ��الق به اتفاق��ات اين بازي 
رس��يدگي نکرده بود که فاجعه اي تأس��فبار در جريان 
بازي برگشت پرسپوليس و س��پاهان در آزادي رخ داد. 
توقف تيم هاي باالي جدولي و تس��اوي پرسپوليس در 
چهار بازي متوالي تنور مس��ابقات را داغ تر از قبل کرده 
بود و بازي پرسپوليس و سپاهان در هفته بيست و هفتم 
را حساس تر؛ ديداري که طي س��ال هاي اخير همواره با 
حواشي فراواني همراه بود. اگرچه بعد از 90 دقيقه گلي در 
پي نداشت و با تساوي صفر- صفر به پايان رسيد اما 245 
مصدوم و يک کشته روي دست ليگ گذاشت. آزادي در 
اين بازي به ميدان جنگ هواداران دو تيم تبديل شده بود. 
هواداران سپاهان تمام صندلي هاي جايگاهي را که به آنها 
اختصاص داده شده بود کنده و به سمت زمين بازي پرتاب 
کرده بودند و بهترين تيتر براي اين بازي رد خون بود اما 
داستان به سرهاي شکسته و چشم هاي درآمده ختم نشد 
و يزداني بازيکن زردپوشان پرسپوليسي ها را تهديد کرد 

که براي نيمه نهايي جام حذفي به اصفهان نيايند که خون 
به پا مي ش��ود؛ تهديدي که نويد از يک ديدار انتقامي در 
نقش جهان مي داد و فاجع��ه اي ديگر که انتظار مي رفت 

آقايان فکري براي آن بکنند!
   نيمه نهايي تلخ

پر واضح بود بازي نيمه نهايي بين دو تيم س��پاهان و 
پرسپوليس بي حاش��يه نخواهد بود و اين را استقبال 
هواداران سپاهان از اتوبوس پرسپوليس به محض ورود 
به شهر با پرتاب سنگ و تجمع و شلوغ بازي مقابل هتل 
تيم مهمان در شب بازي و ش��کنجه يکي از هواداران 
پرسپوليس توس��ط تعدادي از هواداران سپاهان که 
ويدئوي آن دس��ت به دست در ش��هر مي چرخيد به 

خوب��ي ثابت مي کرد. حساس��يت باالي ب��ازي حتي 
باعث درگيري داخلي هواداران سپاهان هم شد و چند 
سرشکسته از خود به جاي گذاش��ت اما داستان اين 
بازي متفاوت تر از بازي ليگ بود. در اين بازي تساوي 
معنايي نداشت و يک تيم بايد با برتري ميدان مسابقه 
را ترک مي کرد و همين مسئله بر حساسيت و هيجان 
سکوها افزوده بود؛ حساسيتي که با برتري يک بر صفر 
شاگردان برانکو و صعود پرس��پوليس به رغم پنالتي 
دقيقه آخر بازي به سود ميزبان به نيمه نهايي به جنگي 
تمام عيار تبديل ش��د و مصدومان بسياري از خود به 
جاي گذاشت که سرهاي شکسته و صورت هاي خونين 

از جمله آن بودند. 

   بي کفايتي مديريتي
اما نه فاجع��ه خونب��ار آزادي، نه س��رهاي شکس��ته و 
صورت هاي خونين يادگار امام و نقش جهان هيچ کدام 
تجربه نش��د تا آقايان تدبيري براي برگزاري فينال جام 
حذفي بکنند و مانع از بروز حاش��يه و جنجال در آره ناي 
فوالد ش��وند؛ ديداري که بعدتر تاج گفت شوراي تأمين 
دس��تور برگزاري اش در غدير را داده اما گوي��ا به اصرار 
فدراسيون در ورزشگاه اختصاصي فوالد برگزار مي شود. 
هرچند که مسئله نه محل برگزاري مسابقه که بي کفايتي و 
بي مديريتي آقايان بود که جايگاهي براي هواداران داماش 
در نظر نگرفتند و با بازکردن درهاي ورزشگاه اجازه دادند 
تا بسياري از تماشاگران بدون داشتن بليت وارد ورزشگاه 
شوند. آن هم در حالي که هواداران داماش با وجود داشتن 
بليت پشت درها بودند و تيم شمالي به همين دليل حاضر 
نشد براي برگزاري بازي وارد ميدان شود اين کش و قوس 
تا جايي پيش رفت که گفته شد بازي برگزار نمي شود و 
عصبانيت هواداراني را به دنبال داشت که از ساعت 3 بعد 
از ظهر در برق آفتاب و با زبان روزه در ورزش��گاه حضور 
داشتند و هشت س��اعت بعد به آنها گفته ش��د که بايد 
راهي خانه هايشان شوند؛ تصميمي که البته با عصبانيت 
هواداران مواجه شد و آسيب فراواني به ورزشگاه مدرن و 
اختصاصي فوالد زد. ح��ال آن که خبر لغو بازي ترفندي 
براي خالي کردن ورزش��گاه و مهيا ک��ردن مکاني براي 
هواداران داماش بود که در جلسه قبل از بازي جايگاهي 
برايشان در نظر گرفته نش��ده بود تا فينال جام حذفي با 

بي کفايتي آقايان به بدترين شکل ممکن برگزار شود.

اتـفـاقـات تـــلخ 
سعيد احمديان

      گفت وگو
ورزشگاه هاي فوتبال 
در يک مـاه اخير در 
حالي زنگ خطر را براي ورزش ايران به صدا درآورده 
است که مسئوالن به جاي واکاوي معضالت فرهنگي 
حاکم بـر ورزش و داليل بروز چنين حاشـيه هاي 
فاجعه باري که يک کشته و دو نابينا به همراه داشت، 
به دنبال رفع مسئوليت از خودشـان هستند. در 
گفت وگو بـا اميررضا واعظ آشـتياني، مديرعامل 
اسبق باشگاه  اسـتقالل  ريشـه هاي  حاشيه هاي 
استاديوم ها را که آخرين آن در جريان فينال جام 

حذفي در اهواز رخ داد، بررسي کرده ايم.
     

جنـاب واعـظ! جـو متشـنج حاکـم بر 
ورزشگاه هاي فوتبال در چند وقت اخير که 
آخرين آن هم آبروريزي در برگزاري فينال 
جام حذفي بود، نگراني هـاي زيادي را به 
وجود آورده است اما مسئوالن فدراسيون 
فوتبال در اين باره به دنبال رفع مسئوليت 
از خودشان هستند، صحبت هايتان را در 

اين باره آغاز مي کنيد؟
اتفاقي که پيش مي آيد قطعاً کوتاهي هايي توسط افراد 
خاص صورت مي گيرد و اين اجتناب ناپذير است ولي 
مهم اين اس��ت که مديريت کالن با چه کسي است. 
وقتي جام حذفي برگزار مي شود، فدراسيون فوتبال 
متولي برگزاري مسابقه است و براي انجام آن با نهادها 
و ارگان هاي مختلف هماهنگي مي کند که آنها نيز هر 
کدام وظايف خودش��ان را دارند. با اين حال برگزاري 
کيفي يک مسابقه با فدراسيون فوتبال است، کارهاي 
تخصصي برگزاري بازي که به ارگان ها و نهادهاي ديگر 
سپرده نمي شود. متأسفانه به دليل ناآشنايي مسئوالن 
فدراس��يون فوتبال با مقوله مديريت و برنامه ريزي، 
مشکالت خودش��ان را در ديگران جست وجو کنند. 
اين رويه متأسفانه در فدراسيون فوتبال نهادينه شده 
است و آنها به دنبال اين هستند که عيوب خودشان را 

در ديگران پيدا کنند. 
با چنيـن وضعيتـي، چـه توصيـه اي به 

مسئوالن فدراسيون فوتبال داريد؟
در هر صورت اينکه بخواهيم نهادهاي ديگر را مقصر 
اعالم و خودمان را مب��را از تقصير عنوان کنيم، جاي 
تعجب دارد. چقدر خوب است که اين نگاه در فوتبال، 
ورزش و ديگ��ر عرصه هاي کش��ور حاکم ش��ود که 
مديران نسبت به انتقادات سازنده هر چند تند، نگاه 
منطقي داشته باشند. دليل ندارد همه جمع شوند و 

تعريف کنند، آن هم فدراس��يون فوتبال که با توجه 
به عملکردش جاي تعريفي باقي نگذاش��ته اس��ت. 
فدراسيون فوتبال هفت س��ال نتوانست يک مربي را 
کنترل کند. يک مربي خارجي، س��اختار فدراسيون 
فوتبال را از باال تا پايين به سخره گرفته بود و هر موقع 
اراده مي کرد حاش��يه و تنش ايجاد مي ک��رد.  امروز 
رئيس فدراسيون فوتبال مي گويد مربي اي را انتخاب 
کرديم که چالش هاي آقاي کي روش را نداشته باشد 
و اينطور اعتراف مي کنند که مقابل کي روش ضعيف 
بوديم. وقتي چنين اعترافي وجود دارد، چطور مدعي 
هس��تيد که عملکردتان به عنوان نمونه در برگزاري 
مس��ابقه فينال جام حذفي، بهتر از ارگان هاي ديگر 
بوده اس��ت و مس��ئوليت اتفاقات متوجه ما نيست! 
عملکردتان را در ت��رازوي نقد بگذاريد، من از همين 

تربيون روزنامه شما اعالم مي کنم، حاضرم با رئيس 
فدراسيون فوتبال يا هر فرد ديگري که مدعي است 
فدراسيون فوتبال موفق است يک مناظره در حضور 
تمامي اصحاب رس��انه برگزار کنم، نه اينکه يکطرفه 

بنشينند و حرف بزنند و اين هنر نيست. 
نکته قابل تأمل اينکه فدراسيون فوتبال 
و وزارت ورزش دربـاره فرهنگ سـازي 
در ورزشـگاه ها و باشـگاه ها جـدي وارد 
نمي شوند و حتي رئيس فدراسيون فوتبال 
کار فرهنگـي را از وظايـف فدراسـيون 
نمي داند و اتفاقات ورزشگاه ها را برگرفته 

از فرهنگ جامعه مي داند!
اين حرف هاي کليشه اي است که هم آقاي تاج و هم 
آقاي س��لطاني فر به عنوان وزير ورزش آن را عنوان 
مي کنند و مدعي هس��تند که اتفاقات غيرفرهنگي 
ورزشگاه ها برگرفته از سطح جامعه است. واقعاً نسبت 
به چنين ديدگاهي آن هم از سوي مقام عالي ورزش 
در کشور و رئيس فدراسيون فوتبال بايد تأسف خورد 
که نشان مي دهد اطالعات فرهنگي ندارند و در حيطه 
مسئوليت هايشان کار فرهنگي انجام نداده اند و اينطور 
براي رفع مسئوليت از خودشان، آدرس غلط به مردم 
مي دهند. آيا در باش��گاه ها، ورزشگاه ها يا سالن هاي 
ورزش��ي، وزارت ورزش توانس��ته قوانين و مقرراتي 
را تدوين کند که يک ورزش��کار يا ي��ک مربي وقتي 

وارد يک فضاي ورزشي مي شود، آن را رعايت کند؟ 
آيا در کش��ورهاي مطرح فوتبال دنيا تماش��اگرانش 
داراي يک فرهنگ يکدست هس��تند که وقتي وارد 
ورزش��گاه مي ش��وند، بدون تنش و حاشيه نظاره گر 

مسابقات هستند؟
قطعًا اينطور نيسـت، در اروپـا هم اوباش 
وجود دارد که نقش مخربـي در فرهنگ 
جامعه شان دارند اما چرا اين اتفاقات آنجا 

کمتر مي افتد؟
وقتي اين افراد در ورزش��گاه ها و سالن هاي ورزشي 
حضور پيدا مي کنند، مي دانند ک��ه بايد تابع قوانين 
و مقررات آنجا باشند و مجازات سنگيني براي زير پا 
گذاشتن قانون استاديوم ها وجود دارد. همه کساني 
که به اس��تاديوم ها ورود پيدا مي کنند، فارغ از سطح 
فرهنگي که بين آنها وجود دارد، به قوانين حاکم بر 
اماکن ورزشي احترام مي گذارند و مجريان قانون نيز 
با افراد قانون شکن، برخورد جدي و قاطع مي کنند. آيا 
چنين اتفاقي را در ورزشگاه هاي ايران شاهد هستيم؟ 
آيا وزير ورزش و رئيس فدراسيون فوتبال ننشسته اند 
که تحليل کنند مجموعه هاي ورزش��ي به مقررات و 
قوانين حضور هواداران و تماشاگران نياز ندارد؟ رکن 
قضايي فدراس��يون فوتبال چند بار با احکام سنگين 
مديران، س��رمربيان و بازيکنان بي ادب و متخلف را 
متنبه کرده اس��ت؟ به راحتي يک س��رمربي يا يک 

بازيکن اتهام مي زند، چه برخوردي با او مي شود؟
کمتر شاهد بوده ايم برخورد قاطعي صورت 

بگيرد. 
 اين نشان دهنده اين است که مسئوالن فوتبال ايران 
نسبت به کارهاي فرهنگي بيگانه هستند. در وزارت 
ورزش، معاونت��ي به ن��ام فرهنگي وج��ود دارد، اين 
معاونت بيايد گزارش دهد ک��ه در حوزه برنامه هاي 
فرهنگي چه کارهاي انجام داده اس��ت؟ آيا کس��اني 
که مدعي هستند رفتار ناهنجار تماشاگران برگرفته 
از فرهن��گ اجتماع اس��ت، بايد همين رفت��ار را در 
استاديوم ها هم پياده کنند، يا يکسري قوانيني بايد 
وجود داشته باشد که جلوي آن را بگيرد؟ مديراني در 
ورزش مس��ئوليت گرفته اند که کمترين اطالعات را 
در حوزه فرهنگ دارند، اين س��بب مي شود تا عالوه 
بر فوتبال در ساير ورزش ها هم ناهنجاري ديده شود، 
چه تدبيري براي جلوگيري از اين ناهنجاري ها انجام 

شده است؟  
مي گويند ربط ندارد اما معاون وزير ورزش 
به اهواز مي رود تا جنجال هاي فينال جام 

حذفي را بررسي کند و گزارش بدهد!
رفتار و گفتارشان متناقض و همراه پارادوکس است، 
رسانه بايد سرنوشت پرونده هايي مانند اتفاقات فينال 
جام حذفي را پيگيري کند اما معتقدم که اين موضوع 
را در بين اخبار ديگر محو خواهند کرد. در صورتي که 
اين يک آالرم خطر جدي است که اگر پيگيري نشود، 
قطعاً در فوتبال و رشته هاي ديگر حوادث تلخ تري را 

شاهد خواهيم بود. 
بـا توجه بـه اينکـه برخـورد قاطعـي با 
ناهنجاري هـا نمي شـود و خبـري از 
فرهنگ سازي نيست، قطعاً اين مسائل در 
ورزشگاه ها تکرار خواهد شد. چه بايد کرد 

تا شاهد چنين اتفاقات تلخي نباشيم؟
وقتي قوانين سليقه اي اجرا ش��ود، احکام سليقه اي 
و رفاقتي صادر شود، جس��ارت در صدور رأي وجود 
نداش��ته باش��د و براي پاک کردن صورت مس��ئله، 
يکي از مدي��ران مياني را برکنار کنن��د، نمي توان به 
آينده امي��دوار بود. تا زماني ک��ه در انتخاب مديران 
شايسته س��االري رعايت نش��ود و به افراد کارآمد و 
خوشفکر ميدان داده نش��ود، همين حلقه مديريتي 
محدود در ورزش کش��ور تکرار خواهد شد. تا زماني 
که در ورزش باندي، قبيله اي، گروهي يا لهجه اي جلو 
برويم، نمي توانيم وضعيتي بهتر از اين را براي فضاي 
ورزش به خصوص در بخش فرهنگي شاهد باشيم و 

اتفاقات بدتري هم خواهد افتاد.
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واکاوي ريشه هاي جنجال هاي ورزشگاه هاي فوتبال در گفت وگوي »جوان« با اميررضا واعظ آشتياني

خروجي مدیریت باندي و سلیقه اي در فوتبال، ناهنجاري است فوتب��ال، پرس��روصداترين رش��ته 
شيوا نوروزي

     نگاه
ورزش��ي اي��ران سال هاس��ت که با 
حاشيه دست و پنجه نرم مي کند و 
هر بار يک مدل از اين حواش��ي مستطيل س��بز را تحت تأثير قرار 
مي دهد. درگيري روي سکوها اگرچه در فوتبال ما موضوع جديدي 
به نظر نمي رسد و بارها اتفاقات تلخ زيادي در ورزشگاه هاي مختلف 
ش��اهد بوده ايم اما بايد اعتراف کرد که حوادث هفته هاي آخر ليگ 
برتر و فينال جام حذفي اوج بي نظمي، س��وءمديريت و شکاف هاي 
فرهنگي اين رشته را به نمايش عموم گذاش��ت. ادامه اين شرايط 

حيات فوتبال و حتي ورزش کشور را به خطر خواهد انداخت. 
در يک ماه اخير همه از شرايط حاکم بر فوتبال باشگاهي و حواشي 
تمام نش��دني آن انتفاد کردند. اگرچه هيچ مس��ئولي مس��ئوليت 
اين اتفاقات را برعهده نگرفته و رئيس فدراس��يون نيز در نشس��ت 
خبري اش صراحتاً ساير نهادها را مسئول حوادث فينال جام حذفي 
خوانده اما به هر حال با هر تفکر و ديدگاهي که به اين مسئله بنگريم 
نمي توانيم منکر جو مسموم استاديوم هاي فوتبال شويم. شايد در 
هفته هاي ابتدايي ليگ خبري از اخبار جنجال��ي نبود اما واقعيت 
ماجرا زماني مشخص مي شود که دو تيم مطرح کشور، يکي از تهران 
و ديگري از نصف جهان، دو بازي مهم مقابل هم در پيش داشتند. 
در آزادي که مصدومان زيادي روي دس��ت اورژان��س ماند و حتي 
يک هوادار نيز جان باخت. در نقش جهان هم حاش��يه دست از سر 
مستطيل سبز برنداشت و درگيري ها و تخريب ماشين ها بخشي از 
حوادث بازي دوم پرسپوليس-سپاهان بود. اوج فاجعه در فينال جام 
حذفي معلوم شد؛ ديداري که در ماه رمضان با چند ساعت تأخير و 

دشواري هاي عجيب برگزار شد. 
قطعاً هيچ عقل س��ليمي در قبال چنين اتفاقاتي سکوت نمي کند، 
چراکه سکوت امروز ممکن اس��ت فجايع آينده را به همراه داشته 
باشد. بدون شک س��وءمديريت و بي مسئوليتي مديران فدراسيون 
و س��ازمان ليگ را بايد مس��بب حواش��ي به وجود آمده دانست. تا 
زماني که نح��وه مديريت فوتبالمان تغيير نکند و به س��مت فراهم 
کردن زيرس��اخت هاي الزم جهت برگزاري يک مسابقه حساس با 
اس��تانداردهاي روز دنيا حرکت نکنيم مطمئناً در آينده اي نزديک 
ش��اهد تکرار حوادث و حتي تش��ديد بحران کنون��ي خواهيم بود. 
دود اين حواش��ي نيز به چش��مان هواداران و دوس��تداران فوتبال 
خواهد رفت. متأس��فانه آنها که خود را مدير فوتبال��ي مي دانند و 
مسئوليت هاي اصلي اين رشته و مس��ابقاتش را برعهده دارند اصاًل 
تالشي براي بهبود شرايط و حتي يادگرفتن اصول اوليه مديريت در 
فوتبال حرفه اي انجام نمي دهند. آقايان خيال مي کنند هر طور که 
دلشان مي خواهد مي توانند کار را پيش ببرند در حالي که حواشي 
پررنگ اين اواخر واقعيت هايي را عيان س��اخت که بارها از س��وي 

مسئوالن کتمان شده بود. 
جدا از بحث مديريت، وقتي ادعاي حرفه اي بودن و حرفه اي شدن را 
داريم و ليگ برترمان را به خيال خودمان حرفه اي برگزار مي کنيم 
بايد امکاناتي در اين سطح را در اختيار هواداران و تيم هايمان قرار 
دهيم. هنوز که هنوز است تماش��اگران فوتبال ايران براي تماشاي 
بازي تيم هاي محبوب خود، به ويژه در بازي هاي حساس، مجبورند 
از ساعت ها قبل به ورزشگاه بروند تا حداقل پولي که بابت خريد بليت 
پرداخت کرده اند هدر نرود و يک صندلي در ورزش��گاه براي خود 
پيدا کنند! سال هاست که اين شيوه پابرجاس��ت و حتي برگزاري 
18 دوره ليگ برتر نيز باعث نشده تا آقايان به فکر چاره و راهکاري 
در اين خصوص بيفتند. تصورش چندان س��خت نيست؛ هواداران 
دوآتشه اي که مجبور هستند ساعت ها زودتر روي سکوها در نزديکي 
هواداران تيم رقيب آن هم از ترس گيرنيامدن جا بنشينند تا قبل از 
شروع مسابقه آنقدر عليه يکديگر شعار مي دهند که در جريان بازي 
انرژی اي براي تشويق تيم محبوب خود ندارند. ثمره اين شعارها که 
طرفين از ساعت ها قبل و حتي از بيرون ورزشگاه عليه يکديگر سر 
مي دهند چيزي نيس��ت جز زد و خورد بين تماشاگران، فحاشي، 

تخريب ورزشگاه و ماشين هاي خبرنگاران، عکاسان و سايرين. 
در صورتي که اين همه سال وقت داشتيم تا حداقل نحوه و زمان ورود 
و خروج هواداران در ليگ برتر را ساماندهي کنيم. يعني تماشاگري 
که بليت تهيه کرده بدون دغدغه نيم س��اعت قبل از شروع بازي به 
ورزشگاه برود و پس از عبور از گيت هاي ويژه روي صندلي و جايگاهي 
که خودش تعيين کرده مستقر شود. اين همان شيوه اي است که در 
ليگ هاي معتبر خارجي به خوبي جواب داده و آشوب هاي آنچناني 
به ندرت در رقابت هاي آنها به چشم مي خورد. البته همان چند مورد 
نيز با جريمه ها و محروميت هاي شديدي روبه رو مي شوند تا جايي 
که ديگر کسي هوس به حاشيه کشيدن فوتبال به سرش نزند. منتها 
اينجا کسي اهميتي به هوادار نمي دهد. زنگ خطر براي فوتبال ما 
سال هاست به صدا درآمده اما هر بار مسئوالن از شنيدن و توجه به 
آن طفره رفته اند. اگر دير بجنبيم ديگر نمي توان براي نجات فوتبال 
ايران کاري کرد. تا همين جا نيز فرصت سوزي هاي بسياري شده با 
اين حال انتظار مي رود جنجال ها و حوادث اخير يک بار براي هميشه 

ريشه يابي و چاره اي براي عدم تکرار آنها انديشيده شود. 

نحوه مديريت فوتبال را عوض کنيد

بي کفايتي هايي که سکوها را به چالش کشيد

رد خون در ورزشگاه!
دنيا حيدري
      گزارش
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