
مي شويد. با ش��ايعه يا همانطور كه گفتيد حاشيه هايي كه ديگران 
برايتان درست مي كنند. اينها مي تواند شما را در طول مسيري كه 
براي دستيابي به هدف داريد قوي تر هم كند اما گاهي با بي توجهي 

مواجه مي شويد كه فكر مي كنم دومي خيلي بدتر و سخت تر است. 
 اين بي توجهي ها چق�در در دلخوري هاي فغاني نقش 
دارد؟ داوري كه بع�د از جام جهاني از س�ويAFC به 
عنوان بهترين داور آسيا برگزيده شد اما در ليگ ايران 

موفق به كسب اين عنوان نشد. 

متأسفانه زياد از اين موارد داش��تيم. نمي دانم معيارهاي آقايان و 
اساتيد براي انتخاب بهترين ها و برترين ها چيست كه ما شامل آن 
نمي شويم اما در آسيا مي توانيم اين عنوان را به دست آوريم. كسب 
عنوان بهترين داور آس��يا افتخار بزرگي است. من براي كسب اين 
موفقيت ها و عنوان ها تالش زيادي كردم. خدا را ش��كر نتيجه اش 
را هم دارم مي بينم. ح��اال اينكه چطور و چرا ب��ا معيارهاي آقايان 
در ايران براي كس��ب اين عنوان ها همخواني نداريم نمي دانم؟! از 
اين ناماليمات زياد داشتيم و متأس��فانه از مسئوالن خودمان اين 

بي مهري ها را ديديم اما اين بي توجهي ها فقط ما را قوي تر كرد. 
  وقتي به عنوان بهترين داور آسيا انتخاب شديد حتي 
براي يك لحظه هم نشد كه دلتان بخواهد اين عنوان را 
در ايران هم به دست آوريد؟ به هر حال موفقيت هاي 
بسياري را پشت س�ر گذاش�تيد و در بازي هاي مهم 

بسياري قضاوت كرديد.
همه چيز به خواسته ما نيست. من تالش خودم را مي كنم. هميشه 
اينطور بوده است. هرگز هم كم نگذاش��ته ام اما خب با معيارهاي 
اساتيدي كه بهترين ها را انتخاب مي كنند نمي خوانيم ديگر. كاري 

نمي توان كرد. 
 هيچ وقت اين رفتارها باعث نش�د از داوري دلس�رد 

شويد؟
خير، دلس��رد نشدم اما نمي ش��ود كه ناراحت نش��ويد. من هدفم 
مش��خص بود. اگر قرار بود بابت اين اتفاقات دلسرد شوم كه امروز 
اينجا نبودم. دلخور شدم اما دلسرد نه. ولي حتي اگر دلخور هم شدم 
اجازه ندادم اين دلخوري در كارم تأثير بگذارد يا كم كاري نكردم اما 
ديگر عادت كردم. خوب مي دانم جايي زندگي مي كنم كه قدر كاري 
را كه مي كنيد نمي دانند. از طرف ديگر، من اهدافم را داخل زمين و 
در مسابقات بين المللي دنبال مي كنم و به همين دليل همواره سعي 

مي كنم به اين مسائل بها ندهم. 
  پس از اتفاقات دربي گفته بوديد كه ديگر نمي خواهيد 

بازي پرسپوليس و استقالل را قضاوت كنيد. 
دربي بايد بحثش طوري باشد كه اكثر داوران شانس قضاوت در آن را 
داشته باشند و قضاوت در آن فقط به يكي دو داور نرسد اما در ايران 
شرايطي به وجود مي آيد كه داوران خودشان دوست نداشته باشند 

اين بازي را سوت بزنند و قضاوت كنند. من اين حالت را دارم. 
ولي به نظر مي رسد براي فغاني كه از نظر مادي و معنوي 

در تورنمنت ه�اي بين الملل�ي تأمين مي ش�ود، ليگ 
ايران با آن دس�تمزدهاي پايين و البته فحاش�ي هاي 

تماشاگردان جذابيتي ندارد.
خير، اينطور نيست. اينكه نسبت به هميشه و سال هاي قبل قضاوت 
كمتري داشتم به دليل سفرهايي است كه دارم. البته ديدم صحبتي 
در مورد اين ش��ده كه من چهار بار ديدارهاي نس��اجي را قضاوت 
ك��ردم، زيرمجموعه فدراس��يون و كميته داوران باي��د بگويند كه 
چرا من چهار بازي براي نس��اجي قضاوت كردم و در دو ديدار داور 

 فقط 10 سال طول كشيد. از روزي كه براي نخستين بار در 
ليست داوران بين المللي ايران قرار گرفتيد)سال2008( 
تا امروز كه قض�اوت در بازي هاي مهم و حساس�ي را در 

كارنامه داريد. 
 10 سال به زبان هم گفتنش ساده نيست. سختي هاي زيادي در طول 
اين مسير كشيدم. البته پيشرفتي هم كه داشتم پله پله بود و اينطور نبود 
كه يكدفعه يا شانسي به اينجا برسم. سختي هاي راه باعث شد تا با تجربه 
شوم. آدم هاي زيادي بودند كه در طول مسير با انرژي مثبت خود كمك 
كردند و خيلي ها هم با انرژي منفي خواستند جلوي راهم را بگيرند اما 
خدا را شكر مي كنم كه همه سختي ها، تحقير ها و ناديده گرفتن ها چه در 
ليگ خودمان و چه از سوي مسئوالن مربوط و اهالي فوتبال و... باعث شد 

قوي تر و مصمم تر براي دستيابي به اهدافي كه داشتم شوم. 
  روزي كه نامتان وارد ليست اليت ش�د تصور قضاوت در 

جام جهاني را داشتيد؟
 واقعيت اين است كه هدفم ش��خصاً از ابتدا قضاوت فينال جام جهاني 
بود. از ابتدا ياد گرفتم در كارهايم هدف داشته باشم. وقتي شما هدف 
كوچكي را براي خودتان ترسيم كنيد، نمي توانيد آنطور كه دوست داريد 
و از خودتان توقع داريد پيش برويد و به موفقيت دست يابيد اما وقتي 
قله را در نظر مي گيريد، يعني به توانايي هاي خود اطمينان داريد. يعني 
از همان ابتدا مي دانيد كه بايد با تمام وجود تالش كنيد. خيلي هم بايد 
تالش كنيد. مي دانيد بايد براي دستيابي به چيزي كه از نظر خيلي ها 
غيرممكن اس��ت، تالش زيادي كنيد. من هم از روز اول به قضاوت در 

فينال جام جهاني مي انديشيدم و هدفي جز اين نداشتم. 
 و تا لحظات آخر هم يكي از كانديداي قضاوت فينال و به 

زعم بسياري مستحق آن بوديد.
اينكه تا آخرين لحظات يكي از كانديداهاي قضاوت فينال هس��تيد و 
حتي مردم هم فكر مي كنند كه قضاوت فينال مي تواند حق شما باشد، 
حس خوبي است. اين يعني توانسته ايد به درستي قضاوت كنيد. اين 
يعني تالش هاي ش��ما نتيجه داده اس��ت. بازي هاي خوبي را در جام 
جهاني قضاوت كردم. بازي هاي حس��اس و مهمي ك��ه برايم اهميت 
بسياري دارند. از ديدار آلمان - مكزيك و صربستان - برزيل در مرحله 
گروهي گرفته تا سوت زدن بازي برزيل، بازي فرانسه و آرژانتين در يك 
هش��تم نهايي و بازي رده بندي و مصاف بلژيك و انگلستان كه خدا را 
شكر مي كنم همه با موفقيت به پايان رسيد تا عملكرد خوبي از خودم 

در جام جهاني به جاي بگذارم.
 تيم ملي كه با وجود بازي هاي زيبا از جام جهاني كنار رفت، 
همه نگاه ها به سمت تيم داوري ايران بود. ايران در واقع دو 
تيم در جام جهاني داشت كه دومي اتفاقاً به خوبي تا مرحله 

پاياني پيش رفت و با دست پر هم برگشت. 
ما هم مثل همه مردم ايران از عملكرد تيم مل��ي و موفقيت هاي آن و 
بازي هاي زيبايي كه انجام داد خوشحال شديم و از حذف آن ناراحت 
اما از سويي هم خوشحال بوديم كه نام ايران همچنان در جام هست. 
خوشحال بوديم كه تا روز آخر از ما به عنوان كانديداي قضاوت فينال 
بازي ها ياد مي شد و در نهايت نيز با قضاوت رده بندي، وظيفه اي را كه 
بر دوشمان گذاشته بودند به خوبي انجام داديم و توانستيم باعث افتخار 

ايران عزيزمان شويم.
 قضاوت رده بندي جام جهاني بدون شك اتفاق مهمي بود 
اما در ايران به اين موفقيت آنطور كه بايد توجهي نشد و پر 

واضح بود كه از اين مسئله به شدت ناراحت شديد. 
 بله، ناراحت شديم. ما فينال رده بندي جام جهاني را قضاوت كرده بوديم. 
اتفاق كمي نبود. موفق هم بوديم اما فدراسيون كوچك ترين برنامه اي 
براي ما نداشت. هنوز يك تقدير كوچك هم از ما به عمل نيامده است. 
وزارت ورزش هم به عنوان متولي ورزش، پنج س��كه به من داد و س��ه 
س��كه به كمك داوران. اين پاداش قضاوت ما در رده بندي جام جهاني 
بود! درحالي كه يك ورزشكار بابت مدالي كه كسب مي كند، 160 سكه 
پاداش مي گيرد. حرفي در خصوص پاداش��ي كه آن عزيزان مي گيرند 
نيست. نوش جانشان. بيشتر هم به آنها بدهند ما خوشحال مي شويم. 
حقشان اس��ت. منظورم اين است آنطور كه شايس��ته بود از ما تجليل 
به عمل نيامد و من احس��اس كردم كاش حداقل براي جايي قضاوت 
مي كردم كه قدر آن را مي دانستند. حرف و دلخوري ما از شرايط و نوع 

نگاهي است كه مسئوالن به داوري دارند. 
 گفته مي شود همين مسائل بارها فغاني را به فكر مهاجرت 
انداخته اس�ت به طوري كه گفته مي شد فغاني بعد از جام 
جهاني روس�يه ديگر به ايران باز نمي گردد اما برگشت و 
در ليگ هم قضاوت كرد. آيا هرگز پيشنهادي شده يا اينها 
همه در حد حرف و شايعاتي است كه با توجه به ناراحتي ها 

از مسئوالن بر سر زبان ها افتاده است؟ 
اينكه هر كس در مورد زندگي ش��خصي اش تصميم بگيرد، به خودش 
ارتباط دارد. اين هم كه در كشور ما براي ديگران حاشيه درست كنند 
عادي است اما قطعاً اگر اتفاقي بيفتد كه به نفع خودم و خانواده ام باشد 

همان كار را انجام مي دهم. 
 حاشيه هاي زيادي برايتان پيش آمده است به خصوص در 
خالل جام جهاني. اما قبول داريد كه تك ستاره ها در دنيا 
همواره حواشي زيادي اطرافش�ان وجود دارد و اين تنها 

مختص فغاني نيست؟
حاش��يه با بي توجهي خيلي فرق دارد. گاهي شما با يك مشكل مواجه 
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ما هميش�ه به عنوان تيم داوري در مسابقات 
حاضر بوديم، يعني هر موفقيتي كه به دس�ت 
آمده، تيمي بوده اس�ت و بدون شك عملكرد 
خوب و موف�ق كمك هايم در مس�ابقات نقش 

بسزايي در به دست آمدن هر موفقيتي دارد

همه چيز به خواسته ما نيست. من تالش خودم 
را مي كنم. هميشه اينطور بوده است. هرگز هم 
كم نگذاشته ام اما خب با معيارهاي اساتيدي كه 
بهترين ها را انتخاب مي كنند نمي خوانيم ديگر. 

كاري نمي توان كرد

گفت وگوي »جوان« با عليرضا فغاني داور بين المللي فوتبال ايران و برترين داور آسيا در سال 2018

عملكرد خوب كمك هايم ضامن موفقيت هايم است

قرار نیست با بی توجهی مسئوالن دلسرد شوم

بازي هاي سپيدرود بودم. البته بازي هايي را هم كه براي دو تيم نساجي 
و سپيدرود قضاوت كردم در زمان خود مسابقات حساسي بوده است. 
هر دو اين تيم ها پرطرفدار هس��تند و بازي هايشان در مقاطع مختلف 

حساسيت هاي خاص خود را دارد. 
 يعني تعداد كم قضاوت هاي فغاني در ليگ به لجبازي هاي 

كميته داوران و اختالفاتي كه با او دارند برنمي گردد؟
خير، در خصوص ابالغ ها لجبازي نمي كنند چون فعاًل عصاي دستشان 

هستيم.
 فغاني بدون شك در س�ال هاي گذشته يكي از بهترين و 
موفق ترين داوران ايران بوده كه توانسته است به عنوان ها 
و افتخارات زيادي دست يابد به خصوص در جام جهاني. 

كمك هايتان در اين موفقيت چقدر نقش داشتند؟
 ما هميشه به عنوان تيم داوري در مس��ابقات حاضر بوديم، يعني هر 
موفقيتي كه به دست آمده، تيمي بوده است و بدون شك عملكرد خوب 
و موفق كمك هايم در مسابقات نقش بس��زايي در به دست آمدن هر 
موفقيتي دارد. اينكه بگويم در فالن صحنه مشورت كمك ها باعث شد تا 
بهترين تصميم را بگيرم نه، چون صحنه خاصي پيش نيامد كه بخواهيم 
از اين مشورت استفاده كنيم اما منصوري و سخندان جزو بهترين كمك 
داوران ايران هستند و وقتي شما بدانيد كه كمك هايتان كارشان را بلد 
هستند و دغدغه اي بابت آنها نداشته باشيد بدون شك با خيالي راحت تر 

و تمركزي بيشتر مي توانيد قضاوت كنيد.
 فغاني همواره در دو راهي انتخاب هاي سخت بوده است. 
به سال ها قبل كه برگرديم، فوتبال و داوري را با هم دنبال 
مي كرديد اما يك روز مجبور به انتخاب ش�ديد. تصميم 

گرفتن در اينباره سخت نبود؟
بله، من فوتبال هم بازي مي كردم اما فكر مي كنم استعدادي كه بايد را 
در فوتبال نداشتم و به عنوان بازيكن نمي توانستم خيلي موفق شوم. در 
واقع از ابتدا هم عالقه ام به داوري بيشتر بود و استعدادش را هم داشتم. 
به همين دليل وقتي مجبور شدم از بين فوتبال و داوري يكي را انتخاب 
كنم، بدون تردي��د و خيلي راحت به س��مت داوري رفتم، چراكه فكر 
مي كردم در داوري خيلي قوي تر هستم و بهتر مي توانم نتيجه بگيرم و 

همينطور هم شد و از انتخابي كه داشتم بسيار هم راضي هستم.
گفته مي شد موفقيت هاي به دست آمده، فغاني را به پايان 
خط داوري نزديك خواهد كرد. خصوص�ًا كه فينال جام 
ملت هاي قبلي را هم سوت زده بوديد و به نظر مي رسيد 

انگيزه اي براي جام ملت هاي پيش رو نداشته باشيد.
در هر تورنمنتي كه حضور داشته باش��م، تمام تالشم  را مي كنم تا در 
باالترين مسابقات آن سوت بزنم و بهترين قضاوت را داشته باشم. براي 
قضاوت فينال جام ملت ها بي انگيزه نيس��تم اما چون در فينال قبلي 
قضاوت كردم، شانس كمتري براي قضاوت دوباره فينال دارم، چراكه 
معموالً اينطور است كه از چهره هاي جديد يا حتي جوان تر براي بازي ها 
استفاده مي كنند و به همين دليل ممكن است  نظرشان روي گزينه هاي 
ديگر باشد اما به هر حال ما همه تالش خودمان را مي كنيم تا باز هم جزو 

كانديداهاي جام جهاني بعدي باشيم .
 اين يعني موفقيت هاي پي در پي باعث اشباع بهترين داور 

آسيا نشده، درست است؟
خير، هنوز اشباع نشدم و ان شاءاهلل هنوز هستم. 

كمتر از س�ه هفته تا جام ملت هاي آسيا باقي مانده است 
و فغاني بعد از كس�ب عنوان بهترين داور آسيا بايد خود 
را براي نبرد جانانه اي ديگر در آسيا مهيا كند. حال آنكه 
حاشيه ها گويي تمامي ندارد و اخيراً برخي باشگاه ها قبل 
و بعد از مسابقات خود بيانيه هايي مي دهند و انتقادهايي 
را مطرح مي كنند. اين تأثير منفي در روند آماده س�ازي 
براي جام ملت هاي آسيا ندارد و باعث تضعيف روحيه تيم 

داوري ايران نمي شود؟
اين مسائل و رويه ها هميشه وجود داش��ته است اما ما به آن توجهي 
نمي كنيم. گاهي برخي با دادن بيانيه قص��د دارند تمركز ما را بر هم 
بزنند ولي ما تمركزمان را روي كارم��ان مي گذاريم و مي دانيم با اين 
اقدامات قصد وارد كردن فشار به داور را دارند به همين دليل توجهي 
به اين قبيل رفتارها نداريم. به همكارانم هم توصيه مي كنم تمركزشان 
روي كار خودشان باش��د. البته نه آنكه به اشتباهات بي توجه باشيم. 
بايد از اش��تباهات درس گرفت و درصدد عدم تكرار آن برآمد اما بها 
دادن به برخي مسائل، باعث مي شود به كار خودمان لطمه وارد شود. 
بايد همه تمركزمان روي بازي هايي باشد كه قضاوت مي كنيم و سعي 
كنيم بهترين قضاوت را داشته باشيم. اين بهترين پاسخ به منتقدان 

است و بس. 
 اگر چ�ه همانطور كه گفتي�د با توجه به قض�اوت فينال 
قبلي، شانس كمتري براي قضاوت فينال جام ملت هاي 
پيش رو داري�د اما ب�ا اين وجود اگ�ر در كن�ار تيم ملي 
شانسي برابر براي حضور در فينال داشته باشيد ترجيح 
مي دهيد كدام تيم فيناليست شود. تيم فوتبال ايران يا 

تيم داوري ايران؟
بدون ش��ك ما هم مثل همه ايراني ها آرزوي موفقيت تيم ملي فوتبال 
ايران در جام ملت هاي آسيا را داريم و اگر چه هرگز چنين شرايطي رخ 
نخواهد داد اما به عنوان يك ايراني مثل همه مردم براي موفقيت تيم 

ملي و سربلندي آن دعا مي كنيم.

فوتبال و داوري را به طور همزمان دنبال مي كرد، اما از جايي به بعد، گفتند 
دنيا حيدري
      گفت وگو

كه بايد يكي را انتخاب كند. گفتند كه نمي تواند همزمان هم فوتبال بازي و 
هم داوري كند. پاي انتخاب كه به ميان آمد، بي ترديد دس�تش به سمت 
سوت رفت. سوتي كه سال ها بعد صداي آن در رقابت هاي مهمي چون فينال ليگ قهرمانان آسيا 201۴ تا 
فينال جام ملت هاي آسيا 201۵، فينال جام باش�گاه هاي جهان 201۵، فينال فوتبال المپيك 2016 ريو، 
نيمه نهايي جام كنفدراسيون هاي 201۷ و ديدار رده بندي جام جهاني 2018 و. . . طنين انداز شد و صالبت 

فغاني جوان را به رخ كشيد، به طوري كه حاال ديگر كمتر كسي است كه نام او را نشنيده باشد. نام او كه تا 
لحظات آخر يكي از كانديداهاي قضاوت فينال جام جهاني بود آن هم نه فقط از سوي مسئوالن برگزار كننده 
رقابت ها كه از سوي مردمي كه چشم به فينال بزرگ ترين رويداد فوتبالي دنيا داشتند. موفقيتي كه كسب 
عنوان بهترين داور آسيا را براي فغاني به ارمغان آورد. داور موفقي كه قبل از قضاوت در جام ملت هاي 2019 
امارات، فينال حساس جنوب شرق آسيا )فينال سوزوكي كاپ( بين دو تيم  ويتنام و مالزي را هم سوت زد 
تا به عنوان يك�ي از پركارتري�ن داوران س�ال 9۷ آماده حض�ور دوباره در جام ملت هاي آس�يا ش�ود. 


