
ليگ هجدهم در حالي به پايان رس�يد كه 
ش�اهد اش�تباهات ف�راوان داوري بوديم؛ 
اش�تباهاتي كه به نظر مي رسد نتيجه زد و 
بندها در انتخاب داوران و نحوه ورود آنها به 

سطح اول فوتبال كشور است. 
متأس��فانه ما هم بعضاً از دوس��تان خ��ود درخصوص 
يكسري زد و بند ها مي شنويم. البته نمي توان آن را به 
همه تعميم داد اما نمي توان هم منكر شد. خيلي ها بعد 
از تست هاي پيش فصل معتقدند حقشان ضايع شده 
است. اين مس��ئله مي تواند در انگيزه و روحيه داوران 
تأثير بگذارد و آنها را دلس��رد كن��د. همانطور كه زد و 
بندها مي تواند باعث رسيدن داوران ناكارآمد به سطوح 

باالتر شود.
 يعن�ي معياره�اي انتخ�اب داوران برت�ر 
اس�تان ها مي تواند همانند انتخاب داوران 
آسيايي آيتم هاي مشخصي داشته باشد تا 
انتخاب ها بر اساس شايسته ساالري باشد 

نه ضوابط و روابط. 
متأس��فانه اصلي تري��ن مش��كل م��ا اين اس��ت كه 
شايسته س��االري نداريم و اين مخت��ص به داوري هم 
نيس��ت. درخصوص انتخاب ليس��ت داوران آسيايي 
هم ما بعضاً با مس��ائل و مش��كالت ش��ائبه برانگيزي 
مواجه مي ش��ويم. ب��راي نمونه نمراتي را ك��ه ناظران 
بازي مي دهند بعد از بازبيني فيلم ها تغيير مي دهند. 

درحالي كه با اين كار نه فقط به داوران توهين مي شود، 
كه اين شائبه نيز به وجود مي آيد كه مي خواهند نفراتي 
كه خودشان ترجيح مي دهند -حاال به هر دليل كه ما 

نمي دانيم- را در ليست قرار دهند.
سال هاست شاهد افت شديد كيفيت داوري 
در فوتبال ايران هس�تيم. درحالي كه چند 
س�ال قبل اوضاع به اين ش�كل نب�ود و ما 
داوران خوبي داشتيم؛ همچنين يك ليست 
بين المللي قوي. اما حاال به تك ستاره هايي 
چون تركي و فغاني كه هر چند سال يك بار 

ظهور مي كنند دلخوش هستيم!
واقعيت اين است كه اين داوري ها از سر فوتبال و ليگ ما 
زياد هم است. درست است كه سال هاست ديگر شاهد 
حضور داوران پرقدرت و باكيفيت نيستيم اما اين داوران 

از سر اين فوتبال و اين ليگ زياد هم هستند. 
اين يك دفاع كوركورانه نيس�ت؟ خصوصًا 
اين كه در سال گذشته اش�تباهات داوري 
بارها و باره�ا جنجال آفرين ش�د و صداي 

همه را درآورد. 
خيلي از ه��واداران تيم ها و باش��گاه ها ه��م در مقابل 
حرف هاي م��ا همين را مي گويند و فك��ر مي كنند كه 
ما چشم بسته و كوركورانه از داوران دفاع مي كنيم. نه 
اينطور نيست. ش��خصاً نمي گويم كه داوران ما اشتباه 
نمي كنند. چرا اش��تباه هم مي كنند. ام��ا قبل از آنكه 

يك طرفه و بي محابا آنها را س��يبل كني��م، بايد خيلي 
مسائل را در كنار هم بگذاريم بعد ببينيم آيا مي توانيم 

انتظاري بيشتر از آنها داشته باشيم يا نه. 
منظورتان مس�ائل مالي است؟ البته كسي 
منكر اين مس�ئله نيس�ت كه حق الزحمه 

داوري در ايران كم است...
كم بودن حق الزحمه داوري تنها يك مسئله است. شما 
نگاه كنيد، آخرين باري كه من بابت داوري پول گرفتم 
به يك سال و نيم قبل برمي گردد كه بابت قضاوت در يك 
بازي 750 هزار تومان مي دادند. همان زمان، دستمزد 
داوران كشورهايي كه ليگ هايي همسطح ليگ ايران 

داشتند 10 برابر دستمزد ما بود. 
  و داوران ما ه�م ترجيح می دهند به همين 

خاطر قضاوت های خارجی داشته باشند.
هم دريافتي بيشتر هم كس��ب دانش بيشتر. قضاوت 
داوران ايراني در بازي هاي آسيايي و كشورهاي ديگر 
افتخار بزرگي است. هرچند مسائل مالي آن هم خيلي 
اهميت دارد. اما داوران كشورهاي عربي حاضر به اين 
كار نيستند و مي گويند برايش��ان صرف ندارد. يعني 
آنقدر درآمدش��ان از ليگ داخلي باالس��ت كه حاضر 
نيس��تند براي روزي 100ي��ا 200 دالر در بازي هاي 
آسيايي سوت بزنند. به طوري كه در مجلس آنها تصويب 
ش��ده به همان اندازه كه AFC به آنه��ا پول مي دهد 
دولت هم پول بدهد و شرايط رفاهي در نظر بگيرد تا آنها 

ترغيب به رفتن به چنين سفرهايي بشوند. 
ولي قبول كنيد كه اگر قض�اوت داوران در 
ليگ داخلي با اش�تباهات كمت�ري همراه 

باشد، هجمه اين انتقادات كمتر مي شود. 
بله؛ اما ش��ما نگاه كنيد كه چه كاري براي اين داوران 
انجام مي دهيم و چه انتظ��اري داريم. عالقه مندان به 
فوتبال در اي��ران مي توانند در آكادمي ه��ا و مدارس 
فوتبال ش��ركت كنند، اما درخص��وص داوري بعد از 
برگزاري درجه C آنه��ا زيرمجموعه كميت��ه داوران 
و فدراس��يون قرار گرفته و در اصل به ام��ان خدا رها 
مي شوند و همه آن چيزي كه برايشان در نظر مي گيريم 
سالي يكي دو تست براي انتخاب برترين هاست. خيلي ها 
از جيب هزينه مي كنند. خيلي وقت ها عالقه مندان به 

اش��تباهات داوري اگرچه 
شيوا نوروزي
      گزارش

جزئي از فوتبال محسوب 
مي شود اما تأثير منفي آن 
در نتايج بازي ها و تغيير سرنوشت تيم ها به گونه اي است كه 
فدراسيون جهاني فوتبال براي به حداقل رساندن تصميمات 
اش��تباه از تكنولوژي ه��اي جدي��د بهره بگيرد. سيس��تم 
»كم��ك داور ويدئوي��ي« ي��ا هم��ان VAR جديدترين 
تكنولوژي اي است كه فيفا استفاده از آن را تأييد كرده و در 
تمامي ليگ هاي معتبر اروپايي و تورنمنت هاي بين المللي 
 VAR اين سيستم به كمك داوران آمده است. با اين حال
هنوز در فوتبال ايران جاي خود را پيدا نكرده و مش��كالت 

زيادي بر سر استفاده از آن وجود دارد. 
VAR  جاي خالي   

در فصلي كه تازه به پايان رسيده تعداد سوت هاي اشتباه 
داوران ليگ برتر و دسته هاي پايين تر بيشتر از حد تصور 
بود. تصميمات نادرست داوران بارها نتايج بازي ها را تغيير 
داد و صداي اعتراض همه را درآورد. عوض شدن سرنوشت 
بازي ها اگرچه انتقاد مربيان، باش��گاه ها و هواداران را به 
همراه داشت ولي با اين حال كميته داوران باز هم زير بار 
پذيرش انتقادها نرفت. باال گرفتن اعتراض ها فدراسيون 
فوتبال را بر آن داشت تا با وارد كردن سيستم كمك داور 
ويدئويي بخشي از مشكالت داوري را برطرف كند. اگرچه 

ورود VAR به فوتبال كشورمان با استقبال همه مواجه 
شده اما اجرايي شدن اين طرح در ليگ برتر با اما و اگرهاي 

زيادي روبه رو است. 
   هزينه زياد

اصلي ترين موردي كه مانع از ورود VAR به ايران ش��ده 
بحث هزينه زياد آن است. اين سيس��تم در كشورمان در 
دربي به صورت آزمايشي مورد استفاده قرار گرفت منتها 
اس��تفاده دائمي و يكپارچه از آن در تمام مسابقات ليگ 
برتر نيازمند تأمين بودجه، خريد تجهي��زات الزم و حل 
كردن مشكالت زيرساخت ها اس��ت. از آنجا كه تجهيزات 
الكترونيكي كمك داور ويدئويي بسيار گران است و به بودجه 
هنگفتي نياز دارد، فدراس��يون فوتبال رسماً از باشگاه ها 
خواسته تا هركدام سهمشان را پرداخت كنند. مهدي تاج 
در نشست خبري خود اعالم كرد هر باشگاه براي آنكه اين 
سيستم در ورزشگاه خانگي اش راه اندازي شود بايد مبلغ 
60 هزار يورو بپردازد! با توجه به اينكه باشگاه ها اين روزها 
درگير خريد بازيكن و مربي جديد هستند و بسياري هنوز 
قراردادهاي فصل هاي گذشته را نيز تسويه نكرده اند بعيد 
است كه راضي به پرداخت اين مبلغ سنگين شوند. ضمن 
اينكه باال رفتن نرخ ارز كار تيم ها را نيز سخت تر كرده است. 
البته گفته مي ش��ود هفت باش��گاه براي خريد تجهيزات 
VAR اعالم آمادگي كرده اند ولي با اين حال اس��تفاده از 

اين سيستم بايد به صورت يكپارچه و در تمامي ورزشگاه ها 
انجام شود. نه اينكه تنها در چند شهر و چند بازي كمك داور 

ويدئويي به داوران بازي كمك كند.
   حالل مشكالت!

به س��ادگي نمي توان از كنار بحث كم��ك داور ويدئويي 
عبور كرد. اين سيستم در ليگ هاي معتبر خارجي و حتي 
تورنمنتي چون جام جهاني امتحانش را پس داده و ثابت 

كرده تا حدودي مي تواند از شدت اشتباهات داوري بكاهد. 
به همين خاطر است كه اينفانتينو، حامي اصلي VAR، بر 
همه گير شدن اين سيستم تأكيد دارد. البته اينكه در يك 
مسابقه حساس كه نتيجه اش مي تواند سرنوشت قهرماني يا 
سقوط يك تيم را مشخص كند بازي به خاطر بررسي دوباره 
صحنه هاي جنجالي متوقف شود قطعاً جذابيت بازي را تحت 
تأثير قرار مي دهد اما اثرات مثبت كمك داور ويدئويي بيشتر 

از اين مسائل است و از آنجا كه اعتراض هواداران، باشگاه ها 
و رسانه ها بعد از بازبيني صحنه ها كاهش چشمگيري پيدا 
مي كند اميدواريم VAR هرچه زودتر ب��ه فوتبال ايران 
برسد. با اين وجود نبايد استفاده از اين تكنولوژي بهانه اي 
شود براي تداوم كم كاري ها و س��وءمديريت ها در بخش 
داوري. درست است كه VAR ش��رايطي را براي داوران 
فراهم مي كند كه تصميمات اشتباهش��ان را تصحيح و از 
خورده ش��دن حق تيم ها جلوگيري كنند ولي اگر تعداد 
اشتباهات باال باشد بدون شك درخواست ها براي بازبيني 
فيلم بازي نيز زياد خواهد بود. در چنين ش��رايطي است 
كه حتي تكرار صحنه هاي حس��اس و قضاوت دوباره داور 

نمي تواند دردي را دوا كند. 
   آموزش هاي حرفه اي

از س��وي ديگر اينكه حتي اگر بودجه خري��د امكانات و 
تجهيزات سيستم ويدئويي تأمين شود و اين وسايل به 
كشورمان برس��ند اما باز هم بايد همه جوانب را پيش از 
اجراي طرح جديد سنجيد و پس از آن اقدام به برگزاري 
مسابقات با استفاده از VAR كرد. آموزش داوران داخلي و 
آشنا كردن آنها با اين سيستم بايد هرچه زودتر انجام شود. 
دپارتمان داوري تالش مي كند تا چند روز ديگر اولين دوره 
كالس هاي آموزشي مرتبط با VAR را برگزار كند تا در 
صورت نياز داوران كشورمان بتوانند از اين شيوه كمكي به 
بهترين شكل ممكن بهره بگيرند. در اين راه مي توانيم از 
تيم داوري مان كه در جام جهاني استفاده از اين سيستم را 

تجربه كرده، بهره بگيريم.
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چه كمكي براي تربيت داوران و آموزش 
آنها كرده ايم كه اين همه انتظار داريم؟ 
به همين دليل هم است كه مي گويم اين 
داوري از سر اين فوتبال هم زياد است. 
وگرنه قصدم دفاع كوركورانه و توجيه 

يا ناديده گرفتن اشتباهات نيست

بايدها و نبايدهاي VAR در فوتبال ايران

در حالي كمتر از يك ماه و نيم 
سعيد احمديان

     نگاه
ديگر فصل جديد ليگ برتر 
فوتبال آغاز مي شود كه يكي 
از مهم ترين مش��كالت ليگ برتر در س��ال گذشته، موضوع 
داوري هاي جنجالي بود؛ س��وت هاي چالش برانگيزي كه به 
اعتراف حتي رئيس فدراسيون فوتبال، نقشي اساسي در تغيير 
نتايج و سرنوشت تيم ها داشت. حال در فاصله شش هفته باقي 
مانده تا شروع فصل جديد، يكي از مهم ترين موضوعاتي كه 
بايد مورد توجه فدراسيون قرار بگيرد، توجه به موضوع داوري 
براي تكرار نشدن مسائلي است كه فصل گذشته، ليگ را وارد 

حاشيه هاي فراواني كرد. 
توجه به مس��ائل مالي و آموزش��ي داوران يك��ي از مهم ترين 
فاكتورهايي اس��ت كه مي تواند به كاهش اش��تباهات كمك 
كند و راه را براي شنيدن سوت هاي كم اشتباه در فوتبال ايران 
هموار سازد. سال هاس��ت داوران ايراني با دستمزدهاي ناچيز 
قضاوت مي كنند؛ حق الزحمه اي كه نس��بت به ساير كشورها 
در حد پاييني قرار دارد و يكي از اصلي ترين مطالبات داوران در 
سال هاي اخير درخواست توجه به مسائل معيشتي و حقوقي 
بوده است. البته اين مطالبه كمتر مورد توجه مديريت فدراسيون 
فوتبال قرار گرفته و تالش هاي ناچيزي براي رفع آن انجام شده 
و همچنان يكي از معضالتي كه داوران به عنوان يكي از اركان 
فوتبال با آن درگيرند، حقوق و حق الزحمه پايينشان است. به 
طور قطع افزايش دس��تمزدها تا جايي كه در توان فدراسيون 
فوتبال باشد، مي تواند با كاهش دادن اضطراب ها و دغدغه هاي 
داوران، سبب شود آنها با كمترين استرس و با آرامش بيشتري در 
رقابت هاي ليگ سوت بزنند و اين مسئله به طور قطع در كاهش 

اشتباهات تأثيرگذار خواهد بود. 
عالوه بر اين توجه به آموزش و آمادگي جسماني داوران از ديگر 
مباحثي است كه مي تواند در رشد داوري ايران تأثيرگذار باشد؛ 
مسئله اي كه كمتر در كشورمان مورد توجه قرار مي گيرد. البته 
چنين معضلي تنها محدود به داوران نيست و خيلي از مربيان 
هم از اينكه با دانش روز دنيا آشنا شوند، ابا مي كنند و اين كوتاهي 
پيشرفت فوتبال در ايران را با يك حركت الك پشتي روبه رو كرده 
است. در زمينه داوري هم چنين مسئله اي صادق است؛ البته 
داوري مانند عليرضا فغاني كه در داوري فوتبال دنيا به باالترين 
مدارج مي رسد، تنها يك استثناست. در صورت فاكتور گرفتن از 
نام فغاني و محمد منصوري و رضا سخندان به عنوان كمك داور، 
فوتبال ايران در زمينه داوري حرفي براي گفتن نه تنها در سطح 

جهان، بلكه حتي در سطح آسيا هم ندارد. 
چنين ش��رايطي به نبود توجه به دان��ش روز دنيا و برگزاري 
كالس هاي آموزش��ي -كه جديدترين متده��اي داوري روز 
دنيا را براي داوران ايراني تشريح كند- برمي گردد و كوتاهي 
فدراس��يون فوتبال براي باال بردن دانش داوران با استفاده از 
دعوت مدرسان درجه يك فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا 
به تهران يكي از مواردي است كه در پايين نگه داشتن سطح 
داوري  ها -كه خروجي آن سوت هاي جنجالي و پراشتباه است- 
مؤثر است. با اين وضعيت براي باال بردن سطح داوري ها بايد 
آموزش در اولويت برنامه هاي فدراسيون فوتبال قرار بگيرد تا 
داوران ايراني با توجه به باال رفتن سطح فني و كاربردي شان با 
شركت در دوره هاي آموزشي، در قضاوت هايشان در ليگ هاي 

كشوري، كم اشتباه تر و مقتدرتر ظاهر شوند. 
عالوه براين بايد حريم امني براي داوران از سوي فدراسيون 
فوتبال لحاظ شود؛ حريمي كه چه در زمين و چه در خارج از 
زمين مسابقه سبب شود تا مربي، بازيكن يا مديري به خودش 
اجازه ندهد رفتاري پرخاشگرانه و طلبكارانه با داوران داشته 
باشد يا با مصاحبه هايش در نشست هاي خبري و گفت وگو با 
رسانه ها هرگونه اتهامي را متوجه داوران كند. چنين رفتارهايي 
كه در فصل گذشته با توجه به اشتباهات داوران، افزايش پيدا 
كرده بود، عالوه بر سلب آرامش و اعتماد به نفس از داوران، آنها 
را در قضاوت هاي آينده شان دچار مشكالت عديده اي مي كند. 
با توجه به اين مسائل فدراسيون فوتبال بايد با چنين مواردي 
برخوردهاي سخت انضباطي داشته باش��د تا ديگر بازيكن، 
مربي يا مديري به خود اجازه حرمت شكني به داوري را ندهد؛ 
هرچند فدراس��يون فوتبال بايد هر هفته ب��ا ارزيابي كارنامه 
داوري مسابقات، داوراني را كه اشتباهات تأثيرگذار داشته اند 
با يك برخورد قاطعانه جريمه و محروم كند تا با اين برخوردها، 
داوران نيز نسبت به عواقب اشتباهاتي كه دارند، هزينه بدهند 
و داوري ها با تدابيري كه صورت مي گيرد در فصل جديد ليگ 
برتر فوتبال مانند فصل پيش، با يك سوت اشتباه سرنوشت 
تيم ها و باش��گاه ها -كه با هزينه هاي چند ده ميلياردي وارد 

ليگ مي شوند- را تغيير ندهند.

 نسخه اي براي داوري 
فوتبال ايران

 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 
شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.

 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.
 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.

 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

 
 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.

 

 نوبت  دوم

- موضوع: انتخاب پیمانکار جهت قرائت لوازم اندازه گیري و توزیع صورتحساب هاي مشترکین مصارف 
عادي و سنگین (کیلو واتی و آمپري) درسطح امورهاي تابعه شرکت توزیع نیروي برق تبریز)

  مدت زمان اجراي موضوع مناقصه: یکسال از تاریخ ابالغ قرارداد  
  دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق تبریز 

  مهلت فروش اسناد: از تاریخ 1398/3/27 لغایت 1398/4/5
  مبلغ تضمین شرکت براي کل موضوع  مناقصه: 2/880/140/749 ریال (به حروف) دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و یکصد و چهل هزار و 

هفتصد و چهل و نه ریال می باشد. 
  محل فروش اسناد: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوك 2، نیم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

تبریز: کوي ولیعصر، خیابان نظامی، اول قطران، ساختمان ستادي شرکت توزیع نیروي برق تبریز، طبقه چهارم اداره مناقصات و قراردادها
  مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروي برق تبریز نزد بانک 

سرمایه شعبه تبریز واقع در کوي ولیعصر، فلکه بارنج
  تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود.

  مهلت و محل تحویل پیشنهادات: آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 00: 10 روز چهارشنبه مورخ 1398/4/19 و محل تحویل پیشنهادات به 
دبیرخانه شرکت توزیع نیروي برق تبریز به آدرس تبریز، کوي ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، تلفن 49-33328946 دورنگار: 33328950 

  زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 00: 12 روز چهارشنبه 1398/4/19
  زمان و محل بازگشایی پاکت هاي مناقصه (الف، ب و ج) به شرط کسب امتیاز الزم (حداقل 65) از ارزیابی کیفی: ساعت 00: 12 روز یکشنبه مورخه 
1398/4/23 واقع در تبریز، کوي ولیعصر، خیابان نظامی، اول قطران، ساختمان مرکزي شرکت توزیع نیروي برق تبریز، طبقه چهارم، دفتر امورتدارکات

  شرایط خاص: کپی برابر اصل گواهی صالحیت فعالیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  آدرس هاي اینترنتی شرکت بدین شرح می باشد.

  www.tavanir.org.ir سایت توانیر, www. iets.mporg.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصه ,http:// www.toztab.ir :شرکت توزیع نیروي برق تبریز
درج آگهی در سایت فقط براي اطالع رسانی بود ه و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرس هاي ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه 

فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.           

شناسه آگهی: 500239

 بررسي افت كيفي داوران فوتبال 
در گفت وگوي »جوان« با محسن تركي

هيچ برنامه ای برای استعداد های داوری نداریم

داوران کنوني از سر ليگ 
ما هم زياد هم هستند!

كيفيت داوران فوتبال طي سال هاي اخير 
دنيا حيدری
      گفت وگو

به شدت افت كرده اس�ت. به طوري كه 
فص�ل گذش�ته ب�ا حواش�ي فراوان�ي 
درخصوص قضاوت ها مواجه بوديم؛ حاشيه هاي چالش برانگيزي كه 
جامعه داوري را زير س�ؤال مي برد و ش�أن آن را خدشه دار مي كرد. 
محسن تركي، داور سابق فوتبال ايران -كه موفقيت هاي بسياري را 
براي جامعه داوري كسب كرده- معتقد است همه اين اتفاق ها از نبود 
توجه به آموزش داوران و س�هل انگاري فدراسيون نشئت مي گيرد. 

داوري ب��ه من مي گوين��د حاضري��م هزينه هايتان را 
بدهيم، با ما كار كنيد. اين خيلي آزاردهنده است. من 
هركاري از دستم بربيايد انجام مي دهم اما اين وظيفه 
فدراسيون اس��ت. ما اس��تعدادهاي زيادي داريم، اما 
هيچ برنامه اي نداريم و تالشي براي استفاده، آموزش 
و تربيت داوران نمي كني��م. داوران ما حتي بايد حق 
عضوي��ت بپردازند. ما براي تربي��ت و آموزش آنها چه 

مي كنيم كه اين همه انتظار داريم؟
يعني بايد با اين شرايط كنار بياييم؟

بحث كنار آمدن نيس��ت. مس��ئله اين اس��ت كه بايد 
فكري اساسي كرد. انتقاد صرف كاري از پيش نمي برد. 
فدراسيون بايد هزينه كند. كافي است هزينه اسپانسر 
داوري را خرج آموزش كند. نمي گوييم اين پول را به 
داوران بدهند و دستمزدهايشان را زياد كنند. درصدي 
از اين پول را اگر صرف آموزش داوري مي كرديم االن 
وضعيتمان خيلي بهتر بود. ش��ما فكر مي كنيد خود 
داوران از اين اوضاع راضي هستند؟ نه. اما چه كمكي 
براي حل مشكل يا تربيت داوران و آموزش آنها كرده ايم 
كه اين همه انتظار داريم؟ به همين دليل هم است كه 
مي گويم اين داوري از س��ر اين فوتبال هم زياد است. 
وگرنه قصدم دفاع كوركورانه و توجيه يا ناديده گرفتن 
اشتباهات نيست. درواقع مي گويم بايد دليل و سرمنشأ 

مشكالت را يافت و مسئله را اساسي حل كرد. 
يعني همه اين داس�تان ها ب�ه بي توجهي 
فدراس�يون و نبود تمايل به هزينه كردن 
درخصوص تربيت و آموزش داوران و نظارت 

بر انتخاب ها برمي گردد؟
بله. مثاًل شما مي بينيد كه يك داور 40-30 ساله دارد 
در رده پايه قض��اوت مي كند. اين داور دو س��ال ديگر 
بازنشسته است. چه س��ودي مي تواند داشته باشد؟ ما 
مي توانيم رده سني مشخص كنيم تا از پتانسيل داوران 
خود استفاده كنيم. وقتي 28 سال داشتم وارد ليست 
داوران آسيايي شدم. فكر مي كردم جوا ن ترين داورم. 
رفتم ديدم ايرماتوفي كه بعداً ايرماتوف معروف ش��د و 
قضاوت هاي خوبي در جام جهاني و س��طح بين المللي 
انجام داد با 22 سال سن آسيايي شده است. اين استعداد 
است كه بر اساس برنامه و با هدف به اين موفقيت دست 
يافته و ازبك ها هم از موفقيت هايش استفاده مي كنند 
اما آيا ما اينطور به اس��تعدادهايمان و موفقيت هايمان 
توجه مي كنيم؟ ن��ه. ما روي ي��ك داور زوم مي كنيم؛ 
مثاًل آنقدر قضاوت دربي را ب��ه من مي دادند كه خودم 
صدايم درمي آمد و مي گفتم مگر قحط الرجال اس��ت. 
اين احترام و توجه نيست. اين سوءاستفاده و بي توجهي 
به بقيه است. كاري كه امروز با فغاني مي كنند. درواقع 
فدراسيون حاضر نيست كوچك ترين هزينه اي كند و 
انتظار بهترين ها را هم دارد. نمي شود. يكي مثل فغاني 
استثناس��ت. تا كي بايد به اميد يك اس��تثنا بمانيم؟ 
درحالي كه استعدادهاي زيادي داريم كه با بي توجهي 

به آنها از دستشان مي دهيم.


