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گفتوگوی «ایران» با علیرضا فغانی ،داور بینالمللی و شناخته شده فوتبال

دوست نداشتم پسرم داور شود

گفتوگو با رضا سخندان و محمدرضا منصوری
دو کمک داور شاخص ایرانی

گماننمیکنیمفغانیقصدمهاجرتداشتهباشد

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

علیرضــا فغانــی و کمکهایــش (رضــا ســخندان و محمدرضــا منصــوری) جــزو
چهرههای شــاخص جــام جهانــی  2018بودند و تا پایان این مســابقات در روســیه
ماندنی شــدند تا با وجود حذف تیم ملی در مرحلــه گروهی ،حضور یک نماینده از
ایران در این مسابقات اســتمرار داشته باشد .فغانی بازی ردهبندی میان انگلیس و
بلژیک را قضاوت کرد و نامش در تاریخ جام جهانی ماندگار شد .او پس از بازگشت
به ایــران ،چند بازی هــم در لیگ برتر جاری ســوت زده که مهمتریــن آن دربی 88
پایتخــت بود .با وجود این داور نامدار کشــورمان از حواشــی در امــان نمانده و در
مواردی به واســطه مســائلی جز عملکــردش درون زمیــن ،مورد توجه رســانهها و
مردم قرار گرفته اســت .در این میان ،برخی حواشی مربوط به زمان حضور فغانی
در روسیه از یکسو و از ســوی دیگر بیاحترامی هواداران سرخابی در فضای مجازی
که موجبات ناراحتی او را پدید آورد ،باعث شــد تا شــایعه مهاجــرت این داور نقل
محافل شــود! در چنین شــرایطی گفتوگوی «ایران» با علیرضا فغانی پیش روی
شماست .مصاحبهای که خواندن آن را توصیه میکنیم.

 ëëشــما در طــول چنــد ســال اخیــر
ســوتهای مهمی زدیــد کــه مهمترین
آن قضــاوت در مرحلــه نیمهنهایــی
مسابقات جام جهانی بود .زمان زیادی
از مســابقات جام جهانی نگذشته ،شما
از کار زیاد خسته نشــدید؟ اگر بضاعت
داوری ایران شــرایط بهتری داشــت به
خودتان استراحت نمیدادید؟
اگــر خســته باشــیم قطعــاً قضــاوت
نمیکنیــم و در صورتی کــه آمادگی الزم
بــرای قضــاوت نداشــته باشــیم ،قطعــاً
قضــاوت نخواهیم کــرد .در حــال حاضر
انگیــزه زیادی بــرای آینده و قضــاوت در
دیدارهای مهمتر دارم.
ëëدربی  88بســیار موجب ناراحتی شما
شد و این ناراحتی شــما از فحاشیها بود،
بعد از دربی گفتید که بهتر است برای این
دیدار داور خارجی بیایــد و داوری در دربی
افتخــار نیســت .خیلیها نســبت به این
صحبتهایشماواکنشنشاندادند،چه
پاسخیدراینخصوصدارید؟
مجــدداً میگویــم که قضــاوت در دربی
افتخــار نیســت در صورتــی کــه در ایران
میگوینــد ســوت زدن در دربــی افتخــار
بزرگی اســت .اگر داوری در دربی افتخار
اســت ،مــن  6بــار ایــن بــازی را قضاوت
کــردم .من بــه هیچ وجــه دنبــال رکورد
نیســتم .بحث ایــن بود کــه از یک هفته
پیش از آغاز دربی فحاشــیها در فضای
مجــازی شــروع میشــود و بعــد از بازی
هم حواشی درست میکنند .در گذشته
مردم و تیمها کمک میکردند تا چنین
اتفاقات حاشیهای رخ ندهد اما در حال
حاضر چنین اتفاقی میافتد و بازیکنان
با یکدیگر درگیر میشوند و تماشاچیان
فحاشــی میکننــد و کار را بــرای داور
ســخت میکننــد .البتــه تــا حــدودی به
دلیل ســابقهام به من احترام گذاشتند،
اگــر یک داور جوان بود هجمهها بیشــتر
میشد.احساسم بر این است که شرایط
بــه گونــهای پیــش مــیرود که اســتفاده
از داور خارجــی در دربــی بهتر اســت .با
این روند کار برای داوران جوانتر ســخت
خواهد شــد .خیلی از کشورها هستند که
برای یــک بــازی حســاس داور از بیرون
میآیــد و مــیرود و حواشــیای نــدارد.
من توصیــهام بــه همین خاطــر بود که
بهتر اســت داور خارجی بیاید و دربی را
قضاوت کند .با این کار شأن داوری ایران
پاییــن نمیآیــد و داوران مــا بــا آرامش
بیشتری به کار خود ادامه میدهند.
ëëدر حال حاضر شــرایط داوری کشورمان
راچطورمیبینید؟
چــه در گذشــته ،چــه در زمان حــال و چه
در آینــده قطعاً جوانهــای خیلی خوبی
داشــتیم و داریم ،نه تنهــا در داوری بلکه
در تمامــی زمینههــا شــرایط ایــن گونــه
اســت و این جوانها میتوانند جایگزین
قدیمیترها شــوند ولی مســأله مهم این
اســت که این جوانها نیــاز دارند که افراد
باتجربهتر و دلســوز راه درســت را به آنها
نشان دهند که امیدوارم این اتفاق بیفتد.
ëëخیلیهــا معتقدنــد کــه شــما یــک
سروگردن از فوتبال ایران باالتر هستید.
همیشه معتقد بودم که داور را نمیتوان
بــا فوتبالیســت مقایســه کــرد ،اینهــا دو
مقوله جدا هســتند .هیچ زمان نمیتوان
گفت که داوری ما از فوتبال جلوتر است یا
فوتبالمان از داوری جلوتر است .فوتبال
جایــگاه خــودش را دارد و طرفــداران
خــودش را دارد .هیــچ کس بــرای دیدن
داور بــه اســتادیوم نمــیرود ولــی مــا
خوشــحالیم که در جام جهانــی با وجود

حذف تیم ملــی مردممــان همچنان به
خاطــر تیــم داوری پیگیــر جــام جهانــی
بودند و خوشحالیم که این اتفاقات مثبت
افتــاد .هــر چنــد فوتبالمان هــم در جام
جهانی عملکرد خوبی داشت.
ëëمعمــوالً در چــه مکانهایــی بــا مــردم
روبهرومیشوید؟درسینما،تئاتریا...
مــن از زمانی کــه از منزل بیــرون میآیم
در کنــار مــردم هســتم تــا زمانــی کــه بــه
خانــه بازمیگــردم .در شــهرداری اربــاب
رجوعهایــی کــه پیــش مــن میآینــد یــا
مردمی که در شهرداری حضور مییابند.
همیشه در کنار مردم هستم.
ëëزمانی که مردم با شما مواجه میشوند
در مورد کدام صحنه جام جهانی  2018با
شماصحبتمیکنند؟
مــردم بــا شــوق فــراوان در مــورد تمامی
صحنههــای جام جهانــی با من صحبت
میکننــد و از عملکــردم رضایــت دارند.
خوشــحالم کــه باعــث ســرافرازی مردم
ایران شدم.
ëëزمانی که با مردم روبهرو میشــوید نوع
برخوردهاچگونهاست؟
خــدا را شــکر میکنــم ،خداوند بــه دلیل
قضاوتهــای بینالمللــی عزتــی به من
داد و مردم احترام خاصی برای من قائل
هســتند .من ارتباط خوبی با مردم دارم و
همچنین مردم هم بخوبی با من برخورد
میکنند.
ëëاما بــه نظر میرســد کــه واکنــش مردم
در اســتادیوم بــا کوچه و خیابــان متفاوت
اســت .متأســفانه در اســتادیوم شــاهد
فحــش و ناســزا هســتیم امــا در کوچــه و
خیابان مردم با خونسردی در مورد مسائل
صحبتمیکنند.دلیلرفتاردوگانهمردم
چیست؟
فحاشــیها در اســتادیومها بخصــوص
در فضــای مجــازی موضوعــی اســت که
جدیداً باب شــده .در ایــن فضا توهینها
بســیار اســت نــه تنهــا بــه داوری بلکه در
تمامی موارد فحاشــی وجود دارد .مردم
کم حوصله شدهاند و این موضوع باعث
میشــود تــا فحاشــی کننــد ،به خیلــی از
افرادی که من هم یکی از آنها هستم ،اما
مردم در زمان رویارویی با من اکثر مواقع
بــه من لطف دارنــد و زمانی کــه گالیهای
هم دارند خیلی محترمانه بیان میکنند.
حقیقتــاً دلیل ایــن رفتار دوگانه مــردم را
نمیدانم.
ëëهمیشه صحبت از این است که فضای
استادیوم آلوده است و تماشاگران فحش
وناسزامیگویند،برایشمااتفاقافتادهکه
دراستادیومتشویقشوید؟
مــن بــه هــر اســتادیومی کــه مــیروم
تماشــاگران در ابتــدا بــا شــعار «داور
بینالمللی» تشــویق میکننــد .مثالً یک
بار بازی تیم ســپاهان با یــک تیم دیگر را
در اصفهــان قضاوت کــردم ،در این بازی
شاید خیلی اشتباه داشتم اما تماشاگران
احتراممــان را نگه داشــتند و کاری با تیم
داوری نداشــتند .خیلی جاها هم هســت
که برخیها تشویق میکنند و برخی دیگر
با یک اشتباه فحاشیها را شروع میکنند.
ëëآقــای فغانــی! شــما ســاکن شــهر ری
هستید؟
بله.
ëëچرا مانند اکثر اشــخاصی که به شــهرت
میرسند نقل مکان نکردید و در محلههای
باالترساکننشدید؟
خانــواده پــدری و خانــواده همســرم در
شــهر ری ساکن هســتند ،من در شهر ری
بــزرگ شــدم و دوســتان خوبــی در اینجا
دارم و محــل کارم در

اینجاســت .ترجیــح میدهــم در جایــی
ســاکن باشــم کــه پیشــرفت کــردم و اگــر
میتوانم به همان جا خدمت کنم.
ëëدر یــک خانــواده داورخیــز هــم متولد
شــدهاید و در همیــن خانــواده بــه یکی از
بهتریــن داوران جهــان تبدیــل شــدید،
طی این ســالها چه نکاتــی از خانواده یاد
گرفتید؟
مــن و خانــوادهام همیشــه در کنــار هم
بودیــم .برادرم ســال گذشــته به ســوئد
مهاجــرت کــرد و در آنجــا مشــغول
قضــاوت اســت .همیشــه مــا نکاتــی از
همدیگــر یــاد میگرفتیــم نــه تنهــا در
خانــواده بلکه از دوســتان خیلی خوبی
هــم کــه در کنار مــن هســتند ،چیزهای
زیــادی یــاد گرفتــم .عــاوه بــر ایــن از
خانواده همســرم هم چیزهــای زیادی
یاد گرفتم .همیشــه دوست داشتیم در
هــر زمینــهای بــه همدیگر کمــک کنیم
و در رشــتهای کــه فعالیــت میکنیم به
پیشرفتبرسیم.
ëëشماپسردارید؟
بلــه .پســر  16ســاله دارم کــه او هــم داور
اســت .من مشکالت داوری را همیشه به
او گوشزد میکنم .دوست نداشتم پسرم
داور شــود امــا او به داوری عالقه داشــت
و در کالسهــای داوری شــرکت کــرد و
هماکنــون هــم داور اســت .بــه هــر حال
پســرم آینده خوبــی دارد و میتواند داور
خوبی باشد.
ëëشــما داوری هســتید کــه همیشــه در
قضاوتهانمرهقبولیگرفتید،بامشکالت
شخصیتان چگونه برخورد میکنید؟ در
زمان رویارویی با این مشــکالت هم سوت
میزنید؟ یا بازی را از اول شروع میکنید؟
برخی مواقع در دنیای واقعی اشتباهات
غیرقابــل جبــران اســت ،بــه ایــن دلیــل
باید بیشــتر مراقــب باشــیم .فوتبال یک
بــازی اســت امــا شــما در دنیــای واقعی
بــا برخی از اشــتباهات مواجه میشــوید
کــه جبرانناپذیــر اســت .ســعی میکنم
در دنیــای واقعــی بــا تمرکــز بیشــتری
تصمیمگیری کنم تا با مشکالت دیگری
مواجه نشوم.
ëëشــما از نظــر کاری با آقایان ســخندان و
منصــوری رابطه خوبی داریــد ،این رابطه
شماخانوادگیهمهست؟
من با خیلی از داوران ارتباط خانوادگی
دارم امــا در چنــد ســال اخیــر مــن،
ســخندان و منصــوری بیشــتر مواقع در
کنــار همدیگر بودیم ،ما بیشــتر از آنکه
در کنار خانوادههایمان باشــیم در کنار
همدیگــر بودیــم .در گذشــته بیشــتر در
کنــار مرتضــی کریمــی و رســول فروغی
بودم .اخیراً هم در کنار دوستان دیگری
هستم .همیشه با تمامی دوستان سعی
کردیــم کــه یکــدل و یکصــدا بــرای یک
چیز تالش کنیم که آن چیز رســیدن به
موفقیت و بهترینهاست.
ëëدر روزهای گذشته صحبت از مهاجرت
شــما شــد ،بحث رفتن نخبگان از کشــور
همیشــه وجــود دارد ،شــما چــه برنامــه و
دیدگاهینسبتبهاینموضوعدارید؟
هر فردی مسئول زندگی خودش است
و ما موظفیم بــه تصمیمات هر فردی
احترام بگذاریم .در ابتدا باید بگویم که
خوشحالم دینم را به داوری کشورم ادا
کردم چیزی که کس دیگری نمیتواند
آن را از مــن طلب کند .خیلیها آمدند
و رفتنــد ولــی کارهایــی کــه مــا در ایــن
ســالها انجــام دادیم را فکــر نمیکنم
کســی انجــام داده باشــد .بجــز محمد
فنایــی کــه در فینــال جــام جهانــی 94
بــه عنــوان کمــک داور قضــاوت کــرد.
بنابراین میتوانــم بگویم که من دینم
را به کشــورم ادا کردم .اینکــه از این به
بعد قرار اســت در کشور باشم یا نباشم
یک مسأله شخصی است که متأسفانه
جدیداً باب شده که وارد چنین مسائلی
میشــویم .اگــر قــرار اســت کــه بــروم
کار غیرقانونــیای نمیکنــم و قطعــاً
تصمیمــی خواهــم گرفــت که بــه نفع
خودم و خانوادهام باشد .فعالً تمرکزم
قضاوت در جام ملتهای آســیا اســت
تا بعــد از آن ببینیم که شــرایط چگونه
میشود.

داستان ورزش

 تماشاگران همیشه پیش از بازی با شعار «داوربینالمللی» تشویقم میکنند
 ترجیح میدهم در جایی ساکن باشم که پیشرفت کردم دینم را به داوری کشورم ادا کردم اگرقراراستکهمهاجرتکنم،کارغیرقانونیاینمیکنم کسانی که فحاشی میکنند هم جزو همین مردم هستند داور را نمیتوان با فوتبالیست مقایسه کردëëقطعاً در صورتی که این موضوع از سوی
شما عملی شود ،مردم ناراحت میشوند
که یک شخصیت دوست داشتنی و کسی
که باعث افتخارشــان شــده دیگر در کشور
حضورنداشتهباشد.
مردم به ما لطف دارند اما کســانی هم
که فحاشی میکنند و من را تحت فشار
قــرار میدهند هــم جزو همیــن مردم
هســتند .مــن همیشــه ســعی میکنــم
برای خودم زندگی کنم و به حرفهایی
که زده میشود اهمیت نمیدهم.
ëëاگر فردی از شــما در مورد مهاجرت به
کشــور دیگــری راهنمایی بخواهد شــما
چگونه او را راهنمایی خواهید کرد؟
حرفــم ایــن اســت کــه هرکســی
مســئول زندگــی خــودش
اســت .اگــر فــردی جــای
پیشــرفت داشــته باشد

چه داخل کشــور یا خارج از کشــور و هر
جایی که احساس آرامش کند میتواند
برود و زندگی کند.

محمدرضامنصوری

شــاید بتــوان گفــت کــه رضــا ســخندان و
محمدرضــا منصــوری در ماههــای گذشــته
بــه دلیــل هــم تیمــی بــودن ،نزدیــک تریــن
اشــخاص به علیرضــا فغانی هســتند .تیمی
کــه از ســال  2015تشــکیل و عازم مســابقات
بینالمللــی شــد .قضاوت دیــدار فینال جام
ملتهای آســیا  ،2015فینــال المپیک ۲۰۱۶
ریــو ،نیمهنهایی جام کنفدراســیونها ،۲۰۱۷
قضــاوت در جــام جهانــی  2018و دیــدار
ردهبنــدی بین تیمهای انگلیــس و بلژیک از
جمله افتخاراتی اســت که این دو کمک داور
بــه همراه فغانی به دســت آوردند .صحبت
با کمک داوران معموالً میتواند جذاب
باشــد ،چــرا کــه نســبت بــه دیگــر
ارکان فوتبــال چنــدان به کمک
داوران توجــه نمیشــود و
بــه قــول معــروف در
دیــد نیســتند!
گفتو گــو
بــا رضا
ســخند ا ن
و محمدرضــا
منصــوری حــاوی
نــکات جالــب و البتــه
مهمی اســت .البته آنهــا در این
مصاحبــه بــه شــایعه مهاجــرت فغانی
هم واکنش نشان دادهاند.
مصاحبــه بــا رضــا ســخندان را از همیــن جا
آغــاز کردیم .او درخصــوص بحث مهاجرت
فغانــی بــه خبرنــگار «ایــران» میگویــد« :ما
رابطــه نزدیکــی بــا هــم داریــم اما هیــچ گاه
فغانــی در خصــوص ایــن موضــوع بــا مــا
صحبــت نکــرد و فکــر نمیکنــم کــه چنیــن
قصــدی داشــته باشــد .داوران مظلومتریــن
افــراد در فوتبــال کشــورمان هســتند .رفتارها
نســبت بــه داوران بــه هیــچ وجــه مناســب
نیســت و ایــن رفتارهــا بایــد اصــاح شــود.
مهمتریــن چیــزی کــه داوران میخواهنــد
احترام است اما این موضوع متأسفانه کمتر
در ورزشــگاهها دیــده میشــود».این کمــک
داور کشــورمان میافزاید 3« :سالی است که
این تیم داوری تشــکیل شــده و در این مدت
هــر افتخاری که بــود را به دســت آوردیم اما
متاســفانه ایــن افتخارآفرینــی مــا اهمیتــی
در داخــل کشــور نــدارد .اکثــر کشــورها حتــی
بــرای بــازی تدارکاتیشــان هــم تیــم داوری
مــا را دعــوت میکنند کــه این افتخــار بزرگی
اســت .این افتخار برای ما نیســت بلکه برای
کشورمان اســت چرا که میگویند تیم داوری
ایرانی».
در بعضی مواقع شــاهد اتفاق ناخوشــایندی
هســتیم .اینکــه قبــل یــا بعــد از یــک بــازی،
هواداران با حمله به صفحه شخصی داور در
فضای مجازی ،به او توهین میکنند .اتفاقی
که برای فغانی در دربی  88افتاد .ســخندان
در خصــوص ایــن موضــوع بیــان میکنــد:
«فغانــی گفتــه کــه قبــل و پــس از دربــی در
فضــای مجازی بــه او و خانوادهاش فحاشــی
شــده .متأســفانه مربیــان و اعضــای تیمهــا
بــا داوران جنگ دارنــد و بــه داوران توهین
میکنند .متأســفانه اعتراضــات به داوران
عادی شده و حتی در بازیهای معمولی
هم بازیکنان و مربیان به داوران اهانت
میکنند».
فدراســیون بینالمللــی فوتبــال بــه
انحــای مختلــف تأکیــد کــرده کــه

رضا سخندان

حامی داوران اســت و در صورت بیاحترامی
یا پرخــاش بــه داوران جرایم ســنگینی برای
افــراد یــا تماشــاگران تیــم متخلــف در نظــر
میگیــرد .او در این خصــوص میافزاید« :در
مســابقات نوجوانان جهــان  2011در مکزیک
مربــی یکــی از تیمها با دســت به داور نشــان
داد کــه پــول گرفتــه ،فــردای آن روز مــدرک
مربیگــری این مربی توســط فیفا باطل شــد.
پــس از اتفاقــات آبــادان که موجــب مجروح
شــدن داور شــد ،فدراســیون هیچ جریمهای
بــرای تیمهــا در نظــر نگرفــت و ایــن نشــان
میدهد که داوران اهمیتی برای
فدراسیون ندارند».
ســخندان با اشــاره به این موضوع
کــه در کشــورهای دیگــر ارزش
زیــادی بــرای همتایــان او قائــل
هســتند ،میگوید« :پس از جام جهانی قرار
بود به مــا پاداش ویژهای بدهنــد اما پاداش
ویــژه آنهــا  3میلیون تومان بــود! مردم از ما
ســؤال میکنند که شــما پس از جــام جهانی
چقــدر پــاداش گرفتیــد؟ حقیقتــاً خجالــت
میکشــیم بگوییم کــه  3میلیون تومان به ما
پاداش دادهاند».
محمدرضا منصوری یکی دیگر از کمکهای
فغانــی نیــز درخصــوص شــایعه مهاجــرت
فغانی بــه خبرنگار «ایران» میگوید« :حرف
و حدیــث پیرامــون فغانــی زیــاد اســت امــا
فکــر نمیکنــم موضــوع مهاجــرت فغانــی
درســت باشــد .مــا هــر زمــان بــه خــارج از
کشــور رفتیم برای بازگشــت عجله داشــتیم.
ناراحتــی فغانــی از بیاحترامیهایــی اســت
کــه در فضــای مجــازی بــه او شــد .فغانــی از
توهینها ناراحت اســت .البته تنها توهینها
نیســت کــه او را ناراحــت میکنــد ،فغانــی از
بــی توجهی نســبت بــه داوران هــم ناراحت
است .متأسفانه فدراســیون به کمیته داوران
اهمیتی نمیدهد».
این کمک داور کشــورمان بــه اتفاقات آبادان
و مجــروح شــدن کمــک داور بــازی صنعــت
نفــت و پیــکان اشــاره میکنــد و میگویــد:
«متأســفانه بعــد از آن حادثــه اتفاقی نیفتاد
و هیــچ جریمهای برای شــخص یــا تیمی در
نظر گرفته نشــد .در کشورمان احترامی برای
داوران قائل نیســتند و شــغل ما هیچ ارزشی
نــدارد .پــس از حضورمــان در جــام جهانــی
قــرار شــد پــاداش ویــژهای به مــا بدهنــد اما
ایــن پاداش ویژه  3میلیون تومــان بود .البته
مسائل مالی اهمیت زیادی ندارد و خواست
ما این است که به ما احترام بگذارند».
در فوتبــال افــرادی هســتند کــه خواســته یــا
ناخواســته هــواداران را تهییــج میکننــد؛ از
گزارشگر گرفته تا بازیکن تیم که منتقد داوران
هســتند و بــا نقدهای خــود حساســیتهایی
بــرای هــواداران ایجــاد میکننــد .منصــوری
میافزایــد« :متأســفانه تنها در کشــور ما این
گونه اســت و گزارشــگران ،مربیــان و مدیران
تیمها افرادی هســتند که هــواداران را تهییج
میکننــد .تیمی به نام تیــم داوری در جدول
لیــگ برتر حضــور ندارد و نتایــج تیمها هیچ
ســود و زیانــی بــه مــا نمیرســاند .متأســفانه
پرخاشــگری در ورزشگاههای ما وجود دارد و
شــاید این جو به دلیل مشکالت زیادی است
که مــردم دارنــد .باید بــا برنامهریــزی خوب
ورزشــگاههایمان را از جو پرخاشگری خارج
کنیــم تــا هــواداران از دیــدن یک بــازی لذت
ببرند».

عکس :نعیم احمدی /ایران

