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فغانی در گفت و گو با «ایران» حذف نام خود از لیست داوران بینالمللی را تأیید کرد

تبعیدی

در روزهایــی کــه فدراســیون فوتبــال ایــران در حــال آمــاده کــردن لیســتی  5نفــره از داورانــی هســتند
هنــوز رئیــس جدیــد خــود را نشــناخته ،کــه در فوتبــال ایــران قضــاوت میکننــد کــه در رأس آنهــا
ورزش اتفاقاتــی در ایــن مجموعــه رخ میدهــد و نــام موعــود بنیادیفــر قــرار دارد.
عــزل و نصبهایــی صــورت میگیــرد کــه بــرای پیگیــری موضــوع خبرنــگار «ایــران» بــا علیرضــا
در نــوع خــود عجیــب و بحــث برانگیــز اســت .از جملــه فغانــی تمــاس گرفــت .ایــن داور تأکیــد کــرد تمایلــی
ایــن مــوارد ،تصمیمــی اســت کــه دربــاره علیرضــا فغانــی بــه مصاحبــه نــدارد امــا خــط خــوردن نامــش از لیســت
پرافتخارتریــن داور تاریــخ فوتبــال آســیا گرفتــه شــده و داوران بینالمللــی ایــران را تأییــد کــرد .بدیــن ترتیــب
نــام او از لیســت داوران بینالمللــی ایــران خــط خــورد .بــا اینکــه لیســت داوران الیــت بــه صــورت رســمی اعــام
داوری کــه عــاوه بــر فینــال المپیــک ،بــازی ردهبنــدی نشــده امــا بنابــر تغییراتــی کــه رخ داده ،ایــران از داشــتن
جــام جهانــی  2018روســیه و همیــن طــور فینــال جــام کوبــل داوری در جــام جهانــی آینــده محــروم شــده
باشــگاههای جهــان را قضــاوت کــرده ولــی  ۲۴شــهریور اســت .چــرا کــه پیــش از ایــن بــه نظــر میرســید حضــور
ســال گذشــته بــرای زندگــی و تحصیــل فرزندانــش بــه فغانــی بــه همــراه کمکهایــش منصــوری و ابوالفضلــی
اســترالیا مهاجــرت کــرد و رســماً داور لیــگ برتــر اســترالیا در جــام جهانــی قطــر قطعــی باشــد امــا حــاال بــا خــروج
شــد .بــا ایــن حــال ایــن داور  42ســاله همچنــان آمادگــی نــام فغانــی از لیســت بینالمللــی ایــران ،دیگــر هیــچ
الزم را بــرای افتخارآفرینــی بــا پرچــم کشــورمان در تضمینــی وجــود نــدارد کــه کمکهــای ایرانــی هــم رنــگ
مســابقات بینالمللــی را دارد و فوتبالدوســتان ایرانــی جــام جهانــی را ببیننــد .جالــب اینجاســت کــه داوران
امیــدوار بودنــد کــه فغانــی بــا قضــاوت در جــام جهانــی برجســته ایرانــی ماننــد محمــد فنایــی کــه در فینــال جــام
 2022قطــر ،ســومین حضــور پیاپــی خــود در ایــن جهانــی  1994کمــک داور بــوده و یــا داوران دیگــری ماننــد
رقابتهــا را تجربــه کنــد .امــا حــاال و پــس از گذشــت  3علــی خســروی و مســعود مــرادی کــه ســابقه قضــاوت
هفتــه از بازگشــت دوبــاره فریــدون اصفهانیان بازنشســته در المپیــک را در کارنامــه خــود دارنــد ،مخالــف خــروج
بــه کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال به عنوان سرپرســت نــام فغانــی از لیســت داوران الیــت بودهانــد ولــی نظــر
آنهــا لحــاظ نشــده اســت .البتــه
ایــن کمیتــه ،شــاهد حــذف
گفته میشد که فغانی با نام
گفتــه میشــد کــه فغانــی بــا
شــدن نــام فغانــی بودهایــم.
استرالیا میتواند در جام
نــام اســترالیا میتوانــد در جــام
اتفاقــی کــه از چنــد وقــت پیــش
جهانی قضاوت کند ولی طبق
جهانــی قضــاوت کنــد ولــی طبق
زمزمههــای آن بــه گــوش
قانون باید  5سال از حضور
قانــون بایــد  5ســال از حضــور
میرســید و او  27مهرمــاه و
داور در کشــور دیگر گذشــته باشد
پــس از اینکــه خبــر قضاوتــش
داور در کشور دیگر گذشته
و موضــوع دیگــر هــم ایــن اســت
در مســابقات منطقــه شــرق
باشد و موضوع دیگر هم این
کــه خــود اســترالیا هــم قبــول
لیــگ قهرمانــان آســیا بــه عنوان
است که خود استرالیا هم
نمیکنــد داوری غیر اســترالیایی،
داور ایــران مطــرح شــد ،اعــام
قبول نمیکند داوری
نماینــده ایــن کشــور در جــام
کــرد خــروج نامــش از لیســت
غیر استرالیایی ،نماینده این
جهانــی باشــد امــا مهمتــر از
بینالمللــی ایــران شــیطنت
کشور در جام جهانی باشد
همــه ایــن اســت کــه خــود فغانی
بــود ولــی ایــن بــار و بــا تغییراتــی
هــم در گفتوگــو بــا خبرنــگاران
کــه در کمیتــه داوران رخ داد،
حضــور خــود در جــام جهانــی
ایــن موضــوع رنــگ حقیقــت
قطــر را پایــان یافتــه خوانــده
بــه خــود گرفــت و نــام علــی
بــود .گفتنــی اســت محمدرضــا
اصغــر مؤمنــی ،داور مازندرانــی
فغانــی ،بــرادر علیرضــا فغانــی
بــا ســابقه  4ســال قضــاوت در
هــم کــه داور اســت ،مدتــی
لیــگ برتــر را بــه لیســت داوران
اســت بــه ســوئد رفتــه و در
بینالمللــی ایــران اضافــه کــرده
ایــن کشــور زندگــی میکنــد.
اســت .فدراســیون فوتبــال و
فغانــی فروردین امســال
کمیتــه داوران موظــف بودنــد
دربــاره بــرادر خــود بــه
تــا زمــان نهایــی تعیینشــده
خبرآنالیــن گفتــه بــود:
از ســوی فیفــا (مهرمــاه)
«محمدرضــا دیگــر
لیســت داوران بینالمللــی
در لیســت داوران
ایــران را بــرای  AFCو فیفــا
بینالمللــی نبــود .خیلــی
ارســال کننــد امــا در فضــای قهــر
هــم تــاش کــرد ولــی متأســفانه
و آشــتیهای اســماعیل صفیــری بــا
عــدهای از دوســتان نگذاشــتند و
کمیتــه داوران و آمــدن اصفهانیان،
یــک فرصتــی برایــش فراهــم شــد
ایــن کار پشــت گــوش افتــاد و حــاال
کــه بــه اروپــا بــرود».
کمیتــه داوران و دپارتمــان داوری
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بایدن و برجام

علــی رضایــی -باالخــره نوبــت بــه طــرح اساس ـیترین ســؤال مرتبــط بــا ایــران
از جــو بایــدن نامــزد منتخــب حــزب دموکــرات مطــرح شــد؛ «برجــام» یکــی از
سیاست دســتاوردهای سیاســت خارجــی دولــت دموکــرات بــاراک اوباما بــود کــه در دوران
 4ســاله ریاســت جمهــوری ترامــپ کنــار گذاشــته شــد ،ولــی حــاال بســیاری منتظــر
هســتند ببیننــد معــاون باراک اوبامــا در دوران ریاســت جمهوری ،چه تصمیمــی در این باره
خواهــد گرفــت .امــروز هایکــو مــاس وزیــر امــور خارجــه آلمــان ســکوت شــرکای برجــام در این
بــاره را شکســت و پیــروزی جــو بایدن
در انتخابــات امریــکا را فرصتــی ادعای سیالب تحریمها در  10هفته
جدیــد بــرای تعامــل بیشــتر اروپــا ایــن در حالــی اســت کــه برخــی منابــع
و امریــکا در قبــال برجــام دانســت .خبــری عنــوان کردهانــد ،دولــت ترامــپ
بــه گــزارش دویچــه ولــه ،وزیــر امــور قصــد دارد در  70روز باقــی مانــده از عمــر
خارجــه آلمــان در گفتوگویــی دولتــش ،فشــارهای بیشــتری متوجــه
بــا رادیــو دویچلنــد فونــک در پــی تهــران کنــد .وب ســایت «اکســیوس» و
پیــروزی جــو بایــدن در انتخابــات «شــبکه  »۱۲تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی
امریــکا گفــت کــه «سیاســتهای
شــامگاه یکشــنبه  ۱۸آبــان ادعــا کردنــد کــه
جداگانــه کشــورهای اروپایــی و امریکا
دولــت دونالــد ترامــپ در  10هفتــه مانــده
بــر ســر برنامــه هســتهای و موشــکی
تــا روز ادای ســوگند ریاســتجمهوری جــو
ایــران کارآمــد نیســت و ایــن کشــورها
بایــد رویکــردی همســو در پیــش بایــدن ،رئیسجمهــوری منتخــب امریــکا،
بگیرنــد ».مــاس بــر ایــن بــاور اســت «ســیالبی» از تحریمهــای جدیــد علیــه ایران
کــه «پیــروزی جو بایــدن در انتخابات وضــع میکنــد .براســاس ایــن گزارشهــا،
ریاســت جمهــوری امریــکا از جملــه «ســیالب تحریمهــای شــدید و جدیــد» در
میتوانــد باعــث افزایــش دامنــه نتیجــه همــکاری امریــکا بــا اســرائیل و چنــد
همراهــی و همــکاری کشــورهای کشــور حاشــیه خلیــج فــارس تنظیــم شــده
اروپایــی و امریــکا در ارتبــاط بــا توافــق اســت .ایــن دو رســانه خبــر دادهانــد کــه در
هســتهای بــا ایــران شــود ».وزیــر امــور همیــن زمینــه ،الیــوت آبرامــز ،نماینــده
خارجــه آلمــان ،تحــوالت سیاســی ویــژه امریــکا در امــور ایــران و ونزوئــا ،کــه بــه
در امریــکا را بــ ه مثابــه فرصتــی ســرزمینهای اشــغالی ســفر کــرده اســت روز
جدیــد بــرای همــکاری اروپــا و امریــکا یکشــنبه بــا بنیامیــن نتانیاهــو نخسـتوزیر و
دانســته و گفتــه اســت« :مــا بایــد مئیــر بنشــبات مشــاور امنیــت ملــی رژیــم
ً
مجــددا دورهــم جمــع شــویم ».بــه صهیونیســتی در اورشــلیم دیــدار و آخریــن
بــاور مــاس« ،بحــث بــر ســر راهــکار رایزنیهــا در مــورد ایــن تحریمهــای تــازه
برخــورد بــا برنامــه هســتهای ایــران علیــه ایــران را بــا آنهــا انجــام داد.
مجــدداً در امریــکا داغ خواهــد شــد».
تــا کنــون جــو بایــدن بهصــورت
مســتقیم دربــاره بازگشــت بــه برجــام ســخنی نگفتــه اســت ،امــا دیــروز «آمــوس هاچســن»
مشــاور ســابق جــو بایــدن و از مقامــات ســابق وزارت خارجــه در دولــت اوبامــا ،در مصاحبــه
روز یکشــنبه بــا «کانــال  »12تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی گفت«:مــن معتقــدم بایــدن در
ماههــای نخســت ریاســت جمهــوری بهصــورت کامــل بــه برنامــه جامــع اقــدام مشــترک
(برجــام) بازخواهــد گشــت؛ ایــن بــه معنی لغــو تحریمهــای امریــکا در ازای تعلیــق برخی از
برنامههــای هســتهای توســعه یافتــه ایــران در  3ســال گذشــته اســت».

