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   «عليرضا عليفر، گزارشــگر مســابقات فوتبال 
صداوســيما، تا اطالع ثانوى از گزارشــگرى فوتبال محروم 
شــد.» خبرى كه كمتر از يك ماه پيش از ســوى مديران 
تلويزيون رسانه اى شــد و حاال بعد از اين محروميت كه به 
گفته ى عليفر امرى عادى اســت و بارها برايش پيش آمده، 
اين گزارشگر به تصميم مديران به تلويزيون بازگشته. وى در 
روايتى كه از بازگشت خود به عرصه ى گزارشگرى دارد، در 
عين حال كه از رسانه اى شدن محروميت خود گله مند است، 
خطاهاى گزارشگرى را امرى عادى مى داند كه ممكن است 
براى هر گزارشگرى رخ دهد. او در عين حال معتقد است با 
تنبه و مجازات موافق است، چراكه اگر نباشند، بهبودى در 
كار حاصل نخواهد شــد. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
عليرضا عليفر- گزارشگر قديمى درباره ى حواشى كه برايش 
در دوران گزاشــگرى صورت گرفته، محروميت ها و آخرين 
حواشى كه با رسانه اى شدن محروميت وى از سوى تلويزيون 
همراه بود، به گفت و پرداخت و عيــن حال  توضيحاتى را 

درباره ى بازگشت خود به تلويزيون بيان كرد.
وى در پاسخ به انتقاد برخى به رويكرد صدا و سيما، نسبت 
به بازگشــت وى به عرصه گزارشــگرى،  پس از محروميت 
چند هفته اى، اظهار كرد: اين تصميم با مديران بوده است. 
دوستان عزيز در رسانه ها، زمانى كه مديران من را به خاطر 
يك اشــتباه محروم كردند، آن هم به دليل خطا در ليست 
اسامى، كداميك از شــما از من حمايت كرديد كه بگوييد 
صدا و سيما، عليفر با 25 سال تجربه و زحمت و مرارت  اگر 
اشتباهى كرده بود، بايد محروم مى شد ولى اين محروميت 
نبايد رسانه اى مى شد؟  به دوستان من در رسانه ها بگوييد 
ضمن احترامى كه براى همه شــما قائل هستم كداميك از 
شــما حمايت كرديد كه نبايد اين محروميت رسانه اى مى 
شد؟ براى جامعه رسانه اى متاسفم! بله هر گزارشگرى خطا 
مى كند و بايد هم محروم شود. اما نبايد رسانه اى شود. حاال 
بعد از سه هفته  كه مديران من خودشان تشخيص مى دهند 

كه برگردم برايشان سوال شده كه چرا زود برگشته ام؟
عليفر ادامه داد: اگر رسانه ها تصميم محروميت بنده توسط 
مديران را قبــول دارند و آن را رســانه اى كرده اند پس چرا 
بخشش آن را قبول ندارند؟ من تابع دستور مديرانم هستم 
و آنها هستند كه براى من تصميم مى گيرند. من را محروم 
كردند، سه هفته گزارش نكردم و بعد از سه هفته با توجه به 
اينكه اشتباه من اشــتباه بزرگى هم نبوده، خودشان دعوت 
كردند كه سه هفته براى اين محروميت كافى است و مى توانم 

به سر كار برگردم.
اين گزارشگر قديمى با بيا اينكه در همه جاى دنيا آدم هاى 
با تجربه در حرفه ى خودشــان افراد با ارزشى هستند، بيان 
كرد: آدمهايى  هستند كه ســالها در كار خودشان زحمت 
كشــيده اند و روى آنها سرمايه گذارى شــده است. شما در 
ســينما ببينيد، ارزشــى كه رابرت دنيرو و داستين هافمن 
دارند، بازيگــران جوانتر ندارند، چرا كــه آنها تجربه  زيادى 
دارند و جوايز بيشــترى دريافت كرده اند. چون آنها بارها و 

بارها اشتباهاتى داشــتند كه آنها را ديگر تكرار نمى كنند. 
كار گزارشگرى فوتبال هم همين است. در همه  جاى دنيا 
همين اســت. در كشــور ما هم طبيعتا مردم محبت دارند 
و ارزش قائلند،  مســئوالن نيز همين طور. مردم و مديران 
براى آدم هاى بزرگى مثل عنايت آتشى در بسكتبال، جواد 
محتشميان در واليبال، هادى عامل در كشتى، جواد خيابانى 
در فوتبال، ارزش قائلند. من خودم را عرض نمى كنم، اينها 
سرمايه هاى كار گزارش و تفسير مسابقات ورزش هستند و 
خداوند حفظشان كند و سالهاى سال در عرصه كار گزاشگرى 
باشند. من هم عضو كوچكى هســتم كه كار گزارشگرى را 

ادامه خواهم داد.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه در همه جــاى دنيا اگر 
تشويق و تنبيه نباشد بهبود كار هم وجود نخواهد داشت، 
تصريح كرد: كســى كه خوب كار مى كند بايد نسبت به 
ديگران متمايز باشد. كســى هم كه اشتباه مى كند، هر 
چند جزو افرادى باشد كه كار را بلد است، ولى به هر حال 
ممن است جاهايى كوتاهى و كم دقتى  كند و شك نكنيد 
محروميت، نه فقط  تنبيه بلكه تشويق و تنبيه عامل  اصلى 
موفقيت هر آدمى است. من 25 سال افسر پليس  بودم.  
افسر نيروى زمينى و هوايى نبودم، افسر پليس بودم، در 
خيابان بودم. من به عنوان افسر پليس، معتقدم كه حتما  
بايد براى همه محروميت، مجازات و تشويق باشد. منتهى 
دقيقا مطابق با جــرم و خطايى  كه آدمــى مرتكب مى 
شود. نه بيشتر از ان. در مورد محروميت خودم هم هيچ 
اعترازى ندارم. در آيندخه  هم نمى توانم بى اشتباه باشم 
نه من بلكه همكاران ديگرم. صددر صد اشتباه مى كنيم 
منتهى اشتباهى كه داشتيم نبايد بار دوم داشته باشيم و 
مجازات و محروميت بايد باشد منتهى رسانه اى كردن آن 

را نمى پسندم.
عليفر درباره ى بازگشت خود پس از محروميتى كه در پى 
اشتباه در حين گزارش ديدار تيم هاى رئال مادريد و لوانته، 
صورت گرفته بود، اظهار كرد: من 25 سال است قديمى ترين 
گزارشگر فوتبال در تلويزين هستم. اگر بخواهم بشمارم بارها 

بيش از 25 بار تا 30بار محروم شدم. براى همه ى گزارشگران 
پيش مى آيد. در همه  ارگانها و ســازمانها ممكن است اين 
محروميت وجود داشته باشد منتها رسانه اى نمى شود. ولى 
در ارتباط با خودم چون اين بار اين محروميت رسانه اى شد، 
سروصدا كرد. هر كسى در هر سازمان و ارگانى ممكن است 
توبيخ و محروم شود. اين اتفاق عادى بود. اشتباه هم اشتباه 
بزرگى نبود يك اشــتباه آمارى در ليســت اسامى يك تيم 
بوده، آن هم در معتبرترين سايتى كه در دنيا  وجود دارد. در 
ليست اسكاى اسپورت كه االن هم هست، در آن سيدجالل 
حسينى با عنوان شماره 17 معرفى شده بود، من هم روى آن 
زدم و ديدم بله تصوير و سابقه و سن و تمام مشخصات وى در 
آن  آمد. فرصتى نبود كه من بيشتر با كسى مشورت كنم. 
من اشتباه كردم، نبايستى مطرح مى كردم. در ارتباط با اين 
اشتباه هم خوب تمام گزارشگران جريمه و محروم مى شوند 
به خاطر اشتباهاتى كه مى كنند و من خودم بيشتر ازهمه 
ولى خوب اينها همه مثل هر ارگانى جرايم و محروميت هاى 

موقت هستند.
عليرضا عليفر در پايــان درباره ى رفتار صدا و ســيما و 
رســانه اى كردن محروميتش نيز اظهار كــرد: فرق صدا و 
سيما با يك وزارتخانه و يا شركت اين هست كه صدا و سيما 
در معرض ديد همگان اســت. اما فالن روزنامه، فالن ارگان 
و فالن مجله را كســى نمى بيند. آن تدابيرى را كه از سوى 
مديريت آنجا اعمال مى شود، كســى نمى بيند. اين امرى 
عادى است كه  من اشتباه داشــتم. مديرى من هم كه اين 
تصميم را گرفت، مورد تاييد من اســت. در كل دنيا اينگونه 
است و البته در كشور ما بيشتر. اصال هم فرقى نمى كند كه 
مردم از چه قشرى باشــند، همه تابع جريمه و زور هستند. 
اين نظر من است. اين جريمه و محروميت را مى پسندم. من 
چون خودم پليس هستم در مورد پليس مثال مى زنم. اينكه 
گفته مى شود پليس با مردم رفيق و دوست باشد را اصال نمى 
پسندم. مردم بايد در همه جاى دنيا از پليس حساب ببرند. 
من اعتراضى به تنبيه و محروميت در كار خودم ندارم و شايد 
بيشتر از 20 بار به جهت اشتباهاتى كه داشتم محروم شدم . 
من اشتباه كردم. خطايم را مى پذيرم اما رسانه اى كردن آن 
را نمى پذيرم. صدا و ســيما براى ما مثل يك خانواده است. 
اگر شما در خانواده خود كار غير عرف انجام بدهى مطمعنا از 
سوى پدر و مادر جريمه و مجازات مى شوى اما پدر رو مادر 
نبايد بيرون كاغذ بچســبانند كه ما بچه ى خودمان را تنبيه 
كرديم. محروميت هيچ اشكالى ندارد اما رسانه اى كردن آن 

را نمى پسندم.
عليفر در حين گزارش اين مســابقه، سيدجالل حسينى 
(بازيكن تيم پرسپوليس) را از بازيكنان تيم لوانته معرفى كرد 

كه به محرومتيش از گزارشگرى تا اطالع ثانوى منجر شد.
اين اشــتباه در ادامــه پخش بــازى، همــراه با پخش 
صحنه هايى از بازى در فضاى مجازى دست به دست شد و 
در ادامه، خبر محروميت گزارشگر با سابقه فوتبال از سوى 

روابط عمومى شبكه ورزش اعالم شد.

 شمسایی: اتفاق والیبال در فوتسال تکرار نشود
 عضو سابق كميته فنى و توسعه فوتسال مى گويد انتخاب صانعى براى تيم جوانان 
تصميم درستى بوده اســت. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، وحيد شمسايى، عضو سابق 
كميته فنى و توسعه فوتسال با اشاره به انتخاب على صانعى و شهناز يارى به عنوان سرمربيان 
تيم هاى جوانان و بانوان ايران گفت: كميته فنى به اين اجماع رسيد كه اين نفرات را انتخاب 
كند. صانعى در كميته استعداديابى بوده و پســت هاى مهمى مثل سرمربى تيم ملى، مربى 
تيم ملى، مدير فنى و سرپرســتى را تجربه كرده و خودش هم ملى پوش بوده و ســال ها در 
تيم هاى پايه كار كرده اســت. يكى از اولويت هاى مربيگرى صانعى، استعداديابى است و به 
نظرم جايگاه درستى براى او انتخاب شده است. در مورد خانم يارى هم بگويم زمانى كه ما در 
كميته فنى بوديم به عنوان سرمربى انتخاب شد اما خودشان نخواستند بيايند و داستان هايى 

به وجود آمد. االن من در كميته فنى نيستم كه بدانم چه اتفاقاتى در ادامه افتاد.
شمسايى در مورد اينكه يارى پس از انتخابش به عنوان سرمربى با رعدى به مشكل خورد 
و به تيم ملى نيامد تاكيد كرد: آن زمان اين اتفاق افتاد كه به نظرم صورت خوشى نداشت و 
نبايد اين اتفاقات مى افتاد. االن هم احتماال مشكالت حل شده و مطمئنم هر كسى كه انتخاب 

شود در راه موفقيت تيم فوتسال بانوان قدم برمى دارد.
عضو سابق كميته فنى در مورد اينكه خيلى ها معتقد بودند حق حيدريان بود كه سرمربى 
تيم جوانان شــود تاكيد كرد: بارها گفته ام كه حيدريان اسطوره فوتسال است و بزرگ اين 
رشته اما اين انتخابى است كه كيمته فنى انجام داده و بايد به آن احترام گذشت. با اين اتفاق 
چيزى از بزرگى حيدريان كم نشده اما بايد از صانعى و تيمش حمايت كنيم تا موفق شوند.

شمسايى در مورد مسابقات فوتسال مقدماتى آسيا و اينكه آيا تيم ملى بايد با تمام قوا در 
اين بازى ها شركت كند گفت: اول اينكه تصميم گيرنده ناظم الشريعه، سرمربى تيم ملى است 
و او است كه اهداف تيم را مشخص مى كند و اگر من االن چيزى مى گويم نظر شخصى من 

است. مدتى است كه اين بحث در واليبال به راه افتاده كه چرا در همه تورنمنت ها با بازيكنان 
اصلى شــركت مى كنيم تا هم مصدوميت و خستگى به بار بياورد و هم ميدان براى جوان ها 

نباشد. اين داستان نبايد در فوتسال تكرار شود.
او افزود: تيم ملى به درستى در تورنمنت كاسپين با تيم اصلى شركت كرد چون تيم هاى 
قدرتمندى بودند كه شايد در جام جهانى حريف ما مى شدند و بايد تيم محكى جدى مى خورد 
اما براى بازى هاى مقدماتى كه صعود ما هم قطعى شده الزم نيست به بازيكنان اصلى ميدان 
بدهيم. ضمن اينكه كمتر از يك ســال ديگر به جام جهانى مانده و اسكلت اصلى تيم ما را 
بازيكنانى تشكيل مى دهند كه ميانگين سنى 31 تا 33 سال دارد و بايد از اين بازيكنانى كه 
به اوج پختگى و آمادگى رسيدند، الى پر قو محافظت كنيم و مواظب باشيم فوتسال زده يا 
مصدوم نشوند. برخى از اين بازيكنان درگير ليگ هم هستند و بايد اين فشار را تحمل كنند 

كه به نظرم درست نيست. هر چند حرف آخر را ناظم الشريعه مى زند.
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کار »گزارشگری«  را ادامه خواهم داد


