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محمدمحمدیســدهی  /علیرضا علیفر در ســال 95
روزهــای خاصــی را تجربه کــرد .این گزارشــگر فوتبال به
واســطه گزارشها و اظهار نظرهایش ،بعضاًساعتها و
روزهای خاصــی را هم برای بینندگان خلــق کرد .جناب
ســرهنگ در اینکه نقل محافل عمومی و رسانهها باشد،
با اختالف فاحشــی گوی ســبقت را از همتایان خود ربود.
اســتفاده از برخی واژهها مثل «توووووی دروازه» و اظهار
نظر درخصــوص قضاوت داوران ،از جملــه مواردی بود
که به وضوح در گزارشهای علیفر شــنیده میشــد .او در
گزارشهای خــود نیز بعضی مواقع از نظر فنی عملکرد
تیمهاراموردانتقادقرارمیدهدکهمهمترینآن،انتقاد
از دفــاع خطــی تیمهاســت .این گزارشــگر گاهــی مواقع
موردتوجهمردمقرارگرفتهاماگاهیهمعالقهمندانبه
فوتبالترجیحمیدهندبازیرابابستنصدایتلویزیون
تماشا کنند .آقای سرهنگ گزارشگر پس از گزارش دیدار
تیمهای لهستان و ایرلند شمالی در جام ملتهای اروپا
و اشــتباهی تاریخی که انجام داد ،بر سر زبانها افتاد و در
خالل گزارش بازی نام ســازنده ورزشــگاه محل برگزاری
بــازی دو تیــم ایرلند شــمالی و لهســتان در شــهر نیس را
«امیــر دوالب» اعــام کرد ،این شــیطنتی بود که توســط
یک فرد انجام شــد و در فضای مجازی دســت به دســت
چرخید .در ادامه گفتوگوی «ایران» با جناب ســرهنگ
گزارشگرفوتبالایرانرابایکدیگرمیخوانیم.

ســال  95در کانون توجه هــواداران فوتبال قــرار گرفتید و
برخی از شما حمایت و برخی دیگر انتقاد کردند ،چرا این
اتفاق افتاد و دلیل این همه توجه نسبت به شما چه بود؟
بایــد بگویم که من به صراحت لهجه معروفم و هم در گزارشها
و هــم در مصاحبههایم این صراحت را دارم .همیشــه گفتهام که
صراحــت لهجــه اگر همراه بــا احتــرام و ادب به مخاطب باشــد،
اشــکالی ندارد .افرادی که مورد توجه مردم هســتند ،طبیعتاً هم
طرفــدار دارند ،هــم منتقد .امــا آدمهایی که محبوبیت بیشــتری
در جامعــه دارنــد ،معمــوالً منتقــدان ایــن اشــخاص رســانهها
هســتند .از آن دســته آدمهایی هســتم که شــاید  90درصد مردم
طرفــدارم هســتند و  10درصــد هــم گزارشهــای مــن را دوســت
ندارنــد البتــه آن  10درصــدی که دوســت ندارنــد به سلیقهشــان
برمیگــردد .معمــوالً انتقادهــا از ســوی رسانههاســت و دلیل آن
هم صراحت لهجه من اســت ،خودخواه نیستم و انسان فروتن و
متواضعی هســتم امــا راجع به برخی از منتقدانــم که انتقادهای
بیهــودهای دارنــد ،کوتــاه نمیآیــم و در صــورت انتقــاد درســت
ایــرادم را میپذیــرم .من اعتمــاد به نفس باالیــی در کارم دارم و
این به دلیل اطمینان از کارم اســت و این موضوع باعث میشــود
تا منتقدانم در رســانه بیشتر شوند.
در مورد ســرمربیگری شــما هم صحبتهای زیادی شــد،
قطعــاًهمین اعتماد به نفس باالی شــما باعث شــده تا به
فکر سرمربیگری در لیگ برتر بیفتید؟
واقعیــت امر این بود که پیشــنهادهایی داشــتم امــا به دلیل
اینکــه پیشــنهادهای مربوطــه توســط تیمهــای شهرســتانی
مطــرح شــد ،ترجیــح دادم آنهــا را نپذیــرم .مــن نیــازی بــه
شــهرت و محبوبیــت نــدارم و بــه لطــف خداونــد در حــال
حاضــر آنقــدر شــهرت و محبوبیــت دارم کــه نمیتوانــم در
خیابــان راه بــروم .برخــی از منتقــدان کــه فکــر میکنند من
دروغ میگویــم و اعــام میکننــد که چــرا علیفر اســم تیمها
را نمیگویــد ،بایــد بــه آنهــا بگویــم کــه اســم بــردن تیمهــا
حرفــهای نیســت .آنهــا یــک مبلغــی را اعــام کردنــد و مــن
قبــول نکــردم ،در واقع شکســت از ســمت آنها بــوده چرا که
من پیشــنهادها را رد کــردم نه تیمها.

شــما اعالم آمادگی کردید که توان هدایت تیمها را دارید،
آیا این پیشــنهادها از ســمت شــما بــوده یا تیمهــا چنین
پیشنهادهایی دادند؟
قطعاً من که نمیتوانم پیشــنهاد بدهم ،مــن تنها اعالم آمادگی
کردم .از تهران پیشنهاد نداشــتم وگرنه با شرایط فعلی پیشنهاد
مالــی پایینتــر را قبــول میکردم چــون در کنار حرفــه و کارم بود،
برای مربیگری در تیمهای شهرســتانی باید ریسک میکردم و به
دلیل قیمت پایین پیشنهادها را رد کردم و ریسک نکردم.
بارهــا در گزارشهایتــان نســبت بــه دفــاع خطــی انتقاد
کردید ،چرا؟
در فوتبــال دنیــا بزرگتریــن مدرســان کالسهــای مربیگــری و
بزرگتریــن محققــان فوتبال طی ســالها زحمــت و مرارت یک
اصــول دفاعــی در فوتبال اختــراع کردند .اصــول دفاعی  3اصل
دارد کــه مهمترین آن عمق و پوشــش اســت .وقتــی دفاع خطی
میشــود عمــق و پوشــش وجــود نــدارد بنابرایــن دفاع شــکننده
میشــود ،چقدر فریاد بزنم که این حرف علیفر نیست ،گواردیوال
و مورینیــو کار دفاعــی را بلــد نیســتند و تنهــا معــروف هســتند که
معروفیــت آنها دلیل بــر بهترین بودن ،نیســت .در فوتبال امروز
گل زدن بســیار ســخت شــده امــا وقتــی تیــم منچسترســیتی بــا
نتیجــه ســنگین  4بر صفر به اورتــون میبازد ،این نشــان میدهد
که مربیــان بزرگی همچــون گواردیــوال کار دفاعی را بلد نیســتند.
منچسترســیتی بزرگترین ســتاره فوتبال دنیا را دارد و این تیم را
میتــوان منتخب اروپا بدانیم این نتیجه یعنی اینکه هرچقدر که
گواردیوال معروف و محبوب هم باشد ،دفاع کردن را بلد نیست.
با توجه به این اطالعات آیا این توانایی را در خود میبینید
که تیمهای فانوس بهدســت را از ســقوط به لیگ پایینتر
نجات بدهید یا تیم مدعی قهرمانی را قهرمان کنید؟
اول فصــل اعــام کــردم و در تعطیــات نیــم فصــل هــم مجدداً
در رســانهها اعــام آمادگــی کــردم کــه مــن حاضــرم بــا تضمین
موفقیــت بین نیم فصل هم مســئولیت تیمهــا را برعهده بگیرم
و ایــن تضمین موفقیــت را نیز توضیــح دادم .تضمین من به این
صورت بــود که برای تیم مدعی قهرمانی ،قهرمانی اســت و برای
تیم مدعی کســب سهمیه آسیا رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان

