گفتگوهای ورزشی
اکبر عزیزی
رامين رضائيان يكي از مردان پرفروغ تيم ملي فوتبال كش��ورمان در جام جهاني
 2018روسيه بود.
بازيهاي خوب او ،رش��ادت و غيرت و جنگندگي او سبب شد تا اين مدافع خوش
قد و قامت فوتبال كشورمان در جمع دو مدافع مرحله مقدماتي جام جهاني قرار
بگيرد.
رضائيان بعد از درخش��ش در تيم پرسپوليس سير صعودي خود را طي كرد تا به
جمع بازيكنان لژيونر بپيوندد .گرچه بعد از تيم پرس��پوليس بر اثر يك اشتباه به
تيمهاي تركيهاي پيوند خورد و در زماني با افول مواجه شد ،اما خيلي زود خود را
بازيافت تا بار ديگر در اوج قرار بگيرد .انتقال به فوتبال اروپا نشاندهنده فكرهاي
پروراند ،اكنون اين مدافع ايراني
بزرگتري اس��ت كه رامين رضائيان در س��ر مي
هاي ش��اخص فوتبال كشورمان
همراه با تيم ملي در جام جهاني به يكي از مهره
هاي تيم ملي
تبديل شده است .اينروزها با آنكه در همه جا از نمايش خوب بر و بچه
در جام جهاني بحث و گفتگو وجود دارد .اما در ارتباط با رامين رضائيان حرف و سخن
صحبت هم هست.
رسد ،او در كنار هنر فوتبالش خوش
كمي بيشتر به گوش مي
با اين بازيكن پرتالش فوتبال كش��ورمان كه اكنون لژيونر ميباشد در خصوص
امروز و فردا و آيندهاش به س��خن پرداختيم تا بدانيم رضائيان بعد از جام جهاني
در كدام مسير قرار خواهد گرفت.
* جام جهاني محلي است كه آرزوهاي بسياري از بازيكنان بزرگ دنيا را تشكيل
دهد .قطع ًا شما هم به آرزويتان دست يافتيد.
مي
ً
دهد،
** دقيقا همينطور اس���ت ،جام جهاني آخرين ايستگاه يك فوتباليست را تشكيل مي
بنده هم به آرزويم دست يافتم .اما اين بدين معنا نيست كه جام
جهاني آخرين ايستگاه باشد .جام جهاني محلي است
كه بازيكنان بيشتر ديده ميشوند .پس از جام جهاني
كار اصلي و سخت آغاز خواهد شد .بايد آنچه كه در
جام جهاني ارائه داده شد ،بيشتر و باالتر از آن در
باش���گاهها ادامه يابد تا مشخص شود كه هنر يك
شود.
فوتباليست فقط در جام جهاني خالصه نمي
* به نظر ش��ما اهميت ج��ام جهاني بخاطر
چيست؟
** ب���ه اين خاطر كه جام جهان���ي محل و مكان
تحول ورزش���ي و تحول در زندگي است .اگر در جام
جهاني خوب ديده ش���ويد مسير زندگي و مسير ورزشي
ش���ما دستخوش تغييرات خواهد شد .بدين معنا كه همه
ش���ود و زندگي جديد در مقابل
چيز برايت فراهم مي
ش���ما نقش خواهد بس���ت .اگر به بازيكنان
بزرگ دنيا ن���گاه كنيد خواهيد ديد
كه نگاه به آن���ان بعد از جام
جهاني عوض ميشود و
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فرصتهاي بهتري در آينده برايشان رقم ميخورد.
يك فوتباليس���ت عمر كوتاهي در ورزش دارد ،بايد در اين عمر كوتاه با چشم باز عمل كرد.
بايد زندگي را س���اخت .بايد خود را به درستي معرفي كرد تا بعد از پايان اوجگيري زندگي
آس���ودهتري داشته باشيم .فكر كنم جام جهاني محل تحول است كه يك فوتباليست به آن
دست مييابد.
* از تيم ملي در جام جهاني بگوئيد؟
** بسيار خوب ديده ش���ديم .با حريفان كمي بازي نكرديم ،يكي قهرمان جهان ،ديگري
كنيد با اين حريفان چگونه بايد بازي كرد؟
قهرم���ان اروپا و آن يكي قهرمان آفريقا ،فكر مي
اگر شكل كار و تاكتيك تيم ما حالت تدافعي داشت به منزله تسليم نبود ،بلكه دفاع خود يك
نوع حمله است .در برابر اسپانيا ديرهنگام شكست خورديم .مقابل پرتغال به تساوي رسيديم
توانس���تيم تيم پيروز ميدان باشيم .مراكش را هم شكست داديم .اين مجموعه وقتي
كه مي
كنار هم قرار ميگيرند ،يك كارنامه خوب به دست ميآيد .من فكر كنم كه تيم ملي 2018
يك تيم تاريخي است ،چون هرگز به عقب برنگشتيم .حتي در آن حالت دفاعي باز هم خوب
ديده شديم .آنقدر خوب بوديم كه مردم رضايت داشتند.
* فكر ميكرديد اينگونه ديده شويد؟ البته از نگاه شما؟
** جام جهاني قابل پيشبيني نيست .ديديد كه آلمان ،برزيل ،آرژانتين و بسياري از بزرگان
به راحتي حذف شدند ،ما رفته بوديم كه بگوئيم هستيم .دقيقاً چنين هم شد .دنيا ما را باور
كرد و دنيا ما را بيشتر ش���ناخت .وقتي كه مقابل مراكش به پيروزي رسيديم كسي جرات
نميكرد كه به سادگي ما را مقابل اسپانيا و پرتغال تيم از قبل بازنده بداند.
* فكر ميكنيد كه اين تيم بتواند در جام ملتهاي آسيا به قهرماني برسد؟
** اگر براي كيروش آنچه كه به عنوان برنامه ارائه ميدهد عملي س���ازند ،قهرماني دور از
روش راه و روش قهرمان شدن و يا مقاومت در برابر بزرگان دنيا
دس���ترس نيست ،چون كي
را ب���ه خوبي ميداند .ديديد كه در جام جهان���ي چگونه تيمي را با خود برد و چگونه چيد و
چگونه نتيجه گرفت.
* آي��ا همين تيمي كه به جام جهاني رفت ،براي قهرماني در جام ملتهاي آس��يا
كافي است؟
** البته اين مس���ائل به من ارتباط ندارد .اما ميدانم كه تغييراتي حاصل خواهد شد و چند
نفري اضافه ميشوند .با اين حال استخوانبندي تيم همان نفرات جام جهاني خواهد بود.
* صحبت از بازگشت مجدد به پرسپوليس است؟
** بعيد ميدانم .پرسپوليس نه ،اما تيمهاي بزرگتر اروپايي چرا...
از پرسپوليس شروع كردم و اوج گرفتم ،بنابراين مسير اوجگيري را بايد ادامه بدهم .به دنبال
تيمهاي بزرگتر اروپايي هستم .چون به قابليتهاي خودم ايمان دارم .فكرهاي بزرگتري در سر
دارم .حتماً عملي خواهد شد .دير يا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد .بازگشت به پرسپوليس
زماني اتفاق خواهد افتاد كه بدانم نميتوانم در فوتبال اروپا حضور پيدا كنم.
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