گفتوگوی «ایران» با سیدجالل حسینی ،کاپیتان ملیپوش پرسپولیس

موفقیت در جام جهانی به نوع آمادهسازیمان ارتباط دارد
وحید عیدی
خبرنگار

پرســپولیسیکســالخیلیخوبرادرســال96سپری
کردوضمنکســبعنوانقهرمانیدرلیگشــانزدهم،
توانستدرلیگقهرمانانآسیاهمتامرحلهنیمهنهایی
پیــشرفتــهوالبتــهازرفتنبهنیمــهنهایینــاکامبماند.
ایــندرحالیاســتکــهسرخپوشــاندرشــرایطفعلی
همقهرمانیشــاندرلیــگهفدهمتقریباًقطعیشــده
است.دراینمیانسیدجاللحسینیبهعنوانکاپیتان
پرســپولیسیکفصلخیلیخوبرادراینتیمسپری
کرد.اوچهدرتیمملیوچهدرتیمباشگاهیاشبهترین
عملکــردراداشــتتاجایــیکههــردوتیــمکمترینگل
خوردهرادررقابتهاییکهدرآنشرکتکردند،داشتند.
سیدجاللحسینیدرروزهایپایانیسالیموفقوالبته
سخت،بهسؤاالتخبرنگار«ایران»پاسخداد.
سال96برایسیدجاللچطورگذشت؟
خداراشــکرازلحاظفوتبالیسالخیلیخوبیبرایفوتبال
کشــورمانبود.توانســتیمیکصعودمقتدرانهوبــاافتخاررابه
جامجهانیداشــتهباشیم.اگرچهمسیرسختیپیشرویمان
قــرارداشــت امــابــاتــاشوهمتهمــهعوامــلازمســئوالن
فدراســیونگرفتهتــامربیــانوبازیکنانتیمملی،تماشــاگران
و دیگر عوامل توانســتیم بــه جام جهانی روســیه صعود کنیم.
فرامــوشنکنیــدکهبــرایاولیــنبــاربــودکــهدردودورهپیاپی
توانستیماینافتخاررابهدستبیاوریم.درپرسپولیسهمیک
قهرمانییابهتراســتبگوییمدوقهرمانیدرلیگرقمزدیمو
درلیــگقهرمانانهــمکاربزرگیکــردهوراهینیمهنهاییاین
رقابتهاشــدیم.افتخاریکهفکرکنمهیچتیمایرانیحداقل
تاچندسالآیندهنتواندکسبکند.
میتوانستیددرآسیاهمقهرمانشوید؟
بایــدواقعبینبودواحساســیصحبتنکرد.مادرشــرایطی
واردلیگقهرمانانشــدیمکهمشــکالتزیادبودامابااینحالتا
مرحلهنیمهنهاییپیشرفتیم.دربازیرفتاینمرحلههمیک
بدشانســیبزرگآوردیمو 4بازیکناصلیتیمازجملهخودمن
غیبتداشــتیمودرواقعدرهمانبازیرفتحذفشدیم.شاید
اگرایناتفاقرخنمیداد،شانسفینالیستشدنهمداشتیم.
ایناتفاقمیتوانداینفصلرخدهد؟
مادرمسیرخوبیقرارگرفتهایموخوشبختانهتیمازنظرفنی
دربهترینشرایطخودبســرمیبرد امابایدقبولکردکهرقبای
ماهمبهبهترینشــکلخودراآمادهکســبموفقیتمیکنند.
بازیکنانــیکهتیمهایعربیجذبمیکننــد،اندازهیکفصل
بودجهتیمهایایرانیاست.مخصوصاًدرمرحلهنیمهنهایی
کهحریفــانبااقتدارکامــلواردبازیهامیشــوند.فصلپیش
یکیازبدتریناتفاقاتیکهمیتوانستبرایمارخدهد،برگزاری
بازیهایماباتیمهایعربستانیدرعمانبود.درواقعماهمه
بازیهایخودمقابلاینتیمهارامیهمانبودیموکارمانچند
برابر ســختتر شــد .امیدارم این بار مجبور نشــویم با تیمهای
عربستانی در عمان بازی کنیم .این به تالش مسئوالن بستگی
دارد.بهنظرازاالنبایدبهفکربودچراکهاحتمالصعودالهالل
یااالهلیبهمرحلهحذفییانیمهنهاییزیاداست.
امسالدرپرسپولیسوهمچنینتیمملیصدتایی
شــدی،بــهنظــرتمیتوانــیحداقــلدرپرســپولیس
دویستتاییشِوی؟
برایمنســنوســالمهمنیســتوتاجاییکهتوانداشته
باشــم،درخدمتتیمملیوپرســپولیسخواهمبود.همیشه
هدفاینبودهوهســتکهدربهترینشــرایطبدنــیبهمیدان
برومتاعملکردمثبتیداشتهباشــم.اگرروزیغیرازاینباشد،
تصمیــمدیگــریخواهمکــرد.فکرکنمتــاچندســالآیندهبه
چیزیغیرازفوتبالوخوبتمرینکردنفکرنکنم.
علــیپرویــندرمصاحبــهایعنــوانکــردشــما
میتوانــی100بــازیدیگرهمبــرایپرســپولیسانجام
دهی!
علیآقا همیشه به من لطف دارد .گفتم که تالشم همیشه
اینبودهدربهترینشرایطبدنیبهفوتبالمادامهدهم.

فکــرمیکنــیتــااینجــایفوتبالــتبــهاهدافت
رسید های؟
ازنظرخودمبله.درســایپا،ســپاهانوپرســپولیسقهرمان
لیگوباتیمملیهمدرجا مجهانیبازیکردهام.انشاءاهللیک
جامجهانیدیگرهمباتیمملیتجربهخواهمکردواگرموفقبه
صعودازگروهمانشویم،آنوقتافتخاردیگرینصیبمخواهد
شــد.ضمناینکهامیدوارمباپرســپولیسقهرمانآسیاشومتا
کارنامهفوتبالیامتکمیلشود.
آیــاواقعــاًصعودبهمرحلهحذفــیدرجامجهانی
ممکناست؟
همه مــا میدانیم کــه تیمهای همگــروه ایــران مخصوصاً
پرتغالواســپانیاازتیمهایحتیمدعیقهرمانیجامجهانی
هــمهســتندوهیچکسنمیتوانــدمنکرآنشــود.موفقیتما
هــمبهنــوعآمادهســازیمانارتبــاطدارد.اینکهچــهاردوهایی
داشتهباشیموباچهحریفانیبازیکنیم.تااالنکهخواستههای
کــیروشبرآوردهشــدهاســتامانبایــدفراموشکنیــدماهنوز
در تهران یک زمین مناســب برای برگــزاری تمرینات تیم ملی
نداریم.کارســختاســتاماناامیدنیستیموبرایارائهبهترین
عملکردراهیجا مجهانیخواهیمشد.
درسالیکهگذشت،چهزمانیبیشترینحسرترا
خوردی؟
خیلیبهاینمسألهفکرنکردم.نمیدانمشایدبازیرفتبا
الهاللکهشرایطایدهآلیبرایبازیکردننداشتم.خوشبختانه
موفقیتهایبزرگیهمراهباپرســپولیسوتیمملیبهدســت
آوردموناکامیدرکارنامهفوتبالیامنبود.
درسالیکهگذشت،حواشیزیادیهماتفاقافتاد
کهجداییمهدیطارمیبهآنشــکلومحرومیتاوو
پرسپولیسهمازجملهایناتفاقاتبود،اینهاراچطور
یکنی؟
ارزیابیم 
منفکرکنمبهمســائلیکهرخدادهواالندیگرکســیبهآن
فکرنمیکند،نپردازیمبهترباشد.االنسالجا مجهانیاستو
تنهاچیزیکهاهمیتدارد،اتحادویکدلیاست.حتیهواداران
فوتبــالهــمبایدیکدلباشــندوکمــککنندتاتیمملیمســیر
خودش را به بهترین شــکل ســپری کند .همچنین پرسپولیس
و دیگــر نمایندگانمان در لیگ قهرمانان آســیا که کار ســختی
پیشرودارند.همیشــهاعتقــادماینبودهکــهدامنزدنبه
حواشیجزاینکهمشکالترابیشترکند،سوددیگری
نداشتهاست.
بحــثلیــگقهرمانــانشــدواینکــه
چــرانماینــدگانایــرانغیــرازپرســپولیس
نمیتوانندجزومدعیانباشندوماهرسالدر
حالدرجازدنهستیم؟
متأســفانهدرفصــلنقلوانتقــاالتنمایندگانمــاآنطور
کــهبایدتیمخــودراخوبتقویتنمیکنندویکســریافرادهم
درآنمقاطــعصحبتهاییرامطرحکردهومشــکالتیرابرای
باشگاههارقممیزنند.اینافراداالنکجاهستندکهدربارهنتایج
تیمهااظهارنظرکنند؟مااولبایدمشکالتداخلیخودمانرا
حلکنیموبعدبهفکرحضورپرقدرتدرآسیاباشیم.
برانکــودرموفقیتهــایاخیرپرســپولیسچقدر
نقشداشتهاست؟
عملکــردوکارنامهیکمربیرانتایجتیــمتحتهدایتاو
مشخصمیکند.برانکودرپرسپولیسبهموفقیتهایبزرگی
دستپیداکردوهیچکسنمیتواندمنکرتأثیرگذاریاوباشد.ما
بایدبتوانیمبابرداشتنموانعاینراهمانراادامهدهیم.رسیدن
به ایــن مرحله از موفقیتها اگرچه بســیار ســخت بــود اما باید
همیشهاینموضوعرادرنظرداشتکههرچهبهجلومیروید،
کارسختترمیشود.درفوتبالموفقیتهاتمامشدنینیستند
وهمیشهبایدسعیکنیدتابهترینباشید.
قطعــاً در پرســپولیس
خواهــی مانــد ،درســت
است؟
بــه هر حــال تیــم از یک
پنجــره نقــل و انتقــاالت
دیگــر محــروم اســت و
خواســته همــه بازیکنــان
این است که در پرسپولیس
بمانند .به نظر من اگر باشگاه

شــرایط را فراهــم کند و موانع برداشــته شــود ،همــه با کمال
میل خواهیم ماند.
موانعچهچیزهاییهستند؟
خود باشــگاه میداند شرایط بازیکنان چیســت و انشاءاهلل
خواستهبچههابرآوردهخواهدشد.
شــایدیکیازمسائلیکهدریکیدوسالاخیرشمارا
ناراحتکرد،طلبتانازباشگاهنفتبود،همینطور
است؟
آنقدردربارهاینمســألهصحبــتکردهایمکــهپرداختنبهآن
بــرایهیچکسجذابنیســت.درنهایتبهایننتیجهرســیدمکه
نفتازجاییحمایتمیشــودوســازمانلیــگوکمیتهانضباطی
نمیتوانندحقماراازاینباشــگاهبگیرند.مطمئنباشیداگرنفت
تاچندســالدیگرهمبخواهدبااینروندادامهدهدوهرســالپول
بازیکنانــش را ندهــد ،اتفاقــی رخ
نمیدهــد و مانعــی نخواهــد
داشــت .به هر حال فوتبال ما
همین شکل اســت و خیلی
از قوانیــن در آن رعایــت
نمیشود.
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