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توگو با «ایران» از بازی پیروزمندانه با امریکا می گوید
سیدجالل طالبی سرمربی تیم ملی فوتبال در جام جهانی  98در گف 

بزرگ ترین برد تاریخ ورزش ایران

شاه اجازه نداد به گاالتاسرای بروم /لیست تیم ملی در جام جهانی ،لیست ایویچ بود نه من
حامد جیرودی
روزنامه نگار

تیم ملــی در حالی تا چند روز دیگر در جام جهانی  2018روســیه به میدان میرود
که  20سال قبل ،دومین حضور خود در این رقابتها را با شرکت در جام جهانی
 1998فرانسه تجربه کرد .رقابتهایی که با پیروزی در دیدار حساس مقابل امریکا
که بازی قرن لقب گرفت ،نوســتالژی خاصی را در ذهــن عالقه مندان به فوتبال
ایــران بــه وجود آورده اســت .حاال و پس از  20ســال به ســراغ ســیدجالل طالبی
ســرمربی تیم ملی در جــام جهانی  98رفتیم تا با او در خصــوص این رقابتها و
توگوی خودمانی
شــرایط حال حاضر تیم ملی صحبت کنیم .خواندن این گف 
با طالبی خالی از لطف نیست.
 ëëشــرایط تیم ملی را بــرای حضور در
جام جهانی چطور ارزیابی میکنید؟
همانطــور کــه میدانیــد و از قدیــم
هــم گفتهاند ،حضــور در جام جهانی
آخــر خــط یــا بــه اصطــاح کعبــه
فوتبالیستهاســت و همه تیمها هم
میآینــد تــا بهترین نمایــش را در آن
داشــته باشــند .تیــم ملــی هــم قطعاً
میخواهــد بهتریــن نتیجــهاش را
بگیرد و آبرومند برگردد .خوشبختانه
ایــن تنهــا دورهای اســت کــه مربــی
تیــم ملی 7ســال اســت هدایــت تیم
را بــر عهــده دارد و شــناخت کافــی را
هــم از فوتبــال ایــران دارد .بنابرایــن
فکر میکنــم ،بتوانیم فوتبــال واقعی
خودمــان را نشــان دهیــم و فــارغ از
اینکــه از ایــن گروه بــاال میرویم یا نه،
باید ترس از باخت نداشــته باشــیم و
شجاعانه بازی کنیم.
ëëخیلیهــا از هــم گروهــی با اســپانیا،
پرتغــال و مراکش نــا امیدانه صحبت
میکننــد و برخی هم در انتظار معجزه
هســتند .شــما در این بــاره چــه نظری
دارید؟
من فقط میدانم هر تیمی که به جام
جهانــی میآیــد ،میخواهــد بهترین
نتیجه را بگیرد .فرقــی نمیکند ایران
باشــد یــا مراکــش و آنهــا هــم انتظار
دارنــد صعــود کنند امــا فشــار روحی
و روانــی روی پرتغــال و اسپانیاســت.
چــرا کــه کســی انتظــار نــدارد اســپانیا
کــه قهرمــان جهــان شــده ،بــه ایــران
یــا مراکــش ببــازد امــا بــازی کــردن با
اسپانیا افتخاری اســت که شاید هرگز
نصیــب فوتبال ایــران در جایی غیر از
جام جهانی نشــود و بخواهیم مقابل
بهتریــن بازیکنــان فوتبــال جهــان در
یک زمین بازی کنیم .بنابراین ما باید
بیشــترین بهــره را ببریم بــدون اینکه
انتظار داشــته باشیم صعود میکنیم
یا نه.
ëëیکی از دســتاوردهای شــما این بوده
که شــما تنهــا ســرمربی ایــران در ادوار
جام جهانی هســتید که برد به دســت
آوردهاید که آن برد مقابل امریکا بوده.
فکــر میکنیــد باز هــم برد جدیــدی به
دست بیاوریم؟

اوال بایــد بگویــم کــه آن بــرد متعلق
بــه مــن نیســت و کار و خواســته همه
بچههــا بــود .آن بــازی بــا درگیریها
و مســائل سیاســی که وجود داشــت،
یــک بــازی حیاتــی بــرای بازیکنــان
مــا بــود و هــر چــه افتخــار هــم دارد،
متعلــق بــه خــود بچههاســت کــه در
زمیــن زحمــت کشــیدند .آن بــازی
ســختترین ،پراضطــراب تریــن،
حســاسترین و مهمترین بــازی بود
کــه مــن در طــول دوران مربیگریام
داشــتم .البتــه ســعی کــردم کــه این
احســاس را در آن بــازی بــروز ندهم.
من ســعی کردم راجع به اهمیت آن
بازی با بازیکنان صحبت نکنم ،چون
فشــار زیادی روی آنها بــود .البته من
خــودم میدیــدم که بازیکنــان چقدر
مصمم هســتند و چقدر صمیمی که
میخواهند در ایــن بازی به موفقیت
برســند .البتــه مــن خــودم هــم 7 ،8
بازیکــن امریــکا را کــه از جــام جهانی
قبلــی بودنــد ،میشــناختم .بــورا
میلوتینوویــچ ســرمربی سابقشــان
دوســت مــن بــود .امریکاییهــا کالً
خودشــان را در همه چیز از همه برتر
میدانند .در  20دقیقه اول هم خیلی
روی ما فشــار آوردند ولی میدانستم
که اگــر چــک اول را بخورند ،مقداری
آرام میشــوند با این حال ،امیدوارم
در ایــن جام جهانی هم بــرد دیگری
نصیب تیم ملی ایران شود.
ëëحمیــد اســتیلی هــم در دوران
فوتبالش کم گل با ضربه سر میزد اما
آن ضربــه معــروف را زد تــا گل اول به
ثمر برسد.
بلــه .به هــر حال آن بــازی برای همه
مهــم بود و بچهها هم خیلی زحمت
کشــیدند .من واقعاً هــر موقع یاد آن
بــازی میافتــم ،یک حالی میشــوم.
یکــی از آن روزهای فراموش نشــدنی
فوتبــال ماســت و بزرگتریــن و بــا
حیثیتترین بــرد تاریخ ورزش ایران
بــه دســت آمــد .از هــر رشــتهای کــه
بگوییــد .بعــد از آن درگیریهایــی که
بــا امریکا داشــتیم و صحبتهایی که
میشد .بعد از فینال جام جهانی ،پر
تماشاگرترین بازی جام بود.

ëëحتی وقتــی مهدی مهــدوی کیا گل
دوم را زد ،رهبــر معظم انقــاب او را از
سربازی معاف کردند.
بلــه واقعــاً یــک دنیــای دیگــری بود.
فقــط  400عــکاس در اســتادیوم
بــود .همــه دنیــا آن بــازی را نشــان
دادنــد .اصــاً یــک روزی بــود .همــه
گریــه میکردنــد .پیرمــردی را دیــدم
کــه پیراهــن ایــران را پوشــیده بــود و
میگفت مــن افتخار میکنــم که این
پیراهن را میپوشم.
ëëکمی به عقبتر برویم .شما  3هفته
مانده به جــام جهانی و پس از باخت
عجیــب و غریــب  ۷بر یــک تیم ملی
برابر رم ســرمربی شــدید .چطــور این
اتفاق افتاد؟
مــن آن موقع ســرمربی بهمن بودم.
یک روز سرپرســت تیم بــه من گفت
کــه آقــای فراهانــی میخواهــد شــما
را ببینــد .تــا قبــل از آن هم ایشــان را
ندیده بودم .خیلی آدم با شخصیت،
ســالم و صادقــی بــه نظــرم آمــد.
صفایــی مــن را میشــناخت .ســابقه
مــن را میدانســت که من مرد ســال
بــودم و گفــت که بــا بــرادر کوچکتر
من کمــال در عقــاب همبــازی بوده.
گفت قصد داریم کمیته فنی تشکیل
بدهیم و شما هم عضو شوید.
ëëبا آقای امیرآصفی.
بلــه .مرحــوم امیرآصفــی هــم عضو
کمیته بود .بار اول عذر خواهی کردم
و گفتــم آقــای صفایــی مــن گرفتــار
بهمن هســتم و کمیته فنــی هم باید
وقــت بگذارد و بازیهــا را ببیند و من
هــم وقتــش را نــدارم و خداحافظــی
کــردم .بعــد هــم آقــای ایویــچ ســر
تمرین ما آمد و گفت دو ســه تا از این
جوانهایــی که فکــر میکنی خوبند را
بــرای تیــم ملــی معرفی کــن که من
ســتار همدانی ،علی لطیفی و محمد
نــوازی را معرفــی کردم .دوبــاره یک
مدت گذشت که گفتند آقای صفایی
میخواهــد مــن را ببیند .گویا مســأله
این بود که آقای امیر آصفی رفته بود
و ایشــان از من خواســتند نه بهعنوان
مشــاور فنــی بلکــه بهعنوان یــک نفر
که کنــار تیم ملی باشــد و از تمرینات
نتبــرداری کنــد ،حضــور داشــته
باشــم تا نحــوه آمادگــی تیــم ملی را
بررســی کنیم و بعــد بهعنــوان جزوه
در اختیــار مربیــان جوان قــرار دهیم.
این وظیفه من بــود وگرنه من خودم
را در حــدی نمیدیدم که بخواهم به
ایویــچ مشــاوره فنی بدهــم .یک روز،
 50متــر دور از تمرین نشســته بودم و
نتبــرداری میکردم که آقای نوآموز

آمــد به مــن گفــت ایویچ گفتــه اینجا
نشــین و من هــم از آن بــه بعد دیگر
کاغذ هم نمیآوردم و در ذهنم مرور
میکــردم و بعد در هتل مینوشــتم.
در نهایــت هــم آن اتفاق بــازی با رم
افتــاد .بــرای هــر تیمــی یــک روز بــد
هســت .مــا در آزادی به مجارســتانی
باختیــم کــه یوگســاوی بــه آن  6گل
زده بــود یــا در فرانســه بــا تیمهــای
دســته دوم بــازی کردیــم و در هنــگ
کنگ .منتهی ایویچ همیشه میگفت
شــما تیــم ملی واقعــی را در فرانســه
میبینید .جالب است که از تلویزیون
زنــگ زده بودنــد که مــردم میگویند
مــا نیمــه دوم را پخــش نکنیــم .ایــن
شــد که آقای فراهانی تصمیم گرفت
تغییرات ایجاد کند.
ëëاینکــه بازیکنــان در پســتهای
غیرمتعــارف خودشــان بــازی کــرده
بودنــد ،در باخــت ســنگین مــا تأثیــر
داشــت یــا شــایعاتی کــه میگفتنــد
بازیکنان از قصد آن طور بازی کردهاند
تا ایویچ برکنار شود؟
شما االن از بازیکنان آن دوره بپرسید
کــه ایویچ چطور مربــیای بود ،ببینید
چه میگویند؟
 ëëمی گویند خیلی مربــی خوبی بوده
و ما جام جهانی را مدیون او هستیم.
خــدا خیــرت بدهــد .پــس چطــور
میآینــد کاری کننــد که ایویــچ برکنار
شــود؟ ایــن خیلــی زشــت اســت کــه
بگوییــم بازیکــن تیــم ملــی گاوبندی
کرده که ایویچ عوض شــود .آنها هنوز
هــم میگویند به خاطر ایویچ بوده که
ما نتیجه گرفتیم.
ëëیعنی شــما هــم بازیهای تیــم ملی
در جــام جهانــی را تحت تأثیــر ایویچ
میدانید؟
مســلماً آقــای ایویــچ کار کرده اســت.
شــکی در این نیســت .منتهی ما اصالً
ســبکمان را عــوض کردیــم .ایویــچ
میخواســت  4-4-2بــازی کنــد ،تیم
ما  3-5-2بازی کرد .ما همه سیستم
را تغییــر ندادیــم و بهتریــن بازی هم
کــه قبل از جام جهانــی انجام دادیم،
مقابل کرواســی بود کــه آن هم -5-2
 3بود .اصالً ایشــان قرار نبــود که نادر
محمدخانــی و جــواد زرینچــه را بازی
دهــد .البتــه ایویچ هم بــا اینکه مربی
بزرگی بود ،ممکن بود اشتباه کند.
ëëمثــل اینکــه بــا شــما هــم دچــار
سوءتفاهم شده بود.
روزی ســر صبحانــه بودیــم کــه آقای
ذوالفقارنســب و آقــای مالکــی هــم
نشســته بودنــد کــه یکدفعــه ایویچ به
مــن گفت شــما اینجا آمــدهای به من

من واقعاً هر موقع یاد آن بازی میافتم،
یک حالی میشوم .یکی از آن روزهای
فراموش نشدنی فوتبال ماست و بزرگترین
و با حیثیتترین برد تاریخ ورزش ایران
بهدست آمد .از هر رشتهای که بگویید .بعد
از آن درگیریهایی که با امریکا داشتیم و
صحبتهایی که میشد .بعد از فینال جام
جهانی ،پر تماشاگرترین بازی جام بود

بگویی چه کســی بازی کند؟ من گفتم
که آمدهام از شما کار یاد بگیرم .افکار
او را نســبت به من عوض کرده بودند.
موضوعــی کــه وجود داشــت ایــن بود
کــه او به همــه چیز مشــکوک بود .من
میگویــم اگــر مــن بخواهــم بازیکــن
خودم را بازی بدهم ،تو مربی هستی؟
تــو ایویچــی؟ تیمــت قهرمــان اروپــا
شــده؟ خالصه همان شــب چمدانم
را بســتم و به نوآمــوز گفتم ناصر جان
بلیــت بگیــر من به تهــران برگردم اما
نوآمــوز گفت مــن که اجــازهای ندارم.
بگذارید آقای فراهانی میآید ،ببینیم
ایشــان چــه میگویــد کــه همان شــب
مــادر آقــای فراهانــی فوت کرد .شــب
ایــران  7گل از رم خــورد و بعــد آقــای
فراهانــی زنگ زد که میخواهم شــما
سرمربی بشوید.

ëëو شما هم قبول کردید.
مــن خــدا شــاهد اســت کــه چمدانم
را بســته بــودم کــه برگــردم .من فقط
گفتــم که آقــای فراهانی چنــد دقیقه
بــه مــن فرصــت بدهیــد تا فکــر کنم.
ســاعت  5صبــح بــود و من بــا خودم
فکــر میکــردم که تلفن زنــگ خورده
یا خــواب دیــدهام .شــبش هــم چون
تیــم باختــه بــود ،تــا ســاعت  2و 3در
البی نشســته بودیم و با بچهها حرف
میزدیــم 5 .دقیقــه فکــر کــردم و بــا
خــودم گفتم مــن عمرم را بــرای این
فوتبــال گذاشــتهام .االن قبــول نکنم،
پــس کی قبول کنم؟ چرا قبول نکنم؟
اعتقــاد دارم ایــن بچههــا توانــش را
دارنــد و با خودم گفتم اگر قبول نکنم
شکست خوردهام.
 ëëبازیکنان لیســت جام جهانی را هم

تغییر دادید؟
نــه مــن تیــم را انتخــاب نکــردم و بــا
همان نفراتی کــه ایویچ انتخاب کرده
بــود ،بــه فرانســه رفتیــم .چــون مــن
 24روز قبــل از جــام جهانــی آمــدم.
فقــط فرشــاد فالحــتزاده و فرهــاد
مجیــدی در لیســت رزرو بودند که اگر
کســی مصــدوم شــد تــا  10روز قبل از
مســابقات ،جایگزیــن آنهــا شــوند که
این  2بازیکن هم نتوانستند بیایند.
ëëدر جــام جهانی هــم به یوگســاوی
یک بر صفر باختیم که به نظر میرسید
مستحق باخت نبودیم.
آن بــازی خیلی به مــا کمک کرد تا با
روحیــهای خوب مقابــل امریکا بازی
کنیــم .مــا ضعیفتــر از یوگســاوی
بــازی نکردیــم و چنــد موقعیــت
هــم داشــتیم .ضربــه کاشــته را هــم
سینیشــا میهایلوویچی زد که بهترین
ضربــه آزادزن بــود .صــف را هــم
درســت نبســتیم .بعــد از بــازی هــم
مربیشــان آمد و به مــا تبریک گفت
و اینکــه خیلی ســخت مــا را بردهاند
و نتیجه میتوانســت مســاوی شــود.
ایــن خیلــی بــه بچههــا روحیــه داد.
در جــام جهانــی روی تیمهــا اســم
میگذارنــد و اســم تیم ما را گذاشــته
بودنــد دیوار کوتاه! مربی یوگســاوی
قبــل از بــازی گفته بــود ما آقــای گل
جــام جهانــی را در این بــازی تعیین
میکنیــم! یعنــی میخواســتند ما را
دو رقمــی کنند .اما وقتــی بازی تمام
شد شاید  30تا سیگار کشیده بود .آن
موقــع میگفتنــد یوگســاوی ،برزیل
اروپاســت ولی نتوانسته بود به ما گل
بزند و این اعصاب مربیشان را خرد
کرده بود.
ëëدر آن بــازی مصدومیت احمدرضا
عابدزاده به حدی بود که بازی نکرد.
اوال بایــد بگویم که نیما نکیســا خوب
بــازی کرد امــا مصدومیــت عابدزاده
هــم از بدشانســیهای ما بود .ایشــان
یــک مقداری مصدمیــت زانو اذیتش
میکرد .شــب قبل از بازی به او گفتم
احمــد جان آمــاده هســتی؟ گفت هر
چــی شــما بگیــد .مــن یــک مقــداری
شــک کردم .چــون یک مربــی انتظار
دارد بازیکــن بگوید بله آمادهام .بعد
با خــودم گفتم این بــازی را بازی کند
بعد بازی با امریکا که مهمترین بازی
ماست را از دست بدهد .برای همین
گذاشتیم که استراحت کند.
ëëجالب است که شــایعه کرده بودند
که ترکیب تیم ملی را عابدزاده تعیین
میکرد!
خیلــی وقتهــا خیلــی چیزهــا
میگوینــد .مــن اشــتباه هم داشــتهام
ولــی تا این تاریخ بــه هیچ احدی باج
ندادهام.
ëëتعویض خداداد عزیزی هم در بازی
با امریکا خیلی حاشیه ساز شد؟
تعویــض خــداداد به ایــن خاطر نبود
کــه او بــد بــازی کــرد .اتفاقــاً او یکــی
از خوبهــای مــا بــود امــا ما بــه یکی
احتیاج داشــتیم کــه حالــت تدافعی
تــری داشــته باشــد و بــازی را حفــظ
کنیم.
ëëبــازی با آلمــان هم نیمــه اول صفر-
صفر کردیم امــا در نیمه دوم تیم افت
کرد.
مــا دقیقــاً ماننــد محصلــی بودیم که
دیپلم را گرفته بودیم.
ëëما امریکا را برده بودیم و...
آهــان .البتــه نمیخواهــم بگویــم که
بیتفــاوت امــا انــگار مأموریتمــان
تمــام شــده بــود .بعــد هــم ما کــی با
تیمــی هــم ردیــف آلمان بــازی کرده
بودیــم؟ نمیخواهــم بگویــم کــه
بهتریــن تیــم آلمــان هــم بــود .تیــم
متوســطی بــود .موقعی که بــا آلمان
بازی میکردیم ،بازیکن ما کفشهای
کلینزمــن را نگاه میکرد .بازیکن ما او
را قبــاً از تلویزیــون میدیــد امــا حاال
میخواســت رو در رویــش بــازی کند.
امریــکا  4بــار بــا آلمــان قبــل از جــام
جهانــی بازی کرده بود امــا بازیکن ما
تازه میدیــد این کلینزمن اســت ،آن
ماتئوس است و آن بیرهوف.
ëëبعــد از بازی هم خیلی بیســر وصدا
رفتیــد و زنده یــاد منصــور پورحیدری
آمد.
بلــه دیگــر رفتیــم .مقــداری شــرایط
ســخت شــده بود و دیگر نمیشــد که
ادامه داد!
ëëمنصورخان را شما پیشنهاد دادید؟
بلــه .منصــور از دارایــی بــا مــن بــود.
من کاپیتانــش بودم .بعد کــه دارایی
منحل شد ،رفت تاج.
ëëشما چقدر تاج بازی کردید؟
من یک سال بازی کردم .فکر میکنم
از  12بــازی تنهــا  4بازی انجــام دادم.
خــدا بیامــرز اکبــر افتخــاری از تیم ما
و منصــور بــه تــاج رفتند .چــون آقای

محــب خــدا بیامــرز دارایــی را منحل
کرد .من قرار بــود ابتدا به ترکیه بروم
و برای گاالتاســرای بازی کنم که شــاه
اجــازه نــداد و گفتــه بــود هر چــه قرار
اســت آنهــا بدهنــد ،خودتــان بدهید
کــه در ایــران بماننــد .مگر ایــران پول
ندارد؟ ترکیه پول دارد؟
ëëیعنــی آن تفکــر حرفــهای فوتبــال
وجود نداشت؟
نه دیگر .شــاه میگفــت نگذارید اینها
از جــای دیگر پول بگیرند ،خودتان به
آنهــا پول بدهیــد .در واقع برایشــان
عــار بــود کــه بازیکــن ایرانــی از تیــم
خارجی پول بگیرد! آن موقع باشــگاه
تــاج با من قــرارداد  135هزار تومانی
بست و حقوق ماهیانه  2هزار تومان.
 ëëپس پول خوبی به شما دادند؟
بلــه .آن موقــع دالر  7تومــان بــود و
من بــا  110هــزار تومان آن یــک خانه
خریدم .البته قبل از آن واقعاً پولی از
دارایــی نگرفته بودم و فقط به عشــق
پیراهــن بــازی میکردیــم .ایــن پولی
هــم کــه تــاج بــه مــن داد ،اســتثنایی
بــود .کســی آن موقــع چنیــن پولــی
نمیگرفت اما چون خسروانی رئیس
باشگاه تاج ،آجودان شاه بود و رئیس
ســازمان تربیت بدنی هم بود ،به تاج
میرسید.
ëëفوتبال را خیلی زود کنار گذاشتید؟
مــن زانویم خراب شــد .اگــر این دوره
بود درســت میشــد امــا آن موقع که
مینیسکم پاره شــد آقای دکتر زرکش
خــدا بیارمــرز میگفــت  20متــر بــدو
برگرد!
ëëداشــتیم دربــاره تیم ملــی صحبت
میکردیــم .پورحیــدری رفت و شــما
دوباره برگشتید؟
منصــور بــود کــه مــن برگشــتم .مــن
مدیــر تیمهــای ملــی بــودم امــا
منصور از اســتقالل پیشــنهاد داشــت
و میخواســت بــه آنجــا بــرود .قــرار
بــود مــن بــه آقــای فراهانــی بگویــم
کــه منصور همان شــبش با اســتقالل
قــرارداد بســت .بعــد دوبــاره ایشــان
از مــن خواســت کــه ســرمربی شــوم.
چــون یک ماه به جــام ملتها مانده
بــود .اردو کــه شــروع شــد هفتــه اول
بازیکنان استقالل به خاطر حضور در
جام باشگاههای آســیا نبودند و هفته
بعــد بازیکنــان پرســپولیس .بعد هم
تعــدادی دیگــر از بازیکنــان مصدوم
بودند.
ëëبهنظــر میرســید در جــام ملتهــا
ترکیب خوبی داریــد اما نتیجه خوبی
حاصل نشد.
متأســفانه جــو خوبــی حاکــم نبــود و
بازیکنــان بــا هم رفیــق نبودنــد .بعد
از آن هــم مــن بهعنــوان مقصــر فنی
اســتعفا دادم تا دســت فدراسیون باز
باشد.
ëëدر کل دربــاره مدیریــت صفایــی
فراهانی چه نظری دارید؟
ایشــان وقتــی بــه فدراســیون آمــد،
فدراســیون هیچــی نداشــت .او
بــه فدراســیون شــخصیت داد و
کمیتههــای مختلــف را ایجــاد کرد7 .
صبــح میآمــد و  8شــب میرفــت و
پیگیــر همه کارها بود .در فیفا کرســی
گرفــت .االن مــا چــه کســی را در فیفا
داریــم .تمــام اساســنامههای لیــگ
حرفــهای را از اروپــا گرفته بــود و داده
بود تا ترجمه کنند.
ëëهنــوز هــم بــا صفایــی در ارتبــاط
هستید؟
مــن پارســال او را دیدم .خدا را شــکر
ســرگرم فعالیتها و شرکت خودش
است.
ëëخیلی دوست ندارد دور و بر فوتبال
باشد!
نــه .البته دور نیســت و از وقایع مطلع
است اما خیلی دوست ندارد دور و بر
فوتبــال باشــد اما واقعاً مدیــر توانایی
است.
ëëشــما از معــدود مربیانی هســتید که
در چنــد تیــم خارجــی هــم مربیگــری
کردهاید؟
نخســتین تجربــه مــن الخلیــج در
امــارات بــود که این تیــم را از لیگ دو
به لیگ یــک آوردم .بعــد به گیالنگ
ســنگاپور رفتــم کــه اســتیلی و خاکپور
هم آنجا بودند و قهرمان لیگ و جام
حذفــی شــدیم .بعــد هــم تیــم امید
اندونــزی بــودم کــه بعــد از  7مــاه در
این کشــور انقالب شــد که گفتند تمام
اتبــاع خارجی باید بروند .ســوریه هم
که بعد از جــام ملتهای  2000رفتم
کــه در ابتدا ســرمربی الجیش بودم و
بعد ســرمربی تیم ملی شدم و حدود
 10مــاه آنجــا بــودم امــا فضا بشــدت
امنیتــی بود و همه جا مــن را تعقیب
میکردند! تازه پــول هم نمیدادند و
همین شد که عطای ماندن در سوریه
را به لقای آن بخشیدم.

