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 آريا طاري

تیم ملی جــام ملت ها را بــا اقتدار 
آغــاز کرد و توانســت با یــک نمایش 
دلچسب، پنج گل به اولین حریفش در 
این تورنمنت بزند. بازی هنوز به پایان 
نرســیده بود که در ایران، مدام از ضعف 
مفرط یمن صحبت می شد تا دستاورد 
ایران در مسابقه اول، ناچیز در نظر گرفته 
شود. البته که کشور یمن، شرایط خاص 
خودش را دارد اما آمار نشــان می دهد 
تیم ملی این کشور، از فوتبالیست هایی 

بااستعداد تشکیل شده و به طور معمول 
با شکست های ســنگین قرابتی ندارد. 
البته که این پیروزی، برای امیدواری به 
قهرمانی تیم ملی در جام ملت ها کافی 
به نظر نمی رســد اما دلیلــی هم برای 
نادیده گرفتن نمایــش روحیه بخش 
پسران ایرانی در مسابقه اول و زیر سوال 

بردن اهمیت این پیروزی وجود ندارد.
یمن یک کشور »جنگ زده« است 
اما نمی توان شکست این تیم برابر ایران 
را تنها بــه زندگی در زیر ســایه جنگ 
مرتبط دانست. فلسطین در سال های 

گذشته هرگز آرامش را تجربه نکرده اما 
تیم ملی این کشور شروع بسیار خوبی 
در جام ملت ها داشته است. سوریه نیز 
در سخت ترین روزهای نبرد با داعش، 
یکی از مدعیان صعود به جام جهانی بود 
و حتی به مرحله پلی آف دور مقدماتی نیز 
رسید و در دو رقابت نزدیک و حساس، 
ســرانجام قافیه را به اســترالیا واگذار 
کرد. تیم ملی عراق نیز 12 سال قبل در 
شرایطی قهرمان آسیا شد که نیروهای 
آمریکایی جنگ را در این کشــور آغاز 
کرده بودند. لیگ فوتبال یمن در چند 

سال گذشــته تعطیل بوده و بعضی از 
مهره های این تیم، تنها با تجربه حضور در 
اردوهای تیم ملی خودشان را برای جام 
ملت ها آماده کرده اند. این اردوها اما زمان 
زیادی طول کشیده اند و این فرصت را در 
اختیار سرمربی یمن قرار داده اند تا دائما 
ترکیب نسبتا کاملی از تیمش را در اختیار 
داشته باشد. یمنی ها قبل از شروع جام 
ملت ها برای مدتی در عربستان، امارات و 
قطر اردو زده اند و با حمایت عربستانی ها، 
امکانات الزم را در مسیر آماده سازی برای 
جام ملت ها در اختیار داشته اند. تردیدی 
وجود ندارد که شرایط برای تیمی مثل 
یمن، دشوار است اما فاجعه ای که بعضی 
از رســانه های ایرانی برای کم اهمیت 
جلوه  دادن برد تیم ملــی در مورد این 
حریف روایت می کنند، نسبت چندانی 
با حقیقت ندارند. یمــن، مالدیو یا گوام 
نیست که در هر مسابقه گل های زیادی 
دریافت کند. آنها حتی در شروع مسابقه 
با ایران، پرانگیزه و زهردار نشان دادند اما 
بعد از دریافت گل دوم، دچار فروپاشی 
روحی شدند و دیگر نتوانستند خودشان 
را از باتالق شکست بیرون بکشند و هر 
چقدر که دست و پا زدند، بیشتر در این 

باتالق غرق شدند.
شکســت برابر تیم ملی با پنج گل، 
برای خــود یمنی هــا پذیرفتنی نبود. 
واکنش رسانه های این کشور به نتیجه 

بازی، نشان می دهد آنها انتظار شکست 
تیم شــان را داشــتند اما هرگز تصور 
نمی کردند در معرض یک تحقیر بزرگ 
قرار بگیرند. تیم ملی یمن از سال 2012 
به بعد، 60 مسابقه رســمی و دوستانه 
برگزار کرده و قبل از جــدال با ایران، در 
این 60 مســابقه تنها یک بار پنج گل یا 
بیشتر خورده اســت. آخرین شکست 
وحشــتناک آنها در یک مسابقه قبل 
از رویارویی با ایران، بــه مقدماتی جام 
جهانی 2015 و باخت 6 بر صفر مقابل 
قطر برمی گردد. یمن در سال 2015 با 
عراق، کویت و بحرین مساوی کرد. سال 
2016 به فنالند نباخت و در یک مسابقه 
دوستانه تنها دو گل از تیم ملی نیجریه 
دریافت کرد. آنها یک سال قبل در یک 
دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی مصر 
رفتند و در حالی که حریف آفریقایی با 
تمامی نفراتش در مسابقه حاضر شده 
بود، یمن تنها یک بار تسلیم مهاجمان 
مصری شد. این تیم در اردوهای پیش 
از آغاز جام ملت ها نیــز تنها با یک گل 
مغلوب عربستان شد و مقابل امارات نیز 
با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. آمار 
نشان می دهد که آنها تقریبا همیشه با 
شکســت های بزرگ و کامال یک طرفه 
بیگانه بوده اند و شاید در ادامه بازی ها نیز 

به سادگی تسلیم تیم ملی عراق نشوند.
بخشی از تالش برای کوچک شمردن 

دستاورد تیم ملی در اولین مسابقه جام 
ملت ها شــاید نتیجه رفتار همیشگی 
کارلوس کی روش باشد. او که تنها یک 
روز بعد از پایان کار ایران در جام جهانی، 
لذت نمایش های خوب تیم ملی در این 
تورنمنت را با راه انداختن یک جنجال 
رسانه ای از بین برد، حاال بعد از شکست 
دادن یمــن دوبــاره درباره ســرمربی 
پرســپولیس مصاحبه کرد و انگشت 
اتهامش را به طرف ایــن مربی کروات 
نشانه رفت. شاید اگر سرمربی پرتغالی 
تیم ملی چنین جوی بــه راه نیندازد و 
هــر مصاحبه را به یــک جنگ اعصاب 
تمام عیار تبدیل نکنــد، منتقدان او نیز 
همه پیروزی هایش را زیر سوال نبرند و به 
دنبال راهی برای کم اهمیت جلوه دادن 
بردهای ایران نباشند. »ایران مدعی« در 
جدال با یمن متولد شد. تیمی که در خط 
میانی مستحکم و در خط حمله بی رحم 
نشان داد. تیمی که به جای صبر کردن و 
حوصله به خرج دادن برای نزدیک  شدن 
به دروازه حریف، با یک نمایش هجومی 
یمن را عقب راند و مشت های محکمی را 
به طرف این رقیب پرتاب کرد. البته که 
یمن تیم فوق العاده ای نبود اما ملی پوشان 
ایرانی در این مســابقه فوق العاده ظاهر 
شدند و نتیجه ای را برای یمن ساختند 
که احتماال در این جــام دیگر برای این 

تیم تکرار نخواهد شد.

درباره تالش هايی اغراق آمیز برای زير سوال بردن اهمیت پیروزی تیم ملی برابر يمن

یمن، سیرالئون نیست!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پاك  كردن  ركورد
پیروزي پنج بــر صفر مقابل یمــن، بهترین 
افتتاحیه تیم  ملي ایران را در تاریخ جام ملت هاي 
آســیا رقم زد. پیش از این، تیم ملي ایران در جام 
ملت هاي 2000 و با هدایت جالل طالبي در اولین 
بازي اش لبنان را با نتیجه چهار بر صفر شکست داده 
بود که این بهترین شروع ایران در جام ملت هاي 
آسیا محسوب مي شــد. اما شــاگردان کارلوس 
کي روش دوشنبه شب با برتري پنج بر صفر مقابل 

یمن این رکورد را پاک کردند. 
    

ركورد   جديد
این اولین بار در تاریخ جام ملت هاي آسیا است 
که تیم ملي ایران در یک بازي پنج گل مي زند. ایران 
در تاریخ این رقابت ها از یک تا هشت گل به رقباي 
خود زده بود و فقط جاي عدد پنج در این بین خالي 
بود. جالب اینکه تیم هشــت گله همین تیم یمن 
بوده که در سال 1976 با دریافت هشت گل از ایران 
بیشــترین تعداد گل را از ایراني ها خورده است. 
بنگالدش هفت گل، کره جنوبي 6 گل و حاال یمن 
هم پنج گل از ایران دریافت کردند تا کلکســیون 

ایراني ها در همه اعداد کامل شود. 
    

ركورد  گل زني
با پنج گلي که ایران مقابل یمن به ثمر رســاند 
تعداد گل هاي تیم  ملــي در تاریخ جام ملت هاي 
آســیا به 124 گل رســید. این آمــار البته بدون 
احتســاب گل هاي به ثمــر رســیده در ضربات 
پنالتي حاصل شده است. ایران بیشترین گل را در 
رقابت هاي سال 1980 در کویت زد که موفق شد 
16 بار دروازه رقباي خود را باز کند. جالب اینکه در 
آن دوره ایران با وجود این تعداد گل نتوانســت به 
عنوان قهرماني برسد و بعد از کسب سه قهرماني 

جام را از دست داد. 
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