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بسکتبال  قاسم کیانی

تيمهاي ملي الف و ب بسكتبالـ  يا به تقليد از چين تيمهاي قرمز و 
آبيـ  كه به ترتيب تيم هاي اصلي و پشتوانه تيم اصلي هستند تقريباً 
بطور همزمان در دو تورنمنت معتبر شركت كرده اند، دو تورنمنتي 
كه با توجه به نتايج بدست آمده توسط ملي پوشان به نظر مي رسد 
شركت كنندگان يا رقيبان ايران در آن، به هيچ وجه به قدرتمندی 
سالهاي گذشته نيستند و شمايي ضعيف از بسكتبال كشورهاي خود 
را بهمراه دارند. بنابراين احتمال دارد كه از اين پس اين تورنمنت ها 

اعتبار گذشته را نداشته باشند. 
تيم ملي الف )قرمز( در تورنمنت اطلس اسپرت حضور پيدا كرده كه 
چند تيم آسيايي و اروپايي نيز در آن حضور دارند و تيم ب )آبي( در 
تورنمنت ويليام جونز كه پيش از اينها تيمهاي قدرتمند از آسيا و 
خارج از آن به اين مسابقات مي آمدند اما ظاهراً در اين دوره چنين 

خبري نيست! 
بهرحال تا اينجاي ماجرا كه مطالب به تحرير درمي آيد )شنبه( هر دو 
تيم كشورمان با پيروزي هاي پرگل به مراحل باالتر راه يافته   اند در 
حاليكه صمد نيكخواه بهرامي هم در اين تورنمنت تيم الف را همراهي 
نمي كند و قرار است خود را به تورنمنت بعدي كه پس از اطلس اسپرت 

برگزار مي شود، برساند! 
با اين احوال، اما آنچه در اين ميان جلب نظر مي كند نتايج تيم ب 
است نه تيم الف. چون بهرحال تيم الف از تركيبي مثل حامد حدادي 
ـ يكي از بهترين هاي جهانـ  و ارسالن كاظمي، محمد جمشيدي، 
بهنام يخچالي، سجاد مشايخي و ... كه بهترين هاي آسيا هستند، بهره 
مي برد و همه اهالي بسكتبال از اين تيم انتظار قهرماني در بازيهاي 
آسيايي جاكارتاي اندونزي را دارند بنابراين برتري بر حريفان در 
اطلس اسپرت حتي با حضور تيمهاي قوي تر، نتايجي مورد انتظار 

است. 
اما قابل توجه و البته تأمل نتايج تيم ملي ب در تورنمنت ويليام جونز 
است كه به گونه اي نقض ادعاي كادر فني تيم ملي است. كادري 
مشترك در تيمهاي الف و ب كه به جهت همزماني دو تورنمنت به 

دو گروه تقسيم شده  اند. كادري متشكل از مهران شاهين طبع، فرزاد 
كوهيان، مهران آتشي و محمد عابديني كه شاهين طبع و آتشي با تيم 

الف و كوهيان و عابديني با تيم ب به مسابقات اعزام شدند. 
در مدتي كه شاهين طبع و كوهيان هدايت تيم ملي را بر عهده 
گرفته اند همواره در اظهارنظرهايشان يك نقطه مشترك داشته  اند 
آن هم فاصله زياد داشتن تيم ب با تيم الف است با تأكيد اين موضوع 
كه فعال جايگزين هاي مناسبي از بين آنان براي تيم الف نمي توان 
پيدا كرد! اظهارنظري كه البته در تناقض با اعتقاد اكثريت اهل فن 
بسكتبال است چرا كه اين گروه حداكثري معتقدند در بين جوانترها 
بازيكناني هستند كه به راحتي جايگزين ملي پوشان الف شوندـ  البته 
فقط بايد حدادي استثناء شودـ  و حتي برخي از آنان نظير وحيد دلير 
و محمد ترابي همين االن هم مي توانند در تركيب تيم الف باشندـ  
همانگونه كه بارها اين اتفاق افتادهـ  تا چه رسد به اينكه جايگزين هاي 
مناسبي براي آينده ملي پوشان الف نباشند! از اين دو بازيكن كه 
بگذريم قطعاً رسول مظفري كه عنوان بهترين مدافع ليگ 96 را به 
خود اختصاص داد و حتي در جمع سه بازيكن براي كسب عنوان با 
ارزش ترين بازيكن قرار گرفت و همچنين خندان پور، آذري، صمدي، 
پذيرفته )پديده ليگ 96( و ساير بازيكنان تيم ب كه در تورنمنت 
ويليام جونز چين تايپه حضور يافته اند و رقبا را يكي پس از ديگري 
شكست داده و فقط به يك شكست مقابل كانادا تن داده اند علي رغم 
اظهارنظر كادر فني تيم ملي، مي توانند جايگزينهاي مناسبي براي 

ملي پوشان باشند. 
در اين ميان صدالبته جاي آرمان زنگنه از بهترين هاي سالهاي قبل 
تيم ملي الف و همچنين كيوان رياعي كه جاداشت او هم در تركيب 

الف باشد نيز خالي است! 
تيم ب  بازيكنان  فاصله  كه  مدعي شد  مي توان  بنابراين چگونه 
با بازيكنان تيم الف آنقدر زياد است كه فعاًل نمي توان از بين آنان 
جايگزينهايي براي تيم الف برگزيد؟ در اين ميان اما مورد ديگري 
كه در اظهارنظرهاي شاهين طبع و كوهيان همواره مشترك بوده 

بزرگ كردن تمامي حريفان از درجه  دو و سه تا درجه يك در مسابقات 
انتخابي جام جهاني 2019 چين و همچنين مسابقات پيش روي 
جاكارتاي اندونزي بوده است. در حاليكه نتايج تيمهاي ملي الف و 
ب كشورمان در تورنمنت هاي اطلس  اسپرت و ويليام جونز بر اين ادعا 
هم خط باطل مي كشد حتي اگر رقيبان كشورمان در اين مسابقات 
با تيمهاي درجه دو خود آمده باشند ـ همان اتفاقي كه قاعدتاً در 
تورنمنت ويليام جونز رخ داده استـ  با اين حال از آنجا كه در اين 
تورنمنت تيم كشورمان نيز تيم دوم است و به پيروزي هاي با اختالف 
فراوان مقابل حريفان دست يافته. پس حتي اگر در خوشبينانه ترين 
شرايط نخواهيم مدعي شويم كه بزرگ نمايي كادر فني تيم ملي 
از حريفان خالف واقعيت است با جرأت مي توانيم بگوئيم كه در 
هر شرايطي، هيچكدام از آسيايي ها از تيم ملي ايران برتر نيستند 
و قدرتمندترين هاي آنان نيز در بدبينانه ترين شرايط، به بسكتبال 

ايران نزديك هستند و نه برابر و حتي برتر!
حال بر اين ماجرا بيفزاييد اين كه از كانال هايي عنوان شده بعضي از 
تيم هايي كه به تورنمنت ويليام جونز آمده بودند ـ  نظير كره جنوبي 
ـ با تيم هاي اصلي مقابل ملي پوشان ب ايران قرار گرفته و شكست را 
پذيرا شده اند كه اگر اين موضوع واقعيت داشته باشد كه به طور كامل 
بايد هر دو ادعاي كادر فني تيم ملي مبني بر فاصله  داشتن بازيكنان 
تيم ب با تيم الف و همچنين قدرتمند معرفي شدن حريفان آسيايي يا 

به عبارت ديگر بزر گ نمايي آنان، مردود   شود!
در اين ميان اما آنچه كه پيش از هر موردي باعث انتقاد از كادر فني 
در مورد اظهارنظرهايش مي شود عدم اطالع رساني شفاف از سوي 
فدراسيون در مورد سطح تيم هاي شركت كننده در اين تورنمنت 
است تا مثاًل حريفان ايران بزرگتر از آنچه كه هستند معرفي شوند. 
عملي كه شايد به هدف حمايت از پيروزي هاي ملي پوشان در اين 
تورنمنت صورت گرفته باشد اما در اصل مصداق همان »دوستي 
خاله خرسه« است چون انتظار بسياري از عالقه مندان ـ و البته نه 
كارشناسان و اهل فنـ  را كه با نظرات كادر فني همراه شده و قبول 
كرده بودند كه حريفان آسيايي ايران خيلي بزرگ هستند را نيز باال 
برده و با اين پيروزي ها در اين تورنمنت ها مقابل حريفان قدرتمند 

قاعدتاً انتظار قهرماني در جاكارتاي اندونزي را خواهند داشت!
با اين وجود با توجه به شناخت كاملي كه كارشناسان زبده بسكتبال 
نسبت به تيم هاي آسيايي دارند اصاًل نيازي به شفاف سازي فدراسيون 
براي ارزيابي تيم هاي شركت كننده در اين دو تورنمنت ندارند و 
مي دانند كه اكثريت قريب  به اتفاق و يا شايد هم، همه تيم هاي شركت 
كننده در جام ويليام جونز با تيم هاي دوم خودـ  دقيقا مثل تيم ب 
ايرانـ  آمده اند  بنابراين اوالً نبايد پيروزي هاي ملي پوشان مقابل آنان 
تعبير به پيروزي مقابل تيم هاي اول آنان شود و دوماً بايد تأكيد موكد 
و مكرر كرد همين پيروزي هاي قاطع ملي پوشان ب مقابل تيم هاي 
دوم حريفان به معناي واجد شرايط بودن تعدادي از همين بازيكنان 
تيم ب براي جاي گرفتن در تيم الف در شرايط فعلي و واجد شرايط 

شدن تعدادي ديگر در آينده اي نه چندان دور، خواهد بود!
در اين ميان شايد الزم باشد كه نه كادرفني بلكه متوليان فدراسيون 
و در رأس آن دكتر طباطبايي با پتانسيل هاي موجود در بسكتبال 
بيشتر آشنا شده و واقعيت ها و قابليت هاي بازيكنان نخبه بسكتبال 
را بيشتر بشناسد و با استقالل كامل، دنباله روي بعضي از اظهار نظرها 
نباشد. طباطبايي بايد به عنوان رئيس فدراسيون بسكتبال احاطه اي 
كامل بر تمام موارد داشته باشد. بهرحال او يك بسكتبالي از جامعه 
بسكتبال است و درست است كه مثل برخي ديگر از بسكتبالي ها كه 
امروز از دايره بسكتبال دور هستند و مي توانستند حتي رئيس همين 
فداراسيون باشند احاطه صد درصدي به كليه موارد ندارد اما همين از 

خانواده بسكتبال بودن، مسئوليت او را بيشتر مي كند!

نتايج خوب تيم ب در جام ويليام جونز! 

تورنمنت هايي براي رد نظر كادر فني! 

راه آسان صعود به جام جهاني
 آسانتر شد!

كه  نوشتيم  مفصال  صفحات  همين  در  گذشته  هفته هاي  مطالب  در  كه  همانگونه 
ملي پوشان كشورمان براي صعود به مسابقات جام جهاني 2019 چين و قرار گرفتن در 
جمع شش تيم پاياني _  به اضافه چين ميزبانـ  هفت سهميه مي شود، كار چندان سختي 
ندارند، دعواي شديد بازيكنان دو تيم استراليا و فيلپين در آخرين بازي مرحله قبلي 
انتخابي جام جهاني يعنی دو حريف اصلي ايران در پنجره بعدي انتخابي جام جهاني 

باعث شد تا راه  اين صعود، آسانتر هم بشود. در جريان اين درگيري بسيار شديد كه به  
نبرد گالدياتورها بيشتر شباهت داشت تا يك دعواي مرسوم و حتي شديد بين بازيكنان 
در زمين مسابقه، كميته انضباطي فدراسيون جهاني بيش از دو سوم بازيكنان فيليپين را 
كه شامل بازيكنان اصلي اين تيم مي شوند ، با جريمه ها و محروميت هاي سنگيني روبرو 
كرد. همچنين چندبازيكن تيم ملي استراليا نيز  با محروميت هاي مشابه روبرو شدند كه 
باتوجه به رويارويي ايران در مرحله بعدي انتخابي جام جهاني با اين دو تيم و بخصوص 
فيليپين كه 22شهريورماه بايد با اين تيم روبرو شود، كار ملي پوشان كشورمان براي 
صعود به جام جهاني 2019 آسان تر از قبل شد. بنابراين از هم اكنون مي تواند فقط و فقط 

براي قهرماني در جاكارتاي اندونزي متمركز شوند.


