بازی های آسیایی

از  1337تا 1397

 مهدی زارعی

بازی های آسیایی و...اولین حضور ایران در شرق آسیا

رژيم اش��غالگر ( )23مااليا ( )80نپال ( )7برونئو جنوبي ( )8پاكس��تان ( )87فيليپين ( )152تايوان ()136
سنگاپور ( )54كره جنوبي ( )120ويتنام جنوبي ( )32تايلند ()47
دو تورنمنت واليبال در بازيهاي !1958
در بازيهاي آسيايي توكيو ،دو مسابقه واليبال برگزار شد .يكي از اين رقابتها ،همان واليبال مرسوم با حضور
 6بازيكن بود كه در سه س��ت  15امتيازي انجام شد .اين رقابت با حضور  5تيم و به صورت دورهاي برگزار شد
كه در پايان ژاپن با  4برد ( 12س��ت برده و  2س��ت باخته) قهرمان شد .ايران با س��ه برد ( 9ست برده و  6ست
باخته) دوم ش��د هند با دو برد ( 8ست برده و  6س��ت باخته) سوم شد .فيليپن و هنگكنگ نيز چهارم و پنجم
شدند.
ا ّما در دومين رقابت واليبال ،مس��ابقات با حضور تيمهاي 9نفره و در س��تهاي  21امتيازي انجام شد كه در
پايان ژاپن با  4برد ( 12ست برده و بدون ست باخته) قهرمان شد .كرهجنوبي با سه برد و يك باخت دوم شد و
تايوان با دو برد ( 6ست برده و  6ست باخته) سوم .هنگكنگ و فيليپين نيز چهارم و پنجم شدند.

تا قبل از سال  1958م .به جز کش��تی گیران کشورمان ،هیچ یک از گروههای ورزشی سابقه حضور در شرق
آسیا را نداشتند .کشتی گیران در سال  1954به مسابقات جهانی کشتی در توکیو رفته و عملکرد قابل قبولی
به نمایش گذاشتند اما سایر ورزشکاران ایرانی در آسیا هرگز از هند دورتر نشده بودند .آن ها در المپیک های
لندن ،هلس��ینکی و ملبورن حضور یافته بودند و در بازیهای آسیایی نیز تنها در دهل نو به میدان رفته بودند.
تا این که سال  1337فرا رسید....
توکیو 13 ،سال بعد از ویرانی
س��ومین دوره بازیهای آس��یایی در س��ال 1337ش1958/م در توکیو برگزار گردید .شهری که به هنگام
جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شده بود ،تنها پس از گذشت  13سال به چنان آبادانی رسیده بود که دربین
پایتختهای آس��یایی ،به عنوان شایسته ترین پایتخت برای میزبانی بازیها انتخاب شد .میزبانی بازیهای
آس��یایی ،یک تمرین برای میزبانی بازیهای المپیک بود که قرار بود در س��ال  1343ش1964 /م در ترکیو
برگزار گردد .به همین منظور ،استادیوم "میجی" تنها به فاصله دو سال قبل از آغاز بازیهای آسیایی به کلی
تخریب گردید تا یک استادیوم  70هزار نفره و مدرن به جای آن ساخته شود.
در ای��ن بازیها برای ش��رکت کنندگان داوران ،سرپرس��تان ،مس��ؤولین دولتی و خبرن��گاران کارتهای
مخصوص چاپ شده بود که به منزله ویزای آن به شمار میآمد .ترتیب کارهای اداری نیز طوری داده شده بود
که خبرنگاران به سریعترین وجه ممکن بتوانند وظایف خود را انجام داده و اخبار را مخابره کنند.ورزشکاران
ایرانی نیز با چهار پرواز در روزهای  23 ،21 ،20و  25اردیبهشت سال  1337عازم ترکیو شدند.
کشورهای آسیایی از نگاه آمار و ارقام
مس��ابقات در حالی از  24مي تا اول ژوئن  1958با حضور  1820ورزش��كار از  20كشور آسيايي در پايتخت
ژاپن برگزار ش��د که در اين بازيها  13رش��ته ورزشي و  97مسابقه برگزار ش��د .رقابتها و مدالهاي طالي
توزيع ش��ده در آنها عبارت بودند از :دووميداني ( 31مسابقه) ،بسكتبال ( 1مسابقه) ،بوكس ( )10دوچرخه
سواري ( )6ش��يرجه ( )4هاكي روي چمن ( )1فوتبال ( )1تيراندازي با تفنگ ( )6شنا ( )21تنيس روي ميز
( )7تني��س ( )5واليبال ( )2واترپلو ( )1وزنهبرداري ( )8كش��تي (.)8چهار رش��ته واليبال ،تنيس روي ميز،
تني��س و جودو در حالي در برنام��ه بازيها قرار گرفته بودند كه هنوز در المپيك ،خبري از اين رش��تهها نبود.
ضمن اين كه بدمينتون نيز به صورت نمايش��ي و غيررسمي در مس��ابقات انجام شد .در روز افتتاحيه جايگاه
ويژه اس��تاديوم ،اش��خاصي چون امپراتور هيروهيتو ،وليعهد ژاپن ،پرنس آكيهيتو و شاه ايران را در كنار 70
هزار تماشاگر در خود ،جاي داده بود .مشعل بازيهاي براي نخستين بار به صورت امدادي به استاديوم رسيد.
اين مش��عل در اوكيناوا حركت خود را آغاز كرده بود ،س��رانجام توس��ط «ميكيو اودا» روشن شد .اودا اولين
ژاپني بود كه در س��ال  1928در بازيهاي المپيك به مدال طال دست يافت.در بازيهاي توكيو ،كشور ميزبان
 287ورزش��كار را به مسابقات فرستاده بود .ساير كشورها و نفرات اعزامي آنها به مسابقات را در زير ميبينيد:
افغانس��تان ( )8برمه ( )36كامبوج ( )12سيالن ( )11هنگكنگ ( )80هند ( )79اندونزي ( )66ايران ()83
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فرمول پيچيده مسابقات فوتبال
رقابتهاي فوتبال با حضور  14تيم در  4گروه برگزار ش��د تا گروههاي  Aو  Dداراي  4تيم باش��ند و دو گروه
 Bو  Cداراي س��ه تيم .با اين وجود هيچ تيمي بيشتر از دو بازي انجام نداد .حتي در گروههاي  4تيمي .به اين
ترتيب در گروههاي چهارگانه ،امتيازات به شرح زير شد:
گروه اول :تايوان ( )4ويتنام جنوبي ( )3پاكستان ( )1مااليا ()0
گروه دوم :اندونزي ( )4هند ( )2برمه ()0
گروه سوم :هنگكنگ ( )4فيليپين ( )2ژاپن ()0
گروه چهارم :كره جنوبي ( )4رژيم اشغالگر قدس ( )4سنگاپور ( )0ايران ()0
فوتبال تیم ایران در شرایطی پای به بازیها نهاد که مسئولین تیم ملی بسیار امیدوار بودند که این تیم حداقل
مقام دوم بازیهای دهلی نو را تکرار کند .اما دو شکس��ت ( )5- 0و ( )4-0در برابر کره جنوبی و رژيم اشغالگر
قدس موجب حذف تیم ملی ایران شد .پس از مسابقه با رژيم اشغالگر قدس  ،مربی این تیم علل شکست ایران
را این گونه بیان کرد:
1ـ نداشتن سرعت کافی دربازیکنان ایران ،عامل بزرگ شکست آنها بود.
2ـ بازیکنان ایران فداکاری زیاد دارند ولی نظم و ترتیب درکار آنها دیده نمیشود.
3ـ بازیکنان ایران فاقد قدرت بدنی الزم هستند.
4ـ تیم فوتبال ایران به مربیانی نیاز دارد که درگذشته بازیکن حرفهای بوده باشند.
در پای��ان دور گروهی ،دو تيم برتر هر گروه به دور يكچهارم نهاي��ي صعود كردند .در اين مرحله كره جنوبي
(3ـ )1ويتنام را برد ،اندونزي (5ـ )2فيليپين را و هند نيز در وقت اضافي با همين نتيجه هنگكنگ را شكست

