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و شــعار میدادند« :مهدیــزاده! تختی کو؟ تختی کو؟» گفته
میشد تختی به دلیل افسردگی حاکی از شکست و درگیری
بــا مســئولین تیم ،بــه همراه گــروه اول بــه تهــران نیامده و
احتمــاالً در معیــت پرواز دوم به وطن برگــردد اما هواداران
کشــتی به همه چیز این شکســت همگانی مشکوک بودند و
تختی را میخواستند تا بیاید آنها را ساکت کند.
روزنامــه اطالعات شــماره  11516به تاریخ
 26مهرمــاه  1343از مصاحبه اختصاصی
خبرنــگارش در فــرودگاه بــا رئیــس
تربیتبدنــی و قهرمانان کشــتی خبر داد و
نوشــت «تیمســار ایزدپنــاه رئیــس
تربیتبدنــی به خبرنگار ما گفت شکســت تیم ایران به گردن
آقای بلور رئیس اســبق فدراســیون کشــتی اســت زیــرا هنگام
تصــدی وی ،در مســابقات جهانــی آمریــکا دشــمنی اعضای
فدراسیون بینالمللی را نسبت به تیم کشتی ایران برانگیخته
بــود و ما پس از ورود به توکیو مشــاهده کردیم که فدراســیون
بینالمللــی کشــتی علیــه تیــم مــا تحریــک شــده و مشــغول
دســتهبندی برای حقکشــی و شکست تیم ماست .ما در آنجا
احســاس کردیــم کــه روژه کولــون رئیــس فدراســیون کشــتی
جهانــی و وهبی امره نماینده ترکیه در فیال ،نهایت کارشــکنی
را علیه تیم ما میکنند و با همه کوششی که بچههای ما به کار
بردند در بسیاری از مواقع حق آنها را ضایع کردند .متأسفانه
دســتهبندیها در فیال ،تیم ما را که تــا روز آخر به خوبی پیش
میآمــد در روز آخــر با اعمال نفوذ به عقــب راند ».همچنین
سروان عباس زندی مربی تیم ملی درباره باخت ایران گفت:
«تنها مطلبی که میتوانم عنوان کنم بدشانسی است .در روز
آخر ما با امید فراوانی در مســابقات شــرکت کردیم ولی امید
مــا تبدیل به یأس شــد .در ایــن روز تختی و مهدیزاده و ســایر
قهرمانــان ما از جدول مســابقات حذف شــدند و در حالی که
اغلبشــان بهتریــن قهرمانــان جهان را شکســت داده بودند
کنار رفتند ».ســروان زنــدی گفت پس از شکســت غیرمترقبه
تیــم ملــی ،تختی کمک مؤثــری برای روحیــه قهرمانان بود و
مرتب آنــان را دلداری میداد ».همچنیــن منصور مهدیزاده
قهرمان وزن ششــم کــه اینک بدشــانسترین کشــتیگیر دنیا
لقــب گرفتــه در فــرودگاه بــه خبرنــگار مــا گفــت« :مــا فــدای
دســتهبندیها شــدیم ».وی در مورد کشــتیهای تختی گفت:
«تختــی به بهترین صورت از شــرف و حیثیــت قهرمانی خود
دفــاع کرد و اگر وقایع ناگواری حین کشــتیهای او نمیافتاد و
دســتهبندی نمیشــد او مقام باالتری به دســت میآورد .من
برای خودم هم هیچ متأســف نیســتم .همه میدانند که من
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برای ما توکیو مظهر یک رکورد بود چون فوتبال ما برای اولین بار در آن سال به المپیک راه یافت و اکنون رکورد غمانگیز چهل و چند سال راه نیافتن به المپیک را در میان دردهای بیدرمانش حمل میکند
نخســتین رپرتــاژ کیهــانورزشــی از اعــزام
کاروان ورزشــی ایــران بــه المپیــک 1964
توکیو پر از تأخیر طیاره و هجوم مردم برای
دیدن آقاتختی است« :مهرآباد ،ساعت 10
شب نشده بود که به فرودگاه رسیدم .هنوز
پایم را از اتومبیل پایین نگذاشته بودم که از بلندگوی فرودگاه
شــنیدم که حرکت قهرمانان اعزامــی به المپیک بیش از پنج
ساعت عقب افتاده است .مأیوس و ناراحت ،آهسته به سوی
ســالن فــرودگاه راه افتــادم و این نخســتین بار نبــود که چنین
تجربــهای داشــتم .ســرانجام هواپیما با شــش ســاعت تأخیر
پرواز کرد .فرودگاه مهرآباد شــب جمعه دو صحنه مشایعت
داشــت .یکی از ساعت  9الی  12شــب که پرواز ساعت یازده و
نیم انجام نشــد و با تأخیری چهارساعته (سه و نیم صبح روز
بعد ،شنبه 11مهر  )1343انجام شد و دیگری پرواز ساعت دو
و نیم شــب کــه آن هم با تأخیری بیش از ســه ســاعت (رأس
ســاعت  5:45صبح شــنبه) صــورت گرفت .فاصله بســیار در
تأخیر ،موجب آن شــد که گروهی از خانوادههای ورزشــکاران
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و عدم لغو پرونده فعالیت باشگاه خوشحال به نظر میرسید
و عنــوان نمــود که امیــدوارم پس از بازگشــت ،بــار دیگر همه
باهم در کنار هم ،تیمی قدرتمند و یکدســت همانند چند ماه
قبل تشکیل دهیم.
با این همه ســالن انتظار فرودگاه اما چهره همیشــگی خود را
نداشــت چــرا که این بار قشــر کمدرآمد جامعــه و مردمی که
هرگز قادر نبودند با هواپیما پرواز کنند نیز حضور یافته بودند.
همانهایی که هرگز فردی را نداشــتند که به اســتقبالش رفته
و یــا بدرقــهاش نماینــد .اعزام تیــم ملی دوم وزنهبــرداری به
شــوروی موجــب آن شــد تا مجیــد بختیــار رئیس فدراســیون
وزنهبرداری با تأخیری ســه روزه (دوشــنبه) راهی توکیو شــده
و غایــب کاروان اعزامــی باشــد .غالمرضا تختــی که جمعیت
مشــتاقانه و پیاپــی در جســتوجوی او بــود ســرانجام پنهانی
توســط مســئولین به ســالن گمرک منتقل شــد و آنجا شب را
بــه صبح رســانید .موضوعــی که موجــب شــد حلقههای گل
کــه از ســوی هوادارانش تهیه شــده تــا بر گــردن او بیاویزند در
دستانشــان بمانــد اما با این وجــود ،دو تــن از مریدان تختی

امین سرور ،عضو تیم دوچرخهسواری ایران در
المپیک توکیو ( .)۱۹۶۴او در  ۱۳۳۷عضو تیم
ملی شد و در هفت دوره از مسابقات قهرمانی
ایران در سالهای  ۱۳۳۷تا  ۱۳۴۳به مقام
قهرمانی رسید .در  ۱۳۳۹برندۀ پیراهن طالیی
جام کیهان شد؛ در جام جمال عبدالناصر در
مصر قهرمان رشته استقامت 1/780کیلومتر
شد و در رشته تیمی نیز کاپ طال گرفت .در
مسابقاتقهرمانیآسیادرکواالالمپورکاپیتان
و مربی تیم ملی ایران بود و برندۀ یک مدال
نقره و دو مدال برنز شد.

به ناچار در محوطه فرودگاه ســاکن شــوند .بیتابی جمعیت
ت کننــده بــرای رؤیــت قهرمــان محبوب کشــتی آزاد
مشــایع 
غالمرضــا تختــی بســیار بیش از ســایرین بود امــا او در بخش
نخســت ورزشکاران اعزامی قرار نداشــت و عالقهمندانش به
ناچار چند ســاعت بیشــتر به انتظار دیدار او ماندند و پیاپی از
سایرین به ویژه کشتیگیران سراغش را میگرفتند .چند تن از
ســتارههای محبوب تیم فوتبــال به جهت آنکه قدری بیش از
ســایرین بــا خانواده باشــند به صــورت پنهانی و دور از چشــم
مربی تیم حســین فکری از رفتن به اردو خودداری و در سالن
انتظــار مشــاهده شــدند .در حــدود  3ســاعت پیــش از پرواز،
ورزشــکاران اطالع یافتند که زمان حرکت از یازده و نیم شــب
به ســاعت سه و نیم بامداد موکول شده و دیگر فرصتی نبود.
در ســوی دیگر شناگران تهرانی با حرکتی تحسینبرانگیز تنها
شــناگر اعزامــی بــه المپیــک توکیــو -حیــدر شــنجانی -را بــه
شایســتگی بدرقــه مینمودنــد و ایــن موجــب آن شــد کــه بــا
روحیــهای عالــی بــه توکیــو اعزام شــود .حیــدر شــنجانی اهل
شــمال و شهر کوچک اما ســتارهپرور بندرانزلی است .دقایقی
بعد اتوبوس تربیتبدنی حامل بازیکنان فوتبال از راه رســید
و با هجوم گســترده عالقهمندان مواجه شــد .هوادارانی که به
جــای حمایــت و شــادمانی ،کادر تیــم ملی را بــه جهت عدم
حضور بازیکنان شــاهین مورد انتقاد قرار دادند .در این میان
عزیــز اصلــی و عبــداهلل ســاعدی دو ســتاره تیم ملــی بیش از
سایرین اظهار تأسف نموده و در گفتوگویی اعالم داشتند که
ای کاش بازیکنــان محــروم باشــگاه شــاهین را در فــرودگاه
میدیدیــم و یــاد و خاطــره پیروزیهــا را بــا آنهــا تجدیــد
میکردیم .ســاعدی از شنیدن خبر بخشیدگی باشگاه شاهین

بــا هــر ترفندی خــود را به ســالن گمــرک رســانیده و هنگامی
که با وی روبهرو شــدند در حالی که اشــک شــادی بر چشمان
خویش داشــتند تقاضای بوســیدن دســت و روی او را داشتند
که تختی از شــدت عشــق و عالقه آنها تحت تأثیر قرار گرفت.
فــرد دیگــر آقــای حســین مبشــر رئیــس فدراســیون فوتبــال
بــود کــه از کثرت ســؤاالت و انتقــادات -به دلیل عــدم حضور
شــاهینیهای تیــم ملــی فوتبال -کالفــه و مترصــد آن بود که
هــر چــه ســریعتر پــرواز توکیــو صــورت بگیــرد .او نیــز همانند
تختی برای ســاعاتی در ســالن گمرک از دیــد بدرقه کنندگان
دور ماند».
کاروان ایــران بــه سرپرســتی سرلشــکر عباس ایزدپنــاه رئیس
ســازمان تربیتبدنــی بــا همراهــی شــخصیتها و مقاماتــی
چــون دکتــر حســین بنائی ،تیمســار وثیــق ،مهنــدس عبداهلل
واال ،مهنــدس نیرنــوری ،عبــداهلل نــادری ،داود نصیــری،
جمــال قائممقامــی ،پطــروس نظربیگیان ،ناصــر منوچهری
و رؤســای فدراســیونها :مجید بختیار (وزنهبرداری) ،حسین
مبشــر(فوتبال) ،احمــد ایزدپنــاه (دوومیدانــی) ،مهنــدس
نصــرتاهلل شــاهمیر (شــنا و شــیرجه) ،محمــد آهنچــی
(کشــتی) ،اصغر تهرانی (داور فوتبال) و روزنامهنگارانی چون
ملکمحمــدی ،عطــااهلل بهمنــش ،قاســم فارســی (عــکاس
ســازمان تربیتبدنــی) و صدرالدیــن الهــی (نماینــده کیهان
ورزشی) را نیز به توکیو اعزام داشت.
دو هفتــه بعــد ،وقتــی کــه اولین دســته از
شکســتخوردگان کاروان المپیکــی ایران
در ســاعت یــک و ده دقیقــه نیمهشــب
یکشــنبه  26مهرماه ســال - 1343شامل
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رشــتههای فوتبــال ،کشــتی ،بوکــس و هالتــر -در فــرودگاه
مهرآبــاد بــه زمیــن نشســت خیلــی از مســتقبلین فقــط
چشمشــان به دنبال قد رعنای آقاتختی بود که دلداریاش
دهنــد اما او را در میــان کاروانیان ندیدنــد .به محض اتمام
المپیــک و رســیدن خبــر شکســتهای متوالــی قهرمانــان
ایرانــی بــه تهــران ،حــاال دور دســت روزنامهها افتــاده بود و
چنان مسئولین ورزش کشور را سکه یک پول کرده بودند که
تیمســار عباس ایزدپنــاه رئیس ســازمان تربیتبدنی وقت
مجبور شــد طــی یــک فرافکنی تاریخــی ،گناه شکســت تیم
کشــتی را به گردن آقابلــور -رئیس قبلی فدراســیون وقت-
بیندازد که درگیری تن به تنش با فیال ،باعث شده آنها کمر
بــه قتل ســرداران کشــتی مــا ببندند .بــا وجود این شکســت
ســخت و در حالــی که حتــی یــک گردنآویز طال یــا نقره در
طیاره حامل ورزشــکاران ایرانی نبود اما نیمهشــب اندوهبار
مهرآبــاد چنــان پــر ازدحام بــود که اگــر ســوزن میانداختی
پاییــن نمیرســید .تعــداد زیــادی از مــردم و خانوادههــای
ورزشــکاران پشت در خروجی گمرک مهرآباد اجتماع کرده

