دوم و کمبود شدید منابع مالی ،چیزی
نمانــده بــود ایــن اعــزام مهــم را لغــو
کنــد .در کتــاب تاریــخ بســکتبال ایــران
آمــده کــه تــا بیســت روز پیــش از اعزام
هــم هنوز مشــخص نبود که ایــن اعزام
انجــام میشــود یــا خیــر .درنهایت هم
بــا کمکهای دولتی و خــارج از ورزش،
تنها هزینهی اعزام هشــت بازیکن داده
میشــود و چهــار بازیکــن بــا هزینــهی
شــخصی بــه انگلســتان ســفر میکنند.
یک بازیکن هم به نام فرهنگ مهتدی
کــه در انگلســتان دانشــجو بــود ،به تیم
ایران اضافه میشــود .مهتدی در اصل
تنیســور بــود و حتــی ســابقهی حضــور
در ویمبلــدون را هــم در کارنامــه دارد،
امــا دســتی هــم در بســکتبال داشــته و
بههرترتیب ،به ســیزدهمین عضو تیم
ملی بسکتبال تبدیل میشود!
از آن سیزده بازیکن اطالعات زیادی
در دســت نیســت و کمتــر کســی باقــی
ن رقابتها
مانده که عملکردشــان در آ 
را بــه یــاد داشــته باشــند .بااینحــال
روایــت برخــی از آنهــا پیــش از مرگ و
صحبتهایــی کــه از آن رویــداد ثبــت
شــده اســت ،اینطــور روایــت میکند که
ابوالفضل صلبی ،حســین جبارزادگان،
حسین سرودی و حســین صعودیپور،
نفــرات برجســتهی تیــم ایــران در آن
رقابتها بودند که بعدها هم بستکبال
را ادامــه دادند و از خوبهای تیم ایران
شدند.
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اولین تیم ملی
اولین المپیک ،اولین برد!

تاریخچــهی بســکتبال در المپیک ،دو اولیــن در خود دارد .اولینهایی که شــاید نخســتین آن ،کمتر مورد توجه قــرار گرفته و همه،
دومــی را در خاطــر دارند .البته که حق دارند و گذر  73ســال ،بــرای فراموش کردن یــک اتفاق زمان کمی نیســت .بااینحال باید
یــادآوری کنیم که بســکتبال ایران نخســتین تجربهی المپیکــیاش را نه در پکــن  ،2008بلکــه در المپیک  1948لنــدن تجربه کرد؛
جاییکه البته گویا خبری از کســب ســهمیه نبوده و تیم ایران بدون گذر از رقابتهای کســب ســهمیه ،راهی مسابقات شده است.
تیم ایران را در این بازیها «حســین هاشــمی ،حســین کاراندیش ،اصغر احساســی ،حســین صعودیپور ،فریدون اشتری ،حسین
جبارزادگان ،هوشــنگ رفعتجاه ،حســین ســرودی ،فرهنگ مهتدی ،علی اســفندیاری ،حســین صادقی ،ضیاءالدین شــادمان
و ابوالفضــل صلبی» تشــکیل میدادنــد که تحــت هدایت «کاظم رهبــری» به میــدان رفتند .رهبــری هم یک معلــم ورزش بود
که ســابقهی چندانی در این رشــته نوپا نداشــت اما بههرترتیب ایــن تیم را دور هم جمع کــرد و بهعنوان سرپرســت و مربی آن به
المپیک  1948برد .بازیهایی که در مرداد  1327برگزار شــد و نخســتین حضور بینالمللی و رســمی تیم ملی بســکتبال ایران بود.
اولین تیم ملی
پیــش از ایــن بازیها ،چیــزی تحت
عنــوان تیــم ملی وجود نداشــت و هیچ
اعزامــی بــا ایــن عنــوان انجــام نشــده
بود .تنهــا حضور بینالمللی بســکتبال
ایــران ،بــه ســفر یــک تیــم باشــگاهی
محــدود بــود .باشــگاه «نیرو و راســتی»
ی بیست یکی از اولین تیمهای
در دهه 
بســکتبال را تشــکیل داد و در تورنمنت
کوچکی در ترکیه شــرکت کرد و این تنها
تجربهی بسکتبالی بود که تازه صاحب
فدراسیون شــده بود ،اما هنوز نتوانسته
بود فعالیت خاصی انجام دهد.

شــرایط ســخت اقتصادی پس از
جنگ جهانی
دربــارهی چگونگــی ایــن حضــور
اینطــور روایــت شــده کــه بــه دعــوت
مســتقیم پادشاه انگلســتان انجام شده
اســت .جــرج ششــم ،ضمــن دعــوت از
محمدرضــا پهلــوی بهعنــوان میهمان
افتتاحیه ،دو،ســه رشــتهی دیگــر را هم
بــه کاروان ایــران اضافه کرد کــه یکی از
آنها بسکتبال بود؛ دعوتی که شاید یکی
از زمینههــای اصلی گســترش و مطرح
شــدن هرچه بیشتر این رشــته در ایران
را فراهــم کرد و یــا حداقل در نقش یک

کاتالیــزور عمــل کــرد تــا بســکتبالی کــه
تنهــا یک ســال قبــل از المپیــک ،عضو
فدراســیون جهانی شــده بود ،رفتهرفته
در ایــران صاحــب هویــت و طرفــدار
شــود و خیلــی زود در ســال  1951اولین
مدالــش را در بازیهای آســیایی دهلی
تجربه کند.
اعزام با هزینهی شــخصی و حضور
یک تنیسور!
ایــن روایــت در ظاهر اینطــور به نظر
میرســد کــه همهچیــز خیلــی خــوب و
روبهراه بود .بااینحال شرایط نامساعد
کشور در سالهای پس از جنگ جهانی

پنج باخت و دو برد در گروه D
تیــم ملــی بســکتبال در بازیهــای
المپیــک  ،1948در گــروه چهــارم ایــن
رقابتهــا به همراه چهار تیم دیگر قرار
گرفت .مردان کشورمان در رقابتهای
گروهــی ،برابــر تیــم فرانســه  62بــر
 ،30مکزیک  68بــر  28و تیم ملی کوبا
 63بر  30شکســت خوردنــد .تیم ملی،
بازیهــای گــروه چهــارم را تنهــا با یک
پیــروزی در برابــر نیوزلنــد بــا نتیجــهی
 49بــر  22به پایان رســاند .در مرحلهی
یکچهارم نهایی ،تیم بســکتبال کانادا
توانســت  81بر  25تیم بســکتبال ایران
را شکست دهد.
با ایــن نتایــج ،تیــم بســکتبال ایران
در بیــن  23کشــور شــرکتکننده ،مقام
چهاردهم را کســب کرد .در رقابتهای
ردهبندی هم تیم ایران یک بار دیگر به
مصــاف کوبا رفت که باز هم با نتیجهی
 70-30شکســت خــورد .ملیپوشــان
ایران در این تورنمنت یک مسابقه هم
برابــر مجارســتان داشــتند که بــه دلیل
انصــراف حریــف ،نتیجــه به ســود تیم
ایران ثبت شد.
بهاینترتیب میبینیــم که تیم ملی
بســکتبال در ایــن رقابتهــا پیــروزی را
هــم تجربه کــرده و بر خــاف عقیدهی
خیلیهــا ،نباید در توکیو به دنبال اولین
پیروزی باشیم.
نخستین رشتهی تیمی در المپیک
در مجمــوع ،المپیــک لنــدن
اولینهای بسیاری را برای ورزش ایران
در پی داشــت .بهطورکلی اولین حضور
رسمی ایران در المپیک در همین دوره

