
شمشیربازی قهرمان دانشگاهی پیشکسوتانیکی از مصاحبه با   

 وبالگ دنیای پر رمز و راز شمشیربازی

د منحصر به فر و تاریخی شمشیربازی در جای جای این دنیای پهناور ریشه در دنیای آکادمیک دانشگاهی دارد زیرا که این رشتة ورزش اصیل

نیاز به ذهنی فرهیخته دارد  و کسب موفقیت های درخشان در طی قرون متمادی زیربنای علمی پیدا کرده است. درک فنون زیبای شمشیربازی

ر یجا افتاده است و سا ما خوشبختانه این اصل بنیادین به مرور زمان در کشور. است ویژگیاغلب نتایج حاصله در سطح جهان مبین همین که 

 قهرمانان برجستة ما تحصیالت آکادمیک خود را به پایان رسانده اند. ضمن اینکه سکان هدایت تیم های ملی ما به دست قهرمانان زیدة قدیمی

ن در دهة اخیر بوده ایم. اما چهره های خاصی هم داریم که شاید به دلیل فراموش آیره کنندة خ دستآوردهایشاهد  در نتیجه افتاده است که

ه عی بر این دارد کسدنیای پر رمز و راز شمشیربازی  گوبالشان به انزوا کشیده شده و جوانان ما از تجربیات آنها محروم شده اند. خدمات دن کر

باشد. یکی از این چهره های  کرده های آنها کمکی به پرورش نسل آیندة شمشیربازی ب و موفقیتبا معرفی این چهره ها و با تدوین تجار

ود را با عشق صرف شمشیربازی دهه از عمر خ 7تهران می باشد که  3131مدال بازی های آسیایی  2دانشگاهی احمد اکبری جاوید دارندة 

 است. ما صمیمانه از ایشان برای انجام این مصاحبه سپاسگزاریم. کرده
 

 

 معرفی کنید؟بطور کامل لطفا خودتان را سالم. 

 3131در سال  دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در حال حاضر بازنشسته هستم.عضو هیئت علمی ، در تهران 22/33/3122احمد اکبری جاوید، متولد 

می پذیرفت، که برای اولین بار دانشجو  ،ة عالی ورزشسوارد مدر 3133شدم و پس از گذراندن دورة سربازی در سال  لاز دبیرستان فارغ التحصی

فارغ التحصیل رشتة  3172ادامه تحصیل در سال  پس ازبا مدرک لیسانس تربیت بدنی فارغ التحصیل شدم. البته  3133در سال و  شدم

 ارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران شدم.ک
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 در چه سنی شمشیربازی را شروع کردید و در کجا؟

که خدمات زیادی  آنیلو پاساریلوزیر نظر مربی خوب ایتالیا مرحوم  د. منبو سالگی در تهران 31و در سن  3113شروع شمشیربازی من از سال 

 کردم.  راایشان  شاگردیسال  3و به مدت  پرداختم،به شمشیربازی ایران کرد به تمرین 

 دلیل انتخاب شمشیربازی چه بود و نظرتان در مورد آن چیست؟

الیبال و و چیست! و در مدرسه بیشتر در رشتة فوتبالنمی دانستم که شمشیربازی اطالعی از شمشیربازی نداشتم و  من هیچ البته در آن سنین

 ،کردم. ولی موقعی آقای طیبی همسر خواهرم وارد زندگی ما شدند و چون ایشان از قهرمانان شمشیربازی و عضو تیم ملی آن زمان بودند کار می

ند. در جلسة اول که آقای دبر ،تیر فعلی( 7ر ضلع شمالی پارک شهر بود )سالن که در آن زمان د ،با تشویق ایشان بنده را به سالن شمشیربازی

 نتمری با خود ایشان بعدیکه از جلسة  خواستند می گفتیم مایستروساریلو که به او ا، آقای پوزش بدهندمطیبی می خواستند گارد را به من آ

عصرها می رفتم سالن شمشیربازی و از ایشان درس می گرفتم. یادم هست  ز اینکه مدرسة من تعطیل می شدجلسه بعد ا 1کنم. و من هفته ای 

 سال تمام فقط درس می گرفتم و اجازة بازی نداشتم.  1که من 

 

فتم، اینکه چند روز به سالن نرتصمیم به ترک شمشیربازی گرفتم. و بعد از  ،مه بوده شداز تمرین خست کهوش نمی کنم که یک بار هرگز فرام

دادند که مایسترو مرا احضار و خبر  تیر بودند، با دوچرخه دنبال من آمدند 7مسئول سالن شمشیربازی  زمانکه در آن  قلی پورعبداهلل 

فتم، گ است. من گفتم که دیگر خسته شدم از اینکه بیایم سالن و فقط درس بگیرم و برگردم. به سالن رفتم و همین مطالب را به استادم کرده

حتی هم اجازه ندادند که با آقای مدنی و بیژن خان که با دخترها بازی کنم.  و تنهاپنجشنبه ها فقط ه دادند تا ان به من اجازبه همین دلیل ایش

 یزنبعدها هم به من اجازه داده شد که با آقایان  رفتم. سالن دوباره بهبازی پنجشنبه ها به عشق  نخیلی قدر بودند بازی کنم. و مدر آن زمان 

و این یکی از افتخارات مایسترو بود، که از صفر  مسالگی در مسابقات قهرمانی کشور روی سکو رفت 37بازی کنم. و نتیجة این شد که من در سن 

 با من کار کرد و مرا به قهرمانی رساند.

 شما چیست؟ اصلی اسلحة

دفاع هایم اپه را نیز شروع کردم. بطوری که در سال  نم و خوب بودمن با مایسترو در اسلحة فلوره کار می کردم ولی بعدها به دلیل سرعت زیاد

تیر برگزار شد، من عضو تیم ملی جوانان ایران بودم و هم در فلوره و هم در اپه  7که مسابقات قهرمانی جوانان جهان در تهران و در سالن  3132
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از آن تاریخ به بعد من در اسلحه های فلوره و سابر کار کردم و حتی در  بازی کردم. و در ادامة سابقة شمشیربازی من به سابر هم عالقمند شدم.

عضو تیم ملی فلوره و سابر  ضمن اینکههم کسب کردم که احکام آنها موجود است.  یمسابقات قهرمانی کشور در این دو سالح مقام های قهرمان

یز ن تهران ضو تیم ملی سابر ایران هم بودم. و در بازی های آسیاییه حتی در مسابقات جهانی بوداپست مجارستان در کنار فلوره عکهم شدم، 

 در این دو اسلحه عضو تیم ملی بودم.

 ، آیا دوباره شمشیربازی را انتخاب می کنید؟مبه عقب برگردیزمانی بتوانیم اگر 

باشد، اه نربا عشق هم شان رد در ابتدا زندگید، امکان دانشروع می کن دیگرزندگی خود را با یک دو نفر وقتی همان گونه که در زندگی معمولی

ه آیا آن را کبرای من همین حالت را داشت. ابتدا که به سالن آمدم نمی دانستم  نیزعاشق هم می شوند. شمشیربازی  آنهاولی به مرور زمان 

ر طوری شد که حتی د شد و به مرور زمان عاشق این رشته شدم. و دوست دارم یا نه. اما خوشبختانه شرایط فیزیکی بدنم مناسب شمشیربازی

ن تنها ذکر م گونه است. در حال حاضر شاید بیشتر اوقات فکر و نشمشیربازی بود. االن هم همی مموقع استراحت به تنها چیزی که فکر می کرد

مشیربازی . شملویت کاری و اولویت زندگی خودم انتخاب می کناو ،و اگر به عقب برگردم صد در صد شمشیربازی را بعنوان ورزشبازی باشد. شمیر

 که برای من خیلی مؤثر بود. شمشیربازی در زندگی خیلی چیزها به من یاد دادندگی من با شمشیربازی عجین شد. زندگی مرا تغییر داد. ز

 ؟تعریف کنید ما از خاطرات نوجوانی در رابطه با شمشیربازی برایکمی 

ن من ن وقت سآدر نوجوانی در اولین مسافرت برون مرزی خودم، که مسابقات بین المللی ترکیه در استانبول و آنکارا بود. در  بهترین خاطرة من

در فدراسیون مهندس نیرنوری حامی من تنها  در آن زمان. سال بود و برای خروج از کشور باید مجوز خانواده را برای صدور گذرنامه می بردم 37

تیم انتخاب شدم خیلی ها مخالفت  همره با من برای اعزام که مرز به من خیلی محبت داشت و موقعیبیا دراسیون بودند. خدارئیس فبود که 

. برای کسب تجربه باید اعزام شودولی مهندس ایستاد و گفت که احمد باید به مسابقات برود. زیرا ایشان جوان است و  ،که نام نمی برم ،کردند

از طریق زمینی و در اوج سرمای آذرماه  همراه شدم وبا مرحوم دکتر بصیر، ناصر مدنی، دکتر حسن گیالنپور ن اولین مسافرت در ای یادم هست که

 به ترکیه اعزام شدیم. این اولین حضور من در مسابقات خارج از کشور بود که یکی از خاطرات خوب من هست و همیشه در ذهنم  جا دارد.

 

 ؟ندبود کسانیچه شما  ان بعدیمربی

نفر از مربیان ایرانی در انستیتو  1سیون جهانی مجوز تحصیل ادر تهران برگزار شد، فدر 3132بعد از مسابقات قهرمانی جوانان جهان که در سال 

یربازی بیگری شمشانترناسیونال اسپورت فرانسه را صادر کرد که آقایان بیژن زرنگار، شاهپور زرنگار و آقای صادق طیبی برای گذراندن دورة مر
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ادارة متبوع نتوانستند شرکت کنند که به جای ایشان آقای مرحوم عباس افضلی  طرف انتخاب شدند.  اما آقای طیبی به دلیل اعزام به آمریکا از

به ایران بازگشتند. تا  3131آقایان زرنگار این دوره را گذراندند و در سال  هانتخاب شدند اما متاسفانه ایشان هم نتوانستند عزیمت کنند و باالخر

ایتالیا  ، ایشان بهاوو وقتی آقایان زرنگار از فرانسه بازگشتند و با توجه به اتمام قرارداد بودند  مربیگری آن زمان آقای مایسترو در ایران مشغول

 چندین سال زیر نظر مرحوم بیژن زرنگار تمرین می کردم. بازگشتند. و از آن تاریخ به مدت

 ؟بودا مربی چگونه رابطة شما ب

هست.  یزن رابطة اخالقی و عاطفییکی  از طرف دیگر رابطة شاگرد با مربی یکی رابطة فیزیکی هست که از نظر تمرینی باهم ارتباط دارند و

گزار که در تهران بر وانانچمن یادم هست که با مرحوم مایسترو رابطة بسیار نزدیک روحی پیدا کرده بودم بطوری که ایشان در مسابقات جهانی 

ی اشد کنار من که می ایستاد یک انرژی باالیی از او می گرفتم. و نزدیکی به او برایم خیلی مهم بود. حتی به خاطر دارم که مسابقات ارتش ه

 ،ی دادیممسابقه م دیگر یک شهرو ما در  زندگی می کرد یان در شهر دیگرشایبا اینکه که ما شرکت کرده بودیم،  ،جهان که در ایتالیا برگزار شد

 عمیقیاط روحی بو به من کمک می کردند. یعنی یک ارت م مدت مسابقات باالی سر من بودندآمدند و در تمابه آن شهر ایشان بخاطر من  اما

اید تمرین می کردم ب و من که با آقای بیژن زرنگار هست.در همه جا و شاگرد و مربی  هر و ایشان بود. طبیعتا این رابطه بطور حتم بینبین من 

 اگرد و مربی ش برای چنین رابطه ای می داشتیم چون اگر غیر از این بود ما نمی توانستیم باهم ارتباط برقرار کنیم. یعنی اینکه پذیرش همدیگر

هم باید  بی بگیرم. مربیالزم و ملزوم یکدیگر است. یعنی اگر من مربی خودم را قبول داشته باشم می توانم با یک ارتباط خوب نتایج خیلی خو

 متقابال همین ارتباط را با شاگرد داشته باشد. در صورت برقراری چنین ارتباطی نتیجة مسابقات خوب خواهد بود.

 

 شما در چه تاریخی و در کجا کسب کردید؟ کشوری و بین المللی اولین مدال

 اسلحة فلوره را کسب کردم.   دربود که مقام دوم قهرمانی کشور   3133اولین مدال کشوری من در سال 

سوم در لبنان مقام بود که من  ، آنکارا و استانبولبیروت به 3131مسابقات بین المللی در سال  بهاعزامم  اما اولین مدال برون مرزی من در اولین

 فلوره را کسب کردم و در آنکارا و استانبول به مقام دوم نائل شدم.

 د دارید؟چند مدال آسیایی در کارنامة خو

نفر بیشتر حق شرکت در این مسابقات را نداشتند تیم ما  2ن ودر تهران برگزار شد چ 3132در اولین دورة مسابقات قهرمانی آسیا که در سال 

این  در تهران برگزار گردید.نیز در  3131مسابقات آسیایی  ،به مقام آنچنانی نرسید. سال بعد که کنفدراسیون شمشیربازی آسیا راه اندازی شد
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آقایان  نمسابقات در اسلحة فلوره بنا به صالحدید کمیتة فنی متاسفانه اسم مرا از لیست خط زدند و آقای پرویز الماسی را انتخاب کردند. بنابرای

ة زام به دهکدقبل از اعمن شب اصغر پاشاپور و پرویز الماسی در بخش انفرادی شرکت کردند که پاشاپور توانست مقام دوم را از آن خود کند. 

را اعالم کردند تصمیم گرفتم اردو را ترک کنم. حتی بازیکنان خارجی فرانسه، آلمان و ایتالیا که برای  بازی ها وقتی خبر پر حرف وحدیث حذفم

شده  شگفت زدهاز این کار  نیز تمرین با تیم ما آمده بودند، از این موضوع تعجب کردند. حتی مربیان خارجی ما که پیچکوف وتوالکوف بودند

هر حال شاید صالح در این بود که ایشان بجای من در مسابقات شرکت کند. و من توانستم فقط در اسلحة فلورة تیمی شرکت ه بودند. خوب ب

ل اکنم و مقام سوم بازی های آسیایی را به دست آوردیم. ضمن اینکه من عضو تیم سابر نیز بودم و به دلیل کسب مقان نخست مسابقات به مد

 احمد اسکندرپور، اسماعیل پاشاپور و من عضو بودیم.شفایی،  منوچهر فتحی، حمید نائل شدیم. در این تیم آقایان ی سابر نیزطال

  در چند المپیک و مسابقات قهرمانی جهان شرکت کردید؟

مسکو بود. بعد از آن مسابقات جهانی بوداپست مجارستان، گرونوبل  3322آنچه در مورد مسابقات جهانی در خاطر من هست، اولین آن در سال 

 شرکت کردم. همفرانسه و هامبورگ آلمان از جملة آنها بود. ضمن اینکه در مسابقات المپیک مونرآل 

 دورة قهرمانی شما در چه سالی به پایان رسید؟

دراسیون ف ب. اما بعد از انقالاتفاق افتادد که درست یک سال قبل از انقالب هانی هامبورگ بوجآخرین مشارکت من در مسابقات  ،تا قبل از انقالب

به مدت چند سال تعطیل شد. و پس از بازگشایی مجدد ما بازیکنان قدیمی دور هم جمع شدیم و اولین مسابقات برون مرزی ما در فرانسه بود 

نگرفتیم چون ما بعد از چندین سال دوری از تمرین و مسابقات در این  البته ما نتیجة خوبی .شرکت کردمو هم در سابر که من هم در فلوره 

 و به مربیگری روی آوردم.را کنار گذاشتم  دورة قهرمانیز این مسابقات من امسابقات شرکت کرده بودیم. پس از برگشت 

 کسب کرده اید.نتایجی  همدر مسابقات پیشکسوتان آسیا فک می کنم 

م در اسلحة توانست ،شمشیر به دست می گرفتم ر، که پس از سال های سال برای اولین باتایلند یپیشکسوتان آسیاقهرمانی در مسابقات بله، 

 سابر تیمی هم مقام سوم آسیا را به دست آوردیم. ةفلوره در ردة سنی خودم مقام سوم را کسب کنم. و در رشت
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 پس از پایان دورة قهرمانی چه مسئولیت هایی داشته اید؟ 

سیون دیگر، یعنی بوکس و شطرج، تعطیل رافد 2فدراسیون شمشیربازی به اضافة  3133ولیت های من بیشتر بعد از انقالب بود. در سال مسئ

 مجددا بازگشایی شد و من بعنوان اولین رئیس هیئت شمشیربازی استان تهران انتخاب شدم. از آن 3121پس از پایان جنگ در سال اما شدند. 

زمان هیئت هیچ امکاناتی نداشت مرحوم خطیب که همکالسی من در دانشکده بودند سالنی در مجموعة ولیعصر )همان قصریخ جایی که در آن 

و آنجا تمرینات مجدد خود را آغاز کردیم. البته ما در سابق( نرسیده به میدان ونک به هیئت تهران واگذار کردند که ما بچه ها را جمع کردیم 

آن ت آنگاه فدراسیون تشکیل شد که مسئولی .نداشتیم و آنچه را توانستیم در انبارها پیدا کنیم از آن استفاده می کردیم آن زمان هیچ وسیله ای

ه رئیس فدراسیون شدند. البت که یکی از دوستان غفوری فرد بود زرنگار بود. بعد از ایشان مهندس رحیمی بیژن عهدة آقایه کوتاهی ببه مدت 

تة کاراته غصب شکه توسط ر بود سالن شمشیربازیبازپس گرفتن اولین کاری که ایشان انجام دادند  .به شمشیربازی کردندایشان خدمات شایانی 

 تمرینات ما به سالن شهید شیرودی منتقل شد. به بعد شده بود. از آن تاریخ 

ر می کردم. همزمان مدیر تربیت بدنی دانشگاه بعنوان دبیر فدراسیون انتخاب شدم که با مهندس رحیمی کا 3172بعد از مدتی من در سال 

آقای و  ند،سال که مهندس رحیمی عوض شد 3مسئولیت به عهده داشتم. بعد از  1 در آن واحد بودم. یعنی اینکه من نیز صنعتی امیر کبیر

 اما .هیئت تهران استعفا دادمریاست و فدراسیون من برای مدت کوتاهی با ایشان به عنوان دبیر کار کردم. سپس از دبیری  آمدند و امیرحسینی

دم. در آن شنیز امیر کبیر مسئول انجمن شمشیربازی وزارت علوم، که مؤسس آن خودم بودم،  دانشگاه صنعتی عالوه بر مسئولیت تربیت بدنی

موفق شدیم در مسابقات المپیک کردم. که  پایه گذاریانجمن شمشیربازی وزارت علوم را  ،زمان من با راه اندازی یک سری مسابقات دانشگاهی

  شرکت کنیم. نیز دانشجویان جهان که در کاتانیا برگزار گردید

 در مورد پست های بین المللی خود بفرمایید.

رکت کردم. ش المللیمن سال ها داور بین المللی فلوره بودم. من در مسابقات بازی های آسیایی پکن و بازی های آسیایی تایلند بعنوان داور بین 

آسیا  عضو کمیسیون پیشکسوتان هم بعنوان عضو انجمن پیشکسوتان فدراسیون جهانی شمشیربازی بودم. در آسیا همچنین یک دورة چهار ساله

 بودم و هستم.

 

 ؟در چه زمینه ای استتدریس شما در دانشگاه امیر کبیر که هنوز هم ادامه دارد 

آمادگی جسمانی را با دانشجویان  ةبه استخدام دانشگاه صنعتی امیر کبیر درآمدم. در ابتدا رشت 3133شدن در سال  از فارغ التحصیل پسمن 

مانند دو و میدانی شنا و ژیمناستیک.  ،کار می کردم. سپس به آموزش رشته های دیگری که برای آنها آموزش دیده بودم در دانشگاه پرداختم
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مدتی مدرس شنای این دانشگاه بودم. در مدت خدمتم من تالش کردم تا دانشجویان را با رشتة شمشیربازی مدتی مدرس ژیمناستیک بودم و 

ین اآشنا کنم و در این کار موفق شدم. من ابتدا شمشیربازی را با یک کالس شروع کردم و لی در حال حاضر به دلیل عالقمندی دانشجویان 

و واحد  جزو واحدهای دانشگاهی گنجانده شده است اینکه . یعنی شمشیربازیه عهده دارمبرا عملی فلوره  آموزشکالس  چندیندانشگاه 

  . شودارائه می  در هر ترم آموزشی شمشیربازی

 مسئول کمیتة آموزش بودید، نظر شما در مورد آموزش شمشیربازی چیست؟در این اواخر اینکه شما ه با توجه ب

را به عهده گرفتم و همکاری خودم را  آنلیت ؤید بگویم که زمانی که به پیشنهاد آقای فخری مسوزش فدراسیون این را بامدر مورد کمیتة آ

من  !اسلحه برگزار می شد 1روزه در  1شروع کردم، در فدراسیون در بخش آموزش هیچ قاعده، قانون و مقرراتی وجود نداشت. حتی کالس های 

 دونم ارسال گردید و بصورت یک قانون ورزش موزش به وزارتآرا تنظیم کردم و پس تایید کمیتة  آیین نامة آموزشی فدراسیون شمشیربازی

 ها بتوانند مربیانی با کارت بته تالش ما بر این بود که استاننیز در حال اجراست.  ال هم اکنونبرای برگزاری کالس های آموزشی درآمد که در 

دوستانم در کمیتة آموزش توانستیم تمام استان های ایران را صاحب مربیانی بکنیم که دارای مدرک مربیگری داشته باشند. خوشبختانه با تالش 

را  آنجاور شدم مجب ،البته طبق آیین نامه و قوانینی که تنظیم کرده بودیم. ولی متاسفانه با مواجه شدن با بی مهری فدراسیون مربیگری هستند،

 ترک کنم.

 

که اگر قرار بر رشد و توسعة شمشیربازی باشد، عنصر اساسی آن مربی هست. چون بدون مربی شمشیربازی امکان به هر حال من اعتقاد دارم 

فت هر مؤثر در پیشر. بنابراین اصل اساسی است رابطة نزدیک بین مربی و شاگردبویژه که آموزش شمشیربازی مبتنی بر  ،پذیر نیست

شود، و فرصت هایی به مربیان داده شود که بتوانند در مسابقات و  ، اطالعات مربیان به روزاین است که به آموزش بیشتر توجه شود فدراسیون

ای  یژهوکالس های مختلف شرکت کنند تا اینکه دید آنها نسبت به آموزش و موارد روز دنیا گسترده تر شود. به هر حال امیداورم فدراسیون توجه 

 به این مسئله داشته باشد. 

نظر شما در مورد همان طوری که اطالع  دارید در حال حاضر تعداد زیادی از مربیان ما در خارج از کشور شاغل هستند، 

 مهاجرت ورزشکاران و متخصصین ورزش چیست؟

های  عالیتبه ف تم که هر مربی با توجهشرایطی در نظر گرفدر آن و  برای فدراسیون تنظیم کردم تشویق مربیان داخلی تجهطرحی  من در گذشته

 هیچ توجهی ندارد و فقط دنبال تبلیغات ادامة این طرحجاری خود بتواند از حمایت های مالی فدراسیون استفاده کند. ولی متاسفانه فدراسیون به 
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مربیان ما  از چندین نفر خوشبختانهبودجه ای را جذب فدراسیون کند.  ،و مسائل خاصی است که بتواند با گرفتن یک سری نتیجه در مسابقات

را گذرانده اند ولی متاسفانه به  یاز طریق کمیتة المپیک به دوره های مربیگری مجارستان اعزام شده اند و یا در داخل کشور کالس های متعدد

ند ی بیی ممربسبب شده است که این مربیان به کشورهای دیگر عزیمت کنند. خوب این طبیعی است که وقتی دلیل عدم مدیریت و بی توجهی 

ت که می بایست از آنها حمای هست ند. این وظیفة فدراسیونبه آن سمت گرایش پیدا می ک ،ر از نظر مالی بیشتر تامین می شوددر جایی دیگ

 لمی کرد تا آنها بتوانند در داخل به فعالیت خود ادامه دهند. ولی متاسفانه این کشورهای دیگر هستند که در حال حاضر به نحو احسن در حا

هستند. ما متاسفانه در اسلحه فلوره و اپه روز به روز  نیزنتیجه گرفتن حال استفاده از تجربیات مربیان ما هستند و جالب اینکه این کشورها در 

ی را داریم که شاخص مربیگر . حتی در اسلحة سابر، ما فقط پیمان فخریمی کننددر حال قهقرا هستیم ولی آنها به خوبی از مربیان ما استفاده 

  !مربیان دیگری در حد آقای فخری و حتی پایین تر از ایشان داریمدر حال حاضر سابر در سطح جهان هستند. آیا ما 

 ؟شمشیربازی را کنار بگذاریدآیا تا به حال به این فکر افتادید که 

ام  هدانشگاه به وجود آوردتی در حال حاضر که در فدراسیون فعال نیستم جایی را در حه حاضر نیستم شمشیربازی را کنار بگذارم. جمن به هیچ و

جربیات خودم را به آنها منتقل ش شمشیربازی به دانشجویان مبتدی هستم و تزو با جوانان دانشجو در حال تمرین هستم. من در حال آمو

ندگی و وجودم هست و نمی توانم آن را ززیرا شمشیربازی جرئی از  ،بگذارم حاضر نیستم شمشیربازی را کنار کنم. بنابراین من تا آخر عمر می

 کنار بگذارم.

 

 نظر شما در مورد پیشرفت های سابر ایران چیست؟

ادم ی نبیشتر بصورت گلخانه ای برگزار می شود. م ،ه بعد از انقالبچو  بچه قبل از انقال ،متاسفانه ورزش ما از جمله در شمشیربازی خودمان

محدودی بودیم که به مدت دو سال در تورنمنت ها و مسابقات مختلف بازیکن ما یک تعداد تهران  3131هست برای بازی های آسیایی سال 

که  به خاطر دارمکسب کنیم.  های متعددی اسلحه آقایان و تک اسلحة بانوان مقام 1توانستیم در بازی های آسیایی در  وشرکت می کردیم 

لی وقهرمانان بازی های آسیایی می توانند در المپیک هم نتیجه بگیرند.  آن ت رئیس سازمان تربیت بدنی وقت فکر می کرد کهتیمسار حج

یک سال بعد که ما به المپیک کانادا رفتیم کل کاروان ایران توانست تنها دو مدال کسب نتیجه این شد که پس از تمام شدن مسابقات آسیایی 

محمد نصیری در وزنه برداری و یک نقره در کشتی بود. طوری که وقتی تیم به ایران برگشت تیمسار حجت را عوض کردند. کند. یک مدال برنز 

هم همین طور شده است. ما یک تعداد ورزشکار داریم که روی آنها سرمایه گذاری کردیم و می کنیم و آینده نگری نداریم.  بخوب بعد از انقال

سال بعد که برخی از  چند. اما خوب هم کسب می کنندستند و مربی خوبی هم باالی سرشان هست و دارند نتیجه خوی این استعدادها خوب ه

ا ما جانشینی برای آنها داریم؟ آیا سابر می تواند همین نتایج را بعدا هم بگیرد. یا اینکه آن هم کنار فلوره و اپه قرار ینان کنار بروند آکاین بازی

  خواهد گرفت. 
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 ما در مورد عملکرد آقای فخری چیست؟نظر ش

وان ماست. یعنی کسی است که در تمام زمینه های ورزشی فعال و موفق بوده است. یادم هست موقعی که تپیمان فخری یکی از بچه های پر

شان بر هیئت بودند. ایآقای فتحی مربی سا هیئت شمشیربازی استان تهران بودم، ورئیس  آن زمانآقای فخری به سالن شمشیربازی آمد من در 

له که آقای فتحی بالفاص خوب به خاطر دارمرا به دلیل الغری نپذیرفتند.  اوآوردند نزد آقای زرنگار که در اپه آغاز به کار کند و لی آقای زرنگار 

دش را نشان دهد و در اسلحة سابر ایشان را زیر نظر خودشان گرفتند و تمرینات سابر را با ایشان شروع کردند. خوب پیمان آرام آرام توانست خو

و پیمان همیشه مدیون ایشان بوده است. این را از حق نباید گذشت. بعد ایشان  نتایج خوبی گرفت. البته حمید فتحی وجدانا خوب کار کرد

به مربیگری روی آورد. خوب یک مربی وقتی قرار باشد مربیگری  بعد همدنیا شد. و شناخته شدة یکی از بهترین داورهای  سپس ،قهرمان آسیا شد

هم همین کار را مربی ها  ةکند کار به هیچ چیز دیگری غیر قهرمان سازی ندارد و تنها به دنبال نتیجه هست. این مسئله بدیهی است و هم

بی گرفت. کار آقای فخری بعنوان یک مر هم کرد و نتایج خوبی شان چندتا از بازیکنان مستعد را انتحاب کرد و روی آنها کاریکنند. بنابراین ا می

 کار بسیار درستی است.

ها نباید کنار آقای فخری می گذاشتند و عین همین حمایت ها هم از آ را البته وظیفة فدراسیون این است که چند مربی از اسلحه های دیگر

 . یرندنتیجه بگ ،، هم در فلوره و هم در اپهکردند که آنها نیز می

را خیلی رعایت تر و کوچک تر  احترام فراوانی می گذاشتند، روابط بزرگو من با او کار می کردم  بودند آقای فخری دبیر فدراسیونوقتی 

 بیریددر پست  که در مقولة مدیریت عالوه بر کارنامة خوبیکردند. از نظر اخالقی خیلی احترام می گذاشتند. نتایج خوبی هم کسب کرد و  می

ابر س ة. بنابراین من ایشان را تایید می کنم و عملکرد او در رشتهست نیز در حال حاضر یکی از مدیرهای موفق کمیتة ملی المپیک داشت

 عملکرد بسیار درستی است.

... 

 یگری خودتان چیزی برای ما نگفتید.از مرب

مربیگری می کردم. و وقتی سربازی من به پایان  هم از ابتدا دوست داشتم. و زمانی که من در دبیرستان بودم مقداری را من شخصا مربیگری

علی  مرسید و وارد دانشگاه شدم خیلی اوقات مربیگری می کردم. یکی از جاهایی که خیلی پیگیر آن بودم دانشکدة افسری بود )دانشگاه اما
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ردند ک شاخصی که در این کالس ها شرکت میجا می رفتم و با دانشچویان دانشکده کار می کردم. از جمله دانشجویان روز به آن 1فعلی(. هفته ای 

ا بخوب می شناسند شهید یوسف کالهدوز بود. و در تابستان که دانشجویان به اردوگاه منظریه می رفتند، من پیاده یا با اتوبوس و یا  او را و همه

ا کنم که دانشکده افسری ردان من بودند. البته باید اشاره آقای فاروقی نیز جزو شاگر م و به دانشجویان درس می دادم.ماشین به آنجا می رفت

 قبل از دورة سربازی می رفتم و شهید کالهدوز قبل از دورة سربازی با من شمشیربازی تمرین می کردند. 

مان آن ز در لب اینکه رئیس هیئت شیراز فرماندة ما هم بود. به همین دلیل منآموزشی سربازی به شیراز رفتم. جا ةبرای گذراندن دورسپس 

شدم و شهید کالهدوز هم جزو تیم شمشیربازی استان فارس بودند. در همان زمان ما توانستیم تیمی را آماده کنیم و برای هم مربی تیم شیراز 

یم. بعد از اینکه دوران سربازی من به اتمام رسید و پس از برگشت به تهران، شرکت در یکی از مسابقات به تهران عزیمت کردیم و مقام هم آورد

 شروع کردم.  را دوباره کار آموزش شمشیربازی در دانشکدة افسری

 اپس از استخدام در دانشکدة صنعتی امیر کبیر شاگردان متعددی از آن دانشگاه داشتم که آقایان داوود علی وردی و شاهین احدی از جملة آنه

یکی از افراد دیگری که خیلی آوردند.  تدسه د و خیلی از دانشجویان عالقمند دیگر نیز بودند که مقام های متعددی در سطح کشور بندبو

 ر که درزعالقمند بود آقای عرفانفر بود که من اپه را از نونهالی با ایشان کار کردم و بازیکن خیلی خوبی هم شد و در مسابقات بین المللی جام خ

ه تیم به مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن اایشان را همر ،ساری برگزار می شد مقام اول را کسب کرد. به همین دلیل فدراسیون به منظور تشویق

عالقمند هستم و در دانشگاه هنوز هم خیلی خوب در حال کار  به آن اعزام کرد. در کل، من کار مربیگری را خیلی دوست داشتم و هنوز هم

 کردن هستم. 

رفتم  یمدتی هم مدیر تیم های ملی فلوره آقایان و بانوان بودم که گاهی اوقات اتفاق می افتاد که برای تمرین آقایان صبح ها به سالن شیرودی م

 .صه اینکه کار ما خیلی سنگین بود و لی متاسفانه این عالقمندی را درک نکردندو بعد از ظهرها می رفتم آکادمی و با بانوان کار می کردم. خال

 و از مربیگری تیم های ملی دور شدم. مبه همین دلیل خانه نشین شد

 
 

 المپیک یکی از رویاهای هر ورزشکاری است، شما چگونه به المپیک نگاه می کنید؟

، چون یک بازیکن وقتی در مسابقات المپیک شرکت می کند نامش شمرده می شودرزشکار ی که جزو افتخارات یک وهایرویدادیکی از المپیک 

الن مثل ا المپیک مونرآل کانادا شرکت کرد در تاریخ المپیک ثبت می شود و اسم او برای همیشه ماندگار می شود. در آن زمانی که تیم ما در

 یل ما هم شرکت کردیم. سهمیه بندی نبود و همة کشورها شرکت می کردند، به همین دل
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که یکی از همکاران هم دانشگاهی رشتة تربیت بدنی من به مونرآل رفته بود و موقعی  استاین  ، و آنخیلی جالب است بیانشنکته ای هست که 

برای من فرستاد. و عکسی از آن گرفته بود و  استروی دیوار حک شده  مرا می بیند کهکه با فرزندش به موزة المپیک می رود، در آنجا اسم 

رفت بعد که با من تماس گ . امادر رابطه با چه چیزی هست استانگلیسی که روی دیوار نوشته شده  زبان به منابتدا تعجب کردم که عکس اسم 

خوب می بینید که هر . کرده اندحک موزه روی دیوار  ما رانام  بودیم المپیک آنجا ما جزو شرکت کنندگان در مسابقاتفهمیدم که چون 

 ورزشکاری که بتواند به المپیک برود چگونه اسم او در تاریخ ثبت می شود. 

 من معتقدم که شرایط جدید در زمینة سهمیه بندی کار بسیار جالبی است چون کسی که واقعا تصمیم دارد به چنین رویداد بزرگی برود باید به

ت به . این بود دیدگاه من نسبهستبا ارزش  هم را پیدا کند که خیلیمسابقاتی به چنین سختی تالش کند و زحمت بکشد تا استحقاق رفتن 

 المپیک. 

 ؟داردتاثیر  یک ورزشکاربدنسازی چقدر در نتایج 

و  ،می باشد تکنیکبعدی  ة. مرحلتشکیل می دهد مادگی جسمانیآرا در رشتة تربیت بدنی هرمی داریم به نام هرم قهرمانی که قاعدة آن 

است. بنابراین اگر قاعدة هرم مشکل داشته باشد، کل مجموعه به مشکل برخورد می کند.  آمادگی روحی روانیو در رأس هرم  تاکتیکبعدی 

وقتی ورزشکار آمادگی جسمانی خوبی داشته باشد، می تواند تکنیک های آن ورزش یا بگوییم شمشیربازی را به خوبی انجام دهد. هنگامی که 

تکنیک ها را به خوبی انجام دهد، در اجرای تاکتیک نیز می تواند مطمئن عمل کند. ولی اگر تکنیک ضعیف باشد تاکتیک با شک و  او توانست

کند. و  هتردید انجام می شود. بنابراین بازیکن باید آمادگی جسمانی کاملی داشته باشد تا بتواند تکنیک و به تبع آن تاکتیک ها را به خوبی پیاد

 لذا به اعتقاد من یکی از مسائلی کهه توانست از عهدة تاکتیک برآید اعتماد به نفس خوبی از نظر روحی روانی در خود ایجاد خواهد کرد. زمانی ک

امروزه در علم ورزش به آن زیاد توجه می شود همان مهارت آمادگی جسمانی ورزشکار می باشد. منتها بازیکن عالوه بر رعایت اصول آمادگی 

یک مربی بدنساز باید به او کمک کند. در غیر این صورت ورزشکار باید بداند که روی کدام قسمت از بدن باید بیشتر کار کند تا بتواند جسمانی 

 جسمانی خود بگیرد.  ینتایج خوبی با توجه به میزان آمادگ

 

 آیا آن می تواند در نتایج قهرمانان ما تاثیر داشته باشد؟ ؟چیستآمادگی ذهنی در شمشیربازی  نظر شما در مورد

است که ورزشکار  ذهنی تصویر سازیی آن یکی از کارهایی که خودم در شمشیربازی تجربه کردم همان آمادگی ذهنی است. یکی از مهارت ها

ی خواستم استراحت کنم هر آنچه در تمرینات تواند در ذهن خود ایجاد کند. من همیشه در دوران قهرمانی خودم گاهی اوقات شب که م می
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ضعف داشتم با تصویر سازی آنها را در ذهن خودم تجزیه و تحلیل می کردم. و وقتی دوباره به تمرین می رفتم برای من حالتی ایجاد می شد 

 گویا که قبال روی آن حرکات کار کرده بودم. 

را  تمرینی خود در بازی های دوستانه ، به این صورت که حریفذهن خود را آماده کنند توصیة همیشگی من به ورزشکارها این بود که موقع تمرین

و  .ود. ورزشکار همیشه با این دید باید جلو برندد که با یک بازیکن ضعیف در حال بازی هستنبصورت یک حریف قدر ببینند، و هرگز تصور نکن

ت روی پیس وقتی تا اینکه موقع مسابقه ،ا در ذهن خودشان تجزیه و تحلیل کنندحتی به آنها توصیه می کردم که در برخی موارد حرکت ها ر

وی ر قرار گرفتند این آمادگی را داشته باشند که قبال روی آنها کار کرده اند. بنابراین یکی ار کارهای مهمی که یک مربی شمشیرباز می بایست

 . استآن کار کند همین آمادگی ذهنی شاگرد 

 

خود را می بستند و تمرین ذهنی در برخی از مسابقات می دیدم که بازیکان چین، ژاپن یا کره گاهی اوقات در گوشه ای از سالن چشم های 

می کند در واقع در حال آماده کردن ذهن خودش برای رفتن روی پیست و مقابله با حریف خود هست. را کردند. آن کسی که این کار  می

های  برای نائل شدن به این امر کالس. می باشد در کنار سایر آمادگی های دیگر وظایف مهم هر مربی کار روی آمادگی ذهنییکی از بنابراین 

که نیاز  دهستنشیوة خاصی دارای این تمرینات اجرای . زیرا شوندمربیان با این نوع تمرینات آشنا  تامربوط به آمادگی ذهنی باید گذاشته شود 

 به آموزش دارد. 

ها به خاطر دارم که در اردوهای تیم ملی مسابقات آسیایی تهران گاهی اوقات در آخر تمرین بچه ها را روی زمین می خواباندم و روی ذهنیت آن

چهر ویادش بخیر منسرحال می شدند.  خیلی کار می کردم. حتی در برخی موارد بعضی از بازیکنان به خواب می رفتند، و وقتی بیدار می شدند

ه مربی ب که آمادگی ذهنی یک تکنیک می باشددر آخر تمرین برای شان اجرا کنم.  را همیشه از من می خواست که چنین تمریناتی یشفای

تنها آموزش حرکات تکنیکی نیست. مربی باید در تمام زمینه های آگاهی داشته  مربیظیفة هرگز نباید فراموش کرد که و .باید آموزش داده شود

   باشد تا وقتی شاگرد خود را روی پیست می فرستد آن بازیکن راحت و با آمادگی کامل در مقابل حریف مسابقه دهد. 

 ه تمرین در هفته مورد نیاز است؟سبرای قهرمانی چند جل ،تجربة شماتخصص و با توجه به 

روز در هفته تمرین می کردیم. و پنجشنبه ها بعد از  2و جلسه، صبح و بعد از ظهر،  2به خاطر دارم که در اردوهای بازی های آسیایی روزی 

مان ون ما باید بین تمرینات خودچظهر و جمعه ها استراحت داشتیم. البته پذیرش این نوع تمرین از نظر علم تربیت بدنی کمی سخت می باشد. 
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جلسه در هفته  3جلسه و حداکثر  1داشته باشیم تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. ولی معموال و اصوال حداقل تمرین در ورزش هم یکاوری یک ر

را  ینز فراموش کرد. تجربة من نیز هممی باشد. این برنامه ای است که در اکثر رشته ها انجام می شود. البته نباید ریکاوری بین این جلسه ها را نی

 صبح یا بعد از ظهر باشد. یا ، البته این جلسه ها هم به تشخیص مربی می تواند دتایید می کن

 شمشیربازی ایران چیست؟ قهرمانی جهاناولین مدال  نتایج اخیر المپیک و نظر شما در مورد

ان می کردم، ضمن اینکه همین مطلب را یکی از مواردی که همیشه در مصاحبه ها در پاسخ به سواالتی که در مورد شمشیربازی می شد عنو

 بارها با آقای فخری هم مطرح می کردم این است که در گذشته بهترین نتیجه ای که می توانستیم داشته باشیم، نتیجة بازی های آسیایی بود.

جزو افتخارات ما بود ولی مدالی که  هرمان آسیا بشویم. اینقتهران توانستیم همة مدال ها را درو کنیم و  3131طوری که در بازی های آسیایی 

زی . و در تاریخ شمشیرباهستمجتبی عابدینی در مسابقات قهرمانی جهان به دست آورد، یا نتایجی که در المپیک کسب کرد، خیلی با ارزش 

ها ت آوردیم جزو یکی از رویدادجزو افتخارات ماست. بنابراین من فکر می کنم که نتیجه ای که در اسلحة سابر در مسابقات قهرمانی جهان به دس

 و نتایج بسیار بسیار عالی در تاریخ شمشیربازی ما خواهد بود.

 ؟را چگونه می گذرانیددورة کورونا 

ودم برای خ خاصی ةدر روز یک برنام منماه است که من به دلیل مشکل کورونا بیشتر در منزل هستم. دانشگاه هم تعطیل شده است.  3بیش از 

تمرینات ورزشی برای خودم  32 تا 31در منزل دارم. به این صورت بعد از بیدار شدن صبحانه می خورم، یکی دو ساعت استراحت می کنم. ساعت

 . منو وزنه می زنم برای آماده کردن بدنم مقداری تمرینات کششی انجام می دهم، بعد با دوچرحة ثابت کار می کنم، مقداری دمبل ابتدا .دارم

هست انجام می دهم،  من این تمرینات را با برنامه انجام می دهم، البته این تمرینات را روزهای یکشنبه و سه شنبه که روزهای تمرینات هوازی

صرف ناهار  از بیشتر روی تمرینات کششی و قدرتی کار می کنم. بعد خودم عالوه بر گرم کردن 32.11تا  31ولی در روزهای زوج از ساعت 

و گلکاری باغچة  همیشه اخبار تهران را گوش می دهم. بعد به آبیاری 2.11بعد از ظهر کتاب مطالعه می کنم.  2تا  3. می کنماستراحت 

زی یبرنامه ریک این برنامة روزانة من هست، یعنی اینکه من نمی گذارم کورونا روی من تاثیر بگذارد. و سعی می کنم با  مان می رسم. حیاط

 سالم و سالمت باشند.ازه ندهم کورونا روی روحیه و زندگی شخصی من اثر منفی بگذارد. امیدوارم همه جصحیح ا

 

 توصیه ای دارید؟ چه شمشیربازان برای دشوار دورة این تمرینات مورد در

اری که ک فرق دارد، این است که حداقلخیلی  شان با من طو شرای هستند، که اکثر آنها در سنین جوانی و نوجوانی ،توصیة من به شمشیربازها

. جالب هست بدانند که من با حداقل امکانات در منزل یک باشگاه کوچک برای استدر منزل  خود آمادگی جسمانی می توانند انجام دهند حفظ



 [Type here]  عباسعلی فاریابی

14 
 

مام اطالعات مورد نیاز در مورد آمادگی کردم. دوستان ما هم می توانند همین کار را بکنند. و خوشبختانه امروزه اینترنت ت راه اندازیخودم 

 آمادگی بدن خود را بطور نسبی حفظ کنند. ا می توانند با یک برنامة خوبجسمانی، تمرینات کششی و سایر تمرینات را فراهم کرده است. آنه

ی خودش تهیه کرده بود و تمرینات دیده ام که برای من خیلی جالب بود. ایشان در خانه یک هدف برارا من فیلمی از یکی از قهرمانان دختر 

 یزشگفت انگ. و این برای من خیلی کردمی  اجرا خیلی جالب تمرینات نوک و کارپا را بطور مرتب او .شمشیربازی را روی این هدف انجام می داد

ترنت د و از برنامه های ایننداشته باش قوة ابتکارباید  هازیرا این بازیکن در شرایط خاص هم برای خودش برنامه ایجاد کرده بود. شمشیرباز ،بود

م، هم مانند من که برای خودم برنامه دار آنهاد. کنننر پُموبایل یا تلویزیون و ی، بیکارو وقت خود را با د. ند و بدن خود را آماده نگهدارناستفاده کن

مرینات ت زبصورت مدون برنامه ریزی شود، بطوری که ا د. ساعت های بیداری، تمرین، استراحت، مطالعه بایدنباید برای خودش برنامه داشته باش

تهیه هدف و در صورت داشتن جای مناسب مانند پارکینگ می توانند تمرینات کارپا و هدف زنی شمشیربازی را با بدنی هرگز نباید غافل شوند. 

  نیز انجام دهند.

 لحظة دوران قهرمانی شما کی بود؟ و بدترین بهترین

آن را فراموش کنم. چند وقت پیش عکس اهدای مدال  مسالگی بود که هرگز نمی توان 37من در سن  یاولین قهرمان در مزندگی بهترین لحظة

قهرمانی کشور  در مسابقاتمقام کسب اولین برای من تجدید خاطره شد.  و دیدم را انجام شده بود، توسط مرحوم نیر نوری ، کهیآن قهرمان

 د. من بو زندگیبهترین لحظة دوران 

 

من از اسم اما بدترین لحظة دوران قهرمانی من آن شبی بود که قبل از اعزام به دهکدة ورزشکاران بازی های آسیایی تهران خبر خط خوردن 

 گذاشته بود. روی من تا مدت ها از نظر روحی اثر بدی و ،آمدلیست بازیکنان مسابقات 

 بخصوص چیست؟ نظرشما در مورد ورزش ایران در کل و شمشیربازی

 شبه اعتقاد من سیستم و مدیریت ورزش ما در کل هیچ تفاوتی با قبل از انقالب نکرده است. دلیل آن هم این است که قبل از انقالب رئیس ورز

ا به عهده داشت. بعد از انقالب هم دوباره رمملکت یا یکی از ژنرال ها یا یک سیاست مدار بود. و همیشه یک فرد غیر ورزشی مسئولیت ورزش 

لبته ندارند. ا هم تخصص در آن رشتة ورزشی ضمن اینکه هیچ ،همین اتفاق افتاد و همیشه کسانی در رأس ورزش ما هستند که ورزشی نیستند

ب در شمشیربازی خودمان ابتدا ته انتخاب کنند. خوشدر قبل از انقالب سعی می کردند که رؤسای فدراسیون ها را از افراد متخصص همان ر

د. بعد از ایشان آقای الماسی آمدند که یکی از قهرمانان دنانسه دوره دیده بورمهندس نیرنوری بودند که خودشان شمشیربازی بودند و در ف
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رباز نبودند. هیچ وقت شمشی ه، کبویژه در شمشیربازی ،نه بعد از انقالب کسانی که در رأس فدراسیون قرار گرفتنداشمشیربازی بودند. ولی متاسف

 بلکه در همة رشته ها همین اتفاق افتاد.  نیستفقط در شمشیربازی این البته 

متاسفانه در ورزش ما برنامه وجود ندارد. ما یک برنامة مدون علمی، که مورد قبول مجلس شورای اسالمی باشد، نداریم. حتی اغلب ضمن اینکه 

 آید می به وجودهستند هم ورزشی نیستند و تخصصی در این زمینه ندارند. در نتیجة آن وضعیت فعلی ما  مجلس افرادی که در کمیسیون ورزش

د و چندین ل می کندر یک رشتة ورزشی یکی گُ ه. می بینیم کاستمربوط به شانس تنها که می بینیم. اگر کسی قهرمان می شود، این قهرمانی 

یک برنامة علمی از سنین پایین در آموزش و پرورش استعدادیابی  در صورتی که ما باید باتواند آن را تکرار کند.  سال بعد هیچ کس دیگری نمی

وزیر  . اگرهستندبرای آنها امکانات و تجهیزات فراهم کنیم. متاسفانه این کار در کشور اتفاق نیافتاده است و برنامه های ما لحظه ای  و کنیم

ا چونکه برنامه های نفر قبلی ره های وزیر قبلی را حذف می کند و دوباره از صفر شروع می کند. مود، وزیر بعدی تمام برناورزش فعلی ما کنار بر

 فتگرو کسی که در رأس قرار می  می شد و مجلس آن را تصویب می کردقبول ندارد. اما اگر یک برنامة علمی مدون برای ورزش مملکت ریخته 

 ا اجرا کند، ما می توانستیم به نتایج خیلی خوبی برسیم. این برنامه ر بودموظف 

 

 سخن پایانی خود را برای شمشیربازان ایران بفرمایید.

 من یک توصیه برای شمشیربازها دارم و آن این است که رؤسای فدراسیون ها می آیند و می روند، همان گونه که تا به حال خیلی ها هم آمدند

گار هستند خود شما شمشیربازها هستید. بنابراین توصیة من به شما این است که پشت هم باشید. علیه هم صحبت و رفتند. و کسانی که ماند

 یستپهمان طور که ما در گذشته بودیم. ما باهم رفت و آمد خانوادگی داشتیم و خیلی باهم صمیمی بودیم. بله، روی  ،نید. باهم دوست باشیدکن

ولی وقتی از پیست پایین می آمدیم صورت همدیگر را می بوسیدیم. ما بیرون پیست باهم دوست هستیم  مبارزه هست، جنگ هست، دعوا هست

بنابراین همیشه سعی کنید در همة زمینه ها باهم مشورت داشته باشید، همدیگر را قبول داشته باشید، منم منم نزنید، و نباید دشمن هم باشیم. 

و ابدی باشد زیرا که رؤسا می روند و این شمشیربازها هستند که چشمشان به چشم هم می افتد. که دوستی های تان پابرجا  و تالش کنید

احترام بزرگ تر و کوچک تر را حفظ کنید. من خودم را نمی گویم ولی خیلی ها هستند که خاک این ورزش را خورده اند و االن خانه نشین 

ید که در این مملکت چه کسانی برای شمشیربازی کار کرده اند و زحمت ها کشیده اند. . بدانبررسی کنیدرا  خودمان هستند. تاریخ شمشیربازی

 . مدوستی های باشی مروجبیاییم قدر این افراد را بدانیم و 

 و تاریخ خودشان های آقای فاریابی من خیلی از لطف شما ممنونم که این فرصت را به پیشکسوت ها می دهید که در مورد تاریخچة قهرمانی

ته ز آنها در این رشتاریخ و افرادی که قبل ااین این مصاحبه ها اطالعاتی در مورد  طریق جوانان بتوانند از تاصحبت کنند  شمشیربازی کشور

 بشناسند.  راد فعالیت داشتن


