
  ، پیشکسوت و دبیر اسبقناصر مدنی مصاحبه با آقای

 فدراسیون شمشیربازی

16/11/1011 

در مورد ا شما در میان بگذارم خصوصا تشکر می کنم از اینکه این فرصت را در اختیار بنده گذاشتید تا مطالبی در مورد شمشیربازی بابتدا سالم. 

 سابقة خود من.

 

را آغاز کنم، وظیفه دارم بهترین درودم را تقدیم چهار تن از بزرگانی که نهاد شمشیربازی را در ایران پایه در مورد خودم  اینکه سخنقبل از 

 دقیقا برای فدراسیون لو این ضرب المث "رُم در یک شب ساخته نشد!" :یک ضرب المثلی از قدیم داریم که گفته اند. ، بکنمگذاری کردند

تر ابتهاج، مهندس نیرنوری، دکورزنده،  من درودم را تقدیم روح روانشادانبنابراین ابق صادق است. شمشیربازی فعلی و فدراسیون اسکریم س

. این بزرگواران نهادی را پی ریزی کردند که ممکن است جوانان بودند در ایران ن گذاران شمشیربازییاکه بنبکنم  یایراستآعباداهلل بصیر 

در شمشیربازی ایران صورت باشند. روحشان شاد و ای کاش ناظر باشند که چه تحوالتی نواقف  دزیا عصر جدید شمشیربازی ایران بر این امر

 است. گرفته

نی که ، کساهای ایران زحماتی بسیار زیادی کشیدند استادیومکنم که برای ساخت و ساز بنای فدراسیون و  بعد از آن الزم است از کسانی یاد

زندگی خود را وقف ساختن سالن واقعا  ه اند. یکی از این جوانمردانتاسف در بوتة فراموشی سپرده شدنامشان هرگز برده نشد، و در کمال 

رد کسی مو وقتی این استادیوم ساخته شد به عنوان یکی از زیبا ترین استادیوم های جهان شد. این جوان ،شمشیربازی مادر در خیابان ورزنده کرد

در  ردیم این جوانمرددر استراحت بودیم یا تمرین می کقتی ما وکه زحمت های فراوانی کشید و است. او کسی است  حسین برنجینیست جز 

 ها به دنبال آجر مناسب می گشت تا مصالح ارزان و خوب در اختیار فدراسیون قرار داده شود تا این ساختمان ساخته شود. پزخانه کوره

بود که ارتباط خاصی با دکتر اقبال داشت که توانست قسمت عمدة بودجة سالن  مهندس نیرنوریاین از یک سو، و از سوی دیگر همت آقای 

روح همة آنها شاد باد و امیدورام از ما راضی باشند هرچند که ما نتواستیم قدر آنها را استادیوم خیابان ورزنده را به عهده بگیرد. در شمشیربازی 

 بعد از ما این مهم را انجام بدهند.  بدانیم و کاپی به نام آنها بگذاریم. امیدوارم جوانان
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دیگر کسانی که برای شمشیربازی واقعا زحمت کشیدند و هیئت های شمشیربازی ما را راه اندازی کردند و یادآوری کنم از  الزم استهمچنین 

کنم:  میاین افراد را معرفی  در هیئت های استان های مختلف زحمت کشیدند. از آنجایی که دوست ندارم صحبتم طوالنی شود، من بطور خالصه

 صابر کارآمد شادروان در خوزستان و آقای هاشمیدر کرمانشاه، آقای  شاپور زرنگارآقای ، سنگ تمام گذاشت در اصفهان طیبی صادق آقای

البته هیئت های واقعا سنگ تمام گذاشتند.  ها بازیکن و تربیت و جذب که برای راه اندازی هیئت خراسان جناب سرهنگ بیگیبا همراه 

  من می شود. مدیگری هم بودند که ذکر آنها باعث مطول شدن کال

 

ر د آقای حسین برنجی که در ساختن سالن شمشیربازی ،همان طور که عرض کردم ،خصوصا بود بنابراین یاد کردن از آنها برای من امری واجب

ساخت و ساز سالن شمشیربازی در طور فراهم کردن تسهیالت بسیار زیادی در  ن. و همیسنگ تمام گذاشتند ورزنده ناستادیوم مادر در خیابا

از تاریخچة شمشیربازی بود که می خواستم آن را مجموعة پنج سالنه که المپیک آسیایی در آن برگزار شد. به هر طریق، این قسمت عمده ای 

 ه نشوند.به فراموشی سپرد تایادآوری کنم و الزم بود یادی از این افراد بشود 

داستان آن این گونه بود که روزی با دوست صحبت کنم ابتدا در مورد نحوة ورودم به شمشیربازی شروع می کنم.  در مورد خودماما اگر قرار باشد 

در آن بازی می کرد و همة فیلم در مورد شمشیربازی بود که هیجان زیادی  کورنر وایلدکه به دیدن فیلمی رفته بودیم  نیا حنیفکریم عزیزم 

است  ممکن"کریم به من گفت:  "نه؟یا  وجود دارد نم، شمشیربازی در ایراکری"در آن بود. بنابراین وقتی از آنجا بیرون آمدم به کریم گفتم: 

 باالخره با هم تفحص کردیم و فهمیدیم که آن جایی که می تواند مرجعی برای اطالعات باشد، سازمان تربیت بدنی وقت بود.  "وجود داشته باشد!

ا سالنی دارند در استادیوم محمدرض به ما گفتند که فدراسیون شمشیربازی ، دقیقا یادم هست که روز چهارشنبه بود.به آن سازمان مراجعه کردیم

چهارشنبه ما به منزل رفتیم و پنجشنبه به سالن ورزشی شمشیربازی مراجعه کردیم. بعد از ظهر شاه که درست پهلوی سازمان تربیت بدنی بود. 

ان بسیار خوب، خندان، با ادب و سالن را زدیم. خوشبختانه یک انس ببود که به اتفاق آقای کریم حنیف نیا رفتیم و در 4::4یا  4حدود ساعت 

 و با کمال فروتنی ما را به سالنی که در زیر پله های استادیوم بود سالن را به روی ما باز کرد بدر قلی پورعبداهلل با فرهنگ به نام آقای 

ثیری از بچه ها لباس های سفید . دیدیم عدة ک. سالنی بسایر کوچک که خاطرات بسیار خوبی از آن سالن دارم. وارد سالن شدیمراهنمایی کرد

یی گذاشته بودند. آقاپوشیده اند و مشغول تمرین هستند، که برای ما خیلی جالب بود. یک میز در آن سالن بود که پشت آن چندتا صندلی 

م اسم ه ما می خواهیآقای حسین برنجی بود. به او گفتم ک یشانپشت میز نشسته بود. به ایشان مراجعه کردیم. ابلند و بسیار خوشرویی  قد

این بنیاد اولین گفتگوی من با آقای حسین  "روز در هفته به اینجا بیایید و تمرین کنید. :شما می توانید ". او در پاسخ گفت: نویسی کنیم

 آن سالن شمشیربازی محمدرضا شاه گفته می شد.  به زمانبرنجی در آن سالن شمشیربازی بود که در آن 
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روز در هفته یعنی یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه برای تمرین به سالن می رفتیم. کسی که برای اولین بار شمشیر  :حنیف نیا من به اتفاق آقای 

، خدا رحمتش کند، آقای هاشمی بود. ایشان قدم جلو، قدم عقب، حمله و مسائل ابتدایی را به من یاد داد. متعاقب آن متوجه به دستمان داد

 دارد.  خاصی توجه به من مایستروشدم که 

 

 او یک مربی ایتالیایی بود که بنیان گذار شمشیربازی مدرن .بود با بنده کار کرد آنیللو پاساریللوکه نامش بعد از آقای هاشمی خود مایسترو 

لی دلم را ندیدم و خیمن ایشان باشیم که با کمال تاسف  نیز قبلی خودمون مربیباید ستایش گر  ما که کرد دیاب. البته غفلت نشددر ایران 

سن  .در هتلی یا محلی، اگر فراموش نکرده باشم، به نام باشگاه ایران کار می کرد با گروه اولیة شمشیربازیاو در آن زمان خواست او را ببینم.  می

ن در . ایشانهاد، منتها به دنبال ایشون مایسترو آمد نبنیاایران ایشان کمی باال بود و در عین حال بنیاد یک شمشیربازی مدرن خوبی را در 

 فقط برای تدریس به تیم ملی آمده بود.  قراردادی که بسته بود

را  آنهاکه می آمدند خود ایشان  یردهای جدیدگاین مربی جوانمرد که خدا رحمتش کند با همه از صفر شروع به درس دادن می کرد، و حتی شا

 تمرین ی کهماه 4الی  :بعد از  در ابتدا .شروع شد 1::8در سال ن درس گرفتم. حضور فعال من ادت ها از ایشزیر پروبال می گرفت. من م

وستان در این مسابقات عدة کثیری از دنتوانستم هیج نتیجه ای بگیرم.  لیمسابقاتی برگزار شد که من هم در این مسابقات شرکت کردم و کردیم

را  خاصی کار در این مسابقاتی نام گذاری شده بود. من نتوانستم البته این مسابقات به نام مسابقات مبتدی ها شرکت کرده بودند، بسیار قدیمی ما

ما ا بودند شکست دادم. خیلی ها بودند مغلوب کردهقبال مرا  هماه بعد از آن در اولین مسابقات رسمی شرکت کردم و رقبایی ک 6انجام دهم اما 

بود. ایشان جوان بسیار خوب،  صمصام بختیارآنها که به قول قدیمی ها خیلی کُرکُری می خواند دوست خوب ما آقای  فیمابینیکی فقط 

ماه بعد توانستم او را شکست بدهم.  6. او در مسابقات قبلی مرا شکست داده بود اما در مسابقات فهمیده، مودب، با فرهنگ و بسیار فرهیخته بود

یک سال  کمتر از رد تقریباو  برای اولین مرتبه شکست دادم یاری ار کسانی که در مسابقات قبلی شرکت کرده بودند را نیزنه تنها ایشان بلکه بس

 توانستم قهرمان اول مبتدی ها بشوم. 

من این کاپ را  تعداد کثیری از بچه های قدیمی همان بچه ها و در بینبازهم بعد از آن مسابقات دیگری بنام کاپ شاپور غالمرضا گذاشتند. 

قوی تر شدم و مرتب چیزهای جدیدی آرام آرام به تجربة من افزوده می شد.  .برنده شدم. متعاقب آن مسابقات داخلی دیگری هم ترتیب داده شد

یست های درس می داد، هم سابر و هم اپه. خودش یکی از سابر فلورهآموختم. مربی من واقعا دلسوز بود و خوب درس می داد. پاساریللو هم 
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 سنگ تماماسکارا در ایتالیا بود، و تقریبا معروف بود. خدا رحمتش کند ایشان در ساعاتی که با بچه ها کار می کرد معروف شهر خود به نام 

نهاد یک شمشیربازی مدرن را در  ش نبود. این دو مربیما غفلتی در کار اسبقگذاشت و هیچ غفلتی در کارش نبود، همان طوری که مربی  می

 ایران نهادند. 

 4روز در هفته از ساعت  :توانستم می تمریناتم خیلی سنگین شد و در کنار گرفتاری هایی که در آن زمان داشتیم من بعد از این مسابقات 

. حریف هایی که در آن زمان کردیم و در تمرینات مان هیچ کوتاهی نمی بودیمشب مشغول  7شروع کنم و گاهی اوقات تا ساعت تمرین را 

، اسیالم هوشمند ،رادپی، سیروس پزشکی، تراب پزشکیداشتم حریفان بسیار جدی بودند. نسل اول و نسل دوم. نسل اول شامل آقایان 

دکتر  ،نبوی، احمد اکبری جاوید، عباس افضلیی نظیر دیگر کثیر عدةبه همین ترتیب ، صادق طیبی، بیژن زرنگار، شاپور زرنگار

قای م آعزیز ، دوست مرحوممنوچهر تیرگری، حسن گیالن پور، گیالن پورحسین ، کریم حنیف نیا، سرژیک آسادوریان، جمشید زند

ه ک)پدر جمشید نوری زاده(  نوری زاده فخرالدین آقایکه بسیار افتاده، فرهیخته و روح آرامی داشت و  اسفندیار زرنگار همچنین. تمیمی

عدة  همچنین نازنینی بود. وقتی ایشان وارد سالن می شدند دل ما واقعا شاد می شد. او انسان بسیار خوب و وارسته ای بود.مردی خوشرو و 

روح همة درگذشتگان این جمع شاد و بنویسم یا بشمارم خیلی طوالنی خواهد شد. این اسامی را  اگر من بخواهم خیلی زیادی وجود داشتند که

 های بلندتری بردارد. شیربازی هر روز قدمم فدراسیون شمامیدوار

 

 یعنی اینکه درس نگرفتم وخود آقای کریم حنیف نیا و بسیاری از ما هم فلوره بازی می کردیم، هم اپه و هم سابر. اما من هرگز اپه بازی نکردم. 

 مسابقات گزینشی المپیک بود. بود که  8664مسابقة اپه شرکت کردم که در یکی از آنها سوم شدم و دیگری در سال  2فقط در 

الماسی، بیژن زرنگار،  هوشمند که شامل آقایاندر مسابقات جهانی ایتالیا شرکت کرد نفری  5با یک گروه  8668در سال ایران برای اولین بار 

بود  برایمان بسیار خوبیآن سال سال بسیار پرتجربه و سال صادق طیبی، رادپی و خودم می شد. و یادم نیست که کس دیگری همراه ما بود. 

سب تجربة بسیار باالیی ک مما آنچنان قوی نبودیم. اما ظرف مدت کمی توانستیچون ما برای اولین بار در چنین مسابقاتی شرکت می کردیم. 

حساس شده بود. مسابقة ما در زمان پایانی مسابقات  خیلیبازی ما  انگلیس قرار گرفته بودیم تیم برابر بطور مثال در اسلحة اپه که درکنیم. 

سیسیل وسط تیم انگلستان تبا امتیاز خیلی نزدیک به آنها باختیم.  و متاسفانه ما بودیم و تیم انگلیس .و همة پیست ها خالی بود برگزار می شد

ایرانی  انشمشیرباز"انتهای بازی رو به ما کرد و گفت: انسان خیلی متکبری بود، طوری که در  اوتربیت می شد. کوچ آنها ایشان بود.  دوبوما

این یک  چون و هرگز این حرف را فراموش نمی کنم ی بدی گذاشتلاین حرف در خاطرة من اثر خی "تر هستند! سال از ما عقب 85حدود 

 توهین بزرگی به ما بود.
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یم. قبل از شرکت در مسابقات المپیک اردویی داشتیم در که ما در مسابقات المپیک شرکت کرد 8664سال ها گذشت، در حقیقت تا سال 

م. ین بودیروز مشغول تمرین بودیم. همة ما باهم مشغول تمر شبانهما  ،. یاد آن زمان ها بخیر، مایسترو هم سنگ تمام گذاشتافسری کدةدانش

، بنابراین ممان ببریدجه نتوانستیم مربی خود را همراه بو و به مسابقات المپیک رفتیم. متاسفانه به دلیل کسر انتخاب شدیم نفر 5یا  4تا اینکه 

 در آنجا خودمان به همدیگر درس می دادیم. 

م که چه بکنیادآوری شما  را باید بهیادش بخیر بیژن خان را، که یکی از دوستان بسیار صمیمی من بود، خدا رحمتش کند. در اینجا یک نکته 

ها و چه در بین  م، چه در بین خان(در مورد آن قضاوت کنم. توانمو نمی  ماطالع واثقی ندار نسل سوممن از )البته  نسل اول و چه نسل دوم

مشاجره ای یا اختالفاتی هرگز وجود داشته باشد، البته اختالف تکنیکی ممکن بود وجود داشته باشد اما تحت من به خاطرم نمی آید که  آقایان،

و فرهنگ، واقعا با  گری هتاکی نکردیم، و هر زمانی که بین ما دلخوری ایجاد می شد با کمال ادبهیچ شرایطی هیچکدام از ما نسبت به دی

 فرهنگ، حل می شد. 

ا توجه به ب رقابت خیلی شدید و خیلی بزرگ، اما این رقابت یک اینکه بین من و بیژن همیشه رقابت بود، ،یک مثال ساده برای تان نقل می کنم

 ممن از زمانی که شمشیربازی را شروع کردم رقیب بر دوستی ما تاثیر نگذاشته بود.بین ما بود تحت هیچ شرایطی  دوستی، محبت و الفتی که

 او بازیکن بسیار تکنیکی بود و شعور بسیار باالیی نسبت به شمشیربازی داشت. منحتی الماسی هم نبود بلکه تنها رقیب سرسخت من بیژن بود. 

 او دیده بودم. البته کسان دیگری بودند که فوق العاده خوب بازی می کردند. مابین بچه ها کمتر کسی نظیر 

رای بو تعداد خیلی زیاد دیگری  سیمین قدیری، لیلی، شریعت مداری، گیتی محبان، مریم آچاکدر مورد خانم ها تا جایی که یادم هست 

 تمرین به سالن می آمدند.

 

ضربه از او عقب  4داشت حریفی را، حتی اگر نشان امکان یا بود، سرژیک آسادوریان، یکی از آنها کس همیشه باید بگویم دورا از  ویژگی 2من 

برسد. او بسیار خوب بازی می کرد و هیچ وقت در مقابل بود، رها کند و تا دقیقة آخر نفس طرف مقابل خود را می گرفت تا اینکه بازی به انتها 

 حریف تن به آسایش نمی داد. 
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اما  ،ایشان خیلی خوش تکنیک بود، او دارای تکنیک خیلی خوبی بود .پرویز الماسیش تکنیک ترین بازیکنان الماسی بود. و یکی از خو

 خوبی بود. زیکن بسیار قوی وابه اجرا بگذارد. ولی ب با روحیة باال که می بایست داشته باشدآنچنان که باید و شاید تکنیک خود را  تتوانس نمی

 رید خیلی روشن تر بگویم، یعنی از سالاو از آن سال تا کنون، بگذی که اسم بردم هم سابر بازی می کردند، هم فلوره و هم اپه. همة این بازیکنان

فلوره  سال هیچ کسی نتوانست مرا در رشتة 6بودم و در طول این  سابریا سوم بطور مداوم قهرمان اول فلوره و قهرمان دوم  8:46تا سال  8:44

 شکست بدهد. 

من آرام آرام کناره گیری کردم، بله من میبایستی کناره گیری می کردم زیرا نسل جدید در راه بود و ما می بایست احترام  8:46و بعد از سال 

 بخواهیم نسل جوان را زیره نبود که ما به خاطر غرور خودمان تخود را با دستان خود حفظ می کردیم و نسل جدید را به بازی بگیریم. و شایس

جوان و با انرژی جوان به پیش  ای است، آنها با فکر هنسل جوان یک پدیدة تاز، که من هنوز هم همین عقیده را دارمالبته پای مان بگذاریم. 

 . و باید برای آنها احترام قائل شد روند می

 بدرخشم. من توانستم دودر رشتة فلوره  توانستم من در این سال در این مسابقاتیم به تهران برگشتیم. درا گذران 8664بعد از اینکه مسابقات 

نفر از قوی ترین قهرمانان اروپا را شکست بدهم، طوری که نیرنوری از شدت شادی گریه می کرد. او خیلی به من افتخار می کرد که توانسته 

 بودم چنین کاری را انجام بدهم. 

دادیم،  می شهر ترکیه مسابقه 2در  باید ماهمان سال در ترکیه شرکت کردیم.  نیجهاپس از برگشت به ایران مدتی گذشت، و متعاقبا در مسابقات 

در آنکارا و فینال مسابقات در استانبول انجام می شد. در آن سال من در رشتة سابر شرکت کردم، در فلوره هم شرکت کردم که در فلوره  ابتدا

داوری و قضاوت شمشیربازی واقعا افتضاح بود. در سابر توانستم مقام پنجم آن . این مسابقات از نظر در بخش قضاوت مشکالت بزرگی داشتیم

 مسابقات را کسب کنم.

 

، و هرگز با هیچ مصاحبه کننده ای مصاحبه نکردم. نه به ه ندادم در جراید درج بشودزاجاشرایطی تمام این مطالبی که به شما گفتم تحت هیچ 

یو دادر حالی که در ردر طریقتم نبود.  از همان دورة جوانی فکر بطور کلی . این طرزکنممصاحبه  بودم کهاین  این کار عالقمند بودم و نه مشتاق
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کررا م دوست عزیزی داشتم بنام آقای حمیدی که کیهان ورزشی خصوصا در دوستان بسیار خوبی در بخش ورزشی برخوردار بودم. از و تلویزیون

دارم و  ابا شم اشته باشم اما من زیر بار نمی رفتم. باور کنید این اولین گفتگوی طوالنی است که منمصاحبه ای با او داز من می خواستند تا 

  م.ه االسالم! و هرگز با کس دیگری گفتگویی نداشت

تنها برای تمرین  که آخرین مسابقاتم را دادم از مسابقات کناره گیری کردم. و تا مدتی 8:46و در سال مسابقات ما به ایران برگشتیم  این بعد از

حکم دبیری من توسط خوسروانی صادر شد و من از آن زمان به سالن می آمدم تا زمانی که الماسی پیشنهاد دبیری فدراسیون را به من دادند. 

 دبیر فدراسیون شدم. 

همان طور که گفتم آقای حسین برنجی و  بکنم اشاره ایدر اینجا الزم است دربارة ساخت و سازهایی که برای احداث سالن شمشیربازی می شد 

 انایر در این کار خیلی زحمت کشیدند. آقای الماسی هم واقعا با روح مدرنی که داشت کمک زیادی کرد. او واقعا دوست داشت که شمشیربازی

رئیس کنفدراسیون  ه توانستنه تنها رئیس فدراسین شمشیربازی بشود بلکجهش بسیار بزرگی بکند، به همین دلیل با لیاقتی که داشت توانست 

رای همة ببود که یکی از شمشیربازهای قدیمی و یکی از پیشکسوت ها بود، که من واقعا  مهماندوستو آقای اشمشیربازی آسیا نیز بشود. دبیر 

 آنها احترام قائل هستم، و هنوز هم که هست دست همة آنها را می بوسم.

 

، ودبکه مسابقات المپیک آسیایی  شوددر ایران برگزار  مسابقات نبزرگ ترییکی از  8674و  :867قرار بود در سال  من در زمانی که دبیر بودم 

مقام  باعث شد ایرانکه خوشبختانه در این مسابقات ما توانستیم مقام باالیی داشته باشیم و با توجه به مدال های طالیی که عزیزان ما آوردند 

 اول آسیا را کسب کند. 

ت های . ما در آن پیسبود جهانشمشیربازی  های بزرگ ترین سالنیکی از زیباترین و در اینجا باید تذکری بدهم که آن سالنی که ساخته شد، 

ه در هرکدام از آسیایی ها ک داشتیم. ما برای این مسابقات این سالن های تمرینی را طوری تقسیم کرده بودیم که متعدد و چندین سالن تمرین

مسابقات  ینا می دانستند در کجا باید تمرین کنند. و شعار مسابقات این بود که نه رنگ و نه سیاست حق دخالت در مسابقات شرکت کرده بودند

تند انسنه چینی ها، نه اسرائیلی ها و نه کره ای ها هیچ کدام نتو. و من واقعا با قدرت تمام این اصل را در آن سالن پیاده کردم. ندارندورزشی را 

  گذاشتم. می ینی برای تمرین کنار هم اعتراضی داشته باشند. و در برخی موارد این گروه ها را در یک سالن تمر
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بود. باور کنید در تمام طول این مسابقات، یعنی مسابقات  صابر کارآمدکسی که خیلی به من کمک کرد مرحوم خوشبختانه در این برنامه ریزی 

ت زده ، و وقتی سالن شمشیربازی را دیدند بهرئیس فدراسیون بین المللی شمشیربازی حضور داشت پییر فریی، آقای بازی های المپیک آسیای

را دید ابتدا  سالن او وقتی .یعنی اینکه بینی شان سرباالستبه فرانسوی ها اطالق می شود،  "کورنوسو!" اصطالح معموال که شده بودند. می دانید

فدراسیون بین المللی کمکی گرفته ایم. بنده به او گفتم که خیر و تنها کمکی که گرفته ایم بخش فنی ما بود، که کنترل سوال کرد که آیا ما از 

 . تنها یک نفر و السالم! بود اواسلحه به عهدة 

متعجب شده بود. که سالن چقدر خوب بود و از همه مهم تر این بود بی نهایت و  شد وقتی سالن را با آن تجهیزات دید واقعا مقهور هیبت سالن

در باکس هایی که برای هریک از تیم ها در نظر گرفته بودیم  را که یک دقیقه بعد از هر مسابقه تمام نتایج نحوة برگزاری مسابقه طوری بودکه 

بولتن  ،دقیقه بعد از پایان مسابقات 84د. من دقیق یادم می آید که خوشبختانه آخرین مسابقاتی که انجام شد مسابقات سابر بوگذاشته می شد. 

با یک گزارش توجیهی آماده کردم و برای همه فرستادم. و یکی از آنها را هم در حضور آقای الماسی که رئیس مسابقات شمشیربازی را نتایج تمام 

ن نتایج که آد که آن بولتن در مورد چه چیزی هست، که به او گفتم فدراسیون شمشیربازی بود به آقای پییر فری تقدیم شد. ایشان سوال کر

را  ایفشانیادشان بخیر زیرا آنها وظ مسابقات بود. او باور نمی کرد که ما در این مدت کم این کار را بکنیم در حالی که دو تایپیست بیشتر نداشتم.

 .ودندبش شده بود. ضمن اینکه ایشان از مسابقات خیلی راضی دادند. و وقتی ایشان نتایج را دید باعث تعجبمی به خوبی انجام 

برای مدت ها من دبیری فدراسیون را به عهده داشتم و کارهای زیادی انجام شد و تا جایی که می توانستم و در قدرت ید من بود من برای 

 و خوشحال کنممی  این کار رابا کمال میل ه می گیرم و هست من آن را به عهد و انتقادی دادم. و اگر نواقصیمی انجام  هر کاری را شمشیربازی

ممکن بود از دیگران انتقادی  می شوم اگر از من انتقادی هست به من گفته بشود، اما خوشبختانه در تمام جرایدی که در آن سال منتشر شد

   بشود اما از فدراسیون شمشیربازی هرگز! 

 

امیدوارم این مختصر تاریخچه ای که من برای شما بیان کردم برای همه مفید واقع شود. و اگر سوالی در مورد خودم هست بنده برای قضاوت 

 باشد هرگز قضاوت نخواهم کرد. خدا نگهدارتان باشد و ایران ما پاینده باشد. در مورد دیگران اگر حاضر هستم اما 


