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بخش دوازدھم
توآ در ایرانھنر رزمیتعدادی از معروفترین اساتید و قھرمانان 

زیر ه درردتشکر قلبی و صمیمانۀ خویش را خدمت تمامی اساتید ایرانی نامبدانم کھ در پایان این مجموعھ الزم می
بسیار و ھمینطور دیگر استادانی کھ در پابرجا ماندن ھنر رزمی توآ در کشور عزیز ایران و دیگر نقاط جھان نقش

. عرض کنمنموده اند، ایفامؤثر و مھمی را 
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استاد اکبر ساسانیان ـ استاد حسن حسینمردی ـ استاد حسین حضرتی ـ استاد داوود سماوات ـ استاد بابک کاووسی ـ -
-اد محمد داورزنی است–استاد مسعود خزانھ دار آژیرنیا ـحمید زاده ـ استاد استاد رضا رمضانی ـ استاد ھادی خیاط

استاد کاووس جھانبیگلویی ـ استاد ضیاء اسدالھی ـ استاد علی رحیمی فرد ـ استاد علی وھابی ـ استاد محمد قشمی 
استاد محمد –استاد رضا احمدی ـ استاد حسین بھادر ـمجید مھدی زادهاستاد -استاد حمید رضا قاسمی –بخت

و بسیاری محمدی ـ استاد سیاوش قدیانی ـ  استاد رضا کشانیحاج اد عزیز استاد کلِمان ھرمزیان ـ است-تھرانی 
...دیگر ازاساتید محترم 

اساتید، حسین داداشی، مصطفی جلیل زاده، کامران بحری، مسعود برھانی، علی : صف راست از جلو بھ عقب
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. کثیری
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ور در تھرانـ بن کن توسط استاد فیروز حبیب پ١٣٥٧سال 
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در ایرانتوآ رضا حیدری رئیس دفتر استاد ستاد علی وھابیا
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در کشور ترکیھ) نیما(عزت خیرخواه استاد 
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ر و استاد حسام اعظمیاستاد مھدی عبدالھی پو

ایران در تکنیکتوآیتیم ملی



)رزم آھنگ(تیم ملی ایران در تکنیکمربی استاد ضیاء اسدالھی

١٣٩٠-تیم ملی ایران در مبارزات مایانا



١٣٩١–) مایانا(تیم ملی استاد محمدی مربی تیم ملی توآ ایران و اعضای 

)  کرج(استاد یاور جوانمرد



)  اصفھان(استاد محمد سلطانی

فاری آذرغتیم ملی دو چوب ایران استاد 



و استاد دو چوب ایران آقای غفاری آذر استاد گیلمای ایران آقای شیرج پور

١٣٩٠–استادان و مربیان جوان توآ در ایران 



اول پیوست

)ووتا(اتحادیۀ جھانی انجمن ھای توآ 
WORLD UNION OF  TOA ASSOCIATIONS ( WUTA)

مقاالت کافی در مورد ھنر رزمی ایرانی توآ در اروپا باعث گردیده کھ رزمی دوستان نوشتھ نشدن کلی بطور 
. شندنداشتھ و نسبت بھ آن ناآشنا باچندانیکشورھای اروپایی در مورد این ھنر بزرگ اطالع

:  بھ چاپ رسیده است بھ نام١٣٨٩در سال ) انگلیس(کتاب جدیدی در لندن بعالوه 

The Way of the Warrior
ولی متأسفانھ نامی از . در این کتاب جامع تمامی سبکھای رزمی جھان حتی با سابقۀ چند سالھ معرفی شده است

. در آن برده نشده است" کونگ فو توآ"
ین و تاریخ شناسان معتبر جھانی ارتباط ھنر کونگ فو را با ایران رد کرده و آن را متعلق بھ کشور چین تمام محقق
.می دانند

کشور در ٣٨بھ این دالیل و دالیل مشابھ دیگر کھ مانع از جھانی شدن کونگ فو توآی ایران بود، در طی گردھمایی 
این . تصویب شد"توآ"بھ "کونگ فو توآ"غییر نام ت١٣٨٩شھر تاریخی و زیبای اصفھان در تیر ماه سال 

ھمچنین در این ھمایش جھانی . گردھمایی توسط فدراسیون کونگ فو توآی ایران برنامھ ریزی و برگزار شد
. سال برای گسترش ھنر توآی ایرانی در خارج از ایران انتخاب شدند٤نمایندگان مختلفی بطور رسمی بھ مدت 

عنوان نمایندۀ اتحادیۀ جھانی انجمنھای توآ در کشور آلمان و نایب رئیس این اتحادیھ در قارۀ از جملھ اینجانب بھ 
.اروپا انتخاب شدم

در اینجا الزم میدانم تشکر صمیمانۀ خود را از ریاست محترم فدراسیون توآی ایران و تمامی ھمکارانشان در این 
کمیتۀ ملی المپیک (گری و داوری جھانی در تھران مجموعھ جھت برگزاری اجالس اصفھان، دوره ھای مربی

دوره مسابقات جھانی و دومین کشور در شیراز٤٤برگزاری نخستین دوره مسابقات جھانی توآ با شرکت ، )ایران
.  ابراز نمایمدر جزیره کیشتوآ

آکشور در کنگرۀ سالیانھ و انتخابات اتحادیۀ جھانی انجمنھای تو٣٨شرکت –١٣٨٩اصفھان 



–استاد اصغر وثوقی نمایندۀ ووتا در ھلند و رئیس کمیتۀ داوری ووتا : ازراست بھ چپ-١٣٨٩اصفھان 
توآو رئیس فدراسیون ظری رئیس ووتاآقای علی منت–آقای بھرام افشارزاده دبیر کل کمیتھ ملی المپیک ایران 

بابک توسلی نمایندۀ ووتا در -س کمیتۀ فنی ووتا استاد مصطفی جلیل زاده نمایندۀ ووتا در کانادا و رئی–ایران 
آلمان و نایب رئیس ووتا در قارۀ اروپا 

آقای محمود طالقانی نایب رئیس –پیشکسوت توآاستاد فیروز حبیب پور–بابک توسلی –١٣٨٩تھران 
)ووتا(فدراسیون کونگ فو 



بیگری و داوری جھانی کشور در دوره ھای مر٣٠شرکت نمایندگان - ١٣٨٩تھران 
)آکادمی ملی المپیک ایران(

ضیاء اسدالھیھمراه و دوست عزیزم، استاد ١٣٥٧از سال 



کشور در ایران برگزار کرد٤٤ووتا نخستین دوره مسابقات جھانی توآ را با شرکت 

تیم ملی توآی آلمان در اولین مسابقات جھانی توآ در ایران



ضا فیضیامیر ردر تھران در کنار قھرمانان ایران حسین کریمی و توآی رئیس دفتر آقای رضا حیدر

بانوان ایران در اولین مسابقات جھانی توآ در شیرازتوآی تیم ملی 



قھرمان اول مسابقات –استاد گروسی –استاد نظرزاده –از چپ بھ راست استاد باقر محمدی مربی تیم ملی ایران 
بابک توسلی مربی تیم ملی –قھرمان دوم تانر اوچار از کشور آلمان –رضا فیضی امیرکیلو ٨٠مایانا در وزن

آلمان

تانر اوچار از کشور آلماناز کشور ایران و امیررضا فیضی بینکیلو٨٠مایانا در وزن ھ نھاییمسابق



ن از کشور ایراکیلو امیررضا فیضی٨٠اول مسابقات مایانا در وزن نفر
دوم تانر اوچار از کشور آلماننفر و



تانر اوچار از کشور آلمان   کیلو ٨٠مسابقات مایانا در وزن دومنفر

یوھانس ھاس از کشور آلمان  کیلو ١٠٠باالی مسابقات مایانا در وزن سومنفر



پیوست دوم     

برای شرکت در گردھمائی بزرگ ١٣٩٠در دی ماه وآی ایران کھ از طرف فدراسیون تمی باشدباعث افتخار من 
ازچندی افتخار آشنایی نزدیک باتام دعوت شد) جودو, تکواندو, کاراتھ, توآ(پیشکسوتان ھنرھای رزمی 

استاد بزرگ محمداسماعیل دو نفر از این افراد یکی .داشتھ باشمھای رزمیدر ھنرراایرانیسرشناسایچھرھ
. یران استاد ھادی ساعی بودنداقھرمان بزرگ ملی بوده و دیگری تکواندو ایرانآذرپاد، پدر 

استاد بزرگ محمداسماعیل آذرپاد پدر تکواندو ایران مختصری در باره 

آذرپاد را در جلسات مختلفی از جملھ گردھمایی پیشکسوتان ھنرھای رزمی در تھران، خانھ گرامیمن استاد
ایشان ھمیشھ با روی باز و . ابقات جھانی ھنرھای رزمی در جزیره کیش مالقات کردمتکواندو در تھران و مس

. خلوص نیت تجربیات خود را در اختیار من قرار دادند
. در اینجا خواستم برای آشنایی بیشتر ھمراھان جوان با این استاد بزرگ ایرانی، مختصری درباره ایشان بنویسم

. را ادا کنمامیدوارم کھ قادر باشم حق مطلب 

، از جملھ پیشگامان ورزشھای رزمی در ایران ھستند کھ در طول ١٣١٧استاد محمد اسماعیل آذرپاد متولد سال 
از فدراسیون جھانی ٨ایشان دارای گواھی نامھ دان . سالھا فعالیت ورزشی خود ھزاران شاگرد را تربیت نموده اند

استاد آذرپاد در بسیاری از رشتھ ھای ورزشی و بھ خصوص . تکواندو و موسس انجمن تکواندو ایران ھستند
: فعالیت داشتند و افتخارات زیادی را برای ایران کسب کردند کھ از آن جملھ می توان بھورزشھای رزمی 

.  ١٣۴٠مربیگری کشتی کچ و جودو در باشگاه شجاعت در شرق تھران، سال -
.    ١٣۴۶تان، سال گذراندن دوره رنجر با موفقیت در کشور انگلس-
.   عضو تیم ملی کوھنوردی چتربازان و فتح قلل مرتفع ایران-
.   ١٣۴٧دریافت گواھینامھ مربیگری و کمربند مشکی جودو از دانشکده پلیس، سال -
.  ١٣۴٩آغاز فراگیری ھنر رزمی تکواندو، سال -
.   ١٣۵٣تاسیس آکادمی ورزشھای رزمی و مدیریت آن، سال -



کھ این اولین ١٣۵۶در سال ٣و گواھی دان ١٣۵۴تکواندو در سال ن جھانیواز فدراسی٢یافت گواھی دان در-
.  تکواندو بود کھ یک ایرانی از فدراسیون جھانی تکواندو کسب می نمود٣دان 

.    ١٣۵٧مربیگری تیم ملی تکواندو ایران، سال -
.  لماناخذ گواھی نامھ بین المللی داوری از کشور آ-

.   و افتخارات دیگری کھ ورزشھای رزمی ایران، آنھا را مدیون ایشان است در کارنامھ خود دارند
استاد آذرپاد با انظباط و معنویت خاصی، زندگی خود را وقف تربیت جوانان کشور نموده و تجارب خود را در 

.   داریمبرای ایشان ھمیشھ آرزوی سالمتی و موفقیت. اختیار آنھا گذارده است

قھرمان بزرگ ملی ایران استاد ھادی ساعی
با بدست آوردن دو مدال طال و یک مدال برنز، نھ تنھا او . استالمپیکجھان و تکواندوقھرمان استاد ھادی ساعی 

مردمی و ع، بلکھ بھ خاطر تواضمی باشدایرانی در تاریخ بازیھای المپیک انپرافتخارترین ورزشکاریکی از 
. مردم ایران جای داردبودنش در قلب تمام 

ستاورس میتسکالواس از کشور یونانکنتاکتبوکس فول درعزیزممربی



دی ھای مختلف منتشر شده از سبک ایرانی توآ در آلمان- وی-کتابھا و دی



ھ ب مختلف بوده کھ بتوآ در آلمان، احتیاج بھ تحریر کتھنر برای توضیح و تدریس صحیح و قدم بھ قدم خطوط 
.خواست و حمایت خداوند بزرگ موفق بھ انجام آن نیز خواھم گشت

آگر بخود آیی بخدایی رسی، بخود
شعر فارسی

جاوید باد صلح و ھنر در عالم و گیتی

توآ
:برای دریافت اطالعات بیشتر و تماس با ناشر
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