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 د. کار خود را آغاز کر  "سمارتصویب و در کشور، هنر رزمی این  ختیارتام اال  دهنماینو ندرکاران  ست اد
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 عضاي ادا و به پشتوانه تک تک ک با یاري خعزیز کشور، این دو اي تی اف کاران- به همه ي تکوانرض تبریک ع
بی وقفه  یبانی شتپ ا بو   ن معظم ،انابی پشت اي تی اف همچنین همت بلند شما موسسین وخانواده بزرگ 

، جاري کشورین قوان ستناد به ا ، وسان گري اونستاد ارفسور ، پنآیاست و ردو  -تکوانی راسیون بین المللفد
 یی یافتند.  رهاانی خانملیفی و بی اي تی اف کاران از بالتک

  عه  طالعد از مکه بن حرکت فرخنده ایست ایرا دو اي تی اف در-وانتک) تیر دولیغ(اولین فدراسیون تاسیس
 . صورت پذیرفتهمه جانبه 

  خته  شنایک ورزش   و  ،معتبر و  گزربرزشی وروه گمعه اي نیست که جایا ص و هیچ شخبراي قابل پذیرش
  هستند  ، کشورهداف ورزشی ، در راستاي ابدون ادعا نهم ت آثب مال فعالیت  حسالها در  بین المللی معتبر،  شده  

ب و ناجوانمردانه ثوانا  از طرق نهاآ ت آورددسب  صاحیا تق، در محدود سازي بی منطمعدودي سعی و همچنان 
 باشند.  

با  ، بی ربط به اي تی افو تلف ابین فدراسیون هاي مخخانمانی و پاسکاري ماف کاران از بی وز اي تی ا امرام
 پیدا کردند.  رهایی  اد و دوستیحتوي انیر

 
 ان، میگفتند اي تی اف کارها  خودتینک این شما و این فدراسیون سالها بود که میگفتند فدراسیون نداریم، ا

شی از اتحاد در راستاي نک این هم نمای، با این حال ای)صحت نداشتهقت هیج وضمن اینکه ( یستند، حد ن مت
 جاري. قوانین ر و مطابق با هداف عالی ورزش کشوا

  و  ، و مراوده دوستانه هستیمس تما دری و برخی اساتید معظم دبلیو تاي تی اف ر معتبتمامی گروههاي ا بما
  مقر(فدراسیون معظم اي تی اف ، گرچه این نمایندگی گرامی میداریم. اي تی اف کار را قدم همه ي دوستان م

نا نیست که دیگر گروههاي معتبر نمی توانند  د، اما بدان معیر دولتی میباشغفدراسیون این موسس   )اطریش
میتواند در   ، ت میباشدهر گروه اي تی اف که در حال فعالیبلکه کنند،   ستفادهآن ااز خدمات اعت حد بضدر 

یا با   ش وارد شودخدشه اي به ترکیب تشکیالت، بدون آنکه کوچکترین ش یافتیاگشخانه ي خود که امروز 
لتی  غیر دو( دراسیون ف" واحد حت نامی تاما همگ ،لقتطور مسخود وارد درگیري باشد، بفدراسیون بین المللی 

ت همه ي این ایرانی هستیم و در نهایاشد ما همه ببپردازد، یادمان عالیت  به ف ")ایراندو -تکوان اي تی اف 
زیر یک چتر  یم همگی در س میتوان هیم، پ پرچمش و افتخار آفرینی انجام مید شها را براي ایستادن در زیر تال
یف شده هان تعرو در اذلها در بخش هاي دیگر انجام این کار سا نیم.  تقل فعالیت کسیستمهاي مسلی با و

  ش هم امیدواریم قابل درك باشد. و در ورز است، 



   ع  ر مناف بخاطهمچنان و ،  کنیم ین حرکت می ت قوانمقررا ایتو رع یکل چهار چوبدر ی قتلزومی ندارد و
ه بتعلق که ی باشد به دستاندر انجام کارها چشممان ز هم اببه هدر رود، سالم جمعی تالشهاي  ، دي عدود افرام

  سومین  ، یجاري داخلی و بین المللبق قوانین و مطا یمخودمان زدزانوي  گروهی دیگر دارد، بنابراین دست به
 وز بنیان نهادیم.  کشور را امردو اي تی اف در -وانتکخ و اولین در تاری) یتیردولفدراسیون (غ

  ریاست   یضا حصارکحمیدر، دکتر استاد و مردمی  بزرگزرگوارن و طالیه داران این حرکت بجاي دارد از
 کشور فدراسیون مو آي تاي  حترمریاست مصیري واد نستاد معظم جو ا یر دولتی)غته (ن ساوامحترم فدراسیو 

و  ر کردند، گان هموارت راه را بر ما و آیندتی لیر دوغفراز و نشیب تاسیس فدراسیون پر که با پیشقدمی در مسیر 
 عالم دارم.  و قدردانی خود را اپاس یت سبوده اند؛ نها  ما در این مسیرشتیبان  پ

  یته  کمتاسیس تامه را براي تشریفات کامل دارند، لیکن براي طی با اي تی اف آشنایی وزارت ورزش البته
 خواهیم فرستاد.  حترم ورزش وزارت میک و المپ


