








 

 

  ي کوهستان  فراخوان به اهالی قلمِ عرصه

هاي  ها و ضرورت نوردي و صعودهاي ورزشی استان البرز با هدف پیشبرد خواسته کارگروه فرهنگی هیئت کوه

هاي کتاب، رویدادهاي فرهنگی (نظیر  ي کوهستان، در زمینه ي گسترده عرصه فرهنگی بخشی از جامعه

هاي بالندگی در این  یابی به افق تشکیل یافته است. نظر به اینکه دستها و...) و نیز نشر  ها، کارگاه همایش

د تا این کارگروه در نظر دار گردد، هاي متفاوت ممکن نمی ها و بینش کاري و حضور نگرش ها جز با هم عرصه

با ارائه عناوین متفاوت به صورت پیشنهادي و دریافت موضوعات مورد درخواست، با ایجاد  ،به طور مستمر

- نوردان گرامی و اعضاي باشگاه هم آرا اقدام نماید. شایسته استنشریه، به گردش و دسترسی مکتوب این 

گسترش  ور این نشریه و استمرار در چاپ آن گیري هرچه پربارت شکلضمن ارتباط با این کارگروه، ها  گروه

   پذیر سازند. نوردي را امکان رویدادهاي کوهمکتوب فرهنگ نقد و تحلیل 

  :شما در باره آنها هستیم  ومقاالت  که منتظر نظرات ضوعات پیشنهادي مو

  نینگ ) و ارتباط آن با کوهنوردي .ادامه بحث دو کوهستان (اسکاي را -

  جانپناه ها وپناهگاههاي موجود باشند یا نباشند ؟ -

  رقابت در کوهنوردي .  -

  هاي مربوطه . نوردي و دیگر رشته اخالق در کوه -  

  هاي تشکیالتی و چگونگی آن. فعالیتلزوم  -

  هاي مرتبط با کوهستان.  ي مردمی رشته ارتباط با بدنه -

  ز یست . و ....................  حفاظت از محیط -
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  کوهنوردي و شیوه نامه مسابقات آنفلسفه                                                                  

ز این شیوه نامه بافرهنگ کوهنوردي که همانا رفاقت ، دوستی ، گذشت وایثار وفداکاري است منافات داشته وپیشنهاد می گردد بعلل زیر قبل ا

گردد تاباعث تخریب پیش ازحد فرهنگ کوهنوردي وجایگزینی رقابت بجاي رفاقت نشود  نظر افکار عمومی وکوهنوردان اخذ ،اجرائی شدن

  . بخشی ازعلل مخالفت خود رابااین طرح بشرح زیربیان می نمایم .

است (جدا برگزار نشده  ازگذشته هاي دور تاکنون هیچگونه مسابقه کوهنوردي وکوهپیمایی به صورت رسمی وجهانی -1

قله که یک فدراسیون مستقل خود رادارد ) فقط دریک مقطع کوتاه ، چندسالی مسابقات سرعتی برروي skyrunningازمسابقات

توسط فدراسیون وقت اجراء گردید که متاسفانه تاثیرات منفی زیادي درجامعه کوهنوردي بجاگذاشت وبعد ازسانحه  دماوند

مچنین ایجاد مشکالت خاص قلبی وفیزیکی براي بخش دیگري ازحاضرین ،این مسابقات تصادف براي چندنفر ازمقام آوران وه

 متوقف گردید .

اگر فدراسیون بااین دیدگاه که فقط ازطریق مسابقات وسکوهاي قهرمانی میتواند بودجه اي ازوزارت ورزش وجوانان اخذ نماید .  -2

 روش مورد نظر ، روش مناسب ومنطقی به نظر نمی رسد .

اگر بااین فرهنگ مسابقه وقهرمانی درکوهنوردي است  که تازه فعالیت کوهپیمایی وکوهنوردي خودراشروع نموده  يکوهنور -3

 .؟وهمراه خود راتنها نگذارد  که فردا درارتفاعات وشرایط سخت کوهنوردي ، همنورد از آن میرود ادامه دهد ، چه انتظاري 

نیست وبا هرقیمتی نمی بایست قله راصعود کرد . حال بااین تفکر مسابقات ، چه بارها گفته شده است کوهنوردي فقط فتح قله ها  -4

 ؟انتظاري درسرراه کوهنوردان جوان وجویاي نام وجود دارد 

رشته کوهنوردي وکوهپیمایی باتوجه به خصلت آن نمی تواند یک رشته قهرمانی باشد ومی بایست ازرشته هاي دیگر که به  -5

 ضمناوبین المللی برگزار می شود منفک گردد .مانند سنگ نوردي داخل سالن ، یخ نوردي و .......... صورت مسابقه وقهرمانی ملی

موضوع رکورد زدن دررشته کوهنوردي وکوهپیمایی بابرگزاري مسابقه بین کوهنوردان یک موضوع کامال جداگانه میباشد . مثال 

ورد صعودهاي چند ساعته برروي دیواره هاي بلند ایران وجهان ، براي رکورد چند ساعته صعود به قله دماوند ، قله اورست ویا رک

 .این رکورد ها هیچگاه سکوي قهرمانی وجود نداشته است 

داده می شود بابت برگزاري مسابقه نبوده  فدراسیون جهانی به افراد واشخاص کلنگ طالیی ، تبرطالیی وغیره که ساالنه توسط -6

 . می باشد فعالیتهاي فوق العاده وشاخص چنینبلکه بخاطر کارهاي جدید وهم

ریاست محترم فدراسیون اعالم نموده است که بااجراي دقیق این شیوه نامه ، مابتوانیم افتخارات بزرگی درسطح جهان بدست آوریم  -7

. ئیم قانونمند وبصورت منظم هدایت نما وازشوروشوق جوانان که رقابت درضمیر آنان نهفته است سازماندهی نموده وآن را

رده  پنجدرکجاي جهان کوهنوردي وکوهپیمایی بصورت مسابقه وکسب مقام برگزارمی شود که مابتوانیم افتخار کسب کنیم (در

 ؟سنی )

فرهنگ کوهپیمایی دربین آحاد جامعه می باشد . حال  هدربندیک بخش اهداف شیوه نامه آمده است که هدف ترویج واشاع -8

همین اهداف )  5کجاي فرهنگ کوهپیمایی دربین آحاد جامعه براي این رشته ورزشی سرگرم کننده ، مفرح وجذاب ( طبق بند در

رقابت وکسب مقام وشهرت جاي رفاقت ، گذشت ، ایثار وفداکاري راکه زبانزد عام وخاص درخصوص کوهنوردي وکوهپیمایی 

 ؟است راخواهد گرفت 

١۴ 



درمکانهاي مشخصی باامکانات خاص آن درحال تمرین ، تمام رشته هاي ورزشی ومقام آور ، ورزشکاران براي بدست آوردن مقام  -9

یا کوهنورد که بخواهد درمسابقات شرکت کند بایستی خودرا درکوه وارتفاعات آماده نماید .  ههستند . درصورتیکه یک کوهپیما

رف بودن مسیر اشاره شده است واعالم گردیده ازمسیرهاي بکر نیزاستفاده گردد . حال به موضوع نامتعا38بخصوص که درماده 

باشیم  یبدون درنظرگرفتن تخریب منطقه توسط خیل مشتاقان این رشته (به گفته رئیس فدراسیون ) ازحاال بایستی بدنبال کوهنوردان

 سانحه اي اتفاق افتاده است . درمناطق مختلف یا گم شده اند یا برایشانکه جهت آمادگی درمسابقات 

سال 15تا 14و......برگزار می شود اولین رده دربازده سنی bوaآمده است که انجام مسابقات درپنج رده سنی نوجوانان  2درماده  -10

است می توان ازآن درآینده انتظاریک کوهنورد توانمند با اهداف واالي کوهنوردي  خواهد بود . آیا نوجوانی که جویاي نام 

 ؟داشت

. اگر چنین است این رشته  می باشد skyrunning همان مسابقات کوهنوردي وکوهپیمایی  منظور فدراسیون از درپایان بنظر می رسد

می بایست به صورت مستقل ویا زیرمجموعه اي ازفدراسیون ورزشهاي همگانی به عنوان یک انجمن فعالیت نماید تا اصل  ورزشی

    سیون زیرسئوال نرود .فرهنگ کوهنوردي دراین فدرا

 کامبیز بختیاري                                                                                                        

١۵ 




















































































































