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ــادی و  ــعه اقتص ــان از توس ــه ای نش ــر جامع ــردم ه ــن م ــی در بی ــای ورزش ــت ه ــت فعالی ــت و کمی کیفی
رشــد فرهنگــی آن جامعــه مــی باشــد . در بیــن رشــته هــای ورزشــی ، کوهنــوردی از مزیــت هــای خاصــی 
برخــوردار مــی باشــد .  کوهنــوردی ضمــن اینکــه  یــک ورزش کامــًا مفــرح و جــذاب مــی باشــد ، درعیــن 
ــواده  ــاء خان ــه اعض ــه هم ــی اســت ک ــی از ورزش های ــوردی یک ــی اســت . کوهن ــی و فن ــیار علم ــال بس ح

مــی تواننــد در کنــار هــم بــه ورزش بپردازنــد . ایــن رشــته ورزشــی محدودیــت ســنی و جنســی 
نــدارد و در هــر ســطحی از ســاده تریــن تــا فنــی تریــن افــراد امــکان انجــام ایــن ورزش را دارنــد . 

بنابرایــن ضــرورت آمــوزش و بــه روز رســانی آن بــرای کلیــه ورزشــکاران و مربیــان در هــر ســطح 
احســاس مــی گــردد . بــا توجــه بــه افزایــش آمــار عاقمنــدان بــه کــوه و اســتقبال 
ــم و  ــت جس ــت تقوی ــه جه ــورد ب ــوه رو و کوهن ــش ک ــت و افزای ــردم از طبیع م

روح ، وظیفــه متولیــان ایــن ورزش بســیار ســنگین تــر و حســاس تــر مــی گــردد 
ــد  ــرد جدی ــا رویک ــرز ب ــای ورزشــی اســتان الب ــوردی و صعوده ــت کوهن . هیئ

ــتگانه و  ــای هش ــاله و راهبرده ــج س ــنهادی پن ــه پیش ــه برنام ــا ارائ و ب
دعــوت از بهتریــت مربیــان و پیشکســوتان ایــن رشــته ورزشــی جهــت 
ــن  ــوردی بی ــت ، ســعی در توســعه و گســترش کوهن همــکاری در هیئ

مــردم اســتان البــرز نمــوده اســت . امیــدوارم بتوانیــم وظیفــه خــود را در 
گســترش و توســعه ســامت جامعــه بــه خوبــی انجــام بدهیــم . بــا آرزوی 

جامعــه ای ســالم و شــاد .

ــای  ــوردی و صعوده ــت کوهن ــی هیئ ــای اجرای راهبرده
ــرز  ــتان الب ــی اس ورزش

راهبرد نخست  : اصاح ساختار سازمانی در هیئت 
راهبــرد دوم     :  افزایــش خدمــات آموزشــی ) درون ســازمانی و بــرون 

) سازمانی 
راهبرد سوم    : توجه به ورزش همگانی وهنوردی

راهبرد چهارم : توجه به توسعه ورزش قهرمانی از مسیر همگانی 
راهبرد پنجم   : توسعه اماکن و وسایل ورزشی

راهبــرد ششــم : توســعه ارتباطــات بــرون ســازمانی بــا ســازمان هــای دولتــی و 
خصوصــی اســتان ، کشــور و خــارج کشــور 

ــوزی و دانشــجویی ) تشــکیل  ــش آم ــواده ، دان ــار خان ــم  : اجــرای طــرح کوهی ــرد هفت راهب
انجمــن هــای کوهنــوردی محلــه ،       مدرســه و دانشــگاه بــه شــکل کانــون هــای هــال احمــر (

راهبرد هشتم : توسعه درآمد   

****
                                  دکتر محمدی ریئس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز

سرسخن                      

به نام خداوند جان و خرد 
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 در سپاس زمین مادر   
کوه ها را گشتم و از دره ها گذشتم 

تا زنبوروار
شهد گل و بوی عسل 

از گون به کندوی شعر آرم .
تشنگی را چشیدم تا آب ها گواراتر شود ،

گرسنگی کشیدم که نان 
جز حاصل دسترنج دستان پینه بسته نباشد ،

سرمای سوزان را تاب آوردم
تا آتش خانه را قدر بشناسم ،

تنهایی را تجربه کردم 
که حرمت دوست نگه دارم .

غار را دیدم که شب پره 
گریز از آفتاب را 

در چاهسارش یافته بود ،
ستیغ سرفراز را که فروتنانه

به پیشواز آفتاب شتافته بود ،
پروانه و سمندر گشتم 
تا دل به جذبه نوروسر

 به شیدایی آتش بسپارم .
هرگز به جدال با کوه و سنگ و برف بر نخاسته ام 

که طبیعت را 
مهربان مادری دانسته ام 

که اگر خواهی به خلوت ترینش ره یابی
باید که عاشق ترینش باشی .

باال شدن از کوه را 
پیروزی نخوانده ام 

جز پیروزی بر » سستی و کژی و کاستی «
و آموختن سرفرازی و آزادگی

که خود نسخ طغیان و فسخ خودکامگی ست .
کوه را نماد زمین و 

 زمین را نماد مادر یافته ام 
که جویباران شیر و عسل 

از کوهسارانش جاری ست .
از عصاره جانش شیرمان داده است و 

از شیار شخمش تخمه نان ، 
از درختانش سایه سار و 

از آتش فشانش آتش .
پس 

حرمتش را کوشا و نعمتش را حق گذارم .

     شاعر حسن نیک منش ، کتاب » بزم سرخوشان کوه «،  سیزدهم بهمن ماه 1383
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در شــکل گیری کوه هــا نظــرات زمین شناســی را بدانیــم 
و مــا بــه عنــوان کوهنــورد ا لفبایــی ازآن را بیاموزیــم . 
ــره  ــازنده چه ــه س ــتند ک ــت هس ــی در طبیع ــه نیروهای اینک
ــاده تر  ــان س ــه زب ــی مخــرب آن . ب ــد و نیروهای ــره زمین ان ک
عواملــی ســطح  زمیــن را پســت و بلنــد می کننــد و عواملــی 
ــن  ــا در ای ــد . م ــطح کنن ــوار و مس ــد هم ــر می خواهن دیگ
ــل  ــور و قاب ــا متص ــرای م ــه ب ــم آنچ ــی نداری ــا نقش کنش ه
ــت.  ــن زیستگاه هاس ــودات درای ــی موج ــت زندگ ــت اس اهمی
ــول  ــل قب ــرد قاب ــام گی ــی انج ــر عمل ــناخت، ه ــا ش ــس ب پ
ــده  ــن صــورت مخــرب و نابودکنن ــر ای ــود و در غی ــد ب خواه
ــت  ــه طبیع ــت اندازی ب ــن ، دس ــره زمی ــر چه ــت . تغیی اس
بــدون شــناخت دقیــق ، زیانبــار خواهــد بــود . مــا در جهــان 
هســتی در کــره زمیــن در جغرافیــای خاصــی زندگــی مــی-

کنیــم . رفتــار مــا در محــدوده مــا باقــی نخواهــد مانــد ، نــه 
در محــدوده زمانــی نــه در محــدوده مکانــی . بیاییــم تبییــن 
درســتی از طبیعــت ارائــه دهیــم نــه آنکــه فکــر کنیــم بیشــتر 
می دانیــم و دیگــران کمتــر . بلکــه فــرض را بــر ایــن بگیریــم 
کــه هــر رفتــار مــا اگــر تعمیــم پیــدا کنــد چــه خواهــد شــد 
. اگــر در دل طبیعــت درختــی بکاریــم و همــه مثــل مــا فکــر 
کننــد و چنیــن کننــد ، تغییــری در چهــره طبیعــت ایجــاد 
ــه  ــده و چ ــه زن ــت ، چ ــود طبیع ــر موج ــه ه ــود . ب می ش
غیرزنــده بــه دیــده احتــرام بنگریــم و بــه هســتی او احتــرام 

ــم چــه خواهــد شــد . بگذاری
وقتــی بــه کــوه می نگریــم چرخــه موجــودات زنــده و 
ــوده  ــدون حضــور انســان ب ــی در آن ســال ها ب ــره غذای زنجی
و هیــچ مشــکلی هــم بــه وجــود نیامــده . موجوداتــی کــه بــا 
محیــط ســازگار بودنــد، باقــی ماندنــد و آنهایــی کــه نبودنــد 
طبیعــی اســت کــه حــذف شــده اند . کلیــه عوامــل تأثیرگــذار 
ــا  ــی ایف ــه خوب ــود را ب ــش خ ــره نق ــه و زنجی ــن چرخ در ای
کرده انــد . کوههــا بــا دریافــت انــرژی از خورشــید و ســاختار 
ــا  ــال ب ــالیان س ــه س ــد ک ــی می کنن ــوری خودنمای ــود ط خ
حفــظ پوشــش گیاهــی کــه ابتــدای حلقــه و زنجیــره غذایــی 
ــی و سایه ســارهای  ــه وجــود آوردن شــرایط  گیاه اســت و ب
ــرژی الزم  ــی را حفــظ  و ان ــزرگ خــود موجودات کوچــک و ب
ــد   ــاق می افت ــه اتف ــه ک ــد ، آنچ ــن کنن ــا تأمی ــرای آنه را ب
معمــاران  دانشــگاهی و بوم شناســان را وادار می کنــد بیشــتر 

ــد . ــای نامکشــوف  را  بیابن بیندیشــند و رازه
کوهنــورد نیــز خــارج از نــگاه ورزشــی بایــد بدانــد ، هنگامــی 
ــاال  ــته ب ــای آهس ــا گام ه ــکافد و ب ــوه را می ش ــینه ک ــه س ک
مــی رود. گام آهســته بــر مــی دارد تــا  بــر هــم نخــورد آرامــش 
هیــچ هســتنده ای . محکــم برمــی دارد تــا نلغزد و حشــره ای در 
حاشــیه پــا و پاکــوب او آســیب نبینــد. او چــه می دانــد کــوه  

چــه رازی دارد . او چــه می دانــد بوتــه گل چــه پیامــی دارد . او 
چــه می-دانــد ســنگ  بــر ســنگ شــده  در ســایه آن النه  چه 
ــد چرخــه هســتی  ــان هســت . او چــه می دان موجــودی پنه
در ایــن گســتره کوچــک پیــش روی او چــه نظمــی دارد تا در 
ایــن گســترده هســتی موجــودات ، او چقــدر جــا دارد . لیــک 
می دانــد کوهنــورد مهمــان اســت و وارد شــده اســت . او بــه 
مهمانــی آمــده اســت . پــس بایــد آراســته بــا ادب گــوش بــه 
فرمــان باشــد هــر کاری بــا اجــازه باشــد و بدانــد کــه در ایــن 
نزدیکــی و در ایــن یــک قدمــی مرغکــی جوجــه خــردی دارد 
ــا  ــوی رســتن ت ــه ای در تکاپ ــازی دارد ، دان ــی بچــه ن ، آهوی
ــاز  ــه ای ســپس  ب ــگاه  دان ــی و آن ــرگ و شــاخ و گل ــرآرد ب ب

رویشــی دیگــر .
کــوه را ســتایش کنیــم در افســانه های ایرانــی مأمــن و 
ــران  ــه دنبــال آن ســربلندی ای ــدون و زال و ب ــروردگان فری پ
. نــگاه بــه کــوه بایــد آمــوزش داده شــود . همنــوردان عزیــز 
ــدرت  ــت ق ــی نیس ــردی کاف ــی و برگ ــودی کن ــه صع ، اینک
تــو بــه زیــر درآوردن قلــه نیســت . قــدرت تــو فهــم و نــگاه 
درســت بــه همنوعــان دادن اســت تــا حریــم و حرمــت کــوه 
ــده ای ، زوزه گــرگ  ــاس داشــته شــود . رمیــدن آهــو را دی پ
را شــنیده ای ، نالــه کبــک دری را حــس کــرده ای ، همــه آنهــا 
ــده .  ــاوز ش ــا تج ــم آنه ــه حری ــه ب ــنوی ک ــی می ش را موقع
ــا  را درک  ــا  م ــد ت ــی ندارن ــا حس ــا آنه ــه آی ــم ک آزموده ای
کننــد کــه مــا دشمنشــان نیســتیم . فاصلــه زیــاد اســت امــا 
مــا بیاموزیــم حریمــی داریــم ، مهمانیــم ، رعایــت میزبــان را 
بکنیــم . کــوه را دوســت بداریــم نــگاه خوبــی داشــته باشــیم .

ــوب  ــای خ ــتن از خصلت ه ــت داش ــز، دوس ــوردان عزی همن
ــرای ایــن دوســت داشــتن هزینــه پرداخــت  انســانی اســت ب
کرده ایــد . بــرای گســتردن و عاقمنــد کــردن دیگــران دســت 
بــه قلــم شــوید، تصویرســازی کنیــد، دیگــران را دعــوت کنید 
کــه بــه شــما بپیوندنــد و بــرای ایــن کار » پیــک کوهســتان « 
می توانــد قاصــد خوبــی باشــد . مــا در ایــن همراهــی انســان 
بــا طبیعــت ، همــگان را دعــوت می کنیــم کــه بــه هــر آنچــه 
ــودی  ــر موج ــتی ه ــم هس ــم و بدانی ــق بورزی ــم عش می بینی
بخشــی از زیبایــی طبیعــت اســت . بــرای آنکــه بــه ایــن راز 
ــؤلیت در  ــان بی مس ــدون انس ــت را ب ــد طبیع ــم بای ــی ببری پ
نظــر بگیریــد تــا متوجــه ایــن امــر شــوید کــه طبیعــت خــود 
ترمیم کننــده خــود و ســازنده خــود و نگهدارنــده خــود اســت 
. مهمــان بــودن را پــاس بداریــم . منتظــر نظــرات و پیام هــای 

شــما همنــوردان هســتیم .

****

سخنی دیگر                      
محمدرضا ادیبی چگونه به کوه می نگریم؟
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ــوردی  ــوردی و کوهن ــوآوری در کوهن ــاره ن ــث درب ــی بح وقت
نویــن مطــرح مــی شــود ، آنچــه کــه در ذهــن منعکــس مــی 
شــود حرکتــی ســت نــو در ادامــه و تکامــل ســنت . ســنتی که 

تغییــر را دیرمــی پذیــرد وگاه مانــع پیشــرفت اســت .   
1 ( در ابتــدا هرگونــه نــوآوری و تغییــر مثبــت تلقــی مــی شــود 
ــن  ــوآوری و نوی ــکون . واژه ن ــل س ــت در مقاب ــرفتی اس و پیش
ــت و . . .  را  ــد ،  مدیری ــع ،  تولی ــر در صنای ــدن و تغیی ، نوش
ــا توجــه بــه اینکــه  در ذهــن شــنونده منعکــس مــی کنــد . ب
تمامــی معضــات و مشــکات در جامعــه بــه علــت پافشــاری 
ــر و تکامــل  ــوآوری باعــث تغیی ــن ن ــوده ، ای ــه ســنت ب درادام
ــد و  ــورد تایی ــه م ــی شــود و بافاصل ــده م ــر ســنت دی در براب
تشــویق شــنونده قــرار مــی گیــرد چــرا کــه آرزوهــا وخواســته 
ــی اســت کــه  ــرا ت ــوآوری و تغیی هــا درهرجامعــه ای ایجــاد ن

ــه رفــاه اجتماعــی مــی گــردد . منجــر ب
2 ( ولــی بــا مــرور و بررســی نــوآوری هــا و تغییــرا ت ، برخــود 
الزم مــی دانیــم بــا تحقیــق و تفحــص بیشــتر در آنهــا دریابیــم 
ــد ؟ در  ــروری ان ــوآوری الزم و ض ــوارد ن ــه م ــا در هم ــه آی ک
مــواردی مــورد تاییــد اســت و مــورد اســتقبال قــرار مــی گیــرد 
و در مــواردی هــم نیــاز بــه بررســی و تحقیــق بیشــتری دارد ، 
مثــا در عرصــه ورزش کوهنــوردی ، قبــل از تاییــد هرنــوآوری، 
شــاید الزم باشــد نگاهــی بــه رونــد ایجــاد کوهنــوردی ایــران 
ــورهای  ــوردی کش ــا کوهن ــرا ب ــیم و آن ــته باش ــدا داش را از ابت
دیگــر مقایســه کنیــم ، فرهنــگ و عقایــد جامعــه کوهنــوردی 
ایــرن را در نظــر بگیریــم و درپایــان دربــاره ضــرورت نــوآوری در 

کوهنــوردی اعــام نظــر نماییــم .
بــرای مثــال درکشــور مــا  فدراســیون کوهنــوردی حــدود 70 
ــرای  ــه ای ب ــل برنام ســال قدمــت دارد و حــدود 60 ســال قب
ــزار  ــات و اب ــد . امکان ــته ان ــا داش ــه هیمالی ــود ب ــروع صع ش
ــا ســایر کشــورها کــم  ــوردی در آن دوران در مقایســه ب کوهن
و ضعیــف بــوده و تعــداد کوهنــوردان نیــز بســیار انــدک بــود ، 
آنــان ســی ، چهــل ســال اول بــه فکــر کاری نوین نبودنــد چون 
هنــوز تمــام قلــه هــای داخلــی را صعــود نکــرده و بــه دنبــال 
ــا بیشــتردنبال  ــد . آنه ــدال و حکــم نبودن ــزه و م ــن جای گرفت
ــوه و  ــه ک ــه ب ــق و عاق ــان و عش ــاس درونی ش ــاء احس ارض
طبیعــت بودنــد و کوهنــوردی را بــه عنــوان ورزشــی ســالمتر و 
بــدون رقابــت می دانســتند و در جهــت مقاومــت و قــوی شــدن 
ــرای دوری از فرهنــگ و دود و دم شــهر  در شــرایط ســخت وب
ــه کــوه و طبیعــت مــی رفتنــد . در آن دوره بــه جزتعــدادی  ب
انگشــت شمارکســی بــه فکــر شــیوه نویــن در کوهنــوردی و یــا 
بــه دنبــال ثبــت نامشــان در لوحــی و . . . نبــود . همانطــور کــه 
گفتــه شــد وســایل وابــزار کوهنــوردی هــم ســاده بــود و هــم 
ابتدایــی امــا کوهنــوردان آن دوره عاشــق کــوه و طبیعــت بودند 
و در کوهنــوردی فــداکاری و از خود گذشــتگی داشــتند . شــاید 
یکــی از مشــکات امــروز توجــه نکــردن بــه تاریــخ کوهنــوردی 
و تجربــه آنــان بــوده ، امــروزه ابــزارآالت و امکانــات کوهنــوردی 

، جدیــد و مــدرن اســت و طبعــا ایــن تجهیــزات مــدرن شــیوه 
کوهنــوردی نوینــی را طلــب مــی کنــد ، البتــه اگــر چــه اعــام 
ایــن شــیوه نویــن بــه ســالهای 80 - 1370 بــر مــی گــردد امــا 
اینکــه ایــن تفکــر نتوانســته همــه گیــر شــود و هنــوز هــم بــا 
مشــکاتی از طــرف جامعــه کوهنــوردی مواجــه اســت بایســتی 

بــه دنبــال علــت بــود . 
در هــر صــورت بــا توجــه بــه پیــدا نکــردن علــِت فراگیر نشــدن 
نــوآوری ، دو دیــدگاه و نظریــه در جامعــه کوهنــوردی مطــرح 

مــی باشــد : 
1 – دیدگاهــی کــه معتقد اســت کوهنــوردی در ایــران علیرغم 
ســابقه نســبتاً طوالنــی حتــی طوالنــی تــراز کشــورهایی مثــل 
ــای  ــال صعوده ــه دنب ــه شــکل ســنتی ب ــوز ب ــن و . . . هن چی
ــوردی و چــه در صعودهــای بلنــد  تکــراری چــه در هیمالیــا ن
ــن  ــا ای ــوردی م ــه کوهن ــی ک ــد . در صورت ــی باش ــی م داخل
پتانســیل و نیــرو را دارد کــه تکیــه بــر تمریــن و آمــاده ســازی 
ــاب  ــده را انتخ ــر و کار نش ــای بک ــه ه ــیرها و قل ــب مس مناس
کــرده و در نتیجــه ایــن چالــش هــا همانگونــه کــه در تجربــه 
کوهنــوردِی ســایر کشــورها بــه وقــوع پیوســته ، شــاهد رشــد ، 
شــکوفایی ، خاقیــت و ابتــکار در کوهنوردیمــان باشــیم . بــی 
شــک در ایــن صعودهــا بــه خصــوص در هیمالیــا نــوردی اتــکاء 
ــان  ــه ی خودش ــوان و تجرب ــروی ت ــه نی ــوردان ب ــی کوهن اصل
اســت تــا کمــک هــا و خدمــات راهنماهــا و شــرپاهای محلــی . 
2 – دیدگاهــی دیگــری بــر ایــن بــاور اســت کــه کوهنــوردِی ما 
در ســطحی نیســت کــه بتوانــد از خطرهــا و حوادثی کــه در اثر 
ماجراجویــی در کارهــا و مســیرها مســیرهای نــو و جدیــد پیش 
بیایــد در امــان باشــد و هنــوز ایــن ســطح از تجربــه را نداریــم . 
بنابرایــن بهتــر اســت جــان کــوه نــوردان را بــه خطــر نیانداخته 
ــی و تکــراری را در  ــود شــده معمول و مســیرهای ایمــن و صع
ــن  ــاخص ای ــای ش ــه ه ــم . نمون ــرار دهی ــود ق ــتور کار خ دس
ــا پوشــش هــای حمایتــی  ــوردی کــه ب ــا ن ــدگاه در هیمالی دی
راهنمــا هــا و باربرهــا و خدمــات آنهــا کــه از پاییــن تریــن تــا 
باالتریــن کمــپ هــا در اختیــار کوهنــوردان قــرار مــی گیــرد ، 
صعودهــای تجــاری در هیمالیــا ســت کــه هــر ســاله صدهــا نفر 
از کــوه نــوردان کشــورهای گوناگــون را بــه قلــل مختلــف هفت 

و هشــت هــزار متــری مــی برنــد . 
» پیــک کوهســتان البــرز »  مطالــب و نظــرات مختلــف دربــاره 
نــوآوری درکــوه نــوردی وکــوه نــوردی نویــن  را در پــی آورده 
و از خواننــدگان محتــرم تقاضــا داریــم انتقــادات و پیشــنهادات 
خــود را برایمــان ارســال نماینــد تــا در  نشــریه هــای بعــد بــه 

چــاپ برســد . 

کارگروه فرهنگی
****

پیشگفتار
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آنچــه پیــش روســت مصاحبــه با آقــای یونــس رضاخانی اســت 
، کوهنــورد باتجربــه و شــناخته شــده ای کــه 30 ســال تجربــه 
مفیــد کوهنــوردی دارد. او کــه از دوران جوانــی کوهنــوردی را 
بعنــوان هــدف ، عشــق و ورزش مــورد عاقــه اش انتخــاب کرده 
، همانطــور کــه خــود توضیــح خواهــد داد هیچــگاه نخواســته 
کــه در ایــن ورزش درجــا بزنــد . بلکــه همــواره هدفهــای پیــش 
ــن  روی خــود را گســترش داده و از ابتــدا قصــد کــرده کــه ای
رشــته ورزشــی هــم مثــل ســایر ورزشــها حرکتــی رو بــه جلــو 

داشــته باشــد و از حالــت ســنتی گذشــته فراتــر رود .
آنــگاه کــه لــزوم آمــوزِش بیشــتر را حــس کــرد همــه دوره های 
مقدماتــی و پیشــرفته ایــن ورزش را گذرانــده و آن هنــگام کــه 
تقریبــا تمامــی صعودهــاِی بلنــِد قلــه هــاِی کشــورش را انجــام 
داده بــه صعودهــای خــط الــراس روی آورد و پــس از آن چشــم 
بــه آن ســوی مرزهــا داشــته و قصد ارتقــای خــود و کوهنوردی 

ایــران را در ســطح جهانــی مطــرح میکنــد .
ــه نفــس وهمــت  ــه نظراوموفقیــت یــک کوهنــورد اعتمــاد ب ب
ــده  ــی فای ــه هرقیمت ــود ب ــه صع ــت ک ــد اس ــت . او معتق اوس
ــدن اســت .  ــده مان ــر یــک کوهنــورد زن ــدارد . چــرا کــه هن ن
» کوهســتان جــان ســتان نیســت ، بلکــه جــان بخــش اســت 
. واگــر در کوهســتان مشــکلی پیــش بیایــد مشــکل کوهنــورد 
اســت نــه کوهســتان .«  و بایــد تمــام تــاش را کــرد تــا برنامــه 

ای بــدون صدمــه داشــته باشــیم .

امــروز کوهنــوردی هــم ماننــد دیگــر ورزشــها بــا تولیــد ابــزار و 
لبــاس و ... جدیــد و نــو کــه هــم ســبک اســت و هــم کارایــی 
باالیــی دارد ، طبعــا جوانانــی را بــه کــوه جــذب کــرده اســت 
کــه دیگــر نمیخواهنــد و نمیتوانند رونــد یکنواخــت صعودهای 
ــایش  ــو و گش ــای ن ــان کاره ــند و خواه ــته باش ــي را داش قبل

مســیرهای جدیــد در کوهنــوردی هســتند.
او بــرای روش نویــن کوهنــوردی تــاش مــی کنــد و تــا کنــون 

چندیــن برنامــه را در ایــن راســتا اجــرا کــرده اســت.
بــه نظــر او ارزش کوهنــوردی ، امــروزه در گشــایش مســیرهای 
ــا کوهنــوردی  جدیــد و صعودهــای نویــن اســت و در تقابــل ب
ســنتی و آنچــه تــا کنــون بــر مبنــای ســنت و تجربــه انجــام 
ــا  ــق ب ــن و مطاب ــوردی نوی ــث کوهن ــت، وی بح ــه اس پذیرفت

ــي را مطــرح میکنــد. اســتانداردهای روز جهان
همینطــور تعریفــي نــو از رقابــت در کوهنــوردی دارد کــه بایــد 

از زبــان خودشــان بشــنویم.

ــرات و  ــم نظ ــار داری ــورد انتظ ــدگان همن ــان از خوانن در پای
پیشــنهادات خــود را برایمــان ارســال کنند تــا آنهــا را در اختیار 
ــورد  ــه م ــد ک ــن امی ــه ای ــم ؛ ب ــرار دهی ــوردان ق ــر همن دیگ
ــرد. ــرار گی ــه کــوه و طبیعــت ق ــدان ب اســتفاده همــه عاقمن

مصاحبه با آقای یونس رضاخانی 

سخنی با خوانندگان
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1.بــا ســالم و عــرض تشــکر از حضــور ســبزتان 
ــمه ای از  ــرده و ش ــی ک ــود را معرف ــا خ ، لطف
بیــان  را  خــود  کوه نــوردی  فعالیت هــای 

ــد . کنی

یونــس رضاخانــی هســتم . متولــد 1338، زاده ی   -
ــال  ــتم و در ح ــرف هس ــوه و ب ــی ک ــان . مرب ــهر طالق ش
ــرز، مســئول  ــتان الب ــوردی اس ــت کوه ن ــر هیئ ــر دبی حاض
مســئول  و  تهــران  اســتان  هیمالیانــوردی  کارگــروه 
ــازرس انجمــن  ــوردی اســتان ســاوجباغ و ب ــت کوه ن هیئ
ــی  ــی- ورزش ــه فرهنگ ــر موسس ــران و مدی ــوردان ای کوه ن
بــا   . می باشــم  ســاوجباغ  پیــام  کوه نــوردی  باشــگاه 
ــزرگ شــده ام  ــه این کــه در مناطــق کوهســتانی ب توجــه ب
ــته ام  ــه داش ــی عاق ــوه از دوران نوجوان ــت و ک ــه طبیع ب
ورزش  کنــار  در  دبیرســتان  دوران  در   56 ســال  از   ،
وآمــوزش- شهرســتانی  منتخــب  درتیم هــای  فوتبــال 

پــرورش و حضــور در اردوهــای ورزشــی کــه توســط 
به صــورت   ، می شــد  برگــزار  دبیرســتان  مســئولین 
ــه  ــا توج ــوردی روی آورده و ب ــه ورزش کوه ن ــیک ب کاس
ــی زود  ــمانی خیل ــی جس ــی و آمادگ ــه ی فیزیک ــه زمین ب
ــه ارتفاعــات بلنــد محیــط زندگــی خــود گذاشــتم  قــدم ب
ــکده  ــوه دانش ــه ی ک ــو خان ــال های 58 و 59 عض ، در س
کشــاورزی و مدرســه ی عالــی کــرج بــودم ، از ســال 
ــتان  ــایر دوس ــت س ــا هم ــاوجباغ ب ــتان س 70 در شهرس
ــام  ــه ن ــوردی ب ــه تأســیس گــروه کوهن ــدام ب ــد اق عاقمن
ارســباران نمــوده و همچنیــن در محــل کارم ، گــروه 
ــال  ــرده و فع ــذاری ک ــران را پایه گ ــتاد ای ــوردی اش کوه ن
ــوردی  ــت کوه ن ــر هیئ ــوان دبی ــه عن ــپس ب ــودم و س نم
شهرســتان نظرآبــاد بیــش از گذشــته وارد کار تشــکیاتی 
ــوردی شــدم ، نیمــه ی اول دهــه ی 70 در هشــتگرد  کوه ن
ــق  ــرده و از طری ــاره ک ــروه اج ــر گ ــرای دفت ــی را ب محل
ــه ی  ــم . در ده ــاء اداره اش می نمودی ــت اعض ــق عضوی ح
ــی و  ــای آموزش ــدن دوره ه ــه گذران ــدی ب ــی ج 70 خیل
صعــود بــه قلــل مختلــف پرداختــم و بــا قبــول مســئولیت 
اجرایــی در ســطح اســتان تهــران و گــروه هــای کارگــری 
وارد کار تشــکیاتی شــدم - اگــر اشــتباه نکنــم در ســال 
ــا تنــی چنــد از دوســتان کارگــر هیئــت کوه نــوردی  76 ب
ــدا  ــن ابت ــان گذاشــته و م ــران را بنی ــران اســتان ته کارگ
ــر  ــوان دبی ــه عن ــا ب ــکیات و بعده ــئول تش ــوان مس به عن
معرفــی شــدم - . در واقــع دهــه ی 70 فعالیت هــای مــن 
تحــت تأثیــر رشــد ورزش کوه نــوردی و فراگیــر شــدن آن 
در ســطح کشــور به شــکل صعودهــای مشــترک اســتانی ، 

ــود .  ــوری و . . .  ب کش

 ، باشــگاه ها   ، گروه هــا  نقــش  2.لطفــًا 
ــوردی را در  ــوه ن ــیون ک ــا و فدراس هیئت ه
ــاخص  ــوردي ش ــد کوه ن ــود رون ــه بهب ــک ب کم
در دهــه هــای گذشــته )بــه ویــژه دهــه ی 70 

ــد ؟ ــرح دهی ــه ش ( جداگان

دهــه ی  در  کوه نــوردی  تشــکل های  عمــده ی   -
70 نوپــا بودنــد ، بــه اســتثنای تعــداد محــدودی  باشــگاه 
ــوان  ــون و . . . ، در مجمــوع ت ــد ، آرش ، کان ماننــد دماون
ــی  ــوان مال ــن ت ــی و همچنی ــه مدیریت ــا تجرب ــی ی اجرای
تشــکل هــای کــوه نــوردی ضعیــف بــود ، ولــی هــر 
ــات  ــه ارتفاع ــدان ب ــور عاقه من ــش حض ــاهد افزای روز ش
ــات شــمال  ــزرگ به خصــوص ارتفاع ــون شــهرهای ب پیرام
ــا  ــوردی درآن دوران ب ــیون کوه ن ــم ، فدراس ــران بودی ته
برگــزاری صعودهــای سراســری فصلــی و زمســتانی و 
دعــوت ازکوه نــوردان سایرکشــورها درایــن صعودهــا و 
ــه  ــب توج ــوردی در جل ــوازم کوه ن ــزات و ل ــع تجهی توزی
افــکار عمومــی و جوانــان و ملــی شــدن آن نقــش فراوانــی 
ــاء ورزش  ــی از خ ــه بخش ــت در آن ده ــت و توانس داش
کوه نــوردی را در جامعــه پوشــش دهــد ، هیئت هــای 
ــرح  ــا مط ــن فعالیت ه ــه ی همی ــه تبع ــم ب ــوردی ه کوهن
شــده بودنــد ولــی بــه طــور شــاخص نقــش تعیین کننــده 
فعالیت هــای  در   ، نداشــتند  فعالیت هــا  درنحــوه ی  ای 
ــوزش   ــث آم ــل ، و بح ــا و قل ــود دیواره ه ــوری ، صع کوه ن
هــر  اتفاقــی مــی افتــاد  توســط گــروه هــا ، باشــگاه هــا 

ــود .  ــردی ب ــای ف ــی ه و توانای
ــه  ــِع ب ــن قط ــر و نوی ــدار، فراگی ــوردی پای کوه ن  -
می گیــرد  شــکل  باشــگاه ها  و  گروه هــا  دل  از  یقیــن 
ــت  ــودم در فعالی ــِت خ ــواره اولوی ــاور هم ــن ب ــا همی و ب
ــوده و  ــگاه ب ــروه و باش ــت در گ ــدا عضوی ــوردی ابت کوه ن

. هیئت هــا  در  حضــور  ســپس 



11

همیــن  محصــول  مــن   خــود  فعالیت هــای   -
ــل کشــور را  ــر قل ــود ، مــن در دهــه ی 70 اکث تفکــرات ب
ــد  ــی مانن ــف و خط الرأس ــیر های مختل ــات از مس ــه دفع ب
ــه شــاه شــهیدان ،  ــه قاشمســتان ، هفــت تنــان ب ــا ب : دن
ــاوجباغ  ــای س ــه کوه ه ــان ب ــیاالن ، کرچ ــه س ــد ب دماون
 ، آلمان هــا  گــرده ی  در  شــدن  ســنگ  بــه  دســت   ،
ــک از 5  ــه هری ــار -ک ــاخ جوپ ــه ش ــور، س ــتون ، لج بیس
ــه ام .  ــت- را رفت ــوده اس ــان ب ــان اجرایش ــا 18 روز زم ت
ــکات  ــه مش ــه ب ــا توج ــا ب ــن فعالیت ه ــه ی همی در ادام
ــک پذیری و  ــی ریس ــواده ، ول ــدن از خان ــی و دور ش مال
ــب در مــن بیشــتر می شــد کــه  ــه مرات ــه نفــس ب اعتمادب
روی بــه صعودهــای برون مــرزی آوردم از دمیــر کازبــک ، 
آرارات ، ماربــل وال ، البــروس ، کازبــک ، تــا خانتانگــری 
ــش از 17  ــوپیک و . . .  ، بی ــان ، پاس ــکایا ، ن ، کورژنفس
ــه  ــر را تجرب ــزار مت ــا 8 ه ــات ت ــر روی ارتفاع ــود ب صع

ــردم . ــب ک کس

ــن  ــای نوی ــث صعوده ــه بح ــه ب ــا توج 3.ب
و صعودهــای ســنتی از مســیرهای نرمــال 
و  نویــن  کوه نــوردی  از  شــما  تعریــف   ،
ایــن  از  بــودن  دور  احتمالــی  علت هــای 

چیســت؟ فعالیت هــا  نحــوه 

اگــر کمــی بــه کوه نــوردی روز اروپــا توجــه   -
بــه  نســبت  آن هــا  تعریــف  کــه  می بینیــم  کنیــم 
فاصلــه  گذشته شــان  فعالیــت  از  بســیار  کوه نــوردی 
و  تجهیــزات  وقتــی   ، اســت  کــرده  تغییــر  و  گرفتــه 
ــاوت  ــیار متف ــای بس ــا قابلیت ه ــوردی ب ــای کوه ن ابزاره
تولیــد و بــه بــازار جهانــی می آیــد نشــان از تفــاوت 
فرهنــگ  در   ، آن هاســت  کوه نــوردی  و  فعالیت هــا 
ــود  ــه و صع ــاخص ها در برنام ــا ش ــروز اروپ ــوردی ام کوه ن
ــار بــودن اســت  ــزار و ســبک ب ــو بکارگیــری کمتریــن اب ن

، امــری کــه مــا از آن بســیار فاصلــه داریــم . 
کوه نــوردی مــا بــه خصــوص در دهــه ی چهــل و   -
پنجــاه هــم بــه لحــاظ تجهیــزات و ابــزار و هــم مدیریــت 
ــصت و  ــه ی ش ــا از ده ــت ، ام ــوده اس ــی ب ــا وطن ، کام
بــه خصــوص دهــه ی هفتــاد ، لــوازم وتجهیــزات اروپایــی 
وطنــی  هم چنــان  مدیریــت  و  تفکــرات  ولــی  شــده 
اســت . تاش هــای کم رنگــی در نــوآوری فعالیت هــا و 
ــن  ــت ای ــتیم ، واقعی ــوده  و هس ــاهد ب ــاخت ها را ش زیرس
اســت کــه تــا ایــن اراده و قابلیت هــا در باشــگاه ها و 
گروه هــا فراهــم نشــود و ســایه ی مجــوز و مــدال و . 
. . بــاالی ســر کوه نــوردی مــا باشــد ریســک پذیری ، 

داشــتن اراده و تــاش بــرای مســیرهای نــو  بســیار دشــوار 
ــگاه ها  ــوان باش ــر در ت ــه کمت ــنگین ک ــای س ــه ه و هزین
ــختی  ــه س ــود ب ــت موج ــت ، وضعی ــراد اس ــا و اف ، تیم ه

ــرد . ــد ک ــر خواه تغیی
ــذار  ــن بخــش تأثیرگ ــه در ای مشــکل دیگــری ک  -
می باشــد و راندمــاِن کاری را پاییــن مــی آورد ضعــف 
می باشــد  باشــگاه ها  و  گروه هــا  در  مدیریت هــا 
-ماننــد  زیرســاخت ها  از  بخشــی  کــه  زمانــی  تــا   ،
ســالن های  از  کوه نــوردی  ورزشــی  رشــته های  ســایر 
ــم  ــرادی ه ــود اف ــاد نش ــات الزم- ایج ــا امکان ــی ب تخصص
کــه از مدیریــت و تحــارب برخــوردار می باشــند و بــا 
ــا  ــا اص ــم ی ــی ک ــتند خیل ــنا هس ــود آش ــت موج وضعی
ــرادی در  ــن خــاء اف ــس ای ــد؛ و در پ ــدا نمی کنن ورود پی
ــی و  ــد توانای ــه فاق ــد ک ــرار می گیرن ــکیات ها ق رأس تش
نــوآوری هســتند و به دنبــال ســفرهای تفریحــی ، زیارتــی 
همیــن   ، می رونــد  )کاروانــی(  خودمانــی  ورزشــی  و 
ــه  ــم گرفت ــوه  را ه ــن ک ــه وزی ــان فصلنام ــی گریب ناتوان
ــاپ را  ــی خوش چ ــات رنگ ــی صفح ــکات مال ــل مش بدلی
ــد. ــرات می خرن ــا و تفک ــه فعالیت ه ــن گون ــرای ای ــم ب ه

ورزش  در  رقابــت  شــما  4.به نظــر 
ــه  ــی دارد و چگون ــه جایگاه ــوردی چ کوه ن

می شــود؟ تعریــف 

گروهــی   ، فــردی  قابلیت هــای  بــروز  رقابــت   -
ــح و  ــت صحی ــه وجــود مــی آورد ، چنانچــه مدیری و... را ب
ــد داشــت . ــی خواه ــج خوب ــاً نتای ــود قطع ــازی ش بسترس

در کوه نــوردی رقابــت بــه شــکل تــاش و تمریــِن   -
بیشــتر اســت . مــا رقابــت را نمی توانیــم حــذف کنیــم امــا 
در کوه نــوردی رقابــت بــه شــکل دیگــری اســت و هرکــس 
کــه تــاش بیشــتری کنــد و تمریــن بیشــتری انجــام دهــد 
ــرای  ــگل ب ــان در جن ــود . درخت ــز می ش ــاً متمای ، طبیعت
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ــت  ــت ، رفاق ــن رقاب ــید در عی ــور خورش ــه ن ــتیابی ب دس
ــی  ــوردی بخش ــکل های کوه ن ــد تش ــاء و رش ــد . بق دارن
در گــروه همیــن رقابت هــا نهفتــه اســت . چنانچــه 
ــه  ــی ک ــد عوامل ــوردی نتوانن ــکل های کوه ن ــران تش مدی
در ســایه ی رقابــت و اصــول رفاقــت قــرار دارد تعریــف و 
ایجــاد کننــد ، قطعــاً شــاهد صعــود آن مجموعــه و افــراِد 
ــود ، بلکــه پس رفــت و در نهایــت ســقوط  آن نخواهیــم ب

ــود . را شــاهد خواهیــم ب

ــوردی  ــه در کوه ن ــر حادث ــد خط 5.می گوین
ــتر  ــوردی بیش ــه کوه ن ــد ب ــگاه جدی ــن و ن نوی

اســت ، در ایــن مــورد نظــر شــما چیســت؟

ــردم ،  ــرض ک ــان ع ــوال قبلی ت ــه س ــخ ب درپاس  -
مــا در قابلیت هــای مدیریــت نویــن جــا مانده ایــم و 
ــوان را  ــل ج ــتیم ، نس ــنتی هس ــای س ــان درباوره همچن
ــی ، در  ــل راکاپوش ــی مث ــم . صعودهای ــاور داری ــر ب کمت
ســطح اســتانی ماننــد نــان ، پاســوپیک ، مومهیــل ســار، 
ــای  ــت آورده ــی دس ــتند ول ــه نداش ــور و . . .  حادث کنگ
ــور  ــوردی کش ــرای کوه ن ــان ب ــطح خودش ــی در س فراوان
فاصلــه  می خواهیــم  اگــر   ، داشــته اند  همــراه  بــه 
کوه نوردی مــان را بــا اروپــا کــم کنیــم راهــی جــز 

ــم . ــود نداری ــرد موج ــر در رویک تغیی
هــر چــه ســرمایه های اصلــی ایــن رشــته ، یعنــی جوانــان 
ــت را  ــی و مدیری ــای آموزش ــم و فض ــاور کنی ــتر ب را بیش
ــر و  ــات خط ــن ادبی ــم از ای ــذار کنی ــل واگ ــن نس ــه ای ب
ــت و  ــق ، موفقی ــت و توفی ــم گرف ــه خواهی ــه فاصل حادث

ــود . ــم ب ــرات را شــاهد خواهی تغیی

ــداد  ــوردی و تع ــطح کوه ن ــاوت س ــن تف 6.ای
و  آســیا  غــرب  در  شــاخص   کوه نــوردان 
ــرق  ــا و ش ــا اروپ ــه ب ــه در مقایس خاورمیان
ــا  ــی ت ــای فرهنگ ــا درک تفاوت ه ــیا ب آس

ــذارد؟ ــر بگ ــته تأثی ــد توانس ــه ح چ

ــاظ  ــی به لح ــته های ورزش ــایر رش ــاید در س ش  -
رتبه بنــدی  در  مشــهودی  تفاوت هــای  فعالیــت   نــوع 
ــوردی فکــر  ــی در کوه ن ورزشــی وجــود داشــته باشــد ول
نمی کنــم ایــن تفاوت هــا مشــهود باشــد . در بخــش 
ــا  ــد . کوه ه ــذار باش ــد اثرگ ــوع می توان ــن موض ــوان ای بان
فرهنگ هــای مشــترک  مولــد  لحــاظ ســاختاری  بــه 
ــل  ــن فص ــوردان ای ــا کوه ن ــه م ــش از هم ــتند و بی هس
مشــترک را در مــردم کوه پایــه  نشــین هــا مشــاهده 
می کنیــم و تأثیــرات همیــن فرهنــگ را هــم در فعالیــت 
شــاخص های  و  تفاوت هــا   . می بینیــم  کوه نــوردی 

ــا  ــی م ــای آموزش ــت و باوره ــی در مدیری ــی و کیف کم
. می باشــد 

ــت؟  ــکنی چیس ــه سنت ش ــع ب ــان راج 7.نظرت
سنت شــکنی  بــه  اقــدام  چــرا  شــما  و 

؟ یــد ه ا د کر

ــه  ــم ، چنانچ ــرده باش ــکنی ک ــم سنت ش ــر نمی کن - فک
ــاق  ــا اتف ــد فعالیت ه ــی در رون ــا مدیریت ــار ی ــر رفت تغیی
افتــاده باشــد ، در تعامــل و ادامــه ی همــان فعالیت هــای 
ــروز در اشــکال دیگــر مدیریتــی و  ــوده کــه ام گذشــته ب

ــد . ــاق می افت ــروز و اتف ــا ب فعالیت ه
ورزش کوه نــوردی بخشــی از علــم و فنــون امــروز ماســت 
ــاخت و  ــت و س ــه اس ــد اندیش ــال تولی ــواره در ح ، هم
ابــزار جدیــد را در پــی دارد ، قطعــاً مدیریــت و فرهنــگ 
ــا زود  ــر ی ــم دی ــم و چــه نخواهی خــودش را چــه بخواهی
ــت ،  ــکنی نیس ــد سنت ش ــن فراین ــد . ای ــاد می نمای ایج

ــدن اســت . ــده مان بلکــه پویایــی و زن

ــرزی  ــای برون م ــا صعوده ــان آی ــه نظر ت 8.ب
گشــایش  یــا  دارنــد  بیشــتری  اهمیــت 
ــن دو  ــا ای ــران؟ آی ــد در ای ــیرهای جدی مس

ــت؟ ــه اس ــل مقایس ــوع قاب موض

دو موضــوع اشــاره شــده بــا هــم متفــاوت   -
ــاوت  ــیار متف ــم بس ــا ه ــای آن ه ــند و ظرفیت ه می باش
اســت ، مــا زمانــی کــه در کوه هــا ، ارتفاعــات کشــورمان ، 
ــا  ــی را ارتق ــی و مدیریت ــای فیزیک ــا و قابلیت ه تکنیک ه
ــر روی  ــرزی ب ــای برون م ــم در صعوده ــم ، می توانی دهی
ــزی  ــوارتر برنامه ری ــیرهای دش ــا در مس ــد و ی ــل بلن قل
ــایه  ــرم در س ــم بپذی ــی نمی توان ــم ، ول ــت نمایی و فعالی
ــای  ــه فعالیت ه ــن ب ــای پرداخت ــه ج ــه ب ــر ک ــن تفک ای
کوه نــوردی بــر روی قلــل ســایر کشــورها بایــد در داخــل 
کشــور  کوه نــوردی  رشــد  موجــب  شــویم  متمرکــز 
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ــه  ــدا نیســتند ، بلک ــم ج ــد  دو موضــوع از ه ــد ش خواه
ــای  ــد فعالیت ه ــی در فراین ــتند ول ــم هس ــت ه در خدم
کوه نــوردی هــر کــدام نقــش و جایــگاه خــودش را دارد .

ــل  ــات و قل ــاد در ارتفاع ــت زی ــا جمعی 9.آی
ــت؟  ــراد اس ــخص ای مش

بــا  صعودهــا  و  فعالیت هــا  این گونــه  قطعــاً   -
طبیعــت شــکننده ی امــروز ســازگاری ندارنــد ، خصوصــا 
ارتفاعــات بــاالی ســه هــزار کــه بســیار شــکننده می باشــد 
ــم  ــی ه ــد و از طرف ــد دی ــه خواه و بیــش از پیــش صدم
بیانگــر ظرفیت هــای مدیریــت کوه نــوردی کشــورمان 
فصــل  در  کــه  سال هاســت  متأســفانه   . می باشــد 
ــری )  ــا نف ــای صده ــور جمعیت ه ــاهد حض ــتان ش تابس
ــم کــوه   ــد، ســبان و عل ــل دماون ــر روی قل ــی (  ب کاروان
ــر  ــد منتظ ــا نبای ــه فعالیت ه ــس اینگون ــتیم و در پ هس

اتفاقــات میمــون بــرای ورزش کوه نــوردی باشــیم .

ــوردی  ــطح کوه ن ــه س ــه ب ــور اینک ــه منظ 10.ب
ــرای  ــی ب ــه پیام ــیم چ ــن برس ــاخص و نوی ش

نســل جــوان داریــد؟

توصیــه مــن بــه نســل جــوان ایــن اســت   -
و  باشــگاه ها  بــه  پیوســتن  در  را  کوه نــوردی  کــه 
ــد  ــدون نق ــد ، ب ــوزش ببینن ــد و آم ــه کنن ــا تجرب گروه ه
گذشــته نمی توانیــم افــق روشــن تری بــرای آینــده ی 
فعالیت هایمــان داشــته باشــیم ، ایــن جوانــان بایــد ســعی 
ــه  ــکل هایی ک ــات تش ــزی و تصمیم ــد در برنامه ری نماین
ــال داشــته  ــه ای حضــور فع ــر زمین ــد در ه ــت دارن عضوی
 ، نماینــد  مشــارکت  و  پذیــری  مســئولیت  و  باشــند 
مدیریــت مجموعــه را بــه افــرادی بســپارند کــه از دانــش 
ــت  ــدف موفقی ــتند . ه ــوردار هس ــی برخ ــه موفق و تجرب
تشــکیات یــا همــان ســازمان هایمان اســت کــه بــا 

ــود . ــد ب ــن خواه ــا ممک ــرام و ارزش ه ــظ احت حف

ــوردان  ــواده کوه ن ــا خان ــخنی ب ــه س 11.چ
ــد؟ ــال داری فع

در ورزش کوه نــوردی ، بــا توجــه بــه ویژگی هــای   -
مختــص بــه خــود ، همــه ی اعضــای یــک خانــواده قطعــاً 
ــد  ــی مانن ــد . عوامل ــت نماین ــد فعالی ــان نمی توانن همزم
ــن ورزش  ســایق ، ســن ، شــغل ، جنســیت و . . . در ای
ــن ورزش  ــت در ای ــدت فعالی ــد ، م ــی دارن ــگاه خاص جای
ممکــن اســت از یــک روز گرفتــه تــا هفتــه و . . .  باشــد 

. طبعــاً مشــکات و نارضایتــی هــم در بیــن اعضــای 
ــوده  ــته ب ــهود و برجس ــواره مش ــورد هم ــواده ی کوه ن خان
ــاور  ــن ب ــر ای ــی ب ــت . ول ــت آن اس ــم مدیری ــت ، مه اس
ــگاه- ــوردی )باش ــروان کوه ن ــه پیش ــه چنانچ ــتم ک هس

ــن ورزش تعریفــی  ــد ای ــد از ســود و فوای ــا( بتوانن گروه ه
بــه روز در تدویــن برنامه هــا داشــته باشــند ، قطعــاً اکثــر 
اعضــای خانــواده بــه اشــکال مختلــف همراهــی خواهنــد 
داشــت ، ولــی در مجمــوع قبــول دارم کــه دشــوار بــوده 
ــه  ــم ک ــی می کنی ــه ای زندگ ــه در جامع ــرا ک ــت ، چ اس
یــا  و  کوه نــورد  ورزشــکار  یــک  از  مناســب  حمایــت 
طــول  در  بایــد  ناچــار  بــه  و  نمی شــود  او  خانــواده 
ــائل  ــر مس ــی درگی ــارج زندگ ــن مخ ــرای تأمی ــه ب هفت
ــی  ــه و آمادگ ــت عاق ــه جه ــد و  ب ــغلی باش کاری و ش
ــوزش ، اردو و...  ــد آم ــا مانن ــایر فعالیت ه ــی و س فیزیک
بــه ناچــار پایــان هفتــه هــم بایــد ســایر اعضــاء خانــواده 
را تــرک نمایــد و کمتــر در مســائل جــاری آن هــا نقــش 
ــی از  ــواده ی بخش ــفانه در خان ــه متأس ــد ، ک ــته باش داش
ــت  ــر فعالی ــا حرفه ای ت ــاوت ی ــه کمــی متف ــوردان ک کوه ن
ــی  ــی و حت ــاری زندگ ــات ج ــاهد اختاف ــد ش می نماین

ــتیم .  ــی هس جدای

همان طــور کــه در ایــن گفتگــو در خصــوص   -
ضعــف  بــه  کوه نــوردی  فعالیــت  شــکل های  ســایر 
ــد از همــان  ــن بخــش هــم بای ــت اشــاره شــد ، ای مدیری
ــای  ــا و تعریف ه ــد راه کاره ــد ، بای ــر دی ــا ِمنظ ــه ی زاوی
ــن  ــه کمتری ــواده ک ــای خان ــی اعض ــرای همراه ــد ب جدی
ــرد ،  ــورت بگی ــد ص ــته باش ــراه داش ــه هم ــیب ها را ب آس
ــد  ــا می توانن ــیون و هیئت ه ــش فدراس ــن بخ ــه در ای ک
بــه پــاس همراهــی و پشــتیبانی خانواده هــا ، در قدردانــی 
و ارزش گــذاری و توجــه بــه جامعــه و مســئولین رشــته ی 
ورزِش کوه نــوردی بخشــی از مشــکات و آســیب ها را 

ــد . ــر بکن کمت

-بــا تشــکر از شــما کــه دعــوت نشــریه » پیــک 
کوهســتان البــرز را پذیرفتیــد «

                                                                                                
کار گروه فرهنگی 

****
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مساله طرح 

و  ارزش ذاتــی کشــف  بــه خاطــر  ؟!  نــوآوری  چــرا 
ــک  ــت ی ــه پش ــه ای ک ــر اندیش ــه خاط ــایی ، ب شناس
ــه  ــی ک ــی های ــر توانای ــه خاط ــرار دارد ، ب ــی ق نوجوی
ــک کار  ــناخته  ی ــواری های ناش ــر دش ــی ب ــرای چیرگ ب
ــر  ــو ب ــه کار ن ــخصی ک ــر تش ــه خاط ــت ، ب ــو الزم اس ن
ــام  ــر تم ــه خاط ــه ب ــراری دارد ، و خاص ــای تک کاره

چالش هــای یــک ابــداع یــا مرزشــکنی .
مــا   ، خویــش   « بــزرگ  صعودهــای   « در  چــرا  و 
ــش از  ــن ، بی ــه نظــر م ــم ؟ ب ــان مشــغول تکراری همچن
ــه خاطــر نبــود تفکــر انتقــادی در جامعــه ،  هــر چیــز ب
ــار  ــک ب ــد گاه ی ــد کــه هــر چن ــا آمــوزش نداده ان ــه م ب
ــم و  ــود بیاندازی ــر خ ــر و دور و ب ــت س ــه پش ــی ب نگاه
ــه  ــتیم و چ ــه هس ــوده و چ ــه ب ــه چ ــم ک ــی کنی ارزیاب
ــان  ــوزگاران م ــود و آم ــای خ ــا ایراده ــیم ، ی ــد باش بای
چــه بــوده اســت . در عــوض ، یــاد گرفتــه ایــم کــه » از 
روی قلــب » و نــه بــا مطالعــه و تدقیــق ، عشــق بورزیــم 
ــم )  ــتایی بپردازی ــه خودس ــی ب ــم و حت ــتایش کنی و س

ــم ( ! ــه بورزی ــس ، کین ــا برعک ی
» کســب تجربــه » غالبــا بهانــه ای اســت بــرای مــا کــه 
ــا  ــال ه ــم . س ــه کنی ــود را توجی ــراری خ ــای تک کاره
اســت کــه پیمــودن راه هــای رفتــه ، و صعــود قله هــای 
صعــود شــده را بــرای بــه دســت آوردن تجربــه ضــروری 
ــه  ــم ک ــه ای ــا خــود نگفت ــچ گاه ب ــا هی ــم ، ام دانســته ای
ــم  ــه کار بندی ــد ب ــا بای ــا را کج ــن تجربه ه ــرانجام ای س
ــرای  ــم ب ــران ه ــا دیگ ــه آی ــم ک ــرده ای ــتجو نک . و جس
رســیدن بــه مرزهــای نــوآوری ، ایــن قــدر تجربــه هــای 

ــد ؟  ــه شــده ( داشــته ان » مجــّرب »  ) تجرب

اشاره ای به کوه نوردی جهان
ــر چــکاد آن  نخســتین هشــت هزارمتــری کــه انســاني ب
ــال  ــه در س ــود ک ــر( ب ــا )8091 مت ــت ، آناپورن راه یاف
بــه سرپرســتي  فرانســوی  گــروه  بــه دســت   1950
موریــس هــرزوگ )M.Herzog( صعــود شــد . در ایــن  

گــروه هیچ کــس جــز عــکاس و فیلــم بــردار تیــم ، 
ــا  ــه هیمالی مارســل ایشــاک )M.Ichac( پیــش از آن ب
ــته  ــورد برجس ــه کوه ن ــروه ، س ــن گ ــود . در ای ــه ب نرفت
، بــا کارنامــه ای در خــور توجــه در دوران پیــش از 
 ،)L.Terray( ــري ــل ت ــتند : لیون ــگ ، حضــور داش جن
ربوفــا  گاســتون  و   ،)L.Lachenal( الشــنال  لویــي 
در  کوه نوردی هــای  آلپ هــا  در  کــه   )G.Rebuffat(
ــم  ــگ ه ــس از جن ــه پ ــتند و بافاصل ــه داش ــور توج خ
ــه  ــان منطق ــو در هم ــیرهای ن ــایش مس ــه گش ــروع ب ش
کــرده بودنــد. پیــدا اســت کــه عامــل اصلــی در پیــروزی 
ــا ،  ــا هیمالی ــان ب ــین آن ــنایی پیش ــه آش ــروه ، ن ــن گ ای
ــری ، و » خواســت  ــی و چالش گ ــه ی نوجوی ــه روحی بلک

ــت . ــوده اس ــود ب ــای موج ــدن مرزه » درنوردی
ــد  ــه ی جهــان ، اورســت ، هــم ب ــن قل در مــورد بلندتری
نیســت توجــه کنیــم کــه پــس از نخســتین صعــود 
بــا  کــه  ای  بعــدی  گروه هــای   ،1953 ســال  در  آن 
حمایت هــای » ملــی » بــه منطقــه رفتنــد ، بــه پیمایــش 
ــد  ــود شــده ی پیشــین نپرداختن مســیر شناســایی و صع
ــد  ــی بزنن ــه نوآوری های و هــر کــدام کوشــیدند دســت ب
ــت،  ــه اورس ــود ب ــود خ ــتین صع ــي ها در نخس ،  سوئیس
ــه  ــک برنام ــر( را در ی ــه )8516 مت ــه و لوتس ــن قل ای
صعــود کردنــد )1956(.  چیني هــا نخســتین صعــود 
ــد  ــود نشــده ی شــمالي انجــام دادن ــال صع خــود را از ی
اورســت  برنامــه  ی  نخســتین  امریکایي هــا   .)1960(
ــتین  ــاندند: نخس ــام رس ــه انج ــو ب ــا دو کار ن ــود را ب خ
ــود  ــت )صع ــذر اورس ــتین گ ــي و نخس ــال غرب ــود ی صع
از یــال غربــي، فــرود از یــال جنــوب شــرقي( بــه ســال 
ــه اورســت، دو  1963. در نخســتین صعــود اتریشــي ها ب
ــد مســنر - کــه ایتالیایــي اســت - و پیتــر  نفــر )راینهول
هابلــر( توانســتند بــراي نخســتین بــار اورســت را بــدون 
صعــود  نخســتین   .)1978( کننــد  صعــود  اکســیژن 
ــد  ــام ش ــز( انج ــم )پایی ــس موس ــل پ ــا، در فص ژاپني ه
ــاوها  ــل(. یوگس ــن فص ــود در ای ــتین صع )1978، نخس
مســیري  از  خــود،  اورســت  برنامــه ی  نخســتین  در 
ــیدند  ــه رس ــه قل ــي( ب ــال غرب ــتقیم ی ــیر مس ــو )مس ن

نوآوری؛ ضرورتی برای 
هیمالیانوردی ایرانی

عباس محمدی
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خــود  تــاش  نخســتین  در  لهســتاني ها    .)1979(
بــراي رســیدن بــه اورســت، قلــه را در زمســتان صعــود 
کردنــد )1980، نخســتین صعــود زمســتاني اورســت( و 
چنــد مــاه بعــد، مســیر نویــي را روي جبهــه                                                    ی جنوبــي 
ــه ی  ــتین برنام ــوروي ها در نخس ــودند. ش ــت گش اورس
ــوار  ــو و دش ــیري ن ــا، از مس ــود در هیمالی ــمي خ رس
ــه قلــه ی اورســت رســیدند  )جبهــه ی جنــوب غربــي( ب
ــي  ــت بدانیــم عمــر بعض ــب توجــه اس )1982(. جال
کشــوهاي  در  کوه نــوردي  ملــي  ســازمان هاي  از 
ایــران  کوه نــوردي  فدراســیون  عمــر  از  یاد شــده، 
کمتــر اســت. بــراي مثــال، ســازمان )فدراســیون( 
ــیس  ــال 1958 تاس ــن )CMA( در س ــوردي چی کوه ن
ــران  ــوردی ای ــیون کوه ن ــه فدراس ــی ک ــده، در حال ش
ــد نیســت  ــا ب ــه ســال 1947 تاســیس شــده اســت. ی ب
بدانیــم کشــورهاي اروپــاي شــرقي، تــازه از اواخــر 
ــه منطقه هــاي هندوکــش و  ــا ب دهــه ی 70 میــادي پ

ــتند. ــا گذاش ــوروم و هیمالی قراق

نگاهی بــه صعودهای بلند ایرانیان
ــه  ــه هیچ وج ــا ب ــان در هیمالی ــور ایرانی ــه ی حض تجرب
ــزار  ــج ه ــاالی پن ــه ی ب ــک قل ــود ی کــم نیســت؛ از صع
ــدوار  ــداهلل امی ــی و عب ــت عیس ــه دس ــال ب ــر در نپ مت
)1334 خورشــیدی؛ 1955 میــادی( کــه بگذریــم، 

ــایی  ــرای شناس ــان ب ــی ایرانی ــه ی مل ــتین برنام نخس
بــه  میــادی(   1973(  1352 ســال  در  اورســت 
ــا اجــرا شــده اســت.  ــن نی ــر امی ــی اصغ سرپرســتی عل
کاروان ایرانــی توانســت از ســمت نپــال منطقــه را 
شناســایی کنــد و ضمنــا قلــه ی کاالپاتــار را نیــز 
ــان، نخســتین هشــت هــزار متــری  ــد. ایرانی صعــود کن
برنامــه ی  در   1355 ســال  بــه  را  )مانســلو(  خــود 
ــد. در  ــود کردن ــی صع ــروه ژاپن ــک گ ــا ی ــترکی ب مش
ــد کــه  بهــار 1357 ایرانیــان نخســتین خارجیانــی بودن
ــا )1949(  ــت چینی ه ــه دس ــت ب ــرف تب ــس از تص پ
ــه ی  ــن برنام ــدند، و در ای ــت می ش ــازم اورس ــما ع رس
ــدود 7500  ــا ح ــتند ت ــا، توانس ــا چینی ه ــترک ب مش
ــد  ــران: محم ــت کاروان ای ــد )سرپرس ــود کنن ــر صع مت
خاکبیــز(. پــس از انقــاب 1357، اگرچــه فعالیت هــای 
کوه نــوردی خارجــی افــت کــرد، امــا از میانه هــای 
ــی و  ــای دولت ــد تیم ه ــت و آم ــاز رف ــصت ب ــه ی ش ده
غیردولتــی ایــران بــه کوهســتان هــای خــارج از کشــور 
ــیون  ــط فدراس ــال، فق ــد، و در ده س ــه ش ــر گرفت از س
کــوه  »ملــی«  هــای  برنامــه  )متولــی  کوه نــوردی 
ــه  ــاند: قل ــرا رس ــه اج ــا را ب ــه ه ــن برنام ــوردی( ای ن
 ،UIAA ــای ــه ه ــن )از برنام ــدل و ک ــت نی ــای وای ه
تابســتان 68(، آرارات )اســفند 69(، شــاه داغ )شــهریور 
70(، لیــا پیــک و هیــدن پیــک و ... )از برنامــه هــای 
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UIAA، شــهریور 72(، خــان تنگــری، پلیــدا، کاچــکار، 
ــک  ــم و دمیرکازی ــتان 72(، کمونیس ــک )تابس ورجینس
ــربروم  ــرداد 75(، گاش ــری )م ــان تنگ ــتان74(، خ )تابس
و راکاپوشــی )تابســتان 76(، اورســت )بهــار 77(، پوبــدا 

)تابســتان 78(.
در ســال هــای پــس از 1378 تــا پاییــز 1391 ایرانیــان 
ــه  ــه قل ــود ب ــق صع ــه ی موف ــور 42 برنام ــل کش داخ
ــه در  ــد )البت ــر داشــته ان ــزار مت ــاالی هشــت ه ــای ب ه
مــورد یکــی دو تــا از ایــن صعودهــا مناقشــه ای وجــود 
ــا  ــد ی ــه قلــه ی اصلــی رســیده ان ــراد ب ــا اف دارد کــه آی
ــن  ــق، چندی ــه ی ناموف ــن دو ســه برنام ــه()1(. همچنی ن
ــت  ــش- هف ــای ش ــه قله ه ــود ب ــه ی صع ــد برنام و چن
بــه  صعــود  برنامه هــای  بی شــمار  و  متــری،  هــزار 
ــم.  ــارج از کشــور داشــته ای ــای خ ــر قله ه آرارات و دیگ
هــم اینــک، چنــد ده ایرانــی، هــر کــدام دســت کم 
ــد  ــد. چن ــرده ان ــود ک ــری را صع ــزار مت ــت ه ــک هش ی
تایــی از هشــت هــزار متــری هــا چنــد بــار صعــود شــده 
ــلو شــش  ــر( و ماناس ــار )21 نف ــا اورســت 9 ب ــد؛ مث ان

ــر(.  ــده نف ــار )هف ب

جــای خالی صعودهای نو و فنی
ایرانــی،  صعــود  همــه  ایــن  میــان  در 
مســیر  نیــم  یــا  مســیر  گشــایش  هیــچ 
یــا صعــود زمســتانی روی   )variation(
ــای  ــه ه ــر قل ــا و دیگ ــزار متری ه ــت ه هش
ــک  ــز ی ــه ج ــر، ب ــزار مت ــش ه ــاالی ش ب
روی  مســیر  گشــایش  بــرای  ناتمــام  کار 
ــه  ــای 88 و 90(، ب ــال ه ــک )در س برودپی
ــتان 1391  ــا تابس ــورد. ت ــی خ ــم نم چش
هیــچ کاری هــم کــه در ردیــف کارهــای 
هیمالیانــوردی، »فنــی« بــه شــمار آیــد بــه 
دســت ایرانیــان انجــام نشــده بــود؛ در ایــن 
تابســتان، بــا کار ارزنــده ی صعــود بــرج 
ــن  ــلوونی، ای ــیر اس ــو از مس ــام ترانگ ــی ن ب

ــد. ــته ش ــم شکس طلس
ایرانــی  فعالیت هــای  دیگــر  میــان  در 
برنامــه ی  دو  فقــط  کشــور،  از  خــارج 
ــود  ــم: صع ــاد داری ــه ی گشــایش مســیر را ب
یــک مســیر 800 متــری و یــک نیــم مســیر 
در ترکیــه روی دیــواره ی شــمالی قلــه ی 
تیــم  دمیرکازیــک )3756 متــر( توســط 
ملــی ایــران در تابســتان 1374، و یــک 

ــه  ــتان ب ــبا در گرجس ــوه اوش ــیر روی ک ــایش مس گش
دســت یــک گــروه تبریــزی )1386(.

ــبی  ــچ روی تناس ــه هی ــو، ب ــز کار ن ــمار ناچی ــن ش ای
ــدارد. در  ــران ن ــوردی ای ــی کوه ن ــینه ی طوالن ــا پیش ب
واقــع، دور از منطــق نبــود کــه انتظــار چندیــن تــاش 
بــرای گشــایش مســیر روی کوه هــای بلنــد و چنــد 
تایــی پیــروزی در ایــن زمینــه را دســت کــم از 15- 10 
ــه امــروز می داشــتیم. امــا در عــوض،  ــا ب ســال پیــش ت
بــا بــاال رفتــن تجربه هایمــان روی کوه هــای بلنــد، 
و  هیمالیــا  کوه هــای  پیمایــش  در  کّمیتــی  گرایــش 
قراقــوروم و پامیــر و تیــان شــان، چنــان چیرگــی یافــت 
ــود  ــروژه ی صع ــن پ ــان یافت ــس از پای ــون، پ ــه اکن ک
ــی  ــای کّمیت ــروژه ه ــری، پ ــزار مت ــی 14 هشــت ه ایران
دیگــر ماننــد پیوســتن یــک ایرانــی بــه »باشــگاه هشــت 
ــه اســت )و  ــرار گرفت ــتور کار ق ــا« در دس ــزار متری ه ه
البتــه، ایــن برنامــه، بــرای زنده یــاد محمــد اوراز – 
ــی شــده  ــز پیــش بین ــه ســال1382- نی ــه ب جــان باخت

ــود(.  ب

نگاهی به »باشــگاه هشت هزار متری ها«
بــاالی  قله هــای  تمــام  کــه  کوه نــوردی  نخســتین 
ــنر  ــد مس ــرد، راینهول ــود ک ــر را صع ــزار مت ــت ه هش
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فاصلــه ی  در  کــه  بــود  ایتالیایــی   )R.Messner(
ــن کار  ــام ای ــه انج ــق ب ــا 1986 موف ــال های 1970 ت س
ــا از ایــن قلــه هــا را از مســیر  شــد)2(. مســنر، هفــت ت
نــو، دو تــا را بــا گشــایش نیــم مســیر )variation(  و 
تمــام آن هــا را بــی اکســیژن صعــود کــرد. نفــر بعــدی، 
جــرزی کوکــوژکای )J.Kukuczka( لهســتانی بــود 
ــازده  ــال و ی ــی 7 س ــاور نکردن ــان ب ــدت زم ــه در م ک
ــایش 9  ــا گش ــون( و ب ــا کن ــان، ت ــن زم ــاه )کوتاه تری م
ــارده  ــت چه ــتانی توانس ــود زمس ــام 4 صع ــیر و انج مس
ــه خاطــر  هشــت هــزار متــری را صعــود کنــد. مســنر، ب
ــو  ــرای او نوشــت: »ت ــوژکا، ب ــزرگ کوک ــتاوردهای ب دس
ــوم  ــر س ــتی«. نف ــن هس ــزرگ تری ــتی، ب ــن نیس دومی
ایــن »باشــگاه«، کوه نــورد بــزرگ فرانســوی ارهــارد 
لورتــان )E.Loretan( بــود کــه او هــم در جریــان 
ــه را  ــک قل ــاید و ی ــیر بگش ــت دو مس ــود توانس کار خ
در زمســتان صعــود کنــد. چهارمیــن نفــر، کارلــوس 
ــا گشــایش  کارســولیو )C.Carsolio( اهــل مکزیــک، ب
ــی  ــف ویلیک ــی کرزیتس ــم یعن ــر پنج ــیر و نف ــه مس س
بــا گشــایش ســه  از لهســتان هــم   )K.Wielicki(
مســیر و انجــام ســه صعــود زمســتانی، پــروژه ی چهــارده 

ــاند. ــان رس ــه پای ــری را ب ــت هزار مت هش
بدیهــی اســت کــه بــا هرگونــه معیــار ورزشــی یــا 

ــه بعــد جایگاهــی کــه  رکوردگیــری، رتبه هــای پنجــم ب
ــا  ــدارد. ب ــد، ن ــه شــمار آی ــد در جهــان، برجســته ب بتوان
ــره ی  ــی نف ــت س ــه فهرس ــم ب ــاز ه ــر ب ــال، اگ ــن ح ای
کســانی کــه تــا بهــار 91 موفــق بــه صعــود تمــام 
ــم، در  ــت کنی ــد دق ــده ان ــا ش ــری ه ــزار مت ــت ه هش
ــر  ــوردان ه ــوه ن ــن ک ــر از ای ــازده نف ــه ی ــم ک ــی یابی م
ــری را از مســیر  ــزار مت ــک هشــت ه ــدام دســت کم ی ک
نــو صعــود کــرده انــد. همچنیــن ســه نفــر )بــه جــز آن 
یــازده نفــر( هــم یــک قلــه را تــراورس کــرده انــد. بنــا 
بــر ایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 6- 5 نفــر نخســت 
ــای  ــرای کاره ــرای اج ــدی ب ــه ی ج ــدول، برنام ــن ج ای
ــش،  ــن گرای ــا، ای ــد. ام ــته ان ــته داش ــخت و برجس س
ــراد  ــاال اف ــده و احتم ــر ش ــدی کم رنگ ت ــرات بع در نف
ــتر  ــود، و بیش ــوردی خ ــداوم کوه ن ــل ت ــه دلی ــط ب فق
ــه صعــود  ــه صــورت یــک دســتاورد شــخصی، موفــق ب ب

ــد.  ــده ان ــری ش ــت هزار مت ــارده هش چه
ــازمان های  ــد س ــه ح ــا چ ــه ت ــدارم ک ــی ن ــاع دقیق اط
ــی  ــازمان های عموم ــا و س ــا دولت ه ــوردی ی ــی کوه ن مل
ــراد در اجــرای پروژه شــان کمــک  ــن اف ــه ای کشــورها ب
ــورد  ــه دو کوه ن ــم ک ــت کم می دانی ــا، دس ــد. ام کرده ان
اعجوبــه ای کــه نخســتین اعضــای ایــن »باشــگاه« بــوده 
انــد، یعنــی مســنر و کوکــوژکا، عمدتــا بــه اتــکای 
ــتیابی  ــس از دس ــا )پ ــود، ی ــگاه های خ باش
بــه معروفیــت( بــا جــذب حامیــان مالــی از 
ــروش  ــا ف ــن ب ــی، و همچنی ــش خصوص بخ
ــه  ــود، ب ــای خ ــاب و فیلم ه ــزارش و کت گ
ــد.  ــه ان ــش پرداخت ــروژه ی خوی ــل پ تکمی
می تــوان گفــت کــه صــرف تکمیــل صعــود 
هــر چهــارده هشــت هزار متــری، حتــی 
ــن  ــخاص در ای ــتین اش ــه نخس ــی ک هنگام
جذابیتــی  چنــان  آن  می کوشــیدند،  راه 
یــا  ملــی  ســازمان های  کــه  نداشــته 

ــد. ــت از آن برخیزن ــه حمای ــی ب دولت

نوآوری و حادثه
می گوییــم  کــه  هنگامــی  ایــران،  در 
ــد  ــای بلن ــد در صعوده ــا بای ــوردان م کوه ن
خــارج از کشــور بــه ســوی نــوآوری برونــد، 
ســطح  کــه  می دهنــد  پاســخ  عــده ای 
کوه نــوردی کشــور مــا آن قــدر نیســت 
کــه چنیــن خطرهایــی کنیــم)3(. امــا، 
ــت  ــکل، نادرس ــن ش ــه ای ــوع ب ــرح موض ط
اســت؛ چــرا کــه هیــچ رابطــه ای میــان نــو 
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ــا  ــورد. ت ــم نمی خ ــه چش ــر ب ــش خط ــودن کار و افزای ب
ــه ی  ــد و مطالع ــاری می کن ــن ی ــه حافظــه ی م ــی ک جای
نشــان  کشــور  کوه نــوردی  حادثه هــای  تاریخچــه ی 
ــیر  ــایش مس ــگام گش ــی هن ــران کس ــد)4(، در ای می ده
ــه،  ــادی )از جمل ــراد زی ــا، اف ــت. ام ــده اس ــته نش کش
ــارج از کشــور  ــای خ ــه در صعوده ــری ک ــه ی 17 نف هم
ــده  ــته ش ــادی کش ــیرهای ع ــد( در مس ــه ان ــان باخت ج
انــد)5(. حتــی در مــورد صعودهــای زمســتانی که نســبت 
ــتند،  ــر هس ــر خطرت ــیار پ ــتانی بس ــه کارهــای تابس ب
ــش  ــودن کار و افزای ــو ب ــان ن ــه ای می ــوان رابط ــی ت نم
خطــر یافــت، چــرا کــه دو ســه مــورد مــرگ کوه نــوردان 
ایرانــی در حیــن اجــرای کار نــوی زمســتانی را در حالــی 
ــد  ــی مانن ــه، نقــش عامل های ــدن حادث ــش آم ــه در پی ک
ــی  ــا ب ــیب ی ــودن ش ــی ب ــه بهمن ــکار ب ــی آش بی توجه
ــوده،  ــته ب ــش برجس ــمی خوی ــع جس ــه وض ــی ب اعتنای
ــبت داد)6(.  ــودن کار نس ــی ب ــا فن ــو ی ــه ن ــوان ب نمی ت
ــری  ــچ نتیجه گی ــم، هی ــداد ک ــن تع ــا ای ــاوه، ب ــه ع ب

معنــادار آمــاری نمی تــوان داشــت. 

ی نتیجه گیر
از جامعــه ی کوه نــوردی ایــران، بــا پشــتوانه ی چنــد 
هــزار ســاله ی کوه پیمایــی، بــا حــدود صــد و پنجــاه ســال 
ــیونی  ــتن فدراس ــا داش ــی، و ب ــوردی ورزش ــخ کوه ن تاری
ــار  ــابقه دارد، انتظ ــرن س ــع ق ــه رب ــه س ــک ب ــه نزدی ک
مــی رود کــه یــک بازنگــری در برنامه هــای پیشــین 
ــه  ــادی ب ــگاه انتق ــا ن ــژه ب ــه وی خــود داشــته باشــد، و ب
ــیر  ــایش مس ــه گش ــش، ب ــی خوی ــای هیمالیای ــه ه برنام
ــان  ــد جه ــای بلن ــو در کوهســتان ه ــای ن و انجــام کاره

آورد. روی 

پی  نوشت
1( بــا ســپاس از رضــا زارعــی، کوه نــورد 
ــی  ــات دقیق ــه اطاع ــورمان ک ــدر کش گران ق
متــر  هــزار  هشــت  بــاالی  صعودهــای  از 

ایرانیــان بــه مــن داد )پیوســت 1(.
ــدگان  ــود کنن ــه صع ــوط ب ــات مرب 2( اطاع

چهــارده هشــت هزار متــری، از:
 http://www.8000ers.com/cms/
download.html?func=start-
down&id=155

دکتــر حســن صالحــی  نمونــه،  بــرای   )3
مقــدم مدیــر مســوول فصــل نامــه ی کــوه، در 
ــه ی 63 )تابســتان 90(  ســرمقاله ی فصــل نام
ــورد  ــا در م ــه بعضی ه ــه می نویســد ک منتقدان
صعودهــای هیمالیایــی »بــا ایــن بضاعــت 
]انــدک کوه نــوردی ایــران[ کارهایــی کــه 
ــد  ــراری و فاق ــود را تک ــده و می ش ــام ش انج
نــو و  ارزش دانســته و پیشــنهاد کارهــای 

ــد!« ــی دهن ــراری م غیرتک
ــا عنــوان  ــز حاجــی محمــدی ب ــه ی پروی ــا مــرور مقال ــه، ب 4( از جمل
»جــان باختــگان کوه نــوردی« )گاهنامــه ی انجمــن کوه نــوردان 
ــر  ــام 119 نف ــه در آن ن ــهریور 1383( ک ــماره ی 10، ش ــران، ش ای
ــا  ــال 1331 ت ــتان از س ــده در کوهس ــته ش ــی کش ــورد ایران کوه ن
ــن  ــه ی 14 انجم ــرور گاهنام ــا م ــن ب ــت؛ همچنی ــده اس 1382 آم
)پاییــز 1386( کــه شــرح چندیــن حادثــه تــا ســال 86 در آن آمــده؛ 
ــاره بــه بخــش حــوادث تارنمــای »ویکــی پاکــوب« و  ــا نگاهــی دوب ب
ــا و تارنماهــای دیگــر،  ــا در گاهنامه ه ــه ه ــار حادث ــی اخب ــا بازخوان ب
ــی را در  ــوردان ایران ــوه ن ــخ، مــرگ ک ــن تاری ــا ای ــه ت ــوردی ک ــه م ب

ــد، برنخــوردم. ــن گشــایش مســیر نشــان ده حی
5( بــا ســپاس دوبــاره از رضــا زارعــی کــه اطاعــات مربــوط بــه ایــن 
جــان باختــگان را بــه مــن داده اســت )پیوســت 2(، یــادآور می شــوم 
ــور،  ــارج از کش ــای خ ــوه نوردی ه ــه در ک ــان باخت ــده ج ــه از هف ک
دو نفــر در آرارات، یــک نفــر در مــون بــان، و دیگــران در قله هــای 

بــاالی شــش هــزار متــر کشــته شــده انــد.
ــاه 1348  ــه در بهمــن م ــا ک ــن نی ــد فرزی ــدون نجــاح و احم 6( فری
قصــد انجــام نخســتین صعــود زمســتانی گــرده ی آلمانی هــا را 
داشــتند، بــا بریــدن شــیب پربــرف شــانه کــوه گرفتــار بهمــن شــدند 
و جــان باختنــد. محمــد داودی در بهمــن مــاه 1368، در برنامــه ای 
کــه هــدف آن انجــام نخســتین صعــود زمســتانی دیــواره ی علــم کــوه 
ــن، در  ــه پایی ــال ب ــس از انتق ــد و پ ــاع ش ــوارض ارتف ــار ع ــود، دچ ب
ــت و  ــی داش ــاع زدگ ــابقه ی ارتف ــد س ــت؛ محم ــتان درگذش بیمارس
ــر  ــه نظ ــود و ب ــه ب ــرچال رفت ــه س ــرد ب ــا بالگ ــم ب ــه ه در آن برنام
ــان در  ــن زرافش ــت. حس ــته اس ــی نداش ــی کاف ــه آمادگ ــد ک می رس
ــوی  ــی کــه کار ن 12 اســفند 1382 در منطقــه ی علــم کــوه، در حال
ــه پایــان  پیمایــش ســتیغ هفــت خــوان هــا در زمســتان را تقریبــا ب
رســانده بــود، بــر اثــر عارضــه ی قلبــی درگذشــت؛ حســن در حالــی 

ــود. ــه منطقــه رفتــه ب کــه کســالت داشــت ب
دی 1391

****
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ــده   ــرا ش ــای اج ــده از برنامه ه ــه  دســت آم ــات ب تجربی
ــای  ــال گروه ه ــک  ح ــد کم ــار می توان ــورت انتش در ص
اعزامــی بعــدی باشــد ، همان طــور کــه در برنامــۀ اجــرا 
ــای  ــزارش  برنامه ه ــور درســال جــاری ، گ شــده در کنگ
ــه کمــک  ــن قل ــر روی ای ــرده پیشــین ب ــای کارک گروه ه
ــرد .  ــه ک ــن برنام ــر ای ــرای بهت ــه اج ــی ب ــل توجه قاب
اینجانــب در ســومین حضــور خــود در کوه هــای مرتفــع 
خــارج از ایــران در تیرمــاه  ســال جــاری در قالــب 
گروهــی منتخــب از هیــأت کوه نــوردی و صعودهــای 
ورزشــی اســتان تهــران رهســپار برنامــۀ قلــۀ کنگــور بــه 

ــل  ــات قاب ــی از تجربی ــدم . برخ ــر ش ــاع 7649 مت ارتف
توجــه و نــکات مــورد توجــه ایــن رشــته بــه شــرح زیــر 

بیــان می شــود:

توســط   ) :هیمالیانــوردی   ( هیماالیانــوردی   -1
ــی  ــای فراوان ــا چالش ه ــی ب ــی و خارج ــوردان ایران کوه ن
) فــارغ از چالش هــای درون برنامــه ( همــراه اســت. 
ــع  ــۀ مناب ــزی، تهی ــه برنامه ری ــوان ب ــه می ت از آن جمل
ــن رشــته و جــو فرهنگــِی ناشــی از  ــی، تلفــات در ای مال
ــی  ــا ماجراجوی ــراه ب ــن ورزِش هم ــا ای ــه ب ــار جامع رفت

تجربیاتی از یک برنامۀ 
هیمالیانوردی؛ قلۀ کنگور

محمدرضا رضایی 
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اشــاره کــرد. بدیهــی اســت بــا توجــه بــه تفــاوت 
فرهنگــِی میــان جوامــع ایرانــی و خــارج از ایــران، ایــن 
ــر مــی باشــد. در عامــل  ــر رنگ ت عامــل در کشــورمان پ
ــی در  ــف کاِر گروه ــه ضع ــه ب ــا توج ــز ب ــزی نی برنامه ری
ــای  ــذار در طــول برنامه ه ــص تأثیرگ ــران، شــاهد نواق ای
ــن  ــات ای ــمار تلف ــش ش ــر افزای ــی ب ــده و دلیل ــرا ش اج
رشــته هســتیم؛ کــه ایــن افزایــش تلفــات خــود تشــدید 
افــکار منفــی عمومــی در قبــال ایــن ورزش را بــه دنبــال 
دارد. تهیــۀ منابــع مالــی نیــز کــه توســط هیمالیانــوردان 
ــدۀ  ــای طرح ریزی ش ــل برنامه ه ــدی مقاب ــۀ س ــه مثاب ب
ایشــان انگاشــته می شــود، اصلی تریــِن ایــن عوامــل 

اســت. 
ــپ  ــه کم ــیدن ب ــا رس ــی ت ــم و طوالن ــچ و خ ــر پی راه پ
پــس  کوه نــوردِی  کاِر  از  دشــوارتر  قلــه  هــر  اصلــِی 
از آن بــه نظــر می رســد. امــا بی گمــان ایــن راه بــا 
قابلیــت  مســتمر  پیگیــرِی  و  هدفمنــد  برنامه ریــزی 
ســاده تر شــدن را دارد. برنامه ریــزی بــرای آمادگــی 
روانــی و جســمانی توســط ورزشــکارن، تحقیــق در 
مــورد برنامــۀ مــورد نظــر، کســب تجربــه از کوه نــوردان 
ــه  ــی ب ــع مال ــۀ مناب ــی و خارجــی و تهی ــۀ داخل ــا تجرب ب
ــه  ــت ک ــی اس ــتمر از اقدامات ــری مس ــا پیگی ــج و ب تدری
ــد  ــا بتوانن ــتند ت ــام آن هس ــه انج ــادر ب ــوردان ق کوه ن
ــاع را  ــر اجتم ــم ب ــو حاک ــی ج ــل قبول ــرد قاب ــا عملک ب
ــی  ــد. بدیه ــی کنن ــن برنامه های ــۀ چنی ــز مســاعد ادام نی
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــی نهاده ــط مش ــت خ اس
ــا  ــن رشــته هم چــون فدراســیون، هیأت ه ــا ای ــط ب مرتب

ــن  ــزایی در ای ــه س ــش ب ــوردی نق ــگاه های کوه ن و باش
عملکــرد داشــته اند؛ گــواه آن نوســاناتی اســت کــه 
ــای  ــت نهاده ــا مدیری ــت و ی ــف ریاس ــی دوران مختل ط
بــوده  بــر هیمالیانــوردی کشــور مشــهود  ذکرشــده 

ــت.  اس
در پیــش  برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده   -2
کوه نــوردی  هیــأت  هیمالیانــوردی  کارگــروه  توســط 
برنامه ریــزی  تهــران  اســتان  ورزشــی  صعودهــای  و 
ــات  ــا و تمرین ــب اردوه ــرای آمادگــی جســمانی در قال ب
ایــن  میان هفتــه در نظــر گرفتــه شــد کــه نتیجــۀ 
برنامه ریــزی در طــول برنامــۀ اجراشــده بــه خوبــی 
ــورد  ــۀ م ــورد قل ــق در م ــن تحقی ــود. هم چنی ــان ب نمای
گــروه  ورزشــکاران  از  مالــی  منابــع  تأمیــن  و  نظــر 
ایــن  پذیرفــت.  صــورت  مالــی  حامیــان  و  اعزامــی 
ــای  ــن برنامه ه ــی ای ــدارکات الزام ــا ت ــات همــراه ب اقدام
ــر  ــی ب ــل توجه ــار قاب ــه فش ــش از برنام ــدت، پی بلندم
ــه  ــرد ک ــزام وارد ک ــروه و دســت اندرکاران اع اعضــای گ
ــران و  ــود در ای ــِی موج ــد کار گروه ــه رون ــه ب ــا توج ب
ــار در ســال  ــا دو ب اعزام هایــی ایــن چنینــی کــه یــک ت
ــود.  ــر دو ســال انجــام می شــود، دور از انتظــار نب ــا ه ی
ــی در برخــی  ــدم پیش بین ــه ع ــن فشــار منجــر ب ــا ای ام
ــی  ــدم پیش بین ــه ع ــزرگ از جمل ــک و ب ــائل کوچ مس
ــه از  ــی منطق ــدار الزم و هواشناس ــه مق ــت ب ــاب ثاب طن
ــه  ــرای برنام ــرای اج ــود ب ــای صع ــن ماه ه ــر بهتری نظ
ــی در  ــدۀ پررنگ ــش بازدارن ــل نق ــر دو عام ــه ه ــد ک ش
ــه یکــی از  ــر اســت ک ــه ذک ــد. الزم ب ــا کردن ــه ایف برنام
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ــه  ــه قل ــده ب ــیۀ صعودکنن ــور روس ــل کش ــای اه گروه ه
ــا  ــار حضــور در منطقــه و آشــنایی کامــل ب پــس از دو ب
قلــه از جملــه بــا وضعیــت آب و هوایــی آن، در ســومین 
مرحلــه موفــق بــه صعــود قلــه شــد. بــا وجــود اطاعــات 
ــاش  ــتین ت ــران در نخس ــی از ای ــروه اعزام ــر گ مختص
بــر روی ایــن قلــه، دســتاورد صعــود تــا میانــۀ کمــپ 4 
ــان  ــا پای ــی کــه دو هفتــه ت ــی؛ در زمان و 5؛ کمــپ پایان
برنامــه باقــی مانــده بــود دســتاورد خوبــی بــرای گــروه 
ــی  ــرۀ هوای ــود پنج ــورت وج ــه در ص ــا این ک ــود، کم ب
مناســب در دو هفتــۀ باقی مانــده کــه متأســفانه تنهــا بــا 
بــارش مســتمر موســمی همــراه بــود، صعــود قلــه بــرای 
از نــکات قابــل توجــه  گــروه امکان پذیــر می نمــود. 
ــود شــرایط فرهنگــی ذکــر  ــه بهب ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
ــک پذیری  ــرد، ریس ــد ک ــک خواه ــه کم ــده در جامع ش
ــدات ایمنــی در جهــت  معقــول و در نظــر گرفتــن تمهی
ــی در  ــه خوب ــه ب ــود ک ــروه ب ــظ ســامت اعضــای گ حف
قالــب بهره گیــری از دســت کــم 600 متــر طنــاب 
ــپ  ــود برچیده نشــدن کم ــا وج ــه ب ــام برنام ــت و اتم ثاب
چهــارم در هــوای خــراب و شــرایط خطرنــاک ناشــی از 

آن انجــام شــد.  
از نــکات قابــل توجــه در برنامه هــای بلندمــدت   -3
ــواره  ــز هم ــی نی ــناس خارج ــوردان سرش ــه از کوه ن ک
بازگــو شــده اســت، شــناخت کامــل افــراد از توانایی هــا 
ــی  ــای انتخاب ــه در صعوده ــوردان اســت ک ــار هم ن و رفت
اســتان های  یــا  و  باشــگاه ها  و  گروه هــا  میــان  از 
نمی گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  ناخواســته  مختلــف 
میــان  از  درون باشــگاهی  اعــزاِم  کــه  صورتــی  در 
ــد،  ــورد بوده ان ــادی هم ن ــالیان متم ــه س ــی ک هم نوردان
همــکاری  افزایــش  در  چشــم گیری  نقــش  می توانــد 
ــته  ــه داش ــت برنام ــی در موفقی ــودن محرک ــی و ب گروه
باشــد. باشــگاه ها بــا برنامه ریزی هــای ذکرشــده بــه 
ــل  ــه قل ــود را ب ــادۀ خ ــای آم ــد گروه ه ــی می توانن راحت
ــا  ــیون تنه ــا و فدراس ــرده و از هیأت ه ــزام ک ــع اع مرتف
بــرای پشــتیبانی و مشــورت کمــک بگیرنــد. اعــزام 
اســت  رونــدی  مســتقل  باشــگاه های  از  گروه هایــی 
ــب  ــرای کس ــر ب ــورهای صاحب نظ ــن کش ــه بیش تری ک
ــه  ــد و ب ــن رشــته طــی کرده ان ــت در ای ــه و موفقی تجرب
ــل کار  ــر روی قل ــت ب ــیده اند. فعالی ــواه رس ــج دلخ نتای
ــه از آن  ــد نمون ــه چن ــناخته  شــده ک ــر ش نشــده و کم ت
در ســال های اخیــر توســط کوه نــوردان ایرانــی بــه 

ــرای  ــری ب ــۀ کم ت ــا هزین ــه تنه انجــام رســیده اســت، ن
ــۀ  ــر خواهــد داشــت بلکــه تجرب گروه هــای اعزامــی در ب
ــوردی  ــۀ کوه ن ــورد و جامع ــرای کوه ن ــی ب ــل توجه قاب

ــد آورد.  ــان خواه ــه ارمغ ب
قلــۀ کنگــور از مســیر شــمالی بــا وجــود 5   -4
کمــپ و اختــاف ارتفــاع بی نظیــِر تــودۀ ایــن کوهســتان 
ــی  ــوردی بلندمدت ــارِی آن، کار کوه ن ــای کن از یخچال ه
اســت کــه بهتریــن راه بــرای طــی آن، هم هوایــِی پیــش 
از برنامــه و صعــود آلپــی ایــن قلــه اســت. گــروه اعزامــی 
از ایــران در ســال جــاری بــا وجــود انتخــاب صعــود بــه 
ــا تقســیم کردن گــروه بــه دو گــروه  روش محاصــره ای، ب
کوچک تــر و فعالیــت پــی در پــی ایــن گروه هــا در 
ــان در  ــری را از زم ــن بهره گی ــیر، بهتری ــایی مس بازگش
جهــت پیشــبرد برنامــه داشــت. بــه طــوری کــه جــز در 
ــرای  ــدودی ب ــای مع ــاعد و روزه ــوای نامس ــرایط ه ش
بــه صــورت  نیــروی صرف شــده، دو گــروه  بازیابــی 

ــتند. ــور نداش ــی حض ــپ اصل ــان در کم هم زم
در پایــان امیــدوارم کوه نــوردان فعــال در ایــن رشــته بــا 
ــوردِی  ــای کوه ن ــا هــدف ارتق ــزِی بلندمــدت و ب برنامه ری
را  خوبــی  برنامه هــای  کوه نــوردی،  جامعــۀ  و  خــود 
پیشــرفت  عامــل  مهم تریــن  بی گمــان  کننــد.  اجــرا 
در هــر زمینــه ای در زندگــی از جملــه کوه نــوردی و 
ــردی  ــرفت ف ــر پیش ــد ب ــه و تأکی ــوردی، توج هیمالیان
اســت کــه در نهایــت بــا کار گروهــی مناســب بــه 
پیشــرفت جامعــه منجــر خواهــد شــد. تمریــن مســتمر و 
باالبــردن اطاعــات از نیازهــای ضــروری هــر فــرد اســت 
قالب هــای  در  امــروزی  عصــر  در  خوش بختانــه  کــه 
گوناگــون بــه خوبــی قابــل دســترس هســتند. در پایــان 
ــمند  ــی ارزش ــی، مرب ــاد خلیل ــتاد فرش ــه ای از اس جمل
و  ایشــان  آموزش هــای  کــه  مــی آورم  خــود  فقیــد 
ــای  ــواره راه گش ــوردی هم ــۀ کوه ن ــر جامع ــاتید دیگ اس
این جانــب  اجتماعــی  و  کوه نــوردی  فعالیت هــای 

نــد:  بوده ا

»ارزش هیــچ قلــه ای برابــر بــا ارزش جــان یــک انســان 
نیســت.«

دماوند اسکی  و  کوه نوردی  باشگاه 

****
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در ســالهای گذشــته بــا کســب تجربــه و رشــد تجهیــزات و 
دسترســی بــه گــزارش هــا و اطاعــات مربــوط بــه صعــود 
ارتفاعــات بلنــد از جملــه قلــل هشــت هــزار متــری ، فرایند 
صعــود ایــن ارتفاعــات بــه یــک مــد و رفتــاری براب کســب 
هویــت هــای شــخصی در افــراد ثروتمنــد یــا دارای منابــع 
ــل  ــوردی تبدی ــات کوهن ــد تجربی ــا فاق ــی ، ام ــی کاف مال
شــده و ایــن امــر در افــراددارای تجربــه بــا کلیشــه ســازی 
صعودهــای تکــراری و عــدم تــاش بــرای برداشــتن 
ــت . ــوده اس ــراه ب ــته هم ــن رش ــن در ای ــای نوی گام ه

ــه خــودی  ــی ب ــع مال ــدی مناب ــره من ــق به ــود از طری صع
خــود مــورد قضــاوت ارزشــی کوهنــوردان حرفــه ای قــرار 
ــه  نمــی گیــرد . مشــکل از آنجــا ناشــی مــی شــود کــه ب
ــه  ــا ب ــروز تنه ــورد ام ــی » کوهن ــتوف ویلچک ــول کریس ق
یــک ویــزا و یــک کارت اعتبــاری نیــاز دارد . » ایــن امــر 
ــد  ــور و فراین ــاع مح ــای اجتم ــده اســت رفتاره ــبب ش س
ــا بســیار  ــده گرفتــه شــده و ی گــرا در ایــن صعودهــا نادی
کمرنــگ شــود . در یــک صعــود فراینــد گــرا ، صعــود بــه 
ــته  ــه در رش ــت ک ــی اس ــه تاش ــی از مجموع ــه بخش قل
کوهنــوردی صــورت مــی گیــرد . کوهنــوردی تجــاری در 

ــه معاصــر اســت . ــی جامع ــی مصــرف گرای ــع نوع واق
مقاله زیر اشــاره ای به تجاری سازی فرایند کوهنوردی 

تجاری با تمرکز بر اورســت می باشد . 
  

گزارش »دردی که به علت تجاری شــدن کوهنوردی اتفاق 
افتاد ! » 30ماه می 2013

در 15 ماه می ســال 2006 ، ســیصد متر مانده به قله ی 
اورســت ، دیوید شارپ با نشستن درکنارمسیرکوهنوردی ، 
جان خود را ازدســت داد ، اکســیژنش تمام شد ، به آرامی 

ریه هایش از آب پر شــد ، درحالی که دســت ها و پاهایش یخ 
زده بود .

بــا وجــود اینکــه ترســناک اســت امــا ایــن راه غیرمعمولــی 
اورســت نیســت  بــرای مــردن در »نقطــه ی مــرگ« 
ــش از  ــور بی ــت عب ــش واداش ــه واکن ــا را ب ــه دنی . آن چ
ــد شــارپ در حــال  ــار دیوی ــه از کن ــود ک ــورد ب 40 کوهن
ــه در  ــی  ک ــرد را در حال ــن م ــد ای ــه بودن ــه قل ــود ب صع
مخمصــه بــود نادیــده گرفتنــد . اولیــن بــار بررســی 

عضــِو  کوهنــوردان  بی میلــی  و  بی توجهــی  دالیــل 
ــوردان  ــر کوه ن ــه دیگ ــک ب ــرای کم ــاری ب ــای تج گروه ه
ــه ی 90  ــی درده ــده ی زندگ ــای تهدیدکنن در موقعیت ه
میــادی بــا مــرگ ِســر ادمونــد هیــاری اتفــاق افتــاد . و 

ــد . ــرح ش ــاره مط ــارپ دوب ــی ش ــرگ در تنهای ــا م ب
تعداد زیاد کتاب ها و گزارش های رســانه ای در مورد این 

مســئله ، به نادرست بودن اوضاع در میان کوه نوردی 
جدید ارتفاعات می پردازد ، و آنچه قابل ســرزنش است 

تجاری ســازی صعوِد اورست می باشد .
محقــق یِنــو تُرگلـِـر و مــن )دیویــد َســویج( بــر اثــر تذکــر 
ــرد  ــک م ــز »ی ــن او هرگ ــه در روز اکسپدیش ــاری ک هی
بــرای مــُردن در زیــر ســنگ رهــا نخواهــد شــد« تحریــک 
ــا  ــازی صعوده ــر روی تجاری س ــی را ب ــا بررس ــدیم ت ش
ــر  ــادار ب ــری معن ــا تأثی ــه آی ــم ک ــم و دریابی ــام دهی انج
ــه  ــه گفت ــه ب ــی ک ــن های هیمالیای ــای اکسپدیش رفتاره
هیــاری »بــرادری هم طنابــی« آنچنــان کــه معــروف 

ــه ؟ ــا ن اســت ، داشــته ی
ــار  ــی رفت ــوه ی واقع ــورد نح ــی در م ــش علم ــه دان اگرچ
انســان در شــرایط بحرانــی محــدود اســت ، اکثــر مــا بــاور 
داریــم کــه  نخواهیــم گذاشــت در راه به دســت آوردن 
ــرادری  ــا ب ــا آی ــرد ؛ ام ــا کســی بمی ــِت شــخصی م موفقی
ــه عنــوان »افــرادی  ــر ب ــا آنچــه جــان کارکوئ ــی ب هم طناب
بــی ارزش  زیبایی شناســانه  و  قهرمانانــه  نظــر  از  کــه 
هســتند و بــه قله هــای مقــدس بی احترامــی و آن هــا 
ــده  ــن ش ــرده ، جایگزی ــف ک ــد« توصی ــت می کنن را پس

ــت ؟ اس
درحالی  که دوران پیش از تجاری ســازی با تعاریفی از 

تعامات مشــارکتی قدرتمند و پی درپی شناخته شده است 
، امروزه مشــتریان تجاری ، که کمتر آموزش دیده اند و 

بعید اســت که بعد از داشــتن یک صعود موفق بازگردند ، 
هــر کدام حدود 50 هزار دالر به کوه نوردان ماهر برای به 

قله رساندن خود می   دهند .
بــه عنــوان محققــان گــروه QuBE در اســترالیا، مــا بیــش 
ــی  کــه بیــش از  از 60 ســال داده هــای فعالیــت هیمالیای
6300 اکسپدیشــن ، 258 قلــه و بیــش از 47 هــزار عضــو 
ــم  ــده اســت بررســی کرده  ای ــامل می ش اکسپدیشــن را ش

.

درباره تجاری کردن 
ترجمه :صعود درارتفاعات بلند

 مینا قربانی  
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ــرگ  ــد از م ــه بع ــد ک ــان می ده ــاده نش ــز س ــک آنالی ی
یــک عضــو در صعودهــای تجــاری ، اعضــای آن در 80/6 
ــا  ــد ، ام ــزارش کرده ان ــق را گ ــود موف ــوارد صع در صــد م
ــد از  ــاری ، بع ــر تج ــای غی ــد از صعوده ــا 37.8درص تنه
ــدا کــرده اســت . آنالیزهــای  ــه پی ــک عضــو ادام مــرگ ی
دقیق تــر، کــه تفاوت هــای بیــن گروه هــای تجــاری و 
غیرتجــاری در بزرگــی گــروه ، مــدت زمــان اکسپدیشــن ، 
تعــداد افــراد اســتخدام شــده و مــواد موردنیــاز )طنــاب و 
اســتفاده از اکســیژن( را بررســی کــرده ، تصویــری مشــابه 

را ارائــه می کنــد .
ــر  ــک عضــو در اکسپدیشــن های غیرتجــاری تأثی ــرگ ی م
ــد(  ــت )24.3درص ــال موفقی ــر احتم ــاداری ب ــی معن منف
ــرد  ــا ط ــام ی ــه اتم ــل ب ــرف تمای ــه مع ــد ک نشــان می ده
کــردن اکسپدیشــن اســت . اگرچــه ، ایــن نتایــج در 
ــی کــه مــرگ  ــت نمی شــود ، جای صعودهــای تجــاری یاف
ــر  ــاری ب ــادار آم ــر معن ــن تأثی ــو از اکسپدیش ــک عض ی

ــت . ــته اس ــت نداش موفقی
این تغییر رفتار در میان صعودکننده های ســنتی می تواند 
نشــان  دهنده این باشد که تجاری سازی ، باعث محو شدن 

انگیزه ی مشــارکت در محیط های دارای مخاطرات باال 
که رفتــار اجتماع محور و کمک کننده می تواند فاکتورهای 

حیاتی در کاهش ریســک برای صعودکننده ها و افزایش 
آمار نجات یافته ها باشــد ، شده است .

ــدن  ــج همچنیــن نشــان می   دهــد کــه باقــی مان ــن نتای ای
ــور  ــه ط ــر ، ب ــای اخی ــور در زمان ه ــای اجتماع  مح رفتاره
ــکل  ــرپاها ش ــای ش ــا و رفتاره ــط خصلت ه ــری توس موث

گرفتــه اســت .
ارزشــش را دارد که رفتار انسانی شرپا تنزینگ نورگی را 

بعد از اولین صعود موفقیت آمیز اورســت در 60 سال پیش 
)29 مــی 1953( دوبــاره ذکر کنیم ؛ آن زمان که در جواب 

خبرنگاری که از او پرســیده بود یک مرد بزرگ بودن چه 
احساســی دارد گفته بود »این اورســت است که یک مرد را 

ارجمند می کند« .
آیا می توان به مشــتریاِن تجاری که راه خود را برای صعود 

بــه قله می خرند ، همین را گفت ؟ 

منبع
http://theconversation.com/be-

cause-it-is-there-commercialis-
ing-mount-everest-14767   
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ــوردی موضــوع پنــاه  مدتــی اســت کــه در جامعــه کــوه ن
گاه هــا مــورد بحــث و گفتگــو مــی باشــد ، کــه آیــا وجــود 
ــه  ــرای جامع ــا ب ــاه ه ــان پن ــا و ج ــاه گاه ه ــاخت پن و س
کــوه نــوردی ضــرورت  دارد یــا خیــر ؟ طبعــاً هیــچ کــس 
ســاخت پنــاه گاه هــا را کــه بــه چنــد دهــه قبــل بــر مــی 
گــردد منکــر نمــی شــود بلکــه موضــوع اصلــی دربــاره پناه 
ــذا دو نظــر و  گاه هــا در چنــد دهــه اخیــر مــی باشــد . ل
دیــدگاه در بــاره پنــاه گاه هــا مطــرح اســت کــه کارگــروه 
ــرات را  ــن نظ ــی ای ــل و تصرف ــچ دخ ــدون هی ــی ب فرهنگ
ــه و  ــا مطالع ــم ب ــدگان ه ــا خوانن ــد ت ــی کن ــس م منعک
ــن  ــی ای ــد و بررس ــا نق ــرات ، ب ــن نظ ــا ای ــدن ب ــنا ش آش
دیــدگاه هــا ، نظــرات خودشــان را برایمــان ارســال کننــد 
تــا در نشــریه منعکــس گــردد . و امــا ایــن دو نظــر عبــارت 

اســت از : 
1 ( دیدگاهــی معتقــد اســت کــه تاریــخ مصــرف پنــاه گاه 
هــا تمــام شــده و امــروزه پنــاه گاه و جــان پنــاه نــه فقــط 
کارآمــد نیســت بلکــه خــودش بــه عامــل تخریــب کــوه و 
طبیعــت تبدیــل شــده اســت ، امــروزه پنــاه گاه هــا محلــی 
ــاه گاه هــا  ــن پن ــرای حضــور شــکارچیان ، ای ــد ب شــده ان
ــاط  ــه نق ــا را ب ــورد ه ــوه ن ــر ک ــادی از غی ــده زی چــون ع
مرتفــع مــی کشــاند همیــن باعــث افزایــش آلودگــی کــوه 
ــی  ــط زیســت شــده و باعــث حــوادث و . . . م ــا و محی ه
گــردد  ، پنــاه گاه هــا اکثــراً اســتاندارد الزم را نداشــته و 
ــه  ــد بلک ــتی  ندارن ــادی درس ــی و اقتص ــه علم ــز توجی نی

فقــط دور ریختــن ســرمایه اســت و . . .   
ــان  ــا و ج ــاه گاه ه ــه پن ــت ک ــد اس ــی معتق 2 ( دیدگاه

پنــاه هــا هــم امکانــی بــرای تشــویق و نجــات جــان عاقــه 
منــدان بــه ورزش کــوه اســت و هــم باعــث ایجــاد انگیــزه 
در جوانــان و جــذب آنــان بــه کــوه اســت ، ایــن امکانــات 
ــل  ــی عام ــه تنهای ــد ب ــی توان ــدارد و نم ــرف ن ــخ مص تاری
ــاهد  ــه ش ــی ک ــد در صورت ــت باش ــوه و طبیع ــب ک تخری
ــازی و  ــق راه س ــت از طری ــوه و طبیع ــردن ک ــران ک وی
معــدن ســازی توســط صاحبــان زور و ســرمایه هســتیم ، 
عــاوه بــرآن بخشــی از ایــن تخریــب بــه فرهنــگ مــردم 
بســتگی دارد و مــی بایســتی بــا آمــوزش فرهنگــی جلــوی 
ــه خــراب کــردن  تخریــب کــوه و طبیعــت را گرفــت ، و ن
ــتگی  ــداکاری و از خودگذش ــادآور ف ــه ی ــا ک ــاه گاه ه پن
انســان هایــی بــوده اســت کــه در آن شــرایط ســخت بــرای 
جــذب و ایجــاد انگیــزه در جوانــان اقــدام بــه ســاخت آن 

هــا کــرده انــد و . . . 
ــش  ــن پی ــرات ای ــه نظ ــرز » نقط ــتان الب ــک کوهس  » پی
کســوتان بــا تجربــه ی کــوه و کوهســتان را بــه خواننــدگان 
ــدگان و  ــار دارد خوانن ــاً انتظ ــاند و طبع ــی رس ــی م گرام
دوســت داران طبیعــت هــم نظــرات و دل گفتــه هایشــان 
را بــرای » مــا« ارســال کننــد تــا آن را منعکــس نمــوده و 
از مجمــوع ایــن دیــدگاه هــا یــک جمــع بنــدی منطقــی و 
مــدون حاصــل گــردد کــه مــورد اســتفاده کــوه نــوردان و 

طبیعــت دوســتان قــرار بگیــرد . 

 کارگروه فرهنگی 

****

پیشگفتار
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پناهگاه ها آری یا نه ؟
هرورزشــی بــرای پیشــرفت نیازمنــد امکاناتــی خــاص اســت 
ــل  ــرارگاه مث ــگاه وق ــاه ، پناه ــوردی هــم جــان پن . درکوهن
ــن  ــه درزمی ــت .همانطورک ــال اس ــرای فوتب ــن ب ــن چم زمی
خاکــی ، روی موکــت و . . .  خیلــی جاهــای دیگــر میتــوان 
فوتبــال یــاد گرفــت ، کوهنــوردی بــدون پناهــگاه هــم ممکن 
ــا ایــن  اســت امــا . . .  شــرح تفــاوت حــرف زائــد  اســت . ب
ــن  ــن غیرچم ــردن روی زمی ــال ک ــه فوتب ــم ک ــح مه توضی
کشــنده نیســت ولــی کوهنــورد بــدون پناهــگاه در شــرایطی 
کــه مــن وشــما الاقــل خــوب میشناســیم جانــش در خطــر 
ــق  ــان عاش ــی مدعی ــه برخ ــت ک ــب اس ــت . . . .  عجی اس
ــا  ــان ب ــه ش ــورد عاق ــات ورزش م ــن امکان ــوردی باای کوهن
ــت »  ــط زیس ــی محی ــد و.« آلودگ ــت مخالفن ــه اهمی اینهم
کــه درســالهای اخیــر »مــد » شــده دلیلشــان . . .  ایــن ) مــد 
ــورد  ــای کوهن ــه کــرده کــه گروهــی رد پ ــا بدانجــا رخن ( ت
را کــه مشــابه اثــر پــای هــزاران ذی حیــات درطــول تاریــخ 
حیــات اســت ونشــانه ای رمانتیــک از بودن وزیســتن درطول 
هــزاره هــا  را هــم گروهــی بــرای طبیعــت مضــر میداننــد . 
درصورتــی کــه تــا بــوده چنیــن بــوده وهیــچ ردپایــی محیط 
ــوده اســت . . . .  ســنگ را بســته ایــم وســگ را رهــا  را نیال
کــرده ایــم ......... از بحــث دور نیفتیــم . . . .  اینهمه تاسیســات 
درکوههــای اروپــا چگونــه اســت کــه آالینــده محیــط نیســت 
؟؟  . . .  معلــوم اســت . . .  آنهــا فرهنــگ نیالــودن محیــط را 
یــاد گرفتــه انــد . . .   اگــر ماهــم واقعــا در گفتــه خــود دال 

ــن فرهنــگ  ــم ای ــرای محیــط زیســت  صادقی بردلســوزی ب
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــم  . . .  طبیع ــم  و بیاموزانی را بیاموزی
کار زمــان  میبــرد . و نیازمنــد هــم فکــری و هــم دســتی و 
ــی   ــردم  و نهادهــای دولت هــم پشــتی بســیاری از آحــاد  م
ــم »  ــرض کن ــر ع ــاده ت ــان س ــه زب ــت . . .  ب ــی اس و مردم
خاطرخواهــی درد داره !!!« بایــد تــاش کــرد ، بایــد گذشــت 
ــتنی  ــه خواس ــد ک ــی دانی ــت . . .  و م ــد خواس ــرد ، بای ک
پــر مخاطــره وچنــان کــه گفتــم زمــان بَــر اســت ، امــا . . . 
.  باورکنیــم زمــان مــورد لزومــش خیلــی بیشــتر از مدتــی 
نیســت کــه پــول خریــد چــادر و لبــاس مناســب نداشــتیم  و 
موافــق وجــود پناهــگاه بودیــم تــا امــروز کــه چــادر میلیونــی 
و کفــش فایبــرگاس و لبــاس گورتکــس میخریــم و در روزی 
ــی میخوانیــم  کــه » پناهگاههــا محیــط  نامــه هــای آنچنان
زیســت را آلــوده میکننــد . . . »   حرفــی کــه درســت اســت 
ــی صــورت  ــاره جوی ــای چ ــه ج ــا ب ــی م ــاره دارد ول ــا چ ام
ــان  مســئله را پــاک میکنیــم بــدون آن کــه بــه خیــل جوان
مشــتاقی کــه شــرایط آن زمان مــارا دارند بیندیشــیم  . . . .  ، 
کمــی از شــعار فاصلــه بگیریــم . چشــمها را بیشــتر بــاز کنیم 
وحقایــق را حقیقــی تــر ببینیــم . حــرف بســیار اســت ولــی 

اینجــا گنجایــش پــر حرفــی مــِن پیرمــرد را نــدارد .

 شهریور 1394
****

مظفر جمشیدی 
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اینکــه برداشــت آدمیــزاد ازمفاهیــم زندگــی درطــول تاریــخ 
دســتخوش تغییــر و تحــول گــردد واثرخــود را درروش های 
ــی  ــذارد ، بدیه ــتی بگ ــه هس ــگاه ب ــوع ن ــی ن ــی وحت زندگ

اســت و تاریــخ گواهــی دهنــده آن اســت.
ایــن تحــوالت هــم درحــوزه هــای کان زندگــی وهــم خــرد 
آن درطــول تاریــخ قابــل مشــاهده اســت وآنچــه کــه باعــث 
ــای  ــرفت ه ــه در پیش ــده ، ریش ــا ش ــگاه ه ــر ن ــن تغیی ای
ــته  ــای گذش ــای روش ه ــون وخط ــه و آزم ــی ، تجرب علم
ــد در  ــود من ــای س ــرداری از روش ه ــو ب ــا و الگ ــان ه انس
زمینــه هــای مشــابه بــوده اســت . از همین دســت روزگاری 
ــه  ــه گون ــه طبیعــت و خاصــه کــوه ب ــگاه آدمیــزاد ب ــوع ن ن
ای دیگــر بــود . نگاهــی مبتنــی بــر منافــع و حتــی مطامــع 
اقتصــادی کــه حداکثــر برداشــت و دخــل و تصــرف در آن 
را بــا هــدف توســعه و ســود آوری مجــاز مــی دانســت ، امــا 
گذشــت زمــان و تولیــد ناهمگــون و از بیــن بــردن زمینــه 
هــای بــاز تولیــد منابــع طبیعــی ، امــروزه بشــررا مجبوربــه 
ــا طبیعــت نمــوده اســت.                                                                         بازنگــری درروش هــای تعامــل ب
 موضــوع پناهــگاه و پناهــگاه ســازی ازهمیــن دســت اســت. 

روزگاری عقیــده کوهنــوردان برایــن بــود کــه بــرای توســعه 
ــرا توســعه  ــد فضاهــا و زیرســاخت هــای آن کوهنــوردی بای
دهنــد و جــان پنــاه را ازعوامــل توســعه فضاهــای ورزشــی 
مرتبــط بــا آن مــی دانســتند ودرایــن راه چــه مصائبــی کــه 
متحمــل شــدند . چــه هزینــه هــا و چــه چانــه زنــی هــا کــه 
ــی ،  ــا کمــک مال ــروت زده شــد ت ــدرت و ث ــان ق ــا صاحب ب
هدیــه ای و. . . بــرای ســاخت اتاقکــی در ارتفــاع بلنــِد کــوه 
ــتا  ــن راس ــوردان در ای ــود و کوهن ــه  ش ــر گرفت ــا در نظ ه
چــه زحمــات ، از خــود گذشــتگی و فــداکاری هــا داشــتند .   
ــد  ــات جدی ــی و مطالع ــای علم ــرفت ه ــم پیش ــا ه      ام
در زمینــه دانــش محیــط زیســت وهــم بررســی نتایــج یــا 
ــس از  ــا ، پ ــاه ه ــان پن ــاخت ج ــب س ــم عواق ــر بگویی بهت
حــدود 3 الــی 4 دهــه اخیــر حاکــی از آن شــده کــه پایــه 
گــذاران ایــن طــرح از راه و رســم قدیــم خــود بازگردنــد و 

ــد.                                                         ــن حرکــت گردن منتقــد ای
ــه دخــل و       امــروزه کارشناســان محیــط زیســت هرگون
تصــرف و ســاخت و ســاز بشــری درعرصــه طبیعــت هرچنــد 
کوچــک وبــا اهــداف خیرخواهانــه را مخــرب وعامــل اختال 

پناهگاه ها ،مـحـافـظ کـوهـنـوردان

 یا مـخـرب کـوهـسـتان
جاوید ثروتیان
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دراکوسیســتم طبیعــی کوهســتان هــا  مــی داننــد . نتایــج 
ــنگ ،  ــک س ــردن ی ــا ک ــی جابج ــروزی حت ــات ام مطالع
ــه ، گام نهــادن روی علــف و ســبزه  چیــدن یــک گل و بوت
، چــادر زدن روی پوشــش گیاهــی و . . .  را منشــا فجایــع 

ــد.  زیســت محیطــی در بلنــد مــدت مــی دان
ــوان حضــور انبوهــی  ــه مــی ت ــن تفاصیــل چگون ــا ای      ب
ــاخت  ــتیک را در س ــه و پاس ــیمان و شیش ــن و س از آه
جــان پنــاه هــا توجیــه نمــود . توســعه در پیشــرفت لــوازم 
ــه  ــیده ک ــی رس ــه جای ــروزه ب ــوردی ام ــای کوهن و ابزاره
بســیاری از صعودهای زمســتانی دشــوار ســال های گذشــته 
ــت و  ــل اجراس ــادگی قاب ــه س ــاه و ب ــی کوت ــدت زمان در م
جــان پنــاه هــا صرفــا بــه تفرجــگاه ویــا اســتراحت گاه بیــن 
راهــی بــدل شــده انــد کــه نبودنشــان نــه تنهــا هیــچ اثــری 
در موفقیــت و ایمنــی کــوه نــوردان نخواهــد داشــت بلکــه از 
دیــدگاه ایمنــی ،  جــان پنــاه همچــون شمشــیر دو دم مــی 
مانــد کــه بــا القــای ایمنــی کاذب مســیر بــه کــوه نــوردان 
کــم تجربــه و تــازه کار، آنــان را بــا خیالــی آســوده و بــدون 
چــادر و لــوازم مناســب راهــی مســیرهایی مــی نمایــد کــه 
ــان  ــراف ج ــان را دراط ــد اجسادش ــد روز بع ــفانه چن متاس

پناهــی کــه نتوانســتند پیدایــش کننــد بایــد یافــت .
     از منظــر آلودگــی محیــط زیســت نیــز نیــازی بــه گفتــن 
نیســت کــه جــان پنــاه هــا بــه عنــوان محــل ازدحــام  زبالــه 
در کــوه هــا شــده انــد و حتــی جــان پنــاه هــای قدیمــی ) 
مثــل بــارگاه ســوم دماونــد ( بــه علــت بــوی تعفــن ناشــی از 
وجــود زبالــه هــا ی بســیار ، دیگــر قابــل اســتفاده نیســتند 
و جالــب اینکــه بــه نظــر مــی رســد جــان پنــاه هــا خــود 
نابــود کننــده خــود شــده انــد و ایــن آینــده شــوم گریبــان 

گیــر محیــط اطرافــش نیــز خواهنــد شــد .
ــا نــگاه بــه قلــل مرتفــع جهــان       بــا توجــه بــه اینکــه ب
ــوه  ــط ک ــه توس ــری  ک ــای8000 مت ــوه ه ــوص ک بخص
نــوردان حرفــه ای و غیــر حرفــه ای بارهــا و بارهــا صعــود 
ــوه  ــگاه در مســیر ک ــک پناه ــی ی ــه حت ــدون اینک ــده ب ش

ــد .  ــد ه باش ــاخته  ش ــوردان س ن
ــگاه ســاز  ــوردان پناه ــه آن دســته از کوهن ــان ب      در پای
ــی  ــا را ناش ــگاه ه ــود پناه ــی از وج ــد ناش ــوارض ب ــه ع ک
ــتفاده  ــی اس ــر فرهنگ ــا و فق ــت از آنه ــتفاده نادرس از اس
ــه  ــک زبال ــور ی ــت حض ــد گف ــد بای ــی دانن ــدگان م کنن
ــه  ــوری ب ــا صب ــوان ب ــزرگ و مخــرب طبیعــت را نمــی ت ب
منظــور رشــد ســطح فرهنــگ عمومــی کوهنــوردان تحمــل 
نمــود . چــرا کــه امــروز دالیــل نیــاز بــا ایــن پدیــده ) نصــب 
جــان پنــاه ( اصــوال از بیــن رفتــه و ارتقــا ســطح ورزشــی 
کوهنــوردی کمتریــن ارتباطــی بــه وجــود جــان پنــاه هــا 
نــدارد  ، کــه اگــر داشــت بزرگتریــن و ماندگارتریــن صعــود 
هــای تاریــخ کوهنــوردی جهــان در هیمالیــا - کــه حتــی 

ــدارد - رقــم نمــی خــورد .                                                                 یــک پناهــگاه هــم ن
ــی       امــروزه دیگــر راحــت طلبــی و عافیــت طلبــی جای
ــه  ــان ک ــدارد و آن ــوردی ن ــتان و کوهن ــگ کوهس در فرهن
بــه فکرخوابیــدن و اســتراحت کــردن در کنــار اجاقــی داغ 
ــا  ــازان و وی ــا س ــه وی ــتند را ب ــد هس ــات بلن در ارتفاع
فروشــانی کــه در روســتاهای کوهســتانی مشــغول تاخــت 
و تــاز و غــارت و ویــران کــردن کوهســتان هســتند ارجــاع 

ــم . مــی دهی
****



29

 

این خط رفته که به صحرا کشیده اند 
یاران رفته اند که با قلم پا کشیده اند  

کوهنــوردی  ســاله   70 تاریخچــه  نشــیب  و  فــراز  در 
ــان  ــی انس ــاش و همدل ــی از ت ــانه های ــران نش ــن ای نوی
ــد و  ــای تعه ــان گوی ــه زب ــده ک ــا مان ــی بج ــای بزرگ ه
مسئولیتشــان نســبت بــه کوهنــوردی و کوهنــوردان 
ــوده اســت. یکــی از  دوران خــود و نســل هــای بعــدی ب
ایــن نشــانه هــا وجــود پنــاه گاه هــا وجــان پنــاه هایــی 
ــن رشــته  ــرای توســعه ای ــراوان ب ــا عشــق ف اســت کــه ب

ــد. ــوده ان ــا نم ــتانی بن ــی و کوهس ورزش
از اولین جان پنا ه ســاخته شــده در سال 1326 در 

ارتفا عات شــمال تهران با همت و پشــت کار کوهنوردان 
آنزمــان از جمله آقایــان محمد گیان پور، فرخ رحمدل 

، جلیل کتیبه ای ، ابوالقاســم نوروزی ، گینام مغیاســیان 
و ...در محل اســپید کمر در ارتفاع 2810 متری بین راه 

اوســون و قله توچال ، پناه گاه شــیرپا در سال 1342 
توســط فدراســیون وقت و کوه نوردان آن  دوره ، جان 

پناه کارگر در ســال 1343 بر روی قله توچال توســط 
گــروه کوهنوردی  کارگــران فلزکار مکانیک ) ناصر 

گارســچی ،  اســکندر صادقی نژاد ، جلیل انفرادی و ... 
( و دیگر کوهنوردان همراه ، پناه گاه علم چال درســال 

1348 و ... تا ســاخت مجمع ورزشــی کوهستانی ونداربن 
در خرداد ماه ســال 1390  ،  حدود 110 جان پناه و 

10 پناه گاه و مجتمع ورزشــی کوهســتانی بنا شده است 
که این طرح ســاخت وســاز ها از دهه 1350 با همکاری 
فدراســیون کوهنوردی ،  ســازمان تربیت بدنی و سازمان 

برنامه بودجه صورت گرفته اســت که بیشــترین این 
جان پناه و پناه گاه ها بعد ازانقاب ســاخته شــده اند .                                                                                                       
                                                                                                            .

علــت اصلــی ســاخت تمامــی  جــان پنــاه هــا وپنــاه گاه 
هــا و مجتمــع هــای ورزشــی و کوهســتانی توســعه ورزش 
ــن  ــگاه ای ــا هیچ ــازندگان آن ه ــوده و س ــوردی ب کوهن
ــته  ــت ندانس ــط زیس ــرب محی ــازها را مخ ــاخت و س س
ــه عنــوان یــک ســرباز کــه همــواره  ــا خــود را ب و اتفــا ق
وظیفــه خــود را حفاظــت از محیــط کوهســتان میداننــد 

بازهم  پناه گاه ها                              
کامبیز بختیاری                     
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ــد .                                                     ــه حســاب مــی آورن ب
با پیشــرفت علم و تکنولوژی و ابزار و ادوات امروزی 

از جمله لوازم فنی ، پوشــاک مناســب ، مواد غذایی کم 
حجم و پرانرژی ، لوازم پزشــکی و امداد های هوایی ، 

کفش های دو پوش و ســه پوش ، چادرهای بســیار سبک 
و مقــاوم در مقابل باد و بــوران ، ابزار جهت یابی مانند 

جی پی ا س و  ... ، شــاید کارکرد این جان پناه ها برای 
بخشــی از کوهنوردان از دســت رفته باشد هرچند همین 
بخــش خود مدیــون وجود همان مکان ها بوده اند و در 
رشــد و بالندگی آن ها  کمک های شــایانی نموده است.

از پیشکســوتان  باقرعیوضــی یکــی  بــه گفتــه آقــای 
عرصــه ســنگ و کوهنــوردی ، جــان پنــاه هــا و پنــاه گاه 
ــتند  ــته ای هس ــر افراش ــای ب ــم ه ــاه پرچ ــای کرمانش ه
ــاه  ــوردان کرمانش ــاش کوهن ــت و ت ــانه ی هم ــه نش ک
میباشــند و در طــی چندیــن برنامــه کــوه پیمایــی و 
ــاری و ســرمایه گــذاری  ــاا اتحــاد ،  ی ــوردی ، ب ســنگ ن
هــای فــراوان بــه بهــره بــرداری رســیده انــد . همچنیــن 
ــوت  ــوردان پیشکس ــوه ن ــری از ک ــت اهلل اخض ــای نعم آق
ــوه  ــوب ک ــیار خ ــرفت بس ــل پیش ــی از عوام ــدان یک هم
ــه  ــر چ ــت و اگ ــه اس ــاه گاه کاغ الن ــود پن ــوردی وج ن
ــل  ــر فص ــی در سراس ــت ول ــادی اس ــکاالت زی دارای اش
ــی  ــوردان م ــوه ن ــرای ک ــی ب ــد بســیار خوب زمســتان امی

ــوردان همدانــی کــه در هیمالیــا فعالیــت  باشــد و کــوه ن
ــی را در  ــات خوب ــد تمرین ــته ان ــمگیری داش ــای چش ه

ــد .                                                                                                                                            ــته ان ــا داش ــاه گاه ه ــن پن ای
ــاه گاه در ســطح  ــاه و پن ــان پن ــود 120 ج ــا وج ــال ب ح
ــن  ــا قوانی ــد ب ــت کارآم ــه مدیری ــدید ب ــاز ش ــور ، نی کش
ــه  ــه ب ــر را دارد ک ــان ام ــختگیرانه متولی ــررات س و مق
نظــر مــی رســد متولیــان اصلــی آن هــا در مدیریــت ایــن 
ــد ،  ــاه گاه هــا         ) دماون ــه خصــوص پن مــکان هــا ب

ــد . ــادی ندارن ــوه ( نقــش زی ــم ک ســبان ، عل

ــت  ــا مدیری ــود ب ــای موج ــاه ه ــان پن ــا و ج ــاه گاه ه پن
قــوی و کارآمــد میتواننــد محــل مناســبی بــرای آمــوزش 
و تبــادل اطــا عــات  و بهــره منــدی ازامکانــا ت رفاهــی 
و امــدادی بــرای کلیــه کوهنــوردان از مبتــدی تــا حرفــه 
ای باشــند و همچنیــن محلــی باشــد بــرای کنتــرل 
ظرفیــت کوهنــوردان در منطقــه و جلوگیــری از تخریــب 

ــوری و ... ــی و جان پوشــش گیاه

رییس انجمن کوهنوردی کارگران اساان البرز

****
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در خصــوص پناهــگاه ســازی مقاالت و نوشــته هــای متعددی 
در روزنامــه هــا ، مجــات و فصلنامــه کــوه در ســالهای اخیــر 
ــاه گاه و  ــود پن ــک وج ــدون ش ــت ، ب ــیده اس ــاپ رس ــه چ ب
جــان پنــاه درارتفاعــات و محیــط کوهســتان دارای معایبــی 
اســت کــه همگــی نســبت بــه آن اتفــاق نظــر داریــم ، احــداث 
و ســاخت تمــام جــان پنــاه هــا و نیــز پنــاه گاهــا بــر حســب 
ــگیری از  ــرای پیش ــا ب ــه و ی ــوع حادث ــال وق ــرورت و بدنب ض
حــوادث ســاخته و راه انــدازی شــده انــد ، بــدون شــک مــکان 
یابــی و ظرفیــت پنــاه گاهــا و نیــز نحــوه نگهــداری و پذیــرش 
مراجعــه کننــدگان بــر اســاس نیازهــا و خواســته هــای جامعه 
ــان   ــات کارشناس ــرم توقع ــوده الج ــروزی نب ــوردی ام ــوه ن ک
دلســوز کــوه نــوردی  نســبت بــه حریــم مناطــق کوهســتانی 
و حفــظ محیــط زیســت بــرآورده نمیشــود ، دغدغــه اکثریــت 
نویســندگان ، آلودگــی وتخریــب محیــط زیســت ، اســتفاده 
افــراد متفرقــه و غیــر مســئول از پنــاه گاه ، هزینــه هــای زیــاد 
بــرای ســاخت ، عــدم اســتفاده از تجهیــزات بــه امیــد وجــود 
پنــاه گاه ونمونــه هــای دیگــر کــه در خصــوص آن دلواپســی 
اکثــر عاقــه منــدان بــه کــوه مشــاهده میشــود ، ولی آیــا نبود 
پناهــگاه بــه بهبــود مــوارد ذکــر شــده کمــک خواهــد کــرد ؟ 
از طرفــی علــت نبــردن تجهیــزات بــه بهانــه وجــود پنــاه گاه 
دلیــل منطقــی ای نیســت و بــی تردیــد نداشــتن تجهیــزات 
علــت ودالیــل دیگــری دارد ، بــه یقیــن کوهنــوردان هیچ وقت 
بــدون ســاز و بــرگ بــه امیــد پنــاه گاه بــه کــوه نخواهنــد رفت 

وچنــان چــه کســی بــدون تجهیــزات بــه کــوه رفتــه باشــد از 
عاقــه منــدان ، رهگــذران ، کــوه نــوردان آماتــوری هســتند 
کــه بــه هــر دلیلــی فاقــد تجهیــزات بــوده ودر نتیجــه بهترین 
ــاه  ــان پن ــا ج ــاه گاه ی ــدن پن ــده مان ــرای زن ــن ب ــل ام مح
خواهــد بــود ، در ایــن صــورت اگــر همــه مراجعــه کننــدگان 
ــه محیــط  ــوق شــهروندی را نســبت ب ــی حق بصــورت اخاق
پیرامــون وپنــاه گاه رعایــت نماینــد ، بــه یقیــن بــه بخشــی 
از خواســته هــای نویســندگان و جامعــه متعهــد کوهنــوردی 
پاســخ مناســب داده خواهــد شــد ، ولــی آنچــه بــه نظــر مــی 
رســد ایــن اســت کــه نوشــته هــای فــوق از ســوی کســانی 
اســت کــه دل نگرانــی زیادی نســبت بــه کوهنــوردی و محیط 
زیســت دارنــد ، لــذا اکثــر منتقــدان پنــاه گاه ســازی بــا یــاد 
آوری نــکات منفــی و آســیب هــای ناشــی از وجــود پنــاه گاه 
ــان  ــا بی ــده و ب ــل مان ــد آن غاف ــا وفوای ــت ه ــه مزی نســبت ب
برخــی دالیــل منطقــی وگاهــاً آرمانــی نســبت بــه پدیدهــا ی 
اجتماعــی و نیازمنــدی هــای زندگــی روزانــه مــردم راه حــل 
و آینــده نگــری خوبــی نداشــته وهمــه چیــز را در عصــر خــود 
ــن  ــنفکران ومتخصصی ــوان روش ــه عن ــان ب ــد ، آن ــی بینن م
ــه  ــاه گاه چ ــن پن ــان و جایگزی ــاز انس ــع نی ــرای رف ــن ب امی
ــد؟ آنچــه مســلم اســت رشــد و  ــی کنن ــزرا پیشــنهاد م چی
پیشــرفت تکنولــوژی در زندگــی مــردم و جامعــه در همــه جــا 
مشــهود و رو بــه توســعه اســت ونمی تــوان توقعــات و نیازهای 
بــه حــق ویــا ناحــق جامعــه را نادیــده گرفــت ، ویــا بــا بیــان 

پناهگاه سازی گذشته ، حال ، آینده
ابراهیم فرجی پور  
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دالیــل منطقــی ویــا غیــر منطقــی بــا پنــدار گرایــی ذهنــی 
در میانــه راه منتظــر توقــف زمــان بــه دلخــواه خــود باشــیم ، 
در اینجــا قصــد اهانــت وبــی حرمتــی بــه کســی نیســت ولــی 
ــا طبیعــت باعــث تخریــب  ــر انســان ب متاســفانه رابطــه نابراب
خــاک و زیســتگاه بشــر گردیــده اســت ، وانگهــی متاســفانه 
در مســیر اکثــر قلــل ایــران و مناطــق اســتقرار کمــپ هــای 
شــب مانــی آلودگــی زیســت محیطــی و بهداشــت شــخصی و 
نیــز مشــکات دیگــر نیــز دیــده میشــود ، بــه همیــن منظــور 
ابتــدا بایــد فرهنــگ ونــوع اســتفاده از هــر چیــزرا در جامعــه 
و پیرامــون خــود نهادینــه و بســتر ســازی کنیــم ، بــه یقیــن  
وجــود  پنــاه گاه  علــت آلودگــی و تخریــب  محیــط زیســت  

نیســت ، بلکــه  در اکثــر مناطــق  کوهســتانی 

پراکندگــی و وجــود زبالــه در همــه جــا بــه چشــم میخــورد ، 
از طرفــی اغلــب پنــاه گاه هــا در ارتفاعــات بــوده وتــردد افــراد 
ــدون  ــت ، ب ــکان پذیرنیس ــل ام ــه در آن مح ــرد و متفرق ولگ
ــته  ــی داش ــه فرهنگ ــوق ریش ــوارد ف ــت م ــدم رعای ــک ع ش
وبایــد راه حــل آن را درجــای دیگــر جســت ، لــذا بــا صراحــت 
ــرداری از  میتــوان گفــت عــدم فرهنــگ  نگهــداری و بهــره ب
ــه  ــده ک ــکاتی ش ــاد مش ــث ایج ــاه باع ــان پن ــاه گاه و ج پن
خاطــر همــه را آزرده کــرده اســت .  در ســالهای دورتراغلــب 
کوهنــوردان بــا توجــه بــه وجــود جــان پنــاه بــا خــود چــادر و 
تجهیــزات شــب مانــی مــی بردنــد و بــا رســیدن بــه جــان پنا 
در صــورت وجــود مهمــان بــه داخــل وارد نمــی شــدند و یــا 
بــا تواضــع و احتــرام درب آن را بــاز کــرده و بــا خــروج مجــدد 
درب جــان پنــا بســته میشــد و نیــز برخــی از روستانشــینان با 
توجــه بــه محدودیــت منــازل خــود را در اختیــار کــوه نــوردان 
قــرار داده و گاهــاً برخــی افــراد درایــن زمینــه زبانــزد و معروف 

بودنــد ، ولــی هــم اکنــون بــه دلیــل عمومــی شــدن وتوســعه 
ــدان  ــه من ــه عاق ــبات و رابط ــفانه مناس ــوردی متاس کوهن
ایــن ورزش نســبت بــه کوهســتان و محیــط پیرامــون تحــت 
تاثیــر فرهنــگ ناخواســته جامعــه صنعتــی بــه تدریج کاســته 
ــه ارزشــها و حقــوق شــهر ونــدی کــم رنــگ  وپــای بنــدی ب
گردیــده اســت  ، بایــد بپذیریــم جامعــه کــوه نــوردی مثــل 
همــه پدیــده هــای اجتماعــی در حــال گــذار بــوده وبایــد بــا 
پیشــرفت ورشــد تکنولــوژی همــراه شــویم ، از طرفــی تصــور 
مــا نســبت بــه برخــی ایــده هــا و نظــرات قابــل بررســی بــوده 
ولــی الزم اســت ضمــن حفــظ ارزشــها در قبــول واقعیــت هــا 
و پاســخ گویــی بــه نیازهــای جامعــه کنونــی تعامــل داشــته 
ــد  ــه شــرایط موجــود تجدی و در باورهــای خویــش نســبت ب
نظــر نمایــم ، جوانــان وقشــرهای کــوه نــوردی جامعــه فعلــی 
ــرای  ــد وب ــی کنن ــی م ــش زندگ ــکار خوی ــا واف ــا داشــته ه ب
ــرار و  ــود اص ــای خ ــا ونیازه ــته ه ــه خواس ــی ب ــت یاب دس
ــه هــر حــال بخشــی از جامعــه  ــد کــرد ، ب پافشــاری خواهن
کــوه نــوردی هــم نســبت بــه فرهنــگ و بینــش گذشــته خود 
پافشــاری مــی کنــد والزم اســت در نــوآوری و توســعه پدیــده 
ــر ودر پیشــرفت و تحــوالت  ــی انعطــاف پذیرت ــای اجتماع ه
جامعــه تعامــل بیشــتری داشــته باشــیم ، ولــی دگرگونــی و 
توســعه درطــول تاریــخ ازهرمانعــی عبورکــرده و در این مســیر 
ــا انعطــاف پذیــری و قبــول نیازهــای  گذارانســان خردمنــد ب
جامعــه صنعتــی منجــر بــه توافــق اجبــاری گردیــده اســت ، 
بــه یقیــن هــر گونــه ســاخت وســاز در کــوه و طبیعــت نوعــی 
تخریــب را در پــی داشــته و همــه نســبت بــه آن اتفــاق نظــر 
داریــم ، ولــی اکنــون کــه ســیل جوانــان و عاقه منــدان بدون 
تجهیــزات و آمــوزش هــای الزم رهســپار کــوه میشــوند بــرای 
ســاماندهی آنــان چــه اندیشــیده ایــم ؟ چــرا فرامــوش کــرده 
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ایــم کــه در طــول ســالهای اخیــر جــان پنــاه و میــل راهنمــا 
در مســیر قلــه توچــال تهــران و ارتفاعــات کشــور جــان صدها 
نفــر را نجــات داده اســت ، بخاطــر بســپاریم کــه وجود شــرایط  
ــه  ــدار جــوی در کوهســتان و مناطــق کــم ارتفــاع حادث ناپای
ــوردان را غافــل گیرمــی کنــد ازطرفــی مــردم  ســاز و کــوه ن
ــق  ــن مناط ــا درهمی ــدی عمدت ــدان مبت ــه من ــادی وعاق ع
تــردد داشــته وبایــد بــرای ایمــن ســازی وپیشــگیری ازوقــوع 
حــوادث چــاره ای جســت . لــذا بــا توجــه بــه حجــم عاقــه 
منــدان بــه مناطــق کوهســتانی ظاهــرا ســاماندهی و مدیریــت 
بــه آنچــه مشــاهده مــی شــود امــکان پذیــر نبــوده ولــی بایــد 
شــرایطی را بــرای جــذب عاقــه منــدان و بــا برخــورد چهــره 
بــه چهــره نســبت به وقــوع حــوادث پیشــگیری و پیــش بینی 
نماییــم ، بــه یقیــن پناه گیــری در شــرایط  اضطــراری و نجات 
جــان صدهــا  نفــر در طــول ســال در جــان پنــاه هــای کشــور 
ــردم  ــه قشــرهای م ــا ب ــاه گاه ه ــانی در پن ــات رس و نیزخدم
وعاقــه منــدان دراخبــار و رســانه هــا و نیــز در جامعــه کــوه 
نــوردی منعکــس نمی گــردد ، ولی متاســفانه برحســب عادت 
و فرهنــگ ناخواســته نســبت بــه وقــوع  حادثــه ولــو جزئــی 
وســهوی بــه تملــق گویــی پرداختــه ، دامنــه و انعــکاس  در 
ــی  ــکار عموم ــی  در اف ــر  نامطلوب ــه  تاثی ــا و جامع ــانه ه رس

خواهــد  گذاشــت ، بــدون شــک کســی موافــق  توســعه 

واحداث پناه گاه ســازی نیســت ولی تصور اینکــه همه پناه گاه 
ها در کشــوربرچیده شــوند آیا شــرایط برای هــزاران نفرازعاقه 
منــدان وکوهنــوردان درمیانه راه و مســیرقله بهترخواهد شــد؟ 
ویــا بهبــودی دروضعیــت محیط زیســت و بهداشــت شــخصی 
حاصــل خواهــد شــد ؟ آیــا امــداد رســانی درشــرایط اضطراری 
وبحرانــی بــه محــل وقــوع حادثــه انجــام خواهــد شــد ؟ آیــا 
خــوش بینــی به پنــدار و باورهــای رویایــی خردمندانه اســت ؟ 
چــرا بــا تعصبــات فردی منکــر برخــی امکانــات و مزیــت های 

پناهــگاه میشــویم  در 
یکــی  صورتیکــه 
ــی  ــای اصل ــت ه ازعل
ــاه گاه هــا  احــداث پن
جلوگیــری از وقــوع 
حــوادث و خدمــات 
ــه  ــه جامع ــانی ب رس
کــوه نــوردی درمحــل 
ــن  ــت ، ازای ــوده اس ب
بپذیریــم  بایــد  رو 
کــه هرآبــادی در پــی 
خــود تخریــب خواهد 
داشــت و ایــن انســان 
ــوش  ــا ه ــر و ب متفک
اســت کــه آســیب 
پذیــری را بــه حداقــل رســانده و نســبت بــه نیازهــای جامعــه 
ودیگــران راه حــل منطقــی داشــته باشــد و گرنــه بــا نوشــتن 
مطالــب آرمانــی وافــکار خوشــبینانه  بــه دنبــال مدینــه فاضله 
بــودن مشــکلی را حــل نخواهــد کــرد ، از طرفــی انســان بــرای 
زیســتن ودســت یابــی بــه خواســته هــا و نیازهــای خویــش 
ــون  ــط پیرام ــت ومحی ــتکاری طبیع ــا دس ــه ناچارب ــی ب گاه
ادامــه حیــات خواهــد داد ، امــا درایــن پروســه ی گــذار توجــه 
بــه نــکات پیشــگیری و حداقــل آســیب پذیــری بــه محیــط  و 
طبعیــت بایــد جایــگاه اخاقــی خــود را حفــظ نماید ، ســاخت 
ــداری آن  ــن نگه ــم چنی ــی وه ــکان یاب ــاه گاه وم ــاز پن و س
مربــوط بــه کارگــروه پنــاه گاه ســازی فدراســیون بــوده کــه به 
حــد کافــی دالیــل بــرای کاربــری و پاســخ گویــی بــه نیازهای 
عاقــه منــدان و کوهنــوردان را دارد ، اگــر چــه وجــود پنــاه 
گاه و نــوع بهــره بــرداری و مــکان یابــی آن تخصصــی و گاهــاً 
بــا عــدم کارشناســی احــداث و ســاخته شــده اســت ، ولــی در 
ایــن رابطــه گرداننــدگان مــکان هــای مــورد نظــر نســبت بــه 
آلودگــی و نحــوه کاربــری دل خوشــی از مراجعــه کننــدگان 
ــاب  ــت وات ــا نصیح ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــون ب ــد ، اکن ندارن
وختــاب نمــی تــوان وضیعت موجــود را بــا اصــول و معیارهای 
رویایــی ارزیابــی و ســاماندهی کــرد و بهتــر اســت متولیــان و 
نهادهــای دولتــی و کــوه نــوردی بــا صبــر، حوصلــه و بــا بهــره 
گیــری از کارشناســان و متخصصیــن پناهــگاه هــا ومناطــق 
کوهســتانی نســبت بــه بررســی خواســته هــا و نیازهــای عاقه 
ــای  ــت ه ــرش واقعی ــا پذی ــوردی ب ــوه ن ــه ک ــدان و جامع من
موجــود و زندگــی امــروزی چــاره اندشــی نماینــد ، از طرفــی 
ــا نــگاه خوشــبینانه و  جامعــه کــوه نــوردی کشــورنیز بایــد ب
در راســتای مســئولیت اجتماعــی بــرای ســاماندهی و بهبــود 

شــرایط موجــود تــاش بیشــتری نمــا یــد .

                                                                                                              ****
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اطالعات و اخبار
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رئیس هیئتدکتر حسین محمدی
دبیرجناب آقای یونس رضاخانی
خزانه دارجناب آقای فرشاد پور کافی

مسئول امور بانوانسرکار خانم فاطمه پایانی
بازرس جناب آقای کاظم شفیعی
بازرسسرکار خانم مریم اسدی
عضو هیئت رئیسه جناب آقای احمد آذری

عضو هیئت رئیسهجناب آقای داریوش طاهری

تلفن تماس ساعات حضوردر هیئت مسئولین کارگروه کارگروه ردیف

09113532539 دوشنبه ها : 17/30 الی 18/30 مسئول : عبدالوهاب حقی روابط عمومی 1

09125613550 چهارشنبه ها : 18 الی  19/30 آموزش  مسئول : علی صالح پور    --  دبیر  : رضا صباغ یزدی 2

09122645268 چهارشنبه ها : 16 الی 17

   مسئول    : مرتضی افتخار --  دبیر     : مجید ثقفی
آموزش  : مهدی زنده کار  -- مسابقات : مسعود محمدی

پاراکایمینگ :علی شالیباف ، حسن میرزا حسینی 
نماینده ورزشکاران : زهره عبداهلل خانی

صعودهای ورزشی 3

09123606423 چهارشنبه ها : 17 الی 18

مسئول : حسین بوئینی  --   دبیر : مهدی محرابی
 امور بانوان : نرگس تراب کوکبیان

 امور راهبرداری : علیرضا باغی
مشاور : وحید مصدری -- روابط عمومی :قربان احمدی

غارنوردی 4

09122608606  دوشنبه ها : 18 الی 19

 مسئول : مهدی رستمی  -- دبیر : امیر مهدی صفری
  روابط عمومی : محمد توکل

 آموزش : خانم سمیه میرزا محمدی 
ایمنی : مهدی سلیمانی  -- جستجو : علی اصغر غفوری

نجات : سلمان بهمن دار-- اطاع رسانی : حمید سبزه پرور

جستجو و نجات 5

09199005476 دوشنبه ها : 18 الی 19 مسئول : مشیر هاشمی   --   دبیر : مهرعلی پیشرویان شهرستان ها 6

09121326722 چهارشنبه ها : 17 الی 18 مسئول : سرکار خانم فاطمه پایانی بانوان 7

 اعضای هیئت رئیسه 
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز

جدول حضور کارگروه ها  در دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز
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تلفن تماس و فکساسامی مسئولیننام شهرستانردیف

کرج1

1 – آقای حبیب اهلل ما) مسئول هیئت ( 
2 – سرکارخانم مریم سادات میرزارع نیری )نایب رئیس (

3 – آقای ابراهیم فرجی پور ) دبیر ( 
4 – سرکار خانم رضوانی ) خزانع دار ( 

09123016672
فکس 

32227557
32223247

فردیس2

1 – آقای محمود بهروزی پیرسلطان ) مسئول هیئت ( 
2 – سرکار خانم اکرم خالقی ) نایب رئیس ( 

3 – آقای قدرت اهلل نعمت الهی ) دبیر ( 
4 – آقای حسین فتوحی ) خزانه دار ( 

09122681039
فکس 

36536601

ساوجباغ3

1 – آقای یونس رضاخانی ) مسئول هیئت ( 
2 – سرکار خانم الهه شیرزادی ) نایب رئیس ( 

3 – آقای مصطفی بغدادی ) دبیر ( 
4 – سرکار خانم سحرنوروزی ) خزانه دار ( 

09125670496
فکس 

44212350

نظرآباد4

1 – آقای یوسف تقی زاده ) مسئول هیئت ( 
2 – سرکار خانم زهرا مویدی ) نایب رئیس ( 

3 – آقای رضا احمد زاده ) دبیر ( 
4 – آقای غامعلی بذرپاش ) خزانه دار ( 

09124386629
فکس 

45345500

طالقان5

1 – آقای نعمت اهلل ادیبی ) مسئول هیئت ( 
2 – سرکار خانم سید صغری میر تقی ) نایب رئیس ( 

3 – آقای صابر صادقیان ) دبیر ( 
4 – آقای رستم عباسی ) خزانه دار ( 

09123486621
فکس 

44725160
44722334

اشتهارد6
1 – آقای مهدی سبحانی ) مسئول هیئت ( 

2 – سرکارخانم زهرا سبحانی ) نایب رئیس و خزانه دار ( 
3 – آقای علیرضا شابختی ) دبیر ( 

09126196410
فکس 

37721120

09125073328 مسئول : حمید خانی      --  دبیر : امیرعلی پیشرویان
روابط عمومی : سوسن رئیسی پیشکسوتان 8

09121691187 : چهارشنبه ها مسئول : علیرضا کاتوزیان همگانی 9

09360515334 دوشنبه ها : 17 الی 18 مسئول : سیدعلی اکبر سیدزاده محیط زیست 10

09123547860 دوشنبه ها : 17 الی 18 مسئول : مصطفی تخیری   -- دبیر  : غامرضا گرگین فرهنگی 11

09125670496 شنبه ها : 17/30 الی 18/30
مسئول : یونس رضاخانی  --  دبیر  : محمد جلوخانی

روابط عمومی : اشکان فتاحی-- بانوان : آرزوجان محمدی
 جوانان : سهند جمشیدی  -- هیمالیا : بابک مویدی

 هیمالیا نوردی و  صعودهای
بلند 12

09123614042 دوشنبه ها : 17 الی 18 مسئول : یداهلل فقیهی  --  دبیر   : محمد مومن کیایی راهنمایان کوهستان 13

09199118153 شنبه ها : 17/30 الی 18/30 مسئول : بیت اهلل سیرابی    --  دبیر   : بابک جوادی 14 اسکی کوهستان

09155413760 مسئول :بابسن خلیل آبادی  --  دبیر   : محمد سی سی چهارشنبه : 17 الی 18 اسکای رانینگ 15

09122811393 دوشنبه ها : 17 الی 30/18 قرارگاهها وجانپناهها مسئول : فرشاد رضاخانی  --  دبیر   : جلیل امانی 16

09125158286 دوشنبه ها : 17 الی 19 مسئول : موسی الرضا  بنفشه دانشجویی 17

جدول مسئولین هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان های استان البرز
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طــرح پیشــنهادی صعــود بــرون مــرزی اســتان البــرز کــه بــه فدراســیون کوهنــوردی و صعودهای ورزشــی جمهــوری اســامی ایران 
ــال گردید :  ارس

اردوهــای آموزشــی و انتخابــی هیمالیــا نــوردی اســتان البــرز بــا شــرکت 52 نفــر ) آقایــان و بانــوان ( عضــو گــروه هــا و باشــگاه هــای 
کوهنــوردی در رده هــای ســنی 20 تــا 35 ســال در دو مرحلــه :

 مرحله اول در پاییز و زمستان 94 سیزده اردو که تا کنون نه اردو برگزار شده است و
 مرحله دوم در بهار 95 با هشت اردو ادامه خواهد یافت . 

در شــماره بعــد » پیــک کوهســتان البــرز » از ســطح و کیفیــت اردوهــا بیشــتراگفته مــی شــود واینکــه منتخبیــن اســتان بــه کــدام 
قلــه ودر کــدام  کشــور اعــزام خواهنــد شــد را خواهیــم نوشــت .

طرح پیشنهادی صعود برون مرزی استان البرز 
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1 ( مسابقات سنگ نوردی قهرمان کشوری : 
دومیــن  دوره  مســابقات  ســنگ نوردی  قهرمانــی  
پاسداشــت  معلولیــن   و  جانبــازان  ویــژه   کشــور 
کوه نــورد جانبــاز » مجتبــی ســاقیان « دربخــش 
مــردان و زنــان ، رشــته ســرطناب ازصبــح 94/6/6 بــا 
ــنگ نورد زن  ــک س ــرد و ی ــورد م ــنگ  ن ــرکت 6 س ش
ــزی در  ــان و مرک ــرز، اصفه ــران ، الب ــتان : ته از 4 اس
ــد  ــزار ش ــاد داوودی برگ ــده ی ــنگ نوردی زن ــالن س س
ــخص  ــل مش ــرح ذی ــه ش ــر ب ــرات برت ــت نف و درنهای
ــز مــورد  ــوح و مــدال و جوای ــا اهــدای ل شــدند کــه ب

ــد:  ــرار گرفتن ــل ق ــر و تجلی تقدی
در بخش بانوان )دســته نقص عضو(: 

مریم جنگروی از اصفهان
در بخش مردان) دســته عصبی عضانی( : 

مقــام اول : بهنام خلجی از تهران 
مقام دوم : امیر ســبزی از مرکزی

در بخش مردان )دســته نقص عضو(:
 مقام اول: حســن میرزا حسینی از البرز

مقــام دوم : مهدی اکبری از اصفهان 
مقام ســوم : محسن پورقاسم از تهران 

و مقام چهارم : بیژن اســماعیلی از مرکزی
شــایان ذکر اســت ؛ در مراسم  پایانی و اهدای جوایز، 

از » مجتبی ســاقیان « کوه نورد جانباز تجلیل شــد و از 
تــاش های » محمد طبیبی « نیز به جهت برگزاری 

ایــن رقابت ها  تقدیر به عمل آمد.

2 ( مســابقات اسکای رانینگ ) دِو کوهستان ( 
قهرمان کشوری : 

دومین دوره مســابقات قهرمانی کشور دررشته اسکای 
رانینگ )دِو کوهســتان( به مناسبت هفته دولت و با 

حضور 11 تیم از اســتانهای البرز، تهران ، خوزستان ، 
فارس ، آذربایجان شــرقی ، مرکزی ، سمنان ، بوشهر، 
گلســتان ، خراسان رضوی و اردبیل شامل 44 مرد و 
17 زن در تاریخ 6 شــهریور ماه 94 در استان البرز 

برگزار شد ...
در ایــن رقابتها و در بخش انفرادی آقایان :

 1 - حســن شــیر قوی از آذربایجان شرقی به مقام اول 
2 -  ســید مهدی شریفی از فارس به مقام دوم

3 -  ســید ســتار صید از تیم البرز به مقام سوم دست 
پیدا کردند.

و در بخــش  انفرادی  بانوان  : 
1 -  ماهزاده نجار از اســتان تهران به رتبه اول 

2 -  رقیه قدیمی از اســتان مرکزی  به رتبه دوم 
3 -  فاطمه نادری از اســتان تهران به رتبه ســوم دست 

پیدا کردند.



39

همچنیــن دررده بندی تیمی دربخش آقایان :
 1 - تیم اســتان فارس به مقام نخست و 

2 -  تیم اســتان آذربایجان شــرقی به مقام دوم و
3 -   تیم اســتان مرکزی به مقام ســوم دست پیدا 

کردند.
در رده  بنــدی  تیمــی  در بخش  بانوان :

1 -  تیم تهران ، مقام نخســت  و 
2 -  تیــم فارس ، مقام دوم  و 

3 -  تیم آذربایجان شــرقی ، مقام ســوم را کسب 
کردند.

3 ( مسابقات درای تولینگ قهرمان 
کشوری :

« دومین دوره مســابقات قهرمانی کشور 
رشــته درای تولینگ «  صبح 14 و 

94/8/15 در بخــش » زنان « در مجتمع  

کوهســتانی » پلور« برگزار شد و با مشخص شدن  
نفرات  برتر به  پایان  رســید . بدین ترتیب :

1 - » زهره عبداله خانی « به مقام قهرمانی رســید
  2 - » شــبنم اســدی « به عنوان دوم دست یافت 

  و 3 -  » نادیا ناجی « ســوم شد

4 ( مســابقات بلدرینگ قهرمان کشوری :
در مســابقات قهرمانی کشور در تاریخ 94/6/25 در 

بخش زنان برگزار شــد » خانم زهرا خلخالی « مقام 
سوم را کسب نمودند .

*  مســئولین کارگروههای هیئت کوه نوردی استان 
البــرزدر تاریخ .... با حکم رئیس هیئت کوه نوردی 

اســتان البرز دکتر محمدی منصوب شدند.
*  اولین اردوی پائیزی آموزشــی و انتخابی هیمالیا 

نوردی اســتان البرزدر تاریخ ...  برگزار شد.
*  زهره عبداله خانی ورزشــکار البرزی در تاریخ 

94/8/15  بر ســکوی قهرمانی چهارمین دوره مسابقات 
»درای تولینگ« کشور ایستاد.
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از روی دادهای مهم امسال ، افتتاح خانه کوهنورد شهرستان ساوجباغ در14 مهر ماه 94 را می توان نام برد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمــع کثیــری از کوهنــوردان و مســئوالن شهرســتان و اســتان برگزار شــد ، خانــه کوهنورد بــه عنوان 

محلــی بــرای پیشــبرد فعالیت هــای کوهنــوردی در شهرســتان جایگاه خــود را معرفــی کرد.
برگــزاری هفنگــی جلســات و ســاماندهی بــه وضــع و برنامــه هــای کوهنــوردی شهرســتان با تشــکیل ایــن خانه شــرایط مناســبی را 

بــه خــود دیــد و ســبب ســاز حضــور بیشــتر ایــن ورزشــکاران در عرصــه طبیعــت و کوهســتان می باشــد.

افتتاح خانه کوهنورد شهرستان ساوجبالغ
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ایــن مراســم در 29 آذر مــاه 94در ســالن امفــی تئاتــر دانشــگاه ازاد اســامی واحد هشــتگرد برگزار شــد کــه در این برنامــه کوهنوردان 
و فعــاالن محیط زیســت ســه اســتان البــرز قزوین تهــران حضور داشــتند.

در کنار حضور تعداد زیادی از کوهنوردان ، مسئوالن استان البرزو شهرستان ساوجباغ نیز حاضر بودند.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و ابخیــز داری اســتان البــرز. رئیــس اداره محیط زیســت شهرســتان ســاوجباغ . رئیس هیئــت کوهنوردی 
و صعــود هــای ورزشــی تهــران و رئیــس انجمــن کوهنــوردی دانشــگاه ازاد کشــور . مدیــر عامــل دیــده بــان کوهســتان و دیگــر 
مســئولین و دســت انــدر کاران ایــن عرصــه ، در ایــن همایــش حاضــر بودنــد کــه ایــن برنامــه با انعــکاس گســترده خبــری در روزنامه 

هــا و خبرگــزاری هــای اســتان مخابــره شــد.

همایش روز جهانی کوهستان 
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برنامــه جنگانــه امســال توســط اداره منابــع طبیعــی و ســمن هــای زیســت محیطــی وگــروه هــای کوهنــوردی در2 منطقــه اجــرا 
شــد : 

1 ( برنامــه جنگانــه مطابــق هماهنگــی صــورت گرفتــه توســط اداره منابــع طبیعــی شهرســتان ســاوجباغ بــا هیئــت کوهنــوردی 
شهرســتان مورخــه 94/10/11 روز جمعــه اعــام شــده بــود

ایــن برنامــه در روســتای برغــان از توابــع شهرســتان ســاوجباغ برگــزار شــد کــه در ایــن مراســم اعضــا هیئــت کوهنــوردی  وصعــود 
هــای ورزشــی شهرســتان ســاوجباغ بــا همــکاری کارکنــان اداره منابــع طبیعــی و ابخیــز داری بــه کاشــت بذر بــادام تلــخ پرداختند.

2 ( بــه دعــوت ســمن هــای زیســت محیطــی اســتان البــرز ، گــروه هــای مختلــف زیســت محیطــی و کوهنــوردی در برنامــه مورخه 
94/10/11 در منطقــه جنگلــداری وردیــش در مســیر وردآورد شــرکت داشــتند . ایــن برنامــه کــه مــورد اســتقبال بیــش از 200 نفــر 

قــرار گرفــت پــس از توضیــح کارشــناس بــذر و نهــال بیــش از 50 کیلوگــرم بــادام زمینــی را کاشــتند . 

جنگالنه 
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طبــق روال ســه شــنبه هــای هــر هفتــه ، ســاعت 18 در خانه 
کوهنــورد هشــتگرد ، کوهنــوردان باشــگاه کوهنــوردی پیــام 
دور هــم جمــع مــی شــوند تــا برنامــه هــای اجــرا شــده خــود 
را مــرور و گــزارش کننــد. در برنامــه امــروز کارگــروه فرهنگــی 
ــم  ــتان البرزه ــی اس ــای ورزش ــوردی وصعوده ــت کوهن هیئ

مهمــان خانــه کوهنــورد هشــتگرد بــود .
جلســه بــه ریاســت اقــای محمــد جعفــر ســیفی شــروع شــد 
و ایشــان در ابتــدا ســخنانی را د رمــورد کوهنــوردی ، رشــد و 
تکامــل در زندگــی  و انســان مطــرح نمودنــد و پــس از صحبت 
ــه  ــزارش برنام ــیفی گ ــه س ــریف ال ــای ش ــان ، اق ــای ایش ه
ــه در شهرســتان طالقــان کــه  ــه ملیــن دو هال ــه قل صعــود ب

جمعــه پیشــین اجــرا شــده بــود را ارائــه نمودنــد.
ــتان  ــوردی شهرس ــت کوهن ــس هیئ ــی رئی ــا خان ــای رض اق
ســاوجباغ ، ضمــن عــرض خیــر مقــدم و خــوش امــد گویــی 
خدمــت میهمانــان کارگــروه فرهنگــی البرزبــه معرفــی ایــن 
همنــوردان پرداختنــد و همچنیــن توضیحاتــی در مــورد خانه 
کوهنــورد و تشــکیات کوهنــوردی ســاوجباغ بــرای هیئــت 

کارگــروه فرهنگــی ایــراد کردنــد.
ــوردی  ــت کوهن ــی هیئ ــروه فرهنگ ــئول کارگ ــپس مس س
شهرســتان ســاوجباغ )ســرکار خانــم النــاز زیــرک (  در مورد 
فعالیــت هــای کارگــروه فرهنگــی ســاوجباغ توضیحاتــی را 
ارائــه دادنــد . خانــم زیــرک در سخنانشــان بــه عاقــه خــود 
بــه کتابــداری و پیشــنهاد دایــر نمــودن کتابخانــه بــه هیئــت 
رئیســه و رونــد شــروع بــه کار خــود را شــرح دادنــد. ایشــان 
همچنــان گفتنــد کــه در کتابخانــه خانــه کوهنــورد هشــتگرد 
بیــش از 200 جلــد کتــاب وجــود دارد کــه  در زمینــه هــای 
مختلــف اعــم از اطاعــات عمومــی و ادبیــات تــا کتــب 
تخصصــی کوهنــوردی و ســنگ نــوردی . همچنیــن در ایــن 
ــای  ــود ه ــات صع ــوه و گزارش ــی ک ــات تخصص ــکان مج م

هیئــت نیــز آرشــیو مــی شــوند.
اقــای دکتــر عبــاس مصطفــوی عضــو هیئــت رئیســه هیئــت 
کوهنــوردی شهرســتان ســاوجباغ  ســخنران بعــدی بودنــد 
کــه ضمــن خیــر مقــدم و خــوش امــد گویــی ســخنانی را در 

مــورد اهمیــت خانــه کوهنــورد و تشــکیل ان بیــان کردنــد.
جنــاب آقــای تخیــری ، عضــو کارگــروه فرهنگــی اســتان البرز 
نیــز صحبــت هایــی را دراهمیــت همــکاری بیــن کوهنــوردان 
و کارگــروه فرهنگــی اشــاره نمودنــد ارائــه فرمودنــد و تاکیــد 
ــار  ــی در کن ــزی های ــه ری ــا برنام ــم ب ــاز داری ــه نی ــه اینک ب

ــی در  ــرفت فرهنگ ــیم در پیش ــر باش ــیم و موث ــر باش یکدیگ
جامعــه کوهنــوردی اســتان و کشــور. ایشــان در ادامــه برنامــه 
ی کارگــروه فرهنگــی هیئــت اســتان البــرز را شــرح دادنــد و 
در مــورد نشــریه پیــک کوهســتان البــرز توضیحاتــی دادنــد . 
توضیــح اینکــه در نشــریه پیــک کوهســتان نگاهی چالشــی  و 

ترویجــی بــه سرنوشــت کوهنــوردی داریــم
ایشــان در ادامــه صحبــت هــای خــود بــه ایجــاد کتــاب خانــه 
در در ارتفــاع هــا بــه عنــوان برنامــه کارگــروه اشــاره کردنــد 
کــه در انجــام ایــن کار، کتابخانــه جــان پنــاه کهــار راه انــدازی 

شــده.
ــرز  ــان از طــرف کارگــروه فرهنگــی اســتان الب ایشــان در پای
قــول اهــدا 50 جلــد کتــاب بــه عنــوان هدیــه بــه کتابخانــه ی 
خانــه کوهنــورد هشــتگرد را دادنــد و ضمــن تکرار درخواســت 
ــرز ، از  ــتان الب ــک کوهس ــریه پی ــاری در نش ــک و همی کم
ــه همــکاری  دوســتان عاقــه منــد و صاحــب فــن  دعــوت ب

نمودنــد.
ــرفته و  ــوردی پیش ــنگ ن ــای س ــدراک دوره ه ــه ، م در ادام
ــه  ــی ک ــه کوهنوردان ــی ب ــت یاب ــی و جه ــه خوان کاس نقش
شــرکت کــرده بودنــد و نمــره قبولــی را کســب کــرده بودنــد 

ــن اهــدا شــد. ــا تشــویق حاضری همــراه ب
ســپس دو نفــر دیگــر از کارگــروه فرهنگی اســتان البرزمطالبی 

را در ادامــه و تکمیــل ســخنان آقــای تخیری بیــان کردند .
در اخــر ،  از میهمانــان و حاضریــن در جلســه بــا چــای و میوه 

وشــیرینی پذیرایــی شــد و جلســه بــه پایان رســید.
 

ــی  ــای ورزش ــوردی وصعوده ــت کوهن ــی هیئ ــط عموم رواب
ــاوجباغ ــتان س شهرس

****

گزارش از جلسه خانه کوهنورد هشتگرد
 ) تاریخ 94/10/22 (
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گزارش مقابله با بحران طاعون
طالقان - دره کش

31 شهریور تا 3 مهر 1394
ــاي  ــوردي و صعوده ــت کوهن ــط زیســت هیئ ــروه محی کارگ

ــران ورزشــي اســتان ته

بــه دنبــال اطاع از شــیوع بیمــاري طاعــون نشــخوارکنندگان 
ــرز در  ــتان الب ــت اس ــط زیس ــاالن محی ــط فع )PPR( توس
تاریــخ 30 شــهریور 1394، مســئول کارگــروه محیــط زیســت 
هیئــت اســتان آقــاي کامبیــز بختیــاري، طــي فراخوانــي بــه 
ــوردي شهرســتانهاي تابعــه و همچنیــن  هیئــت هــاي کوهن
ــان  ــتان خواه ــوردي اس ــاي کوهن ــکل ه ــه تش ــران کلی مدی
مشــارکت فعــال کوهنــوردان داوطلــب در ســطح اســتان براي 

جلوگیــري از شــیوع ایــن بیمــاري خطرنــاک شــدند.
و در غالــب 4 تیــم بــا همــکاري پرســنل زحمــت کــش اداره 
ــه  ــیري ب ــاي کش ــرم اداره آق ــت محت ــي و ریاس ــط بان محی
مــدت 3 روز تــا 2 مهــر منطقــه اي بــه وســعت 27 کیلومتــر 
را مــورد جســتجو قــرار دادنــد و الشــه ي حیوانــات مختلــف 

از قبیــل بــز، بزغالــه و یــک کل کوچــک را کشــف و معــدوم 
ــا کمــک  ــه را ب ــد. همچنیــن چشــمه هــاي آب منطق نمودن
محلــول هــاي مخصــوص کــه محیــط بانــي در اختیــار تیــم 

قــرار داده بــود ضــد عفونــي کردنــد.
ــتان  ــر از شهرس ــم دیگ ــز دو تی ــر 1394 نی ــخ 2 مه در تاری
ــه شــدند و اجســاد  ــرز وارد منطق کــرج و هیئــت اســتان الب
دیگــري از حیوانــات آلــوده بــه بیمــاري طاعــون را در ارتفاعات 

روســتاهاي اطــراف کشــف و معــدوم ســاختند.
کوهنــوردان بــا اســتقبال گــرم روســتاییان روبــرو شــدند و این 

حرکــت انســاني بــار دیگــر بــه مــا ثابــت کرد:

بني آدم اعضاي یکدیگرند 
         که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار
         دگر عضوها را نماند قرار

****

مقابله با بحران طاعون حیوانی در طالقان
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سایر مطالب

پیشکسوت منتخب
قهرمان منتخب

کتابخانه
سخن شما



46

آقــای ســید رضا دزفولی از پیشکســوتان اســتان البرز
اســتاد ســید رضــا دزفولی از پیشــگامان و پیشکســوتان ورزش 
کوهنــوردی در ســال 1312 در تهــران متولــد و ســاکن کــرج 
ــرده  ــروع ک ــال 1332 ش ــوردی را از س ــوه ن ــد ، ک ــی باش م
ــت . ــده اس ــوزی را گذران ــن دوره کارآم ــال 35 اولی و در س

از  ا  ر  مربــی  کمــک  نامــه  گواهــی   41 ســال  در 
فدراســیون کوهنــوردی ایــران گرفــت ، آقــای دزفولــی 
جــزو اولیــن مربیــان و مدرســان کــوه نــوردی کشــور 
، اســت  کــرده  تربیــت  را  بســیاری  شــاگردان  و  بــوده 

در ســال 85 مربــی گــری درجــه یــک را از فدراســیون 
کوهنــوردی جمهــوری اســامی ایــران گرفــت ، آقــای دزفولی 
اکثرقلــه هــای ایــران را در فصــول مختلــف صعــود کرده اســت 

، دیــواره علــم کــوه و بیســتون را چندیــن بــار صعــود کــرده . 
در دهــه 40 اکثرتیــم هــای کوهنــوردی از کشــورهای دیگــر 
ــه ایــران مــی آمدنــد  ــرای دماونــد و علــم کــوه و . . . ب کــه ب
ــور و  ــی را مام ــای دزفول ــران آق ــوردی ای ــوه ن ــیون ک فدراس
راهنمــای آن هــا مــی کردنــد ، مــی توانیم بگوییــم کوهنوردی 
کشــورمان مدیــون تــاش و دلســوزی عزیزانــی ماننــد 
ــی مــی باشــد . لبخنــد هــای دلنشــین و بیــان  آقــای دزفول
مهربــان اســتاد ، در ذهــن کــوه نــوردان مانــدگار مــی مانــد .

هیئــت کــوه نــوردی اســتان البــرز ضمــن قدردانــی از زحمات 
و تــاش پیشکســوتان در عرصــه کوهنــوردی کشــور ، آرزومند 
ــردد .   ــد گ ــره من ــا به ــات آنه ــد از تجربی ــه بتوان ــت ک اس

پیشکسوت منتخب آقای سید رضا دزفولی

 پیشگفتار
نشــریه » پیــک کوهســتان البــرز » معرفــی ، تجلیــل و قدردانــی از پیــش کســوتان و قهرمانــان اســتان البــرز را جــزو وظایــف خود 
مــی دانــد و تصمیــم دارد در هرشــماره بیوگرافــی یکــی از ایــن بــزرگان پیــش کســوت و قهرمــان را به اطــاع خوانندگان برســاند . 
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ــارغ  ــرج  ، ف ــد 1362 ک ــینی متول ــن میرزاحس حس
از  ، یکــی  التحصیــل کاردانــی در رشــته حســابداری 
قهرمانــان اســتان البرزاســت  کــه زبــان از بیــان شــهامت 
و جســارت او قاصــر اســت ، جوانــی کــه در دوران  جوانــی  
یــک  پایــش را از دســت مــی دهــد ، امــا نــا امیــد نشــد ، 
روحیــه و عــزت نفــس ایــن مــرد بــزرگ  وی را بــه قهرمان 
تبدیــل کــرد ، مــا جماتــی بــرای  بیان سرگذشــت ایشــان 
نتوانســتیم  پیــدا  کنیــم  و فقــط مــی گوییــم احســنت  به 
ایــن روحیــه  و انگیــزه .  پــس بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه از ایــن قهرمــان درخواســت کنیــم خــودش دربــاره خودش 
برایمان بگوید:                                                                       .             
ــه  ــه ورزش عاق ــدت ب ــه ش ــی ب ــن در دوران کودک » م
منــد بــودم مثــل خیلــی از هــم ســن و ســاالن خــودم ، آن 
موقــع توانســتم        قهرمــان ژیمناســتیک  باشــگاه هــای  
کــرج  بشــوم . در نوجوانــی بــه  ورزش  فوتبــال  گرایــش 
ــه  ــم  ب ــه در پای ــه خاطــر آســیبی ک ــا ب ــردم . ام ــدا ک پی
وجــود آمــد حیــن  ورزش  فوتبــال  متوجــه  شــدم کــه در 
ــای چپــم  تومــور ســرطانی دارم . بعــد از حــدود  یــک  پ
ســال درمــان و شــیمی درمانــی و عــدم معالجــه ، تصمیــم 
گرفتــم بــه پیشــنهاد دکترهــا پایــم را قطــع کننــد .              
ــردم   ــرف کار و درس ک ــم  را  ص ــتر وقت ــد از آن بیش بع

ــه ورزش  ــددا ب ــه مج ــش ک ــال  پی ــش  س ــدود ش ــا ح ت
کــه   نشســته  والیبــال   ســراغ   رفتــم  و  آوردم  روی 
ــه  ــت آوردم ک ــودم را بدس ــی خ ــه ورزش ــاره  روحی دوب
حــدود چهــار ســال ســابقه حضــور در ایــن رشــته را دارم 
.                                                                                         .

ورزش  گرفتــم  تصمیــم  پیــش  از حــدود ســه ســال 
کنــم  ایجــاد  معلولیــن  بــرای  نــو  و  جدیــد  هــای 
توانایــی  دادن  نشــان  حرکــت  ایــن  از  هدفــم  کــه 
بــود  ورزشــی  مختلــف  هــای  زمیــن  در  معلولیــن 
.                                                                             .

ابتــدا بــه ســراغ  ورزش ســنگ نــوردی رفتــم کــه 
ــن  ســخت و جــدی  ــال  تمری ــد از دوس ــدم بع ــق ش موف
بــا  کمــک دو نفــر از دوســتانم اولیــن تیــم  ملــی ســنگ 
نــوردی معلولیــن  ایــران را  تشــکیل  بدهیــم . ایــن 
ــت  ــرای تربی ــر ب ــتانهای دیگ ــویق اس ــث تش ــت باع حرک
ورزش کاران  بــرای ایــن رشــته  گردیــد و بــا کمــک 
فدراســیون اولیــن دوره مســابقات قهرمانــی کشــور در 
ــب  ــه کس ــق ب ــب موف ــه ا ینجان ــد ک ــزار ش ــن  برگ قزوی
مقــام  قهرمانــی  گردیــدم  و در دومیــن  دوره  ایــن 
مســابقات در ســال جــاری موفــق  بــه تکــرار عنــوان خــود 
ــوان  ــه عن ــش ب ــال پی ــدم . و س ــاه گردی ــهریور م در ش

قهرمان منتخب  آقای حسن میرزا حسینی
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اولیــن تیــم ســنگ نــوردی ایــران عــازم مســابقات جهانــی 
اســپانیا شــدم و موفــق بــه کســب رتبــه هشــتم گردیــدم.                                          
ــروژه   ــن پ ــن در آخری در راســتای ایجــاد  ورزشــهای  نوی
ورزشــی خــود ســراغ  ورزش اســکیت رفتــم کــه در حــال 
ثبــت ایــن رشــته بعد از ماههــای متوالــی تمرین میباشــم .                                                                        
پروژه بعدی که در نظر دارم رشــته ژیمناســتیک می باشــد.                                                            
در حــال حاضــر اولویــت مــن در ســنگ نــوردی ، گشــایش 
مســیر در طبیعــت بــه همراهــی دوســتان میباشــد . 
قدردانــی  ضمــن  البــرز  اســتان  کوهنــوردی  هیئــت 
از قهرمــان پــر انــرژی و دارای عــزت نفــس ، آرزوی 
دارد. قهرمانــان  ایــن  بــرای  را  موفقیــت  و  ســعادت 

****
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کتابخانه در پناهگاه های استان البرز 

ــه  ــه رابط ــه چ ــیم ک ــگ ، بیندیش ــی درن ــتی دم ــه درس ب
ای بیــن انســان و کتــاب هســت ، هرجــا کــه چنــد نفــری 
دغدغــه ی یــک مســئله اجتماعــی و جهانــی را دارنــد 
صحبــت از کتــاب بــه میــان مــی آیــد یــا از آن مــدد مــی 
ــه آن اســتناد مــی کننــد . کتــاب و انســان  ــا ب ــد و ی گیرن
همــزاد هــم شــده انــد ، بــرای یــک انســان آگاه ایــن ســخن 
قابــل فهــم اســت ولــی بــرای کســانی دیگرنــه چنــدان ، مــا 
هــم خطابمــان بــه آنهایســت کــه دغدغــه زندگــی و انســان 
ــی  ــاب حت ــدون کت ــد ب ــی توانن ــر م ــد ، مگ ــودن را دارن ب

دغدغــه هــای خــود را بیــان کننــد .
کوهنــورد عزیــز شــما کــه بــه پاکــی ، صداقــت ، ایســتادگی 
ــر  ــد ه ــی توانی ــر م ــد ، مگ و تندرســتی شــناخته شــده ای
ــد ،  ــف کنی ــم و آگاهــی تعری ــدون عل صفــت و واژه ای را ب
مگــر مــی شــود بــه کــوه و محیــط زیســت عاقمنــد بــود 

ــی  ــدون آگاه ــوان ب ــی ت ــر م ــوه را نشــناخت ، مگ ــی ک ول
شــناختی یافــت ، مگــر آگاهــی بــدون کتــاب امــکان دارد 
. یــا بایــد بخوانیــد یــا از خوانــده دیگــران درگفتگــو بهــره 
منــد شــوید ، پــس بهتــرآن اســت کــه همگــی بــرای آگاهی 
تــاش کنیــم ، بــه هــم کمــک کنیــم ، جهــان ناشــناخته 
ــا  ــت و م ــه اس ــزار الی ــان ه ــن جه ــادی دارد ، ای ــای زی ه
هنــوز در الیــه اول مانــده ایــم ، مگــر نــه آنکــه هنــوز پاســخ 
ســوالی را کــه در جهــان مطــرح اســت نیافتــه ایــم و آن راِز 
پــی بــردن بــه شــگفتی هــای طبیعــت اســت کــه مــا خــود 

جزیــی از آنیــم . 
ایــن رازآلــود بــودن هــا ، کارگــروه فرهنگــی هیئــت 
کوهنــوردی اســتان البــرز را وا داشــت تــا در مســیر 
همنــوردان کتــاب را قــرار دهــد ، از دفتــر هیئــت گرفتــه تــا 
باشــگاه هــا و گــروه هــا و تــا باخــره در دل طبیعــت ، آنجــا 
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کــه فکــر آســوده اســت و مــی اندیشــد و آنجــا کــه شــما 
پــای محکــم بــر مــی داریــد تــا بــه قلــه برســید شــاید در 
آن بلنــدی جهــان را ببینــی و متوجــه شــگفتی هــای دیگــر 
شــوی و ســوال پشــت ســوال مطــرح مــی شــود ، اینجاســت 
کــه زبــان هــا بســته مــی شــود و فکــر و قلــِم تــراوش کــرده 
از آن ، بــر صفحــه کاغــذ جــاری شــده و کتــاب را بــه تــو 
هدیــه مــی دهــد تــا بخوانــی و آرام بگیــری و ســوالی دیگــر 

بیابــی و پاســخی دیگــر .
در دل کــوه در مســیر شــما کتابخانــه تاســیس کردیــم تــا 
بــا لحظــه ای درنــگ ، رنــج ســفر را از شــما بزدایــد و ادامــه 

راه را توانــی دوبــاره بیابــی .
ــتی  ــه راس ــدارد ، ب ــب ن ــه ! تعج ــا کتابخان ــگاه ه  در پناه
ــدارد ،  ــی ن ــی مفهوم ــدون آگاه ــان ب ــرده ای انس ــر ک فک
جایگاهــی نــدارد ، بــه کمتــر چیــزی قســم یــاد شــده ولــی 
ــو را  ــا ت ــاب ه ــته ی کت ــطر نوش ــطر س ــه س ــم و ب ــه قل ب
ســوگند داده تــا هشــیار باشــی کــه تــو را آگاهــی ، احتــرام 
و منزلــت اســت نــه هیــچ چیــز دیگــر . تــِن ســالم مــی رود 
، عمــِر جاودانــی نمــی یابــی ، آگاهــی نشــانه تــو در اعصــار 
بشــریت اســت ، تــو را بــه نــام انســان مــی شناســند چــون 

آگاهــی را ارج مــی نهــی . مــا هــم کتابخانــه را بــه کمــک 
ــن  ــه ممک ــی ک ــوه در جای ــه دل ک ــم ب ــرده ای ــا ک ــو برپ ت
اســت یــاس بــر تــو غلبــه کنــد کتــاب بــه دادت مــی رســد 

، و بــه خــود مــی آیــی کــه انســانی و آگاه و امیــدوار .
در جانپنــاه کاهــار آمــاده ســازی یــک کتابخانــه بــه همــراه 
ــت و  ــف شــکل گرف ــات مختل ــا موضوع ــاب ب ــد کت 50 جل
ــن شــد کــه نکنــد در هــوای ســرد  ــر ای در ابتــدا گمــان ب
ــه آن  ــی ب ــا توجه ــوزانند و ی ــا را بس ــاب ه ــتان کت کوهس
ــه  ــم ن ــاه دیدی ــدود دو م ــت ح ــس از گذش ــا پ ــد ام نکنن
تنهــا مشــکلی پیــش نیامــده بلکــه تعــدادی کتــاب نبزبــه 
ــه  ــی مای ــن بس ــده ! و ای ــزوده ش ــه اف ــای کتابخان کتابه
خوشــحالی اســت کــه در ارتفــاع 3200 متــری ، همنــوردان 
عزیــز ، گردشــگران طبیعــت کتــاب مــی خواننــد و کتــاب 
ــا همــه بداننــد آگاهــی دادن وظیفــه  ــه مــی دهنــد ت هدی

ــه ماســت .   ی هم

کارگروه فرهنگی 

****
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فراخوان به اهالی قلِم عرصه ی کوهستان

ــوردی و صعودهــای ورزشــی اســتان البــرز  کارگــروه فرهنگــی هیئــت کوه ن
بــا هــدف پیشــبرد خواســته ها و ضرورت هــای فرهنگــی بخشــی از جامعــه ی 
گســترده عرصــه ی کوهســتان، در زمینه هــای کتــاب، رویدادهــای فرهنگــی 
ــه اســت. نظــر  ــز نشــر تشــکیل یافت ــر همایش هــا، کارگاه هــا و...( و نی )نظی
ــا  ــز ب ــا ج ــن عرصه ه ــی در ای ــای بالندگ ــه افق ه ــت یابی ب ــه دس ــه اینک ب
ــردد،  ــن نمی گ ــاوت ممک ــای متف ــا و بینش ه ــور نگرش ه ــم کاری و حض ه
ایــن کارگــروه در نظــر دارد تــا بــه طــور مســتمر، بــا ارائــه عناویــن متفــاوت 
بــه صــورت پیشــنهادی و دریافــت موضوعــات مــورد درخواســت، بــا ایجــاد 
نشــریه، بــه گــردش و دسترســی مکتــوب ایــن آرا اقــدام نمایــد. شایســته 
اســت هم نــوردان گرامــی و اعضــای باشــگاه-گروه ها ضمــن ارتبــاط بــا ایــن 
ــاپ  ــتمرار در چ ــریه و اس ــن نش ــر ای ــه پربارت ــکل گیری هرچ ــروه، ش کارگ
ــوردی را  ــای کوه ن ــوب رویداده ــل مکت ــد و تحلی ــگ نق ــترش فرهن آن و گس

ــازند.  ــر س امکان پذی
ــاره آنهــا  موضوعــات پیشــنهادی  کــه منتظــر نظــرات ومقــاالت  شــما در ب

هســتیم :
- ادامــه بحــث دو کوهســتان )اســکای رانینــگ ( و ارتبــاط آن بــا کوهنــوردی 

.
- رقابت در کوهنوردی . 

 - اخالق در کوه نوردی و دیگر رشــته های مربوطه .
- لزوم فعالیت های تشکیالتی و چگونگی آن.

- ارتباط با بدنه ی مردمی رشــته های مرتبط با کوهستان. 
- حفاظت از محیط  ز یست . و ...
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ایــن پایــان ســخن نیســت ، آغــازی اســت 
ــتان «.  ــک کوهس ــد » پی ــماره بع ــرای ش ب
همراهــان ، مطالــب ایــن نشــریه بــا نوشــته 
هــا و عبــارات شــما ، زیباتــر و ارزشــمندتر 
ــا  ــالت م ــما رس ــی ش ــود ، همراه ــد ب خواه
ــر  ــان نزدیکت ــود م ــد و مقص ــه مقص را ب

ــرد .  ــد ک خواه
همنــوردان عزیــز ، عالقــه منــدان بــه 
ــد  ــه رش ــریه ، الزم ــاب و نش ــگ و کت فرهن
و توســعه ی هرجامعــه گفتگــو کــردن و بــه 
نقــد کشــیدن اســت ، چقــدر زیباســت کــه 
ــدک  ــد ان ــخنی هرچن ــه س ــن صفح در ای
از شــما داشــته باشــیم و آنــرا راهنمــا 
قــرارداده بــرای دوســتی و نزدیکــی هرچــه 
بیشــتر ، چشــم بــراه دل نوشــته هــا ، 
ــمند   ــنهادهای ارزش ــرات و پیش ــا ، نظ نقده

ــتیم .   ــما هس ــیوای ش و کالم ش
و امــا پرســش و پیشــنهادهایی از همنوردان 

: عزیز 
ــمان  ــگاه آس ــوردان باش ــش ) همن 1 - پرس
البــرز (  : چــرا روی نشــریه پیک کوهســتان 

قیمــت نخــورده اســت ؟ 
ــریه  ــن نش ــراژ پایی ــت تی ــه عل ــخ : ب پاس
شــماره یــک ) 100 نســخه ( و بــا توجــه بــه 
ــه تمــام شــده  اسپانســرهای محــدود هزین
ــت   ــی درآمداس ــغ باالی ــخه مبل ــر نس ه
تــا  بنابرایــن   .  ) تومــان   8000 )حــدود 
ــه  ــر ک ــراژ باالت ــه تی ــریه ب ــیدن نش رس
ــده آن را در  ــام ش ــای تم ــه ه ــد هزین بتوان
مقایســه بــا نشــریاتی ماننــد فصلنامــه کــوه 
ــز جــذب اسپانســرهای  ــاورد و نی ــن بی پایی
بیشــتر ، مجبوریــم نشــریه را بــدون قیمــت 
و بــا کمــک مالــی و همــت واالی همنــوردان 

ــم . ــر کنی ــا منتش ــروه ه ــگاه گ و باش
ــمان  ــگاه آس ــوردان باش ــش ) همن 2 - پرس
ــرز (: چــرا در نشــریه پیــک کوهســتان  الب
اخبــار دســت دوم باشــگاه گــروه هــا را کــه 
ــس  ــان منعک ــای خودش ــایت ه ــاًل در س قب

شــده آورده ایــد ؟ 
ــت  ــار فعالی ــوع اخب ــع مجم ــخ : در واق پاس
ــور  ــرز بط ــتان الب ــای اس ــروه ه ــگاه گ باش
ــطح و  ــده س ــان دهن ــریه نش ــا در نش یکج
ــوده و  ــتان ب ــوردی اس ــی کوهن ــوان واقع ت
ــرای تحلیــل و  ــد مبنــای خوبــی ب مــی توان
برنامــه ریــزی باشــگاه گــروه هــا و هیئــت 
ــاء  ــرای ارتق ــتان ب ــتان و اس ــای شهرس ه
ــد . ــه باش ــن منطق ــوردی در ای ورزش کوهن
3 - یکــی از همنــوردان پیشــنهاد داشــتند 
کــه چــرا اســامی حمایــت کننــدگان مالــی 
را در نشــریه اعــالم نمــی کنیــد ؟ کاری کــه 
معمــوالً در نشــریاتی ماننــد فصلنامــه کــوه 

و ... صــورت مــی گیــرد .
پاســخ : بــا تشــکر از پیشــنهاد ایــن 
ــتقبال از آن   ــن  اس ــز و ضم ــورد عزی همن
ــریه  ــی نش ــدگان مال ــت کنن ــامی حمای اس
یــک و دو را در همیــن صفحــه ســخن شــما 

ــم . ــی کنی ــالم م ــل اع ــرح ذی ــه ش ب
1(فروشگاه کوهنوردی اوراز

2(فروشگاه کوهنوردی همنورد
3(فروشگاه کوهنوردی آریان

ــریه  ــدی نش ــه بن ــا صفح ــرکت چلیپ 4(ش
ــق ( ــی محق ــای مصطف ــک ) آق ــماره ی ش

)TooRooS( گروه مهندسی توروس)5
6(صفحــه بنــدی نشــریه شــماره یــک و دو 

) آقــای صــادق عزیزخانــی (

سخن شما
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