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 "ستا کوهنوردی مادر آموزش"

  عزیز همنوردان و اعضا همه خدمت ارادت عرض و سالم با

 

 این در پیشرفت و رشد راه ترین صلیا که نیست پوشیده کوهنوردی هیچ بر امروزه

 مانند به کوهنوردی و آموزش مقوله دو.  است آموزش کانال یا دریچه از عبور ورزش

 کم حتی و گرفتن نادیده صورت در که چرا.  است اکسیژن به زنده موجود نیاز

 متوجه و عاید مسئله این از که خسرانی و ،خسارت عرصه این در آن شمردن اهمیت

 چیز عزیزترین رفتن دست از قیمت به شود می کوهنوردی اساسن و کوهنورد

 .  شد خواهد منجر است جان همانا که زندگی

 نبردن با حداکثر ورزشها از برخی در آموزش امر ندادن اهمیت یا ندیدن است ممکن

 در اما گردد منجر باالتر ای مرحله به نیافتن راه یا و مسایقه یک در نشدن پیروز یا

 از سنگینتر خیلی آن تاوان ،  اش ه ویژ مشخصات و شرایط به توجه با ردیکوهنو

 دو ، کوهنوردی با اش حیاتی و مهم ارتباط و آموزش اهمیت در.  است حرفها این

 کوهنوردی ، "مسنر رینهولد":   دارد وجود جهان نامی کوهنورد دو از کلیدی جمله

 آناتولی و کند می توصیف شوارد شرایط در ماندن زنده هنر یا علم نوعی به را

 برند می نام جهان نوردی هیمالیا تاریخ امدادگر بزرگترین عنوان به او از که بوکریف

 شرایط در درست تصمیم اتخاذ کوهنوردی در مسئله ترین سخت":  گوید می  ،

 گرفتن هم و دشوار شرایط در ماندن زنده علم هم است واضح پر.  است دشوار

 تا یعنی.  گذرد می "آموزش" کانال و  گذرگاه از دشوار شرایط در درست تصمیم

 شرایط در زمین پوسته بلندیهای و پستی از عبور و حرکت چگونگی آموزش نتوانیم
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 نحوه و کوهنوردی تجهیزات و لباس از استفاده چگونگی علم نتوانیم تا و گوناگون

 را خود تغذیه و خوردن چگونه معل نتوانیم تا بالخره و را آنها از گیری بکار و استفاده

 نخواهیم مطمئنن.  ببینیم آموزش و گیریم فرا را ورزش این در گوناگون شرایط در

 در یعنی  بندیم بکار را "بوکریف و مسنر" توسط شده گفته اساسی اصل دو توانست

 . بریم بدر جان تصمیم آن از و بگیریم درستی تصمیم کوهنوردی در سخت شرایط

 در بلکه ما استان در تنها نه آن بکارگیری و کوهنوردی در آموزش لهمقو امطمئن

 پر زمره در کشورمان نبود، اینگونه اگر که چرا است اساسی چالش یک ایران کشور

 .  شد نمی کوهنوردی ورزش امر در کشورها ترین تلفات

 حال ، درکوهنوردی آموزش مهم و حیاتی امر دادن قرار فرض پیش با  بنابراین

 و شناخت با دیارمان کوهنوردی با ای ویژه و ارگانیک ارتباط چه پدیده این بینیمب

 .  دارد آن مکانی و زمانی شرایط گرفتن نظر در

 سال 07 تقریبن گذشتن علیرغم گیالن استان کوهنوردی کنیم باور عزیز، دوستان

 محمد" ادی زنده فراوان زحمات با و خود نام به آن ورزش دراداره هیاتی تاسیس از

 قول به یا و آموزش امر به پرداختن عمر از که نیست دهه دو از بیش ، "کوچصفهانی

 . باشد گذشته رفتنش کوه به سیستماتیک ها غربی

 پیش که نیست بزرگی و شریف انسانهای زحمات گرفتن نادیده معنای به حرف این 

 زحمت و رنج با ، استان بخصوص و کشور در موجود شرایط از درست تحلیل با آن از

 و استان ارتفاعات و کوهها در کوهنوردی از زیادی های تجربه خود دوستان با فراوان

 همان ااتفاق . دادند قرار افراد سایر اختیار در خالصانه را آن و  آموختند کشور حتی

 ، اساسنامه یا مرامنامه نوشتن با  07 دهه اول نیمه در شرایط نسبی تغییر با عزیزان

 زحمات وامدار استان کوهنوردی امروزه که نمودند را گروههایی تشکیل یزیر پی
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 به آموزشی و علمی کوهنوردی مقوله از میخواهیم وقتی براین بنا.  است زیادشان

 از بیش برایش توانیم نمی ، کنیم صحبت گیالن در جمعی و فراگیر تقریبن ای گونه

 هزینه با که استان همین از فراتین بودند چه اگر.   شویم قایل عمر طول سال 07

 استانهای در را کوهنوردی آموزش مختلف های دوره  فراوان زحمت و شخصی های

 این به کوتاه تاریخچه این.  دادند تسری دیگران بین در را آن و گرفتند فرا دیگر

 مهم نقشی پدیده هر تحلیل در مکانی و زمانی شرایط شناخت که گردید ارایه دلیل

 . دارد همیتیا با و

 تحلیل توانیم نمی ، داریم قرار زمانی چه در و کجا در ندانیم که هنگامی تا نتیجه در

 دیارمان کوهنوردی در آموزش نقش ، مجال این ودر پدیده هر از ای جامع و درست

 " است غاز همسایه مرغ" که شویم روایت این ورطه وارد اینکه بدون.  دهیم ارایه

 و روبنا نظر از زمان این در و اینجا در آموزش بحث خصوصیات  ، نمود اعتراف باید

 ، تهران مانند به استانها از برخی با ، اش مبانی و پایه و اصل در نه و ظاهری شکل

 و تر غنی ، تعارف بدون عملکردشان و سابقه که دیگر استان چند و همدان ، زنجان

 استان دیده جفا کوهنوردی روزهام ، حال این با.  کند می فرق ، است تر پرسایقه

 در فراوانی های توانایی و پتانسیل دارای ، اش طوالنی چندان نه تاریخ با گیالن

 به مند عالقه افراد و گروهها بین در آموزشی گوناگون مباحث تزریق و رسوخ جهت

 و فراوان زحمت با که است خوبی مدرسان و مربیان وجود و حضور نیز آن و است آن

 خود های آموخته و معلومات ارایه داوطلب ، آموزشی گوناگون مدارج کردن طی با

 . هستند دیگران به

 فراگیری هدف با و عزیزان آن به رجوع با که است واجب گروه مسئولین ما بر پس

 بخصوص همنوردان و اعضا بین در آن تسری و  کوهنوردی امر در الزم آموزشهای

 در کوهنوردی کیفی و کمی سطوح عمیق فاصله کاهش برای را زمینه ، خود جوان

 منظور همین به مستقل ای کمیته جاری سال از که بخصوص.  نماییم فراهم  گروه
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 باید  نتیجه در.  است گردیده تشکیل ، گذشته مجمع در گروه اعضای تصویب با

 همواره و نموده پیش از بیش گروه فراوان مخاطبان رجوع به توجه با را خود تالش

 .  " است کوهنوردی مادر آموزش " که دهیم قرار خود گوش آویزه را اصل نای

 رشت تیالر کوهنوردی گروه/  افزون روز موفقیت ارزوی با

 

 

 کوهنوردی های بایسته

 را خود پوش باال مفرط، تشنگی و  آبی بی مواقع در: آبی بی هنگام تشنگی رفع

 و بوده سایه در روز ساعات بیشتر که سنگی روی تنه باال قسمت از و بیاورید در

 در و بچسبد سنگ به سینه قفسه که طوری به بکشید است،دراز نمناک و سرد کمی

 خواهد فروکش تشنگی احساس عمل این با.بمانید دقیقه 07 تا حالت همان

 خود زبان زیر را کوچکی سنگ یا خرما ی هسته توانید می همچنین.کرد

 تشنگی میزان از و شود ترشح شما دهان زاقب شود می باعث روش بگذارید،این

 .بکاهد

سعی کنیم قبل از شروع برنامه با هدف افزایش ضربان قلب و تسریع در : نرمش

دقیقه متناسب با شدت فعالیت،به گرم کردن بدن و انجام  07تا  5گردش خون،

بهتر است در طول برنامه،هر از گاهی نبض خود را اندازه .حرکات کششی بپردازیم

 .گیریمب
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 یکی دفعه هر

 به ، مکزیک در ای متروکه ساحل کنار ، آفتاب غروب یک در ، ما دوستان از یکی

 را مردی دوری ی فاصله از ، رفت می که همچنان.  بود زدن قدم حال در آرامی

 از و شده خم مکررا روستایی مرد آن شد متوجه ، رفت که نزدیکتر. کرد مشاهده

 در دورتری فاصله به را چیزی بار هر.  میاندازد آب ویت و برداشته چیزی زمین

 .میکرد پرتاب اقیانوس

 امواج که را دریایی های ستاره ، روستایی مرد آن که برد پی ، شد تر نزدیک کامال

 .میاندازد آب توی دوباره و کرده جمع ، است آورده ساحل سوی به آب

 من ، رفیق بخیر عصر: ) کرد لسئوا و رفت پیش.  بود مانده واج و هاج ، ما دوست

 (میکنید؟ چیکار دارید شما.  میکنم تعجب خیلی
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می  میان آب در دوباره را دریایی های ستاره این من: )  داد پاسخ روستایی مرد

 به ، آب امواج فشار با دریایی ستارهای ان ، است آرام خیلی دریا االن میبیند (اندازم

 همینجا اکسیژن کمبود از نگردانیم بر دریا به را آنها اگر.  اند شده پرت ساحل

 .مرد خواهند

 دریایی ی ستاره هزاران باید متروکه ساحل این در اما ، فهمیدم:  گفت ما دوست

 واضح. کنید جمع را آنها ی همه بتوانید که است ممکن غیر.  باشد داشته وجود

 در ساحل صدها در که کنید نمی فکر شما.  است زیاد بسیار آنها تعداد که است

 مهمی کار شما ندارد امکان و افتد می اتفاق این لحظه هر ، دریا این کنار سرتاسر

 تاثیر بی و اهمیت کم خیلی شما کار.  کنید ایجاد آنها وضع در تغییری و داده انجام

 .است

 که حالی در و برداشته را دیگری دریایی ستاره و شد خم ، زده لبخند روستایی مرد

 .است مهم خیلی یکی آن برای اما ، داد پاسخ ، میکرد پرتاب درآب

  

 (هنسن ویکتور مارک)  و(  کنفیلد جک) 

 

  واشینگتن متروی در ناشناس زن ویلون

 و شد سی دی واشینگتن متروی ایستگاه وارد مردی ژانویه، ماه سرد سحرگاه یک در

 ازبهترین قطعه شش دقیقه، ۵5 عرض در مرد این. کرد ویلون نواختن به شروع

 رفتن برای نفر هزاران بود، صبح ساعات ترین شلوغ که آنجا از. نواخت را باخ قطعات

 .بودند آورده هجوم مترو سمت به شانهایکار سر به

 هایش قدم سرعت از. شد نوازنده متوجه میانسالی مرد که بود گذشته دقیقه سه 

 یک. افتاد براه خود مقصد سمت به عجله با بعد کرد، توقف ای ثانیه چند و کاست

 یک کند توقف آنکه بی خانمی. کرد دریافت را خود انعام اولین زن ویلون بعد، دقیقه
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 چند. داد ادامه خود براه عجله با و انداخت اش کاسه درون به دالری یک اسکناس

 تکیه سر  پشت دیوار به بود، سپرده موسیقی به گوش حالیکه در مردی بعد، دقیقه

 که کسی. شد دور صحنه از عجله وبا انداخت خود ساعت به نگاهی ناگهان ولی داد،

 با او را مادرش که بود ای ساله سه کودک داد، نشان توجه زن ویلون به همه از بیش

 زن ویلون تماشای به و ایستاد لحظه یک کودک. برد  می بهمراه کشان کشان و عجله

 بود، زن ویلون به نگاهش انهمچن حالیکه در کودک و کشید تر محکم مادر پرداخت،

 ترتیب همان به دیگرنیز کودک چندین توسط صحنه، این افتاد، براه مادر همراه به

 .شدند متوسل زور به شان بردن برای شان والدین و شد، تکرار

 
 توقف اندکی نفر، شش تنها نواخت، می زن ویلون که ای دقیقه ۵5 مدت طول در

 عاید دالر دو و سی و باشند، کرده مکثی آنکه بی دادند، انعام نفر بیست. کردند

 حاکم جا همه بر سکوت و کشید دست نواختن از زن ویلون وقتیکه. شد زن ویلون

 .شناخت را او کسی ونه کرد، تشویق کسی نه. شد متوجه کسی نه شد،

 بهترین از یکی(  بل جاشوا) همان زن ویلون این که دانست نمی هیچکس

 برای شده نوشته قطعات ترین پیچیده از یکی ی نوازنده و ست،ا جهان موسیقیدانان
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 سالمت و تغذیه

 و ،پسته بادام خشک،کشمش، آلوی توت،زرد انجیر، از معموال:راهی بین تغذیه

 برای که آنجا از اما.شود می استفاده راهی بین استراحت در تغذیه برای آجیل

 فصل،میوه به بنا است بهتر دارندف احتیاج نیاز زیادی اکسیژن و آب به هضم،

 کمتری آب هم و کند تامین را بدن نیاز مورد ویتامین هم تا شود مصرف تازه

 .است راهی بین تغذیه در مناسب موارد از باشیم،خرما داشته نیاز

 در نواختن از قبل روز دو بل، جاشوا. باشد می دالر، میلیون ونیم سه ارزش به ویلون

   تمام که بود کرده اجرا ای برنامه بوستون، شهر های تاتر از یکی در مترو، سالن

 .بود دالر یکصد بلیط هر متوسط وقیمت بود، شده فروش پیش هایش بلیط

 توسط مترو ایستگاه در بل جاشوا نواختن است، حقیقی داستان یک این

 سنجش برای اجتماعی تحقیقات از بخشی و بود، شده داده ترتیب پست واشینگتن

 .بود مردم های  اولویت و سلیقه شناسایی، توان

 هستیم؟ یزیبای ودرک مشاهده به قادر مناسب، نا ساعات و معمولی شرایط در ما آیا

 شرایط یک در را ها شگرد و نبوغ آیا کنیم؟ می توقف آن از دانی قدر برای ای لحظه

 کنیم؟ شناسایی توانیم می منتظره غیر

 :باشد این میتواند آزمایش این ممکن نتایج از یکی

 جهان موسیقیدانان بهترین از یکی به و کنیم توقف که نیستیم فارغ ای لحظه ما اگر

 فرا گوش است ویلون برای شده نوشته قطعات بهترین از یکی ختننوا حال در که

 دهیم؟ می دست از داریم را دیگری های چیز ،چه دهیم
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مرداد سال جاری به پیشنهاد کمیته ی  12 در روز سه شنبه مورخ

ولین تدارک دیده بود برای ئفرهنگی و با تمهیداتی که از قبل هیات مس

ر زمینه ی سنگنوردی از بدو تاسیس تا کنون و بررسی روند کار گروه د

ولین کمیته فنی ئچشم انداز آینده با حذف و رفع موانع پیش رو، مس

دوره های گذشته جهت برگزاری میز گردی دعوت شدند که از بین این 

افراد خانم مرضیه صومی و آقایان مسعود سلیم پور، آرش قدیمی و 

در ضمن خانم نسرین . کردندبهرام شالچی در این جلسه حضور پیدا 

اسرافیلیان به نمایندگی از طرف کمیته ی فرهنگی مسوولیت هدایت و 

البته دوستان اعضای . گردانندگی جلسه ی مذکور را بر عهده گرفت

کمیته فرهنگی به همراه دبیر گروه نیز در پیاده کردن و ویرایش متن 

لب بیان شده ایفا این گفتگو  نقش به سزایی در ارائه ی هرچه بهتر مطا

 .نمودند
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ولین کمیته ها و ئاز آنجایی که در چند دوره ی اخیر از سوی مس

تعدادی از همنوردان پرداختن به سنگنوردی به صورت پیگیر ادامه 

یافته است ، کمیته ی فرهنگی به دلیل عالقه ی وافر این همنوردان با 

این کمیته قرار توجه به وظایف بیان شده در اساسنامه که بر عهده ی 

داده شده، خود را ملزم دید که در مورد این رشته که در سالیان گذشته 

. اطالع رسانی بهتری ارائه نماید ی اغماض نگریسته شدهدر آن به دیده

دلیل این مدعا حضور اعضا و همنوردان در برنامه های متعدد کمیته ی 

فردر یک هوای به عنوان مثال حضور چهارده ن. فنی در سال جاری است

مرداد  12بسیار گرم تابستانی در منطقه ی علی آباد منجیل در تاریخ 

امید است که با تالش و همتی این چنین شاهد دستاوردهای . می باشد

بزرگی  برای گروهمان و حتی سنگنوردی استان درآینده ای نه چندان 

 .دور باشیم
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ه را در زمینه ی  در ابتدای سخن خوب است که روند کار گرو: مجری -

 . سنگنوردی تا اآلن بررسی کنیم

باید گفت در . من در ابتدا تشکر می کنم از کمیته ی فرهنگی  :سلیم پور -

این وانفسای کار فرهنگی در جامعه که بحث کوهنوردی ما هم جدای از این 

در گروه امسال کمیته ای تشکیل شده به همین نام که عالوه بر  ،موضوع نیست

دغدغه ی نشر یک نشریه را هم دارد و در  ،کارهای فرهنگی در برنامه هاارائه 

توسط  ،گروه را در این میزگرد مسئله فنی سنگنوردی خواهد میاین شماره 

 .در دوره های مختلف به بحث بگذارد  مسوولین کمیته فنی

این را باید به فال نیک گرفت چرا که همواره سنگنوردی و ارتباط آن با روند 

کت گروه یکی از نقاط اساسی گروه بود یعنی از یک طرف ما از سوی حر

بسیاری از جوانانی که در دوره های مختلف البته در سال های اول کمتر ولی 

در سالهای اخیر خوشبختانه خیلی بیشتر بود، زیر سوال قرار می گرفتیم که  

   اـمتر بهـودش به سنگنوردی کـوهنوردی خـت کـن روند حرکـروه در ایـچرا گ

ولین فنی لب  به گالیه ئدهد و بعضا ما می شنیدیم در مجامع حتی مس می 

همیتی را که اولین را هم زیر سوال می بردند که آن ئمی گشودند و هیات مس

برای اجرای برنامه های کوهپیمایی و کوهنوردی در طول سال به خرج می 

 .دهند برای سنگنوردی ندارند 

از سطح و معدل میزان سنگنوردی از گروه های کوهنوردی ما  در سالهای اول،

به این خاطر می  ،داخل شهر پایین تر بودیم دالیل مختلفی دارد این قضیه

توانم ادعا کنم چون در آن سال ها عضو هیات مسوولین بودم و می توانم بگویم 

که سطح فعالیت سنگنوردی ما چقدر بوده است و فعالیت بعضا گروه های دیگر 

ببینید این بحث کامال ملموس : حاال دالیل این قضیه.آن زمان به چه اندازه بود

است، معدل سنی افرادی که با ما به کوه می آمدند از معدل سنی گروه های 

اگر صعودهای آن زمان گروه را مرور کنیم، و یا به تصاویر آن . دیگر بیشتر بود
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کمرنگ اگر  (00-01نی سن یع)قشر جوان گروه ما حضور  صعودها نگاه کنیم،

شود گفت معدل متوسط سنی صعودکنندگان ما به هر قله ای از قله  می بود،

درجه  است خب طبیعی. های بلند مثل دماوند گرفته تا قله های کوتاه باال بود

ی خطرپذیری در سنگنوردی به نسبت کوهپیمایی بیشتر است و فردی که سن 

 .ریسک می کند کمترسالی از او گذشته در این زمینه  و

آقای سلیم پور این به این معنی است که این دغدغه در گروه : مجری -

و هیات مسئولین وجود داشته اما پتانسیل الزم و شرایط گروه چه از 

( یعنی ابزار و وسایل)لحاظ سنی و چه از لحاظ فنی و امکانات مالی 

اول  که شما  فراهم نبوده؟آیا همه ی اینها در آن زمان یعنی چند سال

تواند حاصل این باشد که تاریخچه  سنگنوردی مثل  گفتید نمی

در استان ما عمر کوتاهی داشت ؟ یعنی اآلن  ،کوهنوردی سیستماتیک

که شما دارید مقایسه می کنید گروه های خاص و انگشت شمار در این 

اصال در دهه ی هفتاد تعداد گروه های رسمی . مورد فعالیت می کردند

 ارـنی کـا داشتند فـپس این گروه ها به طور  استثن. لی کم بودهم خی

می کردند و این اصال روال نبوده و آن موقع هم ما جزو این استثناها به  

 همان دالیلی که گفتید نبودیم؟

من میگویم که عالوه بر بحث معدل . نه استثنایی در کار نبود :سلیم پور -

 رج ـمیت الزم را بخـم آن اهـت هـی وقـفنن ـروه ، خود مسوولیـاالی گـسنی ب

حاال درست که بنابر شرایط زمانی سنگنوردی  . نمی دادند از جمله خود من

مسئله ی روز کوهنوردی نبوده اما  سابقه ی کوتاه سنگنوردی در استان هم در 

مربی سنگنوردی اآلن هم کم داریم در استان  .است این قضیه تاثیرگذار بوده

اولین دوره ی کارآموزی رسمی در استان گیالن در شهر . آن موقع چه برسد به 

برگزار شد که من و دو نفر دیگر از  0701رشت اگر اشتباه نکنم در سال 

همنوردان گروه در آن  دوره شرکت کردیم یعنی سابقه ی سنگنوردی البته به 
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ت ممکن است در یک زمانی یک نفر به صور. طور گروهی از آن موقع شروع شد

فردی با تهران وجاهای دیگر ارتباط گرفته و در سنگنوردی خیلی رشد کرده 

من در مورد استثنا صحبت نمی کنم در . باشد اما بحث ما در مورد گروه است

میگویم که ما از قاعده ی کلی بعضی گروه ها . مورد قاعده کلی حرف میزنم

: ی انجام می دادمثال همان موقع گروه آرش رشت کارهای خوب. عقب تر بودیم

مسیر باز می کرد، منطقه ی علم کوه رفته و دست به سنگ شده بود، در 

 ئلراز که در اواـگروه ف. ودـاهای دیگر کار کرده بـج یاد و حتـمنطقه ی علی آب

. دهه ی هفتاد تاسیس شد اختصاصا تیمی داشت که سنگنوردی کار می کرد 

اما ما در این وادی کمتر سیر . ردحتا گروه چکاد خوب در این زمینه کار می ک

ما آن زمان هدفمان بیشتر این بود که مثال یک صعود دماوند در . می کردیم

برنامه . سبالن برویم یا علم کوه را یک بار صعود کنیم، و یا به سال داشته باشیم

هر . های سنگ ما منحصر شده بود به اجرای برنامه های عمومی سنگنوردی

رنامه ی سنگنوردی می گذاشتیم که آقای فیاض یا آقای سالی دو سه بار ب

صدری یا یکی دو نفر دیگر دعوت می شدند که اغلب همین بحث گره های 

بعد هم پیگیری خاصی  و سنگنوردی بود و یک صعود و فرود انجام می دادیم

که به سنگ سوری (حدود یک ماه پیش )مثال تفاوتی که امسال . بعد از آن نبود

ری که بچه ها آنجا انجام می دادند اساسا  تفاوت بسیاری داشت با رفتیم، کا

 .همین سنگ سوری سال های اول گروه

اما من به یاد دارم که در همان سال ها درصعود به علم کوه ، : مجری -

چطور . از گروه از مسیر  گرده ی آلمان ها صعود کردند یک تیم سه نفره

 شد که این کار در گروه صورت گرفت؟

علیزاده در آن سال ها نزدیکی خاصی با گروه  ببینید آقای امید :سلیم پور -

قبل از صعود گفته بود که یک تیم سه نفره را از گروه می تواند آماده . داشت

به هر حال این . و هدایت این تیم را به عهده گرفت کندو بعد راهنمایی
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از  ان عدم پیگیری بعداستثنایی بود که در آن برنامه اتفاق افتاد باز هم هم

از گرده ی آلمانها صورت گرفت اما بعد از آن  صعود. اجرای آن برنامه را داشتیم

 .به فراموشی سپرده شد

 به تجهیزات خاصی نیاز داشتید ؟ وقتی از گرده صعود کردید: مجری -

نه تجهیزات خاصی نبود همین هارنس بود و همین هشت فرود و  :سلیم پور -

شرایطی که گروه اآلن دارد ده نفر هم به راحتی می توانند از آن  به نظر من با

 .مسیر صعود نمایند

یعنی می شد با تشویق و ترغیب بعضی دیگر از دوستان : مجری  -

 تعداد بیشتری هم از آن مسیر صعود می کردند؟

ببینید عالوه بر مواردی که برشمردم سومین دلیل . صد در صد :سلیم پور -

وسایل سنگنوردی در همان . طرح است بحث اقتصادی قضیه استکه همواره م

این هم با توجه به وضعیت صندوق . موقع هم گرانتر از وسایل کوهنوردی بود

یعنی انتظاری که . گروه در آن زمان تاثیرگذار بود و همچنین بحث زمانی قضیه

یک شد از  ما اآلن از سنگنوردی داریم به هیچ عنوان در دهه ی هفتاد نمی

 . گروه کوهنوردی داشت

صحبت های آقای سلیم پور بیشتر مربوط بود به فعالیت گروه : مجری -

اآلن از دوستان دیگرمان که . در سنگنوردی در ده سال اول بود

مسوولیت کمیته فنی را در سالهای اخیر بر عهده داشته اند، می 

چرا  .خواهیم که از تجارب خودشان در ارتقای این رشته صحبت کنند

. که اآلن شاهدیم که گروه پله پله سیر صعودی را دارد طی می کند

چطور دوستان عالقمند شدند واینکه چطور پیگیر این قضیه بودند 

 وهستند؟

سال گذشته که آقای سلیم پور هم شاهد خوبی بر این  05گروه در  :شالچی -

کرده که در آنها  مدعا هستند و می توانند بگویند که گروه چند برنامه را برگزار
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اگر بیش از یک درصد از این برنامه های  .نیاز به تکنیک های سنگنوردی بوده

نیم به این ارتباط اتو کوهنوردی ما نیاز به دانش سنگنوردی بوده ما می

تنگاتنگ پی ببریم ولی وقتی چنین چیزی وجود ندارد یعنی این که ما در 

حاال ممکن است . نیاز نداریم  چندان به دانش تخصصی سنگنوردی برنامه ها

گاهی اوقات در حد بسیار محدودی دست به سنگ شویم ، باتونمان را جمع 

کنیم و روی یک مسیر و گردهای دو تا سه متری را بدون حمایت یا با حمایت 

طی کنیم که این را هم در حد یک کارآموزی کوهپیمایی می توانیم با موارد 

ولی این  ین و استمراربه ذهن خودمان بسپاریمکاربردیش آشنا شویم و با تمر

که مثال گره های متفاوت سنگنوردی را بدانیم، ابزارهای مختلف آن را 

با این  . را صعود کنیم، طناب ها را بشناسیمدیواره ها  بتوانیم بشناسیم،

. کوهنوردی که ما در گروه خودمان انجام می دهیم این مسائل کاربردی ندارد

ه خودمان سنگ نوردی را جدا از کوهنوردی می دانم و بین پس من در گرو

 . شان وجه اشتراک بسیار ناچیزی وجود دارد 
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حاال اگر دوست داریم در گروه خودمان سنگنوردی را دنبال کنیم و برای 

عالقمندانش فضایی را ایجاد کنیم که بتوانند کار کنند، می توانیم آن را نیز در 

، به سنگنوردی در داخل گروه نیز  حرفه ای ر کوهنوردینظر بگیریم و عالوه ب

حاال اگر هدف کسی صرفن صعود به ارتفاعات شاخص . اهمیت الزم داده شود

اما . حتی در منطقه هیمالیا باشد ، می تواند یک سنگنورد حرفه ای هم نباشد 

. اگر هدف عبور از دیواره ها مثلن علم کوه باشد ، الزم است که سنگنورد باشد

 .به این دلیل است که می گویم این دو مقوله از هم جدا هستند

من می خواهم بگویم که یکی از چالش های ما در گروه در بحث  :صومی  -

سنگ عدم اطالع رسانی خوب درمورد ارتباط بین دو کار سنگ نوردی و 

چون کسی که از بیرون به قضیه نگاه می کند ، پیش . بود  حرفه ای کوهنوردی

در حالی که !  می گوید سنگ نوردی چه ارتباطی با کوهنوردی دارد ؟ خود

کند ارتباط آن با سنگنوردی را فرا  می حرفه ای الزم است کسی که کوهنوردی

حال با توجه به فعالیت خوب سایتمان این مهم می تواند انجام شود و یا .  گیرد

کار را انجام هیات مسئولبن بخصوص مسئولین فنی گروه می توانستند این 

بدهند یعنی نشان دادن ارتباط این دو رشته با هم و لزوم اهمیت سنگنوردی 

 . در کوهنوردی 

 پس شمااعتقاد به ارتباط نزدیک این دو رشته دارید ؟ :  مجری  -

ما در این زمینه باید بیشتر مانور می دادیم که فکر می کنم . بله :صومی  -

ها در اطالع رسانی قدری  حاال شاید بعضی. ندهمه ی کمیته ها کم کاری کرد

بیشتر تالش کردند اما به طور کلی آنچنان نبوده که اذهان همنوردانمان روشن 

 !شود که چرا سنگنوردی
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به نظر من هدف این  ،ارتباط بین کوهنوردی و سنگنوردیدر :مجری  -

است که یک نفر به عنوان کوهنورد باید نسبت به سنگنوردی هم 

صی داشته باشد و آگاهی های الزم را در این زمینه کسب حساسیت خا

حال در گروه مان با توجه به پتانسیل های موجود تصمیم می . نماید 

حاال مثال چون فنی کار یا . تیم که از مسیرهای متداول صعود کنیمفگر

سنگ نورد نداشتیم،چه بسا اگر ما درون گروه خودمان یک عده مثل 

داشتیم، می توانستیم صعود از دیواره  می ریم،ن داجوان هایی که اآل

پس یک تیم سنگنوردی می تواند در یک گروه . درفک را اجرا کنیم 

یعنی اگر ما به این . کوهنوردی فعالیت داشته باشد و رشد کند 

استعدادها در گروه اهمیت دهیم ، خود به خود جزو برنامه های ما می 

به بعد کم کم به این موضوع پی  88شود و مسئولین فنی گروه از سال 

 . بردند 

در این زمینه با توجه به شرایط روز و این که حاال یک دیواره در سالن 

یادگار امام وجود دارد سعی کردند گروه را در این مورد ارتقا بدهند و به 

تا .طور تدریجی و طی پروسه ای االن ما نسبتا به رشد خوبی رسیدیم 

شانگر حساسیت کمیته فرهنگی گروه در پیش جایی که همین میزگرد ن

 . کشیدن بحث سنگنوردی در نشریه را فراهم نمود

اما من باز می گویم که ارتباط ندارد چون این دو کال دو رشته ی  :شالچی -

ی نیست وقتی ما می فالبته در ارتباطش هیچ حر. تخصصی جدا از هم هست

ای به این موضوع اختصاص بینیم حتی در جزوه ی کوهپیمایی هم چند صفحه 

داده شده ولی هیچ وقت در یک جزوه ی سیصد صفحه ای کوهپیمایی پنجاه 

صفحه از سنگنوردی صحبت نمی شود همان طور که به غارنوردی اختصاص 

داده نمی شود،همان طور که به دوچرخه سواری در کوهستان پرداخته نمی 
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ند که به طبیعت و به کوه شود ولی می بینیم که این ورزشها به گونه ای هست

هم  را سنگنوردی ممکن است ربط دارند کسانی که کوهنوردی می کنند

یا هر موضوعی که به نوعی هم انجام دهند  پیگیری می کنند شاید غارنوردی

در ارتباط با طبیعت و کوه باشد ولی این که بخواهد سنگنوردی در این 

مثل طناب بستن ،مسلط بدن  کارآموزی باشد که در جزوه ی کوهپیمایی آمده

در این حد که برای هر کوهنوردی .و چند متری را صعود کردن بر چند گره،

کامال قابل قبول است و بحثی ندارد و در برنامه های خودمان هم به همین 

 ،در برنامه ای که فرد از دیواره صعود می کند .صورت ما دیدیم و تجربه کردیم

آن را از کوهنوردی تفکیک  ست که بایدکامال بحث تخصصی سنگنوردی ا

مثال گرده را یک دیواره نورد یا سنگنورد صعود  .است این فرد یک سنگنورد.کرد

یک سنگنورد از خشچال صعود نمی کند یک کوهنورد می رود و . می کند

در مورد این قضیه ممکن است به اتفاق نظر . قسمتی با سنگ درگیر می شود 

 . نرسیم 

شد که نگاه گروه نسبت به ورزش سنگنوردی جدیتر  چطور: مجری -

 شد ؟

آغاز تغییر نگاه گروه به بحث سنگنوردی علی  کنم من فکر می :سلیم پور -

رغم تمام نقدهایی که به کار آقای مصطفی قامتی حتی در آن سالها دارم ، با 

 ای رحاال اگر بخواهیم من و نادر قلی زاده و بهروز زاهد. وی به گروه بود ورود

و شروع به کوهنوردی کرد ، سن و  کنار بگذاریم ، مصطفی وقتی وارد گروه شد

سالش هم نسبت به مسئولین فنی دوره های قبل کمتر بود و همزمان مواجه 

شد به رجوع گروه به سنگنوردی به شکل کمی تخصصی تر نسبت به گروههای 

ء مسئولین هیئت سالها من و آقای راحلی جز در آن. کوهنوردی اطراف خودمان

دیدم که برخی از گروهها  نسبت به ما توان و انرژی  می. کوهنوردی هم بودیم

مد نسبت به آمصطفی که . بیشتری  برای ورزش سنگنوردی می گذاشتند 
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یک مقدار جدیتر . مسئولین قبلی یک مقدار در این زمینه بیشتر انرژی گذاشت

وسایل شخصی گرفت، خودش رفت یک سری . به این مسئله نگاه میکرد

ارتباطاتی با بعضی از سنگنوردهای جوان در سطح شهر برقرار کرد و نگاه در 

این مسئله کم کم تداوم پیدا . تر شد بحث سنگنوردی گروه تا اندازه ای جدی

کرد تا اینکه یک دوره کوتاهی ابراهیم خالصه آمد و بعد یک سری بچه های 

اعث شد نگاه گروه کمی به سنگنوردی  ن هم با گروه هستند که بکه اآل ردیگ

 .تر بشود به سالهای اول جدی تنسب

 .دانممیل شخصی خود مسئولین فنی می امن یکی از این دالیل ر :قدیمی -

که نسل آقا مسعود با توجه به اختالف سنی آنها با نسل جدید بیشتر بود،  چون

یرند که توانستند بپذ نمی اریسک پذیری کمتری داشتند و این ریسک ر

 چنینشان را با خطرکردن در سنگنوردی وقف دهند ولی جوانهای ما دخو

دنبال  .چون من خودم ریسک پذیری را دوست دارم .دهند کاری را انجام می

من یک هدفهای دیگری را . جریانی هستم و بعد دیدگاهایمان فرق دارد چنین

 . هدفهای دیگری را نسل قبل ترکنم و یک  دنبال می
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سنگنوردی کار را . که هدف ما در گروه تیالر کار جمعی است این رله دیگمسئ

رویم دو نفری باید با  ما وقتی به سنگ می. کند تا جمعی  بیشتر انفرادی می

هم آشنا شویم حمایت چی هم شویم و مثال من و بهرام با هم کار کنیم و نفر 

. زند را به هم میتواند حضور داشته باشد چون هماهنگی ما  سوم دیگری نمی

دهد چندان به این مسئله عالقه  گروه ما چون کارهای جمعی زیاد انجام می

 .دهد نشان نمی

بچه های ما آن هزینه و . از طرف دیگر این ورزش هزینه خیلی باالیی دارد 

 .توانند بگذارند وقت را نمی

کنید که این مسئله تامین  شما فکر نمی در مورد هزینه ها: مجری -

و هیئت مسئولین باید یک  دگرد ینه ها یک جوری به جمع بر میهز

تواند یک دستور  بودجه ای را برای این قضیه در نظر بگیرد و حتی می

 کار باشد برای مجمع بعد ما؟

یعنی هیئت مسئولین . کال ما افراد ثابتی را برای سنگنوردی نداریم  :قدیمی -

کنند  ر دارند به شکل ثابت کار میباید یک دیدی داشته باشد که مثال چند نف

من در این . ین چیزی نیست نولی چ. و یک هزینه ای بخواهد پرداخت شود 

سنگنوردی یک چیز . کنم کنم در برنامه بعد شرکت نمی برنامه شرکت می

 و یا به مدار ورزش مهیجاحتیاج به یک   نم اآلویگ می. شده تفننی  کامال

چند سال  .در برنامه سنگ شرکت کنم خوب است هیجان احتیاج دارم پس

 .خواهد یک برنامه گرده بگذارد اما هنوز انجام نشده است است که گروه ما می

من و  ،شودست که یک برنامه گرده قرار بود اجرا ااز دوره ابراهیم خالصه یادم 

اولین بار هم  ،در آن برنامه شرکت کرده بودیم رمرضیه و خیلی از بچه های دیگ

شرایط نامناسب  با  مان دوره به سنگنوردی رفتم ولی موافقت نشدمن در ه

و اینقدر دیدگاه بدی از گرده بوجود آوردند . و کال کنسل شد مواجه شد جوی

ما اینقدر این گرده . که شاید خانواده من راضی نشوند که من به گرده بروم
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های  که شاید خیلی کنیم آلمانها یا به طور کلی سنگنوردی را بزرگ می

 . بترسند که بخواهند این ورزش را دنبال کنند

به طور متوسط چند نفر هستند در گروه که عالقمندند و در : مجری -

 کنند؟ گذاریم به طور متوسط شرکت می برنامه هایی که می

 . تقریبا دو برابر شده. این دوره خیلی زیاد شده نسبت به دوره قبل  :قدیمی -

ما هر نتیجه ای . خواهم صحبت کنم ئله هزینه میمن در مورد مس :شالچی -

 ش هزینهیبخواهیم کسب کنیم در هر مسئله ای اول باید ببینیم که چقدر برا

ورزش  مسلما. مالی یا نفر باشد زمانی،د ناتو حاال هزینه می. یمه اکرد

ن هست یکی از گرانترین ورزشها به سنگنوردی با توجه به هزینه هایی که اآل

یم دو میدانی و یا با یک شطرنج وبر می توانیم با یک کفش .یدحساب می آ

 .ورزشمان را پیش ببریم

اگر کسی در  .اما عالوه بر سنگ نوردی کوه نوردی هم ورزش پر هزینه ای است

یک برنامه زمستانه بخواهد شرکت کند و از قبل تجهیزاتی را فراهم نکرده باشد 

در مورد سنگنوردی این مسئله بسیار  .دهزینه بسیار باالیی را باید پرداخت کن

حاال باید قبول کنیم که نسل جوان ما بیشتر گرایش دارد به . ملموس تر است 

کارهای ریسکی و هیجانی تر در مقابل اعضا با سابقه گروه که یک اطمینان 

توانند برای  این اعضا جوان از جمله خود من چقدر می. مالی بیشتری دارند

خواهند به سنگنوردی اختصاص دهند هزینه  بخشی هم می ن که حاالاورزشش

توانند تمام وسایل را به صورت شخصی تهیه کنند یا نه؟ از طرفی  کنند؟ می

از طرف دیگر عدم  و کنند میانگین سنی افرادی که به این ورزش رجوع می

. ماند که با هم رابطه عکس دارند اطمینان مالی که دارند مثل دو کفه ترازو می

کنند و  ی که آنجا دارند کار مینما اگر در باشگاه یادگار امام بروید اکثر کساش

کنند و وسایل خوبی را برای  به شکل مداوم و جدی سنگنوردی را دنبال می

با اینکه سنی . خودشان تهیه کردند، کسانی هستند که تملک مالی خوبی دارند
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کنند که آنها به هر  مایت میح هاه خانوادو ندارند و یا شغل مناسبی هم ندارند 

 .نحوی این ورزش را ادامه دهند

حال که در گروه ما به این صورت نیست و مشکالت مالی در بین اعضا وجود  

پس باید دنبال راهکار هایی باشیم و ببینیم که داخل گروه چه کارهایی  دارد،

ات کوچکی توان انجام داد؟ به نظر من گروه در این یکی دو سال اخیر اقدام می

. انجام داده ولی ما تقریبا داشته ای از سالهای پیش از نظر تجهیزات نداشتیم

خواهد تهیه کند  باید این مسئله را مشخص کنیم که آیا تجهیزات را گروه می

توانم این هزینه را انجام  به شخصه خود من نمی. نماید فراهمیا خود فرد باید 

من رکاب را از یک نفر و . دنبال کنمدهم که بخواهم سنگنوردی را جدی تر 

اگر تمام این وسایل را داشته باشم  .گیرم یومار را از یک نفر دیگر قرض می

امین ـه من را بیشتر تـگذارم و عالق یـمسلما بیشتر برای این ورزش وقت م

ولی به دلیل نداشتن توان مالی که باید برای تهیه این وسایل هزینه  .کند می

حال . کند ت که من را از جدیتر کار کردن در این رشته دور میکنم طبیعی اس

اگر گروه بخواهد این کار را انجام دهد ، باید دید که چقدر بر این مسئله تاکید 

 .دارد

مسلما از گروهی که سی نفر عضو دارد ، وقتی پنج یا شش نفر بخواهند به  

رنامه سنگ شکل جدی در این ورزش کار کنند و ممکن است گهگاهی در ب

انتظار داشت که برای همین چند نفر بخواهد چنین  شود شرکت کنند، نمی

من یادم هست در یک مجمع پرسیدم که واقعا گروه . هزینه ای انجام دهد

حاضر است که سیصد هزار تومان بابت هزینه کارت پستال خرج کند؟ یکی از 

واهم کارت خورد؟ من میخ بله وسایل سنگ چه به درد من می:اعضا گفت 

ست و من هم حق اخب این نگاه به این شکل . ون من باشد یپستال جلوی تلوز

ندارند  عالقه ایدهم که این نگاه در بین اعضا گروه باشد وقتی افرادی هیچ  می

خواهند  به سنگنوردی و دغدغه سنگنوردی را ندارند طبیعی هست که نمی

من اگر بخواهیم این هزینه  به نظر. هزینه های گروه به سمت سنگنوردی برود
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را از طرف گروه تامین کنیم ، نیازمند به یک برنامه ریزی هستیم ، کمیته مالی 

در هیچ دوره ای راجع به نظر من  که به. کندکار  ما باید بیشتر روی این قضیه

 .استشده ناین قضیه فکری 

در  در سالهای گذشته هیچ حرکتی (روابط عمومی)در کنارش کمیته فرهنگی 

خواستم از کمیته فرهنگی  که االن من همینجا می. زمینه سنگ انجام نداده

بابت این میزگرد تشکر کنم که به نظر من یکی از بهترین کارهایی هست که 

فرهنگی و کوهنوردی و سنگنوردی را با هم مسایل دقیقا . دهد دارد انجام می

حاال دنبال شعر . ل کند این فرهنگ را دنبا که ستاادغام کرد یعنی دنبال این 

بودن خوب است ولی به نظر من کار اصلی کمیته فرهنگی این ... و کتاب و 

خواهید کوهنورد بشوید باید چکار کنید ؟اگر  اگر می تبلیغ کند است که

و سایر اطالع  میخواهید سنگنورد شوید چکار کنید؟ چه چیزهایی نیاز دارید

ار را انجام دهد آن بیست نفری که تمایلی کمیته فرهنگی اگر این ک... رسانی ها

به سنگنوردی ندارند ممکن است که آشنایی بیشتری پیدا کنند و رغبتی برای 

 . هزینه کردن و استخراج از صندوق گروه هم نشان دهند

یکی دو مسئله که همیشه ما مسئولین فنی سالهای قبل دغدغه اش  :صومی -

ئت مسئولین صحبت میکردیم ، این بود که را داشتیم و دائما در مورد آن در هی

. کردیم شوند؟ بعد برایش راهکار پیدا می گفتیم چرا بچه ها عالقمند نمی می

اگر ما یک برنامه بیستون حتی از یک مسیر ساده  .یک هدف مشخص بگذاریم

 بگذاریم، بچه هایی که یک مقدار به سنگنوردی عالقمند هستند جدی تر می

این مسئله خود .کنند ه برای رسیدن به آن بیشتر تالش میگیرند و خواه ناخوا

یعنی چه آن هدف موفقیت . کند به خود یک کمیته سنگنوردی را فعال می

خیلی ها چون هدف . آمیز باشد چه نباشد آن حرکت شکل گرفته است

گفتند که  ن میابا خودش. مشخصی نداشتند عالقه شان کم شد و ادامه ندادند

ها افراد وقت آن را  در باشگاه هم خیلی وقت. روم ه سنگ میاز گاهی ب من هر

        به دالیل مختلف  ،توانستتد آن هزینه ها را بپردازند نداشتند و یا نمی
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که  در طبیعت هم یا این. رفتند  توانستند به باشگاه بروند و به طبیعت می نمی

در . بتوانی برویباید بیشتر عالقمند شوی و یا اینکه فقط سالی یکی دو بار 

میدانی که کسی هست و ریسکش کمتر . باشگاه یک اطمینان بهتری داری

 .ستا

ن این است که برای یک شخص مبتدی که تازه ایعنی منظورت: مجری  -

 ست که از داخل سالن شروع کند؟ا، بهتر سنگنوردی کند  خواهد می

شروع کرده شاید خیلی ها از طبیعت . بطور کلی به این شکل است :صومی -

باشند ولی من طی صحبتی که با دوستانی که در سالن به شکل حرفه ای دارند 

ترسند برای  کنند داشتم به این شکل هست که خیلی ها هنوز هم می کار می

   پرسی چرا به سنگ طبیعی  مثال وقتی از آنها می. اقدام کردن به طبیعت

ای خیلی تخصصی را صعود نمی آیند؟ بااینکه خیلی خوب کار میکنند و مسیره

 . میکنند باز هم یک ترسی از طبیعت دارند

   مثال پیش . مسئله دیگر بحث ابزار بود که ما همیشه این مشکل را داشتیم

که زدیم  زنگ می به دیگران مد که ما پانزده نفر ثبت نامی داشتیم بایدآ می

قضیه خجالت  وسایل قرض بگیریم و خیلی وقتها هم مسئولین فنی از بابت این

خیلی . کرد خود مربی از تجهیزات شخصی خودش استفاده می. کشیدند می

شد و  داد اما گاهی وقتها شاکی می وقتها بزرگوارانه این کار را انجام می

گذارم اما باز هم شما عالقمند  میگفت که من دارم از وسایل خودم مایه می

و این یک سری  بشود شد که مربی بداخالق این مسئله باعث می.شوید نمی

 .کرد مسائل بود که به نوعی ذهن بچه ها را درگیر می

بعد به این مسئله فکر کردیم که بزرگترهای گروه به طور مشخص آقا 

مسعود،آقای راحلی و یا کسانی که در یک برنامه خیلی تاثیر گذار هستند و یک 
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که به ندرت این  دهند در برنامه ها حضور داشته باشند نشاطی به آن برنامه می

 .شد اما خوشبختانه گاهی هم صورت گرفت مسئله دیده می

به . دقیقا این مسئله در مورد اعضا هیئت مسئولین هم صادق است :قدیمی -

طوری که اگر اعضای هیئت مسئولین در برنامه های سنگنوردی بیشتر حضور 

کسانی  از این جهت شود، برای مسئولین فنی انگیزه ای می داشته باشند،

 .دهند هستند که به کار من اهمیت می

خواهم اضافه کنم این است که هیئت  یک مورد دیگه که من می :شالچی -

در دوره های اخیر که من با گروه بودم چه قبل . مسئولین پیشانی گروه است 

دیدم که هیئت مسئولین اهتمام  از اینکه مسئول فنی شوم و چه بعد از آن می

به عنوان مثال ما برای یک برنامه . مه های سنگنوردی را نداشتندکافی برای برنا

عمومی ساعتها برای برنامه ریزی مینشستیم و یا برای برنامه های دیگه کلی 

گذاشتیم ولی در مورد سنگ به جز این چند تا برنامه آخر که با  زمان می

امه پیگیری خودم یک سرپرست برای برنامه تعیین کردیم ، من در هیچ برن

سنگ دیگری ندیدم که حتی هیئت مسئولین برای آن برنامه سرپرست تعیین 

. سپردند به کمیته فنی که این برنامه را برگزار کند یعنی فقط می. کرده باشد

شد حمایت و برنامه ریزی هیئت مسئولین مثل تمام برنامه  در صورتی که می

سال گذشته به شکل چون من یادم است برنامه های سنگ تا . باشد رهای دیگ

یعنی اعضا محترم اجباری برای . شد ستاره دار در تقویم ورزشی گروه درج می

 .حضور شما در برنامه سنگنوری نیست

چون . کنید که این مسئله طبیعی باشد به نظر شما فکر نمی: مجری  -

 .توانند شرکت کنند همه افراد در برنامه سنگ نمی
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فقط چند شرکت کنند و  برنامه دماوند در ندتوان خیلی ها نمی. نه :شالچی -

اما خوشبختانه این مسئله امسال حل شد  .نفر قابلیت حضور در برنامه را دارند

و همان حضور کمرنگ هئیت . و برنامه های سنگ دیگر ستاره دار نیستند

. مسئولین هم که آرش به آن اشاره کرد خوشبختانه کمی امسال برطرف شد

 .مسعود در برنامه اخیرمثال با حضور آقا 

برنامه های سنگ  جمع بندی من است که سیاست خود گروه این نبود که به

به برنامه سنگ مثل یک برنامه فوق العاده نگاه . مثل بقیه برنامه ها نگاه کند

بطوری که کمیته فنی مثال ممکن است برای آمادگی بیشتر تصمیم . کرد می

شاید برای یک . ناسایی به برنامه سنگ برودبگیرد که جمعه را به جای برنامه ش

 . شدند برنامه شناسایی بیشتر پیگیر می

مسئله مهم دیگر این است که حتی مسئولین فنی سالهای گذشته که پیشرو 

حرکت سنگ در گروه بودند در دوره های بعدی که مسئولیت فنی را برعهده 

 خودشان نشان نمی نداشتند عالقه ای به حضور در برنامه های سنگ گروه از

این نیاز را حتی در خودشان ندیدند که برای خودشان کار کنند در . دادند

د کمک بزرگی نتوانست صورتی که با حضور و انتقال تجربه های خودشان می

اما . دهد حاال میبینیم مثال آرش عالقمند است و ادامه می. برای گروه باشند

در دوره های بعد از خودشان  و مرضیه صومی جامعی مصطفی قامتی ، عطا

 . دیگر در زمینه سنگ همراه گروه نبودند

اما دیدگاههای موجود در بین . من با حرفهای بهرام کامال موافقم  :یمیدق -

اینکه . اغلب سنگنوردان با دیدگاههای افراد داخل گروه ما قدری تفاوت دارد

دی خود اهمیت گویید چرا مسئوالن فنی قبل در حال حاضر به سنگ نور می

کنند که من فالن سال   نمی دهند ، به گمانم چون پیش خودشان فکر می
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سنگنوردی را شروع کردم و االن خوب نیست که بروم روی دیواره و پیش یک 

بدهم و نتوانم  "پاندول" کسی که امسال تازه سنگنوردی را شروع کرده مثال

 . شود صعود کنم و سرخورده می

 م به طور مشخص اشاره کنم به کسانی که قبال کار میهخوا من می :صومی -

آن  .دیر به سنگنوردی عالقمند شدم من. کنند ن دیگه کار نمیکردند و اآل

 .عالقه ای به سنگنوردی نشان نمی دادم موقع هر چقدر بچه ها اصرار میکردند

دانستم  گذاشتم و خودم رو موظف می برنامه سنگ می ،من مسئول فنی بودم

گفتم که مسئول فنی  می با خود هیچ عالقه ای نداشتم ، با وجود اینکهمکه برو

   ررفتم حتی اگ می .شرکت کنم در آن باید برنامه سنگ بگذارم و و هستم

عالقمند شدم ولی  .رفتم زیر سئوال می توسط مربی یا وتوانستم کار کنم  نمی

ز سنین پایین کنم سنگنوردی بر خالف کوهنوردی معموال ا می فکر، خیلی دیر

بینم، معمولن کسانی که  یعنی اون چیزی را که من دارم می. شود تر شروع می

کنند و خیلی خوب هم  می رهایش کنند و به سختی شروع می اسنگنوردی ر

تر شروع کردند تا کسی مثل  دهند، کسانی هستند که از سنین پایین ادامه می

به نظرم . دارم ام برای زندگی کلی برنامه دیگر من که دو سال عالقمند شدم و

در عدم پیگیری از سوی تعدادی از مسئولین فنی گذشته مثل من ، عطا و 

عطا کسی بود که  مثال. مصطفی مشکالت زندگی شخصی خیلی تاثیر گذار بود 

این  نداشته باشد برای  در سنگنوردی اگر کسی دورنمایی.وسایلش را هم خرید

هتراست که این نگاه را نداشته باشیم که ب. کند اینقدر هزینه نمیورزش 

کردند و دیگر دوست ندارند  مسئولین فنی فقط در دوره های خودشان کار می

 .در دوره های بعدی کار کنند

اینکه دوستان . به نظر من آرش به نکته خیلی جالبی اشاره کرد :شالچی -

ه خاطر ذات این ب.بینند که توانایی سابق رو ندارند دلسرد میشوند وقتی می
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یک سنگنورد اگر دو ماه کار نکند،اگر بهترین . خود سنگنوردی هم هست 

سنگنورد هم باشد جز اینکه آموخته هایش را مثال از نظر تقسیم انرژی روی 

شود که بعد از این مدت باید دوباره  دچار چنان افتی می دیواره  را به یاد آورد،

 یک صعود انجام کند تا بتواندورزش های سنگین انجام دهد و سخت تمرین 

توانید حتی بعد از شش ماه صعود نکردن به  اما در کوهنوردی شما می. دهد

. در فصل تابستان به دماوند هم صعود کنید هیچ قله ای حتی برنامه عمومی،

اما در سنگنوردی چنین  .این توانایی را دارد حاال نه به شکل حالت نرمال اما

درست است . شود به شدت روی عضالت فشار وارد میچیزی امکان ندارد چون 

یعنی الزم است که یک  که در سنگنوردی به فکر کردن تاکید زیادی شده،

از فکرش و هارمونی بدنش، هماهنگی  سنگنورد خیلی زیادتر از یک کوهنورد

د که یک یتوانید ببین اما شما می. بین عضالتش و تقسیم انرژی استفاده کند

باشگاه از نظر آمادگی عضالت  دریا چهار جلسه تمرین حتی  سنگنورد با سه

هر  .امادر کوهنوردی چنین چیزی نیست.تغییرات فاحشی را مشاهده میکند

در نتیجه استمرار در . تواند حتی با کمی دویدن هم کوهنوردی کندکس می

دلیلی است بر این که این سنگنوردی بسیار جدی تر از کوهنوردی است و 

چون با کوچکترین فاصله  فنی سال قبل از سنگنوردی فاصله بگیرند،مسئولین 

ن مشاهده می کنند انگیزه شان کم اگیرند افت شدیدی را در خودش ای که می

هر چقدر من آماده تر باشم انگیزه بیشتری دارم که در برنامه ها . شود  می

عود و مسیرهای جدید تری را ص شرکت کنم و صعود های جدیتری انجام دهم

 .کنم

 برای یعنی.  ودش این مسئله فقط مربوط به مسئولین فنی نمی: مجری -

قضیه که این  است ممکند فاصله بگیر نوردی سنگ از  هر کسی که

اگر کسی بعد از چند جلسه دیگر ادامه ؟ ستاما راهکار چی. داتفاق بیفت

  نداد چطور می شود دوباره او را عالقمند کرد؟
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نم که سال آینده  ادفی داشته باشد ، مثال اگر من بداگر کسی ه:شالچی  -

م ، برای آن برنامه کاری خود را در سنگ هخواهم انجام بد حرکت خاصی را می

باال بردن سطح .  مشخص می کنم و به تمرینات مستمر هدف دار می پردازم 

ست و به دید یک ورزش اآمادگی برای کسی که به ورزش سنگنوردی عالقمند 

 .دیک هدف باش دناتو کند،  می گاه میبه آن ن

که در برنامه های شش ماهه یک  است ن اینایعنی منظورت: مجری -

هدف مشخص بگذاریم مانند دماوند برای برنامه های کوهنوردی ، مثلن 

دیواره بیستون را برای برنامه های سنگنوردی در نظر بگیریم  و یک 

 سری برنامه های آمادکی بگذاریم؟

پله پله  شود که تازه با سنگنوردی آشنا می برای کسی این هدف :شالچی  -

البته من موافق این نیستم که بخواهیم به صورت عمومی به . کند تغییر می

چون ما االن . سنگنوردی نگاه کنیم و در برنامه های عمومی دعوت کنیم

د عضو و ن به ده نفر برسد از افرااگروه داریم که شاید تعدادش درپتانسیل خوبی 

. یم هکه همین  ها رو پرورش د دما باید تاکیدمان روی این باش. غیر عضو 

 دبر نمی جاییاضافه شدن افراد جدید بدون امکانات و بدون تجهیزات راهی به 

، صعود و فرودهای ه آشنا شد ند ، با تجهیزاته ابرداشت این افراد قدم اول را. 

که به شکل موفقی دارند  نوردهای دیگرسنگ  .نده اخوبی در تمرینات انجام داد

 ایک روند ر هکنند چه در غالب گروهها و چه به صورت انفرادی ، هم کار می

کنند ، وسایل  مسیر را صعود می ند ند ، چوش اول آشنا می. کنند  طی می

 درمسیر چند گیرند که  بعد تصمیم می. خرند  ن را میاجزیی و اولیه خودش

تعیین  ناکه برای خودش است هدف کوچکی  ، این ندرا صعود کن  "قله بن"

اشاره کرد دو نفری  آن همانطور که آرش به با دوستان خود از آنبعد میکنند، 

دو نفری با  در یک گروهی که سی نفر عضو دارد باید. شوند  با هم هماهنگ می
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 از نظر تجهیزات و سن. هم جور بشوند که از نظر تملک مالی به هم نزدیکترند 

توانند برای سنگنوردی  وقت و انگیزه ای که می. و سال  به هم نزدیکترند

 این دو نفر می.  هندنند با هم انجام بداتو باشگاه می دربگذارند ، تمریناتی که 

کنید چه توی  که نگاه می را شما تمام تیم هایی.  رشوند هم طناب همدیگ

که تشکیل دادند و سنگ کار  اکیپی ر، با همدیگ رباشگاه ، چه در گروههای دیگ

زمان هستند  و یا هدفهای مشترک  ودر یک سطح مالی ، امکانات  کنند ، می

یم وبر برای مثال شوند و هدف می گذارند که می هماهنگ نفر با هم 5 .دارند 

ید به هتوانید همین طوری فراخوان بد شما نمی. دیواره علم رو صعود کنیم

. م  برای صعود به گرده آلمانها حضور پیدا کنند خواهی گروه که پنج نفر را می

 . کرده باشندو تمرین کار  رچنین چیزی نیست باید با همدیگ

حاال توانایی )خواهیم که به عنوان یک گروه جمعی  حاال ما می: مجری -

که قسمت مالی این  داما سعی ما این باش( ی جسمی که گفتی بماند یها

دارد  اطوری که اگر کسی فرصتش ر. یم هیک جوری پوشش بد اقضیه ر

ست و جوان هم هست به خاطر شرایط ا، شرایط جسمی اش مناسب 

به هر حال چون یک . دگیش محروم نشودفرصتی در زن چنینمالی از 

کنم که این مسئله  ست فکر میاگروه هستیم و این یک کار گروهی 

 . دخیلی مهم باشبرای همه ما 

یم من دقیقا با هفراخوان ند ویدگ حبتهای بهرام که میصدر مورد :قدیمی  -

به نظر من یکی از دالیلی که یک نوساناتی در . این مسئله مشکل دارم 

یک عده خاصی سالهای قبلی مثال . سنگنوردی ما ایجاد شد علتش همین بود 

رفتند و فقط چند نفرشان  از آنهاکردند  و بعد خیلی  پنج نفری با هم کار می

جذب نمی برای سنگنوردی  اافراد جدید ر کنیم اگر به این شکل فکر .دماندن
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امیدوارم که . ن روند حرکت گروه به آن شکل نیست ولی خوشبختانه اآل. کنیم

 . ند کنسنگنوردی  افراد جدیدی با ماو . این روال ادامه پیدا کند 

. ان ایجاد بشودو این اشتیاق در آن. حمایت کنند  اتوا نند آنها ر همین افراد می

در  برنامه های عمومی برای برنامه های سنگنوردی درکه  است من نظرم این

مثال در مورد جذابیتهای این ورزش صحبت . ایجاد کنیم  اشتیاقهمنوردان 

و آرامشش و همچنین به خاطر  یم به خاطر اون جذابیتهاوما کوه میر. کنیم 

به  این زیبایی ها و این هیجانها رتوانیم ا در مورد سنگ هم می. دور هم بودن 

مثال بخواهیم که از یک خاطره ای شیرین در بحث .  تسری دهیم  دیگران

عطا جامعی  .د یکبار قله بن ماسوله رفته بودمآی من یادم می. سنگ یاد کنیم 

نگاه کن  ارفتم باال و به من گفت حاال برگرد پشت سرت ر. دحمایت چی من بو

 . باال نگاه کردم واقعا لذت بردم  آنماسوله رو از و من برگشتم و وقتی 

چند صخره کوچک هم  برنامه های عمومی دراگر  به نظر من :مجری -

و هم است خاطره انگیز  هم. یک صعود انجام بدهند  دوستانو  دباش

ن صحبتی که شد در مورد آلولی ا. تاثیرات مثبتی داشته باشدمی تواند 

برای من  یک سئوالی که(.. مدت و بلند مدت کوتاه ) برنامه ریزی بود 

صعودهای رسمی در سنگ نوردی به مانند   که آیا است مطرح شده این

گروههای مختلف برنامه های مشترک می شود  کوهنوردی داریم؟ یعنی

یک چشم انداز برای آینده دانست؟ را می توان  کاری ؟یا چنینبگذارند

چند گروه ، اقدام به گشایش  به عنوان نمونه منتخبی از سنگنوردان

؟        در دیواره شمالی درفک با مکانی دیگر انجام بدهند مسیری مثال

چون من که با مربی . کنم که بتوانیم داشته باشیم  من فکر نمی : قدیمی -

بیشتر از سه نفر را نمیتوانم به منطقه علم ببرم  گفت من کردم می صحبت می
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اگر تعداد بیشتری . نمی شود با هم هماهنگ کردچون بیشتر از این تعداد را 

هم جان دیگران را  ،دنجا انجام بدهآد هبخواهند بیایند و اگر یکی اشتباهی بخوا

چون . هم ذهن و آرامش دیگران را بهم می ریزدو  دبه خطر می انداز

 به که برنامه قبلدر . به تمرکز نیاز دارد ست کهاسنگنوردی ورزشی 

وگفتم  دست داد نم به  استرس  ر اولین مسیر صعودمد رفتیم سنگنوردی

رفتم وآن  ربعد با همون روحیه از یک مسیر دیگ. من االن بیفتم پایین  دنکن

 .دور شد من استرس از

یک ورزش فردی نیست اما  سنگنوردیگویی  یعنی می: مجری -

 ؟انجام دادبا ده نفر  ودورزشی هم نیست که بش

 دقیقا : قدیمی -

خیلی سعی نکنیم در تفکیک اینکه آیا سنگنوردی فردی است  حاال :شالچی -

جهت  در کمکی به ما کنم ست فکر نمیاتعریف اینکه به چه صورت . یا جمعی 

ولی در مورد اینکه پرسیدید آیا جاهایی هست که همه . بکندرشد این ورزش 

اساندن بله یکی از راههایی که برای گسترش و شن. حضور داشته باشند  بتوانند

غیر کوهنوردها و غیر سنگنوردها هست و خیلی هم خبرساز  این ورزش برای

بیستون مثال در .  هایی است که برای سنگنوردی اجرا میشود ، فستیوالمیشود

 به آن جا می آیندو از تمام دنیا سنگنوردهایی  فستیوال جهانی برگزار می شود

گشایش هم به نام خودشان  را کنند و هم مسیرهایی صعود می او مسیرهایی ر

ها کمک  ، این وداین کارها درکنار مسابقات سنگنوردی که اجرا میش. کنند می

کنم فعال  فکر می  اما.  و موجب افزایش انگیزه در بین سایرین می گردد دمیکن

حاال ما باید برنامه ریزی های اولیه و . دخیلی فاصله دار ن مسائلیا با گروه ما

 .یکی یکی برداریم ارا دنبال کنیم و قدمها رهدفهای کوچکتری 



                                  34                                      نش یه داخل  گ وه کوهنوردی تیالر 

 
که آیا سنگنوردی بخصوص در  ستامطرح ری سوال دیگ :مجری -

 ست ؟اشش ماه اول سال  فقط مختص استان ما در طبیعت

کنند برای شش  غالبا سنگنوردهایی که االن دارند جدی کار می :شالچی  -

ست هکه بارندگی کنند  ولی  برای فصلی  ماه اول روی طبیعت حساب می

همانطور که گفتم برنامه ریزی برای . روند برای تمریناتشان به داخل سالن می

 .  شود  ن برنامه شروع میآیک صعود مشخص از شش ماه یا نه ماه قبل از 

هیات مسئولین در این رابطه فکری بهتر است  به نظر مندر کل :قدیمی  -

یعنی یک درصدی از  .دبگیر بودجه خاصی برای سنگ نوردی در نظر و. دکن

که اگر بخواهیم منتظر  چون. سنگنوردی هزینه بشود  برایمانده صندوق 

تهیه وقت تجهیزات سنگنوردی  و آن ددست گروه برسه پول کالنی ب باشیم

  .بودجه برایش در نظر بگیریم یدرصد باید ،درست نیست کنیم

ل سنگنوردی معرفی هیات مسئولین باید از مسئول فنی بخواهد که یک مسئو

یک مسئول سنگنوردی که خودش وارد به کار باشد و تمایل به . دکن

به نظرم یکی از دالیلی که دوره های قبل این جریان . داشته باشد  نوردیسنگ

مد این بود که تعدادی از مسئولین  فنی گروه ، آنچنان تمایلی به کار اپیش نی

 .نداشتند سنگ



                                  35                                      نش یه داخل  گ وه کوهنوردی تیالر 

 

 

ه این توافق رسیدیم که کیفیت کار سنگنوردی گروه حاال اگر ب :سلیم پور  -

در مقایسه با سالهای دور ، فرق نموده و دیگر آن فاصله زیاد را با بعضی از 

حفظ نماییم و در جهت رشد  اگروهها نداریم ،  چه کار کنیم که این کیفیت ر

بیشتر آن بر آییم و دستاوردهایی که توسط حداقل سه مسئول فنی اخیر که 

 از دست ندهیم؟  مرضیه ، آرش و بهرام بدست آمده شامل

    ما  .، بحث مالی قضیه است یک راهی که به نظرم همانطور که آرش گفت

     خواهد  توانیم صرفا این نگاه را داشته باشیم که حتما هرکس می نمی

خواهم  من می .خودش تهیه کند اسنگ نوردی کند پس بایستی همه وسایل ر

سم که گروه ، چه از طریق صندوق و چه از طریق دریافت به بحث آرش بر

با حفظ شخصیت گروه نه اینکه به هر کسی و )کمک های مالی برای این قضیه 

ببینید همین امسال . برای دریافت کمک اقدام نماید( یموهر چیزی متوسل ش

به راحتی هر چه تمامتر بدون هیچ مشکلی و تنها از طریق چند عضو و مهمان 

  اگرحاال. هزار تومان برای خرید جی پی اس کمک مالی گرفتیم 577  مبلغ

قسمت  امطمئن ،در مورد خرید برخی وسایل سنگنوردی انجام بدهیمرا این کار 

 .زیادی از مشکالت ما در بحث سنگنوردی گروه مرتفع خواهد شد 
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م که دغدغه هر سه مسئول ویجا باید داخل پرانتز بگ همین:مجری -

، تغییر دیدگاه گروه و مشخصن هیات مسئولین نسبت به فنی اخیر 

ست که از حرفهای ی ااین بزرگترین دغدغه ا نظره ب. ستاسنگ نوردی 

 . دوستان برداشت می شود 

در بحث تغییر دیدگاه، باور کنیم که دیدگاه گروه به مقوله  :سلیم پور  -

اگرچه زیاد )نیست نگاه ده سال اول گروه  رسنگ تغییر کرده و این دیدگاه دیگ

ن آبخاطر اینکه شرایط زمانی و مکانی . ن ده سال اول ایراد گرفت آبه  ودنمیش

ولی من همچنان اعتقاد دارم  کم کاری هایی از ( دوره تقریبا به آن شکل بود 

طرف هیات مسئولین دوره های اول و بخصوص کمیته های فنی آن دوران 

ن آاما هنوز به .  م همینطور هست دیدگاه تغییر کرد واقعا ه.صورت گرفت 

. زمان می برد  است نرسیده و این طبیعتانقطه ای که مورد نظر بهرام و آرش 

در مورد این قضیه بایستی قایل به زمان باشیم و کم کم برسیم به طرحی که 

این خیلی  .آرش داد که یک مسئول مستقیم سنگ در کمیته فنی داشته باشیم

یک مقدار هم مسئول فنی ما اگر آنچنان در گیر سنگ ست که ادیدگاه قشنگی 

در مسایل دیگر گروه در بحث کوهنوردی  انیست یک مقدار دغدغه خودش ر

 رداشته باشیم که  تا دوسال دیگ اکه ما این توانایی ر است چقدر عالی.بگذارد 

اگر کمیته سنگ نوردی داشته باشیم  .بتوانیم کمیته سنگ نوردی داشته باشیم

یک راه حلی  اندوت را بیشتر درگیر کار سنگ می کند و این به نظرم می خودش

        ابحث بیشتر وقت گذاشتن برای سنگ در گروه ر. برای این قضیه دباش

نطور که در سالهای اخیر به نسبت سالهای اول ایم همهنیم بهتر تداوم بداتو می

وجود دوستان خوبی که  امیدوارم که در آینده با.دنه ابچه ها بیشتر وقت گذاشت

نیم قدمهای موثری در این واانرژی میگذارند، بت ااالن در بحث سنگ نوردی واقع

 . اریم ردزمینه ب
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اگر برنامه شش ماهه گروه را نگاه کنیم تنها دو  برنامه سنگ :شالچی  -

اریم گذگذاشتیم  من موقع تدوین برنامه تاکید داشتم که یا اصال برنامه سنگ ن

کمیته فنی هفته هایی که خالی باشد ،  برنامه های سنگ نوردی چون خود 

اینکه این  و دگذاریم ، نباید ستاره دار باش اگر در تقویم می یا. کند  اجرا می

وقت با دوتا  چون هیچ است دوتا برنامه هم به نظر من صرفا برای ظاهر کار

در سه ماه امسال .  ودش برنامه سنگ نوردی در شش ماه کسی سنگ نورد نمی

.  فته باشیمو برنامه تمرین سنگ نر داول ، جمعه ای نداشتیم که هوا خوب باش

 . و این فراخوان از طریق روابط عمومی انجام می شد 

سه ماهه اول برنامه به این موضوع اشاره کنم که فکر کنید در  می خواهمحاال 

شود،  می کیدتا بر کوهنوردی وجود برنامه دماوند که با گروه یا شش ماهه

. توان جای خالی پیدا کرد یا وقت گذاشت برای برنامه سنگنوردی  چقدر می

  .درگیر برنامه کوهنوردی هستیم حداقل یک هفته در میان در شرایطی که ما

کند در اکثر  خودش سعی می ست،امسئول فنی که متولی اصلی برنامه سنگ 

عه های خالی را به خواهد جم برنامه ها شرکت کند از طرف دیگر هم می

یعنی یک کاری شدیدی بر دوش یک نفر که مسئول فنی . سنگنوردی برود

و حال اگر برنامه مستقل سنگنوردی باشد که . گیرد  ست قرار میابرنامه 

گویم  شود اینها را کنار هم آورد؟ می مسئول دیگری داشته باشد ، چطور می

ردی چون تاکید و سیاست دهیم برای کوهنو زمانی را که داریم اختصاص می

ست ،  این مسئله تا ابه کوهنوردی ( چون گروه کوهنوردی هستیم)گروه ما 

مشخصا برای خودم این اتفاق افتاد  که . گیرد حدی جلوی برنامه سنگ را می

یه هفته برنامه سنگ ، یک هفته برنامه . توانم هرهفته به یک برنامه بروم نمی

 . کوه 
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ای خاص خودش را دارد و آمادگی های خاص که خستگی ه برنامه سنگ

   به شکل کامال  است ممکن ایی کههنآکه  یعنی این .خواهد می اخودش ر

توانند  می کنند و از این ورزش درآمدی دارند، حرفه ای به این ورزش نگاه می

و اگرهم کسی . چنین وقتی را برای سنگ نوردی و کوهنوردی اختصاص دهند

انجام دهد و از هیچ  کار را برای یک یا دو سال این وقت بگذارد ممکن است

توانیم انتظار داشته باشیم با توجه به این درگیری های روزمره که  کس نمی

خودش دارد بتواند تمام جمعه های خودش را به سنگنوردی یا کوهنوردی 

  جمع بندی من اینکه خود کوهنوردی و حضور در برنامه ها  .اختصاص دهد

برای اهتمام کامل و الزم از طرف فرد برای کار  دانعی باشم تواند می

گرده  خواهم بروم مثال من اگر تکلیف خودم را بدانم که می.سنگنوردی اش 

اگر بخواهم به . خودم را آماده صعودی مانند دماوند نمی کنم ئناآلمانها ،مطم

کنم و  یک دیواره صعود کنم اصال نگاهی به برنامه های شاخص مرداد ماه نمی

از سه ماه یا چهار . ن برنامه سنگ انجام می دهم آبرنامه ریزی ام  را مخصوص 

 . ماه قبلش کمتر سعی میکنم فقط در برنامه های کوهنوردی باشم 

بحثی که آرش گفت اگر شرایطی فراهم شد که کمیته :   مجری -

مستقل سنگ نوردی داشته باشیم به نظرت کمک به رشد سنگ نوردی 

 ؟دکن گروه می

 و به خوبی ددار ابه عنوان مثال گروه کاوه این کمیته ر، صد درصد:شالچی  -

برای پیش  بینیم این پتانسیل در گروه االن ما داریم می .دکن اجرا میبرنامه 

وقت کافی داشته  درصورتی که. وجود دارد برد این قضیه با یک کمیته مستقل

به عنوان نمونه .  می سنگ بگذاریفرصت کافی برای برنامه ها متوانی میم باشی

من در یک برنامه مشترک گروه از هیات مسئولین خواستم که با رفتن تعدادی 

از عالقه مندان به طور همزمان به تمرین سنگ موافقت نماید که این کار 
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صورت گرفت و یک نصف روز رفتیم و کار سنگ هم انجام دادیم و نتیجه خیلی 

 .  خوبی هم داشت 

   البته این به معنای جدا سازی این دوتا نیست ممکن است  :پور سلیم  -

     شرکت کنند و حتما از بچه های گروهدر برنامه های صعود  بچه های سنگ

یک ارتباط . کنند سنگ شرکت می های در برنامه هم کوهنوردی های صعود

 در صعود وجود دارد منتهی الزامی نیست که مثال ها تنگاتنگ هم بین این

دماوند حتمن مسئول کمیته سنگ و یا تعدادی از بچه هایی که برنامه شاخص 

 .دارند در همان تاریخ بیایند برای صعود  دماوند

نشود که کسانی که  طوریاست، ببینید این بحث ظریفی :مجری -

. جدا شود کنند کوهنوردی می از کسانی که ددارند سنگ کار میکنن

ین حضور دارد به شکلی اینها را کنار باید مسئولی که در هیات مسئول

 رنشود که یگ گروه داخل یک گروه دیگ نباید یعنی. هم نگه دارد

 .تشکیل شود

ست اچون این گروه کوهنوردی تیالر  دنباید باشنه به این صورت :سلیم پور  -

و مسئول کمیته سنگ هم جزئئ از هیات  این قضیه را پیش میبرد دکه دار

 .بود مسئولین گروه خواهد

ن ما کمیته آموزش را اآل .باشدباید پتانسیل الزم وجود داشته  البته :شالچی  -

یم اما مدتهاست داریم بدون حضور مسئول تعیین شده اش ، ه اراه اندازی کرد

قدر پتانسیل داشته  منظور اینکه یک گروه باید این. کارها را پیش می بریم 

افرادی نوردی مثال در کمیته سنگ. داخل آن بگنجند باشد که این کمیته ها

کنند واگر بخواهد  که بصورت جدی تری به مسئله سنگ نوردی نگاه می باشند
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 این مسئله از پتانسیل فنی گروه نمی تمرکزشان به سمت سنگ برود، آیا

 کاهد؟

. ما نباید نگاهمان به سنگ نوردی مثل کوهنوردی باشد ر این که مسئله دیگ 

نوردی با پنج یاشش هزار تومان یک برنامه یک روزه ما در برنامه های کوه

 واقعا تخصصی ربرگزار میکنیم ولی در برنامه سنگ نوردی چون بحث دیگ

باید هزینه ای برای تهیه وسایل انجام دهیم و برای مربی هم هزینه ی  است، 

ما باید یک ارتباط مستمر داشته باشیم با یک مربی  .جداگانه ای در نظر بگیریم

این اتفاق برنامه  یکی دودر ندازیم که یجا ب ازینه کردن در قبال مربی رو ه

 .افتاده است

توانیم یک مربی سنگ در گروه داشته  مانی  میزما چه  :مجری -

 باشیم؟

توانید در یک سال آینده مربی  شما می. ستاداشتن مربی پله پله :شالچی  -

کار شاخصی کنند یا مثال با  توانند داشته باشید ولی مربیانی که خودشان نمی

 .خورد گرفتن بدرد ما نمی اخواندن چهارتا جزوه رفتند مدرک مربی گری ر

داشتن افرادی که بسیار کار آزموده و قابل هستند در گروه به داشتن صد مربی 

  به نظر من  .ه اندامتحان دادن مربی شد کتاب خواندن و و کار آموزیبا که 

 .دما باید به دور از داشتن صرفن مربی باش یعنی هدف گذاری.دمی ارز

امیدواریم  با صحبت هایی که شد بحث و برسی در مورد راه . :مجری -

در زمینه  تاکارها در جلسات هیات مسوولین و مجمع ادامه پیدا کند  

از طرف کمیته  در آخر. سنگنوردی به رشد دلخواه گروه برسیم
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شرکت نمودید ،  جلسهین فرهنگی از شما که وقت گذاشتید و در ا

 .کنم تشکر میصمیمانه 

 گروه کوهنوردی تیالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : نکاتی در مورد پیاده روی 

 77روی تند  که یک پیاده دریافته است (Duke) مرکز پزشکی دانشگاه دوک

ای، سه مرتبه در هفته به اندازه داروهای ضدافسردگی برای تسکین عالئم  دقیقه

تحقیقی که سال گذشته در  .های حاد در سنین مختلف موثر است افسردگی

به چاپ رسید نشان داد که  (Internal Medicine) آرشیو اینترنال مدیسین

دارند، کمتر در معرض ابتال به از دست رفتن روی  زنانی که به طور منظم پیاده

براساس آکادمی جراحان ارتوپد در  .های ذهنی قرار دارند حافظه و سایر زوال

روی به شما برای داشتن یک دیدگاه مثبت به زندگی کمک کرده و  امریکا، پیاده

روی جریان خون را در مغز افزایش  پیاده .تر به نظر برسید شود جوان باعث می

سال انجام گرفت،  07روی افراد باالتر از  0111در تحقیق که در سال . دهد می

فکر کردن را در آنها افزایش   روی در روز مهارت دقیقه پیاده ۵5مشخص شد که 

دهد  نیز شواهدی دارد که نشان می (Mayo Clinic) کلینیک مایو.دهد می

ای عصبی که ه دهنده ورزش پیاده روی تاثیر مثبتی بر سطح برخی انتقال

ورزش همچنین تولید اندورفین را .کننده روحیه هستند در مغز دارد تقویت

افزایش داده، فشار داخل عضالت را کم کرده، برای داشتن خوابی بهتر به شما 

 .دهد کمک کرده و سطح کورتیزول هورمون استرس را نیز کاهش می
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 بهرنگی صمد

        

 

 

 

 بود جانکاه سفر و بود کوتاه فرصت

 نداشت مـک چـهی و بود گانهـی اـام

 

 شاملو.ا                                 

 

 در مبارز و آگاه معلم و ایران نکودکا نوین ادبیات گذار بنیان بهرنگی صمد

 نابهنگام هنری زندگی های چرخه مهمترین از یکی سر بر ۵0 شهریور اوایل

 .  درگذشت

 ". بود تعهد انگیز حیرت چهره": بود نوشته او سوگ در زمانی شاملو احمد

 در را فرخی و عشقی پرخاشگری و عبید طنز   ، حافظ رندی از ای آمیزه صمد

 متن  در و یافت تولد سانسور و اختناق با که بود ردهک درونی خود وجود

 .درانداخت نو طرح نسالنش هم و همفکران اتفاق به و بالید و قدکشید سیاهی

 اوج در فرزانگی بام به اکنون ، بود می کاش ای دریغا و ،بود اگر صمد ، باری

 و نگفره تاریخ بالنده و برجسته غولهای از یکی به رئالیستی ادبیات های قله

 .داشت تعلق سرزمینمان هنر

 دهه سیاسی آشوبهای و حرمانها ، رنجها ، تنگناها توی هزار از عبور با صمد

 و بود یافته دست نظری – هنری خالقیت های شکوفه به سی و بیست های
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 شکست منطقی نتیجه که تاریخی نوین شرایط گیری شکل و بزنگاه در درست

 .شد ربوده کف از رایگان به ، بود قبل های دهه

 نظم مدرنیسم شبه و دوم پهلوی استبداد سیاه و پوسیده قانون تنها نه او

 روح با را اجتماعی نابرابر شرایط و دشوار موقعیت بلکه ، تابید برنمی را موجود

 تمام در صمد. طلبید می چالش به اش هوشمندانه نگاه و معترض و عصیانی

 اهمیت یارانش با خود فکری ستانهایب بده تمام ودر خود، کوتاه زندگی طول

 چه من مرگ که است این مهم .گوید می که آنجا ، برد نمی یاد از را نکته این

 پربار زندگی یک جریان در رو این از. داشت خواهد دیگران زندگی در تاثیری

 افسانه" چشمگیراو محصول اولین. ببیند را دریا تا افتاد راه به رودخانه مسیر در

 .مردم رنگین خیالبافی شکفتگی و ازباورها گرانبهایی انبان بود،"یجانآذربا های

 سطح دو در و متفاوت رویکرد دو با  ها قصه و متلها این با بهرنگی البته

 :است کرده برخورد متعارض

 به را عامیانه های افسانه رویکرد، این در صمد:  کودکان برای قصه  - الف

 سراپا را آنها ، گرفته خدمت به ، تبلیغی – یسیاس آثار بهانه و مایه بن عنوان

 فرهنگی و ای افسانه کار و ساخت و بافت به توجه بدون "وعمدا کرده دگرگون

 های قصه این ملی – دینی بافت به توجه بی را خود سیاسی های آموزه ، آن

 . است کرده القا کودکان به عامیانه

 در و همدالنه و متفاوت اربسی زمینه، دراین صمد رویکرد: عامه فرهنگ – ب

 . است روشنفکرانه اجتماعی – سیاسی سوگیریهای از کنار بر موارد بیشتر

 و رسمی زبان و ادبیّت از پرهیز ، متلها این برگردان در بهرنگی درخشان کار

 و متلها ساختاری و مهم عناصر از یکی که است سادگی به بیشتر هرچه توجه

 تودهای زبان "عینا ، ها افسانه این در بهرنگی زبان ، است آذری های افسانه

 . ماست میهن زبان آذری سادهء و پاکدل

 و دریافت را کودکان مخصوص وزن ، خود نوشتار مجموعه در گام به گام صمد

 به داستانی ادبیات طریق از را زمان آن ی جامعه در زندگی واقعی تجربیات
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 ماندگار شاهکارهای ، موجود جانکاه تنگناهای از گذار وبا داد می انتقال کودکان

 و نویسنده یک مقام در صمد.  گذاشت برجای کودکان ادبیات ی حوزه در

 مردمان تاریخی رسالت پذیرش در راسخ اعتقاد با متعهد و هدفمند ژورنالیست

 .نماند غافل نوجوانان و کودکان محتوم سرنوشت از ای لحظه ، جامعه  فرودست

 چه – گردیم می بر ها گذشته به غرور و دریغ وبا راشتهبراف گردن ، که زمانی

 از یکی فقط نه ، چهل ی دهه راستی به! رفته دست از سالهای آن بود غوغا

 نوین سیکل گیری شکل آن بر افزون ، که ادبی دوران شکوفاترین و پربارترین

.  شود می محسوب مرداد 01 ننگین کودتای از بعد ایران اجتماعی جنبش

 سیکل و آرمانی دوران اجتماعی – تاریخی منحنی شکست عینی ازتابب صمد

 نوآور فرهنگ ی عرصه در بنیادین آور شگفت تحول با که بود ایران ادبی نوین

 ، ساعدی غالمحسین یاد زنده قول به و شد ماندگار و بالید نامیرا ی کارنامه با

 .  یود زندگیش او شاهکار

 بزرگی انسان ، فالکت در غرق های کوره ده معلم یک از ، آگاهی معجزه ، بله

 . زحمتکش و رنجبر های توده تمام محبوب ، برحق و جا به ساخت

 

 اسرافیلیان نسرین: گردآوری

 

 

 
 

 :ماخذ

  0-0 شماره – چیستا ماهنامه -

 ناشر یادداشت( دهقانی بهروز ، بهرنگی صمد: روایت) آذربایجان های افسانه کتاب-
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 کوهنوردی حوادث به نسبت روانی واکنش

 

 امدادگران و  حادثه قربانیان در دهنده تکان حوادث به نسبت احساسی واکنش

 می سازگار نوعی به و هستند عادی ها واکنش اکثر. داشت انتظار باید را ها آن

 .سودمند غیر هم بسیاری ، هستند سودمند ها آن از بسیاری. شوند

 خود روانی های واکنش از تواند می ، تاس گیردر ای حادثه در که کسی هر

 نیازهای بر آمدی در پیش احساسی نیازهای به توجه ها بعضی برای. ببرد بهره

 .گردد باز خود اجتماعی نقش به بتواند فرد تا است جسمانی

 

 ( گسستگی) – امدادگران روانی واکنش

 واکنش. است بینی واقع از باالیی سطح مستلزم امداد، شرایط در خوب فعالیت

 به کمک مانع نباید اند، بوده حادثه درگیر که کسانی به امدادگران احساسی

 احساس و فکر بین امدادگران اغلب بینی، واقع حفظ برای. بشود نیازمند افراد

 یا و کنند می  "تقسیم"  قسمت دو به را آن یا و شوند می قایل تمایز خود

. کنند می " خاموش"  را خود پیرامون محیط حادثه احساس از ناشی شوک

 طور به را آن توان نمی ولی است، موثر کردنی "خاموش"  یا "تمایز"  چنین

 امدادگران و شود می تکمیل انسان روانی ظرفیت احتماال. کرد حفظ نامحدود

 .دهند می نشان را بودن خنثی غیر عالیم

 مبهوت، و کشند می پس را خود امدادگران از بعضی. هستند مختلف عالیم این

 عیان طور به ها بعضی. رسند می نظر به خسته و کار فراموش دلسرد،
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 ها بعضی. شوند می خشن یا مخرب منطقی، غیر پذیر، تحریک و احساساتی

 ها آن برای خانواده و دوستان با مجاورت و کنند می محدود را خود احساسات

 مواد و لکلا به تزایدی به رو وابستگی امدادگران از بعضی. شود می سخت

 .کنند می پیدا مخدر

 

 حادثه قربانیان به روانی کمک

 پس از باید امدادگران و تیم سالم اعضای اند، دیده آسیب حادثه در که کسانی

 آن در که کسانی. بربیایند انتقال حین در یا صحنه در حادثه های واکنش

 حادثه از پس احساسات زیادی مقدار به توانند می پردازند، می کمک به مرحله

 عرضه آماده امکان حد تا باید ها آن اعضای و امداد سرپرستان. بدهند کاهش را

 .باشند کردن گوش و درک بازسازی، طریق از روانی های کمک

 تا باشد آزاد باید فرد. است خالقانه و دقیق کردن گوش روانی مراقبت اساس

 چنین درک که همدبف باید مشاور کند، بیان  علنی و آزادانه را خود احساس

 باید چگونه فرد که کند قضاوت نباید. است مصاحبه اصلی علت بیانی و احساس

 فرد، مشاور. کند منتقل او به را ای ایده چنین نباید او مطمئنا و کند احساس

 را خود توجه تمام کند، نگاه کند، می صحبت که فردی چشم در مستقیما باید

 چه او فهمد می کامال و دهد می وشگ او های حرف به که کند او معطوف

 مشاور. باشد یکی که است بهتر مصدوم و مشاور جنسیت ترجیحا. است گفته

 مصدوم سر نزدیک در انتقال طول در و باشد مصدوم با دایم تماس در باید

 .باشد

 طبیعی گرایش. است آن از بعد درست حادثه، یک بالفعل مرحله ترین خطرناک

 عمل ". است حمایت بدون حتی  قربانی، طرف به هجوم شرایطی چنین در

 به فقط که نسیت زمانی جا این "! واینستا اونجا فقط! بده انجام کاری یک! کن

 عمل وارد سریع که است الزم مواقع بعضی در فقط برد؛ هجوم مصدوم سوی

 .است کردن فکر هم آن و داد، انجام بالفاصله که است چیز یک فقط اما. شد
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 ادگرانامد انتخاب

 عالوه. باشد یعتبط درون امدادگران برای الزم شرط تواند نمی تنهایی به عالقه

 او خود جنس از که کسانی از حمایت و فنی، تجربه خوب، بدنی شرایط بر

 دارای باید امداد تیم اعضای اند، شده ای حادثه یک در گیر در و هستند

 :باشند زیر مشخصات

 با شدن درگیر مستعد یا و زده، شتاب جانی،هی که معقول شخصیتی •

 .نباشد عصبانیت

 عمل ابتکار گرفتن دست به توانایی •

 تجهیزات و کار جزئیات مورد در هشیار •

 طبعی شوخ احساس دارای •

 بیاید در پا از اینکه بدون دیگری کار برای احساس دارای و همدلی •

 چیزها بدترین برای آماده حال عین در بین، خوش •

 آن پذیرفتن حال این با آن، نهادن کنار یا ترس ساندنر حداقل به توانایی •

 عادی چیزی عنوان به دیگران برای

 

 

 

 

 
 طبیعت درون های ورزش سایر و کوهنوردی پزشکی کتاب

 آمریکا پزشکان از گروهی ی نوشته

 دانایی رحیم: ترجمه
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 استازالمید قرص دکاربر

 ثانویه گلوکوم ،(ساده مزمن) باز زاویه با گلوکوم کمکی درمان عنوان به دارو این

 کار به گلوکوم انواع از بعضی جراحی از قبل چشم داخل فشار کاهش برای و

 زاویه با احتقانی غیر گلوکوم مدت طوالنی درمان در نباید دارو این از. رود می

 عضوی شدن بسته به منجر است ممکن آن مصرف که چرا کرد، استفاده بسته

 بیماری وضعیت شدن تر وخیم چشم، داخلی ارفش کاهش با حالیکه در شود

 . شود می پوشانده

 ،حمالت(مال پتی) غیاب حمله درمان در کمکی داروی عنوان به استازوالمید

 به میوکلونیک اشکال و مخلوط صرعی حمالت ،(گراندمال) کلونیک تونیک،

 درمان در خصوص به دارو این. رود می کار به تشنج ضد سایرداروهای همراه

 موثر شود، می شروع آنها حمالت قاعدگی هنگام که زنانی در صرع اوبمتن

 . است

 ارتفاع حاد بیماری از ناشی عالئم شدت و بروز احتمال کاهش برای دارو این

 در( خستگی و آلودگی خواب سرگیجه، نفس، تنگی تهوع، سردرد، مانند)

 به( بیماری نای به مستعد افراد در) آهسته حتی یا سریع صعود طی کوهنوردان

 جلو به استازوالمید مصرف نیز آهسته صعود صورت در حتی ولی کارمیرود،

 عالئم بروز صورت در حال هر به .کند می کمک ارتفاع حاد بیماری از گیری

 ارتفاع از را بیمار سرعت به باید مغزی و ریوی خیز مانند بیماری این شدید

 . آورد پایین

 فزونی یا کاستی با که خانوادگی ای روده فلج از اشکالی درمان در استازوالمید 

 بدلیل است ممکن متقابالً و است رفته کار به اند، بوده همراه خون پتاسیم

 . کند اسیدوز ایجاد پتاسیم سلولی داخل شیفت
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 کوهنوردی های بایسته

 را ها جوراب درآورده، کفش از را پاها ممکن فرصت ره در کنیم سعی: پا تنفس

 جاهایی در را کار این البته .شود تسهیل پا پوست سطحی فسنت تا کنیم خارج

 .باشد نداشته وجود پا شدن سرد امکان که دهیم می انجام

 تشکیل از پیشگیری منظور به ادرار کردن قلیایی برای دارو این خوراکی شکل 

 با درمان تحت بیماران در بخصوص ی،اوریک اسید کلیوی سنگهای عود یا

 به سیستئین حاوی سنگهای یا و اوریک اسید کننده دفع نقرس ضد داروهای

 . است رفته کار

 از ناشی یا قلب احتقانی نارسایی از ناشی خیز درمان در مدر عنوان به دارو این

 مدر داروهای منظور این برای که چند هر است، رفته کار به نیز داروها مصرف

 . است شده جانشین جدیدتری

 

 :  نگهداری شرایط

 .شود محافظت بسته در ظروف در سانتیگراد درجه 77 و 05 بین دمای در

 

   دارو ایران شرکت: منبع 

www.irandau.com 

 
 

 

http://www.irandau.com/
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 کوچک ای جزیره کشورهای از حفاظت و زیست محیط جهانی روز

 

 
  چیست؟ محیطی زیست تهدید ارترینمرگب

 محیط جهانی روز» با است مصادف ماه اردیبهشت 05 با برابر ژوئن پنجم

 عنوان این با متحد ملل سازمان سوی از میالدی 0107 سال از که «زیست

 . است شده نامگذاری

 روز ،(ایسنا) ایران دانشجویان خبرگزاری «زیست محیط» سرویس گزارش به

 سطح نه ببرید باال را خود اعتراض صدای» شعار با امسال ست،زی محیط جهانی

( UNEP) متحد ملل سازمان زیست محیط برنامه سوی از «را دریاها آب

 حفظ به نسبت رسانی اطالع افزایش آن، اصلی موضوع و شده نامگذاری

 در SIDS اختصاری عنوان با کشورها این. است کوچک ای جزیره کشورهای

 دریاها آب سطح افزایش و طبیعی بالیای جوی، تغییرات رابرب در جهان سراسر

 . هستند جهان نقاط سایر از پذیرتر آسیب چشمگیر میزان به
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 موضوعاتی از یکی و است روبرو بسیاری محیطی زیست مشکالت با امروز جهان

 شناخته ها زمینی برای محیطی زیست تهدید مهمترین عنوان به روزها این که

 محیط با مرتبط اخبار در را ای عمده سهم و است «جهانی رمایگ» بحران شده،

 که مطالعاتی. است دیگری چیز واقعیت اما است داده اختصاص خود به زیست

 صورت زیستی محیط تهدیدهای ترین اصلی کنترل و شناسایی هدف با اخیرا

 کره این ساکنان برای اصلی تهدید زمین گرمایش که دهد می نشان گرفته

 حاضر، عصر در محیطی زیست معضل مرگبارترین و مهمترین بلکه یستن خاکی

 . وشیدهاست سرپ فضاهای در هوا آلودگی

 و میلیارد دو حدود چیزی یعنی جهان مردم سوم یک که دهد می نشان آمار 

 پز و پخت و ها خانه کردن گرم برای ها دام فضوالت و هیزم از نفر میلیون 177

 بسیار بخارات و سمی دودهای تولید به منجر روش این که کنند می استفاده

 قلبی، های بیماری سکته، سبب همچنین سمی دودهای این. شود می کشنده

 بهداشت جهانی سازمان. شود می کودکان و زنان به جدی آسیب سرطان،

(WHO )فوق مواد از استفاده از ناشی دودهای که است کرده اعالم گزارشی در 

 شده میالدی 0700 سال در جهان در نفر هزار 777 و میلیون چهار مرگ سبب

 هوای های آلودگی از ناشی میرهای و مرگ کمتر تعداد رقم این به و. است

 بر مورد یک جهان در مرگ مورد هشت هر از که کنید اضافه نیز را باز فضای

 . دهد می رخ ها آلودگی این اثر

 مشکل یک جهانی رمایگ: کرد منتشر گزارش این در پست نیویورک روزنامه

 باال در که است فاکتوری از کمتر بسیار آن از ناشی تهدیدهای اما است جدی

 آلودگی از ناشی مرگ خطر دهد می نشان دقیق برآوردهای همچنین. شد ذکر

 طور به و چشمگیر میزان به توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در هوا

 . است یافته کاهش پیوسته

 رسد می انگیز حیرت نظر به که پکن در هوا آلودگی تازی یکه رش،گزا بنابراین

 سرپوشیده و داخلی های محیط هوای آلودگی که کنیم فراموش تا شده باعث
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 0177 سال در که طوری به. است بوده خطرناکتر و مهمتر و بیشتر همیشه

 حال در کشورهای در هوا آلودگی از ناشی میرهای و مرگ تمام تقریبا میالدی

 از ناشی مرگ خطر و داد می رخ داخلی محیط هوای های آلودگی اثر بر توسعه

 با نیز امروز حتی. بود حال زمان از برابر پنج از بیش زمان آن در هوا آلودگی

 شهرها جمعیت افزایش از که هوا آلودگی از ناشی میرهای و مرگ افزایش وجود

 در هوا  آلودگی از ناشی مرگ خطر شده، ناشی آالینده گازهای انتشار افزایش و

 فضای در هوا آلودگی از ناشی میر و مرگ برابر دو همچنان سرپوشیده فضای

 . است باز

 ناشی میرهای و مرگ نرخ اخیرا: است آمده همچنین پست نیویورک گزارش در

 از ناشی مساله این و است کاهش حال در سریعتر داخلی، هوای آلودگی از

 به غذایی مواد طبخ در تر پاک های سوخت به تربیش دسترسی و فقر کاهش

 در. است ها دام فضوالت و هیزم نظیر خطرناک های سوخت از استفاده جای

 بهبود محسوسی شکل به محیطی زیست های شاخص سایر ثروتمند کشورهای

  آلودگی از اعظمی بخش اند توانسته یافته توسعه کشورهای تمام. است یافته

 را خود آبی های آلودگی از بسیاری و داده کاهش را ودخ بیرونی فضای هوای

 نظیر کوچکتر خطرات اند توانسته همچنین آنها. درآورند کنترل تحت نیز

 در کشورهای در. درآورند کنترل تحت شدت به نیز را ها کش آفت از استفاده

 کلی شرایط داخلی، هوای های آلودگی کاهش دنبال به نیز توسعه حال

 افزایش خارجی محیط هوای آلودگی چه اگر. است یافته هبودب محیطی زیست

 .   است رفته بهبودی به رو رفته رفته نیز شرایط این اقتصادی توسعه با اما یافته

               

 ایران دانشجویان گزاری خبر:  منبع         
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امسال” دماوند“و ” کاالهو“صعودهای   

از   ه در تابستان توسط گروههای کوهنوردیاجرای صعودهای مرتفع و چند روز

. تیالر ، نقطه عطفی در میان صعودهای ساالنه آنها به حساب می آید   جمله

انجام این صعودها همواره به عنوان یک سکوی پرشی خواهد بود برای افرادی 

تا در کنار تجارب خوبی که از شرکت در این گونه   که در آنها حضور دارند

صیب شان می گردد، بتوانند راه رشد و پیشرفت خود را در این ن  برنامه ها

گروه ما نیز . ورزش جذاب ، دنبال کرده و به موفقیتهای بزرگتری دست یابند 

امسال تابستان ما دو صعود . درتابستان سال جاری از این امر مستثنی نبود 

 :خوب از این دسته برنامه ها اجرا نمودیم 
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به ندرت از طرف سایر گروهها در دیارمان برای صعود قله ای که  ”کاالهو“

حاضرین در آن اگر بیشتر از  و بی شک دستاوردهایش برای! گردد انتخاب می

 .کمتر نیست  ادومین صعود مرتفع تابستان امسال یعنی دماوند نباشد ، قطع

که ” علم کوه“  منطقه  و عمیق در ضلع شمال غربی  پیمایش دره ای طوالنی

، سیولت گرد کوه، پیت غار، فش را قله های مرتفعی همچون کرماکوه،دو طر

اسپید در بر گرفته است  سر رستم و رستم نیشت، سیاه گوک ها، تخت

کوهپیمایی   ساعت 07کوهیست که دستیابی به آن، مستلزم حداقل   ”کاالهو"

ت تخ“از منطقه عمومی   بکر وکمتر شناخته شده  نه چندان آسان در ناحیه ای

 .است” سلیمان و علم کوه

متری کاالهو از چند جهت بود که  ۵۵77اهمیت صعود امسال گروه به قله  

یکی از آنها اجرای موفقیت آمیز برنامه از مسیری جدید و غیر از مسیر طی 

که زنده یاد علی یزدان  17در صعود بهار سال . گروه بود 0717شده در سال 

  رای شناسایی منطقه از راهنمایی های ارزندهما ب و  پرست نیز حضور داشت

استفاده نموده بودیم ، راه عبوری ما بعد از منطقه ” نیما رستمی“زنده یاد 

کوهپیمایی سخت به   ساعت 5تا  ۵بود که پس از   یال سمت چپ” دوآب“

نمی توان از کار ارزشمند آقایان نایبی و  اضمن. گردنه کلجاران منتهی می شود 

همراه مسئول فنی آن سال در شناسایی مسیر و فرود از دره سه هزار مومنی به 

چرا که همان شناسایی ، ضامن اجرای موفق صعود در آن . به راحتی گذشت 

اما امسال آن گونه که در . سال و همچنین تا حدی زیادی در صعود امسال شد 

” پیت غار“ گزارش خوب برنامه اش آمده بود ، با عبور از شیب تند زیر قله های

قرار گرفتیم و ” کاالهو“به ” کرما کوه “بر روی مسیر صخره ای ” سیولت“و 

برگ برنده هر دو صعود کاالهو   بی شک. آنگاه به قله زیبایش رسیدیم 
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و  17آقایان سیروس حیاتی در سال : آنها بودند   سرپرستان خوب و کارآمد

 .  17علی راحلی در 

ده است که ما حتی نمی توانیم کلمه ای دیگر اما آنقدر شناخته ش "دماوند"

کوهی که از تجارب صعودهای قبل در آن خاطرات . بنویسیم   برای معرفی اش

امسال صعود به آن   .شیرین فراوانی از جبهه های مختلفش به یادگار داریم 

هنوز چشم مان بر جمال رعنایش . مملو از اتفاقات جالب و بیادماندنی بود 

که تا مدتها در   بجا مانده است  ود ، خاطرات ریز و درشتی از آنروشن نشده ب

 00در ساعت   بد قولی راننده. حافظه نه چندان قوی مان حفظ خواهد شد 

شب قبل صعود و به اصطالح جایگزینی سریع آن با راننده ای دیگر ، نیامدن 

راننده ای  این دومین راننده بر سر قرار صبح ، رفتن به خانه ها و هماهنگی با

  معطلی ،  ساعت ۵و دوباره آمدن به سر قرارو حرکت پس از   (سومی)دیگر 

ساعت دیگر ، توقف و خواب در  ۵خراب شدن مینی بوس در تهران و معطلی 

کنار جاده هراز بدلیل ترافیک عجیب و غریب ،تهیه گازوئیل برای ماشین در 

غیبت   :ه دماوند عزیز تازه شروع صعود ب  پلور و پس از همه این ماجراها

بسیاری از اعضا و همنوردان ثابت گروه ، با اینحال باز در شمار پرتعداد ترین 

کل گروه که مسن  اترکیب جوان تقریب. !نفر 00گروهها در منطقه بودیم با 

بار در دماوند که   برای اولین  نفر از کل تیم 1حضور   .ساله بود   ۵0ترینش 

سرپرستی قوی و مشارکت خوب . شدند صعود قلهنفرشان موفق به  5

آخر و   ”پر مالط“شام بسیار . همنوردان در پیش برد کارهای مختلف در صعود

 امطمئن .!کنار جاده” چالوس“خواب شیرین راننده در هنگام برگشت در 

 کنندگانش به از ذهن شرکت  و دماوند امسال خاطرات صعودهای کاالهو

بی شک   نقاط ضعف و قوت این برنامه ها ،  و بررسیپاک نخواهد شد   راحتی

 .ضامن برنامه هایی بی نقص تر در آینده خواهد بود 



                                  56                                      نش یه داخل  گ وه کوهنوردی تیالر 

 

 
 

 . . .  نه کم ، فراوان درود

 

 متفاوتی دنیای کم مدت همین در اما.  ام شد عرصه این وارد نیست زیاد مدت

 شماری بی ایه نشیب و فراز با که کوهنوردی نام به دنیایی.  ام کرده تجربه را

 آشنایی ، قله به صعود مانند بی اشتیاق حس شامل که فرازهایی ، هست همراه

 گذر و بودن ، کنیم می خطابشان همنورد که نظیری کم و متفاوت انسانهای با

 و غروز حس از سرشار جنگلش که کوهستانهایی بکر مناطق از کردن

 باید که اینجاست الح.  بخشد می ما به ریغید بی نوازی چشم و استادگیست

 ! .  نیامده بدست آسانی به که تماشایی همه این خالق در کرد عمقیت
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 لطفی کم نشیب بیان از منظور.  نیستیم بهره بی نیز ها نشیب از میان این در

.  شود می داشته روا کوهنوردی محور انسان ورزش به نسبت که است هایی

 روهکیگ تشکیل با و نهاده پشت بر ای کوله که است اشخاصی با سخنم روی

 اما روند، می طبیعت مهر پر دامان به و گذشته عوام نگاه مقابل از نما کوهنورد

 پنهان جز مقصودشان بلکه ، دوستی نوع هم مرام پرورش و اندیشی هم برای نه

 به خطاب.  نیست بوم و مرز این اجتماع فضای بر حاکم محدودیتهای از شدن

 خاطره از سرشار سرزمین این کوهسار ، ساز ظاهر نارفیقان ای گفت باید اینان

 این یارای را شما هرگز و هاست پهلوانی و رشادت بدیل بی های اسطوره ی

 پاک آب حافظه از را ماه تصویر پی در پی های سنگ انداختن با که نیست

 .  نیدک

 ترکمش اهداف و اصول گذاشتن پا زیر با لطف کم قشر این که افسوس صد اما

 این متاسفانه که اند شده عرصه دراین نگری عامی بانی کوهنوردی جامعه بین

 اینکه حال.  ستا نیز افزایش به رو تعمق بدون و ای سلیقه و سطحی نگاه

 ورزش اصولی هدف و داد سوق حقیقت به رو را نگاه نوع این باید چگونه

 نیک  تمامی بردوش باریست ، کرد عنوان فهم همه بیانی به را کوهنوردی

         . . .   عرصه این اندیشان

  سپاس با                                                                                   

  تیالر بزرگ خانواده از کوچکی عضو

 نورمحمدی عماد
 

 

 

 

 سالمت و تغذیه

 آلمینیومی مخصوص ظروف در را آب دارد امکان که جایی تا :آب ظرف

 معدنی آب مصرف با یک های بطری عمومی، تصور فخال بر .کنیم حمل

 می آن شدن آلوده احتمال و نیستند مناسب زیاد مدت برای نوشابه یا

 .رود
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 کانون کوهنوردان صعودهای شاخص
 

ز چندین صعود با شرکت خوب کمیته فنی کانون کوهنوردان گیالن نی

 شاه معلم شبانه ، سماموس و سبالن با : کوهنوردان گروههای مختلف به ترتیب 

ظاهرن  .برپایی کمپ بر فراز قله های شان و شب مانی در آنجا را تجربه نمودند 

برنامه شب مانی بروی بام ایران دماوند نهاد فوق بدلیل عدم استقبال برگزار 

فقیت گروهها و کانون و همچنین همه گروههای کوهنوردی به امید مو. نشد 

 . استان در صعودهایشان 
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 21صعود به قله 

هزارمتری  1های  ورد تبریزی با این موفقیت شمار قلههنکو عظیم قیچی ساز

تواند  می« لوتسه»ی  رساند و تنها با صعود به قله 07 به عدد  اش را صعود شده

نفر  70 های جهان که تنها هزاری 1م خود را در باشگاه به عنوان اولین ایرانی نا

 . عضو دارد، ثبت نماید

 
 

تبریک گفت و اعالم کرد؛ در حال حاضر در  وطنان همه هم را به وی این صعود

الزم . برد و به زودی به ارتفاعات پائین تر بازخواهد گشت به سر می 7کمپ 

ی  ی محترمش و جامعه ادهدانیم این موفقیت ارزشمند را به وی، خانو می

 .نوردی و صعودهای ورزشی کشور صمیمانه تبریک عرض نمائیم کوه
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 رکورد کارلوس سوریا

ساله از اسپانیا موفق شد کانچن جونگا را از مسیر نرمال  05کارلوس سوریا 

و رکورد مسن ترین فردی که تاکنون این قله را صعود کرده بدست  صعود کند 

در سالمت کامل بسر می برد ، سوریا با این  7ر کمپ او هم اکنون د .دآور

رساند و برای پیوستن به  00صعود شمار هشت هزارمتریهای خود را به عدد 

فقط دائوالگیری و آناپورنا را باید صعود کند ،   باشگاه هشت هزارمتری ها

 . اسپانیا است BBVA اسپانسر او بانک

 

  سرگذشت یک اراده ،مرد کوه

 DashrathManjhi 017۵-0770 اهالی یکی از روستاهای دور  مردی از

 DashrathManjhi. است ملقب شده” مرد کوه“افتاده در هند است که به 

را نرسیدن به موقع  همسر خود را از دست می دهد و دلیل مرگ همسرش

آمبوالنس یا نرسیدن خود مریض به بیمارستانی که از روستای آنها کیلومترها 
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اما علت نرسیدن آمبوالنس یا نرسیدن مریض به . نوان کرده اندفاصله دارد ع

بیمارستان، وجود کوهی بود که به سبب آن روستا هیچ راه ارتباطی مناسبی با 

ان و این به آن معناست که بین اولین بیمارست. دیگر روستاها و شهرها نداشت

  ستا کیلومتر راه صعب العبور فاصله 07دارای پزشک و روستا حدود 

.DashrathManjhi  بعد از مرگ همسرش از مسئولین تقاضا کرد که از میان

این کوه راهی را برای ارتباط بیشتر و بهتر روستا با شهر ایجاد کنند تا دیگر 

اما تقاضای او بی جواب . کسی به سرنوشتی مشابه او و همسرش دچار نشود

به کار  دست تصمیم گرفت خود DashrathManjhi و اینچنین شد که. ماند

  .شود

 
 

DashrathManjhi  تصمیم گرفت با دست خود و با همان ابزار ابتدائی که

مردم او را به مسخره گرفتند و هر جا . داشت مسیری در دل کوه ایجاد کند

سخن از او و تصمیمی که گرفته بود به میان می آمد گفته می شد که او به 

بدون توجه به  DashrathManjhi اما.علت مرگ همسرش دیوانه شده است

ای که به ”اراده“سخنان مردم ، به کمک همان وسایل ساده و با تکیه بر 

رویارویی کوه برآمده بود و همچنین عکس یادگار از همسرش که درمیان 

دستان او جان داده بود، هر صبح تا شب بنابر تصمیم خود به کندن کوه 
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تا  0107یعنی از سال سال  00بعد از  DashrathManjhi.مشغول می شد

متر و به  007بی وقفه کار کرد و بالخره موفق شد مسیری به طول  0110سال 

متر را در میان دل کوه ایجاد کند و به این ترتیب 0٫0متر و به عمق  1٫0عرض 

 DashrathManjhi .داد کیلومتر کاهش 0کیلومتری تا شهر را به  00فاصله 

شیع جنازه با شکوهی از طرف دولت در گذشت و برای او ت 0770در سال 

از سرگذشت . ترتیب داده شد و او را جزء قهرمانان ملی هند به شمار آورده اند

 .ساخته شده است ”مرد کوه“او فیلمی هم به عنوان 

 

  حادثه در علم کوه و دماوند

ه سرپرستی آقای منظوری روز چهارشنبه پنجم ازده نفر از کوه نوردان میانه ب

 .شهریور ماه به قصد صعود علم کوه از مسیر سیاه سنگ وارد منطقه می شوند

آقای ( مسیر پناهگاه سرچال)بعدازظهر بعداز کنگلک پایین  5حوالی ساعت 

طی . زین العابدین مشایخی بر اثر عارضه قلبی جان به جان آفرین تسلیم نمود

وه نوردان با پناهگاه کالردشت، بالفاصله آقایان رسول نقوی، علی تماس تلفنی ک

فرضی و شیرزاد ربیع پور به سمت منطقه رهسپار شدند و با وجود تاریکی هوا 

بامداد پیکر بی جان شادروان مشایخی  0به همت واالی این عزیزان ساعت 

 .روحش شاد و یادش گرامی. تحویل سردخانه بیمارستان کالردشت شد
 

 ادثه ای دیگر در دماوند و مرگ کوهنورد تهرانیح

بنا به گزارش های رسیده یکی از دو کوهنورد آزاد تهرانی که روز جمعه قصد 

صعود قله دماوند از مسیر غربی را داشتند در حین صعود دچار ارتفاع زدگی 

 .گردیده و جان باخت

 

http://komalia.blogfa.com/post/593
http://komalia.blogfa.com/post/593
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در روز پنج  "سیمرغ"این دو کوهنورد پس از عزیمت به پناهگاه غربی دماوند

   به نظر . صبح روز جمعه به قصد قله حرکت نمودند 0717شهریور  0شنبه 

در پناهگاه خوب نبوده  "مهدی کرمی"رسد حال عمومی یکی از آنان بنام  می

 .رش به عدم صعود بیشتر می شوداتوسط سایر کوهنوردان سفو 

 

رکت می کند صبح جمعه به سمت قله ح 1ساعت  "خانلری"نفر اول بنام آقای 

( عضو سابق باشگاه خانه کوهنوردان تهران) "مهدی کرمی"و نفر دوم آقای 

ظهر شروع به حرکت می نماید که متاسفانه بدلیل نداشتن تجهیزات  00ساعت 

متر و در اثر سرما و ارتفاع زدگی  ۵577کافی و لباس نامناسب در ارتفاع حدود 

فوت می ( وتنها بودن در مسیر)و احتماال سقوط در مسیر سنگی و دهلیز غربی

نماید و پیکر وی توسط سه تن از کوهنوردان خراسان رضوی در هنگام فرود 

 .کشف می شود
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  «ها نوشته کوه  جشنواره»فراخوان کتاب و مقاله برای 

ی کتاب  ی جایزه ورهرساند که نخستین د بنا بر گزارش رسیده؛ به آگاهی می

نوردی و  با هدف ارتقای فرهنگ کوه "ها نوشته ی کوه جشنواره"کوه با عنوان 

فر و انجمن  حفاظت کوهستان، در آذر ماه آینده از سوی بنیاد محمدی

 .نوردان ایران برگزار خواهد شد کوه

نوردی، یک عنوان  ی کوه نوردی، دو مقاله در این دوره، دو عنوان کتاب کوه

ی محیط زیست  اب مرتبط با محیط زیست کوهستان، و دو مقاله در زمینهکت

ها تندیس جشنواره و  کوهستان برگزیده خواهند شد و به مولف یا مترجم آن

ی نقدی در نظر گرفته شده برای  مجموع جایزه. ی نقدی داده خواهد شد جایزه

 .این دوره، شصت میلیون ریال است

های خود یا دیگران را که به صورت  نامه اله یا پایاننوانند کتاب یا مق همگان می

چاپی یا در فضای مجازی منتشر شده است، با فرستادن دو نسخه از کتاب یا 

و تاریخ نشریه یا تارنمایی که مقاله در آن منتشرشده،   مقاله، و ذکر نام و شماره

 .برای شرکت در جشنواره معرفی کنند

لطفا روی پاکت بنویسید .تمدید شد 0717 مهلت فرستادن آثار، تا آخر مهر

 .و آثار را به دفتر انجمن بفرستید "ها نوشته ی کوه ی جشنواره دبیرخانه"

 زار، هـخیابان انقالب، جنب الل -تهران: ی برای فرستادن نظر و پیشنهادـنشان

 .نوردان ایران ، انجمن کوه00۵500۵۵5۵: ، کد پستی00، واحد 517ی  شماره
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