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يادداشت سردبير
صعود تازه زمانی آغاز می شود كه قله ای فتح گردد . 

جبران خليل جبران 

 به حول و قوه الهي باالخره و بعد از تأخیر فراوان که عمده 
دلیل آن کثرت امور ستادی کارگروه روابط عمومی و درگیر شدن 
در ام��ور جاری بود ، اولین ش��ماره از خبرنامه ی داخلی کارگروه 

روابط عمومی فدراسیون تحت عنوان »صعود« منتشر شد. 
پیش از این قرار بود که مصادف با صعود کوه نوردان افتخار 
آفرین کشورمان به قله ی برودپیک، این نشریه که جاي خالي آن 
در فعالیت های روابط عمومی حس مي شد منتشر شود که باز هم 
به تعویق افتاد و در نهایت به مناسبت افتخار میزبانی کشورمان از 
ش��صت و هشتمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی کوه نوردی 
ک��ه از 24 لغایت 28 مهر ماه جاری در تهران برگزار گردید و به 

نوب��ه خود نوعی صعود و تجل��ی توانمندی های کوه نوردی ایران 
برای  اهالی جامعه جهانی کوه نوردی محس��وب مي شود، اولین 

شماره ي نشریه صعود نیز متولد شد . 
باش��د که در این گام نخست کاس��تی هایش را با دیده منت 
بنگری��م و تحمل کنیم و با ترغیب دس��ت اندرکاران آن چش��م 
امی��د را به ف��ردای بهتر این نوزاد مکت��وب ببندیم . بي گمان که 
انتقادات و پیش��نهادات گرانمایه ی مسئولین و همکاران محترم 
فدراس��یون و هیأت هاي تابع��ه و مخاطبان گرانمایه در گام های 
بعدی راهگش��ا و زمینه س��از رونق و تکمیل این نش��ریه خبری 

خواهد بود. 

شصت و هش��تمین مجمع عمومي فدراسیون جهاني 
کوهنوردي )UIAA( به میزباني  جمهوري اسالمي ایران  

از 27 مهر ماه رسما آغاز و تا 28 مهر  ادامه یافت. 
ای��ن مجمع در هتل الله و با حضور نمایندگاني از 29 
کش��ور با 8۰ میهمان خارجی  آغاز به کار کرد. در ابتداي 
مراسم افتتاحیه، براي بزرگداش��ت درگذشت » سرادموند 
هیالري« یکي از ب��زرگان کوهنوردي جهان که قرار بود 
در این مجمع حاضر باش��د، حاضرین برخاسته و  3۰ ثانیه 

سکوت کردند. 
در این مراس��م ابتدا ریاس��ت فدراس��یون کوه نوردی و صعودهای ورزشی کشورمان ، سپس 
معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان تربیت بدنی و در نهایت مایک مورتی مر رئیس فدراسیون 

جهانی کوه نوردی به ایراد سخن پرداختند . 
در پای��ان نی��ز از 4 ایران��ی به عنوان افراد مؤثر در کوه نوردی کش��ور و دو خارجی از س��وی 

فدراسیون جهانی کوه نوردی با اهدای لوح ، تقدیر شد . 

برگزاری شصت و هشتمين مجمع عمومی 
فدراسيون جهانی كوه نوردی

به ميزبانی جمهوری اسالمی ايران
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س��الم و خوش آمد ع��رض می کنم؛ خدمت هم��ه ی حضار محترم 
خانم ها و آقایان، به ویژه میهمانان ارجمند از کش��ورهای مختلف دنیا و 

مسئولین محترم سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران.
اعضای محترم مجمع عمومی جهانی کوه نوردی؛

افتخار میزبانی شما عزیزان را در سرزمینی داریم که دارای فرهنگ 
و تمدنی هفت هزار س��اله و یکی از تاریخی ترین کش��ورهای جهان به 
ش��مار می رود . س��رزمینی که در ش��مالش با دریاچه ی زیبای خزر و 
جنگل هایی سرس��بز، مرکزش ب��ا کویری زیبا و بی انته��ا و جنوبش با 
خلیج همیش��گی فارس مزین شده است. تخت جمشید؛ گوهر معماری 
جهان باس��تان در این پهنه می درخشد و آثاری چون پاسارگاد و نقوش 
هخامن��ش و ارگ بم و دیدنیهای بی نظیر در اصفهان و ش��یراز و یزد و 
تبریز و ... چش��مان هر بیننده ای را خیره می کند. آب و هوایی متنوع و 
منحصر به فرد، چه��ار فصلی زیبا، اقوامی گوناگون، مردمانی خونگرم با 
آداب و آئین و رس��ومی جالب، خالق و هنرمند و دانشمند چون حافظ و 

سعدی و موالنا، رازی و بوعلی سینا و بیرونی.
و اما در میان این همه ویژگی ؛ کوه ها، دیواره ها، دشت ها، غارها و 
آبش��ارهایی دیدنی، جذابیت های این سرزمین را دو چندان کرده است. 
غارهایی ش��گرف و پرجاذبه همچون پرو در کرمانشاه در ارتفاع 31۰۰ 
مت��ری از س��طح دریا و با عم��ق 75۰ متر، چاه های��ی عمیق در ژرفای 
زمین با بیش از پنجاه س��اعت پیمایش ، آبشارهای سربه فلک کشیده ی 
کوهس��تانی، دیواره هایی بلند یکپارچ��ه از گرانیت هم چون علم کوه با 
ارتف��اع بی��ش از 65۰ متر و قل��ه اش با ارتفاع 485۰ متر، آتش فش��انی 
خاموش چون س��بالن و برفراز آن دریاچه ای چون نگین و شاخص تر از 

همه؛ بام رفیع خاورمیانه ، قله ی 5671 متری دماوند.

آری! افتخار میزبانی از ش��ما در چنین س��رزمین زیبا و باش��کوهی 
مایه افتخار و مباهات ماست ، میزبانی از میهمانانی که مطمئنا به عنوان 
نماین��دگان خانواده ی عظیم کوه نوردان دنی��ا، زیبایی های طبیعت را به 

خوبی می شناسند و درک می کنند.
امیدواریم میزبانی این اجالس که در میان سایر رشته های ورزشی 
ایران به عنوان اولین رش��ته ورزش��ی در سطح مجمع جهانی افتخار آن 
را کس��ب کرده ایم به بهترین نحو و با شایس��تگی برگزار شود و بتواند 
ظرفیت ها و توانمندی های کوه نوردی در ایران را که متأثر از س��ابقه ای 
طوالنی و مرهون صعودهایی شاخص بوده است به منصه ظهور گذارد. 
افتخارات��ی چون صعود به یازده قله ی باالی هش��ت ه��زار متر جهان 
توس��ط کوه نوردان توانمند ایرانی و صعود ماندگار اولین بانوان مسلمان 

بر فراز بام دنیا؛ اورست.
برای همگی شما اوقات خوشی را آرزومندم و امیدوارم خاطراتی خوب 

و به یاد ماندنی را از این سرزمین زیبا به کشورتان به ارمغان ببرید.

راه اندازی بولتن اينترنتی ويژه ی اجالس جهانی کوه نوردی 
صفحه ای ویژه مربوط به اخبار ، تقویم و  گزارش های تصویری اجالس فدراسیون جهانی کوه نوردی  بصورت پیوندی در پایگاه اطالع رسانی 

فدراسیون به نشانی : http://uiaa.mfi.ir ایجاد شدکه مي توانید اخبار و گزارش هاي تصویري اجالس را از این طریق نیز رویت کنید.

سخنرانی مهندس محمود شعاعی رئيس فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي 
در مراسم افتتاحيه مجمع عمومی جهانی کوه نوردی

اين ميزبانی نشان از توانمندي و جايگاه اين ورزش در كشور است
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ب��ه هم��ه ی ش��ما میهمان��ان گرامی و 
نمایندگان عزیز فدراس��یون های کوه نوردی 
کشورهای مختلف جهان خوش آمد می گویم 
و از اینکه افتخار میزبانی از کسانی را داریم 
که اغلب بر مرتفع ترین قلل دنیا گام نهاده اند 

خوشوقتم... 
تحقق میزبانی مجمع جهانی سال 2۰۰8 
کوه ن��وردی در پایتخت جمهوری اس��المی 
ایران، نش��ان از توانمندی و جایگاه ارزنده ی 
این ورزش در این کش��وردارد. جایگاهی که 

مرهون صعود قلل مرتفع جهان توس��ط کوه نوردان شایس��ته این مرز و بوم 
و همچنی��ن حضور ق��وی و فعال نمایندگان فدراس��یون کوه نوردی ایران در 

مجامع مختلف بین المللی این ورزش است.
برگزاری چنین اجالس��ی، عالوه بر نقش مهمی که در ترسیم افق های 
روشن و گام های مثبت و مؤثر در پیشبرد اهداف مورد نظر دارد، به سهم خود 
می تواند بس��تری را نیز برای گسترش دوستی ها و روابط بین کشورها فراهم 
آورد و در کنار آن زمینه هایی برای شکل گیری تعامالت سودمند و بهره مندی 

از توانمندی های طرفین را شامل شود.
ورزش کوه نوردی به عنوان یک ورزش انسان س��از در فرهنگ ما ریشه 
دارد و به عنوان ورزش��ی فراگیر از عالقمندان بیش��ماری در س��نین مختلف 
برخوردار اس��ت. بر اس��اس آن چه که امروز دنیا به آن رسیده؛ شرط توسعه 
پایدار، توس��عه انس��اني است و یکي از محورهاي توس��عه انساني هم توسعه 

ورزش همگان��ي اس��ت. ما هم��واره تالش 
داشته و داریم تا این ورزش را هر چه بیشتر 
در سطوح مختلف جامعه گسترش دهیم و از 
استعدادها و س��رمایه های طبیعی کشورمان 
نی��ز نهای��ت به��ره را ببری��م؛ از دامنه های 
زیب��ا ب��رای کوه پیمای��ی عموم��ی گرفته تا 
دیواره های صعب العب��ور و قلل مرتفع برای 

کوه نوردی های فنی و حرفه ای.
آنچ��ه در این میان برای م��ا و مطمئنًا 
ب��رای همه کش��ورها و ملت ها مهم اس��ت؛ 
توجه ویژه به جنبه های زیست محیطی و محافظت از طبیعت بکر کوه هاست، 
موهبت هایی الهی که همواره در معرض تخریب و آلودگی قرار دارند و وظیفه 

ماست که این میراث گرانبها را برای نسل های آینده پاسداری کنیم.
خاطرنش��ان م��ی دارم؛ برخورداری از تن��وع نادر آب و هوای��ی در چهار 
گوش��ه ی این س��رزمین پهناور، بضاعت ها و جذابیت های چشمگیر طبیعی، 
آث��ار دینی و تمدنی، ابنیه های تاریخی و صنایع دس��تی در کنار اقوام متعدد 
با آداب و رس��ومی جالب، به حدی قابل توجه اس��ت که گردشگران خارجی 
بیشماری در ایام مختلف سال به ایران سفر می کنند. امیدوارم شما میهمانان 
خارجی نیز در مدت حضورتان بتوانید گوش��ه ای از این زیبایی ها و ویژگی ها 

را لمس کنید.
برای این مجمع اثرات س��ودمند و برای همگی ش��ما اوقات خوش��ی را 

آرزومندم.

متن سخنرانی مهندس علی آبادی معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی در مراسم 
افتتاحيه مجمع عمومی فدراسيون جهانی کوه نوردی

کوه نوردی را در دو بخش قهرمانی و همگانی توسعه می دهیم

در روز 28 مهر ماه، مجمع اتحادیه کوه نوردی آسیا 
نیز با حضور اعضای آن و بحث و بررس��ی پیرامون حق 
عضویت اعضا و تقویم سال آینده میالدی برگزار شد . 

شایان ذکر اس��ت نایب رئیسی اتحادیه کوه نوردی 
آس��یا در جریان انتخابات اجالس س��ال گذشته در ژاپن 
به مهندس شعاعی رئیس فدراس��یون کشورمان واگذار 

شد . 

برپايي مجمع اتحاديه كوه نوردی آسيا
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در مراس��م گشایش ش��صت و هش��تمین اجالس جهانی 
کوه نوردی  در تهران که رس��مًا ش��نبه 27 مهر ماه با حضور 
مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان تربی��ت بدنی برگزار 
ش��د ، از س��وی هیئت رئیسه ی این اجالس چهار نفر از افراد 
مطرح و پر تالش کوه نوردی کش��ور در دهه گذش��ته و مؤثر 
در ارتباط��ات بی��ن الملل تقدیر ش��د . این اف��راد عبارتند از ) 
در عکس از چپ به راس��ت ( : »اقب��ال افالکی« ) دبیر فعلی 
فدراس��یون ، هیمالی��ا نورد ، مربی و سرپرس��ت تیم های ملی 
ک��وه نوردی در چند س��ال گذش��ته ( ، »همای��ون بختیاری « 
)رئیس فعلی کمیته روابط بین الملل فدراس��یون ، عضویت در 
مجام��ع بی��ن المللی کوه نوردی و س��نگ نوردی ( ، »صادق 
آقاجانی« ) رئیس اس��بق فدراسیون کوه نوردی و اتحادیه کوه 

نوردی آس��یا ، عضویت در مجامع بین المللی  و سرپرست تیم 
های ملی کوه نوردی در چند س��ال گذش��ته ( و »دکتر حسن 
صالح��ی مقدم « ) پیشکس��وت کوه نوردی و مدیر مس��ئول 

فصلنام��ه ک��وه   (. 
»صادق آقاجاني« رییس پیش��ین فدراس��یون در این مراسم 
حضور نداشت و به همین دلیل »مروتي« نایب رییس فدراسیون 
ب��ه نمایندگي از او لوح تقدیر را دریاف��ت گرفت. آقاجانی مراتب 
تقدیر و تش��کر خود را با ارس��ال نامه ای به اعضای این اجالس 

ابراز داشت .
در این مراس��م همچنین از »داوا اس��تیون ش��رپا« از نپال و 
»رابرت پتي گرو« از انگلیس نیز به خاطر خدمات بي شائبه ش��ان 

به کوهنوردي جهان تقدیر شد. 

تقدیر از 4 ایرانی و دو خارجی در مراسم 
افتتاحیه اجالس فدراسیون جهانی کوه نوردی
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جناب آقای علی آبادی معاون محترم رئیس جمهوری اسالمی ایران و رئیس سازمان تربیت بدنی
جناب آقای شعاعی رئیس فدراسیون کوه نوردی

و تمامی کوه نوردان ایرانی و پنجاه کشور دیگر حاضر در این جلسه 
سالم علیکم و درود به تمامی شما

این افتخار بزرگی اس��ت که جهت حضور در این اجالس به ایران دعوت ش��ده ایم، کشوری با کوه های بلند و بزرگ، کوه هایی 
که از دماوند باصالبت به عنوان بلندترین قله خاورمیانه آغاز و به سمت علم کوه با دیواره ای به ارتفاع 7۰۰ متر امتداد می یابد. هر 
ک��دام از حاض��ران این جمع که کوه های ایران را صعود کرده باش��ند حداقل از جاذبه های آن و زیبایی موجود در این بخش جهان 

آگاه هستند.
برای بس��یاری عجیب بود که چرا ما این اجالس را در ایران، کش��وری با فاصله ای دور برگزار می کنیم؟ و از ما می پرس��یدند 
که چرا باید به ایران برویم؟ و ما پاس��خ دادیم چرا که نرویم؟ فدراس��یون کوه نوردی ایران بیش از 12۰۰۰ عضو رس��می دارد که 
3۰ درصد آن را بانوان تش��کیل می دهند، 12۰۰۰ کوه نوردی که ما را دوس��ت دارند و عاشق کوهستان و کوه نوردی هستند و این 

کوه نوردان دوس��تان و رفقای ما می باشند. کوه نوردی مرزهای فرهنگی و 
ملی را پش��ت سر می گذارد. و هر کس که به کوه نوردی عالقه مند است و 
به آن می پردازد در هر کجای دنیا که باشد، دوست ماست. به عنوان اولین 
کانادایی که رئیس فدراس��یون جهانی کوه نوردی می باشد در جایی زندگی 
می کنم که به همان اندازه که با آس��یا نزدیک اس��ت ب��ر اروپا نیز نزدیک 
می باش��د و بنابراین دید م��ن از جهان با دیگران می تواند متفاوت باش��د. 
هر چند حقیقت این اس��ت که بیش��تر اعضای این فدراسیون را کشورهای 
اروپایی تشکیل می دهند ولی باید اذعان داشت که در آینده رشد کوه نوردی 

را بایستی در خاورمیانه و آسیا و کشورهای این گونه شاهد باشیم.
ایران نمونه مش��خص این رش��د می باش��د. ایرانیان قلل بلند دنیا فتح 
کردند و زنان ایرانی در س��ال 2۰۰5 به عنوان نخس��تین بانوان مس��لمان 

برفراز قله اورست ایستادند.
امیدواریم کاری که ما اکنون در مجمع عمومی فدراس��یون جهانی کوه نوردی به انجام می رس��انیم؛ برای دوس��تان ایرانی ما 
ورزش و اهمیت خاص خود را داش��ته باش��د. به عنوان کوه نورد و اعضای فدراسیون جهانی ما از میزبانی فوق العاده دوستان ایرانی 

خود تشکر می کنیم و ایشان را در آغوش می گیریم.
هر چند که گاهی اهدای جایزه می تواند تمامی توجهات را به سوی خود معطوف نماید؛ قصد داریم به عنوان تحفه ای از سوی 
فدراس��یون جهانی کوه نوردی از چند تن از اعضای برجس��ته فدراسیون کوه نوردی ایران که با فدراسیون جهانی همکاری داشته اند 

تشکر نماییم.
به هر حال این افتخاری بزرگ برای من می باشد که از افراد ذیل به خاطر همکاری و کمک به جهان کوه نوردی و کوه نوردی 

ایران قدردانی نمایم.
* اقبال افالکي

* همایون بختیاري 
* محمد حسن صالحي مقدم

* صادق آقاجاني

سخنرانی مايک مورتی مر در مراسم افتتاحيه مجمع عمومی جهانی کوه نوردی

ایران نمونه مشخص رشد کوه نوردی است 
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حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
آري به اتفاق جهان مي توان گرفت!
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1965نخستین صعود تارسو تروکو، کوهستان تیبیستي. صحرا
1966نخستین صعود کوهستان سیلو داگ در جنوب شرقي ترکیه

1967نخستین صعود کوه بانداکا 6837 متر در منطقه هندوکش افغانستان
1971 نخستین صعود بریتانیائیها بر روي دیواره ال کاپیتان در منطقه یوسمیتي

1972 بهار؛عضو تیم منتخب اروپائیها بر روي جبهه جنوب غربي اورست
1972 پائیز؛ نخستین صعود برج شرقي کوه اسگارد در جزیره بافین

1972 پائیز؛ عضو تیم بریتانیا در تالش بر روي دیواره جنوب غربي اورست
1974 نخستین صعود چانگابانگ 6864 متر

1974 نخستین صعود گرده جنوب شرقي کوه لنین 7189 متر
1975 در روز 24 سپتامبر صعود قله اورست از مسیر دیواره جنوب شرقي به همراه 

دوگال هستون
1975 نخستین صعود آلپي جبهه جنوبي کوه دنالي 6226 متر از مسیر جدید به 

همراه دوگال هستون
1976 نخستین صعود جبهه شرقي کوه کنیا

1976 نخستین صعود کوه اگري )بانتا برک(733۰ متر در قراقروم
1977 نخس��تین صع��ود یال ش��مالي کانچن چونگا 8593 متر بدون کپس��ول 

اکسیژن
1978 تالش بر روي مسیر غربي کي2

1979 نخستین صعود قله شمالي کوسوم کانگرو
1979 نخستین صعود جبهه شمالي نوپتسه

1979 صعود آلپي کانچونگ تسه 764۰ متر

198۰ نخستین صعود برج شرقي شولینگ در مدت 13 روز
1981 صعود قله ش��مالي چامالنگ 7366 متر ت��ا قله مرکزي به همراه راینولد 

مسنر
1981 نخستین صعود پونگ پا راي 7445 متر

1982 نخستین صعود جبهه جنوبي شیشاپانگما 8۰46 متر
1982 نخستین صعود لوپسان در قراقروم

1982 صعود قله برودپیک
1983 صعود قله بارونتسه 7143 متر

1983 نخستین صعود قله ش��رقي چامالنگ 7287 متر و تراورس تا قله صعود 
نشده مرکزي چامالنگ

1983 صعود تا 1۰۰ متري قله ماکالو از یال جنوب شرقي، به شیوه آلپي
1984 نخستین صعود آلپي دیران پیک 726۰ متر

1985 سنگ نوردي در جنوب هندوستان
1986 سنگ نوردي در وادي )دره( روم در اردن

1987 نخستین صعود قله جیتچو دراک 6793 متر در بوتان به سبک آلپي
III 1988 نخستین صعود گرده هندیها در التوک

199۰ نخستین صعود قله جنوبي یخچال آویزان 6294 متر از یال جنوبي
1992 نخستین صعود انگلیسیها بر روي چیمتارگا 5482 متر در کوههاي فانسکي 

در تاجیکستان
1992 صعود قله وینسون 4897 متر در جنوبگان

1992 تالش بر روي نانگاپاربات از مسیر ماژنو و صعود سه قله ماژنو

دوگ اسكات
دوگ اس��کات و دوگال هستون از س��اعت 3.3۰ بامداد تالش 
نهایي براي دس��تیابي به قله را آغاز نمودند و در ساعت 6 بعدازظهر 
پس از روزي سخت در برف پودري عمیق توانستند پیش از تاریکي 
هوا خود را به قله اورس��ت برس��انند. این امر بدان معنا بود که براي 
بازگش��ت به کمپ آخر نمي توانس��تند ریسکي بیش��تري نمایند. در 
نتیجه آن دو تصمیم گرفتند ش��بي دش��وار را در قله جنوبي اورست 
به س��ربرند و صب��ح روز بعد راهي پائین ش��وند. در واقع آنها با این 
کار رکورد بلندترین ش��ب ماني را که متعلق به صعود س��ال 1963 
آمریکائیها )تام هورنباین و ویلي انس��ولد( در ارتفاع 853۰ متري بود 
را به 875۰ متري قله جنوبي اورس��ت تغییر دادند )در س��ال 1999 
بابوچیري ش��رپاي پرتوان نپالي با شب ماني بر فراز قله اورست این 

رکورد را جاودانه ساخت(.
دوگ اسکات در 29 مي 1941 در ناتینگهام انگلستان و همزمان 
با دوران جنگ جهاني دوم متولد ش��د. وي کوه نوردي را از س��ن 12 
س��الگي آغاز نمود و در سن 17 سالگي نخستین بار گام در رشته کوه 
آلپ نهاد. اس��کات در 45 هیئت اعزامي به هیمالیا حضور داشت و در 

مجموع به 4۰ قله صعود 
نم��ود که ب��ه جرات مي 
ت��وان گف��ت نیم��ي از 
آنها به عنوان نخس��تین 
صعودها قلمداد مي شد. 
ضمن آنک��ه بجز صعود 
سال 1975 دیواره جنوب 
غرب��ي اورس��ت ک��ه به 

سرپرستي کریس بانینگتون و همراهي دوگال هستون صورت گرفت 
و طي آن از کپس��ول اکسیژن بهره گرفته شد، تمامي صعودهایش از 
مس��یر نو یا به س��بک آلپي صورت گرفته اس��ت. او همچنین به قلل 
مرتفع 7 قاره نیز صعود کرده اس��ت. اس��کات از سال 1991 تا 2۰۰1 
عنوان رئیس آلپاین کالب لندن را بر عهده داشت، از 1976 تا 1982 
)بجز سال 1978( رئیس گروه کوه نوردي آلپ، از سال 1994 تا 1997 
رئیس انجمن کوه نوردي بریتانیا و در سال 1999 مدال طالي انجمن 

جغرافیاي سلطنتي انگلستان را دریافت نمود. 

بيوگرافي کوه نوردي دوگ اسكات:

Doug Scott
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دوگ اسکات کوه نورد نام 
آش��نا و پر آوازه که ب��ه عنوان 
اج��الس  افتخ��اری  میهم��ان 
جهان��ی کوه نوردی ب��ه همراه 
همس��رش به  کش��ورمان سفر 
ک��رده بود ، طی برنامه ای ویژه 
از هیمالیا و صعودهایش گفت . 
ای��ن برنامه که ب��ا نمایش 
اس��الید و اس��تقبال بسیاری از 
عالقه مندان هم��راه بود ، روز 
یکش��نبه 28 مهر ماه از ساعت 
18:3۰ در سالن اجتماعات دفتر 
امور مش��ترک فدراسیون های  

ورزشي برگزار شد  .
 

1993 نخستین صعود قله پالژیک
1993 صعود گرده ماژنو و اکتشاف در منطقه ترادل فوگو

1994 صعود کارس��تن پیرامید 4884 متر و گش��ایش 6۰۰ متر مسیر نو در رخ 
شمالي

1996 نخستین صعود در چومبوي شرقي 5745 متردر ایالت سیکیم هند
1998 دومین صعود تانگ کونگما 6215 متر از یال شمالي

1999 نخستین صعود قله مرکزي درومو 6855 متر از برج جنوبي در مدت 4 روز 
به همراه راجر میر )در آرونچال پرادش هند(

2۰۰۰ به همراه گرگ چایلد به عنوان نخس��تین خارجیها اقدام به اکتش��اف در 
منطقه آرونچال پرادش نمود.

2۰۰۰ نخستین صعود تارگو راي 6572 متر

کتابهاي نوشته شده بوسيله دوگ اسكات:
1974 دیواره نوردي

1984 شیشاپانگما )به همراه الکس مکینتایر(
1992 کوه نوردي در هیمالیا

همچنین وي طي دوران کوه نوردي خود همکاري صمیمانه اي با آلپاین ژورنال 
انگلستان، آلپاین ژورنال آمریکا و مجالت مونتین، هیمالیا و آلپینیست داشته است. 

بخشي از فعاليتهاي ارزشمند دوگ اسكات:
- نخس��تین صعود دیواره جنوب غربي اورست به همراه دوگال هستون در پائیز 

1975
- زنده ماندن در شرایط سخت کوهستان اگري با ارتفاع 73۰۰ متر به رغم شکسته 

شدن هر دو پا و بازگشت به کمپ اصلي پس از 8 روز تالش طاقت فرسا.
- نخستین صعود کانچن چونگا به همراه پیتر بوردمن و جو تاسکر از مسیر شمال 

غربي، به سبک آلپي و بدون بهره گیري از کپسول اکسیژن مصنوعي.
- از دوگ اس��کات همواره به عنوان عکاس و کوه نورد برجس��ته یاد مي شود. 
عکسها و تصاویر او در برترین نشریات کوه نوردي و کتابها به عنوان جلوه هایي 

از طبیعت کوهستان به ثبت رسیده است.

منبع:
http://www.dougscottmountaineering.co.uk

http://en.wikipedia.org
http://www.jerberyd.com

http://www.everestnews.com

برفراز هيماليا با دوگ اسكات

تهيه و تنظيم: رضا زارعی
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آقای آنگ ش�رينگ، به ش�ما خوش آمد می گوييم. لطفاً خودتان را 
برای خوانندگان صعود معرفی نماييد. 

من آنگ ش��رینگ شرپا هستم. 35 سال س��ابقه کوه نوردی دارم و البته 
از س��ال 1982 کوه ن��وردی خود را جدی تر و با صعود ب��ه قلل 6۰۰۰ متری 
گس��ترش دادم و بهترین صعودم تالش تا ارتفاع 8۰۰۰ متری قله اورس��ت 
بوده اس��ت. تاکنون دو مرحله 3 س��اله به عنوان رئیس فدراسیون کوه نوردی 
نپال انتخاب ش��ده ام )در کش��ورنپال هر رئیس فدراسیون تنها می تواند تا دو 

مرحله به این پست منصوب شود(.
در اج�الس ته�ران از پس�ر ش�ما داوا اس�تيون ش�رپا ب�ه دليل 
فعاليت های محيط زيس�ت تجليل شد لطفاً او را بيشتر معرفی كنيد و 

علت اين تجليل را هم بگوييد.
داوا اس��تیون 25 س��ال س��ن دارد و دو بار موفق به صعود اورست، 1 بار 
لوتس��ه و 1 بار هم چوآیو ش��ده. داوا استیون طی دو سال گذشته تالش های 
ارزش��مندی را ب��ه منظور پاکس��ازی منطقه خومبو و جلب نظ��ر جهانیان به 
حفاظ��ت از این منطق��ه صورت داده، ب��ه همین منظور فدراس��یون جهانی 

کوه نوردی از داوا تجلیل به عمل آورد.
آقای آنگ شرينگ از كشور خودتان بيشتر برايمان بگوييد.

کش��ور نپ��ال در دنیا به دلیل کوه های مرتفع آن ش��ناخته می ش��ود، در 
حالی که ما عالوه بر کوه ها دارای فرهنگی بس��یار غنی نیز هس��تیم که طی 
صدها س��ال در کشور ما ش��کل گرفته و پس از حضور طبیعت گردان، آنها با 
این فرهنگ آش��نا می ش��وند. به رغم این مس��ئله نمی توان از طبیعت زیبای 
کش��ورمان به راحتی گذش��ت. در کش��ور ما 8 قله 8۰۰۰ متری قرار دارد که 
البته تعدادی از آنها با تبت و هند هم مرز اس��ت با این حال این امر توانس��ته 

گردشگران و بازدیدکنندگان زیادی را هم جذب کشور ما نماید.
در نپال برای صعود به قلل با وروديه منطقه هزينه ای از جهانگردان 
و كوه نوردان دريافت می شود. اين مبالغ به چه شکل خرج می شود؟

بخش��ی از این هزینه ها ب��ه منظور آموزش عمومی مردم در ش��هرها و 
روستاهای حاشیه کوه ها هزینه می گردد. بخشی از آن را برای ایجاد تسهیالت 
امداد و نجات در منطق��ه هزینه کرده ام، ایجاد امکانات برای جهانگردان نیز 
از جمله مواردی اس��ت که هزینه هایی را به همراه داش��ته و از پول دریافتی 
از جهانگردان به این منظور هزینه ش��ده اس��ت. البته ام��ور اداری مربوط به 

جهانگردان نیز دارای هزینه های زیادی است.
در مجم��وع در نپ��ال یکس��ری از کوه ها و مناطق گردش��گری زیر نظر 
مس��تقیم دولت و بخشی نیز زیر نظر اتحادیه کوه نوردی است و هر دو مرجع 

فوق در اموری که 
به آن اشاره نمودم 

فعالیت می کنند.
ام��ا در م��ورد 

هزینه ه��ای مازاد بر مواردی که نام بردم باید عنوان کنم اتحادیه کوه نوردی 
1۰ درصد از مجموع هزینه ها را به صورت مش��خص برای مراقبت از منطقه 

و 5 درصد را به منظور امنیت، هزینه می نمایند.
طی چند دهه اخير بزرگترين مشکل طبيعت هجوم گردشگران و 
تخريب محيطها بخصوص كوهس�تان بوده، همچنين با گرمتر شدن 
كره زمين ش�اهد نابودی يخچال ه�ای هيماليا بوده ايم. برای مقابله با 

اين معضالت چه فعاليت هايی را در كشورتان صورت داده ايد؟
متأس��فانه هجوم گردش��گران ب��ه کوه ها و دره ها همراه ب��ا باقی ماندن 
زباله های بس��یار بوده است و دولت نپال و اتحادیه کوه نوردی با وضع قوانین 
س��ختی نظیر دریافت ودیعه ب��رای بازگرداندن زباله، ق��راردادن جرائم برای 
متخلفان، آم��وزش مردم محلی به جمع آوری زباله ها همچنین پاکس��ازی و 
خروج زباله ها سعی در مقابله با این معضل دارد. ضمن آنکه فشارهای مجامع 

جهانی نیز موجب توجه بیشتر دولت نپال به این امر شده است.
طی چند ماه گذش�ته شاهد تغييرات زيادی در دولت مركزی نپال 
و به ويژه تبديل حکومت پادشاهی به جمهوری بوده ايم، اين تغييرات 

تا چه اندازه در روند گردشگرای نپال تأثير گذاشته؟
شما می دانید جابجایی دولت ما به شکل رقابتی و با رأی اعضای پارلمان 
نپال بوده و البته مائوئیست هایی به حکومت رسیده اند سابقه مدیریتی کمتری 
در این امر دارند و البته شرایط گردشگری برای ما نسبت به دوران حکومت 
پادشاهی سخت تر ش��ده این امر موجب کاهش ورود گردشگر در نپال شده. 

هر چند در میزان حضور کوه نوردان آمار نشان دهنده رشد است.
ضمن آرزوی موفقيت به عنوان آخرين س�ئوال لطفاً نظرتان را در 

دومين سفرتان به ايران راجع به كشور ما بگوييد.
بل��ه م��ن دفعه قبل به دماوند رفتم و با مردم و کوه نوردان ش��ما برخورد 
داش��تم. آنها بدون آنکه ما را بشناسند تنها به خاطر اینکه خارجی هستیم به 
ما لطف داشتند و کمک مان می کردند. برخوردهای مردم شما بسیار دوستانه 

بود و من خاطرات خوبی از مهمان نوازی ایرانیان با خود به همراه بردم.
این بار نیز خوش��حالم که به دلیل برگزاری مجمع جهانی کوه نوردی به 
کش��ور شما می آیم. امیدوارم برگزاری این جلسات در پیشرفت ارتباطاتمان با 

کشور شما مؤثرتر واقع شود. برای شما نیز آرزوی موفقیت دارم.

گفت وگو با آنگ شرينگ شرپا رئيس اتحاديه کوه نوردی آسيا

 وضع قوانين سخت برای كوه نوردان 
و وديعه جهت بازگرداندن زباله در كوه های نپال!
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آق�ای عالءالدي�ن;كاراكا لطف�اً از كوه ها و كوه نوردی كش�ورتان 
برايمان بگوييد. 

کوه نوردان دنیا ترکیه را با آگری داغی )آرارات( می شناسند در صورتی که 
مناطق کوه نوردی کشور ما بسیار گسترده تر است و به طور مثال می توانم از 
منطقه دمیرکازیک دیواره ها و یخچال های آن و همین طور کاچکار نام ببرم، 
کوه های ترکیه دارای دیواره ها، یخچال های زیبا و صعب العبوری هس��تند و 

البته گردشگران بسیاری را نیز جذب می نمایند.
كوه آرارات به عنوان مرتفع ترين كوه تركيه در شرق اين كشور و 
البته بسيار دور از مركز قرار دارد. وجود اين كوه تا چه اندازه در جذب 

گردشگر و البته پيشرفت كوه نوردی شما نقش داشته است؟
آرارات مهمترین کوه کش��ور ما اس��ت و س��االنه گردش��گران بسیاری 
برای صعود به این کوه می آیند. حضور این گردش��گران تأثیر بس��یار مثبتی 
در پیش��رفت کوه نوردی ترکیه داش��ته اس��ت و البته موجب ارتقاء فرهنگی 
مردم محلی هم ش��ده، و ما امیدواریم بتوانیم با ایجاد تسهیالت بیشتر جهت 

گردشگران و کوه نوردان این پیشرفت ها را ارتقاء دهیم.
طی چند س�ال اخير بس�ياری از عالقه مندان كوه نوردی از كشور 
ما برای صعود به آرارات راهی كش�ور شما ش�ده اند، در اين راه البته 
تعدادی هم جان خود را از دست داده اند، آيا در فدراسيون كوه نوردی 

تركيه نظارتی بر اين صعودها وجود دارد؟
به منظور صعود به کوه آرارات از کوه نوردان دنیا و شرکت های توریستی 
خواس��ته ایم تا با فدراس��یون کوه ن��وردی ترکیه ارتباط برق��رار نمایند. گرچه 
بیش��ترین میزان تورهای کوه نوردی را از ایران ش��اهد هس��تیم اما متأسفانه 
کمترین ارتباطی از س��وی این ش��رکت های ایرانی با م��ا صورت نمی گیرد. 
ایش��ان به عنوان توریس��ت وارد می ش��وند تا از پرداخت اجازه صعود سرباز 
زنند اما به یکباره س��ر از آرارات در می آورند. البته ما ش��نیده ایم بس��یاری از 
کوه نوردان ایرانی نی��ز اقدام به پرداخت هزینه جهت مجوز حتی بیش از 5۰ 
دالر  صعود می نمایند؛ اما بدون آنکه پولی به دس��ت ما برس��د ش��رکت های 
ایران��ی و چند رابط ترکیه ای آنها اقدام به این کالهبرداری می کنند. ما حتی 
مدارکی داریم که نش��ان می دهد برخی شرکت های ایرانی احکام ما را جعل 

کرده و به امضای من آن را در اختیار کوه نوردان قرار می دهند.
آنه��ا تنها پس از وق��وع حادثه به ما مراجعه نم��وده و از ما طلب کمک 

می کنند و باید عنوان نمایم ما از این قضایا بسیار ناراحت هستیم.
شما چه راهکاری برای مقابله با اين معضل پيشنهاد می كنيد؟

بهترین راه این اس��ت تا ش��رکت های ایرانی به طور مس��تقیم با ما وارد 
مذاکره ش��وند و ما نیز ش��رکت های م��ورد اطمینان خود را ب��ه آنها معرفی 
می کنی��م بدین صورت ما بهت��ر می توانیم به آنها خدمات مورد نیازش��ان را 

همراه با پشتوانه ارایه نماییم و جلوی سودجویی را بگیریم.
كوه آرارات به عنوان يکی كوه مقدس شناخته می شود، با هجوم 
گردشگران و كوه نوردان به اين كوه شاهد افزايش ميزان زباله در آن 

هستيم چه تدابيری برای مقابله با اين معضل داريد؟
به اعتقاد من آرارات و دماوند هر دو در معرض حضور توریست ها هستند 
و من نمی توانم این زباله ها را فقط به کوه نوردان نسبت دهم. کوه نورد کسی 
اس��ت که جز ردپایش چیزی از خود به جای نمی گذارد اما گردشگران بدون 
توجه به محیط زیس��ت اق��دام به آلودگی محیط می نماین��د. آنها در بهترین 
حالت زباله هایش��ان را به باربرها و قاطرچی ها می سپارند و ایشان با انداختن 

زباله ها در میانه راه محیط را آلوده می سازند.
فدراس��یون ما قص��د دارد تا در آینده از گردش��گران و کوه نوردان برای 
بازگرداندن زباله هایش��ان ضمانت بگیرد  و حت��ی قصد داریم جرائمی برای 

این تخلفات در نظر بگیریم.
به عنوان اخرين س�ئوال برای ارتباط بيش�تر ميان كوه نوردان دو 
كش�ور و تأثيرگذاری در كوه نوردی دو كشور چه راهکاری را پيشنهاد 

می كنيد؟
در زمان ریاس��ت آقای آقاجانی ما با فدراسیون ارتباط خوبی داشتیم آنها 
به کوه نوردان ما تس��هیالت زی��ادی می دادند. و ما نی��ز از گروه های ایرانی 
برای صعود به آرارات دع��وت می کردیم. اینک با حضور در ایران درصددیم 

همان رابطه با فدراس��یون کوه نوردی جدید ایران برقرار سازیم و 
حتی از این طریق به کوه نوردانی که با تأیید فدراس��یون ایران 
به ترکی��ه و بویژه کوه آرارات می آیند تس��هیالت و تخفیفات 
ویژه ای می دهیم و امیدورایم با برگزاری اردوهای مش��ترک 

میان کوه نوردان دو کش��ور بتوانیم به پیشرفت کوه نوردان 
دو کشور کمک نماییم.

برايتان در ايران ايام خوشی را آرزو داريم.

 برای جلوگیری از سوء استفاده در صعود به آرارات 
شرکت های ایرانی به طور مستقیم با ما وارد مذاکره شوند

گفت و گو با عالءالدين کاراکا رئيس فدراسيون کوه نوردی ترکيه
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شصت و هشتمین اجالس مجمع عمومي فدراسیون جهاني کوهنوردي 
ب��ا به عضویت درآمدن ش��ش ت��ن دیگر از ایراني ها در کرس��ي هاي جهاني 

همراه بود.
در این مجمع که براي نخس��تین بار در ایران برگزار شد، پس از ارایه ي 
گزارش مالي و عملکرد کنفدراس��یون هاي ق��اره اي و همچنین گزارش چند 
کش��ور عضو، راي گیري برخي از کمیسیون هاي فدراسیون هاي جهاني انجام 

شد. 
در ای��ن راي گیري رضا زارعي و علي پارس��ایي به عضویت کمیس��یون 
کوهنوردي، دکتر ش��هبازي و مس��اعدیان به عضویت کمیس��یون پزشکي، 
همایون بختیاري به عضویت کمیسیون جوانان، مهندس احمد شیرمحمد به 

عضویت کمیسیون صعودهاي هیمالیا نوردي و همایون بختیاري به عضویت 
هیات اجرایي فدراسیون جهاني درآمدند. 

همچنی��ن در راي گی��ري ویژه اي که انجام ش��د، نماین��دگان قاره هاي 
مختلف در فدراس��یون جهاني انتخاب ش��دند که همای��ون بختیاري رییس 
کمیته ي روابط بین الملل فدراسیون کوهنوردي و صعودهاي ورزشي ایران و 
همچنین نایب رییس صعودهاي ورزشي کنفدراسیون آسیا )با اکثریت آراء( به 
عنوان نماینده ي قاره ي آس��یا در هیأت اجرایی فدراسیون جهاني کوهنوردي 

انتخاب شد. 
در مجمع عمومي س��الیانه فدراسیون جهاني کوهنوردي 5۰ عضو از 29 

کشور جهان حضور داشتند. 

عضویت 6 ایراني 
در بخش های مختلف فدراسیون جهانی کوه نوردی 

رییس فدراس��یون جهاني کوهنوردي گفت: براي ترغیب حض��ور کوهنوردان خارجی در ایران تالش 
مي کنم. 

»مایک مورتي مر«  اظهار کرد: ایران کوه ها و کوهنوردان خوبي دارد که مي توانند جذابیت هاي زیادي 
براي کوهنوردان و گردش��گران خارجي داش��ته باشند. به عنوان رییس فدراس��یون کوهنوردي کانادا تمام 

تالش خود را مي کنم تا کوهنوردان بیشتري براي صعود به قله هاي ایران به این کشور سفر کنند. 
وي افزود: وظیفه ي فدراس��یون جهاني کوهنوردي این اس��ت که خودش را به فدراسیون هاي ورزشي 
تمام اعضا نزدیک کند. قطعا من هم به عنوان رییس هرچه در توان داش��ته باش��م انجام مي دهم تا این 

ارتباط حفظ و بیشتر شود. 
رییس فدراسیون جهاني کوهنوردي درمورد میزباني ایران براي شصت و هشتمین مجمع عمومي این 

فدراسیون گفت:  همه چیز خوب است. هیچ مشکلي حتي اندک هم وجود ندارد. 

براي حضور بيشتر كوه نوردان خارجي  در ايران تالش مي كنم

رييس فدراسيون جهاني کوهنوردي: 








