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 حادثه كوهنوري اشترانكوه

  نادقوقح -ضيفِ ريما

ھمن جان وه عده ای ازکوھنوردان دراثرسقوط ببار کوھنوردان درصعود به اشترانک درفاجعه تاسف
مده آشده وپای مسئوليت افرادی ازگروه به ميان ادثه سبب بحث ھائی اين ح .خودرا ازدست دادند

است  بنده که سوابق طوالنی دراين ورزش کوھنوری داشته ام مايلم درباب توجه مسئوليت که يک 
  .امرحقوقی ھم ھست دخالت نظر داشته باشم

مختصروفشرده نظرحقوقی نسبت به کل حادثه اين است که ورزشھائی جمعی نظير کوھنوری ويا 
نھا امری است که آونظاير  ا عبورازجنگلھای ناشناخته ويا حرکت درامواج رودخانه ھاغارگردی وي
> يعنی بدون اينکه بين شرکت شرط عدم مسئوليت خارج ازقرارداد استه حقوقی <دمشمول قاع

انچه که عرض شد قراردادی برای رفع مسئوليت ازيکديکر  دکنندگان يک ورزش دستجمعی ھمانن
ن شرکت کنندکان قائم بوجود است گرچه آنفس عدم تعھد ومسئوليت نسبت به ھمه بسته شده باشد   

قيد عدم   دربرخی ازورزشھای جمعی قه درخواست شرکتروغالبا در(  چنين شرطی نشده باشد
گان ھست  مسئوليت ميشود واگرھم چنين اوراقی نباشد شرط عدم مسئوليت ناظربرعمل شرکت کنند

  .)مظاھرشرط عدم مسئوليت خارج ازقرارداد استوجود بيمه افراد يکی از

اصال چه لزومی دارد که کسی  ؛ن استقبال ميکندآ کوه نوردی يک کارماجراجوئی است که شخص از
ازجمله کمی اکسيژن ويا سرما وخطرات مصائب  تحمل  با به سرقله ای برود  ھمه کوه نوردان که

دقيقه درقله ميمانند  ۵ از عود ميکنند کمترطاقت فرسا وصرف ھزينه مالی به قله ای ص وخستگی 
اين ھيچ فايده مادی ندارد ولی يک چلنج ومقاومت ونبرد با کوه وعظمت  ،وبسرعت ازقله فرو ميايند

عادت  نھا که به اين ورزشآ ن استقبال ميکنندآ ن است که عده ای با بخطر انداختن جان خود ازآ
ن ھمان رابطه آنزديک ترين چيزبه  ؛کوه درک کنند با را است رابطه کوھنور ندارند برايشان دشوار

   .معنوی عاشق ومعشوق است

ان قديم ومسنی ھم بود ھمواره درموقع صعود به قله وقتی شادروان مھدی کماليان که ازکوھنورد
  :اين بيت را ميخواند که داشت قرائی و ھنگ بسيار دلپذيرآ خسته ميشد با

  ھرگه که پای به کوه نھادم جوان شدم    ھرچند پيروخسته دل وناتوان شدم 

  .صدای مھدی کماليان کوه راميلرزاند  وکوھنوردان را روحيه ميداد

ن که يادم ھست اين  آابياتی ميخواند که يک بيت دربرنامه ھای کوھنوری ارتش  سرلشگر بھارمست 
   :بود

  براين کوه کله بزن چند گام توايرانی گرد خواھان نام      

ش بينی نيست  يخطراتی که قابل پ ,، استقبال ازخطراستاستقبال کوھنوردان ازاين ورزشمفھوم 
سقوط کوھنوری  ی عمال عاملدری اگرکوھنورآ .ن خارج ازقدرت کوھنورد استآخطراتی که رفع 

درمقابل رويدادھای طبيعی  لی بشود مثال طناب اورا پاره کند ويا حمايت درست نکند مسئول است و
     .ن کوھنوردان نخواھد بودآھيچ مسئوليتی متوجه ھيچکام از 
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گرچه ھيج قانونی وجود ندارد  صعود خودرابا فدراسيون ھماھنگ نکرده اند ،اتھام اينکه کوھنوردان
 چهگرکند وازوضع ھوا مطلع بشود ونيز  گھنکه ھرکه ميخواھد بکوه برود بايد با فدراسيون ھما

يک خيرخواھی است ولی بايد دانست که کوھنورد برای ھمان وضع نامساعد ھوا واحتماال  تذکرمزبور
 امان است  ت ميرود که ازخطرات برف وبھمن درشود وگرنه به دشبرف وبوران راھی قله کوه مي

   .ويادرخانه مينشيند که ازھمه خطرات مصون است

 وقتی منع قانونی ندارد بھرصورت و نھاآ گرفتن ازواستفاده وبکار طبايع انسان ھا يکسان نيست
   .نھاستآ زاد است  کوھنوردی ھم يکی ازآکيفيت 

قله علم کوه که دررشته جبال البرزطالقان قرارداد يکی ازقللی است که بسيارمورد عالقه کوھنوردان 
) علم کوه( ن کوهآارتفاعات طالقان ميتوان به قله  زايرانی وخارجی است  قسمت جنوب اين کوه که ا

استفاده ازتکنيک ھای سنگ نوردی است با اين وجود  زا خطر وبی نيازسان وبدون آ رسيد بسيار
حاليکه قسمت شمالی اين قله که راه  در و ھيچ کوھنورد خارجی داوطلب صعود ازاين معبرنشده است

قديمی  الھایچيخ ودارای ديواره ھای سنگی و است بسيارسختباد راه چالوس آمرزون  ن ازآوصول 
دارد معھذا  را نھاآمثال ا وخطرناک است ونيازبه استفاده ازتکنيک سنگ نوردی وميخکويی و

 ...زيرا ؟چرا ،ھستندعاشق صعود ازاين طريق به قله علم کوه بسيارخارجی وايرانی  کوھنوردان
    .جی را به خود جلب ميکندراستقبال ازخطرات وسختی ھای راه است که کوھنوردان ايرانی وخا

م کوه ھم ھيچ خبری نيست نه ھوای خوبی است ونه ميتوان خوراکی خورد باد است وباد سرقله عل
نيم که کوھنوردانی ھستند که چندين بارفقط ازھمين تيغه شمالی يبوميل به بازکشت به سرعت  ولی مي

   .صعود کرده اند

ازحکمت اين مھم بايد به حکمت دراين کارتوجه کرد کسانی که دراين مقوله وارد نيستند نميتواند 
   .سردربياورند

 بکار حمله را ،نھا بجای صعودآخيلی متداول است  حمله به قلهدرفرھنگ عاميانه کوھنوردان عبارت 
   .ميبرند اين امريه منزله استقبال ازخطراست زيرا حمله مترادف با خطراست

کوه  ،اند ويا فالن کرده اند  ايراد منصفانه ای نيسته داينکه کوھنوردان اشترانکوه چرا فالن نکر
يرد نه کسانی که درخانه ويا اداره به موضوع نگاه گاست که درھرموقع وھرلحظه بايد تصميم ب دنور

سوال ن را داشته ان عبور ازدره را انتخاب کرده اند که امکان حرکت بھمدنوراينکه چرا کوھ ،ميکنند
   .نوردان بوده اند که صالحيت تصميم گيری را داشته اند نه مااين کوھ ،ستموجھی ني

کوھنوردی  نوران اشترانکوه لطمه وصدمه جبران ناپذيری به ھنرھرنوع ايجاد مزاحمتی برای کوھ
رچمدارموفقيت ھزارمتری بباال پ ۶ايرانيان است که نشان داده اند ميتوانند دربرنامه ھای صعود ھای

   .باشند

نھا آوھمه کوھنوردان وايرانيان شريک غم  بازماندگان کوھنوردان ازبين رفته حق دارند متاثرباشند
دامان  نھا کسانی ھستند که عاشق کوه بوده اند وازاينکه درآدلبندان ولی فراموش نکنند که  ،ھستند
   .راميده اند بسيارھم راضی ھستندآکوه 

ی ازکوھنوران قديمی زمان ما بود که ھمواره  بمن ميگفت دلم ميخواھد درپای شادروان ميناسيان يک 
   .علم کوه دفن بشوم  واتفاقا دريکی ازشکافھای يخی علم کوه سقوط کرد وھمانجا مدفون شد


