به نام خدا
گزارش برنامه صعود هشت جبهه دماوند – جبهه غربی
باشگاه کوهنوردی تهران

به منا سبت سی و سومین سالروز تا سیس با شگاه تهران بنا بود تا برنامهی صعود دماوند از ه شت
جبهه توسططا اا ططا اجرا شططوده ابن ه اهنگی های صططور گر ههی تیو های صططعود از جبهه های
جنوبیی شطط الیی شطط اق شططربیی غربیی م،خورانی م،ری یاق داغ و معدن برای صططعود در روزهای
چهارم و پنجو اردیبه شت ماه م شخص شدنده بنا بر ص،حدید سرپر سهانی برنامه هایی جهت هو
هوایی و آمادگی جسطط انی اا ططا در نرر گر هه شططده بوده برنامه اوق صططعود از جبهه جنوبی و به
سرپر سهی ا سهاد نجاری دو هفهه ببل از برنامه ا صلی و ه زمان با آن برنامه شبمانی بر روی بله
کلون بسهک و پی ایش خا الراس تا بلل سرکچاق به سرپرسهی اسهاد نصیری با مو قیت به انجام
رسططیده ه چنین به اصططله یک هفهه از اجرای برنامه اصططلیی شططب مانی بر روی بله سططرکچاق به
سرپرسهی اسهاد دباغی جهت تک یل پروسه هوهوایی اا ای شرکت کننده انجام شده
ابن ه اهنگی های انجام شده در ساات  4صبح روز پنج شنبهی چهارم شهریور ماهی گروهی شامل
تیو های مسطططیر جنوبیی غربیی م،ر و معدن از میدان امام حسطططین تهران به سططط ت پلور حرکت
کردیوه با رسیدن به برارگاه دراسیون کوهنوردی و پس از صرف صبحانه از یکدیگر جدا شده و با
کرایه چند دسهگاه نیسان تا رسیدن به ابهدای مسیر صعودی ادامه دادیوه ازآنجایی که شروع مسیر
یاق معدن در میانه م سیر پلور تا جبهه غربی دماوند برار دا شتی تیو صعود کننده از این م سیر نیز
با ما ه راه شططده پس از نزدیک به  2سططاات و ربح حرکت در مسططیر خاکی و نه چندان ه واری به
ابهدای مسیر صعود جبهه غربی در ارتفاع  3400مهر رسیدیوه در ابهدا چند دبیقه ای را صرف گرم
کردن و انجام حرکا ورز شی ک ش شی کرده و در ساات  9:30به س ت پناهگاه سی رغ حرکت
کردیوه

به غیر از ما تنها یک تیو دیگر از تهران در منطقه ح ططور داشططت که با اصططله نیو سططاات جلوتر
حرکت میکرده ب ا توجه به وزن کوله ها و مسطططیر کوتاه کوهای ایی در روز اوق برنامهی با ریه ی
یکنواخت و آرام پیش میر هیوه مسطیر پاکو بود و ت اما در سطایه دماوند برار داشطته پس از سطه
ساات کوپی ایی نه چندان سنگینی در ساات  12:30به پناهگاه سی رغ در ارتفاع  4200مهر وابح
در دامنه دماوند کوه رسیدیوه ابن برنامه ریزی های انجام شده بنا بر این بود تا شب را در پناهگاه
گذرانده و صبح زود به س ت بله حرکت کنیوه با توجه به خلوتی پناهگاه و تص یو سرپرست نیازی
به برپایی چادر نبود؛ بنابراین وسایل را به داخل پناهگاه انهقاق داده و مشغوق اسهراحت شدیوه
برنامه صعود به بله را برای ساات  5صبح ه اهنگ کرده بودیوه در این اصله مسیر ر ت را توسا
ترک جیهپیهاس چند باره مرور کردیوه با توجه به ریزشططی بودن مسططیری تیو های دیگر حارططر در
منطقه و حادثه ای که در هفهه گذشهه در این جبهه بر اثر ریزش سنگ روی داده بودی باید جوانب
احهیاط را در صططعود در نرر میگر هیوه برنامهی صططعود به بله تا ببل از رهری پیوسططهن به تیو های
صعود کننده از سایر جبهه ها و در نهایت حرکت به اتفاقی از مسیر جنوبی بوده
صبحی راس ساات ه اهنگ شده با کوله هایی سنگین بر دوش و در نور هدالمپ شروع به حرکت
کردیوه از ه ان ابهدای م سیر وزش باد با سرات تقریبی  7کیلومهر را ه راه دا شهیوه هوا سرد بود
و ابن موبعیت جغرا یایی این جبههی تابش خورشططید را تا ببل از رهر انهرار نداشططهیوه مسططیر تا
رسطططیدن به ابهدای یخچاق غربی پاکو مشطططخص داشطططت و بعد از آن کو و بیش با اسطططهفاده از
جیهپیهاس بابل تشططخیص بوده از این بس ط ت مسططیر حالت گرده ای سططبک به خود میگر ت و تا
حدی ریز شی بوده وجود دو تیو در جلوی ما و لزوم احهیاط برای ابور از سنگ ها سرات مان را
کند کرده بوده در ت ام اوق مسططیر یخچاق غربی را در س ط ت راسططت خود داشططهیوه منرره سططایه
دماوند نیز بر روی دشططت الر هرازگاهی وسططوسططهمان میکرد تا نگاهی به پشططت بیاندازیوه هر چه
بیشهر ارتفاع میگر هیوی سرات باد و برود هوا بیشهر میشده تا جایی که بعد از ارتفاع  5300مهر
با توجه به حجو باالی کوله ها و سرات وز شی معادق  15کیلومهر بر ساات صعود را بر ما سخت
کرده بوده

ااببت در ساات  13:15دبیقه و با پشت سر گذاشهن مسیر یاق غربی بر روی بام ایران ایسهادیو و
مورد اسططهقباق تیو مسططهقر بر روی بله برار گر هیوه بعد از ک ی اسططهراحتی تجدید بوا و گر هن
اکس به اتفاق تیو م،ری معدن و تیو پ شهیبان بله از جبهه جنوبی و م سیر شن ا سکی به س ت
پایین حرکت کردیوه پس از ر سیدن به بارگاه سوم و صرف نهاری مخه صر بدون معطلی به س ت
گو سفند سرا روانه شدیوه در نهایت در ساات  9به محل پارکینگ ر سیده و از آنجا با یک د سهگاه
نیسان به س ت پلور حرکت کردیوه
در برارگاه پلور به سایر تیو ها پیو سهه و تو سا اتوبوس به س ت تهران حرکت کردیوه در نهایت
برنامه در ساات  1و نیو بامداد روز شنبه و با رسیدن به میدان امام حسین تهران خات ه یا ته
ا راد شرکت کننده در این برنامه:
خانو ندا دادوند(سطططربدم و مسططط وق امداد و نجا )ی آبایان هادی ملکی (سطططرپرسطططت)ی ح ید
ناروری(ک ک سرپر ست)ی الیر را مو سوی(اکاس)ی مح د مهدی جهانی مقدم(محیا زی ست و
گزارش نویس)

