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  نورد و فعال سیاسی چپ درگذشت.، کوه علی پاینده  1401  ماهخرداد   27جمعه  

دهه زنده  سیاسی  کنشگران  و  نیروها  بین  در  پاینده  خورشیدی،   60تا    40های  یاد 

 اطالعات  و  حافظهای شناخته شده و البته تا حدی متمایز از همگنان خویش بود؛  چهره

 از   سیاسی  های فعالیت   در  مجدانه  حضور  دهه،  چند  این  های پویش  از  دقیق  و  گسترده

 تمام  به  نسبت  اندیشیجزم  از  عاری   و  نقادانه  مشی  حفظ  و  آموزی دانش  دوران

 است.  جمله نآ از سیاسی و فکری  های گرایش

نوردی فعال و پرکار  اما علی پاینده در همان حال که یک فعال سیاسی بود، کوه 

وجهه که  بود  کرده  کاوه شروع  گروه  در  را  کار  این  و  بود،  بسیاری هم  از  متمایز  ای 

نوردی دیگر داشته و دارد و با وجود کوتاهی عمر فعالیتش، تا همین امروز  های کوه گروه

 بدانند.   ایوهکابسیاری دوست دارند خود را 

نوردی و سیاسی ایران دارای چنان اهمیت زیادی  اما چرا گروه کاوه در تاریخ کوه

نام   یادبود  به  که  مطلب  این  در  پایندهاست.  می   علی  کوتاه  نوشته  بررسی  با  شود، 

های های این گروه با تکیه بر اندک اطالعات مکتوب موجود و همچنین مصاحبه فعالیت 

تن چند  با  کاوه    اینجانب  گروه  مهم  فعالین  پاینده-از  علی  از   -از جمله  نفر  چند  و 

ساز های مهم و دوراننوردان مهم و فعال آن دوران در خارج از این گروه، به جنبه کوه 

های گذاری و شروع فعالیت های این گروه اشاره خواهم کرد و خواهیم دید پایهفعالیت 

مشی حاکم بر این گروه چگونه ها و خطاتژی هرجهت نبوده و استربههدف و باری آن، بی

دواند.  نوردی بعد از آن ریشه میهای مهم سیاسی و هم کارهای مهم کوه هم در فعالیت 

پردازیم و خواهیم دید در این بررسی به انتخاب نام و طراحی لوگوی این گروه هم می 

های پشت رد ایده  توانگیرد و چگونه میکه تمایز و تشخص گروه کاوه از کجا نشأت می

گرایی جنبش چریکی و ساختار تشکیالتی آنها  تشکیل این گروه را در اهداف و عمل

 جستجو کرد.

 

 گذاری گروه کاوهپایه
نوردی در ایران  و ده سال پس از تأسیس فدراسیون کوه  1337گروه کاوه در سال  

نوردی  های کوه شاهد رشد چشمگیر سازمان  30ی  ی دوم دههگیرد. در نیمه شکل می 

https://pecritique.com/2022/06/17/%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%ae/
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نوردی منسجم توان چند سازمان کوه سختی می به   20ی  هستیم. در حالی که در دهه

های دوستانه  به صورت محفلی و در جمعنوردی  های کوه سراغ گرفت و بیشتر فعالیت 

، احتمااًل تحت تأثیر کودتا دوران خمودگی  30ی  ی ابتدایی دههشده و نیمهانجام می

نوردی مهمی همچون های کوه ، سازمان30ی  ی دوم دههنوردی است، اما تا نیمه کوه 

به اواخر    گیرند و وقتیو ... شکل می   بیستون، جاوید،  هیالری -تنسینگ، پیکار،  تهران

بین    37از سال    نوردان تهرانکانون کوهی تشکیل  ی بلندپروازانهرسیم ایدهاین دهه می

یابد. در چنین فضایی نوردی آن زمان تکوین و تحقق می چهار گروه بسیار مهم کوه 

کاوه  که  همهای است  تقریباً  که  درس ها  صنعتی  هنرستان  در  آن  مؤسس  اعضای  ی 

کنند  گذاری مینوردی داشتند، گروهی را پایهجا هم فعالیت کوه خواندند و در همانمی 

ی کمی از زمان تأسیس به این  گذارند و علی پاینده به فاصلهرا بر آن می   کاوهکه نام  

برد. گروه نوردی خود را در همین گروه به پیش می ی فعالیت کوهپیوندد و همهگروه می 

توان برای آن سراغ اریخ چندان مشخصی نمی که ت-کاوه از آغاز فعالیت تا پایان آن  

اگر تالش )اما  راههای بیگرفت  برای  انقالب  از  بعد  انجام ثمری که  اندازی دوباره آن 

می می  بگذاریم،  کنار  را  نیمه شود  دههتوان  دانستی  آن  کار  پایان  را  پنجاه   (ی 

ی آرم تا اجرای دهند؛ از انتخاب نام و طراحهای واضح و عیانی انجام میساختارشکنی 

منطقهبرنامه  تهیه های  و  کروکیشناسی  به ی  دقیق  به  های  مرکزی  البرز  در  خصوص 

پردازی ی گروه تا ایدهمحوریت سعید )مشعوف( کالنتری، از کوچک نگه داشتن آگاهانه 

نوردی دانشجویی در چندین دانشگاه مهم تهران در همان های کوه برای تشکیل گروه

 ش.مدت کوتاه عمر خوی

 

 کاوه  اسکی و نوردیکوه گروه  -نام
ی  در نام گروه که از چهار کلمه تشکیل شده، نکاتی نهفته است که بیانگر شیوه 

شان است. از این چهار کلمه دوتای وسطی در مشابهت با  نگاه هیأت مؤسس و اهداف 

یژه  نوردی است و دوتای اول و آخر واجد معنایی وهای کوهها و سازماننام دیگر گروه 

 و برداشتی خاص از شرایط و اهداف و مختص به خود آنها است. 
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نوردی، نه به نام  های کوه ی تشکلنوردی کاوه، همه تا پیش از تأسیس گروه کوه 

شدند. تنها  گذاری میخصوص سازمان نام گروه که با کلماتی همچون باشگاه، هیأت و به

کوه  نام »گروه  به  میان گروهی  این  در  است که در سال  نورداستثنا  آزاد«    1327ان 

نوردان پرسابقه و فعالی همچون محمود اجل، غالمحسین بالکانی، محمدرضا توسط کوه 

نوردان  نیا و دیگران تأسیس شده بود که بیشتر اسمی بر محفلی دوستانه از کوه قدیری 

انگر بود. اما اهمیت و تمایز گروه در چیست؟ سازمان، باشگاه یا هیأت بی  20ی  مهم دهه 

از کوه نهادی بزرگوابستگی آن شکل  به  تر است. در واقع چنان که رسم آن نوردی 

کوه  فدراسیون  اجبار  و  منسجم زمانه  فعالیت  هر  است،  بوده  دوران  همین  تا  نوردی 

باشگاه نوردی میکوه  از  یکی  قالب  در  عامباید  نهادهای  و  و  ها  ادارات  یا  و  ورزشی  تر 

- یافت. از همین روست که مثال نیرو و راستی  کل می مؤسسات دولتی و حاکمیتی تش

نوردی تهران متعلق به باشگاه  زیر چتر باشگاه پیکار، سازمان کوه  -باشگاه دماوند آینده

تنها  ن گروه کاوه نه ا تهران و سازمان بیستون متعلق به باشگاه شعاع بوده است. مؤسس

گذاشتند که تا آن   گروها نیز  ها تأسیس کردند که نام خود رتشکلی مستقل از باشگاه 

دهی جمعی ای جدید از سازمان سابقه بود. شیوه نوردی بیهای کوه زمان در میان سازمان

ی انجام نوردی که نشان از پویایی، تحرک و همبستگی باال و درونی داشت که الزمه کوه 

خرقفعالیت  نمیعادتهای  الجرم  و  بود  آنها  مهم  و  ساختارهای گونه  در  توانست 

 ی موجود که مورد نقد تیز این جوانان بود انجام شود. تشکیالت

ی است. کاوه در زمانه   کاوهکند  جزء دیگر نام این گروه که منحصر به فردشان می

سیاهی و خفقان ضحاک سر به اعتراض گذاشت و پرچم شورش برافراشت و چنان کرد 

اعتراض و سرکشی علیه ظلکه می  به نماد  ایرانی  تبدیل شده  دانیم. کاوه در ذهن  م 

نوردی ی کوهتوانستند تمایز خود را در جامعهتر از این نمی نورد عیاناست. یاران کوه

پوشی و تفسیری را باز ها بیان کنند و جای هیچ پردهها و تشکلآن زمان با دیگر گروه

نوردی مهم که تا آن زمان در تهران تشکیل سازمان کوه   11نگذاشتند. با بررسی نام  

ای غیر مرتبط با کوه و طبیعت در آنها وجود ندارد. در حالی بینیم کلمهد، می شده بو

نوردی یا طبیعت و مسایل مربوط به آن است. کوه  ی کوهکه نام کاوه خارج از حوزه

منحصربه غایت  در  هدفی  نه  آنها  عمده -خود  برای  بخش  کوههمچون  و ی  نوردان 
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و با نگاهی کامالً متمرکز بر صعود به قلل   ای نوردی که به صورت حرفههای کوه سازمان 

می  در فعالیت  محصور  را  و خود  داشتند  سیاسی  مسایل  از  دوری  در  و سعی  کردند 

که هدفی در میان و کنار اهداف   -داشتندنوردی با غایتی در خود نگاه می فعالیت کوه 

تفاوت ظریف  جاست که  داد. ایندیگر و جزئی از ابزارهای مبارزاتی آنها را تشکیل می 

شود. گیرد و عیان می نوردان تشکیالتی و سندیکالیستی چپ هم شکل می آنها با کوه 

ی فعالیت در تشکیالت حزب توده را داشتند و همچنان هم نوردانی که سابقه برای کوه

کوه  و  کوه  بودند،  سرسپرده  آن  پیشهبه  و  وظیفه  گفتمان  در  تشکیالتی نوردی  ی 

آمی  که  البته  و  تعریف گنجید،  این حوزه  از  را خارج  نها طبیعتاً هویت سیاسی خود 

عملی و منتظر پیشاهنگان نشستن خسته شده بودند ها که از بی ای کردند. اما کاوهمی 

همه و  جسورانه  فعال،  کنشی  خواهان  به و  را  کاوه  نام  بودند  که جانبه  کسی  عنوان 

دارد و تحرک را به جامعه می تابد و سر به اعتراض بر  عملی برابر ضحاک را برنمیبی 

نوردان  دانیم که حتی نپیوستن آنها به کانون کوه گذارند و می گرداند برخود میبازمی 

 گفته باعث دلخوری هم شده بود. تهران با مشخصات پیش 

 

 آرم 

 
نیز غیر از اجزای آشنا و معمول گروه نوردی در آن زمان،  های کوهدر آرم گروه 

شان، با فضای آن زمان کلی تازگی دارد و همچون اسمکه به خورد  ی به چشم میئجز
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دنده. و این چیزی است که چند سال بعد در آید: چرخنامأنوس و نامرتبط به نظر می 

نوردان لوگوی سندیکای فلزکار مکانیک که برای سالیان طوالنی همراه و همگام کوه 

مان در ان برای وجود این الهتوگروه کاوه بودند نیز وجود دارد. نخستین علتی که می 

ی مؤسسان آن از هنرستان صنعتی است. اما کافی به  لوگوی گروه گفت برآمدن همه

شان را نیز مرتبط با همین پیشینه  توانستند اسم رسد وگرنه به همین دلیل می نظر نمی 

ی کارگر و صنعتگر  تواند نشان طبقه دنده نشان صنعت است، می انتخاب کنند. چرخ

ها همه هست، سازد. اینکه الجرم تقابل آن را با تاجر و سوداگر به ذهن متبادر می   باشد

ی پرولتاریا نوردی باید مستقیماً و اختصاصاً درباره اما این کافی نیست؛ چرا یک گروه کوه 

شعار دهد وقتی که حتی حاضر نشده است اسمش را مستقیماً به آنها مرتبط سازد. این 

شان کنند، دارند دلخوری ذیرش نیست. آنها وقتی صحبت از کاوه میفهم و پتشتت قابل 

بی از  میرا  بیان  تئوری عملی  و  یأس  و  سکوت  از  آنها  شده سازند،  خسته  و بافی  اند 

دنده وقتی به حرکت درآید، دستگاه و ماشین به  خواهند دست به عمل بزنند. چرخمی 

شان به  دانستند که وظیفه می  -وچکموتور ک  -ی اول  افتد. آنها خود را حلقهکار می 

 ها و در نهایت ماشین جامعه است. حرکت درآوردن دیگر چرخ

 

 گروه های فعالیت
نورد این گروه و ترین کوهعنوان یکی از مؤسسان و شاید فعال به  سعید کالنتری

های نوردی در کوهیکی از پیشگامان منطقه   1343نورد سال ایران در سال  نفر دوم کوه 

-هایی بسیار طوالنی  های البرز را در برنامه ایران بود. او و دیگر اعضای گروه کاوه کوه 

کردند. اما این صعودها، غیر از صعود می   -دادمی   که در برخی موارد برای اولین بار رخ

اهمیت نخستین داشتن و حتی تعیین نام برخی قلل برای نخستین بار توسط اعضای 

تهیه و  مسیرها  شناسایی  مگر  نبود  چیزی  آن  و  داشت  بلندپروازانه  هدفی  ی گروه، 

خواهند کرد   نوردان آن دوران تصدیقهایی دقیق که احتمااًل بخش زیادی از کوهکروکی

های دقیق ی اطالعات و نقشهکه همین امر گروه کاوه را به مرجع مهمی برای تهیه 

هایی که با تاریخ جنبش  نوردان تبدیل کرده بود. این اتفاق برای آنصعود برای دیگر کوه 

ترین  چپ مأنوس هستند طنینی آشنا دارد و آن چیزی نیست مگر نخستین و معروف
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ای که پیش و بیش از ی سیاهکل است. برنامه کی ایران که واقعهرویداد در جنبش چری

ی شمالی کوهستان البرز از مازندران تا ای برای شناسایی در الیههر چیز طرح و نقشه

نوردان گروه کاوه را در آن توان تأثیر سوابق کوه وجه نمیهیچگیالن بود. اتفاقی که به 

یادمان نمی اکبر صفایی فراهانی خود گروه جنگل، علی   رود که رهبرنادیده گرفت و 

ی نقطه به یکی از مؤسسین گروه کاوه بوده است. سعید کالنتری، چنان تسلطی بر نقطه 

ی خویش های البرز داشت که در زندان با استفاده از خمیر نان و تکیه بر حافظه کوه 

ها ها، قلهض و یالکند که در آن عوارهای البرز مرکزی آماده میماکتی از بخشی از کوه 

دره به و  ولی ها  نمانده،  باقی  ماکت  آن  از  اثری  متأسفانه  بودند.  گرفته  شکل  خوبی 

های بازجویی سعید کالنتری به خاطرِ ساخت این ماکت وجود دارد که سوءظن  برگه 

بازجویان ساواک را برانگیخته بود که شاید ساخت آن برای طراحی عملیات یا هر چیزی 

 اشد.شبیه به آن ب

 



 

 
 

 نوردی کاوه علی پاینده و گروه کوه 7

 

 های مستقل فعال تشکیل هسته
های کوچک مستقل  تشکیل هسته   ی یکی دیگر از تأثیرات پردوام گروه کاوه، ایده

کانون ی تشکیل  ی بلندپروازانهنوردی بود؛ دیدگاهی که در تمایزی آشکار با ایدهکوه 
ال در  نوردی فعهای کوه ی گروهبرای به زیر چتر خود درآوردن همه  نوردان تهران کوه 

های تشکیالتی تهران و طبیعتاً تشکیل فدراسیونی بزرگ بود که تطابقی آشکار با ایده

های اعضای اصلی آن در حزب توده داشته است. گروه کاوه بنا بر اسناد موجود و گفته 

نفر عضو بیشتر نشده    30گاه از  تنها هیچها توسط بنده، نه های انجام شده با آنمصاحبه 

قصد انجام آن را هم نداشته است. اما همین گروه، عامل    -نه و آگاهانهعامدا-است که  

اولی توسط احمد تشکیل حداقل دو گروه مهم کوه بود.  تهران  نوردی دانشجویی در 

راه  با  و  بود  کاوه  گروه  عضو  که  در صابری  )آریامهر/شریف(  صنعتی  دانشگاه  به  یابی 

کوه را به چند تن از دوستان هم ی تشکیل گروه  نخستین سال تأسیس دانشگاه ایده 

ی کند و همراه با آنها به فاصله تزریق می  -رضا صابری و حسن مرتضوی -ش  ا ای دانشکده

به  را  دانشگاه صنعتی  کوه  گروه  دانشگاه،  تأسیس  از  پس  گروه کمی  نخستین  عنوان 

 گاه چه پیش و چه که این گروه هم هیچنهند. جالب آندانشجویی آن دانشگاه بنا می 

های ی گروههمچون همه  - شود زیر نظر تربیت بدنی دانشگاه  پس از انقالب حاضر نمی 

دانشجوییکوه  بانی    -نوردی  که  است  سلیمانی  رضا  هم  دومی  بپردازد.  فعالیت  به 

جایی که چند تن شود. از آنپزشکی دانشگاه تهران می ی اندازی گروه کوه دانشکده راه

ی خود را در هنرسرای عالی، که بعدها به دانشگاه علم از مؤسسان گروه، دوران دانشجوی 

ملک  آقایان  همچون  گروه  دوم  نسل  از  چندتن  و  گذراندند  داد،  نام  تغییر  صنعت  و 

کردند تأثیر این گروه بر  محمدی، حاج محسن و ... هم در همان دانشگاه تحصیل می 

نوردی دانشجویی کوهنوردی آن دانشگاه کم نبوده است. توجه داریم که  فعالیت های کوه 

فعالیت 50و    40های  در دهه بدنههای کوه، هم در  از  ی نوردی خود مسیری متمایز 

کوه  تقویت جنبش چریکی نوردی طی می رسمی  و  در جذب  مهم  مکانی  هم  و  کرد 

 ایفا کرد. 50ی دهه
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 نوردیهای کوهی زیرساختتوسعه
ی دماوند،  ساخت نخستین پناهگاه قلههای مهم اعضای گروه کاوه  یکی از فعالیت 

ی جنوبی )بارگاه سوم( است که نخستین پناهگاه در ارتفاعات در جبهه  1346در سال  

ساخته و ساخت قطعات آن در های ایران بوده و طراحی آن به صورت پیش بلند کوه 

ن آموزان هنرستاعنوان دانشتهران، همگی برآمده از دانش و فن اعضای گروه کاوه به 

 صنعتی بوده است. 

ی اعضای گروه کاوه  ی تجربهمتری، برپایه  4100اما ساخت این پناهگاه در ارتفاع  

  4به تعداد    1341های امدادی در کوهستان شمال تهران در سال  هدر ساخت پاسگا 

هایی برای انجام عملیات امداد و نجات داد که اقدامی مهم برای ایجاد پایگاهواحد رخ می

 شلوغ کوهستانی تهران بود که تا امروز هم نیاز آن ادامه دارد.  در مناطق

بود که به علت فوت یکی از  1352تا  1351سومین اقدام از چنین نوعی در سال 

نوردی این گروه رخ داده بود. پناهگاه شروین در ی دیوارهاعضای گروه کاوه در برنامه 

های نوردان دانشگاه همراهی کوه  ی شروین به دست اعضای گروه کاوه و باپای دیواره

 گفته انجام شد. پیش 

این تکه ساخت  در  فعال  و  کاوه  گروه  مؤسسین  از  تاجدار  کریم  یادداشت  از  ای 

می  اینجا  در  را  گروهپناهگاه  و  گروه  این  بین  ارگانیک  ارتباط  متوجه  تا  های آورم 

 نوردی دانشجویی بشویم: کوه 
های کوه  پناه در اتاقهمراه در ساخت جان  با نصب اعالن نیاز به نیروهای». . .  

سرعت برطرف شد  دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت، سختی کار به

پناه حضور  نورد به صورت گروهی در محل جانو در روزهای آخر هفته دانشجویان کوه

نوردان نیز در  ( و دیگر کوهشریف- نورد دانشگاه صنعتی )آریامهریافتند. دانشجویان کوه

های بعد به جمع یاری رساندند به نوعی که بیشترین جمعیتی که در یک روز هفته

 د.« نفر بو 250آذرماه آن سال جهت همکاری حضور یافتند بالغ بر 

های امدادی کوهستان شمال  اگر بر راه مبالغه و اغراق نرفته باشم، ساخت پاسگاه

ساخت   و  دماوند  سوم  بارگاه  ساخت  به تهران،  شروین  ایجاد پناهگاه  به  منجر  وضوح 

پناهگاه  در  کوه روندی  در  ادامهسازی  که  شد  ایران  آنهای  می ی  ساخت را  در  توان 

 یدید که با محوریت گروه کوه دانشکده  1353پناهگاه شمال شرقی دماوند در سال  
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نوردان این دانشکده انجام شد و همچنین کمی بعدتر فنی و به علت فوت یکی از کوه

هایی با بارگاه سوم های ایران که مشابهت پناه فلزی در اقصی نقاط کوه ها جانساخت ده 

 داشت.

ی چرخ کوچک و  ها مشابهت بسیاری با ایده ی این فعالیت ی کالن پشت همه ایده

با  ساز خود را بهدارد و گروه کاوه نقش فعال   چرخ بزرگ در جنبش چریکی خوبی و 

 آگاهی روشن، از زمان تأسیس خود به انجام رساند. 

*** 

 

های گروه کاوه و عالوه ی طرحی است برای تدوین تاریخ فعالیت این مطلب، مقدمه

ی مفصل با علی بر استفاده از منابع مکتوب موجود حاصل بیش از چهار جلسه مصاحبه

پاینده، ابراهیم تیبا و قربانعلی سیفی )اوستا علی( و همچنین محمدحسین خوان یغما، 

 فر است. مرتضی افشاری، حسین رضایی و داوود محمدی 

 

 


