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  بسمه تعالي
  

  :نامه سرگشاده عشاير سرخي فارس به
   مقام معظم رهبري اي اهللا خامنه حضرت آيت

  نژاد رياست محترم جمهوري اسالمي ايران  دكتر محمود احمدي
  اهللا شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت

  مور خيريهمصلحي نماينده ولي فقيه و رياست سازمان اوقاف و ا االسالم و المسلمين حجت
  احمد سياوش پور رئيس كل دادگستري فارسآقاي جناب 

  جنبش عدالتخواه دانشجويي و 
  
  

  محيط زيست وتخريب مراتع مانع 
  !شويم خوار توسط مافياي زمين

  
امضاءكنندگان زير، از سوي قاطبة اهالي طوايف ناصرو، بگي، شكره، جهين، جبارزار و دهدار ايل سرخي، كه، صرفنظر از مهـاجرين  

كيلومتري جنوب شـيراز، و   ٣٥هاست در كوه دلو، واقع در  نشين بوده و قرن مشتمل بر دو هزار خانوار دامدار كوه به شهر شيراز، هم اكنون
  : رساند كنند، به استحضار مي ، زندگي مي)دارنگون -منطقه سياخ( هاي آن، در مجاورت اراضي زراعي دارنجان و بديجان كوهپايه

از انگلستان به ايران بازگشته و با ادعاي توليت موقوفات منسوب به ) الملك شيرازي راهيم خان قوامنوه اب(نام محمود قوام  اخيراً، فردي به
حمايت برخي از مديران سازمان اوقاف را جلب نموده و ) الملك و نوه حاجي ابراهيم كالنتر پسر علي اكبر خان قوام(خان نصيرالملك  حسنعلي

همند اسالمي بار ديگر تسلط خود را بر موقوفات پهناور منسوب به نصيرالملك در فارس و ساير پس از گذشت بيش از دو دهه از انقالب شكو
  . نقاط ايران اعاده كرده است

سياري از و عامل ب هاي درجه اول مفسد دو قرن اخير هاي قاجاريه و پهلوي، از خاندان خاندان قوام شيرازي از اركان حكومت
اسناد ها و  گزارشاز جمله ( طبق مندرجات منابع معتبر داخلي و خارجي. باشد مييخ معاصر ايران انگيز و مخرب در تار حوادث فتنه

نامبرده پس از استقرار در . است) مهاجر از قزوين(مال آشر يهودي نام  فردي به، اين خاندان از نسل )بيوگرافيك وزارت خارجه بريتانيا
تغيير داد و از نسل پسران و دختران كثير او خانداني گسترده » هاشم«خود را به  شهر شيراز در دوران زنديه جديداالسالم شد، نام

  . معروف بود) منسوب به هاشم(» خاندان هاشميه«گذاري شد كه تا اواخر قاجاريه به  پايه
رسيد، با ) پايتخت(كالنتر، پسر ارشد مال آشر، در زمان لطفعلي خان زند به رتبه وزيري و كالنتري شهر شيراز خان حاجي ابراهيم 

آقا (خان قاجار كرد و در مقام صدارت اولين و دومين پادشاه قاجار   محمد  خيانت به حكمران خوشنام زند مملكت ايران را تسليم آقا
از آن پس، تا پايان دوران پهلوي، اعضاي اين خاندان ركن اصلي استعمار انگليس و . جاي گرفت) محمد خان و فتحعلي شاه قاجار

  . رفتند شمار مي يسم جهاني در جنوب ايران بهصهيون
حاجي  نام، خوششخصيت تاريخي يك اي جعل كرده و نسب خود را به  ابراهيم كالنتر، در اوج اقتدار خويش، تبارنامهفرزندان 

ظ شيرازي، وزير شاه شيخ ابواسحاق اينجو و ممدوح خواجه حاف .)ق ٧٥٤معروف به حاجي قوام، متوفي (الدين حسن تمغاچي  قوام
  . شوند هاي به جاي مانده از تبار ساير پسران مال آشر به اسامي ديگر خوانده مي خاندان. را بر خود نهادند» قوام«رسانيده و به ناروا نام 

خويشاوند ) ايراني شرقمرزهاي  عامل درجه اول استعمار انگليس در(علم با خاندان پهلوي و   خاندان قوام شيرازي با خاندان
تاج قوام، دختر ابراهيم  الملك و عموي محمود قوام، اولين شوهر اشرف پهلوي بود و ملك علي قوام، پسر ابراهيم قوام( .ديك بودندنز

شاه پهلوي كه در زمان دولت او  وزير و وزير دربار و دوست صميمي محمدرضا قوام و عمه محمود قوام، همسر امير اسداهللا علم؛ نخست
  .) عام وسيع مردم نهضت امام خميني به خاك و خون كشيده و امام دستگير و تبعيد شد قتلو به دستور او با 

از جمله اقدامات اعضاي اين خاندان در دوره قاجاريه، در زماني كه حكمرانان بالمعارض فارس و سراسر ايران بودند، تعويض 
به اين ترتيب، اين خاندان، از طريق جعل و . تبديل آن به نام خود است صفويه و زنديه و هاي هاي موقوفات مفصل بازمانده از دوران نامه وقف

  .غصب، سيطره خود را بر امالك و موقوفاتي پهناور در فارس و ساير نقاط ايران برقرار كرد
اره كرد كه اش) دارنگون در حومه شيراز - واقع در منطقه سياخآباد،  معروف به حسين( از جمله اين موقوفات بايد به اراضي بديجان
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پسر اللهوردي خان حاكم اصفهان، حاكم خوشنام فارس در دوران شاه عباس كبير، فاتح هرمز و سواحل و جزاير (به امامقلي خان 
نامه معتبر امالك دائر فوق را وقف  تعلق داشت و نامبرده طي وقف) خليج فارس در جنگ با پرتغال و قهرمان نامدار مبارزه با استعمار

متولي موقوفات امامقلي خان ) بانيان مسجد مولي در بازار وكيل شيرازاخالف امامقلي خان و (مولي شرافت خاندان سادات  .نموده بود
اكنون نيز در تصرف  متأسفانه، در دوران پهلوي بخش اعظم اين موقوفات در تصرف خاندان قدرتمند قوام شيرازي بود و هم. است

نامه، كه در اختيار خاندان سادات مولي است و اعتبار آن به تأييد علماي بزرگ  طبق سند وقف. غاصبانه محمود قوام قرار گرفته است
اي كه توسط امامقلي خان  مدرسه(فارس و ايران رسيده، نيمي از درآمد موقوفات امامقلي خان به مصارف مدرسه خان تعلق دارد 

و نيم .) كرد ان بود و استادي چون صدرالمتألهين در آن تدريس مياحداث شد، در اواخر قرن هفدهم ميالدي از مراكز مهم علمي جه
  . هديگر به اماكن مقدس

هاي مرموز، توليت خود را بر موقوفات  هاي اخير، با برخورداري از برخي حمايت محمود قوام پس از بازگشت از انگلستان در سال
خوار و  ود و سپس با حمايت گروهي از عناصر سودجوي موقوفهامامقلي خان، تحت عنوان غاصبانه موقوفات نصيرالملك، برقرار نم

اين اقدامات در جهت تخريب و نابودي موقوفات، . تدريج و گام به گام استيالي خود را توسعه بخشيد برخي وكالي متنفذ شيراز به
و ) االً انتقال آن به خارج از كشورو احتم(اشاعه فساد مالي و اداري، گردآوري مبالغ هنگفتي پول از طريق فروش غيررسمي موقوفات 

  . ايجاد نارضايتي گسترده در مردم است
اندازي بر حدود  ترين اقدامات مفسدانه و سودجويانه محمود قوام، و شبكه متنفذي كه در پيرامون وي شكل گرفته، دست از مهم

/ حاشيه جنوبي اراضي موقوفه بديجان(در كوهپايه دلو ) داراي بوته و درختچه و پوشش گياهي(هكتار مراتع مشجر  هشتصد
مرز شرقي موقوفه (و آرامگاه حاجي بهاءالدين تا روستاي ميشوان ) منسوب به امامقلي خان(است كه از تنگ خاني ) آباد حسين

اتع استان ترين مر كيلومتري جنوب شيراز واقع است، از بهترين و غني ٤٠الي  ٣٠اين مراتع، كه در . گيرد را در برمي) امامقلي خان
اسناد . بردند خود بهره مي هاي ها مأوا و ييالق عشاير سرخي بوده كه عالوه بر صيانت، از آن براي تعليف دام رود، قرن شمار مي فارس به
  . هاي قديمي و شهادت اهالي گواه اين مدعاست و بنچاق

تحت پالك آباد  حسين/ هزار هكتار اراضي داير موقوفه بديجانبا حدود دو محمود قوام ابتدا قطعاتي از مراتع فوق را، كه به علت مجاورت 
شركت احرار «با افراد سپس اين ؛ به برخي دالالن و عناصر سودجوي محلي واگذار كردبا اخذ رشوه موقوفه فوق تحديد حدود ثبتي شده، 

در اين ميان،  .آغاز كردند راو فروش آن متري هزار  و دوتبديل آن به قطعات يكهزار د منعقد كرده و تخريب مراتع مشجر، قراردا» فارس
هاست در مجاورت آرامگاه مقدس حاج بهاءالدين واقع در مدخل تنگ خاني به  حتي حقوق سادات حسيني ساكن در محل، كه قرن

شوه، اراضي دائر اند، تضييع شد و محمود قوام و عواملش، با اخذ ر زراعت و باغداري اشتغال داشته و مورد احترام تمامي مردم منطقه
  . خواران واگذار كردند ايشان را به دالالن و زمين

منتسب است، وارد  كشور يعني آزادگان جنگ تحميليترين اقشار  را، كه به يكي از شريف »شركت احرار فارس«به اين ترتيب، 
سوءاستفاده كالن مالي و  ،نظام ترين اركان شريفيكي از بازي زشت و خطرناكي كردند كه نتيجه آن بدنامي و سوء شهرت براي 

متأسفانه، . استترين مراتع كشور و نابودي عشاير دامدار منطقه  تخريب بخشي از غني ،شمار اي انگشت عدهبراي زراندوزي نامشروع 
نهان و هاي پ و عدم شناخت اليهنيز، شايد به دليل جهل فارس منابع طبيعي و امور اراضي ، اوقافوقت در ادارات مسئوالن برخي 

خوار فوق حمايت  ، از اقدامات شبكه زمينهاي پنهان دستنفوذ يا عناصر فاسد و سودجويي ابعاد خطرناك اين پديده و شايد به دليل 
  . اند كرده

، اداره اوقاف و ادارات منابع طبيعي و امور اراضي شهرستان شيراز بخش قابل توجهي از )محمود قوام(، متولي رسمي موقوفه اكنون هم
هكتار از مراتع درجه  ١٨٠مراتع كوهپايه دلو را به اشخاص متفرقه واگذار كرده و شركت احرار فارس در چارچوب قرارداد با اين افراد حدود 

و فروخته  به خريداراناز طريق دالالن و كشي كرده  و غيره، تخريب و خيابان» مجتمع شقايق«يك داراي پوشش گياهي را، با اسامي چون 
تخريب اين بخش از  .در معرض تخريب است» مجتمع بهار«هكتار توسط چند تن از اعضاي يكي از نهادهاي نظامي به نام  ١٥٠حدود 

  . گيرد ميصورت مراتع نيز در قالب قرارداد با شركت احرار فارس 
بخشي از مراتع مشجر  ،خوار شيراز مافياي زمينپنهان عالوه بر اين، ادارات منابع طبيعي و امور اراضي شهرستان شيراز، با اعمال نفوذ 

را، واقع در مدخل تنگ خاني كه تنها راه باقيمانده براي ) دارنگاناراضي موسوم به (با موقوفه بديجان همسايه ثبتي عشاير سرخي در پالك 
به  قمع پوشش گياهي، طرح شركت احرار و و قلع پس از تخريب طور صوري واگذار كرده تا به اشخاص ثالث بهتردد عشاير به كوه دلو است، 

  . به يكهزار هكتار برسداراضي متصرفي شركت فوق براي تفكيك و فروش و به اين ترتيب مساحت كل  سمت غرب گسترش يابد
ته و در را برانگيخهاي ايشان به مقامات سازمان جهاد كشاورزي  نگاري و نامههاي اخير اعتراض شديد عشاير سرخي  اين اقدامات در ماه

اين حركت اعتراضي در آغاز راه . آميز صدها تن از عشاير در محل تخريب مراتع انجاميده است به تجمع اعتراض ١٣٨٦روز پنجشنبه اول آذر 
ه ، در تخريب مراتع كوهپايها آنشركت احرار فارس و همدستان و دالالن دارودسته محمود قوام، تر اقدامات  است و قطعاً، اگر هر چه سريع

  . دلو متوقف نشود اوج خواهد گرفت
هايي كه   بوتهها و  درختچهپوشش گياهي اين مراتع و احداث جاده و ساختمان نگهباني در ميان  ١٣٨٦آذر ماه اول تصاوير گرفته شده در 
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، امات تخريبي خود است ودر حال توسعه اقدبه سرعت شركت احرار فارس . دهد مياند را به روشني نشان  هنوز از حالت طبيعي خارج نشده
طبق . برساند) حد فاصل روستاي آبسرد جديد تا تنگ خاني( تر بيشقصد دارد محدوده فوق را به حدود يكهزار هكتار يا كه گفتيم،  چنان

ري به دست شامل يكهزار هكتار از مراتع كوهپايه دلو شود، هشت هزار قطعه يكهزار مت محاسبه ما، اگر محدوده فعاليت شركت احرار فارس
درآمد حاصله از اگر قيمت فوق افزايش نيابد، به اين ترتيب، . شود ميميليون تومان فروخته  ١٥اي ده الي  قطعه اكنون همخواهد آمد كه 

  .ميليارد تومان خواهد بود ١٢٠الي  ٨٠حدود  در محدوده يكهزار هكتاري سرخيتخريب و فروش مراتع عشاير 
  

***  
ها و ادارات  كه از نفوذ قابل توجهي در سازمانشيراز، خوار  مافياي زمينشبكه مقتدر جر كوهپايه دلو توسط تخريب و فروش مراتع مش

؛ تراض عشاير سرخي است، به داليل زير غيرقانوني و مورد اعندبرخوردار يدولتي شيراز و از حمايت وكالي متنفذ و حاميان مرموز و مقتدر
عبدالحسين مجتهد الري و ساير مراجع   العظمي حاج سيد اهللا حكم آيت بهر ساير عشاير فارس، در كنا، .ق  ١٣٣٦ سال درعشايري كه 

عليه قيام بزرگ عشاير فارس در . ش ١٣١١ -١٣١٠ هاي در سالرا برافراشتند، گر بريتانيا  قشون اشغالپرچم جهاد عليه  عظام
را در نهضت امام يش نام خو دبا قيام مسلحانه و خونين خو ١٣٤٢ - ١٣٤١هاي  در سال ند،ايفا نمودفعال ديكتاتوري رضا شاه نقش 

به عنوان يكي از اركان اصلي سپاه عشاير فارس، در كنار ساير عشاير غيور، با  ،و در طول جنگ تحميلي ،جاودانه كردند) ره(خميني 
در دفاع از تماميت ارضي ميهن را ازي خود انقالب اسالمي و جانبهاي  آرمانبه را ها شهيد و جانباز و آزاده وفاداري خود  اهداء ده

  : رسانيدنداثبات عزيز خويش به 
و اداره ) محمود قوام(واگذاري مراتع كوهپايه دلو، واقع در مجاورت حاشيه جنوبي اراضي دائر موقوفه بديجان، با مجوز متولي رسمي  -١

برداري ايشان است،  هاست در تصرف و تملك و مورد بهره رنرا، كه قسرخي اوقاف صورت گرفته و اين در حالي است كه مراتع عشاير 
تواند اراضي دائر ملكي خود را وقف كند و مورد وقف شامل  واقف تنها مي ،طبق فتواي مشهور مراجع. محسوب كردفوق توان جزو موقوفه  نمي

  . شود اراضي غيردائر و اراضي كه وي بر آن تملك نداشته نمي
از ) آبـاد  حسين(بديجان پالك واقع در محدوده زراعي اراضي دائر دو هزار هكتار قريب به  درحتي حمود قوام مو دخل و تصرف توليت  -٢

تنـگ  (واقف اين موقوفه امامقلي خان، حاكم فارس در زمان شاه عباس اول صفوي، بوده و اسامي اماكن محـل   .فاقد مشروعيت استاساس 
بهاءالدين، عارف شهيد شيعي در  در جوار آرامگاه حاجامامقلي خان وهاي غرس شده به دست و سر) و غيره، آسياب مولي خاني، جدول خاني

تعلـق  ) ع(ائمـه  خان شيراز و نيم ديگر به بقاع متبركـه  حوزه علميه مدرسه عوايد اين موقوفه نيز نيمي به . عهد سلجوقي، گواه اين امر است
تا حـوالي   ،رود مي شمار بهو ارزشمند سندي نفيس  ه با خط طالكاري شده و جلد چرمي، كنامه امامقلي خان بن اللهوردي خان اصل وقف. دارد

  . است نوراث ايشااكنون در اختيار  مضبوط بود و هم) متولي موقوفات امامقلي خان(اكبر شرافت مولي  علي نزد مرحوم حاج سيد ١٣٦٥سال 
. اسـت  نامه امامقلي خان نيـز بـه همـين نـام خوانـده شـده       ه و در وقفنام داشت» بديجان«اراضي موقوفه از گذشته دور كه،  توضيح اين

در هـيچ يـك از متـون    . بـر آن نهـاد  موقوفه فوق براي غصب در دوره رضا شاه الملك  نامي جعلي و جديد است كه ابراهيم قوام» آباد حسين«
عنوان  ، كه بهفارسنامه ناصريبراي نمونه، در . مندرج نيست در بلوك سياخواقع » آباد حسين«نام  اي به تاريخي، نامي از مكان و مزرعه و قريه

نـام  » بـديجان «، حد فاصل دارنجان و ميشوان، تنها از قريه )دارنگون(شود، در شرق قريه دارنجان  كتابي دقيق و مستند و مرجع شناخته مي
پدر (الملك  اد و امالك در زمان رضا شاه، ابراهيم قوامپس از تاسيس سازمان ثبت اسن. نيست» آباد حسين«برده شده و نامي از مكاني به نام 

ميـرزا احمـد خـان    (به توليت خود به ثبت رسانيد و پسرعمويش، احمد قـوامي   ،»آباد حسين«موقوفه بديجان را، با نام جعلي ) داماد رضا شاه
در مورد دارنجان، كـار  . تعلق داشتبومي مالكين  همجلس شوراي ملي، اراضي قريه دارنجان را كه به خردشيراز در ، نماينده وقت )مؤيدالملك
دريافت مالكين دارنجان و مؤيدالملك، نامبرده پذيرفت كه در ازاي  ميان خرده هاي فراوان كشيد و سرانجام، پس از كشاكشقضايي به دعوي 

اراضي بديجان در توليت غاصبانه خاندان قوام ولي، متاسفانه، تاكنون . و چنين شد انتقال دهدواقعي مبلغ شش هزار تومان سند را به مالكين 
  .  شيرازي باقي مانده است

با عضويت حضرات آيات محمدعلي فيض گيالني، جاللـي خمينـي و   (اجرايي ماده واحده موقوفات  نامه آئينرأي كميسيون ماده دو  رغم به
ن موقوفات همچنان در تصرف بقاياي خاندان قوام شيرازي دال بر اعتبار وقفيت امامقلي خان طاب ثراه، اي) ١٣٦٥دي  ١١محقق قمي، مورخ 

مولي، تاكنون استرداد موقوفات به متوليان شرعي آن تحقق نيافته سادات ثروت و نفوذ آنان، و عدم استطاعت و قدرت خاندان  به دليلاست و 
  . است

نصـيرالملك  حسنعلي خان و ) متعلق به دوره صفويه(ن خا هاي امامقلي نامه مقابله وقفاز طريق  سازمان اوقافقامات محترم مضرور است 
اقدام به ثبت اراضي فوق به توليت خود نموده  رضا شاهدر زمان ديكتاتوري  الملك قوامو مداركي كه طبق آن ابراهيم  ،)متعلق به دوره قاجاريه(

بـراي هميشـه   و بقاياي خاندان قوام شيرازي، را م، محمود قواها و مفاسد بعدي  تكليف اين موقوفات را روشن كرده و راه سوءاستفادهاست، 
  . مسدود كنند
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