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  بسمه تعالي
  نامه سرگشاده به

  آبادي دادستان كل كشور ي نجفاهللا در آيت
  االسالم و المسلمين نيازي رياست سازمان بازرسي كل كشور حجت

  جمهور رئيسبازرسي دفتر ويژه نژاد رياست  آقاي داوود احمدي
  

  !خوار فارس را مهار كنيد مافياي زمينلطفاً 
  

اي  نامه سرگشـاده  طوايف دهدار، شكره، بگي، جهين، ناصرو و جبارزار ايل سرخي فارساز اعضاي  يكثيرگروه  ١٣٨٦آذرماه  ٩در تاريخ 
مراتـع آبـاء و   از بيش از يكهزار هكتـار  و فروش از تخريب خطاب به مقامات عالي جمهوري اسالمي ايران منتشر كرده و خواستار جلوگيري 

خـواران   دالالن و زمـين از  قدرتمندمنسجم و  اي توسط شبكه) حومه شيرازواقع در خ دارنگون منطقه سيا(اجدادي خود در كوه و كوهپايه دلو 
دويسـت   الـي معادل يكصد ثروتي در صورت تخريب و تفكيك و فروش آن پوشيده از بوته و  درختچه كه طور عمده  بهغني و ؛ مراتعي شدند

است كه تـاكنون  مرتعي اين به جز صدها هكتار . خواهد كردالمال و حقوق مردم  به بيتميليارد تومان، در بازار فعلي، نصيب زراندوزان متجاوز 
  . تخريب شده و به فروش رفته است

تـرين و   دلـو، مرتفـع  و كوهپايـه  در كـوه  هـا   و پيشـينه سـكونت آن  هسـتند  ترين طوايف بومي ايران  از كهن )سهري( طوايف سرخي
از جملـه   ،كـوهمره عشـاير  . رسـد  پيش از اسـالم مـي  به دوران ، انتهاي شاخه جنوبي زاگرس وكوهمره سرخي از جبال پهناورترين كوه 

هماره بـه سـنن شـيعي    و در دوران طوالني پس از آن از نخستين ايرانياني بودند كه به تشيع علوي گرويدند  ،سرخيگانه  ششطوايف 
در  ؛را بـا جـان و دل پـذيرا شـدند    ) ع(به دست دشمنان اهل بيـت  كشتار زمان تهاجم سلجوقيان به فارس از آنان . ماندندخود وفادار 

نهضـت  قيام مسلحانه به حمايت از در  ،عليه حكومت جائر رضا شاهجنوب عشاير  ١٣٠٩ -١٣٠٧هاي  سالدوران معاصر در قيام بزرگ 
بـا  . ايفاي نقش كردنـد ايران اسالمي  هاي دفاع از جبههدر انقالب شكوهمند اسالمي و در  ،)١٣٤٢تا تير  ١٣٤١از زمستان (امام خميني 
شايسـته  اين مردم حك شده و در خلق و خو و فرهنگ اصيل بومي آنان نقش بسـته،  كشيده  سيماي رنج، كه آثار آن بر اي چنين پيشينه

زمـاني كـه   دنـد،  در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، در نظامي كه بهترين فرزندان خود را نثار استقرار و پايـداري آن كر بود كه آن 
نهادهاي حامي حقوق مردم بـه   ،گيرند قرار ) در هر كسوتي(المال و حقوق مردم  متجاوز به بيت انزراندوزمعدود از گروهي هاجم مورد ت

  . حمايت از ايشان برخيزند
رفـت، حمايـت گسـترده دانشـجويان      انتظـار مـي  گونه كـه   تدوين و منتشر شد و، همان ١٣٨٦آذر  ٩نامه سرگشاده ، با چنين باوري

آبادي، دادسـتان كـل    اهللا دري نجف دستور سريع آيت. نگاران و مطبوعات آزاده، و مقامات عالي نظام را برانگيخت خواه، روزنامه عدالت
اميـد در دل  ) ١٣٨٦آذر  ١٤(» برخورد قاطع به متجاسـرين بـه حقـوق عامـه    «و احقاق حقوق طوايف سرخي دال بر رسيدگي و كشور، 

  . را زنده كردعشاير منطقه 
طلبانـه پيوسـته و بـه سـرعت متجـاوزان را       رفت كه مقامات ذيربط در استان فارس نيز به اين موج حق در پي اين دستور، انتظار مي

  . متأسفانه چنين نشد. مجازات و حقوق عشاير را اعاده كنند
كه متأسـفانه بـه    عامل اصلي تخريب و فروش مراتع كوهپايه دلو( احرار فارسشركت در پي دستور دادستان كل كشور، گردانندگان 

مقامات محلي ذينفوذ معدود ، كه از حمايت ها آن عوامل و دالالن بوميو  و ساير متخلفان) آزادگان سرفراز جنگ تحميلي منتسب است
فعاليت خـود  ولي چند روز بعد بار ديگر فرو رفتند فعال انبهت و در موضع ابتدا در برخي نهادهاي سياسي و نظامي استان برخوردارند، 

  . از سر گرفتندرا 
مقامات قضايي اسـتان  شد و  عشاير پاسخ مثبت داده ميكتبي نمايندگان خواست دردر پيامد دستور دادستان كل كشور، به آن بود كه حق 

صـادر  را گران مراتع  به عنوان اولين گام، تا رسيدگي نهايي به دعوي، دستور توقيف كليه عمليات اجرايي شركت احرار فارس و ساير تخريب
سـازمان جهـاد   قضـايي و مسـئوالن   مقامـات   و شـايد همدالنـه  تفاوت  چنين نشد و تخريب مراتع، در برابر ديدگان بي متأسفانه .كردند مي

گيـاهي  پوشش به دليل غناي طبيعي و مراتع كوهپايه دلو (محيط زيست استان حتي سازمان رات منابع طبيعي و امور اراضي و كشاورزي و ادا
  . ادامه يافت) !منطقه حفاظت شده اعالم شدهبه عنوان از سوي سازمان محيط زيست آن انبوه 

پور، رياست كل دادگستري استان فارس، با حضور اعضاي شوراي حفاظت از  اي در دفتر آقاي احمد سياوش جلسه ١٣٨٦آذر  ٢٥در تاريخ 
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نجيبي معـاون قضـايي رياسـت كـل     آقايان نشي دادستان عمومي و انقالب فارس و باجابر االسالم  حجت(اراضي ملّي و منابع طبيعي فارس 
اداره ، سيد محمـود حسـيني رئـيس    فارس مور اراضي، مهرزاد بوستاني مديركل افارس مهرزاد خرد مديركل منابع طبيعيدادگستري فارس، 

وكيـل دعـاوي و   (نـژاد   شهرام فتحي ،)رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس منابع طبيعي شهرستان شيراز، مشاور حقوقي سيد كريم رضوي
مان اوقاف به اين دليل بود كه حضور وكيل ساز. برگزار شد) سرخي طوايفو  نماينده عشاير(و عبداهللا شهبازي ) نماينده سازمان اوقاف فارس

به دليل همجواري مراتع بكر عشاير سرخي  ،)الملك شيرازي، از منسوبين درجه اول خاندان پهلوي خاندان قواممتعلق به (موقوفه نصيرالملك 
واگذاري بوده و به اين دليل به اين مراتع توليت مدعي  ،آباد حسين/ كوهپايه دلو با اراضي قديمي مزروعي پالك ثبتي موقوفه بديجانكوه و در 

شريك و فوق در تخريب و تفكيك و فروش مراتع اكنون  همركت احرار فارس، اقدام كرده و به اين و آن، و در نهايت به شفوق مراتع مشجر 
  . ذينفع است

نـام   امامقلي خان، حاكم خوشعه بديجان سياخ در اصل موقوفه ربر اساس مستندات گفته شد كه مز ١٣٨٦آذر  ٩در نامه سرگشاده 
ل صفوي و سردار جنگ پيروزمند با استعمارگران پرتغالي، بوده و اصوالً توليـت خانـدان قـوام شـيرازي، از     فارس در زمان شاه عباس او

وسـيع  و تـاراج موقوفـات    »خواري موقوفه«و نمادي بارز از جعل و غصب هاي قاجاريه و پهلوي، بر اين موقوفات  اركان اصلي حكومت
تـرين خطاطـان    نـام  ترين و خوش نامه امامقلي خان، به خط يكي از بزرگ وقف سند. استپهلوي قاجاريه و هاي  عصر صفوي در دوران

هـاي اسـناد    هاي سـازمان  نظير بارها در نمايشگاه اين سند كم. دعاستم، موجود و مؤيد اين قزويني ميرعماد حسنياستاد عصر صفوي، 
عجيب است كه سازمان اوقاف اين سند را نامعتبر ولي ثبت رسمي . قرار گرفته استديد همگان وقاف در معرض ملّي و ثبت اسناد و ا

  . داند رضا شاه به توليت وي را معتبر ميدر اوج ديكتاتوري ) پدر شوهر اشرف پهلوي(ملك ال موقوفه فوق توسط ابراهيم قوام
ها در مراتع فوق  ، كه قرنت آن با هر كه باشد، تغييري در حقوق عشاير دامدار منطقهسياخ، تولي) آباد حسين(موقوفه بودن مزرعه بديجان 

در تخريب و تفكيك مراتع مشجر و حتي حفاظـت  را دست سازمان اوقاف قوانين موجود، كه معهذا، به دليل . كند ايجاد نمي اند، سكني داشته
ذينفع در چپاول اراضي است كه مراتع بكر همجوار و مديران ، به سود قدرتمندان و دولتمردان باز گذارده شده از سوي سازمان محيط زيست

بيش از هفت هزار هكتار از مراتع بكر داراي پوشش گياهي  ١٣٨٤ -١٣٨٣هاي  در سالبه همين دليل، . با موقوفات را جزو موقوفه قلمداد كنند
درآمد؛ در اين ميان حقوق صدها خانوار دامدار، » شهر جديد صدرا«مديران شد و به تصرف  قلمداد» موقوفه«موقوفه باجگاه اراضي همجوار با 

   .گران رفت ها ميليارد تومان به جيب چپاول گرديد و دهاعم از روستايي و عشاير طايفه بيات قشقايي، پايمال 
فرجام را براي مراتع طوايف سرخي در كـوه و  مين هخواهند  حاضر در جلسه ميمديران در جلسه فوق، نماينده طوايف سرخي دريافت كه 

و  »مرتع بـودن «مديران منابع طبيعي و امور اراضي فارس و شيراز به ظاهر از . كوهپايه دلو، به دليل همجواري آن با موقوفه بديجان، رقم زنند
 ١٣٨٣اعالم كردند كه چون مراتـع در سـال   : براي رفع تكليف بود صرفاًصوري و دفاع آنان سخن گفتند ولي كوهپايه دلو مراتع  »ملّي بودن«

پذيرفتـه  در محكمـه  مراتع را پيش از اين تاريخ واگذار كرده، دعوي مـا عليـه اوقـاف     و موقوفه نصيرالملكاوقاف سازمان اعالم مّلي شده و 
دادستان عمومي و انقالب فارس، بـه عنـوان   . ده نشدديعزمي جدي در دفاع از حقوق عشاير و حفاظت از مراتع و محيط زيست ! نخواهد شد

  . المال و حقوق عامه، ساكت بود حافظ منافع بيت
شركت احرار فارس و شركاي ذينفـع در  مديران و گردانندگان آشكار و پنهان نماينده طوايف سرخي در جلسه فوق به سرعت دريافت كه 

يـا  قريـب  رقمي (چنان عظيم  تاراجن اراضي حومه شيراز چنان قدرتمندند و حاصل اين تري تاراج يك الي دو هزار هكتار از بهترين و مرغوب
اي از رنج و رزم  پيشينه دل، تهيدست و زحمتكش، كه تنها اندوخته آنان دعوي دو هزار خانوار عشاير سادهكه !) از دويست ميليون دالرتر  فزون

مسكن دادگستري فارس نيز به اين اراضي طمع داشـته و مكاتبـاتي   و اين شايعه را به جد گرفت كه تعاوني . است، راه به جايي نخواهد برد
  . واي، كه چه بايد كرد و به كه بايد پناه برد !انجام داده استجهت دريافت مراتع كوهپايه دلو با اداره اوقاف 

  : شود مي به محضرتان تقديمعريضه مقامات ارجمندي كه اين 

سخنگوي  ،طوايف سرخي ٨٦آذر  ٩، در پي انتشار نامه سرگشاده ه و احتماالً به اطالع رسيدهمنعكس شدها  رسانهگونه كه در  همان
از سـوي اهـل قلـم و انديشـه     شهرتي يافته و » مورخ«به عنوان كه  -عبداهللا شهبازيآن نامه سرگشاده و اين سطور، طوايف و راقم اين 

اي كـه   اداره آگـاهي نيـروي انتظـامي احضـار شـد؛ شـعبه       ٥به دستور يكي از شعب دادسراي شيراز به شعبه ي قرار گرفته، مورد عنايت
بالفاصله و رفع و رجوع احضاريه قبل، در دادسراي شيراز پس از مراجعه سريع به مقامات ذيربط ! مختص رسيدگي به جرايم قتل است

. اداره آگـاهي تعيـين شـده بـود     ٥شـعبه  همان اين بار نيز مرجع رسيدگي . به دست وي رسيداحضاريه جديدي از شعبه ديگر دادسرا 
. را برانگيخـت دانشـجويي  هـاي   تشكلو مقامات و مطبوعات برخي از حمايت  ،خود» جنايت«علل با شرح نامبرده در سفري به تهران 

رفت كـه مقامـات    گمان ميحمايت از سوي مقامات استان، هاي  و وعدهالذكر  با صدور دستور دادستان كل كشور و تشكيل جلسه فوق
را بـه حـال   وي ، !ندارند» خوار شيراز مافياي زمين«مربوطه، كه هيچ ارتباطي با » نفوذناپذير«و » ناوابسته«و » مستقل«قضايي و كارآگاهي 



٣ 
 

اي بـا مقـام معظـم رهبـري      هيئت علمي كنگرهعنوان عضو ه و ب به تهران رفتنامبرده  ١٣٨٦دي  ٣شنبه  دودر تاريخ . اند خود رها كرده
بـه دفتـر    ٧:٣٠بعد از ظهر با هواپيماي شركت آسمان به شيراز پرواز كرد و در حوالي ساعت  ٥:٢٠در ساعت . ديدار كرد) العالي مدظله(

، كـه سـاليان   )يـايي آقـاي اول (در كمال حيرت با احضاريه جديدي مواجه شد از سوي بازپرس شعبه نهم دادسراي شيراز . رسيدكارش 
 ٥همـان شـعبه   باز در اين احضاريه مرجع رسيدگي . تخريب اراضي منابع ملّي بوده و هستهاي  پروندهسال بازپرس ويژه رسيدگي به 

نام سرهنگ بيات است كـه ظـاهراً عالقـه     رياست اين شعبه فردي به !تعيين شده) هاي قتل ويژه رسيدگي به پرونده(اداره آگاهي شيراز 
  . نشنيده است» خوار شيراز مافياي زمين«نامي از  ، مانند بازپرس محترم شعبه نهم،اي به مورخين و محققين دارد و قطعاً ويژه

رساند كـه احضـاريه فـوق در تـاريخ      استحضار آن مقامات عالي، كه با رويه قانوني ابالغ احضاريه آشنايي دارند، به اطالع ميبراي 
احضارشـونده، مرجـع   مراجعـه  م دادسراي شيراز صادر شده و سه روز پـس از ابـالغ، در صـورت عـدم     از دفتر شعبه نه ١٣٨٦اول دي 
از زير در، بدون ابـالغ بـه فـرد    دي  ٣بعد از ظهر  ٦احضاريه فوق در حوالي ساعت . تواند او را جلب و دستگير كند مربوطه ميانتظامي 

  . خاص و دريافت رسيد يا الصاق به محل مربوطه، به داخل ساختمان انداخته شده
نشـان  سخت مصرّند نهايت قدرداني و عنايت خود را به مورخي يي و اداره آگاهي نيروي انتظامي شيراز ظاهراً، مقامات ذيربط قضا

تـرين و   رفـروش پاش را به انقالب و نظام مقدس جمهـوري اسـالمي نثـار كـرده،       مانيهاي زندگي و سالمتي جس كه بهترين سالدهند 
در پـنج مجلـد   او اي  صـفحه  ٢٧٠٠پـژوهش  ، )ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلـوي    (مؤثرترين كتاب تاريخي پـس از انقـالب را نگاشـته    

بـه عنـوان كسـي كـه در حـوزه تاريخنگـاري       » فجرآفرينان«شناخته شده، در همايش » كتاب سال«به عنوان  ١٣٨٥در سال ) زرساالران(
هـاي تلويزيـوني    تـرين سـريال   ترين خدمات را به انقالب كرده مورد تقدير قرار گرفته، به عنوان مشاور پژوهشي در ساخت برجسته بيش

و اينـك، پـس   وده، مؤثر ب) ]در آستانه پخش[ »پدرخوانده«و ] در مرحله ساخت[» كاله پهلوي«، »مدار صفر درجه«مانند (پس از انقالب 
كوشد يار و ياور ايل و عشيره و خـدمتگزار مـوطن و زادگـاه خـود      تنفسي و دو عمل سنگين قلب، مي -از سپري كردن يك ايست قلبي

آگاهي نيـروي انتظـامي    ٥جناب سرهنگ بيات و مأمورين او در اداره  ١٣٨٦دي  ٥با تمهيدات فوق، ظاهراً از سحرگاه چهارشنبه . باشد
  . روانه بازداشتگاه كنند» خوار شيراز مافياي زمين«نام  قرباني مظلومي به» قتل«را دستگير و به اتهام تالش براي نامبرده توانند  شيراز مي

  : شده مقامات ارجمندي كه اين عريضه به محضرتان تقديم

و  شركت احـرار فـارس  توسط ) در مراتع همجوار با موقوفه بديجان(اكنون، تخريب مراتع عشاير و طوايف سرخي در كوهپايه دلو  هم
  . از سر گرفته شده است ها آنو عوامل محلي دالالن 
در ) وابسته به بنياد تعاون بسـيج فـارس  ( شركت فارس مبين) دارنجان/ موسوم به دارنگون(با مراتع فوق در ملك همجوار اكنون،  هم

ايـن تعـارض تنهـا سـبب      .مورد تعارض ميان مالكين و اداره منابع طبيعي فـارس اسـت   اراضيهكتار  ٥٠٠حدود حال تفكيك و فروش 
شده و مقامات اداره منابع طبيعـي    آنمحلي دالالن و عوامل ملك فوق و بسط يد شركت فارس مبين و تضييع حق مالكين صاحب سند 

و عوامـل  دالالن شركت فـارس مبـين و   . اند كلي ساكت يشان بهخواري گسترده در اراضي مورد دعوي ا اين زمينفارس و شيراز در برابر 
ارزش  .انـد  فروختـه كـرده و  تصـرف  با ترفندهاي غيرشرعي و غيرقانوني هكتار از اراضي سنددار مالكين بومي را   ٣٤٠تر  آن پيش محلي

 ٣٤٠دود چهل ميليارد تومـان و ارزش تقريبـي   ح) با احتساب هر قطعه يكهزار متري ده ميليون تومان(هكتار فوق در بازار فعلي  ٥٠٠تقريبي 
   .باشد ميهكتار به فروش رفته در بازار فعلي حدود بيست و هفت ميليارد تومان 

از طوايـف  (چـي   نشين سـقلمه  طايفه كوهپوشيده از جنگل انبوه بلوط چند صد ساله مراتع مشجر دارنگون، غرب در اراضي اكنون،  هم
و دالالن و نظاميـان  برخـي  قرار گرفته كه اين نيز توسـط  » سلحشوران«نام  تخريب و تاراج شركتي بهآماج ) كوهمره سرخيساكن كهن 

  . شود ميعواملي محلي سودجو هدايت 
فـاز  ( فالحت در فراغـت  مؤسسهلودرهاي ) كوه قبله شيراز(اكنون، در شمال مراتع كوهپايه دلو و در حاشيه جنوبي كوه سبزپوشان  هم

دامداران روستاهاي قلعه چـوبي و  ساير غانلوي قشقايي و  راتع داراي پوشش گياهي و درختچه متعلق به طايفه قرهدر حال تخريب م) ٣
  . و سياخ استكدنج 

  :مقامات بزرگوار

بـه جـز سـكنه    ( سرخيگانه  حدود دو هزار خانوار عشاير دامدار طوايف ششنفر امضاءكنندگان اين نامه سرگشاده، به نمايندگي از  ٩٠٧
بالفاصله دستور توقيف به عرايض مندرج در اين نامه توجه شده و در اولين گام  تر سريعدارند هر چه استدعا ، )روستايي و شهرنشين سرخي

مراتـع  در تخريـب  منابع طبيعي و امور اراضي  اتادارو اوقاف سازمان گيرندگان از  و ساير واگذاريشركت احرار فارس  كليه عمليات اجرايي



٤ 
 

به دعوي عشاير رسـيدگي عاجـل    ح به شيرازبا اعزام هيئتي ذيصالصادر و سپس ) آباد حسين/ مجاور اراضي دارنگون و بديجان(كوهپايه دلو 
ذكر شد، صورت فوقا ، كه سرخيعشاير دخيل در تخريب مراتع طوايف همسايه با  هاي شركتاگر اين اقدام در مورد عمليات ساير  طبعاً. شود

  . گيرد موجب امتنان آنان نيز خواهد بود
  

  : به شرح زيربه نمايندگي از دو هزار خانوار طوايف دامدار سرخي امضاءكننده اوراق پيوست  ٩٠٦عبداهللا شهبازي و 
  امضا ١٧٨: دهدار سرخياز طايفه 

  امضا ١٠٢: از طايفه بگي سرخي
  امضا ٢٤٦: از طايفه جهين سرخي

  امضا ١٤١: بارزار سرخياز طايفه ج
  امضا ١٠٦: از طايفه شكره سرخي
  امضا ١٣٣: از طايفه ناصرو سرخي

  
  ١٣٨٦دي ماه  ٥
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