Appendix 29 – Shahsevan Tribal Confederacy Bio-cultural
Protocol
This protocol gives a full description of way of life, dependency on natural resources, native
breeds and none native breeds of livestock, indigenous knowledge, culture, issues and
problems, predictable issues and how to engage international institutions to help recognise
the rights related to the community.

به نام خدا

پروتکل تنوع زیستی -فرهنگی
"ایل شاهسون (شاهسون مغان) "
تعریف
پروتکل تنوع زیستی -فرهنگی جوامع بومی و محلی ( ) BCPsابزاری است برای جمع آوری شرایط و مفاهیم شفاف برای دولت،
بخش خصوصی ،دانشگاه و بخش غیر انتفاعی ،جهت تعامل با جوامع بومی و محلی و دسترسی به دانش و منابع بومی و محلی
آنان .این پروتکل ها ،طی فرایندهای تصمیم گیری مشارکتی همسو با ریشه های فرهنگی جوامع ،بر اساس هنجارها ،قوانین و
ارزش های عرفی آنان در داخل این جوامع تهیه میگردند.
هر پروتکل با توجه به تنوع زیستی و فرهنگی منحصر به فرد جامعه ای که آن را تهیه میکند از سایر موارد متمایز است .با این
حال ،عمدتا پروتکل ها در برگیرنده عناصر زیر هستند که به عنوان چارچوب یک پروتکل مطرح است..

چارچوب یک پروتکل


تعریف جامعه ،فرآیندهای رهبری (ریش سفیدی) و تصمیم گیری آن



شرح سیستم های جامعه بنیاد مدیریت من ابع طبیعی ،دانش ،نوآوری و عملکردها (به عنوان مثال در حفاظت و استفاده
پایدار محلی) در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی و جانوری بومی ومنابع طبیعی



روش های زندگی ،از جمله ارتباط بین فرهنگ ،معنویت و قوانین و ارزش های عرفی



حقوق ،مسئولیت ها و وظایف جامعه بر اساس قانون عرفی ،ملی و بین المللی



شرایط تعریف شده توسط جامعه برای اعطای دسترسی به زمین ،منابع و دانش خود از جمله روش های دربرگیرنده
رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین



چالش هایی که جامعه با آن مواجه است و ارسال پیغام به ذینفعان مختلف برای همکاری و تعامل در موارد خاص

برخی عملکردهای پروتکل ها
پروتکل ها شامل عملکردهایی هستند که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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برقراری ارتباط بین قوانین عرفی و نهادهای اجتماعی از یک سو و چارچوب های ملی و بین المللی برای مدیریت
منابع طبیعی (مانند  CBD ،REDD ،ABSسیاست های مناطق حفاظت شده یا جنگل ها) از سوی دیگر



آغاز بحث در جامعه برای بیان انتظارات آن ها و باال بردن آگاهی جوامع درباره ارزش ها ،حقوق و تعهدات آن ها در
مورد منابع خود



ارائه شفافیت و میزان قطعیت حقوقی برای کاربران منابع و دانش سنتی (به عنوان مثال موسسات تحقیقاتی و )..و
کمک ب ه برقراری گفتگو و مشارکت درازمدت بین کاربران و جوامع

مفاد پروتکل تنوع زیستی  -فرهنگی عشایر شاهسون مغان

 .1در مورد جامعه ما
 .2در مورد تنوع زیستی ما (گونه های گیاهی و جانوری وحشی)
 .3معیشت ما
 دامپروری و ارزش نژادهای بومی مان
 نژادهای دامی که ما حفظ می کنیم
 کشاورزی و باغداری
 زنان و هنرهای دستی
 .4دانش سنتی ما در
 دامپروری و
 مدیریت مراتع
 .5کوچ و مدیریت عرفی
 .6تاثیر سبک زندگی ما در حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی
 .7قوانین عرفی و فرایند رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین که برای انجام هر فعالیتی
در قلمرو ما یا در ارتباط با نژادهای بومی و یا دانش سنتی ما باید در نظر گرفته
شود
 .8مشکالت و چالش های موجود
 .9حقوق ما در قوانین ملی و بین المللی
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 .10چگونه ما به بحران های موجود پاسخ می دهیم

درباره شاهسون ها
در ابتدا باید بگوییم که تدوین آئین نامه تنوع زیستی  -فرهنگی به سبب شناخت کلی از جوامع بومی و محلی و تعامل با آنان
بسیار مهم و اثر گذار است .اما در ابتدا باید قلمرو ما به رسمیت شناخته شود .ما شاهسون ها به جای کلمه قلمرو از "مملکت"
و به ترکی" اولکه " استفاده می کنیم .مملکت برایمان از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه معیشت مان وابسته بدان است.
شبانه روز با همه عناصر این قلمرو در ارتباط تنگاتنگیم و این محدوده آبا و اجدادیمان را با تمام تاریخچه و تحوالتش خوب
میشناسیم و با آن بزرگ شدهایم  .بنابراین افراد خارج از قلمرو در ابتدا باید به محدوده حفاظتی هزاران ساله و قوانین عرفی آن
احترام گذاشته و در طراحی طرحهای ثروت زا ،قوانین سنتی و دانش بومی ما لحاظ گردد.
برای اینکه ما را بیشتر بشناسید باید به قلمرو ما سفر کنید یعنی به قشالقمان دشت مغان و ییالقمان دامنههای کوه سبالن و
از نزدیک به ارتباط ارگانیک اعضای قلمرو پیببرید.
ما شاهسونهای مغان هسته اصلی
شاهسونهای آذربایجان ایران را تشکیل
میدهیم .برای تفکیک بهتر به
دستهبندی زیر توجه کنید:
الف .شاهسونهای آذربایجان (هسته اصلی
شاهسونها که از مراتع قشالقی دشت مغان
استفاده میکنند)

.1

شاهسونهای اردبیل

.2

شاهسونهای مشکین شهر

ب .شاهسونهای ساوه
 .1شاهسونهای بغدادی ( در زمان نادر شاه از بغداد به ساوه کوچ داده شدند)
 .2شاهسونهای اینانلو ( به احتمال زیاد توسط نادرشاه از شیراز به ساوه کوچ داده شدند)
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طوایف  32گانه شاهسون ها
.1

طایفه اجيرلو

.2

طایفه اودولو

 .3طایفه باالبيگلو
 .4طایفه بيگ باغلو
.5

طایفه تکلو

.6

طایفه جهان خانملو

در ساختار اجتماعی شاهسونهای مغان  32طایفه وجود دارد که هر طایفه
به نوبة خود از چند تیره و هر تیره از چند گوبک تشکیل یافته است .گوبکها
شامل چند اوبا و هر اوبا از چند آالچیق تشکیل یافته است.

 .7طایفه خليفه لو
 .8طایفه علي بابالو

ساختار قبيلهای

 .9طایفه قوجابيگلو
 .10طایفه مستعلي بيگلو
 .11طایفه آرالو
 .12طایفه ایواتلو (پير آیواتلو)
 .13طایفه بيگ دیلو
 .14طایفه جعفرلو (ساری جعفرلو)
 .15طایفه جلودارلو
 .16طایفه حاجي خواجه لو
 .17طایفه حسين حاجيلو

در کنار ساختار اجتماعی ایل شاهسون هرم قدرتشان نیز مطرح است اما

 .18طایفه دميرچيلو

این هرم دیگر وجود ندارد و تنها قشر اساسی تصمیم گیرنده ،طبقه ریش

 .19طایفه ساربانالر-سروانالر

سفیدان است و سایر اعضای هرم از بین رفته و کارایی خود را از دست

 .20طایفه سيدلر

دادهاند .در این موضوع به تاریخچه ایل شاهسون برمیگردیم .این ایل در

 .21طایفه طالش ميکائيلو

زمان شاه عباس با اتحاد طوایفی که طرفدار شاه بودند بوجود آمد که بعدها

 .22طایفه عرب لو

نام شاهسون را به خود گرفت .در راس هر یک از طوایف مذکور یک بگ قرار

 .23طایفه قوتالر
 .24طایفه كالش
 .25طایفه كورعباسلو

داشت و این بگ ها هم از طرف ایل بیگی که از طرف دولت مرکزی برای
حفظ نظم و وصول مالیات و تامین قشون ایلی تعیین میشد ،انتخاب

 .26طایفه گيگلو-گيهلو

می شدند .پس از انقالب اسالمی و از بین رفتن قدرت خانها امروزه آق

 .27طایفه مرادلو

سقل ها (ریش سفیدان) نقش اساسی سیاسی و اجتماعی را از لحاظ

 .28طایفه هومونلو

تصمیم گیری و تماس با مسئولین و غیره را به عهده دارند به طوریکه برای

 .29طایفه گوشلو

جامعهشناسان ،طراحان طرحهای عمرانی ،مسئولین و غیره موثقترین منبع

 .30مغانلو

اطالعات به شمار میروند.

 .31عيسي لو
 .32ساری خان بيگلو

آالچیق یا مسکن متحرک مان چیست؟

یکی از مظاهر ویژه فرهنگ ما شاهسون ها آالچیق یا مسکن متحرکمان است که با
شیوه خاص تولیدی طوایف ایل که در عرض سال چند مرتبه در مسیر کوچ توقف و
حرکت می کنیم سازگاری دارد .چراگاه هایمان به قیشالق
(زمستانه) ،یازالق (بهاره) ،یایالق (تابستانه) ،گوزک (پائیزه) تقسیم
می شود که در مسیر رسیدن به آن اقامتگاه ها یا یورت های
عشایر به نام بومی توشالقا قرار دارد .اگر مسیر ایلراه را به طور
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متوسط  150کیلومتر در نظر بگیریم در صورتی که کوچ به صورت پیاده انجام شود در حدود  20تا  30روز به طول می انجامد
و در سال در حدود  6تا  7بار جا به جایی صورت میگیرد .که اگر این خانه های متحرک که نیاز شیوه تولیدی مان را بوجود
آورده است نبود زندگی کوچروی به سختی ممکن بود .متاسفانه این نوع مسکن در گذشته جزء الینفک زندگی مان بوده ،چراکه
شیوه کوچنشینی شیوه ای کامال سنتی بوده است .خانوارهای هر اوبا در حدود سی تا چهل سال پیش در ییالق ،قشالق و
اتراقگاههای بینراهی از آالچیق استفاده
میکردند چراکه در گذشته قلمرو عرفی
عشایر از انسجام اکولوژیکی برخوردار بوده و
کل قلمرو به عنوان یک واحد زیستبوم
منسجم و یک واحد مدیریت عرفی مطرح
بوده است .اما در حالحاضر به دلیل تخریب
ایلراهها و مراتع میانبند ،تغییر کاربری،
عدم خدماترسانی و تسهیالت مناسب با
شیوه کوچندگی و تالش بر اسکان عشایر در
قلمروهایشان،

کوچ بدان معنا که در

گذشته بوده ،معنا ندارد .بنابراین بخشی از
عشایر در شهرها و روستاها ساکن گشته و
سایرین نیز بیشتر در مراتع قشالقی از
خانههای ساخته شده توسط دولت استفاده
میکنند و آالچیقها بیشتر در ییالق مورد
استفاده قرار میگیرد .به هر حال آالچیق
های شاهسون های مغان به تعداد  4یا  5و گاهی بیشتر در هر اوبای ییالق و به فواصل تقریبی  100متر در وسط چراگاه ها
برقرار می شود .پس از رسیدن به توشالقا آالچیق ها در همان محل های قبلی که روی سنگ های اوجاق جلوی خانه مشخص
است و معموال در جهت عکس بادهای غالب (به طوریکه راه ورودی آالچیق از باد مصون بماند) برپا میشود.
آالچیق های امروزی عشایر شاهسون مغان از همان آالچیق های ترکان غز آسیای مرکزی ریشه میگیرد که نوع کامل آن است.
به طور کلی آالچیق از دو قسمت تشکیل میشود:
الف .اسکلت آالچيق
 .1چمبره
 .2چوبوخ
ب .پوشش آالچيق
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در مورد تنوع زیستی ما
قلمرو وسیع مان دارای دو سیمای آبی و خشکی است .طبیعی است که منابع حیاتی و تنوع زیستی منطقه نیز بر حسب سیمای
فیزیکی موجود در دو بخش موجودات زنده خشکی زی و آبزی طبقه بندی شود .وجود تاالبها ،دریاچهها و رودخانههای متعدد
و بزرگ ،چشمههای متعدد پر آب و با کیفیت آبدهی مناسب در کنار چشم اندازهای زیبای کوهستانی پوشیده از گیاهان
نیمه استپی و درختان و درختچه های محدوده ییالقی و مراتع سرسبز ییالقی و قشالقی ،تنوع گیاهی و جانوری وسیعی به
قلمرویمان داده است.

 .1گونههای درختي و درختچهای
بلوط اوری ،ازگیل  ،افرا؛ شیردار؛ کیکم ،آلوچه ،زالزالک ،فندق ،ون ،افرا کرب ،سیب جنگلی ،بوداغ جنگلی ،نسترن وحشی ،تمشک ،شفت،
گوشوارک ،سرخ ولیک،
.2گونههای گياهي مرتعي
شینگ ،لوبیا ،بومادران ،قره یونجا ،بابونه ،یوشان ،سودی کان ،شوشه قانقال ،کهلیک اوتی ،خشه وحشی ،اوچ قوالغ ،گون ،سیم اوتی،
مسیرقنیدرغا  ،خارشتر (دوه قانقالی) ،یارپوز ،گزنه ،جاجیخ (جعفری) ،خشخاش (شقایق) ،گلپر ،غاز ایاقی ،گل ختمی ،گیلیک (نسترن)،
چاشیر ،ترپک ،آت آلماسی ،نعناع شیرین ،توت وحشی ،نعناع کوهی ،قویون گوالغی ،دوشان قوالغی ،بیبر وحشی (فلفل کوهی) ،کاکتوس
وحشی ،اولیک ،ترشک ،کنگر ،بابا آدم (سیر قویروغی)  ،گل گاو زبان ،شینگ ،کاسنی ،الله وحشی ،قاپانجا (علف چای) ،چوبان یاستیقی ،گاو
زبان سنگی ،گاودانه ،ختمی ،شیرآو ر ،بات بات ،برنجاس ،چوغان ،خشخاش شتری ،بالهنگ (باغایارپاغی) ،قارچ ،زبان گنجشک (قارغا دیلی)،
پنیرک ،شوغون (اسپناغ وحشی) ،چهار تخم ،جاجیم
.3گونههای جانوری
قوچ ارمنی ،کل و بز ،گراز ،خارپشت ،خفاش ،سنجابک ،ول ،جرد ،موش خانگی ،دوپای کوچک ،موش صحرایی ،هامستر ،خرگوش ،تشی،
گرگ ،شغال ،روباه ،خرس قهوه ای ،راسو ،سمور ،رودک ،پلنگ ،گربه ،سیاه گوش ،گربه وحشی ،قورباغه ،وزغ ،قزل آالی رنگین کمان ،قزل
آالی خال قرمز ،کپورماهی ،زردک ،سیاه کولی ،الک پشت ،آگامای قفقازی ،سوسمار ،مار آتشی ،بوتیمار ،حواصیل ،لک لک ،اردک سرحنایی،
خوت کا ،سارگپه ،قرقی ،طرالن ،کرکس ،باالبان ،عقاب طالیی ،عقاب خالدار ،شاهین ،دلیجه ،لیل ،بلدرچین ،کبک چیل ،کبک دری ،شاه بوف،
جغد جنگلی ،پرستو ،زنبور خور ،هدهد ،چلچله ،دارکوب ،کالغ ،جی جاق ،سار ،سینه سرخ ،طرقه ،سهره ،گنجشک ،کشیم ،غاز ،هما ،چاخلق،
آبچلیک ،کبوتر
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معیشت ما

دامپروری
هنرهای دستی

کشاورزی

دامپروری و ارزش نژادهای بومیان
به حکم نظام اقتصادی شبانی ،درآمدهای گلهداری مهمترین منبع درآمد خانوارهای کلیه ایلها را تشکیل میدهد اما این اهمیت
در مورد طوایف کوچروی ایل شاهسون بسیار چشمگیرتر است ،به طوریکه در موارد بسیاری این درآمد عایدی منحصر به فرد
برخی از خانوارها را تشکیل میدهد.
نژاد مسلط گوسفند در قلمرویمان گوسفند معروف مغانیست .چنانچه از نام
این اکوتیپ بر می آید این گوسفند منتسب به دشت مغان یعنی معروفترین
چراگاههای قشالقی دامهای عشایری است .گوسفند مغانی به احتمال زیاد
پس از گوسفند بلوچی مهمترین و پر جمعیتترین گوسفند بومی ایران است
که بهترین و بیشترین پرورشدهندگان این گوسفند عشایر شاهسون هستند
و به سبب وجود عشایر شاهسون است که این نژاد حفظ شده است .به واقع
به دلیل وجود دو عامل مهم یعنی دام خوب و مرتع مناسب گرایش به اقتصاد شبانی در میان عشایر شاهسون قابل توجیه است.
همانگونه که گفته شد گوسفند مغانی از بهترین نژادهای گوشتی ایران به شمار می رود که وزن میش و قوچ بالغ آن میتواند به
ترتیب  63و  64کیلوگرم و بیشتر برسد ،از طرفی بلندی نسبی قد حیوان تا  67سانتی متر و در نتیجه وجود اعضای بلند آن نژاد
مناسبی را برای تحمیل مسیر طوالنی و پر فراز و نشیب مسیر کوچ در اختیار افراد ایل گذارده است.
عالوه بر موارد فوق الذکر گوسفند بومی م ان مقاوم به سرما بوده و سریع تر به وزن بیشتری می رسد .در مورد بزهای محلی مان
نیز باید بگوییم که هر چند که بزهای غیر بومی (پاکستانی) شیر بیشتری تولید می کنند اما با اقلیم و پوشش گیاهی منطقه
سازگار نیستند .بزهای غیر بومی دارای پستان های بزرگ و بلندی بوده که در زمان چرا در میان پوشش گونی و منطقه دچار
آسیب و جراحت می شوند .به طوری که زخم حاصل از پوشش گون موجب خونریزی می گردد .این در حالی است که بزهای
بومیان سال هاست که با محیط سازگار شده و فیزیک آنان منطبق با شرایط پوشش گیاهی منطقه می باشد ،همچنین بزهای
محلی مان به سان بز کوهی سریع حرکت کرده و تند رو هستند و به این جهت و آن جهت می جهند ،این در حالی ست که
بزهای غیر بومی کم تحرک بوده و همچنین نسبت به سرمای منطقه ضعیف می
باشند .بز محلی همچون گوسفند محلی مان نژاد مناسبی برای تحمل مسیر
طوالنی و سخت کوچ هستند در صورتیکه دام های غیر بومی راهور و تند رو
نیستند.
با اینکه بز محلی مان نسبت به بز پاکستانی کم منفعت است اما در قلمرو هزاران
ساله خود دو ام می آورد و با شرایط محیطی سازگار شده و نیاز به فراهم نمودن
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شرایط مساعد برای تولید ندارد و متناسب با شرایط منفعت می رساند .در حالی که بزهای غیر بومی باید در زمین های نرم به
لحاظ پوشش گیاهی تعلیف شوند.
عالوه بر گوس فند مغانی نژاد شتر دوکوهانه نیز در منطقه و توسط عشایر خبره شاهسون حفظ گردیده است اما متاسفانه به دلیل
توسعه راه ها و استفاده از وسایل نقلیه موتوری در حال منسوخ شدن میباشد.

نژادهای دامی که ما حفظ میکنیم

نوع دام

نام نژاد به تركي

نام نژاد به فارسي

گوسفند

بز گویین

مغانی

بز

محلی کچی

بز محلی

شتر دو کوهانه

بوغور

شتر نر دو کوهانه

حاچامایا

ماده شتر دوکوهانه

گیزیل چیلر

سرخ خال دار

اسب

نام انگليسي
Moghani Sheep
Local Goat

Bactrian Camels
Horse

آنچه زنان شاهسون از دامداری می گویند..
دامهای ما ابا و اجدادی متعلق به خودمان بودهاند .دامها شبیه انسانها میباشند و با آب و هوای منطقه سازگار میشوند .دام
بومی در هیچ منطقه دیگری نمیماند .دامهایمان از پشم و موی خوبی برخوردارند .دامهای بومیمان شیر بیشتری میدهند و
گوشت بهتری دارند و برایمان سود بیشتری دارند ،اما دام غیر بومی برایمان سودی ندارند و زود میمیرند .ما تحت هیچ شرایطی
از بیرون قوچ را نمیخریم و وارد گله نمیکنیم .به قوچهای خودمان علوفه
خوب و تغذیه خوب میدهیم و نیازی به قوچهای دیگران نداریم .آنهایی
که مریض هستند میفروشیم و یا آن قوچهایی که برههایشان زیبا و سالم
نیستند میفروشیم .با تجربه میفهمیم که کدام بره مربوط به کدام قوچ
میباشد (از ارتباط بین آنها) و بعد بره را ارزیابی میکنیم ،تجربه ما در
دامداری به گونهایست که به عنوان مثال میدانیم برهای که به دالیلی تلف
شده و مرده از کدام قوچ بوده است بنابراین سال دیگر آن قوچ را از گله
خارج میکنیم .در واقع ارزیابی را بر اساس برهها انجام میدهیم ،وقتی
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برهای سالم و قوی است یعنی از قوچ سالمی به وجود آمده و ترکیب گله را بر این اساس تنظیم میکنیم .ما معتقدیم که اگر یک
راس قوچ مشکل دار در گله باشد ،کل گله خراب میشود پس دقت به خرج میدهیم.
ثابت نگه داشتن تعداد گوسفندان و یا افزایش آن در هر سال بستگی به زندگی ما دارد و در افراد مختلف فرق میکند .ما از
دامهایمان برای گذران زندگی استفاده میکنیم و برای خرج زندگی آنها را میفروشیم و یا از تولیدات آنها استفاده می کنیم.
ممکن است در سالی خرجمان زیاد شود و دام بیشتری بفروشیم و یا کمتر باشد و دام کمتری بفروشیم .این بستگی به توان
مالی مان دارد .همچنین میزان زمین در اختیار برای نگهداری دامها بسیار مهم است ،کسی که زمین بیشتری دارد ،دام بیشتری
نیز دارد.
طول عمر گوسفندانمان حداکثر ده سال است .وقتی پیرتر میشوند دیگر نمیتوانند بره تولید کنند و یا دوقلوزاییشان کم
میشود و تولیداتشان کم می شود و بنابراین ما عشایر شاهسون اجازه نمیدهیم که میشها پیر شوند و سریع آنها را با جوانها
جابجا میکنیم .باید گفت که ما اجازه نمیدهیم که طول عمر گوسفندان به بیشتر از  5سال برسد و به محض اینکه مشاهده
کنیم سود گله به سبب پیر شدن دام پایین آمده،
آنها را می فروشیم و ترکیب گله را جوان نگه
میداریم.
در سال دوبار برهزایی داریم یکبار در پائیز و یکبار در
بهار .قبل از کوچ پاییزه یعنی در اواخر تابستان و قبل
از کوچ بهاره یعنی در اواخر زمستان ،گوسفندان کم
توان و یا پیر را انتخاب می کنیم و در سال یکبار آنها
را می فروشیم .که اواخر تابستان است .در زمانی که
میش به بچهاش شیر میدهد ما نیز از شیر برداشت
میکنیم به طوریکه نصف شیر برای بره و نصف دیگر را ما برداشت می کنیم .بیشترین میزان شیری که هر میش میدهد ،یک
کیلوگرم است ولی خیلی کم اتفاق می افتد .ولی نرمال آن بین  200تا  500گرم است.
دام را به واسطههایی که میشناسیم و اعتماد داریم ،میفروشیم ،نصف پول را نقدی دریافت می کنیم و نصف دیگر را چک
میگیریم و حدودا آن قسمت پول که چک میباشد بعد از دو ماه نقد می شود که باز هم بستگی به واسطه دارد.
در سالهای خوب (ترسالی ها) تعداد بیشتری از گوسفندان را میفروشیم چراکه سود بیشتری عایدمان میشود (هزینههای درمان
دامها کم است و دام ها پروارند) ولی در سال بد (خشکسالی) از تعداد دامهای اصلی نیز کاسته میشود و تعداد گله کاهش یابد.
از پشم گوسفند فقط در تهیه رختخواب و نمد روی آالچیقها استفاده می کنیم و بقیه را می فروشیم .در گذشته خودمان پشم
را میریسیدیم .اما االن دیگر این کار را نمیکنیم و مجبوریم پشم را ارزان بفروشیم .پشم گوسفندانمان خوب فروش نمیرود و
قیمت هر کیلوی آن  2500تومان است .میزان پشم شتر بسیار کم است و از آن فقط برای دردهای استخوانی استفاده میکنیم
و فقط پشم خام را بر روی قسمتهای آسیبدیده مثل زانو و یا کمر قرار میدهیم که منجر به کاستن از درد میشود.

376

انواع نژادهای شتر در قلمرو شاهسون
نام محلي

نام فارسي

زیستگاه اصلي در ایران

توضيحات

بوغور

شتر نر دو کوهانه

آذربایجان/اردبیل

حاچامایا

ماده شتر دو کوهانه

آذربایجان /اردبیل

این دو نوع شتر به سبب زیبایی و ابهتی که دارند بیش از سایر شترها عزیز داشته می شوند و حتی نسبت به سایر شترها مواظبت و مراقبت
بیشتری نیز از آن ها به عمل می آید و به سبب راهور بودن شان بار مخصوص آن ها فارما است .معموال در گذشته پشت بهترین شتر فارماش
بار شده و مخصوص نشستن عزیزترین و مورد احترام ترین شخص مونث خانواده بوده است.

آروانا

اروانه (ماده شتر تک
کوهانه)

مناطق کویری و جنوب
ایران

نوعی شتر ماده که شاهسون ها معتقدند که مختص مناطق جنوبی و کویری ایران است که جنس نر این نژاد را لوک گویند .شاهسون ها
آن ها را شترهای اصیل و خوبی نمی دانند چراکه به هنگام راه رفتن چنان تکان می خورند که اصوال شترهای باربر به حساب می آیند در
صورتی که بوغور با آروانا جفت گیری کند شتر پر قدرتی بوجود می آید که یک کوهانه بوده که به نوع ماده آن مایا گفته می شود و به نر
آن لفظ نر اطالق می شود .به این نوع شتر پشنگ نیز گفته می شود .که معموال در روزگار قدیم چاوادارها بعنوان پیشاهنگ برای باز کردن
راههای برفی و بهمن گرفته استفاده می کردند.

جارجار

جارجار

آذربایجان /اردبیل

جارجار از آمیزش بوغور و مایا که هر دو شتر اصیل و مرغوبی هستند بوجود می آید .خود جارجار شتر نسبتا خوبی است اما بچه آن شتر
خوبی از آب در نمی آید و اصال قابل نگهداری نیست به همین دلیل یک چنین بچه هایی را بالفاصله پس از بدنیا آمدن سر می برند.

آذربایجان /اردبیل

از آمیزش دو شتر نر و مایا که هر دو از قدرت فوق العاده ای برخوردار هستند بالخی یا یورداقایدان بوجود می آید .بالخی نه قدرت پدر و
مادر خویش را دارد و نه زیبایی بوغور و حاچامایا را .بلکه شتری است با پاهای بلند و هیکلی نامتناسب که قابلیت حمل بار بخصوصی را
ندارد مگر یک سری اسباب و آالتی با حجم زیاد و وزن اندک .این نوع شتر با دست اندازی که به هنگام راه رفتن ایجاد می کند سر و صدای
آزاردهنده ای نیز به سبب باری که حمل می کند نیز در حین کوچ (در گذشته) ایجاد می کرده است .بنابراین حتی المقدور در یک قطار
کوچ بالخی در ماقبل آخر قرار گرفته و پشت سر آن یک شتر قبراق و راهور چون مایا می گذاشتند تا این شتر را مجبور به راه رفتن کند.

بالخي یا یوردا قایيدان

#
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نژادهای غیر بومی دام در منطقه که به ندرت دیده شد..
نوع دام

نام نژاد به تركي

نام نژاد به فارسي

گوسفند

قیزیل گویین

افشاری

بز

تورمان سرا

بز پاکستانی

شتر تک کوهانه

آروانا

اروانه (ماده شتر تک کوهانه)

گاو دورگ

-

نژاد هلندی

نام انگليسي
sheep
Goat
Singlehumped camel
Dutch Cattle

کشاورزی و باغداری
میزان بارندگی در دشت مغان اجازه زراعت دیم را به عشایر منطقه نمی دهد .از طرفی در این منطقه کمبود آب محسوس است
(از دید کلی این منطقه دارای بارندگیهای زمستانی ست) و به همین مناسبت شرکت کشت و صنعت مغان اقدام به حفر کانال
پر هزینه و استفاده از آب رود ارس نموده است .بنابراین اصوال گرایش به فعالیت های زراعی در بین عشایر منطقه چندان مورد
توجه نمی باشد .شرایط نامساعد جهت کشاورزی (کم آبی ،خشکسالی مکرر ،دوره کوتاه رویشی گیاه ،حرارت کم در مناطق
ییالقی ایل در ارتفاعات سبالن و )..توام با مشکالت سیاسی ،فعالیت کشاورزی طوا یف کوچرو شاهسون را ناچیز و بسیار محدود
ساخته است .به ویژه اینکه بازده محصوالت کشاورزی با توجه به کمبود سرمایه عشایر و محدودیت منابع آب چندان مطلوب
نبوده و عالوه بر این موارد عدم اطمینان درباره مالکیت اراضی نیز بر مشکالت افزوده است .با این وجود هنوز کشت ییالقی و
قشالقی در بین خانوارهایی از طوایف کوچرو دیده می شود .بنابراین اغلب مشاهده شده است که افرادی هنگام کوچ اوباها به
ییالق ،برای داشت و برداشت محصول مدتی در قشالق می مانند .اما مهم ترین مشکلی که در مورد زراعت ییالقی بیان میگردد
تعلیف دام روستائیان مناطق ییالقی در مزارع عشایر شاهسون است.
در بین طوایف کوچروی شاهسون احداث باغ مرسوم نیست .دلیل این عدم گرایش عالوه بر مواردی که در فوق گفته شد تا حدی
به شرایط اکولوژیک نیز بستگی دارد .بطوریکه در دشت مغان که حرارت برای رویش درختان در حد مطلوبی است از طرفی
کمبود آ ب و تبخیر بالقوه شدید مانع از باغداری کوچک می گردد .در ییالق نیز که وجود چشمهها و تبخیر بالقوه کم تا حدودی
شرایط را برای ایجاد باغ در دسترس می گذارد به واسطه کوتاهی دوره رویش گیاهی یخبندانهای زودرس و دیررس و به خصوص
عرضه محصول دیررس به قیمت نازل به بازار های دور ،باغداری رواجی ندارد و در این مورد نمیتوان عایدی مستمری برای
خانوادهها در نظر گرفت.
زنان و هنرهای دستی
زنان عشایر کوچرو شاهسون در کنار فعالیت های
طاقت فرسای خانه داری ،شیر دوشی و نگهداری از فرزندان و کمک به
مردان در امور دامداری به تولید صنایع دستی نیز می پردازند .هر چند
که کارهای طاقت فرسای ذکر شده مجال زیادی در اختیار زنان قرار
نمی دهد اما تولید صنایع دستی به عنوان فعالیت جنبی زنان شاهسون
حائز اهمیت است .به طور کلی مهم ترین هنرهای دستی شاهسون ها
بر پایه ماده خام حیوانی قرار دارد و حتی نقوش بکار رفته آنها نیز از
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نظام اقتصاد شبانی الهام می گیرد .یکی از انواع فرش های
شاهسون ها که راز و رمز تولیدش را عشایر آذربایجان در انحصار
دارند  ،بافت "ورنی که به زبان محلی سوماک" گفته می شود
است .که متاسفانه علی رغم برخورداری از بازار مناسب داخلی و
خارجی در رابطه با معرفی جنبه ها و جهات هنری و فنی آن
اقدامات چندان زیادی نشده و چونان بافندگانش غریب و گمنام
مانده است .گروهی آن را گلیم فرش نما ،جمعی شبه قالی و عده
ای گلیم عشایری نامیده اند .اما هیچکدام این تعاریف علی رغم
درست بودنش گویا نیست و ورنی را فقط می توان ورنی نامید .نقوشی که در مورد استفاده بافندگان ورنی قرار می گیرد نشانگر
تاثیر محیط زیست بر اذهان زنان و دختران ایلیا تی است و نمودار استعداد فکری آنان می باشد و عمدتا عبارت است از نقوش
گوزن ،آهو ،گرگ ،سگ گله ،مرغ و خروس ،گربه ،مار ،عقرب ،خرچنگ ،گوسفند ،شتر ،شغال ،طاووس و..که به شکلی هندسی و
در هیئتی ظریف بر روی بافته ها مجال بروز و ظهور می یابد .انواع ورنی های تولیدی بر حسب اندازه های رایج آن عبارتند از:
 .1ورنی قالی  .2ورنی کناره بزرگ  .3ورنی کناره  .4ورنی ذرع و نیم  .5ورنی قالیچه و  .6ورنی پشتی
اما کاربرد ورنی های تولید عشایر آذربایجان به آنچه گفته شد محدود نمی شود و بافندگان از ورنی برای دوخت خورجین ،جوال
و تهیه جل اسب نیز استفاده میکنند .تولید ورنی همانند سایر فعالیت های جنبی عشایر حالتی فصلی دارد و فقط به هنگاه
قشالق ایل انجام می شود و این بدان علت است که اکثر وقت زنان و مردان عشایری صرف کار اصلی شان یعنی دامپروری می
شود و مجال کمتری جهت پرداختن به فعالیت های فرعی برای شان باقی می ماند .با این وجود انجام امور حاشیه ای ورنی بافی
نظیر پشم گوسفندان ،ریسندگی و رنگرزی متوقف نمی گردد .اما بر مبنای محاسبات صورت گرفته تقریبا  77.34درصد قیمت
هر تخته ورنی را دستمزد تشکیل می دهد (به لحاظ سختی کار و تهیه این نوع از بافته عشایری) بنابراین این رقم کامال چشمگیر
بوده و می تواند حکم عامل مکمل اقتصاد جامعه عشایری مورد بحث را داشته باشد.

دانش سنتی ما در


مدیریت مراتع (کوچ و مدیریت عرفی)



دامپروری

نوع کوچ در ایل ما از نوع عمودی است که از دشت مغان
( 75متر بلندی از سطح دریا-پارسآباد) تا بلندیهای
سبالن در حدود  4000متر ادامه دارد .و اگر فاصله افقی
شمالیترین نقطه در قشالق (پارسآباد) را تا ارتفاعات
سبالن 200کیومتر در نظر بگیریم در حقیقت شیب
متوسط این کوچ  %2خواهد بود .حداکثر مسیر کوچ در
حدود  240کیلومتر و حداقل آن  60کیلومتر است .اما
در مورد مدت کوچ ،حداکثر این مدت (کوچ سنتی) برای
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طوایفی که در شمالیترین نقطه دشت مغان زندگی میکنند (مغانلو و غیره) در حدود  20تا  30روز است.
در مورد تاریخ کوچ از قشالق به ییالق اغلب ریش سفیدان اصطالح "بایرامدان گرخ بش" یعنی چهل روز بعد از عید را به کار
می برند که تقریباً به صورت یک گاهنامه کوچ به شمار می رود .اما در سال های خشک به دلیل عدم علوفه در مراتع قشالقی
ممکن است این زمان زودتر شروع شود .درباره اتخاذ تصمیم برای ت عیین روز کوچ ،مقررات سابق نظام ایلی که این تاریخ را
خانها تعیین می کردند دیگر وجود ندارد بلکه به صورت مشورت و کدخدا منشی موافقت ابهها در مورد تاریخ حرکت جلب
می گردد .اما به هر حال روزهای دوشنبه ،پنج شنبه و جمعه را برای کوچ میمون نمیدانند .پس از اخذ تصمیم جهت تعیین روز
کوچ ،قبال افرادی را به اردوگاههای مسیر کوچ اعزام می نمایند که با مالکین این مناطق جهت اطراق ایل موافقت حاصل نمایند.
این یکی از مشکالتی ست که در میان عشایر شاهسون وجود دارد و گاهی مستلزم پرداخت هزینههای کمرشکن است .ضمن ًا باید
توجه کرد که کوچ قشالق به ییالق بدون توقف صورت نمی گیرد بلکه اوباها معموال در منطقه ای بنام بهارگاه (یازالق) مدتی
اطراق می کنند که این مدت نیز بستگی به وضع بارندگی و رویش گیاهان منطقه دارد .عشایر یاد شده از  3مسیر عمده برای
کوچ و جابه جایی بین ییالق و قشالق استفاده میکنندکه عبارتند از:


مسیر کوچ  :1کوچ از بیله سوار و از طریق انجیرلو ،گرمی ،لنگان ،امیر کندی ،کچی بالغی و رضی تا نزدیک اردبیل.
طایفه های اجیرلو ،باالبیگلو ،جهان خانملو ،قوجابیگلو ،آرالو ،خلیفه لو ،مستعلی بیگلو ،ادولو ،علی بابالو ،تکله و بیگ
باغلو از این مسیر کوچ می کنند.



مسیر کوچ :2از طریق مغان ،قوری
چای ،قشالق جلیل لو ،بوران ،ساری
قیشالق ،آقا محمد بیگلو ،زیوه ،قره
آقاج لو ،صلوات ،بورون دره ،ارشق،
مشکین غربی ،قهوه خانه شعبان،
سرچشمه و دامنه سبالن می باشد که
طایفه های هومونلو ،حاجی خواجه لو،
دمیرچی ،بیگدلو ،حسین حاجی لو،
سارابانالر ،میللو سیدلر ،جلودارلو،
مرادلو ،گیکلو ،کورعباسلو ،کالش،
پیرایواتلو ،گوشلو ،قورتالر ،عربلو ،ساری جعفرلو و طالش میکائیل لو از این مسیر عبور میکنند.



مسیر کوچ  :3این مسیر از راه خرسلو ،خان محمد ،قلعه برزند ،قوشای اولیا ،قوشای سفلی ،زرگر ،ارشق ،کنگرلو ،الهرود،
مشکین شرقی و در نهایت ییالقات قطور سو و قزل داغ در دامنه سبالن میباشد و طوایف مغانلو ،عیسی لو و ساری
خان بیگلو از این مسیر عبور میکنند.
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نمونه هایي از دانش بومي عشایر در زمينه های مختلف ...
 .1اگر دام را مار بگزد ،محل مارگزیدگی با چا قو شکاف داده ،دوغ یا شیر را به آن محل ریخته و ماساژ میدهند و این کار
را آنقدر ادامه میدهند تا کامال سم زدایی شود و برای بهبود زخم ناشی از مار گزیدگی ،گیاهی بنام مرو را از که از
مراتع برداشت می کنند آسیاب نموده و آرد آن را بر روی زخم می پاشند .این پودر گی اهی نه تنها زخم را بهبود می
دهد  ،بلکه از عفونت نیز جلوگیری میکند.
 .2اگر در بدن دامی عفونت یا غده ای باشد  ،پونه را به صورت خمیر درآورده و بر روی آن میمالند  ،و از این طریق سریع
بهبود مییابد.
 .3پشم چینی در دو مرحله صورت میگیرد .مرحله نخست در پانزدهم فروردین ماه و و مرحله دوم در اواسط مرداد ماه.
این اقدام موجب میگردد ،دام چاق و چله گردد.
 .4عدد چهل و پنج عددیست که برای عشایر مبارک و میمنت به ارمغان میآورد .تمامی روزهای 45م هر فصل ،موجب
میگردد در این روز ،چه کوچ باشد ،چه اقدامات دیگر ،ضرر و زیان عشایر به حداقل برسد.
 .5قرق ،متعلق به محدوده و قلمرو اوبا یا خانواری ست که از آن حفاظت میشود .عالمت قرق ،مشخصههای خاصی دارد
که نشانگر قرق بودن آن محدوده میباشد .معموال ،قر ق را در چندین مرحله از طریق آب چشمههای ییالقی آبیاری
میکنند ،تا علوفههای خوش خوراک برای دامها پرپشتتر و پر تراکمتر گردد.

دانش بومي عشایر در موضوع تنوع زیستي گياهي
 .1نسترن وحشي :با نام محلي گيليگ

نسترن وحشی دارای  4گونه می باشد .خاردار ،بدون خار ،ترش و شیرین .این گیاه کاربرد
داروئی -خوراکی دارد .خواص درمانی آن از بین بردن سنگ کلیه ،سنگ مثانه و صفرا است.
حفاظت از آن جزء دین و وظایف عشایر است.
 .2سير كوهي :با نام محلي سوغاناغ

این گیاه نیز خاصیت داروئی دارد .بدین صورت که اشتهاآور و عفونتزداست و در درمان
نازائی بسیار موثر میباشد.
نحوه استفاده از آن به این صورت است که گلها جمعآوری شده کوبیده و له میشود و
سپس در جلوی آفتاب قرار داده شده و پس از خشکیدن مجددا کوبیده شده و به صورت چاشنی در غذاهای عشایری استفاده
میشود
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 .3بومادران

در قلمرو ییالقی عشایر شاهسون  3نوع بومادران وجود دارد که در درمان بیماریهای گوارشی و
عصبی حائز اهمیت است .این گیاه هم خوراک دام و هم خوراک انسان است و عشایر با جان و دل
از آن محافظت میکنند.

 .4بابونه

این گیاه نیز در درمان بیماریهای گوارشی و عصبی مورد توجه
می باشد .این گیاه در زمان تر و تازه بودنش مورد تعلیف دام قرار می گیرد و با خشک شدن دیگر مورد مصرف دام قرار نمیگیرد.

 .5پونه
پونه گیاهی ست که به وفور در قلمرو ییالقی ایل شاهسون دیده می شود .این گیاه در درمان عفونتها به ویژه عفونت دهان و
دندان و شستشوی زخمهای عفونیِ احشام کاربرد موثری دارد.
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 .6زالزالک
این گیاه وحشی که در صخرههای صعبالعبور قلمرو ایل شاهسون می روید میوه دلخواه شغال و روباه است .گیاهی خوراکی و
درمانی ست و برای درمان معده (باز شدن معده) از آن استفاده میشود.

 .7گون
جامعه بومی و محلی حاضر در کارگاه حضور این گونه گیاهی را بسیار موثر در
جلوگیری از جاری شدن سیل و در واقع نوعی سیلگیر و کنترل کننده سیالب
عنوان نمودند .همچنین این گیاه جز گیاهان شاخص در موضوع معیشت و
درآمدزائی میدانستند چراکه منبع کتیرا میباشد و عالوه بر آن تولید عسل طبیعی
از گیاه گون نیز از سایر ویژگیهای مهم گیاه یاد شده است.

 .8زرشک
این گیاه در بهبود زخم های دام و انسان مورد توجه است و همچنین در تهیه غذاهای محلی نیز کاربرد دارد.
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 .9درمنه :درمنه خوراک هم دام و هم انسان است که در یازالق یا همان بهارچر عشایر ایل شاهسون یافت میشود.

 .10آویشن
این گیاه با نام محلی "کهلیک اوتی" دمنوش عشایر است .در درمان ذاتالریه ،سرماخوردگی و پروستات موثر میباشد.

 .11كاكوت :همان نعنای وحشیست که مورد ارتزاق دام و انسان است.
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تاثیر سبک زندگی ما در حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی
کوچ نشینی و تغییر مداوم محیط زندگی در قلمروهای عشایری ،ییالق ،قشالق و ایل راهها در حقیقت هنری است که عشایر در
ثابت نگه داشتن عوامل محیطی و انطباق خود با زندگی روستایی و شهری کمترین آلودگی را ایجاد میکنند .از نظر شیوه تولید
و سازگاری با محیط نیز در مقایسه با بخشهای مختلف
صنعت ،کشاورزی و خدمات ،باز هم کمترین بار محیطی
در شیوه تولید عشایر نهفته است .عالوه بر کم ترین بار
محیطی ،عشایر منابع طبیعی را سرمایههای زندگی و
معیشت خود می دانند .آنها حفظ منابع طبیعی و تنوع
زیستی قلمروشان را وظیفه ذاتی خود میدانند و
برنامه های حفاظتی زیادی را برای نگهداری از آنها دارند
و الگوهای معیشتی خود را در این راستا شکل دادهاند.
از گذشته های بسیار دور ،جامعه عشایری کوچرو شاهسون
در تالش برای ایجاد تعادل بین اجزاء اکوسیستمهای مرتعی و تولیدات آنها بر پایه مدیریت صحیح مراتع (حفاظت از تنوع
گیاهی مرتعی) از روش های گوناگون بوده است  .کوچ ،ارزیابی مراتع ،چرای متناوب ،قطعه بندی مراتع ،بذرپاشی ،تنوع ترکیب
گلههای دام ،تعدیل تعداد دامها ،قرق و قرق شکنی و استفاده از علوفه کمکی ،از جمله راه کارهای خردمندانه دامداران خبره برای
مدیریت مراتع و چرا به شمار میآید .راهکارهائی که پایداری اجتما عی و فرهنگی ،اقتصادی و مالی ،سیاسی و قانونی جوامع
عشایری کوچرو را در پی داشته باشد .ایل بزرگ شاهسون به طور طایفه ای با علم سنتی از مراتع قشالقی خود بهرهبرداری
میکردند و همواره نیز عدهای با همان فرهنگ و سنت رفتار میکنند .مثال در قشالق چند روزی را در گوزدک سپری میکردند
تا قشالق آماده پذیرایی و قابل بهره برداری گردد .در مناطق سردسیری نیز قبل از ورود به ییالق در یازالق اتراق کرده تا ییالق
آماده بهره برداری گردد .همچنین ییالق با تقسیمبندی خاصی نیز اداره میشد و بین یازالق و ییالق قرقهایی را برای آخر فصل
تابستان نگهداری میکردند تا نیاز چرا در این فصل نیز برآورده شود و عشایر دچار مشکل نشوند.

مشکالت و چالشهای موجود به ویژه در میان طایفه تکله از ایل شاهسون
 .1تاسیس شرکت کشت و صنعت و پارس کشت در قشالق ایل شاهسون و تصاحب اراضی قشالقی از مردمان بومی

قلمرو قشالقی شاهسون ها در دشت مغان که در حدود  300تا  350هزار هکتار وسعت دارد قرار گرفته است اما از این میزان
وسعت حدود  100هزار هکتار آن توسط کشت و صنعت مغان و پارس کشت مورد بهره برداری زراعی آبی قرار گرفته است.
بنابراین وجود تولیدکنندگان پروتئین گیاهی د ر مقابل تولید کنندگان پروتئین حیوانی (یا طوایف کوچرو شاهسون) ،که فقط با
نیروی کار و تجربه عملی خود به تولید پروتئین حیوانی میپردازند قابل تامل است .در واقع عشایر دامپرور شاهسون در منطقه
خود در مقابل تولیدکنندگان پروتئین گیاهی قرارگرفتهاند که از سرمایهها ی کالن ،تکنولوژی پیشرفته ،خاک و آب فراوان و
شرایط رفاهی مطلوب برخوردارند که نمونه بارز آن همانگونه که در باال گفته شد در شرکت کشت و صنعت مغان و پارس کشت
متبلور است  .اما پیشتر از اثرگذاری تصاحب اراضی قشالقی بر معیشت عشایر خرده پا باید به اثرات منفی این تصاحب در ییالق
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عشایر اشاره کرد بنابراین در این موضوع با عشایر طایفه تکله از ایل بزرگ شاهسون که قشالقی نداشته و فشار زیادی را متحمل
می شوند مصاحبه و گفتگو شد آنان چنین گفتند:
داستان نبودن قشالق طایفه تکله به اوایل دهه چهل بر میگردد .آن روزها اصالحات ارضی کاری کرد که اراضی ،خصوصاً مراتع
قشالقی این طایفه تحت تصاحب دولت قرار گرفت .مردم باور نداشتند که روزی این صحبتها و پولهای ناچیزی که از طرف
دولت دریافت میکنند به تصاحب اراضی قشالقیشان منجر گردد .باالخره در سال  ،1349تصاحب اراضی در محدوده قلمرو
قشالقی عشایر شاهسون به اجرا درآمد .اوایل صاحبان مراتع مقاومت میکردند ،ولی نهایت ًا با تبانی و فریب مردم ،جوامع بومی
مغلوب این ماجرا گردید .بنابراین ،بزرگترین مرکز کشت و صنعت در این زیست بوم پیاده گردید ،و همین امر عاملی شد که این
طایفه بدون قشالق به حیات خود ادامه دهد .نتیجتاً دلیل اصلی فشار بر ییالق ،از نبود مراتع قشالقی نشات میگیرد .بنابراین
دامپروری از نوع عشایری و بدون
داشتن قلمرو کامل (نبود قشالق)
اثرات سوء خود را برجای می
گذارد و دام زیاد از یک سو و هزینه

کشت و صنعت مغان از شرکت هایی است که نه تنها به قلمروهای عشایری

های تعلیف دستی در قشالق از

بلکه به تک تک خانه های روستایی نیز نفوذ کرده و مالکیت تمامی زمین های

سوی دیگر و سرازیر شدن بر مراتع

حاصلخیز منطقه را به نام خود ثبت کرده است .اختصاص این زمین ها به تولید

قشالقی و فشار بیش از حد بر آن

محصوالت کشاورزی در مقیاس های وسیع و به صورت کامال مکانیزه ،نه تنها

تنوع زیستی گیاهی منطقه را در

تامین کننده معیشت جوامع بومی و محلی نمیباشد بلکه آنها اذعان دارند از

معرض نابودی قرار داده است.

تولیدات این شرکت حتی یک دانه میوه هم در داخل کشور مصرف نمیشود و

مردمان بومی بسیار نگران از این

همه صادر میگردد.

شرایط چنین گفتند:
تنوع زیستی گیاهان در این ییالق  ،زیاد بوده ولی ظرفیت دو برابری دام موجب گردیده تا تنوع گیاهان در آستانه انقراض قرار
گیرد .حاضرین در این کارگاه  ،به نوعی نگرانی خود را از روند نابودی تنوع زیستی گیاهی اعالن داشته و در این راستا برای نجات
اکوسیستمشان ضرر و زیانهای مادی زیادی متقبل شدهاند .به عنوان نمونه ،جو را کیلویی 22000ریال ،علوفه هر پرسی
 100000ریال می خرند تا مراتع بیش از این تخریب نگردد .از طرفی با این همه هزینه برای زنده ماندن دام شبانه – روز تالش
میشود ،ولی موقع فروش دام ،قصاب 90000ریال دام را خریداری نموده این درحالیست که هر کیلوی گوشت گوسفند 350000
ریال و گوشت گاو  280000ریال به مردم فروخته میشود.
شتر نی ی

سسس س

 .2عدم توجه به حقوق جوامع بومی در مالکیت تنوع زیستی

شتر دوکوهانه و گوسفند مغانی از نژادهای بومی و ارزشمند این منطقه به شمار میرود که در گذشته نقش قابل توجهی را در
تامین معیشت جوامع بومی و محلی داشته است .در سال های اخیر این نژاد ها برای حفاظت و در برخی موارد دورگه گیری و
اصالح نژاد به مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی و برخی شرکت های خصوصی همچون کشت و صنعت مغان منتقل میشود و
حقوق جوامع بومی در مالکیت تنوع زیستی و تسهیم منافع حا صل از آن از نظر دور مانده است.
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 .3اجبار دولت در کوچ نا به هنگام عش ایر بدون در نظر گرفتن دانش بومی آنان

از مشکالت دیگر میتوان به زمان های نامناسب تعیین شده از سوی اداره منابع طبیعی استان برای کوچ عشایر اشاره نمود.
طبق دانش بومی و تجربیات پیشینیان در این جامعه ،تقویم کوچ نمیتواند قطعی باشد و در طول زمان بر اساس تغییرات
اقلیمی و سایر شرایط محیطی بنا به نظر ریش سفیدان و بزرگان جوامع کوچرو تغییر میکند .عشایر در گفتگوهای دوستانه
عنوان میکنند که مجبورند دقیقا در روز شصتم برابر با پایان اردیبهشت ماه به سمت ییالق حرکت کنند درصورتیکه مراتع
ییالقی هنوز آماده چرا نیستند و دامنه های سبالن را برف گرفته است .اما کارشناسان منابع طبیعی بی خبر از تقویم عرفی
کوچ و دانش سنتی هزاران ساله جوامع بومی در مدیریت و حفاظت از مراتع و قلمروهای عشایری ،آنها را مجبور به جابجا
شدن کرده و مشمول پرداخت جریمههای سنگین میکنند.

 .4حضور مهاجمین و افراد غیر بومی بدون حس تعلق و تخریب طبیعت

از سوی دیگر ورود مهاجمین و افراد غیر بومی به قلمرو عرفی عشایر ،با داشتن هیچ حس تعلقی باعث تسریع در تخریب طبیعت
و منابع آن میشود .آنها پوشش مرتعی و گیاهان دارویی را بدون توجه و مراقبت جمع آوری ،استفاده و تخریب میکنند و همین
امر بسیاری از گیاهان بومی منطقه را در خطر انقراض قرار داده است

حقوق ما در قوانین ملی و بین المللی
حقوق ما در قوانين داخلي
تا پیش از دولتی شدن قلمروهای آبا و اجدادیمان با استفاده از دانش بومی و سنتی خودمان در زمینه منابع طبیعی و با اعمال
قوانین و مقررات عرفیِ خود ،نظام مدیریتی پایداری بر مراتع و منابع طبیعی ایجاد کرده بودیم که در نتیجه منابع طبیعی از
پایداری و معیشت ما نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار بود.
اما پس از سال  1341و مصوبه ملی شدن منابع طبیعی ،جنگلها و مراتع کشور ،مالکیت مشاع عشایر بر مراتع از میان رفت و
در نتیجه آن ،نظام عرفی حاکم بر آنها تضعیف و بهرهبرداری ما از منابع طبیعی مختل شد .این وضعیت هزینههای معیشتی،
محیط زیستی  ،اقتصادی و اجتماعی سهمگینی بر زندگی و دامداری مبتنی بر کوچ ما عشایر تحمیل کرد .از طرف دیگر ،این
مصوبه اسباب تخریب روز افزون منابع طبیعی را فراهم کرد ،که نتیجه این روند ،کاهش تنوع زیستی و تخریب مراتع و چراگاهها
است.
در میان قوانین و مقررات داخلی ،قوانینی وجود دارد که به ما عشایر پرداخته است؛ قانون اساسنامه دامداران متحرک ،قانون
راجع به تشکیل شورای عالی عشایر ایران و آیین نامه ساماندهی عشایر .با این حال ،در این اسناد الزامات و تعهدات مشخصی
در مورد احترام و رعایت حقوق ما وجود نداشته و تأکید اصلی بر اسکان و خارج کردن مالکیت و مدیریت مراتع از دست عشایر
است.
با این همه در برخی قوان ین و مقررات ،دولت تعهداتی در مورد عشایر متقبل شده است .در بند «و» ماده  2آئین نامه اجرائی
الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،59/1/31هر گونه واگذاری
راههای مسیر کوچ ایلنشینها و حریم مربوط به آنها «مطلقاً» ممنوع شده است.
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ماده  70قانون برنامه چهارم نیز دولت را مکلف کرده بود که تا از سال اول برنامه چهارم  ،به منظور پایداری منابع طبیعی و
تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ کند که اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت
از طریق عشایر ذیحق انجام گیرد .برای رخداد این مسئله پیش بینی شده بود که موارد زیر در نظر گرفته شود« :واگذاری اراضی
تحت اختیار به عشایر ذیحق و در سایت های اسکان ،تحویل مرتعی واقع در قطب مخالف اسکان ظرف یک سال و تأکید بر
ممیزی مراتع و شناسایی دامداران ذیحق عشایر ،تهیهﻯ طرح مرتعداری ،تنظیم تقویم کوچ ساالنه عشایر ،کنترل نظارت بر
پروانه چرا به لحاظ تعداد دام مجاز ،مدت و زمان استفاده از مرتع ،به کارگیری قرقبان و محافظان عشایری به منظور حفظ مراتع
عشایری».
در ماده « 7دستورالعمل اجرایی تبصره  4ماده  5قانون نظام جامع دامپروری کشور (ساماندهی دامداریهای روستایی ،عشایری
و غیرصنعتی)» که هدف از آن « برنامهریزی ،شناسائی و ساماندهی دامداریهای روستایی ،عشایری و غیر صنعتی در جهت
ارتقاء کمی و کیفی واحدهای تولیدی و محصوالت آنها» است ،انجام اقدامات زیر برای بهبود وضعیت دام در میان عشایر الزم
دانسته شده است « :ساماندهی شامل اقداماتی به شرح زیر در واحدهای دامداری خواهد بود .1 :شناسایی و راستی آزمایی
واحدهای دامداری .2 ،بهسازی و نوسازی اماکن دامی .3 ،توسعه پوشش بیمه .4 ،توسعه خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی،
 .5ارتقاء کمی و کیفی فرآوردههای دامی .6 ،توسعه کمی و کیفی برنامههای آموزشی – ترویجی .7 ،بهبود تغذیه و اصالح نژاد،
 .8توسعه مدیریت و خدمات حمایتی .9 ،مهندسی مجدد و ترمیم سازهها و تغییر شیوههای تولید».
دولت ایران ،به کنوانسیونها و اسناد حقوقی بینالمللی مانند کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده ذخایر ژتیک گیاهی برای غذا و
کشاورزی پیوسته و اخیراً هم تصمیم به عضویت در پروتکل ناگویا راجع به دسترسی و تسهیم سود حاصل از دسترسی به ذخایر
ژنتیکی گرفته است .بر اساس ماده  9قانون مدنی ایران ،عهود و قراردادهای بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی
برسد در حکم قانون داخلی ایران است .در این اسناد حقوق مردمان بومی و جوامع محلی نسبت به تنوع زیستی و ذخایر ژنتیک
و دانش سنتی مرتبط با حفاظت ،احیاء و بهره برداری پایدار از آنها به رسمیت شناخته شده است.
حقوق ما در چارچوب حقوق بينالملل
در این پروتکل ،ما عشایر شاهسون موارد زیر را بر اساس حقوق بین الملل به عنوان اصول و حقوق مسلم خودمان به رسمیت
می شناسیم (شرح مفصل هر کدام از آنها در ضمیمه دوم آمده است:).

الف) اصول
 -1ما حافظان و بهبود دهندگان ذخایر ژنتیکی (اعم از حیوان و گیاه؛ اهلی و وحشی) در قلمروهای عرفی خودمان
هستیم،
 -2بهرهبرداری پایدار عرفی از ذخایر ژنتیک و تنوع زیستی بستگی زیادی به حفاظت و مراقبت از اکوسیستمهای
قلمروی ما دارد،
 -3دانش سنتی و فرهنگ عرفی ما در نوع و شیوه حفاظت ،احیاء و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی و ذخایر
ژنتیک بروز پیدا میکند.
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ب) حقوق
ما حق داریم که:
 -1در مورد روشهای حفاظت ،بهرهبرداری و بهنژادی گونههای گیاهی و دامی خودمان ،تصمیم بگیریم،
 -2در سیاستگذاری و اجرای فرایندهای در زمینه ذخایر ژنتیک برای غذا و کشاورزی مرتبط با قلمروی عرفی خودمان
و معیشت مان ،مشارکت داشته باشیم،
 -3توانمند شویم و از دسترسی عادالنه به امکانات ،خدمات در زمینه بهبود وضعیت دام و محصوالت کشاورزی و بازار
مناسب فروش محصوالتمان برخوردار شویم،
 -4در بررسی ،تعیین و ارزیابی روشهای تحقیق و پژوهش در مورد ذخایر ژنتیکی مرتبط با قلمروی عرفی و معیشت
مان ،مشارکت داشته باشیم و پیش از هر اقدامی ،رضایت آزادانه و آگاهانه پیشین ما جلب شده باشد،
 -5به طور موثر به اطالعات مربوط به دام و احشام و گونههای گیاهی و محصوالت کشاورزی خودمان دسترسی داشته
باشیم ،همچنین به منابع ژنتیکی موجود در قلمروهای عرفی مان آزادانه دسترسی داشته باشیم و در تسهیم سود
حاصل از دسترسی دیگران مشارکت داشته باشیم.
ما از دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد میخواهیم که بر اساس مفاد این کنوانسیون ،به ویژه بند (د)
ماده  ،8مشارکت ما در حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی (به ویژه گونههای شاخص منطقه مانند شتر دوکوهانه
شاهسونی ،گوسفند مغانی (شاهسونی) ،اسب قره داغی ،گونه قزل آالی خال قرمز و خرس قهوه ای و  )..در قلمروی عرفی
به رسمیت شناخته شود.

حق بر رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین بر اساس قانون عرفی ما
ما شاهسونها مردمانی مهمان نواز و مهمان دوست هستیم .ما در گذشته با پژوهشگران و یا تاجرانی کار کرده ایم و دانش بومی
و ذخایر ژنتیکی خود را بی منت در اختیارشان قرار داده ایم ،اما در بیشتر موارد دیگر خبری از آنها نشنیده ایم .در این پروتکل
تأکید میکنیم که از این پس هر گون ه فعالیت از این قبیل در قلمرو ما باید با رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین ما انجام شود.
ریش سفیدان و بزرگان قوم ما حافظ منافع جمعی طوایف ایل شاهسون بوده و در تصمیم گیریهای محلی و منطقهای در
خصوص منابع مشترک مؤثر هستند .بنابراین در مواردی مانند دخل و تصرف افراد بیرونی در زمینها و مراتع ،فعالیتهایی مانند
توسعة صنعتی و معدنی و یا فعالیت های بهنژادی گیاهی و حیوانی در قلمروی عرفی ما ،باید ریش سفیدان و بزرگان شاهسون
در تصمیم گیری و اجرای طرح ها مشارکت فعال داشته باشند .بر اساس این اصل حقوقی ،ما باید پیش از هر گونه فعالیت
پژوهشی درباره گونه های گیاهی ،نژادهای دامی ،مدیریت عرفی آب و مراتع در قلمروی عرفیمان ( و در کل دانش بومیمان)
مورد مشورت قرار بگیریم .هر شخص غیر بومی پیش از هر گونه فعالیت باید مالقاتی با ریش سفیدان و بزرگان محلی ترتیب
داده ،اهدف خود را تشریح کند و به سئواالت و نگرانی های جامعه بومی پاسخ دهد .جامعه بومی تصمیم خواهد گرفت که اجازه
انجام فعالیت ها را بدهد یا در مورد منابع مشاع ،آن را موکول به مشورت در جمعی بزرگتر کند.
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ضميمه  :حقوق ما در چارچوب حقوق بينالملل

اصل اول:
ما حافظان و بهبود دهندگان ذخایر ژنتيکي (اعم از حيوان و گياه؛ اهلي و وحشي) در قلمروهای عرفي
خودمان هستيم.
ما عشایرِ شاهسون ،در طول تاریخ گونههای گیاهی و حیوانی ،اعم از دام و احشام و محصوالت کشاورزی و مرتعی را مدیریت،
بهنژادی ،انتخاب و استفاده کردهایم .در نتیجه این نظام مدیریت عرفی ما بوده است که این تنوع زیستی با محیط زیست و
اکوسیستم قلمروی عرفی ما نهایت انطباق و سازگاری را پیدا کرده است.
مراقبت و نگهداری از این تنوع زیستی ،بخشی حیاتی از معیشت و فرهنگ ما را تشکیل میدهد .با این حال به دلیل ملی شدن
اراضی و عدم دسترسی مناسب به زمینهای آبا و اجدادیمان ،معیشت ،امنیت غذایی و از اساس شیوه زیستن ما با خطر جدی
مواجه است.

مفاد اسناد حقوق بینالمللی که در ادامه میآید از مفهوم اصل اول حمایت میکنند:
-

بند  9اعالمیه اینترالکن در مورد ذخایر ژنتیک حیوانی این نکته را به رسمیت میشناسد که« :ذخایر ژنتیکی گونههای
حیوانی در سراسر جهان و در چارچوبی فرانسلی ،چه به صورت انتخاب طبیعی (فرگشت) ایجاد شده باشند و چه از
طریق فعالیتهای کشاورزان ،دامداران و بهنژادگرانِ محلیِ خردهپا ،برای امنیت غذایی ،معیشت پایدرا و حفظ کرامت
انسانی از اهمیت حیاتی برخوردار هستند».

-

بند  12اعالمیه اینترالکن در مورد ذخایر ژنتیک حیوانی این نکته را به رسمیت میشناسد که« :مردمان بومی و جوامع
محلی ،کشاورزان و دامداران در سراسر جهان مشارکت عظیمی در بهرهبرداری پایدار ،توسعه و حفاظت از ذخایر ژنتیک
حیوانی برای غذا و کشاورزی داشته و این مشارکت همچنان ادامه خواهد داشت».

اصل دوم:

بهرهبرداری پایدار عرفي از ذخایر ژنتيک و تنوع زیستي بستگي زیادی به حفاظت و مراقبت از
اكوسيستمهای قلمروی ما شاهسونها دارد.
گونههای بومی منطقه ما (حیوانی و گیاهی) از طریق تأثیر گذاری دامها ،محیط زیست و تالشهای ما عشایر توسعه یافتهاند .ما
محیط زیست قلمروی عرفیِمان را با استفاده از تجارب و دانش سنتی خودمان حفاظت میکنیم .بنابراین ما عشایر برای اطمینان
از بهرهبرداری پایدار از گونههای بومی و محیط زیست ،حق دسترسی به محیط زیست قلمروی خود را داریم.
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مفاد اسناد حقوق بینالمللی که در ادامه میآید از مفهوم اصل دوم حمایت میکنند:
-

بر اساس ماده هشت ،ده و پانزده کنوانسیون تنوع زیستی« :ذخایر ژنتیک باید در محیطی که خواص متمایز خود را
توسعه دادهاند ،حفاظت شوند».

-

ماده ( 10ت) کنوانسیون تنوع زیستی تأکید میکند که دولتها تعهد دارند بر «حمایت از جمعیتهای محلی برای
توسعه و انجام اقدامات بهینهسازی در مناطق آسیبدیدهای که تنوع زیستیشان کاهش یافته است».

-

بر اساس بخش پانزده (( )5چ) برنامه اقدام  ،21دولتها باید «در صورت نیاز ،برای حفاظت در محل تنوع زیستی،
اکوسیستمها و محیطهای طبیعی و نگهداری و احیاء گونههای در معرض خطر ،اقدامات ضروری را در محیط طبیعی
آنها به انجام رسانند».

-

بر اساس اصل  22اعالمیه ریو « :مردمان بومی و جوامع آنها و سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی
خود ،در مدیریت و توسعة محیط زیست نقشی حیاتی ایفاء میکنند .لذا ،دولتها باید از هویت ،فرهنگ و منافع ایشان
بطور شایانی حمایت کرده و راه را برای شرکت مؤثرشان در امر توسعه پایدار باز کنند».

-

بر اساس ماده  )1( 9معاهده بینالمللی ذخایر ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی« :طرفهای متعاهد تصدیق مینمایند
که جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق دنیا به ویژه در مراکز پیدایش و تنوع گیاهان زراعی مشارکت
فوقالعادهای درخصوص حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذائی در جهان را
تشکیل میدهند ،داشته و خواهند داشت».

-

در بند  123از قسم اول بخش سوم راهنمای اختیاری برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی« :مشارکت مردمان محلی
در فرایند ثبت میراث ،برای حضور و تشریک مسئولیتها با دولتهای عضو در نگهداری از میراث ضروری است» .

-

ماده  )1( 26پروتکل ایمنی زیستی کاتاهنا الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی ،در زمینه واردات محصوالت دستکاری
شده ژنتیکی دولتها را متعهد میکند که ...« :مالحظات اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از اثر موجودات زنده تغییر شکل
یافته بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی را به ویژه در خصوص ارزش تنوع زیستی برای جوامع بومی و محلی در
نظر بگیرند»

اصل سوم:
دانش سنتي و فرهنگ عرفي ما در نوع و شيوه حفاظت ،احياء و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستي و
ذخایر ژنتيک بروز پيدا ميكند.
ما عشایر شاهسون بر منابع ژنتیکی موجود در قلمروی عرفیمان و دانش سنتی مرتبط با آنها حق مالکانه داریم .دولت باید این
حق را به رسمیت شناخته و از آن حمایت کند .به عالوه ،دولت باید به دانش ،ابتکارات و تجربههای عشایرِ شاهسون ،مرتبط با
حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی احترام گذاشته و از آن حمایت و نگهداری کند.

مفاد اسناد حقوق بینالمللی که در ادامه میآید از مفهوم اصل سوم حمایت میکنند:
-

در ماده ( 8د) کنوانسیون تنوع زیستی ،دولتها باید« :با عنایت به قوانین داخلی خود ،به دانش ،ابتکار و آداب و رسوم
جوامع بومی و محلی که در برگیرنده شیوههای زندگی سنتی مناسب برای حفاظت و استفاده صحیح از تنوع زیستی
میباشد ،احترام گذاشته و آن را حفظ کند و با تأیید و شرکت دادن دارندگان این دانش ،ابتکار و آداب و رسوم ،کاربرد
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وسیعتر آن را توسعه بخشند و سهیم شدن عادالنه در مزایای حاصل از بهرهوری از این دانش ،ابتکار و آداب و رسوم
را تشویق نمایند»
-

بر اساس ماده ( 10ج) کنوانسیون تنوع زیستی و در راستای بهرهبرداری پایدار از اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی
هر یک از کشورهای عضو ،تا حد امکان و به نحو مقتضی باید« :استفاده مرسوم از منابع زیستی موافق آداب و رسوم
فرهنگی سنتی را که با شرایط حفاظت یا استفاده پایدار از آنها سازگار باشند ،حمایت و تشویق کند».

-

ماده (1( 17پ)) کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی ،بیان میکند که « :حفظ ،انسجام ،ارتقا و ارزش بخشیدن به آگاهی،
دانش فنی ،عرف سنتی و محلی و تضمین اینکه با توجه به قوانین و سیاستهای ملی مربوطهشان صاحبان اینگونه
تجربیات بر اساس اصول مساوات و مفاد موافقت شده دوجانبه مستقیماً از منابع آن اعم از آنکه به صورت تجارتی
استفاده شود و یا ازآن برای توسعه فناوریهای دیگر بهره گرفته شود سود خواهند برد».

-

در ماده ( 2( 18ب)) کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی اعالم شده است که « :اعضای متعاهد باید بر مبنای توانمندیها
و با توجه به سیاستها و قوانین ملی مربوطهشان اقدام به حفظ ،ارتقا و استفاده از فنآوریهای محلی و سنتی نمایند
و تضمین نمایند که اینگونه فنآوریها و علوم و فنون را حمایت نموده و نیز جوامع محلی بر اساس تساوی و توافقهای
چندجانبه متداول به طورمستقیم از این فنآوریها و با کاربرد آن در سایر فنآوریها بهرهمند خواهند شد».

بر اساس اصول شرح داده شده باال ،ما عشایرِ شاهسون از حقوق زیر برخوردار هستیم:
 -1ما ،عشایرِ شاهسون ،حق داریم كه در مورد روشهای حفاظت ،بهرهبرداری و بهنژادی گونههای
گياهي و دامي خودمان ،تصميم بگيریم.
اسناد حقوق بینالمللی زیر از حق اول حمایت میکنند:
-

در ماده ( 10پ) کنوانسیون تنوع زیستی دولتها متعهد شدهاند که« :استفاده مرسوم از منابع زیستی موافق آداب و
رسوم فرهنگی سنتی را که با شرایط حفاظت یا استفاده پایدار از آنها سازگار باشند ،حمایت وتشویق کنند».

-

ماده ( 10ت) کنوانسیون تنوع زیستی دولتها را متعهد کرده است که« :از جمعیتهای محلی برای توسعه و انجام
اقدامات بهینهسازی در مناطق آسیبدیدهای که تنوع زیستیشان کاهش یافته ،حمایت کند».

-

بر اساس ماده  )1( 11پروتکل ناگویا درباره دسترسی و تسهیم منافع ناشی از دسترسی به منابع ژنتیکی دولتها باید:
«در مواردی که در آن منابع ژنتیکی یکسانی در داخل قلمروی بیش از یک عضو یافت شود ،اعضای مزبور تالش
خواهند کرد ،با نگاه به اجرای مفاد این پروتکل ،در زمینه مشارکت و دخالت مردمان بومی و جوامع محلی مرتبط
همکاری نمایند».

 -2ما ،عشایرِ شاهسون  ،حق داریم در در سياستگذاری و اجرای فرایندهای در زمينه ذخایر
ژنتيک برای غذا و كشاورزی مرتبط با قلمروی عرفي خودمان و معيشت مان ،مشاركت داشته
باشيم.
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اسناد حقوق بینالمللی زیر از حق دوم حمایت میکنند:
-

ماده ( 8د) کنوانسیون تنوع زیستی (شرح ماده در بخش اصل سوم آمده است).

-

ماده  )2( 10کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی« :برنامههای عمل ملی باید نقش مربوط به دولت ،جوامع محلی و
بهرهبرداران از زمین و همچنین منابع موجود و مورد نیاز را معین کند».

-

ماده ( 2( 10ث)) کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی« :سیاستها و چهارچوبهای سازمانی قانونی را که سبب توسعه
همکاری و هماهنگی با روح همکاری ،بین جوامع کمک کننده ،دولتها در تمامسطوح ،جمعیتهای محلی و گروههای
اجتماعی میشود و دستیابی جمعیتهای محلی به اطالعات و فنآوری مناسب را تسهیل مینماید ،اعتال بخشیده و
تقویت نمایند».

-

ماده (2( 10ج)) کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی« :تمهیدات الزم برای مشارکت مؤثر در سطوح محلی ،ملی و منطقهای
توسط سازمانهای غیر دولتی و جمعیتهای محلی اعم از مردان و زنان ،بخصوص استفادهکنندگان از منابع شامل
زارعین ،دامداران و سازمانهای نماینده آنان ،در سیاستگذاری ،تصمیمگیری و اجرا و بررسی برنامههای عمل ملی را
فراهم سازند».

-

ماده ( 16ب) کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی« :اطمینان یابند که جمعآوری ،تحلیل و مبادله اطالعات جوابگوی
نیازهای جوامع محلی و نیازهای تصمیمگیرندگان ،با هدف حل مسایل خاص واینکه جوامع محلی در این فعالیتها
مشارکت دارند ،میباشد».

-

ماده  )2( 12پروتکل ناگویا« :اعضاء با مشارکت مؤثر جوامع بومی و محلی ذی ربط ،ساز و کارهایی را اطالعرسانی به
کاربران بالقوه دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی در مورد تعهدات خود؛ از جمله اقدامات در دسترس قرار گرفته از
طریق اتاق تهاتر برای دسترسی و تسهیم منافع حاصل از استفاده از دانش مزبور ایجاد خواهند نمود».

 -3ما حق داریم كه توانمند شویم و از دسترسي عادالنه به امکانات ،خدمات در زمينه بهبود وضعيت
دام و محصوالت كشاورزی و بازار مناسب فروش محصوالتمان برخوردار شویم.
اسناد حقوق بینالمللی زیر از حق سوم حمایت میکنند:
-

ماده ( 2( 10ث)) کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی« :سیاستها و چهارچوبهای سازمانی قانونی را که سبب توسعه
همکاری و هماهنگی با روح همکاری ،بین جوامع کمک کننده ،دولتها در تمامسطوح ،جمعیتهای محلی و
گروههای اجتماعی میشود و دستیابی جمعیتهای محلی به اطالعات و فنآوری مناسب را تسهیل مینماید ،اعتال
بخشیده و تقویت نمایند»

-

بر اساس ماده ( 1( 13پ))  ،دولتها متعهد به « :افزایش انعطافپذیری در طراحی پروژه ،تأمین اعتبار و اجرا ،در
راستای روش تجربی و قابل تکرار برای اقدام مشارکتی در سطح جامعه محلی» شدهاند.
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 -4در بررسي ،تعيين و ارزیابي روشهای تحقيق و پژوهش در مورد ذخایر ژنتيکي مرتبط با قلمروی عرفي و
معيشت مان ،مشاركت داشته باشيم و پيش از هر اقدامي ،رضایت آزادانه و آگاهانه پيشين ما جلب شده
باشد.
اسناد حقوق بینالمللی زیر از حق چهارم حمایت میکنند:
-

ماده ( 8د) و ماده ( 10ت) کنوانسیون تنوع زیستی (در بندهای پیشین شرح هر دو ماده آمده است).

 -5به طور موثر به اطالعات مربوط به دام و احشام و گونههای گياهي و محصوالت كشاورزی خودمان
دسترسي داشته باشيم ،همچنين به منابع ژنتيکي موجود در قلمروهای عرفي مان آزادانه
دسترسي داشته باشيم و در تسهيم سود حاصل از دسترسي دیگران مشاركت داشته باشيم.
اسناد حقوق بینالمللی زیر از حق پنجم حمایت میکنند:
-

ماده ( 13الف) کنوانسیون تنوع زیستی« :کشورهای عضو باید به ارتقای درک بیشتر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی
و اقدامات ضروری برای تحقق آن کمک کرده و آن را تشویق کنند و از طریق رسانهها برایآن تبلیغ کرده و این
موضوعات را در برنامههای آموزشی خود بگنجانند».

-

بر اساس ماده ( 1( 17ج)) کنوانسیون تنوع زیستی دولتها باید موارد زیر را به انجام رسانند« :توسعه و ارتقای
ارتباط برنامههای مشترک پژوهشی بین سازمانهای تحقیقاتی ملی ،زیر منطقهای و منطقهای و بینالمللی اعم از
بخش خصوصی و عمومی ،به منظور توسعه فنآوریهای پیشرفته قابل دسترسی و در حد استطاعت برای توسعه
پایدار از طریق مشارکت موثر گروهها و جمعیتهای محلی».

-

ماده ( 3ت) کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی ،دولتها باید « :توسعه و مبادله مواد آموزشی عمومی و آگاهی بخشی،
در جایی که ممکن است به زبانهای محلی ،مبادله کارشناس برای آموزش پرسنل کشورهای متعاهد در حال توسعه
مبتال به برای برنامههای آموزشی و آگاهی دادن و استفاده کامل از مواد آموزشی موجود در تشکیالت و سازمانهای
بینالمللی ذیصالح».
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