Appendix 46 - The legal status of the territory of Farsi Madan Sub-Tribe
In this table, instances of intrusion, dispossession, occupation and reallocation of tribal ICCA territories of Farsi Madan sub-tribe of Qashqai, analysed and suggested
appropriate potential legal actions.

ایل قشقایی (فارسیمدان ،شش بلوکی)
در این ایل اغلب مشکالت حقوقی یکسان است که عبارتند از« :مرتع دامنههای دنا توسط سازمان حفاظت محیط زیست (جز مناطق  4گانه) قرق اعالم شده و از عشایر گرفته شده است و به آنها قول  800میلیون پول داده شد ولی این
پول تاکنون پرداخت نشده است و هم اکنون این عشایر بدون مرتع هستند .ذینفعان از سازمان محیط زیست  2سال پیش در دادگاه سمیرم شکایت کردند ولی تا این لحظه جوابی دریافت نکرده اند زیرا دادگاه اعالم کرده است که مدارک ارسالی
برای دفاع کافی نبوده است.
همچنین در ییالق سازمان منابع طبیعی مراتع را از افراد گرفته و خودش تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی (کشت دیم) داده است و به این ترتیب مراتع تخریب شده اند.
اغلب ایل راه ها ی ایل قشقایی به دلیل واگذاری ها از بین رفته است.
مراتع در منطقه فراشبند (جنوب شیراز) به دلیل عملیات اکتشافی صنعت نفت و گاز تخریب شدهاند.
باغ شهرها در داخل مراتع به اقراد غیر بومی واگذار شده است.
روستائیان مراتع قطب مخالف را تخریب میکنند ،بعد به کمیسیون تشخیص مستثنیات شکایت میکنند و کمیسیون هم مراتع تخریب شده عشایر را به جای مستثنیات به روستائیان واگذار میکند .بطور کلی در ییالق تعداد روستائیان
بیشتر است پس اختالفات هم به نسبت قشالق بیشتر است.
مراتع ییالق اغلب فقیر هستند به دلیل اینکه ایلراهها تخریب شدهاند پس فاصله بین قشالق تا ییالق بجای یک ماه یک شب آن هم بوسیله کامیون صورت میگیرد در نتیجه به ییالق فشار مضاعفی وارد میشود.
شکار بی رویه روستائیان در مراتع عشایر زمانی که عشایر در مرتع قطب مخالف خود هستند از دیگر معضالت آنها است.
حفر چاه های متعدد در مراتع (ییالق طایفه شش بلوکی) بوسیله روستائیان سبب خشک شدن چشمه سارها شده است.
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ردیف ایل

طایفه/تیره

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

عوووونوووووان تصرف

قشقایی

فارسیمدان /اوالد
–کورش -مرکزی

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

قشالق

موجود

نقشه و موقعیت جغرافیایی ---

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

 -سووو ند وا گذاری به نام دو لت با توجه به وجود سووند قطعی به

ایستگاه تولید

کلی محل مشووخص شووده

جمهوری اسوووالمی بت شوووده نام دو لت و قطع یت و اخت تام

بووذور مرتعی

است.

است.

دادین

وضعیت موجود منطقه

مسئله ملی شدن منطقه و تغییر

 موودارک مووثووبووت مووالووکوویووت کاربری کامل آن ،امکان پیگیری(مسووتثنیات و غیره) عشووایر در قضایی برای آن متصور نیست.
اختیار سنستا نیست.

توسووعه شووهر واگذاری

قشقایی

فارسیمدان

قشقایی

فارسیمدان

قشالق

نقشه و موقعیت جغرافیایی ----

بووواال ده /

کلی محل مشووخص شووده

واگووذاری بووه

است.

بنیاد مسکن

وضعیت موجود منطقه

 مشووخص نیسووت زمان واگذاری اگر واگذاری با طی روند قانونیچه زمانی است؟

آن صووورت گرفته باشوود ،امکان

 مشخص نیست عشایر در منطقه پیگیری قضووووایی آن کمر نگواگذار شوووده طرر مرتعداری یا است.
حتی پروا نه چرا داشووو ته ا ند یا
خیر؟
 احت ماالً ذ یل ماده  32وا گذاریصوووورت گرف ته و جن به قانونی
دارد.

شوووهرکهای واگذاری
صنعتی

قشالق

نقشه و موقعیت جغرافیایی ----
کلی محل مشووخص شووده
است.
وضعیت موجود منطقه

 مشووخص نیسووت زمان واگذاری اگر واگذاری با طی روند قانونیچه زمانی است؟

آن صووورت گرفته باشوود ،امکان

 مشخص نیست عشایر در منطقه پیگیری قضووووایی آن کمر نگواگذار شوووده طرر مرتعداری یا است.
حتی پروا نه چرا داشووو ته ا ند یا
خیر؟
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طایفه/تیره

ردیف ایل

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

موجود

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

 احت ماالً ذ یل ماده  32وا گذاریصوووورت گرف ته و جن به قانونی
دارد.
نوووورگووووس تصرف

قشالق

نقشه و موقعیت جغرافیایی ----

 -مشووخص نیسووت این تصوورف به

زارهای جره و

کلی محل مشووخص شووده

منظور قرق انجام شووده اسووت یا

بلبلک

است.

خیر؟

وضعیت موجود منطقه

 توومووا بووا آقووای حسوووینفارسیمدان،
قلی خان
 شووناسووایی اشووخاذیحق در طایفه/تیره

 هدف سازمان از ت صرف چه بودهاست؟
 زمان تصرف کی بوده؟ -عشووایر مدارک و مسووتنداتی از

هدف به دسوووت آوردن

ح ضور در این مناطق دارند؟ حتا

حووداکووثوور موودارک و
مستندات قابل اتکا

مدارک عرفی
قشقایی

فارسیمدان

وجود دارند؟

مدان

 برگزای جلسه با حضوره م گی ذی حقووان بووا

 -معارضین حقیقی در میان عشایر

فارسوووی

-

مذاکره و البی با منابع
طبیعی اسوووتان فار
برای مشووخص شوودن
علت تصرف

 بررسووی امکان واگذاریاین منوواطق بووه عنوان
قرق بو می بووه جووای
پیگیری قضایی
 در صووورت صووالحدیدذی حقووان ،پ ی گ یری
قضایی (حتی با احتمال
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ردیف ایل

طایفه/تیره

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

موجود

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

به سوورانجام نرسوویدن
پرونده)
پتروشووویمی واگذاری
کازرون

قشالق

نقشه و موقعیت جغرافیایی ----

 -نامشخص بودن زمان واگذاری

کلی محل مشووخص شووده

 -نامشووخص بودن ارزیابی زیسووت

با طایفه/تیره برای بحث

است.

م ح ی طی ا نجووام شووووده برای

و بوووررسووووووی و

وضعیت موجود منطقه

پتروشووویمی و حقوق در نظر

تصوومیمگیری در زمینه

گرفته شده برای جامعه محلی

موارد ب یان شووووده در

 آیا محل واگذاری ،معارض داشتهاست یا خیر؟
 آیا رضایت معارضین کسب شدهاست؟
قشقایی

فارسیمدان

 -نیاز به برگزاری جلسووه

چالشها است.
 بسوویار ضووروری اسووتراهکاری برای دسترسی
به گزارش های ارز یابی

 -آیا پتروشووویمی سووواخته شوووده

زی ست محیطی صنایع

است؟ یا در دست احداث است؟

پیدا شووود( .با غنیمت،

(از جهت فوت شدن مال)

کوشا و سپیده مشورت

 -در صورت امکان پیگیری قضایی،

میشود).

با توجه به ملی بودن امری مانند

 -آ یا میشوووود از طریق

سووووا خت پتروشووویمی ام کان

روابطی که با صووونایع

دسوووتاورد مثبت حقوقی چقدر

نفت و گاز پیدا کردهایم

است؟

در این زمینووه کوواری

 -خود جامعه تا چه میزان دغدغه

کرد؟

دارد و حا ضر به پیگیری م سئله
است؟
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طایفه/تیره

ردیف ایل

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

موجود

نقشه محل ترسیم شده

---

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

 آیووا می توان بووه جووای پیگریقضووووایی ،مسووووائلی نظیر حق
توسووعه ،حق آالیندگی و غیره به
توویمین برخی حقوق جووامعووه
پرداخت؟
جاده شوورکت واگذاری

قشالق

گاز

 نامشخص بودن زمان واگذاری -آیا محل واگذاری ،معارض داشته

وضعیت موجود منطقه

است یا خیر؟
 آیا رضایت معارضین کسب شدهاست؟
قشقایی

 نیاز به برگزاری جلسووهبا طایفه/تیره برای بحث
و بوووررسووووووی و
تصوومیمگیری در زمینه
موارد ب یان شووووده در
چالشها است.

فارسیمدان

 مشووخص شووود که آیاحقوق معوضوووی برای
عشووووایر در این قب یل
موارد اعطا شده است یا
خیر.
اسکان عشایر واگذاری
قشقایی

فارسیمدان

قشقایی

فارسیمدان دامداری

قشالق

نقشه محل

---

 -اسکان عشایر!

 -پیگیری قضایی ندارد.

وضعیت موجود منطقه
شوووهرکهای واگذاری

ییالق

نقشه محل
وضعیت موجود منطقه

---

 روشن نبودن مسئله مشوووخص نبودن معووارضووویناحتمالی

 نیاز به برگزاری جلسووهبا طایفه/تیره برای بحث
و بوووررسووووووی و
تصوومیمگیری در زمینه
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طایفه/تیره

ردیف ایل

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

موجود

نقشه محل

---

 روشن نبودن طی شدن یا نشدنرونوود قووانونی واگووذاری و اخووذ
رضایت عشایر ذیحق

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

موارد ب یان شووووده در
چالشها است.
 مشووخص شووود که آیاحقوق معوضوووی برای
عشووووایر در این قب یل
موارد اعطا شده است یا
خیر.

دشوووت ار ن /تصرف

ییالق

باغ شووهری و

وضعیت موجود منطقه

نامشخص بودن موارد زیر:

با طایفه/تیره برای بحث

 -زمان واگذاری

اراضووووووووی

 -هویت اشخا

کشاورزی

 -طی شدن یا نشدن روند قانونی

متصرف

 معارضین ذیحق عشایرقشقایی

فارسیمدان

قشقایی

فارسیمدان

 -نیاز به برگزاری جلسووه

 -مستندات سبق تصرف عشایر

و بوووررسووووووی و
تصوومیمگیری در زمینه
موارد ب یان شووووده در
چالشها است.

 با توجه به وسوووعت واگذاری ،امرممیزی پیشووتر انجام شووده بوده
است و اراضی در اختیار اشخا
مختلف طای فه بوده یا یک حق
عمومی و مرتع مشوووواع تلقی
میشده است؟
باغهای سیب تصرف/واگذاری ییالق

 نقشه محل وضوووعیت موجودمنطقه

---

 -چالش اصووولی در این زمینه

 -امکان پیگیری قضووایی

بنا به گزارش گروه قلمرو

فردی بودن فعالیتها در این

در مورد باغ ها بیش از

دو مووورد از بوواغهووا

بخش است .باید روشن شود

هر مورد دیگری وجود

(وا گذاری) و یک مورد

کووه آیووا در چووارچوووب

دارد.

هووووووووومزموووووووووان
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طایفه/تیره

ردیف ایل

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
موجود

انجام شده)
 -بووا توووجووه بووه

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

 -پیشووونهاد میشوووود با

(واگذاری/ت صرف) و باقی

توووضوووویووحووات

دفوواع از حقوق اشوووخووا

هدف ای جاد رو یه های

موارد ( 14مورد) ت صرف

نمایندگان عشایر،

قابلیت انجام دارد یا خیر؟

مثبت قضوووایی ،یک یا

است.

سیا ستهای کلی سن ستا،

اغلب این باغ های

چوونوود مووورد از ایوون

سووویب متعلق به

باغ های سووو یب را که

حقیقی

روسووو تای یان تصووورف

(اعم از عشوووایر و

کردهاند ،پیگیری کنیم.

اشووخا

 -نیاز به برگزاری جلسووه

روستایی است)
 -ا مکووان ا ین ا مر

با طایفه/تیره برای بحث

وجود دارد که در

و بوووررسووووووی و

بسووویوواری موارد

تصوومیمگیری در زمینه

رونوود قووانووونووی

موارد ب یان شووووده در

واگووذاری طووی

چالشها است.

نشوووده باشووود و
تصووورف عدوانی /
غصب باشد.
مووجووتوومووع واگذاری
دامداری

ییالق

 مووووقوووعووویوووت ---جغراف یایی م حل
تصرف شده

قشقایی

فارسیمدان

 وضوووعیت موجودمنطقه

 به مانند موارد واگذار شووودهپیشین

 بووایوود قطعی بودن یووانبودن و قانونی بودن یا
ن بودن آن مشووو خص
شود.
 ا گر واگووذاری قووا نو نیباشووود (که به احتمال
هم چنین ا ست) امکان
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طایفه/تیره

ردیف ایل

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

موجود

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

پیگیری قضوووایی وجود
نوودارد ،م گر ا ی نکووه
مدارکی وجود داشوووته
بوواشوووود مووبوونووی بوور
مستثنیات بودن اراضی.
موونووطووقووه واگذاری

قشقایی

فارسیمدان

ییالق

 -مووووقوووعووویوووت ----

 -از نظر حقوق امکان پیگیری

 ممکن اسوووت بتوان باتوجه به توافقات صورت

حفاظت شده

جغراف یایی م حل

دنا

تصرف شده

گرفتووه بووا سووووازمووان

قضایی وجود ندارد.

 -وضوووعیت موجود

حفاظت محیط زیسووت
ت حت عنوان قرق بومی

منطقه

به این مسئله پرداخت.
تصوووووووورف تصرف

ایلراه

 -مووووقوووعووویوووت ----

اتووراقگوواه و

جغراف یایی م حل

ا یلراه چ نار

تصرف شده

فاریاب

 وضوووعیت موجودمنطقه

قشقایی

فارسیمدان

 -نقشوووه های سوووازمان امور

 پیگیری ق ضایی ت صرفا یلراه ها میتوا ند به

عشایر موجود نیست.
 -مدارک مثبت ح ضور و عبور

اسووتعالم دادگاه از امور

و مرور عشووووایر (حتی به

ع شایر منجر شود و در

صوووورت عرفی) از منطقووه

نهایت دسوووترسوووی به

موجود نیست.

نقشووووه های رسووومی
ایلراهها دسوووترسوووی

 -آیا فقط طایفه فارسیمدان از

پوویوودا کوورد( .الووبووتووه

این منطقه عبور میکنند؟

احتماالً)

 آیا نقشووههای هوایی قدیمیاز این منط قه (برای انط باق
با نقشوووه های مشوووارکتی)

-

با ید در این زمی نه به
مباحث حقوقی پیرامون

موجود است؟
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ردیف ایل

طایفه/تیره

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

موجود
 نا مشخص بودن نحوه تصرفاراضووویو خود روسوووتاییان

اتوووراقگووواه تصرف

ایلراه

حسینآباد

قشقایی

فارسیمدان

زراعت و سوواختمان بنا
توجه داشت.

اشووو غال کردها ند یا دو لت

 -نیاز به برگزاری جلسووه

واگذار کرده اسوووت؟ سوووند

با طایفه/تیره برای بحث

دارند یا خیر؟

و بوووررسووووووی و

 -کشووواورزی کردن و زراعت

تصوومیمگیری در زمینه

مسوووئله خلع ید را مشوووکل

موارد ب یان شووووده در

میکند.

چالشها است.

 -مووووقوووعووویوووت

 -اتراق گاه تبدیل به روسوووتا

جغراف یایی م حل

شووده و دیگر رفته اسووت به

با طایفه/تیره برای بحث

تصرف شده

امان خدا

و بوووررسووووووی و

منطقه
قشقایی

(پیگیریهای آتی)

محلی

 -نیاز به برگزاری جلسووه

 وضوووعیت موجودفارسیمدان

راه کارها

همیوواران توضیحات

 -آیووا موقعیووت دقیق ،بخش

تصوومیمگیری در زمینه

تغییر کوواربری پیوودا کرده

موارد ب یان شووووده در

ایلراه مشخص شده است؟

چالشها است.

 موارد پیشوووین مرتبط بوواایلراههای پیشین
 آیا امکان تعیین راه جایگزین(با رضوووایت خود عشوووایر)
وجود دارد؟
قالت

واگذاری

اتراقگاه/ایلراه

 مووووقوووعووویوووت ----جغراف یایی م حل
تصرف شده

 روسووتا شووده اسووت رفته پیکارش!
 ک سی میتواند با قالتیها دربیفتد؟ بسماهلل!
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ردیف ایل

طایفه/تیره

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

موجود

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

 وضوووعیت موجودمنطقه
اتراق گاه پل تصرف
آبگینه

اتراقگاه/ایلراه

 -مووووقوووعووویوووت ---

 -اگر در سال  50م ستثنیات امکان پیگیری قضوووایی بسووویار

جغراف یایی م حل

شده ،بنابراین باید به شخص نامحتمل است.

تصرف شده

حقیقی خا صی واگذار شده

 -وضوووعیت موجود

باشوود ،یعنی واگذاری قطعی

منطقه

صووورت گرفته اسووت ،.مگر
اینکه به وابسوووتگان به نظام

قشقایی

فارسیمدان

قشقایی

فارسیمدان

طاغوت واگذار شده باشد که
میتوان تقاضووای مصووادره و
اعاده به اموال ملی آنرا مطرر
کرد.
 آیا عشوووایر تا کنون در اینزمی نه ا قدامی ان جام نداده
اند؟
اتوووراقگووواه
بلبلک /ایلراه

 مووووقوووعووویوووت ---جغراف یایی م حل

 -به مانند مورد باال

 امکان پیگیری قضوواییبسیار نا متحمل است.

تصرف شده
 وضوووعیت موجودمنطقه
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ردیف ایل

طایفه/تیره

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

اشغال

اتوووراقگووواه تصرف

اتوووراق گووواه/

(نامشخص)

ایلراه

موجود

 مووووقوووعووویوووت ----جغراف یایی م حل
تصرف شده
 وضوووعیت موجودمنطقه

 -محل نامشخص!

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

 روشووون شوووودن خودمنطقه

 اطالعووات خوواصوووی موجودنیست.

 -رو شن شدن و ضعیت

 -به طور کامل واگذار شده ،اما

موجود منطقووه و بووه

معلوم نیسوووت چی و کجا و

دسووت آوردن اطالعات

در چه زمانی و به چه ک سی

جزیتر و کامل

واگذار شده!

 به نظر می رسد با توجهبه رویکرد ع شایر ،چون

قشقایی

فارسیمدان

قشقایی

فارسیمدان

از هر گونووه پ یگ یری
حقوقی نا امید بوده اند
این میزان اطالعات کم
در اختیار سوونسووتا قرار
داده اند.
-

با آ قای فارسوووی مدان
تمووا

و همووا ه ن گی

انجام شود.

ایلراه

تصرف

دشووت ار ن /به
طووووول
کیلومتر

10

 مووووقوووعووویوووت ---جغراف یایی م حل
تصرف شده
 وضوووعیت موجودمنطقه

 نقشوووه های سوووازمان امورعشایر موجود نیست.

 نیاز به برگزاری جلسووهبا طایفه/تیره برای بحث

 -مدارک مثبت ح ضور و عبور

و بوووررسووووووی و

و مرور عشووووایر (حتی به

تصوومیمگیری در زمینه

صوووورت عرفی) از منطقووه

موارد ب یان شووووده در

موجود نیست.

چالشها است.

روی ایلراه ،جاده اصوولی
کشیده شده است.
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ردیف ایل

طایفه/تیره

موضوووع مورد شووویوه محتمل محل اشغال
مناقشه

اشغال

ایلراه

تصرف

دسوووتاوردها (فعالیت های مدارک چالشها
انجام شده)

موجود
 آیا فقط طایفه فارسیمدان ازاین منطقه عبور میکنند؟
 آیا نقشووههای هوایی قدیمیاز این منط قه (برای انط باق

راه کارها

همیوواران توضیحات

(پیگیریهای آتی)

محلی

-

چ گونووه می توان بووه
نقشووووههووای هوا یی
قوودیمی دسوووترسوووی
داشت؟

با نقشوووه های مشوووارکتی)
موجود است؟
 آ یا در این موارد میتوان بهدنبال تیمین ایلراه جایگزین
بود؟

قشقایی

فارسیمدان

دادین

 -مووووقوووعووویوووت

 -به هکذا

 -به هکذا

بووه طول  20کیلومتر،

جغراف یایی م حل

روی ایلراه جاده اصوولی

تصرف شده

کشیده شده است.

 وضوووعیت موجودمنطقه
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