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  سرهنگ اقبالي و اراضي قالت

 اسـت، در دوران » جانبـاز «عباسعلي اقبالي، سرهنگ بازنشسته سپاه كه گويا اندكي نيز 
حـاج شـيخ    اهللا آيـت بـرادر بـزرگ    ١٢٩،شيرازي حائريحاج شيخ صدرالدين  اهللا آيتكهولت 

خود را به ايشان نزديك كرد و از اعتماد مطلـق وي  ، )امام جمعه شيراز( حائري الدين محي
هاي كالن مالي اقبالي و شايعات منفي گسترده در سطح  استفاده سوءنتيجه، . برخوردار شد

  . بوداهللا صدرالدين حائري  براي آيتبدنامي فارس و حتي كشور و 
اهللا شيخ صدرالدين حائري، مسئوليت امـوال مؤسسـه اقتصـادي     اقبالي، به دستور آيت

بسـيار  حيـف و ميـل ايـن امـوال     سازمان تبليغات اسالمي را به دست گرفت و از طريـق  
سيس كـرد  را تأ ارمغاننام  او در كنار مؤسسه فوق، شركت خصوصي خود به ١٣٠.متمول شد
براي انتقال پول بـه  اهللا حائري  در بيت مرحوم آيت يشهاي ناشي از جايگاه خو و از رانت

جـاده  (، واقع در حومـه شـيراز   اراضي قالتها  ترين نمونه يكي از مهم. اين شركت بهره برد
  . است، )سپيدان

  
مـاهور   هاي قالت و پالك( قالتشهرك  -روستاهاي ثبتي  محدوده پالكاقبالي در سرهنگ 

ضوابط واگذاري، و رعايت  بدون طي مراحل قانونياز اراضي دولتي شده را، هكتار  ٢٥١) قالت
  . دريافت كرد ارمغان مؤسسه نام به از ادارات منابع طبيعي و امور اراضي

دبيري رئيس سازمان رياست معاون عمراني استاندار و به (كارگروه آمايش استان ابتدا، 
محيط زيست، جهاد كشاورزي، راه و ترابـري،  نمايندگان عضويت  بامسكن و شهرسازي و 

تصويب كرد كه اراضي فوق خارج از ) ازمان آب، شهرك صنعتي، شهر صدراشهرداري، س
سپس، اداره منابع طبيعي اين اراضي را براي واگذاري بـه افـراد    .محدوده شهر صدراست

ــل داد   ــور اراضــي تحوي ــه اداره ام ــرايط ب ــو. واجــد ش ــرفتن   ،قاداره ف ــر گ ــدون در نظ ب
و بـدون طـي مراحـل قـانوني     ) قالتشهرك  -ساكنين روستا(هاي مردم منطقه  درخواست

  
اهللا حـاج شـيخ عبدالحسـين     آيـت  فرزنـد  ،)١٣٨٣ -١٣٠٩(حائري  خ صدرالدينحاج شياهللا  آيت . ١٢٩

مـراوده   ١٣٤٨با ايشـان از سـال   . در فارس بود) ره(شيرازي، از فعالين نهضت امام خميني حائري 
اهللا حـاج   شان، آيت  به ايشان و اخوي كوچك ».عبداهللا، عبداهللا باش«: گفت به من مي. نزديك داشتم

 شـيخ صـدرالدين  . اين امر در اسناد ساواك نيز منعكس اسـت . بسيار عالقمند بودمالدين،  شيخ محي
 .در قم درگذشت ١٣٨٣خرداد  ١٧حائري در صبح 

 . ٢٣٠و سند مندرج در صفحه  ١٥٣بنگريد به صفحه  . ١٣٠
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انجـام  هـاي اقتصـادي    واگذاري، كه از طريق هيئت هفـت نفـره يـا در چـارچوب طـرح     
كاشـت درخـت و   «: توجـه كنيـد  (» شت درخت و احـداث جـاده  اك«براي گيرد، زمين را  مي

، تفكيك و فـروش ايـن   كاري درختاقبالي اقدام به . واگذار كردي به اقبال!) »احداث جاده
تـر   جالـب  .درخـت اراضـي را فروخـت   غـرس   اراضي به مردم نمود و در مـواردي بـدون  

وسيله تانكر و ذخيـره كـردن آن    اينجاست كه اين باغات از طريق خريد آب و انتقال آن به
اراضـي  از ها هكتار  ده ،هكتار فوق ٢٥١اقبالي عالوه بر ! شود هاي فلزي آبياري مي در منبع
خارج نازل مردم محلي به قيمت بسيار الحيل، از دست  پيرامون آن را نيز، با لطايفزراعي 
درباره روش خاص اقبالي براي خريد اراضي به ثمن بخس  .تفكيك فروختپس از كرد و 

   ١٣١.ام سخن گفته
  

ار تومـان  هـا هـز   دهمتـري  نـاچيز بـه    ياز قيمتناگاه  بهاراضي قالت را  ،ازي اقباليب بورس
سـبب شـد؛    قالتبخشي از مردم را در  عجيب يو به تبع آن فساد افزايش داد و تحول مالي

امـروزه، شـيوع اعتيـاد و    . بودندو باغ فقير ولي داراي زمين ي پيش زارعينتا چندي مردمي كه 
 بـازي  بـورس شـي از  ثروت بـادآورده نا  به دليلفساد اخالقي در بخشي از سكنه اين شهرك، 

پيشه خود را از زراعـت و باغـداري بـه داللـي و     از مردم قالت بخشي  .شدهزدني  اقبالي، مثال
   .اند مواد مخدر و مشروبات الكلي تغيير دادهمله زمين و تعدادي نيز به خريد و فروش معا

ردم تصرف اراضي مو قالت دولتي ضي ااردريافت واگذاري از طريق  فقطثروتي كه اقبالي 
   .استميليارد تومان  ها دهاندوخت  در پيرامون آن و بورس بازي زمين در منطقه فوق

  
منجر بـه صـدور حكـم    برانگيز بود كه  در اراضي قالت تا بدان حد رسوايياقدامات اقبالي 

معهذا، اقبـالي،  . ضابط اين حكم و متولي پرونده اداره كل اطالعات فارس بود. شدبازداشت او 
فقط و ماند پنهان نيمه در شيراز ها  ماهاش،  خوار شيراز و دوستان نظامي افياي زمينا حمايت مب

ولي اندكي بعد، بازداشت  ١٣٨٦در اواسط سال سرانجام، . كرد خود را در مجامع ظاهر مي گاه
اكنون پلمب شده و وي در انتظار صدور حكم  مؤسسه ارمغان اقبالي هم. با صدور قرار، آزاد شد

كه ماجراي اقبـالي برايشـان    گويند مياز دردسرهاي فراواني اطالعاتي مسئوالن  .تدادگاه اس
اگر وضع كنوني فارس دوام آورد، اقبالي حكم بر برائت خواهد گرفـت و بـا   . ته اسبه بار آورد
  . ادامه خواهد دادپيشين را، با فراغ بال، اش كسب و كار  ها ميليارد توماني سرمايه ده

  
 . ٢٣٢همين كتاب، ص  . ١٣١
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هاي عمـومي و انقـالب شـيراز،     الي پسر محمدعلي فاضل، رئيس دادگاهوكيل عباسعلي اقب
اقبـالي بـا   . كنند رئيس كـل دادگسـتري فـارس شـود     است؛ همان كسي كه آقايان تالش مي

اين در برابر ثروت اقبـالي  . ميليارد تومان قرار آزاده شده ٤ميليارد تومان غرامت و  ٦پرداخت 
هاي اقبالي در شـهرك گلسـتان، در كنـار     زار متري زمينهاي يكه اكنون، قواره هم. ناچيز است

او داراي . رود ميليون تومان به فروش مـي  ١٥٠الي  ١٣٠اي  نمايشگاه، بدون ديواركشي قواره
  . گري و شهرك صدرا نيز هست اراضي فراوان ديگري در مناطق كوزه

  
اضـي، در حـالي   سازمان جهاد كشاورزي فارس و ادارات تابع آن، منابع طبيعـي و امـور ار  

اي كه گفتم، واگذار كرد  اقبالي، به شيوهدولتي حومه شيراز را به سرهنگ  هكتار از اراضي ٢٥١
التحصـيالن   از فـارغ به بيست تن  زمينحاضر به واگذاري بيست هكتار » خست«كه در نهايت 

ـ  بـه عبـارت  . اين متقاضيان بيكار و عضو فعال بسيج هسـتند . نبود هاي كشاورزي رشته ر، ديگ
مولـد  بـراي فعاليـت   را نفري يك هكتار زمـين  توانند  نمي تخصص بيكاربسيجي مبيست نفر 
هر يك بـه تنهـايي صـدها    توانند  ها مي دارا شوند ولي اقباليزمين،  بازي بورسنه  ،كشاورزي

  . ثروت بادآورده به جيب زنندتومان ند و ميلياردها هكتار زمين دولتي را تملك كن
، مسـئول بسـيج متخصصـين اسـتان     رهنگ پاسدار خسرو نـاظمي س ١٣٨٢اسفند  ٤در 

اي به رضوي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي فـارس، خواسـتار واگـذاري     فارس، طي نامه
، بـه بيسـت نفـر از بسـيجيان بيكــار     »كشـاورزي و باغــداري «مقـداري زمـين، بـه منظـور     

ـ   ٩در . شود هاي كشاورزي مي التحصيل رشته فارغ اي كـه شـرح    هاسفند رضوي، طبـق روي
  . اقدام شود» در اسرع وقت«دهد  دادم، به اداره امور اراضي دستور مي

، جهاد كشاورزي شيراز از اداره منـابع طبيعـي   حدود ده ماه بعد، يعني ١٣٨٣آذر  ١٤در 
  . شود خواستار اعالم وضعيت اراضي مورد درخواست مي شيراز

، مسئول بسيج اوليه درخواستل نزديك به سه سال پس از ارسا، يعني ١٣٨٥آذر  ١٢در 
خواسـتار   هنـوز  جهـاد كشـاورزي شهرسـتان شـيراز     اي بـه  متخصصين فـارس طـي نامـه   

  !براي واگذاري اراضي ناچيز فوق است» مساعدت و همكاري«
وجود دارد، ولي آيا همگـان آن را  » شرم« نام به اي واژهدر قاموس بشري ! آري، آقاي چنانه

  ؟ شناسند مي
  

فرمانـده كـل   ، سردار مرتضي رضـايي در يكي از ديدارهاي خود با ، ١٣٧٨در سال من 
اره عملكرد سرهنگ اقبالي و نقش فرمانده وقت حفاظت اطالعات سپاه، دربپيشين سپاه و 

در بعـدها،  . صـحبت كـردم  بـا ايشـان   اهللا حـائري   در ايجاد بدنامي براي آيتمشكوك او 
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    : نوشتم، ١٣٨٢شت ارديبه ٩شنبه  سهمورخ  ام، روزانه هاي يادداشت
پروژه فالحت در بازديد به حائري ] الدين محي[اهللا  ا آيتب. در شيرازم«

به شدت به عملكرد عليرضا مسعودي و عباسعلي اقبالي و . سعدي رفتمكوه  دشت
ام و حيرانم كه چرا آقاي حائري از زاده و اطرافيان آقاي حائري بدبين شده نبي

اختيارات تام و كامل را به .. .كندجلوگيري نميحيف و ميل و فساد مالي ايشان 
نام تقسيم اراضي اطراف شيراز به. كننداند و آنان هر چه بخواهند مياطرافيان داده

شجاع . بازي و داللي شهري عملكرد اين آقايان استمنابع طبيعي و ترويج بورس
اقبالي  شيخ صدرالدين، نامه به عباسعلياهللا  آيتگفت كه عمويش، حائري مي

اهللا حائري شنيدم كه  از آيت. تعلق دارداقبالي  آورد نيمي به مي داده كه هر چه در
صدرالدين آقا آيا . رقم بسيار كالني است !گيرد فقط ده در صد به اقبالي تعلق مي

سپاه است رهنگ بدهد؟ اقبالي سبه اقبالي اي چنين نامهشت حق داشرعاً و قانوناً 
تواند  و حتي نميها دارد ماندهاي شبيه به عقبقيافه، )دهاحتماالً بازنشسته ش(

از اين طريق صاحب ميلياردها تومان ثروت شخصي شده او . درست امضا كند
  . است

پدرم تمامي ثروتش . خاطر انقالب از دست دادخانواده من تمامي اموالش را به
قيام مسلحانه عليه خاطر را كه به پول امروز ميلياردها تومان است از دست داد به

ام اگر از گرسنگي نتيجه چه شد؟ يقين پيدا كرده. اهللا خمينيشاه در دفاع از آيت
احساس تنها و بي .احساس وحشتناكي است. بميرم كسي به دادم نخواهد رسيد

ولي . من به خدا توكل دارم و يقين دارم كه او تنهايم نخواهد گذاشت. پناه بودن
متأسفانه دست هر ناكسي را در تاراج و  كنند ود عمل نمياين آقايان به وظيفه خ

وضع اسفناك بسازوبفروشي در تهران نمونه گويايي . اندالمال باز گذاشتهبيت
تهران بازان درجه اول اكنون به دالالن و بورسبسياري از نظاميان بلندپايه . است

  ».اندتبديل شده
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  ) ١٣٨٢فند اس ٤( نامه اول بسيج متخصصين

  زي بسيجي بيكارركشاو بيست نفر مهندسواگذاري بيست هكتار زمين به درخواست 
  .داده است» در اسرع وقت«رسيدگي رضوي در حاشيه نامه فوق دستور 
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  )به منابع طبيعي شيراز ١٣٨٣آذر  ١٤نامه مورخ (ماه بعد،  ١٠در جهاد كشاورزي شيراز » سريع«پيگيري 
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  ) سال پس از نامه اولسه ( ١٣٨٥آذر  ١٢
  مهندس كشاورزي بيكار بسيجي است ٢٠هكتار زمين براي  ٢٠هنوز به دنبال بسيج متخصصين 



  ٣٣٣                                                                                  زمين و انباشت ثروت             

 

  مهرزاد خرد مديركل منابع طبيعي فارس

سـخن  طـور پراكنـده    بهس، تاكنون درباره مهرزاد خرد، مديركل كنوني منابع طبيعي فار
، از تبار مال امين كـامفيروزي،  اندان امينيو از خويشان خفارس اهل كامفيروز خرد  .ام گفته

اكبر خـرد باشـد،    اگر پسر حاج علي. تعلق داردفوق  دانشاخه تهيدست خانبه ولي است 
  . استعموزاده  ،پدر ابراهيم خان اميني ،جدش با حاج نصراهللا خان كامفيروزي

كـار خـود   و در اواخـر   درآمد) نيروي انتظامي(در اوائل انقالب به عضويت كميته خرد 
، در زمـان  ادغـام نيروهـاي انتظـامي   پـي  در . معاون كميته مستقر در خيابـان خليلـي بـود   

و ) هـا و مراتـع   معاون كنوني امور دام سـازمان جنگـل  (حميدرضا محسني آقاي مديركلي 
 مـدرك بـا  وارد اداره منابع طبيعي شد و به عنوان مأمور ، عباسعلي مقرب معاونت مهندس

در رشـته  تحصـيالت خـود را ادامـه داد و     ،بعدها. گرفته شدي به كار در اداره حقوقديپلم 
تعلـق داشـت و در دفتـر جليـل     » جناح چپ«ابتدا به . گرفت مدرك كارشناسيكشاورزي 

از طريـق اداره آژانـس تاكسـي    . كـرد  سازگارنژاد، نماينده پيشين شيراز در مجلس، كار مي
 ،در اين اواخر، بـا اعمـال نفـوذ   . كرد اق ميشناسي شيراز نيز ارتز تلفني ارم در خيابان خاك

شايسـتگي  دانش از نظر كردار و شخصيت و . شدمعاون فني اداره كل منابع طبيعي فارس 
 ١٣٢،كــه مــاجراي آن را شــرح دادم ،اوشــدن مــديركل را نداشــت و طبعــاً معاونــت فنــي 

  . در كاركنان منابع طبيعي فارس برانگيخت نارضايتي وسيعي را
ايـن  . ر دوران كار در اداره حقوقي، با مجيد تبسم و جمال جمالي همكار بودخرد، دمهرزاد 

اكنون، مجيد  هم. كردندخود به گروهي بسته و شريك بدل شدند و داللي را پيشه  هسه نفرتيم 
تبسم، به درخواست خرد، به عنوان مشاور مديركل و رئـيس حراسـت منـابع طبيعـي فـارس      

  . استمشاور حقوقي اداره كل ، منصوب شده و جمالي، وكيل دعاوي
بـه   ،راسـاز   و پـول هاي مهـم   خرد پرونده. اند به داللي مشغولهمچنان تبسم و جمالي 

فرسـتد تـا اربـاب     مي، رئيس حراست، نزد تبسم ارجاع به ادارات تخصصي ذيربط،جاي 
مسائل تخصصي منابع طبيعي ربطـي بـه حراسـت نـدارد كـه      . رجوع به وي مراجعه كنند

جمالي نيز، به عنوان مشـاور حقـوقي اداره كـل منـابع     . ن نظارت بر كاركنان استوظيفه آ
طور عمده با منابع طبيعي دعوي حقـوقي   پرده با موكلين خود، كه به طبيعي فارس، در پس

  . دارند، مشغول زدوبند است

  
 . ١٤٠-١٣٩بنگريد به صفحات  . ١٣٢
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  :به شرح زير استوار،  طور نمونه ، بهمهرزاد خردبرخي از تخلفات 
  

  چشمه انجير :ميليارد دالريگنج 
قيمتي وجود  و بسيار گراناراضي وسيع مالك گويم، در كنار باغ سيد فتحعلي جعفري، 

شده، كه به دولت  مساحت اين زمين ملّي. واقع شده در محدوده شهر جديد صدرادارد كه 
  . نام دارد چشمه انجير اين زمين پهناور. است هكتارحدود يكهزار تعلق دارد، 

اقـدام بـه تصـرف    ، وابسته به بنياد تعاون بسـيج فـارس،   رس مبينفاشركت اولين بار 
چنـد صـد   و سرهنگ يوسـفي در آن  فاطمي زندوي و سرهنگ سرهنگ كرد و اراضي فوق 

پرونـده شـكايت اداره منـابع    . كردند كه با مقابله منابع طبيعي مواجه شـد متر جاده كشي 
ريب، در مرحلـه رسـيدگي   طبيعي عليه شركت فارس مبين و فاطمي و زندوي، دال بر تخ

دادسرا به نفع اداره منابع طبيعي نظر داد و رأي دادگـاه بـدوي بـه سـود فـاطمي و      . است
  .در مرحله تجديدنظر استپرونده اكنون،  هم. زندوي است

و تبسـم و   خـرد تـيم سـه نفـره    چون شركت فارس مبـين،  پس از دفع گرگي حريص 
ـ  جمالي خـوار شـيراز، اراضـي     دگان مافيـاي زمـين  ، در مشاركت با تعدادي ديگـر از گردانن

همتـي  . نـد واگذار كرد يشبه همت همتي و شركا» داري طرح مرتع«نام  بهچشمه انجير را 
همتي و شركايش پوششـي هسـتند   . زاده است دوست بسيار صميمي و نزديك خرد و نبي

 شـركاي . تبـديل شـود  » پـول «براي حفظ اين گنج بسيار ارزشمند تا در موقع مناسـب بـه   
ها بـراي حفـظ اراضـي فـوق      از پوشش آنهستند كه و بيچاره همتي تعدادي دامدار فقير 

  . گردد پرداخت ميايشان هر از گاه مبلغي ناچيز به شود و  استفاده مي
او فاقـد دام و شـغل   همتـي   .واگذاري گيرنـده بايـد دامـدار باشـد     داري طرح مرتعدر 

تعـدادي گوسـفند اجـاره و در     ،د مسـئولين در زمان بازدي. پيمانكاري و بولدوزرداري است
در فصـل چـرا نيـز    . دهنـد  پس از پايان بازديد پس مي كنند و بالفاصله رها ميمراتع فوق 

در بيسـت هكتـار آن نيـز    . كنند دريافت مي »چر علف«دهند و  ميمراتع را به عشاير اجاره 
  . كنند كه خالف قانون و قرارداد واگذاري است زراعت مي

اراضي فوق، كه در بهتـرين نقطـه آن واقـع و     هكتار از ٤٠٠در مديركلي، رد به صعود خبا 
طبق  .شدهبيضا است، تحت عنوان پارك جنگلي درخت زيتون كشت  -مشرف بر جاده سپيدان

بـرداري بـه    واگذاري از طرف مديريت بهره( سهماده در قالب قطعه را قصد دارند اين اطالع، 
براي تحقـق ايـن هـدف،    . واگذار كنندمؤسسه احسان به  )رفبرداران ذينفع و صاحب ع بهره

  . را نيز طي كرده استبرداري  نقشهمرحله فوق چهار صد هكتار 
حـدود  اسـت،  گفتم در درون محدوده شهر جديد صـدرا  ، كه اراضي فوقاكنون،  هم
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بيش از (ارزش دارد و قيمت كل آن حدود يكهزار ميليارد تومان متري يكصد هزار تومان 
سرخي در كوهپايه طوايف هزار هكتاري يكارزش مراتع برابر پنج ؛ است) ميليارد دالر يك

  .استتخريب و تصرف آن در حال دلو كه شركت احرار فارس 
 استخوار شيراز  مالي مافياي زميناصلي ذخيره و پشتوانه و  »گنج پنهان«چشمه انجير 

هـا و تمهيـداتي    بـا برنامـه  . ي داردا و پتانسيل فراوان براي تبديل شدن بـه ثروتـي افسـانه   
را در بورس زمين قرار داد و با تفكيك آن به قطعات كوچـك چنـد   توان اين اراضي  مي

  . برابر مبلغ ذكر شده به دست آورد
و كـارگزاران درجـه دو   رود  تصور نمي »گنج پنهان«اين  العاده با توجه به ارزش فوق

ايـن مـاجرا پنهـان    در پـس   ،رسـتمي و زاده  بيخرد و نخوار شيراز، مانند  مافياي زمينسه 
. خوار شيراز در اراضي چشمه انجير بود مافياي زمينهاي اصلي  بايد به دنبال چهرهباشند؛ 

راز گـنج  «شدت نگـران آشـكار شـدن     خوار شيراز به علت اهميت موضوع، مافياي زمين به
ت تا بدانند آيا مـن  هايي صورت گرف در زمان نگارش اين رساله تالش. است »چشمه انجير

احتماالً از آن زمان تاكنون، در . دانم و سرانجام دريافتند كه مي. ام يا خير از اين راز مطلع
هاي در دست  استتار برنامهمنظور  هايي در پرونده چشمه انجير به اخير، دستكاري هاي هفته

  . اجرا براي اراضي ميليارد دالري فوق انجام گرفته است
  

  ندان اوخويشاوخرد و 
خـرد، از دوران كـار در    .خويشان نزديك مهرزاد خردهستند و از ها اهل كامفيروز  كياني

بهـره نبـوده    ها رسانيده و طبعاً از اين خوان بـي  افع كالني به آناداره حقوقي تا به امروز من
  : است

از سـه هـزار هكتـار    در زماني كه خرد در اداره حقوقي شاغل بود، به كمك وي حدود 
بـه   افزايش مستثنيات عنوان به، ٥٦/ ١و  ٥٦هاي  ، پالكآباد اقليد دشت بكان و مهديضي ارا

ارزش ايـن اراضـي    .، داده شـد )هـا  جهـانگيري (شـان   مرتضي و منوچهر كياني، و شـركاي 
   .ميلياردها تومان است
واقـع در   هـزار هكتـار  داري در اراضي به وسـعت   در گذشته طرح مرتعمرتضي كياني 

خـرد در اولـين   . كه در مـديريت قبـل بـا آن موافقـت نشـد     ه بود ارائه داد يروزبكيان كامف
حـدود  . اش اين طرح را تصويب كرد و اراضي فوق به كياني واگذار شد روزهاي مديركلي

كه در آن به كشت ه هكتار از اين اراضي به عنوان زمين كشاورزي به كياني واگذار شد ٣٠
  .ردها تومان ارزش دارداراضي فوق ميليا .برنج مشغول است

وي حـدود  . ، نيز از اين خوان يغما بي نصيب نماندهبرادر زن آقاي خرد ،مظفر اميدوار
، كـامفيروز، را تصـرف كـرده    لـو  پالك منجقهكتار از اراضي باارزش ملّي شده واقع در  ١٢
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زمـين فـوق هنـوز بـه     . ولي خرد مانع از تشكيل پرونده عليه وي در محاكم قضـايي شـده  
  . فر اميدوار واگذار نشده استمظ

  
و كارزينن و اراضي قير خانم مبي  

پيگير ادعـاي خـود بـر    مدتي  ،دانشكده كشاورزي دانشگاه شيرازسابق د استا ،ندكتر مبي

اي پوشـش  و دارسابقه كشت و فاقد هرگونه اين اراضي بكر . بودوكارزين در قيرواقع اراضي 

دختـرش پيگيـر   مبـين  پس از فوت . دولت است نام بهو سند آن  گياهي و دامدار صاحب نسق

كارهـاي   ،حراست منابع طبيعي فارس و مشاور مديركل فعليكنوني قضيه شد و تبسم، رئيس 

مستثنيات «اين پرونده در مراحل نهايي كار بود تا به عنوان  1386در دي  .كرد او را پيگيري مي

   .يابدانتقال به خانم مبين سند آن شده و مّلي غير» زراعي

  

ارزشـمند  هكتار و به دليل كشت مركبات در منطقـه قيـر    800 حدود مساحت اراضي فوق

واقع شده و خـانم مبـين مترصـد اسـت پـس از      سلمان فارسي  اين اراضي در زير سد. است

، دكتر مبين همسر. از دولت دريافت كندنقداً تومان قيمت آن را  هاميليارددريافت سند مالكيت 

و ) 1345متولـد  (افروز : دو دختر دارد 133.استنمازي  عليمحمدهنگ سرمحبوبه نمازي، دختر 

فـوق  دريافت سند مالكيت هشتصد هكتـار مرتـع   حال افروز مبين، كه در ). 1365متولد (تارا 

. اج كـرده او دو بـار ازدو . ها در انگليس زندگي كرده و داراي اقامت انگلستان است است، مدت

اكنون . بودالملك شيرازي  همسر دومش، علي قوامي، از خاندان قوامهمسر اولش اهل مشهد و 

ميلياردها تومان از دريافت افروز خانم پس از  .تارا مبين مانكن و مقيم كاناداست. مطلقه است

  . خواهد رفتبه انگلستان يا كانادا سازمان آب و دولت جمهوري اسالمي ايران 

  

  زمين خطيري 

، سي هكتار زمين در پالك خطيري، واقع در اول خروجي جاده بوشـهر و  1386در دي 
، نماينـده  نبـي رودكـي  محمـد   برادر آقايدر شرف واگذاري به ، مجاورت پالك ده شيخدر 

صـاحب نسـق    اين اراضـي داراي پوشـش گيـاهي و دامـدار    . بود، هفتم شيراز در مجلس
بـا  آن پرونـده بـود و بـراي تسـريع در      يگير اينخرد به شدت پ. است) داراي پروانه چرا(

  
-298صص : ايي با نمازي بنگريد به، براي آشن545ص : براي آشنايي با خانواده مبين بنگريد به . 133

300 ،535 . 
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نيازمنـد  «: مربوطه نوشت با اين متنان خطاب به كارشناسكوچك دستخط خود يادداشتي 
اراضي واگذاري حتماً . صريح قانون است خالف نص »حذف دامدار« ».باشد رضايت دامدار نمي

و در صورت داشتن دامدار عرفي يا رسمي بـا رضـايت   باشد رض و فاقد پروانه چرا بايد بالمعا
بـه دليـل كارشـكني    فـوق،  رغم فشار مهرزاد خرد و يادداشت  به. انجام گيرد كتبي دامداران

، اين واگذاري به تعويق افتاد تـا  فارس منابع طبيعياداره دلسوز شناس و  ناسان وظيفهكارش
مهرزاد خرد، بـه   ١٣٨٦الب در اواخر دي هاي انق هاي مدافع آرمانسرانجام با مداخله نيرو

قيمـت   منطقـه گـران  ه دليل وقوع در حاشيه بفوق زمين  .پيگيري آن را رها كرددليل هراس، 
  .ميليارد تومان قيمت دارد ١٥حداقل در مجموع ان و هزار توم ٥٠شيراز حداقل متري شهر 
  

  خرد و تبسمهاي  داستان
وار  در زيـر فهرسـت  . شـود  هاي فرواني نقل مي خرد و مجيد تبسم داستاندرباره مهرزاد 

  : كنم ميها را نقل  داستان اينبرخي از 
اكنـون   هاي فـارس و بوشـهر كـه هـم     يكي از مديران وقت استان، .ش. عاخذ رشوه از 

آقـاي خـرد   آباد و سفر شخص  براي انجام كار وي در اراضي دولت ،نماينده مجلس است
 . شبراي اخذ تتمه حق و حساب خود و دوستانبه بوشهر 

شـهرك  (سوءاستفاده از اراضي خريداري شده از تعاوني مسكن در شمال غرب شـيراز  
شـايد چيـزي نيـز    تـا  خرد را ترغيب كردنـد  آقايان كه و اخذ رشوه توسط برخي ) بهشتي

د و با نهيب وي مواجـه شـ  رفت كه . شبانه به در منزل حاج بخرد طماع  .نصيب او شود
   .سرشكسته بازگشتبدون دريافت ديناري 

، كه اهـل  ظريسرهنگ حسين نو  مسعود حداديخواران با داللي  با زمينخرد همكاري 
ايـن دو پـس از شناسـايي    . ويژه در اراضي كـامفيروز  بهخرد هستند،  كامفيروز و هم محلي

 .شـدند  )ديحـدا (بازنشسته و  )نظري(شان از نهادهاي مربوطه اخراج  عملكردهاي خالف
 . ها و دوستان نزديك آقاي خرد هستند از دالالن و واسطهنيز اكنون  هماين دو 

فرزاد خـرد سـه ميليـون    . ، برادر مهرزاد خردفرزاد خردو اخاذي  اقليدواگذاري زمين در 
تومان نقد و يك چك گرفت كه به علت افشاي ماجرا توسط نماينده اقليد در مجلس اين 

  . رخ داددر زمان مديركلي خرد فوق  يماجرا .واگذاري انجام نشد
ستادي و ادارات رؤساي خود با ر جلسات مهرزاد خرد دهزار توماني كه  ٥٠هاي  تراول
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   ١٣٤.مشكوك استكند و منبع آن  پرداخت ميبه ايشان ها  شهرستان
  : با مجيد تبسم بوده استنقش اصلي زير در چهار مورد 

به بعضي افراد به دليل شـراكت  ) حومه شيراز( تماهور قالهكتاري پنج واگذاري زمين 
 . از مقامات وقت استان» .الف«ها با آقاي  آن

ايـن زمـين متـري     .».م«به آقاي ) حومه شيراز( ماهور قالتهكتاري  ٥٢واگذاري زمين 
 . تر ارزش دارد و بيش ميليارد تومان ٥٢تر و جمعاً  يكصد هزار تومان و بيش

وسعت دارد و  هكتارهشتاد اين زمين » .ب«اد مرودشت براي غيرملي كردن زمين بارزآب
 . ارزش آن ميلياردي است
 » .ت«براي آقاي  تنگ خشك سيوندغيرملي كردن زمين 

  : كردذكر توان  ديگري را نيز ميموارد 
بـه   حسين نظـري سرهنگ اخراجي و  مسعود حدادياكنون  هم :اراضي پالك مجاور بزين

علت باز . موقوفه اعالم شود ٥٠٠١پالك مجاور بزين به شماره  اند تا شدت در حال فعاليت
 . بودن دست موقوفه در واگذاري قطعات بزرگ زمين است

نـام   فـردي بـه   اووكيـل  . در خارج از ايران سكونت دارد» .ش. ع« :اراضي چاه پهن فسا
بكـر  بود كه قطعاً ملّـي و قطعـاً    چاه پهن فسااراضي مالكيت مدعي » .ش. ع«. است» .م«

ارزش آن دريافت كرد كـه  مستثنيات به عنوان  هشتاد هكتاربا همكاري مجيد تبسم او . بود
ايـن زمـين در محـدود اسـتحفاظي شـهر فسـا و در       . هزار تومان اسـت  ٥٠بيش از متري 

اكنون در حال تصرف ساير اراضـي   نامبرده هم. مجاورت ساختمان دانشگاه آزاد واقع است
 ٣٥حـدود  هكتاري هشتاد  ارزش اين زمين. تشكيل نشده است اي عليه وي است و پرونده

  .است ميليارد تومان
. ساالران فوق به ايـن مـوارد محـدود نيسـت     موارد تخلفات و عملكرد غيرقانوني ديوان

  
مهرزاد خرد از زماني كه مديركل شده، برخالف رويه پيشينيان، در تمامي جلسـات بـا مـديران     . ١٣٤

دهد بدون اخذ رسيد يـا حـق    هزار توماني مي ٥٠ها به هر كدام يك عدد تراول  ستادي و شهرستان
ل روشن نيست زيرا چنـين رديـف اعتبـاري در    از نظر اداري منشاء اين پو. مأموريت يا اضافه كار

مديركل و معاونين و رؤساي (اعضاي جلسات فوق . بودجه اداره كل منابع طبيعي وجود نداشته است
باشند و مبلغ فوق براي هـر جلسـه حـدود دو     نفر مي ٤٠جمعاً حدود ) ها ادارات ستادي و شهرستان

رسد ايـن پـول از منبـع     نظر مي به .شود اخت مياين پول حتماً در هر جلسه پرد. ميليون تومان است
 .كند يا شخصاً براي جلب همكاري رؤساي ادارات پرداخت ميقرار گرفته مشكوكي در اختيار خرد 
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پس از انتشار رساله حاضر كارشناسان زحمتكش ادارات منابع طبيعي و امور اراضي مـوارد  
  . فراواني را افشا خواهند كرد

  جراي شركت سحاب سبزما

در زمان رياست زراعت پيشه بر سازمان بازرسي استان فارس و حضـور سـعادتمند در   
معاون امور اراضي كه به سازمان بازرسي مـأمور  (سعادتمند و تالش به ابتكار  ،سازمان فوق

واگـذار   شركت سحاب سبزبه » طرح طوبي«در قالب هكتار از اراضي قالت  ١١) شده بود
برداري برسد تا سند ثبتي اراضي آن به واگـذاري   قانون بايد طرح به مرحله بهرهطبق . شد

شركت سحاب سبز پيش از اتمام مراحـل واگـذاري اقـدام بـه     معهذا،  .گيرنده انتقال يابد
  . تفكيك و فروش زمين فوق به افراد متقاضي كرد

حـض اطـالع بايـد    اين اقدام غيرقانوني بود و ادارات منابع طبيعي و امور اراضي بـه م 
رغـم   بـه  .در طرح طوبي تفكيك به قطعات كوچك ممنوع اسـت زيرا  ندكرد طرح را ابطال مي

واگذاري از اساس اين  عالوه، به. اين تخلف آشكار سند قطعي به شركت فوق انتقال يافت
بود و واگـذاري اراضـي داراي   ) مالكين صاحب سند(غيرقانوني بود زيرا اراضي داراي معارض 

  .خالف قانون است معارض
شركت سحاب سـبز اراضـي را بـه    . خريداران اين اراضي مالكين همان اراضي بودند

از ايـن پـول   . فروخـت  دو ميليارد و دويست ميليـون تومـان  مالكين معترض جمعاً به مبلـغ  
به پرسنل اداره منابع طبيعي پرداخت و مـابقي در   ،ميليون تومان ٣٠٠ -٢٠٠مبلغي، حدود 

افـراد  برخـي  . تقسـيم ايـن پـول ناعادالنـه بـود     . تقسيم شد سازمان بازرسي ميان كاركنان
دريافت كردند و بـه اكثـر كاركنـان     مبالغ كالني ،پرسنل سازمان بازرسي نبودند، كه ذينفوذ

اصل پول در ميان مقامات . ساده سازمان مبالغ ناچيز پنج شش ميليون توماني پرداخت شد
ناراضي سازمان افشا كردنـد ولـي اقـدام    ا را كاركنان اجرماين . اصلي سازمان تقسيم شد

  . المال انجام نگرفت قانوني براي احقاق حقوق بيت

  !قانون يعني هيچ

كه در دو دهه اخير در فـارس بـا    هايي شركتفالحت در فراغت، و ساير  مؤسسهعملكرد 
آن در و سـپس تفكيـك و فـروش    » شـهر  باغ«دريافت واگذاري اراضي دولتي و تبديل آن به 

قطعات كوچك بحران زمين و مفاسد اجتماعي و سياسي و زيست محيطي ناشي از آن را سبب 
  . پرواي قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران است ، نقض آشكار و بياند شده
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هاي فوق، و افراد حقيقي مرتبط بـا ايـن    واگذاري اراضي دولتي به مؤسسات و شركت
طبـق قـوانين و   . انجام گرفته اسـت » واگذاري امور اراضي« يا» طرح طوبي«كانون، در قالب 

  : است» غيرقانوني«ها از چهار منظر  مقررات جاري كشور، اين واگذاري
شـود؛   اول، شرايط واگذاري گيرندگان؛ دوم، ميزان زميني كه طبق قـانون بايـد واگـذار    

  . سوم، نوع زميني كه بايد واگذار شود؛ چهارم، شروط واگذاري

  واگذاري گيرندگانويت اول

سه گروه زير را بـه عنـوان افـراد    » نامه و دستورالعمل اجرايي طرح طوبي آئين« ١٠ماده 
  : داراي اولويت براي دريافت واگذاري زمين مشخص كرده است

هـا كـه در جهـت اجـراي      و دامداران داخل جنگلنشينان  جنگلداران و  مرتع«: اولاولويت 
توسعه منابع طبيعي از قبيل سياست تعادل دام و مرتـع همكـاري    احياء وهاي حفظ و  سياست

  ».دارند
  »ساير بهره برداران عرفي و محلي«: اولويت دوم

  » هاي كشاورزي و منابع طبيعي كرده تحصيل«: اولويت سوم
سـاير اشـخاص   «توان به  در صورت فقدان متقاضي واجد سه اولويت فوق زمين را مي

  . كردواگذار » حقيقي و حقوقي
) كليـات (جايگاه دامداران بومي و عشاير در طرح طوبي تا بدان حد است كه در فصل اول 

رشـد اقتصـادي و رفـاه    «آئين نامه و دستورالعمل اجرايي فوق، يكي از اهداف اصلي اين طرح 
بدينسـان،  . ذكـر شـده  » نسبي قشر محروم روستايي و عشايري خصوصاً بهره برداران عرفي

ديده كه، در عمل، به جاي تأمين اهداف فوق، در پايـه تـاراج اراضـي دولتـي     قانوني عرضه گر
  . ساالران و زراندوزان متنفذ قرار گرفته است توسط ديوان

ها  فالحت و ساير شركت مؤسسهدر بررسي پيشين ديديم كه در واگذاري اراضي دولتي به 
هـاي شـديد    امر تعارض و تنشاين ماده مراعات نشده، و اين  مطلقاًو افراد ذينفوذ در فارس 

ها را از نظـر  شـهر  بـاغ  گونه اينمهاجم را پديد آورده و  هاي شركتميان مردم ذيحق محلي با 
ناامن كرده و در معرض تخريـب و انهـدام    به شدتخريداران  گذاري سرمايهامنيت درازمدت 

   ١٣٥.احتمالي از سوي مردم محلي قرار داده است

  
 . ١٣٠-١٢٧بنگريد به صفحات  . ١٣٥
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  يميزان اراضي واگذار

شود بـراي هـر فـرد حقيقـي      يزان اراضي را كه در قالب طرح طوبي واگذار ميقانون م
هر تعاوني و شركت سهامي خـاص حـداكثر تـا    «و براي » حداكثر تا سه برابر عرف محل«

عرف محلـي ميـزان   «: عرف محل نيز تعريف شده. تعيين كرده است» سه برابر عرف محل
اشت و هزينه هاي اجرايي بتواند كه مورد با توجه به نوع گونزميني است كه در هر منطقه 

  ».نمايد تأمينخانواده را در سال  كمايحتاج ي
فالحـت در   مؤسسهديديم كه ميزان اراضي واگذار شده به . نشده است قائلقانون استثنا 

يا . استهكتار و در عمل دو تا سه هزار هكتار  ١٤٩١فراغت فقط در دشت سياخ بطور رسمي 
رسـمي، صـرفنظر از تصـرفات     طـور  بـه هكتـار   ٢٥١بالي فقط در قالت ديديم كه سرهنگ اق

  . سمي او، واگذاري دريافت كرده است؛ و موارد فراوان ديگر كه با آن آشنا شديمغيرر

  نوع زمين

به عبارت ديگـر، بايـد مالكيـت    . اولين شرط واگذاري زمين تعلق قطعي آن به دولت است
ين، قانون به جـد واگـذاري اراضـي داراي معـارض را     بنابرا. دولت بر زمين تثبيت شده باشد

ها بوده كه پس از مدتي  گونه واگذاري در گذشته، موارد فراواني از اين. ممنوع اعالم كرده است
معارض با دريافت حكم قضايي اقدام به تملـك زمـين واگـذار شـده نمـوده و بدينسـان بـه        

  . گيرنده لطمات جدي مالي وارد شده است واگذاري
    : اعالم كرده است» مطلقاً ممنوع«عالوه، قانون واگذاري اراضي زير را  هب

تبصـره يـك   موضـوع   مراتع غير مشجر درجه يك براي مصارف غير كشـاورزي  - ١
  .٣١ ماده

  .٣١ماده  ٤هاي طبيعي موضوع تبصره  اي و مرتعي و بيشه اراضي جنگلي جلگه - ٢
  .نيستاراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي  - ٣
 .داري هاي جنگل عرصه طرح - ٤
 .هاي دست كاشت جنگل - ٥
 . هاي دولتي و عمومي نهالستان - ٦
 . هاي طبيعي ها و بيشه جنگل - ٧
مراتع عمومي ازحريم روستاها كه به تشخيص هيئت هفت نفـره جهـت تعليـف     - ٨

 .احشام ضروري است
 . هاي دست كاشت عمومي هاي جنگلي و جنگل پارك - ٩

  .حريم قانوني و تاسيسات دولتي -١٠
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 .ها آنها و حريم مربوط به  نشين هاي مسير كوچ ايل راه - ١١
درصـد   ٥اي بـيش از   عرصه هاي جنگلي كه داراي پوشش درختـي و درختچـه   - ١٢

درصـد   ٥اي كمتـر از   هاي با پوشش درختي و درختچه درجنگل: تبصره( باشد مي
 .)موافقت اداره كل الزامي است

نون حفاظت و حمايت از منابع قايك كي موضوع ماده يهاي ژنت گاه محدوده ذخيره - ١٣
    . طبيعي و ذخاير جنگلي

در تمامي موارد ذكر شده در صفحات پيشين، در واگذاري اراضي به مؤسسه فالحـت  
هـا مطلقـاً ناديـده     عيـت ايـن ممنو برخـي از   ،هاي مرتبط با زمين در فارس و ساير شركت

  : گرفته شده
و صـدور   ١٣موماً قبل از اجراي ماده بسياري از اراضي واگذار شده داراي معارض بوده و ع

، معاون وقـت حفاظـت   ١٣٨٣در بهمن . سند مالكيت به نام دولت واگذاري انجام گرفته است
در پاسخ به اعتراض من به عدم اراضي اداره كل منابع طبيعي فارس، در حضور استاندار وقت، 

بـه  ين دولت و مـالكين،  در اراضي دارنگان و در نتيجه مشاع بودن ملك فوق ب ١٣اجراي ماده 
نامـه   آئـين  ١٣هاي استان فـارس مقـررات مـاده     من گفت كه تاكنون در هيچ يك از واگذاري

كـه گفـتم، بـا     چنان ١٣٦.ها و مراتع انجام نگرفته است قانون ملّي شدن جنگل ٥٦ماده  ياجراي
عجله  با ١٣٨٦-١٣٨٤هاي  طي سال ،اين عملكردغيرقانوني بودن من بر توجه به تأكيد جدي 

ضوابط قانوني و با پايمال كردن حقوق تمامي در بسياري از اراضي فارس، باز هم بدون رعايت 
  . نام دولت صادر گرديد اجرا شد و سند به ١٣مردم، مقررات ماده 

هـاي   عالوه بر عدم حل مسئله معارض، كه شرط اوليه واگذاري است، در تمامي واگـذاري 
اراضي هم مسير كوچ عشاير و بسياري از . فوق نقض شدهارد يا چند بند از مو انجام شده يك

هاي ايشان بود، هم مراتع مشجر داراي پوشش گياهي و حتي جنگلـي، هـم حـريم     تعليف دام
حفاظت شده سازمان مراتع . و هم ذخيره ژنتيكيضرور بود، » جهت تعليف احشام«روستاها كه 

كوهپايـه جنـوبي   مراتـع  و ) ار فـارس محدوده كار شركت احـر (محيط زيست در كوهپايه دلو 
ن اين نقض قانون است كه هاي بي نمونه) محدوده كار مؤسسه فالحت در فراغت(سبزپوشان 

  . نياز از توضيح است آن، مندرج در صفحات پيشين، كامالً گويا و بيتصاوير 

  
 . ٢٢٤-٢٢٣بنگريد به زيرنويس صفحات  . ١٣٦
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  شروط واگذاري

اينـده رسـمي   نمكـه ميـان    ،االجراي محضري قانون به صراحت در چارچوب قرارداد الزم
شـود،   گيرنده، اعم از حقيقي و حقوقي، بدون هـر گونـه اسـتثناء، منعقـد مـي      دولت و واگذاري

اراضـي منـع   » تفكيـك «و » تغيير كـاربري «و » انتقال به غير«و » فروش«گيرنده را از  واگذاري
   .گردد شود و زمين به تملك دولت بازمي در صورت نقض اين شروط واگذاري باطل مي. كند مي

در تمامي موارد مندرج در اين رساله با نقض صريح شروط منعقد در قراردادهاي واگذاري 
پـروا و در برابـر ديـدگان     عجيب اينجاست كه اين نقض قوانين بسيار آشكار و بـي  .مواجهيم

در تمامي اين موارد . حتي با همكاري ايشان، صورت گرفته استگاه مقامات مسئول ذيربط، و 
كشي و تفكيك شده، و اسناد آن، حتي با اخذ  ده تغيير كاربري داده شده، جادهاراضي واگذار ش

و نيـز در تمـامي    .سند تفكيكي از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، به غير واگذار شده است
   .ها ساخت و ساز انجام گرفته است اين واگذاري

    :كردخود اعالم هاي  بيعي فارس، در يكي از مصاحبهمهرزاد خرد، مديركل منابع ط
شهر بايد  باغ. شهرها خالف قانون است حتي يك متر احداث بنا نيز در باغ«

ترويج دهنده و توسعه بخش فضاي سبز باشد و حتي حصارها و ديوارهاي آن نيز 
    ١٣٧».منطبق بر مصالح طبيعي باشد

ه كوهپاي(شهرهاي شركت احرار فارس  در صفحات پيش، تصاويري از ساخت و ساز در باغ
شـهرهاي   در تمامي بـاغ . ، به عنوان نمونه، درج شد)كوهپايه سبزپوشان(و فالحت سياخ ) دلو

فارس، كه در اراضي دولتي و با اخذ تعهد محضري متضمن شروط فوق از سوي ادارات منـابع  
، انجـام  غيرقـانوني، بـدون اسـتثناء    هاياين ساخت و سازطبيعي و امور اراضي واگذار شده، 

   ١٣٨.اي آن است اي خرد تجاهل از نوع مشيرالدولهآقسخن . گرفته

  قانون فقط براي تهيدستان

خـوار   گيري آن عليه مافياي زمين خواهي در فارس و سمت گيري جنبش عدالت با اوج
بدل شدند و مكرر از عزم خود » خواري مبارزان ضد زمين«ناگاه به  شيراز، مسئوالن ذيربط به

مـديركل منـابع طبيعـي در    . سخن گفتنـد » خواران موقوفه«و » خواران زمين«يد از  براي خلع
  

 .٣، ص ١٣٨٦مهر  ٩، دوشنبه )چاپ شيراز( عصر مردم . ١٣٧
 . ١٥به همين كتاب، ص  بنگريد . ١٣٨
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» متجاوزان به عرصه منابع ملّي«نفر از  ١٩٢اعالم كرد كه از ) ١٣٨٦مهر  ٩(مصاحبه پيشين 
  !يد شده در روستاي كوديان خلع
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 ،غالمرضا غالمييك ماه بعد  .ادامه يافت» خواري برائت از زمين« اين نمايش تبليغاتي
، فرماندار كنـوني شـيراز كـه    سرهنگ عزيزيپايه  دون انكارگزاراز زي شيراز و بخشدار مرك

» قهرمـان «ناگاه بـه   به ١٣٩ام، سخن گفته» خوار زمين«هاي نظامي  درباره جايگاه او در شركت
او با لودر تهاجم به مناطق فقيرنشين حاشيه شـيراز را آغـاز   . خواري بدل شد مبارزه با زمين

    : اعالم كردكرد و سپس با افتخار 
امور اراضي، منابع طبيعي، جهاد هاي مسكن و شهرسازي،  با همكاري دستگاه«

آباد، و سيد صفري  آباد، كيان كشاورزي، دهياران و شوراهاي روستاهاي سلطان
هاي منابع طبيعي كه به مسكن و شهرسازي واگذار شده و  از زمين دو هزار هكتار

     ١٤٠».اد شدتصرف شده بود، آز خواران زمينتوسط 
تخريب شده آنان توسط ايـادي  » هاي كاخ«و تصوير » خواران زمين«ن نام چند تن از اي

هـاي مـردم    ايـن تصـاوير بـه خانـه    . كنم سرهنگ عزيزي و مهرزاد خرد و شركا را درج مي
تـرين   ، از فقيرنشـين )و وزيرآبـاد  آبـاد  آباد و تـاج  هاي كچل پالك(آباد  محروم منطقه سلطان

  . اي شيراز، تعلق دارد كه با لودر بر سر سكنه آن خراب شده مناطق حاشيه
  

متر مربـع بـود و بـا     ١٢٠اش  خانه. ناز پيكاني است همهخانم » خواران زمين«يكي از اين 
اين خانواده زيـر پوشـش كميتـه    . كرد شوهر بيكار و هفت فرزند خردسالش در آن زندگي مي

كه خانه او را فرد خيـري   يگر، فرد مستمندي استد» خوار زمين«. است) ره(امداد امام خميني 
ايـن  . فرد بسيجي و عضو گـردان عاشوراسـت   سماسي. فرد برايش ساخته بود سماسينام  به

فـرد فقيـر   . ديگر، مصيب فتحي نـام دارد » خوار زمين«. خانه را نيمه شب با لودر خراب كردند
ديگر، فردي فقير » خوار زمين« .عيالواري است كه دامداري سنتي كوچك و خانه محقري داشت

اي بيست متري داشت كه تنها محـل كسـب و امـرار معـاش او و      مغازه. نام ميرزايي است به
  .اش بود خانواده

فوق تصاويري از سـاخت و سـاز در   » خواران زمين«پس از تصاوير اماكن تخريب شده 
وابسـته بـه    كنم كه در تصرف شركت فارس مبـين  اراضي غصب شده دارنگان را درج مي

  . بنياد تعاون بسيج، به مديريت دوستان نزديك سرهنگ عزيزي، است

  
 . و ساير صفحات ١٤٢بنگريد به ص  . ١٣٩
 . ٧، ص ١٣٨٦آبان  ٩، چهارشنبه خبر جنوب . ١٤٠
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  در محله فقيرنشين حومه شيراز» خواران زمين«هاي  خانهتصوير 

  فرماندار شيراز تخريب شده با لودر توسط كارگزاران سرهنگ عزيزي
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  نيستند » خوار زمين«در دارنگان به مديريت دوستان سرهنگ عزيزي كه فارس مبين كت تصوير ويالهاي شر
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  گيري  نتيجه

شان  نظر و باتجربه منابع طبيعي، كه فعالً حاضر به انتشار نام برخي كارشناسان صاحب
هـاي   و شـركت » فالحت در فراغت«د مؤسسه يستند، در مصاحبه با من پيامدهاي عملكرن

    : چنين بيان كردندمشابه را در فارس 
  : اجتماعي -از نظر سياسي

 ، ايجاد انگيزه تخريب در مراتع و اراضي بكر همجوار -
  ،از بين بردن سوابق عرفي عشاير و دامداران محلي صاحب نسق و حريم روستاها -
 ،»خواص«ميان مردم و احساس تبعيض  :ايجاد معضالت رواني در مردم -
جلـوگيري  تثبيت حقوق خود در مراتع خـويش و  براي  ،كهعشاير ايجاد انگيزه در  -

از طريق تخريب پوشش گياهي اقـدام بـه كشـت    تصاحب آن توسط متنفذان، از 
  ،ديم كنند و از اين طريق مالكيت خود را تثبيت نمايند

  ،ولتيساالري و دستگاه د ايجاد و گسترش فساد مالي در ديوان -
 ،ايجاد نارضايتي عميق در آن بخش از مردم كه فساد فوق را شاهدند -
بـازي زمـين و    ايجاد طبقه دالل نوكيسه و فاسد در شهرها و روستاها كه از بـورس  -

  . كنند تغذيه مي» خوار زمين« هاي بزرگ داللي براي شركت
  : از نظر اقتصادي

هـاي توسـعه    بـراي طـرح   نابود كردن ذخاير ارضي كشور در حدي كـه در آينـده   -
شـيراز، مــثالً احــداث يــك شـهر جديــد يــا حتــي يـك فرودگــاه بــزرگ، زمــين    

 ، اي بر جاي نخواهد ماند مالحظه قابل
 ،اي غيركارشناسي كه معلوم نيست چيست تبديل عرصه توليد علوفه به عرصه -
 ي، نابود كردن ذخاير ژنتيكي گياهي در مراتع به دليل تغيير كاربر -
 .گران كردن وحشتناك قيمت زمينبازي و  بورس -
  

بهمـن   ٦در  يرا، كه از زمـان رفرانـدوم محمدرضـا پهلـو     يخيو تار ينظر يها انيآن بن
و  يو شـهر  يير، روسـتا يعشـا  يع مالكان خصوصيت از توده وسي، منجر به سلب مالك١٣٤١

ـ گفـتم كـه ا  . ران شـد شـرح دادم  يا يت گسترده دولت بر بخش عمده اراضيمالك ن تحـول  ي
ـ قـانوني و   يهـا  اهـرم  كـارگيري  بـه از طريـق  ساالران را از نظر كسب ثروت  انويد در  يدولت

ـ آنـان بـه دل  . ران سابقه نداشتيخ ايداد كه در تار يز جايچنان اقتدارآم يگاهيجا ل ابهـام و  ي
ـ  يشان را در واگـذار يكه دست ا يا با وضع مقرراتين، يو خلل در قوان ينارسائ ـ  ياراض  يدولت
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سـه بـا آن   يدر مقا يبخش خصوص ياراض يم را، كه ارزش مالين ثروت عظي، اگذارد يبازتر م
انباشـت و تكـاثر ثـروت در دسـت      ين منابع برايتر از مهم يكيكند، به  ير جلوه ميار حقيبس

از كالن ثروتمندان را سبب شـدند   ي»ديطبقه جد«نسان ظهور يمعدود بدل كردند و بد يا عده
  . است يمنبع ارتزاق آن منابع دولت يمشروطه و پهلونوظهور دوران  يگارشيكه چون ال

ـ منبع انباشت ثـروت در دسـت ا   تنها» يدولت ياراض«هر چند  ـ ين الي همبسـته بـا    يگارش
 يها يمانكاريچون پ يست، و منابعي، ن»كيبوروكرات يبورژواز«گر ير ديا به تعبي، يساالر وانيد

نفـت و گـاز    يها يمانكاريمعامالت و پ از جمله ،يافت پورسانت در معامالت خارجيو در يدولت
ـ (در استخراج معادن  يازات انحصاري، امت)هيژه در عسلويو به( ـ ر يمانند معادن سنگ ن ز و ده ي
در كـالن  مسكن  يساز شمال در ابعاد كالن، انبوه يها قطع جنگل ياز انحصاريامت يو حت) ديب

و  وطـن  بـزرگ جهـان   يهـا  يانكمپ يمانكاريو پ يندگيو نما يمصرف يكاالهاواردات  شهرها،
د يرا شـا  يدولت ين انباشت ثروت است، معهذا تملك اراضيدر ا يگاه بزرگيجا يدارا ١٤١،رهيغ

  . دانستن طبقه ياثروت تكاثر ن منبع يتر بتوان مهم
ـ ليمشصت (ون تومان يليش از پنجاه تريوجود ب سـرگردان در دسـت    ينگينقـد ) ارد دالري

 يبـرا  خـود،  كوچـك  يهـا   ينگيش نقـد يبه افزاشان يكرد اير مردم و رويطبقات متوسط و فق
ن و يزم يباز است كه بورس يامل مهماز تورم و كاهش ارزش پول، ع يناش يجبران تنزل مال

ـ يشـود و ال  يمت آن را سبب ميقروزافزون ش يافزا ـ     يگارش  ينوخاسـته را بـه تصـاحب اراض
  .كند يمب يترغآن به مردم  ك و فروشيو تفكشهرها، مجاورت ژه در يو ، بهيمرغوب دولت

ـ  يند زراندوزانه در جهت تملك و تفكين فرايا ـ  يك و فـروش اراض ل آن بـه  يو تبـد  يدولت
ـ يگرا آرمان يها شود كه با طرح يبغرنج بدل م يا دهيبه پد ي، زمانيخصوص يها ثروت  يانه، ول

ـ ي. وند خـورد يپ ييو روستا يتوسعه مناطق شهر ي، برايرتخصصيغ  ياز معضـالت اصـل   يك
ـ بر بن يمبتن يبوم» توسعه ياستراتژ«ران امروز فقدان يتوسعه در ا ـ  ينظـر  يهـا  اني ل و ياص

انقالب تا به  ين عامل، از ابتدايا. است يشناخت و جامعه يشناخت ، مردميخيقات ژرف تاريتحق
مدل « يها انقالب بر سر نوع و شاخص ياسيان نخبگان سيرا در م ينظر يها امروز، كشاكش

 يهـا  يگذار استيرا به روش مرسوم در س» آزمون و خطا«خته و يبرانگ» ين اسالمرايتوسعه ا
ـ  ين اقتصاديار سنگيبس يها نهيهز يكه دارا يبدل كرده است؛ روش يو محل يملّ و  يو فرهنگ

  
مافياي مواد مخـدر و  «، ]١)[١٣٨٣بهمن  ٥( »در عسلويه غوغايي است« هـاي  يادداشتبه  بنگريد . ١٤١

مافيـاي نفـت و گـاز    «و ] ٣)[١٣٨٤مرداد  ١١( »مافياي سنگ ايران«، ]٢)[١٣٨٤خرداد  ١٩( »ايران
 .در وبگاه عبداهللا شهبازي] ٤)[١٣٨٤مرداد  ٣١( »ران چگونه شكل گرفت؟اي
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ـ   . جامعه ما بوده اسـت  يبرا ياسيس ـ  يامـدها ياز پ ياريامـروزه شـاهد بس ـ ا يمنف گونـه   ني
ـ  . ميلوحانه هسـت  و ساده يركارشناسيانه، غيگرا انا آرمي يديتقل يها يگذار استيس ن يبـه هم
ـ ، در تيجمهـور  اسـت ينـژاد، ر  يل، دكتر احمديدل ت و يريبـه انحـالل سـازمان مـد     ١٣٨٦ر ي

ل ين سازمان را، به دلي، ايرا، به درستيدست زد ز) سازمان برنامه و بودجه سابق( يزير برنامه
مخرب در  يآن، نه تنها ناكارآمد بلكه عامل يناسحاكم بر بدنه كارش ينظر يها انيساختار و بن

   ١٤٢.ديد يران ميند توسعه ايفرا
  

  

  
هـاي تـاريخي و    ريشه: ريزي دولتي در ايران ناكارآمدي نظام برنامه«عبداهللا شهبازي، : بنگريد به . ١٤٢

 ) ١٣٨٦تير  ٢٦جمهوري،  سخنراني در نهاد رياست( »هاي نظري آن بنيان
http://www.shahbazi.org/pages/Plan_Organization_Iran.htm 
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