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2. اسکان عشایر بعد از انقالب 

 بعد از انقالب اسالمی نیز طرح اسکان عشایر با هدف محرومیت زدایی 
و عدالت اجتماعي براساس خط  مشی بیست ساله آینده زندگي سال 
1366 و طرح توسعه جامع مناطق عشایري سال 1371، تدوین شد. 
موضوع در هیئت دولت مطرح و عملیات اجرایی آن، ضمن تصویب 
طرح، از برنامه دوم با مشارکت 27 دستگاه اجرایی شروع شد ) بی نام، 
1384ب(. بنابراین همان  طوری که کشاورز )1355( نیز گزارش کرده 
است، اگرچه اسکان های اولیه )قبل از انقالب( با انگیزه های سیاسي 
همراه بوده و زمینه های اسکان از درون جامعه عشایری شکل نگرفته 
بود، اما به  مرور، اهداف عمراني جاي آن را گرفت. به اعتقاد وی، 
اسکان در منطقه سردسیر به خاطر شرایط بد اقتصادي و در منطقه 
گرمسیر به خاطر شرایط مناسب اقتصادي اتفاق می افتد. البته در ییالق 
کمبود اراضی مناسب کشاورزی، شرایط سخت اقلیمی در فصول سرد 
ازجمله محدودیت های اساسی اسکان و زندگی عشایری است. به 
نظر او براي موفقیت اسکان عالوه بر شناخت دقیق مناسبات ایلي، 
شناخت عوامل مؤثر در تحول جامعه ایلي و بررسي و ایجاد یك 
نظام جدید که متناسب با شرایط این جامعه باشد، نیز موردنیاز است.
 نتایج حاصل از طرح ارزشیابي اجتماعي– فرهنگي اسکان عشایر 
و  سیدآباد  شیبلو،  توسعه  کانون های  فارس،  استان  بکان  دشت 
شیخ معروف نیز نشان داد گرایش به اسکان و خودداری از کوچ 
در هر سه کانون منتخب موردنظر خانوارهای اسکان یافته وجود 
داشته و زیر بخش های زراعت و دامداری در این کانون ها در حال 
افزایش است. از دیگر نتایج اسکان در این کانون ها بهبود وضعیت 
سواد و امکانات آموزشی، بهبود وضعیت بهداشت، افزایش امنیت 
و سازگاری قومی، دسترسی به خدمات مختلف و وسایل زندگی، 
کاهش مشاغل سخت زنان، ارتباط بیشتر عشایر اسکان یافته با 
شبکه بانکی و نقاط شهری و روستایی و در نهایت بهبود وضعیت 
اشتغال بوده است )رحیمی، 1391(. قاضی زاده )1377( نیز در همین 
منطقه، وضعیت قبل و بعد از اسکان زنان و کودکان خانوارهاي 
عشایري کاماًل اسکان یافته، نیمه اسکان یافته، یا در حال اسکان 

مقدمه
شد.  انجام   1387 سال  در  اقتصادی  اجتماعی-  سرشماري  آخرین 
قالب  در  نفر   1186398 معادل  جمعیتی  با  کشور  کوچنده  عشایر 
212660 خانوار، در 55 درصد حوزه هاي آبخیز کشور زندگي و حدود 
25 درصد از کل پروتئین کشور را تولید می کنند )بی نام، 1384الف(. 
تغییرات سیاسی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در زندگی عشایر 
تأثیر گذار بوده است، ازجمله این آثار، تغییر شیوه زندگی برخی از 
عشایر از شکل کوچ روی به اسکان است. نظر به اهمیت موضوع، جوانب 
مختلف این تغییرات قبل و بعد از انقالب بررسی و با توجه به نظرات 
عشایر در این خصوص، جمع بندی و نتیجه گیری کلی ارائه می گردد.

1. وضعیت اسکان عشایر قبل از انقالب 
قاپو، خلع  بر سه  پایه تخته   سیاست عشایری رضاشاه،  که مبتنی 
کوچ،   زندگی عشایر)  ارکان سه گانه  بود،  فرهنگی  تهاجم  و  سالح 
اسلحه و باورهای فرهنگی( را مورد هدف قرار داد. این سیاست ها 
تقریبًا تمام جوانب و زمینه های زندگی عشایر را مورد مداخله قرار 

داد. 
لباس  تعویض  سالح،  خلع  سیاه چادر،  تعویض  اجباری،  اسکان 
سنتی و جانشین کردن لباس فرنگی، تبعید اجباری، حاکمیت محض 
نظامی،  اخذ مالیات های سنگین،  اعدام های بی دلیل دسته جمعی و 
انفرادی عشایر، ایجاد تفرقه میان ایالت و عشایر و استفاده از توان 
جنگی آنان برای سرکوب یکدیگر و... نمونه هایی از این سیاست 
بود. مناطق انتخابی برای اسکان نیز، بدون در نظر گرفتن شرایط 
محیطی و سازگاری با آن، برگزیده  شده بود، درنتیجه، مرگ ومیر 
کودکان آنها نیز افزایش یافت )بی نام، 1392(، این نوع اسکان در 
خیلی از مناطق دوام چنداني نیاورد و بعد از کناره گیری رضاشاه 
از سلطنت، دوباره کوچ روی شکل گرفت. در این زمینه عابدی شهر 
رفتارهاي  سوء  و  بی عدالتی ها  خاطر  »به  می نویسد:   )1376(
مختلف از سوي عوامل اجرایي و انجام نشدن تحقیقات و مطالعات 
اساسي پیرامون مسائل جامعه شناسی، این سیاست موفقیت چنداني 

نداشته است.« 
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ابعاد مختلف بررسی کرده است. مطالعه او نشان داد،  را در 
قریب دوسوم زنان عشایر زندگی یکجانشینی را بر کوچ نشینی 
ترجیح داده اند و بیش از نیمی از آنان )58 درصد( رغبتی به 
حفظ ارزش های فرهنگ سنتی و رسوم جامعه عشایری ندارند. 
اکثریت زنان عشایر )72 درصد( معتقدند فرزندانشان باید در 
شهر زندگی کنند، مهم ترین مشکالت زنان عشایر اسکان یافته 
به ترتیب اهمیت، بی سوادی و پایین بودن دانش و بینش زنان، وابستگی 
و عدم استقالل مالی، نابرابری حقوق اجتماعی و... است، از میزان کار 
کودکان کم شده و وقت بیشتري براي امور آموزش دارند، اوقات فراغت 
کودکان بیشتر در زمینه بازی های سنتي، فوتبال و تماشاي تلویزیون 
سپري می شود و نسبت به زمان کوچ وقت بیشتري صرف اوقات فراغت 
خانه های  نبودن  آماده  اسکان،  تنگناهای  مهم ترین  همچنین  می شود. 
ناتوانی  و  داده شده  تخصیص  وام  بودن  ناکافی  کانون ها،  در  مسکونی 
خانوارهای مشمول طرح در تکمیل واحدهای مسکونی و... بوده است. 
و  اجتماعی  اقتصادی،  اثرات  بررسی  طرح  در   )1385( عضدی 
کازرون  شهرستان  مالئی بلوط  تل شوره  کانون های  اسکان  فرهنگی 
نتیجه گرفته است، عشایر به خاطر رهایی از مشقات کوچ، دستیابی به 
آسایش بیشتر و فراهم شدن امکانات برای فرزندان و زنان به اسکان 
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روی آورده اند و از این فرایند رضایت کامل دارند. اما درعین حال از 
کمبود شغل برای کار و فعالیت، کمبود آب و زمین و کمبود بهداشت 
نتایج  هستند.  امور  این  وضعیت  بهبود  خواستار  و  گله مند  مناسب 
کانون هاي  در  عشایر  اسکان  ساماندهي  برنامه   ارزیابي  از  حاصل 
مهندسین  توسط  اجرا  پنجم  سال  از  بعد  که  کشور  عشایري  توسعه 
مشاور شرق آیند در60 کانون )45 هدایتی و 15 خودجوش( از 202 
کانون توسعه عشایري و در 22 استان دارای عشایر با در نظر گرفتن 
شاخص های توسعه پایدار انجام شد ) بی نام، 1391(، نشان داد در 
زراعت  به سمت  دامداری  از  معیشت خانوارها  تغییر  اقتصادی،  بعد 
شاخص ترین تغییر بعد از اسکان است، درواقع نقش دامداری بعد از 
اسکان در حال کم رنگ شدن است. هرچند هنوز بخش قابل توجهی 
پیش بینی  اما  می آید  دست  به  دامداری  از  خانوارها  درآمد  از 
دامداری خواهد شد. در  با گذشت زمان زراعت جایگزین  می شود 
باسوادی،  میزان  افزایش  در  مثبتی  تأثیرات  اسکان  اجتماعی،  بعد 
کاهش مرگ ومیر کودکان، کاهش ابعاد خانوار، دسترسی به خدمات 
اجتماعی، افزایش پوشش های بیمه، پایین بودن نزاع ها و اختالفات 
اجتماعی در کانون ها، اختالف پایین خانوارها بر سر واگذاری اراضی 
فیزیکی رشد  کالبدی و  بعد  منابع آب و... داشته است. در  تقسیم  و 

شکل 1- انجام مصاحبه درمورد اسکان عشایر در ییالقات دشت الله واژگون شهرستان کوهرنگ )1398(
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شکل 2- انجام مصاحبه درمورد اسکان عشایر در ییالقات سبالن )1397(
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قابل توجهی در دسترسی به خدمات مختلف ازجمله راه، آب 
شرب، برق، مسکن و ... مشاهده می شود، هرچند خألهای 
اساسی در برنامه بهداشت و دفع زباله، ارائه خدمات ورزشی، 
فرهنگی و مراکز گذران اوقات فراغت در اکثر قریب به اتفاق 
نداشتن  نیز  مدیریتی  زمینه  در  می خورد.  چشم  به  کانون ها 
شورا و دهیار در بسیاری از کانون های توسعه خأل اساسی 
است و برنامه ریزی برای مدیریت کانون ها توسط این نهادهای جدید 
حاکی  خانوارها  وضعیت  بررسی  همچنین  دارد.  قابل توجهی  اهمیت 
برای  برنامه ریزی  زمینه  این  در  است.  اسکان  باالی  نسبتًا  ثبات  از 
استفاده  و  کشاورزی  آب  تأمین  به ویژه  و  کانون ها  اقتصاد  پایداری 
در  ولی  است  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  آب  منابع  از  بهینه 
بعد طبیعی و محیطی آنچه بیش از همه اسکان عشایر را تحت تأثیر 
گیاهی،  پوشش  بر  آن  مخرب  تأثیر  و  است، خشك سالی  داده  قرار 
بنابراین  است،  بوده   ... و  آب  منابع  خاک،  کیفیت  جانوری،  حیات 
اقتصاد کانون های موردمطالعه را با تهدید جدی روبه رو کرده است.

3. دیدگاه عشایر نسبت به اسکان
نظرسنجی کیفی از عشایر منتخب استان های تهران، اردبیل، خوزستان 
اسکان  برای  آنان  آمادگی  میزان  درمورد  بختیاری  و  چهارمحال  و 
)محبی، 1398( نظرات متفاوت عشایر را نسبت به این امر نشان داد 
تداوم کوچ  اسکان و خواهان  (. عده ای مخالف  )شکل های 1 و 2 
بین برنده سیستم کوچ و ترک کوچ نشینی  بودند. آنان اسکان را از 
به  نیز  تلقی می کنند. در مقابل برخی  انسجام عشایری  و اضمحالل 
تأمین  فرزندان،  به  مخالف  قطب های  سپردن  و  ییالق  حفظ   شرط 
امکانات کامل، تخصیص زمین زراعی و ارائه وام های کم بهره از آن 
استقبال نمودند. این گروه وجود آب در ییالق و عرصه های دارای 
پتانسیل برای اسکان عشایر را پشتوانه اجرای طرح معرفی کردند. 
عالقه به تغییر کاربری مراتع در بین این گروه باال بود. آنها اسکان 
را »تبدیل دامداری سنتی به صنعتی« تعریف می کنند و آن را به دلیل 
»اشتغال زایی و سودآوری باال« به دامداری سنتی ترجیح می دهند. 
آنها تمایل دارند جمعیت سرریز مراتع به ویژه فرزندان تحصیل کرده 
نیمه صنعتی  و  دامداری صنعتی  به  دولتی  با حمایت های  بیکار خود 
روی آورند. آنها »بیکاری را عامل اصلی عالقه فرزندان به اسکان 
تلقی  باال«  سود  باال،  »هزینه  را  صنعتی  دامداری  و  دامپروری«  و 
اسکان  طرح  اجرای  از  ناشی  صنعتی  دامپروری  همچنین  می کنند. 
درآمدی  »منبع  را  آن  و  دانسته  اجدادی شان  شغل  راستای  هم  را 
با دامپروری صنعتی »خودشان  مناسب« برمی شمارند. آنها معتقدند 
آقای خودشان« می شوند، »صنعتی شدن دامداری را با حذف حضور 
همه وراث در عرصه ها« معادل می دانند. »تلفیق دامداری صنعتی و 
سنتی« را راهکاری برای کاهش فشار بر مرتع و دام مطرح می کنند 
و طرح مرتع داری را، راه رسیدن به اهداف برشمرده بیان می دارند. 
این عده علی رغم عالقه به اسکان، طرح اسکان را به دلیل نگاه باال به 
پایینی آن، عدم مشارکت مردم، مشکل تأمین یا انتقال آب کشاورزی، 
نمی دانند.  موفق  چندان  و...  کوچ رو  دام های  گرمایی  تحمل  عدم 

جمع بندی و نتیجه گیری
دوره های  در  عمرانی  و  سیاسی  اهداف  با  عشایر  اسکان  موضوع 
مختلف مطرح و پیگیری شده است. آنچه مسلم است اسکان عشایر 
وقتی میسر است که پشتوانه ای برای نظام دامداری عشایری باشد. 
بدین معنی که بسیاری از عشایر حتی به فرض قبول اجرای طرح 
به  سنتی  دامداری  تبدیل  و  آب  کشاورزی،  زمین  اخذ  و  اسکان 
دهند،  دست  از  را  مخالف  قطب  نیستند،  حاضر  به راحتی  صنعتی، 
دلیل  است.  زده  دامن  امر  این  به  نیز  مرتبط  قانون  نبودن  اجرایی 
استقبال آنان از زراعت، تأمین نهاده )جو، علوفه، پس چر مزارع و...( 
به عنوان علوفه مکمل دام ها در زمستان است، تا با کاهش هزینه ها، 
از  بخشی  در این صورت  کنند.  اقتصادی تر  را  خود  سنتی  دامداری 
زمینه  و  یافته  اسکان   کشاورزی  کار  برای  به اجبار  خانواده  نیروی 
برای ظهور نظام رمه گردانی فراهم خواهد شد. گمان می رود به تدریج 
چنین دامدارانی با افزایش سن، ترک دامداری کرده، به اسکان دائم 
اجاره  مخالف  قطب  در  را  خود  بهره برداری  حقوق  و  آورده  روی 

دهند.  
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