
شناسيايرانهایانسانژوهشپ  

1،شماره6دوره  

83ـ99،صص1395بهاروتابستان                                     


شاير استان ايالم در پيشبرد راهبردهاي بررسي و تبيين نقش ع

  مقدسدفاعي در دفاع 
مرتضياکبری 

 11/10/1394تاريخدريافت:

7/6/1395تاريخپذيرش:

 چکيده
برقدرتايليوتبارخويشبرايرانحکومتاتکاهاييکهتاعصرپهلویباپیشینهايالتوسلسله

حراستازمرزهاحراستدهدکهعشايرنیرویاصليدرجنگبادشمنواندنشانميکردهمي

ه.ش(عالوهبررزمندگان1367تا1359عراقعلیهايران)هاند.درجنگتحمیليهشتسالبوده

ژاندارمریونیروهایکمیتهانقالب بسیج، ارتشجمهوریاسالميايران، سپاهپاسداران، اعماز

جبهه در که مياسالمي دشمن با دفاها ايران مرزهای از و ميجنگیدند مختلفع اقشار کردند،

اند.عشايريکيازاينآفرينيکردههایگوناگونحضورفعالداشتهونقشهاوروشجامعهباشیوه

بودندکهباحمايت درجبههقشرها زمینتقويتروحیهرزمندگانرا فراهمکردند.هایخود، ها

ويژگي با جاعشاير و بودن کوچرو زياد، جمعیت شدبههای سلسلهجا ساختار و ازن ايلي مراتب

باتوجهبهاهمیتزيادیبرخوردارهستند.عشايراستانايالمنیزازاينويژگي هایبرخوردارند.

بافتعشايریموجوددراستانايالماينمقالهدرصددپاسخبهاينپرسشاستکهنقشعشاير

هاييايفاشدهاست؟نهوباچهروشاستانايالمدرجنگتحمیليچهبودهاستوايننقشچگو

همقال توصیفي روش با و–حاضر موضوع اين واکاوی با و پرداخته نقش اين تبیین به تحلیلي

،بهايننتايجرسیدهکهعشايرايناستانباانجاماقداماتيشدهانجامهایبررسيمنابعومصاحبه

ها،شرکتها،اعزامنیروبهجبههرماليبهجبهههایماليوغیهایدامي،کمكمانندتولیدفراورده

روحی و کشور اقتصاد تقويت در جنگي، مناطق در حضور و عملیات جبهههدر در هارزمندگان

اند.نقشقابلتوجهيداشته

 ،عراق،عشاير.مقدسدفاع استانايالم،ايران،کليد واژگان: 
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 مقدمه 
مشروطهآنبودهکهنگاریوتاريخنويسانايرانتادورهيخهایتارهاوضعفيکيازنارسايي

سیاسي رويدادهای در جامعه اقشار و مردم نقش به چنداني نظامي-توجه و اجتماعي

دورهنداشته از مورخان تاريخي، خأل اين جبران برای بهاند. جديد نگاهي با مشروطه

درتاريخ مردم نقش به بیشتر تا شدند آن بر بپردازند.نگاری تاريخي تحوالت و رويدادها

نگاریعصرحاضربهدلیلگستردگيتحوالتورويدادهایتاريخيبهصورتمقطعيتاريخ

يکيازموضوعاتمهمدرتاريخايراننقشوبامحوريتموضوعيخاصصورتمي گیرد.

نظاميايراناجتماعيو–عشايروايالتازديربازدرحیاتسیاسيايالتوعشايراست.

چروبخشقابلتوجهيازجمعیتايراناند.عشايرکونقشبسیارمهميدرامورکشورداشته

مي تشکیل ويژهرا جايگاه از کشور دامي اقتصاد در و همچنیندهند هستند. برخوردار ای

هایایبرخورداربودهوحتيتاعصرپهلویخاندانايالتوعشايرازجايگاهنظاميبرجسته

اند.حاکمبرايرانباتکیهبرقدرتايلوتبارخودبهقدرتدستيافته

1359شهريورسيويکمارتشحزببعثعراقدرهعموميوگستردهسازحملپ

مرزهایوطنايراني،دفاعازومردانهاوخدماتزنان،يکيديگرازفعالیتايرانه.شبه

جنگتحمیليرژيمبعثعراقبیشترمردمکشوردردرد.عراقبهايرانبوهحملدربرابر

قالببسیج،نیروهایعشايری،ارتشجمهوریاسالميايران،سپاهپاسدارانانقالباسالمي

ايراندرعشاير وقوایانتظاميهرکدامبهتناسبوضعیتوتوانخودايفاینقشداشتند.

خدماعرصه مقدس دفاع سال هشت دوران مختلف شايستههای و ارزنده خودت از را ای

بودهاست.رینظنشاندادندکهدرتاريخايرانکم

 حدود در مساحتي با ايالم 19086استان بین کشور، غرب در مربع، 31کیلومتر

48دقیقهتا24درجهو45دقیقهعرضشماليو15درجهو34دقیقهتا58درجهو

(.1393:19النهارگرينويچقراردارد)اکبری،نصفدقیقهطولشرقينسبتبه10درجهو

ايناستان،ازشمالبهکرمانشاه،ازغرببهکشورعراق،ازجنوببهخوزستانوعراقواز

(.استانايالمبراساسآخرينتقسیمات1362:112شرقبهلرستانمحدوداست)بديعي،

يالم،ايوان،بدره،دهلران،سیروان،چرداول،هایآبدانان،اکشوری،دارایدهشهرستانبهنام

استانايالمدرحدود کیلومترباکشورعراقمرز425درهشهر،مهرانوملکشاهياست.

بااينکشورالملليطوالنيمشترکداردودرتقسیماتسیاسيوبین ترينمرزخشکيرا

هاداشتترينمرزراباعثمانينيقاجاريه،طوالهایپیشینازجملهدردورهداردودردوره

ودرتحوالتسیاسيآنزمانوالیانايالمنقشمهميراايفاکردند.

هاوهشتسالعراقعلیهايراندرزمینهجنگاستانايالمدرطولومردانزنان

وتحلیلندکهدرخورتوجهاهانجامداداقتصادیونظاميهاييهایگوناگون،فعالیتعرصه

بنابراينپژوهشحاضرباتوصیفوتحلیلوباروشاسنادیومیدانيبهتبیینونقش،است

اقتصادیونظاميزنانومردانعشايراستانايالمدردفاعمقدسونقشآناندرپايداریو

پردازد؛زيراتاکنونکهبیشازدوميهایاسالميومليدراينمقطعتاريخيحفظارزش
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ایتاريخينشدهگذرد،توجهشايانيبهاينامردرنگارشمقالهانجنگتحمیليميدههازپاي

هایزنانهاوسختيهاييازتالشوکوششوحماسهوتحملرنجاست؛الزماستکهگوشه

ومردانعشايراستانايالمدردفاعمقدسبررسيوتبیینشود.



 بيان مسئله 
شودهبردهایدفاعيکشورهاييمحسوبميترينرامهمهزمرستفادهازنیروهایمردميدرا

.اينسیاستدارایدوبعدگیرندميکهدرمعرضخطرتهاجمياتجاوزدشمنيقویقرار

 در است. تبلیغي و ميدفاعي هجوم معرض در کشور دفاعي، منابعبعد افزايش با کوشد

رتریخودرابرتواننظاميبالقوهبافزارروهایمردميوتسلیحاتوجنگداخلي،بسیجنی

بابهوبازدارددشمننشاندهدتاازاينرهگذر،اوراازاقدامتجاوزگرانهياازتداوماشغال

آماده قابلیت و مردمي مقاومت نیروی کشیدن ورخ دفاعي بسیج طريق از نظامي سازی

عدتبلیغي،ايناستراتژیبُدشمنتزلزلايجادکند.درهتشکیلنیروهایغیرنظاميدراراد

اقدامبهجنگبیشازمنافعمتصورآناستهبرآناستکهبهدشمنتفهیمکندکههزين

متقاعدسازدکهبامردميروب پايداری،هواورا انسجام،صبر، روخواهدشدکهازوحدت،

انگیز و ايثار فداکاری، سرسختانه، مهمقاومت دفاع در برخوردارند. امنیتدفاعي قدس

هبوددپذيرشرغربکشوربسیارآسیبمناطقداخليوخطوطمواصالتينیروهایخودید

نیازبهنیروهاینظاميمناطقعقبوخطوطمواصالتي،امکانپشتیبانينظرازعدموصرف

واينتقويتروحیهازسوینیروهایعشايریومردميصورتگرفت.تقويتفوریداشتند

حاضرايناستکهآياعشايراستانايالمهمچونعشايرسايرنقاطايراندرمسئلهپژوهش

داشته دفاعي و نظامي نقش مقدس دردفاع چگونه پاسخ، بودن مثبت صورت در و اند؟

جبهه بودهتقويت مؤثر اينپژوهشبهصورتمطالعهموردیبهبررسيوتبییننقشاند؟ها

هشتسالهعراقعلیهايرانبااستفادهازمنابعومراجعهبهعشايراستانايالمدرجنگتحمیلي

کتابخانهوانجاممصاحبهپرداختهوموضوعراموردبررسيوتجزيهوتحلیلقراردادهاست.



 چارچوب نظري
اينمقالهبرایشناخت،بررسيوتبییننقشعشايراستانايالمدرجنگتحمیليعراقعلیه

است،زيرابیشترجمعیتاستانايالمازايالتوعشايرتشکیلشدهواينايرانصورتگرفته

بي تحمیلي جنگ آغازين روزهای از زمینايالت در و پرداختند دشمن با مقابله به گیردرنگ

هایايالمباکمكسايرنیروهانقشنظاميودفاعيداشتند.بهطوریکهکردندشمندرجبهه

ه ايالم استان روحانیون اهللتيآمچون و عشايریاهللتيآحیدری نیروهای بسیج به مرواريد

آبادصالحچمبهکمكسايرنیروهاینظاميمانعورودارتشعراقبهپرداختندودرتنگهکنجان

گیرواز(وارتشعراقرادرروزدومجنگدرهمینمنطقهزمین1391:73شدند)اکبری،

(.1391:74)پیریوشربتي،پیشرویآنانجلوگیریکردند
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شود.تقسیمجنگبراساسجنگبراساسمعیارهایمختلفبهچندقسمتقسیممي

هایمحلي،هایجغرافیاييبهجنگوبراساسمقیاسرعادالنهیغهایعادالنهوهدفبهجنگ

راساس(.همچنینجنگب15شود)همان:ایوجهاني)عمومي(تقسیمميایفرامنطقهمنطقه

هایمنظم)کالسیك(ونامنظم)چريکي(،براساسسطحجغرافیاييانضباطوتاکتیكبهجنگ

هایداخليوخارجيوبرهایدريايي،هواييوزمینيتقسیم،براساسقلمروبهجنگبهجنگ

ورپ)نطاقشودای(تقسیمميای(ونامتعارف)هستههایمتعارف)غیرهستهمبنایابزاربهجنگ

 1386نوری، جنگ(.36: نوع از ترکیبي ايران علیه عراق تحمیلي جنگ ،رعادالنهیغهای

کالسیك،نامنظم)درسالاولجنگ(ودريايي،هواييوزمینيبود.

همه حمله در عراق كيويسجانبه استان1359شهريور اين شد باعث ايران به ه.ش

ند.اينمنطقهبارها،موردتهاجماتزمینيوهواييمرزیوکمآشنا،ناموآوازهخودراپیداک

دشمنقرارگرفت،امامردمشهر،روستاوعشايرمناطقگرمسیری)درآنزمانمناطقجنگي

)محمد پرداختند مقاومت به و نکرده ترک را خود زندگي محل بود( 1385رحیمي، :11.)

هایجنگداليلحضورآناندرجبهههاييچونروحیهجوانمردیعشايراينمنطقهازانگیزه

تحمیليبودهاست.واژهجنگدرلغتبهمعنيجدال،قتال،هرگونهکوششوکشش،نبرد،رزم

 زدوخورد، آورد، میدانکشتارجمعو از يا کردن ساقط قصد با خصمانه درگیری هرگونه يا ي

جنگعبارتاستاز:(.تعريفاصطالحي1385:286حريفبهکاررفتهاست)نوروزی،درکردن

جنگنزاعبیندوياچندحکومتاستکهبااستفادهازنیروهایمسلحهمراهاست.هدف»

«نهاييهريكازطرفینغلبهبرديگریوتحمیلشرايطموردنظرشبرایبرقراریصلحاست

ستیزهخشنمنظميکه»شناسانجنگعبارتاستاز:(.ازديدگاهجامعه1366:8)حسني،

 مستقل اجتماع چند يا دو »ردیگيدرمبین گروه«. بین خونین و مسلحانه مبارزه هایجنگ

(.1385:18رحیمي،)محمد«استافتهيسازمان

مدافع همیشه دولتي نیروهای کنار در کشور مرزهای از دفاع در ايران تاريخ در عشاير

داشتند،عشايربودندکههاحضوریفعالهاند،بنابراينيکيازاقشارجامعهکهدرجبهمرزهابوده

بهصورتمطالعهموردیبهواکاویوتبییننقشعشايراستانايالمدردفاعژوهشدراينپ

شود.مقدسپرداختهمي



 هاي پژوهش پرسش
هایآذربايجانغربي،کردستان،تواناينپرسشرامطرحکردارتشعراقکهازاستانمي

 و ايالم کرمانشاه، طول به چه1609خوزستان شد ايران خاک وارد خشکي در کیلومتر

اسالمي جمهوری ارتش بر عالوه گفت: بايد پاسخ در پرداخت؟ آن با مقابله به نیروهايي

ايران،سپاهپاسدارانانقالباسالمي،نیروهایژاندارمریکهبهدفاعازمرزهاپرداختندبايد

مقا در کشور عشاير نیروهای نقش بیشتربه در که نحوی به کرد، اشاره عراق ارتش با بله

مانعجبهه و پرداخته مقاومت به عراق ارتش مقابل در عشايری و مردمي نیروهای ها

هارودرصدديافتنپاسخاينپرسشپیشرویارتشعراقبهخاکايرانشدند.مقالهپیش
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ک ايالت و عشاير ساير همچون ايالم استان عشاير آيا که نقشاست مقدس دفاع در شور

بهتعبیرديگراينهاييانجامگرفتهاست؟اندباچهشیوهاند؟واگرنقشداشتهدفاعيداشته

پژوهش،درپيبررسي،تبیینوچگونگينقشعشايراستانايالمدردفاعازمرزهایکشوردر

تحمیلياست.مقابلارتشعراق،تقويتروحیهرزمندگانوحضورآناندرعملیاتجنگ



شناسي پژوهشروش
ازآنجاکهأمتپژوهشانتخابروش حاضريكپژوهشثرازماهیتموضوعتحقیقاست.

است.تحلیلي-توصیفيایوروشمطالعهبهصورتکتابخانهنيبنابرابررسيتاريخياست

 يك در تاريخي پديده يك بر تمرکز موضوع چون استيزمانمحدوده مطالعهخاص يك

توجهبهنوعوامکاناستفادهازروشموردنیازاستیفيک با وآزمايشهم مشاهده های

ندارد. وجود است، تاريخي که پرسشموضوع از نامهاستفاده امکان، تحقیق اين پذيردر

مقالهحاضرگزارشيازيكپژوهشمیدانيواسنادیدراستانايالماستکهبنابراين،نبوده

شناسيوبااستفادهازمنابعومآخذوبهروشاسنادیومراجعهبهنسانبراساسدانشا

کتابخانهوانجاممصاحبهصورتگرفتهورويکرداصليآنتحلیلمحتواومطالعهموردی

را بحث مورد موضوع از بازمانده مکتوب مدارک کلیه اسنادی مطالعه در نگارنده است.

نگاریشفاهيباروشمیدانيومصاحبهدربخشتاريخبررسيوتجزيهوتحلیلکردهاست.

آوریکردهوبابیانخاطراتيبهازافرادمعتمدوحاضردرجنگتحمیليمطالبراجمع

تقويتمحتوایپژوهشپرداختهاست.


 پژوهش  پيشينه
صحنه در ايران طوايف خصلتعشايری با عشاير داشت. حضور قدرت تمام با جنگ هایهای

دگي،فداکاریوايثاردرراهدفاعازوطنبهعنوانيكرکنقویدرحراستازمرزهایايرانآزا

داده نشان را خود دفاعي و نظامي نقش همواره آناند. رويدادهای و تحمیلي جنگ مورد در

هایزيادیساختهشدهاستکههرکداماززيادیبهچاپرسیدهوفیلمیهامقالههاوکتاب

اث ازاين زوايايي و است تحمیلي جنگ در رزمندگان زحمات و تالش از بخشي بیانگر رها

هاواند.درموردجنگتحمیليدراستانايالمکتابهایدفاعمقدسرابهتصويرکشاندهصحنه

،جنگاستانايالمروزشمارهایهمچونمقاالتزيادینوشتهنشدهاست،وليتاکنونکتاب

آز دوستعلي تألیف ايالموغ، استان در مقدس دفاع صحراييتاريخ محمد تألیف دفاع، تاريخ ،
ايالم استان مقدس مقدس، دفاع در ايالم استان زنان حضور در، ايالم استان روحانیون نقش

نقشزنان،نقشنیروهایانتظامياستانايالمدردفاعمقدس،انقالباسالميودفاعمقدس
سوماردرمسیر،يواجتماعيانقالباسالميودفاعمقدساستانايالمدرتحوالتسیاس

نقشعشايراستانايالمطيدوراندفاعمقدسوحفظپاسداشتآنتألیفمرتضياکبری،تاريخ

دربارهدفاعمقدسدراستانايالمبهچاپرسیدهاست.همچنیندرتألیفکامرانمحمدرحیمي

،جلددومتألیففرهادبهروزیبهکوششسعیدها(توپغرشتقويمدفاعمقدس)هایکتاب
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چاپمرکزمطالعاتوتحقیقاتعبورازمرز،جلدوروزشمارجنگايرانوعراقپورداراب،

،زادگاننوشتهشدهاستاهلللطفجنگسپاهپاسدارانانقالباسالميکهبهوسیلهعلیرضا

مقدس دفاع معارف و علوم با هادیآشنايي تألیف مراد شربتي، مجتبي و دفاعپیری با آشنايي
سپاهمقدس جنگ تحقیقات و مطالعات مرکز اسناد نیز و الريجاني منصوری اسماعیل تألیف

بهعشايراستانايالموحضورهایاطالعاتوجمهوریاسالميپاسدارانانقالباسالميوروزنامه

منددراينخصوصاینظامنونمقالهاند؛وليتاکایپراکندهکردهآناندردفاعمقدساشاره

نوشتهوچاپنشدهاست.



 اعالم آمادگي زنان و مردان عشاير استان ايالم براي پاسداري از مرزهاي کشور
شهرستان اهالي توسط انقالب از پشتیباني در ايالم استان عشاير حضور و حمايت اولین

 دوشنبه روز در ملکشاهي و شوهان ايالت عشاير 17مهران، روزه1357بهمن پنج .ش

ارسال زنانومردانعشايرايالتمذکوربا صورتگرفت. ماندهبهپیروزیانقالباسالمي

تلگرافيوبرایچندمینبارآمادگيخودرابرایهمکاریبادولتموقتوامامخمیني)ره(

 )اطالعات، داشتند 23/11اعالم /1357 مهران6:  در مذکور عشاير .) بختیارعلیه دولت

(.1390:266دستبهتظاهراتزدندوخواستارسرنگونيکاملرژيمپهلویشدند)اکبری،

هاو.شبهدلیلدرگیریه1357بهمن22پسازپیروزیانقالباسالميايراندر

گروه اوضاعاختالفات اين از عراق بعث حزب دولت داخلي، مشکالت بروز و سیاسي های

استفادهکردوباتشديداختالفاتمرزیگذشتهايرانوعراقبارهااززمین،نابسامانايران

هواودريابهخاکجمهوریاسالميايرانتعرضکرد.دولتبعثعراقبارياستجمهوری

 تاريخ از حسین، 13صدام 1358فروردين 30تا 1359شهريور حمله636ه.ش، مورد

جم مرزهای به دريايي و هوايي الريجاني،زمیني، )منصوری داشت ايران اسالمي هوری

(.اينمسئلهموجباعتراضونارضايتيمردممرزنشینکشوروازجملهاستان1390:111

 شد. عراق علیه ايران دولت اعتراض باعث و خرداد13دراينزمینهدرروزيکشنبهايالم

ستانداریايالمجمعشدهو.شجمعکثیریازسرانايالتوعشايراستاندرمحلاه1358

آمادگيخودرابرایحراستازمرزهایکشورواستانايالماعالمکردند.)جمهوریاسالمي،

14/3/1357:1.)

حريمهواييايران1358درآغازسال ه.شوبهدنبالحملههواپیماهایعراقيبه

 عشايراستانايالمازطريقتلگراف1390:33)اکبری، ايالتو نامهوبهصورت(، تلفن، ،

هاواستانداریآمادگيخودرابرایعزيمتبهمرزهاشهرستانحضوریدرمحلفرمانداری

ايالم عشاير رزمنده زنان کردند. اعالم ايران اسالمي سرزمین از دفاع سرکوبي و برای نیز

شهرباندرهمهاجمیناعالمآمادگيکردند.همچنیناهاليدهستانماژينازتوابعشهرستا

از حراست برای را خود آمادگي ايالم استان اسالمي انقالب کمیته به تلگرافي مخابره

(.27/3/1358:3روزنامهجمهوریاسالمي،مرزهایايالماعالمکردند)
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 ه عشاير ايالم در حمايت از انقالب اسالمي و حراست از مرزهاي کشورسوگندنام
ميايرانبهشهرپاوهازتوابعاستانکرمانشاه،درشنبهشـبپسازحملهمخالفانجمهوریاسال

ه.شنمايندگانايالتوعشايراستانايالمبخصوصسرانايلخزلودهبـااليي1358مرداد27

ایاززنـان)شادآبادونوروزآباد(بههمراهسايرايالتونظامیـانهنـگژانـدارمریايـالموعـده

پاسدارانانقالباسالميمستقردرايالممراجعهکردهوآمادگيخـودراعشايرايناستانبهسپاه

/28جمهـوریاسـالمي،انقالباعـالمکردنـد)برایعزيمتبهپاوهوسرکوبيافرادمهاجموضد

5/1358:3.)

درادامهحمايتعشايراستانايالمازانقالباسالميودفاعازوطندربرابردشـمن،در

.شسرانايالتوعشايرشهرستانايالمدرمسجدامیرالمؤمنین)ع(ايـنه17/4/1358تاريخ

قسمشدندتاازانقالباسالميومرزهایايراندفاعکنندوشهرگردهمآمدهوباهمديگرهم

قدميبرخالفنظامجمهوریاسالميايرانبرندارند.رونوشتاينسوگندنامهبهاطـالعهنـگ

زنـانو(.1393:41رساندهشدومورداستقبالمسئوالنقرارگرفت)اکبـری،ژاندارمریايالم

فـروردين19شـنبهخودازحراستمرزهایکشـور،درروزسـهمردانعشايرايالمدرادامهحمايت

.شرأسساعتپنجعصردرمسجدجامعاينشهرتجمعکردهودراعتـراضبـهجنايـاته1359

هایمقیمعراق،دستبـهراهپیمـاييرزیايرانواستانايالمواخراجايرانيعراقدرحملهبهنوارم

(.2-16114،3،شماره18/1/1359اطالعات،آمیززدند)اعتراض



 باران ارتش عراق مقاومت زنان و مردان عشاير مهران در برابر گلوله
 تاريخ به اطالعات روزنامه خبری گزارش ک13/3/1359در است آمده دلیله.ش به ه

عراقي سهتیراندازی مهران، روستاهای از بهروزان و بهین منطقه سوی به عشايرها از نفر

هایخانمشاهدختجعفرنیا،نظرحیدریوعباسمنطقهساکندرروستاهایمزبوربهنام

شده زخمي نادری حدود است؛ آمده گزارش اين در و کشاورزان200اند مزارع از هکتار

رستمآبادفرخ عراقي، توسط مهران رضاآباد و )آباد شد کشیده آتش به ها /14اطالعات،

3/1359 خمپاره(.3: حمله در ايالم استان جانباز زن اولین جعفرنیا وشاهدخت ای

توپخانه )اکبری، بود مهران به عراق 1390ای به34: حاضر منطقه اين عشاير همچنین .)

سکونت گاهتخلیه نشدند خود ادامههای خود زندگي به آنجا در عراق عمومي حمله تا و

دادند.

ه.ش13/6/1359پنجشنبهشب8:50َبراساسگزارشخبرنگاراطالعاتازساعت

پاسگاهارتشعراقباسالح مرزیکهتاساعتيكوهایسنگین،دريكدرگیریبا های

 جمعه روز بامداد 14/6/1359نیم نفر ده داشته، ادامه سهه.ش اعضای مردان و زنان از

از: بودند عبارت شهیدان کردند. مجروح و شهید را مهران روستاهای عشاير از خانواده

شريفموسوی،سیديعقوبموسوی،کدخداخلیفهکريمیان،نوراهللحمیدهموسوی،محمد

بشیری، حاجیه موسوی، معصومه از: بودند عبارت مجروحین و ادهمي ابراهیم و رحیمي

عليجب و عبدی مهرانار زرگوش قريه از افراد اين بود. ساله سه کودکي که موسوی نظر
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( بودند 15/6/1359اطالعات، گلوله.(18و3: در که موسوی درحمیده مهران شهر باران

 )اکبری، رسید شهادت به مذکور 1392تاريخ در41: مهراني عشاير شهید زن اولین ،)

.شاستوه31/6/1359ازحملهگستردهعراقبهايرانتاتاريخباراننوارمرزیقبلگلوله

معصومهموسویوحاجیهشبیریدومینگروهاززنانمجروحمهرانيبودند.



 نقش عشاير استان ايالم در دفاع مقدس
قشالقايالتوعشايراستانايالم،ايلجمیرمحلنوارمرزیايرانوعراقدراستانايالم،

زولهازکرمانشاهاست.عشايراستانايالمبهمنظوردستیابيبهآبوعلوفههمدانوايل

زنند.عشايرودامدارانايناستاندرايامهشتسالههایخوددستبهکوچميبرایدام

ه.ش(بهدلیلنیازیکهبهاستفادهازمراتع1359-1367جنگتحمیليعراقعلیهايران)

مرزی نوار گرمسیری کوچمناطق خود قشالق محل و جنگي مناطق به زمستان داشتند،

رودرزماناينکردند.قشالقعشايراستانايالمدرنوارمرزیايرانوعراققراردارد،ازمي

مي کوچ جنگي مناطق به مقدس دامدفاع کارهای به رزمندگان کنار در و پروریکردند

نزديک در ايالم استان عشاير داشتند. جبههياشتغال نزديك در و مرزی نوار ضمنهای ها

پرداختندودرتقويتروحیهرزمندگانبسیارمؤثربودند.پروریبهدفاعازمرزهاميدام

زنانومردانعشايراستانايالمبهدودلیلدرتقويـتوپشـتیبانيرزمنـدگاننقـش

کردند،عامليبـرایاميمؤثریداشتند؛اولآنکهچونعشايردرمناطقعملیاتيحضورپید

تقويتروحیهرزمنـدگانبودنـد.دومازآنجهـتکـهبسـیاریازمـردانعشـايرايـالمبـه

پرداختندوامـورميپروریهایجنگرفتندودرغیابمردانعشاير،زنانآنانبهدامجبهه

ردرجريـانکردند.امامخمیني)ره(دررابطهبانقشعشـايزندگيخانوادهراسرپرستيمي

،بنابراينزنـانعشـايرايـالم«اندانقالبعشايرذخاير»انقالبوجنگتحمیليفرمودهاست:

پرداختنـدويـادرغیـابيادرکنارخانوادهخوددرمنـاطقعملیـاتيبـهپـرورشداممـي

هارفتهبودند،نقشخودرادرحمايتازانقـالبودفـاعهمسرانيافرزندانشانکهبهجبهه

اند.دربسیاریازاوقاترزمندگانباگـرفتندوغ،ماسـتوسـايرلبنیـاتمقدسانجامداده

آوردند؛بـدونایباعشايربهوجودميکره،سرشیروگوسفندازعشاير،روابطدوستانهمانند

کـرد.حضـورعشـايرشكاينمناسباتدرتقويتروحیهرزمندگاننقشمهميراايفـامـي

ديواالدرمناطقعملیاتيمیمكوحضورعشايرايالتملکشاهيوشـوهاندرايالتخزلو

مهرانوچنگولهوحضورعشايردهلرانوموسیاندرنـوارمـرزیوحضـورعشـايرايـوانو

سوماردرمناطقعملیاتيسوماروکرپیووبانمیل)بانمین(،حضورعشايرايـلارکـوازیو

بوليوقسمتيازمیمكازشـواهداثبـاتحضـورمسـتقیممردمچواروبوليدرنوارمرزی

عشايردرجرياندفاعمقدسوبويژهحضورزنانعشايردرطولجنگتحمیلـيدرمنـاطق

(.145-1390:7عملیاتياست)اکبری،
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1360یسومار،ارديبهشتچادرعشايردرجبهه:حضورنظامیانارتشيدردرونيكسیاه1تصوير

 
1390اکبری،منبع:


حمله(بـهخـود6هایبعدازآبانباالترينتعدادعملیاترا)هرکدامماه»...

اند.اتراقعشايردرهرنقطهبهمنزلهآبـادیوآبـادانياسـت.اختصاصداده

الواقعچادرهایعشايربهمثابهروستاهایمتحرکاست.براسـاسگفتـهفي

دفاعمقـدسعـالوهبـردلگرمـيوکارشناساننظامي،وجودعشايردرطول

تقويتروحیهرزمندگان،ازلحاظغذاييوامکاناتپشـتیبانيحـا زاهمیـت

پرستاينخطهباتهیـهنـان،آب،لبنیـاتوگوشـت،باشند.عشايروطنمي

ــي ــراهمم ــيف ــختجنگ ــرايطس ــدگانرادرش ــاجرزمن ــدمايحت «کردن

(.1385:48)محمدرحیمي،



ه.شازمقاومتعشاير1/7/1359شنبهستادمشترکدرروزسه35دراطالعیهشماره

فکّه،موسیان،دهلرانوباباعباسازتوابعاستانايالمدربرابرمناطقعموميعین خوش،

جهجومارتشعراقبهخاکاستانايالم،تشکروقدردانيشدهاست)بهروزیوپورداراب،

2 ،1384 :62 اطالعات، 2/7/1359و مناطق4: عشاير که است آمده اطالعیه اين در .)

عراقي برابر در رزمندگان ساير کنار در تقويتمذکور موجب و کرده مقاومت شدت به ها

اند.روحیهرزمندگانشده

 

 ايجاد خط پدافندي توسط عشاير ايالم در جبهه مهران در آغاز جنگ تحميلي
ايالمي روحانیون تحمیلي، جنگ آغازين روزهای آيتدر آيتهمچون و حیدری عبدالرحمن اهللاهلل

آوریمحمدتقيمرواريدبابسیجعشايراستانايالموباکمكسپاهپاسدارانانقالباسالميايالموجمع

چم،يعنيبیستکیلومتریدرمنطقهکنجاننیروهایپراکندهارتشوژاندارمری،اقدامبهخطپدافند

تقردرآنجاکردندومانعپیشرویارتشعراقبهداخلخاککشورشدندجلوترازنیروهایارتشيمس

آبادوهابهسمتصالحها،ازپیشرویعراقي(.باحضورمنسجمعشايرايالمدرجبهه1391:73)اکبری،

چممتوقفشدند.شهرايالمجلوگیریشدودرتنگهکنجان
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زمندگانعشايراستانايالمدرجبههاهللعبدالرحمنحیدریدرجمعر:آيت2تصوير


1391منبع:اکبری،



مقاومتودفاعمردماستانايالماعمازعشاير،شهریوروستاييدربرابرحملهارتش

هامنعکسشدهاست.بدونشكحضورمردانوعراقبهخاکايراندرمنابعوخبرگزاری

کوششوتشويقوترغیببانوانايالميعشايراستانايالمدردفاعمقدس،مديونتالشو

هنگاماعزاممردانايالميبهجبهه، زيرا اعماززنانعشاير،شهریوروستاييبودهاست؛

زدگي،تأمینآذوقهوغذاووسايلگرموسردکنندهمسئولیتادارهزندگي،مشکالتجنگ

هابود.برعهدهآن

 ملکشاهي منطقه از عشاير بسیج گروه واولین فعال صورت به ايالم، استان توابع از

بهداخلخاکاستانايالمبهجبههگستردهبرایمبارزهوجلوگیریازپیشرویعراقي ها

کهفقطچهارروزازحملهگستردهعراقبهايران3/7/1359مهراندرروزپنجشنبهمورخ

امشدند،بامقاومتدرگذشتهبود،اعزامشدند.بسیجیانعشايرملکشاهيکهبهجبههاعز

عراقي برابر )بهروزی، بودند اسالمي ايران رزمندگان دفاعي قدرت تقويت موجب ها، ،2ج

1384:13-12.)

 مورخ جمعه روز سنگینه4/7/1359در و.ش عراقي نیروهای بین نبرد ترين

عمازسپاهرزمندگانايراندرمحورهایاستانايالمرویدادکهدرطيآننیروهایايرانا

پاسداران،ارتشوژاندارمری)نیرویانتظامي(باهمکارینیروهایمردميوعشايریاستان

 حدود در عراقي70ايالم تانك دستگاه )همان: کردند منهدم را تاريخ134ها در .)

برابر21/7/1359 در دفاع برای ايالم عشاير و بومي مردم از نفره سیزده گروه يك ه.ش

بهمنطقهگنجپوروارتفاعاتآناعزامشدندتابهکمكنیروهایژاندارمریدربرابرهاعراقي

شكعالوهبرحسغیرتوجوانمردی(.بي52:تايبها،بهدفاعبپردازند)آزوغ،حملهعراقي

هادررفتنبهجبههدردوستياينافراد،تشويقوهمراهيومساعدتزنانوخانوادهومیهن

بنابراينبانوانايالميازهمانروزهایآغازينحملهعراقيآنانمؤثر بهنواربودهاست، ها

تهیهآذوقهوارسالآنبهجبهه و غذا دفاعمقدسمرزیاستانايالمباپختننان، هادر

 آفرينبودند.نقش

 تاريخ در ملکشاهي ايل مردمي و عشاير مهران،13/8/1359نیروهای جبهه در ه.ش

کمكسکاني شورشیرين و خت قابل کردنداتوجههای اسالمي ايران رزمندگان ساير به ی
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هابهشدتمقاومتکردند.دراينروزهاکه(ودربرابرعراقي14/8/1359)جمهوریاسالمي،

هاازهرسوبهخاکمیهنماحملهکردهبودند،نظموانضباطخاصيبرقوایمسلحماعراقي

ترينمشکالترزمندگانما،کمبودادواتجنگيوموادغذاييبود.زنانزمهمحاکمنبودويکيا

جبهه به را گوشت و لبنیات خرما، غذا، و نان ايالم روستايي و شهری ارسالعشاير، هايي

پرداختندکردندکهنیروهایمردميبهدفاعميمي



 ارتفاعات زيل مهرانآباد براي رزمندگان مستقر در  پخت غذا توسط زنان عشاير صالح
.ش(تعدادیازرزمندگانايالميدرارتفاعاتزيله1359یهجنگتحمیلي)اولهایدرماه

مي مقاومت و مبارزه شدت به عراق ارتش برابر در ازمهران رزمندگان گروه اين کردند.

ویکهبردندبهنحآبي،کمبودغذا،نداشتنسنگرومواردديگریرنجميمشکالتيمانندبي

نداشته گرم غذای متمادی کنجانروزهای رودخانه شور آب از بودند.و کرده استفاده چم

آبادازتوابعشهرستانمهران،بامقدارآردیکهزنانعشايرروستایگُالنازروستاهایصالح

کههاييکردند.نانداشتند،نانتهیهوآنرابرایرزمندگانمستقردرارتفاعاتزيلارسال

مي پخت رزمندگان برای عشاير زنان شخصيتوسط آرد از سرهنگشد )مصاحبه بود شان

خانواده1390قاسمي، دربارهحضورعشايراستانايالمونقشزنانو هایآناندردفاع(.

عشاير نیروهای از خود که ملکشاهي ايل اهالي از يکي تحمیلي جنگ اوايل در مقدس

هنگاميکهارتشبعثعراقبهمهرانحملهکرددر»گويد:ميداوطلببودهاست،چنین

آمادگي نظامي، مراکز از يك ام. اسلحه دريافت با ملکشاهي ايل مردم جنگ، اوايل همان

هایمشرفبرشهرمهرانوجلوگیریازخودرابرایجلوگیریازورودارتشعراقبهکوه

کر اعالم ايالم و ملکشاهي به عراق ارتش ورود منطقه عازم و اتیعملدند نِیَر»ي 1کل در«

«شدهومانعپیشرویارتشعراقشدند«2چَمَز»منطقه

ازآنجهتکهعشايرروحیهسلحشوریوتعصبنسبتبهطايفه،ايل،خاک،وطنو

و پسنديده امری عشاير بین در مردانگي و غیرت سلحشوری، شجاعت، و دارند خود دين

عشايراستانايالموازجملهزنانايلملکشاهيبهاينکهمردانشانقابلستايشاست،زنان

مي تشويق را همسرانشان و  افتخار باشند خصوصیاتي چنین نواردارای بستن با تا کردند

کوله حمل و اسلحه گرفتن دست به و درفشنگ بگذارند. نمايش به را خود اقتدار پشتي

اردخاکايرانشدهوشهرمهرانبهتصرفچنینشرايطيکهدشمنبعثيارتشعراقو

عراقي بوداينجوشش،کششوکوششدرزنانومردانايالتاستانايالمبهدرآمدهها

کردند.اينروندوجودآمدوزنان،مردانخودراتشويقبهرفتنبهجبههودفاعازوطنمي

هاینوارستانايالمدرجبههه.شادامهيافتوعشايرا1367تاپاياندفاعمقدسدرسال

(.1390هاجنگیدند)مصاحبهباصیدمحمدناصری،مرزیباعراقي

                                                           
1 Kǎl nēar 
2 chǎmǎz 
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عشايرايوانوسوماردرطولدوراندفاعمقدسهرگزمنطقهعملیاتيسومارراترک

نکردندودرفصلقشالق)پايیز،زمستانواوايلبهار(درمراتعخودودرکناررزمندگانبه

ه.شبا1359آبانماه25چادرهاادامهدادند.دراينزمینهدرتاريخددرسیاهزندگيخو

توپخانه آتش سیاهحمله به عراق ورگچای مردم عشاير ايل1چادرهای از )بخشي سومار

هایهمانمنطقه،يكتنازاينعشايربهنامالیاسآژندپنجستونوسايرخانوارها(درکوه

بهشهادترسید)اکب عملیاتيحضورداشتندبا1390:155ری، درمناطق عشايریکه .)

هایلبنیاتيبهرزمندگانمستقردرآنمناطق،بهويژهدراوايلپختنانودادنفراورده

ایجنگتحمیلي،ازخودگذشتوايثارنشاندادندوبرایدفاعازوطنخودبههرشیوه

کردند.فشانيميجان



 وان و سومار در عمليات سارات سومارنقش عشاير اي
 عملیات در ايالم ايالت ساير و سومار ايوان، عشاير سارات»نقش شب« در که سومار

آبانماهآنسالبود،قابلتقديراست؛زيراگروه28ه.شکهبرابربا1359عاشورایسال

وستايي،فرهنگيو...کثیریازاقشارمختلفجامعهايوانوسومار،اعماز:عشاير،شهری،ر

حمله يك با مذکور تاريخ در و رفتند سومار جبهه به خودجوش و داوطلبانه صورت به

شجاعانهبههمراهيسايررزمندگاناسالماعمازسپاهوارتشوباپشتیبانيآتشتوپخانه

)اطالعات، کردند وارد عراق ارتش بر را سنگیني ضربه ايران اسالمي جمهوری ارتش

(.دراينعملیاتکهبامحوريتمردمعشاير،روستاييوشهریشهرستانايوان9/1359:2/

 گرفت، انجام سومار بخش 45و شد، منهدم عراقي تانك به1200دستگاه آنان از نفر

هلي دو رسید، درآمدهالکت اسارت به آنان از هم نفر هشت و شد سرنگون عراق کوپتر

(.1393:200)اکبری،

همچن جمعه روز در مناطق14/9/1359ین به خود توپخانه آتش با عراق ارتش

شدند مجروح کودک يك و زن يك آن نتیجه در که کردند حمله سومار عشاير مسکوني

 15/9/1359)اطالعات، و2: عشاير غذايي مواد بیشتر سومار سارات عملیات جريان در .)

درمنطقهعملیاتيسومارتهیهشد.بسیجیانرزمندهمحلي،توسطمردمعشايرمستقر

 

 نقش عشاير ايل خزل و ساير ايالت ايالم در عمليات ميمك
ه.شعلیهعراق،عملیات1359ترينعملیاتجمهوریاسالميايراندرساليکيازمهم

میمكبود.اينعملیاتبامحوريتايلخزلوباحضورايالتوعشاير1359دیماه19

جمله:ايالتوعشايرارکوازی،بولي،دهبااليي،ملکشاهي،میشخاصوطوايفاستانايالماز

درمیمكبهدستايالتايالميو1359ماهدی19ديگرانجامگرفت.عملیاتذوالفقاردر

گرفت صورت ايران اسالمي جمهوری ارتش و پاسداران سپاه از اعم ايران رزمندگان ساير

 1392)اکبری، عمل104: اين عملیات(. ايالمي، ايالت ساير و خزل عشاير سوی از یات

                                                           
1 vǎrgǎch 
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 )آزوغ، گرفت نامیده خوارزم عملیات ارتش، سوی از و ذوالفقار تايبضربت صحرايي،76: ؛

(.دراينعملیاتمردمعشايرباامکاناتماليوآذوقهشخصيدستبه1389:141-141

قهعملیاتيمیمكشدند.هایمهميازمنطیبخشآزادسازاقدامزدندوموفقبه



 تجليل از عشاير ايل ملکشاهي  
جبهه در که ملکشاهي عشاير از تجلیل منظور بودند،به کرده مقاومت دشمن برابر در ها

آيت همراهي به ايالم وقت استاندار ابراهیمي هوانیروزاصغر فرمانده و ايالمي حیدری اهلل

پسازبازديدازه1359ماهبهمن10و9منطقهايالمدرروزهایپنجشنبهوجمعه .ش

و ملکشاهي ارتفاعات در رزمندگان عملیات نحوه از بازديد و ايالم استان جنگي مناطق

صالحمنطقه سرني وی زحمات از و يافتند حضور ملکشاهي ايل مردم اجتماع در آباد،

نيازمردمملکشاهي،فداکاریزنانومرداناينايلتشکروقدردانيکردند.بهمنظورقدردا

11/11قولاحداثيكبابمسجدويكبابکتابخانهدراينمنطقهدادهشد)اطالعات،

/1359:7.)

يکيازخبرهادرموردنقشزنانومردانعشايراستانايالمدرطولدفاعمقدسدر

وسطه.شت24/4/1361موردزخميشدنسهتناززنانعشايردهلراناستکهدرتاريخ

پیشازظهرصورتگرفتکه11هواپیماهایعراقيبمبارانشدند.اينبمباراندرساعت

شهادت به نفر دو و کردند بمباران را دهلران مسکوني مناطق عراقي هواپیمای فروند سه

)لطف شدند مجروح بمباران اين اثر بر دهلران مقیم عشاير زنان از تن سه و اهللرسیدند

ه.شبا27/7/1363هواپیماهایجنگندهارتشعراقدرتاريخ(.20،1381:264زادگان،ج

صالح توابع از ريکا و سرني عشاير بمباران حدود چوار، توابع از بولي و عشاير15آباد از نفر

غیرنظاميساکناينروستاهاکهدامداروکشاورزبودندرابهشهادترساندندکهدرمیانآنان

هایايالممنتقلشدندوجودداشت.مجروحاناينحادثهرابهبیمارستانتعدادیکودکوزن

(.123-124:زآزوغبهنقلا008576)مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،سندشماره



 ها هاي عشاير ايالم به جبهه کمك
هایشدهوياکشوریآغازگرجنگيبودههزينههرگاهجنگيبرکشوریتحمیلربازيداز

هاتوانپرداختهاتحمیلکردهاستودرصورتيکهدولتاقتصادیفراوانيرابرآنماليو

هزينه شیوهاين به نداشتند را طبقهها مردم از مختلف مالیاتهای جامعه پايین هایهای

مي ناعادالنه و هزينهغیرمتعارف اين بتوانند تا تحمیليگرفتند جنگ نمايند. تأمین را ها

عرهشت ساله نظام به زيادی فشارهای اقتصادی و مالي لحاظ از ايران با یجمهوراق

 اختصاص خود به را کشور بودجه اعظم بخش و کرد وارد شرايطاسالمي اين در داد.

هایاضافيياغیرمتعارفوبدونآنکهفشاریراجمهوریاسالميايرانبدوندريافتمالیات

شمنراداشت.بااينوجوددرمیانمردمهزارانفردبرمردمتحمیلکند،توانمقابلهباد

هاینقدیوغیرنقدیخوددرادارهجنگنقشداشتندوبهتقويتبودندکهبااهدایکمك
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توانماليدولتجمهوریاسالميونیزتقويتروحیهرزمندگانبرایدفاعدرمقابلدشمن

امي و ايران عشاير از بايد بین اين در باپرداختند. که کرد ياد ايالم استان عشاير جمله ز

درگیرجنگباارتشعراقبودهودرشرايطدريافت وجودآنکهخودوخانوادهومستقیماً

هایماليازسویدولتبودند،امابااينوجودبااهداءموادغذايي،گوسفند،پول،طالکمك

کمك جبههو به ديگر غیرنقدی های بسزايي سهم جنگ داشتند.های مقدس دفاع در

(.1390:131)اکبری،



 هازندگي روزمره مردم عشاير، روستايي و شهري استان ايالم در زمان بمباران
( مقدس دفاع ساله هشت طول در مردان و زنان از اعم ايالم استان 1359-1367مردم

ايناستانهایمختلفزندگيدرشرايطعادیودرهنگامبمبارانشهرهای.ش(درعرصهه

فعالیت در آنکه مشکالتبدون تحمل با کنند، وارد خللي خود اجتماعي و اقتصادی های

زيادیبهزندگيخوددربدترينشرايطادامهدادندوپشتیبانيخودراازدينووطنخود

(.300-299نشاندادند)همان،



 آمار مرتبط با نقش عشاير استان ايالم در دفاع مقدس
ه.ش(،ازمردانوزنانايالتوعشاير،روستايي1359-1367سالدفاعمقدس)درهشت

هزارنفرازايالت60نفرآزادهوبیشاز331نفرشهیدشدند.3000وشهریاستانايالم،

عملیاتراانجامدادندو50هااعزامشدندوبیشازوعشايروروستاييوشهریبهجبهه

(درحدود1389:219مموردحملههواييعراققرارگرفت)صحرايي،صدهاباراستانايال

131 از بیش همچنین هستند. کوچرو عشاير شهدا، از جانبازی10300نفر درجه به نفر

؛سازمان1392:343نفرازآنانبانوانعشايرکوچروهستند)اکبری،47اندکهنا لآمده

آرشیو(.:19/3/1390امورعشايریاستانايالم،



 گيري نتيجه
هاييازخاکمیهنجنگتحمیليهشتسالهعراقعلیهايرانکهمنجربهتصرفقسمت

 سال کشور1359در مرزی نقاط در عراق بعث حزب ارتش کوتاهي مدت در شد، ه.ش

 ايراني رزمندگان شدند. متوقف ايران رزمندگان سپاهشاملتوسط انتظامي، نیروی ارتش،

قالباسالمي،عشاير،بسیجونیروهایمردميتوانستنددرچندينعملیاتموفقپاسدارانان

جنگ اين در بپردازند. دشمن تعقیب به و برانند بیرون میهنمان خاک از را عراق ارتش

هشتسالهاقشارمختلفجامعهشاملبازاريان،کشاورزان،دامداران،فرهنگیان،دانشجويان،

هانقشهاويادرپشتجبههزنانايرانيبهسهمخوددرجبههدانشآموزان،روحانیانو

هایماليوغیرماليتوانستندبهتقويتماليوروحيرزمندگانبپردازنداندوباکمكداشته

و کودک جوان، و پیر مرد، و زن از اعم ايالم استان مردم کنند. دفاع اسالمي میهن از و

در شهری و روستايي عشاير، مستقیمنوجوان صورت به مقدس دفاع سال هشت جريان
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از بودند، جنگ مسا ل ميايندرگیر دفاعرو دوران در ايالمي عشاير حضور که گفت توان

بودهاست،زيراهرگاهمقدمازدفاعتوسطرزمندگاندرخطريجداناپذمقدسيكحضور

کردند،یهارتشعراقآغازميدرمناطقعملیاتياستانايالم،رزمندگانايران،عملیاتيراعل

و استان مختلف مناطق مقطعي سکوت عراق، جنگي هواپیماهای غرش صدای بالفاصله

شکستوبابمبارانمناطقعملیاتي،عشاير،شهرها،مراکزاقتصادیوعشايررادرهممي

مي منطقه اين مردم از را نسبي آرامش استان، ونظامي ايالت تحمیلي جنگ در گرفت.

ایاستانبسیجشدندودرمحورهایمختلفوبويژهعشايراستانايالمبهعلتبافتطايفه

درنوارمرزیکهقشالقيوملكشخصيخودشانبود،حضوريافتندوازآغازتاپايانجنگ

هاازوطندفاعکردند.عشايراستانايالمدرهشتسالجنگتحمیليدرکنارسايررزمنده

هایماليواهدایگوسفندبهمناطقجنگي،شرکتدرعملیات،اهدایکمكباحضوردر

عشايراستانهایجنگتحمیلينقشمؤثریدرتقويتروحیهرزمندگانداشتهجبهه اند.

بمباران زير در گلولهايالم و حضورها جنگ در رزمندگان همچون عراق توپخانه باران

کردند.تماموجودلمسميمستقیمداشتندوتماملحظاتجنگرابا
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 منابع 
.برگآذين،جنگاستانايالمروزشمار.(تايبآزوغ،دوستعلي)

.مشهد:شاملو،تاريخمعاصراستانايالم)عصرانقالباسالمي(.(1390اکبری،مرتضي)

رحیاتايالم:جوه،حضورزناناستانايالمدردفاعمقدس.(1390اکبری،مرتضي)

،نقشزناناستانايالمدرتحوالتسیاسيواجتماعيانقالباسالميودفاعمقدس.(1390اکبری،مرتضي)

.مشهد:شاملو

.ايالم:جوهرحیات،نقشروحانیوناستانايالمدرانقالباسالميودفاعمقدس.(1391اکبری،مرتضي)

.ايالم:جوهرحیات،متاريخدفاعمقدساستانايال.(1392اکبری،مرتضي)

.،ايالم:جوهرحیاتسوماردرمسیرتاريخ.(1393اکبری،مرتضي،)

.ايالم:انتشاراتفرهنگفردوسي،نقشنیروهایانتظامياستانايالمدردفاعمقدس.(1393اکبری،مرتضي)

.تهران:اقبال،3،جلدجغرافیایمفصلايران.(1362بديعي،ربیع)

تهران:مرکز،جلددومبهکوششسعیدپوردارابها(،تقويمدفاعمقدس)غرشتوپ.(1384)بهروزی،فرهاد

.اسنادانقالباسالمي

.،تهران:سمتآشناييباعلومومعارفدفاعمقدس(.1391شربتي،مجتبي)مرادوپیری،هادی

.ستادسپاه،تهران:دانشکدهفرماندهيواصولجنگوتوازنرزمي(.1366حسني،قاسم)

 .تهران:فاتحان،تاريخدفاعمقدسدراستانايالم.(1389صحرايي،محمد)

( علیرضا زادگان، (1381لطفاهلل عراق. جنگايرانو جلد،روزشمار مرز،20کتاببیستم عبوراز تهران:،

.مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگسپاهپاسدارانانقالباسالمي

.ايالم:طلور،نقشعشايراستانايالمطيدوراندفاعمقدسوحفظپاسداشتآن.(1385محمدرحیمي،کامران)

.بهنقلازآزوغ008576مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،سندشماره

.)ع(الرضا،تهران:انتشاراتخادمآشناييبادفاعمقدس(.1390)منصوریالريجاني،اسماعیل

.،تهران:دورهعاليجنگ،دانشکدهفرماندهيوستادسپاهنگصحنهج(.1386پورنوری،مهدی)نطاق

 .امنیتي،تهران:سنا–(،فرهنگدفاعي1385تقي،)نوروزی،محمد

.مصاحبه

.ه.ش30/5/1390اهللعالیپورنمايندهدورهاولمجلسشورایاسالميدرتاريخمصاحبهبازندهياداسد

ع محمد حاجي پاسدار سرهنگ با مصاحبهمصاحبه تاريخ اسالمي، انقالب پاسداران سپاه بازنشسته باسي

 ه.ش،ايالم،مصاحبهتوسطنگارنده.15/4/1390

 سپاه فرماندهي جانشین قاسمي محمدتقي پاسدار سرهنگ با )مصاحبه ازامیرالمؤمنین و ايالم استان ع(

مصاحبه1359رزمندگانحاضردرارتفاعاتزيلمهراندرسال تاريخ ه.ش،22/4/1390چهارشنبهه.ش.

 محلکار،توسطنگارندهوبههمراهيسرهنگحاجيمحمدعباسيبازنشستهسپاهپاسدارانانقالباسالمي.

تاريخ مصاحبهباصي)صید(محمدناصریبهنقلازاکرامناصری،کارشناسارشدتاريخومدرسدانشگاه،

 .15/3/1390مصاحبه

 هاروزنامه

.16347،شماره11/11/1359اطالعات،

 .16158.ش،شمارهه14/3/1359اطالعات،چهارشنبه

 .16246شماره،2/7/1359اطالعات،چهارشنبه

 .15783.ش،شمارهه23/11/1357اطالعات،دوشنبه

 .16232،شماره15/6/1359اطالعات،شنبه

 .16303.ش،شمارهه15/9/1359اطالعات،شنبه

 .16291شمارهه.ش،1359اطالعات،شنبهاولآذر

 .5.ق،شمارهه1399رجب9.ش/ه1357خرداد14جمهوریاسالمي،دوشنبه
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 66شماره.ق،ه1399رمضان25.ش/ه1358مرداد18جمهوریاسالمي،يکشنبه

 15.ق،شمارهه1399رجب22.ش/ه1358خرداد27جمهوریاسالمي،يکشنبه

 15.ق،شمارهه1399رجب22.ش/ه1358خرداد27جمهوریاسالمي،يکشنبه

 66.ق،شمارهه1399رمضان25.ش/ه1358مرداد28جمهوریاسالمي،يکشنبه

برگآذينتاه.شبهنقلازآزوغ،بي14/8/1359جمهوریاسالمي

ايالمازسازمانامورعشايریاستانايالمدرتاريخ وجانبازانعشايراستان دريافت19/3/1390آمارشهدا

شد.

هایدفاعمقدساستانايالم،مديريتتحقیقاتواسناددربرخيازتصاويرازادارهکلحفظآثارونشرارزش

شد.دريافت1390سال

 


