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مقدمه
يخنگاریوتاريخنويسانايرانتادورهمشروطهآنبودهکه
يکيازنارساييهاوضعفهایتار 
توجه چنداني به نقش مردم و اقشار جامعه در رويدادهای سیاسي -اجتماعي و نظامي
نداشتهاند .برای جبران اين خأل تاريخي ،مورخان از دوره مشروطه با نگاهي جديد به
تاريخنگاری بر آن شدند تا بیشتر به نقش مردم در رويدادها و تحوالت تاريخي بپردازند.

تاريخ نگاریعصرحاضربهدلیلگستردگيتحوالتورويدادهایتاريخيبهصورتمقطعي

وبامحوريتموضوعيخاصصورتميگیرد.يکيازموضوعاتمهمدرتاريخايراننقش

ايالتوعشايراست.عشايروايالتازديربازدرحیاتسیاسي– اجتماعيو نظاميايران
اند.عشايرکوچروبخشقابلتوجهيازجمعیتايران


نقشبسیارمهميدرامورکشورداشته
راتشکیلميدهندودراقتصاد داميکشورازجايگاهويژهایبرخوردارهستند.همچنین

ایبرخورداربودهوحتيتاعصرپهلویخاندانهای


ايالتوعشايرازجايگاهنظاميبرجسته
حاکمبرايرانباتکیهبرقدرتايلوتبارخودبهقدرتدستيافتهاند .

پسازحمله عموميوگسترده ارتشحزببعثعراقدرسيويکمشهريور1359
،يکيديگرازفعالیتهاوخدماتزنان ومردان ايراني،دفاعازمرزهایوطن

ه.شبهايران
دربرابر حمله عراقبهايرانبود.درجنگتحمیليرژيمبعثعراقبیشترمردمکشوردر
قالببسیج،نیروهایعشايری،ارتشجمهوریاسالميايران،سپاهپاسدارانانقالباسالمي
وقوایانتظاميهرکدامبهتناسبوضعیتوتوانخودايفاینقشداشتند .عشايرايراندر
عرصههای مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس خدمات ارزنده و شايستهای را از خود

نشاندادندکهدرتاريخايرانکمنظیربودهاست .

استان ايالم با مساحتي در حدود  19086کیلومتر مربع ،در غرب کشور ،بین 31
درجهو 58دقیقهتا 34درجهو 15دقیقهعرضشماليو 45درجهو 24دقیقهتا48
نصفالنهارگرينويچقراردارد(اکبری.)19:1393،
درجهو10دقیقهطولشرقينسبتبه 
ايناستان،ازشمالبهکرمانشاه،ازغرببهکشورعراق،ازجنوببهخوزستانوعراقواز
شرقبهلرستانمحدوداست(بديعي.)112:1362،استانايالمبراساسآخرينتقسیمات
کشوری،دارایدهشهرستانبهنامهایآبدانان،ايالم،ايوان،بدره،دهلران،سیروان،چرداول،
درهشهر،مهرانوملکشاهياست.استانايالمدرحدود 425کیلومترباکشورعراقمرز
مشترکداردودرتقسیماتسیاسيوبینالملليطوالنيترينمرزخشکيرابااينکشور
داردودردورههایپیشینازجملهدردورهقاجاريه،طوالنيترينمرزراباعثمانيهاداشت
ودرتحوالتسیاسيآنزمانوالیانايالمنقشمهميراايفاکردند .
هشتسالعراقعلیهايراندرزمینههاو

زنان ومردان استانايالمدرطولجنگ
هایگوناگون،فعالیتهايياقتصادیونظاميانجامدادهاندکهدرخورتوجه وتحلیل


عرصه
است،بنابراينپژوهشحاضرباتوصیفوتحلیلوباروشاسنادیومیدانيبهتبیینونقش
اقتصادیونظاميزنانومردانعشايراستانايالمدردفاعمقدسونقشآناندرپايداریو
حفظارزشهایاسالميومليدراينمقطعتاريخيميپردازد؛زيراتاکنونکهبیشازدو
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گذرد،توجهشايانيبهاينامردرنگارشمقالهایتاريخينشده

دههازپايانجنگتحمیليمي
است؛الزماستکهگوشههاييازتالشوکوششوحماسهوتحملرنجهاوسختيهایزنان

ومردانعشايراستانايالمدردفاعمقدسبررسيوتبیینشود .


بيان مسئله
هبردهایدفاعيکشورهاييمحسوبميشود

استفادهازنیروهایمردميدرزمرهمهمترينرا
ميگیرند.اينسیاستدارایدوبعد
کهدرمعرضخطرتهاجمياتجاوزدشمنيقویقرار 
دفاعي و تبلیغي است .در بعد دفاعي ،کشور در معرض هجوم ميکوشد با افزايش منابع
روهایمردميوتسلیحاتوجنگافزار برتریخودرابرتواننظاميبالقوه

داخلي،بسیجنی
دشمننشاندهدتاازاينرهگذر،اوراازاقدامتجاوزگرانهياازتداوماشغالبازداردوبابه
رخ کشیدن نیروی مقاومت مردمي و قابلیت آمادهسازی نظامي از طريق بسیج دفاعي و
تشکیلنیروهایغیرنظاميدراراده دشمنتزلزلايجادکند.دربُعدتبلیغي،ايناستراتژی
برآناستکهبهدشمنتفهیمکندکههزينهاقدامبهجنگبیشازمنافعمتصورآناست
واورامتقاعدسازدکهبامردميروبهروخواهدشدکهازوحدت،انسجام،صبر،پايداری،
مقاومت سرسختانه ،فداکاری ،ايثار و انگیزه دفاعي برخوردارند .در دفاع مقدس امنیت
رغربکشوربسیارآسیبپذيرشدهبود

مناطقداخليوخطوطمواصالتينیروهایخودید
وصرفنظرازعدمامکانپشتیبانيمناطقعقبوخطوطمواصالتي،نیروهاینظامينیازبه

تقويتفوریداشتند واينتقويتروحیهازسوینیروهایعشايریومردميصورتگرفت.
مسئلهپژوهش حاضرايناستکهآياعشايراستانايالمهمچونعشايرسايرنقاطايراندر
دفاع مقدس نقش نظامي و دفاعي داشتهاند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،چگونه در
هامؤثربودهاند؟ اينپژوهشبهصورتمطالعهموردیبهبررسيوتبییننقش


تقويتجبهه
عشايراستانايالمدرجنگتحمیليهشتسالهعراقعلیهايرانبااستفادهازمنابعومراجعهبه
کتابخانهوانجاممصاحبهپرداختهوموضوعراموردبررسيوتجزيهوتحلیلقراردادهاست .


چارچوب نظري
اينمقالهبرایشناخت،بررسيوتبییننقشعشايراستانايالمدرجنگتحمیليعراقعلیه
ايرانصورتگرفتهاست،زيرابیشترجمعیتاستانايالمازايالتوعشايرتشکیلشدهواين
درنگبهمقابلهبادشمنپرداختندودرزمینگیر

ايالتازروزهایآغازينجنگتحمیليبي
کردندشمندرجبهههایايالمباکمكسايرنیروهانقشنظاميودفاعيداشتند.بهطوریکه
تاهلل مرواريد به بسیج نیروهای عشايری
تاهلل حیدری و آي 
روحانیون استان ايالم همچون آي 
صالحآباد
پرداختندودرتنگهکنجانچمبهکمكسايرنیروهاینظاميمانعورودارتشعراقبه 

)وارتشعراقرادرروزدومجنگدرهمینمنطقهزمینگیرواز

شدند(اکبری 73:1391،
پیشرویآنانجلوگیریکردند(پیریوشربتي .)74:1391،
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جنگبراساسمعیارهایمختلفبهچندقسمتقسیمميشود.تقسیمجنگبراساس

هدفبهجنگهایعادالنهوغیرعادالنه وبراساسمقیاسهایجغرافیاييبهجنگهایمحلي،
ایوجهاني(عمومي)تقسیمميشود(همان.)15:همچنینجنگبراساس


ایفرامنطقه

منطقه
انضباطوتاکتیكبهجنگهایمنظم(کالسیك)ونامنظم(چريکي)،براساسسطحجغرافیايي
بهجنگهایدريايي،هواييوزمینيتقسیم،براساسقلمروبهجنگهایداخليوخارجيوبر
ای)تقسیمميشود(نطاقپور


ای)ونامتعارف(هسته

هایمتعارف(غیرهسته
مبنایابزاربهجنگ
نوری .)36 :1386 ،جنگ تحمیلي عراق علیه ايران ترکیبي از نوع جنگهای غیرعادالنه،
کالسیك،نامنظم(درسالاولجنگ)ودريايي،هواييوزمینيبود .
يويك شهريور  1359ه.ش به ايران باعث شد اين استان
حمله همهجانبه عراق در س 
مرزیوکمآشنا،ناموآوازهخودراپیداکند.اينمنطقهبارها،موردتهاجماتزمینيوهوايي
دشمنقرارگرفت،امامردمشهر،روستاوعشايرمناطقگرمسیری(درآنزمانمناطقجنگي
بود) محل زندگي خود را ترک نکرده و به مقاومت پرداختند (محمدرحیمي.)11 :1385 ،
انگیزههاييچونروحیهجوانمردیعشايراينمنطقهازداليلحضورآناندرجبهههایجنگ
تحمیليبودهاست.واژهجنگدرلغتبهمعنيجدال،قتال،هرگونهکوششوکشش،نبرد،رزم
و آورد ،زدوخورد ،کشتارجمعي يا هرگونه درگیری خصمانه با قصد ساقط کردن يا از میدان
درکردنحريفبهکاررفتهاست(نوروزی.)286:1385،تعريفاصطالحيجنگعبارتاستاز:
«جنگنزاعبیندوياچندحکومتاستکهبااستفادهازنیروهایمسلحهمراهاست.هدف
نهاييهريكازطرفینغلبهبرديگریوتحمیلشرايطموردنظرشبرایبرقراریصلحاست»
).ازديدگاهجامعهشناسانجنگعبارتاستاز«:ستیزهخشنمنظميکه

(حسني8:1366،
بین دو يا چند اجتماع مستقل درميگیرد»« .جنگ مبارزه مسلحانه و خونین بین گروههای
(محمدرحیمي .)18:1385،

سازمانيافتهاست»
عشايردرتاريخايراندردفاعازمرزهایکشوردرکنارنیروهایدولتيهمیشهمدافع
مرزهابودهاند،بنابراينيکيازاقشارجامعهکهدرجبهههاحضوریفعالداشتند،عشايربودندکه

دراينپژوهش بهصورتمطالعهموردیبهواکاویوتبییننقشعشايراستانايالمدردفاع
مقدسپرداختهميشود .



پرسشهاي پژوهش
تواناينپرسشرامطرحکردارتشعراقکهازاستانهایآذربايجانغربي،کردستان،


مي
کرمانشاه ،ايالم و خوزستان به طول  1609کیلومتر در خشکي وارد خاک ايران شد چه
نیروهايي به مقابله با آن پرداخت؟ در پاسخ بايد گفت :عالوه بر ارتش جمهوری اسالمي
ايران،سپاهپاسدارانانقالباسالمي،نیروهایژاندارمریکهبهدفاعازمرزهاپرداختندبايد
بهنقشنیروهایعشايرکشوردرمقابلهباارتشعراقاشارهکرد،بهنحویکهدربیشتر
جبهه ها نیروهای مردمي و عشايری در مقابل ارتش عراق به مقاومت پرداخته و مانع

پیشرویارتشعراقبهخاکايرانشدند.مقالهپیشرودرصدديافتنپاسخاينپرسشها
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است که آيا عشاير استان ايالم همچون ساير عشاير و ايالت کشور در دفاع مقدس نقش
اندباچهشیوههاييانجامگرفتهاست؟بهتعبیرديگراين


اند؟واگرنقشداشته

دفاعيداشته
پژوهش،درپيبررسي،تبیینوچگونگينقشعشايراستانايالمدردفاعازمرزهایکشوردر
مقابلارتشعراق،تقويتروحیهرزمندگانوحضورآناندرعملیاتجنگتحمیلياست .


روششناسي پژوهش 
انتخابروشپژوهش متأثرازماهیتموضوعتحقیقاست.ازآنجاکهپژوهشحاضريك
روشمطالعهبهصورتکتابخانهایوتوصیفي -تحلیلي است.

بررسيتاريخياست بنابراين 
چونموضوعتمرکزبريكپديدهتاريخيدريكمحدودهزماني خاصاست يكمطالعه
وامکاناستفادهازروشهایمشاهدهوآزمايشهمباتوجهبهنوع

کیفيموردنیازاست 
موضوع که تاريخي است ،وجود ندارد .استفاده از پرسشنامه ،در اين تحقیق امکانپذير
نبوده،بنابراين مقالهحاضرگزارشيازيكپژوهشمیدانيواسنادیدراستانايالماستکه
نسان شناسيوبااستفادهازمنابعومآخذوبهروشاسنادیومراجعهبه
براساسدانشا 
کتابخانهوانجاممصاحبهصورتگرفتهورويکرداصليآنتحلیلمحتواومطالعهموردی
است .نگارنده در مطالعه اسنادی کلیه مدارک مکتوب بازمانده از موضوع مورد بحث را
بررسيوتجزيهوتحلیلکردهاست.دربخشتاريخنگاریشفاهيباروشمیدانيومصاحبه
ازافرادمعتمدوحاضردرجنگتحمیليمطالبراجمعآوریکردهوبابیانخاطراتيبه

تقويتمحتوایپژوهشپرداختهاست .


پيشينه پژوهش
عشايریطوايفايراندرصحنههایجنگباتمام قدرتحضور داشت .عشايرباخصلتهای
آزادگي،فداکاریوايثاردرراهدفاعازوطنبهعنوانيكرکنقویدرحراستازمرزهایايران
همواره نقش نظاميو دفاعيخودرانشاندادهاند .در موردجنگتحمیلي ورويدادهایآن
کتابهاومقالههای زيادیبهچاپرسیدهوفیلمهایزيادیساختهشدهاستکههرکداماز

اين اثرها بیانگر بخشي از تالش و زحمات رزمندگان در جنگ تحمیلي است و زوايايي از
اند.درموردجنگتحمیليدراستانايالمکتابهاو


هایدفاعمقدسرابهتصويرکشانده

صحنه
مقاالتزيادینوشتهنشدهاست،وليتاکنونکتابهایهمچونروزشمار جنگاستانايالم،

تألیف دوستعلي آزوغ ،تاريخ دفاع مقدس در استان ايالم ،تألیف محمد صحرايي ،تاريخ دفاع
مقدساستانايالم،حضورزناناستانايالمدردفاعمقدس ،نقشروحانیوناستانايالمدر
انقالباسالميودفاعمقدس،نقشنیروهایانتظامياستانايالمدردفاعمقدس،نقشزنان
استانايالمدرتحوالتسیاسيواجتماعيانقالباسالميودفاعمقدس ،سوماردرمسیر
تاريختألیفمرتضياکبری،نقشعشايراستانايالمطيدوراندفاعمقدسوحفظپاسداشتآن
تألیفکامرانمحمدرحیميدربارهدفاعمقدسدراستانايالمبهچاپرسیدهاست.همچنیندر
توپها)،جلددومتألیففرهادبهروزیبهکوششسعید
کتابهایتقويمدفاعمقدس(غرش 






پژوهشهایانسانشناسيايراندوره،6شماره 1

88

پورداراب،روزشمارجنگايرانوعراق،جلدوعبورازمرزچاپمرکزمطالعاتوتحقیقات
لطفاهللزادگاننوشتهشدهاست،
جنگسپاهپاسدارانانقالباسالميکهبهوسیلهعلیرضا 
آشناييباعلومومعارفدفاعمقدس تألیفهادیمرادپیریومجتبيشربتي،آشناييبادفاع
مقدس تألیف اسماعیل منصوری الريجاني و نیز اسناد مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه
پاسدارانانقالباسالميوروزنامههایاطالعاتوجمهوریاسالميبهعشايراستانايالموحضور
نونمقالهاینظاممنددراينخصوص

ایپراکندهکردهاند؛وليتاک


آناندردفاعمقدساشاره
نوشتهوچاپنشدهاست .


اعالم آمادگي زنان و مردان عشاير استان ايالم براي پاسداري از مرزهاي کشور
اولین حمايت و حضور عشاير استان ايالم در پشتیباني از انقالب توسط اهالي شهرستان
مهران ،عشاير ايالت شوهان و ملکشاهي در روز دوشنبه  17بهمن  1357ه.ش پنج روز
ماندهبهپیروزیانقالباسالميصورتگرفت.زنانومردانعشايرايالتمذکورباارسال
تلگرافيوبرایچندمینبارآمادگيخودرابرایهمکاریبادولتموقتوامامخمیني(ره)
اعالم داشتند (اطالعات .)6 :1357 /11/23 ،عشاير مذکور در  مهران علیه دولت بختیار
دستبهتظاهراتزدندوخواستارسرنگونيکاملرژيمپهلویشدند(اکبری .)266:1390،
.شبهدلیلدرگیریهاو

پسازپیروزیانقالباسالميايراندر 22بهمن 1357ه
اختالفات گروههای سیاسي و بروز مشکالت داخلي ،دولت حزب بعث عراق از اين اوضاع
نابسامانايران استفادهکردوباتشديداختالفاتمرزیگذشتهايرانوعراقبارهااززمین،
هواودريابهخاکجمهوریاسالميايرانتعرضکرد.دولتبعثعراقبارياستجمهوری
صدام حسین ،از تاريخ  13فروردين  1358تا  30شهريور  1359ه.ش 636 ،مورد حمله
زمیني ،هوايي و دريايي به مرزهای جمهوری اسالمي ايران داشت (منصوری الريجاني،
.) 111:1390اينمسئلهموجباعتراضونارضايتيمردممرزنشینکشوروازجملهاستان
ايالموباعثاعتراضدولتايرانعلیهعراقشد.دراينزمینهدرروزيکشنبه 13خرداد
1358ه.شجمعکثیریازسرانايالتوعشايراستاندرمحلاستانداریايالمجمعشدهو
آمادگيخودرابرایحراستازمرزهایکشورواستانايالماعالمکردند(.جمهوریاسالمي،
 .)1:1357/3/14
درآغازسال 1358ه.شوبهدنبالحملههواپیماهایعراقيبهحريمهواييايران
(اکبری،)33:1390،ايالتوعشايراستانايالمازطريقتلگراف،تلفن،نامهوبهصورت
حضوریدرمحلفرمانداریشهرستانهاواستانداریآمادگيخودرابرایعزيمتبهمرزها
ودفاعازسرزمیناسالميايراناعالمکردند.زنانرزمندهعشايرايالم نیز برایسرکوبي
ندرهشهربا

مهاجمیناعالمآمادگيکردند.همچنیناهاليدهستانماژينازتوابعشهرستا
مخابره تلگرافي به کمیته انقالب اسالمي استان ايالم آمادگي خود را برای حراست از
مرزهایايالماعالمکردند(روزنامهجمهوریاسالمي .)3:1358/3/27،
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سوگندنامه عشاير ايالم در حمايت از انقالب اسالمي و حراست از مرزهاي کشور
پسازحملهمخالفانجمهوریاسالميايرانبهشهرپاوهازتوابعاستانکرمانشاه،درشنبهشـب
27مرداد1358ه.شنمايندگانايالتوعشايراستانايالمبخصوصسرانايلخزلودهبـااليي
(شادآبادونوروزآباد)بههمراهسايرايالتونظامیـانهنـگژانـدارمریايـالموعـدهایاززنـان
عشايرايناستانبهسپاهپاسدارانانقالباسالميمستقردرايالممراجعهکردهوآمادگيخـودرا
برایعزيمتبهپاوهوسرکوبيافرادمهاجموضدانقالباعـالمکردنـد(جمهـوریاسـالمي/28،
 .)3:1358/5
درادامهحمايتعشايراستانايالمازانقالباسالميودفاعازوطندربرابردشـمن،در
تاريخ1358/4/17ه.شسرانايالتوعشايرشهرستانايالمدرمسجدامیرالمؤمنین(ع)ايـن
شهرگردهمآمدهوباهمديگرهمقسمشدندتاازانقالباسالميومرزهایايراندفاعکنندو
قدميبرخالفنظامجمهوریاسالميايرانبرندارند.رونوشتاينسوگندنامهبهاطـالعهنـگ
ژاندارمریايالمرساندهشدومورداستقبالمسئوالنقرارگرفت(اکبـری.)41:1393،زنـانو
مردانعشايرايالمدرادامهحمايتخودازحراستمرزهایکشـور،درروزسـهشـنبه19فـروردين

1359ه.شرأسساعتپنجعصردرمسجدجامعاينشهرتجمعکردهودراعتـراضبـهجنايـات
عراقدرحملهبهنوارمرزیايرانواستانايالمواخراجايرانيهایمقیمعراق،دستبـهراهپیمـايي
اعتراضآمیززدند(اطالعات،1359/1/18،شماره .)2-3،16114



مقاومت زنان و مردان عشاير مهران در برابر گلولهباران ارتش عراق
در گزارش خبری روزنامه اطالعات به تاريخ  1359/3/13ه.ش آمده است که به دلیل
تیراندازیعراقيهابهسویمنطقهبهینوبهروزانازروستاهایمهران،سه نفرازعشاير

منطقهساکندرروستاهایمزبوربهنامهایخانمشاهدختجعفرنیا،نظرحیدریوعباس

نادری زخمي شدهاند و در اين گزارش آمده است؛ حدود  200هکتار از مزارع کشاورزان
فرخآباد ،رستمآباد و رضاآباد مهران توسط عراقيها به آتش کشیده شد (اطالعات/14 ،
  .)3 :1359/3شاهدخت جعفرنیا اولین زن جانباز استان ايالم در حمله خمپارهای و
توپخانهایعراقبهمهرانبود(اکبری.)34:1390،همچنینعشايراينمنطقهحاضربه

گاههای خود نشدند و تا حمله عمومي عراق در آنجا به زندگي خود ادامه
تخلیه سکونت 
دادند .
براساسگزارشخبرنگاراطالعاتازساعتَ8:50پنجشنبهشب1359/6/13ه.ش
ارتشعراقباسالحهایسنگین،دريكدرگیریباپاسگاههایمرزیکهتاساعتيكو
نیم بامداد روز جمعه  1359/6/14ه.ش ادامه داشته ،ده نفر از زنان و مردان اعضای سه
خانواده از عشاير روستاهای مهران را شهید و مجروح کردند .شهیدان عبارت بودند از:
حمیدهموسوی،محمد شريفموسوی،سیديعقوبموسوی،کدخداخلیفهکريمیان،نوراهلل
رحیمي و ابراهیم ادهمي و مجروحین عبارت بودند از :معصومه موسوی ،حاجیه بشیری،
جبارعبدیو علي نظرموسویکهکودکيسهسالهبود.اينافرادازقريهزرگوشمهران
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حمیدهموسویکهدرگلولهبارانشهرمهراندر

بودند(اطالعات 3:1359/6/15،و  .)18
تاريخ مذکور به شهادت رسید (اکبری ،)41 :1392 ،اولین زن شهید عشاير مهراني در
گلولهباراننوارمرزیقبلازحملهگستردهعراقبهايرانتاتاريخ1359/6/31ه.شاستو

معصومهموسویوحاجیهشبیریدومینگروهاززنانمجروحمهرانيبودند .


نقش عشاير استان ايالم در دفاع مقدس
نوارمرزیايرانوعراقدراستانايالم،محل قشالقايالتوعشايراستانايالم،ايلجمیر
همدانوايل  زولهازکرمانشاهاست.عشايراستانايالمبهمنظوردستیابيبهآبوعلوفه
برایدامهایخوددستبهکوچميزنند.عشايرودامدارانايناستاندرايامهشتساله

جنگتحمیليعراقعلیهايران(1359-1367ه.ش)بهدلیلنیازیکهبهاستفادهازمراتع
مناطقگرمسیرینوارمرزی داشتند،زمستانبهمناطقجنگيومحلقشالقخودکوچ
اينرودرزمان
کردند.قشالقعشايراستانايالمدرنوارمرزیايرانوعراققراردارد،از 


مي
دفاع مقدس به مناطق جنگي کوچ ميکردند و در کنار رزمندگان به کارهای دامپروری
هاینوارمرزیودرنزديكجبهههاضمن

اشتغالداشتند.عشايراستانايالمدرنزديکي
پروریبهدفاعازمرزهاميپرداختندودرتقويتروحیهرزمندگانبسیارمؤثربودند .


دام
زنانومردانعشايراستانايالمبهدودلیلدرتقويـتوپشـتیبانيرزمنـدگاننقـش
مؤثریداشتند؛اولآنکهچونعشايردرمناطقعملیاتيحضورپیداميکردند،عامليبـرای
تقويتروحیهرزمنـدگانبودنـد.دومازآنجهـتکـهبسـیاریازمـردانعشـايرايـالمبـه
جبهههایجنگرفتندودرغیابمردانعشاير،زنانآنانبهدامپروریميپرداختندوامـور
زندگيخانوادهراسرپرستيميکردند.امامخمیني(ره)دررابطهبانقشعشـايردرجريـان

انقالباند»،بنابراينزنـانعشـايرايـالم

انقالبوجنگتحمیليفرمودهاست«:عشايرذخاير
يادرکنارخانوادهخوددرمنـاطقعملیـاتيبـهپـرورشداممـيپرداختنـدويـادرغیـاب
همسرانيافرزندانشانکهبهجبهههارفتهبودند،نقشخودرادرحمايتازانقـالبودفـاع
مقدسانجامداده اند.دربسیاریازاوقاترزمندگانباگـرفتندوغ،ماسـتوسـايرلبنیـات
مانندکره،سرشیروگوسفندازعشاير،روابطدوستانهایباعشايربهوجودميآوردند؛بـدون
شكاينمناسباتدرتقويتروحیهرزمندگاننقشمهميراايفـامـيکـرد.حضـورعشـاير
ايالتخزلوديواالدرمناطقعملیاتيمیمكوحضورعشايرايالتملکشاهيوشـوهاندر
مهرانوچنگولهوحضورعشايردهلرانوموسیاندرنـوارمـرزیوحضـورعشـايرايـوانو
سوماردرمناطقعملیاتيسوماروکرپیووبانمیل(بانمین)،حضورعشايرايـلارکـوازیو
مردمچواروبوليدرنوارمرزیبوليوقسمتيازمیمكازشـواهداثبـاتحضـورمسـتقیم
عشايردرجرياندفاعمقدسوبويژهحضورزنانعشايردرطولجنگتحمیلـيدرمنـاطق
عملیاتياست(اکبری .)145-7:1390،
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:حضورنظامیانارتشيدردرونيكسیاهچادرعشايردرجبههیسومار،ارديبهشت 1360

تصوير1

منبع:اکبری 1390،


«...ماههایبعدازآبانباالترينتعدادعملیاترا(هرکدام6حمله)بـهخـود
اختصاصداده اند.اتراقعشايردرهرنقطهبهمنزلهآبـادیوآبـادانياسـت.
في الواقعچادرهایعشايربهمثابهروستاهایمتحرکاست.براسـاسگفتـه
کارشناساننظامي،وجودعشايردرطولدفاعمقـدسعـالوهبـردلگرمـيو
تقويتروحیهرزمندگان،ازلحاظغذاييوامکاناتپشـتیبانيحـا زاهمیـت
ميباشند.عشايروطن پرستاينخطهباتهیـهنـان،آب،لبنیـاتوگوشـت،
مايحتــاجرزمنــدگانرادرشــرايطســختجنگــيفــراهممــيکردنــد»
(محمدرحیمي .)48:1385،


ستادمشترکدرروزسهشنبه 1359/7/1ه.شازمقاومتعشاير

دراطالعیهشماره 35
مناطقعموميعین خوش،فکّه،موسیان،دهلرانوباباعباسازتوابعاستانايالمدربرابر

هجومارتشعراقبهخاکاستانايالم،تشکروقدردانيشدهاست(بهروزیوپورداراب،ج
 62 :1384 ،2و اطالعات .)4 :1359/7/2 ،در اين اطالعیه آمده است که عشاير مناطق
مذکور در کنار ساير رزمندگان در برابر عراقيها به شدت مقاومت کرده و موجب تقويت
روحیهرزمندگانشدهاند .


ايجاد خط پدافندي توسط عشاير ايالم در جبهه مهران در آغاز جنگ تحميلي
در روزهای آغازين جنگ تحمیلي ،روحانیون ايالمي همچون آيتاهلل عبدالرحمن حیدری و آيتاهلل
محمدتقيمرواريدبابسیجعشايراستانايالموباکمكسپاهپاسدارانانقالباسالميايالموجمعآوری

یدرمنطقهکنجانچم،يعنيبیستکیلومتر

نیروهایپراکندهارتشوژاندارمری،اقدامبهخطپدافند
جلوترازنیروهایارتشيمستقردرآنجاکردندومانعپیشرویارتشعراقبهداخلخاککشورشدند
هابهسمتصالحآبادو


ها،ازپیشرویعراقي
(اکبری.)73:1391،باحضورمنسجمعشايرايالمدرجبهه
شهرايالمجلوگیریشدودرتنگهکنجانچممتوقفشدند .
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:آيتاهللعبدالرحمنحیدریدرجمعرزمندگانعشايراستانايالمدرجبهه 
تصوير 2

منبع:اکبری 1391،




مقاومتودفاعمردماستانايالماعمازعشاير،شهریوروستاييدربرابرحملهارتش
عراقبهخاکايراندرمنابعوخبرگزاریهامنعکسشدهاست.بدونشكحضورمردانو
عشايراستانايالمدردفاعمقدس،مديونتالشوکوششوتشويقوترغیببانوانايالمي
اعماززنانعشاير،شهریوروستاييبودهاست؛زيراهنگاماعزاممردانايالميبهجبهه،
مسئولیتادارهزندگي،مشکالتجنگزدگي،تأمینآذوقهوغذاووسايلگرموسردکننده

برعهدهآنهابود .

اولینگروهبسیجعشايرازمنطقهملکشاهيازتوابعاستانايالم،بهصورتفعالو
گستردهبرایمبارزهوجلوگیریازپیشرویعراقيهابهداخلخاکاستانايالمبهجبهه
مهراندرروزپنجشنبهمورخ 1359/7/3کهفقطچهارروزازحملهگستردهعراقبهايران
گذشتهبود،اعزامشدند.بسیجیانعشايرملکشاهيکهبهجبههاعزامشدند،بامقاومتدر
برابر عراقي ها ،موجب تقويت قدرت دفاعي رزمندگان ايران اسالمي بودند (بهروزی ،ج ،2
 .)12-13:1384
در روز جمعه مورخ  1359/7/4ه.ش سنگینترين نبرد بین نیروهای عراقي و
رزمندگانايراندرمحورهایاستانايالمرویدادکهدرطيآننیروهایايراناعمازسپاه
پاسداران،ارتشوژاندارمری(نیرویانتظامي)باهمکارینیروهایمردميوعشايریاستان
ايالم در حدود  70دستگاه تانك عراقيها را منهدم کردند (همان .)134 :در تاريخ
  1359/7/21ه.ش يك گروه سیزده نفره از مردم بومي و عشاير ايالم برای دفاع در برابر
عراقيها بهمنطقهگنجپوروارتفاعاتآناعزامشدندتابهکمكنیروهایژاندارمریدربرابر

).بيشكعالوهبرحسغیرتوجوانمردی
يتا 52:
حملهعراقيها،بهدفاعبپردازند(آزوغ،ب 

دوستياينافراد،تشويقوهمراهيومساعدتزنانوخانوادههادررفتنبهجبههدر


ومیهن
بودهاست،بنابراينبانوانايالميازهمانروزهایآغازينحملهعراقيهابهنوار

آنانمؤثر 
مرزیاستانايالمباپختننان،غذاوتهیهآذوقهوارسالآنبهجبهههادردفاعمقدس

نقشآفرينبودند.

نیروهای عشاير و مردمي ايل ملکشاهي در تاريخ  1359/8/13ه.ش در جبهه مهران،
توجهای به ساير رزمندگان ايران اسالمي کردند
کانيسخت و شورشیرين کمكهای قابل  
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(جمهوریاسالمي)1359/8/14،ودربرابرعراقيهابهشدتمقاومتکردند.دراينروزهاکه
عراقيهاازهرسوبهخاکمیهنماحملهکردهبودند،نظموانضباطخاصيبرقوایمسلحما
حاکمنبودويکيازمهمترينمشکالترزمندگانما،کمبودادواتجنگيوموادغذاييبود.زنان
عشاير ،شهری و روستايي ايالم نان و غذا ،خرما ،لبنیات و گوشت را به جبهههايي ارسال
ميکردندکهنیروهایمردميبهدفاعميپرداختند 


پخت غذا توسط زنان عشاير صالحآباد براي رزمندگان مستقر در ارتفاعات زيل مهران
درماههایاولیهجنگتحمیلي(1359ه.ش)تعدادیازرزمندگانايالميدرارتفاعاتزيل

مهران در برابر ارتش عراق به شدت مبارزه و مقاومت ميکردند .اين گروه رزمندگان از
آبي،کمبودغذا،نداشتنسنگرومواردديگریرنجميبردندبهنحویکه


مشکالتيمانندبي
وازآبشوررودخانهکنجانچماستفادهکردهبودند.

روزهایمتمادیغذایگرمنداشته 

زنانعشايرروستایگُالنازروستاهایصالحآبادازتوابعشهرستانمهران،بامقدارآردیکه
کردند.نانهاييکه


داشتند،نانتهیهوآنرابرایرزمندگانمستقردرارتفاعاتزيلارسال
شدازآردشخصيشانبود(مصاحبهسرهنگ


توسطزنانعشايربرایرزمندگانپختمي
).دربارهحضورعشايراستانايالمونقشزنانوخانوادههایآناندردفاع

قاسمي1390،
مقدس در اوايل جنگ تحمیلي يکي از اهالي ايل ملکشاهي که خود از نیروهای عشاير
ميگويد«:هنگاميکهارتشبعثعراقبهمهرانحملهکرددر
داوطلببودهاست،چنین 
هماناوايلجنگ،مردمايلملکشاهيبادريافتاسلحهام.يكازمراکزنظامي،آمادگي
خودرابرایجلوگیریازورودارتشعراقبهکوههایمشرفبرشهرمهرانوجلوگیریاز
ورودارتشعراقبه ملکشاهيو ايالماعالمکردندوعازممنطقهعملیاتي«کلنِیَر»1در
منطقه«چَمَز»2شدهومانعپیشرویارتشعراقشدند» 
ازآنجهتکهعشايرروحیهسلحشوریوتعصبنسبتبهطايفه،ايل،خاک،وطنو
دينخوددارندوشجاعت،سلحشوری،غیرتومردانگيدربینعشايرامریپسنديدهو
قابلستايشاست،زنانعشايراستانايالموازجملهزنانايلملکشاهيبهاينکهمردانشان
دارایچنینخصوصیاتيباشندافتخاروهمسرانشانراتشويقميکردندتابابستننوار

فشنگوبهدست گرفتناسلحهوحملکولهپشتياقتدارخود رابهنمايش بگذارند.در
چنینشرايطيکهدشمنبعثيارتشعراقواردخاکايرانشدهوشهرمهرانبهتصرف
عراقيهادرآمده بوداينجوشش،کششوکوششدرزنانومردانايالتاستانايالمبه

وجودآمدوزنان،مردانخودراتشويقبهرفتنبهجبههودفاعازوطنميکردند.اينروند

ستانايالمدرجبهههاینوار

تاپاياندفاعمقدسدرسال1367ه.شادامهيافتوعشايرا
مرزیباعراقيهاجنگیدند(مصاحبهباصیدمحمدناصری .)1390،

Kǎl nēar
chǎmǎz

1
2
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عشايرايوانوسوماردرطولدوراندفاعمقدسهرگزمنطقهعملیاتيسومارراترک
نکردندودرفصلقشالق(پايیز،زمستانواوايلبهار)درمراتعخودودرکناررزمندگانبه
ددرسیاهچادرهاادامهدادند.دراينزمینهدرتاريخ 25آبانماه 1359ه.شبا

زندگيخو
1
حمله آتش توپخانهای عراق به سیاهچادرهای عشاير مردم ورگچ سومار (بخشي از ايل
پنجستونوسايرخانوارها)درکوههایهمانمنطقه،يكتنازاينعشايربهنامالیاسآژند
بهشهادترسید(اکبری.)155:1390،عشايریکهدرمناطقعملیاتيحضورداشتندبا
پختنانودادنفراوردههایلبنیاتيبهرزمندگانمستقردرآنمناطق،بهويژهدراوايل

جنگتحمیلي،ازخودگذشتوايثارنشاندادندوبرایدفاعازوطنخودبههرشیوهای

فشانيميکردند .


جان
 

نقش عشاير ايوان و سومار در عمليات سارات سومار
نقش عشاير ايوان ،سومار و ساير ايالت ايالم در عملیات «سارات» سومار که در شب
عاشورایسال 1359ه.شکهبرابربا  28آبانماهآنسالبود،قابلتقديراست؛زيراگروه
کثیریازاقشارمختلفجامعهايوانوسومار،اعماز:عشاير،شهری،روستايي،فرهنگيو...
به صورت داوطلبانه و خودجوش به جبهه سومار رفتند و در تاريخ مذکور با يك حمله
شجاعانهبههمراهيسايررزمندگاناسالماعمازسپاهوارتشوباپشتیبانيآتشتوپخانه
ارتش جمهوری اسالمي ايران ضربه سنگیني را بر ارتش عراق وارد کردند (اطالعات،
.)2:1359/9/دراينعملیاتکهبامحوريتمردمعشاير،روستاييوشهریشهرستانايوان
و بخش سومار انجام گرفت 45 ،دستگاه تانك عراقي منهدم شد 1200 ،نفر از آنان به
هالکت رسید ،دو هلي کوپتر عراق سرنگون شد و هشت نفر هم از آنان به اسارت درآمد
(اکبری .)200:1393،
همچنین در روز جمعه  1359/ 9/14ارتش عراق با آتش توپخانه خود به مناطق
مسکونيعشايرسومارحملهکردندکهدرنتیجهآنيكزنويكکودکمجروحشدند
(اطالعات .) 2 :1359/9/15 ،در جريان عملیات سارات سومار بیشتر مواد غذايي عشاير و
بسیجیانرزمندهمحلي،توسطمردمعشايرمستقردرمنطقهعملیاتيسومارتهیهشد .

نقش عشاير ايل خزل و ساير ايالت ايالم در عمليات ميمك
يکيازمهمترينعملیاتجمهوریاسالميايراندرسال 1359ه.شعلیهعراق،عملیات

 19دیماه  1359میمكبود.اينعملیاتبامحوريتايلخزلوباحضورايالتوعشاير
استانايالماز جمله:ايالتوعشايرارکوازی،بولي،دهبااليي،ملکشاهي،میشخاصوطوايف
دیماه1359درمیمكبهدستايالتايالميو
ديگرانجامگرفت.عملیاتذوالفقاردر 19
سايررزمندگانايراناعمازسپاهپاسدارانوارتشجمهوریاسالميايرانصورتگرفت
(اکبری .)104 :1392 ،اين عمل یات از سوی عشاير خزل و ساير ايالت ايالمي ،عملیات
vǎrgǎch

1
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يتا76:؛صحرايي،
ضربتذوالفقاروازسویارتش،عملیاتخوارزمنامیدهگرفت(آزوغ،ب 
.)141-141:1389دراينعملیاتمردمعشايرباامکاناتماليوآذوقهشخصيدستبه
یبخشهایمهميازمنطقهعملیاتيمیمكشدند .

اقدامزدندوموفقبهآزادساز


تجليل از عشاير ايل ملکشاهي
به منظور تجلیل از عشاير ملکشاهي که در جبههها در برابر دشمن مقاومت کرده بودند،
اصغر ابراهیمي استاندار وقت ايالم به همراهي آيتاهلل حیدری ايالمي و فرمانده هوانیروز
بهمنماه  1359ه.شپسازبازديداز
منطقهايالمدرروزهایپنجشنبهوجمعه 9و  10
مناطق جنگي استان ايالم و بازديد از نحوه عملیات رزمندگان در ارتفاعات ملکشاهي و
منطقهی سرني صالح آباد ،در اجتماع مردم ايل ملکشاهي حضور يافتند و از زحمات و

فداکاریزنانومرداناينايلتشکروقدردانيکردند.بهمنظورقدردانيازمردمملکشاهي،
قولاحداثيكبابمسجدويكبابکتابخانهدراينمنطقهدادهشد(اطالعات11/11،
 .)7:1359/
يکيازخبرهادرموردنقشزنانومردانعشايراستانايالمدرطولدفاعمقدسدر
موردزخميشدنسهتناززنانعشايردهلراناستکهدرتاريخ1361/4/24ه.شتوسط
هواپیماهایعراقيبمبارانشدند.اينبمباراندرساعت 11پیشازظهرصورتگرفتکه
سهفروندهواپیمایعراقيمناطقمسکونيدهلرانرابمبارانکردندودو نفربهشهادت
رسیدند و سه تن از زنان عشاير مقیم دهلران بر اثر اين بمباران مجروح شدند (لطفاهلل
زادگان،ج.)264:20،1381هواپیماهایجنگندهارتشعراقدرتاريخ 1363/7/27ه.شبا
بمبارانعشايرسرنيوريکاازتوابعصالحآبادوبوليازتوابعچوار،حدود 15نفرازعشاير

غیرنظاميساکناينروستاهاکهدامداروکشاورزبودندرابهشهادترساندندکهدرمیانآنان
وجودداشت.مجروحاناينحادثهرابهبیمارستانهایايالممنتقلشدند

تعدادیکودکوزن
(مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،سندشماره008576بهنقلازآزوغ .)123-124:


کمكهاي عشاير ايالم به جبههها
شدهوياکشوریآغازگرجنگيبودههزينههای


هرگاهجنگيبرکشوریتحمیل
ازديرباز 
هاتحمیلکردهاستودرصورتيکهدولتهاتوانپرداخت


اقتصادیفراوانيرابرآن
ماليو
اين هزينهها را نداشتند به شیوههای مختلف از مردم طبقههای پايین جامعه مالیاتهای
غیرمتعارف و ناعادالنه ميگرفتند تا بتوانند اين هزينهها را تأمین نمايند .جنگ تحمیلي
هشت ساله عر اق با ايران از لحاظ مالي و اقتصادی فشارهای زيادی به نظام جمهوری

اسالمي وارد کرد و بخش اعظم بودجه کشور را به خود اختصاص داد .در اين شرايط
جمهوریاسالميايرانبدوندريافتمالیاتهایاضافيياغیرمتعارفوبدونآنکهفشاریرا

برمردمتحمیلکند،توانمقابلهباد شمنراداشت.بااينوجوددرمیانمردمهزارانفرد
بودندکهبااهدایکمكهاینقدیوغیرنقدیخوددرادارهجنگنقشداشتندوبهتقويت
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توانماليدولتجمهوریاسالميونیزتقويتروحیهرزمندگانبرایدفاعدرمقابلدشمن
ميپرداختند.دراينبینبايدازعشايرايرانوازجملهعشايراستانايالميادکردکهبا

وجودآنکهخودوخانوادهومستقیماًدرگیرجنگباارتشعراقبودهودرشرايطدريافت
کمك هایماليازسویدولتبودند،امابااينوجودبااهداءموادغذايي،گوسفند،پول،طال

و کمكهای غیرنقدی ديگر به جبهههای جنگ سهم بسزايي در دفاع مقدس داشتند.
(اکبری .)131:1390،


زندگي روزمره مردم عشاير ،روستايي و شهري استان ايالم در زمان بمبارانها
مردم استان ايالم اعم از زنان و مردان در طول هشت ساله دفاع مقدس (1359-1367
.ش)درعرصههایمختلفزندگيدرشرايطعادیودرهنگامبمبارانشهرهایايناستان

ه
بدون آنکه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعي خود خللي وارد کنند ،با تحمل مشکالت
زيادیبهزندگيخوددربدترينشرايطادامهدادندوپشتیبانيخودراازدينووطنخود
نشاندادند(همان .)300-299،


آمار مرتبط با نقش عشاير استان ايالم در دفاع مقدس
درهشتسالدفاعمقدس( 1359-1367ه.ش)،ازمردانوزنانايالتوعشاير،روستايي
وشهریاستانايالم3000،نفرشهیدشدند331.نفرآزادهوبیشاز60هزارنفرازايالت
وعشايروروستاييوشهریبهجبهههااعزامشدندوبیشاز 50عملیاتراانجامدادندو

صدهاباراستانايال مموردحملههواييعراققرارگرفت(صحرايي)219:1389،درحدود
 131نفرازشهدا،عشايرکوچروهستند.همچنینبیشاز 10300نفربهدرجهجانبازی
نا لآمدهاندکه 47نفرازآنانبانوانعشايرکوچروهستند(اکبری343:1392،؛سازمان
امورعشايریاستانايالم:1390/3/19،آرشیو) .


نتيجهگيري
جنگتحمیليهشتسالهعراقعلیهايرانکهمنجربهتصرفقسمتهاييازخاکمیهن

در سال  1359ه.ش شد ،در مدت کوتاهي ارتش حزب بعث عراق در نقاط مرزی کشور
توسطرزمندگانايرانمتوقفشدند.رزمندگانايرانيشامل ارتش،نیرویانتظامي،سپاه
پاسدارانان قالباسالمي،عشاير،بسیجونیروهایمردميتوانستنددرچندينعملیاتموفق
ارتش عراق را از خاک میهنمان بیرون برانند و به تعقیب دشمن بپردازند .در اين جنگ
هشتسالهاقشارمختلفجامعهشاملبازاريان،کشاورزان،دامداران،فرهنگیان،دانشجويان،
هاويادرپشتجبهههانقش


زنانايرانيبهسهمخوددرجبهه
دانشآموزان،روحانیانو
اندوباکمكهایماليوغیرماليتوانستندبهتقويتماليوروحيرزمندگانبپردازند


داشته
وازمیهناسالميدفاعکنند .مردماستانايالماعماززنومرد،پیروجوان،کودکو
نوجوان عشاير ،روستايي و شهری در جريان هشت سال دفاع مقدس به صورت مستقیم
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اينرو ميتوان گفت که حضور عشاير ايالمي در دوران دفاع
درگیر مسا ل جنگ بودند ،از 
مقدسيكحضورجداناپذير ازدفاعتوسطرزمندگاندرخطمقدم بودهاست،زيراهرگاه
یهارتشعراقآغازميکردند،

درمناطقعملیاتياستانايالم،رزمندگانايران،عملیاتيراعل
بالفاصله صدای غرش هواپیماهای جنگي عراق ،سکوت مقطعي مناطق مختلف استان و
عشايررادرهممي شکستوبابمبارانمناطقعملیاتي،عشاير،شهرها،مراکزاقتصادیو

نظامي استان ،آرامش نسبي را از مردم اين منطقه ميگرفت .در جنگ تحمیلي ايالت و
عشايراستانايالمبهعلتبافتطايفه ایاستانبسیجشدندودرمحورهایمختلفوبويژه

درنوارمرزیکهقشالقيوملكشخصيخودشانبود،حضوريافتندوازآغازتاپايانجنگ
درکنارسايررزمندههاازوطندفاعکردند.عشايراستانايالمدرهشتسالجنگتحمیلي

مناطقجنگي،شرکتدرعملیات،اهدایکمكهایماليواهدایگوسفندبه

باحضوردر
هایجنگتحمیلينقشمؤثریدرتقويتروحیهرزمندگانداشتهاند.عشايراستان


جبهه
ايالم در زير بمبارانها و گلولهباران توپخانه عراق همچون رزمندگان در جنگ حضور
تماموجودلمسميکردند .

مستقیمداشتندوتماملحظاتجنگرابا
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