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Abstract 

The subject of this study is to investigate the role of tribes of Ilam province in 
the sacred defense and in its borders security. Its main objective is raised in terms of 
this question: "Had the Nomads of this province any role in the war and border 
security?" 

Independent variable is: tribes of Ilam province and the effective factors in 
nomadic capabilities in relation to border security and the dependent variable is:" 
security and tribes Border defense in Ilam ". 

This study is an applied research with descriptive - analytical and survey method.  
In this study, data Have been collected by tools of library and documents 

studying, taking notes, studying maps and images as well as interviews, 
questionnaires and observation. In the library documents, we used the documents of 
security organizations and institutions, related published pamphlets and books and 
gathered the necessary documentation and interviews by inviting the leaders, tribal 
elders and influential people in the organizing them as a team and prepared it as a 
valid tool in the form of specific questionnaires. Then to verify the validity and do 
the analytical study, a questionnaire was distributed among the population. The 
results are collected and analyzed, which confirms that "the presence of nomads in 
the early days of the invasion of the enemy with the people supported manner and 
by slowing down the movement of enemy and in the continuation by active 
participation in the formation of combat, battalion, brigade and division organization 
were very effective. Finally, we conclude that the role of the tribes of Ilam province 
was timely, important, positive and effective at the security of border in the Holy 
Defense.  
 

Keywords: Tribal, Nomadic Role in the Holy Defense, Tribal and Border Security, 

Border, Border Security, Types of Boundaries. 
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چکیده
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 «.اند؟آیا عشایت استان در دفاع مقدس و ام(یت متزی نقش داشته»قالب این سسال اصلی مطتح شده است: 
بسته های عشایت در ارتباب با ام(یت متزها و متغیت وامتغیت مستقل: عشایت استان ایالم و ش(اات عوامل مسثت در توانم(دی

 است.« ام(یت و دفاع متزی عشایت استان ایالم»
تحقین حاضت از نوع کاربتدی است وبا روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی انجام نشده است.

ای و میدانی صورت گتفته و از ابزار مطالعه اس(اد و مدارک، آوری ااالعات به روش کتابخانهدر این تحقین گمع
ای، از نامه و مشاهده استفاده شده است. در اس(اد کتابخانهتصاویت و نیز مصاحبه، پتسش ها وبتداری، بترسی نقشهفیش

ع(وان آوری شده و مصاحبه بههای م(تشته، مست(دات الزم گمعها و نهادهای ام(یتی، گزوات و کتاباس(اد سازمان
صورت در سازماندهی و حضور عشایت بهیکی از ابزارهای معتبت با دعوت از فتماندهان، بزرگان اوایف و افتاد مسثت 

ای تهیه و بین نامهتیمی در قالب سساالت مشخص، انجام شده و بعد از آن گهت روایی و تییید تحلیلی تحقین، پتسش
حضور عشایت در »آوری و مورد تجزیه و تحلیل قتار گتفته که تیییدک((ده گامعه آماری توزیع شده و نتای، گمع

ها با انجام پشتیبانی متدمی و کُ(د حتکت دشمن، و در ادامه، حضور فعال دشمن، تشکیل پایگاه روزهای اولیه تهاگم
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 قدس بوده است.استان ایالم به موقع، مهم، م بت و اثتگ ار در ام(یت متزی استان و دفاع م

انواع متزها. عشایت، نقش عشایت در دفاع مقدس، عشایت و ام(یت متزی، متز، ام(یت متزی،ها: کلیدواژه
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 ایاهلل خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 ادر جمع مردم استان ایالم 
 

 ماتدم اساتان و عشاایت و ،سال 6تقدیت هم بوده و هست، در اول  واقعاً گای تحسین و

های مبارزه شتکت کتدند و با حضور در میدان هم ،یالت غیور و سلحشور این استانا

ع(اوان ساتنگون کتدناد و هام باه اودشان میدان نبتد را کیفیت بخشیدند و دشامن را

شهتوندانی که حفظ شهت و ام(یت شهت و نظم شهت بت عهده آنهاست، به بهتتین شاکل 

ت هیچ استان دیگتی تحمیل نشدند باره گ(گی ع(وان آومتدم این استان به .عمل کتدند

از  و شاانیاز انقالبشاان، از متزها و شهت اود و در م(طقه اود ماندناد ،و در اانه اود

توانیم ادعا ک(یم که متدم امتوز بحمدهلل ما می .نظام گمهوری اسالمی شان دفاع کتدند

اول هشت سال گ(  متدم بتای کشور در  ایالم یکی از روسپیدتتین و پتافتخارتتین

  .2276)دفتت مطالعات گ( ، ایالم،  تحمیلی هست(د

 

 مقدمه
عشایت استان ایاالم های مسثت و تیثیتگ ار در حضور مسلفههدف کلی و اساسی این تحقین ش(اات 

 و دفاع مقدس است.ام(یت متزها  حفظ در

زی اساتان ام(یات مات حفاظدر دفااع مقادس و نقشای ماسثت و م بات عشایت اساتان ایاالم آیا 

 اند؟داشته

ی کالسیک و نقش آن در دفاع از کشور هاجنگاگتچه امتوزه علوم راهبتدی دفاعی ایتان، 

را مورد بازنگتی گدی و عمین قتار داده و نقش دفاعی بسیاری از اقشار اگتماعی ملات ایاتان نیاز 

ایان رشاته  های رزم(دگان اسالم در دوران هشت سال دفاع مقدس توسال پژوهشاگتاندر پیتوزی

ی ناام(ظم و هگا جنگگ مورد مطالعه و تحقین قتار گتفته، ولی در باب عشایت و نقش نظامی آنان در 

دفاع از حدود و ثغور کشور ایتان، به ویژه در دوران هشات ساال دفااع مقادس در ناواحی ماتزی 

بتاه استان ایالم، آن اور که باید و شاید، تحقین و تفحص علمی و گدی صورت نگتفتاه اسات. ال

دفاعی عشاایت از متزهاای  کلی به آن اشاراتی کتده و در مورد سهم و نقش طوربهبسیاری از م(ابع 
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آفتی(ی این قشت از گامعاه و اند، اما به زوایای نقشگسته و گتیخته مطالبی بیان کتده طوربهاستان، 

 است. تیثیت آن در ام(یت متزی استان و پیتوزی هشت سال دفاع مقدس کمتت توگه شده

عشایت ایتان در اول تاریخ تا به حال نقش مسثتی در تحوالت سیاسی و نظاامی ایاتان باازی 

داشتن روحیه سلحشوری و متدانگی، یکی از عوامل بازدارنده تهااگم دشام(ان باه  دلیلبه کتده و 

نیاز اند و بعد از پیاتوزی انقاالب رفتهشمار میی گ شته بههاحکومتنواحی متزی ایتان در دوره 

ویژه فته(ا  گهااد و شاهادت از های دی(ی و انقالبی باهاسالمی با دست یافتن به فته(  و آموزه

ناپااا یت در قالاااب متزدارانی متعهد و شکست صورتبهسوی پیت فتزانه انقالب، امام امی(ی)ره ، 

اند. مقاله حاضات کتدهاندام نیتوهای ناماا(ظم در ماااقابل هات تهادید نظاماای و کالسیک عاااتض

حفاظ ام(یات  تالش دارد تا اهمیت و نقش عشایت استان ایالم در دوران هشت سال دفااع مقادس و

 متزهای استان را با ک(کاش و تحلیل علمی مورد ارزیابی قتار دهد.

 فرضیه
رسد عشایت استان ایالم از بدو انقالب اسالمی تاک(ون در بتقتاری ام(یت ماتزی اساتان و می به نظت

های ااالعاتی، عملیاتی، پشتیبانی و ایجاد تیایت در حتکات تهاگمی همچ(ین دفاع مقدس در زمی(ه

تا رسیدن عمده قاوا و در اداماه، تشاکیل ساازمان رزم ما(ظم  2253ارتش رژیم بع  عتاق در سال 

 اند.نقشی مهم، م بت و اثتگ ار داشته

 بیان مسئله
های انسانی است. ایان کشاش باا گاوهت هساتی گیتهها و انین کششتتمهمی ام(یت از وگوگست

 .تتین نیازهاای انساان اساتانسان پیوندی ناگسسات(ی دارد. حفاظ ذات و صایانت نفاا از اساسای

شاوند گوناگون می هایبا یکدیگت وارد م(اسبتاود ن نیازهای زیستی بتای بتآورده کتدها انسان

 ،یک قوم یا کشور اواهاواه یک اایفه یا قبیله  ،ین نیاز هت گامعهتتمهم .ده(دو تشکیل گامعه می

گاای هی ملای و کشاورها باهاادولتاز زماان تشاکیل  .آن گامعه و افتاد آن اسات بتقتاری ام(یت

اصاطالح ام(یات بات سات زباان  ،هاای بازرگوریتاالطاوایفی و امپتاپتاک(ده ملاوک هایحکومت

  متدان و رهبتان نظامی افتاد.دولت

کیلومتت متز مشتتک با کشاور عاتاق همیشاه باا همساایه ااود ااتالفاات  935استان ایالم با 
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 متزی داشته که تعتضات مکتر در اول چ(د دهه گ شته را موگب شده است. 

بخشاای از گمعیاات مااتدم اسااتان ایااالم در قالااب عشااایت در م(اااان مااتزی در محاال متاتااع و 

نفات  7یاا بیشاتت از  7وار، با متوساال هزار اان 22های اود حضور دارند. عشایت استان شامل چتاگاه

، اسگت هست(د. هت اانوار عشایتی اگت یک متد آمااده داشاته باشاد کاه دارد و همیشاه هام مسالح 

 طوربههزار نفتی آماده داریم که هت روز هت یک از آنها  22شود که ما یک لشکت اش آن مینتیجه

ت از آمادگی گسمانی باال بتاوردار اسات، ک((د. متد عشایپیمایی میکیلومتت کوه 25، تا 22ابیعی 

ک(اد و هماواره اش را میش(اسد و تف(  بت دوش و داماداریمی اوبیزمین و ابیعت م(طقه را به

مسلح و آماده است. این استعداد را باید هتچه بیشاتت باه فعلیات در آورد. از ایاالت بایاد لشاکتها 

اگت یک روز همین دشمن که بایخ گوشامان  ها ساات کهها و تیپساات. از اوایف باید گتدان

امع کتد، عالوه بت سپاه، ارتش، بسی، و نیتوهای مسالح رسامی مملکات یاک  هست، به این نظام

  ارتش غیترسمی هم در کشور، مدافع نظام باشد.

گتا بوده و بعد از پیتوزی انقالب اسالمی با حفظ ام(یت گمعیت عشایت ایالم، با حکومت هم

فعال در هشت سال دفاع مقدس، از نظام گمهاوری اساالمی و حاکمیات آن دفااع متزها و حضور 

 های این گمعیت غیور است:کتده است. موارد زیت از گمله توانم(دی

 های متزی و کارهای ااالعاتی در متز و کمک به نیتوهای متزبانی کشور؛متاقبت -

باتای ش(اساایی و هادایت  ایفاای نقاش راه(ماابا توگه به ش(اات ابیعت و زماین م(طقاه،  -

هاای مخاالف نظاام و قاچاقچیاان باه های نظامی و انتظامی در گهت انسداد مسایت ورود گتوهیگان

 داال کشور؛

 متزی؛های چتیکی و بتونتوانم(دی شتکت در عملیات -

 های متزی در شتایال بحتان تا رسیدن عمده قوا.پشتیبانی و کمک به پاسگاه -

های دفاعی، ام(یتی، ااالعااتی های عشایت استان در زمی(هصای توانم(دیدنبال احل ا محقن به

های عشایت در ک(تتل متز و کمک به ام(یت کشاور در هماه و پشتیبانی و نیز استفاده مسثت از قابلیت

 .است شتایال
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 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
یت استان ایاالم در ام(یات این تحقین به لزوم ش(اات میزان مشارکت و تیثیت عشا اهمیت و ضتورت

های ایان و کارکتد و توانم(ادینقش تا بتمب(ای نتای، این تحقین،  گتددبتمی متزها و دفاع مقدس

 قشت از گامعه در آی(ده به نحو مسثتتتی مورد استفاده قتار گیتد.

 هاروش تحقیق و نحوه گردآوری داده
تحلیلای و پیمایشای  ،توصایفی و روشدف کاربتدی و از نظت ماهیات این پژوهش از نظت نوع و ه

 است. 

ای باا اساتفاده از ابازار مطالعاه اسا(اد و آوری ااالعات به روش کتابخانهدر این تحقین گمع

ها و تصاویت، و به روش میادانی باا اساتفاده از ابازار مصااحبه، مدارک، فیش بتداری، بترسی نقشه

 و مشاهده انجام گتفته است. نامهپتسش

 نمونه آماری
از آنجا که گامعه آماری معماوالً از حجام و وساعت گغتافیاایی زیاادی بتاوردارناد و دستتسای 

ع(وان نمونه و تعمایم نتاای، پ یت نیست، ناگزیت به انتخاب گمعی از آنها بهمحقن به تمام آنها امکان

 اکتفا شده است. ،آن به گامعه مورد مطالعه

 جامعه آماری و حجم نمونه
اند از: تمام عشایت متزنشین استان ایالم در دفاع مقدس و ه آماری محقن عبارتدر این تحقین گامع

های نظاامی و انتظاامی وقاات، حجام نموناه در ایان پاژوهش تماام فتماناادهان و مسائوالن ساازمان

فتماندهان، مسئوالن، بزرگان ایالت و اوایف و رزم(دگان عشایتند که توانایی بیان ااالعات مفید 

های پشتیبانی و دایل در اماور عشاایت مان(اد اساتانداری، اند. همچ(ین از سازماناشتهدر این زمی(ه د

نفات اسات  65ها و امور عشایت استان استفاده شده است. تعداد حجم نمونه گامعه آماری فتمانداری

 گیتی تمام شماری انجام شده است.که به شیوه نمونه

 -تهیه شد و ابتدا یک آزمون مقدماتی )آزمون اینامهپتسشبه م(ظور بترسی اعتبار سساالت، 

نفات از گامعاه آمااری توزیاع و پاساخ آنهاا  22آزمون  انجام گتفات و بعاد از آن باین تعاداد پا

ها شده بعد از مدت یکماه مجدداً بین گامعه آماری توزیاع و پاساخد. سساالت مطتحشآوری گمع
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درصاد مشاابه بودناد  62ظتاتی که تا باالی ن ،شدههای اا شد که پا از مقایسه پاسخآوری گمع

ع(وان سساالت به نامهپتسشد. سساالت شسسال ت(ظیم  33در قالب  نامهپتسش ،نهایت در انتخاب و

 د.شبسته اتح 

محاسابه  = % 65 نامهپتسشدر پایان با استفاده از روش ضتیب آلفای کتونباخ میزان پایایی 

شده از همسانی و ثباات درونای و نیاز از اعتباار سساالت اتح آمده نشان داد دستشد که نتای، به

 اوبی بتاوردارند.

 تشریح روایی و اعتبار پایایی
باا نقاش عشاایت در قالاب ساساالت  ارتبابدر  ،های ااالعات که به پاسخ نیاز داشتابتدا نیازم(دی

ازماندهی عشایت نقش فتماندهان و افتاد مسثت که در س فهتستت(ظیم و مورد ارزیابی قتار گتفت و 

 د.شتهیه  ،داشت(د

باه عمل آمد و ضمن توگیاه آناان، ساساالت ماورد نظات  شده دعوت بهافتاد مشخص تماماز 

 مصاحبه اتح و در ااتیار گامعه آماری قتار گتفت. م(ظور

سازماندهی شدند و زمان مصاحبه و مکاان  ینفت 5تا  2های افتاد و فتماندهان در قالب گتوه

صاورت ساازی افتاد مشخص و ای چ(دین گلسه مصاحبه انجاام شاد و بعاد از آن، پیادهآن بتای 

 .گتفت

اسا(اد  ،های نظاامیشده با مست(دات ساازمانب(دیها و ااالعات گمعنتای، حاصل از مصاحبه

شاده حاصال ارزیاابی ب(دی ارائاهگمع ؛ها، مورد مقایسه قتار گتفتنامهای و پاسخ پتسشکتابخانه

 .استشده ای مدت تحقین آوریگمعااالعات 

 های پژوهشیافته
 گیری دفاع عشایر استان ایالم در روزهای اولیه جنگروند شکل

کیلومتت  را با کشاور عاتاق داراسات، بادیهی  935از آنجایی که استان ایالم  بیشتتین متز ااکی )

 2253شهتیور  33در  اوری کهاست قبل از نقاب دیگت کشور مورد هجوم وحشیانه قتار گتفت، به

مهتان، چ(گوله، دهلتان، موسیان و سایت روستاهای متزی در حالی که به زندگی روزماته ااویش 

مشغول بودند، مورد هجوم وحشیانه ستبازان عتاقی قاتار گتفت(اد. فاتود گلولاه تاو  و امپااره و 
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اتو  از شهتها ها آنها را متوگه تجاوز دشمن ساات. متدم که از قبل آمادگی صدای ش(ی تانک

ها رنا، و ای ناچیز از دارایی و مایملک ساالرا نداشت(د و کامالً غافلگیت شده بودند، به ناچار توشه

مشقت زندگی اویش را بتداشت(د و به همتاه کودکان و پیتان، زن و متد در آن گتمای ساوزان از 

رفت(د و به امیاد نجاات از  العبور ارتفاعات شمالی به سمت م(اان شمالی استانهای صعباتین راه

آن معتکه اود را به سایت روستاها و شهتها رسااندند. ماتدم هام باا آغاوش گاتم از آنهاا اساتقبال 

های اویش اسکان دادند. تجاوز ددم(شاانه رژیام بع ای عاتاق، غیاتت و حمیات کتدند و در اانه

م راحال، باا بساتن قطارهاای متدان و گوانان عشایت را بتانگیخت و با لبیک به ندای پیامبتگونه اماا

های قدیمی به استقبال متجاوزان شتافتید و در قالب ایل و اوایف سازماندهی شادند که(ه و تف( 

و در پ(، محور عملیاتی در م(اان ستزمی(ی اود به دفاع از آب و ااک اویش پتداات(د و با سد 

اهلل ن میان، نقش محوری آیتکتدن راه دشمن، عزم اود را بتای نبتدی اوالنی گزم کتدند. در ای

حیدری فتاموش نشدنی است؛ روحانی مبارزی که ماورد تیییاد اماام)ره  و ماورد احتاتام و عالقاه 

متدم استان بود. ایشان با فتااوانی متدم، ستان قبایل و بزرگان اوایف به تقویت عقاید و افکارشان 

شاهادت پتدااات. تصامیم ایان عاالم و آگاهی دادن به متدم و تتغیب آنها به امت دفااع، گهااد و 

بزرگ با لباس روحانیت و بستن قطار نظامی و ساالح بتناو و حضاور در م(ااان عملیااتی در ک(اار 

رزم(دگان عشایت موگب حضور پتنشاب عشایت و متدم استان در م(اان متزی شد. همچ(ین از نقش 

نقش استانداری در امت فتااوانی  ؛تسلیح و فتماندهی ،سپاه پاسداران استان ایالم در امت سازماندهی

)گازوه یادماان هشات  نام باتدتوان و پشتیبانی و نقاش ژانادارمتی و ارتاش در امات آمااوزش مای

  .6و6: 2265، 22سال دفاع مقدس لشکت 

 محورهای دفاعی و عملیاتی
هاای نفتای هلتان و م(اان دشت عبااس، موسایان، پتاک، ابوقتیاب و چااهر ددمحور یکم: 

همتاه ت(ای چ(اد از به -که اااته س(گت نادر را فتاموش نکتده بودند -ن و دلیتمتدان دهلتانیگوانا

شمار بود و به مقاومات اداماه داده بودناد و باه فتزندان واقعی یع(ی پاسداران که تعدادشان انگشت

آبادانان، کام از کم ودفااع پتداات(اد  ،ورزیدنادای از ایتان اسالمی عشان میع(وان پارهدهلتان به

 های مقاومت اودگوش تشکیل و به آنها پیوست(د.نقاب گتوه گتوه دسته سایتشهت و بدره و دره
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تتشاابه و پاساگاه  -ارتفاعات گتدل تا این گبهه که از ت(گه ک(جانچم شتوع ومحور دوم: 

شاجاعت و سلحشاوری  باهکاه  باود های ملکشاهی و شوهانمحل زندگی ایل ،فصیل ادامه داشت

هاای شهید چمتان با ش(یدن اوصاف آنان به میانشان شاتافت و آناان را در قالاب گ(  .اندمعتوف

 های اود درآورد.و تحت فتماندهی یکی از چتیک کتد چتیکی و نام(ظم سازماندهی

حفاظات از دهاناه  ،داداین محور که گبهه میانی اساتان را تشاکیل مای -گالنمحور سوم: 

متشاکل از  -دار باودعهاده را تفاعاات کاانی ساخت و زالاو آبک(جانچم و گ(اح غتبی زیل و ار

حضاتت  ،دسات نوازشاگت پیات فتزاناه .های تابعاه باودگوانان و شیتمتدان شهتستان ایالم و بخش

 در این گبهه به یاری متدم شتافته بود. ،اهلل حیدریآیت

ایاتان هاا بعاد از فاتح میماک را عاتب .ستنی )میمک، شورشیتین و بیجار محور چهارم: 

 ساایتسیف سعد )شمشیت بتنده  نام نهاده بودند که محال زنادگی ایال دالور اازل و ارکاوازی و 

متدم این دیار چون سایف ساعد واقعااً شمشایتهای از نیاام  .عشایت چون ده باالیی و پ(جستونی بود

سالب روی را از دشامن ای بودند که لبه تیز این تیغه تصور هتگونه تجااوز و پایشکشیده و بتنده

 د و حماسه فتح میمک به دست همین سلحشوران رقم اورد.کت

این محور که در گ(وب غتبی استان ایالم در م(ااقی چون ت(گاه چهال زری، محور پنجم: 

توسال گوانان و متدان غیور ایوان و ایل  ،کوشک و سومار عتصه را بت متجاوزان ت(  کتده بودند

 شد.کلهت اداره می

یع(ای  ،لیه بود که ایل عظیم بسیجیان و گوانان عاشن از نقاب دیگت استاندنبال این دفاع اوبه

نقاب کشاور باه ساوی م(ااان ماتزی  سایتشهت و آبدانان و شهتستان ایوان، شیتوان، چتداول، دره

 ستازیت و در ک(ار پاسداران گان بتکف سازماندهی شدند.

ایان م(ااان در ااول  ،ی واقع شدهبا توگه به ای(که م(اان گتمسیتی عشایت ایتان در نوار متز

سالیان دراز در بین عشایت بتحسب موقعیت گغتافیایی و گمعیت تقسیم شده است. عشایت باا توگاه 

شاده ب(دی تاریخی در اوایل گ(  با نظم و تتتیب ااصی روانه م(ااان ماتزی اشاغالبه این تقسیم

حاب باه  علاتتوهای عشاایت باه نی ،از اتفی .های زیادی بوداود شدند که این اود دارای حُسن

گیاتی آن داشات(د و در ایان میاان شده اود انگیزه بااالیی باتای باازپاهای غصبااک و زمین

آگاهی و تسلال بیشتت باه زماین و  ،رقابت و غیتت ایلی را نیز باید بدان اضافه کتد و از اتف دیگت
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 د.شموقعیت نظامی آن باع  موفقیت در دفاع نظامی 

و عشیته ااص را  حدی بود که محورهای عملیاتی دیگت رن  قبیلهه ان بایل عظیم رزم(دگ

بودند که نه ای(کاه از کیاان اساالم دفااع  ها را گزم کتدهاز دست داده بود و همه بسی، شده و عزم

این همبستگی و شور و عالقه نسبت به دفاع از  .بلکه متجاوزان را ت(بیه و ستگای اود ب(شان(د ،ک((د

 22امیتالماسم(ین)ع  و بعاداً لشاکت  229لزم سازماندهی بزرگی بود که به تشکیل تیاپ انقالب مست

نیاز های بزرگای را حماسه ،که عالوه بت دفاع قااع از ستزمین استان ایالم انجامیدامیتالمسم(ین)ع  

اند دهکتقدری تقدیم انقالب های بزرگ آفتید و شهدای گتاندر متزهای کشور در قالب عملیات

  .22و3: 2265، 22وه یادمان هشت سال دفاع مقدس لشکت )گز

 های عشایر و مردم استان در دفاع مقدسکارکردها و نقش
 . نقش عملیاتی1

شتکت مستقیم در عملیات رزمای و وارد شادن در عتصاه گ(ا  و کاارزار یکای دیگات از 

تماام ورزیدناد. که در اول هشت سال دفاع مقدس به آن اه استکارکتدهای ام(یتی عشایت استان 

صورت غیتکالسیک و با استفاده از سالح و مهمات گتچه در ابتدای گ(  تحمیلی این حضور به

گتفات، و های گ(  نام(ظم و چتیکی صورت میها و پایگاهصورت دستهه هم ب آن ،اود عشایت

ی، تادره شادند، اماا بامیگوش وارد عمل صورت اوددام در م(اان عتفی و بهعشایت استان هت ک

این حضور اود باه ااود  ،دشتت میگ شت و دوران دفاع مقدس اوالنیهتچه از زمان گ(  می

لشکت  ،صورت گتوهان، گتدان، تیپشد تا ای(که بهو م(ظم می گتفتمیتت به اود گ(به کالسیک

 و... نمایان گتدید.

 . نقش اطالعاتی2

تاتین اهاداف در بعاد نظاامی از مهم هااآوری ااباار و گزارشدستیابی به ااالعات نظامی و گمع

های گاسوسی و عوامل ااالعاتی است. ااالعات نظامی دارای ابعاد مختلفی است. از تعداد دستگاه

ها تاا قادرت پوشاش پداف(ادی و نیتوهای انسانی در یک سیستم نظامی و آمار ادوات و نوع سالح

کشاور درصادد دساتیابی باه آن  کاه هات رودبه شمار میتوان ساات سالح، همه و همه ااالعاتی 

 .است
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دلیال حضاور همیشاگی ااود در گاوار ماتز و ه عشاایت با ،دشااشاره  اور که در مبح  قبلهمان

م(اان حوزه ستزمی(ی اود و حتای کشاور همساایه،  امتاودات قبل از انقالب و نیز آش(ایی کامل ب

حمیلای از آنهاا اساتفاده اند که در اول هشت ساال گ(ا  تاود م(ابع ااالعاتی اوبی بودهاودبه

های شااص عشایت استان های ااالعات و عملیات ارتش و سپاه پاسداران از چهتهد. عموماً یگانش

کساب ااالعاات از مواضاع  زیاتا ؛کتدنادماتزی اساتفاده میمتزی و باتونهای دروندر ش(اسایی

ارض ابیعاای، گغتافیااای م(طقااه )عااو و دشاامن مسااتلزم آشاا(ایی کاماال بااا م(طقااه مااورد ش(اسااایی

بایستی با کمتتین اطت از لحاظ حفاظتی صورت پ یتد. های نفوذ و...  است که میها، راهگ رگاه

اوری که نیتوهای ااالعااتی به ؛اوبی میست بوده استاین امت با حضور تالشگتان عشایت م(طقه به

نیتوهاای عشاایتی  و عملیاتی در واحدهای تحت فتماندهی سپاه پاسداران استان را در واقع هماان

 ها بودند.دادند که ماسثتتتین عامال در ش(اسااییتشکیل می

 . نقش تدارکاتی و پشتیبانی3

رساانی ماالی و گ(سای باه عشایت در استان ایالم همان(د ایل عظایم ماتدم کشاور در گهات کمک

در  اوری که این روحیه پشتیبانی به یاک حالات رقاباتبه ؛های گ(  حضور موفقی داشت(دگبهه

د. ساتادهای پشاتیبانی گ(ا  گهااد ساازندگی در ستاسات کشاور باا شابین ایالت و اوایف مبدل 

ریزی م(سااجم مساائولیت هااای متدماای ااای یااک بتنامااههماااه(گی سااتاد گاا ب و هاادایت کمک

های متدمی را بتعهده گتفت(د. ستاد پشتیبانی گ(  گهاد سازندگی استان ایاالم آوری کمکگمع

آوری کاار گماع ،های عشاایتآوری کمکایالت و اوایف در راستای گمع نیز با دعوت از ستان

د. با توگه به پتاک(دگی عشایت در ستاست کتهای متدم روستایی و عشایتی در استان را آغاز کمک

د. باا توگاه باه گساتتدگی شاتشکیل  نیز های تابعهمشابه چ(ین ستادهایی در گهاد شهتستان ،استان

های تابعاه ن گهاد دهستانها، مسئوالها و دهستانسازندگی تا درون بخشسااتار تشکیالتی گهاد 

هاای آوری کمکپاتدااتن باه گماع باه م(ظاوریک ارتباب ت(گات(  با ر سای ایالت و اوایاف 

آوری در دااال هات ایال و اایفاه را دند. بدین صورت کاه پیگیاتی اماور گماعکتمتدمی بتقتار 

های زمانی ااص به ستادهای در فتصت ،آوریتا ضمن گمع بتعهده بزرگ ایل و اایفه گ اشت(د

هاا را باه ها نیز ایان کمکها تحویل ده(د. ستادهای پشتیبانی شهتستانپشتیبانی مستقت در شهتستان
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ها نیاز دند. ادارات کل عشایتی استانکتهای گ(  میگبهه راهیو از آن اتین روانه ستاد استان 

دنااد و بااا هماااه(گی اتحادیااه و کتهااای عشااایت ماایآوری کمکهتازگاااهی رأساااً اقاادام بااه گمااع

مساتقیم باه  باه ااور سااات(د و باه ساتادهای پشاتیبانی و یااهای عشایت این امت را ممکن میتعاونی

  .2263تیت  ،دادند )مصاحبه فتماندهان عشایت استانتحویل می ،های نظامی مستقت در م(اانقتارگاه

 نامههای پژوهش براساس پرسشیافته
 آیا عشایر استان ایالم نقشی در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان داشتند؟

)فتماندهان بسی،  به اتز مع(اداری در حد زیاد و ایلی زیاد معتقدند که  از پاسخگویان 69%

 عشایت استان ایالم نقش مهمی در دفاع مقدس و ام(یت متزی استان دارند.
 

دس و امنيت مرزي استان  اع مق ي در دف ا عشاير استان ايالم نقش ی سؤال »آي د فراوان نمودار درص

د؟« شتن دا

% o  کم

زیاد%34/7

%o  خیلی کم

خیلی زیاد %49/3

بی جواب 8%متوسط%8

 
 

 آیا عشایر استان ایالم نقشی »اوانی سؤال درصد فر -1نمودار 

 «در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان داشتند؟
 

 دو تک متغیرهآزمون خی -1 جدول

 گزینه

 آزمون
 مقدار خی دو

Chi-square 
 درجه آزادی

df 
 sigسطح معناداری 

 222/2 3 966/32 آزمون ای دو تک متغیته

 

دهد که پاساخگویان باه ااتز   نشان می222/2)آزمون ای دو تک متغیته با سطح مع(اداری 

کامالً مع(اداری معتقدند عشایت استان ایالم نقش ایلی زیادی در دفاع مقدس و ام(یت متزی استان 

 دارند.

 ٪3/49خیلی زیاد  

 ٪7/34زیاد  

 
 ٪5جواب بی

 
  ٪ 1خیلی کم 

 ٪ 1کم 

 ٪ 5 متوسط
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چه عواملی در به صحنه آوردن نیروهای عشدایر اسدتان ایدالم در دفداع مقددس و      

 امنیت مرزی استان تأثیرگذار بوده است؟

ن به اتز مع(اداری معتقدناد کاه تایثیت انقاالب اساالمی و تبعیات از فتماان از پاسخگویا 69%

امام)ره  در به صح(ه آوردن نیتوهای عشایت استان ایالم در دفاع مقدس و ام(یات ماتزی اساتان در 

 حد ایلی زیاد و زیاد تیثیت داشته است.

 
نمودار سؤال»چه عواملی در به صحنه آوردن نیروهاي عشایر استان ایالم )تأثیر انقالب 

اسالمی و تبعیت از فرمان امام)ره( ( در دفاع مقدس و امنیت مرزي استان تأثیر گذار بوده 

است؟«

زیاد17/3%خیلی زیاد%66/7

بی جواب%16

%oمتوسط

%o خیلی کم

% o کم

 
عشایر استان ایالم اتأثیر انقالب اسالمی  چه عواملی در به صحنه آوردن نیروهای»سؤال  -2نمودار 

 «و تبعیت از فرمان اماماره  در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان تأثیرگذار بوده است؟
 

 انقالب اسالمی و تبعیت از فرمان اماماره   تأثیرا دو تک متغیرهآزمون خی -2 جدول

 گزینه

 آزمون
 مقدار خی دو

Chi-square 
 درجه آزادی

df 
 sigاری سطح معناد

 222/2 2 762/29 آزمون ای دو تک متغیته

 

دهد که پاساخگویان باه ااتز   نشان می222/2آزمون ای دو تک متغیته با سطح مع(اداری )

کامالً مع(اداری معتقدند که تیثیت انقالب اسالمی و تبعیت از فتماان اماام)ره  در باه صاح(ه آوردن 

ام(یت متزی استان در حاد ایلای زیااد و زیااد ماسثت  نیتوهای عشایت استان ایالم در دفاع مقدس و

 بوده است.

 
 

 

  ٪7/66خیلی زیاد  
  ٪3/17زیاد 

 ٪16 جواببی

 
 ٪ 1 متوسط

 
 ٪ 1خیلی کم 

 
 ٪ 1کم 
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کدام یک از نهادهای رسمی و اجتماعی در سازماندهی عشایر استان برای حضدور  

 اند؟ها نقش داشتهدر جبهه
 

نمودار درصد فراوانی سؤال»کدام یك از نهادهاي رسمی و اجتماعی ) نقش سپاه و استانداري ( در 

سازماندهی عشایر استان براي حضور در جبهه ها نقش داشته اند؟«

متوسط%16

کم%22/7

خیلی کم%9/3

زیاد %28

خیلی زیاد%24

 
 

کدام یک از نهادهای رسمی و اجتماعی انقش سپاه و استانداری  »درصد فراوانی سؤال  -3نمودار 

 «اند؟ها نقش داشتهسازماندهی عشایر استان برای حضور در جبههدر 
 

 دو تک متغیره انقش سپاه و استانداری آزمون خی -3 جدول

 گزینه

 آزمون
 مقدار خی دو

Chi-square 
 درجه آزادی

df 
 sigسطح معناداری 

 222/2 2 762/29 آزمون ای دو تک متغیته

دهد که پاساخگویان باه ااتز   نشان می222/2)آزمون ای دو تک متغیته با سطح مع(اداری 

کامالً مع(اداری معتقدند که نقش سپاه و بسی، استانداری در سازماندهی عشایت استان بتای حضاور 

 ها مسثت بوده است.در گبهه
 

 عشایر استان در دوران دفاع مقدس و نقاط ضعفها آسیب
 

 های آنالسیک و شیوهاعدم آشنایی با جنگ ک دو تک متغیرهآزمون خی -4 جدول

 بودن سطح آموزش  اپایین

 گزینه

 آزمون
 مقدار خی دو

Chi-square 
 درجه آزادی

df 
سطح معناداری 

sig 

 222/2 2 762/29 آزمون ای دو تک متغیته

 

 ٪25زیاد  

 
 ٪16متوسط 

 
 ٪ 3/9خیلی کم 

 ٪ 7/22کم  
 ٪24خیلی زیاد 
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متوسط%9/3 خیلی زیاد %32

زیاد %58/7

%oکم%o خیلی کم

نمودار درصد فراوانی سؤال»آسیب ها و نقاط ضعف عشایر استان )عدم آشنایی با جنگ کالسیك و شیوه هاي آن )پایین 

بودن سطح آموزش(( در دوران دفاع مقدس کدامند؟«

 
 

ها و نقاط ضعف عشایر استان اعدم آشنایی با جنگ آسیب»درصد فراوانی سؤال  -4نمودار 

 «اند؟بودن سطح آموزش  در دوران دفاع مقدس کدامپایینهای آن اکالسیک و شیوه

 

دهد که پاساخگویان باه ااتز   نشان می222/2آزمون ای دو تک متغیته با سطح مع(اداری )

های آن و تالش کشاور همساایه و کامالً مع(اداری معتقدند عدم آش(ایی با گ(  کالسیک و شیوه

عشاایت اساتان در دوران دفااع مقادس و ام(یات ها و نقاب ضاعف نفوذ در صفوف عشایت از آسیب

 متزی بوده است.

 ارزیابی فرضیه تحقیق
های مسثت عشایت استان ایالم نقش یگفته در پاسخ به سساالت تحقین و احصابا توگه به موارد پیش

 ،های ااالعاتی، عملیاتی، پشاتیبانی و تشاکیل ساازمان رزمدر دفاع مقدس و ام(یت متزی در زمی(ه

توان چ(ین نتیجه گتفت که عشایت اساتان ایاالم در تحقین مورد اثبات قتار گتفته است و میفتضیه 

 اند.مهم، مسثت، م بت و اثتگ ار داشته یدفاع مقدس و ام(یت متزی نقش

 گیرینتیجه
 هسات(د. آنهاادر ستتاست متزهاای اساتان پتاک(اده  وم(ظم ت استان ایالم یک ارتش ابیعی غیتعشای

الل این کشور و باالاص در نظام گمهوری اسالمی از عزت و حاکمیت آن حمایت همیشه از استق

بترسای  ضاتوری اسات.متدان با ارائه اادمات مختلاف باه آنهاا ل ا توگه اساسی دولت .اندکتده

دهد. اگت با دورنگتی به اهمیت موضاوع بپاتدازیم بایاد واقعیت امت این مهم را مورد تییید قتار می

یاا  7اانوار عشایت با متوسال  هزار 22عشایت همیشه مسثت و اساسی بوده است. ما گفت نقش ام(یتی 
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 ،نتیجاه دارد. در همیشاه مسالح ههت اانوار عشایتی یاک ماتد آمااد داریم.نفت گمعیت  7بیشتت از 

کیلاومتت  25، تاا 22اور ابیعای هزار نفتی داریم کاه هات روز هات یاک از آنهاا باه 22یک لشکت 

بتاوردار است، زمین و ابیعات م(طقاه  ییاز آمادگی گسمانی باال متد عشایت (د.ک(پیمایی میکوه

ک(اد و هماواره مسالح و آمااده اسات. ایان دوش داماداری می باتش(اسد و تف(ا  اوبی میه را ب

. از ایاالت بایاد لشاکتها سااات. از اوایاف بایاد باه فعلیات در آورداستعداد را باید هتچه بیشتت 

اماع  اات که اگت یک روز همین دشمن که بیخ گوشمان هست، به این نظامها سها و تیپگتدان

یک ارتش غیت رسامی هام در  ،، عالوه بت سپاه، ارتش، بسی، و نیتوهای مسلح رسمی مملکتکتد

 کشور مدافع نظام باشد. 

 ،هزار نفت هست(د. از این تعداد 62هزار اانوار با گمعیت بیش از  22عشایت استان ایالم حدود 

. اگات افاتاد زیات شوندمینفت متد  522هزار و  27د، معادل(درصد آنها را متدان تشکیل ده 52ت اگ

متد آماده وگود دارد. اگت  352هزار و  26درصد در نظت بگیتیم،  52سال و که(سال هم معادل  26

استان دست در عشایت هزار متد مسلح و تف(  به 3معادل  ،درصد افتاد مسلح شوند 52از این تعداد 

 وگود دارد.

ها و پژوهش حاضت با هادف بترسای نقاش ام(یتای عشاایت صاورت گتفتاه و باا ااتح ساسال

 های الزم در این زمی(ه پتدااته است. آوری ااالعات و بترسیهایی به گمعفتضپیش

عبارتی، ام(یات یاک کشاور گیتی این بح  باید گفات ثباات و آراماش و باهدر مقام نتیجه

و بهبود وضع اگتماعی، فته(گی، سیاسی و... است. ل ا پتدااتن به این موضاوع و  ساز توسعهزمی(ه

تواند از بسیاری گهات حائز اهمیت باشد. در حفاظ ام(یات کشاور نیتوهاا و بترسی گوانب آن می

تشکیالت مختلفی سهم دارند. ب(ابتاین، نقش عشایت در ام(یت متزها که همیشه صح(ه تاات و تااز 

سااله باوده،  6ن بوده و آاتین مورد آن حمله عتاق علیه ایاتان و تحمیال گ(ا  و یورش بیگانگا

حائز اهمیت است. این نقش در دوران مختلف حکام، به ت(اسب موقعیت و گایگاه عشایت متفااوت 

صفویه و قاگاریه گتفته تا حکومات  ،های زندیهتیثیت نبوده است. از حکومتگاه بیبوده ولی هیچ

ااود را در  راهباتدایان قشات همیشاه  ،در آن لطمات زیادی به عشایت وارد شدرضااان پهلوی که 

که به بترسای نقاش ام(یتای و  شدهبتابت حکام وقت حفظ کتده است. ب(ابتاین در این تحقین سعی 

پارچاه از اماام امی(ای)ره  و مشاارکت و حضاور فعاال در پتدااته شود. تبعیات یاک آنان دفاعی
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هماه گویاای حضاور عشاایت در  تحمیلای،ویاژه گ(ا  هالمی و باهای مختلاف انقاالب اساصح(ه

و دفاع از تمامیت و استقالل کشور بوده است. کماای(که تاریخ مدون کشور ماا های مختلف صح(ه

ای از ایتان تحات تایثیت ها و اوایف هت م(طقهده(ده این موضوع است که ایلدر تمام دوران نشان

بوده و از نظت حی یت قاومی و موقعیات اگتمااعی باه مسائولیت  اواهمیه(ی ذاتاً وان -تتبیت قومی

آمدهای اند و مکاتراً در وقاایع و پیشااود در قبال دولت و میه(شان آگاه و به حفظ آن پایب(د بوده

ر سا  ،هرفتکشور که در آنها بیم تحتک بیگانگان و ادشه در استقالل و تمامیت ارضی کشور می

بین اود یا با دولت را ک(ار نهاده و بتای دفاع و اساتقالل کشاور  و ستان ایالت و اوایف ااتالف

مقاومت عشاایت اساتان، در ک(اار ساایت اقشاار  باید به همچ(ین اند.قد علم کتده و به مبارزه بتااسته

روی که توانست گلوی پیش اشاره کتد ملت در بتابت حمالت رژیم عتاق در اولین روزهای گ( 

همان(د ارتفاعات میمک، پشامین، کولاک، ک(جاانچم، چ(گولاه،  راهبتدیآنها را در بعضی م(اان 

 شصاتماهه اول گ(ا  و تشاکیل  ششموقع در ه حضور ببا دهلتان و ... بگیتند. نیتوهای متدمی 

 و هاای آنرویتوقف پایش و دفع حمالت دشمنکیلومتتی استان،  935پایگاه و گستتش در متز 

باا شاتکت در تعادادی از  و مانی و توساعه آن باه لشاکتگ(  با تشکیل یک تیاپ سااز ،در ادامه

نتیجاه کتدند. در آفتی(ی نقششده اشغال ی م(اانآزادساز آف(دی و پداف(دی، در های مهمعملیات

موقع، محسوس و تیثیتگا ار ه ام(یت متزها نقشی ب بتقتاریکه عشایت استان در تحفظ و  باید گفت

 اند.داشته

 خالصه نتایج توصیفی تحقیق
روی دشمن را تاا رسایدن عماده قاوای ااودی درصد  ک(د کتدن پیش 222ده(دگان )همه پاسخ

 گزو دستاوردهای عشایت دانست(د. 

گ اری و اگتای کماین و در های ای ایی، میندرصد  انجام عملیات 63ده(دگان )اک ت پاسخ

تاوردهای عشایت گیت شدن دشمن و گستتش اگباری آنان در اطوب متزی را گزو دسنتیجه، زمین

 دانست(د. 

های ش(اسایی را در توگیه، راه(مایی و هدایت درصد  نقش گتوه 9/65ده(دگان )اک ت پاسخ

 های بزرگ گزو دستاوردهای عشایت دانست(د.های اودی به م(ظور انجام عملیاتیگان
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قبه دشامن های چتیکی و رزمی را بتای نفوذ به عدرصد  تشکیل گتوه 6/32ده(دگان )اک ت پاسخ

 گ اری گزو دستاوردهای عشایت دانست(د.های کمین و مینو انجام عملیات

های نفااق را گازو درصد  شبکه ااالعاتی متدمی و رهگیتی تیم 2/66ده(دگان )اک ت پاسخ

 دستاوردهای عشایت دانست(د.

ل آوری آذوقه و حمدرصد  کمک و پشتیبانی متدمی در قالب گمع 33ده(دگان )اک ت پاسخ

های اولیه گ(  را گزو دستاوردهای عشایت وسیله اسب و استت در ماهو نقل مهمات و مجتوحان به

 دانست(د.

درصد  تشکیل سازمان رزم کالسیک در قالب گتدان، تیپ و لشکت  79ده(دگان )اک ت پاسخ

 های گستتده را گزو دستاوردهای عشایت دانست(د.و انجام دادن عملیات

ای در اساتان را گازو وگود آمدن وحادت ایلای و اایفاهدرصد  به 69ن )ده(دگااک ت پاسخ

 دستاوردهای عشایت دانست(د.

درصد  تیثیت انقالب اسالمی و تبعیات از فتماان اماام)ره  را عامال  222ده(دگان )همه پاسخ

 اصلی در به صح(ه آوردن نیتوهای عشایت دانست(د.

فته(  گهااد  و ای دین اسالم و م هب تشیعهدرصد  تیثیت آموزه 222ده(دگان )همه پاسخ

 .تییید کتدندع(وان عامل اصلی در به صح(ه آوردن نیتوهای عشایت و شهادت را به

دوستی و دفاع از ناموس و ااک کشور را درصد  تیثیت حب وان 6/32ده(دگان )اک ت پاسخ

 .دانست(دیکی از عوامل اصلی در به صح(ه آوردن نیتوهای عشایت 

های درون ایلی و رقابت با ایالت دیگت را یکای درصد  تیثیت رقابت 72ده(دگان )سخاک ت پا

 .دانست(داز عوامل مسثت در به صح(ه آوردن نیتوهای عشایت 

درصاد  تایثیت تهااگم دشامن باه ساتزمین ایاالت و تصاتف آن را  37ده(دگان )اک ت پاساخ

 .تییید کتدندعشایت ع(وان یکی از عوامل مسثت در به صح(ه آوردن نیتوهای به

ها و...  ها )صادا و سایما، مطبوعاات، ااالعیاهنقش رسانه بتدرصد   53ده(دگان )اک ت پاسخ

 .تیکید کتدندع(وان یکی از عوامل مسثت در به صح(ه آوردن نیتوهای عشایت به

ماسثت در  یعاامل رام گ(گای یدسات آوردن غ(اادرصد  انگیازه به 2/75ده(دگان )اک ت پاسخ

 .دانست(دعشایت در دفاع مقدس حضور 
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ع(وان عاماال اصاالی مااسثت در درصااد  نقااش سااپاه و اسااتانداری را بااه 222ده(دگان )همااه پاسااخ

 .تییید کتدندسازماندهی نیتوهای عشایت 

درصد  نیتوهای نظامی )ارتش و ژاندارمتی  را یکای از عوامال ماسثت  6/26ده(دگان )پاسخ

 .ددانست(در سازماندهی نیتوهای عشایت 

درصااد  نقااش اقشااار صاااحب نفااوذ )روحااانیون، انقالبیااون و  33ده(دگان )اک اات پاسااخ

 .تییید کتدندع(وان عامل اصلی مسثت در سازماندهی نیتوهای عشایت ها  را بهلهیلاحزب

ها، درصااد  نقااش شاابکه ایلاای و قاادرت آن )کداااداها، تشاامال 6/93ده(دگان )پاسااخ

ع(وان یکی از عوامال ماسثت در ساازماندهی ی محل و...  را بهسفیدان، بزرگان اانواده، شوراریش

 .بتشمتدندنیتوهای عشایت 

درصد  وفاداری به انقالب و اماام)ره ، وحادت دی(ای و ما هبی و  222ده(دگان )همه پاسخ

ام(یات متزهاا  از پتستی را عامل اصلی موفقیات عشاایت در دفااع مقادسدوستی و میهنحا وان

 دانست(د.

درصااد  آشاا(ایی بااا م(اااان گ(گاای و شاا(اات کاماال زمااین و  222ه(دگان )دهمااه پاسااخ

ام(یات متزهاا  از ع(وان عامال اصالی موفقیات عشاایت در دفااع مقادسهای ابیعی آن را بهعارضه

 دانست(د.

درصد  شجاعت، ورزیدگی و آمادگی گسمانی باال را عامل اصلی  222ه(دگان )دهمه پاسخ

 م(یت متزها دانست(د.موفقیت عشایت در دفاع مقدس و ا

درصد  تعصب ایلی و گتایش بیشتت به م(طقه و ستزمین ایل اود را  76ه(دگان )داک ت پاسخ

 عامل اصلی موفقیت عشایت در دفاع مقدس و ام(یت متزها دانست(د.

ع(وان درصد  آش(ایی باا ساالح و مهاارت الزم در تیتانادازی را باه 69ه(دگان )داک ت پاسخ

 .معتفی کتدندقیت عشایت در دفاع مقدس و ام(یت متزها عامل اصلی موف

های آن )پاایین درصد  عدم آش(ایی با گ(ا  کالسایک و شایوه 6/32ه(دگان )داک ت پاسخ

 تتین نقطه ضعف عشایت در دفاع مقدس دانست(د.بودن سطح آموزش  را اصلی

داری گه به شغل دامدرصد  فصلی بودن حضور عشایت در گبهه با تو 67ه(دگان )داک ت پاسخ

 .بیان کتدندهای عشایت ع(وان یکی از آسیبو کشاورزی )ریزش نیتو  را به
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درصد  تیثیتپ یت بودن عشایت از پدیده شهتنشی(ی و کاهش گمعیت عشایت و  2/22) ه(دگاندپاسخ

 .بتشمتدندهای عشایت ع(وان یکی از آسیبمهاگتت به نقاب روستایی و شهتی را به

 باه م(ظاوردرصد  تالش کشور همسایه و نفاوذ در صافوف عشاایت  67ه(دگان )دخاک ت پاس

ع(وان نیتوهاای باه آنهاا کارگیتیبه و استفاده از آنها، نقل و انتقال سالح و مهمات به داال کشور

 های عشایت دانست(د.معارض و نفوذی را یکی از آسیب

های عشااایت ی را یکاای از آساایبای و ایلااهااای اایفااهدرصااد  درگیتی 27ه(دگان )دپاسااخ

 این عامل مورد تییید قتار نگتفت. ،دانست(د که در نهایت

 پیشنهادات 
 ؛حفاظت از اود و احشام به م(ظوراودکار و دادن مهمات به موقع تسلیح عشایت به سالح نیمه -

ام(یتی و و توگیهات  هاآموزش ارائههای مقاومت فعال عشایتی در م(اان متزی و ایجاد پایگاه -

  ؛نظامی

های دفاع مقدس و نقش عشایت در آن و به حاداقل یادآوری حماسه ،بتگزاری رزمایش عشایت -

 ؛گوارپ یتی آنها در مقابل اقدامات گاسوسی کشور همرساندن آسیب

 ؛حل مشکل آموزش و پتورش، بهداشت و درمان عشایت بتایریزی بتنامه -

 ؛آن و واگ اری بل(دمدت متاتع به عشایت یتمدید پتوانه چتای متاتع و احیا -

هاای گاده :از قبیال ،ارائه ادمات بیشتت به عشایت در موقع زمانی کوچ به م(طقه قشالقی ماتزی -

 ؛تیمین آب تانکتی در م(اان کم آب به لحاظ محدودیت م(طقه ام(یتی و دستتسی

رساانی و احیاای ی، آبهاای دستتسادن تسهیالت رفاهی و توسعه امور عمتانای، راهکتفتاهم  -

 ؛ها و استفاده از انتژی اورشیدیچشمه

بازماناده از گ(ا  و  یهای کاربتدی عشایت در زمی(ه آش(ایی و نحوه بتاورد باا اشایاآموزش -

 ؛عدم دستکاری آنهانیز مواد م(فجته و  سایت

 ؛(دسازی متاتع عشایت که آلوده به مین و مواد م(فجته و دیگت ضایعات گ(گی هستپاک -

 ؛سالی و سیلاقدامات حمایتی در شتایال بحتانی م ل اشک -

ریازی های اصولی و بتناماهمهاگتت عشایت به روستاها و شهتها با اگتای سیاست از گلوگیتی -
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  ؛مدون

 ؛همکاری و هماه(گی نیتوهای نظامی و انتظامی م(طقه با عشایت -

باا مشاارکت و مادیتیت فعاال عشاایت از  بتداری مطلوب از متاتعحفاظت، اصالح، احیا و بهته -

 ؛نوین ف(اوریها و های س(تی و کاربتد شیوهگیتی از روشاتین ممیزی صحیح و بهته

ریازی ش(اسایی استعداد موگود در م(اان و قلمتو کوچ عشایت و کمک و تیمین امکانات بتنامه -

 ت(د؛هسم(د به اسکان شده بتای آن دسته از عشایت که ناچار و یا عالقه

 ؛عدم واگ اری متاتع عشایتی )در قشالق  به روستائیان به م(ظور زراعت و کشاورزی -

م(اسابی در ارتبااب باا  هایبایاد بتناماه ،نشای(ی دارنادبتای اانوارهایی که تمایل به ادامه کوچ -

  .67: 2262زاده، )رحیم شودریزی رسانی سیار و... اتحها، آبمسائل کوچ، علوفه، اتید دام
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