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چکیده
موضوع این تحقین ،بررسی نقش عشایر استان ایالم در دفاع مقدس وحفظ امنیت مرزهای استان است.
هدف کلی در قالب این سسال اصلی مطرح شده است« :آیا عشایر استان در دفاع مقدس و امنیت مرزی
نقش داشتهاند؟».
متغیر مستقل :عشایر استان ایالم و شناخت عوامل مسثر در توانمندیهای عشایر در ارتباط با امنیت
مرزها و متغیر وابسته «امنیت و دفاع مرزی عشایر استان ایالم» است.
تحقین حاضر از نوع کاربردی است وبا روش توصیفی ،تحلیلی و پیمایشی انجام نشده است.
در این تحقین جمعآوری اطالعات به روش کتابخانهای و میدانی صورت گرفته و از ابزار مطالعه اسناد و
مدارک ،فیشبرداری ،بررسی نقشهها و تصاویر و نیز مصاحبه ،پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است .در
اسناد کتابخانهای ،از اسناد سازمانها و نهادهای امنیتی ،جزوات و کتابهای منتشره ،مستندات الزم
جمعآوری شده و مصاحبه بهعنوان یکی از ابزارهای معتبر با دعوت از فرماندهان ،بزرگان طوایف و افراد
مسثر در سازماندهی و حضور عشایر بهصورت تیمی در قالب سساالت مشخف ،انجام شده و بعد از آن
جهت روایی و تییید تحلیلی تحقین ،پرسشنامهای تهیه و بین جامعه آماری توزیع شده و نتای ،جمعآوری
و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که تیییدکننده «حضور عشایر در روزهای اولیه تهاجم دشمن ،تشکیل
پایگاهها با انجام پشتیبانی مردمی و کُند حرکت دشمن ،و در ادامه ،حضور فعال در قالب تشکیالت
سازمان رزم ،گردانها ،تیپ و لشکر سازمانی» است .در نهایت نتیجه میگیریم که نقش عشایر استان ایالم
به موقع ،مهم ،م بت و اثرگاار در امنیت مرزی استان و دفاع مقدس بوده است.
کلیدواژهها :عشایر ،نقش عشایر در دفاع مقدس ،عشایر و امنیت مرزی ،مرز ،امنیت مرزی،
انواع مرزها.
 . دانشجوی کارشناسی ارشد

 . استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
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مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای
ادر جمع مردم استان ایالم
واقعا جای تحسین و تقدیر هم بوده و هست ،در طول  5سـال ،مـردم اسـتان و عشـایر و
ایالت غیور و سلحشور این استان ،هم در میدانهای مبارزه شرکت کردند و با حضـور
خودشان میدان نبرد را کیفیت بخشیدند و دشـمن را سـرنگون کردنـد و هـم بـهعنـوان
شهروندانی که حفظ شهر و امنیت شهر و نظم شهر بر عهده آنهاست ،به بهتـرین شـکل
عمل کردند .مردم این استان بهعنوان آواره جنگی بر هیچ استان دیگری تحمیل نشدند
و در خانه خود ،شهر خود و در منطقه خود ماندنـد و از انقالبشـان ،از مرزهایشـان و از
نظام جمهوری اسالمی شان دفاع کردند .امروز بحمدهلل ما میتوانیم ادعا کنیم که مردم
ایالم یکی از روسپیدترین و پرافتخارترین مردم برای کشور در طول هشت سال جنگ
تحمیلی هستند (دفتر مطالعات جنگ ،ایالم.)0025 ،

مقدمه
هدف کلی و اساسی این تحقین شناخت مسلفههای مسثر و تیثیرگاار در حضور عشایر اسـتان ایـالم
در حفظ امنیت مرزها و دفاع مقدس است.
آیا عشایر اسـتان ایـالم نقشـی مـسثر و م بـت در دفـاع مقـدس و حفـظ امنیـت مـرزی اسـتان
داشتهاند؟
اگرچه امروزه علوم راهبردی دفاعی ایران ،جنگهای کالسیک و نقش آن در دفاع از کشور
را مورد بازنگری جدی و عمین قرار داده و نقش دفاعی بسیاری از اقشار اجتماعی ملـت ایـران نیـز
در پیروزیهای رزمندگان اسالم در دوران هشت سال دفاع مقدس توسـال پژوهشـگران ایـن رشـته
مورد مطالعه و تحقین قرار گرفته ،ولی در باب عشایر و نقش نظامی آنان در جنگگهگای نـامنظم و
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دفاع از حدود و ثغور کشور ایران ،به ویـژه در دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس در نـواحی مـرزی
استان ایالم ،آن طور که باید و شاید ،تحقین و تفحف علمی و جدی صـورت نگرفتـه اسـت .البتـه
بسیاری از منابع بهطور کلی به آن اشاراتی کرده و در مورد سهم و نقش دفاعی عشـایر از مرزهـای
استان ،بهطور جسته و گریخته مطالبی بیان کردهاند ،اما به زوایای نقشآفرینی این قشـر از جامعـه و
تیثیر آن در امنیت مرزی استان و پیروزی هشت سال دفاع مقدس کمتر توجه شده است.
عشایر ایران در طول تاریخ تا به حال نقش مسثری در تحوالت سیاسـی و نظـامی ایـران بـازی
کرده و به دلیل داشتن روحیه سلحشوری و مردانگی ،یکی از عوامل بازدارنـده تهـاجم دشـمنان بـه
نواحی مرزی ایران در دوره حکومتهای گاشته بهشمار میرفتهاند و بعـد از پیـروزی انقـالب نیـز
اسالمی با دست یافتن به فرهنگ و آموزههای دینی و انقالبی بهویـژه فرهنـگ جهـاد و شـهادت از
سوی پیر فرزانه انقالب ،امام خمینی(ره) ،بهصورت مرزدارانی متعهد و شکستناپـــایر در قالـــب
نیروهای نامــنظم در مـــقابل هـر تهـدید نظامــی و کالسیک عـــرضاندام کردهاند .مقالـه حاضـر
تالش دارد تا اهمیت و نقش عشایر استان ایالم در دوران هشت سال دفـاع مقـدس و حفـظ امنیـت
مرزهای استان را با کنکاش و تحلیل علمی مورد ارزیابی قرار دهد.

فرضیه
به نظر میرسد عشایر استان ایالم از بدو انقالب اسالمی تاکنون در برقراری امنیـت مـرزی اسـتان و
همچنین دفاع مقدس در زمینههای اطالعاتی ،عملیاتی ،پشتیبانی و ایجاد تیخیر در حرکات تهاجمی
ارتش رژیم بعو عراق در سال  0009تا رسیدن عمده قـوا و در ادامـه ،تشـکیل سـازمان رزم مـنظم
نقشی مهم ،م بت و اثرگاار داشتهاند.

بیان مسئله
جستوجوی امنیت از مهمترین کششها و انگیرههای انسانی است .ایـن کشـش بـا جـوهر هسـتی
انسان پیوندی ناگسستنی دارد .حفـظ ذات و صـیانت نفـز از اساسـیتـرین نیازهـای انسـان اسـت.
انسانها برای برآورده کردن نیازهای زیستی خود با یکدیگر وارد مناسبتهای گوناگون مـیشـوند
و تشکیل جامعه میدهند .مهمترین نیاز هر جامعه ،خواه یک طایفه یا قبیله خواه یک قوم یا کشور،
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برقراری امنیت آن جامعه و افراد آن است .از زمـان تشـکیل دولـتهـای ملـی و کشـورها بـهجـای
حکومتهای پراکنـده ملـوکالطـوایفی و امپراتـوریهـای بـزرگ ،اصـطالح امنیـت بـر سـر زبـان
دولتمردان و رهبران نظامی افتاد.
استان ایالم با  430کیلومتر مرز مشترک با کشـور عـراق همیشـه بـا همسـایه خـود اختالفـات
مرزی داشته که تعرضات مکرر در طول چند دهه گاشته را موجب شده است.
بخشــی از جمعیــت مــردم اســتان ایــالم در قالــب عشــایر در منــاطن مــرزی در محــل مراتــع و
چراگاههای خود حضور دارند .عشایر استان شامل  01هزار خانوار ،با متوسـال  2یـا بیشـتر از  2نفـر
هستند .هر خانوار عشایری اگر یک مرد آمـاده داشـته باشـد کـه دارد و همیشـه هـم مسـلح اسگت،
نتیجهاش آن میشود که ما یک لشکر  01هزار نفری آماده داریم که هر روز هر یک از آنها بهطور
طبیعی  ،01تا  00کیلومتر کوهپیمایی میکنند .مرد عشایر از آمادگی جسمانی باال برخوردار اسـت،
زمین و طبیعت منطقه را بهخوبی میشناسد و تفنگ بر دوش و دامـداریاش را مـیکنـد و همـواره
مسلح و آماده است .این استعداد را باید هرچـه بیشـتر بـه فعلیـت در آورد .از ایـالت بایـد لشـکرها
ساخت .از طوایف باید گردانها و تیپها ساخت که اگر یک روز همین دشمن که بـیخ گوشـمان
هست ،به این نظام طمع کرد ،عالوه بر سپاه ،ارتش ،بسی ،و نیروهای مسـلح رسـمی مملکـت یـک
ارتش غیررسمی هم در کشور ،مدافع نظام باشد.
جمعیت عشایر ایالم ،با حکومت همگرا بوده و بعد از پیروزی انقالب اسالمی با حفظ امنیـت
مرزها و حضور فعال در هشت سال دفاع مقدس ،از نظام جمهـوری اسـالمی و حاکمیـت آن دفـاع
کرده است .موارد زیر از جمله توانمندیهای این جمعیت غیور است:
 مراقبتهای مرزی و کارهای اطالعاتی در مرز و کمک به نیروهای مرزبانی کشور؛ با توجه به شناخت طبیعـت و زمـین منطقـه ،ایفـای نقـش راهنمـا بـرای شناسـایی و هـدایتیگانهای نظامی و انتظامی در جهت انسداد مسیر ورود گـروههـای مخـالف نظـام و قاچاقچیـان بـه
داخل کشور؛
 توانمندی شرکت در عملیاتهای چریکی و برونمرزی؛ پشتیبانی و کمک به پاسگاههای مرزی در شرایال بحران تا رسیدن عمده قوا.لاا محقن بهدنبال احصای توانمندیهای عشایر استان در زمینههای دفاعی ،امنیتـی ،اطالعـاتی
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و پشتیبانی و نیز استفاده مسثر از قابلیتهای عشایر در کنترل مرز و کمک به امنیت کشـور در همـه
شرایال است.

اهمیت و ضرورت انجام پیوهش
اهمیت و ضرورت این تحقین به لزوم شناخت میزان مشارکت و تیثیر عشایر استان ایـالم در امنیـت
مرزها و دفاع مقدس برمیگردد تا برمبنای نتای ،این تحقین ،نقش و کارکرد و توانمندیهـای ایـن
قشر از جامعه در آینده به نحو مسثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

روش تحقیق و نحوه گردآوری دادهها
این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظـر ماهیـت و روش توصـیفی ،تحلیلـی و پیمایشـی
است.
در این تحقین جمعآوری اطالعات به روش کتابخانـهای بـا اسـتفاده از ابـزار مطالعـه اسـناد و
مدارک ،فیش برداری ،بررسی نقشهها و تصاویر ،و بـه روش میـدانی بـا اسـتفاده از ابـزار مصـاحبه،
پرسشنامه و مشاهده انجام گرفته است.

نمونه آماری
از آنجا که جامعه آمـاری معمـوال از حجـم و وسـعت جغرافیـایی زیـادی برخوردارنـد و دسترسـی
محقن به تمام آنها امکانپایر نیست ،ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها بهعنوان نمونه و تعمـیم نتـای،
آن به جامعه مورد مطالعه ،اکتفا شده است.

جامعه آماری و حجم نمونه
در این تحقین جامعه آماری محقن عبارتاند از :تمام عشایر مرزنشین استان ایالم در دفاع مقدس و
حجم نمونـه در ایـن پـژوهش تمـام فرمانـدهان و مسـئوالن سـازمانهـای نظـامی و انتظـامی وقـت،
فرماندهان ،مسئوالن ،بزرگان ایالت و طوایف و رزمندگان عشایرند که توانایی بیان اطالعات مفید
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در این زمینه داشتهاند .همچنین از سازمانهای پشتیبانی و دخیـل در امـور عشـایر ماننـد اسـتانداری،
فرمانداری ها و امور عشایر استان استفاده شده است .تعداد حجم نمونه جامعه آماری  70نفـر اسـت
که به شیوه نمونهگیری تمام شماری انجام شده است.
به منظور بررسی اعتبار سساالت ،پرسشنامهای تهیه شد و ابتدا یک آزمون مقدماتی (آزمون-
پزآزمون) انجام گرفـت و بعـد از آن بـین تعـداد  01نفـر از جامعـه آمـاری توزیـع و پاسـخ آنهـا
جمعآوری شد .سساالت مطرحشده بعد از مدت یکماه مجددا بین جامعه آماری توزیـع و پاسـخهـا
جمعآوری شد که پز از مقایسه پاسخهای اخاشده ،نظراتی که تا بـاالی  71درصـد مشـابه بودنـد
انتخاب و در نهایت ،پرسشنامه در قالب  39سسال تنظیم شد .سساالت پرسشنامه بهعنوان سـساالت
بسته طرح شد.
در پایان با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه  = % 50محاسـبه
شد که نتای ،بهدست آمده نشان داد سساالت طرحشده از همسـانی و ثبـات درونـی و نیـز از اعتبـار
خوبی برخوردارند.

تشریح روایی و اعتبار پایایی
ابتدا نیازمندیهای اطالعات که به پاسخ نیاز داشت ،در ارتبـاط بـا نقـش عشـایر در قالـب سـساالت
تنظیم و مورد ارزیابی قرار گرفت و فهرست فرماندهان و افراد مسثر که در سازماندهی عشایر نقـش
داشتند ،تهیه شد.
از تمام افراد مشخفشده دعوت به عمل آمد و ضمن توجیـه آنـان ،سـساالت مـورد نظـر بـه
منظور مصاحبه طرح و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت.
افراد و فرماندهان در قالب گروههای  0تا  0نفری سازماندهی شدند و زمان مصـاحبه و مکـان
آن برای افراد مشخف و طی چندین جلسه مصاحبه انجـام شـد و بعـد از آن ،پیـادهسـازی صـورت
گرفت.
نتای ،حاصل از مصاحبهها و اطالعات جمعبندیشده با مستندات سـازمانهـای نظـامی ،اسـناد
کتابخانهای و پاسخ پرسشنامهها ،مورد مقایسه قرار گرفت؛ جمعبنـدی ارائـهشـده حاصـل ارزیـابی
اطالعات جمعآوریشده طی مدت تحقین است.
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یافتههای پیوهش
روند شک:گیری دفاع عشایر استان ایالم در روزهای اولیه جنگ
از آنجایی که استان ایالم بیشترین مرز خاکی ( 430کیلومتر) را با کشـور عـراق داراسـت ،بـدیهی
است قبل از نقاط دیگر کشور مورد هجوم وحشیانه قرار گرفت ،بهطوری که در  39شهریور 0009
مهران ،چنگوله ،دهلران ،موسیان و سایر روستاهای مرزی در حالی که به زنـدگی روزمـره خـویش
مشغول بودند ،مورد هجوم وحشیانه سربازان عراقـی قـرار گرفتنـد .فـرود گلولـه تـو و خمپـاره و
صدای شنی تانکها آنها را متوجه تجاوز دشمن ساخت .مردم که از قبل آمادگی خرو از شهرها
را نداشتند و کامال غافلگیر شده بودند ،به ناچار توشهای ناچیز از دارایی و مایملک سـالهـا رنـ ،و
مشقت زندگی خویش را برداشتند و به همراه کودکان و پیران ،زن و مرد در آن گرمای سـوزان از
طرین راههای صعبالعبور ارتفاعات شمالی به سمت مناطن شمالی استان رفتند و به امیـد نجـات از
آن معرکه خود را به سایر روستاها و شهرها رسـاندند .مـردم هـم بـا آغـوش گـرم از آنهـا اسـتقبال
کردند و در خانه های خویش اسکان دادند .تجاوز ددمنشـانه رژیـم بع ـی عـراق ،غیـرت و حمیـت
مردان و جوانان عشایر را برانگیخت و با لبیک به ندای پیامبرگونـه امـام راحـل ،بـا بسـتن قطارهـای
کهنه و تفنگهای قدیمی به استقبال متجاوزان شتافتید و در قالب ایل و طوایف سـازماندهی شـدند
و در پن ،محور عملیاتی در مناطن سرزمینی خود به دفاع از آب و خاک خویش پرداختند و با سـد
کردن راه دشمن ،عزم خود را برای نبردی طوالنی جزم کردند .در این میان ،نقش محوری آیتاهلل
حیدری فراموش نشدنی است؛ روحانی مبارزی که مـورد تیییـد امـام(ره) و مـورد احتـرام و عالقـه
مردم استان بود .ایشان با فراخوانی مردم ،سران قبایل و بزرگان طوایف به تقویت عقاید و افکارشان
و آگاهی دادن به مردم و تر غیب آنها به امـر دفـاع ،جهـاد و شـهادت پرداخـت .تصـمیم ایـن عـالم
بزرگ با لباس روحانیت و بستن قطار نظامی و سـالح برنـو و حضـور در منـاطن عملیـاتی در کنـار
رزمندگان عشایر موجب حضور پرنشاط عشایر و مردم استان در مناطن مرزی شد .همچنین از نقش
سپاه پاسداران استان ایالم در امر سازماندهی ،تسلیح و فرماندهی؛ نقش استانداری در امر فراخـوانی
و پشتیبانی و نقـش ژانـدارمری و ارتـش در امـر آمــوزش مـیتوان نام بـرد (جـزوه یادمـان هشـت
سال دفاع مقدس لشکر 7 :0070 ،00و.)5
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محورهای دفاعی و عملیاتی
محور یکم :در دهلران و مناطن دشـت عبـاس ،موسـیان ،پتـک ،ابوقریـب و چـاههـای نفتـی
جوانان و دلیرمردان دهلرانی -که خاطره سنگر نادر را فراموش نکرده بودند -بههمراه تنـی چنـد از
فرزندان واقعی یعنی پاسداران که تعدادشان انگشتشمار بود و بـه مقاومـت ادامـه داده بودنـد و بـه
دهلران بهعنوان پارهای از ایران اسالمی عشن مـیورزیدنـد ،دفـاع پرداختنـد و کـمکـم از آبـدانان،
درهشهر و بدره و سایر نقاط گروه گروه دستههای مقاومت خودجوش تشکیل و به آنها پیوستند.
محور دوم :این جبهه که از تنگه کنجانچم شروع و تا ارتفاعات گـردل -ترشـابه و پاسـگاه
فصیل ادامه داشت ،محل زندگی ایلهای ملکشاهی و شـوهان بـود کـه بـه شـجاعت و سلحشـوری
معروفاند .شهید چمران با شنیدن اوصاف آنان به میانشان شـتافت و آنـان را در قالـب جنـگهـای
چریکی و نامنظم سازماندهی کرد و تحت فرماندهی یکی از چریکهای خود درآورد.
محور سوم :گالن -این محور که جبهه میانی اسـتان را تشـکیل مـیداد ،حفاظـت از دهانـه
کنجانچم و جناح غربی زیـل و ارتفاعـات کـانی سـخت و زالـو آب را عهـدهدار بـود -متشـکل از
جوانان و شیرمردان شهرستان ایالم و بخشهـای تابعـه بـود .دسـت نوازشـگر پیـر فرزانـه ،حضـرت
آیتاهلل حیدری ،در این جبهه به یاری مردم شتافته بود.
محور چهارم :سرنی (میمک ،شورشیرین و بیجار) .میمـک را عـربهـا بعـد از فـتح ایـران
سیف سعد (شمشیر برنده) نام نهاده بودند کـه محـل زنـدگی ایـل دالور خـزل و ارکـوازی و سـایر
عشایر چون ده باالیی و پنجستونی بود .مردم این دیار چـون سـیف سـعد واقعـا شمشـیرهای از نیـام
کشیده و برندهای بودند که لبه تیز این تیغه تصور هرگونـه تجـاوز و پـیشروی را از دشـمن سـلب
کرد و حماسه فتح میمک به دست همین سلحشوران رقم خورد.
محور پنجم :این محور که در جنوب غربی استان ایالم در مناطقی چون تنگـه چهـل زری،
کوشک و سومار عرصه را بر متجاوزان تنگ کرده بودند ،توسال جوانان و مردان غیور ایوان و ایل
کلهر اداره میشد.
به دنبال این دفاع اولیه بود که خیل عظیم بسیجیان و جوانان عاشن از نقاط دیگر اسـتان ،یعنـی
شهرستان ایوان ،شیروان ،چرداول ،درهشهر و آبدانان و سایر نقـاط کشـور بـه سـوی منـاطن مـرزی
سرازیر و در کنار پاسداران جان برکف سازماندهی شدند.
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با توجه به اینکه مناطن گرمسیری عشایر ایران در نوار مرزی واقع شـده ،ایـن منـاطن در طـول
سالیان دراز در بین عشایر برحسب موقعیت جغرافیایی و جمعیت تقسیم شده است .عشایر بـا توجـه
به این تقسیم بندی تاریخی در اوایل جنگ با نظم و ترتیب خاصی روانه منـاطن مـرزی اشـغالشـده
خود شدند که این خود دارای حُسنهای زیادی بود .از طرفی ،نیروهـای عشـایر بـه علـت حـب بـه
خاک و زمینهای غصبشده خود انگیـزه بـاالیی بـرای بـازپزگیـری آن داشـتند و در ایـن میـان
رقابت و غیرت ایلی را نیز باید بدان اضافه کرد و از طرف دیگر ،آگاهی و تسلال بیشتر بـه زمـین و
موقعیت نظامی آن باعو موفقیت در دفاع نظامی شد.
خیل عظیم رزمندگان به حدی بود که محورهای عملیاتی دیگر رنگ قبیله و عشیره خاص را
از دست داده بود و همه بسی ،شده و عزمها را جزم کرده بودند که نـه اینکـه از کیـان اسـالم دفـاع
کنند ،بلکه متجاوزان را تنبیه و سرجای خود بنشانند .این همبستگی و شور و عالقه نسبت به دفاع از
انقالب مستلزم سازماندهی بزرگی بود که به تشـکیل تیـپ  004امیرالمـسمنین(ع) و بعـدا لشـکر 00
امیرالمسمنین(ع) انجامید که عالوه بر دفاع قاطع از سرزمین استان ایالم ،حماسههـای بزرگـی را نیـز
در مرزهای کشور در قالب عملیاتهای بزرگ آفرید و شهدای گرانقدری تقدیم انقالب کردهاند
(جزوه یادمان هشت سال دفاع مقدس لشکر 9 :0070 ،00و.)01

کارکردها و نقشهای عشایر و مردم استان در دفاع مقدس
 .1نقش عملیاتی
شرکت مستقیم در عملیـات رزمـی و وارد شـدن در عرصـه جنـگ و کـارزار یکـی دیگـر از
کارکردهای امنیتی عشایر استان است که در طول هشت سال دفاع مقدس بـه آن اهتمـام ورزیدنـد.
گرچه در ابتدای جنگ تحمیلی این حضور بهصورت غیرکالسیک و با استفاده از سالح و مهمـات
خود عشایر ،آن هم به صورت دستهها و پایگاههای جنگ نامنظم و چریکی صورت مـیگرفـت ،و
عشایر استان هر کدام در مناطن عرفی و بهصورت خودجوش وارد عمل مـیشـدند ،امـا بـه تـدری،
هرچه از زمان جنگ میگاشت و دوران دفاع مقدس طوالنیتر میشد ،این حضور خـود بـه خـود
جنبه کالسیکتر به خود میگرفت و منظم میشد تا اینکه بهصورت گروهان ،گردان ،تیپ ،لشـکر
و ...نمایان گردید.
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 .2نقش اطالعاتی
دستیابی به اطالعات نظامی و جمعآوری اخبار و گـزارشهـا در بعـد نظـامی از مهـمتـرین اهـداف
دستگاههای جاسوسی و عوامل اطالعاتی است .اطالعات نظامی دارای ابعاد مختلفی است .از تعداد
نیروهای انسانی در یک سیستم نظامی و آمار ادوات و نوع سالحها تـا قـدرت پوشـش پدافنـدی و
توان ساخت سالح ،همه و همه اطالعاتی به شمار میرود کـه هـر کشـور درصـدد دسـتیابی بـه آن
است.
همانطور که در مبحو قبل اشاره شد ،عشایر به دلیل حضور همیشگی خود در جـوار مـرز و
مراودات قبل از انقالب و نیز آشنایی کامل با مناطن حوزه سرزمینی خـود و حتـی کشـور همسـایه،
خودبهخود منابع اطالعاتی خوبی بودهاند که در طول هشت سـال جنـگ تحمیلـی از آنهـا اسـتفاده
شد .عموما یگانهای اطالعات و عملیات ارتش و سپاه پاسداران از چهرههای شاخف عشایر استان
در شناساییهای درونمرزی و برونمـرزی اسـتفاده مـیکردنـد؛ زیـرا کسـب اطالعـات از مواضـع
دشــمن مســتلزم آشــنایی کامــل بــا منطقــه مــورد شناســایی و جغرافیــای منطقــه (عــوارض طبیعــی،
گارگاهها ،راههای نفوذ و )...است که میبایستی با کمترین خطر از لحاظ حفاظتی صورت پـایرد.
این امر با حضور تالشگران عشایر منطقه بهخوبی میسر بوده است؛ بهطوری که نیروهـای اطالعـاتی
و عملیاتی در واحدهای تحت فرماندهی سپاه پاسداران استان را در واقـع همـان نیروهـای عشـایری
تشکیل میدادند که مـسثرترین عامـل در شناسـاییها بودند.

 .9نقش تدارکاتی و پشتیبانی
عشایر در استان ایالم همانند خیل عظیم مـردم کشـور در جهـت کمـکرسـانی مـالی و جنسـی بـه
جبهههای جنگ حضور موفقی داشتند؛ بهطوری که این روحیه پشتیبانی به یـک حالـت رقابـت در
بین ایالت و طوایف مبدل شـ د .سـتادهای پشـتیبانی جنـگ جهـاد سـازندگی در سراسـر کشـور بـا
هماهنگی سـتاد جـاب و هـدایت کمـکهـای مردمـی طـی یـک برنامـهریـزی منسـجم مسـئولیت
جمعآوری کمک های مردمی را برعهده گرفتند .ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی استان ایـالم
نیز با دعوت از سران ایالت و طوایف در راستای جمعآوری کمکهای عشـایر ،کـار جمـعآوری
کمکهای مردم روستایی و عشایری در استان را آغاز کرد .با توجه به پراکندگی عشایر در سراسر
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استان ،مشابه چنین ستادهایی در جهاد شهرستانهای تابعه نیز تشکیل شـد .بـا توجـه بـه گسـتردگی
ساختار تشکیالتی جهاد سازندگی تا درون بخشها و دهستانها ،مسئوالن جهاد دهستانهـای تابعـه
یک ارتباط تنگاتنگ با ر سای ایالت و طوایف بـه منظـور پـرداختن بـه جمـعآوری کمـکهـای
مردمی برقرار کردند .بدین صـورت کـه پیگیـری امـور جمـعآوری در داخـل هـر ایـل و طایفـه را
برعهده بزرگ ایل و طایفه گااشتند تا ضمن جمعآوری ،در فرصتهای زمانی خاص به سـتادهای
پشتیبانی مستقر در شهرستانها تحویل دهند .ستادهای پشتیبانی شهرستانها نیز ایـن کمـکهـا را بـه
ستاد استان روانه و از آن طرین راهی جبهههای جنگ میکردند .ادارات کل عشایری استانهـا نیـز
هرازگـاهی رأسـا اقـدام بـه جمـعآوری کمـکهـای عشـایر مـیکردنـد و بـا همـاهنگی اتحادیــه و
تعاونیهای عشایر این امر را ممکن مـیسـاختند و بـه سـتادهای پشـتیبانی و یـا بـه طـور مسـتقیم بـه
قرارگاههای نظامی مستقر در مناطن ،تحویل میدادند (مصاحبه فرماندهان عشایر استان ،تیر .)0059

یافتههای پیوهش براساس پرسشنامه
آیا عشایر استان ایالم نقشی در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان داشتند؟
 %54از پاسخگویان (فرماندهان بسی )،به طرز معناداری در حد زیاد و خیلی زیاد معتقدند کـه
عشایر استان ایالم نقش مهمی در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان دارند.

نمودار درصد فراواني سؤال «آيا عشاير استان ايالم نقشي در دفاع مقدس و امنيت مرزي استان
داشتند؟»

کم %٪o1
کم

متوسط٪%8
متوسط 5
%49/3
زیاد٪49/9
خیلیزیاد
خیلی

خیلی
خیلیکمکم٪ 1%o

%8
بیبی
جواب٪5
جواب

زیاد%34/7
زیاد ٪94/7

نمودار  -1درصد فراوانی سؤال «آیا عشایر استان ایالم نقشی
در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان داشتند؟»
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جدول  -1آزمون خیدو تک متغیره
گزینه
آزمون
آزمون خی دو تک متغیره

مقدار خی دو

درجه آزادی

Chi-square

df

30/475

3

سطح معناداری sig

1/111

آزمون خی دو تک متغیره با سطح معناداری ( )1/111نشان میدهد که پاسـخگویان بـه طـرز
کامال معناداری معتقدند عشایر استان ایالم نقش خیلی زیادی در دفاع مقدس و امنیت مرزی اسـتان
دارند.

چه عواملی در به صحنه آوردن نیروهای عشایر استان ایالم در دفاع مقادس
و امنیت مرزی استان تأثیرگذار بوده است؟
 % 54از پاسخگویان به طرز معناداری معتقدنـد کـه تـیثیر انقـالب اسـالمی و تبعیـت از فرمـان
امام(ره) در به صحنه آوردن نیروهای عشایر استان ایالم در دفاع مقـدس و امنیـت مـرزی اسـتان در
حد خیلی زیاد و زیاد تیثیر 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؟»

متوسط%o
متوسط ٪ 1

خیلی کم
خیلی%oکم ٪ 1

جواب ٪16
بی بی
جواب%16
زیاد٪%17/3
زیاد 17/9

خیلی
زیاد٪%66/7
زیاد 66/7
خیلی

کم
کم٪ %1 o

نمودار  -2سؤال «چه عواملی در به صحنه آوردن نیروهای عشایر استان ایالم اتأثیر انقالب اسالمی
و تبعیت از فرمان اماماره در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان تأثیرگذار بوده است؟»
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جدول  -2آزمون خیدو تک متغیره اتأثیر انقالب اسالمی و تبعیت از فرمان اماماره
گزینه
آزمون
آزمون خی دو تک متغیره

مقدار خی دو

درجه آزادی

Chi-square

df

04/251

0

سطح معناداری sig

1/111

آزمون خی دو تک متغیره با سطح معناداری ( )1/111نشان میدهد که پاسـخگویان بـه طـرز
کامال معناداری معتقدند که تیثیر انقالب اسالمی و تبعیـت از فرمـان امـام(ره) در بـه صـحنه آوردن
نیروهای عشایر استان ایالم در دفاع مقدس و امنیت مرزی اسـتان در حـد خیلـی زیـاد و زیـاد مـسثر
بوده است.

عشایر اساتان بارای
کدام یک از نهادهای رسمی و اجتماعی در سازماندهی
نمودار درصد فراوانی سؤال«کدام یك از نهادهاي رسمی و اجتماعی ( نقش سپاه و استانداري ) در
حضور در جبههها نقش داشتهاند؟

سازماندهی عشایر استان براي حضور در جبههها نقش داشتهاند؟»

خیلی زیاد%24

خیلی زیاد ٪24

خیلی
کم٪ 9/%9/3
خیلی کم 9

کم%22/7
کم ٪ 22/7

%28
زیاد٪25
زیاد

متوسط٪%16
متوسط 16

نمودار  -9درصد فراوانی سؤال «کدام یک از نهادهای رسمی و اجتماعی انقش سپاه و استانداری
در سازماندهی عشایر استان برای حضور در جبههها نقش داشتهاند؟»

جدول  -9آزمون خیدو تک متغیره انقش سپاه و استانداری
گزینه
آزمون
آزمون خی دو تک متغیره

مقدار خی دو

درجه آزادی

Chi-square

df

04/251

0
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آزمون خی دو تک متغیره با سطح معناداری ( )1/111نشان میدهد که پاسـخگویان بـه طـرز
کامال معناداری معتقدند که نقش سپاه و بسی ،استانداری در سازماندهی عشایر استان بـرای حضـور
در جبههها مسثر بوده است.

آسیبها و نقا

ضعف عشایر استان در دوران دفاع مقدس

جدول  -4آزمون خیدو تک متغیره اعدم آشنایی با جنگ کالسیک و شیوههای آن
اپایینبودن سطح آموزش
گزینه
آزمون
آزمون خی دو تک متغیره

مقدار خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

Chi-square

df

sig

04/251

0

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

1/111

بودن سطح آموزش)) در دوران دفاع مقدس کدامند؟»

کم

کم%o
٪1

خیلی زیاد %32

خیلی زیاد ٪92

خیلی %o
خیلی کم
کم ٪ 1

متوسط٪9%9/3
متوسط /9
زیاد %58/7

زیاد ٪85/7

نمودار  -4درصد فراوانی سؤال «آسیبها و نقا

ضعف عشایر استان اعدم آشنایی با جنگ

کالسیک و شیوههای آن اپایینبودن سطح آموزش در دوران دفاع مقدس کداماند؟»

آزمون خی دو تک متغیره با سطح معناداری ( )1/111نشان میدهد که پاسـخگویان بـه طـرز
کامال معناداری معتقدند عدم آشنایی با جنگ کالسیک و شیوههای آن و تالش کشـور همسـایه و
نفوذ در صفوف عشایر از آسیب ها و نقـاط ضـعف عشـایر اسـتان در دوران دفـاع مقـدس و امنیـت
مرزی بوده است.
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ارزیابی فرضیه تحقیق
با توجه به موارد پیشگفته در پاسخ به سساالت تحقین و احصای نقشهای مسثر عشایر استان ایـالم
در دفاع مقدس و امنیت مرزی در زمینههای اطالعاتی ،عملیاتی ،پشـتیبانی و تشـکیل سـازمان رزم،
فرضیه تحقین مورد اثبات قرار گرفته است و میتوان چنین نتیجه گرفت که عشایر اسـتان ایـالم در
دفاع مقدس و امنیت مرزی نقشی مهم ،مسثر ،م بت و اثرگاار داشتهاند.

نتیجهگیری
عشایر استان ایالم یک ارتش طبیعی غیرمنظم و در سرتاسـر مرزهـای اسـتان پراکنـده هسـتند .آنهـا
همیشه از استقالل این کشور و باالخف در نظام جمهوری اسالمی از عزت و حاکمیت آن حمایت
کردهاند .لاا توجه اساسی دولتمردان با ارائـه خـدمات مختلـف بـه آنهـا ضـروری اسـت .بررسـی
واقعیت امر این مهم را مورد تییید قرار میدهد .اگر با دورنگری به اهمیت موضـوع بپـردازیم بایـد
گفت نقش امنیتی عشایر همیشه مسثر و اساسی بوده است .ما  01هزار خانوار عشایر با متوسـال  2یـا
بیشتر از  2نفر جمعیت داریم .هر خانوار عشـایری یـک مـرد آمـادی همیشـه مسـلح دارد .در نتیجـه،
یک لشکر  01هزار نفری داریم کـه هـر روز هـر یـک از آنهـا بـهطـور طبیعـی  ،01تـا  00کیلـومتر
کوهپیمایی میکنند .مرد عشایر از آمادگی جسمانی باالیی برخوردار است ،زمین و طبیعـت منطقـه
را به خوبی میشناسد و تفنـگ بـر دوش دامـداری مـیکنـد و همـواره مسـلح و آمـاده اسـت .ایـن
استعداد را باید هرچه بیشـتر بـه فعلیـت در آورد .از ایـالت بایـد لشـکرها سـاخت .از طوایـف بایـد
گردانها و تیپها ساخت که اگر یک روز همین دشمن که بیخ گوشمان هست ،به این نظـام طمـع
کرد ،عالوه بر سپاه ،ارتش ،بسی ،و نیروهای مسلح رسمی مملکت ،یک ارتش غیر رسـمی هـم در
کشور مدافع نظام باشد.
عشایر استان ایالم حدود  01هزار خانوار با جمعیت بیش از  70هزار نفر هستند .از این تعـداد،
اگر  01درصد آنها را مردان تشکیل دهند ،معادل 02هزار و  011نفر مرد میشـوند .اگـر افـراد زیـر
 05سال و کهنسال هم معادل  01درصد در نظر بگیریم 05 ،هزار و  301مرد آماده وجود دارد .اگر
از این تعداد  01درصد افراد مسلح شوند ،معادل  9هزار مرد مسلح و تفنگ بهدست در عشایر استان
وجود دارد.
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پژوهش حاضر با هدف بررسـی نقـش امنیتـی عشـایر صـورت گرفتـه و بـا طـرح سـسالهـا و
پیشفرضهایی به جمعآوری اطالعات و بررسیهای الزم در این زمینه پرداخته است.
در مقام نتیجهگیری این بحو باید گفـت ثبـات و آرامـش و بـهعبـارتی ،امنیـت یـک کشـور
زمینهساز توسعه و بهبود وضع اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ...است .لاا پرداختن به ایـن موضـوع و
بررسی جوانب آن میتواند از بسیاری جهات حائز اهمیت باشد .در حفـظ امنیـت کشـور نیروهـا و
تشکیالت مختلفی سهم دارند .بنابراین ،نقش عشایر در امنیت مرزها که همیشه صحنه تاخت و تـاز
و یورش بیگانگان بوده و آخرین مورد آن حمله عراق علیـه ایـران و تحمیـل جنـگ  5سـاله بـوده،
حائز اهمیت است .این نقش در دوران مختلف حکام ،به تناسب موقعیت و جایگاه عشـایر متفـاوت
بوده ولی هیچگاه بیتیثیر نبوده است .از حکومتهای زندیه ،صفویه و قاجاریه گرفته تـا حکومـت
رضاخان پهلوی که در آن لطمات زیادی به عشایر وارد شد ،ایـن قشـر همیشـه راهبـرد خـود را در
برابر حکام وقت حفظ کرده است .بنابراین در این تحقین سعی شده که بـه بررسـی نقـش امنیتـی و
دفاعی آنان پرداخته شود .تبعیـت یـکپارچـه از امـام خمینـی(ره) و مشـارکت و حضـور فعـال در
صحنههای مختلـف انقـالب اسـالمی و بـهویـژه جنـگ تحمیلـی ،همـه گویـای حضـور عشـایر در
صحنههای مختلف و دفاع از تمامیت و استقالل کشور بوده است .کمااینکه تاریخ مدون کشور مـا
در تمام دوران نشاندهنده این موضوع است که ایلها و طوایف هر منطقهای از ایـران تحـت تـیثیر
تربیت قومی -میهنی ذاتا وطنخواه بوده و از نظر حی یت قـومی و موقعیـت اجتمـاعی بـه مسـئولیت
خود در قبال دولت و میهنشان آگاه و به حفظ آن پایبند بودهانـد و مکـررا در وقـایع و پیشـآمدهای
کشور که در آنها بیم تحرک بیگانگان و خدشه در استقالل و تمامیت ارضی کشور میرفته ،ر سـا
و سران ایالت و طوایف اختالف بین خود یا با دولت را کنار نهاده و برای دفـاع و اسـتقالل کشـور
قد علم کرده و به مبارزه برخاستهاند .همچنین باید به مقاومت عشـایر اسـتان ،در کنـار سـایر اقشـار
ملت در برابر حمالت رژیم عراق در اولین روزهای جنگ اشاره کرد که توانست جلوی پیشروی
آنها را در بعضی مناطن راهبردی همانند ارتفاعات میمک ،پشـمین ،کولـک ،کنجـانچم ،چنگولـه،
دهلران و  ...بگیرند .نیروهای مردمی با حضور به موقع در شش ماهه اول جنـگ و تشـکیل شصـت
پایگاه و گسترش در مرز  430کیلومتری استان ،دفع حمالت دشمن و توقف پـیشرویهـای آن و
در ادامه ،جنگ با تشکیل یک تیـپ سـازمانی و توسـعه آن بـه لشـکر و بـا شـرکت در تعـدادی از
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عملیاتهای مهم آفندی و پدافندی ،در آزادسازی مناطن اشغالشده نقشآفرینی کردند .در نتیجـه
باید گفت که عشایر استان در تحفظ و برقراری امنیت مرزها نقشی به موقع ،محسوس و تیثیرگـاار
داشتهاند.

خالصه نتایج توصیفی تحقیق
همه پاسخدهندگان ( 011درصد) کند کردن پیشروی دشـمن را تـا رسـیدن عمـده قـوای خـودی
جزو دستاوردهای عشایر دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 73درصد) انجام عملیاتهای ایاایی ،مینگااری و اجرای کمـین و در
نتیجه ،زمینگیر شدن دشمن و گسترش اجباری آنان در خطوط مرزی را جزو دستاوردهای عشـایر
دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 50/4درصد) نقش گروههای شناسایی را در توجیه ،راهنمایی و هدایت
یگانهای خودی به منظور انجام عملیاتهای بزرگ جزو دستاوردهای عشایر دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 91/7درصد) تشکیل گروههای چریکی و رزمی را برای نفـوذ بـه عقبـه
دشمن و انجام عملیاتهای کمین و مینگااری جزو دستاوردهای عشایر دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 77/0درصد) شبکه اطالعاتی مردمی و رهگیری تیمهـای نفـاق را جـزو
دستاوردهای عشایر دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 93درصد) کمک و پشتیبانی مردمی در قالب جمعآوری آذوقه و حمل
و نقل مهمات و مجروحان بهوسیله اسب و استر در ماههای اولیه جنگ را جزو دستاوردهای عشـایر
دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 24درصد) تشکیل سازمان رزم کالسیک در قالب گردان ،تیپ و لشکر
و انجام دادن عملیاتهای گسترده را جزو دستاوردهای عشایر دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 54درصد) بهوجود آمـدن وحـدت ایلـی و طایفـهای در اسـتان را جـزو
دستاوردهای عشایر دانستند.
همه پاسخدهندگان ( 011درصد) تیثیر انقالب اسـالمی و تبعیـت از فرمـان امـام(ره) را عامـل
اصلی در به صحنه آوردن نیروهای عشایر دانستند.
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همه پاسخدهندگان ( 011درصد) تیثیر آموزههای دین اسالم و ماهب تشیع و فرهنگ جهـاد
و شهادت را بهعنوان عامل اصلی در به صحنه آوردن نیروهای عشایر تییید کردند.
اک ر پاسخدهندگان ( 91/7درصد) تیثیر حب وطندوستی و دفاع از ناموس و خاک کشور را
یکی از عوامل اصلی در به صحنه آوردن نیروهای عشایر دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 21درصد) تیثیر رقابتهای درون ایلی و رقابت با ایالت دیگـر را یکـی
از عوامل مسثر در به صحنه آوردن نیروهای عشایر دانستند.
اک ر پاسخدهنـدگان ( 92درصـد) تـیثیر تهـاجم دشـمن بـه سـرزمین ایـالت و تصـرف آن را
بهعنوان یکی از عوامل مسثر در به صحنه آوردن نیروهای عشایر تییید کردند.
اک ر پاسخدهندگان ( 03درصد) بر نقش رسانهها (صدا و سـیما ،مطبوعـات ،اطالعیـههـا و)...
بهعنوان یکی از عوامل مسثر در به صحنه آوردن نیروهای عشایر تیکید کردند.
اک ر پاسخدهندگان ( 20/0درصد) انگیزه بـهدسـت آوردن غنـایم جنگـی را عـاملی مـسثر در
حضور عشایر در دفاع مقدس دانستند.
همه پاسخدهندگان ( 011درصد) نقش سپاه و اسـتانداری را بـهعنـوان عامـل اصـلی مـسثر در
سازماندهی نیروهای عشایر تییید کردند.
پاسخدهندگان ( 05/7درصد) نیروهای نظامی (ارتش و ژانـدارمری) را یکـی از عوامـل مـسثر
در سازماندهی نیروهای عشایر دانستند.
اک ــر پاســخدهنــدگان ( 93درصــد) نقــش اقشــار صــاحب نفــوذ (روحــانیون ،انقالبیــون و
حزباللهیها) را بهعنوان عامل اصلی مسثر در سازماندهی نیروهای عشایر تییید کردند.
پاســخدهنــدگان ( 43/7درصــد) نقــش شــبکه ایلــی و قــدرت آن (کدخــداها ،تشــمالهــا،
ریشسفیدان ،بزرگان خانواده ،شورای محل و )...را بهعنوان یکـی از عوامـل مـسثر در سـازماندهی
نیروهای عشایر برشمردند.
همه پاسخدهندگان ( 011درصد) وفاداری به انقالب و امـام(ره) ،وحـدت دینـی و مـاهبی و
حز وطندوستی و میهنپرستی را عامل اصلی موفقیـت عشـایر در دفـاع مقـدس از امنیـت مرزهـا
دانستند.
همــه پاســخدهنــدگان ( 011درصــد) آشــنایی بــا منــاطن جنگــی و شــناخت کامــل زمــین و
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عارضههای طبیعی آن را به عنـوان عامـل اصـلی موفقیـت عشـایر در دفـاع مقـدس از امنیـت مرزهـا
دانستند.
همه پاسخدهندگان ( 011درصد) شجاعت ،ورزیدگی و آمادگی جسمانی باال را عامل اصلی
موفقیت عشایر در دفاع مقدس و امنیت مرزها دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 25درصد) تعصب ایلی و گرایش بیشتر به منطقه و سرزمین ایل خـود را
عامل اصلی موفقیت عشایر در دفاع مقدس و امنیت مرزها دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 54درصد) آشنایی بـا سـالح و مهـارت الزم در تیرانـدازی را بـهعنـوان
عامل اصلی موفقیت عشایر در دفاع مقدس و امنیت مرزها معرفی کردند.
اک ر پاسخدهندگان ( 91/7درصد) عدم آشنایی با جنـگ کالسـیک و شـیوههـای آن (پـایین
بودن سطح آموزش) را اصلیترین نقطه ضعف عشایر در دفاع مقدس دانستند.
اک ر پاسخدهندگان ( 72درصد) فصلی بودن حضور عشایر در جبهه با توجه به شغل دامداری
و کشاورزی (ریزش نیرو) را بهعنوان یکی از آسیبهای عشایر بیان کردند.
پاسخدهندگان ( 00/0درصد) تیثیرپایر بودن عشایر از پدیـده شهرنشـینی و کـاهش جمعیـت
عشایر و مهاجرت به نقاط روستایی و شهری را بهعنوان یکی از آسیبهای عشایر برشمردند.
اک ر پاسخدهندگان ( 72درصد) تالش کشور همسـایه و نفـوذ در صـفوف عشـایر بـه منظـور
استفاده از آنها ،نقل و انتقال سالح و مهمات به داخل کشور و بهکارگیری آنها بـهعنـوان نیروهـای
معارض و نفوذی را یکی از آسیبهای عشایر دانستند.
پاسخدهندگان ( 02درصـد) درگیـریهـای طایفـهای و ایلـی را یکـی از آسـیبهـای عشـایر
دانستند که در نهایت ،این عامل مورد تییید قرار نگرفت.

پیشنهادات
 تسلیح عشایر به سالح نیمهخودکار و دادن مهمات به موقع به منظور حفاظت از خود و احشام؛ ایجاد پایگاههای مقاومت فعال عشایری در مناطن مرزی و ارائه آموزشها و توجیهات امنیتی ونظامی؛
 برگزاری رزمایش عشایر ،یادآوری حماسه های دفاع مقدس و نقش عشایر در آن و به حـداقل141
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رساندن آسیبپایری آنها در مقابل اقدامات جاسوسی کشور همجوار؛
 برنامهریزی برای حل مشکل آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان عشایر؛ تمدید پروانه چرای مراتع و احیای آن و واگااری بلندمدت مراتع به عشایر؛ ارائه خدمات بیشتر به عشایر در موقع زمانی کوچ به منطقه قشالقی مرزی ،از قبیـل :جـادههـایدسترسی و تیمین آب تانکری در مناطن کم آب به لحاظ محدودیت منطقه امنیتی؛
 فراهم کردن تسهیالت رفاهی و توسعه امور عمرانـی ،راههـای دسترسـی ،آبرسـانی و احیـایچشمهها و استفاده از انرژی خورشیدی؛
 آموزش های کاربردی عشایر در زمینه آشنایی و نحوه برخـورد بـا اشـیای بازمانـده از جنـگ وسایر مواد منفجره و نیز عدم دستکاری آنها؛
 پاکسازی مراتع عشایر که آلوده به مین و مواد منفجره و دیگر ضایعات جنگی هستند؛ اقدامات حمایتی در شرایال بحرانی م ل خشکسالی و سیل؛ جلوگیری از مهاجرت عشایر به روستاها و شهرها با اجرای سیاستهای اصـولی و برنامـهریـزیمدون؛
 همکاری و هماهنگی نیروهای نظامی و انتظامی منطقه با عشایر؛ حفاظت ،اصالح ،احیا و بهرهبرداری مطلوب از مراتع بـا مشـارکت و مـدیریت فعـال عشـایر ازطرین ممیزی صحیح و بهرهگیری از روشهای سنتی و کاربرد شیوهها و فناوری نوین؛
 شناسایی استعداد موجود در مناطن و قلمرو کوچ عشایر و کمک و تیمین امکانات برنامهریـزیشده برای آن دسته از عشایر که ناچار و یا عالقهمند به اسکان هستند؛
 عدم واگااری مراتع عشایری (در قشالق) به روستائیان به منظور زراعت و کشاورزی؛ برای خانوارهایی که تمایل به ادامه کوچنشینی دارنـد ،بایـد برنامـههـای مناسـبی در ارتبـاط بـامسائل کوچ ،علوفه ،خرید دامها ،آبرسانی سیار و ...طرحریزی شود (رحیمزاده.)52 :0051 ،
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