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چکیده
موقعیت ریاضی و ژئوپوليتیک منحصر به فرد ایران اسالمی در ادوار مختلف در معرض
تحوالت عمیق گفتمانی و جدی قرار داشته است .در این تحوالت گفتمانی و جدی
جا به جایی قدرت ،ماهیت فرهنگی و بافت سرزمینی و انسانی اين واحد سياسي به شدت
در معرض تحوالت سیاسی ،نظامی و امنیتی قرار گرفته است ،به حدی که حافظه تاریخی
آن را از منظراقوام مختلف به ویژه اقوامی که در معرض جدی این تحوالت قرار داشتند،
همواره در حالت انتظار قرار داده است.
در این فضای گفتمانی و شرایط سیاس ی امنیتی ،ایران پساانقالب اسالمی و جمهوری
اسالمی نوپا وارد موقعیت آشوب و شورشگری در کردستان شد .اعزام نیروهای داوطلب
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به فرمان رو حبخش حضرت امام خمینی(رض) پس از غائله
پاوه به کردستان انجام شد و اقدامات مؤثر در مدیریت ناامنی به سبک و سیاق مکتب نرم
افزاری شهید محمد بروجردی با تأسی به مکتب انسان شناسی اهل البیت(ع) و مناسبات
قدرت سیاست و امنیت مردم نهاد در دستورکار قرار گرفت .شهید محمد بروجردی از
جمله فرماندهان روندگرا بود و سعی وافری داشت که از شبکه دانشی و هیجانی ناشی از
ِ
خصلت نظامی گری روتین را از نظام سخت افزاری به نظام معرفتی معنا بنیان
تحوالت
رهنمون سازد .او مفهوم جدید معناساالری را جايگزين قدرت ساالری روتین كرد و از قبل
این لوگوتراپی در مفهوم جدید قدرت ساالری مردم نهاد فازی نو در حوزه امنیت پژوهی
در عرصه مدیریت مناطق بحرانی به میان آورد .این مقاله درصدد است ابعاد این مدعا را
مطرح كند و از طرفی جایگاه روش و مکتب و فلسفه نظامی گری شهید محمد بروجردی را
تا حدودی پس از گذشت سال ها غبار و مظلومیت آشکار سازد.

واژگان كليدي

شهید محمد بروجردی،امنیت مردم نهاد،مکتب نرم افزاری،کردستان
 . 1کارشناس ارشد مسائل استراتژیک
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مقدمه
در مکتب انسانشناسي اسالم (با تأکيد بر معارف شيعي) انسان جامعترين دفتر غيب و
شهود و کاملترين مظهر واجبالوجود است .او با لطف حضرت حق و با تسليم و تعبد
محمديه (ص) و واليت علويه ،و قدرت ناطقة الهيه درصدد شناسايي
محض خالفت
ّ
عوامل اختفا و اظهار کرامت ذات الهيه خويش است .او با علم و معرفت به جاي جمع
کتب به رفع حجب از قفس عقل هيواليي ميپردازد و به سوي عقل مستفاد و تدبيري
به اذن اهلل در حرکت است .او در سپهر انقالب اسالمي با بهرهگيري از گام سوم عرفان
عملي حضرت امام خميني (سفر من الحق الي الخلق بالحق) قدم در گام چهارم (سفر
من الخلق بالحق) گذاشت تا آرام و با نفسي مطمئن به سوي خير مطلق از قفس خود
(الدنيا سجن المؤمن و جنه الکافر) به عالم الهوت با عقل کرباليي سفر کند .پرداختن
به کرامت انساني ،و دست يافتن به اقيانوس معرفت بدون توجه به امور زيرساختي در
نظام کارگزاري ميسور نيست.
بايد عوامل مختلفي را در نظام کارگزاري کارامد مورد توجه قرار داد تا ماهيت و
مفهوم مأموريت اين نظام کارگزاري براي تحقق کرامت اکتسابي مورد شناسايي قرار
گيرد .اگرچه مجموعه و منظومهاي از عوامل در تحقق کرامت اکتسابي تأثيرگذارند،
اما نقش محوري مديران و شخصيتهاي تأثيرگذار به ويژه پس از انقالب اسالمي در
محيط ملي انکارناپذير است .از اين رو ،پرداختن به اشخاص و در واقع دستيابي به
نظام انديشهاي و نوع معرفت به هستيشناسي امنيتي آنها در مواجهه با محيط در لبه
آشوب ،امري ضروري است .در اين ميان ،شخصيت شهيد محمد بروجردي يکي از
موضوعات درخور پژوهش در حوزه امنيتپژوهي است.
داليل مختلفي نگارنده را بر آن داشت که به شخصيت شهيد بزرگوار به عنوان يکي از
مؤلفههاي امنيت پايدار بپردازد:
.1مظلوميت اين شهيد در طول سالهاي خدمت ،به ويژه پس از شهادت؛ وي از
جمله کساني بود که به آلياژ قدرت هيچگاه وارد نشد و همواره در مغناطيس نظام
واليي خود را ذرهاي خدمتگزار ميپنداشت .آيندهنگر و آيندهپژوه بود و در گستره
انديشه انقالب اسالمي خود را تعريف ميکرد.

بود.

.2شهيد بروجردي يکي از فرماندهان مؤلف و روندگرا در تحقق امنيت مردمنهاد

.3سبک و انديشه او به مثابه موضوعي مهم و جدي در حوزه امنيتپژوهي و به
عنوان تجربهاي ماندگار در رديف دستاوردهاي انديشهاي و معنايي انقالب اسالمي قابل
تعريف است.

آسيبشناسي تکنگاشتها
ادبيات دفاع مقدس به عنوان ابزاري براي بيان و تبيين وقايع و فراز و فرودهاي دوران
مخملين دفاع مقدس همواره بايد در موقعيت نقد و بازخواني جدي قرار گيرد .سير
فلسفي و چرايي تکوين اين نوع ادبيات ،مزيتها ،و پیشرو در معرفي تفکر الهي و نيز
الگوپردازي و الگوسازي و ...تبعات ناشي از ورود اين ادبيات به عرصه طبع و نشر و
پيشخواني مخاطبين اين حوزه است.
دستمايه اولية دادههاي اين حوزه به روايت نقل و نقالي پا به عرصه وجود ميگذارد
و با چاشني و جادوي هنر (انواع آن) به اوج تبليغ و پيامرساني ميرسد.
بعضا اين نقل قولها و حرف و حديثها و منوگرافها بر اين نکته تأکيد دارند که
انسان فرشي دفاع مقدس را به انسان عرشي تشبيه و تبليغ کنند و عمده توجهات را
به تصويرسازي و انگارهپردازي انسان قدسي با هالهاي از نور در اطراف و اکناف و در
سپهر تصويرسازي در محاق رمز و راز و حداکثر نمادسازي عاشورايي معطوف کنند.
به يک معنا بسط شخصيت در روانشناسي و بازي و چيدمان واژگان و تشبيه باقي
ميماند و عکس رنگي در قاب سنتي ،جلوة تمامعيار شخصيت شاهد شهيدان دستمان
را ميگيرد .در واقع ،ادبيات حماسي ،پهلواني و اسطورهاي با تأسي به بنمايههاي
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اين تحقيق مطالعهاي موردي است و به روش تاريخي ،توصيفي ،تحليل محتوا
و تجربي به کاوش شخصيت شهيد محمد بروجردي ميپردازد .در واقع ،مجموعه
گردآوريشده توسط پژوهشگران و مراکز مطالعاتي دفاع مقدس گردآوري روتين
منوگرافي رايج ژانرهاي دفاع مقدس است .نگارنده بر اساس مباني نظري و تئوريک در
ساحت علوم انساني به نوعي برداشتهاي خود را از زمان حضور با شهيد در کردستان
و مطالعه آثار بهجايمانده و بيان مطالب دوستان و همرزمان شهيد ترسيم کرده است.
بديهي است اين برداشت کافي و تمام نيست و جاي نقد و بررسي دارد.
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فرهنگي و اعتقادي در اين عرصه نضج گرفت.
ژانرشناسي اين ادبيات مقولهاي بسيار مهم در انتقال مفاهيم بلند معنايي است.
در واقع ،زندگينامه داستاني ،تنها ژانري متداول است که همواره از آن استقبال شده
است.
شيوه نگارش اين مقاله به رغم شخصيت پرصالبت شهيد بزرگوار ،بر اساس مجموعه
خاطرهها و گفت و شنودها و احياناً برخي سخنرانيهاي ايشان است .لذا نميتواند
ابعاد وجودي اين شخصيت فرهيخته را به اثبات برساند .نگارنده از طريق معنايابي،
مفهومشناسي و ساخت آن در قالب ادبيات تئوريک به بسط شخصيت و ابعاد وجودي
(نرمافزاري) اين شهيد همت گماشته است.
به جرأت ميتوان گفت هيچيک از ارگانهاي ذيربط بر اساس ادبيات تئوريک و
نظري به شناخت و تبيين وجود و ابعاد مختلف سرداران دفاع مقدس نپرداختهاند و
شخصيتپردازي واقعي متکي به مستندات ارائه نکردهاند .بيان چند نکته در خصوص
آسيبشناسي نگارشها ،تمجيدها ،قبض و بسط و کالبدشکافي سبک و ادبيات
توليدشده در اين زمينه ضروري است:
 .1برخي از اين نوشتهها براي انتقال مفاهيم و نمادين کردن مفاهيم و پيامها از
طريق ادبيات نوشتاري رايج ،به صورت ادبيات داستاني و رمان سعي فراوان کردهاند که
تاريخ دوران دفاع مقدس ماندگار شود و در معرض نشر و اشاعه قرار گيرد.
در واقع با تجسيد ،نمادينسازي ،سمبلسازي ،مشابهت ،مطابقت و ايجاد شور و
احساس و عاطفه و قلم و چيدمان الفاظ و به تعبيري به سماع واداشتن مخاطب ،او را
با انواع و اقسام ميزانسنهاي ادبي و تصويري به هدف مد نظر رهنمون کردهاند.
 .2اسطورهسازي ،قهرمانسازي و ...ضروري است .اگرچه عمده اين ادبيات داستاني
به صورتي آزاد خواننده را به برداشت آزاد (اميدوارانه) رهنمون ميسازند ،اما تأنس و
تعاطف رمز ماندگاري آنها است .خواننده به نوعي در مارپيچ سکوت بين عشق و عقل
در پيچ و تاب است .شايد ميزان برداشت نظري ،فلسفي و تئوريک کار به اندازه ميزان
بسط ادبيات داستاني رمان زندگينامه نباشد .البته تعاطف و همزادپنداري قهرمان
همواره مانايي محتوا را در اينگونه ادبيات حفظ ميکند.
 .3شهيد محمد بروجردي به داليل مختلف از جمله روابط درونسپاهي ،روابط
بيرونسپاهي ،روح آزادگي و واليتپذيري ،فقدان عقبه تشکيالتي و سلوک حزبي و

 .6نزديکنمايي
 .7تسهيل مناظره و تبادل اطالعات در فرايند يادگيري
4

امنيت و ضد امنيت در محيط ملي پس از انقالب اسالمي
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تشخص تبعي ،و تفاوت سرزميني و جبهه دفاعيّ ،
ّ
تشخص سربازي خود را تشخص
تبعي ميديد و آن را ّ
تشخص وضعي (واليت امر) ميدانست،
شهيد بروجردي در آلياژ قدرت زمانداران ،نه زمانه دارد و نه زمان مطرح شدن.
دوستان و همقطاران دفاع مقدس نيز در مارپيچ سکوت سير ميکنند .لذا محمد
بروجردي مثل همه پاسداران گمنام همواره در مسير پيدا کردن پادگان و مقري براي
تيپ خود است! و در نهايت پس از شهادتش به قائم مقامي قرارگاه حمزه سيدالشهدا
(ع) ارتقا پيدا ميکند.
در واقع بايد از طريق نظريهپردازي و شناخت مفاهيم و گزارههاي آن امکان
بهرهبرداري بيشتر از رويدادها و پديدهها را فراهم کرد .با اين روش ميتوان به نکات
زير رسيد:
1
 .1عرضه کردن هنجاره
2
 .2عموميت يا تعميمپذيري
3
 .3تبيين
 .4عمل کردن به عنوان يک نظام فهرستسازي
 .5توسعه الگوي فکري

 .1نظام و ساختارهاي امنيتي

رخداد انقالب اسالمي تحوالت شگرفي در ابعاد مختلف محيط ملي و فروملي به ويژه
در مباحث امنيت ايجاد کرده بايد اين محيط را به لحاظ امنيتي قبل ،حين و پس از
انقالب اسالمي به ويژه در محيط ملي و فراملي ،به خصوص در کانونهاي بحران به
دقت بررسي کرد.
ساختارها و نهادگرايي در پي انقالب اسالمي و پس از آن دچار تحول گفتماني و
دکترين شد .از اين رو ،تجارب اين حوزه براي کادرهاي جوان و نوپاي انقالب اسالمي نه
. Noyms
. Generaliztion
. Explanation
. Fovegrounding

1
2
3
4
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تنها در دسترس نبود ،بلکه دستاوردها و تجارب در حوزه مديريت مناطق و کانونهاي
بحران خالي از اشکال هم نبود .موقعيت و گفتمان امنيتي و دفاعي ايران در عصر
پهلوي اول و دوم در راستاي نظام دفاعي راهبردي رقابتهاي بينالمللي دولتها قابل
تعريف بود .نحوه شکلگيري ايدئولوژي رژيم پهلوي و وابستگي رضاخان و سلطنت به
دولتهاي وقت و تأثيرگذار (آمريکا و انگليس) مهندسي و مديريت فرهنگي و تعامل با
بنيادهاي فکري ،انديشهاي و سياسي حاکم را به نحوي شکل ميداد که مردم و امنيت
مردمنهاد نميتوانست کاالي مورد نظر رژيم باشد.
جنگ سرد ،روابط با دولتها و سياستهاي راهبردي فرامنطقهاي ژئوسکيوريتي
و اخذ نمايندگي در محيط فراملي امنيتي که ناتو و رژيم صهيونيستي از آن سر در
ميآورند ،ورود و ادغام در امنيت تجويزي و بايدي را در راستاي آمايش دفاعي امنيتي
سرزميني ناتو سامان ميداد .در واقع ،روابط سياسي ،روابط امنيتي را سامان ميداد و
هدايت ميکرد.
فردوست مي گويد« :من قريب بيست سال در متن مسائل امنيت ملي رژيم
محمدرضا بودم و رياست دفتر ويژه اطالعات و قائممقامي ساواک و رياست بازرسي
شاهنشاهي داشتم .رژيم پهلوي فاقد دکترين امنيت ملي منطبق با عوامل واقعي مؤثر
در جامعه ايران بود .به همين دليل سقوط کرد(».فردوست)1731،
دکترين امنيت ملي در رژيم پهلوي يا اصوالً معنا و مفهومي نداشت ،يا طرحهايي
بود که قدرتهاي خارجي مسلط ايران بر اساس منافع خود بر حکومت ايران تحميل
ميکردند.نظام بوروکراتيک ،سازمانها و نهادهاي امنيتي در فرايندي جبههاي
مهندسي و ساماندهي ميشدند که همان قاعدهسازي امنيتي است.
سه مکتب يا مدرسه اطالعاتي تالش ميکردند نظام امنيتي و اطالعاتي رژيم پهلوي
را تحت تأثير خود قرار دهند :مکتب آمريکايي ،مکتب انگليسي و مکتب صهيونيستي.
هر سه مکتب با توجه به فرايند مهندسي جبههاي ،اقدامات کنترلي (کنترل جمعيت
منابع) و ضداطالعاتي را در ابعاد مختلف در حوزه آمايش سرزميني دفاعي ناتو و جنگ
سرد سامان ميدادند .به تعبيري ،هستيشناسي و انسانشناسي امنيتي رژيم پهلوي را
در پارادايم اين انديشه بايد معنايابي کرد.
کشف شبکه کودتاي قرهني توسط انگليسيها ،سرلشکر مقربي عامل شوروي،
وجود پايگاه رادار در نکا ( )1340براي پوشش هدف شوروي ،تأسيس شبکه ماهوتيان
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(شبکه غيررسمي به توصيه انگليسيها) ،تأسيس شبکه بيسيم (در سال  1345در
مناطق شمال ايران به منظور اشغال احتمالي شوروي) ،تأسيس شبکه کوک (کشف
نارضايتي ،)...شبکه سرگرد صفاپور (سازمان مخفي دفتر ويژه اطالعات با هدف نفوذ در
ساختار نيروهاي مسلح و انتظامي) ،ارتباط ادارات دوم جاسوسي ،سوم امنيت داخلي
و هشتم ضدجاسوسي ساواک با سرويس رژيم صهيونيستي موساد ،وجود سه پايگاه
برونمرزي (در غرب و جنوب ايران که از سالهاي  1337تأسيس شده بود) شامل
پايگاه خوزستان ،پايگاه ايالم و پايگاه کردستان (با مرکزيت مرز مريوان) همگي در
راستاي جمعآوري راهبردي و عملياتي اهداف رقابتي جنگ سرد مؤيد اين منطق است
که ساختار و نهاد امنيتي از هر گونه ظرفيت و استعداد در چارچوبهاي انديشه انقالب
اسالمي قابل دفاع و بهرهبرداري نبود.
از اين رو ،رفتار و گفتمان رژيم مبتني بر آموزهها و نظريه امنيت هستيشناختي
غرب و جنگ سرد بود .با اينکه رژيم مدعي رفتار ايدئولوژيک آريايي و پانايرانيسم
بود ،فقدان رفتار و منش ملي و ايدئولوژيک در تمام سطوح اداري ،ديوانساالر و
بوروکراتيک آن مشهود بود .ارکان و مباني نظام تمامعيار امنيتي به سلسله مراتب
هستيشناسي غرب (آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي) مرتبط بود .محيط ملي و
امنيتي رژيم در محيطي باالتر و فرامنطقهاي ترسيم ميشد و مورد تحليل و بازخواني
قرار ميگرفت.
محيط ملي ايران پس از انقالب اسالمي و کانونهاي بحران و مناطق لبه آشوب بر
اساس نظريه بال پروانه در فرايند جابهجايي قدرت آن هم از نوع انقالبي آن ميتوانست
به سمتي ميل کند که نه تنها محيط ملي را دستخوش تحوالت ژرف کند ،بلکه آثار
آن در ابعاد مختلف در محيط منطقهاي و فرامنطقهاي تأثيرگذار باشد و در چارچوب
تأثيرات نظريه ساختار ـ کارگزار آن هم از نوع شارژشده و شبههوشمند قاعده بازي را
از سطح محلي به سطوح مختلف از جمله راهبردي بکشاند.
در اينجا چند سؤال مطرح ميشود که پاسخ به آنها قابل تأمل است:
.1رخداد انقالب اسالمي چه اتفاقي بوده است؟
.2در چه زماني اتفاق افتاد؟
.3در چه مکاني اتفاق افتاد؟
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.4با چه محتوايي به وقوع پيوست؟
با توضيح موارد فوق ،فضاي محيط ملي و فروملي پس از انقالب اسالمي کام ً
ال
روشن ميشود:
.1جابهجايي قدرت (ابعاد راهبردي)
.2جابهجايي نظام (ابعاد فروملي و تأثيرگذار راهبردي)
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.3جابهجايي آموزهها (نظام نرمافزاري)
.4جابهجايي معادله ذهني از مقوله امنيت
.5محيطها و امنيت دچار تغيير ماهوي شد.
.6امنيت بايدي و تجويزي فروريخت.
.7جبهه به دو صورت سياه و سفيد به جبهه سوم خاکستري و پيچيده تقسيم شد.
.8قاعدهمندي و قاعدهسازي و امنيت در حال شدن حالت منازعهآميز غيرنهادي به
خود گرفت.
.9آرامش حاصل از فروپاشي رژيم در وهله اول محقق شد ،اما فروپاشي نظامات و
تحوالت پسا انقالب اسالمي احساس ناامني را تقويت و تا حدودي نهادينه کرد.
.10نهادهاي انقالبي و اطالعاتي و امنيتي نوپا در اين فضا و محيط تأسيس شدند.
از اين رو ،محيط داخلي به شدت مضطرب ،آنوميک و تابع آنارشيسم بالغ و
نيمهبالغ شد که تبعات آن عبارتاند از:
ـ صحنه نبرد اطالعاتي جمهوري اسالمي را به ميدان منازعه و ديپلماسي گفتماني و
امنيتي شرق و غرب تبديل کرد.
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ـ مناطق ايران به ويژه مناطق ملتهب تاريخي دست خوش جابهجايي نظم و امنيت
و قاعدهمندي و ذهنيت تاريخي خود شدند (کردستان ،خوزستان ،مناطق ايالتي،
عشايري ،گنبد ،حاشيه جدار مرزي) .اين وضعيت حتي محيط پيراموني را که به لحاظ
ساختاري در وضعيت مترصد به سر ميبرد ،درگير کرد.

ـ تحرکات و سازماندهي وابستگان به نظام و رژيم گذشته تشديد شد.
ـ احزاب داراي سوابق تاريخي به ويژه در مناطق ملتهب از جمله در حوزه شمال غرب
ايران رشد يافتند.
ـ جريانهاي ملي ،مذهبي و چپ مجددا ً سامان يافتند.

 .2توصيف تئوريک و نظري محيط امنيتي جمهوري اسالمي پس از انقالب اسالمي

بحث تبارشناسي امنيت در پي انقالب اسالمي به ويژه کانونهاي بحران و ملتهب
قابل تأمل است .جدال ديالتيکي و حتي هرمنوتيکي در تبيين و توصيف وضعيت
و تجويزهاي ناشي از آن در خصوص متافيزيک و رابطه آن با فيزيک امنيت در اين
مناطق حائز اهميت جدي است .رقابت و تفسير زندگي و مدل زندگي امن و نسبت
وابستگي آن با حقايق امن سراسر اين کانون و محيطها را (در سطح نخبگاني وتوده)
به خود مشغول داشت.
آثار باقيمانده در مديريت امنيتي رژيم گذشته در اعمال مديريت آگاهانة ناامني
و جدايي انسان از انسان ،نفي نظام و خرد معرفتشناسانه و هستيشناختي پارادايم
حاکم بود .گپ و شکاف ايجادشده براثر ناهمخواني ميان گفتمان رسمي و عملکرد
واقعي موجب بروز ناامني و تشديد آن در پي فروپاشي و جابهجايي قدرت شد و
در حافظه تکويني تاريخي مردمان کرد تداوم پيدا کرد .محيط کردستان به عنوان
بخش مهم و جدي محيط ملي در فرايند خوانش و پايش از منظر نظريه امنيت
هستيشناختي به عنوان مطالعه موردي قابل بررسي جدي است.
نويسنده معتقد است در تبيين تبارشناسي امنيت و ضدامنيت در اين خطه
رفتارشناسي منبعث از نظريه فوق ميتواند به انسانشناسي کردي ما کمک کند.
ناگفته نماند امروز به دليل گستردگي علوم انساني و تداخل موضوعات با يکديگر
انواع نظريهها در اين حوزه را با نوع ايستار پژوهش و پژوهشگر ميتوان در تحليل و
کالبدشکافي پديدهها مورد استفاده قرار دارد و در نهايت با نظريات ديگر آنها را نقد
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محيط امنيتي ايران پس از انقالب اسالمي در چنين فضايي شکل گرفت.
آثار تبليغات و عمليات رواني و شدت فعاليت گروهها و دستجات سياسي ،اجتماعي،
فکري و انديشهاي با شتاب و سرعت فضاي رواني را کام ً
ال پر کرد.
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کرد ،اما نگارنده نظريه امنيت هستيشناختي را به رغم قيل و قالهاي پيرامون براي
اين مقوله انتخاب کرده است و آن را منطقي و نزديک به ميدان ميداند.
آنتوني گيدنز در تحليل جامعهشناسي مدرنيته پيشرفته ،امنيت هستيشناختي را
به صورت نياز اساسي و اوليه افراد به «احساس نوعي تداوم و نظم در حوادث ،از جمله
آنهايي که مستقيماً در محيط ادراکي فرد قرار ندارند» تعريف ميکند(.لک زایی)9831،
از اين رو ،امنيت از نظر هستيشناختي ،داشتن پاسخ در سطح ناخودآگاه علمي
براي پرسشها و مسائل وجودي بنيادي است که همه زندگي بشري به گونهاي با آن
سروکار دارد و به آن ميپردازد.
امنيت هستيشناختي پيشنياز کارگزاري و هويت شخصي و خودشناسي است .از
اين رو هرگونه اقدامي که آرامش رواني افراد را بر هم زند و موجب از بين رفتن هويت
و تصورات تسليبخش وي از زندگي و محيط اطرافش شود ،ميتواند به ناامني رواني
و هستيشناختي وي منجر شود.
اين مقوله با توجه به مبحث قبلي قابل رؤيت است و در مسير طوالني تاريخي
و بحراني و خونبار تا موفقيت کردستان در سپهر وقايع پس از انقالب اسالمي تداوم
داشته است .در واقع ،اين موضوع از جنبه فردي عبور و به دولتها و واحدهاي سياسي
نيز سرايت کرده است.
به يک معنا تنها افراد نيستند که در پي کسب امنيت هستيشناختياند ،بلکه تمام
کنشگران اجتماعي از جمله کشورها به دنبال تأمين امنيت هستيشناختي يا «امنيت
هويتي» خود هستند .از اين ديدگاه ،کشورها نه تنها درصدد تأمين امنيت فيزيکي و
مادي سرزمين و ساختار حکمراني خود هستند ،بلکه هويت خويش را به عنوان يک
بازيگر متحد حقوقي جستوجو ميکنند که سرچشمه و منشأ برتريها و منافع پايدار
آنهاست.
اصطالح «بازيگر متحد حقوقي» بنياديترين مقوله در مباني و طراحي مهندسي و
مديريت امنيت پايدار در حوزه مطالعات امنيتپژوهي است .از اين منظر و اين رهيافت
ِ
بحران مناطق و کانونهاي ملتهب و حساس ،به ويژه در تحوالت
مديريت
در مقول ِه
ِ
مناطق شمال غرب کشور ،کردستان نقطه آغاز تحليل رمز عملياتي در کالبدشکافي
مکتب شهيد محمد بروجردي (مکتب نرمافزاري) است.
برخي محققان معتقدند در اينجا دو مفهوم ديگر به عرصه کنش دولتها ورود پيدا

 .2اين نظريه در رفتارشناسي مقاومت اسالمی در سرزمينهاي اشغالي نيز قابل توجيه
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ميکنند که با امنيت هستيشناختي گره خوردهاند :مفهوم شرم و مفهوم عزت.
شرم استعاري است براي فهم اين موضوع که چگونه گسستهاي هويتي ميتوانند
دولتها را وادارند که کنشهاي اجتماعي را به زبان منافع امنيتي فيزيکي دنبال و در
عين حال ،امنيت هستيشناختي را تقويت کنند.
در واقع ،محيط کردستان در مقياس محيط ملي و نسبت تحليل و توصيف و تبيين
وضعيت آن با آموزههاي انقالب اسالمي و نظام نوپاي آن (به ويژه نظام کارگزاري
آشوبزده) مطرح است .بنابراين ،مفهوم شرم را بايد در قالب اعمال فيزيکي امنيت به
طور طبيعي دنبال کرد.
انسانها و کشورها ميکوشند از همه هزينههاي شرم اجتناب کنند ،با اين حال،
وجود آن الزم است ،زيرا به اين معناست که فرد درک ميکند چگونه اعمالش با
برداشتن از کيستي و هويت خويش ناسازگار است يا ميتواند باشد .در سطح دولتها،
مفهوم شرم به نگراني دولت درباره منطبقسازي اقدامات خود با روايتي که براي توجيه
رفتار خويش به کار ميگيرد ،باز ميگردد .در واقع ،شرم به معناي احساس ناامني
نسبت به مسائل هويتي است .در کردستان ،نظام کارگزاري آشوبزده پس از فروپاشي
رژيم و ورود کارگزاران جديد به طور طبيعي ديالتيک عرضه و تقاضا را در ميدان و
عادتوارههاي يکديگر تحت تأثير قرار ميداد ،زيرا هر دو به دنبال بروز و ظهور کنش
منبعث از عزت بودند.
برخي مدعياند تعارض بين نفع شخصي يا عقلي و نفع جمعي يا اخالقي در
نظريههاي اجتماعي ،از طريق بررسي اين نوع کنش قابل خوانش است .به زعم برخي،
عزت ميتواند امتداد غرور فردي تلقي شود و در خدمت نفع يک کارگزار قرار گيرد.
موقعيتي ناب مثل کردستان و کانونهاي ملتهب کااليي مرغوب و فربهشدهاي است
که کارگزار هوشمند به راحتي آن را سرمايه مهندسي و مديريت اين کانونها قرار
ميدهد .به تعبيري ،کارگزار با اقدام «عزتمندانه» شهرت يا اعتباري کسب ميکند و
ميتواند آن را به عنوان سرمايه خرج کند تا بقا و تأمين منافع خويش را تضمين کند.
بنابراين ،معادلهاي جديد به وجود ميآيد:
 .1بين خدشهدار شدن اين سرمايه (عزت) در سطوحي از آن و بازسازي آن از طريق
اقدام انقالبي تناسبي وجود دارد.
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است .معادله زير سؤال رفتن عزت آنها و بازتوليد ذلت امنيت فيزيکي آنها را از بين
ميبرد ،اما امنيت هستيشناختي و هويتي آنان را تأمين ميکند.
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طبق اين نظريه ،افراد به جاي تمرکز بر رويکردهاي اقتصادي و تأمين نيازهاي
اوليه زندگي ،به بازسازي نيازهايي ميپردازند که هويت آنان را زير سؤال ميبرد.
گيدنز بر رهيافت اريکسون اتکا ميکند که ارتباط نزديکي بين هويت و امنيت
قائل است .از نظر آنان ،هويت فردي و خودشناسي عبارت است از تکوين و ايجاد
تداوم و استمرار زندگينامهاي که فرد را به حفظ روايتي از خود و پاسخگويي به
پرسشهايي درباره انجام دادن ،اقدام کردن و هستي قادر ميکند .بنابراين ،تحليل
امنيت هستيشناختي مستلزم تبيين و واکاوي روايت و گفتمان موجود درباره خود
است (تعريف جايگاه ساختاري قدرت و افراد).
محيط کردستان و بحران ناشي از تراکم و تراکنش منبعث از آن نظريه ديگري
مطرح ميکند ،از جمله نظريه ساختار حکمراني و بازيگر متحد حقوقي .بر اين اساس،
کارگزاري فضيلت و هنري است که به امنيت هستيشناختي نياز دارد.
کردستان در حوزه امنيت پايدار نياز مبرمي به شکلگيري کارگزاري پايدار (در معنا
و مفهوم و اجرا) داشت .از اين رو ميتوان از منظر نظريه شکلگيري کارگزاري پايدار
(مصرف و توليدکننده امنيت) بدان توجه ويژه کرد .کارگزاري پايدار و مستمر نيازمند
اطمينان و تبيين شناختي و معرفتي است .لذا عادي کردن تعامالت ،و شکليافتگي
نظام اعتماد اوليه و ثانويه ضروري مينمايد.
نظامهاي اعتماد اوليه و پايه مجموعهاي از روابط عادي و پايدارند .گيدنز نظام
اعتماد اوليه و پايه را «پيلهشناختي» مينامد که در سطح عملي و رفتاري ،علم و
آگاهي از تمام حوادث ممکن را که ميتواند تهديدکننده باشد ،طبقهبندي و حفظ
ميکند.
شهيد محمد بروجردي در چنين موقعيت و وضعيتي وارد کردستان شد .وي به
حقوقي هوشمند در ساختن و مهندسي
دنبال عملياتي کردن شهروند و کارگزار متح ِد
ِ
و مديريت امنيت در کردستان بود.
گيدنز دو نظام اعتماد پايه سالم و انعطافپذير و متصلب يا ناهنجار را توضيح
ميدهد .هرگاه عدم اطمينان و قطعيت بروز کند ،واحدهاي سياسي سازوکارهايي
جبرانکننده از جمله کنش عقالني و قواعد تصميم آن را جبران ميکنند .اين مقوله
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در مناطق و کانونهاي بحراني و ملتهب و ساختارشکن براساس نظريه عادتها و
الگوارهها به شدت ديده ميشود.
تعلق خاطر به اين رويهها و عادتها به قيمت ايجاد تهديدهاي امنيتي فيزيکي
استمرار مييابد .از اين رو ،وقتي کشوري با محيط خصمانه و نيازهاي امنيتي
برآوردهنشدهاي مواجه باشد ،بعضاً چشمبسته و ناخودآگاه به عادتها به عنوان اهداف
ميچسبد و با آنها عجين ميشود .در نتيجه ،عادت جايگزين اقدام و انتخاب واقعي
ميشود .بنابراين ،نظريه امنيت هستيشناختي نوع ديگري از معماي امنيت را برجسته
ميکند که از معماري امنيت فيزيکي متمايز و متفاوت است .اين معما حاکي از آن
است که امنيت هستيشناختي ميتواند با امنيت فيزيکي و مادي تعارض و تضاد
داشته باشد.
کارگزار کردي و حکومتي به دنبال تعريف امنيت براساس نظريه امنيتشناختي
وارد ميدان و صحنه کردستان شدند .عوامل تشديدکننده ،و فشارهاي هنجاري محيط
فرامنطقهاي و محيط ملي ،روندشناختي اين دو بازيگر را در قالب نظريه کارگزار و
ساختار به شدت تيره و تار ميکرد و حتي فرصت شناخت متقابل را از آنها ميربود.
سرعت و سرگيجه ناشي از تحوالت انفجاري و انقالبيگري آشوبزده (با مدارس فکري
مختلف) امان و مجال منطقي روندشناختي را مصادره به مطلوب کرده بود.
نظريه امنيتشناختي در مورد چگونگي و شرايط پايان منازعات پايدار و درازمدت
نيز فرضيهپردازي ميکند .شرايط امکان خاتمه مناقشات مستمر و مکرر در عادتهاي
جاري نهفته است ،به گونهاي که بر اثر تغيير و تحول اين عادتها و رويههاي عادي
امکان تغيير هويت و سپس پايان منازعه فراهم ميآيد .اما اين امر در محيط کردي
و کردستان همزمان فرصتسازي مؤثر را از طرفين ميگرفت و به ويژه کار را براي
کارگزار حکومتي بسيار پيچيده و مشکل ميکرد .در واقع اين تغيير و تحول در صورتي
حاصل ميشود که کشورها و نظام کارگزاري حاکميتي به فرايند عاديسازي و اعتماد
پايه و اوليه منعطف دست يابند.
بحثي بسيار جدي و فوقالعاده هوشمند که تاکنون در محيط ملي به ويژه محيط
کردي و کردستان و مناطق شبيه آن مطرح بوده نياز به هوشمندسازي نظام کارگزاري
در ابعاد نظامسازي و تغيير و هوشمندسازي نظام ادراکي دستگاههاي کارگزاري از
مرکز تا پيرامون دارد.
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لذا بايد در تحليل علل و انگيزههاي امنيتطلبي هستيشناختي به عوامل
تعيينکننده اعتماد پايه نيز توجه کرد .علل و عواملي چون جنگها ،حوادث مخرب
و خاطرات ناخوشايند اعتماد پايه را تحليل ميبرند و تخريب ميکنند و در شرايط
امنيتطلبي هستيشناختي قرار ميگيرند.
شهيد بروجردي به خوبي درک کرده بود که وضعيت روحي و رواني ،کردها را به
چسبيدن سفت و سخت به عادتها و رويههاي رفتاري و روزمره سوق داده است .وي
در عمليات فرايند عقالنيت انسان کردي خوانش جدي و ورودي هوشمندانه داشت،
از اين رو ،در ميدان و صحنه کردي (با همه سوابق مطرح شده) تنها ورود و حضوري
فيزيکي نداشت ،بلکه متافيزيک امنيت را در ميان همين ميدان پايش و پويش ميکرد.

ـ نظريه انسانشناسي کردي

در خصوص انسانشناسي کردي به تعبير علماي رشته انسانشناسي ،هم ميتوان در
قالب شناخت انسان به صورتي عمومي و کلي و همهجانبه از اصطالح آنتروپولوژي
کردي نام برد (شامل مطالعه عمومي انسان از جمله مطالعه جسماني ،باستاني،
تاريخي ،اجتماعي و فرهنگي) و هم انتولوژي که شناخت محدود و منطقهاي زمينهاي
از انسان است.
با مطالعه مونوگرافي کردي و به کارگيري روش ژرفانگر ميتوان به ابعاد شناختي
انسان کردي که گاهي تا مرز شوونسيم کردي پيش ميرود ،پي برد.
خواسته يا ناخواسته انسان کردي در قوميت کردي با حافظه تاريخي آن مسير
اقليتگرايي را دنبال ميکند و به رغم وجود سرزمين و حضور يکپارچه در محيط ملي،
در مباحث فروملي از خاستگاه انديشهاي «گتويي» پيروي ميکند .سرزمين مادري
وسيع ،به رغم تحوالت عميق و ژرف آن ،در معرض اشاعه و مبادله و تهاتر فرهنگي
قرار داشته است ،اما حافظه شکليافته در گتوي ذهني او را عم ً
ال واميدارد .رشد و
فرايند آن در حوزه تغييرات زيرساختي در گرو رشد سرزميني عمودي ناچيز شود و
متصلب باقي بماند.
البته مطالعات قومشناسي و مفهوم جديد قوميت در دهة  1960ظاهر شدند ،يعني
پس از موج سوم تشکيل دولتهاي ملي در کشورهاي مستعمره سابق.
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قوم مجموعة اجتماعي تمايزيافته ،بسته و پايدار معرفي ميشود که ريشههاي خود
را در گذشته اسطورهاي تصور ميکند .آنها به تعبير فردريک بارث ،داراي خودمختاري
زيادي در بازتوليد زيستي خود هستند ،درصدد ساختن ميداني ارتباطي و کنش
متقابلاند و اهل تفکيک جدي هستند.
دو نظريه اصلگرايي و ابزارگرايي مسئله قوم و قوميت را تبيين ميکنند .قوم به
عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف و منافع ،اصالت داشتن و اصلي و ذاتي بودن
حقوق خود را به دنبال خواهد داشت .همه اينها (چه قابل اثبات و نقد باشند يا نه) در
فرايند رشد اقوام تأثير بسزايي داشتهاند (فرايندهاي رشد عمودي و افقي).
اقوام به مثابه نظامهاي خويشاوندي گسترده يا به صورت اجتماعاتي که در فرايند
مشارکت اجتماعي و فرهنگي شکل ميگيرند ،داراي رشد طبيعي هستند و تمايل
دارند بر پهنه جغرافيايي و حجم جمعيت خود بيفزايند .اين فرايند رشد اقوام را
ميتوان به دو شکل عمده مشاهده کرد :نخست ،شکل رشد افقي و دوم ،شکل رشد
عمودي.
منظور از رشد افقي يک قوم ،گسترش آن قوم روي پهنه جغرافيايي است که با
گذشت زمان ،سرزمينهاي بيشتري به وسيله آن قوم اشغال ميشود .حرکت افقي اقوام
بسيار طبيعي است .از تبعات گسترش افقي يک قوم ،اختالط فرهنگي و ازدواجهاي
خارج از قوم است .اين امر سبب ميشود افراد و گروههاي جديدي وارد قوم شوند .به
اين ترتيب ،پراکندگي هرچه بيشتر قوم روي يک سرزمين سبب کاهش نسبي انسجام
قومي ميشود.
شکل ديگر رشد قوم ،شکل عمودي است و زماني انجام ميگيرد که به داليل
مختلف (موانع طبيعي ،سياسي ،فرهنگي و وجود قدرتهاي بزرگ) قوم نتواند
جابهجايي فيزيکي چنداني روي پهنهاي سرزميني داشته باشد و در نتيجه مجبور باشد
در پهنه جغرافياي کوچک و محدود باقي بماند .در اين صورت تضاد ميان الگوهاي ملي
و الگوهاي قومي به صورت اجتنابناپذيري داخل دولتهاي ملي بروز ميکند.
به طور طبيعي از بستر رشد عمودي ،نوع هستيشناسي ،انسانشناسي و حتي
زيباييشناسي در کنش و واکنشها در عرصههاي مختلف در ساحت دولت ملي و
نظاميافتگي مرکزي تأثيرگذار خواهد بود .غلظت و ساختار قومي کردستان فرهنگي و
سياسي است و در بستر تاريخي قوام يافته است.
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 .3کردستان در سپهر تحوالت
موقعيت رياضي و ژئوپوليتيک منحصر به فرد ايران اسالمي همواره اين واحد سياسي
را در ادوار مختلف در معرض تحوالت عميق گفتماني و جدي قرار داده است .در
اين تحوالت گفتماني و جدي ،جابهجايي قدرت و توزيع آن ،ماهيت فرهنگي و بافت
سرزميني و انساني آن را به شدت در معرض تحوالت سياسي ،نظامي و امنيتي قرار
داده است ،به حدي که حافظه تاريخي اقوام مختلف اين سرزمين ،به ويژه اقوامي که
در معرض جدي اين تحوالت قرار داشتهاند ،همواره در حالت انتظار بوده است .در اين
ميان ،مردمان کرد مناطق غرب کشور با توجه به محروميتهاي بهجامانده از رژيمهاي
گذشته به ويژه رژيم پهلوي ،و حافظه تاريخي ،به لحاظ نرمافزاري همواره مستعد و
مهياي بروز و ظهور انتظار پنهان تاريخي بودهاند.
سوژه کردي انسان کردي به دنبال اُبژه و فاعليت قدرت خود بود و در اين پندار
ِ
سياست اقوام ايراني ،به دنبال
تاريخي از نوع تصويرسازي و هستيشناسي در ساخت
معما و کاالي گمشدهاي ميگشت و تماميت تفلسف ذهني ،تاريخي و عينيت تمامعيار
خود را از گذشته و آينده ،در تول ِد انقالب اسالمي مطالبه ميکرد.
او به ظاهر از خاستگاه تاريخي و فرهنگي خود بيآنکه متوجه باشد (البته رهبران
به ظاهر قومي و ملي آنها) با ضلع سوم اين معرکه که دشمن اين سرزمين و گفتمان
انقالب اسالمي (گفتمان ضد سلطه و استکبار و رهاييبخش) بود ،خواسته يا ناخواسته
به تقسيم کار مشترک مبادرت ورزيد .محيط روانشناختي و عملياتي حاکم شورش
حاشيه عليه متن را تداعي ميکرد و اين به ظاهر حاشيه خود را توليدگر و مؤلف
ميخواند.
رهبران وابسته اين به ظاهر حاشيهنشينان تاريخ به دنبال فرايند هژمونيک شدن
گفتمان خويش با روندي عامگرايانه با انسجام اوليه طبقات اجتماعي ،خود را به
نمايندگي اين قوم در فضايي کام ً
ال هيجاني تحميل کردند و به دنبال پروژه سياسي
خود ،با توجه به اصل تداعي معاني و منطق حاشيهنشيني ،بر اساس ذهنيت تاريخي
خود ،متخاصم را جمهوري اسالمي دانستند و با مرزشکني و بيثباتي تمام مرزهاي
درون سرزمين خود را ساماندهي کردند.
آنها کوشيدند با تمام قوا منابع عيني و ذهني حرکت قومي را با داشتن عمق
راهبردي به سرعت تسري و گسترش دهند و با تمسک به متحد راهبردي (دول غربي
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و رژيم صدام) ،آرايش خود را بر آمايش سرزمين (سياسي) تحميل کنند.
آنها توانستند با مجموعههاي چالشگر ديگر ،به ظاهر جنگي هوشمندانه را با
بهرهگيري از فضاي نامطمئن ناشي از جابهجايي قدرت مرکزي در کردستان مديريت و
دنبال کنند و جنگي با وسعت ،عمق و پيچيدگي «جنگ هيبريد» راه بيندازند.
اين جنگ جنگي چندوجهي و همزمان ،تکامليافته به صورت هماهنگ و پيوسته
با استفاده از تمام ابزارها ،شيوهها و تاکتيکهاي رزمي براي رسيدن به راهبرد اصلي
است.
با توجه به موقعيت بومي ،محلي و عمق راهبردي کردستان ،آنها توانستند از طريق
اقدامات اطالعاتي و برخورداري از مستشاران عراقي و غربي و مراقبتهاي شورشگري
و شناسايي ،اداره کردستان را به دست گيرند .بر اساس مديريت ادراک و برداشت
افکار عمومي در کردستان ،آنها خود را مانند رژيم صهيونيستي در اقليت دانستند.
نهادهاي چريکي ،امنيتي ،شورشگري و شبهنظامي جامعهپذيري نظامي و امنيتي را به
عنوان فرايند انتقال رفتارها و احساسات ،ارزشها و قضاوتها به انسان کردي تلقين
ميکردند .لذا «دگرهراسي» محيط امنيتي کردستان را فرا گرفت .اين رفتار پادگاني
شدن رفتار شهروندي و به عبارتي ،هاشوميريزه کرد و کردستان بود ،آنگونه که در
رژيم صهيونيسي وجود دارد .هويت ناامن ،آينده ناامن ،جامعه ناپايدار و امنيت آرماني
در تجزيه ،از ويژگيهاي اين رفتار است.در اين فضاي گفتماني به اصطالح کردي و
شرايط سياسي و امنيتي ايران پس از انقالب اسالمي ،نهال نوپاي جمهوري اسالمي
وارد موقعيت آشوب و شورشگري در کردستان شد و به تعبيري ،بحران کردستان از
منظر اقليتپژوهي و امنيتي شدن هويت مورد کاوش قرار ميگرفت.
تخصيص و حقالسهم منابع کشور براي چنين وضعيتي باعث امنيتي شدن هويت
ميشود .به بيان ديگر ،دولتها مجبورند مسئله هويت را در مرزهاي امنيتي بررسي
کنند (که امري نه چندان ساده بلکه کمي جبري است) .در جهان امروز دولتها به
نوعي درگير نبرد خاموش اطالعاتي با سرويسهاي اطالعاتي حريفاند تا از اين حوزه
به عنوان يک فرصت استفاده نشود.
در گذشته ،دستکم نيمقرن پيش ،هيچ خبري از اين گفتمان نبود ،اما امروز
رضايت اجتماعي ،پايبندي قومیتها ،انسجام اجتماعي و وفاداري به حکومت جزو
مسائل امنيتي است.
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در عرصه داخلي ،محوريت و مرجعيت مرکز مورد ترديد جدي است و از اين
منظر از دولتها به بدي ياد ميشود .اين تفاوت ديدگاه ناشي از تفاوت ذهنيت و
تصويرسازي طرفين از يکديگر است .از منظر قومیتپژوهي ،کشورهاي ناهمگن در
وضعيت ملتهب و مترصد بحراني هستند .اين واحدهاي سياسي همواره با شکافهاي
متقاطع ،شکافهاي تقويتکننده ،و شکافهاي متراکم مواجه هستند.
از منظر روانشناسي اقليت ،ستم به اقليت به دو شيوه انجام ميگيرد :اول ،محسوس
و قانوني؛ دوم ،نامحسوس و ذهني.
اين نوع روانشناسي و تصويرسازي ناشي از آن ،اقليت را به وزنکشي و سنجش
راهبردي با گفتمان مرکزي سوق ميدهد.
شاخصهاي سنجش وزن يک اقليت عبارتاند از:
.1تعداد و تراکم جمعيت؛
.2منابع عيني و ذهني حرکت قومي؛
.3برخورداري از رهبر خردمند؛
.4مجاورت با کشورها؛
.5پيشينه مبارزاتي؛
.6همسويي مطالبات اقليت با گفتمان مسلط بينالمللي؛
.7داشتن متحد يا متحدان راهبردي؛
.8برخورداري از عمق راهبردي؛
.9امکان تسريپذيري با گسترش مطالبات قومي.
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اين ويژگي و نظاميافتگي ذهني در محيطهاي بحران ،با توجه به مطالب گذشته،
الگوهاي مديريت اقليت در ساحت مناطق لبه آشوب را به شدت بغرنج ،پيچيده،
حساس و قابل ريسک ميکند.
تهاتر انقالبيگري وارونه در کردستان و سوابق ناشي از آن در متن جابهجايي
راهبردي قدرت و گفتمان مسلط سابق ،پادگفتمانهاي هژمونيک را به سمت
«القاعدهاي» شدن قاعده بازي رهنمون ميسازد .براي چنين ساحتي الگوها و پديد
آمدن آنها در موقعيت آنارشيستم نابالغ ،کاري بس دشوار است و تا حدودي با ستيز

مکتب نرمافزاري شهيد بروجردي و امنيت مردمنهاد  /علی ثابت

مواجه است.
به طور طبيعي با منطق مواجهه با بحران و مديريت انتظامبخش از سطوح گفتمان
تا عمليات کنترل جمعيت و منابع ،هر واحد سياسي و توابع به دنبال اقتدار خود با
همه ارکان و شقوق آن هستند .اين نوع حکومتها در برابر اقليتگرايي دستکم دو
راهبرد را اعمال ميکنند:
 .1انکار هويت و اهميت اقليت
الف) نابودي فيزيکي (اقدامات ترکها عليه ارمنيها و عمليات انفال صدام عليه
کردهاي عراق)؛
ب) اصالح خطوط مرزي يا جغرافيايي مناطق اقليتنشين؛
ج) جابهجايي جمعيت اقليت به صورت هوشمند و اجباري؛
د) اخراج نخبگان اقليت از منطقه يا کشور؛
هـ) معاوضه و تعويض؛
و) نسلکشي؛
ز) اعمال تبعيض اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي؛
ح) ادغام اقليت.
 .2مديريت اقليتها و مهار يا کنترل نظاممند آنها
در اين ارتباط حکومتهاي مرکزي اقليت را نه عارضه نه امتياز ،بلکه آن را چالش
قابل ميدانند و بر اساس سياستي بلندمدت و چندجانبه ميتوان اقليت را وابسته به
اکثريت نگه داشت .سياستهاي حاکم در اين راهبرد عبارت است از:
الف) تبعيض در تخصيص امتيازات؛
ب) تخليه منطقه اقليتنشين از سرمايههاي اقتصادي و فکري؛
ج) دامن زدن به تنوع بين اقليتها؛
د) تزريق گفتمان مرکز به حاشيه در قالب متون آموزشي؛
هـ) راهبرد پذيرش و قبول.
بحث جدي در اين ميان امنيتي ديدن و امنيتي نديدن پديده يا بحران يا تحوالت
در اين حوزه است.
ويژگيهاي اين موضوع تخصيص امکانات ويژه ،ورود نظام و رقيب به بازي با حاصل
جمع صفر و تراکم مطالبات نزد اقليت است.
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باري بوزان معتقد است که امنيتي نديدن عبارت است از «سياست بيشتر و در
مقابل طراحي امنيتي کمتر» .فرق سياست با راهبرد در اين است که در سياست وجه
غيررسمي کار غالب است و بازي دو طرفه است ،ولي در راهبرد حکمي صادر ميشود
و همه بايد اطاعت کنند.
تجربه نشان داده است که اگر نخبه (دستکم در مسائل قومي) با حکومت دمساز
شود ،نخبه محسوب نميشود ،بلکه زماني نخبه است که فاصله خود را با مرکز حفظ
کند و اگر با مرکز تعامل بيشتري داشته باشد ،خائن محسوب ميشود.
در واقع ،به دنبال تصويرسازي و تفکر اقليتگرايي ،معناي تعامل و تفاهم در ساحت
و متن اقليتگرايي تفسير و توجيه يا تأويل ميشود و اين امر پيچيدگي مديريت تفکر
حاکي بر مردمان اقليتگرا را بسيار تشديد ميکند.
در واقع ،هويت ،ماهيتي ساختاريابنده پيدا ميکند و پويا و چندکانوني ميشود .از
طرفي ،انديشههاي پستمدرنيستي رونق ميگيرد و پستمدرنيسم از مکتب فکري به
جنبشي مدني تبديل ميشود.
ويژگيهاي پستمدرنيستي عبارت است از :پلوراليسم هويتي ،خواستگرايي،
يکتاانگاري در برابر يکسانانگاري ،سلطهگري ماشينيسم ،بنيادهاي بشردوستانه به
جاي ايدئولوژي و معنويتگرايي شخصي ،تأکيد بر «روند» به جاي «عوامل» ،و ايده
خوداتکايي امنيت.
روح خوداتکايي در همه عرصههاي انقالب و بنيانهاي آن جاري و ساري بود .در
واقع ،نسبت برايندهاي انقالب و تجسيد آن در ابعاد نظامسازي ،معناسازي ،نظام
ارزشها و ايستارها و منظومه نظام کارگزاري با بنيانهاي آن قابل تجزيه و تحليل و
خوانش و پايش است.
انقالب اسالمي با تأکيد بر معارف و آموزههاي شيعي در بوميسازي همه الگووارهها
و با تأکيد بر انگارههاي خود ،به سرعت با اعتماد به نفس ناشي از انفجار نور موضوع
امنيتپژوهي عملياتي متکي بر مکتب را از همان ابتدا در دکترين رفتاري خود نمادين
کرد (هرچند جواني نونهال و در حال شدن بود) و بر اين اساس به محض ورود به
موقعيت لبه آشوب با مختصاتي که در مقدمه بدان اشاره شد ،رفتارسنجي و نهادسازي
خود را بر اين اساس بنيان نهاد .تجربه استعمار فرانو حاکم بر ايران پهلوي ،موقعيت
ژئوپوليتيک کشور و واحد سياسي ،انسجام داخلي ،غرور ملي و پيشينه تاريخي و فلسفي

شهيد بروجردي و نظريه بسط شخصيت
براي محيط و جغرافياي امن و ايجاد احساس امنيت ،امنيت را بايد مهندسي و مديريت
کرد .چنانچه امنيت مهندسي و مديريت زمان ،مکان و محتوا معنا شود ،نقش عنصر
انساني و مهندس و مدير در هندسه سازه امنيت و پايداري آن ،مهم و معنادار است.
در محيط ملي ما نقش عنصر انساني و رفتار و سلوک مديريتي آن همواره در
هندسه و ساختار امنيت اثرگذار بوده و هست .لذا اسامي و آثار بهجايمانده از آنها در
تاريخ اين سرزمين همواره به عنوان يک تجربه و ميراث ملي مطرح است.
مفهوم بيروني امنيت در ذهنيت مخاطبين و مصرفکنندگان کاالي امنيت با اعمال
عملياتي مفاهيم و انگارههاي امنيت قابل رؤيت ،حس و درک است .يکي از روشهاي
اين بروز و ظهور بسيط شخصيت به مثابه يک گفتمان است .اين نظريه به دنبال
شاخصسازي رابطه صانع و مصنوع است .ساحت معنوي گفتمان در قالب معرفي
مکتب در بسطيافتگي شخصيتي آن قابل رؤيت است (صاحب گفتمان).
سلوک و مکتب شهيد محمد بروجردي به دنبال معنايابي جديد براساس آموزههاي
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باستاني ،ميل و عطش به عملياتي کردن شعار اصلي انقالب اسالمي (نه شرقي ،نه
غربي ،جمهوري اسالمي) ،تئوريزه کردن مباني رفتاري مأموران و کارگزاران جمهوري
اسالمي ،سلطه رسانهاي ،قبض و بسط سيستمي ،تجارب سيستم کنترل جمعيت و
منابع رژيم گذشته اين نهال نوپا را واميداشت که به سرعت به سوي خوداتکايي در
مقوله امنيتسازي حرکت کند.
بدين منظور بحث امنيت جمهوري اسالمي ايران ارتباطي وثيق با فرهنگ راهبردي
انقالب اسالمي داشته و دارد .نبرد امنيتي ،نبرد موقعيت بود که به نوعي به دنبال
بازتوليد هژموني طرفين بود .نبرد سهمگين اطالعاتي و امنيتي ،تالش انفجاري شديد
براي انقالب اسالمي نوپاي جوان بود (صحنه باز) .نبرد و تالشي مولکولي در عمق
انقالب اسالمي در دستور کار قرار داشت (نفوذيها) .محيط عملياتي نبرد را هم
ميتوان به سه دسته تقسيمبندي کرد:
 .1محيط نرمافزاري (عمليات رواني و تبليغات سياه گروهها و دستجات و )...؛
 .2نيمه سخت :اقدامات خرابکارانه و گروههاي مسلح و معاند و محارب نظام؛
 .3سخت :غائله کردستان و در نهايت جنگ تحميلي.
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مکتبي و قرآني بود .او مردم را در کل مخاطب اصلي ميدانست ،از اين رو ،در شرايطي
سخت به اقدامي فوقالعاده دست زد که در نوع خود بينظير بود .او «تصوير ذهني»
مردم کردستان بحرانزده را به تصوير ذهني گرانسنگ رهنمون ساخت.
او ميدانست که بحران کردستان به رغم داشتن ريشه تاريخي ،توسط عوامل
محرکزا داخلي و خارجي و با استفاده از رسوب تاريخي با تحقير عقل و ذهن و
شخصيت فکري مردم و توده مردم بدنبال تبديل آحاد مردم به باروت و سوخت
سالحهاي مخرب است.
روانشناسي تصوير ذهني (سايکوسيبرنتيک) به علم کنترل ذهن ميپردازد .تصوير
ذهني مايه اصلي شخصيت و رفتار انسان است .با تغيير تصوير ذهني ،شخصيت و رفتار
او تغيير ميکند.
محمد بروجردي به عنوان شخصيتي جذاب و البته صاحب گفتمان ،رفتار و سلوک
خود را در الگوي مفهومي شخصيت ،به محيط القا ميکرد و بسط و توسعه ميداد.
در واقع ،تداوم و ارتباط بين شخصيت ،شخص و گفتمان و نظام انديشهاي در او به
وحدت کامل رسيده بود و از ساختار منسجم معرفتي در قالب الگوي شخصيتي ،مورد
شناسايي قرار ميگرفت.
رويکردهاي نظري او رويکرد فلسفي و عرفاني گام و سفرهاي چهارگانه (اسفاراربعه)،
و رويکرد جامعهشناختي بود.
از آنجا که محمد بروجردي داراي شخصيت پيشرفته بود ،ويژگيهاي او به گفتمان
تبديل شد .شخصيت پيشرفته همواره داراي هدف است ،استعداد يادگيري تعميم،يافته
خود را به کار ميگيرد ،داراي هويت است و در همان حال داراي تعهد تعميميافته
نسبت به ديگران است .محمد بروجردي در ميدان عمل با نرمافزارگرائي خود ،کوشش
براي موفقيت ،فعالگرايي ،کنش بر پايه عاطفي عام ،کنترل محيط دروني و بيروني،
خردمندي ،خودتنظيمي ،اخالق و مسئوليت و کنش روشمند و هوشمند را پياده و آن
را براي محيط مدلسازي عملياتي ميکرد.
اگرچه بروجردي به ظاهر نشان نميداد که مجالي براي نظريهپردازي و مناقشات
تئوريک در جلسات حل و عقد دارد ،اما بروز و ظهور ،و سلوک مديريتي وي در
تحقق امنيت با نظام تربيتي محيط سازگاري داشت .وي تنها به دنبال انباشت و
تراکم تراکنشهاي ضد اطالعاتي و ضد شورشگري به مثابه انجام قواعد سنتي ضد
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شورشگري نبود.
او با مباني ترتيبي نظام صدرايي (حرکت جوهري تعاليبخش) و اسفار اربعه با
تأسي بر گام سوم عملي امام (رض) ،امنيتبخشي را تربيت محيط ميدانست .او با
گفتمان و سلوک اهداف متعددي در نظر داشت (يا دستکم آنها را تحت تأثير قرار
ميداد) که از جمله آنها عبارتاند از:
 .1نهادي کردن امر تربيت در حوزه امنيتبخشي به صورت ايجاد ارتباط بين
فيزيک امنيت و متافيزيک آن (مصرفکننده و توليدکننده)،
 .2خروج از نهادي شدن ساختارهاي روتين و سنتي با ادبيات کالسيک ضد
شورشگري و الهامبخشي ساختارهاي منبعث در امر تربيت.
او به خوبي واقف بود که تربيت کهنترين نهاد اجتماعي ساخته دست انسان
نيست ،بلکه اين نهاد در پي ساير نهادهاي اجتماعي پديدار ميشود .تربيت يکي از
ابزارهاي جاودانگي شخصيت فرهنگي همه ملتهاست.
سلوک تربيتي محمد بروجردي در بسط شخصيت وي ،امري را محقق ميکرد
که ميتوانست فقه عمران ،فقه توسعه و فقه تمدنساز را در تاروپود انسان متحير لبه
آشوب تداعي کند.
او عم ً
ال با مخاطب خود براساس نظريه «عهد» («و اذا ابتلي ابراهيم  ...قال الينال
عهدالظلمين» بقرة  )124/و نظريه استخالف (حديد  )107 /رفتار ميکرد .او مخاطب
محيط خود را باورمند ميساخت که متعهد است ،بازيگري حقوقي است و در نظريه
استخالف داراي شأن و شئوناتي است.
نبوغ شخصيتي محمد بروجردي با ظاهري نظامي و عملياتي به عنوان يک فرمانده
شاغل در مناطق عملياتي و بحران ،در ميدان عمل و تعامل فعال با محيط ،به شدت او
را از جرگه نظاميگري محض به فضايي عارفانه ،با تعاطف و همزيستي معناگرا سوق
ميداد.
او سعي وافري داشت که کنش و سلوک و هنجارهاي مخاطب بومي و محيطي را
از روند فاعل ما بعدالطبيعه (فعل بودن اختيار و علم و سازگار با طبيعت (محيط) و
فاعل ما بالقسر (بدون اختيار و علم که با طبيعت او سازگار است) و فاعل ما بالجبر به
فاعل بالقصور و فاعل بالعنايه رهنمون سازد.
ويژگيهاي بروجردي نشان ميداد که ذهن ساختارگراي او در محيط تربيتي
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امنيت مردمنهاد تأثير داشت .وي با روحيهاي بسيار مبتکرانه افراد را به نوعي بر
ميگزيد و ميسنجيد و براي  5-6نفري که انتخاب ميکرد هستهاي ايجاد و اين هسته
را با تناسب فکر و انديشهاي توجيه ميکرد .به آنها مدل و قوارههايي در طرحريزي،
سؤالها ،پوششها و مصاحبه براي آشنايي بيشتر به افراد آموزشي ميداد .اين افراد و
گروههاي اوليه به تدريج به شکل خوشهاي گسترش يافتند.
يکي از همرزمان شهيد ميگويد« :ما دو مأموريت اصلي پيش رو داريم :امنيت
منطقه و بسيج مردم .ما براي امنيت پايدار احتياج به بسيج مردم داريم .بسيج مردم
يکي از مأموريتهاي اصلي سپاه است .روح کلي مردم کردستان آرزوي امنيت و
حاکميت دولت جمهوري اسالمي ايران است .ما بايد جريانهايي را ايجاد کنيم تا روح
انقالب بين مردم منطقه زنده شود .بايد تشکيالتي در کردستان ايجاد شود که جديد
باشد ،از خود مردم باشد و به نام سپاه نباشد(».روحی)1384،
 .1خلق پارادايم

شهيد ناصر کاظمي« :منطقه کردستان بايد به وسيله مردم منطقه آزاد و پاکسازي
شود و در صورت عدم سازماندهي آنان منطقه دوباره به دست ضد انقالب خواهد افتاد.
بايد توجه بيشتري به مردم مسلمان و مستضعف کردستان شود .بايد بين مردم و
ضدانقالب تفاوت قائل شد و کار منطقه به دست مردم صورت گيرد و زمينه الزم براي
رشد استعدادهاي موجود در منطقه فراهم آيد».

 .2فرمانده روندگرا
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محيط عملياتي و روانشناختي فرماندهي ميتواند اثر وضعي جدي در ساختار
شخصيت انسان مدير بگذارد .اين تأثير به حدي قوي است که ميتواند شخصيت
فرمانده را تابع متغير ،آن هم از نوع وابسته کند .به طور کلي به نوعي دو صحنه نبرد
و دو تيپ فرمانده قابل شناسايي است :بر اين اساس دو تيپ يا دو دسته از فرماندهان
را بايد مورد شناسايي قرار داد :فرماندهان روندگرا و فرماندهان نتيجهگرا.
منظور از اين تقسيمبندي اين نيست که در دسته دوم مقدمات روندها و فرايندها
قابل رؤيت نيست و صرفاً نتيجهگرايي (تصرف سرزميني و ...پيروزي موقعيتي) بدون
رعايت روند و مقدمات امکانپذير است ،بلکه روند و انجام مقدمات در اين دو جبهه

 .1منظور از مقدمات معنوي ،تأثير نرمگزاري و فرايند عملياتي زيرساختي در حوزه انديشه ،ذهني و رفتار
محيط شورشگري است.
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تفاوتهاي ماهوي ،ساختاري و معرفتي دارد .حتي نتيجه و دستيابي به اهداف از نظر
مفهوم و مصداق نسبت به يکديگر در اين دو حوزه بهشدت تفاوت دارد .در تیپ نتیجه
گرا عنصر مادي مقدمات بر عنصر معنوي پس از انجام کمي ،در نتيجه رجحان دارد،
اما در تیپ روندگرا ،عنصر معنوي مقدمات و نرمافزارگرايي آن بر عنصر مادي و نتيجه
1
برتري دارد.
به تعبيري ،مفهومشناسي امنيت و شاخصههاي آن در سرزمين شمال غرب با
توجه به شخصيت محمد بروجردي و نحوه سلوک و فرماندهي وي با تیپ نتیجه گرا
تفاوت چشمگيري داشت.
او در دفاع سرزميني ميتوانست از الگو و مدل نتیجه گرا استفاده کند .شاخصه
این مدل تجاوز از بيرون به داخل و اشغال سرزمين توسط عناصر يونيفرمدار در نبردي
خطي (سياه و سفيد) بود.
عناصر سينرژيک ملي در محيط ملي بر اساس حقوق بينالملل (سرزمين و حقوق
سرزمين اشغالشده) به راحتي قابل تعريف ،تحريک و تحريض بود ،اما در محيط
خاکستري نبرد شمال غرب ،بهرهگيري از عناصر مؤلفههاي منطق همافزايي ،در
پهنهبندي سرزميني قابل حصول نبود .انديشه و ذهن اشغال شده بود ،لذا روندگرايي
و مهندسي آن امري محتوم و پيچيده بود که شهيد محمد بروجردي با نظام تربيتي
صدرايي و گام سوم انقالب اسالم (عرفان حضرت امام (ره)) به دنبال ايجاد آن بود.
شهيد بروجردي امنيت انساني متداول را در امنيت کرامت اکتسابي و ذاتي مردم
کردستان جستوجو ميکرد .شاخصه اصلي دکترين شهيد بروجردي اعتماد و اتکا به
مردم مسلمان وطندوست کرد بود.
وي نظريات خود را منسجم کرد و بدانجا رسيد که معتقد بود بايد براي آحاد مردم
کرد عزت و احترام خاصي قائل شويم ،به آنها شخصيت بدهيم و به خواستههاي آنها
توجه کنيم و با پشتوانه آنها حضورمان را در کردستان تثبيت و مشکالت را حل کنيم
نهايت فضاي فکري و دکترين امنيت مردمنهاد به پروسه ايجاد امنيت در نهايت
به تأسيس سازماني به نام «پيشمرگان مسلمان کرد» انجاميد(.روحی)116:1390،
دکترين اصلي در مبارزه شهيد بروجردي مبارزه مبتني بر شناخت ،و تأثير بر نظام
معرفتي و شناختشناسي محيط (مخاطبين) بود .بروجردي به خوبي بر پيچيدگيهاي
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مبارزه و دشمنشناسي در جبهه خاکستري واقف بود .او آيين رزم خاص خود را در
شناخت آيين متجاوز داشت.در آيين رزم ،شهيد بروجردي در شناخت آيين متجاوز،
اهتمام عملي به روانشناسي مکان در زمان و صحنه عمليات کرد .حلقههاي منظومهاي
ضدانقالب و ساختاربندي تحوالت در کردستان و محيط آن از دادائيسم شروع و به
رفتارهاي شبهانقالبي ختم ميشد.
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 .1روانشناسي تودهها

پيدايش دگرگونيهاي ژرف در بينش مردم موجب تحوالت مهم در بينشها ،ارزشها
و باورها ميشود و به دگرگوني فرهنگي ميانجامد .قدرت تودهها به علت اشاعه برخي
باورها کم کم بر روان مردم غلبه کرد و سپس بر اثر پيوستن تدريجي تودهها به يکديگر
به منظور تحقق بخشيدن به پندارهايي که هنوز در سطح نظريه باقيمانده بودند تولد
يافت .حيات رواني توده توسط نخبگان کرد مورد شناسايي غيرمستقيم قرار گرفته بود
و اين مسئله را القا ميکرد که طرف مقابل در اقدامي رواننژادي قرار دارد و طرف کرد
خود را در تصادمي رواننژادي مطرح ميکرد (توسط اليت و نخبگان جامعه).
واژه توده از ديدگاه روانشناسي ،معنايي کام ً
ال متفاوت از معاني متداول عاميانه
دارد .توده جماعتي از انسانها در شرايطي خاصاند و تنها در همين شرايط،
ويژگيهايي جديد به دست ميآورند که با ويژگيهاي تکتک افراد تشکيلدهنده آن
جماعت ،تفاوت دارد .شخصيت خودآگاه فرد ناپديد ميشود و احساسها و انکار همگي
افراد توده به يک سو متوجه ميگردد .روح مشترک معيني در آنان پديدار ميشود که
در عين حال متغير است.
ي بر طبيعت
روانشناسي تودهها نشان ميدهد که تأثير قوانين و نهادهاي فرهنگ 
دستنخورده تودهها چقدر اندک است .تودهها به رغم القاي عقايد ،از داشتن رأي
شخصي عاجزند .قاعدههايي که صرفاً بر قضاوت عقالني هستند قادر به هدايت تودهها
نيستند .آنها با برداشتهايي که انسان در نهاد آنها تزريق ميکند ميتوانند اغوا شوند.
عوامل تشکيلدهنده منش توده عبارتاند از:
 .1هر يک از افراد توده فقط به سبب قرار گرفتن در جمع ،قدرتي مغلوبنشدني
احساس ميکند .اين احساس او را به اطاعت از سائقهايي مجاز ميکند که آنها را در

مقام شخص منفرد در بند نگاه ميداشت.
 .2سرايت روحي 1نيز باعث پيدايش خواص ذاتي توده ميشود .سرايت را بايد از
گونه خواب مغناطيسي دانست.
 .3تلقينپذيري
 .2عالمتهاي اصلي آحاد يک توده

 .3ويژگيهاي صفاتي اين موجودات

ـ موجوداتي خودکار؛
ـ از نردبان فرهنگ چندين پله پايين ميافتند؛
ـ تابع؛
ـ اعمالشان غيرقابل پيشبيني ،سريع و شديد است؛
ـ جسارتي قهرمانانه همانند انسانهاي بدويدارند؛
ـ به خرده شنهاي شنزار تبديل ميشوند.
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ـ محو شدن شخصيت خودآگاه؛
ـ تفوق يافتن ماهيت ناخودآگاه؛
ـ هدايت شدن افکار و احساسها با تلقين و سرايت و تمايل به فعل درآوردن نظريات
متقينشده؛
ـ موجودات (اتومات).

 .4عاليم قابل مشاهده ميان تودهها

ـ برونانگيزش ،تحرک و تحريکپذيري؛
ـ تلقينپذيري و زودباوري تودهها؛
ـ مبالغه و يکجانبگي در احساس؛
ـ سازشناپذيري ،برتري و محافظهکاري؛
ـ اخالقيات.
 .5نظريات قضاوت و قوه تصور تودهها

نظريات القاشده به تودهها هرچه باشند ،هنگامي مؤثر واقع ميشوند که براي آنها به
1 . Contagionmentale
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شکل کام ً
ال سادهاي قابل پذيرش باشند و در روان آنها به شکل تصوير منعکس شوند.
اين تصاوير مجسم هيچ ارتباط منطقي و حسابشدهاي با يکديگر ندارند .توده به
اقتضاي روزگار و هربار تحت تأثير يکي از نظريات مختلفي که در نهادش ذخيره کرده
است به انواع اقدامات دست ميزند .بررسي تعيين توده ،چه در دورانهاي عقيدتي چه
در زمان قيامهاي بزرگ سياسي ،نشان ميدهد که اين يقينها هميشه شکل مشخص
دارند که ميتوان نام آن را «دين حسي» گذاشت.
نژاد را بايد سائق درجه اول دانست .روايات ،زمان و نهادهاي سياسي و اجتماعي نيز
عقايد و قضاوتهاي توده مردم را شکل ميدهند .بهکارگيري ماهرانه سائقهايي مثل
تصوير ،الفاظ ،اصطالحات و قدرتها ميتواند تأثير جدي داشته باشد .تودهها همواره
در معرض نگرههايي هستند که به توهمات ختم ميشود .آنان از طلوع فرهنگ پيوسته
در معرض اين توهمات قرار داشتهاند.
از طرفي ،تجربيات تودهها از قويترين سائقهاي نزديک و مستقيم در نظريات
تودههاست .پس از اطالع از روحيه تودهها ميتوان دريافت که مکانيزم مديريت و
راهبري آنها چگونه است .ايمان ميان تودهها از طريق رهبران ،ادعا ،تکرار ،سرايت و
حيثيت قدرت بزرگي پيدا ميکند که آنها را به نقطه مطلوب رهنمون ميسازد.
مطالب يادشده تنها بخشي از نظريات درباره تودهشناسي است .به رغم اينکه
اين نظريات نوعي تجربه و ميراث مکتوب انساني و پژوهشي است ،ميتواند مش ّعر
به جغرافيا و مردماني خاص تلقي شود که مطابقت و تعميميافتگي آنها با سرزمين و
جغرافياي انساني ساير مناطق ممکن است متفاوت باشد .اما به عنوان کليات و تنها
برآورد نسبي از منظر نشانهشناسي در محيط ملي ،به ويژه در تحوالت شمال غرب،
براي تقريب ذهن بايد اشاره کرد .شهيد بروجردي در شناخت محيط و مخاطبشناسي
بايد چه شيوهاي به کار ميگرفت که در ميان اين اقيانوس انساني آيين رزم خود را
مهندسي ميکرد؟ با چه مخاطب يا مخاطبين و با چه سابقه و تاريخي مواجه بوده
است؟ شدت تحوالت از منظر روانشناسي آشوب و ضد ساختار و ستيزهشناسي 1شايد
مجال دقيقي براي عناصر و کنشگران حکومتي فراهم نميکرد.
اين شهيد بزرگوار و مظلوم به تنهايي بدون داشتن زيرساختهاي الزم و حتي
همراه و بعضاً ضد ،چگونه همه مؤلفههاي هنجاري ،کنشي ،ساختاري ،مفهومي و
1 . Polemologie

تربيتي را همزمان دنبال ميکرد؟ او تيم منسجمي نداشت که آنها را در مأموريت به
صورت شرکت سهامي ،سهامدار عملياتي منويات خود کند ،زيرا در ساختار عملياتي
ضد شورشگر و امنيت سرزميني تفکر حاکم به ناچار همه امور در حال «شدن» بود.
مکتب امنيتي (بومي کردن امنيت) به جاي امنيتي کردن بوميان

 .1نظريه امنيت پايدار در تحقق امنيت مردمنهاد با ايجاد سازمان پيشمرگان

مسلمان کرد
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مکتب منظومهاي است که در آن احساسات فردي ،رفتار اجتماعي ،خصوصيات اخالقي،
به خصوص عقايد فلسفي ،مذهبي و اجتماعي انسان ،هر کدام کرهاي هستند که گرد
يک خورشيد ميچرخند و يک منظومه هماهنگ معنيدار مي سازند و در مجموع به
يک جهت و آهنگ در حرکتاند .اين ذهنيت اعتقادي آدمي است که مکتب دارد و اين
مکتب حرکت ايجاد ميکند ،سازندگي ايجاد ميکند ،قدرت اجتماعي ايجاد ميکند و
رسالت و مسئوليت انساني به آدم ميدهد.
پارادايم فلسفي و مکتبي شهيد بروجردي ناشي از توجهات روح بلند حضرت امام
(رض) بود .او به دنبال مراحل سفرهاي عرفاني ،نظريه بسط شخصيت ،بسط و تعميق
کرامت اکتسابي ،بازيگر متحد حقوقي و مسئول و امنيتساز سازههاي امنيت مردمنهاد
را پيريزي کرد .قبل از پرداختن به شناسههاي اين مکتب ضروري است به محيط
زيست ديني و تربيتي شهيد بروجردي اشاره مختصري شود.
 .2محيط ديني و تربيتي شهيد بروجردي

با شناخت زيستبوم تربيتي انسان ميتوان کنه آموزههاي زيرساختي رفتار و انديشه
و خرد انسان را مورد کاوش و تجزيه و تحليل قرار داد .برخي «حس مذهبي و قدسي
و يزداني» را بعد چهارم روح آدمي (عالوه بر سه بعد مربوط به زيبايي ،نيکويي ،هنر،
اخالق و دانايي) ناميدهاند.
شرايط محيطي ،توارث و عوامل اجتماعي در ساخت و زيرساختهاي شخصيت
انسان مؤثر است .دوران زندگي و تحوالت اجتماعي ـسياسي جامعه ما قبل از پيروزي
انقالب اسالمي ميتواند در اين زيرساختها مؤثر باشد و شخصيت پايهاي افراد را
شکل دهد.
منابع شناختي اوليه از جمله محيط معيشتي خانوادگي ،محيط سلوک و منش
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خانوادگي ،سلوک اجتماعي ،ساختار اجتماعي جامعه وقت ،کارمحوري و معاش قالب
و ساختار و سازه شخصيت شخص را ساماندهي ميکنند.
شهيد بروجردي از جامعه و کاستي عادي و کام ً
ال مردمي با هويتي برنامهدار قبل
از انقالب دچار انقالبيگري تراکنشي نبود .او معتقد به اصل آبرومندي در خانواده
ايراني ،اصالت دادن به کار و تالش به مثابه ابزاري در فرايند شکليافتگي شخصيت و
عدم تنآسايي بود و با هويتي ساده و بيتکلف خود را مهيا کرد .او در جامعه روستايي
به خوبي دريافته بود که در ادبيات سياسي ـ مقاومتي چه واژگاني را بايد واکاوي و
معنايابي کند .لذا در تحول از جامعه روستايي به جامعه شهري در تالش براي رسيدن
ت ساختاري با مبنا قرار دادن هويت برنامهدار در سازمان توحيدي خود را
به مقاوم 
براي انقالبي شدن مبتني بر آموزههاي حکمي معارف شيعي آماده ميکرد .محمد
بروجردي در تربيتي نظاميافته همواره به عنوان مهندس محيط خود مطرح بود و
هزينه اين کار را نيز چه در اجتما ِع کاريِ روزمره و چه در انجام فعاليتهاي انقالبي
پرداخت.
او به جاي تأسي از شخصيت استعاليي انقالبيگري متداول آن زمان ،تشخص خود
را تبعي ميدانست .سازه شخصيت محمد بروجردي سازمانپذير بود ،اما نه به سبک
متداول التقاطي آن زمان .او اين تشخص سازماني را با نظام معنايي واليي داراي اصالت
ميدانست و اسالم منهاي روحانيت را نميپذيرفت .او امر را مولوي ميدانست و براي
ارشاد آن پرسشگر باحيايي بود .او تداوم و راز بقاي خود را تعبدي عارفانه مبتني بر
رابطه امت و امامت ميدانست و براساس همين آموزه ،خود را حصونالرعيه ميدانست.
محمد در حوزه اجتماعي خود همه را ميديد ،انتخاب ميکرد و شناخت داشت.
اصلي و فرعي را ميدانست .عنصر آگاهبخش به محيط ،تقويت و تعميق شناخت اطراف
و محيط ،اثربخشي رفتار توأم با شناخت ،و شناخت توام با رفتار و يگانگي رفتار و عمل
با قول را در محيط تنگ و تاريک خود شاخص ميکرد .لذا امنيت و خالقيت را خوب
ميدانست و به مفاهيم عملي و عملياتي آن واقف بود.
از اين منظر ،اصل سازمانيافتگي رفتار مردم در مبارزه با حريف ،مبتني بر
نظاميافتگي معرفتي نسبت به آيين متجاوز بود (از ديد محمد بروجردي) .او به دنبال
عمليات فرايند اقناعسازي (با مختصات مکتب شهيد بروجردي) امر جداسازي و ورود
پديده «انتخاب» در زمره آموزههاي شناختي در مصاف با آيين متجاوز در کردستان
را به شدت بوميسازي کرد .بروجردي به خوبي ميدانست که مردم و جامعه مسلمان

1 . Attitude
2 . Affective Control Theory
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کرد در معرض انفجار مجموعهاي از پيامها قرار دارند که سبب تغيير اوامر دروني آنها
ميشود .اين اوامر دروني تحت تأثير پيامها که تحول مييابند نگره 1نام ميگيرند که
فرايند اقناع را در محيط دنبال ميکند .ميتوان گفت محمد بروجردي ورود جدي،
فلسفي و مکتبي به آن انتخاب بومي را ورود به جهان «نگرهها» دانست .نگره ورود به
ارزيابي کسبي جهانشمول از امورات (افراد ،مکانها و حوادث) است که افکار و اعمال
ما را متأثر ميکند.
مشخصات اين تعريف نشان ميدهد که محمد بروجردي در مهندسي و مديريت
زمان ،مکان و محتوا براي تعريف امنيت ورودي تمامعيار عقالني ،پيچيده و غريبانه
داشته است .ميتوان گفت:
.1نگره کسبي است ،بدان معنا که طي فرايند آموزش يا به زبان بهتر ،اجتماعيسازي
حاصل ميشود.
.2جهانشمول است و زمينهاي براي ارزيابي امورات جهان و جامعه فراهم ميکند.
.3نگره حقيقتاً افکار و اعمال ما را تحت تأثير قرار ميدهد .به بيان ديگر ،نگره همان
مکانيسم معادلسازي جهان بيرون در جهان معنايي درون است .شهيد بزرگوار
اين جايگاه نگاري در مخاطب را مهندسي ميکرد و الزامات فکري و عملي بازيگر
متحد حقوقي را در او برميانگيخت.
ميتوان گفت محمد بروجردي با تأسي به تئوري  2 ACTمهندسي اجتماعي
حريف را زمينگير کرد و بازي مناسبات قدرت را به مناسبات معرفتي تغيير داد.
تشکيل سازمان پيشمرگان مسلمان کرد ،ورود به عرصه نظريه امنيت پايدار
مردمنهاد در کردستان بود .اصل انتخاب و ورود به سازهنگرههاي محيطي در انسان
کردي عمليات بوميسازي امنيت مردمنهاد را وارد مرحلهاي جدي کرد .شهيد
بروجردي با تأسيس اين سازمان در سالهاي اوليه بحران و غائله کردستان در سال 58
پايداري امنيت را در اين خطه بوميسازي کرد و امنيت را امري زيرساختي ،محيطي
و داخلي دانست .شهيد بروجردي معتقد بود که با مردم کرد بايد همدلي و همزباني
کرد و امکان خدمات را براي رفع فقر و استضعاف فراهم آورد .او معتقد بود آن کس که
مردم کردستان را دوست داشته باشد ميتواند در کردستان کار کند.
او ميگفت« :وصيتم به برادران اين است که سعي کنند توده مردم را که عاشق
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انقالب هستند از نظر اعتقادي و سياسي آماده کنند که بتوانند کادرهاي صادق
انقالب را شناسايي کنند و عناصري را که جريانهاي انحرافي دارند ،بشناسند که
شناخت مردم در تداوم انقالب امري حياتي است ».شهيد بروجردي در اقدامي عاقالنه
و شجاعانه با تأسيس سازمان پيشمرگان مسلمان کرد ،منظومهاي از اهداف را در
کردستان محقق کرد:
.1امنيت ،کاال و محصول مشترک ملي است.
.2اين کاال و تحقق عيني و ذهني آن منبعث از توليد رفتار و تربيت امنيتي مبتني بر
انديشه انقالب اسالمي است.
.3با تحقق اين محصول و تقاضاي مردم کردستان براي مقابله با ضدانقالب منحصر
به فردترين اندوخته بومي يعني سرمايه اجتماعي مردم کردستان در منطق
همهافزايي سازمان مييابد.
.4ايجاد تحول فرهنگي و نهادينه شدن برقراري پيوند عميق با مردم؛
.5اصل مشارکت و ورود بازيگر و متحد حقوقي و مسئول در سازه مهندسي اجتماعي
مبتني بر مباني انديشه انقالب اسالمي براي تحقق امنيت مردمنهاد؛
.6ورود مؤلفههاي نيات و نگرههاي بوميسازي امنيت از حاشيه به متن اصلي تحوالت.
سازمان پيشمرگان مسلمان کرد از عناصر مهاجرين مناطق تحت تصرف ضدانقالب
مسلمان متعهد
در شهرهاي حاشيهاي مناطق بحراني کردستان تشکيل شد .اين عناصر
ِ
بيشتر خود را در حاشيه تحوالت ميديدند و از متن اصلي ،به عنوان يک متحد حقوقي
مسئول ،و بنابه تحوالت امنيتي از جغرافيايي اصلي موطن خود هجرت کرده بودند.
تشکيل سازمان پيشمرگان مسلمان کرد ،عالوه بر تأثيرات نظامي و امنيتي ،آثار
ديگري نيز داشت .با اولين گامهاي اين سازمان ،يکپارچگي ضدانقالب در منطقه
جنوب کردستان از هم پاشيد .مردم کردستان عم ً
ال به صورت سازمانيافته وارد مقابله
با ضدانقالب شدند .بهنوعي عم ً
ال دوگانگي در نمايندگي مردم کرد ،مديريت به ظاهر
يکپارچه بحران و گفتوگو و مذاکره با دولت مرکزي را بسيار تحت تأثير خود قرار داد
و اين امر در بازپسگيري شهر کامياران با کمک اين سازمان بسيار مؤثر بود.

نتيجهگيري
.1کردستان پس از تحوالت جابهجايي قدرت دچار آنومي انديشهاي و امنيتي شد و
در اين راستا به عنوان يکي از کانونهاي مهم و جدي در ساختار عمليات ضدانقالب
اسالمي صحنه رويارويي گفتمان و پاد گفتمانهاي امنيتي قرار گرفت.

.3مردم و تغيير نگرههاي آنها در مهندسي سازه امنيت مردمنهاد از ديد شهيد بروجردي
امري هندسي و رسالتي بود که با بسط شخصيت وي به صورت گفتمان گسترش يافت.
.4شهيد بروجردي همزمان با منطق همافزايي اهداف منظومه خود توانست ابتدا مردم،
سپس ساختارهاي ذهني و عيني نهادهاي مردمي و دولتي به ويژه ارگانهاي امنيتي
را مهندسي و مديريت کند.
.5او توانست امنيت مردمنهاد را در قالب نظام تربيتي مهندسي و مديريت کند ،زيرا
امنيتبخشي به محيط در فرايند نظام تربيتي قابل تحقق است.
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.2ساختار و نظام کارگزاري بهجايمانده از رژيم گذشته فاقد توانمندسازي و پاسخگويي
مکتبي مبتني بر نظام ارزشي انقالب اسالمي در تحقق آموزههاي امنيتبخش در
سرزمين کردستان بود .لذا نياز به توليد و ساختار مبتني بر آموزههاي مکتبي ،شهيد
بروجردي را واداشت دکترين امنيت مردمنهاد را در تأسيس سازمان پيشمرگان
مسلمان کرد تحقق بخشد.

.6او توانست هويت مردم منطقه را برنامهدار و هدفمند از حاشيه به متن رهنمون کند
و از انسان مسلمان کرد بازيگر متحد حقوقي بسازد.
.7شهيد بروجردي امنيت را کاال و محصول مشترک ملي ميدانست ،لذا توانست
آموزههاي رفتاري و تربيتي را در توليدکننده و مصرفکننده امنيت تا حدود زيادي
نهادينه کند.
.8بروجردي فرايند متقاعدسازي (عين و ذهن) را در عمليات توسعه و پدافند داخلي
در آموزههاي تاکتيکي و تکنيکي کنترل جمعيت و منابع از امور زيرساختي ميدانست.
.9هستيشناسي امنيتي و دکترين امنيت پايدار مردمنهاد از منظر شهيد بروجردي
مبتني بر همگرايي و دوريگزيني از غيرتسازي افراطي بود.
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.10عمليات مديريت و کنترل جمعيت و منابع در آموزههاي ضدشورشگري در مکتب
بروجردي ،از مباني معرفتشناختي در سپهر نظام انديشهاي اصل واگذاري امانت،
نظريه تع ّهد و استخالف انسان جمهوري اسالمي طراحي ميشد.
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.11در انسانشناسي امنيت ،ضد امنيت در کردستان از منظر شهيد بروجردي تعميق
در جداسازي ،اصلي ،فرعي کردن و پرهيز از هاشوميريزه 1کردن محيط بود.
.12بروجردي ساختار مهندسي و مديريت امنيت مردمنهاد را تمامعيار مبتني بر
معرفت ،دانايي ،و حکمتبنيان دنبال ميکرد و در اين رابطه ساختار موجود را در
محيط لبه آشوب به شدت از مرحله آنارشيسم و ضدساختار به ساختار مهندسيشده
(ذهن ،عين ،تربيت و ابزار) رهنمون ميکرد.
.13عمليات پدافندي شهيد بروجردي در قالب انديشه و نظريه معارفي تفکيک انسان
محکم و متشابه بود.
.14شهيد بروجردي منطق صرف جنگساالرانه را منطق مديريت و مهندسي امنيت
در کردستان نميدانست.
.15رفتارشناسي امنيتي محمد بروجردي در کردستان مبتني بر آموزه پستمدرن در
زمان انديشه سنتي امنيتي ،در قالب امنيت ميهني قابل تعريف بود.
.16مرجع امنيت از منظر شهيد بروجردي در سپهر فلسفه و اقامه حکومت اسالمي از
يک سو و مأموريت اين حکومت در کرامت اکتسابي آحاد مردم از سوي ديگر ،تبيين
ميشد.
.17مدل تقابل نرمافزاري شهيد بروجردي ،هويتپايه بود .در واقع دو سوي منازعه با
اين عنوان ،يکديگر را تحليل و برآورد ميکردند.
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 . 1هاشومير (در زبان عبري به معناني نگهبان) يک سازمان صهيونيستي است که در سال
 1909با هدف تأمين امنيت شهرکهاي صهيونيستنشين و حمايت از آنها تشکيل شد.
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