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شهید محمد بروجردی و رویکرد مبتنی بر توسعه و پدافند داخلی 
در کنترل بحران کردستان

محمد محمدپور*

مقدمه 
نواحی کردنشین،  به ویژه  مناطق غرب و شمال غرب، 
مورد ظلم  اسالمی همواره  انقالب  پیروزی  از  قبل  تا 
و تعدی حکومت ها و خوانین قرار داشت و نسبت به 
برخوردار  کمتری  پیشرفت  از  کشور  مرکزی  مناطق 
گروه ها  احزاب،  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بود. پس 
و عوامل رژیم سابق با سوءاستفاده از اوضاع کشور و 

دستمایه قراردادن مطالبات ساکنان این مناطق ـ که 
رژیم گذشته از به رسمیت شناختن آنها سر باز زده بود 
ـ و همکاری دشمنان خارجی، زمینه ساز بروز بحران 
تحمیل  موجب  منازعات  این  شدند.  مناطق  این  در 
خسارت های جانی و مالی فراوان و هزینه های گزاف 
و آسیب های جدی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 

کشور شد. 

*  پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

گسترش و تشدید گرایش هاي تجزیه طلبانه احزاب و گروه های مخالف نظام در قالب مطالبات سیاسي 
بحران آفرین، همراه با فقدان نیروهاي مسلح مقتدر و متمرکز در مناطق کردنشین، موجودیت نظام نوپای 

جمهوری اسالمی و تمامیت ارضي کشور را با تهدید مواجه کرد. 
پس از به بن بست رسیدن مذاکرات هیئت حسن نیت )بین نمایندگان حاکمیت نظام جمهوری اسالمی و 
هیئت خلق کرد به نمایندگی از گروه های مسلح غیرقانونی( و ناکام ماندن راه حل مسالمت آمیز و مبتنی 
بر مذاکرات سیاسی در بازگرداندن حاکمیت نظام و امنیت به مناطق کردنشین، گروه های شورشی دوباره 
بر این مناطق مسلط شدند. نحوه برخورد و تعامل با این بحران امنیتی و عوامل به وجودآورنده آن، یکی 
از دغدغه های مسئوالن عالی سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی وقت بود. محمد بروجردی که خود از 
فرماندهان سپاه پاسداران در مناطق مذکور بود، به واسطه برداشت صحیح از مبانی اسالم و نیز تأسی 
به پیام ها و نظرات امام خمینی)ره( درخصوص لزوم توجه به مردم کرد، رویکرد نوینی را در مواجهه با 
بحران در مناطق کردنشین در پیش گرفت. این رویکرد مبتنی بر جدایی صف مردم از گروه های مخالف 
نظام بود. گسترش اقدامات توسعه ای و عمرانی برای مردم منطقه در کنار عملیات نظامی علیه گروه های 
مذکور نیز در همین راستا بود. نوشتار حاضر به بررسی این رویکرد به مثابه رویکردی متفاوت و نوین در 

حل بحران کردستان می پردازد. 
واژگان کليدی: توسعه و پدافند داخلی، بحران کردستان، سپاه پاسداران، شهید محمد بروجردی.
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با  اسالمی  جمهوری  نظامی  مسئوالن  و  فرماندهان 
امام خمینی)ره( و  رهنمودهای  به  تأسی  و  درایت، تالش 
مجاهدت و ایثار رزمندگان و فداکاری مردم، به تحکیم 
مبانی اصولی انقالب اسالمی در منطقه پرداختند. توجه به 
مباحث امنیتی و نظامی، فرماندهان و مسئوالن را از اقدامات 
توسعه ای غافل نمی کرد و هم زمان با اقدامات نظامی، به 
امور مردمی هم توجه می شد، اما پس از برقراری امنیت 
نسبی بود که زمینه های گسترش این امر بیشتر فراهم 
شد. در طول مقطع دوم نبرد* هیچگاه حرکت ها و اقدامات 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، نظامی صرف نبود، بلکه 
در طول عملیات ها و بعد از هر عملیات نظامی و پاک سازی 
منطقه، به فعالیت های توسعه ای و مردم یاری مانند گسترش 
راه های ارتباطی، آموزش، بهداشت و سایر امکانات ضروری 
به صورت جدی توجه می شد. این امر از یک سو موجب 
جلب اعتماد مردم شد و از سوی دیگر زمینه همکاری آنان 

را در مردمی کردن امنیت منطقه به وجود آورد. 

تعریف مفاهیم
1. ماهیت و ویژگی های جنگ چریکی 

بیشتر  که  بود  ادبیاتی  پارتیزانی  یا  چریکی  جنگ 
گروه های چپ گرا آن را دنبال می کردند و استراتژی 

در  اسالم  رزمندگان  دفاع  از  مرحله  آن  به  دوم  نبرد  مقطع    *
بن بست  از  پس  که  می شود  گفته  شمال غرب  و  غرب  مناطق 
مذاکرات هیئت حسن نیت و احزاب و گروه های کردی در بهمن 
۱358 و آزادسازی کامیاران شروع شد و تا پایان شهریور ۱364 
که از عملیات قائم)عج( در منطقه چهل چشمه کردستان تا عملیات 
و  گرفت  بر  در  را  سردشت  و  پیرانشهر  مرزی  مناطق  در  فتح۱ 
پاسداری  بیست ساله  )تاریخ  یافت.  ادامه  انجامید،  مرز  بستن  به 
استکی  ایزدی، جواد  انقالب اسالمی در غرب کشور، مصطفی  از 
و مسعود یاران، کتاب ششم؛ نتایج و دستاوردها، تهران، دانشگاه 
مرکز  دفاعی،  علوم  و  ستاد  و  فرماندهی  دانشکده  امام حسین)ع(، 

مطالعات و تحقیقات توسعه پایدار، ۱387، ص۱6( 

و نگاه چپ بر آن حاکم بود. شوروی همیشه به دنبال 
حمایت از این ایدئولوژی ها بود. نام این مدل از جنگ 
نوعی  یعنی  بودند،  گذاشته  انقالبی”  “جنگ  هم  را 
انقالبی علیه یک حکومت. بعضی موارد هم  رویکرد 
به آن “شورشگری” می گفتند. ماهیت جنگ چریکی 
به  درواقع  می گیرد،  شکل  کشور  یک  درون  چون 
اساساً  و  بازمی گردد  داخلی  مشکالت  و  موضوعات 
شکل آن به گونه ای است که کنترل مردم را در دست 
می گیرد و مردم را علیه حکومت سازماندهی و از آنها 

استفاده می کند. 
تفاوت جنگ چریکی و جنگ منظم در این است 
که در جنگ های منظم، هر طرف جنگ یک خاکریز 
دارد و در این  میان هم جز دشمن کسی وجود ندارد؛ 
ضمن اینکه دشمن میان مردم مخفی نیست و نیروی 
هدف  است،  دولت  و  حکومت  نماینده  چون  نظامی 
دشمن  چون  چریکی  جنگ  در  می شود.  محسوب 
میان مردم است، باید طوری عمل شود که به مردم 

ضربه نخورد و فقط به دشمن آسیب برسد.
یکی  که  دارد  مختلفی  ابعاد  چریکی  جنگ 
یک  یعنی  است؛  سیاسی  بعد  آن،  ویژگی های  از 
البته  حکمفرماست.  آن  بر  کامل  سیاسی  استراتژی 
آن  بر  رویکرد سیاسی  هر جنگی  پایان  و  در شروع 
غلبه  سیاست  چریکی،  جنگ  در  ولی  است،  حاکم 
بیشتری دارد و هم مباحث داخلی و هم خارجی اثر 
کش دارند؛  و  درازمدت  معموالً  جنگ ها  این  دارند. 
پرهزینه اند؛  برای دولت  ولی  برای چریک کم هزینه، 
آزادانه  چریک  ثابت؛  دولت  و  است  سیال  چریک 
فعالیت )تخریبی( می کند و ملزم به رعایت قانون و 
مقررات خاصی نیست، ولی حکومت باید جاده، مردم، 
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انبار، مخزن و... را حفظ و قوانین و مقررات را رعایت 
کند. همچنین جنگ چریکی بعد بین المللی دارد و 
گروه های شورشی تعامالت با کشورهای دیگر را هم 

تحت  تأثیر قرار می دهند. 
مشکالتی مانند اختالفات مذهبی، دوری از مرکز 
موردنظر،  منطقه  توسعه  زمینه  در  حکومت  قصور  و 
محسوب  چریکی  فعالیت های  برای  مثبتی  عوامل 
می شوند. باوجوداین، چنین جنگ هایی ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، آرمانی و روانی هم دارند. بنابراین، 
در فضای چریکی پنج گام اساسی، از حرکت سیاسی 

تا رسیدن به جنگ تمام عیار شکل می گیرد:
گام اول: حرکت سیاسی. 

 گام دوم: حرکت پلیسی )فعالیت ضدامنیتی(. 
گام سوم: حرکت پارتیزانی )تعقیب و گریز(.

گام چهارم: جنگ چریکی )درگیری پرشدت(. 
گام پنجم: جنگ تمام عیار یا جنگ جبهه ای.2 

2. توسعه و پدافند داخلی 
معطوف  که  است  همه جانبه  فرایندی  توسعه،  مفهوم 
به بهبود همه ابعاد زندگی مردم یک جامعه می باشد. 
متغیرهای  آن  برای  و  است  کیفی  مفهومی  توسعه، 
توسعه  مانند  اصطالحاتی  برشمرد.  می توان  را  زیادی 
داخلی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و نظایر 
این  اصل،  در  است.  توسعه  ابعاد  از  جنبه هایی  اینها 
فرهنگی،  عمیق  دگرگونی های  و  تغییرات  با  مفهوم 
بنابراین،  دارد.  ارتباط  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
در این نوشتار این واقعیت مطرح است که توسعه به 
معنا و مفهوم واقعی خود، روند یا جریانی جز رشد یا 
بهبود کمی و کیفی امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی و امنیتی دفاعی در مناطق غرب و شمال غرب 
نیست؛ هرچند نباید توسعه با رشد و توسعه اقتصادی 
برابر گرفته شود، چراکه ابعاد عمیق و وسیع آن نادیده 

گرفته می شود.3

شهید محمد بروجردی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع(.
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که  است  اصطالحي  داخلي  پدافند  و  توسعه  واژه 
یا  عملیات ضدشورش  قبالً  جایگزین عنواني شده که 
عملیات ضدچریک نامیده مي شد. پدافند داخلي مجموعه 
تدابیر و اقداماتي است که یک دولت براي حفاظت از 
جامعه خود درمقابل فعالیت هاي براندازي، تجزیه طلبي، 
شورش، خرابکاري و بي قانوني انجام مي دهد. هنگامي  که 
دولت ها براي برقراري و حفظ و استمرار امنیت در داخل 
مرزهاي خود به ویژه در مناطق ناآرام، آشوبزده، مستعد 
شورش، خرابکاري و عملیات 
اقدامات  به موازات  براندازي، 
اطالعاتي، نظامي و انتظامي، 
بــه فعــالیت هــاي تــوسعه 
اقتصادي، صنعتي، کشاورزي، 
امور اجتمــاعيـ  فرهنــگي، 
بهداشت و درمان، آموزش و 
پرورش و... مي پردازند، درواقع 
عملیــات توسعه و پــدافنـد 

داخلي را اجرا کرده اند.4 
بنابراین با تشدید بحران و 
ایجاد ناامنی و اغتشاش به دست 
سازمان ها و گروه های مخالف 
نظام در مناطق کردنشین، و ورود نظام به فاز عملیات های 
نظامی، فرماندهان و مسئوالن نظام برای پاک سازی منطقه 
در راستای توسعه و پدافند داخلی، تدابیری را اندیشیدند. 
ازجمله این تدابیر و فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی.
2. اجرای عملیات روانی علیه ضدانقالب. 

3. جذب نیروهای داوطلب مردمی به منظور افزایش 
نیروهای امنیتی.

4. اجرای عملیات مردم یاری.
5. مشارکت دادن مردم در امور سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی.
6. تقویت ارتباط مردم با سازمان های دولتی.

7. اجرای بعضی از اقدامات کنترل جمعیت و منابع. 
در سطح عملیاتی برای دستیابی بهتر به موارد فوق، 
ضرورت ایجاد گروه ها و دسته های ضربت و سازمان های 
آفندی و پدافندی پیش بینی شد. ارگان های نظامی با 
اقدامات جدی و فراگیری  تشکیل سازمان های مذکور 
را علیه گروه های شورشی آغاز کردند و مسئوالن نظام، 
تأمین نیازمندی های رزمی را نسبت به سایر فعالیت ها 
مانند اقدامات توسعه ایـ  تا برقراری امنیت نسبی در این 
مناطقـ  در اولویت قرار دادند. بنابراین، پاک سازی شهرها، 
محورهای مواصالتی اصلی و فرعی، نقاط عمقی و بینابینی 
و مناطق مرزی، با عملیات های ضربتی و تحکیمی در 
چند مرحله اجرا شد و نیروهای شورشی با ازدست دادن 
پایگاه های ثابت خود و فرار به کشور عراق، به اقدامات 

چریکی روی آوردند.5 

مروری بر فضای داخلی کشور پس از پیروزی 
انقالب اسالمی  

تهدیدهاي  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  بالفاصله 
مسلحانه داخلي علیه نظام جدید به سرعت زمینه سازي 
 شد و گروه هایي که بعدها اتحاد اغلب آنها با عراق آشکار و 
مسلم شد، این درگیري ها را پایه گذاري کردند. فقدان قدرت 
مسلح مرکزي براي برقراري تام وتمام حاکمیت جدید نیز 
زمینه مناسبي براي تحرک و توسعه این مخالفان نظام 
جدید بود؛ حال آنکه ارتش به آرامی در تدارک نوسازي و 
بازسازي و انطباق با فرهنگ و ایدئولوژي جدید برآمده و 

در فضای چريکــی پنج گام 
اساســی، از حرکت سياسی 
به جنگ تمام عيار  تا رسيدن 
حرکت  می گيــرد:  شــکل 
پليسی،  حرکت  سياســی، 
جنگ  پارتيزانــی،   حرکت 
يا  تمام عيار  جنگ  و  چريکی 

جنگ جبهه ای.
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سپاه پاسداران نیز در مراحل اولیه تأسیس و توسعه بود. 
در این دوره، هیئت حاکمۀ جدید به صورت دو نهاد 
رسمي شکل گرفت؛ ابتدا دولت موقت و پس از استعفای 
دولت موقت، شوراي انقالب که مسئولیت دولت را تا تعیین 
رئیس جمهور بر عهده گرفت. دولت موقت تمایالت خود 
را به مهار انقالب پنهان نکرد. دراین حال، در کنار این دو 
قطب رسمي و مستقر، قطب قدرت سومي نیز آرام آرام خود 
را نشان داد که ائتالفي از نیروهاي مذهبي ـ انقالبي بود 
و در دادگاه هاي انقالب، کمیته ها، سپاه، مساجد، شوراهاي 
متعدد و متنوع شهري و روستایي و... حضور فعال داشت. 
این قطب برعکس جریان هاي سیاسي خارج نظام که علیه 
دولت موقت و برنامه هاي آن با سروصداي بسیار موضع 
می گرفتند، بدون جنجال و تظاهر و اصرار به مخالفت، 
مهم ترین و جدي ترین منتقدان مشي دولت موقت بودند 
و در عمل، اهداف خود را دنبال می کردند و در این راه به 
حمایت آشکار و نهان امام متکي بودند. درنهایت، مشخص 
 شد که دو گرایش متفاوت محافظه کار و انقالبي، در کنار هم، 
حاکمیت جدید را شکل داده اند و این نخستین جناح بندي 

قدرت حاکم، پس از پیروزي انقالب محسوب مي شود.6 
فروکش کردن  به  موقت  دولت  تمایالت  وجود  با 
مطلوب  نظام  در  انقالب  آرام گرفتن  و  انقالبي  تحرکات 
این دولت، در حاشیه قدرت رسمي، عزمي جزم در تداوم 
براي تأسیس  این عزم  به رخ مي کشید.  را  انقالب خود 
نظام جدید منشأ اقدام  شد؛ ازجمله تشکیل یک نیروي 
مسلح انقالبي هوادار نظام، اما مستقل از دولت موقت )سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی( که در محافل انقالبيـ  مذهبي و 
در سطح وسیعي از نیروهاي فعال هوادار انقالب در سراسر 
کشور، به شدت موردتوجه قرار  گرفت و برداشت از معادالت 

قدرت را کامالً به نفع نیروهاي انقالبي تغییر  داد. 

تعیین تکلیف قطعي و رسمي سپاه، موازنه موجود 
بین دو گرایش حاکمیت جدید را به نفع جریان انقالبي و 
مذهبی برهم زد و دولت موقت را در پیشبرد خط مشي 
محافظه کارانه و گام به گام که درپي ترمیم و اصالح  تدریجی 
بود،  نیروهاي مسلح(  )ازجمله در بخش  نظام گذشته 
دچار مشکالتي بیش ازپیش کرد. ازآن پس، سازمان های 
مسلح مخالف انقالب اسالمي، نه با یک ارتش به جامانده 
از رژیم شاه که مرتباً آن را زیر ضربه هاي تبلیغات رواني 

قرار مي دادند، بلکه با سازمانی 
انقالبي مسلح مواجه بودند که 
انقالبي گري،  مزایاي  از  هم 
انعطاف سازمانــي و حمایت 
توده هــاي مذهبـي برخوردار 
بــود و هـم از حمایــت هاي 
تدارکاتي و قانوني یک نظام 
سیاسي سود مي برد. بنابراین، 
در تــأثیــر تشکیــل سپــاه 
پاسداران، مهم تــر از تغییــر 
موازنه قوا در داخل حاکمیت 
و نظام، باید از تغییــر بسیار 
شدید موازنه قوا به نفع انقالب 

اسالمي در مواجهه با گروه هاي مخالف انقالب یاد کرد. 
ازاین رو، نگراني گروه هاي متشکل نظاميـ  سیاسي مخالف 
نظام از بازسازي ارتش و مسلح شدن سازمان یافته مردم 
در پوشش کمیته های انقالب و سپاه پاسداران، در این 
دوره در قالب مواضع تند آنان ابراز  شد. به ویژه نگراني آنان 
از سپاه بیشتر بود، زیرا مسلح شدن مردم تحت پوشش 
سپاه، بسیاري از نقشه ها و طرح هاي آنان را برهم مي زد. 
از همین رو، با وجود تبلیغات شدید علیه ارتش، به تدریج 

پس از پيروزی انقالب اسالمی 
ايران، نگراني گروه هاي متشکل 
نظامي سياسي مخالف نظام از 
مسلح شدن  و  ارتش  بازسازي 
پوشش  در  مردم  سازمان يافته 
کميته هــای انقالب و ســپاه 
پاسداران، در اين دوره در قالب 

مواضع تند آنان ابراز شد.
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سپاه آماج اصلي ضربات و حمالت این گروه ها قرار گرفت. 
همچنین نقش کمیته ها و پاسداراني که بعدا تحت پوشش 
سپاه درآمدند، در حفظ پادگان ها و تجهیزات نظامي و 
سپس تحویل به ارتش قابل ذکر است. مي توان گفت در 
اجراي فرامین و نظرات امام خمیني مبني بر حفظ ارتش 
و جلوگیري از انحالل آن، نیروهاي مسلح جدید انقالب 
)سپاه( نقش تعیین کننده ای داشتند. این نقش چه در 
جنبۀ حفاظت عملي و فیزیکي از مراکز نظامي و تجهیزات 
آن و چه در جنبۀ سیاسي و تبلیغاتي علیه جریانهایي که 

جداً طالب انحالل ارتش بودند، مهم و تعیین کننده بود.7
بحران هاي سیاسی پس  اولین  تشدید  با  بنابراین، 
از پیروزي انقالب در قالب تقاضاهاي خارج از هویت و 
امکانات نظام جدید در سطح کشور، تالش برای کنترل 
بحران به ویژه در کردستان به دلیل شرایط و اقتضائات ویژه 
آن، بیشتر موردتوجه نظام واقع شد. دراین میان، نهادها 
و سازمان های انقالبی برای اعمال حاکمیت نظام در این 

منطقه نقش تعیین کننده ای ایفا کردند. 

شروع و تشدید بحران در نواحی کردنشین ایران
وجود  با  و  اسالمي  انقالب  پیروزي  از  پس  روز  چند 
تأکیدهاي مکرر رهبر انقالب مبني بر تعّرض نکردن به 
مراکز نظامي، روز 30 بهمن ۱357، پادگان مهاباد طي 
عملیاتی به دست حزب دموکرات کردستان ایران تصرف 
شد. همه مسئوالن پادگان و فرماندهان گردان آن به 
دعوت مشاور شیخ عزالدین حسینی به جلسه ای خوانده 
شده، سپس دستگیر و به زندان پادگان برده شدند. پادگان 
نیز سقوط کرد و امکانات و تجهیزات آن غارت شد. غارت 
این اقالمـ  که بعدها در درگیري هاي منطقه علیه نظام و 
طرف دارانش از آنها استفاده شد ـ و سقوط پادگان عماًل 

به معناي سلطه کامل حزب دموکرات بر شهر مهاباد بود. 
حدود یک ماه بعد، یعني در اواخر اسفند ۱357، یک 
هجوم دیگر براي تصرف پادگان سنندج طراحي شد که 
ناموفق ماند و به حوادث نوروز ۱358 سنندج و اعزام 
هیئتي عالي رتبه شامل آیت اهلل طالقاني، بني صدر و... به 
سنندج انجامید. چند ماه بعد، پادگان سردشت تصرف 
شد و تجهیزات آن به غارت رفت. درمجموع، طبق برخي 
گزارش ها، طي شش ماه اول سال ۱358 بیش از 50 
درصد اموال و امکانات ژاندارمري در منطقه به غارت برده 
شد. طی این مدت، نوعي بالتکلیفي در مناطق کردنشین 
اگر مقاومتي در منطقه شکل  این زمان  تا  بود.  حاکم 
مي گرفت، محلي بود و در مرکزیت کشور عمالً برنامه 
متمرکز و سراسري براي کردستان وجود نداشت و همین، 
پیشرفت روزافزون مخالفان قوم گراي کرد را سبب مي شد 
و بر انزواي طرف داران نظام مي افزود. طي این مدت، عالوه 
بر حوادث مهاباد، سنندج و سردشت که اشاره شد، حادثه 
نقده* رخ داد که موجب عدم تمکین مردم ترک زبان شهر 
نقده به احزاب کرد و درگیری مسلحانه بین طرفین شد 
و بعد حادثه مریوان و پاوه و کشتار پاسداران بومي این 
دو شهر پیش آمد که صدور فرمان تاریخي امام درباره 

کردستان را در تاریخ 28 مرداد ۱358 در پی داشت.8

* در روز 30 فروردین ۱358، اعضای حزب دموکرات از شهرهای 
مختلف برای گشایش دفتری به نقده آمدند و با وجود درخواست 
برگزاری  بر  مبنی  حزب  رهبران  از  شهر  انقالب  شورای  اعضای 
با سالح  روز ۱358/۱/3۱  در  افراد مسلح،  بدون حضور  میتینگ 
در استادیوم شهر حاضر شدند که موجب ایجاد تنش و زدوخورد 
بین کردها و ترک ها شد. شهر به دو منطقه کردنشین و ترک نشین 
درحال جنگ تقسیم شد و تعدادی از مردم کشته یا زخمی شدند. 
یگان های  و  ارتش  دموکرات،  حزب  مخالفت  وجود  با  درنهایت، 
توافق نامه ای  آنان  با تالش  و  نقده شدند  وارد  پاسداران  و  نظامی 
بین رهبران مذهبی و دو طرف درگیر امضا و شهر به تدریج آرام 

شد )همان، ص735(.
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درایت و فرمان امام خمینی، یک بسیج عمومی را در 
موضوع کردستان ایجاد کرد و سپاه امکان یافت نیروهاي 
داوطلب مردمي بسیاري را سازماندهي و راهي منطقه 
و  ارتش در منطقه  امکانات  و  کند. تجهیزات، مهمات 
نیز نیروهاي محلي سپاه در شهرها، موازنه را در مناطق 
کردنشین به نفع نیروهاي مدافع نظام تغییر داد. طي این 
مرحله که دو ماه طول کشید، عناصر و گروه هاي مسلح 
محلي، عمدتاً حزب دموکرات و در مرحله بعد کومه له و 
نیز عناصر وابسته به سازمان هاي سراسري ازقبیل سازمان 
چریــک هاي فــدایي خلـق، از مراکــز تصــرف شــده در 
شهرهــا پي درپي رانده  شدند و حاکمیت دولــت استقرار 
 یافت، اما این استقــرار موقتي و بدون برنامه ای پایدار بود. 
درواقع، این قیام ملي سبب شد با موج وسیع داوطلبان 
صحنــه  از  کردستان  بر  حاکمیت  مدعیـان  اعزامي، 
نهایي  تکلیف  تعیین  اینــکه  نه  کنند،  فرار  درگیري 
شونــد. نیروي پیروز مبتني بر احساس نیاز انقالب، به 

قصــد ممانعت از سقوط شهرهــاي کردنشیــن به دست 
ضدانقالِب فرصت طلبي که در پوشش هاي مختلف سلطه 
خود را بر مردم تحمیل کرده بود، عمل مي کرد. این نیرو 
در آزادسازي ها براي خود بیشتر نقش موقت قائل بود، 
تا حرکت براساس کار تشکیالتي و نهادي با مرکزیت 
تصمیم گیري واحد. ازاین رو، در شهرها و مناطق آزادشده، 
نهادها و تشکیالت متناسب با این آزادسازي تأسیس نشد 
و در نتیجه، عامه مردم کرد خود را در عمل با گروه هاي 
محلي قوم گراي پیگیر و داراي برنامه و متقابالً با نیروهاي 

دولتي و داوطلب موقتي و غیرقابل اتکا مواجه مي دیدند.
این بالتکلیفي ضمني، با ایجاد هیئت حسن نیت، 
کامالً به یک طرف یعني به زیان نیروهاي هوادار نظام 
گرایید. در اواخر مهرماه، داریوش فروهر پس از سفري به 
کردستان، گزارشي را به دولت و امام تقدیم کرد. درپي آن، 
بحث هایي در ضرورت تشکیل گروهي از وزیران مرتبط 
با امور کردستان انجام گرفت و درنهایت، اوایل آبان ماه 

 شهید محمد بروجردی در جمع پیشمرگان مسلمان کرد، کردستان، ۱360.
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در مطبوعات "توقف عملیات نظامي در کردستان" رسماً 
اعالم شد. به این ترتیب، هیئت ویژه بررسي امور کردستان 
یا هیئت حسن نیت کار خود را شروع کرد و دورۀ جدیدي 

درخصوص کردستان شروع شد.
امیدواري به حل مسالمت آمیز بحران قومي کردي، 
البته کمي خوش بینانه تلقي مي شد، زیرا طرف مقابل 
کامالً با برنامه و اهداف مشخص وارد صحنه شده بود و 
براي بسیاري از محافل و کادرهاي انقالب آشکار بود که 
مطالبات آنان طوري طراحي 
شــده اســت که نمي تـواند 
به وسیله نظامي با مشخصات 
اســالمي  جمهــوري  نظام 
تحقق یابد. به ویژه شیوه هایي 
کــه گروه هــاي کــرد به کار 
می بردند، اساســاً مانع ایجاد 
مختصر خوش بینــي موجود 
در محافـل و نهــادهاي نظام 

مي شد.
نـومیــدي  باایــن حال، 
کامل نیز امــري عــام نبود و 
بــه هرصــورت می بــایست 
راه حل مسالمت آمیز امتحان 
و مشخص مي شد که با توجه به 
ماهیت اهداف و روش هاي طرف مقابل، تا چه حد امکان 
مي توانست  غیرخشونت بار  ازطریق  قضایا  حل وفصل 
وجود داشته باشد. در عمل، به جاي اینکه جنگ طلبي 
و خشونت ورزي مهار شود و زمینه مناسبی براي امکان 
پاسخگویي یک دولت قانوني با مشروعیت انقالبي، به 
مطالبات حقه و مشروع مردم منطقه فراهم آید، دوباره 

شهرهاي کردنشین به صحنه درگیري تبدیل شد. این 
پذیرش  به  که  دلیل  این  به  نظام  هوادار  نیروهاي  بار، 
حاکمیت نظام ملتزم بودند، به همین دلیل به انزوا کشیده 
شدند و طرف مقابل که با هیئت حسن نیت برخوردي 
منفعت طلبانه و سودجویانه مي کرد، روزبه روز جدي تر و 
طلبکارتر مي شد. دوگانگي روش در نیروهاي نظام، ازنظر 
برعکس، وجود تصمیم  و  تزلزل محسوب  نوعي  مردم 
قطعي ازطرف مقابل تبلیغ و ترویج مي شد. این وضع و 
برداشت، پایه هاي ساختمان موردنظر از تشکیل هیئت 
حسن نیت را سست مي کرد و آن را بنایي فرتوت و درحال 

ریزش نشان مي داد.
و  نظام مندي  نه  و  انقالبي"  "وضعیت  درواقع 
قانون پذیري، در منطقه همچنان ادامه داشت، اما در 
ابتکار عمل  امکان  انقالبي هوادار نظام،  نیروهاي  آن، 
و مانور نداشتند. به زودي مشخص شد که بخش هاي 
کردستان،  قضیه  در  مسئول  و  مرتبط  حکومتي 
به ویژه اعضاي سپاه و نیروهاي مؤمن و فعال ارتش، 
جریان  از  و  ناامیدند  مزبور  هیئت  اقدامات  نتیجه  از 
حسن نیت  هیئت  اقدامات  و  ندارند  رضایت  موجود 
در  دولت  حاکمیت  و  قدرت  ازدست رفتن  سبب  را 
مناطق کردنشین مي شمارند. براساس توافقات هیئت، 
به تدریج حضور سپاه در شهرها حداکثر به اقامت در 
مقرها محدود شد و در جاده ها هم امکان کنترل دولت 

اساساً از بین رفت.
البته در مقاطعي براي ارتش آزادي عمل بیشتري 
وجود داشت که نیروهاي سپاه هم در پوشش آن اجازه 
حداقل ترددهاي ضروري را مي یافتند. اما این تا وقتي 
بود که براي تحرک و نقل وانتقال نیروهاي ارتشي مزیت 

چشمگیري در استقرار حاکمیت دولت در کار نباشد.

خمينی،  امام  فرمان  و  درايت 
يک بســيج عمومــی را در 
کرد  ايجاد  کردستان  موضوع 
نيروهاي  يافت  امکان  سپاه  و 
داوطلب مردمي بســياري را 
ســازماندهي و راهي منطقه 
و  مهمات  تجهيــزات،  کند. 

امکانات ارتش در منطقه و
در  سپاه  محلي  نيروهاي  نيز 
شــهرها، موازنه را در مناطق 
نيروهاي  نفع  به  کردنشــين 

مدافع نظام تغيير داد.
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از نزدیک  نیروهاي سپاه که  از  دراین میان، عده اي 
در جریان تحوالت ناشی از عملکرد هیئت حسن نیت و 
سوء استفاده شدید طرف مقابل از آن قرار داشتند، آشکارا 
با هیئت مزبور ابراز مخالفت مي کردند. استدالل این نیروها 
)مانند داود کریمی و بیشتر پاسداران انقالب اسالمی( 
آنها مي گفتند: »از یک هفته  به سادگي درک می شد؛ 
پس از حضور و فعال شدن هیئت حسن نیت در منطقه، 
گروه هاي  سازماندهي  با  دانش آموزان  تظاهرات  دوباره 
مسلح، علیه نظام شروع شده و برچیده شدن پست هاي 
ایست و بازرسي، بازگشت مداوم فراریان مسلح به شهرها 
و سازماندهي مجدد تحرکات خودسرانه و مسلحانه آنها را 
در پي داشته است. گروه هاي مسلح ایــن اقــدام دولــت 
را پیروزي خود مي دانند، نه گام هــاي اصالحــي دولت؛ از 
همیــن رو مرتبــاً فشــار را بر سپاه و دیــگر نیــروهاي 
طرف دار نظام اعــم از بومي و اعزامي افزایش مي دهند.« 
آنها مي گفتند هرچه سپاه طبق نظر هیئت حسن نیت 
با  حمله  حتي  آمده اند.  جلوتر  آنها  است،  رفته  عقب 
آر.پي.جي7 به مقرهاي غیرفعال سپاه یا خودروهاي آنان 
به بهانه هاي مختلف تکرار و این موجب توهم پیروزي و 

گستاخي بیشتر ضدانقالب مي شود.
دیگري  از  پس  یکي  عماًل  شهرها  به این ترتیب، 
نتیجه  در  و  دولت  حاکمیت  کمرنگ شدن  به سمت 
حاکمیت گروه هاي مسلح می رفت. بهمن ۱358، دوران 
اوج انزواي نیروهاي طرف دار نظام در کردستان بود. در 
این مقطع، حوادثي رخ داد که به تدریج زمینه را براي 
تغییر اوضاع فراهم کرد. در این ماه، در کامیاران که کاماًل 
قرار گرفته  نیروهاي دموکرات و کومه له  تحت سلطه 
به کلي سقوط کرده محسوب مي شد، تشکیالت  و  بود 
"سازمان پیشمرگان کرد مسلمان" که با همت برخي 

محمد  شهید  به ویژه  پاسداران،  سپاه  فعال  اعضاي 
بروجردي، از نیروهاي بومي عالقه مند به نظام طراحي 
و راه اندازي شده بود، تحرکي نشان داد. پس از عملیاتي 
چند کامیاران دوباره آزاد شد و عالمت سؤالي در سیر 
پیروزي گروه هاي مسلح به وجود آمد که نشان دهنده 
ناتواني روش هاي هیئت حسن نیت بود که با "سوءنیت" 
یا  نمي توانست  اما  بود،  روبه رو  مقابل  طرف  قطعي 
نمي خواست این را بپذیرد. به تدریج سوء استفاده شدید 

از  کرد  مسلح  گروه هاي 
مماشات حکومت و کوشش 
آشکار آنان براي سلب اساس 
منطقه،  در  دولت  حاکمیت 
مسلحانه  راه حل هاي  دوباره 
راه حل  تنها  به عنوان  را 
مطرح  کردستان  مشکالت 

کرد.
درایــن میــان، مواضــع 
قاطــع بنــي صدر به عنــوان 
کل  فرمانده  و  رئیس جمهور 
قوا، یکي از عوامل مهم شروع 
دورۀ تشدید تحرکات نظامی 

بود؛ دوره اي که حرکت نظام بر پاسخ گویي مناسب و قاطعانه 
به تحرکات مسلحانه و خشونت بار مبتني بود. بني صدر 
به  نیاز شدیدي  امام  با جناح خط  در درگیري  که 
داشت،  خویش  جریان  مشروعیت  توسعه  و  حفظ 
در مناسبت هاي مختلف مسئله کردستان را مطرح 
مي کرد و قاطعانه و با صراحت از تسلیم نشدن نظام 
مي گفت.  سخن  مسلح  گروه هاي  خواست  دربرابر 
مشي  با  متفاوتي  کاماًل  خط مشي هاي  عمل،  در  او 

از  نيروهاي سپاه که  از  عده اي 
نزديک در جريان تحوالت ناشی 

از عملکرد هيئت حسن نيت
و سو ءاســتفاده شديد طرف 
مقابــل از آن قرار داشــتند، 
ابراز  با هيئت مزبور  آشــکارا 

مخالفت مي کردند.
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دولت موقت که پس از ماجراي النه جاسوسي نقش 
خود را به شوراي انقالب داده بود، پیش گرفته بود. 
این گونه اعالم مواضع و عملکرد، از اوایل سال ۱359 
عمل،  در  و  یافت  بیشتري  برجستگي  روز به روز 
و  جناح ها  میان  اجماع  و  نزدیک  وحدت نظر  نوعي 
جریان  و  آورد  وجود  به  را  حکومتي  شخصیت هاي 
منطقه  در   ۱358 سال  دوم  نیمه  در  مسالمت جو 
کردستان میدان را به ابتکار عمل حریف واگذار کرد.

در موقعیتي که افکار عمومي به شدت از ناتواني 
نظام در حل معضل کردستان نگران و عصباني بود 
گروه هاي  روبه افزایش  مسلحانۀ  تحرکات  روز  هر  و 
مسلح کرد بازتاب وسیعي مي یافت، بني صدر به خوبي 
در  را  خود  و  کرد  را حس  مردم  احساسات  غلیان 
شأن یک قهرمان انقالبي و اسالمي قرار داد؛ اقدامي 
افزایش مشروعیت وي می انجامد  به  بود  واضح  که 
تقویت  موجود  جناحي  مبارزات  در  را  او  موضع  و 
می کند. اعالم موضع فوق که نه تنها در عموم مردم، 
بلکه در میان مخالفان بني صدر نیز طرف داران زیادي 
داشت، نشان مي داد که روند حوادث در کردستان 

دستخوش تحولی جدي خواهد شد.9
درواقع، شروع دور جدید درگیري هاي مسلحانه در 
مخالفت با استقرار و اعمال حاکمیت نظام جمهوري 
اسالمي در کردستان، سپاه را بر آن داشت که هرچه 
زودتر ابتکار عمل را از دست گروه هاي مسلح بگیرد. 
ارتشیان  و  پاسداران  از  گروهی  ورود  دراین میان، 
باتجربه به منطقه نشان مي داد که دغدغه های سپاه 
در کردستان جدي است و باتوجه به موضع سرسختانه 
از  تازه اي  شروع  دراین باره،  کرد  مسلح  گروه هاي 

درگیري هاي وسیع پیش بیني می شد. 

جنگ های  با  مواجهه  در  مختلف  رویکردهای 
چریکی در نواحی کردنشین ایران

در گذشتــه، در مناطق کردنشیــن وقتــی مسئــله 
مقابله  به واسطه  و  می گرفت  بحرانی  کردستان شکل 
ناامنی به  با قوای حکومتی،  یا احزاب مخالف  عشایر 
وجود می آمد، دولت ها امنیت را براساس دو سیاست یا 
ترکیبی از آنها برقرار می کردند؛ یکی از این سیاست ها 
مذاکره با مخالفان بود. براساس این سیاست، دولت ها 
به جای اینکه برای فرونشاندن نیروهای معارض کردی 
نظامی  نیروی  سربه فلک کشیده،  کوهستان های  در 
را  زیادی  تلفات  و  کنند  عمل  وارد  را  خود  منظم  و 
متحمل شوند، اوالً اساس کار را بر مذاکره با گروه های 
مخالف می گذاشتند و ثانیاً ارتش را با هیبت و شکوه 
رخ  به  و  می بردند  رژه  می دادند،  سامان  منطقه  در 
دیگر،  نمی گرفتند. سیاست  کار  به  ولی  می کشیدند، 
دولت  آن،  براساس  که  بود  نظامی  سرکوب  سیاست 
اولتیماتوم  و مردم  به مخالفان  امنیت،  برقراری  برای 
می داد که تسلیم شوند و اسلحه خود را تحویل قوای 
حکومتی دهند. به مردم شهرها و روستاهای کردنشین 
نباید به معارضین پناه دهند و در  نیز اعالم می کرد 
غیر این صورت سرکوب خواهند شد. اگر در سیاست 
اول امید به نتایج مذاکره سیاسی بود و از ارتش فقط 
اجرای  داشتند، در سیاست دوم  انتظار  را  آن  هیبت 
آتش توپخانه در هر نقطه بر مردمی که به پیشمرگان 
پناه می دادند، محور بود و رعب و وحشت از آن اساس 
کار می شد. در این سیاست، افراد قوای حکومتی به طور 
مستقیم به کار گرفته نمی شوند. دولت ها به طورمعمول 
هنگامی سیاست اول را اتخاذ می کردند که در موضع 
ضعف قرار داشتند و سیاست دوم را زمانی که تمرکز 
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و قدرت داشتند؛ هرچند وضعیت مذاکره یا سرکوب 
خالص هیچ وقت به تنهایی اتفاق نمی افتاد و در عمل، 

ترکیبی از هردو رخ می داد. 
در دوران حکومت صدام زمانی که کردهای شمال 
عراق ادعای خودمختاری  کردند، وی به مبارزه با آنها 
برخاست. استراتژی صدام در برخورد با کردها عبارت 
تخریب  بمباران،  نظامی،  شدید  سرکوب   .۱ از:  بود 
مرزی.  روستاهای  تخلیه  و  کردنشین  روستاهای 
2. تعریب انتقال عرب ها به مناطق شمالی عراق و تغییر 
بافت جمعیتی، عرب های سنی طرف دار حکومت را در 
مراکز سلیمانیه یا کرکوک یا موصل انتقال می دانند 
به  معتقد  نیز  ترکیه  بود.  هم  جمعیت  جابه جایی  و 
ازطریق  آنها  کنترل  کردها،  با  شدید  نظامی  برخورد 
ابزار خارجی، به رسمیت نشناختن فعالیت های سیاسی 
در  نیمه نظامی  حکومت  یک  اعمال  و  کردی  احزاب 

حدود ۱8 استان کردی به صورت جدی بود.۱0

مـراحــل، اصــول و استراتــژی های نظامی 
مناطق  بحران  حل  برای  گرفته شــده  کار  به 

کردنشین ایران 
سیــاست امنیــتی دولــت جمهوری اسالمی، نه براساس 
مذاکره و نه براساس سرکوب یا اعمال قدرت نظامی بود. 
معروف  جمله  این  کردستان  در  سیاست  این  اساس 
امام خمینی)ره( بود که »حساب مردم کرد از ضدانقالب 
جداست«؛۱۱ یعنی رفتاری مبتنی بر رأفت با مردم و شدت 
با ضدانقالب. براساس چنین سیاستی، دولت جمهوری 
اسالمی درحالی که می بایست در کردستان با پیشمرگان 
کومه له و دموکرات مقابله می کرد، در همان حال وظیفه 
داشت خدمتگزار مردم کرد باشد و برای آنها امنیت ایجاد 

کند و به امور رفاهی آنها برسد. 
گروه های  با  مبارزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
داشت  آنها  از  که  شناختی  درنظرگرفتن  با  شورشی 
نظام،  راهبردی  اصول  براساس  و  مبارزه   شرایط  و 

از راست نفر دوم ایستاده شهید محمد بروجردی در جمع فرماندهان و مسئوالن سپاه، ۱359.
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تدابیری را به کار گرفت که عبارت  بودند از: 
۱. حرکت همسو و همه جانبه: مبارزه، با اینکه یک 
مبارزه حکومتی است، رویکردی همسو و همه جانبه دارد.

2. ایجاد ابزار برقراری امنیت ازطریق توسعه: یعنی 
نوع برطرف کردن محرومیت ها و برنامه توسعه سیاسی و 
فرهنگی باید امنیت افزا باشد و تبعیض بین مناطق را با 
توسعه زیرساخت ها به حداقل برساند. به این استراتژی، 
توسعه و پدافند داخلی می گویند )امنیت افزایی ازطریق 

توسعه(.
3. بــرخــورد قــوی و 
آشوب طلب:  عوامل  با  قاطع 
درگیر  کشور  که  هم زمان 
رویکرد  بود،  عراق  با  جنگ 
برخورد قاطع واحدهای خاص 
مانند تیپ شهدا، تیپ قدس 
و شهید بروجردی نیز وجود 
داشت و سپاه های شهرستانی 
با فعالیت اطالعاتی و عملیاتی 

اقدام می کردند.
دفاع  راهبرد  به  توجه   .4
بروجردی  شهید  مردمی: 
می گفت: »در اینجا مردم طرف دار ما هستند. ما هم در اینجا 
حافظ و نماینده حکومت هستیم. باید برای مردم امنیت 
فراهم کنیم تا مردم به سوی ما بیایند.« همین استراتژی 
مالطفت و جذب مردم و کمک به آنها سبب شده بود که 
در یک نظرسنجی در دانشگاه تهران در سال های ۱366 و 
۱367 که سردار هدایت لطفیان انجام داد، محبوب ترین گروه 

ازنظر مردم کردستان، سپاه معرفی شود.
5. انجام اقدام مشترک نظامی و عملیاتی: براساس این 

تدبیر، نیروی سپاه برای آفند، نیروی ارتش برای پدافند در 
خطوط مرزی و نیروی ژاندارمری برای برقراری امنیت در 
جاده ها در نظر گرفته شد. الیه دوم سپاه درواقع حرکت 
با مردم بود و مردمی کردن و امنیت ازطریق بسیج. این 
ساختار سه گانه نظامی در آنجا شکل گرفته بود. بر همین 
اساس، دو دسته عملیات اجرا می شد: “عملیات آفندی” 
یعنی یگان منظم برای تصرف و دراختیارگرفتن سرزمین؛ 
و “عملیات تحکیمی” یعنی تصرف منطقه و نگهداری و 

اداره آن. 
6. بکارگیری مسئوالن انقالبی و مردمی: براساس 
سپاه  مسئوالن  و  فرماندهان  از  برخی  راهبرد،  این 
پاسداران در مناطق کردنشین منشأ اقدامات، خدمات 
مناطق  این  در  مؤثری  بسیار  فعالیت های  و  مردمی 
اسالمی  جمهوری  نظام  حاکمیت  استقرار  درجهت 
شدند که به برخی از آنها اشاره می شود: شهید چمران 
از  بخش هایی  فرمانده  و  وقت  نخست وزیر  )معاون 
منطقه پاوه(، شهید بروجردی )فرمانده سپاه منطقه7 
سپاه  )فرمانده  متوسلیان  احمد  شهید  کشوری(، 
سپاه  )فرمانده  همت  محمدابراهیم  شهید  مریوان(، 
پاوه(، شهید ناصر کاظمی )فرماندار و فرمانده سپاه پاوه 
و فرمانده بعدی کردستان و فرمانده تیپ ویژه شهدا(، 
شهید احمد کاظمی )مسئول سپاه شهرستان دیواندره 
و فرمانده قرارگاه حمزه در دوره دوم(، شهید خرازی 
یزدانی  شهید  سنندج(،  منطقه  در  محور  )مسئول 
)فرمانده توپخانه(، شهید شفیع زاده )فرمانده توپخانه 
سپاه  )فرمانده  باکری  مهدی  شهید  حمزه(،  قرارگاه 
ارومیه و فرمانده سپاه استان آذربایجان غربی(، شهید 
فرمانده  ابوعمار  شهید  بانه،  سپاه  فرمانده  نصراللهی 

سپاه مریوان، شهید حسینی فرمانده سپاه سقز و... .۱2

صدام  حکومــت  دوران  در 
زمانــی که کردهای شــمال 
خودمختاری  ادعــای  عراق 
کردند، وی بــه مبارزه با آنها 
برخاست. استراتژی صدام در 
بود  عبارت  کردها  با  برخورد 
از:  ســرکوب شديد نظامی و 

تعريب.
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 ۱360 و   ۱359 سال های  در  اسالمی  جمهوری 
راهبردی توسعه و پدافند داخلی را برگرفته از عملکرد 
و راهکارهای فرماندهان شاخصی مانند محمد بروجردی 
رویکرد  یک  استراژی،  این  براساس  ایران  کرد.  تدوین 
امنیتی را تقریباً در یک دوره ده ساله شکل داد و دشمن 
را گام به گام به عقب برگرداند و گروه های ضدانقالب را از 
مرحله عملیات چریکی وارد فاز مبارزه سیاسی خارج از 

کشور کرده، امنیت را به منطقه بازگرداند. 
محمد بروجردی یکی از فرماندهانی بود که در راستای 
گفتمان نوین نظامـ  برگرفته از بیانات و رهنمودهای امام 
خمینی)ره( و تجربیات شخصی و سابقه مبارزاتی و درایت 
خود از این مبانی ـ دست به ابتکار عمل زد و رویکردی 
جدید را در مواجهه با بحران در پیش گرفت. جداکردن 
صف مردم کرد از گروه های آشوب طلب و تالش برای 
رسیدگی به امور عمرانی آنها، هم زمان با اقدامات نظامی 
علیه احزاب مخالف نظام و برخورد مسالمت آمیز با هدف 
متنبه کردن اسرای احزاب و گروه های مسلــح غیرقانونی 
و به کارگیــری نیــروهــای بومی در تأسیــس سازمــان 
پیشمرگان مسلمــان کرد و...، نمونه های بارزی از تالش 
این شخصیت مردمی و مبارز برای مردمی کردن امنیت در 

مناطق کردنشین بود.  

مــروری بــــر سوابــق مبارزاتی و ویژگی های 
شخصیتی شهید محمد بروجردی 

از صحنه گردانان  یکی  و  متفکر  مغز  بروجردی،  محمد 
اصلی نبرد در جبهه غرب و تدوین راهبرد و شیوه عمل 
سپاه پاسداران در مناطق کردنشین بود و از ابتدای انقالب 
درگیر منازعات و غائله های احزاب و گروه های ضدانقالب 
در این مناطق بود. وی از مؤسسان نهادها و رویکرد جدید 

و مردمی سپاه پاسداران در مناطق کردنشین بود که در 
جریان شکل گیری سازمان رزم مردمی، اولین اشارات و 
تأکیدات را به ضروریات مهمی همچون آموزش نیروها، 
تربیت کادر و آینده فرماندهی سپاه پاسداران، ضرورت 
شناخت نقاط قوت و ضعف دشمن و برنامه ریزی براساس 
آن، بسیج نیروهای بومی در مقابله با ضدانقالب، اهمیت 
با دشمن و ضرورت  مقابله  ژئوپلیتیک غرب کشور در 
تدوین استراتژی مشخص و کارآمد در دفاع مقدس دارد. 

محمـــد بـروجـــردی 
)میرزا محمــد دره گــرگی 
روستای  در   )۱362-۱333
بروجرد  توابع  از  دره گرگ 
خانوادهای  در  و  شد  متولد 
رشدونمو  مذهبی  و  محروم 
ســـال های  در  وی  یافت. 
قبل از انقـــالب کوشیـــد 
به  مرتبط  روحانیـــت  با 
امام خمینی)ره( ارتباط برقرار 
منظور  همیـــن  به  و  کند 
هیئـــت های  عضــویت  به 
وی  درآمد.  اسالمی  مؤتلفه 
فرهنگی  کارهای  به  مدتـی 
تکثیر  و  چـــاپ  همچون 
خمینی)ره(  امام  اعالمیه های 

برای  صف  توحیدی  گروه  تشکیل  از  پس  و  آورد  رو 
ادامه مبارزات سیاسی خود در سال ۱355 به سوریه 
و  فارسی  نظر جالل الدین  زیر  را  آموزش هایی  و  رفت 
محمد منتظری دید و پس از اینکه نتوانست به دیدار 
امام نائل شود به ایران بازگشت. بروجردی بعد از واقعه 

محمــد بروجردی  بــا الهام 
گرفتن از بيانات امام خمينی)ره( 
را در مواجهه  رويکردی جديد 
با بحــران در پيــش گرفت. 
جداکردن صف مــردم کرد از 
تالش  و  آشوب طلب  گروه های 
برای رسيدگی به امور عمرانی 
آنها، هم زمان با اقدامات نظامی 
و  نظام  احزاب مخالــف  عليه 
در  بومی  نيروهای  به کارگيری 
تأسيس ســازمان پيشمرگان 
مسلمان کرد نمونه های بارزی از 

اين تالش ها بود.
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۱9 دی قم، اقدامات نظامی خود را آغاز کرد؛ ازجمله 
مستشاران  )عشرتکده  خوان ساالر  رستوران  انفجار 
امریکایی(، انفجار اتوبوس امریکایی ها در لویزان، خلع 
سالح قرارگاه پلیس، عملیات نظامی ۱5 خرداد ۱357 
و  شوش  منطقه  جوانان  کاخ  برق  کارخانه  انفجار  و 
شرکت در تصرف پادگان جمشیدیه و رادیووتلویزیون 
)که در این عملیات پایش مجروح شد(. وی در بیشتر 
این عملیات ها مسئولیت شناسایی، جمع آوری اطالعات 
و طرح و برنامه ریزی را بر عهده داشت و پس از کارهای 
با  و  تماس می گرفت  امام  روحانیون خط  با  مقدماتی 
در  می کرد.  آنها  اجرای  به  اقدام  شرعی  مجوز  کسب 
آیت اهلل  دستور  به  ایران،  به  خمینی)ره(  امام  بازگشت 
امام  دکتر بهشتی و مهدی عراقی مسئولیت حفاظت 
در فرودگاه مهرآباد، مسیر بهشت زهرا و مدرسه علوی 
پس  بروجردی  فعالیت های  شد.  واگذار  بروجردی  به 
در  وی  یافت.  گسترده تری  ابعاد  انقالب  پیروزی  از 
اطالعات  جمع آوری  و  پهلوی  رژیم  عوامل  دستگیری 
علیه آنها نقش فعالی داشت و پس از مدتی سرپرستی 
چند  به همراه  سپس  گرفت.  عهده  بر  را  اوین  زندان 
پاسداران  سپاه  انقالب،  شورای  نظر  زیر  دیگر  تن 
مرکزی  شورای  در  و  بنیان گذاری  را  اسالمی  انقالب 
انجام وظیفه کرد و پس از مدتی مسئولیت بخشی از 
پادگان ولی عصر)عج( را بر عهده گرفت. با تشدید بحران 
سرکوب  برای  خمینی)ره(  امام  فرمان  و  کردستان  در 
از آزادسازی پاوه در  ضدانقالب، عازم پاوه شد و پس 
فرماندهی  به سمت  چندی  از  پس  وی  ماند.  منطقه 
به  راستا  این  در  و  شد  منصوب  کشور  غرب  عملیات 
پاک سازی مناطق کردستان پرداخت و با مجاهدت های 
دست  از  مناطق  این  آزادسازی  در  فعالی  نقش  خود 

که  نکشید  طولی  اما  داشت.  نظام  مخالف  گروه های 
هیئت  و  خود  گام به گام  سیاست های  با  موقت  دولت 
به اصطالح حسن نیت و خلع سالح پاسداران و مسلمانان 
کرد، کردستان را دوباره به ضدانقالب پس داد. در این 
سازماندهی  و  انسجام  برای  بروجردی  شهید  دوران، 
مسلمانان کرد مهاجر علیه احزاب و گروه های مخالف 
را  کرد  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  تشکیل  نظام، 
تصویب  از  عالی سپاه مطرح کرد که پس  در شورای 
آیت اهلل  انقالب  شورای  اعضای  از  تن  دو  همکاری  با 
بهشتی و حجت االسالم رفسنجانی، مسئولیت تشکیل 
بروجردی  فرمان،  این  از  پس  شد.  محول  وی  به  آن 
در بیشتر شهرهای کردنشین عناصر مؤثر و معتقد به 
جمهوری اسالمی را مسلح کرد. با تشکیل این سازمان 
در  ضدانقالب  علیه  مسلحانه  عملیات های  آغاز  و 
کردستان، در اولین گام با پاک سازی کامیاران که کلید 
فتح کردستان به شمار می رفت، یکپارچگی ضدانقالب 
به طورکلی در منطقه از هم پاشیده شد. با شروع جنگ 
چند  و  محمد  سرپل ذهاب،  شهر  محاصره  و  تحمیلی 
سقوط  از  را  شهر  و  رفتند  آنجا  به  همرزمانش  از  تن 
حتمی نجات دادند. بروجردی در این عملیات از ناحیه 
دست نیز مجروح شد. از دیگر عملیات هایی که وی در 
رابطه با جنگ در آن شرکت کرد، عملیات مطلع الفجر 
منطقه ای شدن  از  بعد  بود.  جنوب  در  فتح المبین  و 
فرماندهی  بروجردی  کشور،  سطح  در  پاسداران  سپاه 
همدان،  استان های  )شامل  پاسداران  سپاه  منطقه7 
وی  گرفت.  عهده  بر  را  ایالم(  و  کردستان  کرمانشاه، 
پس از مدتی، در اجتماعی در آذربایجان غربی، پیشنهاد 
تشکیل قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( را مطرح کرد. بعد 
پیشنهاد  او  به  قرارگاه  فرماندهی  قرارگاه،  تشکیل  از 
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قائم مقامی  زیاد   سمت  اصرار  با  و  نپذیرفت  اما  شد، 
قرارگاه را بر عهده گرفت. از دیگر ابتکارات بروجردی 
خرداد   ۱ تاریخ  در  وی  بود.  شهدا  ویژه  تیپ  تشکیل 
را  مناسبی  محل  بود  تالش  در  که  هنگامی   ۱362
برای استقرار قرارگاه این تیپ انتخاب کند و به منظور 
بازدید از مکان موردنظرش به سه راه مهابادـ  نقده رفته 
مین ضدتانک،  با  وی  حامل  اصابت خودرو  براثر  بود، 
دیرینه اش  آرزوی  به  همرزمانش  از  تن  پنج  به همراه 

شهادت رسید.۱3 
محمد بروجردی شخصیتی فرهیخته، متواضع و 
بود  خستگی ناپذیر  و  شب زنده دار  مجاهدی  و  عارف 
که در مسئولیت های مختلف ازجمله فرماندهی سپاه 
حمزه  قرارگاه  قائم مقامی  و  نجف  قرارگاه  منطقه7، 
تکلیف  و  وظیفه  به  ادعایی  بی هیچ  سیدالشهدا)ع( 
و  می کرد  عمل  اسالم  دشمنان  با  مقابله  در  شرعی 
مبتکر رویکرد و برخورد انسانی و اسالمی در کنترل 

مناطق بحرانی غرب و شمال غرب کشور بود. 
جبهه ها  همه  به  زیاد،  مشکالت  وجود  با  وی 
مشکالت  و  مسائل  نزدیک  از  و  می کرد  سرکشی 
رزمندگان، پاسداران و برادران دینی خود را می شنید 
و شخصاً تالش می کرد مشکالتشان را برطرف کند. 
ازجمله کارهایی که به آن اهمیــت می داد، مالقــات 
آنها  امور  به  و رسیدگی  معلوالن  و  با خانواده شهدا 
باید گفت که حرکات و سکنات وی سرمشقی  بود. 
در  او  بود. حالت خاص  و همرزمانش  برای دوستان 
نماز، تقید به شرکت در مراسم دعای توسل و کمیل، 
تبسمی که در همه لحظات زندگی در چهره اش دیده 
می شد، حسن خلق، مدیریت و تدبیر در رفع مشکالت 
منطقه و برادران بومی و غیربومی، قاطعیت درمقابل 
ضدانقالب و عشق به مردم کرد و پیشمرگان مسلمان 
معرفتی  و  اخالقی  سجایای  از  قطره ای  فقط  کرد، 

بروجردی است از زبان آنان که او را می شناختند.۱4

قرارگاه حمزه  فرمانده  بروجردی  تحقیقات جنگ، شهید محمد  و  مطالعات  مرکز  راوی  راست: سعید سرمدی  از 
سیدالشهداء)ع( در میان جمعی از رزمندگان سپاه.
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شهید بروجردی و پیدایش گفتمانی جدید در 
راستای تغییر راهبرد نظام در کردستان

مذاکرات هیئت حسن نیت در دوره فترت پس از مقطع 
نیروهای  و  دولت  برای  کردستان  درگیری های  اول 
انقالبی نه تنها بی نتیجه بود و به اعمال حاکمیت نظام 
آن  عملی  دستاورد  تنها  نینجامید،  مناطق  این  در 
خروج اجباری پاسداران از مناطق بحرانی بود. خروج 
و  ژاندارمری  نیروهای  به  منطقه  تحویل  و  پاسداران 
ارتش موجب تسلط دوباره 
احزاب و گروه های کرد در 
از  پس  آنها  شد.  شهرها 
خروج سپاه )۱358/۱۱/8( 
نیــز  را  ارتشیــان  حضـور 
برنتافتــند و مجدانه پیگیر 
منزوی کردن ارتــش شدند 
با هرگونــه جابــه جایی  و 
واحدها و ادوات نظــامی و 
ستون کشی برای تقویـت مرز 
مشترک با عراق بدون موافقت 
بودند.  مخــالف  خودشان، 
زیــاده خواهی  بدین ترتیب، 
هیئت نمایندگی خلق کرد و 
اقدامات خرابکارانه احزاب و 
غیــرمسئـول  گروه هــای 
بحران  آشتی جویانه  و  مسالمت آمیز  منطقه، حل  در 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  بر  را  حجت  و  منتفی  را 
مردم کردستان برای رویارویی با این گروه ها و احزاب 

ستیزه جو و آشتی ناپذیر تمام کرد. 
برای  کردنشین  مناطق  در  نظام  مخالفان  تالش 

به ویژه سنندج سبب شد  منطقه  بر شهرهای  تسلط 
نیروهای مدافع انقالب به ویژه سپاه پاسداران در قالب 
و  بیشتر  نظمی  با  قبل،  از  سازمان یافته تر  شکلی  و 
فرماندهی متمرکز و قوی تر در این نبرد پیش قدم شوند. 
یکی از مشخصه های بارز این مقطع از نبرد، پیدایش 
بعد  به ویژه  فرماندهی جدید  بافت  نوین در  گفتمانی 
بود.  کردنشین  نواحی  در  بروجردی  از حضور محمد 
ابتکار عمل بروجردی در تأسیس سازمان پیشمرگان 
آزادسازی  عملیات  از  قبل  ماه های  در  کرد  مسلمان 
سنندج را باید از مهم ترین تغییرات در آستانه کنترل 
که  عمل  ابتکار  این  برشمرد.  کردستان  در  بحران 
محصول کوله باری از تجربه های چریکی وی در دوران 
مبارزه با رژیم شاه و فهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
او از ریشه بحران در کردستان بود، موجب شد برخالف 
فضای حاکم بر اردوگاه خودی در دوره اول، گفتمان 
جدیدی در صفوف جلوبرندگان اصلی نبرد با گروه های 
معارض به وجود آید. بروجردی معتقد بود »دو مبارزه 
داریم که فعاًل ناچاریم موازی جلو ببریم. یکی مبارزه 
نظامی است. به خاطر اینکه عده ای فریب خورده اند و 
اسلحه به دست گرفته اند. ناچاریم برای دفاع از کیان 
انقالب اسالمی با آنها بجنگیم. اما این، اصل مبارزه ما 
نیست. مبارزه ما این است که قلوب مردم را فتح کنیم؛ 
باید قلب ها را فتح کرد. نباید خانه ها و سرزمین ها را 
فتح کرد، ولی چون ما را وادار کرده اند که اسلحه به 

دست بگیریم، ناچاریم این کار را انجام دهیم.« 
و  سال های ۱358  در  عملیات  تمایز  وجه  بنابراین 
۱359 به بعد، پیشبرد امور در جنبه های مختلف نظامی و 
غیرنظامی بود، زیرا اعتقاد بر این بود که “مسئله کردستان 
صرفاً راه حل نظامی ندارد. راه حل اصلی را باید در عرصه 

ابتکارعمــل بروجــردی در 
پيشمرگان  سازمان  تأسيس 
ماه های قبل  مسلمان کرد در 
از عمليات آزادسازی سنندج 
تغييرات  مهمترين  از  بايد  را 
در آســتانه کنترل بحران در 
کردستان برشمرد. اين ابتکار 
از  کوله باری  محصــول  عمل 
در  وی  چريکی  تجربه هــای 
شــاه  رژيم  با  مبارزه  دوران 
و فهم سياســی، اجتماعی و 
فرهنگی او از ريشه بحران در 

کردستان بود.
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فرهنگ جست. باید همواره بین مردم و ضدانقالب مرزبندی 
کرد. ... برقراری امنیت وظیفه نماینده حکومت است. هریک 
از نیروهای سپاهی، انتظامی و فرمانداری باید برای نجات 

کردستان کاری در حد توان خود انجام دهد.” ۱5
در دوره اول درگیری ها، کانون توجه عملیات نظامی، 
نقش تعیین کننده و منش و تفکر دکتر مصطفی چمران 
و  چریکی  واحدهای  قالب  در  پاسداران  سپاه  که  بود 
نظامی در مبارزه با گروه های تجزیه طلب کرد در کنار 
وی مشارکت داشت. در دوره دوم درگیری ها که چمران 
عهده دار مسئولیت وزارت دفاع شد و در کردستان حضور 
عملیاتی نداشت، نیروهای مردمی فعال در پرتو سازماندهی 
سپاه پاسداران به صورت یکپارچه ایفای نقش کردند. سپاه 
به عنوان یک نهاد انقالبی در جلب اعتماد نسبی کارگزاران 
اجرایی نظام، به دلیل پیروی بی چون وچرا از فرمان های 
امام خمینی)ره( و توانایی در تأمین امنیت ملی، از انسجام 
عملی و فکری برتری نسبت به قبل و نمایش ظرفیت 

باالتری در رفتار جمعی و سازمانی برخوردار شده بود. 
محــمد بــروجــردی از نیروهــایی بود که درپی 
پیام امام مبنـی بر آزادسازی پاوه، داوطلبانه به همــراه 
گروهی چهــل نفــره وارد مناطــق آشوب زده کردستان 
شد و از قبول مسئولیت های دیگر سر باز زد. پس از آن، 
با تشکیل ستاد فرماندهی منطقه غرب کشور و انتــصاب 
بروجردی ـ که از بنیــان گـذاران سپاه و از گزینه های 
اصلی برای مسئولیت فرماندهی کل سپاه پاسداران بودـ  به 
این سمــت، و بسیــج نیروهای ورزیده و کیفی به مناطق 
بحران زده کردستان که شامل طیفی از عناصر عملیاتی 
همه  از  مهم تر  و  بودند  سپاه  ایدئولوژیک  ـ  سیاسی  و 
جذابیت ها، روح لطیف، مواضع و تفکر عمیق و دوراندیشی 
وی، میدان عمل وسیع تری پیش روی پاسداران گشوده 

آزادسازی  در صحنه  نیز  دیگری  فرماندهان  البته  شد. 
شهرهای کردنشین بروجردی را همراهی می کردند که 
از تحصیالت و تجربه آموزشی باالتر و تجربیات بیشتری 
برخوردار بودند، اما حسن خلق و گشاده رویی او دربرابر 
موافق و مخالف* و درک و شناخت او از دشمن، راهی را 
گشود که بعدها در ابعاد مختلف تداوم یافت و بیرون راندن 
کامل عناصر مسلح غیرقانونی و دفع تحرکات نظامی آنها 

را در پی داشت. 
ازجمله  شرایط  مجموع 
در  و  سپاه  فرماندهان  ورود 
بروجردی  محمد  آنها  رأس 
به عنوان مبدع و نقطه آغازین 
حرکت جدید، هویتی مستقل 
اردوگـاه  بـه  منسجـم تـر  و 
اسـالمی  انقـالب  مدافعـان 
بخشید. شکل گیری گفتمان 
جدیــد مرهــون تجربیــات 
مقطع اول نبرد و تشخیص و 
درک واقعی از تغییر اوضاع و 

بحرانی شدن  )دوره  زمان  آن  در   .  *
متفاوتی  نگاه  کرمانشاه  سپاه  افراد  کردنشین(،  مناطق  در  اوضاع 
به کردستان و آینده آن داشتند، آنچه بسیار جالب می نمود، این 
نکته بود که شهید بروجردی سعی می کرد با همان متانت و تحمل 
خاص خود، همه امور را سامان ببخشد و افکارش را فقط بر این 
نجات داد؟ در  باید  را  موضوع متمرکز کند که چگونه کردستان 
ادامه این جریانات کار در کرمانشاه باال گرفت و مردم در مسجد 
کرمانشاه تجمع کردند. به محض اینکه بروجردی وارد آن مجلس 
شد، یکی از برادران سپاه محلی محکم به او سیلی زد. همه منتظر 
بودند که ببینند چه اتفاقی می افتد که اتفاقاً یک واقعه بزرگ رخ 
داد؛ بروجردی آن شخص را در آغوش گرفت و او را بوسید و فقط 
پرسید چرا برادر؟ همین. اوضاع به کلی به هم ریخت و یک انقالب 
روحی در مجموعه ایجاد شد. )مجید نداف، همان، ص67؛ ر.ک: 

ویژه نامه دریچه 28، ص30(

در دوره اول درگيری ها، کانون 
توجه عمليــات نظامی، نقش 
تعيين کننده و منش و تفکر دکتر 
مصطفی چمران بود که ســپاه 
پاســداران در قالب واحدهای 
چريکــی و نظامی در مبارزه با 
در  کرد  تجزيه طلب  گروه های 

کنار وی مشارکت داشت.
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ضرورت تجدیدنظر در رفتار مناسب مجریان در برخورد 
با ریشه های بحران قومی در ناحیه کردنشین بود که در 
رأس نیروهای انقالبی درون حاکمیت، محمد بروجردی 

بدان دست یافته بود. 
یکی از کارشناسان برجسته مسائل امنیتی و امور 
کردستان نیز ضمن تأکید بر وجود دو گفتمان در زمینه 
برخورد با مسائل قومی کرد، به زمینه ها و تفاوت های 
آن می پردازد و می نویسد: »در ابتدا ما یعنی مجموعه 
چگونگی  به  نسبت  افراد  که  نمی دانستیم  حکومت 
متفاوت  ناامنی  شناخت  و  مسئله  بررسی  و  حضور 
هستند. در برآیند چیزی که به عنوان نظام مطرح بود، 
ناامنی شناخت واحدی وجود نداشت و در  به  نسبت 
از  داشت؛  وجود  بسیاری  تعارضات  مسئله  با  برخورد 
و  بود  افتاده  اتفاق  ابعاد اسالمی  با  انقالبی  یک طرف 
دست  به  سیاسی  ـ  اداری  ساختار  یک  دیگر  ازطرف 
حکومت  رفتار  با  رفتارش  که  بود  افتاده  انقالب  این 
قبلی منطبق بود. طبیعتاً یک سری افراد جابه جا شدند 
و  تبدیل شدند  ناامنی در جامعه  عوامل  به  و کسانی 
عوامل ناامن کننده به عوامل امنیتی تبدیل شدند. ... در 
گذشته، مثاًل در دوران شاه یا رضاشاه، اگر یک ناامنی 
قومی در یک گوشه ای از کشور مثل کردستان حادث 
می شد، اتوماتیک وار برمبنای خصلت شاهانه، به سمت 
سرکوب آن می رفتند؛ چیزی که بعداً به عنوان استراتژی 
ناامنی ها بروز  سرزمین سوخته مطرح شد. وقتی این 
کرد، سپاه که هنوز شکل نگرفته ]بود[، خیلی مستأصل 
عمل کرد. ارتش هم باید می رفت به سمت مدل هایی 
که قباًل پیاده شده و در کشور امنیت پیاده کرده بود. 
استانداری هم نسخه های پیشین را القا می کردند که 
سخت  کردها  به  باید  سوابق،  و  اسناد  براساس  مثاًل 

بگیریم، آنها را محاصره کنیم، غذا بهشان ندهیم و از 
خدماتی که هر کشوری در برابر رعایا و شهروندان به 
عهده دارد، آنها را محروم کنیم. بچه هایی که در مسیر 
بودند،  تربیت شده  امام  و  انقالب  و  اسالم  آرمان های 
هریک کنش ها و واکنش های متفاوتی نسبت به عوامل 
ناامنی داشتند. ... نکته اساسی اینجاست که به فضل 
خدا و نفس گرم محمد بروجردی خیلی زود فهمیدیم 
که براساس آرمان های انقالب، حکومت جمهوری شده 
است و در این جمهوری درست است که ساختار اداری 
نمی توانی  ولی  رسیده،  شما  به  شاهنشاهی  سیاسی 
همین  با  فردا  چون  نگیری.  نظر  در  را  جمهور  رفتار 
مردم می خواهی زندگی کنی، اگر به روش شاهنشاهی 
جواب  اصاًل  کنی،  عمل  بخواهی  سوخته  سرزمین  و 
نمی دهد. باألخره ما یک سری چیزها از اسالم ا قبیل 
عطوفت و مهربانی شنیده بودیم، اما به لحاظ نفسانی 
کشته شدن  با  هم زمان  بتوانیم  که  نداشتیم  تجربه ای 
یارانمان در شرایطی که دارای قدرت هستیم، با دشمن 
و مخالفین طبق موازین اسالمی برخورد کنیم. وقتی 
قدرت و تفنگ به دستمان رسید، ماهیتمان در کنش و 
واکنش ها خودبه خود مشخص شد، تازه فهمیدیم حاال 
که رسیدیم به قدرت چه باید بکنیم. محمد بروجردی 
و  بلند  روح  با  مدام  ما  بین  در  تعادل  و  تزکیه  محور 
رفتار حلیم و قلب سلیمش، ما پاسداران را به تعادل 
می کشاند. قبل از فرمان امام در پاوه و بعد از آن، این 
بحران  با  که  مختلف  نیروهای  از  رفتاری  چندگانگی 
این رفتارهای متفاوت  بروز کرد. ظهور  مواجه شدند، 
وقتی که با صدای فریاد و گلوله و فشنگ همراه می شد، 
اگر یک جاهایی هم درست رفتار می شد، حسن رفتار 

تحت تأثیر قرار می گرفت.«۱6
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برخی از اقدامات و فعالیت های شهید بروجردی 
در راستای پیشبرد گفتمان جدید

1. توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
در دوران فترت پس از مقطع اول بحران که گروه های 
و  غرب  مناطق  شهرهای  از  تعدادی  بر  ضدانقالب 
مناطق  فرهنگی  وضعیت  شدند،  مسلط  شمال غرب 
اشغال شده تحت تأثیر اخالقیات و فرهنگ غیرمذهبی 
احزاب و گروهک ها قرار گرفت. موضوعاتی مانند اختالط 
روابط دختران و پسران تا حدودی سبب جذب جوانان 
شده بود. فقر فرهنگی و ناآگاهی اجتماعی، زمینه های 
سودجویی فراوانی را برای دشمنان انقالب، اسالم و مردم 
به واسطه تسلط  بود و مناطق مذکور  ایجاد کرده  کرد 
احزاب و گروه های مخالف نظام، ازنظر فرهنگی در وضعیت 

اسفناکی به سر می بردند.
ازطرفی اقدام دولت موقت در اعزام هیئت به اصطالح 
سروسامان دادن  و  اوضاع  آرام کردن  برای  »حسن نیت« 

به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه پس 
با  بود.  مانده  بی نتیجه  مذاکرات،  به بن بست رسیدن  از 
و پاک سازی مراکز  آزادسازی  و  استعفای دولت موقت 
جمعیتی از وجود ضدانقالب به همت رزمندگان اسالم، 
مسئله فرهنگی و توسعه آن یکی از راه های اساسی مقابله 
با دشمنان محسوب می شد. به این ترتیب، نیروهای انقالب 
با همکاری مردم، به ویژه اقشار فرهنگی و روحانیون، موفق 

شدند بر سطح فعالیت خود بیفزایند.
جدید”  “راهبرد  مبتکر  خود  که  بروجردی  شهید 
مقابله با ضدانقالب و بحران های سطح کشور بود، مسئله 
فرهنگی و توسعه آن را یکی از راه های اساســی مقابله با 
ضدانقــالب در مناطق غرب و شمال غرب می دانســت. وی 
درایــن باره معتقد بود “اصل حرکت ما در مقابله با دشمنان 
یک حرکت فرهنـگی اســت.” وی بــارها می گفت: »ما 
می خواهیم حتی در برخورد با ضدانقالب هم یک برخورد 
فرهنگی داشته باشیم، یعنی ما ارتش حرفه ای نیستیم که 

جمعی از رزمندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در حال عزیمت برای اجرای عملیات، کردستان.
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برای کشتن تعدادی آدم ضدانقالب مأمور شده باشیم. ما 
مأموریت داریم حتی باورهای سیاسی ـ فرهنگی عناصر 
اصالح  ایران  اسالمی  جمهوری  به  نسبت  را  ضدانقالب 
کنیم. پس اصل مأموریت ما بیان ایده های فرهنگی است 

که بایستی سالح و زور را از سر مردم برداشت.«
سایر  و  رزمندگان  رفتار  و  اعمال  و  سخنان  این 
رسانه های  تبلیغات  و مسئوالن سبب شد  فرماندهان 
غربی مبنی بر قصد نظام برای تغییر فرهنگ، لباس و 
زبان مردم منـطقه خنــثی 
و  زبـان  لباس،  رفتار،  شود. 
ادیان و مذاهب مختلف مردم 
منطقه ازطــرف نیــروهای 
انقـــالبــی محتــرم شمرده 
می شد. بسیاری از فرماندهان 
در  رزمنــدگان  و  سپــاه 
حین عملیــات هــا لبــاس 
کردی می پوشیــدنــد و در 
موارد متعدد بیــان می شـد 
که نظام هیــچ دشمنــی با 
فرهنگ، اعتقادات و باورهای 
اجتماعی مردم جز در موارد 
مغایر با اسالم ندارد. سامان دادن روحانیون اهل سنت 
باتوجه به خصوصیات آن، ازجمله ضرورت های مهم بود. 
تشکیالتی به نام مرکز بزرگ اسالمی ایجاد شد که در 
راستای سامان دادن و رشد روحانیت اهل سنت و امور 
فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه خدمات زیادی انجام 
داد. همچنین اقدامات فرهنگی و تبلیغی فراوان دیگری 
ازجمله ایجاد مراکز فرهنگی، برگزاری کالس های مختلف 
آموزشی و عقیدتی، برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها و 

بهبود وضع نشریات و توسعه مراکز صداوسیما و... در 
منطقه انجام شد که در نتیجه مردم منطقه با رزمندگان 
بیشتر مأنوس شدند و در اواخر مقطع دوم نبرد به صورت 
نیرویی یکپارچه درآمدند و همراه با سایر رزمندگان به 

مبارزه با ضدانقالب و متجاوزان عراقی پرداختند.

2. به کارگیری نیروهای بومی
بروجردی از کسانی بود که به تداوم آموزش عقیدتی، 
برادران  به  و  می داد  اهمیت  بسیار  نظامی  و  سیاسی 
سپاهی بومی که صالحیت داشتند، مسئولیت هایی محول 
می کرد. به همین دلیل، برخی از فرماندهان و مسئوالن 
وقت به خاطر کارکردن وی با بچه های کوچه وبازار و دادن 
مسئولیت به آنها، با وی مخالفت می کردند. باید گفت 
بسیاری از همان بچه های کوچه وبازار و... فرماندهان کنونی 
و مسئوالن سپاه، جهاد و دیگر ارگان هایند و عده ای از 
آنها پس از مجاهدت های فراوان و شرکت در عملیات های 
مختلف به شهادت رسیدند که می توان افراد زیر را نام برد: 
شهید ناصر کاظمی فرمانده ناحیه کردستان، فرمانده تیپ 
شهدا و فرماندار پاوه؛ شهید علی گنجی زاده فرمانده تیپ 
شهدا بعد از شهید ناصر کاظمی؛ شهید حاج اکبری فرمانده 
سپاه سردشت؛ شهید صادق نوبخت فرمانده سپاه کرخه 
غرب؛ شهید حاج همت فرمانده سپاه پاوه و فرمانده لشکر 
محمد رسول اهلل)ص(؛ شهید سعید گالب مسئول آموزش 
عقیدتی سپاه منطقه7 و مسئول ستاد؛ شهید محسن 
حاج بابا و غالمعلی پیچک فرماندهان و فاتحان قله های 
پاوه؛  عملیات  فرمانده  صالحی  ناصر  شهید  بازی دراز؛ 
شهید مختار تولی خانلو فرمانده سپاه باینگان؛ شهید علی 
فضل خانی مسئول پدافند قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، 

شهیدان خادمی و نصراللهی فرماندهان سپاه بانه و... . 

از  بخشــی  در  بروجــردی 
گويای  کــه  وصيتنامــه اش 
بخشــی از انديشــه و تفکر 
را  ضدانقالب  خطر  است،  وی 
متذکر می شود و تداوم انقالب 
اسالمی را مرهون شناسايی و 
و  صادق  نيروهای  به کارگيری 

انقالبی می داند.
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گویای  که  وصیتنامه اش  از  بخشی  در  بروجردی 
است، خطر ضدانقالب  وی  تفکر  و  اندیشه  از  بخشی 
مرهون  را  اسالمی  انقالب  تداوم  و  می شود  متذکر  را 
انقالبی  و  صادق  نیروهای  به کارگیری  و  شناسایی 
ما  برای  امروز  امام  وجود   ...« می نویسد:  وی  می داند. 
معیار است. راه او راه سعادت و انحراف از راهش خسران 
دنیا و آخرت است و من با تمام وجود این اعتقاد را دارم 
که شناخت و مبارزه با جریان هایی که بین مسلمین 
و  اصیل  خط  از  انقالب  به انحراف کشیدن  در  سعی 
از  به مراتب حساس تر و سخت تر  را دارند،  مکتبی آن 
مبارزه با رژیم صدام و امریکاست و وصیتم به برادران 
این است که سعی کنند توده مردم که عاشق انقالب 
هستند، ازنظر اعتقادی و سیاسی آماده کنند که بتوانند 
کادرهای صادق انقالب را شناسایی کنند و عناصری که 
جریان های انحرافی دارند بشناسند که شناخت مردم در 

تداوم انقالب حیاتی است.«۱8

3. تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد 
خمینی)ره( مبنی  امام  رهنمودهای  از  الهام  با  بروجردی 
بر “جدایی صف مردم از ضدانقالب” و تجربیات خود از 
به  اقدام  مردم،  با مطالبات  مواجهه  و  حضور در منطقه 
سازماندهی جوانان مسلمان و غیوری کرد که به ماهیت 
غیراسالمی گروهک ها، شعارهای بی اساس آنها و حقانیت 
نظام اسالمی پی برده بودند. وی طرح تشکیل سازمانی 
ازطریق  را  پیشمرگان مسلمان کرد”  با عنوان “سازمان 
و  انقالب  شورای  در  نظام  مسئوالن  به  بهشتی  شهید 
با  موافقت  از  پس  اندکی  اما  کرد.  تقدیم  موقت  دولت 
طرح و واگذاری مسئولیت اجرایی آن به خود بروجردی و 
درحالی که جوانان کرد داوطلبانه به آن می پیوستند، درپی 

نیز خلع سالح  این سازمان  مذاکرات هیئت حسن نیت 
شد و گروه های شورشی دوباره بر مواضعی که در نبرد با 
رزمندگان اسالم از دست داده بودند مسلط شدند. پس از 
آن، شهید بروجردی آرام ننشست و بارها به همراه تعدادی 
از مسئوالن سازمان پیشمرگان به تهران رفت و طرح آن 
را به امام و شهید بهشتی و آیت اهلل خامنه ای داد. وی برای 
تثبیت و تقویت این سازمان و تشکیل یک تیپ مانوری 
در غرب تالش زیادی کرد تا اینکه کلیاتی از این طرح 

انقالب  مسئوالن  تصویب  به 
رسید و دوباره مسئولیت آن 

به وی واگذار شد.۱9 
تشکیل  دلیل  بروجردی 
مسلمان  پیشمرگان  سازمان 
کرد را این چنین بیان می کند: 
»ما باید به ابرقدرت ها بفهمانیم 
از صــف  مــردم  که صــف 
ضدانقالب جــداست و مردم 
خواهان  را  اسالمی  جمهوری 
هستند. لذا وقتی دست رحمت 
جمهوری اسالمی بر سر آنها 
به  سالح  می شود،  گسترده 
دست گرفته و با تمام قدرت 
الکفار  علی  اشداء  مصداق  به 
جنگ  به  غاصب  ملحدین  با 
خواهند پرداخت و نتیجه این 

تسلیح این می شود که نیروها در تشکل قرار می گیرند و 
تحت حمایت جمهوری اسالمی درمی آیند و با هماهنگی 
و تشکیالتی منظم، دوش به دوش با دیگر قوای انتظامی از 

مرزوبوم کشور اسالمی مان دفاع می کنند.«20 

درپی مذاکرات هيئت حسن نيت 
سازمان  پشمرگان کرد مسلمان 
نيز خلع سالح شد و گروه های 
شورشی دوباره بر مواضعی که 
در نبرد با رزمندگان اســالم از 
دست داده بودند مسلط شدند. 
پس از آن، شهيد بروجردی آرام 
ننشست و بارها به همراه تعدادی 
از مسئوالن سازمان پيشمرگان 
به تهران رفت و طرح تثبيت و 
تشکيل  و  اين سازمان  تقويت 
يک تيپ مانــوری در غرب را 
به امام)ره( و شــهيد بهشتی و 

آيت اهلل خامنه ای داد.
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4. سازمان دفاع شهری 
با پاک سازی شهرها و استقرار نیروهای نظامی در داخل 
و کنترل  از شهر  برای دورکردن دشمن  و حومه شهر 
با  شهرها  آن  از  حفاظت  و  تأمین  مأموریت  جمعیت، 
عملیات های گشت زنی، شناسایی، کمین و توسعه عملیات 
اطالعاتی انجام می شد. بااین همه، دشمن به شهر نفوذ 
می کرد و با ترور، تله گذاری و انفجار مقرها ضرباتی به 
نیروهای خودی وارد و امنیت داخلی و اقتدار و حاکمیت 
نظام را در شهرها خدشه دار می کرد. این وضعیت موجب 
تحلیل قوای خودی و افزایش روحیه و تقویت زمینه جذب 
نفرات به دشمن می شد. جهت جلوگیری از این وضعیت، 
نتیجه  این  به  بروجردی  شهید  پیشنهاد  به  مسئوالن 
رسیدند که سازمان دفاع شهری به منظور نظارت، کنترل و 
اعمال کامل حاکمیت در شهرها به ویژه سنندج ایجاد شود. 
این سازمان پس از گسترش، بعدها با عنوان گردان های 
ثاراهلل)ع(، به تکمیل مأموریت سازمان دفاع شهری برای 

بیرون کردن ضدانقالب از شهرها کمک فراوانی کرد.2۱ 
درنتیجه تالش ها و اقدامات این چنین که به آزادسازی 
سنندج انجامید، اصلی ترین پایگاه ضدانقالب در کردستان 
به دست نیروهای انقالبی افتاد و احزاب و گروه های شورشی 
دچار تزلزل و انشعاب شدند. به تعبیر غنی بلوریان از اعضای 
اصلی حزب دموکرات کردستان، ضربه آزادسازی سنندج 
از  کمتر  که  بود  مهلک  کرد چنان  اصلی  گروه های  برای 
یک ماه پس از آن، حزب دموکرات و سازمان چریک های 
دموکرات  از حزب  دادند؛  انشعاب  دو  به  تن  خلق  فدایی 
کنگره چهارمی ها منشعب شدند و دست از مبارزه کشیدند 
و چریک های فدایی خلق نیز به دو گروه اقلیت و اکثریت 
منشعب شدند. گروه اکثریت سالح بر زمین نهاد و از مبارزه 

مسلحانه دست کشید.22

5.  تشکیل قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
در دوره شروع عملیات های ضدشورشگری در مناطق 
نیروهای  بین  چندانی  هماهنگی  ایران،  کردنشین 
عمل کننده وجود نداشت و فقط روابط فراسازمانی بین 
فرماندهان منطقه و ویژگی های اخالقی فرمانده سپاه غرب 
محمد بروجردی، موجب می شد برخی امور بین سازمان ها 
هماهنگ شود. بنابراین، طبیعی بود که برخی مشکالت 
سازمانی و اداری بین نهادها و ارگان های رسمی، حل نشده 
باقی بماند. به ویژه اینکه واحدهای تابعه این سازمان ها که 
در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مستقر 
بودند، با هم هماهنگ نبودند و اقدامات ضدشورشگری 
اغلب با سیاست های محلی فرماندهان هر استان اجرا 
می شد. در سال ۱36۱، مقرر شد برای ایجاد هماهنگی 
بیشتر بین واحدهای عمل کننده در مواجهه با گروه های 
ضدانقالب و برقراری امنیت در مناطق کردنشین ایران، 
قرارگاه حمزه توسط سپاه، ارتش و ژاندارمری در ارومیه 
به  سنجقی  محمدابراهیم  براین اساس،  شود.  تأسیس 
فرماندهی قرارگاه حمزه سپاه، سرهنگ حسن آبشناسان 
به فرماندهی قرارگاه حمزه ارتش، و سرهنگ بیژن بهرامپور 

به فرماندهی قرارگاه حمزه ژاندارمری منصوب شدند.23

6. تشکیل تیپ5 ویژه شهدا 
از  فرماندهان عملیات مناطق غرب و شمال غرب پس 
را  مستقل  آفندی  یگان های  وجود  شهرها،  آزادسازی 
برای ادامه پاک سازی مناطق ضروری دانستند. به همین 
منظور، با انتخاب تعدادی از نیروهای ورزیده، گردان شهید 
بهشتی معروف به گردان شهدا تشکیل و در عملیات 
در  گرفته شد.  کار  به  ـ سردشت  بانه  آزادسازی جاده 
اوایل سال ۱36۱، تقویت گردان شهدا و تبدیل آن به 
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یک تیپ مانوری مطرح شد و محمد بروجردی فرمانده 
سپاه در شمال غرب، به اتفاق محمدعلی گنجی زاده، ناصر 
از  نفر   200 ایزدی  مصطفی  و  کاوه  محمود  کاظمی، 
رزمندگان جبهه های غرب و 900 نفر از نیروهای تهران را 
سازماندهی کردند و به تشکیل تیپ رزمی موسوم به تیپ 

ویژه شهدا همت گماشتند. 
بعد از حادثه سقوط بالگرد در نزدیکی ارومیه، جاللی 
جانشین عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، به دیدن 
بروجردی رفت. جاللی از اینکه دیگران برخورد مناسبی 
با بروجردی نداشتند، عصبانی بود، اما بروجردی به وی 
گفت: » هدف خدمت کردن است، حاال در هر پست و 
مقامی که می خواهد باشد. بگذار دیگران فرماندهی کنند، 
اما کردستان آزاد شود و مردم از دست ضدانقالب راحت 
فرمانده  ایزدی  نزد  بروجردی  روز  از چند  بعد  شوند.« 
قرارگاه رفت و از او خواست فرماندهی تیپ شهدا را به 
وی محول کند، اما ایزدی با او مخالفت کرد و گفت: شما 

فرمانده سپاه منطقه7 کشوری بوده ای. شما در این منطقه 
حرف اول و آخر را می زنی؛ آن وقت می خواهی بروی و یک 
تیپ را بگردانی! بروجردی با پافشاری خود ایزدی را قانع 
کرد و قرار شد به عنوان فرمانده تیپ انجام وظیفه کند، به 
این شرط که هرگز بدون اسکورت در منطقه تردد نکند.24 

  نمونه ای از رفتار شهید بروجردی در مبارزه با 
گروه های ضدانقالب

و  فرهنگ  انتقال  اردوی  دوره  سومین  در  سردار جاللی 
تجارب فرماندهان دفاع مقدس که در ۱۱ شهریور ۱395 
در دانشگاه امام حسین)ع( برگزار شد، خاطره ای از شهید 
بروجردی نقل کرد که گویای رفتار و منش او در مواجهه 
با گروه های ضدنظام است:»... ما داشتیم برای بازگشایی 
جاده بین مهاباد به سردشت عملیات می کردیم. به وسط 
جاده که ارتفاعات کیت کی )40 کیلومتری مهاباد به سمت 
سردشت(، ]بر آن مسلط بود[ رسیدیم. تیپ شهدا و تیپ 

خودروی منفجر شده شهید محمد بروجردی، سه راه مهاباد-نقده، خردادماه ۱362.
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شهید بروجردی مرحله به مرحله با هم عمل می کردند. در 
مرحله اول، با تیپ شهدا ارتفاعات را گرفته بودیم. روی 
ارتفاعات رسیدیم. تیپ شهید بروجردی هم با ما آمده بودند 
که هم زمان بعد عملیات شناسایی هم بکنند. روی ارتفاعات 
ضدانقالب داشت هم با توپخانه هم با خمپاره ما را می زد. 
نشسته بودیم و به نقشه نگاه می کردیم. از اطراف شلیک 
می شد. شهید کاوه و شهید قمی هم آنجا بودند. آمدند ۱07 
را تنظیم کردند و باال آوردند. چند خمپاره وسط روستا زیر 
پای ما زدند. حتی وقتی شهید بروجردی بلند شد، ترکشی 
به کتفش خورد. آن یکی یک ترکش به پایش خورد. ایشان 
هم شروع کردند پاسخ به آتش دادن، یعنی ضدآتش عمل 
کردند. شهید بروجردی داشت نگاه می کرد، دید یک گلوله 
ازطرف ما کنار روستا خورد. آمد گفت: آقا خمپاره به روستا 
نزن. گفت حاجی داره ما را می زنه، ما هم باید آنها را بزنیم. 
گفت: توی مردم نزن. دوباره با دست اشاره کرد که ولش 
کنین، بزنین. شروع کردند دوباره شلیک کردند. گلوله دوم، 
شهید بروجردی دوربین و نقشه را ول کرد، گفت: آقا می گم 
نزن؛ اگر شما می خواهید بزنید، من هم می رم قاطی مردم. 
ول کرد و رفت به سمت پایین که دیگر شهید قمی ترسید 
و گفت آقا برگرد. شهید بروجردی گفت: ما اینجا آمده ایم 
منطقه را آزاد کنیم، ولی مردم را نکشیم. سختی کار همین 
است. اآلن مطمئن باشید که تا مدت ها این رفتار شهدا در 

جذب مردم ]مؤثر[ خواهد بود.«25 

سخن آخر
بحرانی که در قالب یک تقاضاي سیاسي خارج از هویت 
و امکانات نظام جدید به دست جریان هاي سیاسي مخالف 
نظام در مناطق کردنشین شکل گرفت، با وجود تحمیل 
هزینه های سنگین انسانی و مادی، در دستیابی به اهداف 

خود ناکام ماند. از میان عوامل ناکامی این بحران، دو عامل 
از همه مؤثرتر بود؛ یکی استقرار و گسترش حاکمیت 
جمهوری اسالمی در مناطق کردنشین و دیگری خطای 
راهبردی و تحلیل نادرست تشکل های سیاسی در استفاده 
از شرایط حساس کشور برای کنترل مجدد کردستان که 
نشان دهنده درک نادرست آنها از اوضاع و قدرت انقالب 

اسالمی و حامیان آن بود. 
حضور نیروهای انقالبی و نظامی به ویژه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، از شروع بحران در کردستان، عقیدتی و 
کاماًل داوطلبانه برای انجام تکلیف الهی بود. از سویی 
نحوه مواجهه با گروه های مخالف نظام و مردم منطقه 
نیز از دغدغه های اساسی فرماندهان نظامی و مسئوالن 
گفتمان  شد؛  ایجاد  غالب  گفتمان  دو  دراین بین،  بود. 
مبتنی بر مذاکره سیاسی و گفتمان مبتنی بر برخورد 
نظامی. یکی از عوامل مهم و مؤثری که به فرونشاندن 
بحران مناطق کردنشین کمک شایانی کرد، اندیشه و 
تفکر برخی از فرماندهان نظامی منطقه بود که عالوه بر 
وظیفه پاسداری از انقالب، حامی مردم کرد منطقه نیز 
بودند. ازنظر آنها راه حل اساسی معضل کردستان نباید 
به مردم منطقه خسارت وارد کند، به همین منظور با 
تأسی به بیانات و رهنمودهای امام خمینی)ره( و تجربیات 
صحنه نبرد دست به ابتکار عمل زدند و امنیت منطقه را 
به مردم واگذار کردند. نمود بارز این امر، ایجاد تشکلی 
تحت عنوان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد بود که 
موجب به کارگیری توان مردم در پاک سازی منطقه از 
شرارت های سازمان های مخالف نظام شد. ازطرفی نظام 
نیز درصدد برآمد اقدامات توسعه ای را در مناطق بحرانی 
آغاز کند. این اقدام همچنین سبب روگردانی مردم کرد 
از اقدامات مسلحانه گروه های مذکور شد و بدین ترتیب، 
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معارض  کردهای  چریکی  از جنبش  ایجادشده  بحران 
شکست خورد. 

و  کشور  متوجه  را  زیادی  آسیب های  بحران  این 
امنیت  به مخاطره افکندن  با  و  کرد  کردنشین  مناطق 
ملی و استقالل جمهوری اسالمی، توان درخورتوجهی 
تا  عراق  ارتش  را در شرایطی که  نظامی  نیروهای  از 
دروازه های اهواز پیشروی کرده بود، به خود مشغول 

میدان هاي  اولین  نیز  انقالب  مسلح  نیروهاي  کرد. 
نظامی نبرد با دشمن را در کردستان تجربه کردند و 
در شرایط ویژه کردستان جنگ چریکی را آزمودند و 
با اتکا به خداوند و در راستای دفاع از انقالب اسالمی 
توانستند تجربیات میدان کردستان را در جبهه های 
دیگر نیز به کار برده، ارتش متجاوز عراق را از خاک 

کشور بیرون کنند. 
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