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   چكيده
ـــلــامي تــاريخ ايران  فردترين دورهمنحصـــربــه بــا پيروزي انقلــاب اس

ـــد. خصـــوص در قلمرو آزاديبه ـــي و اجتماعي آغاز ش ـــياس هاي س
هايي بود كه از اين فرصت بهره برد گروهخلق يكي از مجاهدينسازمان

گرا در كشور بدل شد. ترين سازمان سياسي چپو به سرعت به بزرگ
ـــور يكي از اين موارد بود. گيري از ظرفيـتبهره هـاي تمـام مناطق كش

ـــهد به دليل ويژگي ين ترمهمها و هاي خاص خود يكي از اين كانونمش
تمركزگرايي شديد سازمان،  بازوي شهرستاني سازمان بود كه به دليل

در وابستگي كامل به مركزيت قرار داشت. اقدامات آنان در جذب، چارت 
ها به طور عمده در چارچوب الگوهاي طراحي شده تشـكيلاتي و فعاليت

يابي به هدف سازمان بود. هر چند، مخالفان كادر مركزي و براي دست
ـــهد بودند كه روند  خلقهاي اثرگذار در رفتار مجاهديننيز از مولفه مش

ـــي مي ـــاس كردند. اين انجام و نتايج اقدامات آنان را دچار تغييراتي اس
ـــناد و مطبوعات به مقـاله مي ـــد با روش تاريخي و با تكيه بر اس كوش

 1360تا1357هاي مشهد طي سالررسي فراز و فرود فازسياسي شاخهب
  را مورد بررسي قرار دهد.

 .تيروحان ،ياسفازسي خلق،نيمشهد، سازمان مجاهد :واژه كليد
    13961396//11//3030  تأييدتأييد  خخييتارتار                                                                           13913955//1111//2266  افتافتييدردر  خخييتارتار

  باشد.ميي نودهي رگرفته از رساله دكتراي خانم كبراين مقاله ب

نا یص ی -عل ژپو
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  مقدمه
 50هه ويژه در داســلامي و شــكســته شــدن ســد رژيم پليســي پهلوي كه بهبا وقوع انقلاب
 نظيرترينبود، بيالشــعاع قرار دادهاجتماعي را به شــدت تحتهاي ســياســيســاواك آزادي

ــــد. وجـود بيش از دوره ايـن فـعــالـيــت گروه و حزب تنهــا در جبهــه 80هــا آغــاز ش
ـــخصـــي از اين واقعيـت بود. چپ183: 1380بهروز،گرايي(چـپ گرايي طيف )، نمود مش

ود. در ايران شبا تفاسير متعدد آن را شامل مي وسيعي از معتقدان به سوسياليسم تا ماركسيسم
ـــطوح متفاوتي بودهنيز چـپ ـــفي(كه اند كه ميگرايان داراي س ـــم فلس ـــيس توان از ماركس

خصوص عدم اعتقاد آن به دين در ايران مشهور بود) تا التقاط اسلام و ماركسيسم را براي به
اي هكارگر(ماركسيستطبقهآزاديراه در  پيكارخلق، سازمانفداييهايآن برشمرد. چريك

ـــازمـان ـــده از س ـــتخلق)و اتحاديهمجـاهـدينجـداش هايي از طيف اول و ها نمونهكمونيس
ــازمان ــاي پس از پيروزي انقلاب و غلبه ايران، نماد طيفخلقمجاهدينس دوم بودند. در فض
فدايي و هايهاي حاوي ايدئولوژي ماركســيســم مانند چريكخواهي، اگرچه گروهاســلام
ق ذب عضـــو موفق بودند كه به تلفيجگراياني در ده اجـازه فعاليت يافتند، اما چپتوحزب 

  خلق بهترين نمونه آن بود.مجاهدينمباني اسلام و ماركسيسم پرداختند. سازمان
مرج و وگرايانه خود به هرجرا با عملكرد افراط هاي سـياسي كه ساحت آزاديسـازمان

قرار و است اسـلامي در مسـيرانقلاب يهاچالشين ترمهممي بدل كردند از نظادر نهايت تقابل
ــهبـودنــد.  تـثـبـيــت ه در يــك مكــان محــدود هــاي مــحــارب كــرغــم بــرخــي گــروهب

 نظامي به دليل گستردگي در تمامه در فازسياسي و چه در فازخلق چمجاهدينبودند،سازمان
هاي سازمان در تراشــياز هزينه .بودترين آنها ها،از مخربنقاط كشـور و عمل واحد شـاخه

ــياســي براي انقلاب مي ــاره كرد: برهمفازس زدن آرامش فكري مردم و توان به اين موارد اش
ــكيك و  ــور تازه انقلاب كرده،تش ــرايط يك كش ــئولان با طرح غيرواقعي مطالبات در ش مس

رور و ت هـاي نظري انقلـاب، برپايي تجمعات غيرقانوني، تخريبهجمـه بـه مبـاحـث و پـايـه
سازي جامعه، تخريب چهره نظام با طرح شـخصيتي مسئولان نظام، حركت در مسير دوقطبي

ـــي، نفوذ در برخي دادگاه ـــياس ـــكنجه و تجاوز به زندانيان س و  انقلابهايمبـاحثي مانند ش
ها و درنتيجه ارائه تصــويري خشــن و غيرمنطقي از انقلاب كه با دستور افزايش آمار اعدامي

هاي غيرقانوني جامعه، مصــادره ن برخوردشــد،ترويج خشــونت و راديكاليســم درامام با آنا
ت مشهد با جديها و از جمله شاخهكه در تمام شاخهبرخي اموال سلطنتي به نفع سازمان و... 
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ر هاي انقلابي به جاي تمركز بشــد مســئولان و ارگان. اين اقدامات ســبب ميشــدپيگيري مي
  . توجه زيادي را صرف رفع اين موانع كنندزمان و  ،هاي انقلابآرمان

ـــب قدرت  مجـاهـدين خلق بنـا بـه دلايلي كه خواهد آمد پس از پيروزي انقلاب از كس
ــتفاده  ــود اس ــيدن به مقص ــيده و از تمام توان خود براي رس ــت نكش بازماندند، اما از آن دس

ـــتن نيروي كـافي براي مواجهه با حكومتي بودكردنـد. پيش ه در ك فرض چنين هـدفي داش
پيوند تنگاتنگ با انقلاب اسـلامي بوده و پشتوانه عظيم حمايت مردمي با تمام سطوح متصور 

نه  يابي به قدرتهمراه داشــت. براي دســتاز حمايت معنوي گرفته تا بذل جان را با خود به
تنها تهران، بلكه ديگر نقاط كشور نيز با همان اهميت مورد توجه سازمان قرار گرفت. مشهد 

ين شـــهر ايران پس از تهران بود كه بســـياري از كادرهاي بالاي ســـازمان و شـــخص ترمهم
مسـعود رجوي، رهبر خودخوانده سازمان، علاقه بسياري به آن داشتند. اين پژوهش درصدد 

مشــهد در فازسياسي چه بود و تا چه حد با هاي زير اسـت: اقدامات شــاخهپاسـخ به پرسـش
ه مشهد بداشـت؟ چه ابزارها و رويكردهايي توســط شاخه مركزي تطابقهاي كادرسـياسـت

ه دادند؟ توجه بهايي بودند و چه اقداماتي انجامكار برده شد؟ مخالفان آنها چه افراد و گروه
ي محققان اين حوزه هاپژوهشخلق در ايران و از جمله مشهد در مجاهدينشـعبات سـازمان

«  جلدياست. مجموعه سهاي آنها اشـاره شدهچندان جدي نبوده و تنها به برخي از رويداده
ســياســي از اين يهاپژوهشومطالعاتكار موســســه» خلق پيدايي تا فرجاممجاهدينســازمان

ويژه براي فازنظامي مجاهدين خلق در مشــهد نيز ي بنياد هابيليان بههاپژوهشدســت اســت. 
ياسي مورد بررسي مشهد سازمان در فازسراهگشـاسـت. در ادامه كوشـش شده حيات شاخه

  قرار گيرد.
  ها و الگوهاي آنهاي توجه به شهرستانزمينه

ويژه در حوزه حيات حزبي هنوز باقي اســت. بخشي از بر تاريخ ايران به تودهحزب تاثير 
اين تاثير منفي و بخشـــي مثبت بود. در كنار آثار منفي مهمي همچون وابســـتگي به بيگانه و 
اشـــاعه ايدئولوژي ماركســـيســـم، از نتايج مثبت عملكرد اين حزب، نگاه آن به ديگر نقاط 

ان هاي حزبي براي اولين بار در ايرامكانات و مناطق براي فعاليتكشور و بهره بردن از تمام 
، يابي به اهداف نه تنها از پايتختتوان براي دســتبود. تجربه حزب توده نشــان داده بود مي

زني و فشـــار به دولت اســـتفاده كرد. ويژه اگر اين مناطق بلكه از ديگر مناطق نيز براي چانه
ـــور، اهميــت ملي خيز جنمورد نظر مــاننــد منــاطق مرزي و قومي و يــا منــاطق نفــت وب كش

ـــت و كوچـكمي ـــي، امنيت ملي و يا اقتصـــادي را داش ترين خللي در آنها، تماميت ارض
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 داد. اين رويكرد از سـوي ساير احزاب چه پيش از انقلاب و چه پس ازميالشـعاع قرارتحت
كه در  هاي ســياســي بودخلق يكي از ســازمانمجاهدينآن مورد توجه قرار گرفت. ســازمان

ـــرمايهدي از حزباين وا در  گذاريتوده به عنوان مبدع عملي آن در ايران نيز پيش افتاد. س
توانسـت به فرض بروز مشـكل در پايتخت، حيات آنها را تداوم دهد و مشهد ديگر نقاط مي

ـــهر برتر جهان در حوزه زيارت اهميتي ويژه  ـــهر ايران و يكي از پنج ش بـه عنوان دومين ش
توانست موفقيت در شرق كشور تلقي شود. مراكز سازمان در داشـت كه موفقيت در آن مي

  هاي همجوار و شهرهاي زيرمجموعه آنها، در ارتباط تنگاتنگ با مشهد قرار داشتند. استان
مشــهد پيش از انقلاب به دلايل متعدد مورد توجه ســازمان بود. رفت و آمد زائران مكان 

اي ساواك بود. ساواك مشهد اگرچه اولين همناسبي براي اختفاي اعضا و رهايي از مراقبت
)، به هيچ روي توانايي ساواك 2: 1394تاريخي،اسنادشعبه استاني ساواك بود(مركزبررسي

هايي از تهران براي انجام عمليات اعزام تهران را نداشــت و در موارد حســاس همواره اكيپ
كه در ديگر نقاط به  تر مشهد سبب شد اعضاييمحيط آرام .)473: 1387(نادري،شـدند مي

زودي بته ساواك نيز بهال .)142: 1385(شاهي،ر اعزام شوند خوردند به اين شهمشـكل برمي
ويژه دراطراف حرم را افزايش داد. به هاي خود بهمتوجه اين تاكتيك سازمان شد و مراقبت

ـــاواك پرداخته بودند يكي از اين روش ـــت بردن اعضـــايي كـه بـه همكـاري بـا س ها گش
 طور سنتي محملاسان با شوروي و افغانستان(كه بهمرز بودن خر) هم70: 1384بود.(كريمي،

اسلحه مورد نياز، دليل ديگر توجه سازمان تأمين اصـلي قاچاق اسلحه در خراسان بود) براي 
ـــهد بود. علاوه بر آن محيط ـــهد را براي تر براي آموزش نظاميهاي امنبـه مش ، اهميت مش

اين وضـعيت يعني استفاده از محيط ويژه  .)32-26: 1373(باقرزاده،داد يسـازمان افزايش م
  مشهد در دوران پس از انقلاب نيز صادق بود.

ـــلام ـــير اس ـــهد يكي از پرچمداران مس خواهي در دوران حكومت پهلوي بود. از اما مش
ـــلام ـــهد به قاناول ميخواهي در دوره پهلوينمادهاي اين اس ون توان به اعتراض علماي مش

ــهامرمنع ــــالازو نهيمعروفب ــــاد در پي  ترمهمو از آن  1306منكر در س ــام گوهرش قي
 اش تنها شهري بودحجاب رضاخاني اشاره كرد. در واقع مشهد به دليل جايگاه ويژهكشـف
طور گســترده و عمومي مقابل هجمه رضــاشــاه به دين ايســتاد. بعد از آن نيز همواره كه به

ـــتحكم دين ـــر »نيز محافل مهمي چون 30و 20اران باقي ماند. در دههمدپايگاه مس كانون نش
ـــلـاميحقـايق ـــهد فعاليت » كـانون پيروان قرآن« و»مهـديـه«،»اس كـه زيرنظر روحـانيت مش

ــتند. با آغاز حركت انقلابمي ــت داش ــهر را در دس ــط كردند، نبض حيات ش ــلامي توس اس
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ن الله سعيدي از شهداي مشهور ايتخميني نيز مبارزان بزرگي از اين شهر برخاستند. آيامام
ــير بود.  ــيداز آن وجود چهره ترمهممس ــمياي، عبدالكريمخامنهعليهايي مانند س نژاد، هاش
طبســي بود كه به مثلث مبارزاتي مشــهد معروف بودند كه نه تنها محيط مشــهد عباس واعظ

يالمه چهره عبدالحميد دبودند. بلكه ديگر نقاط كشــور را نيز براي خيزش انقلابي محيا كرده
ـــهر ومورد اعتماد كامل روحانيت بود. مردم  جوان و انقلـابي نيز از فعـالين بزرگ مذهبي ش

اي به وادي مبارزه گام نهادند و پس از پيروزي پيشــگام مشــهد تحت رهبري چنين مجموعه
ر اانقلاب نيز در صــدر جبهه حراســت از انقلاب قرار گرفتند. بدين ترتيب مجاهدين خلق ك

  رو داشتند. سختي در مشهد پيش
ــازمان ــازي مجاهدينس ــاختارس ــلامي جمهوريخلق در س ــد. اس ــابقه دخالت داده نش س

و تصفيه عناصر  1354ويژه تغيير ايدئولوژي سال عمل و بهانديشه و نامطلوب آنان در حوزه 
ني امام و بدبي ساخت.اي منطقي مياعتمادي به آنان را داراي پشتوانهمسلمان سازمان نيز، بي

ادتي هايي بود كه ماجراي جاسوسي سعديگر رهبران برجسته به آنان برخاسته از چنين نشانه
ـــد ـــدهنيز مقوم آن ش ـــئول. اين رويـدادهـا موجب ش ـــي، امنيتي و نظامي بود مس ـــياس ان س

 يهاپژوهشومطالعات(موســســهنامحرم تلقي كنند  اســلامي ســازمان را به درســتيجمهوري
چنانكه پس از اين مقطع نيز با پيوستن به صدام و ديگر دشمنان ملت  .)149: 1389سـياسـي،

هاي جاسوسي مانند ايران و ظاهرشـدن در نقش عوامل جاسـوسـي و اجرايي براي سـرويس
هاي ضـوابط يك سـازمان سـياسي را ندارد. سازمان بدون توجه به موسـاد نشـان داد حداقل

ــان بردن ـــيـنــه خـود و تـلــاش براي از مي ــه پـيش ــه زمين ــداد، تنهــا ب هــاي  التقــاط و ارت
رين گروه تطلب) ناميدن ماركسيسم سازمان اكتفا كرده و خود را محقاپورتونيست(فرصت

ـــتبراي احراز مقــامــات و حضـــور در قــدرت مي هــاي متعــددي را براي ،آنهــا روشدانس
نون جدال اكيابي به اين هدف در پيش گرفتند. حيات سازمان تا خروج از ايران و نيز تدست

  است.بوده آن هم به هر قيمت و هر ابزاريبراي كسب قدرت 
ــتديگر  ــاختار قدرت، دس هاي خالي آنان براي دوران دليل كنار ماندن مجاهدين از س

ـــازمان اما بود، پس از پيروزي در حوزه فكر و عمـل خلق در برابر حريف قوي مجاهدينس
ـــيعه كه اهرمخود يعني امـام ـــروعيت و خميني و روحانيت ش هاي مهم تفكر، مديريت، مش

رن ويژه بر بلنداي چند قخميني بهراي عرضـــه نداشـــتند. اماممحبوبيت را دارا بودند چيزي ب
مشــخصــه گفتمان شــيعه عصــر غيبت، يعني نظريه ولايت فقيه تجربه مبارزه ســياســي و وجه

ي مثبت هاد ويژگيايستاده بود. در اين مقايسه،ايدئولوژي تهيه و طراحي شده مجاهدين فاق
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داري تدوين نكرده بودند، اگرچه كلياتي از اعتنـا بود. مجـاهـدين الگوي حكومـتو قـابـل
   .)52: 1372(باقرزاده،دادندد، اما سازوكاري ارائه نميگفتنطبقه توحيدي ميجامعه بي

دار ساختار گرا(ملهم از ماركســيســم)، ميراثخلق به عنوان يك سـازمان چپمجاهدين
تشـكيلاتي ماركسـيسـمِ تحت رهبري شـوروي بود كه به وسيله حزب توده به حوزه تفكر و 

تي ترين ويژگي اين احزاب يعني اقتدار تشكيلاعمل آنها راه يافته بود. آنها بدون شك اصلي
ا بودند. احسن آن داررا كه به دليل سـلطه منش اسـتالين، به اســتالينسيم مشهور است به وجه

ــئلهآنها هويت چريك زود. اين افنيز بر اقتدار مركزيت مي ي خود را حفظ كردند كه اين مس
سياسي خلق نه يك سـازماناكنون مجاهدينفرايند در سـازمان همواره ادامه حيات داد و هم

ـــت  د.كننهايت انحصـــار و اقتدار را بر افراد خود اعمال مي كه كـه در واقع يـك فرقـه اس
ها امتداد اقتدار مركزيت در آنها هاي شـــهرســـتانشـــاخههاي اصـــلي بنابراين يكي از رويه

هاي مختلف در مشهد نيز برقرار بود. تنها الگويي كه بود.حضـور قوي مركزيت در سـاحت
مشـــهد قابل رويت اســـت هاي مجاهدينها، تشـــكيلات و فعاليتگيريها، موضـــعدر برنامه

هد هاي متفاوت مشيحركت بر اساس خطوط مركزيت سازمان است. اگرچه به سبب ويژگ
خلق رفتارهايي خارج از الگوي كادرمركزي داشت، مشهد مجاهدينان آن، شـاخهو بازيگر

ها نيز در مشــاوره نزديك با مركزيت بود. بنابراين صــحبت از حيات مســتقل اما اين واكنش
 اي سازمان كه درمشـهد محلي از اعتبار ندارد.طرح استقلال شاخهها و از جمله شـاخهشـاخه

اندكي با اين رويه سازمان در تناقض بود اما به  ،اجرا شد 1351و 1350ها پي ضـربات سـال
رار شد زيت، اقتدار رهبر شاخه برقواسـطه حاكميت روحيه اسـتالينيستي، به جاي اقتدار مرك

رفتني اين امر براي اعضا پذي البته پيش از انقلاب بنا به دلايل امنيتي .)55: 1388(شاهسوندي،
  .)29: 1389ي سياسي،هاپژوهشومطالعاتوسسه(مبود

ــد كه بهره ــور گيري از قدرت موجود در لايهگفته ش ين ترمهمهاي اجتماع در تمام كش
. عضــوگيري از اقشــار مختلف براي زورآزمايي مقابل جمهوري بودهدف مجاهدين خلق 

از جمله  ها وخهاسلامي، اولويت مهم سازمان بود.كثرت كميت و نه كيفيت اعضا به تمام شا
ترين طيف عضـوگيري از اقشار مختلف را ميان آنها گسـترده شـاخه مشـهد اعلام شـده بود.

ر ســواري ســازمان بس از انقلاب داشــتند. يكي از دلايل اين توفيق موجگراي پاحزاب چپ
ــلام و  ــيع و مقبوليت آن ميان مردم بود گفتمان اس ــهد نيز  .)171: 1387پور،(ايمانتش در مش

آمدند. لذا فعالين مجاهدين نـد ديگر نقـاط مردم جز به نيروي مذهب به حركت در نميمـان
 ندكردهاي اسلام و تشيع براي جذب مردم به سازمان استفاده ميدر مشـهد همواره از انگاره
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در فضايي كه بار فرهنگي و مذهبي انقلاب بازيگر مطلق ميان قاطبه  اساساً .)10037(مراسان: 
ـــد بـا مردم بود، بـا حربـه ديگري نمي ـــوان موجياگرچه امردم ارتباط برقرار كرد. ش ي رس

 مشهد در ارزيابيه اسـاسي نيز به آنان زد: مجاهدين، اماضـربهايي براي آنها داشـتموفقيت
تي شدند. سازمان كه توانسته بود خود را پشت نقاب حد و اندازه خود دچار اشـتباه محاسـبا

 و انقلاب پنهان كند و مدت زماني، بسياري از هواداران و اعضايش را حفظ كند، با عملكرد
را آشكار كرد و به محض شروع  اسـلامي، رياكاري خودمواضـع خود عليه امام و جمهوري

ـــالفاز ـــتر از آن زماني كه از اواخر س تقابل خود با نظام را شـــدت  1359نظامي و حتي پيش
 كه -توجهي از اعضا و هواداران را از دست داد. چون نه ايدئولوژي آنهاتعداد قابل ،بودداده

ـــالهـا قبـل نـاكارآمدي ـــيده بود اما آنها مايل به پذيرش آن نبودندس لكه ب ،اش به اثبات رس
ـــلـام ـــان از دلـايـلخواهينمـايش اس از همان  خلق نيزمجاهدين آوردن به آنها بود.روي ش

هايش بهره بردند و مانند روحانيت و قهرمانان و نمادها براي تشريح سازمان، اهداف و كشته
ــود مي ــاجد براي ترويج اين افكار س ــخنرانان مذهبي از مس ــاكماق: س ــتند.(س ؛ 28792جس

  )39: 1391قنبري،
  مشهد پيش از انقلابشاخه

ين بگشـت. عبدالرضا نيكبنيانگذاران آن بازميها در سـازمان به حلقه حضـور مشـهدي
ژاد و نبعد از حنيف اسلامي،حقايقنشرو عضو سابق كانون دانشـجوي مشـهدي ساكن تهران

) 220: 1384/1سياسي،يهاپژوهشومطالعاتموسسه(نفر سوم اين حلقه بود.  ،محسـنسـعيد
ــازمان مياز ديگر چهره ــعودهاي معروف مشــهدي در س رجوي، وحيد افراخته،  توان به مس

يني، حسروحاني، محسن نجاتمتحدين، حسين احمديمحسن فاضل، حسن حسنان، محبوبه
توان به مشــهد پيش از انقلاب مياشــاره كرد. از اقدامات شــاخهها عباس جاوداني و باقرزاده

  اين موارد اشاره كرد:
 )10796ساكماق:؛27: 1384سرقت از بانك(كريمي، -

 28/2/1352در  شهر فرنگ انفجار لژ سينما -

 11/2/1354در گذاري در اداره كار بمب -

: 1384راســتگو،؛57: 1387(كوشــكي، 30/4/1354در  گذاري در كارخانه نخريســيبمب -
34( 

 )45و37: 1373(باقرزاده،1354آمريكا وانفجار در انجمن ايران -

 )328: 1385مشهد(شاهي،طرح ترور سرهنگ شيخان رييس ساواك -
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عملي در مشهد نيز حكمفرما ، بي1356تا نيمه سال  1355از سـال  1با حاكميت تز ركود
تحركي ويژگي اصــلي ســازمان بود بهمن،بي 23شــدو در آســتانه پيروزي انقلاب و حتي تا 

مشـــهد اما به دليل تمركز ) شـــاخه132: 1389ســـياســـي،يهاپژوهشومطالعات(موســـســـه
. آنها هاي بيشــتري براي آغاز فعاليت داشــتامنيتي بر تهران، پتانســيلهاي اطلاعاتيدســتگاه

ترين بخش آن، فعال .)2151(مراسان:ارزان مشـهد صـادر كردند ر تشـويق مبچندين بيانيه د
 سلمانمدانشجويانانجمن«دانشـجويان بودند كه در كنار ساير دانشجويان مبارز تحت عنوان

ــگاه ــهددانش ــركت در تظاهرات ميدان» مش ــي، چاپ بيانيهبه فعاليت پرداختند. ش اي هطبرس
هاي اعضاي ) و نيز تكثير اعلاميه28799ق:هاي سازمان(ساكماحماسي درباره تاريخ و كشته

رين تهاي آنان بود. به طور قطع اين برهه مستقلشـده سازمان از زندان در شمار فعاليتآزاد
ل هاي خود مشغومشهد بود كه بدون دستورات مركز به انجام فعاليتدوره حيات مجاهدين

مشهد ،اعضاي شاخه1357اسفند تا استقرار مجدد سلطه مركزيت در  1356بودند. از تابستان 
الي مشهد حضور تبليغي فعكردند. مجاهدينمبتكرانه و متناسـب با رويدادهاي شهر عمل مي

 240: 1376/15تاريخي،اسنادهاي منتهي به پيروزي انقلاب داشتند(مركزبررسيدر تظاهرات
ـــان، ـــد ي) كـه در مواقعي بـا مخـالفـت روحـانيت و مبارزان مكتبي مواجه م34402مراس ش

  .)125: 3اسلامي،شانقلابدرمشهد(نقش
مشهد نيز به صلاحديد خودشان به ائتلاف با بخشي از دانشجويان فعالين دانشجويي شاخه

-)مجاهدين136635ها پرداختند.(ساكماق:مذهبي اقدام كردند و به همراه آنان به اين فعاليت

آوري اســلحه در پي التهابات مشــهد مانند اعضــاي ســازمان در ديگر شــهرها ســعي در جمع
ـــهد و نيز  ـــطه اعمال نفوذ روحانيت مبارز مش ـــتنـد، اما به واس جريـان پيروزي انقلـاب داش

ون ماند و آنان در اين كار هاي نيروهاي مسلح شهر مصخانهشـيعي اسلحهتفكراتاحيامجمع
  .)85: 1393(مخدومي،ماندند ناكام 
  مشهد پس از انقلابشاخه

خلق در كشور و از جمله  مجاهدين اسلامي فصل جديد حيات سازمانبا پيروزي انقلاب
سازمان اولين بار خارج از فضاي پليسي، اجازه فعاليت علني يافت. اين مشـهد آغاز شد. در 
                         اهداف سويها از تشتت، بهها را برقرار كرد تا حركترجوي به سرعت ارتباط با شاخهلذا 

                                                      
و كشته و دستگير شدن بسياري از اعضاي سازمان، تقي شهرام رياست  1355ضربات متعدد ساواك در سال پس از ١

  سازمان تصميم به كنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و اتخاذ تحركات فرهنگي گرفت كه به تز ركود شهرت يافت.
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تعيين شده سوق يابد.نخستين اعمال سازمان در مشهد الگوگيري و تبعيت از مركز را نمايان 
 اي به مناســـبت پيروزي انقلاباطلاعيه»مجاهدينمليجنبش«كند. آنان مانند تهران، با نام مي

اد نيز ســت مركزي داشــت. مكاناري به اطلاعيه كادرصــادر كردند كه مفاد آن شــباهت بســي
ــاد را  ـــت ــان مــحــل مــوقــت س ــــد. آن ـــگــاه در نــظــر گــرفــتــه ش ــانــنــد تــهــران، دانش م

)هرچند در ادامه با نگاهي به 150982مشــهد قرار دادند(ســاكماق: دانشــگاهادبياتدانشــكده
قر مهشــت پرداخته و بپهلوي در خياباناعمال ســازمان در تهران، به مصــادره ســاختمان بنياد

  .)39: 1391؛ قنبري،46(مجاهد: ردندجنبش را به آنجا منتقل ك
ستا شده بود. در همين رااز اولين اقدامات سـازمان، تعيين تكليف با جريان ماركسـيسـت

ــهد نيز حجم بالايي از عكسمجاهدين ــديقهمش ــايي و محبوبههاي ص متحدين را كه در رض
ند. آنها مقياس وســيع چاپ شــده بود ســوزاندند تا جدايي خود از اين جريان را موكد ســاز

با مسلط شدن جناح  .)873(مراسان،دادندبايد به خيل انقلابيون درباره سـابقه خود پاســخ مي
رجوي بر مركزيت سـازمان و در اختيار گرفتن تمام امور، حاكميت و اقتدار آن با شدت بر 

هاي سازمان در مشهد نيز قابل مشاهده است. ها اعمال شد. اين اثرپذيري در تمام جنبهشاخه
ها. در ادامه به طور مفصل به سوي برنامهواي جذب و سـاختار تشـكيلاتي تا سمتهاز روش

  ها پرداخته خواهد شد.ها در جذب، تشكيلات و برنامهاين شباهت
 جذب نيرو-1

تره هاي اجتماعي و گســكارايي و كارآمدي يك تشــكل ســياســي نســبت بالايي با پايه 
ـــا و اهداف اعضـــاي آن دارد كـه در عين حال بايد  وجود همگني بالايي نيز ميان اين اعض

ســازمان براي افزايش وزن اجتماعي خود به منظور . )127: 1378زاده،(عبداللهداشــته باشــد 
يابي به اهداف كه در گيري از آن در منازعات با حاكميت و فشـــار به آن براي دســـتبهره

 لاوه بر سهولت كار فكريكرد كه عصـدر آن كسب قدرت بود، بايد روي اقشاري كار مي
د. داشت. جوانان و نوجوانان بهترين گزينه بودنبر روي آنها و شادابي، گستره وسيعي نيز مي

ــته ــال اخير همواره چهره جواني داش ــت. جوان بودن جمعيت جمعيت ايران طي هفتاد س اس
ــاركت ــتقيمي در افزايش مش ــي دارد و نتاثير مس ــياس ــمين آينده هاي س يز نفوذ در آنها تض

ترين مسير اين جمعيت با خصـوصـياتي كه شـمرده شـد كوتاه .)78: 1385(عيوضـي،هسـت
  نياز سازمان بود. تأمين براي 

اگرچه توجه ويژه و فوري ســازمان، اين طبقه از هرم ســني جمعيت ايران بود، اما جذب 
ـــار هيچگـاه بي ـــد. كارمندان در تمام بخشديگر اقش  يهاي دولتي نيز دارااهميت تلقي نش
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ـــترك بود اما به طور خاص از اهميـت بودنـد. دريـافـت كمـك هـاي مالي از ميان آنان مش
شـــد. معلمان هوادار ســـازمان علاوه بر تبليغ ميان گيري ميامتيازات ويژه هر شـــغل نيز بهره

آموزان، نشـر افكار سـازمان و تشـويق آنان به عضـويت، عنصــر هماهنگي سازمان در دانش
ــور آنان ميمدارس و جامعه نيز  ه توانســت به گســتردبودند. در ديگر دواير دولتي نيز حض
گون اطلاعيه صادر كرده و هاي گونامشـهد كمك كند. آنان در مناسبتجلوه كردن شـاخه

) همچنانكه ســد 150970؛ ســاكماق،8834دادند(خراســان،خلق را متكثر نشـان ميمجاهدين
ـــازمـان در محيط كار خود در مواجهه با مخالفان  ـــان:س ) حضـــور اين 9267بودند.(خراس

ــــال كــارمنــدان بــه ــــاخــه 1358ويژه در س ـــبرد اهــداف ش ـــهــد نقش مهمي در پيش مش
ــت.( ــانداش گرا و نيز ادبيات ) كارگران كه حمايت از آنان به تبع احزاب چپ12056:مراس

مشهد قرار ود نيز در صـدر توجه شاخهگر انقلاب اسـلامي از شـعارهاي مهم سـازمان بمطالبه
تعدد ه دلايل مند. حضــور ميان آنها بار تبليغي بســياري براي ســازمان داشــت. هرچند بداشــت

) بازاريان نيز به دليل 11347مراسان:اعتنايي ميان اين قشـر بدست آورد.(نتوانسـت نفوذ قابل
ــازمان مورد توجه بودندنياز ــاكماق:هاي مالي س ــان؛151047(س ــپاه؛9414: مراس -گذردرس

ـــي. )324: 1389/10انقلـاب، ـــهـد حتي تيم تاكس ـــازمـان در مش ـــت كه در س ران هم داش
مراكز  ها وحضور در دادگاه .)9573،خراسان(كني براي سازمان نقش مهمي داشتندپراشايعه

  درماني نيز در دستور كار بود.
ــازمان، ــائلي خارج از اراده س ــاخه در فرايند جذب، مس مشــهد را ياري داد. مســئولين ش

ترين آن ناهمخواني طاهراحمدزاده مديريتي ناهمگون شـهر و شاخصين آن فضـاي ترمهم
و نيز  گراييواسطه تمايلات ملياسـتاندار خراسـان با روحانيت مبارز مشهد بود. احمدزاده به

ـــمينگرايش بـه مجـاهدي ـــهر يعني عبدالكريم هاش بير نژاد دخلق با ديگر بازيگران مهم ش
ادهاي انقلابي تبع آن با نهوبه  1قدسآستانليتتوطبسي مشهد، واعظاسـلاميجمهوريحزب

ماهه او فرصـــت حضـــور نه .)150991(ســـاكماق،انقلاب تقابل داشـــتيعني ســـپاه و كميته
مايتي ح هاي دولتي و ايجاد چترمشهد در شهر و نفوذ در ارگاننظيري براي استقرار شاخهبي

  .)38: 1391(قنبري،از اين طريق فراهم آورد
آن  بايســت در ســايهفرهنگي انقلاب آنقدر قوي بود كه ســازمان مي گفته شــد كه بار
مشهد با احتياط كامل در اين غازين پس از پيروزي انقلاب، شاخههاي آحركت كند. در ماه

                                                      
و براي تصدي مناصب حساس انقلاب به و براي تصدي مناصب حساس انقلاب به انقلاب توسط امام انقلاب توسط امام اي چند روز پس از پيروزي اي چند روز پس از پيروزي آيت الله سيدعلي خامنهآيت الله سيدعلي خامنه  1

  تهران فراخوانده شده بود و لذا در مشهد حضور نداشت.تهران فراخوانده شده بود و لذا در مشهد حضور نداشت.
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هاي بسـياري در بزرگداشـت و تاسي كرد. از آنان طي اين بازه زماني اطلاعيهقالب رفتار مي
جا هاي آن بهها و عبرتن(ع)، درسحســـيويژه قيام امامســـاز تشـــيع و بهبه تاريخ حماســـه

شدگان سازمان نيز هاي كشتهها و بزرگداشت) برگزاري يادمان28792است.(ساكماق:مانده
مشــهد براي ترســيم تصــويري حماســي و آرماني براي هاي تبليغي شــاخهين تلاشترمهماز 

ه در ركزي بود كجذب نيرو بود. اولين آنها البته اقدامي خودجوش و بدون ارتباط با كادرم
 1انبازرگمشهد با سخنراني منصوردانشگاهمسلماندانشجوياناز سـوي انجمن 1357بهمن 18

ــــاكـري، ــــد.(ش ـــريف) ديــگــر مــي163: 1362بـرگـزار ش ــــت ش - توان از بزرگــداش

ـــان: ـــته8640واقفي(خراس ـــت كش ـــدگان چهارم)، بزرگـداش ـــان:ش )، 8663خرداد(خراس
اميني نام )و بزرگداشـــت فاطمه8624فروردين(خراســـان:30شـــدگانبزرگداشـــت كشـــته

گري در خلاء بازگويي خاطرات مبارزات، زندان اينگونه روايت .)8722،8724(خراسان:ردب
نه خلق را در اين زميو شــكنجه از ســوي نيروهاي مكتبي به دليل اطلاق آن به ريا، مجاهدين

ـــياري مي ـــاخت. تلاش بس ـــد تا ميمدعيان بدون رقيب س ـــيوهش هاي مبارزه و ان اهداف، ش
غات معصوم پيوند برقرار شود. تبليويژه حركت امامانهاي شـيعي و بهشـدگان، با قيامكشـته

ـــته ـــازمـان دربـاره گذش ـــي موثر، تا دل مدارس و كارخانهاش با روايتس ها و هاي حماس
ه ها فاصــلخلق از آنجا كه با اهداف انقلاب فرســنگديوارهاي شــهر پراكنده بود. مجاهدين

شان ويژه پيشتازي ايخميني و بهداشتند، براي همراه نشان دادن خود، با رياكاري به مدح امام
ــازي براي جذب  ــعفين پرداختند. اين امر ظاهرس ــتض ــم و توجه به مس در مبارزه با امپرياليس

ي يمندان به انقلاب بود كه طولي نكشــيد با انحصــار فكري، اعضــا و هواداران را به جاعلاقه
همچنين آنان تمايل داشــتند از  .)11347(مراســان:كه مقابل امام و انقلاب بايســتند  رســاندند

ــتفاده كنند. هرچند به ــاجد براي تبليغ خود اس ــنهادهاي با قدمت مذهبي همچون مس طه واس
د مشهنظر روحانيت مبارز شهر، با اين رويكرد شاخهاماميِ تحتهاي خطعمل گروهسرعت

  .)38 :1391(قنبري،شد و تدابير آنان ناكام گذاشته هبه شدت مقابل
ـــازمان ـــگردهاي تبليغي س نامه مجاهد بود كه محور خلق، هفتهمجاهدينمعجون تمام ش

ح هاي مطبوعاتي سطشد. مجاهد در تمام بساطمشهد نيز محسوب ميكارهاي تبليغي شـاخه

                                                      
منصور بازرگان به همراه خواهرانش پوران بازرگان( از اولين زنان سازمان كه در جريان تغيير ايدئولوژي ماركسيست ١

(از بازرگانكرد) و نيز عاليه شد)، حوري بازرگان(در دوره پهلوي و در تعقيب و گريز با ماموران ساواك خودكشي
هاي مشهور سازمان و مشهد و كانديداي آنان براي مجلس، كشته شده در فاز نظامي در مشهد) از چهرهسران شاخه

 رود.اكنون از سران سازمان به شمار ميمشهدي بودند. منصور بازرگان هم
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در مواقعي به برخورد رسـيد. فروش آن همواره با سروصدابوده و شـهر مشـهد به فروش مي
ين ابزار ترمهمهاي مطبوعات بســاط .)100703(ســاكماق،شــدمخالفان و موافقان منجر مي

آمدند. مركز ثقل آن خيابان دانشــگاه ســازمان در شــهر به حســاب ميتبليغ و بازوي جذب 
بســياري از  .)133677(ســاكماق :مشــهد بودفردوســيهاي دانشــگاهمحل اســتقرار دانشــكده

ــــت ــازداش ــــاطب ــــال خــود را ايــن بس ــــازمــان نــحــوه اتص ــــدگــان س هــا عــنــوان ش
 گيري ازها شگردهاي تبليغي جذاب از جمله بهرهاين بساط .)1134،9505(مراسان:اندكرده

ـــمه38: 1391دختران جوان(قنبري، -) و بـه كف خيـابـان آوردن مبـاحـث آكادميك(چش

 امياســـلانقلابدســـتاني(دايات ثقيل را در دســـتور كار داشـــتند:مصـــاحبه) با ادب1387نور،
ـــترش  .)130: 1363/3تهران، ـــاخهبـا گس ـــهد، ديگر زيرمجموعهكمي ش هاي آن مانند مش

 ســازمان«،»مشــهدمســلمانآموزاندانشانجمن«،»مشــهددانشــگاهمســلماندانشــجويانانجمن«
ـــلمانجوانان«و»مجـاهدجوانـان ـــهدمحلاتمس ـــدند و بدين ترتيب »مش ـــاط ش نيز داراي بس

ـــترده ـــر در خيابانترين گس ـــهد مجاهدينطيف فكري حاض خلق بودند كه هم در هاي مش
اكماق (ســويژه اطراف حرم گســترده بودآمد و بهودانشــگاه و هم ديگر نقاط پر رفتخيابان

ــازمان تا حد زيادي با توفيق مواجه شــده بود.اين گونه متكثر نشــانبدين .)100703: دادن س
 هاي مجاهدين به محضشــد. بســاطيرواني به نفع آنها ميتكثر كاذب خود باعث ايجاد بار 

 اسلامي مشهد شكايت كرده و خواهانانقلاببه دادستانيترين واكنشـي، به سرعت كوچك
ـــاني مي ـــه قبلي آنبرخورد بـا كس ـــدنـد كـه خود طبق نقش ـــانده ش ان را به زد و خورد كش

اي جذب جوانان و نوجوانان ترين تبليغات، بربه هر روي متراكم .)136777(ساكماق: بودند
و عمده  )9404) و دانشــگاه(مراســان:8618اعمال شــد. تبليغات وســيع در مدارس(خراســان:

  .ها، براي جذب آنها بودبساط
ــياري از برنامه  ــاخهها، بيانيهاگرچه محتواي تبليغاتي بس ــريات ش ــهد هها و نش نامه فتهمش

ـــد. اكثر زيرمجموعــهنميبود، امــا تلــاش آنهــا بــه اين امر محــدود » مجــاهــد« هــا داراي ش
هاي مطالعاتي و نيز واحدهاي خبر آنها بود. هـاي داخلي بودنـد كه نتيجه تلاش تيمخبرنـامـه

هاي هاي آنان در ســاحتواكنش و پاســخ به محافل مخالف ســازمان در مشــهد و فعاليت
استفاده از  .: صـفحات متعدد)1358(گاهنامه،با روحيه تهاجمي محور مهم آن بودگوناگون 

ـــاخه ـــكلامكانات موجود نيز در راهكارهاي تبليغي ش ـــهد مهم بود. تش ـــته و مش هاي وابس
ــاخه ــبتبازوهاي اجرايي ش ــهد به مناس ــان به مش هاي گوناگون مطالبي را در روزنامه خراس

ـــع و عقـايد خود را از اين طريق اعلام ميچـاپ مي ـــانـدنـد و مواض ـــالرس روز كردند. س
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ـــروطــه( ــــان:مش ــــان:)،انقلــاب8715خـراس ــدوم جمهوري8907فرهنگي(خراس - )، رفران

)، نيز حمايت از تحركات شاخه در رويدادهاي گوناگون مانند تبليغ 8611خراسان،اسلامي(
)، 8884خراسان،شورا()، مجلس28783ساكماق:خبرگان(كانديداهاي سـازمان براي مجلس

ـــت ـــان: كـانـديداتوري رجوي براي رياس ين روزنامه انجام ) نيز در ا8660جمهوري(خراس
شـــد. آنها اســـتفاده از تريبون صـــداوســـيماي اســـتان را نيز از ياد نبردند.هرچند به دليل مي

ــهد برخورد  ــيما مركز مش ــداوس ــيت امر به زودي با هواداران و اعضــاي آنها در ص ــاس حس
  ) 700717شد.(ساكماق: 

وادار كه ائمي براي پروژه جذب اعضا و هدبه رياست محمود 1358مشهد در سالشـاخه
هاي مركزيت را به تمامه به مرحله اجرا گذارد. ترين نياز ســـازمان بود، دســـتورالعملحياتي

ـــت. اقداماتي كه در ذيل خواهد آمد را مي ـــتقيم دانس ـــتقيم و هم مس توان هم تبليغ غيرمس
خواســت با اين اقدامات خود را تلويحا حامي طبقات مســتضــعف غيرمســتقيم بود چون مي

ها تعلق و صحبت از آن يك ارزش بود و با اين روش اي كه در آن سالسـئلهمعرفي كند، م
شد. از نظري هم مستقيم بود چون در آنها به طور صريح تبليغ سـعي در جذب اين اقشار مي

  ها در چند محور قابل تقسيم است:شد. اين فعاليتبراي سازمان انجام مي
هاي ابتدايي پس مشهد در ماهمشـهد: شـاخههاي سـازندگي در محلات پايين فعاليت -1 

ـــجو و  ـــلامي با فراخوان اعضـــاي موجود خود كه اكثرا جوانان دانش از پيروزي انقلـاب اس
ـــهــد رفتــه و اقــدام بــه پــاكســــازي آن امــاكن دانش آموز بودنــد، بــه محلــات پــايين مش
  )8635كردند.(خراسان:مي

 اســلاميجمهورييد از حزبمشــهد به تقلمجاهدينملياردوهاي ســازندگي: جنبش -2 
ـــمي ـــهد و ابتكار هاش نژاد دبير آن، فراخوان عمومي برگزاري اين اردو و اهداف آن را مش

هاي هدف براي عوامل اجرايي اين اردوها عموما ) گروه8638،8669اعلام كردند.(خراسان:
ــد و دانش ــان در نظر گرفته ش ــتاهاي خراس ــجويان بودند. مقصــد نيز روس ا بآموزان و دانش

 هاي موثري درامكاناتي كه از طريق اعلام عمومي و نيز جهادســازندگي(كه ســازمان نفوذي
آوري كرده بودند به فعاليت پرداختند. لايه پنهان اين اردوها اما جذب نيرو آن داشت) جمع

ــركتبود. كلاس ــازمان برقرار بود و ش ــياري از اين طريقهاي ايدئولوژيك س  كنندگان بس
  )262: 1382عزيزيان،مشهد شدند.(جلاليجاهدينجذب تشكيلات م

ـــكي: درمــانگــاه -3 ـــفلي خــدمــات پزش هــاي نهــاد امــداد در خيــابــان گــاز، گرجي س
ها علاوه بر ويزيت رايگان، بسياري از اقلام )قرار داشت. اين درمانگاه9315وآبكوه(خراسان:
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ـــتاندارويي را نيز كه به ـــگاه به عنوانها و نيدليل حضـــور موثر مجاهدين در بيمارس  ز دانش
شــــد،مجــانــا در اختيــار بيمــاران قرار ميتــأمين متولي بخش درمــان، از انبــارهــاي دولتي 

  )3520:(مراسانها سراسر تبليغات سازمان بود.دادند.محيط اين درمانگاهمي
ـــئلـه از حركت -4 ـــهر: اين مس ـــركـت در توزيع مـايحتـاج عمومي ش ـــتقل ش هاي مس

ا بوم خراســان و مشــهد انجام شــد. اين فعاليت به يكي از مشــهد بود كه متناســب بمجاهدين
 عنوان اســـتانداريعني حضـــور طاهراحمدزاده به كننده مجاهدين در مشـــهدهاي تقويتپايه

ته و اين بازار به طور فعال حضور يافگشت: آنها در اغلب تدابير استانداري براي تنظيمبازمي
آمد، اما با آرم مجاهدين توزيع شــده و از ميقدس فراهم آســتاناقدامات اگرچه با ســرمايه 

) هرچند 119: 3اسلامي،شانقلابدرمشهدگرفت.(نقشبرداري قرار ميسوي آنان مورد بهره
هاي ابتدايي انقلاب كه ميدان را به مجاهدين ساماني نيروهاي مكتبي در ماهنبايد از سـهم نابه

 برد. اين فضا پس از انتصابرا ميسـپرده بود گذشـت. سـازمان سـود تشكيلات منظم خود 
  به استانداري خاتمه يافت.1358آبانفرد در نيمهغفوريحسن

 تشكيلات-2

هاي غيرعلني هستند پس از اتمام آن نيز هايي كه داراي تجربه فعاليتها و گروهسازمان
ــان حـفـظ ميهــاي پـنـهــانويـژگـي ــداللــهكــاري خـود را هـمـچـن  1378زاده،كننــد.(عب

ـــازمـان130: ـــتثني نبود. آنـان با تمام قوامجـاهـدين)س ، هم از مزاياي خلق نيز از اين امر مس
ترين فضـاي باز سياسي تاريخ ايران بهره بردند و هم تجربيات مبارزه مخفي زندگي در آزاد

مشهد را حفظ كرده و به طور همزمان آن را نيز بسط دادند. آنچه از سازمان و از جمله شاخه
تي پنهان ها، چارت تشكيلال وابسته بود، اما مغز متفكر اين تشكلشـد چند تشكمشـاهده مي

شــدگان ســازمان فاش شــد. اين ســازمان بود كه پس از جنگ مســلحانه توســط بازداشــت
ترين ميراث دوران پيش از انقلاب براي آنان بود. تشكيلات غيرعلني جداي عملكرد مستقيم

ـــازمـان بود. حفظ توانايي ه راي دولايمي و نيز افزايش توان آن وهاي نظااز بخش نظـامي س
  . بودن تشكيلات آنان بود

شـار مردم در ساختار هايي در جذب، پراكندگي مشـخصـي از اقپيامد اتخاذ چنان روش
آموزان و دانشجويان بودند. اين طيف سني به شدگان دانشمشهد بود: بيشترين جذبشـاخه

ذيري پطلبي، كنجكاوي، انضباطو هيجان گرايي، شورهايي مانند آرماندليل داشتن ويژگي
: 1361اميري،هاي اجتماعي مورد توجه ويژه سازمان بودند.(قائميو نيز فراغت از مسـئوليت

ـــازمـان كـه مطالباتي فراتر از انقلاب را مطرح مي38-15 ـــط س  كرد و)آنهـا بـه راحتي توس
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ـــور تـازه انقلاب كرده را به پاي ناتواني رهبران مي ـــكلـات يـك كش ـــت جذب مش گذاش
هايش، ادبيات هاي حماســي از مبارزات ســازمان با رژيم شــاه و كشــتهشــدند. روايتمي

كشيد، عملكرد حساب شده و روانشناسانه سنگيني كه ادعاي علمي بودن را نيز به دوش مي
ــازمان در برخورد با آنها، جذابيت ــيا، كوهنوردي و مانند هاي ميداني مانند رژهس هاي ميليش

مشــهد در عضــوگيري فعال از توفيق شــاخهان را كعبه آمال اين اقشــار كرده بود. ســازم ،آن
مشــهد بســيار ، شــاخههاي جوانيآموزان و دانشــجويان ســبب شــد به مدد ويژگيميان دانش

ود شمشخص ميدر مشهد هاي اعضـاي سـازمان پرتحرك باشـد. با مروري كوتاه بر پرونده
اجتماعي درصد بدنه80دانشـجويان و بيش از  از يتيدرصـد كادرهاي تشـكيلاتي و مدير 90

  آموزان بودند. دانش
ـــجويـان علاوه بر نهاد ـــجويي، نيروي تعييندانش ، كارگريامداد، نهادكننده در نهاددانش

هاي مشهد فعاليتنهاددانشــجويي شــاخهمشــهد بودند. هاي شـاخهمحلات و سـاير بخشنهاد
ايي هداد. اين تشكل بخشانجام مي» مشهددانشگاهمسلماندانشجويانانجمن«نوانخود را با ع

ــراســـــان: ــات(م ــام ــظ ــت ــا، ان ــيشـــــي ــل ــي ــر، م ــب ــد خ ــد واح ــن ــان ــن 11129م ــم ــج )، ان
)، گروه 11347هــاي مطــالعــاتي(مراســــان:)تيم9265؛خراســــان:150985كوه(ســــاكمــاق:

ــان: ــاكماق:10230امداد(مراس ــت.(س ــترده در 150985) و انجمن كتاب داش ــور گس ) حض
ـــ ـــوراهاي دانش ـــتر ش ـــازمان بود.بيش ـــجويان س جويي نيز ديگر محمل مهم اثرگذاري دانش

  شد.مشهد با عامليت و يا معاونت انجمن دانشجويان برگزار ميهاي شاخهفعاليت
ـــلمانآموزاندانشانجمن« آموزي نيز با نامنهاد دانش ـــهدمس كرد و در فعاليت مي» مش

) 3اب:شانقليمين(نســليرســتان ابنهاي شــهر شــعبه داشــت از جمله در دببيشــتر دبيرســتان
) و دبيرســتان 100785) شــريعتي(ســاكماق:100646اســدآبادي(ســاكماق:الدينســيدجمال

) اهميت اين دو قشـر براي سازمان و بسته بودن حيات شاخه به آنها 100576بهار.(سـاكماق:
ـــخص مي ـــود كـه پس از انقلاباز آنجـا مش ـــت دادن 1359فرهنگي در خرداد ش و از دس

ها و تحركات ، برنامه1359هاي سياسي در مدارس در مهرها و نيز پس از منع فعاليتگاهدانش
  مشهد به شدت افت كرد.شاخه
زي آمودانشــجويي و دانشنهادمحلات پس از لحاظ گســتردگي و كثرت اعضــا، نهاد به

 تشـــكيلاتي مخفي و بازوهاي اجراييتلات نيز داراي دو لايه بود: چارمحقرارداشـــت. نهاد
متشـكل بودند كه در بيشتر » مشـهدمسـلمانجوانانانجمن«علني. بازوهاي اجرايي در شـكل 
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-چهارراهمســـلمانجوانانانجمن«توان به كردند. از جمله آنها ميمحلات مشـــهد فعاليت مي

- دريادلمحلهمسلمانجوانانانجمن«،»خمينيعدلمسلمانجوانان«)،151044ساكماق،»(لشگر

ـــهــد ــانانــجــمــن«، »مش ـــلــمــانجــوان ـــرتمس ــادعش ــــاكــمــاق،»آب ) 151078،151044(س
ـــهرجوانـانانجمن«و ـــان:» جديدش ـــاره كرد.(مراس ) آغاز و انجام نهاد محلات با 11347اش

ـــكـل ـــجويـان بود. اين تش ـــته و البته به دليل كمدانش ودن بها همواره با مردم درگيري داش
شــان دادن خود بود با چند نفر بردند. ســازمان كه درپي بزرگ نجايي نميبهاعضــايشــان راه

ـــكل ايجاد مي ـــكل كرد و نام بردن از اين انجمنمعـدود يك تش ها الزاما به معناي يك تش
  )10798پرعضو نيست. نهاد محلات پس از انحلال نهاد دانشجويي با آن ادغام شد.(مراسان :

ــلمانمعلمانوكاركناننهاد جامعه« ه از بود ك نيز شــكل بيروني نهاد كارمندي» مشــهدمس
أمين تترين منبع منظر تركيب جمعيتي پس از نهادمحلات قرار داشـــت. اين تشـــكل اصـــلي

مشـــهد مانند اتومبيل، خانه و مانند آن بود. در فازســـياســـي نيازهاي مالي و غيرمالي شـــاخه
ـــيد. هزار تومـان در ماه مي50هـاي اين نهـاد تـاكمـك ـــكل،  رغمبهرس ـــهم مهم اين تش س
اه سازمان مشهد به تبع نگزيادي به آنان نداشت. مسئولين تشكيلاتي شاخه مشهد اعتمادشاخه

ـــارت عمل  ـــنفكري و فاقد جس ـــكيلاتي بلكه نيروي روش آنـان را نـه نيروي مبارزاتي و تش
  )12056دانستند.(مراسان:مي

)، 128685؛ساكماق:12056:مراسانسـازمان درجذب ديگر اقشار مشهد مانند كارگران(
مالي أمين تچندان توفيقي نداشت. اگرچه در ميان آنان بودند افرادي كه در بازاريان و كسبه 

ـــتنـد، ـــي آنهـا نقش مهمي داش ـــيـاس اعتنا امـا بـه لحـاظ تعـداد چنـدان قـابل و حمـايـت س
ــاكماق: ــان؛151047نبودند.(س ــان:خر،9414:مراس ــپاه9315اس : 1389/10گذر انقلاب،در؛س

اندازي تشــكيلات كارگري به رگران و راهكامشــهد براي نفوذ ميان هاي شــاخه). تلاش324
ـــطه مقاومت كارگران و كارخانه ـــلامي هايهاي انجمناز آن فعاليت ترمهمداران و واس اس

عدم توفيق در اين قشر  1358سالهاي نخست كارخانجات، راه به جايي نبرد و در همان ماه
 آموزان ويان و دانشبود. حضـــور زنان و دختران نيز غالبا متعلق به دانشـــجوآشـــكار شـــده

  )10230و12230:مراسانكارمندي بود.(نهاد
هــاي اجتمــاعي ســـازمــان بودنــد. ديگر بخشهــاي بخشهــاي نــامبرده زيربخشبخش

ات و ها، تبليغها، انتظامات و نگهباني، آموزش و كلاسمشــهد: شــهرســتانتشــكيلات شــاخه
ـــان: ـــكيلات10230تـداركات(مراس ـــارات بود.اين تش به مرور تغييراتي كرد كه در  )و انتش

نظامي به حداكثر خود رســيد و البته با فضــاي ســازمان در تهران و ســاير نقاط همخواني فاز
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ـــت كه ـــياري داش ـــاخهمركزي را در برنامهكار كادر بس ـــان ريزي و توقع از ش ـــهد آس مش
ـــاخـت. دايره اين هممي ـــس ـــترد ،هـا از تغيير الفـاظ و عنـاوين تـا ادغام دو نهادانيس ه گس

داد به سرعت و بدون تحريف با به مركزيت امكان مي ،) ساختار مشابه12230: مراسانبود.(
ر ها و از جمله مشهد ارتباط داشته باشد. دهاي شهرستانهاي تشـكيلاتي شاخهترين ردهپايين

  چنين بستري بود كه اهداف يكدست در تمام كشور قابل حصول بود.  
ـــازمان را دنبال كرده و به  ،لنيخلق در كنار فعاليت عمجـاهدين بُعد مخفيانه و نظامي س
ـــكيل عنوان گزينه ـــازمان مانند تش ـــتند. برخي از تحركات س اي موازي همواره مدنظر داش

ـــيــا، بر طبــل انحلــال ارتش كوبيــدن، نفوذ در نهــادهــاي انقلــابي مــاننــد كميتــه و  ميليش
تي بود. اين مسائل نشانگر درس در واقع پوشـشـي براي اين گزينه، سـپاه انقلاب وهايدادگاه

  نگراني و بدبيني امام به آنان بود.
  هابرنامه-3

ـــال رويه فعاليت ـــازمان در س ـــتفاده از ظرفيت 1358هاي س هاي قانوني و همراهي با اس
كاســتي در اين ومشــهد نيز بدون كمها اجرا شــد. شــاخهحاكميت بود كه در تمام شــاخه

  توان از اين اقدامات نام برد:در اين راستا مي هاي اعلام شده حركت كرد.چارچوب
 )8611حضور در رفراندوم جمهوري اسلامي و اعلام آن در سطح شهر(خراسان: -

 )8641محكوميت ترور مطهري(خراسان: -

 )8698حضور در راهپيمايي هجرت كه به فرمان امام در تمام كشور برگزار شد.(خراسان: -

ـــامل منصـــور بازرگان، طاهر نقانومعرفي كانديدا براي مجلس خبرگان - ـــي كه ش ـــاس اس
ـــيروساحمــدزاده، دل ـــهــامي و مهــديآســـائي، محمود فرهودي، س ـــگري بودنــد س عس

 .)8716(خراسان:

 )100669جاسوسي(ساكماق:اعلام حمايت از تسخير لانه -

 )100620،100791قد از كانديداتوري رجوي(ساكماق:حمايت تمام -

ن، فيروزيابازرگان،مهديربازرگان، عاليهحضـــور در انتخـابـات مجلس با معرفي: منصـــو -
 )8876نوآبادي و طاهر احمدزاده(خراسان،حسين

 )100659؛ساكماق:9414:مراسانمشهد(اسلاميطرح دعاوي حقوقي در دادگاه انقلاب -

 )10230مراسان:حضور نمادين در جبهه( -

ا بمركزي در فشار به حاكميت ها، انجام دستورات كادرمشهد در كنار اين فعاليتشـاخه
ـــازمانمقابله با محدوديتنيز تغيير رفتار و  تصـــور ـــده براي س نبال كه به د را هاي اعمال ش
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عملكردها بوجود آمده بود به مرحله اجرا گذارد. اين موارد نيز در هماهنگي كامل با تهران 
مايي ن. بزرگشــودنماياندهاي عمومي ها بود تا وزن آن افزايش يافته و مطالبهو ســاير شــاخه

ه چرخيد. اشاره بهاي قلمي و چه عرصه ميداني نيز بر همين مدار ميمشكلات چه در فعاليت
هاي كشور به طور كلي و نيز كمبودهاي مشهد محور اين اقدام بودند. تحريك و سامانينابه
ـــهرداري، تراه ظاهرات انـدازي چنـد تظـاهرات از جملـه تظـاهرات رفتگران و كارگران ش

ـــي ز ي، مخابرات و نيرانان، تحصـــن مقابل فرماندارجوانـان ديپلمـه بيكـار، تظاهرات تاكس
ـــتــان امــام ـــابيمــارس منظور بــالــا بردن توقعــات مردم از حكومــت نوپــاي همگي بــه (ع)رض

ـــلامي انجام جمهوري ـــد. وقتي انجام اين موارد راه به جايي نبرد، با مراجعه به ادارات اس ش
ـــعي در ايجاد بدبيني و دولتي و گفتگو  ـــور پل زده، س ـــكلات آنان و كش بـا مردم ميان مش

  )10797: مراساننااميدي ميان مردم مشهد كردند.(
ــاره كرد: مياز ديگر اقدامات آنان  در اختيار گرفتن گارد حفاظت توان به اين موارد اش

ـــطه اعتماد احمدزاده به آنها(قنبري، ـــتـانـداري به واس ر انتخاب ) ايفاي نقش د1391:39اس
سازمان از  شدگانفردوسي، تغيير نام برخي از اماكن به نام كشتهگراي دانشگاهروساي چپ

ــاطـمــه امـيـنـي، حـنـيف ــه ف ــان ب ـــت ــديعجـمـلــه چـنــد دبـيـرس ــه نژاد، ب زادگــان، محبوب
ــــان: ــــان؛ 8679،8862متحــدين(خراس ــه ميــدان) 10230: مراس ــــد ب  خرداد4ميــدان ض

برداري از امكانات بهره )،8682ها(خراسان :رضاييو خيابان شاهرضا را به )10472(مراسان:
ـــط نفوذي )، ارائه رانت اطلاعاتي1382:262عزيزيان،دولتي(جلالي ـــازمانتوس براي  هاي س

ــتخدام از جمله آموزش ــهد در انقلابواس ــلامي،شپرورش(نقش مش ــت 127: 3اس )و نهض
ـــوادآمـوزي( ــــانس ــــان( انقلــابدر كميتــه ). نفوذ9750:مـراس ــاه11467: مراس ـــپ  )، س

ـــهربــاني10796:مراســـان( ـــتــان10389:مراســـان( )، ارتش10368:مراســـان( )، ش  )، آس
) بيلان 151046، 150990،28792،150989(ساكماق: ها)و بيمارستان10339:مراسـانقدس(

دهد. برخي از هاي سـازمان را نشان ميمشـهد نيز حركت در چارچوب شـاخهاقدامات مهم 
  :ها بدين شرح استبرنامه

  )،8679،21/3/1358، 8660حمايت از كانديداتوري طالقاني(خراسان: -
 )، 8625طالقاني(خراسان:اللهبرپايي تظاهرات در اعتراض به بازداشت فرزند آيت -

 )،17/4/1358تظاهرات به نفع سعادتي از ميدان شهدا تا خيابان دانشگاه(خراسان:  -
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ــاكـيــد - ــــاكمــاق: بـر ت  ارتش)،انحلــال100668،100873لـغـو قـراردادهــاي نـظــامـي(س
 ) 100824،151043(ساكماق: )،تشكيل شوراها100824(ساكماق:

 )،8715؛خراسان:150991،137433(ساكماق:  سلاحمقاومت عليه خلع -

 )،100821اي كردن انتخابات مجلس(ساكماق:حمله وسيع به دو مرحله -

ـــيـع تـبـلـيـغـي عـليــه خط - ــه امــاميحـمـلــات وس ــدار ب هــا و اطلــاق ارتجــاع و چمــاق
 )150985،28792آنها(ساكماق:

ــهر از جمله در وقايع انقلاب - ــيا در رويدادهاي ش  فرهنگي و نيز مدارسحضــور فعال ميليش
 )،11129:مراسان؛ 100576 (ساكماق:

 ؛100749،150979،100576  مخالفت با قانون منع فعاليت ســياســي در مدارس(ســاكماق: -
 )10013: مراسان

ــاه - ــي دانشـــــگ ــازگشـــــاي ــراي ب ــاش ب ــل ــا درت ــر ه ــه ــري  1359م ــي ــه درگ ــه ب ك
 )، 11488،11471:مراسانانجاميد(

ـــي - ـــان ـــــت ـــه دادس ـــه ب ـــــا حـــمـــل ـــقـــلـــاب در پـــي حـــكـــم مـــحـــمـــدرض ان
 )، 12993: مراسان؛100725،151030(ساكماق:سعادتي

هاي جمهوري در مشهد و نيز تظاهراتهاي مردم با رياستحضـور موثر در دفتر همكاري -
  .)1363/3:130تهران،اسلاميانقلاب(دادستاني صدريبني

 كهاي وابسته مهره و بدل كردن او بهخط امام  و جداكردن او از 1جذب شـيخ علي تهراني -
ـــازمان مانند مخالفت با طرح دو در برهه ـــنگين كردن موضـــع س هاي مختلف از او براي س
ــــاكــمــاق: اي كـردن انـتـخــابــات مـجـلـسمـرحـلــه ــا حكم 100821(س )، مخــالفــت ب

ــــعــادتــي(مــجــاهــد: ــراكــز )، 100725؛ســــاكــمــاق:11س ــدن م ــرچــي ــا ب ــفــت ب مــخــال
اسلامي در انتخابات جمهوري)، جنجال تابعيت كانديداي حزب100749سـازمان(سـاكماق:

ــــت ــاس ــــاكمــاق:ري ــدام نظــامي مجــاهــدين )150969جـمـهـوري(س  و حمــايــت از اق
  د.ش) استفاده 2980؛ مراسان:9247خلق(خراسان،

  خلقتقابل مردم مشهد و مجاهدين
 ،مخالفان خود در شــهر نســبت اما بهياري داشــتند، مشــهد اگرچه اعضــاي بســمجاهدين
كه شــناخت صحيحي از  توجه نبودند. در صـدر آنها روحانيت مبارز مشــهد بودچندان قابل

                                                      
 دار بود.دار بود.مشهد را عهدهمشهد را عهدهانقلابانقلابانقلاب رياست دادگاهانقلاب رياست دادگاه  از روحانيون مبارز مشهد پيش از انقلاب كه پس از پيروزياز روحانيون مبارز مشهد پيش از انقلاب كه پس از پيروزي  1
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ـــتبندي در زندانآنها از دوران مبارزه و هم . روحانيت نيز خود چند هاي رژيم پهلوي داش
 اي، پيشنهاداتخامنهسيدعلينژاد قرار داشت كه در نبود آنها هاشمي راسسـطح داشت. در

ـــاغـل بـالـاي دولتي را  ـــهر نپذيرفتهبهبراي مش ز او بود. پس امنظور حفاظت از انقلاب در ش
قوچاني، سـيدان و كامياب قرار داشتند. ائمه جماعات نيز در ديف هايي مانند موسـويچهره

 رغمهببعدي قرار داشتند. در كنار روحانيت، جايگاه ممتاز عبدالحميد ديالمه قرارداشت كه 
جواني، مورد اعتماد كامل روحانيت و مراجع مســتقر در مشهد بود و توانايي و تاثيرگذاري 

دانشــجويي و مردمي داشــت. مردم مشهد تحت امر  هايبسـياري در ايجاد و تحريك گروه
ـــكلچنين مجموعـه ي را هاي مردماي به مقابله با مجاهدين خلق پرداختند. در نگاه كلي تش

  توان آنها به چند دسته تقسيم كرد:مي
هاي مشـــاركت ســـياســـي ها از جديدترين پديدههاي محلات:  اين تشـــكلتشـــكل-1 

اسلامي بود كه به طور خاص واكنش مولود فضاي انقلابيخ شـهر مشـهد و اجتماعي در تار
ـــمار ميعليـه چپ ـــكلگرايان، از دلايل وجودي آن به ش توان ها ميرفت. از جمله اين تش

ــه ــامـيانـجـمـن«ب ـــل ــاناس ــاب ـــيخـي ــامــيانــجــمــن«، »طـبــرس ـــل ــان كوياس ، »طلــابجــوان
، »اشهدخياباناسلاميمنانج«، »شهداميدانمسلمانجوانان«، »طلابكويمبارزومسلمانجوانان«
ـــلـاميانجمن« ـــوراي محلـه عــدل» دريــادلمحلــه اس ـــاره كرد. از آنجــا كــه خمينو ش ي اش

ـــكلمجاهدين ـــهد داراي نهاد محلات فعالي بودند، ش ـــكلخلق در مش ها در گيري اين تش
  )151078، 151047محلات مشهد، پاسخ به تحركات آنان بود.(ساكماق: 

- ارگهكوچصنعتيكاركنان«توان به ها مياين جنس تشكلهاي اصناف: از تشـكل -2 

» طلابكويكسبهاسلاميانجمن«، »طلابكوياصنافاسلاميشـوراهايهاياتحاديه«، »مشـهد
ســـاكماق: »(شـــهريور 17رضـــا(ع) و امامخياباناصـــنافازگروهي«)، 128235(ســـاكماق: 

ـــنــاف« )128614 ــاناص ــاب ـــهــدايخــي ـــهــدش ــامي، جــمــهوري»(مش ـــل ) و 19/7/1358اس
  اشاره كرد.» اصنافاسلاميانجمن«

ـــهم بالايي در مقابله با جريان چپ در هـاي مردمنوع ديگر گروه-3  ـــهد كه س نهاد مش
هاي مساجد هاي مذهبي و تشكلهاي مذهبي و به طور مشخص هيئتمشـهد داشـت تشكل

ـــهــد بودنــد. از زمره آن ـــلــاميانجمن«توان هــا ميمش ـــجــداس ـــنــابــادمس ســــاكمــاق: »(س
ــجد100726 ــاحبهراتي)،مس ــجدص ــجد المهدي، تكيه ها، مس ــجد حجت، مس الزمان، مس
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ـــياري و هااكبريعلي ـــجد الله را نام برد كه در بس ـــطه رهبري روحانيت،  مس مواقع به واس
  )68شكردند.(مجاهد:متحدانه عمل مي

ازماني در ي و سهاي عام بودند كه فارغ از پيوسـتگي مكاني، صـنفنوع ديگر تشـكل -4
تاره س«، »خمينيپيروان امام«، »گروه افشـاگري«كردند. از جملهتمام شـهر مشـهد فعاليت مي

ـــلــام ـــلــام«، »اس ـــاخوان«، »مبــارزين اس ـــهــدالمس ، »دينيكــانون بحــث و انتقــاد«، »لمين مش
  . »مشهدجوانان متعهدسازمان«و » امامخطپيرومسلمانجوانان«، »مشهدبانواناسلاميانجمن«

يك گروه دانشــجويي بود، اما به واســطه ارتباط  نيز اگر چه» شــيعيتفكراتاءاحيمجمع«
وان آن را در تها ميكننده آن نسبت به اين تشكلهاي نامبرده و نقش هدايتوسيع با تشكل

ا هاين دسته ارزيابي كرد. فرد موثر اين گروه عبدالحميد ديالمه بود.مجاهدين در تمام برنامه
ه شدند كهاي خود با حضور ديالمه و ديگر اعضاي مجمع روبرو ميخصوص سخنرانيو به

ادند. صحبت از افتبردن فضـاي جلسـات به مسير مناظره، در عرصه استلال به تنگنا ميبا پيش
اهداف پشـت پرده سازمان و انحرافات آن كه با حضور چشمگير مردم و دانشجويان مواجه 

ــدمي ــربه ،ش ــ ض ــا و اخهمهم مجمع به ش ــت اعض ــهد بود. همچنانكه تلاش براي بازگش مش
ـــازمـان غيرقابل تحمل مي ـــير س ـــگاه بود چون هواداران از مس نمود. محور تقابل آنها دانش

هاي سخت و فيزيكي مجاهدين بارها هاي دانشـگاهي بود. واكنشخواسـتگاه هر دو، محيط
و  قراري محاكمه انقلابيگيري اعضاي مجمع، برباعث درگيري اين دو جريان شد. گروگان

)، درگيري فيزيكي گسترده بر سر 8868:خراسان: 40: 1391صدور حكم اعدام آنها(قنبري،
ــدن ســلف ــاكماق:مســجد ش ــابق توســط مجمع(س ــرويس س ين ترمهم)از جمله 150977س

  هاي آنان بود.تقابل
نچه انتظار محور اقدام آنها بود اما الزاما آ ،خلق، دســتورات مركزدر رفتارهاي مجاهدين

ــتند بدســت نمي ــروعداش ــياري موارد تمامآمد. آنها ش ودند. نب هكنندكننده بودند، اما در بس
كردند و هم هم شكل كار را عوض مي 1360و 1359هاي خصوص در سالمخالفان آنها به

ها چه علني چه غيرعلني، خلق تمام زيرمجموعهدادنـد. در جبهه مجاهديننتيجـه را تغيير مي
ـــتور مياز ي ـــتگاهاما در طرف مقابل يعني مردم گرفتند،ك اتاق فكر دس تي به هاي دول(دس

ردند كمنظور پاسـداشت فضاي آزادي تا زماني كه مجاهدين به صورت رسمي تخلفي نمي
از اقدام عليه آنان پرهيز داشتند) چنين محوريتي به معناي تشكيلاتي آن وجود نداشت. بلكه 

مذهبي ايجاد شده حول آن، مركز فرماندهي بود و پيروانش يعني  خود انقلاب و بار فرهنگي
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ـــور  مردم، بـازوي اجرايي آن بودنـد كـه در غـالـب موارد بدون آنكه در نقاط مختلف كش
ــتن هدفي واحد يعني حراســت از انقلاب واكنش  ــند با مدنظر داش ــته باش ارتباطي با هم داش

ه ها بآنها متفاوت بود، اما اين واكنشها و اشــكال رويارويي دادند و اگرچه روشنشــان مي
  رسيد. هدف خود مي

تا حد زيادي با عمل هاي مردمي در مشــهد گيري، تكثر و شــدت عمل اين گروهشــكل
هاي ريگيها و تصــميمخلق مرتبط بود. اخبار تحولات كل ســازمان نيز در ارزيابيمجاهدين

مشهد،عضوگيري و گسترش همّ شاخه ،1358و نيمه نخست سال 1357آنان موثر بود. اسفند
ــكيلات طرح ــيده و تش ــازمان بود و چون از اين نظر هنوز به مرحله مورد انتظار نرس زي ريس

داد، اما به خرج مي هابود، اگرچه جســارت عمل بســياري در فعاليتشــده نيز آزمون نشــده
ـــديد مجـانـب احتيـاط را نيز فرونمي ـــت. از جملـه هنگامي كه با واكنش ش ردم در گـذاش

دادند تا از بغرنج شــدن اوضــاع جلوگيري كنند. شــدند كار را خاتمه ميتجمعات روبرو مي
معدود افرادي بودند كه نســبت به عملكرد آنان حســاســيت نشــان داده و نشــاني از اهداف 

رابر سازمان ها بگر اولين مقابلهيافتند. اين افراد هدايتپرده و مسير پيش روي آنان ميپشـت
عي كه شياحياء تفكراتهايي مانند مجمعمبارز مشهد و نيز گروهد بودند. روحانيت در مشـه

ـــكيل كانونبه ـــدند زودي تش ـــويق قرار داده و به محور آن بدل ش هاي مردمي را مورد تش
ــاخص ــلي كار آش ــكل اص ــب عملكرد مجاهدينترين آنها بودند. ش در  قخلنان نيز به تناس

ــي ــياس ــايي، كار فكري و فرهنگي بفازس ــريح نارس لق، نقد خهاي عقيدتي مجاهدينود. تش
ه ثمر ن بود.مقابله با آنامواضـع سـياسـي و نيز اشـاراتي به اهداف پنهان سازمان نكات عمده 

ـــدن افراد قـابـل ـــازمـان بود كه تعدادي از آنها در قالب اين اقـدامـات جـداش توجهي از س
ـــابقهوادارنازجمعي«هـايي مـاننـد گروه ـــازمانس ـــاكماق: »(خلقنمجاهديس )، 150946س

ر و صمد شهريو 17پوشـان شـاخه كفن« )، 43/ 6638سـاكما: »(واقفيشـريفراهپويندگان«
ــاكماق:»(بهرنگي ــاخه»طالقانيراه پدر پويندگان« )و134750س ــاگري عليه ش ــهد به افش مش

ـــازمـان پرداختنـد. در ميـان آنها گاه افرادي از رده ـــتند كه پس از س هاي بالا حضـــور داش
ـــكيلــات خراســــان را افشــــا خواهنــد فرافكني هــاي شــــاخــه، تهــديــد كردنــد كــل تش

  )28792كرد.(ساكماق،
ــهد با مجاهدين در اين مرحله بههاي ميداني رويارويي ــدر امام، مردم مش ــعه ص دليل ص

 اش در مشهد مرتبطمحدود بود و بطور خاص به مسـائل كلان سـازمان به طور كلي و نمونه
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ــــد.از جملــه تجمع ممي ــــازمــان در حمــايــت از ش ردم در مقــابــل تظــاهركننــدگــان س
مجاهد و جوانان)حضور گسترده مردم مقابل ساختمان سازمان17/4/1358سعادتي(خراسان:

پاســـداران به منظور خلع ســـلاح آنها.(ســـاكماق: ســـپاهنيز مقر اصـــلي آنها براي حمايت از 
سازمان با مرحله قبل اندك چهره متفاوت اندك 1358)درنيمه دوم سـال 137433،150991

رخ نشــان داد. شــكســت ســازمان در ورود به قدرت از طريق ســازوكارهاي قانوني مانند 
تعداد و شــدت  1359جمهوري و مجلس دليل اصــلي آن بود. در ســال انتخابات رياســت

م هاي آنان با حضـــور مردهاي آنان افزايش يافت. اكثر برنامههاي مردمي به فعاليتواكنش
  شود:پيمود كه به چند نمونه آن اشاره ميماند و مسير متفاوتي ميناتمام مي

ـــگــاه(مقــابلــه بــا بســــاطي - )و اطراف 9505:مراســــانهــاي ســــازمــان در خيــابــان دانش
 )100703ساكماق،؛53مجاهد:حرم(

پرورش در اعتراض به وخلق كه در محل آموزشآموزان هوادار مجاهدينمقـابلـه با دانش -
 )3انقلاب،شآموزان مجاهد تبريزي تظاهرات كرده بودند(نسلشآمده براي دانحوادث پيش

 خلق راديو مشهد ازكاركنان هوادار مجاهدين پخش گزارش جانبدارانه تجمع اعتراضي به -
 )700717ساكماق: ؛8907(خراسان، فرهنگيحوادث انقلابمشهد در پي خلقمجاهدين

 )49ام(مجاهد، فكنندگان جنازه مشكينالمقدس براي مقابله با تشييعتجمع در ميدان بيت -

ـــلمانآموزاندانشانجمن«هـاي مردمي خودجوش با تجمع اعتراضـــي مقـابلـه گروه - -مس

ـــهــد ــازوي اجـرايـي نـهــاد دانـش»(مش ــان آمـوزيب مـجــاهــديـن) در چهــارم و پنجم آب
 )100576؛100746(ساكماق،1359

ي هاي سـوسـياليستتهاي مردمي و مردم در مقابله با سـخنراني تشـريح حكومتجمع گروه -
 )150985،28792كشيده شد.(ساكماق: كه به درگيري 

- لابانقپاسدارانمشهد(سپاهاسـلاميجمهوريمشـهد به دفتر حزبمقابله با مهاجمين شـاخه -

  )321: 1389/7اسلامي،
ها و فروشي)، كتاب3520:مراسان( هاي نهاد امدادمراكز آنها نيز مسـتثني نبود. درمانگاه

ـــته به انجمنكتـابخـانـه ـــاكماق: ؛68(مجاهد،ش هاي محلاتهـاي وابس )، دفاتر 135802س
با فشارهاي مردمي تخليه شد. ) 150991(ساكماق،سازمان در مشهددانشگاهي و دفتر اصلي 

هد نيز به كردند در مشصـدر در پيوند با او فعاليت ميخلق كه پس از ائتلاف با بنيمجاهدين
ما ا و نيروي اصلي آن را تشكيل دادند، جمهوري پيوسـتههاي مردم با رياسـتدفتر همكاري
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ــخنراني ــدند. س ــامل در اين قالب نيز با مخالفت مردم مواجه ش ــده اين دفتر ش هاي برگزارش
سـخنراني سـيدحسـين خميني، سلامتيان و جعفري با تجمع فراگير مردم به درگيري فيزيكي 

. )321: 1389/7اسلامي،انقلابپاسداران؛ سپاه3خراسان،ش؛خبرنامه 119مجاهد:( شدكشـيده
 تهران، اســـلامي انقلاب (دادســـتاني بوددر اين زمره صـــدر نيزهاي حمايت از بنيتظاهرات

1363/3 :130.(  
هاي مخالف مواجه بودند و عامه مردم با با گروه 1359و1358خلق كه در سالمجاهدين

ـــت و خرداددر اردي آمــدنــد،فراخوان آنهــا بــه ميــدان مقــابلــه مي هــاي آخر مــاه 1360بهش
گير مردم روبرو شدند كه ديگر نيازي به اعلام موضع و برنامه نداشته سياسي، با موج همهفاز

ادند. دهاي سخت نشان ميو مستقلا در تمام نقاط شهر به محض ديدن تحركات آنها واكنش
ـــاخـه ـــهـد اگرچه غالب برنامهبنـابراين ش هماهنگي كامل با هاي خود را در ها و فعاليتمش

توانســت آن را به سرانجام داد، اما به ندرت با اســتقلال عمل ميخطوط مركزيت سـامان مي
ين متغير تحركات سازمان بودند كه با رهبري روحانيت مبارز ترمهممردمي برساند. مخالفان 
ســاختند و فازســياسي هاي جدي همراه مييابي به نتايج مدنظر را با دشـواريمشـهد، دسـت

آنان را به شـكسـت كشاندند. آنها در فازنظامي نيز با ارائه اطلاعات خود عامل مهم برچيدن 
  شبكه نظامي آنها در مشهد شدند. 

 -1مجاهدين در مشهد را به دو دوره تقسيم كرد:تر شايد بتوان فازسياسي با نگاهي كلي
مشهد در دوره اول از . شاخه1360لماهه نخست ساو سه1359سـال -2و 1358تا پايان سـال

ـــجم بودن نهـادهـاي مديريتي كه پس از انقلاب كاملا طبيعي مي نمود و نيز حضـــور نـامنس
دزاده نهايت استفاده را كرده و ايجاد و بسط خود را تجربه كردند. در همين دوره طاهراحم

 اساسي انوننيز شـانس خود براي ورود به حاكميت از طريق شركت در انتخابات خبرگان ق
ياوردند. پس از دست نپشتوانگي به مردم، توفيقي بهو مجلس را آزمودند كه البته به دليل بي

ها و از دســـت رفتن حامياني مثل احمدزاده و نيز مواجهه با جبهه يكدســـت اين شـــكســـت
اي از سياسي خود را كه دورهز و آگاه مشــهد، دوره دوم فازهواداران انقلاب به رهبري مبار

طور مداوم در حال ود و افول بود آغاز كردند. آنها از حالت كنشـــگر خارج شـــده و بهرك
ســياســي نه رشــدي ســازمان در انتهاي فاز به عبارت ديگر دفاع از موجوديت خود بودند.

ــمحلال رفت، بلكه با تمام توان و  ــت و نه رو به اض طور مكرر در حال دفاع در مقابل بهداش
ه نوبه ن ببســت سياسي سازمابن ضـعيت وارد فازنظامي شــد.ين وحملات مردمي بود و با هم
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ـــت  خود ـــكس ـــوب ميبزرگي ش ـــازمان يعني محس ـــد و اگر روحيـه نظامي و گزينه س ش
، )مترتر و خشــونت كاگرچه با زمان طولانيبود، نهايت چنين وضــعيتي(مســلحانه نميارزهمب

  فروپاشي توسط بدنه اجتماع بود.انزوا و سپس 
هاي مهم حاضــر در جبهه حمايت از انقلاب اســلامي، با يكي از كانون مشــهد به عنوان

ـــرعـت و قدرت بالايي به اقدامات مجاهدين كردند خلق كه انقلاب را با چالش مواجه ميس
ـــهد، مواجهه با كرد.دربرخورد  ـــهري مـانند مش مجاهدين از همان فرداي پيروزي  كمتر ش

ـــد. مواجهه رهبران(روحانيت)، بازوهاي اجرايي(گروههاي زودي اي كه بهانقلـاب آغـاز ش
مردمي)و بدنه اجتماعي(عامه مردم) خود را پيدا كرد و آنها را در دستيابي به اهدافشان ناكام 

ز جنس ، اما ابود هاي مصــطلح تشــكيلاتيهماهنگ كه اگرچه فاقد مولفه يگذاشــت.حركت
ج عميق و گستردگي نتايهاي منسجم و همگوني بود كه بالاترين سطح قدرت، نفوذ حركت

ــه انقلــاب  ــــت خميني ب ــــال نهض ــادوام را دارا بود. حركتي كــه افق ديــد آن اتص و ب
ــده ــاخهمهدي(عج)تعريف ش ــهد توفيقي در تكميل پازل بود. بنابراين ش ــامش زمان قدرت س
ــلامي كســب نكرد، هرچند نبايد از هزينهبراي فشــار به جمهوري ــازياس يژه وهاي آنان بهس

  نژاد گذشت.رده آنان در مشهد و از جمله ترور هاشميترورهاي گست
 گيرينتيجه

ايــدئولوژي و عملي خود بــا  خلق بــدون توجــه بــه نــاهمخوانيمجــاهــدينســــازمــان
ابي منظور دستي. بهدانستاسلامي، خود را از مدعيان احراز مناصب پس از پيروزي ميانقلاب

ـــتر ديگر راهبردها ين راهبرد كهرا به عنوان اول به اين هدف، افزايش وزن اجتماعي  ود،ببس
، از نگاه كادرمركزيدر تمام كشـور در دستور كار قرارداد. ها زنيگيري در چانهبراي بهره

ش برد و ديگر بازيگران را به پذيراهميت سازمان را بالا مي ،گسترش سازمان در تمام كشور
طبق اين نگاه عمل . شــدميداشــت و در نتيجه رســيدن به اهداف ممكن نيروي آنان وامي

تر، مشـــهد را كه در قالبي كوچكآنان شـــاخه كرد.ها نيز آن را تضـــمين ميواحد شـــاخه
 هايترين هستهمشهد جزو فعالشاخه .بوجود آوردند بود» ايرانخلقمجاهدينسـازمان«همان

ــاواك بود كه ب ــربات س ــرعت تحت رهبري كادرمركزي رفته و مجري هباقي مانده از ض س
نعل خطوط دريافتي از تهران بهاجراي نعل ،فرامين آن گرديد. حيات سازمان در مشهد قيقد

  بود. 
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العين داشتند كه گيري از سـازوكارهاي قانوني را نصبظاهر بهرهبه 1358آنها طي سـال
ـــركت در انتخابات و ادعاي فعاليت به عنوان يك حزب ين جنبـهترمهم هـاي بيروني آن ش

ه ها بن آنكه گسترش سازمان در همه حال اولويت موازي تمام زيرمجموعهقانوني بود. ضـم
ـــاب مي ـــهـد طي اين مرحلـه بـا تبليغات انبوه و بيآمـد. مجـاهـدينحس امان خود و نيز مش

مشهد،  مناطق پايين پاكيزه سازيگيري از اقداماتي مانند برگزاري اردوهاي سازندگي، بهره
ـــاطهاي رايگان براي ايجـاد درمانگاه ـــعيف، بس ـــار ض هاي مطبوعاتي خياباني جذاب، اقش

ـــيــا، كوهرژه ـــي از فعــالهــاي ميليش ـــار اجتمــاعي يعني پيمــايي و مــاننــد آن بخش ترين اقش
آموزان و دانشجويان را جذب سازمان كردند، در ميان كارگران، معلمان، نهاد درماني دانش

ــكيل دادند و ن ــته خود را تش ــازمان فرعي و وابس فوذ در نهادهاي انقلابي و نيز و مانند آن س
آن و به دليل ناهماهنگي آنها با اهداف انقلاب،  رغمبهاداري را بـا جـديـت پيگيري كردند. 

اساسي و مجلس شورا، قانونها براي حضـور در مجالس خبرگاندر كسـب اعتماد مشـهدي
فاده از با استيابي به قدرت ناكام ماندند. پس از مشـخص شدن عدم توانايي سازمان براي راه

ـــازمان بود،  ـــب قدرت با هر ابزاري مورد توجه س ـــازوكـارهـاي قانوني، از آنجا كه كس س
ـــارهاي تبليغي عليه نظام با زودي تقابل علني با انقلاب با روشبـه هاي گوناگون از جمله فش

در و صــطرح مباحثي مانند چماقداري، شــكنجه زندانيان، اتهام ديكتاتوري، همراهي با بني
براي اســتفاده از او براي كنار زدن نيروهاي مكتبي و تجمعات غيرقانوني و برهم زدن  تلاش

  آرامش در دستور كار قرار گرفت كه با شعاعي متفاوت در مشهد نيز اجرا شد.
ـــمي مجاهدين و هم بازوهاي اجراييِ ـــكيلات رس آن به طور كامل مطابق اگرچه هم تش

دليل وجود بازيگران قوي در عرصـه سـياسي مشهد، كردند، اما بهدسـتورات مركز عمل مي
شد. روحانيت مبارز مشهد در صف مقدم مبارزه با مجاهدين اهداف تعيين شـده محقق نمي

مشـهد قرار داشـتند. آنها در مقام رهبران فكري، آگاهي و انگيزه حركت را در مردم مشهد 
به  هاي گوناگونمردم در قالب وجود آوردند.ترين انقلاب قرن را بهبراي حراست از انقلابي

ــكل ــان دادند. تش ــازمان واكنش نش ــناف تحركات س  و نيزهاي محلات، هيئات مذهبي، اص
هاي هاي عام كه از تمام اقشــار عضــو داشــت به تناسب اقدامات سازمان، در ساحتتشـكل

ـــاط ـــار به مراكز آنها نقشمبـارزه قلمي، مقابله با تحركات خياباني و بس فريني آها و نيز فش
ريان بالايي در بيشتر نقاط كشور در ج اما با همگني ،كردند. امري كه تقريبا بدون هماهنگي

ازمان در س مشهد با مردم روحانيت و هاي سـازمان با انقلاب، تقابلبود. با بيشـتر شـدن زاويه
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تا اعلام جنگ مسلحانه، شاخصه اصلي حيات دو  1360و سـه ماهه نخسـت سـال1359سـال 
ـــجوييطيف بود.  ـــمي بازوي دانش ـــكل رس ـــت دادن ش ـــازمـان در اين برهه با از دس و  س

با كاهش شــديد روبرو شــد، هرچند در  ،، در حضــور علني و صــورت بيرونيآموزيدانش
ـــتـاي خطوط مركزيـت كـه حـال ائتلـاف با بني ـــدر محور آن بود ادامه فعاليت داد. راس ص

خرداد 30ال حضور آنها تا آستانه ترين اشكاصــليخياباني ها و اعتراضـات برگزاري يادمان
هاي سازمان و مردم در ارديبهشت هاي سـخت و فشـرده آخرين مرحله روياروييبود. تقابل
هاي آنان تظاهرات سـياسـي سـازمان در مشهد بود. اغلبهاي فازآخرين ماه 1360و خرداد 

ود تهديدات وج رغمبههاي مردمي، گروهصدر در مشهد با جديت مردم و در حمايت از بني
  د.وارد فازنظامي شخرداد با تمام ظرفيت  30مشهد نيز از جدي برچيده و شاخه



  ......فراز و فرود فاز سياسي سازمان مجاهدين خلق                                                                                           6868

   :مĤخذ و منابع
  اسناد: -
ايران(ساكما): پرونده اسلاميجمهوريمليكتابخانهواسنادسازمان -

  .43/ 6638شماره: 
 رضوي(ساكماق):قدسآستاناسنادوهاها،موزهكتابخانهسازمان -

28792 ،28783 ،28799 ،136635 ،150982،100703 ،136777 ،
128685 ،151047،100669 ،100791 ،150990 ،150989 ،151046 ،

100873،100668 ،151043 ،151044 ،100824 ،137433 ،150991 ،
100821 ،150985 ،100576 ،150979 ،100749 ،151030 ،
100725 ،150977 ،133677 ،128614 ،128235 ،151078،135802 ،

700717،100726 ،100785 ،150969.  
ــادمـركـز - ـــن ـــلــامي(مراســــان): انقلــاباس  873، 10037،2151اس
،9505،9414 ،12230 ،10472،10230،12056 ،10797 ،10796 ،

10368 ،10389 ،10339 ،11129 ،10013 ،11471 ،11488 ،
12993،2980،9750، 34402.  

اسلامي به روايت انقلاب)، 1376تاريخي(اسنادبررسيمركز -
  .15اسناد تاريخي،ج بررسي،تهران، مركزاسناد ساواك

  ب:كت -
ايران اسلاميانقلاب)،1387پور،عباس و زيبا اكبري(ايمان -

  ، تهران،مراسان.هاي انقلابريهچالشي بر نظ
  ، تهران،اطلاعات.قدرت و ديگر هيچ)، 1372( طاهره  رزاده،ف-
ــيان آرمانخواه)، 1380بهروز، مازيار( - ــورش (ناكامي چپ در ش

  پرتوي، تهران،ققنوس.ايران)، ترجمه مهدي
ــهيد زندگي)، 1382عزيزيان،حســـن(جلالي - ــي ش ــياس نامه س

  ، تهران،مراسان.نژادهاشمي
، تهران، كارنامه سياه)، 1363تهران(اسلاميانقلابدادستاني -

  .5و3تهران،جاسلاميانقلابدادستاني
ـــتـگو،علي - ، مجـاهـدين در آيينــه تــاريخ)، 1384اكبر(راس

  .تهران،مراسان
، سپاه در گذر انقلاب)، 1389اسلامي(انقلابپاسدارانسپاه -

-انقلابنو انتشارات سپاه پاسدارا يعمومتهران، اداره روابط

  .7اسلامي،ج
ــانعلي( - ــاكري،رمض ــهد از انقلاب)، 1362ش ــلامي مردم مش اس

  ، مشهد، پارت گرافيك.اسلاميآغاز تا استقرار جمهوري
، به كوشش شاهيخاطرات عزت)، 1385الله(شاهي،عزت -

  مهر.كاظمي، تهران، سورهمحسن
 ،تحزب و توسعه سياسي در ايران)، 13778زاده، اصغر(عبدالله -

  همشهري.تهران،
- مشاركت سياسي در جمهوري)، 1385عيوضي، محمدرحيم( -

  ، تهران،مراسان.ايراناسلامي
،تهران، هاي سياسيجوان و لغزش)، 1361اميري، علي(قائمي -

  عصر.ولي
- مجاهدينشرح تاريخچه سازمان)، 1384كريمي،احمدرضا( -

  ، تهران، مراسان.ايران و مواضع آنخلق
  ، تهران،مراسان.ترور تبار)، 1387كوشكي، محمدصادق( -

  ، تهران،فاتحان.حزب ديالمه)، 1393مخدومي،رحيم(  -
-سازمان )، 1389سياسي( يهاپژوهش و مطالعات موسسه -

هران، ت جلدي)،خلق پيدايي تا فرجام (گزيده سه مجاهدين
  سياسي.يهاپژوهشو مطالعات موسسه

 مجاهدين سازمان) 1384سياسي(يهاپژوهشومطالعاتموسسه -
 يهاپژوهشو مطالعات، تهران، موسسهخلق پيدايي تا فرجام

  .1سياسي، ج
 ، تهران،خلق فدايهايچريك)، 1390نادري،محمود( -

  ي سياسي.هاپژوهشو مطالعاتموسسه 
  پيايندها: -
  هاي متعددروزنامه خراسان: شماره -
  .3خبرنامه خراسان:ش -
 يتحولات بعدش و يدايپ يابيشهير)، 1388شاهسوندي،سعيد( -

-54، صص55،شچشم انداز ايران، ماهنامه خلقنيمجاهدسازمان
46.  
-)، تحليلي بر چرايي ورود منافقين به فاز مبارزه1391قنبري،قاسم( -

  .42-38،صص7، شمارهنماماهنامه راهمسلحانه، 
  .11،46،68مجاهد،ش -
  .3انقلاب:شمارهنسل -
  :مصاحبه -
بخش  اسلامي،بفعال سياسي پيش از انقلانور، جواد، چشمه -

  .1387قدس:آستانشفاهيتاريخ
، سلاميافعال سياسي پيش و پس از انقلابقنبري، قاسم،  -

  .27/4/1395منزل، 
 

 

 




