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 چکیده

های ابتدایی پس از پیروزی انقالب اسالمی به لحاظ فرشدگی و سال

شود. تنوع حوادث، یکی از ادوار مهم تاریخ ایران محسوب می

به انقالب اسالمی های وابسته مشارکت حداکرثی مردم نیز از پدیده

آفرینی مردم در ساحت های مشارکت، نقشاست. یکی از این حوزه

دفاع از انقالب و جمهوری اسالمی و ایجاد امنیت بود. مجاهدین 

هایی بود که با شیب تند به یک محارب تبدیل شد خلق یکی از گروه

های ابتدایی پس از ترین چالشگران جامعه ایران در سالو از مهم

های مردمی و مردم مشهد، هم در فاز شد. گروهب محسوب میانقال 

سیاسی و هم در فاز نظامی، در نقش مخالفان آن ظاهرشده و در 

ها، ازجمله مبارزات قلمی و تبلیغی، برخورد با برنامه اشکال مختلف

ویژه همراهی با حکومت و نیروهای نظامی ها و بهتجمعات و مراکز آن

در فاز نظامی، به ابراز مخالفت پرداختند.  هادر برچیدن شبکه آن

کوشد بر اساس اسناد و مطبوعات و با روش پژوهش حارض می

مشهد در مواجهه با  های مردمیتحلیلی به بررسی واکنش-توصیفی

 ش بپردازد.1361ش تا 1357های سازمان مجاهدین خلق طی سال

 امیمشهد، مردم، مجاهدین، فاز سیاسی، فاز نظ: واژگان کلیدی

 

Abstract 

The first years after the victory of the Islamic 

Revolution in Iran is considered one of the 

most important historical periods. Press events 

and the diversity of its most important 

characteristics. In addition to the turnout 

comes to most areas of the phenomenon of 

Islamic Revolution. One of these areas was 

playing a role in the field of defense of the 

revolution and the Islamic Republic and the 

establishment of security. MKO was one of the 

groups that steep of a political organization at 

war had become a major challenger to Iranian 

society in those years. Mashhad people 

appeared on the political stage and in the 

military phase of the MEK in the role of 

opposition that their opposition in various 

forms: Among them was the press and 

advertising campaigns, dealing with 

programs, assembly and centers and especially 

with the government and armed forces to 

dismantle their network in the military phase. 

This article tries to pay on the basis of 

documents and press the popular reactions in 

the face of the organization during the years 

1357 to 1361 in Mashhad. 

Keywords: people, MKO ، Mashhad, political 

phase, military phase. 
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 مقدمه ...

های مخالف های موافق تا گروهاز گروه پس از پیروزی انقالب

های متعدد حاکمیت جمهوری اسالمی و حتی گروه

کمونیستی، اجازه فعالیت سیاسی یافتند. سازمان 

 مجاهدین خلق نیز با متام قوا از مزایای این بهار سیاسی بهره

برد، اما با مواضع رادیکال خود در رشایط خاص یک کشور 

های جدی هم برای حاکمیت نوپا و تازه انقالب کرده، چالش

هم برای مردم ایجاد کرد و درنهایت با اعالم جنگ مسلحانه، 

نقطه پایان خود در داخل کشور را رقم زد. التهابات سنگین 

پاسخ مناند و هم نیروهای نظامی و انتظامی و هم سازمان بی

ها برخاستند و اگر این رویارویی مردم به مقابله جدی با آن

یافت، ها ادامه میزایی آنمنسجم نبود، چالش محکم و

امنیتی -ویژه آنکه کشور هنوز دارای دستگاه اطالعاتیبه

؛ تهرانی، 2/294: 1385منسجم نبود )جمعی از نویسندگان، 

آفرینی مردم در این عرصه (. پشتوانه اصلی نقش16: 1387

گشت: آنان به جایگاه و نسبت آنان به انقالب بازمی

ای: ن اصلی انقالب بودند )امام خامنهسهامدارا

(. انقالبی که تبلور میراث فرهنگی و معنوی 2/1/1383

ها حیات متدن ایرانی، یعنی اسالم بود. مردم برای قرن

حراست از مثره خون شهدای خود، پاسداری از نظام 

مردم ایران فراتر از دانستند. می جمهوری اسالمی را وظیفه

شود در راه مراقبت از امنیت مطرح میهای آنچه در نظریه

مردم مشهد نیز همگام با سایر نقاط  نظام جدید هزینه دادند.

کشور، سهم باالیی در انزوا و سپس حذف منافقین از حیات 

ها رشد سیاسی اجتامعی شهر به عهده گرفتند. مشهدی

ش را مهار و پس 1358تصاعدی مجاهدین خلق در نیمه دوم 

زدنی در تصفیه این حانه آنان، با ایثار مثالاز اعالم جنگ مسل

دادند. شناخت سهم، شهر مهم، اهتامم جدی از خود نشان 

وزن، اشکال و بازوهای این حرکت مردمی اهمیت و رضورت 

تواند در ترسیم و تدوین ها میباالیی دارد و حتی برخی از آن

الگوهای مشارکت اجتامعی برای زمانه کنونی کاربرد فراوان 

                                                           

مجاهدین خلق حیات خود پس از پیروزی انقالب را به دو دوره . 1

های سازمان بر اساس ای که تالشکنند. به دورهتقسیم می

 30گفته که تا « فاز سیاسی»های سیاسی و مدنی است فعالیت

ش ادامه دارد و به دوره پس از این مقطع که تقابل 1360خرداد 

های باشد. هدف این پژوهش نشان دادن سیر واکنشداشته 

نهاد مشهد علیه مجاهدین های مردممتقارن مردم و گروه

 1ها یعنی فاز سیاسی و فاز نظامیخلق در دو مقطع حیات آن

های اصلی پرسشش است. 1361پس از پیروزی انقالب تا 

وی سترتیب خواهد بود: چرا مردم مشهد بهایناین پژوهش به

های مردمی مخالف با تقابل با مجاهدین خلق رفتند؟ گروه

اند؟ اشکال مجاهدین خلق در مشهد از چه سنخی بوده

مقابله مردم در فاز سیاسی و نظامی چگونه بوده است؟ چه 

نسبتی میان کنش سازمان و واکنش مردم وجود داشت؟ 

های مردمی با مجاهدین خلق چه نتایجی در سطح رویاروی

بدیل در این پژوهش تالش خواهد شد نقش بی اشت؟شهر د

مردم در یکی از ابعاد جاری در انقالب اسالمی یعنی دفع 

 ها با سایر بازیگران عرصهخطرات از انقالب و همبستگی آن

 بر شهر مشهد نشان داده شود.امنیت داخلی، با تکیه

 پیشینه پژوهش

فته که های بسیاری درباره مجاهدین خلق نگارش یاپژوهش

بخشی از آن توجه به نقش مردم در مقابله با آنان است. 

تروریسم ، مجاهدین خلق پیدایی تا فرجامجلدی مجموعه سه

از مجاهدین تا ، منافقین خلق رودرروی خلقو  ضدمردمی

اثر محمدصادق  تبار تروربین، نوشته مهدی حق منافقین

علی اثر  انقالب اسالمی و سازمان مجاهدین خلقکوشکی و 

شده در این حوزه هستند، اما مترکز راستگو از منابع شناخته

این تحقیقات چه در مورد مجاهدین و چه در نیروهای مخالف 

ها اعم از دولتی و غیردولتی، بر تهران بوده و دیگر نقاط آن

اولی طریقازجمله مشهد تا حد زیادی مغفول مانده است. به

تر مراتب گمنامزمان بهتوجه به نقش مردم در مواجهه با سا

گریخته در جلد چهارم مجله مانده است. اشاراتی جسته

 112وجود دارد. شامره  نقش مشهد در انقالب اسالمی

نیز به شهید دیامله و گروه او یعنی مجمع احیا  شاهد یاران

تفکرات شیعی پرداخته است، اما اشارات هر دو مورد، 

محدودی را پوشش مبتنی بر تاریخ شفاهی بوده، مصادیق 

فاز »نظامی با حکومت جمهوری اسالمی رویکرد سازمان است 

 شود.اطالق می« نظامی
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و استفاده از اسناد و مطبوعات مهم و مؤثر در این زمینه  داده

نیز که  کارنامه سیاهجلدی  5موردتوجه نبوده است. مجموعه 

از سوی دادستانی انقالب  60های ابتدایی دهه در سال

اول برای این اسالمی تهران منترششده و از منابع دست

ترص از مقابله مردم مشهد آید نکاتی مخحساب میپژوهش به

 قدرت و دیگر هیچدارد. خاطرات طاهره باقرزاده با عنوان 

اگرچه در ترشیح فضای مشهد و مجاهدین خلق مشهد مفید 

های مردم پس از پیروزی است، اما نشان چندانی از مقابله

سپاه در گذر انقالب ندارد. در مجموعه چندین جلدی 

در حال چاپ است نیز که هنوز مجلدات جدید آن  انقالب

توان مخترصی از تقابل مردم مشهد و مجاهدین خلق می

هایی توسط دفرت مطالعات جبهه رساغ گرفت. اگرچه تالش

فرهنگی انقالب برای ثبت خاطرات مردم مشهد در مواجهه 

شده، اما تاکنون اثری از سوی آنان با مجاهدین خلق انجام

بار به رای اولینمنترشنشده است. این پژوهش مدعی است ب

های مردمی مشهد اولین اثر این موضوع ورود و درباره گروه

 مستقل علمی را تولید کرده است.

 روش پژوهش

برای است. روش پژوهش این مقاله بر بنیاد روش تاریخی 

آوری اطالعات موردنیاز، متام منابع موجود و در جمع

ها و بها، جزوات، کتااعم از مطبوعات، اعالمیه ،دسرتس

اسناد از هر دو سوی ماجرا )مردم و مجاهدین خلق( 

سویه نگری تا حد برداری شده است تا احتامل یکیادداشت

های تحقیق نیز با پیروی امکان منتفی شود. اعتبارسنجی داده

. 1از الگوی نقد منابع تاریخی به دو طریق انجام گرفته است: 

های تحقیق ل دادهنقد درونی. در مرحله تحلی. 2نقد بیرونی 

جهت احرتاز از هرگونه اعامل سلیقه، اعتقاد شخصی و 

های تصنعی برخی رویدادها برای اثبات نظرات جداسازی

بر  .استفاده شد« 1نظریه بنیادین»کلی، از روش تحلیل کیفی 

طبق مرحله اول نظریه بنیادین یعنی  هااین پایه، ابتدا داده

 شد. مثال:گزاری ، کلیدواژه«کدگذاری باز»

 

 
 

دهی مفاهیم ، فرایند ربط«کدگذاری محوری»در گام دوم یا 

شده. در این مرحله بود که مفاهیم دیگری ایجادشده انجام

مانند روابط کنش و واکنشی برخوردهای این دو طیف، 

در گام نهایی  .منودندو پیامدها رخهای آن بسرتها و زمینه

ترین مفهوم تحقیق یعنی محوری« کدگذاری انتخابی»یعنی 

تقابل و رویارویی مستمر مردم مشهد با مجاهدین خلق در »

                                                           

1.Grounded Theory 

شناسایی و تالش شد به شکلی منسجم « اشکال مختلف

 ارتباط آن با سایر مفاهیم تبیین شود.

 تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

های دارای مشی دین خلق ایران از سازمانسازمان مجاه

ش، 1342خرداد  15مسلحانه بود که در فضای پس از قیام 

های گرفته و تحت تأثیر اندیشهدر محمل دانشجویی شکل

صورت توأم قرار داشت. نهضت آزادی و نیز مارکسیم به
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مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوی آنان را به یک سازمان زیرزمینی  ...

ویژه های اطالعاتی و امنیتی بهبین دستگاهزیر ذره بدل کرد که

رسعت کادر مرکزی و اعضای ساواک بود به همین جهت به

های اصلی آن دستگیر شدند. تالش برای برهم زدن جشن

ساله، کشنت مستشاران امریکایی، رسقت مسلحانه  2500

های انگلیس و امریکا و ترور بانک، انفجار دفاتر انجمن

شد نظامی رژیم ازجمله اقدامات آنان بود. اگرچه مقامات ار 

عنوان مبارزان مسلامن به دلیل پنهان بودن سازمان، عموماً به

های مربز انقالبی به آنان کمک شد و شخصیتاز آنان یاد می

کردند اما به دلیل تأثیرپذیری از مکتب مارکسیسم، مالی می

الم را ش دچار چرخش ایدئولوژیک شد، اس1354سازمان در 

کنار گذاشت و مبارزان مذهبی را در بهت فروبرد. 

ش به دلیل 1356ش و 1355های سازمان در فعالیت

موردنظر تقی شهرام )عامل اصلی « تز رکود»استیالی 

چرخش ایدئولوژیک( کاهش یافت. با خروج او از ایران فضا 

برای اعالم رهربی سازمان توسط مسعود رجوی در زندان 

ای سازمان در سایه مبارزات مردم در فراهم شد. اعض

ماهه منتهی به پیروزی انقالب آزاد و فعالیت مجدد یک

آوری گسرتده سالح وارد سازمان آغاز شد. سازمان با جمع

مرحله پس از پیروزی انقالب شد. دفاتر متعددی در متام 

نقاط کشور گشود و با تبلیغ و روایت حامسی از مبارزان و 

ویژه از میان جوانان و ی بسیاری بهشدگانش اعضاکشته

نوجوانان که شناختی از گذشته سازمان نداشتند جذب کرد. 

خواهی در اهداف خود هرچند به دلیل غلبه قاطع اسالم

های مدیریتی نظام جدید ناکام ماند. ازجمله ورود به رده

مواضع و عملکرد سازمان، تقابل با حکومت را افزایش داد و 

پیمود صدر که او نیز چنین مسیری را میه بنیبا نزدیک شدن ب

به پایان حیات سیاسی خود رسید و با اعالم جنگ مسلحانه 

ها و ترورهای خونینی از سطح ریاست جمهوری تا درگیری

ش به 1360بهمن  19مردم عادی را رقم زد. با رضبه 

های تیمی، فرماندهی سازمان در داخل کشور و کشف خانه

یافته و غالب اعضا شدت کاهشمان بهشامر عملیات ساز 

 برای ادامه این جنگ، به کشور متخاصم عراق منتقل شدند.

 های مقابله مردم مشهد با مجاهدین خلقزمینه

برای پاسخ به پرسش چرایی مقابله مردم مشهد با سازمان 

مجاهدین خلق باید نسبت میان مردم و انقالب روشن شود. 

ار جمهوری اسالمی در ایران وقوع انقالب اسالمی و استقر 

منظور حراست و اقامه اسالم، عنوان یک نظام دینی بهبه

بود که مبانی  )ره(ویژه امام خمینیآرمان بسیاری از دین باوران به

عقلی و نقلی پشتوانه آن بود. رشایط نامطلوب جوامع 

های ضددینی و وابسته به غرب و رشق اسالمی و حاکمیت

م اسالمی و عزت اسالم و مسلمین نیز و مهجور ماندن احکا

آمیختگی وجه دیانت و سیاست جدا از مقوم آن شد. درهم

شهر اسالمی با سابقه ایرانشهری، جایگاه واالیی در آرمان

داشت  )ع(و امام علی )ص(اللهمصادیقی چون حکومت رسول

ای میان مردم ایران های مؤثر پذیرش چنین اندیشهکه زمینه

خوبی توانست رابطه الزم و ملزومی به )ره(نیبود. امام خمی

میان حفظ اسالم و دولت اسالمی را در اذهان ایرانیان تثبیت 

 )ره((. از دیدگاه امام خمینی1387:112کند )معرفت، 

گونه که برای استقرار و اجرای احکام اسالمی تشکیل هامن

حکومت رضوری است، حراست از دولت اسالمی نیز برای 

مجموعه دین تردیدناپذیر است. سخن مشهور  پاسداری از

در واجب بودن حفظ نظام ناظر بر این اهمیت  )ره(امام خمینی

 (.19/153: 1378، )ره(است )امام خمینی

دولت جمهوری اسالمی مثل هر نظام نوپدید که با گسرتدگی 

و شتاب جایگزین رژیم پیشین شده بود با تهدیدهای جدی 

ه داخلی و خارجی خود را منایان روبرو شد که در هر دو حوز 

های کردستان، (. غائله79: 1388اردکانی، کرد )داوری

ساله صحرا، خلق عرب، خلق بلوچ، جنگ هشتترکمن

های سیاسی، های جریانخواهیصدام علیه ایران، سهم

ها، بحران روابط خارجی و امثال آن بخشی از تحریم

ی اسالمی بود، تهدیدهای امنیتی علیه نظام نوپای جمهور 

ها را اما پیوند عمیق میان مردم دین و رهربی این بحران

مدیریت کرده و تهدیدزایی آن را رفع کرد. مردم مسلح شده 

رسعت در نقش حافظان نظام نوپای به بینش اسالمی، به

حفاظت  )ره(خود وارد میدان شدند و همچنان که امام خمینی

م کرد، در متام از حکومت اسالمی را وظیفه همگان اعال 

ش پرداختند )دفرت سیاسی سپاه، ، به واکنسطوح تهدید

فقیه (. مدیریت این جریان توسط جایگاه والیت9-10تا: بی

: 1379شد )افتخاری، میانجام  )ره(و شخص امام خمینی

62.) 
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های سیاسی معارض در داخل کشور یکی از سازمان

سطح ضدیت های ضد امنیتی بودند که البته در رسچشمه

ها در جامعه، دارای مراتب تشکیکی متفاوت با نظام و وزن آن

رسد بتوان سازمان مجاهدین خلق را بودند. به نظر می

ها ترین گروه سیاسی خارج از حاکمیت در آن سالبزرگ

دانست که در منوداری رو به رشد، تهدیدات امنیتی خود 

با جنگ  داده و درنهایتعلیه جمهوری اسالمی را افزایش

ترین مصداق تهدید امنیتی مسلحانه که بارزترین و بزرگ

است آن را به باالترین سطح رسانده است. سازمان که به 

دالیل متعدد از ورود به ساختار حکومت پس از پیروزی 

انقالب جاماند، متام توان خود را برای رسیدن به قدرت بسیج 

اسی موجود کرد. ورود به حاکمیت از طریق سازوکارهای سی

از قبیل انتخابات و فشار به حاکمیت، دو رویکرد اصلی 

سازمان برای رسیدن به هدف بود که در صورت توفیق، 

؛ 24: 1387منود )راستگو، تصور میترکیبی از هر دو نیز قابل

(، 2/294: 1385؛ جمعی از نویسندگان، 3: 1387کوشکی، 

گذشت: اما هر دو افق پیش روی سازمان از یک مسیر می

تبدیل سازمان به یک وزنه مهم سیاسی اجتامعی و 

محاسبه در معادالت قدرت )جمعی از نویسندگان، قابل

(. بدین منظور مجاهدین هرآنچه داشت وارد 2/346: 1385

های مطرح )ساکامق، میدان کرد: جذب شخصیت

(، اعالم 17: 1361؛ دفرت سیاسی سپاه، 1359: 140088

خربگان قانون اساسی و مجلس  کاندیدا برای انتخابات

؛ جمعی از نویسندگان، 3:1387شورای ملی )کوشکی، 

(، برهم زدن آرامش سیاسی کشور با ادعاهای 287/2: 1385

کاذب ازجمله تقلب در انتخابات و یا شکنجه زندانیان 

: 16/10/1359: 9/10/1359؛ 3: 2/10/1359)مجاهد، 

یانات سیاسی (، تأسیس روزنامه، ائتالف با سایر جر104ش

های (، ارتباط پنهان با رسویس118-119: 1383)جعفری، 

(، 2/296: 1385امنیتی خارجی )جمعی از نویسندگان، 

(، 19،119،121،122املللی )مجاهد، شیارکشی بین

)تهرانی،  1وقتنظامیان نیمهانبارکردن اسلحه، ایجاد شبه

های اقامری، تبلیغات میدانی ( تشکیل سازمان16: 1387

های نظامی و قوی و مستمر در متام شهرها، نفوذ در ارگان

                                                           

 .گفتکه سازمان اصطالحاً به آن میلیشیا می. 1

-2/263: 1385غیرنظامی و احزاب )جمعی از نویسندگان، 

ها و اعرتاضات متعدد سیاسی و (، برپایی تحصن262

 (، تحرکات57/1: 1361صنفی )دادستانی انقالب اسالمی،

های )تجمع( چندهزار اجتامعی شدید از برپایی میتینگ

های ایدئولوژی، پیامیی و کالسنفری و سخرنانی گرفته تا کوه

البالغه )جمعی از شناسی، تفسیر قران و نهجاسلحه

های ( و تیم274، 279، 283، 2/292: 1385نویسندگان، 

 ( و غیره. اگر سازمان با2: 9573پراکنی )خراسان، ششایعه

توفیق در هرکدام از رویکردهای اتخاذی، راهی حلقه مدیران 

شد با توجه به عقاید و ایدئولوژی گذاران کشور میو سیاست

ی متعارض با منش، روش و محتوای انقالب و پیشینه

های امنیتی کالن ازجمله اسالمی، احتامل بروز بحران

های عمیق حاکمیتی و حتی شدیدتر یعنی جنگ شکاف

: 1385امالً متصور بود )جمعی از نویسندگان، داخلی ک

ها در (. شواهد تاریخی البته گویای ناکامی آن2/285

اصطالح سیاسی به شده در فاز بهدستیابی به اهداف تعیین

دلیل عدم اقبال مردم به آنان بود که سازمان را وارد مرحله 

دیگر حیات خود، یعنی فاز نظامی کرد تا با اقدامات نظامی 

 ومت را ساقط کرده و خود قدرت را به دست بگیرند.حک

هرروی مجاهدین خلق یکی از تهدیدات امنیتی بود که به 

مردم ایران برای حفاظت از نظام برساخته خود باید با آن 

های مردمی در کردند. بررسی حضور مردم و گروهبرخورد می

صف مخالفان سازمان که در متام کشور از پایتخت تا 

ای دور افتاده گسرتدگی داشت نشان از اجابت روستاه

: 1361حداکرثی درخواست امام بود )دفرت سیاسی سپاه، 

(. مردم مشهد نیز که دارای پیوندهای عمیق با اهداف 16

و روحانیت انقالبی بودند و  )ره(انقالب، رهربی امام خمینی

در جریان انقالب اسالمی نیز هزینه و شهدای بسیاری تقدیم 

از پیشتازان این جریان بودند. ناکام گذاشنت سازمان کردند 

مجاهدین خلق در تهدید انقالب و نظام جمهوری اسالمی از 

های های مهم حافظه جمعی مردم مشهد در سالبخش

ابتدایی انقالب است. پشتوانه مردمی که به اعرتاف مسعود 

پی درهای پیدر تحلیل شکست رجوی هم انجامید. او

ما در داخل کشور محاط »می سازمان گفت: های نظاتیم
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شاهسوندی از اعضای مرکزیت سازمان در تفسیر «. بودیم ...

رجوی به علل سیاسی اجتامعی » گوید:این جمله می

پردازد در غیر این صورت باید گفته خود را تکمیل کند و منی

بگوید توسط مردم محاط بودیم و یا اعرتاف کند که بسیاری 

ا نه ناشی از گسرتده بودن نیروهای امنیتی، هاز این لو رفنت

ها بلکه ناشی از حامیت مردم از نظام و اطالع دادن به آن

شود چراکه در انتها باید اساساً وارد این سؤال منی ]...[بوده

به پایگاه مردمی گسرتده جمهوری اسالمی اعرتاف کند و 

)لطفی و « بطالن مبارزه مسلحانه با چنین نظامی

  (.71: 1367، شاهسوندی

 های مردمی مشهد با مجاهدین خلقمقابله مردم و گروه

 فاز سیاسیمقابله در 

مجاهدین خلق بالفاصله پس از پیروزی انقالب، ماشین 

کسب قدرت را در متام کشور به کار انداختند تا در صورت 

ناکامی در یک منطقه از توان دیگر نقاط استفاده کنند. 

های فدایی و یا کومله تنها ند چریکهایی مانهمچنانکه گروه

آفرینی کنند. در یک منطقه توانستند برای کشور بحران

ترین شهر کشور بود، ازآنجاکه مشهد بعد از تهران مهم

ای به مجاهدین چه پیش از انقالب و چه پس از آن توجه ویژه

( 122: 1383آن داشتند. در مشهد نیز مانند تهران )جعفری،

بندی شد ان در دانشگاه صورتحیات تازه سازم

رسعت به (، اما روند عضوگیری به110:12230،)مراسان

متام اقشار ترسی یافت. شاخه مشهد با تبلیغات خود 

های اقامری متعددی کرد و تشکلاعضای بسیاری جذب

، «انجمن دانشجویان مسلامن مشهد»برای خود سامان داد. 

من معلامن انج»، «آموزان مسلامن مشهدانجمن دانش»

انجمن زنان »، «سازمان جوانان مجاهد»، «مسلامن مشهد

انجمن »، «انجمن حقوقدانان مسلامن»، «مسلامن مشهد

انجمن جوانان مسلامن محالت »، «کارگران موحد مشهد

 و درمانگاه حنیف بخشی از آن بود.« مشهد

دریغ طاهر احمدزاده اولین استاندار سازمان از حامیت بی

انقالب و چند چهره دیگر از مدیران مهم شهر  خراسان پس از

مند بود که مسیر نفوذ و گسرتش کمی را برای آنان تسهیل بهره

سازی (. تبلیغات پرحجم در اسطوره38:1391کرد )قنربی، 

( و 5/13: 136از سازمان )دادستانی انقالب اسالمی تهران، 

 هایحمله به نیروهای اصیل و مؤمن انقالب، برپایی مراسم

نظامی پرشامر در موضوعات مختلف، تشکیل نیروهای شبه

ها، مسلح بودن اعضا و برپایی چندین رژه خیابانی توسط آن

ها و اعرتاضات، فشار بر و مراکز سازمان، برپایی تحصن

سو با خود، اعالم مسئولین شهر برای اتخاذ تصمیامت هم

ی کاندیدا در انتخابات خربگان قانون اساسی و مجلس شورا

های اصطالح سازندگی، اعزام تیمملی، برپایی اردوهای به

امداد و نجات برای حوادث، مصادره اموال وابستگان پهلوی، 

های خیابانی بخشی از حمله به مراکز مخالف خود و درگیری

اقدامات مجاهدین خلق در فاز سیاسی در مشهد بود 

 (.402: 1396)نودهی، 

های مهم حارض در جبهه نعنوان یکی از کانو مشهد اما به

حامیت از انقالب اسالمی، با رسعت و قدرت باالیی با 

خلق که آن را در تعارض با انقالب اقدامات مجاهدین

دیدند برخورد کرد. در کمرت شهری مانند مشهد، مواجهه یم

با مجاهدین، پیش از پیروزی انقالب آغاز شد. )نقش مشهد 

زودی ای که بهواجهه( م3/41: 1392در انقالب اسالمی، 

های مردمی( و رهربان )روحانیت(، بازوهای اجرایی )گروه

ها را در بدنه اجتامعی )عامه مردم( خود را پیداکرد و آن

دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشت. حرکتی هامهنگ که 

های مصطلح تشکیالتی بود، اما از جنس اگرچه فاقد مؤلفه

ه باالترین سطح قدرت، های منسجم و همگونی بود کحرکت

نفوذ و گسرتدگی نتایج عمیق و بادوام را دارا بود )نودهی و 

 (.66:1396همکاران، 

مردم در به شکست کشانیدن اهداف مجاهدین در 

فازسیاسی نقش بسیار مهمی داشتند: حرکت و پویش 

آرامی و با همگنی باالیی در رسارس کشور مردمی که به

ام بود )جمعی از نویسندگان، صورت مشابهی در حال انجبه

ای (. این حرکت عمومی در هر شهر و منطقه2/360: 1385

مثابه واحدهایی مستقل اما از اجزایی تشکیل یافته بود که به

کردند. این می صورت نامرئی هامهنگ، ایفای نقشبه

شناسایی و های قابلصورت تشکلهای مردمی گاه بهگروه

های سازمان فعالیت بل برنامهاصورت کلی، در مقگاه به

فاز  کردند. در شهر مشهد هر دو گونه آن در فاز سیاسی ومی

های مشاهده بود. فعالیتنظامِی مصطلح مجاهدین، قابل

مردمی در عمل نتایجی مشابه سایر نقاط کشور به دنبال 

صورت انزوای وسوی آن بهداشت که در نگاه کلی سمت



 

 47شماره   1401 تابستان

 93 

 و
هد

ش
م م

رد
ل م

قاب
ت

... 

دیگر الگوی برخورد عبارتبه رؤیت بود.مجاهدین خلق قابل

ین خلق با دیگر نقاط کشور مردم مشهد با مجاهد

. 1های بسیاری داشت که نشانگر دو نکته است: همسانی

اند و شاخه مجاهدین عملکردی یکسان در کشور داشته

. مردم 2کرد.مشهد نیز بر اساس دستورات مرکز عمل می

ان درباره خطر شنظام، آگاهیشان بهمشهد نیز در پیوستگی

شان برای برخورد تا حد زیادی همسان با مجاهدین و آمادگی

دیگر نقاط کشور بودند. آنچه درباره نقش مردم در ایجاد 

امنیت و تثبیت نظام مطرح شد به متامه در مورد مردم مشهد 

های مردمی مشهد نقش و گروه نیز صادق بود. مردم

سیاسی و نظامی  توجهی علیه تحرکات مجاهدین در فازقابل

های مردمی این شهر داشتند که در تاریخ مشارکت

های مردمی، پاسخی فرد است. این حرکتمنحرصبه

های متناسب با عملکرد و اهداف مجاهدین خلق بود. گروه

جز حزب توده و همفکرانش، با فعال در مشهد به چپ

عنوان موتلف آنان مجاهدین خلق همگام بودند و عموماً به

های اقلیت، وحدت کردند. سازمان پیکار، چریکمی عمل

کمونیستی، جنبش برای آزادی و ساش در فاز سیاسی 

؛ 7: 10013مجاهدین چنین رویکردی داشتند )مراسان، 

: 26/4/1358؛ 8: 17/5/1358؛ 2: 29/7/1360خراسان، 

(. بنابراین صحبت از مجاهدین 1: 150982؛ ساکامق، 2

 ن چپ.یعنی بخش زیادی از جریا

در فاز سیاسی  های مردمی معارض با مجاهدین خلقگروه

 در مشهد

طور مستمر، مستقیم و خودجوش در متام مردم مشهد نیز به

های دفاع از انقالب اسالمی حارض بودند. عالوه بر این عرصه

ها و هرم توزیع و ریزش خواستهنقش بدون واسطه، در 

تر تا رسیدن زیرینهای امام به منت مردم، چندالیه مشیخط

ها و ها، گروهاز این الیه به مردم وجود داشت. یکی

تناسب محیط امام را بهای بود که پیام های واسطهتشکل

کردند. در صدر یابی و اجرا میسازی، مصداقخود مفهوم

ها روحانیت مبارز انقالبی بود. در مشهد کسانی این الیه

                                                           

ای خامنهالله این زمان ضلع سوم روحانیت مبارز مشهد یعنی آیت .1

به دستور امام و برای تصدی مناصب حساس انقالب، در تهران به 

 برد.رس می

قوچانی ، موسوی1طبسینژاد، واعظهمچون شهید هاشمی

توان نام برد که البته جایگاه بزرگ آنان نیاز به و کامیاب را می

پژوهشی مستقل دارد. در پاسخ به سؤال دیگر پژوهش یعنی 

گر مشهدی با مجاهدین خلق از چه های مردمی مقابلهگروه

ها در فاز سیاسی در چند سنخی بودند باید گفت این گروه

های مذهبی و . گروه2های محالت، . تشکل1قالب 

. 5. جداشدگان از مجاهدین و 4. اصناف 3هیئات، 

شناسایی هستند که در ذیل توضیحات های عام، قابلتشکل

 بیشرتی خواهد آمد.

فرد در تاریخ های منحرصبهاز پدیده های محالت:تشکل

طور خاص مشهد و مولود فضای انقالب اسالمی است که به

ها به شامر از دالیل وجودی آنواکنش علیه مجاهدین خلق 

ها ( ازجمله این تشکل366:1396رفت. )نودهی، می

انجمن »، «انجمن اسالمی خیابان طربسی»توان به می

جوانان مسلامن و مبارز کوی »، «اسالمی جوانان کوی طالب

انجمن اسالمی »، «جوانان مسلامن میدان شهدا»، «طالب

شورای »و « ریادلانجمن اسالمی محله د»، «خیابان شهدا

( 367-366: 1396اشاره کرد )نودهی، « خمینیمحله عدل

« نهاد محالت»ازآنجاکه شاخه مشهد مجاهدین دارای 

های مردمی در گیری این تشکلفعالی بودند، انگیزه شکل

آید، ها برمیمحالت مشهد چنانکه از اسناد مرتبط با این گروه

( این 1: 151078 ساکامق،پاسخ به تحرکات مجاهدین بود. )

ها با فراخوان اعضای انقالبی، مذهبی و معتمد انجمن

با انقالب برای دستیابی به محالت و با هدف همراهی 

شد که عموم اعضای آن جوانان های آن تشکیل میآرمان

های بودند. کمک به دولت از قبیل مشارکت در برنامه

برقراری  پاکسازی و عمرانی شهر، مبارزه با احتکار از طریق

های نیازمند های منظم، توزیع اقالم موردنیاز خانوادهبازرسی

ثباتی از محله در رشایط بیهای حفاظتی محله، برنامه

های نظامی و انتظامی )ناشی از رشایط انقالب( و رصد ارگان

ویژه مجاهدین خلق و های سیاسی بهمراکز مرتبط با گروه

های این الیتآنان ازجمله فعخنثی کردن اقدامات 
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های های ابتدایی انقالب فعالیتهاست. در سالتشکل ...

های دینی هم طور حتم صبغههای مردمی محالت بهتشکل

ها بر حضور اعضای یک محله داشتند اما به دلیل تأکید آن

برای واکنش و یا فعالیت در محدوده هامن محالت، جدای 

نهاد » بندی شد. گفتنی است کههای دینی دستهاز تشکل

. طربسی و 1مجاهدین، مشهد را به چهار منطقه « محالت

. منطقه ضد 4. احمدآباد و سناباد و 3. رضاشهر، 2طالب، 

های تقسیم کرده بود. صورت بیرونی این نهاد انجمن

انجمن جوانان »متعددی بود که با عناوین مختلف ازجمله: 

 جوانان»(، 1: 151044)ساکامق، « مسلامن چهارراه لشگر

، «جوانان مسلامن محله دریادل»، «مسلامن عدل خمینی

( و 1: 151078)ساکامق، « آبادانجمن مسلامنان عرشت»

ها درواقع قائده هرم کردند. این انجمنمانند آن فعالیت می

گیری نهاد محالت بودند که پس از شکل« نهاد محالت»

سازمان در « بخش اجتامعی»های مشهد از زیرمجموعه

تدریج ساختارهای خود را در محالت ش، به1358اواسط 

مشهد ایجاد کرد. هر محله شورایی داشت که از سه بخش 

های چند سیاسی، امنیتی و نرشیه تشکیل یافته بود که تیم

کرد. این انجمن ها زیر نظر شورای محالت نفری را راهربی می

قرار داشتند. تالش برای جذب عضو و هوادار، متصل کردن 

های سازمان در شهر مانند ود با دیگر بخشاعضای خ

آوری میلیشیا، انتظامات، نرشیات و مانند آن، جمع

های مالی و تهیه امکانات، رصد اقدامات مخالفان کمک

سازمان، پخش نرشیات سازمان در محالت و انجام دستورات 

سازمان در رویدادهای گوناگون در محدوده جغرافیای خود 

 ها بود.انجمن از دیگر اقدامات این

های مردمی، : گونه دیگر تشکلهای اصنافتشکل

های خودجوش مرتبط با اصناف مشهد مانند تشکل

های اتحادیه»، «کارکنان صنعتی کوچه ارگ مشهد»

انجمن اسالمی »، «شوراهای اسالمی اصناف کوی طالب

گروهی از »(، 1: 128235)ساکامق، « کسبه کوی طالب

)ساکامق، « شهریور 17و  )ع(رضا اصناف خیابان امام

)جمهوری « اصناف خیابان شهدا مشهد»(، 1:128614

بود. « انجمن اسالمی اصناف»( و 4: 19/7/1358اسالمی، 

واسطه سابقه مبارزاتی پیش از انقالب، ها بهاین تشکل

رسعت و تحرک باالیی در مواجهه با اقدامات مجاهدین در 

سازی طراز به تشکلهم وزن ومشهد داشتند. پاسخگویی هم

یل وجودی این مجاهدین خلق از میان اصناف، جزئی از دال

جمعی از اصناف »اللهی بود. های صنفی حزبگروه

اصناف و بازاریان طرفدار مجاهدین »، «مسلامن مشهد

؛ 1: 151047)ساکامق، « اصناف مسلامن مشهد»و « خلق

؛ سپاه پاسداران انقالب 2: 13/12/1358خراسان، 

(. 6: 25/5/1360؛ خراسان، 334/10: 1389سالمی، ا

هایی از هواداران صنفی مجاهدین خلق در فاز سیاسی منونه

 بودند.

نهاد مشهد که های مردم: نوع دیگر گروههای مذهبیتشکل

سهم باالیی در مقابله با مجاهدین خلق در مشهد داشت 

های مذهبی طور مشخص هیئتهای مذهبی و بهتشکل

« اسالمی مسجد سنابادانجمن»ازجمله بودند. 

ها، مسجد (، اعضای مسجد هراتی1: 100726)ساکامق،

مسجد حجت، مسجد املهدی، تکیه الزمان، صاحب

واسطه رهربی و مسجد الله که در برخی مواقع به اکربیهاعلی

: 29/2/1359کردند )مجاهد، روحانیت، متحدانه عمل می

بارز بود که به دلیل در (. در صدر این گونه، روحانیت م6

اختیارداشنت شبکه ارتباطی گسرتده با دیگر محافل مردمی و 

دانشجویی، نتایج مؤثرتری در کارنامه داشت و مجاهدین 

های آنان تالش بسیاری داشتند زدن مراسمخلق نیز در برهم

 (.5/79: 1363)دادستانی انقالب اسالمی تهران، 

مخالفان مجاهدین خلق : گونه دیگر جداشدگان از مجاهدین

های متنوعی شامل در مشهد بودند. در این گروه طیف

برادر -نژادهای معروف مانند سید احمد هاشمیشخصیت

های کمرت ( تا گروه1: 13002)مراسان، -نژادشهید هاشمی

جمعی از هواداران سابق سازمان »شده قرار داشتند. شناخته

پویندگان راه »(، 1: 150946)ساکامق، « مجاهدین خلق

پوشان شاخه کفن»(، 2: 43 /6638)ساکام، « واقفیرشیف

( و 1: 134750)ساکامق،« شهریور و صمد بهرنگی 17

های ( گروه1: 28792)ساکامق، « پویندگان راه پدرطالقانی»

بودند که جداشدگان از سازمان در آن متشکل شده بودند. 

اقدامات افشاگری از ماهیت سازمان و پشت پرده برخی از 

های آنان برای شناخت بیشرت مردم مشهد از اهم فعالیت

 ها بود.این گروه
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های مردمی ضد مجاهدین : نوع دیگر تشکلهای عامتشکل

های عام بودند که فارغ از پیوستگی خلق در مشهد، تشکل

مانی در متام شهر مشهد فعالیت مکانی، صنفی و ساز 

گروه »، «ستاره اسالم»توان به ها میکردند. ازجمله آنمی

، «مبارزین اسالم»، «پیروان امام خمینی»، «افشاگری

، «انجمن اسالمی بانوان مشهد»، «املسلمین مشهداخوان»

سازمان جوانان متعهد »، «جوانان مسلامن پیرو خط امام»

اشاره کرد. اعالم « مجمع احیا تفکرات شیعی»و « مشهد

ن خلق و مبارزات ویژه مجاهدیهای چپ بهمواضع علیه گروه

ها بود که هم های این گروهقلمی علیه آنان، عمده فعالیت

سیاست و عملکرد مجاهدین در کل کشور و هم رفتارهای 

ها با آشکار گرفت. غالب این گروهآنان در مشهد را در برمی

 شدن زاویه سازمان با انقالب و تبدیل آن به تهدید، شکل

مجامعی بودند که پیش از  هاتعدادی از این گروه .گرفتند

سازی مردم منظور ایمندینی بهانقالب برای تقویت تفکر 

ویژه جوانان در مقابل مارکسیسم تشکیل شده بودند )مرکز به

؛ خراسان، 140، 146، 173: 1377بررسی اسنادتاریخی، 

شاخه فداییان اسالم در مشهد « مبارزین اسالم(. »2: 8615

مجاهدین خلق را مسبب بسیاری از هایی بود که نیز از گروه

دانسته و تعارض جدی با آنان داشت ها در مشهد ناآرامی

(. گروه افشاگری نیز 1387؛ رسجمعی،23: 10013)مراسان، 

شد )مراسان، برای مبارزه تبلیغی علیه مجاهدین تشکیل

های دانشجویی مخالف مجاهدین، (. از گروه35: 10205

بود. فرد مؤثر آن سید « مجمع احیاء تفکرات شیعی»

های مبارزاتی این عبدالحمید دیامله بود. سابقه فعالیت

گشت. مبارزه با مجاهدین ش بازمی1352تشکل به سال 

خلق از سوی آنان بالفاصله پس از اعالم تغییر ایدئولوژی 

صورت کار فکری بود. ش آغاز شد که به1354سازمان در 

حوریت کار فکری تأکید مجمع بعد از انقالب نیز همچنان بر م

ها و البته به دالیل داشت. مقابله با مجاهدین یکی از اولویت

(. با رشوع فاز 1395ها بود )قنربی، ترین آنمتعدد مهم

نظامی اعضای شاخص آن توسط مجاهدین خلق ترور شدند 

ها از (. گروه لوخی20:1393؛ عطایی، 18:1393)بانک، 

ه به دلیل انتساب به نام های مهم مردمی مشهد بود کگروه

گذار خود محمدحسن لوخی بدین نام شهره بود. این بنیان

و به امر روحانیت انقالبی شهر در  50گروه در اواسط دهه 

های ایدئولوژیکی منطقه طالب مشهد تأسیس شد. آموزش

و چریکی اعضا، آنان را به افرادی مورد اعتامد در حوادث 

پس از آن بدل کرده بود. مقابله روزهای انقالب و ایام ملتهب 

های مجاهدین خلق در عرصه سیاسی و بعدها با فعالیت

ها در فاز نظامی از وجوه مهم حیات این گروه است. لوخی

اشرت تغییر نام داد. عملکرد این گروه در ادامه به گروه مالک

چندان مطلوب بود که بعدها حفاظت از بیت امام و 

 (.1400ن محول شد )متقیان، ها نیز به اعضای آ شخصیت

وسوی های مردمی بود که سمتاز دیگر گروه« کانون امامت»

کار فکری و ایدئولوژیکی داشت و از آغاز پیروزی انقالب 

اسالمی به امر روحانیت مبارز مشهد دایر شد. محل کانون 

پور ازغدی واقع در نزدیکی ابتدا در ساختامن مهندس رحیم

از مدتی به حسینیه سادات رضوی و مسجد مقربه بود و پس 

های عقیدتی، ازآنجا نیز به خیابان خرسوی منتقل شد. کالس

مهارتی و علمی با حضور اساتید برجسته در کانون تدریس 

شد. کانون امامت محتواهای فرهنگی ازجمله فیلم، می

کرد و کتابخانه بسیار اسالید و پوسرتهای انقالبی تولید می

های کانون که با حضور برخی از چهرهفعالی داشت. این 

انقالبی مشهد و در جهت حامیت از انقالب اسالمی، 

ها کردگان دانشگاهیافته بود اعضایش بیشرت از تحصیلسامان

ها جذب این بودند و با تأسیس نهادهای انقالبی، بیشرت آن

ای حسین عطاران که پیشینه مبارزات نهادها شدند. در برهه

دیریت کانون را به عهده گرفت. پس از روی سیاسی داشت م

ش تعطیل شد. این 1358صدر این کانون اواخر کار آمدن بنی

طبسی برخوردار بود. کانون از حامیت آیت الله واعظ

غالمرضا جاللی از فعاالن انقالبی و محققان برجسته تاریخ 

معارص مشهد عضو این کانون بوده و آشنایی با تفکر منطق 

ها را تدریس کرده برخی دیگر از شخصیت شهید صدر و

 (.1400است )جاللی، 

در جایی که نیروهای دولتی و انتظامی مشهد )و حتی حزب 

جمهوری اسالمی مشهد( به دلیل تعهد و پایبندی به 

های سیاسی، اجتامعی و نیز دوری از حراست از آزادی

های تبلیغی مجاهدین خلق شده توسط پایگاهاتهامات مطرح

مؤتلفینش، توان برخورد با آنان را نداشتند )خراسان، و 

عنوان ها، بهها فارغ از این وابستگی(، این گروه2: 8/8/1360

ه اقدامات سازمان واکنش نشان یک گروه سیاسی ب
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هایی نیز داشتند: ها محدودیتدادند. البته این گروهمی ...

التزام به حکومت جمهوری اسالمی و اصول انقالب ایجاب 

کرد دست به هر حرکتی نزنند، در حالی که حریف آنان می

زدن بدون ارائه سند، چنین محدودیتی نداشت. اتهام

استفاده ابزاری از زنان و دخرتان در تشکیالت )جمعی از 

توجهی به حفظ نظم (، بی276/2: 1385نویسندگان، 

کرات در میان عمومی و امنیت و امثال آن مواردی بود که به

ن و ازجمله مجاهدین مشهد دیده شد )دادستانی مجاهدی

های (، اما گروه6،13،26: 1363انقالب اسالمی تهران، 

ای پاک را مدنظر داشتند. اگرچه حرکت در انقالبی مبارزه

ها بود که سبب حداقل برخورد نیروهای همین چارچوب

 شد.امنیتی و نظامی با آنان می

 اشکال برخورد مردم و مجاهدین خلق

های مردمی با مجاهدین در مشهد از ابل مردم و گروهتق

نخستین روزهای پس از پیروزی انقالب آغاز شد. این تقابل 

شد و سپس در آغاز شامل محافل خاص مبارزاتی می

)همگام با اقدامات مجاهدین( دایره آن وسعت یافت. 

. 1توان در مقابله با اشکال برخورد در فاز سیاسی را می

. مراکز 3. تجمعات، 2بوعاتی، منایشگاهی، های مطبساط

بندی کرد که نتیجه . مبارزات تبلیغی، قلمی دسته4سازمان، 

های سازمان بود. مجاهدین خلق در آن توقف بلندپروازی

مشهد با تبلیغات فراوان، نه به نام سازمان مجاهدین خلق، 

آغاز به کار « جنبش ملی مجاهدین مشهد»بلکه با عنوان 

واسطه قدرت تبلیغی بسیار زیاد که برآیند تشکیالت هکردند. ب

ها ها بود، جذب عضو موفقی داشتند. اوج توفیق آنقوی آن

ش بود. عدم شناخت مردم از گذشته 1358نیمه دوم 

ها در سازمان و تأکید رهربان بر برائت از مارکسیست

؛ تهرانی، 33: 1384ها تأثیر داشت )راستگو، موفقیت آن

مخالفت با مجاهدین در آغاز محدود به برخی  (.15: 1387

واسطه کم به( و کم1395مبارزان سیاسی شهر بود )قنربی، 

های مردمی و عملکرد مجاهدین مقابل انقالب، به گروه

 سپس متام اقشار مردم گسرتش یافت.

 هاها و منایشگاهمقابله با بساط

ی های مطبوعاتی یکی از ابزارهای مهم مجاهدین برابساط

مند توسط این تبلیغ و جذب عضو بود. بسیاری افراد عالقه

شدند. به همین جهت میها به تشکیالت وصل بساط

ای روی آن داشته و تالش ویژه مخالفان نیز حساسیت

های ها در قالب دستهکنند. آن کردند اثرات آن را خنثیمی

ها پرداختند. این بحثچندنفری به بحث با مجاهدین می

یافت و دو طیف در پایان منیشه با مساملت همی

شدند )مراسان، نفر با هم درگیرمی 150هایی گاه تا دسته

: 100703؛ ساکامق، 5: 12/2/1359؛ مجاهد، 8: 9505

های مجاهدین و تیمی که در این زمینه وجود (. بساطی1

داشت )شامل فروشنده، محافظ، خوانندگان و خریداران 

ایجاد این بلواها بودند )دادستانی صوری( خود عامل مهم 

(، اما در اقدامی 3/130: 1363انقالب اسالمی تهران، 

خواستند که هامهنگ، از دادستانی برخورد با کسانی را می

طبق نقشه قبلی، آنان را به درگیری کشانده بودند. این 

آمیز های تحریکش به سبب اعالمیه1359ها در درگیری

های جنجالی توسط تیم بساط، سازمان و نیز طرح بحث

شدت یافت. نتیجه، فضای ملتهبی بود که حضور نیروهای 

کرد. مجاهدین خلق به مخالفان خود انتظامی را الزامی می

: 136777دادند )ساکامق، بند میدار و قدارهعنوان چامق

(. بساط نرشیات در بیشرت 4: 22/12/1358؛ خراسان، 1

ها در خیابان دانشگاه کز آننقاط مشهد وجود داشت اما متر 

ها( بود. تیم بساط چون دم )قلب سیاسی مشهد در آن سال

ترین منایندگان سازمان بودند، مردم نیز واکنش خود دست

کرد سازمان را به آنان اظهار ها و عملنسبت به سیاست

ش خط سازمان 1360کردند. با نزدیک شدن به خرداد می

ی فیزیکی بود )باقرزاده، ها ایجاد درگیر برای این بساط

شد و مردم (. اگرچه این نقشه همیشه پیاده منی91:1373

کردند میرسعت بساط فروش نرشیه آنان را جمع به

(. 3/130: 1363)دادستانی انقالب اسالمی تهران، 

های مختلف برپا مان به مناسبتهایی که ساز منایشگاه

از آن جمله شد. کرد نیز گاه باعث رویارویی مردم میمی

منایشگاه تبلیغ کاندیداهای سازمان برای اولین دوره مجلس 

در مشهد بود. محتواهای بعضاً مخالف با انقالب و 

مسئولین باعث واکنش مردم شده و به درگیری با گردانندگان 

جا ماند منایشگاه انجامید که از هر دو طرف مصدومانی به

 (.2: 22/12/1358)خراسان، 
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 هاتجمعات و برنامهپاسخگویی به 

های خاص سازمانی که تنها اعضا و زیرمجموعه هایبرنامه 

کردند عموماً بدون رویداد می مجاهدین خلق در آن رشکت

هایی که هواداران دیگر یافت، اما برنامهخاصی پایان می

کردند، معموالً با واکنش مردم و می سالیق نیز در آن رشکت

. درگیری با 1شد ازجمله: می روبههای مردمی روگروه

های سوسیالیستی برگزارکنندگان سخرنانی ترشیح حکومت

. مقابله با 2(. 1: 150985؛ 1-2: 28792)ساکامق، 

جمهوری که های مردم با ریاستهای دفرت همکاریسخرنانی

کنندگان آن اعضا و هواداران ریزان و رشکتعمده برنامه

مله سخرنانی سید حسین سازمان مجاهدین خلق بودند. ازج

متام ماند خمینی در حرم مطهر که با واکنش مردم نیمه

( و یا درگیری با اعضای سازمان که 3: 7/2/1360)مجاهد، 

در انتهای سخرنانی جعفری و سالمتیان به دفرت حزب 

جمهوری اسالمی مشهد حمله کرده و به آن خسارت زده 

اران انقالب ؛ سپاه پاسد1: 3بودند )خربنامه خراسان، ش

های . مقابله مردم با فعالیت3(. 7/321: 1389اسالمی، 

صدر ازجمله سفر او به مشهد مجاهدین در حامیت از بنی

. مقابله با تظاهرات مجاهدین خلق 4ش. 1358در اسفند 

عنوان تظاهرات ش که از آن به1360خرداد  30پیش از 

جمع . ت5(. 21: 10230کنند )مراسان، صدری یاد میبنی

برای آزاد کردن دانشجویان مجمع احیا تفکرات شیعی که 

توسط مجاهدین خلق گروگان گرفته شده بودند )ساکامق، 

. مقابله با تجمع 6(. 2: 3/12/1358؛ خراسان، 1: 150977

آموزان عضو مجاهدین پیرو اعرتاضی دانشجویان و دانش

(. 1: 17/4/1358دستگیری محمدرضا سعادتی )خراسان، 

آموزان متحصن عضو مجاهدین خلق ابله مردم با دانش. مق7

. تجمع 8(. 2: 3در محل آموزش و پرورش )نسل انقالب، ش

اعرتاضی مردم مقابل رادیو مشهد در پی قرائت گزارش 

(. 2: 8907جانبدارانه از مجاهدین خلق مشهد )خراسان، ش

املقدس برای مقابله با گردهامیی . تجمع در میدان بیت9

. مقابله 10(. 3: 6/2/1359خلق )مجاهد، مجاهدین 

انجمن »های مردمی با تجمع اعرتاضی خودجوش گروه

آموزی مجاهدین بازوی دانش« آموزان مسلامن مشهددانش

 (.1: 100576؛ 1: 100746)ساکامق، 

 

 های مجاهدیناعرتاض به مراکز و ساختامن

 هایش نیز توسط مردممقابله با مراکز سازمان و زیرمجموعه

داد. مجاهدین مشهد در فاز سیاسی مراکز کرات رخمشهد به

انجمن »متعددی در سطح شهر داشتند. ازجمله دفرت 

انجمن »در میدان سعدی، دفرت « معلامن مسلامن

در مسجد دانشگاه، « دانشجویان مسلامن دانشگاه مشهد

در خیابان جم، « آموزان مسلامن مشهدانجمن دانش»دفرت 

های نهاد در کوهسنگی، درمانگاه« جاهدسازمان جوانان م»

سفلی و مقر اصلی های گاز، آبکوه و گرجیامداد در خیابان

های جنبش در خیابان بهشت. در کنار این مراکز، ساختامن

های محالت ازجمله های انجمنتر مانند کتابخانهفرعی

شهریور و توحید  17کتابخانه طالقانی، کتابفروشی رشیعت، 

 ( نیز وجود داشتند. 19/5/1359:135802)ساکامق،

. تجمع 1های مردم در ادامه خواهد آمد: برخی از رویارویی

در « سازمان جوانان مجاهد»مردم مقابل ساختامن 

: 1358کوهسنگی برای وادار کردن آنان به تحویل سالح )کار، 

(، چراکه تنها گروهی 8715: 16/5/1358؛ خراسان، 19ش

کرد د مسلحانه مراقبت میکه در مشهد از مراکز خو 

. اعرتاض 2(. 1: 137433مجاهدین خلق بود )ساکامق، 

 16مردم به ساختامن اصلی مجاهدین در خیابان بهشت در 

( 2: 17؛ نور ایران، ش1: 150991ش )ساکامق، 1359تیر 

های . مقابله با درمانگاه3در پی تحرکات مشکوک سازمان. 

ش 1359ه در آبان نهاد امداد مجاهدین ازجمله در آبکو 

های ( که با پوشش فعالیت2: 31/6/1360)خراسان، 

: 10/2/1358درمانی رایگان برای طبقات پائین )خراسان، 

. اخراج مجاهدین از 4پرداختند. ( به تبلیغ مجاهدین می5

ش )مراسان، 1359فروردین  31و  30دفاتر دانشگاهی در 

( به دلیل 7: 31/1/1359؛ خراسان، 17: 11488

. ترصف مقر اصلی 5های خالفشان در دانشگاه. عالیتف

مجاهدین در خیابان بهشت توسط مردم )مجاهد، 

؛ 8: 1/2/1359: خراسان، 1: 2/2/1359؛ 1: 1/2/1359

. تجمع اعرتاضی مقابل کتابخانه طالقانی 6(. 2: 2/2/1359

وابسته به مجاهدین در محله دریادل مشهد )مجاهد، 

های اض شدید به کتابفروشی. اعرت 7(. 8: 29/2/1359

های وابسته به شهریور )کتابفروشی 17رشیعت، توحید و 

 (.1: 135802سازمان( توسط جوانان خط امامی )ساکامق، 
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 مطبوعاتی-مبارزات محتوایی ...

های محتوایی علیه مجاهدین خلق، اعالم محورهای فعالیت

مواضع در برابر عملکرد سازمان و شناساندن اهداف آنچه در 

صورت نرشیه، عد کلی و چه در سطح مشهد بود که غالباً بهب

هایی مردمی که اشاره شد در این ، بود. اکرث گروهجزوه و بیانیه

سازمان جوانان »ها عرصه فعال بودند. یکی از پرکارترین آن

نرشیه مفصل آنان در این عرصه  40بود که از « متعهد مشهد

های گوناگون در مناسبتاطالع داریم. عالوه بر این نرشیات، 

پرداختند. نرشیات این گروه نیز به صدور اطالعیه و بیانیه می

به لحاظ سبک و ادبیات نوشتاری در سطح خوبی بوده و 

محتوای آن نیز نشان از آگاهی سیاسی باالی نویسندگانش 

دارد. دوام و پرکاری این گروه محصول ساختار بادوام آن بود. 

ش بود. 1360ش و 1359های سالهایش نیز اوج فعالیت

گروهی افشای چهره پنهان سازمان )با انتشار تحلیل درون

صدر و مجاهدین خلق، ی بنیهاها(، همدستیآن

ریزی سازمان برای انحصار فکری اعضا، تشکیل بخش برنامه

نظامی سازمان، جلسات مختلط دخرتان و پرسان، مبارزه شبه

پشت پرده آنان )ساکامق،  های انقالبی و اهدافعلیه ارگان

 (. 1: 140082؛ 2: 128683

تر بخشی از مضامین نرشیات این گروه بود. بیانیه شکل عام

ها بود که افشای اهداف و های قلمی این گروهفعالیت

-حساب میاقدامات ضد امنیتی سازمان بخش پررنگ آن به

ند وفور وجود دارد که تنها به چها بهآمد. از این دست بیانیه

 شود:منونه اشاره می

در « جوانان مسلامن و مبارز کوی طالب» . بیانیه1

محکومیت جلسه سخرنانی مجاهدین خلق در حمله به 

 . بیانیه2(. 2-1: 28792جمهوری اسالمی )ساکامق، 

به مردم مشهد در لزوم « جوانان مسلامن میدان شهدا»

 های برگزارشده توسطهوشیاری درباره اهداف سخرنانی

جمهوری و افشای چهره ریاست دفرت هامهنگی مردمی

. ترشیح حوادث 3(. 1: 125321مجاهدین خلق )ساکامق، 

انقالب فرهنگی دانشگاه مشهد، علل و نقش مجاهدین در 

« انجمن اسالمی جوانان کوی طالب» ایجاد آن در بیانیه

های متعدد گروه افشاگری . بیانیه4(. 22: 10013)مراسان، 

سابقه مجاهدین در رسقت اموال مصادره شده،  در ترشیح

عملکرد کادرهای پزشکی و پرستاری مجاهدین در ماجرای 

انقالب فرهنگی و ترصف مقر مجاهدین مشهد )ساکامق، 

« انجمن اسالمی خیابان طربسی». بیانیه 5(. 2-1: 12021

صدر و ترشیح در نقد عملکرد مجاهدین، پیوندشان با بنی

. 6(. 1: 151033سازمان )ساکامق، موضع امام درباره 

انجمن اسالمی »، «انجمن اسالمی بانوان مشهد»های بیانیه

در « انجمن اسالمی مسجد سناباد»و « طالبکسبه کوی

محکومیت ترورهای مجاهدین در مشهد و افشاگری علیه 

. 7(. 1: 128235؛ 1: 128614؛ 4: 128603آنان )ساکامق، 

درباره اقدامات « ین مشهداملسلمسازمان اخوان»بیانیه 

-. اطالعیه8(. 6: 11120مجاهدین در مشهد )مراسان، 

در افشای اسنادی از همکاری « واقفیپویندگان راه رشیف»

با ساواک که  -از اعضای مجاهدین خلق مشهد-فام مشکین

: 6638مجاهدین از او یک اسطوره ساخته بودند )ساکام، 

درباره زاویه « طالقانیپویندگان راه پدر ». بیانیه 9(. 43

سازمان با امام و طالقانی و انحرافات تشکیالت مجاهدین 

جمعی از هواداران ». بیانیه 10(. 1: 135758)ساکامق، 

در تضاد ایدئولوژی « سابق سازمان مجاهدین خلق

مجاهدین با اسالم، انبار کردن سالح، همکاری با 

: 150946های ملحد و نفاق سازمان )ساکامق، کمونیست

1.) 

شد سازمان در دستیابی به مجموع اقدامات مردم سبب می

شده خود آنچنان توفیق نیافته و بخشی از توان اهداف تعیین

خود را مرصوف مقابله با آن کند. اساساً در تصور توهمی 

سازمان، مقابله مردم با آنان دیده نشده بود و تبلیغ بسیاری 

ها هستند دم هوادار آنشد که مر میبر روی ذهن اعضا انجام 

صف پشتیبانان آنان خواهند پیوست و تنها با یک جرقه به

؛ دادستانی انقالب 2/452: 1385)جمعی از نویسندگان، 

(، اما هرروز با رضبات 170:1361اسالمی، 

 شدند.ای از سوی مردم مواجه مینشدهبینیپیش

های توان بیان داشت رویارویبندی این بخش میدر جمع

ش یعنی زمانی که مجاهدین خلق پایبندی 1358ردمی در م

دادند، در حد بیشرتی به قواعد کشور و انقالب نشان می

ش و آشکار شدن 1359ابراز مخالفت و طرح شعار بود. در 

ها با انقالب، اعرتاضات مردمی با اختالفات اساسی آن

های فیزیکی همراه بود. البته نباید از سهم باالی درگیری

مان در به درگیری کشاندن اعرتاضات و متهم کردن طرف ساز 
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(. در این 4: 11347داری گذشت )مراسان، مقابل به چامق

ها و اقشاری سال تعداد تجمعات مردم افزایش یافت. گروه

کردند تنوع بسیاری داشت )هامن، که در آن رشکت می

بندی ش جبهه1360ش و بهار 1359(. در اواخر 1: 2993

تر شده و فهم دین خلق و مخالفانش شفافمیان مجاه

شده بود. در این مقطع  معادالت مجاهدین برای مردم آسان

تر از آن بود که مردم برای تشخیص اهداف صحنه عیان

های پیشتاز نیاز داشته باشند، بنابراین سازمان به افراد و گروه

زمانی که مجاهدین فاز سیاسی را خامته دادند، 

های مختلف مردمی سازمان که حول گروههای ضد فعالیت

 گرفت، میان آحاد مردم عمومیت یافت.شکل می

های های اعرتاضی مردم و گروهدرواقع، مرور تقویمی فعالیت

مردمی از بیانیه تا حضور میدانی علیه شاخه مشهد، گویای 

وابستگی کامل این اقدامات با تحرکات سازمان است. 

د الک دفاعی و متوقف کردن همچنانکه پس از اتخاذ راهرب 

های علنی در پی سخرنانی افشاگرانه امام در تیر فعالیت

ش، اعرتاضات مردمی علیه سازمان کاهش شدیدی 1359

نشان داد و نشانگر آن بود که هر زمان سازمان بخواهد این 

تواند متوقف کند )جمعی از نویسندگان، ها را میتنش

شدگان از بازداشت(. اعرتافات بسیاری 375/2: 1385

آفرینی را از سوی مرکزیت زایی و التهابوجود راهربد تنش

منایی، های مدنظر ازجمله مظلومبرداریسازمان برای بهره

تسهیل مراحل شورشگری اجتامعی و درنهایت ورود به فاز 

: 1363کند. )دادستانی انقالب اسالمی، نظامی تائید می

 ؛3/145: 1363ی، دادستانی انقالب اسالم؛ 5/31-30

تحرکات برشمرده در این  ( اکرث7-8: 7/11/1360خراسان، 

کرد گری میواکنشی هستند. سازمان ابتدا کنش پژوهش نیز

دید. عدم وجود اخبار و سپس واکنش مردمی را به چشم می

های مردمی در اسناد و مطبوعات و اساساً ناپدید این گروه

مجاهدین نیز شاهدی دیگر ها همزمان با امتام خطر شدن آن

 از این رابطه تنگاتنگ است.

 برخورد در فاز نظامی

، باالخره مجاهدین را وارد فاز «مبارزه برای مبارزه»غلبه تفکر 

برخورد نظامی با جمهوری اسالمی کرد. )لطفی و 

( رضبات نیروهای نظامی عامل 61: 1367شاهسوندی، 

مهم فروپاشی تشکیالت زیرزمینی مجاهدین در مشهد بود 

ها بنا های گسرتده مشهدیاما این توفیقات بر پایه همکاری

تشکیالت، تدابیر اتخاذشده و گسرتدگی اعضای شد. 

سازمان به میزانی بود که بتواند چالشی درازمدت را به کشور 

تحمیل کند. مجاهدین چون دارای یک دوره زندگی آشکار 

صورت بالفعل در بودند، بخش مهمی از اعضای خود را به

معرض شناخت مردم و نیروهای نظامی قرار داده بودند 

کردند خود را (. زمانی که تالش می47: 1384)راستگو، 

ترین رضبه ای سنگین نشان دهند، عمالً بزرگگسرتده و وزنه

را به خودشان وارد کرده بودند. بدین ترتیب بود که نیروهای 

نظامی شناخت خوبی نسبت به افراد، تشکیالت و ساختار 

آنان داشتند. اگرچه این شناخت با رشوع فاز نظامی کمی 

طورکلی تحرک باالیی در مناصب رد چراکه سازمان بهتغییر ک

هایش داشت که این امر در فاز نظامی به دالیل و مسئولیت

چنین بود. با تر هم شد. در مشهد نیز اینمتعدد پیچیده

ها و ساختار سازمان، اطالعات تغییرات گسرتده مسئولیت

پیشین سودمندی چندانی برای نیروهای امنیتی نداشت اما 

های سازمان مرتفع شد. این ن خأل با همکاری بازداشتیای

نفر از شاخه خراسان را با ذکر سوابق  200بر افراد گاه بالغ

 (.28: 11347کردند )مراسان، میتشکیالتی معرفی 

تر شد. با آغاز فاز نظامی مقابله مردم مشهد با آنان جدی

در اطالعات مردمی، پایه اصلی انهدام شبکه مجاهدین خلق 

های روزنامه خراسان، کشف و مشهد بود. در بیشرت گزارش

شده های تیمی، محصول اطالعات مردمی عنوانانهدام خانه

هایی که در بسیاری مواقع توسط اعضای است. گزارش

شد می ها به نیروهای اطالعاتی و نظامی دادهخانواده آن

(. خرداد 3: 22/7/1360؛ 5: 24/4/1360)خراسان، 

و اندکی پس از آن اقدامات مجاهدین در مشهد ش 1360

عملیات مسلحانه بود. در این مرحله مردم -ترکیب تظاهرات

رغم آنکه منافقین حضور میدانی قدرمتندی داشتند و علی

بکس، های رسد مانند چاقو، پنجهدر مشهد از انواع سالح

: 30/6/1360اسید )خراسان، زنجیر و حتی آجر، سنگ و آب

کردند، می های گرم استفاده( و سالح4: 16/4/1360؛ 4

گرفتند. به عهده می نقش مؤثری در خامته این تظاهرات

خرداد، چندین تظاهرات  30سازمان در مشهد پس از 

ها در چهارراه شهدا )خراسان، مسلحانه برپا کرد. ازجمله آن

(، خیابان دانشگاه، چهارراه عامل، چهارراه 2: 27/10/1360
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(، خیابان ضد )خراسان، 2: 8/9/1360خراسان، نخریسی ) ...

بود. این تظاهرات دارای  ( و میدان شهدا2: 25/8/1360

کننده و تیم حفاظت بود، اما اندازی، تیم عملمسئول راه

ها، اجازه فعالیت چندانی به گسرتدگی مردم در مقابله با آن

 (.1: 7/11/1360داد )خراسان، منافقین منی

که در ابتدای فاز نظامی انجام شد  از اقدامات مردمی

دستگیری علی تهرانی بود. او از مبارزین سیاسی مشهد پیش 

از انقالب بود که پس از پیروزی مناصبی مانند ریاست دادگاه 

دار بود. انقالب مشهد و عضویت مجلس خربگان را عهده

ش به سمت مجاهدین متامیل شده و 1358تهرانی از اواخر 

داستان شد. ش با آنان هم1360ش و 1359های طی سال

ش همزمان با اعالم جنگ مسلحانه 1360خرداد  30از او در 

ها و لزوم مقابله با منافقین، فتوایی در تائید مواضع آن

واسطه نقش مخرب جمهوری اسالمی منترش شد که مردم به

آمده، دستگیرش کردند )خراسان، او در وضعیت پیش

واست او اقدامات ضد امام و (. محور کیفرخ7: 7/4/1360

سوی مجاهدین خلق بود انقالب و سوق دادن جوانان به

(. تهرانی حرص خانگی گردید، اما در 1: 2980)مراسان،

 ش توسط منافقین به عراق برده شد.1363فروردین 

پس از ورود منافقین به فاز تخریب و ترور، نحوه مقابله مردم 

فاز نظامی بر بخش نظامی نیز تغییر کرد. مترکز مجاهدین در 

های گشت و مراقبت و نیروهای سازمان بود. این بخش از تیم

های گشت و مراقبت عملیاتی تشکیل شده بود. تیم

های ترور و تخریب را به عهده مسئولیت شناسایی سوژه

؛ 1: 7/10/1360؛ 25: 1/2/1361داشت )خراسان، 

نیز های عملیاتی ( تیم6: 27/7/1360؛ 2: 18/8/1361

 دو گفتههای درجهدارای مراتب متفاوتی بود. بخشی از آن تیم

-می های آتش نیز نامیدههای تخریب و یا گروهشد که تیممی

راهی و انفجار کپسول گاز مولوتف، سهشدند. پرتاپ کوکتل

؛ خراسان، 6: 9335ازجمله اقدامات آنان بود )مراسان، 

های یاتی گروهانهای عمل(. نوع دیگر تیم2: 26/8/1360

فام، گروهان ها گروهان مشکیننظامی بودند. ازجمله آن

احمد رضایی و گروهان فاطمه امینی بودند که انجام ترورها را 

؛ خراسان، 5: 12230به عهده داشتند )مراسان،

8/9/1360 :5.) 

آفرینی مردم در این مرحله به چند صورت بود. با رشوع نقش

های ت ترور متوجه شخصیتفاز نظامی موج اول عملیا

نژاد، برجسته و افراد مؤثر شهر ازجمله ترور شهید هاشمی

پرست، واعظ طبسی االسالم کامیاب، حسین آستانهحجت

ویژه سپاه پاسداران نیز و فرزانه بود. ترور نیروهای نظامی به

طور موج دوم این ترورها بود. ستادهای سپاه در مشهد به

ها قرار گرفتند )خراسان، ستی آنمکرر مورد حمالت تروری

؛ 1: 11/7/1360؛ 8: 22/7/1360؛ 2: 28/7/1360

(. مردم هنگام بروز یک عملیات تروریستی 5: 18/8/1360

تا حضور نیروهای نظامی و انتظامی و حتی پس از آن برای 

، اقدام به برپایی ایست و ترسیع در بازداشت عوامل

مورد مشکوک برخورد  های خودجوش کرده و با هرگونهبازرسی

توان به حضور جمع کثیری از کردند. ازجمله این موارد میمی

زا به اهالی محله دریادل اشاره کرد که در پی پرتاب مواد آتش

دفرت انجمن اسالمی محله دریادل تا چندین ساعت 

موتورسواران در حال تردد را بازرسی کردند )خراسان، 

وتورسواران به آن دلیل بود (. مترکز آنان بر م2: 18/5/1360

شد میکه غالب عملیات تخریب و ترور با موتور انجام 

( نیز پس از انجام ترور، اقدام به 2: 5/7/1360)خراسان، 

کردند که در مواردی این عمل به تعقیب عوامل ترور می

شد. ازجمله این موارد شناسایی و دستگیری عامالن منجر می

یاب بود )خراسان، بازداشت ضاربین شهید کام

29/7/1360 :1.) 

واحدهای عملیاتی منافقین در برخی از عملیات خود با جبهه 

شدند. ازجمله می متحد مردم و نیروهای نظامی مواجه

درگیری میان نیروهای گشت سپاه در چهارراه لشگر که یک 

کامیوندار با حائل قرار دادن کامیون خود توانست مانع 

سپاه و بازداشت عاملین مسلح شود تیراندازی به افراد 

که امکان (. مردم درصورتی2: 29/11/1360)خراسان، 

های ترور مجاهدین یافتند اقدام به دستگیری عوامل تیممی

ها در برخی موارد رغم جدی بودن خطر، آنکردند. علیمی

طور منونه شدند. بهها نیز میموفق به دستگیری تروریست

 3و نیز سپاه منطقه  7بسیج منطقه  زمانی که ستاد مشرتک

موردحمله قرار گرفتند، مردم  مشهد از سوی منافقین

بندان ایجاد کرده و ضاربین را دستگیر کردند )خراسان، راه

(. در اغلب عملیات تخریب نیز مردم حضور 5: 11/7/1360
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فعال داشته و همکاری بسیاری با نیروهای نظامی و انتظامی 

تولی اصلی برخورد با مجاهدین بود داشتند. ویژه سپاه که مبه

ها بود که تعدادی از مردم از سوی به دلیل همین همکاری

گرفتند )خراسان، منافقین مورد اصابت گلوله قرار می

 10(. ازجمله درگیری که در چهارراه لشگر در 2: 19/5/1360

ش روی داد دو تن از عابران از سوی آنان مجروح 1360آبان 

( و نیز در عملیات ترور یک 6: 8/8/1360اسان، شدند )خر 

ها گاه زائران پاسدار، یک زن عابر مرضوب شد. در میان این

مرداد  19شدند چنانکه یک زائر رامهرمزی در نیز دیده می

توسط منافقین در خیابان به شهادت رسید )خراسان، 

(. این در حالی بود که پاسداران برای حفظ 1: 19/5/1360

های شلوغ خودداری ازی در صحنهم، از تیراندجان مرد

کردند. به جهت محدودیت سپاه در این موارد، امکان فرار می

 (.1: 22/7/1360شد )خراسان، عوامل منافقین فراهم می

خطر منافقین، ارائه اطالعات نقش عمده مردم در دفع 

های تیمی و اعضای سازمان بود. با رشوع فاز نظامی، خانه

آمد، عمده رضبات خود را حساب مین کنشگر بهچون سازما

ش وارد کرد. نیروهای امنیتی با وجود برخی 1360در تابستان 

داده بودند، اما در پاییز توفیقات، هنوز در شوک اتفاق روی

ها و اطالعاتی که مردم و ش با مقابله و رصد کردن آن1360

د گذاشتنهای اعضای منافقین در اختیار میگاه خانواده

ای در آن داشت( توانستند وزنه را )فرمان امام نقش ویژه

؛ 1: 24/4/1360طرف خود سنگین کنند )خراسان، به

ش اخبار کشف و 1360. از مهر (5: 22/7/1360

ها، دستگیری، تعقیب و کشف گذاریسازی مببخنثی

واسطه افزایش های تیمی افزایش یافت. این امر هم بهخانه

یتی و نظامی و هم افزایش تجارب مردم و تجربه نیروهای امن

هایی که از طریق رادیو و همکاری وسیع آنان بود. آموزش

شد نقش مهمی داشت. به دلیل می مطبوعات به مردم داده

ها بود که موج سوم حمالت تروریستی سازمان همین همکاری

ها و یعنی هدف قراردادن مردم آغاز شد. سازمان دستگیری

های تیمی را نتیجه همکاری مردم انقالبی با انهدام خانه

ها را به متام نظامی دانست و خط ترور آن-مأمورین امنیتی

ها اعالم کرد. به دنبال آن بسیاری از مردم کوچه و بازار شاخه

ترور شدند ازجمله در مشهد: به رگبار بسنت منایشگاه پوسرت 

ه شدند. ترور یک نفر از مردم کشت 4و عکس جنگ که 

(. ترور نافرجام 1: 29/6/1360فروش انقالبی )خراسان، لگ

خمینی حسن اکربزاده از فعالین انقالبی محله عدل

(. به شهادت رساندن سیدجواد 1: 17/6/1360)خراسان، 

مدرس، عضو هیئت کوهنوردی خراسان )خراسان، 

(. به شهادت رساندن یک بلورفروش به نام 1: 18/8/1360

(. به شهادت 1: 11/8/1360رضا گفتاری )خراسان، 

فروش به نام احمد رستگارمقدم رساندن یک لبنیات

(. ترور یک کفاش به نام ابراهیم 8: 10/8/1360)خراسان، 

روائی در محل کارش. شلیک به رس محمدحسن مالزاده به 

(. ترور 2: 15/6/1360بهانه دادن نامه به و شهادت او هامن،

(. 1: 12/6/1360خراسان، خواه )یک بازاری به نام رضا وطن

: بولنت 1360ترور یک خیاط به نام احمد سیرجانی )مراسان، 

فروش به نام رضا (. ترور یک رنگ8751کمیته انقالب: 

 (.8756شمقدری )هامن، 

کرد. تر این عملکرد منافقین، مردم مشهد را در مقابله مصمم

بسیاری از مردم مشهد فعاالنه در جریان پاکسازی شهر از 

(. این 11467: 1360، مراسانمنافقین رشکت داشتند )

اش کاهش حرکت تبدیل به موج همگانی شد که نتیجه

ش بود. منافقین نیروی 1360عملیات منافقین در پاییز 

بسیاری را چه در اثر بریدن اعضا، دستگیری و یا کشته شدن 

هایی انجام شد از دست داده بودند. هرچند عملیات

(، اما دیگر خطری محسوب 9392: 4/10/1360)خراسان، 

ها شدند و به گفته مقامات امنیتی استان، تشکیالت آنمنی

 (.1: 8/10/1360در مشهد فروپاشید )خراسان، 

توجه، ش نیز پس از چند ماه رکود قابل1361شاخه مشهد در 

ای زد. مجاهدین دست به انجام عملیات تروریستی پراکنده

ب و وحشت سعی داشتند خلق همچنین برای ایجاد رع

های انفجارهایی در منازهای جامعت، ادارات و سازمان

مختلف به وجود آورند که پیش از انجام این اقدامات توسط 

نیروهای امنیتی و نظامی دستگیر شدند و اهداف خود را 

 . آنان همچنین در تظاهرات(1: 1224)مراسان،  افشا کردند

ارنجک میان مردم، به ش ضمن منفجر کردن ن1365بهمن  22

روی صفوف راهپیامیان رگبار گشوده و سه نفر را شهید و 

هفتاد نفر را زخمی کردند )خربگزاری جمهوری اسالمی، 

(. همزمان 1: 23/11/1365؛ خراسان، 36: 23/11/1365

با این رویداد حمالتی به دژبانی سپاه در خیابان کوهسنگی و 
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شده بود. این ساختامن بنیاد مستضعفان نیز انجام  ...

های ها به دلیل ناتوانی شاخه مشهد، توسط تیمعملیات

 (.1: 11975)مراسان،  اعزامی از خارج کشور انجام شد

درنهایت سازمان افراد باقیامنده خود در مشهد مانند دیگر 

 شهرهای کشور را به عراق منتقل کرد.

های مردمی مشهد بعد از فروکش کردن خطر حیات گروه

ها در عرصه سیاسی یافت و دیگر نامی از آنامتهمجاهدین خ

ها متوجه اجتامعی مشهد مشاهده نشد. بیشرت اعضای آن

های جنگ با عراق شده و مترکز در شهر به دلیل امتام جبهه

طور طبیعی کنار گذاشته شد. هرچند مسئله منافقین، به

های گوناگون کشور که آن نیز توان دولت در مدیریت عرصه

های محارب بود در این روند آفرینی گروهخامته بحراندر پی 

توان مدعی شد رسیدن به نوعی میتأثیر باالیی داشت، به

های سیاسی در ابتدای انقالب، فضای کاهش تکرث گروه

ها که باعث حذفشان شد، جدای از عملکرد بسیاری از آن

های مردمی در پاکسازی عرصه سیاست و نتیجه حرکت

نان بود و حاکمیت در این موارد بعد از خواست اجتامع از آ 

داشت. بنابراین صحبت از عدم تحمل مردم گام برمی

(، نتیجه نادیده گرفنت این 181: 1380حاکمیت )بهروز، 

های گسرتده در متام کشور است. رصد اقدامات حرکت

گام بهمردم مشهد در مقابل مجاهدین و کنار زدن آرام و گام

های دیگر، گروهعبارتکی از این الگو است. بهها منونه کوچآن

ها اکرثیت مردم، عامل تبع آنهای پیرو و بهپیشتاز، گروه

حرکت جامعه از مرحله آزمون و خطای جمهوری اسالمی در 

ها آن را به هرج و مرج که بسیاری از گروه-حوزه آزادی سیاسی 

به مرحله ثبات حاکمیت و نظام جمهوری  -بدل کردند

 می بودند.اسال 

 گیرینتیجه

های ابتدایی های اساسی سالدر معادالت مربوط به تکانه

انقالب و ازجمله تهدیدات سیاسی و امنیتی، مردم از 

شدند. یکی از این تهدیدها می بازیگران اصلی محسوب

مجاهدین خلق بودند که مردم و ازجمله در مشهد در مواجهه 

فاز نظامی پیشگام بودند. در با آنان چه در فاز سیاسی چه در 

های آشکار طاهر احمدزاده، فاز سیاسی باوجود پشتیبانی

گام بهاولین استاندار خراسان پس از انقالب از مجاهدین، گام

ها و ها ایستادند. برنامههای آندر مقابل تحرکات و برنامه

دار مجاهدین در بسیاری مواقع فضای مشهد را مواضع زاویه

های مختلف به رد. مردم مشهد به صورتکمتشنج می

فعالیت علیه مجاهدین پرداختند. این تقابل در ابتدا محدود 

به چند کانون خاص بود که با توجه به انحرافات ایدئولوژیک 

کردند. های سازمان را رصد میمجاهدین، با بدبینی فعالیت

با افزایش شکاف مجاهدین خلق با انقالب اسالمی و آشکار 

یافت. درواقع اوج ها افزایشحنه، تعداد این گروهشدن ص

های مردمی در مشهد به آفرینی کمی و کیفی تشکلنقش

ها تقابل آنان با مجاهدین خلق مرتبط بود. این تشکل

های صنفی، های محالت، تشکلچندگونه بود: تشکل

های مذهبی و هیئات، جداشدگان از مجاهدین و تشکل

ها از حیث اهمیت، آگاهی، های عام. این تشکلتشکل

ها توامنندی و رسعت عمل در یک سطح نبودند. غالب آن

های های خود چشم به گروهدر اتخاذ رویکرد و انجام فعالیت

ردیف های نامربده همیپیشتازی داشتند که در ویژگ

های مطرح پایتخت بودند. روحانیت مبارز مشهد و تشکل

یف قرار داشتند. آنان، مجمع احیا تفکرات شیعی در این رد

سازی و هم الگوسازی علیه مجاهدین، هم در حوزه تصمیم

ها نیز در ها بودند. نوع فعالیتمحل اقتباس سایر گروه

ها و ها، برنامهقالب مبارزات قلمی، مقابله با بساط

ها های آنها و نیز واکنش به مراکز و ساختامنتجمعات آن

ن اقدامات مامنعت از بندی است. نتیجه ایقابل دسته

نیروی سیاسی مسلط شهر بود که  ها بهشدن آنتبدیل

های دیگر آنان باشد؛ امری که توانست مقدمه پیروزیمی

صورت یکسان در متام نقاط کشور در حال انجام بود و به

گیری از رشایط و امکانات نتیجه آن ناکامی مجاهدین در بهره

نظامی، تعداد و مترکز این سیاسی بود. با نزدیک شدن به فاز 

های ها بیشرت شد و دایره مخالفان مردمی از گروهفعالیت

یادشده به متام مردم گسرتش یافت. مردم مشهد نیز با 

رویکرد و مقیاسی مشابه الگوی کشوری وارد فاز نظامی 

داده، شدند. با فراخوان مردم از سوی امام برای حل بحران رخ

یدن تظاهرات مسلحانه، باوجود اولین گام خود را در برچ

خطرات جانی برداشتند. همکاری با نیروهای نظامی و 

انتظامی در مواجهه با ترورهای آنان برگ دیگر حضور مردمی 

علیه مجاهدین بود. شناسایی، تعقیب و بازداشت عوامل 

شد. همچنین در های ترور در همین راستا انجام میتیم
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گیری مسلحانه خیابانی، به های ترور و در بسیاری از صحنه

کمک نیروهای نظامی شتافته و مجاهدین را دچار مشکل 

کردند. نقش ویژه آنان در فاز نظامی ارائه اطالعات مهم می

برای کشف و انهدام شبکه زیرزمینی منافقین بود؛ اقدامی که 

جویی و ترور مردم را از سوی مجاهدین در پی داشت. انتقام

های مردمی جاهدین در مشهد، گروهپس از نابودی شبکه م

 آرامی منحل شدند.نیز به
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