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 (اکثریت(قرار مصوب کنگره یازده سازمان فدائيان خلق ایران 

 
 در مورد قتلهای درون سازمانی در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 ١٣۵١ـ  ١٣۵۶بين سالهای 

عليرغم اینکه چندین دهه از آن قتلها می گذرد، وجدان انسانی و این واقعيت که 
زمره ميراث داران سازمان چریکهای فدائی خلق از ) اکثریت(سازمان فدائيان خلق ایران 

ایران است، ایجاب می کند که قتلهای صورت گرفته محکوم شود و از رفقای به قتل 
 .رسيده اعاده حيثيت به عمل آید و از خانواده های آنها پوزش طلبيده شود

 (اکثریت(شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ایران 

قتلهائی در درون  ١٣۵١ـ  ١٣۵۶فدائی خلق ایران بين سالهای  در طی فعاليت سازمان چریکهای
اطالعات در مورد این قتلها، اندک است و اکثر رفقائی که در آن دوره در . سازمان صورت گرفته است

مسئوليت سازمان بودند، شهيد شده اند و رفقائی که زنده ماندهاند به جهت خصلت کار مخفی آن 
 .د قتلها را ندارنددوره، اطالعات کافی در مور

قبل از برگزاری کنگره یازده ـ این کنگره در روزهای ) اکثریت(شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ایران 
برگزار شد ـ تصميم گرفت که مسئولين  ٢٠٠٩آوریل  ١١تا  ٨برابر با  ١٣٨٨فروردین ماه سال  ٢٢تا  ١٩

سازمان، اطالعات موجود را گردآوری نمایند، به تمام منابعی که در این زمينه وجود دارد، مراجعه کنند، 
با یکا یک رفقائی که اطالعاتی دارند، به گفتگو بنشينند و روی اطالعات گردآوری شده، کار تحقيقی 

ارشی بر پایه اطالعات گرد آمده تهيه و به شورای مرکزی ارائه این کار صورت گرفت و گز. انجام دهند
 .گردید

اطالعات گردآوری شده حاکی از آن است که در این دوره، چهار قتل در درون سازمان چریکهای فدائی 
. ١٣۵۶و یک مورد در سال  ١٣۵٣تا  ١٣۵١سه مورد قتل در بين سالهای . خلق ایران صورت گرفته است

“ علی اکبر هدایتی”و نام واقعی وی “ اسد”ن ميدهد که نام سازمانی یکی از رفقا، تحقيقات ما نشا
اطالعات موجود نشان . به سازمان پيوسته بود ١٣۵٢او اهل بابل بود و در اوائل سال  .بوده است

ميدهد که در سالهای مزبور دو قتل دیگر صورت گرفته است که متاسفانه نام سازمانی و نام واقعی 
او دانشجوی رشته زیست . مورد چهارم رفيق عبداهللا پنجه شاهی است. شخص نيستآنها م

در مورد قتل او . به عضویت سازمان درآمده بود ١٣۵۴شناسی دانشگاه تربيت معلم بوده و در سال 
 .قبال مطالبی در رسانه ها درج شده است

ه ایدئولوژیک صورت نگرفته بررسی ها نشان می دهد که در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تصفي
به بيان دیگر تصفيه فيزیکی مخالفين نظری در . و اختالفات سياسی و نظری موجب قتلها نبوده است

در سازمان بحث و اختالف نظر، همواره وجود داشته ولی هيچ وقت طرفين . سازمان مطرح نبوده است
ان در نشریه ویژه بحثهای درون نظرات مختلف در سازم. در آن دوره بر روی هم سالح نکشيدهاند

 ١٣۵۴وقتی جریان تغيير ایدئولوژیک مجاهدین و تصفيه فيزیکی آنها در سال . سازمانی درج می شد
علنی ميشود، همه رفقا به شدت، با توسل به تصفيه فيزیکی برای حل مسائل نظری و سازمانی 

ایگان، گروه دکتر اعظمی، گروه ستاره در مورد گروه شعاعيان ـ ش. مخالفت کرده و آن را محکوم ميکنند
و گروه تورج بيگوند که به سازمان پيوستند، یا در ارتباط با سازمان بودند، یا روند تجانس با سازمان را 

سپری ميکردند و یا از سازمان جدا شدند، عليرغم وجود اختالف نظر با سازمان، تصفيهای در مورد آنها 
 .صورت نگرفته است

کناره گيری از سازمان و ترک خانه تيمی و متهم بودن به عنوان : مسائل زیر بوده است انگيزه قتلها،
، داشتن اطالعات و احتمال ضربه خوردن )مورد رفيق علی اکبر هدایتی(“ ترسو، بریده و جازده”عناصر 

تر و و مناسبات رفقای دخ) دو مورد دیگر(سازمان با کناره گيری آنها و عدم رعایت انضباط سازمانی 
 .(مورد رفيق عبداهللا پنجه شاهی(پسر 
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بررسی های ما نشان می دهد رفقائی که به قتل رسيده اند نه خيانتی ـ با تلقی آن زمان ـ به 
. فدائی خلق ایران کردهاند و نه از جانب آنها ضربه ای متوجه سازمان شده است  سازمان چریکهای

عات در حفظ سازمان و شرایطی که سازمان در آن برای همه ما الزامات سازمان چریکی، اهميت اطال
در آن زمان با . مبارزه ميکرد، قابل درک است، با این وجود قتل رفقای ما به هيچوجه قابل توجيه نيست

از جمله پاک کردن . وجود داشته است  وجود شرایط سخت، راههای دیگری برای حل مشکالت
يق عبداهللا پنجه شاهی در چارچوب مسائل امنيتی هم مورد رف. اطالعات و اعزام به خارج از کشور

 .نمی گنجد

عليرغم اینکه چندین دهه از آن قتلها می گذرد، وجدان انسانی و این واقعيت که سازمان فدائيان خلق 
از زمره ميراث داران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران است، ایجاب می کند که ) اکثریت(ایران 

کوم شود و از رفقای به قتل رسيده اعاده حيثيت به عمل آید و از خانواده های قتلهای صورت گرفته مح
 .آنها پوزش طلبيده شود

در کنگره پيرامون . بر این پایه، قراری از جانب شورای مرکزی سازمان تنظيم و به کنگره یازده ارائه گردید
ارش را استماع کرده و تاسف کنگره با حساسيت گز. قتلهای انجام گرفته، گزارش مفصلی ارائه گردید

عميق خود را از آن قتلها اعالم و قرار ارائه شده را تصویب نمود و به شورای مرکزی مسئوليت داد که 
 .قرار را تدقيق کرده و با توضيحات ضرور آن را منتشر سازد

 .اینک شورای مرکزی در اجرای مصوبه کنگره، قرار را منتشر ميکند

 (اکثریت(ئيان خلق ایران شورای مرکزی سازمان فدا

 (٢٠١٠ژوئن  ٢١( ١٣٨٩خرداد  ٣١

 (اکثریت(متن قرار مصوب کنگره یازده سازمان فدائيان خلق ایران 

 پيرامون قتلهای درون سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 ١٣۵١ـ  ١٣۵۶بين سالهای 

به عنوان یکی از ميراث داران سازمان چریکهای فدائی خلق، ) اکثریت(سازمان فدائيان خلق ایران  .١
را محکوم و از این جانباختگان جنبش فدائی  ١٣۵١ـ  ١٣۵۶گرفته بين سالهای    چهار مورد قتل صورت
 .اعاده حيثيت ميکند

به سهم خود مراتب تاسف   اجعه وسازمان به خانواده رفقائی که نام آنها تا کنون مشخص شده، مر .٢
 .و عذرخواهی خود را به آنها اعالم خواهد کرد

 .سازمان به پيآمدهای قرار احترام می گذارد .٣
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