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پیش گفتار

واقعهبسیاردردآوروتلخیدر»سازمانچریکهایفداییخلقایران«رخداد.این1356دربهار
واقعههولناکاعدامیکیازاعضایبرجستهآنسازمانبهنامعبداللهپنجهشاهیبود.اینجنایت

دردآوروهولناکبودکهتصمیمگیرندگانآنحتیخبرشراازاعضایاینسازمانهمپنهانچنان
کردندوبهآنهاگفتندکهعبداللهضربهخورده،یعنیبدستساواککشتهشدهاست.اماواقعیت

رابطهعاشقانهجنسیبارفیقهمرزمخودادناثابتاعدامشد.آیاادعایاینبودکهاوظاهراًبه
اینادعادرستبود؟آیابهفرضدرستبودنآن،عبداللهبایدبدینخاطراعداممیشد؟آیاعلت

وبهنشدهبود؟پاسخنگارندهبهپرسشاولتاحدودزیادیمنفی،ادعایثابتواقعیاینجنایت
ً منفیاست.پرسشدوموسومکامال

گرچهچندسالیاستکهخبرایناعدامعلنیشدهاست،هنوزنادانستههایقابلتوجهیدراین
خصوصوجوددارد.درچنینشرایطیکهاطالعاتکافیدربارهاینواقعهدردستنیست،برخی

میکوشندحدسهایخودرابهجاینادانستههاقراردهندوبراینپایهبهسؤالهایمربوطبه
اعدامعبداللهپاسخدهند.بیشتراینحدسهاواقعینیستندوبرپایهتمایلودیدگاههایسیاسی

گویندهآنهابناشدهاند.

بهواقعهپردازیوداستانسراییبرخیمواقعاینحدسهاچنانازواقعیتدورهستندکهبیشتر
شبیهاند.یکیمیگوید،عبداللهبدلیلردمشیچریکیوباوربهکارتودهایبدسترفقایشکشته

نتیجهعشقآتشیندوقتلعبداللهرابهسخرهشدودیگریبهداستانسراییرویمیآوردو
برخیکهموضعیIرفیقمردبهرفیقزنیدر»سازمانچریکهایفداییخلقایران«میپندارد.

شدیداًضدمارکسیستیدارند،ازاعدامعبداللهابزاریبرایمحکومکردنمارکسیسموچپ
میسازند.

متأسفانهاطالعاتنسبتاًکمیدربارهاعدامعبداللهدردستاست.دودلیلعمدهبرایاین
موضوعمیتوانبرشمرد.دلیلاولسرشتکارمخفیدرسازمانهایزیرزمینیبخصوص

»سازمانچریکهایفداییخلقایران«است.براینپایههرعضوسازمانتنهادرمحدودهکاری
خوداطالعاتیازفعالیتهایسازمانداشتونهبیشتر.بههمیندلیلبیشتراعضایسازمان

اطالعیدربارهاعدامعبداللهنداشتند.دوماینکهبرخیازاعضایسازمانکهبیشتریناطالعرا
دربارهاعداماوداشتند،مانندادناثابتودونفرازاعضایرهبریآنزمانسازمانیعنیاحمد
غالمیانلنگرودیورضاغبراییمتأسفانهزندهنیستندودرنتیجهبهاطالعاتآنهادسترسی

نداریم.

ازاعضایآنروز»سازمانچریکهایفداییخلقایران«کهزندههستند،برخیاطالعاتیدرباره
اعدامعبداللهمنتشرکردهاند.بخشیازایناطالعاتدرست،برخیبایکدیگرناسازگاروبرخی

مبهماند،یعنیمعلومنیستکهدرستهستندیانادرست.بنابراینمشکلتنهاکمیاطالعات
دربارهاعدامعبداللهنیستبلکهموثقبودنیانبودناطالعاتموجودهمهست.

پسازانقالبازدل»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«چندسازمانجدیدپدیدآمد.یکیاز
دلیلهایناسازگاریوناموثقبودنبرخیازاطالعاتایناستکهراویانایناعداماطالعاتخود

راتاآنجاکهبه»مصلحت«خودوسازمانخودشانهست،مطرحمیکنند.زیرانمیخواهند
شانلطمهبزند.گروهیازاینافرادهنوزاطالعاتیرامطرحکنندکهبهموقعیتخودیاسازمان

منکراعدامعبداللهمیشوندومرگاورابهساواکنسبتمیدهندوبرخیدیگرشرکترهبری
گیریدرمورداعدامراکاریکنفرآنزمانسازماندرایناعدامرامنکرمیشوندوتصمیم

I«1379،مرداد4شمارهمهرنامه:«.نشریهآدمکشیبنامقهرمانگراییماهرویان.مقاله.
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میدانندکهموقعیتسازمانیاونهدرحدرهبریسازمانبلکهدرحدیکمسؤلکماهمیتیدر
شاخهمشهدبودهاست.گوییاینمسؤلهمسرخودعبداللهراکشتهاست.

بنابرایناطالعاتدربارهاعدامعبداللهنهتنهابدلیلسرشتکارمخفیدزسازمانوبدلیلکشته
شدنبرخیازاعضایآنروزسازمانکماست،بلکهایناطالعاتکمدرمواردیازفیلتر

»مصلحت«نیزعبورمیکنند،آنگاهبازسازیومطرحمیگردند.بنابرایناینادعاهاحتیروایتهم
.میکنندنیستندبلکهداستانهاییهستندکه»مصلحت«فردییاسازمانیگویندهرابیان

نگارندهاینسطورخوددرزماناعدامعبداللهپنجهشاهیعضو»سازمانچریکهایفداییخلق
باعبداللهدریکیازتیمهایسازمانزندگی1354ایران«بوده،چندماهیدرپاییزوزمستانسال

تازمانیکهاوکشتهشد،بااودرشاخهاصفهانکارمیکردهاست.نگارنده1355کردهوازپاییز
چندروزپسازاعدامعبداللهازخبربهاصطالحضربهخوردن!اوآگاهشد.حدوددهروزپساز

آننیزپیبردکهعبداللهبدستساواککشتهنشدهبلکهبدسترفقایشدررهبریآنزمان
سازماناعدامشدهاستوبههمیندلیلنیزازتشکیالت»سازمانچریکهایفداییخلقایران«
کنارهگیریکرد.ازآنجاکهنگارندهنهتنهادرایناعدامنقشینداشته،بلکهپسازاطالعازآنبا
آنمخالفتکردهاست،تمایلیبهپنهانکردناطالعاتخودندارد.تنها»مصلحتی«کهنگارندهدر
نظرداشت،پنهانکردنایناعدامازدونظامشاهنشاهیوجمهوریاسالمیایرانبود.زیرااین

دونظامازامکاناتتبلیغیبسیارزیادیبرخورداربودهوهستندوبااستفادهازاینامکانات
میتوانستندازایناعدامبهنفعخودبهرهبرداریکنند؛درصورتیکهمخالفانآنهاتقریباًهیچ

امکانیبرایپاسخگوییدراختیارنداشتند.امروزموضوعاعدامعبداللهعلنیشدهوهوادارانهر
دونظامسیاسیفوقدرتبلیغاتخودازآنبهرهبرداریکردهاند.ازاینروجاداردکهنگارندهنیز

تاآنجاکهاطالعاتاواجازهمیدهد،واقعیاتمربوطبهاینقتلرابیانکنند.

هدف این نگاشته
تاکنونجریانچپدرایرانمسیرپرفرازونشیبیراطیکردهوتجربههایمثبتومنفیزیادی
راازسرگذراندهاست.بررسیتجربیاتتلخوناگواروپیبردنبهعلتآنهابهمامیآموزدکه

گیریهاینادرستبپرهیزیم.قتلهایدرونسازمانیوبویژهاعدامعبداللهیکیدرآیندهازتصمیم
.روشنساختنعواملمؤثردرایناعدامIازتلخترینتجربههایسازمانهایانقالبیایراناست

کوششیدراینراستااست؛تاآندستهازجوانانمیهنماکهمیخواهنددرراستایاستقالل،
آزادیوعدالتاجتماعیگامبردارند،ازاطالعاتوجمعبدیهایدقیقترودرستتریدراین

خصوصبرخوردارشوند.

ازاینروکوششمیشوددرایننگاشتهبهدوسؤالپاسخدادهشود.اولچهعواملتعیینکننده
ومهمیدر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«وجودداشتکهچنیناعدامیراممکنساخت.

دومانگیزهاعدامکنندگانازاینکارچهبود.یعنیاعدامکنندگانبرپایهچهفکریعبداللهرا
ایناعدامکردند.ازآنجاکهاطالعاتکافیازشیوهکار،روابطدرونیونحوهتصمیمگیری

سازماندردستاست،میتوانبهسؤالاولبهروشنیپاسخداد.اماازآنجاکهاطالعاتکافی
پیرامونکشتنعبداللهدردستنیست،پاسخبهسؤالدومهمراهباحدسوگماناست.

Iدر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«و»سازمان1332چنینتصفیههاییدرحزبتودهایرانقبلاز،
مجاهدینخلقایران)م-ل(«قبلازانقالبصورتگرفتهاست.
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 می آیدکتابآنچه در این 
اطالعاتتاکنونیدربارهایناعدامکهدریادنگاشتههایبرخیازاعضایآنروز»سازمان

چریکهایفدائیخلقایران«آمده،همراهبااطالعاتدیگریکهنگارندهدرگفتگوبابرخیدیگراز
نگارنده)محسنصیرفیروایتمیآید.کتاباعضایآنروزسازمانبدستآوردهاست،دراین

نژاد(پیراموناعدامعبداللهنیزبهآنهااضافهشدهاست.

برخیازاطالعاتمربوطبهایناعدامباهمناسازگارهستند.اینناسازگاریهادرمواردیکهمهم
هستند،درایننگاشتهموردبررسیقرارمیگیرند.زیرابررسیصحیحرویدادهاتنهاوتنهابرپایه

دادههایدرستدربارهآنرخدادمیتواندبناشود.

برایبررسیصحیحیکپدیدهتنهاتکیهبردادههایدرستکافینیست.شیوهبررسیدادههاهم،
اگرنادرستباشد،مارابهنتیجهنادرستیمیرساند.بنابرایننگارندهبرایپرهیزازیکجمعبندی

تردرچهارچوبنادرست،شیوهچزءبهکلوکلبهجزءرابکارگرفتهاست.یعنیپدیدههایکوچک
پدیدهبزرگتردیدهوبررسیمیشوند.براینپایهابتدابازندگیعبداللهوافرادمرتبطبهاو

)خانوادهاووادناثابت(درسازمانآشنامیشویم.آنگاهبهبررسیدیدگاهسیاسیوتشکیالتی
»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«ووضعیتاینسازمانبویژهدرزماناعدامعبدالله

وسپسبرپایهایندادههاموضوعاعدامعبداللهبررسیمیشود.میپردازیم

درباوجودایندربرخیمواردبدلیلکمبوددادههایدرستنمیتوانبهنتیجهگیریدقیقیرسید.
نگارندهبرپایهدادههایدرستموجودحدسهاییرامطرحومیزاندرستیاینحدسهااینموارد

راهمبصورتاحتمالبیانمیکند.

کهروحیه»انقالبیگری«وشیوهزندگیدرخانههایمیرسدباچنینروشینگارندهبهایننتیجه
امابرخیدیدگاهونظردیگریدارند.نگارندهدر.داشتهاندسازمانمهمتریننقشرادرایناعدام

ادامهبهنقدایننظرهامیپردازد.پسازآنبهدیگراعدامهایدرونسازمانیاشارهوآنهارانیز
بصورتکوتاهنقدمیکند.

آخرینبخش:»سخنآخر«
بخشپایانیایننگاشته»سخنآخر«نامدارد.نگارندهدراینبخشمیخواهدازمشیچریکیو

بپردازد.است،ریشهایناعدامانقالبیگریکهخانههایتیمیاینسازماندورشودوبیشتربهنقد
گرچهاینبخشهنوزنوشتهنشدهامانگارندهفکرکلیخودرادرآنمطرحکردهاست.

اماچراایننوشتهبدونتکمیلبخشپایانیآنمنتشرمیشود؟نگارندهوهمچنینکسانیکه
اطالعاتیپیرامونقتلعبداللهپنجهشاهیدارند،درسنپیریهستند.بامرگاینافراداطالعات

بربودوانتشارکتابراباآنهادراینخصوصنیزازبینخواهدرفت.نوشتنبخشپایانیزمان
تأخیرروبرومیساخت.انتشارزودترنگاشتهاینامکانرافراهممیسازدکهازدادههایدیگران
کهایننگاشتهبهآنهادسترسینداشتهاست،نیزدرآیندهبهرمندشویم.همچنیناگراطالعات
نادقیقیدرایننگاشتههست،ایناطالعاتنادقیقنیزاصالحشوند.انتشاربخشپایانیگرچه

مهم،اماانتشاردادهها،تکمیلواصالحآنهامهمتراست.

نشانه ها:
برایبیانروشنبرخیاطالعاتنشانههاییدرایننگاشتهبکاررفتهاستکهبهشرحزیرهستند:
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نامسازمانی
بنابرسرشتکارمخفیدر»سازمانچریکهایفداییخلقایران«،اعضایآننامدیگریبجزنام

شدهواقعیخوددرسازمانداشتندکهبهآننامسازمانیگفتهمیشود.درایننوشتهکوشش
کهافرادبانامواقعیخودمشخصشوند.اماگاهیناگزیریمکهنامسازمانیاعضایاست

سازماننیزآوردهشود.دراینمواردبرایتفکیکنامواقعیازنامسازمانی،نامسازمانیبیندو
عالمت»و«نوشتهمیشود.مثالً:محسنصیرفینژاد»داوود«کهدراینجا»داوود«نامسازمانی

است.

عبارتهایبلند
.میگیرندنامهاوعبارتهایطوالنینیزبیندوعالمت»و«قرار

نام»سازمانچریکهایفداییخلقایران«
نام»سازمانچریکهایفداییخلقایران«قدریطوالنیاست.برایاحترازازنوشتنایننام
طوالنیدربرخیازکتابهااز»سچفخا«کهمخففایننامطوالنیاست،استفادهمیشود.

نگارندهواژه»سچفخا«رامناسبوزیبانمییابد.بنابرایناوازعبارتهای»سازمانچریکهای…«و
درمواقعیکهبرایخوانندهکامالًروشناستازواژه»سازمان«برایاینمنظوراستفاده

میکند.

نقلقولها
(نوشتهشدهاست.Italicنقلقولهادرایننگاشتهبصورتحروفکجیاخوابیده)

.میشوددرصورتیکهمفهومومعنینقلقولیروشننباشد،کلمهایبهآننقلقولاضافه
.میشودکلمهاضافهشدهبیندونشانه]و[قرارداده

اینکتابنوشتههاییرادربرداردکهبرایاولینباراستکهمنتشرمیشوند.ایننوشتههادر
بخش»پیوست«اینکتابنیزآمدهاندوهرجاکهجملههاییازآنهادرمتناصلیکتابنقل

شده،شمارهصفحهآندرپایاننقلقولدرپرانتزیمیآید.
(89مثالً:)پیوست،صفحه

درباره نگارنده
درخانوادهایمتوسطدراصفهانبدنیاآمد.دردبیرستانبا1330محسنصیرفینژاددرسال

افکارمترقیوغیرمذهبیآشناشدوبهچپوسوسیالیسمگرایشپیداکرد.دراینزمانهنوز
باخواندنبرخیکتابهابامارکسیسمکمیآشناشد.Iمارکسیستنبودودردورهدانشجویی

دردورهدانشجوییبهپخشاعالمیههایسیاسیمبادرتکرد.ایناعالمیههامتعلقبه»سازمان
چریکهایفداییخلقایران«،»سازمانمجاهدینخلقایران«وهمچنینآیتاللهخمینیبودند.در

دستگیروبهیکسال1351رابطهباپخشاعالمیهمجاهدینخلقوآیتاللهخمینیدرزمستان
زندانمحکومگردید.زندانفرصتیشدتااوبیشترمطالعهکندوبامارکسیسموتئوریمشی

چریکیازدیدگاهبیژنجزنیآشناشود.درزنداناوبهمارکسیسماعتقادپیداکرد.

،یعنییکسالپسازآزادیاززندان،همراهبادونفرازدوستانشکهباهم1353درزمستان
.درچندتیمسازمانشرکتIIگروهیتشکیلدادهبودند،به»سازمانچریکهای...«پیوست

I(دانشکدهفیزیکدانشگاهصنعتیآریامهر)شریف(است.1349نگارندهدانشجویورودیدورهپنجم)ورودی
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داشت.پسازاعدامعبداللهپنجهشاهیبهایناعداماعتراضکرد.درپیایناعتراضبهاین
نتیجهرسیدکهمشیچریکیباشرایطآنروزجامعهایرانناسازگاراست.

با»گروهمنشعبازسازمانچریکهاییفداییخلقایران«ارتباطگرفتو1356دراواسطسال
پسازبحثوگفتگوهابهاینگروهوبهاینترتیببهحزبتودهایرانپیوست.بدلیلعضویتدر

پس1368دستگیرشد.اودرسال1362وباردیگردرسال1360حزبتودهایرانیکباردرسال
درآلمانزندگیمیکند.1376وازتابستانIازگذراندنمحکومیتاززندانآزادشد

نگارندهپسازآزادیاززندانعضوهیچسازمانسیاسینبودهاست.اوبرایرفتارصادقانهو
حزبتودهایرانکهبرپایهسوسیالیسمرفتارفداکارانهاعضای»سازمانچریکهای...«وهمچنین

علمیقراردارد،احترامفراوانیقائلاست.

نگارندهگیاهخواراستوگوشتخواریرانوعیحیوانآزاریمیداند.ازاینروازدورهدبیرستانتا
گیاهخواربود.درزندانکهغذایآنحاویگوشتبود،بهاجبار1351زماناولیندستگیریدرسال

باردیگرگیاهخواریراشروعکردهاست.1385گیاهخواریراترککرد.ازسال

سپاسگزاری
ایناثرتنهاحاصلکارنگارندهنیست.بلکهحاصلکارهمهآنهاییاستکهتجربهزندگیخودبا

عبداللهپنجهشاهیوادناثابترایاقبالًنوشتهویابهدرخواستنگارندهدراختیاراوقراردادهاند.
برخینیزدرگفتگوهاوپیامهایخوداطالعاتیرابهنگارندهدادهاند.ازهمهاینعزیزان

سپاسگزاریمیکنم.

راقبلازانتشاربهبرخیازدوستانفرستادم.دوستانپیشهادهاوانتقادهایخودرابامنکتاب
درمیانگذاشتند.ازآنهابخاطرانتقادهاوپیشنهادهایسازندشانصمیمانهسپاسگزارم.

IIتشکیلشد.دوعضودیگراینگروهیکیزندهیادحسینقلمبر)بانامسازمانی1353اینگروهسهنفرهدربهار
»سیامک«وسپس»فرهاد«(ودیگریبانامسازمانی»خسرو«بودند.

ومسؤل1355حسینقلمبرازاعضایبرجسته»سازمانچریکهایفداییخلقایران«پسازضربهتابستان
تشکیالتی»گروهمنشعبازسازمانچریکهای…«بود.گروهمنشعبپسازمدتیبهحزبتودهایرانپیوستو

دستگیرودربهاریا1362قلمبرپسازانقالببهعضویتمشاورکمیتهمرکزیحربتودهایراندرآمد،دربهار
درزنداناویناعدامشد.یادشگرامیباد!1367تابستان

»خسرو«خوشبختانهزندهاست.

Iبود.1368زماندقیقآزادیاززندانرابیادندارم.گمانمیکنمکهپائیز



های ...« نامه »سازمان چریک واژه
ایبرایآنگروههرگروهدرفعالیتهایگروهیخودازواژههاییاستفادهمیکندکهمعنیویژه

هایفدائیخلقایران«نیزدرستاست.واژههاییکهبادرباره»سازمانچریکقاعدهدارند.این
معنیخاصیدرسازماناستفادهمیشد،امروزنیزدرکتابهایمربوطبهاینسازمانبکار

میرود.ممکناست،مفهوماینواژههابرایخوانندهروشننباشند.بنابراینالزماست،توضیح
کوتاهیدربارهآنهادادهشودتاخواننددرفهموقایعمربوطبهسازمانبامشکلمواجهنشود.

فعالیتعلنیوفعالیتمخفی
هایانقالبیمثالًحزبدرکشوریکهدموکراسیسرمایهداریحاکماست،فعالیتسیاسیحزب

دیکتاتوریمانندحکومتمحمدرضاشاههایحکومتکمونیست،علنیوحتیقانونیاست.امادر
پهلوی،حزبهاوسازمانهایانقالبیاجازهفعالیتندارند.ازاینرواینحزبهابهفعالیت

مخفی،یعنیفعالیتیکهازدیدپلیسسیاسیپنهاناست،رویمیآورند.درشرایطییکحزب
انقالبیمیتواندهمفعالیتعلنیوهمفعالیتمخفیداشتهباشد.

عضوعلنیوعضومخفی
عضوسازمانیانقالبیممکناستکهعلنییامخفیباشد.»عضوعلنی«باناموهویتواقعی

خودو»عضومخفی«باناموهویتیغیرازناموهویتخوددرمیانمردمزندگیمیکند.»عضو
علنی«میتواندهمفعالیتعلنیوهمفعالیتمخفیداشتهباشد.مثالًهمباهویتواقعیخود

شبنامهپخشکند.وهمفعالیتمجازعلنیانجامدهد

ضربهخوردن
درمواقعییکیاچندعضوسازمانانقالبیتوسطپلیسدستگیریاکشتهمیشدند.در»سازمان
چریکهایفدائیخلقایران«بهدستگیرییاکشتهشدنیکیاچندعضوسازمان»ضربهخوردن«

گفتهمیشد.

خانهتیمی)پایگاه(
نفرهسازماندهیمیشدندوهرچنداعضایمخفیسازمانوگاهاعضایعلنیآندرگروههای

گروهدرخانهایباهمزندگیمیکردند.بههریکازاینگروهها»تیم«وبههریکازاینخانهها
درنوشتههایمربوطبهآنسالهاکمترازواژه1357»پایگاه«گفتهمیشد.پسازانقالب

»پایگاه«وبیشترازعبارت»خانهتیمی«براینامبردنازاینخانههااستفادهمیشود.

تعدادافرادیکهدراینخانهباهمزندگیمیکردند،معموالًچهارنفربودند.اماگاهیتعدادشان
بیشترهممیشد.درنزدهمسایگانیکیازدختراننقش»زنخانه«ویکیازپسراننقش»مرد

خانه«راایفامیکرد.

مسؤلتیم
ترازدیگرانبود،بهعنوانمسؤلآنتیمبرگزیدهمیشد.یکیازاعضایخانهتیمیکهباتجربه

کارهایتیمزیرنظرومدیریتاوانجاممیگرفت.مسؤلتیمدربیشترمواردمردآنخانهنزد
همسایههاهمبود.

اتاقتکی
اعضایمخفیسازماندر»خانههایتیمی«زندگیمیکردند.اماخانهتیمیممکنبودکهلوبرود.

دراینصورتاعضایخانهلورفتهجاییبرایزندگینداشتند.برایحلاینمشکلهرعضو
سازمانعالوهبرخانهتیمیکهدرآنبادیگرانبصورتجمعیزندگیمیکرد،یکاتاقهماجاره
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کردهبودتادرصورتبروزمشکلیبرایخانهتیمیبتواندبرایمدتیدراتاقخودزندگیکند.در
ادبیاتسازمانبهایناتاق»اتاقتکی«گفتهمیشد.

اعضایسازمانباشغلهایتوجیهیمتفاوتیمانندرانندهبینشهرییاکاردرشهردیگرایناتاق
رااجارهمیکردندومعموالًهفتهاییکباربهآنسرمیزدند.

طبقهبندیاسنادسازمان:سریدوصفر،صفر،یکودو
امنیتیمیزاناهمیتاسناد»سازمانچریکهای…«طبقهبندیوشمارهگذاریمیشدند.هرچه

اسنادبیشتر،شمارهآنهاپایینتربود.اهمیتسریدوصفرازهمهبیشتربود.مثالًقرارهایثابت
داشتند.دقیقیادمنیستاماگمانمیکنم،برنامههایروزانهدرسریصفروجادرسریدوصفر

بودند.یکاعالمیههایهنوزمنتشرنشدهدرسری

طرحفرار
ساواکباشناساییخانههایتیمیسازمانبهآنحملهمیکرد.اعضایخانهتیمیبرایاینکهدر
زمانیورشساواکآمادگیخوبیداشتهباشند،طرحیراازپیشتهیهمیکردندکهطبقآنهر

فردخانهتیمیدرزمانحملهساواکبایدکارمعینیراانجاممیداد.مثالًیکیبایداسنادرا
میسوزاندتابدستساواکیهانیفتدودیگریبایدباپرتابنارنجکیاتیراندازیبهسوی

ًمیساختساواکیها،حملهآنهابهخانهراکند تااعضایخانهبتوانندازمسیرمناسبیکهقبال
معینشدهبود،ازخانهفرارکنند.بهاینطرحدرسازمان»طرحفرار«گفتهمیشد.

درطرحفرارآندستهازاسنادسازمانکهدرسریصفرودوصفرقرارداشتند،بایدسوزانده
میشدند.

عضو»چشمبسته«درخانهتیمی
برخیازاعضایسازمانکهمحلامنی)خانهتیمییااتاقتکی(برایزندگینداشتند،برایمدت
کوتاهیدرخانهتیمیدیگریزندگیمیکردند.آنهابدوناینکهآدرساینخانهرابفهمندبهآنجا

بردهمیشدند.درادبیاتسازمانبهچنینافرادیعضو»چشمبسته«آنخانهتیمیگفتهمیشد.

عضو»چشمبسته«معموالًچهرهدیگراعضایخانهتیمیراهمنمیدیدوبیشتردراتاقیدرآن
خانهزندگیمیکرد.امادرمواردیچنیننبودواوچهرهاعضایخانهرامیدید.دراینصورت
گفتهمیشدکهاوتنهابهآدرسخانه»چشمبسته«است.درمواردیهمعضو»چشمبسته«

چهرهبرخیازاعضایخانهرامیدیدوچهرهبرخیدیگررانمیدید.اگرتصمیمگرفتهمیشدکه
عضو»چشمبسته«خانهتیمیآدرسخانهرابداند،آنگاهاودیگرعضو»چشمباز«آنخانهشده

بود.

یکیازاعضایخانهتیمیمسؤلرابطهباعضو»چشمبسته«بابقیهاعضایخانهمیشدو
کارهایاورادرخانهتیمیسازمانمیداد.

»شاخه«،»دسته«و»سرشاخه«
»شاخه«یا»دسته«معموالًازسهیاچهار»خانهتیمی«تشکیلمیشد.تاآنجاکهنگارندهبیاد

دارد،درآنزماندرسازمانازواژه»دسته«برایاینمنظوراستفادهمیشد.امادرنوشتههای
جدیداعضایآنروزسازمانبجایواژه»دسته«ازواژه»شاخه«استفادهمیشود.تیمهاییک

هانیزازطریقمسؤالنآنبهموصلشاخهازطریقمسؤلآنباهمارتباطپیدامیکردند.شاخه
میشدند.بهمسؤلشاخه»سرشاخه«نیزگفتهمیشد.

هامعموالًدرمرکزیتسازمانقرارمیگرفتند،یعنیعضومرکزیتسازمانبودند.مسؤالنشاخه
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شکستنتیم
اعضاییکخانهتیمیمعموالًحدودچندماهیباهمبودندوبعدازآنبنابرضرورتدرخانههای
تیمیدیگریسازماندهیمیشدند.بهرفتناعضاییکخانهتیمیازآنتیمیابهبیاندقیقتربه

انحاللیکتیمدرسازمان»شکستنتیم«گفتهمیشد.

گروهمنشعب
به»سازمانچریکهای…«گروهیازاعضایسازمان1355پسازضربهبزرگدربهاروتابستان

بهایننتیجهرسیدندکهمشیچریکیسازماننادرستاستوریشهاینضربههاوناتوانی
از1355سازماندرپیوندباتودههاهمینمشینادرستچریکیاست.اعضایاینگروهدرآبان

سازمانانشعابکردندونام»گروهمنشعبازسازمانچریکهایفدائیخلقایران«رابرخود
گذاشتندوبهحزبتودهایرانپیوستند.اینگروهبه»گروهمنشعب«معروفاست.



 1.
آشنایی با عبدالله پنجه شاهی »حیدر«

در»سازمانچریکهایفداییخلقایران«

عبداللهپنجهشاهیآزادیخواهیمیهنپرستوسوسیالیستبود.دراینبخشباشخصیتسیاسی
اوآشنامیشویم.

عبدالله پنجه شاهی قبل از ورود به سازمان.1.1 
وIIدانشآموزدبیرستانفرگام.اوIشددرتهرانمتولد1320عبداللهپنجهشاهیدراواخردهه

دانشجویرشتهزیستشناسیدانشگاهتربیتمعلمبود.اواززماندبیرستاندربرخیاز
فعالیتهایسیاسیاجتماعیشرکتداشتهاست.شرکتدرمراسمچهلممرگجهانپهلوان
1348تختیوپخشاعالمیهبینمردمدرامجدیهدرجریاناعتصابکارگرانشرکتواحددرسال

.1دونمونهازاینفعالیتهااست

1355زندگی عبدالله در سازمان تا ضربه تیر .1.2 
دقیقاًروشننیستکهعبداللهازچهزمانیبه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«پیوسته

زندگیمخفیخودرادراینسازمانشروعوتاپایانعمرخودیعنی1352است.امااواززمستان
درچندخانهتیمیاینسازمانزندگیکرد.نامسازمانیعبداللهپنجهشاهیدر1356تابهار

سازمان»حیدر«بودهاست.

1352زندگی عبدالله در خانه تیمی اصفهان در سال 
»شمسی«زندگیدریکخانهتیمیدراصفهانبامرضیهتهیدست1352عبداللهدرزمستان

.احتماالًایناولین2نسترنآلآقارابطاینتیمباسازمانبودهاندحسننوروزیومیکردهاست.
:3تجریهزندگیعبداللهدرخانهتیمیبودهاست.تهیدستدربارهاینتیموعبداللهمینویسد

خشایار…درصحبتباهمسایههاومردمعادیمننقشخانمخانهراداشتم،
سنجریمردخانهبودویوسفزرکاری»کامسامول«برادرمنبحسابمیآمد.…

Iازسالتولدعبداللهپنجهشاهیاطالعندارم.امااودردبیرستانفرگامباخشایارسنجریهمکالسبودوخشایار
:شودهایزیرمراجعهمالیراست.برایاطالعبهلینک1327سنجریمتولد

http://www.amirfetanat.com/blog/archives/190

https://www.youtube.com/watch?v=N0miq3a-NxE&ab_channel=SamanDory

II.دبیرستانفرگامنزدیکسفارتآمریکادرتهرانبود

https://www.youtube.com/watch?v=N0miq3a-NxE&ab_channel=SamanDory
http://www.amirfetanat.com/blog/archives/190
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حدوددوسههفتهبعدرفیقخوبمانعبداللهپنجهشاهی»حیدر«بهجمعمااضافهشد.
هاگفتیمکهاوبرادرمناست.ماواقعاًمثلخواهروبرادربودیم.بههمسایه

»حیدر«رفیقیباقدیمتوسط،کمیچاق،خوشبرخورد،بسیارمهربان،شوخطبعو
شاداببود.درتیماوبهخشایاربسیارنزدیکبود.بامنوبطورکلیباخانمهابسیار
راحتبرخوردمیکرد.شایددلیلآناینبودکهاوسهخواهرداشتکهازکودکیبا

آنهابزرگشدهبود.

منو»حیدر«ازهماناولبهمخوگرفتیموباهمخوبکارمیکردیم.قرارشدبا
»حیدر«روزهابهشناساییشهراصفهانبرویم.اصفهانشهرجالبیاستکوچههای
پرپیچوخمزیادیدارد،مثلکوچهیازدهپیچیاکوچهششپیچوغیره.ماروزهاباهم

ازخانهبیرونمیآمدیموشهرراشناساییمیکردیم.»حیدر«یکدفتروقلم
برمیداشتودردفترنقشههمهکوچهپسکوچههایاصفهانراکهشناسایی

میکردیم،میکشید.

»حیدر«بسیارمنضبطهمبودوهمتواناییزیادیدرکارهایتکنیکیداشت.اگر
وسایلبرقیخانهخرابمیشد،اوبودکهدرستمیکرد.یادممیآیدکهقفسهای

برایکتابهایتیممانساخت.وقتی»حیدر«باتوهمخانهبود،تودیگرغمینداشتی.
(125هرکاریکهازدستشبرمیآمد،برایخانهانجاممیداد.)پیوست،صفحه

…گرچه»حیدر«درکارهایجمعیرفیقتواناییبودوآنچهمیدانستباتواضعبه
دیگرانیادمیداد،امااصالًخصلتبرتریطلبینسبتبهرفقایخودنداشت.واقعاًدر

(126کاربااواحساسراحتیمیکردی.)پیوست،صفحه

درخانهتیمیاصفهانزندگیمیکردهاست.1354برپایهدادههایتهیدست،عبداللهتابهار

 در سازمان1354زندگی عبدالله در بهار و تابستان 
تهیدستوعبداللهپنجهشاهیبهتهرانبرمیگردندودرتیمیبامسؤلیتمحمدرضا1354دربهار
حمیداشرفهمهرهفتهبهاینتیمسرمیزدهاست.»مسعود«سازماندهیمیشوندویثربی

آنهادراینتیمکتابهای»چهبایدکرد؟«و»یکگامبهپیش،دوگامبهپس«ازلنینرامطالعه
4ًمیکردند .تهیدستطبقبرنامهسازمانبعدازمدتکوتاهیاینتیمراترکمیکندولیاحتماال

عبداللهتاپایانتابستاندراینتیمزندگیمیکردهاست.

1354زندگی عبدالله در پاییز و زمستان 
من)محسنصیرفینژاد»داوود«(باعبداللهدریکیاز1354بهمن6تا1354ازاوایلپاییز

خانههایتیمیسازمانکهدرشرقتهران)گمانمیکنمدرنارمک(واقعبود،زندگیمیکردم.این
دخترتیمغزالآیتی»پوران«بودکهعضوتیمدرابتداپنجعضوداشت؛چهارپسرویکدختر.

غالمعلیخراطپور»بهرام«،نقشخانمخانهرانزدهمسایههاداشت.اعضایپسرتیمدرابتدا
مسعودپرورشومن)محسنصیرفینژاد(بودیم.پسازمدتکوتاهیدقیقهمدانی،مصطفی

شیدانبوی»فاطی«وعبداللهپنجهشاهینیزبهتیمماپیوستندکهدرابتداهردوبصورت»چشم
حسینقلمبر»سیامک،فرهاد«دراینخانهبسته«دراینتیمزندگیمیکردند.مدتکوتاهیهم

»مسعود«هممسؤلغالمعلیخراطپورمسؤلاینتیمومحمدرضایثربیزندگیکرد.درابتدا
شاخهبود.
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.عبداللههمبطوراتفاقیآدرسخانهرا5پسازمدتینبویبهشاخهسازماندرشمالمنتقلشد
وازاینتاریخاودیگرعضو»چشمباز«ومسؤلنظامیتیمشد.گمانمیکنم،درآذرIفهمید
دقیقهمدانیوپرورشازاینتیمبهتیمدیگریکهدرتبریزبود،منتقلشدند.پسازبودکه1354

مدتیبدلیلاختالفبینمسؤلشاخهومسؤلتیم،مسؤلیتتیمازخراطپورگرفتهشدوبه
عبداللهپنجهشاهیدادهشد.

عبداللهانسانصادقوبسیارخونگرمیبود.بههمیندلیلموردتوجهدیگراعضایتیمقرار
عصبانیمیگرفت.گرچهبندرتعصبانیمیشد،اماروابطعاطفیخوبیبااعضایتیمداشتکه

اورادرسایهقرارمیداد.بدلیلروابطعاطفیقویکهبااعضایتیمبرقرارمیکرد،شدن
اعضایدخترتیمروابطگرمورفیقانهایبااوداشتند.عبداللهشوخطبعهمبود،میخندیدو

میخنداند.گاهیاوقاتشوخیهاوخندههایاوباهمرزماندخترشدرتیمبرایمسؤلویکیدو
پسردیگرعضوتیمحساسیتبرانگیزمیشد.پسازیکیدوموردیکهایناتفاقرخداد،مسؤل

تیمبهاومحترمانهتذکریداد.ایندرزمانیبودکهخراطپورمسؤلتیمبود.

نامهعبداللهتواناییفنیوتکنیکیبسیارخوبیهمداشت.درتیممااوتوانستبهخوبیگواهی
نامهاصلیبهسختیقابلتشخیصبود.پسازآنهررانندگیراجعلکندکهتفاوتآنباگواهی

نامهرانندگیداشتوتاآنجاکهمیدانمپلیسنتوانستبهجعلیبودنعضوسازمانیکگواهی
آنهاپیببرد.

درتبریزضربهخورد،ماخانهتیمیخودرا1354پسازآنکهخانهتیمیسازماندرششبهمن
ترککردیموهرکدامبهتیمجداگانهایرفتیم.دلیلآناینبودکهدونفرازاعضایتیمتبریز

پرورش(قبالًعضوتیممابودندوآدرسخانهتیمیمارامیدانستند.سازمانهمدقیقهمدانیو)
.IIاززندهبودنباکشتهشدنآنهادردرگیریباساواکاطالعدقیقینداشت

پرویز هدایی در خانه تیمیزندگی عبدالله با 
پسازضربهتبریزکهخانهتیمیواقعدرشرقتهرانتخلیهشد،عبداللهوخراطپوربهاتاقدونفر

علیاکبروزیری»مجتبی«،میروند.هداییتجربهپرویزهدایی»محمود«وازاعضایسازمان،
زندگیخودباعبداللهرابصورتچندپیامصوتیبرایمفرستاد.محتویاینپیامهارابررویکاغذ

:6نوشتهام.اودربارهعبداللهمیگوید

علیاکبروزیریدواتاقدرخانهایبیندانشگاهآریامهروسهراهپرویزهدایی(بامن)
آذریاجارهکردهبودیمودرآندواتاقزندگیمیکردیم.گمانمیکنمدرزمستان

ودرارتباطباضربهتبریزبودکهعبدالله»حیدر«وخراطپور»بهرام«خانهتیمی1354
خودرارهاکردهبودندوچونظاهراًجاییبرایزندگینداشتند،پیشماآمدند.ماهنوز

عضوعلنیسازمانبودیموروزهادانشگاهمیرفتیم.بهخانهکهمیآمدیم،کتاب

I(درآنزمانازطریقبرخیازرادیوهایافامFMکهقادربهدریافتامواجرادیوییبافرکانس)یوسیعتر
هاازمرکزگشتساواکرامیشنیدیمامابودند،میتوانستیمبیسمگشتساواکراشنودکنیم.صحبتهایساواکی

گشتازنزدیکخانهماشینصحبتساواکیهاییکهدرماشینهایگشتبودند،شنیدهنمیشدند،مگرآنکهآن
.میکردتیمیماعبور

دراینزمانیکیازگشتیهاازنزدیکخانهتیمیماعبورکردومحلعبورخودرادربیسیمگفتهبودوعبدالله
ازاینطریقبهمحلخانهپیبرد.

IIبهمنموردیورشساواکقرارگرفت.مسؤلتیممصطفیدقیقهمدانیبود.6خانهتیمیسازماندرتبریزدر
جعفرمحتشمی،مسعودپرورش،عبدالمجیدپیرزادجهرمیوفاطمهافدرنیاازدیگراعضایآنتیمبودندوهمگی
بدستمامورانساواککشتهشدند.ساواکناماینچهارنفررادرروزنامههانوشت.امانامیازمصطفیدقیق

نبردوبجایآننامرضایثربیراکهدرآنزمانزندهبود،نوشت.ازاینجاسازمانحدسزدکهمصطفیزنده
دستگیرشدهاست.
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خوانیوورزشجمعیداشتیم.شبهاکارهایروزبعدرادربرنامهواردمیکردیم.خانه
مادیگرمانندخانهتیمیشدهبود.عبداللهمسؤلتیمبود.

مجیدپیرزادهجهرمیتازهکشتهشدهبودوعبداللهعکسیازاوراباوسایلعکاسی
درخانهماچاپمیکرد.…

نکتهایتوأمباطنزیدربارهعبداللهشنیدهام.اوحرف»س«رابهشکلخاصیتلفظ
معروفبود.)پیوست،333میکردوبهمیندلیلاودربرخیتیمهایسازمانبهرفیق

(133صفحه

زندگی عبدالله در خانه تیمی با فاطمه ایزدی 
باعبداللهپنجهشاهیدر1355اردیبهشت26تا1354فاطمهایزدی»مهرنوش«ازاواخرزمستان

یکیازخانههایتیمیسازمانزندگیمیکرد.ایزدیدربارهاینخانهتیمیونقشعبداللهدرآن
:7مینویسد

مخفیشدم.پایگاه)خانهتیمی(ما،یکخانهدوخوابه54من)فاطمهایزدی(درپاییز
حسینپرورش»سعید«ودربخشاعیاننشینحسنآبادزرگندهبود.همتیمیهایم

»مسعود«.مسؤلفرزاددادگر»اسد«بودندومسؤلشاخهمان،محمدرضایثربی
حسینپرورشبودامایادمنیستکهاومسؤلپایگاهبودیافرزاد.اجرایطرحفرار

حسینحسینقلمبر»فرهاد«وعبداللهپنجهشاهی»حیدر«بهتیمماپیوستند،بعدهاکه
(127قلمبرفرماندهتیموعبداللهفرماندهنظامیبود.…)پیوست،صفحه

ديدم.…روشنبودكهعبداللهازهمهما1354نخستینباررفیقعبداللهرادراواخر
قديميتراست،خوشروحيه،خندان،بذلهگووبسیارمهربان.برایهمهمامثلیک
رفیققدیمیوعضویازخانوادهبود.فاصلهایراکهمابایثربیداشتیم،اونداشت.
فضایتیمماکهپیشازآنهمشادوصمیمیبود،باآمدنعبدالله،جنبوجوشو
تحرکبیشتریگرفت.برایمدتی،غزالآیتی»پوران«همبهتیمماآمد.اوبهپایگاه

چشمبستهولیبارفقاچشمبازبود.غزالهمروحیهایشادوبشاشداشت.عبدالله
تمریننظامیراازهفتهاییکباربههفتهایسهبارافزایشداد.رفقایدختروپسر

قابلنداشت،درکهگاهیصبحبهطرزیغيرواقعیبرابرمیبودند.ورزشباید
وعبداللهبسیارنمیماندیمپسرعقبرفقایازبایدتمرينهایدشوارنظامیهم

همراهوباحوصلهبود.هرگزنهاوونهدیگررفقا،منیاغزالرابهخاطردختربودن
کوچکنشمردند.رفیق»حیدر«گاهیدربحثیدونفره)کهمانمیدانستیمدرمورد

چیست(بایثربی،تندمیشدولیبهیادندارمبیناوودیگراعضایتیمبرخوردیپیش
آمدهباشد.

حمیداشرف(بهخانهماتلفنزدوخبرداد،رفیق»اکبر«)1355اردیبهشت26صبح
تلفنهالورفته،تخلیهکنید.آمادهتخلیهبودیم،یثربیتلفنزدوگفتلونرفته،بمانید.

حمیداشرف)یایثربی،یادمنیستکدامیک(دوبارهتلفنزدوگفتفوریساعتیبعد
.خانهماگاراژداشت،سرییکودوIخالیکنید.…سریدوصفروصفرراسوزاندیم

راتویماشینگذاشتیم.

حسینقلمبر،تکتکبیرونرفتند،تاازدومسیرتاآنجاکهیادمهست،اولعبداللهو
(131جداگانهمنطقهراترککنند.)پیوست،صفحه

I.درسازماندرجهامنیتیاسنادباشمارهمشخصمیشد.شماههایپایینتردرجهامنیتیبیشتریداشتند
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 تا اعدام1355 تیر 8زندگی عبدالله پس از ضربه .1.3 
به1355روشننیستکهعبداللهپسازتخلیهخانهتیمیسازماندردهزرگندهدراردیبهشت

کدامخانهتیمیسازمانرفتهوتاچهزمانیدرتهرانبودهاست.امامیدانیمکهعبداللهازاواخر
بهاصفهانرفتوشاخهجدیدسازماندراصفهانراتشکیلداد.1355تابستان

عبدالله پنجه شاهی مسؤل شاخه اصفهان
من)محسنصیرفینژاد»داوود«(باردیگرعبدالله1355دراواخرتابستانیااوایلپاییز

پنجهشاهیرادراصفهاندیدم.اینبارهرکدامدرتیمهایجداگانهایزندگیمیکردیم.اومسؤل
شاخهاصفهانومنمسؤلیکتیمبودم.ماحداقلهفتهایدوقرارباهمداشتیمتاازسالمتیهم

اطالعیابیم.گاهیعبداللهپسازاجرایقراربهتیمیکهمنعضوآنبودم،میآمدوبااعضای
تیمصحبتمیکرد.

وبرایدادوستدوسایلبیندوتیممنباعضودیگرسازمانقرارهاییاجرامیکردم.نامسازمانیا
رافراموشکردهام.بنابرتصویریکهازاودرذهندارم،اوبایدرحیماسداللهی»علی«باشد.اما

«رفیق ایکس»صددرصدمطمئننیستم.بنابرایندرایننگاشتهناماینعضوسازمانرا
گذاشتهام.

سازمانهمیندوتیمرادراصفهانداشت.1355تاآنجاکهمیدانمازپاییزتااواخرزمستانسال
تیمسومینیزتشکیلمیگرددکهملیحهسطوتعضوآنبود.دراین1355دراواخرزمستان

وتیمیراکهمن)محسنصیرفینژاد(تیم اولنگاشتهتیمیراکهعبداللهدرآنزندگیمیکرد،
مینامم.تیم سوموتیمیراکهملیحهسطوتعضوآنبود،تیم دومدرآنزندگیمیکردم،

موضععبداللهدربرابرانشعابیونازسازمان
عبداللهمخالفانشعابیونبودوشاخهاصفهانهم1355گروهمنشعبدرپاییزدرجریانانشعاب

همگیباسازمانماندندوباانشعابیوننرفتند.درآنزمانهماعضایتیماولوهماعضایتیم
دومبهمشیچریکیازدیدگاهبیژنجزنیاعتقادداشتند.

تیم اول در شاخه اصفهان
رضاغبرائی»منصور«درپاییزوتیماولازعبداللهپنجهشاهی،ادناثابت»پری«،»رفیقایکس«و

میدیدیمامارضا1355تشکیلشدهبود.»رفیقایکس«رامنازهمانپاییز1355زمستان
ناهیدقاجار»مهرنوش«،غبرائینیزدراینخانهتیمیغبرائیراهرگزندیدم.طبقخاطرات

.امازمانورودغبرائیبهاینتیمروشننیست.8بصورت»چشمبسته«زندگیمیکردهاست

بهنامامیریدوانضربهمیخورندوکشتهصبابیژنزاده»سیمین،هاجر«و1355اسفند8در
قاسمسیادتی»حمید«کهباصباوبهنامدریکخانهناهیدقاجارومیشوند.پسازاینضربه،

تیمیزندگیمیکردند،خانهتیمیخودرارهامیکنندوبطورموقترابطهشانباسازمانقطع
میشود.پسازاجرایقرارهایثابتخودباسازمانموفقبهارتباطبارضاغبرائی»منصور«
میشوندوبهاصفهانمیآیندومدتیبصورت»چشمبسته«دراینخانهتیمیزندگیمیکنند.

،دوبرادر1356پسازضربهساواکبهخانهپدرومادریعبداللهپنجهشاهیدردهفروردین
عبداللهنیزکهجاییبرایزندگینداشتهاند،بهاینخانهتیمیآوردهمیشوند.نگهداریکودکاندر
خانههایتیمیسازماناشتباهبزرگیبودهاست؛درخصوصایناشتباهدریکیازبخشهایبعدی

صحبتمیشود.
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شوربختانهاعضایاصلیاینخانهتیمییعنیعبدالله،ادناثابت،»رفیقایکس«ورضاغبرائیدیگر
زندهنیستندکهدربارهمسائلمهماینخانهصحبتکنند.اماخوشبختانهیکیازعضوهای»چشم

.9بسته«اینخانهیعنیناهیدقاجارزندهاستومطالبیدراینبارهنوشتهاست

ناهیدقاجار»مهرنوش«عبداللهازدید
ناهیدقاجاردراینخانهبودهاستکهموضوعرابطهعاشقانهعبداللهوهمرزمدخترش،ادناثابت،

مطرحمیشود.دربارهاینرابطهدربخشمربوطبهاعدامعبداللهصحبتخواهدشد.

هایهاوتواناییشناختقاجارازعبداللهدراینخانهمتضاداست.ازیکطرفشاهدفداکاری
عبداللهدرسازماناستوازطرفدیگرمیشنودکهعبداللهوادناروابطعاشقانهمخفیانهدارند،

رابطهایکهبرپایهتصورآنزماناعضایسازمانمانعفعالیتانقالبیمیشدوازاینروبسیار
.قاجاردرکتاب»راهیدیگر…«مینویسد:Iپستبحسابمیآمد

دراصفهانعبداللهدرایستگاهاتوبوسمنتظرمابود.اوماراچشمبستهبهخانهتیمی
برد.…تاریخایندیداروسفربهاصفهانیادمنیست؛ولیحدوداًنیمهدومفروردین

.10بود1356

درهمانهفتهاولآشناییباعبداللهپنجهشاهیتواناییاودرسازماندهیوبرخوردبا
رفقابرایمنوسیادتیچشمگیربود.ماامیدوارشدهبودیموبخودمیگفتیم،اگر

چندنفردیگرازاینگونهرفقایقدیمیداشتهباشیم،سازمانازعواقبسنگینضربات
.11نجاتخواهدیافت1355تیر

عبداللهپنجهشاهیازنظرتشکیالتیفردتوانمندیبود.بهحالتوروحیهرفقاتوجه
غالمیانداشت.…درهمانزمانمنپنجهشاهیرادرعرصهسیاسیتوانمندتراز

میدیدمودرعرصهاجراییوسازماندهیاوراکمترازوینمیدیدم.بههمیندلیلبه
.…12گمانآنزمانمنپنجهشاهیدرچارچوبمرکزیتسازمانقرارداشت

آنجهدرباالآمده،یکرویشناختدوگانهآنروزقاجارازعبداللهاست.رویدیگراینشناختو
بهعبارتدقیقترتصورقاجارازعبداللهپسازشنیدنروابطعاشقانهعبداللهوادناثابتپدید

میآید.قاجاردراینبارهمینویسد:

گزارشغبرائیمنوسیادتیهردوخشمگینوعصبانیشدیم.منبهعنوانبعداز
یکزناینطورفکرکردمکهنکندبعدازضرباتبزرگدرسازمانموقعیتیپیشآمده
کهرفقایدخترسازماندیگرامنیتیندارندوهرآنممکناستموردسوءنظرقرار

.…13گیرند.همینباعثشدکهبیشتربرافروختهگردم

نارضایتی »رفیق ایکس« از عبدالله 
همانطورکهدرباالاشارهکردم،گاهیبا»رفیقایکس«قرارهاییداشتمکهبیشتربرایمبادله

وسایلدوتیمبود.دربرخیازاینقرارها»رفیقایکس«نارضایتیخودازعبداللهرابروزمیداد.
برعکسعبداللههیچگاهاز»رفیقایکس«چیزبدینگفت؛البتهتعریفاوراهمنمیکرد.

I.دربارهممنوعبودنروابطعاشقانهدرسازماندربخش»روابطدرونیسازمان…«صحبتخواهدشد
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1356 و اوایل 1355تیم دوم سازمان در شاخه اصفهان در نیمه دوم 
عباسهاشمیبیژنشیروانی»نادر«و،Iسلیمانپیوستهدراینزمانمن)محسنصیرفینژاد(،

درخانهتیمیدیگریدرشاخهاصفهانزندگیمیکردیم.پسازاعدامعبداللهII»هاشم«
پنجهشاهی،ادناثابت»پری«نیزبهاینخانهتیمیآمدوبصورتچشمبستهدرآنزندگیکرد.در

اینخصوصدربخشآشناییباادناثابتصحبتمیشود.همچنینبرایمدتکوتاهیبرادرنه
امیرپنجهشاهی»ناصر«نیزبهاینخانهتیمیآوردهشد.سالهعبداللهبنام

مواقعیعبداللهبعنوانسرشاخهبهتیممامیآمدوبهمسائلتیمرسیدگیمیکرد.ازآنجاکهسه
نفرازاعضایتیمماتازهمخفیشدهبودندوایناولینتجربهزندگیآنهادرخانهتیمیسازمان

بود،عبداللهکوششمیکردکهتجربههایخودازسازمانرابهمامنتقلکند.اینتجربههای
مسائلمربوطبهروابطعاطفیبیندختروپسردرخانهتیمیرانیزدربرمیگرفت.رخدادهای

مهماینخانهتاآنجاکهمربوطبهعبداللهمیشود،درزیرمیآید.

عالقهعاطفییکعضوپسرخانهتیمیبههمرزمدخترش
دریکیازروزهاییکهعبداللهبهتیمماآمددرمیانصحبتهایشازعالقهعاشقانهیکعضوپسر

سازمانبههمرزمدخترشبرایمانگفت.بهگفتهعبداللهآنعضوپسرسازمانعشقخودبه
همرزمدخترشرابااودرمیانمیگذارد.همرزمدختراودرجوابمیگویدکهاوزندگیاشرا

برایخلق،انقالبوسازمانگذاشتهوعاشقآنهااستواگرعشقهمرزمپسرشادامهیابد،او
صورتخودرابااسیدخواهدسوزاندتااینعشقازبینبرود.گرچهعبداللهاینصحبتهارابا
احساسبیانمیکرد،بنظرمنچنینواقعهایباچنینشدتیکهاوتعریفمیکرد،درسازمان

نمیتوانسترخدادهباشدواوبایددرنقلداستانقدریاغراقکردهباشد.هدفعبداللهازبیان
اغراقآمیزاینواقعهآموزشاعضایتیمماپیرامونروابطدختروپسردرسازمانبودوهدف

منازنقلآن،آشناییخوانندهاینسطورباروحیهعبداللهاست.

رابطهعاشقانهمحمدرضایثربیباهمرزمدخترش
اینشایعهیاخبردرمیانبعضیازاعضایسازمانمطرحشدهبودکهروابط1355درپاییز

عاشقانهجنسیبینیثربی،مسؤلشاخهتهران،ویکیازاعضایدخترسازمانوجودداشتهاست.
بااینعضودخترسازماندریکخانهتیمیزندگیمیکردم1354ازآنجاکهمندرپاییزوزمستان

نیزباهمینعضودخترسازماندرخانهتیمیدیگریزندگیمیکردمو1354ودراواخرزمستان
یثربی،مسؤلشاخه،هردوسهروزیبهتیمماسرمیزد،بهیقینمیتوانمبگویمکهدراینمدت
هیچرابطهعاشقانهبینایندونبودهاست.اگرچنینرابطهایوجودداشته،زمانآنبایددربهار

بودهباشد؛یعنیپسازشکستنایندوتیم.1355

دریکیازگفتگوهایدونفرهبینمنوعبدالله،اورابطهبینیثربیوآنعضودخترسازمانرا
مطرحکرد.منبهوجوداینرابطهعاشقانهباشکوتردیدزیادیبرخوردکردم.اماعبداللهمعتقد
بودکهچنینرابطهایبودهاستوازاینروبهشدتازیثربیانتقادمیکرد.ازبرخوردعبداللهبا
اینخبریاشایعهوانتقادشدیداوازیثربیمیتوانپیبردکهازنظرعبداللهرابطهعاشقانهدر

خانههایتیمیسازمانبسیارنادرستبود.

I.متأسفانهنامسازمانیسلیمانپیوستهرافراموشکردهام

IIجلددومکتابچریکهایفداییخلق،نامواقعیعباسهاشمیراحسنمیرزائیان560محمودنادریدرصفحه
عنوانکردهاست.بنظرمیرسدکهعباسهاشمیبهناممستعارخودبیشترتمایلدارد.بنابرایناورادراین

.مینامیمنوشتههمانعباسهاشمی
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روحیهکمیعصبیعبدالله
هنگاميكهعبداللهبهخانهتیمیمامیآمد،بااعضایتیممیگفتومیخندیدورابطهعاطفی

خوبیبااعضایتیمماداشت.البتهبندرتعصبیهممیشد.یکیادوموردپیشآمدکهعصبانیت
اوموجبرنجشیکیازاعضایتیمگردید.اگررویعصبانیتعبداللهزیادتأکیدمیکنم،برای

شناختبهترروحیهاواست؛واقعیتایناستکهاوبندرتوبسیارکمعصبانیمیشد.

1355تیم سوم سازمان در شاخه اصفهان در اسفند 
.ملیحهسطوت»مریم«I14تیمسومینیزدرشاخهاصفهانتشکیلمیگردد1355دراواخراسفند

وتیمیراباغالمحسینبیگیدر15ازتهرانبهاصفهانمنتقلمیشود1355دراواخراسفندماه
اصفهانتشکیلمیدهد.بهدلیلرعایتمسائلامنیتیدرسازمان،درآنزمانمنازوجودچنین

تیمیاطالعینداشتمواکنوننیزاطالعکمیازآندارم.

عبدالله پنجه شاهی مسؤل شاخه تهران 
اسفند8صبابیژنزاده،دریکدرگیریبامامورانساواکدرپسازاینکهمسؤلشاخهتهران،

کشتهشد،عبداللهپنجهشاهیعالوهبرمسؤلیتشاخهاصفهانمسؤلیتشاخهتهرانرانیز1355
:16تهماسبوزیری»عباس«مینویسدبعهدهگرفت.

بارفیقغزالآیتی)نامسازمانی»پوران«(،1355حدودیکیدوهفتهپسازضربهتیر
عباسهوشمند)نامسازمانی»پرویز«(خانهایدرتهرانتهیهکردیم.غزالآیتیرفیق

…مسؤلتیموصبابیژنزاده…مسؤلشاخهمابود.…

صبابیژنزادهعضومرکزیتسازمانضربهخورد.ازاینزمانبه1355اسفند8در
بعدرابطتیمماباسازمانعبداللهپنجهشاهی)نامسازمانی»حیدر«(بود.منعبدالله

(138رانمیدیدمامامیدانمکهاورابطتیمماباسازمانبود.)پیوست،صفحه

تهماسبوزیریباعبداللهپنجهشاهیمالقات
ساواکبهخانهمادریعبداللهکهپشتجبههسازمانبحسابمیآمد،یورش1356دردهفروردین

.پسازایندرگیری17بردکهدرنتیجهآنچهارنفرازاعضایسازماندرایندرگیریکشتهشدند
تهماسبوزیریخانهتیمیخودرارهاوقرارثابتخودباعبداللهرااجرامیکند.وزیری

مینویسد:

دراینزمانمنقرارثابتخودرااجراکردم.وعبداللهسرقرارآمد.اوشلوارلیو
پیراهنیآبیبهتنولبخندیبرلبداشت.درهمینصحبتیکهباهمداشتیمقرارشد

کهمنازتهرانبهاصفهانمنتقلشوم.

Iاطالعاتنادرستیدربارهاینتیمبیانکردهاست.اومینویسد:213،صفحه104فتاپوردرنشریهآرش
»…درمقطعقتلعبداللهپنجهشاهی…درشاخهاصفهانکهتحتمسئولیتویبوده،دوتیموجود

دارند.درتیماولمریمسطوت،بیژنشیروانیوغالمحسینبیگیودرتیمدومحسینسلیم،صیرفیو
سلیمانپیوستهعضویتدارند.عبداللهپنجهشاهیوادناثابتجداگانهودرخانهدیگریباهمزندگی

میکنند.«

البتهشمارهگذاریتیمهادرباالودرنوشتهفتاپورمتفاوتهستند.اماواقعیتایناستکهدرزماناعدامعبدالله
عالوهبرتیمعبدالله،ادناو...دوخانهتیمیدیگردراصفهانوجودداشت.تیمدوممتشکلازسلیمانپیوسته،
بیژنشیروانی،هاشمهاشمیومحسنصیرفینژادبود.بنابرایندراینزمانشیروانینهدرتیمسومبلکهدر
تیمدومزندگیمیکردوعباسسلیمآرومی»غالم«کهفتاپوراوراحسینسلیمنامیدهاست،هیچگاهعضوخانه

تیمیدومنبود.
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تیر(دریکی8تهماسبوزیری(عبداللهراقبالً)گمانمیکنمکمیقبلازضربهمن)
ازتیمهایسازماندیدهبود.اوکمینوکزبانیصحبتمیکردوحرف»س«را

معروفبود.333نمیتوانستبخوبیتلفظکند.بهمیندلیلاودرتیمبهرفیق

تهماسبوزیری(ازهماندیداراولشیفتهقاطعیت،مهربانیوتیزبینیعبداللهمن)
شدم.رفیقبهخاطرخصوصیاتبارزوتجربهزیادیکهداشتوهمچنینبخاطراینکه
درآنشرایطامکاناتخانوادگیخودرادراختیارسازمانگذاشتهبود،نقشمهمیدر

حفظسازمانداشتوبودونبودشبرایسازمانبسیارمهمبود.)پیوست،صفحه
138)

شخصیت عبدالله، ویژگی ها و توانایی های او.1.4 
آنچهدرباالآمد،روحیهوزندگیعبداللهپنجهشاهیرادر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«تا

حدودزیادینشانمیدهد.درپایاناینبخشکوششمیکنمکهآنرابصورتفشردهنیزبیان
کنم.

بهسازمانچریکهایفداییخلقایرانپیوستوتواناییهایسازمانیو1352عبداللهازسال
یکیازاعضایبرجستهسازمان1355چریکیخوبیدراینسازمانبدستآورد.اودرتابستان

بشمارمیرفتودربازسازیسازمانوحفظرفقایخوددربرابرضربهساواکنقشبسیار
فعالیایفاکرد.

عبداللهجاهطلبنبود،یعنیحسبرتریطلبیبررفقایشنداشتوباوجودتواناییهایشوعالقه
زیادشبهسازمانتمایلیبهپذیرشمسؤلیتتشکيالتینداشت.

وIیکیدیگرازویژگیهایاوعصبانیتاندکاوبودکهدرباالمطرحگردیدودرخاطراتقاجار
نیزبهآناشارهشدهاست.شایدبدلیلهمیندوویژگی)نداشتنروحیهبرتریطلبیوIIایزدی

رفتارکمیعصبی(بودکهدربرخیازتیمهااونهمسؤلتیمبلکهمسؤلنظامیتیمبود،گرچهدر
برخیمواردنسبتبهمسؤلآنتیمهمتواناییتشکیالتیبیشتروهمسابقهبیشتریداشت.

ایننکتهبسیارمهماستکهبدانیم،رفتارمخفیانهازسازمانباروحیهعبداللهاساساًسازگارنبود.
اوهرآنچهداشتراازسازمانپنهاننمیکرد.اینتنهانظرنگارندهنیست.هرعضوسازمانکهبا

عبداللهزندگیکردهاست،چنیننظریدربارهاودارد.

روایتعبداللهدربارهازعبداللهمخالفرابطهعاشقانهبیندختروپسردرسازمانبود.اینراهم
آنرفیقدخترکهمیخواستصورتخودرابااسیدبسوزاندوهمازناراحتیشدیدشازیثربی

رابطهعاشقانهیثربیبایکیازرفقایدخترمیتوانفهمید.شایعهبخاطر

موقعیت تشکيالتی عبدالله در سازمان
ابتدامسؤلنظامیوسپس1354مخفیمیشودودرپاییزوزمستان1352عبداللهدرسال

پرویزهدائیوسپسبا.اودرتیمهایبعدیکهباIIIمسؤلتیمیشدکهنگارندهعضوآنبود
فاطمهایزدیبود،بهترتیبمسؤلتیمومسؤلنظامیتیمبودهاست.

Iکتاب»راهیدیگر...«،هنگامیکهعبداللهموضوعاستفادهنادرست199و198طبقخاطراتقاجاردرصفحه
،بهشدتناراحتوعصبانیمیشود.اینناراحتیواعتراضاوکامالًطبیعیرامیفهمدسازمانازخانهشان

است،امااینمیزانازعصبانیتوخشمبخاطرچنیناشتباهیوکشتهشدنآشنایاندرسازمانعادینبود.

IIفاطمهایزدیدرنوشتهخوداشارهمیکندکهعبداللهگاهیبایثربیکهبااودوستهمبود،تندمیشد.او
مینویسد:

رفیق»حیدر«گاهیدربحثیدونفره)کهمانمیدانستیمدرموردچیست(بایثربی،تندمیشدولیبه
یادندارمبیناوودیگراعضایتیمبرخوردیپیشآمدهباشد.
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حسینبهسازمان،عبداللهپنجهشاهی،صبابیژنزادهو1355پسازضربهساواکدرتابستان
قلمبرنقشمهمیدربرقراریارتباطبااعضایباقیماندهشاخهتهرانداشتهاند.اینسهنفر

عبداللهبه1355شاخهتهرانراپسازضربهادارهمیکردند.دراواخرتابستانیااوایلپائیز
اصفهانمیرودوشاخهاصفهانرادایرمیکند.اعضایشاخهاصفهانبهمرورزیادترواعضای

شاخهتهرانکمترمیشوند.دلیلآنیکیانشعابگروهمنشعبودیگریضربههایپلیسبرپیکر
سازماندرتهرانبود.

تهماسبوزیرینوشته،عبداللهشاخهاسفند،همانطورکه8پسازضربهخوردنصبابیژنزدهدر
تهرانراهمادارهمیکردهاست.

بایدعضومرکزیتسازمانهمبودهباشد.زیرامعموالًسر1355عبداللهپنجهشاهیازتابستان
شاخههایسازمانعضومرکزیتهمبودند.

هایدرونسازمانیدروبگاهکارآنالیننهتنهابهمسؤلیتهایعبداللهدرگزارشمربوطبهاعدام
.ولی18نوشتهاند1354اشارهاینشده،بلکهتاریخوروداوبهسازمانراهمبهاشتباهسال

عضوسازمانبودهاست.1352همانطورکهدرباالآمد،اوازسال

اعضایسازمانمعموالًازسهتواناییبرخورداربودند:تواناییتشکلیالتیوسازماندهی؛توانایی
،یعنیهوشیاریدرحرکتدرشهر،تواناییکارباسالح،تحرکبدنیدرچریکیانجامکارهای

استفادهازسالحوفعالیتنظامی.سومدانشتوانسیاسیوتئوریکبود.عبداللهپنجهشاهیرا
میتواندردرجهنخستفردیسازماندهوتشکیالتیدرسازماندانست،توانایینظامیاوهم

آمد.امااوازاینلحاظدرمهمبود.اوازعهدهفعالیتهایسیاسیکهسازمانداشتبخوبیبرمی
سازمانعضوبرجستهاینبود.

کوشش ناموفق در استفاده از برخی داده ها.1.5 
براینوشتناینبخش،کوششکردمکهازدادههایهمهکسانیکهباعبداللهپنجهشاهیدر

شیدانبویهمتماسگرفتمخانههایتیمیسازمانزندگیکردهبودند،بهرهگیرم.ازهمینروبا
برایمدتکوتاهیباعبداللهدریکخانه1354ولینبویفراموشکردهکهاودرپاییزیازمستان

تیمیسازماندرتهرانزندگیمیکرداست.

پورنیزپیامیفرستادم.اوگفتکهتاپیشازاعدامعبدالله،اوراهمچنینبهقربانعلیعبدالرحیم
درسازماننمیشناختهاست.

IIIشرحآنرادرباالدادهام.اینتیمیبودکهمن)محسنصیرفینژاد(نیزعضوآنبودم.ابتداخراطپورمسؤلاین
تیمبود.امابعدبدلیلاختالفیکهبینسرشاخه،یثربی،وخراطپورپیشآمد،مسؤلیتتیمازخراطپورگرفتهوبه

عبداللهدادهشد.



 2.
آشنایی با خانواده عبدالله پنجه شاهی

شمسیانصاری)معروفبهمادرپنجهشاهی(درسیزدهسالگیباآقایپنجهشاهیازدواجخانم
میکند.حاصلاینازدواجهشتفرزنداستکهبزرگترینآنهاعبداللهبود.آقایپنجهشاهیتا

شمسیانصاری(شرطموافقتقبلازازدواجعضوحزبتودهایرانبودهاست.پدر)پدرخانم
خودباازدواجدخترشرااستعفایآقایپنجهشاهیازحزبتودهایرانقراردادهبود.آقای

پنجهشاهیاینشرطرامیپذیرد.سالهابعدمادربهعبداللهمیگوید،کجااستپدرتکهببیند،او
.Iسیاستراکنارگذاشتوتوشروعکردی

خانواده پنجه شاهی پشت جبهه »سازمان ...«.2.1 
زندگیعبداللهپنجهشاهیدر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«فراترازآنچیزیاستکهدر
بخشپیشینآمد.عبداللههمههستیخودرادرراهسازمانگذاشتهبود.اوحتیازخانوادهخود

شمسیخواستهبودکهخانهشانرابعنوانپشتجبههدراختیارسازمانقراردهندومادر)خانم
انصاری(،خواهروبرادراناوآنرابااشتیاقپذیرفتند.

تقریباًتمامخانههایتیمیسازماندرتهرانضربهخوردهبودندواجاره1355تیر8پسازضربه
کردنخانهدرتهرانبسیارمشکلوحتیغیرممکنبود.دراینزمانبرخیازاعضایسازمانکه
بدلیلنداشتنخانهمجبوربودند،روزهارادرکوچه،خیابانودرمسافرتازاینشهربهآنشهر

سپریکنند،طبقپیشنهادعبداللهبهخانهمادریاو،کهپشتجبههسازمانبود،بردهشدند.

فاطمه ایزدی درباره خانواده عبدالله
لورفتهبودواودیگرجاییبرای1355شاندراردیبهشتفاطمهایزدی»مهرنوش«کهخانهتیمی

دراینبارهاو.میرودزندگینداشت،طبقپیشنهادعبداللهبرایمدتیبهخانهمادریاو
:19مینویسد

تیردوسهبارهمراهباحسینقلمبرسرقرار8درفاصلهزمانیتخلیهخانهتاضربه
عبداللهرفتم.مثلهمیشهمهربانوخوشروحیهبود.یکیازاینقرارها…عبدالله
یکنشانیهمراهباعالمتسالمتیبهمندادوگفتاگرروزیهیچجایینداشتیو

ارتباطتقطعشدبهسراغمادرمبرو.میبینی،خیلیمهربونه.

Iناهیدقاجاربرایمدتیبامادرپنجهشاهیدریکخانهتیمیسازمانزندگیمیکردومادرایناطالعاترابهناهید
قاجارگفتهوناهیدقاجارهمآنهارادرپیامیبهنگارندهاینسطورنوشتهاست.
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مناستفادهازخانوادهرفقایمخفیرادرستنمیدانستم.بااینهمهآدرسوعالمت
شناساییرابرایروزمبادابهخاطرسپردم.روزهایدربدریبعدازضربهاردیبهشت

حسینپرورش»سعید«یاغزالآیتی»پوران«دراتوبوس،ازاینشهربهراهمراهبا
حسینپرورشگرفتهبودم،آنشهرگذراندم.اواسطخردادمجبورشدماتاقیراکهبا

رهاکنم.برایاوعالمتخطرزدموبرسرقرارثابتغزالرفتم.غزالبدونتوضیح
مراسرقرارعبداللهبرد.اینآخریندیدارمنباعبداللهبود.بازهمبرمهربانی

مادرشتاکیدکرد.همانروزپیشازغروبمنوغزالبهخانهپنجهشاهیهارفتیم.
نپرسیدمآیاغزالقبالهمبهآنجارفتهبودیانه،خودمهمنگفتمکهپیشازآناین

تماموکمالبهسازمانداشتند.مادرسمپاتیآدرسرامیدانستم.بچههاومادر
داشت.همهایویژهعاشقپسرشبود.عبداللهبرایخواهرانوبرادرانشجای

پولکیفیکازدخترهابهعنوانیادگارییکیخانوادهبسیارمهربانوباصفابودند.
خردبهمنهدیهدادودیگرییكچادرخلقی)چادرگلدار(اینیادگارهاراتابعداز

انقالبداشتم.بعدازدستگیریمابابخشبزرگیازوسایلخانهدرجابجاییهاناپدید
شدند.

ترینسادهمیکردیمسعیچریکیمادرشاهانهازماپذیراییمیکردولیماباروحیه
ساری«گلغذارابخوریم.منبیشترتویخانهبودم.یادمهستبامادرکتاب»الوداع

و»مادر«اثرآیتماتفراميخواندیم.یکروزکهتنهابودیم،عالمتشناساییراکه
عبداللهبهمنگفتهبود،بهمادرگفتم.چشمهایزیبایشبرقزدومرادرآغوش

سیمینبیرونمیرفت.مننگرانامنیتنسرینوگرفتوبوسید.غزالبیشتربا
دخترهابودم،بهاوگفتماینهمهحرکتهمراهبایکچریکشناختهشدهمیتواندبرای
دخترهاخطرناکباشد.نظراواینبودکهدخترهابههرحالبایدحرکتدرشهررایاد

شوند.نمیفهمیدمچرادرشرایطیکهرفقایمخفیبگیرند،چوندیریازودمخفیمی
جاومکانندارند،بایدرفقایجدیدیهممخفیشوند.

مادرخانهبههمهچشمبازبودیم،اماپدرخانوادهازوجودماخبرنداشت.مادربسیار
مهربانترازآنبودکهعبداللهگفتهبود.عبداللهبرادریبهنامنصراللهداشتکهمن
هرگزاوراندیدم.فکرمیکنم،ازدواجکردهبودوزندگیغیرسیاسیداشت.)پیوست،

(131صفحه

پرویز هدائی از خانواده پنجه شاهی هاتجربه 
پرویزهدائی»محمود«نیزمدتیدراینخانهپشتجبههسازمانزندگیکردهاست.کمیقبلاز

پرویزهدائی(باادناثابتوشیدانبوی،سهعضوسازمان)1355تیر8ضربهساواکبهسازماندر
همدریکخانهتیمیزندگیمیکردند.آنهابرپایهشواهدیبهایننتیجهمیرسندکهخانهآنها

غزالآیتیآنهارابهخانهمادریدیگرامننیست،اماجاومکانامنیبرایزندگینداشتند.
تیر(درخانهمادریعبداللهبودهاند.هدائی8عبداللهمیبرد.آنهاحدودیکهفته)وهمچنینروز

:20شاندراینخانهمینویسددربارهزندگیخودوتیم

تیربهسازمانواردشد.روزنامههارا8مادرخانهمادرعبداللهبودیمکهضربه
خواندیموبعدهمغزالآمدوگفتکههمهاینهاکهدرروزنامهنوشتهشده،درست

است.…ومافهمیدیمکهفاجعهایاتفاقافتادهاست.

رفتارخانوادهپنجهشاهیبسیاربسیارسطحباالبود،یعنیهمهازبرادربزگشانگرفته
کهازدواجکردهبودوجداازآنهازندگیمیکرد،تاکوچکترینبچهشانکهحدودده

سالداشت،همهگرم،صمیمانهومانندیکانقالبیحرفهایعملمیکردندواینواقعا
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شگفتانگیزبود.صرفاینکهکلداستان)مبارزهمسلحانه(غلطبود،امااینکهآنها
هاییکهداشتند،درسنهایمختلفمبارزهراپذیرفتهبودندوبامابخاطرآرمان

مطالعهجمعیمیگذاشتند،واقعاًشگفتانگیزبود.

توالتمادرطبقهباالیخانهپنجهشاهیزندگیمیکردیم.یکیدوشببرایرفتنبه
ازحیاطمیگذشتمکهپدرعبداللهرادیدم.بهاوسالممیکردمواوجوابمیداد.او
مغازهداربود؛اینکهاوتمامروزراکارکردهبودوخستهبودولیتانیمههایشبدر

حیاطقدممیزدوسیگارمیکشید،نشانمیدادکهاحساسناراحتیمیکرد.او
متوجهحضورما)اعضایسازمان(درخانهخودشدهبود.فکرمیکردکهاگر

ساواکیهابیایندچهمیشود.هرروزدرروزنامههامیخواندکهفالنخانهتیمیضربه
ساواکبهخانهآنهانیز1356خوردهاست.خبآخرشهمدیگهشد.دهفروردین

حملهکردوبرخیاعضایخانوادهاوکشتهوبرخیآوارهشدند.

بودکهدرخانهمدتیمنحاالکهفکرمیکنم،میبینمبهتریندورهزندگیماهمان
پنجهشاهیزندگیمیکردیم.مابرایآنهاازچیزهایمختلفتعریفمیکردیموآنهاهم

برایمااززندگیخودتعریفمیکردند.میگفتندکهعبداللهوقتیکهمخفیشد،
نامهایبهخانوادهخودشمینویسد.درآننامهعبداللههدفهایخودازمبارزهرا
نوشتهبودوانتقادهاییهمبههریکازافرادخانوادهکردهبود.آنهایادشانبودکه

عبداللهبههرکدامچهنوشتهبودوازهرکدامچهانتقادیکردهبود.)پیوست،صفحه
135)

شیدا نبوی از زندگی در خانه مادر پنجه شاهیتجربه 
ادناثابتبرایدرامانبودنازیورشساواکزمانکوتاهیدرپرویزهدائیوشیدانبویکههمراه

21خانهمادرپنجهشاهیبسربردهاست،درمقالهایبهمناسبمرگمادرمینویسد

مادررادرمقاطعمختلفوبافواصلگوناگوندیدهبودموهربارروشنیچشمانشو
وبعدازضربههاییکه1355لبخندنرمومهربانشآراممکردهبود.اولینبارسال

سازمانراازهمپاشیدهبود،ماراچشمبستهبهخانهاشبردهبودندواودرنهایت
وسواسمراقبسالمتیخانهبود.آنجاازهمهچیزحرفمیزد.البتهمیخواستکه

رعایتمخفیکاریراهمبکندومثالًهویتخودشوخانوادهاشرافاشنکند.
میبایستآدرسخانهاشرامخفیداشت.میبایستماندانیمکهپسر

بزرگش)عبداللهپنجهشاهی(همرزمماستومخفیشده.میبایستبچههایدیگرش
سیمینچهنسرینبهکدامکالسخیاطیمیرودومارانبینندوماهمندانیمکهمثالً

.ولیاوIمیکندوبطورخالصهمانبایدمیدانستیمخانهچهکسیودرکجاهستیم
آنچنانعاشقوشیفتهپسرشبودوباهمینعشقآنچنانبهدرستیانتخاباووراهی
کهمیرفتاعتمادداشتکهبههرچیزوهرکسدیگریکهبااینپسرهمراهونزدیک

بوداعتمادمیکردودرخاللحرفهایمهربانانهوهمراهبالبخندشبسیارچیزهارا
میگفت.ازصداولحنخاصاذانگویمسجدنزدیکخانهشانتاکبوترهایبچه

کوچکشواینکهازچهنژادیهستندوچگونهبایدمراقبتشانکند؛راستیهمکهچقدر
آنکبوترسفیدباآندمافراشتهچتریزیبابود.خالصهاینکهبعدازچندروزکهمارااز

ترازهمهاعتمادخالصآنخانهبردند،همهچیزرامیدانستیمواورامیشناختیم.مهم
ورفتارنرمومهربانشدرذهنمنحکشدهبود.

Iچنانچهمیبینیم،روایتنبویباهدائیازرخدادهایاینخانهکمیباهمناسازگارهستند.علتآنرابایددردرجه
اولفراموشکردنآنوقایعپسازحدودپنجاهسالدانست.عالوهبراینرخدادهادرذهنماتغییرمیکند.در

اینخصوصدریکیازبخشهایبعدیبیشترصحبتمیشود.
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تهماسب وزیریآمدن مادر پنجه شاهی به خانه تیمی 
مادرنهتنهابرایحفظاعضایسازمانازضربههایساواکخانهخودرادراختیارآنهاقرارداد،

بلکهبرایتوجیهخانهتیمیسازمانوعادینشاندادنآننزدهمسایههاحداقلبهیکیاز
خانههایتیمیسازمانرفتهبودونزدآنهانقشمادریکهخودشدرشهرستانوفرزندشدر

:22تهماسبوزیری»عباس«دراینخصوصمیگویدتهرانزندگیمیکند،رابازیکردهبود.

)غزال(آیتیوهوشمندزندهبودند،روزیزمانیکهتیمماهنوزضربهنخوردهبودو
غزالبرایتوجیهکردنوضعیتخانهنزدهمسایههامادرپنجهشاهیرابصورتچشم
بستهبهخانهتیمیماآورد.بادیدنچنینمادرمبارزیدرخوداحساسغرورکردم.

(139)پیوست،صفحه

هایورش ساواک به خانواده پنجه شاهی.2.2 
پشتجبههسازمانبود،ساواکبه1355،خانهمادریعبداللهدرسالشدهمانطورکهدرباالبیان

نسرینسیمینوغزالآیتی،عباسهوشمند،1356اینموضوعپیبردهبودودردهفروردین
.یکیازدالیلاینضربه23پنجهشاهیدریکدرگیریباساواکدرنزدیکاینخانهکشتهمیشوند

هابودهاست.واقعهاینضربهدرنوشتهاحتیاطیسازماندراستفادهازخانهپنجهشاهیبی
ناهیدقاجارآمدهاست.وزیریمینویسد:تهماسبوزیریو

اعضای1355عبدالله،مادروخانوادهمبارزیهمداشت.پسازضربهبهاروتابستان
سازمانبامشکلکمبودمحلزندگیمواجهشدند.آناعضایسازمانکهجاییبرای
زندگینداشتند،مدتکوتاهیدرخانهمادرعبداللهزندگیمیکردندتاجاییپیداکنند.

خانهمادریعبداللهامکانبسیارخوبیبرایسازماندرآنشرایطبحسابمیآمد.…
گویاساواکبهخانهمادرعبداللهمشکوکشدهبودوآنجارازیرنظرگرفتهبود.

عبداللههمازطریقخانوادهخودمتوجهاینکنترلساواکمیشودوبهسازماناطالع
(138میدهدکهدیگرازخانهمادریاواستفادهنشود.)پیوست،صفحه

برایمدتیدرخانهتیمی1355هایپیشآمدکهناهیدقاجاردرنیمهدومفروردیندرصفحه
است.دراینزمانبرادرانعبداللهکهبراثرضربهساواکازمیکردهعبداللهدراصفهانزندگی

دراینبارهقاجار.میشوندخانهخودفرارکردهبودند،توسطعبداللهبهاینخانهآورده
:24مینویسد

عبداللهمارامستقیماًباآنهاچشمبازکردوبالفاصلهگفتمناینرفقاراپساز
ضربهخانهپنجهشاهیگرفتهام!بچههاازضربهمنزلپدریعبداللهدرنارمکتهران

گذراندند.آنهاطبققرارثابتیکهدرفرارکردهوشبهارادرپارکهایشهرمی
اصفهانباعبداللهداشتند،خودرابهاینشهررساندند.عبداللهآنهارادرپارکشهر

یافتهوبهخانهآورد.…

»پری«]ادناثابت[حمامخانهراآمادهکردتاآنانخودرابشویندوخودلباسهایآنانرا
شست.شبهمینروزکهدورهمنشستهبودیم،عبداللهبهشدتبرافروختهو

خشمگینبود.اعتراضشدیداوبهاینبودکهچراخانهپنجهشاهیراکهپشتجبهه
بود،بهشکلخانهتیمیدرآوردند.
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Iامیر پنجه شاهی ده ساله در خانه تیمی دومزندگی 

پسازاعدامعبداللهیکیازبرادراناوبنامامیر»ناصر«کهحدوددهسالداشت،طبقتصمیم
مسؤلشاخهبرایمدتکوتاهیبهخانهتیمیدومشاخهاصفهانکهمن)محسنصیرفینژاد(

یکیازاعضایآنبودم،آوردهشد.اونسبتبهاعضایتیم»چشمباز«امانسبتبهآدرسخانه
»چشمبسته«بود.درآنزمانمانمیدانستیمکهامیربرادرعبداللهاست.خانهتیمیماحیاط

نسبتاًبزرگیداشتوامیرروزهادرآنبازیمیکرد.صحبتهایاوبرایماشیرینبودومابااو
میگفتیمومیخندیدیم.اماتیممابههیچوجهنمیتوانستنیازهایروحی،تربیتی،آموزشیودیگر
نیازهایکودکانهامیرراتأمینکند.شایدبهمیندلیلروزیمسؤلشاخه،قربانعلیعبدالرحیمپور

»مجید«،گفتکه»ناصر«رانزداقوامشمیفرستیم.اقدامخوبیبود،اگرچنینمیشد؛اما
چنیننشد.سازمانامیررانزدمادرشدریکیازخانههایتیمیسازماندرمشهدفرستاد.

سالداشتوخواهردیگراو17جعفر»خشایار«کهدرآنزمانهمچنینبرادردیگرعبداللهبنام
زهره»میترا«نیزدرآنزماندرخانههایتیمی»سازمانچریکهایفداییخلقایران«بنام

سازماندهیشدهبودند.

سازماندهیکودکاندرخانهتیمیاشتباهبسیاربزرگیبود،اشتباهیبزرگترازاعدامعبدالله
پنجهشاهی.اگریکیازاینکودکاندرحملهساواکبهخانهتیمیکشتهمیشد،مامسؤلآن

بودیم.چونآنهادرسنینکودکیبودندوخودشانزندگیدرخانهتیمیکهخطراتجانیبرایشان
داشت،راانتخابنکردهبودند.اینمابودیمکهآنانرابهخانهتیمیآوردهبودیم.آنهابخاطر

یورشساواکبهخانهشانبهماپناهآوردهبودندومابایدجایمناسبیرابرایآنانتهیه
میکردیم.نهاینکهآنهارابهخانهتیمیخودببریم.دراینموردبازهمدریکیازبخشهایاین

نگاشتهصحبتخواهدشد.

خانواده پنجه شاهی پس از انقالب.2.3 
خانوادهعبداللهپنجهشاهیپسازانقالبنیزدزسازمانبسیارفعالبود.درانشعاباکثریتو

یعنی1360جعفر»خشایار«دراسفندآنهابهجناحاقلیتسازمانپیوستند.1359اقلیتدرسال
،برسرقراردردرگیریباپاسداران25زمانیکهیگانهفرزندشهنوزدربطنمادرجوانشبود

اعداممیشود.1367اسداللهپنجهشاهیدرجریانکشتارزندانیانسیاسیدرتابستان.26کشتهشد
:27اسداللهمینویسدشهیننوروز)رئیسدانا(دربارهامیروزهرهخوشبختانهزندههستند.

اسداللهکههرگزتشکیالتینبوده،ولیبیادعادلدرگروعشقخواهرهاوبرادرها،و
اسداللهکارینکردهبود.…وقتیاورامردمداشتهاست.…مادرمیگفتکه

جعفرریاحیکههمبندشبودندبهاوقرصمیدادندتاصادقومیبردندبرایزدن،
زیرشالقدردراکمترحسکند.آنقدرشالقکفپاهایشزدهبودندکهرویآنهانیز
زخمشدهبود.باهمهاینهامیخندیدومیخنداند.انسانشوخطبعیکهروزهای

.اوبامیکردهایاوینشادوآرامدلتنگیوشبهایبیقراریبچههارادرچاردیواری
برد.ایستگاهبهاشبچههارابیروناززندانمیبیانطنزگونهتجربیاتزندگیشخصی

ایستگاهتامیدانفوزیه،جاییکهمغازهداشتند.درکوچهپسکوچههایآنجاچرخ
هایشانبندواتاقراشانمیداد،وبهچاردیواریزندانکهبازمیگشتندصدایخنده

منفجرمیکرد.

Iهمانطورکهدربخش»آشناییباعبدالله…«آمد،اعضایخانهتیمیدومدراصفهانعبارتبودندازسلیمان
پیوسته،بیژنشیروانی،عباسهاشمیومحسنصیرفینزاد.
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دادخواهی تا آخرین لحظه های زندگی.2.4 
وفاجعهملیبهمبارزهبرای1360شمسیانصاری(،پسازکشتاردههمادرپنجهشاهی)

دادخواهیادامهداد.پنجفرزندازهشتفرزنداینخانوادهکشتهیااعدامشدند.اوازفعاالن
مادرانخاورانبودوتاآخرینروززندگیخودتاآنجاکهدرتوانداشت،برایعدالتمبارزهکردو

.28براثربیماریدرتهراندربیمارستانآسیاجانباخت1379بهمن20روز

:29میبریمشهیننوروز)رییسدانا(بهپایانسخندربارهمادرپنجهشاهیرابابخشیازنوشته

!به یاد پنجه شاهی ها و مادرشان

باعبداللهآغازکردکهفرزندبزرگشبوده،ونخستینتندرخانوادهکهپایدرراه
مبارزهنهاده،…ازهرکدامکهمیگفتدوبارهبهعبداللهبرمیگشت!باهرکدام

شروعمیکردباعبداللهتماممیکرد!باشوروشیداییازاوحرفمیزد!…عشق
ها،مجبورشدهبودبهعبداللهمجنونوآوارهشهروبیابانشکردهبود.دراینآوارگی

یکروزچندینبارراهتهرانقمرابرودوبرگردد،زیراخانهامننبوده،واوجاییبرای
رفتننداشتهبود.بدنبالعبداللهوپابهپایاودرمبارزهبوده،وزندگیمخفیداشته

است.ازتهرانبهقموازقمبهاصفهانمدامدررفتوبرگشتبودهاست.

فاطمهایزدیپسازانقالبوپسازآزادیاززندانجمهوریاسالمیبهدیدنمادرپنجهشاهی
میرود.اومینویسد:

…مادربسیارمهربانترازآنبودکهعبداللهگفتهبود.…وقتیسالهاپیشبهدیدار
گروهمنشعببودمباهمانمحبتدانستمنجزومادررفتهبودم،…مادربااینکهمی

پیشبامنبرخوردكرد.چشمانشهنوزهمانزیباییوفروغگذشتهراداشت.
(132)پیوست،صفحه

یاد عزیز مادر و فرزندان قهرمانش گرامی باد!



 3.
ادنا ثابت آشنایی با زندگی 

در»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«

به1352درتهرانبهدنیاآمد،دبستانودبیرستانرادرتهرانگذراندودرسال1334ادناثابتدر
)احتماالًدربهار1354.اودرسال30دانشکدهمهندسیمکانیکدردانشگاهصنعتیآریامهرراهیافت

زندگیمخفیدراین1354(به»سازمانچریکهاییفداییخلقایران«پیوستودرزمستان1354
سازمانراشروعکرد.

سفر ادنا ثابت به خارج از کشور.3.1 
دوباربهخارجازکشورمسافرتکرد.طبقگفتهیکیازدانشجویان1354ادناثابتدرسال

.ولیطبقدادههایIدانشگاهصنعتیآریامهرباراولبهاسرائیلوباردومبهانگلستانرفتهاست
«،ادنا1357حیدرتبریزیدرکتاب»روابطبرونمرزیسازمانچریکهایفداییخلقایرانتابهمن

:31هردوباربهانگلستانسفرکردهودرسفردومپیکسازمانبودهاست.تبریزیمینویسد

طبقبرنامهایکهباحمیداشرفدرتهرانتنظیمکردهبودیم،دراواخربهمنماه)یا
(ادناثابتباناممستعار»پری«درلندنسرقرارمنآمد.چند1354اوایلاسفندماه

روزیدرلندنباهمبودیم.سپساوبهایرانبرگشتوکیفحاویمیکروفیلمهاراکه
بیژنافتخاری(گرفتهبودم،باخودبهایرانبرد.کامبیزروستا)یامناز

تبریزیدرپانویسکتابخودمینویسد:

برایتعطیالتتابستانیبهلندنرفتوپسازاین1354ادناثابت…درتابستانسال
سفرخانوادهاشازویبیاطالعبودند.احتماالًاوهمانموقعباسازمانارتباطداشته
ومخفیشدهبودهاستوبازگشتشرابهخانوادهاطالعندادهبودهاست.ادناپساز

درصفوف1357،تاسال1354اشبهلندن،درزمستانبازگشتازسفردوباره
.32مبارزهمیکردII»سچفخا«

ادناثابتمستقیمازفرودگاهمهرآبادبهخانه1354دربازگشتازسفرانگلستاندراواخرزمستان
:33فاطمهایزدیدراینخصوصمینویسدتیمیسازمانبردهمیشود.

گاهرفقاییچشمبستهبهتیممامیآمدند.دوجوررفیقچشمبستهداشتیم:چشم
بستهبهمحلپایگاه،چشمبستهبهرفقاوپایگاه.یكیازاینرفقا،دختریبودکه

یثربیومنبادستهگلبهاستقبالشبهفرودگاهمستقیمازفرودگاهبهپایگاهماآمد.
مهرآبادرفتیم.بنابهضوابطکارمخفیدرفرودگاهخودمرامشغولکردمتانفهمم

یثربیمراصدازدومندربرابرمرفیقازکجاوباچهپروازیمیآید.وقتیاورسید،
دخترزیباییرالبخندبرلبدیدم.بهگرمی،مثلاعضاییکخانواده،یکدیگررادر

تربود.هایشپررنگآغوشکشیدیم.یکپالتویشمیبهتنداشتکهازچشم

یثربی،چشمبستهبود.اوراچشمبستهبهپایگاهبردیم.باپایگاهورفقا،جزمنو
یثربیاورارفیق»پری«خواند.گویاپرینامسازمانییاواقعیرفیقدختریبودکهبه

تازگیشهیدشدهبود.منبسیاردرموردتواناییهاوخصلتهایانسانیرفیقشهید

I.خودمنباایندانشجوصحبتنکردهاموناماوراهمنمیدانمکهبنویسم

II.سچفخا«مخففعبارت»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«است«
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پریشنیدهبودمومیشنیدم.اماتاکنوننمیدانم،اوکهبود،وچهوقتوچطور
(.127شهیدشد)پیوست،صفحه

تفاوتیبیندادههایفاطمهایزدیبادادههایحیدرتبریزیدربارهادناثابتوجوددارد.تبریزی
در1354احتمالمیدهدکهادناثابتپسازبازگشتازسفراولخودیعنیدرتابستانیاپاییز

سازمانمخفیشدهباشد.درصورتیکهطبقدادههایایزدی،ادناثابتپسازبازگشتازسفر
دومخود،مخفیمیشود.ادنادرسفردومباهواپیمابهایرانبرگشتهودرفرودگاهمهرآبادتهران

یثربیبهاستقبالاورفتهبودند.درآنزمانامکاناتمخفیسازمانبحدینبودکهایزدیو
.بنابراینIشناسنامه،گذرنامهوویزایورودبهانگلستانبادرجهاطمینانباالبرایکسیجعلکند

بهایراناحتماالًبصورتعلنیبودهودرنتیجهاینگزارهکهادناپسازبازگشتثابتبرگشتادنا
ازسفراولخوددرسازمانمخفیشده،نادرستاست.شایدبتوانفرضکردکهادناثابتدر
فاصلهزمانیبیندوسفرخودزندگینیمهمخفیداشتهاست.یعنیادناثابتدراینفاصلهبه

خانوادهوآشنایانخودسرنمیزدهولیازشناسنامهوگذرنامهواقعیخوداستفادهکردهاست.

برایروشنشدنبیشتراینموضوعکوششکردمکهباحیدرتبریزیارتباطبگیرم.متأسفانه
موفقنشدم.

زندگی ادنا ثابت در خانه های تیمی سازمان.3.2 
»پری«یاهمانادناثابتدرچندخانهتیمی»سازمانچریکهایفداییخلقایران«زندگیکردهو

دراینخصوصیادماندههاییدردستاستکهدرزیرمیآیند.

ادنا ثابت در اولین خانه تیمی سازمان
ادنابصورتچشمبستهازفرودگاهبهاینخانهتیمیسازمانبردهمیشود.دراینخانهتیمیتنها

بافاطمهایزدیچشمبازولیبابقیهاعضایتیموهمچنینآدرسخانهچشمبستهبودهاست.
ایزدیفضایآنتیمراچنینتوصیفمیکند:

مخفیشدم.پایگاه)خانهتیمی(ما،یکخانهدو1354من)فاطمهایزدی(درپاییز
حسینپرورشخوابهدربخشاعیاننشینحسنآبادزرگندهبود.همتیمیهایم

یثربی»مسعود«.فرزاددادگر»اسد«بودندومسؤلشاخهمان،محمدرضا»سعید«و
حسینپرورشبودامایادمنیستکهاومسؤلپایگاهبودیامسؤلاجرایطرحفرار

حسینقلمبر»فرهاد«وعبداللهپنجهشاهی»حیدر«بهتیمماپیوستند،فرزاد.بعدهاکه
(127حسینقلمبرفرماندهتیموعبداللهفرماندهنظامیبود.)پیوست،صفحه

ایزدیدربارهزندگیادنادراینتیممینویسد:

منوادنابیشترساعتهایروزراباهممیگذراندیم.یكتیمدونفرهدرونتیمصاحِب
خانهبودیم.پسازبرنامهنویسیتیممیزبان،نوبتبرنامهنویسیوبرنامهانتقادیبا
میهمانبود.برنامهروزانه»پری«پربودسراجی)اینکلمهغیردقیقرابرایدوختن

جلدسالحوکیفهایکوچکازچرمبهکارمیبردیم،…(ُمهرسازی،عکاسیوظهور
وچاپعکس)برایدرستکردنمدارکتقلبیوبهاصطالحجعلیات(،ورزش،مطالعه

دونفره،توجیه)آشناییبا(سالح،توضیحدرموردبرنامهفرارومطالعهفردی.

Iاعضایسازماندرآنزمانشناسنامهیاگواهینامهرانندگیخودراباظرافتتغییرمیدادندونامدیگریرادر
آنمینوشتند.همچنینگواهینامهرانندگیدرسازمانتوسطعبداللهپنجهشاهیجعلشدهبود.اینتغییرنامدر

اسنادوهمچنینجعلآنهابرایمردمعادیوپلیسراهنماییورانندگیقابلتشخیصنبود.امااگرایناسناد
بدستساواکمیافتادند،ساواکحداقلبهجعلیبودنآنهامشکوکمیشد.جعلدقیقگذرنامهوویزاکار

بسیارمشکلیبودودرآنزمانسارمانقادربهاینکارنبود.
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ماهمهیککمربندچریکیداشتیمکهآنرازیرلباسبهکمرمانمیبستیم.ادناهمکه
بهتیمماآمدبرایشدرستکردیم.…وقتیادنابهتیمماآمد،منکمربندهایخالیو

کیفهایکوچکوبزرگاضافیموجوددرپایگاهراپیشاوبردمویککمربندساده
برایشدرستکردیم.کیفمدارک،کیفپول،کیفسیانوراضافی،کیفقندونمک،
کاردکمریهمداشتولییادمنیستنارنجکداشتیانه.میبایستداشتهباشد،
چوندرپایگاهنارنجکاضافیداشتیمودلیلینداشت،اونداشتهباشد.)پیوست،

(128صفحه

جلسهانتقادوانتقادازخودباادناثابت
انتقادوانتقادازخودامریمهمورایجدرتمامسازمانهاوحزبهایمارکسیستیاست.اینامر
بهشیوهخاصیدر»سازمانچریکهایفداییخلقایران«اجرامیشدکهریشهدرروحیهاعضای
آنسازمانداشت.بطوریکهحتییکعضوسازمانقبلازورودبهسازماناینشیوهراخودبخود

بکارمیبرد.ایزدیدربارهجلسهانتقادیباادناثابتمینویسد:

ادناآرامبودوكمحرف،تیزهوش،تواناوبسیارباانضباط.درانتقادوانتقادازخود
دستهمهماراازپشتمیبست.خوبیادمنیستانتقادهاچهبودازخودشانتقاد

میکردسرمطالعهفردیخوابشبرده.طبقآییننامهتنبیهاینکارکالغپربود.بهمن
انتقادمیکردکهازاوانتقادنمیکنم.ازخودشانتقادمیکردکهمقداریچرمراموقع
دوختنکیفمدارکحرامکرده.وقتیمیگفتم،ایناولینکارتواستوطبیعیاست،
ازمنانتقادمیکردکهاحساسمسؤلیتنمیکنم.گاهیبهخودممیگفتمخدارحم

سربرنامهIکندوقتیکهرفیق»پری«بارفقایپایگاهچشمبازبشودوبا»سعید«
(129انتقادیبنشیند.)پیوست،صفحه

حمیداشرفورضایثربیبهخانهتیمیایزدیتلفنمیزنندومیگویندکه1355اردیبهشت26در
خانهشانلورفتهوازاعضایاینتیممیخواهندکهخانهراتخلیهکنید.البتهادناثابتاندکیقبل

بهخانهتیمیدیگریمنتقلشدهبود.

ادنا ثابت در دومین خانه تیمی خود در سازمان
پرویزهدائیهمتیمبودهاست.هدائیکهادناثابتراازدردومینخانهتیمیسازمانادناثابتبا

:34زماندانشگاهمیشناختهاست،دربارهادناواینتیممیگوید

ادناثابتراازدانشگاهمیشناختمامادردانشگاهبااوصحبتزیادینداشتم.تاآنجا
هایدانشجوییشرکتنمیکردوبنابرایناصالًفکرکهبیاددارم،اودراعتصاب

نمیکردمکهاوفعالیتسیاسیمیکند،چهرسدبهاینکهعضو»سازمانچریکهای
فداییخلقایران«باشد.

علیاکبروزیریپرویزهدائی»محمود«(بامن)1355یافروردین1354درزمستان
درتیمیبودمکهادناثابت»پری«همبعداًبهآنآمد.IIشیدانبوی»فاطی«»مجتبی«و

خراطپور»بهرام«مسؤلتیمومحلخانهتیمیهمنزدیکمیدانخراسانغالمعلی
بود.

Iالزمبهتوضیحاستکهحسینپرورش»سعید«درمقایسهبادیگراعضایتیم،دیدبازتریداشتهواینشیوه
انتقادوانتقادازخودرانادرستمیدانستهوباآنمخالفبودهاست.

IIپرویزهدائیتنهااینرامیداندکهنامسازمانیآنرفیقدختر»فاطی«بودهاست.امابامشخصاتیکهتعریف
میکند،»فاطی«بایدهمانشیدانبویباشد.
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ادنادراینتیمهمنسبتبهآدرسخانهوهمنسبتبهرفقاچشمبستهبودوباهماز
پشتپردهصحبتمیکردیم.ازآنجاکهسهنفرازاعضایاینتیم)من،وزیریو

ثابت(دانشجویدانشگاهصنعتیبودندوادناثابتهمتاحدودیمن)هدائی(واکبر
وزیریراازدانشگاهمیشناخت،اودستکمبههویتمن)هدائی(درآنتیمپیبرد.
روزیواقعهجالبیرخداد.عینکوزیریکهنمرهباالییداشت،رویزمینافتادهبود.

ادناگفتکهعینک»مجتبی«است.»بهرام«برایردگمکردنگفتکهمال»محمود«
است،ادناگفت،»محمود«کهعینکندارد.معلومشد،ادنادستکممرا)»محمود«

را(شناختهبودکهمیدانست،عینکندارم.

اینتیمبیشترتیمیآموزشیبودوسازمانماراارزیابیمیکردکهبرایچهکاری
خراطپورمناسبهستیم.بعداًتیمراشکستند.علیاکبرکهبیشترتیپیعملیاتیبودبا

شیدانبوی»فاطی«وادناثابت»پری«قرارشدپرویزهدائی»محمود«(،رفت.من)
(134کهدرتهرانتیمیکارگریتشکیلدهیم.)پیوست،صفحه

ادنا ثابت در سومین خانه تیمی خود در سازمان
شیدانبویبودهاست.پرویزهدائیوهمانطورکهدرباالآمد،ادناثابتدرتیمسومخودبازبا

هدائیدربارهادنادراینتیممیگوید:

ادنابسیارخندهروبود.برایتهیهخانهبایدبهبنگاهیمیرفتیموبرایاینکهتوجیهکنیم
کهزندگیعادیداریم،مجبوربودیمکهبهبنگاهداردروغهاییبگوییم.هربارکهادنااز

بنگاهیخارجمیشد،دروغهاراتعریفمیکردومیخندید.

(ومنRay.O.Vakپسازمدتیخانهایتهیهکردیم.آندورفتندبهکارخانهری.اُ.واک)
همدرکارگاهینزدیکمیدانخراسانبهکارگریمشغولشدم.مسؤلتیم»فاطی«و

یثربی»مسعود«بود.رابطتیمماباسازمان

ادناآدمخندهرووشریفیبود.بنظرمیرسیدکهاوقبالمطالعهجدیسیاسینکرده
بود.اماخبافکاراوخیلیعملیتربود.مثالدریکموردمنفکرمیکردمکهماباید

درزندگیمانسختیبکشیمتاخودرابرایشرایطسختآمادهکنیم؛تادرزیرشکنجه
وبازجوییبتوانیممقاومتکنیم.امااوفکرمیکردکهنهدلیلینداردکهمابخودمان

سختبگیریم.نمیدانماواینفکرراازکهگرفتهبود.اوتعریفمیکردکهعضویکی
ازگروههاکهبهخودشبسیارسختگرفتهبود،هنگامیکهگروهلورفتهبود،اولین
کسیبودکههمهچیزگروهرابهپلیسگفتهبود.خباینفکراودرستبود.برای

اینکهآدمبتواندشکنجهواینجورچیزهاراتحملکند،دلیلینداردکهبخودش
سختگیریکندوخودشرااذیتکند.

مدتکوتاهیپسازبهکارگریرفتن،صاحبخانهگفتکهازادارهای)اکنونیادم
نیستچهادارهای؛شایدثبتاحوال(آمدهبودندوچونشمانبودیدگفتندکه

شناسنامههایتانرادرخانهبگذارید.مافهمیدمکهصاحبخانهبهمامشکوکشده
غزالآیتیبهخانهمادریعبداللهاست.همانشبخانهراترککردیموازطریق

(134پنجهشاهیرفتیم.)پیوست،صفحه

زندگیادناثابتدرخانهمادریعبداللهپنجهشاهی
غزالآیتیبهخانهمادریعبداللهمیروند.طبقنوشتههدائیهرسهعضواینخانهتیمیتوسط

تیربهسازمانواردشدهبود.آنهاحدودیکهفتهدراینخانهبودهاند8اینزمانیبودهکهضربه
وسپسهرکدامبهخانههایتیمیدیگریمیروند.
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ادنا ثابت در چهارمین خانه تیمی خود در سازمان
شهین)فاطمه(دوستدار»مهری«زندگیکردهاست.دوستداردربارهادناثابتدراینخانهتیمیبا

:35اینتیمسازمانمینویسد

ابوالحسنخطیب)نامسازمانی»رحمت«(ووبارفیقIمخفیشدم1355دردهخرداد
فرزاددادگر)نامسازمانی»اسد«(درتیمیزندگیمیکردیم.مسؤلتیممارفیق

حسینقلمبر)نامسازمانی»فرهاد«(بود.خانهتیمیفرزاددادگرومسؤلشاخهرفیق
.IIمادرمنطقهفقیرنشینیقرارداشت

حسینقلمبرهفتهاییکیدوباربهتیمماسرمیزد،دریکیازاینمسؤلشاخه،رفیق
سرزدنهارفیقدختریراباخودبهتیمماآورد.درنظرهمسایههارفیققلمبربرادر
شوهرمواینرفیقدخترهمسراوبود.مابرایهمسایههااینطورتوجیهمیکردیمکه
برادرشوهرمکهرانندهکامیونواغلبدرجادههادرحالرانندگیاست،زنجوانش

ماندرسازمانادناثابترابرایمدتینزدماآوردهاست.ناماینزنجوانیارفیق
(136)نامسازمانی»پری«(بود.)پیوست،صفحه

دوستداردربارهوضعیتظاهریادنامینویسد:

ادنادختریزیبا،قدبلند،باپوستیروشنوباوقاربود.وقتیمنبهعنوانزنخانهبااو
ً بهبازاروخریدمیرفتم،میدیدمکهچهرهاوحتیدرچادرمناسبآنمنطقهنیزکامال
توچشممیخورد.چونآنچادرکهنههمناتوانبودتاظاهراوراکهازخانوادهمتمولی
میامد،بپوشاند.درحالیکهدرموردمنیارفقایزندیگرچنیننبود.ادناازخانوادهای

بسیارثروتمندمیآمدومناینراآنزماننمیدانستم،گرچهحدسهاییزدهبودم.
بعدهاپسازدانستنمنشاءخانوادگیاو،بهاینفکرکردمکهچراظاهرادنادرآن

(136محلنمایانوبرجستهبود.)پیوست،صفحه

رفتارادنادرخانهتیمی
دوستداردربارهرفتارادنادرخانهتیمیمینویسد:

ادنا…رفیقبسیارپرشوریبود.اودربحثها،ورزشوتمریناتچریکیکهآنزمان
دربرنامههایروزانهخانههایتیمیسازمانقرارداشت،فعالبود.اوحتیدربرخی

زمینههاچپروییازیادهرویمیکرد.مثالًمیگفتکهپختنغذاالزمنیستوبانانو
پنیرهممیتوانسرکرد؛تابدینطریقدرصرفوقتبرایتهیهغذاصرفهجویی

کنیمووقتبیشتریرابرایورزشودیگرکارهایچریکیتیمکهدربرنامهروزانهتیم
مابود،بگذاریم.اومیگفتبرایاینکهصاحبخانهوهمسایههانفهمندکهماهرروزنان
وپنیرمیخوریم،میتوانآبرادرقابلمهجوشاندتاآنهافکرکنندکهمادرحالپختن

غذاوآشپزیهستیم.

درآنزمانوجودبالش)کوسن(وپتودرخانههایتیمیبرایتوجیهوضعیتخانهنزد
همسایههاوسایلیضروریبودند.ادناضرورتوجودچنینچیزهاییدرخانهتیمیرا

قبولداشتولیاستفادهاعضایتیمازبالشبرایاستراحتراامرپسندیدهای

I:زیرنویسنوشتهشهیندوستدار
خرداد10اگرتاریخعضویتراتاریخمخفیشدنحسابکنیممن)دوستدار(ورفیقخطیبدرستروز

همزمانمخفیشدیموبهطورچشمبستهباهمدیگرودرتیمیکهدرآننیزچشمبستهبودیم1355
قرارگرفتیم.ازصدایقطارهامیشدفهمیدکهاینتیمدرنزدیکیراهآهنبود.

IIشاندرمنطقهعلیشاهعوضوشایددرقرچکورامینبود.دوستدارحدسمیزند،خانهتیمی
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نمیدانستوبنابراینخودنیزازآناستفادهنمیکردواگردیگرانازآناستفاده
میکردند،بادیدیانتقادیبهآنهانگاهمیکرد.

روزیمردصاحبخانهکهمغازهتعمیرکاریداشت،ماشینلباسشوییرابهخانهآوردو
درایوانخانهکهماوصاحبخانهبصورتمشترکازآناستفادهمیکردیم،قرارداد.

یکروزکهصاحبخانهدرخانهنبود،ادناماشینرابهراحتیروشنکردولباسهایتیم
رادرآنشست.درحالیکهمنشدیداًنگرانآمدنصاحبخانهبودم.ادنابازدلیلمیآورد

هادرماشینلباسشوییدروقتصرفهجوییمیکنیمووقتکهماباشستنلباس
خودراصرفکارهایمهمتر!)ازلحاظچریکیمهمتر(میکنیم.نمیدانمکهچهجوابی
بهصاحبخانهبایدمیدادیم،اگراوناگهانبهخانهمیآمدومتوجهاینابتکارعملمادر

(136صرفهجوییوقتمیشد!)پیوست،صفحه

بخثهایدرونتیمی
دوستدارمینویسد:

….ادنادربحثهاشرکتفعالداشت.درآنزمانموضوعریشهیابیضربهساواکبه
سازمانبرسایربحثهاالویتداشت.یکیازبحثهاپیرامونمحتویاعالمیهسازمان
بودکهاینمفهومراداشتکهماضربهناپذیریموبنظرمیرسیدکهبیشتربرایباال

بردنروحیهاعضایسازماننوشتهشدهبود.زمانیکهادنادرتیممابوددراین
مراحلبودیم.بعدهانظراتدیگریعنینظررفیقشهیدتورججیدریبیگوندبهتیمما

راهیافت.
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پسازرفتنادنابحثردمشیمسلحانهبحثمحوریدرتیممابود.مامبارزه
ماهبود(کنارگذاشتیموکمیبعدتر6-9مسلحانهراطیپروسهاي)کهفکرمیکنمبین

فریبرزصالحی)بانامسازمانیهمازسازمانانشعابکردیم.طیاینفاصلهرفیق
»تقی«(برایجواببهسواالتسیاسیومطالعاتیماوبحثرویمواردمتفرقهچند

باربصورتچشمبستهبهتیمماآمد.یکروزاودربارهروابطعاطفیعاشقانهبین
(137رفقاکهازنظراوموضوعیعادیوانسانیبود،صحبتکرد.)پیوست،صفحه

رفتنازچهارمینخانهتیمی
دوستدارمینویسد:

ادنایکیدوماهدرخانهتیمیمابود.احساسممیگویدکهاوبهمشهدرفت.امادلیل
(137رانمیدانم.)پیوست،صفحهایناحساسخود

اگرفرضکنیمکهادنادراینزمانبهمشهدرفته،مدتزندگیاودرمشهدکوتاهبودهاست.از
مرضیهتهیدستدربارهزندگیادنادرمشهدپرسیدم.آنهااطالعیاززندگیاودرناهیدقاجارو

خانههایتیمیمشهدنداشتند.

ادنا ثابت در پنجمین خانه تیمی خود در سازمان
.Iادنادرپنجیمنخانهتیمیخودباعبداللهپنجهشاهی،رضاغبراییو»رفیقایکس«بودهاست

ناهیدقاجارکهمدتمتأسفانههیچکدامازآنهازندهنیستندتاوقایعآنخانهراشرحدهند.اما
کوتاهیدراینخانهبصورتچشمبستهزندگیمیکرده،خوشبختانهزندهوبخشیازوقایعاین

.درزمانیکهقاجاردراینتیم36تیمرادرخاطراتخوددرکتاب»راهیدیگر…«نوشتهاست
زندگیمیکرده،روابطعاشقانهعبداللهوادنامطرحمیشود.اینموضوعدربخشمربوطبه
اعدامعبداللهخواهدآمد.ازاینروبرایاجتنابازدوبارهنویسیآنوقایعازطرحآندراینجا
خودداریمیشود.آنگونهکهقاجاردراینکتابنوشتهاست،رفتارادناتأثیریمنفیبرقاجار

.IIداشتهاست

ادنا ثابت در ششمین خانه تیمی خود در سازمان
عبدالرحیمپور،ادنابهپسازاعدامعبداللهپنجهشاهیوسرپرستیشاخهاصفهانتوسطقربانعلی

.IIIخانهتیمیدومشاخهاصفهانکهنگارنده)محسنصیرفینژاد(یکیازاعضایآنبودمنتقلشد
ادناثابتدراینتیمهمنسبتبهمحلخانهوهمنسبتبهاعضایتیم»چشمبسته«بود.یعنی
ادنانهمحلخانهتیمیرامیدانستونهچهرهدیگرانرامیدید.همچنیناعضایتیمهمچهره

عبدالرحیمپور،بودکهباادنابصورت»چشمباز«بود؛یعنیادناادنارانمیدیدند.تنهامسؤلشاخه،

I.همانطورکهدربخش»آسناییباعبدالله…«آمد،»رفیقایکس«بایدرحیماسداللهی»علی«باشد

IIکتاب»راهیدیگر...«:201قاجار،صفحه
…منوادنادرآنمدتکوتاهیکهباهمآشناشدهبودیم،رابطهنزدیکوصمیمیرفیقانهکهمعموالًبا
رفقایدختردرسازمانبرقرارمیشد،نداشتیم.دراولیندیدارادنابرخوردیرسمیوسردداشت.به

نظرمناومارابهمانندمهمانانیبیگانهتصورمیکرد.مافقطبادستدادنچشمبازشدیم؛در
صورتیکهعمومارفقادراولیندیدارهاباصمیمیتهمدیگررادرآغوشمیگرفتند.ایناولینوآخرین

باریبودکهمندرسازمانباچنینرفتارسردیروبهروشدم.درفاصلهرفتوبرگشتبهدکتر
]پزشک[ویادرکارهایخانهاوخیلیرسمیوسردبود.حداکثربهسؤالپاسخکوتاهآریویانه

میداد.درمجموعمنباویاحساسصمیمیتونزدیکینداشتم.ازاینرواحساسکردمکهنمیخواهد
کسیواردحریمشخصیاششود.

III.دیگراعضایاینتیمسلیمانپیوسته،بیژنشیروانیوعباسهاشمیبودند
شیروانیفراموشکردهکهباادناثابتدراینتیمزندگیمیکردهاست.پیراموناینموضوعدربخشدیگریکه

بهناسازگاریدادههامربوطمیشود،توضیحدادهخواهدشد.
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عبدالرحیمپورچهرهیکدیگررامیدیدند.ارتباطادناباتیمازطریقمسؤلتیم)من،محسنثابتو
صیرفینژاد(بود.شبهاپسازبرنامهنویسیتیم،نزدادنامیرفتموادنابرنامهروزبعدخودرا

درچهارچوببرنامهتیمتنظیممیکرد.

شرکتادناثابتدربرنامههایتیم
ادناثابتدرتیمماازهمهحقوقیکعضو»چشمبسته«درسازمانبرخورداربود.درابتدا)یکی
دوهقتهاول(ادنادربرنامههایتیمشرکتنداشت.امابعدمسؤلشاخهگفتکهادنامیتوانددر
برخیازبرنامههایتیمشرکتکند.ازآنبهبعداودربرخیبرنامههایتیممانندمطالعهجمعیو

صحافیکتابشرکتداشت.دراینبرنامههاباهمگفتگووکارمیکردیم.برخیمواقعاین
گفتگوهاباشوخیهمهمراهمیشد.بیاددارم،روزیادنالطیفهایرابرایمانتعریفکرد.این

امیرپرویزپویانگفتهبودکهادناآنراقبلازورودبهتیمماازرفیقدیگریلطیفهرازندهیاد
شنیدهبود.لطیفهاینبودکهرادیومسکودربرنامهفارسیخودمیگوید»مرغهادرشورویروزی

ششتخممیکنند،ایناستبرتریسیستمسوسیالیستیبرسرمایهداری!«.اینلطیفهدرواقع
آمیزوهمکهازدیدآنروزاعضایسازمانهماغراقبودانتقادیازبرنامههایرادیومسکو

غیرانقالبیبودند.

درابتداتیممانمیدانستکهعبداللهدرسازماناعدامشدهاست.اماپسازمدتیاعضایتیمما
ازاینموضوعاطالعیافتند.چهقبلوچهبعدازاطالعازاینموضوعرفتاراعضایتیمماباادنا
ثابتکامالًمحترمانه،دوستانهورفیقانهبود؛رفتارادناثابتهمبااعضایتیمبههمینگونهبود.
ایناحتراممتقابلدردرجهاولناشیازرفتارخودادنابودکهدرکارهایتیمشخصیتمثبتیاز

خودبروزمیداد.

هاییکهگفتهشده،ادنادرتیمهرکتابیکهمیخواستمیخواندوهیچمحدودیتیبرخالفدروغ
برایمطالعهنداشت.تنهااوچهرهمارانمیدیدوآدرسخانهتیمیرانمیدانست.ماهمچهرهاو

رانمیدیدیم.محدودیتاودراینخانهتیمیفقطوفقطهمینبودونهبیشازاین.

بیاطالعیاعضایتیمازعلت»چشمبسته«بودنادناثابت
عبدالرحیمپور(بهتیمماگفتهبودکهعبداللهدردرگیریباساواککشتهشدهمرکزیتسازمان)

است.اوهمچنیندربارهعلت»چشمبسته«بودنادناثابتچیزیبهمانگفت.ماهمچیزیدرباره
ادناازمسؤلشاخهنپرسیدم.درآنزماناعضایسازمانبدلیلرعایتمسایلامنیتیدراینگونه

مواردازمسؤلخودپرسوجونمیکردند.ازاینرواگرچشمبستهبودنادناثابتدرتیمما
بخاطرتنبیهاوبودهاست،ماازاینتنبیهاطالعینداشتیم.تاآنجاکهمنمیدانم،بهادناثابتنیز
گفتهنشدهبودکهاوبخاطرتنبیهدراینتیمبصورت»چشمبسته«زندگیمیکند.دقیقتربگویم،

عبدالرحیمپورونهادناثابتچیزیبهمن)محسنصیرفینژاد(نگفتندکهبتوانازآننتیجهنه
گرفتکهزندگی»چشمبسته«ادنادرخانهتیمیمابخاطرتنبیهادنابودهاست.

دوگفتگویمهمباادناثابت
معموالًهربارکهعبدالرحیمپوربهتیممامیآمد،بااعضایتیمگفتگویدونفرهداشت.

عبدالرحیمپورباادناثابتپیرامونرابطهعاشقانهاوباعبداللهصحبتکردومنهمخبراعدام
عبداللهرابهصورتمخفیانهبهادنادادم.دربارهایندوگفتگودربخشهایبعدیصحبتخواهد

شد.زماندقیقاینگفتگوهارابیادندارم.امابایددرهماناوایلآمدنادنابهاینخانهتیمیباشد.
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شکستنتیماصفهانورفتنادنابهخانهتیمیدیگر
مرکزیتسازمانتصمیمگرفتکهتیمما»شکسته«شودواعضای1356درتیرماهیامردادماه

آندرتیمهایدیگریسازماندهیشوند.مسؤلشاخهدلیلیبرایآنبیاننکرد.

ادناثابتحدودسهماهدراینتیمزندگیکرد.باشکستنتیم،اوقراربودبهخانهتیمیدیگریدر
شهردیگریمنتقلشود.ازآنجاکهاودراصفهاناتاقتکیداشت،بایدآنراپسمیداد.

عبدالرحیمپورازمنخواستکهوسایلاتاقتکیادنارابهخانهتیمیخودمانمنتقلکنم.بدین
دلیلمنوادنادرآخرینروزباهم»چشمباز«شدیموباهمبهاتاقتکیاورفتیم.اواتاقخودرا

پسدادومنوسایلاتاقاورابهخانهتیمیخودمانمنتقلکردم.

زندگیادناثابتدراینتیمبهپایانمیرسدولیمطالبدیگریدربارهزندگیاودرسازمانهست
کهدرآیندهخواهمنوشت.

ادنا ثابت در خانه تیمی مریم سطوت؟
ملیحهسطوت»شیرین،مریم«کهابتدازیرعنوان»برگیازیکداستان«وبرپایهنوشتههای

سپسدرکتاب»مادینمرهبیست«منتشرشده،ادناثابتمدتیبصورت»چشمبسته«درخانه
تیمیاو،سومینخانهتیمیشاخهاصفهان،زندگیمیکردهاست.اماتاآنجاکهبیاددارم،روزی

کهادنااتاقتکیخودراپسدادوماازهمخداحافظیکردیم،اوبهشرکتمسافربریبین
شهریرفتتاازآنجابهشهریاشهرستاندیگریبرود؛حداقلاحساسمناینبودکهاوداردبه

شهردیگریمیرود.

اماازآنجاکهدرآنروزباادنابهشرکتمسافربرینرفتموشاهدحرکتاوبهشهردیگری
نبودم،ممکناستکهقرارومدارهایاوتغییرکردهباشدوحدودیکهفتهدیگرهمدراصفهانو
اینباردرخانهتیمیسطوتزندگیکردهباشد.باچنینفرضیبازهمبرخیازنوشتههایملیحه

سطوتدربارهادناباآنچهمنمیدانم،ناسازگاراست.

برایبررسیاینناسازگاریدوسهپیامبرایسطوتفرستادم.سطوتبرایمنوشتکهدرآن
بهآمادگیپاسخزمانادناثابتحدودیکهفتهدرخانهتیمیآنهازندگیکردهاست.چونسطوت

ونتوانستیمبهنتیجهواحدیIادامهنیافتاوهایمرانداشت،متأسفانهمبادلهپیامبینمنوپرسش
دراینخصوصبیشتربرسیم.دریکیازبخشهایبعدیکهدربارهدادههایناسازگاراست،

صحبتمیشود.

ادنا ثابت در آخرین خانه تیمی خود در سازمان
آخرینخانهتیمیادنادر»سازمانچریکهایخلقایران«دریکیازشهرهایشمالکشوربودواو

سلیمآرومی»غالم«زندگیمیکردهاست.متأسفانههردویآنهادرجمهوریدرآنجاباعباس
اسالمیاعدامشدهاندواطالعبسیارکمیدربارهزندگیآنهادراینتیمدردستاست.همچنین

براینگارندهروشننیستکهآیااینخانهتیمیعضودیگرینیزداشتهاستیانه.

بهمشیچریکیازدیدگاهجزنیاعتقادداشتودرخانهتیمی1355ادناثابتدستکمازپائیز
ادناثابت»پری«وهمرزماشعباس1356اصفهانهمایناعتقادخودرابیانمیکرد.درنیمهدوم

سلیمآرومی»غالم«بهایننتیجهمیرسندکهمشیچریکیسازماننادرستاست.آنهانظر
ازسازمانجدامیشوندوبه»سازمانمجاهدین1357خودراباسازمانمطرحمیکنند،دراوایل

.IIخلق)مارکسیستلنینیست(«میپیوندند

Iهایمراندارد.ملیحهسطوتدوباربرایمنوشتکهآمادگیپاسخبهپرسش

II.ناماینسازمانپسازانقالببه»سازمانپیکاردرراهآزادیطبقهکارگر«تغییرکرد



36قتلعبداللهپنجهشاهیوبیماریکودکیچپروی

ادعای زندگی ادنا ثابت در خانه یا اتاق تکی.3.3 
محمودنادری(بهنادرستادعامیکنندکهادناثابتپسازاعدامعبداللهمهدیفتاپورودونفر)

.اینهردوادعانادرستاست.Iبعنوانتنبیهبه»اتاقتکی«یا»خانهتکی«فرستادهشدهاست

دربارهاعدام37فتاپوردرگفتگوباسهیالوحدتیزیرعنوان»خشونتدرسازمانهاسیاسیچپ«
عبداللهاطالعاتیمطرحکردهاستکهبرخینادرستهستند،ازجملهادعایاودربارهزندگیادنا

کهادناثابت38در»خانهتکی«.نادریهمدرکتابخودبنام»چریکهایفدائیخلق…«ادعامیکند
مدتسهمادر»اتاقتکی«خودزندگیمیکردهاست.نادریازدادههاینادرستفتاپوردراین
گفتگواستفادهکردهوخودنیزدادههاینادرستدیگریبهآنافزودهاست.پسازآنفتاپوردر

.فتاپوردر39پاسخبهکتابنادریمقاله»تحلیلتاریخیبراساساوراقبازجویی«رامنتشرکرد
اینمقالهمطرحمیکندکهادنادوباربهعنوانتنبیهدردو»خانهتکی«زندگیمیکردهاست؛یک
باربخاطررابطهعاشقانهباعبداللهوباردیگربخاطرردمشیچریکی.هردوادعانادرستاست.

مهدیفتاپوردرزماناعدامعبداللهدرزندانرژیمشاهبودهوبنابراینبایدواقعیتایناستکه
اطالعاتخودراازشخصدیگریگرفتهباشدکهمنبعآنراهمبیاننکردهاست.

نوشتههایفتاپورونادریتاآنجاکهمربوطبهزندگیادنادر»خانهتکی«یا»اتاقتکی«است،در
زیربررسیمیشوند.

داده های فتاپور زیر عنوان »خشونت در سازمان ها سیاسی چپ«
مهدیفتاپوردراینگفتگوبیانمیکندکهادناثابتابتدابهعلتارتباطعاشقانهباعبداللهتنبیهو

.روشننیستکهمنظورفتاپوراز»خانهتکی«چیست.درIIبه»خانهتکی«فرستادهشدهاست
ادبیاتسازماناصطالح»اتاقتکی«داشتیماماتاآنجاکهمیدانم،اصطالح»خانهتکی«نداشتیم.

ممکناست،درموارداندکیبرخیازاعضایسازمانبجایاتاقتکی،خانهیاآپارتمانکوچکی
برایخوداجارهکردهباشندودراینصورتبتوانبهچنینخانهای»خانهتکی«گفت.اماادنانه

»خانهتکی«بلکه»اتاقتکی«داشتودراینمدتهمنهدر»اتاقتکی«خودبلکهدرخانهتیمی
سازمان)خانهتیمیما(بصورت»چشمبسته«زندگیمیکرد.همچنین،اینکهادناثابتتنبیهشده
بودیانه،براینگارندهروشننیست.چوندراینخصوصمسؤلشاخهچیزیبهمنوتاآنجاکه

میدانمبهدیگراعضایتیمنگفتهبود.فتاپورهمچنینمطرحمیکندکهاینتنبیهبخاطرروابط
عاشقانهادناوعبداللهبودهاست.

محمود نادری در کتاب »چریکهای فدایی خلق«
نادریدرکتابخودابتدابهگفتههایفتاپوردر»خشونتدرسازمانهاسیاسیچپ«استنادمیکند
وسپسیکبرگبازجوییهمبنامادناثابتصادرکردهاستوبدینشکلادعاهایخودرااززبان

ادنامطرحمیکند.

Iالبتهادنادراصفهاناتاقتکیداشت؛امامرکزیتسازمانپسازاعدامعبدالله،ادنارانهبهاتاقتکیاشبلکهبه
خانهتیمیما)ششمینخانهتیمیادناثابت(فرستادوحدودسهماهبصورت»چشمبسته«دراینخانهتیمی

زندگیکرد.

II:فتاپوردرگفتگوباسهیالوحدتی
»او]ادناثابت[موردانتقادقرارگرفتوچندماهیخارجازتیمدرخانهتکیزندگیمیکرد.«
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برگهبازجوییادعاییادناثابت»پری«
نادریدراینبرگهبازجوییاززبانادنامینویسدکهادنابخاطرردمشیچریکیبهسهماه

.نادریاززبانادناIزندگیدر»اتاقتکی«خودتبعیدشدوبهاوهمکتابدادهنمیشدکهبخواند
همچنینمطرحمیکندکهاوبانارنجکپینکشیدهداوطلبانهبهخانههایمشکوکسازمانمیرفته،

تالورفتنیالونرفتنآنهاراتستکند!

دادههاینادریدراینموردنادرستاست.ادنادر»اتاقتکی«خودزندگینمیکرد،بهآنجاتبعید
شرکتمیکرد.سازمانهمتیمنشدهبود،درتیمماکتابمیخواندودربرخیکارهایجمعی

برایتشخیصسالمبودنیانبودنخانههایتیمیروشهاینسبتاًمعقولیداشت.گاهیاین
.سازمانبهجاناعضایخوداهمیتمیدادوجانآنانراIIروشهاموفقوگاهیناموفقبودند

برایتستخانهتیمیبهخطرنمیانداخت.ایندادههاینادرستدراینبهاصطالحبرگهبازجویی
واقعیبودنآنرازیرسؤالمیبرد.

اگرفرضکنیمکهاینبرگهبازجوییواقعیاستوجعلینیست،بایدبپذیریمکهادناثابتدر
بازجوییمقاومتکرده؛زیرادربارهیکیازوقایعمهمزندگیسیاسیخود،یعنیدربارهاعدام

دربازجوییمطرحنکردهاستوآنچهاونوشته،براثرفشاربازجوئیوچیزیعبداللهپنجهشاهی،
بودهاست.کاهشآنفشاربرای

یادمانده هایی درباره ادنا ثابت پس از انقالب.3.4 
بهسازمانمجاهدینخلق)مارکسیستلنینیست(1357سلیمآرومیدراوایلادناثابتوعباس

پیوستندواینسازمانبعدازانقالببه»سازمانپیکاردرراهآزادیطبقهکارگر«تغییرنامداد.از
زندگیادناثابتپسازانقالباطالعیدردستندارم.اماازوقایعکوچکیاطالعدارمکهشرح

آنهادرزیرمیآیند.

مادرادناثابتدرجستجویدخترش
گروهمنشعبکهدرآنزماندرساختمانگارددوسهروزیپسازانقالبخانمیبهدفتر

دانشگاهصنعتیآریامهرقرارداشت،آمد.اوسراغ»داوود«راگرفتهبود.دوستانماورابهطرف
مادرادناگفتمکهادنابامادرادناودرجستجویدخترشبود.بهمنراهنماییکردند.اینخانم

گروهمانیستواوبایدباگروهسیاسیدیگریباشد.درآنزمانمیدانستمکهادنابه»سازمان
مجاهدین)مارکسیستلنینیست(«پیوستهاست.بنابراینبدنبالدوستاندانشگاهیکهعضواین

.طالبیازمنبهIIIمهدیطالبیرایافتمودراینخصوصبااوصحبتکردمسازمانبودند،رفتم،
گرمیاستقبالکردوقرارشدکهطالبیبهادنااطالعدهدکهمادراوبدنبالاوست.چندروزبعد
مهدیطالبیرادوبارهدیدم.اواینباربشدتازمنانتقادکردکهچراوضعیتسیاسیکشوررا

I819محمودنادری،کتاب»چریکهایفداییخلق«،جلداول،صفحه
„هرچهمنبیشتربهردکاملمشیچریکیمیرسیدم،مراازبقیهرفقابیشترجداوایزولهمیکردندتا
اینکهبرایمدتسهماهمرابهاتاقتکیتبعیدکردندبدوناینکهکتاببهمنبدهندتامننظرمراپس

بگیرم.“

IIاستکهقاجاردرخاطراتشدر1356نمونهموفقیتآمیزاینروش،بررسیوضعیتخانهقاجاردرکرجدرخرداد
کتاب»راهیدیگر…«دربارهآننوشتهاست.آنهاپسازاینکهمطمئنمیشوندکهصبابیژنزادهو203صفحه

زادهوبهنامبهنامامیریدواندردرگیریکشتهشدهاند،بهآنخانهمیروند.نمونهناموفقآنرفتنصبابیژن
امیریدواننزدصاحبیکاتومبیلاستکهتوسطساواکشناساییشدهبود.

IIIمهدیطالبیدانشجویدانشگاهصنعتیآریامهربود.منازسالاولیادومدانشگاهوهمچنیندرخوابگاه
بندبودیم.اودانشجوییمذهبیبودو(همبااوهم1351-1352دوستبودم.درزندانفلکهوقصر)اودانشجوییبا

یا1360بهسازمانمجاهدینپیوستوپسازتغییرایدئولوژیبازبااینسازمان)بخشم-ل(ماند.اودرسال
درجمهوریاسالمیدستگیرواعدامشد.1361



38قتلعبداللهپنجهشاهیوبیماریکودکیچپروی

درکنمیکنمودربارهادنابامادراوصحبتکردهام.ازنظرطالبیواحتماالً»سازمانمجاهدین
)مارکسیست…(«خطرامنیتیهنوزوجودداشتوهرلحظهممکنبودکهبقایایرژیمشاهکودتا
کنند.برایناساسطالبیمعتقدبودکهمابایدهنوزبصورتمخفیزندگیکنیم.ایندرشرایطی

گروهگروهمنشعبازهمانفردایانقالبباخانوادههایخودتماسگرفتند.ازنظربودکهاعضای
منشعبدراینزمانجامعهدرشرایطانقالبوازاینروخانوادهپناهگاهخوبیبرایمابود.

پرویزهدائیباادناثابتدیداراتفاقی
پرویزهدائیبعدازانقالبروزیادناثابترادرخیابانمیبیند.هدائیمیگوید:

پسازانقالبروزیبطوراتفاقیادناثابترادرخیاباندیدم.بااوبهگرمیصحبت
کردم.امااوازمنگالیهداشتکهچرابهحزبتودهایرانرفتهام.اومیگفت،حیف

شدکهتوبهحزبرفتهای!

:40دوستدانشجوییادناثابت،مینویسدمهدیابراهیمزاده،

آذر،درداخلستادیکیازرفقااطالعداد،یکنفردر16خیابان1358…اوایلبهار
بیرونباتوکاردارد.هنگامیکهبیرونآمدم،بهیکزنچادریکهنزدیکباغچهحیاط
ایستادهبود،اشارهکردوگفتاوسراغاتراگرفته.بطرفزنکهچادرسیاهیبر

سرداشترفتم.…ادناثابت»پری«بود.

…درکنارشلبباغچهنشستم.احوالمراپرسید،منهمازحالاوپرسیدموتعجب
خودراازاینکه،چراپسازانقالب،اینگونهلباسپوشیدهواحتماالهنوزمخفیاست،

بهاوگفتم.بالحنیکهاثریازآنجسارتگذشتهدرآننبود،گفتکهارتباطاش
قطعشده،وپیشازآنکهمنفرصتواکنشوسؤالازاوداشتهباشم،ادامهداد،که
ارتباطشراقطعکردهاند.وادامهداد:ارتباطباسازمانبرایعضویکهاعتمادشرا

بهرهبریومشیسازمان،ازدستدادهبهصالحنیست.

تماسگرفتهواکنونسه…وادامهدادکه…بایکیازسازمانهایموسومبهخط
درارتباطباآنهاقراردارد.درپاسخبهسوالمنکهپرسیدم،نمیخواهیبچههارا

ببینی؟گفت:نه!

دیداراتفاقیفاطمهایزدیباادناثابت
ایزدیدیداراتفاقیخودباادناراچنینشرحمیدهد:

آذروپورسینا،اورادیدم.باروسریرنگیکوچکش،خیلی16یکروزدرتقاطعخیابان
ترشدهبود.بهطرفشدویدمتااورابغلکنم.بهسردینگاهمکردوازمنخوشگل

فاصلهگرفت.خوب!اینبهایتودهایشدنمنبودواونهاولیننفربودونهآخرین.
باوجوداینبرخورد،مثلآدمهایخنگپرسیدم:خوبی؟کجاهاهستی؟باکدومگروه

کارمیکنی؟بالحنیسردترازنگاهشگفت:یکیازهمینگروهکهایمایوییستی!و
(130دورشد.)پیوست،صفحه:

دستگیری و اعدام.3.5 
دستگیروکمیبعدازآناعداممیشود.دروبگاهیمطلبیدربارهدستگیریو1360ادناثابتدر

بندانزندانیادنادرسال.روشننیستکهنویسندهآنکیست.امابایدیکیازهم41اعداماویافتم
باشد.درایننوشتهمیخوانیم:1361
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گسلدوبهسازمانباآغازجنبشتودهایعلیهشاه،ادنابهكلیازمشیچریكیمی
پیكاردرراهآزادیطبقهکارگرمیگرود.…

سلیمآرومی.رزمانشازدواجمیکند،باعباسبهرغممخالفتخانوادهبایکیازهم
…

بحرانسازمانپیکارسربازکرد،ادناازرهبرانگرایشیبودكهباور60درسال
داشتانقالبآیندهایران،سوسیالیستیست.جدالنتیجهایندادیعنیجمهوری

دامنپیکاررانیزگرفت.60اسالمیمجالنداد،سركوبسال

عباسجزواولینكادرهاییبودكهدستگیرشدوخیلیزودهمبهجوخههایاعدام
هاراسپردهشد.پسازمدتیادناراهمگرفتنداوراسختشکنجهکردند،شکنجه

تحملكرد،لیکنبهیکمصاحبهرادیوییتنداد،مصاحبهایكههرگزپخشنشدوتنها
.61مورداستفادهمسؤالنزندانقرارگرفتدرستدرآستانهنوروز

پیشازآنكهبهبندبازگرددخبررادربوقگذاشتندودرمیانهوادارانپیکارپخش
کردندکه:

-ادناوادادهوهمکاریکرده.

اینشایعه،درآنفضایپرازبیموبدبینیپاگرفتودستآویزیشدبرایبایكوت
بندیان.واینبرایاوكهباجسمیخستهورزمانشازسویهمادناونیزیكیازهم

روحیشكنندهازبازجوییبازگشتهبودخیلیسختبود.بههمبندیخودگفتهبود:
-آندیوارسكوتوبدبینیدوست،ازشکنجهدشمنعذابآورتربود.

پسازچندیحقیقتبهسویزندانپرمیگشایدواوآخرینهفتهزندگیخودرابا
گفتگوبایارانشمیگذراند.

بهدرستیدانستهنیستچهروزیادنارااعدامکردند.سحرگاهیکیازروزهایاول
ازبندمیبرندش.یکیازهمبندیانشاوراچنینبهیادمیآورد:1361تابستان

نمود.تبسمشزیباترازهمیشهمیشبرقمیزد،رخسارگردومهتابی-چشمانآبی
خشکیبههنگامبدرودبایارانبرچهرهیتكیدهومغرورشپدیدارشد،تبسمیكهاز

یایكهدرراهمبارزهبرایآیندهبهپایانرسیدنزندگیپرشورشخبرمیداد،زندگی
بهترانسانگذشتهبود.

اشدستبردارنبودند.دستبهپسازآنسحرگاهدیگرخبریازاونبود.اماخانواده
دامنسازمانهایبینالمللیشدندوسرانجامخبرگرفتندكهاینبارادنابرایهمیشه

ازمیانشانرفتهاست.
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 نقاشیدرادنا ثابت 

.42ابوالفضلتوسلیاثر»بهیادادنا«
ادناثابتمدتکوتاهیدرگروهنقاشی

دانشگاهصنعتیآریامهر)شریف(عضوبوده
یکیدیگرازاعضایابوالفضلتوسلیاست.

اینگروهبهیادادناثابتنقاشیزیررا
کشیدهاست.ایننقاشیرخدادانقالبایران

راظاهراًازدیدادناثابتولیواقعاًازدید
نقاشآننشانمیدهد.نامایننقاشی»به

یادادنا«است.

کوشش ناموفق در استفاده از منابع دیگر
شیدانبویتماسبگیرموازدادههایعبدالرحیمپوروهمچنینحیدرتبریزیوکوششکردمکهبا

اماموفقنشدم.کنمآنهانیزدرنوشتناینبخشاستفاده

برایارتباطباتبریزیبهدودوستپیامفرستادم.اولینتوانستشمارهتلفنیاآدرس•
ایمیلاورابدستآورد.دومیبرایمنوشتکهتبریزیمایلبهارتباطنیست.

شیدانبویایمیلیفرستادم.اوبهایمیلیکهمربوطبهعبداللهبود،جوابدادامابهبه•
ایمیلیکهمربوطبهادناثابتمیشد،جوابینداد.ممکناستکهایمیلمرانخواندهباشد

یامشکلدیگریپیشآمدهباشد.

عبدالرحیمپورهمپیامکتبیازطریقپیامرسانتلگرامفرستادم.اوجوابینداد.فکربه•
کردمکهشایدپیاممرادریافتنکردهاست،بنابراینپیامرابازازطریقدوستدیگربرای

اوفرستادم.اماجوابیدریافتنکردم.



آشنایی با 
»سازمان چریکهای فدائی خلق ایران«

برایپیبردنبهعواملمؤثردراعدامعبداللهپنجهشاهیبایدشناختمختصریاز»سازمان
چریکهایفدائیخلقایران«بدستآوریم.بویژهبایدبدانیم،زندگیوروابطدرونیدراینسازمان

چگونهبودهاستوبرایدرکروابطدرونیسازمانبایدبادیدگاهسازمانآشناشویم.همچنین
بایدبدانیم،اعضایسازمانپیرامونروابطعاشقانهزنومردچگونهفکرمیکردند.اینموضوع

رابطهعاشقانهباهمرزمدخترشدربهادعایازاینجهتمهماستکهعبداللهپنجهشاهیظاهراً
خانهتیمیاعدامشد.درسهبخشبعدیبهاینسهموضوعمیپردازیم.

ممکناست،خوانندهباپارهایازاینموضوعهاآشناباشد،دراینصورتمیتواندبدونخواندن
بخشیکهباموضوعآنآشناییدارد،بهخواندنبخشهایدیگربپردازد.



 4.
آشنایی با

دیدگاه »سازمان چریکهای … «
هایمتعددینوشتهشدهاستدربارهدیدگاه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«کتابهاومقاله

اگر خواننده با دیدگاه سیاسی سازمان آشنا است، می تواند از خواندن اینوازاینرو
.بپردازدبخش صرف نظر کند و در ادامه به خواندن بخش بعدی 

دیدگاه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«سهویژگیمهمداشت:

دیدگاهرسمیسازمانمارکسیسملنینیسمبود..1

امااینسازمانبرداشتخاصیازمارکسیسملنینیسمداشت.اینبرداشتبرپایهروحیه.2
بهآنروحیه»روحیهچریکی«گفتهمیشود.روحیهچریکیکهانقالبیویژهایقرارداشت

گروهکوچکیازانقالبیونمیخواهندباآنبرپایهاستکهروحیه»انقالبیگری«گونهایاز
»عملانقالبی«خودمردمرابرایانقالبکردنبهحرکتدرآورند.

شکل»عملانقالبی«اینسازمانمبارزهمسلحانهچریکیبودکهازنظرمخالفان.3
مارکسیستاینسازمانمبارزهمسلحانهجداازتودهمردمبود.

اینویژگیهایدیدگاهسازماندرزیرموردبررسیقرارمیگیرند.

Iمارکسیسم ایدئولوژی رسمی سازمان.4.1 

مارکسیسمایدئولوژیرسمی»سازمانچریکهایفداییخلقایران«بود.امادانشمارکسیستی
بیشتراعضایسازمانبهدالیلیکمبود.دلیلاولآندیکتاتوریشاهبودکهاجازهانتشارافکار

مارکسیستیرانمیداد؛بویژهآنبخشازآثارمارکسیستیکهراهوروشمبارزهرابهانقالبیون
نشانمیداد.عالوهبراینسازمانبهآموزشتئوریکاعضایخودبهایالزمرانمیداد.دلیل

سوم،عمرکوتاهچریکبودکهدرنتیجهآنسازمانازکادرهایآموزشدیدهخودمحروممیشدو
اعضایجدیدهمبرایآموزشسیاسیوتئوریکمعموالًبایدازصفرشروعمیکردند.

دراینجاهدفشرحمارکسیسمنیستبلکههدفدرکتفاوتدیدگاه»سازمانچریکهایفدائی
خلقایران«بادیدگاهمارکسیستیدیگراستکهمشیچریکیرانادرستمیدانست.برایاین
منظوربایدابتدابامفاهیممربوطبهانقالباجتماعیوهمچنینباوظایفیکسازمانیاحزب

.آنگاهبایددیدکه»سازمانچریکهای...«چهIIمارکسیستیازدیدگاهمارکسیسمآشناشویم
تفاوتیبایکحزبیاسازمانمارکسیستیداشت.

انقالب اجتماعی
هایاجتماعیمختلفیراتاکنونطیکردهاست.اینمراحلعبارتندازتاریخبشرمراحلیانظام

جامعهاشتراکیابتدایی،بردهداری،فئودالیسموسرمایهداری.بههریکازایننظامهایاجتماعی
گفتهمیشود.گذارازیکصورتبندیُفرماسیون اجتماعی-اقتصادییاصورت بندی

نامیدهمیشود.مثالًدرانقالببورژوا-انقالب اجتماعیاجتماعی-اقتصادیبهصورتبندیباالتر
دموکراتیک)انقالبسرمایهداریدموکراتیک(جامعهازمرحلهفئودالیسمبهمرحلهسرمایهداری

واردمیشود.

I.درایننگاشتهازاینجابهبعدبجایعبارتمارکسیسملنینیسمواژهکوتاهترمارکسیسمبکاربردهمیشود

II)دربیانمقولههایمربوطبهانقالباجتماعیازکتاب»ماتریالیسمتاریخی«آقایهوشنگناظمی)امیرنیکآیین
(استفادهشدهاست.1391ازانتشاراتحزبتودهایران)چاپپاییز
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علتانقالباجتماعی
جامعهبرپایهتولیدتعممادیشکلگرفتهاست.برایتولیدموادموردنیازدوچیزالزماست.یکی

ودیگریروابطاقتصادیبینانسانها.نیروهایمولدهازنیرویکارانسان،نیروهای مولده
روابطوسایلتولیدومواداولیهتشکیلمیشود.بهروابطاقتصادیبینانسانهادرجریانتولید

گفتهمیشد.ابزارتولیدنقشمحوریرادرنیروهایمولدهدارد.باتکاملیا مناسبات تولیدی
ابزارتولیداستکهنیروهایمولدهوبدنبالآنروابطتولیدمتحولمیشوند.هنگامیکهنیروهای

مولدهرشدمیکندولیروابطتولیدیکهنهباقیمیماندومانعرشدنیروهایمولدهمیشود،
بنابراین انقالب اجتماعی حاصلانقالباجتماعیدردستورجامعهقرارمیگیرد.

.Iناسازگاری روابط تولیدی کهنه با نیروهای مولده نوین است

تصرفقدرتدولتی
انقالبیکرونداستومهمترینگاماینروندعبارتاستازانتقالقدرتسیاسیازدستیک

:43طبقهبهطبقهدیگر.لنیندراینخصوصمینویسد

گذارقدرتدولتیازدستیکطبقهبهدستطبقهدیگر،اولین،عمدهترینو
مهمترینعالمتانقالباست.…انتقالقدرتازدستطبقهحاکمهپوسیدهبهدست

طبقهیاطبقاتپیشرووبالندهمضموناساسیهرانقالبیاست.

شرایطعینیانقالبوضعانقالبی:
کافینیستکهدرجامعهاینیروهایمولدهنوباروابطتولیدیکهنهناسازگارباشند،تادرآن

جامعهانقالباجتماعیرخدهد.اینناسازگاریتنهابستریبرایوقوعانقالباست.برایاینکه
است،نیزالزمبحران اجتماعی - سیاسیکهحاصلیکوضع انقالبیانقالبتحققیابد،

است.اینبحرانبایدبقدریشدیدوحادباشدکهنهتنهاپایینیهاحکومتباالییهاراتخواهندبلکه
باالییهاهمنتوانندمانندگذشتهحکومتکنند.مثالًسربازانونیروهاینظامیدیگرازدستور

هایباالدردولتپیروینکنندوحاضربهسرکوباعتراضهایمردمنباشند.مقام

.اول44بیانکردهاستوضع انقالبیلنینرهبرانقالبسوسیالیستیشورویسهنشانهبرای
وجودبحرانیکهناشیازسیاستهایطبقهحاکمهاستکهدرنتیجهآننهتنها»پایینیهانخواهند«
برروالسابقزندگیکنند،بلکه»باالییهاهمنتوانند«برروالسابقحکومتکنند.دوم،تشدید

بیشازحدفقروبدبختیطبقاتستمزده.سوم،شرکتوسیعوبیسابقهمردمدرمبارزه
اجتماعیکهآنهارابرایعملانقالبیوتغییرنظامموجودآمادهمیسازد.

به خواست و اراده این گروهایناستکهاینوضعیتوضع انقالبینکتهبسیارمهمدرباره
.اینوضعیتمحصولیکبحراناست.یا آن گروه و این طبقه یا آن طبقه بوجود نمی آید

اینبحراننهبهخواستاینیاآنطبقهاجتماعیبلکهدراثرسیاستهایطبقهحاکمهرخ
میدهد.

دید.اما1357نشانههایاولوسوموضعانقالبیراکهدرباالازلنیننقلشد،میتواندرانقالب
وجودنداشت.آنچهدرایران1357و1356نشانهدومیعنیفقربیشازحدوشدیدمردمدرسال

وجودداشت،اختالففاحشطبقاتیوفساداقتصادیبود.برپایهاطالعاتآبراهامیاناختالف

I:کارلمارکسدرپیشگفتار»نقدیبراقتصادسیاسی«دربارهعلتانقالبمینویسد
نیروهایمولدهمادیجامعهدرمرحلهمعینیازتکاملخویشبامناسباتتولیدیموجودوبهبیاندیگر

باروابطمالکیتکهچیزیجزبیانحقوقیمناسباتتولیدنیستند…درتضادمیافتندومناسباتاز
شکلیبرایتکاملنیروهایمولدهبهپایبندتکاملایننیروهابدلمیشوند.آنگاهیکدورانانقالب

اجتماعیفرامیرسد.

11،صفحه1358تهرانحزبتودهایران،مارکس،انگلس،لنیندربارهانقالباجتماعی«.ازکتاب»
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تا1340پیوستهروبهافزایشبودوازاواخردهه1332مردادسال28طبقاتیپسازکودتای
.بااینحالوضعیتاقتصادیزحمتکشاندرسالهای45زمانانقالبباشتاببیشتریبهپیشرفت

.بایدتوجهداشتکهلنیندرکتاب»بیماریکودکیIنسبتبهسالهایقبلبدترنشد1357و1356
نوشتهاست،تنهادونشانهاولوسومرابعنوانشرایطعینی1920…«کهدرسالگراییچپ

انقالبمطرحکردهاست.

دربارهنشانههایاولوسومدرانقالبایرانمیتوانگفت،ازیکطرفحکومتشاهتنهااز
منافعبخشکوچکیازجامعهیعنیسرمایهدارانوابستهبهامپریالیسمحمایتمیکردواین

هایپیشازانقالبشدهبودموجبنارضایتیگستردهمردمازحکومتشاهبخصوصدرسال
هایحقوقبشریکارتر)یعنیپائینیهااینحکومترانمیخواستند(وازطرفدیگرسیاست

امکانسرکوبگستردهاعتراضهایمردمیتوسطحکومتشاهراتاحدودیناممکنساخت
)باالئیهانمیتوانستند(.بهزبانیدیگرحکومتشاهدربحرانیکهناشیازوابستگیآنبه
امپرياليسمبود،فرورفتهبود.مردمازاینبحرانحکومتاستفادهکردندواعتراضخودرا

گسترشدادند.ایننشانهسومیاستکهلنینمطرحمیکند.گسترشاعتراضهایمردمی،
بحراندرطبقهحاکمهراتشدیدوامکانسرکوبحکومترابازهمکمترکرد.اینتأثیرمتقابل

هایمردمیبهتوانمندترشدنهرچهناتوانیحکومتشاهدرسرکوبمردموگسترشاعتراض
بود.1357بهمن22بیشترنیرویانقالبمنجرگردیدکهنتیجهآنسرنگونیاینحکومتدر

وضعانقالبی:شرایطذهنیانقالب
برایتحققانقالبکافینیستکهشرایطعینیانقالبوجودداشتهباشد،بلکهتغییرذهنیدرتوده

مردمبرایانجامانقالبنیزضروریاست.نتیجهاینتغییرذهنیتوانمادیاستکهدرمردم
برایاقدامانقالبیگستردهبوجودمیآیدتاحکومتکهنهسرنگونوحکومتنومستقرگردد.
:46هستهاصلیاینتغییرذهنی،وجودپیشاهنگآگاهانقالبیاست.لنیندراینخصوصمینویسد

انقالبفقطدرنتیجهآنچنانوضعیپدیدمیآیدکهعالوهبرتغییراتعینیپیشگفته،
تغییرذهنینیزصورتگرفتهباشدواینتغییرهمعبارتاستازتوانطبقهانقالبی
برایانجاماقداماتانقالبیگستردهوبهحدکافیقدرتمندیکهبتواننددستگاهدولت
کهنهراکههرگزوحتیدردورانبحراننیزچنانچهآنرا»نیندازند«خود»نخواهد
افتاد«،کال)یاجزئاً(درهمشکنند.چنیناستنظریهمارکسیستیدربارهانقالب.

وشکلهایآنقهرانقالبی
ایراننشاندادهاندکهطبقهارتجاعیحاکمهبهمیلخوداز1357انقالبهاوازجملهانقالببهمن

قدرتدولتیکنارنمیرودوسرسختانهدرمقابلنیرویانقالبمقاومتمیکند.بنابراینانقالبیون
برایبرکنارکردنهیئتحاکمهازقدرتدولتیمجبوربهاستفادهاززورمیشوند.گفتهمیشود،

.قهرقابلهیامامایهرجامعهکهنهایاستکهآبستننواست

شرایطزوریاقهرشکلهایمختلفیمیتواندداشتهباشد.شکلاعمالقهربهتکاملاقتصادی،
هایدیگریبستگیداردوازقبلقابلپیشبینینیست.مثالًانقالبسیاسی،فرهنگملیوعامل

روسیهباقیامکارگران،سربازانودهقانانپیروزشد.انقالبچینباقیامدهقاناندر1917
روستاهاومحاصرهشهرهاازطریقروستاهاتحققیافت.انقالبویتناموالجزایربهشیوهجنگ

چریکیپیروزشدند.اینانقالبهانشانمیدهندکهشکلوراهانقالبدرهرکشورمتفاوتاست
بستگیبهویژگیهایآنجامعهدارد.و

I630.صفحه[12].ایرانبیندوانقالبیرواندآبراهامیان.کتاب
درصدیقیمت9میزانافزایشدستمزدکارگرانشهریازمیزانافزایش1356تا1350„درسالهای

کاالهایمصرفیپیشیگرفت“
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اعمالقهردریکنهتنهاشکلعمدهانقالبدراینیاآنکشورمتفاوتاست،بلکهافزونبراین،
ازآنشکلهامختلفیبخودمیگیردکهیکیازآنهاعمدهاستودیگرشکلهایهمانقالب

اینشکلهارامیتواندردودسته»مسالمتآمیز«و»غیرمسالمتآمیز«قرارپیرویمیکنند.
داد.هنگامیکهطبقهحاکمهقدرتخودرابسیارضعیفوقدرتنیروهایانقالبراقویوتعیین

کنندهایمیبیندوهیچراهیجزتسلیمبهانقالبدربرابرخودنمیبیند،بهانتقال»مسالمتآمیز«
قدرتدولتیتنمیدهد.

ایرانهردوشکل»مسالمتآمیز«و»غیرمسالمتآمیز«راتجربهکرد.1357انقالببهمنماه
تظاهراتگستردهمردمشکلیمسالمتآمیزداشتکهبرخیازآنهامانندتظاهراتمردمیدر

بهمنکهدرپیآنارتش22بهشکلخونینیسرکوبشد.قیام1357شهریور17میدانژالهدر
بیطرفیخودرااعالمکرد،بیشتر»غیرمسالمتآمیز«بود.

وظایف حزب طبقه کارگر
ازدیدگاهمارکسیستیاینهستیاجتماعیاستکهشعوراجتماعیراپدیدمیآورد.اما

مارکسیسمبهبرهمکنش)تاثیرمتقابل(پدیدههاوازهمینروبهبرهمکنشهستیوشعور
اجتماعیاهمیتزیادیمیدهد.ازدیدگاهمارکسیسمهستیاجتماعیشعوراجتماعیراپدید
میآوردوشعوراجتماعینیزبرهستیاجتماعیبسیارتأثیرگذاراست.ازاینرواستکه
مارکسیستهایهرکشوریحزبمارکسیستیخودراتشکیلمیدهندتاآگاهیاجتماعیو

سیاسی)برنامهآنحزب(راازطریقتبلیغوتحلیلمسائلروزبهمیانکارگرانوزحمتکشان
ببرندودرنتیجهآنهارابهریشههایفقروستمطبقاتیکهازآنرنجمیبرند،آگاهسازند.دراین
صورتآگاهیاجتماعیوسیاسیزندگیتودههایزحمتکشراتغییرمیدهدوبهنیروییمادی

تبدیلمیشود.ازاینروهستهاصلییکسازمانمارکسیستیدانشمارکسیستیآناست.
همانطورکهدرباالآمد،یکچنینسازمانیحزبطبقهکارگرنامیدهمیشود.البتهاگربهوظایف

خودکهدرزیرمیآید،عملکند.

برنامهدرازمدتحزبطبقهکارگر
یکحزبطبقهکارگربایدوضعیتاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجامعهخودراموردبررسیقرار

وبرایناساسمرحلهانقالبآیندهرایعنیهدفهاییراکهانقالبآیندهبایدبهآنهابرسد،دهد
تعیینکند.

مرحله1357هایمارکسیستیایرانیازانقالبمشروطیتتاانقالببرایمثال،بیشترسازمان
.محتوایچنینانقالبیIانقالبراملیودموکراتیک)ضدامپریالیستیوضدفئودالیسم(میدانستند

عبارتبودازکوتاهساختندستانحصارهایامپریالیستیازمنابعطبیعیواموراقتصادیکشور،
تأمیناستقاللکاملسیاسیواقتصادی،دموکراتیککردنحیاتسیاسیواقتصادیکشور،یعنی

هایدولتیچنیننظامیبایدازنمایندگانکارگران،استقرارجمهوریملیودموکراتیک.ارگان
دهقانان،خردهبورژوازیوسرمایهدارانملیتشکیلمیشدند.

درانقالبملیودموکراتیک،حزبطبقهکارگرکوششمیکندتاانقالبملیودموکراتیکرابه
انقالبیملی،دموکراتیکوباسمتگیریسوسیالیستیارتقادهد.

Iبینسازمانهایمارکسیستیایراناختالفبودهاست.اماهمه1357تاانقالب1340برسرمرحلهانقالبازدهه
اینچهارچوبکلیراقبولداشتند.
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برنامهکوتاهمدتحزبطبقهکارگر
حزبطبقهکارگرعالوهبرهدفهایانقالبیکهبایکانقالبقابلتحققاست،هدفیاهدفهای
کوتاهمدتینیزداردکهآنهارامیتواندرنظامکهنهیعنیبدونپیروزیانقالببدستآورد.به

و1340چنینهدفهاییبرنامهکوتاهمدت،رفرمیاشعارهایتاکتیکیگفتهمیشود.مثالًدردهه
دیکتاتوریامپریالیستیشاهمهمترینسددرراهتکاملجامعهایرانبحسابمیآمدوطرد1350

ایندیکتاتوریهدفکوتاهمدتنیروهایانقالبیبود.رسیدنبههدفهایکوتاهمدتدستیابیبه
هدفدرازمدتراآسانمیکند.

برنامهکوتاهمدتیکحزبمارکسیستیممکناستکهدرهمانجامعهکهنهتحققیابدویا
ممکناستدرجامعهکهنهتحققنیابد.دراینصورتهمراهباانقالباجتماعییعنیبرنامه

درازمدتآنحزبتحققمییابد.مثالًدیکتاتوریامپریالیستیشاهتحملیکدموکراسینیمبندرا
همنداشتوطرددیکتاتوریباانقالباجتماعیهمراهشد.درصورتیکهبرنامهکوتاهمدتحزب

درستانتخابشدهباشد،ازیکطرفبهبسیجحداکثریمردمدرمبارزهباحاکمیتارتجاعیواز
طرفدیگربهتفرقهوشکافحداکثرینیروهایارتجاعیدرونحاکمیتکمکمیکندواینهردو
بهنفعانقالباست.بنابراینداشتنبرنامهکوتاهمدتیابرنامهبرایاصالحاتبرایحزبطبقه

کارگربسیارضروریاست.

رهنمودهایعملیحزبطبقهکارگر
عالوهبربرنامههایدرازمدتوکوتاهمدت،یکحزبطبقهکارگررهنمودهاییبرایمبارزه

طبقاتیجاریکارگرانوزحمتکشاندارد.اینرهنمودهادردورهآرامشیعنیدورهایکههنوز
وضعانقالبیوجودندارد،برایفعالیتهاییمانندتغییرقوانینکاربهنفعکارگرانوزحمتکشان،

تشویقکارگرانبرایتشکیلسندیکایاشرکتکردنیانکردندرانتخاباتپارلمانیاست.امااین
ایکهوضعیتانقالبیوجوددارد،فراخواندنمردممثالًبرایاعتصابعمومی،رهنمودهادردوره

هاییازایندستاستکهبهسرنگونینظامکهنهمیانجامد.قیاممردمیواقدام

سازماندهیمبارزهطبقاتی
اگرحزبطبقهکارگربرنامهدرازمدت،برنامهکوتاهمدتوهمچنینرهنمودهایعملیبرای

مبارزهجاریطبقاتیدرجامعهرابدرستیتعیینکند،آنگاهمیتواندآگاهیاجتماعیوسیاسی
سوسیالیستیرادرمیانکارگرانوزحمتکشاننیزبدرستیتبلیغکند.دراینصورتفعاالنکارگری،
دهقانی،زنانپیشرووسایرفعاالندرزمینهمسائلاجتماعیبهاینحزبجذبمیشوندوحزب
ازطریقاینفعاالناجتماعیمبارزهتودهکارگروزحمتکشجامعهراسازماندهیمیکندوبدین

ترتیبیکنیرویمادیانقالبیدرجامعهفراهممیسازد.ایننیروهمانشرایطذهنیانقالباست
کهبدونوجودآن،انقالببهپیروزینمیرسد،هرچندشرایطعینیانقالبهمفراهمباشد.

معنی »پیشاهنگ« در ادبیات مارکسیستی
درادبیاتمارکسیستیواژه»پیشاهنگ«گاهیبرایطبقهکارگرکهپیشاهنگسایرزحمتکشان

کهدرمبارزهعملیکارگرانوII،گاهیبرایفعاالناجتماعییا»دستههایپیشرو«Iاست

I،»مینویسد:107.صفحه[11]برایمثال،لنیندرمقاله»درودبهکمونیستهایایتالیائی،فرانسویوآلمانی
خود،پرولتاریا،غیرممکنپیشاهنگانقالبپرولتریبیهواداریوپشتیبانیاکثریتعظیمزحمتکشاناز

است.

II.»)ایننگاشتهمیآید.48درصفحهمتنموردنظرمثالً،لنیندر»دربارهقحطی)نامهبهکارگرانپتروگراد
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کهباآگاهیودانشخودمبارزهIIIزحمتکشانپیشاهنگآنهاهستندوگاهیبرایحزبطبقهکارگر
کارگرانرارهبریمیکند،بکاررفتهاست.

بنابراین»پیشاهنگ«مفهومیعامتریبرایعبارت»دستههایپیشرو«و»حزبطبقهکارگر«
است.اینامرسببمیشودکهگاهیمعنیدوعبارت»دستههایپیشرو«و»حزبطبقهکارگر«
یکیگرفتهشود.دربرخیازنوشتههای»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«ایناشتباهرخداده

.Iاست

برداشت »سازمان چریکهای ...« از مارکسیسم.4.2 
گرچه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«مارکسیسملنینیسمرابطوررسمیپذیرفتهبوداما

دیدگاهومشیسیاسیاینسازماندستکمدرمواردیمانندنقشحزبطبقهکارگر،تأثیر
هایدیکتاتوریامپریالیستیشاهبرمبارزهطبقاتیتودههاوجنبشخودانگیختهتودههاباسرکوب

هادادهآموزههایمارکسیستیمتفاوتوحتیمتضادبود.درزیرشرحبیشتریدربارهاینانحراف
میشود.

»عمل انقالبی« در برابر »تبلیغ برنامه انقالبی«
مهمتریناشتباهاینسازماناینبودکهبهبردن»آگاهیانقالبی«درمیانمردمیعنیبهتبلیغ
برنامههایحزبطبقهکارگردرمیانتودههایکاروزحمتاهمیتنمیدادیااهمیتالزمرا
نمیدادوبرعکستأکیدبر»عملانقالبی«داشت.»عملانقالبی«بهمعنیضربهبهدستگاه

اداری،نظامیوپلیسیدیکتاتوریشاهبود.اینسازمان»عملانقالبی«راهستهاصلییکحزب
یاسازمانانقالبی)پیشاهنگ(میپنداشتومیخواستازطریق»عملانقالبی«خود،باتوده

مردمارتباطبرقرارکندوآنهارابهحرکتدرآورد.اهمیتندادنبه»آگاهیانقالبی«وتأکیدبر
»عملانقالبی«بهاینمعنیاستکههویتیکحزبانقالبیرانهدانشوآگاهیانقالبیبلکه

»عملانقالبی«آنبپنداریم.

مسعوداحمدزادهیکیازنظریهپردازان»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«کهتحتتأثیر
47رژیدبرهبود،مینویسد:دیدگاهسیاسی

رژیدبرهبهمامیگفتکهپیشاهنگلزوماًحزبمارکسیستلنينيستنیست،نيروی
چریکینطفهیحزباستوچریکخودحزباست.

بیژنجزنییکیدیگرازنظریهپردازاناینسازمانبرداشتنادرستیازنظرلنینمیکردوبه
همیننتیجهگیریمیرسید.اونقش»گروههایکوچکپیشروازطبقههایپیشرو«ونقشحزب
طبقهکارگردرمبارزهطبقاتیرایکیمیپنداشتوهردوگروهرا»پیشاهنگ«مینامید.نقش
»گروههایکوچکپیشرو…«دریکجنبشانقالبی»عملانقالبی«آنهااستوآنهاازاین

III،»…مینویسد:104،صفحه[13]برایمثال،لنیندر»بیماریکودکیچپگرایی
وگروههاوپیشاهنگ آگاه جنبش جهانی کارگری یعنی حزب کمونیستوظیفهدستاول

)تاکیدهاازهایکمونیستیآناستکهبتوانندتودههایانبوهرا…بهاینموضعنوینبرسانند.جریان
نگارندهاست(

دربارهپیشاهنگکهمنظوراوازآنحزبکمونیستاست،مینویسد:103،صفحه[13]همینکتاب،لنیندر
یکهوتنهابهمیدانپیکارقطعی،پيشاھنگنمیتوانبهپیروزیرسید.کشاندنپيشاھنگنیرویاتنهاب

برنخاستهیادستکمپيشاھنگتمامطبقهوتودههایانبوهبهپشتیبانیمستقیمازهنوزهنگامیکه
موضعبیطرفینیکخواهانهدرقبالآناتخاذنکردهوازپشتیبانیازدشمنآنبهکلیدستنکشيده

)تاکیدهاازنگارندهاست(اند،اقدامیاستنهتنهانابخردانه،بلکهحتیتبهکارانه.

I«این48«ایندومفهومازپیشاهنگرایکیمیگیرد.دراینخصوصدرصفحهپنجرسالهمثالًبیژنجزنیدر
نگاشتهصحبتمیشود.
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طریقبرسایرزحمتکشانتأثیرمیگذارندوآنهارابهمبارزهمیکشانند.امانقش»پیشاهنگآگاه
طبقهکارگر«یاهمانحزبطبقهکارگرآگاهکردنمردم،بسیجورهبریمبارزهآنهااست.جزنی

ایندوراباهمیکیمیپنداشتونتیجهگیریمیکردکهیکگروهیاسازمانمارکسیستیباید
دستبه»عملانقالبی«یعنیضربهبهدستگاهاداریونظامیدیکتاتوریشاهبزند.جزنیحتی

ادعامیکردکهلنیننیزچنیننظریداشتهاست.آیالنینهمچنیننظریداشتهاست؟

برداشتنادرستجزنیازسخنانلنین
:48بیژنجزنیدرمقاله»رابطهجنبشانقالبیمسلحانهباخلق«ازلنینچنیننقلمیکند

 گروه های کوچکدرلحظاتبحرانیحیاتملتهاحتیاغلباتفاقافتادهاستکه»
بقیهرابههمراهکشانده،تودههاراباشورانقالبیپیشروی از طبقه  های پیشرو

بههیجانآوردهورسالتهایتاریخیعظیمیرابهانجامرساندهاست.«)تاکیدهااز
نگارندهاست(

آنگاهجزنیازاینگفتهلنیندرهمانمقالهنتیجهگیریمیکند:
ستصبروانتظاردرپیشسیانمیتوانددردورانرکودجنبشپیشاهنگنابراینب

گرفتهبهدنبالهرویازروحیاتتودهتوسلجوید.

جزنیاز»گروههایکوچکپیشرویازطبقههایپیشرو«درنوشتهلنینیکسازمانیبرداشت
دومقوله»گروههایکوچکئیخلقایران«است.اوامارکسیستیمانند»سازمانچریکهایفد

رامترادفهممیگیردوآنرا»پیشاهنگ«مینامد.درصورتیکهاز...«وحزبطبقهکارگر
لنیناصالًچنیننگفتهاست.لنینباروشنیمیگوید»گروههایکوچکپیشرویازطبقههای

پیشرو«ومنظوراوازاینعبارتحزببلشویکروسیهنبودهاست.ببینیملنیندرنوشتهخوددر
:49نامهبهکارگرانپتروگرادچهگفتهاست

شمارفقایکارگرپتروگرادیرابوسیلهایننامهبههمینجهتمنبخوداجازهمیدهم
کارگران پتروگراد بخش کوچکی ازمخاطبسازم.پتروگرادروسیهنیست.

ترینو.ولیآنهاازبهترین،پیشروترین،آگاهترین،انقالبیکارگران روسیه هستند
كشانروسیههستند.وازهمهکمتربهترینآتریادهایطبقهکارگروکلیهزحمتمحکم

عبارتپردازیپوچونومیدیسستعنصرانهوارعابازطرفبورژوازیتسلیم
در دقایق بحرانی زندگی خلقها هم بارها دیده شده است که حتیمیگردند.

آتریادهای پیشرو کم عده ای از طبقات پیشرو همه را بدنبال خود کشیده،
آتش شور انقالبی توده ها را مشتعل ساخته و بزرگترین هنرنمایی های

تاریخی را انجام داده اند.

داشتیم. هزار نفر40نمایندهکارگرانپتروگرادبهمنمیگفتدرکارخانهپوتیلفما
ولیاکثریتآنهاازکارگرانموقتی،غیرپرولتروافرادغیرقابلاعتمادوبیحالی

اند.ولیاینهاپرولترهاییهستندکهازآنهاباقیمانده هزار نفر15اکنون بودند.
درمبارزهآزمودهشدهاند.

استکهخواهدرپتروگرادوخواهدرسراسرکشوربایدهمین پیشاهنگ انقالب
دعوتسردهد،بایدبطورتودهایبپاخیزد.بایدبفهمدکهنجاتکشوردردستصالی

اوست.)تاکیدهاازنگارندهاست(

هزارنفر15هزارنفربودهاستو40میبینیمکهدریکیازاینکارخانههاشمارکارگرانبیشاز
ازآنهادرزمرههمین»گروههایکوچکپیشرویازطبقههایپیشرو«هستند.بنابراینروشن
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استکهمنظورلنیناز»گروهایکوچکپیشرو...«یکسازمانمارکسیستییاحزبطبقهکارگر
نیست.

جزنیبادرکنادرستازگفتهلنینبهایننتیجهمیرسدکهیکسازمانمارکسیستیهممانند
»گروهایکوچکپیشرو...«بایددستبه»عملانقالبی«بزند.حالآنکهنیرویمادییکگروه

مارکسیستیبسیارکماستودرصورتاقدامبهچنینکاریشکستخواهدخورد.درعوضیک
سازمانمارکسیستیبانشرآگاهیانقالبیدرمیانکارگرانمیتواندنیرویبزرگیرابرایانقالب
فراهمسازد.میبینیمکهنظرجزنیباآنچهلنینگفتهتفاوتزیادیدارد.امانظراوبهچهجریانی

:50درجنبشانقالبینزدیکاست؟جزنیدرجاییدیگرمینویسد

خصلتدیگرمبارزهمسلحانهسرشتتبلیغیاعمالقهرانقالبیدراینمرحله
است....مفهومسرشتتبلیغیاینستکهباواردساختنضرباتنظامیبهرژیمدر

روحیهتودههابهسودمبارزهاثربگذاریم.

چنانچهمیبینیم،جزنیمعتقدبودکهاین»عملانقالبی«بایدسرشتیتبلیغیداشتهباشدوآنرا
رژیدبرهوبیشتربهنظرباکونینکه»تبلیغمسلحانه«مینامید.ازاینرونظرجزنیکمتربهنظر

به»تبلیغازراهعملانقالبی«باورداشت،نزدیکاست.

مطلق پنداشتن نقش سرکوب های دولتی در سکون توده ها
گرچه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«طبقتئوریهایمارکسیستیبهمبارزهطبقاتیباور
داشتاماازپیچیدگیآنآگاهیدرستینداشت.نظریهپردازانسازمانمیپنداشتدکهدیکتاتوری

مسعوداحمدزادهامپریالیستیشاهتوانستهاست،جلویمبارزهطبقاتیتودهمردمرابگیرد.
:51مینویسد

خودی،نهناشیازرشدناکافیتضادهابلکهناشیازهایخودبهعدموجودجنبش
عملیپيشرواست.سرکوبمداومپليسوبی

بدونشکحکومتهایدیکتاتوریمبارزهتودهمردمراسرکوبمیکنندامانمیتوانندجلویآنرا
بیژنجزنینیزدرموفقیتسرکوبهایدیکتاتوریشاهغلومیکندوبهمیننتیجهگیریبگیرند.

:52احمدزادهمیرسد.اومینویسد

دریککالماستبدادمطلقهشاهرویرژیمهایباتیستا،پاپادوک،تروخیلووفرانکورا
سفیدکردهورژیمتزاریدربرابرآنرژیمیمعتدلبشمارمیرود.درحالحاضر

ترینشکلدیکتاتوریاست،کهبرایرانترینوارتجاعیدیکتاتوریفردیشاهکهخشن
حاکماست.

:53جزنیهمچنینمینویسد

جنبشانقالبیباعملیاتچریکیخودمیخواهد»غول«دستگاهحاکمهرادرنزدتودهها
کهبراثرشکستبهحالتافسردگیوخمودیافتادهاند،بشکندوآنهارابهمبارزه
باآنفرابخواند.چنیناستمفهومتبلیغمسلحانهوتدارکمسلحانهانقالبتودهای.

توانجنبشخودبخودیتودههاوغلودرناچیزشمردنناآگاهیازپیچیدگیمبارزهطبقاتییعنی
سرکوبدیکتاتوریامپریالیستیشاه،سازمانرابهایننتیجهبسیارنادرسترساندکهتودههای

.ایننظریهاستمطلقنیزرژیمدرمبارزهباآنآنهارژیمشاهمطلقوضعفقدرتمیپندارند،
.اینسازمانمیخواستبا»عملانقالبی«خود54درادبیاتسازمان»دومطلق«نامیدهمیشد

این»دومطلق«رادرذهنتودههابشکندوآنهارابهمبارزهطبقاتیبکشاند.
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درک نادرست از شرایط عینی مبارزه
آنهاشرایطعینیسومیناشتباهنظریهپردازان»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«اینبودکه

تودههایمردم،رابدرستینشناختند.یجامعهآنروزایران،یعنیوضعیتجنبشخودبخود
بطوریکهحتی»عملانقالبی«آنهابدوندرنظرگرفتناینوضعیتصورتمیگرفتوازهمین
رو»عملانقالبی«آنهامورداستقبالمردمقرارنگرفتوحتیموردانتقادگروههاییازمردم
نیزقرارمیگرفت.تنهاروشنفکرانانقالبیبودندکهازبرخیازکارهایاینسازمانماننداعدام

.ندسپهبدفرسیو،رئیسدادگاههاینظامی،استقبالکرد

دوتنازنظریهپردازاناینسازماندوبرداشتمتفاوتازشرایطعینیجامعهآنروزایران
مسعوداحمدزاده،نویسندهکتاب»مبارزهمسلحانههماستراتژیوهمتاکتیک«براینباورداشتند.

بیژندرایرانوجودداشت.اما1350واوایلدهه1340بودکهشرایطعینیانقالبدراواخردهه
هادرایرانجزنینظریهپردازدیگراینسازمانمیدانستکهشرایطعینیانقالبدرآنسال

:55مسعوداحمدزادهدربارهوجودشرایطعینیانقالبدرآنسالهامینویسدوجودنداشت.

مادربررسیشرائطعینیمیهنخودنشاندادیمکههرگونهتوسلبهآمادهنبودن
شرائطعينیانقالب،مبيناپورتونيسموسازشکاریورفرميسم،نشانهیفقدان

عملیاست.منفکرمیکنمکهعلتعدموجودچنینشهامتسیاسیوتوجیهبی
هائیرااساساًبایدازيکطرفدرسرکوبقهرآمیزواختناقمداوموناشیازجنبش

امپریالیستیهمراهبادیکتاتوریامپریالیستیبهمثابهعاملاساسیابقاءسلطهی
تبلیغاتوسیعسیاسیوایدئولوژیکارتجاعیدانستهوازطرفدیگرضعفهای

هاورهبریهایمبارزهدچارآنبودند،بایددرعمدهایراکهعاملانقالبی،سازمان
نظرداشت.…مجموعهیاینشرائط،يکنوعسکون،سرخوردگی،یأسوتسلیم

نامد.رژیدبره"انبوهکهنسالترسوخفت"میایجادکردهاست،آنچه

بیژنجزنیهمکهبهنبوداینبود،نظراحمدزادهدربارهشرایطعینیانقالبدرآنروزایران.اما
شرایطعینیانقالبدرآنزمانآگاهبود،بااینتصورنادرستکهتودههایمردمقدرترژیمشاه

پندارند،شناختدرستیازشرایطعینیمبارزهدرآنروزرامطلقوضعفخودرانیزمطلقمی
ایراننداشت.اوهمچنینمعتقدبودکهپیشاهنگ)یعنیگروهیانقالبیمانند»سازمان

چریکهای...«(میتواندباعملانقالبیخوددرتسریعوفراهمشدنشرایطعینیانقالبنقش
:56داشتهباشد.جزنیمینویسد

هایپیشرودستبهمبارزهمسلحانهمیزنند،ضرورینیستکههنگامیکهجریان
موقعیتانقالبی)یعنیشرایطعینیانقالب(فراهمباشد،پیشاهنگخوددرتسریعو

فراهمشدناینشرایطفعاالنهشرکتمیکند.

درصورتیکهمیدانیم،وضعانقالبیبهارادهاینطبقهیاآنطبقهاجتماعییابهارادهاینیاآن
حزبسیاسیبوجودنمیآید.

شیوه مبارزه سازمان با رژیم شاه.4.3 
شیوهایکه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«برای»عملانقالبی«خودبرگزیدهبود،مبارزه

مسلحانه)چریکی(بارژیمشاهبود.

اینشیوهمبارزهبامبارزهمسلحانهتودهایکهمثالًدرویتنامیاالجزایرشکلگرفتهبود،بسیار
متفاوتبود.درمبارزهمسلحانه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«تودههاشرکتنداشتند.
اعضایاینسازمانقهرمانانهولیبدونپشتیبانیتودههایمردمبهجنگبارژیمتادندانمسلح

شاهمیرفتند.
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:57احمدزادهدربارهشکلاین»عملانقالبی«مینویسد
تنهاراه،عملمسلحانهاست.…پيشروتنهاباتوسلبهحادترينشکلعملانقالبی،
يعنیعملمسلحانهوخدشهدارکردنآنسدعظيم،میتواندآنمبارزهایراکهدر

تاریخجریاندارد،بهتودههابنمایاند.

:58ودرجایدیگرهمینکتابمینویسد

درشرائطکنونیهرمبارزهیسیاسیبهناچاربایدبراساسمبارزهیمسلحانه
موتور بزرگ مسلح است که می تواند موتور کوچکتنها سازمانيابدو

. را به حرکت درآوردتوده ها

مبارزهمسلحانهاینسازمانضربهایبهدستگاهدیکتاتوریشاهنزدامابهجنبشانقالبیمردم
ایرانضربهزد.زیرانتیجهآنکشتهشدنتعدادزیادیازجوانانپرشورانقالبیمیهنمانبود.اگر
اینجوانانبجایمبارزهمسلحانهدرمحلکاروزندگیخودمانندصمدبهرنگیکوششبهآگاه

بسیارمؤثرباشند.1357کردنمردممیکردند،میتوانستنددرانقالببهمن

مشی چریکی«، »کار توده ای« و »مشی سیاسی« »
کهمبارزهمسلحانهچریکیدرایرانشروعشد،دوعبارت»مشیچریکی«و»مشی1349از

سیاسی«درادبیاتسیاسیگروههایانقالبیایرانیمطرحگردید.منظوراز»مشیچریکی«
همانشیوهمبارزه»سازمانچریکهای…«و»مجاهدینخلقایران«بارژیمشاهبود.درمقابل
»مشیچریکی«،»مشیسیاسی«قرارداشتکهبرپایهآنانقالبیونبایدبهکاروتبلیغسیاسی

.59درمیانتودهمردمبپردازند.بهاینشیوهمبارزه»کارتودهای«نیزگفتهمیشد

روحیه انقالبیگری چریکی.4.4 
آیاچریکهابااستداللمخالفینمشیچریکیآشنانبودندونمیدانستندکهمشیچریکینادرست
است؟نوشتههایرهبرانچریکهانشانمیدهدکهآنهابااستداللمخالفینمشیچریکیبخوبی

:60آشنابودند.احمدزادهمینویسد

درهمینجااستکهعدهایفريادشانبلندمیشوداینجوانانبیحوصله،ماجراجو،
چپروکهشکیبائیآنراندارندکهتودههابرایمبارزهیمسلحانهآمادهشوند،….

شکیبائیآنراندارندکه"تودههایستمکشواستثمارشوندهبهعدمامکانزندگیبه
طرزسابقپیبرندوتغييرآنرامطالبهکنند"و"استثمارکنندگاننتواننددیگربهطرز

یسابقزندگیکنندوحکومتنمایند")لنینچپروی...(وآنوقتدستبهمبارزه
یقهریهرا،باکارسیاسی،بامسلحانهبزنند.اینانمبارزهباپليسسیاسی،باقوه

اند.مبارزهیسیاسیوفعالیتپیگیرسیاسیاشتباهگرفته

امروزمیدانیمکهحقبهجانبآنهاییبودکهمیگفتندچریکهامبارزهباپلیسسیاسیراباکار
پیگیرسیاسیاشتباهگرفتهبودند.همچنینمیبینیمکهاحمدزادهنشانههای»شرایطعینیانقالب«

راکهلنینمطرحکردهبود،درکتابخودآوردهاست.چرااحمدزادهباوجوداینکهمیدید،
نشانههایشرایطعینیدرایرانآنروزوجودندارد،بهنتیجهعکسآنرسید؟یاچراجزنیبا

وجوددانشباالیمارکسیستیاشدردرکمعنی»گروههایکوچکپیشروازطبقههایپیشرو«در
نوشتهلنینناتوانبود؟جواباینسؤالرابایددرروحیهانقالبیگریآنهایعنیدراحساساتو

رؤیاهاییکهاینروشنفکرانانقالبیدرآنهاغرقشدهبودند،جستجوکرد.اینروشنفکرانظلمو
ستمیراکهنظامشاهنشاهیبهکارگرانوزحمتکشانمیکرد،بهچشممیدیدندوازآنبه

خشممیآمدند.اماروحیهروشنفکریآنهاشکیباییانقالبیراازآنانگرفتهوآنانرادررؤیاهای
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خودغرقکردهبود.بگونهایکهآنهامیخواستندباعملقهرمانانهخودتودههایمردمرابه
حرکتدرآورند.یعنیهمینروحیهچپروانهانقالبیگریبودکهموجبگردیدکهآنانتئوریهای

چریکیرابیافرینندیاازرژیدبرهکپیبرداریکنند.

ازطرفدیگرتئوریهایچریکیروحیهانقالبیگریراتقویتمیکرد.یعنیایندوبریکدیگرتأثیر
میگذاشتندوهمدیگرراتشدیدمیکردند.اینتأثیرمتقابلتئوریچریکیوروحیهانقالبیگری
حالتپیچیدهایدرذهنچریکپدیدآوردندکهرهاییوگریزازآنبسیارمشکلبود.بنابراین

هنگامیچریکمیتوانستبهاشتباهخودپیببردکهشکستسختیبخوردونادرستیتئوریهایش
رادرمیدانزندگیببیند.

رهبرانواعضای»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«انقالبیونبسیارصادقیبودند.گروهیاز
بهنادرستیمشیچریکیپیبردندوازاینسازمانجداشدند.در1355آنهاپسازضربهتیرماه

مسعوداحمدزادهاینزمانبقیهاعضایسازماندرنتیجهاینشکستازمشیچریکیموردنظر
بهمن22بیژنجزنینزدیکشدند.اینگروهدومهمتازهپسازانقالبدوروبهمشیچریکی

بهنادرستیمشیچریکیپیبرد.1357

بهمنضربهسختیبهمشیچریکیزدوموجبشدکهبسیاریازاعضای22گرچهانقالب
سازمانآنتئوریراکناربگذارنداماروحیهانقالبیگریباقیماندوهمچناننیزباقیاست.



نگاه جوانان دموکرات ایران به روابط.5 
عاشقانه

منظورازفرهنگدموکراتیکدرخصوصرابطهزنومرد،آنفرهنگیاستکهبهحقوقبرابرزن
بهماکمکمیکند1350و1340ومردباوردارد.آشناییبانگاههواداراناینفرهنگدردهههای

هایانقالبیوبویژهاعضایکهبدانیمجواناندموکراتآنزمان،ازجملهاعضایسازمان
»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«پیرامونروابطعاشقانهزنومردچگونهمیاندیشیدند.آیا
آنهارابطهعاشقانهبدونازدواجراجرمومستحقتنبیهمیدانستندیابهرابطهآزادوانسانیزن
ومردباورداشتند؟اینآشناییبهماکمکمیکندتابدانیمفرهنگاعضایسازمانچهنقشیدر

اعدامعبداللهکهظاهراًبخاطرروابطعاشقانهجنسیبوده،داشتهاست.

سه فرهنگ متفاوت در جامعه آن روز ایران.5.1 
(سهفرهنگشاهنشاهی،سنتیودموکراتیک1350و1340دهههایدرجامعهآنروزایران)در

پیرامونروابطزنومردوجودداشت.منظورازفرهنگشاهنشاهیفرهنگیاستکهازطرف
حکومتشاهتبلیغوترویجمیشد.هرایرانیازاینسهفرهنگسهمیمیبرد.امابستهبهاینکه

اوبهکدامیکازالیهاجتماعیتعلقداشت،بهیکیازاینسهفرهنگگرایشبیشتریداشت.اکثر
مردمبهفرهنگسنتی،نهادهایوابستهبهدربارشاهبهفرهنگیکهشاهنشاهیوبیشتر

روشنفکرانجامعهبهفرهنگدموکراتیکگرایشداشتند.

فرهنگحکومتشاه،گونهایازسکسیسم)نابرابریجنسی(
درفرهنگیکهحکومتشاهتبلیغمیکرد،زنآزادبودتاابزاریبرایتبلیغفرهنگمصرف،

وسیلهایبرایارضاینیازهایجنسیمردوهمچنینوسیلهایبرایتولیدمثلباشد.درچنین
فرهنگییکزننهبرایخودبلکهبرایدیگریزندگیمیکرد؛اووسیلهایبوددردستیغیراز

خود،بویژهوسیلهایدردستسرمایه.نگاهیبهبرخیبرنامههایتلویزیونیزمانشاه،فیلمهای
مبتذلآنزمانوهمچنینروابطمردانبازناندردربارشاهنشاهیودروننخبگانطبقهحاکم

.البتهبودندزنانومردانیدرنخبگانطبقهحاکمکهدرجهتIدرستیایننظررانشانمیدهد
برابریحقوقزنانومردانتالشکردندوتالشآنهانتایجمثبتینیزداشت.امااینتالشهاو

نتایجمثبتهمدرچهارچوبهمینفرهنگسرمایهساالربود.

گرچهآزادیزناندرزمانشاهبسیارصوریبود،اماقبلازاصالحاتشاهانهکهبیشترسنتهای
فئودالیبرجامعهایرانحاکمبود،زنانهمینآزادیصوریراهمنداشتند؛جایزندرخانهو

آشپزخانهبود؛زنبسختیمیتوانستحتینیرویکارخودرابفروشد؛کارگریکارآبرومندانهای
برایزنانبحسابنمیآمد؛تسلطمردبرزنتبلیعوزنتحقیرمیشدوزنانحقطالقنداشتند.
اینفرهنگبرایتحقیرزنضربالمثلهاییداشتکهبرطبقآنهاعقلزنانکمترازمردانبود.

باوجودایندراینفرهنگانسانارزشومقامیداشتوکاالپنداشتهنمیشدکهارزشآنبا
پولسنجیدهشود.

فرهنگسنتی
فرهنگسنتیجامعهآنروزایرانریشهدرفرهنگفئودالیداشتامااینفرهنگرانبایدبافرهنگ
فئودالییافرهنگمذهبییکسانگرفت.پسازاصالحاتارضیفرهنگفئودالیضعیفوفرهنگ

Iجوانانیکهزمانشاهراتجربهنکردهاند،کافیاست،نگاهیبهکتابخاطراتامیراسداللهعلمبیندازند.یا
پنداشتند.مصاحبهاوریانافاالچیباشاهرابخوانند.آنگاهمیبینندکهشاهووزیردربارشچگونهزنانراخردمی
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سنتیازآنبسیاردورشدهبود.دراینفرهنگگرچهعشقبینزنومردهموارهتأیید،امابه
شرطوشروطیمحدودمیشدکهآنشرطوشروطراسنتهایجامعهتعیینکردهبود.

معاشرتدخترانوپسرانکهموردنظرایننگاشتهاست،دراینفرهنگبسیارمحدودبود.حتی
گفتگویپسرعموودخترعمودرخانوادههاییکهگرایشسنتیداشتند،محدودبهسالمواحوال

پرسیمختصریمیشد.

دراینفرهنگپیوندهایعاشقانهجنسیجوانانقبلازازدواجگناهوحتیگناهبزرگیبهحساب
ومیشدتنبیهبایدمیآید.اگردختریدرخانوادههایسنتیمرتکبچنینخطایبزرگیمیشد،او

اینتنبیهمیتوانستتنبیهبدنی،اخراجازخانوادهیاحتیقتلاوباشد.

امابایدبرایننکتهتأکیدشودکهبیشترپیروانفرهنگسنتی،حتیخانوادههایبسیارسنتی،
هایینبودندوخانوادههایآندختروپسرازآنهامیخواستندکهبایکدیگرپذیرایچنینتنبیه

ازدواجکنندتاآبرویخانوادهحفظشودومعموالًنیزچنینمیشد.ترانهطنزگونهایهمدراین
.Iخصوصوجوددارد

فرهنگدموکراتیک
درفرهنگدموکراتیکزنانسانیبرابرحقوقبامرداستوبامردساالریدرهمهاشکالآن

مبارزهمیشود.اینفرهنگبانگاهابزاریبهزنانکهنگاهفرهنگشاهنشاهیبود،مخالفبودوبا
آنمبارزهمیکرد.فرهنگدموکراتیکمخالفایناستکهزنوسیلهایبرایارضاینیازهای
جنسیمردباشد.امااینمخالفتبهمعنیمخالفتباعشقورزیزنومردنبودهونیستو

عالقهعاطفیبینزنومرددرادبیاتانسانیبطورکلیودرادبیاتدموکراتیکبطورخاصمورد
ستایشقرارگرفتهاست.

ممکناست،اینگفتهدرتناقضبابرخیازنغمههایادبیآنروزمانندشعر»دیراستگالیا«
.بایدتوجهداشتکهاینشعروکالًایندستازادبیاتروابطعاشقانهرانهتنهانفیIIبنظررسد

نمیکندبلکهستایشمیکند.تنهاروابطعاشقانهزنومردتحتالشعاععشقواالتریقرار
میگیرد.دراینشعرعشقبهگالیاتحتالشعاععشقبهانسانها،زنانوکودکانیقرارمیگیرد

باچرکویاخوابیدهاندگرسنهولخترویخاکهستند،درماندهبهرنانشبکهبهگفتهاینشعر
.دراینشعریکدوگانگیومبارزهوخونسرانگشتهایشانجانمیکننددرقفستنگکارگاه

نهفتهاست،دوگانگیدرعشقبهدلدادهوعشقبهمردمومبارزهبینایندوعشق.

رفتار هواداران فرهنگ دموکراتیک.5.2 
بایدبینفرهنگدموکراتیکورفتارهواداراناینفرهنگتفاوتگذاشت.گرچهآنهادرآنسالها

معیارهایاینفرهنگراازلحاظنظریپذیرفتهبودند،امارفتارشانتاحدودیبامعیارهایاین
فرهنگسازگارینداشت.گرچهآنهابافرهنگسنتیمبارزهمیکردند،اماخودنیزدرفرهنگ
سنتیتربیتشدهوتحتتأثیرآنبودند؛آنهابافرهنگرژیمشاههممبارزهمیکردندولیدر

مبارزهباآنکمتجربهبودندوگاهیدراینمبارزهمانندسنتیهارفتارمیکردند.

تأثیرفرهنگسنتیبرهوادارانفرهنگدموکراتیک
هوادارانفرهنگدموکراتیکدرمحیطاجتماعیسنتیوبیشترشاندرخانوادههایسنتیپرورش

یافتهوسپسجذباندیشههایدموکراتیکشدهبودند.طبیعیاستکهآنتربیتسنتیواین
اندیشهنودرمواردزیادیدرناسازگاریبایکدیگرقرارگیرند.بهزباندیگرزنومردیکهپیرو

I.ناماینترانه»خالهرورو«است

II.سرایندهشعر»دیراستگالیا«شاعرمعاصرایران،هوشنگابتهاج)م.الف.سایه(است
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ً افکارنوبودند،درخانهومحیطاجتماعیخودرفتارشانتاحدودیدرتناقضباافکارشانبود.مثال
درمواردیمعاشرتدوستانهبینزنومردموردقبولآنهانبود.مثالًدرمحیطدانشجوییبیشتر
دخترانباهموپسرانباهممعاشرتمیکردند.اغلبآنهاهمچنینروابطعاشقانهجنسیدختر

.Iشمردندوپسررابدونازدواجناپسندمی

رفتارهایچپروانهدرمبارزهبافرهنگرژیمشاه
گفتیم،برخالففرهنگدموکراتیک،بیشترهواداراناینفرهنگدرآنزمانبهروابطآزادوانسانی

.اینتنهاناشیازتأثیرفرهنگسنتیبرآنهانبودبلکهIIدادندزنانومردانرویخوشینشاننمی
سیاستهایرژیمشاهنیزعاملدیگرآنبود.فرهنگحکومتیکوششمیکرد،بیبندوباری

جنسیرادرمیانجوانانرواجدهدوازاینطریقآنهاراازمسائلسیاسیدورکند.جوانان
چپگرادرمبارزهبافرهنگرژیمشاهکمتجربهبودند.آنهابجایاینکههمبااینبیبندوباریو

فرهنگنابرابریجنسیحکومتشاهمبارزهوهممعاشرتدخترانوپسرانراتأییدوازآنبرای
مبارزهباسیاستهایمنفیرژیمشاهاستفادهکنند،گاهیبااصلمعاشرتدخترانوپسران

مخالفتمیکردند.

دراتاقکوه1352یکیازاینرفتارهاینادرستکهنگارندهتاحدودیازآناطالعدارد،درسال
روکههوادارمشیدانشگاهصنعتیآریامهررویداد.درآنزمانبرخیازدانشجویانپسرچپ

چریکیبودند،باآمدندخترانبهاتاقکوهمخالفتکردند.آنهااستداللمیکردندکهآمدندختران
بهکوهواتاقکوهجوسالماتاقکوهراتغییرمیدهدومثالًبینپسرهااختالفمیاندازد.چنین

هاینادرستیبزودیرنگباختودرهمانموقعخوددانشجویاندموکراتدراتاقکوهبااستدالل
روانهمخالفتکردندودوبارهرونددرستبراتاقکوهدانشگاهصنعتیاینگرایشغلطوچپ

آریامهرحاکمگردیدوازآمدندختراندانشجویکوهنوردبهاتاقکوهوکوهنوردیاستقبالشد.

پاسخ به سؤال باال.5.3 
باتوجهبهآنچهدرباالآمد،درپاسخبهاینسؤالکهنگاهاعضای»سازمانچریکهایفدائیخلق

بهاینسازمانبهروابطعاشقانهبینزنومردچگونهبود،بایدگفتکهپیوستنایران«قبلاز
ولیبیشترشانستودندوآنرارابطهخصوصیبیندوانسانمیدانستندمیراعشقیآنهاچنین

بندوبارییکیدادندوآنرابابیبهروابطعاشقانهبدونازدواجرویخوشینشاننمی
پنداشتند.باوجوداین،آنهاچنینرابطهایراگناهومستحقتنبیهنمیدانستندوتنهاازلحاظمی

اخالقیبرایشانناپسندبود.

Iاست.1353تا1349اینتجربهشخصینگارندهدردانشگاهصنعتیآریامهردرسالهای

II.بازاینتجربهنگارندهدرمحیطدانشجوییآنزماناست



 6.
آشنایی با

روابط درونی »سازمان چریکهای … «

بدونداشتنشناختیاجمالیازروابطدرونی»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«نمیتوانبه
عواملمؤثردراعدامعبداللهپنجهشاهیپیبرد.بنابرایندراینبخشکوششمیشود،خواننده

شناختیکلیازروابطدرونیاینسازمانبدستآورد.

درزیرابتداپیرامونعضوگیریوسازماندهیاعضای»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«،آنگاه
پیرامونشیوهزندگیدرسازمان)برنامهانجامکارها،انتقادها،تنبیههاو…درخانهتیمی(ودر

پایانپیرامونساختارحقوقیآن)مرکزیتدموکراتیکوشیوهانتخابرهبری(بهاختصارصحبت
میشود.

عضوگیری و سازماندهی.6.1 

ضوابط سخت عضوگیری
هایمردمازجملهاعتقادبهمارکسیسم،داشتنروحیهانقالبیوقبولمبارزهدرراهآرمان

معیارهاییکسازمانمارکسیستیوازآنجمله»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«بود.اما
معیارهایسازمانبرایعضوگیریدرمقایسهباگروهیکهبهکارتودهایوسیاسیدرمیانمردم
باورداشت،بسیارسختگیرانهبود.عضویکسازمانچریکیبایدبتواندتماموقتبرایسازمان
کارکند،مخفیشود،خانوادهخودرارهاکندوهنگامیکهدرمعرضدستگیریاست،خودکشی
کند.عالوهبراینهاکسیکهتازهباسازمانارتباطگرفتهبود،برایمدتکوتاهیموردارزیابی

قرارمیگرفتتامشخصشودکهآیااوتوانمبارزهبرایفعالیتهایچریکیراداردیانه.

سازماندهی
گروههایسیاسیانقالبیبهدلیلشرایطسرکوبحکومتشاه1332مرداد28پسازکودتای

راهیجزفعالیتمخفینداشتند.فعالیت»سازمانچریکهایفداییخلقایران«نهتنهامخفیبود،
سازماندهیشدهاساسبلکهبرپایهمشیچریکیقرارداشت.بنابرایناعضایآننیزبرهمین

بودند.

عضویکهتازهبهسازمانپیوستهبود،معموالًزندگیعلنیداشت.یعنیدرمحیطزندگیخودبا
هویتواقعیخودزندگیمیکردوبادوستانوآشنایانخودارتباطداشت.برخیازاعضایعلنی
سازمانباهمدریکخانهزندگیمیکردند.اینهافعالیتسیاسیوتاحدودیچریکیفعالتری

.Iداشتند.بهاینتیمهاتیمآموزشیگفتهمیشد

اعضایعلنی»سازمانچریکهایفداییخلقایران«زودمخفیمیشدندتاکمتردردیدپلیس
باشندواگرمشکلیپیشآمد،پلیسردیازآنهانداشتهباشدتاتعقیبیادستگیرشانکند.

سازماناعضایمخفیخودرادرخانههایتیمیکهبهآن»پایگاه«گفتهمیشد،سازماندهی
میکرد.اعضاییک»پایگاه«معموالًازسهپسرویکدخترتشکیلمیشدندوشبانهروزباهم

Iخودمنتازمانیکهمخفیشدنم،دردوتیمآموزشیزندگیکردهبودم.تیماولآموزشیماسهنفرهوتیمدوم
درابتداسهنفرهبودوبعداًیکنفربهآناضافهشد.
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زندگیمیکردند.چند»پایگاه«یکشاخه)یادسته(راتشکیلمیدادند.مسؤلشاخههادرسال
معموالًعضومرکزیتسازمانبودند.1355وتاتابستان1354

شیوه زندگی در »سارمان چریکهای …«.6.2 

شیوه زندگی در خانه های تیمی
زندگیاعضایسازماندرخانههایتیمیکامالجمعیبود.شبهابرنامهکارهایروزبعدرا

مینوشتند.برخیازکارهامانندورزشجمعیوبرخیمانندتمیزکردنسالحفردیبودند.کارهایی
.رفتارهرعضوتیمدرIصورتمیگرفتجمعیدرمواردیفردیودرمواردیمانندمطالعه

معرضدیدهمهاعضایتیمبودوازاینروعضوخانهتیمیتقریباًهیچزندگیخصوصیبرایخود
نداشت.ازاینرورابطهدوعضوخانهنیزبرایبقیهاعضاکامالًروشنبود.تنهابرخیمسائل

امنیتیوتشکیالتیبودکهیکعضوخانهتیمیبامسؤلتیمیامسؤلشاخهدرمیانمیگذاشت.
بقیهکارهادرتیمکامالًآشکاروشفافبود.

شرایطزندگیدر»پایگاه«سختبود.اعضایآنشبهاششساعتومعموالًرویموکت،بدون
تشکوبالشمیخوابیدند.انتخابچنینزندگیسختیبرایآنبودکهفداییخودرابرایوضعیت
سختترآمادهکند.وضعیتیمانندزندگیدرشرایطبازجویییازندگیدرشرایطیکهجاییبرای

خوابنداردومثالًبایددربیابانبخوابد.

شانحملهکرد،مدارکخودرااعضایخانهتیمیهموارهآمادهبودندکهاگرپلیسبهخانه
بسوزانند،ازخوددفاعکنندوازخانهبگریزند.بنابراینآنهابرنامهایبرایچنینموقعیتیتهیه

کردهبودندکهطبقآنکارهاهنگامحملهپلیسبیناعضایتیمتقسیمشدهبودند.بهاینبرنامهیا
طرحدرسازمان»طرحفرار«گفتهمیشد.شبهانیزاعضایتیمبهنوبتنگهبانیمیدادند

بطوریکههموارهیکنفربیداربودتااگرپلیسبهخانهحملهمیکردیامشکلیپیشمیآمد،او
بقیهراازخواببیدارکند.چهشبهاهنگامخوابوچهروزهادرزمانبیداریاعضایتیمکفش

میپوشیدندتادرصورتحملهپلیسآمادهدرگیریباساواکباشندوراحتتربتوانندازچنگ
ساواکفرارکنند.

جلسههایانتقادوانتقادازخوددرخانهتیمی
انتقادوانتقادازخوددرفرهنگمارکسیستینقشمهمیدرتکاملوپویاییکارهاییکسازمانیا
حزبکارگریدارد.ازاینطریقاستکهحزبباضعفهایخودمبارزهمیکندوتواناییسیاسی

هایخودرابهترمیکندوتکاملمیدهد.دراحزابوسازمانهایمارکسیستیوکارآییارگان
بیشتربحثهاوانتقادهابرسربرنامههایسیاسیووظایفیاستکهارگانهایمهمآنسازمان
بدوشدارند.امادرخانههایتیمیسازمان»چریکهایفدائیخلقایران«انتقادهابیشتربرسر

مسائلکماهمیتوخرددورمیزدندواینانتقادهادردوموضوعخالصهمیشدند.یکیانتقادهایی
دربارهمسائلروزمرهزندگیدرخانهتیمیمانندتوجهنکردنبهعالمتسالمتی،فراموشیدر
انجاماینیاآنکار.انتقادهایموضوعدومدربارهضعفهایشخصیتیبود؛مانندخودخواهیو

فردگراییدراینیاآنعضوخانهتیمی.برایبررسیضعفهایشخصیتیمعموالًجلسههایخاصی
هایتشکیلمیشدکهبهآنجلسهانتقادیگفتهمیشد.دراینجلسههاافراددربارهضعف

شخصیتیخودودیگران)اعضایدیگرتیم(صحبتمیکردند.اینانتقادهادرواقعانتقادوانتقاداز
خودنبودندبلکهبیشترخودکوبی،خردهگیریوعیبجوییازخودودیگریبودند.

Iماننداستنسیل،مرکبپلیکپی،چاپدبگرکارهایعضوتیممانندرفتنسرقراراعضایعلنی،خریدوسایلی
هابرایعادیسازیسازیشرایطخانهنزدآنهاواطالعازدیدارباهمسایههمچنیناعالمیه،کارهایتکنیکیو

وضعیتخانهازجملهکارهاییبودندکهدربرنامهروزانهگنجادهمیشدند.
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بنظرمیرسد،توجهبسیارزیادبهضعفهایشخصیتیاعضایسازمانریشهدرنگاهسازمانبه
نقشارادهگرایانهپیشاهنگانقالبیدرتحوالتاجتماعیداشت.اگرشخصیتانقالبیپیشاهنگ
میتواندنقشمهمیدرتحوالتاجتماعیداشتهباشد،بطوریکهمانندموتورکوچکبتواندموتور

بزرگ)تودههایمردم(رابهحرکتدرآورد،آنگاهضعفشخصیتیپیشاهنگنیزتأثیرمنفیدراین
تحوالتخواهدداشت.

هایسازمانبیناعضایتیمپیشدلیلدیگرتشکیلاینجلسههاوجوداختالفهاییبودکهدرتیم
میآمدوجلسههایانتقادیقراربودکهایناختالفهارادستکمکاهشدهد.

اینجلسههادرعملبیفایدهبودندونتیجهایدربرنداشتند.شایدبههمیندلیلبودکهپساز
ظاهراًدیگرخبریازچنینجلسههاییدرسازماننبود.حداقلدرتیممادر1355تیر8ضربه

دیگرچنینجلسههاییتشکیلنشد.البتهانتقادهایشخصیتیگاهی1356واوایل1355اصفهاندر
درجلسههایبرنامهنویسیتیممطرحمیشد.

فاطمهایزدیازایننظربسیارارزشمنداستودرآناطالعاتخوبیدرخصوصخاطرات
:61انتقادهایشخصیتیدرسازمانوبیفایدهبودنآنهاآمدهاست.اودراینخصوصمینویسد

…هرشبدرساعتمعین،رفیقمسؤلبرنامهنویسی،چگونگیاجرایبرنامهروزرا
بررسیمیکردورفقاهرانتقادیبههربرنامهیارفتاررفیقیداشتند،مطرح

میکردند.یکجلسهانتقادیخصلتیهمداشتیمکهبهخصوصیاتاخالقیخودو
هامانراریشهیابیمیکردیم.درفاصلهدوجلسهرفقایمانمیپرداختیموضعف

هایخودورفقایمانرادریکدفترچهانتقادییادداشتمیکردیم.…انتقادی،ضعف

ازخودمانورفقاانتقادمیکردیم،چوناگرانتقادنمیکردیم،معنایشاینبودکه
نمیخواهیمباضعفهامانبرخوردکنیم!برخوردهریکازماباانتقادوانتقادازخود
متفاوتبود.اینجلسههابهنظرمنعجیببودولیآنرابهعنوانجزئیاززندگی

هممثلمنبود.بابرنامهانتقادازIفرزاد]دادگر[چریکیکامالپذیرفتهبودم.برخورد
خودخصلتیجدیبرخوردمیکردیم.ولیپیشآمدهبودکهموقعبرنامهنویسیو

انتقادبهکارهایروزانهبهزورجلویخندهمانرابگیریم.بااینحالطبقآییننامه
انضباطیتنبیهراتعیینوآنرااجرامیکردیم.نمیدانمآییننامهانضباطیراچه

کسانیوچهوقتتنظیموتصویبكردهبودند،ولیبهقرینهاینكهدرتیممابودو
نسخهایازآندرهمهتیمهابوده55اجرامیشد،فکرمیکنمپیشازضربههای

است.

،بهانتقادهایبیموردوIIIاما،بهطورآشکار،حتیدرحضوریثربیIIحسینپرورش
تنبیههایبیجا،عکسالعملنشانمیداد.معموالساکتمیماند،چهرهدرهم

میکشیدیاسعیمیکردبحثراکوتاهکند.شایدبرایهمینیثربیبااوبیشازهمه
تیمهایمافاصلهداشت.تاکیدمیکنمکهتیممااینطوربود،بعدهادانستمکهدر

رحمانههمبرگزارمیشده.ماجلسههایانتقادیطوالنیوهایانتقادیبیدیگرجلسه

I1355بهسازمانپیوستودرسال1354دانشگاهصنعتیآریامهر)شریف(بود.اودرسالدانشجویفرزاددادگر
همراهبابرخیدیگرازاعضایسازمانبهمشیکارتودهایرویآوردوبهحزبتودهایرانپیوست.اودرسال

درجمهوریاسالمیایراناعدامشد.1367

IIبهایننتیجهرسیدکهمشیچریکی1355بهسازمانپیوستوپسازتابستان1354علیپرورشازسالحسین
دیماه22،حسینعلیپرورشدر799نادرستاست.طبقکتاب»چریکهای...«،نوشتهمحمودنادری،صفحه

درخیابانشیروخورشیدتهراندردرگیریبامامورانساواککشتهمیشود.1355

IIIدرخانهتیمیمهرآبادجنوبیبه1355تیرماه8محمدرضایثربیمسؤلشاخهتهرانسازمانبود.اودردرگیری
دستساواککشتهشد.
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خستهکنندهبرگزارمیکردیم،امافضایتیمهرگزبیرحمانهنبود.)پیوست،صفحه:
128)

فضایهاتیمرحمانهبود.دریکیازاینهمانطورکهایزدینوشتهاست،درمواردیاینانتقادهابی
.Iخودکشیکرد62نیرهمحتشمیمانانتقادهابهنحویبودکهرفیق

علتانتقادهابهخوابرفتننیرههنگامنگهبانیشببودهاست.هرعضوتیمحدودششساعت
میخوابیدومدتیهمنگهبانیمیداد.برخیازافرادبهزمانخواببیشترینیازداشتندوبرای
آنهاششساعتخوابمدتکمیبود.درنتیجهممکنبودکههنگامنگهبانیبهخوابروند.
واقعهایکهبراینیرهمحتشمیچندبارپیشآمدهبودوبهخاطرآنهرباراعضایتیمازاوو
خوداوازخودانتقادکردهبودند.اینانتقادهافشارزیادیرابراوواردکردهبود.اوکهاحساس

میکرده،گناهیبزرگونابخشودنیانجامدادهاست،دستبهخودکشیمیزند.

»خسرو«مسؤلاینتیمبودوخوشبختانهزندهاست.اوروایتخودازاینخودکشیراکهدر
،نوشتهاست.»خسرو«مینویسد:63پیوستقراردارد

رفتارنیرهقبلازخودکشینشانمیدادکهاوازنوعیافسردگیرنجمیبرد.اوکهاز
لحاظجسمانینسبتاًضعیفبود،درشرایطسختتیمیبسیارتحلیلرفتهبود.ورزش

شدیدروزانه،خوابکموغذایناکافیافسردگیاوراتشدیدمیکرد.درآنموقع
ریالبودوماکهمیخواستیممثالًهزینه32جیرهروزانهغذاییبرایهرعضوتیم

ریالرساندهبودیم.…28کمتریرابرسازمانتحمیلکنیم،اینمبلغرابه

رفقاییکهدرآندورانزندگیتیمیداشتهاند،بخوبیمیدانندکهبهخوابرفتندر
موقعکشیکشبانه،یکمسألهبسیارمهمامنیتیتلقیمیشد.زیرااینخطررا

میتوانستایجادکند،کهاگرخانهبهدالیلیلورفتهباشد،مامورانساواک
میتوانستندشببدونسروصدابهخانهبیایند،افرادتیمرادرخوابزندهدستگیرو
بهمدارکسازمانیزیادیدسترسیپیداکنند؛واینیکفاجعهبرایسازمانبود.به

همیندلیلخوابیدندرموقعکشیکشب،یکخطقرمزامنیتیدرسازمانتلقی
میشد.

قبلازواقعهخودکشی،نیرهچندباردرهنگامنگهبانیشببهخوابرفتهواغلبچند
ساعتطولمیکشیدتارفیقیبیدارومتوجهشودکهکسیدرحالنگهبانینیست.
هربارکهایناتفاقمیافتاد،هماعضایتیمازاوانتقادمیکردندوهماوازخودش
انتقادمیکرد.مادرتیممیدیدیمکهنیرهخودبیشازهمهازاینموضوعناراحت

(148است.)پیوستصفحه

رخدادهبود.مسؤلشاخه،یثربی،درآنزمانآنرابرایتیم1354اینواقعهدرپاییزیازمستان
مانیزتعریفکرد.طبقروایتیثربیعواملدیگریهممانندجوحاکمبرآنخانهتیمیدراین

خودکشیمؤثربودهاست.اینواقعهراآنطورکهیثربیبرایمانقلکردهوتاآنجاکهبیادممانده
.یثربیدرصحبتخود64است،درخاطراتمنوشتهام.اینقسمتازخاطراتمدرپیوستقراردارد

هاصحبتمیکرد.اودرگفتگوباهمسایهزرنگیافسردگینیرهنگفت.برعکسازچیزیدرباره

Iاینتیمپنجعضوداشتفریبرزصالحی»تقی«،تورجحیدریبیگوند»عبدالله«،»خسرو«،»مرضیه«ونیره
محتشمیکهخودکشیکرد.ازاینتیمتنها»خسرو«و»مرضیه«زندههستند.
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تنبیه های سخت در »سازمان چریکهای … «
تنبیههایسازمانبسیارسختبودند.شالقزدن،گرفتنمسؤلیت،گرفتنسالحبرایمدتیکوتاهو

تنهادر1355بایکوتازجملهاینتنبیههابودند.اعدامنیزیکیدیگرازتنبیههابودهاستکهتاسال
.Iمورداعضاییکهظاهراًامنیتسازمانرابهخطرانداختهبودند،اجراشدهبود

برایآشناییبیشترباتنبیههایسازمانبازبهسراغخاطراتفاطمهایزدیمیرویم.ایزدیبرای
مدتیباادناثابتدریکخانهتیمیزندگیمیکردهاست.ادنادرآنخانهچشمبستهبودهودیگر

اعضایتیمنمیبایستچهرهادناراببینندوهمینطورادنانمیبایستچهرهاعضایدیگرتیمرا
ببیند.بنابراینقرارگذاشتهبودندکههنگامعبورازراهروچراغراهروراروشنبگذارندتادیگران

بدانند،کسیدرراهروهستوتاچراغروشناست،نبایدبهراهروبیایند.کسیهمکهچراغ
راهروراروشنکردهبودبایددرپایانکارخودآنراخاموشمیکرد.اماانجاماینقرارسادهنبود

وگاهیکسیکهچراغراروشنکردهبود،فراموشمیکردکهدرپایانکارخودآنراخاموش
:65کند.ایزدیمینویسد

نخستینباریکهچراغروشنماند،مندرجابهرفقاتذکردادموطبعاموقعبرنامه
نویسی،رفیقیکهیادشرفتهبودازخودشانتقادکرد.همینکافیبود.باردوم،منو

حسینپرورشبهبازاربزرگرفتهبودیموفرزاددرنبودنمن…چراغراروشن
گذاشته]بود[!…منازخودمانتقادکردمکهموقعخروجبهرفیقیادآورینکردهبودم،
حواسشبهچراغباشد.مقصراصلیالبتهفرزادبود.تنبیهمنپنجضربهوتنبیهفرزاد
دهضربهشالقتعیینشد.…فرزادبهشکمدرازکشید،منکابلبرقرابرداشتمواو

حسینپرورشدرتماممدتبااخمایستادهبودوبهمانگاهراشالقزدموفرزادمرا.
نمیکرد.دوسهروزنگذشته،بازچراغروشنماندواینبارمقصرمنبودم.دهضربه

شالق!رفقابهنوبتهریکپنجضربهشالقبهمنزدند.گذشتهازآنچونهمهما،
یکباربیانضباطیراتکرارکردهبودیم،تصمیمگرفتیمکهچراغدیگرنبایدبیدلیل

روشنبماندواگرتکرارشد،بیاعتناییبهتصمیمجمعیاستوتنبیهآنبایکوت!باز
حسینپرورشبود.تنبیهبایکوتازفرداصبح،همچراغروشنماندوخطاکاراینبار

(129بعدازبیدارباشتاموقعبرنامهنویسی!)پیوست،صفحه:

بایدایننکتهمهمرانیزاضافهکنمکهبرخیازاعضایسازمانباتنبیهشالقموافقنبودند.بیاد
درنشریهداخلیسازمانیکیازاعضاباتنبیهشالقمخالفتکردوآنرا1354دارمکهدربهار

نابجادانستهبود.امادرهمانشمارهیاشمارهبعدینشریهداخلیعضودیگرسازماننظراورا
ردکردهونوشتهبودکهشالقسلولهایمغزرافعالمیکندوموجبکاهشاشتباههامیشود.

یکیازدالیلطرفدارانتنبیهشالقاینبودکهعضوسازمانباشکنجههایساواککمیآشنا
24میشودومیفهمدکهاثرشکنجهچیست.البتهایندهبیستضربهتنبیهشالقباشکنجههای

ساعتهساواکاصالًقابلمقایسهنبودندوتنبیهشالقواقعاًنتیجهاینداشت.

محدود کردن روابط عاشقانه در »سازمان … «
دربخشقبلروشنگردیدکهجواناندموکراتدرآنزمانبهحقوقبرابرزنومردباورداشتند،

هایسیاسیمبارزوبویژهاماروابطعاشقانهبدونازدواجراناپسندمیدانستند.هوادارانسازمان
هواداران»سازمانچریکهای…«گروهکوچکیازاینجوانانبودند.

I،من)محسنصیرفینژاد(خودهیچاطالعیازاینکهایناعضاواقعاًامنیتسازمانرابخطرانداختهبودندیانه
ندارم.دربارهاعدامهایدرونسازمانی»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«دریکیازبخشهایبعدیصحبت

خواهدشد.
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افزونبرایندرمیانگروهیازاینجوانانمبارزاینتصورنادرستوجودداشتکهروابط
عاشقانهبینزنومردانقالبیمانعازفعالیتانقالبیآنهامیشودیاحداقلفعالیتانقالبیآنها
رامحدودمیسازد.اینتصورنادرستدرمیانهوادارانمشیچریکیبیشترودرمیانهوادران

مشیکارتودهایکمتررایجبود.امابودندانقالبیونیکهبهاینتصورنادرستباورنداشتندو
ازدواجکردهبودند؛ازجملهبرخیازهوادارانمشیچریکیقبلازپیوستنبهسازمان.

افزونبراینهاشیوهسازماندهیاعضایمخفیسازماندرخانههایتیمی،جاییبرایرابطه
ً خصوصیبیناعضایتیمباقینگذاشتهبود.رابطهعاشقانهپسرودختریدرخانهتیمیکهمعموال

ازسهپسرویکدخترتشکیلمیشد،مشکلهاییرابوجودمیآورد.زیراهمآندختروپسردر
جمعخانهتیمیبرایچنینرابطهایاحساسآزادینمیکردندوهمدونفردیگربهاینرابطه

حساسمیشدند.بنابراینعالوهبرمحدودیتفکریکهدرباالآمد،نبودفضابرایرابطهخصوصی
درخانههایتیمیسازمان،رابطهعاشقانهبیندختروپسررابسیارمحدودترکردهبود.این

محدودیتهابصورتمقرراتنوشتهنشدهایدرسازماناعمالمیگردید.

اینمحدودیتهاچهبودند؟
درسازمانازروابطعاطفیعاشقانهبینعضوپسرودختراستقبالنمیشد.امادرصورتیکه

عالقهعاشقانهبیندوعضوپسرودخترسازمانپیشمیآمد،سازمانآنراتحملمیکرد.ولی
نبایدبهرابطهعاشقانهجنسیمنجرمیشدکهدرسازمانتحملنمیشدوممنوعبود.رابطهاین

بههمیندلیلهمانچریکهاییکهقبالًباهمازدواجکردهبودند،باورودبهخانهتیمیبهروابط
عاشقانهخودپایانمیدادند.

غالمعلیرضایثربیودرزمانیکهتازهبهسازمانآمدهبودمودرتیمیآموزشیزندگیمیکردم،
خراطپورهفتهایدویاسهباربرایآموزشمابهخانهتیمیمامیآمدند.خراطپورتعریفمیکرد

کهبینرفیقحسننوروزیبایکیازرفقایدخترسازمانرابطهصمیمانهایبوجودآمدهبود.
هایخراطپورفهمیدم،اینرابطهصمیمانهیاعاشقانهتوسطخودشانآنطورکهمنازصحبت

کنترلمیشدوبهازدواجسازمانینمیرسید.بازخراطپوربرایمانتعریفمیکردکهدورفیقکه
قبالًازدواجکردهبودندوبعدازازدواجشانعضوسازمانشدهبودند،شبهاهنگامخوابدستبه
گردنهممیانداختند.مسؤلتیمبهآنهاتذکردادوآنهادیگرازاینکارخودداریکردند.اینها

مثالهاییبودندکهوجودروابطعاطفیعاشقانهوممنوعبودنازدواجوروابطجنسیرادر
سازماننشانمیدهند.

آیاروابطعاشقانهپنهانیدرسازمانوجودداشت؟
آیاباوجودممنوعبودنازدواج،چنینرابطهعاشقانهایبطورپنهانیدرسازمانوجودداشته

عضوآنبودم،هیچاطالعیدربارهوجود1355تا1353است؟درخانههایتیمیسازمانکهاز
هاییصحبت1355رابطهعاشقانهپنهانیبیندوعضوسازمانمطرحنشد.پسازضربهتابستان

ها،یعنییثربی،ویکیازرفقایدخترشد.امادربارهوجودچنینرابطهایبینمسؤلیکیازشاخه
هیچفاکتجدیبرایآنمطرحنگردید.بنابرایناینموردرابایددرحدحدسوگماندانست.

مالقاتیبادوعضوسازمان)یکیدخترودیگریپسر(داشتموسپسباآنها1355دربهارسال
دریکخانهتیمیزندگیمیکردم.درآنزمانمتوجهشدمکهرابطهعاطفیبینآندووجود

تیریکی8رضایثربیهماینرامیداند.پسازضربهدارد.احساسکردمکهمسؤلشاخهمحمد
ازاعضایپسرسازمانکهباآندودریکخانه)یااتاق(زندگیمیکرد،بهمنگفتکهآندورا

درحالیکههمدیگررابادستنوازشمیکردهاند،دیدهاست.بهاوگفتمکهشایداشتباهمیکنیو
واقعازاوخواستمکهآنرافراموشکندوخودمهمباکسیدربارهآندرمسألهمهمینیست.
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دوباهمازدواجآنصحبتنکردمودراینجااولینباراستکهآنرامطرحمیکنم.بعدازانقالب
بدونارائهدلیلیازسازماناخراجکرد.1356کردند.البتهسازمانایندورادرسال

باتوجهبهایندادههادرپاسخبهسؤالباالبایدبگویمکهاحتمالوجودروابطعاشقانهپنهانیتا
درسازمانکماست.1355تابستان

تنبیهروابطعاشقانهپنهانی
یعنیقبلازاعدامعبداللهپنجهشاهیشرکت1356درهیچیکازتیمهایسازمانکهتابهار

داشتم،دربارهتنبیهروابطعاشقانهپنهانیصحبتنشدوتاآنجاکهبیاددارم،درآییننامه
انضباطیسازمانهمتنبیهیبرایآنمطرحنشدهبود.

غالمعلیخراطپوردرتیمآموزشماگفت،دریکیازتیمهایسازمانعضویروزی1354دربهار
کهتازهواردسازمانشدهبود،نسبتبهمعاشرتدوعضودختروپسرتیمخودحساسمیشودو

آنهارابهداشتنروابطعاشقانهمتهممیکند.ازاینرواوبخاطرایناتهامنادرستتنبیه
میشود.بهنظرمخراطپورمیخواستنزدماکهتازهواردسازمانشدهبودیم،چنینکاریرا
بشدتنکوهشکند.بنابراینادامهدادکهاگرآنرفیقتازهواردسازماننشدهبود،بایداعدام

میشدولیچوناورفیقجدیدیبود،اعدامنشد.بعدهافهمیدمکهتنبیهآنرفیقتازهواردگرفتن
سالحاوبرایمدتکوتاهیبودهاست.

تاآنجاکهمیدانم،شدیدترینتنبیهبخاطرنقضقرارهایدرونسازمانیگرفتنسالحیاگرفتن
مسؤلیتبودهاست.تنبیهاعداممربوطبهتهدیدهایامنیتیسازمانمیشد.گفتهاینیاآنعضو
سازمان)مثالًگفتهخراطپوردرباال(رانبایدمالکیبرایرفتارسازمانقرارداد.صحبتخراطپور

ازیکیراازایننظرنقلکردمکهنشاندهمموضوعتنبیهاعدامبخاطرچنینمسائلیتوسط
.شداعضایسازمانمطرح

درمجموعوباتوجهبهفرهنگحاکمبرسازمانمیتوانگفتکهاگربیندوعضوسازمانرابطه
عاشقانهایبوجودمیآمد،بستهبهموردیکهپیشآمدهبود،رفتارمتفاوتیباآنهامیشد.در

مواردیآنهابهخانههایتیمیجداگانهایفرستادهمیشدندویاحداکثربایدبرایمدتکوتاهی
بیرونازخانههایتیمیسازمانزندگیمیکردندتابعدتصمیمگیریکنند.ایندومیتنبیهسختیبه

حسابمیآمد.

»مرکزیت دموکراتیک« در »سازمان چریکهای ….6.3 
»

شیوهتصمیمگیریدرسازمانچریکهایفداییخلقایرانبرپایه»مرکزیتدموکراتیک«
)سانترالیسمدموکراتیک(بود.مرکزیتدموکراتیکساختاریحقوقیاستکهبرپایهآنحقوقو

هاورهبریدراحزابکمونیستوکارگریمشخصمیگردد.دراینساختاراختیاراعضا،ارگان
هایباالترتوسطاعضایپایینترانتخابمیشوند.پسازانتخاب،تشکیالتیاعضایارگان

ارگانهایپایینتربایدازتصمیمهایارگانهایباالترپیرویکنند.

گرچه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«ساختارحقوقی»مرکزیتدموکراتیک«رارسمابرای
زندگیدرونیخودپذیرفتهبود،امابدلیلوجودخفقانشدیدسیاسیدرزمانشاه،اینسازمانو

بطورکلیسازمانهایمخفیداخلکشورقادرنبودنداینساختارحقوقیرابهاجرادرآورند.
حقوقواختیارمرکزیتآنهازیادوحقوقواختیاراعضایآنهاکمبود.درنتیجه
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ارتباط اعضای سازمان با یکدیگر
یکیازمسائلمهمدرسازمانهایمخفیارتباطاعضایآنبایکدیگراست.اعضایهرخانهتیمی

در»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«باهمارتباطداشتندودرجریاننظرهمقرار
میگرفتند.اماارتباطاعضاییکخانهتیمیباخانهتیمیدیگرتنهاازطریقمسؤلشاخهکهعضو

مرکزیتسازمانهمبود،امکانپذیربود.حتیمسؤالندوتیمباهمارتباطینداشتند.اینامر
موجبافزایشحقوقمرکزیتسازمانوکاهشحقوقاعضایسازمانمیشد.بدینترتیب

مرکزیتسازمانبرمبادلهاخباربینتیمهاتسلطکاملداشت.مسؤلشاخهیامرکزیتسازمان
هرگاهمصلحتمیدانست،خبریرابهتیمیمیدادوهرگاهصالحنمیدانست،تیمیرادرجریان

آنخبرقرارنمیدادیاآنخبررابصورتناقصبهآنهامیداد.

نشریهداخلی»سازمانچریکهای…«
درونسازمانمنتشرمیشد،وسیلهبسیارخوبیبرایارتباطتنهادرنشریهداخلیسازمانکه

فکریاعضایسازمانباهمبود.گزارشبرخیازکارهایتیمهایسازماندرایننشریهمنتشر
میشد.مثالًتیمیدرجلویکارخانهاییادرمحلهایکارگریاعالمیهپخشکردهبود.گزارشآندر

نشریهداخلیمیآمد.همچنینخبروشرحدرگیریاعضایسازمانباپلیسوبهشهادترسیدن
اعضایسازماندرآنمیآمد.گاهیانتقادهاییهمدرنشریهداخلیمطرحمیشد.متأسفانهاین

.بیادندارمکهکسیازمشیچریکیدرنشریهداخلیانتقادکردهIانتقادهارافراموشکردهام
باشد.اینانتقادهابیشترپیرامونمسائلاجتماعیوسازمانهایسیاسیدیگرمانند»سازمان

مجاهدین…«بود.

تصمیم گیری جمعی، مسؤلیت فردی
گرچهبهدالیلیکهدرباالبهآنهااشارهشد،امکانتحققمعیارهایدموکراتیکدرسازمانکمبود

گردید.مثالاگرتیمیاماهموارهاصلتصمیمگیریجمعیومسؤلیتفردیدرکارهارعایتمی
قراربودکهدرمکانیاعالمیهپخشکند،همهاعضایتیمدرچگونگیانجامآنکارباهمگفتگوو

گیریمیکردند.پسازگفتگوهایکنفربعنوانمسؤلآنکارانتخابمیشدودرهنگامتصمیم
.پسازپایانکاردرجلسهتیمموضوعمیکردندانجامآنکارهمهبایدازدستورآنمسؤلپیروی

دوبارهبررسیمیشدوانتقادهامطرحمیگردید.بهاینشیوهانجامکارهاتصمیمگیریجمعیو
مسؤلیتفردیگفتهمیشدوکارهادرسازمانبدینگونهصورتمیگرفت.

های باالتر  انتخابی نبودن ارگان
کاریورعایتمسائلامنیتیبدلیلخفقانسیاسیحاکمبرجامعهایراندرزمانشاه،اصلپنهان

برایگروههایانقالبیدردرجهاولاهمیتقرارداشت.درنتیجهگروههاییکهرهبریآنهادر
داخلکشوربود،قادرنبودندرهبریخودرابهشیوهایدموکراتیکانتخابکنندواعتماداعضای
آنهابهرهبریخودجایانتخابرامیگرفت.»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«نیزازاین

قاعدهمستثنینبود.

های باالتر های پایین تر از ارگان پیروی ارگان
هایپاییننبود،باهایباالترازطرفارگانگفتیمبدلیلخفقانسیاسیدرامکانانتخابارگان

هایپایینتربایدازارگانباالترتبعیتمیکردند.یعنیاگراعضایتیمیدربارهوجوداینارگان
موضوعیتصمیمیمیگرفتندوآنتصمیمبانظرمسؤلتیم،مسؤلشاخهیارهبریسازماندر
تناقضقرارمیگرفت،اعضایتیمبایدازتصمیمخودصرفنظروازتصمیمارگانباالترتبعیت

I.یکیازاینانتقادها،انتقادازتنبیهشالقبودکهآنرادرباالنوشتم
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کنند.دلیلاینتبعیت،اطالعاتبیشتروهمچنینتجربهبیشتریبودکهارگانباالتریعنیمسؤل
تیم،مسؤلشاخهویارهبریسازمانداشتند.بدینترتیبحقوقرهبرییامرکزیتدرسازماندر

هایپایینینظارتیبرآنباشد.عملبسیارزیادبود،بدوناینکهازطرفارگان

شیوه گزینش رهبری سازمان
همانطورکهدرباالبیانگردید،شیوهگزینشرهبریدرسازمانانتخابینبود.درابتدابنیانگذاران
سازمانرهبریآنراتشکیلمیدادندواگریکیازاعضایرهبریضربهمیخورد،دیگراعضای
8رهبرییکیازاعضایباتجربهتروتواناترسازمانرابرایورودبهرهبریبرمیگزیدند.امادر

همهاعضایرهبریدریکروزضربهخوردندوسارماندیگررهبرینداشت.1355تیرماه

1355مرکزیتسازمانپسازضربهتابستانسال
کشتهشدندامابزودیارتباطبیناعضایسازمانبرقرار1355اعضایرهبریسازماندرتابستان

شدوسازمانتوانستبهزندگیخودادامهدهد.شاخهمشهدتاحدودیامکاناتخودراحفظکرد.
درصورتیکهشاخهتهرانضربهشدیدیخوردوبیشتراعضایسازماندرتهرانخانههایتیمی

خودراازدستدادهبودندوبرخیحتیمکانیبرایزندگیوخوابنداشتند.

(ارتباطبیناعضایسازماننقشبسیارمهیدربقایسازمانداشت.1355دراینزمان)تابستان
بنابراینافرادیکهتواناییبیشتروارتباطاتبیشتریداشتند،نقشبیشتریدرسازمانایفاکردند.

اعضای برجستهدرایننگاشتهآناعضایسازمانکهنقشبیشتریدرسازمانداشتند،
:Iعبارتبودنداز1355سازماننامیدهمیشوند.ایناعضادرتابستان،پاییزوتاحدودیزمستان

صبابیژنزاده»سیمین،حسینقلمبر»سیامک،فرهاد«وعبداللهپنجهشاهی»حیدر«،در تهران 
هاجر«

عبدالرحیمپور»مجید«احمدغالمیان»هادی«وقربانعلیحسنجانفرجودی»رحیم«،در مشهد

صبابیژنزادههمتواناییهایبیشتریوهمحسنجانفرجودیوطبقشنیدهها،ازاینگروه
عبدالرحیمپوردرکتاب»راهیدیگر…«مینویسدکهازارتباطهایبیشتریداشتند.ازطرفی

.بنابراینبهاحتمالزیادپساز66احمدغالمیانعضومرکزیتسازمانبودهاست1355تابستان
وتامیانهزمستانآنسالاعضایمرکزیتسازمانعبارتبودنداز:1355تابستان

احمدغالمیان.گرچهگفتهمیشودکهتواناییهایعبداللهصبابیژنزادهوحسنجانفرجودی،
احمدغالمیانبیشتربودهاست.پنجهشاهیاز

1356مرکزیتجدیدسازماندرسال
1355.دردیماهIIنفرازاعضاازسازمانجداشدند20حسینقلمبرهمراهباحدود1355درپاییز

دوانضربهخوردند.بنابرایندراسفندصبابیژنزادهوبهنامامیریحسنفرجودیودراسفندماه
ازافرادبرجستهسازمانتنهاسهنفرزیرباقیماندهبودند1356ودرآستانهسال1355

احمدغالمیان»هادی«وقربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«.عبداللهپنجهشاهی»حیدر«،

Iدراصفهانباعبدالله1355باحسینقلمبروحسنجانفرجودیقراراجراکردهبودمودرپاییز1355درتابستان
1356پنجهشاهیکارمیکردم.بنابراینمیدانستمکهاینهاازافرادبرجستهسازمانبحسابمیآمدند.درسال

همباقربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«آشناشدمواحمدغالمیان»هادی«راهممالقاتکردموفهمیدمکهایندو
درمرکزیتسازمانهستند.صبابیژنزادهرادرسازمانندیدم.پسازانقالبازطریق1356نیزدرسال

مقالههاییکهدررابطهباسازماننوشتهشد،فهمیدمکهاوازاعضایبرجستهسازمانوعضومرکزیتبوده
است.

IIکهگروهمنشعبدردفترگاردصنعتی1357بهمن22تعداددقیقاعضایگروهمنشعبرانمیدانم.اماپساز
نفربود.20دانشگاهصنعتیآریامهرمستقرشد،تعداداعضایگروهحاضردرایندفترحدود
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رضاغبرائی»منصور«بدلیلتواناییتئوریکخوبیکه1356دراوایلسالامروزمیدانمکه
عبارت1356داشت،بهاینجمعاضافهشدهبود.بنابرایناعضایبرجستهسازماندراوایلسال

بودنداز
رضاغبرائیعبدالرحیمپور»مجید«واحمدغالمیان»هادی«،قربانعلیعبداللهپنجهشاهی»حیدر«،

»منصور«

بایداضافهکنمکهعبداللهپنجهشاهیدراینجمعازتوانتشکیالتیبیشتریبرخورداربودوسابقه
اودرسازمانازبقیهبیشتربود.همانطورکهدربخش»آشناییباعبدالله…«آمد،پنجهشاهیاز

عضوسازمانبودند.1353عبدالرحیمپورازسالولیغالمیانو1352سال

،به67هایخودعنوانکردهاستعبدالرحیمپوردرکتاب»راهیدیگر…«وبرخیدیگرازمقاله
مرکزیتسه1356عضومرکزیتسازمانبود،دربهار1355احمدغالمیانکهازتابستانپیشنهاد

رضاغبرائیشکلگرفت.ازلحاظنظریهمهعبدالرحیمپورواحمدغالمیان،نفرهجدیدمتشکلاز
اعضایمرکزیتازحقوقبرابربرخورداربودند.امادرعملاحمدغالمیاندراینجمعازنفوذو

قدرتبیشتریبرخورداربودهاست.

تشکیلشد،معلومنیست.دانستناین1356اینکهاینرهبریجدیدسازماندرکدامماهازبهار
عبدالرحیمپوردرمقالههایمختلفخودزمانهایموضوعدررابطهبااعدمعبداللهمهماست.

مختلفیراعنوانکردهاست:

عضورهبریبوده1356درگنگرهاولفدائیانخلق)اکثریت(میگوید،اوازفروردین•
.68است

(عضورهبریسازمان1356درنشریهآرشمیگوید،درزماناعدامعبدالله)اردیبهشت•
.69نبودهاست

بیان1356سازیرویدادها«تاریختشکیلرهبریراخردادوارونهدرمقاله»تحریفو•
.70میکند

رهبری1356درکتاب»راهیدیگر…«میگویدکهدربهاروگمانمیکندکهدرفروردین•
.71جدیدسازمانشکلگرفت

بنابراینزماندقیقتشکیلاینرهبریروشننیست.

شیوه زندگی در گروه های باورمند به کار توده ای .6.4 
درپایاناینبخشنگاهیکلیواجمالیبهروابطدرونیگروههاییکهبهمشیکارتودهایباور

داشتند،میکنیمتاتفاوتشیوهزندگیدراینگروههاباشیوهزندگیدر»سازمانچریکهای…«
روشنشود.گروههایاسازمانهاییکهبهکارتودهایباورداشتند،ازلحاظدیدگاهسیاسی،

سازماندهیوشیوهزندگیگروهی)آییننامهها،تنبیهها،حقوقتشکیالتیو…(بسیارمتنوعبودند.
بااینحالایندستازگروههاویژگیهایمشترکیداشتندکهباویژگیهای»سازمانچریکهای

فدائیخلقایران«متفاوتبود.

اینگروههادرعضوگیریخودنیازبهمعیارهایسختگیرانهنداشتند.مثالًنیازنبودکهاعضای
آنهاهنگامدستگیریخودکشیکنند.بیشتراعضایاینگروههازندگیعلنیداشتند.یعنیباهویت
واقعیخوددرمیانمردمزندگیمیکردند.سازماندهیآنهانیزبگونهایبودکهعضوگروهمدت

ومدتدیگرراصرفزندگیشخصیوخصوصیخودگروهزمانیازوقتخودراصرفکارهای



آشناییباروابطدرونی»سازمانچریکهای…«66

میکرد.درصورتیکهعضوچنینگروهیمجبوربهزندگیمخفیمیشد،بازهمبرایخودزندگی
خصوصیداشتوتنهامدتیازوقتخودراصرفکارهایگروهیمیکرد.

ازآنجاکهعضوچنینگروهیزندگیخصوصیداشت،روابطعاشقانهزنومردوازدواجبرایشان
امریکامالًخصوصیبود.اینطرزفکرکهروابطعاشقانهمانعفعالیتسیاسیمیشود،بهشکل
ضعیفیدربرخیازاعضایاینگروههانیزبروزمیکرد.دراینصورتچنینتصوریمیراوگذرا
بود،چونباواقعیتهایزندگیآنهاوزندگیدرگروهشانسازگارنبود.اگرچنینگروهیتاحدی

هیچوجهحقنداشتکهواردبهبزرگبودکهبصورتسازمانیدرآمدهبود،رهبریچنینسازمانی
زندگیخصوصیآنهاشودوبرایآنهاقانونبگذاردکهمثالًازدواجبکنندیانکنند.

بهدلیلتنوعاینگروههاوسازمانهانمیتواندربارهمیزاندموکراتیکبودنآنهادرمقایسهبا
»سازمانچریکهای…«صحبتکرد.امابدلیلفشارپلیسیکمتریکهرویاینگروههابود،آنها
بهآنمیزانازپنهانکاریشدیدیکهدرسازمانچریکهای…«وجودداشت،نیازنداشتند.هرچه

ضرورتپنهانکاریدرگروهیاسازمانیکمترباشد،حقوقاعضایآندربرابرمرکزیتآنبیشتر
میشود.بنابرایندراینگروههااینامکانوجودداشتکهحقوقدموکراتیکاعضایآنبیشتر

رعایتشود.نگارندههمزندگیدر»سازمانچریکهای…«وهمزندگیدر»گروهمنشعب«را
تجربهکردهاست.واقعیتایناستکهحقوقدموکراتیکاعضادر»گروهمنشعب«بیشتررعایت

میگردیدتادر»سازمانچریکهای…«.



 7.
اعدام عبدالله پنجه شاهی

دربخشهایقبلباشخصیتعبدالله،ادناوهمچنینبرخیویژگیهای»سازمانچریکهایفدائی
خلقایران«وبویژهروابطدرونیاینسازمانآشناشدیم.دراینبخشتاآنجاکهدادههادردست

است،بهوقایعمربوطبهاعدامعبداللهمیپردازیم.

„اتهام“ عبدالله .7.1 
عبداللهظاهراًبه„اتهام“رابطهعاشقانهجنسیباادنادرسازماناعداممیشود.رابطهعاشقانه
گناهوجرمنیستکهکسیبهآنمتهمشود.اماازآنجاکهاینرابطهدرسازمانممنوعبودهو

گناهپنداشتهمیشده،اینجانیزازواژه»اتهام«استفادهشدهاست.

خانه تیمی عبدالله و ادنا
دریکخانهتیمیدر1356واوایلبهار1355عبداللهپنجهشاهیوادناثابتدرنیمهدومسال

شاخهاصفهان»سازمانچریکهایفداییخلقایران«زندگیمیکردند.من)محسنصیرفینژاد(
بهاصفهانآمدموازهمانابتداباعبداللهوسپسهمباعبداللهوهمبا1355نیزدراوایلپاییز

رفیقایکس«،ارتباطداشتم.»Iرفیقایکس«گذاشتهامرفیقدیگریکهناماورادرایننگاشته»
رضانیزیکیازاعضایخانهتیمیعبداللهبود.برپایهخاطراتقاجار،عضودیگراینخانهتیمی

غبرائی»منصور«بودهاست.غبرائیبهآدرساینخانهچشمبستهبودهوروشننیستکهاودر
چهزمانیبهاینخانهآمدهاست.

وروددومهمانبهاینخانهتیمی
ناهیدبدستساواک،ارتباط1355بهنامامیریدواندراسفندصبابیژنزادهوپسازکشتهشدن

قاسمسیادتیبا»سازمانچریکهای…«قطعمیشود.ارتباطایندوباسازماندرقاجارو
رضاغبرائیدوبارهبرقرارمیگردد؛آنهابهاصفهانازطریقعبداللهپنجهشاهیو1356فروردین
.72وبرایمدتیبصورتچشمبستهدرخانهتیمیعبداللهزندگیمیکنندIIمیآیند

وروددوبرادرعبداللهبهاینخانهتیمی
خانهمادریعبداللهپنجهشاهیکهخانهپشتجبههسازمانبوده،مورد1356دردهفروردین

یورشساواکقرارمیگیرد.برپایهخاطراتقاجارپسازآنواقعهدوبرادرعبداللهبهنامهای
جعفر»خشایار«بهاصفهانمیآیندوسپسدرخانهتیمیعبداللهسکونتامیر»ناصر«و

.قاجاربیادنداردکهآیاورودبرادرانعبداللهپیشازطرحاتهامروابطعاشقانهبین73میکنند
.74عبداللهوادنابودهاستیاپسازآن

I.اوبهاحتمالبسیارزیادرحیماسداللهی»علی«است

IIبهاینخانهمیآیندومدتیبصورت»چشمبسته«درآن1356برپایهنوشتهقاجار،آنهاحدودنیمهدومفروردین
زندگیمیکنند.غبرائینیزدراینخانهزندگیمیکرده؛غبرائینسبتبهاعضایخانه»چشمباز«ولینسبتبه

آدرسخانه»چشمبسته«بودهاست.
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„گزارش غبرائی“ سرچشمه „اتهام“
قاسمسیادتیبصورت»چشمبسته«دراینخانهزندگیمیکردند،ناهیدقاجارودرزمانیکه

رضاغبرائیمطرحمیشودکهدرایننگاشتهآنراموضوعروابطعاشقانهعبداللهوادناازطرف
„گزارشغبرائی“مینامیم.

گزارشغبرائی
طبقخاطراتناهیدقاجاردرکتاب»راهیدیگر…«سرچشمهاتهامبهعبداللهوادنا»گزارش

بودهاست.غبرائیشبیهنگامعبورازهالخانهسروصداییغیرعادیمیشنودوبهاینIغبرائی«
نتیجهمیرسدکهعبداللهوادناهمآغوششدهاند.غبرائیروزبعداینموضوعرابهقاجارو

هردوخشمگینوعصبانیسیادتیمیگوید.ایندوبهگزارشغبرائیصددرصداعتمادمیکنندو
.75میشوند

درخاطراتقاجارروشننیستکهاینسروصداییکهغبرائیشنیدهدقیقاًچهبودهاست.آیاآن
سروصدایغیرعادیپچپچگفتگویادناوعبداللهبودهاستیاسروصدایرابطهعاشقانهآندو؟آیا

غبرائیآندورادرحالهمآغوشیدیدهاستیااینکهباشنیدنآنسروصداحدسزدهوگمان
بردهکهآنهاهمآغوشیداشتهاند؟ایننکتههادرخاطراتقاجاردرکتاب»راهیدیگر…«روشن

نیست.عالوهبرایندراینخاطراتروشننیستکهآیاشبهایبعدنیزاینهمآغوشیتکرار
شدهیانه.اینسؤالهارادرپیامیازقاجارپرسیدم.پاسخقاجاردرادامهایننگاشتهخواهدآمد.

باورصددرصدبهگزارشغبرائی
غبرائیبهآنچهتصورواحساسکردهبود،صددرصدباورداشت.قاجاروسیادتینیزبهگزارش
غبرائیصددرصدباورکردهبودندوهمینباورصددرصدیکیازعواملیاستکهرفتاربعدی

آنهارادراینخانهتیمیشکلمیدهدوبازباهمینباورصددرصداستکهقاجارخاطراتخود
رادربارهاینواقعهنوشتهاست.درصورتیکهبرخینکاتگزارشغبرائیمیتواندنادرستباشد.

درخواستگفتگوبارهبریسازمان
همانطورکهدربخش»روابطدرونیسازمانچریکهایفدائیخلقایران«دیدیم،دراینسازمان
ازعالقهعاطفیبینزنومردپرهیزمیشدوازدواجنیزممنوعبود.درصورتیکهشکلمخفی

روابطهعاشقانهبیندوعضوسازمانپدیدمیآمد،گوییآندودیگرانقالبینیستندوبهآرمانهای
انقالبپشتکردهاندواینکارازدیدبرخیازاعضایآندرحدخیانتبهسازمانبهحساب

میآمد.

باورصددرصدبهگزارشغبرائیازیکطرفوخیانتبهحسابآوردنروابطعاشقانهازطرف
قاسمسیادتیتصمیمبگیرندکهموضوعرابطهبینناهیدقاجارورضاغبرائی،دیگرسببگردیدکه

عبداللهوادنارامستقیماًبهمرکزیتسازمانبگویند.بنابراینقاجاروسیادتیعنوانمیکنندکه
.عبداللهبهصداقت76کنندIIآنهابرایادامهبرنامهکاریخودمیخواهندبامرکزیتسازمانصحبت

I،»199صفحه،[2]گزارشغبرائیدرمقالهناهیدقاجار،»سازمانمحبوبمن:
…یکروزصبحرضاغبرائیناراحتوآشفتهدرحالیکهعضالتگونههایشمیلرزید،وارداتاقشدو
گفتموضوعیهستکهبایدباشمادرمیانبگذارم…اوماجرایهمآغوشیادناوعبداللهرادراتاق
هالخانهتوضیحداد.منوقاسمسیادتیوغبرائیدراتاقکارمیخوابیدیم.منصور]غبرائی[درنیمه

شببرایرفتنبهدستشوییازهالمیگذرد،بهگفتهاوسروصداییغیرعادیمیشنود.…

II:طرحاینصحبتدرخاطراتناهیدقاجار
ماسهنفردراتاقکارباهماینصحبتهارامیکردیم.اماباعبداللههیچصحبتینکردیم.باادناهم
همینطور.ماسهنفربهایننتیجهرسیدیمکهاینموضوعرابایدبامرکزیتدرمیانبگذاریم.امابه

عبداللهوادناهیچنگفتیم.فقطبهعبداللهگفتیمکهبرایسازماندهیمایکنفرازمرکزیتبایدبیاید.او
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ادعایرفقایخودباورمیکندوترتیبآمدنعضومرکزیتسازمانرابهخانهتیمیاصفهان
فراهممیکند؛بدوناینکهبداند،رفقایشچهنقشهایدرسردارند.

جلسه بررسی „اتهام“ در حضور عضو مرکزیت سازمان
احمدغالمیانازمرکزیتسازماندرظاهربرایبرنامهریزیکارآندوعضوودرواقعبرای

.77بهاینخانهتیمیمیآید1356بررسیموضوعرابطهعبداللهوادنادرنیمهاولاردیبهشت

قاسمسیادتیوناهیدقاجارورضاغبرائی،احمدغالمیان،عبداللهپنجهشاهی،جلسهایباحضور
بدونحضورادناثابتتشکیلمیشود.درپایانجلسهغبرائیموضوعرابطهعاشقانهبینعبداللهو

.78ادنارامطرحمیکند

غیردموکراتیکبودنجلسه
بدنبالطرحاینموضوع،سیادتیبهشدتبهعبداللهمیتاختهوبهاوتوهینمیکردهاست.بدین
ترتیبعبداللهکهپیشازجلسهروحشازطرحچنیننقشهایخبرنداشته،فشارروحیزیادیرا

درجلسهتحملکردهاست.دراینموردقاجارمینویسد:

پنجهشاهیسرشراپایینافکندوبدونهیچاعتراضیپذیرفت.سیادتیباشدت
عصبانیبودوباکلماتتندیبهعبداللهمیتاخت.فرصتطلب!خائن!کثافتومشابه

79اینها!

اینهرکسیدراینجلسهبجایعبداللهبود،غافلگیرمیشدونمیتوانستازخوددفاعکند.
بودهاست.جلسه از بیخ و بن غیردموکراتیک

عالوهبرایندراینزماندوخواهرعبداللهتوسطساواککشتهشدهبودند،عبداللهفکرمیکرد
کهمادرشدستگیرشدهیادرمعرضدستگیریاستودوبرادرشیادرپارکهاآوارهیاتازهبه
خانهتیمیاوآمدهبودند.اینهافشارهایروحیدیگریبودهکهآنزمانبهعبداللهواردمیشد.

گفتههایعبداللهدرجلسه
طبقخاطراتقاجار،عبداللهدرجلسهمیگویدکهاووادناهمدیگررادوستدارندواضافه

هرنوعتنبیهسازمانیراهمباکمالمیلمیپذیرد.اوبهپرخاشگریهایسیادتیهیچمیکندکهاو
.80پاسخینداد.ویسرشراپایینافکندوبهزمیننگاهکرد

ناهیدقاجارکهبهگزارشغبرائیصددرصدباورکردهبود،گفتههایعبداللهتأییدیبرروابطبرای
جنسیآندومیتواندباشد.امابرایکسیکهبهگزارشغبرائیباتردیدنگاهکند،چگونگیرابطه
دوستیآنهاروشننیست.آیاایندوستیبهمعنیداشتنرابطهجنسی،عالقهعاطفیعاشقانهیا

دوستیسادهبیندوعضوتیماست؟اگرموضوعتنبیهراکهعبداللهآنراپذیرفتهبود،درنظر
بگیریم،آنگاهدوستیمیتواندازنوعرابطهجنسیتلقیشود.دراینصورتایننقلقولاز

عبداللهبابرخیدادههایدیگروازجملهبیانصریحادناثابتدرردرابطهعاشقانهدرتناقضقرار
میگیرد.

رداتهامتوسطادناثابت
پسازاعدامعبدالله،هنگامیکهادناثابتدرخانهتیمیمابصورت»چشمبسته«زندگیمیکرد،

خبراعدامعبداللهرابهاودادمودرپیراموناینموضوعکمیبااوصحبتکردم.دراینگفتگواو
هرگونهرابطهعاشقانهبینخودوعبداللهراردکرد.

نیزازعلتایندرخواستناگهانیماهیچنپرسیدوترتیباینکارراداد.
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پاسخقاجار
باتوجهبهناروشنبودنصحبتعبداللهدرجلسهباالوباتوجهبهاینکهادنادرگفتگویبامن
)محسنصیرفینژاد(هرگونهرابطهعاشقانهباعبداللهراردکردهبود،طیپیامیازقاجار

:81پرسیدم

عبداللهدرجلسهگفتهبودکهما]عبداللهوادنا[همدیگررادوستداریم.آیاعبدالله
چیزدیگریهمدرآنجلسهگفتهبودکهدلیلبروجودرابطهجنسیبینآندوباشد؟

ناهیدقاجارپاسخداد:

همانطوركهنوشتمعبداللهتاييدبردوستداشتنش]دوستداشتنادنا[داشتودر
جلسهاىكهمن]قاجار[حضورداشتمدرموردزواياىرابطهشانبيشازاينصحبت

نشد.

میبینیمکهعبداللهدرجلسهتنهادوستداشتنادناراتأییدکردهورابطهدیگریراتأییدنکرده
است.

نتیجهجلسه
بهنوشتهقاجار،غالمیاندرپایانجلسهمیگوید:

مناینموضوعرابارفقایابامرکزیت…درمیانمیگذارموتصمیمالزمرا
.82میگیرم

رفتارغیررفیقانهاعضایخانهتیمیباعبداللهوادنا
هدفایننوشتهنهبیاناحساسیوقایعمربوطبهاعدامعبداللهپنجهشاهیبلکهکمکبهروشن

ساختنعواملمؤثردرایناعداماست.اماگاهینمیتوانازبیاناحساساتدوریجست.برپایی
اینجلسهبهاینشکلبسیارناراحتکنندهاست.اینکهازعبداللهاستفادهشدهتامقدمات

جلسهایرافراهمکندکهموضوعاصلیآنازاوپنهاننگاهداشتهشدهوروحشازآناطالعی
نداشته،بیشتربهتوطئهعلیهعبداللهشبیهوازهررفتاررفیقانهایبدوراست.

در»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«وهرگروهیاسازمانمارکسيستیرسمبراینبودهو
هستکهانتقادبهافرادواعضایآنسازمانابتداباخودآنفردیاافرادموردانتقادوسپسدر
صورتلزومباارگانهایباالترمطرحگردد.البتهاینبهشرطیاستکهطرحآنانتقادمشکل

امنیتیبرایسازمانبوجودنیاورد.

موضوعرابطهعاشقانهبیندونفردرسازماناصالًامنیتینبودوبنابراینرفتاررفیقانهحکم
میکردکهابتداموضوعباخودادناوعبداللهمطرحمیشد.اماغبرائیچنیننکردوتصورخودرا

کهبهآنیقینداشته،ابتداباقاجاروسیادتیدرمیانمیگذارد.اینسهنیزموضوعرانهبا
ناهیدقاجاربرایاینرفتارخوددودلیلعبداللهوادنابلکهبامرکزیتسازمانمطرحمینمایند.

متفاوتمیآورد؛یکیچراموضوعراباعبداللهودیگریچراآنراباادنامطرحنکردهاست.
قاجارمینویسد:

دلیلاینکهمنوغبرائیوسیادتیپیشازجلسهجمعیباعبداللههیچصحبتینکردیم،
قاسمسیادتیدرموردعبداللهباخشونتوتعصببرخوردمیکرد؛…اینبودکه

بهمیندلیلبرایجلوگیریاربرخورداحتمالیدونفرهبهایننتیجهرسیدیمکهتاآمدن
.83مسؤلسازمانیدراینموردصحبتینکنیم

ناهیدقاجاردربارهدلیلصحبتنکردنخودباادنامینویسد:
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اینکهچرامنباادنابهطورمستقیمصحبتنکردم،دلیلشاینبودکهمنوادنادرآن
مدتکوتاهیکهباهمآشناشدهبودیم،رابطهنزدیکوصمیمیرفیقانهکهمعموالًبا

رفقایدختردرسازمانبرقرارمیشد،نداشتیم.دراولیندیدارادنابرخوردیرسمیو
سردداشت.بهنظرمناومارابهمانندمهمانانیبیگانهتصورمیکرد.مافقطبا

دستدادنچشمبازشدیم؛درصورتیکهعمومارفقادراولیندیدارهاباصمیمیت
همدیگررادرآغوشمیگرفتند.ایناولینوآخرینباریبودکهمندرسازمانباچنین

رفتارسردیروبهروشدم.درفاصلهرفتوبرگشتبهدکترویادرکارهایخانهاو
خیلیرسمیوسردبود.حداکثربهسؤالپاسخکوتاهآریویانهمیداد.درمجموع

منباویاحساسصمیمیتونزدیکینداشتم.ازاینرواحساسکردمکهنمیخواهد
.84کسیواردحریمشخصیاششود

بنظرنمیرسد،خشموعصبانیتسیادتیورفتارسردادناثابتدلیلهایاصلیصحبتنکردنبا
عبداللهوادنابودهباشد.نهتنهاسیادتیبلکهبطوریکهدرباالآمد،قاجارهمپسازگزارشغبرائی

بعدازضرباتبزرگموقعیتیپیشآمدهکهرفقایمیشودوفکرمیکندکهخشمگینوعصبانی
.85دخترسازماندیگرامنیتیندارند

ممکناستکهادناثابتازلحاظعاطفیرفتارسردیبااعضایسازمانداشتهاستوروحیه
سرداومیتوانددلیلیبرایصحبتنکردنبااوبرسرمسائلُخردوبیاهمیتخانهتیمیعنوان
شود،امانمیتوانددلیلمعتبریبرایصحبتنکردنبااوبرسرمسالهمهمیباشدکهبایدآنرا

بهلحاظاهمیتبامرکزیتسازماندرمیانگذاشت.

سردیرفتارادناباقاجاروخشمسیادتینسبتبهعبداللهنمیتوانددلیلیبرپنهاننگاهداشتن
موضوعگزارشغبرائیازعبداللهوادناباشد.دلیلاصلیبهگمانمناینبودهکههرسهنفر

هایآنمیدانستندوازاینروآنراروابطعاشقانهدرسازمانراپشتکردنبهسازمانوآرمان
میانگاشتندکهتنهابایدبامرکزیتسازمانمطرحشود.هنگامیکهبهبسیارمهمیمسألهای

روابطعاشقانهبینعبداللهوادناصددرصدباورداشتهباشیموآنراگناهبزرگیدرحدپشت
هایسازمانیاخیانتبحسابآوریم،آنگاهبایدآنراتنهابامرکزیتسازمانمطرحکردنبهآرمان

کنیمونهباخودآنها.

جنایتی هولناک.7.2 
عبداللهپنجهشاهی،مبارزراهاستقالل،آزادیوسوسیالیسموعضوبرجسته»سازمانچریکهای

ظاهراًبهاتهامروابطعاشقانهدرسازماناعداممیشود.این1356فدائیخلقایران«دربهار
اعدامزیرعنوانهرنامیکهصورتگرفتهباشدومستقلازانگیزهاعدامکنندگان،یکجنایت

بودهاست.

پیرامونواکنشاعضایسازمانبهایناعدام،عواملمؤثردرایناعدام،انگیزهاعدامکنندگاندر
بخشهایبعدیصحبتمیشود.

تصمیم  گیری درباره اعدام عبدالله پنجه شاهی
اماچهکسیاکسانیتصمیمبهکشتنعبداللهگرفتند؟

برپایهآنچهدربخش»روابطدرونیسازمان…«آمد،روندانجامکارهادرسازمانبرپایه
»تصمیمگیریجمعیومسؤلیتفردی«بود.ازاینشیوهتصمیمگیریبایدنتیجهگرفتکهاعدام
عبداللهتصمیممرکزیتآنزمانسازمانبودونمیتواندتصمیمیکیازاعضایمرکزیتیابطور

حیدرتبریزینیزنتیجهگیریباالراتأییدکلیترتصمیمیکعضوسازمانبودهباشد.دادههای
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میکند.برپایهنوشتهتبریزیشیوهتصمیمگیریسازماندرموردسهعضوسازمانکهقبلاز
.86بودهاستIبهدالیلظاهراًامنیتیبهاعداممحکومشدهبودند،جمعی1355سال

امابایدبهنکتهدیگرینیزتوجهداشتکهنتیجهگیریباالرازیرسؤالمیبرد.قرارهایسازمانی
)ضوابطتشکیالتیدرسازمان(میتوانندبرخیمواقعتوسطیکیاچندنفرازاعضایسازمان

رعایتنشدهونقضشوند.ازاینروبایدروشنشودکهآیادراینموردروالتصمیمگیریجمعی
درسازماننقضشدهویکنفربهتنهاییتصمیمبهاعدامعبداللهگرفتهاست.متأسفانهدوتناز

اندودرمیانمانیستندرضاغبرائی(جانباختهاحمدغالمیانواعضایرهبریآنزمانسازمان)
کهبهاینسؤالپاسخدهند.اماقاجاردرخاطراتخودگفتههاییازغالمیانرادراینخصوصنقل

قربانعلیعبدالرحیمپورهمزندهاست.کردهوخوشبختانه

دادههایقاجارازصحبتهایغالمیانتأییدیاستبرتصمیمگیریجمعیسازمانپیراموناین
اینموضوعرابارفقا…درمیاناعدام.درباالدیدیمکهغالمیاندرپایانجلسهگفتهبود„

.“همچنینپسازاعدامعبداللههنگامیکهغالمیانبهخانهمیگذارموتصمیمالزمرامیگیرم
سازماندربارهعبداللهتصمیمگرفتهتیمیقاجاروسیادتیدرکرجمیرود،بهآنهامیگوید،„…

“87ومااوراتصفیهکردیم!…تصمیمسازماناست…ودیگردراینموردحرفینمیزنیم!

قربانعلیعبدالرحیمپورمیگوید،اعدامعبداللهتصمیمیکنفردرسازمانبودهاست.اینگفتهاما
عبدالرحیمپورهمباشیوه»تصمیمگیریجمعی«درسازمان،همبانقلقولهایباالازغالمیانو
همبایکدیگرناسازگارند.بدلیلناسازگاریدادههایعبدالرحیمپوربایکدیگربایدباتردیدوشکبه

درستیآنهانگریست.دادههایاودربخشدیگریکهمربوطبهدادههایناسازگارهستند،بررسی
میشوند.

باتوجهبهآنچهدرباالآمدوباتوجهبهشکوتردیدبهدرستیدادههایعبدالرحیمپوربایدنتیجه
گرفتکهاحتماالًاعدامعبداللهتصمیمجمعیمرکزیتآنزمانسازمانبودهوالبتهدراینجمع

بیشتریداشتهاست.تاثیرغالمیاننفوذو

موضع وارثان »سازمان چریکهای ...« .7.3 
بهچندسازمانتقسیمشده1357بهمن22»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«پسازانقالب

استکهبهاینسازمانهاوارثان»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«گفتهمیشود.این
سازمانهادرسالهایگذشتهموضعبسیارمتفاوتیدرقبالایناعدامدرپیشگرفتهاند.موضعدو

گروهازآنهارادرزیرمیآوریم.

محکومیت اعدام عبدالله پنجه شاهی توسط فدائیان… )اکثریت(
درمیانگروههایوارث»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«،تنها»سازمانفدائیانخلقایران
)اکثریت(«اعدامعبداللهپنجهشاهیرابصورتعلنیمحکومکردهاست.درگزارشاینسازمان
ادعامیشودکهعبداللهرابطهعاشقانهباهمرزمخوددرخانهتیمداشتهاست.امادرآندرباره
موقعیتتشکیالتیعبداللهدرسازمانوفعالیتهایاووخانوادهاوچیزیگفتهنشدهوسالورود

عضوسازمان1352نوشتهشدهاست.درصورتیکهعبداللهاز1354عبداللهبهسازمانبهاشتباه
.88بود

I:تبریزیمینویسد
مسألهتصفیههایفیزیکیمسألهایبودکهبینرفقابحثمیشد.رفقاییموافقبودند،رفقاییمخالف

ورفقاییهمتردیدداشتندومنخودمجزواینبخشسومبودم.
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اعدام عبدالله در برخی از نوشته های سازمان فدائیان … )اقلیت(
»سازمانفدائیانخلقایران)اقلیت(«پسازانشعاباز»سازمانفدائیانخلقایران«،بهچند
گروهکوچکترمنشعبشدهاست.نگارندهازموضعتکتکاینگروههاپیراموناعدامعبدالله

منتشر1395اطالعندارد.اماکتاب»یادها،…«کهزیرنامسازمانفدائیان)اقلیت(دراسفند
شدهوشرحکوتاهیاززندگیجانباختگانفدائیقبلوبعدازانقالبرادربردارد،چندسطری

.اینکتابهمادعامیکندکهعبداللهپنجهشاهیدرسال89دربارهعبداللهپنجهشاهینوشتهاست
دردرگیریبامامورانساواک1356بهعضویتسازماندرآمدودرروزاولارديبھشتسال1354

.Iهانادرستاستوهدفهایگروهیرادنبالمیکندجانباخت.اینادعا

اعدام عبدالله پنجه شاهی و اطالعات ساواک.7.4 
مدتکوتاهیپسازاعدامعبداللهخبرکشفجسداوبعنوانجسدمجهولالهویهدریکیاز

روزنامههامنتشرشد)؟؟؟رفرنس(.تاآنجاکهبهخاطردارم،درخبرآمدهبودکهاینجسدمتعلق
بهیکیازاعضایگروههایخرابکاراستکهبدستاعضایآنگروهبهقتلرسیدهاست.محتوای

.باتوجهبهمحتوایاینخبر،بایدساواکیاکمیتهبهIIخبراینبود؛اماباکلمههاوجملههایدیگری
اصطالحضدخرابکاریرژیمشاهاطالعاتبیشتریدربارهاعدامعبداللهداشتهباشند.

عرفانقانعیفردنویسندهکتاب»دردامگهحادثه«نیزادعاکردهاستکهعبداللهپنجهشاهی
توسطسازماناعدامشدوادناثابتبنابریکروایتتوسطچریکهااعدامشدهوبنابرروایت

.90دیگرزندهاستودربرلینزندگیمیکند

روشناستکهسازمانادناثابترااعدامنکردهاستوگفتههایقانعیفردپادرهوااست.اما
پرویزثابتی،مقامامنیتیساواک،نشانمیدهدکهساواکطرحموضوعاعدامعبداللهدرگفتگوبا

هایاطالعاتیرانبایدبخاطرگفتههایسردرگموپادراطالعاتیازایناعدامدارد.سازمان
هوایشاندستکمگرفت.بایدتوجهداشتکهدردروغهایآنهاهماطالعاتینهفتهاست.

اطالع جمهوری اسالمی ایران از این اعدام.7.5 
عضو»سازمانچریکهایفداییخلقایران«بود،پسازانقالبدر1354بیژنشیروانیکهازسال

1366جمهوریاسالمیدستگیرواحتماالًبهاعداممحکومگردید.دادستانیانقالبدرسال
.IIIمصاحبهایرابهاووتنیچنداززندانیانتحمیلکرد

بیژنشیروانیرادرزنداناوینشنیدم.اودرآنمصاحبهبهمن)محسنصیرفینژاد(مصاحبه
اعدامعبداللهاشارهکرد.باتوجهبهاینمصاحبه،دادستانییاوزارتاطالعاتجمهوریاسالمی

اطالعاتیدربارهاعدامعبداللهداشتهاست.1366حداقلازسال

»چریکهایباوجوداطالعاتیکهجمهوریاسالمیازایناعدامدارد،اثریازایناطالعاتدرکتاب
فداییخلق«نیستونویسندهآن)محمودنادری(منبعاطالعاتخودرامصاحبهبرخیازاعضای

.91(عنوانمیکند79نشریهآرشسابقسازماندربرخینشریات)ازجمله

Iخودرابرپاییدادگاهمردمیبرایمحاکمهکسانیکهدراعدامهایدهههدفمتأسفانهوبگاه»ایرانتریبونال«که
نقشداشتهاند،گذاشته،خالصهایازمتنکتاب»یادها،…«پیرامونعبداللهپنجهشاهیرامنتشرکرده1360

است.»ایرانتریبونال«احتماالًبهاشتباهونهبهعمدچنینخطاییراانجامدادهاستکهبایدتصحیحکند.

IIمتأسفانهتاکنونموفقبهپیداکردناینروزنامهنشدهام.اینآگهیاحتماالًدرروزنامهکیهانوشایدهمدر
روزنامهاطالعاتباشد.

IIIبخشیازاینویدئودراینترنتمنتشرشدهاست.اماصحبتاودربارهاعدامعبداللهدراینبخشنیست.این
ویدئوهمراهباچندویدئویدیگرزیرعنوان»مستندسیمرغناگفتههایحزبتوده«دراینترنت)یوتیوب(قرار

دارد.
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ازطرفیچونادناثابتازطریقهواپیمابهخارجسفرکردهوبهکشوربازگشته،جمهوری
اسالمیبایدبداندکهاوبهچهکشوریاکشورهاییسفرکردهاست.

انتشار علنی خبر اعدام عبدالله پنجه شاهی .7.6 
پسازاعدامعبداللهرهبریآنزمانسازماندردرونسازماناعالمکردکهعبداللهپنجهشاهی

توسطساواکضربهخوردهاست.اینموضعرسمی»سازمانچریکهایفداییخلقایران«
پیراموناعدامعبداللهپنجهشاهیبود.

خبراعدامعبداللهپنجهشاهیرابصورتعلنیفاش1365»زماننو«درسالاولینبارنشریه
منتشروایناعدامدرآنمطرح1380»شورشیانآرمانخواه…«درسال.آنگاهکتابIساخت
نشریهآرشبهنقداینکتابپرداختوباچندنفرازاعضایآنروزسازماندربارهاین.92گردید

های.اینبارموضوعاعدامعبداللهبطورجدیتریدرسطحهوادارانسازمان93اعدامگفتگوکرد
چپمطرحگردید.ازآنزمانتاکنوناطالعاتبیشتریدربارهایناعدامدربرخیازخاطرات
اعضایآنروزسازمانمنتشرشدهاست.مهمترینآنهاخاطراتناهیدقاجاردرکتاب»راهی

.94دیگر…«است

I161؛تصاویرآندرایننگاشتهدرصفحه1365،شهریور171و170،درصفحه12نشریه»زماننو«،شماره



 8.
واکنش اعضای سازمان به اعدام عبدالله

واکنشاعضای»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«بهاعدامعبداللهازمسائلمهمایناعدام
است.برایدرکاینواکنشهابایدقبلازهرچیزبهایننکتهمهمتوجهکنیمکهمرکزیتسازمان

خبرایناعدامراازاعضایسازمانپنهانکرد.

پنهان نگاه داشتن اعدام عبدالله از اعضای.8.1 
سازمان

اگرمابهروشنینمیدانیمکهتصمیماعدامعبداللهتوسطیکیاهرسهعضومرکزیتسازمان
گرفتهشده،امابهروشنیمیدانیمکههرسهعضومرکزیتسازماناعدامعبداللهراازاعضای

قربانعلیعبدالرحیمپوردرتیمما)ششمینتیمادناثابت(درابتداخبراعدامسازمانپنهانکردند.
احمد،95راپنهانکردتااینکهماخودمانبهآنپیبردیم.همچنینبرپایهخاطراتناهیدقاجار

رضاغبرائیبهیکیازغالمیانازاعضایاینتیمخواستهبودکهخبراعدامراجاییمطرحنکنند.
نکردند،تنهاکمربنداعدامشاعضایسازمانگفتهبودکهعبداللهبهاعداممحکومشدهبوداما

.96چریکیاوراگرفتندودربیابانرهایشکردند

دلیلپنهانکاری
برایاینپنهانکاریدودلیلمیتوانتصورکرد:

دلیلاولجلوگیریازدرزاینخبربهپلیسبود.اگراعضایسازمانازاعدامعبداللهاطالع
مییافتند،ممکنبودکهیکیازاعضایسازماندستگیروزیرشکنجهایناعدامرافاشسازد.در

برداریاینصورتدستگاهتبلیغاتیرژیمشاهاعدامعبداللهرادربوقوکرنامیکردوازآنبهره
تبلیغاتیمینمود.

دلیلدومنگرانیازاعتراضاعضایسازمانبهایناعدامبود.مرکزیتسازمانبدونشک
میدانست،اگرخبرایناعدامبهاعضایسازمانبرسد،دستکمبااعتراضگروهیازآنها

مواجهخواهدشد.

همچنینخبرایناعدامممکنبودازطریقاعضابههوادارانسازمانهمبرسد.دراینصورت
هوادارانسازمانوروشنفکراندموکراتواکنشمنفیبهآننشانمیدادند.اینوضعیتبدیرا

برایسازماندرجامعهبوجودمیآورد.

واکنش فرضی اعضای سازمان به اعدام عبدالله.8.2 
چونبیشتراعضایسازمانازخبراعدامعبداللهاطالعنیافتند،آنهانتوانستندواکنشیکهحاصل

گفتگوونقدبهایناعدمباشد،ازخودنشاندهند.امامیتوانیمازخودبپرسیم،اگراعضای
یافتند،چهواکنشیازخودنشانمیدادند.پاسخبهاینپرسشسازمانازخبرایناعداماطالعمی

رامیتوانیمازویژگیهایمهمسازمانکهدربخش»روابطدرونیسازمان...«دربارهآنصحبت
اعضایسازمانمینامم.بایدتأکیدواکنش فرضیشد،حدسبزنیم.چنینحدسیابرآوردیرا

سازمانواقعیهستند.وضعیتکنمکهدراینجاتنهایکرخدادفرضیاستولیویژگیهایو
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»محکومیتفرضی«عبداللهوادنا
درعبداللهوادنارابطهعاشقانهداشتندومرکزیتسازماناینموضوعراسؤالایناستکهاگر

،اعضایسازمانچهواکنشیازخودبهآننشانمیدادند؟باتوجهبهمطرحمیکردسازمان
رانقضقرارسازمانیاینرابطهعاشقانهسازمانیمیتوانگفتکهاعضایسازمانقرارهای

میدانستندومحکوممیکردند.

»تنبیهفرضی«عبداللهوادنا
برپایهمحکومیتفرضیباالچهتنبیهیبرایعبداللهوادنادرسازماندرنظرگرفتهمیشد؟این
تنبیهچیزیدراینحدبودکهمسؤلیتسازمانیآنهاگرفتهشودودرخانههایتیمیجداگانهای

سازماندهیشوندیااینکهآندوازسازماناخراجوبصورتدونفرهدرخانهایزندگیکنند.البته
بودند،برخیازاعضایسازمانکهازوجودچنینروابطیدرسازمانخشمگینمیشدندوصحبت

ازتنبیهاعدامهممیکردند.

»اعتراضفرضی«بهاعدامعبدالله
اماواقعیتایناستکهدراینخصوصدرسطحسازمانتصمیمگیرینشدوعبداللهاعدامشد.
اگرمرکزیتسازمانپسازاعدامعبداللهخبرآنرابهاعضایسازمانمیداد،میتوانحدسزد

کهآنهابهاعدامعبداللهاعتراضمیکردند.اماایناعتراضیشدیدنبودودرحدانتقادیاز
مرکزیتباقیمیماندوتغییرمهمیدرسازمانبوجودنمیآورد؛مثالًبهبرکناریمرکزیتویابه
برکنارییکیازاعضایمرکزیتمنجرنمیشد.دلیلمهمآنقدرتبسیارزیادمرکزیتدربرابر
اعضایسازمانبودکهدربخش»روابطدرونیسازمان…«توضیحدادهشد.درسازمانرابطه

یکتیمباتیمدیگرتنهاازطریقمسؤلشاخهکهمعموالًعضومرکزیتبود،برقرارمیشدو
معموالًدوتیم،مستقلازمرکزیتسازمانارتباطیباهمنداشتند.بنابرایناعتراضهانمیتوانست

بدونموافقتمسؤلشاخه)کهقاعدتاًعضومرکزیتسازماننیزبود(ازیکتیمبهتیمدیگری
منتقلشودومرکزیتسازمانمیتوانستاینانتقادهاراکامالًکنترلکند.

امااگراعضایسازمانبهایننتیجهمیرسیدندکهعبداللهوادناباهمرابطهعاشقانهای
نداشتهاندورابطهآنهاحداکثررابطهایعاطفیبودهاست،آنگاهواکنشهابهصورتدیگریبود.

واکنش واقعی اعضای سازمان به اعدام عبدالله.8.3 
واقعیتاینبودکهبیشتراعضایسازمانازاعدامعبداللهخبرنداشتندومیپنداشتندکهاودر
درگیریبامامورانساواککشتهشدهاست.بنابرایناینگروهنمیتوانستندواکنشیبهاعدام

عبداللهداشتهباشند.نمونهبرجستهاینافرادمادر،خواهروبرادرانبودند.

اماگروهیازاعضایسازمانبهنحویازاعدامعبداللهاطالعیافتهبودند.ماتنهاازواکنشبرخی
ازافراداینگروهاطالعداریم.زیراسرشتکارمخفیدرسازماناجازهنمیدادکهاعضای

سازمانازواکنشیکدیگرآگاهشوند.مثالًتاهنگامیکهناهیدقاجارخاطراتخودرامنتشرنکرده
بود،من)محسنصیرفینژاد(ازرفتاراوپیرامونایناعداماطالعینداشتم.همینطوردیگرانهم
ازواکنشمناطالعینداشتند.افزونبراینبرخیازاینافرادکشتهشدهاندوبنابراینازواکنش

دقیقآناناطالعیدردستنیست.

اینگروهازاعضایسازمانکهازخبراعدامعبداللهاطالعیافتند،واکنشیدستهجمعییاگروهی
بهاعدامعبداللهنداشتهاندوهرکدامبستهبهموقعیتیکهدرآنقرارداشتهاند،واکنشخاصیاز

ازمینامم.اطالعاتکنونیواکنش موردیخودنشاندادهاند.بهمیندلیلواکنشاینافرادرا
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 اطالعات بیشتریکتابانتظار است که با انتشار این واکنشموردیدرزیرمیآیند.
بدست آید.

بیشترواکنشهایاینگروهدرمخالفتباایناعدامبودهاست.اگرآنچهدرخاطراتآمده،
درصدازاینافرادبهاعدامعبداللهاعتراضکردهاند.77درستباشد،میتوانگفتکهحدود

(آمدهاست.155نحوهمحاسبهدرصداینمخالفتدرپیوست)صفحه

واکنش موردی اعضای سازمان به اعدام عبدالله.8.4 
آنچهدرزیرمیآید،بخشیازواکنشاعضایآنروزاینسازمانبهایناعداماست.واکنش
نگارنده)محسنصیرفینزاد(بهایناعدامیکیازاینواکنشهااستکهباتوجهبهاطالعات

بیشتریکهازآندارم،حجمبیشتریرابهخوداختصاصدادهاست.

واکنش اعضای خانه تیمی کرج به اعدام عبدالله
قاسمسیادتیاصفهانراترکمیکنند،باتهماسبوزیریتیمیدرکرجناهیدقاجاروپسازاینکه

احمدغالمیانخبراعدامعبداللهرابهقاجاروسیادتیمیدهد.ناهیدتشکیلمیدهند.دراینتیم
:97قاجاردراینخصوصمینویسد

…بعدازاینکهدرخانهکرجدوبارهجاافتادیم،تهماسبوزیریهمبهعضویتاینخانه
احمدغالمیان…آمد.….اوگفتسازماندرآمد.درکرجودرهمینخانهبودکه

دربارهعبداللهتصمیمگرفتهومااوراتصفیهکردیم!کلمهتصفیهبهمعنیاعدامبه
کاربردهشد.سیادتیسؤالکردآیابهجایتصفیهتنبیهدیگرینمیشددرنظرگرفت؟

غالمیانقاطعانهپاسخدادتصمیمسازماناست)یارفقایادمنیست(ودیگردراین
موردحرفینمیزنیم!ویگفتاگررفیقیسراغعبداللهراگرفتمیگوییم،ضربه

خوردهاست.اودرپایانتأکیدکردکهفقطمرکزیتوشمااطالعداریدچوندرجریان
قضیهبودیدوبههیچوجهنبایدجاییمطرحکنید!برایمااینحرفغالمیانیکدستور

سازمانیبودومادیگرحتیباهمدراینموردصحبتینکردیم.

:98تهماسبوزیرییکیازاعضایاینخانهتیمیسازماندر»بیبیسی«فارسیمطرحمیکند

…درهمینروزهابودکهخبراعدامرفیقعبداللهپنجهشاهیبهدسترفقای
خودمان،بهمندادهشد.علتاعدامرفیقرارابطهویبارفیقدختریمیدانستند.

اینعملوتصمیم…بهمنضربهروحیشدیدیواردکردکهحتیمیخواستمدریک
بحثوجدل،رفیقآورندهخبرراکهازاینعملدفاعمیکردبااسلحهبزنم.

قاسمسیادتیاست.وزیریدراینمنظورتهماسبوزیریازرفیقآورندهخبر،مسؤلتیمکرج،
:99خصوصدرپیامیدربارهعبداللهبرایمن)محسنصیرفینژاد(نوشتهاست

دهندکهبااعتراضشدیدمن…درجلسهایمراهمدرجریانقتلعبداللهقرارمی
مواجهشدند.

قاسمسیادتیشرکتداشتیمکهقاسمخبرناهیدقاجارودراینجلسهمن،رفیق
اعدامرامطرحوازآندفاعکرد.منبشدتبرآشفتمواعتراضکردم.منکاری

(139دیگریجزهمیناعتراضنمیتوانستمانجامدهم.)پیوست،صفحه

ظاهراًواکنشسیادتیبهاعدامعبداللهدربیانقاجاروتهماسبوزیریقدریمتفاوتاست.طبق
،“آیابهجایتصفیه،تنبیهدیگرینمیشددرنظرگرفتخاطراتقاجار،سیادتیباپرسیدناینکه„

بطورخفیفیازایناعدامانتقادکردهاست.اماطبقخاطراتتهماسبوزیری،سیادتیازاعدام
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عبداللهدفاعکردهاست.اینتفاوتدریادمانهاممکناست،ناشیازبیاننادقیقیکیازایندو
باشدویاممکناستکهسیادتیواقعاًدوواکنشمتفاوتبهایناعدامازخودنشاندادهباشد،

.Iیعنیجاییازآنانتقادوجایدیگریازآندفاعکردهباشد

واکنش ها در شاخه اصفهان 
درزماناعدامعبداللهسهخانهتیمیدراصفهانوجودداشتکهدربخشاولآنهارابرپایه

.IIزمانتشکیل،خانهتیمیاول،دوموسومنامیدیم

واکنش خانه تیمی اول شاخه اصفهان به اعدام عبدالله پنجه شاهی 
قاسمسیادتیقبلازاعدامعبداللهازاینخانهبهخانهتیمیکرجرفتهبودندوشرحناهیدقاجارو

رفیقایکس«بهایناعدامدراینخانهتیمیواکنشایندودرباالآمد.ازواکنشرضاغبرائیو»
اطالعیدردستنیست.ادناثابتهممدتکوتاهیپسازاعدامعبداللهبهخانهتیمیدوممنتقل

شد.

رفیقایکس«بیاددارم.پسازاینکهعبداللهازاصفهانبهمن)محسنصیرفینژاد(واقعهایاز»
رفیقایکس«مضطرببود.رفیقایکس«داشتم.دراینقرارها»مشهدرفت،دوسهقراربا»

معلومبودکهاوچیزهاییمیداند.اماطبقضوابطسازمانکنجکاوینکردموازاوچیزیدراین
خصوصنپرسیدم.درآخرینقراریکهبااوداشتم،اوگفتکهعبداللهضربهخوردهوازاینپس

شاخهاصفهانمسؤلدیگریخواهدداشت.باتوجهبهاضطراباومیتواننتیجهگرفتکهاو
احتماالًازاعدامعبداللهاطالعداشتولیآنراپنهانمیکرد.آیااوطرفداراعدامعبداللهبودهیا

نه،نمیدانم.

واکنش اعضای خانه تیمی سوم شاخه اصفهان به اعدام عبدالله
»مادینمرهبیست«،همهاعضایاینخانهتیمیبهملیحهسطوتدرکتاببرپایهنوشتههای

اعدامعبداللهاعتراضداشتند.

واکنش اعضای خانه تیمی دوم شاخه اصفهان به اعدام عبدالله
عبداللهدریکیدوقرارخودقبلازرفتنبهمشهدنگرانبودواحساسکردمکهاومیخواهد

رفیقایکس«اجراکنم.درچیزیبهمنبگوید.درآخرینقرارازمنخواستکهقراربعدیرابا»
رفیقایکس«دردومینیاسومینقراربهآنزمانمنهنوزنمیدانستمکهاوبهمشهدمیرود.»

منگفتکهعبداللهضربهخوردهاست.گرچهبهدرستیاینخبرکمیشکوتردیدداشتم،همین
خبررابهاعضایتیمخودماندادم.اندکیبعدکمکمدربافتیمکهعبداللهتوسطساواککشته

نشدهبلکهدرسازماناعدامشدهاست.

Iًدوواکنشمتفاوتبهاعدامعبداللهازخودنشاندادهاست،علتاینتفاوترابایددرروابطسیادتیاگرواقعا
هایباالترمیتوانستهکهنظروانتقادتشکیالتیسازمانجست.سیادتیمسؤلتیمبودهاست.اودرمقابلارگان

خودرابیانکند.اماطبقتفسیریازسانترالیسمدموکراتیکاوبایددربرابرارگانوافرادپایینترازخود،ازنظر
مرکزیتدفاعکند.

IIاعضایخانهتیمیاولعبداللهپنجهشاهی،ادناثابت،رضاغبرائیو»رفیقایکس«بودهاند.قاسمسیادتیوناهید
قاجارنیزبرایمدتیبصورت»چشمبسته«دراینخانهزندگیکردهاند.اعضایتیمدومعبارتبودندازسلیمان
پیوسته،بیژنشیروانی،عباسهاشمیومن)محسنصیرفینژاد(.سومینخانهتیمی،خانهتیمیملیحهسطوت

بودهاست.
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شکوتردیددرمورداعدامعبدالله
عبدالرحیمپورمسؤلشاخهحدوددهروزپسازرفتنعبداللهبهمشهدواعداماو،قربانعلی

اصفهانشد.اوهمبهماگفتکهعبداللهدردرگیریباپلیسکشتهشدهاست.ابتدابازهمتاحدود
زیادیاینخبردروغراباورکردیم.اماتناقضهاییبیناینخبرورفتارسازمانوجودداشت.اگر

یکیازاعضایسازمانضربهمیخورد،معموالًروزنامهایخبریدربارهآنضربهمینوشتو
مسؤلباالترکهبهتیممیآمد،ازفعالیتهایمثبتاودرسازمانتجلیلودربارهنحوهضربه
خوردناوصحبتمیکردتادرسیبرایرفتارهایآیندهاعضایسازمانباشد.اماهیچکداماز
اینهادرموردعبداللهکهیکعضوبرجستهسازماندرآنزمانبود،صورتنگرفت.ازطرف

دیگرمنچیزهاییدیدهبودمکهشکوتردیدهاییبرایمایجادکردهبود.اینچیزهانگرانیعبدالله
رفیقرفیقایکس«دراینچندقرارآخربودند.همچنینچهره»درآخرینقرارواضطراب»

ایکس«هنگامیکهبهمنگفت،عبداللهضربهخوردهاست،نشانمیدادکهاوچیزیراپنهان
میکند.

خبرکشفجسدمجهولالهویهدرروزنامه
مدتکوتاهیپسازاعدامعبداللهخبرکشفجسدیدرروزنامهموردتوجهاعضایتیمقرار

گرفت.اینخبردرروزنامهکیهانیااطالعاتمنتشرشدهبود.مطابقمتنخبرماحدسزدیمکه
آنجسدبایدپیکرعبداللهباشد.ابتداخبررابیژنشیروانیخواندوروزنامهرابهمندادو

“اینجملهبیژنراهنوزبیاددارم.پسازآنتیمماکمکمبهایننتیجهبچهمردمراکشتند!گفت„
رسیدکهعبداللهدرسازماناعدامشدهاست.

پسازاینواقعهدرصحبتهایدونفرهباقربانعلیعبدالرحیمپور،مناصرارمیکردمکهشما
عبداللهرااعدامکردهاید.اوابتدانمیپذیرفت.باالخرهاوپذیرفت.ولیازمنخواستکهاینخبر

رابهدیگراعضایتیمندهم.اینیکدستورتشکیالتیبودومننمیتوانستمآنرابطورصریح
نقضکنم.اعضایتیمهمخودشانحدسهاییزدهبودند.بااینحالدرصحبتهایدونفر)نهدر

جلسهتیم(اعضایتیمرادرجریانخبرایناعدامقراردادم.

ورودادناثابت»پری«بهتیمدومشاخهاصفهان
عبدالرحیمپورمسؤلچنانچهدربخش»آشناییباادنا…«بیانگردید،مدتکوتاهیپسازاینکه

شاخهاصفهانشد،ادناثابتبهخانهتیمیدوماصفهان)ششمینتیمادناثابتدرسازمان(منتقل
شد.درابتدااوظاهراًازخبراعدامعبداللهاطالعینداشت.

فشاربرادناثابت»پری«برایپذیرشرابطهجنسی
هایسازمانتقریباًهمهمسائلتیمآشکاروعیانمطرحمیشد.امامسائلتشکیالتیکهدرتیم

مربوطبهدرونتیمنبودند،مانندارتباطبااعضایدیگر،تنهابامسؤلباالتریعنیمسؤلشاخه
بصورتدونفرهمطرحمیشدندودیگراعضایتیمازآناطالعینداشتند.همچنینبرخیاز

مسائلمربوطبهادارهتیمنیزدرصحبتدونفرهبینمسؤلتیمومسؤلشاخهمطرحمیشدند.

بهادنامیگویم،همانطورکهیکدخترعبدالرحیمپوردرصحبتدونفرهخودبامنگفت:„روزی
روستاییبهپسریروستاییعالقهدارد،تو]ادنا[همبهعبداللهعالقهداشتهای،امااو]ادنا[قبول

.I“نمیکند

عبدالرحیمپوردرصحبتدیگریبهمنچیزهاییگفتکهحاکیازفشاربهادنابرایپذیرشارتباط
عاشقانهاوباعبداللهبود.اینفشارواینصحبتهابرایمشگفتانگیزوناراحتکنندهبودند.در

I.محتویصحبتعبدالرحیمپورهمیناستکهنوشتهام،شایداواینمطلبراباکلماتدیگریبیانکردهاست
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هایدونفرهعضوتیمبامسؤلشاخهبهدیگراعضایتیمگفتهسازمانقراربراینبودکهصحبت
عبدالرحیمپوررابهدیگراغضایتیمنگفتم.هاینشود.بنابراینمنهماینصحبت

گفتگویپنهانیباادناثابتدربارهاعدامعبدالله
ازاعضایتیممادیگرتنهاادنابودکهظاهراًنمیدانستکهعبداللهاعدامشدهاست.منوظیفه

عبدالرحیمپوربهادناخودمیدانستمکهخبراعدامعبداللهرابهادنابدهم.ازطرفدیگرفشار
برایپذیرشرابطهعاشقانهرابسیارنادرستمیدانستم.بنابراینبرآنشدمکهخبراعدام

عبداللهرابهادنابدهم.

درابتداکهادناثابتبهاینخانهتیمیآمدهبود،تنهامن)محسنصیرفینژاد(بااوصحبت
میکردمواعضایدیگرتیمبااوارتباطنداشتند.امابعداًاینوضعتغییرکردوادناازپشتپرده

دربرخیازکارهایجمعیتیمشرکتداشتودرجریانانجاماینکارهابااعضایتیمهمصحبت
میکرد.

ازآنجاکهمخالفتسهنفردیگرتیممابااعدامعبداللهقاطعوجدینبودومهمترازآن،اعتماد
اعضایتیمبهمرکزیتسازمانبیشترازاعتمادآنهابهمنبود،دربارهتصمیمخوددربارهصحبت

باادناچیزیبهدیگراعضایتیمنگفتم.همچنیننمیدانستمکهواکنشادناپسازشنیدنخبر
اعدامچگونهاست.شایداوگریهوزاریکند.دراینصورتبقیهمیفهمیدندومشکلپیشمیآمد.
بنابراینروزیکهبرایدوسهساعتیسهنفردیگردرخانهنبودندوفقطمنوادنادرخانهبودیم،
خبراعدامعبداللهرابهادنادادم.تصورمیکردمکهادناحداقلگریهخواهدکرد.اماباتعجبچنین

نشدوازلحناواحساسکردمکهکمیهمخوشحالشد؛شایداونیزخبراعدامراقبالًحدس
زدهبود؛درنتیجهگریهنکردوشایدچونیکحامیپیداکردهبود،کمیخوشحالهمشد.

بهاوگفتم،کسیدرتیممانمیداندکهمناینخبررابهتودادهام.بنابرایننبایدبهرویخودت
بیاوری.همچنینبهاوگفتمکهاگرمسألهمهمیدررابطهباموضوعاعدامعبداللهپیشآمد،آنرا

رویکاغذیخواهمنوشتوبهتوخواهمداد.اونظرمراپذیرفت.

انکاررابطهعاشقانهباعبداللهازطرفادنا
دراینروزادناکمیدربارهموضوعرابطهخودباعبداللهبامنصحبتکرد.اواساساًهرگونه

رفیقایکس«درتیمقبلیخودبهرابطهعاشقانهبینخودوعبداللهراانکارمیکرد.اوازرفتار»
رفیقایکس«شدتانتقادکردواورافردیحسودمیدانست.ادنادرستکلمهحسودرادرباره»

رفیقایکس«رااصالًنمیشناختمبکاربرد،اینگفتهادناراهنوزبیاددارم.بایداضافهکنمکهمن»
رفیقایکس«فقطتعدادیقراردراصفهاناجراکردم.واکنونهمبخوبینمیشناسم.منبا»
رفیقایکس«راتأییدیاردکنم.امااینگفتههایادنابنابرایننمیتوانمگفتههایادنادرباره»

حکایتازوجوداختالفدرتیمآنهاداشت.

شکستنتیمدومشاخهاصفهان
تیمما)تیمدومشاخهاصفهان(دیگرآنتیمینبودکهقبلازاعدامعبداللهبود.گرچهاعضایتیم

بهمرکزیتسازماناعتمادداشتند،امابیاعتمادیبهمرکزیتنیزبوجودآمدهبود.اینبیاعتمادی
درابتدابیشتردربیژنشیروانیوپسازشیروانیدرمن)محسنصیرفینژاد(وجودداشت.اما
بهمروربیاعتمادیدرمنبیشترشد.اینبیاعتمادیدرسلیمانپیوستهوعباسهاشمیکمبود.

اماآنهانیزمخالفایناعدامبود.احتماالًبدلیلهمینبیاعتمادیبودکهمرکزیتآنزمان
سازمانتصمیمگرفتکهتیمماشکستهشود.باشکستنتیمابتدابیژنشیروانیوسپسادنا

ثابتاینخانهتیمیراترککردند.چندروزپسازآنمننیزبهمشهدرفتم.شرحرفتنادناثابت
ازاینخانهتیمیدربخشمربوطبهادنادادهشدهاست.
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واکنش شاخه مشهد سازمان 
من)محسنصیرفینژاد(تنهاازوجودیکیازاینخانههایتیمیسازماندرمشهدکهحدودیک
هفتهدرآنبودم،اطالعدارم.اینخانهتیمیراخانهتیمیشمارهیکشاخهسازماندرمشهد

مینامم.

اعضایخانهتیمیاولشاخهمشهد
احمدغالمیانلنگرودی،اعضایاینخانهتیمیدرآنچندروزیکهدرمشهدبودم،عبارتبودنداز

عبدالرحیمپور،بیژنشیروانیومن)محسنصیرفیمرضیهتهیدست،قربانعلیسیامکاسدیان،
.منوبیژنشیروانیIنژاد(.بیژنشیروانیحدودیکهفتهقبلازورودمن،بهاینخانهآمدهبود

نسبتبهآدرسخانه»چشمبسته«بودیم.یعنیآدرسخانهتیمیرانمیدانستیماماچهرهدیگر
عبدالرحیمپوربطورموقتدراعضایتیمرامیدیدیموباآنهاصحبتمیکردیم.یادمنیستکه

اینتیمزندگیمیکردیااینکهاوعضودایماینتیمبود.

سیامکاسدیانمسؤلنظامیتیمبود.ازهمانروزاولاحمدغالمیانلنگرودیمسؤلتیمو
روشنبودکههمغالمیانوهماسدیانتواناییهایچریکیخوبیدارند.

مرضیهتهیدستبیخبرازاعدامعبداللهپنجهشاهی
همانیکیدوروزاولیکهبهخانهتیمیمشهدواردشدم،یکیازاعضایتیمنامعبداللهرادر

رابطهباموضوعیبهزبانآورد.منهمازفرصتاستفادهکردموگفتمعبداللهدرسازماناعدام
مرضیهتهیدستبود.مرضیهشدهاست.تنهاکسیکهازاعدامعبداللهدراینتیماطالعنداشت،

عبدالرحیمپورازمنانتقادکردندکهازشنیدناینخبربسیارمتأثروناراحتشد.بعداًغالمیانو
چراخبرایناعدامرابهمرضیهگفتم.آنهااستداللکردندکهمرضیهقبالًباعبداللهدریکتیم

زندگیمیکردوخبراعدامعبداللهاورابسیارناراحتکرد.اینکهمرضیهتهیدستازخبراعدام
عبداللهبشدتناراحتشد،درستبود.

صحبتدربارهاعدامعبداللهدرخانهتیمیمشهد
عبدالرحیمپورصحبتکردم.طبقاحمدغالمیانوبرایچندمینباربادربارهاعدامعبداللهبا

هاییکهباادناداشتم،ادعایرابطهعاشقانهعبداللهوادنااساساًنادرستبود.امامنصحبت
نمیتوانستمبهایندوبگویمکهمنباادنادراینبارهصحبتکردهامواتهامیکهشمابهعبدالله
نسبتمیدهید،درستنیست.بنابرایندرصحبتباآنهافرضرابراینقراردادمکهاتهامرابطه
عاشقانهبینآندوصحتداردواعتراضمرااینگونهمطرحکردمکهشمامیتوانستیدبجایاعدام

احمدغالمیاندرجوابگفتکهاینهادربیرونسازمانعبدالله،آنهاراازسازماناخراجکنید.
ویالنمیشدندوخطرامنیتیمیتوانستبرایسازمانبوجودآید.بهغالمیانپاسخدادمکه

میتوانستیدآنهارابهخارجازکشوربفرستید.یادمنیستکهغالمیانچهجوابیبهاینقسمتاز
عبدالرحیمپورازعبدالرحیمپورهممانندغالمیانصحبتکرد.همغالمیانوهمصحبتمنداد.

اعدامدفاعمیکردند.طبقپیشنهادغالمیانقرارشدکهدرجلسهتیمبیشتردراینخصوص
صحبتکنیم.غالمیانازمخالفتمنبااعدامعبداللهعصبانینشد.درصورتیکهبرخیمواقع

عبدالرحیمپورکمیعصبیمیشد.

درجلسهتیمتماماعضایتیمشرکتداشتندومناعتراضخودرابهاعداممطرحکردم.غالمیان
سیامکاسدیانوهایقبلیخودراتکرارکردند.تاآنجاکهبیاددارم،عبدالرحیمپورهمانصحبتو

Iشیروانیمیگویدکهاودراینخانهتیمیزندگینکردهاست.دراینخصوصدربخشمربوطبه»ناسازگاری
دادهها«صحبتمیشود.
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مرضیهتهیدستصحبتینکردند.بیژنشیروانیگفت،خوب،اتفاقیاستکهافتادهودیگر
نمیتوانکاریکرد.

هایمدرخواستکردمکهسازمانیامرکزیتسازمانبخاطرایناعدامازمندرادامهصحبت
خودشانتقادکند.عالوهبراینبایدخبراعدامبهاعضایسازمانگفتهشود.اماآندو)غالمیانو
عبدالرحیمپور(ازاعدامحمایتمیکردندوحاضرهمنبودندکهخبراعدامرابهاعضایسازمان
بدهند.استداللآنهااینبودکهاعضایسازمانآمادگیروحیبرایپذیرشاینخبرراندارند.

خالصهومحتوایصحبتهاتاآنجاکهبیاددارمهمینهابودکهاینجانوشتم.

درجلسهبههیچنتیجهاینرسیدیم.هرطرفحرفخودرامیزد.اعدامعبداللهبرایمنازضربه
سختتربود.پذیرشضربهازساواککهاورادشمنخودمیدانیمسادهتراز1355تیرتابستان8

پذیرشضربهایاستکهازدرونمیخوریم.دیگربهمرکزیتسازمانیعنیغالمیانو
عبدالرحیمپوربیاعتمادشدهبودم.باخودمیگفتمکهاینهاچهکسانیهستندکههرکاریدلشان

میخواهدبنامماانجاممیدهندوبهماهمدروغمیگویند.درجلسهتیمهمهیچکسیاز
هایمندفاعنکردودراینزمانخودراکامالًتنهااحساسمیکردم.باخودبهایننتیجهصحبت

رسیدمکهبهتراستکهخودراازتشکیالتسازمانکناربکشمویکدورهششماههبهمطالعه
بپردازم.تاببینمچهمیخواهمبکنم.دراینجادیگرسؤالهایاساسیدررابطهباتشکیالتسازمان

برایممطرحشدهبود.اماهمچنانمشیچریکیسازمان)ازدیدگاهجزنی(راقبولداشتم.

تصمیمبهجداییازتشکیالتسازمان
ابتداتصمیمبرجداییازتشکیالتسازمانرابابیژنشیروانیدرصحبتیدونفرهمطرحکردم.او
نیزمخالفتشدیدخودبااعدامعبداللهرامطرحکردوبازیکیدوباراینجملهخودراتکرارکرد

«اومخالفتشدیدخودبااعدامعبداللهرادرصحبتبامنمطرحبچهمردمراکشتند.که»
میکردامامخالفتخودرادرحضورمرکزیتسازمانبامالیمتبیانمیکرد.

عبدالرحیمپورگفتمکهیاسازمانگمانمیکنم،یکیدوروزبعدازجلسهتیمبودکهبهغالمیانو
دوشرطمرابپذیردویااینکهمنازتشکیالتسازمانجدامیشوم.دوشرطمنهمانیبودکه

قبالًمطرحکردهبودم

مرکزیتسازمانبایدبخاطراعدامعبداللهازخودانتقادکند.•

خبرایناعدامبایدبهاعضایسازماندادهشود.•

فقطبهاعدامعبدالله)محسنصیرفینژاد(»داوود«عبدالرحیمپورباکمیعصبانیتگفت،
.شایداودرستمیگفت!غالمیانازچسبیده،انگارکهمادرسازمانفقطهمینموضوعراداریم

نظامیانجامدهیموروحیهاعضایسازمانباالبرود.عملمنخواستکهدرسازمانبمانمتا
احساسکردم،اوباطرحعملنظامیمیخواستکهمراتشویقبهماندندرسازمانکند.

منهمنمیخواستمکهسازمانراکامالًترککنم.فقطمیخواستمکهدرتشکیالتسازماننباشم
ومدتیبهمطالعهبپردازم.ازآنجاکهبهمرکزیتسازماندیگراعتمادینداشتم،ماندنمدر
سازمانمیتوانستمشکالتبزرگیهمبرایخودموهمبرایسازمانبوجودآورد.بدلیل

بیاعتمادیبهمرکزیتمندیگرنمیتوانستمرهنمودهای)دستورسازمانی(مرکزیترااجراکنم.
برایعملبههریکازرهنمودهایمرکزیتسازمان،بایدخودمدرستیآنرهنمودرابررسی

میکردموسپسدربارهاجرایآنتصمیممیگرفتم.ماندنمنبااینوضعیتبدونشکمشکالت
بزرگیرابدنبالمیآورد.
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ترککردم.سازماناسلحهمرا1356خالصهمنتشکیالتسازمانرادرتابستانیااوایلپاییز
گرفتواسلحهردهپایینتریبهمنداد.سازماناگرمیخواستعضویراتنبیهکند،چنینکاری

عبدالرحیمپوربااومیکرد.منهنوزاتاقتکیخودرادراصفهانحفظکردهبودم.بهغالمیانو
گفتمکهدراتاقتکیخوددراصفهانزندگیخواهمکردوقرارشدکهدراصفهانبایکیاز

گروهمنشعباعضایسازمانارتباطداشتهباشم.همچنینازسازمانخواستمکهقراریهمبا»
گروهمنشعبتورجحیدریبیگوند(برایمگرفتهشود.سازماندرآنزمانهنوزبا…«)طرفداران

ارتباطداشتوخواستهمراپذیرفت.

دراینچندروزیکهدرمشهدبودم،غالمیانراآدمیصادقدیدم.غالمیانواسدیانگرچهبه
مشیچریکیازدیدگاهجزنیاعتقادداشتند،اماروحیاتآنهابامشیاحمدزادهبیشترجور

درمیآمد.

تأثیر اعدام عبدالله بر دیدگاه سیاسی نگارنده
یافتنریشهاعدامعبداللهبایمبسیارمهمبود.پسازاینکهازتشکیالتسازمانجداشدم،به

مطالعهپرداختم.ابتداتصورمیکردمکهعلترابایددرروابطتشکیالتیسازمانجستجوکرد.اما
بامطالعهبیشتردریافتمکهمشیچریکیسازماننادرستاست.باگروهمنشعبارتباطگرفتم.
منهمچناندوستداشتمکهباسازمانارتباطداشتهباشم.اماسازمانتمایلیبهارتباطبامن

بیاننداشت.علتآنارتباطگروهمنشعبکهمنهمباآنهاارتباطداشتم،باحزبتودهایران
رخ1356.قطعارتباطباسازمانبایداواخرپاییزیااوایلزمستانکردوارتباطبامنراقطعکرد

.100عبدالرحیمپوردرکتاب»راهیدیگر…«ادعامیکندکهمنسازمانرارهاکردم.Iدادهباشد
درصورتیکهچنیننبود.

روندمطالعهوردمشیچریکی،گفتگوباگروهمنشعبوقطعارتباطباسازمانبهاعدامعبدالله
(140مربوطنیست.بنابراینشرحآنرادرپیوستقراردادهام.)پیوست،صفحه

بی عملی پس از انقالب
پسازقطعارتباطباسازمانولیقبلازانقالبکوششکردم،بابخشبرونمرزیسازمان

ارتباطبگیریموآنهارادرجریاناعدامعبداللهپنجهشاهیوجداییخودازسازمانقراردهم.اما
نمیدانمکهآیااینخبربهبخشبرونمرزیرسیدیانه.

متأسفانهپسازانقالبفعالیتیدررابطهباموضوعاعدامعبداللهنداشتم.اولیندلیلآناینبود
کهکارهایزیادیپسازانقالبداشتیمکهتقریباًهیچفرصتیبرایپرداختنبهموضوعاعدام

عبداللهبرایمباقینمیگذاشت.دلیلدیگراینکهازفعالیتمبارزاتیخانوادهعبداللههیچاطالعی
.پیداکردنخانوادهنمیدانستمنداشتموحتینامونامخانوادگیعبداللهرانیزدرآنزمان

پنجهشاهیبرایمناممکنبنظرمیرسید.

بودکهدرنشریهآرشخواندمکهامیریاهمان»ناصر«کهحدوددهروزدرخانهتیم2001درسال
براینوشتناولیننسخهایننگاشته2018مادراصفهانبود،برادرعبداللهبودهاست.درسال

فاطمهایزدیوپرویزهدائیمدتکوتاهیشروعبهتحقیقکردمودراینزمانبودکهفهمیدمکه
شهیندوستدارنیزمدتیباادناثابتدریکخانهتیمیدرخانهمادریعبداللهزندگیکردهاندو

زندگیمیکردهاست.

Iاعدامشد.1356دی4یادممیآیددراینزمانسرلشگراحمدمقربیدستگیرواعدمشد.سرلشگرمقربیدر
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انتقاد از واکنش ها به اعدام عبدالله .8.5 
بدونشکانتقادهاییبهواکنشاعضای»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«بهاعدامعبدالله

وجوددارد.اماازآنجاکهاطالعدقیقیازاینواکنشهادردستنیست،نمیتوانبهانتقادازآنها
پرداخت.امامیتوانمانتقادهایمربوطبهخودرامطرحکنم.

انتقادازخودنگارندهپیرامونایناعدام
همانطورکهپیشترنوشتم،عبداللهقبلازرفتنبهمشهدنگرانبودواحساسکردم،.1

میخواستچیزیبهمنبگوید.امامنازآناستقبالنکردم.زیرافکرمیکردمنگرانیاو
مربوطبهمسائلداخلیتیمخودشاناستواینگونهمسائلرابایدخودشانحلکنند.مندر
آنزماننمیدانستمکهموضوعازچهقراراست.امروزکهمیبینم،چهرخدادهاست،فکر

میکنمبایدباعبداللهدربارهنگرانیاوصحبتمیکردم.

ترنوشتمکهپسازمرگعبداللهبرایاعضایتیمماکمکمروشنشدکهاودرسازمانپیش.2
اعدامشدهاست.

منتصمیمخودبرایصحبتباادناودادنخبراعدامعبداللهبهاورابادیگراعضایتیمدر
میاننگذاشتم.زیرااعتمادآنهابهمرکزیتسازمانبیشترازاعتمادآنهابهمنبودونگران

عبدالرحیمپوربگویند.اینهاموجبگردیدکهاینبودمکهممکناستآنهااینموضوعرابه
صحبتدونفرهخودباادنارابهاعضایدیگرتیمنگویم.

اکنونفکرمیکنمکهبایدبرخوردفعالتریبااعدامعبداللهمیکردم.منمسؤلتیمبودم.
میتوانستمدرجلسهتیمموضوعاعدامعبداللهرابطورجدیمطرحوبخواهمکهدراین

خصوصتصمیمگیریکنیم.ازطرفدیگرمیتوانستمازادناثابتبخواهمکهموضوعرابطه
خودباعبداللهرادرجلسهایبهبقیهاعضایتیمبگوید.دراینصورتدیگراعضایتیمبا

شنیدنمطالبادناثابتموضعسختتریدربرابراعدامعبداللهمیگرفتند.امامتأسفانهبر
شرایطمسلطنبودموبدنبالحوادثحرکتکردمودرشرایطیکهدیگرهیچکاری

نمیتوانستمبکنمازسازمانکناررفتموکنارمگذاشتند.

پسازانقالبنیزامکانگفتگوباخانوادهپنجهشاهیوجودداشت.اگربهاعدامعبداللهاهمیت.3
گروهمنشعبصحبتمیکردم،اطالعاتیدربارهبیشتریمیدادمودراینبارهبااعضای

خانوادهعبداللهبدستمیآوردمومیتوانستمباآنهاارتباطبگیرم.

سخنی با خواننده .8.6 
برخیازاعضایآنروز»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«زندههستند.اگرنگویمدیدگاههمه

آنهابایدبگویمدیدگاهبیشترآنهاپیرامونعشقبینزنومردبسیارتغییرکردهاست.این
فدائیاندیگرعشقبینزنومردراسدیامانعیدرمبارزهعلیهاستبداد،امپریالیسموعدالت

اجتماعینمیبینندبلکهمکملآنمیدانند.

ما،یعنیاعضایزندهماندهازآنروزسازمان،هنگامیکهبهرفقایشهیدخودمیاندیشیم،درد
سختیراتحملمیکنیمکهبیانآنبسیارسختاست.ایندردچندبرابرمیشود،هنگامیکهبه

اعدامعبداللهفکرمیکنیم.

پسازانقالبکهدیگرخبریازخانههایتیمی)پایگاه!(وآنضوابطسفتوسختنبود،اگردو
عضوسازمانعاشقهممیشدند،دیگراعضایسازماناینپیوندرابهآنهاتبریکمیگفتند.اگر

عبداللههمپسازانقالبزندهبود،اوهمعاشقمیشدودوستانهمبهاووهمسرشتبریک
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میگفتند؛شایددستهگلیهمبهآنهاهدیهمیدادند.اماعبداللهبخاطرمعیارهایذهنیکجومعوج
دیگرزندهنبودوگلولهبجایگلدریافتکردهبود.

بههمیندلیلاعدامعبداللهدردبزرگیاست.برایکاهشایندردسنگینبرخیآنرافراموش
میکنند،برخیتمایلیبهصحبتدربارهآنندارند،برخیبهخودودیگراندروغمیگویندوبرخی

همکوششمیکنند،اینتجربهتلخودردناکرابنویسندتاآموزشیبرایرهروانآیندهراه
»استقالل،آزادیوعدالتاجتماعی«شود.



 9.
 مربوط به اعدامIناسازگاری برخی داده های

عبدالله پنجه شاهی

درسالهایاخیردادههاییدربارهاعدامعبداللهپنجهشاهیدریادنگاشتههای)کتابهایخاطرات(
برخیازاعضای»سازمانچریکهایفداییخلقایران«منتشرشدهاست.برخیازایندادههابا
یکدیگروبرخیباآنچهنگارندهمیداند،ناسازگارهستند.دربخشهایپیشینبهاینناسازگاریها

اشارهشدودراینبخشبرخیازآنهاکهدررابطهبااعدامعبداللهازاهمیتبیشتری
برخوردارند،موردبررسیقرارمیگیرند.هدفاصلیاینبررسیبیانروشنتراینناسازگاریها
استتادرآیندهبتواناینناسازگاریهارابرطرفساخت.نگارندههمچنینکوششمیکند،نظر

خودرادربارهدرستیاینیاآندادهتاآنجاکهمیداند،بیاننماید.

خطا در یادمانده ها 
دریادنگاشتههارخدادهادرستودقیقبیاننمیگردند.برخیازدلیلهایآنبهقرارزیراست.

گزارشگررخدادنمیتواندهمهآنچهرخدادهرادرحافظهخودثبتوگزارشکند.تنهاآنچه•
ازنظراواهمیتدارد،درحافظهاوثبتوسپسگزارشمیشود.

دادههایدوگزارشگرکهازموقعیتهاودیدگاههایمتفاوتیبهرخدادیمعینمینگرند،•
میتوانندبایکدیگرگاهمتفاوتوشایدناسازگارهمباشند.اینحقیقترامیتواندر

خبرهایروزانهنشریههاییکهدیدگاههایمتفاوتدارند،دید.

اگرگزارشگرنهتنهاشاهدرخدادبلکهدرآنرخدادشرکتداشتهورفتاراوبخشیازآن•
رخدادباشد)ماننداعدامعبدالله(،آنگاهگزارشگررفتارهایمثبتخودرابیشترورفتارهای

منفیخودراکمترگزارشمیکند.

رخدادهاییکهزمانزیادیازآنهاگذشتهاست)ماننداعدامعبدالله(،درحافظهانسان•
تحلیلمیروندوگزارشگرنمیتواندآنهارابخوبیبیادآورد.دراینوضعیتاورخدادهارا
بگونهایدرذهنخودبازسازیمیکندکهباتمایالتخودشسازگارباشند.درواقعاوبجای

اطالعاتفراموششده،تخیلموردعالقهخودرامیگذارد.

تازهاگرگزارشگرخودشاهدواقعهنبودهباشدوآنهاراازدیگریشنیدهباشد،احتمال•
وجودخطادردادههایاوبیشترخواهدبود.

باتوجهبهایننکتههابایدبپذیریمکهانسانهرقدرهمدربیانیادماندههایخودصادقباشد،باز
هوشنگابتهاج)سایه(،دریکیدریادآوریآندچاربیدقتیوخطامیشود.شاعربزرگمیهنمان،

ازنشستهایشعرخوانیخوددرخصوصاشتباهدرخاطراتمیگوید:

خاطراتمادرذهنماچهجوریمیچرخه،هیتغییرشکلمیده،بامعصومیتو
صمیمیتاینخانمحرفمیزد.وخودماهمهمینطورهستیم.هیعوضمیشه،
اغلباینهاییکهحاالدارندخاطراتمینویسند،دورازآقایبهنود،باصداقتو

صمیمیتمینویسند،امادروغمیگویند.برایاینکهاینطورخیالمیکنند.تمامآدمهایی

Iمنظوراز»دادهها«درایننگاشتهگزارشازرخدادهاییاستکهگزارشگرخودشاهدآنبودهیاازدیگریکهاو
شاهدآنبوده،شنیدهاست.ایندادههاممکناست،درستیانادرستباشند.

مفهوم»داده«طبقلغتنامهدهخدا،آنچیزیاستکهشخصیبهدیگریعطاکردهاست.درنوشتههایعلمی
وبهمعنییافتههایااطالعاتپردازشنشدهدربارهچیزیاست.data»دادهها«برابرواژهانگلیسی
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کهخاطراتنوشتهاند،ازچپچپتاراستراستهمهبیگناهند،گناهرادیگران
کردهاند.یعنیدرایرانهیچگناهکارینبوده؛برایاینکههمهدارندخاطراتمینویسند

دونمکیاینگناهاراکرده؟اینخصلتآدمیزاده،توذهنشهیدیگه.مننمی
همینطورحوادثتغییرشکلمیده،وماهمبامعصومیتحرفهایخودمونمباورمون

.101میشه

تصمیم گیری در اعدام عبدالله پنجه شاهی.9.1 
دربخش»اعدامعبدالله…«بهایننتیجهرسیدیمکهتصمیماعدامعبداللهاحتماالًکارمرکزیت

قربانعلیعبدالرحیمپورآنزمانسازمانبودهاست.دونفرباایننتیجهگیریمخالفهستند.یکی
ایندوبررسیمیشوند.مخالفتعباسهاشمی.درزیرودیگری

ناسازگاری داده های عبدالرحیم پور با یکدیگر
درنشریهآرش1380دادههایقربانعلیعبدالرحیمپوردربارهتصمیمگیرندهاعدامعبداللهدرآبان

درکتاب»راهیدیگر…«منتشرشدند.اومیگوید،اعدامعبداللهکاریکنفر1396ودرسال79
درسازمانبودهوخوداوهمدرایناعدامهیچنقشینداشتهاست.بدینترتیبدادههای

عبدالرحیمپور،همباشیوهتصمیمگیریدرسازمانوهمبانقلقولهایقاجارازغالمیانکهدر
بخش»اعدامعبدالله…«آمد،ناسازگارند.امامهمترازآنایناستکهدادههایعبدالرحیمپور

دراینخصوصبایکدیگرنیزناسازگارندکهاینناسازگاریدرزیربررسیمیشود.

غالمیانعضوبرجستهمرکزیتسازمانیایکیازمسؤالن؟
احمدغالمیان»هادی«،عضوبرجستهمرکزیتسازماندرآن79عبدالرحیمپوردرنشریهآرش

زمان،رامسؤلاعدامعبداللهپنجهشاهیمعرفیواضافهمیکندکهخوداو)عبدالرحیمپور(درآن
؛امادرکتاب»راهیدیگر…«مسؤلاعدامعبداللهرایکیاز102زمانعضومرکزیتنبودهاست

.103مسؤالنسازمانمعرفیمیکندوبهصراحتمیگویدکهایناعدامتصمیمرهبریسازماننبود
راببرد.اینمسؤلسازماننمیخواهدناماواضافهمیکندکه

عبدالرحیمپوریکجاناماعدامکنندهرابیانمیکندولیدرجایدیگرناماوراپنهانورتبه
«درابهامقرارمیدهد.یکیازمسؤالنیکیازرفقایمسؤلسازمانسازمانیاوراباعبارت»

سازمانمیتواندمسؤلتیم،مسؤلشاخهیاعضومرکزیتسازمانباشد.اماچونعبدالرحیمپور
؛خوانندهنتیجهگیریخواهدکردکهاعدامکنندهتصمیمرهبریسازماننبوداضافهمیکندکهاعدام

عضومرکزیتسازماننبودهاست.اینپنهانکاری،مبهمگوییوتناقضگوییآیابهخواننده
اطالعاتنادرستنمیدهدواعتبارگفتههایتنهاعضوباقیماندهازمرکزیتآنزمان»سازمان

چریکهایفدائیخلقایران«راپاییننمیآورد؟

زمانعضویتعبدالرحیمپوردرمرکزیتسازمان؟
عبدالرحیمپوردرنشریهآرشمیگوید،درزماناعدامعبداللهعضومرکزیتسازماننبودهاست.
امادرکتاب»راهیدیگر…«هنگامیکهدربارهتشکیلمرکزیتجدیدسازمانصحبتمیکند،

.104بهعضویتمرکزیتسازماندرآمدهاست1356میگویددربهاروبهگماناودرفروردین

عبداللههنوزاعدامنشدهبود.اگر»گمان«عبدالرحیمپوردرست1356میدانیم،درفروردین
باشد،بهایننتیجهمیرسیمکهدرزماناعدامعبدالله،عبدالرحیمپورعضومرکزیتسازمانبوده

کهاودرآنزمانعضومرکزیتسازمان79است.ایننتیجهگیریباگفتهعبدالرحیمپوردرآرش
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عضومرکزیتبودهاست،آیا1356نبوده،ناسازگاراست.همچنیناگرعبدالرحیمپورازفروردین
میتوانگفتکهغالمیانبهتنهاییدربارهاعدامعبداللهتصمیمگرفتهاست؟

عضومشاورمرکزیت؟1355عبدالرحیمپورازتابستان
غالمیانبااودرکارهایمهم1355عبدالرحیمپوردرکتاب»راهیدیگر…«مینویسد،ازتابستان

.105سازمانمشورتمیکردهاست

چگونهممکناست،غالمیاندرامورمهمسازمانباعبدالرحیمپورمشورتکردهباشد،امادر
خصوصاعدامعبداللهبااوصحبتنکردهباشد؟

سیاستبحثوگفتگوبااعضایسازمانوحفظآنهادرسازمان
عملزشت،غیرمسؤالنهکهبدستعبدالرحیمپوردرکتابراهیدیگردرابتدااعدامعبداللهرا„

احمد،عنوانمیکندوترجیحمیدهدکهنامش)نامیکیازرفقایمسؤلسازمانانجامگرفت“
:107.اماچندینصفحهبعددرهمینکتابمینویسد106غالمیان(راهمنیاورد

رضاغبرائیومن(دربرخوردباایناحمدغالمیانومحمد„سیاسترهبریسازمان)
رفقا،بحثوگفتگووحفظآنهادرصفوفسازمانبودنهطردشان.“

آیااعدامعبداللهسیاستبحثوگفتگوبرایحفظاعضایسازماندرصفوفآنبودهاست؟
حداقلسیاستبحثوگفتگودرخصوصعبداللهپنجهشاهی،ادناثابت،عباسسلیمآرومی،خود
من)محسنصیرفینژاد(ودوعضودیگرآنروزسازمانصورتنگرفت.نامسازمانیایندو

ازسازماناخراجشدند،بدوناینکهدلیلاین1356عضو»خسرو«و»مرضیه«بودودرسال
.Iاخراجبهآنهاگفتهشود

سکوتدربارهاشتباههایخود
اگرفرضکنیمکهاعدامعبداللهکاریکنفربودهواگردفاععبدالرحیمپورازاعدامعبداللهراکه

دربخش»واکنشاعضایسازمان…«بیانگردید،معتبرندانیم،نمیتوانازپنهانکردنخبر
اعدامعبداللهازاعضایآنروزسازمانتوسطاوگذشت.همهاعضایسازمانمیدانندکهخبر
اعدامعبداللهتوسطمرکزیتآنروزسازمانپنهانگردید.دراینپنهانکاریعبدالرحیمپورنیز

سهیمبودهاست.امااودرهیچیکازنوشتههایخودنهبهاینمورداشارهایمیکندونهازخود
انتقادی.

آیااینپنهانکاریهمتنهاتوسطغالمیانصورتگرفت؟متاسفانهغالمیانزندهنیستکهازخود
دفاعکند.

نتیجهگیری
ازفیلتر»مصلحت«میگذرد.آنهااوناسازگاریدادههایعبدالرحیمپورنشانمیدهدکهدادههای

کهبه»مصلحت«اویاگروهاواست،بیانمیشوندوآنهاکهبه»مصلحت«اونیستند،یابیان
. معتبر نیستندپور عبدالرحیمداده های نمیشوندیاباتغییرهاییبیانمیگردند.ازاینرو

بایدتوجهداشتکهاعدامعبداللهیکقتلسادهنبودکهمثالًدراثرنزاعبیندویاچندنفررخداده
باشد.اعدامعبداللهقتلیبیرحمانهوبسیارغیرانسانیبودکههرشرکتکنندهدرآنآگاهانهیا
ناآگاهانهکوششمیکندکهنقشخودرادرآنفراموشکند،کمرنگنشاندهدوحتیپاککند.

Iایندودرزماناخراجباقاسمسیادتیارتباطداشتهاند.»خسرو«برایمن)محسنصیرفینژاد(گفتهاستکه
سیادتیمحلیرابرایمبادلهپیاممعینکردهبود.یکروزکهسیادتیسرقرارنمیآید،»خسرو«بهآنمحل

میرودویادداشتیرامییابدکهدرآنحکماخراجآنهاازسازمانبدونآوردندلیلینوشتهشدهبود.



89قتلعبداللهپنجهشاهیوبیماریکودکیچپروی

ًتصمیماعدامعبداللهنتیجه اینکه توسطمرکزیتآنزمانسازمانگرفتهشدهاستاحتماال
اماازآنجاکهغالمیانقدرتبیشتریدرمرکزیتداشته،سهماودراینتصمیمگیرینیزبیشتر

بودهاست.

پیشازانتشارایننگاشته،آنرابهبرخیافرادوازجملهعبدالرحیمپورفرستادمتااگربرخی
پوربهمندادههایحساسپیراموناعدامعبداللهرانادرستمیداند،برایمبنویسد.عبدالرحیم

.او هیچ نقشی در اعدام عبدالله نداشته استتلفنزدودراینگفتگویتلفنیتأکیدکردکه
صحبتحدودیکساعتطولکشید.ازاوخواستمکهخالصهآنچهمیگوید،رابنویسد.اماتاکنون

نوشتهایدراینخصوصازاودریافتنکردهام.

عباس هاشمی درباره اعدام عبداللهداده های 
عباسهاشمیدرزماناعدامعبداللهعضوسادهسازمانبودولیدرجریانایناعدمنبود.هنگام
اعدامعبداللهاوعضوتیمیبودکهمنمسؤلآنبودم.همانطورکهقبالًنوشتم،بامطرحشدن

خبراعدامعبداللهدراینتیم،اونیزباایناعداممخالفبود.امامخالفتاوشدیدنبود.

رفیقیکهدرمشهدمسئولیتبیشتریاعدامعبداللهراکار79هاشمیدرگفتگوبانشریهآرش
رضاغبرائیشنیدهاست..اواضافهمیکندکهخبراعدامعبداللهرااز108عنوانکردهاستداشته

احمدهاشمیبهاحتمالزیادبهدالیلوابستگیبهبخشاقلیتسازماننخواستهاستکهنام
غالمیانرامطرحسازد.همچنینبرخالفگفتهاودرنشریهآرش،اودرتیمماوپیشازارتباطبا

غبرائیازخبراعدامعبداللهاطالعیافتهبود.

»رفیق ایکس« عضو خانه تیمی عبدالله؟.9.2 
وابتدای1355دربخشمربوطبه»زندگیعبداللهپنجهشاهی…«نوشتمکهحداقلدرزمستان

قرارهاییبایکیازاعضایسازماندراصفهاناجراکردم.اوعضوخانهتیمیعبدالله1356بهار
»رفیقایکس«بود.نامسازمانیاورافراموشکردهامودرایننگاشتهناماینعضوسازمانرا

گذاشتهام.

رضاغبرائی»منصور«استهنگامخواندنخاطراتقاجارتصورکردمکهاینعضوسازمانهمان
عکسیرادر2019ودراولیننسخهایننگاشتهاوراغبرائینامیدهبودم.امادرزمستان

رحیم»رفیقایکس«بود.اینعکسبهبوکدیدمکهبنظرهمانعضوسازمانیعنیفیس
رحیم»رفیقایکس«بایدهماناسداللهی»علی«تعلقدارد.بنابراینآنعضوسازمانیعنی

اسداللهی»علی«باشد.

رحیماسداللهی»علی«درزیرقراردارد.عکس
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رضاغبرائیبهآدرسخانهتیمیچشمبستهبوده؛یعنیآدرسعالوهبراینبرپایهخاطراتقاجار،
»رفیقایکس«بامنقراراجرامیکردوبنابراینبایدبهخانهرانمیدانستهاست.درصورتیکه
آدرسخانهتیمیخودشچشمبازباشد.

رحیماسداللهی»علی«باشدکهبهاحتمالنزدیکبهیقینچنیناست،»رفیقایکس«هماناگر
رضاغبرائیعضوآنخانهتیمیآنگاهچنیناحتمالیبادادههایقاجارکهتنهاعبدالله،ادناو

بودهاند،ناسازگاراست.قاجارمینویسد:

دراصفهانعبدالله…ماراچشمبستهبهخانهتیمیبرد.خانهایکهخودویمسؤل
مستقیمآنبود.تاریخایندیداروسفربهاصفهانیادمنیست؛ولیحدوداًنیمهدوم

بود.غبرائیفقطبهخانهچشمبستهبود؛ولیبااعضایخانهچشمباز1356فروردین
.109بود

ناهیدتهماسبوزیری،مرضیهتهیدستوبرایبدستآورداطالعاتبیشتریدراینخصوصبه
قاجارپیامهاییفرستادم.اماآنهااطالعیدراینخصوصنداشتند.امیدوارمباطرحاینموضوع

دراینجادادههایبیشتریدراینخصوصبدستآید.

اختالف عبدالله پنجه شاهی و مرکزیت سازمان؟.9.3 
پشت1355همانطورکهدربخش»آشناییباعبدالله…«بیانگردید،خانهمادریعبداللهدرسال

بهاینخانهیورش1356جبههسازمانبود،ساواکبهاینخانهمشکوکمیشودودردهفروردین
عباسهوشمند،سیمینونسرینپنجهشاهیکشتهغزالآیتی،میبرد.درنتیجهاینیورش

میشوند.اینضربهدرنتیجهاشتباهبرخیازاعضایسازماندراستفادهنادرستازاینخانهبود.

غزالآیتیومرکزیتسازمانمیدانستهناهیدقاجار،عبداللهمسؤلایناشتباهرابرپایهخاطرات
ودرصحبتهایخودعبارت»رفقایمسؤل«رابکارمیبردهاست.قاجارحدسزدهکهمنظور

اعتراضتندعبداللهعالوهبرغزالمتوجهعبداللهاز»رفقایمسؤل«همانمرکزیتسازمانو
:110بودهاست.قاجارمینویسدمسؤلباالترغزال

شبهمینروزکهدورهمنشستهبودیم،عبداللهبهشدتبرافروختهوخشمگینبود.
اعتراضشدیداوبهاینبودکهچراخانهپنجهشاهیراکهپشتجبههبود،بهشکل

خانهتیمیدرآوردند.میگفت،قراربودآنرفیقیکهبیماربود،مدتیدرآنجااستراحت



91قتلعبداللهپنجهشاهیوبیماریکودکیچپروی

کندتاسرفرصتسازماندهیجدیدانجامگیرد.…عبداللهپنجهشاهیبهشدتنسبت
بهغزالآیتیواینکهخانهپشتجبههرابهخانهتیمیتبدیلکرده،معترضبود.…به
همیندلیلمیگفت،چرارفقاخانهپشتجبههرابهخانهتیمیتبدیلکردند؟…اینکه

چهکسیویاکسانیمسؤلیتاینتغییررابرعهدهداشتند،برایمنروشننبودو
نیست.هرچهبود،بهغزالوبیشتربهمرکزیتمربوطمیشد.…عبداللههمفقطبا
گفتنرفقایمسؤلتوجهمارابهمرکزیتجلبمیکرد.درآنزماناینگونهمسائل

نمیتوانستخودسرانهیاتنهاتوسطمسؤلخانهانجامگرفتهباشد.ازاینرواعتراض
تندعبداللهعالوهبرغزالمتوجهمسؤلباالترغزالبود.

تهماسبوزیری،عبداللهدراینزمانمسؤلشاخهتهرانهمبودهوازغزالامابرپایهخاطرات
آیتیخواستهبودکهدیگرازخانهپنجهشاهیهااستفادهنشود.اماغزالبهرهنمودعبداللهتوجه

:111نکردهبودوازآنخانههمچناناستفادهمیکند.وزیریمینویسد

صبابیژنزادعضومرکزیتسازمانضربهخورد.ازاینزمانبهبعد1355اسفند8در
رابطتیمماباسازمانعبداللهپنجهشاهی)نامسازمانی»حیدر«(بود.منعبداللهرا

(138نمیدیدمامامیدانمکهاورابطتیمماباسازمانبود.)پیوست،صفحه

…

بااینکهرفیقعبداللهسفارشاکیدکردهبودکهدیگربهخانهپنجهشاهیرفتوآمد
نشود،رفیقغزالبرایآموزشسیمینونسرینپنجهشاهیبهآنخانهمیرفت.ده

رفیقغزالخودسرانهبازبهخانهپنجهشاهیهارفتهبودودرضمن1356فروردین
رفیقهوشمندراهمباخودبهآنجابردهبود.خانهتحتنظرساواکبودومحاصره

شدهبود.درنتیجهرفقا...درنزدیکآنخانههنگامترکخانهبامامورانساواکدرگیر
(138شدندوبهشهادترسیدند.)پیوست،صفحه

درخصوصاینناسازگاریهابایدبهچندنکتهتوجهداشت:

غزال،عبداللهخودمسؤلباالتر1355اسفندماه8صبابیژنزادهدرپسازضربهخوردن•
آیتیبودهاست.بنابراینمنظورعبداللهاز»رفقایمسؤل«خودعبداللهومرکزیت

سازماننبودهبلکهخودآیتیبودهاست.

غزالتیرچندروزیدرخانهمادرعبداللهبوده،ازرفتار8فاطمهایزدیکهپسازضربه•
آیتیباخواهرانعبداللهانتقادکردهاست.دراینزمانآیتیباخواهرانعبداللهبیرون

میرفتهوقصدمخفیکردنآنهاراداشتهاستکهایزدیبهاینرفتارغزالانتقادکرده
.112است

من)محسنصیرفینژاد(خودنیزمدتیباغزالدرخانهتیمیسازمانزندگیکردهامو•
دیدهامکهغزالدربرخیمواقعبهدستورهایمسؤلباالترتوجهنمیکردوخودسرانهعمل

مینمود.

عباسهوشمند»پرویز«است.طبقخاطراتقاجار،هوشمندبیمارنکتهدیگروضعیت•
.اماطبق113بوده،جایینداشتهوقراربودهکهمدتیدرخانهمادریعبداللهزندگیکند

تهماسبوزیری،هوشمندسالمبودهودرخانهتیمیخودشزندگیمیکردهخاطرات
است.اوتنهابرایآموزشسیاسینسرینوسیمینپنجهشاهیهمراهآیتیبهخانه

عباسهوشمندزندگیغزالآیتیوپنجهشاهیهارفتهبود.وزیریدرهمینخانهتیمی
میکرد.روایتوزیریدستاول،یعنیخودآنرادیدهولیروایتقاجارغیرمستقیمیعنی

ازعبداللهشنیدهاست.ازاینروروایتوزیریاعتباربیشتریدارد.
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پیشازانتشارایننگاشته،باردیگرباناهیدقاجاروتهماسبوزیریپیرامونزندگیعباس
هوشمنددرخانهپنجهشاهیهاصحبتکردم.هردوتأکیدبردرستیروایتخودداشتند.قاجار

میگفتکهمادرپنجهشاهینیزبهاوگفتهبودکهعباسبیماربودهومدتیدرخانهآنهازندگی
میکردهاست.

احتماالًاختالفیبینعبداللهومرکزیتسازمانبودهاستامااختالفبرسراستفادهازخانه
مادریعبداللهنبودهاست.چنیناختالفیمیتواندبرسرموضوعیاموضوعهایدیگریبودهباشد.

برپایهدادههایقاجاردرزمانیکهغالمیانبهاصفهانوبهتیمعبداللهآمدهبودوچندروزیآنجا
.اما114بود،باعبداللهوغبرائیجلسهداشتهوازاینجلسههاصدایبلندآنهاشنیدهمیشدهاست

برایقاجارروشننیستکهاختالفآنهابرسرچهموضوعیبودهاست.

چگونگی پیوند بین عبدالله و ادنا؟.9.4 
پیوندعاشقانهبیندونفرامریکامالًخصوصیاستوگفتگودربارهبودیانبودآنبرایخوانندهو
نگارندهخوشایندنیست.اگردراینجابهرابطهعاشقانهبینعبداللهوادناپرداختهمیشود،یکی

بخاطردفاعازآندووبخصوصعبداللهاستکهظاهراًبهاینخاطردرسازماناعدامشد.دوم
بخاطرپاسخبهیکیازسؤالهایایننگاشتهاستکهانگیزهاعدامکنندگانازایناعدامچهبوده
است.اگرپیوندعاشقانهبینآندووجودنداشته،بایدبپرسیم،چرابهاین»اتهام«عبداللهاعدام

شدهاست.

اطالعاتنگارندهازرابطهعبداللهوادنابادادههایقاجاردرکتاب»راهیدیگر…«ودادههای
»مادینمرهبیست«متفاوتاست.درزیراینناسازگاریهابررسیملیحهسطوتدرکتاب

میشود.

پرسش از ناهید قاجار درباره پیوندهای عبدالله و ادنا
برایبرطرفشدناینناسازگاری،پیامیبهقاجارفرستادموسؤالهایخودرامطرحکردم.

ایشانلطفکردوپاسخهاییبهاینسؤالهاداد.ابتدادادههایقاجاردرکتاب»راهیدیگر…«،
آنگاهسؤالهایمنازقاجاروسپسپاسخهایاوبهاینسؤالهادرزیرمیآیندوپسازآنبه

بررسیایندادههامیپردازیم.

:115قاجاردرکتاب»راهیدیگر…«مینویسد

رضاغبرائیناراحتوآشفتهدرحالیکهعضالتگونههایشمیلرزید،…یکروزصبح
وارداتاقشدوگفتموضوعیهستکهبایدباشمادرمیانبگذارم…اوماجرای

قاسمسیادتیوغبرائیهمآغوشیادناوعبداللهرادراتاقهالخانهتوضیحداد.منو
دراتاقکارمیخوابیدیم.منصوردرنیمهشببرایرفتنبهدستشوئیازهال

میگذرد،بهگفتهاوسروصداییغیرعادیمیشنود.…

دادههایقاجارازصحبتهایعبداللهدرجلسهایکهپیراموناینموضوعدرحضورغالمیانتشکیل
مایکدیگررادوستداریم.وشدهبود،دربخش»اعدامعبدالله...«آمدهاست.عبداللهگفتهبود،

.دادههایقاجارازگزارشغبرائیو…هرنوعتنبیهسازمانیراهمباکمالمیلمیپذیرم
صحبتهایعبدالله،خوانندهرابهایننتیجهمیرساندکهعبداللهرابطهجنسیباادناداشتهوآن

:116راهمپذیرفتهاست.قاجاردربارهادناهممینویسد

گویاغالمیانیاغبرائی)بهدرستیبهخاطرندارمکدامیک(باادناثابتهمصحبت
کردند.بهماگفتندکهادناهمحرفعبداللهراتأییدکردامانهبهصراحتعبدالله!
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سؤالهاینگارندهازقاجار
آیاصداییکهغبرائیشنیدهبود،دالبرروابطجنسییاگفتگووپچپچدونفرهعبداللهو.1

ادنابودهاست؟

آیاغبرائیهمآغوشیایندورادیدهیابراساسآنصدااینطورتصورکردهاست؟.2

آیاآنصداوآنهمآغوشیبازهمدرشبهایبعدتکرارشدهبود؟.3

عبداللهدرجلسهگفتهبودکهما)عبداللهوادنا(همدیگررادوستداریم.آیاعبداللهچیز.4
دیگریهمدرآنجلسهگفتهبودکهدلیلبروجودرابطهجنسیبینآندوباشد؟

پاسخقاجار
متنزیرپاسخیاستکهقاجاربهاینسؤالهایدادهاست:

سالموروزخوش!
همانطورکهمیدانی،درخانهتيمى،هنگامشبهرنفردرلحافياپتوىخودمچاله

یک.آنشبرضاغبرائیآندورادرمیخوابیدیممیشدوباكمىفاصلهازهم
چنینرختخوابودرحالانجامسکسدیدهوشنیدهبودوچونتاآنزمانشاهد

نبودوقراردادسازمانیراغیرآنمیدانستصبحازماپرسیدکهآیارفقارفتاری
میتوانندروابطجنسیدرخانهتيمىداشتهباشند؟منوسیادتیپاسخمنفیدادیم،

نگفتودربرابرسئوالسیادتیکهچیزیرضا»منصور«لحظهایدرفكرفرورفتو
مکثکردوگفتمندیشبلحظهایآیاموردیبودهكهچنینسؤالىمطرحشده؟

بینرفقاچنینصحنهایرادیدموبیشازاینتوضیحنداد.شایدبیشازاینرابهمن
شدهشدیدترسیادتیالعملزیرابعداًعکسنمیدانمنگفتولیبهسیادتیگفتهبود.

بود.

همانطورکهنوشتمعبداللهتأییدبردوستداشتنشداشتودرجلسهایکهمن
حضورداشتمدرموردزوایایرابطهشانبیشازاینصحبتنشد.…

چرا»پری«نزدشما]صیرفینژاد[انکارکردهدرحالیکههمانزمانبهمانمیدانم
گفتهشدكهاوهمرابطهعاشقانهشانراانکارنکردهاست.

همانطورکهمالحظهمیشود،قاجاربهیکیازسؤالهاپاسخنداد.بنابرایندوبارهازایشان
پرسیدم:

»آیاهمآغوشیعبداللهوادنادرشبهایبعدیبازهمتکرارشد؟«

قاجارجوابداد:

،جوومحیطخانهتیمیمتشنجبودوماهم»چشمبسته«میدانمسالموروزخوش!ن
درآنجابودیم.

بازازقاجارسؤالکردم:

.آیاغبرائیبازهمIرضاغبرائیدرآنخانهبااعضایتیم»چشمبسته«نبود»همانطورکهمیدانید،
آندورادرحالهمآغوشیدیدهیاصداییدراینخصوصشنیدهبود؟آیاغبرائیدراینخصوص

چیزیبهشماگفت؟«

Iبرپایهدادههایقاجارغبرائیبهآدرسخانهتیمی»چشمبسته«بودهولیبهاعضایتیم»چشمبسته«نبوده
است.
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قاجارجوابداد:

سالم،نهدراینبارهبهماچیزینگفت.

ناهیدقاجاربررسیدادههای
دردادههایقاجارسهنکتهمهمقراردارد.اولاینکهغبرائیصددرصدبههمآغوشیعبداللهوادنا

باورداشتهاست.قاجاروسیادتیهمبهگزارشغبرائیصددرصدباورداشتهاندواحتمالوجود
خطائیدرآنندادهاند.دوماینکهنگارشقاجاردرکتاب»راهیدیگر…«اینتصوررابوجود

میآوردکهعبداللهرابطهجنسیبینخودوادناراپذیرفتهبود.امابرخالفاینتصوروبرپایهپیام
قاجاربهنگارنده،عبداللهدراینجلسهتنهابردوستداشتنادناتأکیدداشتهوپیرامونروابط

ادناهمدیگرهیچصحبتینکردهاست.نکتهسوماینکهبرپایهگفتهغالمیانیاغبرائیبهقاجار،„
بنابراینادناهمچیزیبیشارعبداللهنگفتهحرفعبداللهراتأییدکردامانهبهصراحتعبدالله“!

است.

اینکه،گفتههایعبداللهوادنادرخاطراتقاجارباآنچهادنابهنگارنده)محسنصیرفینژاد(گفت
اگرخوانندهمانندمتناقضهستندیانه،بستگیبهمیزانباورواطمینانمابهگزارشغبرائیدارد.

قاجاربهگزارشغبرائیصددرصدباورکند،آنگاهاینگفتههایعبداللهوادناباتفسیرخاصاو
تاییدیبرگزارشغبرائیوبادادههاینگارندهناسازگارند.امااگرخوانندهمانندنگارندهاینسطور
بهگزارشغبرائیباشکوتردیدنگاهکند،آنگاهگفتههایعبداللهوادنادرخاطراتقاجارتاییدی

برگزارشغبرائینیستوباآنچهادنابهنگارندهگفتهاست،درتناقضقرارنمیگیرند.

چندنکتهقابلتوجه
چندنکتهزیراحتمالدرستیگزارشغبرائیراکاهشمیدهد.

باشناختیکهدربخشاولازعبداللهارائهگردید،میتوانگفت،عبداللهحداقلبااین.1
گونهرفتارهایمخفیدرسازمانمخالفبود.

غبرائیدربارهشبهایبعدیچیزینگفتهاست.اگردرشبهایبعدنیزتصورخاصیدر.2
غبرائیکهدیگراوبهرابطهعبداللهوادناحساسهمشدهبود،پدیدمیآمد،بهاحتمالزیاد

اوبازآنراهمباقاجاروسیادتیوهمدرآنجلسهمطرحمیکرد.

محلاینرخداددرهالخانهتیمییعنیمحلرفتآمدحداقلچهارنفردیگردرشببوده.3
است.اگرفرضکنیمکهآنهاروابطمخفیباهمداشتهاند،هالخانهرابرایچنین

روابطیانتخابنمیکردند.

اگرفرضکنیمکههمهراویاناینماجراباصداقتروایتمیکنندکهبهاحتمالزیادچنین.4
است.آنگاهبایدبپذیریمکهعلتناسازگاریدردادههاخطاوبیدقتیدرروایتهااست.

برایبرطرفکردناینخطابایدبهگفتهآنهاییباورداشتکهبیشترومستقیمتردراین
ماجرادرگیربودهاند.اینافرادعبداللهوادنابودهاندوگفتههایایندوبایدمبنیقرارداده

شودونهگزارشغبرائی.

نتیجهگیریدربارهناسازگاریبیندادههایقاجارونگارنده
نگارندهبهدرستیگزارشغبرائیشکوتردیددارد،نکتههایمطرحشدهدرباالاینشکوتردید
راافزایشمیدهد.باتوجهبهشکوتردیدبهگزارشغبرائی،گفتههایعبداللهوادنادرخاطرات

به احتمال زیاد رابطه عاشقانهقاجارباآنچهادنابهمنگفت،ناسازگارنیستند.ازاینرو
.جنسی بین عبدالله و ادنا وجود نداشته است
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بررسی داده های سطوت درباره پیوند عبدالله و ادنا 
و117دادههایسطوتدرباره»سازمانچریکهای…«درخاطراتداستانگونهاوابتدادراینترنت

»مادینمرهبیست«منتشرشدهاست.بخشیازایندادههاوازجملهدادههایبعددرکتاب
مربوطبهروابطعبداللهوادناباآنچهنگارنده)محسنصیرفینژاد(میداند،ناسازگارهستند.
ریشهاینناسازگاریرابایددرایننکتهیافتکهیکخاطرهنویسیاگزارشگرکوششمیکند،
رخدادهاراهمانگونهکهرخدادهاند،گزارشکند.امایکنویسندهداستانخودراملزمبهگزارش
دقیقرخدادهانمیبیند.نویسندهیکاثرادبیرخدادهایداستانیرابگونهایبیانمیکندکهافکار

خودراازطریقتهییجاحساسخوانندهتبلیغکند.

برایروشنشدنتفاوتآنچهنگارنده)محسنصیرفینژاد(درسازمانتجربهکردهاستوآنچه
درخاطراتداستانگونهسطوتآمده،بهاوچندپیامفرستادموسؤالهایخودرامطرحکردم.در

ابتدااوبهچندسؤالمنپاسخهایکوتاهیداد.امابعددیگرتمایلیبهادامهاینگفتگونداشتو
برایمنوشت

محسنعزیزمنتامدتیدیگربهسواالتشماجوابنخواهمداد.ممنونازتوجهبه
خواستمن.

بدینترتیبمشکلناسازگاریبیندادههاینگارندهوسطوتبرطرفنشد.دراینجاتنهابهشرح
کوتاهیازایندادههایناسازگارمربوطبهاعدامعبداللهمیپردازم،تاخوانندهدرکروشنیاز

اینناسازگاریبدستآورد.

اماقبلازآننامداستانی،نامسازمانیونامواقعیبرخیازشخصیتهایاینخاطراتداستان
گونهدرزیرمیآید.

نام واقعی اونام سازمانی او نام شخصیت داستانی

عبداللهپنجهشاهی»حیدر«بهمن

بیژنشیروانی»نادر«علی

قربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«نقی

حسینبیگی»عابد«نیما

مواردناسازگاریبیندادههایسطوتونگارنده
حضوربیژنشیروانیدرآستانهاعدامعبداللهدرخانهتیمیسطوت؟•

برپایهدادههایسطوت،اودراسفندماهبهاصفهانمیآیدویکیدوروزبعدباحسینبیگیزندگی
بیژنشیروانینیزبهآنهامیپیوندد.آمدنشیروانیقبلازدهتیمیراشروعمیکند.کمیبعد

.118،یعنیقبلازاعدامعبداللهبودهاست1356فروردین

تاتابستان1355امابرپایهتجربهنگارنده،شیروانیومن)محسنصیرفینژاد(ازحدودپاییز
،یعنیدوسهماهیبعدازاعدامعبداللهعضویکخانهتیمیبودیم.عضویتشیروانیدر1356

یاپسازآنباشد.1356خانهتیمیسطوتمیتواندازتابستان

حضورادناثابتدرخانهتیمیسطوت؟•
.119برپایهنوشتهسطوت،ادناثابتمدتکوتاهیبهخانهتیمیآنهاآمدهاست

دربخش»آشناییباادناثابت…«بیانکردمکهباشکستنتیمما)ششمینخانهتیمیادناثابت
درسازمان(ادناثابتخانهتیمیراترککرد.منبااوبهاتاقتکیاورفتیم،اواتاقتکیخودرا
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پسدادوبهمحلیدیگررفت.احساسمنایناستکهاوهمانروزبهشهردیگریسفرکرد.
امامطمئننیستم.بنابراینبهرفتنادناثابتبهخانهتیمیسطوتوحضوراودرآنجاشکوتردید

دارم.

اگرفرضکنیمکهادناثابتپسازرفتنازتیمماابتداحدودیکهفتهبهخانهتیمیسطوتو
سپسبهشهردیگریرفتهباشد،بایداولادناثابتوبعدازآنشیروانیبهخانهتیمیسطوت

آمدهباشند.چونشیروانیازخانهتیمیمابهمشهدرفتودستکمدهیاپانزدهروزدرمشهد
بود.

گریهادناثابتدرخانهتیمیسطوت؟•
طبقنوشتهسطوت،ادناثابتدراینخانهبخاطراعدامعبداللهگریهمیکرده،صدایگریهاو
بقدریبلندبودهکهحداقلیکیازهمسایههاآنرامیشنیدهوخودسطوتهمادناثابترابا

“کهناشیازگریهواندوهفراوانادنابوده،چشمانپفکرده،صورتیبیرنگونگاهیبیروح„
.120دیدهاست

بنابراینسومینناسازگاری،تفاوترفتارادناثابتدرتیمما)ششمینتیمادنادرسازمان(بارفتار
اودرتیمسطوتاست.ادناثابتگرچهدرتیمماظاهراًازاعدامعبداللهبیخبربود،اماآنرا
واقعاًمیدانستولیبهرویخودنمیآورد.همچنینادناهیچگاهدرخانهتیمیمابخاطراعدام

عبداللهگریهنکرد.روشننیست،چراادنادرخانهتیمیسطوتنشاندادهکهاوازاعدامعبدالله
آگاهوبخاطرآنباصدایبلندگریهمیکردهاست.

بیخبریشیروانیازاعدامعبداللهدرخانهتیمیسطوت؟•
بیژنشیروانیدراینخانهازاعدامعبداللهبیخبربودهاست.آنگاهبرپایهنوشتهسطوتابتدا

حسینبیگیکهباادناثابتدراینخانهصحبتمیکردهوکتابمیخواندهاست،ازطریقادنااز
.121خبراعدامعبداللهاطالعمییابدوآنراابتدابهشیروانیوسپسبهسطوتمیگوید

امابرپایهتجربهنگارنده،شیروانیمدتکوتاهیپسازاعدامعبداللهدرتیمماازاعدامعبدالله
اطالعیافت.اوبودکهروزنامهایکهخبرپیداشدنجسدعبداللهدرآننوشتهبودراخواندو

روزنامهرابهمندادوگفت»بچهمردمراکشتند!«.

مواردنادرستدیگریازدادههایکتاب»مادینمرهبیست«•
رخدادهایدیگریدرنوشتهسطوتآمدهکهباتجربهنگارندهناسازگارهستند.یکیازآنهامربوط

است.گرچهاینموردبه1355بامامورانساواکدردهمتیرماهنادره احمدهاشمیبهدرگیری
اعدامعبداللهمربوطنیست.امانشانازدادههایداستانگونهسطوتدارد.واقعیتایناستکه

تیرماهدراتاقتکیمن)محسنصیرفینژاد(زندگیمیکردوروزدهتیربااوتا9نادرهروز
نزدیکقرارشرفتم.سرقراراوبامامورانساواکدرگیروکشتهشد.اینواقعهبهشکلی

.122داستانگونهدرخاطراتسطوتآمدهاست

(قراردارد.142واقعیتدرگیرینادرهاحمدهاشمیبامامورانساواکدرپیوست)صفحه

دادههایسطوتدرکتاب»مادینمرهبیست«اعتبار
»مادینمرهبیست«اثریادبیاستکهرخدادهایآنآمیزهایاززندگیواقعیوتخیلکتاب

نویسندهآناست.ایناثرافکارکنونینویسندهاشراتبلیغوشخصیتاوراستایشمیکند.اما
برایخوانندهروشننمیکندکهکدامرخدادواقعیوکدامتخیلنویسندهآناست.اینکتاب

بیشتربهیکرمانشبیهاستتایکگزارشمستند.

.»مادی نمره بیست« قابل استناد نیستندبنابراین رخدادهای کتاب 
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آخرینپیامسطوت
ایننگاشتهراقبلازانتشاربرایملیحهسطوتهمفرستادمتااگرنظریپیرامونایندادهها

.یکیازآنهامربوطبهIکردمطرحدارد،مراازآنمطلعسازد.اودرپاسخچندنکتهجزئیرا
زمانحضوربیژنشیروانیدرتیمشانمیشودکهدرزیردربارهآنصحبتمیشود.

بیژن شیروانی »نادر«داده های .9.5 
کوششکردمکهباشیروانیارتباطبگیرمتاازخاطراتاودر»سازمان1397دستکمازسال

اینارتباطبرقرار1399چریکهایفدائیخلقایران«برایایننگاشتهاستفادهکنم.اماتاتابستان
نشد.دراینزمانتقریباًایننگاشتهروبهپایانبود.بااینحالازاوخواستمکهتجربهخودرااز

پیرامونعبداللهپنجهشاهیبصورتفشردهبرایمبنویسد.1356تاپاییز1355نیمهدومسال
شیروانیمیگوید:

بیژنشیروانی»نادر«[باتازمستاناینسالمن]1355از)احتماالازوسط(تابستان
محسنصیرفینژاد»داوود«سلیمانپیوسته»؟؟؟«دریکخانهتیمیبودم.پسازآن

باعبداللهپنجهشاهیدیداریداشتم.اوبرایپیوستنمنبهشاخهمشهد،قراریبا
کیومرثسنجریدرمشهدبهمنداد.آنموقعزمستانبود.منعازممشهدشدم
ولیموفقبهمالقاتباکیومرثنشدم.لذامجبورشدمبهاصفهانبرگردم.پساز

مدتیسرگردانیموفقشدمباعبداللهدیدارکنم.)بطوراتفاقیعبداللهرادریکیاز
خیابانهایاصفهاندیدم(.پسازاینماجرابهخانهتیمیغالمحسینبیگی»عابد«و

ملیحهسطوت»مریم«رفتم.

همراهبا»مریم«و»عابد«دراینخانهتیمی1356تاحدودخرداد1355اززمستان
بودیم.البتهدرهماندورهویداگلیآبکناری»لیلی«همبهماپیوست.ازآنتاریخبه

بیژنشیروانی[،»لیلی«و»ناصر«برادربعدتیمجدیدیتشکیلشدکهمرکبازمن]
سالداشت،بودند.اینتیمتامدتی9کوچکعبداللهپنجهشاهیکهآنموقعحدود

ادامهداشت.1356پسازشهریور

سطوتنیزدرپیامیبرایمنوشتهاست:

بهخانهتیمی1355درباره»نادر«یابیژنشیروانی....بایدبگویمکهاوازهماناسفند
بامازندگیمیکرد.اینتاریخدقیقاست.1356من]سطوت[وعابدمیآیدوتاپاییز

آنچهشیروانیبیادداردوسطوتنیزمینویسد،باآنچهمن)محسنصیرفینژاد(بیاددارم،بسیار
تابستانیااوایلپاییزاواخر،نشانمیدهدکهشیروانیازوقایعیکهبیادمیآورممتفاوتاست.

دریکخانهتیمیبامن)محسنصیرفینژاد(بود.آنگاه1356تااواخربهاریااوایلتابستان1355
اینتیمشکستهشد،شیروانیبهمشهدرفت،منهمحدودیکهفتهبعدبهمشهدرفتمواورادر

خانهتیمیمشهددیدم.

شیروانیازایننگاشتهانتقاد
ایننگاشتهراقبلازانتشاربرایشیروانیهمفرستادم.اوانتقادخودبهایننگاشتهرادرپیامی

برایمفرستادهاست.اینانتقاددربخشانتقادهاقرارمیگیرد.

Iسلیمآرومیدرتیمدومپیامکوتاهسطوتدربارهزمانکشتهشدنغالمحسینبیگی،تاییدحضورنداشتنعباس
اصفهانوزمانحضورشیروانیدرتیمسوماصفهانبود.
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روز شمار وقایع.9.6 
(قراردارد.156برایدرکبهتروقایعآنزمان،گاهشماریازاینوقایعدرپیوست)صفحه



 10.
ریشه های اعدام عبدالله پنجه شاهی

در»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«

عبداللهپنجهشاهیظاهراًبخاطررابطهعاشقانهباهمرزمخانهتیمیاش،ادناثابت،درسازمان
اعدامشد.کشتنکسیتاهنگامیکهازطرفاوخطریجانیمتوجهدیگرینشدهباشد،جنایت
محسوبمیشود.اینجنایتبیرحمانهوهولناکخواهدبود،وقتیقربانینهتنهاجرمیمرتکب
نشده،بلکهتنها»اتهام«اودوستداشتنانسانیدیگربودهباشد.اینجنایتبسیاردردناکاست،
هنگامیکهقاتلیاقاتالندوستانصمیمیقربانیباشندکهخودشعارهایانساندوستانهوعدالت

خواهانهسرمیدادند.

درخصوصمسائلانسانیاعدامعبداللهمطالبیتاکنوننوشتهشده،ولیکافینیستوهنوزباید
دراینخصوصکارشود.نگارندهایننگاشتهمتأسفانهقلمتوانایینداردکهبتواندازعهدهاین
مهمبرآید.امابسیارخوشحالخواهدشد،اگرچنینکاریتوسطدوستیکهتواناییآنرادارد،

انجامشود.

دربخشهایپیشینبازندگیعبداللهپنجهشاهیوادناثابتدر»سازمانچریکهایفدائیخلق
ایران«وهمچنینبادیدگاهاینسازمانوروابطدرونیآنآشناشدیم.افزونبرایناطالعاتی

پیراموناعدامعبداللهوواکنشاعضایاینسازمانبهایناعداممطرحگردید.همچنیندادههای
متناقضپیرامونآنتاآنجاکهامکانداشت،بررسیشدند.اکنونباآنچهدربخشهایقبلآمد،

:دهیممیخواهیمبهدوسؤالمهمایننوشتهپاسخ

چهعاملهاییدر»سازمانچریکهای…«موجباعدامعبداللهگردید؟.1

انگیزهاعدامکنندگانازایناعدامچهبودهاست؟.2

عالوهبرایناعدامعبداللهمسائلیدرپیرامونخودداشتهکهمهمترینآنهانقضحقوقانسانی
خانوادهاواست.دراینبارهنیزصحبتمیشود.درپایاناینبخشباردیگربهفعالیتهایچریکی
سازماننگریستهمیشود.کوتاهسخناینکهدرمطالباینبخشمسائلمربوطبهایناعداماز

دیدنگارندهاست.

عامل های تعیین کننده در این اعدام .10.1 
منظورازعواملتعیینکنندهدرپیدایشیکپدیده،آنعواملیهستندکهاگریکیازآنهاحذف

شود،دیگرآنپدیدهرخنمیدهد.بنابراینعواملتعیینکنندههمهعواملمؤثربریکپدیده
.Iنیستند

فهرست عامل های تعیین کننده در اعدام عبدالله پنجه شاهی
بهنظرنگارندهعاملهایتعیینکنندهدرایناعدامعبارتنداز

ممنوعبودنازدواجدرخانههایتیمیسازمان.1 

پستشمردنرابطهعاشقانهانسانیدرخانههایتیمی.2 

تنبیههایسختدرسازمانوبویژهدرخانههایتیمیآن.3 

Iعواملمؤثرمیتوانندتعیینکنندهباشندیانباشند.اگرعاملموثریتعیینکنندهنباشد،اثرآنتنهاموجبتغییرهای
کوچکیدرپیدایشپدیدهمیشود.درایننوشتهتأکیدبرعواملتعیینکنندهدراعدامعبداللهاست.



100قتلعبداللهپنجهشاهیوبیماریکودکیچپروی

غیردموکراتیکبودنروابطتشکیالتیسازمان.4 

تاثیرجوسازمانپسازضربهبزرگتابستان.5 1355 

کمتجربهبودنمرکزیتسازمانپسازضربهبزرگ.6 

گزارشرضاغبرائیواعتمادصددرصدبهآن.7 

موقعیتتشکیالتیعبداللهدرسازمان.8 

شرح عامل های تعیین کننده در اعدام عبدالله پنجه شاهی
درزیربهشرحهریکازعاملهاییکهدرباالعنوانگردید،میپردازیم:

ممنوعبودنازدواجدرخانههایتیمیسازمان
ازدواجدرخانههایتیمی»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«ممنوعبود.بنابرایناولینعاملدر
اعدامعبداللهرابایدممنوعبودنازدواجدراینسازماندانست.اگرچنینممنوعیتینبود،عبدالله

اعدامنمیشد.

علتممنوعبودنآنرادربخش»روابطدرونی...«تاحدیبیانگردید.اعضایمخفیسازماندر
خانههایتیمیکهدرسازمانبهآنپایگاهگفتهمیشد،سازماندهیمیشدند.دراینخانههاکه

معموالًسهپسرویکدخترزندگیمیکردند،زندگیکامالًجمعیبودوهیچفضایخصوصی
پایداریبرایزندگیدونفروجودنداشت.بودندچریکهاییکهقبلازمخفیشدنازدواجکرده
بودند،هنگامیکهبهسازمانمیآمدند،دیگربایدروابطعاشقانهخودراکنارمیگذاشتندودر

ظاهرهیچرابطهخصوصیباهمنداشتند.پسازانقالبهمکهاعضایسازماندیگردرخانههای
تیمیزندگینمیکردند،عاشقهمشدندوازدواجکردند.بنابراینشیوهسازماندهیسازمان،یعنی
خانههایتیمی،رابطهخصوصیپایداردوعضورانمیپذیرفتواینعلتممنوعبودنازدواجدر

سازمانبود.

دوعضوخانهتیمیممکنبودکهرابطهخصوصیموقتیباهمداشتهباشند.اماآنهابنابر
ضرورتدوسهماهدیگربایدهرکدامبهخانهتیمیدیگریمیرفتند.ازاینرورابطهخصوصی

آنهانمیتوانستپایدارباشدوازدواجمیتوانستمانعسازماندهیمجددآنهاشود.

اماممنوعبودنرابطهعاشقانهبهتنهایینمیتواندموجباعدامکسیشودکهمتهمبهنقضآن
شدهبود.مگراینکهاینکارممنوعجرمبزرگیچونخیانتبهآرمانانقالبیتلقیگردد.

پستشمردنرابطهعاشقانهانسانیدرخانههایتیمی
دربخش»روابطدرونیدرسازمان…«بیانگردیدکهگروهیازجوانانانقالبیآنزمانبه

اشتباهتصورمیکردندکهروابطعاشقانهوازدواجمانعمبارزهانقالبیآنانخواهدبود.امابیشتر
آناندرزندگیطبیعیخودبهمروربهنادرستیاینتصورپیمیبردند.بنابرایناینتصور

درشرایططبیعیبصورتپنداریمیراازبینمیرفت.امااینپنداردرخانههایتیمینهتنهامیرا
نبودبلکهتقویتهممیشد.بطوریکهحتیعشقبهخانواده)پدر،مادر،…(وابستگیتلقی

میگردید.

چیزیکهاینپندارراکهدرشرایططبیعیمیرابود،پابرجاوتقویتمیکرد،شرایطزندگی
غیرطبیعیخانههایتیمیبود.فضاییکهاجازهرابطهخصوصیوبویژهرابطهعاشقانهرانمیداد.

نبودچنینفضاییوبودآنپندارنادرستبرهمتأثیرداشتندویکدیگرراتقویتمیکردند.
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بنابرایننفیزندگیخصوصیدرخانهتیمی،محیطمناسبیبرایماندگاریوتقویتآنپندار
نادرستکهروابطعاشقانهمانعمبارزهانقالبیاست،فراهمکرد.درچنینوضعیتیاگردوعضو

خانهتیمیعاشقهممیشدندومیخواستندباهمازدواجکنند،گوییبهآرمانخودپشتکردهاند،
خائنبهحسابمیآمدند.بنابراینتحقیررابطهعاشقانهودرتاحدودیدیگرانقالبینیستندوحتی

حدخیانتبهحسابآوردنآن،یکیدیگرازعواملایناعدامبود.

اماعضویکسازمانسیاسیراکهبهآنسازمانخیانتمیکند،میتوانازآنسازماناخراج
کردونهاعدام.چراعبداللهاعدامشد؟

تنبیههایسختوشدیددرسازمان
برپایهآنچهدربخشروابطدرونیسازمانگفتهشد،درسازمانضوابطسختیحاکمبودو

تنببههایسازماننیزبسیارسختوشدیدبودند.مثالًچنددقیقهدیررسیدنسرقرارپنجیاده
ضربهشالقدرپیداشت.اینتنبیههایسختتازهبرایمواردیبودکهآنعضوسازمانبهسهو

اشتباهیراانجامدادهورفتاراوباسازماننیزصادقانهبود.

اگرعالقهعاشقانهایبیندوعضوسازمانپیشمیآمدوآنهاسازمانرادرجریاناینعشق
خودقرارمیدادند،آنگاهرفتارآنهاصادقانهبهحسابمیآمد.امارابطهعاشقانهمخفینه

اشتباهیسهویونهرفتاریصادقانهتصورمیشد.چنینرفتاریدرسازمانبسیارزشتودرحد
خیانتبهحسابمیآمدوتنبیهسختیرادرپیداشت.همانطورکهدربخشروابطدرونی

سازمانبیانگردید،تنبیهچنینکاریچیزیدرحدزندگیبیرونازخانهتیمیبودوافرادمعدودی
همصحبتازاعدامآنهامیکردند.بنابراینقاعدتاًبایدتنبیهرابطهعاشقانهسختباشد،امانه

الزاماًاعدام.

غیردموکراتیکبودنتشکیالتسازمان
دربخش»روابطدرونی…«بیانگردیدکهبدلیلوجودخفقانوسرکوبشدیددرزمانشاه،

همهسازمانهاوگروههایانقالبیمجبوربهرعایتپنهانکاریدرسازمانخودبودندواینپنهان
کاریموجبکاهشروابطدموکراتیکدراینسازمانهامیشد.همچنینبیانگردیدکهبدلیلپنهان

کاریبیشتردر»سازمانچریکهای…«،امکانوجودروابطدموکراتیکدراینسازمانکمترهم
بود.براینپایهدرمواردزیادیمرکزیتسازمانخودراموظفبهپاسخگوییدربرابراعضا

نمیدید.

اگرمرکزیتسازمانموظفبهپاسخگوییدربرابراعضایسازمانبود،آنگاهاحتماالًگزینهاعدام
رابرایعبداللهانتخابنمیکرد.چونمیدانستبامخالفتواعتراضگروهیازاعضایسازمان

مواجهخواهدشد.

1355جوسازمانپسازضربههایبزرگتابستان
جودرونیسازمانراتغییردادوجوملتهبی1355ضربههایساواکبهسازماندربهاروتابستان

رابرسازمانحاکمساخت.دراینوضعیتملتهبوبحرانیرخدادهایمهمیدرسازمانبوقوع
پیوست.یکیازآنهاجداییگروهمنشعبازسازمانکهنتیجهرویآوردنبرخیازاعضای

سازمانبهمشیکارتودهایبود.یکیدیگرازاینرخدادهاچرخشمشیچریکیسازمانازمشی
سریعوبزرگموردنظرمسعوداحمدزادهبهمشیموردنظربیژنجزنیبود.چنینتغییرهای
هنگامیدرپدیدهایرخمیدهدکهآنپدیدهدرشرایطملتهبوبحرانیباشد.

وضعیتبحرانیوملتهبتنهاویژگیپدیدههایاجتماعینیستودرپدیدههایپیچیدهطبیعیمانند
پدیدههایآبوهواییهمرخمیدهد.درعلومطبیعیبهچنینوضعیتبحرانی،»آشوب«گفته
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.Iمیشود.دروضعیتآشوب،تغییرهایکوچکیدرپدیدهموجبتغییرهایبزرگیدرآنمیشود
اصطالح»آشوب«بیشتردرعلمهواشناسیاستفادهمیشودودراینخصوصگفتهمیشود،»پر

زدنپروانهایدربرزیلمیتوانددرتگزاستوفانبرپاکند.«اینگفتهبهاثرپروانهایمعروف
دونفردرنیمهشبیدرخانهتیمیسروصداییغیرعادیاست.برهمینروالمیتوانگفت،

»سازمانچریکهایفداییخلقایران«غوغاییدرآنسازمانبهپامیکند.

یافتشود،وضعیتبحرانیسازماندرآن1355اگرنشریهداخلیسازمانپسازضربهتابستان
زماندرآنبخوبیدیدهمیشود.پسازآنضربهاعضایسازماندرپیریشهیابیعللآنضربه

بودند،میخواستندکهضعفهایسازمانرابدقتبشناسند.برایناساسبرخیازاعضای
سازمانضعفهایشخصیتیوکوچکدیگراعضایسازمانراموردبررسیوسواسانهقرار
میدادندوحتیبدنبالمقصرمیگشتند.بیاددارم،یکیازاعضایتیممامیگفتکهمادر

سازماننیازبهیکتصفیهاستالینیداریم.تصوریکنفر،رضاغبرائی،کهعبداللهوادناهمآغوشی
داشتهاند،منجربه„اتهام“روابطعاشقانهبهآنهاشدواین„اتهام“بهاعدامعبداللهمنجرگردید.

ناهیدقاجاربخوبیمنعکسارتباطجوملتهبسازماندرآنزمانبااعدامعبداللهدرخاطرات
:123شدهاست

…منبهعنوانیکزناینطورفکرکردمکهنکندبعدازضرباتبزرگدرسازمان
موقعیتیپیشآمدهکهرفقایدخترسازماندیگرامنیتیندارندوهرآنممکناست
موردسوءنظرقرارگیرند.همینباعثشدهکهبیشتربرافروختهگردم.سیادتیهم

فکرمیکردکهدرشرایطضعفوناتوانیسازمانهرروزمسائلتازهایبروزمیکند
وممکناستبرخیازرفقاازموقعیتسوءاستفادهکنند.درآنزمانمسألهحفظ
سازمانورعایتارزشهایآنبرایهمهماکهازپیشازضرباتباقیماندهبودیم،

مسألهحیاتیبود.اولینواکنشحمید]سیادتی[بادادوفریادتوأمبود.….

بنابراینمیتوانجوملتهبسازماندرآنشرایطرایکیازعواملمهماعدامعبداللهدانست.

1355کمتجربهبودنرهبریسازمانپسازضربهتابستان
تجربهترازاعضایمرکزیتسازمانپسبسیاربا1355تیر8اعضایرهبریسازمانقبلازضربه

بهگروهجزنیپیوستهبودوتجربهزیادیدر1340ازآنضربهبودند.حمیداشرفازنیمهدهه
مسائلدرونیسازمانداشت.رضایثربی،یکیدیگرازاعضایرهبریقبلضربههمدربرخوردبا

مسائلداخلیسازمانوهمچنینمسائلعاطفی،انعطافپذیربود.

تیررابطهعاشقانهدربارهدوعضومطرح8برایناساسمیتوانفرضکردکهاگرقبلاز
کدامازآندواعدامنمیشد.میشد،هیچ

برایاینکهازفرضوتخیلکمیفاصلهبگیریم،بیادآوریمواقعهایرادربخشروابطدرونی
خراطپور»بهرام«برایماگفتکهرفیقتازهواردیتصور1354سازمانبیانگردید.دربهار

پورگفتکهاگرکردهبودکهبیندوعضودختروپسرخانهتیمیروابطعاشقانهوجوددارد.خراط
آنرفیقتازهواردنبود،بایداعداممیشد.اماطبقاطالعاتیکهنگارندهدارد،مسؤلتیمسالحاو

رامیگیردوزمانیکهحمیداشرفبهآنتیممیآیدوموضوعبررسیمیشود،حمیداشرف
دوبارهسالحرفیقتازهواردرابهاوبرمیگرداند.تنهاحدودیکهفتهسالحآنرفیقتازهواردازاو

گرفتهشدهبود.

I.آشوب«درپدیدههایپیچیدهپدیدمیآید.»آشوب«رامیتوانباوضعانقالبیدرانقالباجتماعیمقایسهکرد«
درهردووضعیترخدادهایکوچکوحتیبسیارکوچکتاثیرهایمهمیراموجبمیشوند.نمونهآنآتشسوزی
درسینمارکسآباداناستکهکاررژیمشاهنبودولیبهاینرژیمنسبتدادهشدوتنفرزیادیراازرژیمشاه

بدنبالداشت.اگراینسینمایکسالقبلیایکسالبعدآتشمیگرفت،چنینتاثیرینداشت.
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گزارشرضاغبرائیواعتمادصددرصدبهآن
عواملیپیشازاینکهدربارهاعدامعبداللهبیانگردید،همهازویژگیهایعمومیسازمانبودند

وارتباطمستقیمیباخودعبداللهنداشتند.امابرخیباخودعبداللهارتباطدارند.یکیازآنها
گزارشغبرائیاست.

درباره»گزارشرضاغبرائی«واعتمادبهآندربخشهایقبلبهاندازهکافیصحبتشدودر
اینجادیگربهآننمیپردازیم.واضحاست،اگربهچنینگزارشیصددرصداعتمادنمیشد،عبدالله

اعدامنمیگردید.

موقعیتتشکیالتیعبداللهدرسازمان
دومینعاملازعواملتعیینکنندهدرایناعدامکهباخودعبداللهارتباطمستقیمدارد،موقعیت
تشکیالتیاودرسازماناست.عواملیکهپیشینازایندرباالآمد،همهدرموردادناثابتهم

صادقاست.اماادنااعدامنشد.تنهاتفاوتبینعبداللهوادنادرسازمان،ردهتشکیالتیآنهابود.
ادناعضوسادهتیموعبداللهمسؤلشاخهاصفهانبود.اینشاخهسهتیمودستکمدهعضو

مخفیوتعدادیعضوعلنیداشت.

گرچهعبداللهفردیجاهطلبینبودوبرسرمسؤلیتسازمانیبارفقایشمبارزهنمیکرد.امااگر
مرکزیتسازمانمسؤلیتعبداللهراازاومیگرفت،درآنوضعیتسازماناحتمالانشعابدر

آنپیشمیآمد.بنابراینعبداللهازدیداعدامکنندگاندستکمخطریتشکیالتیبهحساب
میآمدومیتوانستمشکلسازشود.

انگیزه اعدام کنندگان.10.2 
دانستههایماازاینکهمرکزیتسازمانباچهفکروانگیزهایتصمیمبهاعدامعبداللهگرفت،

ناچیزاست.زیرادوتنازاعضایمرکزیتآنزمانزندهنیستندویکیازآنهاکهخوشبختانهزنده
است،میگویددرایناعدامهیچگونهنقشینداشتهاست.امااطالعاتپراکندهایازبدبینیبرخی

ازاعضایسازمانوازجملهغالمیاننسبتبهعبداللهدردستاست.

بدبینی به عبدالله پنجه شاهی
هنگامیکهدراصفهان»رفیقایکس«رادرقرارهامیدیدم،رفتاراونشانمیدادکهازعبدالله

قابلتوجهناراضیاست.نمایشایننارضایتیدربرابرمنکهدرتیمآنهانبودم،نشانازمیزان
نارضایتیاوازعبداللهاست.

هنگامیکهادناثابتبهتیمماآمدوبااودربارهاعدامعبداللهصحبتکردم،ادنانیزصحبتهایی
کردکهنشانازنارضایتی»رفیقایکس«ازعبداللهداشت.بیادمیآورمکهادناواژه»حسود«را

برای»رفیقایکس«بکاربرد.

احمدغالمیانرادرمشهددیدم.اودرپاسخ،یعنیچندماهپسازاعدامعبدالله،1356درتابستان
بهاینسؤالمنکهچرابجایاعدامعبدالله،آنها)عبداللهوادنا(راازسازماناخراجنکردید؛
گفت،آنهادربیرونسازمانویالنمیشدندوسازمانضربهمیخورد.اینپاسخغالمیاننشان

میدهدکهغالمیانبهمیزانبسیارزیادیبهعبداللهبدبینبودهاست.اوعبداللهرانهتنهایکخطر
تشکیالتیبلکهخطریامنیتیبرایسازمانتصورمیکرد.نمیدانمکهآیااینبدبینیغالمیانبه

عبداللهقبلازگزارشغبرائیهموجودداشتهیانه.

عبداللهگاهیانتقادهایخودراباتندیبیانمیکرد.اینشیوهعبداللهنیزموجبافزایشبدبینیها
بهاوشدهبود.
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چندنکتهپیرامونانگیزهاعدامکنندگان
مابدلیلاطالعاتمحدودیکهداریم،انگیزهاعدامکنندگانرانمیدانیم.امامیتوان.1

حدسهاییزد.

هرحدسیکهبزنیموهرانگیزهایکهبرایایناعدامتصورکنیم،بایدبادادههاییکهدر.2
بخشهایقبلیآمد،سازگارباشند.

تنهاوقتیمیتوانیمانگیزهاعدامکنندگانرابدرستیبدانیمکهازصحبتهایمرکزیتآن.3
روزسازماندربارهایناعداماطالعیابیم.

نقش مشی چریکی »سازمان … « در این.10.3 
اعدام 

میخواهیمببینیم،عواملتعیینکنندهدراعدامعبداللهپنجهشاهیکهدرباالآمد،چهارتباطیبا
مشیچریکیوهمچنینمشیچریکیجداازتوده»سازمانچریکهای…«داشت.

مشیچریکیباروابطعاشقانهبینزنومردناسازگارنیستواینتجربهکهچریکهادر
کشورهاییمانندالجزایر،ویتنام،کوباوفلسطینکهازدواجمیکردند،گویایاینحقیقتاست.
نظریهپردازان»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«همکهاندیشههایانقالبیشانراازاین

انقالبهاوبویژهازانقالبکوباگرفتهبود،هیچگاهباروابطعاشقانهبینزنومردمخالفتینکردند
وحتیبرخیازآنهاازدواجکردهبودند.

امامشیچریکی»سازمانچریکهای…«باشرایطعینیوذهنیجامعهآنروزایرانسازگار
نبودوسازماندهیاعضانیزبرپایهبیاعتمادیبهمردمقرارداشت.آنهادرمیانمردمزندگی
نمیکردندبلکهیکزندگیغیرواقعیوعیرطبیعیدرخانههایتیمیداشتندکهدرآنازجمله

ازدواجممنوعبود.سازماندهیاعضایمخفیدرخانههایتیمیریشهدرمشیچریکیاینسازمان
دارد.

همچنیناینفکرنادرستکهازدواجوروابطعاشقانهمانعیبرایمبارزهانقالبیوناست،گرچه
ویژهچریکهانبود،امادرمیانچریکهارواجبیشتریداشت.خانههایتیمینیزکهنشأتگرفتهاز

مشیچریکیبود،اینفکرراتقویتکرد.

علتتنبیههایسختدرسازمانرابایددرهمانمشیچریکیجداازتودهسازمانوروحیه
انقالبیگریآنجست.چوناگرپیشاهنگکهموتورکوچکدرتئوریچریکیبود،آنارادهقویو
تواناییالزمرانداشتهباشد،نمیتوانستتودههاراکهموتوربزرگدرآنتئوریبودند،بهحرکت

درآورد.بنابراینبرایتربیتپیشاهنگ)موتورکوچک(تنبیههایسختالزمبود.

علتضربههاییکهسازمانخوردرابازبایددرهمینمشیچریکیدید.زیرامشیچریکیاحتمال
درگیریباساواکوضربهپذیریانقالبیونراباالبرد.همچنینعلتازدستدادنرهبریباتجربه

سازمانرانیزبایددرهمینمشیچریکیدید.

میبینیمکهموردهایباالریشهمشترکیدارندوآن»مشینظامیجداازتوده«اینسازمان
است.

اماهمیننکاتدرسازمانیبامشیکارتودهایچگونهبود؟درپایانبخش»روابطداخلیسازمان
چریکهای…«خطوطکلیشیوهزندگیدرسازمانیبامشیکارتودهایبهاختصارشرحداده
شد.درآنجادیدیمکهبیشتراعضایسازمانیبامشیکارتودهایزندگیعلنیداشتند.آنهادر
خانوادهودرمیانآشنایانخودزندگیمیکردند.اماهماعضایعلنیوهماعضایمخفیآن
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گروهیخودمیکردند.کاربخشیازوقتخودراصرفزندگیخصوصیوبخشیازآنراصرف
باداشتنزندگیخصوصیآنهاوقتیعاشقمیشدند،میتوانستندازدواجکنند.

باتوجهبهایننکتههامیبینیمکهاعدامعبداللهپنجهشاهیتاحدزیادیریشهدرشیوهزندگیدر
خانههایتیمیسازمانوهمچنینتفکروروحیهانقالبیگریحاکمبراینخانههاداشت.اینهردو

پیوندیناگسستنیبامشیچریکیسازمانداشتند.

حقوق خانواده عبدالله پنجه شاهی.10.4 
فاجعهبهاینجاپایاننیافتکهتنهاعبداللهپنجهشاهیبهاتهامداشتنرابطهعاشقانهباهمرزم
دخترشدرسازماناعدامشد،بلکهدر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«حقوقبدیهی

خانوادهاونیزبطورخیلیسادهنادیدهگرفتهشدونقضگردید.

ازخانهخود1356برخیازاعضایخانوادهپنجهشاهیکهبخاطرضربهساواکدردهفروردین
بخاطرعشقبهعبداللهآنهافرارکردهبودند،بعداًدرخانههایتیمیسازمانسازماندهیشدند.

نمیدانستندعزیزشاندراینداشتند.اماعالقهزیادیبه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«
یافتند،بدونشکسازمانسازماناعدامشدهاست.اگرآنهاازموضوعاعدامعبداللهاطالعمی

راترکمیکردند.

حق دانستن
هرگز»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«بهخانوادهعبداللهنگفتکهعزیزشاندراینسازمان
اعدامشد.اینحقآنهابودکهاینرابدانند،مگراینکهبراثراطالعازآنبهخودشانیابهدیگری

صورتمیگرفت.1357ضربهبزنند.بنظرمناینکاربایدحداقلپسازپیروزیانقالبدرسال
.Iاماسازمانچنیننکرد

:124قربانعلیعبدالرحیمپورمینویسد

حقیقتایناستکهتازمانیکهمادر-مادرپنجهشاهی-زندهبود،مناباداشتمکه
اینخبرمنعکسشود.

چهاستداللدرخشانی!درآنیکسونگریفریادمیزند!آنچهدرآندیدهنمیشود،حقوقخانواده
قربانی)یعنیخانوادهعبدالله(استوآنچهدیدهمیشود،»ابا«یاشرمگینیعضومرکزیت

سازماناستازاینکهمادرعبداللهازاعداماومطلعشود.ایننگاه،نگاهخانوادهقربانینیست.

است.مادرعبداللههمآمدههرپدر،مادر،خواهروبرادریحقدارندبدانند،برسرعزیزشانچه
مشتاقانهدرپیآنبودکهبداندکهفرزندشچگونهکشتهشدهاست.درسازمانبهاوهمگفته

شدهبودکهعبداللهضربهخوردهاست.امااینپنهانسازیاوراقانعنکردهبودودراینرابطه
ناهیدهاییداشت.اشتیاقبهدانستنجوابپرسشهایشرااززباناوبهنقلازخاطراتپرسش

:125قاجاربخوانیم

درآخرینخانهتیمیماواقعدرشهرریمادرعبداللهپنجه1357ازشهریوریامهر
شاهیوناصربهاینخانهآمدند.وقتیکهمنومادرخیلیبههمنزدیکشدیم،اواز

ماجرایضربهخوردنخانهوکشتهشدندودخترشوفرارخودبادختردیگرشزهره
)میترا(صحبتکرد.صحبتهایمادرکامالًبامضموناعتراضعبداللهتطبیقداشت.
مادربهنوعیغزالرامسؤلضربهبهخانهشانمیدانست.پسازضربهخانهپنجه

Iاینانتقادبهخودمن)محسنصیرفینژاد(نیزوارداست.دربخش»واکنشاعضایسازمان…«دراینباره
نوشتهام.
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شاهیمادرهرگزعبداللهراندید.دوسهبارازمنپرسیدرفیقمیدانیعبداللهدر
کجاضربهخورده؟چرااسمشرادرروزنامههاننوشتند؟منپاسخروشنینمیدادم

ولیبهعنوانتوجیهمیگفتمکهحتماًویرانشناختندوسازمانهمدراینمورداعالم
نمیکند!مناینپرسشمادررابارضاغبرائیکهعضوهمینخانهبوددرمیان

گذاشتم.ویگفتهمینپاسخیکهتودادیخوباست.دراینموردچیزبیشترازاین
بهمادرنگو!

مادرنمیدانستکهدستکمیکیازروزنامههایآنزماندربارهپسرشنوشتهبودند،امانهدر
صفحهاولیادومروزنامهکهدرآنهامعموالًخبرهایچریکهانوشتهمیشد،بلکهدرصفحه

حوادث؛نهبعنوانچریکیکهتوسطمامورانساواکشاهکشتهشده،آنطورکهرهبریسازماندر
آنزمانادعامیکردبلکهبعنوانچریکیکهتوسطرفقایشبهقتلرسیدهبود،آنطورکهجسد

عبداللهگواهیکردهبود.

بهره برداری غیر اخالقی از خانواده عبدالله
خانوادهعبداللهسیاسیبود،پدرشانسابقهسیاسیداشت.آنهاایرانیانزحمتکشیبودندکه

برایکشورشاناستقالل،آزادیوعدالتاجتماعیآرزومیکردندودراینراهمبارزهکردند.آنها
سازمانسیاسیخودرانهبرپایهمطالعهوپژوهشتئوریکبلکهبرپایهعشقوعالقهشدیدبه
دلبندنشان،عبدالله،انتخابکردهبودندوتصورمیکردند،عبداللهجانشرادرراهآرمانهایآن

سازمانفداکردهاست.اماواقعیتچیزدیگریبود.عبداللهبهاتهامواهیتوسطبرخیازرفقای
خوداعدامشدهبود.بنابراینآوردنآناندرسازمانیکبهرهبرداریسیاسیغیراخالقیازاین
خانوادهبود.اگرمادروبرادرانعبداللهازخبراعدامعبداللهتوسطسازمانآگاهمیشدند،به

احتمالبسیارزیادزندگیسیاسیدیگریدرپیشمیگرفتند.

حقوق کودکان
همانطورکهدربخش»آشناییباعبدالله…«بیانگردید،دوتنازبرادرانعبداللهویکیاز

خوهراناوپسازضربهساواک،درخانههایتیمیسازمانسازماندهیشدند.اینکارسازمان
مغایرتآشکارباحقوقکودکانداشت.اگرساواکبهیکیازاینخانههایتیمیحملهمیکردودر

اثرآنحملهیکیازاینکودکانکشتهمیشد،آیامسؤلیتاینقتلیاقتلهابعهدهمانبود؟به
یقینچنینبود.

آیاآوردنکودکانبهخانهتیمی،آنانراازیکزندگیکودکانهمحرومنکرد؟آیاخانهتیمیمحیط
مناسبیبرایپرورشجسمیوروحیآنهابود؟آیاآنهاحقنداشتند،ماننددیگرکودکانبازی

126شدند.Iجعفرپنجهشاهیازچنینحقوقیمحرمامیروزهره،کنندوبهمدرسهبروند؟

عذر خواهی.10.5 
مابایدازخانوادهعبداللهوخانوادهکودکانیکهبهسازمانآوردیم،عذرخواهیکنیم.عذرخواهی
مانبایدمحدودبهاینخانوادههاشود.ماهمچنینبایدازخانوادهآنپاسبانیکهاوراکشتیمتابا
سالحاوفرسیوجالدراازپادرآوریموآنکارمندبانککهکشتهشد،تاپولبانکرابدستآوریم،
نیزمعذرتخواهیکنیم.اینانمهرههایسرکوبگررژیمشاهمانندسپهبدفرسیو،رئیسدادرسی

Iدربخشبرونمرزیسازمانچریکهایفداییخلقایرانکارمیکرد،مقالهایزیر1354حیدرتبریزیکهازسال
عنوان»آیاغزالاینبارهمشعریسرودهبود؟«دربارهزندگیناصروارژنگشایگان)فرزندانخردسالخانم
فاطمهسعیدی(درسازماننوشتهاست.آنچهاونوشتهاصالًواقعینیستوکوششمیکندوانمودنمایدکه

زندگیآناندرسازمانبسیارخوبوطبیعیبودهوآنهانیزازاینزندگیبسیارراضیبودهاند.نادیدهگرفتن
حقوقکودکانپسازاینهمهسالجایشگفتیزیادیدارد.
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ارتش،نبودندبلکهانسانهاییبودندکهبرایتامینزندگیخودوخانوادهخوددرشهربانییابانک
کارمیکردند.

واقعیتایناستکهاینرژیمدستنشاندهشاهبودکهباسرکوبوتحقیرجوانانراهبدست
گرفتناسلحهومبارزهمسلحانهراپیشپایآنهاقرارداد.اینتحقیروسرکوبها،تنفرشدیدی
رادرمانسبتبهرژیمشاهبوجودمیآوردومارابهسویمبارزهمسلحانهسوقداد.نتیجهاش

همکشتهشدنخودمان،آنپاسبانکالنتریوآنکارمندبانکشد.



 11.
اعدام عبدالله پنجه شاهی از نگاه هایی دیگر

دربخشقبلنظرنگارنده)محسنصیرفینژاد(دربارهاعدامعبداللهپنجهشاهیومسائل
پیرامونآنبیانگردید.دراینبخشنظردیگراندرموردایناعدامبیانوبررسیمیشود.

برخیازایننظرهابرپایهدادههاینادرست،برخیبرپایهدادههاییکهدرستییانادرستیآنها
شاننادرستاست.اینروشننیستوبرخیگرچهبرپایهدادههایدرستقراردارند،جمعبندی

نظرهارامیتوانبصورتزیردستهبندیکرد:

عبداللهپنجهشاهیدردرگیریباساواککشتهشد..1

عبداللهبدلیلوانگیزههایسیاسیدر»سازمانچریکمهایفداییخلقایران«اعدامشد..2

بسترفکریاعدامعبداللهپنجهشاهیریشهدرفرهنگسنتیمردمایرانداشتونهدر.3
دیدگاه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«.

مخالفانمارکسیسم،مارکسیسمرابسترفکریاعدامعبداللهمیدانند..4

درزیربهنقدهریکازاندیشههایباالمیپردازیم.

ادعای کشته شدن عبدالله بدست ساواک.11.1 
دربخشمربوطبهاعدامعبداللهبیانگردیدکهموضعرسمی»سازمانچریکهایفداییخلق

»شورشیانایران«اینبودکهعبداللهبدستساواککشتهشدهاست.اماباانتشارکتاب
(2001)نوامبر1380مازیاربهروز،وبدنبالآنگفتگوینشریهآرشدرآبانآرمانخواه…«،نوشته

بابرخیازاعضایآنزمانسازماندیگرکمترکسیبهکشتهشدنعبداللهتوسطساواکباور
دارد.باوجوداینهستندکسانیکهنمیخواهندواقعیتاعدامعبداللهرابپذیرند.

»یادها … « و وبگاه ایران تریبونالکتاب 
»یادها…«هنوزکشتهشدندربخشمربوطبهاعدامعبداللهبیانگردیدکهنویسندگانکتاب

.اینکتابزیرنامسازمانفدائیان127عبداللهراکارمأمورانامنیتیرژیمشاهعنوانمیکند
1360)اقلیت(منتشرشدهاست.وبگاهایرانتریبونالهمکههدفششفافساختناعدامهایدهه

.جایتأسفاست،ایران128درایراناست،اینبخشازکتاب»یادها…«رامنتشرکردهاست
تریبونالکههدفشراشفافساختناعداممبارزانیکدههقرارداده،اعدامدرونگروهییکیاز

.Iسازمانهایایرانیراوارونهجلوهمیدهد

ادعای اختالف سیاسی مرکزیت سازمان با.11.2 
عبدالله

برخیفکرمیکردندوشایدهنوزهمفکرمیکنندکهاعدامعبدااللهپنجهشاهیدر»سازمان
چریکهایفدائیخلقایران«انگیزهسیاسیداشتهویکجناحسیاسیدرسازمانبااعداماو
خواستهاستکهبرجناحدیگروبرکلسازمانمسلطشود.یعنیشبیههمانواقعهایکهدر

صورتگرفت.1354سازمانمجاهدینخلقایران«بااعدامشریفواقفیدرسال»

I.البتهفکرمیکنمکهایناشتباهایرانتریبونالنهازرویعمدبلکهازرویبیدقتیبودهاست
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.امابارداین129»شورشیانآرمانخواه…«ایننظرنادرسترابهشدتتقویتکردانتشارکتاب
ادعاتوسطاعضایآنروزسازمانبویژهدرنشریهآرشایننظررنگباختوهوادارانکمتری

.130دارد

 کتاب شورشیان آرمان خواه ….1
131»شورشیانآرمانخواه…«مینویسدکتاب

،فدائیانرابدونرهبریمقتدروآمرانهباقیگذاشت.1355„مرگاشرفدرتیر
شاخهتهرانبهشدتآسیبدید….اماشاخههایدیگربویژهشاخههایخراسان،

گیالن،مازندرانواصفهاندستنخوردهباقیماند،….“

رهبریاشرفکهبهپایانرسید،شاخهخراسانمدعیچیرگیدرداخلکشورشدو
تیمدهقانی-حرمتیکنترلفعالیتهایخارجکشوررابرعهدهگرفت.سرانشاخه

پور)معروفبهخراسان،احمدغالمیانلنگرودی)معروفبههادی(وقربانعلیرحیم
مجید(بهاینباوررسیدندکهتعدادهوادارانگروهمنشعبدرشاخهاصفهانبهریاست

گروهسهنفرهاز1355عبداللهپنجهشاهیزیادشدهاست.بهگفتهیکمنبع،درسال
پنجهشاهیخواستکهبهمشهدبرودوبهمنظورجلوگیریازگسترشانشعاباورا
اعدامکرد.معلومنیستکهآیاپنجهشاهیبهگروهمنشعبگرایشداشتهیانه،اما

ظاهراًبرکناریاوشاخهاصفهانراتحترهبرینوظهورخراسانقرارداد.

واقعیتایناستکههنگامانشعاب»گروهمنشعبازسازمان…«هیچیکازاعضایسازماندر
احمدغالمیانلنگرودی،اصفهانباانشعابیوننرفتندوهمهآنهاباسازمانماندند.همچنین

قربانعلیعبدالرحیمپوروعبداللهپنجهشاهی،هرسهدرآنزمانبهمشیچریکیبادیدگاهبیژن
جزنیمعتقدبودند.بنابرایناینادعاکهاعدامعبداللهپنجهشاهیبخاطرجلوگیریازگسترش

انشعاببوده،کامالًنادرستاست.

همچنیناطالعاتنادرستیدرقسمتیازکتاب»شورشیانآرمانخواه…«پیرامونشاخهگیالن،
.افزونبراینتصمیمگیریدرسازمانهمبهIوجوددارد1355تیر8مازندرانواصفهاندرضربه

.IIصورتآمرانهنبود

محمود نادری در نوشته »مبارزه احساسی در تقابل با … «.2
»چریکهایفدائیپیشازایندربخش»آشناییباادنا…«دیدیمکهنادریدرکتابخوددرباره

خلق«یکبرگبازجوییبنامادناثابتمنتشرودرآناززبانادناادعاهاینادرستیرابیانکرده
است.نادریبرپایهاینبهاصطالحبرگهبازجوییبهریشهیابیاعدامعبداللهدرسازمان

:132میپردازد.نادریمینویسد

Iهیچخانه1355تاتابستان1353دراصفهانخانهتیمیداشت؛امااززمستانسال1353و1352سارماندرسال
سازماندراصفهانشاخهاینداشتکه1355تیمییاشاخهایدراصفهاننداشت.بنابرایندربهاروتابستان

بودکهشاخهاصفهانبهمسؤلیتعبداللهپنجهشاهیتشکیلشد.1355تیر8ضربهبخورد.پسازضربه
ضربهخوردهبودوتنهاشاخهخراسانضربه1355تیر8نکتهدوماینکهشاخهگیالنیامازندرانسازمانقبلاز

نخوردهبود.

IIرهبریدرسازماندرزمانحمیداشرفبرپایهاعتمادبود.رهبریاوراهمهاعضاداوطلبانهوازرویاعتماد
پذیرفتهبودند.ایندرستاستکهقدرتواختیارمرکزیتوبویژهحمیداشرفدرسازمانزیادبود.امااینرا
نمیتوانرهبریآمرانهنامید.شیوهادارهسازمانبرپایهسانترالیزمدموکراتیکبودکهدربخشروابطدرونی

سازمانتوضیحدادهشد.
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اگر]ادناثابت[„برایمدتسهماهبهاتاقتکی“تبعیدمیشود،نهبرایتنبیهاوبه
خاطرارتباطجنسی-آنگونهکهفتاپورمیگوید-بلکهبرایایزولهساختنشبود،تانتواند

هایسازمانیبگیردونظراتخودراباآناندرمیانبگذارد.“„هیچگونهتماسیباتوده

حتیاگربپذیریمقتلپنجهشاهیو»ایزوله«ساختنادناثابتبهعلتارتباطجنسیآن
دوبودهاست.اینفقطبهانهمناسبیمیتواندباشدبرایآنقتلواینتبعید.

ازچگونگیاینتصفیهخونیناطالعبیشترینداریم.شایدهمینابهامموجبشدهکه
ادعاشود،تصفیهویبهمنظورجلوگیریازگسترشانشعاببودهاست.

»شورشیانآرمانخواه…«،یعنیتصفیهعبداللهبهمیبینیمکهنادرینتنهاادعاینادرستکتاب
منظورجلوگیریازگسترشانشعاب،رامیپذیرد،بلکهاعاینادرستخودیعنیایزولهساختنادنا

راهمتاییدیبردرستیادعاینادرستآنکتابمیداند.قبالًدیدیمکهاینهردوادعانادرستند.

عباس هاشمی در گفتگو با نشریه آرشنظر .3
مازیاربهروزبخاطراطالعکمازدرون»سازمان…«ومحمودنادریبخاطردیدگاهمارکسیسم

عباسهاشمیمانندستیزانهخوداعدامعبداللهرایکتصفیهسیاسیدرسازمانمیانگارند.اما
ایندونیستودرزماناعدامعبداللهعضوسازمانوعضوتیمدوماصفهانبود.بااینحالدر

:133“اعدامشدبدلیلگرایشاتسیاسییادالیلدیگرنشریهآرشمیگوید،عبداللهپنجهشاهی„

شنیدمرفیقیکهدرمشهدمسئولیت56درموردرفیقعبداللهپنجهشاهی،درسال
ً بیشتریداشته،بدلیلگرایشاتسیاسیویادالیلدیگر،رفیقپنجهشاهیراکهاتفاقا

باهمدراصفهانبودیم،تصفیهکردهاست.تامدتهامیگفتندضربهخوردهاست.

اگرکسیکهآنزمانعضوسازماننبود،چنینسخنانیرابیانمیکرد،جایشگفتینبود.اما
“درسازماناعدامنشد.اینبدلیلگرایشاتسیاسیکهعبدالله„Iعباسهاشمیبخوبیمیداند

“درسازماناعدامشد،تنهاراهرابدلیلگرایشاتسیاسییادالیلدیگرمبهمگوییکهعبدالله„
برایمخالفانسازمانبازمیگذاردتابااستنادبهاینگفتههاپندارهاینادرستخودراتبلیغکنند.

نگارنده)محسنصیرفینزاد(فرضمیکندکهاینسخنهاشمیتنهایکاشتباهلفظیبوده
است.

ادعای نشأت گرفتن این اعدام از فرهنگ.11.3 
سنتی مردساالرانه

دربخشپیشینعاملهایتعیینکنندهدراعدامعبداللهپنجهشاهیمطرحونشاندادهشدکه
برخیازآنهاریشهدرمشیچریکیاینسازمان)مشیچریکیجداازتودهسازمان(وروحیه
انقالبیگریروشنفکرانهدارد.یعنیمشیچریکیجداازتودهوروحیهانقالبیگریروشنفکرانه

بسترفکریوذهنیایناعدامبودهاست.اماقربانعلیعبدالرحیمپورنظردیگریدارد.اومعتقد
ازیکفکروفرهنگکامالًعقبماندهسنتیومردساالرانهایرانینشأتاستکهاعدامعبدالله„

:134.“اومینویسدگرفتهبود

…اگربانگاهنقادانهبهاینقضیهنگاهکنیم،بایدبگویمکهاینکارنهاززاویه
استالینیستیبوده،نهاززاویهغیردموکراتیکبودنماونهحتیازنگاهبهجنبش

مسلحانهبعنوانکارنظامیبود،بلکهازیکفکروفرهنگکامالًعقبماندهسنتیو

Iدربخش»واکنشاعضایسازمانبهاعدام...«بیانگردیدکهاعضایتیمدوموازجملههاشمیازایناعدام
اطالعیافتند.
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مردساالرانهایرانینشأتگرفتهبود.درفرهنگمحدودآنزمانما،چیزخیلیشنیعی
بودکهیکپسرمجردیبایکدخترمجردرابطهعاشقانهوجنسیداشتهباشد،آنهم

درخانهتیمی.

چندنکتهنادرستدراینگفتهعبدالرحیمپوروجوددارد:

تأثیرفرهنگسنتیمردمایراندراعدامعبدالله
پوربخوبیمیداند،فرهنگحاکمبرخانههایتیمیسازماننهفرهنگسنتیبلکهفرهنگعبدالرحیم

چریکیبود.برپایهاینفرهنگروابطعاشقانهبینزنومرددرخانههایتیمیسازمانکهبهآن
پایگاهمیگفتند،تحقیرمیشدوازدواجممنوعبود.برعکسفرهنگسنتیمردمازدواجوروابط
عاشقانهراباشرطوشروطیمجازمیشمرد.بنابرایناینفرهنگسنتینبودکهموجبممنوع

بودنازدواجدرخانههایتیمیشدهبود.

اگرفرضکنیمکهاینادعادرستباشدکهفرهنگسنتیومردساالرانهموجباعدامعبداللهبوده
است،بایدنتیجهگیریکنیمکهاگردونفردرسازمانبارعایتمقرراتسنتیباهمازدواج

میکردند،سازمانباآنازدواجمخالفتنمیکرد.درصورتیکهچنیننبود.

درسازمانگرچهرگههاییازفرهنگسنتیوجودداشتامافرهنگسنتیبرسازمانحاکمنبود.
درخانههایتیمیسازماندخترانوپسرانازحقوقکامالًبرابریبرخورداربودند.خانههایتیمی

سازمانکهازچنددختروپسرتشکیلمیشد،خودیکسنتشکنیبود.

تأثیرفرهنگسنتیبراعضایسازمان
دربخش»نگاهجواناندموکراتایرانبهروابطعاشقانه«درخصوصتأثیرفرهنگسنتیبر

جواناندموکراتکههوادارانسازمانبخشیازاینجوانانبودند،بهتفصیلصحبتشد.درآنجا
نتیجهگیریشدکهبیشتراینجوانانروابطعاشقانهبدونازدواجراازلحاظاخالقیناپسند

میدانستند.اماکسیرابهخاطرچنینروابطیگناهکارومستحقتنبیهنمیدانستند.بنابراین
بیشتراعضایسازمانهماینگونهفکرمیکردندوحداکثرچنینروابطیرامحکوممیکردند.ولی

ازآنجاکهاینروابطعاشقانهنقضقرارسازمانیبود،محکومیتآنبیشتروهمراباتنبیهبود.

اغراقدرمیزانسنتیبودنجامعهآنروزایرانوپیرویخانهتیمیازآن
عبدالرحیمپورمیگوید

درفرهنگمحدودآنزمانما،چیزخیلیشنیعیبودکهیکپسرمجردیبایکدختر
.]تأکیدازنگارنده آن هم در خانه تیمیمجردرابطهعاشقانهوجنسیداشتهباشد،

است[

همهبخشهایجامعهآنروزایرانآنقدرسنتینبودندکهرابطهعاشقانهدختروپسریراچنان
شنیعبدانندکهآندختریاآنپسررابهقتلبرسانند.عبدالرحیمپوردرمیزانسنتیبودنجامعه

ایرانآنزماناغراقمیکند.درآنزماناگردختروپسریقبلازازدواجروابطعاشقانهداشتند،
فرهنگایرانیدربسیاریمواردحکمقتلآنهارانمیداد.بلکهازآنهامیخواستکهباهم

ازدواجکنند.

تأثیرغیردموکراتیکبودنسازمانبرایناعدام
عبدالرحیمپوردرموردتأثیرروابطغیردموکراتیکبرایناعدامهمواقعیترانمیگوید.واقعیت

ایناستکهاگرمرکزیتسازمانپاسخگویرفتارخوددربرابراعضایسازمانبود،عبدالله
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اعدامنمیشد.بنابراینغیردموکراتیکبودنسازمانازجملهعواملاعدامعبداللهبودهاند.دراین
خصوصدربخشقبلبهتفصیلصحبتشد.

مخالفان مارکسیسم، مارکسیسم را علت.11.4 
عنوان می کننداعدام عبدالله 

هاییبرخیازمنتقدینمارکسیسم،اعدامعبداللهراوسیلهایبرایمبارزهبامارکسیسموسازمان
،طرفدار135کهریشهدر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«داشتند،یافتهاند.سلطنتطلب

وبرخیروشنفکرانلیبرالهاچنینهستند.ویژگینوشتههایهمهاینهادر136جمهوریاسالمی
ایناستکهازاحساساتانسانیخوانندهکهدراثراعدامغیرانسانیعبداللهبهخشممیآید،
بهرهبرداریمیکنند.برپایهخشمخوانندهنظراتمارکسیسمستیزانهخودراتبلیغوکوشش

میکنند،درخوانندهتنفرازمارکسیسمبوجودآورند.هوشنگماهرویاننمونهبرجستهایدراین
خصوصاست.

هوشنگ ماهرویانمقاله 
ماهرویانروشنفکریاستکهخودرالیبرالمیداندومشکلاصلیجامعهایرانراسنتیمیداند
کهبردستوپایتمدنایرانیپیچیدهوجلویپیشرفتمدرنیتهدرایرانراگرفتهاست.اوگاهی
درنوشتههایخودازبرخیاندیشههایمارکسنیزاستفادهمیکند.شایدبههمیندلیلاستکه

گرانامیدهاست.اینادعابهاحتمالزیادموردتأییدگروههاویکیپدیایفارسیاورانویسندهایچپ
وسازمانهایچپایراننیست.زیراماهرویاندرنوشتههایخودتفسیریازمارکسیسمارائه

میدهدکهاینتفسیرازنظراینگروههابیشترتحریفمارکسیسماست.

ماهرویاندرنوشتههاوگفتگوهایخودمعموالًطبعیسردداردوکوششمیکند،درستینظرخود
رابادلیلوبرهانبهخوانندهنشاندهد.امااوحداقلدریکیازنوشتههایخودچنینرفتاری

است.137نکردهوآنمقاله»آدمکشیبنامقهرمانگرایی«

خوداعدامهایدرونسازمانی»سازمانI»سازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«درکنگرهیازدهم
.بدنبالاینIIچریکهایفدائیخلقایران«وازجملهاعدامعبداللهپنجهشاهیرامحکومکرد

محکومیتبودکهماهرویانمقالهایباعنوان»آدمکشیبنامقهرمانگرایی«دراعتراضبهاین
اعدامهاواینمحکومیتنوشت.انسانبایدازمحکومیتایناعدامهاخشنودشود،حتیاگراین

محکومیتجزئی،سطحیوناقصباشد.اماماهرویانظاهراًبهخشمآمدهوازموضعیخود
بزرگبینانهعدالتاجتماعیسوسیالیستیراکهاوآنرارادیکالیسممینامد،بسترفکریاعدام

عبداللهمینمایدوبهاعضایسازمانتوهینمیکند.مثالًاودرمقالهخودبامسخرگیدوئل
عاشقانهایراتصویرمیکندکهدرآنگوییاحمدغالمیانوعبداللهپنجهشاهیهردوعاشقادنا
ثابتشدهبودندودرمبارزهبرسرمعشوقغالمیانپنجهشاهیرامیکشد.اینتوهینیاستبه

احمدغالمیان،عبداللهپنجهشاهیوادناثابت.ماهرویانمینویسد:

کهچنیندخترتیزهوشوزیباییمیکرد«به»عبدالله«حسادتهادینمیدانم،شاید»
شیفتهاوشدهبود.آخر»ادنا«بسیارزیبابودوباهوش.دانشجوییبارتبهعالیبود.…

و»هادی«غالمیانلنگرودیطرحعشاقکشیراکشید.

I2009برابرآوریل1388درفروردین

II:برپایهبیانیهسارمانفدائیانخلقایران،اکثریت
.1356ويکمورددرسال1353تا1351سهموردقتلدربينسالهای
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ماهرویانآسمانوریسمانرابهمبافتهاست.احمدغالمیاندرمشهدزندگیمیکردوادنادر
ادناراندیدهبودواورانمیشناخت.بنابراین1356اصفهان؛غالمیانبهاحتمالبسیارزیادتاسال

هیچعالقهعاشقانهایبینغالمیانوادنادرکارنبودهاست.ماهرویانبایداینرابخوبیبداندو
آمیزوخشونتکالمیایجادتنفردرخوانندهازمیداند.هدفماهرویانازایندروغ،اتهامتوهین

هایچپایرانیاستواینبرخالفادعایاوستکهروشنفکربایدروشنگریکند.درسازمان
آمیزماهرویانروشنگریوجوددارد؟کجایایندروغتوهین

برخیمسائلیکهماهرویاندراینمقالهخوددربارهآننوشتهاست،مربوطبهاعدامعبداللهو
(نامربوطبهآنهستند.درزیرآنمسائلیکهمربوطبهاعدام1332مرداد28برخی)مانندکودتای

عبداللهمیشوند،موردبررسیقرارمیگیرند.

انتقادهایدرستماهرویان
پیشازهمهبایدگفتههایدرستماهرویانراتأییدکرد.اومیگوید،سازمانبایدازخانوادهآن

ژاندارمدرسیاهکلوازکودکانیکهدرخانههایتیمینگهداریمیشدند،عذرخواهیکند.همچنین
اومیگوید،عذرخواهیازخانوادهاعدامهایدرونسازمانیبیشازحدبهتأخیرافتادهاست.
اینهاانتقادهایدرستیاستودربخشهایقبلهمدربارهآنهاصحبتشد.اماماهرویان

»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«رامتهمبهاستفادهازکودکانبرایتوجیهخانههایتیمی
هامیکند.ایناتهامبسیارنادرستاست.درادامهدربارهایناتهامصحبتسازماننزدهمسایه

خواهدشد.

ادعایعدالتاجتماعیسوسیالیستیبعنوانبسترفکریاعدامعبدالله
ماهرویاندرمقالهخودرادیکالیسمرابسترفکریاعدامعبداللهمیپندارد.امارادیکالیسممورد

نظرماهرویانچیست؟اوبامسخرکردناندیشهسوسیالیستیعبداللهمینویسد:

اشبودباخودمیبرد.نذریمیپختوباعبداللهبهمادر،عبداللهراکهپسربزرگ
پایینشهرمیرفتوبینمحتاجانتقسیممیکرد.اینتاوقتیبودكهعبداللهدانشگاه

اشراشناسینرفتهبود.وقتیرفتدیگرحرفهایگندهگندهمیزد.زیست
نمیخواند.جزوههاینازکنازکمیخواند.دستنوشتهوتایپی.بهمادرنقمیزدكه

مندیگردنبالتنمیآیم.اینکهکارنشد.کاررابایدازریشهدرستكرد.بایدکاریکرد
کهفقرازبینبرود.بایدکاریکردكهمردممساویهمشوند،بایدکاریکردکهفقرو
ثروتهردونابودشوند.بایدکاریکردکهاستثمارریشهکنشودوبایدوبایدوبایدو

همهرادیکالوریشهای؛

سپسماهرویانادامهمیدهد:

رادیکالیسمشما،همانکهمیخواستهمهراباهمبرابركندآشنذریمادرراهماز
نیازمندانشربودوجایآن،پسردوستداشتنیاشراهمکشت.دودختراوراهم

قبلازعبداللهبهکشتندادودوپسردیگرشهم.

بهخوبیروشناستکهمنظورماهرویانازرادیکالیسمنهروحیهانقالبیگریروشنفکرانهکهدر
بخشقبلیدربارهآنصحبتشد،بلکهعدالتاجتماعیاست.ازدیدماهرویانعدالتاجتماعییا

همانسوسیالیسمموجبکشتهشدنعبداللهودیگرفرزندانمادرشدهاست.ماهرویانبرای
اثباتادعایخودهیچدلیلینمیآورد.اومتکبرانهفقطمسخرهوتحقیرمیکند.
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تحریفمارکسیسم
ماهرویاندرمقالهخودبهتحریفمارکسیسممیپردازد.درباالدیدیمکهاوتعریفنادرستیاز

سوسیالیسمارائهمیدهدوآنرابرابریاقتصادیهمهمردممعرفیمیکند.درصورتیکه
سوسیالیسماجتماعیکردنوسایلتولیدبزرگاستونهبرابریاقتصادیمردم.

ماهرویانهمچنینبهتحریفمفهوم»جبرتاریخ«میپردازد.برپایهاندیشههایمارکسیستی
جامعههادرمسیرتکاملخودازنظامهایاقتصادی-اجتماعیمختلفیعبورکردهاند.گذارازیک

داریخودبخودونهازرویآگاهیانسانهانظاماجتماعیبهنظاماجتماعیباالترتادورانسرمایه
بودهاست.درادبیاتمارکسیستیبهاینروندتکاملجامعهجبرتاریخیگفتهمیشود.ماهرویان
دستبهتحریفمفهموم»جبرتاریخ«میزند،بطوریکهوقایعروزانهزندگیانسانراهم»جبر

تاریخ«وانمودمیکند.طبقاینتحریفگوییهرکارانسانوازجملهاعدامعبداللهنیزدرقلمرو
»جبرتاریخ«است.اومینویسد:

شماخودرامجریانجبرتاریخمیدانستید.دستجبرتاریخنگاهاقتصادیبهپشتسر
خودندارد.دستجبرتاریخهرچهکنددردرستیآنشکینبایدکرد.هرچهمیکردیددر
جهتترقیتاریخبودوآنهاکهنقدمیکردندسدیبودنددرجهتترقیخواهیوبرابر

طلبیوسوسیالیسمشما.

بدترازآناینکهماهرویانادعامیکندکهچریکهادرمورداعدامعبداللهخودرامجریانجبرتاریخ
میدانستند.اوبامسخرگیمینویسد:

بهاو)پدرعبدالله(مدامگفتهبودندكهشاکینشو!آنهاكهپسرتعبداللهراكشتند
تاریخسازاناینمملکتبودند.دستجبرتاریخبودندتاعدالتوآزادیرابهارمغان

آورند.…

هدفماهرویانازاینجملههانهتحلیلوریشهیابیاعدامعبداللهبلکهنفرتپراکنیوتولیدتنفر
ازمارکسیسماست.زیرااوبخوبیبامفهومجبرتاریخازدیدگاهمارکسیستیآشناست.

مادرپنجهشاهیدرکشتهشدنفرزندانشمقصرجلوهدادن
درباالدیدیمکهماهرویانسوسیالیسموعدالتاجتماعیراعلتکشتهشدنفرزندانمادر

معرفیمیکند.امااوبهایندروغهماکتفانمیکندومادرراهممقصرکشتهشدنفرزندانش
“ودرهمینرابطهبازمینویسدآخربابچههایتچهکردیزن!وانمودمیسازد.اومینویسد„

مادر،عبداللهرادوستداشتخیلیدوستداشت.پسربزرگشبود.پسبهحرفاو
عملكردوششبچهاشرادربازیمرگوزندگیانداخت.

ماهرویانبخوبیمیداندکهاینمادرعبداللهنبودکهمقصربود.ایننظاموابستهبهامپریالیسم
.Iشاهونظامجمهوریاسالمیبودندکهفرزندانمادرراکشتند

استفادهازکودکانبرایتوجیهخانههایتیمیسازمان
ناصر«(برایتوجیهماهرویانبدونارائهسندیبهدروغمیگوید،سازمانازفرزندمادر)»

خانههایتیمینزدهمسایههااستفادهمیکردهاست.اومینویسد:

ناصرراهمبهخانهتیمیتازهمادرچنانشیفتهعبداللهبودكهپسرهشت،نهسالهاش
ناصر.…برد.طفلك

Iالبتههمانطورکهقبالًبیانگردید،مشیچریکی»سازمانچریکهای...«دراینکشتارهانیزمؤثربودهاست.اما
نقشاصلیدراینکشتارهارااستبدادشاهنشاهیوابستهبهامپریالیسمونظامجمهوریاسالمیایراندارند.
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ناصرهمپوزشبخواهید.آخرچگونهدلتانآمدبچههشت،نهسالهرابهشمابایداز
خانهتیمیببرید.حتماازاوبهعنوانپوششامنیتیسودمیجستید.آریپوششخوبی
بود.وقتیهمسایههابچهرامیدیدند،یعنیكهخانوادهایرامیبینندوشكسیاسیو

خانهتیمیوغیرهنمیكنند.امامگربچهرامیتوانوسیلهكرد.دراینمیانحقوق
چهمیشود.اماشماكردیدومرتبابهمادرشرفیقمادرگفتیدواوصدایشکودک

درنیامدونمیدانمچرا؟چراهراسیازجانبچهاشنكرد.كهخانهتیمیبودوهر
لحظهخطر.

همانطورکهچندینباردرایننگاشتهبیانگردید،آوردنکودکانبهخانهتیمیاشتباهیبزرگتراز
اعدامعبداللهبود.امااینکهسازماناینکودکانرابهقصدتوجیهخانهتیمیبهاینخانههاآورده،

»خشایار«پسازحملهساواکناصر«وادعایبسیارنادرستیاست.طبقخاطراتناهیدقاجار»
بهخانهآنانفرارکردهبودندودرپارکهامیخوابیدند.عبداللهآنهارابهخانهتیمیخودآورد.

بنابراینآنهاچونجاییبرایزندگینداشتندودرمعرضخطرقرارداشتند،بهخانهتیمیآورده
شدند.عالوهبراینآندودرخانهعبداللهبهآدرسخانهچشمبستهبودند.یعنیاجازهنداشتندکه

ناصر«برایتوجیهخانهتیمیاستفادهبهبیرونخانهبروندوباهمسایههاصحبتکند.پساز»
ناصر«درخانهتیمیما)دومینخانهتیمیاصفهان(همچشمبستهبودوباهمسایههانمیشد.»

صحبتنمیکرد.اماوظیفهماهرویانازایندروغهاایجادنفرتدرخوانندهخودازسازمانهای
چپایراناستوبااینواقعیتهاکاریندارد.

توهینهایماهرویاناززبانادناثابت
روشنفکریکهعاجزازروشنگریاست،بهتوهینپناهمیبرد.ماهرویانتوهینهایخودرااززبان

ادنابیانمیکند.اومینویسد:

»ادنا«…چنانخطكشیباجریاناتمسلحانهكردهبودكهبهتمسخربهشما
ششلولبندمیگفت.…

آقایماهرویانادناوامثالاوباوجوداینکهمشیچریکیراردکردهبودند،بهاعضایسازمان
ششلولبندنمیگفتند.اینشماهستیدکهاعضایسازمانراششلولبندمینامید.خودراپشت
ادناپنهانمیکنیدوتوهینخودرااززبانادنابیانمیکنید.حداقلکمیشهامتداشتهباشیدو

توهینخودرااززبانخودبیانکنید.

ماهرویانبازهمدربارهادنامینویسد:

»ادنا«بهنتیجهخودرسیدوازشماجداشد.…پسترورراهمزیرسوالبرد.اما
جوانبودوفرصتنوشتنرازمانهازاوربود.…كاشفرصتیمییافتتااینبغض

فروخفتهرابنویسددرقالبخاطراتكهزمانهنگذاشتوازمادریغكرد.

آقایماهرویانشمانویسندههستید،معنیواژههارابخوبیمیدانید.بخوبیمیدانیدوقتیکسی
بهمرگطبیعیبمیرد،میگویندکهزمانهفرصتراازاوربود.اینزمانهنبودکهفرصتنوشتنرا

ازادناربود.ادنااعدامشدوآگاهانهفرصتنوشتنازاوربودهشد.بدینترتیبدرزمانیکهاو
هایتانرااززباناودیگرنیستکهبنویسد،شماازنبوداواستفادهمیکنید،توهینهاواتهام

مینویسید.

آقایماهرویانشمادرمقالهخودبهاحمدغالمیان،عبداللهپنجهشاهی،ادناثابتودیگراعضای
»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«توهینکردهاید.شماکهنمیخواهیدمانند»سازمانفدائیان

خلقایران)اکثریت(«چهلسالصبرکنیدوبعدشایدمعذرتبخواهید.پسهرچهزودتراین
معذرتخواهیراانجامدهید.
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اگر»سازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«پسازچهلسالایناعدامهارامحکومکردند،
.Iماهرویاننیزبانُهسالتأخیربهفکرنوشتنمقالهخودافتادهاست

ماهرویاناز»سازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«انتقادمیکندکهچراباتأخیرچهلسالهاین
اعدامهارامحکوممیکند.اماخوداونیزحداقلباتأخیرنهساله،یعنیدرستپسازمحکوم
کردنایناعدامهاتوسطسازماناکثریت،تازهبهفکرنوشتنمقالهایدراینخصوصافتاده

ماهرویاننهمحکومکردناعدامعبدالله،بلکهمحکومکردن»سازمانوظیفهبنابرایناست.
فدائیان…)اکثریت(«کهایناعدامهارامحکومکرد،است.وظیفهاوایجادتنفرازسازمانهای

چپایرانیاست.

آیاایندروغها،توهینهاوتحقیرهایماهرویانروشنگریاستیاخشونتکالمی؟آیاتولیدتنفردر
خوانندهازطریقخشونتکالمینقدنظرمخالفاست؟یکپژوهشعلمینیازبهدرجهباالییاز

دقتوصداقتداردکهدرنوشتهماهرویانردپاییازآننیست

Iتوسط1380توسطنشریه»زماننو«وآنگاهدرسال1356خبراعدامعبداللهپنجهشاهیاولینباردرشهریور
منتشرشد.بنابراینماهرویان1389«منتشرشد.مقالهماهرویاندرمردادشورشیانآرمانخواه،…کتاب»

نوشتهاست.ولیچهاراینخبرسالپسازانتشاراولینبارونهسالپسازانتشاردومینبار33مقالهخودرا
اعدامهارامحکومکرد.اینتفاوتهایزمانینشان1389ماهپسازآنکهسازمانفدائیاناکثریتدرفروردین

میدهدکههدفماهرویاندراینمقالهنهمحکومکردنایناعدامهابلکهمحکومکردنسازماناکثریتاستکه
ایناعدامهارامحکومکرد.



 12.
سه اعدام درون سازمانی 

»سازمان چریکهای فدائی خلق ایران«

هایافزونبرعبداللهپنجهشاهیسهعضودیگر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«درسال
یامعیاردلیلدراینسازماناعدامشدهاند.دراینبخشابتداکوششمیشود،با1353تا1351

گردیدهتوجیهچگونهآشناشویموببینیماخالقیبودنآنهاازدیداعدامکنندگانایناعدامها
هایدیگریعملیاعاملاستاینمعیارهابوده.همچنینببینیمآیاایناعدامهاواقعاًبرپایهاست

.عالوهبراینمیدانیمکهایناعدامهاتوسط»سازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«کردهاست
وهانیزدراینبخشمطرحهاییداردکهاینکاستیمحکومشدهاست.امااینمحکومیتکاستی

میشوند.همچنینبرخیازوارثان»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«بامحکومیتاینبررسی
هانیزاشارهخواهدشد.درپایانکوششاعدامهامخالفتکردهاند.دراینبخشبهاینمخالفت

نیزبطورخالصهبیانشود.درسازمانایناعدامهاریشهمیشودکه

آشنایی با دالیل اعدام های درون سازمانی.12.1 
درزندگیانسانشرایطیپیشمیآیدکهانسانزندگیخودرافدایانسانهایدیگرمیکند.

همینطورشرایطیممکناست،پیشآیدکهانسانیمجبورشود،زندگیدیگریرافدایزندگی
انسانهایدیگرکند.آیاچنینکاریتوجیهاخالقیدارد؟آیامامجازیمکهجانانسانیاانسانهایی

رابگیریمتاجانانسانهایبیشتریرانجاتدهیم؟فرضکنیمکههواپیمارباییقصدزدن
هواپیمایربودهشدهایرابهگروهبزرگیازمردم)مثالتماشاچیاندرورزشگاهی(دارد،آیا

اخالقیاستکههواپیمایربودهشدهراسرنگونکردوجانمسافرانبیگناهآنهواپیماراگرفت
تاجانجمعیتحاضردرورزشگاهرانجاتداد؟برخیسرنگونکردنچنینهواپیماییرااخالقیو

برخیغیراخالقیمیدانند.

اعضایسازمانهایانقالبیکهدرشرایطخفقانودیکتاتوریمبارزهمیکند،هموارهدرمعرض
هابههایخودکامههستند.برخیازاعضایاینسازماندستگیری،شکنجهواعدامتوسطرژیم

ازادامهمبارزهپشیمانمیشوندومیخواهندسازمانخودراترکوحتیخودراودالیلیترسیده
بهپلیسمعرفیکنند.اگراینافرادخودرابهپلیسمعرفیکنند،ممکناستکهجانعدهایاز
اعضایآنسازماندرمعرضخطرقرارگیرد.دراینصورتوظیفهرهبریچنینسازمانیاین
استکهتغییراتیدرسازمانایجادکندتااگراطالعاتآنعضوسازمانبهدستپلیسرسید،

پلیسنتواندبهسازمانضربهبزند.مثالًاگرآنعضوسازمانازآدرسخانهتیمیاطالعدارد،آن
خانهراتخلیهکند.امااینکارهمیشهسادهنیست؛مثالًعضوبریدهازسازمانمیخواهدخودرابه
پلیسمعرفیکندوبهرهبریسازمانفرصتنمیدهدکهاطالعاتاوراپاککنند.دراینصورت

ممکناستکهاعدامآنعضودردستورکارسازمانانقالبیقرارگیرد.

آیا این سه نفر امنیت »سازمان چریکهای … « را تهدید کرده بودند؟
آیااعداماینسهنفربرایحفظسازماندربرابرپلیسسیاسیرژیمشاه)ساواک(ضروریبوده
است؟دادههایکمیازاینسهاعدامدردستاست.امابرپایهدادههاییکهدردسترساست،

حیدرتبریزیپاسخبهاینسؤالودادههای138سازمانفدائیان…)اکثریت(«یعنیبرپایهبیانیه»
.یعنیایناعدامهاضرورینبودهاند.139منفیاست
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حیدرتبریزییکیازاینسهنفرپسازترکسازمانخودرابهپلیسمعرفیبرپایهدادههای
نکردهبودوبانامیجعلیدرشرکتیکارمیکردهاست.دراینشرایطاودیگرخطرامنیتیبرای

سازمانبهحسابنمیآمده،زیراسازمانردهایاطالعاتیاوراپاککردهبود.تبریزی
:140مینویسد

دریکموردتوضیحیکهشنیدماینبودکهرفیقیکهعضویکتیمبودوامکانات
مهمیداشت،بدونآنکهبهرفقایشخبربدهد،ولکردهورفتهورفقاوامکاناتراپا

درهواولکردهاستورفقارادرمخاطرهجدیقراردادهاستکهدرضمنبهاز
بینرفتنامکاناتمهمیمنجرشدهاست.برخوردهایناصادقانهویهمچهدرطول
زندگیچریکیوچهرفتنبیخبرش،رفقاراسختآزردهکردهبود.مدتیبعدرفقا

ردشرامیگیرندومتوجهمیشوندکهبااسمجعلیدرشرکتیکارمیکند.وتصمیم
میگیرند،اوراتروربکنند.دراینموردهمانموقعهمنظرمناینبودکهایناقدام

نادرستبودهاست.

توضیحاتیکهدردومورددیگرشنیدم،اینبودکهایندورفیقپسازاینکهمخفی
میشوند،ازخودضعفنشانمیدهندودرحالیکهاطالعاتوسیعیداشتند،

میخواهندکنارهگیریکنند.…آیانتیجهگیریرفقادرموردآندورفیقدرستبوده
است؟مشکلبتوانقضاوتکرد.برفرضهمکهدرستبوده،آیاراهحلدیگری
وجودنداشت؟قطعاًوجودداشتولیرفقایماسادهترینراهراانتخابکردندکه

غیرانسانیبود.

برپایهایندادههابایدبگوییمکهاینسهعضوسازمانخطرجدیبرایسازماننبودهاندوانگیزه
اعدامحداقلیکیازآنسه،خشماعضایسازمانبخاطررفتارغیرمسؤالنهآنفردبودهاست.

محکومیت اعدام های درون سازمانی توسط.12.2 
سازمان فدائیان … )اکثریت(«»

(2009برابرآوریل1388»سازمانفداییانخلقایران)اکثریت(«درکنگرهیازدهخود)فروردین
.اینمحکومیتگرچهکار141رامحکومکرد1356تا1351اعدامهایدرونسازمانیدرسالهای

مثبتیبودهاستاماکاستیهاییبخصوصدرمورداعدامعبداللهپنجهشاهیدارد.

های این محکومیتکاستی
هادربیانیهسازمانفدائیاناکثریتروشننیست.روشنمنبعدادههایمربوطبهایناعدام.1

نبودنمنبعدادههاازموثقبودنآنهامیکاهد.

اینمحکومیتباتأخیرزیادیصورتگرفتهاست.دقیقتربگویم:.2

هاپسازاطالعازآنوهرچهزودتربهصورترسمیدرشایستهآنبودکهایناعدام•
سازمانسازمانفدائیان…)اکثریت(«مطرحومحکوممیگردید.وهمینکه»درون»

یافت،آنهارابصورتفدائیان…)اکثریت(«امکانطرحعلنیایناعدامهارادرجامعهمی
علنیمطرحومحکوممیکرد.

آبانحیدرتبریزیدرسازمانفدائیان…)اکثریت(«میتوانستدرزمانیکهدستکم»•
نشریهآرشدربارهایناعدامهاصحبتکرد،آنهارامحکومکندومیالدی(در2001)1380

.I»چریکهایفداییخلق«نوشتهمحمودنادرینهپسازانتشارکتاب

Iایناعدامهارامحکومکرد.1388فروردینمنتشرشدو»سازمانفدائیان…اکثریت«در1387دربهاراینکتاب
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همانطورکهدربخشهایپیشبیانگردید،»سازمانچریکهای...«حداقلدردوموردحقوق.3
خانوادهعبداللهپنجهشاهیرانقضکردهبود.اولاینکهاینسازماندرحالیکهعبداللهرااعدام

کردهبودوخانوادهاوراکههیچاطالعیازایناعدامنداشتند،بهسازمانآوردهبود.این
خانوادهعاشقعبداللهبودندوازاینجهتبهسازمانگرایشداشتند.همچنیناینسازمان

سازمانفدائیان…خبراعدامعبداللهراحتیپسازانقالببهاینخانوادهنداد.دربیانیه»
آیاایناست،معنیاعادهحیثیتاز)اکثریت(«بهایندوموردحتیاشارهاینشدهاست.

قربانیانوعذرخواهیازخانوادهآنها؟

نوشتهشده1354درگزارششورایمرکزیسازمانتاریخورودعبداللهبهسازمانبهاشتباه.4
عضوسازمانبود.دلیلایناشتباهچیست؟آیاکسیدر1352عبداللهدرصورتیکهاست.در

بودند.کهسازماننبودکهتاریخورودعبداللهبهسازمانرابداند؟البته

مخالفان محکوم کردن این اعدام ها
برخیازاعضاوهوادارانآنروز»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«مخالفمحکومیتاین

سازمانفدائیان…)اکثریت(«رابخاطرمحکومکردنایناعدامهامورداعدامهاهستندو»
هااشارهمیشود.سرزنشقراردادهاند.درزیربهسهموردازاینمخالفت

حسینزهریمخالفتگروه
بهقلم142»اکثریتچرچیلیسمیارسیدنبقدرتبهرشکل«مقالهایزیرعنوانIدروبگاهاینگروه

بنامسازمانی»بهمن«منتشرشدهاست.اوباشکوتردیدهاییوجودسهاعدامدرونشخصی
سازمانفدائیان…)اکثریت(«ازاعدامهایدرونسازمانیوباتوهینبه»143سازمانیرامیپذیرد

.همچنین»بهمن«برپایهدیدگاهمحدودگروهیخودبعید144درصورتضرورتدفاعمیکند
نمیداندکه»سازمانچریکهای...«بعدازانقالبخبراعدامعبداللهرابامادروبرادرش،جعفر،

.پایهاینحدسیاادعابقدریسستاستکهبایدآنراتوهمبهحساب145درمیاننگذاشتهباشد
آورد.چنینتوهمیازیکطرفنشانگردیدچریکیومحدودنویسندهآنمقالهوازطرفدیگر
توهینیاستبهخانوادهپنجهشاهی.زیرااگرپنجهشاهیهاازاعدامعبداللهمطلعمیشدند،در

برابرایناعدامسکوتنمیکردندوبهیقینآنرامحکوممیکردند.

حسینزهریدراینوبگاهقرارداردکهدرآنزهریتجربهبدنبالمقاله»بهمن«نامهایهماز
حمیدملکیعضوعلنی»سازمان.IIحمیدملکیشرحدادهاستخودرادررابطهباشخصیبنام

سازمانراترکوخودرابهساواکمعرفی1351چریکهایفداییخلقایران«بودکهدرسال
کرد.زهریاعدامدرونسازمانیبخاطرانتقامجوییراردمیکند.امابرخوردقاطعباافراد

.146غیرمسؤلدرجنبشانقالبیوحتیاعدامآنهارادرمواردیالزممیداند

فراکسیونکمونیستیسازماناکثریت«مخالفتگروهیبنام»
فراکسیونکمونیستیسازماناکثریت«دربیانیهخودوجوداینسهاعدامدرونگروهیبنام»

سازمانیرازیرسؤالمیبردوتنهامورداعدامعبداللهپنجهشاهیرامیپذیرد.اینگروهمحکوم
.147کردناینسهاعدامدرونسازمانیرانهتنهانادرستبلکهخیانتمیداند

I»)ناماینگروه»سازمانچریکهایفداییخلق)حسینزهری

IIسازمانراترکوخودرابه1351حمیدملکیعضوعلنی»سازمانچریکهایفداییخلقایران«بودودرسال
ساواکمعرفیکرد.
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مهدیسامع
وباعنوان»خسنو1٣٨9.اودرمقالهایبهتاریخسومتیرIسازماناستمهدیسامععضوسابق

سازمانفدائیان…)اکثریت(«درمحکومخسین،هرسهدخترانمغاویههستند!«ازتصمیم»
.بنظراوسندمعتبریبرایاینسهاعدام148کردناینسهاعدامدرونسازمانیانتقادکردهاست

حیدرتبریزیرامعتبرنمیداند؟وجودندارد.آیاسامعگفتههای

ریشه های این اعدام ها .12.3 
اینسهاعدامنیزماننداعدامعبداللهپنجهشاهیریشهدردیدگاه»سازمانچریکهایفدائیخلق

ایران«دارد.درستاستکهدیدگاهسازمانمارکسیسملنینیسمبود؛اماآنبرداشتیاز
مارکسیسمکهبرپایهروحیهانقالبیگریقرارداشتونتیجهآنمشیچریکیجداازتودهشد.
همانطورکهدرباالآمد،قربانیانایناعدامهاخطریامنیتیبرایسازماننبودهاندوحتیطبق

نمیبایستاعداممیشدند.بنظرمیرسدکهمرکزیتوگروهیازاعضایامنیتیهمانمعیارهای
»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«ازاینکهاینافرادسازمانراترککردهوبرایآنها

مشکالتامنیتیبوجودآوردهبودند،خشمگینشدهوتصمیمبهاعدامآنهاگرفتهاند.

اگرفرضکنیمکهاینسهنفرواقعاًخطرامنیتیبرایسازمانبحسابمیآمدند،بازبایدبپذیریم
کهاینخطربرایسازمانیبودکهمشیچریکیجداازتودهداشتونهبرایسازمانیکهبه
مشیکارتودهایاعتقادداشت.اگراینسهنفرعضوگروهیبودندکهآنگروهمعتقدبهکار

هیچفردیبخاطرترک1350تودهایبود،آنگاهآنهابخاطرترکگروهاعدامنمیشدند.دردهه
مبارزهدرگروهیاسازمانیکهبهمشیکارتودهایباورداشت،اعدامنشد.ازاینروفردیکه

گروهیاسازمانخودراترکمیکرد،اگرعضوگروهیبامشیکارتودهایبود،خطرکمتریبرای
آنگروهایجادمیکرد.عالوهبرایناگرچنینگروهیبهشیوهعلمیسازماندهیمیشد،

دسترسیساواکبهاعضاآنمشکلوبهرهبریآنحتیغیرممکنبود.زیرابرپایهیکسازماندهی
علمی،درشرایطدیکتاتوری)ماننددیکتاتوریشاه(رهبریچنینگروهیبایددرخارجکشورزندگی

کند.

Iاززندانشاهآزادشد.1357مهدیسامععضوسابقسازمانچریکهایفداییخلقایراناستکهباانقالببهمن
بهجناحاقلیتپیوست.سپساوازاقلیتجداشدوباچندتناز1359اودرجریانانشعابسازماندرخرداد

یارانشبرایمدتیبهگروهیبهنامشورایملیمقاومتبهرهبریمسعودرجویپیوست.نامگروهاودرآرشیو
اسناداپوزیسیونایران»سازمانچریکهایفداییخلقایران)مهدیسامع(«است.
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دربخشهایقبلیبهایننتیجهرسیدمکهریشهاعدامعبداللهپنجهشاهیرابایددردوچیز
حاکمبر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«ودیگریشیوهدانست:یکیروحیهانقالبیگری

زندگیدرخانههایتیمیاینسازمانکهجاییرابرایرابطهخصوصیودرنتیجهرابطهعاشقانه
دوعضوباقینگذاشتهبود.

تکراردراینیاآنسازمانانقالبیباردیگریاچیزیشبیهآنخانههایتیمیسازمان،بعیداست
شود،اماروحیهانقالبیگریچهقبلازانقالبوچهبعدازانقالبوجودداشتهواکنوننیزوجود

ومیتواندبهاینیاآنشکلظاهرشودوبهجنبشمردمیضربهبزند.بنابرایندراینبخشدارد
ازخانههایتیمیسازمانوتاحدودیازخودسازماندورمیشویموبهنقشمنفیروحیه

انقالبیگریدرجنبشانقالبیتوجهمیکنیم.

واقعیتایناستکهتنهادر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«نبودکهتصفیهفیزیکیصورت
گرفتبلکهدرسازمانمجاهدینخلقایراندرسالهایقبلازانقالبوحتیدرحزبتودهایران

نیزقتلهاییرخدادهاست.گرچهقتلمحمدمسعودتصفیهدرونسازمانینبود1332قبلازسال
ولیبدترازآنوشبیهبهتوطئهبود.افزونبراینبهنظرمیرسد،ریشهمشترکیهمهاینقتلها

همانروحیهانقالبیگریاست.هنوزروشننیستکهقتلمحمدمسعودتوسطچهکسانیدر
.اماآنچهروشناست،ایناستکهچنینIسازماننظامیحزبتودهایرانصورتگرفتهاست

قتلهاییبامنشوسیاستهایحزبتودهایرانیعنییکحزبلنینیکهتروررامحکوممیکند،
ناسازگاراست.

بینروحیهانقالبیازیکطرفوروحیهانقالبیگریوهمچنینمهمیازدیدایننگاشتهتمایز
روحیهمحافظهکارانهازطرفدیگروجوددارد.روحیهانقالبیگریهدفشرابرپاکردنانقالب

قرارمیدهد.گرچهممکناستدرظاهربگوید،انقالبکارتودههااست.روحیهانقالبیبرخالف
روحیهانقالبیگری،درصددبرپاکردنانقالبنیستبلکهتنهاانقالبراپیشبینیمیکند.براییک
انقالبیگرانقالبدرمرکز،وجانوعواطفانسانیدرحاشیهقراردارد.درصورتیکهبراییک
انقالبیسعادتانسانوعواطفانسانیدرمرکزوانقالبیارفرمکهراهرسیدنبهاینهدف

.IIاست،درحاشیهقراردارد.اگربرمنروحیهانقالبیگریحاکمشود،میخواهمچندویتنامبسازم
دراینصورتجانخودم،جاندوستموعواطفانسانیهمسر،مادروخانوادهامدربرابربرپایی
انقالباهمیتناچیزیدارند.امااگرتنهاانقالبیباشم،انقالبراپیشبینیمیکنمولیرفرمراهم

ردنمیکنموکارمبهعنوانیکانقالبیمیشود،آگاهکردنمردمبهعلتفقروزندگی
باشد.اعدامپردردشان.البتهپاسخارتجاعبهاینکارهممیتواندزندان،شکنجهو

دربرابرروحیهانقالبیتنهاروحیهانقالبیگریقرارندارد،بلکهروحیهمحافظهکارانهنیزقراردارد.
روحیهمحافظهکارانهتنهاباتغییرهایکوچک)تغییرهایکمی(،سیاستهایگامبهگاموبهعبارت

دقیقترتنهابارفرمموافقاست.ازاینروهنگامیکهانقالبآغازمیشودوتودهمردمقیام
میکنند،محافظهکارانترمزیدربرابرانقالبمیشوند.

روحیهانقالبیگریمیپندارد،میتوانانقالببرپاکرد.همینطورروحیهمحافظهکارانههم
میپندارد،میتوانباتاکتیکهایمحافظهکارانهجلویانقالبراگرفت.اینهردوپندارنادرست

Iوهمچنیننظامجمهوریاسالمیکوششمیکنند،وانمودسازندکهخسروروزبهدراینقتلهانظامشاهنشاهی
.اندآقایعموییانجاماینقتلهاتوسطروزبهراردکردهوخانمملکهمحمدیاماشرکتداشتهاست.

IIاستکهدرآنبابیان»دو،سه،...وبسیاریازویتنامیها«فراخوان1967اشارهایبهنطقیامقالهچهگوارادر
برایبرپاییانقالبمیداد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/ نظریه_دومینو #cite_note-28 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88#cite_note-28
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است.انقالببهدستاینیاآنشخص،حزبسیاسییاحتیبهدستطبقهانقالبیپدیدنمیآید
وهمینطوراینیاآنشخص،حزبسیاسیوحتیطبقهارتجاعینمیتواندمانعپیدایشانقالب

شود.انقالبحاصلشرایطعینیجامعهاست.

نظریبهکشورهمسایهمان،افغانستان،درستینظرباالرانشانمیدهد.افغانستانکشوری
شرایطعینیانقالب1350فئودالیوغیرصنعتیبودواکنوننیزتاحدودزیادیچنیناست.دردهه

درآنوجودنداشتوحکومتهایمترقیآنزمانافغانستانتنهامیتوانستنددستبهاصالحات
اجتماعیبزنند.ولیچنیننشدوحتیدولتحفیظاللهامینمیخواستسوسیالیسمرادرآن

کشورحاکمسازد.چیزیکهممکننبود.درنتیجهاینسیاستانقالبیگرایانههماصالحاتحکومتی
شکستخوردوهمکشتارهایغیرانسانیزیادیرخداد.

بیفکنیم.انقالبیگریدراینزمانهمنتایج1357نظریبهتحوالتکشورمانپسازانقالببهمن
فاجعهباریپدیدآورد.افرادیاگروههاییدربرخیازسازمانهایانقالبیمیخواستنددرکردستان،
گنبدوخوزستانبدونتوجهبهشرایطعینیآنزمانتحوالتانقالبیدلخواهخودرابوجودآورند.

دستبهاقدامهای1360نتیجهچیزیجزشکستنبود.سازمانمجاهدینخلقایراننیزدرسال
تروریستیزدتاازاینطریقیابهقدرتبرسدیابهجمهوریاسالمیضربهبزند.ترورهایاین

سازماندرآنزمانهمنسنجیدهوهمغیرانسانیبود.نتیجهآنهمنهضربهبهجمهوریاسالمی
بلکهضربهبهسازمانهایمردمیایرانوبویژهخودسازمانمجاهدینخلقایرانبود.این

سیاستهایسازمانمجاهدیناکنونآنرابهسازمانیدردستارتجاعجهانیبدلکردهاست.

روحیهانقالبیگریدستبهتئوریبافیهممیزند.ویژگیاینتئوریهاهمسادگیوخطیبودن
آنهاوهمبیگانهبودنآنهاازواقعیتزندگیتودهمردماست.منظورازسادگیوخطیبودن

ایناستکهیکگونهتناسبسادهریاضیدرآنهادیدهمیشودودرآنهاکلپدیدهبرابرمجموع
سادهاجزافرضمیشود.اینکهموتورکوچکموتوربزرگرابهحرکتدرمیآوردیاچندویتنامدر

جهانبرپاکنیمتاامپریالیسمنابودشود،نشاندهندهسادهپنداریوندیدنپیچیدگیهایزندگی
ومثالًگفت،»مناگربرخیزم،بیانکردواقعیاست.درشعروهنرمیتوانچنینتصویرهاییرا

تواگربرخیزی،همهبرمیخیزند«.اینشعربسیارزیباییاستامااشتباهبزرگیاستاگرآنرا
یکتئوریاجتماعیدرنظرگیریم.

روحیهانقالبگریدربرخوردباواقعیتهایزندگیمیراوبهفناپذیراست.اماهمینتئوریهای
خیالپردازانهبهکمکآنمیآیندوعمرشراکمیبیشترمیکنند.اینتئوریهاکهخودمحصول
روحیهانقالبیگریهستند،براینروحیهتأثیرمیگذارندوآنراتقویتمیکنند.بهاینترتیبیک

گراییوجزمگراییپیچیدهایبوجودمیآیدکهترکیبیازروحیهانقالبیگریوتئوریهایقطعی
خیالپردازانهاست.اینجزمگراییتنهاهنگامیعمرشبهپایانمیرسدکهواقعیتهایعینیمانند

پتکهاییبودندکه1357وواقعهانقالببهمن1355پتکیبرآنفرودآیند.تجربهضربههایسال
یکیبهانشعابگروهمنشعباز»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«ودیگریبهکنارگذاشتن

مشیچریکیتوسطاینسازمانمنجرگردید.

آنچهدرباالآمد،فشردهمطلبیاستکهنگارندمیخواهددراینبخشمطرحسازد.شرحمطلب
باالزمانبربودوانتشاراینکتابرابهتأخیرمیانداخت.نگارندهودوستانیکهازواقعهاعدام
عبداللهاطالعاتیدارند،درسنپیریهستندوتأخیردرانتشارمیتواندمشکالتیرادرجمعآوری

اطالعاتناگفتهونقدکتاببوجودآورد.بههمیندلیلازشرحآنخوداریکردهام.
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دادههایجدیددربارهزندگیعبداللهپنجهشاهیومسائلپیرامونی
درسازمانچریکهایفدائیخلقایران

هاییاز:یادنگاشته
مرضیهتهیدست• »شمسی«

فاطمهایزدی• »مهرنوش«

پرویزهدایی• »محمود«

شهین)فاطمه(دوستدار• »مهری«

تهماسبوزیری• »عباس«

ناهیدقاجار• »مهرنوش«

محسنصیرفینژاد• »داوود«

»خسرو«• ازاعضایسابقسازمان

همراهبادومطلبدیگر:
محاسبهدرصدفرضیموافقینومخالفیناعدامعبداللهدرسازمان.1

گاهشماررخدادهایسازمانکمیقبلوبعدازاعدامعبدالله.2
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پیشگفتار پیوست یکم

دراینپیوستمطالبیاززباناعضایسابق»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«دربارهعبدالله
پنجهشاهی،خانوادهمبارزاووادناثابتقراردارد.نویسندگاناینمطالبیادرخانههایتیمی

سازمانباعبداللهوادناثابتزندگیکردهاندویاهنگامیکهجاییبرایزندگیوخوابنداشتهاند،
مدتیرادرخانهمادروپدریعبداللهپنجهشاهیبودهاند.اینمطالبتاکنوندرجاییمنتشر

آننشدهاستوبرایاولینباردراینجامنتشرمیشود.درواقعنگارنده)محسنصیرفینژاد(از
خواهشکردهکهتجربهخوددراینخصوصرابنویسندوآنهابهاینخواهشپاسخمثبدوستان
دادهاند.

ازاینمطالبدرنگاشتهاصلیکههدفشیافتنعواملتعیینکنندهدراعدامعبداللهبوده،
استفادهشدهاست.بنابراینبخشیازمطالبدراینپیوستتکراریاستواینتکرارممکن

استکهبرایخوانندهکمیماللآورباشد.باوجوداینخواندنآنهاخالیازلطفنیست.زیرا
دادههایتازهایدرآنهاهست.

باردیگرازنویسندگاناینمطالبتشکرمیکنمکهبهخواهشنگارندهپاسخمثبدادندوتجربه
زندگیخوددراینخصوصرادراختیارنگارندهقراردادند.

محسنصیرفینژاد

میالدی2020برابردسامبر1399آذر



زندگی با عبدالله پنجه شاهی»حیدر«
در»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«

نوشته:مرضیهتهیدست»شمسی«

خانه تیمی در اصفهان
زندگی1352نوزدهسالهبودمکهبه»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«پیوستمودرپاییز

مخفیخودرادریکیازخانههایتیمیاینسازمانکهدرشهراصفهانواقعبود،شروعکردم.
بودند.رفیقزرکاریراIIIویوسفزرکاریII،حسننوروزیIدیگراعضایاینتیمرفقانسترنآلآقا

»کامسامول«ورفیقنوروزیرا»تاریوردی«صدامیکردیم.رفیقنوروزیبسیارسریعوچابک
بود.منتامدتهادراینخانهتیمیچشمبستهبودم،یعنیآدرسخانهرانمیدانستم.مدتیبعد

رفیقجدیدیبهجمعمااضافهشدکهپسازشهادتشفهمیدمکهاوخشایارسنجریبودهاست.
حدودسهماهمادراینتیمباهمزندگیکردیم.

بعداًقرارشدخانهتیمیدیگریبگیریم.رفقادنبالخانهبودندکهباالخرهیکخانهخوبنسبتابزرگ
مننقشخانمخانهرادرصحبتباهمسایههاومردمعادیباحیاطخوبودواطاقاجارهکردند.

داشتم،خشایارسنجریمردخانهبودویوسفزرکاری»کامسامول«برادرمنبحسابمیآمد.
مسؤلتیمابتدایوسفزرکاری»کامسومول«بودوبعدازاینکهزرکاریضربهخورد،خشایار

سنجریمسؤلتیمشد.حدوددویاسههفتهبعدرفیقخوبمانعبداللهپنجهشاهی»حیدر«بهجمع
مااضافهشد.بههمسایههاگفتیمکهاوبرادرمناست.ماواقعاًمثلخواهروبرادربودیم.

»حیدر«رفیقیباقدیمتوسط،کمیچاق،خوشبرخورد،بسیارمهربان،شوخطبعوشاداببود.
درتیماوبهخشایاربسیارنزدیکبود.بامنوبطورکلیباخانمهابسیارراحتبرخوردمیکرد.

شایددلیلآناینبودکهاوسهخواهرداشتکهازکودکیباآنهابزرگشدهبود.

منو»حیدر«ازهماناولبهمخوگرفتیموباهمخوبکارمیکردیم.قرارشدبا»حیدر«روزها
بهشناساییشهراصفهانبرویم.اصفهانشهرجالبیاستکوچههایپرپیچوخمزیادیدارد،

پیچوغیره.ماروزهاباهمازخانهبیرونمیآمدیموشهرراشناسایی6پیچیاکوچه11مثلکوچه
میکریم.»حیدر«یکدفتروقلمبرمیداشتودردفترنقشههمهکوچهپسکوچههایاصفهان

راکهشناساییمیکردیم،میکشید.اوهمهنقاطپرپیچوخمراباحوصلهرویکاغذرسم
میکرد.

»حیدر«همبسیارمنصیطبودوهمتواناییزیادیدرکارهایتکنیکیداشت.اگروسایلبرقیخانه
خرابمیشد،اوبودکهدرستمیکرد.یادممیآیدکهقفسهایبرایکتابهایتیممانساخت.
وقتی»حیدر«باتوهمخانهبود،تودیگرغمینداشتی.هرکاریکهازدستشبرمیآمد،برای

خانهانجاممیداد.

Iدردرگیریبا1355نسترنآلآقادردومتیرماه662طبقکتابچریکهایفداییخلق)محمودنادری(درصفحه
مامورینکمیتهمشترککشتهمیشود.

IIمنتشرکردند.1352روزنامههاخبرشهادتحسننوروزیرادردومبهمنماه

IIIبهمنماه17بهچاپرسیدهاست.اودر3نبردخلقشماره62و61زندگینامهرفیقیوسفزرکاریدرصفحه
درچهارباغاصفهاندردرگیریبامامورانشاهشهیدشد.1352
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هررفیقیدرتیمبرنامهمطالعهفردیوبرنامهخاصخودراداشت.عالوهبراینمابرنامه
رفیقتواناییگرچه»حیدر«درکارهایجمعیمطالعهجمعیوکارهایجمعیدیگریهمداشتیم.

بودوآنچهمیدانستباتواضعبهدیگرانیادمیداد،امااصالًخصلتبرتریطلبینسبتبهرفقای
خودنداشت.واقعاًدرکاربااواحساسراحتیمیکردی.

بهتهرانبرگشتم.1354کمیبیشازیکسالدراینتیمبودم،بعددرسال

خانه تیمی در تهران
بازهمبا»حیدر«دریکیازتیمهایسازمانبودم.دراینزمانسازمانبرایمن1354دربهار

برنامهدیگریداشت.اینآخرینباریبودکهاورادیدمودیگرهرگزاوراندیدم.تااینکهآنخبر
بسیاروحشتناکراشنیدم،خبریکهمراواقعاًشوکهکرد.

مرضیهتهیدست»شمسی«

(2020)برابراکتبرماه1399زمانآخرینتغییر:آبانماه



گوشه  هایی از زندگی
عبدالله پنجه شاهی و ادنا ثابت 

در»سازمانچریکهایفداییخلقایران«

نوشته:فاطمهایزدی»مهرنوش«

وضعیت خانه تیمی سازمان
مخفیشدم.پایگاه)خانهتیمی(ما،یکخانهدوخوابهدربخش1354من)فاطمهایزدی(درپاییز

اعیاننشینحسنآبادزرگندهبود.همتیمیهایمحسینپرورش»سعید«وفرزاددادگر»اسد«
بودندومسؤلشاخهمان،محمدرضایثربی»مسعود«.مسؤلاجرایطرحفرارحسینپرورشبود

مسؤلپایگاهبودیافرزاد.بعدهاکهحسینقلمبر»فرهاد«وعبداللهاوامایادمنیستکه
پنجهشاهی»حیدر«بهتیمماپیوستند،حسینقلمبرفرماندهتیموعبداللهفرماندهنظامیبود.

حسینپرورشبسیارمهربانبود.رفیقیشریفوشجاعکهبازیخطرناکمارابابردباری
همراهیمیکرد،تاهرگاهازدستشبرآیدفرشتهنجاتمانشود.شایدعالقهبهبرادرکوچکش

،به54مسعودپرورشاورابهاینراهکشاندهبود.بعدازشهادتمسعوددرضربههایزمستان
خاطرمالحظاتامنیتی،ازمنپنهانکردکهاورامیشناختهوعکسالعملینشانندادولی

میدیدمکهبیشترازپیشهوایفرزادوحسینقلمبررادارد.هرکاریمیکردوهرانتقادیرابه
جانمیخریدتازندگیآنهاراحتتروایمنترشود.بامنهممهربانبود.فرزادشاد،قبراق،

مهربانوبسیارباهوشبود.بانهایتمهربانیوحوصلهتالشمیکردهرچهراکهبلداست،بهما
یادبدهد.ماتیمیصمیمیویکدستبودیمومحبتمانرانسبتبهرفقاپنهاننمیکردیم.یثربی
بطورمرتببهماسرکشیمیکرد.اوهرچندآدمخشکینبوداماگاهانتقادهایعجیبیمیکردو

هایرفقاجدیاست.درمجموعباماکمیسعیداشتبهمانشانبدهد،دربرخوردباضعف
فاصلهداشتامانسبتبهتیمماعکسالعملبدینشاننمیدادوازفضایشادویکدستتیم

راضیهمبهنظرمیرسید.

ادنا ثابت »پری«
.دوجوررفیقچشمبستهداشتیم:چشمبستهبهمحلآمدندگاهرفقاییچشمبستهبهتیممامی

پایگاه،چشمبستهبهرفقاوپایگاه.یكیازاینرفقا،دختریبودکهمستقیمازفرودگاهبهپایگاه
ماآمد.یثربیومنبادستهگلبهاستقبالشبهفرودگاهمهرآبادرفتیم.بنابهضوابطکارمخفی
درفرودگاهخودمرامشغولکردمتانفهممرفیقازکجاوباچهپروازیمیآید.وقتیاورسید،
یثربیمراصدازدومندربرابرمدخترزیباییرالبخندبرلبدیدم.بهگرمی،مثلاعضاییک
خانواده،یکدیگررادرآغوشکشیدیم.یکپالتویشمیبهتنداشتکهازچشمهایشپررنگتر

بود.

اوراچشمبستهبهپایگاهبردیم.باپایگاهورفقا،جزمنویثربی،چشمبستهبود.یثربیاورا
رفیق»پری«خواند.گویاپرینامسازمانییاواقعیرفیقدختریبودکهبهتازگیشهیدشدهبود.

منبسیاردرموردتواناییهاوخصلتهایانسانیرفیقشهیدپریشنیدهبودمومیشنیدم.اما
،اوکهبود،وچهوقتوچطورشهیدشد.نمیدانمتاكنون
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منوادنابیشتربعدازانقالبدانستمكهرفیق»پری«چشمبستهپایگاهماادناثابتنامدارد.
راباهممیگذراندیم.یكتیمدونفرهدرونتیمصاحِبخانهبودیم.پسازبرنامهساعتهایروز

نویسیتیممیزبان،نوبتبرنامهنویسیوبرنامهانتقادیبامیهمانبود.برنامهروزانه»پری«پر
بود:سراجی)اینکلمهغیردقیقرابرایدوختنجلدسالحوکیفهایکوچکازچرمبهکار

میبردیم،شایدازآنروکهبعدازبرافتادنزینسازی،سراجهایپیشینبهدوختنکیفوکمربند
و…روآوردهبودند(ُمهرسازیعكاسیوظهوروچاپعکس)برایدرستکردنمدارکتقلبیو

بهاصطالحجعلیات(،ورزش،مطالعهدونفره،توجیه)آشناییبا(سالح،توضیحدرموردبرنامه
فرارومطالعهفردی.

ماهمهیککمربندچریکیداشتیمکهآنرازیرلباسبهکمرمانمیبستیم.ادناهمکهبهتیمما
ترینشکل،شاملیککیفچرمیصافبودکهآمدبرایشدرستکردیم.کمربنددرساده

تا500شناسنامهوگواهینامهراتویآنمیگذاشتیم.کیفکوچکدیگریبرایجایپولدرشت)
تومانپولخرد،سومیجایسیانوراضافیوجوششیرین30تا20تومان(بعالوهحدود1000

)برایدرمانمسمومیتباسیانورزمانیکهاشتباهیآنراجویدهباشیم(وچهارمیجایکمی
نمکوقندبود.بهاینهااضافهمیشدکاردکمریودرمرحلهبعدنارنجککمریوباالخرهجلد

سالح،جایفشنگوخشاباضافی.

وقتیادنابهتیمماآمد،منکمربندهایخالیوکیفهایکوچکوبزرگاضافیموجوددرپایگاهرا
پیشاوبردمویککمربندسادهبرایشدرستکردیم.کیفمدارک،کیفپول،کیفسیانور

اضافی،کیفقندونمک،کاردکمریهمداشتولییادمنیستنارنجکداشتیانه.میبایست
داشتهباشد،چوندرپایگاهنارنجکاضافیداشتیمودلیلینداشت،اونداشتهباشد.

جلسههایانتقادی،آییننامهانضباطی
پیشازادامهگفتگودربارهادنا،خوباستدرموردجلسههایانتقادی،آییننامهانضباطیوتنبیه

،رفیقمسؤلبرنامهنویسی،چگونگیهرشبدرساعتمعیندرتیممابهطورکلیحرفبزنم.
اجرایبرنامهروزرابررسیمیکردورفقاهرانتقادیبههربرنامهیارفتاررفیقیداشتند،مطرح

میکردند.یکجلسهانتقادیخصلتیهمداشتیمکهبهخصوصیاتاخالقیخودورفقامان
هامانراریشهیابیمیکردیم.درفاصلهدوجلسهانتقادی،ضعفهایخودومیپرداختیموضعف

رفقامانرادریکدفترچهانتقادییادداشتمیکردیم.دفترچههاازدورریزکاغذصحافینشریات
سازمان،درستمیشد.دفترچهانتقادیچهاردرسهسانتیمرا،رفیق»اسد«درستکردهبود.

صفحهداشت.رفیق10مثلهمهکارهایشتمیزودرجهیک!چسبنواریباالیآنسرخبود.حدود
باالیهمهصفحههارابارولتخیاطیسوراخکردهبودکهموقعفراربتوانمآنهارابهسرعتاز

بینببرم.

ازخودمانورفقاانتقادمیکردیم،چوناگرانتقادنمیکردیم،معنایشاینبودکهنمیخواهیمبا
ضعفهامانبرخوردکنیم!برخوردهریکازماباانتقادوانتقادازخودمتفاوتبود.اینجلسهها

بهنظرمنعجیببودولیآنرابهعنوانجزییاززندگیچریکیکامالپذیرفتهبودم.برخورد
فرزادهممثلمنبود.بابرنامهانتقادازخودخصلتیجدیبرخوردمیکردیمولیپیشآمدهبود
کهموقعبرنامهنویسیوانتقادبهکارهایروزانهبهزورجلویخندهمانرابگیریم.بااینحال

طبقآییننامهانضباطیتنبیهراتعیینوآنرااجرامیکردیم.نمیدانمآییننامهانضباطیراچه
کسانیوچهوقتتنظیموتصویبكردهبودند،ولیبهقرینهاینكهدرتیممابودواجرامیشد،

نسخهایازآندرهمهتیمهابودهاست.حسینپرورشاما،1355فکرمیکنمپیشازضربههای
بهطورآشکار،حتیدرحضوریثربی،بهانتقادهایبیموردوتنبیههایبیجا،عکسالعملنشان

میداد.معموالساکتمیماند،چهرهدرهممیکشیدیاسعیمیکردبحثراکوتاهکند.شایدبرای
همینیثربیبااوبیشازهمهمافاصلهداشت.تاکیدمیکنمکهتیممااینطوربود،بعدهادانستم
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کهدرتیمهایدیگرجلسههایانتقادیبیرحمانههمبرگزارمیشده.ماجلسههایانتقادی
طوالنیوخستهکنندهبرگزارمیکردیم،امافضایتیمهرگزبیرحمانهنبود.

جلسهانتقادیوتنبیهبارفیق»پری«)ادنا(
،تیزهوش،تواناوبسیارباانضباط.درانتقادوانتقادازخوددستهمهماادناآرامبودوكمحرف

راازپشتمیبست.خوبیادمنیستانتقادهاچهبود:ازخودشانتقادمیکردسرمطالعهفردی
خوابشبرده.طبقآییننامهتنبیهاینکارکالغپربود.بهمنانتقادمیکردکهازاوانتقادنمیکنم.
ازخودشانتقادمیکردکهمقداریچرمراموقعدوختنکیفمدارکحرامکرده.وقتیمیگفتم،

ایناولینکارتواستوطبیعیاست،ازمنانتقادمیکردکهاحساسمسؤلیتنمیکنم.گاهیبه
خودممیگفتمخدارحمکندوقتیکهرفیق»پری«بارفقایپایگاهچشمبازبشودوبا»سعید«

سربرنامهانتقادیبنشیند.برخورد»سعید«باخودمیادمنرفتهبود.یکبارچیزیرافراموشکرده
بودموانتقادسختیازخودمکردموبعدهمازرفقاخواستمریشهآنضعفرابررسیکنند،هنوز

فرزادجملهاشراشروعنکردهبودکهحسینپرورشبهمنپرید:انتقادازخودبازینیست!
خودتفکرکنتادفعهبعدحواستباشد.بهجایاینکهبهاینچیزهایکوچکبهچسبیم،وقتی
ساواکریختاینجا،رفیقترابهخودتترجیحبده!آنهمربطیبهاینجلسههاندارد!صدتا
فاکتورعملمیکند!کارگریکهخودشرازیرباریکهازجرثقیلولشده،میاندازدکهبلکه

بتواندیککارگردیگرراازمرگنجاتبدهد،درکدامجلسهانتقادیشرکتکرده؟)دیرترفهمیدم
که»سعید«بهراستیشاهدچنینصحنهایبوده(.

بایکوت
بهعنواناعضایتیممیزبان،چندباربهخاطررعایتنکردنقراریکهباادناداشتیمخودمانرا
تنبیهکردیم.داستاناینبودکهخانهشمالشهریمایکاتاقخوابباپنجرهایبهكوچهداشت.

درورودیاتاقبهراهرویباریكیبازمیشدکهحماموتنهادستشوییخانهدرآنبود.این
مجموعه)اتاقخواب،دستشویی،حماموراهرویمشترك(بادریبهسالنخانهراهداشت.ادنا

درآناتاقبهسرمیبرد.

برایاینكهرفقاموقعدستشوییرفتنباادنابرخوردنكنند،قرارشدهركسمیخواهدبه
دستشوییبرود،چراغراهروراروشنكندوتاچراغخاموشنشدهادنابهراهروقدمنگذاردو
برعکس.اگرمایادمانمیرفتچراغراخاموشکنیم،ادنامجبورمیشد،مدتیبرایرفتنبه
دستشوییانتظاربکشد.ادناهمیشهاینقراررارعایتمیکرد،گذشتهازآن،اگرچراغمدت

طوالنیروشنبودورفیقیمیخواستبهدستشوییبرود،منمیتوانستمبهادناسربزنمواگر
یادشرفتهباشد،چراغراخاموشكنم.امااگرمننبودمیاسرگرمکاریبودم،ادناراهیجز

انتظارنداشت.سروصداهمنمیتوانستبکند!شبهامشکلیپیشنمیآمد،بهراحتی
میفهمیدیمکهچراغروشناستوخاموششمیکردیم،اماراهرونورگیرداشتوشیشههای

رنگارنگدرورودیبهسالن،نوررامنعکسمیکرد.چراغعقبترازدر،روبرویدراتاقادناودور
ازدیدماازسقفآویزانبود.بنابرایناگریادمانمیرفتچراغراخاموشکنیم،بعدمتوجهآن

نمیشدیم.زیراموقعگذشتنازهالخیالمیکردیمنورآفتاباست.

،مندرجابهرفقاتذکردادموطبعاموقعبرنامهنویسی،رفیقینخستینباریکهچراغروشنماند
کهیادشرفتهبودازخودشانتقادکرد.همینکافیبود.باردوم،منوحسینپرورشبهبازار
بزرگرفتهبودیموفرزاددرنبودنمنخواستهبودناهارراپشتدراتاقادنابگذارد،اززاویه

مناسب،چراغرانگاهمیکندومیبیندروشناستوبعدازپنجششدقیقههمخاموشنمیشود.
ناگهانیادشمیآیدکهخودشچراغراروشنگذاشته!ناهارراپشتدرمیگذاردوچراغرا

خاموشمیکند.منازخودمانتقادکردمکهموقعخروجبهرفیقیادآورینکردهبودم،حواسشبه
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چراغباشد.مقصراصلیالبتهفرزادبود.تنبیهمنپنجضربهوتنبیهفرزاددهضربهشالقتعیین
شد.بهکفپاشالقنمیزدیمتااگرمجبوربهفرارشدیم،پاهاماندردنداشتهباشد.فرزادبه

شکمدرازکشید،منکابلبرقرابرداشتمواوراشالقزدموفرزادمرا.حسینپرورشدرتمام
مدتبااخمایستادهبودوبهمانگاهنمیکرد.دوسهروزنگذشته،بازچراغروشنماندواینبار
مقصرمنبودم.دهضربهشالق!رفقابهنوبتهریکپنجضربهشالقبهمنزدند.گذشتهازآن
چونهمهما،یکباربیانضباطیراتکرارکردهبودیم،تصمیمگرفتیمکهچراغدیگرنبایدبیدلیل
روشنبماندواگرتکرارشد،بیاعتناییبهتصمیمجمعیاستوتنبیهآنبایکوت!بازهمچراغ
روشنماندوخطاکاراینبارحسینپرورشبود.تنبیه:بایکوتازفرداصبح،بعدازبیدارباشتا
موقعبرنامهنویسی!منهنوزواقعانمیفهمیدمبایکوتیعنیچه!روزبعدمنوحسینپرورش
چهارساعتبرنامهتولیداسیدپیکریکداشتیم.اسیدپیکریکرادراتاقککوچکیکهدرزیرزمین

کنارموتورخانهشوفاژبود،میساختیم.گردزردیرویلباسهاوموهامانمینشست.خوبیادم
نیستازماسکوعینکاستفادهمیکردیمیانه،ولیتلخیاسیدپیکریکرادردهانموگردزرد

رنگرارویموهاولباسهامان،خوببهخاطردارم.همچنینخوبیادمهستدوسهبارضمن
کار،بیهواباحسینپرورشحرفزدموباچهرهاخمآلوداوروبروشدم.آخرینبارکهازاخم

کردناوخندهامگرفت،حسینپرورشروبرگرداندوازاتاقکبیرونرفت.بعدازاینکهبرگشت،
کارمانرادرسکوتمطلقادامهدادیم.سربرنامهنویسی،منازخودمانتقادکردمکهدوسهبار

حواسمنبودهوبارفیقحرفزدهام.حسینپرورشکههنوزاخمبهچهرهداشت،ازمنانتقاد
کردکههمهچیزراشوخیمیگیرم.منخندیدنمیادمنبود،اعتراضکردم:من؟!چهشوخی؟

رفیقجوابداد:بایکوتخندهنداردرفیق!مندوبارهاعتراضکردم:درواقعمنهمتنبیهشدم!
حسینپرورشگفت:البته!وهمینچیزیهکهمننمیفهممچرابرایشمادوتامهمنیست!فرزاد

گفت:ولیرفیقتوخودتهماینتنبیهروتاییدکردی!»سعید«گفت:آییننامهانضباطیاست
دیگه!بعدهمقراربودمنخودمتنبیهبشم،چطورمیشد،قبولنکنم!همانموقعازخودم

پرسیدمکهاگرقراربودمنیارفیق»اسد«بایکوتشویم،آیا»سعید«ساکتمیماند؟آنجلسه
راخیلیخوببهیاددارمزیراپیشآمدهبودکهمنوبهدنبالمنهمهتیمازجلسهانتقادیمان
بهخندهبیفتیموپیشآمدهبودکه»سعید«بهشکلهایمختلفنارضایتیخودشازآنجلسهها

وتصمیمهایمانشاندهد.اینبارامافرقداشت.»سعید«بهکلکارمااعتراضمیکرد.
سالزمانپرفرازونشیبگذشته،امامفهومآنهاو43)روشناستهمهنقلقولهاازصافی

حالوهوایآنزمانتیممادقیقاست.(دیگرهرگزیادماننرفتچراغراخاموشکنیم،حتی
وقتییثربیبهپایگاهمامیآمد،تکتکماحواسمانبودچراغروشننماند!بیشازیکبارپیشآمد
کهبرایاطمینانازخاموشبودنچراغبهراهروبدومورفیق»سعید«یارفیق»اسد«راببینمکه

گردنشانراکجکردهاندتاآنهاهمازخاموشبودنچراغمطمینشوند.هیچکدامازمادیگر
حاضرنبودیم،تیممانچنینتحقیریراتحملکند.تاآنجاکهبهمنمربوطاست)وفکرمیکنم
درموردفرزادهمهمینطوربود(طولینکشیدکهماهممثلحسینپرورشبهایننتیجهبرسیم
کهضررجلسههایانتقادیکذاییبسیاربیشازفایدهآناست.درآنزمان،رفیق»سعید«هنوز

زندهودرکنارمابود.

آخریندیدارمنباادنا
ادنااماازپایگاهمارفتوهرگزبا»سعید«سرجلسهانتقادیننشست.بعدازرفتناشدیگراو
راندیدموهیچخبریازاونداشتم.روشمااینبودکهکمترینکوششیبرایخبرگرفتنازدیگر
رفقانکنیم.بعدازانقالب،خاطرهمبهمیدارمکهمادروپدراو،بهجستجویشآمدهبودند.بهآن

،اورادیدم.آذروپورسینا16درتقاطعخیابانهاازخوبیاوگفتمامانمیدانستمکجاست.یکروز
ترشدهبود.بهطرفشدویدمتااورابغلکنم.بهسردیباروسریرنگیکوچکش،خیلیخوشگل

نگاهمکردوازمنفاصلهگرفت.خوب!اینبهایتودهایشدنمنبودواونهاولیننفربودونه
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آخرین.باوجوداینبرخورد،مثلآدمهایخنگپرسیدم:خوبی؟کجاهاهستی؟باکدومگروهکار
میکنی؟بالحنیسردترازنگاهشگفت:یکیازهمینگروهکهایمایوییستی!ودورشد.

عبدالله پنجه شاهی »حیدر«
دیدم.اوبهعنوانفرماندهنظامیبهتیمماآمد.1354نخستینباررفیقعبداللهرادراواخر

فرماندهتیمحسینقلمبر»فرهاد«بود.روشنبودكهعبداللهازهمهماقدیمیتراست،خوش
روحیه،خندان،بذلهگووبسیارمهربان.برایهمهمامثلیکرفیققدیمیوعضویازخانواده

بود.فاصلهایراکهمابایثربیداشتیم،اونداشت.فضایتیمماکهپیشازآنهمشادوصمیمی
بود،باآمدنعبدالله،جنبوجوشوتحرکبیشتریگرفت.برایمدتی،غزالآیتی»پوران«همبه

تیمماآمد.اوبهپایگاهچشمبستهولیبارفقاچشمبازبود.غزالهمروحیهایشادوبشاش
داشت.عبداللهتمریننظامیراازهفتهاییکباربههفتهایسهبارافزایشداد.رفقایدخترو

پسربایدبهطرزیغیرواقعیبرابرمیبودند.ورزشصبحگاهیكهقابلنداشت،درتمرینهای
ماندیموعبداللهبسیارهمراهوباحوصلهبود.هرگزدشوارنظامیهمبایدازرفقایپسرعقبنمی

نهاوونهدیگررفقا،منیاغزالرابهخاطردختربودنکوچکنشمردند.رفیق»حیدر«گاهیدر
بحثیدونفره)کهمانمیدانستیمدرموردچیست(بایثربی،تندمیشدولیبهیادندارمبیناوو

دیگراعضایتیمبرخوردیپیشآمدهباشد.

،رفیق»اکبر«)حمیداشرف(بهخانهماتلفنزدوخبردادتلفنهالو1355اردیبهشت26صبح
رفته،تخلیهکنید.آمادهتخلیهبودیم،یثربیتلفنزدوگفتلونرفته،بمانید.ساعتیبعدحمید

اشرف)یایثربی،یادمنیستکدامیک(دوبارهتلفنزدوگفتفوریخالیکنید.خاطرهمبهمیدر
.Iذهنمهستکهیثربیخودشبهپایگاهآمدولیمطمیننیستم.سریدوصفروصفرراسوزاندیم

خانهماگاراژداشت،سرییکودوراتویماشینگذاشتیم.تاآنجاکهیادمهست،اولعبداللهو
حسینقلمبر،تکتکبیرونرفتند،تاازدومسیرجداگانهمنطقهراترککنند)اگرخودمسعود

برایتخلیهپایگاهآمدهباشد،شایدیکیآنهابامسعودرفت؟!(بههرحالماکمیصبرکردیم،
فرزاددادگرپشتفرماننشست،مندرصندلیشاگردوحسینپرورشبعدازبازکردنوبستن
درگاراژدرصندلیعقبنشست.وقتیبهمرکزدهزرگندهرسیدیم،ماشینهایساواکرادیدیم

کهازخیابانماباالمیرفتند.حدودساعتیکبعدازظهرخانهراخالیکردهبودیم.یکیدو
ساعتبعدعکساتاقهاووسایلخانهمانرادرروزنامههایعصردیدیم.یادمنیستچه

توضیحیدادهوآنرابهکدامدرگیریبستهیانبستهبودند،ماوسایلخودمانراخوب
میشناختیم.

خانواده پنجه شاهی
تیردوسهبارهمراهباحسینقلمبرسرقرارعبداللهرفتم.8درفاصلهزمانیتخلیهخانهتاضربه

مثلهمیشهمهربانوخوشروحیهبود.یکیازاینقرارهادرپارککوچکینزدیکبیسیمنجف
آبادبود.همانروزعبداللهیکنشانیهمراهباعالمتسالمتیبهمندادوگفت:اگرروزیهیچ

جایینداشتیوارتباطتقطعشدبهسراغمادرمبرو.میبینی.خیلیمهربونه.

مناستفادهازخانوادهرفقایمخفیرادرستنمیدانستم.بااینهمهآدرسوعالمتشناسایی
رابرایروزمبادابهخاطرسپردم.روزهایدربدریبعدازضربهاردیبهشتراهمراهباحسین
پرورش»سعید«یاغزالآیتی»پوران«دراتوبوس،ازاینشهربهآنشهرگذراندم.اواسط

خردادمجبورشدم،اتاقیراکهباحسینپرورشگرفتهبودم،رهاکنم.برایاوعالمتخطرزدمو
برسرقرارثابتغزالرفتم.غزالبدونتوضیحمراسرقرارعبداللهبرداینآخریندیدارمنبا

I.درسازماندرجهامنیتیاسنادباشمارهمشخصمیشد.شماههایپایینتردرجهامنیتیبیشتریداشتند
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عبداللهبود.بازهمبرمهربانیمادرشتاکیدکرد.همانروزپیشازغروبمنوغزالبهخانه
پنجهشاهیهارفتیم.نپرسیدمآیاغزالقبالهمبهآنجارفتهبودیانه،خودمهمنگفتمکهپیشاز

بهسازمانداشتند.مادرعاشقکمالآناینآدرسرامیدانستم.بچههاومادرسمپاتیتمامو
داشت.همهخانوادهبسیارمهربانوایویژهپسرشبود.عبداللهبرایخواهرانوبرادرانشجای

پولخردبهمنهدیهدادودیگرییكچادرکیفیکازدخترهابهعنوانیادگارییکیباصفابودند.
ازبزرگیخلقی)چادرگلدار(اینیادگارهاراتابعدازانقالبداشتم.بعدازدستگیریمابابخش

وسایلخانهدرجابجاییهاناپدیدشدند.

ولیماباروحیهچریكیسعیمیکردیمسادهترینغذارامیکردمادرشاهانهازماپذیرایی
بخوریم.منبیشترتویخانهبودم.یادمهستبامادركتاب»الوداعگِلساری«و»مادر«اثر

آیتماتفرامیخواندیم.یکروزکهتنهابودیم،عالمتشناساییراکهعبداللهبهمنگفتهبود،به
مادرگفتم.چشمهایزیبایشبرقزدومرادرآغوشگرفتوبوسید.غزالبیشتربانسرینو
سیمینبیرونمیرفت.مننگرانامنیتدخترهابودم،بهاوگفتماینهمهحرکتهمراهبایک

چریکشناختهشدهمیتواندبرایدخترهاخطرناکباشد.نظراواینبودکهدخترهابههرحالباید
حركتدرشهررایادبگیرند،چوندیریازودمخفیمیشوند.نمیفهمیدمچرادرشرایطیکه

رفقایمخفیجاومکانندارند،بایدرفقایجدیدیهممخفیشوند.

ازترمادربسیارمهربانمادرخانهبههمهچشمبازبودیم،اماپدرخانوادهازوجودماخبرنداشت.
آنبودکهعبداللهگفتهبود.عبداللهبرادریبهنامنصراللهداشتکهمنهرگزاوراندیدم.فکر

میکنم،ازدواجکردهبودوزندگیغیرسیاسیداشت.اینخانواده،پنجشهیددادند:نسرینو
،جعفر»خشایار«1356،عبدالله»حیدر«شهادتاردیبهشت1356فروردین10سیمین،شهادت

واسدالله)نامسازمانیاشرانمیدانم(شهادتزمانکشتارملی،1356اسفند24شهادت
.عبداللهیکخواهردیگرهمبهنامزهرهویکبرادرکوچکبهنامامیرداشت.این1367شهریور

دونیزهمراهبااسداللهومادرمخفیشدندوخوشبختانهازدستساواکجانبهدربردندوزنده
هستند.زهرهراوقتیسالهاپیشبهدیدارمادررفتهبودم،دیدم.مادربااینكهمیدانستمنجزو
گروهمنشعببودمباهمانمحبتپیشبامنبرخوردكرد.چشمانشهنوزهمانزیباییوفروغ

گذشتهراداشت.

یاد عزیز مادر و فرزندان قهرمانش گرامی باد!

فاطمهایزدی



یادمانده های پرویز هدایی
از عبدالله پنجه شاهی و ادنا ثابت

اززبانپرویزهدایی»محمود«

هایصوتیبرایمپرویزهدایییادماندههایخودازعبداللهپنجهشاهیوادناثابترابصورتپیام
فرستاد.محتویآنهارانوشتموحاصلرابرایهداییفرستادم.اومتننوشتهشدهراکهدرزیر

آمده،تأییدکرد.

محسنصیرفینژاد

زندگی با عبدالله »حیدر«
دواتاقدرخانهایبیندانشگاهآریامهروسهراهآذریاجارهمن)پرویزهدایی(باعلیاکبروزیری

ودرارتباطباضربه1354کردهبودیمودرآندواتاقزندگیمیکردیم.گمانمیکنمدرزمستان
تبریزبودکهعبدالله»حیدر«وغالمعلیخراطپور»بهرام«خانهتیمیخودرارهاکردهبودندو

چونظاهراًجاییبرایزندگینداشتند،پیشماآمدند.ماهنوزعضوعلنیسازمانبودیموروزها
دانشگاهمیرفتیم؛….بهخانهکهمیآمدیم،کتابخوانیوورزشجمعیداشتیم.شبهاکارهای
روزبعدرادربرنامهواردمیکردیم.خانهمادیگرمانندخانهتیمیشدهبود.عبداللهمسؤلتیم

بود.

مجیدپیرزادهجهرمیتازهکشتهشدهبودوعبداللهعکسیازاوراباوسایلعکاسیدرخانهما
چاپمیکرد.عبداللهازپیرزادهتعریفمیکردوگویاگاهیبااواختالفهاییهمداشتهبود.اواز

نکاتمثبتومنفیپیرزادهمیگفت.پیرزادهتروتسکیستوتیپروشنفکریبودواینطورکه
عبداللهمیگفت،تمایلزیادیداشتکهدرسازمانبهتیمعملیاتیبرود.

بهمنفرارسیددراینروزمنکهآخرینامتحانخودرا11بهرحالچندیروزگارچنینگذشتتا
دادهبودم,ازدانشگاهبرگشتمتااکبرآزادانهبتواندسرکالسبرود.هنوزساعتینگذشتهبودکه

صاحبخانههمراهدومردبهطبقههمکفامدوگفتاقایانازسازماناطالعاتهستندوسواالتی
دقیقهبطولکشید.آنهاکهابتدادرراهروبودندبایکحرکتمنناگهان20دارند.گفتگونزدیک

وارداتاقشدندودرحالیکهیکیبامنصحبتمیکرددیگریبدوناینکهچیزیرالمسکند
بازرسیمختصریازاتاقهاکردوظاهرابدونآنکهمتوجهانبوهوسایلبمبسازیشود.مندر
خانهماندمتاعبداللهوبهرامآمدندوباشنیدنداستانتماموسایلخودراجمعکردندوبامن

قراریبرایبعدازظهرگذاشتند.

سرقرارعبداللهبهمنگفتکهشما)منواکبر(بایددیگهمخفیشوید؛اینرابهاکبرهمبگو.
شبهمانروزیثربی»مسعود«آمدومارابردوزندگیمخفیماشروعشد.

نکتهایتوأمباطنزدربارهعبدالله:اوحرف»س«رابهشکلخاصیتلفظمیکردوبهمیندلیل
معروفبود.333اودربرخیتیمهایسازمانبهرفیق
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زندگی با ادنا ثابت »پری« در سه خانه سازمان
امادردانشگاهبااوصحبتزیادینداشتم.تاآنجاکهبیاددارم،ادناثابتراازدانشگاهمیشناختم

اودراعتصابهایدانشجوییشرکتنمیکردوبنابرایناصالًفکرنمیکردمکهاوفعالیتسیاسی
میکند،چهرسدبهاینکهعضوسازمانچریکهایفداییخلقایرانباشد.

من)پرویزهدایی»محمود«(باعلیاکبروزیری»مجتبی«و1355یافروردین1354درزمستان
درتیمیبودمکهادناثابت»پری«همبعداًبهآنآمد.خراطپور»بهرام«مسؤلتیموI»فاطی«

محلخانهتیمینزدیکمیدانخراسانبود.

ادنادراینتیمهمنسبتبهآدرسخانهوهمنسبتبهرفقاچشمبستهبودوباهمازپشتپرده
صحبتمیکردیم.ازآنجاکهسهنفرازاعضایاینتیم)من،وزیریوثابت(دانشجویدانشگاه
صنعتیبودندوادناثابتهمتاحدودیمن)هدایی(واکبروزیریراازدانشگاهمیشناخت،او

دستکمبههویتمن)هدایی(درآنتیمپیبرد.روزیواقعهجالبیرخداد.عینکوزیریکهنمره
باالییداشت،رویزمینافتادبود.ادناگفتکهعینک»مجتبی«است.»بهرام«برایردگمکردن
گفتکهمال»محمود«است،ادناگفت،»محمود«کهعینکندارد.معلومشد،ادنادستکممرا

)»محمود«را(شناختهبودومیدانست،عینکندارم.

اینتیمبیشترتیمیآموزشیبودوسازمانماراارزیابیمیکردکهبرایچهکاریمناسب
هستنیم.بعداًتیمراشکستند.علیاکبرکهبیشترتیپیعملیاتیبودباخراطپوررفت.من)پرویز
هدایی»محمود«(،شیدانبوی»فاطی«وادناثابت»پری«قرارشدکهدرتهرانتیمیکارگری

تشکیلدادیم.

.برایتهیهخانهبایدبهبنگاهیمیرفتیموبرایاینکهتوجیهکنیمکهزندگیادنابسیارخندهروبود
عادیداریم،مجبوربودیمکهبهبنگاهداردروغهاییبگوییم.هربارکهادناازبنگاهیخارجمیشد،

دروغهاراتعریفمیکردوازتهدلمیخندید.

(ومنهمدرRay.O.Vakپسازمدتیخانهایتهیهکردیم.آندورفتندبهکارخانهری.اُ.واک)
کارگاهینزدیکمیدانخراسانبهکارگریمشغولشدم.مسؤلتیم»فاطی«ورابطتیممابا

سازمانیثربی»مسعود«بود.

ادناآدمخندهرووشریفیبود.بنظرمیرسیدکهاوقبالمطالعهجدیسیاسینکردهبود.اماخب
افکاراوخیلیعملیتربود.مثالدریکموردمنفکرمیکردمکهمابایددرزندگیمانسختی

بکشیمتاخودرابرایشرایطسختآمادهکنیم؛تادرزیرشکنجهوبازجوییبتوانیممقاومتکنیم.
امااوفکرمیکردکهنهدلیلینداردکهمابخودمانسختبگیریم.نمیدانماواینفکرراازکه

گرفتهبود.اوتعریفمیکردکهعضویکیازگروههاکهبهخودشبسیارسختگرفتهبود،هنگامی
کهگروهلورفتهبود،اولینکسیبودکههمهچیزگروهرابهپلیسگفتهبود.خباینفکراو

درستبود.برایاینکهآدمبتواندشکنجهواینجورچیزهاراتحملکند،دلیلینداردکهبخودش
سختگیریکندوخودشرااذیتکند.

مدتکوتاهیپسازبهکارگریرفتن،صاحبخانهگفتکهازادارهای)اکنونیادمنیستچه
ادارهای؛شایدثبتاحوال(آمدهبودندوچونشمانبودیدگفتندکهشناسنامههاتانرادرخانه

بگذارید.مافهمیدمکهصاحبخانهبهمامشکوکشدهاست.همانشبخانهراترککردیمواز
طریقغزالآیتیبهخانهمادریعبداللهپنجهشاهیرفتیم.

Iفاطی«نامسازمانیشیدانبویدر»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«است«
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پسازانقالبروزیبطوراتفاقیادناثابترادرخیاباندیدم.باهمبهگرمیصحبتکردیم.البته
اوازمنگالیهداشتکهچرابهحزبتودهایرانرفتهام.اومیگفت،حیفشدکهتوبهحزب

رفتهای!

زندگی در خانه مادری عبدالله پنجه شاهی
تیربهسازمانواردشد.روزنامههاراخواندیموبعدهم8کهضربهمادرخانهمادرعبداللهبودیم

غزالآمدوگفتکههمهاینهاکهدرروزنامهنوشتهشده،درستاست.یثربی»مسعود«،حمید
اشرفمسؤلسازمان،»مجتبی«و»بهرام«،همهکشتهشدهاندومافهمیدیمکهفاجعهایاتفاق

افتادهاست.

رفتارخانوادهپنجهشاهیبسیاربسیارسطحباالبودیعنیهمهازبرادربزگشانگرفتهکهازدواج
کردهبودوجداازآنهازندگیمیکرد،تاکوچکترینبچهشانکهحدوددهسالداشت،همهبا

گرمی،صمیمانهومانندیکانفالبیحرفهایعملمیکردندواینواقعاشگفتانگیزبود.صرف
اینکهکلداستان)مبارزهمسلحانه(غلطبود،امااینکهآنهابخاطرآرمانهاییکهداشتند،در

سنهایمختلفمبارزهراپذیرفتهبودندوبامامطالعهجمعیمیگذاشتند،واقعاًشگفتانگیزبود.

مادرطبقهباالیخانهپنجهشاهیزندگیمیکردیم.یکیدوشببرایرفتنبهتوآلتازحیاط
میگذشتمکهپدرعبداللهرادیدم.بهاوسالممیکردمواوجوابمیداد.اومغازهداربود؛اینکهاو
تمامروزراکارکردهبودوخستهبودولیتانیمههایشبدرحیاطقدممیزدوسیگارمیکشید،
نشانمیدادکهاحساسناراحتیمیکرد.اومتوجهحضورما)اعضایسازمان(درخانهخودشده

بود.فکرمیکردکهاگرساواکیهابیایندچهمیشود.هرروزدرروزنامههامیخواندکهفالنخانه
ساواکبهخانهآنهانیز1356تیمیضربهخوردهاست.خبآخرشهمدیگهشد.دهفروردین
حملهکردوبرخیاعضایخانوادهاوکشتهوبرخیآوارهشدند.

بودکهدرخانهپنجهشاهیمدتیمنحاالکهفکرمیکنم،میبینمبهتریندورهزندگیماهمان
زندگیمیکردیم.مابرایآنهاازچیزهایمختلفتعریفمیکردیموآنهاهمبرایمااززندگیخود
تعریفمیکردند.میگفتندکهعبداللهوقتیکهمخفیشد،نامهایبهخانوادهخودشمینویسد.در

آننامهعبداللههدفهایخودازمبارزهرانوشتهبودوانتقادهاییهمبههریکازافرادخانواده
کردهبود.آنهایادشانبودکهعبداللهبههرکدامچهنوشتهبودوازهرکدامچهانتقادیکردهبود.

بعدازاینکهمنخانهمادریعبداللهراترککردم،بارفیقیدیگریبهکارگریرفتم.

1399پرویزهدایی،مهرماه



با ادنا ثابت در خانه تیمی 
»سازمان چریکهای فدائی خلق ایران«

شهیندوستدار»مهری«نوشته:

وبارفیقابوالحسنخطیب)نامسازمانی:»رحمت«(ورفیقIمخفیشدم1355دردهخرداد
فرزاددادگر)نامسازمانی:»اسد«(درتیمیزندگیمیکردیم.مسؤلتیممافرزاددادگرومسؤل
شاخهرفیقحسینقلمبر)نامسازمانی:»فرهاد«(بود.خانهتیمیمادرمنطقهفقیرنشینیقرار

.IIداشت

مسؤلشاخه،رفیقحسینقلمبرهفتهاییکیدوباربهتیمماسرمیزد،دریکیازاینسرزدن
هارفیقدختریراباخودبهتیمماآورد.درنظرهمسایههارفیققلمبربرادرشوهرمواینرفیق

دخترهمسراوبود.مابرایهمسایههااینطورتوجیهمیکردیمکهبرادرشوهرمکهرانندهکامیونو
اغلبدرجادههادرحالرانندگیاست،زنجوانشرابرایمدتینزدماآوردهاست.ناماینزن

جوانیارفیقماندرسازمانادناثابت)نامسازمانی:»پری«(بود.

،قدبلند،باپوستیروشنوباوقاربود.وقتیمنبهعنوانزنخانهبااوبهبازاروادنادختریزیبا
خریدمیرفتم،میدیدمکهچهرهاوحتیدرچادرمناسبآنمنطقهنیزکامالًتوچشممیخورد.
چونآنچادرکهنههمناتوانبودتاظاهراوراکهازخانوادهمتمولیمیامد،بپوشاند.درحالیکه
درموردمنیارفقایزندیگرچنیننبود.ادناازخانوادهایبسیارثروتمندمیآمدومناینراآن
زماننمیدانستم،گرچهحدسهاییزدهبودم.بعدهاپسازدانستنمنشاءخانوادگیاو،بهاین

فکرکردمکهچراظاهرادنادرآنمحلنمایانوبرجستهبود.

درآنزمانتهیهخانهازطریقمعامالتملکیکهزیرنظروکنترلساواکبودند،بسیارمشکلبود
وامنیتچندانینداشت.اماامکانپیداکردنخانهازطریقبقالیهاومغازهدارهادرمناطق

تودهایوجودداشت.بهمیندلیلدرآنزمانزندگیمادرمناطقتودهایامنیتبیشتریداشتو
بهبقایماکمکمیکرد.

طبقروالکارمخفیدرسازمان،اعضایخانههایتیمیازهویتواقعیهمبیاطالعبودند.بر
اینپایهمنوادنانیزهمدیگررانمیشناختیم.تازهپسازانقالبفهمیدمکهنامآنمهمانخانه
تیمیماادناثابتوازخانوادهثروتمندثابتهابودهاستکهبانامسازمانی»پری«بهخانهتیمی

ماآمدهبود.

.اورفیقبسیارپرشوریبودادنامدتکوتاهیدرخانهمازندگیکرد.تاجاییکهبخاطردارماو
دربحثها،ورزشوتمریناتچریکیکهآنزماندربرنامههایروزانهخانههایتیمیسازمان
قرارداشت،فعالبود.اوحتیدربرخیزمینههاچپروییازیادهرویمیکرد.مثالًمیگفتکه

پختنغذاالزمنیستوبانانوپنیرهممیتوانسرکرد؛تابدینطریقدرصرفوقتبرایتهیه
غذاصرفهجوییکنیمووقتبیشتریرابرایورزشودیگرکارهایچریکیتیمکهدربرنامه

روزانهتیممابود،بگذاریم.اومیگفتبرایاینکهصاحبخانهوهمسایههانفهمندکهماهرروزنان

I1355خرداد10اگرتاریخعضویتراتاریخمخفیشدنحسابکنیممنورفیقخطیبدرستروز
همزمانمخفیشدیموبهطورچشمبستهباهمدیگرودرتیمیکهدرآننیزچشمبستهبودیمقرارگرفتیم)از

صدایقطارهامیشدفهمیدکهاینتیمدرنزدیکیراهآهنبود.(.

II.فکرمیکنم،خانهتیمیمادرمنطقهعلیشاهعوضوشایددرقرچکورامینبود
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وپنیرمیخوریم،میتوانآبرادرقابلمهجوشاندتاآنهافکرکنندکهمادرحالپختنغذاو
آشپزیهستیم.

درآنزمانوجودبالش)کوسن(وپتودرخانههایتیمیبرایتوجیهوضعیتخانهنزدهمسایهها
وسایلیضروریبودند.ادناضرورتوجودچنینچیزهاییدرخانهتیمیراقبولداشتولی

استفادهاعضایتیمازبالشبرایاستراحتراامرپسندیدهاینمیدانستوبنابراینخودنیزازآن
استفادهنمیکردواگردیگرانازآناستفادهمیکردند،بادیدیانتقادیبهآنهانگاهمیکرد.

روزیمردصاحبخانهکهمغازهتعمیرکاریداشت،ماشینلباسشوییرابهخانهآوردودرایوان
خانهکهماوصاحبخانهبصورتمشترکازآناستفادهمیکردیم،قرارداد.یکروزکهصاحبخانه
درخانهنبود،ادناماشینرابهراحتیروشنکردولباسهایتیمرادرآنشست.درحالیکهمن

شدیداًنگرانآمدنصاحبخانهبودم.ادنابازدلیلمیآوردکهماباشستنلباسهادرماشین
لباسشوییدروقتصرفهجوییمیکنیمووقتخودراصرفکارهایمهمتر!)ازلحاظچریکی

مهمتر(میکنیم.نمیدانمکهچهجوابیبهصاحبخانهبایدمیدادیم،اگراوناگهانبهخانهمیآمدو
متوجهاینابتکارعملمادرصرفهجوییوقتمیشد!

ادنابخوبیباطرزکارماشینلباسشوییآشناییداشتومعلومبودکهقبالًباماشینلباسشویی
کارکردهبود.تاآنزمانیعنیتاقبلازپیوستنمبهسازمان،منکهفارغالتحصیلدانشگاهبودمو

درآمدخوبیهمداشتم،ماشینلباسشویینداشتموباطرزکارآنآشنانبودم.

.درآنزمانموضوعریشهیابیادنادربحثهاشرکتفعالداشتهمانطورکهدرباالنوشتم،
ضربهساواکبهسازمانبرسایربحثهاالویتداشت.یکیازبحثهاپیرامونمحتویاعالمیه

سازمانبودکهاینمفهومراداشتکهماضربهناپذیریموبنظرمیرسیدکهبیشتربرایباالبردن
روحیهاعضایسازماننوشتهشدهبود.زمانیکهادنادرتیممابوددراینمراحلبودیم.بعدها

نظراتدیگریعنینظررفیقشهیدتورججیدریبیگوندبهتیمماراهیافت.

پسازرفتنادنابحثردمشیمسلحانهبحثمحوریدرتیممابود.مامبارزهمسلحانهراطی
ماهبود(کنارگذاشتیموکمیبعدترهمازسازمانانشعاب6-9پروسهاي)کهفکرمیکنمبین

کردیم.طیاینفاصلهرفیقفریبرزصالحی)بانامسازمانی»تقی«(برایجواببهسواالت
سیاسیومطالعاتیماوبحثرویمواردمتفرقهچندباربصورتچشمبستهبهتیمماآمد.یک

روزاودربارهروابطعاطفیعاشقانهبینرفقاکهازنظراوموضوعیعادیوانسانیبود،صحبت
کرد.

عبداللهپنجهشاهیراهرگزدرسازمانندیدمواورانمیشناختم.تنهابعدازانقالبوازطریق
نوشتههاییمثلنوشتههایخانممریمسطوتازخبرهولناکاعداماودرسازماناطالعیافتم.

ایناحساستیمیمابود.احساسممیگویدکهاوبهمشهدرفت.امادلیلادنایکیدوماهدرخانه
رانمیدانم.خود

شهین)فاطمه(دوستدار

1398مردادماه



عبدالله پنجه شاهی عضو برجسته
»سازمان چریکهای فدایی خلق ایران«

نوشته:تهماسبوزیری»عباس«

بارفیقغزالآیتی)نامسازمانی:»پوران«(،رفیق1355حدودیکیدوهفتهپسازضربهتیر
عباسهوشمند)نامسازمانی:»پرویز«(خانهایدرتهرانتهیهکردیم.غزالآیتی»پوران«مسؤل
تیموصبابیژنزاد»هاجر«مسؤلشاخهمابود.مدتیبعدملیحهسطوت»مریم«نیزبهتیمما

بیوست.

صبابیژنزادعضومرکزیتسازمانضربهخورد.ازاینزمانبهبعدرابطتیمما1355اسفند8در
باسازمانعبداللهپنجهشاهی)نامسازمانی:»حیدر«(بود.منعبداللهرانمیدیدمامامیدانمکه

اورابطتیمماباسازمانبود.

اعضایسازمانبا1355ضربهبهاروتابستان.پسازعبدالله،مادروخانوادهمبارزیهمداشت
مشکلکمبودمحلزندگیمواجهشدند.آناعضایسازمانکهجاییبرایزندگینداشتند،مدت
کوتاهیدرخانهمادرعبداللهزندگیمیکردندتاجاییپیداکنند.خانهمادریعبداللهامکانبسیار

حسابمیآمد.درآنتابستانبرخیازاعضایسازمانوهخوبیبرایسازماندرآنشرایطب
برخیازاعضایگروهمنشعبازخانهمادراستفادهکردهبودند.گویاساواکبهخانهمادرعبدالله
مشکوکشدهبودوآنجارازیرنظرگرفتهبود.عبداللههمازطریقخانوادهخودمتوجهاینکنترل

ساواکمیشودوبهسازماناطالعمیدهدکهدیگرازخانهمادریاواستفادهنشود.

کردهبودکهدیگربهخانهپنجهشاهیرفتوآمدنشود،رفیقبااینکهرفیقعبداللهسفارشاکید
رفیقغزال1356غزالبرایآموزشسیمینونسرینپنجهشاهیبهآنخانهمیرفت.دهفروردین

خودسرانهبازبهخانهپنجهشاهیهارفتهبودودرضمنرفیقهوشمندراهمباخودبهآنجابرده
بود.خانهتحتنظرساواکومحاصرهشدهبود.درنتیجهرفقاغزالآیتی،سیمینونسرینپنجه
شاهیوعباسهوشمنددرنزدیکآنخانههنگامترکخانهبامامورانساواکدرگیرشدندوبه

شهادترسیدند.

پسازضربهدهفروردینمندیگرخانهتیمیخودمانرارهاکردموبهاتاقتکیخودرفتم.تنها
یکشبدراتاقتکیخودخوابیدم؛زیراآنجاهمدیگرامننبود.یکیازاعضایسازمانکهحاال

ًعضوگروهمنشعببود، ازخانهتکیمناستفادهکردهبودوحاالآدرسآنرامیدانست.اماقبال
کهآیااودستگیرشدهیانه.بنابرایندیگرازاتاقتکینمیدانستمحاالبهاودسترسینداشتمو

خانههاینیمهساختهطیخودنیزاستفادهنکردموآنراهمرهاکردم.دراینایامشبهارادر
یکروزهمباپلیسبرخوردداشتمکهتوانستمازچنگپلیسفرارکنم.میکردم.

رااجراکردم.وعبداللهسرقرارآمد.اوشلوارلیوپیراهنیآبیدراینزمانمنقرارثابتخود
بهتنولبخندیبرلبداشت.درهمینصحبتیکهباهمداشتیمقرارشدکهمنازتهرانبه

اصفهانمنتقلشوم.

تیر(دریکیازتیمهایسازماندیدهبود.او8منعبداللهراقبالً)گمانمیکنمکمیقبلازضربه
کمینوکزبانیصحبتمیکردوحرف»س«رانمیتوانستبخوبیتلفظکند.بهمیندلیلاودر

معروفبود.333تیمبهرفیق
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منازهماندیداراولشیفتهقاطعیت،مهربانیوتیزبینیعبداللهشدم.رفیقبهخاطرخصوصیات
بارزوتجربهزیادیکهداشتوهمچنینبخاطراینکهدرآنشرایطامکاناتخانوادگیخودرادر
اختیارسازمانگذاشتهبود،نقشمهمیدرحفظسازمانداشتوبودونبودشبرایسازمان

بسیارمهمبود.

نخوردهبودوآیتیوهوشمندزندهبودند،روزیغزالبرایتوجیهزمانیکهتیمماهنوزضربه
هامادرپنجهشاهیرابصورتچشمبستهبهخانهتیمیماآورد.باکردنوضعیتخانهنزدهمسایه

دیدنچنینمادرمبارزیدرخوداحساسغرورکردم.

دراصفهاندرخانهکوچکیکهدورازشهربودوهنوزلولهکشیآبشهرنداشت،سکونتکردم.
.Iدراینخانهچشمبستهبودمورفیق»داوود«بهمنسرمیزد

درصحبتبارفیققاسمسیادتی)نامسازمانی:»حمید«(قرارشد،1356دراردیبهشتیاخرداد
خانهجدیدیدراراکتهیهکنیم.بنابراینبهاراکرفتمودرآنجاخانهایاجارهکردم.بعدمعلومشد

کهرفقابهزادامیریدوانوصبابیژنزادهدردرگیریکشتهشدهاندوخانهکرجکهقبالًسیادتی،
قاجاروامیریدواندرآنزندگیمیکردند،سالمماندهاست.بنابراینخانهاراکراپسدادموبه

خانهتیمیقاجار»مهرنوش«وسیادتی»حمید«درکرجمنتقلشدم.

درتیمکرجبودمکهبهمنگفتهشدکهرفیقعبداللهدردرگیریباساواککشتهشدهاست.ولی
درواقعاودرسازماناعدامشدهبودودراینزمانهنوزخبراعدامعبداللهرابهمنندادهبودند.

دراینزمانرفیق»داوود«دریکیازروزنامههایدولتیخبریخواندهبودکهطبقآنجسدیدر
ًبیابانهایمشهدپیداشدهبودودرخبرآمدهبودکهجسد متعلقبهیکیازاعضایگروههایاحتماال

خرابکاراستکهطبقشواهدبایدبدسترفقایشکشتهشدهباشد.برپایهاینخبرووجود
دادهبود،»داوود«حدسزدهبودکهآنهاهادراطالعاتیکهمرکزیتسازمانبهتیمتناقض

میکند.عبداللهدرسازماناعدامشدهاست.بنابراین»داوود«بهایناعداماعتراض

بعدازایناعتراضاستکهرفیق»داوود«رادرجریاناعدامرفیقعبداللهقرارمیدهندودراین
خواهدبامنقراراجراکندومرادرجریاناعدامعبداللهقراردهد.رفقاموقعبودکه»داوود«می

درجریانقتلعبداللهقرارمیدهندکهبادرجلسهایمراهم.ولیIIبااینقرارموافقتنمیکنند
اعتراضشدیدمنمواجهشدند.

دراینجلسهمن،رفیقناهیدقاجاروقاسمسیادتیشرکتداشتیمکهقاسمخبراعدامرامطرح
وازآندفاعکرد.منبشدتبرآشفتمواعتراضکردم.منکاریدیگریجزهمیناعتراض

انجامدهم.نمیتوانستم

تهماسبوزیری

1398تبرماه

Iباتهماسبوزیری»عباس«درسازمانآشناشدم.»عباس«را1354من،)محسنصیرفینژاد»داوود«(،ازسال
،کهمندراصفهانبهاوسرمیزدمراامااینگفتهاو.دیدهامازآنزمانچریکیصادق،شجاعوبسیارفداکار

.بیادندارمومتأسفانهنمیتوانمآنراتأییدکنم

II.دراینموردهمبازمنبیادندارمکهتقاضایمالقاتباتهماسبوزیریراکردهباشم



 سیاسیتأثیر اعدام عبدالله بر دیدگاه
برمحسنصیرفینژاد

نویسنده:محسنصیرفینژاد

جدایی از »سازمان چریکهای ...«
درتأثیراعدامعبداللهپنجهشاهیبسیاربیشترازتأثیرضربههایساواکبهسازمانبرمنبود.

ازتشکیالتسازمانجداشدمولیهنوزباسازمانارتباطداشتم،شروعبهمطالعهزمانیکه
کردم.دراینزمانابتداتصورمیکردمکهتصمیماعدامعبداللهریشهدرغیردموکراتیکبودنو
روابطتشکیالتینادرستسازماندارد.بنابراینمطالعهخودرارویاینموضوعمتمرکزکردمو

.بعدکتاب»چهIبخشهاییازکتاب»یکگامبهپیش،دوگامبهپس«لنینراشروعبخواندنکردم
مبارزهسیاسییکحزبروشبایدکرد؟«لنینرادوبارهخواندم.»چهبایدکرد؟«مربوطبه

اینقبالًهممارکسیستیاست.دراینکتابلنینتروررابعنوانشیوهمبارزهسیاسیردمیکند.
کتابراخواندهبودم،باراولتناقضیبیننظرلنینومشیچریکینیافتم.امااینبارکهبادیدی

انتقادازسازمانمیخواندم،بهنتایجدیگریرسیدم.درهنگامیکهآنرامیخواندم،برای
لحظهایبهمشیچریکیسازمانشککردموبهایننتیجهرسیدمکهمشیچریکیغلطاستو
اعدامعبداللههمبربسترفکریاینمشیصورتگرفتهاست.هرچهبیشترفکرکردموکتابرا

میخواندم،بیشتربهغلطبودنمشیچریکیپیمیبردم.پسازآندرقراریکهباسازمان
)عباسهاشمی»هاشم«(داشتم،بهسازمانگفتمکهمندیگربهمشیچریکیاعتقادندارم.

گروهمنشعبازسازمانچریکهایفدائیخلقایران«ارتباطبا»
درزمانجداییازسازمانتقاضایارتباطباگروهمنشعبراکردم.سازمانقراریرابهمنداد.

باشد.1356مدتیبعدباگروهمنشعبارتباطگرفتم.زمانآنبایددراواخرتابستانیااوایلپائیز
فریبرزصالحی»تقی«قرارداشتم.بهحسینقلمبر»فرهاد«رادیدموپسازآنبادراولینقرار

هردو،موضوعاعدام»حیدر«راگفتم.آنهاازایناعدامشگفتزدهوناراحتشدند.اماآنها
کارهایمهمتریازموضوعاعدامعبداللهداشتند.بهقلمبر»فرهاد«گفتمکهمندیگربهمشی

حزبتودهگروهمنشعب…«به»چریکیاعتقادندارم.درصحبتباقلمبرمتوجهشدمکه»
ایران«پیوستهاست.گرچهبرایحزبتودهایراناحترامزیادیقائلبودم،امادرآنزمانپیوستن

بهحزبتودهایرانرانادرستمیدانستم.معتقدبودمکهحزبتودهایراناشتباههایبزرگی
مرداداقدامالزمرانکردهاست.بههمیندلیلابتدابه28داشتهوبخصوصبرایشکستکودتای

گروهمنشعب…«نپیوستموتنهابااینگروهارتباطداشتم.»

گروهمنشعب«به»حزبتوده«پیوستهدرقراربعدیباسازمان،هاشمی»هاشم«نیزگفتکه»
گروهمنشعب«با»حزبتوده«رابطهخودرابااست.اوادامهدادکهسازمانبهدلیلارتباط»

گروهمنشعب«قطعکردهاست.اوهمچنیناضافهکردکهبهمیندلیلسازمانرابطهخودرابا»
تو)محسنصیرفینژاد(نیزقطعمیکند.منتمایلزیادیداشتمکههمچنانباسازمانبمانمولی
سازمانباخواستمنموافقتنکردوارتباطمنباسازمانقطعشد.دلیلاینتصمیمسازمان

یعنیقطعارتباطبامن،نهاعتراضبهاعدامعبداللهپنجهشاهیونهردمشیچریکیبلکهارتباط
حزبتودهایرانبود.قطعارتباطباسازمانبایداواخرپاییزیااوایلزمستانگروهمنشعب«با»

.IIرخدادهباشد1356

Iاینکتابلنینبهروابطتشکیالتیحزبسوسیالدموکراتروسیهمربوطمیشود.درحزبهاوسازمانهای
مارکسیستیبهاینروابطتشکیالتی»مرکزیتدموکراتیک«گفتهمیشود.

II.یادممیآیددراینزمانسرلشگراحمدمقربیدستگیرواعدمشدوبافریبرزدراینبارهصحبتمیکردیم
اعدامشد.1356دی4سرلشگرمقربیدر
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بدینترتیبپسازحدودسهسالعضویتدر»سازمانچریکمهایفدائیخلقایران«)اززمستان
(ازاینسازمانجداشدم.اینمننبودمکهسازمانرارهاکردمبلکهاین1356تاپائیز1353

عبدالرحیمپوردرکتاب»راهیدیگر…«ادعامیکندکهمنسازمانسازمانبودکهمرارهاکرد.
.درصورتیکهچنیننبود.Iرارهاکردم

پیوستن به حزب توده ایران
فریبرزپسازجدائیاز»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«ودوسهماهبحثوگفتگوبا

گروهمنشعب…«وازاینطریقبهحزبتودهایرانپیوستم.اینصالحی»تقی«مننیزبه»
باشد.1356بایددراواخرزمستانسال

Iکتاب»راهیدیگر…«مینویسد:241»مجید«درصفحهقربانعلیعبدالرحیمپور
سیاست)احمدغالمیانومحمدرضاغبرائیومن(دربرخوردبااینرفقا،بحثوگفتگووحفظآنهادر

سازمانراترک1357صفوفسازمانبودنهطردشان.یکیازاینافراد،محسنصیرفی،اواخرسال
کردوبهمنشعبینتودهایپیوست…

.1357بودهاستونه1356توضیح:جداییمن)محسنصیرفینژاد(ازسازماندرسال



 نادره احمدهاشمیدرگیری 
1355در دهم تیرماه 

ازخاطراتمنتشرنشدهمحسنصیرفینژاد
قبالًبیانگردیدکهرخدادهایکتاب»مادینمرهبیست«مستندنیستند.یکیازآنهاواقعهدرگیری

است.اینموردبهاعدامعبدالله1355نادرهاحمدهاشمیبامامورانساواکدردهمتیرماه
خانمسطوتدارد.برخیازدادههادرخاطراتداستانیمربوطنیست.امانشانازناموثقبودن

کهضربهبزرگیبهسازمانواردشد،خانمسطوتعضو»چشمبسته«درخانه1355تیر8روز
تیرماخانهتیمیخودرارهاکردیم.8تیمیبودکهمننیزیکیازاعضایآنبودم.درهمانروز

منبهاتاقتکیخودرفتموخانمسطوتباسهنفردیگرازاعضایاینتیمبهمحلدیگریرفتند.
ازمنخواستکهرفیقدختریکهمحلیبرایزندگیندارد،1355تیر9مسؤلتیم»خسرو«روز

تیرنادرهرابه9نادرهاحمدهاشمیبود.همانروزبهاتاقتکیخودببرم.اینرفیقدخترخانم
اتاقتکیخودبردم.نادرهروزدهتیرقراریدرمیدانراهآهنداشت.چونمیخواستمازسالمتی

اوپسازانجامقرارمطمئنباشم،بانادرهتانزدیکقراراورفتم.پسازمدتکوتاهیصدای
رگبارمسلسلوانفجارنارنجکراشنیدم.فهمیدمکهنادرهضربهخوردهاست.پسازآندرهمان

روز)یعنیدهمتیرماه(قراردیگریبامسؤلتیمداشتم.ماجرارابهاوگفتم.خانمسطوت،
نادرهمسؤلتیم»خسرو«دریکمحلزندگیمیکردند.احتماالً»خسرو«واقعهدرگیری

احمدهاشمیرابرایخانمسطوتودونفردیگریکهدرآناتاقزندگیمیکردند،گفتهاست.

»مادینمرهبیست«وقبلازآندرسایتخانمسطوتاینماجرارابهشکلیمتفاوتدرکتاب
.برپایهداستانخانمسطوت،ایناواستکهبانادرهتاI»بیبیسی«فارسیمنتشرکردهاست

میرودومیبیندکهنادرهباانفجارنارنجکخودراهالکمیکند.نادرهنزدیکقرارلورفته
درصورتیکهخانمسطوتدراینماجرانقشینداشتوآنراازدیگریشنیدهاست.

Iودربیبیسیفارسیدرآدرسزیر:84و83در»مادینمرهبیست«،انتشاراتفروغ،صفحه

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahhak_30_maryam_satvat.shtml

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahhak_30_maryam_satvat.shtml


خودکشی نیره محتشمی
در»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«

ازخاطراتمنتشرنشدهمحسنصیرفینژاد

یکیازاعضایدخترسازماندرتیمیکهدرشاخهیثربی»مسعود«بود،1354درزمستان
خودکشیکرد.…

روزییثربی»مسعود«باناراحتیبرایمانتعریفکردکهدریکیازخانههایتیمیرفیقدخترتیم
بخاطرمسائلدرونیتیمخودکشیکردهاست.دراینتیمدورفیقدختروسهرفیقپسرزندگی

میکردند.

اطالعاتامروزیمنایناستکهنامرفیقدختریکهخودکشیکرد،نیرهمحتشمی»؟؟؟«،
مسؤلتیم»خسرو«،دوعضوپسردیگرآنتیمفریبرزصالحی»تقی«وتورجحیدریبیگوند

»عبدالله«ونامسازمانیعضودختردیگرآنتیم»مرضیه«بودهاست.»مرضیه«ازخودکشی
هابسیارناراحتبودهاست.نیرهتامدت

هاییثربی»مسعود«است.ازصحبتهایاوچنینبرمیآمداطالعمنازاینواقعهبیشترازصحبت
کهبیندورفیقدختراختالفهاییدرتیمبودهاستومسئولتیمهمنتوانستهرابطهدرستیبین

هایایندوباخودتنظیمکند.یثربیازنیرهبسیارخوبتعریفمیکرد؛یثربیمیگفت،اومهارت
زیادیدرگفتگوبامردموتوجیهوضعیتخانهتیمیدرنزدهمسایههاداشت.اوبسیارمردمی

زرنگوباهوشبود.

باردیگر»خسرو«رادیدم.فهمیدمکهنیرهعضوتیم»خسرو«بودهاست.اوگفت1355درسال
کهنیرهدربرخیمواقعشبهاهنگامنگهبانیبهخوابمیرفتهونمیتوانستهنفربعدیرابیدار
کند.چندبارایناتفاقمیافتد.آنزمانچنیناشتباهیدر»سازمانچریکهایفداییخلقایران«

اشتباهبسیاربزرگیبحسابمیآمد.شبهامادرسازمانحدودششساعتمیخوابیدیمکه
مدتکمیاستونیرهاحتماالبهخواببیشترینیازداشتهاست.تکراراینواقعه)یعنیبهخواب

رفتنهنگامنگهبانیشب(فشارروحیزیادیبهنیرهواردمیکند.درنتیجهاینفشارروحیو
شایدفشارهایدیگرنیرهخودکشیمیکند.

طبقگفتهیثربی،نیرهسیانورخودرامیجودومیخوردامابالفاصلهپشیمانمیشود.او
خودکشیخودرابهاطالعبقیهافرادتیممیرساندوازآنهاکمکمیخواهد.آنهاهیچکاری

رفیقشانجلویچشمانخودباشند.بعداعضایدادننمیتوانستند،بکنند،جزاینکهشاهدجان
شانرویدستشان!تیممیمانندوجسدرفیق

برادرنیره،جعفرمحتشمییکیازاعضایتیمسازماندرتبریزبودکهدریورشپلیسبهخانه
کشتهشد.1354بهمن6تیمیتبریزدر
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Iنیره محتشمی در خاطرات کودکان کار

خانممحتشمیتاقبلازشروعزندگیمخفیدرسازمان،کتابداریکیازکتابخانههایکانون
فکریکودکانونوجواناندرجنوبشهرتهرانبود.اوبهکودکانکمکمیکردکهکتاببخوانندو

ببرند.یکیازاینکودکانخاطراتآنزمانخودرانوشتهبهعللفقرخودوخانوادهشانپی
است.برایشناختبهترروحیهنیرهمحتشمیخاطراتمحمودخلیلی،کودککارآنزمان،را

مرورمیکنیم.

آقایمحمودخلیلیمینویسدکهخانممحتشمیکتایهاییازصمدبهرنگیوهوشنگگلشیریرا
برایخواندنبهکودکانمعرفیمیکردهاست.رابطهعمیقیبیناوواینکودکانبرقرارشده
بود.یکروزجمعهبرخیازآنهارابهگردشدرخیابانهایشمالشهرتهرانمیبرد.کودکانی

مانندحسینوخواهرشنسرین،مجید،محترموخودمحمودکهجمعههاهمکارمیکردندو
درآمدشانکمکهزینهخانوادهشانبود.

ابتداکودکانپیشنهادخانممحتشمیبرایگردشروزجمعهرانمیپذیرند،چونآنهابجزمجید
جمعههمبایدکارمیکردند.باشنیدندردورنجکودکانکهعلتنپذیرفتنپیشنهادگردشروز

جمعهاست،اشکدرچشمانخانممحتشمیجمعمیشودوبرایمدتکوتاهیجلسهباکودکان
راترکمیکند.خانممحتشمیبهخانهبرخیازاینکودکانمیرودودرکاربهآنهاکمکمیکند
تاآنهابتوانندیکروزجمعهرابااوبهگردشبیاند.بهنسرینوحسیندرتاکردندستمالکاغذی

وپسازهنگامکاردرانبارشرکتیازدوپافلجمیشهوبهمحترمکهپدرشقبالًسالمبودهوبعد
،دردرستکردنبیگودیکمکمیکند.ازمحمودکهمادرشخرجخانهرابدوشمیکشیدهآن

هارابهمحمودمیدهدتاآنخردهفروشیمیکرده،چندالکناخنمیخرد،البتهفقطپولالک
روزجمعهاوهمکارنکندوبتواندبهگردشبیاد.

اینگردشجمعی،رابطهکودکانراباهموباخانممحتشمیگرمترکردهبود.خانممحتشمی
شانمیکردهکهدرسبخوانندودیگربیمحاباازعللفقروبدبختیامثالآنهامیگفتوتشویق

بیاموزندکهایندورانباتمامسختیهایشفقطباهمتوتالشخودآنانپایانمیپذیرد.

همهدرپارکمنتظربودند.محمودکهتاآنروزتنهاتاسهراهشاهوچهارراه9روزجمعهساعت
پهلویرادیدهبود،بهجایی،مانندباغیباوسایلبازی،میرسدکهرویتابلویدرورودیآن»فان

فار«نوشتهبودهوتنهامجیدبودهاستکهیکبارقبالًسوارچرخوفلکآنشدهبود.بچهها
جویهایآبتمیزرادرشمالشهرمیبینند.جویهاییکهآتوآشغالباالیشهرراجمعمیکنند

وبرایجنوبشهربهارمغانمیآورند.

حسینازخواهرشنسرینمیگویدکهپسرعمویکالشوحقهبازشبرایخواستگارینسرین
آمدهوبهمینخاطرهمگیکارمیکردندتاخرجخانهوپولتریاکپدرشرابدهندتاپدرمجبور

نشهکهنسرینرابهآنپسرهالدنگبده.

محمودازمدرسهبیرونمیزندوبهکتابخانهمیرود.امادیگرخبرازخانم1354روزدوممهر
محتشمینیستومیفهمدکهمامورانساواکدنبالشهستند.نبودخانممحتشمیبرایشان
خیلیسختاست.بچههازمستانیسردوبهاریغمانگیزیراسپریمیکنندودرتعطیالت
تابستانبرایآخرینباردورهممینشینندوباهمگپمیزنند.صدایخانممحتشمیرابیاد

میآورندکهمیگفت:

Iزیرمراجعهشود.وبگاهبرایخواندناصلخاطراتاینکودکاندربارهنیرهمحتشمیبه

http://dialogt.de/avlin-moalem-mahmoud-khalili/

http://dialogt.de/avlin-moalem-mahmoud-khalili/
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سرنوشتانسانهابهدستخودشونرقممیخوره.هیچدستغیبیوآسمانیوجودندارهکهاز
پیشقصهتکتکآدمهارانوشتهباشه.اینحرفهاراکسانیتویگوشمامیکننکهمیخواهند

هازندگیکننومنوشمانوکروکلفتشانباشیم.همیشهتویکاخ

شاندنبالاوبود.روزیمحمودشبهبچههامعلمعزیزیراازدستدادهبودندوهمهجاچشم
معلمخود،نیرهرادرپارکشهرمیبیند.کلیبدنبالاومیدوداماتامییادبجنبدوبهاوبرسه،

گمشمیکنه.



معرفی
»خسرو«ازاعضایسابق»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«معتقداستکهدستکمازسال

درسازمانبحرانیخفتهوجودداشت.اواعدامعبداللهرانیزنمودیازاینبحرانوریشه1354
اینبحرانرادرنوعیدیکتاتوریورعایتنکردنحقوقبشردرسازمانمیداند.»خسرو«

مقالهایپیراموناینبحراننوشتهکههنوزمنتشرنشدهاست.درزیربخشکوچکیازاینمقاله
رامیبینیمکهروایتاوازواقعهخودکشینیرهمحتشمیدرسازماناستکهدرایننگاشتهبه

آناشارهشد.من)محسنصیرفینژاد(نیزقبالًروایتیثربیراازاینواقعهنقلکردهام.

محسنصیرفینژاد

نشانه هایی از بحران در »سازمان … «

نویسنده:»خسرو«،ازاعضایسابق»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«

فعالیت سیاسی
دستگیر1351دانشجویدانشگاهبودمکهبخاطرتظاهراتمسالمتآمیزدرصحندانشگاهدرسال

گروهسهنفرهایتشکیلدادیمکهاعضایآن1353شدم.پسازآزادیاززنداناوایلسال
عبارتبودندازمن)»خسرو«(،حسینقلمبر»سیامک«ومحسنصیرفینژاد»داوود«.هرسه

دستگیروبهزندانمحکومشده1351دانشجویدانشگاهصنعتیآریامهر)شریفامروز(ودرسال
بودیم.

مادرگروهکوچکماناعالمیههای»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«رابادستگاهپلیکپیکه
خودماندرستکردهبودیم،چاپودرسطحگستردهایپخشمیکردیم،شبهادرکوچههای

شهرتهرانبررویدیوارهاویادرمسیرهایکوهنوردیبررویسخرههاشعارمینوشتیم.

ارتباط با »سازمان چریکهای فدائی خلق ایران«
،15منازکالسدومابتداییبابهزادامیریدواندرآبادانهمکالسیودوستصمیمیبودم.از

سالگیرابطهماشکلسیاسیبهخودگرفت.پسازپایاندبیرستانمنوبهزاددرکنکور16
دانشگاهقبولشدیم.مندردانشگاهصنعتیآریامهروبهزاددردانشکدهادبیاتدانشگاهتهران.

خانوادهبهزادخانوادهایروشنفکربودندونویسندگانوشاعرانآندورهمثلنسیمخاکساربا
برادربزرگبهزاددرتهرانرفتوآمدداشتند.درآنموقعمنوبهزادهردوهواداران»سازمان

چریکهایفداییخلقایران«بودیم.ولیمننمیدانستمکهاوباسازمانارتباطپیداکردهاست.
بهزادگفتکهیکآدرسبهتومیدهمبروسریکقرار،یکرفیقی1353یکروزدراواسطسال

میخواهدتراببیند.محلقراردرکوچههایپشتبازارتهرانبود.سرقرارعالمتشناساییدر
دستداشتمکهیکنفرازپشتسرمراصدازد.فهمیدمکهاوهمانرفیقاست.اوقیافهبسیار

چریکیداشت،ازدیدنرفیقبسیارهیجانزدهشدهبودمبطوریکهتاچنددقیقهنمیتوانستم
درستصحبتکنم.بعداًفهمیدمکهاوحمیداشرفاست.درآنقرارمنکارهاییراکهمادر

گروهخودانجاممیدادیموهمچنینارتباطاتسیاسیامرابرایاوشرحدادم.

درپایاناینقراررفیقحمیدقراردیگریبهمندادوگفتدفعهبعدرفیقدیگریبهسرقرارت
میآید.درقراربعدیمنرضایثربی»مسعود«رامالقاتکردم.بعدازچندهفتهکهمن»مسعود«
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رامیدیدم،اوبهاتاقیکهگروهماکارهایشرادرآنانجاممیداد،آمدودرآنجابامحسن
صیرفینژادوحسینقلمبرنیزازنزدیکمالقاتکرد.

دراینمدتهمچنینافرادزیرراهمبهسازمانمعرفیکردهبودموباآنهاارتباطداشتم:
جعفرمحتشمی،مجیدپیرزاد،فرزاددادگر،تورجحیدریبیگوند،طاهرهخرمومحمدمعصوم

خانی.البتهگزارشکارباطاهرهراازطریقفرزاددادگرومحمدمعصومخانیراازطریقمجید
یثربیگفتکهبایدتومخفیشوی؛زیراسازمانعملیاتیدر1353پیرزادمیگرفتم.دراسفند

پیشداردوبعدازآنساواکبهسراغدانشجویانسیاسیشناختهشدهخواهدآمد.

زندگی در اولین خانه تیمی سازمان
اینتیممتشکلبوداز:یکرفیقدختر،محمدرضایثربی»مسعود«مسؤلتیم،غالمعلیخراطپور
»بهرام«،عبداللهپنجهشاهی»حیدر«ومن)»خسرو«(.اینخانهقدیمی،دارایحوضومحلآن
باالترازمیدانخراسانبود.درنزدهمسایهها»مسعود«مردخانهوآنرفیقدخترهمسراوبود.

رفیقحمیداشرفهممعموالًهفتهاییکباربهتیممامیآمد،چندساعتیپیشمابودودر
برنامههایروزانهتیمشرکتمیکرد.

روابط درونی تیم و شخصیت عبدالله
درمدتیکهدراینتیمبودم،رفتاراعضایتیمباهمبسیارصمیمانهورفیقانهبودومنهمهمه

رفقایتیمرابسیاردوستداشتم.عبداللهرفیقمهربانوبسیارخوشروییبود،اومسؤلآموزش
نظامیمنبودوماباموتوربهبیابانهایاطرافورامینمیرفتیموتمرینپرتابنارنجکو

تیراندازیمیکردیم.اینکهگفتهشدهکهعبداللهدربعضیمواقععصبانیمیشدهاست،برایمن
عجیببهنظرمیرسد.زیرادرآنچندماهیکهماباهمدریکتیمبودیم،بهجزخوشروییو

مهربانیچیزدیگریازاوندیدم.رفیقحمیداشرفوقتیبهتیممامیآمد،باهمهمابسیار
صمیمیومهربانبود.ولیمنبخوبیاحساسمیکردمکهرفیقحمیدباعبداللهصمیمیت

بیشتریدارد.

سوختگی و عفونت پوستی
حوضاینخانهازاینجهتدرخاطرمماندهاستکهروزیدرآشپرخانهبراثرآتشتمام

لباسهایمآتشگرفتومنفوراًبهداخلحوضپریدمتاآتشخاموششود.بااینحالساقپای
چپمابتداسوختبعددچارعفونتشدیدیشد.براثراینعفونتبیشازسههفتهرویزمیندراز

کشیدهبودموازدردشدیدیرنجمیبردم.چوندرآنموقعدورکردناسلحهکمریازخودمان
برایماچیزیغیرقابلتصوربود،همخودموهمرفقایتیمموافقنبودیمکهبرایدرمانبه

بیمارستانبروم.

…

شکستن تیم اول
تیمماشکستهشدوسهنفرازمایعنییثربی,خراطپورومنهرکدام1354حدودآخرتابستان

مسؤلیتتیمدیگریرادرسازمانبرعهدهگرفتیم.تاآنجاکهمیدانم،عبداللههمبهتیمیکه
خراطپورمسؤلآنبود،انتقالیافت.
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زندگی در دومین تیم سازمان و خودکشی نیره
تشکیلشد.اعضایاینتیمعبارتبودنداز:تورج1354گمانمیکنمکهاینتیمدراواخرتابستان

حیدریبیگوند،فریبرزصالحی»تقی«،نیرهمحتشمی»؟؟؟«،رفیقدختریبانامسازمانی
»مرضیه«ومن)»خسرو«(کهمسؤلتیمبودم.دراینتیمنزدهمسایگانمنمردخانهبودمو

نیرههمسرمن.

ازهمانماههایاولمتوجهشدمکهسهنفرازرفقایاینتیمبهنوعیازهمانبحرانعمومیکه
درآنزماندرسازمانوجودداشت،رنجمیبرند.»مرضیه«ازتیمیآمدهبودکهبرادرشعضو

هایزیادیبینحمیداشرفوبرادرشآنوحمیداشرفمسؤلآنبود.درآنتیماوشاهددرگیری
بودوازاینجهتازحمیداشرفبسیارناراحتبود.رفتاروروحیهنیرهنیزنشانازافسردگی
دائمیاومیداد.درذهنتورججرقههاییزدهشدهبودکهخطمشیسازمانغیرمارکسیستی

لنینیستیاست.بهمیندلیلاوبااصرارزیادازیثربیمیخواستکهکتابهایکالسیک
مارکسیست-لنینیستیرابرایاوبیاورد.

خود کشی نیره محتشمی
دربارهخودکشینیرهمحتشمیمطالبیدرکتابمحسنصیرفیآمدهاستکهبخشیازآن

نادرستاست.منکهآنزمانمسؤلاینتیمبودم،اطالعاتدقیقتریدارم.

نشانمیدادکهاوازنوعیافسردگیرنجمیبرد.اوکهازلحاظرفتارنیرهقبلازخودکشی
جسمانینسبتاًضعیفبود،درشرایطسختتیمیبسیارتحلیلرفتهبود.ورزششدیدروزانه،

خوابکموغذایناکافیافسردگیاوراتشدیدمیکرد.درآنموقعجیرهروزانهغذاییبرایهر
ریالبودوماکهمیخواستیممثالًهزینهکمتریرابرسازمانتحمیلکنیم،اینمبلغرا32عضوتیم

ریالرساندهبودیم.28به

نیرهرااحتماالًبرادرشجعفرمحتشمیبهسازمانمعرفیکردهبود.اززماندانشجوییبا
جعفردوستبودم.اوهمدانشجویدانشکدهشیمیدانشگاهصنعتیآیامهربود.دردورهدوستی
چندباربهمنزلحعفررفتهبودم.دراینمالقاتهاگاهیبرادرکوچکترجعفرهمنزدمامیآمد.
ولینیرهرافقطیکباروآنهمدرمدتبسیارکوتاهیدیدهبودم.زمانیکهتیمماتشکیلشد،من
اصالًمتوجهنشدمکهنیرههمانخواهرجعفراست.زیراجعفرکوچکترینچیزیراجعبهخواهرش
بهمننگفتهبودواصالًفکرنمیکردمکهخواهرشاعتقاداتسیاسیداردوممکناستکهروزی
بهسازمانبپیوندد.اگرنیرههممراشناختهبود،هرگزچیزیدراینبارهبهمننگفت.زیرامادر

تیمسعیمیکردیمکههویتحقیقیخودراازبقیهرفقایتیممخفینگهداریم.

رفقاییکهدرآندورانزندگیتیمیداشتهاند،بخوبیمیدانندکهبهخوابرفتندرموقعکشیک
شبانه،یکمسألهبسیارمهمامنیتیتلقیمیشد.زیرااینخطررامیتوانستایجادکندکهاگر

خانهبدالیلیلورفتهباشد،مامورانساواکمیتوانستندشببدونسروصدابهخانهبیایند،افراد
تیمرادرخوابزندهدستگیروبهمدارکسازمانیزیادیدسترسیپیداکنند؛واینیکفاجعهبرای

سازمانبود.بهمیندلیلخوابیدندرموقعکشیکشب،یکخطقرمزامنیتیدرسازمانتلقی
میشد.

قبلازواقعهخودکشی،نیرهچندباردرهنگامنگهبانیشببهخوابرفتهواغلبچندساعت
طولمیکشیدتارفیقیبیدارومتوجهشودکهکسیدرحالنگهبانینیست.هربارکهایناتفاق
میافتاد،هماعضایتیمازاوانتقادمیکردندوهماوازخودانتقادمیکرد.مادرتیممیدیدیمکه

نیرهخودبیشازهمهازاینموضوعناراحتاست.
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آخرینبارکهایناتفاقافتاد،یعنینیرهسرنگهبانیبهخوابرفتهبود،رفیقنگهبانبعدیچند
ساعتبعدبیدارمیشودومیفهمدکهنیرهخوابیدهواورابیدارنکردهاست.اینرفیقمیرودو

نیرهرابیدارمیکند؛ازاومیپرسدکهچراخوابیدهواورابیدارنکردهاستوخودشروعبه
نگهبانیمیکند.دراینزماننیرهبهاتاقدیگریمیرود.مدتیبعدرفیقنگهبانبهآناتاقمیرود
کهبانیرهصحبتکند.اوابتدامتوجهبویشدیدسیانورمیشودومیفهمدکهنیرهسیانورخودرا

جویدهاست.رفیقنگهبانسایراعضایتیمرابیدارمیکندوآنهارادرجریانخودکشینیرهقرار
“مندیگرنمیتوانستمادامهدهم.میدهد.نیرهدراینزمانبهرفقامیگوید:„

…

بعدازاینواقعهدردناکهمهمادرتیمبسیارغمگینوافسردهبودیم.عالوهبراین»مرضیه«…
هابعدازاینواقعهادامهپیداکرد.دچاریککابوسشدیدشبانهشدهبودکهتاماه

یادرفقایعزیزمانگرامیباد!

میالدی2020برابرهژدهمنوامبر1399»خسرو«،بیستوهشتمآبان
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هایباارزشوگرانبهاییاز»سازمانچریکهایفدائیخلقایران«داردخانمناهیدقاجاریادمانده
هارااوکهاواینگنجینهرامخلصانهدراختیاردیگرانقراردادهاست.بخشزیادیازاینیادمانده

درنشریههاوهمچنینکتاب»راهیدیگر…«بیانکردهاست.امابخشیرابایدازاوپرسید.
بنابرایندردوپیامجداگانهازاودربارهخانوادهعبداللهپنجهشاهیو»گزارشغبرائی«پیرامون

روابطعبداللهوادناپرسیدمکهآنهادرزیرمیآیند.

پیرامون خانواده پنجه شاهی:
ازخانمناهیدقاجار»مهرنوش«

خانم شمسی انصاری )مادر پنجه شاهی(: 
مادرباكمكهمسايگانوبا1356خانمشمسیانصاریمعروفبهمادرپنجهشاهیدردهفروردین

گرفتنچادرازآنهاباتنهادخترزندهماندهاشزهرهازخانهفرارمیکنند.

مادربادخترشزهرهبارفيقیعلنیتماسمىگيردوتامدنیدرخانهاومیماند.گويادرآنزمان
ارتباطرفيقعلنیباسازمانقطعمیشود.چندماهیطولمیکشدتارفيقعلنیارتباطشوصل

شود.بعدازآنمادروزهرهرابهخانهتيمیمیبرند.تاآنزمانسازمانفكرمیکردکهمادرو
زهرهزندهدستگيرشدهاند.

بهمن20مادرپنجهشاهیازفعاالنمادرانخاورانودرروزمادرپنجهشاهیهشتفرزندداشت.
براثربیماریدرتهراندربیمارستانآسیاجانباخت.13579

پدر پنجه شاهی:
آقایپنجهشاهیازجوانانحزبتودهبود.پدرشمسیخانم)پدرمادر(بهشرطیحاضرمیشود

کهدخترشباآقایپنجهشاهیازدواجکندکهازفعالیتسیاسیدستبکشد.پدراینشرطرا
میپذیرد.بعدهاکهعبداللهبزرگشدهبود،مادربهعبداللهگفتهبودکهپدرمکجااستتاببیند

پدرتسیاستراکنارگذاشتوتوآنراشروعکردی.

نصرالله
سالهایبعدازانقالبداشتهاست.3-4نصراللهدرمغازهپدرکارمیکردوازدواجکردهوپسر

اسدالله »؟؟؟«
اعداممیشود.1367اومخفینشد،درجریانکشتارزندانیانسیاسیدرتابستان

جعفر »خشایار«
.»خشایار«دختریدرایرانIدردرگیریباپاسدارانکشتهمیشود1360برسرقراردراسفند

دارد.زمانیکهکشتهشد،همسرشبارداربود.

Iاسفندنوشتهاند.24آقایجعفربهکیشروزجانباختنجعفررا
http://www.bidaran.net/spip.php?breve17

http://www.bidaran.net/spip.php?breve17
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امیر »ناصر«
کوچکترینفرزندواکنوندرکاناداست.اوتمایلیبهصحبتبادوستانسابقندارد.

پلیسبا...دربيرونخانهبودندودردرگيریشركتنداشتندبعدازدرگیریجعفرواميرهنگام
چندساعتبهسمتخانهمىآيندومىبینندكهشلوغوخانهدراختيارپليساست.آنهاروزهاييرا

ها]میگذرانند[وبعدبهاصفهانمىآيندكهحيدرآنانراپيدامیکندوبهخانهدرتهراندرپارك
تیمیخودمیآورد.

نسرین و سیمین
دردرگیریبامامورانساواککشتهشدند.1356دردهمفروردین

زهره )میترا(
ازدواجکردهودرتهرانزندگیمیکند.
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پاسخ های خانم ناهید قاجار
پیرامون رابطه عبدالله پنجه شاهی و ادنا ثابت 

گر:محسنصیرفینژادپرسش
پاسخدهنده:ناهیدقاجار

ها پرسش
باسالموآرزویروزگارخوشیبرایتان.

چندسؤالدربارهعبداللهپنجهشاهیدارم.خواهشمیکنمدرصورتامکانجوابدهید.

درمقدمهبایدبگویمکههمانطورکهبرایتانگفتهام،ادناثابتپسازاعدامعبداللهبهخانهتیمی
مادراصفهانمنتقلشدوحدودسهماهیآنجابود.عبدالرحیمپوربهمانگفتکهاوبخاطرتنبیه

بهخانهمامنتقلشدهاستوماهمابتداموضوعرانمیدانستیماماکمیبعدبهموضوعپی
بردیم.

دراینسهماهرفتاراعضایتیمباادناگرموصمیمیبود.اودرمطالعهجمعیوبرخیازکارهای
جمعیتیمماشرکتمیکردوباهمبحثوگفتگومیکردیم.گمانمیکنماینهاراقبالًدرصحبت

تلفنیبرایتانگفتهبودم.

عبدالرحیمپوردرصحبتدونفرهبهمنچیزهاییگفتکهنشاندهندهفشارزیادبهادنابرای
پذیرشرابطهجنسیباعبداللهبود.پسازاینمنمخفیانه)بصورتدونفره(باادناصحبتکردم
ومرگعبداللهرابهاواطالعدادم.ادناظاهراًتااینزمانازمرگعبداللهاطالعینداشت.یعنی
بهاوهمگفتهشدهبودکهعبداللهضربهخوردهاست.هدفمنازارتباطدونفرهباادنابرطرف
کردنیاکاهشفشارعبدالرحیمپوربهادنابود.دراینصحبتادناموضوعرابطهعاشقانهخودبا
ً عبداللهرااساساًمنکرشدومیگفتکهاصالًچنیننبودهاست.منآنموقعقانعشدمکهواقعا

چنیننبودهاست.امروزکهبهآنفکرمیکنم،باخودمیگویمکهشایدبخاطرترسازسازمانبه
مندروغگفتهباشد.امااحتمالچنیندروغیرابسیارکممیبینم.

بنظرمنشمابهگزارشغبرائیصددرصداعتمادکردهبودیدوایناشتباهبود.باتوجهبهاین
مقدمهسؤالهایزیرراازشمامیپرسم.

چندبارخواستهامکهاینسوالهاراازشمابپرسمامانپرسیدم.حاالهمازپرسیدنچنینسؤالهایی
معذرتمیخواهم.بهرحالحقیقتبایدروشنشود.

آیاصداییکهغبراییشنیدهبود،صدایروابطجنسیبودهیاگفتگووپچپچدونفرهمیان.1
عبداللهوادنابودهاست؟

آیاغبراییهمآغوشیایندورادیدهیابراساسآنصدااینطورتصورکردهاست؟.2

آیاآنصداوآنهمآغوشیتازمانیکهغالمیانآمدودرجلسهمطرحشد،بازهمدرآن.3
خانهتکرارشد؟

عبداللهدرجلسهگفتهبودکهما)عبداللهوادنا(همدیگررادوستداریم.آیاعبداللهچیز.4
دیگریهمدرآنجلسهگفتهبودکهدلیلبروجودرابطهجنسیبینآندوباشد؟
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شمانوشتهایدکهعبداللهبخاطراستفادهنادرستسازمانازخانهمادریخودخشمگین.5
بود.آیااختالفعبداللهبامرکزیتبودهیااختالفعبداللهباغزالآیتی؟یعنیآیاعبداللهدر

اینخصوصآیتیرامقصرمیدانستیامرکزیتسازمانرا؟

…

باتشکرازجوابتان!
محسن

های باال:پاسخ های خانم ناهید قاجار به پرسش
سالموروزخوش!

همانطوركهمیدانی،درخانهتيمی،هنگامشبهرنفردرلحافياپتویخودمچالهمیشدوبا
كمیفاصلهازهممىخوابيديم.آنشبرضاغبراييآندورادريكرختخوابودرحالانجام

سكسديدهوشنيدهبودوچونتاآنزمانشاهدچنينرفتارینبودوقراردادسازمانیراغيرآن
میدانستصبحازماپرسيدكهآيارفقامیتوانندروابطجنسیدرخانهتيمیداشتهباشند؟منو

درلحظهایدرفكرفرورفتوچيزینگفتودربرابرIسيادتیپاسخمنفیداديم،رضا»منصور«
سؤالسيادتیكهآياموردیبودهكهچنينسؤالیمطرحشده؟لحظهایمكثكردوگفتمن

ديشببينرفقاچنينصحنهایراديدموبيشازاينتوضيحنداد.شايدبيشازاينرابهمننگفت
ولیبهسيادتیگفتهبود.نمیدانمزيرابعداًعكسالعملسيادتیشديدترشدهبود.

ایكهمنحضورداشتمدربردوستداشتنشداشتودرجلسهتأییدهمانطوركهنوشتمعبدالله
موردزوايایرابطهشانبيشازاينصحبتنشد.

عبدالههمبهرهبریهمبهغزالاعتراضداشتكهتصميمخودسرانهمىگيرد.شايدزهرهبداند
كهكدامعضورهبریغزالوهوشمندرابهخانهپنجهشاهیبردهاست؟اگرزمانیبهايرانرفتم

ياتوسطدوستانقديماززهرهمىپرسمشايدپاسخرابيابم.

بهخانهشماجهتتنبيهنبودهبلكهتيمراشكستهبودند.نمیدانمچراIIبنظرمآوردن»پری«
»پری«نزدشماانكاركردهدرحاليكههمانزمانبهماگفتهشدكهاوهمرابطهعاشقانهشانرا

انكارنكردهاست.

…

بامهر/ناهيد

هایدوبارهمحسنصیرفینژادپیرامونپاسخهایباالیخانمقاجار:پرسش
باتشکرازجوابتان.

-گفتههایادناثابتبرایمبسیارشگفتانگیزاست.بایدرویآنفکرکنم.امااینکهغبرائی1
اشتباهتصورکرده،رانیزنبایدازنظردورداشت.

-منباچندنفرازاعضایآنروزسازمانکهبهخانهمادررفتهبودندوچندروزیآنجازندگی2
کردهاند،صحبتکردهام.آنهامیگویندکهغزالآیتیآنهارابهخانهمادربردهبود.تهماسب
وزیرینیزتقریباهمینرامیگوید.بنابرایناحتماالرهبریسازماندرموضوعاستفادهازخانه

مادریعبداللهدخالتینداشتهاست.

I»رضاغبرائی»منصور

II»ادناثابت»پری
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باتشکر
محسن

2019آگوست13سهشنبه

پرسشبارسوممحسنصیرفینژادازخانمقاجار:
باسالمیدیگر،

روزخوبوخوشیرابرایتانآرزومیکنم.

جوابسؤالهایمراباردیگرخواندم.یکسؤالرافراموشکردهبودیدکهجوابدهید:

آیاهمآغوشیعبداللهوادنادرشبهایبعدیبازهمتکرارشد؟

ازپاسخشمابسیارمتشکرم.

محسن

پاسخناهیدقاجاربهپرسشباال:
سالموروزخوش!نمیدانم،جوومحیطخانهتیمیمتشنجبودوماهمچشمبستهدرآنجابودیم.

2019آگوست15پنجشنبه

پرسشبارچهارممحسنصیرفینژادازخانمقاجار
باسالموصبحبخیر،

ازپاسخشمابسیارممنونهستم.

همانطورکهمیدانید،رضاغبرائیدرآنخانهچشمبستهنبود.آیاغبرائیبازهمآندورادرحال
همآغوشیدیدهیاصداییدراینخصوصشنیدهبود؟آیاغبرائیدراینخصوصچیزیبهشما

گفت؟

تان.باتشکراززحمتوپاسخ

پاسخناهیدقاجاربهپرسشباال:
سالم،نهدراینبارهبهماچیزینگفت.



 اعدام عبداللهدرصد موافقان و مخالفان
درمیانآنگروهازاعضایسازمانکهازاعداماودرآنزماناطالعیافتهبودند.

شیوه محاسبه درصد موافقان و مخالفان اعدام
نفراز13بامطالعهخاطراتاعضایسازمانوشواهدنگارنده)محسنصیرفینژاد(حداقل

اعضایسازمان)بدوندرنظرگرفتنمرکزیتاینسازمان(ازاعدامعبداللهپنجهشاهیدرآن
نفرعبارتنداز:13زمانمطلعشدند.این

دراصفهان:
بیژنشیروانی»نادر«،سلیمانپیوسته»؟؟؟«وعباسهاشمی»هاشم«،ادناثابت»پری«،ملیحه
سطوت»مریم«،حسینسلیم»؟؟؟«،غالمحسینبیگی»عابد«ومحسنصیرفینژاد»داوود«،

تیمکرج:
ناهیدقاجار»مهرنوش«،قاسمسیادتی»حمید«وتهماسبوزیری»عباس«

تیممشهد:
سیامکاسدیان»اسکند«ومرضیهتهیدست»شمسی«

ً ازاینسیزدهنفرتنهادونفرشانیعنیسیامکاسدیان»اسکند«وقاسمسیادتی»حمید«احتماال
موافقاعدامعبداللهبودهاند.قاسمسیادتیدرصحبتباتهماسبازاعدامدفاعکردهولیطبق
خاطراتخانمقاجاراودرصحبتباغالمیانگفتهاست:آیابهجایتصفیهتنبیهدیگرینمیشددر
نظرگرفت؟یعنیمخالفاعدامعبداللهبودهاست.باوجودایناگرسیادتیراهمموافقاعدام

85نفربودهاند.یعنینزدیکبه11درنظربگیریم،تعدادموافقیناعدامدونفرومخالفینآن
درصداینافرادمخالفاعدامبودهاند.

85اگراینگروهرانمونهایازاعضایسازمانبجزرهبریسازمانبدانیم؛اینیعنیحدود%
اعضایسازمانمخالفاعدامعبداللهبودهاند.البتهمخالفتهایکساننبودهاست.برخیبیشترو

برخیکمترمخالفتکردهاند.



گاه شمار رخدادهای سازمان
 کمی پیش و کمی پس از اعدام عبدالله
برایاینکهسیروقایعرابهتربتوانیمتصورکنیم،درزیروقایعمهممربوطبهاعدامعبدالله

میآید.1356ونیمهاول1355پنجهشاهیدرنیمهدومسال

شاخهاصفهانسازمانبامسؤلیتعبداللهپنجهشاهیبار1355دراواخرتابستانیادرمهر.1
دیگردراصفهانتشکیلشد.

اعضایاولینخانهتیمیدراصفهانعبارتبودنداز:عبدالله»حیدر«،ادناثابت»پری«،»رفیق.2
.استایکس«ورضاغبرائی»منصور«.احتماالًغبرائیمدتیبعدبهاینخانهتیمیآمده

دایرشد.1355دومینتیمسازماندراصفهاندرمهر.3
اعضایاینتیم:سلیمانپیوسته»؟؟؟«،بیژنشیروانی»نادر«،محسنصیرفینژاد»داوود«،

عباسهاشمی»هاشم«.
بهاینخانهتیمیآمد.1355هاشمیکمیبعدواحتماالًدرآبانیاآذر

ازسازمانجداشد.1355گروهمنشعبدرآبان.4

1355دی16دستگیریحسنجانفرجودی»رحیم«در.5

1355اسفند8کشتهشدنصبابیژنزادهوبهنامامیریدواندر.6

تشکیلسومینخانهتیمیدراصفهانباشرکتملیحهسطوت»مریم«وغالمحسینبیگی.7
1355»عابد«دراسفند

1356یورشساواکبهخانهپنجهشاهیهادردهفروردین.8
کشتهشدنسیمینونسرینپنجهشاهی،غزالآیتیوعباسهوشمند

فرارمادرپنجهشاهی،دوپسرشویکدخترش:امیر»ناصر«،جعفر»خشایار«وزهره
»میترا«

بهخانهتیمیعبدالله)طبقحدسقاجار(1356آمدنقاجاروسیادتیدرنیمهدومفروردین.9

آمدندوبرادرعبداللهبهخانهتیمیاودراصفهان)خاطراتقاجار(.10

گزارشرضاغبرائیدربارههمآغوشیعبداللهپنجهشاهیوادناثابت)خاطراتقاجار(.11
درخاطراتخانمقاجارروشننیستکهآیاآمدندوبرادرعبداللهبهاینخانهتیمیقبلیابعد

ازگزارشغبرائیبودهاست.

بودهاست.1356آمدنغالمیانبهخانهتیمیعبداللهدراصفهاناحتماالًدرنیمهاولاردبهشت.12
)خاطراتقاجار(

بودهاست.1356زماناعدامعبداللهروشننیست،احتماالًدراردیبهشت.13

حدودیکهفتهپسازاعدامعبدالله،عبدالرحیمپوربعنوانمسؤلشاخهاصفهانبهخانهتیمی.14
دومدراصفهانآمد.

امیر»ناصر«حدوددهروزبهخانهتیمیدومآوردهشدوسپسبهمشهدنزدمادرشبردهشد..15

حدودیکهفتهپسازآمدنعبدالرحیمپور،ادناثابتبهتیمماآمد..16

دوبارهبهخانهتیمیخوددرکرجبرگشتند.)خاطراتقاجار(1356قاجاروسیادتیدرخرداد.17
غالمیاندراینخانهخبراعدامعبداللهرابهآنهامیدهد.)خاطراتقاجار(
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تیمدوماصفهانشکستهشد.1356درخردادوبهاحتمالبیشتردرمردادماه.18
شیروانیبهمشهدرفت.

ادناثابتنیزبهمحلدیگریرفت.اوحدودسهماهبصورتچشمبستهدرخانهتیمیدومبود.
درآخرینروزمن)محسنصیرفینژاد(بااوچشمبازشدم.بااوبهاتاقتکیاورفتمو

وسایلاتاقتکیاشرابهخانهتیمیخودمانآوردم.
بعدازچندروزمن)صیرفی(بهمشهدرفتم.حدودیکهفتهدرخانهتیمیمشهدبودم،از

تشکیالتسازمانجداشدموسپسبهاصفهانبرگشتم.دراینزمانشیروانیهنوزدرمشهد
بود.

عباسهاشمیدراصفهانماند.
گمانمیکنمکهسلیمانپیوستهنیزدراصفهانماند.امادقیقنمیدانم.

دردرگیریکشتهشد.1356غالمحسینبیگیدرشهریور.19



تصویرها
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یورش ساواک به خانه مادری عبدالله پنجه شاهی

هادرگیریروزدهمفروردیننزدیکخانهپنجهشاهی
1356فروردین14دراطالعاتیکشنبه

نسرینپنجهشاهیسیمینپنجهشاهی



تصویرها160

هاازروزنامهاطالعاتشرحخبردرگیرینزدیکخانهپنجهشاهی

کهدرشمارهبعدیتصحیحشدهآمدهدراینشمارهروزنامهنامغزالآیتیبهاشتباهغزالآئین
است.
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نوتصویرهای مربوط به نشریه زمان
نوکهبرایاولینبارخبراعدامعبداللهپنجهشاهیرامنتشرکرد.تصویررویجلدنشریهزمان



تصویرها162

نشریهزماننو؛درنکتهسومکهزیرعنوان»یادداشتیدیگر«قراردارد،از170تصویرصفحه
عبداللهپنجهشاهینامبردهشداست.
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171نشریهزماننو،صفحه



پیوست دوم: 
کتابشناسی، یادداشت ها و نمایه



کتاب شناسی
ایبیندودرمتنکتابیادرآنبهمقالهیاکتابدیگریاشارهشدهاستودرکنارآنشماره

اطالعاتبیشتریدربارهآنمقالهیاکتابکتابشناسی[.در2نشانه]و[قرارگرفتهاست؛مثالً]
149.مشخصشده،دادهمیشودشمارهکهباآن

لیستمقالههاوکتابها

راهیدیگر،روایتهاییدربودوباشچریکهایفداییمرضیهتهیدست،»چاپخانهمخفی«،[1]
1396،نشرنقطه،خلقایران

راهیدیگر،روایتهاییدربودوباشچریکهایفداییناهیدقاجار،»سازمانمحبوبمن«،[2]
1396،نشرنقطه،خلقایران

1398،نشرفروغ،مادینمرهبیستملیحهسطوت،[3]

1388،اسفند104مهدیفتاپور،»تحلیلتاریخیبراساساوراقبازجویی«،نشریهآرش،[4]

1389مهدیفتاپور،»تحلیلتاریخیبراساساوراقبازجویی«،وبگاهعصرنو،تیر[5]
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=10514

،باقر1357روابطبرونمرزیسازمانچریکهایفداییخلقایرانتابهمنحیدرتبریزی،[6]
1395مرتضوی،

،راهیدیگرروایتهاییدربودوباشچریکهایفدائیخلقایرانتورجاتابکی،ناصرمهاجر،[7]
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https://khateratezendan.blogspot.com/2003_05_18_archive.html
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146همینکتاب.صفحهپیوست»خسرو«.»نشانههاییازبحراندر…«.متنکاملدر63

143همینکتاب.صفحهپیوستمحسنصیرفینژاد.»خودکشینیرهمحتشمی«.متنکاملدر64

کتاب.پیوستفاطمهایزدی.»گوشههاییاززندگیعبداللهپنجهشاهیوادناثابت«.متنکاملدر65

.235.صفحه[21]قربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«.»نگاهیبهساختارسازمانچریکهایفدائیخلق«.66

منابعنوشتههایقربانعلیعبدالرحیمپوردرزیرقراردارند.67

.میگوید:60.درصفحه[22]قربانعلیعبدالرحیمپور.»سخنرانیدرکنگرهاولاکثریت…«.68
منعضوانتصابیمرکزیتشدم.1356ودرفروردینسال1355بعدازضرباتسال

،ستوناول،میگوید:39.صفحه[23].79قربانعلیعبدالرحیمپور.گفتگو،»بررسیسهکتابجدید…«.آرش69
درلحظهانشعابودرلحظهایکهرفیقحیدر)عبداللهپنجهشاهی(کشتهشد،منعضومرکزیت

نبودم.

.مینویسد:[24]قربانعلیعبدالرحیمپور.»تحریفووارونهسازیرویدادها«.وبگاهعضرنو.70
بعدازکشتهشدنصبابیژنزادهوحسینچوخاجیوعباسهوشمندوکیومرثسنجری)علی(و

مرکزیتجدیدی…تشکیل1356دستگيریحسنفرجودی،بهپیشنهادهادی،درتاریخحدودخرداد
دادیم.

مینویسد:238.درصفحه[21]قربانعلیعبدالرحیمپور.»نگاهیبهساختارسازمانچریکهایفدائیخلق«.71
…جمعسهنفرهجدیدی)مرکزیت(بنابهپیشنهاداحمدغالمیان)هادی(وباشرکتمحمدرضاغبرائی

-بهگمانمفروردین-شکلگرفت.1356)منصور(ومن)قربانعلیعبدالرحیمپور-مجید(دراوایلبهار

.196.صفحه[2]ناهیدقاجار.مقاله»سازمانمحبوبمن«.کتاب»راهیدیگر…«.72

198و197صفحه.[2]ناهیدقاجار.73

201پانویسصفحه.[2]ناهیدقاجار.74

200و199صفحههای.[2]ناهیدقاجار.75

200صفحه.[2]ناهیدقاجار.76

200صفحه.[2]ناهیدقاجار.77

200صفحه.[2]ناهیدقاجار.78

200صفحه.[2]ناهیدقاجار.79

200صفحهناهیدقاجار..80

.150پاسخکاملناهیدقاجاربهنگارندهدرپیوستاینکتاب.صفحه81

200صفحه.[2]ناهیدقاجار.82

200صفحه.[2]ناهیدقاجار.83

201صفحه.[2]ناهیدقاجار.84

200و199صفحههای.[2]ناهیدقاجار.85

،ستوندوم33صفحه[23].79حیدرتبریزی.نشریهآرش86

203صفحه.[2]ناهیدقاجار.87

اعالمکردکهکنگره1389خرداد3١شورایمرکزیسازمانفدائيانخلقايران)اکثريت(طیاطالعیهایدر88
یازدهمسازماناعدامهایدرونسازمانیچریکهایفداییخلقایرانرامحکومکردهاست.اینکنگرهسازمان

برگزارشد.گزارشکنگرهدروبسایتهایزیرقراردارد.1388فروردینماهسال22تا19اکثریتدرروزهای

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21640

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=10399

:45صفحه[25]«.1395تااسفند1349کتاب»یادها،جانفشانانسازمانازاسفند89
https://fadaian-aghaliyat.org/?p=7914

رفيقعبدللهپنجهشاھیپسازپايانتحصيالتمتوسطهدررشتهزيستشناسیوارددانشگاهتربيت
معلمشد.دردانشگاهفعاليتسياسیخودراآغازکرد.پسازاينکهباسازمانارتباطبرقرارکرد،در

بهعضويتسازماندرآمد.پسازمدتیبهعنوانمسئولشاخهاصفھان،بهآنشھرمنتقل١٣54سال
طینبردینابرابربا١٣56شدهوبهفعاليتادامهداد.رفيقعبدللهدرروزاولارديبھشتسال

https://fadaian-aghaliyat.org/?p=7914
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=10399
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21640
../02-heidar-Document/022-newData/02230-fatiIzadi-Abdolah&Edna/fatiIzadi-Info_Abdolah&Edna.odt#1.%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%7Coutline
../02-heidar-Document/022-newData/02270-mohsenSayrafy/mohSayrafy_NayerehMohtashami.odt
../02-heidar-Document/022-newData/02280-asadi-Hushang/asadi-Hushang-20201118.odt
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مأمورينامنيتیدرتھرانجانباخت.

عرفانقاتعیفردباپرویزثابتی،مقامامنیتیساواکشاه،گفتگوییانجامدادهوحاصلآنرادرکتابیبنام»در90
دامگهحادثه«منتشرکردهاست.بدنبالانتشاراینکتابعرفانقانعیفرددردومصاحبهچندجملهایدرباره

عبداللهپنجهشاهیوادناثابتصحبتکردهاست.
(دربارهادناثابتمیگوید:KRSIگفتگویخودباحسینمهریدررادیوصدایایران)21عرفانقانعیدردقیقه

درباره‚...اینخانمثابتدوروایتهست.روایتیمیگویدهمانموقعتوسطاینگروهکشتهشدهو
روایتیهمهستکهایشانپناهندههست،درآلمان.‘

(بافرامرزفروزنده)ادارهکنندهبرنامهتلویزیوناندیشه(درباره31عرفانقانعیدرگفتگویدیگر)دردقیقه
عبداللهپنجهشاهیوادناثابتصحبتمیکند.اودربارهادناثابتمیگوید:

‚...وسرنوشتخانمثابتهنوزروشننیست.یکگروهمیگویند،درآلمانه.یکگروهمیگویند،که
اعدامشده.

(:KRSIرادیوصدایایران)
https://www.youtube.com/watch?v=1OzTnhkfjlY

تلویزیوناندیشه:
https://www.youtube.com/watch?v=jUMZ4bZWpTE

817.صفحه[8]محمودنادری.»چریکهایفداییخلق«.91

129.صفحه[26]«.شورشیانآرمانخواه،ناکامیچپدرایرانمازیاربهروز.»92

.55تا26.ازصفحه[23].79پرویزقلیچخانی.»بررسیسهکتابدربارهتاریخمعاصرایارنویکهشدار!«.آرش93
گفتگوقلیچخانیبابرخیازاعضایسازمان:حیدرتبریزی،بهزادکریمی،قربانعلیعبدالرحیمپور،عباسهاشمی،

فرخنگهداروتوکل)اکبرکامیابی(.

206تا193.ازصفحه[2]ناهیدقاجار.94

.قاجارازقولغالمیانمینویسد:203.صفحه[2]ناهیدقاجار.مقاله»سازمانمحبوبمن«.95
…اگررفیقیسراغعبداللهراگرفتمیگوییم،ضربهخوردهاست.اودرپایانتأکیدکردکهفقط

مرکزیتوشمااطالعداریدچوندرجریانقضیهبودیدوبههیچوجهنبایدجاییمطرحکنید!

.2007ژوئیه20کیانوشتوکلی.»نقلقولیازرضاغبرائی«.وبگاهایرانگلوبال.96
http://iranglobal.info/node/23129

کیانوشتوکلیازغبرائینقلمیکند
غبرائیادامهداد،روزیدریکیازخانههایتیمیپسری،دختریرابوسیدوکسیاین"خبر"رابه

رهبریرساندورهبریسازمانتصممیمگرفتکهپسررادادگاهیکنند؛اوبهاعداممحکومشد.در
نتیجهبرایاجرای"حکم"ویرابهبیابانهایاطرافمشهدمیبرندولیپنجهشاهیرانکشتندوتنها

کمرچریکیاشراپسگرفتندواورادرهمانجارهاکردند.

203صفحه.[2]ناهیدقاجار.97

تهماسبوزیریدربیبیسیفارسی:98
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110412_siahkal_tahmasb_vaziri.shtml

138همینکتاب.صفحهپیوستتهماسبوزیری.»عبداللهپنجهشاهیعضوبرجستهسازمان…«.متنکاملدر99

.مینویسد:241.صفحه[21]قربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«.»نگاهیبهساختارسازمانچریکهایفدائیخلق«.100
سیاست)احمدغالمیانومحمدرضاغبرائیومن(دربرخوردبااینرفقا،بحثوگفتگووحفظآنهادر

سازمانراترک1357صفوفسازمانبودنهطردشان.یکیازاینافراد،محسنصیرفی،اواخرسال
کردوبهمنشعبینتودهایپیوست…

یکیازنسخههایاینویدئو43گفتگوسایهبامسعودبهنوددربرنامهتماشایبیبیسیفارسی.دردقیقه101

،ستوناولودوم:39صفحه[23].79آرش»بررسیسهکتاب…«.درقربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«.102
…درلحظهانشعابودرلحظهایکهرفیقحیدر)عبداللهپنجهشاهی(کشتهشد،منعضومرکزیت
نبودم.…اینکارمتاسفانهتوسطرفیقهادی)احمدغالمیانلنگرودی(وبهکمکرفیقاسکندرصورت

گرفت.

:228و227.صفحه[21]قربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«.»نگاهیبهساختارسازمانچریکهایفدائیخلق«.103
اینعملدردآور،زشتوغیرمسؤالنه،بهدستیکیازرفقایمسؤلسازمانانجامگرفتوتصمیم

رهبریسازماننبود.منترجیحمیدهمناماینرفیقرااینجانیاورم.

238.صفحه[21]عبدالرحیمپور»مجید«.»نگاهیبهساختارسازمانچریکهایفدائیخلق«.104
…جمعسهنفرهجدیدی)مرکزیت(بنابهپیشنهاداحمدغالمیان)هادی(وباشرکتمحمدرضاغبرائی

-بهگمانمفروردین-شکلگرفت.1356)منصور(ومن)قربانعلیعبدالرحیمپور-مجید(دراوایلبهار

../02-heidar-Document/022-newData/02260-tahmasebVaziri-Abdolah/tahmasebVaziri-Info_Abdolah.odt#1.%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB%7Coutline
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110412_siahkal_tahmasb_vaziri.shtml
http://iranglobal.info/node/23129
https://www.youtube.com/watch?v=jUMZ4bZWpTE
https://www.youtube.com/watch?v=1OzTnhkfjlY


171صفحه

19،سطر235.صفحه[21]عبدالرحیمپور»مجید«.»نگاهیبهساختارسازمانچریکهای...«.105
…منبدلیلارتباطمستمرباحسنفرجودیواحمدغالمیمتوجهشدهبودمکهآندوازاعضایآن
جمعهستند.اینرفقابامنارتباطمنظمداشتندوحولمسائلمهمسیاسیوامنیتیبامنمشورت

میکردند.

228و227.صفحه[21]عبدالرحیمپور»مجید«.»نگاهیبهساختارسازمانچریکهای…«.106

241.صفحه[21]عبدالرحیمپور»مجید«.»نگاهیبهساختارسازمانچریکهای…«.107

،ستوناول:43صفحه[23].79عباسهاشمی»هاشم«.گفتگودرآرش108
شنیدمرفیقیکهدرمشهدمسئولیتبیشتریداشته،56درموردرفیقعبداللهپنجهشاهی،درسال

بدلیلگرایشاتسیاسیویادالیلدیگر،رفیقپنجهشاهیراکهاتفاقاًباهمدراصفهانبودیم،تصفیه
کردهاست.تامدتهامیگفتندضربهخوردهاست.تااینکهمنصور)رضاغبرایی(اینخبررابهمنداد

…

196.صفحه[2]ناهیدقاجار.»سازمانمحبوبمن«.کتاب»راهیدیگر…«.109

199و198.صفحه[2]ناهیدقاجار.110

138همینکتاب.صفحهپیوستتهماسبوزیری.»عبداللهپنجهشاهیعضوبرجستهسازمان…«.متنکاملدر111
وزیریاینموضوعرادرسایتبیبیسیفارسیهمطرحکردهاست.آدرسنوشتهاودربیبیسی:

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110412_siahkal_tahmasb_vaziri.shtml

127کتاب.صفحهپیوستفاطمهایزدی.»گوشههاییاززندگیعبداللهپنجهشاهیوادناثابت«.متنکاملدر112
غزالبیشتربانسرینوسیمینبیرونمیرفت.مننگرانامنیتدخترهابودم،بهاوگفتماینهمهحرکت

همراهبایکچریکشناختهشدهمیتواندبرایدخترهاخطرناکباشد.نظراواینبودکهدخترهابههر
حالبایدحركتدرشهررایادبگیرند،چوندیریازودمخفیمیشوند.نمیفهمیدمچرادرشرایطیکه

رفقایمخفیجاومکانندارند،بایدرفقایجدیدیهممخفیشوند.

198پاراگرافآخروصفحه197.صفحه[2]قاجار،113

202.صفحه[2]قاجار،114
غبرائیوغالمیانوعبداللهجداگانهجلساتمتعددیبابحثهایفراواندراتاقهالخانهبرگزارکردند.

منوسیادتیوادناگاهیصدایبلندودرعینحالنامفهومآنهارامیشنیدیم.

199.صفحه[2]ناهیدقاجار.115

200صفحه.[2]ناهیدقاجار.116

ملیحهسطوتابتدانوشتههایخودرازیرعنوان»برگیازیکداستان«دراینترنتمنتشرکرد:117
8»فکرخودکشی«در»برگیازیکداستان«شماره

https://fatapour.blogspot.com/2008/04/blog-post_23.html

10»خبرهولناک«در»برگیازیکداستان«شماره
https://fatapour.blogspot.com/2008/09/blog-post.html

12»سرگشتگی«در»برگیازیکداستان«شماره
https://fatapour.blogspot.com/2009/01/blog-post.html

5،10،18،24،26صفحه[3]ملیحهسطوت»مریم«.»مادینمرهبیست«.118

40و39.صفحه[3]ملیحهسطوت»مریم«.119

49،50،51.صفحه[3]ملیحهسطوت»مریم«.120

.63،64،65.صفحه[3]ملیحهسطوت»مریم«.121
همچنینبیگیبهسطوتمیگوید:

…»پری«…خیلیناراحتبود.اوخودشراخیلیمقصرمیدانست.پریمیگفت„منبودمکهبه
عبداللهابرازعالقهکردم.بایدمنومیکشتند.

84و83.صفحه[3]ملیحهسطوت»مریم«.122
دربیبیسیفارسیدرآدرسزیر:

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahhak_30_maryam_satvat.shtml

200و199.صفحه[2]ناهیدقاجار.»سازمانمحبوبمن«.کتاب»راهیدیگر…«.123

،ستوناول39.صفحه[23].79قربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«.گفتگو.آرش،124

204و203صفحه.[2]ناهیدقاجار.»سازمانمحبوبمن«.125

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahhak_30_maryam_satvat.shtml
https://fatapour.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
https://fatapour.blogspot.com/2008/09/blog-post.html
https://fatapour.blogspot.com/2008/04/blog-post_23.html
../02-heidar-Document/022-newData/02230-fatiIzadi-Abdolah&Edna/fatiIzadi-Info_Abdolah&Edna.odt#1.%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%7Coutline
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110412_siahkal_tahmasb_vaziri.shtml
../02-heidar-Document/022-newData/02260-tahmasebVaziri-Abdolah/tahmasebVaziri-Info_Abdolah.odt#1.%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB%7Coutline
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حیدرتبریزی.مقاله»آیاغزالاینبارهمشعریسرودهبود؟«.دربارهزندگیناصروارژنگشایگان)فرزندان126
خردسالفاطمهسعیدی(

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=38236

:45«صفحه1395تااسفند1349کتاب»یادها،جانفشانانسازمانازاسفند127
https://fadaian-aghaliyat.org/?p=7914

رفیقعبداللهپنجهشاهی…پسازمدتیبهعنوانمسئولشاخهاصفهان،بهآنشهرمنتقلشدهوبه
طینبردینابرابربامأمورانامنیتی١٣56فعاليتادامهداد.رفیقعبداللهدرروزاولاردیبهشتسال

درتهرانجانباخت.

آدرسوبگاهایرانتریبونالکهدربارهمرگعبداللهپنجهشاهیمیباشد:128
https://irantribunal.com/fa/ مادران-خاوران/زندگینامه-مادران-خاوران/زندگینامه-مادر-پنجه-شاهی /

.[26]«.شورشیانآرمانخواه،ناکامیچپدرایرانمازیاربهروز.»129

.[23]بابرخیازاعضایسازمان79آرشگفتگوینشریه130

129و128.صفحه[26]«.شورشیانآرمانخواه،ناکامیچپدرایرانمازیاربهروز.»131

820.صفحه[8]«.چریکهایفداییخلقمحمودنادری.»132

،ستوناول43.صفحه[23].79آرشعباسهاشمی»هاشم«.گفتگودرنشریه133

ستوندوم39.صفحه.[23].79آرشقربانعلیعبدالرحیمپور»مجید«.گفتگودرنشریه134

رایافت.یکیازنظرهاییدربرخیازنوشتههایهوادارانسلطنتوامپریالیسمدراینترنتمیتوانچنین135
فرخنگهداررامتهمبهشرکتدرقتلعبداللهپنجهشاهیمیکند.نمونههایآننوشتهتویتریزیراستکه

https://twitter.com/konoursharar/status/1120591897792274433?lang=en

«ازاعدامعبداللهبرایتبلیغچریکهایفداییخلقنمونهجمهوریاسالمآن،محمودنادریاستکهدرکتاب»136
علیه»سازمانچریکهای…«بهرهبرداریکردهاست.

.1389،مرداد4ماهرویان.مقاله»آدمکشیبنامقهرمانگرایی«.نشریهمهرنامهشماره137
اینمقالهدراینترنت:

http://oral-history.ir/enshow.php?page=post&id=1222

https://lightafkan.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html

قرارمصوبکنگرهیازده»سازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«درموردقتلهایدرونسازمانی…:138
بررسیهایمانشانمیدهد…درآنزمانباوجودشرایطسخت،راههایدیگریبرایحلمشکالت

وجودداشتهاست.ازجملهپاککردناطالعاتواعزامبهخارجازکشور.

.[23].79،شمارهنشریهآرشحیدرتبریزی.گفتگو.139

ستوناول33،ستونسوموصفحه32.صفحه[23].79آرشحیدرتبریزی.140

کنگرهیازدهم»سازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«،وگزارشدرمتنمحکومیتاعدامهایدرونسازمانی141
»شورایمرکزیسازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«دروبگاههای»آرشیواسناداپوزیسیونایران«،

(میباشد.2010ژوئن21)برابر1389خرداد31»عصرنو«و»دیدگاه«قراردارد.تاریخانتشارآندوشنبه

آرشیواسناداپوزیسیونایران:وبگاهدر

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aksariiat-
gharae_kongereye_11_ghatlha.pdf

دروبسایتعصرنو:
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=10399

دروبسایتدیدگاه:
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21640

آدرسمتنجدیدکار-آنالینکهبجایمتناصلیوگزارششورایمرکزیسازمانقرارداد:
https://www.kar-online.com/node/2155

نامسازمانی»بهمن«.مقاله»اکثریتچرچیلیسمیارسیدنبقدرتبهرشکل«:142
http://www.iranian-fedaii.de/2010/Jul/12%20Jul/aksariyat.html

»بهمن«.همانمقاله»اکثریتچرچیلیسمیارسیدنبقدرتبهرشکل.همانوبگاه143
چنانچهواقعاتصفیههاییصورتگرفتهباشد،هیچسندومدرکیدرموردافرادموردتصفیهشدهحداقل

درمورددونفرازآنهاموجودنیست.معلومنیستکهچگونهوبهچهنحویودرکجاوتوسطچه
کسانیاینتصفیههاصورتگرفته؟

http://www.iranian-fedaii.de/2010/Jul/12%20Jul/aksariyat.html
https://www.kar-online.com/node/2155
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21640
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=10399
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aksariiat-gharae_kongereye_11_ghatlha.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aksariiat-gharae_kongereye_11_ghatlha.pdf
https://lightafkan.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html
http://oral-history.ir/enshow.php?page=post&id=1222
https://twitter.com/konoursharar/status/1120591897792274433?lang=en
https://irantribunal.com/fa/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://fadaian-aghaliyat.org/?p=7914
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=38236
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»بهمن«.همانمقاله»اکثریتچرچیلیسمیارسیدنبقدرتبهرشکل«.همانوبگاه:144
پرسشایناستکهآیابواسطهشرایطمبارزهچریکیوامکانضربهخوردنشدیدبخشیازسازمانو
اعضایآنوعدمهمکاریویافرارافرادتصفیهشده،راهدیگریجزتصفیهوجودداشتهاست؟آیاابتدا

راههاییجزتصفیهفیزیکیبرایجلوگیریازضربهخوردنسازمانواعضایشهمچونخروجفرد
منصرفشدهدرنظرگرفتهشدهبودویاتصفیهفیزیکیتنهاراهشناختهشدهبودهاست؟

»بهمن«.همانمقاله»اکثریتچرچیلیسمیارسیدنبقدرتبهرشکل«.همانوبگاه:145
بعیداستکهبعدازقیاممسئلهمرگیاقتلعبداللهپنجهشاهیباخانوادهاوبخصوصمادرشکهیکی
ازخستهناپذیرترینمادرهایفدائیانجانباختهبودویابابرادرشخشایارکهدرسازمانبود،درمیان
گذاشتهنشدهباشد.…بنابراینمنطقیخواهدبودکهخشایارازمسایلاتفاقافتادهباخبرباشد.آیا

هاکهتوسطهادیواسکندرانجامعجیبنیستکهخشایارازمرگویاقتلبرادرشبهگفتهاکثریتی
شدهباخبرباشدولیکماکانهمراهباآنهاازمنجالباکثریتجداشدهوتازمانکشتهشدنشبدست

وحوشجمهوریاسالمیازمبارزهراستینقدمینکاهدوتابهآخرهمرزمرفیقهادیباشد؟

حسینزهری»بهرام«.پاسخبهنامه»بهمن«.همانوبگاه146
آیادرکدامجنبشچریکیبهافرادینظیرحمیدملکیتااینحدآزادیعملدادهاند،تاسرانجامبخشی
ازتشکیالتسازمانرانابودکند؟اساساآیامسئولینسازمانهامجازندتااینحدنرمشنشاندهند؟آیا

هاتندیگررابهخطراندازدویااینحقایقثابتنمیکندعدمبرخوردقاطعبایکفردمیتواندجانده
سازمانوجنبشیرابهنابودیسوقدهد؟آیاکردارامثالحمیدملکیایندرسآموزندهرابهما

نمیدهدکهدرجنبشهایپارتیزانیومبارزاتزیرزمینیبرخوردقاطعبانیروهاییخودرأیو
غیرمسئولبهنفعجنبشاستودرصورتضرورتتصفیهآنهاامریاجتنابناپذیراست؟

بیانیه»فراکسیونکمونیستیسازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«147
https://aleborzma.wordpress.com/2010/07/05/ بیانیه-فراکسیون-کمونیستی-سازمان-فدائ /

2010تاریخانتشارپنجمژوئیه)جوالی(
آمده1359تیرماه15کهدربیانیهبهاشتباه1389تیر14تبدیلاینتاریخمیالدیبهتاریخشمسیمیشوددوشنبه

است.

انتقادمهدیسامعدروبسایتکار-آنالینباعنوان»خسنوخسین،هرسهدخترانمغاویههستند!«:148

https://www.kar-online.com/node/2169

پایانیادداشتها149

https://www.kar-online.com/node/2169
https://aleborzma.wordpress.com/2010/07/05/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6/
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نمایه

لیست افراد و سازمان ها
11..........................................................................................................آلآقا،نسترن

22,24,30,90,91............................................................................آیتی،غزال»پوران«
86........................................................................................................ابتهاج،هوشنگ

47,49,50,52....................................................................................احمدزاده،مسعود
96,142...........................................................................................احمدهاشمی،نادره

89,90.......................................................................................اسداللهی،رحیم»علی«
81.........................................................................................اسدیان،سیامک»اسکندر«

12,14............................................................................................اشرف،حمید»اکبر«
27.........................................................................................................افتخاری،بیژن

15,67...............................................................................................امیریدوان،بهنام
21,26,114..................................................................انصاری،شمسی)مادرپنجهشاهی(

14,21,27,58,83,91...............................................................ایزدی،فاطمه»مهرنوش«
108.........................................................................................................بهروز،مازیار

15,18,64,67,91..............................................................بیژنزاده،صبا»سیمین،هاجر«
14,22,28,58,60.......................................................................پرورش،حسین»سعید«

12,13.................................................................................................پرورش،مسعود
25..................................................................................................پنجهشاهی،اسدالله

17,25,67,106,114,115............................................................پنجهشاهی،امیر»ناصر«
25,67,106,115....................................................................پنجهشاهی،جعفر»خشایار«
25,106....................................................................................پنجهشاهی،زهره»میترا«

22,23,24........................................................................................پنجهشاهی،سیمین
22,23,24........................................................................................پنجهشاهی،نسرین

34......................................................................................................پویان،امیرپرویز
14...............................................................................................پیرزادهجهرمی،مجید

17......................................................................................................پیوسته،سلیمان
27,40,71,117,118,120....................................................تبریزی،حیدر)علیدبیریفرد(

40....................................................................................................توسلی،ابوالفضل
11,33,81,82.......................................................................تهیدست،مرضیه»شمسی«

22,23,27...........................................................................................ثابت،ادنا»پری«
37........................................................................................................ثابت)مادرادنا(

73............................................................................................................ثابتی،پرویز
47,49,50,52............................................................................................جزنی،بیژن

83..................................................................................................حیدریبیگوند،تورج
12,29,30,61,62...................................................................خراطپور،غالمعلی»بهرام«
31........................................................................................خطیب،ابوالحسن»رحمت«

28,31,58.......................................................................................دادگر،فرزاد»اسد«
47,49,50...................................................................................................دبره،رژی

12,13.......................................................................................دقیقهمدانی،مصطفی
31,32,33,83................................................................دوستدار،شهین)فاطمه(»مهری«

15,67,78,79,80,89,90.........................................رفیقایکس،)احتماالاسداللهی،رحیم(
27.........................................................................................................روستا،کامبیز
25..........................................................................................................ریاحی،جعفر
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25.........................................................................................................ریاحی،صادق
119.............................................................................................زهری،حسین»بهرام«

120.........................................................................................................سامع،مهدی
35,78,92,97..................................................................سطوت،ملیحه»شیرین،مریم«

35,37,39,97........................................................................سلیمآرومی،عباس»غالم«
11......................................................................................................سنجری،خشایار

15,67,68,69,70,77,78,92........................................................سیادتی،قاسم»حمید«
17,73,95,96,97.........................................................................شیروانی،بیژن»نادر«
33,140,141................................................................................صالحی،فریبرز»تقی«

37..........................................................................................................طالبی،مهدی
,33,34,35,40,64,65,72,75,79,80,81,82,83,84,87,95عبدالرحیمپور،قربانعلی»مجید«

105,109,141
15,65,67,68,69,72,75,88,89,90,92,93...................................غبرائی،رضا»منصور«
16,64,65,69,72,75,77,81,87,88,89,103,109..........................غالمیان،احمد»هادی«

36..........................................................................................................فتاپور،مهدی
64.....................................................................................فرجودی،حسنجان»رحیم«

15,16,24,33,67,68,69,70,77,78,90,94,102,105...................قاجار،ناهید»مهرنوش«
73....................................................................................................قانعیفرد،عرفان

12,14,20,28,31,64,140.................................................قلمبر،حسین»سیامک،فرهاد«
112..................................................................................................ماهرویان،هوشنگ

59........................................................................................................محتشمی،نیره
119..........................................................................................................ملکی،حمید

36,109..................................................................................................نادری،محمود
12,20,22,23,29,30,40.................................................................نبوی،شیدا»فاطی«

172..........................................................................................................نگهدار،فرخ
25,26.....................................................................................................نوروز،شهین

11........................................................................................................نوروزی،حسن
18,19,20,24,90,91...............................................................وزیری،تهماسب»عباس«
13,29....................................................................................وزیری،علیاکبر»مجتبی«

17,87,89,110...................................................هاشمی،عباس»هاشم«)حسنمیرزائیان(
13,19,22,23,29,30,38..............................................................هدایی،پرویز»محمود«

18,90,91.................................................................................هوشمند،عباس»پرویز«
12,14,27,28,30,61.............................................................یثربی،محمدرضا»مسعود«

73,74,118..........................................................................................»آرش«،نشریه
119....................................................»اکثریتچرچیلیسمیارسیدنبقدرتبهرشکل«،مقاله

73,109,118....................................................»چریکهایفداییخلق«،کتابمحمودنادری
140................................................................................................»حزبتودهایران«
74...................................................................................................»زماننو«،نشریه

117,118,119,120.................................................»سازمانفدائیانخلقایران)اکثریت(«
108.................................................................................»سازمانمجاهدینخلقایران«

74,108,109,110...........................................................»شورشیانآرمانخواه…«،کتاب
119.....................................................................»فراکسیونکمونیستیسازماناکثریت«

10,15,26,37,38,83,84,140,141.......................................................»گروهمنشعب«
16....................................................................................................»گزارشغبرائی«
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78,92,95,96,142.................................................................»مادینمرهبیست«،کتاب
108...................................«،کتاب1359تااسفند1349»یادها،جانفشانانسازمانازاسفند

آدرسوبگاهکتاب:

http://www.ap56.ir

http://www.ap56.ir/
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