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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 ایران فردا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷آبان اریخ:[ ت]

 

 زخم هایی که کهنه نمی شوند 

 ساله یا قتل های زنجیره ای؟ ۴۰مرور 

 باستانیمسعود 

اهمیت بازخوانی رخداد تلخ قتل های زنجیره ای به کارگردانی حاج سعید امامی که در دوران اوج التهاب های سیاسی 

 .. جنبش اصالح طلبی به وقوع پیوست از چندین جهت حائز اهمیت است.

هداشت دولت  از خداپرستان سوسیالیست و وزیر ب ۶۰قتل های مشکوک افرادی چون دکتر کاظم سامی در دهه ی 

پروفسور منوچهر حکیم پزشک و عضو محفل ملی بهایی، مولوی  ۵۹موقت، زهره ایزدی دانشجوی دگراندیش، سال 

عبدالملک مال زاده بعد از آزادی از زندان، سعیدی سیرجانی ادیب و پژوهشگر تاریخ، شمس الدین امیرعالیی از 

دکتر احمد صیاد متفکر اهل سنت، ابراهیم زال زاده همکاران دکتر مصدق، طاطاووس میکائیلیان کشیش ارمنی، 

روزنامه نگار، معصومه مصدق نوه دکتر مصدق به همراه ناپدید شدن مدارکی از پدر بزرگش، ماموستا ربیعی امام 

مجد استاد دانشگاه زاهدان و منتقد سلایر امام علی، دکتر [ ز]عبدالعزی جمعه اهل سنت کرمانشاه، دکتر عبدالعزیر

مهندس برازنده مفسر نواندیش قرآن در مشهد، دکتر فالح  علیمراد داوودی از بهائیان و استاد فلسفه دانشگاه تهران،

ای ایران ای مرز پر »یزدی پزشک آیت هللا منتظری، اشرف السادات برقه ای در قم، حسین سرشار خواننده ی 

مظلومان، دکتر جمشید پرتوی پزشک احمد خمینی، دکتر احمد تفضلی پیگیری کننده ی پرونده ی ترور رضا  «گهر

سیامک سنجری مرتبط با سعید امامی، احمد میرعالیی نویسنده و تعداد بسیار زیاد دیگری از از دگراندیشان که هنوز 

پرونده ی پیگیری بازماندگانشان به جای نرسیده است و همچنین از توطئه سقوط اتوبوس اعضاء کانون نویسندگان و 

حرم امام رضا )ع( گرفته تا فوت ناگهانی دکتر رامین پوراندرجانی پزشک جوان زندان کهریزک و خودکشی   انفجار

های نامعلوم کاووس سیدامامی و … در زندان و قتل های دیگر خارج از زندان، پرونده های پر ابهامی هستند که 

چون پیگیری های سابق دولت خاتمی در مواردی نمایندگانی از مجلس پیگیر حقیقت یابی برخی از آن ها می باشند؛ هم

 ..دیگر.

 ایران فردا

 ۹۷/ آبان  ۴۳شماره 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 میل در صفحه تماس با ما بفرستید[ای
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