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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 بی بی سی ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷آبان  ۱۶ – ۲۰۱۸نوامبر  ۷]تاریخ:[ 

 

 قتل مشکوک سپهبد خادمی' نخستین مدیر هما، چند ماه پیش از پیروزی انقالب ایران'

 پژمان اکبرزاده

 روزنامه نگار

های هواپیمایی جهان به خود "رو به رشدترین" را در میان شرکتعنوان  ۱۹۷۰هواپیمایی ملی ایران در دهه 

دانشنامه ایرانیکا، پس از شرکت ملی نفت، پردرآمدترین شرکت در ایران بود و  داده بود. "هما" به نوشته اختصاص

ن دستاوردها با ترین خطوط هوایی دنیا شناخته شده بود. ایهمچنین از سوی "بنیاد ایمنی پرواز" به عنوان یکی از امن

پیوند خورده بود که شانزده سال مدیریت هواپیمایی ملی ایران را به عهده ( ۱۳۵۷-۱۲۹۲محمد خادمی )نام سپهبد علی

 .داشت. خدمت او چند ماه پیش از وقوع انقالب اسالمی با یک استعفای ناگهانی پایان یافت

تهران کشته شد. علیرغم شهادت همسر و سربازانی که اش در سپهبد خادمی چهل سال پیش در شانزدهم آبان در خانه

های زیرنظر دولت، قتل او را "خودکشی" خواندند، ولی همزمان چندین رسانه کردند، رسانهدر خانه او کار می

المللی مانند نیویورک تایمز، خبر "قتل" وی را منتشر کردند. سپهبد خادمی در میان بهاییان ایرانی باالترین مقام بین

مدیریت در یک نهاد دولتی را به عهده داشت. گرایش مذهبی او نیز که بر کسی پنهان نبود، سرسختانه مورد مخالفت 

 .گروهی از روحانیون مسلمان بود

 قتلی که فراموش شد

 آید. تنها چند ماه پسمحمد خادمی و اینکه چه کسی مسئول آن بوده دیگر به ندرت سخنی به میان میاز کشته شدن علی

های اعدام های حکومت گذشته به جوخهاز کشته شدن او انقالب اسالمی در ایران پیروز شد و تعداد زیادی از مقام

رسد گستردگی کشتارها و فضای متشنج کشور، آنچه بر سر مدیر "هما" آمده بود را به سپرده شدند. به نظر می

 .سرعت از یادها برد

ران و از دوستان سپهبد خادمی، چندین سال را صرف بررسی اسناد مربوط به سیروس عالیی، استاد پیشین دانشگاه ته

ای از مدارک فرمانداری با همکاری خانواده خادمی مجموعه ۲۰۱۵این قتل کرده است. او برای نخستین بار در بهار 

 .نامه" منتشر کردنظامی تهران را در نشریه "ایران

فشنگ در کنار پیکر خادمی یافت شده است. بر پایه این مدارک و به  در یکی از این مدارک ثبت شده که سه پوکه

گزارش افسری که محل حادثه را بازرسی کرده بود، سپهبد خادمی توسط "یک گروه حداقل سه نفری ترور شده" و 

یته پزشکی قانونی نیز "کشته شدن" او را با اصابت گلوله از پشت سر تایید کرده است. نام سه تن از اعضای "کم

مشترک ضد خرابکاری" نیز در مدارک آمده که یکی از آنها در فرمانداری نظامی تهران توسط بهیه مؤید به عنوان 

 .شلیک کننده به همسرش، سپهبد خادمی شناسایی شد

یک از آنها محاکمه و مجازات نشدند. سازمان علیرغم شناسایی و دستگیری این افراد توسط فرمانداری نظامی، هیچ

امنیت و اطالعات کشور )ساواک( کمی بعد، بهیه مؤید را حدود یک ماه بازداشت کرد تا وی اعالم کند همسرش 

 .خودکشی کرده است. او تسلیم این خواسته نشد
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پاچه بودند که به هر کاری برای آرام کردن های حکومتی در آن روزها چنان دستگوید: "دستگاهروس عالیی میسی

یکی از همین  -های بهایی ترین شخصیتبه عنوان یکی از سرشناس -زدند. کشتن سپهبد خادمی فضا دست می

 ."تر شدن روحانیون افزودردم و همچنین َجریکردن فضا نکرد، بلکه برخشم ماقدامات بود که نه تنها کمکی به آرام

 "محمد خادمی در میان "ایرانیان نامدارعلی

ای درباره سپهبد خادمی چاپ شده است. در ویژه مقاله( ۲۰۰۸در کتاب "ایرانیان نامدار" نوشته عباس میالنی )چاپ 

آموزشگاه خلبانی نیروی هوایی، به این کتاب آمده: "خادمی در تهران پس از پایان تحصیل در دانشکده افسری و 

دانشکده نیروی هوایی بریتانیا راه یافت و نخستین شهروند ایرانی بود که موفق به دریافت گواهینامه خلبانی بازرگانی 

دهد داند که نشان میزدنی در تاریخ معاصر ایران میشد". آقای میالنی کارنامه سپهبد خادمی را یک نمونه مثال

 .تواند در جامعه تاثیرگذار باشد، همراه با سیاست شایسته ساالری، چگونه میجرات و صداقت

گوید: "هیچ سند دقیقی ندیده که دستگاه امنیتی شاه در عباس میالنی در چهلمین سالگرد کشته شدن سپهبد خادمی می

که نیروهای مذهبی در این دهند افزاید: "به نظر من شواهد اینگونه نشان میکشتن خادمی نقش داشته باشد." او می

ای در ها را بر سر ساواک بشکنند. خادمی بدون داشتن شبکهجریان نقش داشتند ولی در نهایت کوشیدند کاسه کوزه

داخل حکومت، هواپیمایی ملی ایران را از هیچ به باالترین موقعیت رسانده بود. این عملکرد خاری بود در چشم 

 ".کنندیت را ببینند و امروزه حتی از تحصیل بهاییان در ایران جلوگیری میتوانستند این موفقکسانی که نمی

افزاید: "در رابطه با سپهبد خادمی، حتی منتقدانش به او انگ فساد مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد می

های ر را از وابستگی به خلبانزنند. در دوران مدیریت، خادمی تمام تالش خود را به کار بست تا ایران ایمالی نمی

حتی  -خارجی رها سازد و همچنین قوانین شدید او برای استخدام خلبانان ُزبده و همچنین جلوگیری از تاخیر پروازها 

 ".زبانزد بود -های عالیرتبه برای مقام

 اختالف نظر در هویت شلیک کنندگان

صدا "خودکشی" اعالم کردند. عباس میالنی دلیل این های زمان شاه دلیل کشته شدن سپهبد خادمی را یکرسانه

وید: "اکنون کامالً گداند. او میزده ایران در آن روزها میموضوع را ناروشن ولی تا حدی متأثر از فضای بحران

روشن شده که نیروهای مذهبی در آتش زدن سینما رکس هم نقش داشتند ولی همان زمان وقتی داریوش همایون این 

را باور نکرد. در رابطه با قتل سپهبد خادمی نیز همینگونه بود. رژیم شاه اعتبار کس آنا اعالم کرد هیچموضوع ر

 ".شدگفت علیه خودش به کار برده میخود را از دست داده بود و هر چه می

ش "کمیته داند و معتقد است با توجه به اسناد، نقسیروس عالیی اما نقش نیروهای مذهبی را به کلی مردود می

کند که محمدرضا شاه از عملکرد کمیته ضدخرابکاری" در این بین روشن است. آقای عالیی در عین حال پافشاری می

ای پیدا کرده بود با اعمال نفوذ مانع از العادهخبر بوده و کمیته نیز که در آن زمان قدرت فوقضد خرابکاری بی

 .عامالن شدپیگیری فرمانداری نظامی تهران برای مجازات 

 ۱۳۴۹ تهران، در همسرش و هامرشولد هوایی،

 دوران مدیریت در هما و یاتا

ها همکاری با نیروی هوایی ایران، آموختن را همچنان سپهبد خادمی پس از پایان تحصیل در ایران، بریتانیا و سال

به مدت  ۱۳۳۷از کالج جنگی نیروی هوایی آمریکا در آالباما فارغ التحصیل شد و از  ۱۳۳۶ادامه داد. او در سال 

به مدیریت شرکت نوبنیاد "ایران ایر" منصوب  ۱۳۴۱چهار سال رییس ستاد نیروی هوایی ایران بود. خادمی از سال 

 .یی واشینگتن به پایان بردشد. کمی پس از آن، یک دوره عالی مدیریت حمل و نقل هوایی را نیز در دانشگاه آمریکا

کند، ایران ایر در آن زمان سیزده عباس عطروش در کتاب "تاریخچه هواپیمایی بازرگانی در ایران" اشاره می

به سی و هفت بویینگ و بیش از  ۱۳۵۷هواپیمای کوچک و حدود هفتصد و پنجاه کارمند داشت. این رقم در سال 

 .دوازده هزار و هشتصد کارمند رسید
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میزبان نشست "انجمن جهانی حمل و نقل  -بار در آسیا برای نخستین - ۱۹۷۰کنار گسترش "هما"، ایران در سال در 

هوایی" )یاتا( شد. در همان سال سپهبد خادمی برای یک سال ریاست این انجمن را در دست گرفت. او نخستین آسیایی 

 .بود که به این به موقعیت رسید

پیمایی ملی ایران از خاورمیانه و اروپا به خاور دور و آمریکای شمالی نیز گسترش یافتند. در این دوره پروازهای هوا

های روز بودن را از نو نشان داد. برگزاری دورهدر زمان مدیریت "هما" خادمی گرایش دایمی خود به فراگیری و به

های این سراسر ایران یکی از نشانه های مدیریت درپی در پی آموزشی برای کارکنان در تهران و سازماندهی دوره

نگرش بود. دانشگاه نورتروپ در کالیفرنیا به دلیل دستاوردهای خادمی در زمینه صنعت هوایی بازرگانی در سال 

 .به او دکترای افتخاری اهدا کرد ۱۹۷۷

 ای بازمصادره اموال و پرونده

های پرونده قتل او همچنان باز است. در یکی از نامهدر پی انقالب اسالمی اموال خادمی در تهران مصادره شد ولی 

توان دست آمده اشاره شده چنانچه زمانی بازماندگان قصد پیگیری موضوع را داشته باشند میاداری که از تهران به

 .دوباره پرونده آن را به جریان انداخت

ایگانی شدن پرونده به تهران سفر کرد برای جلوگیری از ب ۲۰۰۴ُمنیب خادمی، فرزند بزرگ سپهبد خادمی، در سال 

توانید در رابطه با این پرونده انجام بدهید و موضوع گوید: "به من گفتند کاری نمیای نرسید. او میولی به نتیجه

 ".هللا خمینی در رابطه با توقیف اموال بهاییان صادر کرده استمصادره نیز مربوط به حکمی است که آیت

که قرار  ها و ترور پدرش گردآوری کردههرانش ُمنا و مینو، مجموعه اسنادی را درباره فعالیتُمنیب، همراه با خوا

 .است به زودی برای کاربرد پژوهشگران به کتابخانه دانشگاه استنفورد سپرده شود

از انقالب سپهبد خادمی در "گلستان جاوید" )گورستان بهاییان در تهران( به خاک سپرده شد؛ گورستانی که مدتی پس 

 .اسالمی با بولدوزر از میان رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 [یمیل در صفحه تماس با ما بفرستیدا
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