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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[

 

 آسو]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷آبان  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 مردی که ما را به آسمان برد

 شود.آبان منتشر می ۱۶محمد خادمی در این مقاله به مناسبت چهلمین سالگرد ترور سپهبد علی

های خارجی نظر مثبتی به پرواز با شرکتکیفی و ایمنی سبب شده باشد که شهروندان ایرانی و  شاید امروز تنزل

ایرانی نداشته باشند اما اوضاع همیشه به همین منوال نبوده است. سالیانی نه چندان دور، در دوران  هواپیمایی

ایر )شرکت هواپیمایی سازی صنعت هواپیمایی کشور گرفته شد، شرکت ایرانحکومت پهلوی، وقتی تصمیم به ملی

های آینده، لیاقت و درایت او در هدایت این شرکت ردی به مدیریت آن برگزیده شد که در سالملی ایران( تأسیس و م

 محمد خادمی.های هواپیمایی در سراسر جهان شد؛ تیمسار علیزد شرکتزبان

سابق شود، و البته از نظر کیفیِت خدمات هیچ شباهتی به کمپانی هواپیمایی ملی ایران که امروز با نام هما شناخته می

سازی صنعت هواپیمایی کشور، شروع به فعالیت کرد. از همان آغاِز فعالیت، و به منظور ملی ۱۳۴۰ندارد، در سال 

سال مدیر عامل آن بود. در آن دوران با تأکید خادمی بر امنیت و کیفیت باالی خدمات،  ۱۶تیمسار خادمی به مدت 

ی هواپیمایی در جهان پیدا کند و به های باسابقهدر میان شرکتهواپیمایی ملی ایران توانست نامی درخور برای خود 

انگیز با هواپیمایی امن که در طول سفر مسافران را با ی اول مسافران برای سفر به ایران بدل شود. سفری دلگزینه

 .کردفرهنگ و تمدن ایرانی هم آشنا می

در جهرم در استان فارس به دنیا  ۱۲۹۲آذر  ۷خادمی در محمد اما تیمسار خادمی که بود و چه سرگذشتی داشت؟ علی

زاده بود که چند سال قبل از تولد پسرش به آیین بهائی گرویده بود. این هللا خادمی، فردی مسلمانآمد. پدر وی لطف

وجوانی در دوران ن آید و به مهاجرت اجباری این خانوادهی خادمی خوش نمیشهریان خانوادهتغییر مذهب به مذاق هم

ی تحصیل راهی گیرد و برای ادامهمحمد دیپلم ریاضی خود را در این شهر میانجامد. علیمحمد به اصفهان میعلی

یابد و بعد از پایان ی افسری به این دانشکده راه میشود. وی با کسب مقام نخست در امتحان ورودی دانشکدهتهران می

ی نامهای است که گواهیگیرد. او اولین ایرانیآموزش خلبانی را پی می پیوندد وتحصیل به نیروی هوایی ایران می

ی تحصیل، خادمی در مقاطع مختلف به پرواز تجاری را از بریتانیا دریافت کرده است. بعد از این دوره و برای ادامه

التحصیل باما فارغاز دانشگاه نظامی نیروی هوایی در ایالت آال ۱۳۳۶رود و سرانجام در سال ایاالت متحده می

 شود.می

زدنی شود و به تدریج شایستگی مثالمیسرتیپ خادمی به ریاست ستاد نیروی هوایی ایران برگزیده ۱۳۳۷در سال 

شود و ایران در پی ی درخشان، وقتی هواپیمایی هما تأسیس میشود. به لطف این سابقهوی در مدیریت نمایان می

ی مدیریت او این شود. در نتیجهآید، تیمسار خادمی به مدیریت آن انتخاب میبرمی رقابت با صنعت هواپیمایی دنیا

شود. شرکت بعد از شرکت ملی نفت ایران، به دومین شرکت دولتی سودآور در کشور تبدیل و در جهان بلندآوازه می

پرواز بر هر امر دیگری  در نظام مدیریتی تیمسار خادمی، مشتری جایگاه مهمی داشت و حفظ امنیت و آسایش او در

ونقل هوایی برای شهروندان ایرانی کاهش یافت و مسافرت به ی حملایر، هزینهاولویت داشت. با شروع فعالیت ایران

تر شد. این امر بر اعزام دانشجویان به خارج از کشور، سفر زائران به حج و انتقال بیماران به نقاط گوناگون دنیا آسان

فته در سایر نقاط دنیا تأثیر چشمگیری داشت. بنابراین، عجیب نیست که تیمسار خادمی اولین مدیر مراکز درمانی پیشر
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منصوب  ۱۳۵۰تا  ۱۳۴۹های ی سالالمللی حمل و نقل هوایی )یاتا(، در فاصلهآسیایی بود که به ریاست انجمن بین

 شد.

ساالری و اهمیت دادن به امور کارمندان هتیمسار خادمی در میان کارمندان و همکارانش محبوب بود و به شایست

شد. دکتر عزیزهللا راسخ، معاون سابق مدیرعامل ی دوم او محسوب میایر به تعبیری خانوادهشهرت داشت و ایران

تحول و پیشرفت سریع هواپیمایی ایران واقعاً چشمگیر بود و این پیشرفت و »گوید: ی مدیریت او میهما، درباره

روزی، کفایت و درایت و دقت در امور، زیرکی و نظیر، زحمات شبانهمدیریت صحیح، کاردانی بی شکوفایی مدیون

 ۷۲۷تیزهوشی، دوراندیشی و بلندپروازی تیمسار خادمی بود. شرکتی که هنگام خرید اولین هواپیمای بویینگ 

قیمت هواپیما در اسناد معامله  بایست تضمین وزارت دارایی و بانک مرکزی ایران را عالوه بر تعهد پرداخت وجهمی

سال و چند ماه قبل از برکناری تیمسار خادمی از پست مدیریت عامل هما، توانست قرارداد خرید ارائه دهد حدود یک 

هواپیمای ایرباس را با شرکت فرانسوی سازنده  ۸را با شرکت بویینگ و قرداد خرید  ۷۴۷هواپیمای جمبوجت  ۵

های فروشنده فقط مهر و امضای هواپیمایی ملی ایران را برای ری برخوردار بود که شرکتامضا کند و از چنان اعتبا

 «.انجام معامله کافی دانستند

ثباتی سیاسی در ایران. از ایر توسط تیمسار خادمی، مصادف بود با دوران انقالب و بیهای مدیریت ایرانآخرین ماه

امامی و به اجبار از سمت خود به عنوان مدیر خواست دولت شریفرو، وی چند ماه پیش از انقالب بنا به دراین

شود. تبعید از آن جهت که فکر و ی خود در شمال تهران تبعید میدهد و به تعبیری به خانههواپیمایی هما استعفا می

تا ببیند چه اتفاقی ماند شد و منتظر مینشین میها پرورش داده بود اما، حال باید خانهذکرش سازمانی بود که طی سال

افتد. سه ماه پیش از اش رخ خواهد داد. اما این استعفا و تبعید هم طبق انتظار و در آرامش اتفاق نمیبرای جگرگوشه

شود و دولت جدید برای جلب رضایت امامی، حکومت نظامی اعالم میانقالب و با روی کار آمدن دولت شریف

ترین مقاماتی که در این پردازد. از معروفاز مسئوالن سابق حکومت میی بعضی مخالفان به بازداشت و محاکمه

هللا نصیری )رئیس سابق ساواک(، و وزیر سابق(، نعمتتوان به امیرعباس هویدا )نخستدوره بازداشت شدند، می

ایرانیان  طور که دکتر عباس میالنی در کتابداریوش همایون )وزیر سابق اطالعات و جهانگردی( اشاره کرد. آن

ها و در ی این دستگیریدر بحبوحه .گوید، برکناری تیمسار خادمی هم در همین راستا صورت گرفته استمی نامور

ی خود خودکشی کرده است. از قرار شود که تیمسار خادمی در خانه، ناگهان این خبر منتشر می۱۳۵۷آبان  ۱۶

 .ماندنشده باقی میرگ تیمسار خادمی حلماند و راز مها ناگفته میمعلوم، حقیقت امر تا سال

ی ترور بوده کردند که مرگ او نه حاصل خودکشی بلکه نتیجههرچند همسر و فرزندان سپهبد خادمی همواره تأکید می

شمسی بود که دکتر سیروس عالیی، استاد پیشین دانشگاه تهران، با انتشار پژوهشی  ۱۳۹۴است اما تنها در اوایل سال 

ی مدارکی مستند نشان داد که مرگ سپهبد خادمی حاصل ترور و شلیک از پشت سر بوده است. دکتر ارائهارزشمند و 

گوید که بر اساس گزارش دادستانی و عالیی با استناد به مدارک به دست آمده از دادستانی در زمان وقوع جرم، می

ی خودکشی منتفی است، دهد که فرضیهنشان می پزشکی قانونی، اوالً وجود سه پوکه و دو گلوله در محل وقوع حادثه،

ثانیاً پزشکی قانونی نیز تصریح کرده است که گلوله از پشت به مغز مقتول اصابت کرده است و این امر هم خودکشی 

های بعد، اظهارات بهیه خادمی و دیگر شاهدان قتل نیز حاکی سازد. عالوه بر این، در روزها و هفتهرا غیرممکن می

ی اند، از باالی دیوار حیاط به خانهشود از اعضای ساواک بودهبوده که سه نفر لباس شخصی، که بعداً معلوم میاز آن 

تیمسار خادمی وارد شده و بعد از درگیری با محافظان و همسر او در حیاط تیمسار خادمی را پیدا کرده و تعقیب 

رود، تیری را از پشت در سر ها به خطا میکه دو تا از آنکنند و سرانجام جلوی در آشپزخانه با شلیک سه گلوله می

ی درنگ شایعهانجامد. قاتالن به سرعت محل جرم را ترک کرده و ساواک بیکنند که به مرگ وی میاو خالی می

 ثباتی کشوررغم پیگیری دادستانی، به علت فشار ساواک و بیکند. متأسفانه بهخودکشی تیمسار خادمی را منتشر می

البته باید اشاره کرد که دکتر میالنی  .ماند و تا به امروز نیز این روال باقی استها این پرونده مسکوت میدر آن ماه

اند اما مدارک متقن را اولین بار دکتر عالیی ارائه تر به آن اشاره شد، از این قتل رازگشایی کردهنیز در کتابی که پیش

 .کرده است
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الب گرچه حکومت جمهوری اسالمی در ابتدا به سراغ میراث تیمسار خادمی نرفت اما در سال های بعد از انقدر سال

ی تمام اموال ایشان داد. البته در سال ی خادمی حکم به مصادرهدادگاه انقالب به اتهام بهائی بودن خانواده ۱۳۶۴

یده است و اگر در این پرونده اولیای دم ها تیمسار خادمی به قتل رسدادستانی تهران اعالم کرد که به باور آن ۱۳۶۸

شاکی باشند، دادگاه به این شکایت رسیدگی خواهد کرد. دختر ارشد تیمسار خادمی، منا خادمی، معتقد است که با توجه 

بین بود و این توان به این اظهارات خوشبه آیین این خانواده و برخورد نظام جمهوری اسالمی با بهائیان، چندان نمی

 اده، حداقل فعالً، قصد و امکانی برای پیگیری قانونی قتل سپهبد خادمی ندارند.خانو

نقل کشور در دوران مدیریت او  و ی بارز مدیری الیق بود. صنعت هواپیمایی و حملمحمد خادمی نمونهتیمسار علی

پاس خدماتش به این کشور و  شاهد جهشی عظیم بود و توانست اعتباری باورنکردنی در دنیا کسب کند. اما متأسفانه به

 مردمش، به قتل رسید.

 منتشر شده است.« توانا»ی اندک متفاوتی از این مقاله پیشتر توسط نسخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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