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سیروس عالئی
پژوهشگر تاریخ نقشه نگاری

سپهبد علی  محمد خادمی، مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران )هما(، در ۶۵ سالگی در منزل 
خود در شمال تهران به قتل رسید یا بنا به بعضی شایعات رسمی و نیمه رسمی دست 
به خودکشی زد. شوربختانه بسیاری از تاریخ نویسان و روشنفکران ما و حتی آشنایان و 
دوستان او از کنار این واقعه به آسانی گذشته اند و این یا آن شایعه را به سهولت پذیرفته اند 
و کمتر کسی به خود زحمت پژوهش در این واقعه را داده است که حقیقت امر روشن شود. 
متأسفانه تاریخ ایران، به ویژه در دورة قاجارها و پهلوی ها، مملو از شایعات تحقیق نشده و 
بیشتر بی اساسی است که به منزلۀ حقایق تاریخی انعکاس یافته و چهرة تاریخ این کشور 
باستانی را تیره و تار کرده و از ارزش و اعتبار انداخته است. در حالی که بیشتر رسانه های 
غربی روزنامه نگاری تحقیقی )investigating journalism( را دنبال می کنند، روزنامه ها 
و مجالت و رادیوها و تلویزیون های فارسی زبان کمتر وارد این راه شده و بیشتر به دنبال 
رونویسی اخبار رسمی و شایعات غیررسمی رفته اند. دوستی می گفت چه فرق می کند که 
شخصی کشته شده و یا خودکشی کرده باشد، به هرحال از دست رفته است. ولی این 
سیروس عالئی، دانش آموختۀ دکتری مکانیک دانشگاه فنی برلین، پیش از این مدرس دانشگاه تهران و مدیر 
و مؤسس مجموعه ای از شرکت های فنی در ایران بوده است. عالقۀ او به جغرافیا و نقشه او را به مطالعۀ تاریخ 
نقشه نگاری و جمع آوری نقشه های قدیمی ایران واداشت و یکی از بزرگ ترین مجموعه های شخصی از این نوع 
را گرد آورد که در نهایت آن را به بخش شرق شناسی دانشگاه لندن اهدا کرد. مقاالت متعددی از او در نشریات 
اختصاصی نقشه نگاری و ایران شناسی منتشر شده است و مدخل “جغرافی: نقشه نگاری” دانشنامۀ ایرانیکا نوشتۀ 
اوست. حاصل پژوهش های او در زمینۀ تاریخ نقشه نگاری ایران در دو کتاب نقشه های عمومی ایران و نقشه های 

خصوصی ایران منتشر شده است.
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اعتقاد درست نیست، زیرا برای ارزیابی شخصیت نفوس و بررسی زحمات و خدمات آنان و 
ارتباط آن با جامعه و فرهنگ چنین واقعه ای تأثیرگذار است.

بر این اساس، با تکیه به اینکه سپهبد خادمی را برای مدتی طوالنی از نزدیک می شناختم 
و با روحیات او آشنا بودم، و به پیشنهاد فرزندان ایشان، در این خصوص دور از هرگونه 
پیش داوری و تا آنجا که مقدور بود به بررسی بسیاری از اسناد مرتبط با این واقعه پرداختم 
و نتیجه را به صورتی فشرده، که برای خواننده مالل آور نباشد، با زبانی ساده بازگو می کنم. 
بنابراین، هدف این مقالۀ کوتاه شرح حال و خدمات سپهبد فقید نیست که در دانشنامه ها 
و کتاب ها و مقاالت متعددی به تفصیل آمده است،1 بلکه هدف تالش برای روشن کردن 
ابهامی است که بدان اشاره شد. با این همه، برای اطالع نسل جدید و نفوسی که ایشان را 

به درستی نمی شناسند، بجاست ابتدا چند کلمه در شرح حال ایشان ذکر شود.

شرح حال فشرده ای از سپهبد علی محمد خادمی
علی محمد خادمی در ۷ آذرماه 1۲9۲ش/۲۷ نوامبر 191۳م در خاندانی اصیل در شهرستان 
جهرم متولد شد. در ۴ سالگی همراه پدر راهی اصفهان شد و دوران دبستان و دبیرستان 
خود را در این شهر زیبا و مملو از هنر و صنعت گذرانید. شاید نخستین شاخصۀ مهم ذاتی 
او غلبه بر مشکل مالی بوده باشد که در این دوران برای او پیش آمده بود و الجرم او را به 
تدبیری سوق داد، بدین گونه که ضمن تحصیل به تدریس خصوصی دانش آموزان نیازمند 
همت گماشت و از این راه هزینۀ زندگی خویش را تأمین کرد. هرچند این فعالیت برای 
نوجوانی چون او که خود مشغول تحصیل بود، کاری دشوار و خسته کننده می نماید، اما 

روحیه ساز و غرورآفرین نیز بود.

خادمی پس از اخذ دیپلم در رشتۀ ریاضی اصفهان را ترک کرد و به تهران رفت و در سال 
1۳11ش/19۳۲م، با شرکت در مسابقۀ ورودی و احراز مقام اول، در دانشکدة افسری 

خادمی  سپهبد  تفصیلی  حال  شرح  از  اطالع  1برای 
بنگرید به بروشور بزرگداشت زنده یاد سپهبد علی محمد 
1۳۷9ش/۸  فروردین   ۲۰( لوس آنجلس  در  خادمی 
از سپهبد  راسخ  آوریل ۲۰۰۰م(؛ خاطرات دکتر شاپور 
علی محمد خادمی در نامه ای چهارصفحه ای به دست خط 
“سی امین  عالئی،  سیروس  خادمی؛  منا  به  راسخ  دکتر 
ره آورد،  خادمی،”  محمد  علی  سپهبد  درگذشت  سال 
شمارة ۸۴ )پاییز ۲۰۰۸(،۲۰1-۲۰۵؛ نامۀ خطی طرازاهلل 
نامدار، کارمند ارشد ایران ایر )هما( به منا خادمی دربارة 

خاطراتش از سپهبد خادمی )نوامبر 199۳(؛
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پذیرفته شد و در پایان دوره به خدمت نیروی هوایی ایران درآمد. دیری نپایید که در 
شمار بااستعدادترین افسران پروازی شناخته شد. در اوایل دهه 1۳۲۰، با درجۀ سرگردی 
مأمور خدمت در هواپیمایی کشوری ایران شد که از واحدهای نوخاستۀ وزارت پُست و 
تلگراف به شمار می رفت و از هواپیماهای این سازمان برای حمل ونقل مسافر و پُست 
بین شهرهای ایران و گاه نیز بغداد استفاده می شد. گفتنی است که مقارن این زمان، 
هوایی  تاریخ حمل ونقل  در  نخستین بار  برای  تخصصی  دورة  یک  گذرانیدن  با  خادمی 
ایران گواهینامۀ پرواز با هواپیماهای بازرگانی را در انگلستان و ایران دریافت کرد. در پی 
دریافت این گواهینامه، سرهنگ خادمی از 1۳۲۵ تا 1۳۲9ش/19۴۶ تا 19۵۰م برای 
شرکت هواپیمایی ایران پرواز می کرد. در 1۳۳۷ش/19۵۸م، سرلشکر خادمی به ریاست 
ستاد نیروی هوایی ایران منصوب شد و در این سمت بود که ارزش واقعی مدیریت و 
دانش و لیاقت فرماندهی اش به گونه ای چشمگیر و احترام برانگیز نمایان شد، تا آنجا که 
در ارزیابی های علمی، سهم عظیمی از پیشرفت های درخشان نیروی هوایی را مرهون 

مدیریت او می دانند.

ملی،  هواپیمایی  شرکت  ایجاد  ضرورت  ایران  در  که  1۳۴۰ش/19۶1م  دوم  نیمۀ  در 
شخصیتی  یگانه  می شد،  احساس  جهان،  پیشرفتۀ  هواپیمایی  شرکت های  همسنگ 
تیمسار  تداعی می شد،  مسئوالن  در ذهن  کار  این  برای  و شایستگی اش  بایستگی  که 
نیاز  تحقق بخش چنان  او طی دعوتی رسمی خواسته شد  از  بود که  سرلشکر خادمی 
مبرمی برای ایران و جامعۀ ایرانی باشد. سرانجام، هواپیمایی ملی ایران )هما( از فروردین 
1۳۴1ش/19۶۲م با مدیریت خادمی رسماً شروع به کار کرد. خدمات سپهبد خادمی 
پُرارزش عموم هماییان، هما  با همکاری  تا 19۷۸م، که  تا 1۳۵۷ش/19۶۲  از 1۳۴1 
و  پُرکارترین  از  یکی  رسانید،  واال  پایگاهی  به  هواپیمایی جهان  بین شرکت های  در  را 
سازنده ترین دوران های زندگی او بود و نام تیمسار خادمی در این دوران ابعادی جهانی 
یافت. انجمن بین المللی حمل و نقل )IATA( تیمسار خادمی را در 1۳۴9ش/19۷۰م به 
ریاست این سازمان عظیم جهانی برگزید و نخستین بار بود که این سازمان شخصی را از 

خاورمیانه به ریاست خود انتخاب می کرد.

افزون بر این، خادمی از 1۳۵۰ش/19۷1م یکی از پیشروان و راهگشایان سازمان اقتصاد 
جهانی )World Economic Forum( بود که هم اکنون به مرکز اجتماع مدیران درجه 
اول دنیا و یکی از مراکز علمی اقتصاد جهانی تبدیل شده است و هر ساله عده ای از سران 

کشورها در نشست های ساالنۀ آن شرکت می کنند. 
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به  امریکا  در   )Northrop University( نورثروپ  دانشگاه  افتخاری  دکترای  اهدای 
سبب مدیریت سازندة سپهبد خادمی، علمی ترین مظهر تجلیل از خدمات تثبیت شده 
و فراموش ناشدنی شخصی است که فضایل و مواهب وجودی خویش را پاکدالنه وقف 

سربلندی ایران و خدمت به جامعۀ انسانی کرد.

سپهبد خادمی استعداد مدیریت خویش را نه فقط در راه پیشبرد هدف های هما به کار 
می گرفت، بلکه بسیاری از سازمان های آموزش مدیریت کشور، مانند انجمن مدیریت ایران 
و سازمان تعلیم و تربیت مدیر و سازمان آموزش و مدیریت و مرکز مطالعات مدیریت ایران 
او برای نخستین بار  او برخوردار بودند.  از استعداد و دانش  )وابسته به دانشگاه هاروارد( 
مسافرت در سطح وسیع ملی و جهانی را برای بسیاری از مردم ایران که پیش از هما از آن 
محروم بودند، میسر کرد. به برکت کوشش و همت او بود که هواپیمایی بازرگانی ایران به 

عالی ترین حد پیشرفت و افتخار در تاریخ هواپیمایی ایران رسید. 

او در هما کیفیت سرویس پرواز را به باالترین استاندارد جهانی رسانید. خدمات هما در 
مسیر معرفی فرهنگ و هنر ایران به جهانیان تا آن زمان بی سابقه بود. مردم ایران خدمات 
هما را در زمینۀ تسهیالت آمدورفت دانشجویان مقیم خارج به ایران، آسودگی مسافرت 
فراموش  را هیچ گاه  به مؤسسات درمانی خارجی  ایرانی  بیماران  و رسانیدن  زایران حج 
نخواهند کرد. از همه مهم تر، او انسانی شریف و خوش قلب بود و برای همۀ انسان ها و جان 
آنان اهمیت فوق العاده ای قائل می شد و به همین سبب، پرواز با هما را به درجه ای از ایمنی 
رسانید که نه فقط این افتخار را آفرید که در زمان مدیریت او سانحه ای پیش نیامد و جانی 

به خطر نیفتاد، بلکه ایمنی هما زبانزد محافل صنایع هواپیمایی جهان شد.

من بنا بر سابقۀ آشنایی طوالنی با روش زندگی تیمسار خادمی می توانم بر این نکته تأکید 
کنم که ایشان هرگز مسئلۀ مذهب را با کار اداری مخلوط نمی کرد و معتقد به تفکیک 
دین از سیاست بود. در عمل اصول اخالقی و اجتماعی آئین خویش را چون ترک جمیع 
به دانش، کار و کوشش،  از خرافات و تمسک  پرهیز  به ویژه تعصب مذهبی،۲  تعصبات، 
احترام به عموم ادیان و عقاید و رعایت حقوق همۀ انسان ها را در خود مجسم ساخته بود، 
بدون آنکه به قول بپردازد. به دیگر سخن، تظاهر مذهبی نداشت و هرگز کسی را به علت 
هم مذهبی به کاری نمی گماشت و در صورتی که در شخصی شایستگی می دید، او را به 

علت مذهب محروم نمی کرد. او در 1۶ آبان 1۳۵۷ش/ ۷ نوامبر 19۷۸م درگذشت.

۲تعصب به معنای پیش داوری، نه حمیت و غیرت.
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چگونگی درگذشت سپهبد خادمی
برای تحقیق در چگونگی درگذشت سپهبد خادمی، در میان اسناد بسیاری که در دست 
است،۳ جالب ترین و گویاترین سند شاید نامۀ دادسرای دادگاه های نظامی تهران و حومه 

به فرماندار نظامی )تصویر 1( باشد. 

این واقعه در زمان نخست وزیری ارتشبد ازهاری و اعالم حکومت نظامی اتفاق افتاده است. 

از: دادسرای دادگاه های نظامی موقت فرمانداری نظامی تهران و حومه 
به: تیمسار فرماندار نظامی تهران و حومه 

درباره: قتل سپهبد علی محمد خادمی

مقام عالی را آگاه می سازم: بالفاصله پس از آگاهی از حادثۀ فوق رسیدگی به قضیه 
به سرگرد قضایی مهدی فرزام بازپرس شعبۀ 1 این دادسرا محول و دستور داده 

شد سریعاً در محل به موضوع رسیدگی و چگونگی را گزارش نماید.

در اجرای دستور صادره افسر مذکور طی گزارشی که عیناً ضمیمه می باشد اعالم 
نموده که تیمسار خادمی وسیله یک گروه حداقل سه نفری در حدود ساعت 1۰ تا 
1۰:۳۰ مورخه 1۳۵۷/۸/1۶ در منزلش تُرر ]ترور[ شده است. دالیل مورد استناد 

بازپرس عبارت است از
1. وجود سه عدد پوکه در محل حادثه )اطاق گماشته(

۲. وجود یک گلوله در دیوار همان اطاق و اخراج گلولۀ دیگری از همان نوع از مغز مقتول
حیات  درب  باالی  از  را  ناشناس  اشخاص  نفر  سه  ورود  انجام شده  تحقیقات   .۳

]حیاط[ به داخل روشن و ثابت می نماید. 
۴. نحوة نظریۀ پزشک قانونی نیز مؤید اظهارات بازپرس می باشد. 

دادستان دادگاه های موقت فرمانداری نظامی تهران و حومه 
سرهنگ قضایی ستاد عبدالعلی پورهاشم۴ 

۳کپی همۀ اسناد جدیدی که در این مقاله به آنها اشاره 

اختیار کتابخانۀ مؤسسۀ هوور  استناد شده است در  و 
استنفورد،  دانشگاه   ،)Hoover Institution Library(
را  خادمی  سپهبد  مجموعۀ  از  بخشی  که  دارد  قرار 
از اواسط سال ۲۰1۵ در دسترس  تشکیل می دهند و 

پژوهندگان و عالقمندان خواهند بود.

فرمانداری  موقت  نظامی  دادگاه های  دادسرای  ۴نامۀ 
نظامی تهران و حومه به تیمسار فرماندار نظامی تهران 
و حومه دربارة قتل تیمسار سپهبد علی محمد خادمی 
به امضای سرهنگ قضایی عبدالعلی پورهاشم. ضمایم: 
محمدمهدی  قضایی  سرگرد  دست نوشتۀ  گزارش  الف: 
فرزام، بازپرس شعبۀ 1 دادسرا در ۴ صفحه؛ ب: کروکی 

محل در 1 صفحه.
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تصویر 1. نامۀ دادسرای دادگاه های نظامی موقت فرمانداری نظامی تهران و حومه به
 تیمسار فرماندار نظامی تهران و حومه دربارة قتل تیمسار سپهبد علی محمد خادمی



چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی ۲۵۲

بازپرس، در گزارش مفصل دست نوشتۀ خود در ۵  سرگرد قضایی محمدمهدی فرزام، 
صفحه )تصویر ۲( می نویسد:

ابراهیم بیات فرزند محمد، ۲.   استوار یکم  مشخصات متهمین: 1. ستوان یکم 
محمد پرنده فرزند جبرائیل،   ۳. پاسبان سیدمختار صولت یگانه فرزند میربابا )هر 

سه نفر جمعی کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری می باشند( . . .
موضوع اتهام: ردیف های 1 تا ۳ متهم به قتل عمدی می باشند . . .

گزارش کار و نتیجۀ تحقیقات: . . . ابتدا کروکی محل تنظیم و با معاینات محلی که 
به عمل آمد مالحظه گردید اثر اصابت یک عدد گلوله به دیوار ضلع شمالی محل 
حادثه )اطاق گماشته( موجود است و با تماسی که با کالنتری دربند به عمل آمد، 
اعالم گردید که سه عدد پوکه که در محل حادثه موجود بوده که وسیله کالنتری 
ضبط شده است. لذا موضوع تلفنی پیگیری و طبق اعالم بیمارستان رضا پهلوی، 
یک عدد گلوله دیگر نیز از مغز متوفی خارج شده بود. بدین ترتیب چون وجود 
سه عدد پوکه و دو عدد گلوله به دست آمده . . . فرض خودکشی را نفی می نمود، 
موضوع با دقت هرچه زیادتر پیگیری شد و چون دو نفر گماشتگان تیمسار )حسن 
بیوک عیوض پورسلیمان( که در لحظۀ حادثه شاهد عینی قضیه بوده اند در کالنتری 
دربند بودند، لذا تلفنی احضار و در تحقیقاتی که از آنان به عمل آمد )به گزارش 
اشاره می شود( . . . و در تحقیقاتی که از همسایگان  رسمی این تحقیقات بعداً 
خانۀ تیمسار به عمل آمد، یک نفر به نام فرهاد جبرائیلی تأیید نمود که در لحظۀ 
حادثه یک نفر غیرنظامی را مشاهده نموده که در حالی که اسلحه در دست داشته 
از منزل تیمسار خارج شده است . . . بدین طریق با پیگیری هایی که به عمل آمد، 
مأمورین کمیتۀ مشترک  از  نفر  و سه  بوده  برآورد صحیح  این  معلوم گردید که 
ضدخرابکاری )متهمین ردیف های 1 تا ۳( مأموریت هدایت تیمسار خادمی را به 
کمیته داشته اند، لذا هر سه نفر احضار و از تحقیقاتی که از آنان به عمل آمد اظهار 
داشته اند که مأمور دستگیری و هدایت تیمسار خادمی بوده اند و به منزل ایشان 
ایشان شوند صدای شلیک گلوله  اینکه وارد منزل  از  مراجعه کرده اند، ولی قبل 
شنیده اند و سپس بدون اینکه وارد منزل شوند به پایگاه خود مراجعت کرده اند که 
چون اظهارات و دفاعیات نامبردگان با توجه به مأموریتی که داشته اند و اظهارات 
دو نفر گماشته و حتی خانم تیمسار خادمی دور از ذهن بود، زیرا به نظر بعید 
می رسد که با مأموریت خطیری که داشته اند که ایجاب می نموده وارد منزل شوند 
با  شوند  منزل  وارد  اینکه  بدون  دهند،  انجام  احسن  نحو  به  را  خود  مأموریت  و 
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تصویر ۲. صفحۀ اول از گزارش دست نوشت و چهارصفحه ای
 سرگرد قضایی محمدمهدی فرزام، بازپرس شعبۀ 1 دادسرا



چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی ۲۵۴

شنیدن صدای یک تیر، محل را بدون نتیجه ترک نمایند، هر سه نفر با صدور قرار 
بازداشت موقت زندانی گردیدند ]تصویر ۳[۵ . . . ولی با توجه به اینکه از طریق 
کمیتۀ مذکور با توجه به اوضاع و احوال روز و درگیری های مأمورین اطالعاتی و 
وظایف خطیر آنان گوشزد می شد، به منظور اینکه خللی در کار کمیتۀ اطالعات 

پیش نیاید، مجدد هر سه نفر با تبدیل قرار موقتاً آزاد گردیدند.۶

اکنون صورتجلسۀ تنظیمی مورخۀ ۲1 آبان 1۳۵۷، پنج روز بعد از قتل، را که حاوی 
گفته های سه نفر شاهدان عینی این حادثه است )تصویر ۴( مرور می کنیم.

صورتجلسۀ تنظیمی مورخۀ ۲1 آبان ماه 1۳۵۷

در ساعت ۲۰ مورخۀ ۲1 آبان ماه 1۳۵۷، در حالی که سرکار ستوان یکم بیات و 
استوار یکم محمد پرنده، جمعی کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری و امضاکنندگان زیر، 
در اطاق کار ریاست دادسرای فرمانداری نظامی تهران حضور داشتند، حسب اعالم 
از  به اطاق وارد شد و  تلفنی، خانم بهیه خادمی )خانم تیمسار سپهبد خادمی( 
ایشان سوال شد که شرح ماجرای مصدوم شدن تیمسار خادمی را بیان کند. ایشان 
در حضور حاضرین اظهار داشتند قرار بود با تیمسار بیرون برویم و قدم بزنیم. من 
آمدم وسط حیاط. یک مرتبه دیدم که دوتا گماشته های ما رنگ به صورت ندارند و 
اظهار داشتند خانم این آقایان آمده اند داخل حیاط و گفته اند با تیمسار کار دارند. 
من از ایشان کارت خواستم. یکی از آنها کارتی به من نشان داد که روی آن نوشته 
شده بود راهنمایی و رانندگی. من گفتم این کارت شناسایی نیست و گفتم برو 
بیرون. در همین حین خادمی آمد بیرون. چشمش به خادمی افتاد با هفت تیر او 
را دنبال کرد. بعد صدای تیر بلند شد. من رفتم به طرف آشپزخانه. نرسیده به 
آشپزخانه، آن شخص با هفت تیر مرا تهدید کرد و بعد از خانه رفت بیرون. من 
سروصدا کردم. جیغ وداد کردم. بعد به نامبرده )خانم خادمی( ابالغ شد اگر شما 
آن اشخاصی را که وارد منزل شما شده بودند ببینید می شناسید یا خیر. ایشان 
جواب دادند اگر مغزم کار بکند، فکر می کنم بتوانم، بلی می توانم. سپس به نامبرده 

ابراهیم  یکم  ستوان  قتل؛  به  متهمان  بازداشت  ۵قرار 

و  جبرائیل  فرزند  پرنده  محمد  و  محمد  فرزند  بیات 
آبان   ۲1 مورخ  میربابا  فرزند  یگانه  صولت  سیدمختار 

1۳۵۷ش/1۲ نوامبر 19۷۸م.
فرمانداری  موقت  نظامی  دادگاه های  دادسرای  ۶نامۀ 
نظامی تهران و حومه به تیمسار فرماندار نظامی تهران 

و حومه دربارة قتل تیمسار سپهبد علی محمد خادمی 
به امضای سرهنگ قضایی عبدالعلی پورهاشم. ضمایم: 
محمدمهدی  قضایی  سرگرد  دست نوشتۀ  گزارش  الف: 
فرزام، بازپرس شعبۀ 1 دادسرا در ۴ صفحه؛ ب: کروکی 

محل در 1 صفحه.
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تصویر ۳. قرار بازداشت سه نفر متهمان به قتل؛
 ابراهیم بیات، محمد پرنده و سیدمختار صولت یگانه به تاریخ 1۳۵۷/۸/۲1



چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی ۲۵۶

ریاست  پورهاشم  به جز سرکار سرهنگ  که  را  اطاق  در  حاضرین  همۀ  ابالغ شد 
دادسرا، سرگرد فرزام بازپرس، سرگرد نظری پور دفتر اجراییات با لباس نظامی و 
بقیه حاضرین ملبس به لباس شخصی )سویل( بودند از نزدیک مالحظه و ورانداز 
نمود و از میان جمع ستوان یکم بیات و استوار یکم محمد پرنده ــ که آنان نیز 
لباس شخصی بودند ــ معرفی و به ستوان یکم بیات اظهار داشت این شخص بود 
که با هفت تیر خادمی را تعقیب کرد و سپس به استوار محمد پرنده اظهار داشت 
شوهر من جز خدمت به این مملکت چکار کرد که او را کشتی . . . مراتب در حضور 

امضاکنندگان زیر صورتجلسه گردید.
نام و امضای 1۸ نفر۷ 

در صورتجلسۀ مشابه دیگری، اظهارات دو نفر گماشتگان تیمسار خادمی آمده که چون مؤید 
اظهارات همسر مرحوم خادمی است، برای اجتناب از اطناب کالم از ذکر آنها صرف نظر 

می شود.۸

با مطالعۀ دقیق این اسناد و اسناد دیگری که در پانوشت ۳ به آنها اشاره شده است، 
به روشنی معلوم می شود:

1. کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری فرمانداری نظامی تهران به دالیلی که به درستی معلوم 
نیست و در اسناد باقی مانده منعکس نشده است، شاید برای حفظ رژیم موجود و ارضای 
مخالفین حکومت شاه، ظاهراً تصمیم به توقیف تیمسار خادمی می گیرد، ولی به احتمال 
قوی مصمم به قتل وی بوده و به همین جهت شایعۀ خودکشی را حتی قبل از اعزام 

مأموران، همه جا انتشار داده است.

۲. این کمیته سه نفر را با نام های ابراهیم بیات فرزند صمد، محمد پرنده فرزند جبرائیل 
و سیدمختار صولت یگانه با لباس شخصی، ولی مسلح، به منزل خادمی فرستاده است. 

آنان وارد حیاط شده و با دو نفر گماشتگان و خانم خادمی درگیر شده اند.

۳. در این موقع، خادمی از ساختمان وارد حیاط شده و در دید این سه نفر قرار گرفته 
است. ابراهیم بیات با اسلحه و محمد پرنده پشت سر او تیمسار را تعقیب کرده و در 
طبقۀ همکف در اطاق گماشتگان و جنب آشپزخانه سه تیر به وی شلیک کرده اند. دو 

19۷۸م  نوامبر  1۳۵۷ش/1۲  آبان   ۲1 ۷صورتجلسۀ 

در اطاق ریاست دادسرای فرمانداری نظامی تهران در 
بازجویی از خانم خادمی و اظهارات نامبرده. 

19۷۸م  نوامبر  1۳۵۷ش/1۲  آبان   ۲1 ۸صورتجلسۀ 

تهران،  نظامی  فرمانداری  دادسرای  ریاست  اطاق  در 
در بازجویی دو نفر گماشتگان تیمسار خادمی، حسن 

بیوک و عیوض پورسلمان.
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تیر به خطا رفته، ولی تیر دیگر از پشت وارد مغز مقتول شده و او را از پای درآورده است.

۴. سه نفر مأموران کمیته بعد از انجام عمل قتل از منزل خارج شده و شایعۀ خودکشی 
را همه جا پراکنده اند، در حالی که سرگرد قضایی مهدی فرزام، بعد از تحقیقات مفصل، 
در گزارش خود شایعۀ خودکشی را به علل فراوانی مردود دانسته و سه نفر مذکور را 
احضار و قرار بازداشت و زندانی آنان را صادر کرده است. در گزارش فرزام مذکور است 

که گواهی پزشک قانونی نیز مؤید قتل بوده است.

بود،  ما  فامیلی  پزشک  که  نجی،  دکتر حسین  و سرهنگ  بودم  تهران  در  روز  آن  من 
به  نزدیک می شناخت،  از  را  تیمسار خادمی  برحسب تخصص و درجه ای که داشت و 
بیمارستان رفت و موفق شد جسد را ببیند. همان شب با او مالقاتی داشتم. با صراحت 
و صداقتی که داشت اظهار کرد که شایعۀ خودکشی به کل ساختگی و دور از حقیقت 

است و تیمسار از پشت سر تیر خورده است. 

در خاطرات پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، راجع به مرگ خادمی آمده است:

سه شنبه 1۶ آبان 1۳۵۷

از سفارت قدم زنان به اقامتگاه می رفتم . . . وقتی به اداره برگشتم، نادره ]نادره 
از تهران  ریشار، منشی سفیر[ سراسیمه خبر داد که فرهاد ]برادر پرویز راجی[ 
تیمسار  و  شده اند  دستگیر  سابق  وزیران  از  تن  چند  و  هویدا  گفته  و  زده  تلفن 
خادمی، رئیس هواپیمایی ملی، خود را با تیر زده و سخت مجروح شده است . . . 
ساعت ۵ بعدازظهر، افسانه جهانبانی، منشی هویدا، از تهران تلفن زد و گفت هویدا 
توقیف شده است . . . افسانه در ضمن گفت که خادمی مسلماً دست به خودکشی 
نزده، بلکه دو نفر ناشناس از دیوار خانه اش به داخل پریده و سرش را هدف گلوله 

قرار داده اند.9

۵. در این گیرودار، کمیتۀ ضدخرابکاری که در آن موقع صاحب قدرت فوق العاده بود، 
تأیید  آزادی مأموران خود و  قانونی و  آبرو خواستار اصالح گزارش پزشک  برای حفظ 
فشار  تحت  ناچار  نظامی  دادگاه های  دادسرای  و  است  شده  تیمسار  خودکشی  شایعۀ 

کمیته سه نفر متهمان را موقتاً آزاد کرد.

9پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمۀ حسین 
ابوترابیان )تهران: اطالعات، 1۳۷۳(، ۲۷۲-۲۷۰.



چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی ۲۵۸

تصویر ۴. صورتجلسۀ ۲1 آبان 1۳۵۷ بازجویی از خانم بهیه خادمی و
 اظهارات نامبرده در اطاق ریاست دادسرای فرمانداری نظامی تهران
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۶. آنچه از اسناد برمی آید این است که جز کمیتۀ ضدخرابکاری، دیگر مقامات حکومتی 
و شخص شاه از این توطئه بی خبر بوده اند، ولی کمیته موفق شد شایعۀ خودکشی را به 
آنان تا حدی بقبوالند و وقایع بعد، که منجر به انقالب شد، دیگر مجالی برای رسیدگی 

به صحت و سقم شایعۀ خودکشی باقی نگذارد. 

19۸۵م،  دسامبر  1۳۶۴ش/1۵  آذر   ۲۵ در  قتل،  واقعۀ  از  بعد  سال  شش  حدود   .۷
دادسرای انقالب به بازپرس دادسرای عمومی در خصوص سپهبد بازنشسته علی محمد 

خادمی می نویسد:

پروندة اتهامی نامبردة فوق دایر به وابستگی به رژیم سابق و عضویت در فرقۀ ضالۀ 
بهائیت در این دادسرا مورد رسیدگی و منتهی به صدور حکم گردیده که بر اساس 
رأی صادره و تأیید دادگاه عالی قم، کلیۀ اموال وی و همسر و فرزندانش به نفع 
دولت جمهوری اسالمی مصادره شده، لیکن در ارتباط با نحوة قتل پرونده ای در 

این مورد تشکیل نشده.1۰

چهار سال بعد از آن، در 1۲ آذر 1۳۶۸ش/۲ دسامبر 19۸9م، بازپرس دادسرا به ریاست 
دادسرا می نویسد:

چون آقای دادیار محترم دادسرای تهران عقیده به قتل داشته اند و دادگاه دهم 
کیفری ۴ تهران در مقام حل اختالف نظر رأی دادیار را تأیید کرده اند، چون بر 
فرض صحت قتل از موارد حق الناس است و در حق الناس تعقیب موضوع موکول 
به شکایت ولی دم یا صاحب حق هست و در این پرونده از ناحیۀ وراثی که ولی دم 
محسوب می شوند شکایتی به عمل نیامده، عقیده دارم در صورت موافقت جنابعالی 
پرونده بایگانی گردد. چنانچه ولی دمی بعدها مراجعه نمود و ادعایی داشت، به 

ادعای او طبق موازین شرعی و قانونی رسیدگی خواهد شد. 

بازپرس شعبۀ 19 دادسرای عمومی تهران، 1۳۶۸/9/1۲

موافقت می شود 
معاون اول دادسرا، 111۳۶۸/9/1۳ 

1۰تلفنگرام از دادستانی ارتش جمهوری اسالمی ایران به 

ریاست محترم دادسرای عمومی تهران در مورد پروندة 
اتهامی.

به  تهران  عمومی  دادسرای   19 شعبۀ  بازپرس  11نامۀ 

ریاست محترم دادسرای عمومی تهران به تاریخ 1۲ آذر 
۲/1۳۶۸ دسامبر 19۸9م.



چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی ۲۶۰

بنابراین، دستگاه قضایی اسالمی بعد از بررسی پرونده شایعۀ خودکشی را صحیح ندانسته 
و عقیده به وقوع قتل داشته است، ولی در این مورد حکمی صادر نکرده و پرونده را باز 

گذارده است تا هروقت شکایتی از بازماندگان رسید، رسیدگی و اعالم حکم کند.

با این پژوهش، که به اسناد آن در پانوشت ۳ اشاره شده است، روشن شده  امیدوارم 
باشد که شایعۀ خودکشی سپهبد خادمی، نظر به مصالحی، از طرف کمیتۀ ضدخرابکاری 
با روحیۀ  اصوالً  است، در حالی که خودکشی  پراکنده شده  و  نظامی ساخته  حکومت 
مثبت و قوی و نیز با تعلیمات آئین او )آئین بهایی( سازگاری ندارد. واقعیت این است 
که وی به دست یک یا دو نفر از مأموران کمیتۀ ضدخرابکاری به دالیلی که در اسناد 

مذکور نیست، به قتل رسیده است.

به دست  فقید  ناجوانمردانۀ سپهبد  قتل  فقط  است  تحیر  و  تأسف  آنچه موجب کمال 
مأموران حکومت سابق و مصادرة اموال او به دست حکومت بعدی نیست، بلکه زودباوری 
ایرانی و گاه خارجی در قبول شایعۀ  از روشنفکران و تاریخ نویسان  ناخودآگاه بسیاری 

خودکشی اوست که جز واژگون سازی حقیقت اثری ندارد.



۲۶1   ایران نامه، سال 30، شمارۀ 1، بهار 201۵/139۴     

تصویر ۵. تیمسار سپهبد خادمی و همسرشان، خانم بهیه، و فرزند ارشدشان، منیب،
یک روز قبل از قتل تیمسار. این عکس در منزل ایشان، محل وقوع قتل، برداشته شده است.



چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی ۲۶۲

تصویر ۵. خانوادة خادمی، تهران، 19۷۵. ایستاده از چپ به راست علي محمد خادمي،  بهیه خادمي، منیب خادمي
نشسته از چپ به راست منا خادمي و مینو خادمي ــ خمسي


