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اسامی افراد سرشناس ترور شده توسط گروهک های منافقین از بدو انقالب 
 اسالمی به شرح زیر است:

 و شهادت محمد علي رجايي و محمدجواد باهنر 1360شهريور  8* انفجار 

 1377* ترور اسدهللا الجوردي، يك شهريور 

 1360اى و جانباز شدن وی، ششم تير خامنه * ترور حجت االسالم سيد على 

 1378* ترور علي صياد شيرازي، ارديبهشت 

 58آذر  27  * ترور دکتر محمد مفتح،

 88دی  22محمدی، * ترور دانشمند مسعود علی

 

 

 

 

  



 و شهادت محمد علي رجايي و محمدجواد باهنر/ 1360شهريور  8انفجار 

 

 در رجایی و شد برگزار ۱۳۶۰ مرداد ۲ در جمهوری، ریاست انتخابات دومين صدر، بنی عزل از پس
 کسب با شد موفق مسلمان عسگراوالدی هللاحبيب شيبانی، عباس پرورش، سيداکبر با رقابت
 ماخوذه رای ۸۰۳ و هزار ۵۷۳ و ميليون ۱۴ مجموع از( ٪۹۰) رای ۵۰ و هزار ۷۷۰ و ميليون ۱۲

 مرداد ۱۱ و[ ۱۹[]۱۸[]۱۷.]بود درصد ۶۴٫۲ دوره این در مشارکت ميزان. شود ایران جمهور رئيس
 اتاق از شهریور ۸ روز ۱۴:۳۰ ساعت. شد برگزار خمينی هللاآیت توسط تنفيذش مراسم ۱۳۶۰
 از مهيبی انفجار صدای ۱۵:۰۰ ساعت. رفت دولت العادهفوق جلسه محل به و شد خارج کارش

 و وقت جمهوررئيس رجایی محمدعلی تروریستی حمله این در. برخاست وزیرینخست ساختمان
 [۲۰[]۵[]۴.]باختند جان وقت وزیرنخست باهنر، محمدجواد

 ليت:ئومس

 وقت نخست وزیر محمدجوادباهنر:محمد علی رجایی:ریيس جمهوری وقت         

 شهید ترور/ اسدهللا الجوردی

نقش فعالی ایفا کرد و با توجه به شناخت شهيد الجوردی در دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی
قرار گرفت و در برخورد با جریانات سياسی کشور، در سمت دادستانی نظام جمهوری اسالمی 

کردن ی سنگينی پذیرفت. وی به تعقيب و خنثیی و سياسی ضدانقالب وظيفهجریانات فکر
ویژه گروهک فرقان و منافقين پرداخت و در این زمينه های معاند سياسی، بههای گروهکتوطئه
 های فراوانی کرد. تالش

 گردید و توانستظام نوپای جمهوری اسالمیدار حفظ و حراست از نعهده ترتيب الجوردیبدین
های منافقين و فرقان را از بين ببرد. مقارن با پایان جنگ تحميلی، الجوردی به ریاست گروهک

ای که های کشور منصوب شد و با توجه به شرایط دشوار زمانی و مشکالت عدیدهسازمان زندان
ی ی تربيت و بازپرورای ایران شده بود، توانست هم در عرصهپس از جنگ گریبانگير جامعه

 دا کند. ها به توفيقات زیادی دست پيانی مدیریت سازمان زندن و هم در عرصهمجرمي

ها، و اقدامات تأمينی تربيتی کشور استعفا داد و ش از ریاست سازمان زندان 1376وی در سال
ش  1376ی کوچکش در بازار تهران بازگشت. شهيد الجوردی در اول شهریور بار دیگر به حجره

رنژاد و علی اکبر اکبری ده باالیی از اعضای گروهک منافقين مورد سوء توسط علی اصغر غضنف
 قصد قرار گرفت و به شهادت رسيد.

 کنترل زندان ها، های معاند سياسیهای گروهکتوطئهمسئوليت:تالش برای خنثی کردن 

 های کشورریاست سازمان زندان ،دادستانی نظام جمهوری اسالمی سمت:

 اىجانباز ترور/ حجت االسالم سید على خامنه 

پس از عزل بنى صدر، منافقين اعالم قيام مسلحانه كردند. بنى صدر به منزل منافقين پناهنده 
ايران گريخت و به دامن غرب پناه برد.حزب هللا، در جنگهاى شد و توسط آنان همراه با رجوى از 

هاى ماركسيستى چپ مسلح را سركوب و آرامش را به كشور خيابانى، منافقين و گروه



بازگرداند.اما از شخصيتهايى كه بيشترين سهم را در پيروزى حزب هللا، تداوم خط واليت امام و 
تير ماه  6اى را در تاريخ گرفتند. آنان آيت هللا خامنه اجراى احكام الهى در جامعه داشتند، انتقام

كردند، ترور نمودند كه بشدت مجروح تهران سخنرانى مى« ابوذر»، هنگامى كه در مسجد 60
روز تحت معالجه قرار گرفتند، كه پس از مرخصى از بيمارستان، از ناحيه  42شدند و به مدت 

نوان افتخارآميز جانباز انقالب اسالمى نائل دست راست همچنان دچار مشكل ماندند و به ع
 شدند.

 انقالب اسالمی ایرانمسئوليت:رهبر وادامه دهنده ی 

 شهید ترور/ سپهبد علی صیاد شیرازی

، امير سپهبد علی صياد شيرازی در حال خروج از منزل، به وسيله ی 1378فروردین  21در بامداد 
مسلح در پوشش رفتگر، در برابر دیدگان فرزندش به شهادت رسيد  خلق مجاهدین مسلح عوامل

 اقدام به این جنایت هولناك را به عهده گرفتند. و منافقين كوردل، رسما  

 زرهی کرمانشاه ۸۱توپخانه ل  ۳۱۷ه آتشبار گ فرماند ليت:مسئو

 فرمانده عمليات غرب کشور

 عضویت در ستاد مرکزی سپاه پاسداران

 نيروی زمينی ارتش ایران فرمانده

 شورای عالی دفاع عضو

 ستاد کل نيروهای مسلح معاونت بازرسی

 تأسيس قرارگاه حمزه سيدالشهداء

 جانشين رئيس ستاد کل نيروهای مسلح

 شهید ترور/ دکتر محمد مفتح

 

ن در ابعاد گوناگو های دکتر مفتح خاتمه نيافت بلکه ویبا پيروزی انقالب اسالمی نه تنها فعاليت

دین خود را به این بارقه الهی ادا  های مختلف حضور یافت تاصادقانه و با جدیت خاصی در سنگر

نماید او در حاليکه عضو فعال و پر تالش و موثر شورای  کند و نهال نوپایی انقالب را پاسداری

دار بود ریاست دانشکده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران را نيز عهده  انقالب اسالمی بود

خرج داد. در  برای تغيير نظام آموزشی و هماهنگ کردن آن با انقالب کوشش زاید الوصفی به و

وحدت حوزه و دانشگاه  سالگرد شهادت آیت هللا حاج سيد مصطفی خمينی)ره( اولين سمينار

 .برگزار کرد

 

ين از مارق های منجمد و راکداما سرانجام در صبح صادق روز بيست و هفتم آذر اندیشه

برآورده و در تدارک  های خویش چون خزندگانی موذی و پليد با نيشی زهرآگين سرگاهکمين

هنگامی که دکتر مفتح  ۱۳۵۸سالآذرماه۲۷ شنبهای دیگر نشسته بودند. در صبح روز سهفاجعه

های سه تروریست شيطان صفت از مورد هجوم گلوله خواست وارد دانشکده الهيات شودمی

گردد دانشجویان دکتر به سبب شدت جراحات نقش بر زمين می گيرد وقان قرار میگروهک فر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Army.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRI.Army_Ground_Force_Seal.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRGC-Seal.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Army.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRI.Army_Ground_Force_Seal.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_Iran.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_Chief_of_Staff_of_Armed_Forces.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_Chief_of_Staff_of_Armed_Forces.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_Chief_of_Staff_of_Armed_Forces.svg?uselang=fa


 بخشد و در ساعتتالش تيم پزشکی هم سودی نمی کنند امابيمارستان منتقل می ایشان را به

.رسدآرزوی دیرین خود که شهادت است می دوازده همين روز دکتر مفتح به  

وسخنرانی عليه حکومت پهلویت:فعاليت مسئولي  

محمدیشهید ترور/ پرفسور مسعود علی  

 

وی   درب منزل صبح بمبی که در موتور سيکلتی جلوی 8ساعت  88بيست و دوم دی ماه سال  صبح روز

اقدام تروریستی عناصر ضد انقالب و  جاسازی شده بود منفجر شد و این استاد دانشگاه تهران در این

.استکبار به شهادت رسيد  

 

یک دستگاه  درصد و 60 درصد، یک دستگاه خودرو پراید 80در این حادثه یک دستگاه خودرو پژو 

و برخی خودروهای پارک  درصد آسيب دید و تا شعاع صد متری شيشه های منازل 100موتورسيکلت 

.شده هم شکست  

ایفيزیکدان اتمی و دانشمند هسته ،استاد دانشکده فيزیک دانشگاه تهران مسئوليت:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:

https://fa.wikipedia.org/wiki/ 

kavirpedia.ir 


