
 
١٣٨٣/٨/٢٦ 

 اسامی بخشی از قربانيان قتل های زنجيره ای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در داخل کشور 
 شرح تاریخ جنایت چگونه به قتل رسيد شغل و کار نام نام خانوادگی ردیف

  اسفند جسدش پيدا شد٣در   ١٣٥٧ بهمن ٢٨  ضربه چاقو خورد١٣مفقود شد  کارمند بنياد مصتضعفان لحیمحمود صا ١
  اسفند جسدش پيدا شد٣در  ١٣٥٧ بهمن ٢٨  ضربه چاقو خورد١٣مفقود شد  کارمند بنياد مصتضعفان فيروزه کالنتری ٢
استخوانها ی دست و پا در آمده   ستهجمجمه شک–در راه خانه مفقود  محقق و نويسنده دکتر احمد تفضلی ٣

 بود
 تملق را شرک آلود می دانست ١٦/١٠/٧٣ کيل آباد .-مفقود در مشهد مهندس حسين برازنده ٤
  ٢/٨/٧٤ قتل رسيد  احمد ميرعالئی ٥
 پزشک حسين علی منتظری بود  جلو چشمان فرزندانش به قتل رسيد دکتر فالح یزدی ٦
رم ارتباط با سيا و خرید و فروش مواد به ج استاد سعيد سيرجانی ٧

  دستگير٧٢ در سال مخدر
به دست سعيد امامی کشته می  ٦/٩/٧٣

 شود
 دختر دکتر غالمحسين مصدق   نوه محمد مصدق معصومه مصدق ٨
 ضربه ١٥سينه و پشت او را با  ٧٦فروردین  ناپدید١٢/٧٥ /٥در تاریخ  ابراهيم زال زاده ٩

 .دندکارد، پاره پاره کرده بو
  ١٣٧٣مرداد   به قتل رسيددر کرج کشيش دیباج ١٠
  ١٣٧٣مرداد   به قتل رسيددر کرج کشيش ميکائيليان ١١
  ١٣٧٣مرداد   به قتل رسيددر کرج کشيش هاپک هوسپيان ١٢
  سالگی٢٨در سن  ٧٥ آبان ١٣ در آستانه جشن ازدواج کشته شد  سيامک سنجری ١٣
   به قتل رسيده است قموزارت اطالعات  خانم برقعی ١٤
  ٧٥دی ماه  مفقود شده است  عليان نجف آبادی ١٥
  ٧٥اسفند  مفقود شد  امير غفوری ١٦
  ٧٦فروردین  مفقود شد سيد محمود ميدانی ١٧
  ٧٥در آبان  اصفهان ربوده و کشته شد  غفار حسينی ١٨
 ساله اش در کرمان ربوده و ٩فرزند بهمراه   حميد حاجی زاده ١٩

 کشته شدند
  

با   وپس از دستگيری مورد شکنجه  به جرم دوستی با سعيد سيرجانی خواننده اپرا حسين سرشار ٢٠
یک تصادف ساختگی به قتل 

 رساندند
  ٩/١٠/١٣٧٧ به قتل رسيد مورخ و زبان شناس محمد تقی زهتابی ٢١
  ١٣/١٠/١٣٧٧ به قتل رسيد امام جمعه بندرعباس شيخ محمد ضيایی ٢٢
   به قتل رسيد امام جمعه کرمانشاه ماموستا ریيعی ٢٣
   به قتل رسيد امام جماعت در کرمانشاه ماموستا فاروق ٢٤
   به قتل رسيد استاد دانشگاه کاظمی ٢٥
   به قتل رسيد  پيروز دوانی ٢٦
   در همدان ربوده و کشته شد  رستمی ٢٧
   کشته شدبه دستور مستقيم فالحيان   فاطمه قائم مقامی ٢٨



  ٧٦ اسفند ماه ١ ربوده و سپس کشته شد  زهرا افتخاری ٢٩
   به قتل رسيد از شاگردان مفتی زاده ناصر سبحانی ٣٠
 در سعادت آباد پيدا کردند   ضربه چاقو کشته شد٣٠با  پرسنل نيروی هوایی قيدی ٣١
  ٧٨آذر  در برابر خانه اش کشته شد  حسين فتاپور ٣٢
  خواهرزاده اشبه همراه ٧٥اسفند  با ضربات چاقو کشته شدند  زانه مقصودفر ٣٣
   کردند" خودکشی " مجبور بهاو را  عزت اهللا علی زاده ٣٤
 خامنه –بدستور خمينی  خسرو قشقائی ٣٥

 ای آگاه بود
 در حمام خانه با تالش رجبعلی مالیری

  رفسنجانی آگاه بود–رجبعلی 
 راز در شيتوسط مصطفی کاظمی 

 به قتل رسيد
  ٧٧آبان سال   دکتر مجيد شریف ٣٦
 درمنزل خودش ٧٧در آبان سال  به طرز فجيعی بقتل رسيد   فروهرشداریو ٣٧
 در طبقه پائين منزل خودش ٧٧در آبان سال   ضربه چاقو٣٠با  رفروههمسر داريوش  پروانه اسکندری ٣٨
  ٧٧آذر سال  به وسيله طناب خفه شد  محمد مختاری ٣٩
  ٧٧آذر سال  توسط طناب خفه شد  محمد جعفر پوینده ٤٠
شمس الدین امير  ٤١

 عالیی
اولين سفير ایران پس از انقالب  ٧٣مرداد  در اثر تصادف ساختگی کشته شد همکار مصدق

 اسالمی در فرانسه
  ٧٧ دیماه سال ٢٦ در منزل خود به قتل رسيد مهندس کریم جلی ٤٢
   در منزل خود به قتل رسيد کريم جلی همسر فاطمه اسالمی ٤٣
  ٧٧ دیماه سال ٢٥ د ر خانه خود کشته شد کارشناس دادگستری جواد امامی ٤٤
سونيا آل یاسين  ٤٥

 درند
  ٧٧ دیماه سال ٢٥ در منزل خود به قتل رسيد  جواد امامیهمسر

 دانشگاه تهران ٧٣در سال  کشته شد دانشجوی پزشکی  زهره ایزدی ٤٦
متخصص بيماری های  د پرتویجمشي ٤٧

 قلبی
 پزشک مخصوص احمد خمينی ٧٧ دیماه سال ٢٤ در خانه خود به شکل مشکوکی به قتل رسيد

   در تهران به قتل رسانده شد  دکتر خاکسر ٤٨
با نام محمد باقر یوسفی گزارش  ٧٣مرداد   کشيش محمد روانبخش ٤٩

 شده
  ٩٢ دسامبر ١٢ ه قتل رسيد بدر بندخان عضو حزب رنجبران محمد نظری ٥٠
  ٧٣مرداد   مسلمان مسيحی شده حسن شاه جمالی ٥١
   وی را از ترکيه به ایران آوردندجسد   کریم نور علی ٥٢
   در سقز به قتل رسيد  محمد بابائی  ٥٣
  ٩٥ ژوئيه ١٩  به قتل رسيددر بوکان  عبد اهللا باک ٥٤
  ٩١ال در س  کشته شدسردشتدر   عثمان زورایی ٥٥
  ٩٢ اوت ١٢ در سر دشت  احمد فاطمی ٥٦
  ٩٥ ژانویه ١٢ در بازپان  محمد ناتوئی ٥٧
  ٩٢در ژوئن   کشته شدمریواندر   علی تالوره ٥٨
  ٩٤ اوت ١٦ در اروميه  بهروز تقی زاده ٥٩
  ٩٤ اوت ٢٢ در اروميه  سراج الدین جاجوری ٦٠
  ٩٤امبر  دس٢٢ در کوی سانجاق  محمد سعيد جادری ٦١
  ٩٥ آوریل ١ در باسرمه  ا کردهچ ٦٢



  ٩٦ مارس ٢١ در کوی سنجق  عبدالکریم جاللی ٦٣
  ٩٢ سپتامبر ١ در نو سود  ساالر جاللی ٦٤
  ٩١ سپتامبر ٢١ در پيرانشهر  محمد جليل ٦٥
  ٩٧ دسامبر ٨ در کوی سنجق  رفعت حسينی ٦٦
  ٩١ سپتامبر ١ در اشنویه  الماس خدر ٦٦
  ٩٢ ژوئن ٢ در پيرانشهر  محود رحمانی ٦٧
  ٩٥ اوت ٢٤ در ویالز رستم  اصغر رستمی ٦٨
وزير بهداری کابينه مهندس مهدی  ٦٧سال  به طرز فجيعی در مطب خود به قتل رسيد دکتر کاظم سامی ٦٩

 بازرگان
      

 
 
 


