
اعمال تروريستي و ترور اشخاص توسط جمهوري 
رج از كشواسالمي ايران بعد از انقالب در خار  

 پيشينه

يا حمايت جمهوري اسالمي ايران را به دست داشتن در اقدامات تروريستي ؛ سازمان ها و دادگاهها  برخي كشورها ؛  1357پس از انقالب 

متهم آلمان ؛ آرژانتين انگليس هستند.دولت امريكا نيز ايران را اسرائيل ؛  ازگروههاي تروريستي متهم يا محكوم كرده اند. ازجمله اين كشورها

ند گروه فلسطيني كه در فهرست گروه حماس فلسطين چلبنان ؛به حمايت از چندين گروه تروريستي در جهان همچون گروه حزب هللا 

وزارت دفاع ” و “اسالميسپاه پاسداران انقالب ”كرده است .همچنين دولت امريكا ههاي تروريستي  دولت اين كشور قرار دارند گرو

 2016ژوئن 2حده در روز پنجشنبه ستي دولت اين كشور قرار داده است . وزارت خارجه اياالت مترا در فهرست گروههاي تروري “ايران

بر سر برنامه  جهاني با قدرتهاي ساالنه خود در باره تروريسم جهاني اعالم داشت ؛حكومت ايران با وجود رسيدن به توافق جامعدر گزارش 

 هسته اي خود ؛ همچنان اصلي ترين كشور حامي ترريسم در جهان است .

مهوري اسالمي ايران محسوب مي شد . جتروريسم جهاني در سطح بين الملل دولت ميالدي تنها كشور حامي تروريست و  2016در سال 

را تحت دولت آلمان چند تن از مقامات بلند پايه حكومت ايران را كه در داداه ميكنوس به دخالت در عمليات ترريستي محكوم شده بودند 

ه است .پپگرد قضايي قرار داد  

در هفت فصل منتشر  2017ژوئيه  19اين كشور در  كه توسط وزارت امور خارجه 2016در گزارش امريكا در باره تروريسم در سال 

كشورهاي حامي تروريسم است وتهديدهاي ايران عليه منافع امريكا ومتحدان آن باقي گرديد گزارش شده است كه ايران همچنان در رأس 

ادامه  به همراه شركا ؛متحدين و عوامل ايران به نقش بي ثبات كننده در درگيريهاي عراق ؛ سوريه و يمن ه پاسدارانيروي قدس سپاناست. 

ايران را دولت حامي شماره يك تروريسم در جهان ناميد . ؛ مان ملل متحدزدادند. امريكا در سا  

 خارج در ایرانی هایشخصیت ترور 

 شهريار شفيق .1

 

اشرف  بود. وی فرزند نيروی دريايی ارتش شاهنشاهی ايران پاريس( افسر ارشد 13۵۸آذر  1۶ – قاهره 1323اسفند  2۴او) 

 به ضرب گلوله فرستادگان جمهوری اسالمی در پاريس ترور شد. 13۵۸بود. او در آذر  احمد شفيق و پهلوی
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 علی اکبر طباطبايی  .2

 

توسط  13۵9تيرماه  31بود که در  حکومت پهلوی در دوران سفارت ايران در آمريکا سخنگویوابسته مطبوعاتی و  اکبر طباطبايیعلی

 در مريلند کشته شد. جمهوری اسالمی عوامل

 غالمعلی اويسی .3

 

و فرمانده آن نيرو طی  نيروی زمينی شاهنشاهی ارتشبد پاريس( در 13۶2بهمن  1۸درگذشته  – قم فردو، در 1297)زاده  غالمعلی اويسی

را نيز بر عهده داشت. اويسی فرماندار نظامی تهران در  ژاندارمری ايران فرماندهی 13۴۸بود. وی در سال  13۵7تا  13۵1لهای سا

 بود. 13۵7 شهريور 17تظاهرات  زمان
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 ژن فاضلیبي .4

 

در فروشگاه خود واقع در  13۶۵مرداد  2۸گذاری توسط عوامل جمهوری اسالمی در بود که در اثر بمب رضا فاضلی فرزند بيژن فاضلی 

لندن کشته شد. اين بمب برای از بين بردن رضا فاضلی بازيگر منتقد جمهوری اسالمی کار گذاشته بود که در نهايت به کشته شدن فرزند 

 وی بيژن منجر شد.

 اکبر محمدی.علی5

 

ژانويه  1۶، 13۶۵دی ماه  2۶سرانجام در روز جمعه رفت و  آلمان غربی به عراق بود. وی از طريق ايران اهل خلبان اکبر محمدیعلی

و همچنين بازيکن خط دفاع  آمريکا خوانندٔه ايرانی مقيم سعيد محمدی به دست دو ناشناس ترور شد. وی برادر بزرگتر هامبورگ در 19۸7

 بوده است. عقاب تهران و پرسپوليس هایسابق تيم
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  عبدالرحمان بيگ وثوق قاسملو .6

 

حمان قاسملوو( بدولڕهعه کردی: )به قاسملو خان وثوق قاسملو مالک محال درٔه قاسملو مابين اشنويه و اروميه، معروف بهپسر آقا محمد 

حزب دموکرات کردستان  و دبيرکل چپ اتريش( فعال سياسی وين، در 13۶۸تير  22درگذشتٔه  – ايران اروميه، در 1309دی  1)زادٔه 

 بود. مجلس خبرگان قانون اساسی در ربايجان غربیاستان آذ و نمايندٔه مردم ايران

 

 حسين عابدينی .7

 

عضو کميسيون خارجه شورای ملی مقاومت ايران و از اعضاء سازمان مجاهدين خلق ايران يک ترور نافرجام است که توسط رژيم ايران 

چهار تروريست جمهوری اسالمی  ۶۸اسفند23در ترکيه به اجرا درآمده و منجر به جراحت شديد حسين عابدينی گشت. در روز چهارشنبه 

که بر دو خودرو سوار بودند، در مسير فرودگاه استانبول ماشين حسين عابدينی )اخوان جم( و همراهان را متوقف و به سوی او در حالی

له به حمله کرد. در نتيجه حم سمت ترويستهای تروريستها از ماشين پياده شد و با دست خالی بهمحض مشاهدهآتش گشودند. حسين عابدينی به

موقع حسين عابدينی تعادل تروريستها بر هم خورده و سالح يکی از آنها به زمين افتاد و فرصت شليک تير خالص به حسين عابدينی که 

 ها پس از آن به سرعت از محل متواری شدندشدت مجروح شده بود را نيافت. تروريستبه
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 کاظم رجوی .۸

 

 ۴) 1990آوريل سال  2۴حکومت ايران و استاد حقوق دانشگاه ژنو بود و برادر مسعود رجوی ،  که در روز های مخالف از چهره

 ( در سويس  در ماشينش به قتل رسيد.13۶9ارديبهشت 

 

  صديق کمانگر  .9

 

 

وکيل  کرد، کمونيست سياسیرانيه(، فعال  در 13۶۸شهريور  13 – کامياران روستای افريان در 132۵)صديق كمانگر 

و عضو کميتٔه مرکزی اين دو حزب، سخنگو و  حزب کمونيست ايران و کومله دادگستری، عضو بنيانگذار حزب

به دست  13۶۸شهريور  13بود. وی در سال  عراق در راديو صدای انقالب ايران شورای انقالب سنندج، و مسئول مسئول

 در عراق ترور شد. جمهوری اسالمی عوامل
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 عبدالرحمن برومند  .10

 

بود.  نهضت مقاومت ملی ايران و رئيس هيئت اجرائی ايرانی فعال سياسی پاريس( 1370 – اصفهان گز 130۶)متولد  عبدالرحمن برومند

با ضربات کارد به قتل  پاريس ( در مقابل آسانسور منزل مسکونی خود در1991آوريل  1۸) 1370فروردين ماه  29او در روز پنجشنبه 

 رسيد.

 رشاپور بختيا .11

 

جبهه ملی  شدهعضو اخراج حزب ايران، مدار ايرانی، دبيرکل سابقسياست پاريس( 1370مرداد  1۵ – شهرکرد 1293تير  ۴) بختيار

دی  1۵بود.در  ايران 13۵7انقالب  ايران، پيش از وزيرنخست ( و آخرين13۵9)در سال  نهضت مقاومت ملی ايران گذارايران، بنيان

وزيری، در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ايران، اخراج بختيار پس از پذيرش نخست وزيری به توافق رسيد. بر سر نخست شاه با 13۵7

 بودن سلطنت پهلوی(و عدم کسببه دليل عدم رعايت انضباط سازمانی، زيرپاگذاشتن مصوبات قبلی شورای مرکزی )مبنی بر غيرقانونی

به رأی گذاشته شد و با رأی اکثريت قاطع اعضا، بختيار از جبهه ملی اخراج  بهه ملی برای رياست دولت،اجازه از شورای مرکزی ج

وزيری، در ميان چنين در زمان نخستاو هم بود. مرداد 2۸کودتای  حکومت بختيار نخستين دولت مخالف نحؤه حکومت شاه پس از شد.

 مردم از حمايت بسيار کمی برخوردار بود.
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 عبدلیفتاح  .12

 

 2۶)زادٔه  شده طی واقعٔه ترور ميکونوسفتاح عبدلینمايندٔه حزب دموکرات کردستان ايران در اروپا و عضو کميتٔه مرکزی حزب، کشته

اروپا رد ايرانحزب دموکرات کردستان  آلمان( نمايندهٔ  برلين، در 1371شهريور  2۶درگذشتٔه  – آذربايجان غربی نقده، در 13۴0فروردين 

 17در  ترور ميکونوس و نوری دهکردی طی واقعهٔ  همايون اردالن صادق شرفکندی، کميتٔه مرکزی اين حزب بود. او همراهو عضو 

 کشته شدند. 1992سپتامبر 

 باشد.پاريس می الشز-گورستان پر در همايون اردالن و صادق شرفکندی آرامگاه عبدلی،

درآمده است. بعد از کنگرٔه ششم حزب دموکرات مسئول  وکرات کردستان ايرانحزب دم آموز بوده به عضويت درکه دانشاو از زمانی

آذر در کميتٔه حزبی شهرستان سنندج بود و بعد از کنگره هفتم اين حزب مسئول کميتٔه حزبی سردشت بود. عبدلی پس از ترور عبدهللا قادری

 جانشين او بود. 13۶۸سال 

 همايون اردالن  .13

 

 

آلمان( نماينده و  برلين، در 1371شهريور  2۶درگذشتٔه  – کردستان سقز، در 132۸بهمن  13)زادٔه  همايون اردالن

 و عضو کميتٔه مرکزی اين حزب بود.  آلمان در حزب دموکرات کردستان ايران مسئول
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کشته  برلين در 1992پتامبر س 17در  ترور ميکونوس و نوری دهکردی طی واقعهٔ  فتاح عبدلی صادق شرفکندی، او همراه

های باشد.همايون از خانواده اردالنپاريس می الشز-گورستان پر ۴2در قطعٔه  عبدلی و شرفکندی شدند.آرامگاه اردالن، در کنار

رها کرده و به عضويت  دانشگاه سنندج تحصيالت خود را 13۵7انقالب  او با آغاز هللا خان اردالن بود.سقز و فرزند سيف

شود و به عضويت کميتٔه مرکزی حزب دموکرات برگزيده می 13۶2آيد. در سال درمی ب دموکرات کردستان ايرانحز در

، راهی آلمان شده و 13۶۶شود. بعد از کنگره هشتم حزب در سال بر عهده او واگذار می سقز از آن مسئوليت کميتٔه حزبیپس

 کرد.زندگی می رانکفورتف او در شود.نمايندٔه حزب دموکرات در اين کشور می

 

  زادفريدون فرخ .14

 

مجری  و کارگردان کننده،تهيه شاعر، (1371مرداد  1۶ – 131۵مهر  1۵وی)

های تلق بود که در جريان نظام جمهوری اسالمی مخالف ايرانی سياسی و فعال بازيگر آهنگساز، سرا،ترانه خواننده، راديويی، و تلويزيونی

شاعر  فروغ فرخزاد او برادر کوچک شود.ياد می« ترين شوَمن ايراننامی»عنوان زاد بهد. از فريدون فرخترور ش ای ايرانزنجيره

 معاصر ايرانی بود.
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  محمدحسين نقدی .15

  

که عازم در حالی 1371اسفند2۵روز  9٫30در ايتاليا در ساعت شورای ملی مقاومت ( عضو و نماينده1371اسفند 2۵–1330فروردين  ۵)

 کارش بود در ميدان البا رم توسط دو نفر که سوار بر يک موتور بودند مورد حمله قرار گرفت و ترور شدمحل 

 

 

 اکبر قربانی.علی 16

 

 

خواست سوار اتومبيلش در محله شيشلی استانبول زمانی که می 1371مرداد 14دقيقه روز ۴0:11مجاهد شهيد علی اکبر قربانی در ساعت 

د خواهند که برای پاسخ به چندادن کارت شناسايی پليس از وی مینفر ترک با لباس پليس به او مراجعه کرده و با نشانشود، ربوده شد. دو 

کند که آنها به او تهاجم کرده و سؤال با آنها به ادارٔه پليس برود. علی اکبر قربانی که به آنها شک کرده بود شروع به سؤال کردن از آنها می

 يی در قسمت آسيايیبرند. اين تروريستها علی اکبر قربانی را به خانهواد بيهوش کننده او را بيهوش کرده و با خود میبا استفاده از م

 کنند.گر وزارت اطالعات رژيم ايران بازجويی و شکنجه او را شروع میشکنجه 5کنند که در آنجا استانبول منتقل می

 فقيه در ترکيهيم واليتاکبر قربانی، قربانی صدور تروريسم رژعلی 
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 مولوی عبدالملک مالزاده.17

 

ايرانی بود. او  سنی مذهب   فعال سياسی و روحانی کراچی( در 137۴درگذشته  – ايرانشهر در 132۸)زاده  عبدالملک مالزاده مولوی

کراچی پاکستان به طرز در  137۴اهل سنت ايران بود. او در سال  مجلس اعلی رئيس "سازمان اسالمی محمدی" اهل سنت و رئيس

 دانند.مرتبط می ای ايرانهای زنجيرهقتل مشکوکی ترور شد. ترور او را با

 

 .ترور علی مرادی و زهرا رجبی. 1۸

 

 يک تيم ترور مجهز به سالح و صدا خفه کن وارد هتل محل اقامت زهرا رجبی شد

 دست به کار شد. 7۴روز سه شنبه اول اسفند 21درست ساعت يک تيم ترور برای کشتن زهرا رجبی از فرماندهان ارتش آزاديبخش 

با صدای زنگ درب هتل علی مرادی آماده باز کردن درب شد. چشمی دوربين رضا معصومی از هواداران جديد سازمان را نشان ميداد که 

که درست روبروی درب آنها بود  خود را مخالف جمهوری اسالمی و هوادار مجاهدين قلمداد ميکرد. علی درب را گشود. درب آسانسوری

 باز شد و دو نفر مسلح به کلت مجهز به صدا خفه کن به سمت علی نشانه رفته و با رگبار پياپی او را کشتند.

 زهرا رجبی پشت علی قرار داشت. تيم ترور طبق طرح او را نيز کشتند و با بستن درب از محل دور شدند.

ديبخش ملی ايران بود که برای رسيدگی به امور پناهندگان ترکيه به اين کشور اعزام شده بود. هتل زهرا رجبی يکی از فرماندهان ارتش آزا

 محل استقرار آنان در استانبول منطقه فاتح طبقه پنجم قرار داشت.

ته و متواری شده جسدهای زهرا رجبی و علی مرادی چند روز در اين آپارتمان باقی ماند چون تيم ترور پس از اتمام ماموريت درب را بس

 بودند.
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 رضا مظلومان  .19

 

بود که در هفتم  سازمان درفش کاويانی از اعضای کوروش آريامنش نام مستعار )و انتخابی و ايرانی( مظلومان با رضا

در اطراف پاريس کشته  جمهوری اسالمی ای( به دست برخی از عوامل امنيتیهای زنجيرهقتل )در ادامه روند 137۵خرداد 

 شد.

 

 شهيد چنگيز هاديخانلو .20

 

 1376محل شهادت: عراق     زمان شهادت:       45محل تولد: ميانه   تحصيل: ديپلم    سن: 
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  .احمد رضايی ميرقائد 21

 

محمد  بود. او در دور اول رياست جمهوری محسن رضايی (فرزند ارشد1390آبان  22درگذشتٔه  – 13۵۵او)متولد 

 ايران پرداخت. جمهوری اسالمی هایهای تندی عليه مقامشد و در آنجا به موضع گيری پناهنده آمريکا به خاتمی

 1390 آبان 22درگذشت13۵۵احمد رضايی ميرقائدزادهٔ 

داروی ضد افسردگی مليتايرانيوالدينمحسن  خودکشی، مصرف و برق گرفتگی، شوک الکتريکی قتل، دبيعلت درگذشتترور، هتلی در

 رضايی، معصومه خدنگ

مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرگ او  درگذشت. در بيانيه منتشر شده 23اتاق  1۸در طبقه  دبی در هتل گلوريای 1390 آبان 22در او 

داروی ضد  با مصرف خودکشی و قتل است. علت مرگ احمد رضايی از سوی منابع مختلف داليل متعددی ازمشکوک خوانده شده

 است.هران حاکی است که او به قتل رسيدهاعالم شد.گزارش بازرس ويژه در ت افسردگی
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 سعيد کريميان .22

 بنيانگذار گروه تلويزيونی جم

بود. وی در شامگاه  گروه ج م و مدير ايرانی دارسرمايه استانبول( در 139۶ارديبهشت  9درگذشتٔه  – تهران در 13۵1)زادٔه  سعيد کريميان

استانبول  يرساری هنگام خروج از محل کار، در خودروی شخصی خود در محلهٔ به وقت محلی  20:1۵، ساعت 139۶ارديبهشت سال  9

 مورد حملٔه مسلحانه قرار گرفت و به قتل رسيد.

 گلوله به خودروی وی اشاره دارند. در زمان ترور، شريک کويتی وی نيز که در خودرو بود، کشته شد. 27ها از اصابت برخی از رسانه 

 

 

 مسعود مولوی  .23

 

آموختٔه مهندسی عمران دانشگاه آزاد نجف در استانبول( دانش 139۸آبان  23–در اصفهان 13۶۵فروردين  2۸) ولوی وردنجانیمسعود م

در  وزارت دفاع ايران شود او يکی از عوامل امنيتی )درگفته می شد. ترور ترکيه آباد بود که به دستور مأموران اطالعاتی ايران در
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رها با دانند که بامی« جعبه سياه»حکومت شد. او را گرداننده اصلی کانال افشاگر  منتقد ات سپاه( بود که بعدا  اطالع امنيت سايبری و حوزه

ای تههای هسترور شخصيت و ترور مخالفان از جمله فساد مالی و نيروهای امنيتی ايران را متهم به قوه قضائيه بيت رهبری، انتشار اسنادی

مسعود مولوی دو سال پيش  آور معرفی شده بود.به عنوان مخترع نخبه و مدال مطبوعات ز خروج از ايران درکرد. او همچنين پيش ا ايران

گزارش  رويترز به قتل رسيد. شليک گلوله نوامبر( در استانبول با 1۴آبان ) 23از مرگ ايران را ترک کرد و به ترکيه رفت. او در روز 

ان در ترکيه اير کنسولگری اند وايرانی در اين قتل دست داشته ديپلمات د که بر اساس تحقيقات، دوانداد مقامات رسمی و امنيتی ترکيه گفته

  است.محل فرماندهی عمليات بوده

 

 مهدی امين  .24

 2۸اکتبر ) 19که به تاريخ  نظام جمهوری اسالمی ايران مخالف فعال سياسی قتل محمد مهدی امين صادقی،اشاره دارد به  تل مهدی امينق

 21به ضرب چاقو به قتل رسيد. به گزارش پليس کانادا، مهدی امين در دوشنبه،  کانادا در مارکام، انتاريو اش درمهر ماه( در منزل شخصی

است، مهدی امين در شته شده و پيکر بی جانش دو روز بعد در عصر چهارشنبه پيدا گشتهدر منزل خود با ضربات چاقو ک 2020اکتبر 

مور با هدف بهبود ا سازمان غيرانتفاعی سال داشت. وی پيشتر سابقه عضويت در هيئت رئيسه کنگره ايرانيان کانادا )يک ۵۸زمان مرگ 

 است.مهاجرين ايرانی در کانادا(را نيز داشته
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 زمهللا روح. .25

 

 گاه و کانال تلگرامی آمدنيوزگذار وبخبرنگار و فعال سياسی ايرانی، بنيان

-خبری تلگرامی و مؤسس سايت و کانال فعال سياسی ( خبرنگار،1399آذر  22درگذشتٔه  – 13۵7مرداد  ۵)زادٔه  هللا زمروح

م  از است. زبود و برای انتشار اسناد فساد حکومتی شناخته شده نظام جمهوری اسالمی ايران بود. او يکی از مخالفان فعال آمدنيوز تحليلی

افساد »به اتهام  دادگاه انقالب ابوالقاسم صلواتی، و همچنين در دادگاه عمومی به رياست 1399ن منتقل شد .  در تير عراق ربوده و به ايرا

با  1399آذر  22آذر، چهار روز بعد در  1۸در روز  ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شد و پس از تأييد حکم اعدام در« فی االرض

 طناب دار اعدام شد 

است و خانواده هللا زم تا آخرين لحظات از تأييد حکم اعدام و حتی اجرای آن خبری نداشتهحالی صورت گرفت که خود روح اين اعدام در

 شوند.وی نيز پس از اعدام مطلع می

. 
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 افراد و کشورها ساير عليه تروريستی اقدامات 

 

 19۸3انفجار سفارت اياالت متحده در لبنان، . 26

 

 ۶3گذاری انتحاری در بيروت، لبنان بود که به کشته شدن يک بمب 19۸3آوريل  1۸گذاری در متحده بمب انفجار سفارت اياالت

نفر آمريکايی انجاميد. قربانيان اکثرا  اعضای سفارت و سيا بودند، اما همچنين شامل چندين سرباز آمريکايی و  17نفر از جمله 

های شد. اين حمله مرگبارترين حمله به نمايندگیارد امنيتی دريايی( میيک نگهبان وابسته به تفنگداران دريايی آمريکا )گ

 رود.شمار میديپلماتيک اياالت متحده تا آن زمان بود و آغاز حمالت اسالمگرايانه به اهداف آمريکايی به

ی نظم و قدرت دولت اين حمله در پی مداخله نيروهای چندمليتی آمريکا و کشورهای غربی در جنگ داخلی لبنان برای برقرار

 مرکزی صورت گرفت.

 

 1992ترور ميکونوس در آلمان، . 27

ترين نمونه از اين اقدامات است. مهمجمهوری اسالمی ايران همچنين متهم به ترور و کشتار مخالفين اقليت کرد در خارج از ايران بوده

مان کشته شدند. در ماجرای ترور ميکونوس که در های کرد در آلتوان ترور ميکونوس دانست که در آن رهبران اقليترا می

رخ داد، تعدادی از سران اپوزيسيون ُکرد به قتل رسيدند.  1992سپتامبر  17رستورانی به همين نام واقع در برلين، آلمان و در تاريخ 

و نهايتا  مقامات عالی نظام ترين دادگاهی بود که در آلمان تشکيل شد؛ دادگاه ميکونوس بعد از دادگاه معروف نورنبرگ پراهميت

جمهوری اسالمی را به دست داشتن به قتل مخالفين خود در خارج از ايران متهم کرد و برای اولين بار جمهوری اسالمی به خاطر 

 ای،دادستان کل آلمان، رهبر جمهوری اسالمی ايران، علی خامنه« رونالد جورج»تروريسم دولتی محکوم شد. همچنين چند ماه بعد، 

جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزير امور خارجه )علی اکبر واليتی(، و وزير اطالعات وقت ايران، علی فالحيان را نيز رئيس

 .به دخالت در اين ماجرا متهم کرد

 

 آمياگذاری بمب. 2۸
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نفر از  ۸۵جريان آن ( بودکه در 1373تير  27) 199۴ژوئيه  1۸در  تروريستی ایواقعه انفجار مرکز همياری يهوديان

انفجاری که بزرگترين سوءقصد در تاريخ  جان خود را از دست دادند و بيش از سيصد نفر زخمی شدند. آرژانتينی يهوديتبار شهروندان

 شود.تلقی می آمريکای التين معاصر

 

 199۴گذاری در آرژانتين، بمب. 29

 ۸۵بود که در جريان آن  1373تير  27برابر با  199۴ژوئيه  1۸يستی در ای ترورانفجار مرکز همياری يهوديان در آرژانتين، واقعه

تبار آرژانتينی کشته شدند، و بيش از دويست نفر نيز زخمی شدند. برای رسيدگی به اين پرونده، تاکنون بيش از نفر از شهروندان يهودی

بار جمهوری  3اند. دولت آرژانتين تاکنون ار شدهيک هزار و دويست نفر برای ادای شهادت در مورد اين پرونده به دادگاه احض

 است.اسالمی ايران را به دست داشتن در انفجار متهم کرده

ترين مرکز اقليت يهودی در آمريکای التين در تهران کشيده شد و دولت آرژانتين مدعی است که دستور و نقشه ضربه زدن به بزرگ

د. است، سپرده شهللا لبنان وابستههللا لبنان، که به گروه شبه نظامی حزبيات حزبمسئوليت اجرای طرح عمليات به ستاد ويژه عمل

مقامات ايرانی مدعی هستند که تاکنون هيچ مدرکی دال بر دخالت جمهوری اسالمی ايران در اين خصوص ارائه نشده و با فاسد خواندن 

 کنند.ای سياسی تلقی میسيستم قضايی آرژانتين، موضوع را توطئه

است. با اينحال برخی مقامات جمهوری از جمله مشکالت اين پرونده اين است که شخص انتحاری مورد ادعا تاکنون شناسايی نشده

 اکنونهم« جنايت عليه بشريت»و «کشتار»ای و ديگران به جرم اسالمی ايران مثل احمد وحيدی، هاشمی رفسنجانی، سيد علی خامنه

 .تحت تعقيب اينترپل قرار دارند

هللا لبنان را گروه گذاری آميا است، صريحا  حزب)ميالدی( که مصادف با بيست و پنجمين سالروز بمب 2019آرژانتين در ژوئيه 

، طی سفرش به آرژانتين، ضمن تقدير از اقدام 2019مايک پمپئو، وزير امور خارجه اياالت متحده آمريکا در ژوئيه .تروريستی ناميد

 دانست.می را مقصر اصلی اين انفجار آرژانتين، جمهوری اسال

 

 199۶گذاری در عربستان سعودی بمب. 30

 

شده در پايگاه نيروهای آمريکايی در گذاریخورشيدی بر اثر انفجار يک کاميون بمب 137۵تير  ۴برابر با  199۶ژوئن  2۴در 

گذاری آی ايران را مسئول اين بمببیتدا افتن زخمی شدند. در اب ۴00سرباز آمريکايی کشته و حدود  19شهر ُخَبر عربستان، 

گذاری کار اند که بمباعالم کرد به اين نتيجه رسيده 2007دانست؛ اّما ويليام پری، وزير دفاع آمريکا در زمان بيل کلينتون، در سال 

 خبر دادند.«. احمد المغسل»های عربستانی از دستگيری عامل انفجار رسانه 139۴سال بعد در سال  19القاعده بوده و نه ايران. 

 

 2001حمالت يازدهم سپتامبر آمريکا، . 31

–2001به صورت حمله انتحاری به مرکز تجارت جهانی ) 2001سپتامبر  11سپتامبر، نيروهای القاعده در  11در حادثه حمالت 

سپتامبر بارها ايران را بخشی از  11نفر کشته شدند. مقامات آمريکايی و بستگان قربانيان حمالت  3000( حمله کردند که 1973

ؤاد ف»سپتامبر شبکه تلويزيونی العربيه در گزارش مفصلی گفت که ايران از طريق  9اند. در روز جمعه، مقصران اين حادثه دانسته

غنيه رابط جمهوری است؛ عماد مسپتامبر آگاهی کامل داشته 11هللا لبنان، از عمليات برادر عماد مغنيه، يکی از هدايتگران حزب« مغنيه

 کرد.ای مالقات میاسالمی ايران و القاعده بود، گاهی اوقات با سيد علی خامنه

سپتامبر در دادگاه فدرال آمريکا عليه جمهوری اسالمی ايران شکايت  11نفر از بستگان قربانيان حمالت  دويست 2011در سال 

نفر رسيد. دادگاه آمريکايی شکايت حدود يک هزار نفر از بازماندگان شماری از  1000به  201۸اند، که اين تعداد در سال کرده
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اسالمی ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی  سپتامبر عليهجمهوری 11شدگان حمالت انتحاری کشته

 غرامت به آنان موافقت کرد.« ميليارد دالر ۶»ايران را وارد دانست و در مجموع، با پرداخت مبلغ 

د ترامپ، در رشته توييتی کند.پس از مرگ قاسم سليمانی، مايک پنس معاون دونالجمهوری اسالمی ايران همواره اين اتهامات را رد می

در آمريکا کمک کرده بود. بنا بر ادعای او، سليمانی در سفر مخفيانه  2001سپتامبر  11های مدعی شد، قاسم سليمانی به عامالن حمله

اسالمی سپتامبر را انجام دادند، کمک کرده بود. هرچند مقامات جمهوری  11های تروريستی که حمله 12نفر از  10به افغانستان به 

 خوانند.ايران اين اتهامات را دروغی بيش نمی

 انفجار الخبر.  32

سرباز  19شده در پايگاه نيروهای آمريکايی در شهر ُخَبر عربستان، گذاریخورشيدی بر اثر انفجار يک کاميون بمب 137۵تير  ۴در 

گذاری دانست؛ اّما ويليام پری، وزير دفاع ل اين بمبآی ايران را مسئوبیتن زخمی شدند. در ابتدا اف ۴00آمريکايی کشته و حدود 

سال بعد  19گذاری کار القاعده بوده و نه ايران. اند که بمباعالم کرد به اين نتيجه رسيده 2007آمريکا در زمان بيل کلينتون، در سال 

 های عربستانی از دستگيری عامل انفجار احمد المغسل خبر دادند.رسانه 139۴در سال 

 2012اقدام تروريستی در کنيا،  .33

های احمد ابوالفتحی و سيد منصور موسوی را به اتهام تروريسم ميالدی دو نفر ايرانی تروريست به نام 2012پليس کنيا در سال 

واد منفجره کيلوگرم م 100ها انتقال تا دستگير کرد. اين افراد عضو نيروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی معرفی شده و اتهام آن

 اعالم شد. در آن زمان، سفير ايران در کنيا قصد فراری دادن اين دو نفر را داشت، ولی با شکست روبرو شد.

 2012گذاری در هندوستان، بمب.. 34

ق طباست. بر های اسرائيلی بودهگذاری در دهلی برای کشتن ديپلماتپليس هند رسما  اعالم کرد که ايران مسوول بمب 2012در سال 

است که در آن يک کارمند سفارت اسرائيل در گزارش، سپاه پاسداران جمهوری اسالمی اين عمليات تروريستی را طراحی و اجرا کرده

 دهلی، يک کارمند محلی و دو نفر عابر مجروح شدند.

ديپلمات اسرائيلی در دهلی  است که عامالن سوءقصد نافرجام به جان يکبه گزارش يک روزنامه هندی، پليس اين کشور اعالم کرده

اند. در اين سوءقصد که ماه فوريه گذشته صورت گرفت، همسر وابسته نظامی نو، اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ايران بوده

ات قروز دوشنبه نوشت: پليس هند پس از تحقي« تايمز آو اينديا»اسرائيل در دهلی به شدت زخمی شد. به گزارش راديو فردا روزنامه 

نگار هندی اين سوءقصد را اجرا است که پنج تن از اعضای سپاه پاسداران ايران با همکاری يک روزنامهگسترده، به اين نتيجه رسيده

يلند و ها در تاکننده سوء قصد عليه اسرائيلینام دارد و هدايت« هوشنگ افشار ايرانی»کردند. بر اساس اين گزارش، سردسته اين گروه 

ولی  المللی صادر کرده بودالمللی )اينترپل( در ماه مارس برای چهار تن از اين متهمان حکم جلب بيناست. پليس بينيز بودهگرجستان ن

است که نوشته« تايمز آو اينديا»کند که اين افراد اعضای سپاه پاسداران هستند. روزنامه اين نخستين بار است که هند اعالم می

گويد که توطئه گران اصلی با ويزای گردشگری وارد پليس هند می«. استهمان در اختيار ايران قرار گرفتهجزئيات مربوط به اين مت»

 اين کشور شده بودند و پس از انجام عمليات خاک هند را ترک کردند.

است. بر طبق اسراييلی بودههای ل بمبگذاری در دهلی برای کشتن ديپلماتؤند رسما  اعالم کرد که ايران مسپليس ه 2012در سال   

است که در آن يک کارمند سفارت اسراييل در گزارش سپاه پاسداران جمهوری اسالمی اين عمليات تروريستی را طراحی و اجرا کرده

 دهلی، يک کارمند محلی و دو نفر عابر مجروح شدند.
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 2012گذاری در بانکوک بمب. 35

های در بانکوک اتفاق افتاد. مقامات تايلند ايران را به بمبگذاری برای ترور ديپلمات 2012ها در سال ای از بمبگذاریمجموعه

ساله( محکوم به دست  ۴9ساله( و محمد خزايی ) 29های سعيد مرادی )اسراييلی متهم کردند. دو شهروند ايرانی تروريست به نام

حبس درازمدت محکوم شدند. سعيد مرادی که بر اثر انفجار  گذاری شده و به ترتيب به حبس ابد وداشتن در عمليات تروريستی بمب

 است در جريان بازداشت به طرف مأموران پليس بمبی را پرتاب کرده بود.بمب دو پای خود را از دست داده

نکوک افزايش نفره ايرانی تبديل شده بود، تعقيب پليس با ۵ای که به محل ساخت بمب برای گروه چند روز بعد در پی انفجاری در خانه

 اند. اين افراد سيد مهردادهای اخير تايلند بازداشت و بازجويی شدهگذاریيافت و سه ايرانی ديگر به ظن مشارکت احتمالی در اين بمب

نی های ايرااخبرگزاری 2020نوامبر  2۵است.در ها نشدهراد و محبوبه تسبيحی نام دارند اما هنوز اتهامی متوجه آنمدنی، ايرج رحيمی

تاجر ايرانی زندانی در تايلند به اتهام  3از تبادل کايلی مور گيلبرت پژوهشگر استراليايی که به اتهام جاسوسی در ايران زندانی بود با 

دور زدن تحريم خبر دادند،مقامات رسمی ايران هويت اين افراد را اعالم نکردند.سه ايرانی آزادشده در بازگشت به ايران با حلقه گل 

استقبال عباس عراقچی، معاون محمدجواد ظريف قرار گرفتند. در مراسم استقبال هر سه آنها عالوه بر ماسکی که برای مهار مورد 

د های تايلندی تأييشان به کلی غيرقابل شناسايی بود.در ادامه مقامکرونا به صورت داشتند، کالهی نقابدار هم بر سر داشتند و چهره

در بمبگذاری ناموفقی عليه  2012زاده هستند که در سال عيد مرادی، محمد خزاعی و مسعودصداقتکردند ايرانيان آزادشده س

 های اسرائيلی دست داشتند.ديپلمات
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با سپاه سازی را کشف کردند و تعدادی مظنون را که مرتبط نيروهای امنيتی بحرين يک کارخانه بزرگ بمب 201۵در سپتامبر 

پاسداران ايران بودند دستگير کردند. در پی اين ماجرا بحرين سفير خود را از ايران فراخواند و دستور خروج سفير ايران از بحرين 

 است.ساعت را صادر کرد. البته ايران بارها اين موضوع را رد کرده 72در مدت 

 

 2019های ژاپن و نروژ حمله به نفتکش. 37

 

 عراقستی در اقدام تروري. 3۸

اند، نفر سرباز آمريکايی را در عراق کشته 1100است که شبه نظاميان شيعه و غيرشيعه وابسته به ايران در مجموع تخمين زده شده

زنند. عالوه بر اين بارها گزارش شده که نيروهای افروزی در عراق میبر اين، نيروهای نيابتی ايران دست به شورش و جنگعالوه

 اند.ايران دست به اقدامات تروريستی در عراق زده وابسته به

 توطئه ترور سفير عربستان. 39

های عربستان سعودی و اسرائيل شمسی دادگستری آمريکا دو ايرانی تروريست را به تالش برای حمله به سفارت خانه 1390در سال 

های دادگستری آمريکا اين دو ايرانی را آمريکا متهم کردند. مقامدر واشينگتن و همچنين ترور عادل الجبير، سفير عربستان سعودی در 

آمريکايی است و  –سير دارای تابعيت ايرانی اند. منصور اربابمعرفی کرده« غالم شکوری»ساله، و  ۵۶، «سيرمنصور ارباب»

 -ه غالم شکوری، عضو نيروی قدسگويند کهای قضايی آمريکا میاکنون در بازداشت است، ولی غالم شکوری فراری است. مقامهم

 شاخه خارجی سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
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 2020طرح ترور سفير آمريکا در آفريقای جنوبی . 40

است نشريه پوليتيکو باانتشار گزارشی برنامه ايران برای ترور النا مارکس، سفير آمريکا در آفريقای جنوبی را فاش ساخت، گفته شده

شود. النا مارکس ه شبکه ای مخفی در سفارتخانه جمهوری اسالمی ايران در پرتوريا، پايتخت اين کشور مربوط میکه سرنخ طرح، ب

 سال سن دارد، اکتبر سال گذشته اداره سفارتخانه آمريکا در آفريقای جنوبی را برعهده گرفت. ۶۶که 

حمله  هر»را در پی داشت و او طی پيام توييتری هشدار داد: جمهور آمريکا دونالد ترامپ انتشار گزارش پوليتيکو واکنش شديد رئيس

 «ای هزار بار شديدتر ما را در پی خواهد داشت.از سوی ايران، به هر شکلی که عليه آمريکا صورت گيرد، حمله

 متهمان 

. هاشمی رفسنجانی، علی های مختلف به تروريسم متهم شده و تحت تعقيب اينترپل هستندتعدادی از سران جمهوری اسالمی در دادگاه

 ای در دادگاه ميکونوس به تروريسم محکوم شدند.اکبر واليتی و سيد علی خامنهفالحيان، علی

اکنون تحليلگر در لبنان عامل ترور اول و ناموفق شاپور بختيار است که در جريان آن دو نفر را کشت. وی هم 19۴۸انيس نقاش متولد 

 در ايران است.« شی امانمرکز پژوه»مسايل سياسی و رئيس 

هللا لبنان و رهبر گروه سازمان جهاد اسالمی بود. اين گروه مسئوليت از فرماندهان نظامی حزب« حاج رضوان»عماد مغنيه معروف به 

بيروت های آمريکا، اسرائيل و اتحاديه اروپا برای انفجار سفارت آمريکا در ترور غالمعلی اويسی را بر عهده گرفت.او از سوی دولت

نفر شد( و  3۵0شدن بيش از های نيروهای نظامی حافظ صلح آمريکايی و فرانسوی در بيروت )که باعث کشته( و انفجار آسايشگاه19۸3)

تحت « تروريست»، به عنوان يک ۸0گيری لبنان در دهه و بحران گروگان 1992گذاری سفارت اسرائيل در آرژانتين در سال نيز در بمب

 های ايرانی را خواند.های تسليت مقامت. منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران در تشييع جنازه وی حضور داشت و پياماستعقيب بوده

 ايران اسالمی جمهوری تروريسم ابعاد و آمار 

 ۴0از  ترور هدفمند در بيش 3۶0سال  ۴0وزارت خارجه آمريکا با انتشار گزارشی اعالم کرد که حکومت جمهوری اسالمی ايران طی 

است. اين ترورها توسط نيروی قدس سپاه است که اين اقدامات منجر به کشته شدن يا آسيب دائمی به صدها تن شدهکشور جهان نقش داشته

 است.انجام شده… هللا و های نيابتی وابسته به ايران همچون حزبپاسداران انقالب اسالمی، وزارت اطالعات و گروه

 :استهای تروريستی در خارج از ايران شرکت داشتند نام بردهگزارش خود نام سه ديپلمات ايرانی که در فعاليتوزارت خارجه آمريکا در 

 در مقر يهوديان در آرژانتين 199۴احمدرضا اصغری از متهمان انفجار سال 

 در مقر يهوديان در آرژانتين 199۴محسن ربانی از متهمان انفجار سال 

 است.ارت ايران در اتريش، که به تالش برای تهيه مواد منفجره به منظور انفجار در پاريس متهم شدهاسدهللا اسدی از اعضای سف

 اند.های ايرانی در ترور مسعود مولوی در اين کشور اشاره کردههای ترکيه به نقش ديپلماتهمچنين براساس همين گزارش مقام
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 تروريسمعنوان کشور حامی محکوميت به 

وزارت خارجه کانادا اعالم کرد که نام ايران و سوريه را در فهرست کشورهای حامی تروريسم حفظ خواهد کرد.  2017ژوئن  20در 

نام ايران را در فهرست کشورهای حامی تروريسم ثبت کرده و هر دو سال يکبار نيز آن را بررسی  2012وزارت خارجه کانادا از سال 

 کند.می

گزارشی در هفت فصل منتشر کرد که در فصل اول و  201۶دربارٔه تروريسم در سال  2017ئيه ژو 19وزارت امور خارجه آمريکا در 

ه ايران نامگذاری شد»است: است.در قسمتی از گزارش فصل سوم آمدهسوم اين گزارش، ايران بزرگترين حامی تروريسم دولتی معرفی شده

ادامه داده از جمله حمايت  201۶مرتبط به تروريسم خود را در سال است که فعاليت  19۸۴به عنوان يک کشور حامی تروريسم در سال 

های گوناگون در سوريه، عراق و سراسر خاورميانه. ايران از نيروی قدس های تروريستی فلسطينی در غزه، و گروههللا، گروهاز حزب

باتی ثهای اطالعاتی فراهم کند، و بیوشش برای عملياتسپاه پاسداران انقالب اسالمی استفاده کرد تا اهداف سياست خارجی را انجام دهد، پ

است و نيروی قدس ها در عراق و سوريه اذعان کردهدر خاورميانه ايجاد کند. ايران به دست داشتن نيروی قدس سپاه پاسداران در درگيری

 «.…ها در خارج کشور استمکانيزم اوليه ايران برای پرورش دادن و حمايت از تروريست

 ناميد.« حامی شماره يک تروريسم در جهان»ايران را  1399مرداد  1۶کرفت سفير آمريکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه کلی 

  آخرحرف 

نمايان شده است،حتم ميدانيم که بسياری جنايات باشد که وقيحانه جمهوری خونخوار اسالمی ايران میاينها نمونه هايی از جنايات فجيع و 

 فاسد است.که هنوز سرپوش آنها برداشته نشده است وجود دارند که ردپای اين نظام هولناک ديگری 

زان برای شما عزيباشد را ت مقدس که نمايش برخی ترورها و اقدامات تروريستی جمهوری اسالمی ايران میادر انتها لينک فيلم مستند جناي

 قرار ميدهيم.

 لينک فيلم مستند جنايات مقدس

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IsPWgh-jVjA

