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دانشجو بوديم اين طور بود، در دانشکده فنی وقتی بحث آزادی پيش می آمد اول                    حتی زمان شاه زمانی که ما هم          ...«

يعنی اگر در ناهارخوری ما غذاها را به هم بريزيم، شيشه های دانشگاه را بشکنيم، ... دنبال آجر بوديم که شيشه بشکنيم 
چه االن که خودمان پا به سن        .  ديمآجر پرت کنيم، با گارد درگير شويم، در حقيقت اين مقدمه آزادی ماست، ما آزاد بو                   

آزادی که به معنای شيشه       .  گذاشتيم و آمديم جايگاه ديگری نشستيم می بينيم عجب برداشت اشتباهی از آزادی داشتيم                     
 . «بله اگر جلو انتقال گرفته شد، يکی از راههای اعتراض است. آزادی به معنای انتقال فکر است. شکستن نبوده است
ما گذشته را کنار     «:  نده اين سخنان چه کسی است؟ مطمئن نيستيد؟ پس اين يک جمله را هم بخوانيد                   فکر می کنيد گوي    

: او کسی است که اين سخنان را نيز گفته است             !  نه، از اصالح طلبان نيست      .  »ايران ماِل کّل ايرانيان است      .  گذاشتيم
ی کنيم و محکم هم بر اين ادعايمان هستيم          چون اول ادعا م   .  بحث حقوق بشر را ما کامال يک بحث مطرود می دانيم             «

يکی از رئيس     ...  که ما زندانی سياسی در کشور نداريم و برخوردهای حذفی در داخل کشور با کسی نمی کنيم                                   
بله معلوم است که      :  آيا شما منافقين را کشته ايد؟ گفتم          :  سرويسها بحث می کرد با من در رابطه با منافقين می گفت                   

 ميليون يهودی يک جفنگ        ۶اين بحث    ...  گروه های ديگر هم کشته ايم         ]  از[ نه تنها منافقين بلکه          منافقين را کشتيم،   
من يک سری از دوستان نازی و نئو نازی داشتم کتابهای معتبر درجه يک را در اين رابطه برای من                          .  تاريخی است 
 .»فرستادند

صيل کرده آمريکا در سخنرانی معروف خود در            اينها را مهندس سعيد امامی يا اسالمی تح           !  بله، درست حدس زديد     
در اين سخنرانی بسيار خواندنی بررسی سينمايی سعيد اسالمی يا امامی در مورد فيلم های اسپيلبرگ               .  همدان گفته است  

 .و مخملباف به ويژه خواندنی است
 
 »گند زدايی از سيستم«
عماد الدين باقی پيرامون قتلهای زنجيره ای و            شامل مجموعه مقاالت و گفتگوهای         »  تراژدی دموکراسی در ايران     «

شبکه مافيايی ترور در وزارت اطالعات و نيز گزارشها و مقاالتی است که در مخالفت با پيگيری های او و عمدتا در                         
که در طول پنج ماه به چاپ ششم رسيد          »  تراژدی دموکراسی در ايران   «نخستين جلد   .  کيهان تهران به چاپ رسيده اند      

سه اطالعيه فداييان اسالم ناب محمدی، نامه سرگشاده            .   را در بر می گيرد        ١٣٧٨ دی    ٢١ تا    ١٣٧٧رداد   م ١۴از  
سعيدی سيرجانی به مردم که آن زمان در هيچ روزنامه ای منتشر نشد و سخنرانی سعيد امامی در همدان پيوست های                         

 .اين جلد هستند
 در بر می گيرد و باقی در يک مقاله مفصل نيز                 ١٣٧٩ين   فرورد ٢۵ تا   ١٣٧٨جلد دوم مقاالتی را از اول شهريور           

به بررسی مستند و تفسير عمليات تروريستی شبکه سعيد امامی از جمله انفجار                  »  همه چيز برای قدرت    «زير عنوان   
او با نکته سنجی يک روزنامه نگار حقيقت جو شبکه مخوف وزارت                 .  در حرم امام رضا و قتل کشيشها می پردازد            

 نيز ١٣٧۴در پاييز » گزارش يازدهمين گردهمايی سراسری ائمه جمعه«. ا در اين ماجراها رديابی می کند      اطالعات ر 
 در اين گردهمايی علی فالحيان وزير اطالعات وقت، فالح معاونت ويژه وزارت                  .در پايان جلد دوم آورده شده است         

چندی پيش  .  های خويش را مطرح ساخته اند      اطالعات و سعيد اسالمی معاونت امنيت داخلی وزارت اطالعات ديدگاه              
 .دستور توقيف و جمع آوری اين کتاب از کتابفروشی ها صادر شد

شرح داده می شود اگرچه گزارشاتی مستند و موشکافی های پيگيرانه اند                   »  تراژدی دموکراسی در ايران     «آنچه در    
عماد الدين باقی در    .  آن کار شده است شباهت دارد     ليکن گاه به داستانی پرداخته ذهن و يا فيلمی که روزها برای تدوين               

آنچه می خوانيد با همه تأثر انگيزی، انديشه ورزی و هيجان آوری به گفته ارباب هنر تنها                  «:  پيشگفتار کتاب می نويسد   
اين مقاالت روز به روز که جامعه تشنه و کنجکاو ايران   .  »است و نمی تواند جای واقعيت را بگيرد       »  فالش بک «يک  

عمادالدين باقی بر اين واقعيت پافشاری . آن را دنبال می کرد بدون ترديد از هم اينک در شمار اسناد تاريخی قرار دارد  
می کند که تالش برای محدود ساختن قتل های زنجيره ای به قتل فجيع داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و                                 

ده ها نمی تواند شبکه ترور و ويروس خشونت را ريشه کن                  محمد جعفر پوينده از يک سو و سر هم بندی اين پرون                  



از همين روست که او با جمع آوری فهرستی از عمليات ترور و قتل توسط شبکه سعيد اسالمی به تکميل اين                             .  سازد
فراگرد شوم و سياه در جمهوری اسالمی می پردازد به اين اميد که بتواند چهره نظامی را که باقی خود را متعلق و                                 

عتقد به آن می داند پاک سازد و اعالم کند که نظام اسالمی در نفس خويش نه تنها خشونت طلب نيست، عليه                                              م
نظام جمهوری  «:  او می نويسد   !  دگرانديشان نيست، مخالف مدارا و بردباری نيست، بلکه می تواند دموکراتيزه شود                  

را نشان داده و ظرفيت پرداختن به همين                سال ظرفيت برگزاری دموکراتيک ترين انتخابات               ٢١اسالمی نيز طی       
 دی  ١۵مباحث حساس قتل های زنجيره ای را داشته و برای نخستين بار در تاريخ ايران، وزارت اطالعات در بيانيه                        

 خود اعالم کرد اين جنايات توسط باندی در اين وزارت خانه انجام می شده است و بدنه و بخش غالب اين                                   ٧٧ماه  
اين اقدامات وزارت اطلعات ايران در تاريخ جهان . ی صادقانه ای در شناسايی اين مافيا داشته اند    تشکيالت همکاری ها  

نظام جمهوری اسالمی به موازات توسعه اين ظرفيت ها چنان استحکام می يابد که                  .  نيز کم سابقه بلکه بی سابقه است        
يس آنها می گذرد و هيچ شبهه ای در ثبات  و                  مانند ساير نظام های دموکراتيک دنيا که گاه بيش از دو قرن از تأس                     

 . »پايداری امروزين آنها وجود ندارد، به حيات خود ادامه خواهد داد
کارگردانان «امروز سعيد اسالمی مرده است، شبکه ترور ظاهرا فعاليتی ندارد و عمادالدين باقی توسط همان                                        

 . زندان به سر می بردبه اتهاماتی واهی در کنار ديگر روزنامه نگاران در» خشونت
همه جنايت هايی که شرح داده می          .  انگشت گذاشت »  مخوف ترين «در اين کتاب نمی توان بر نمونه ای به عنوان                 

نگارنده منهای سوابق، شخصيت «: برای نمونه باقی می نويسد. شوند از مخوف ترين ها هستند که در نوع خود کميابند        
انديشه ای و ارزشی اش فاصله بسيار دارد از جنبه ای انسانی و حقوقی،                         و تفکرات سعيدی سيرجانی که با نظام              

. استفاده از شيوه های ضد انسانی و ضد اخالقی را نسبت به هر انسانی حتا نسبت به دشمن جنگی روا نمی شمارد                                 
 خويش  چگونه سعيد امامی به خود اجازه می داد به زشت ترين صورت يک زندانی را تحقير کند اما در سخنرانی                               

يکی ديگر از مسئوالن . چنان از رفتار انسانی سخن بگويد که گويا سيرجانی مجذوب فرشتگان زمينی شد و ايمان آورد                
کشور چند سال پيش در جلسه ای می گويد که سعيد امامی به عنوان ادخال سرور روايت کرده است که در زندان                                    

کرده و سرانجام از او می خواهد با بدنی عريان              ...  س زير و     سيرجانی را قدم به قدم امر به درآوردن پيراهن و لبا               
 .»رقص کنان امر او را اجابت کند

که بمب گذاری حرم امام رضا را به او نسبت دادند نيز نشانگر چهره مخوف و ضد انسانی                       »  مهدی نحوی «ماجرای  
معرفی می کرد که خود آن را          وزارت اطالعات است که زندانی های موجود را عامالن قتلها و بمب گذاری هايی                        

با توجه به فرضيه قريب به واقع زندانی بودن مهدی نحوی می توان گفت که وی در طی اين مدت                            «.  انجام داده بود  
بديهی است فردی که روح او از ماجرا     .  تحت فشار و شکنجه برای اعتراف به انفجار حرم امام رضا قرار گرفته است              

ه چنين اعترافی نمی دهد، به ويژه اگر ِعرِق مذهبی داشته باشد و از طرف ديگر می داند                   بی اطالع بوده به آسانی تن ب      
سرانجام پس از نا اميد شدن از کسب اين اعتراف بايد                   .  با چنين اعترافی، حکم مرگ خويش را امضا خواهد کرد                

 تهرانپارس در يکی از شلوغ         مهدی نحوی با اتومبيل افراد سعيد اسالمی به           .  سناريو را به گونه ای ديگر اجرا کرد           
به او يک قبضه     .  ترين نقاط که ايستگاه مسافران نيز هست آورده می شود تا عده زيادی از مردم تهران شاهد باشند                          

مهدی نحوی جوان بی    .  کلت کمری خالی از فشنگ داده و چنين فريب داده می شود که می خواهند او را فراری دهند                      
او .  ته نجات به سراغ او آمده است با خيالی خام از اتومبيل بيرون فرستاده می شود                      تجربه ای که گمان می کند فرش         

. چون محکوم گريزپا به سوی سرنوشتی نامعلوم اما به اميد رهايی و بی خبر از سناريوی طراحی شده شتابان می دود                      
 شتابان می دود، اما گلوله ها         نحوی همچنان .  چند لحظه بعد مأموران از اتومبيل بيرون آمده و فرمان ايست می دهند                 

او نقش بر زمين می شود و در حالی که عده زيادی از مردم شاهد بودند که او در حال فرار و                                        .  امان نمی دهند   
مأموران در حال تعقيب بودند و به او ايست دادند اما فرد فراری که اسلحه ای هم نزد خود داشت تسليم نشد و هدف                                 

ر اخبار سراسری صدا و سيما گفته شد که عده زيادی از مردم شاهد اين درگيری بوده                     شب همان روز د   .  قرار گرفت 
 .»ماجرا به اندازه ای طبيعی بود که هيچکس به ساختگی بودن سناريوی نحوی ترديد نمی کند. اند

خشونت ها از   گروه کارگردان اين    «او معتقد است که     .  تحليل باقی اين نيست که جناح راست گرداننده اين جنايات است           
قاتالن هميشه احساس می کردند پشتوانه       .  جناح راست مستقل بوده و جناح راست در واقع ذينفع اين عمليات بوده است                

جاح راست طراح و کارگردان نبود، ولی چون ذينفع بود و منافع مشترکی بين اين دو                       .  ای به نام جناح راست دارند       
نبايد جنايت  «در عين حال عمادالدين باقی معتقد است که            .  » تفکيک کرد  گروه وجود داشت، نمی توان آنها را از هم            

. های اخير را به يک گروه خاط محدود کرد و گمان برد با شناسايی و مجازات عامالن اين قتلها ماجرا تمام می شود                            
 دانسته و عضوی    تفکری که هر دگرانديشی را مطرود و محروم از حقوق انسانی             :  اين افراد نيز قربانيان يک تفکرند      

تفکری که با تقسيم نيروها به حق و باطل و               .  زايد، مضر و منحرف در جامعه تلقی می کند که بايد پاکسازی شوند                   
استخدام توجيهات دينی، خشونت عليه هر دگرانديشی را تجويز می کند و بر خالف نص صريح آموزه های قرآنی                                

در پيوست همين   »  فداييان اسالم ناب محمدی   « در اطالعيه های      ولی همان گونه که   .  »روحيه خشونت را می پروراند     
شايد از همين روست که       !  کتاب آمده است، آنها نيز عمليات خويش را بر اساس نص صريح قرآن سازمان می دهند                       

گر من نمی خواهم از عاملين قتلها دفاع بکنم، اما ا             «:  باقی تالش می کند تا احساس اين گروه را دريابد و می نويسد                  
به اين نحو که امثال ما که کار حرفه ای انجام می               [!]  منصفانه نگاه بکنيم به فريب خوردگان اينها يک حقی می دهيم               

دهند و کارشان فرهنگی است، وقتی داريوش فروهر به قتل می رسد تصور اين است که او يک ضد دين، مغرض و                            



مانند بيانيه آيت اهللا       (ری در مورد قتلها منتشر شد              المذهب است، به نحوی که وقتی اولين اطالعيه و موضع گي                       
وقتی متن کامل مصاحبه     ...  سخن گفته می شد    )  فروهر(چرا که از تدين و تقوای ايشان           [!]  ما يکه خورديم     )  منتظری

چاپ شد می بينيد، باورکردنی نيست کسی که           )  ٢۵شماره  (ديدگاه های فروهر را که در آخرين شماره مجله حضور               
ر حاشيه بوده، رانده شده، مورد دشنام قرار گرفته باز هم يک ماه قبل از شهادتش اين طور از امام خمينی                                   سالها د 

اگر همان مصاحبه ای که يک ماه قبل از کشته شدنش «:  باقی از اين بحث به اين نتيجه می رسد که»[!]حرف می زند 
 »[!]داشت همان موقع منتشر شده بود، شايد اين عمل انجام نمی شد 

همين موضوع نشان می دهد که تراژدی دموکراسی در ايران امروز با اختالط اراده گرايانه رمانتی سيسم مذهبی از                          
اين تراژدی ريشه ای بس عميق تر از           .  سوی بخش مهمی از اصالح طلبان چهره مضحک خويش را نشان می دهد                  

تراژدی روشنفکری در ايران و ُتهِی عميق تفکر و              شبکه ترور و باند سعيد اسالمی دارد که شايد بتوان آن را در                        
 .فرهنِگ روشنگری و ِخَرد جست

 
 ١٣٧٩ اکتبر /١٣٧٠مهر 

 
 
 


