
 

    نازي آبادي ها
     جنبش    جوانان   جنوب    تهران

.  آتاب    هم    داشت.   گفت    وقتي   آزاد      گروه   سياسي  ،    محمد    قوچاني:"   یك   شب    آف بين   را    آوردم    اتاق 
. . .   آف    همه   را   مي دید ،     جزئيات   را    توضيح   مي داد   و   تا    حدودي    هم    آموزش     شدم  ،     مي آیم    روزنامه 
.   به    من    گفت:   عمرت   زیاد   است  ،    نباید   در    سياست    دخالت   آني  ،    خطر    مرگ   دارد.  در    یك      آف بيني 

.  در   هر    آاري    دست    بگذاري    موفق   هستي  ،    از .   یك   پسر   و   دو   ردخت    داري       مسافرت    خارج   ترور    مي شوي 
.  16 در    سالگي    به    قسمت    چپ . . .  با    هرآس    صحبت    آني    جذبش    مي آني      نظر    فكري   و    فلسفي    حرف    نداري 

..  در    همين   ال هاس    یكي   از    نزدیكانت   را   از    دست    داده اي.  ۵٠در       بدنت    ضربه   وارد    شده    است 
     سالگي    یك    ازدواج   دیگر    مي آني.   خيلي   تاآيد   مي آرد    آه   در    تپه    احساسات    دست    راست   تو    عالمت

     خطرناآي    است   باید   مواظب    جانت    باشي.  ١   
                                   

 
.  دو    سال   بعد         ١٣٣۵سال     در   سرآسياب   دوالب    تهران    آودآي    به    نام    عباس    عبدي    به   دنيا   آمد 
     خانواده اش    به   محله اي     آوچ   آردند    آه    به    زودي    به    جهاني    آوچك   از    آینده    سياسي    ایران    تبدیل

.  نازي آباد;    محله اي   در    منتهااليه    جنوبي    تهران    جایي    آه    پایتخت    ایران   با    مهمترین     شد 
;    شهرري   پيوند   مي خورد:"  در    همه    دوره هاي    تاریخ    ایران    باستان   و    پس   از    اسالم    ري       اشحاشيه
(   ع)   شد   و     صاحب    تمدني    بزرگ   بود    آه    به   خاطر    گندم    آن   عمر   سعد   حاضر    به    جنگ   با    امام    حسين 
     ارايد    مشاهيري    چون    امام    فخررازي   و   محمد    زآریاي    رازي   بود   و    تهران   در    مقابلش   شهر    مهمي

     نبوده    است..   درباره    تهران   گفته اند   القریالكبير��    من   قرا    ري:   روستاي    بزرگي   از    روستاهاي
.   مردم    تهران   در    زیرزمين    دخمه   مي زدند   و   بر   سر   گردنه ها   مي ایستادند   تهران   در    آن      ري    است 
.  تا    امواج    مدرنيته   فرا   رسيد.   پس   از    پایتختي    تهران      دوره    پيرامون   و    حاشيه    ري    بوده    است 

.   گفتمان    به    تبع    قدرت    دگرگون   شد   و      امواج    مدرنيته   با    مدرنيزاسيون    رضاخان   وارد    تهران   شد 
.  ٢       بدین   ترتيب      رضاخان    چنان    آه   فوآو    گفته   بود    تهران   را    متن   آرد   و    ري   را    به    حاشيه   راند 

.   جاي    حاشيه   و   متن  ،     ري   و    تهران    عوض   شد   و   نازي آباد    درست   در    نقطه    تماس      تاریخ    واژگون   شد 
     این    دوتكه    تاریخ   قرار    داشت  جنوب    تهران   و    شمال    ري   بود.

 

     صدایي   از   جنوب   شهر    به    گوش   مي رسيد    آه    دردمندانه    همچنان   از   انقالب    دفاع   مي آرد   آنجا    آه
     عبدي    گفت    چگونه    ممكن    است    عليه    نظامي    آه   در    تاسيس    نآ    نقش    داشته    است    اقدام   آند    همه    لهجه

     نازي آبادي    صداي   او   را    تشخيص   دادند

                                               
 

     مهندس    مهدي    بازرگان   با   وجود    آن    آه   پدر    روشنفكري    مذهبي    ایران    خوانده   مي شد   اما   هرگز
     نتوانست    مهري    راآه   دآتر    علي    شریعتي   در    دل    این    وانانج    برانگيخته   بود

     به    سوي   خود    بازگردانداینان    بيش   از    آن   آه فرزند    بازرگان   باشندبرادر    شریعتي   بودند
 



     ااهالي   نازي آباد    براي    زیارت    حرم    هشا    عبدالعظيم (   یكي   از    امام    زادگان    شيعه)    به    ري
    مي رفتند   و    اهالي    ري    براي    سياحت   در    تهران   از   نازي آباد   مي گذشتند.  در   گذر    یكي   از    این

:"   دوران    ابتدایي   و    متوسطه   را      اهالي   اما    عباس    عبدي   با    ترینمهم    دوست    همه    زندگي اش   آشنا   شد 
    در    دبستان   و    دبيرستان    الهي   نازي آباد   گذراندم  ،     دبيرستاني    آه    آقاي    حجاریان    هم   در   آنجا
.   ضمن    اینكه   با   یكدیگر    هم    محله اي    هم   بودیم  ،  [   هم    مدرسه اي    هم    شدیم].  ٣         درس   مي خواند 

.   آنان    همچون      عباس    عبدي   و   سعيد    حجاریان    به    سرعت    به    سياستمداران    نسل   جدید    تبدیل   مي شدند 
    دیگر    جوانان   عصر   خویش  ،     جواني    ناآرده    به    آموزگاري   پرداختند   و    نه   فقط    به    نوجوانان    آه    براي

     هم سن   و    ساالن    خویش   نيز   از   در    پيشكسوتي   درآمدند:"   اسم   دآتر    شریعتي   در    مدارس   و
    ستان هادبير   بر   سر   زبان ها    افتاده   بود.   دبيرهایي    داشتيم    آه    سرآالس    اسم   دآتر    شریعتي   را

.   آقاي . . .   یكي   از    دبيران    دبيرستان   ما   بود  .  در   ۵٧سال   _  ١٣۵۶       مهندس    عباس    عبدي      مي آوردند 
.  آنها    آن    موقع    دانشجویان    خيلي    جواني   بودند."      علي    حجاریان    هم   آنجا   دبير    دبيرستان   ما   بود 

.   عمادالدین     ۴       دانش آموزي    آه    این    خاطره   را    نوشته    است   اما   خود   از    اعضاي    حلقه   نازي آباد   شد 
     باقي    گرچه    خاستگاهي    اصفهاني (  شهرضا)  دارد   اما    پس   از    بازگشت    خانواده اش    به    ایران    به
    جنوب    تهران    پيوست."  بعد   از    اینكه    پدرم    به    تهران   آمد   و   در    تهران   مستقر   شد    منزلي   را   در
     امامزاده    یحيي   اختيار   آرد   چون    خيلي    آوچك    بودم   تنها    چيزي    آه    به   یاد    دارم    این    است    آه

.   بسياري   از    آقایان    روحاني   مي آمدند   و    گوش   تا      گاهي    اوقات   در    منزل   ما    مجالسي   برگزار   مي شد 
. .   آساني    مثل    آقاي   فلسفي  ،     مرحوم   سعيدي  ،     آقاي   سجادي  ،       گوش   مي نشستند   و    منزل   پر   مي شد 

     آقاي    شيخ    عباسعلي    اسالمي   و    افرادي   ۵دیگر    این    روحانيان   اما   عمدتا   از    مترینمه    مدافعان
.  با   وجود    این      سنت گرایي    اسالمي   و    مخالفان    نوگرایي    دیني   از    جمله   دآتر    علي    شریعتي   بودند 

.   خویشتن :"   اآنون    نوبت    بازگشت    به    خویشتن    است       جنبش    جوانان   جنوب    تهران    شيفته    شریعتي   بودند 
.   آموزه هاي    مرحوم    (   اسالمي)    آه اآنون    رسالت    همه    ماست    آه    آن   را    چنانكه    هست    بيابيم 

    آل احمد   و    سپس    مرحوم   دآتر    شریعتي   و    مرحوم    مطهري   در    پذیرش    این   عقاید   بسيار   موثر   و   آارآمد
.   هنگامي    آه   در    عرصه   اندیشه  ،    حساب    روشن   شد   و   موارد    سلبي (  غرب ،    مارآسيسم  ،     ملي گرایي)     بود 

. . . )    معلوم   گردید    نوبت    به    عرصه     و    ایجابي  (   اسالم   انقالبي  ،     اسالم   ابوذر ،     اسالم    برابري   و 
     سياست   رسيد.  ۶      جنوب    تهران   در    آن    زمان   در    عطش   انقالب    مي سوخت   و   از    سياست ورزي    تصوري   جز

     انقالبيگري    نداشت  رضایي ها   از    اعضاي    اوليه    سازمان    مجاهدین   خلق     آه    همگي    اعدام   شدند   در
     محله اي    چون    امامزاده    یحيي   مي زیستند.  اما    امامزاده    یحيي   هنوز   آرمانشهر    جنبش    جوانان
.   گویي    هرچه   فقر   بيشتر .  از    این    حيث   علي آباد    خزانه   به    نازي آباد   نزدیكتر   بود      جنوب   نبود 

:"  علي آباد    خزانه   در    آن    زمان    محله اي   بود    آه   تا    رسيدن     بود ،    انقالب    هم   نزدیكتر   مي نمود 
.  ٧      و    این      آسفالت    مي بایست   حدود    نيم ساعت    پياده    هرا   مي رفتيم  ،     چون    به    صورت    یك    ده   بود 

     گویاترین    توصيف    براي    حوزه اي   از    جغرافياي    تهران    است    آه   در   مرز   شهر   و    روستا ،   تجدد   و   سنت  ، 
.   به    تدریج    ايحلقه ه    جنبش    جوانان   جنوب   در   نازي آباد    شكل    مي گرفت.      متن   و    حاشيه   قرار    داشت 

:"   پيش   نماز      سخنان    روحانياني    آه   از    شریعتي   انتقاد   مي آردند   در    این    جوانان   آارساز   نبود 
. .  جو   غالب    روحانيت   در    آن    زمان    مخالفت   با   دآتر     مسجد   ما    یك    آسي    به    نام    آقاي    باقري   بود 

     شریعتي   بود   آقاي    باقري    هم   تحت تاثير   و   مرید    مرحوم    شيخ   احمد    آافي   و   همين طور    شيخ    قاسم
. . .   این    موضوع    آه   ما    اسم   دآتر    شریعتي   را   در    محل   و   مسجد    بياوریم   و    آتابهایش      اسالمي   بود 

    را    بين   بچه ها    پخش    آنيم   در    حقيقت    باعث    شروع    یك    درگيري   با   پيش نماز   مسجد   شد   آار    به    جایي
     رسيده   بود    آه    آقاي    باقري    فتمي گ   دآتر    شریعتي   آافر    است   و   شما   نباید    آتابهایش   را   بياورید.

.   گمان    مي آنم    آقاي   رزمگير   با    . .   آن موقع    آقاي    حجاریان. .  فكر    مي آنم   سرباز   بود 
     ایشان    صحبت   آرد    آه    یك    چنين    جلسه    بحثي    است   و   شما    هم   بيایيد    چون   ما   فكر    مي آردیم    آه   هنوز

     به    آن    حدي    نرسيده ایم    آه    بتوانيم   با    ایشان    بحث   و   گفت وگو    آنيم    به    یك    آسي    آه   باسوادتر
.  از    آقاي    حجاریان    خواستيم   تا   بيایند   و    مناظره   بكنند.  ٨        بود    مراجعه    آردیم 

    انقالب    اسالمي    ایران   در   ١٣۵٧سال     پيروز   شد.   جوانان   جنوب    تهران   زودتر   از    آنچه   فكر
.   به    سرعت    به    آادرهاي   انقالب   پيوستند.     مي آردند    فاصله   جنوب   تا    شمال    تهران   را    طي   آردند 

     سيزدهم    آبان   ١٣۵٨ماه     از    این    حيث    براي    آنان   بزرگ تر   از    بيست   و    دوم    بهمن   ١٣۵٧ماه     بود.
    در    این    فاصله    حاآميت   انقالب   در    دستان    مرداني   از    شمال    تهران   قرار    گرفته   بود    آه    سنت
.   سران    نهضت    آزادي    ایران   در   خيابان هاي     شمال      محافظه آاري    مذهبي    رانمایندگي   مي آردند 
    شهر    تهران    زندگي   مي آردند   و    همان گونه    آه    جوانان   نازي آباد   فقر   و   مذهب   را    به هم    آميخته

.   مهندس    مهدي    بازرگان   با     بودند ،     پيران    شمال    تهران    سرمایه   و   مذهب   را   هم بستر    ساخته   بودند 
    وجود    آن    آه   پدر    روشنفكري    مذهبي    ایران    خوانده   مي شد ،    اما   هرگز    نتوانست    مهري   را    آه   دآتر



.   اینان    بيش   از    آن    آه      علي    شریعتي   در    دل    این    جوانان    برانگيخته   بود    به    سوي   خود   بازگرداند 
.   گذشته .   دولت    بازرگان    به    سال    نكشيده   سقوط   آرد      فرزند    بازرگان   باشند ،    برادر    شریعتي   بودند 

    از    جوانان    ، مشهد   اصفهان  ،    شيراز   و   تبریز    آه   در    صف   دانشجویان    پيرو   خط    امام    سفارت   آمریكا
    در    تهران   را   گرفتند   و    دولت    بازرگان   را   برانداختند ،     این    جوانان   جنوب   شهر;    حلقه

    نازي آباد   بودند    آه    مطالبات    جوانان    رانته   را   در    جنبش    دانشجویان   پيرو   خط    امام    نمایندگي
.  در    شوراي    مرآزي    جنبش    نام    عباس    عبدي    به    چشم   مي خورد:"   شش    ماه   اول  ،    انقالب      مي آرده    است 

     اوضاع   بسيار    متشنجي    داشت.   درگيري هاي   آردستان  ،    گنبد ،    آذربایجان  ،     خوزستان   و   دیگر    شهرهاي
    آشور   و    حتي    تهران   و    به    ویژه   در    سطح   دانشگاه ها   و    مدارس   چشم انداز    اميدبخشي   را    به   وجود
.   بدین   منظور    برخي   زا    دانشجویان    آه   در   قالب   دفتر    تحكيم    وحدت    دانشجویان    فعاليت     نمي آورد 

. . .   تصرف    النه    جاسوسي    فضاي   آشور   را    به    آلي     مي آردند ،     طرح    اشغال    سفارت   آمریكا   را   ریختند 
.  ٩       عباس    عبدي   عضو   شورا   و   نيز   از    سخنگویان    تسخيرآنندگان    سفارت   آمریكا   شد.      دگرگون   آرد 
:"   عبدي    جوان    ریزاندامي   بود    آه    سيمایي    آراسته      یكي   از   دانشجویان  ،    او   را    چنين    توصيف   مي آند 
     به    شئون   و    محاسن    اسالمي    داشت   و    به   یاد    دارم    آه    به    تبعيت   از    حكم    فقهي   در    صورت    ضرورت

     تبادل   چند    آالم   با   خانم ها    هميشه    نگاهش   را   جز    به    زمين   و   یا    به    افق    دوردست   ١٠ نمي دوخت
     عبدي    درواقع    الگوي    رفتاري    جواناني   را    ارائه   مي آرد    آه    تلفيقي   از    شریعتي   و    مطهري   و   در    یك

.  در    این   الگو    فقه   و   انقالب ،     سنت   و   تجدد      آالم    امام    خميني   را    سرمشق   خود   قرار    داده   بودند 
     باهم   مي زیستند   يگوی    جهان    اندیشه    آنان   در    همان    جغرافياي    آوچكي    خالصه   مي شد    آه

.   آنان   در   مرز   مي زیستند     نازي آباد   و   علي آباد   و   دیگر    محله هاي   جنوب    تهران    ناميده   مي شد 
    و    نه   قطف   مرز    جغرافيایي    آه   مرز    تاریخ    سنت   و   تجدد   و   مرز    اندیشه    دیني   و    انقالبي.  از    این
    رو    عمل    به    رساله هاي    عمليه    سنتي   همان قدر   نزد    این    جوانان    ارج   و   قرب    داشت    آه    تحليل

    براساس     رساله هاي    علمي    مدرن   و    این    نقطه   تمایز    آنان   از   دیگر    فرزندان   جنوب   شهر    تهران;
     اعضاي    سازمان    مجاهدین    خلق   بود.   آساني    آه    رساله هاي    عمليه   را    به    نفع    رساله هاي    علميه
    آنار    گذاشته   بودند   و   نهایتا   از    مشي    انقالبي    مردم    فاصله   و    راه    ضدیت   با    نظام   را   در    پيش

    گرفتند.   بنابراین    پس   از    جنگ   جنوب _    شمال    آه   در   قالب    مبارزه    جوانان   جنوب    تهران   با    انپير
    شمال شهر ،     دانشجویان   پيرو   خط    امام   با    روشنفكران    نهضت    آزادي    ایران    صورت   گرفت  ،     نوبت    جنگ

.   دانشجویان   پيرو   خط    امام    به   ستيز    مجاهدین    خلق    بریده   از    نظام   رفتند.     جنوب _   جنوب   رسيد 
:"   چهره      عباس   عبدي  ،    سعيد    حجاریان   و   دیگر    فرزندان   نازي آباد   از    رهبران   انقالب    فرهنگي   شدند 

     فعال   و    پرتالش    عبدي   را   در    واقعه    پاآسازي   دانشگاه ها   از   عناصر    گروهكي   و    اتاق هاي    جنگ
. .  در    جریان   انقالب    فرهنگي   در    اوایل    اردیبهشت    ماه      گروهك هاي   معاند   با    نظام    اسالمي   و 

    ١٣۵٩سال      به    خوبي   یاد    دارم   و    زماني   را    آه   در    مناظرات    تلویزیوني    دانشجویان    مسلمان   با
     دگراندیشان    آن    زمان    شرآت   مي آرد   و   گفتار   خود   را   با    قرائت    آیه    شریفه    رباشرح    لي    صدري...

.  ١١      سعيد    حجاریان   اما    همچنان    نقش    گایدئولو    این    جوانان   را    بازي   مي آرد.     آغاز   مي نمود 
:"   پس   از    آالس هاي    درس    حجت االسالم      چنان    آه   در    جمع    دانشجویان   پيرو   خط    امام    چنين   بود 

     موسوي   خوئيني ها    پرطرفدارترین   آالس ها [  رد    درون    سفارت   آمریكا    پس   از   تسخير]   شاید    آالس
.  ١٢       تصویري    آه   از    عباس    عبدي   در   انقالب    فرهنگي      درس    دانشجویي    به    نام   سعيد    حجاریان   بود 

     داریم    آنچنان    مبهم    است    آه    نتوانيم   از    آن    سيماي    واقعي    جوانان   جنوب    تهران   را    دریابيم   اما
     گذشته   از    روایت    همراهان   او ،     قصه اي    آه    عباس    اميرانتظام    بزرگ ترین    قرباني    دانشجویان   پيرو

    خط    امام    ارائه   مي دهد    متفاوت   و   جالب    توجه    است:"  با    آليه    آساني    آه   تا    به    حال    صحبت
     آرده ام    پس   از   چند    دقيقه   صحبت  ،     یك    حالت    انسانيت   از    صورت   و    بياناتشان    مشخص   مي شود   جز    یك

    نفر.   جواني    است   در   22 حدود   ٢۴تا     الس    به    نام    عباس    آه   روز    اول    هم   از    طرف    دانشجویان    آمده
.   این    شخص    حرفش   و    نگاهش   با    دنيایي   از    آينه   و    نفرت    توام     بود   و    سواالت    زننده اي    نوشته   بود 

     است   و   مانند    خنجري    است    آه    به    دل   وفر   مي رود   مانند   مامور   ١٣عذاب    این   تصویر   از    عباس    عبدي
.  هرچند    عباس    عبدي    پس   از   انتشار    خاطرات    عباس     تا    چه    اندازه    واقعي   است ؟    نمي دانيم 

    اميرانتظام  ،    حضور   خود   را    به عنوان   مامور    حبس    اميرانتظام   تكذیب   آرد   و    تكذیبيه اي    به
     چاپ هاي    بعدي   آتاب    اضافه   آرد ،    اما    نگاه    عبدي   و   دیگر    جوانان   هم عصر   او    به    مرداني    چون

     اميرانتظام    هيچ گاه    خالي   از    خشم    نبوده    است.
                                             

    چند    ماه    پس   از    اشغال    سفارت   آمریكا   در   ١٣۵٩بهار     عباس    عبدي    به   شيراز    رفت.  دبير    هيات    هفت
.  در    تهران   عضو   دفتر    نخست وزیري   شد   دفتري    آه   هنوز      رهنف    فارس   شد   و    سپس    به    تهران    بازگشت 



     پایگاه   و    زادگاه    بسياري   از    نيروهاي    امنيتي    جمهوري    اسالمي    شناخته   مي شود.  سعيد   حجاریان  ، 
.  در   آنار   دفتر    اطالعات   نخست وزیري  ،      خسرو    تهراني   و    عباس    عبدي    بخشي   از    این   نيروها   بودند 

    نهاد    دیگري   نيز   قرار    داشت    آه    تداوم    صورت    ایدئولوژیك    نظام    جمهوري    اسالمي   در    این   گونه 
.   سپاه    پاسداران   انقالب    اسالمي    آموزگاراني   از    نسل    جوانان      نهادهاي    امنيتي   محسوب   مي شد 

    جنوب    تهران    چون    عمادالدین    باقي   و   اآبر    گنجي    داشت    آه   اینبار    نه   در   جنوب    تهران    آه   در    قم
    با   یكدیگر   آشنا   شدند   دیدار   در   مرآز    تحقيقات    عقيدتي    سياسي    سپاه    قم    صورت    گرفت    آه    به    دوستي

)   بود   و      دیرپایي   تا    زندان    اوین   انجاميد    گنجي   از    اهالي    خيابان    سيزده    آبان (   نهم    آبان    سابق 
     پس   از   انقالب    اسالمي   روابط   خود   را   با    اعضاي    حلقه   نازي آباد    تكميل   آرد   در    سپاه    پاسداران

    همت او    دعوت   از    چهره هاي    فرهنگي    چون   دآتر    سروش   و   دآتر    شهيدي   بود   تا   در   محيط    نظامي    به
.   باقي   نيز   در   دفتر    سياسي    سپاه    به    تدریس   و    تاليف    مي پرداخت  .  اآبر      فعاليت    فرهنگي   بپردازد 

.   پس   از   انقالب    اسالمي   با      گنجي   در   ١٣٣٨سال      به   دنيا   آمد   و   در   نازي آباد   رشد   آرد 
     آموزه هایي   از   شهيد    مطهري   و    شریعتي    به    صف    نسل   جدید    انقالبيان    پيوست    گرچه    هيچ گاه   در
     زمره   آادر    مرآزي    قدرت   قرار    نگرفت.   این    صفت    گنجي   و    باقي    علي رغم    تفاوت هاي    فردي   و

     فكري شان    مشترك   بود ،     همچنان    آه    عبدي   و    حجاریان    تمایل   بيشتر    به   حضور   در    ساخت    قدرت   داشتند.
.  در   آغاز    موقعيت   او    چنان   بود     سعيد    حجاریان    تئوریسين   و   بنيانگذار    اصلي    وزارت    اطالعات   شد 

     آه    گزینش    آادرهاي    نظام   را    به   او    سپرده   بودند:"   من    آن    موقع    براي    بعضي   از   پست ها   در
     نخست وزیري   آار    گزینش    هم    مي آردم    یعني    مسئوليت    گزینشي    بعضي   از   آادرها   را    داشتم."    یكي
.   حجاریان   اما   مهم تر     از    این   گزینه ها   نيز   سعيد    امامي   بود    مردي    آه   در   ١٣٧٧سال     خبرساز   شد 

:"   بچه هاي   ادنازي آب   و   علي آباد   در   جنوب   شهر    تهران    به    نيكي    به   یاد     از    این   حرف ها   بود 
    دارند    آه   سعيد   از   آغاز    مسلماني   روشن ضمير   و    اندیشه ورزي   با    ایمان   بود   و    تاآنون   نيز   از
. . .  سعيد    آه    بحق    مي توان   او   را   بنيانگذار    صالح    وزارت      گذشته    خویش    شرمنده    نبوده    است 

     اطالعات   ناميد   در    مجلس    شوراي    اسالمي   از    تشكيل    یك   نهاد    دموآراتيك    اطالعاتي   و    امنيتي    سخن
    ١۴ مي گفت    وي   در    واقع    نه   فقط   پيشنهاد    ادغام    نهادهاي    موازي    اطالعاتي    بلكه   پيشنهاد    تاسيس
.  در    مجلس   و    بيت    امام   حضور      یك    وزارتخانه   را   داد    آه   در   برابر    نمایندگان    مجلس   پاسخگو   باشد 

     یافت   تا   از    این   پيشنهاد    دفاع   آند   و   خود   ٨حداقل      سال   را   در    این   نهاد   گذراند   تا    علي
.   همراه   با   سعيد   اما    جوانان    بسياري      فالحيان   آمد   و   سعيد    حجاریان   آار   را    به   او   واگذار   آرد 
.   عباس   عبدي نيز    به    وزارت    اطالعات     از   جنوب   و   نازي آباد    هم   وارد    وزارت    اطالعات   شدند 
     پيوست:"   پس   از    تشكيل    وزارت    اطالعات    به    دعوت    آقاي    ري شهري    به   واحد    بررسي    آن    زارتخانهو

     رفتم   و    مسئوليت    اداره    بررسي    آشورهاي    همسایه   را    داشتم    ولي    مدت    زیادي   در   آنجا    نماندم   و
.  ١۵      وزیر    اطالعات   هرچند      اولين    آسي   از    مدیران    بودم    آه    بدون   استعفا   از   آن جا    بيرون   آمد 

.   ري شهري    همان    گونه    آه     در    جمع    جوانان   جنوب    تهران   نمي گنجيد ،    اما   دور   از    ایشان    هم   نبود 
    از    نامش   برمي آمد    به    حاشيه    تعلق    داشت   اما   با    پيروزي   انقالب    اسالمي   و   با   ورود    به    وزارت

     اطالعات    به    سرعت   وارد    متن   شد.
     عباس    عبدي    پس   از    خروج   از    وزارت    اطالعات   با    روحاني    مسئول    دانشجویان   پيرو   خط    امام
     حجت االسالم    موسوي   خوئيني ها    همراه   بود:"  با    رفتن    آقاي    موسوي   خوئيني ها    به    دادستاني    آل

     من   نيز    به   آنجا    رفتم   و   واحد    مطالعات   و    تحقيقات    دادستاني    آل   را    تشكيل    دادم.  ١۶      با   وجود
     این    دست    سرنوشت    دوباره   دو   یار    قدیمي   را   از   دو   نهاد    امنيتي   و    قضایي   با   یكدیگر   پيوند   داد.

     موسوي    هاخوئيني   و    محمدي    ري شهري   از    قوه    قضایيه   و    وزارت    اطالعات    خارج   شدند    همچنان    آه
     عباس    عبدي   و   سعيد    حجاریان   این   بار    ميعادگاه   مرآز    تحقيقات    استراتژیك    ریاست    جمهوري   بود

.   طرح    توسعه    سياسي    به عنوان      آه   دو    جوان    سابق    نازي آبادي   در    آن    مشغول    به   آار   شدند 
.   یك    اتفاق    مهم   دیگر   نيز   در    نای      پروژه اي    براي   حفظ    نظام   اسالمي ها   از    دل    همين   مرآز   درآمد 

.   به   جناب    آقاي :"  در   اواخر   ١٣۶٨تابستان      اوضاع    سياسي    به    گونه    دیگري   درآمد      سال ها    رخ   داد 
     موسوي   خوئيني ها   پيشنهاد    آردم    آه    روزنامه اي    تاسيس   آنند   و    آمادگي   خود   را    براي    يهمكار

.  ١٧       سالم    تاسيس   شد   و    عبدي   از    دبيري    گروه    اقتصادي    به    سردبيري    آن   رسيد.     نيز    اعالم    آردم 
     سالم   اما    بيش   از    آنكه    ارگان    جنبش    جوانان   جنوب   باشد    تریبون    مجمع    روحانيون   زمبار   بود.

    سعيد    حجاریان   مشاور   و    نویسنده اي    غيرمستقيم   بود   و    دیگران   نيز    به   فراخور    مقاله اي
    مي نوشتند   عمادالدین    باقي    به    تبعيت   از    نسل    جواناني    آه   قصد    تحصيل    حوزوي   آردند   تا

     روحانيتي   درخور   انقالب   بسازند   از   سفر    قم  (   آه    دهه اي    طول    آشيده   بود)    بازگشت   و   اآبر    گنجي
.   به    تدریج    قهحل   نازي آباد   بار   دیگر   گرد    هم   مي آمدند.     نيز   در    مجله    آيان    مقاله    مي نوشت 

    ٧٠دهه      نيمه    اول   خود   را   هنوز    سپري    نكرده   بود    آه    حلقه    فراخ تري    حول    مجله    آيان    شكل    گرفت.



    در    این   حلقه  ،     چهره هایي   از   شيراز   و    اصفهان   و   مشهد   و   تبریز   و   دیگر   شهرها   حضور   داشتند.
.   گروهي   در    وزارت    اطالعات      پاره اي   از    آنان   عضو    سابق    جنبش    دانشجویان   پيرو   خط    امام   بودند 
    یا   ارشاد   حضور   داشتند   و    سابقه    سپاه   و    آميته هاي   انقالب    اسالمي   را    پشت   سر    گذاشته   بودند.
    اما    همه    تحت   تاثير    آموزه هاي    جدیدي   بودند    آه   در   دانشگاه ها   یا    آارگاه هاي    توسعه    سياسي

    فرا    گرفته   بودند.
.  با      نيمه    اول   ٧٠دهه      آه    سپري   شد    محصول    عملي    این    آارگاه    روشنفكري   نيز    به   دنيا   آمد 

     پيروزي   سيد   محمد    خاتمي   در    انتخابات    ریاست    جمهوري   ٧۶سال      یك   بار   دیگر    جنبش    جوانان   جنوب
     تهران;   نازي آباد    به    قدرت    نزدیك   شد.  اما    ینا   بار   دیگر    آسي   از    آنان    ساآن    خيابان هاي   جنوب

.   فرودستان    سابق    اگرچه    فرادست    نشده   بودند   اما   پرچم دار    طبقه   متوسط    جدیدي   بودند     شهر   نبود 
     آه   خود    روزي    آن   را    به    نام    وازيبورژ   مورد    حمله   قرار   مي دادند.   دموآراسي    به    مطالبه    اصلي

.   گروهي    آه      این    جوانان    تبدیل   شد    همچنان    آه    عدالت    خواست    محوري    آنان   در    دهه    اول   انقالب   بود 
     سياست ورزي   را    هدف    اصلي   خود   قرار    داده   بودند    سياستمداراني    حرفه اي   شدند:  سعيد    حجاریان   و
     عباس    عبدي    به    همراه    حلقه هاي    موازي    دانشجویان   پيرو   خط    امام   حزب    مشارآت   را    تاسيس   آردند

     آه    به    تدریج   حزب    پيرامون   سيدمحمد    خاتمي   و    برنده   چند    انتخابات    پياپي   شد   و    گروهي    چون
     عمادالدین    باقي   و   اآبر    گنجي    آه    فرهنگ   را    برگزیده   بودند    روشنفكراني    مذهبي   شدند.  در    این

     ميان   جز    چهره هاي    اصلي    جنبش    جوانان   جنوب ،     آساني   نيز   بودند    آه    همچنان    دغدغه   حفظ    نظام   را
.   بسياري   از     در    صورت هایي    چون    عضویت   در    نهادهاي   امنيتي  ،     قضایي   و    نظامي    دنبال   مي آردند 

     اینان   از    اعضاي    سپاه    پاسداران   یا    وزارت    اطالعات   شدند.  داود    آریمي    فرمانده    سپاه    تهران   و
    از    اعضاي    اوليه   و    موسس    آن   از    این    جمله   بود    همچنان    آه    پس   از    دوم   خرداد    چهره    جواني    چون
     عبداهللا    ضان زادهرم   از    اهالي   نازي آباد   ابتدا   استاندار    آردستان   و    سپس    سخنگوي    دولت    خاتمي

    شد.
.   هنگامي    آه    اطالعيه    وزارت    اطالعات   در    اعالم    اتهام    قتل     ١٣٧٧سال     خط   مرز   بيشتر   آشكار   شد 

:   گروهي    آه      برخي    روشنفكران   توسط   عناصر   خودسر   منتشر   شد   صف ها    به   نحو    شگرفي   از    هم   جدا   شد 
    بر   حفظ    جایگاه    وزارت    اطالعات   تاآيد   مي آردند   و    گروهي   دیگر    آه   بر    اصالح    آن   اصرار

.   تاریخ    چنين   مقدر    آرده   بود .  اما   در   هر   دو    صف    مرداني   از   نازي آباد    دیده   مي شد      ندمي ورزید 
     آه    این   بار    هم   نازي آباد    مرزي    ميان   دو    گونه   تفكر   شود.

  *   سعيد    حجاریان   در    آستانه   ١٣٧٩نوروز    ترور   شد   به    دست    جواناني   از    همان    حاشيه اي    آه   خود
.   گروه هاي   تندرو     از    آن    برخاسته   بود:"  در    اینجاست    آه   خطر    جنگ    حاشيه    عليه    متن    پيش   مي آید 

    و    رادیكال    آه    عليه    سيستم    عمل   مي آنند   از    دل    همين   نبرد    حاشيه    عليه    متن    به   وجود   مي آید..
   .  در   اینجا    اختالف    طبقاتي   و    اختالف    گفتماني    دست    به    دست    هم   مي دهد   و    به    تدریج    به    اعتراض

     ضدسيستم    تبدیل   مي شود.  ١٨   
  *   اآبر    گنجي   در    سوم    اردیبهشت   ١٣٧٩ماه      بازداشت   شد.   اتهام    اصلي   او    به    پيامدهاي    همان

     اطالعيه    وزارت    اطالعات    درباره    قتل هاي    يره ايزنج    بازمي گشت.
  *    عمادالدین    باقي   نيز    هفتم   ١٣٧٩خردادماه      راهي    زندان   شد   در    حالي    آه   دو   جلد   آتاب    به    نام

     تراژدي    دموآراسي   در    ایران    بارهدر    قتل هاي    زنجيره اي   و    اصالحات    سياسي    نوشته   بود.
  *   و    سرانجام    عباس    عبدي   نيز   در    سيزدهم    آبان   ١٣٨١ماه     در    بيست   و    سومين   سالگرد   تسخير    سفارت

    آمریكا   توسط    دانشجویان   پيرو   خط    امام    بازداشت   شد.  از    بازداشت   او   مهمتر   اما    سخنانش   در
.   نسلي    آه    پابه پاي .   سخناني    آه    گویي   از    حلقوم    یك    نسل    بيرون    آشيده    شده   بود       دادگاه   بود 

.   عبدي   یكبار   دیگر   در   ١٣٧٢سال       انقالب    حرآت    آرده   و    براي   حفظ    نظام    اسالمي    مبارزه    آرده   بود 
.   هنگامي    آه    به    همراه    همسرش   در    خيابان هاي    تهران    قدم   مي زد ،     بازداشت     نيز    بازداشت    شده   بود 
    و    راهي    زندان   توحيد    هشد   ۶٠بود    ماه   را   در    انفرادي   و    سپس   در   بند    عمومي    اوین   گذراند   و    سپس

.  در    همان    زمان    خاطراتش   از    زندان   را   با    نام "   انسان      بدون    آنكه    مصاحبه اي   آند   آزاد   شد 
     بي پناه"    نوشت   اما   به     محض   انتشار    آن   در    روزنامه    سالم   تا    دوم   خرداد   ١٣٧۶ماه      ممنوع    القلم
.   انسان    بي پناه   چند    سال   بعد   منتشر   شد   و   آشكار   شد    آه    نویسنده    آن    حتي   در    زندان    دغدغه     شد 

     اصلي    زندگي   خود    عنيی    بقاي    نظام    جمهوري    اسالمي   را   حفظ    آرده    است   اما    هيچ آس    گمان   نمي برد
     آه   در    اوج    سياست ورزي    عباس    عبدي   و   در    حالي    آه    همچنان   از    آرمان    محوري   خود   و    همه    جوانان

    جنوب    تهران    دفاع   مي آند;   او   را   با    لباس    زندان    پشت   ميز    چوبي    دادگاه   قرار   دهند   تا   از    زبان
.   گویي    این    عبدي   نبود    آه    به     او   بشنوند    آه    اشتباه    آرده    است   و    اشتباهش   را    جبران   مي آند 

     اعتراف    فراخوانده   مي شود    صدایي   از   جنوب   شهر    به    گوش   مي رسيد    آه    دردمندانه    همچنان   از
    انقالب    دفاع   مي آرد   آنجا    آه    عبدي    گفت    چگونه    ممكن    است    عليه    نظامي    آه   در    تاسيس    آن    نقش



     داشته    است    اقدام   آند    همه    لهجه    نازي آبادي    صداي   او   را    تشخيص   دادند.
     عبدي    بدون    آنكه   بخواهد    آخرین    نازي آبادي اي   بود    آه    پس   از    دوم   خرداد    بازداشت   شد   و   تنها
.   عباس .   همچنان   خونسرد ،     آرام   و    مطمئن       نازي آبادي اي   بود    آه   در    دادگاه   از   خود   انتقاد   آرد 

.  اما    حتي   راگ   او   در      اميرانتظام   در    خاطرات   خود    چهره اي    خشن   از    عباس    عبدي    نشان    داده    است 
     شناخت   محافظ    خویش   در    بازداشتگاه    دانشجویان   خط    امام    اشتباه    آرده   باشد   و    حسن    عباسي    همان

.   عبدي    سال هاست    آه   از    اوج    به      عباس    عبدي   نباشد ،     بخشي   از    اخالق   او   را    درست    روایت    آرده    است 
.  از   این رو    نه   فقط    مخالف    جدي .  با    نگاهي   سرشار   از   اعتماد    به    نفس       دیگران   مي نگرد 
     محافظه آاران    آه   منتقد    بي پرواي    اصالح طلباني   بود    آه    تجربه    تلخي   از    زندان   در    انبان

:"  چرا    آقاي    آرباسچي    رفت   زندان ؟   اگر    قبلش     داشتند.   هنگامي    آه    درباره    غالمحسين    آرباسچي    گفت 
     عذرخواهي   مي آرد   اصال    پایش    به   آنجا   باز   نمي شد.  آقا!    آش   با    جاش!   نمي شود    هم    اسطوره

:"  سياستمدار      مقاومت   بود ،     هم    راحتي   ١٩ داشت   ونيز    وقتي    آه    درباره    عزت اهللا    سحابي    گفت 
.   من   اگر    جاي    آقاي    سحابي    بودم   دیگر   آار    سياسي    نمي آردم.  ٢٠        نباید    گاف   بدهد 

     اینك    آف بيني    آن    زنداني    آه    روزي    عبدي   او   را    به    اتاقش   در    اوین   آورد    به    واقعيت    نزدیك    شده
.   عالمت    خطرناآي    آه   در    تپه    احساسات    دست    راست      است.  همسر    عبدي   در    اتفاقي   ناگوار   از    دست   رفت  

    او    خفته   بود ،    سر   باز    آرده    است    هنگامي    آه    بازداشت   شد   و    به    قسمت    چپ    بدنش    ضربه اي   وارد   شد ، 
     آن    گاه    آه   در    دادگاه    سخن    گفت.   عباس    عبدي   بر    جاي    عباس   اميرانتظام  ،     غالمحسين    آرباسچي   و
     عزت اهللا    سحابي    نشسته    است.   بدون    آنكه    آسي    درباره   او    چنان    قضاوت   آند    آه   او    درباره    دیگران.

    چرا    آه   او   از    نسلي برخاسته    است  ، آه علم   انقالب   را    برافراشت   اما   خود   با    هرگونه
.   نسلي    آه   در   جنگ شهيد   داد   اما   خود   با   هر    جنگ   دیگر    مخالفت   آرد     انقالب   دیگر    مخالفت   آرد 

    و    نسلي    آه    اآنون    برنامه    اصالح    نظام    سياسي   را    تنظيم    آرده    است   اما    به    براندازي    متهم
.   نسل    جوانان   جنوب   شهر.     مي شود 
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