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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٢ می ٢۶
  

 پرويز ثابتی در نقش گوبلز
  

  درآمد

. ی من آمده استھای مختلف در نوشته ھا  به مناسبت٥٧ پيش و پس از انقالب بھمن ۀاتفاقي شرح کوتاھی از وقايع

نين ماھھای پايانی طکوشيده ام حوادث پر )  استکھلم- انتشارات آلفابت ماکسيما" (پرستو در باد"چنين در رمان  ھم

مقاله ـ ۀ  و ترکيبی از گونئیگيرم در قالبی روا.  بھمن را به شکلی کامالً واقعی ترسيم کنم ئیمنجر به قيام توده 

ال و به منظور تصريح چند ابھام، در حاشيه و درآمد بخش سوم سلسله ؤند سکما اين که در پاسخ چ. داستان 

 يکی – ١٣٨٩ بھمن ١٣ چھارشنبه –) عروج و افول سوسيال دموکراسی" (يابی دفن نئوليبراليسم امکان"مقاالت 

يستم که قصه ن"پيش گفته تحت عنوان ۀ بنگريد به درآمد مقال. ( را کمی گشودم٥٧حوادث انقالب ۀ بستۀ دو پنجر

ً در اين مجال مجمل به اجمال نيز نمیت".) ئیبگو  تا ٥٧ و ٥٦دھای سالھای داکوچکی از رخۀ توانم گوش بعا

صرف نظر از تنگنای زمان طرح بسياری از ناگفته ھا با شرايط حاضر ھم ساز .  را باز بنويسم٥٨ارديبھشت 

 نه در صالحيت – VOAوگو با  رجريان گفت د- مدعاھای آقای ثابتی ۀ  به ھمئیاز سوی ديگر پاسخ گو. نيست

ً سن و سال من اجاز اما . سازد چنين قضاوتی را به شکل مستقيم و کنکرت ممکن میۀ اين قلم است و نه اساسا

دانم به دو  خود میۀ برای روشن شدن حوادثی که ھنوز تاريخی نشده است، به عنوان شاھدی در متن ماجرا وظيف

مسائل حقوق بشری از ۀ  در حوز٥٧مختلف پيش و پس از انقالب بھمن ۀ قياسی دو دورتطبيق . رويداد اشاره کنم

پھلوی دوم است و در ارتباط ) ساواک(آقای ثابتی سخن گوی نظام امنيتی . حوصله و رسالت اين قلم بيرون است

و " نقالب فرھنگیا"حمله به کتابخانه ھا و مطبوعات و اجتماعات و  (٥٨با وقايعی که کم و بيش از اواخر سال 

شصت به بعد، سازندگان و مدافعان ۀ بار دھ حاکم شده و متعاقب آن حوادث خوندر ايران")  يا توسرییيا روسر"

المثل آقای محسن سازگارا که در ارتباط نزديک با  فی! البد. آن وقايع و سخن گويان نظام کنونی بايد پاسخ گو باشند

را دارد " گیشايست"وزيری وقت بوده است، اين م امنيتی مستقر در نخست آقای بھزاد نبوی و خسرو تھرانی و تي

گيری و اعدام فعاالن سياسی ھمچون  دستۀ در خصوص نحو" جھان آزاد"که با استفاده از تنفس در ھوای آزاد 

 چه من خواھم گفت دو ُبرش در نتيجه آن. تقی شھرام و سعيد سلطانپور و فعاالن ترکمن و غيره توضيح دھند
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خواننده مجاز است که اين دو دوره را با استنباط فردی و منطبق با منطق . دھد تاريخی بسيار کوتاه را پوشش می

بعاً طم آقای ثابتی و افکار عمومی است از آن جا که در اين نوشته مخاطب.  يا نکند،دستگاه نظری خود مقايسه کند

و خاستگاه و ماھيت سياسی سازمان امنيت " شکنجهۀ لسفاالھيات و ف" ھمچون ئیوارد مقوالت تئوريک و پيچيده 

  .شوم شاه نمی

  

 ٥٧منجر به عروج قيام بھمن ۀ دور. الف 

ۀ ترين عمل ما مطالع راديکال. محفل کوچکی زده بوديم.  ساله بودم١٨ من جوانی حدوداً ١٣٥٦ز ئياواخر پا 

 ۀدانند که تيغ ُبرند ھمه می.  َدِم دستی بودیئصوری کتاب سرخ مائو و نھج البالغه و جزوه ھای ده بيست صفحه 

کرد و شاعر  سانسور وزارت فرھنگ و ھنر اعليحضرت حتا نام وارتان ساالخانيان در شعر شاملو را جراحی می

غير ....کاربست کلماتی مانند شب و ستاره و سرخ و . شعری بگيردۀ بھر" نازلی"شد از نام مستعار  ناگزير می

رسيد، اما وای به  ارشاد به توليد انبوه میۀ ر ھمان زمان به اعتبار الطاف ملوکانه آثار حسينياگرچه د. مجاز بود

. زنده ياد پويان گير می افتاد" جنگ مسلحانه ھم استراتژی، ھم تاکتيک"ۀ نويس جزو حال کسی که با دو خط دست

به قول ظريفی اگر کاپيتال مارکس . داند که حساب چنين اسيری با کرام الکاتبين بود خود آقای ثابتی ھم می

به خاطر حجم و قُطر کتاب و نه حتا محتوای (گرفتند به جرم حمل سالح سنگين  را می)  اسکندریانترجم(

باری من و دوستانم نه حميد اشرف بوديم و نه در زمان مورد نظر ! بی بر و برگرد اعدام روی شاخش بود!!) آن؟

 .رديمک گير تيز با خود حمل می  يک ناخن

ھر بار که به قم . که ھمسرش از اھالی قم بود. به خاطر سکونت مادرم. ھا پيش به قم رفت و آمد داشتم از مدت

ھای شبه فلسفی با روحانيونی که  و گاه البته جدل. از سر کنجکاوی شايد. رفتم َسَرکی ھم به حوزه ھا می کشيدم می

ال ؤدو سه سال بعد ھم که آقای مصباح يزدی با يک س. ه بودمژرژپليتسر را تازه خواند... ھنوز اھل بحث بودند

در ھمين مسير بود ! تا حدودی. سطحی فلسفی جناب فرخ نگھدار را آچمز کرد، ھنوز روحانيان اھل بحث بودند

يلھای انسانی آرام و منطقی با تحل. هللا خمينی بود که برادر بزرگتر آيت. هللا پسنديده ھم باز شد که پايم به بيت آيت

کردند او با عصبانيت در   چغلی کمونيستھا را مییايک بار که عده . سنجيده از نيروھای سياسی آن زمان

کار . مداری، نجفی و صادق روحانی از جمله شريعت. هللا ديگر نيز مالقات داشتم با چند آيت. شان ايستاد مقابل

 که به قول شاملو در آن دوران جوانی به تمامی ھمچون گويم بارھا نوشته ام و به تکرار می. دادم خاصی انجام نمی

هللا پسنديده، به نوعی اعتماد  رفت و آمد مکرر به منزل آيت.  قاطی ميوه ھای سالم و گنديده شده بودمیاتربچه 

در ھمين حد . به منزلگه مقصود.  را در کاغذ نازک سيگار نوشت و من رساندمئیچند بار نامه ھا. دامن زده بود

آيت هللا مثل .درست به خاطرم نمانده است تاريخ آن مالقات!. بود به گمانم٥٦ز ئيآخرين بار اواخر پا.  ارتباط مابود

اين بار کمی سفارش کرد که بيشتر . برای آقای مھدوی کنی.  نوشت به ھمان سياقیاھميشه چست و چابک نامه 

آقای کنی امام جماعت مسجد جليلی بود و تا ! ه تھرانو برگشتم ب. داخل دھان. کردم نامه را آب بندی. مراقب باشم

ضلع . خيابان ايرانشھر.  سال فاصله داشت٣٣" متحد اصول گرايانۀ جبھ" رياست خبرگان رھبری و مرجعيت

  .مسجد جليلی. دست چپ. شمالی ميدان فردوسی

 محکم یاد شوم يا نه که ضربه مترصد بودم وار. اکبر نماز مغرب را سر داده بودند  به مسجد که رسيدم تازه هللا

تا . در جا عينکم شکست و خون از کنار چشمانم روانه شد. به کنار گوش و سمت راست صورتم اصابت کرد

 بعد، َسَرم مماس با کف ئیثانيه ھا. دستانم از پشت قفل شده بود. بند را حس کردم تکان بخورم سردی دست
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نامه را . آورد پای يکی برگردن من فشار می! مھمان نوازۀ انخ ھمنشين و ھمسفر با دو صاحب. اتوموبيل بود

به کجا . خورد زد و پيشانی من به کف ِگلی اتوموبيل می خانه مرتب تلمبه می پای صاحب. بالفاصله بلعيده بودم

ن  پلک بدوۀدانم که پارگی گوش می. دانم و ھرگز نيز ندانستم چگونه لو رفته بودم؟ نمی! دانم منتقل شدم؟ نمی

! به ضميمه.  دار ھم ھای آب در مجموع سی چھل ضربه شالق خوردم و البته فحش. درمان خود به خود خوب شد

شود رھايم  ادبی اش می! ول کردند. الجرم کوتاه آمدند. يعنی چيزی نبود که در بيايد. ھا در نيامد ئیچيزی از بازجو

 نبودم یا  اعمال شاقه کشيد و در آن کشمکشھا اگرچه کارهتربيت معلم که کار بهۀ تا حوادث دانشکد. تا بعد! کردند

 ... سارکوزی با کارلوس نکرده استۀ ليس فرانسواما ھمکاران حضرت ثابتی چنان کردند که پ

 زمانی شکل می بست که به سبب بحران داخلی و سقوط ئیآن برخوردھای خشن با يک جوان سياسی غير حرفه 

گی  سوی ديگر؛ تا حدودی عنان گسيخت ازامريکای حقوق بشری دولت مشروعيت شاه از يک سو و فشارھا

 .....و به يک مفھوم دستان دوستان جناب ثابتی کم و بيش بسته بود!! ساواک تعديل شده بود

ه فرموده جمشيد آموزگار و شخص اعليحضرت گل از امريکاشنيدم که جناب ثابتی در گفت و گويش با صدای 

 کمی بيش ،از پرويز ثابتی انتظار عذر خواھی. رای دست گيری ھای بيشتر بسته بودنداست که دست مبارکش را ب

 می کرد که جنابش ءکمی ھوشمندی اقتضا" من نبودم دستم بود" اما در اين گير و دار. از حد ساده لوحانه است

 . کارھا شود+ منکر برخی شاه 

!!. داشتند" حق"تی مسلح دستگير می شدم، شايد اگر ھمچون فدائيان تشکيال. ھا ھمه واقعيت است باری؛ اين

 شکنجه کرد و بعد سر وقت و با حوصله و برنامه پشت تپه ھای اوين ءمسلح را بايد ابتدا" خرابکار"باالخره يک 

اين منطق آقای . آنگاه با استفاده از پروپاگاند رسانه ھای مزدور خبر سازی کرد. اعدام سپردۀ برد و به جوخ

ما به ھيچ تشکيالتی وصل و ۀ  ھفت، ھشت نفرۀجالب اين که ھنگام دست گيری، کل ھست. پرويز ثابتی است

با مسعود احمدزاده و کردند، پيداست که  وقتی که با يک عنصر تازه کار غير سازمانی چنان می. وابسته نبود

 . بديھه سرائی استزسخن گفتن از شکنجه در زمان شاه با وجود صدھا شاھد زنده بيش ا! رفقايش چه ھا کرده اند

  . می کندئیاين جا دروغ بزرگ فقط واقعيت بزرگ را رونما. آقای ثابتی ناشيانه در پوست گوبلز رفته اند

  

 ٥٧بعد از قيام بھمن . ب 

به جز آقای داريوش ھمايون و وليان و . کنم ش را نوشته ام و تکرار نمیحکايت. ا ما فتح کرديمجمشيديه رپادگان 

گير شد  چند نفر ديگر که با استفاده از ھرج و مرج مقابل زندان پادگان گريختند، تنھا فردی که به طور اتفاقی دست

تيمسار ).  فصل اول رمان پرستو در باد٥بنگريد به . (ارتشبد نصيری. س سابق ھمين جناب پرويز ثابتی بودئير

برخوردھای . نصيری برای شھادت دادن در ميان ما نيست و شايد آقای ثابتی گواھی امثال ابراھيم يزدی را نپذيرد

دھد که اين بابا به شدت ملتھب و جوگير   نشان می- که چند فيلم آن موجود است - ھيستريک آقای يزدی با متھمان 

ربطی است که از فرماندار نظامی  االت بیؤدليلش ھم س. ت ھم که چيزی سر در نمی آورداز قضاو. شده بود

 تحويل سرھنگ ٥٨را اواخر فروردين ) جمشيديه(باری پادگان دژبان مرکز . پرسد می) تيمسار رحيمی(تھران 

در ھمان مدت، حکم . هللا طالقانی بود و از شورای انقالب حکم داشت آيتۀ او نمايند. عزيزهللا اميررحيمی دادم

اين آقای سروان . دادستان وقت کشور. با امضای آقای ھادوی. زاده دست من بود گيری سروان حسن دست

پور و  سرگرد سپه.  گذاشته استءو پای حکم اعدام خسرو گلسرخی امضا. بان دژبان مرکز بود زاده زندان حسن

  .ژبان مرکز بودندسرھنگ شفيعی از فرماندھان وفادار به شاه و شاغل در د
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.  شھريور و چند تيراندازی ديگر دخالت داشتند١٧دادند که آنان در کشتار   شاھدان مستقل و متعدد گواھی می

اين ۀ ھم. ھمان باغ شاه سابق که بعدھا شد پادگان الھوتی.  سه بودۀ فرماندھی پشتيبانی منطقئیسرلشکر نادر فدا

. دانم که اين آقايان حاال کجا ھستند نمی. وليتش با من بودؤر کرد که مسگي ساواک را تيمی دستس ئيافراد و چند ر

اگر ھر کدام از آن حضرات زنده و حاضر . دانم که بسياری از ايشان پس از چند البی با اين و آن آزاد شدند می

ی مستقل و زندگۀ نويسندگی و ھمۀ در غير اين صورت تمام سی و چند سال سابق. توانند شھادت دھند باشند می

گيرم تا بگويم که خالف رفتارھای به شدت ضد  ھا جلد کتاب و صدھا مقاله و وجدانم را گواھی می شرافت قلم و ده

 مواردی که خواھم گفت – از آن با خود من مرور و تمرين شده بود یا  که نمونه-انسانی ھمکاران جناب ثابتی 

  :عين حقيقت است

دوران بازداشت ايشان نزد ما حداکثر . بند زده نشد ر اختيار ما بودند به آنان دستدر مدتی که آقايان متھم د. الف 

 . ساعت بود٢٤

رکيک ۀ  ناسزا و جملۀايشان، ھرگز يک کلمۀ کاران گری طلب رغم پرخاش  اوليه و علیئی در تمام مدت بازجو.ب 

 .از سوی من و دوستانم گفته نشد

که توسط ما دستگير شده بود، چند بار کوشيد تا ) س ساواک آبادانئير (آقای ثابتیۀ يکی از ھمکاران کارکشت. پ 

ھای اوليه  ئیبازجو.  نبردئیھای اوليه، اعصاب من و ھمکارانم را به ھم بريزد اما راه به جا ئیدر جريان بازجو

 .ال ساده بودؤشامل احراز ھويت واقعی، شغل، تفھيم اتھام و چند س

 اما تا زمانی که اين متھمان در اختيار ما بودند ھمان غذای ناچيزی را ميل میدانم،   بعد از آن را نمی.ت 

با اين ....! نه زيرزمينی و نه. نه بازداشتگاه خاصی داشتيم...! خوابيدند که ايضاً  ھمان جا می! فرمودند که ما نيز

 کل دادستانی و دولت و  من٥٨اردی بھشت . اين امکانات از دستبند تا زيرزمين و غيره فراھم بودۀ حال ھم

اين که بعد از آن با متھمان چگونه برخورد شده است نمی . حکومت را برای ھميشه به خدا سپردم و بيرون زدم

  خواھند بود؟ءهللاکه انشا. ديگران بايد جوابگو باشند! دانم

 عليه ساواک و ئی القاعده در کشور يک خشم توده  تمام اين رفتارھای انسانی زمانی صورت گرفت که علی.ث 

اوباش ۀ برای درک اھميت موضوع توجه مخاطب و خواننده را به عمل کرد وحشيان .سران ارتش حاکم بود

 .وابسته به ناتو، ھنگام دستگيری معمر قذافی جلب می کنم

 از که تن و جان شان سرشار  تمام اين رفتارھای انسانی از سوی کسانی انجام شد که نه فقط جوان بودند بل.ج 

س آقای ثابتی، با چند ئيگيری ر توانست به محض دست ھای طبقاتی می ھمين کينه. بود" متھمان"کينه و نفرت عليه 

 !اما نشد. گلوله تالفی شود

ھای پر از دالر و طالی   حتا يک سنت از چمدان- از نزديکان ھژبر يزدانی-گيری آقای فوالدی   ھنگام دست.چ 

حتا در مقابل . با اعضای خانواده اش کامالً محترمانه رفتار شد. ورت جلسه شدايشان دست نخورد و يک جا ص

 .ترين واکنشی به عمل نيامد می ناميدند کوچک" چاقوکش"و " الت" که ما را ئیناسزاھا

شان در  منزل. از ھمکاران نزديک آقای ثابتی بودند) شايد اسامی مستعار باشد( آقايان مجيد و سعيد اميدی .ح 

گيری ايشان، ھمسر محترم يکی از آقايان با يک گلدان سر يکی از ھمکاران  ھنگام دست. ارشاد بودۀ  حسينيحوالی

ھيچ اتفاقی ... عظيم کلتش را بيرون کشيد اما. را شکست) دانم کجاست عظيم رشيدی، از ھمان سال نمی(من 

  . نيفتاد
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 در دور دست، آتشی اما نه دودناک

 شبدريای سرد ۀ در ساحل شکفت

 فروزد پر شعله می

 آيا چه اتفاق؟

 سوزد؟ کاخيست سر بلند که می

 يا خرمنی که مانده ز کينه

 در آتش نفاق؟

 احمد شاملو

  

 :بعد از تحرير

" اعدام را قتل عمد دولتی" که قوانين فعلی حقوق بشر را تقليل گرايانه و ئی قياس ميان انسانھا و جريانھا.١

نس آقای ثابتی و ھم مسلکانش يا ھر ايدئولوژی فاشيستی ديگر، از بيخ و بن مع با کسانی از ج) مارکس(دانند  می

ھر چند چپ تحت ھيچ شرايطی آقای ثابتی و ميراث خوارانش را نه فراموش خواھد کرد و نه خواھد  .الفارق است

 .بخشيد؛ اما شکنجه و اعدام در دستگاه فکری سوسياليسم چپ از اصل و اساس منفی و منتفی است

تواند زير  سی از آموزه ھای گوبلز آموخته است که برای تحميق مخاطب، دروغ را تا میأ آقای ثابتی البته به ت.٢

که سيصدوسی سال بعد  وسه سال، بل  بايد نه سیئیھا با اين حال او برای طراحی چنين دروغ. آگرانديسمان بگذارد

که اساساً به سبک تاريخ نويسی   در کار نباشد، بلیا حاضر می شد، تا نه فقط ھيچ شاھد مرده و زنده VOAدر 

 .حوادث گذشته قلب شده باشدۀ سرشار از دوغ و دوشاب وطنی، ھم

اما گذشت سه دھه برای " تاريخی نداشته باشندۀ اين مردم حافظ" ھر قدر ھم که به تعبير نادرست شاملو .٣

 .ھای شاخ دار و تمرين شده کافی نيست طراحی دروغ

سره سپری شده و بازگشت  ويت و تعلق تاريخی و سنت فکری آقای ثابتی اساساً و اصوالً به دورانی يک نام و ھ.٤

اتحاد و عبور و گذار به " برای ئی ايران با ھر تعداد گردايش کذائیاپوزيسيون بورژوا. ناپذير گره خورده است

ر خوانی عربستان سعودی، آب در به دربار شع) مھاجرانی و نوری زاده" (اتفاقی"و شرف يابی " دموکراسی

از منظر روند تکاملی تاريخ احيای دوران ثابتی تحت ھر عنوانی بازگشت انسان به عصر . کوبد ھاون می

 .غارنشينی را تداعی می کند

اگرچه به ياری نھادھای امپرياليستی و با استفاده از پول و مديای سرمايه داری " دموکراسی خواه" اپوزيسيون .٥

 متشکل از اصالح طلبان و سلطنت خواھان و ئیھای جديدی دست زده و توانسته است در شورا به ائتالفجھانی 

سکوالرھای جمھوری خواه و ھکذا در معادالت سياسی ايران امروز مانوور بدھد و در غياب لشکر آشفته و 

 و نه به حکم -تکامل اجتماعی متشتت چپ سکتِی خوش نشين، گرد و خاک راه بيندازد، اما به حکم علم و تاريخ و 

 .کارگر مادی خواھد شدۀ عدالت اجتماعی و آزادی برخاسته از سوسياليسم چپ طبقۀ  آينده فقط بر پاشن-جبر 

گردآيش اوالف پالمه نشان داد که اين چپ در . ش مرکزتجمع چپ تبعيدی ايران استگويند سوئد و پايتخت  می.٦

طرح چنين انتقادی البته  .ا به اصالح طلبان و جمھوری خواھان باخته است چه قدر زود قافيه رئیخود و حاشيه 

  ......... به مفھوم تقليل چپ به يک گروه فشار نيست

 


