
 
 پرویز ثابتي 

 سکینھ کریمي 

سال  مد 1315پرویز ثابتي فرزند حسین در  یا آ بھ دن ھائي  خانواده ب یک  سر در  پھ  نام ت بھ  سمنان در محلھ اي  بع  سر از توا . در سنگ
سال  سر از  سند سنگ شاه پ سینیھ و  ستان ح تدایي را در دب ھران از  1328تا  1322دوران اب ھرام ت فیروز ب ستان را در  و دوران دبیر

موفق بھ اخذ  1337در خرداد ماه . تحصیل کرد 1337تا  1334گذراند، ھمچنین در دانشکده حقوق دانشگاه تھران از  1334تا  1328
. بھ استخدام ساواک درآمد) مدیرکل نھم ساواک(با معرفي ضرابي  1337در بھمن ماه . لیسانس در رشتھ قضایي از دانشکده حقوق شد

کرد قي  ساواک تر ساواک؛ و . وي با جاه طلبي و سرسپردگي متظاھرانھ خیلي زود در تشکیالت  قام  قائم م ست،  یت فردو با حما تدا  اب
سال  سوم در  مدیرکل اداره  قدم،  صر م شد 1345نا سوم  کل  کم اداره  یس اداره ی مھ  1.رئ یک برنا بار  بھ اعت ھان  سال ناگ ین  در ھم

سال . تلویزیوني بھ شخصیتي سرشناس بدل شد و بھ تدریج ابعاد قدرتش فزوني گرفت تا  کرد  عا  توان اد مي  کھ وي  1349بھ راحتي 
کرد مي  سنگیني  یان  ھاي زندگي ایران بر ھمھ عرصھ  تدارش  سایھ اق شد،  یم او را خصم . معاون اداره کل سوم ساواک  فان رژ مخال

ندي . اصلي خود مي دانستند حتي کارم مي و  شگاه و معل ستادي دان تا ا تھ  ست وزارت گرف ھم از پ حراز ھمھ مشاغل م در عین حال، ا
  2. دولت، در گرو دریافت اجازه اداره اي بود کھ ریاستش را او برعھده داشت

بھ  مان مأموریت  قوي در ھ مال  بھ احت شد و  عزام  سرائیل ا بھ ا ساواک  مأموران  گروه از  ثابتي از جملھ کساني بود کھ در رأس یک 
مد ساد درآ ھھ . استخدام مو یل د کھ در اوا ساواک« بھ عنوان  1350او  یتي« و » سخنگوي  قام امن صلي » م نده ا فت، گردان شھرت یا

با  کھ  طاتي  با ارتبا مد و  مي آ شمار  بھ  ساواک  ساد«سازمان  بھ » مو بوط  مور مر حتي در ا شت  یران دا سازمان در ا ین  مل ا و عوا
کرد مي  بود مداخلھ  یارات او  حدود اخت خارج از  کھ  نیز،  شور  مورد . نمایندگیھاي ساواک در خارج از ک یژه در  بھ و اطالعات وي 

 . فعالیت گروھھاي مبارز خارج از کشور، ساواک را در مبارزه با کنفدراسیون و سایر گروھھاي مخالف رژیم یاري داد

سرائیل و  کھ در ا ھي را  نات گسترده، گرو ھیزات و امکا با تج بود،  یده  وي کھ دوره جنگھا و عملیات ضد پارتیزاني و ضد چریکي د
  3.دیکتاتوریھاي نظامي آمریکاي التین دوره دیده بودند براي مبارزه با سیاھکل بھ محاصره جنگل فرستاد

ً ھمھ کاره ساواک شد 1352در سال   . توسط ارتشبد نصیري، رئیس ساواک، بھ سمت مدیرکل اداره سوم تعیین و عمال

سالھاي ) با نام رمز بامداد(پرویز ثابتي  شت و  1356تا  1352در تمام عملیات پر سر و صداي ساواک در  ھده دا صلي را برع قش ا ن
لي  یت داخ کار امن ند و  مي کرد مل  ستقیم او ع ظر م شبکھ ساواک در وزارتخانھ ھا و سازمانھاي دولتي و حتي بخش خصوصي زیر ن

 . یکسره در دست وي بود کھ ریاست اداره سوم ساواک را برعھده داشت

ً از طرف ثابتي و دارودستھ او تنظیم مي گردید مات . گزارشھایي کھ از طریق نصیري بھ شاه داده مي شد، عمدتا ثابتي در انتصاب مقا
یا  لتي  قام دو یک م حراز  نامزد ا کھ  کس  ھر  باره  ساواک در في  گزارش من شت و  سي دا قش اسا لس ن ندگان مج خاب نمای لتي و انت دو

بود نھ . نمایندگي مجلس مي شد براي جلوگیري از انتصاب یا انتخاب وي کافي  ین گو ھم از ا سلطنت  ندان  ھاي اعضاي خا حتي فعالیت
مي  شاه را بر نظارت و گزارشھا مصون نبودند، گاه حتي گزارشھاي ثابتي در مورد فعالیتھاي غیرقاوني اعضاي خاندان سلطنت خشم 

ھزاران . انگیخت ساواک و  مأمورین  بر  عالوه  خبري« منابع اطالعاتي او  بع  صوص »  من لتي و بخش خ سازمانھاي دو مام  کھ در ت
سرائیل  مل جاسوسي ا ساد(داشت، عوا کھ ) مو ند  یا بود سالمي ن ھدایت هللا ا مون، داریوش و  یل منوچھر آز فرادي از قب یران و ا در ا

فل روحاني در  بازار و محا صي و  خش خصو لتي و ب ً با او تماس داشتند و اخبار و اطالعات دست اولي را از دستگاھھاي دو مستقیما
  4. اختیار او مي گذاشتند

مي داد  قرار  ثابتي از زمره دوستان نزدیک ھویدا بود و در مالقاتھایي کھ ھر چھارشنبھ شب با وي داشت اطالعاتي را در اختیار وي 
بود یدا  قدرت ھو تداوم  یت و  مام . کھ بي گمان یکي از ابزار تثب یرا در ت ید ز مي آ یان  بھ م نام وي  یدا  یت ھو یابي از موقع ھر ارز در 

 . دوران زندگي روابط نزدیک با ھمکیش خود داشتھ است

ند سرکوب ک ظاھرات را  مام ت یت ت في . او طرفدار سیاست سرکوب تظاھرات بود و ھمواره تأکید داشت کھ دولت باید با قاطع و از طر
ند قاد کن سلطنت انت ھار . مایل بود دست مخالفان وفادار بھ رژیم را باز بگذارد کھ از نظام حاکم، و حتي از اعضاي خاندان  سط ب در اوا

از طریق ھویدا پیامي مبني بر اینکھ چنانچھ عنان کار را دست کم براي مدتي کوتاه بھ ساواک بسپارد و بگذارد آنھا تدابیر الزم  1357
مورد نظرش را  یات  طرح عمل را براي سرکوب قیام مردم و آرام کردن کشور اتخاذ کنند، براي شاه فرستاد و شاه از وي خواست کھ 

مش را  1500مشخص مي کند، وي ھم بھ سرعت سیاھھ اي از  تن از مخالفان عمده رژیم را فراھم آورد و معتقد بود بازداشت آنھا آرا
  5. بھ شھرھا بازخواھد گرداند، کھ در نھایت شاه با بازداشت سیصد نفر از آنھا موافقت کرد
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بود لف  سامي مخت بھ ا سپورت  ندین پا صاحب چ شغلي اش  بھ خصوصیات  نا  ساواک، ب خر . پرویز ثابتي، رئیس امنیت داخلي  در اوا
بھ . حکومت ازھاري، ده روز قبل از انقالب اسالمي بھ ژنو گریخت و از آنجا بھ اتفاق ھمسرش بھ اسرائیل رفت کھ  گر " او  شکنجھ 

یش " مخوف ساواک  ماه پ یک  کھ  بود  سابق  شھرت داشت در شھر سانفرانسیسکو در خانھ اي مجلل مسکن گزید و تنھا وابستھ رژیم 
  6.از فرار خود، خانھ اش را بھ سفیر یکي از کشورھاي عربي فروخت

ند، ص 451-450، ص 2حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، ج . 1 مي رو باال  ھا  پرده  قتي  سیابي، و -341، بھرام افرا
342 .  
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