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  جبهه پارسا فرزند دالور  اصغر  
ّ
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 فهرست 

   ت ی ،استقالل و حاکم ی شکن در خط آزاد سپه   ی دالور 
ّ
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ّ
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ّ
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،استقالل و آزادیشکن در خط دالوری سپه

 یحاکمیت مل  

یاد زنده  ر نیافتهین مجموعه و خاطرات نشا باره ردگفتاری پیش

 اصغر پارسا

و ادارات مهم صاحب  نهیدر کاب ،یاز دولت ملّ شیبودند که پ یمردانجال و دولتر

دکتر محمد مصدق، مانند    یو دولت ملّ   رانیا   یمنصب بودند. اما با برآمدن نَهضَت مل

  ی ت قرار گرفتند. پس از کودتاضَهف نَاهدا   یدر راستا  دوست،هنیو م  یسرباز ملّ  کی

کناره   یکامالً از مناصب مهم ادار  ایشدند و    نینشخانه  ایآنان    یتمام  ۱۳۳۲مرداد    ۲۸

هم نداشتند، در دوره   یکه چندان اسم و رسم یافراد اریچه بس کهیگرفتند. در حال

 ازخود  ای د،ییکودتا را تأ اینخست دولت مصدق به کار گرفته شدند، اما بعدها 

به مقامات  ،یقصرمرداد هم به واسطه خوش ۲۸ یبودند! پس از کودتا انیکودتاچ

 !  افتندیدست  یباالتر

شادروان دکتر محمد  ی شدم«. دولت ملّ ندهیعشق آمد و من دولت پا »دولت

 ، یصالح، باقر کاظم اریمانند الله یما »دولت عشق« بود. افراد خیمصدق در تار

کشاورز صدر و ...   یمحمدعل  ،یسنجاب  میکر  مان،ینر  ودمحم  ،یرعالئیام  نیالدشمس

شهردار و ... بودند، اما در   ل،یوک  ر،یوز  ،یاز دولت ملّ  شیبودند که پ  یدر زُمره کسان

 کهنیکردند. کمااخدمت    یبود، به دولت و نهضت ملّ  ازیجا که ندولت مصدق هر آن
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اه صاحب منصب بودند، به  ش رضا صالح که از دوره اریو الله یباقر کاظم ادانیزنده

 رانیوزارت کشور و وزارت خارجه انتخاب و سپس با نظر دکتر مصدق به سفارت ا 

مرداد ضمن دعوت به   ۲۸ یمتحده انتصاب شدند. پس از کودتا االتیفرانسه و ا  در

خود را   یکه اساساً همکار رفتندیرا نپذ شنهادیپ نیبا دولت کودتا، نه تنها ا  یهمکار

 ع کردند. قط تیمبا حاک

 از پس پرده پادشا نشست 

 چون بود مردم پارسا  چنان

مناصب را در  ییتری بود که عال یاز آن دست افراد زی»اصغر پارسا« ن ادیزنده

آن مناصب را  یکرد. اما تمام یاز دولت دکتر مصدق ط شیوزارت امور خارجه تا پ

باور به نظام و ورت خارجه استعفاء داد و بر حسب ضرکنار نهاد و از وزارت

 یمل یبه مجلس هفدهم شورا  یخومردم  ندهیبه عنوان نما یو پارلمان کیدموکرات

دکتر مصدق   ینهضت ملّ یها. او در آن مجلس از مدافعان سرسخت آرمانافتیراه 

  ی نهضت ملّ ونیفراکس یبه عنوان سخنگو یسالگ ۳۴خاطر در سن  نیبود؛ به هم

 ندگانینما یبه برخ  یو رانهیدل یهاپاسخ و هاقدر مجلس انتخاب شد. نط رانیا 

و روانه  ریآن رادمرد است. پس از کودتا دستگ یاز زندگ یزرگنشانده، فصل بدست

مشغول به کار  یخصوص یهاامرار معاش در شرکت یبرا  ییزندان شد. پس از رها

ز ا باز (، پارسا۱۳۳۹)در سال  رانیا  یو جبهه ملّ یشد. در دوره نَهضَت مقاومت ملّ

 بود.  شگامانیپ

 تیفعال یدیخورش ۱۳۵۶در سال  رانیا  یکه جبهه ملّ یبزنگاه انقالب زمان در

شرکت نکرد.  یزیری پا یگوناگون از ابتدا  لیدوباره خود را آغاز کرد. پارسا به دال

 ،یرهبر أتیبه عنوان سخنگو و هموند ه  یدیخورش ۱۳۵۸ماه  بهشتیاما در ارد

و استقالل    یبه آزاد   قیعم  یباور  د؛بو  لیاص  یو مصدق  یملّ  کیفعال داشت. او    ینقش

را وارد   ینیداشت. مانند مصدق، باور د یملّ تیبه عنوان دو رکن مهم حاکم یملّ
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کردن   کیدئولوژیبه ا   ی. باورکردینم  استیوارد س  ییبه معنا  یقلمرو حکومت و حت

فعان باورمند به  دا از م یکیخاطر او را به عنوان  نینداشت. به هم رانیا  یجبهه ملّ

چارچوب  کیاز  یو یاسیس نشی. خاستگاه بدانستندی از حکومت« م نید یی»جدا 

است  یکه همانا مکتب مصدق بزرگ بود. گفتن کردیم یالگوبردار یمشخص فکر

 بود.  ۱۳۴۱ ماهیدرکنگره د رانیا  یمنشور جبهه ملّ سندگانیکه او از جمله نو

در  یحضور و نیو همچن یبهه ملّج امیپ هیدر نشر یجانانه و یهاکوشش

و  ادیاز  گاهچی، ه۱۳۶۰خرداد  ۲۵تا  یاپیپ یدو سال بحران یهاییمایراهپ یتمام

 . رودینم رونیپر مخاطره ب یخاطره حافظه آن روزها

 شکن باشبه خود سپه  ریش  چون

 باش  شتنیخصال خو  فرزند 

ال در اختفاء س ت دوبه مد ،یدیخورش ۱۳۶۰خرداد  ۲۵پارسا پس از  ادیزنده

با توجه به اعالم ارتداد، کمتر شده بود    رانیا   یفشار به جبهه ملّ  کهنیرغم ا . بهستیز

آزاد شده بودند. اما با گذشت دو   ران،یا   یاز هموندان در بند جبهه ملّ ی برخ یو حت

در آن موقع حدود شصت    شانیکردند. ا   ریمحل اختفاء، او را دستگ  افتنیسال، پس از  

 یهانوع شکنجه  نیخواند، بدتر  میکه در خاطرات او خواهل داشتند، اما چنانساپنج  و  

  ی ها امکان تماس برا مدت   شانیوارد کردند. به گفته خود ا   ی را بر و  یکیزیو ف  یروان

 یبودند. با تمام تأسف  خبریاو ب  تیماه از موقع  نینبود. دوستان و بستگان چند  سریاو م

 هیچه که ماخورد، آن   دیبا  شه،یاند انیزندان  گریو د  نینناز  انسان نیکه بابت رنجش ا

است که او در آن  یداریو پا یریاست، مقاومت، دل رانیا  ینَهضَت ملّ خیافتخار تار

 رکه داشت، د  ی ذات  یبه واسطه فروتن  شانیگذاشت. البته خود ا   یجازندان از خود به

ضبط  رشیپذ یه برا ک ییهافشار ژهیابعاد مخاطرات خود سخن نگفتند. به و انیب

بارها  ینگفتند. خود و یالم تا کام سخن تیمصاحبه )اعتراف( تحمل کرد و در نها
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جا موجود است. ها و واکنش من در آنفشار و شکنجه  شتری: »بگفتندیم  نهیزم  نیدر ا 

 .« شودیمخاطرات منتشر م آنو گزارش  دیفرا خواهد رس یحتماً روز

 ی )خاطرات  شتن«یت عنوان »فرزند خصال خوتح ی ن توسط نشر شتریکه پ یکتاب

 ی. خاطرات شفاهافتی( انتشار یدیخورش ۱۳۸۸( از »اصغر پارسا« )یاز نهضت ملّ

ضبط   یآن توسط خانواده و  گریو بخش د  رانیا   یتوسط مرکز اسناد ملّ  شتریبود که ب

 بانقالتا بزنگاه  شان،یا  اطراتخ قاًیدق شتن«یشده بود. در کتاب »فرزند خصال خو

 درج نشده است.  شانیو »زندان« ا  «یریدرج شده و بخش »دستگ ۱۳۵۷

بخش  نیافتخار را دارد که ضمن انتشار ا  نیا  ران،یا یانتشارات جبهه ملّ تهیکم

بخش که شامل خاطرات و مخاطرات  نیبار ا  نینخست یبرا  ،یاز کتاب و افتهینشر ن

دفتر، منتشر کند.  نیار ا کندر  محدود یا ادنامهیدر زندان دهه شصت است،  شانیا 

با توجه  ران،یا  یجبهه ملّ یمرکز یورا ش سیرئ ان« یموسو نیابتدا جناب »دکتر حس

 ۲۵پارسا تا بزنگاه  ادیکه از زنده یبخش از کتاب و خاطرات فراوان نیبه مطالعه ا 

مصاحبه مکمل  نیوگو ارائه کردند. ا را در قالب گفت یداشتند، مطالب ۱۳۶۰خرداد 

 ریمد ژهیبه و ران،یا  یو خدمات پارسا در جبهه ملّ کاریپ نگرانیپارسا و بت اطرا خ

و  یمرکز یدر شورا  شانیا تیو فعال یجبهه ملّ امیپ نیوز هیدر نشر یو یمسئول

عنوان مکمل به  انیگفتار جناب دکتر موسو  نیخرداد است. بنابرا   ۲۵تا    یرهبر  أتیه

 میمجموعه، با خبر شد نیانتشار ا  انر زمخاطرات اصغر پارسا، عرضه شده است. د

  ی اختفاء خود را در منزل مسکون  امیسال از ا  کی به کینام اصغر پارسا نزدکه زنده

 نیبودند. به هم رانیا یجبهه ملّ یمیقد یاز اعضا یمبشر چهریو پر ییایمهندس ض

رسا اصغر پا یزندگ امیاز خاطرات آن ا  یا دهیو گز م یخاطر در صدد مصاحبه برآمد

 .میمجموعه درج کرد گریدر بخش د را 
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 نیا  یاسیاز همفکران س یکی دزاده«ی مؤ یشاد »دکتر مهدنوشتار روان ان،یپا در

به  شانیاصغر پارسا که چند روز پس از درگذشت ا  شهیو اند یرادمرد، درباره زندگ

 درآمده، قرار گرفته است.  ریرشته تحر

شده است،   ریسال اخ  ست بی  – ده    به  محدود   ،یاسیس  کاریپ  خیکه تار  یدوران  رد

 نی. انتشار اشودی محدود م یو افراد خاص فیکه زندان دهه شصت به ط یدر دوران

 دست خاطرات ضرورت دارد.

 خیدر تار یو یداریو پا یریهم نشان از دل شان،یبخش از خاطرات ا  نیا 

 کاریپ هانیو خردگرا  یروشنگر یهاانیهم نشان از بن ران،یا  یو نهضت ملّ یمبارزات

 است.  رانیا  یدر جبهه ملّ یاسیس

دکتر محمد مصدق است   یبه رهبر  رانیا   ینهضت ملّ   یکه موجب بالندگ  چهآن 

صرفًا راه و روش  یاست. دموکراس یاز ارکان دموکراس ی»اخالق« به عنوان رکن

»اصغر پارسا« از  شکی . ب باشدیم زین یارکان اخالق یبلکه دارا  ست،ین یاسیس

 »پارسا« بود.   شینام گرام  اننداست که م  رانیا   یو خودساخته نَهضَت ملّ  کپا  فرزندان

 139۸ماه اَبان اول

 رانیا یانتشارات جبهه ملّ تهیکم - تهران
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 یصغر پارسا در دوران نوجوان ا

 
 نیر چد رانیکاردار سفارت ا یونیفرماصغر پارسا  با لباس 



 

 

 ر پارساخاطرات منتشر نشده اصغ

 
 نیدر چ یم یقد نیصغر پارسا به همراه همسر پروا

 
، ن آدمیت، افشار، حسین قدسی نخعیفریدوعالء،  نیمنصور، حس یعلحسناصغر پارسا به همراه 

 قرارداد ی در وزارت امور خارجه در حال امضا
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غر اص ادیخاطرات منتشر نشده زنده

 پارسا

 (یاسالم  یپس از انقالب تا زندان جمهور  رانی ا  یبا جبهه مل   ی)همکار

  رانی ا یجبهه مل  تیفعال دی تجد
 اریالله یرا دوباره فعال کنند. آقا رانیا  یجبهه ملّ دوستان خواستندبعد از انقالب 

گفتند که »آقا اگر شما  شانیفرستاد و من آمدم منزل مرحوم صالح. ا  یغامیصالح پ

که داشتند   یحسن نظر  ی.« )البته از روردیگیپا نم  یجبهه ملّ  ران،یا   یجبهه ملّ  دینرو

دکتر   یآقا  کهنید(. من گفتم: »ا بودند و هستنهزاران نفر    منمثل    فرمودند، واال  نیچن

من  قةیامور خارجه شده، موافق سل ریرفته وز رانیوز أتیدر ه نه،یدر کاب یسنجاب

بود که حکومت   نیا   یعمر  کینظر ما  واضح عرض کنم.    یلیخ  که،نیا   ی. برا ستین

ندارد.    ی ربط  چیه  نید  به  استیکه س  ستین  نیجدا باشد. البته منظور من ا   نیاز د  دیبا

حق دارند بر اساس هر  یفرق کند، ول دشانیو عقا شانیهاافراد ممکن است لباس

 دیبا  کند،ی ت مکه حکوم  یحکومت، وقت  یشوند. ول  استیکه دارند، وارد س  یاعتقاد

اند و مطابق قانون  مسلمان رانیمردم ا  تیاکثر کهیحال نیدر ع یعنیباشد.  طرفی ب

کار  یهمه درست، ول هانی»اسالم« است. ا  رانیا یرسم نید دیا جدی میدق یاساس

 ی سنجاب یعرض کردم که »تا آقا شانیداشته باشد.« به ا  دینبا ینیجنبة د یحکومت

 .« میآینم رانیا  یجبهه ملّ استعفاء ندهند، من به

 دیایکه پارسا ب  گفتی شما بود و م   یدر پ   یصالح فرمودند: »دکتر سنجاب  مرحوم

را قبول   ییجا  ک یبه    یباشد، سفارت  رانیدر ا   خواهدی ر هم نمبه وزارت خارجه و اگ

کارها   جورنیا   یکه پ  ستمین  یمن آدم  د،یشناسی صالح شما که مرا م  یکند.« گفتم: »آقا
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وطنم از   دانمیم  کهنی. به عنوان ا ستین  ینجابفقط حرف س  نی.« صالح گفت: »ا باشم

« گفتم: »از حسن ظن دم.کر شنهاد یدارد، پ اجیبه تو احت یخارج استیلحاظ س

  ی راحت هستم و زندگ  یلیخ رانیا نیبنده در هم یمتشکرم. ول یلیخ یعالجناب

 ۱۳۵۲فوت شده، )سال  وقت است که یلی. االن هم چون خانم من خکنمی دارم م

  یی و االن آدم تنها انددهیهر دو به عرصه رس گریهم د میهاو بچه  فوت شده بود(

 بکنم.«  یکه هست زندگ یهر طور توانمی ، مهستم

دوم آشنا بود.   یبا من از جبهه ملّ  صدریشد. بن  جمهورسیرئ  صدری بن   یآقا  بعد

 ی قتدتاً به اشخاص ونداشتم. من قاع  نشایبا ا   یآمدند، تماس  رانیکه به ا   یالبته از وقت

مراکز قدرت خودم را به  عنوانچیبه ه وقتچیه یعنیندارم.  یدر مقام هستند کار

با   خواهدیم جمهورسیرئ یبه خانة من که آقا دش یشب تلفن کی. کنمی نم کیزدن

 انشی)البته استاد ا   دیشما استاد ما بود  ،یگفت: »فالن  صدری بن  یشما صحبت کند. آقا

 د،ینیبی هم م  رانیا  یجبهه ملّ یها(، در عکس میکرده بود یهم صحبتا ب  ینبودم. گاه

من   میا ستادهیشما ا   رجا پشت سهمه  یدفترنیمت  تیمن و هدا   د،یاستادهیهر جا شما ا

کرد.« بعد اسم   دا ی پ شودیآخر شما را نم ی ول د،یهست یریگشما آدم گوشه دانمی م

ها رفقا اسم بچه  ران،یا   یم در جبهه ملّه  و  رانیم در حزب ا . هدانستیرا م  میهابچه

عده خانم   کی ،یچیگفتم: »ه کنند؟«یکار مچه ی و فاط ی . گفت: »علدانستندیمرا م

خدمت امام هم   یدور خودش جمع کرده، به عنوان طرفداران انقالب، حت  را   یخارج

 ندیایباصغر پارسا    یهاشغل ندارد.« گفت: »آه، بچه   یبه معنا  یکار  یمشرف شدند. ول 

 رد،یتماس بگ یو فاط ردیبا من تماس بگ یباشند! بگو که عل کاریانقالب ب نیو در ا 

شما که مرا  صدری بن ی. گفتم: »آقاهارفح نیکار دارم« و از ا  شانی هر دوتا یبرا 

نه اگر هم   د،یکار کن صدری بن یبا آقا د یکه برو م یگویها منه من به آن  د،یشناسی م

.« گفتند: »باشد، حاال  دانمیرا م شانهیچون روح کنند،ی قبول ما ر یزیها چآن   میوبگ

گفت   یرا گفتم، عل  صدریبن  یصحبت آقا  نیها ا« من هم به بچه.دییها بگوشما به آن
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 نیهم هم  یو فاط  کنم«،یندارم و کار خودم را م  یحکومت کار  نیکه »من مطلقاً به ا 

بود و   نیشان چنجواب هانیکه آقا ا  تلفن کردم صدر ی نب یجواب را دادم من به آقا

 تمام شد. 

ت که »ما و گف  گرفت  یتماس  انیسالمتاحمد    یآقا  شان،یظاهرًا به سفارش ا   بعد

 یلیخ یکه زبان خارج میدار اجیاحت یو به کس میبرگزار کن میخواهی م یکنفرانس

 ستیدر کارشان ن ینظم یول م،یشصت نفر مترجم و راهنما دار بیخوب بداند. قر

عنوان مترجم رفت به ی.« باالخره فاطستیهم ن فیشان رداطالعات  یو در ثان

حقوق گذاشتند.   شیهشتصد تومان آن موقع برا م  ه  یکنفرانس و روز  نیدر ا   یسیانگل

 یهمکار توانمینم هانیماه کار کرد و بعد آمد و گفت: »بابا من با ا  کیجا در آن 

بعد    یآشنا شد و مدت  یشهربان  الیدان  یآقانفرانس با شوهرش  در همان ک  یکنم.« فاط

دور هم   یخانوادگ یفقط در جمعهم نگرفتند و  یازدواج کردند. مراسم اندر تهر

 .کای. بعد هم که برگشت به آمرمیجمع شد
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 رانی ا یدر جبهه مل دد مج تیفعال

 دمیشان، د. رفتم منزلجانیا ایب یصالح تلفن فرمودند که فالن یروز صبح آقا کی

دکتر   م، یبا هم دست داد کهنیدارند. بعد از ا  فیجا تشرهم آن  یابنجس یکه آقا

خره من باال ،ی امدیمن ن شی. تو پمیرا ببوس گریگفت: »بگذار صورت همد  یسنجاب

آن مشکل شما رفع شده است.«   گریو د  امهارت استعفاء دادن از وزشما. م  شیآمدم پ

ساختمان  ح برد بهاز منزل صالخود ما را  نیآمد و با ماش یحسن خرمشاه ی بعد آقا

 ی را برا  یساختمان بزرگ یهم نبود. مرحوم سنجاب یادیالبته راه ز ران،یا یجبهه ملّ

 موزشکاه آ یروروبه باًیود. تقرگرفته ب یخرمشاه یقابه توسط آ ران،یا  یجبهه ملّ

 یلی. ساختمان خیکارگر فعل  ای  یمتریس  ابانیدر خ  ،یخرمشاه  یآقا  ریرکبیام  یرانندگ

 نیحسبا دکتر غالم ییاجرا  أتیبودم. باز ه ییاجرا  أتیو ه بود و در شورا  یخوب

جبهه   تیفعال  بیترت  نیا شد و به   لیتشک  گرید  یا و عده   یسنجاب  میو دکتر کر  یقیصَد

 .میرا شروع کرد الببعد از انق ران،یا  یملّ

 زادهرکیصالح، اصغر پارسا و احمد ز اریخانم صالح، الله ران«ی»حزب ا کین  کیپ
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 رانی ا یاز حکومت در فکر جبهه مل  نی د  ییجدا
 شنهادیبازرگان پ یمرحوم مهندس مهد نرا یا  یاول جبهه ملّ ةقبالً گفتم که در کنگر

 نظر نی. ما با ااورندینوشته بشود، ب دیکه با یرا هم در منشور نیاز د یکرد که اسم

جدا  رانیا  ینظرشان از جبهه ملّ و دوستان هم  شانیو باالخره ا  میمخالف بود شانیا 

  د ی. ما در تجدران«یا  ینهضت آزاد تی»جمع اشتندشدند و نام گروه خود را گذ

 بیاز دولت را تعق نید ییجدا  یعنیهمان فکرمان  ران،یا  یجبهه ملّ یهاتیفعال

 ار کرد. کشروع به ته«یسیالئو جبهه بعد از انقالب هم با فکر » میکرد

 کنند یمردم رفته که فکر م یدر ذهن بعض یبیتصور عج کیبدبختانه  رانیا  در

 یعنی تهیسی. الئستین نیانکار د تهیسیالئ کهیالر ح! دنیبا د تیضد یعنی تهیسیالئ

 تهیسیاساسش، مصدرش به فرانسه الئ  کیباشند. الئ  کیکه الئ  ییهاافکار و نظرات آن

است، در  نیکه جدا از د یحکومت استنخو یعنی هتیسیالئ یاسیر عمل ساست. د

را که  یانیو اد میرکه ندا  نید کیتنها  رانیدارد. مثالً در ا  نیکه به د یاحترام تینها

 نیاز فارغ از ا  دیها هم هستند. پس حکومت باما شناخته است، آن یساسقانون ا 

کار به فحشعنوان به گریلغات د یلیمثل خ ته،یسیالئ رانیگاه در ا یباشد. ول هانید

است، که  خواهیآزاد شیکه معنا برال،یشده فحش! ل برالی. االن مثالً لغت لرودی م

 . ستین ینیدیهم ب تهیسی. الئدشویفحش نم

و  تهیسیهمان فکر الئ  یبعد از انقالب ما رو رانیا  یجبهه ملّ تیفعال دیتجد در

. میکرد تید، شروع به فعالاشب طرفی ب ینیز نظر دا دیحکومت با کهنیعنوان ا به

پس از  شانیا  ی بود، ول ی بیمهندس کاظم حس رانیا  یجبهه ملّ یشورا  سیرئ نیاول

در    یعضو   شهیرا ندارم، و مانند هم  هاکار  جورنیا »من حوصلة    گفت:  ی همدت کوتا

جبهه   یا شور  سیرئ  یبیآذر« بعد از مهندس حس  ی هستم.« »دکتر مهد  رانیا   یجبهه ملّ

 شدند. رانیا  یملّ
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 ی کنند، ما هم در جبهه ملّ  نیرا تدو  یقانون اساس  خواهندی اعالم کردند م  یوقت

دان و انصافاً حقوق  هیعدل  لیوکه  ک  یدکتر مسعود حجاز  یاز رفقا مخصوصاً آقا  ران،یا 

 یتا متن میدعوت کرد گریمتخصص د اریدان بسهم بودند، و چند نفر حقوق یخوب

را که راجع   ینشستند و نظرات و مالحظات  انیقاد. آننک  هیته  ید قانون اساسرا در مور

 منتشر شد.  یار جزوهداشتند، مدوّن کردند و د  نیریشدة سا  شنهادیپ  یبه قانون اساس

 

 

حضور اصغر پارسا در  نیاول 
ا ب  رانیا یجبهه ملّ التیتشک

حضور دکتر سنجابی و احمد مدنی 
 – در باشگاه جبهه ملی

 ۱۳۵۸اردیبهشت 

 

 

 ۱۳۶۰خرداد  ۲۵تا  یل جبهه م امیپ هی نتشار نشرا
قانون  نیتدو ؤسسان ومجلس م یجابه یمجلس خبرگان قانون اساس لیکبا تش

چه درست خالف آن   دی حکومت جد نیکه در ا  م ی دیکم دکم ن ما در آ دیجد یاساس

جبهه  ییاجرا أتی. در هشودیحرکت م م،یخواستی و م میکردیها ما فکر مکه سال

که ارگان ما باشد. و ما با آن   میباش  هداشت  یا روزنامه  دیبا  که ما  میفکر کرد  ران،یا   یملّ

آذر،    یروزنامه را مرحوم دکتر مهد  ازیمت. قرار شد که ا میاتمان را منتشر کنظرن  میبتوان

آذر شد  یدکتر مهد ی. آقاردیبود، بگ رانیا  یجبهه ملّ  یشورا  سیموقع رئکه آن

 نیا  یهمه کارها ی ئول و متصدمس ریو بنده هم مد یجبهه ملّ امیپ ازیصاحب امت

 اً تی. نهامیمنتشر کرد ۱۳۵۹ نیفرورد در را  یجبهه ملّ امیشماره پ نیشدم. اول هینشر

 منتشر شد و تمامش را جلد کرده دارم.  هینشر نیهفتاد و چند شماره از ا 
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 ش یبعد از انقالب در پ  یملّ  یانتخابات مجلس شورا   نیاول  ۱۳۵۹همان سال    در

. من چون سخنگو میرا اعالم کرد  داهایانداز ک  یفهرست  رانیا   یبهه ملّبود. ما هم در ج

ها به نقل خبر صحبت من با روزنامه  رساندم.ها  اطالع روزنامهفهرست را به  نیم ا بود

 بود: نیداشت ا  ادیو خواننده ز شدیمنتشر م وزهااز روزنامه »بامداد« که در آن ر

 ی باتتخاان ینامزدها یضمن معرف رانیا  یجبهه ملّ ی» ... اصغر پارسا سخنگو   

 رانیا   نیملّت و سرزم  یارض  تیاستقالل و تمام  ،یاست که به آزاد  ی»کمتر کس  گفت:

چه در وطن ما دربارة آن  یمرز و بوم معتقد باشد ول  نیو سعادت و رفاه مردم ا 

. ما را در برگرفته است هنیکه امروز سراسر م ینکند. بحران یابراز نگران گذرد،ی م

 رانیهمند ملّت ا نظر و متعهد به انقالب شکوکاردان، صاحب  یبه آن دارد تا افراد  ازین

زده به تالش طوفان یکشت نیوجود در راه نجات ا  یبا تمام وگذارند  دانیپا به م

و  های نظرکه به دور از تنگ داندی خود م فهیوظ رانیا  یرو جبهه ملّ نی. از ا زندیبرخ

دان آگاه متعهد به انقالب و مر  زنان  انیخود را که از م  یهانامزد  یگروه  یهاتعصب

 .«دینما یفمعر رانیاند، به ملّت ا شده دهیبرگز رانیملّت ا 

ها را به تهران و شهرستان یبرا  رانیا یجبهه ملّ ینامزدها یسپس اسام یو    

 کرد... . یمعرف ریشرح ز

. بنده  میها آورده بود را از تهران و شهرستان یملّ یهاتیفهرست شخص نیا  در

 زد شده بودم.  ز تهران نامهم ا 

در مورد مسائل   یمجالس سخنران م یجبهه گرفته بود یبرا که  یساختمان در

مرتب منتشر   کشنبهی  یهم هر هفته روزها  یجبهه ملّ  امیپ  هیو نشر  میگذاشتی کشور م

ل به مح یا عده یدر جامعه باال گرفته بود. روز یاسیس یها. کشمکششدی م

د عرف گرفتنقانون و    برخالف   م، یره کرده بودرا که اجا  و ساختمان  ختندیساختمان ر

 ادیآن دائماً ز راژیو ت  میرا ادامه داد  هیار نشراند. ما انتشممحل محروم    نیو جبهه از ا 

قصاص  حهیاز جمله[ ال حهیداشت. آن موقع که ]چند ال اریبسخواننده و  شدی م
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  ی برا  یهم دعوت  ۱۳۶۰خرداد  ۲۵روز  ی. برا میکرد مطرح شد و ما با آن مخالفت

و و اوضاع کشور   حیا ول نیرا در مورد ا  رانیا  یملّ ات جبههتا نظر میکرد ییگردهما

مرتّد است.   یفرمودند: جبهه ملّ   ویدر راد  ینیخم  ی. همان روز آقامیبا مردم مطرح کن

به هرحال از  !شودی چطور مرتّد م  التیکه سازمان و تشک میما تعجب کرده بود

 یکار چیه شدینم گریگرفتند و د اجا ربه ساختمان و آن ه شدحمل یطرف گروه

  د.ش لیهم تعط یجبهه ملّ امیرفت و روزنامة پ نیاز ب رانیا یلّمجبهه  باًیکرد. تقر

و  یحسن خرمشاه ،یرضا تختاصغر پارسا، غالم  ،ی منوچهر اشرفیعل ،یآبادمیکر میابراه
 یبندره یاهلل جنفر نشسته: روح یخُنج یعلمحمد
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 یمخف یندگز
از  یشد، دو سال رانیا  یلّصحبت مرتد بودن جبهه م یاز وقت یعنی ۱۳۶۰از خرداد 

ما که کار  کردمیمن خودم فکر م کهنیبنده در اختفاء بودم. با همة ا  ۶۲تا  ۶۰سال 

  ی . ولستیکه گناه ن. فکر را گفتن میگفترا  یو نظر ی فکر کی ما  م،ینکرد یخالف

 .دیباش یمخف استرفقاء اصرار کردند که نه شما بهتر 

خانوادة   ی کیبه من محبت کردند:    یلیودم، خبکه در اختفاء    یخانواده در مدت   دو

بود و خانمش  ری. دبنشستیدر شهرک غرب م شانیبود. ا  «یمرحوم »عباس سنگان

 یبنده را نگهدار یلیو خ بودند رانیا  یهه ملّبود و هر دو عضو جب یهم فرهنگ

هم مرحوم شد،   یسنگان یآقا بعد ل[ ها در منزل آنان بودم. ]چند ساکردند، مدت 

درست   ییایض  دی]مهندس مج  یاحیمهندس ر  یخانواده آقا گریرحمتش کند. د  خدا 

[ خانم یمبشر چهریاست[ که حاال هم هست و صاحب شرکت است و خانمش ]پر

 لین سه دختر دارد که در فرانسه تحصرانسه است، چوکه حاال در ف  یا دهیفهم  اریبس

هم داشتند،   یون وسعت مال چسال مرا تحمل کردند،    کیخانواده    نیا. انصافاً  کنندی م

مهمان   یبرا   یکوچک مستقل  تیسوئ  کیمن فراهم کنند[.    یرا برا   طی]شرا   تواستندی م

رفقا  نیمنت ا  ریزخودم را  شهی. من همکردمی م یجا زندگداشتند که بنده در همان

 .دانمی م

که االن هم در تهران است و  نیم نسرا هم آمدم نزد خواهرزاده یاز آن مدت  بعد

 یا خانه  هانی بودند. ا   یفر است. هر دو کارمند بانک مرکزحسام  ونیهما  یسر آقامه

  ا یب  ،یبرو  یگرید  یجا  میدهیبود و گفتند ما اجازه نم  یداشتند که طبقة سومش خال

 بودم.  جاهم در آن ی. بنده مدتجانیمه نیبنش

، دو  ست الحمداهللاب خانم که حاال هم زنده ا رفتم خانه خواهر بزرگم رب بعد

 م،یا با هم بوده   یما از بچگ  گفتندیم  شانیترند و به اصرار ا هم از بنده بزرگ  یسه سال

 نییبقه پاجا. خواهرم طفتم آنو ر  ندیگویراست م  دمیمن. د  شیپ  جانیا   ایحاال هم ب
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  ی داری. دکردندیم  یزندگ  جابود و او با شوهرش آن  دادهاش را به دخترم اجاره  خانه

 شدم. ریجا بودم که دستگآن یروزه کردم و چند زبا دخترم تا

 یریدستگ
 ی سلمان کیجم به سمت  ابانیدر خ شانیاز خانه ا  یقرار بود:[ روز نی]ماجرا از ا  

  دم یآمدم. د  رونیاصالحم تمام شد و به ب  کهنیپس از ا بود، رفتم.    ابانیخ  که در همان

 قاتیتحق  یا را برا گفتند: ما شم  گفتم: بله.  د؟یهست  ینگفتند: شما فال  دو نفر آمدند و

. انصافاً دیدار یکارت شناسم،ی: خوب، من شما را که نمتم. گفمیببر ییجا کی دیبا

بنده را  ۱۳۶۲ در آبان  بیتتر نیمأمورند. به ا  بله دمیکارتشان را نشان دادند و د

از  بعد یمان بنده را لو داده، چون وقتودخ یاز رفقا یکیکه  دمیگرفتند. بعدها فهم

کار  نیا  شانیکردند که ا عنواناز زندان آزاد شدم رفقا  یا سال و سه ماه و خرده سه

  ک یبا  یکیاست.  یندارد، هر کس طاقتش تا حد یبیع چیرا کرده بود. گفتم: آقا ه

و را ندارد. ا  ریآدم تقص نی. ا زندی حرف نم شیبا صد تا یکی زند،یحرف مق شال

را  یفالن یکه تو جا ا،یزندان نگه داشته بودند گو یماه تو کی  باً یه بودند تقرگرفت

. چهار، پنج ضربه شالق به او زده بودند و خوب  میکجاست تا ما آزادت کن کهبگو 

خاطر بنده که حد بود.  بهتوانش تا آن  ندارد. تاب و یریتقصبه نظر بنده  نیا 

 ن یه خود همادم بتفرس غامیاز زندان هم پ ی بعد از آزاد در زندان بماند. توانستینم

توجه نکن،    زنندیها را محرف  نیکه ا   فقار  نیذره به ا   کیمن،    زیشخص و گفتم: عز

هر کس خواهم گفت.  میه باشهم داشت یام و اگر جلسه عموممن به رفقا هم گفته

خاطر ماه به  کی  یحتشما    خواستی دارد و بنده دلم نم  ییرویدارد، ن  یتاب و توان  کی

و رفت و  یدر دوست یاثر نیکار شما کوچکتر نیاست که ا  نیا  .دیبنده زندان برو

 .روندی و م  آورندیم فیحاال هم هستند و الحمدهلل هم باز تشر شانیآمد ما ندارد. ا 
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 یاسالم یان جمهورزند
ز اداره رکم  نیآباد و ا در سلطنت   ییبنده را گرفتند اول بردند در جا  نکهیاز ا   بعد

از  یکینگه داشتند.  میکه بود یپیدر آنجا بنده را در ج اطالعات آن زمان سپاه بود.

. بعد آمدند و  میو حاال چکار بکن میا را گرفته نیرفت که ا  فیکسب تکل یها برا آن 

. بعد از آنجا میروی که نفهمم که بعد به کجا م تندبس نیماش یجا توهمانچشمم را 

جا ! همان میروی م  نیوف ا رط میکه ما دار گفتندی م  ی شهر، ول نیئآوردند به طرف پا

. من چون جهت را زدندیها هم محرف نیمرگ در آنجاست! از ا  یریکه سراز

  د یبه ذهنم رس .نینه به او  ن،ییپا  درونی دارند م  هانیکه ا   دانستمی م  دادمیم  صیتشخ

زندان را زمان رضاشاه  نی. ا برندی م  یشهربان یدارند مرا به زندان پهلو هانیکه ا 

مرا به آنجا بردند چند اسم  یتوپخانه است. وقت دانیم کیساختند. نزد هاآلمان

. حاال موزه  دیهم گفتند زندان توح  یو مدت  ۳۸۰مختلف داشت: بند سه هزار، بند 

که هر شکنجه   یمشترک ضد خرابکار  تهیزندان کم  گفتندیآن م  بهشده. در زمان شاه  

که بنده بودم، همان وضع  یتدم نیو در ا  شدی بود، در آنجا اعمال م  ییو بازجو

 برقرار بود به اضعاف مضاعف.

 

 و شکنجه ییبازجو
شروع شد.   هایانداختند و بازجوئ  یمرا به سلول انفراد  دیاز انتقال به زندان توح  بعد

د نز که میمرا مجبور کردند که با تلفن به دخترم بگو یریبعد از دستگروز دو  یکی

ها نآ یمن طبعًا باعث نگران یناگهان بتیچون غ، دوستانم هستم و نگران من نباشند

راحت شد و فکر  یتا حد الشانیتلفن خ نیاز ا  عدشده بود. دختر و پسرم هم ب

ام. دخترم با همسرش طبق برنامه رفته  یبودنم به منزل دوست  یکردند که در ادامه مخف

 قتاًیحق ،مدیخبر را در زندان شن نیعدها که ا د و برفتن کایخودشان به آمر یزندگ

کنند و  ریگمبادا بخاطر من آنان را دست کردمیفکر م شهیخوشحال شدم. چون هم
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خواهند  یم یهر کارراحت بودند که  انیآقا گرید نیتحت فشار بگذارند. بعد از ا 

   من بکنند. با

ا با دربار چه ابط شمکه رو نیمانند ا  یربطی ب یهااز چند جلسه که سؤال پس

شکنجه شروع شد. من در   دند، یمرا نپسند یهاکردند و جواب  لیبق نیبوده و از ا 

. در همان شدمیم ییبازجو واریبند و روبه د. با چشم دمیدیرا نم یکس هاییبازجو

نام خودتان را در ورقه  دیپرس دمیشنیرا م شیا که فقط صد ییاول آقا جلسات

 »اصغر اصغرزاده پارسا« ه  اسم شما در شناسنام  یول  د،یا « نوشته»اصغر پارسا  ییبازجو

 ییهاو بعد حرف  زدندیم  یو شالق  ی. کتکدیشوی م  ریو تعز  دیا است! پس دروغ گفته

با  بسته بود  که چشمم    یت بود. گاهشد و باز کتک و خشون  یمطرح م  لیقب  نیاز هم

 ی داشت. در بعض یادیدرد ز یول ست،یچ دمیدیکه نم زدندیبه سرم م یزیچ

  ی دهم. بعد شخص هیتک واریکه خم شوم و سرم را به د ددنرکیجلسات مرا مجبور م

حالت سرم به شدت به   نی. در ا کردیها را از هم باز منمن آ  یبا لگد زدن به پاها

مدت بازجو، که   نیبود. در تمام ا   ریناپذمل ک و تحدردنا  اریو بس  شدی م  فشرده  وارید

نامربوط خود را تکرار  یهاال ئوو خشونت س نی با توه دم،یدیا نماو ر وقتچیمن ه

. باز به ضرب لگد و کتک  افتادمی م نیبه زم یاز شدت درد و خستگ ی. وقتکردیم

کردند ی ا لگد باز مبگذارم و پاها را ب  روا یکه بلند شوم و سرم را به د  کردندی وادارم م

که کتک بازجو به آن  افتادمیکه م نی. به زمشدی شروع م  ییو دوباره درد و بازجو

که خسته شده بود   یگریبلندش کن که حرف بزنه! آن د گفتیم ادیو با فر زدی م

 نه! گهیم یچکارش کنم مثل گاو افتاده و ه گفتی و م  زدیداد م

که   ییرا شاهد بودم. از کارها  یعیفج  یهاشار و شکنجه صحنهف  یآن روزها  در

که در زندان   ییوهاو مناجات را از بلندگ  یخوان  وار نوحهبود که مدام ن  نیبود ا   جیرا 

را شالق   یکه دختر  دمیشنی م   ی. روزکردندی بلند و پخش م  ینصب شده بود با صدا 

هرا کن، فرزند ز هیخون گر. که »آسمان آمدینوحه م یو از بلندگو هم صدا  زنندی م
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 دم،ین سزهرا منم، مکه »فرزند  دیکشیم ادیشالق فر ری« و آن دختر هم زآمده ...

افراد  ادیبلند و مداوم نوحه که اغلب با فر یصدا  نی...«. ا میزهرا. من فرزند دینزن

در سلول هم بلندگو    یامور زندان بود. حت  نیاز زجرآورتر  شد،یشکنجه مخلوط م  ریز

سقف  کیکه بلندگو که معموالً باال و نزد  دمیها دول سل از یکیشته بودند. در گذا 

 ی زاده مدتکه قطب گفتیان مزند یاز پاسدارها یکیکنده شده است.  تند،گذاشی م

سلول بود و چون قدش بلند بود توانسته بود باال بپرد و بلندگو را از جا  نیدر ا 

 درآورد. 

 هدف آن بود که با  ظاهرًا بودم. ییکتک و بازجو ،یفشار، بدرفتار ریماه ز چند

ضبط   یا بزنم تا مصاحبه  ران«یا   ی»جبهه ملّ  ایخودم    هیعل  یفشار مرا مجبور کنند حرف

از فساد  یپخش کنند. چون در پرونده من و سوابق من که مورد ونیزیکنند و از تلو

 ن هم حاصل نشد.به اصطالح اعترافات من بود و آ دشانینداشتند و ام رهیو غ یمال

. دمیخوابی هشت« م  ری»ز کی زندان نزد  یهم سلول نداشتم و در راهرو ی مدت

 شدم یم داریب گذشت،یراهرو مان که از أموراز م یکیکه خواب بودم با لگد  یگاه

ها. در تابستان دست اهانت  نیاز ا  ایرا جمع کن    تیپاها  گفتی و م   دادی م  یکه فحش

از باز بودن در سلول استفاده   یروز .  بود  ریناپذول تحملگرم و بسته سل  یهم که هوا 

از مأموران   یکی. باز با لگد و فحش  دمیهرو خوابتر را خنک  یهاکیموزائ  یکردم و رو

کولر بزرگ را آوردند و در مقابل   کیهم     یآور بازگشتم. مدتبه سلول گرم و خفقان

باد سرد . تندر را بکار انداخدر سلول من کار گذاشتند. در سلول را باز کردند و کول

هفته  ک یشده بود و  تمام بدنم خشک ی و بعد از مدت دیوزی کولر مداوم بر من م 

 برقرار بود. باتیترت نیبه هفت ماه ا  کینزددم. قادر به حرکت نبو

مرحوم »دکتر مسعود   یعنی ران«یا  ی»جبهه ملّ یاز رفقا یکیوقت  نیا  در

  ده ید ییراه دستشور د ایمرا در صف حمام  شده بود، ریکه او هم دستگ «یحجاز

 او به  ی. ولزدنندیبند مبه ما چشم ییدستشو ایبردن به حمام  یبود. در زندان برا 
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به پسرم تلفن زده بود که پدر  سبه صورت ناشنا یبود. پس از آزاد دهیمرا د ینحو

  دم، یزندان ندرا در    شانی. البته من ا دیاو کن  یدر آزاد  یاست و سع  ۳۸۰شما در زندان  

ن  هم حق حرف زد   ی و کس  شدی بند انجام مبا چشم  شهیروها همت در راهچون حرک

لطف را کرد که خانواده   نیا  ی از آزادو پس بود   دهیمرا د یاتفاق شانیا  ینداشت. ول

 من مطلع شدند. یریاز دستگ نم

و   دیرفته بود دم در زندان توح راستک یموضوع   نیبعد از اطالع از ا  پسرم

ات و مالق  میدار  یزندان  نجایکه آمده بود دم در گفته بود که ما ا   ییدر زده بود و به آقا

 یهاجبهه  یبرا   زاتیو انبار تجه  ستیزندان ن  انجیا . آن آقا هم گفته بود که  میخواهیم

. دیمالقات به لوناپارک برو یجنگ است. پس از اصرار پسرم آن آقا گفته بود برا 

 یرا برا  یا و در آنجا محوطه نیونک و او نیاست ب یحلم یشهرباز ایلوناپارک 

در آنجا سرم اختصاص داده بودند. پ های تالح مالقاو به اصط انیآمدن خانواده زندان

به دفاتر  جعهدر زندان شما است و آنان با مرا  یشخص نیکه چن دیپرس نیاز مأمور

ته مالقات هم ندارد. الباست،  ۳۸۰در زندان و در بند  ۱۳۶۲گفته بودند: بله از آبان 

 ثبت کرده بودند. نطوریا  نهایخوب ا  یشده بودم، ول  ریدستگ خیتار نیمن قبل از ا 

کرد تا از وضع من باخبر شود و مراجعه به مقامات  ع بهبعد از آن شرو پسرم

از  یمراجعات و اقدامات بود که اندک نیدر اثر ا  دی. شاردیاگر بتواند مالقات بگ

با تلفن با پسرم  قهیکه حدود ده دق زه دادندبار اجا نیاول ی. برا کمتر شد یریسختگ

 یکی یق نگهباناتا ( درنیکاخ )فلسط ابانیخفتند که به ه او گبار ب کیصحبت کنم. 

. او و صبا دخترش که چهار پنج سال داشت و خواهرم دیایب یسلطنت یهااز کاخ

کس فول کی ی بند توا چشمصفرزاده به مالقات آمدند. مرا از زندان برباب خانم 

جا بردند. البته من نشست و به آن یهم رو یکیخواباندند.  نیکف ماش یمیاگن قدو

از   یکی  یبعدها پسرم گفت که در ساختمان نگهباناند و  رده ا آوبه کج  دانستمینم  نم

و  دمیپسرم را د یریبار بعد از دستگ نیاول یبند را که باز کردم برا ها بود. چشم کاخ
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الغر شده بودم و سرم   اریکه اول مرا نشناخت چون بس  گفتیبعدًا مو    دیهم مرا داو  

قرمز شده بود. در حضور   نیماشدر ر در اثر فشا میهاشم بودند و چ دهیتراشرا هم 

و حدود ده   میهم بود، نشست یجانیقضا آذربابدست که از  یوزینفر نگهبان  کی

 ستیردند و هر بار بپسرم بت مرا به خانه . چند ماه بعد دو نوبمیمالقات داشت قهیدق

 .میحق مالقات داشت قهیدق

 

 یانتقال به بند عموم

نسبت به من کمتر شده بود، مرا   یو بدرفتار  یریگدوره که سخت  نیهم  در

 تریح عمومد و به اصطالر آنجا بودنهم د گریبردند که چند نفر د یبه اتاق

. یاران تودهدو تا از رهب  یکیآنجا بود و    تیاقل  انیاز سازمان فدائ  یکیبود.  

 یمخف التیشکت  سیراسخ که ظاهرا رئ نیام حسبود به ن یکس هانیاز ا

زندانبانان   یخود را از دست داده بود و برا  هیروح  اریحزب توده بود. او بس

او با   شدیدر اتاق م  ی. هر بار صحبتدرکیم  ینیخنچو در واقع س  یجاسوس

ر اساس بار ب و چند دادیبه مقامات خبر م یشاخ و برگ و اضافات 

روز  کی یعموم اقانداختند. در آن ات  یرادل انفاو مرا به سلو یهاصحبت

 م،یرا قبول ندار هانیدر گرفته بود و او با اشاره به من گفت: ما ا یبحث

 یتیاقل یهااز جوان یکیار هستند. زشکسا یبورژواز ندهینما هانیا

هرچه   نیا  کهیمرد  راسخ و گفت:  نیگوش ا  خیزد ب  تیبرخاست و با عصبان

 ییگویچه م وو شکنجه را تحمل کرده ت  ستادهیهست سر مرام خودش ا

بورژوا است و تو  نیاگر ا ؟یاشده نیو خبرچ یکنیکه صبح تا شب ناله م

 هستم.بورژوا  نیامن طرفدار  یطبقه کارگر
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 ی نه! برا  ایآن موقع دادستان انقالب بود  ستین ادمیکه  یروز الجورد کی 

من  دیبه او گفت اجازه ده هیرل گحا به دیآمد به زندان و راسخ تا او را د دیبازد

 ی بروم و فدا شوم.  الجورد  نیم  یبه جبهه بروم و رو  هایجیجوانها و بس نیا   یبجا

در   ی الجورد یآقا نی. ا میا ج نشده ال شما محتاهنوز به امثگفت  ییاعتنای هم با ب

جز ه. البته در زندان بشناختیز آن دوره مبود و مرا ا  رانیدوم ا  یاطراف جبهه ملّ

 . میبا هم نداشت یو صحبت یمورد مالقات نیهم

 نی او زندان
 نیوبودم، مرا به زندان ا  دیبعد از دو سال که در زندان توح ۱۳۶۴سال  نیفرورد در

 بهتر بود.   اریبس دینسبت به زندان توح نیمن در اودند. وضع منتقل کر

ر و مجبو مینداشت یخواب کاف یها جابود و شب ینزندان پر از زندا  اگرچه

محدود از فروشگاه زندان  دیامکان خر ی جا شوند، ولتا همه میبه پهلو بخواب م یبود

القات منظم  تر ممهم و از همه دنددا یاجازه رفتن به استخر زندان م یو گاه میداشت

و از آنجا با  یزرباشه نیهم ایلوناپارک  به آمدی پسرم م کباری. هر دو هفته میداشت

از پشت  قهیبه مدت ده دق ماندیکه در اتاق انتظار م یدتس از مپ و نیاتوبوس به او

را هر دو دخترش  کباری.  میکردیبا هم مالقات م یتلفن یضد گلوله با گوش شهیش

دم که یجا دتر کوچکش و نوه خودم »سمن« را اول بار آن آورد و من دخهم همراه 



 

۱۷ 

 

 رانیا یور نَهضَت ملّرزند دالف اصغر پارسا

رده بود و صحبت هنوز زبان باز نک

باران ک ن و موشبمبارا  امی. ا کردینم

 .میگذراند  نیاو  نیهم در هم  تهران را 

از مقامات  یا مرا با عده نیاو در

و   های و افسران ارتش دوره شاه و بهائ

 نیدند. ا مبند کرده بوسارقان مسلح ه

  ی مخصوص یهاسارقان مسلح اسم

حسن  تلر،یهم داشتند، مثل اصغر ه

سارقان  نی. از ا لیقب نیمخوف و از ا 

  چیر هختم که دموآ زهایمسلح چ

 نزندااز  ی بعد از آزاد ی اصغر پارسا چند
 

 ل یجا بودند که اغلب به دالان هم در آن یاز روحان یا آموخت. عده  شودی نم یکتاب

داشت و به جرم اخذ م  ه  یبود که سن  یکیشده بودند.    ریدستگ  یاخالق  ای  یفساد مال

کرده بود و خودش    صف نماز جماعت برپا  یجا بود. روزتومان در آن  ونیلیم  نیچند

گذشت و به یم یبود. زندانبان ستادهیکنار در ا  اعتنایب از سارقان یکیبود.  شنمازیپ هم

ششصدهزار تومان گفت من  صف و نماز بخوان. آن سارق    یسارق گفت برو تو  نیا 

 ونیلیشصت مکه  نیبرو پشت سر ا  ییگویحاال م نجایا  دیا آورده  و مرا  دهامیددز

 م؟نماز بخوان ده،یدزد

 یا که به او طعنه یود و گاهبودن آنجا ب هم به جرم ملوط یکی انیآقا نیا  از

که مال   دیگوئی: آقا مال خودم بوده و حقش را داشتم، شما چه مگفتی م زدندی م

خود بودند و   نیمعتقد به آئ اریاکثرًا بس دمیه درا ک ییهایائبه د؟یا دهیمردم را دزد

ود و خط  هنرمند ب یلیمجاهد هم بود که خ رپس کیچندتن از آن ها اعدام شدند. 
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نام  شیدر کارگاه زندان درست کرد و رو یمن دو ساک دست یداشت و برا  یوشخ

 »صبا« و »سمن« را نوشت. او هم اعدام شد. میهانوه

 سیدوست کارتر رئ  گفتی رابهن هم بود که م   دیویم دنابه  ییکایرتاجر آم  کی 

آمده  رانیخشک به ا  ریفروش کارخانه ش یرًا برا است و ظاه کایجمهور سابق آمر

 دالیاز گور و یاند. کتابرا شکسته میهر دو پا گفتیرفته بودند و مو او را گ بوده

 یلیخواندم خ  یو ماز ا   یار اثرب  نیداشت و به من داد و من که اول  ییکایآمر  سندهینو

 رفت.  کایبعد آزادش کردند و به آمر ایخوشم آمد. گو

ه اخالقش و د ما بود که نپسر کوچک رضا شاه، هم در بن «،یپهلو درضای»حم

. او گذاشتندی سارقان مسلح سربسرش م نینداشت و اغلب ا  یفینه رفتارش تعر

 کی ایتخم مرغ  کی مثالً گران،ید یغذا  هیاز سهم یبود که قدر نیدنبال ا  شهیهم

 ا یبکند  یکه کار کردندی م ادارو سارقان هم با وعده دادن او را و ردیبگ ،ینیبزمیس

زده بود و سارقان مسخرهاش  یکه حرف کباری. دندیخندیبه او م بخواند و یزیچ

حرف نزدن   ، یستیاز سارقان مسلح به او گفت: »آقا حرف زدن بلد ن ی کی! کردندیم

 شنوم. یاست که از زبان سارق مسلح م یکه چه سخن درست مدی.« و من دیکه بلد

 ییرها یبرا یمنتظر اهللتی و مساعدت آ توساط
 یعلنی»حس یبه حضور آقا کباریمن داشت،  یادآز یکه برا  یتدر مراجعا پسرم

صحبت کردند و مالقات  یدر سالن یجمع یالبته برا  شانی. ا دیدر قم رس «یمنتظر

من در زندان  یفیکه پسرم در مورد بالتکل یا نامه ی، ولپسرم نداشتند با یخصوص 

ضع  بهبود و یبرا  اریبس یمنتظر یآقا امی. در آن ا دیرس شانینوشته بود به دست ا 

تمام  تشانیدوره محکوم اینداشتند  یکه گناه یو آزاد کردن کسان  یاسیس انیزندان

 ان یو با زندان آمدند ی مهم به زندان  شانیا  کانیشده بود، فعال بودند. دامادها و نزد

وضعم صحبت   من در مورددوبار با  یکی شانیا  یاز دامادها ی کی. کردندیمالقات م

اند با تأسف که شما را گرفته دندیشن یوقت یمنتظر یاه آقه گفتند کو از جمل کردند
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 یقاچرا گرفتهاند؟ « احتماال آ گریرا د نی»ا  گفتندی و م زدندیبه پشت دست خود م

. به هر شناختندی آن زمان مرا م یهاو زندان رانیدوّم ا  یره جبهه ملّدو از یمنتظر

 یعلنیاالسالم حس»حجت  یه دفتر آقاا بمر  یروز  شانیااقدامات    جهیدر نت  ایگوحال  

شد و در آخر   ییهاهمثالً محاکم  و  انقالب بود بردند  یهاکه حاکم شرع دادگاه  «یرین

 یاست که »جبهه ملّ  نیگفتند اتهام شما ا   شانیا محاکمه    نیا را دادند. در    یحکم آزاد

 کردم:ت. اوالً عرض  حکم مرتّد هم اعدام اس مرتّد اعالم شده است و ران«یا 

 نبود ریتو تقد  ریه به شمشستخ نیا تلق

 نبود.  ریتو تقص رحمیاز دل ب چیه ورنه

حضور شما   . در مورد شخص هم بنده درشودیگروه و سازمان که مرتد نم  اًیثان

 شان ی! ا دیمرا مرتّد بدان دیتوانی . چطور ممیگوی را م نیشهادت دیهسته حاکم شرع ک

 است. یهاست که واروشن  اتهام نیا ریهم با خنده گفتند نخ

در مورد   یو رضا پهلو یرجو صدر،یگفتند در پرونده شما هست که بن بعد

که  دیپرس دینبا یلیفتم از لاند. گنوشته ییزهایو چ بودن شما اعتراض کرده  یزندان

 قهیو با سپردن وث ستین یا هم که مسأله نیچرا مجنون عاشق توست. گفتند: بله ا 

  ی و ملک قهی. عرض کردم بنده وثدیم ندارخروج از کشور هحق و  دیشما آزاد هست

من جهت عدم خروج از  یآزاد یبرا  یشرط ای دیبخواه قهیندارم که بدهم و اگر وث

خوب   اری. باالخره گفتند بسخواهمی نم یاد خودم و آزبه سلول  دمگری کشور، برم

 .دیآزاد هست یشرط چیبدون ه

 یچون به قدر کنمی ودم آوردم کوتاه مرا که از زندان خ یشرح مختصر نیا 

 :دیگوی بوده که آن شاعر م ادیمانند آن ز

 ست ینگاران سرخ نکز خون  ست ین یخار شین

 را گذشت.صح نیبود آن شکار افکن کز یآفت
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ا آمد. منته شیهمه پ یبرا  باًیعام بود و تقر بتیدر آن زمان مص هایگرفتار نیا 

. دیآی م شیپ هایگرفتار نیانقالبات ا خوب در کمتر.  یا و عده شتریب یا عده  یبرا 

 .شودیحرکات م نیدر همه جا از ا یهر انقالب لیاوا 

 خون جگر نیهجران و ا نیا شرح

 گر.زمان بگذار تا وقت د نیا

 

 و وضع حاضر یآزاد از  پس
مانده خود    یباق  یهامام دندان بود که رفتم و ت  نیکردم ا   یکه بعد از آزاد  یکار  نیاول

افتاده بود و   یکه زده بودند برخ یادیو لگد ز اثر مشتمن در  یها. دنداندمیرا کش

  و از آن به بعد با دندان  دیجلسه همه را گفتم کش کیهم لق شده بود. در  یباق

 . کنمی سر م یمصنوع

  ی الک پدرام از یکه برادران از فروش ملک یاز آزاد شدن از زندان با پول بعد

 لی. مدمیخر رعمادیم ابانیخودم در خ یبرا  یاندند، آپارتمبه من رسان جانیدر آذربا

با پسرم و همسرش مزاحم آنان باشم. هنوز هم در همان خانه  ینداشتم که با زندگ

و روزنامه صبح  شومیم داریزود ب یلیخ بح. صکنمیم را اداره مهستم و امور خود

. پردازمیرا م آب، برق و تلفن یهاحسابصورت ی. گاهخوانمیو م خرمیرا م

. گاه به خانواده  خوابمی ها زود م. شبخرمی روزنامه عصر را م ظهر هم بعداز

 زندیبه من سر م. پسرم هم اغلب  زنمیخصوص به خواهر بزرگم رباب خانم سر مبه

بازنشسته   استیاز س  خود را   امیا  نی. البته در اندیآی م   دنمیهم گاه به د  گرید  ستانو دو

  دنم ی به د یهم که گاه ی. به دوستان ملّگذاردی را م رشیتأث ادیسن ز ام. باالخرهکرده

ن . ما کارمامیبچسب ران«یا  یما به »جبهه ملّ شودیآقا تا ابد که نم میگوی م ندیآی م

 . ندیایب دیها بام و حاال جوانیا ه کرد بد، ایخوب 
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 ریستگکه بداند من د نیمن و بدون ا  یریدستگپس از  یها فاطو نوه فرزندان

رفتند. در  کایخودشان داشتند، با شوهرش به آمر  یزندگ یکه برا  یا مهام، با برناشده

 لشیو به تحص کردیم یکار ادار یعنی کرد،یکار م یدر دانشگاه برکل یآنجا او مدت 

 هست.  رانیهم در ا  حاالماند که  رانیدر ا  یهم ادامه داد. عل

 (13۸1رسا، سال ر پا)اصغ
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 ینوادگوضع خا
دو دخترند به اسم »صبا« و »سمن«.    میپسر  یاهارم که نوهم چهار نوه داز دو فرزند  من

است و  رانیدر ا مشغول است و سمن  شیعال التیتحص یبرا  کایصبا االن در امر

و دو نوه   خواندیم یدانشگاهشیرا تمام نکرده و امسال پ التشیتحص رانیاال در ا ح

پسر هستند. دختر به اسم »آهو«    کیدختر و    کیآنها هم    هم از دخترم فاطمه دارم که

از من  کدامچیرا، ه یاسام نی. ا جانیو پسر به اسم »سهند«، به نام کوه سهند در آذربا

کوه   کند،یم یزندگ کایهاست در امرکه سال  ی. فاطو خودشان گذاشتند دندینپرس

 یوقت  زیتبر  در  شهیه هممن ک  یهاباشد، منتها از صحبت  دهیه ددفع  کی  دیسهند را شا

 یلیسهند بود، خ نیهم دیدیمنظره که م نیاول آمد، یم رونیآدم صبح تا از خانه ب

 د«.است که اسم پسرش را گذاشت »سهن نیبود، ا  دهیشن

 

 سخن انی پا
در  خواهدیرا اعالم کرد گفت: هر کس که نم ز«یحزب »رستاخ لیتشک یوقت هاش

 رانیا  کردیبرود. فکر م رانیاش را بدهند و از ا گذرنامه میگوی مملکت بماند، من م 

است که کرامت   نیا   قتشیهست. حق  نیاالن هم هم  نیاست! خوب هم  شیمِلکِ بابا

االن هم   شد،ی آن موقع مراعات نم  ،کرده  هیتک  شیرو  قدر  نیکه اسالم ا   ینفس انسان

بردند.  نیب بود که »سلطنت« را از نیکه کرد ا  یوب»انقالب« کار خ نی. منتها ا شودینم

کانون فساد  کی شودینخواهند م ایبخواهند  د،یآیکه م یطنت وقتسل که نیا  یبرا 

 ن او هم شوندیمع مدور شاه ج هانیچو مرکز اشاعه فساد! چون بادمجان دور قاب

 های. زرتشتمیان دارسنت استبداد را از شاهان و مؤبد  نیما ا   ی. در ثانمیدیکه د  شودی م

 ده یشکسته شد الحمدهلل. برچ نیه ا ت کاس نی. ا کردندیکار را م نیمؤبدانشان هم

کار را کردند،   نیا   هانیاز رفقا بود. ا   یلیبنده و خ  یقلب  یاز آرزوها  یکیشدن سلطنت  

 یرا مخف  ئاتیکه س  ستمین  ی خطا[ هم دارند. من آدم  ی]کارها  یتئایس  نیبا همه ا   یول
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که در    یقت. ونی لگدمال کردند. هما  ر  ی است که آزاد  نیهست.  و اصلش ا   نهایکنم. ا 

که   دمیدی شدم و آمدم به مجلس، چون م ندهینما یملّ یدوره هفدهم مجلس شورا 

  یکه آقا  یاناتیب  ابخصوص  به   شودی م  یکم در کشور صحبت از قانون و دموکراسکم

که  دهیعق نیهم یم رو رفتم و عضو شد رانیبه حزب ا  کردند،یدکتر مصدق م

را  دهیعق نیو االن هم ا  ردیگی نما پ یکشور چیاب در هجود احزبدون و یدموکراس

امروز هم درست شود!    نیو حزب درست کنند! هم  ندیایکه فورًا ب  شودیدارم. البته نم

  ی جامعه مدن ک یبود که کم کم ما  نیتا حال خواسته ا  تیاز مشروط رانیا در  یول

نشده است. بعد از صل حا نیا  وقتچیه یول م،یباشمدن داشته اجتماع مت یعنی

باد و مرده باد. در    ها پر است از زندهو بعد از رفتن رضاشاه تمام روزنامه  تیطمشرو

مملکت، باز  نیا  یکار کرد برا هم  یلیمصدق آمد و انصافاً خ یهم که آقا یدورها

. عادت  گفتندی اد مبو مرده  بادزنده شتریو ب کردندی احساسات عمل م یهم مردم رو 

 ک یامکان ندارد که  دیایتا ن ی. تحمل فکراوت نداشتندفکر مخالف و متفبه تحمل 

 ای کشدیرا م نیآن ا  ای کشدیآن را م نیا  ایبتواند به راه درست برود، واال  یمملکت

 مرده باد!    دیگوی آن م ای بادهزند دیگویم نیا 

 ناولی –]شهر و روستا  یاره اول شوراهانتخابات دو نیمن ا  یآخر عمر نیا 

مژده به من داده شد.  نیبود که بهتر نیمثل ا  قتاًیحق ،دمی[ را که د۱۳۷۷دوره سال 

مرتبه  نیاول نیا  گذرد،یم تیبه صد سال که از انقالب مشروط بیچون بعد از قر

و  برنامه احزاب هیبلکه بر پا نبود،احساسات صرف  یدادن مردم از رو یبود که رأ

رفتم. گفتند دن دا  ی رأ یم صبح زود برا من ه . خود دادندی م  یشتند رأها دا گروه

منزلم   کیمهراد، نزد مارستانی. صبر کردم و در بآوردندیم اریساعت ده صندوق س

 ماتتمام آن زح دمیدی من بود که م  یبرا   یمژدگان نیترباال قتاًیحق نیرا دادم. ا  میرأ

از  یکیشوراها  انتخابات نی. البته شروع است. روز همدهدیم جهیکم نتاالن دارد کم 

 خیضبط در تار یرا برا  شانیحرف ا  نیکرد و من ا  فیرا تعر ییاجرا رفقا آمد و م
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  ک ی در  میودگفت »آقا عجب جامعه عوض شده است! ما رفته ب شانی. ا کنمینقل م

عد  دادن صف بسته بودند. ب یرأ یبرا  تی. جمعمیبده یجا رأتا در آن یمسجد

هستند   شیرا  ب  ی( که خوب برخشویاشخاص ر  نینفر )از ا   کیوارد شدند و    یا عده 

جزو  نیا  ن،یکه محاسن است ا  گفتندی م میندارد و از قد یبیکه اصالً ع شیو ر

ا قع نماز ماست و مزه گفت که آقا موحو یحُسن است. آمد و با تعرض به متصد

فکر آمده است  نیم بود که با ا معلو . خوبمیدر مسجد نماز بخوان مییایب میخواهی م

که   کنندیمخالفت م  ستادهاندیا   یه در صف رأپسر، ک  دختر و  یهاجوان  نیه حتماً ا ک

  ک ی ،یچه جور یدانی : »نمگفتیما م قی.« رفمیدهی م یرأ میما دار شود،یآقا نم

 نایها و آقاندارد، از خانم یبیع چیصف آمد و گفت: آقا ه یهاواننفر از همان ج

ند و بعد ما  نمازشان را بخوان ونیآقا نیا در دو صف جدا شوند تا  کنمیخواهش م

به نماز خواندن، و فقط شش نفر بودند! نماز  ستادندیا هانیا  گفتی . م میبده یرأ

مجادله و کشمکش  یمده بودند برا ها آبود که آن ا دی. پمیداد یخواندند و بعد ما رأ

و  میبخوانو نماز  میصف ببند میخواستینجا ما مکنند که در آ غاتیبعد هم تبل که

 ما شدند.«   یمانع از نمازخوان

هاست. نسل یام و آرزوکه تمام عمر من آرزو کرده یاست نمونه آن رشد نیا 

به  یآخر عمر نیاست که ا  ییهاها، بشارتهو مژد دهاینو نیبهتر قتاًیحق هانیبله ا 

 هم دارم که بدون احزاب، داشتم، حاالو اعتقاد  دانستمی بنده داده شد چون م 

 است. نی[ ا یدموکراس]و   «یساالر. »مردمافتدیجا نم یدموکراس

و بنده   امدیمرحوم ساعد درست ن  ینیشبیمن بود. آن پ  یاز زندگ  یهم شرح  نیا 

 یهاتمام زندان باًیشد. چون من تقر یانجو از شتریب ی لیبعد خ یهاشدائدم در سن

خودم که نگاه   ی. به زندگو چه زمان شاه  ،یروحان  انیآقا  نیال اتهران را رفتم، چه م

. من دوره  افتمی م  شد،یدر کلکته چاپ م که نیالمتحبل در  یشعر ادی شهیهم منکیم

من    یول   رد،وخی ، چون به زمان من نمرا دارم که مرحوم پدرم جمع کرده  نیالمتحبل
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 داالسالم،یرحوم مؤست. ممن ا  شیو دورهاش االن پ خواندمیآن را م یدر جوان

 که: نوشتیرا م تیب نیا  شهیهم شیهاالهدر سرمق روزنامه ریمد

 گشوده نبود چشم من و گوش من کاش

 جان من است عقل من و هوش من. کآفت

که  ستا نیا قتشیحق یشتم، ولعقل و هوش به آن عنوان ندا بنده

 .دوشیموجب آفت م نیا فهمد،یم یکم کیکه آدم  نیمعلوم شد هم
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  ر هلند ایران دفارت ، سنواب نیحسو  گانیشا یلا، دکتر عاصغر پارس

 یمک نیو حس یمفاط نیدکتر حس د یصغر پارسا، شها
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 آمریکاأسیسات نفتی تاز  دیدر حال بازد یمک نیارسا و حسر پصغا

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 یینها ی داور ی به دادگاه الهه برا یران یا أتیبر اعزام هخ
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انحالل  یپرسحضور اصغر پارسا در همه  
 یدر خو یملّ ی مجلس هفدهم شورا

 

مجلس  یندگ یاصغر پارسا از نما ی استعفا
خطاب به دکتر عبداهلل  یملّ ی وراش هفدهم

 مجلس( سی)رئ یمعظم

 رانیحزب ا نگیتیم
بهارستان  دانیدر م

 نیبه مناسبت نخست
در  یلّم امیسالگرد ق

کاظم   ۱۳۳۲ ریت ۳۰
 احمد ،یبیحس

 میکر زاده،رکیز
اصغر پارسا  ،یسنجاب 

 یدین شهو حس
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 دیخلع  مناسبت سالروزبه ۱۳۳۲داد خر ۲۹ در یاصغر پارسا هنگام سخنران 



 

۳۱ 

 

 رانیا یصغر پارسافرزند دالور نَهضَت مل   ا

 

 یشورا سیرئ ان«یموسو نیوگو با »دکتر حسگفت

 یجبهه مل  یی جراا -و هیئت رهبری  یمرکز

 سا« »اصغر پار ادیزنده درباره رانیا

 

 
  

 ۱۳۵۹ یجبهه ملّ امیپ هیریدر دفتر تحر انیموسو نیرسا و دکتر حسر پااصغ ادیندهز
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 رانیا یت مل  بر اصول نَهضَ ستادهیا یمرد  پارسا

 

 

 

»اصغر پارسا«   ادیدر ادوار مختلف با زنده ،یعالحضرت  ان؛یجناب دکتر موسو

سال  یدر ابتدا رانیا یملّ جبهه یکزمر یا به شورا. اما با ورود شمد یآشنا بود 

داشتند، وارد جبهه    ییهات یمعذور  شتریدوره پ  نی ر اکه د  شان یا  ،ید یخورش  13۵۸

»دکتر  ادانیبعد زنده ی. چند دند ش رانیا یجبهه ملّ یرهبر أتیو طبعاً ه یملّ

 ریسردب  زیمسئول و شما ن  ریو »اصغر پارسا« مد   ازیآذر« به عنوان صاحب امت  یمهد 

تنگانگ باط ارت کیدوره،  نی. به طور حتم از اد یشو یم «یجبهه ملّ امی»پ هینشر

  ی اس یس   نشیب  ، یرقم خورد. خواهشمند است درباره منش اخالق  شانیشما و ا  نیب

 . د ییبفرما حی توض شانیا یهاخصلت  یکلطور و به

 ی هاتی»اصغر اصغرزاده پارسا« معروف به »اصغر پارسا«، از شخص یآقا -

  ی انزم در ناشیو راه مصدق است. ا  رانیا  یدرخشان نَهضَت ملّ یهاچهرهبرجسته و 

به استخدام   یلیالتحصپس از فارغ  یعنیاند.  رت امور خارجه بوده زا و  یهاپلماتیاز د

نَهضَت   یریگپس از شکل  شانی. ا کردندیوزارت امور خارجه درآمده و در آنجا کار م

ضمن  شوند،یم رانیا  یملّ به جبهه مندالقهع اریبس ران،یا  یجبهه ملّ لیو تشک یملّ

 ی هاو ستون  هاهیاز پا  یکی  شهیهم هم  نرا یهم بودند. حزب ا   ران«یزب ا عضو »ح  نکهیا 

 بوده است. رانیا  یجبهه ملّ

دفاع از  یکردن صنعت نفت که دکتر مصدق برا  یهمان زمان مبارزات ملّ در

ه داشته، از وزارت رت خارجاز وزا   یبه اسناد  ازیندر دادگاه الهه    رانیملّت ا   تیحقان

 یکار را آقا  نیبدهد. ا   شانیه ا کرده و ب  یآورا جمعاد راسن  نیکه ا   خواهدیخارجه م
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 نیاز ا  رسد،ی اسناد به دست دکتر مصدق م  نی ا  ی. وقتدهدیاصغر پارسا انجام م

 خوشحال اریبس هاآن بیها انجام شده بود و از نظم و ترتآن هیکه در ته یدلسوز

:  د یگویاو مصدق به ر مکتد دمیپارسا شن ی. من از آقاخواهدیرا م شانیو ا  شودی م

 کردیم  فیپارسا تعر  ی. خود آقایدیزحمت کش  یلیپسر ترک خ  یعنی«  اوغلو   »ترک

 یهفدهم مجلس، آقا عنوان او را صدا کرده بود. در دوره  نیکه دکتر مصدق به ا 

طرفدار دکتر مصدق   ونیاز ملّ یونیاکس. در مجلس فردشوی مجلس م ندهیپارسا نما

 بوده است.پارسا اصغر  یآقا ونیفراکس نیا  ینگوکه سخ شودی م لیتشک

است که به  یاسیمهم س یهاتیاز شخص شانیمرداد، ا  ۲۸ یبعد از کودتا 

از  ی لیخ «یرضا زنجان د یحاج س اهللتیو »آ ونددیپی م  ینَهضَت مقاومت ملّ 

که در  یانشعاب ی. از جمله در ماجرا کندیمذار واگ شانیها را به ا کارو  هاتیمأمور

 هاستیالیجامعه سوس شیدا یپ عثو با وستهیوقوع پسوم در آستانه کودتا به  یروین

 ی دکتر محمدعل یآقا یبه رهبر ستیالیو حزب سوس یملک لیخل یآقا یبه رهبر

ر اصغ  یآقابه    یزنجان  ضادریحاج س  اهللت یشده بود. آ  یو دکتر مسعود حجاز  یخنج

 حیصحدام است و کدام راه  با کحق    دیو ببن  دیکن  ی دگیرس  دی: شما برودیگویرسا مپا

  د یگزارش بده ینهضت مقاومت ملّ  یمرکز یاند و کدام نادرست و به شورا را رفته

به  دیدو دسته را با نیاز ا  کیکدام ست؟یدو گروه چ نیبا ا  فمانیتکل میتا ما بدان

 تیمأمور نیهم ا شانیکه ا  امدهیپارسا شن یااز آق! من میریبپذ یومت ملّنهضت مقا

 ی رورا نشاندم روبه  یدکتر خنج یقاو آ یملک لیخل یا. گفتند: آقدهدیم مانجارا 

شروع به حرف   ی. وقتدیرا بزن تانیهانشستم و گفتم حرف نشانیهم و خودم هم ب

 ی ملک یارد که آقمطرح ک یملک یرا درباره آقا یمسائل یزدن کردند و دکتر خنج

کند.   دا یامه پاست. نگذاشتم جلسه اد  یفکا  گریکرد، من گفتم د  دیهم انکار نکرد و تائ

 لیخل  یاست که آقا  یطورنیا   انیگزارش دادم که جر  یزنجان  اهللت یآ  یو به آقا  تمرف

 کیرفت و  ی دولت کی: دیگویو م شناسدینم تیرا به رسم ییاصالً کودتا یملک
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نوان  تحت ع ی مال یهاشاه مالقات داشته و کمک ا هم با از کودت آمد. قبل ی تولد

را به حزب اطالع نداده بوده و در  هانیکرده است. ا  تفایزب توده درمبارزه با ح

را  یو دکتر حجاز یاست. من سالمت دکتر خنج یاختالف حق با دکتر خنج نیا 

 . میدعوت کن نا ریا  یملّهضَت مقاومت ها را به نَآن  کنمی م شنهادیو پ کنمیم دیتائ

  ی قاومت ملّ را به نَهضَت م ستیالیوسحزب س یزنجان اهللتیآ یآقا تینها در

 .کندیرا دعوت نم یملک لیخل یآقا یهاستیالیسوس و جامعه کندی دعوت م

 یمرکز یشورا  شود،یم لیدوباره تشک رانیا  یسال بعد که جبهه ملّ ۷یا  ۶ 

بکنند و   دعوترا  ستیالیسوسحزب که  نندیبیهم مصلحت م رانیا  یجبهه ملّ

 یجبهه ملّ لیاز همان روز تشک رساپا یرا دعوت نکنند. آقا هاستیالیسوس یجامعه

صالح« دعوت کرده بود، چون   اری»اله یکه آقا بودند یمرکز یجزو شورا  رانیدوم ا 

کرده  تیفعال ی بودند و هم در نهضت مقاومت ملّ  رانیحزب ا  برجسته تیهم شخص

 ون یفراکس یبودند و سخنگو یاسیشده س اختهبارز و شن تیودند و هم شخصب

انتخابات   نیبه شورا دعوت شدند. در اول  نیدهم، بنابرا از زمان مجلس هف  ینهضت ملّ

جبهه   یعنوان سخنگوبه  نیانتخاب شدند. افزون بر ا  هییاجرا   ئتیعنوان عضو ههم به

 هم شدند. رانیا  یملّ
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 جه( اف ۱۳۳۹) اریبختو شاپور  یخنج یدکتر محمدعل ژن،یه دکتر ب صغر پارسا به همراا 

 
دعوت کرده  «یسنجاب میکه »دکتر کر ییپارسا در شورا  یآقا در زمان انقالب

 نیحس»دکتر غالم یپارسا و آقا یانقالب، آقا یروزیبود، حضور نداشت. پس از پ

از سمت وزارت   یجابدکتر سن  یآقا  نکهیکردند به ا   شورا را مشروطورود به    « یقیصَد

 نیا   یدکتر سنجاب  یتعفا. بعد از اسدیایار بتعفاء بدهد و کنخارجه در دولت موقت اس

و اصغر پارسا وارد شورا شدند.   یقیدکتر صَد انیآقا یعنیبزرگوار  تیهر دو شخص

با  ییب سخنگودر زمان انقالپارسا تا آن هنگام وارد شورا نشده بود،  یچون آقا

 تردک ادشنهیرا شد، به پپارسا وارد شو یآقا نکهیهر بود. بعد از ا فرو وشیدار یآقا

 یقیدکتر صَد  یشد. صحبت آقا نییتع  هییاجرا   ئتیکنار ه  یرهبر  ئتیه  کی  یقیصَد

 ئتیه کی نیبنابرا  م؛یدار یرهبر ئتیما ه م،یو رهبر ندار رکلیبود که ما دب نیا 

 میاصغر پارسا، ابراه  ،یسنجاب  دکتر  ،یقیدکتر صَد  انیاز آقا  تخاب شد متشکلان  یرهبر

 یغر پارسا. در آن موقع جبهه ملّاص یآقا ییخنگوبه س برومند و بیاد ،یآبادمیکر
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ستاد   یروبرو یمتریس ابانیباشگاه داشت در خ کیو  التیمحل تشک کی رانیا 

 .یژاندارمر

آمد و به من اطالع داد   ینگاز دوستان فره یکیکه  میبگو دیآن محل با درباره

  ی برا  یتصاصته و ساختمان اخدر شهرک غرب گرف یمحل ن،یزمرانیا  رستانیدب

مناسب  یلیمحل خ نیکرده است. ا  هیمحل را تخل نیخودش ساخته و ا  رستانیدب

 -  ۲۵متر مساحت با    ۵۰۰۰به    کیدارد. نزد  یبزرگ  یاتاق با فضا  یادیاست. تعداد ز

دکتر   ید. من مطلب را به آقابو  یجالب  اریبس  یعات داشت. جاو سالن اجتما  اتاق   ۲۴

و   میکرد قیب بود. بعد تحقانقال یروزیاول پ یهاکردم. همان روز منتقل یسنجاب

آمد   یاش است. دکتر سنجابو خانواده نایهم مربوط به دکتر ب نجایکه ا  میمتوجه شد

اجاره  یوان مؤجر، سند رسمعنبه نایتر بعنوان مستأجر و با ورثه دکبه انهدر دفترخ

اده مطمئن بودند که  خانو  نیبود و ا   خارجه  ریهم آن روزها وز  یتند. دکتر سنجابنوش

که مملکت دچار تالطم و حوادث بعد از انقالب است،  طیشرا  نیملکشان را در ا 

حسن   یاهزار تومان بود. آق  ستیهر ماه ب  ،. مبلغ اجاره همدهندیاجاره م  یامن  یجابه

 .دیزحمت کش یلیخ التیآن مرکز تشک زیتجه یبرا  یخرمشاه

 کی رانیا  یشد از طرف جبهه ملّ قرار م،یستقر شدکه ما در آن محل م یوقت

مجوز روزنامه را  از،یعنوان صاحب امتآذر به  یدکتر مهد یروزنامه منتشر شود. آقا

آن   کردم اسم نهادشی. من پکردندیاسم آن داشتند فکر م یدرخواست کردند و برا 

جو« دانش  امینامه »پروز  ،ییفتند چرا؟ گفتم ما در زمان دانشجوباشد. گ  «یجبهه ملّ  امی»پ

از  قتی. در حقمیبگذار رانیا  یجبهه ملّ امیروزنامه را پ نیهم نام ا  . حاالمیرا داشت

ه نام اجازه روزنام  نیخوششان آمد و به هم  یلیدانشجو الهام گرفته بودم. خ  امیهمان پ

 یپارسا معرف صغرا  یکه آقا کردندی م یهم معرف رمسئولیمد کی دیبارا گرفتند. 

اهل   یو در جوان  نوشتندی مطلب م  یلیست به قلم بودند و خدکتر آذر د  یآقاشدند.  

 شانیهرحال ا طلبه بودند. بعد به فرانسه رفتند و طب خواندند. به  یبودند و حت  اتیادب
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  الت یکنوشتند. در محل تش شانیه را ا مقال نیت، اولبودند و در شماره نخس سندهینو

 ش یرو دیسف یمقوا  کی بود که با یجنوبطبقه اول در قسمت  هماناتاق در  کی

 یآور. شروع به جمعمیکار را شروع کرد  نجای. از ا یجبهه ملّ  امی: دفتر روزنامه پمینوشت

نامه ده انتشار روز ندگفتی و م آمدندی م ی. افرادم یانتشار شماره اول کرد یمقاله برا 

 دیداشته باشد، باخبرنگار  دیبا شود،ی نم یطورنی! همخواهدی تومان پول م ونیلیم

  ی . آقاکردندی م  هایاندازها و سنگصحبت  نیم داشته باشد و از ا چند نفر در استخدا 

کرده بود   یآورجمع رانیا  یهزار تومان از افراد طرفدار جبهه ملّ  ۳۳دکتر آذر مبلغ 

روزنامه. ما  داختنو راه ان دیدانیممبلغ را دارم، شما  نیت من همبه من داد. گفو 

 یهاو با برگشت پول روزنامه شماره خرندی مردم م م،یکنیپ مروزنامه را چا میگفت

 ستینفر که ژورنال کی. میندار اجی. پول اضافه و کالن هم احتمیکنیبعد را چاپ م

  ی برا   یباش  یمصطف   یبود. آقا  یهه ملّطرفدار جب شانی. ا میبود استخدام کرد  یا حرفه

 شد یم پیم آمد. مطالب تاه ستیپیتا کید. روزنامه آم یفن یو کارها یبندصفحه

. چسباندندی به اندازه روزنامه م یا برگه یها را روستون نیو بعد ا  یصورت ستونبه

اآلن . مانند شدیمروزنامه درست  بیترتنیا . بهگرفتندی م نکیو ز لمیسپس از آن ف

 د نداشت. وجو یا انهیرا  ینیچحروف

پنج هزار   نی. از ا میداد  رونیو ب  میه چاپ کردنخست را با پنج هزار نسخ  شماره

 متیتومان( ق کی) الینسخه فروخته شد. هر نسخه ده ر ۱۵۰۰ کنمینسخه فکر م

سوم  شد. شماره شترینسخه برگشت خورد. شماره دوم شمارگان ب  ۳۵۰۰آن بود. 

 . میبه ده هزار نسخه کرد لید. تبستین یپنج هزار نسخه کاف دمیشد. د رشتیباز ب

بود( که از پهلوان   ۴۳شماره  کنمیکر م)ف میار روزنامه بودانتش یهامهین رد

آن چاپ شده بود. از مرکز  یرو شانیاز ا  بایعکس ز کیشده بود و  لیتجل یتخت

 یجبهه ملّ امیبه دفتر روزنامه پبود،  یفردوس ابانیدر خ یها که محلروزنامه عیتوز

روزنامه   دیاینفر از شما ب  کی.  میکن  عیتوز  میوانتی روزنامه شما را نم  نیزنگ زدند که ا 
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صبح زود به آنجا رفتم. روز  ر،یروزنامه و سردب ریعنوان مد! بنده بهردیبگ لیرا تحو

 ئتیه هدر جلس یسنجابدوشنبه ما ساعت ده صبح منزل دکتر  یدوشنبه بود. روزها

شدم،   عاتومطب عی. من که وارد محوطه مرکز توزمیشدیجمع م ییو اجرا یرهبر

 ان یموسو یشانه من گذاشتند و گفتند شما آقا روی تدس و آمدند نفر ۴ – ۳ دمید

 ی جا برا . معلوم شد من را آنمیبا شما کار دار دییگفتم بله. گفتند بفرما د؟یهست

ها و از آن  میبعدًا رفتها هم ضبط کردند که البته که  خود روزنامه  اند.بازداشت خواسته

صحبت   میسیع حرکت با بد و حرکت کردند. موقبنز نشاندن  کی  تش. ما را پمیگرفت

ما است. از آن طرف هم دستور دادند که من را به کجا  اریکردند که سوژه در اخت

 ببرند.

بازداشت پس از  نیاول نیدند. ا را به دادگاه انقالب در چهارراه قصر بر من

سؤال  یو برا شاندند، تا بازجاتاق ن کیبود. من را در  رانیا یجبهه ملّ یانقالب برا 

نشسته بودند. من اجازه تلفن زدن  زهایدو نفر در اتاق پشت م یکی. دیایبو جواب 

  ی . من هم به منزل دکتر سنجابدیگفت بزن  بود رو  از آن دو نفر که خوش   یکیخواستم.  

صحبت کنم.  خواهمیتم من با دکتر مرا برداشت گف  ینم دکتر که گوشتلفن زدم. خا

را  یبود، گوش یاجرائ ئتیو ه یرهبر ئتیسه مشترک هدر جل یتر سنجابچون دک

گفتم من را به خاطر روزنامه بازداشت  شانیگرفت. به ا یچحاج قاسم لباس یآقا

جلسه  یه اگر من برا اطالع بدهم ک و اآلن در دادگاه انقالب هستم. خواستم دندکر

  دم یش داد. بعدًا شنان در جلسه گزاردوست  هیهم به بق  شانیاست. ا   لیدل  نیبه ا   امامدهین

 ند،یایها هم بسراغ آن  دیبا خودشان فکر کرده بودند که شا  ییو اجرا  یرهبر  ئتیکه ه

 یت. از من سؤاالرا خاتمه داده و جلسه را ترک کرده بودند  نزودتر مذاکراتشا  نیبنابرا 

مت من در س دندیو خانواده و ... بعد پرس لیسم، فاممثل مشخصات مثل ا  دند؛یپرس

روزنامه هستم. من را  ریو سردب هییاجرا  ئتیم عضو هگفت ست؟یچ رانیا  یلّجبهه م

تماس گرفتند.  میرژ یاز سطح باال یبا مقامات نکهیدر همان اتاق نشاندند و مثل ا 
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 د یمقامات تائ کهنیدادند که آزاد هستم. مثل ا  ر به من اطالعبعدازظه ۴ساعت حدود 

ما  بیترت نیشوند. به ا هم بازداشت  هیبق ایکند  دا یادامه پنکرده بودند که بازداشت 

 ی آمدم فورًا به آقا رونیب ی. وقتمیبازداشت را پشت سر گذاشت نیچند ساعت اول

به محل باشگاه وز بعد از آن بود. چند ر نیتلفن زدم و گفتم ماجرا ا  یابدکتر سنج

وشن و از وشن؟ تو سوراخ مک  های : ملدادندیرا اشغال کردند. شعار مو آنجا    ختندیر

از دوستان بزرگوار از  یکی نکهیعارها. روزنامه دو سه ماه متوقف شد تا ا ش لیقب نیا 

ا ر  رانشهریا   ابانیدفتر خودشان در خ  «،یعرابا   نی»دکتر حس  یآقا  ران،یحزب ا   یاعضا

شماره   کند. روزنامه را از  دا یز بتواند انتشار پوزنامه گذاشتند که روزنامه بار  اریدر اخت

 گریمطبوعات د  عیتوز  یول  م،یکردیو منتشر م  مید یدید از آن محل تدارک مبه بع  ۴۴

 ها بدهد.  که به دکه گرفتیروزنامه ما را نم

عنوان که به ی. آن کسمیپارسا و من هرروز صبح در آن دفتر بود یآقا

  ی شد. آقا دفتر عوض  نیدر ا  دادیانجام م یبندصفحهو  یا نگار، کار حرفهروزنامه

 ی کرد به نام آقا ینگار خودش را معرفان روزنامهاز دوست یگریفرد د کی یباش

  ی چقاسم لباس ی. آقادادی م جامان یباش یآقا یجارا به یبندکه کار صفحه یانصار

 هیپخانه و تهتدارکات بود، کار بردن به چا  و یمسئول مال ه،ییاجرا ئتیکه عضو ه

را    یور به مسئول فنزدن و دست  تریشتن، ت. من هم کار نوددا یرا انجام م  نکیو ز  لمیف

 شتریبجالب بود که شمارگانش هرروز    یلی. خمیدار بودم. همه کارها را ادامه دادعهده 

را به اندازه پنج  هانیودند. ا ب  عیهم مسئول پخش و توز ی . مرحوم صمد ملکشدی م

. فرستادیم هاشهرستان یبرا و  کردی م یبندهزار نسخه بسته ستیار و بهزار، ده هز

به  فرستادی را با اتوبوس م هانیا  پاکس،یپست آن زمان بود به نام تنوع  کی

از جوانان   یل ی. در تهران هم خشدیشهرها پخش م  تمامروزنامه در    نیها و ا شهرستان

ها در دست وزنامه را سر چهارراهر نیدانشجوها و طرفدارها ا  ن،را یا یبهه ملّج

 ک ی  یجابه  میدیشنی. ما مدندیخریرا م  روزنامه  نیاستقبال او مردم هم با    دگرفتنی م
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جوانان   نید روزنامه به ایخر  یهزار تومان برا   یحت  ایتومان، صد تومان پانصد تومان  

تشار روزنامه پول به ان  نیخاطر که با ا  نیا . به  خرندیم  نسخه از آن را   کیو    دهندی م

روزنامه  نیا  دندیدی م یبودند که وقت یها جوانانفروشاز روزنامه یلیکمک کنند. خ

ها پول نیو ا  کردندیدارد، به فروش روزنامه کمک م یادیو فروش ز ادیسود ز

که  رانیا  یگان جبهه ملّعنوان اربه یجبهه ملّ امی. روزنامه پشدی هم م هاآن بینص

ب ان بعد از انقالدر دور ییروزنامه استثنا کیه منتشر شود، شمار ۷۷توانست فقط 

عنوان روزنامه به یادیآزاد ز یهابه بعد که روزنامه ۷۶ است. در دوران سال

. روزنامه ما در آن دو سال  کردندیم افشارا  زهایچ یلیآمد و خ رونیطلبان باصالح 

ها روزنامه ان اصالحات را که دهدور  یهاروزنامه  نیکار تمام ا   ییتنهاب به بعد از انقال

 .شدی در آن زمان منتشر نم یگریروزنامه منتقد د چی. هدادیجام مبودند ان

و  یارگان نهضت آزاد زانیم هینشر  یجبهه ملّ امیجناب دکتر در کنار پ

ودند. ب  یو خبر  یلیلتح  ،یوزن فکر  یجمهور وقت هم دارا  سیرئ  یانقالب اسالم

 را داشتند! خاص خود  یژگیهر کدام و

 جمهور سیه رئمربوط ب  یقالب اسالمبودند. ان  یسالمو انقالب ا   زانیالبته که م  -

 بود...  صدری بن یو آقا

  جمهور سیکه متعلق به رئ  یاهیارزشمند است نشر  یلیاست که خ  نیمنظور ا

ها ضع شما و آنموا یعنیکند؛ برخورد  یانتقاد دادهایاست با موضوعات و رو

شما   کردیرو  یاست، ول  کسانی  میکنی را که مطالعه م  یریگگروگاندرباره بحران  

 نهیدر زم ایاست.  شتریشما ب لیتحل یول شتر،یها بآن یهادهمتفاوت است. دا

بودجه  یامدهایپ دادند،ی م یخوب اریاست که اطالعات بس یعیبودجه، خوب طب

 بود! ترشیب یجبهه ملّ امیپ یهاداده لیاما تحل ند،کردیم یرا روشنگر

نفر  نیشتند. چنددا  یمفصل التیشکت یو انقالب اسالم زانیروزنامه م

را از اول تا آخر پنج شش نفره  یجبهه ملّ امیپ هیاندرکار بودند. ما نشردست
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  ی . آقازدندی پارسا و دکتر آذر بودند که اکثر روزها به دفتر سر م ی. آقامیگرداندی م

 یکه مطالبش قو یتند و مقاالت قاالتها متوق یبودند و بعض  رمسئولیذر مددکتر آ

را  هانیکه ا  گفتندیپارسا م یبه آقا کباریت که اس ادمی. کردندیم یبررس شانیبود ا 

و من مثل مرغ بال شکسته   دیرویفردا به آنجا م  د،یشما اهل ماکو هست  د،یکنیچاپ م

 ی و آقا تها رفکوه قیآمد، دکتر آذر از طر شیپ ۱۳۶۰خرداد  ۲۵! بعد که مانمی م

رفت  شانید، ا حاال برعکس ش گفتی م یشت شود به شوخبازدا نکهیپارسا قبل از ا

 و من در اختفاء ماندم!

از زمان دکتر مصدق، فرد  یالتینام پارسا به لحاظ تشکدکتر زنده یآقا

... بودند. و  یملّ یشوراو هم در مجلس  رانیهم در حزب ا یپردازهینظر

 شانیدارد، اوجود  یدوره نهضت مل یهایی ما یزمان راهپکه در  ییهاگزارش 

 ت یشخص  قالبکار بودند. پس از ان  یبه اصطالح پا هم بودند؛  یدانیم  ت یشخص

 د؟ یکنیم یاب یرا چگونه ارز شانیا یالتیتشک

د از که ما بع ییامیراهپ ۴ - ۳بود. در  یاستوار و محکم اریپارسا مرد بس یآقا

که  ییهاییامی. راهپکردندیپارسا در صف جلو حرکت م یآقا م،یانقالب انجام داد

پارسا صف اول بودند.   ی آقا شهیها بود همن در آن مال حمله و کتک خورداحت

 سندگان ینو ئتیو از ه میکردی م همروزنامه هرچه ما فرا رمسئولیعنوان مدبه

 هانینند ا و ما  ستیمناسب ن  انشیاست و ب  مطلب تند  نکهیعنوان ا به  شانیا   میگرفتی م

 .نوشتی م  شانیاز مطالب را خود ا   یلیخ  ی. حتکردی م  دیو تائ  گرفتیآن را نم  یجلو

 یکه برا  میفهرست پنجاه نفره داش کیو  میداشت سندگانینو یشورا  کی ما

 ، نوشتندیلب نمها مطهمه شماره یپنجاه نفر برا  نی. ا نوشتندی مطلب م دیروزنامه با

و در  میگرفتی ها مطلب مما بودند. ما از آن دگانسنینو یو شورا  ئتیجزو ه یول

 ینیخم  نیدحسیتا س  ی دجوادیحاج س  اصغری دکتر عل  یقا. از آمیکردی درج م  روزنامه

 لیما هایلی. خیابوالفضل زنجان اهللتیو آ یتهران یعل خیتا ش ینیخم اهللتینوه آ
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شر شود. ما هم منت یجبهه ملّ امیر روزنامه پها دنوشته آنو  سندیبودند بنو

 ی عل خیش یآقا ای ،یدجوادیر حاج س. دکتر اصغمیکردیرا منتشر م شانیهانوشته

 ،ینیخم یدمصطفیپسر حاج س ،ینیخم نیحس دیکه بعدًا به عراق رفت. س یهرانت

 وسفی ورجاوند، دکتر زیدکتر پرو ،یدکتر مسعود حجاز ،یمیرح یدکتر مصطف

  ی ادینامه نوشتند. خود من هم مطالب زما در آن روز یمقاله برا  نیندچ یجالل

مطلب را  ن«یو به نام »حس زدمیامضا نمها ها در ستون نکتهوقت  ی. بعضوشتمنی م

. نوشتمیم  انیموسو  نیسرمقاله به نام دکتر حس  ریز  حاًیها هم صروقت  ی. بعضدادمی م

 . تنوشی خود دکتر آذر هم مطلب م

 م یتوانستیداد که ما نم یا صفحهلجزوه چه کی یدکتر سنجاب ۱۳۵۹ آذرماه در

در  الیصورت سر. در چند شماره بهمیاز روزنامه بگنجانشماره  کیرا در کل آن 

 نی. ا میصورت انتقاد به حوادث بعد از انقالب آن را چاپ کردمختلف به یهانهیزم

 یاست. دکتر مسعود حجاز شده نوشته ۱۳۵۹جزوه هنوز هم وجود دارد. در آذرماه 

شود و به نام  بیآورد که تصو ییو اجرا یرهبر ئتیکرد و به ه هیزوه را تهج نیا 

تمام جزوه خوانده شد و  یوقت یدکتر سنجاب یمنتشر شود. آقا رانیا  یملّجبهه 

ت گف  د،یکه از انقالب در آن وجود داشت را د  یاز انحرافات  پردهی و ب  حیانتقادات صر

 نیا  کنمیرا شخصاً امضاء کنم. فکر م نیقت کنند و اجازه بدهند من ا مواف ستاندو

کار را  نیا  تیمسئول خواستیم نکهیا  یکیداشت.  لیدو دل یدکتر سنجاب نهادشیپ

را  رانیا  یجبهه ملّ بانیگر یا صفحه ۴۰ هیانیب نیو عواقب ا  ردیشخصاً به گردن بگ

. علت دوم هم فکر ردیپذرا ب بعاتدش تپشت آن است خو یو اگر تقاص ردینگ

ارت خارجه را که در وز یاهم کیو  هیمواضع اول خواستیبود که م نیا  کنمی م

 آمده انتقاد کند. شیکه پ یاز مسائل دًاین کرده و شدبوده جبرا 
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اب دو عتراض به انتخدر ا رانیا یجبهه ملّ ی اعضا ییمایحضور اصغر پارسا در صف اول راهپ   

 ۱۳۵۸ ی امرحله 

 

 کرد؟یم ت یرید پارسا م یرا آقا هینشر یلیبخش تحل

چند نفر از اسم بردم همراه با  که یو چندنفر انسندگیکه نو یبله. ما مطالب

طور مثال به  ایپورزاهد، دکتر جهانشاه برومند،    ینژاد، آقاعباس  یما مثل آقا  انیفرهنگ

را ترجمه  یمطالب  ی دیحسن شه ی آقا ای سرودی که م  یبرومند اشعار بیاد یآقا

. موقع میکردیچند مطلب را انتخاب م هاآنو از  میکردی م یآوررا جمع کردی م

 یپارسا همراه من حضور داشتند. مطلب را خوانده وقت  یو آقادکتر آذر    یتخاب آقاان

ل  . او آمدینمدر هیومی. البته روزنامه هم رفتی چاپ م یبرا  شدیم حیو تصح دیتائ

که مشکالت    عدشنبه باشد. بشنبه و پنجسه  کشنبه،ی  یقرار بود سه بار در هفته، روزها

در  کباریچاپ شد و بعد هم به ه و دو بار در هفته آمد، نامنظم شد شیپ هاقهیو مض

 ییهافشار بودند. چاپخانه  ریها هم زو چاپخانه  می. ما چاپخانه نداشتافتی  لیهفته تقل

کرده کار  رانیا یبا جبهه ملّ میبودند که از قد یکسان بردیم یچقاسم لباس یکه آقا

 کنند. روزنامه را چاپ ردندکی ند که قبول مبود  رانیا  یبودند و طرفدار جبهه ملّ

جبهه   یاز اعضا  یبه حضور برخ  شانیکه ا ینقد  کیاگر خاطرتان باشد، 

مکتب و  رانی ا  یجبهه ملّموضوع بود که  نیدر دولت موقت داشتند. ا رانیا یمل
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در دولت   کی دئولوژ یه لحاظ اب   یآن زمان و حت  ت یچه که در حاکماصولش با آن 

 ی که در پ ز گفته بودند ین یابنکته را به دکتر سنج نیو ا وت داردموقت بود، تفا

 ...  میست ینبوده و ن کی دئولوژیحکومت ا

ومت را به حک  ی نیبود و اصالً اعتقاد د  یاسیس   –   یملّ  تیشخص  کیپارسا    یآقا 

کار   یزنجان  درضایحاج س  اهللتیبا آ  ی. اگر در نهضت مقاومت ملّدانستیمربوط نم

را داشت و اعتقاد به  دهیعق نیهم هم یزنجان اهللتیبود که خود آ نیا  یبرا  کرد،ی م

از دولت   نید  ییاست که جدا   یادآوریبا حکومت نداشت. البته الزم به    نیاختالط د

ذکر شد. قبل از  ۱۳۸۲در اساسنامه بعد از پلنوم  یه ملّجبه یاعتقادعنوان اصول به

  یهاسال  یرا حوال  نیالبته ا  م،ینداشتاز دولت را    نید  ییجدا   یشکل  نیما موضع ا   آن

 انیب  صاحبهم  کیدر    رانیا   یجبهه ملّ  یسخنگو  یچحسن لباس  یآقا   ۱۳۷۷  -۱۳۷۶

 نید  ییبه جدا   رانیا   یود جبهه ملّگفته ب  یخبرنگار خارج  کیکرد. در آن مصاحبه با  

 از حکومت اعتقاد دارد.

 ش یبدر آن زمان    نکهیبا توجه به ا  ه،یو انتشار نشر  یدر گردآورجناب پارسا  

 بودند ؟ یریپذ ت یند، فرد کوشا و مسئولاز شصت سال داشت

 هیروز اواسط خرداد مشغول ته کیپارسا هرروز در دفتر روزنامه بود.  یآقا -

خرداد در روزنامه دعوت   ۲۵تجمع    ی( که در آن برا ۷۷اره  )شم  میه بودشمار  نیآخر

ب  که مطال  ی. محلمیدادیامه را انجام مروزن  یکارها  نیآخر  میعمل آمده بود. داشت  به

بود که کتاب و مجله  یمؤسسه انتشارات کیخردمند بود.  ابانیدر خ شدیم پیتا

و    لمیو به ف یبند صفحه و بعد میرفتگیشده را از آنجا م پی. مطالب تاکردیمنتشر م

رکدام خانه برد. هبه چهارتا چاپ یقاسم لباسچ ی. شماره آخر را آقامیدادیم نکیز

 یمحل. از میهزار نسخه چاپ کرد ۲۴۰پ کردند. هزار نسخه چا ۶۰ها از چاپخانه

به دفتر ما تلفن کردند و گفتند مأموران  یدیخورش یآقا شد،یم پیکه مطالب تا

 نیگرفتند. هم. آدرس شما را هم با زور از ما  اندختهیر  نجایبه ا   یسالمانقالب ا  تهیکم
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و حاج قاسم   ی پارسا و صمد ملک یهم همراه با آقا طرف شما آمدند. مااآلن به 

شماره به چاپخانه رفت و  نیو آخر میجمع کرد اصلهبالف یانصار یو آقا یچلباس

بودند و قفل    دهیها به آنجا رس، آن خارج شدن ما. بعد از  میآمد  رونیدرب را بسته و ب

ران نگاکه روزنامه  ددادنیم  کیرفته بودند. دو سه ماه آنجا کشدرب را شکسته و داخل  

. از روز میدچار مشکل شد دًاوباره به آنجا برگردند. البته ما هم بع د یجبهه مل امیپ

 .میشد یخرداد همه مخف ۲۵

! از شد یبرگزار مهم  یمرکز یجالب است که همزمان جلسات شورا

 ؟ د یی خرداد بگو ۲۵به  یمنته یروزها

. روز دشیم لیتشک ینجابدر منزل دکتر س شهیلسات ما صبح دوشنبه همج -

به  یآقا یخرداد تلفن ۲۴بود. عصر  ۱۳۶۰خرداد سال  ۲۵وز دوشنبه تجمع ما هم ر

  ی عل  یآقا  . منزلمییایاردالن« ب  ی»عل  یاطالع دادند که شب به منزل آقا  یدکتر سنجاب

بود. در آن جلسه، دکتر  بیشدزا سمت  ،یفعل یمیکر ابانیاردالن آن موقع در خ

 یآقا  ،یدکتر حجاز  ،یدکتر جاللرومند، اصغر پارسا،  ب  بیاد  یآذر، آقادکتر    ،یسنجاب

و  یرهبر ئتی. از جمع همیاردالن و من جمع بود یعل ،یقاسم لباسچ ،یغضنفر

ماه دکتر ورجاوند بود که از بهمن ینفر آقا کیبودند.  بیادو نفر غ ییاجرا  ئتیه

ته بعدها نبود. الب شانیا  نیگزیهم جا ی. کسکردی و در جلسات شرکت نم تهکنار رف

بودند   یفرهنگ شانیبود. ا  انیمحمود اکبری عل یآقا یگریرفتار شدند. دهم گ شانیا 

 یگفتند آقا  یسنجاب. دکتر  میوداردالن ب  یما ده نفر منزل آقا  هی. بقهییاجرا   ئتیو جز ه

خرداد   ۲۵تجمع    یو گفته دعوتتان برا   تهگرفتماس    شانیبا ا   ینیاحمد خم  دیحاج س

. مردم  میاز مردم دعوت کرد شیاز ده روز پ پاسخ دادم ما شانیا  . من بهدیلغو کن را 

 م یتوانی. چطور مندیآیم  میکرد  نییکه تع  یما را خوانده و در محل  هیروزنامه و اعالم

ما   د،یسیرا بنو لغو هیانیگفتند شما ب ینیاحمد خم د یس یآقا م؟یرا لغو کن ییگردهما

تجمع لغو شده است و  م کنند و همه بدانندده بار اعال میدهیم ونیزیو تلو ویبه راد
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 نیچن توانمی پاسخ داده بودند که من شخصاً نم ینخواهد آمد! دکتر سنجاب یکس

 نیبه ا  میکه تصم یبا تمام کسان دیدهم. بامراسم را ب لغو هیو اعالم رمیبگ یمیتصم

 نیخواهم داد. با ا مشورت کنم. بعد از مشورت به شما جواب  د،فتنگر ییگردهما

. اطالع داد که همه اظهارنظر ستیماجرا چ دیبگو خواستی م یگزارش دکتر سنجاب

کرد. غو موافقت نل  هیبا دادن اعالم  کسچیکرد. در آن جمع ده نفره ه  دیبکنند چکار با

آن هم   یپا م،یرا دار اتقادانت نیهم موافقت نکرد. گفت ما ا  یخود دکتر سنجاب

 . میدمردم هم دعوت کر و از میاستادهیا 

خرداد انتقادات اول نسبت به نبود  ۲۵ تنگیبوط به دعوت به ممر هیاعالم در

ه؟ چرا محل گرفته شد گرید یهاروزنامه ما و روزنامه یبود. چرا جلو های آزاد

چه شد؟ دوم   دیبودکه وعده داده  ییهای پس آزاد د؟یما را اشغال کرد التیتشک

( دانشگاه ۱۳۵۹ شتبهیک سال )اردیاز  شیها بود. بنشگاهدا  یلیاعتراض ما به تعط

ها انجام در دانشگاه  دیدانشجو و اسات  هیشده بود. تصف  لیتعط  یبا عنوان انقالب فرهنگ

که دولت داده بود به   یحیمورد انتقاد ما بود، به لوا   دو مسئله که  نیاز ا  ریشده بود. غ

 یانسان یروین یازبازس حهیآنها ال از یکی. نام می( اعتراض داشتحهیس )پنج المجل

تمام کارمندان دولت را از ادارات اخراج کنند  خواستندیم حهیال نیموجب ا د. به بو

کنند.  نیگزیرا جا یخود یروهایاصطالح نبه ای دیجد یروهایها نآن یجاو به

  و  یسال سابقه کار داشتند در دستگاه دولت ستیده تا ب نیکه ب یهرحال کارمندانبه

هم به نام  گرید حهیال کی. شدندی اخراج م دینداشتند با بقسا میژهم به ر یارتباط

 یآزاد  قتی. در حقکردی م  جادیا   د یشد  تیاحزاب محدود  یاحزاب بود که برا   حهیال

آن   بودجه بود. ما به حهیهم ال حهیال کی. بردی م  نیب را از بحز لیو تشک حزب

ند ص بود. بعد که خواستقصا حهیبه نام الهم  یگرید حهی. المیانتقاد داشت یلیخ

را از صحنه خارج کنند تمام آن مسائل مورد اعتراض ما را کنار  رانیا  یجبهه ملّ

مخالف قصاص   رانیا   یملّگفتند جبهه  قصاص را مطرح کردند و    حهیگذاشتند، فقط ال
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. میتقاد داشتان  حهیال  کیما به    کهیعالم کردند، درحالرا مرتّد ا   رانیا   یاست و جبهه ملّ

 کنندی آن بحث م  یمجلس رو  ندگانیت به مجلس داده، نماکه دول  یزیچ  یعنی  حهیال

رنظر دانان هم حق اظهاو حقوق یاسیس یهاگروه طورنی. همکنندیو اظهارنظر م

دارد به مجلس   یزایاست، چه ن  نیو نص د  ینیرا داشتند. اگر مسئله د  حهیه النسبت ب

 ینیمسئله د کیبه  ما اصالً نیرا؟ بنابلس را داشته باشدمج ندگانینما یبرود و رأ

.  م یمخالفت کرده بود  حهیال  کی. ما با  میکه با آن مخالفت کرده باش  م یورود نکرده بود

علت بود.   نی. فراخوان ما به امیم اعتراض داشته گرید حهیاز آن، به چهار ال ریغ

ن وجود  اردال یمنزل آقا در آن جلسه ییباال یو عاطف یاحساس یلیو خهرحال جبه

قرار شد از  ی. حتمیدار  شیدر پ  یسخت یلیخ یروزها میکردیفکر م داشت. همه ما

وامشان از اق  یکیل  هم به منز  یبه منزل خودش نرود. قرار شد دکتر سنجاب  یآنجا کس

 یم فراهم شد دکتر سنجابمراس یبرود. اگر امکان برگزار یفردوس دانیم کینزد

کند.  رادیخودش را ا  ینبود سخنرا  شدهنصب  نیماش یکه رو ییگوو از بلند ندیایب

  ی بوس دهیهمه د یقطعنامه تجمع را هم قرار شد من قرائت کنم. موقع خداحافظ

عنوان  نفر به کی  دیآی م شیدارد پ که یدر وضع شد که یکردند. در آنجا صحبت

  ی ملّ جبهه    اراتیاخت  هییاجرا   ئتیمقام هعنوان قائمنفر به  کیو    یرهبر  ئتیمقام هقائم

دو نفر  نیرا ادامه بدهند. ا  التیشوند و کار و تشک یو مخف رندیگدر دست ب رانیا 

عنوان به  یزر مسعود حجادکت  ی و آقا  یرهبر  ئتیمقام هعنوان قائماصغر پارسا به  یآقا

 هییاجرا  ئتیه سیدکتر آذر رئ  ی. آقاانتخاب شدند  ییاجرا  ئتیه نیمقام و جانشقائم

قرار شد  شانیبودن آمد و رفت ا  و مشکل یسن لتکهو طیبه علت شرا  ی، ولبودند

شوند    یهم با هم مخف  ییو اجرا   یرهبر  ئتیه  یهامقامدو نفر قائم  نیشوند. ا   یمخف

را  تیمسئول نیا  رانهیاصغر پارسا دل یرا اداره کنند. آقا رانیا  یجبهه ملّو در اختفاء 

 . رفتیپذ
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 ئتیهو  هییاجرا  ئتیدر ه یبود، ول یمرکز یکه عضو شورا  یاز افراد یکی

  شان یبود. ا   زاده«ییحی  روسیبه پنهان شدن نداشت، »دکتر س  ازینبود و الزاماً ن  یرهبر

دکتر  یبود. آقا رانیردم ا و از حزب م یدادگستر لیحقوق داشت و وک یدکترا 

هم   شانیباشد. ا   میشدی م  یمخف  ییاکه هرکداممان جهم قرار شد رابط ما    زادهییحی

رشت  ابانیدر خ شانیدر ارتباط بودند. دفتر وکالت ا  نزل و دفترشان با مام قیاز طر

 پاسداران، گلستان پنجم بود.  ابانیو منزلشان هم در خ

 یبرا   رانیا   یجبهه ملّ  یالتیتشک  یفر کادرهاهل، پنجاه نصبح دوشنبه حدود چ 

 ران،یا  یدار جبهه ملّخوب و وفا یاز اعضا یکیمات تجمع در منزل انتظا یهماهنگ

قرار  ی که اآلن تاالر رودک یبلوار یمتوجه، واقع در ضلع شمال روسیس ی به نام آقا

بقه دوم ا در سالن طدو طبقه بود که م  یمنزل  ابانیآن خ  یضلع شمال  میدارد جمع شد

ساعت چهار عصر   یو برا   میبدهرا انجام    هایهماهنگ  نیکه آخر  میآن جمع شده بود

 یط ینیخم اهللتیمان زمان آ. در همیبرو یفردوس دانیمان بود به مکه زمان دعوت

  د« عنوان مخالفت با قصاص »مرتّرا به رانیا  یجماران، جبهه ملّ هینیدر حس یسخنان

. عصر آن روز شدیبازپخش م ونیزیو تلو ویرتباً از رادم یسخنران نیاعالم کرد و ا 

 ما را اشغال کردند   ییمایراهپ  ریام مسو تم  یفردوس  دانیم  تیوابسته به حاکم  یوهارین

که به دعوت جبهه  یانبوه تیجمع نکهیو با ضرب و شتم و بازداشت افراد، امکان ا 

 ییمایکرده و راهپ  دا یع پتجم  آمدند،ی م   یفردوس  دان یم  رفاز هر سو به ط  ران،یا   یملّ

غر و هم اص یانتظامات هم دکتر حجاز یهماهنگ نماند. در جلسه یانجام دهند باق

 شتند.پارسا حضور دا 

چون   «ی»حسن خرمشاه یعده مثل آقا کیواقعه گذشت.  نیروز از ا چند

ند و  رفته بود شانیخرداد بازداشت شدند. سراغ ا  ۲۵شناخته شده بود در همان روز 

هم  شانیکه ا  بود هییاجرا ئتیعضو ه یغضنفر ی مهد  یتشان کرده بودند. آقابازداش

 ی و برخ دهزا کیب نی، حسیشاهد دیمج ،ینانیر اطممنوچه یزود بازداشت شد. آقا
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سه ماه   -دو  یبودند. دکتر سنجاب گاهیدر مخف هیهمان روز بازداشت شدند. بق گرید

  ی دکتر آذر و آقا  یشور داده شد. آقااز ک  شانیا   خروج  بیبود که بعد ترت  گاهیدر مخف

گذشته بود   شدن من یرفتند. چند روز از مخف بیترت نیمهم به ه یچقاسم لباس

  ی گفت آقا  شانی. ا دمیجعه کردم و از اوضاع و احوال پرسمرا  زادهیی حی یآقا که به

عباس   ادیاز دوستان )زنده ی کیو در منزل  کجایو دکتر پارسا در  یدکتر حجاز

 زادهییحیتر  با دک  میدو روز بعد هماهنگ کرد  یکی( در شهرک غرب هستند.  یسنگان

 ،یدکتر حجاز یاپارسا و آق یابر آق عالوه میآنجا رفتبه  ی. وقتمیبه آن منزل رفت

 یادیز یها. بحثمیبرومند هم بودند. با ما دو نفر جمعاً پنج نفر شد بیاد یآقا

و عضو شورا   ستین یو رهبر هییجرا ا  ئتیعضو ه که ی فرد میگرفت میو تصم میکرد

و او   میذاربگ  التیعنوان مسئول تشکباشد، به   التیتشک  تهیعضو کم  یول  ست؛یهم ن

ها سازمان یو جلسات را ادامه بدهد و از پراکندگ کرده تیریمد ا ها رنسازما

د و او  ابالغ ش  شانیبه ا   میبودند. تصم  دزاده«یمؤ  ی »مهد   یکند. آن فرد آقا  یریجلوگ

خرداد بود،   ۲۵ که قبل از یرا نه به وسعت رانیا  یو جلسات جبهه ملّ رفتیذهم پ

 تر ادامه داد.محدودتر و ادغام شده  یول
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 یاه انتخاب دو مرحلهدر اعتراض ب  رانیا یجبهه ملّ نگیتیدر م انیموسو نیحسدکتر  یخنران س

 

شدند   ری دستگ  یدر اختفاء بودند و چه زمانتا چند وقت  اصغر پارسا    ادیزنده

 ؟

پارسا   یآقا  یته بود که محل اختفاخرداد گذش  ۲۵تا دو سال از    میسال و ن  کی

روز  کیداده بودند.  رییشان را تغمدت محل نیا  یبار ط نیچند شانیشد. ا ییشناسا

شت کرده را بازدا   انشیرفته بودند که دو سه نفر ا   رونی[ بیسلمان  یبرا   ای]  دیخر  یبرا 

ند.  وجود داشت برده بود  یکه جنب شهربان یزندانمشترک و به  تهیرا به کم شانیو ا 

  ییچه برخوردها رانیا  ینام نهضت ملّاحب مرد بزرگ و ص نیکه با ا  میدیبعدًا شن

 نیخود را زم  یپا  توانستینم  کهی طورزده بودند، به  شانیا   یپاکرده بودند. شالق به 

  ی تراژد  کیو    فناک. واقعاً اسرفتیزندان راه م  یا در راهروهار دست و پبگذارد و چ

 انجام بدهند.  یبزرگ مل  یهاتیشخص  نیرا با چن  ییرفتارها  نیچن  انیآقا  نیاست که ا 

. بعد از سه سال که آزاد شدند به دیسه سال طول کشبه  کینزد شانیا  دانزن

 هیریام ابانیر خبه مطب من ددو روز بعد، سرزده  یکی ایهمان روز  ستیخاطرم ن

که من  ییساپار یالغر شده بودند و اصالً آقا اریپارسا بس یآقا دمیآمدند. من د

 ی لیه بود. خخراب شد  شانیا   یهان دا رشت نبودند. دنتنومند و د  کلیبا ه  شناختمی م

در اختفاء بودم. بعد که   یا سال و خرده  کیخوشحال شدم. خودم  شانیا  دنیاز د

آزاد شدند، من هم به   گرید یو برخ یو غضنفر یخرمشاه یها مثل آقانفر نیاول

ه کرده و سوءاستفاد یفرد کیپله مطبم راه نییدر پامن  ابیمطب آمدم. اتفاقاً در غ

من لباس  یتابلو یکرده بود و رو یلباس ورزش پله را محل فروش ریز وآنجا 

به   یا آذر نامهدکتر  ی آقا را مال خود کرده بود. ی کرده بود و ورود  زانیآو یورزش

و   دیروآدرس مطب من ب یعنیآدرس،  نینوشته بود که شما به ا  ییعال ریدکتر ام

هم که  رگیآذر به چند نفر د تره آمده است. دکچ انیبر سر دکتر موسو دیکن قیتحق
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 شان یو به ا  رندیبگ یرفت و آمد داشتند، سمج شده بود که از من خبر کایبه امر

مدائن که استاد ما   مارستانیدر ب  یمتخصص داخل  انیقوام  یه دکتر مهدبدهند؛ ازجمل

  د داده بو  غامیپ  رفته بود  کایبه امر  شیهابچه  دنید  یه برا بود. به دکتر بهروز برومند ک

خود من هم بعدًا دو  یاطالع بدهد. دکتر آذر برا  شانیبه ا  گرفت یاگر از من خبر

و در   ستیدر کار ن یی بود تابلو دهیبود و دآمده  ییرعالیسه تا نامه نوشت. دکتر ام

اطراف از وضع من  یهازهکرده بودند. از مغا زانیآو یمن لباس ورزش یتابلو  یرو

. ستیاست در مطب ن یتمد شانیداده بودند ا  بها هم جوا. آن وجو کرده بودپرس

ب نگران شده بود که چرا مط اریهم بس شانیدکتر آذر نوشته بود و ا  یرا برا  نیهم

 خواهمی من م د،یکن قینوشته بود تحق ییعال ریدکتر ام یاست. دوباره برا  لیمن تعط

شد و  یسال ط کیبود که  هانامه نیآمده است. خالصه در ا  شانیسر ابدانم چه بر 

 من نامه نوشت. یبه مطب رفتم دکتر آذر به آدرس آنجا برا  نکهیبعد از ا 

ا مطالعه کردم؛ ر نشده آن رو بخش منتش شان یخاطرات ا یجناب دکتر وقت

حق در  رانیا یو نهضت ملّ یمختلف جبهه ملّ یهاچقدر نسل میشوی متوجه م

  و بعد آن واقعاً فرد  یدوره نهضت ملّ در شانیکردند. ا یدست افراد کوتاه نیا

شما دردناک   ریشد، به تعب  شانیکه در زندان با ا  یرفتار  ییبودند. از سو  یاارزنده

برخورد کردند  یبا و گونهنیبودند که ا یفرد مؤثر که قطعاً هد دیاست. نشان م

  خ ی تار یهاب یاز آس یکیخود  شان،یان ازند  فیما از کم و ک یخبریو هم ب

 نگ ما است! فره

  ک ی دیو با میا کرده  ی ما کوتاه ی نهضت ملّ یهاتیه پرداختن به شخصدربار

. میسیبنو  یه ملّو جبه  یملّ  ارزنده نهضت  یهاتیدرباره شخص  دی. بامیروز جبران کن

 شناسندیم را  شانیکه فراموش شده باشد. همه ا  ستین یاصغر پارسا کس یالبته آقا

  ی شدنشفرامو شانیباشند. ا  یدوستهنیو م یاهخویکه اهل آزاد یخصوصاً کسان

همه نوشته شود. بعد از گذراندن سه سال زندان و آن  شانیدرباره ا  دیبا یول ست،ین
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به بعد   ۱۳۷۲از سال    ی. حتگرفتندیکه آمدند ارتباط م  رونیب  بودند  دهیکشکه    بتیمص

  عوت د شانیز ا برومند ا  بیاد یبودند که آقا ینفرات نیولشد جزو ا  لیکه شورا تشک

هستم و فقط   یاسیبازنشسته س گریمن د گفتی م شانیتها ا من ند،یایبه شورا ب کرد

که  یباوجود  شانیق افتاد ا اتفا یا رهیزنج یهاکه قتل یمشاور باشم. زمان توانمی م

 هم فعال نبود در خطر بود.  ادیز

هم  شانینام ا د ییفرمایم یشواهد و مستندات چه یاز رو خواهم؛ی پوزش م

 بود؟  یارهیزنج یاهقتل  ست یدر ل

آپارتمان  کیتخت طاووس  رعمادیم ابانی. در خکردی م یتنها زندگ شانیا 

مراجعه  شانی. دو سه نفر به امیرفتی م دنشانیبه دما  شدیداشت. هر وقت فرصت م

  ی موضوع را آقا نیمحافظت کنند. ا  شانیاز ا  خواهندی کرده بودند و گفته بودند م

 وجهچیهگفت به شانیبه ا یحجاز رمطرح کردند و دکت یدکتر حجاز یآقا پارسا با

 ک یو اصالً  دیبه محافظت ندار اجیوارد منزل شما شود. شما احت یکس دیاجازه نده

 دریل ایبودن  یرهبر ملّ لیبود که پتانس یکس شانی. ادیخانه خارج شو نیمدت از ا 

  وش یدار  یره آقاکه دربا  یمان خطرخاطر در خطر بودند. ه  نین را داشت. به همبود 

 هم وجود داشت و موجب شد که جانش را از دست بدهد. روهفر

 

 د؟ یآشنا شد  شانیبا ا یخود شما از چه زمان 

اش درباره دیاست که با رانیا  یدرخشان جبهه ملّ یهاز چهرهپارسا ا  یقاآ

  ک یبودم.  یدانشکده پزشک تهیعضو کم ۱۳۴۳تا  ۱۳۳۹ یهانوشته شود. من در سال

بودند، گرفته بودند   یکه مسئول دانشکده پزشک را  یجفرود  وسفی یآقامدت هم 

 یعنی رفتم؛ی م هدانشگا تهیمک هب یدانشکده پزشک تهیاز طرف کم شانیا  یجاو من به 

 تهیف کل کماز طر یدانشگاه بودم. بعد از مدت تهیدر کم یدانشکده پزشک ندهینما

 تهینشگاه و کمدا   تهیکم  ندگانینما  کردم که متشکل ازاستان شرکت    تهیدانشگاه در کم
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 ندهینما ک یبود. از طرف کل دانشگاه هم  هاتهیکم ریکارمندان و سا تهیاصناف و کم

  ی خوبپارسا را به یکه آقا ین شرکت داشت. آن موقع با وجود استا تهیکم در

که  ۱۳۵۸سال  لیگفتم از اوا  شترینداشتم. پ ی ادیتماس ز شانیبا ا  ی ول شناختم،ی م

 رانیا   یپارسا وارد جبهه ملّ  ی رت خارجه استعفاء داده و آقااز وزا   یدکتر سنجاب  یآقا

و هم به  یجبهه ملّ امیپطر روزنامه روز و شب به خا ۱۳۶۰خرداد  ۲۵شدند تا 

از  شانیعد هم که ا . بمیکردی م ی با هم زندگ یرهبر ئتیو ه هییاجرا  ئتیمناسبت ه

 ت.داش  وجود یشگیو هم کیها ارتباط نزدل آمد تا سا رونیزندان ب

 
 مساریرجاوند، تو زیپرو ان،یهاشم صباغ فر،نیاکبر مع یعل ،یمحمد توسل ،ی منوچهر اشرفیلع  

 میکر ،یسحاب داهللیبازرگان،  ی اصغر پارسا، مهد ف،یخسرو س ،یعتمداریشر ،یناصر مجلل
 و ...  انیود مانمحم ،یسنجاب 

 

 ،یهضت ملّدر ن  ینیحرکت نو  کی  یپارسا برا  یآقا  د؛یگفته بود  ییجا  کباری

قرار شد را دعوت کردند و  یاوائل دهه هفتاد افراد ا یاواخر دهه شصت 

 داشته باشند!  ییهاامهبرن
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حرکت  دیپارسا ما چند نفر را خبر کرد و گفت با یآقا بارکیدرست است! 

ه آنجا را ادار ادهدزیمؤ یوجود داشت. آقا التیتشک  تهیمان کم. آن زمیبکن یدیجد

قرار   یارزشمند نهضت ملّ  اریبس  یاز اعضا  زادهاطیخ  یادروان آقا. در منزل شکردی م

 گاریس  دنیصرف ناهار و خوردن دسر و کش  ز. بعد ا میده نفر بود  به  کی. نزدمیگذاشت

کرده و   یبعد هم خداحافظ .مینگفت و ما تعجب کرد چیه شانیپارسا ا  یتوسط آقا

در  مینکردند. فکر کرد یشنهادیپارسا پ یآقاچه شد  میکردیم . همه صحبتمیرفت

داده شده و   شانیبه ا  هادستگاه ایاز طرف افراد  ییآن فاصله، هشدارها و اخطارها

 سبب شد کار را شروع نکنند. هانیا 

 

 د؟یآی م ادتانیرا  شانیدکتر روز درگذشت ا یآقا

 ۲۴. ندوستیپ یزدیرحمت ابود که در خانه تنها به  یطیدر شرا  شانیا فوت  

اطالع داده بودند   هاهیاصالً خبر نداشت. بعد همسا شانیاز فوت ا  یساعت هم کس

را خبر کردند  شانیاست. فرزندان ا  امدهین رونیاست از خانه ب یتپارسا مد یاکه آق

  ات ی. اگر بخواهم به خصوصاندرگذشتهد ییدر خانه و در تنها شانیو معلوم شد ا 

با هم حشر    التیا در محل تشکم  ۱۳۵۸سال    لیاز اوا اشاره کنم، چون    شانیا   یاخالق

نترس و شجاع   اریبس  م،ی هم بودتا غروب با  در دفتر روزنامه از صبح    ای  میو نشر داشت

 اری. بسدندبو ستادهیا  دادندیآنچه انجام م یبودند و پا یاستوار و اصول اریبودند، بس

که  گفتندیدار مخنده یا همراه با طنزهار شانیهامشرب بودند و دائم صحبت خوش 

 ستیزادهس  اری. بسکردندیم  فیتعر  ی. خاطرات جالبشدیهمه م  یباعث رفع خستگ

 نیا  رانیا  یاز سران جبهه ملّ یمن در کمتر کس کهی طوربودند. به مسلکش یدروو 

ش فر یداشتند. حت یا ساده ی زندگ رعمادیم انابیخ در. در منزلشان دمیرا د هیروح

 یمثالً در دفتر روزنامه که همگ ایمسجد است. منزل من  گفتندی د م پهن نکرده بودن

کباب جوجه ایچلوخورش  ایچلوکباب  هنکیحبت از ا ص میخوردیبا هم ناهار م
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هم   باو  میگرفتی شور م اریمقدار کالباس و خ کیاصالً نبود. نان و  میبخور

 .میخوردی م

. زبان بود شانیا  اتیخصوص اهنیبود. ا  ییاناتو استمداریو س گرلیتحل شانیا 

و  هاروزنامه .کردی را گوش م  یخارج یوهایو راد دانستی م یخوبرا به یسیانگل

است که  یپست روزنامه مهمواشنگتن گفتی . مخواندیمهم را م یمجالت خارج

 اعتقاد یلیپست خ. به واشنگتنافتیدر توانیرا از آن م کایدولت امر یهااستیس

. کردی را گوش م زبانیسیانگل یوهای. رادخواندیرا هم م مزیاتورکیویداشت. ن

 داشت. یعیوس اریاطالعات بس

 طور نی. همکردند ی کم صحبت م یلیدر جلسات خ د یفته بودگ بارک یما ش

 است؟

 ئتیو ه  یرهبر  ئتیدر هشنونده بود.    شهیبود. هم  اتشانیهم از خصوص  نیبله. ا 

و   زدندیرا م شانیاهدر آخر که همه حرف . کردی ها گوش م فقط به صحبت  ییاجرا

.  کردندیم انیب خودشان را تاینظر قهیظرف سه چهار دق کردند،یرا م شانیهابحث

: گفتی م ادیجمله را ز نیبود. خودش ا  یو اثرگذار قیصائب، دق اتیاکثرًا هم نظر

 ما قَلَّ وَ دَلّ«»خَیرُ الکاَلم 

 ست؟ین طورنیبود. ا المثلضرب نیهم رانگیهم ب شانیا یزندگ 

رست د  شیهای لیکه خ  کردی م  لیتحل  یمستند و مدلل مسائل را طور  اریبله. بس

از  شانیکه ا  دادیامر نشان م نیبود. ا  حیو به ظن غالب صح آمدیرماز آب د

 برخوردار است. یاریبس یاسیس یهاییتوانا
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 نیدوم پشت به دورب  فیرد یهه دکتر سنجابدادگاه ال ژهیو یقاضالهه  ی داور وانیسالن د  

 یبیمهندس کاظم حس-صالح  اریلهال

 
 یمعظم اهللفیاصغر پارسا، مهندس س کومنش،یفرهمند، احمد زنگنه، آزاد، ن  ریبش ،ییطال   

 (۱۳۳۵شرکت نوکار  رهیمد أتی)ه
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 یمعظم اهللفیدس سرسا، مهنفرهمند، اصغر پا ریبش ،ییطال

 
 کیدر شرکت نوکار کارگاه سد تار ی مان همکاراصغر پارسا در ز
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 اشرفیعل ،یجالل وسفی ،یحسن خرمشاه ،یرعالئیام نیالدبزرگمهر، اصغر پارسا، شمس لیجل

 یخنج یمحمدعل ،ی منوچهر

 
حسن  ،یتخترضا الم اصغر پارسا، غ ،ی منوچهر اشرفیعل ،ی آبادمیرک میابراه ،یجالل وسفی 

 یبندره یاهلل جفر نشسته: روح ن  یخُنج یو محمدعل یخرمشاه
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 »عموجان«  یماجراها 
 ییایض دیو مهندس مج یمبشر چهری اصغر پارسا از زبان پر یختفاا

 شود و از سال به جهان گچشم    یو مصدق   یملّ  یادر خانواده  «یمبشر  چهری»پر  اشاره:

ره دوبا تیاز زمان فعالآغاز کرد.  رانیا  یهه ملّخود را با جب یرسماً همکار ۱۳۵۸

. در کردندی م یجد تیها فعالو سازمان التیدر دهه هفتاد با تشک رانیا یجبهه ملّ

درآمدند. »مهندس   یمرکز یشورا  تیبه عضو ۱۳۸۲پلنوم در سال  لیزمان تشک

سال   با مکتب و راه مصدق بزرگ آشنا شد و در ینوجوان امیاز ا  زین «ییایض دیمج

 دایراه پ انیبه سازمان دانشجو رانیا  یمجدد جبهه ملّ یریگهمزمان با شکل ۱۳۳۹

بود. بارها به زندان رفت و بارها از ادامه  ییجنبش دانشجو شقراوالنیاز پ ی کرد. و

 ل یادامه تحص  یسرشته مهندتوانست در    ۱۳۴۸در سال    تیمحروم شد. در نها  لیتحص

بازار   از جمله سازمان  رانیا   یختلف جبهه ملّم  یهاانبا سازم  زیدهد. پس از انقالب ن

 ۲۵اند. پس از داشته یتنگاتنگ یسازمان مهندسان همکار تیو کارگران و در نها

کردند.  ایاصغر پارسا را مه ادیزنده یاختفا طیشرا  سال،ک یبه  کینزد ۱۳۶۰خرداد 

خانواده  با ییوگو که در گفت میبود خبریب انیجر نیتر حاضر از ا ان چاپ دفتا زم

سخنان اصغر پارسا  یدرباره محتوا  ی. وقتمیشد هیقض نیمتوجه ا  ییایض و یمبشر

به ما  انو همسرش ییایدر کتاب که گفته بودند در زمان اختفاء جناب مهندس ض

 «یمبشر چهرینم »پر. خادانمیم نانیا  ونیو من خود را مد دندیورز یمهر نیچون

  شان یا  یرا ب میتوانستی ود که م ب یکار نیکمتر نی بود و ا  ما یملّ فهیوظ نیگفتند که ا 

موضوع دنبال   نیدو بزرگوار را درباره ا  نیوگو با ا گفت دهی. با هم گزمیانجام ده

 .میکنی م
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 ران،یا  یجبهه ملّ  یمیقد یاز اعضا یصمد ملک ی: آقاییایض دیمهندس مج

  اعالم حکم ارتداد بعد از    به دفتر ما آمد. به من گفتند:  ۱۳۶۰خرداد    ۲۵ز  پس ا   یچند

شما   یبرا   ایاست. آ  میشورا وخ  یاعضا  ژهیبه و  رانیا   یبهه ملّج  یاعضا  یبرا   طیشرا 

من آمدم منزل و   د؟یکن  جادیپارسا« ا   راسکان »اصغ  یبرا   یامن طیمقدور است که شرا 

اصغر پارسا  یاست و قرار است که آقا نیچن طیا با خانمم مشورت کردم. گفتم شر

خانم هم   م؟یبه منزل منتقل کنرا  شانیامروز ا  نیمه میتوانی م ایآ .ندیایب به منزل ما

خانم گفتند   ما. ا میرا در اتاق فرزندان اسکان بده شانیاستقبال کردند. ابتدا قرار شد ا 

 نباشد.  یامن دیکه اتاق فرزندان محل مناسب و شا

احت ر  شانیا  امکان را نداشت که  نیما دوبلکس بود و ا   تیسوئ  :یمبشر  هرچیپر

خودشان  اریباشد که محل اسکان در اخت یطیشرا  دیکردم که با شنهادیباشند. من پ

همسرم گفتم   د ی. به مجشودی کنند، نم ی طانیها در راهرو بدوند و شبچه نکهیباشند. ا 

را کامالً   نیزم  رین جنگ بود و ز. چون زماکنم  ایرا مه  طیکه تا فردا شرا   دیاجازه بده

 م یشویمنتقل م  نییم ما پا. گفتمیبود  نیی پاوقع بمباران کامالًو م  می ودکرده ب  یمسکون

خودمان باشند که امکانات الزم را دارا باشند. ضمن   تیو جناب پارسا باال و در سوئ

 مجزا و مستقل باشند.  نکهیا 

که  میها گفته بودبه بچه م،یمنتقل کنبه منزل  که قرار بود جناب پارسا را یزمان

 شانیدکترا گفتند ا   را ی. زمیاوریب  مارستانیشند، از ببابا با  یکه عمو  »عموجان«  میروی م

 نیبداند. گرچه ا  دیهم نبا لیفام یاز اعضا کسچیدر استراحت مطلق باشند! ه دیبا

 رانیا   ینهضت ملّاز دوران  از گذشته با مرحوم پدر من    پارسااصغر    ادیزنده  میرا بگو

  ی خوصدق که قرار بود از ا در زمان دکتر مپارس یقاآ را یبودند. ز کینزد یلیخ زین

با پدر من در ارتباط بودند. من هم   ثیح  نیبشوند و از ا   یملّ  یمجلس شورا   ندهینما

در   ،میباش  هیما در اله  نکهیقبل از ا   کهنیدارم. ضمن ا   ادیرا به  شانیا   قاًیکودک بودم دق
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  بزرگ  ییالیخانه و ک یبود )ونک  ابانیپارسا هم در خ ی. منزل آقامینشستی م ونک 

 (. ۱۳۵۴ یها)سال  دندیدی را م گریهمد آمدند،یما م شیدرم پکه پ یداشتند(. گاه

 رماهیاواسط ت  باًیبه من گفتند. تقر  یکه جناب ملک  یروز  ی: فردا ییایض  مهندس

  ی غ جناب پارسا در محدوده تاالر رودکبه سرا   یکمل  یبود. من و همسرم به اتفاق آقا

. میگرفت  لیرا تحو  شانیا   م،یرفت  و من  یملک  ی. آقامیتجا رفبه آن  نیاشبا دو م  . مامیرفت

 نگیخانم وارد پارک  نیبا ماش  می. مستقمیخانم منتقل کرد  نیرا به ماش  شانیوسط راه، ا 

 منزل شدند. 

سط منزل بود. به جناب مصدق در ودکتر    ریوارد شدند، قاب تصو   ی: وقتیمبشر

بگذارم؟   شانیا   یرا جا  یگرید  دارم و عکس افرادکس را برع  دیخواهیپارسا گفتم: م

وارد منزل   ی. چون اگر مأموردیبزن یزیدست به چ ستیگفتند دخترم اصالً الزم ن

  ست یبد ن  ی! ولدیدار  ییسمت و سو  چهکه شما    فهمدیها مشود. از چهره شما و بچه

. دیهقرار ند که خود را در مظان بهانه دیپرده بکش کیصدق را کس دکتر مع یرو

. زدندیسر م شانیهمسرم به ا  دی. اول صبح مجندآمدینم نییپا شانیا در طول روز 

به من گفتند دخترم  کباری. دوبلکس بود. رفتمی م شانیوسط روز هم من خدمت ا 

!  مییایاشد باال بن الزم نبکه م دیلحاف و تشک به من بده کیکنم،  هشخوا  شودیم

خت بود. قرار بود که ت  باال  منیقسمت نش  بود.  نییپا  سیچون امکانات حمام و سرو

! خاطرم خوابمیتر مراحت نیزم ی. به من گفت عموجان من رومیاوریب نییرا پا

. فقط ساالد  دیمن ناهار نده هلطفاً ب رود،ی وزنم باال م یگفتند که کم کباریهست 

 . خورمیبا شما مب شام را و ش خورمیم

جبهه   التیار تشکک  یبرا   «یود حجازدکتر مسع»  یخاطرم هست که آقا  :ییایض

کاله  کیهست  ادمی. بردندی و م  آمدندیم شانیبه دنبال ا  یو جلسات رانیا  یملّ

 رفتند،یبه سمت باغچه م شانیکه ا  یخاص یهادرست کرده بودم که زمان یریحص

 کردند. یکاله استفاده م نیند از ا نشو دهید کهنیا  یبرا 
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 هیدان توجدر نزد فرزن  شانیر ا حضو  کهنیا   ی برا   فته بودمهمانطور که گ  :یمبشر

به استراحت  ازیهستند و ن ماریو البته ب دیهمسرم مج یعمو شانیا  می. گفته بودمیکن

مواقع با   یبود. برخ طون یهم ش یلیکودک بود و خ م یکامل دارند. دختر دومم نس

دم با هم عروس  موجان آمع  گفتیپارسا م  ی. معموالً به آقاکردیم  یبازپارسا    یاآق

ها به دخترم عکس دنید نیها را در آورده بود. در حآلبوم بارکی! میکن یدوماد بازو 

با همان   میخواهر همسرم بودند(. نس  شانیاست؟ )ا   یخانم چه کس  نیا   م یگفته بود نس

! چند شناسدی عمو که برادرزاده خود را نم نیابنازم به  لحن کودکانه خود گفته بود:

بردن روزنامه و  یبعد که برا  قهیقمن چند د د؟یادهیندرادرزاده خود را قت است بو

دست    یبد گاف  یلیپارسا گفت گاف دادم. خ  یخدمت جناب پارسا رفتم. آقا  ،یکتاب  ای

 !ستین یمشکل .میکرد هیها را توجندارد ما بچه یرادیدادم. گفتم ا  مینس

در از بستگانشان  یکیه منزل منزل ما بودند، سپس ب سالکی کی: نزدییایض

جا بود. چون ما تا آن یکسر مارستانیب یهای کینزد کنمیند. فکر مالوند رفت ابانیخ

 ازیدر اختفاء بودند، خانه ن شانیکه ا  یامیهم در همان ا  کباری. میرا بدرقه کرد شانیا 

 شانیکه ا  یامیبه همان محل فرستادم. ا  ا ر یتخدما کین داشت و م سیبه سرو

همسر و  امیهمان ا باًیه تقربستگان خود بودند ک از یک ید در منزل شدن ریتگدس

آزاد شده  شانیهم که همسرم از فرانسه آمدند، ا  یفرزندانم به فرانسه رفتند. زمان

 .میهمچنان در تماس و ارتباط بود شانیبا ا  یبودند. پس از آزاد

من  یوقت دادند کهما شرح  یخود را برا  یریدستگ هیقض کباری شانیا : یمبشر

شدم تحت مراقبت مأموران هستم. همان موقع پشت  آمدم؛ متوجه  رونیب از منزل

 کانیکه همراهم بود و عمدتاً تلفن نزد یخود را به سمت مأموران کردم و دفتر تلفن

آب انداختم. تا چند  یوبه ج د،بوشماره شما هم در آن  دیو دوستان از جمله شا

 زین انشیزندان و خانواده ا نداشت. فر یخبر یکس شانیا  یهم از محل زندان یوقت

مهاجرت  کایبه قصد آمر رانیبودند و در همان زمان فرزندان از ا  خبریها بمدت 
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را بسته   شانیچشمان ا  ایگو  کباریما گفتند.    یبرا   ادیاز خاطرات زندان ز  شانیکردند. ا 

فته گ شانی. به ا دندیان را ندمأمور ژهیو به و دندیدیرا نم ییعنوان جا چیه به دند،بو

اهلل. بازجو گفت شاءحکم اعدام داده شده است. برگشتم گفتم: ان بودند که به شما

! همان موقع ریو اگر نخواهد خ  شومی اگر خدا بخواهد اعدام م  یعنیگفتم    ؟یچ  یعنی

 ی هاهستم. به همان صورت در پله  یپلکان  ی باال  دانستمی مبا لگد من را زدند و من ن

 مدم.  آ نییپا یشکل بد زندان به

  ، ی برادر محمدرضا پهلو یپهلو درضایکه حم کردندیم فیتعر شانی: ا ییایض

درخواست  یزیچ ی. وقتگرفتیقرار م انیزندان ریمورد تحق یلیدر زندان بود. خ

از  شانی! ا شدی م  وانیح ی صدا درآوردن  به دست آوردن آن مجبور به یبرا  کردی م

را  یترسخت طیمواقع شرا یخبر انیکه خود زندان کردیم ادی یخاطره به تلخ نیا 

 .کردندیم جادیا 

مواقع هست   ی. برخکردندی م  فیرا با تأثر تعر  نیا   شانی: درست است ا یمبشر

مواقع  یخبر ی. ولکندیم جابیکه در زندان هستند شغلشان ا  یکسان مییگوی که م

 م یشوی! متوجه مکنندیمدشوارتر    طیو در مسائل دشوار شرا   بتیخود همبندان در مص

 سقوط کرده است. چقدر »اخالق«
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 دزادهیمؤ ی اصغر پارسا و مهد ،ی دیخسرو سع   

 
 دزادهیمؤ ی تر مهدارسا و دکاصغر پ ،ی دیدکتر خسرو سع ،ی عباس عابد ،یحسن خرمشاه
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و راه  ینفس از وَصل آزاد نیکه تا آخر یمرد»بزرگ

 صدق برنتافت«م 

از زبان  شهاد اصهغر پارسهاروان یهاشههی و اند یبه زندگ کوتاه ینگاه

 ییاجرا أتیه ه نیشهه ی)عضههو پ دزادهیه مؤ  یدکتر مههد اد یه زنهده

 ( رانی ا یجبهه مل 

 ی هالحظه نیو تا واپس در کنار مصدق  یوانکه در ج مییگوی سخن م یمردبزرگ زا 

 غایاست. در  رانیا  ینهضت مل  دانیجاو  به راه مصدق وفادار بود. پارسا چهرة  یزندگ

توانا   یشمندیرا از دست داد. »اصغر پارسا« اندهمکار مصدق    نیآخر  نیزم  رانیکه  ا 

 یشتال رانیا  یمل تیو حاکم یکسب آزاد یپرافتخارش برا  یبود که درتمام زندگ

 داشت. ریناپذیخستگ

ه جهان گشود.  چشم ب  یدیخورش  ۱۲۹۴به سال    جانیآذربا  یپارسا درشهر خو  اصغر

آن منطقه   ندهیعنوان نمافعال بود و سرانجام به  یخو  یاجتماع  یر کارهاد  شانیپدر ا 

اش عازم تهران شد. با خانواده ۱۳۱۲و در سال  افتیراه  یمل یبه مجلس شورا 

تجارت   رستانیمتوسطه را در دب  التی. تحصدیآی اه پدر به تهران مهمر  زیاصغرپارسا ن

وحقوق   یاسیته حقوق سدر دو رش، در دانشکده حقوق تهران . پس از آنگذراندی م

.  شودی م لیالتحصفارغ  یدیخورش ۱۳۱۹ودر سال  پردازدی م  لیبه تحص یقضائ

ودند  و آزاد ب یدولت ری: »... خانواده ما اکثر درمشاغل غگفتیاصغر پارسا م ادیزنده

وزارت   یاسیاره دوم سقبول کردم و در اد  یبودم که رسماً کار دولت  ینفر  نیو من اول

 ستخدام و به کار مشغول شدم«.خارجه ا  امور

عازم آن  نیدر کشور چ رانیمختار دولت ا  ریبه عنوان وز یرسا پس از مدتپا اصغر

جالب توجه و  رایپارسا دوران بس  یدرآستانه انقالب بود و برا  نی. چشودیکشور م
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فاطمه که حاصل آن خانم    کندی م   دوران ازدواج  نیرا فراهم آورد. او در ا   یا پرتجربه

 .تپارسا اس یدکتر عل یرسا و آقاپا

 وانیشدن نفت در د یدکتر محمد مصدق، طرح پرونده مل یریوزمان نخستز در

 ریکه وز  یمصدق از باقر کاظم. دکتر محمد  دیآی م  شیپ  تیامن  یالهه و شورا   یداور

دفاع در  یرک الزم برا مدا  لیو تکم میکه نسبت به تنظ خواهدی امور خارجه بود م

. کندی مهم را به پارسا واگذار م نیا  نجاما  ی. باقر کاظمدیاقدام نما یلمللا نیجع بمرا 

وزارت  یداشت، معاون اداره حقوق یسیاز آن رو که پارسا تسلط کامل به زبان انگل

پارسا با دکتر  یینفت شد. آشنا ونیسیخانه درکمآن وزارت ندهیامور خارجه و نما

مه نسبت به ترج  خواهدیم  شانیازا   یکاظم  ادیزندهشود که    یآغاز م  گونهنیا مصدق  

. دیمطرح سازد اقدام نما  یدر مراجع جهان  خواهدی که دکتر مصدق م   یمطالب  میو تنظ

مورد توجه  اریپارسا بس ،رسدی دکتر مصدق م  کارها که به نظر نینمونه ا  نینخست

کتر چون د یتترجمه از مترجمان زبردس ی.  درآن زمان دکتر مصدق برا ردیگیقرار م

صورتگر، استاد  یو دکتر لطفعل ران،یسته حزب ا دانشپور، از افراد برج نیعبدالحس

دستور با مالقات پارسا مصدق  ی. ولگرفتی دانشگاه تهران، بهره م یسیزبان انگل

 انویدر د  هیدفاع  حهیال  هیو حسن صدر در ته  گانیشا  یعل  دیا با دکتر سپارس  دهدی م

  وان یبه د  مصدقدکتر محمد    استیبه ر  رانیا   ئتیه  و همراه  کند  یالهه همکار  یداور

 رانیا   یسرآغاز حضور توانمند اصغرپارسا درنهضت مل  تیفعال  نیالهه برود. ا   یداور

 بود. 

 ی جبهه مل گذارانیبن یهاحزبکه از  ران«یحزب ا » تیسپس به عضو پارسا

کامالً  شیهاشهیدرا با ان رانیحزب ا  سمیالیکه سوس گفتی بود درآمد. او م رانیا 

 یبانیبا پشت ، یمل یا در دوره هفدهم مجلس شورا بود. اصغرپارس افتهیسازگار 

مجلس   وارد  ی مردم خو  یندگیاو به نم  شودی نامزد م  یهواداران مصدق، از شهر خو

ا بود که در همه ج ادیقدر زپارسا در مجلس و در جامعه آن  تی. فعالدشوی هفدهم م
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قوام به  باعث سر کار آمدن احمد یدولت مل  هیعل یهاطئه. توشدی م دهینام او شن

.  شودی م  دهیبرآن خط بطالن کش  ۱۳۳۱  ریت  امی باشکوه س  امیکه ق  شودی مصدق م  یجا

  ل یتشک  ی مهندس احمد رضو  استیبه ر  رانیا   یت مل نهض  ونیقوام فراکس  اببا انتص

از هار بعد . ساعت چشودیم دهیبرگز نویفراکس یو اصغر پارسا به عنوان سخنگو

به   رانیملت ا   امیق   یروزیاعالم پ  یو پارسا برا   یبیمهندس کاظم حس  ر،یت  امیروز س

ردم  م یقوام را به آگاه وشکست شاه  یبیو مهندس حس روندیم ویساختمان راد

 یروزیبا مردم تهران جشن پ ابانیدر کوچه و خ یبیو پارسا و حس درسانی م رانیا 

ل استوار نگاه داشتن نها یبرا  زین ۱۳۳۱م اسفند . پارسا در نهدارندی پا مبر

 یروزها نیمبارزه کرد. در واپس  رانیا  ینهضت مل یو ضداستبداد یضداستعمار

دق اصغر پارسا دکتر مص  کرد،ی م   دیرا بشدت تهد  ی مل  ومتکه خطر حک  ۱۳۳۲مرداد  

 خواست کهاعزام نمود و از او  جانیخود به آذر با "اریتام االخت ندهینما"را با عنوان 

و   غیدر یهماهنگ سازد. ول رانیملت ا  یدشمنان آزاد هیرا عل یمردم یروهاین

  ی که کودتا  بودنگذشته  یاز ورود پارسا به خو شتریروز ب کیافسوس که هنوز 

سقوط کرد. درشهر  گانگانیب یبا کودتا  یو دولت مل مرداد شکل گرفت ۲۸ نیننگ

 لیو نهم مرداد تحو  ستیب  و روز  ریو هشت مرداد دستگ  ستیوز بپارسا در ر  ،یخو

او حکم اعدام درخواست  یشاه برا  ی. دادستان نظامشودیتهران م ینزندان شهربا

زندان  از یبدون حکم قطع ۱۳۳۳درسال  رانیا  یاسیس طیشرا رییبا تغ یول کند،ی م

 شود.  یآزاد م

نه مصدق فعاال ارانی گریراه دبه هم رانیا  یپارسا در نهضت مقاومت ملّ  اصغر

داشت.   یرضا زنجان  دیس  اهللت یبا آ  یکیددوران، ارتباطات نز  نیداشت. او در ا   شرکت

 تیفعالنهادند، به  انیرا بن رانیدوم ا  یکه جبهه ملّ یدرکنار بزرگمردان ۱۳۳۹درسال 

 نافتی. افکار سازنده اصغر پارسا درسازمان بودهمان ادامه راه مصدق پرداخت که 

 ی موزشآ یهاو در جلسه یمرکز یاشت. در شورا د ییبسزا  ریتأث رانیا یجبهه ملّ
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 یها، جلسه۱۳۳۹رهگشا بود. درسال   شهیپارسا هم یرهنمودها رانیا  یجبهه ملّ

 انفخرآباد تهر ابانیخ ۱۴۳ساختمان شماره  در رانیا  یجبهه ملّ یاز سو یسخنران

 هاییگردهما  نیاز سخنرانان ا  یکیکه    شدی م  لیبه مردم تهران تشک  ی دادن آگاه  یبرا 

 ی هایکه در فقدان آزاد  رسدیاو به گوش م  یرسا  ادیهنوز فر ایاصغر پارسا بود. گو

 : آوردی بانگ بر م رانیملت ا  یو اجتماع یاسیس

  یخجسته آزاد یآزاد

 .تابمی نم بر  یاز وصل تو رو 

 ی خود خوان یکه مرا بسوآن ای 

 خود خوانم. ]بهار[ که تو را به نزدآن ای 

 ییو سخنگو تیه عضواو ب ۱۳۴۱در سال  رانیا  یره جبهه ملّکنگ نیستنخ در

  ی جبهه مل یهاو اصول هدف   یخط مش میشد و در ترس دهیبرگز یاسیس ونیسیکم

جبهه  یمرکز یشورا  تیبه عضو زیگره نکن نی. پارسا در ا کرد فایبسزا ا  ینقش رانیا 

 زیافتاد و در زندان نه زندان  ب  بار، دو    ۴۱تا    ۳۹  یهاسال  نی. در بدیانتخاب گرد  یمل

 .اموزندیرا ازاو ب  یداریتا راه استقامت و پا  شدندی د بگرد او جمع مافرا   یچون محور

چند   رانیا   یپارسا با جبهه مل  اصغر  ادیزنده  ی. همکارمیرسیدوران انقالب م  به

گاه او که آن شود ی غاز ماز دولت موقت آ یسنجاب میدکتر کر یپس از استعفا یروز

  ، یدر جبهه مل یشدن رهبر ییو پس از شورا  دیآی در م یمرکز یشورا  تیبه عضو

به انتشار  میتصم یکه جبهه مل ی. وقتدیآی در م یجبهه مل یرهبر ئتیه تیبه عضو

مسئول   ریدوران پرمخاطره سمت مد نیرسا در ا گان گرفت، اصغر پاروزنامه ار

او  سندگانینظران و نوز صاحبها نفرا . دهردیگی عهده مرا به یجبهه ملّ امیروزنامه پ

 خواهانهیدر مبارزات آزاد یخیتار یروزنامه سند نیکردند و ا  یاریامر  نیرا درا

هزار نسخه در  ستیبه دو ۱۳۶۰سال  لیروزنامه در اوا  نیا راژیاست. ت رانیا  ونیملّ
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د،  ادامه دا به انتشار خود    یجبهه ملّ  امی، روزنامه پ۱۳۶۰خرداد    ۲۵شد. تا    کیروز نزد

 شد. لیتعط رانیا  یبه جبهه ملّ تیحاکم ورشیپس از  یول

  د ی توح یهاو حدود چهار سال در زندان  ریدستگ گری، پارسا بار د۱۳۶۲ درسال

خود را  ید. اصغر پارسا دهه آخر زندگپر درد دار یثیحد به سر برد که آن نیو او

، ۱۳۸۰مستان سال ند. در زآمده و خواهد آمد گذرا  شیدر آنچه پ دنیشیبه اند شتریب

او به نزدش رفتند.  یزندگ یخ شفاهیتار هیته یجوان برا از پژوهشگران  یگروه

ان فراو  یاحترام  ران،یجامعه ا   دبخشیام  یهاهیسرما  نیجوانان، ا   یبرا   شهیپارسا که هم

سه مصاحبه همراه جل  ازدهیکه حاصل آن    رفتیقائل بود، دعوت آنان را به مصاحبه پذ

امروز  ه،. سخن کوتاابدیتشار ان کینزد یا ندهیدر آ رودیم دیکه اموار است و ن لمیف

  ی نگاه ی ول ست،یما ن انیدرم ها،ی مهری استوره مقاومت در برابر ب نیاصغر پارسا، ا 

است   یدرس اشخواهانهی وآزاد یمل یهاشهیدر راه اند سراسر تالش او ی دگبه زن

 دارند.  یوآزاد رانیز عشق اسرشار ا  یما و آنان که دلجوانان  یبرا 

 .  میفرستی و در سکوت به روانش درود م میزیخی احترامش بپا م به

 

 و هشتاد و پنج صدیو سوم بهمن ماه هزار و س ستیب
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دوره هفدهم مجلس  یندگ یاصغر پارسا در زمان نما ی نگاشت دکتر محمد مصدق براعکس   

 رانیا یملّ  ی شورا

 

 پارساشاد اصغر روان یزندگان ی روزها نیآخر۱
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 اتکمیته انتشار

 ۱۳۹۹نوبت دوم خرداد 


