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،استقالل و آزاديشکن در خط دالوري سپه
 ی حاکمیت ملّ 

 یادزنده ر نیافتهین مجموعه و خاطرات نشا بارهردگفتاري پیش
 اارسر پاصغ

و ادارات مهم صاحب  نه ی در کاب ،یاز دولت ملّ شیبودند که پ  یمردانجال و دولت ر
دکتر محمد مصدق،  یو دولت ملّ رانیا یمنصب بودند. اما با برآمدن َنهضَت مل

ت قرار گرفتند. پس از  ضَه ف نَاهدا يدر راستا دوست،هنیو م  یسرباز ملّ کیمانند 
کامًال از مناصب مهم  ایشدند و  نینشخانه  این آنا یام تم 1332مرداد  28 يکودتا

هم   یکه چندان اسم و رسم يافراد اریچه بس کهی کناره گرفتند. در حال يادار
کودتا را  اینداشتند، در دوره نخست دولت مصدق به کار گرفته شدند، اما بعدها 

واسطه   مرداد هم به  28 يبودند! پس از کودتا انیکودتاچ ازخود  ای د،ییتأ
 !  افتندیدست  يبه مقامات باالتر ،ی قصرخوش

شادروان دکتر محمد  یشدم». دولت ملّ ندهیعشق آمد و من دولت پا «دولت
  ، یصالح، باقر کاظم اریمانند الله  يما «دولت عشق» بود. افراد خ یمصدق در تار

کشاورز صدر و  یمحمدعل ،یسنجاب میکر مان،ینر ودمحم ،یرعالئیام  نیالدشمس 
شهردار و ... بودند، اما  ل،یوک ر،یوز ،یاز دولت ملّ شی بودند که پ ینمره کسا. در زُ..

کردند. خدمت  یبود، به دولت و نهضت ملّ ازیجا که ندر دولت مصدق هر آن 
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اه صاحب منصب  ش رضا صالح که از دوره اریو الله  یباقر کاظم ادانیزنده  کهنیکماا
س با نظر دکتر مصدق به  اب و سپ جه انتخبودند، به وزارت کشور و وزارت خار

مرداد   28 يمتحده انتصاب شدند. پس از کودتا  االتیفرانسه و ا در  رانیسفارت ا
که اساساً   رفتندیرا نپذ شنهادیپ نیبا دولت کودتا، نه تنها ا يضمن دعوت به همکار

 ع کردند.  قط  تیم خود را با حاک يهمکار 
 از پس پرده پادشا  نشست

 ارسمردم پا چون بود  چنان 
مناصب را در   ییتریبود که عال ياز 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 يبه مجلس هفدهم شورا يخوم رد م  ندهیابه عنوان نم یو پارلمان کیدموکرات
دکتر مصدق   ینهضت ملّ يها. او در آن مجلس از مدافعان سرسخت آرمان افتیراه 

 ینهضت ملّ ون یفراکس  يبه عنوان سخنگو یسالگ 34خاطر در سن  نیبود؛ به هم
 ندگانینما یبه برخ  يو رانهیدل يهاپاسخ  و هاق در مجلس انتخاب شد. نط رانیا

و روانه   ریآن رادمرد است. پس از کودتا دستگ یاز زندگ  یزرگ صل بانده، فنشدست 
مشغول به کار   یخصوص يهاامرار معاش در شرکت  ي برا ییزندان شد. پس از رها

ز  ا باز )، پارسا1339(در سال  رانیا یو جبهه ملّ یشد. در دوره نَهضَت مقاومت ملّ
 بود.  شگامانیپ

  ت یفعال يد یخورش 1356در سال  رانی ا یه ملّکه جبه  یبزنگاه انقالب زمان در
شرکت نکرد.   يزیري پا يگوناگون از ابتدا لیدوباره خود را آغاز کرد. پارسا به دال

  ، ي رهبر أتی به عنوان سخنگو و هموند ه ي دیخورش 1358ماه  بهشتی اما در ارد
و   يبه آزاد ق یعم ي باور د؛ بو ل یاص یو مصدق یملّ کیفعال داشت. او  ینقش
  ی نیداشت. مانند مصدق، باور د یملّ تی به عنوان دو رکن مهم حاکم یالل ملّاستق
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به  ي. باورکرد ی نم استیوارد س  ییبه معنا یرا وارد قلمرو حکومت و حت
از   یکیخاطر او را به عنوان  نینداشت. به هم رانیا یکردن جبهه ملّ کیدئولوژیا
  یاسیس  نشی ب تگاه . خاس نددانست یاز حکومت» م  نید یی«جدافعان باورمند به دام 
که همانا مکتب مصدق  کردیم  يالگوبردار  ي چارچوب مشخص فکر کیاز  يو

درکنگره   رانیا یمنشور جبهه ملّ سندگانیاست که او از جمله نو یبزرگ بود. گفتن
 بود.  1341 ماهي د

در   يحضور و نیو همچن یبهه ملّج امیپ هیدر نشر يجانانه و يهاکوشش
و  ادیاز  گاهچ ی، ه1360خرداد  25تا  یاپیپ یبحرانسال دو  يهاییمایراهپ یتمام 

 . رودی نم رونی پر مخاطره ب  يخاطره حافظه آن روزها
 شکن باشبه خود سپه ریش چون 

 باش شتنیخصال خو فرزند
ال در اختفاء س ت دوبه مد ،يدیخورش  1360خرداد  25پارسا پس از  ادیزنده

با توجه به اعالم ارتداد، کمتر شده   رانیا یملّ فشار به جبهه کهنیرغم ا. به ستیز
آزاد شده بودند. اما با  ران،یا  یاز هموندان در بند جبهه ملّ یبرخ یبود و حت

در آن موقع  شان یکردند. ا ریمحل اختفاء، او را دستگ افتنیگذشت دو سال، پس از 
ند،  خوا میکه در خاطرات او خواهل داشتند، اما چنان ساپنج حدود شصت و 

  شان یوارد کردند. به گفته خود ا يرا بر و یکیزی و ف یروان يهانوع شکنجه  نیربدت
  ت یماه از موقع نینبود. دوستان و بستگان چند سریاو م  يها امکان تماس برامدت
  ان یزندان  گریو د  نینناز انسان نیکه بابت رنجش ا یبودند. با تمام تأسف خبر یاو ب
است، مقاومت،  رانیا ینَهضَت ملّ خیخار تارفت ا هیما چه کهخورد، آن  دیبا شه،یاند
  شان یگذاشت. البته خود ا يجااست که او در آن زندان از خود به  يداریو پا يریدل

ابعاد مخاطرات خود سخن نگفتند. به   ان یب رکه داشت، د  یذات یبه واسطه فروتن
 تیر نهاضبط مصاحبه (اعتراف) تحمل کرد و د رشیپذ يه برا ک ییهافشار ژهیو
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فشار و   شتری: «بگفتندی م  نهیزم  نیبارها در ا ينگفتند. خود و یالم تا کام سخن
و   دیفرا خواهد رس  ي جا موجود است. حتماً روزها و واکنش من در آن شکنجه 

 .»شودیمخاطرات منتشر م  آنگزارش 
 شتن»یت عنوان «فرزند خصال خوتح  ین توسط نشر شتریکه پ  یکتاب
.  افتی) انتشار يدیخورش 1388اصغر پارسا» ( ز «) ایملّاز نهضت  ی(خاطرات

آن توسط   گریو بخش د رانیا یتوسط مرکز اسناد ملّ شتریبود که ب یخاطرات شفاه
 اطراتخ قاًیدق شتن»یضبط شده بود. در کتاب «فرزند خصال خو يخانواده و

درج   شانیو «زندان» ا »يری درج شده و بخش «دستگ 1357 بانقالتا بزنگاه  شان،یا
   ده است.نش

بخش   نی افتخار را دارد که ضمن انتشار ا نیا ران،یا یانتشارات جبهه ملّ ته یکم
بخش که شامل خاطرات و  نیبار ا ن ینخست يبرا ، ياز کتاب و افته ینشر ن

دفتر،   نیار اکن در  محدود ياادنامه یدر زندان دهه شصت است،  شانیمخاطرات ا
 یجبهه مّل يمرکز  ي وراش سیرئ »نایموسو ن یمنتشر کند. ابتدا جناب «دکتر حس

پارسا  ادیکه از زنده یبخش از کتاب و خاطرات فراوان نیبا توجه به مطالعه ا ران، یا
  ن یوگو ارائه کردند. ارا در قالب گفت  یداشتند، مطالب 1360خرداد  25تا بزنگاه 

 یملّو خدمات پارسا در جبهه  کاری پ نگران یپارسا و بت اطرامصاحبه مکمل خ
در   شانیا تیو فعال یجبهه ملّ امیپ نیوز هیدر نشر يو یمسئول ریمد ژهیبه و ران،یا

گفتار جناب دکتر   نیخرداد است. بنابرا 25تا  ي رهبر أتیو ه يمرکز  يشورا
انتشار  انر زم عنوان مکمل خاطرات اصغر پارسا، عرضه شده است. دبه انیموسو

  ام یسال از ا کی به کیسا نزدصغر پارنام اکه زنده  میمجموعه، با خبر شد نیا
  ي از اعضا يمبشر چهریو پر ییایمهندس ض یاختفاء خود را در منزل مسکون

 يادهیو گز میخاطر در صدد مصاحبه برآمد نیبودند. به هم رانیا یجبهه ملّ یمیقد
 . میمجموعه درج کرد گری در بخش د رارسا اصغر پا یزندگ  امیاز خاطرات آن ا
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 نیا یاسیاز همفکران س یکی دزاده»یمؤ ياد «دکتر مهدشان ار رونوشت 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   ری سال اخ ستبی –ده  به محدود ،یاسیس  کاریپ خیکه تار یدوران رد

. شودیمحدود م  یو افراد خاص ف یط به دهه شصتکه زندان  یاست، در دوران
 دست خاطرات ضرورت دارد.  نیانتشار ا
 خیدر تار يو يداریو پا ير یهم نشان از دل شان،یبخش از خاطرات ا نیا
  کار ی پ هانیو خردگرا يروشنگر يهاانیهم نشان از بن  ران،یا یو نهضت ملّ یمبارزات

 است.   رانیا یدر جبهه ملّ یاسیس
دکتر محمد مصدق  يبه رهبر رانیا ینهضت ملّ یگ لندبا موجبکه  چهآن

صرفاً راه و   ی است. دموکراس یاز ارکان دموکراس یاست «اخالق» به عنوان رکن
«اصغر پارسا»   شکی. بباشدیم  زین یارکان اخالق يبلکه دارا ست،ین یاسیروش س

«پارسا»   شیگرام نام  اننداست که م  رانیا یو خودساخته نَهضَت ملّ كپا از فرزندان
 بود.

 1398ماه اَبان  اول

 ران یا ی انتشارات جبهه ملّ تهیکم - تهران 
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 ن ی در چ  یم ی قد ن یصغر پارسا به همراه همسر پرو ا

 
،  ن آدمیت، افشار، حسین قدسی نخعیو فریدء، عال  ن یمنصور، حس ی علحسناصغر پارسا به همراه 

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

 يپــس از انقــالب تــا زنــدان جمهــور رانیــ ا یبا جبهه ملـّـ  ي(همکار
 )یاسالم

  رانیا یجبهه ملّ تیفعال دیتجد
 اریالله  يفعال کنند. آقا وبارهرا د ناریا یجبهه ملّ دوستان خواستندبعد از انقالب 

گفتند که «آقا اگر شما   شانیفرستاد و من آمدم منزل مرحوم صالح. ا یغام یصالح پ
که  يحسن نظر ي.» (البته از روردیگ یپا نم یجبهه ملّ ران،یا یجبهه ملّ دینرو

 کهنید). من گفتم: «ابودند و هستنهزاران نفر  منمثل  فرمودند، واال نیداشتند چن 
امور خارجه شده، موافق   ریرفته وز رانیوز أتیدر ه نه،یدر کاب  یدکتر سنجاب ياآق

بود   نیا يعمر کینظر ما واضح عرض کنم.  یلیخ که،نیا ي. براستیمن ن قۀیسل
 نید به استیکه س ستین نیجدا باشد. البته منظور من ا نیاز د دیکه حکومت با

حق   یفرق کند، ول دشانیو عقا نشايهاندارد. افراد ممکن است لباس  یربط چیه
که   یحکومت، وقت یشوند. ول استیکه دارند، وارد س يدارند بر اساس هر اعتقاد

  ران یمردم ا تیاکثر کهیحال نیدر ع یعنیباشد.  طرفیب دیبا کند،یت م حکوم 
«اسالم» است.   رانیا یرسم نید دیا جدی میدق یاند و مطابق قانون اساسمسلمان

عرض  شانیداشته باشد.» به ا  دینبا ینیجنبۀ د یکار حکومت یت، ولهمه درس هانیا
 .»میآی نم رانیا یجبهه ملّ استعفاء ندهند، من به یسنجاب يکردم که «تا آقا

که پارسا   گفتی شما بود و م  یدر پ یصالح فرمودند: «دکتر سنجاب مرحوم
 ییجا کیبه  یرت، سفاباشد رانیدر ا خواهدی ر هم نمبه وزارت خارجه و اگ  دیایب

  ی که پ ستمین یمن آدم  د،یشناس یصالح شما که مرا م  يرا قبول کند.» گفتم: «آقا
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 کهنی. به عنوان استین ینجابفقط حرف س نی.» صالح گفت: «اکارها باشم جورنیا
» گفتم: «از  دم.کر  شنهادیدارد، پ  اج یبه تو احت ی خارج استیوطنم از لحاظ س دانمیم 

راحت هستم   یلیخ رانیا نیبنده در هم یمتشکرم. ول یلیخ یالعحسن ظن جناب
فوت شده،  وقت است که  یلی. االن هم چون خانم من خکنمیدارم م  یو زندگ 
و االن  انددهی هر دو به عرصه رس  گری هم د میهاو بچه  فوت شده بود) 1352(سال 

 بکنم.»  یکه هست زندگ  يهر طور  توانمی، م هستم  ییآدم تنها
دوم آشنا  یبا من از جبهه ملّ صدریشد. بن جمهورس یرئ  رصدیبن يآقا  بعد

دتاً به اشخاص  نداشتم. من قاع ن شایبا ا یآمدند، تماس رانیکه به ا یبود. البته از وقت
مراکز  خودم را به  عنوانچ ی به ه وقتچ یه  یعنیندارم.  يدر مقام هستند کار یقتو

 جمهورس یرئ يآقا ۀ من کهبه خان دش یشب تلفن کی. کنمینم کیزدقدرت ن
 دیشما استاد ما بود ،یگفت: «فالن صدریبن يبا شما صحبت کند. آقا خواهدیم 

 یجبهه ملّ يها )، در عکس م یکرده بود یهم صحبتا ب ینبودم. گاه انشی(البته استاد ا
جا پشت  همه  يدفتر ن یمت تی من و هدا د،یاستاده یهر جا شما ا د، ینیبی هم م  رانیا

آخر شما را   یول د،یهست  يریگ شما آدم گوشه  دانمیمن م  میاستاده یشما ا رس
م در  ه و رانیم در حزب ا. هدانستیرا م  میهاکرد.» بعد اسم بچه  دایپ شودینم

کار چه یو فاط ی. گفت: «علدانستندیها مرا م رفقا اسم بچه  ران،یا یجبهه ملّ
کرده، به   عودش جمدور خ را  یعده خانم خارج کی ،یچیگفتم: «ه کنند؟»یم 

  ي به معنا يکار یخدمت امام هم مشرف شدند. ول یعنوان طرفداران انقالب، حت
باشند!   کاریانقالب ب نیو در ا ندیایباصغر پارسا  يهاشغل ندارد.» گفت: «آه، بچه 

کار دارم»   شاني هر دوتا يبرا رد،یتماس بگ یو فاط ردیبا من تماس بگ یبگو که عل
ها نه من به آن د،یشناسیشما که مرا م  صدریبن يقا: «آفتم. گ هارفح نیو از ا

قبول  ا ر  يزیها چ آن  میونه اگر هم بگ د، یکار کن صدریبن يبا آقا دیکه برو میگویم 
» من .دییها بگو.» گفتند: «باشد، حاال شما به آن دانمیرا م  شانه یچون روح کنند،یم 
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 نیکه «من مطلقاً به ا فتگ  ی، علرا گفتم صدری بن يصحبت آقا نیها اهم به بچه 
جواب را دادم من   نیهم هم یو فاط کنم»،ی ندارم و کار خودم را م  يحکومت کار

 بود و تمام شد.  نیشان چن جواب هان یکه آقا ا تلفن کردم صدری نب  يبه آقا
ت که و گف گرفت یتماس انیسالمتاحمد  يآقا شان،یظاهراً به سفارش ا بعد

  ی که زبان خارج می دار اج یاحت یو به کس می ر کنگزابر میاهخویم  ی«ما کنفرانس
در کارشان   ینظم یول م،یشصت نفر مترجم و راهنما دار بیخوب بداند. قر یلیخ
عنوان رفت به  ی.» باالخره فاطستیهم ن فیشان رداطالعات یو در ثان ستین

 شیهشتصد تومان آن موقع برام ه يکنفرانس و روز نیدر ا یسیمترجم انگل 
 هانیماه کار کرد و بعد آمد و گفت: «بابا من با ا کیجا در آن اشتند. حقوق گذ

  یشهربان الیدان  يآقانفرانس با شوهرش در همان ک  یکنم.» فاط يهمکار توانمینم
فقط در  هم نگرفتند و  یازدواج کردند. مراسم انبعد در تهر یآشنا شد و مدت

 .کای مربه آبرگشت  . بعد هم کهمیدور هم جمع شد یخانوادگ  یجمع
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 زاده رك ی صالح، اصغر پارسا و احمد ز  اریخانم صالح، الله ران» ی«حزب ا ک ین ک یپ

 

 رانیا یدر جبهه ملّدد مج تیفعال
  دم یشان، د. رفتم منزلجانیا ایب یصالح تلفن فرمودند که فالن يروز صبح آقا کی

دکتر   م،یدادست د با هم کهن یدارند. بعد از ا فیجا تشرهم آن  یابنجس يکه آقا
خره من باال ،يامدیمن ن شی. تو پمیرا ببوس گریگفت: «بگذار صورت همد یسنجاب
آن مشکل شما رفع شده   گر یو د امه ارت استعفاء دادن از وزشما. م  ش یآمدم پ

  ح برد به از منزل صالخود ما را  نیآمد و با ماش یحسن خرمشاه ياست.» بعد آقا
ساختمان   یهم نبود. مرحوم سنجاب  يادیز راه بتهال ران،یا یساختمان جبهه ملّ

 باًیود. تقرگرفته ب یخرمشاه يقابه توسط آ ران،یا یجبهه ملّ يرا برا  یبزرگ 

  ا ی يمتریس ابانیدر خ ،یخرمشاه يآقا  ر یرکبیام  یرانندگ  موزشکاه آ يروروبه 
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 تأیبودم. باز ه  ییاجرا أتیو ه  بود و در شورا یخوب یلی. ساختمان خ یکارگر فعل
  ل یتشک گرید ياو عده  ی سنجاب میو دکتر کر یقیصَد ن یحسبا دکتر غالم  ییاجرا

 .میرا شروع کرد الببعد از انق  ران،یا یملّجبهه   تیفعال  بی ترت نیاشد و به

 رانیا یاز حکومت در فکر جبهه ملّ نید ییجدا
 شنهادیبازرگان پ يمرحوم مهندس مهد نرایا یاول جبهه ملّ ةقبالً گفتم که در کنگر 

  نظر  نی. ما با ااورندینوشته بشود، ب دیکه با يرا هم در منشور نیاز د یکرد که اسم
جدا   ران یا ینظرشان از جبهه ملّو دوستان هم  شانیو باالخره ا م یمخالف بود شانیا

 دی. ما در تجدران»یا ينهضت آزاد تی «جمع اشتندشدند و نام گروه خود را گذ
  ب یاز دولت را تعق نید ییجدا یعنی فکرمانهمان  ،رانیا یجبهه ملّ يهات یفعال
 ار کرد.  کشروع به  ته»ی سیالئو جبهه بعد از انقالب هم با فکر « میکرد

 کنندیمردم رفته که فکر م  یدر ذهن بعض یبی تصور عج کیبدبختانه  رانیا در
  ی عنی تهیسی. الئستی ن نیانکار د تهی سیالئ کهی الر ح! دنیبا د تیضد یعنی تهیسیالئ

اساسش، مصدرش به فرانسه   ک یباشند. الئ کیکه الئ ییهاات آن و نظر  افکار 
  ن یکه جدا از د یحکومت استنخو ی عنی ه تیس یالئ یاسیر عمل س است. د تهیسیالئ

و  میرکه ندا نید کیتنها  رانیدارد. مثالً در ا نیکه به د یاحترام  تیاست، در نها
از   دیحکومت با پس هستند. ها همن ما شناخته است، آ یساسقانون ارا که  یانیاد

عنوان به  گریلغات د  یلیمثل خ ته، ی سیالئ  رانی گاه در ا یباشد. ول هانید نیفارغ از ا
  ش یکه معنا برال،یشده فحش! ل برالی. االن مثالً لغت ل رودیکار م به  فحش

 . ستین ینیدیهم ب تهیسی. الئدشوی است، که فحش نم خواهي آزاد
و  تهیسی همان فکر الئ يبعد از انقالب ما رو رانیا یه ملّبه ج  تیفعال دیتجد در

.  میکرد تید، شروع به فعالاشب طرفی ب ینیز نظر دا دیحکومت با کهنیعنوان ابه 
پس از   شانیا یبود، ول یبیمهندس کاظم حس رانیا یجبهه ملّ يشورا  سیرئ نیاول

 يعضو شهینند هم را ندارم، و ما هاکار جورنیا«من حوصلۀ  گفت: یهمدت کوتا
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  ي اشور سیرئ  یبیآذر» بعد از مهندس حس يهستم.» «دکتر مهد رانیا یدر جبهه ملّ
 شدند. رانیا یجبهه ملّ

کنند، ما هم در جبهه   نیرا تدو یقانون اساس خواهندیاعالم کردند م  یوقت
و انصافاً   هیعدل لیوکه ک يدکتر مسعود حجاز ياز رفقا مخصوصاً آقا ران،یا یملّ

دعوت  گریمتخصص د ار یدان بسهم بودند، و چند نفر حقوق  یبدان خوحقوق
نشستند و نظرات و  انیقاد. آننک هیته  ید قانون اساسرا در مور یتا متن میکرد

داشتند، مدوّن کردند و  نیریشدة سا شنهادیپ یرا که راجع به قانون اساس یمالحظات
 منتشر شد.  يار جزوه د

 

 

 

 

ا حضور دکتر سنجابی و احمد مدنی در  ب رانیا  یجبهه ملّ  الت یدر تشک  حضور اصغر پارسا  نیاول 
 1358اردیبهشت   – باشگاه جبهه ملی 

 1360خرداد  25تا  یلّجبهه م امیپ هینتشار نشرا
قانون  نیتدو ؤسسان و مجلس م  يجابه  ی مجلس خبرگان قانون اساس لی کبا تش
 خالف درست دیحکومت جد نیکه در ا میدیکم دکم ن ما در آ دیجد یاساس

  یی اجرا أتی. در ه شودیحرکت م  م،یخواست یو م  میکردیها ما فکر م چه که سال آن
که ارگان ما باشد. و  میباش هداشت ياروزنامه دیبا که ما میفکر کرد ران،یا یجبهه ملّ

روزنامه را مرحوم دکتر   از یمت. قرار شد که امیاتمان را منتشر کنظرن م یما با آن بتوان
 يدکتر مهد ي . آقاردیبود، بگ رانیا یجبهه ملّ يشورا سیقع رئمونکه آر، آذ يمهد

همه   يئول و متصدمس ریو بنده هم مد یجبهه ملّ امیپ ازیآذر شد صاحب امت
منتشر   1359 نیفرورد در را یجبهه ملّ امیشماره پ نیشدم. اول هینشر نیا يکارها
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امش را جلد کرده  و تم شر شدنتم  هینشر نیهفتاد و چند شماره از ا اًتی. نهامیکرد
 دارم.  

بعد از انقالب در   یملّ ي انتخابات مجلس شورا نیاول 1359همان سال  در
. من چون می را اعالم کرد داهایانداز ک یفهرست رانیا یبهه ملّبود. ما هم در ج شیپ

خبر صحبت من با  رساندم.ها اطالع روزنامهفهرست را به  نیم اسخنگو بود
  ادیو خواننده ز شدیمنتشر م  وزهاوزنامه «بامداد» که در آن رز رل اه نقها بروزنامه
 بود:  نیداشت ا
  ي نامزدها یضمن معرف ران یا یجبهه ملّ ي « ... اصغر پارسا سخنگو   

ملّت و  یارض تیاستقالل و تمام  ،ياست که به آزاد ی«کمتر کس گفت: یباتتخاان
چه دربارة آن  یقد باشد ولمعتوم و ب مرز نیو سعادت و رفاه مردم ا رانیا نیسرزم 

ما را در  هنیکه امروز سراسر م  ینکند. بحران یابراز نگران گذرد،یدر وطن ما م 
نظر و متعهد به انقالب کاردان، صاحب  يبه آن دارد تا افراد ازی. نبرگرفته است

 یکشت نیوجود در راه نجات ا یبا تمام  وگذارند  دانیپا به م  رانیهمند ملّت اشکو
که به   داندیخود م  فهیوظ رانیا یرو جبهه ملّ نی. از ازندیه تالش برخزده ب طوفان

و  زنان انیخود را که از م  يهانامزد یگروه يهاو تعصب  هاي نظردور از تنگ 
  ی فمعر رانیاند، به ملّت اشده  دهیبرگز رانیدان آگاه متعهد به انقالب مّلت امر
 .»دینما

ها را به  تهران و شهرستان يبرا  ران یا یملّجبهه  ينامزدها یسپس اسام  يو    
 کرد... . یمعرف ریشرح ز
. میها آورده بودرا از تهران و شهرستان  یملّ يهات یفهرست شخص  نیا در

 زد شده بودم. ز تهران نام بنده هم ا
در مورد مسائل  یمجالس سخنران م یجبهه گرفته بود يبراکه  یساختمان در
مرتب   کشنبهی  يهم هر هفته روزها یجبهه ملّ ما یپ هیرو نش میگذاشتیکشور م 
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ل  به مح ياعده يدر جامعه باال گرفته بود. روز یاسیس  يها. کشمکششدیمنتشر م 
عرف قانون و  برخالف م، یره کرده بودرا که اجا و ساختمان ختندیساختمان ر

آن   ژاریو ت می را ادامه داد هیار نشراند. ما انتشم محل محروم  نید و جبهه از اگرفتن
  حه یاز جمله] ال حهیداشت. آن موقع که [چند ال اریو خواننده بس شدیم  ادیدائماً ز

هم   1360خرداد  25روز  ي. برامیکرد قصاص مطرح شد و ما با آن مخالفت
و و  حیاول نیرا در مورد ا رانیا یملّ ات جبههتا نظر  میکرد ییگردهما يبرا یدعوت

فرمودند: جبهه  ویدر راد ینیخم  يآقا ن روز. همامیاوضاع کشور با مردم مطرح کن
 !شودیچطور مرتّد م  التیکه سازمان و تشک میمرتّد است. ما تعجب کرده بود یملّ

  گر یگرفتند و د اجا ربه ساختمان و آن  ه شدحمل یبه هرحال از طرف گروه
جبهه   مایرفت و روزنامۀ پ نیاز ب رانیا یلّم جبهه  باًیکرد. تقر يکار چیه شدینم
  د.ش لیهم تعط یملّ
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  م یابراه  ،يآبادم یکر

نفر   یخُنج  یعل و محمد ی حسن خرمشاه ،ی رضا تختاصغر پارسا، غالم   ،يمنوچهر  اشرفی عل
 ي بندره یاهللا جنشسته: روح 

 یمخف یندگز
از   یشد، دو سال رانیا یلّصحبت مرتد بودن جبهه م  یاز وقت یعنی 1360از خرداد 

ما که کار  کردمیمن خودم فکر م  کهن یدر اختفاء بودم. با همۀ انده ب 62تا  60سال 
 ی. ولستیکه گناه ن. فکر را گفتن میگفترا  يو نظر يفکر کیما  م،ینکرد یخالف

 . دیباش یمخف استرفقاء اصرار کردند که نه شما بهتر 
 یکیبه من محبت کردند:  یلیودم، خبکه در اختفاء  یخانواده در مدت دو
بود و   ری. دبنشستیدر شهرك غرب م شانیبود. ا »ی«عباس سنگان ة مرحومخانواد

بنده را   یلیو خ بودند رانیا یهه ملّبود و هر دو عضو جب یخانمش هم فرهنگ
هم   یسنگان ي آقا بعدل] ها در منزل آنان بودم. [چند ساکردند، مدت ينگهدار

 دی[مهندس مج یحایر ندسمه  يخانواده آقا گری رحمتش کند. د مرحوم شد، خدا
درست است] که حاال هم هست و صاحب شرکت است و خانمش  ییایض

ن سه دختر  رانسه است، چو که حاال در ف ياده یفهم اری] خانم بس يمبشر چهری[پر
سال مرا تحمل کردند،   کیخانواده  نیا. انصافاً کنندیم  لیدارد که در فرانسه تحص 

 کیمن فراهم کنند].  يرا برا طیا[شر تندتواسیهم داشتند، م  یون وسعت مالچ



 ر پارساخاطرات منتشر نشده اصغ 

10 
 

. کردمیم  یجا زندگ مهمان داشتند که بنده در همان  يبرا یکوچک مستقل تیسوئ
 . دانمیرفقا م  نیمنت ا ریزخودم را   شهیمن هم

که االن هم در تهران است و   نیم نسراهم آمدم نزد خواهرزاده  یاز آن مدت بعد
 هانیبودند. ا يکزمر ند بانکدو کارم فر است. هر حسام  ونیهما يسر آقامه

  ي گری د يجا می دهیبود و گفتند ما اجازه نم یداشتند که طبقۀ سومش خال ياخانه 
 بودم.  جاهم در آن  ی. بنده مدتجان یمه  نیبنش ایب  ،يبرو

، دو ست الحمداهللااب خانم که حاال هم زنده ارفتم خانه خواهر بزرگم رب بعد
با هم   یما از بچگ گفتندی م  شانیا ه اصراررند و بتهم از بنده بزرگ  یسه سال

جا. خواهرم  فتم آنو ر ندیگویراست م  دمیمن. د شیپ جانیا ایحاال هم ب م،یابوده 
 یزندگ  جابود و او با شوهرش آن داده اش را به دخترم اجاره خانه  نییبقه پاط
 شدم.   ریدستگ  جا بودم کهآن  يروزه کردم و چند  ز با دخترم تا يداری. دکردندیم 

 يریدستگ
 یسلمان کیجم به سمت  ابانیدر خ شانیاز خانه ا يقرار بود:] روز  نی[ماجرا از ا 

آمدم.  رونیاصالحم تمام شد و به ب کهنیپس از ابود، رفتم.  ابانیخ که در همان
  ي ا را براگفتند: ما شم گفتم: بله. د؟ یهست ینگفتند: شما فال دو نفر آمدند و دمید

  ی کارت شناسم،ی: خوب، من شما را که نم تم. گفمیببر ییجا کی دیاب قاتیتحق
 در آبان  بیتتر نیمأمورند. به ا بله دمی. انصافاً کارتشان را نشان دادند و ددیدار

مان بنده را لو داده،  ودخ ي از رفقا یکیکه  دمیبنده را گرفتند. بعدها فهم  1362
  عنوان شدم رفقا  آزاددان زن از ياسال و سه ماه و خرده  از سه بعد یچون وقت

ندارد، هر کس طاقتش تا  یبی ع چیکار را کرده بود. گفتم: آقا ه نیا شانیکردند که ا
 نی. ازندیحرف نم شیبا صد تا یکی  زند،یحرف م ق شال کیبا  یکی است.  يحد

زندان نگه داشته بودند   يماه تو کی  باًیه بودند تقرو را گرفت ندارد. ا ریآدم تقص 
. چهار، پنج ضربه  می کجاست تا ما آزادت کن کهرا بگو  یفالن يجا تو که ا،یگو
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توانش تا آن  ندارد. تاب و يریتقص به نظر بنده  نیشالق به او زده بودند و خوب ا
از زندان هم   يبعد از آزاد در زندان بماند. توانستی خاطر بنده که نمحد بود.  به 

 نیکه ا فقار نیذره به ا کیمن،  زیشخص و گفتم: عز نیه خود همادم بتفرس غامیپ
هم  یام و اگر جلسه عموم توجه نکن، من به رفقا هم گفته  زنندیها را م حرف

دارد و بنده دلم   ییرویدارد، ن ی تاب و توان کیهر کس خواهم گفت.  میه باش داشت 
کار شما  نیاست که ا نیا .دیخاطر بنده زندان بروماه به کی یحتشما  خواستینم

حاال هم هستند و   شانیو رفت و آمد ما ندارد. ا یدر دوست ياثر نیکوچکتر
 .روندیو م  آورندیم  فی الحمدهللا هم باز تشر

 یاسالم يان جمهورزند
ز رکم  نی آباد و ادر سلطنت  ییبنده را گرفتند اول بردند در جا نکهیاز ا بعد

  اشتند. نگه د م یکه بود یپیدر آنجا بنده را در ج اداره اطالعات آن زمان سپاه بود.
. بعد می و حاال چکار بکن میارا گرفته  نیرفت که ا فی کسب تکل يها برااز آن یکی

. میرویکه نفهمم که بعد به کجا م  تندبس  نیماش يجا توهمان آمدند و چشمم را 
  ن یوف ارط م یکه ما دار گفتندی م  یشهر، ول نیئبعد از آنجا آوردند به طرف پا 

. من زدندیها هم م حرف  نیآنجاست! از ادر  مرگ يریجا که سراز! همانمیرویم 
نه به   ن،ییپا درونیدارند م  هان یکه ا دانستمیم  دادمیم  صیچون جهت را تشخ 

 نی. ابرندیم  یشهربان يدارند مرا به زندان پهلو هان یکه ا دیبه ذهنم رس .نیاو
مرا به   ی. وقتتوپخانه است دانیم  کیساختند. نزد هازندان را زمان رضاشاه آلمان 

هم گفتند زندان  یو مدت 380آنجا بردند چند اسم مختلف داشت: بند سه هزار، بند 
مشترك ضد  تهیزندان کم گفتندی آن م  بهشده. در زمان شاه . حاال موزه دیتوح

که  یتدم  نیو در ا  شدیبود، در آنجا اعمال م  ییکه هر شکنجه و بازجو يخرابکار
 مضاعف. ه اضعافر بود ب بنده بودم، همان وضع برقرا 
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 و شکنجه ییبازجو
شروع   هایانداختند و بازجوئ يمرا به سلول انفراد  د یاز انتقال به زندان توح بعد

  که  میمرا مجبور کردند که با تلفن به دخترم بگو يری بعد از دستگروز دو  یکیشد. 
  ی نگران من طبعاً باعث یناگهان بت یچون غ، د دوستانم هستم و نگران من نباشندنز
راحت شد و  يتا حد الشانیتلفن خ نیاز ا عدها شده بود. دختر و پسرم هم بنآ

ام. دخترم با همسرش طبق  رفته  یبودنم به منزل دوست یفکر کردند که در ادامه مخف
  ، مدیخبر را در زندان شن  ن یعدها که اد و برفتن کا یخودشان به آمر یبرنامه زندگ 

  ر یگ مبادا بخاطر من آنان را دست کردمی م فکر  شهی خوشحال شدم. چون هم قتاًیحق
 یم  يهر کارراحت بودند که  انیآقا گرید نیکنند و تحت فشار بگذارند. بعد از ا

    من بکنند. خواهند با
ا با دربار چه  ابط شمکه رو نیمانند ا یربطیب يهااز چند جلسه که سؤال  پس

روع شد. من در  جه ش شکن د،ندیمرا نپسند يهاکردند و جواب لیب ق نیبوده و از ا
. در همان  شدمیم  ییبازجو وار یبند و روبه د. با چشم دمیدی را نم یکس هاییبازجو

نام خودتان را در ورقه   دیپرس دمیشنی را م  شیاکه فقط صد ییاول آقا جلسات
«اصغر اصغرزاده  ه اسم شما در شناسنام  یول د،یا» نوشته «اصغر پارسا ییبازجو
و بعد  زدندیم  یو شالق ی. کتکدیشویم  ریو تعز دیاته دروغ گفاست! پس  پارسا»
که  یت بود. گاهشد و باز کتک و خشون یمطرح م  لیقب  نیاز هم  ییهاحرف

  ي ادیدرد ز ی ول ست،یچ دمیدی که نم زدندیبه سرم م  يزی با چبسته بود چشمم 
  ه یتک واریکه خم شوم و سرم را به د ددنرکیجلسات مرا مجبور م  یداشت. در بعض

حالت   نی. در اکردیها را از هم باز م نمن آ يبا لگد زدن به پاها ی. بعد شخصهمد
بود. در تمام   ریناپذمل ك و تحدردنا اریو بس شدی م  فشرده واریسرم به شدت به د

  ي هاال ئوو خشونت س نیبا توه دم،یدی ا نماو ر وقتچیمدت بازجو، که من ه نیا
. باز  افتادمیم  نیبه زم  یت درد و خستگشد از  ی وقت. کردینامربوط خود را تکرار م 
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بگذارم و   روایکه بلند شوم و سرم را به د کردندی به ضرب لگد و کتک وادارم م 
که  نی. به زم شدیشروع م ییکردند و دوباره درد و بازجویا لگد باز م پاها را ب

  زنه! ه حرف ببلندش کن ک گفتیم  ادیو با فر زدیکه کتک م بازجو به آن  افتادمیم 
چکارش کنم مثل گاو افتاده و  گفتیو م  زدیکه خسته شده بود داد م  يگریآن د

 نه!  گهیم  یه
 ییرا شاهد بودم. از کارها یعیفج  يهاشار و شکنجه صحنه ف يآن روزها در

که در  ییوهاو مناجات را از بلندگ  یخوان وار نوحهبود که مدام ن نیبود ا جیکه را
  ي که دختر دمیشنیم  ي. روزکردندید و پخش م لنب يصدا زندان نصب شده بود با

کن،   هیخون گر. که «آسمان آمدی نوحه م  ي و از بلندگو هم صدا زنندیرا شالق م 
زهرا منم،  که «فرزند  دیکشی م  ادیشالق فر ری» و آن دختر هم زهرا آمده ...فرزند ز 

اغلب با که  وم نوحهبلند و مدا يصدا نی...». ا میزهرا. من فرزند دینزن دم،ین سم 
در   یامور زندان بود. حت نیاز زجرآورتر شد،یشکنجه مخلوط م  ریافراد ز ادیفر

که بلندگو که معموالً باال  دمیها دولسل از یکیشته بودند. در سلول هم بلندگو گذا
 گفتیان م زند ياز پاسدارها یکیکنده شده است.  تند،گذاشیسقف م  کیو نزد 

ل بود و چون قدش بلند بود توانسته بود باال بپرد و لوس نیار د یزاده مدتکه قطب 
 بلندگو را از جا درآورد. 

 هدف آن بود که با ظاهراً بودم. ییکتک و بازجو ،يفشار، بدرفتار ریماه ز چند
  ي ابزنم تا مصاحبه  ران»یا ی«جبهه ملّ ایخودم  هیعل ی فشار مرا مجبور کنند حرف

 يدر پرونده من و سوابق من که مورد نونند. چپخش ک ونیزیضبط کنند و از تلو
ن هم به اصطالح اعترافات من بود و آ دشانینداشتند و ام  رهیو غ یاز فساد مال

 حاصل نشد.
.  دمیخوابیهشت» م  ری«ز کیزندان نزد  يهم سلول نداشتم و در راهرو یمدت

  م شدیم  ردایب  گذشت،یراهرو م ان که از أموراز م  یکیکه خواب بودم با لگد  یگاه
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ها. در دست اهانت  نیاز ا ایرا جمع کن  تیپاها گفتیو م  دادیم  یکه فحش
از باز بودن در   يروز. بود ریناپذول تحمل گرم و بسته سل يتابستان هم که هوا 

. باز با لگد و دمیهرو خواب تر را خنک  يهاک یموزائ يسلول استفاده کردم و رو
کولر  کیهم   ی. مدتبازگشتمآور اناز مأموران به سلول گرم و خفق یکیفحش 

بزرگ را آوردند و در مقابل در سلول من کار گذاشتند. در سلول را باز کردند و 
تمام بدنم  یو بعد از مدت دیوزیباد سرد کولر مداوم بر من م. تندر را بکار انداخکول

  باتیترت نیبه هفت ماه ا کینزددم. هفته قادر به حرکت نبو کیشده بود و  خشک
 بود.  برقرار

مرحوم «دکتر مسعود  یعنی ران»یا ی«جبهه ملّ ياز رفقا یکیوقت  نیا در
 دهید ییراه دستشور د ایمرا در صف حمام  شده بود، ری که او هم دستگ »يحجاز

  او به ی. ولزدنندیبند م به ما چشم  ییدستشو ایبردن به حمام  يبود. در زندان برا
به پسرم تلفن زده بود که پدر   سناشنا به صورت يبود. پس از آزاد  دهیمرا د ينحو

زندان  را در  شانی. البته من ادیاو کن ي در آزاد یاست و سع 380شما در زندان 
هم حق  یو کس شدیبند انجام م با چشم  شهی روها همت در راه چون حرک دم،یند

لطف را   نیا ياز آزادو پس بود  دهیمرا د یاتفاق شانیا ین نداشت. ولحرف زد
 من مطلع شدند. يریاز دستگ  نم  وادهکه خان کرد

و  دیرفته بود دم در زندان توح راست کیموضوع   نیبعد از اطالع از ا پسرم 
و   میدار یزندان نجایکه آمده بود دم در گفته بود که ما ا ییدر زده بود و به آقا

  ي برا زاتیو انبار تجه  ستیزندان ن انجی ا. آن آقا هم گفته بود که میخواهیات م مالق
مالقات به  ي جنگ است. پس از اصرار پسرم آن آقا گفته بود برا  يهاه به ج

و در آنجا  نیونک و او نیاست ب یحلم  يشهرباز ای. لوناپارك دیلوناپارك برو
اختصاص داده   های تالح مالقاو به اصط انیآمدن خانواده زندان يرا برا  يامحوطه
در زندان شما است و   یصشخ نیچنکه  دیپرس نیدر آنجا از مأمورسرم بودند. پ
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است،   380در زندان و در بند  1362به دفاتر گفته بودند: بله از آبان  جعهآنان با مرا
 نهایخوب ا یشده بودم، ول ری دستگ خیتار نیته من قبل از امالقات هم ندارد. الب

 ثبت کرده بودند.  نطوریا
بر شود و  باخ وضع من کرد تا از مراجعه به مقامات  ع به بعد 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 ي. برا کمتر شد ير یسختگ

  یکی یق نگهباناتا ) در نیکاخ (فلسط ابانیخفتند که به ه او گ بار ب کیصحبت کنم. 
. او و صبا دخترش که چهار پنج سال داشت و خواهرم  دیایب  یسلطنت يهااز کاخ 

کس فول کی يبند توا چشمرباب خانم صفرزاده به مالقات آمدند. مرا از زندان ب
جا بردند.  من نشست و به آن يهم رو یکیخواباندند.  نیکف ماش یمیاگن قدو

 یبانمان نگه در ساخت بعدها پسرم گفت که اند و رده ا آوبه کج دانستم ی نم نم البته 
پسرم   يریبار بعد از دستگ نیاول يبند را که باز کردم براها بود. چشماز کاخ یکی

الغر شده   اری که اول مرا نشناخت چون بس  گفتیو بعداً م  دیهم مرا دو او  دم یرا د
قرمز شده بود.  نیماشر در در اثر فشا میهاشمبودند و چ دهیتراشبودم و سرم را هم 

و   میهم بود، نشست یجانیبدست که از قضا آذربا يوزیبان نگه  نفر کی در حضور
ردند و هر  ت مرا به خانه پسرم ب. چند ماه بعد دو نوبمیمالقات داشت قه یحدود ده دق 

 . میحق مالقات داشت قهیدق  ستیبار ب
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 ن زندااز  ي بعد از آزاد ياصغر پارسا چند
 

 یانتقال به بند عموم
نسبت به من کمتر شده بود،  يو بدرفتار يریگختکه س دوره نیهم در

ح  د و به اصطالر آنجا بودنهم د گریبردند که چند نفر د یمرا به اتاق
دو تا از   یک یآنجا بود و  تیاقل ان یاز سازمان فدائ یک یبود.  تریعموم

  س یراسخ که ظاهرا رئ نیام حسبود به ن  یکس هان ی. از اياران تودهرهب
خود را از دست داده   هیروح اریحزب توده بود. او بس یمخف تالیشک ت

. هر بار  درکیم ینیخنچو در واقع س یزندانبانان جاسوس ي بود و برا
  دادیبه مقامات خبر م یاو با شاخ و برگ و اضافات شدیدر اتاق م یصحبت

انداختند. در آن  ي رادل انفاو مرا به سلو يهار اساس صحبت بار ب و چند
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در گرفته بود و او با اشاره به من گفت: ما   یروز بحث کی یمموع اقات
از  یک یار هستند. زشک سا يبورژواز ندهینما هانیا م،یرا قبول ندار هانیا

  راسخ و گفت:  نیگوش ا خیزد ب ت یبرخاست و با عصبان یتیاقل  يهاجوان
و شکنجه را تحمل  ستادهیهرچه هست سر مرام خودش ا نیا کهیمرد

اگر   ؟ياشده ن یو خبرچ یکنیکه صبح تا شب ناله م ییگوی مه چ وکرده ت
 هستم.بورژوا   نیامن طرفدار   ي بورژوا است و تو طبقه کارگر نیا

  ي نه! برا ایآن موقع دادستان انقالب بود  ستین ادمیکه  يروز الجورد کی 
ن م  دیبه او گفت اجازه ده هیرل گ حا به دیآمد به زندان و راسخ تا او را د دیبازد
بروم و فدا شوم.    نیم  يبه جبهه بروم و رو های جیجوانها و بس نیا يبجا

  ي آقا نی. امیاج نشده ال شما محتاهنوز به امثگفت  ییاعتنایهم با ب يالجورد
. البته در  شناختیز آن دوره م بود و مرا ا رانیدوم ا یدر اطراف جبهه ملّ يالجورد
 .  میاشتهم ندا ب یو صحبت یمورد مالقات نیجز هم ه زندان ب

 نیاو زندان
 نیوبودم، مرا به زندان ا دیبعد از دو سال که در زندان توح  1364سال  نیفرورد در

 بهتر بود.   اریبس دینسبت به زندان توح  نیمن در اودند. وضع منتقل کر
ر و مجبو مینداشت یخواب کاف يها جابود و شب  ینزندان پر از زندا اگرچه

محدود از فروشگاه زندان   دیامکان خر ی، ولجا شوندتا همه  میبه پهلو بخواب میبود
القات منظم تر م مهم و از همه دنددایاجازه رفتن به استخر زندان م  یو گاه میداشت 
و از آنجا با   ي زرباشه  نیهم ایلوناپارك  به آمدیپسرم م  کباری . هر دو هفته میداشت 

از پشت   قهیمدت ده دقه ب ماندیکه در اتاق انتظار م  یدتس از م پ 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 آنآورد و من دخهم همراه 
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هم   باران تهران راکن و موشبمبارا امی. اکردی رده بود و صحبت نمهنوز زبان باز نک 
 .میگذراند نیاو نیدر هم 

و  هایاز مقامات و افسران ارتش دوره شاه و بهائ يامرا با عده  نیاو در
هم  یمخصوص يهاسارقان مسلح اسم نیدند. امبند کرده بوسارقان مسلح ه

  زها یسارقان مسلح چ نی. از الیقب نیحسن مخوف و از ا تلر،ی داشتند، مثل اصغر ه
جا بودند ان هم در آنیاز روحان ياه . عدوختآم  شودینم یکتاب چیر هختم که دموآ

م  ه ی بود که سن یکیشده بودند.  ر یدستگ یاخالق ای یفساد مال لیکه اغلب به دال
صف نماز جماعت   ي جا بود. روزتومان در آن  ون یلیم  نیداشت و به جرم اخذ چند

. بود هادستیکنار در ا اعتنایب از سارقان یکیبود.  شنمازیپ کرده بود و خودش هم برپا
صف و نماز بخوان. آن سارق  يسارق گفت برو تو نیگذشت و به ایم  یدانبانزن

برو پشت   ییگویحاال م  نجایا دیاآورده  و مرا  دهامیدگفت من ششصدهزار تومان دز
 م؟ نماز بخوان  ده،یدزد ونیلیکه شصت م  نیسر ا

  ياعنه که به او ط 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 م گفتیم  زدندیم 

خود بودند و   ن یمعتقد به آئ اریاکثراً بس دم یه درا ک ییهایائبه  د؟یاده یمردم را دزد
ود و خط  هنرمند ب یلیمجاهد هم بود که خ  ر پس کیچندتن از آن ها اعدام شدند. 

نام   شیدر کارگاه زندان درست کرد و رو ی اك دستمن دو س يداشت و برا یوشخ
 «صبا» و «سمن» را نوشت. او هم اعدام شد.  میهانوه

دوست کارتر   گفتی رابهن هم بود که م  دیویم دنابه  ییکایرتاجر آم  کی 
  ران ی خشک به ا ر یفروش کارخانه ش يراً برا است و ظاه کا یجمهور سابق آمر سیرئ

از گور  یاند. کتابرا شکسته  میهر دو پا تفگید و م رفته بودنو او را گ  آمده بوده
 یو م از ا يار اثرب نیداشت و به من داد و من که اول ییکایآمر سندهینو دالیو

 رفت.   کایبعد آزادش کردند و به آمر ایخوشم آمد. گو  یلیخواندم خ
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ه اخالقش و د ما بود که نپسر کوچک رضا شاه، هم در بن »،يپهلو درضای«حم
. او گذاشتندیسارقان مسلح سربسرش م  نینداشت و اغلب ا یفیش تعرنه رفتار 

 کی ایتخم مرغ  کی مثالً گران،ید يغذا هیاز سهم  يبود که قدر نیدنبال ا شهیهم
 ایبکند  يکه کار کردندیم  ادارو سارقان هم با وعده دادن او را و ردیبگ ،ینی بزم یس
ان مسخرهاش  و سارق زده بود یکه حرف کباری. دندیخندیبه او م  بخواند و يزیچ
حرف نزدن   ، یستیاز سارقان مسلح به او گفت: «آقا حرف زدن بلد ن یکی! کردندیم 

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

 

 ییرها يبرا يمنتظر اهللاتیو مساعدت آ توساط
 یعلنی«حس ي آقا  به حضور کباریمن داشت،  ياد آز يکه برا یتدر مراجعا پسرم
صحبت کردند و مالقات  یدر سالن یجمع يالبته برا شانی. ادیدر قم رس »يمنتظر

من در زندان   یفیکه پسرم در مورد بالتکل يانامه  ی، ولپسرم نداشتند با یخصوص
ضع بهبود و ي برا اریبس يمنتظر يآقا امی. در آن ادیرس شانینوشته بود به دست ا

تمام   تشانیدوره محکوم  اینداشتند  یکه گناه یسانردن کزاد ک آ و یاسیس انیزندان
  انیو با زندان آمدندیم هم به زندان  شانیا کانی شده بود، فعال بودند. دامادها و نزد

وضعم صحبت   من در مورددوبار با  یکی شانیا ي از دامادها یکی. کردندیمالقات م 
اند با تأسف گرفته  ما راکه ش دندیشن یوقت يمنتظر ياه آقه گفتند کو از جمل کردند

  ي قاچرا گرفتهاند؟ » احتماال آ گریرا د نی«ا گفتندیو م  زدندیبه پشت دست خود م 
. به هر  شناختندیآن زمان مرا م  يهاو زندان  رانیدوّم ا یره جبهه ملّدو از يمنتظر
االسالم  «حجت  يه دفتر آقاا ب مر  يروز شانیااقدامات  جهی در نت ایگوحال 

 ییهاهمثالً محاکم و انقالب بود بردند يهاکه حاکم شرع دادگاه  »يرین یعلن یحس
  نیگفتند اتهام شما ا شانیامحاکمه  نیارا دادند. در  يشد و در آخر حکم آزاد
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ت. اوالً حکم مرتّد هم اعدام اس مرتّد اعالم شده است و ران»یا یاست که «جبهه ملّ
 کردم: عرض 

 ودنب ر یقدتو ت  ریه به شمشستخ نیا تلق

 نبود.  ریتو تقص  رحمیاز دل ب چیه ورنه
حضور   . در مورد شخص هم بنده درشودیگروه و سازمان که مرتد نم اًیثان
! دیمرا مرتّد بدان دیتوانی. چطور م میگویرا م  نیشهادت دیهست ه حاکم شرع شما ک

 است.  یهاست که واروشن  اتهام نیا ری هم با خنده گفتند نخ شانیا
در مورد   يو رضا پهلو ي رجو صدر،ی ده شما هست که بننودر پر گفتند بعد

که   دیپرس  دینبا یلیفتم از لاند. گ نوشته  ییزهایو چ بودن شما اعتراض کرده  یزندان
  قه یو با سپردن وث ستین ياهم که مسأله نیچرا مجنون عاشق توست. گفتند: بله ا

 یو ملک قه یه وثردم بند. عرض کدیم ندارخروج از کشور ه حق و  دیشما آزاد هست 
من جهت عدم خروج از   يآزاد ي برا یشرط ای دیبخواه  قه یندارم که بدهم و اگر وث

خوب   اری. باالخره گفتند بسخواهمی نم ي ادخودم و آزبه سلول  دمگری کشور، برم 
 . دیآزاد هست یشرط چیبدون ه
  ي رچون به قد کنمیودم آوردم کوتاه م را که از زندان خ يشرح مختصر  نیا

 :دیگویبوده که آن شاعر م  ادیزد آن مانن
 ستینگاران سرخ نکز خون  ستین يخار شین

 را گذشت.صح  نیبود آن شکار افکن کز یآفت
ا آمد. منته  ش یهمه پ يبرا  باًیعام بود و تقر بت ی در آن زمان مص هاي گرفتار نیا

. دیآیم  شیپ هايگرفتار نیانقالبات اخوب در کمتر.  ياو عده شتریب ياعده  يبرا
 .شودیحرکات م  نیدر همه جا از ا یهر انقالب لیاوا

 خون جگر  نیهجران و ا  نیا شرح

 گر.زمان بگذار تا وقت د نیا
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 و وضع حاضر يآزاداز  پس
مانده  یباق يها مام دندان بود که رفتم و ت  نیکردم ا يکه بعد از آزاد يکار نیاول

افتاده   یکه زده بودند برخ يادید زو لگ اثر مشتمن در  يها. دندان دمیخود را کش 
و از آن به بعد با   دیجلسه همه را گفتم کش کیهم لق شده بود. در  یبود و باق

 . کنمیسر م  یمصنوع دندان
  ي الك پدرام  از  ی که برادران از فروش ملک یاز آزاد شدن از زندان با پول بعد
  ل ی. م دمیخر دما رعیم  انابیخودم در خ  ي برا 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  شومی م  داریزود ب  یلیخ  بح. صکنمی م را اداره م هستم و امور خود

.  پردازمیرا م  آب، برق و تلفن يهاحسابصورت ی. گاهخوانمیو م  خرمیرا م 
. گاه به خانواده  خوابمیها زود م . شب خرمی م  رار مه عصروزناظهر هم بعداز

به من سر  . پسرم هم اغلب زنمیخصوص به خواهر بزرگم رباب خانم سر م به 
  است یاز س خود را امیا نی. البته در اندیآیم  دنمیهم گاه به د گرید ستانو دو زندیم 

هم که   یملّن دوستا. به گذاردی را م  رشی تأث ادیسن ز ام. باالخره بازنشسته کرده 
 ران»یا یما به «جبهه ملّ شودیآقا تا ابد که نم میگویم  ندیآیم  دنمیبه د یگاه

 . ندیایب دیها بام و حاال جوان یاهکرد بد، این خوب . ما کارمامی بچسب
  ر یستگ که بداند من د ن یمن و بدون ا يری دستگپس از  یها فاطو نوه  فرزندان

رفتند.  کایخودشان داشتند، با شوهرش به آمر یزندگ  يا که بر يامهام، با برناشده 
و به   کردیم  يکار ادار یعنی  کرد،یکار م  یدر دانشگاه برکل یدر آنجا او مدت

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

 )1381رسا، سال ر پا(اصغ
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 ینوادگوضع خا
دو دخترند به اسم «صبا» و  میپسر ياهنوه  ارم کهدم چهار نوه از دو فرزند من

  ران یدر امشغول است و سمن  شیعال التیتحص يبرا کای«سمن». صبا االن در امر
 خواندیم  یدانشگاه ش یرا تمام نکرده و امسال پ التشیتحص رانی اال در ااست و ح

دختر   پسر هستند. کیدختر و  کیآنها هم  و دو نوه هم از دخترم فاطمه دارم که
را،   یاسام  نی . اجانیسم «آهو» و پسر به اسم «سهند»، به نام کوه سهند در آذرباه اب
  کا یهاست در امرکه سال ی. فاطو خودشان گذاشتند دندیاز من نپرس کدامچ یه

ه  من ک ي هاباشد، منتها از صحبت ده یه ددفع کی دیکوه سهند را شا کند،یم  یزندگ 
 دیدیمنظره که م  نیاول آمد،یم  رونیه باز خان آدم صبح تا یوقت زیتبر در شهیهم
 د».است که اسم پسرش را گذاشت «سهن نیبود، ا  دهیشن  یلیسهند بود، خ نیهم

 

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

  ران یا کرد یم  برود. فکر  رانیاش را بدهند و از اگذرنامه میگویمملکت بماند، من م 
است که   نی ا قتشیهست. حق نیاالن هم هم نیاست! خوب هم شیمِلکِ بابا

  شد، یآن موقع مراعات نم ، کرده ه یتک شیرو قدر  نیکه اسالم ا یکرامت نفس انسان
  بود که «سلطنت» را از  نیکه کرد ا یوب«انقالب» کار خ نی. منتها اشودیاالن هم نم

 کی شودینخواهند م  ایبخواهند  د،یآیکه م  یتطنت وق سل که نیا يبردند. برا نیب
مع  دور شاه ج هانیچکانون فساد و مرکز اشاعه فساد! چون بادمجان دور قاب

سنت استبداد را از شاهان و   نیما ا ی. در ثانمیدیکه د شودیم  ناو هم شوندیم 
  ن یه ات کاس نی. اکردندی کار را م  نیمؤبدانشان هم های . زرتشتمیان دارمؤبد

از   یلیبنده و خ یقلب ياز آرزوها یکیشدن سلطنت  دهیهللا. برچد الحمدشکسته ش
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خطا] هم دارند.  ي[کارها یتئایس نیبا همه ا یکار را کردند، ول نیا هانیرفقا بود. ا
  ي است که آزاد  نیهست.  و اصلش ا نهایکنم. ا یرا مخف ئاتیکه س ستمین یمن آدم 

شدم   ندهینما یملّ يدهم مجلس شورا فهدوره  که در یقت. ونیلگدمال کردند. هما ر
 یکم در کشور صحبت از قانون و دموکراسکه کم دمیدیو آمدم به مجلس، چون م 

رفتم و   رانیبه حزب ا کردند،یدکتر مصدق م  يکه آقا یاناتیب ابخصوص به شودیم 
ا پ يکشور چی اب در ه جود احزبدون و یکه دموکراس دهیعق نیهم  يم روعضو شد

و حزب درست   ندیایکه فوراً ب  شودی را دارم. البته نم دهیعق نیا ن همو اال ردیگ ینم
  ن یتا حال خواسته ا تی از مشروط رانیادر  یامروز هم درست شود! ول نیکنند! هم 

  وقت چیه یول م،یباشمدن داشته اجتماع مت یعنی یجامعه مدن کیبود که کم کم ما 
ها پر  رضاشاه تمام روزنامه تنرفد از و بع تیطنشده است. بعد از مشروصل حا نیا

هم   یلیمصدق آمد و انصافاً خ يهم که آقا  يباد و مرده باد. در دورها است از زنده
 شتریو ب کردندیاحساسات عمل م  يمملکت، باز هم مردم رو نیا يکار کرد برا

  . تحمل اوت نداشتندفکر مخالف و متف. عادت به تحمل گفتندیاد م بو مرده بادزنده
آن   نیا ایبتواند به راه درست برود، واال  یمملکت کیامکان ندارد که  دیاین ا ت ي فکر
 مرده باد!   دیگویآن م  ای بادهزند دیگویم  نیا ای کشدیرا م  نیآن ا ای کشدیرا م 

 ناولی –[شهر و روستا  ياره اول شوراهانتخابات دو نیمن ا يآخر عمر نیا
مژده به من داده شد.   نیبود که بهتر نیا مثل اًتقیحق ،دم ی] را که د1377دوره سال 

مرتبه   نیاول ن یا گذرد،یم  تیبه صد سال که از انقالب مشروط بیچون بعد از قر
و   برنامه احزاب هیبلکه بر پا نبود،احساسات صرف  يدادن مردم از رو يبود که رأ 

د  گفتنم. رفت دن دا ي رأ ي م صبح زود برامن ه . خوددادندیم  يشتند رأها داگروه
منزلم   کیمهراد، نزد مارستان ی . صبر کردم و در بآوردندی م  اریعت ده صندوق سسا
تمام آن   دمیدیمن بود که م يبرا یمژدگان نیترباال قتاًیحق نیرا دادم. ا میرأ

  انتخابات  نی . البته شروع است. روز همدهدیم  جه یکم نت االن دارد کم  ماتزح
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  ي را برا شانی حرف ا نیکرد و من ا فی ررا تع ییاجرااز رفقا آمد و م  یکیشوراها 
گفت «آقا عجب جامعه عوض شده است! ما رفته   شان ی. اکنمینقل م  خیضبط در تار

دادن صف بسته   يرأ  يبرا تی. جمع می بده يجا رأتا در آن يمسجد کیدر  میودب
ا  ب ی) که خوب برخشویاشخاص ر نینفر (از ا کیوارد شدند و  ياعد عده بودند. ب

  ن، یکه محاسن است ا گفتندیم  م یندارد و از قد یبیکه اصالً ع ش یو رهستند  شیر
قع نماز زه گفت که آقا موحو يجزو حُسن است. آمد و با تعرض به متصد نیا

  ن یم بود که با امعلو . خوبمیدر مسجد نماز بخوان مییایب  میخواهیا م ماست و م 
  ستادهاند یا يصف رأ ه در ک پسر، دختر و يهاجوان  نیه حتماً افکر آمده است ک

: گفتیما م  قی.» رف میدهی م  يرأ میما دار شود،ی که آقا نم کنندیمخالفت م 
  ی بیع چ یصف آمد و گفت: آقا ه يهاوان نفر از همان ج کی ،ي چه جور یدانی«نم

  ون یآقا نیادر دو صف جدا شوند تا  کنمیخواهش م  نایها و آقاندارد، از خانم 
به نماز خواندن،   ستادندیا هانیا گفتی. م میبده يرأا بعد م ند و نمازشان را بخوان 

مده ها آبود که آن ادی. پمیداد يو فقط شش نفر بودند! نماز خواندند و بعد ما رأ
  م یخواستینجا ما م کنند که در آ غاتیبعد هم تبل  کهمجادله و کشمکش  يبودند برا

  دند.»ما ش یو مانع از نمازخوان میبخوانو نماز  میصف ببند
هاست.  نسل يام و آرزوکه تمام عمر من آرزو کرده  ياست نمونه آن رشد نیا
به   يآخر عمر  نیاست که ا ییهاها، بشارت ه و مژد دهاینو نیبهتر قتاًیحق هان یبله ا

 هم دارم که بدون احزاب،  داشتم، حاالو اعتقاد  دانستمیبنده داده شد چون م 
 است.  نی] ایدموکراس[و  »يرساال. «مردم افتدی جا نم یدموکراس

و  امدیمرحوم ساعد درست ن ینیشبیمن بود. آن پ یاز زندگ  یهم شرح نیا
تمام   باًیشد. چون من تقر یانجو از شتر یب  یلیبعد خ يهابنده شدائدم در سن 

 ی. به زندگ و چه زمان شاه ، یروحان انیآقا نیال اتهران را رفتم، چه م  يهازندان
 شد،یدر کلکته چاپ م  که نیالمتحبل در  يشعر  ادی شه یهم  م نکی خودم که نگاه م 
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، چون به زمان من را دارم که مرحوم پدرم جمع کرده نیالمت. من دوره حبل افتمیم 
ست. من ا شیو دورهاش االن پ خواندمیآن را م  یمن در جوان یول رد،وخینم
 شتنویم ا ر تی ب نیا شهیهم شیهااله در سرمق روزنامه ریمد داالسالم،یرحوم مؤم 

 که: 

 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،ی م یکم کیکه آدم  نیمعلوم شد هم
 

 ی مک  ن یو حس یم فاط ن یدکتر حس دی صغر پارسا، شها
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 ر هلند ایران د فارت ، سنواب ن یحسو  گانی شا   یل ر عدکتا، اصغر پارس  

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمریکا أسیسات نفتی تاز   دیدر حال بازد  ی مک  ن یارسا و حسر پصغا
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 ی ی نها  يداور  يبه دادگاه الهه برا یران ی ا أت یبر اعزام هخ
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در  یاصغر پارسا هنگام سخنران 

 د ی خلع  ز ت سالرومناسب به  1332داد خر 29
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 مجلس هفدهم  یندگ یاصغر پارسا از نما   ياستعفا 

 مجلس)  سی (رئ ی خطاب به دکتر عبداهللا معظم  ی ملّ  ي وراش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1332 ریت 30در  ی لّم  ام یسالگرد ق  نی بهارستان به مناسبت نخست دان ی در م ران یحزب ا  نگیتیم
 ي د ین شهسرسا و ح اصغر پا  ، یسنجاب  م یکر  زاده،رك یز  احمد   ،ی بیکاظم حس
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 ي در خو  یملّ  يانحالل مجلس هفدهم شورا یپرس حضور اصغر پارسا در همه   
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 يشورا سیرئ ان»یموسو نیوگو با «دکتر حسگفت 
 ادیزنده  درباره رانیا  یجبهه ملّ يمرکز

 سا»«اصغر پار

 
  

 یت ملّبر اصول نَهضَ  ستاده یا يپارسا مرد
 رانیا
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 1359 یجبهه ملّ  ام یپ  ه یریدر دفتر تحر  ان یموسو نی دکتر حسو   رسا ر پا اصغ ادینده ز

 
 

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

سال  يدر ابتدا ران یا یملّ جبهه يکزمر يا به شورا. اما با ورود شمدیآشنا بود

داشتند، وارد   ییها ت یمعذور شتریدوره پ ن یر ا که د شان یا ،يدیخورش 1358

 ادانیبعد زنده  ي. چنددندش ران یا ی جبهه ملّ يرهبر أت یو طبعًا ه ی جبهه ملّ

مسئول و شما  ریو «اصغر پارسا» مد ازیآذر» به عنوان صاحب امت ي«دکتر مهد

  ک یدوره،  ن ی. به طور حتم از ادیشوی م »یجبهه ملّ ام ی«پ هینشر  ریسردب زین

د. خواهشمند است درباره منش خور رقم شان یشما و ا نیتنگانگ بباط ارت

 .دییبفرما  حیتوض شان یا يها خصلت  یکل طور و به یاسیس نش یب ،یاخالق
  ي هاتی «اصغر اصغرزاده پارسا» معروف به «اصغر پارسا»، از شخص يآقا -

  در  ن اشیو راه مصدق است. ا رانیا یدرخشان نَهضَت ملّ يهاچهره برجسته و 
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به   یلیالتحصپس از فارغ  یعنیاند. رجه بوده ور خارت ام زا و يهاپلماتیاز د یانزم 
پس از   شانی. اکردندی استخدام وزارت امور خارجه درآمده و در آنجا کار م 

 یملّ به جبهه مندالقه ع اریبس ران،یا یجبهه ملّ لیو تشک ینَهضَت ملّ يریگ شکل 
  شه یهم هم نرا یهم بودند. حزب ا ران»یزب اعضو «ح  نکهیضمن ا شوند،یم  رانیا
 بوده است.  رانیا یجبهه ملّ يهاو ستون  هاه یاز پا یکی

دفاع از   يکردن صنعت نفت که دکتر مصدق برا یهمان زمان مبارزات ملّ در
ه داشته، از  رت خارج از وزا يبه اسناد  ازین در دادگاه الهه  رانیملّت ا تیحقان

 نیبدهد. ا شانیه اکرده و ب  يآورا جمع اد راسن نیکه ا خواهدیوزارت خارجه م 
اسناد به دست دکتر مصدق  نیا ی. وقتدهدیاصغر پارسا انجام م  يکار را آقا

 هاآن  بیها انجام شده بود و از نظم و ترتآن  هیکه در ته  يدلسوز  نیاز ا رسد،یم 
ر  کت د دم یپارسا شن ي. من از آقاخواهدیرا م  شانیو ا شودی م  خوشحال اریبس
. خود يدیزحمت کش یلیپسر ترك خ یعنی »اوغلو : «تركدیگویاو م صدق به م 

عنوان او را صدا کرده بود. در   نیکه دکتر مصدق به ا کردیم  فیپارسا تعر يآقا
از   یونیاکس. در مجلس فردشویمجلس م  ندهیپارسا نما يهفدهم مجلس، آقا دوره 

اصغر   يآقا ونیفراکس نیا ينگوکه سخ  شودیم  لیطرفدار دکتر مصدق تشک  ونیملّ
 ده است. وبپارسا 
است که به   یاسیمهم س  يهات یاز شخص شانیمرداد، ا 28 يبعد از کودتا 

از   یلیخ »یرضا زنجان  دیحاج س  اهللاتیو «آ ونددیپیم یَنهضَت مقاومت ملّ
که در   یانشعاب ي. از جمله در ماجراکندیم ذار واگ  شانیها را به اکارو  هاتیمأمور

 هاست یالیجامعه سوس شیدایپ  عثو با وستهیوقوع پ سوم در آستانه کودتا به  يروین
 یدکتر محمدعل يآقا يبه رهبر ستیالیو حزب سوس یملک لیخل يآقا يبه رهبر

  ي آقابه  یزنجان ضادریحاج س  اهللات ی شده بود. آ يو دکتر مسعود حجاز یخنج
دام است و کدام راه  با کحق  دیو ببن دیکن یدگ یرس دی: شما برودیگویرسا م ر پااصغ



 ر پارساخاطرات منتشر نشده اصغ 

34 
 

 ینهضت مقاومت ملّ ي مرکز ياند و کدام نادرست و به شورا ته رف را حیصح
دو  نیاز ا کیکدام  ست؟یدو گروه چ نیبا ا فمانیتکل میتا ما بدان دیگزارش بده

  شان یکه ا امدهیپارسا شن يااز آق! من میریبپذ یومت ملّبه نهضت مقا دیدسته را با
را   یدکتر خنج يقا و آ یملک ل یخل ي ا. گفتند: آقدهدیم م انجا را  تیمأمور نیهم ا

 ی. وقتدیرا بزن تانیهانشستم و گفتم حرف نشانیهم و خودم هم ب يرونشاندم روبه
رد  مطرح ک یملک  يرا درباره آقا یمسائل یشروع به حرف زدن کردند و دکتر خنج

است. نگذاشتم   یفکا گریکرد، من گفتم د دیهم انکار نکرد و تائ یملک ياکه آق
  ان یگزارش دادم که جر یزنجان اهللات یآ ي و به آقا تم کند. رف ا دیامه پجلسه اد

و   شناسدینم تی را به رسم ییاصالً کودتا یملک لیخل ياست که آقا يطورنیا
شاه مالقات داشته  ا هم با از کودت آمد. قبل یتولد کیرفت و  یدولت کی: دیگویم 

را به   هانیا است. کرده تفایزب توده درمبارزه با ح نوان تحت ع یمال يهاو کمک
است. من سالمت  یاختالف حق با دکتر خنج نیحزب اطالع نداده بوده و در ا

هضَت  ها را به نَآن  کنمیم  شنهادیو پ کنمیم  دیرا تائ يو دکتر حجاز یدکتر خنج
 . میدعوت کن ناریا یملّمقاومت 
 یلّقاومت م را به نَهضَت م  ستیالیوس حزب س یزنجان اهللات ی آ يآقا تینها در
 .کندیرا دعوت نم یملک لی خل يآقا يهاست یالیسوس و جامعه کندیدعوت م 

 يمرکز يشورا  شود، یم  لیدوباره تشک  ران یا یسال بعد که جبهه ملّ 7یا  6 
بکنند و  دعوترا  ستیالیسوسحزب که  نندیبی هم مصلحت م  رانیا یجبهه ملّ

جبهه   لیروز تشک هماناز  رساپا يرا دعوت نکنند. آقا هاست یالیسوس يجامعه 
صالح» دعوت کرده بود،   اری«اله  يکه آقا بودند ي مرکز يجزو شورا  رانیدوم ا یملّ

 یبودند و هم در نهضت مقاومت ملّ ران یحزب ا برجسته  ت یچون هم شخص 
  ي بودند و سخنگو یاسیشده س  اختهبارز و شن تی ودند و هم شخصکرده ب تیفعال

به شورا دعوت شدند. در   نیدهم، بنابراهفاز زمان مجلس  ینهضت ملّ ون یفراکس
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 نیانتخاب شدند. افزون بر ا هییاجرا ئتیعنوان عضو هانتخابات هم به نیاول
 هم شدند. رانیا یجبهه ملّ  يعنوان سخنگوبه 

 
 جه)اف   1339( ار یبختو شاپور  یخنج  یدکتر محمدعل   ژن،یه دکتر بصغر پارسا به همراا  

 
دعوت کرده   »یسنجاب میکه «دکتر کر ییر شوراپارسا د يآقا بدر زمان انقال

  ن یحس«دکتر غالم يپارسا و آقا يانقالب، آقا يروز یبود، حضور نداشت. پس از پ
از سمت   یجاب دکتر سن  يآقا نکهیکردند به ا شورا را مشروطورود به  »یقیصَد

دکتر   يتعفاس. بعد از ادیایار بتعفاء بدهد و کنوزارت خارجه در دولت موقت اس 
و اصغر پارسا وارد   یقیدکتر صَد انیآقا یعنیبزرگوار  ت یهر دو شخص نیا یجابسن

ب در زمان انقالپارسا تا آن هنگام وارد شورا نشده بود،  يشورا شدند. چون آقا
را شد، به  پارسا وارد شو يآقا نکهیهر بود. بعد از افرو وشیدار يبا آقا ییسخنگو

  ي شد. صحبت آقا  نییتع هییاجرا ئتیر ه کنا يرهبر  ئتیه کی یقیصَد تردک  ادشنه یپ
 نیبنابرا م؛یدار يرهبر  ئتیما ه م،یو رهبر ندار رکلیبود که ما دب نیا یقیدکتر صَد
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اصغر   ،یسنجاب دکتر ،یقیدکتر صَد انیاز آقا تخاب شد متشکلان  يرهبر  ئتیه کی
آن غر پارسا. در صا يآقا ییخنگوبه س برومند و بی اد ،يآبادم یکر میپارسا، ابراه 

 يمتری س ابانیباشگاه داشت در خ کیو  التیمحل تشک  کی رانیا یموقع جبهه ملّ
 . يستاد ژاندارمر يروبرو

آمد و به من اطالع داد   ینگاز دوستان فره یکی که  میبگو دیآن محل با درباره 
  ي برا یتصاصته و ساختمان اخدر شهرك غرب گرف یمحل ن،یزم ران یا رستانیدب
مناسب   یلیمحل خ نیکرده است. ا هیمحل را تخل نیا خودش ساخته و نرستایدب

  25متر مساحت با  5000به  کیدارد. نزد یبزرگ  ياتاق با فضا يادیاست. تعداد ز
  ي د. من مطلب را به آقابو یجالب اریبس يعات داشت. جاو سالن اجتما اتاق  24 -

  ق یحقب بود. بعد تالانق يروزیاول پ  ي هاکردم. همان روز منتقل یدکتر سنجاب
اش است. دکتر  و خانواده نایهم مربوط به دکتر ب نجایکه ا میو متوجه شد میکرد

وان مؤجر، سند  عنبه  نایتر ب عنوان مستأجر و با ورثه دکبه  انهآمد در دفترخ یسنجاب
اده خانو نیبود و ا خارجه ریهم آن روزها وز یتند. دکتر سنجاباجاره نوش یرسم

که مملکت دچار تالطم و حوادث بعد   طی شرا نیاملکشان را در  مطمئن بودند که
هزار   ست یهر ماه ب ،. مبلغ اجاره همدهندیاجاره م  یامن يجااز انقالب است، به 

زحمت   یلیخ  التیآن مرکز تشک زیتجه  يبرا یحسن خرمشاه ياتومان بود. آق
 .دیکش

  کی رانیا یشد از طرف جبهه ملّ قرار م، یستقر شدکه ما در آن محل م  یوقت
مجوز روزنامه را   از، یعنوان صاحب امت آذر به  يدکتر مهد يزنامه منتشر شود. آقارو

آن   کردم اسم نهادش ی. من پکردندیاسم آن داشتند فکر م  ي درخواست کردند و برا
  امینامه «پروز ،ییفتند چرا؟ گفتم ما در زمان دانشجوباشد. گ »یجبهه ملّ امی«پ

. در  میبگذار رانیا یجبهه ملّ امیوزنامه را پر نیهم نام ا . حاالمیجو» را داشتدانش
نام   نیخوششان آمد و به هم  یلیدانشجو الهام گرفته بودم. خ امیاز همان پ قتیحق
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  صغر ا يکه آقا کردندیم  ی هم معرف رمسئولیمد کی دیباه را گرفتند. اجازه روزنام 
و  وشتندنیمطلب م  یلیخست به قلم بودند و دکتر آذر د يآقاشدند.  یپارسا معرف

طلبه بودند. بعد به فرانسه رفتند و طب   یبودند و حت اتیاهل ادب  ی در جوان
  شان یه را امقال نیت، اولبودند و در شماره نخس  سندهینو شانیهرحال اخواندند. به

 بود که با یجنوبطبقه اول در قسمت   هماناتاق در  کی التیک نوشتند. در محل تش
کار را شروع   نجای. از ایجبهه ملّ امیروزنامه پ : دفترمینوشت شیرو دیسف يمقوا کی

و  آمدندیم  ي. افراد میانتشار شماره اول کرد ي مقاله برا يآور. شروع به جمع میکرد
 دیبا شود،ینم يطورن ی! همخواهدیتومان پول م  ونیلینامه ده م انتشار روز ندگفتیم 

ها و صحبت  نیو از ام داشته باشد اچند نفر در استخد دیداشته باشد، باخبرنگار 
هزار تومان از افراد طرفدار جبهه   33دکتر آذر مبلغ  ي. آقاکردندیم  هاي اندازسنگ 

مبلغ را دارم، شما   ن یت من همبه من داد. گفکرده بود و  يآورجمع  رانیا یملّ
و   خرندیمردم م  م،یکنیپ م روزنامه را چا میروزنامه. ما گفت داختن و راه ان دیدانیم 

. پول اضافه و کالن هم میکنیبعد را چاپ م  يهاشت پول روزنامه شماره با برگ 
طرفدار   شانی . امیبود استخدام کرد ياحرفه  ستینفر که ژورنال کی. میندار اجیاحت
د. روزنامه آم  یفن يو کارها يبندصفحه يبرا یباش یمصطف يبود. آقا یهه ملّجب

ها را  ستون  نی و بعد ا یستونصورت به  شدیم  پ یم آمد. مطالب تاه ستیپیتا کی
. گرفتندیم  نکیو ز لمی. سپس از آن فچسباندندیبه اندازه روزنامه م  يابرگه  يرو
 د نداشت.  وجو ياانه یرا ینیچاآلن حروف. مانند شدی م روزنامه درست  بیترتنیابه 

پنج   نی. از ا میداد رونیو ب  میه چاپ کردنخست را با پنج هزار نسخ شماره
تومان)  کی(  الینسخه فروخته شد. هر نسخه ده ر 1500 کنمیفکر م  هزار نسخه

  شد. شماره  شترینسخه برگشت خورد. شماره دوم شمارگان ب   3500آن بود.  متیق
به ده هزار نسخه   لید. تبستین  یپنج هزار نسخه کاف دمیشد. د رشتی سوم باز ب

 .  میکرد
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بود) که از پهلوان   43ره شما کنمی کر م ف (  میار روزنامه بودانتش يهامه ین رد
آن چاپ شده بود. از مرکز   يرو شانیاز ا بایعکس ز کیشده بود و  ل یتجل یتخت
 یجبهه ملّ امیبه دفتر روزنامه پبود،  یفردوس ابانیدر خ یها که محلروزنامه عیتوز

 دیاینفر از شما ب کی. میکن عیتوز میوانتی روزنامه شما را نم نیزنگ زدند که ا
صبح زود به آنجا   ر،ی روزنامه و سردب ریعنوان مد! بنده به رد یبگ لیا تحوروزنامه ر

در   یسنجابدوشنبه ما ساعت ده صبح منزل دکتر  يرفتم. روز دوشنبه بود. روزها
 عی. من که وارد محوطه مرکز توزمیشدیجمع م  ییو اجرا يرهبر  ئتی ه هجلس
گذاشتند و گفتند  شانه من روي تسد و آمدند نفر 4 – 3 دمیشدم، د عاتومطب

. معلوم شد می با شما کار دار دییگفتم بله. گفتند بفرما د؟یهست  انیموسو يشما آقا
ها هم ضبط کردند که البته که  خود روزنامه  اند.بازداشت خواسته  يجا برامن را آن
ع قد و حرکت کردند. موبنز نشاندن کی تش . ما را پمیها گرفتو از آن  م یبعداً رفت

ما است. از آن طرف هم  اریصحبت کردند که سوژه در اخت میسی حرکت با ب
 دستور دادند که من را به کجا ببرند.

بازداشت پس از   نیاول نیدند. ارا به دادگاه انقالب در چهارراه قصر بر من
سؤال   يو براشاندند، تا بازج اتاق ن کیبود. من را در  رانیا یجبهه ملّ يانقالب برا
نشسته بودند. من اجازه تلفن زدن   زها ینفر در اتاق پشت م  دو یکی. دیایب و جواب

. من هم به منزل دکتر  دیگفت بزن بودرو از آن دو نفر که خوش  یکی خواستم. 
  خواهم یتم من با دکتر م را برداشت گف ینم دکتر که گوشتلفن زدم. خا یسنجاب

 یاجرائ ئتیو ه  يرهبر ئتیسه مشترك هدر جل یتر سنجابصحبت کنم. چون دک
گفتم من را به خاطر   شانیگرفت. به ا یچحاج قاسم لباس  يرا آقا یبود، گوش

ه  اطالع بدهم ک و اآلن در دادگاه انقالب هستم. خواستم دندروزنامه بازداشت کر
ان در جلسه  دوست  هیهم به بق  شانیاست. ا لیدل  نیبه ا امامدهیجلسه ن ياگر من برا

با خودشان فکر کرده بودند که  ییو اجرا يرهبر ئتیکه ه دمیش داد. بعداً شن گزار
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را خاتمه داده و جلسه را   ن زودتر مذاکراتشا نیبنابرا ند، یایها هم ب سراغ آن  دیشا
و   لیسم، فام مثل مشخصات مثل ا دند؛یپرس  یت. از من سؤاالترك کرده بودند

  ئت یم عضو هتگف ست؟یچ  رانیا یلّمت من در جبهه م س دندیخانواده و ... بعد پرس
با   نکهیروزنامه هستم. من را در همان اتاق نشاندند و مثل ا ر یو سردب هیی رااج

 ر به من اطالعبعدازظه  4تماس گرفتند. ساعت حدود  میرژ ياز سطح باال یمقامات
کند  دایادامه پنکرده بودند که بازداشت   دیمقامات تائ کهن یدادند که آزاد هستم. مثل ا

بازداشت را پشت سر   نیما چند ساعت اول بیترت نیشوند. به ا هم بازداشت هیبق ای
 نیتلفن زدم و گفتم ماجرا ا یابدکتر سنج يآمدم فوراً به آقا رونیب ی. وقتمیگذاشت

را اشغال کردند. شعار  و آنجا  ختندیبه محل باشگاه روز بعد از آن بود. چند ر
ه دو سه ماه عارها. روزنام ش لیقب نیوشن و از اوشن؟ تو سوراخ م ک های: ملدادندیم 

«دکتر   يآقا ران، یحزب ا ياز دوستان بزرگوار از اعضا یکی  نکهیمتوقف شد تا ا
وزنامه گذاشتند که ر اریا در اختر رانشهریا ابانیدفتر خودشان در خ  »،یعرابا نیحس

د از آن محل  به بع 44شماره  کند. روزنامه را از دایز بتواند انتشار پروزنامه با
روزنامه ما را  گریمطبوعات د عیتوز یول م،یکردیشر م و منت میدیدیم تدارك 

 ها بدهد.  که به دکه  گرفتینم
عنوان که به ی. آن کسمیپارسا و من هرروز صبح در آن دفتر بود يآقا
 يشد. آقادفتر عوض  نیدر ا دادیانجام م  يبندصفحهو  يانگار، کار حرفه روزنامه

 يکرد به نام آقا یار خودش را معرفنگان روزنامه تاز دوس يگریفرد د کی یباش
 یچقاسم لباس  ي. آقادادیم  جامان یباش يآقا يجارا به  يبندکه کار صفحه يانصار

  ه یپخانه و ته تدارکات بود، کار بردن به چا و یمسئول مال ه،ییاجرا ئتیکه عضو ه
  ی نور به مسئول فتزدن و دس تر یشتن، ت . من هم کار نوددای را انجام م  نکیو ز لمیف

جالب بود که شمارگانش هرروز   یلی. خ میدار بودم. همه کارها را ادامه دادرا عهده
را به   هانیودند. اب عیهم مسئول پخش و توز ی. مرحوم صمد ملکشدیم  شتر یب
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 هاشهرستان  ي براو  کردیم  يبندهزار نسخه بسته  ستیار و باندازه پنج هزار، ده هز
  فرستاد یرا با اتوبوس م  هان یا پاکس،ی ود به نام تپست آن زمان ب نوع کی. فرستادیم 

از   یلی. در تهران هم خ شدی شهرها پخش م  تمامروزنامه در  نیها و ابه شهرستان 
ها در  وزنامه را سر چهارراه ر نیدانشجوها و طرفدارها ا ن،رایا یبهه ملّجوانان ج

 میدیشنی. ما م دندیخریرا م  هروزنام  نیاستقبال او مردم هم با  دگرفتنی دست م 
د روزنامه یخر يهزار تومان برا یحت ایتومان، صد تومان پانصد تومان  کی يجابه 

پول   نیخاطر که با ا نیا. به خرندیم  نسخه از آن را کیو  دهندی جوانان م  نیبه ا
 یبودند که وقت یها جوانانفروش از روزنامه یلیتشار روزنامه کمک کنند. خبه ان

دارد، به فروش روزنامه کمک  يادیو فروش ز ادیامه سود زروزن نیا دندیدیم 
عنوان به یجبهه ملّ امی. روزنامه پشدی هم م  هاآن  بی ها نصپول نیو ا کردندیم 

روزنامه  کی ه منتشر شود، شمار 77که توانست فقط  ران یا یگان جبهه ملّار
  ي هاروزنامه به بعد که  76 لب است. در دوران ساان بعد از انقالدر دور ییاستثنا

  افشا را  زهایچ یلیآمد و خ رونیطلبان بعنوان روزنامه اصالحبه  يادیآزاد ز
  ن یکار تمام ا ییتنهاب به . روزنامه ما در آن دو سال بعد از انقالکردندیم 

روزنامه  چی. هدادی جام م ها روزنامه بودند ان ان اصالحات را که ده دور  يهاروزنامه
 .شدی منتشر نمدر آن زمان  يرگیمنتقد د

و  يارگان نهضت آزاد زان یم هینشر   یجبهه ملّ ام یجناب دکتر در کنار پ 

  ي و خبر یل یلتح  ،يوزن فکر يجمهور وقت هم دارا سیرئ یانقالب اسالم

 را داشتند! خاص خود  یژگیودند. هر کدام وب
ه بمربوط  یقالب اسالم بودند. ان یسالم و انقالب ا زانی البته که م  -

 بود... صدری بن يو آقا جمهورس یرئ
که متعلق به   ياهیارزشمند است نشر یلیاست که خ نیمنظور ا

ضع  موا یعنی کند؛ برخورد  يانتقاد دادها یاست با موضوعات و رو جمهورس یرئ
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 یاست، ول کسان ی میکنیرا که مطالعه م يریگگروگان ها درباره بحران شما و آن 

  ا یاست.  شتریشما ب لیتحل  یول شتر،یبها آن  يها ده اشما متفاوت است. د کردیرو

 دادند،ی م یخوب  اریاست که اطالعات بس یعی بودجه، خوب طب نه یدر زم

  ی جبهه ملّ ام یپ يها داده  لیاما تحل ند،کردی م يبودجه را روشنگر يامدها یپ

 بود!  ترشیب
نفر  نیشتند. چنددا یمفصل التیشک ت یو انقالب اسالم  زانیروزنامه م 

را از اول تا آخر پنج شش نفره   یجبهه ملّ امیپ هید. ما نشراندرکار بودنت دس
  ي . آقازدندیپارسا و دکتر آذر بودند که اکثر روزها به دفتر سر م  ي. آقامیگرداندیم 

  ي که مطالبش قو یتند و مقاالت قاالتها م توق یبودند و بعض رمسئولیذر مددکتر آ
را  هانیکه ا گفتندیپارسا م  يآقا به کباری ت که سا ادمی. کردندیم  یبررس شانیبود ا

و من مثل مرغ بال   دیروی فردا به آنجا م  د،یشما اهل ماکو هست د،یکنیچاپ م 
و  ت ها رفکوه قیآمد، دکتر آذر از طر  شیپ  1360خرداد   25! بعد که مانمیشکسته م 

  شان ید، اشحاال برعکس  گفتیم  یشت شود به شوخبازدا  نکهیپارسا قبل از ا يآقا
 و من در اختفاء ماندم!رفت 

از زمان دکتر مصدق، فرد   ی التینام پارسا به لحاظ تشکدکتر زنده  يآقا 

... بودند.  و  ی ملّ يشوراو هم در مجلس  ران یهم در حزب ا يپردازهینظر

 شانیدارد، اوجود  یدوره نهضت مل يها ییما یزمان راهپکه در  ییها گزارش

  قالب کار بودند. پس از ان يبه اصطالح پا ؛هم بودند یدانیم تیشخص

 د؟یکنی م یابیرا چگونه ارز شان یا یالت یتشک تیشخص
د از  که ما بع ییامی راهپ 4 - 3بود. در  یاستوار و محکم اریپارسا مرد بس  يآقا

که  ییهاییام ی. راهپ کردندی پارسا در صف جلو حرکت م  يآقا م،یانقالب انجام داد
پارسا صف اول بودند.   يآقا شهید هم ها بون در آن دمال حمله و کتک خوراحت
 سندگانینو ئت یو از ه میکردیم  همروزنامه هرچه ما فرا  رمسئولیعنوان مدبه 
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نند و ما ستیمناسب ن انشیاست و ب مطلب تند نکهیعنوان ابه شانیا میگرفتیم 
 شانیااز مطالب را خود  یلیخ ی. حتکردیم  دیو تائ گرفتی آن را نم يجلو هانیا
 .نوشتیم 

  ي که برا می فهرست پنجاه نفره داش کیو  میداشت سندگانینو يشورا کی ما
  ، نوشتندیلب نمها مطهمه شماره  يپنجاه نفر برا نی. انوشتندیمطلب م  دیروزنامه با

و در   میگرفتیها مطلب م ما بودند. ما از آن دگانسنینو يو شورا  ئتیجزو ه یول
  ن یدحسیتا س يدجوادیحاج س اصغریدکتر عل ي قاآ. از میکردیدرج م  روزنامه

 هایلی. خیابوالفضل زنجان اهللات یو آ یتهران یعل خیتا ش ینیخم اهللات ینوه آ ینی خم
شر شود. ما هم  منت یجبهه ملّ ام یر روزنامه پها دنوشته آن و  سندیبودند بنو لیما

 یعل خیش يآقا  ای ،يدجواد یر حاج س. دکتر اصغمیکردیرا منتشر م  شانیهانوشته 
  ، ینی خم یدمصطفیپسر حاج س  ، ینیخم  نیحس دیکه بعداً به عراق رفت. س یهرانت

  وسف ی ورجاوند، دکتر زیدکتر پرو ،يدکتر مسعود حجاز ،یمی رح یدکتر مصطف
  ي ادینامه نوشتند. خود من هم مطالب زما در آن روز يمقاله برا  نیندچ یجالل

مطلب را  ن»ی و به نام «حس  زدمی امضا نم هاها در ستون نکته وقت  ی. بعضوشتمنیم 
 انیموسو نی سرمقاله به نام دکتر حس  ری ز حاًیها هم صروقت  ی. بعضدادمیم 
 .  تنوشی. خود دکتر آذر هم مطلب م نوشتمیم 

  میتوانستیداد که ما نم ياصفحهل جزوه چه  کی یدکتر سنجاب 1359  آذرماه در
در   الیصورت سره به . در چند شمارمی از روزنامه بگنجانشماره  کیرا در کل آن 

  ن ی. امیصورت انتقاد به حوادث بعد از انقالب آن را چاپ کردمختلف به  يهانه یزم 
است. دکتر مسعود   شده نوشته 1359جزوه هنوز هم وجود دارد. در آذرماه 

شود  بیآورد که تصو ییو اجرا يرهبر ئتیکرد و به ه هیزوه را ته ج نیا يحجاز
تمام جزوه خوانده   یوقت یدکتر سنجاب يتشر شود. آقامن رانیا یملّ و به نام جبهه

که از انقالب در آن وجود داشت را   یاز انحرافات پردهیو ب حیشد و انتقادات صر
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را شخصاً امضاء کنم. فکر   نیقت کنند و اجازه بدهند من امواف ستانت دوگف د،ید
  ت یمسئول ستخوای م  نکهی ا یکیداشت.  لیدو دل یدکتر سنجاب نهادشیپ نیا کنمیم 
جبهه   بانیگر ياصفحه  40 هیانیب  نیو عواقب ا ردیکار را شخصاً به گردن بگ  نیا

. علت دوم ردیپذرا ب بعاتدش تپشت آن است خو یو اگر تقاص ردیرا نگ رانیا یملّ
ارت  را که در وز یاهم کیو  هیمواضع اول خواستیبود که م  نیا کنمیهم فکر م 

 آمده انتقاد کند.  شی که پ یاز مسائل اًدین کرده و شداخارجه بوده جبر

 
اب دو  عتراض به انتخدر ا ران ی ا ی جبهه ملّ  ياعضا  ییما ی حضور اصغر پارسا در صف اول راهپ   

 1358 ي امرحله 
 

 کرد؟ ی م تیریدپارسا م يرا آقا   هینشر یل یبخش تحل
چند نفر از  اسم بردم همراه با که يو چندنفر انسندگ یکه نو یبله. ما مطالب

طور به ایپورزاهد، دکتر جهانشاه برومند،  ينژاد، آقاعباس  يما مثل آقا انیهنگفر
را   یمطالب يد یحسن شه  يآقا ای سرودیکه م  يبرومند اشعار  ب یاد يمثال آقا
. میکردیچند مطلب را انتخاب م  هاآن و از  میکردیم  يآوررا جمع  کردیترجمه م 
همراه من حضور داشتند. مطلب را پارسا  يو آقا  دکتر آذر يتخاب آقاموقع ان

  ه یوم ی. البته روزنامه هم رفتی چاپ م  يبرا  شدیم  ح یو تصح دیتائ یخوانده وقت
شنبه باشد. شنبه و پنجسه  کشنبه،ی يل قرار بود سه بار در هفته، روزها. اوآمدی نمدر
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چاپ شد و  ه و دو بار در هفتهآمد، نامنظم شد شیپ هاقهیکه مشکالت و مض عدب
  ر یها هم زو چاپخانه می . ما چاپخانه نداشتافتی ل یدر هفته تقل کبار یهم به بعد 

  م یبودند که از قد یکسان بردیم  یچقاسم لباس  يکه آقا ییهافشار بودند. چاپخانه 
ند که قبول  بود  رانیا یکرده بودند و طرفدار جبهه ملّکار  رانیا یبا جبهه ملّ

 کنند. پروزنامه را چا ردندکیم 
جبهه  ياز اعضا یبه حضور برخ شان یکه ا ينقد کیطرتان باشد، اگر خا 

مکتب و  ران یا یجبهه ملّموضوع بود که  نیدر دولت موقت داشتند. ا ران یا یمل

در  کیدئولوژیه لحاظ اب یآن زمان و حت تیچه که در حاکماصولش با آن 

که   ودندز گفته بین یابنکته را به دکتر سنج نی و ا وت دارد دولت موقت بود، تفا 

 ...  میستینبوده و ن کیدئولوژیحکومت ا یدر پ
را به   ین یبود و اصالً اعتقاد د یاسیس – یملّ ت یشخص  کیپارسا  يآقا 

  درضایحاج س اهللاتیبا آ ی. اگر در نهضت مقاومت ملّدانستی ومت مربوط نمحک
را  دهیعق نی همهم  یزنجان اهللاتیبود که خود آ نیا يبرا کرد،یکار م  یزنجان

است که   يادآوریبا حکومت نداشت. البته الزم به  نیداشت و اعتقاد به اختالط د
در اساسنامه بعد از پلنوم   یه ملّجبه  ياعتقاد عنوان اصول از دولت به  نید ییجدا

  م، ینداشتاز دولت را  نید ییجدا یشکل نیما موضع ا ذکر شد. قبل از آن 1382
جبهه  يسخنگو یچحسن لباس  يآقا  1377 -1376  ياهسال  یرا حوال نیالبته ا

گفته   یخبرنگار خارج کیکرد. در آن مصاحبه با  انیب  صاحبهم  کیدر  رانیا یملّ
 از حکومت اعتقاد دارد.  نید ییبه جدا رانیا یود جبهه ملّب

در آن زمان  نکهیبا توجه به ا ه،یو انتشار نشر يدر گردآورجناب پارسا 

 بودند ؟  يریپذت یو مسئول ند، فرد کوشا شتاز شصت سال دا شیب
  هیروز اواسط خرداد مشغول ته  کیپارسا هرروز در دفتر روزنامه بود.  يآقا -

خرداد در روزنامه  25تجمع  ي) که در آن برا 77اره (شم میه بودشمار  نیآخر
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  ی. محلمیدادی امه را انجام م روزن يکارها نیآخر میعمل آمده بود. داشت  دعوت به
بود که کتاب  یمؤسسه انتشارات کیخردمند بود.  ابانیدر خ شدیم  پیب تاالکه مط

و   يبندصفحه و بعد می رفتگ یشده را از آنجا م  پی. مطالب تاکردیو مجله منتشر م 
خانه  به چهارتا چاپ یقاسم لباسچ ي . شماره آخر را آقامیدادیم  نکیو ز لمیبه ف 

هزار نسخه چاپ  240پ کردند. چاهزار نسخه  60ها رکدام از چاپخانه برد. ه
به دفتر ما تلفن کردند و   ي دیخورش ي آقا شد،ی م  پیکه مطالب تا یمحل. از میکرد

. آدرس شما را هم با زور از  اندخته یر نجایبه ا یسالم انقالب ا تهیگفتند مأموران کم
  یپارسا و صمد ملک يهم همراه با آقا طرف شما آمدند. مااآلن به  نیگرفتند. همما 

شماره به   نی و آخر میجمع کرد اصلهبالف يانصار يو آقا یچباس و حاج قاسم ل
ها به آنجا ، آنخارج شدن ما. بعد از میآمد رونیچاپخانه رفت و درب را بسته و ب

  ک یرفته بودند. دو سه ماه آنجا کشبودند و قفل درب را شکسته و داخل  دهیرس
  دًا ا برگردند. البته ما هم بعوباره به آنجد یجبهه مل امیران پ نگاکه روزنامه  ددادنیم 

 .میشد یخرداد همه مخف 25. از روز  میدچار مشکل شد
! از شدیبرگزار مهم  يمرکز يجالب است که همزمان جلسات شورا

 ؟  دییخرداد بگو 25به  یمنته يروزها 
. روز دشی م  لیتشک ینجابدر منزل دکتر س  شهیلسات ما صبح دوشنبه همج -

به   يآقا یخرداد تلفن 24بود. عصر  1360خرداد سال  25وز دوشنبه ر تجمع ما هم
  ي آقا . منزلم ییایاردالن» ب  ی«عل ي اطالع دادند که شب به منزل آقا ی دکتر سنجاب

بود. در آن جلسه،   بی شدزا سمت  ،یفعل یمیکر ابانیاردالن آن موقع در خ  یعل
دکتر   ،یدکتر جالل، رومند، اصغر پارساب بی اد يآذر، آقادکتر  ،یدکتر سنجاب

. از جمع  میاردالن و من جمع بود یعل ،یقاسم لباسچ ،ي غضنفر يآقا ،ي حجاز
دکتر ورجاوند بود  ينفر آقا کیبودند.  ب یادو نفر غ ییاجرا ئتیو ه يرهبر  ئتیه

  شان یا نیگزیهم جا ی. کسکردی و در جلسات شرکت نم ته ماه کنار رفکه از بهمن
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بود.  انیمحمود اکبریعل يآقا يگریدرفتار شدند. گ  هم شانیته بعدها انبود. الب
.  میوداردالن ب يما ده نفر منزل آقا ه ی. بقهیی اجرا ئتیبودند و جز ه  یفرهنگ شانیا

و گفته   ته گرفتماس  شانیبا ا ینیاحمد خم دیحاج س  يگفتند آقا یسنجابدکتر 
از ده روز  ماپاسخ دادم  شانیا . من بهدیلغو کن خرداد را 25تجمع  يدعوتتان برا

که  یما را خوانده و در محل هی. مردم روزنامه و اعالم میاز مردم دعوت کرد شیپ
احمد   دیس ي آقا م؟یرا لغو کن ییگردهما میتوانی. چطور م ندیآیم  میکرد نییتع

ده بار   م یدهیم  ونیزیو تلو ویما به راد د،یسیرا بنو لغو هی انیگفتند شما ب ینی خم
 ینخواهد آمد! دکتر سنجاب یه است و کستجمع لغو شد ندم کنند و همه بدان اعال

 لغو هیو اعالم  رمیبگ  یمیتصم  نیچن توانمی پاسخ داده بودند که من شخصاً نم
مشورت  د،فتنگر ییگردهما نیبه ا میکه تصم یبا تمام کسان دیدهم. بامراسم را ب

  یبگزارش دکتر سنجا نیخواهم داد. با اکنم. بعد از مشورت به شما جواب 
کرد.   دی. اطالع داد که همه اظهارنظر بکنند چکار باستیماجرا چ دیوبگ خواستیم 

  ی کرد. خود دکتر سنجابغو موافقت نل  هیبا دادن اعالم  کسچ یدر آن جمع ده نفره ه
مردم   و از میاستاده یآن هم ا يپا م،یرا دار اتقادانت نیهم موافقت نکرد. گفت ما ا

 . میدهم دعوت کر
خرداد انتقادات اول نسبت به نبود   25 تنگیبه م بوط به دعوت مر هیاعالم  در

ه؟ چرا محل  گرفته شد گرید يهاروزنامه ما و روزنامه  يبود. چرا جلو هاي آزاد
چه شد؟ دوم   دیبودکه وعده داده  ییهاي پس آزاد  د؟یما را اشغال کرد التیتشک

شگاه  ) دان1359 شتبه ی ک سال (اردیاز  ش یها بود. بنشگاه دا یلیاعتراض ما به تعط 
ها در دانشگاه  دیدانشجو و اسات  ه یشده بود. تصف لیتعط یبا عنوان انقالب فرهنگ

که دولت داده   یحیمورد انتقاد ما بود، به لوا دو مسئله که نیاز ا ریانجام شده بود. غ
  ي روین يازبازس حهیآنها ال از یکی. نام می ) اعتراض داشتحه یس (پنج البود به مجل

تمام کارمندان دولت را از ادارات  خواستندیم  حهیال نیموجب اد. به بو یانسان
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را   يخود يروهایاصطالح نبه ای دیجد يروهایها نآن  يجااخراج کنند و به
سال سابقه کار داشتند در   ستیده تا ب نیکه ب یهرحال کارمندانکنند. به  نیگزیجا

 حهیال کی. شدندیاخراج م  دیبانداشتند  بقسا میژهم به ر یارتباط و یدستگاه دولت
. کردیم  جادیا دیشد تیاحزاب محدود ياحزاب بود که برا حهیهم به نام ال گرید

  حهیهم ال حهیال کی. بردیم  نیب را از ب حز لیو تشک  حزب يآزاد قتیدر حق
ص بود.  قصا حهیبه نام الهم   يگری د حهی. المیانتقاد داشت یلیآن خ بودجه بود. ما به

را از صحنه خارج کنند تمام آن مسائل مورد  رانیا یند جبهه ملّست بعد که خوا
 یملّگفتند جبهه قصاص را مطرح کردند و  حهیاعتراض ما را کنار گذاشتند، فقط ال

ما به  کهیعالم کردند، درحالرا مرتّد ا رانیا یمخالف قصاص است و جبهه ملّ رانیا
 ندگانیده، نمات به مجلس داولکه د يزی چ یعنی حهی. المیتقاد داشتان حهیال کی

و   یاسیس يها گروه طورن ی. همکنندیو اظهارنظر م  کنندیآن بحث م  يمجلس رو
و نص  ینیرا داشتند. اگر مسئله د حهیه الرنظر نسبت بدانان هم حق اظهاحقوق

؟  لس را داشته باشدمج ندگانینما يدارد به مجلس برود و رأ يزا یاست، چه ن نید
که با آن مخالفت کرده   میورود نکرده بود ینید مسئله کیبه  ما اصالً نیرابناب
م  ه گر ی د حهی از آن، به چهار ال ری . غمیمخالفت کرده بود حه یال کی. ما با میباش

و  یاحساس ی لیو خهرحال جعلت بود. به  نی. فراخوان ما به امیاعتراض داشت 
  م یکردیفکر م  مان وجود داشت. همه اردال يمنزل آقا در آن جلسه ییباال یعاطف

به منزل خودش   یقرار شد از آنجا کس ی. حتمیدار شیدر پ یسخت یلیخ  يروزها
  ی فردوس دانیم  کیوامشان نزداز اق یکیل هم به منز ینرود. قرار شد دکتر سنجاب

که  ییگوو از بلند ندیایب  یم فراهم شد دکتر سنجابمراس يبرود. اگر امکان برگزار
کند. قطعنامه تجمع را هم   رادی خودش را ا ینرابود سخن شدهنصب  نیماش يرو

 یکردند. در آنجا صحبت یبوسده یهمه د یقرار شد من قرائت کنم. موقع خداحافظ
و  ي رهبر ئتیمقام هعنوان قائم نفر به  کی دیآی م  شیدارد پ که یدر وضع شد که



 ر پارساخاطرات منتشر نشده اصغ 

48 
 

 رندی گب  در دست ران یا یملّجبهه  اراتیاخت  هییاجرا ئتیمقام هعنوان قائم نفر به  کی
اصغر پارسا   ي دو نفر آقا  نیرا ادامه بدهند. ا التیشوند و کار و تشک  یو مخف

مقام و عنوان قائم به  ي زر مسعود حجادکت ي و آقا ي رهبر ئت یمقام هعنوان قائم به 
،  بودند هییاجرا ئتیه  سیدکتر آذر رئ  ي. آقا انتخاب شدند ییاجرا ئتی ه نیجانش

 یقرار شد مخف شانیرفت ابودن آمد و  کلو مش یسن لتکهو طیبه علت شرا یول
شوند و در   یهم با هم مخف  ییو اجرا ي رهبر ئت ی ه يهامقامدو نفر قائم  نیشوند. ا
را   تیمسئول نیا رانه یاصغر پارسا دل  يرا اداره کنند. آقا  رانیا یجبهه ملّاختفاء 

 .  رفتیپذ
  ئتیهو  ه ییاجرا ئت ی در ه یبود، ول يمرکز  يکه عضو شورا ي از افراد یکی
بود.   زاده»ییحی روسی به پنهان شدن نداشت، «دکتر س ازیبود و الزاماً نن يرهبر 

  ي بود. آقا رانیردم او از حزب م  يدادگستر لیحقوق داشت و وک يدکترا  شانیا
باشد.  میشدیم  یمخف ییاکه هرکداممان جهم قرار شد رابط ما  زادهیی حیدکتر 

در   شانیودند. دفتر وکالت ادر ارتباط ب مانزل و دفترشان با م  قیهم از طر شانیا
 پاسداران، گلستان پنجم بود.  ابانیرشت و منزلشان هم در خ ابانیخ

 رانیا یجبهه ملّ یالتیتشک يفر کادرهاهل، پنجاه نصبح دوشنبه حدود چ 
  ی دار جبهه ملّخوب و وفا ياز اعضا یکی مات تجمع در منزل انتظا یهماهنگ يبرا

که اآلن تاالر  يبلوار یاقع در ضلع شمالمتوجه، و روسیس يبه نام آقا ران،یا
ا در  دو طبقه بود که م  یمنزل ابانیآن خ  یضلع شمال میقرار دارد جمع شد یرودک

  ي و برا میبدهرا انجام  های هماهنگ نیکه آخر میبقه دوم آن جمع شده بودسالن ط
مان زمان ه . در میبرو یفردوس دانیمان بود به م ساعت چهار عصر که زمان دعوت

عنوان را به  ران یا یجماران، جبهه ملّ هینی در حس یسخنان یط ینی خم اهللات یآ
 ونیزیو تلو ویرتباً از رادم  یسخنران نیاعالم کرد و ا د»مخالفت با قصاص «مرتّ

ام  و تم یفردوس دانیم  ت یوابسته به حاکم  ي وهاری. عصر آن روز ن شدیبازپخش م 
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  نکه یشتم و بازداشت افراد، امکان او با ضرب و  ندما را اشغال کرد ییمایراهپ ریمس
  ی فردوس دانیم  رفاز هر سو به ط  ران،یا یکه به دعوت جبهه ملّ یانبوه تیجمع 

  ی هماهنگ نماند. در جلسه یانجام دهند باق ییمایکرده و راهپ  دایع پتجم آمدند،یم 
 شتند.غر پارسا حضور داو هم اص ي انتظامات هم دکتر حجاز

چون  »ی «حسن خرمشاه يعده مثل آقا کی. واقعه گذشت نیاروز از  چند
ند و رفته بود شانیخرداد بازداشت شدند. سراغ ا 25شناخته شده بود در همان روز 

هم  شانیکه ا  بود هییاجرا ئتیعضو ه يغضنفر يمهد يتشان کرده بودند. آقابازداش 
  ی و برخ ده زاکیب  نی، حس ي شاهد دیمج ، ینانیر اطممنوچه  ي زود بازداشت شد. آقا

سه ماه   -دو  یبودند. دکتر سنجاب گاهی در مخف هیهمان روز بازداشت شدند. بق گرید
دکتر آذر و   ي شور داده شد. آقااز ک شانیا خروج بیبود که بعد ترت  گاهیدر مخف

گذشته   شدن من یرفتند. چند روز از مخف ب یترت  نیم هم به ه یچقاسم لباس  يآقا
گفت   شانی. ادمیز اوضاع و احوال پرسجعه کردم و ارام  زاده یی حی يآقا  بود که به

 ادیاز دوستان (زنده یکیو در منزل  کجای و دکتر پارسا در  يدکتر حجاز  يآقا
تر  با دک میدو روز بعد هماهنگ کرد یکی ) در شهرك غرب هستند. یعباس سنگان

دکتر   ياآقپارسا و  يابر آق عالوه م یآنجا رفتبه  ی . وقتمی به آن منزل رفت زادهییحی
 يها. بحث میبرومند هم بودند. با ما دو نفر جمعاً پنج نفر شد بی اد يآقا ،ي حجاز

و  ست ین يو رهبر هییجراا  ئتی عضو ه که يفرد  میگرفت میو تصم میکرد يادیز
 التیعنوان مسئول تشک باشد، به  التیتشک تهیعضو کم یول ست؛ یعضو شورا هم ن

 یادامه بدهد و از پراکندگ و جلسات را  ده کر تیریمد اها ر نو او سازما م یذاربگ
  شان یبه ا میبودند. تصم دزاده»یمؤ ي«مهد يکند. آن فرد آقا يریها جلوگ سازمان
  25 که قبل از یرا نه به وسعت رانیا یو جلسات جبهه ملّ رفتیذد و او هم پابالغ ش

 تر ادامه داد. محدودتر و ادغام شده  یخرداد بود، ول
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 ي اه انتخاب دو مرحله در اعتراض ب  رانیا  یجبهه ملّ  نگیتیدر م ان یموسو نی حسر دکت  یخنران س

 
 ریدستگ یدر اختفاء بودند و چه زمانتا چند وقت اصغر پارسا  ادیزنده 

 شدند ؟
  يآقا يته بود که محل اختفاخرداد گذش 25تا دو سال از  میسال و ن کی

داده بودند.   ر ییشان را تغ حلمدت م  نیا یبار ط نیچند شانیشد. ا ییپارسا شناسا
را   انشیرفته بودند که دو سه نفر ا رونی ] بیسلمان يبرا  ای[ دیخر يروز برا کی

وجود   یکه جنب شهربان یزندانمشترك و به  ته ی را به کم شان یشت کرده و ابازدا
 رانیا ینام نهضت ملّاحب مرد بزرگ و ص نیکه با ا میدیند. بعداً شن داشت برده بود

 کهي طورزده بودند، به شانیا يپاد. شالق به کرده بودن ییهاچه برخورد
زندان راه   يا در راهرو هار دست و پبگذارد و چ نیخود را زم  يپا  توانستینم
را با   ییرفتارها نیچن  انیآقا نیاست که ا يتراژد  کیو  فناك. واقعاً اسرفتیم 

 انجام بدهند.  یبزرگ مل يهات ی شخص نیچن
. بعد از سه سال که آزاد شدند به دیشسه سال طول که ب کینزد شانیا دانزن

  ه یری ام  ابانیر خبه مطب من ددو روز بعد، سرزده  یکی ایهمان روز  ست یخاطرم ن 
که من  ییساپار  يالغر شده بودند و اصالً آقا اریپارسا بس يآقا دمیآمدند. من د
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ه بود. شدخراب  شانیا يهاندارشت نبودند. دنتنومند و د کلیبا ه شناختمیم 
در اختفاء بودم.   ياسال و خرده  کیخوشحال شدم. خودم  شانیا دنیاز د یلیخ

آزاد شدند، من  گری د یو برخ يو غضنفر یخرمشاه يها مثل آقانفر  نیبعد که اول
ه  سوءاستفاد ي فرد کیپله مطبم راه نییدر پامن  ابیهم به مطب آمدم. اتفاقاً در غ

من  يتابلو يکرده بود و رو  یلباس ورزش وش پله را محل فر ریز وکرده و آنجا 
آذر  دکتر  يآقا  را مال خود کرده بود. يکرده بود و ورود زانیآو یلباس ورزش

آدرس مطب من  یعنیآدرس،  نینوشته بود که شما به ا ییعال ریبه دکتر ام  يانامه
آذر به چند نفر   تره آمده است. دک چ انیبر سر دکتر موسو دیکن قیو تحق دیروب
و  رندی بگ يرفت و آمد داشتند، سمج شده بود که از من خبر کایمرهم که به ا رگید

مدائن  مارستانیدر ب یمتخصص داخل انیقوام  يه دکتر مهدبدهند؛ ازجمل شانیبه ا
  رفته بود  کایبه امر  شیهابچه  دنید يه برا که استاد ما بود. به دکتر بهروز برومند ک

خود   يالع بدهد. دکتر آذر برااط شانیبه ا فتگر ياگر از من خبر  دداده بو غامیپ
در   ییبود تابلو ده یبود و دآمده  ییرعالیمن هم بعداً دو سه تا نامه نوشت. دکتر ام 

  ي هازه کرده بودند. از مغا زانیآو یمن لباس ورزش يتابلو يو در رو ستیکار ن
 یتمد شانیداده بودند ا بها هم جوا. آنوجو کرده بوداطراف از وضع من پرس

نگران   اریهم بس شانیدکتر آذر نوشته بود و ا يرا برا نی. همستیب ناست در مط
نوشته بود  ییعال ریدکتر ام  ياست. دوباره برا لیب من تعطشده بود که چرا مط

 هانامه نیآمده است. خالصه در ا شانیسر ابدانم چه بر  خواهمیمن م  د،یکن قیتحق
  ي دکتر آذر به آدرس آنجا برا به مطب رفتم کهنیشد و بعد از ا یسال ط کیبود که 

 من نامه نوشت.
ا مطالعه کردم؛  ر نشده آن رو بخش منتش  شان یخاطرات ا یجناب دکتر وقت

حق در  ران ی ا یو نهضت ملّ یمختلف جبهه ملّ يها چقدر نسل میشویمتوجه م

 ردو بعد آن واقعًا ف یدوره نهضت ملّ در شان یکردند. ا یدست افراد کوتاه نیا
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شما   ری شد، به تعب شان یکه در زندان با ا يرفتار ییودند. از سوب ياارزنده 

 يبا و گونهنیبودند که ا يفرد مؤثر که قطعًا هددیدردناك است. نشان م

از  یکیخود  شان،یان ازند فیما از کم و ک يخبریبرخورد کردند و هم ب

 نگ ما است!فره خیتار يها بیآس
 کی دیو با  میاکرده  یما کوتاه ینهضت ملّ يهات یه پرداختن به شخص دربار

  ی ه ملّو جبه  یملّ ارزنده نهضت يهات یدرباره شخص  دی. بامیروز جبران کن
  را  شانیکه فراموش شده باشد. همه ا ستین یاصغر پارسا کس ي. البته آقامیسیبنو

 شانیباشند. ا یدوستهنیو م  یاهخوي که اهل آزاد یخصوصاً کسان شناسندیم 
نوشته شود. بعد از گذراندن سه سال  شانیدرباره ا دیبا یول ست،ین یشدنشموفرا

از   ی. حتگرفتندیکه آمدند ارتباط م  رونیب بودند دهیکشکه  بتیهمه مصزندان و آن
  ب یاد يبودند که آقا ینفرات نیولشد جزو ا لیبه بعد که شورا تشک 1372سال 

بازنشسته   گریمن د گفتی م  شانیتها امن ند، یایبه شورا ب کرد عوتد شانیز ابرومند ا
ق افتاد  اتفا ياره ی زنج يهاکه قتل  یمشاور باشم. زمان توانمیهستم و فقط م  یاسیس
 هم فعال نبود در خطر بود.   ادیکه ز يباوجود شانیا

هم  شان ینام ا دییفرما ی م یشواهد و مستندات چه ياز رو خواهم؛ی پوزش م

  بود؟ ياره یزنج يا هقتل ستیدر ل
آپارتمان   کیتخت طاووس  رعمادیم  ابانی. در خکردیم  یندگ تنها ز شانیا

مراجعه   شانی . دو سه نفر به امیرفتیم  دنشانیبه دما  شدی داشت. هر وقت فرصت م 
  ي موضوع را آقا نیمحافظت کنند. ا شان یاز ا خواهندیکرده بودند و گفته بودند م 

  وجه چ یهگفت به  انشیبه ا يحجاز ر مطرح کردند و دکت ي دکتر حجاز يآقا  پارسا با
 کیو 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
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  ي ره آقاکه دربا يمان خطرخاطر در خطر بودند. ه  نین را داشت. به هم بود
 شت و موجب شد که جانش را از دست بدهد.هم وجود دا روه فر وشیدار

 
 د؟یآشنا شد شان یبا ا یخود شما از چه زمان 

اش درباره  دیاست که با رانیا یدرخشان جبهه ملّ يهاز چهره پارسا ا  يقاآ
بودم.   یدانشکده پزشک تهیعضو کم 1343تا  1339 يهانوشته شود. من در سال

بودند، گرفته   ینشکده پزشککه مسئول دا را يجفرود وسفی يآقامدت هم  کی
 هدانشگا  تهیم ک  هب یدانشکده پزشک تهیاز طرف کم  شانیا يجابودند و من به

از  یدانشگاه بودم. بعد از مدت تهی در کم یدانشکده پزشک ندهینما یعنی رفتم؛یم 
 ندگانینما کردم که متشکل ازاستان شرکت  تهیدانشگاه در کم تهیف کل کمطر
بود. از طرف کل  هاته ی کم ریکارمندان و سا تهیاصناف و کم هتی نشگاه و کمدا تهیکم

که   ين شرکت داشت. آن موقع با وجوداستا تهی کم در ندهینما کیدانشگاه هم 
گفتم   شترینداشتم. پ ياد یتماس ز شانیبا ا یول شناختم، یم  یخوبپارسا را به  يآقا

  ي عفاء داده و آقارت خارجه استزااز و یدکتر سنجاب يکه آقا 1358سال  لیاز اوا
طر روزنامه روز و شب به خا 1360خرداد  25شدند تا  رانیا یپارسا وارد جبهه ملّ

 یبا هم زندگ  يرهبر  ئتی و ه هییاجرا ئتیو هم به مناسبت ه یجبهه ملّ امیپ
  ی شگیو هم کیها ارتباط نزدلآمد تا سا رونی از زندان ب شانیعد هم که ا. بمیکردیم 

 ت.اش د وجود
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  مساریرجاوند، تو  زیپرو  ان، یهاشم صباغ فر،ن ی اکبر مع ی عل  ، یمحمد توسل   ،يمنوچهر  شرفا ی لع   

  می کر ، یسحاب  داهللا ی بازرگان،  ي اصغر پارسا، مهد  ف،یخسرو س ، يعتمداریشر ، یناصر مجلل 
 و ...  انیود مانمحم ، یسنجاب

 
هضت ن در ینیحرکت نو کی يپارسا برا يآقا  د؛یگفته بود ییجا  کباری

قرار شد را دعوت کردند و  ياوائل دهه هفتاد افراد ا یاخر دهه شصت او ،یملّ

 داشته باشند! ییها امهبرن
حرکت   دیپارسا ما چند نفر را خبر کرد و گفت با يآقا بارک یدرست است! 

ه  آنجا را ادار  ادهدزیمؤ يوجود داشت. آقا التیتشک تهیمان کم. آن زمیبکن يدیجد
 یارزشمند نهضت ملّ اریبس  ياز اعضا زادهاط یخ يادروان آقاش . در منزلکردیم 

  دن یصرف ناهار و خوردن دسر و کش ز. بعد ا میده نفر بود به  کی. نزدمیقرار گذاشت
  ی بعد هم خداحافظ .مینگفت و ما تعجب کرد چیه شانیپارسا ا يتوسط آقا گاریس

  نکردند. فکر  ي دشنهایپارسا پ ي آقاچه شد  میکردی م  . همه صحبتمیکرده و رفت
  شان یبه ا هادستگاه  ا یاز طرف افراد  ییدر آن فاصله، هشدارها و اخطارها میکرد

 سبب شد کار را شروع نکنند. هانیداده شده و ا
 

 د؟یآیم ادتان یرا  شان یدکتر روز درگذشت ا يآقا 
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  24. ندوست یپ يزدیرحمت ابود که در خانه تنها به  یطیدر شرا شانیافوت  
اطالع داده بودند  هاه یاصالً خبر نداشت. بعد همسا شانیاز فوت ا یساعت هم کس

را خبر کردند   شانیاست. فرزندان ا امدهین رونی است از خانه ب یتپارسا مد ياکه آق
 اتی. اگر بخواهم به خصوصاندرگذشته د ییدر خانه و در تنها شانیو معلوم شد ا

با هم   التیا در محل تشک م  1358سال  لیاز اوااشاره کنم، چون  شان یا یاخالق
نترس   اریبس م، یهم بودتا غروب با در دفتر روزنامه از صبح  ای میحشر و نشر داشت

  ستاده یا دادندیآنچه انجام م  يبودند و پا یاستوار و اصول اریو شجاع بودند، بس
  ي ا همراه با طنزهار شانیهامشرب بودند و دائم صحبت خوش  اری. بسدندبو

  ف یتعر ی. خاطرات جالبشدیهمه م  یخستگ که باعث رفع ندگفتیدار م خنده 
 یمن در کمتر کس کهيطوربودند. به مسلکشیدروو  ستیزادهس اری. بسکردندیم 

 یزندگ  رعمادیم  انابیخ در . در منزلشان دمیرا د هیروح  نیا رانیا یاز سران جبهه ملّ
 ایمسجد است. ن منزل م  گفتندید م ش پهن نکرده بودنفر یداشتند. حت ياساده 

چلوکباب   هنکی حبت از اص میخوردیبا هم ناهار م  یمثالً در دفتر روزنامه که همگ
  ار یمقدار کالباس و خ کیاصالً نبود. نان و  میکباب بخورجوجه  ایچلوخورش  ای

 .میخوردی هم م  باو  میگرفتیشور م 
. زبان  ودب شان یا اتیخصوص اهن یبود. ا ییاناتو استمداریو س گرل یتحل شانیا

و  هاروزنامه .کردیرا گوش م  یخارج يوهایو راد دانستیم  یخوبرا به  یسیانگل
است که   یپست روزنامه مهمواشنگتن  گفتی. م خواندیمهم را م  یمجالت خارج

  اعتقاد  یلیپست خ. به واشنگتنافتیدر توانیرا از آن م  کایدولت امر يهااست یس
. کردیرا گوش م  زبانی سینگلا يوها ی. رادندخوایرا هم م  مزیاتوركیویداشت. ن

 داشت.  یعیوس اریاطالعات بس
 طورن ی. همکردندی کم صحبت م یلیدر جلسات خ دیفته بودگ بارکیما ش

 است؟
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و   يرهبر ئتیدر هشنونده بود.  شهیبود. هم اتشانیهم از خصوص نیبله. ا
را  شانیاهدر آخر که همه حرف. کردیها گوش مفقط به صحبت  ییاجرا ئتیه
  ان یب خودشان را تاینظر قهیظرف سه چهار دق کردند،یرا م  شانیهاو بحث زدندیم 
جمله را   نیبود. خودش ا  يو اثرگذار قیصائب، دق  اتی. اکثراً هم نظرکردندیم 
 ما قَلَّ وَ دَلّ»«خَیرُ الکَالم : گفتیم  ادیز

 ت؟ سین طورنیبود. ا المثلضرب  نیهم رانگیهم ب شان یا یزندگ 
 شیهایل یکه خ کردیم  لیتحل يمستند و مدلل مسائل را طور اریبله. بس

  شان یکه ا دادیامر نشان م نیبود. ا حیو به ظن غالب صح آمدیرم رست از آب دد
 برخوردار است.   ياریبس یاسیس يهاییاز توانا

 

 
  ن یه دوربدوم پشت ب ف یرد  یهه دکتر سنجابدادگاه ال ژه یو ی قاض الهه  ي داور وان ی سالن د   

 ی ب یمهندس کاظم حس-صالح   اریلهال
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  ی معظم  اهللا ف یاصغر پارسا، مهندس س کومنش، یفرهمند، احمد زنگنه، آزاد، ن ریبش ، ییطال   

 ) 1335شرکت نوکار   رهیمد  أت ی(ه

 

 
 ی معظم  اهللاف ی دس سرسا، مهنفرهمند، اصغر پا  ریبش ، ییطال
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 ک ی اه سد تاردر شرکت نوکار کارگ  يمان همکاراصغر پارسا در ز

 

 
  اشرف ی عل  ، یجالل  وسفی  ،ی حسن خرمشاه ،یرعالئ ی ام ن یالدبزرگمهر، اصغر پارسا، شمس  لیجل

 ی خنج  یمحمدعل  ،يمنوچهر 



 رانیا یور نَهضَت ملّرزند دالف اصغر پارسا 

59 
 

 
حسن   ، یتخترضا الم اصغر پارسا، غ ، يمنوچهر اشرف ی عل   ،يآبادم ی رک می ابراه  ،ی جالل وسف ی 

 ي بندره یاهللا جفر نشسته: روح ن ی خُنج ی و محمدعل  یخرمشاه

 جان»«عمو يماجراها 
 ییایض دیو مهندس مج يمبشر چهریاصغر پارسا از زبان پر يختفاا

شود و از به جهان گ چشم  یو مصدق یملّ يادر خانواده  »يمبشر چهری«پر اشاره: 
  ت یاز زمان فعالآغاز کرد.  رانیا یهه ملّخود را با جب يرسماً همکار  1358 سال 
  ي جد تیها فعالو سازمان التیاد با تشکدر دهه هفت ران یا یره جبهه ملّدوبا

  ي مرکز  يشورا تیبه عضو 1382پلنوم در سال  لی. در زمان تشک کردندیم 
با مکتب و راه مصدق بزرگ   ینوجوان امیاز ا زین »ییایض دیدرآمدند. «مهندس مج
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به سازمان  رانیا یمجدد جبهه ملّ يریگ همزمان با شکل  1339سال  آشنا شد و در
بود. بارها به زندان   ییجنبش دانشجو شقراوالنیاز پ يکرد. و دایه پرا  انیدانشجو

توانست در   1348در سال  تیمحروم شد. در نها لیرفت و بارها از ادامه تحص 
ختلف جبهه  م  يهاانبا سازم  زیدهد. پس از انقالب ن لیادامه تحص یسرشته مهند

  ي همکارازمان مهندسان س تیبازار و کارگران و در نها از جمله سازمان رانیا یملّ
  ي اختفا طیشرا سال،ک یبه  کینزد 1360خرداد  25اند. پس از داشته  یتنگاتنگ

  خبر ی ب انیجر نیتر حاضر از اان چاپ دفکردند. تا زم  ایاصغر پارسا را مه  ادیزنده
  ی . وقتمیشد هیقض  نیمتوجه ا ییایض و  يخانواده مبشر با ییوگوکه در گفت میبود

ا در کتاب که گفته بودند در زمان اختفاء جناب  خنان اصغر پارسس ي درباره محتوا
 نانیا ونیو من خود را مد دندیورز يمهر نیبه ما چون ان و همسرش ییایمهندس ض

 نیکمتر نیبود و ا ما یملّ  فهیوظ نیگفتند که ا »يمبشر چهرینم «پر. خادانمیم 
دو  نیا اوگو بگفت  دهیز. با هم گ می انجام ده شانیا يراب میتوانستی ود که م ب يکار

 .میکنیموضوع دنبال م  نیبزرگوار را درباره ا
 

  ران، یا یجبهه ملّ یمیقد ياز اعضا یصمد ملک ي: آقاییایض دیمهندس مج
اعالم حکم  بعد از  به دفتر ما آمد. به من گفتند: 1360خرداد  25ز پس ا يچند

  ا یآ است. میشورا وخ ياعضا ژهیبه و رانیا یبهه ملّج  ياعضا يبرا طیشرا ارتداد
من  د؟یکن جادیپارسا» ا راسکان «اصغ  يبرا یامن طیشما مقدور است که شرا يبرا

است و قرار است که   نیچن ط یاآمدم منزل و با خانمم مشورت کردم. گفتم شر
به منزل منتقل  را  شانیامروز ا  نیمه میتوانیم  ایآ .ندیایب اصغر پارسا به منزل ما يآقا
را در اتاق فرزندان اسکان   شانیابتدا قرار شد استقبال کردند. خانم هم ا  م؟یکن

 نباشد.  یامن دیخانم گفتند که اتاق فرزندان محل مناسب و شا ما. امیبده
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 شانیا امکان را نداشت که  نیما دوبلکس بود و ا تی سوئ :ي مبشر هرچیپر
  ار یختباشد که محل اسکان در ا  یطی شرا دیکردم که با شنهادیاحت باشند. من پ ر

  د ی. به مجشودی کنند، نم یطانیها در راهرو بدوند و شبچه  نکهیاشند. اخودشان ب
ن جنگ بود و  . چون زماکنم ایرا مه  طیکه تا فردا شرا دیهمسرم گفتم اجازه بده

م ما . گفتمیبود نیی پاوقع بمباران کامالًو م  میودکرده ب یرا کامالً مسکون نیزم  ریز
خودمان باشند که امکانات   تیو در سوئ اب پارسا باال و جن میشوی منتقل م  نییپا

 مجزا و مستقل باشند.   نکهیالزم را دارا باشند. ضمن ا
که  میها گفته بودبه بچه  م،یمنتقل کنبه منزل  که قرار بود جناب پارسا را یزمان

دکترا گفتند   را ی. زمیاوریب مارستانی شند، از ببابا با يکه عمو «عموجان» میرویم 
بداند.  دیهم نبا لیفام  ياز اعضا کسچ یاحت مطلق باشند! هدر استر دیبا نشایا

از دوران  از گذشته با مرحوم پدر من  پارسااصغر  ادیزنده  م یرا بگو ن یگرچه ا
صدق که ا در زمان دکتر م پارس يقاآ رایبودند. ز کینزد یلیخ زین رانیا ینهضت ملّ

با پدر من در   ثی ح نیشوند و از اب یملّ يمجلس شورا  ندهینما يخوقرار بود از 
قبل از   کهنیدارم. ضمن ا ادیرا به  شانیا قاًیارتباط بودند. من هم کودك بودم دق

ونک   ابانیپارسا هم در خ ي . منزل آقامینشستیم در ونک  ، میباش  ه یما در اله  نکه یا
ا  ر  گریهمد آمدند،یما م  شیدرم پکه پ یداشتند). گاه بزرگ ییالیخانه و کیبود ( 

 ). 1354 يهال(سا دندیدیم 
اواسط   باً یبه من گفتند. تقر یکه جناب ملک يروز  ي: فردا ییایض مهندس

غ جناب پارسا در محدوده به سرا یکمل يبود. من و همسرم به اتفاق آقا رماهیت
را   شانیا م،یرفت و من یملک ي. آقا میتجا رفبه آن نیاشبا دو م  . مامیرفت یتاالر رودک

  ن یبا ماش می. مستقمیخانم منتقل کرد نیرا به ماش انشی. وسط راه، امیگرفت لیتحو
 منزل شدند.  نگیخانم وارد پارک
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سط منزل بود. به  مصدق در ودکتر  ریوارد شدند، قاب تصو ی: وقتيمبشر
  شان یا ي را جا ي گری د دارم و عکس افراد کس را برع دیخواه یجناب پارسا گفتم: م 

 ي. چون اگر مأموردیبزن يزی چ دست به  ستیزم ن بگذارم؟ گفتند دخترم اصالً ال
!  دیدار ییسمت و سو چهکه شما  فهمدیها م وارد منزل شود. از چهره شما و بچه 

که خود را در مظان  دیپرده بکش کیصدق را کس دکتر م ع ي رو ست یبد ن یول
همسرم به   دی. اول صبح مجندآمدینم نییپا شانیا. در طول روز دیهقرار ند بهانه

به   کباری. دوبلکس بود. رفتمیم  شانیوسط روز هم من خدمت ا. زدندیسر م  انشیا
ن الزم  که م  د یلحاف و تشک به من بده کیکنم،  هشخوا شودیمن گفتند دخترم م 

بود.  باال منی قسمت نش  بود. نییپا سی! چون امکانات حمام و سرومییایاشد باال بنب
تر راحت  نیزم  يت عموجان من رو. به من گفمیاوریب  نییخت را پاقرار بود که ت

من ناهار  هلطفاً ب رود،یوزنم باال م  یگفتند که کم کباری ! خاطرم هست خوابمیم 
 . خورمی با شما م ب شام را و ش خورمی. فقط ساالد م دینده

  التیار تشکک يبرا »يود حجاز دکتر مسع« يخاطرم هست که آقا  :ییایض
 کیهست  ادمی. بردندیم و  آمدندیم  انشیبه دنبال ا یو جلسات رانیا یجبهه ملّ

به سمت باغچه   شانیکه ا یخاص يهادرست کرده بودم که زمان ير یکاله حص
 کردند.ی کاله استفاده م  نیند از انشو دهید کهن یا يبرا رفتند،یم 

دان  در نزد فرزن شانیر احضو کهنیا يبرا  فته بودمهمانطور که گ  : يمبشر
به   از یهستند و ن ماریو البته ب دیمج همسرم ي عمو شانیا م ی. گفته بودمیکن هیتوج

 یبود. برخ طونیهم ش  یلیکودك بود و خ می استراحت کامل دارند. دختر دومم نس
دم با  موجان آم ع گفتیپارسا م  ي . معموالً به آقاکردی م  يبازپارسا  يامواقع با آق

 دنید نیدر ح ها را در آورده بود.آلبوم  بارک ی! م یکن يدوماد بازهم عروس و 
خواهر همسرم   شانیاست؟ (ا یخانم چه کس نیا میها به دخترم گفته بود نسکسع

عمو که برادرزاده   نیابنازم به  با همان لحن کودکانه خود گفته بود: میبودند). نس
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بعد   قهیقمن چند د د؟یادهیندرادرزاده خود را قت است ب! چند وشناسدیخود را نم
پارسا گفت گاف  يدمت جناب پارسا رفتم. آقاخ ،یکتاب ایو  بردن روزنامه يکه برا

  . میکرد هیها را توجندارد ما بچه  يراد یدادم. گفتم ا میدست نس  یبد گاف یلیدادم. خ
 ! ستین یمشکل

در  از بستگانشان  یکی ه منزل منزل ما بودند، سپس ب سالکی کی: نزدییایض
جا د. چون ما تا آنبو يکسر ارستانمی ب يهایکی نزد کنمیند. فکر م الوند رفت ابانیخ
در اختفاء بودند، خانه   شانیکه ا یام یهم در همان ا کباری. میرا بدرقه کرد شانیا
 شانیکه ا یام یبه همان محل فرستادم. ا ار یتخدما کین داشت و م  سیبه سرو ازین

همسر و  امیهمان ا  باًی ه تقربستگان خود بودند ک از یکید در منزل شدن ریتگ دس
آزاد شده   شانیهم که همسرم از فرانسه آمدند، ا یسه رفتند. زمانزندانم به فرانفر

 . میهمچنان در تماس و ارتباط بود شانیبا ا  يبودند. پس از آزاد
من  یوقت دادند کهما شرح  يخود را برا  يریدستگ  هیقض کباری شانیا: يمبشر

همان موقع پشت  شدم تحت مراقبت مأموران هستم. 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   ي وبه ج د،بوشماره شما هم در آن  دیو دوستان از جمله شا
  ز ین انشیزندان و خانواده انداشت. فر يخبر یکس شانیا یهم از محل زندان یوقت

مهاجرت  کایبه قصد آمر رانیرزندان از ادر همان زمان فبودند و  خبریها بمدت
را   شانیچشمان ا ایگو کباریما گفتند.  يبرا ادیاز خاطرات زندان ز شانیکردند. ا

. به دندیان را ندمأمور ژهیو به و دندیدیرا نم ییعنوان جا چیه به دند،بوبسته 
اهللا. ء شاتم گفتم: ان حکم اعدام داده شده است. برگش فته بودند که به شماگ  شانیا

و اگر نخواهد  شومیاگر خدا بخواهد اعدام م  یعنیگفتم  ؟یچ یعنیبازجو گفت 
هستم. به همان   یپلکان يباال دانستم ی م! همان موقع با لگد من را زدند و من نریخ

 مدم.  آ نییپا  يشکل بد  زندان به يهاصورت در پله 
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 ،يضا پهلوبرادر محمدر يوپهل درضایکه حم کردندیم  فیتعر شانی: اییایض
درخواست   يز یچ  ی. وقتگرفتیقرار م  انیزندان  ریمورد تحق یلیدر زندان بود. خ 

از   شانی! اشدیم  وانیح  يصدادرآوردن  به دست آوردن آن مجبور به يبرا کردیم 
را   يترسخت  طیمواقع شرا یخبر انیکه خود زندان  کردیم  ادی ی خاطره به تلخ نیا
 .کردندیم  جادیا

مواقع  ی . برخکردندیم  فیرا با تأثر تعر نیا شانیت ا: درست اسيمبشر
  یخبر ی. ولکند یم  جابیکه در زندان هستند شغلشان ا یکسان مییگویهست که م 

! متوجه  کنندیم دشوارتر  طیو در مسائل دشوار شرا بتیخود همبندان در مصمواقع 
 سقوط کرده است.  چقدر «اخالق» میشویم 
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 دزاده یمؤ  ي اصغر پارسا و مهد ، يدیخسرو سع   

 

 
 دزاده یمؤ   يتر مهدارسا و دکاصغر پ ، يدی دکتر خسرو سع ،ي عباس عابد ، یحسن خرمشاه
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و راه   ينفس از وَصل آزاد   نیکه تا آخر يمرد«بزرگ 
 صدق برنتافت»م

از زبــان  شــاد اصــغر پارســاروان يهاشهیو اند یبه زندگ کوتاه ینگاه
 یــیاجرا أتیــ ه نیشــ ی(عضــو پ دزادهیمؤ يدکتر مهد دایزنده

 ) رانیا یجبهه ملّ

 يهالحظه  نی و تا واپس  در کنار مصدق یوانکه در ج مییگوی سخن م  يمردبزرگ  زا
است.   رانیا ینهضت مل دانیجاو به راه مصدق وفادار بود. پارسا چهرة یزندگ 

«اصغر پارسا»  را از دست داد. همکار مصدق  نیآخر نیزم  رانیکه  ا غایدر
  ت یو حاکم ي کسب آزاد يپرافتخارش برا یتوانا بود که درتمام زندگ  يشمندیندا

 داشت.  ریناپذیخستگ یشتال رانیا یمل
ه جهان چشم ب ي دیخورش 1294به سال  جانیآذربا يپارسا درشهر خو اصغر

  نده یعنوان نمافعال بود و سرانجام به  ي خو یاجتماع ي ر کارهاد شان یگشود. پدر ا
اش عازم  با خانواده  1312و در سال  افتیراه  یمل يس شوران منطقه به مجلآ

متوسطه را در   التی. تحصدیآیاه پدر به تهران م همر  زی تهران شد. اصغرپارسا ن
ته  در دو رش، در دانشکده حقوق تهران . پس از آن گذراندیتجارت م  رستانیدب

  ي دیخورش  1319ال ودر س پردازدی م  لیبه تحص یوحقوق قضائ یاسیحقوق س
: «... خانواده ما اکثر درمشاغل گفتیاصغر پارسا م  ادی. زنده شودیم  ل یالتحصفارغ 

قبول کردم و در   یبودم که رسماً کار دولت ينفر نیودند و من اولو آزاد ب یدولت ریغ
 ستخدام و به کار مشغول شدم». خارجه ا وزارت امور یاسیاره دوم س اد

عازم آن   نیدر کشور چ رانیمختار دولت ا ریبه عنوان وز یرسا پس از مدتپا اصغر
جالب توجه و  را یپارسا دوران بس  يدرآستانه انقالب بود و برا نی. چشودیکشور م 
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که حاصل آن خانم   کندی م  دوران ازدواج نیرا فراهم آورد. او در ا ياپرتجربه 
 . تپارسا اس  یدکتر عل  يرسا و آقافاطمه پا 

  وان یشدن نفت در د ی، طرح پرونده ملدکتر محمد مصدق يریوزمان نخست ز در
که   یمصدق از باقر کاظم. دکتر محمد دیآی م  شیپ تیامن يالهه و شورا يداور

  ي رك الزم برامدا لیو تکم می که نسبت به تنظ خواهدیامور خارجه بود م  ریوز
پارسا واگذار مهم را به  نیا نجاما ی. باقر کاظمدیاقدام نما یلمللانیجع ب دفاع در مرا

  یداشت، معاون اداره حقوق یسی. از آن رو که پارسا تسلط کامل به زبان انگلکندیم 
پارسا  یینفت شد. آشنا ونیس یخانه درکمآن وزارت  ندهیامور خارجه و نماوزارت 

نسبت   خواهدیم  شانیازا یکاظم ادیزندهشود که  یآغاز م  گونهنیابا دکتر مصدق 
مطرح سازد  یدر مراجع جهان خواهدیق م که دکتر مصد یبمطال میمه و تنظبه ترج

  ار یپارسا بس ،رسدیدکتر مصدق م کارها که به نظر نینمونه ا نی. نخستدیاقدام نما
ترجمه از مترجمان   ي.  درآن زمان دکتر مصدق براردیگ یمورد توجه قرار م 

و دکتر   ران،ی سته حزب ادانشپور، از افراد برج نیکتر عبدالحس چون د یتزبردس 
با  ی. ولگرفتیدانشگاه تهران، بهره م  یسیصورتگر، استاد زبان انگل یلطفعل

و حسن صدر  گانیشا یعل دیا با دکتر سپارس دهدیدستور م مالقات پارسا مصدق 
به   رانیا ئتی ه و همراه کند ي الهه همکار يداور  انویدر د هی دفاع حهیال هیدر ته 

سرآغاز حضور   تی فعال نیالهه برود. ا يداور وانیبه د مصدقدکتر محمد  استیر
 بود.  رانیا یتوانمند اصغرپارسا درنهضت مل

 یجبهه مل گذاران یبن  يهاحزب که از  ران»یحزب ا« تیسپس به عضو پارسا
کامالً  شیهاشه یدرا با ان رانیحزب ا سمیالیکه سوس  گفتیبود درآمد. او م  رانیا

 یبانی با پشت ، یمل يمجلس شورا ا در دوره هفدهمبود. اصغرپارس افتهیسازگار 
  وارد  يمردم خو یندگ یاو به نم شودینامزد م  يهواداران مصدق، از شهر خو

بود که در   ادی قدر زپارسا در مجلس و در جامعه آن  تی . فعالدشوی مجلس هفدهم م 
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 باعث سر کار آمدن احمد یدولت مل هیعل يهاطئه. توشدیم  دهیا نام او شن همه ج
برآن خط بطالن   1331 ریت  امیباشکوه س امیکه ق  شودیدق م مص يقوام به جا

مهندس   استیبه ر رانیا یت ملنهض ونیقوام فراکس اب. با انتصشودیم  دهیکش
. شودیم  دهیبرگز  نویفراکس  يو اصغر پارسا به عنوان سخنگو ل یتشک ياحمد رضو
الم  اع يو پارسا برا یبیمهندس کاظم حس ر،یت امیاز روز سهار بعد ساعت چ

شکست شاه   یبیو مهندس حس روندیم  ویبه ساختمان راد رانیملت ا امیق  ي روزیپ
با  ابانیدر کوچه و خ یبیو پارسا و حس درسانیم  رانیردم ام  یقوام را به آگاه و

استوار   يبرا ز ی ن 1331م اسفند . پارسا در نه دارندیپا م بر  يروز یمردم تهران جشن پ
مبارزه کرد. در   رانیا یت ملنهض يضداستبداد و  يل ضداستعمارنگاه داشتن نها

دکتر   کرد،یم  دیرا بشدت تهد یمل ومتکه خطر حک 1332مرداد  ي روزها نیواپس
اعزام   جانیخود به آذر با "اریتام االخت  ندهینما"دق اصغر پارسا را با عنوان مص

  ران یملت ا ي دشمنان آزاد هیرا عل یمردم  ي روهاین خواست که نمود و از او 
از ورود پارسا به   شتریروز ب کیو افسوس که هنوز  غیرد ینگ سازد. ولهماه

  ي با کودتا یو دولت مل مرداد شکل گرفت  28 نیننگ ي که کودتا بودنگذشته  يخو
و   ریو هشت مرداد دستگ ستیوز ب پارسا در ر ،يسقوط کرد. درشهر خو گانگانیب

شاه  ی. دادستان نظام شودیتهران م  ینزندان شهربا لیو نهم مرداد تحو ستیب روز
درسال   رانیا  یاسیس ط یشرا ریی با تغ یول کند،یاو حکم اعدام درخواست م  ي برا

 شود. یزندان آزاد م  از یبدون حکم قطع 1333
نه  مصدق فعاال اران ی گریراه دبه هم  رانیا یپارسا در نهضت مقاومت ملّ اصغر

 ینرضا زنجا دیس اهللات یبا آ یکیددوران، ارتباطات نز نیداشت. او در ا شرکت
نهادند، به   انیرا بن  رانیدوم ا یکه جبهه ملّ یدرکنار بزرگمردان 1339داشت. درسال 

. افکار سازنده اصغر پارسا درسازمان بودهمان ادامه راه مصدق پرداخت که  ت یفعال
 يهاو در جلسه  يمرکز ياشت. در شوراد ییبسزا ریتأث رانیا یجبهه ملّ نافتی
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،  1339رهگشا بود. درسال   شهیپارسا هم يارهنموده رانیا یجبهه ملّ یموزشآ
  ابان یخ  143ساختمان شماره  در رانیا یجبهه ملّ ياز سو یسخنران يهاجلسه 

از سخنرانان   یکیکه  شدیم  لیبه مردم تهران تشک یدادن آگاه يبرا انفخرآباد تهر
که   رسدیوش م او به گ  ي رسا اد یهنوز فر ایاصغر پارسا بود. گو هایی گردهما نیا
 :  آوردیبانگ بر م  رانیملت ا یو اجتماع یاسیس  يهاي ر فقدان آزادد

   يخجسته آزاد  يآزاد
 .تابمی نم بر ياز وصل تو رو 
 یخود خوان يکه مرا بسوآن ای 
 خود خوانم. [بهار]  که تو را به نزدآن ای 

 ییو سخنگو تیه عضواو ب 1341در سال  رانیا یره جبهه ملّکنگ  نیستنخ در
جبهه   يهاو اصول هدف  یخط مش می شد و در ترس دهیبرگز یسایس  ونیسیکم
  ي مرکز يشورا تیبه عضو زی گره نکن نی. پارسا در اکرد فایبسزا ا ینقش رانیا یمل

افتاد و در  ه زندان ب بار، دو  41تا  39 يهاسال  نی. در بدیانتخاب گرد یجبهه مل
را   يداریاستقامت و پاتا راه  شدندی د بگرد او جمع م افرا ي چون محور ز یزندان ن

 .اموزندیازاو ب
 رانیا یپارسا با جبهه مل اصغر ادیزنده  ي. همکارمیرسیدوران انقالب م  به

که  شودیغاز م از دولت موقت آ یسنجاب میدکتر کر يپس از استعفا يچند روز
  در  يشدن رهبر ییو پس از شورا دیآیدر م  يمرکز  يشورا تیبه عضوگاه او آن

 یکه جبهه مل ی. وقتدیآیدر م  یجبهه مل يرهبر  ئتی ه تیعضو به  ،یجبهه مل
دوران پرمخاطره سمت   نیرسا در اگان گرفت، اصغر پابه انتشار روزنامه ار م یتصم

نظران و  ز صاحب ها نفرا. ده ردیگ یعهده م را به  یجبهه ملّ امیمسئول روزنامه پ ریمد
در مبارزات   یخیتار يه سندروزنام  نید و اکردن يار یامر  نیاو را درا سندگانینو

  ست یبه دو 1360سال  لیروزنامه در اوا نیا راژیاست. ت رانیا ونیملّ خواهانهي آزاد
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به  یجبهه ملّ امی، روزنامه پ 1360خرداد  25شد. تا  کیهزار نسخه در روز نزد
 شد.  لیتعط رانیا یبه جبهه ملّ تی حاکم  ورشیپس از  ید، ولادامه داانتشار خود  
  يهاو حدود چهار سال در زندان ریدستگ  گری ، پارسا بار د1362 درسال

 ید. اصغر پارسا دهه آخر زندگ پر درد دار یثیحد به سر برد که آن نیو او دیتوح
مستان  ند. در زآمده و خواهد آمد گذرا شیدر آنچه پ  دنیشیبه اند شتر یخود را ب 

او به  یدگ زن یخ شفاهیتار هیته  يجوان برا از پژوهشگران  ی، گروه1380سال 
  ران، یجامعه ا دبخشیام  يهاه یسرما نیجوانان، ا يبرا شهینزدش رفتند. پارسا که هم 

  ازدهیکه حاصل آن  رفتیان قائل بود، دعوت آنان را به مصاحبه پذفراو یاحترام 
تشار  ان کینزد يانده یدر آ رودیم  دیکه ام وار است و ن لمیسه مصاحبه همراه ف جل

  ها، يمهریاستوره مقاومت در برابر ب نیصغر پارسا، اامروز ا ه،کوتا. سخن ابدی
 یمل يهاشهی در راه اند سراسر تالش او یدگ به زن ینگاه یول ست، یما ن انیدرم 

ز عشق  سرشار ا  یما و آنان که دلجوانان  ي است برا یدرس اشخواهانه ي وآزاد
 دارند. يوآزاد رانیا

 .   میفرست ید م ت به روانش دروو در سکو میزی خیاحترامش 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  ي نگاشت دکتر محمد مصدق براعکس     

 ران ی ا ی ملّ  ي شورا
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