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 آزادي دين، زبان و بيان عقيده اصل جدايي ناپذير پيشرفت و تجدد است 

  »آزاد قلم«محسن محمودي 
  

  »سـاز وطن«                     
  

  سردم، جوانه زد ه روح بر تن ـآن دم ك
  انه زدــدل آشي ه خانه ـن بـعشق وط

  ه زدـجاودان ه اي ــارقـنوري جهيد و ب
  ه زدــارفانـن عــرود عشق وطـلم ســ                          ق

  دـه شدميد انم ــامواج روح بر دل و ج
  شنيده شد ضاء ـه اعـفرياد شوق از هم
  دـشيده شـك ة ايران ـبا نور عشق نقش
  انه زدـر اين قلب و خـا انعكاس نقشه بــ                          ت

  از آن زمان به خاك وطن دل سپرده ام
  رده امــنقش ديگر ز خاطر و انديشه ب
  ورده امــبهر نجات خاك وطن زخم خ

  م صد ترانه زدـار دلــر دو تـم بـن زخـاي                          
  وده امـن خانه بــاز آن زمان فدايي اي
  وده امـران نمــن دليـتوصيف سرزمي

  سروده ام از سرگذشت نسل شجاعان 
  انه زدــلب نشـه قـر بـه تيــاز آرشي ك                          
  اي اين وطنـ زيب از گل رود ـخواندم س

  ن وطنــداي ايـو شي ان واله ـ عاشقاز
  حراي اين وطنـبه ص از الله هاي خفته 
  ه زدـانــاكم زبــه در دل پــشي كـاز آت                          

  از شاهدان كه در دل اين خاك خفته اند
  فته اندــانه گـان داده و كالم شجاعـج

  با خون خود چو الله به ايران شكفته اند
  ه به دار زمانه زدــه طعنـري كــا آن سـت                          
  ة ليال نوشته اندــه قصـاعران كــآن ش
  ه اندــذرا نوشتــاشقي وامق و عــاز ع
  ه اندــا نوشتــراي خلوت دل هـاز ماج

  ه زخمه به چنگ و چغانه زدـي كـا رودكـت                          
  انه رفته اندوـبا دل دي ه ــآن عاشقان ك
  مانه رفته اندــره پي ه در ـپيمان شكست

  ه اندـانه رفتـانـ ج ا راهيان به مقصدــب
  ن آشيانه زدـر در ايـه بـه حلقــا آن كـت                          
  رودـ س دفاع وطن ي به ـهر يك ترانه ي
  وطن جنگ ها نمود راي ــاز عمق جان ب

  شودـ گه ميــسين در راه اعتالي وطن 
   زدفسانه ه عمق ـه بـه تيشـچون عاشقي ك                        
  فرياد مي زنم ن ترانه و ــم ايــمي خوان
  مـزن اد مي ــفري ة ـاد دل ز تيشــفري
  مــمردم آزاد مي زن و ــاز وطن چــس

  ه ساز وطن عاشقانه زدــاوه يي كـ                          چون ك

  

  گذشت شادروان اصغر پارسادر 
  

دكتر اصغر پارسا آخرين بازماندة ساللة مصـدق در روز          
  . در تهران ديده از جهان فروبست1385 بهمن ماه 18

» خـوي «در  خورشـيدي،    1294دكتر پارسـا در سـال       
آغاز جـواني بـه صـف       از همان   آذربايجان متولد شد و     
سن در  وي  . مصدق پيوست دكتر  آزاديخواهان و پيروان    

» نهضت ملي « سخنگوي فراكسيون اكثريت     ، سالگي 36
  . بوددر دورة هفدهم مجلس 

شادروان پارسا در دوران فعاليت هاي جبهه ملي دوم و          
 شـوراي مركـزي در دوره       يت عـالوه بـر عضـو      ،چهارم
 بعنوان نايب دبير و سخنگوي جبهـه ملـي نيـز      ،چهارم

  . برگزيده شد
 بـه آزادي و     دكتر اصغر پارسا تا پايان عمر خود معتقـد        

برقراري حاكميت مردم بود و بخـاطر تحقـق آن بارهـا            
 آخرين بازداشـت ايشـان در       .گرديدبازداشت و زنداني    

جمهوري اسالمي بود كه به مـدت چهـار سـال بطـول             
  . انجاميد

او نمونة برجسته اي از مدارا، حسـن سـكوت و اخـالق          
  .سياسي بود

 در گذشت اين شخصيت ملـي را بـه خـانوادة ايشـان،            
وابستگان جبهة ملي، حـزب ملـت ايـران و بـه همـه              

  .آزاديخواهان ايران صميمانه تسليت مي گوييم
  

   وانش شادر                                                                 

                                             
  

  وانندگان گرامي مي توانند مطالب خود را جهت چاپ درخ
  . نشريه جبهه ملي خارج كشور، به نشاني زير بفرستند
  :راه تماس با سازمان جوانان جبهه ملي خارج از كشور

www.javanane-melli.de 
info@javanane-melli.de 

  

  

  نشريه
  رانجبهه ملي اي
  خارج كشور

  با مسئوليت هوشنگ كردستاني زير نظر 
  هيأت تحريريه

 و  مهدوي-هوشنگ كردستاني، مهندس مسعود هارون
ك بار در خارج از يهر ماه دكتر اميرهوشمند ممتاز 
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