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«سياوش اوستا»

نامه تاريخى پادشاه 
ايران به خليفه عرب

ــالم  ــاى پيامبر اس جنگ ه
مختص شبه جزيره عربى و در 

ميان قبائل مكه و مدينه بود.
ــپاهى را  وى پيش از مرگ س
ــم آورده بود براى حمله به  فراه
ــرقى و سوريه اما مرگ به  رم ش
او امكان نداد تا (بلكه) اذان اسالم 
ــاهاى دمشق  را بر مناره كليس

بشنود.
ــتين خليفه نيز  ــر نخس ابوبك
سرگرم رتق و فتق امور و رقابت 
هاى قبيله اى شد، اما عمر هجوم 
ــورهاى  ــن به ديگر كش و تاخت

مجاور شبه جزيره عربى را آغاز كرد.
ــتم فرخزاد رهبر سپاه ايران با 120 هزار سرباز در برابر 30 هزار  رس
سرباز تازى شكست خورد و در چهاردهمين سال از گريز مسلمانان از 

مكه به مدينه بخشى از امپراطورى ايران به دست آنها افتاد.
يزدگرد سى و پنجمين پادشاه ساسانى پيش از آن كه در نهاوند با 
سپاه اسالم مواجه شود در پاسخ به نامه اى از عمربن خطاب متنى 
نوشته است كه پس از چهارده قرن همچنان تازگى و محتواى ويژه 
خود را دارد. عمر از شاه ايران مى خواهد تا تسليم مسلمين شود و «اهللا 

اكبر» را پرستش كند يزد گرد سوم به او چنين مى نويسد:
«بنام اهورامزدا آفريننده جان و خرد»

از سوى شاهنشاه ايران يزدگرد به عمر پورخطاب خليفه تازيان. 
تو در نامه ات ما ايرانيان را به سوى خداى خود كه آن را «اهللا اكبر» 
نام داده ايد مى خوانيد و از روى نادانى و بيابان نشينى بى آن كه بدانيد 
ماكيستيم و چه مى پرستيم مى خواهيد تا به سوى خداى شما بيائيم و 

«اهللا اكبر» را پرستش كنيم؟
شگفتا كه تو بر جايگاه خليفه تازيان نشسته اى ولى آگاهى ها و 
دانش تو از يك تازى بيابان نشين فراتر نمى رود. به ما پيشنهاد مى 

كنى تا «اهللا اكبر» را پرستش كنيم؟
اى مردك، هزاران سال است كه آريائيان در اين سرزمين سرشار از 
فرهنگ و هنر يكتاپرست هستند و خداوند بزرگ را- نه خداوند بزرگتر 
(اكبر)- را پرستش مى كنند و روزانه پنج بار به درگاهش نيايش مى 

كنند.
آنگاه كه ما پايه هاى مردمى و نيك ورزى و مهربانى را در سراسر 
ــترش مى داديم و پرچم پندار و گفتار و كردار نيك را در  جهان گس
دست داشتيم تو و نياكانت در بيابان ها مى گشتيد و مار و سوسمار مى 

خورديد و دختران بى گناهتان را زنده به گور مى كرديد.
تازيان كه براى آفريده هاى خداوند ارزشى نمى شناسند و سنگدالنه 
آنها را از دم تيغ مى گذرانند و زنان را آزار مى دهند دختران را زنده به 
گور مى كنند و به كاروان ها مى تازند و به راهزنى و كشتار و ربودن 
زن و همسر مردم دست مى زنند چگونه ما را كه از همه اين زشتى ها 

بيزاريم مى خواهند آموزش خداپرستى بدهند؟
به من مى گوئى كه از آتش پرستى دست بردارم و خداپرست شوم؟ 
چگونه نمى دانى كه ما آتش را نمى پرستيم بلكه ايرانيان خدا را در 
روشنائى مى بينند. فروغ و روشنائى تابناك و گرماى خورشيد و آتش 
در دل و روان ما جان مى بخشد و گرمى دلپذير آنها روان هاى ما را 
به يكديگر نزديك مى كند تا مردم دوست، مهربان، مردم دار، نيكخواه 
و نيك پندار و نيك گفتار باشيم ورادى و گذشت را پيشه سازيم و پرتو 

يزدانى را در دل هاى خود همواره زنده نگه داريم.
خداوند ما اهورامزداى بزرگ است نه بزرگتر و شما كه خدايتان را اهللا 
بزرگتر نام نهاده ايد بنام او كشتار و بدبختى آفرينى و سيه روزى ديگران 
را ارمغان داريد اما اهورامزداى ما مهرورزى و نيكى و گذشت و يارى 

رسانى به سيه روزان و درماندگان را خواهان است.
چه كسى در اين ميان تبهكار است؟ خداى شما كه فرمان كشتار 
و تاراج و نابودى را مى دهد يا شما كه به نام او چنين مى كنيد؟ و يا 
هر دو؟ شما از دل بيابان هاى تفته و سوخته كه همه روزگارتان را به 
ددمنشى و بيابانگردى گذرانده ايد برخاسته ايد و با شمشير و لشكركشى 
مى خواهيد آموزش خداى بزرگتر پرستى به مردمانى بدهيد كه هزاران 
سال است تمدن شهريگرى دارند و دانش شهريگرى را به ديگران 
ــتوانه اى نيرومند  آموخته اند؟ و فرهنگ و هنر و دانش را چونان پش

در دست دارند.
ــالم جز ويرانى و تاراج و  ــما به نام «اهللا اكبر» به لشكريان اس ش
ــوى اهللا  ــتار چه آموخته ايد؟ كه مى خواهيد ديگران را نيز به س كش

اكبر بكشانيد؟
درد و اندوه كنونى مردم ايران اين است كه ارتش نيرومند آنها كه 
ــت از ارتش تازيان كه به تازگى پيرو «اهللا  فرمانبر اهورامزدا بوده اس
ــده اند شكست خورده اند و مردم ايران به زور شمشير شما  اكبر» ش
تازيان بايد خداى تازى- اهللا اكبر- را بپذيرند و بپرستند و در روز پنج بار 

به زبان تازى نماز بگذارند زيرا اهللا اكبر شما تنها زبان تازى مى داند.
به شما سفارش مى كنم تا به دل همان بيابان هاى خشك و سوزان 
و پر سوسمار خويش برگرديد و مشتى تازى بيابانگرد و سنگدل را به 
ــان جانورانى هار و سرمست رها نكنيد و از  سوى شهرهاى آباد بس
كشتار مردم و تاراج دارائى آنان و ربودن همسران و دخترانشان به نام 
«اهللا اكبر» خوددارى كنيد و دست از اين زشتكارى ها و تبهكارى ها 
برداريد.آريائيان مردمانى مهربان، با گذشت و نيك انديش هستند هر جا 
رفته اند تخم نيكى و دوستى و درستى پاشيده اند از اين رو از كيفر دادن 

شما براى نابكارى هاى تو و تازيان چشم خواهند پوشيد.
شما با همان «اهللا اكبر»تان در همان بيابان بمانيد و به شهرها نزديك 

نشويد كه باورتان بسيار هراسناك و رفتارتان ددمنشانه است.
«امضاء يزدگرد سوم شاهنشاه ايران»

www.awesta.com 

تحقيق: دكتر جالل متينى
تصوير نصيرى كه اين فرمان 
ــاب  ــت دارد، در كت را در دس
ناگفته ها و كم گفته ها از دكتر 
ــدق و نهضت ملى  محمد مص
ــته جليل بزرگمهر  ايران، نوش
ــت. نگارنده اين  چاپ شده اس
سطور تاكنون نديده است كه 
كسى متن فرمان عزل مصدق 

را منتشر ساخته باشد.
ــان تعطيل  ــاه در زم -آيا ش
ــت  ــته اس ــس حق داش مجل
نخست وزير را عزل و كسى را 
به جاى او منصوب كند، يا نه؟

در صفحات پيش ديديم كه 
دكتر صديقى و دكتر سنجابى، 
ــت با رفراندوم به  ضمن مخالف
منظور انحالل مجلس شوراى 
ملى، به دكتر مصدق گفته بودند 
كه در صورت انحالل مجلس، 
شاه شما را عزل خواهد كرد. به 
يقين تذكر ايشان مبتنى بر اين 
سابقه بوده است كه احمدشاه 
ــرام فوق  ــار، كه مورد احت قاج
ــود، در  ــاده دكتر مصدق ب الع
ــوم  ــه تعطيل مجلس س فاصل
ــارم، 14  ــاح مجلس چه و افتت
ــس الوزرائى به  ــار فرمان رئي ب
ــن (وثوق الدوله 3بار)  نام 12 ت
ــت. (به ترتيب:  صادر كرده اس
خان  ــى  محمدول ــا،  فرمانفرم
ــوق  ــى، وث ــاالر تنكابن سپهس
ــلطنه، وثوق  ــه، عالءالس الدول
عين  ــلطنه،  عالءالس ــه،  الدول
الممالك،  ــتوفى  مس ــه،  الدول
صمصام السلطنه، وثوق الدوله، 
ــتى،  سپهداررش ــيرالدوله،  مش
سيدضياءالدين طباطبائى و قوام 
السلطنه. پس از افتتاح مجلس 
ــلطنه از سوى  چهارم، قوام الس
ــز به رئيس الوزرائى  مجلس ني
منصوب گرديد. (توكلى، 200-

 .(154-108 ــى،  عاقل 292؛ 
ــه دكتر مصدق  توضيح آن ك
به پيشنهاد يكى از اين رئيس 
ــد و در  الوزراءها والى فارس ش
زمان يكى ديگر از اين رئيس 
ــت وزارت  ــا به معاون الوزراءه
ــد.) فقط  ــه برگزيده گردي مالي
ــس الوزراءها،  يكى از اين رئي
ــلطنه- كه خود  ــام الس صمص
ــاه به رياست  به فرمان احمدش
ــده بود- پس  وزراء منصوب ش
ــت كه  از عزل مدعى بوده اس
ــت.  قانونى اس الوزراى  رئيس 
ــم در قانونى  ــر مصدق ه دكت
ــرى خود  وزي ــت  نخس بودن 
ــا 28 مرداد  ــاى 25 ت در روزه
1332 به قانونى بودن صمصام 
السلطنه پس از عزل استناد مى 

كرده است. (خاطرات، 289).
توقيف دكتر بقائى و زهرى

25- مرداد دكتر بقائى و على 
زهرى نمايندگان مجلس شورا 
ــتعفاء نداده بودند توقيف  كه اس

شدند. (عاقلى، ج490/ 1).
در  فاطمـى  دكتـر  نقـش 

روزهاى بحرانى
ــى وزيرخارجه و  -دكتر فاطم
ــخنگوى دولت در سرمقاله  س
ــرداد، به  ــروز در 25 م ــر ام باخت
شدت به شاه حمله برد و «دربار 
محمدرضاشاه را «قبله گاه هر چه 
ــر چه بى ناموس، هر چه  دزد، ه
واخورده اجتماع... و تنها تكيه گاه 
خارجيان و نقطه اتكاى سفارت 

انگليس خواند...»
-عصر روز 25 مرداد ميتينگى 
ــوى جبهه ملى و احزاب و  از س

ــاى هوادار مصدق در  اتحاديه ه
ــتان تشكيل شد  ميدان بهارس
ــايگان و دكتر  كه در آن دكتر ش
ــرك زاده و رضوى  فاطمى و زي
سخن گفتند. فاطمى «از جنايات 
ــوى» و «فرزند عامل  دربار پهل
ــاد كرد.د كتر  قرارداد [نفت]» ي
ــايگان با اشاره به «فرار شاه»  ش
ــرار بود به  گفت: «متاعى كه ق
ــداد رفت.»  ــد به بغ تهران بياي
قطعنامه ميتينگ شامل پشتيبانى 
ــدق... و مجازات  ــت مص از دول
خائنين در محكمه مخصوص و 
باالخره تشكيل شوراى سلطنتى 
ــاه  ــره كردن تكليف ش و يكس

فرارى بود...»
ــا ادامه  ــالت روزنامه ه -حم
داشت. فاطمى در باختر امروز 26 
مرداد نوشت: «برو، اى خائن...، 
ــير اراده اجنبى كه  ــرو، اى اس ب
تاريخ جنايت آميز دودمان سى 
ساله پهلوى را تكميل كردى...». 
ــر مقاله هاى  در آن روزها در س
باختر امروز، از شاه با القابى چون 
ــته  ــر دس «وطن فروش»، «س
جنايتكاران»، «سركرده اجانب» 
و از دربار با عنوان هاى «كانون 
ــاء» و  ــز فحش ــاد»، «مرك فس
«هيوالى شهوت» نام برده مى 
شد. (موحد، 2/-804،803 812).

25 مرداد: «دكتر فاطمى وزير 
امورخارجه به تمام سفراء و وزراى 
مختار و كارداران ايران در خارج 
اعالم كرد شاه از سلطنت مخلوع 
ــت و نبايد مورد استقبال قرار  اس
گيرد.» «عده زيادى از افسران به 
اتهام مشاركت در كودتا بازداشت 
ــاه و  ــدند.» «عكس هاى ش ش
ثريا از ادارات و سازمان ها جمع 
ــام روزنامه  آورى گرديد». «تم
ــتار  هاى حزب توده ايران خواس
ــلطنتى شدند.» 26  لغو نظام س
مرداد: «طبق دستور دكتر مصدق 
ــتاد ارتش طى بخشنامه اى،  س
ــاه را از دعاى صبحگاهى  نام ش
ــامگاهى واحدهاى نظامى  و ش
ــرداد: «آيت  حذف كرد.» 27 م
ــه اى به  ــانى طى نام اهللا كاش
مصدق تذكر داد وقوع يك كودتا 
در تهران توسط زاهدى حتمى 
است، بهتر است با ديپلماسى كنار 
برويد. مصدق به اين نامه پاسخ 
داد: «مستظهر به پشتيبانى ملت 
ــتم.» درباره صحت  ــران هس اي
ــقم چنين نامه اى نظريات  و س
ــود دارد...» (عاقلى،  مختلفى وج

روزشمار، 491-490/1).
نظـر مكـى دربـاره دكتـر 

شايگان و دكتر فاطمى
-مكى مى گويد:

«... بيشتر بدبختى ها را دكتر 
شايگان و فاطمى براى مصدق 
ايجاد كردند... شايگان در زمانى 
كه در شيراز محصل بود، مقاالتى 
براى روزنامه طوفان فرخى يزدى 
مى نوشت. با سفارت شوروى هم 
ارتباط داشت. اين مطلب را دكتر 
انورخامه اى در كتاب از انشعاب تا 
كودتا نوشته است. اين ارتباط نه به 
وسيله حزب توده، بلكه مستقيماً با 
سفير روس بود. به همين دليل در 
محاكمه سران حزب توده، وكالت 
آنها را قبول كرد، مدتى هم معاون 
ــاورز [وزير توده اى در  دكتر كش
كابينه احمد قوام] وزير فرهنگ 
ــايد مدتى  ــد. فاطمى هم ش ش
كه در اصفهان بود بى ارتباط با 
انگليسى ها نبود، ولى از وقتى به 
جبهه ملى پيوست كامالً به نفع 
ملت ايران و ملى شدن صنعت 

زد....»  ــدم  ق ــت  نف
(مكى، 197/1).

دكتـر فاطمـى و 
عالمت سئوال

موحد نيز زير عنوان 
ــى و عالمت  «فاطم
ــئوال» آراء كسانى  س
ــت  ــل كرده اس را نق
از فاطمى  كه عموماً 
به نيكى نام نبرده اند. 
آورده  ــه  جمل از  وى 
ــت كه وقتى قرار  اس
ــداهللا  ــده بود «اس ش
ــيديان به فرانسه  رش
ــرود و در ديدارى از  ب
ــرف [خواهر شاه]  اش
ــات او  ــب مالق ترتي
ــا مأموران بريتانيا  را ب
ــد، اما  ــكا بده و آمري
گرفتن اجازه خروج از 
كشور در آن روزها كار 

آسانى نبود. اين مشكل را حسين 
فاطمى وزير امورخارجه مصدق 
ــازه خروج و  حل كرد و خود اج
رواديد ورود رشيديان را در اختيار 
او گذاشت» و از قول شمس قنات 
آبادى نوشته است در جبهه ملى 
فقط حسين مكى و دكتر مصدق 
ــت مى كردند  ــى حماي از فاطم
ــف مشار هم نسبت به او  و يوس
بى طرف بود و بقيه مخالف وى 
بودند. ولى نجاتى، دكتر فاطمى را 
«در يك قرن اخير» نمونه واالى 
ــت و فداكارى مى  پاكى، صداق
خواند». (موحد، گفته ها و ناگفته 

ها، 40-39).
جوّ ملتهب

-موحد مى نويسد در اين جّو 
ــون برخالف حزب  ملتهب، ملي
توده «هيچ برنامه مشخصى در 
برخورد با چنين حالت فوق العاده 
اى نداشتند. در عوض هم حزب 
توده و هم عمال كودتا از فرصتى 
كه پيش آمده بود حداكثر بهره 
بردارى را مى كردند...» هواداران 
ــف در خيابان  ــدق بالتكلي مص
ــعارهاى ضد شاه مى  ها تنها ش
دادند و توده اى ها مجسمه هاى 
شاه را پائين مى كشيدند و علناً 
ــت تغيير رژيم را مطرح  درخواس
مى ساختند... «روحانيان، كسبه، 
اهل بازار و مالكين سخت نگران 
بودند كه مبادا ايام به كام حزب 
ــردد...» (موحد،  ــوده ايران برگ ت

.(806-798/2
دكتر مصدق: مجسمه ها را 

پائين بياوريد
دكتر سنجابى گفته است روز 
ــان  پيش از 28 مرداد «نزد ايش
ــان  ــر مصدق] بودم و ايش [دكت
دستورى به من دادند كه برويد و 
با احزاب صحبت بكنيد و مجسمه 
ها را پائين بياوريد. بنده به حزب 
ايران رفتم. به آقاى خليل ملكى 
ــه او آمد. به حزب  تلفن كردم ك
مردم ايران و پان ايرانيست ها و 
بعضى از بازارى ها تلفن كردم كه 
آنها هم آمدند و عده اى را براى 
اجراى آن امر فرستادم... ولى بايد 
ــم كه خليل ملكى  انصاف بده
ــتى نيست.  گفت: اين كار درس
ــب به مصدق  ــود من هم ش خ
گفتم كه اين كار درستى نبود...» 

(سنجابى، 142).
دكتر مصدق در محكمه نظامى 
از اين اقدام خود دفاع كرد و اظهار 

داشت:
ــخص بنده به هيچوجه  «ش

ــمه نداشته ام و  عقيده به مجس
مجسمه در قانون شرع ما حرام 
است... صاف و صريح عرض مى 
كنم كه من با مجسمه نه فقط از 
اين نظر كه خالف مذهب است 
ــلمانى هستم كه  و من فرد مس
بايد تبعيت از مذهب خود بكنم، 
بلكه شخص خودم به هيچوجه 
ــمه عقيده  من الوجوه به مجس
نداشتم... حاال اگر در قانون جزا 
ــد كه  يك همچنين عملى باش
ــمه بردارى، راجع  راجع به مجس
به مجسمه شاه فقيد [در ميدان 
بهارستان] يك مجازاتى هست... 
بنده آن مجازات را از جان و دل 
ــم...» (بزرگمهر،  ــول مى كن قب
ــه نظامى،  ــدق در محكم مص

.(635-634
دسـتور دولت بـراى پايان 

دادن تظاهرات
ــتور  -«بعدازظهر آن روز «دس
ــان دادن به  ــراى پاي ــت ب دول
ــط  توس ــى  خيابان ــرات  تظاه
فرماندارى نظامى اعالم گرديد 
و سربازها با دريافت اين دستور 
ــانى كه  ــن و زدن كس به گرفت
ــاه تظاهرات مى كردند  عليه ش
برخاستند... از اواخر روز 27 مرداد 
شعارهاى «زنده باد شاه»، «برقرار 
باد مشروطه» نيز بيشتر از سوى 
سربازانى كه مأموريت جلوگيرى 
از تظاهرات را داشتند.... در ميان 
ــربازان... به نفع شاه  آمده بود. س
نعره مى زدند.» (موحد، 808/2).

پخـش فرمـان نخسـت 
وزيرى سرلشكر زاهدى

ــف، تصوير  ــه مخال -در جبه
ــت وزيرى زاهدى  فرمان نخس
ــد. در يك  ــر و پخش ش تكثي
كنفرانس مطبوعاتى با دو نفر از 

خبرنگاران خارجى گفته شد كه:
ــى در كار نبود.  «قصد كودتائ
فرمانى از شاه صادر شده بود كه 
مى بايستى به دكتر مصدق ابالغ 
مى شد و او چون مفاد فرمان را به 
نفع خود نيافته از اجراى آن سرباز 
زده و آورنده فرمان را هم توقيف 

كرده است.»
ــت: «من  ــاه در بغداد گف -ش
سرلشگر فضل اهللا اهدى را كه 
ــون در تهران تحت تعقيب  اكن
ــت به نخست وزيرى تعيين  اس
ــرا كه دكتر مصدق  كرده ام، زي
ــى تخطى  از حدود قانون اساس
ــرد...» (موحد،  ــى ك و تجاوز م

.(809/2
ــداد در  ــفير آمريكا در بغ -س

ــزارش 17 اوت 1953 خود از  گ
ــخن گفته  ــاه س مالقاتش با ش

است:
«شاه گفت در طى هفته هاى 
ــت  اخير، خود را ناگزير ديده اس
كه در برابر مصدق اقدامى بكند 
و بنابراين وقتى دو هفته پيش از 
او خواسته شد كه برگزارى يك 
كودتاى نظامى را برعهده گيرد، او 
موافقت كرد. ولى پس از مقدارى 
فكر به اين نتيجه رسيد كه اقدام 
ــاه بايد در محدوده اختيارات  ش
قانون اساسى او باشد و نمى تواند 
ــا عمل كند. بنابراين  از راه كودت
تصميم گرفت كه ژنرال زاهدى 
ــت وزيرى منصوب  را به نخس

كند... (موحد، 810/2).
جبهـه ملـى: اختـالف نظر 

درباره رژيم آينده كشور
ــران نهضت ملى در اين  -س
موقع در مورد تعيين رژيم قطعى 
ــور ترديد داشتند. دسته اى  كش
ــرك زاده، فاطمى و رضوى)  (زي
به اعالم جمهوريت پافشارى مى 
كردند و عده اى ديگر و مصدق 
معتقد بودند فقط شوراى سلطنتى 
از راه آراى عمومى كافى است تا 
راه امكان كمك از آمريكا و غرب 

را نبنديم. (موحد، 812/2).
مالقات هندرسن با مصدق

-هندرسن 6 بعدازظهر روز 27 
مرداد به ديدن مصدق رفت. در 
گزارش او به واشنگتن آمده است 

كه:
«مصدق برخالف معمول كه 
او را در پيژامه مالقات مى كرد، 
اين بار لباس تمام پوشيده بود... 
ــكايت آغاز كرد كه  هندرسن ش
ــتر از اتباع  هر روز عده اى بيش
آمريكا در معرض تعرض و حمله 
قرار مى گيرند... مصدق گفت... 
ــر مى كنند كه  ــردم ايران فك م
ــه مخالفت با آنان  آمريكائيان ب

برخاسته اند...»
ــخ پرسش هندرسن  -در پاس
درباره ماجراى اين چند روز اخير، 
مصدق ماجراى انحالل مجلس 

را با او در ميان گذاشت.
«و گفت انگليسى ها سى نفر از 
وكال را خريده بودند. از چهل نفر 
باقى هم ده نفر ديگر را مى شد با 
پرداخت يكصد هزار تومان بخرند 
و او وقتى از جريان اطالع حاصل 
كرد.... با خود گفت مجلسى كه 
ــوى انگليسى ها خريدارى  از س
شده باشد به درد ملت ايران نمى 

خورد.»
ــن از صدور فرمان  -«هندرس

نگاهى به كارنامه سياسى
دكتر محمد مصدق
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