
 هللا خازني رئیس دفتر دكتر مصدق  مصاحبه با نصرت

خرين روز زمامـداري ايشـان از نزديـك شـاھد حـوادث آن دوران  جناب آقاي خازني شما كه به عنوان رئیس دفتر دكتر مصدق تا آ
 داريد؟ 1332مرداد  28تا  25بوديد، چه نظري در مورد وقايع روزھاي 

فت 1332مرداد  25وزيري در  عرض كنم كه عزل دكتر مصدق از سمت نخست قت آمريكـا صـورت گر يد بـا مواف نرال . بـدون ترد ژ
ند يان بود كامالً در جر لي . شوارتسكف و ھندرسون سفیر آمريكا در ايران  مذاكره بـا دكـتر مصـدق خی ھندرسـون در مالقـات و 

ً محاسـبه . اي نگرفت سعي كرد ايشان را در پذيرفتن فرمان عزل متقاعد كند اما نتیجه واقعیت اين بود كه مقامھاي آمريكا دقیقا
دكتر مصدق با استناد به اينكه اين فرمان قانوني نیست و شاه حق ندارد . نكرده بودند كه از كجا شروع كنند و به كجا ختم كند

 وزيري بركنار كند با پیشنھاد ھندرسون مخالفت كرد بدون رأي مجلس او را از سمت نخست

باز ھـم دكتــر  لي  ند كـاري كنــد، و كه او بتوا ستاد تـا بل پس از اين، ھندرسون دو بار علي پاشا صالح را خدمت دكتر مصدق فر
مان را . مصدق زير بار نرفت و فرمان عزل را تأيید نكرد فت و فر زماني كه نصیري فرمان عزل دكتر مصدق را آورد سرتیپ ممتاز ر

شان گفتـم ھا از شـاه : از نصیري گرفت و آورد تسلیم من كرد و من ھم آن را به دكتر مصدق نشان دادم و بـه اي ید، اين آقـا ببین
تا معلـوم شــود اعلیحضـرت كجاسـت. اند سفید مھره گرفته ید  . دكتر مصدق اولین حرفي كه فرمود اين بود كه شما تحقیق كن

منزلم آمـدم . آقا من اطالع دارم كه ايشان در كالردشت ھستند: گفتم آن شب من چون خیلي خسته بودم فقط سـاعتي بـه 
: به ھر حال پیرو دستور دكتر مصدق با كالردشت تماس گرفته شد، گفتند. كه دوش بگیرم و بالفاصله به نزد دكتر مصدق رفتم

ماي خـود را تعويـض : با رامسر تماس گرفتیم، گفتند. اند اعلیحضرت با ھواپیما به رامسر تشريف برده در اينجا اعلیحضـرت ھواپی
لي يكـي دو . كرده و نفھمیديم به كجا تشريف بردند ندن حركـت كـرده و صد ل به مق اول بار خبرگزاري رويتر اعالم كرد ھواپیمـا 

 اند بعدازظھر بود كه معلوم شد شاه سر از رم درآورده 2ساعت . ساعت بعد خبر را اصالح كردند

علت ھم اين بود كه من عمالً ديده بودم كـه شـاه . كنم شاه را واداشتند از ايران خارج شود واقعیت اين است كه من تصور مي
غارت  شاه خوب مي. گیرد در مواجھه با دكتر مصدق خیلي تحت تأثیر ايشان قرار مي قدرتھايي نفـت ايـران را  چه  كه  دانست 

به بـن بسـت . آورند توانست تحمل كند كه او را به حساب نمي كنند ولي نمي مي فت  از سوي ديگر شاه فھمیده بود كه كار ن
كشیده و انگلیسیھا به ھیچ قیمتي اجازه نخواھند داد كه دستشان از نفت ايران كوتاه شود و به اين ترتیب سنگ بناي نھضت 

وزيري خود ھمواره در مكاتباتش با دربار، حرمت شاه را نگاه  البته دكتر مصدق در دوران نخست. بزرگي در خاورمیانه ايجاد شود
به ھر حال ديگران كه به ضعف شاه پي برده بودند كاري كردند كه شاه با دكتر مصدق رو به رو نشود و ما ھم ديگر . داشت مي

 به شاه دسترسي نداشتیم

به خـود  1332تا اواخر مرداد  1331دھد شاه در فاصله سي تیر  به طوري كه اسناد امريكا نشان مي سبت  از نظـر انگلسـتان ن
ً از اين موضوع حرف مي. اطمینان نداشت زده كه انگلیسیھا سلسله قاجار را برانداختند و پدر او  به موجب اين اسناد شاه دائما

ستند مي را به جاي قاجاريه نصب و بعد پدرش را ھم بركنار كردند و آن زمان اگر مي فظ  خوا شاه را در مقـام خـود ح توانسـتند 
ً  32تا مرداد  31تیر  30شاه در فاصله . كنند ند صـريحا ند او بما گر مايل اصرار داشت بداند نظر انگلیسیھا نسبت به او چیست؟ ا

خر ارديبھشـت . به او بگويند در غیر اين صورت بي سروصدا كشور را ترك كند سناد در اوا شاه  1332براساس يكي از ھمیـن ا
سبت . اي نزد ھندرسن فرستاد نماينده ستان را ن ظر انگل ً اما محرمانه ن مضمون پیام او اين بود كه اگر سفیر آمريكا بتواند دقیقا

 ... به او مشخص سازد، به روشن شدن اوضاع و احوال كمك خواھند كرد

جه  اين مطلب درستي است و انگلستان و آمريكا مي خواستند كه شاه را در مقام سلطنت نگاه دارند، كما اينكه ماند، اما با تو
تیر بـه  30اي مشابه آنچه كه در  به ضعف شاه در برخورد با حوادث ناگوار و رو دررويي جدي با دكتر مصدق و تكرار نشدن حادثه

شد نه . وجود آمد نظرشان اين بود كه شاه بالفاصله پس از صدور فرمان عزل دكتر مصـدق در ايـران نبا بود كـه شــاه را روا ين  ا
 خارج از كشور كردند و خودشان ابتكار عملیات رويارويي با دكتر مصدق را در دست گرفتند

ين مـورد  1332مرداد  28تا  25سؤال اصلي در مورد نحوه عمل دكتر مصدق در فاصله روزھاي  به ايشـان در ا است كـه برخـي 
شما كه در آن روزھا به دكتر مصدق نزديك بوديد از . مرداد شود 28توانست مانع از اتفاقات روز  و معتقدند او مي. اند خرده گرفته

 مشاھدات خود صحبت كنید

خرين روز نخسـت بود وزيري عرض كنم كه روش دكتر مصدق از ابتدا تا آ شروطه  ظام سـلطنتي م ندي بـه ن در ھمیـن . اش پايب
طالع  28تا  25فاصله  مرداد چند مطلب وجود دارد كه چون خودم از نزديك شاھد آن بودم و شايد در ھیچ منبعي نباشـد بـراي ا

یت شیروخورشـید سـرخ و دكتــر فردا. كنم عرض مي كل جمع ي روزي كه شاه از ايران فرار كرد آقايان دكتر عباس نفیسـي دبیر
شمس پھلوي خواھر شاه براي دكـتر مصـدق تلگرافـي . حسین خطیبي مديرعامل جمعیت يادشده به دفتر دكتر مصدق آمدند

بود كرده بــود . فرستاده بود و آقايان را واسطه رساندن اين تلگـراف قـرار داده  يران را تـرك  خاك ا شاه  كه  البتـه در آن شـرايط 
ً مايل نیستند حامل اين تلگراف باشند چون مي ست شـود احساس كردم آقايان باطنا سر برايشـان در عي درد در . ترسـیدند نو

سافرت غیرمترقبـه اعلیحضـرت موجـب نگرانـي شـده، خواھـش  كه م تلگراف شمس پھلوي مطلبي به اين مضمون آمـده بـود 
كتر نفیسـي  دكتر خطیبي ھیچ حرفي نمي. كنم از نظر رعايت حقوق خصوصي و عمومي تكلیف مرا روشن كنید مي زد ولـي د

من دكـتر نفیسـي را از زمـاني كـه در  دانید اين تلگراف را به اطالع آقاي نخست آيا شما صالح مي: به من گفت وزير برسـانیم؟ 
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شنام بـود و بـرايش احـترام زيــادي  وزارت بھداري معاون بود مي یبي برجسـته و خو شناختم و روابط خوبي با اوداشتم چون طب
شده بــود. قائل بودم شاعري برجسـته و اديــبي شــناخته   ً ضمنا به . دكتر خطیبي ھم خودش مدتي در دفتر دكتر مصدق بود 

شما ايـن  قي  آقايان عرض كردم باالخره خواھر شاه تلگرافي كرده و شما را واسطه رساندن اين تلگراف قرار داده، وظیفه اخال
ً تلگـراف را مرحمـت كنیــد: اين بود كه گفتم. بوده كه آن را بیاوريد و به عرض دكتر مصدق برسانید دكـتر عبـاس نفیسـي . لطفـا

 گفتم ھمین جا تشريف داشته باشید تا برگردم. تلگراف را به من داد

كرده: تلگراف را نزد آقاي دكتر مصدق بردم و به ايشان گفتم ین تلگرافـي مخـابره  صدق پـس از . واالحضرت شمس چن دكـتر م
ست. يك جواب محترمانه تھیه كنید: اطالع از مضمون آن خطاب به من فرمودند مد كـه منظـور ايشـان چی . من گوشي دسـتم آ

تیر معـاون وزارت بھـداري بـود و دكتـر  30آقا حاملین تلگراف آقايان دكتر عباس نفیسي كه تا قبل از : بعد به دكتر مصدق گفتم 
ند و پـس از  حسین خطیبي كه رئیس دفترتان ھم بود اينجا حاضرند، اگر اجازه مي عرض كن سالمي  دھید حضورتان بیـاورم تـا 

ید بیاينــد: دكتر مصدق گفت. صرف چاي از حضورتان مرخص شوند براي اينكـه مطمئـن . اشكالي نـدارد، بگوي ند  كه آمد آقايـان 
فت : وزير چه پاسخي به من دادند به دكتر مصدق گفتم شوند كه نخست نم؟ دكـتر مصـدق گ یه ك : آقا فرموديد چه جوابـي تھ

شید. من ھم به اين مضمون جواب را تھیه كردم. عرض كردم كه جواب محترمانه بدھید ھمـان . تلگراف واالحضرت عز وصول بخ
قوق خصوصـي و عمومـي خانـدان  یه ح جب تـأثر شـد، كل طور كه واالحضرت نگران ھستند مسافرت غیرمترقبه اعلیحضـرت مو

وقـتي جــواب . سلطنت كماكان محفوظ است و دولت در حفظ قانون اساسي مصر و كوشا خواھد بود امضاء دكتر محمد مصدق
ھم ايـن  ند، و مـا  تا اقـدام كن ید  بالغ بفرماي را به دكتر مصدق دادم به خط خود اضافه كردند اگر اوامري باشد به آقاي خازني ا

ً مخابره كرديم  تلگراف را عینا

كه بـا فـرار . به اين ترتیب آقايان متوجه شدند كه تصورشان ھیچ و پوچ بوده است یال اين ً در ھمان روز حزب توده ھم به خ اتفاقا
تر . دانند اي ترتیب داد كه ھمه مي شاه بھترين فرصت به دست آمده، تظاھرات گسترده كه دك اقدامات حزب توده به حدي بود 

شاه رفتــه  مصدق محرمانه به سرھنگ اشرفي فرماندار نظامي دستور داد علیه توده ايھا تیراندازي شود تا خیال نكنند حاال كه 
كرد و تـا آن روز . توانند ھر غلطي كه خواستند انجام دھند آنان مي ستور تیرانــدازي صـادر  كتر مصـدق د اين اولین بار بود كـه د

 چنین دستوري نداده بود

اگـر ممكـن اسـت . اند و يك عده خیلـي نگـران ھسـتند اعلیحضرت رفته: در آن بحبوحه معدل شیرازي به من تلفن كرد و گفت 
يد. وزير شرفیاب شوم وقتي تعیین كنید تا خدمت نخست به . گفتم ھمین امروز بعدازظھر، فالن ساعت تشريف بیاور ھم  عد  ب

شما  يدن  به د مروز بعـدازظھر  آقاي دكتر مصدق يادداشتي دادم و يادآور شدم آقاي معدل شیرازي با چند نفر از نويسـندگان ا
 دكتر مصدق ھم يادداشت را روي میز گذاشت. آيند تا در امور مربوط به امنیت كشور با جنابعالي صحبت كنند مي

من ھـم در جلسـه شــركت داشـتم ند  فت. بعدازظھر كه آقايـان آمد صدق گ طاب بـه دكـتر م مان رفتـن : معـدل شـیرازي خ فر
: شود؟ دكتر مصدق فرمود  اعلیحضرت به خارج از كشور به اين صورت و بي مقدمه موجب نگراني شده، باالخره تكلیف چه مي

اگر شاه از كشور فرار كرده و معلوم نیست . ام شود، من به اين قانون اساسي قسم خورده و روي آن ھم ايستاده ھیچي نمي
اين حرفي بود كه دكتر مصدق آن . دھم ھیچ كس از اين موضوع به نفع خود سوء استفاده كند گردد اجازه نمي چه زماني برمي

چون . روز زد و به نظر من از موقعیتي كه داشت به نفع خودش سوء استفاده نكرد كتر مصـدق  كردم د ھمـان طـور كـه عــرض 
ھد نمي عقیده داشت طبق قانون اساسي شاه حـق عـزل نخسـت ماد بد عدم اعت لس بايـد رأي  توانسـت  وزير را نـدارد و مج

 مملكت را به حال خودش رھا كند
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