
 به آن پرداخته” انقالب اسالمی"سند جديدی آه نشريه 

  مرداد28 روز پيش از 5
 امريكا چه ارزيابی از اوضاع ايران داشته

 
 خود تفسيری را   601نشريه انقالب اسالمی، آه در خارج از آشور منتشر می شود، در شماره                

 .مربوط است مرداد 28پيرامون سندی منتشر آرده است آه به حوادث منجر به آودتای 

ن       ه  آه معموال دشوار می توان، ب      با آن  صورت تفكيكی متوجه تفسير، تحليل، خبر و مصاحبه در اي

د              ه  نشريه شد، در مقدمه ای آه ب       وان فهمي عنوان تفسير بر اين سند منتشر شده، تا حد روشنی می ت

  .آه در آن سند چه نكات تازه ای فاش شده است

  :نشريه انقالب اسالمی می نويسد

  :غاز آودتا نوشته شده و گويای نكات جالبی است آ روز پيش از 5اين گزارش 

وده است             آنكته اول اينكه نشان می دهد بخشی از حكومت            *  ه ب اور از واقعيت پرت و بيگان . يزنه

ئله نفت   ) رئيس جمهوری وقت امريكا ( يزنهاور آآه مشاوران طراز اول    نآها بعد از     ماه حل مس

  . ا رها آرده بودند، اين سند پيشنهاد می آند مسئله با همين حكومت حل شودبا حكومت مصدق ر

ی و  *  عيت سياس اب وض زارش در ب دگان گ ه آنن ابی تهي ب ارزي دازه جال ان ان ه دوم و بهم نكت

ا            آ ارزيابی با ارزيابی سران حكومت          اين. اقتصادی ايران است     ا آودت تنادش ب ه اس ه ب اور آ يزنه

وط          آخصوص در   ه  ب. آردند ، متضاد است   موفقت   نچه به توانائی حزب توده در تصرف دولت مرب

ه          . می شود  ن است آ ر اي ه                     « گزارش ب ه نيست آ وی و سازمان يافت افی ق دازه آ ه ان وده ب حزب ت

بدين سان، تبليغات دراز مدت در باب خطر حزب توده و مجوز مداخله آردن              . » بتواند آودتا آند    

  . نبوده انداين خطر، راست 

 در تعادل می بوده است و حكومت     بد می شده اما    نكته سوم اينكه گرچه وضعيت اقتصاد ايران      * 

  .می توانسته است بودجه خود را تأمين آند 

ر                         : انقالب اسالمی     وده ب ق حزب ت ان ، يكی تسلط شوروی از طري ه آودتاچي دين سان، دو بهان ب

رادر         . روغ بوده اند  ايران و ديگری وخامت وضعيت اقتصادی د       در حقيقت، اگر ادعای خواهر و ب

اگر  . راست و ايران ورشكسته شده بود، نياز به آودتا پيدا نمی شد     ) اشرف و محمد رضا پهلوی      (

امريكا و انگليس آودتا آردند، دليلی جز اين نداشت آه تجربه حكومتی مجری دو اصل استقالل و                   

  .های دست نشانده خطرناك می يافتند  را برای رژيمزادی را موفق می ديدند و اين موفقيتآ

دقت و بدون دخالت ها و توضيحات تفسير ترجمه شده و دراختيار ه بايد اميدوار بود اصل سند، ب( 

 ) پيك نت-عمومی قرار گيرد


