
در روزنامھ ھای CIAمقالھ ھای کھ،نگ روانی آمریکا علیھ دولت دکتر مصدقج
.ایران منتشر می کرد

ر شده، در واقع متنی از سوی منتشCIAسندی کھ توسط35از مجموعھ 20سند شماره 
این سازمان برای انتشار در مطبوعات وابستھ است تا بھ واسطھ آن، اقدامات مصدق 

قرار گرفتھ و نخست وزیر ایران بھ وابستگی بھ حزب توده و دولت مورد محکومیت 
متھم شود. این متن، بھ اصطالح » دیکتاتور منشانھ«شوروی و در پیش گرفتن رویھ ای 

استفاده شده تا » ما«از زبان یک ایرانی نوشتھ شده و در آن مکررا از ضمیر 
.تأثیرگذاری آن بر مخاطب بیشتر شود

از تاریخی کھ خارجی ھا بھ ایران سفر کرده اند «رت آغاز می شود: این سند بھ این صو
مطالب ستایشگرانھ ای را درباره ایرانیان در کتاب ھای –از زمان شاه عباس تاکنون –

خود کھ در ایتالیا، آلمان، فرانسھ و انگلستان منتشر شده، ذکر کرده اند. آن ھا بھ شدت ما 
مودب ترین مردم در جھان و از جملھ مھمان نوازترین را تحسین کرده و ما را بھ عنوان 

مردمان معرفی کرده اند... ما ایرانی ھا بھ خوشنامی خود در خارج افتخار می کنیم و 
باور داریم کھ این خوشنامی، کامالً موجھ است.... اما از زمانی کھ مصدق دیکتاتور با 

ایرانیان ...در ایران افتاده است؟حزب توده وابستھ بھ شوروی وارد اتحاد شد، چھ اتفاقی 
وقایع رخ داده در ...نسبت بھ خارجی ھا و افرادی کھ متفاوند، با نفرت رفتار می کنند

در ادامھ، ». ایران باعث شد دالس، وزیر خارجھ آمریکا از سفر بھ ایران منصرف شود
یران مصدق دیکتاتور! تو در حال تخریب شخصیت مردم ا«خطاب بھ مصدق آمده است: 

ھستی. تو آن خصایصی کھ از ما مردمی با عظمت ساختھ را کنار گذاشتھ ای و در حال 
ضربھ زدن بھ وجھھ ما در خارج ھستی... بسیاری از ما آگاھیم کھ تاکتیک ھای اساسی 

کمونیست ھا در ایران، ضربھ زدن و از اعتبار انداختن ھر چیزی است کھ کشور را 
وندھای خانوادگی و اقتدار والدین، احترام بھ قانون و نظم منسجم نگھ می دارد؛ ھمچون پی

و وفاداری بھ تاج و تخت... پیوند با کمونیست ھا، تلھ بزرگی است کھ مصدق در آن 
.«...افتاده است
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