ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق  ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﮫ  CIAدر روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺳﻧد ﺷﻣﺎره  20از ﻣﺟﻣوﻋﮫ  35ﺳﻧدی ﮐﮫ ﺗوﺳط  CIAﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،در واﻗﻊ ﻣﺗﻧﯽ از ﺳوی
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر در ﻣطﺑوﻋﺎت واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ آن ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺻدق
ﻣورد ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺧﺳت وزﯾر اﯾران ﺑﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺣزب ﺗوده و دوﻟت
ﺷوروی و در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن روﯾﮫ ای »دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ« ﻣﺗﮭم ﺷود .اﯾن ﻣﺗن ،ﺑﮫ اﺻطﻼح
از زﺑﺎن ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و در آن ﻣﮑررا از ﺿﻣﯾر »ﻣﺎ« اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺗﺎ
ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری آن ﺑر ﻣﺧﺎطب ﺑﯾﺷﺗر ﺷود.
اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺻورت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود » :از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﯾران ﺳﻔر ﮐرده اﻧد
– از زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﺗﺎﮐﻧون – ﻣطﺎﻟب ﺳﺗﺎﯾﺷﮕراﻧﮫ ای را درﺑﺎره اﯾراﻧﯾﺎن در ﮐﺗﺎب ھﺎی
ﺧود ﮐﮫ در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،آﻟﻣﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،ذﮐر ﮐرده اﻧد .آن ھﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺎ
را ﺗﺣﺳﯾن ﮐرده و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣودب ﺗرﯾن ﻣردم در ﺟﮭﺎن و از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازﺗرﯾن
ﻣردﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد ...ﻣﺎ اﯾراﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺷﻧﺎﻣﯽ ﺧود در ﺧﺎرج اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧوﺷﻧﺎﻣﯽ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣوﺟﮫ اﺳت ....اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺻدق دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺑﺎ
ﺣزب ﺗوده واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوروی وارد اﺗﺣﺎد ﺷد ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در اﯾران اﻓﺗﺎده اﺳت؟ ...اﯾراﻧﯾﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺗﻔﺎوﻧد ،ﺑﺎ ﻧﻔرت رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ...وﻗﺎﯾﻊ رخ داده در
اﯾران ﺑﺎﻋث ﺷد داﻟس ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ از ﺳﻔر ﺑﮫ اﯾران ﻣﻧﺻرف ﺷود« .در اداﻣﮫ،
ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﺻدق آﻣده اﺳت» :ﻣﺻدق دﯾﮑﺗﺎﺗور! ﺗو در ﺣﺎل ﺗﺧرﯾب ﺷﺧﺻﯾت ﻣردم اﯾران
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
ﻣﻧﺳﺟم ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد؛ ھﻣﭼون ﭘﯾ وﻧدھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و اﻗﺗدار واﻟدﯾن ،اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻗﺎﻧون و ﻧظم
و وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺗﺎج و ﺗﺧت ...ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ،ﺗﻠﮫ ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻدق در آن
اﻓﺗﺎده اﺳت ...».
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