
 
 مستند كیھان غیرگزارشدر پاسخ بھ نکتھ ھا ئی 
شائول بخاش

 تحت  منتشر کرد   مقالھ بلندی خود   1386 اردیبھشت  22    در صفحۀ اٌول شمارۀدر  چاپ تھرانن   روزنامھ کیھا
.»گزارش مستند كیھان ھالھ اسفندیاري كیست؟« عنوان 

توانائی حتی نویسنده .  مملو از اشتباه، دروغ و تحریف ھای تعمدی است توصیف شده است، » مستند « بھ رغم آنکھ مقالھ 
:بخشی از این نادرستی ھا از این قرار است . را بھ درست نقل کند داده ھا  ساده ترین کھ  آنرا نداشتھ 

 سی اسوج انتساب  .ییل کار کرده انداکھ ھالھ اسفندیاری و شائول  بخاش برای سازمان جاسوسی اسر است دروغ
این ادعا یک دروغ باقی خواھد ماند ولو آنکھ کیھان بارھا و  . است محض کذبسازمان دیگری برای موساد و یا ھر 

.کند بارھا آن را در مقالھ ھایش تکرار 

   بوده است  1350 و 1340 در سالھای یشائول بخاش سردبیر کیھان بین المللنا درست است کھ .

بلکھ فقط .  خوب برای آمریکا استنھ جاسوسی نیامده است کھ شائول بخاش یک روزنامھ نگاردر جلد ھفدھم اسناد ال
.مده است کھ وی روزنامھ نگار خوبی استآ

 ستندنیری و شائول بخاش صھیونیست ھالھ اسفندیا.

  اوابتدا  .  استرفتھبھ آمریکا » و آموزش ھای پنھانی برای یک رشتھ ماموریت ھا«شائول بخاش نا درست است کھ
انشگاه آکسفورد در  بھ د   برای ادامھ تحصیلروارد در امریکا و سپسبرای تحصیل فوق الیسانس بھ دانشگاه ھا

. شداز آن دانشگاه  موفق بھ دریافت دکترای خود1351و  در سال  انگلیس رفت

 اریوش ھمایون در روزنامھ توسط  سرویس جاسوسی موساد بھ تیم د«ھالھ اسفندیاری و ھمسرش   کھ است دروغ
 ھیچ یک از این دو در جریان تاسیس این روزنامھ نبوده اند و ھرگز در این روزنامھ  در واقع .ندمعرفی شد» آیندگان

زمانی کھ روزنامھ آیندگان تاسیس شد آنھا در ایران حضور . کار نکرده اند و مطلبی در این روزنامھ منتشر نکرده اند
.نداشتند

  ایران را بھ قبل او چندین ماه در واقع . »  بھ اسراییل گریخت1358رداد درم«ھالھ اسفندیاری   کھست  ادروغ 
. نگذاشتھ استدر آنجاتی پای حندگی نکرده ھالھ اسفندیاری ھرگز در اسراییل ز. ه بودمقصد انگلیس ترک کرد

  مجلھ راه «بنابراین  . 1361نھ در سال  منتشر شد و 1364کتاب شائول بخاش در زمینھ انقالب ایران در سال
.باشدکرده  منتشر )28/11/1362(مورخھ  صفحاتی از این کتاب را در شماره   نمیتوانست»زندگی

 شائول بخاش در ھیچ جای کتاب خود نگفتھ است و حتی گمانھ زنی نکرده است کھ جمھوری اسالمی در آینده نزدیک
.سقوط خواھد کرد



  گشت زیرا او ھرگز در اسراییل حمیلی  از اسراییل بھ آمریکا بازلھ اسفندیاری در سال ھای جنگ تھاکھ  است دروغ
.  نبود

  زیرا . هکرد» اسرائیل در ایاالت متحده تاسیس البي رسمي «را در» بخش ایران« «ھالھ اسفندیاری کھ  است دروغ
.و ھرگز برای البی اسراییل کار نکرده استا

  بوده است» رییس اتاق ایران در البی آیپک « ھالھ اسفندیاری  ھک است دروغ.

 برگزار نکرده است چھ رسد بھ سمینارھای گوناگون» آی پک  «ھالھ اسفندیاری ھرگز حتی یک سمینار برای.

 مرت، او ھرگز جورج بوش، اھود اول.  آیپک در زمینھ برنامھ اتمی ایران نبود2004ھالھ اسفندیاری مسئول کنفرانس
مجمع دیگری یچ ھیالری کلینتون، جان بولتون، کاندولیزا رایس و دیگران را برای سخنرانی در مجمع آیپک یا ھ

.ه استدعوت نکرد

 باشد  »صھیونیستی ھالھ اسفندیاری  نقطھ عطف  فعالیت ھای« نمی توانستھ  بھ آن اشاره می کنداین جلسھ کھ کیھان 
.ستھ استمطلبی درباره آن نمی دانھیچ و  ،  هدر آن شرکت نکرد  ،یب ندادهزیرا او ھرگز چنین جلسھ ای ترت

ارتباطی با ھیچ کارگاھی کھ بھ عنوان بخشی از این کنفرانس بوده، نداشتھ استگونھ ھالھ اسفندیاری بنابراین ھیچ .

ھالھ اسفندیاری تھیھ شده،  و برنامھ ھایی کھ توسط مرکز ودروو ویلسونئبرنامھ ھاالف ادعائ نویسنده کیھان بر خ 
 براي ی کھ ھالھ اسفندیاری تھیھ کرده ئھدف نھایی برنامھ ھا. نمی شوند» بھ پیشنھاد كمیتھ اسرائیلي آیپك تنظیم « 
.برنامھ ھای مرکز ودروو ویلسون را آیپک تعیین نمی کند. نبوده است» انقالب از درون«

آنھا . نبودند» ھوادار اشغالگران«  شرکت کردند 1384ر کنفرانس  ھالھ اسفندیاری د ھمزمان باعراقي کھ پنج زن
موضوع کنفرانس آنھا  " عراق باز سازی " . در پی یافتن راه ھایی برای باز سازی کشورشان   عراقی بودند یزنان
رگز آنھا  نمی شناسد و حتی ھرا کھ آنھایمقالھ کیھان از این زنان وطن پرست عراق نویسنده شرم اور است کھ . بود

.را ندیده است این گونھ سخن می گوید

و یا جاسوس موساد در جھت  » عناصر اصلی اسراییل« از ھالھ اسفندیاری یکیھ کاست  یندروغ  و  پوچ ی اّتھام 
و در ایران نداشتھ » وریت ھای مخفیمام «ھرگزھالھ اسفندیاری درواقع . باشد» انقالب مخملی«پیشبرد استراتژی 

 .  نداشتھ استآمریکاودبی میان "   شبکھ ایجاد " نقشی در ھیچاو. درایران نبوده است» سوسان رسانھ ایجا«یکی از 
جود  برای کار در پراگ و  استخدام روزنامھ نگارویا  رادیو فردا، روز آنالین، وھالھ اسفندیاری میان ھیچ ارتباطی 
آور نویسنده روزنامھ تمامی اینھا جعلیات شرم .  رد ندات واقعیی  است و  خیال پروری اتھامات این . نداشتھ وندارد

.ولی من  بھ ھمین ھا بسنده می کنم فھرست دروغ ھای  کیھان بی شمار است  . کیھان است
 
 سابقھ طوالنی و پر ابھت آنتاسف آور است کھ کیھان یکی از دو روزنامھ قدیمی ایران کھ ھنوز منتشر می شود با 

. میزان دروغ در صفحاتش ظاھر شوداجازه می دھد کھ این


