ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﺋﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﯿﮭﺎن
ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺨﺎش
روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯿﮭﺎن ﭼﺎپ ﺗﮭﺮان در در ﺻﻔﺤﮥ اوٌل ﺷﻤﺎرۀ  22اردﯾﺒﮭﺸﺖ  1386ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان » ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﯿﮭﺎن ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري ﻛﯿﺴﺖ؟«.
ﺑﮫ رﻏﻢ آﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﻣﺴﺘﻨﺪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻤﻠﻮ از اﺷﺘﺒﺎه ،دروغ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﺎی ﺗﻌﻤﺪی اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ داده ھﺎ را ﺑﮫ درﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ھﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:


دروغ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری و ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺨﺎش ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻧﺘﺴﺎب ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺎد و ﯾﺎ ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﯾﮏ دروغ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﻮ آﻧﮑﮫ ﮐﯿﮭﺎن ﺑﺎرھﺎ و
ﺑﺎرھﺎ آن را در ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.



ﻧﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺨﺎش ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﮐﯿﮭﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  1340و  1350ﺑﻮده اﺳﺖ.



در ﺟﻠﺪ ھﻔﺪھﻢ اﺳﻨﺎد ﻻﻧﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺨﺎش ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ وی روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.



ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری و ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺨﺎش ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.



ﻧﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺨﺎش »ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ھﺎ و آﻣﻮزش ھﺎی ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ «ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اواﺑﺘﺪا
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻮق اﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد در
اﻧﮕﻠﯿﺲ رﻓﺖ و در ﺳﺎل  1351ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ دﮐﺘﺮای ﺧﻮداز آن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ.



دروغ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری و ھﻤﺴﺮش »ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﺎد ﺑﮫ ﺗﯿﻢ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در روزﻧﺎﻣﮫ
آﯾﻨﺪﮔﺎن« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ در اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ
ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ آﻧﮭﺎ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.



دروغ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری »درﻣﺮداد  1358ﺑﮫ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮔﺮﯾﺨﺖ« .در واﻗﻊ او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﯾﺮان را ﺑﮫ
ﻣﻘﺼﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ھﺮﮔﺰ در اﺳﺮاﯾﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺣﺘﯽ ﭘﺎی در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.



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



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



دروغ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﺳﺎل ھﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ از اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﯾﺮا او ھﺮﮔﺰ در اﺳﺮاﯾﯿﻞ
ﻧﺒﻮد.



دروغ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری » »ﺑﺨﺶ اﯾﺮان« را در» ﻻﺑﻲ رﺳﻤﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ« ﮐﺮده .زﯾﺮا
او ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻻﺑﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.



دروغ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری »رﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان در ﻻﺑﯽ آﯾﭙﮏ« ﺑﻮده اﺳﺖ.



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



ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  2004آﯾﭙﮏ در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد .او ھﺮﮔﺰ ﺟﻮرج ﺑﻮش ،اھﻮد اوﻟﻤﺮت،
ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺘﻮن ،ﮐﺎﻧﺪوﻟﯿﺰا راﯾﺲ و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻊ آﯾﭙﮏ ﯾﺎ ھﯿﭻ ﻣﺠﻤﻊ دﯾﮕﺮی
دﻋﻮت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.



اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﮫ ﮐﯿﮭﺎن ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ »ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری« ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا او ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺪاده ،در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده  ،و ھﯿﭻ ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎره آن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ.



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



ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎئ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﯿﮭﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎئ ﻣﺮﮐﺰ ودروو وﯾﻠﺴﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه،
» ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻛﻤﯿﺘﮫ اﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ آﯾﭙﻚ ﺗﻨﻈﯿﻢ « ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﺮاي
»اﻧﻘﻼب از درون« ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰ ودروو وﯾﻠﺴﻮن را آﯾﭙﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.



ﭘﻨﺞ زن ﻋﺮاﻗﻲ ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  1384ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ » ھﻮادار اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان« ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ
زﻧﺎﻧﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﺷﺎن  " .ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻋﺮاق" ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻧﮭﺎ
ﺑﻮد .ﺷﺮم اور اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﯿﮭﺎن از اﯾﻦ زﻧﺎن وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎرا ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺣﺘﯽ ھﺮﮔﺰ آﻧﮭﺎ
را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.



اﺗّﮭﺎﻣﯽ ﭘﻮچ و دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﯾﮑﯽ از »ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ« و ﯾﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻣﻮﺳﺎد در ﺟﮭﺖ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋی »اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .درواﻗﻊ ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ھﺮﮔﺰ »ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ« در اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﮫ و
ﯾﮑﯽ از »ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رﺳﺎﻧﮫ ای« دراﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .او ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در" اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﮫ " ﻣﯿﺎن دﺑﯽ وآﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ھﺎﻟﮫ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری و رادﯾﻮ ﻓﺮدا ،روز آﻧﻼﯾﻦ ،وﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺑﺮای ﮐﺎر در ﭘﺮاگ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﮫ وﻧﺪارد .اﯾﻦ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺧﯿﺎل ﭘﺮوری اﺳﺖ و واﻗﻌﯿﯿﺖ ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﮭﺎ ﺟﻌﻠﯿﺎت ﺷﺮم آور ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روزﻧﺎﻣﮫ
ﮐﯿﮭﺎن اﺳﺖ .ﻓﮭﺮﺳﺖ دروغ ھﺎی ﮐﯿﮭﺎن ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ھﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.



ﺗﺎﺳﻒ آور اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﯿﮭﺎن ﯾﮑﯽ از دو روزﻧﺎﻣﮫ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ آن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ اﺑﮭﺖ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان دروغ در ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد.

