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 حقوقدان -اميرفيض -رفسنجانی ورد صالحيت او                                         ٢ برگ   ١۴/ ٠۶/ ٢٠١٣،  جمعه (ناھيد شيد) 

 ١۵) مشروح درسنگرھنوزھم ھست(امروز رئيس تشخيص مصلحت  جمھوری اسالمی است 
  .١٣٨١ذرماه آ

رفسنجانی نه تنھا فتوای کشتارخارجيان راداد بلکه قطب ومرکز تصميم گيری کشتارايرانيان مخالف 
وس ازمتھمين قتل رستوان ميکون یھم بود چنانکه بعنوان احد درخارج ازکشور جمھوری اسالمی

يتی تحت تعقيب پليس بين المللی قرارگرفت  وھنوز ھم پرونده اتھامی او وفالحيان وخامنه ای ووال
، البته اين دلبستگی ،ندراواميد االرفته است که عده ای به اوولی ديوارفراموشی خيلی ب بازاست

قاضی سعيد  پرويز رئيس جمھور ايران بود ،ی نيست درھمان سالھا که اين بنجلزدلبستگی امرو
   .وتوقع کارھای اميرکبيرانه راداشتاوداد وازا به عنوان اميرکبير

  ديوارزمان وفراموشي 

، اجازه فرمائيد نمونه ای ھم ازخانم  زھرا ن بيک موردآالی نبودن اين تحريرواختصاص برای خ
   .ورده شودآرھنورد 

 مريکا درآزمان ھمراه مصالح سياسی سبب شد که مجله بين المللی سياست خارجی چاپ گذشت 
 جھان درسال برتر تفسيری کامال بيسابقه زھرا رھنورد ھمسرموسوی را بعنوان سومين متفکر

 بورپيش ازنام زھرا رھنورد ازمجله مز ،معرفی کرد که مورد اعتراض بسياری قرارگرفت ٢٠٠٩
مريکا دررتبه ھای نخست ودوم آمريکا واوباما رئيس جمھورآ> رئيس بانک مرکزی بن برنانکی<

   .ياد کرد

کسی ! تنھا درپشت ديوارفراموشی زمان می بينيم که زھرا رھنورد بعنوان سومين متفکرجھان
اھميت حجاب زنان < ؛ميليارد مردم جھان  است که گفته ٧وشايد   مليون ايرانی ٧٠دربين 

  >مھمترازحفظ خليج فارس است

  )٣٣٢+١٩۵رگمشروح درسن() ١٩٨۴کيھان ھوائی ژانويه (                                         

 ااھميت حجاب ر ،جھان ن مردمنه ازمتفکران جھان بلکه ازعوامتري ،ست يک متفکريا ممکن اآ
ولی وقتی ديوارفراموشی بامصالح سياسی کشورھای ، ؟ البته که خيرمھمترازحفظ خليج فارس بداند

   .خارجی باالبرود  فقط چيزھائی که روی ديوارنوشته شده ديده ميشود

مريکا نوشتم وبايک آکتاب حجاب بنام زن مسلمان رادر< ؛درمصاحبه بابی بی سی ميگويدموھ
اين رابگويم که به اسالم وانقالب اسالمی  ،تحت تاثيرقرارداد مريکا راآنروز آجامعه  ليون تيراژيم

   >خواھم که دراين مسيرثابت قدم باشمافتخارميکنم وازخدا مي

ری با فراموشی مردم آ؟ نھم متفکرجھانی تا چه رسد به رتبه سومآبه چنين زنی ميتوان گفت متفکر
     .ھمه چيز ممکن است  خاص که بااھداف سياسی ھم ھمراه باشد

                                                                                                                   


