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اماری از متفکرين برجسته جهان ترتيب داده که نفر اول  آن رئيس بانک    Foreign Policyمجله فارين پاليسی 
. زن مير حسين موسوی است )رهنورد( وردیجهانی و نفر دوم آن رئيس جمهوری آمريکاست و نفر سوم آن زهرا رهن

. نفر از متفکرين و شخصيت های علمی جهان زهرا رهنوردی نفر سوم شناخته شده است ١٠٠و به اين صورت بين 
عده از متفکرين برجسته جهان به اين اينتخاب ايراد گرفته اند وگفته اند که خانم زهرا رهنوردی براساس کدام پايه 

  ست؟علمی اين موقعيت را يافته ا

در پاسخ به اعتراض متفکرين برجسته جهانی خانم سوزان گالسير ناچار به پاسخ شد و گفت انتخاب زهرا رهنوردی 
براساس شاخص های علمی نبوده است، انتخاب ايشان برای کمک به جنبش سبز و مخالفان جمهوری اسالمی بوده 

  ده استخانم سوزان اين اظهارات را در مصاحبه با راديو فردا کر. است

  : مهمترين و برجسته ترين مدارج علمی

ايراد متفکرين برجسته جهان به انتخاب زهرا رهنوردی وارد نيست ايشان دارای سوابق تخصصی است که هيچ يک از 
  .: به اتفاق به سوابق ايشان نگاه می کنيم.ان به پايه آن نمی رسندفراد جها

ناس بين المللی امور تروريستی ورئيس بخش امنيتی حزب جمهوريخواه کارش» بودانسکی«از سوی  ١٩٣٢در سال 
منتشر نمود که نشريه آقای شفا بنام ايرانشهر بخشی از آن کتاب » آمريکا هدف تروريستی«درکنگره آمريکا کتابی بنام 

عمليات انتحاری بزرگترين آموزشگاه جهانی «بخشی از اين کتاب که زير عنوان . منتشر ساخت ٧٢سال  ٨را در شماره 
  : است چنين می گويد» در مرودشت فارس

چندين هزار نفر در مراکز مختلف تعليمات تروريستی در ايران آموزش ميديدند، افراد اين عده که به  ١٣٨٠درسال «
کشور های خاورميانه تعلق داشتند دوره های آموزشی سه تا شش ماهه را در رشته زدوخورد خيابانی، خرابکاری 

ديلی  ١٩٨٢ماه مه  ٢۴در شماره » کارشناس اين رشته«بلوچ  –در اين زمينه اطالعات جالبی بقلم چ  اندندميگذر
  . تلگراف به چاپ رسيده است

مرگز تعليماتی و مدرسه آموزشی تروريستی در نقاط مختلف  ١٨تا  ١۵حجت االسالم فضل اهللا محالتی  ١٩٨۵در سال 
در » شهيد بهشتی«ش نيز مهمترين دوره آموزشی و آماده سازی دوره تعليماتی در اين بخ. کشور را در اختيار داشت

زن منجمله از آمريکا و ايرلند زير  ٣٠٠٠کرج بود که به آماده سازی زنان تروريست اختصاص داشت ودر آن حدود 
اين خصوص اطالعات جامع تری در . نظر زهرا رهنوردی همسر مير حسين موسوی نخست وزير وقت آموزش می ديدند



   Defense and Foreign Affairsدفنس اند فورين افيرز  ؛در نشريه آمريکائی »مم دان«در گزارش را ميتوان 
  . يافت ١٩٩۶ژوئيه  ١١در نشريه فيگارو فرانسوی مورخ » بونو مود«در گزارش 

گزارش واشنگتن . ل از سازمان سيا منعکس ساختهبنق ١٩٨۶مطلب باال را روزنامه  واشنگتن پست در ژانويه سال 
  : پست با اين عبارت پايان يافته است

گروه تروريستی زن از اين اردوگاه ها فارغ التحصيل شده  ٣٠سازمان سيا کسب اطالع کرده است که درحال حاضر ... «
انتحاری اسالم هستيم و هريک از  ما سربازان" اند يکی ازاين فارغ التحصيالن اين مدرسه به دوستان خود گفته است 

  ) ١٣٨٠گرفته شده از سنگر اول ديماه (» " ما پس از کشتار صدها تن از افراد دشمن خواهيم مرد

  : نتيچه گيری

بی گدار به آب نزده و هيچکس در جهان موقعيت استثنائی زهرا ) فارين پاليسی(مالحظه کرديد که نشريه  -١
 .نداشته استرهنوردی را 

از نوشته های راجع به زهرا رهنوردی در واشنگتن پست آگاه نبوده بکلی ) فارين پاليسی(فرض اين که نشريه  -٢
منتفی است چطورممکن است سنگر فسقلی اين سوابق را داشته باشد ونشريه فارين پاريسی نداشته باشد و 

 آگاه نباشد؟
زهرا رهنوردی اظهاربه اينکه مطرح کردن نام زهرا رهنوردی  از سوابق تروريستی) فارين پاليسی(بنابرآگاهی  -٣

بعنوان سويم متفکر جهان برای حمايت از جنبش سبز بوده است به اين معنا است که او تشويق بشود و اين 
ريستی وزن های انتحاری رجوع کند النهايه عليه جمهوری عالمت را بگيرد که بايد به همان برنام های ترو

 .اسالمی وبرای اتمام انقالب آرام آمريکائيها 
  امير فيض حقوقدان

  
  
  

  : توضيح
در اين  ٣١/٦/٧٢در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پذيرفته و در تاريخ  ٦٩در سال ) مشهور به زهرا رهنورد(زهره کاظمی 
سال بعد از اين  ٧ليسانس خود را دريافت نکرده و  هنوز مدرک فوق ١٣٦٥که در سال  وی با وجود آن. شود التحصيل می مقطع فارغ

ی ارشد خود دفاع کرده، به ادعای گواهينامه دکترای دانشگاه آزاد، در آن سال در آزمون ورودی نامه کارشناس تاريخ از پايان
  .کند مدرک دکترای خود را دريافت می ٧٤/ ١٣/٤پذيرفته شده و در تاريخ 

ت يافت و در رغم مخالفت مقامات دانشگاه از مرتبه مربی به استادياری تبديل وضعي بدون اخذ مدرک دکترا علی ٢١/٧/٧٦در تاريخ 
شود در حالی که هنوز پنج سال سابقه آموزشی هيأت علمی  می (س(با حکم دکتر معين، سرپرست دانشگاه الزهرا ٣٠/٦/٧٧مورخ 
  نداشت

در دو شهر در دو شهر     ٣٠٣٠--١٣٢٩١٣٢٩برخی منابع وی را متولد برخی منابع وی را متولد . . متولد شدمتولد شد  نظامی و در تهراننظامی و در تهران        --در خانواده ای مذهبیدر خانواده ای مذهبی  ١٣٢۴١٣٢۴زهرا رهنورد سال زهرا رهنورد سال 
زمان زمان   جنگ تهران آنجنگ تهران آن  اصليت پدر وی بروجردی است، اما آنچه آه روشن است، در دانشگاه اصليت پدر وی بروجردی است، اما آنچه آه روشن است، در دانشگاه . . انداند  اعالم آردهاعالم آردهتهران و بروجرد تهران و بروجرد 

: : وی درباره پدرش می گويدوی درباره پدرش می گويد. . استاست  زهرا رهنورد زهرا رهنورد   اين زمان مقارن با به دنيا آمدناين زمان مقارن با به دنيا آمدن. . مشغول به آار بوده و سمت استادی داشته استمشغول به آار بوده و سمت استادی داشته است
  بودبودبا رژيم با رژيم   شغل پدرم آه يك نظامى معترض و ناسازگارشغل پدرم آه يك نظامى معترض و ناسازگار””

ساختمانی آه طراحش ميرحسين ساختمانی آه طراحش ميرحسين ((توحيدتوحيد  ارشاد و مطهری در مرآز ارشاد و مطهری در مرآز   با آغاز سلسله سخنرانی های دآتر شريعتی در مسجدبا آغاز سلسله سخنرانی های دآتر شريعتی در مسجد  ۴٩۴٩از سال از سال 
  وی و شوهرش ميرحسين تبديل بهوی و شوهرش ميرحسين تبديل به.) .) می شودمی شود  پس از انقالب مرآز تجمع اپوزيسيون محسوب پس از انقالب مرآز تجمع اپوزيسيون محسوب   موسوی است و چه پيش و چهموسوی است و چه پيش و چه

      ..و دسته جات سياسی نمی پيوندندو دسته جات سياسی نمی پيوندند  هيچ گاه به گروههيچ گاه به گروه  اما اما . . نرانی ها می شوندنرانی ها می شوندشاگردان و از جمله حاضرين هميشگی در اين سخشاگردان و از جمله حاضرين هميشگی در اين سخ

سياسی وی سياسی وی   با افزايش سخت گيری ها بر فعالين با افزايش سخت گيری ها بر فعالين . . گذاشتگذاشت  ، عمال فعاليت وی رو به آاهش، عمال فعاليت وی رو به آاهش۵٢۵٢با دستگيری دآتر شريعتی در مهرماه با دستگيری دآتر شريعتی در مهرماه 
عليه عليه   ايرانی در آمد وايرانی در آمد و  دراسيون دانشجويان دراسيون دانشجويان او در آنجا به عضويت آنفاو در آنجا به عضويت آنف. . آمريكا مهاجرت آردآمريكا مهاجرت آرد  بهبه  ۵۵۵۵به همراه دو فرزندش در سال به همراه دو فرزندش در سال 
 ..رژيم پهلوی دست به فعاليت زدرژيم پهلوی دست به فعاليت زد

   ..تاييد و لزوم حجاب نوشته استتاييد و لزوم حجاب نوشته است  وی آتاب ها و مقاالت بسياری دروی آتاب ها و مقاالت بسياری در. . آالس های مدارس مخالف استآالس های مدارس مخالف است  آزادی حجاب و مختلط بودن آزادی حجاب و مختلط بودن   بابا


