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 تعالیبسمه

 نکات برجسته 

گری و ایجاد برای فتنه (از منطقه باکینگهام انگلیسو مجموعه یاسرالحبیب) لندنای جدیدترین دسیسه رسانه، «بانوی بهشت»فیلم ضد تشیع  -

است. آمریکا و اسرائیل اهداف در اصل بهترین کمک به ساخت این فیلم . های دیکتاتوری عربی استتفرقه میان مسلمانان و تثبیت جایگاه دولت

در مرتد )ره( حکمت امام خمینی، های تفرقه افکن مانند فدکفعالیت تلویزیونهای ضد تشیع و ضد اسالمی در انگلیس و با ساخت چنین فیلم

 شود.بیشتر آشکار میاو دانستن سلمان رشدی انگلیسی و محکوم کردن کتاب 

در  تشدید واگراییو گری و ایجاد گسست فتنه ی دیگر برگواه، «بانوی بهشت»فیلم. مسبوق به سابقه استجنگ شناختی انگلیس علیه تشیع  -

در ای که به گونه .نوعی داعش فرهنگی به سود غرب علیه اسالم تعریف کردتوان میرا  ی یاسرالحبیبشیعه انگلیسمجموعه  جهان اسالم است.

جانبه انگلیس از سلمان حمایت همه .زندای آسیب میتر و حرفهکرد؛ اما اکنون تخصصیگذشته انگلیس به صورت کلی علیه اسالم فعالیت می

گوید مانند دی مرتد و انتشار کتاب آیات شیطانی وی در جهان به خرج ملکه انگلیس، این نکته را گوشزد کنند که هر چه شیعه انگلیسی میرش

 .شودتر دنبال میایتر و حرفههای گذشته لندن برای نابودی اصل اسالم است که اکنون تخصصیهمان تالش

های وستفالیایی مذهبی در اروپای قرن هفدهم حرکت به سمت خود درگیری ابدی مانند جنگ هدف انگلیس این است که جامعه اسالمی -

 . کنند

 

  مقدمه 

فیلم سینمایی با محوریت وقایع تاریخی صدر اسالم است. بر اساس اعالم سازندگان، این فیلم در خالل نمایش جنایات ،  "1بانوی بهشت"

 .پردازد، حمله به خانه امام علی)ع(، آتش زدن درِ خانه، و شهادت حضرت زهرا)س( میغدیر خم به وقایعی تاریخی همچونداعش ،   گروه

. صورت محدود به نمایش در آمده است م( به2۰2۰دسامبر  ۳۰ش )1۳۹۹دی  1۰از  2فیلمی از شرکت پادشاهی روشنگربانوی بهشت، 

، کمک عالمان شیعه قرار گرفت. برخی از مراجع تقلید شیعه    ساخت، مورد انتقاد و واکنش تعدادی از عالمان واین فیلم، در مراحل پیش

سااازمان تنمیم . انددانسااته  شاایعیان و اهل ساانت  افکن بینبه ساااخت، پخش و دیدن این فیلم را حرام اعالم کرده و آن را عاملی تفرقه

ممنوع   جمهوری اسالمی ایران  های صوت و تصویر فراگیر درمقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، انتشار آن را در همه رسانه

صله . اعالم کرد ستان با فا شت، روایت دو دا سازندگان این فیلم، بانوی به ساس اعالم  ساس، بع 1۴۰۰بر ا ست؛ بر این ا د از اینکه سال ا

شوری جنگ ست میکودکی عراقی در ک شنیدن ماجرایی تاریخی دربارهزده، مادر خود را از د ضرت دهد، با   زن یک از که( س)فاطمه ح

صبر را می اهمیت شود،می روایت شیعه سالمند سنده این فیلم هم، . آموزدو قدرت  ست. نوی شت، الی کینگ ا کارگردان فیلم بانوی به

پیامبر اکرم)ص(،  همسر  آمیز او بر ضدش پس از سخنان توهین1۳۸۹روحانی شیعه کویتی ساکن انگلیس است که در سال الحبیب، یاسر

 ۳ند. ، توهین به مقدسات و بزرگان سایر مذاهب از جمله همسران همه پیامبران را حرام اعالم کردرهبر معمم انقالب در فتوایی

سط شت(( که تو شیع ))بانوی به ضد ت سانه فیلم  سه ر سی شده جدیدترین د ساخته  گری و ایجاد تفرقه میان ای لندن برای فتنهانگلیس 

 هاتالش تا اسااتهای آل خلیفه در بحرین، آل سااعود در عربسااتان های دیکتاتوری عربی مانند حکومتمساالمانان و تثبیت جایگاه دولت

سمرد برقراری برای سمت درگیری عبث میان مذاهب ا ساالری را به  سوق دهندم  شیعه نمای لندنی بهترین فعالیت تلویزیون. المی  های 

 ضد هایفیلم چنین شیعه یک اگر. شود توجیه شیعیان کشتار و آزار انواع که استهدیه به دولت های وهابی در بحرین، یمن، عربستان 

کشورهای مختلف مانند یمن، نیجریه، عراق،  ل از همه خواهد پرسید چرا در وضعیتی که شیعیان دراو کند تماشا را اسالمی ضد و شیعه

شر  سرائیل و رهایی از  سنت برای نابودی ا صادی قرار دارند و به وحدت با اهل  شارهای نمامی یا اقت شدیدترین ف لبنان و بحرین در زیر 

سعود دولت شیعه از مجاورت کاخمبرم دارند، برخی عالم نیازهای وهابی مانند آل خلیفه و آل  ضد  ستعمار انگلیس  نمایان  ملکه فرتوت ا

ای است موسوم به شیعه انگلیسی و وابسته تهیه کننده این فیلم ضد تشیع از فرقه کنند تا اهل سنت را دشمن شیعیان سازند؟تالش می

سرالحبیب بوده و بازیگرانی که در آن ایفای نقش کرده صلی فیلماند هم اروپاییبه جریان یا ست اند. جالب تر اینکه زبان ا   ۴. هم انگلیسی ا

ست  سالم  تحریف هموارهتالش انگلیس شایان ذکر ا ست. ا شار کتاب آیات حمایت همهبوده ا شدی مرتد و انت سلمان ر جانبه انگلیس از 

                                                           
1   eavenThe Lady of H 
2 the Enlightened Kingdom Company- 
 منبع: ویکی شیعه.  - 3
 . 16/1۰/1۳۹۹پایگاه خبری تحلیلی، ، «دسیسه جدید ملکه انگلیس برای شیعیان!» - ۴
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شزد مهم شیطانی وی در جهان به خرج ملکه انگلیس، این نکته  سی می کندمیرا گو شیعه انگلی های گوید مانند همان تالشکه هر چه 

 .شودتر دنبال میایتر و حرفهته لندن برای نابودی اصل اسالم است که اکنون تخصصیگذش

  فیلم ضد تشیع بانوی بهشت 

س یمعادل عرب "THE LADY OF HEAVEN" لمیف س دةی) شت پرده ا ییبانو)یالجنة( و معادل فار شخص پ  یعنی لمیف نیاز بهشت( و 

به ظاهر  لمیف کی سندهیدر نقش نو 2۰2۰در سوم نوامبر سال ها پنهان بود وی که مدتها از دید رسانه شده است. یجنجال بیالحب اسری

 1۰ یعنی 2۰2۰دسامبر  2۰در  قرار بود لمیف نی.اباشدیم یخیدر سه سبک درام، اکشن و تار لمیف نیا ژانر 1.ظاهر شد یخیو تار یمذهب

ضرت زهرا  یسوگوار امیو همزمان با آغاز ا 1۳۹۹ماه  ید سط کمپان )س(شهادت ح  ؛گردداکران  "Enlightened Kingdom" یتو

شده است.  یلمبرداریو لندن ف سیتفل یهاشنیاست و در لوک یسیانگل لمیزبان ف  2 .خود جلب نموده است یرا به سو یاریتوجهات بس

  ۳.صرف شد یدالر ونیلیم 15معادل  یابودجه لمیف نیساخت ا یبرا

  موضوع و محتوای فیلم ضد تشیع بانوی بهشت 

 ریبه تصااو لمیبا عمروبن عبدود در جنگ خندق در ف یخم، حمله به خانه حضاارت فاطمه و مبارزه حضاارت عل ریمثل غد یعیوقا

(، جهان اسالم خواهد بود چون به جز چهره حضرت فاطمه )س زیبرانگچالش یینمایاز آثار س یکی شکیب لمیشده است. ف دهیکش

صو ی)ص( و حضرت عل امبریشخص پ هاکرم )از جمل امبریزمان پ یهاتیاغلب شخص ست. دهیکش ری)ع(( را به ت در  لمیحوادث ف ا

صله  یخیدو مقطع تار سربچهافتدیسال اتفاق م 1۴۰۰با فا شور یکه رنج زندگ یعراق یا. پ و قدرت  تیزده به او اهمجنگ یدر ک

ست دادن مادر، زندگ آموزد،یصبر را م صه ا یمهربان برا یکه مادربزرگ ییجا کند؛یرا آغاز م یدیدر خانه جد یپس از از د  یاو ق

ست. سمیترور یقربان نیکه خود نخست کندیم تیرا روا یبزرگ ینواز با یخیتار سالم بوده ا صدر ا در خصوص  لمیموضوع ف   ۴ در 

خم و  ریمانند غد یمهم یخیتار عیبه وقا یداسااتان امروز نیاساات. در خالل ا هیداعش در عراق و سااور یریتکف یهاگروه اتیجنا

 کی The Lady of Heaven 2020بهشت  یبانو لمی. فپردازدیآتش زدن درب خانه حضرت زهرا )س( و شهادت آن حضرت م

فرون، لوکاس  یچون ر یشده است. افراد یمعرف نگیک یال لمیاست و کارگردان ف ییکایآمر -یسیانگل یخیدرام اکشن و تار لمیف

سام سیباند، آلبان کورتوا، دن ست:  لمیف نیا ی. در معرفکنندینقش م یفایا لمیف نیدر ا رفیسا ستوفریو کر میکر یبلک،  آمده ا

ز دست داد، زده اکشور جنگ کیمادرش را در  نکهیپس از ا یعراق کودک کیدو داستان مشابه اما با هزار و چهارصد سال فاصله. »

 5. و قدرت صبر را درک کرد تیس(، اهم)داستان حضرت فاطمه دنیبا شن

 کیست؟ 6یاسر الحبیب 

سنی  شیعه و  سست بین  سلمانان به ویژه تعمیق گ شیعه نبوده ماموریت دارد تا با ایجاد جنگ داخلی میان م این تبعه انگلیس که هرگز 

سر حبیب  سالم را فراهم کند. یا سالکویتیزمینه نابودی ا ست در منطقهاالصل که  شرافی در انگلیس زندگی میها کند، مزدور ملکه ای ا

به همان صورت که وهابیت علیه دیگر مذاهب فعالیت . الیزابت است. وی را می توان روی دیگر توهمات داعش برای نابودی تشیع دانست

سی نیز با تلویزیونمی شیع انگلی سالمای به ویژه های ماهوارهکند، ت سر پیامبر ا شه ام)))فدک(( به هم المومنین( توهین ص( )جناب عای

خواهد، ایجاد شود و مسلمانان به جان هم بیفتند. این ای که انگلیس میافزایی علیه اسالم تکمیل شود تا تفرقهکند تا روی دیگر نفرتمی

سالم تاکنون همه همسران پیامبر صدر ا شیعه در  ست که در عقائد  دانیم که همچنین می. شوندالمومنین محسوب می)ص( امدر حالی 

                                                           
" Ray Fearon"  ،Mark Anthony"به توانیم لمیف نیا گرانی. از بازاست "یریأشم نیحس" یکنندگهیو ته"Eli King " لم،یف نیکارگردان ا - 1

Brighton" ،"Denise Black" ،"Oscar Garland" ،"Chris Jarman" ،"Alex Hughes" ،"Dimitri Andreas" ،"Lucas Bond" و "Sami 

Karim" اشاره کرد. 
 ۹۹/ ۸/1۰فرارو  - 2

 IMDb ه  گایدر پا لمیشناسنامه فمنبع:  - ۳
 6/1۰/۹۹؛ خبرگزاری پانا؛ لری+ عکس و تروودیحضرت فاطمه )س( در هال یزندگ تیروا - ۴
 7/10/99 وز؛ین انیشا وود؛یحضرت فاطمه )س( در هال یزندگ تیروا - 5

 2۰۰1 سال در را «المهدیخدام هیئت» وی. است ”المهدیخدام“ به موسوم سازمان رئیس و کویت اهل میالدی، 1۹۷۷ متولد الحبیب عبداهلل یحیی یاسر - 6

 وی بازداشت مسأله و شد بازداشت الحبیب و پلمب هیأت این کویت، دولت و او میان مشکالت برخی بروز دلیل به 2۰۰۴ سال در اما کرد، تأسیس کویت در

 یاسر هایفعالیت حیطه لندن در وی شدن ساکن و هاانگلیسی رایزنی با. شد تبدیل آمریکا و انگلیس بشری حقوق هایسازمان نمر مورد سوژه به سرعت به

به مقدسات  نیها با توهاست که بار ی مسلک ساکن لندنسیانگل عهیش بیالحب اسری خیش(. ۸/1۰/1۳۹۹. )خبرگزاری مهر، کرد پیدا گسترش شدّت به الحبیب

 (. ۸/1۰/1۳۹۹. )فرارو، ایجاد کند اهل سنت تالش کرده است تفرقه



 

۳ 

 

سنت همواره به همه اهل بیت پیامبر ضرت امام علی)اهل  شته و جایگاه واالیی برای ح شان به ویژه دختر ع( و نیز خانواده)ع( احترام گذا

راک میان مذاهب ساانی و شاایعه اساات که االنبیاء قائل بوده و هسااتند. دقیقا همین احترام یکی از نکات مهم اشااتگرامی حضاارت خاتم

ای مانند یاسر الحبیب که از منطقه باکینگهام انگلیس علیه کشورهای مسلمان فعالیت بنابراین مجموعه. های انگلیسی هدف گرفته اندفرقه

البته این دسیسه تنها به یک . شونداند و در اصل بهترین کمک به آمریکا و اسرائیل محسوب میکند، با هدف نابودی شیعه تجهیز شدهمی

کند شیعه های فرقه شیرازی در انگلیس و بدتر از همه فیلم ضد اسالمی ))بانوی بهشت(( تالش میکانال محدود نیست.، بلکه انبوه رسانه

شیعه فراه سنت با مردم عادی  شمنی ایدئولوژیک اهل  سنی را رویاروی هم قرار دهد و با این کار زمینه برای ایجاد د صل و  شود. در ا م 

 . شیعه انگلیس را نوعی داعش فرهنگی به سود غرب علیه اسالم می توان تعریف کرد

:واکنشهای داخلی به فیلم بانوی بهشت 

 بر مبنی استفتایی به پاسخ در گلپایگانی صافی اهلل لطف و سبحانی جعفر همدانی، نوری حسین شیرازی، مکارم عظام  آیات

 تماشای و تبلیغ حمایت، اسالم، تاریخ درباره فیلمی ساخت برای است انگلستان در آن مقر که عربی تلویزیونی هایشبکه از یکی تالش

 1 .کردند اعالم حرام را گرددمی سنت اهل برادران و شیعیان بخصوص مسلمین بین افکنی اختالف باعث آن در که فیلمی چنین

شورای عالی امنیت یشمخانآقای واکنش  شت یبانو زیجنجال برانگ لمیو اکران ف دیتولبه ، دبیر   ریدب یشاامخان یعل: به

اسالم ناب، وحدت و  ینوشت: راز اعتال یتیدر توئ« بهشت یبانو»  لمیو اکران ف دیکشورمان در واکنش به تول یمل تیامن یعال یشورا

 یهاخون ملت ختنیداعش و ر سیبا تاس یروز ،یافکنراهبرد اختالف لیذ یعرب ،یعبر ،یمحور غرب یهااستیمذاهب است. س بیتقر

  2 .شودیبهشت دنبال م یبا ساخت بانو یمسلمان و روز

 پرداخته انگلیسی شیعه نشین لندن فرقه توسط «بهشت بانوی» برانگیز تفرقه فیلم ساخت به گزارشی در جوان روزنامه

ست:   و اسااالم نفع به حاضاار حال الزامات ترین ضااروری عنوان به مساالمانان جبهه بین اتفاق و اتحاد حفظ و ایجاد که روزگاری درا

 اسم به فیلمی تولید و تهیه با «انگلیسی شیعه» نشین لندن فرقه است، امامیه و عامه اهل برجسته علمای تأیید و تأکید مورد مسلمین

 روی گذاشااتن دساات با حاضاار، حال اتفاقات با آن تطبیق و هاشاام بنی کوچه واقعه مورد در ها امریکایی همکاری با «بهشاات بانوی»

 ۳ .دارند ها صهیونیست نفع به مسلمانان بین انشقاق ایجاد و تفرقه آتش برافروختن در سعی اختالفات برخی

سی شیعه جهانی مجمع بیانیه شت:  بانوی فیلم مورد در شنا سی شیعه جهانی مجمع دبیرکلبه  و جنجالی فیلم مورد در شنا

شت بانوی» آفرین فتنه سی شیعه جهانی مجمع دبیرکل پیمان کرد. آیت صادر بیانیه «به صوص در ایبیانیه صدور با شنا  فیلم خ

 به آنان حقیقی ارادت و اخالص و آن کنندگان تامین و کنندگان تولید نیّات که فیلم این .داد نشااان واکنش «بهشاات بانوی» جنجالی

 شده تهیه و تدارک شیعیان از جماعتی توسط و پوند میلیون 15 معادل ایهزینه با است، ابهام از یهاله در طهارت و عصمت بیت اهل

ست سوم انگیز تفرقه و گراافراط و ایفرقه جریانی که ا سر کردگی سر به لندن مقیم هایشیرازی به مو شهور حبیب یا ستند. از م  ه

ضا شیعیان ضرات نمر اظهار داریم، تقا  عمل این حرمت اعالم و قم علمیه حوزه بویژه علمیه، هایحوزه بزرگان و تقلید عمام مراجع ح

 ۴ .برسانند همگان گوش به سیئه

 

های خارجی به فیلم بانوی بهشت:واکنش 

 با فیلمی سازندگان هدف ایبیانیه در عامل جبل علمای شورایبهشت:  بانوی جنجالی فیلم به لبنان عامل جبل علمای واکنش

سالمی مذاهب بین افکنیتفرقه را( س)فاطمه حضرت زندگی موضوع سته گروه یک کنندهگمراه افکار ترویج و ا ست انگلیس به واب   .دان

 این روشاان زندگی ابعاد تبیین تنها نه آنها واقعی هدف اما پردازند،می( س)زهرا فاطمه حضاارت حال شاار  به فیلم این تولیدکنندگان

 یاسر سیاه پیشینه بر  شورا این .است مسلمانان میان در اختالفات به زدن دامن و خود کننندهگمراه افکار تأیید بلکه بزرگ، شخصیت

 است، مسلمانان بین تفرقه ایجاد آن از هدف و شودمی پشتیبانی انگلیس اطالعات سرویس سوی از که وی مشکوک اقدامات و الحبیب

 5 .کرد اشاره

                                                           
 ۸/1۰/۹۹روزها؛خبرگزاری مهر؛  این جنجالی فیلم از بیشتر جزئیات - 1
 7/10/99 خبرآنالین؛" بهشت بانوی" برانگیز جنجال فیلم اکران و تولید به شمخانی واکنش - 2
 ها صهیونیست و انگلیسی شیعه تازه دستپخت «بهشت بانوی»8/10/99؛ برخط نیوز؛ - 3
 9/10/99 رسا؛ خبرگزاری - 4
 9/10/99غ بهشت بانوی جنجالی فیلم به لبنان عامل جبل علمای واکنش- 5



 

۴ 

 

 

  جنگ انگلیس علیه تشیع 

شناختی شیع به ویژه فیلم جنگ  صد ، گواه فتنه« بانوی بهشت» انگلیس علیه ت گری و ایجاد گسست در روابط اجتماعی میان مردم به ق

های تفرقه افکن های ضد تشیع و ضد اسالمی در انگلیس و فعالیت تلویزیونتشدید واگرایی در جهان اسالم است. با ساخت چنین فیلم

شود. در گذشته خمینی در مرتد دانستن سلمان رشدی انگلیسی و محکوم کردن کتاب بیشتر آشکار میمانند فدک است که حکمت امام 

سالم فعالیت می صورت کلی علیه ا صیانگلیس به  ص سیب میتر و حرفهکرد؛ اما اکنون تخ ست که وقتی فیلمی علیه . زندای آ ضح ا وا

یابد. شوند به مقدسات مذهب شیعه توهین کنند و این روند ادامه میمی شود، آنها نیز تحریکاشخاص مورد احترام اهل سنت ساخته می

های وسااتفالیایی مذهبی در اروپای قرن در اصاال هدف انگلیس این اساات که جامعه اسااالمی به ساامت خود درگیری ابدی مانند جنگ

 . هفدهم حرکت کنند

 لبخند به یوزپلنگ»تا « های نیمه شببچه»؛ از 1سلمان رشدی  » 

شدیسلمان  ضو ر ستیتوی هیئت ع ستان، فیلم ان ضو انگل شاورین هیئت ع ستیتوی م صر هنرهای ان ضو و معا  ادبیات سلطنتی انجمن ع

های سلمان خمیرمایه داستاناوست.  به انگلستان سلطنتی خاندان عنایت بذل از حاکی گرفته تعلق رشدی به که جوایزی. است انگلستان

 مذهبی، هایشخصیت و مفاهیم دادن نشان ارزش ضد شرق، فرهنگ و تمدن به حمله آنها از یکی. چرخدمی اصل چند بر همواره رشدی

ستقالل هایجنبش به حمله شورها طلبانها ست. سلطه تحت ملل و ک شدی می های از رمان  2ا ساز سبب وی که درونی لمتوان به عوار

 هایشداستان که در دهداخالقی را نشان می فساد و فحشا غرب، برابر در سرخوردگی همواره ذهن رشدیآثار او بوده است پی برد.  خلق

 شود. می سرشار

 ددا پایان را آیات شیطانی؛ کتابی که عمر هنری رشدی . 

منتشر در انگلستان  1۹۸۸صفحه که توسط انتشارات وایکینگ جزو گروه انتشاراتی پنگوئن در سال  5۴۷آیات شیطانی رمانی است در 

ست. این کتاب در  ست. ۹شده ا شده ا صل تنمیم  صلی روایت ف ستان دیگر مانند ا شدی هایدا هندی در  کردگان وطن ترک شامل ر

ستان صیت. شودمی انگل صلی هایشخ ستان ا شه دو دا سلمان هندی هنرپی ستند.  م شامل توهین به حکایاته ستان نیز  های فرعی دا

 بخش. است «جاهلیا» نام با مکه شهر یا و «محوند» مستعار نام با( ص)محمد حضرت زندگی بازگویی مثال برای. است مقدسات مسلمانان

 عوام او همهشود. می وحی او به جبرئیل شود ازکشد که مدعی میری به نام عایشه، رعیت هندی را به تصویر میدخت زندگی داستان دوم

ای با روزنامه انگلیسی سلمان رشدی در مصاحبه  ۳کنند!  آغاز مکه سویبه زیارت برای سفری پیاده پای با تا کندمی اغفال را روستایش

شاره می« میلدیلی» شت ا  احساسش اولین از مصاحبه این ابتدای در وی کند.به بخشی از پیامدهایی که نوشتن کتاب موهن برای او دا

 محافظ یک بدون زدن قدم... اممرده مرد یک من که کردم حس. نبود خوبی حس»: گویدمی شنید، را( ره)خمینی امام فتوای آنکه از پس

 .« .  بود غیرممکن من برای زمان آن در هااین تمام و واپیماه با پرواز خانواده، دیدن خرید، به رفتن شخصی،

                                                           
سالگی به انگلستان مهاجرت کرد و تابعیت انگلیسی  1۳ای مسلمان متولد شد. در در بمبئی هندوستان در خانواده 1۹۴۷سِر احمد سلمان رشدی در سال  - 1

به شهرت رسید و توانست در سال « نیمه شبهای بچه»گرفت. وی نویسندگی را با کتاب گریموس شروع کرد که در واقع نخستین تجربه وی است اما با 

 تمسخر و نیکاراگوئه به او ایهفتهسه سفر گزارش که «یوزپلنگ به لبخند» و «شرم» رمان از اندعبارت وی آثار سایر  را کسب کند.« بوکر»جایزه کتاب  1۹۸1

« دلقک شالیمار»ی در سالهای اخیر و و شده منتشر شیطانی آیات از پیش همه آثار این البته. است کشور این انقالبیون و هاساندنیست استعماری ضد حرکت

 .را نوشته است« لوکا و آتش زندگی»( و 2۰۰۸« )افسونگر فلورانس( »2۰۰5)

 برخی شرم رمان در کشد.این پیامبر مقرب الهی را فردی اسیر شکم و شهوت به تصویر می )ع( حضرت مسیح« شبهای نیمهبچه»برای مثال در رمان  - 2

علیه هند، آزادی و دموکراسی و فرهنگ هند نوشته شده است و رمان « های نیمه شببچه»رمان  . کندمی پیدا دیگری کاربرد مسلمانان مقدس اماکن و نمادها

انقالب « لبخند به یوزپلنگ»شود و او در ها به آسیا خالصه نمیشور است. تیغ حمله رشدی به آزادی ملتک این مسلمانان نهضت شرم علیه پاکستان و

های محور رمان« حرامزادگی». های داستان استهای رشدی یک نکته دیگر نیز هست و آن فساد اخالقی شخصیتدر داستانگیرد. می سخره به را نیکاراگوئه

 رمان در. است هندی زن یک با بریتانیایی افسر یک نامشروع شخصیت اول داستان حاصل ارتباط« سلیم سینایی»های نیمه شب رشدی است. در رمان بچه

 . شودو چندبار تکرار می است داستان جدی هایجریان از یکی نامشروع ارتباط و زنا نیز «شرم»

 . 25/11/1۳۹5،  خبرگزاری تسنیم، «کند؟می "سلمان رشدی"انگلیس ساالنه چقدر هزینه حفاظت از جان » - ۳
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 برای دالر میلیون یک ساالنه انگلیس پلیس تحت حفاظت بسیار شدید قرار داشت و زندگی پنهانی داشت. 1۹۹۸سلمان رشدی تا سال 

: گویدمی باره این در رشاادی 1اساات. کرده رشاادی متوجه را زیادی انتقادات امر همین و کردهمی هزینه رشاادی ساالمان از محافمت

 به انگلیس در کسهیچ بودم مرده من اگر. بودم نمرده من که بود این کردم،می فکر آن به همیشاااه من و بود که مشاااکلی بزرگترین»

نه یت هایهزی ماز  جوان  1۳6۸مرداد 14.« . کردنمی اعتراض من امن له 21مصاااطفی  جازات ساااا به م که قصاااد  نانی  ی لب

رسد. می شهادت به شود، نزدیک رشدی سلمان استقرار محل هتل سوم یطبقه به اینکه از زودتر دقایقی داشت، را رشدی لمانس رساندن

حرک زیاد شاااهید، موجب عمل کردن زودتر از موعد چاشااانی و انفجار زودهنگام مواد عوامل محیطی و حرارت ناشااای از پوشاااش و ت

در  . رشدیشوداش میماه بعد توسط دولت انگلستان تحویل خانوادهود. پیکر این شهید هشتشمی مرتد رشدی به رسیدن از قبل منفجره

 رهبر. دارند تأکید امام فتوای بودن االجراالزم بر اسالمی جمهوری مقامات چراکه کندمی زندگی همه این سالها با انبوهی از ترس و حشت

معمم انقالب پس از رحلت امام خمینی در پاسخ به سؤاالت مسلمانان مناطق مختلف جهان در مورد تغییرناپذیری حکم مزبور، در آذرماه 

 آیات کفرآمیز کتاب نویسااانده مورد در «علیه الیتع اهلل رضاااوان» چنین اعالم نمودند: حکم تاریخی و تغییرناپذیر حضااارت امام 1۳6۹

ی رویارویی اسالم با کفر جهانی نان در سراسر جهان به اجرای این حکم اسالمی، نخستین ثمرات خود را در صحنهمسلما تعهد و شیطانی

های لمین و از بین بردن انگیزهای برای تحقیر مسمیلیارد مسلمان جهان را مقدمهدهد و استکبار غرب که حمله به مقدسات یکنشان می

ای غرب تاکنون های رسانهشبکهاست.  نشینی شدهگام مجبور به عقببهخیزش اسالمی در جهان قرار داده بود، به صورت مفتضحانه و گام

معمم انقالب اسالمی  اند که حکم اعدام این نویسنده از طرف ایران پس گرفته شده است که هر بار با واکنش سریع رهبربارها اعالم کرده

 . االجراستباشد و حتی پس از فوت او نیز بر همه مسلمانان الزماین مسئله تکذیب و اعالم شد که حکم شرعی یک مرجع، قابل نقض نمی

 

  کالم آخر 

شمبنی کوچه واقعه مورد در هاآمریکایی همکاری با «بهشت بانوی» فیلم تولید با انگلیسی شیعه ضر، حال اتفاقات با آن تطبیق و ها  با حا

فیلم،  را دارد. نویسنده هاصهیونیست نفع به مسلمانان بین انشقاق ایجاد و تفرقه آتش برافروختن در سعی اختالفات روی گذاشتن دست

سر ست سنی و شیعه میان افکنی تفرقه سازی، روایت این از هدف و لندن ساکن روحانی الحبیب یا سان. ا شنا  به توهین معتقدند کار

 به نسبت مسلمان برادران کردن دور صرفا کار این حاصل. نیست شیعه منطق مسلمانان، سایر عواطف تحریک و اسالمی مذاهب مقدسات

 استکباری دشمن تقویت و تفرقه گسترش و  شیعیان با دشمنی برای انگیزه ایجاد تشیع و دشمنان اهداف به کمک ،( ع) بیتاهل مکتب

ست شت بانوی» از پیش نکته قابل توجه اینکه تا .ا سالم تاریخ مورد در سازیفیلم جریان «به شورهای در ا سالمی ک  کویت، ایران، مثل ا

ساس بر عموماً عراق و قطر سالمی مذاهب بین آفرین وحدت نگاه ا ست بوده فعال ا  افکنی تفرقه در طوالیی ید اشسازنده که فیلمی اما. ا

سالمی مذاهب بین شار با دارد سعی دارد، ا سازی راه فیلمش انت سالم تاریخ درباره فیلم سیر از را ا  منحرف مذاهب بین آفرینی وحدت م

شورهای در اخیر هایسال اتفاقات. کند سالمی ک سالمی وحدت حفظ لزوم ا سوزان همه برای را افکنانه تفرقه اقدامات از جلوگیری و ا  دل

سالمی امت ست کرده واجب امری ا سی و آمریکایی حامیان اینکه. ا سر انگلی  مقطع این در هم آن هزینه و ابعاد این با را فیلمی الحبیب یا

شت بانوی»احتماال   که دهدمی جریانی از خبر انددیده تدارک زمانی ست آن اول حلقه «به ست که .ا سته ا سته و بای دولت ایران با  شای

شمنانی مانند انگلیس گرفته و هایی که حقایق تاریخی را بازگو میسریالها و مرزی برای تولید فیلمتامین مالی برون صت را از د کنند فر

گذرد و با وجود آثار چهل سال از انقالب می. گوید نه مومنان شیعهنشان دهند این استعمار انگلیس است که از همسر پیامبر)ص( بد می

سف پیامبر و فیلم مریم مقدس، سریال یو شمندی مانند  سلیمان  ارز سالم مک بانوی درباره سریالی یا فیلم هیچ هنوزایوب نبی، ملک  رم ا

 . س( ساخته نشده است)دخت پیامبر رحمت و ام االئمه

                                                           
 برخی در ازجمله مختلف کشورهای در گسترده هایواکنش باعث اقدام این که کرد دریافت شوالیه لقب انگلستان ملکه از 2۰۰۷ سال ژوئن رشدی در - 1

عهد انگلستان اعالم کرد: سلمان رشدی شاهزاده چارلز، ولی بار یک که است زیاد ایاندازه به او از محافمت هایهزینه حالاین با. شد انگلیس داخلی محافل

 ( 25/11/1۳۹5خبرگزاری تسنیم، . )!دهندگان انگلیسی استبرای مالیاتسرباری پرخرج 


