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تأملی بر توطئه آیات شيطانی و واکنش های جهانی آن

غالمرضا خارکوهي1 
سلمان رشدی و آثارش

ِسر احمد سلمان رش��دی،2 معروف به سلمان رش��دی مقاله نويس به ظاهر مسلمان 
هندی االصل و تبعه دولت انگلستان است. 

همه آثار سلمان رشدی جنجال آفرين و توهين آميز بود، به خصوص در رابطه با اديان 
توحيدی؛ اما كتاب آيات شيطانی كه چهارمين اثر وی محسوب می شود، از همه بدتر بود. 
زيرا او در اين اثر به كتاب مقدس قرآن و رسول مكرم اسام و خانواده و ياران و نزديكان 
آن حضرت توهي��ن كرده بود.3 به همي��ن دليل با فتوای آيت ال العظم��ی امام روح ال 
الموسوی خمينی به مرگ محكوم شد. سپس سلمان رش��دی مورد اعتراض گسترده 
مسلمانان جهان قرار گرفت و از آن پس رشدی به شدت مورد حمايت و حفاظت غرب 
و به ويژه انگليس قرار گرفت و س��اليان درازی به زندگی مخفيان��ه روی آورد و تنها در 

1. فوق ليسانس و تاريخ نگار انقاب اسامی 
2. لقب ِسر )Sir( را ملكه انگليس در اواخر ماه خرداد سال 1386ش به سلمان رشدی داد. از آن پس به ابتدای 

نام او لقب »سر« افزوده  شد و در جرگه شواليه های دربار انگلستان درآمد.
3. محمد واعظ زاده خراسانی، امام خمينی و انقاب اسامی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1378، ص196. 
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برنامه های خاص و با حفاظت شديد در انظار ظاهر می شود.1 
دولت انگليس در حالی از س��لمان رش��دی حماي��ت می كند كه محافل رس��انه ای 

می گويند: 
حمايت از س��لمان رش��دی فش��ار س��نگينی را بر ماليات دهندگان 
انگليس��ی وارد كرده و تاكنون )از بهمن سال 67 تا خرداد سال 86ش( 
مبلغ ده ميلي��ون پوند برای محافظت از وی از زم��ان صدور فتوای امام 
خمينی هزينه شده و اين هزينه برابر با هزينه محافظت از شخصيت های 

سلطنتی اين كشور است.2 
اما كتاب آيات شيطانی آخرين كار او نبود. رشدی تحت حمايت شديد و بی حد و حصر 
انگلس��تان، به نوش��تن ادامه داد و جالب آن كه در كارهای بعدی خود، باز هم به شكل 

مستقيم و غير مستقيم، آموزه های دين اسام را مورد هدف قرار داد.3 
كتاب آيات شيطانی به تحريف حقايق پرداخته و موضوعی جدی را مضحك جلوه داده 
است. اين كتاب به تعبير يكی از منتقدان اروپايی هجونامه ای زيان بار است كه به كردار 
پسركان تخس و نافرمان ش��باهت دارد و به همان ميزان نيز شيطنت آميز و خرابكارانه 
است. رشدی در عرصه تأثير و نفوذ نيز از خود ش��رارت نشان داد، زيرا آنچه اهل تفكر و 
دقت نظر، مقدس می شمارند، او به بازی گرفته و احساس��ات و عواطفی را كه محبوب 
قلب های مردمان است جريحه دار كرد. آيات ش��يطانی از بی بند و باری هنری عاری از 

احساسات نشئت گرفته است. 
به گفته اين منتقد غربی، ش��گفت اينجاس��ت كه حمات صريح و بی پرده مخالفان 
ديرين حضرت محمد)ص(، برچس��ب های دانته، ناس��زاگويی های لوتر و ديگر مردان 
كليسا، هتاكی های مارلو، مس��خرگی ها و ناس��زاگويی های رابله، برخوردهای خشن و 
پرخاشجويانه ولتر را به پيامبر اسام راحت تر می توان تحمل كرد و همگی اينها به عنوان 
رفتار جنون آميز مخالفان جزم انديش و افراطی قابل رد و انكارند. ولی پاسخگويی به قلم 
يك هجوپرداز مثل سلمان رشدی به خاطر كاربرد ظريف و زيركانه تمثيل ها كه موذيانه 
و تهديد آميز به نظر می رسد، تقريباً غير ممكن است. به همين خاطر در دنيايی كه چهره 
حضرت محمد به عنوان مايه تس��كين و منبع عالی الهام به شمار می آيد، هجوپردازی 

1. سايت ويكی پديا 
2. افق حوزه، چهارشنبه 6 تير 1386، ش155، ص8. 

3. همشهری آناين، دوشنبه 28 خرداد 1386، كد مطلب: 24573. 
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رشدی از زندگی و كردار پيامبر اسام به طور انفجارآميزی موهن و دردآور است.1 حمله 
رشدی به تصوير و وجهه حضرت محمد)ص( به عنوان حمله به مردی به حساب می آيد 
كه سخت در روح و روان مسلمانان مسكن گزيده، مسلمانانی كه برای آنان بدون محمد 

زندگی معنای خود را از دست می دهد. 
آيات شيطانی، داستانی فوق العاده پيچيده است كه به سبكی فكاهی و مضحك روايت 
ش��ده، اما در نگاه اول مقصود اصلی آن چيزی جز بدگويی از اس��ام و بنيان گذار آن به 
نظر نمی رسد. آنچه كه در اين رمان آمده، مورد عطف اهريمن سازان صليبی بوده است. 
آيات شيطانی حكايت از دس��ت رفتن هويت و ايمان است، و در يك كام دنيای خود 
سلمان رشدی است به عنوان فردی آواره، از ريشه خود كنده شده، قربانی تعليم و تربيت 
بريتانيايی كه از آن برخوردار بوده اس��ت. حكايت شك و ترديدهای مردی سرخورده و 
مأيوس از پيشينه فرهنگی و دينی خود است، كه با توسل به تصويرپردازی و با زبانی تند 

و مبتذل اغلب بی جهت و موهن و توهين آميز، بيان شده است.2 

1. مينو صميمی، محمد در اروپا، ترجمه عباس مهرپويا، تهران، اطاعات، 1386، ص490. 
2. همان، ص490-491. 
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خروش جهانی امام عليه آیات شيطانی
روز 25بهمن ماه سال 1367ش مطابق با 7رجب سال 1409ق حضرت امام خمينی 
بنيان گذار انقاب اسامی ايران پيام مهمی خطاب به مسلمانان جهان صادر فرمودند كه 
انفجار بزرگ اجتماعی را در ميان مسلمانان كشورهای مختلف- اعم از شيعه و سنی- به 
وجود آورد. متن اين پيام كه معروف به فتوای قتل سلمان رشدی- نويسنده كتاب آيات 

شيطانی- است چنين می باشد:
بسمه تعالی 

انا ل و انا اليه راجعون 
به اطاع مسلمانان غيور سراسر جهان می رس��انم مؤلف كتاب آيات 
شيطانی كه عليه اس��ام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده 
است، همچنين ناشرين مطلع از محتوای آن، محكوم به اعدام می باشند. 
از مسلمانان غيور می خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آنها 
را اعدام نمايند تا ديگر كسی جرئت نكند به مقدسات مسلمين توهين 

نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد است ان شاء ال. 
ضمناً اگر كسی دسترسی به مؤلف كتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او 

را ندارد، او را به مردم معرفی نمايد تا به جزای اعمالش برسد. 
والسام عليكم ورحمه ال و بركاته.
روح ال الموسوي الخمينی 1
حضرت امام در اين حكم تاريخی، سلمان رشدی نويسنده كتاب كفرآميز آيات شيطانی 
و ناش��ران مطلع از محتوای آن را به اعدام محكوم كردند. امام اين حكم خود را همانند 
سوره مباركه »برائت« بدون ذكر »بسم ال« صادر نمودند2 كه نمايانگر شدت قهر و خشم 

امام و مسلمين نسبت به دشمنان رسول خدا است. 
با انتشار اين پيام كوتاه موجی از خش��م و نفرت ايران و سراسر جوامع اسامی اعم از 
آسيا، آفريقا، اروپا و حتی امريكا را فرا گرفت و مس��لمانان از هر مذهب و فرقه و رنگ و 
زبان و مليتی اقدام زشت سلمان رشدی با حمايت غربی ها را محكوم نمودند و دلبستگی 
عميق خود را نسبت به قرآن و پيامبر اسام به جهانيان نشان دادند. ايران نيز يكپارچه 
فرياد شد و فردای آن روز- 26بهمن سال67- از سوی دولت عزای عمومی اعام گرديد. 

1. صحيفه امام، ج 21، ص263. 
2. 15خرداد، ش5/6، آذر و اسفند سال1370، ص45. 
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آيت ال خامنه ای- رئيس جمهور وقت- نيز روز چهارش��نبه 26بهمن 67 در يك پيام 
راديويی خطاب به مس��لمانان جهان مبنی بر برخورد با توطئه تبليغاتی استكبار عليه 

مقدسات اسام گفتند: 
كسی كه يك چنين غلطی را می كند باشك مهدورالدم است و واجب 

است كه او را از صفحه زمين بردارند. 
رئيس جمهور كشور ما گفت: 

جوانان غيور و مؤمن سراس��ر جهان اس��ام، بعد از فتوای امام امت و 
دس��توری كه ايش��ان دادند، محتاج هيچ پيام ديگری نيستند و جهان 
اسام در مقابل فرمان امام احساس وظيفه می كند... حكمی را كه امام 
امت بيان فرموده اند، حكمی اس��ت كه هر يك از فقهای اس��امی اگر 
بخواهند بر طبق احكام اس��ام عمل كنند، همين حكم را بايد بدهند و 

اين فتوا قطعی است.
آقای خامنه ای نويسنده كتاب را مهدورالدم خواند و گفت: 

اگر كس��ی در اعدام انقابی اين نويس��نده تاش كند و همان طور كه 
امام فرمودند در اين راه هم كشته ش��ود، شهيد خواهد بود و اميدواريم 
اين درسی برای استكبار جهانی بش��ود و آنها بفهمند كه با احساسات 

مسلمان ها نمی شود بازی كرد.
رئيس جمهور با ستايش از واكنش خوب مردم پاكستان گفت: 

بر همه مس��لمين غيور الزم اس��ت كه اين متهتك فاج��ر و مزدور را 
مجازات و ادب كنند و من اطمينان دارم كه اين كار انجام خواهد شد.

رئيس جمهور افزود: 
نقد اديان با وقاحت و لجن پراكنی فرق دارد و اين كار بس��يار هرزه و 

كم ارزش از نظر هنری و فرهنگی است. 
آقای خامنه ای با اشاره به اينكه ما خود اهل اس��تدالل، مناقشه و بحث و گفت وگو در 
زمينه های گوناگون هس��تيم گفت: »قطعاً جواب ]اينگونه[ دش��منان را با كار علمی و 

فرهنگی نمی توان داد.«1 
پس از انتشار حكم امام كه به طور گسترده در رسانه های گروهی جهان بازتاب يافت، 
سلمان رشدی و ناشران كتابش و حاميان او در مناطق مختلف دنيا مورد تهديد و حمله 

1. آرشيو مطبوعات و اخبار صدا و سيمای كشور در بهمن سال 67. 
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قرار گرفتند. حتی برخی از انديشمندان غربی نيز سخن از مرگ رشدی به ميان آوردند 
كه مؤيد حكم امام بود. چنانكه اريك هاتلند- فيلسوف نروژی- در يك ميزگرد تلويزيونی 
گفت: »كسی كه احترام به مقدسات يك دين را رعايت نمی كند، بايد خودش را آماده 

مرگ كند.«1
به دنبال فتوای امام، مراجع تقليد عظام، ائمه جمعه سراس��ر كش��ور، س��ازمان ها و 
شخصيت های مختلف ايران و گروه های اسامی كشور با انتشار اطاعيه های جداگانه 
حمايت خود را از فرمان امام اعام كردند. مردم با تعطيلی كس��ب و كار و دانشگاه ها و 
حوزه های علميه با تعطيل كردن درس ها، و كس��به با بر افراشتن پرچم عزا و قشرهای 
مختلف شيعه و سنی ايران با برپايی راهپيمايی ها و جلسات و مراسمات باشكوه، انتشار 

كتاب آيات شيطانی را محكوم نمودند. از جمله شعارهای معترضان چنين بود: 
توطئه امريكا افشا بايد گردد، مزدور امريكايی اعدام بايد گردد

فرياد يا محمدا، توهين به آيات خدا
مرگ بر امريكا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسراييل.

در يكی از اين مراسمات آيت ال جوادی آملی استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: 
اطاعت از فرمان امام نه تنها بر همه مس��لمين بلكه ب��ر همه الهيون، 
مس��يحيان و يهوديان نيز واجب می باش��د. زيرا كه اينها اصل توحيد و 
پيامبر توحيد را زير سؤال بردند. ديگر اينكه قرآن يهوديت و مسيحيت 
را زنده كرده است. صاحب كش��ف القتال می گويد اگر قرآن نبود نشانی 
از يهوديت و مس��يحيت نبود. زيرا با پيش��رفت علوم عقلی هيچ بش��ر 
خردمندی حاضر نبود انجيل و تورات تحريف شده را به عنوان وحی غيب 
باور كند... الهيون بايد بدانند اگر قرآن زير س��ؤال برود اثری از تورات و 
انجيل باقی نخواهد ماند... هر كس به ساحت مقدس رسول ال اسائه ادب 
كند، امام هفتم از قول پيامبر اكرم می فرمايد كه حكمش اعدام اس��ت، 
و اين يك حكم حكومتی اس��ت و نياز به قضا ندارد و بر مسلمين و والی 
مسلمين اجرای اين حكم نه تنها جايز بلكه واجب است... اگر كسی به 
شخص نبی اكرم توهين كند ممكن است حضرت رسول از او بگذرد، اما 

كسی كه به مقام نبوت توهين كند حكمش اعدام است.2

1. خبرگزاری جمهوری اسامی، استكهلم، 67/12/5. 
2. جمهوری اسامی، 67/11/27، ص4. 
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نخست وزير )موسوی( و اعضای هيئت دولت جمهوری اس��امی ايران ضمن دفاع از 
فتوای تاريخی حضرت امام، خواستار برخورد قاطع دولت ها و ملت های مسلمان با توطئه 
غربی ها شدند. مجلس شورای اسامی اعم از رئيس و نمايندگان مختلف هم در نطق های 
خود ضمن حمله شديد به انگلستان و ساير دول استكباری، حمايت قاطع خود را از حكم 

امام عليه سلمان رشدی و حاميانش اعام نمودند.
شورای عالی قضايی نيز در جلس��ه صبح روز 26بهمن به دفاع از حكم امام پرداخت و 
كشتار مردم مسلمان پاكستان را كه عليه كتاب آيات شيطانی تجمع كرده بودند محكوم 

نمود.
دكتر واليت��ی وزير خارج��ه جمهوری اس��امی ني��ز در جم��ع س��فرا، كارداران و 
نمايندگی های سياسی كشورهای اسامی، ضمن آنكه خواستار تشكيل جلسه فوق العاده 

سازمان كنفرانس اسامی شد، گفت: 
جمهوری اس��امی ايران امروز را عزای عمومی اعام كرده و ملت ما 
به سوگ نشس��ته و ما از تمام كشورهای اس��امی انتظار داريم مراتب 
اعتراض و انزجار خويش نسبت به اهانت به اسام و مقدسات اسامی، به 
خصوص انتشار كتاب كفرآميز آيات شيطانی را اعام نموده و در رابطه با 

اين موضوع تدابير الزم را اتخاذ نمايند.
انجمن آشوری های تهران، اسقف اعظم، ارداك مانوكيان، خليفه ارامنه ايران و خاخام 
اورحيل مرجع دينی كليميان ايران با انتشار اطاعيه های جداگانه، توهين كتاب آيات 

شيطانی به پيامبر اسام و مقدسات مسلمانان را محكوم نمودند. 
در اين روز بس��ياری از بازاريان و كس��به در اعتراض به توطئه سلمان رشدی تعطيل 

شدند. شورای مركزی اصناف تهران با صدور اطاعيه ای اعام كرد: 
به پيروی از اوام��ر حضرت ام��ام و حمايت از حوزه ه��ای علميه و در 
اعتراض به جسارت به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشأن اسام- حضرت 
محمد)ص(- روز چهارشنبه )26بهمن س��ال 67( بازار تهران تعطيل 

خواهد بود.
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی نيز با صدور اطاعيه ای آمادگی خود را برای اجرای 
فرمان امام مبنی بر قتل سلمان رش��دی اعام كرد و اضافه نمود پاسداران اين نهاد در 
مراس��می كه به منظور اعام انزجار از توطئه آيات ش��يطانی در سراس��ر كشور برگزار 

می شود شركت می كنند.
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رئيس سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با ارس��ال نامه ای خطاب به پاپ ژان پل دوم 
رهبركاتوليك های جهان، از او خواست تا در مقابل تأليف و انتشار كتاب آيات شيطانی 

كه در آن به قرآن و مقام شامخ وحی و نبوت اسائه ادب شده، موضع گيری كند. 
شورای نگهبان، جامعه روحانيت مبارز، ش��ورای سياست گذاری ائمه جمعه، شورای 
هماهنگی تبليغات اسامی، ساير نهادها، سازمان ها، دانشگاه ها و مؤسسات و گروه های 
مختلف سياسی و اجتماعی كش��ور، نيز با انتشار اطاعيه های مختلف در سراسر ايران، 
حمايت خود را از حكم امام اعام نمودند و راهپيمايی ها و مراس��م بی شماری در تهران 
و شهرستان ها و حتی روستاهای كشور برگزار كردند و با قرائت قطعنامه و ارايه شعارها 
و سخنرانی های كوبنده، خواستار اجرای حكم امام برای قتل سلمان رشدی و مجازات 

ناشران كتابش شدند.1

جایزه بنياد 15خرداد
در تاريخ 27بهمن سال 67 يعنی دو روز پس از صدور حكم قتل سلمان رشدی از سوی 
امام، جناب حجت االسام شيخ حسن صانعی نماينده امام و سرپرست بنياد 15خرداد 

در يك اقدام ارزشمند اعام كرد: 
برای اجرای اين حكم مق��دس به هر ايرانی كه اين مزدور را به س��زای عمل ننگينش 
برساند 20 ميليون تومان و به هر غير ايرانی يك ميليون دالر جايزه اهدا می گردد. )البته 
اين رقم تاكنون به دفعات اضافه شده به طوری كه در اواخر مهرماه سال 1391ش و به 
دنبال پخش فيلم موهنی از سوی امريكايی ها و صهيونيست ها به ساحت مطهر رسول 

گرامی اسام، رقم اين جايزه به سه و نيم ميليون دالر افزايش يافته است.(  
تعيين اين جايزه كه از س��وی يكی از ياران و ارادتمندان قديمی امام انجام شد مورد 
استقبال عاشقان رسول ال در داخل و خارج كش��ور قرار گرفت. اين اقدام يك حركت 
نمادين و در عين حال تشويقی و كاری شايس��ته بود و هيچ گاه ديده يا شنيده نشد كه 
امام با آن مخالفت نمايد. بلكه با نامه بس��يار ارزشمندی كه 5 روز بعد امام در تمجيد از 
مبارزات و خدمات و شخصيت او نوش��ت مهر كامًا تأييدی بر اين عمل جناب صانعی 
زد. به همين سبب اعتبار اين جايزه همچنان به قوت خود باقی است و رقم آن نيز بارها 
افزايش يافته است. به طوری كه از يك ميليون دالر بهمن سال67 به سه و نيم ميليون 
دالر در شهريور سال 91ش رسيده است. ش��ايد به دليل همين اقدام آقای شيخ حسن 

1. آرشيو مطبوعات و اخبار صدا و سيمای كشور در بهمن سال 67. 
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صانعی بود كه حضرت امام در تاريخ 2اسفند 1367/ 14 رجب 1409ق طی نامه ای به 
تقدير از خدمات او در طول دوران نهضت و تأييد ايشان  پرداختند و نوشتند:  

بسم ال الرحمن الرحيم 
جناب حجت االسام آقای حاج شيخ حسن صانعی- دامت بركاته 

نمی دانم از كجای آش��نايی ام با تو بنويس��م. تو يك��ی از قديمي ترين 
افرادی هستی كه در كنار من بوده ای. هنوز سبزه ای بر رخسار نداشتی 
كه صميمی ات يافتم. سال ها قبل از شروع مبارزات پانزدهم خرداد ]سال 
42[. تو س��رباز گمنام اين انقابی، و خودت می دانی كه هيچ چيز بهتر 
از گمنامی نيست. تو فردی هستی كه از گذشته های دور خاطرات تلخ 
و شيرين مبارزات را با خود دارد. زيركی و كم حرف، دانايی و محتاط. در 
گرداب مبارزات هميشه دلسوخته بوده ای. كينه ات را نسبت به شاه در 
كمتر كسی ديده بودم. در بحران ها و فشارها هيچ گاه نسبت به من ترديد 

نداشتی، گرچه گاهی خسته می شدی و افسرده.
در كوران فشار دستگاه شاه، تو كه مسئول اداره شهريه طاب بودی، 
وقتی در محاصره دشمن قرار می گرفتی برای اينكه هيچ گونه اطاعی 
به دشمن ندهی كم نبود مواقعی كه قبوض رسيد پول های اخيار را- در 
پانزده سال مبارزه- چون غذايی گوارا می خوردی. پاداشت عندال نيز 

گوارايت باد.
استعدادت، لطافت روحت، صداقتت چيزی نيست كه فراموشم شود. 
تندخوي��ی و عاقل. از خ��دا می خواهم عقلت را ب��ه تندخويی ات پيروز 
كند. من كامًا ب��ه تو اطمينان دارم. لذا وكيل من می باش��ی در تمامی 
زمينه های شرعی. اين چند سطر را نوشتم تا كمی از بسيار حقی كه به 
گردن من و انقاب داری را ادا كرده باشم. خداوند يار و نگهدارت باد. مرا 

از دعای خير فراموش مكن. 
والسام عليكم و رحمه ال و بركاته.
67/12/2- روح ال الموسوي الخمينی 1 

1. صحيفه امام، همان، ص272-273. 
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واکنش غربی ها 
متأس��فانه دولت های غربی خاصه انگليس در اقدامی ش��تاب زده به ج��ای احترام به 
مقدسات يك و نيم ميليارد مسلمان و رعايت حقوق شهروندی آنها، به حمايت همه جانبه 
از كتاب آيات شيطانی و سلمان رشدی پرداختند. به طوری كه غربی های مدعی حقوق 
بشر و آزادی بيان، حتی قائل به حق آزادی بيان برای مسلمانان و غير مسلمانان مخالف 
كتاب رشدی نبودند. در حالی كه اگر به راستی آنها به آزادی بيان باور داشتند می بايست 
همين حق را هم برای مخالفان كتاب رشدی- به عنوان يك حق منطقی و عقايی- قائل 
می بودند. بر اساس همين قاعده اس��ت كه می گوييم امام خمينی هم آزاد است چنين 
فتوايی را در دفاع از مقدسات مسلمانان صادر نمايد. اما غربی ها مثل هميشه با اعمال زور 
و قدرت قهريه، و با سوءاستفاده از مفاهيمی چون آزادی بيان و حقوق بشر و... از يك سو به 
ترويج و انتشار بيش از پيش كتاب آيات شيطانی پرداختند و از سوی ديگر با معترضان 

و مخالفان اين كتاب، اعم از مسلمان و غير مسلمان برخورد می كردند. 
عاوه بر اين در اين ماجرا غربی ها رفتاره��ای غير ديپلماتيك زيادی نيز در مواجهه با 
دولت ايران داش��تند. چنانكه چند روز پس از فتوای قتل سلمان رشدی دولت فرانسه 
بازگش��ت س��فير خود را به ايران به تعويق انداخت و در ادامه اين سياس��ت دو روز بعد 
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)67/12/1( دوازده كش��ور عضو جامعه اقتصادی اروپايی نيز سفرا و كارداران خود را به 
عنوان اعتراض از تهران فراخواندند و هر گونه تماس يا مسافرت در سطح باال را به ايران 
لغو نمودند و محدوديت های سياسی و اقتصادی برای ايران ايجاد كردند، به طوری كه 
ايران كه از اوايل پيروزی انقاب و دوران جنگ تحميلی تحت محاصره اقتصادی امريكا 
و اروپا بود برای تأمين برخی از كاالها و درآمدهای ارزی دچار مضايقی شد. )به همين 
خاطر مسئله خودكفايی كه از سال ها پيش توس��ط حضرت امام مطرح شده بود در آن 
روزها بار ديگر بر سر زبان ها افتاد و برخی مسئوالن جمهوری اسامی برای مقابله بهتر با 
توطئه های غربی ها كه از ابتدای انقاب تاكنون ادامه داشته و در آينده نيز خواهد داشت، 

بر خودكفايی اقتصادی كشور ما تأكيد نمودند.(  
دولت آلمان غربی هم اعام كرد ديدار دو وزير كابينه اش را ب��ه ايران به دليل امتناع 
تهران از لغو حكم اعدام سلمان رشدی كنسل كرده است. وزير خارجه اسپانيا نيز اعام 
كرد اين دولت سرپرست نمايندگی جمهوری اسامی ايران در مادريد را به دليل حمايت 

وی از حكم امام خمينی در مورد مجازات سلمان رشدی اخراج نمود.1 
بريتانيا اعام كرد در پی قطع روابط با ايران ش��ماری از ايرانيان را از خاك اين كشور 
اخراج می كند. سخنگوی وزارت امور خارجه انگليس گفت برقراری مجدد روابط عادی 

با ايران مستلزم انصراف تهران از مواضع اش در مورد سلمان رشدی است. 
تلويزيون دولتی بی بی سی هم با پخش فيلمی از انتشار كتاب آيات شيطانی عليه اسام 

حمايت كرد.
نخست وزير فرانسه در يك فراخوان عمومی از س��ران دولت های غرب خواست تا در 
اعتراض به تهديد امام خمينی عليه جان سلمان رشدی متحد شوند.2 تاچر نخست وزير 
انگليس از ميتران، رئيس جمهور فرانس��ه به خاطر حمايت هايش از رشدی تشكر كرد. 
جرج بوش رئيس جمهور امريكا تهديد مرگ س��لمان رش��دی از س��وی رهبر ايران را، 
تهديدی عليه منافع امريكا اعام نمود. دادستان كل امريكا نيز حمايت از ناشران كتاب 

آيات شيطانی را بر عهده گرفت.3
دولت امريكا رسماً از دولت شوروی خواس��ت تا حكم اعدام سلمان رشدی را محكوم 
كند. اما ادوارد ش��واد نادزه، وزير خارجه اين كش��ور با اش��اره غير مس��تقيم به مسئله 

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، تهران، واحد پژوهش ستاد برگزاری سمينار تبيين حكم تاريخی حضرت امام)ره(، 
1369، ص16 و 21. 

2. دسيسه آيات شيطانی، ستاد منطقه 2، تهران، سازمان تبليغات اسامی، 1368، ص41. 
3. آيات شيطانی، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری قدر واليت، 1390، ص47-49. 
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كتاب آيات شيطانی گفت: غرب اكنون بايد برای 
ارزش های ايران احترام قائل شود. 

به دنبال خيزش جهانی مسلمانان در كشورهای 
مختلف اس��امی، اروپايی، آفريقايی و آس��يايی 
عليه سلمان رش��دی و دولت انگليس، مارگارت 
تاچر- نخس��ت وزير اين كش��ور- نوزده روز پس 
از اعام حكم امام، در تغيي��ر موضعی تازه برای 
كاهش خشم مسلمانان گفت: من درك می كنم 
كه كتاب آيات شيطانی برای مس��لمانان عميقاً 

توهين آميز است.
همچنين به دنبال آن، س��رجفری ه��او، وزير 
خارجه او نيز گفت: دولت انگلس��تان به اس��ام 

احترام می گذارد و خود را از كتاب آيات شيطانی جدا می داند. 
دولت لهستان نيز از انتشار كتاب آيات شيطانی در مطبوعات اين كشور جلوگيری كرد.1

كانادا، يونان، هلند، چند ش��ركت آلمانی و يك فروش��گاه زنجيره ای امريكا در مورد 
انتش��ار كتاب رش��دی تجديدنظر كردند. ش��ركت »ماروزن«- بزرگترين فروش��نده 
كتاب های خارجی در ژاپن- فروش كتاب كفرآميز آيات شيطانی را متوقف كرد. دومين 
كتاب فروشی بزرگ ژاپن هم اعام كرد تاكنون اين كتاب را نفروخته و از فروش آن در 

آينده خودداری خواهد كرد. 
خانه انتشاراتی يونان نيز از بيم بمب گذاری مسلمانان، انتشار كتاب آيات شيطانی را 
به تعويق انداخت. يك كشيش و مجری مسيحی برنامه بامدادی راديو مونيخ آلمان به 

تمجيد از ابعاد سياسی و اجتماعی مسلمانان پرداختند.2
كار سلمان رشدی و حاميان غربی اش در انتشار كتاب توهين آميز عليه پيامبر اسام 
آنقدر زننده و غير منطقی ب��ود كه حتی صدای برخی از محقق��ان غربی را هم درآورد. 
چنانكه خانم آنه ماری ش��يمل آلمانی- استاد مطالعات و پژوهش های اسامی در چند 
دانشگاه جهان- در مصاحبه ای تلويزيونی، سلمان رشدی را به خاطر جريحه دار كردن 

احساسات مسلمانان »به گونه ای اهريمنی« به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص30 و 34. 
2. جمهوری اسامی، 67/12/2- ص1و3. 

آیات شيطانی حکایت از دست 
رفتن هویت و ایمان است، و 
در یک کالم دنيای خود سلمان 
رشدی است به عنوان فردی آواره، 
از ریشه خود کنده شده، قربانی 
تعليم و تربيت بریتانيایی که از 
آن برخوردار بوده است. حکایت 
شک و تردیدهای مردی سرخورده 
و مأیوس از پيشينه فرهنگی و 
دینی خود است، که با توسل به 
تصویرپردازی و با زبانی تند و 
مبتذل اغلب بی جهت و موهن و 

توهين آميز، بيان شده است
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نويس��ندگان وظيفه دارند كه ب��ه اعتقادات مذهبی ديگ��ران احترام 
بگذارند.

او همچنين گفت: 
خود ش��اهد بوده كه مردان عاقل و بالغ پس از آگاه��ی از مضامين و 

محتوای كتاب رشدی به تلخی گريسته اند.1 
حتی چند نفر از نمايندگان پارلمان انگليس خواس��تار منع انتشار مجدد كتاب آيات 
شيطانی شدند. كارتر رئيس جمهور اس��بق امريكا هم اين كتاب را توهين به ميليون ها 

مسلمان خواند. 
كورت والدهايم رئيس جمهور اس��بق اتريش گفت: در كتاب آيات ش��يطانی به كتاب 

مقدس آسمانی قرآن توهين شده است.
سفير ايتاليا در تهران هم گفت: آيات شيطانی اهانت آميز است و بايد محكوم شود.

دولد دال نويسنده مشهور انگليسی، س��لمان رشدی را فردی ماجراجو و فرصت طلب 
خواند.

سناهيد بريس��تيچ يكی از مقامات جامعه يوگس��اوی، كتاب آيات شيطانی را نمونه 
باالترين اهانت به مسلمين دانست.

كيم ايل سونگ رهبر كره شمالی هم از حكم امام خمينی حمايت كرد. 
رابرت گراهام مسيح شناس و عضو آكادمی نويسندگان كاتوليك واتيكان گفت: آيات 
شيطانی بدون شك توهين به يك مذهب است و آيت ال خمينی حق دارد به آن اعتراض 

كنند.2
رفائل گومز پارا روزنامه نگار اسپانيايی در يك برنامه ويژه راديو ملی اين كشور، سلمان 

رشدی را كافر خواند و گفت: 
در تمام انقاب های جهان يك سری اتهامات و تحريكات از سوی غرب 
صورت گرفته و اكنون امام خمينی به دفاع از اسام برخاسته و يك كافر 

را مورد حمله قرار داده است.
وی اضافه كرد: 

در ماجرای انتشار كتاب آيات شيطانی يك مبارزه بين المللی به ويژه از 
سوی غرب عليه اسام و ايران مشاهده می شود... صدور حكم مرگ برای 

1. مينو صميمی، همان، ص475-476. 
2. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص38-39. 
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سلمان رشدی از سوی امام خمينی، دفاع در برابر يك تهاجم وسيع است 
كه در حال حاضر عليه مظلومين و بی دفاعان جهان در جريان است.1

حفاظت از رشدی 
روزنامه حريت تركيه تحت عنوان »فرمان مرگ سلمان رشدی« نوشت: نويسنده كتاب 
آيات شيطانی از ترس مس��لمين به پليس امنيتی انگلستان پناه برده است.2 رشدی در 
گفت وگو با خبرگزاری رويتر در لندن اعام كرد: فتوای آيت ال خمينی را خيلی جدی 

تلقی می كند. 
اين خبرگزاری با اشاره به اينكه او از ترس جانش از خانه خود به نقطه نامعلومی گريخته 
است، نوشت: رشدی از همه كسانی كه می توانند از او حفاظت كنند درخواست كمك 

كرده است. 
خانم تاچر نخست وزير انگليس عاوه بر محافظان پليس، تعداد شش نفر از محافظين 
شخصی خود را كه برای خنثی كردن نقشه های انقابيون ايرلند آموزش ديده بودند را 
برای مراقبت از سلمان رشدی اختصاص داد.3 همچنين به نوشته روزنامه ساندی تايمز، 
اسحاق شامير نخست وزير اسراييل با اعزام تيمی از كارشناسان و مأموران ويژه جاسوسی 

موساد به لندن، حفاظت از جان سلمان رشدی را بر عهده گرفت.
با اين حال، حكم امام چنان موجب وحشت غربی ها شد كه حتی برخی از شركت های 
هواپيمايی از سوار كردن سلمان رش��دی امتناع می كردند. از جمله شركت هواپيمايی 
آلمانی لوفت آنزا بود كه در ژانويه 1995م از پذيرش رشدی به عنوان مسافر خودداری 

نمود.4
غربی ها دريافتند كه حكم امام و تهديد مسلمانان شوخی نيست. مخصوصاً كه با وجود 
ديوار آهنينی كه برای محافظت از جان س��لمان رشدی كش��يده بودند، آقای ابراهيم 
عطايی- كه قصد كشتن رشدی را داش��ت- اولين ايرانی بود كه در سال 68 توسط تيم 
حفاظت رشدی در انگلستان مظلومانه و غريبانه به شهادت رسيد. آقای مصطفی مازج 
نيز كه به منظور اجرای حكم امام با مقداری مواد منفجره در مرداد س��ال 68 خود را به 

هتل محل اقامت سلمان رشدی رسانده بود در انفجاری مشكوك به شهادت رسيد.  

1. جمهوری اسامی، 67/12/2، ص3. 
2. همان، 67/11/27، ص3. 

3. ژنرال مصطفی طاس، پاسخ به شيطان، ترجمه عبدال نجم الدين، تبريز، احرار، 1372، ص49. 
4. مينو صميمی، همان، ص476. 
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به همين خاطر غربی ها هزينه های گزافی برای حفاظت جان رشدی متحمل می شدند، 
مخصوصاً انگلستان كه بيش از هر كشوری مس��ئوليت حفاظت از سلمان رشدی را بر 
عهده گرفته بود ساالنه حدود ده ميليون دالر در اين راه متحمل هزينه می شد. به طوری 
كه وليعهد اين كشور )ش��اهزاده چارلز( گفت: »سلمان رشدی س��رباری پر خرج برای 

ماليات دهندگان انگليسی است.« 
سلمان رشدی در يكی از نوش��ته های بعدی خود ضمن اشاره به ذلت و فاكتش پس 
از انتشار كتاب آيات شيطانی، خبر از مجروحيت شديد مترجم ايتاليايی كتابش توسط 
مس��لمانان ايتاليا، و مجازات مترجم ژاپنی كتابش توسط مسلمانان ژاپن، و مرگ ناشر 

نروژی كتابش می دهد و می نويسد:
روزی كه ناشر نروژی مورد اصابت گلوله ]مسلمانان[ قرار گرفت يكی 

از بدترين روزهای عمر من است.1 

واکنش های جهان اسالم 
در پی اعام فتوای امام، امت اسامی در تمام نقاط جهان به صورت يكپارچه به حركت 
درآمدند و با حمايت قاطع خود از اين حكم تاريخی، نفرت و انزجارشان را نسبت به اين 
دسيسه استعمار نشان دادند و خواستار محاكمه رشدی و ممنوعيت انتشار و جمع آوری 

1. محمدعلی الفت پور، چهل تدبير، تهران، پرستا، 1389، ص158. 
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كتاب آيات شيطانی شدند. در اين رابطه تعدادی از مسلمانان توسط غربی ها بازداشت، 
زندانی، شكنجه شدند و برخی نيز مورد تعقيب و محاكمه قرار گرفتند. حتی برخی نيز 
از شغل خود اخراج ش��دند. به عبارت ديگر حكم امام پتانسيل نيروی عظيم مسلمانان 
جهان را آشكار ساخت و موجی توفنده از توده های ميلياردی مسلمانان را در مصاف با 

كفر جهانی پديد آورد.1 
در واقع فتوای امام موجب ش��د كه يك انقاب اس��امی تازه با مش��اركت همه فرق 
مسلمان اعم از ش��يعه و س��نی برای دفاع از اعتقادات دينی ش��ان در جهان پديد آيد. 
اعتراضات و تحركات م��ردم در ايران و نقاط مختلف جهان تا مدت ها ادامه داش��ت. به 
طوری كه اخبار واكنش های مسلمانان جهان در دو هفته نخست بعد از فتوای امام )از 
25بهمن تا 10اسفند سال 67( نشان از عمق تأثير فرمان امام خمينی در سطح جهان 

می باشد كه در اينجا گزيده ای از اخبار اعتراضات مسلمانان جهان2 را ارايه می كنيم: 
- به دنبال صدور فتوای امام، حضرات آيات عظام گلپايگانی و مرعشی 
نجفی و حوزه های علميه قم و مش��هد درس های خود را در اعتراض به 

انتشار كتاب كفرآميز آيات شيطانی تعطيل كردند.
- مس��لمانان ايالت جامو و كشمير در ش��مال هند، برای دومين روز 
متوالی در اعتراض به انتش��ار كتاب توهين آميز آيات ش��يطانی دست 
به تظاهرات زدند. در اين تظاهرات نيروه��ای امنيتی هند با باتوم و گاز 
اش��ك آور تظاهركنندگان را مورد حمله قرار دادن��د و حداقل 50 نفر 

مجروح شدند.
- جرايد ام��ارات متحده عربی خواس��تار برخورد ج��دی دولت های 

اسامی با كتاب ضد اسامی سلمان رشدی شدند.
- مسلمانان شهر سرينگر هند، در اعتراض به كتاب آيات شيطانی طی 
تظاهراتی با پليس درگير شدند كه منجر به مجروح شدن حدود شصت 

نفر از تظاهركنندگان شد.
- آي��ت ال خامنه ای در ي��ك پيام راديوي��ی به مس��لمانان جهان در 
خصوص برخورد با توطئه تبليغاتی اس��تكبار عليه مقدس��ات اس��ام 
فرمودند: كسی كه يك چنين غلطی را می كند باشك مهدورالدم است 

1. دسيسه آيات شيطانی، همان، ص35. 
2. انعكاس حكم امام در داخل ايران و واكنش غربی ها را در بخش های ديگر اين مقاله آورده ايم. 
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و واجب است كه او را از صفحه زمين بردارند. 
- طی تظاهراتی در شهر برادفورد انگليس در دفاع از حكم امام خمينی، 
مسلمانان اين شهر قس��م خوردند در اولين فرصت حكم امام را به اجرا 

درآورند. 
- نمايندگان مجلس شورای اسامی با صدور بيانيه ای از حكم حضرت 

امام درباره نويسنده و ناشرين كتاب آيات شيطانی حمايت كردند.
- پيرو دستور حضرت امام دولت جمهوری اسامی ايران روز 26بهمن 

سال 67 را عزای عمومی اعام كرد.
- در اعتراض به انتشار و توزيع كتاب موهن آيات شيطانی، مردم تهران 

در مقابل سفارت انگليس دست به تظاهرات زدند.
- موالنا »سيد عبدال بخاری« امام مس��جد اهل تسنن دهلی ضمن 
محكوم ساختن مؤلف كتاب آيات شيطانی، حكم امام خمينی را در مورد 
رشدی و ناشرانی كه از متن كتاب مطلع بوده اند نشانگر نبوغ رهبر كبير 

انقاب اسامی دانست.
- كميسيون سياست خارجی مجلس ش��ورای اسامی در حمايت از 

حكم حضرت امام خمينی پيامی صادر كرد.
- از سوی عامه »سيد ساجد علی نقوی« رهبر شيعيان پاكستان در 

حمايت از حكم حضرت امام پيامی صادر شد.
- در ايران جمعه 67/11/28 به عنوان روز اعتراض به انتشار كتاب آيات 

شيطانی و حمايت از حكم حضرت امام اعام شد. 
- نخس��ت وزير وقت پاكس��تان اعام كرد: در صورت برچيده نشدن 
كتاب آيات شيطانی از فروشگاه ها، خريد و فروش تمام انتشارات مؤسسه 

پنگوئن را در اين كشور ممنوع خواهد كرد. 
- بنياد شهيد انقاب اس��امی ايران اعام كرد هيئتی را به پاكستان 
اعزام می كن��د تا خانواده ش��هدای تظاهرات، عليه انتش��ار كتاب آيات 

شيطانی را زير پوشش بگيرد.
- مفتی اعظم س��وريه با صدور فتوايی ضمن تقبيح شديد كتاب آيات 

شيطانی محتوای آن را كفرآميز و تحريف كننده واقعيات دانست.1 

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص14-11 )به صورت گزيده(. 
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- روزنام��ه جمهوريت تركيه ه��م ضمن درج اخب��ار تظاهرات مردم 
پاكستان عليه سلمان رشدی نوشت: انتش��ار فتوای امام خمينی ابعاد 

گسترده ای به عكس العمل مسلمانان جهان خواهد بخشيد.
- اين روزها مطبوعات و رس��انه های خبری غرب محدوديت شديدی 
را در انعكاس و پوشش خبری اعتراضات مسلمانان عليه سلمان رشدی 

اعمال می كنند. 
- »سعيد عبدالقدوس« رئيس شورای مساجد شهر »برادفورد« شمال 
انگلستان اعام كرد: دستور امام خمينی را درباره قتل سلمان رشدی به 

مورد اجرا خواهد گذاشت.
- روزنامه خليج چاپ امارات نوشت: امام خمينی خون سلمان رشدی 
مؤلف كتاب آيات شيطانی و ناش��رينی كه از محتوای اين كتاب مطلع 
بوده اند، به خاطر اس��ائه ادب به ذات باری تعالی و پيامبر گرامی اسام، 
مباح دانس��ته و از مس��لمانان جهان خواسته است كه س��ريعاً مؤلف و 

ناشرين را اعدام كنند.
- روزنامه ملی گازته چاپ اسامبول تركيه در شماره ديروز )26بهمن 
67( تحت عنوان »اين شخص را بكشيد«، ضمن درج فتوای امام در اين 
باره نوشت: نويسنده كتاب آيات شيطانی يك منحرف مرتد است و دامنه 
عكس العمل های مسلمانان جهان عليه وی روز به روز گسترش می يابد.

- در حالی كه هر روز و هر ساعت مسلمانان جهان در حال اعتراض به 
انتشار كتاب ضد اسامی آيات شيطانی هستند، تلويزيون »بی بی سی« 
كه ش��بكه دولتی انگلستان اس��ت خبر از تهيه و پخش س��ريالی عليه 
مس��لمانان داد كه درباره فساد يك دختر مس��لمان و كناره گيری او از 

اعتقادات مذهبی اش و جذب او به فرهنگ يهودی و غربی می باشد.1
- فروش كتاب آيات شيطانی در هند، آفريقای جنوبی، مالزی، مصر و 

عربستان ممنوع شد.
- نشريه العهد ارگان حزب ال لبنان ضمن حمايت از حكم الهی امام، 
كتاب آيات شيطانی را يك كتاب داستان توهين آميز و مملو از بی حرمتی 

و ناسزا به اسام توصيف كرد. 

1. جمهوری اسامی، 27 /67/11، ص3. 
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- شيخ »س��عيد ش��عبان« ضمن تأكيد بر حكم تاريخی حضرت امام 
گفت: آزادی بيان و قلم هرگز به معنای مجوز هتك حرمت به مقدسات 

مسلمين نيست. 
- اعتراض رسمی دولت جمهوری اسامی ايران تسليم كاردار انگليس 

در تهران شد. 
- علم��ای اوقاف پاكس��تان 25000 روپيه برای قتل رش��دی تعيين 

كردند. 
- »طارق وحيد بوتو«- يك پاكستانی مسلمان- گفت: هفت هزار روپيه 

به عنوان جايزه برای قتل رشدی تعيين كرده ام. 
- سازمان كنفرانس اسامی خواستار ممنوعيت انتشار و توزيع كتاب 

كفرآميز آيات شيطانی شد.
- انجمن اسامی دانشجويان در اروپا طی بيانيه ای اعام نمود: خود را 

برای اجرای حكم الهی حضرت امام خمينی آماده می سازند.
- علمای شيعه پاكستان انتشار كتاب آيات شيطانی را محكوم كردند. 
- س��لمان رش��دی در پی يك واكنش فريبكارانه نس��بت به خش��م 
توده های مسلمان در رابطه با كتاب كفرآميز آيات شيطانی ابراز تأسف 
نمود. وی گفت: اين تجربه به ما ثابت كرد كه همه بايد حساسيت ديگران 

را مدنظر داشته باشيم!
- بازگشت سفير فرانسه به تهران از سوی دولت فرانسه به تعويق افتاد.
- شيخ سعيد شعبان گفت: نمی توان در برابر هتك حرمت مقدسات، 

خاموش نشست.
- »حافظ خطير احمد«- رهبر جمعيت اهل حديث پاكستان- مبلغ 

500 هزار روپيه برای مجری حكم قتل رشدی تعيين كرد.
- انتش��ار و توزيع كتاب آيات ش��يطانی در 45 كش��ور عضو سازمان 

كنفرانس اسامی ممنوع شد.
- خليفه ارامنه ايران با ارس��ال تلگرام��ی به پاپ ژان پ��ل دوم رهبر 
كاتوليك های جهان از حكم حضرت امام خمينی حمايت و چاپ و انتشار 

كتاب سلمان رشدی را محكوم كرد.
- در پی شهادت عده ای از مردم مسلمان بمبئی منطقه مسلمان نشين 
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»بندی بازار« به حالت تعطيل درآمد.1
- ش��يخ ماهر حمود- يكی از علمای اهل س��نت لبن��ان- فتوای امام 
خمينی درباره س��لمان رشدی را يك تكليف ش��رعی اسامی دانست 
و اج��رای آن را واج��ب كفايی بر مس��لمين ش��مرد و گفت: س��كوت 
روحانی نماها و وعاظ الساطين در جايی كه سكوت حرام است، توجيه 

ندارد و همه بايد عليه اهانت به مقدسات اسام موضع گيری كنند.
- روزنامه كويت��ی الرأی العام با انتقاد از كم تحركی كش��ورهای عرب 
در اين ماجرا نوشت: اهانت به مقدسات اس��ام، خشم مسلمانان هند، 
پاكس��تان و ايران را برانگيخته اس��ت اما يكصد ميليون عرب همچنان 

خاموش اند.
- تعداد س��ی و س��ه نفر از علمای دينی بنگادش ب��ا محكوم كردن 
ادعاهای كذب سلمان رشدی درباره پيامبر اسام خواستار ضبط كليه 

نسخه های كتاب مذكور و اعدام او شدند. 
- حزب نظام اس��ام، جمعيت مدينه، حركت دانشجويی اهل حديث 
بنگادش و بس��ياری از ش��خصيت های سياس��ی و مذهبی و احزاب و 
گروه های اسامی اين كشور با انتش��ار اطاعيه های جداگانه خواستار 
اعدام سلمان رشدی و نابودی كتاب او ش��دند. مردم شهرهای مختلف 
اين كشور نيز با انجام تظاهرات و اعتصاب و برپايی مجالس از حكم امام 

خمينی حمايت نمودند.
- سخنگوی اقليت مسلمانان يونان نيز به هفته نامه ساندی ويما گفت: 
امام خمينی مرد دين و در مسائل اسامی از ما آگاه تر است، لذا انتشار 

كتاب آيات شيطانی بايد صد درصد محكوم می شد.2
- عامه »سيد س��اجدعلی نقوی« با تأكيد بر واجب االجرا بودن حكم 
امام خمينی گفت: حكم امام وحدتی عميق بين مسلمانان شيعه و سنی 

به خصوص مسلمان پاكستان به وجود آورد.
- نائب رئيس مجلس اعای اسامی ش��يعه لبنان ضمن اعام تأييد 
مطلق و حماي��ت كامل خود از حك��م امام خمينی گف��ت: فتوای امام 

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص16-14 )به صورت گزيده(. 
2. جمهوری اسامی، 67/12/2، ص3. 
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خمينی نه تنها از احكام مذهب شيعه سرچشمه گرفته بلكه اين حكم 
در كليه مذاهب اسامی موجود و يك حكم عادالنه اسامی است. 

- جوانان مسلمان انگليسی طی اجاسی در شرق لندن با اعام حمايت 
كامل خ��ود از حكم امام خمينی بار ديگر نش��ان دادند ك��ه در دفاع از 

ارزش های واالی اسامی همچنان استوار خواهند بود.
- جامعه اهل تس��نن كويت از حكم امام خمينی در مورد قتل سلمان 

رشدی حمايت كردند. 
- هفته نامه المجتمع چاپ كويت با اظهار تأسف از بی تفاوتی كشورهای 
عرب��ی در قبال كتاب اهانت آميز س��لمان رش��دی خواس��تار مجازات 

نويسنده كتاب آيات شيطانی و ناشران آن شد.
- طی اطاعيه ای نمايندگان اهل سنت مجلس شورای اسامی ضمن 
محكوم كردن سلمان رشدی سكوت سران كشورهای اسامی را بيانگر 

عدم تعهد آنان به اسام دانستند.
- »انور صدر« دبير كل ش��ورای جامعه مسلمانان در بمبئی با ذكر نام 
امام به عنوان يگانه امام جهان اسام از كليه احزاب و گروه ها خواست در 
راهپيمايی اعتراض آميزی كه بر عليه حمايت انگليس از سلمان رشدی 

برگزار خواهد شد شركت كنند.
- كابينه لبنان در جلس��ه خود به رياست »سليم الحص« نخست وزير 
اين كشور ورود و فروش كتاب آيات ش��يطانی را در لبنان ممنوع اعام 

كرد.
- كنفرانس روحانيون مسلمان در عربستان سعودی به منظور همراهی 
با موج اعتراضات مسلمانان جهان از حكم حضرت امام خمينی حمايت 

كرد. 
- عامه »ش��يخ حس��ن طراد« از روحانيون مبارز لبنان��ی و »موالنا 
محمدحسين نعيمی« عضو شورای ايدئولوژی پاكستان و عامه »سيد 
محمدحس��ين فضل ال« روحانی برجس��ته لبنانی و »قاضی حس��ين 
احمد« رهبر جمعيت اسامی پاكس��تان از حكم تاريخی امام خمينی 

حمايت كردند. 
- شورای عالی اس��امی اوگاندا با صدور بيانيه ای س��لمان رشدی را 
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محكوم كرد و به ناشران و كتاب فروشان اوگاندايی نسبت به وارد كردن 
اين كتاب هشدار داد. 

- هيئت نمايندگی جمهوری اسامی ايران در سازمان ملل متحد در 
يك بيانيه اعام داشت كتاب كفرآميز س��لمان رشدی توطئه ای عليه 

اسام برای جلوگيری از نقش فزاينده اسام در جوامع بشری است.
- جامعه اسامی اروپا كه شامل علمای بس��ياری از كشورهای عرب، 
روحانيون شيعه پاكستانی و افغانی و چند تن از روحانيون ايرانی مقيم 
اروپا می باشد از سازمان كنفرانس اسامی خواست عليه نويسنده آيات 

شيطانی اقامه دعوی كند.
- شيخ سعيد شعبان رهبر جنبش اسامی لبنان با قدردانی مجدد از 
حكم امام خمينی در مورد سلمان رش��دی گفت: اين حكم احساسات 
مسلمانان را برانگيخت و آنها را به ياد اسام عظيم خود انداخت، اسامی 
كه هيچ گاه در برابر كسانی كه عليه اعتقاد و- اخاق مسلمانان به جنگ 

برمی خيزند ساكت نمی ماند و به رويارويی با آنها برمی خيزد.
- درخواست مسلمانان موريس مبنی بر ممنوعيت انتشار كتاب آيات 

شيطانی از طرف نخست وزير آن كشور موافقت شد.
- »سيد عبدال بخاری« در مراسم نماز جمعه دهلی گفت: من به امام 

خمينی تبريك می گويم، هيچ ارفاقی نبايد به رشدی نمود.
- جامعه اس��امی س��يرالئون توطئه انتش��ار كتاب آيات شيطانی را 

محكوم كرد.
- تظاهرات پرشور مردم مس��لمان در بمبئی و دهلی باعث به شهادت 

رسيدن و مجروح شدن عده ای گرديد. 
- دولت كنيا اعام كرد: از انتشار كتاب آيات شيطانی در سطح كشور 

جلوگيری خواهد كرد. 
- مالزی نيز به جمع كشورهايی كه توزيع و نشر كتاب آيات شيطانی 

را ممنوع كرده اند پيوست.
- »زكی باقری« يكی از علمای جامعه مسلمانان كانادا گفت: ما از صدور 

حكم امام در مورد سلمان رشدی حمايت می كنيم.
- كتاب فروشی هايی كه اقدام به فروش كتاب آيات شيطانی كرده اند 
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توسط مسلمانان كانادا تهديد به مرگ شدند. 
- شيخ »احمد سحنون«- مفتی بزرگ الجزاير- اعام كرد: به اجماع 
كليه علمای اسام، سلمان رشدی مرتد و واجب القتل است و نيازی به 

حكم دادگاه نيست و ما پشتوانه اجرای اين حكم هستيم.
- بيش از سه هزار تن از مس��لمانان امريكا در نيويورك بر عليه كتاب 
آيات ش��يطانی تظاهرات كردند. در اين تظاهرات مسلمانان امريكايی 

آدمك های سلمان رشدی را به آتش كشيدند.
- دبير كل سازمان كنفرانس اس��امی از كشورهای اسامی خواست 

كتاب آيات شيطانی را ممنوع كنند. 
- هزاران تن از مسلمانان مقيم امريكا در اعتراض به انتشار كتاب ضاله 
آيات شيطانی، در مقابل فروشگاه مؤسسه انتشاراتی وايكينگ پنگوئن 
در نيويورك دس��ت به تظاهرات زده و در آن خواستار ممنوعيت فوری 

كتاب سلمان رشدی شدند.1
- احمد عبدال رئيس جمهور كومور از اقدام شجاعانه ايران در خصوص 

كتاب آيات شيطانی حمايت كرد.
- دادس��تان كل اندونزی ورود كتاب آيات ش��يطانی را به اين كشور 

ممنوع كرد.
- دولت جمهوری اسامی ايران از كره جنوبی خواست تا از ورود كتاب 

آيات شيطانی جلوگيری كند.
- رئيس شورای عالی امور اسامی نيجريه و رهبر جامعه مسلمانان اين 
كشور خواستار ممنوع شدن ورود كتاب كفرآميز آيات شيطانی توسط 

دولت الگوس شدند.
- آژانس مطبوعاتی هند )پی تی ای( اعام ك��رد: 20 نفر در تظاهرات 

شهر بمبئی بر عليه كتاب آيات شيطانی به شهادت رسيدند.
- مسلمانان ايتاليا، كانادا، اسپانيا و فناند خواستار اجرای حكم اعدام 

برای سلمان رشدی شدند.
- هزاران تن از مسلمانان مقيم فرانسه با برپائی تظاهرات باشكوهی در 
پاريس، لزوم اجرای فتوای امام خمينی مبنی بر اعدام سلمان رشدی را 

1. مطبوعات اسفند سال 67. 
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مورد تأكيد قرار دادند.
- مسلمانان لندن در يك تظاهرات گسترده خواستار منع توزيع كتاب 

»آيات شيطانی« شدند.
- علمای بقاع لبنان از حكم امام حمايت كرده و اعام نمودند كه كليه 

امكانات خود را در خدمت امام قرار خواهند داد.
- جنبش اس��امی مصر اعام كرد كه از حكم محكوميت رش��دی به 

مرگ حمايت می كند.
- مطبوعات نيجريه به دليل حمايت يك نويس��نده از سلمان رشدی 

خواستار مجازات مرگ وی شدند.
- دولت سوريه تصميم گرفت مؤسسه مطبوعاتی امريكايی وايكينگ 
و بنگاه مطبوعاتی انگليس��ی پنگوئن كه كتاب موهن آيات شيطانی را 

منتشر كردند را تحريم كند.
- اندونزی، اردن و مالزی انتشار كتاب آيات شيطانی را ممنوع كردند.

- موالنا سعيدی و موالنا جعفری از رهبران س��ازمان »اتحادالعلماء« 
بنگادش با صدور بيانيه ای خواس��تار به دار آويختن س��لمان رشدی 

شدند.
- يك روزنامه چاپ بنگادش طی مقاله ای در تأييد حكم امام خمينی 
نوشت: امام خمينی در مقابل هيچ قدرتی به جز خداوند تسليم نخواهد 
شد و ايشان با حكم خود در واقع از احساس��ات و آرمان های مسلمانان 

جهان حمايت كرده است.
- شيخ »تيجان سيا« امام جمعه مس��جد مركزی شهر »فری تاون« 
در سيرالئون در خطبه های نماز جمعه، از مجازات اعدام برای رشدی به 
عنوان يك حكم اسامی حمايت كرد، و گفت: از نظر احكام اسامی، توبه 

چنين شخصی قابل قبول نمی باشد.
- پليس اسكاتلند از مسلمانان انگليس تعهد می گيرد كه از واجب القتل 

بودن سلمان رشدی حمايت نكنند.
- طی يك تظاهرات گس��ترده كه در ده سال گذش��ته بی سابقه بود، 
مس��لمانان دانمارك از حكم امام)ره( در مورد اعدام س��لمان رش��دی 
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حمايت كردند.1 

واکنش های منفی برخی کشورهای اسالمی
البته كش��ورها و دولت های عربی متأس��فانه آن طور كه انتظ��ار می رفت در جنبش 
جهانی عليه كتاب آيات شيطانی مشاركت نكردند و به مردم كشورشان هم اجازه برپايی 
تظاهرات عليه سلمان رشدی ندادند. مخصوصاً عربستان، قطر، امارات، كويت، تونس، 
سودان، ليبی، يمن، بحرين، عمان، اردن، مراكش، مغرب، عراق، افغانستان و تركيه كه 
به طور جدی حتی حاضر به محكوم كردن لفظی كتاب رشدی هم نشدند. در اين ميان 
كشورهای عرب مسلمان خيلی بی غيرتی نشان دادند و سكوت كردند. به طوری كه حتی 
صدای برخی از مطبوعات اين كشورها بلند شد. در اين ارتباط روزنامه كويتی الرأی العام 
طی مقاله ای اعراب را به خاطر سكوت آنان نس��بت به اقدام سلمان رشدی عليه اسام، 

مورد سرزنش قرار داد و نوشت:
اعتراض ش��ديد مس��لمانان هند، پاكس��تان و دولت ايران به انتشار 
كتاب آيه های شيطانی مايه شرمساری برای كليه اعراب است... انتشار 
اين كتاب كه احساسات مقدس مس��لمانان جهان را جريحه دار كرد و 
مسلمانان هند و پاكستان و ايران را برآش��فت، اما يكصد ميليون عرب 

دچار خاموشی شده اند.
اين روزنامه ضمن تأييد حكم مرگ سلمان رشدی می نويسد: 

سلمان رشدی يك فراماسونر صهيونيست اس��ت و بايد اعراب قبل از 
ديگران با اجرای حكم اسام، خون وی را بريزند.

الرای العام نوشت: 
غيرت اعراب در زمينه اس��ام و رس��ول خدا بر باد رفته اس��ت... آيا 
پذيرفتن حقيرانه اهانت سلمان رشدی به پيامبر اسام از سوی اعراب 
نشانه اين است كه شخصيت و مقام عالی پيامبر)ص( در دل های اعراب، 
خدای نخواس��ته سبك شده اس��ت؟!... آيا مايه شرمس��اری نيست كه 
ملت هايی كه بعد از اعراب اسام آورده اند، در مورد دين اسام و پيامبر 

اكرم)ص( بيش از خود اعراب غيرت و تعصب نشان دهند؟!2

1. همان. 
2. جمهوری اسامی، 67/12/2، ص3. 
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برخی از اين دولت ها مثل مصر، تركيه و عراق حتی صراحتاً به توجيه و دفاع از كتاب 
سلمان رشدی پرداختند، كه از اين جهت در ميان كش��ورهای اسامی پيشتاز بودند. 
به همين خاطر برخی از نويسندگان اين گونه كشورها با دول استكباری غرب هم صدا 
شدند و به حمايت از رشدی پرداختند. حتی دولت مصر از سلمان رشدی دعوت كرد تا 
به آن كشور سفر نمايد و با علمای آنجا گفت وگو كند. از همه بدتر شيخ بزرگ دانشگاه 
االزهر مصر- كه باالترين مركز آكادميك اسام شناسی اهل سنت جهان است- صراحتاً 

به حمايت از رشدی پرداخت و حكم امام را رد نمود.
در اين ميان تعداد انگشت ش��ماری از نويسندگان كشورهای اس��امی نيز هم صدا با 
غربی ها به حمايت از سلمان رشدی پرداختند، از جمله خانم تسليمه نسرين نويسنده 
بنگادشی بود كه به خاطر حمايت از سلمان رشدی و سخنان كفرآميزش عليه قرآن، او 

از ترس حمله مردم كشورش به اروپا فرار كرد و به غرب پناهنده شد. 
يكی ديگر از نويس��ندگان مدافع سرس��خت س��لمان رشدی، عزيز نس��ين نويسنده 
تركيه ای می باش��د. او مترجم كتاب آيات ش��يطانی به زبان تركی هم می باش��د. مردم 
مسلمان تركيه با حمله به هتل محل اقامت او در تركيه و اشغال آن، خواستار تحويل او 
شدند تا خود او را مجازات نمايند. اما پليس تركيه از اين كار امتناع ورزيد و لذا مردم آن 
هتل را به آتش كش��يدند و حتی عده ای از مردم معترض در اين راه با گلوله های ارتش 

الئيك تركيه به شهادت رسيدند.1
اما شايد مهم ترين نويسنده عرب كه از سلمان رشدی دفاع كرد، نجيب محفوظ )ابن 
عبدالعزيز ابن ابراهيم ابن احمد پاشا( اهل كش��ور مصر بود كه حتی توسط مسلمانان 
تهديد به مرگ شد. او در 11دسامبر 1911م در قاهره به دنيا آمد. وي ليسانس فلسفه 
را در دانش��گاه قاهره كس��ب كرد و توانس��ت بيش از 50 عنوان كت��اب تأليف كند كه 
جنجالي ترين كتاب وي كه چهره اين فرد را در جهان اسام آشكار كرد كتاب بچه هاي 
محله ما بود كه در س��ال 1959 به صورت پاورقي در روزنامه االهرام مصر چاپ مي شد. 
ولي به علت توهين هاي شديد اين نويسنده به اديان و همچنين به پيامبر اسام، شخص 
رئيس جمهور مصر جمال عبدالناصر دستور توقيف انتشار اين رمان را در روزنامه صادر 
كرد. مفتي ها و علماي اهل تسنن دانش��گاه االزهر مصر نيز مخالفت خود را با چاپ اين 
مطالب توهين آميز اظهار داش��تند .نجيب محفوظ ساختار رمان بچه هاي محله ما را بر 
اساس ساختار كتاب هاي مقدس به ويژه قرآن بنا كرده و حتي شخصيت هاي اين رمان و 

1. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
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نام هايشان را نيز از شخصيت ها و اسامي پيامبران برگرفته است. در پايان اين رمان حدوداً 
پانصد صفحه اي، شخصيت اصلي داستان با اكسيري از عشق به جنگ با خدا مي رود و 

موفق مي شود او را از بين ببرد!! 
اين مطالب عاوه بر باطل بودن كليت در درون خود، حاوي وهن هاي بسياري به ذات 
جاله خداوند و همچنين پيامبران الهي بوده. اما اين تنها حركت ضد اس��امي نجيب 
محفوظ نبود بلكه وي زماني مشهورتر ش��د و مورد توجه محافل جهاني قرار گرفت كه 
مخالفت علني خود را عليه حكم تاريخي امام خميني كه مبتني بر ارتداد و قتل سلمان 
رش��دي ملعون بوده اعام كرد و جنجال هاي زيادي را به پا نمود. اگر س��لمان رشدي 
توانسته بود آيات ش��يطاني را بنويسد بدون ش��ك به لطف هنجارشكني افرادي چون 
نجيب محفوظ بود كه فتح بابي در اين زمينه كرده بودند. نجيب محفوظ به دليل چاپ 
اين اثر و مخالفت با حك��م تاريخي امام خميني با تاش امريكا و محافل ضد اس��امي 
توانست به عنوان اولين مسلمان در سال 1988جايزه ادبي نوبل را تصاحب بكند كه بر 
هيچ شخصي پوشيده نيست كه سياسي ترين نوبل ها جوايز صلح و ادبي نوبل است. اما 
اين سؤال هنوز برجاست كه چرا روزنامه شرق با تيتر دوم و عكسي كه نيمي از روي جلد 

روزنامه را مي پوشاند از اين نويسنده هتاك با نام »پدر رمان عرب« تجليل مي كند؟!1 

توبه سلمان رشدی! 
در چنين شرايطی بود كه حاميان رشدی سخن از توبه سلمان رشدی به ميان آوردند. 
تا به خيال خود هم او را از مرگ نجات دهند و هم از هزينه های گزافی كه برای حفاظتش 
متحمل می شدند خاص شوند. اما دفتر امام با انتشار اطاعيه ای خطاب به ملت مسلمان 
ايران و جهان، ضمن تكذيب اين گونه شايعات، بار ديگر بر وجوب قتل سلمان رشدی و 

عدم امكان توبه او تأكيد ورزيد: 
بسمه تعالی 

رسانه های گروهی اس��تعماری خارجی به دروغ به مس��ئولين نظام 
جمهوری اسامی نسبت می دهند كه اگر نويسنده كتاب آيات شيطانی 
توبه كند حكم اعدام درب��اره او لغو می گردد. ام��ام خمينی- مدظله- 

فرمودند: 
»اين موضوع صد در صد تكذيب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه كند 

1. سايت الف، يكشنبه 1385/6/12، كد مطلب: 433. 
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و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم 
خود را به كار گيرد تا او را به درك واصل گرداند.« 

دفتر حضرت امام اضافه كرد: 
اگر غير مسلمانی از مكان او مطلع گردد و قدرت اين را داشته باشد تا 
سريع تر از مسلمانان او را اعدام كند، بر مسلمانان واجب است آنچه را كه 
در قبال اين عمل می خواهد به عنوان جايزه و يا مزد عمل به او بپردازند.1 

البته حاميان غربی سلمان رشدی به خاطر وحشت از اجرای حكم امام، تا مدت ها دنبال 
اين بودند كه با ترفند توبه، رشدی را از اين خطر برهانند. به طوری كه اين حربه را حتی 
پس از ارتحال امام هم پی گيری نمودند. اما بی نتيجه بود و دانستند كه اين حكم اليتغير 

است. چنانكه در تاريخ 69/10/1 اعام شد: 
حس��نی مبارك رئيس جمه��ور مخلوع مصر از س��لمان رش��دی ب��رای گفت وگو با 
اسام شناسان برجسته به مصر دعوت كرده است. البته اين پيشنهاد با استقبال مفتی 

دانشگاه االزهر مصر مواجه شد. جالب آنكه اين مفتی گفته بود: 
حكم واجب القتل بودن رشدی كه از سوی آيت ال خمينی صادر شده از نظر سيستم 

1. صحيفه امام، همان، ص268، زمان 29 بهمن 1367/ 11 رجب 1409. 



23
3

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

 آن
نی

جها
ی 

ش ها
اكن

 و و
نی

طا
 شي

ات
ه آي

طئ
ر تو

ی ب
أمل

ت

قضايی اسام پايه و اساس ندارد و باطل است! 
باز سه روز بعد در تاريخ 69/10/3 ش��يخ محمدعلی محجوب وزير امور مذهبی مصر 

اعام كرد:
رش��دی قصد دارد برای توبه كردن از عمل گذش��ته خود به مصر مسافرت كند تا در 
حضور علمای مذهبی االزهر، توبه نمايد. به طوری كه حتی شيخ محجوب ضمن ماقات 

با سلمان رشدی، متن توبه نامه او را هم تنظيم كرده بود!1 

یادآوری به سران کشورها
از سوی ديگر حضرت امام به همين مقدار بسنده نكردند، بلكه برای تأكيد بر اهميت 
برخورد با اين پديده شوم، موضوع آيات ش��يطانی را در پاسخ های تبريكی كه برخی از 
سران كشورها به مناسبت دهمين س��الگرد پيروزی انقاب اسامی )بهمن سال 67( 

برايش فرستاده بودند نيز يادآور شدند. 
 امام خطاب به سوهارتو )رئيس جمهور اندونزی(: 

اخيراً ]دش��منان[ با ش��گرد جديدی به جنگ همه ملل اس��امی و 
مقدسات اسام آمده اند و با اجير كردن جمعی مزدور اقدام به تأليف و 
نشر كتاب كفرآميز آيات ش��يطانی كرده اند، كه اميد است با هوشياری 
مسلمانان و بهره گيری از امكانات زيادی كه در اختيار دارند اين توطئه 
خائنانه را نيز خنثی كرده و به وظيفه اسامی خود در قطع ]دست های [ 
اين مزدوران خودفروخته اقدام كنند. و شما كه بيشترين نفوس اسامی 
را در كشور خود داريد وظيفه سنگين تری در انجام اين وظيفه الهی به 
عهده داريد. از خدای تعالی موفقيت همه ملل اس��امی را در اين راه تا 

پيروزی كامل بر دشمنان دين و قرآن مسئلت دارم.2 
امام خطاب به راجيو گاندی )نخست وزير هند(: 

در اين دهه گذشته دش��منان انقاب توطئه های گسترده و وسيعی 
عليه اين انقاب اس��امی و اصيل طرح ريزی كردند كه به ياری خدای 
تعالی همگی خنثی گرديد. و اكنون با تأليف و نشر كتاب كفرآميز آيات 
شيطانی به جنگ خود ]با[ اسام عزيز آمده اند، كه اين توطئه نيز همانند 

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص55. 
2. صحيفه امام، همان، ص305، 8 اسفندماه 67. 
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گذشته به ياری خدای بزرگ نقش بر آب خواهد شد. اميد است جنابعالی 
نيز مسلمانان كشور هند را كه در ميان كشورهای غير اسامی بيشترين 
رقم را دارا می باشد در اين راه ياری دهيد و روابط سنتی خود را با ايران و 

ساير كشورهای اسامی توسعه دهيد.1 
امام خطاب به شاذلی بن جديد )رئيس جمهور الجزاير(: 

ملت بزرگ و سربلند ايران اس��امی در اين ده ساله به همه مسلمانان 
و ملل در بند جهان نش��ان داد كه با اتكال به خدای تعالی و استقامت و 
پايداری در مقابل توطئه ها و مشكات می توانند بزرگترين قدرت های 
جهان را به شكست و تسليم وادارند. و اميد است ساير ملت های اسامی 
نيز با الهام گيری از همين شيوه به جنگ دشمنان اسام رفته و بر آنان 
پيروز ش��وند و اجازه ندهند دش��منان آنها اين گونه مقدسات اسام را 
ملعبه قرار داده و مورد اهانت قرار دهند. و متأسفانه بسياری از زمامداران 
كشورهای اسامی از كنار يك چنين توطئه بزرگی بی تفاوت گذشته و 
به وظيفه اسامی و دينی خود نيز در اعدام توطئه گران امثال نويسنده 

كتاب آيات شيطانی و حاميان او عمل نكردند.2
امام خطاب به يانگ شانكون )رئيس جمهور خلق چين(: 

ملت بزرگ و مقاوم ايران در اين ده س��اله، انواع توطئه های دشمنان 
غربی و شرقی جمهوری اسامی را به ياری خدای تعالی پشت سر گذارده 
و پيوسته سربلند بيرون آمده. اكنون كه دشمنان انقاب از نابود كردن 
آن مأيوس شده، به جنگ اسام آمده و با تأليف و حمايت كتاب آيه های 
شيطانی درصدد ضربه زدن به اسام و پيامبر گرامی آن برآمده اند و ما 
اطمينان داريم كه اين بار نيز ناكام مانده و ج��ز آبروريزی و زيان برای 
خود نتيجه ای نخواهند گرفت. و ما از همه ملل آزاد جهان انتظار داريم 
كه جلوی اهانت به مقدس��ات بيش از يك ميليارد مس��لمان جهان را 

بگيرند و اين توطئه ننگين را محكوم سازند.3
 امام خطاب به اريك هونكر )رئيس جمهور آلمان شرقی(: 

ملت ش��ريف ايران در اين ده س��اله، انواع توطئه ها و دش��مني های 

1. همان، ص306، 8 اسفندماه 67. 
2. همان، ص318، 21 اسفندماه 67. 

3. همان. 
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دولت های شرق و غرب را پشت سر گذارده و اكنون نيز با توطئه جديدی 
از طرف صهيونيست ها و متحدين غربی آنها مواجه گرديده كه با چاپ 
و نشر كتاب كفرآميز آيات شيطانی مقدس ترين معتقدات آنها و بيش 
از يك ميليارد مسلمان جهان را مورد اهانت و تمسخر قرار داده، و ما به 
ياری خدای تعالی اطمينان داريم كه اين بار نيز همانند گذشته نتيجه ای 

نخواهند گرفت و جز رسوايی و خسران عايدشان نخواهد شد.1

نگرانی های امام از تحليل های غلط آینده 
اما با وجود استقبال گسترده مسلمانان ايران و جهان از حكم قتل سلمان رشدی، امام 
نگرانی هايی نيز از تحليل های غلط برخی جاهان داخل حوزه های علميه و سياسيون 
و روشنفكران داخل و خارج ايران داش��تند. به همين جهت ابعاد تازه ای از اقدام موهن 
س��لمان رش��دی و غربی ها را در پيام معروف به »پيام منش��ور روحاني��ت« خطاب به 
روحانيون، مراجع، مدرسين، طاب و ائمه جمعه و جماعات، با تفصيل بيشتر، تشريح 
نمودند كه بسيار حائز اهميت می باشد. در واقع امام در اين پيام در عباراتی موجز نقشه 

راه را برای آينده مسلمانان در خصوص مسئله سلمان رشدی ترسيم نمودند: 
... مسئله كتاب آيات شيطانی كاری حساب شده برای زدن ريشه دين 
و دينداری و در رأس آن اسام و روحانيت است. يقيناً اگر جهان خواران 
می توانستند، ريش��ه و نام روحانيت را می سوختند ولی خداوند همواره 
حافظ و نگهبان اين مشعل مقدس بوده است و ان شاء ال از اين پس نيز 
خواهد بود، به شرط آنكه حيله و مكر و فريب جهان خواران را بشناسيم. 
البته بدان معنا نيس��ت كه ما از هم��ه روحانيون دفاع كني��م، چرا كه  
روحانيون وابس��ته و مقدس نما و تحجرگرا هم كم نبودند و نيستند. در 
حوزه های علميه هستند افرادی كه عليه انقاب و اسام ناب محمدی 
فعاليت دارند. امروز عده ای با ژس��ت تقدس مآبی چنان تيشه به ريشه 
دين و انقاب و نظام می زنند كه گويی وظيفه ای غير از اين ندارند. خطر 

تحجرگرايان و مقدس نمايان احمق در حوزه های علميه كم نيست. 
طاب عزيز لحظه ای از فكر اين مارهای خ��وش خط و خال كوتاهی 
نكنند، اينها مروج اس��ام امريكايی اند و دشمن رس��ول ال... ضرورتی 

1. همان. 
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نيست كه در چنين شرايطی ما به دنبال ايجاد روابط و مناسبات گسترده 
]با غربی ها[ باشيم، چرا كه دش��منان ممكن است تصور كنند كه ما به 
وجود آنان چنان وابسته و عاقه مند شديم كه از كنار اهانت به معتقدات 
و مقدسات دينی خود ساكت و آرام می گذريم. آنان كه هنوز بر اين باورند 
و تحليل می كنند كه بايد در سياست و اصول و ديپلماسی خود تجديد 
نظر نماييم و ما خامی كرده ايم و اشتباهات گذشته را نبايد تكرار كنيم و 
معتقدند كه شعارهای تند يا جنگ سبب بدبينی غرب و شرق نسبت به 
ما و نهايتاً انزوای كشور شده است و اگر ما واقع گرايانه عمل كنيم، آنان 
با ما برخورد متقابل انسانی می كنند و احترام متقابل به ملت ما و اسام 
و مس��لمين می گذارند. اين يك نمونه است كه خدا می خواست پس از 
انتشار كتاب كفرآميز »آيات شيطانی« در اين زمان اتفاق بيفتد و دنيای 
تفرعن و استكبار و بربريت چهره واقعی خود را در دشمنی ديرينه اش با 
اسام برما سازد تا ما از ساده انديشی به درآييم و همه چيز را به حساب 
اشتباه و سوء مديريت و بی تجربگی نگذاريم و با تمام وجود درك كنيم 
كه مسئله اشتباه ما نيس��ت، بلكه تعمد جهان خواران به نابودی اسام 
و مسلمين است و اال مسئله فردی س��لمان رشدی آنقدر برايشان مهم 

نيست كه همه صهيونيست ها و استكبار پشت سر او قرار بگيرند. 
روحانيون و مردم عزيز حزب ال و خانواده های محترم شهدا حواسشان 
را جمع كنند كه با اين تحليل ها و افكار نادرست خون عزيزانشان پايمال 
نشود. ترس من اين است كه تحليل گران امروز، ده سال ديگر بر كرسی 
قضاوت بنش��ينند و بگويند كه بايد ديد فتوای اس��امی و حكم اعدام 
سلمان رشدی مطابق اصول و قوانين ديپلماس��ی بوده است يا خير؟ و 
نتيجه گيری كنند كه چون بيان حكم خدا آثار و تبعاتی داشته است و 
بازار مشترك و كشورهای غربی عليه ما موضع گرفته اند، پس بايد خامی 
نكنيم و از كنار اهانت كنندگان به مقام مقدس پيامبر و اسام و مكتب 

بگذريم! 
خاصه كام اينكه ما بايد بدون توجه به غرب حيله گر و شرق متجاوز و 
فارغ از ديپلماسی حاكم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسام برآييم 
و اال مادامی كه فقه در كتاب ها و سينه علما مستور بماند، ضرری متوجه 
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جهان خواران نيست.1 
حضرت امام در واقع با اين پيام رسالت حوزه های علميه و به طور كلی استراتژی نظام 
جمهوری اسامی ايران و خط مشی مسئوالن و سياستمداران كشور را در برخورد با اين 

گونه توطئه ها برای هميشه تبيين نمودند.2 

موضع نمایندگان ملت 
در اين ميان مجلس شورای اسامی كه متشكل از نمايندگان قشرهای مختلف مردم 
ايران است همگام با جامعه به حمايت گسترده از حكم امام پرداختند كه اين مواضع را از 
اولين جلسه پس از صدور حكم امام مشاهده می كنيم. چنانكه رئيس مجلس در جلسه 

مورخ 26بهمن سال 67 می گويد: 
نمايندگان محت��رم و مردم ما در جريان اين فتن��ه ای كه كفر جهانی 
برنامه ريزی كرده برای جهان اس��ام هس��تند كه با اهانت به مقدسات 
اس��ام اهداف خاصی را با انگيزه های خاصی دارن��د تعقيب می كنند. 
ممكن است بعضی از... شياطين موجود در ميان جامعه ذهن مردم را از 
اين جهت آلوده بكنند و بگويند كه اين چه اهميتی دارد كه يك كتاب 
يا يك نويسنده كه يك غلطی كرده، اين همه هياهو و اقدام و تعطيل در 

جامعه درست بكند؟ و تظاهرات در دنيای اسام.
لذا نياز دارد كه يك مقدار مس��ئله باز بش��ود كه ملت ما اگر در مقابل 
چنين وسوسه هايی قرار گرفتند بدانند كه مسئله اين نيست، اين ظاهر 
قضيه است... آنچه كه آدم مي تواند از مجموعه حوادث بفهمد اين است 
كه برنامه ريزی شده، سازماندهی شده برای يك حركت بسيار خطرناك 

1. همان، ص278-273، 3 اسفند 1367. 
2. متأسفانه بعد از ارتحال امام گاهی از سوی برخی از سياسيون داخل تحليل ها و سخنان شبهه انگيزی درباره 
حكم امام ارايه می شد كه غير قابل قبول بود. چنانكه دكتر محمدجواد الريجانی در مذاكرات لندن با نيك براون 
نماينده انگليس، دچار خطای سياسی ش��د و افزايش جايزه برای قاتل سلمان رش��دی توسط آقای شيخ حسن 
صانعی )رئيس بنياد 15خرداد( را خلط كرده و آن را مربوط به يك جناح سياسی راديكال- نه خواسته همه مردم 
و جناح های ايران و جهان اس��ام- معرفی نموده و آن را به انتخابات رياس��ت جمهوری )خاتمی و ناطق نوری در 
س��ال 76( مربوط می كند و می گويد: »اعام موضع اخير آقای صانعی عاوه بر جه��ات مختلف، می تواند به يك 
جناح قوی سياسی ميدان مانور تبليغاتی در افكار عمومی بدهد... می خواهم بگويم بحث سلمان رشدی در ايران 
بعد جديدی هم پيدا كرده و آن ارتباط مس��ئله به انتخابات رياست جمهوری است و به هيچ وجه يك بحث صرف 
بين المللی نيس��ت... اگر اتحاديه اروپا )EU( بتواند در زمان باقيمانده از دولت آقای هاشمی، نظر ايشان را جلب 
كرده و با ايشان به توافق برسد، موقعيت خوبی خواهد بود.« )دكتر محمدجواد الريجانی، مذاكره در لندن، تهران، 

ايران، 1376، ص70-71.(
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كه بدتر از يك نوع جنگ رسمی اس��ت. اينها به دنبال ضربه ای كه بعد 
از انقاب اس��امی در ايران خوردن��د و قدرتی كه از اس��ام در لبنان و 
افغانستان ديدند و تحرك و بيداری سراسری كه در مسلمان ها ديدند، 
در تحليلشان به اينجا رسيدند كه مايه اصلی آن، تقدس و هاله قداستی 
است كه بر عقايد و مقدسات اسام كشيده شده كه ذهن مردم اسامی 
را هميش��ه صاف و پاك نگاه می دارد و به دنيای اسام نشاط و حركت 

می دهد.
با جنگ و انواع حيله های سياسی نتوانس��تند اين تقدس را بشكنند، 
با اين ش��يوه وارد عمل ش��دند. با يك ش��خصی كه از مثًا جايی مثل 
هندوس��تان باش��د كه ظاهراً از دنيای غرب فاصله دارد و با يك اس��م 
غلط انداز كار را شروع مي كنند. آدم می بيند كه قبًا پول داده مي شود 
به اين ش��خص به عنوان حق تأليف، آدم می بيند قبًا برای اين شخص 
محافظ می گذارند به عن��وان اينكه مي دانند چ��ه كار دارند مي كنند، 
می بينيم كه يك بنگاه انتشاراتی صهيونيسم دنبال كار است، می بينيم 
كه از پيش ترجمه ها در كشورهايی مثل امريكا و ايتاليا آماده مي شود، 
می بينيم كه تبليغات به گونه ای است كه ذهن مردم را قبًا برای خريد 
كتاب آم��اده مي كنند. همه اينه��ا حكايت از يك س��ازماندهی در يك 

برنامه ريزی می كند.
حركت، يك حركت معمولی نيست كه آقايان بگويند كه خوب، حاال 
كتاب كه زياد نوشته شده، فحاشی به اس��ام زياد شده، به خداوند، به 
همه بد گفته اند و در تاريخ اين جوری بوده. بله بوده، اما من فكر مي كنم 
يك چنين حركتی با اي��ن ش��يوه هايی ك��ه االن دارد مرموزانه انجام 
مي شود، نبوده و اين يك مقابله ای است برای شكستن قداست اسام و 
مقدسات اسام، و لذا اهميت قضيه  ايجاب می كند كه رهبری عظيم ما 
كه معموالً در مسائل سطحی وارد نمی شوند، در اين مسئله با آن شدت 
و حدت وارد می ش��ود اين گونه ايش��ان برانگيخته می شوند كه خوب، 
تشخيص ايشان هميش��ه برای ما حجت بوده و هميشه هم ديده ايم كه 
ايشان به موقع مسائل حساس دنيای اسام را درك می كنند و به موقع 
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معالجه می كنند.1
يكی ديگ��ر از نماين��دگان مجل��س در همان 
جلسه با اش��اره به آيه »انال و انا اليه راجعون« 

گفت: 
ام��روز جه��ان اس��ام و امام 
بزرگوارم��ان و تمامی روحانيت 
معظم و مجلس شورای اسامی 
و دولت خدمتگزار عزادار است. 
امروز امت مسلمان ايران عزادار 
اس��ت. توطئه ه��ای مختل��ف 
سياس��ی، اقتص��ادی، نظامی و 
اخاقی برای نابودی اسام ناب 
محمدی)ص( را ب��ه كار بردند 
ولی مأي��وس و نااميد گرديدند. 
آنها از اس��ام سيلی خورده اند و 

اكنون متوسل به توطئه فرهنگی شده اند و مي خواهند چهره پاك نورانی 
اسام را با ابرهايی سياه بپوشانند.2

عاوه بر س��خنان نمايندگان در جلس��ات مختلف، آنها بيانيه های متعددی نيز صادر 
كردند كه از جمله بيانيه مورخ 67/12/3 اس��ت كه در رابطه با پيام حضرت امام و روند 

سياست خارجی می باشد: 
پيام كوبنده امام كريم كه با كلمات استوار »تا من زنده باشم« آهنگی 
پر طنين يافته است ما را كه هميشه او را زنده مي دانيم به ادامه نبردی 
عظيم بر ضد استعمار و استكبار برمي انگيزد و هشدار مي دهد كه كينه 
ديرينه كافركيش��ان ضد ايمان، عليه مس��لمين و اس��ام هرگز پايان 
نمی پذيرد و آتش حقد و عداوت آنان حتی يك لحظه خاموش نمي شود.
اهانت هايی كه به س��احت قدس پيامبر اس��ام)ص( و اصحاب كرام 
و همس��ران پاكدامن آن حضرت در كتاب آلوده آيات شيطانی صورت 

1. جلس��ه مورخ 26 بهمن سال 67 مجلس شورای اس��امی، قسمتی از س��خنان رئيس مجلس اكبر هاشمی 
رفسنجانی. 

2. همان، قسمتی از سخنان يونس محمدی نماينده مجلس. 

در پی اعالم فتوای امام، امت 
اسالمی در تمام نقاط جهان به 
حرکت  به  یکپارچه  صورت 
درآمدند و با حمایت قاطع خود 
از این حکم تاریخی، نفرت و 
انزجارشان را نسبت به این دسيسه 
استعمار نشان دادند و خواستار 
محاکمه رشدی و ممنوعيت انتشار 
و جمع آوری کتاب آیات شيطانی 
شدند. در این رابطه تعدادی از 
مسلمانان توسط غربی ها بازداشت، 
زندانی، شکنجه شدند و برخی 
نيز مورد تعقيب و محاکمه قرار 
گرفتند. حتی برخی نيز از شغل 

خود اخراج شدند
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پذيرفته، از صدر اسام تاكنون، بی س��ابقه بوده است. و حمايت امريكا 
شيطان بزرگ و انگليس استعمارگر و كش��ورهای عضو بازار مشترك، 
از نويس��نده اين كتاب س��ياه و آتش بياری صهيونيس��م جنايتكار، در 
اين معركه كثيف، نش��انگر توطئه ای خطرناك بر ضد اسام راستين و 

مسلمانان انقابی است.
ما نمايندگان مجلس شورای اسامی كه هميشه درس مبارزه را از امام 
و قائد بيدار و نستوه و سازش ناپذير خويش می آموزيم، با تأكيد هميشگی 
بر كليه رهنمودهای معظم له، خاصه در پيام بسيار مهم امروز و با الهام 

از اين فرياد بلند بيدارگر، اعام مي داريم كه: 
1. هرگز نبايستی فريب دوست نمايی های اين دشمنان بزرگ اسام را 

بخوريم و از مكايد اهريمنی آنان، خود را ايمن بداريم.
2. سران و علمای كشورهای اسامی، بايستی ملت های مسلمان را به 
عمق فاجعه آگاه سازند و در برابر اين حمله شيطانی، مردانه جبهه گيری 

كنند.
3. عالمان و روحانيون مسلمان )اعم از ش��يعه و سنی( كه وارثان علم 
پيامبرند و حش��مت و حرمت خود را از حضرتش دارند، به فرياد آيند و 
در خطبه ها و بيانيه ها و گفتار آتشين خويش قداست مقدسات اسامی 
را پاس دارند و با رهبری امت های مس��لم، اين هجوم نابكارانه را در هم 
شكنند و خصم بدكار را كه صريح و مس��تقيم به نبرد اسام، بلكه همه 

اديان الهی آمده است، به هزيمت فرستند. 
4. مسئوالن سياست خارجی كشور ما خاصه و دولت جمهوری اسامی 
ايران و همه مسئوالن... با نهايت قدرت و صابت در برابر اين تجاوز آشكار 
كه به حريم معنويات و اعتقادات ما صورت گرفته، نه به صورت انفعالی، 
بلكه به صورت تهاجم، جبهه گيرند و از صولت بی پايه دشمن نهراسند 
و سخن امام را به عنوان آخرين سخن، به ديپلماسی های خارجی ارايه 

دهند.
5. تداوم تجنب ]اجتناب[ از شيطان بزرگ و نفی هر گونه نيت دوستی 
با اين دشمن بزرگ و همچنين بريدن از رابطه با انگليس استعمارگر و 
مقابله به مثل در برابر مكايد و تمهي��دات دولت هاي اروپايی كه با ما بر 
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سر كين ايستاده اند، از ضرورت های هندسه دقيق و قاطعی است كه به 
دست امام ترسيم گرديده است.

6. ملت بزرگ و فداكار ايران كه طی ده سال از نظام مقدس جمهوری 
اسامی، با خون و جان و استخوان و خانمان خويش، پاس داشته اند با 
تبعيت و متابعت از فرمان امام خويش، راه مبارزه را همچنان پی گيرند و 
از قدرت شيطانی مستكبران و مستعمران نهراسند كه: »اال ان اولياء ال 

الخوف عليهم وال هم يحزنون«.1
نمايندگان عاوه بر سخنرانی، حتی قوانينی را در اين زمينه تصويب كردند كه از جمله 
آنها تصويب طرح قطع روابط كامل سياسی و ديپلماتيك با دولت انگلستان با بيش از صد 

امضا بود. محمدابراهيم اصغرزاده يكی از پيشنهاددهندگان اين طرح می گويد:
... با اينكه بيش از صد امضا ش��ده قطعاً اگر به خاطر ضيق وقت نبود و 
ادامه پيدا مي كرد تعداد بيش��تری امضا مي كردند... بحث ما در رابطه با 
انگليس از زمانی كه مطرح شد در رابطه با كشورهای خارجی بحثی بر 
سر منافع مشترك بود و ما هميشه اعام كرده ايم كه در منافع مشتركی 
كه با كشورهاي خارجی داريم انديشه انقاب، احترام رهبری و احترام 
كيان و حيثيت مسلمين جزو بخشی از منافع ملی ماست. و ما نمی توانيم 
فقط صرفاً س��ر مس��ائل اقتصادی و روابط ديپلماتيك مناقع مشترك 
خودمان را با يك كش��ور خارجی بنا كنيم. برای ما احت��رام به انقاب 
اسامی يك اصل در منافع ملی ما است و بنابر اين سياست خارجی ما 
هم بر آن اساس استوار مي ش��ود... وزير خارجه انگليس شروع كرده به 
رفتن به اين كشور، آن كشور و جذب نظرات كشورهای ديگر برای تحريم 
و فش��ار به ايران و استداللشان هم اين اس��ت كه اگر فشار اقتصادی به 
كشور ايران زياد بشود باعث خواهد شد كه مردم در رنج و عذاب باشند و 
اين فشار باعث خواهد شد كه جناح تندرو كه به نظر و زعم آنها حضرت 
امام اس��ت از ش��عار خودش برگردد... دولت انگليس در رابطه با كشور 
ايران تمام آن مسائلی را كه مربوط مي شود به منافع مشترك دو كشور 
يا احترام متقابل كه وزارت خارجه ما مدعی آن اس��ت زير پا گذاشته و 
ما بايد با آن برخورد قوی بكنيم... يكی از اين خألهايی كه بايد پر بشود 

1. بيانيه قرائت شده در جلسه مورخ 3 اسفند سال 1367 مجلس شورای اسامی. 
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و دست دولت باز باش��د در روابط خودش با كش��ورهای خارجی، قطع 
رابطه كامل سياس��ی و ديپلماتيك با دولت انگليس است و ضمناً هيچ 
وقت اين رابطه برقرار نخواهد ش��د مگر اينكه دولت انگليس طبق اين 
ماده واحده عذرخواهی كرده و نظرات جمهوری اس��امی را كه نظرات 
منافع ملی ماست تأمين كند و آن نظرات را دوباره مجلس بپذيرد. هيچ 
مقام ديگری چه دولت و چه وزارت خارجه قادر به ادامه روابط سياسی 
و برقراری روابط سياسی با دولت انگليس نخواهند بود... و اين قطعاً به 

نفع انقاب خواهد بود.1
نمايندگان مجلس گاهی اوقات هم با صدور نامه و بياني��ه و تذكر به صيانت و دفاع از 
حكم امام می پرداختند كه از جمله نام��ه ای با امضای بيش از 150 نفر از نمايندگان در 

تاريخ 12 مهرماه سال 1377 است: 
راه ما راه امام خمينی است. اسام ما اسام ناب محمدی است. حكم 
سلمان رشدی مرتد در گذشته و حال و آينده جز قتل، هاكت، سقوط 
در جهنم ابدی چيز ديگری نيست. به تعبير رهبر معظم انقاب اسامی 
تيری كه حضرت امام )قدس ال نفس��ه الزكيه( ره��ا كرده اند، باألخره 
روزی حنجره اين شيطان مجسم را خواهد دريد و قلم پليد او را از اهانت 
و توطئه باز خواهد داش��ت. البت��ه آن روز پش��يمانی و ندامت فايده ای 

نخواهد داشت.
با توجه به اينكه سياس��ت نظام و وزارت خارجه در مورد حكم اعدام 
رشدی تغيير نكرده، الزم بود دستگاه ديپلماسی كشور هوشياری الزم 
را به خرج می داد و به انگلس��تان اين اس��تعمارگر پير اجازه نمی داد با 
ترفند تبليغاتی ذهن مسلمانان جهان و مردم دنيا را نسبت به جمهوری 
اسامی مشوش كند. ما نمايندگان مجلس شورای اسامی به مسلمانان 
جهان اطمينان می دهيم كه در اين مورد بجز حكم خدا و امام)رحمه ال 
عليه( در ايران چيز ديگری اعتبار ندارد و هيچ كس را يارای آن نيست 

كه جز اين راه، راه ديگری را بپيمايد.2

1. جلسه مورخ 12 مهرماه سال 1377 مجلس شورای اسامی.
2. جلسه مورخ 7 اسفند سال 1377 مجلس شورای اسامی.
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پاسداشت حکم امام بعد از ارتحال امام 
تصور غربی ها اين بود كه با ارتحال حضرت امام خمينی، مقامات جمهوری اس��امی 
فتوای قتل سلمان رشدی را به فراموشخانه تاريخ می س��پارند و مواضع خود را در برابر 
فشارها و تحريم های استكبار جهانی تعديل می كنند، اما به زودی دريافتند كه تصور آنها 
غلط است و به تعبير مقام معظم رهبری- راه ما راه امام خمينی است؛ چنانكه حضرت 
آيت ال خامنه ای مقام معظم رهبری، در تاريخ 1368/11/20 در قسمتی از خطبه های 

نماز جمعه  تهران گفتند: 
دست های مزدور سعی می كنند با توطئه  فرهنگی و تبليغاتی- از قبيل 
توطئه  نوشتن كتاب آيات شيطانی به وسيله  آن مزدور قلم به مزد- ارزش 
اسام را از چشم ها بزدايند و اسام را سبك و خفيف كنند؛ ولی اشتباه 
می كنند، خودشان ضرر می كنند. آن كسی هم كه اين كتاب را نوشت- 
كه البته اين يك نمونه است- و امام بزرگوارمان حكم و فتوای قتل او را 
صادر كردند، اين حكم امام، همچنان به قوت خودش باقی است و بايد 

اجرا بشود.
عاوه بر اين ايشان در مقاطع متعدد تاريخی به دفاع از حكم امام و تحليل توطئه آيات 
شيطانی پرداخته اند از جمله در پيامی كه به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام 

خمينی)ره( در تاريخ 1369/03/10صادر نمودند چنين نوشتند: 
ما آزادی فساد و بی بند  و باری و هرزگی و آزادی دروغ و تزوير و فريب 
و آزادی ظلم و استثمار و تجاوز به حقوق ملت ها را كه غرب پرچمدار و 
مرتكب آن بوده است، صريحاً و قاطعاً رد می كنيم. ما آن آزادی را كه به 
سلمان رشدی مرتد نابكار، اجازه  اهانت به مقدسات يك ميليارد انسان را 
می دهد، اما به مسلمانان انگليس حتی حق شكايت از او را هم نمی دهد؛ 
به دولت امريكا حق تحريك و سردستگی اوباش مخالف با يك حكومت 
مردمی را می دهد، اما به آن حكومت مردمی، ح��ق مقابله با آن اوباش 
را نمی دهد؛ به س��رمايه داران غارتگر، حق ورود نامشروع به كشورهای 
ضعيف و چپاول هست و نيس��ت آن ملت ها را می دهد، و به آن ملت ها 
حق مبارزه  با آنان را نمی دهد، مردود و منفور می ش��ماريم و آن را ننگ 

بشريت می دانيم.
همچنين آيت ال خامنه ای در سخنرانی مورخ 1369/03/15 خود گفتند: 
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آن روزی كه استكبار، ماجرای سلمان رشدی را علم كرد، برای همين 
بود كه ش��ايد بتواند از راه آن موجود حقير س��يه روز و سيه رو و كتاب 
شيطانی او، به روحيه  مسلمانان- الاقل در بخشی از دنيا- لطمه بزند. با 
دشنام و بدگويی در اين كتاب، شايد بتوانند قدری مسلمانان را تضعيف 
كنند. همين عمل وبال جانش��ان ش��د. عكس العمل امام در مقابل اين 
توطئه، آن چنان قاطع و كوبنده بود كه همه  آنه��ا را غافلگير كرد. آنان 
خواستند با نش��ر و بزرگ كردن آن كتاب، روحيه  مسلمانان را تضعيف 
كنند... عكس العمل و ضربه  متقابل امام، آن قدر قوی بود كه به كلی ورق 
را دگرگون كرد. حكم اعدام سلمان رشدی كه با اقبال و تصديق و شوق 
وافر ملت های اسامی در همه جا مواجه شد، كار را دگرگون كرد. حاال 
روحيه  آنها بود كه تضعيف می ش��د. حاال طرفداران آنه��ا بايد در طول 
اين مدت از خودشان دفاع می كردند. لذا از آن روز تا حاال، سردمداران 
غرب و استكبار، در مقابله هايی كه با جمهوری اسامی كردند، از اولين 
كلماتشان اين است كه بياييد اين قضيه  سلمان رشدی را يك  طور حلش 
كنيد! هر جا يكی از اين مهره های زنجيره  استكبار جهانی، كسی را پيدا 
كرد كه فهميد ممكن اس��ت حرف او را به گوش مس��ئوالن جمهوری 
اسامی برساند، اولين حرفی كه زد- يا جزو اولين حرف ها- اين بود كه 
كاری بكنيد اين قضيه حل بش��ود!... فشار آوردند، هو و جنجال كردند، 
متهم نمودند، باال رفتند، پايين آمدند، نوشتند، گفتند، محكوم كردند، 
نويسندگان و هنرمندان آلت دست را جمع كردند، طومار امضا كردند، 
تا شايد بتوانند در اين حكم استوار الهی، اندكی خدشه وارد كنند؛ ولی 
نتوانستند، بعد از اين هم نمی توانند؛ چون حكم اعدام سلمان رشدی، 
متكی به آيات الهی است و مثل آيات الهی، مستحكم و غير قابل خدشه 

است.1 
در اين مسير بسياری از شخصيت های مذهبی و سياسی ايران نيز با مقام معظم رهبری 
هم صدا و هم نوا شدند. چنانكه آيت ال سيد جعفر كريمی- عضو دفتر استفتائات امام- در 
سمينار ارزنده ای كه در يازده اسفند سال 69 به همت بنياد 15خرداد كشور برگزار شد، 

تحليل فقهی زيبايی از ابقای هميشگی حكم امام تا اجرای آن ارايه كرد و گفت: 

1. نرم افزار صحيفه واليت، تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی. 
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امام در »تحريرالوس��يله« به صراح��ت حكم »س��ب النبی« را مقرر 
فرموده اند و عفو چنين حكمی فقط از عه��ده پيغمبر و ائمه معصومين 

برمی آيد و قاضی و مفتی حق ابطال آن را ندارند.
وی خاطرنشان ساخت همه مذاهب اربعه اهل سنت، متفق القول هستند كه مجازات 
سب النبی قتل است... حتی اگر غير مسلمان هم چنين جسارتی بكند بايد كشته شود 

چه برسد به مسلمان. 
وی در مورد اين كه توبه سلمان رشدی باعث تخفيف اين حكم نمی شود، گفت: 

علمای ش��يعه جملگی معتقدند ك��ه اين حكم، در ص��ورت توبه فرد 
اهانت كننده، ساقط نمی شود و به جز ش��افعی ديگر پيشوايان مذاهب 

اربعه اهل سنت نيز چنين اعتقادی دارند.
او در مورد نحوه اجرای حكم گفت: 

همه علمای اهل سنت و ش��يعه معتقدند كه مجازات سب كننده نبی 
بايد با اذن امام و ولی امر مسلمين يا نايب او باشد. 

او گفت: 
جرمی كه عليه يك نظ��ام و يا يك ملت و يك دين باش��د جرم عادی 

نيست و عنوان بغی، طغيان و محاربه دارد.
آيت ال س��يد جعفر كريمی راه های ابطال يك حكم واليی ي��ا قضايی را از نظر فقهی 

اين گونه برشمرد: 
1. موضوع مورد حكم از صفحه وجود محو شود )يعنی بميرد و از بين برود.(

2. پايان يافتن زمان عمل به حكم، اين در مورد احكامی اس��ت كه در اصل پيدايش، 
منوط به زمان خاصی باشند مانند مقاتله با كفار و مشركين در ماه های حرام .

3. عفو و گذشت توسط كس��ی كه اين حكم، برای مصلحت او صادر شده است مانند 
گذشت اولياء دم از قاتل.

وی توضيح داد كه حكم صادره از ساله رسول ال- امام خمينی)قدس سره(- متوقف به 
زمان خاص نبوده است و سلمان رشدی و همكاران او نيز هنوز به درك واصل نشده اند و 
موضوع حكم باقی است؛ و نيز اين حكم، از جمله حقوق الناس نبوده تا با عفو صاحب حق 
قابل رفع باشد. بنابر اين هيچ دليلی برای ابطال حكم امام در مورد اعدام سلمان رشدی 

وجود ندارد و اين حكم تا موقع اجرا به قوت خود باقی است.1

1. محمد واعظ زاده خراسانی، همان، ص 200. 
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آيت ال كريمی، اضافه كرد: 
بعضی از بزرگان گفته اند مجازات س��لمان رشدی از باب اصل قصاص 
است، و عده ای آن را از حدود الهی دانس��ته اند، كه هر دو آنها قابل عفو 

می باشند. 
او با نقد دو ديدگاه فوق گفت: 

قصاص را فرهنگ قرآن بيان كرده است )العين بالعين(؛ و اگر در اين 
راستا قدم برداريم قصاص فحش، فحش است و اين ابداً با فرهنگ قرآن 
جور درنمی آيد. اگر جنايت جانی با بَيِنه و دليل روشن شد حكم صادر 
می شود و اگر با اقرار باشد و خودش به پای خود بيايد و توبه كند بر ولی 
مسلمين است كه او را عفو كند. ]كه چنين چيزی شامل حال مجرمی 

مثل سلمان رشدی نمی شود.[
پس امام، مصلحت ديد كه اين حكم را صادر كن��د و بعد از صدور، نه 
خودش و نه هيچ ولی امر ديگری و نه آحاد مس��لمين حق عفو ندارند و 
موضوع منتفی نمی شود، لذا اين حكم به قوت خود باقی است تا جوانان 
مسلمان و همت اسامی آنان، او را به جزای عملش برسانند و من قسم 

ياد می كنم كه پاداش مجريان اين حكم، بهشت الهی خواهد بود.1 
همچنين مرحوم آيت ال فاضل لنكرانی نيز در يكی از پيام های خود )به تاريخ پنجم 

مهرماه سال 1377ش( درباره غير قابل تغيير بودن فتوای امام خمينی نوشت:
به دنبال انتش��ار برخی از اخبار، مطلع ش��دم كه دنيای كفر خصوصاً، 
دولت انگليس، توهم لغو فتوای الهی- تاريخی امام راحل)قدس س��ره( 
نسبت به قتل سلمان رش��دی مرتد را نموده اس��ت. الزم ديدم در اين 
رابطه اعام نمايم كه اين فتوی به هيچ وجه قابل نقض و يا تغيير نيست 
و اكنون نيز بر همه مس��لمانان جهان اجرای آن واجب است و چنانچه 
دولت محترم جمهوری اسامی تصميم بر مباشرت در اقدام اين فتوی را 
نداشته باشد؛ ليكن بايد در رديف اولين حاميان اين فتوی باشد و بدانند 
حوزه های علميه و ملت اس��امی ايران كه صد در صد در رابطه با نظام 
و امام قلبش��ان می تپد، هرگز اجازه نخواهد داد اين فتوی دست خوش 
سياس��ت های خارجی روزمره گردد؛ و نيز بدانند كتاب سلمان رشدی 

1. همان، ص201. 
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در واقع كتاب دولت انگليس اس��ت، همان طوری كه اين ش��خص پليد 
در ش��رح حال خود اعتراف می كند كه تمام سرفصل های اين كتاب به 
هدايت آن دولت بوده است و اين دولت با سابقه سياهی كه در برخورد با 
اسام دارد، چنانچه زمينه را فراهم ببيند صدها سلمان رشدی و يا بدتر 
از او را تربيت خواهد نمود. خداوند متعال نظام مقدس جمهوری را از هر 

گزندی مصون بفرمايد.1

تداوم سياست غربی ها و تقابل ایرانی ها
غربی ها در ادامه سياست ضد اسامی خود تا سال های س��ال سلمان رشدی را مورد 
تكريم و تجليل قرار می دادند. در دانش��گاه ها و جلسات و سمينارهای فرهنگی و علمی 
خود، او را دعوت می كردند و جايزه می دادند. حتی در برخی از مدارس امريكا كتاب آيات 
ش��يطانی را برای دانش آموزان روخوانی می كردند. آنها هر نوع ترفندی اعم از سياسی، 
اقتصادی، نظامی، علمی، فرهنگی و استفاده از مجامع و مجاری بين المللی را برای دفاع 
از رشدی به كار بردند، اما فايده ای نداش��ت. حتی در بهار سال 69 به نوشته مطبوعات 
اس��پانيا، غربی ها نوعی بازی كامپيوتری درس��ت كردند كه حول محور نجات سلمان 
رشدی از چنگ دش��منانش می چرخيد. فضای اين بازی در وسعتی به پهنای هزار متر 
مربع بود كه در آن 35 مرد مسلح، سلمان رشدی را در حالی كه نسخه ای از كتابش را در 
دست دارد، تعقيب می كنند. او بايد از ميدانی عبور كند تا به محلی امن برسد و مخفی 
شود. برخاف همه بازی های كامپيوتری غرب، در اين بازی هر كس وقتی برنده می شود 
كه نتواند تيری به رشدی شليك نمايد. در صورتی كه در اين بازی، رشدی جان سالم به 
در ببرد، فرد بازی كننده برنده محسوب می شود. اين بازی تمام روزهای آخر هفته مردان 

شمال لندن را به خود مشغول كرده است.2
عاوه بر اين در اواخر خردادماه س��ال 1386ش، ملكه انگلستان لقب ِسر را به سلمان 
رش��دی اعطا كرد. به دنبال آن سازمان فرهنگ و ارتباطات اس��امی با صدور بيانيه ای 
اين اقدام را محكوم نمود و اعطای اين نشان را به رشدی، از مصاديق كينه غرب به  ويژه 
دولتمردان انگليس و امريكا از اسام و مسلمين دانسته و از تمام مسلمانان جهان دعوت 
كرده اس��ت با محكوم كردن اين اقدام دولت انگلس��تان، اهانت كنندگان به مقدسات 

1. آيات شيطانی بارزترين جلوه دشمنی استكبار جهانی با اس��ام ناب محمدی، مؤسسه فرهنگی- هنری قدر 
واليت، ص78-79.

2. بيان، ش2، تيرماه سال 69، ص30. 
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اسامی را نفی و بر لزوم احترام به اعتقادات مذهبی 
همه اديان الهی تأكيد كنند. 

همچنين ملك��ه اليزابت دوم در مراس��می كه هر 
سال به مناسبت س��الگرد تولدش برگزار می شود، 
لقب سر را به سلمان رشدی و ايان بوتهام، كريكت باز 
مطرح انگليس، اعطا كرد. با اي��ن اقدام، از اين پس 
به ابتدای نام اين دو نفر، لقب س��ر افزوده می ش��د؛ 
همان لقبی كه چند سال پيش به آلكس فرگوسن، 
سرمربی تيم فوتبال منچستريونايتد انگلستان نيز 
اعطا شد. ملكه انگلستان علت اين اقدام را »خدمات 
سلمان رشدی به دنيای ادبيات« اعام كرد و رشدی 

60ساله نيز پس از دريافت نشان شواليه، گفت: 
از دريافت اين افتخار بزرگ، احس��اس هيج��ان و كوچكی می كنم و 

عميقاً سپاسگزارم كه كارم به اين شكل مورد توجه قرار گرفته است.1
البته ساير شخصيت های مهم و مؤسس��ات داخلی ايران و جهان نيز از اين اقدام ملكه 
انگليس در اعطای نشان شواليه و لقب سر انتقاد كردند كه از جمله آيت ال نوری همدانی، 
جعفر سبحانی، سازمان آی سيسكو )سازمان آموزش علوم، فرهنگ و تربيت اسامی(، و 

وزير امور مذهبی پاكستان به اضافه صدها شخصيت و سازمان جهانی ديگر بود. 
يكی از اين مراكز مهم، مجلس ش��ورای اس��امی ايران بود كه خوشبختانه تاكنون و 
در ادوار مختلف، نمايندگان ملت همواره و به مناس��بت های گوناگون به دفاع از فرمان 
تاريخی امام و محكوم نمودن حاميان داخلی و خارجی س��لمان رش��دی پرداخته اند. 
چنانكه رئيس مجلس شورای اسامی وقت در جلس��ه مورخ 3 تير سال 86 مجلس در 

اعتراض به اعطای نشان »ِسر«، به سلمان رشدی مرتد توسط ملكه انگليس  گفت:
حقيقتاً جا دارد بپرس��يم كه ملكه 80س��اله انگليس در سالروز تولد 
خودش با چه انگيزه ای به كسی كه پيامبر بزرگوار اسام را مورد اهانت 
قرار داده و شخصيتی را كه محبوب ترين شخصيت يك ميليارد و 500 
ميليون مسلمان جهان اس��ت، مورد بی احترامی قرار داده، به دريافت 
لقب و نشان »ِسر«، مفتخر می كند. اين چه انگيزه و دليلی دارد؟ چگونه 

1. همشهری آناين، دوشنبه 1386/3/28، كد مطلب: 24573. 

حکم امام پتانسيل نيروی عظيم 
مسلمانان جهان را آشکار 
ساخت و موجی توفنده از 
توده های ميلياردی مسلمانان 
را در مصاف با کفر جهانی 
پدید آورد. در واقع فتوای امام 
موجب شد که یک انقالب 
اسالمی تازه با مشارکت همه 
فرق مسلمان اعم از شيعه و 
سنی برای دفاع از اعتقادات 

دینی شان در جهان پدید آید
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می شود اين اقدام را موجه جلوه داد؟ آيا سلمان رشدی با انتشار كتاب 
آيات ش��يطانی خدمتی به مردم انگليس كرده اس��ت؟ آيا خدمتی به 
مردم جهان كرده اس��ت؟ يك دارويی كش��ف كرده، از رنج و آالم مردم 
جهان كاسته است؟ آيا نظريه ای در اقتصاد ابداع كرده، به رفاه عمومی 
كمك كرده است؟ شجاعت و شهامتی در جنگ به خرج داده، از ميهن 
خود دفاع كرده، اين مرتد فراری تبعي��دی؟ آيا برای كاهش رنج و آالم 
كودكان معصوم عراقی كه به دست س��ربازان انگليسی و امريكايی اين 

طور قتل عام می شوند كاری كرده؟
]پس او[ جز بی شرمی و اهانت به پيامبر بزرگوار اسام و به مقدسات 
مس��لمانان كار ديگری نكرده است. چگونه می ش��ود يك دولتی كه با 
كشورهای اسامی، با دولت های اس��امی روابط سياسی دارد و از بازار 
كش��ورهای اس��امی بهره های اقتصادی فراوان می ب��رد، چنين اقدام 
نابخردانه ای انجام بدهد. ما حقيقتاً هيچ دليلی برای اعطای نشان »ِسر«، 
به سلمان رشدی مرتد نمی شناس��يم و اين اقدام را جز خصومت كور و 
بی عقلی محض از جانب دولت انگلستان، به هيچ چيز ديگری نمی توانيم 

تعبير و تفسير كنيم. 
در اذهان مردم مش��رق زمين... امريكايي ها... مظهر نادانی ش��ناخته 
می شوند، انگلستان مظهر شيطنت شناخته می ش��ود، ولی ظاهراً بايد 
بگوييم كه انگلستان با اين اقدام اخير، باهت و سفاهت خود را در عرصه 
بين المللی و روابط سياسی به اثبات رس��انده. دولت انگلستان مطمئن 
باش��د كه اين اقدام نه تنها از نظر مس��لمانان جهان محكوم است، بلكه 
خردمندان و صلح دوس��تان جهان هم اين اق��دام نابخردانه را محكوم 
می كنند و مسلماً همه مردم صلح دوست و آزادي خواه جهان اين اقدام 
تحريك آميز دولت انگلس��تان را اقدامی ضد صلح و تشنج آفرين تلقی 
می كنند كه بايد محكوم ش��ود... و بداند كه س��لمان رش��دی با فتوای 
تاريخی امام، با آن فتوای شجاعانه امام به مرگ ابدی محكوم شده و اين 

مرده با اين لقب ها زنده نخواهد شد.1

1. سخنان رئيس مجلس شورای اسامی )غامعلی حدادعادل( در جلسه 3 تير 86. 
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سه نکته پایانی 
1. فرمان امام برای مجازات سلمان رشدی حكم و فرمانی است كه برای روندگان راه 
تاريك رش��دی به اعتبار خود باقی است. زيرا هر گونه مس��امحه در اجرای حكم رهبر 
انقاب نوعی پش��ت پا زدن به فداكاری ه��ا، ايثارگری ها، جانبازی ها، و ش��هادت های 

مظلومانه مسلمانان از صدر اسام تا به امروز به حساب می آيد.1 
2. همه می دانند كه غربی ها نه دلشان برای سلمان رشدی می سوزد و نه سر از كتاب 
رمان او در می آورند. اساس��اً چنين داستان هايی با چنين اس��امی و شخصيت هايی در 
ميان اروپايی ها جاذبه ندارد. بلكه آنها صرفاً به خاطر اينكه رشدی به مقدسات مسلمانان 

دهن كجی كرده از او حمايت كردند.
3. البته سلمان رشدی ديگر برای غربی ها ارزش سابق را ندارد، او تنها يك مهره سوخته 
است كه در گوشه ای ناپيدا از جهان او را در قفس��ی پوالدين زندانی كرده اند تا مرگش 
فرا برسد، و بعد به مسلمانان بگويند ما مانع از اجرای حكم امام خمينی شديم. اما غافل 
از آنكه سلمان رش��دی سال هاست كه مرده و به قتل رسيده اس��ت. در واقع او از همان 
زمان كه از شدت ترس، در قفس پوالدين اس��راييل و اروپا پنهان شد، در چهارديواری 

حصارهای آن مدفون شده و به زباله دان تاريخ پيوسته است. 
خدايا خدايا تا انقاب مهدي از نهضت خميني محافظت بفرما

1. كيهان، چهارشنبه 67/12/10. 




