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 ! اين آدمخوار آشنا شويدۀبا چھر

  
 کسانی را دارد که به اصل واليت ۀ با خبرگزاری حکومتی فارس آرزوی اعدام ھممصاحبهاين جنايتکار پرسابقه در 

رود و  از اين ھم فراتر می. داند فقيه اعتقاد ندارند و حتی اصالح طلبان خودی را نيز مرتد و مستحق مجازات اعدام می

که در راه  ھم از مرتدين باقی نماند مشروط به اين!  غضروفیشکلی که استخوانی و حتیه خواستار خوردن آنھاست ب

کند و از سعيد امامی ياد کرده و  به تاريخ خونبار اھل قلم و فرھنگ مردم کشورمان اشاره می. واليت فقيه و اسالم باشد

 فراخوان ادامه و بدين شکل.  الگوی بسيجيان و لباس شخصی ھا قرار گيرددباي نامد که می او را سرباز دلير اسالم می

  . دھد ی را میئ قتل ھای زنجيره ۀطوالنی تر کردن زنجير

*****  

در خانواده ای مذھبی بزرگ شده و .  در بابل است١٣۴۴سيد محمود نبويان متولد ! دکتر) حجت االسالم والمسلمين ( 

او که از شاگردان . وع کرده است ساله بوده و از ھمان نوجوانی مبارزه با مارکسيسم را شر١۴ يا ١٣در دوران انقالب 

 آموزشی و ؤسسۀ لقب دکتر دارد و تحصيالت خود را برای دکترای فلسفه اش مديون حوزه ھا و م،مصباح يزدی است

از اعضای . او در مکتب جنايت کارترين رھبران جمھوری اسالمی تربيت شده است. پژوھشی امامش خمينی است

گفته ھای اخير نبويان نمادی از چھره و سيمای حقيقی جمھوری . صولگرا ھاست پايداری و يکی از تندروترين اۀجبھ

 با خبرگزاری حکومتی فارس آرزوی اعدام مصاحبهاين جنايتکار پرسابقه در . خونريز و سرکوبگر مذھبی حاکم است

 و مستحق مجازات  کسانی را دارد که به اصل واليت فقيه اعتقاد ندارند و حتی اصالح طلبان خودی را نيز مرتدۀھم

ھم از ! شکلی که استخوانی و حتی غضروفیه رود و خواستار خوردن آنھاست ب از اين ھم فراتر می. داند اعدام می

به تاريخ خونبار اھل قلم و فرھنگ مردم . که در راه واليت فقيه و اسالم باشد مرتدين باقی نماند مشروط به اين

 الگوی بسيجيان و لباس دنامد که ميباي  ياد کرده و او را سرباز دلير اسالم میکند و از سعيد امامی کشورمان اشاره می

  . دھد ی را میئ قتل ھای زنجيره ۀبدين شکل فراخوان ادامه و طوالنی تر کردن زنجير. شخصی ھا قرار گيرد
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  ری را معلوم کرده اسالم احکام آدمخوا/ آدمخواری اگر در راه واليت باشد در حکم ھفتاد سال عبادت است :نبويان 

 که اين جانی پرسابقه مزاح می يد و اين آآدمخوار مضحک می! در نظر اول اين گفته ھا و نظرات ديگر اين فيلسوف 

 نظرات اعتقادی اوست وبا عملکرد جمھوری اسالمی اين فرد در سی و چند ًاما اينطور نيست اين گفته ھا دقيقا. فرمايند

اعدام دھھا ھزار زندانی . عينه تجربه کرده انده ردم کشورمان آنھا را در ھمين شکل و بکند و م  اخير مطابقت میۀسال

 ، ترور مخالفين سياسی در خارج از کشور،ی فرھيختگان آزاده در داخل کشورئ قتل زنجيره ، شصتۀسياسی در دھ

 اعدام ،ودکان بر روی زمينھای مين گذاری شدهی رفتن به بھشت و فرستادن کئتحميق نوجوانان با وعده ھای کذا

 کشتار بی رحمانه و ، اول و دوم در مقياس و ميزان اعدام زندانيان در سطح جھانۀزندانيان عادی و ربودن رتب

 سنگسار و نمايش وبرگزاری اعدام ھای علنی در ميادين و ورزشگاه ،١٣۶٧سراسری زندانيان سياسی در تابستان سال 

يد اين حقيقت است که حاکمان اسالمی به لطف اصولگرايانی ھمانند نبويان دارای ؤوارد ديگر مھا و بسيار م

  .  آدمخواری ھستندۀاستعدادھای شگرف در رشت

نی شده بود که به اصل واليت  خواستار اعدام کساًبه گزارش فارس نيوز، حجت االسالم سيد محمود نبويان که اخيرا 

 معتقد است که می توان به روشھای ديگری چون خوردن مرتدان ھم متوسل شد، ھمانطور  فقيه اعتقادی ندارند،ۀمطلق

که در دوران صفويه با مخالفان دين خدا انجام شده و آدمخواری اگر در راه خدا و اسالم باشد در حکم ھفتاد سال عبادت 

  . است

 به کسانی محدود می شود که اعتقاد ًکه صرفاا ر با خبرنگار فارس، قوانين کنونی در اعدام مرتدان مصاحبهنبويان در  

 ناکافی دانسته و اين جرايم را قابل تسری به عدم ،خود را به شريعت مقدس اسالم و امامان شيعه از دست می دھند

اعتقاد به رھبر معظم انقالب حضرت امام خامنه ای و امام خمينی شناخته و از سعيد امامی به عنوان يکی از سربازان 

  . برد که بايد الگوی بسيجيان و نيروھای ارزشی باشد  اسالم نام میدلير

 زمانی که تشيع دوازده امامی توسط صفويه از لبنان به ايران وارد شد، شيعيان مخالفين شاه را می :نبويان گفت 

ً رتدی را که احياناکافی بود شاه اسماعيل يا شاه عباس اشاره ای کند تا شيعيان با ھمان لباس ھای درباری، م. خوردند

امروز ما را چه شده . جسارتی کرده يا در اعتقاداتش خللی ايجاد شده زنده زنده بخورند و استخوانش را ھم باقی نگذارند

که به اندازه آدمخواران شاه عباس غيرت شيعی نداريم؟ آيا اين درست است که در تاريخ بگويند شيعيان امام خامنه ای 

   عباس غيرت و توحش دينی نداشتند؟  شيعيان شاهۀبه انداز

چرا ما شيعيان . اسالم احکام آدمخواری را معلوم کرده و دنيا بايد بفھمد که شيعه وحشی است و با کسی شوخی ندارد 

ت مذھبی يکی دو تا أامروزی نبايد نشان دھيم که کماکان شيعه مرتضی علی ھستيم؟ کافی است در يکی از ھمين ھي

که  ن قشر سوسول ھای دانشگاه رفته و به اصطالح تحصيل کرده ھستند را بياوريم و بعد از اينمرتد را که از ھمي

 حضرت عباس ۀيم اگر شيعئندازيم و بگوھبی رفتند آنھا را به ميانشان بي مذۀيان حسابی سينه زنی کردند و به خلسجبسي

ت ارتداد نمی کند و اين مرض بحمدهللا از أ کسی جرخواھيد ديد دوبار که اينھا را خوردند، ديگر. ھستيد اينھا را بخوريد

  .  اسالمی زدوده خواھد شدۀجامع

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل  

  بھروز سورن  
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