دربارهی «بشار اسد» رئیسجمهوری که پای سیدالشهدای مقاومت ایستاد

بشارت  قاسم

مقدمه :الحمدهلل این توفیق را داشتم که از کانال بعضی اساتید یا رفقا ،چند باری
نظر حاجقاسم را دربارهی مطالبم جویا شوم که مهمترینش همین متن پیشروست
که در سوم مرداد سال  ۹۱نوشته بودم! چندی بعد از انتشار ،سردار بهواسطهی رفقا
«حسن این متن ،تحریر رندانهی آن بوده!» شگفتا! در البهالی متن به کنایه از
پیغام داد که ُ
شهادت حاجقاسم نوشته بودم و هرگز تصور نمیکردم روزی بیاید که ...بگذریم! این شما و
این هم متن مذکور!

چشمش سبز و قدش بلند است .کراوات می بندد .ادوکلن های گران قیمت می زند .فرانسه می داند.
سواد آکادمیک دارد .شیک پوش است .همسرش بی حجاب است .آهای! مگر نمی گویید بشار اسد
دیکتاتور است؛ پس لطف کنید و به او هم جایزه صلح نوبل بدهید! اسد هم مثل داالیی الما ،مثل اوباما ،مثل
مناخیم ولفوویچ بگین ،مثل اسحاق رابین ،مثل شیمون پرز ،مثل جیمی کارتر ،مثل خانوم خانوما شیرین شیرینا،
مثل انگ سان سو چی .آهای هیالری کلینتون! مگر نمیگویی اسد دیکتاتور است؛ پس مثل مبارک ،مراقب جان
بشار هم باش! اسد هم مثل پهلوی دوم! مثل  ۲۸مرداد! مثل یک چهارم آن گور به گوری! نظام سلطه هوای کدام
دیکتاتور جالد را نداشته است؟! اسد اما دیکتاتور نیست؛ اگر بود موبایلش را روی تلفن جین شارپ دایورت میکرد! و
به جورج سوروس پیامک های عاشقانه میفرستاد! اسد در میدان مشق دمشق ،تروریست میکشد .دیکتاتور به الما
میگویند که روی خون کودکان میانماری به یوگا مشغول است .پیراهن سفید بودا این روزها خونی شده و چشمانش
تنگ تر از آن است که آدم سوزی های میانمار را ببیند .زور اسد به نظام سلطه می رسد ،نه زنان جنوب شرق آسیا .اسد
پسرخاله بودا نیست؛ برادر بلندباالی مقاومت است .اسد از کلیساهای سوریه نمی ترسد .به جنگ انجیل نرفته .کاری
با تورات ندارد .خیال تان تخت! تا موشکهای سوریه بر سر اسرائیل آوار نشود ،اسد سقوط نمیکند .شأن برادر ما
نسلکشی نیست؛ مقاومت در برابر تروریست هاست .جمهوری اسالمی از بشار اسد حمایت میکند؛ حرفی هست؟!
ما برای این «اعالم رسمی» زور داریم! ما به اسد خط میدهیم .به هر که علیه اسرائیل باشد ،ما خط میدهیم .نظام
سلطه زورش به خون عماد مغنیه نمیرسد ،یقه میدان دمشق را چسبیده .عمر سلیمان مرد! تازه دیدنی شده دوئل
حاج قاسم و ژنرال پترائوس! سوریه زینبیه دارد؛ بین الحرمین ایران و لبنان! مثل الما نیست که در برابر غرب،
چهارزانو دست به سینه بنشیند به سکوت و آرامش! اسد یعنی شیر .یعنی موشک های حاج حسن .کشتن
طفلمعصومهای میانمار هنر نیست .خرسگندههای سلفی را باید به درک واصل کرد .علی القاعده ،القاعده را!
اسد دیکتاتور نیست .او تروریست میکشد .بشار اگر دیکتاتور بود ،یونیسف کراواتش را می پرستید و سازمان
ملل برایش کف مرتب می زد .کوفیعنان قبال این چیزها را نمی فهمید! بان کی مون بعدها خواهد فهمید
که رئیس سازمان ملل را ملل دنیا «انتخاب» نمیکنند ،بلکه نظام سلطه «انتصاب» میکند .فعال سر
کار است بان کیمون! مرد چشم بادامی حاالحاالها باید کارت بزند در دستگاه صهیونیست ها .از این
پست ،رها شده کوفی عنان که کمی تا قسمتی ماجرا را فهمیده و زبانش باز شده .آری! کلید هر
قفلی در خاورمیانه دست ایران است .اسد انگشت اشاره حاج قاسم است .دارد خط می اندازد
صورت نظام سلطه را .اسد ترسو نیست که علی عبداهلل صالح باشد .دیوانه نیست که قذافی

باشد .اهل شرم الشیخ نیست که مبارک باشد .به خاتمی پولی نداده که ملک عبداهلل باشد.
بر اساس منابع غربی ،اسد که از سوریه فرار کرده هیچ ،حاج قاسم هم در انفجار اخیر دمشق
به شهادت رسیده است! ما این شهادت را هم به سایر شهادت های حاج قاسم اضافه میکنیم! ما
میخندیم به منابع غربی! براساس منابع غربی ،آرای شیخ بیسواد از  ۲۴میلیون بیشتر است! بر اساس
منابع غربی ،جمهوری اسالمی هفتههاست سقوط کرده! ما می خندیم به منابع غربی! به سوتیهای
بی بی سی فارسی! سوتیهای مثبت  !۱۸به لنگ داالیی الما! بودا باید در آئین خود تجدید نظر کند .با
مهربانی ،منافات دارد نسلکشی! چشم گفت و گوی تمدنها از چشم انگ سان سو چی ،بادامیتر است!
رئیس بنیاد باران ،به زن ایتالیایی دست میدهد ،اما دست دختربچه میانماری را نمیگیرد! چون اشکال شرعی
دارد! مرجع تقلید بعضیها داالیی الماست! این روزها به جای اصالحات ،این بوداست که دارد تعریف میشود!
من از انتشار تصاویر میانمار عاجزم ،اما روزی که موشکهای اسد بر سر اسرائیل آوار شود ،وبالگم را با خون ،آپ
می کنم و متوسلیان را از خواب کهف بیدار میکنم که سردار! بعد از «بازی دراز» اینک نوبت «شرق حجاز» است.
اسد از سوریه نمی رود .شیخ نمر از عربستان نمی رود .التحریر از قاهره نمی رود .مسجد شیعیان از مدینه نمیرود.
مقاومت از خاور میانه نمیرود .نصراهلل از لبنان نمیرود .ما تخسترین فرزندان قدسایم .مسجدالنبی اذان علی را کم
دارد .محل کار حاج قاسم در لحظه انفجار ،دمشق نبود! منابعغربی برای ژنرال پترائوس منبع نمی شود! اسد آقازاده
نیست .حافظ منافع مقاومت است .بچه های ملک عبداهلل اما از خودش پیرترند! رئیس ساواک عربستان حقوق بگیر
«سیا»ست .آمریکا با شلوار لی میرود ربعالخالی ،با دشداشه میگردد! حاج قاسم لحظه انفجار فکر کنم شرق عربستان
بوده! در منظومه «بیداری اسالمی» مچ پیتر نامقدس ،دست سردار سپاه خامنهای است .ما خودمان میدانیم که اسد به
اصالحات نیاز دارد .الزم باشد کت شلوار از تنش درمیآوریم و لباس جنگ با اسرائیل بر تنش میکنیم .موشکهای
سوریه از حاج قاسم حرفشنوی دارند! هی ژنرال پترائوس! من ،شما را قبال کجا دیده بودم؟ چهرهات خیلی برایم
آشناست .صحرای سینا یا صحرای طبس؟! هی نظام سلطه! مگر قبال نگفته بودم حق وتو چیز خوبی نیست؟ تو باید
فکر اینجایش را هم میکردی که روسیه بر وزن سوریه است! از هر  ۴نفر که در جهان به دنیا میآیند ،یک نفر چینی
است! آری! اسد به اصالحات نیاز دارد .چفیه از کراوات بهتر است! پوتین از کفش نوکتیز! غاصبین قدس بدانند؛
هزینه مرحله انتقالی در سوریه ،مرحله انتقالی در تل آویو است .من چه بدانم؟! شاید حاجقاسم هوس کرده باشد در
اورشلیم نماز بخواند .کعبه عطر گالب ما را میدهد؛ به زودی بیشتر! هی پترائوس! اینجا مردی هست که نامش
«مهدی» است .موسای ما به نیل افتاده .بچرخ تا بچرخیم! مچ تو را میخوابانیم و نسل نظام سلطه را به گور
میبریم و روی سنگ قبرت مینویسیم :سیاهترین شوالیه سیا! آن روز اسد اصالحاتش را کرده است!
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