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انتخابات ریاست جمهوری در ایران

سخنران: بیژن صف سری

دوشنبه 22 آپریل )2 اردیبهشت(

نمایش فیلم مستند:
»سقوط شاه« 

ساخته: مازیار بهاری
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انتخابات، انتخابات
انتخابات امسال ایران قرار است خیلی داغ 
باشد. اینقدر قرار است داغ باشد که هنوز هیچ نشده 
مذاکرات اتمی ایران با گروه »پنج بعالوه یک« کامال 
سرد شده و نتیجه ای نداشته است. ایران می گوید 
بحث  بر سر مسائل هسته ای  انتخابات  از  بعد 
می کنیم و غرب می گوید برای ما فرقی نمی کند و 
اگر حتی آن میمونی که از مسافرت فضایی شما 
برگشت به ما قول بدهد که بمب نمی سازید ما قبول 
داریم و کاری می کنیم که خانم کاترین اشتون هم 
این حرف را به اتحادیه اروپا بفروشد. ایران می گوید 

میمون خودتی!
بسیجی ها  است.  آماده  چیز  همه  ایران  در 
لباس شخصی ها  شده اند.  اشباع  ساندیس  از 
لباس های خود را از خشکشویی جماران تحویل 
گرفته اند. نیروی انتظامی باتوم های برقی خود را 
برای شارژ شدن به برق زده اند و خواهران زینب 
زیر لباس های سیاه و بلند خود باتوم های چوبی 

غیربرقی خود را با روغن زیتون برق می اندازند.
حتی سپاه هم قرار است یکی دو ماهی دست 
از چاپیدن پول مردم ایران دست بردارد و بر روی 

انتخابات و انتصابات رهبر فقیه تمرکز کند.
جنبش سبز هم زنده است و آماده که بیاید 
و از همه آن هایی که درباره آمادگی آن ها در باال 
گفتیم کتک بخورد و چهار سال دیگر با حقارت و 
سرافکندگی و احساس پوچی زندگی را سر کند و 
به چهار سال بعد فکر کند و دوباره به صحنه بیاید.
یک رییس جمهور که ادعای مدیریت جهانی 
می کند اما قرار است همه کابینه اش را تا قبل از 

انتخابات بیرون کند در مقابل دو رییس جمهور 
سابق و چند نفر دیگر که اجازه شرکت نداشته اند، 

قرار گرفته اند.
مردم نمی دانند که به محمود افغان و گروه او 

رای بدهند یا به شاه سلطان حسین.
بسیاری در خانه خواهند ماند و ماهواره های 
لوس آنجلسی را تماشا خواهند کرد که می گویند 
ای مردم، رای ندهید. وقتی آن ها ماهواره تماشا 
و  لباس شخصی ها  و  سپاه  و  بسیج  می کنند 
گونی  افغانی  شناسنامه های  با  زینب  خواهران 
گونی رای به صندوق ها می ریزند و به تحریم ها 

می خندند...

نذر بدون اجازه شوهر
به گفته خبرگزاری حوزه، آیت اهلل خامنه ای 
فتوایی در مورد این سئوال که آیا »نذر کردن یا عهد 
کردن زن که امری شخصی است و به حقوق شوهر 
ضرری نمی زند بدون اجازه شوهر جایز و صحیح 
است؟« پاسخ داده است که زن حق نذر کردن از 
اموال شخصی خود که در حقیقت متعلق به شوهر 

است را ندارد و اقدامی باطل است!
حرم حضرت  در  که  خانم هایی  توجه  قابل 
معصومه و امام رضا و امام زاده های متفرقه کشور 
نذر می کنند که روزی تام کروز و لئوناردو دوکاپریو 

از آمریکا بیاید و  آن ها را با خود به آنجا ببرد! 
خانم ها، وقت خودتان را بی خود تلف نکنید 
چون نذر شما اگر مقلد آقای خامنه ای هستید به 
جایی نخواهد رسید و بهتر است اول از شوهر تان 
نذر کنید! و دعا کنید که  بعد  و  بگیرید  اجازه 
داشته  را دوست  هنرپیشه  تا  دو  این  شوهرتان 

باشید...

خاتمی یا احمدی نژاد؟
این روزها بحث آمدن محمد خاتمی رییس 
جمهور سابق به صحنه سیاست و کاندیدا شدن برای 
ریاست جمهوری دوره جدید بسیار داغ شده است.

بسیاری می گویند اوضاع زمان خاتمی بد بود 
ولی بدتر نبود. بعضی دیگر می گویند اوضاع امروز با 
رژیم احمدی نژاد بهتر است چون بدتر بودن اوضاع 

باعث فروپاشی رژیم می شود و این بهتر است.
به هر حال می توان این گونه بحث ها را در یک 
داستان کوتاه به شرح زیر خالصه کرد تا کسانی 
که سیاست اسالمی را نمی فهمند و نمی شناسند 

روشن تر به قضایا نگاه کنند: 
فرض کنید که مجبورید با دختری که از قبل 
برایتان تعیین شده و بسیار بداخالق و زشت و 
بدقواره است ازدواج کنید. اوضاع زمان خاتمی 
این گونه است که این دختر را در مراسم خواستگاری 
از فاصله دور و کامال پوشیده و با حجاب کامل 
می بینید اما در زمان احمدی نژاد او لخت و عور 
بیرون می آید و می توانید در حالی که او به شما 
چای تعارف می کند، هیکل بد و صورت زشت او 
را از نزدیک تماشا کنید! در هر دو صورت سر شما 

کاله رفته است.

نکته های اتمی و غیـراتمی
مردمان ایران امروز به دو گروه تقسیم شده اند. 
مثل  که می خواهند  آن هایی هستند  گروه  یک 
آن دختری که احمدی نژاد گفته بود در زیرزمین 
خانهشان راکتور اتمی بسازند. گروه دوم آن هایی 
هستند که اهل صلح و صفا هستند و می خواهند 
دستگا  ه های تقطیر آب برای درست کردن عرق 
خانگی و یا گوشت کوب برقی برای له کردن دانه های 

انگور درست کنند...

»اطالعات« و »کیـهان«!
شاگردان  از  یکی  بجنوردی  موسوی  آیت اهلل 
روح اهلل خمینی گفت: در شروع انقالب با امام توافق 
داشتیم که چون مردم از وزارت اطالعات شاه یعنی 
»ساواک« خاطره بدی دارند این وزارتخانه را حذف 
کنیم. ایشان هم توافق داشتند چون می گفتند چون 

»کیهان« را داریم به »اطالعات« نیازی نیست!

طنزهای دو بار مصرف
شنیدم قرار است امسال در ایران انتخابات 

ریاست جمهوری برگزار شود.
ـ آخ جون! حاال می توانم تمام طنزهای هشت 
سال اخیرم را که درباره احمدی نژاد نوشته بودم 
دوباره نویسی کنم و فقط اسم رییس جمهور جدید 

را به جای احمدی نژاد بگذارم!

ماشین زمان در ایران 
ساخته شد!

خبرگزاری »فارس« گزارش داد که به گفته علی 
رازقی سرپرست مرکز هدایت راهبردی مخترعان و 
مبتکران کشور »ماشین زمان« در ایران ساخته 

شده است.
این دستگاه به گفته علی رازقی یک کیس 
کامپیوتر است که می تواند تمام اطالعات افراد 

را برای پنج تا هشت سال آینده پیش بینی کند. 
وی می گوید دقت این کامپیوتر یا ماشین زمان 
98 درصد است. وی در جواب یکی از خبرنگاران که 
پرسیده بود چرا فقط پنج تا هشت سال؟ ماشین 
زمان باید صد سال آینده را پیش بینی کند، گفت: 
قیمت این دستگاه حدود ۵۰۰ هزار تومان است و 
برای همین بیشتر از پنج تا هشت سال را نمی تواند 

پیش بینی کند!
او در جواب خبرنگار دیگری که پرسید: »آیا 
این ماشین زمان می تواند به آینده برود و نرخ دالر 
را به ما بگوید؟« گفت: آن دو درصدی که گفتم 
همین قضیه دالر در ایران بود که فکر نمی کنم 
هیچ ماشینی در دنیا بتواند آن را پیش بینی کند!

وصیت نامه بشار االسد
گویا بشار االسد وصیت نامه خود را نوشته و به 
دست رییس ارتش خود سپرده است. می گویند 
این وصیت نامه را او در عرض یک ماه اخیر تنظیم 
کرده است. جالب این است که او در قسمتی از 

وصیت نامه خود ذکر کرده: »اگر من مردم و مادرم 
به تشیع جنازه ام آمد سعی کنید احمدی نژاد را از 

او دور کنید تا ماچش نکند.«
غیرتی  هم  مرگ  از  بعد  حتی  عرب ها  این 

هستند!

»فیس بوک« پارسی
هومر آبرامیان، یکی از مدافعین سرسخت زنده 
نگه داشتن زبان پارسی و عرب زدایی از آن، در 
اعالمیه آخر خود به دوستداران برنامه های تلویزیونی 
و اینترنتی خود گفت که از این به بعد آن ها به جای 
واژه بیگانه »فیس بوک« باید از واژه پارسی »چهره 

دیوان« و یا »سیمانامه« استفاده کنند! 
»گفتار  زدن  الیک  جای  به  می گوید  او 
نیک« بگذارید و به جای کامنت از واژه »سخن 

دامن گستر« بهره مند شوید!

مرگ بانوی آهنین
خبر یافتیم که مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق 
انگلستان، در سن 8۷ سالگی در لندن درگذشته 
است. مارگارت تاچر اولین نخست وزیر زن این 
کشور بود و حدود 11 سال در پست خود باقی 
ماند. او را به عنوان »بانوی آهنین« می شناسند.

علت مرگ خانم تاچر حمله قلبی اعالم شده 
است. گویا یک شیر پاک  خورده  دهن لق خبر باال 
رفتن ایرانیان از دیوار سفارت انگلیس را که مدت ها 
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چاوز: محمود، مرا از باال خواسته اند. دوست داری با من بیایی اون باال؟

از خانم تاچر پنهان کرده بودند به او داده بود و 
ایشان درجا سکته کردند!

افکار عمیق
چرا مردم ایران وقتی داستان های امام حسین 
را می شنوند اینقدر گریه  و زاری می کنند اما وقتی 
دالر هزار تومانی به چهار هزار تومان می رسد به 

جای گریه می زنند زیر خنده؟

یارانه
تعریف جدید یارانه توسط دوستان و دانشجویان 

دانشکده پزشکی ایران:
شیاف دولتی برای تسکین درد یبوست مردمی 

با عوارض جانبی کاهش بینایی!

شستن پای بزهکاران جوان
پاپ فرانسیس رهبر جدید کاتولیک های جهان 
در یک حرکت بی سابقه طی مراسمی پای بزهکاران 
جوان ایتالیایی را با آب مقدس کلیسای واتیکان 
شست و در حین شستن پایشان برای آن ها دعا 

خواند و به چشمان آن ها خیره شد.
بسیاری این حرکت سبمولیک پاپ اعظم را 
درک نکرده اند. گروهی می گویند او می خواسته 
بگوید که مسیحیان به جای قطع پای بزهکاران 
با اره و چاقو و ساطور پای آن ها را با آب مقدس 
می شویند و از گناه آن ها می گذرند و آن ها را به راه 
راست هدایت می کنند. برخی دیگر می گویند پاپ 
اعظم از لمس کردن پای جوانان مانند بعضی از 

کشیشان بچه باز کلیسای کاتولیک لذت می برد.
هرچه باشد به هر حال کار این آقای فرانسیس 
قشنگ است و بسیار پرارزش. می  دانید صورتحساب 
آب مقدس کلیساهای کاتولیک ایتالیا در سال 

چقدر است؟

خواب جنیفر لوپز
من اصال به تعدد زوجات سیستم اسالمی ایران 
اعتقاد ندارم و نداشته ام. اما بعد از سال ها مکالمه 
تلفنی با رفقای خود در ایران که مرتب پز داشتن 

صیغه و ازدواج موقت خودشان را می دهند یواش 
یواش به قضیه دو زنه بودن توجه پیدا کرده ام. مخ 
مرا زده اند. مثال االن مدتی است که به جای این 
که فقط جنیفر لوپز را خواب ببینم، خواب او را با 
در خواب دیدن شکیرا مخلوط کرده ام! یعنی این که 
یک چشمم جنیفر را خواب می بیند و چشم دیگرم 

که معموال چشم چپ است شکیرا را!
بدبختی این خواب های مضاعف که در نتیجه 
تبلیغات چند همسری دوستان عایدم شده این 
است که صبح ها با پلک زدن های مرتب و عصبی 
از خواب بیدار می شوم و عیال فکر می کند این پلک 
زدن ها نوعی اشاره و سمبل خواستن او است و...
به نظرم همان یک زن داشتن خیلی بهتر است 

و زحمت کمتری دارد...

آموزش
دارند  همه  که  می گفت  ایران  از  دوستی 
بچه هایشان را به کالس شنا می فرستند که شنا یاد 
بگیرند و یا آن ها را در کالس های آموزش سوارکاری 
می گذارند. بعضی ها هم کالس خلبانی می روند. 

ورزش  اهل  اینقدر  چطور  چرا؟  پرسیدم: 
شده اند؟

گفت: پیش بینی شده که مملکت دارد می رود 
زیر آب و یا ممکن است اسراییل و آمریکا همه را 
بفرستند به هوا. پس شنا کردن و خلبانی کلی 

کمک می کند.
پرسیدم: سوارکاری برای چی؟

گفت: برای این که مملکت خر تو خره!

تفسیـر آهنگ »کویر« 
گوگوش

چون موضوع گوگوش و برنامه آکادمی گوگوش 
این روزها بسیار داغ است تصمیم گرفتیم یکی از 
شعرهای قدیمی گوگوش که بر روی آهنگ معروف 
»کویر« او قرار گرفته را موشکافی کنیم و ضمن 
بررسی معانی استعاری آن این شعر را به روز کرده 
و یا به قول بچه ها update کنیم. معنی شعر در 

پرانتز آمده است.
میون یه دشت لخت، زیر خورشید کویر

مونده یک مرداب پیر، توی دست خاک اسیر
منم اون مرداب پیر، از همه دنیا جدام

داغ خورشید به تنم، زنجیز زمین به پام
یک  داستان  این  که  است  )خب، مشخص 
مرداب است که درست مثل زاینده رود خودمان 
در زیر آفتاب کویر به دشت لخت و برهوت تبدیل 

شده است.(
من همونم که یه روز، می خواستم دریا بشم

می خواستم بزرگترین ، دریای دنیا بشم.
)مالحظه می فرمایید که این کویر مثل بسیاری 
از مردم ایران در رویاهای واهی به سر می برد. آیا 
شما مردابی را می شناسید که دریا شود؛ آن هم 

بزرگترین دریای جهان؟(
آرزو داشتم برم، تا به دریا برسم
شبو آتیش بزنم، تا به فردا برسم

)یک شعار توخالی که در این آرزو هست این 
است که اگر شب را آتیش بزنی آب مرداب کمتر و 
کمتر می شود نه بیشتر. این شب است که باعث 

می شود کویر کمی خنک تر شود.(
اولش چشمه بودم، زیر آسمان پیر

اما از بخت سیاه، راهم افتاد به کویر
چشم من اونجا بود، پشت اون کوه بلند
اما دست سرنوشت، سر رام یه چاله کند

)اینجا بحث کامال سیاسی است. احتماال به 
یکی از انقالبیون قبل از سال ۵۷ اشاره می کند که 
سر چشمه فکرهای سیاسی اش به حوزه های علمیه 
و محافل زیرزمینی اسالمیست ها افتاد و به جای 
رفتن به پشت اون کوه بلند )البرز( یعنی روسیه 
کمونیستی مجبور به ائتالف با طرفداران شریعتی 

و رجوی شد و به راه دیگر افتاد(
توی چاله افتادم، خاک منو زندونی کرد
آسمون هم نبارید، اونم سرگردونی کرد

)مشخص است که این شخص به زندان افتاد 
و منظور از خاک احتماال »ساواک« است. بعد هم 
آسمان نبارید یعنی انقالب نشد و هم سرگردون و 

حیرون و آویزون ماندیم.(
خورشید از اون باالها، زمینم از این پایین

هی بخارم می کنن، زندگیم شده همین
)خورشید سمبل گذشت زمان و کهولت سن 
این شخص انقالبی است و زمین یعنی واقعیت 
موجود در ایران آن روز. مشخص است که این 

شخص امیدش را دارد از دست می دهد(

با چشام مردنمو، دارم اینجا می بینم 
سرنوشتم همینه، من اسیر زمینم

)احتماال انقالب سال ۵۷ اتفاق افتاده و این 
شخص از آنچه که می بیند دارد زجر می کشد اما 
چون نمی تواند از کشور خارج شود و اسیر زمین 
یعنی کشور خودش شده، یعنی »ممنوع الخروج« 

شده، قبول می کند که این سرنوشت اوست(
هیچی باقی نیست ازم، قطره های آخره

خاک تشنه همینم، داره همه اش می بره
) مشخص است که امالک این شخص انقالبی 
را  او  دارایی  آخر  تا قطره  و  مصادره شده است 
برده اند. منظور از خاک تشنه یعنی »ساواک« 
جدید است که تشنه پول و مال مردم شده است(

خشک می شم... تموم می شم
فردا که خورشید میاد 

شن جامو پر می کنه
که میاره دست باد

)این قسمت شعر بسیار مهم است چون مرداب 
نه تنها دریا نشده، آن هم بزرگترین دریای جهان، 
بلکه دارد خشک می شود و خورشیدی که سمبل 
آزادی و پیروزی بر شب  کویرها است کار را خراب تر 
می کند. کامال مشخص است که انقالب اسالمی 

ایران جا افتاده و همه انقالبی های قبل از انقالب 
دارند مثل میوه خشک شده از درخت می افتند 
و حسرت شب های کویر را می خورند. باید پرسید 
چرا مردابی که گذرش به کویر افتاده باید در رویای 

دریا شدن باشد؟
دریاچه کافی نبود؟ آیا این مردابی در سواحل 
یا مردابی در حاشیه کویر  فلوریدای آمریکاست 
لوت؟ چرا این مرداب گول کسانی را می خورد 
که می گفتند سرچشمه هستند و او را سیراب 

می کنند؟
چشمش کور. حال بگذار شن جایش را پر 
کند تا از این خواب ها نبیند. آن  هم شن هایی که 
باد می آورد و مشخص نیست این باد قهر طبیعی 
دنیاست و یا سمبل وزش اعمال نفوذ خارجیان 

یعنی انگلیسی ها و آمریکایی ها...(

نکته سیاسی
این که در این مساله درمانده ایم که بگوییم همه 
بدبختی های امروز ایران به خاطر تحریم ها است یا 
وجود احمدی نژاد مثل این است که بر سر این که 

اول مرغ بود یا تخم مرغ بحث کنیم...

...    Residential    ...

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

...    Commercial    ...

Metro Rail is coming
Invest in McLean, Vienna, 

Reston & Herndon Properties

سرمایه گذاری در مجاورت 
«مترو» بنفع شماست

آیا بهتر نیست مالک محل «بیـزنس» خود باشیـد؟

Licenced in Virginia, Maryland & DC

بزرگترین سرمایه من، کسب اطمینان شماست

رضا رفوگران
مشاور مورد اطمینان شما
در امالک مسکونی و جتاری
با ٢٢ سال سابقه درخشان

Reza Rofougaran
703.734.0400

با اینجانب متاس حاصل فرمائید

 سال سابقه درخشان

رضا رفوگران کلید خانه 
دلخواه شما را در اختیار دارد


