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بفرمایید!
خبر داغاول ایناست که ملوانان انگلیسی که
آبهای در اسالمی جمهوری گفته دمشان را به
آبهایعراق، گرفتهاند در بریتانیا به گفته ایران،
به قصد تجاوز جمعی اعتراف کردهاند که دسته

داشتهاند. را آب ایران) ببخشید ) ایران خاک
نشان ملوانان این اعترافات ویدیویی نوارهای
اشتباهخود کار ندامتاز میدهدآنهاضمنابراز
ایران تقاضای پوزش و اسالمی جمهوری دولت از

بخششنموده اند.

راهبردهای  و از سعید امامی این جا در  باید
انقالبیاشبرای گرفتناعترافاز زندانیانسیاسی
از اعتراف بعد کلیه ملوانان کرد. نظامی تشکر و
بهخبرنگاران گفتندکهمهمان نوازی وتعارفهای
قرار داده تاثیر تحت بسیار را آنها معروف ایرانی
انگلیسی اسیر شده گروه زن ملوان تنها است.
خوب خیلی با ما «ایرانیان خبرنگاران گفت: به
خوراک و خورد مورد در مخصوصا کردند. رفتار
روزی دو بار تعارف میکردند. مثال ما به خیلی

میپرسیدند  ما از
«Would You Like Some VAJEBI?» 

سئوال ریاضی          
عقیدتی و

برای  اگرجمهوریاسالمی۵۲ تنآمریکاییرا
گروگان بگیردوکسینتواند بگویدباالی  روز ۴۴۴
چشمتانابروست،تعیینکنید۱۵ ملوانانگلیسی 
چندروزمیتوانندبهگروگانبگیرند؟اگرجواب را
خوب است ولی  شما ۱۲۸ روز بود ریاضی شما

نمیفهمید! سیاسترا

خبرهایی که سانسور
نخواندید شما و شدند

آپریلامسال جورجبوشاز اولماه دستور به *
کلیهرادیوو تلویزیونهایغیردولتی موظفخواهند
شعارها ضد خود از اخبار آخر اول و در بود که
کلیه مدارس همینراستا در کنند. ایرانی استفاده
بهازای آزاد شدناجرایمراسمدعای ودبیرستانها
به کنند. استفاده ازهمینشعارها صبحگاهیباید
کلیه از سیاست فعال قانون جدایی مذهب علت
شعارهایی چنین از استفاده از آمریکا کلیساهای

منعگردیدهاند.
دعوت به  است قرار احمدینژاد محمود  *

عمل به کشور آن از دیداری اسراییل نخست وزیر
لباسهای معموال احمدینژاد که از آنجا آورد.
تبلیغات برای بازدید را نقاط مورد بومی و محلی
قرارمیدهد،چندینکالهمخصوص استفاده مورد

قرار خواهد داد. بر سر یهودی را
مترو طرح ایران اسالمی مجلس شورای *
به صوت جمکران مافوق هزار کیلومتری چندین
مترو این بلیط نمود. قرار است تصویب را مکه
شیعه مذهب  مسافران به ۵۰ درصد تخفیف با

شود. ارایه
مصباح یزدی فتوای آیت اهللا دفتر سوی از *
و نقش با پوشیدن چادر شده و صادر جدیدی
علت به «نایکی» نظیر «لوگو»هایی  یا عالمت
و برادر کشور در شرکت این کارخانه اینکه
اعالم بالمانع کامال شده واقع پاکستان مسلمان

است. شده
*مسافرتشاعرونویسندهکمونیستمعروف،
در گرفت. او ایرانصورتنخواهد به گارسیا مارکز،
«بلیطمسافرتمبه مصاحبهمطبوعاتیخودگفت:
ایرانیصادر شده طریقیکآژانسمسافرتی کوبا از
بود که شده توهم این باعث آنها اشتباه بود و
من به سرزمینی مسافرت بروم. است به ایران قرار
ضد خالف ایدههای بر ایدههایی آن که رهبران
به یک شوخی بیشتر می کنند مذهبی من تبلیغ

شبیهمیباشد.»
بخش «والت دیسنی»، شرکت دعوت به *
که دهنمکی مسعود  بینالمللی، انیمیشنهای 
جنگ و فحشا و فیلمهایی درباره فقر ساخت به
چندین است قرار دارد شهرت مستند صورت به
این بسازد.  آنها استدیوهای برای کوتاه فیلم 
هرزگی «پولوتو»، اسفبار زندگی درباره فیلمها
«سفیدبرفی» وعدمرعایتحجاباز سوی«مینی

می باشد. مونث موش ماوس»
اسالمی جمهوری فضایی سفینه اولین *
باالخره به فضا به آن پرتاب از سال سه از بعد
سفینه این ماموریت است. شده نزدیک ماه کره
روحانیونی چهرههای  شناسایی و عکسبرداری 
ماه کره روی بر آنها تصویر و شبح که میباشد

است. نقشبسته

تبلیغاتی افتتاحدفتر جانمککین، *سناتور
تاریخیبزرگ اشتباه قزوینرا شهر در «نئوکان»ها

برشمرد. آمریکا
به دهنکجی برای و احمدینژاد دستور به *
بردن جای جلو به غرب، سیستم های استکباری
نوروز امسال ایران در ساعتها معمول متداول و
در رفت. خواهد عقب به ساعت دو رسمی زمان
استکهساعتها آنشده اوخواستار همینراستا

جلو کشیده شوند. به ساعت پاییز امسال دو
عنوان با گنجی اکبر سخنرانی جلسه آخرین *
زده زور اینکه او هرچه شریعت» به علت «آینده
دیگری زمان به نداشته گفتن برای حرفی ولی

است. گردیده موکول
سخن گوی خود از طریق ایران راه پلیس  *
تدابیر و هوشمندیمیزانتصادفات با اعالمکردکه
درصدی چند را  ایرانیان نوروزی مسافرت های 
اینکهازمقاماولتصادفاتجادهای از کاهشدادهو
مفتخر و بسیار یافته تنزل دوم مقام به در دنیا

خشنودمی باشد.
مذهبی قم علیه مراکز گروهی از دانشجویان *
کاپشنمحموداحمدینژادواینکهاینپوششغیر
است، غرب استثمار سمبل کراوات مانند اسالمی

زدهاند. گسترده تظاهرات به دست
*وزارترفاه وبهداشتجمهوری اسالمیطرح
به را فرنگی توالتهای با زمینی توالتهای تعویض
نموده ارایه بودجه بررسی برای جمهور رییس دفتر
جایگاه های شرکت نام از الهام با طرح این است.
آقای سفر آخرین در که «Citgo» ونزوئالیی بنزین
قرار گرفته، قرار توجه مورد آنکشور به احمدی نژاد

نام گیرد. «Sitgo» پروژه بهداشتی است
یک شوخی اخبار این همه اینکه خبر آخر و *
خبر همین مورد بودند. میتوانید در سیزدهبدری
کمی شک است یا جدی اینکه شوخی و آخر هم
در آینده سال بدر سیزده تا و دهید خرج به تردید و

باقیبمانید. تفکر

همین جوری نوشته چهار
*دیشبمی خواستمیکمطلبخوببنویسم

مدادم شکست. نوک کنم شروع تا خواستم ولی
مدادتراشهمنداشتمچونبامدادپاککنامدوتایی
وقتی کنند. صفا و برقصند که دیسکو بودند رفته
را مطلب می دهم قول برگشت خانه به مدادتراشم

برایتانبنویسم. خیلیسریع
*اگرقوهتخیلشماخیلیقویاستمی توانید
بله چه چیزی است؟ دستم االن توی حدس بزنید

زدید:خودکار! حدس درست
را بنویسم نوشتههایم که خواستم دیشب *
سوژههایم و مطلب این که برای کردم. تمام کاغذ
رویکفدستم ماژیکنوکتیز با را آن ها نرود یادم
نشریهفکس را بهدفتر وقتیخواستم آن ها نوشتم.
کنمدستمتویماشینفکسگیرکرد.خونفوران
فردا ریخترویچرخدندههایماشینفکس. و زد
بودم شما گفته به گفت: من که و زنگ زد سردبیر

چاپ کنیم! رنگی نمیتوانیم با حروف نشریه را
و مرا میخوانند مطالب دوستانی که برای *
خوب سوژههای هستند که روزی نگران این از
نداشته نوشتن  برای مطلبی و تمام شوند من
مطلب های دارم: کننده امیدوار پیام یک باشم
شدهام نوشته مطلبهای از است قرار ننوشته ام

باشند! خیلیبهتر

تلفنی شوخیهای
راه دور

برای خوبی ترجمه شاید تلفنی مزاحمت
را آن است که و بهتر نباشد «PRANK CALL»
شوخی های نوع این بگذاریم. نام تلفنی شوخی
رادیوهای سوی از مخصوصا آمریکا در تلفنی
تماس یک با است. مرسوم بسیار شهری محلی
و ساده شخصی بیشماری دقایق میتوان تلفنی
داشتکهبسیارخندهدار بهمکالماتیوا را زودباور
کارت یکی از رفقاییکه بعد از این که بود. خواهند
ایران، به تلفن زدن برای ویژه دور، به راه تلفن
به نامحدود داد، با دقایق کارت من میفروشد به
مستقیم تلفن با بریزم و کمی کرم که افتادم فکر
از نمونه چند کنم. شوخی هموطنان با ایران به

260Iranians, Vol. 11, No. 318, Friday, April 6, 2007 ۲۶  ایرانیان، سالیازدهم،شماره۳۱۸،جمعه۱۷ فروردین ۱۳۸۶ 



شوخی عکسی میکنم: درج شما برای را مکالماتم آخرین

اول مکالمه
ـ الو ؟
بله؟ ـ

میزنم. زنگ از آمریکا من خانم، سالم ـ
بفرمایید. بله. بله، ـ

هستم. مهاجرت اداره فارسی مترجم من ـ
بفرمایید. بله بله. ـ

ـمی خواستمبگماشتباهکامپیوتریباعثشده
برایگرفتنگرینکارتمجانی آمریکا بوداسم شما
میخواهیم. معذرت خیلی خیلی بیافتد. قلم از
است برایشما یکنامه آقای جورجبوش قرار خود

معذرتخواهیکند. بنویسدوشخصا
نکرده بودم. شرکت قرعهکشی توی من ولی ـ

ـمطمئنید؟
میکنم. فکر بله، ـ

از کسی است در آمده. ممکن شما اسم ولی ـ
باشد. پر کرده را تقاضانامه خویشاوندان شما

کسی؟ چه مثال ـ
مطابقت عکس شما هم نمیدانم ولی حتما ـ

میکند.
عکس؟ کدام ـ

من که تصویری این با شما پاسپورتی عکس ـ
یکی است. میبینم االن دارم

میبینید؟ مرا تصویر ـ
بله. ـ

ـچطوری؟
ویدیو سیستم همه آمریکا تلفن های ـ

میبینم. را شما االن من دارند.
(چندلحظهسکوت)

اونجایید؟ شما هنوز خانم الو ـ
بله. ـ

طریق از هم عکس  سری  یک ـما
توسط میگیریم. متقاضیان از ماهواره

هواپیمایآواکس.
جالب! چه ـ

دارد... وجود مشکل یک فقط ـ
مشکلی؟ چه ـ

آمریکا مهاجرت جدید قانون  ـ
شما کرده، ممنوع را روسری
وارد تا بردارید را روسریتان باید

شوید. آمریکا

حاال تا من قانونه؟  کدوم دیگه  این ـ
نشنیدهام.

ـقانونجدیده.اسمش الیحه «نولچک»است.
نوشته. را آن نیویورکی سناتور یک

روسری دارم؟ من میدانید کجا شما از ـ
را داریم. شما عکسهای همه ـگفتم که،

کنم؟ چه کار باید من ـخب،
روی بیایید آمریکا به هممیخواهید هنوز اگر ـ
بگویید شما میگذارم فقط که برای ضبط نوار
را «قبلتا» هستید مذهبی اگر بله، یعنی «یس»
هواپیمای بلیط قرار است هزینه داریم، قبول هم
کند. پرداخت جیب از بوش خانم خود هم را شما

بوده. ما طرف از اشتباه چون
(چندلحظهسکوت)

کنم. صحبت پدرم با باید من ـ

میزنم. فردا دوباره زنگ باشه ـ
باشه. ـ

فردا. تا خداحافظ ـ

دوم مکالمه
الو! ـ
بله؟ ـ

امورمالیو ـببخشیدمزاحمشدم،منازدفتر
حسابرسی بیت المالمسلمینزنگ میزنم.

از کجا؟ ـ
ـوابستهبهرهبرفقیدورهبرفقیهاست.جلوی

را میگیریم. میل پول و حیف
داشتید؟ چه کار خب ـ

چهکار دارید االن شما ـ
میکنید؟

بودیم. سفره شام سر ـ
موقع شد به چهقدر خوب ـ
با یک آقایی زنگ زدم. بهشما
استچند یککیفپولقرار
دقیقه دیگر

که سهم پول نفت مبلغ یک و خانه شما بیاید به
بیاورد. شما برای بود داده قول احمدینژاد دکتر

قبولنکنید. شما
چرا؟ اهه. ـ

شما کردهاند. سهم محاسبه بچهها اشتباه ـ
باشد. مبلغ این نصف باید

چرا؟ اهه. ـ
گزارشی که امام جمعهشما برای ما فرستاده ـ
پای خطبه های چندینبار زیادجالب نیست.شما
را برایهمیننصفپولنفتشما ایشاننرفته اید.

برگردانند. ما دفتر به است قرار کفاره عنوان به
بودهام. آن جا همیشه من می گه! دروغ آقا ـ

هستم. مامور یک فقط من میبخشید ـ
بههرحال میتوانیدباخودشانحل وفصلکنید.
سریع ما به دفتر بگویید ایشان به نگیرید و را پول

بگوییم. ایشان به را صحیح مبلغ تا بزنند زنگ
ما بکنید؟ برای کاری یک حاال نمیشه ـ

است؟ چایی پول منظورتان ـ
آن. مثل چیزی یک ـ

وصل است، ضبط صوت به نوار این تلفن ـ
تا میزنم زنگ شما به موبایلم تلفن از خودم فردا

صحبت کنیم. مورد این بیشتر در
آقا! حاج ممنون خیلی ـ

سوم مکالمه
الو؟ ـ

بفرمایید. بله، ـ
خانم. سالم ـ

شما؟ بفرمایید! سالم، ـ
مخصوص دفتر حسیننژاد هستم از من ـ

میزنم. ارشاد زنگ وزارت
از کجا؟ ـ

انسجام ملی و وحدت انسانی دفتر امور از ـ
مذهبی.

از کجا؟ ـ
نداشته کاری را اسمش نیست، مهم ـ

باشید.
داشتید؟ چهکار خب، ـ

چیدهاید؟ هفتسین سفره شما ـ
بله. ـ

ما دفتر از پروانه و جواز  سفره این برای ـ
گرفتهاید؟

بله؟منظورتانچیست؟ ـ

برای سفره باید شما جدید قانون طبق  ـ
را آن جواز و بگیرید اجازه ما دفتر از هفت سین

تهیهکنید.
گذاشته اند.شوخی حاالاینقانونرا از کیتا ـ

میکنید؟
فکس دارید؟ ماشین شما ابدا. اصال و ـ

برای داریم. فکس به زور هم آقا، تلفن نه ـ
است؟ چی

ـمیخواستم فرمتقاضانامهراکه برایتانفکس
بفرستید. ما و به دفتر کنید پر میکنم

ثانیهسکوت) (چند
هزارتومان هفت هم هفتسین جواز هزینه ـ

است.
تومان؟ هزار هفت است؟ خبر چه ـ

سفره سر سینی که هر برای هزار تومان بله ـ
میگذارید.

است. زیاد خیلی ـ
می فرستیم را پولش است. خیر امر برای ـ

لبنان.
(چندلحظهسکوت)

اونجا هستید؟ هنوز الو، شما ـ
بله. ـ

مردم همه از احمدینژاد دکتر ضمن در ـ

ماهی از اسالمی شئونات حفظ برای خواستهاند
سیاهبهجایماهیقرمزاستفادهشودوبهسبزه تان

است. غربی سمبل یک چون نزنید قرمز روبان
حق چیزهای نشنیده! به ـ

که کردهاند خواهش ایشان ضمن در ـ
تند و جلف رنگ های با هم را تخممرغهایتان

رنگآمیزینکنید.
چی؟ دیگه ـ

نباید هم شاه زمان طالی سکه های  ـاز
استفادهکنید.
بابا! ای ـ

دوباره من ندارید فکس ماشین شما چون ـ
برایتان فرم را و بگیریم آدرستانرا زنگمیزنم. تا

پستکنیم.
االن نمیگیرید؟ چرا ـ

ـوقتندارم. منفقطجوازهای ازطریقفکس
شخص پستی قسمت مسئول میدهم. انجام را

است. دیگری
باشه. ـ

سئوالی نیست؟ ندارید؟ خب، کاری ـ
نه! ـ

مبارک. عید شما ممنون و خیلی
شما هم همینطور! مال ـ

شد!   آغاز تهران در انگلیس سفارت به سنگ پرتاب مسابقات دوم ـ دور

باشد. كمتر هم خانه اجاره از مىتواند شما ماهانه قسط ٭

مى توانید ماهانه چگونه كه گویم مى به شما من ٭
انداز كنید. دالر پس ١٠٠٠ بیش از

مشكالت كه هموطنانى براى مسكن وام دریافت ٭
دارند. اقامتى یا و اعتبارى

حتى ١٠٧ درصد ارزش  ١٠٠ و تا مسكن وام تامین ٭
خانه. خرید وام و جتدید مورد خانه در

صاحب خانه شوید. را داده و فقط بهره وام ٭

وام مسكن با
اى بهره

٪١ كوچكى به

نظیفی ماندانا
سال چهارده از بیش با

جتربه در امور مالى در خدمت
عزیز هموطنان

وام $350,000  =  $1,126.00 قسط ماهانه 
ماهانه    1,447.00$   =  وام $450,000   قسط

=  وام $550,000    $1,769.00 قسط ماهانه 

بگیرید نظیفى متاس ماندانا با وام دریافت تائید فورى براى
Phone: 703-425- 3700
Fax:    703-425- 6313
Cell:    202-468- 7452

Restriction may apply, call for details

آنها اقساط كوچک وام و منونه ٣

9990 Lee Highway
Suite 550 
Fairfax, VA 22030

Email: MNazifi@dwmcorp.com
Dollarwise Mortgage Corp. is licenced in Virginia by the Virginia State Corporation Commission (licence no. MB-2518loa). Any stated payment may change or 
not be available at the time of loan commitment or lock-in. By refinancing your existing loan, your total finance charges may be higher over the life of the loan.
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