
قارچ سمی  
چگونه تاجر الهام بخش مورد عالقه اپوزیسیون شویم؟

۱. نیازی به سرمایه اولیه هنگفت یا ابزار و وسایل زیاد ندارید. کافی است 
توی بالکن خانه تان قارچ پرورش دهید. قارچ زود درمی آید و پول خوبی 
تویش هست اما مراقبت الزم دارد. خیلی تالش کنید و سختی راه را 

به جان بخرید.

۲. به پدرتان احترام بگذارید.

۳. کالس زبان اسم بنویسید. الزم می شود.

۴. چند ماه بعد وقتی دیدید قارچ ها سمی بودند، زانوی غم بغل بگیرید.

۵. بگویید پدرتان اختالس کند. خودتان نه ها!
بلد نیستید، باز گند می زنید.

کانادا ملجأ شیفتگان گورها و پول شوی ها
)خبرنگار در حال تنظیم دوربین و نصب میکروفن در اتاق( 

عمرانی: اینجا خوب نیست، بریم روی بالکن. اونجا افقش محوتره
خبرنگار: لطفا رو به دوربین آقای عمرانی تا شروع کنیم. 

عمرانی: نه، نیم رخ بگیر. من امتحان کردم کالسش بیشتره. 
خبرنگار: چشم. خب به عنوان اولین سؤال... 

عمرانی: نه دیگه، تو چیزی نپرس. من مناجات گونه می گم. اوووف تأثیر می گذاره 
چه جور؟! 

عمرانی: آقای ترودو نخست وزیر محبوب من! 
در ابتدا بگذارید به خاطر لغو بازی فوتبال ایران-کانادا، از راه دور دست تان را 
ببوسیم که نشان دادید گول شعار مضحک »ورزش سیاسی نیست« را نمی خورید.
هزار سال دیگر هم که بگذرد، گورهای دسته جمعی دیگری هم که کشف شود 
و فراموش گردد، ما از یاد نخواهیم برد که شما تنها پناه الهام بخشان سرزمین مان 

بودید.
ما نژادپرست نبودن تان را از آنجا باور کردیم که باختر و خاور برای تان آنچنان ممزوج 

شد که خاوری ها را مهربانانه در آغوش کشیدید و حاضر به تسلیم شان نشدید.
همین مرام و معرفت تان است که ما را شیفته جناب تان نموده. 

باقی بقایتان! 
مّمد فدایتان! 

)همچنان نیمرخ: دکمه قطعش رو بزن دیگه!(

ایرانی خوب، ایرانی اختالس گر است!
یک مقام کانادایی در توضیح علت لغو دیدار فوتبال ایران و کانادا به خبرنگار ما 
گفت: »اگر می خواهید لغو بازی فوتبال ایران و کانادا را پای این بگذارید که دولت 
کانادا از ایرانی ها خوشش نمی آید، سخت در اشتباه هستید! ما کانادایی ها نه تنها 
از ایرانی ها خوش مان نمی آید، بلکه تقریبا با همه دنیا حال نمی کنیم. حتی با 
خودمان!« او سپس در همان نقطه ای که ایستاده بود، با ۲ انگشتش روی زمین 
ضربه زد و پیس پیس کرد و گفت: »مثال همینجا به احتمال 9۳درصد یک گور 
دسته جمعی است! ما به بومیان خودمان رحم نمی کنیم بعد شما می خواهید 

اینجا فوتبال بازی کنید؟« 
البته برخی دیگر معتقدند کانادای ۲0۲۲ با بحران جدی مکان مواجه است. 
فرانک لمپارد، شهردار منطقه ۵ تورنتو به خبرنگار ما می گوید: »ما برای شهروندان 
خودمان جا نداریم. آن وقت فوتبالیست های ایرانی را کدام گوری جا بدهیم؟« 
البته دولت ایران به منظور حل معضل مکان در کانادا، پیشنهاد شگفت انگیزی 
را به این کشور تقدیم کرده است؛ ایران از دولت کانادا درخواست کرده است 
که مغزهای فراری ایران به کانادا از جمله محمودرضا خاوری و خانواده و سایر 
اعضای باشگاه ژن خوب را به ایران تحویل دهد. اما جاستین ترودو با اشاره 
به اردالن خاوری )پسر خاوری بزرگ!( گفت: »اینو می گی؟ ما از این الهام 
می گیریم!« دولت ایران نیز کلی اردالن خاوری را از جلو و عقب برانداز کرد و 
گفت: »از کجای این دقیقا الهام می گیرید؟« در همین حال ترودو در حالی که 
دماغش را با یک اسکناس صددالری پاک می کرد گفت: »از خودش که نه! ولی 
پوالش واقعا الهام بخشه پدرسوخته!« وی در انتها افزود: »برای ما کانادایی ها، 

ایرانی خوب، ایرانی اختالس گر است«.

                       اختالس گر در ایران یا تاجر  پوسان در غرب؟
در چند روز اخیر مقاله ای با عنوان »تاثیر مرز ایران بر چگونگی تحلیل اخبار« توسط دکتر حزب بادیان فوق تخصص 
لوزالمعده و بطن چپ در سایت gharbLovers.com منتشر شد. توجه شما را به بخشی از عناوین خبر و تحلیل آن  

که در این مقاله آمده، جلب می نمایم:
»اعتراض و اعتصاب مردم«

در ایران: خشم فروخفته مردم ناشی از خفقان سیاسی و بی کفایتی درباریان!
در غرب: آزادی بیان، راهپیمایی سازنده، میتینگ، دورهمی، خندوانه

»اختالس گر«
در ایران: دزد کثیف مال مردم خوری که دست نشانده نظام و در نهایت کار خودشان است.

در غرب: تاجر پوسان، تاجر الهام بخش، تاجر الهی قربونش برم!
»پوشیدن زره جنگی«

در ایران: صادرات منابع نخ و پارچه به سوریه و لبنان و عریان 
ماندن ایرانیان

ایران، چشمم  افتخار  ایران،  نماینده  در غرب: مد، فشن، 
کف پات!

»ابراز محبت در برابر لنز دوربین«
در ایران: ریشه در عدم اختالط مرد و زن در اجتماع، 

عقده گشایی جوانان، هشتگ جوانان لب دوخته
در غرب: مهر و محبت، صفا و عشق، زوج عاشق ایرانی، 

فرشته ای که نوید عشق می دهد!
»خارج شدن هواپیما از باند«

در ایران: فاجعه انسانی، جنایت نظام، تحریم بستن 
هرگونه کمربند حین پرواز

مسافران  غافلگیری  شیطون بال،  خلبان  غرب:  در 
بی حوصله، تنوع در مسیر خطوط هوایی

چند خبر کوتاه پیرامون خاوری و فرزندان و شرکا

چگونه الهام خود را بخشیدم؟
- در واکنش به انتشار مقاله نشریه تایکون، محمود خاوری، پدر 
اردالن خاوری که سال ها پیش یکی از بزرگ ترین اختالس های 
مملکت را انجام داد، از تعّجب کف کرد. کارشناسان هنوز نمی دانند 

خاوری آن همه پول را می خواهد در کجایش جای دهد.

- اردالن خاوری پس از پاشیدن آب به صورت پدرش و خارج کردن 
وی از شوک ناشی از خبر مذکور، از وی گالیه کرد و گفت: »ددی! 
شما هیچ وقت توانایی های من رو باور نداشتی. حتماً باید یه مجلّه 
آمریکایی می گفت تا بفهمی؟« منابع آگاه گفته اند، محمود خاوری 
در واکنش به این سخن پسرش گفته: »ببند بابا تن  لش مفت خور! 

دزدیش رو من کردم، بعد از تو تعریف کردن«.

- اردالن خاوری که با حالت قهر از خانه بیرون زده بود، در مواجهه 
با خبرنگار ما اعالم کرد، به زودی زندگینامه خود را با عنوان »الهامی 
که بخشیدم« منتشر خواهد کرد تا مشت محکمی باشد بر دهان 
همه کسانی که به توانایی های وی باور نداشته اند و او را مفت خور 

می دانسته اند.

- حامد اسماعیلیون، ایرانی ساکن کانادا که چندی پیش در راستای 
دلسوزی برای هموطنانش در ایران، با اعمال نفوذ بازی فوتبال دوستانه 
ایران و کانادا را لغو کرده بود، هنوز در راستای همان دلسوزی مذکور 

هیچ واکنشی نسبت به پناه گرفتن خاوری و فرزند الهام بخشش در 
کانادا نشان نداده است.

- اسماعیلیون در پاسخ به خبرنگار ما که پرسیده بود، اگر واقعاً زور دارید، 
چرا برای برگرداندن خاوری و پول دزدیده شده مردم به ایران کاری نمی کنید، 

گفت: دزدی خاوری مسأله ای است بین خود و خدا و ربطی به ما ندارد. اصالً شاید 
طرف توبه کرده باشد، ما از کجا می دانیم؟

- یکی از فرزندان مفسدان اقتصادی که خواست نامش فاش نشود، به مقاله نشریه 
تایکون واکنش نشان داد و گفت: »واال اگه پدر منم به موقع تونسته بود از کشور فرار کنه 

و دستگیر نشده بود، ما هم االن الهام بخش بودیم واسه خودمون«. وی اقدام به موقع و قاطع 
سیستم قضایی ایران را عامل ناموفقیت های خویش خواند.

- در حین نگارش این خبر، نشریه تایکون عکس و مقاله مربوط به پسر خاوری را از سایت خود 
کاًل پاک کرد. پسر خاوری که با اضطراب سایت این نشریه را باال و پایین می کرد تا مقاله را پیدا کند، 

پس از ناامید شدن از یافتن مقاله، به دنبال خبرنگار ما گشت تا اّطالع دهد که همچنان پیگیر چاپ 
زندگینامه خویش است؛ لکن نه تنها خبرنگار ما، بلکه هیچ خبرنگار دیگری را نیافت.

- محمود خاوری که به عقیده حامد اسماعیلیون اعمال نفوذ برای برگرداندنش به ایران اولویت ندارد، در واکنش 
به حذف عکس و مقاله مربوط به پسرش پوزخندی عمیق زد و پس از گفتن عبارت »پسره تن  لش« برای تمّدد 

اعصاب به نزدیک ترین کازینوی محل زندگی خود مراجعه نمود.

الهام بخش متعفن  
وقتی از بوی تعفن می شوی الهام بخش
باد کردی مثل بالن می شوی الهام بخش

دستمالی می شوی در دست مشتی اجنبی
قطعا از روی تفنن می شوی الهام بخش

در جهانی که نوبل، اسکار، کن، پولی شده
با پدر جان کیسه شل کن می شوی الهام بخش

دزدی از اینجا در آنجا کار نیکو کردن است
ارث بابا می بری چون می شوی الهام بخش

بانک ملی را درآر از جیب شلوار پدر
این چنین بر جلد تایکون می شوی الهام بخش

در نگاه مردم ایران همان دزدی ولی
پیش غرب بی تمدن می شوی الهام بخش
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پرنده مهاجر  
گیرم پدر تو بود مفسد
در بردن پول بوده وارد

از فضله او شدی تو تاجر
خوش باش پرنده مهاجر!  

دزدی و برات، محبسی نیست 
دنبال دیپورت تو کسی نیست

        خوشا تحریم  
خوشا ایران که در تحریم باشد

 چه بهتر دائم السین جیم باشد
که با تایکون فقط تنظیم باشدتو اما فکر بازار خودت باش

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  صامره حبیبی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

طاهره ابراهیم نژاد

الوات تو را مجله کردند
»استار« سر محله کردند

معروف شدی و عشق خدمت
صرف وطن تو بود علمت

نوشابه برات باز کردند
پشت سر تو نماز کردند

ریحانه یوسفی
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غافل منشین نه وقت مستی است
هنگام گرفتن دو دستی است

این پول که برکتش تو هستی
چنگش بزن از دراز دستی

ما در صف انتظار هستیم 
یکصد ژن بی قرار هستیم

۶. از ماجرای قارچ های سمی عبرت بگیرید و عین قارچ سمی در خاک حاصل خیز 
کانادا رشد کنید. دیدید کالس زبان به دردتان خورد.

۷. مشغول تجارت یک چیزی بشوید. حاال هر چیزی شد، خیلی مهم نیست. کسی 
از شما نمی پرسد تاجر تو چه تجارت می کنی؟ بخواهد بپرسد، زبانش گره می خورد.

۸. الهام بخش شوید. یعنی مثالً... این طوری که... راستش دقیق نمی دانم چطوری، 
ولی مثاًل یک طوری برای اقتصادشان منفعت داشته باشید که توی مجله شان 

قربان صدقه شما بروند.

9. تا زمانی که پول دارید، الهام بخش هستید و حضورتان اهانت به خانواده 
جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیست؛ زیرا خطایی نکرده اید که! یک اختالس 
معمولی بوده که آن هم طبیعی است. به تیم ملی کانادا نمی خواستید گل بزنید 

که! فارسی زبانان آنجا هم درک می کنند.

اعظم سادات موسوی

 فرزند محمودرضا خاوری در مجله »تایکون« کانادا
به عنوان تاجر الهام بخش سال معرفی شد!


