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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!

این چیز نشد یه چیز دیگه
بیا تا گل برافشانیم و هی در ساغر اندازیم

وداع سنتی گوییم و طرحی نو دراندازیم
اگر بازار زور آرد که حال از ما چنین گیرد

من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم
گران کردی اگر باشد، دم این صنعتی ها گرم

که ما رفتیم تا خود را به جایی دیگر اندازیم
بترس از ما تو ای دولت که ما شیریم از آن شیران

دو تا پک می زنیم و بعد دولت را براندازیم
بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما بریم خونه

ببینی در تفنن ما نخود در بستر اندازیم
پلیس و دولت و قاضی نمیفهمند چیزی را

بیا این چیز را ول کرده چیز بهتر اندازیم

مصاحبه صمیمی با یک معتاد

نوبرانه گرانی به تریا رسید
گرفتن.  به جرم کیف قاپی  بار دهم  برای  خبرنگار: ظاهرا شمارو 

معتاد انقد دزد؟
معتاد: ببین داداش! قبال به ما می گفتن مریژ، ما هم برنمی گشتیم 

بگیم خودت مریژی اما واسه کیف قاپی جواب داریم.
- خب جوابت؟

+ به خاطر حفظ سالمتیم مژبور بودم کیف بقاپم
- کدوم سالمتی عشقم؟

+ همین که کارمون به جایی نرسه که صنعتی بکشیم، ینی شالمتی
- قبال سالمتی براتون مهم نبود؟

+  قبال دستمون به جیبمون می رسید داداش. یعنی هر کیلو تریاک دو 
هزار و 629 دالر نشده بود.

- مردم چه گناهی کردن که تریاک گرون شده؟
+ متاسفانه بالی خانمان شوژ اعتیاد خرژ داره، یا از کیف پول مردم 

باید.... یا اینکه تورم....
- چی شد آقا؟ داشتید از تورم می گفتید

+ عوارض شیشه ست دیگه ُگلم! خماریش دووم نداره، وسط مشاحبه، 
روم به دیوار می بردت تو هپروت. حاال فهمیدی شالمتی یعنی چی؟

- نمی شد شغل دیگه ای انتخاب می کردید؟
+ ظرفیت شغل ضایعاتی توسط همکارا تکمیل شده بود، جا برای 

من نبود عشقم!
- به نظر شما مقصر گرونی تریاک کیه؟

+ همش تقصیر طالبانه که خشخاشای بی ژبونو با دین و شیاشت 
قاطی کرد.

- بازم که خوابیدید... )خبرنگار یک چک توی صورت معتاد 
می خواباند(. حرف دیگه ای ندارین؟

+ مثل اینکه خودتم یه چی می زنیااا داداش. شنیدم می خوان 
جایگزین مواد پیدا کنن که ما نریم سراغ دژدی و این حرفا. 
فک کنم اونام صنعتی می ژنن. به جای این کارا جلوی اعتیادو 

بگیرن به صرفه تره. از ما گفتن.

افیون و مالیات 
نامه نگاری های یک صنف متضرر

از فروشندگان مواد مخدر
به معاونت محترم ساماندهی صنوف

سالم علیکم
ما جمعی از فروشندگان مواد مخدر، پس از افزایش قیمت های جهانی 
به این نتیجه رسیدیم که بدون ساماندهی این صنف شریف، نمی توان 
کسب و کار و مورد آن را به سامان رساند و همین موضوع باعث ضرر 
برای سه صنف تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده خواهد شد. 
فلذا تقاضامندیم با قید فوریت نسبت به تشکیل و تجهیز »اتحادیه 

صنف مواد مخدر و افیون گر« اقدام نمایید. 
با تشکر

*
از معاونت ساماندهی صنوف

به معاونت پژوهش ها و منبع یابی اداره مالیات
با سالم

نامه جمعی از فروشندگان مواد مخدر به پیوست تقدیم تان ارائه می گردد. 
لطفا نسبت به جمع آوری اطالعات الزم در جهت بهبود وضع کسب 

مالیاتی کشور اقدام نمایید. 
*

از معاونت پژوهش ها و منبع یابی 
به معاونت طرح و برنامه

سالم
نامه معاونت ساماندهی صنوف به همراه پیوست خدمت تان تقدیم 

می گردد. مراتب مدیریت موضوع را به اطالع برسانید.
*

از معاونت طرح و برنامه
به معاونت پژوهش ها و منبع یابی

پیوست: مجموعه راهنمای مقررات همایش
سالم علیکم

به استحضار می رساند مقرر گردید اولین همایش بین المللی 
»افیون و مالیات« پس از ارائه چکیده مقاالت پژوهشگران 
از سرتاسر دنیا به زودی در محل سالن اجالس سران برگزار 

گردد. 
جهت  در  مهمی  گام  همایش  این  برگزاری  با  است  امید 

ساماندهی این صنف پر سود برداشته شود.
رونوشت به روابط عمومی جهت اطالع رسانی همگانی

*
از معاونت پیشگیری پلیس ناجا

به معاونت ساماندهی صنوف
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

بدینوسیله از شما به خاطر به دام انداختن چندین باند بزرگ 
بین المللی تبهکار مواد مخدر در همایش افیون و مالیات تشکر کرده، 

از خداوند متعال توفیقات بیشتر برای شما خواستاریم.

یاکی ها بخوانند  تر
اگر شما هم از جمله کسانی هستید که گرانی تریاک موجبات 

ادامه  در  باشید.  همراه  ما  با  است  کرده  فراهم  را  بدن دردتان 
راهکارهایی ارائه می دهیم که کمتر اذیت شوید:

1. چیزهای دیگر دود کنید: اولین کسی که فهمید با دود 
کردن تریاک حال خوشی به آدم دست می دهد چطور 

به این نتیجه رسید؟ خالق باشید و عنبرنسارا، خاک اره 
و چسب موکت را امتحان کنید شاید به چیز جدیدی 

رسیدید. سوسول بازی درنیاورید، آنچه تا االن به اسم تریاک 
ارزان دود می کردید نصفش را همین چیزها تشکیل می داده.

۲. برجام بخوانید: متن برجام در توهم زایی، تسکین درد و 
ایجاد کیف و حال با یک بسته تریاک زعفرانی اصل برابری 

می کند. یعنی المصب یک جوری است که آدم وقتی می خواند 
دچار این توهم می شود که همه مشکالت مملکت حل شده یا 

عنقریب حل خواهد شد. )هشدار: زیاده روی نکنید، همه اش را 
هم نخواندید مهم نیست، یک وقت اُوِردوز می کنید خدای نکرده.(

3. به جمهوری اسالمی گیر بدهید: اگر پارسال جمهوری اسالمی به 
افغانستان نیرو فرستاده بود، االن طالبان روی کار نمی آمدند، کشت 

خشخاش ممنوع نمی شد و قیمت تریاک باال نمی رفت. در حمایت از 
مردم مظلوم افغانستان هشتگ بزنید و گیر بدهید که ایران 
باید در مسأله افغانستان مداخله نظامی می کرد. شعار »نه 

زابل، نه بابل، جانم فدای کابل« توصیه می شود.
۴. خواننده گرامی شما هم؟ واقعا تا اینجایش را خواندی؟ 
خانواده می دانند تریاکی هستی؟ آمارت را بدهیم دست 
پدرت؟ برو دیگر این طرف ها پیدایت نشود. خجالت هم 

خوب چیزی است!

 بررسی میدانی بازار مواد مخّدر

ارزون بده بزنیم
با سالم خدمت شما دنبال کنندگان عزیز پیج یواشکی »بده بزنیم«؛ امروز 
به درخواست شما مخاطبان پای منقل نشین، اومدیم بین مصرف کننده ها 
و ساقی های سطح شهر تا از نزدیک سطح کیفیت و قیمت جنس های 

بازار رو بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

+ داداش سالم؛ خوبی؟... داداش... الو... لوتی یک دقیقه باال رو ببین... هووووی!
- ای بابا! چته؟ نمی بینی تو چرتم؟ بعد از عمری تازه یک گرم جنس خوب 

رسیده بود، همه رو پروندی!
+ خواستیم ببینیم از کیفیت جنس های بازار راضی هستی؟

- نه بابا! چه کیفیتی؟ چه کشکی؟ جنس ها همش قاطی داره، قیمتش هم که 
روز به روز می ره باالتر. چرا کسی نظارت نمی کنه؟

+ خب االن خواسته شما چیه؟
- مسؤولین باید با ساقی های گرون فروش برخورد کنن دیگه. اگه دوتا ساقی رو 

به جرم گرون فروشی دار بزنن مشکل حلّه. حاال هم برو بذار چرتمون رو بزنیم.
* * *

+ دوست عزیز سالم. می شه نظرتون رو درمورد جنسی که االن دارید مصرف 
می کنید بفرمایید؟

- عه! داداش فیلم نگیر بابا آبرومون می ره؛ ما پیش خانواده و در و همسایه آبرو داریم.
+ یعنی خانواده و در و همسایه نمی دونن شما معتادی؟

- چرا بابا اون رو که همه می دونن. منتها االن یه چندماهیه، صنعتی مصرف می کنم. 
ما هم خانوادتاً جد  اندر  جد همگی سّنتی مصرف می کردیم، حاال اگه فک و فامیل 

ببینن دارم صنعتی می زنم پاک حیثیتم می ره.
+ خب چی شد که اومدید سمت صنعتی؟

- خودخواسته نبوده قربونت برم. پولمون به سّنتی نمی رسه، مجبوریم صنعتی بزنیم. 
البته اونم گرون شده ها، ولی باز الاقل از سّنتی به صرفه تره. ِد خاموش کن اون دوربین 

ُچرت صدپاره
هرچند زمن عمر گرانمایه هدر شد

اوقات خوشی بود که همراه تو سر شد
هرکس ز تو کامی ز سر سیم گرفته است

بی بار و بنه عازم و در راه سفر شد
هر بار که دودت به من افتاده سرودم

این تلخ مزه بر لب من شهد و شکر شد
رفتم بخرم قدر نخود شیره تریاک

دیدم که همین ذره نخود قیمت زر شد
گفتم نکشم تا که شود بهتر و ارزان

ارزان نشد و حال من از پیش بتر شد
اوقات خوشم نیست که شرحش بنویسم

صد پاره شده چرتم و احوال پکر شد

گل خشخاش من
شش برابر می شود خشخاش ها

کاسه ها را می خورد با آش ها
شنگولک، افسردگی خواهد گرفت

می شود منفی، کمی اِر هاش ها
گفته تقصیر کرونا بوده است

نان تان آجر شود خفاش ها
این خودش ضد عفونی بوده و

بی نیاز از زحمت سمپاش ها
قّد یک ارزن روی سنجاق بود

این کجا و  پورشه عیاش ها
دوری ات قاچاقچی را می ُکشد

رفته در الک خودند  اوباش ها
می کشد با ناامیدی بعد از این

نقشه نقاشی نقاش ها

افتاد؟!!
خبری تاژه آمده ای داد!

حال خوبم پرید و رفت به باد
جنش ها کم خراب و بی خود بود!؟

شش برابر شده اشت نرخ مواد
اژ گلویم نمی رود پایین

دود، گویا گرفته ام غمباد
مثل مرغی خمار در قفشیم

بنماییدمان شریع آژاد 
کاش دولت رشیدگی بکند

به کم و کشری مِن معتاد
داد از این اقتشاد تریاکی

حل و فشلش کنید ژود! افتاد؟!!

المّصب رو!
+ خیالتون راحت، شطرنجیتون می کنیم. خب حاال 

خواسته تون چیه؟
- خواسته ما فقط آبه.

+ آب؟
- بله آب. چون این صنعتی ها بدجور آدم رو تشنه می کنه، 

تو این پارک هم هرچی بگردی یه شیر آب قابل شرب خنک 
پیدا نمی کنی. چه وضعشه، چرا رسیدگی نمی کنن؟

+ یعنی نمی خوای قیمت ها بیاد پایین؟
- اونم فکر بدی نیست، مسؤولین اگه خواستن پیگیری کنن؛ 

ولی فعالً واقعاً تشنمه. برو یه آب معدنی برام بگیر تا بذارم تصویرم 
رو پخش کنی.

* * *
+ سالم ساقی عزیز. لطفاً بگید که چرا قیمت جنس اینقدر رفته باال؟

- داداش باور کن خود ما هم از این وضع ناراضی هستیم، ولی چاره 
چیه؟ این طالبان نامرد کشت خشخاش رو ممنوع کرده، جنس 
تو بازار کمیاب شده؛ از اون طرف هم اعالم شده که معتادها کرونا 
نمی گیرن، تقاضا برای جنس زیاد شده. این نابرابری عرضه و تقاضا 

باعث افزایش قیمت شده.
+ خب حاال راهکار چیه؟

- اول از همه باید طالبان رو راضی کرد که از خر شیطون پیاده بشه و اجازه 
کشت خشخاش رو بده؛ این هم یک عزم ملّی و همچنین اجماع جهانی رو 
می طلبه. دوماً باید با مافیای مواد مخّدر صنعتی که از این وضعیت بیشترین 
سود رو می بره، برخورد جّدی بشه. مصرف کننده های عزیز هم باید به اندازه 
مصرفشون جنس خریداری کنن و بیشتر از نیازشون جنس سّنتی رو انبار نکنن.

با تشکر از شما دنبال کنندگان پیج »بده بزنیم« که تا اینجا  همراهمون 
بودید. لطفاً پیج ما رو به کسی معّرفی نکنید، چون ممکنه بیفتیم دست 

پلیس. خدانگهدار.

ت پادموسوی
فاطمه سادا

حسن اویسی

ظامی
محمد ع

فرزانه صنیعی

استخوان درد
شد از شیره مخدرتر، گرانی های آینده 

و بازار، استخوان هایش کند دردی فزاینده
شنیدم پیرمردی عاجزانه داد میزد که:

»خمارم ایها الشاقی! بُخورش قیمتش چنده؟«

                   جز »نداری«

هر گرانی با خودش درد »نداری« آوَرد

این »نداری« با خودش اندک فشاری آوَرد

من چه گویم از گرانی دو حب تریاک که

جز »نداری« با خودش درد خماری آوَرد!

محمدعلی کمالی مقدم

لیست خرید
در لیست خریدهای شان می مانیتریاک اصیل و خالص و بی غل و غش! در سفره اگر چه نیست حتی نانی در اوج همین گرانی توفانی 

معتادم
معتادم و سینه کرده ام چاک

تن را بکشم به خار و خاشاک

آن قدر به سر زدم که دولت 

تصویب نموده وام تریاک

مرضیه قاسمعلی

» افزایش ۶ برابری قیمت »تریا

محمدرضا رضایی


