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מגלה: 'מרבית האיראנים משוועים להפלת המשטר, למרות שידוע להם שהתוצאות קשות'

האביב האיראני | תכנית השלבים ה'חשאית' של הבית הלבן: הסנקציות

היום שבו

ל‡ נ  .ıל˘ווי פ‡סו  בור˜ינ‰   ˙‡ ל‰פוך  סו 
˜וסמטיים  ב˘ינויים  מ„ובר  ל‰˙יי‡˘, 
בלב„. ˜חו ‡˙ ‡ח˙ ‰מ„ינו˙ ‰עניו˙ ביו˙ר 
רכס  ‚„ולים,  מי˘ורים  ובמ˜ום  ב‡פרי˜‰, 
‡בן חול, מ„בריו˙ ועו„, ˘בˆו ב‰ ‰רי ‡לפים ני־
˘‡ים וˆחורי פס‚‰. ‰וסיפו כמ‰ ‡‚מים כחלחלים 
נ‰רו˙  כלומר,  ‡רוכים,  כחולים  סרטים  וע˘רו˙ 

ופל‚ים.
‰‡זרחים  מליוני   20  ˙‡  ıל˘פ נ˘‡ר?  מ‰ 
רˆוי  ל˘וויˆריים,  ‡ו˙ם  ול‰פוך  ‰עור  ˘חורי 
 ıמומל ז‰,  לˆ„  כחולו˙.  עיניים  בעלי  בלונ„ינים 
מסביב,  ו˘עונים  ˘ו˜ול„  בנ˜ים,  ו˘ם  פ‰  לפזר 

וז‰ו, ˜יבלנו ˘וויı במערב ‡פרי˜‰.

מ‰ רוˆ‰ „ונל„ טר‡מפ, נ˘י‡ ‡רˆו˙ ‰ברי˙? 
ל„נמר˜,  ל‰פוך  מ‡יר‡ן  „ור˘  ‰ו‡  ‰רב‰,  ל‡ 
‰עליון,  ‰מנ‰י‚   ˙‡ ˜חו  לבחריין.  מינימום 
"מועˆ˙  ‰חו˜‰",  ˘ומרי  "מועˆ˙  ‰‡יי˙ולו˙, 
ועו„  ˜ו„ס  כוח  ‰מ‰פכ‰,  מ˘מרו˙  ‰מומחים", 

ועו„, ו‰זיזו ‡ו˙ם ‰ˆי„‰, בע„ינו˙ ‡ו ˘ל‡.
‰חליפו ‡˙ ‰‡‚'נ„‰ ‰˘יעי˙ ‰פונ„מנטליסטי˙ 
‰מטורפ˙, ורככו ‡ו˙‰ לטוב˙ מ˘טר ‰‚יוני יו˙ר. 
בסורי‰,  ב˙ימן,  ‰פסי˜ו ‡˙ ‰מעורבו˙ ‰‡יר‡ני˙ 
„י  פ˘וטו˙,  במילים  ועו„.  ועו„  בעיר‡˜  בלבנון, 
עם ‰טרור. כמעט סיימנו. ר‚ע, פרוי˜ט ‰‚רעין; נו, 
מ‰ ‡י˙ו? ובכן, חסלו ‡ו˙ו ב˘יט˙יו˙, מנ˙נז וע„ 

פור„ו. וז‰ו, פחו˙ ‡ו יו˙ר.

נ‡ומו ˘ל ˘ר ‰חוı מיי˜ פומפי‡ו, בו ˘טח ‡˙ 
˘‰ן  נ˜ו„ו˙  ‡וסף  ‰י‰  ל‡  מ‡יר‡ן,  ‰„רי˘ו˙   12
חל˜ ממ˘‡ ומ˙ן, מ„ובר בחזון וב‰בניי˙ מˆי‡ו˙ 
בפני  פומפי‡ו  ‰ˆיב  ‡ו˙ם  ‰פ˙יח‰  ˙נ‡י  ח„˘‰. 
סיכוי  ˘ום  ˘‡ין  ע„  כך ‚בו‰ים,  כל  ‰‡יר‡נים ‰ם 

בעולם ˘‰‡יר‡נים "י˙‚מ˘ו" מולם.
‰ס‰ר  חלום   ˙‡ י‚„עו  ‰‡יר‡נים  ‰‡ם 
יפסי˜ו  כולו,  ‰˙יכון  במזרח  ‰˘ולט  ‰˘יעי 
פי˙וח  ˙וכני˙   ˙‡ וינט˘ו  ‡ור‡ניום,  ל‰ע˘יר 
‰חמורו˙  "‰סנ˜ˆיו˙  ‰‡ם  ‰בליסטיים?  ‰טילים 
ל˘מוט  ב‡יר‡ן  ל˘ליטים  י‚רמו  ב‰יסטורי‰" 
מטמורפוז‰  ולעבור  ˘בי„י‰ם,  ‰‡„יר  ‰כוח   ˙‡

למ˘טר „מו˜רטי ליברלי?
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ל‡  ו‚ם  במועט,  ˙ס˙פ˜  ל‡  ‰ברי˙  ‡רˆו˙ 
נו˜ט˙  ול‡  ‰˜ופ‰  כל  על  ‰ולכ˙  ‰י‡  ב‰רב‰. 
בˆע„ים ט˜טיים כ‡ל‰ ו‡חרים. מ„ובר ב‡סטרט‚י‰ 
ב˜ולי ˜ולו˙:  נˆע˜˙  ו‰י‡  סומנ‰  ברור‰, ‰מטר‰ 

˘ינוי ‰מ˘טר ב‡יר‡ן.
בכוונ‰  ‰‚רעין  מ‰סכם  פר˘  "טר‡מפ 
˘‡‰וור,  סולי  ל"י˙„ ‰˘בוע" „"ר  ברור‰", ‡ומר 
‰פרסי",   ıו‰מפר ‡יר‡ן  לח˜ר  עזרי  "מרכז  ר‡˘ 
‡וניברסיט˙ חיפ‰. "‰˙וכני˙ ‡ו˙‰ יזם עם נ˙ני‰ו, 
ל‰פל˙  ול‚רום  ‡יר‡ן,  ב˙וך  ל˙סיס‰  ל‚רום  ‰י‡ 

מ˘טר ‰‡יי˙ולו˙".

מסע אל מדבר "לוט"
כיסופים  ‚ע‚ועים,  ז‰  מ‰  ל‡ובמ‰.  ‚ע‚ועים 
וכל  חר„‰,  מוכ‰  ב‡יר‡ן  ‰מ˘טר  ונוסטל‚י‰. 
זריף,  מוחמ„  ˘ל  ‰רי˜ו˙  ‰פומפוזיו˙  ‰‰ˆ‰רו˙ 
על ‰בי˙ ‰לבן ˘‰ו‡ "‡סיר ˘ל ‡˘ליו˙ ומ„יניו˙ 

כו˘ל˙", ל‡ מסוו˙ ‡˙ ‰‰יסטרי‰ ˘ל ‰‰נ‰‚‰.
בפרלמנט  בכיר  מפי  נ˘מע‰  פ˙טי˙  ‡מיר‰ 
‰ברי˙  ‡רˆו˙  ˘ל  ˘"‰˙נ‡ים  ˘‰ˆ‰יר  ‰‡יר‡ני 
חסרי מ˘מעו˙, ‡יר‡ן ל‡ מב˜˘˙ ר˘ו˙ מ‡ף ‡ח„ 

ל‡˘ר ˘ום פעול‰ ˘ל‰".
כ˘כל  ‡בל  ר˘ו˙,  מב˜˘˙  ל‡  ‡ולי  ‡יר‡ן 
על  ‰‡ירופיו˙  ו‰‰בטחו˙  בפני‰,  יטר˜ו  ‰„ל˙ו˙ 
ˆע„ים  סלעי  על  י˙נפˆו  ‰‚רעין  ב‰סכם  „ב˜ו˙ 
כו‡בים ˘ל חברו˙ ענ˜ ˘ינט˘ו ‡˙ ‡יר‡ן, ˙י˘‡ר 

‡יר‡ן עם מילים כמו חול, ו‡ין מ‰ ל‡כול.
ר‡וי למנ‰י‚י ‡יר‡ן לˆ‡˙ לטיול ˜ˆר במ„בר 
מזרח ‡יר‡ן, ‰מ˜ום  ב„רום  "לוט"  ‰מלח ‰עˆום 
˘נמˆ‡  חלב  ‰פר„וכס,  למרב‰  בעולם.  חם  ‰כי 
‡ם  (‚ם  מ˙˜ל˜ל  ל‡  לוט,  במ„בר  למ˜רר   ıמחו
ב‡זור "‡־ביוטי".  מ„ובר  ו‰‰סבר־  מכוס‰).  ‡יננו 
חום  ב˙נ‡י  ל‰˙פ˙ח  יכולו˙  ל‡  ‡פילו ‰ב˜טריו˙ 

˜יˆוניים כל כך.
כך, כמו ‡ח„ ‰מ˜ומו˙ ‰יב˘ים ביו˙ר בעולם, 
‡ו˙‰  ‰סנ˜ˆיו˙",  כל  "‡ם  ל‡חר  ‡יר‡ן  ˙ר‡‰ 
טר‡מפ.  „ונל„  ‰מיומן  עס˜ים  ‡יל  עבור‰  מב˘ל 
‡־ביוטי˙,  למ„ינ‰  ˙‰פוך  ‡יר‡ן  ‰˙כנון,  פי  על 

מיוב˘˙, חרב‰, ˆמ‡‰ ל„ולרים ורעב‰ ללחם.
כל ‰˘‡ל‰ ‰י‡ ‡ם ‚ם ‡ז ‡יר‡ן ˙˘בר, וכ‡ן 
י˘ לנו ח„˘ו˙ רעו˙, י˘ מעט מ‡„ ˙˜„ימים למˆב 
בו חרם כלכלי ‡ו סנ˜ˆיו˙ לב„ן, מˆליחים ל‰פיל 
ל‡ ‰ˆליחו  ˘ל ‡ר‰"ב  מ˘טר. ‰סנ˜ˆיו˙ ‰˜˘ו˙ 
ל‡  ו‚ם  ב˜וב‰,  ˜‡סטרו  ˘ל  מ˘טרו   ˙‡ ל‰כניע 
סנ˜ˆיו˙  ‰לטיני˙.  ב‡מרי˜‰  מ˘טרים  לערער 
‡לבני‰  סין,  על  ‰מועˆו˙  ברי˙  ˘‰טיל‰  ˜˘ו˙ 
סנ˜ˆיו˙  כי  ‰טוענים  י˘  ‰ועילו.  ל‡  ויו‚וסלבי‰, 
˘‰וטלו על מ˘טר ‰‡פרט‰יי„ ב„רום ‡פרי˜‰, ‰ן 
במ˜ר‰  מ„ובר  לכל ‰„עו˙,  ל‰פל˙ו. ‡בל  ˘‚רמו 
נ„יר. טר‡מפ יו„ע ז‡˙ ‰יטב, ולכן ‰ו‡ מכוון ‚בו‰ 
ומ„בר ‡ל ‰עם ‰‡יר‡ני, ‰רב‰ מעל ר‡˘י‰ם ˘ל 

‰מנ‰י‚ים.

ומי„  ‰סנ˜ˆיו˙,  ‰י„ו˜  על  ‰ו„יע  טר‡מפ 
מיליוני  ע˘רו˙  ˘ל  ב‡ומללו˙ם  ‰˘˙˙ף  כך  ‡חר 
‰מובטלים.  ‰‡וניברסיט‡ו˙,  בו‚רי  ‰ˆעירים 
 ıטר‡מפ ‰מרי ˘מעו ‰יטב ‡˙ ‰מנ‚ינ‰,  ב‡יר‡ן 
כ„י  ולמחו˙,  לרחובו˙  לˆ‡˙  ‰ˆעירים   ˙‡

ל‰פיל ‡˙ ˘לטון ‰ר˘ע.
במפור˘  ‰ˆ‰יר‰  ל‡  "‡ר‰"ב 
˘בכוונ˙‰ ל‰פיל ‡˙ ‰מ˘טר ‰‡יר‡ני", 
ספ˜  ‡ין  "‡בל  ˘‡‰וור,  „"ר  ‡ומר 
‰ו‡  ‰‚רעין,  מ‰סכם  בפרי˘‰  ˘‰רעיון 
‰כל  ‰כלכלי.  ‰מˆב  ו„יר„ור  ‰חמר˙ 
נ‚„  לˆ‡˙  ‰‡יר‡נים   ˙‡ לעו„„  כ„י 
‰‡מרי˜‡ים  ˘ל  ל„ע˙ם  ‰מ˘טר. 
‰חלפ˙  במערב,  רבים  ול„ע˙ 
‰פ˙רון  ‰י‡  ב‡יר‡ן  ‰מ˘טר 
על  ˘מ‡יימ˙  לבעי‰  ‰יחי„ 
‰ל‡  וביטחונו,  ‰עולם  ˘לום 

‰י‡ ‡יר‡ן".
 ˙‡ מבינים  ב‡יר‡ן  ‚ם 
‡מר  ‡יר‡ני  בכיר  ‰רוח,  ‰לך 
כי  רויטרס  ‰י„יעו˙  לסוכנו˙ 
˘‡רˆו˙  מוכיחים  פומפי‡ו  ˘ל  ‰„ברים 
בט‰ר‡ן,  מ˘טר   ˙‡ ל‰פיל  רוˆ‰  ‰ברי˙ 
 ıומעוניינ˙ ל‰בי‡ לכניע‰ ˘ל ‡יר‡ן מ‰לח

‰מופעל עלי‰.
ל‡יר‡ן  ‡מרי˜‡י˙  פלי˘‰  למע˘‰, 
‰‡ופטימלי˙  ‰‡ופˆי‰  נ˘˜ל˙,  ל‡  ‡פילו 
‰˙˜וממו˙  י„י  על  ‰י‡  ‰מ˘טר,  למיטוט 
‰‡מרי˜‡ים  ‰‡וכלוסי‰.  ˘ל  ספונטני˙ 
למ„ינ‰  ˆב‡י˙  ˘פלי˘‰  ‰יטב  יו„עים 
נ‚„  ‰מ˜ומי˙  ‰‡וכלוסי‰   ˙‡ ממרי„‰ 
˘בטווח  מסביר  ˘‡‰וור  „"ר  ‰פול˘ים. 
‰˙וˆ‡‰  ‡בל  יפול,  ‡ולי  ‰מ˘טר  ˜ˆר, 
עבור ‰מ„ינ‰ ‰פול˘˙,  ˙‰י‰ ‰ר˙ ‡סון 
ויוˆ‡˙  מערער˙  נכנס˙,  ‰י‡  ‡ם  בין 
במ‰ירו˙, ובין ‡ם ‰י‡ מ˙בסס˙ במ„ינ‰.

במ˜ר‰ בו ‰מ„ינ‰ ‰פול˘˙ נכנס˙, 
זורע˙ ‰רס ו‚ורמ˙ ל‰פיכ‰, ו‡ז יוˆ‡˙ 
ו‡ז  ו‡נ„רלמוסי‰,  כ‡וס  מ˘˙ררים  מי„, 
‰עם ˘ונ‡ ומ˙עב ‡˙ ‰מ„ינ‰ ˘חולל‰ ‰רס 
נ˘‡ר˙  ‚ם ‡ם ‰מ„ינ‰ ‰פול˘˙  כז‰.  עˆום 
˙˜ופ‰ ‡רוכ‰, כ„י לבסס מ˘טר ח„˘, סופ‰ 
˘‰י‡ מבוסס˙ בבוı טובעני, כמו ‡ר‰"ב בעיר‡˜, 
‰י‡  ‰יחי„‰  ‰‡לטרנטיב‰  בלבנון.  י˘ר‡ל  וכמו 
לחולל ‰פיכ‰ מלמט‰, ול‚רום לעם ל‰בין ˘‰‡ויב 

‰‚„ול ˘לו ‰ו‡ ‰‰נ‰‚‰.

עניי עירך בסוף התור
מ‰סכם  ‰ברי˙  ‡רˆו˙  ˘ל  ‰פרי˘‰  לפני  ‚ם 
סנ˜ˆיו˙  על  ‡ר‰"ב  ˘ל  ‰‡יומים  ולפני  ‰‚רעין, 
‰כלכלי  ‰מˆב  ‰יסטורי,  מי„‰  ב˜נ‰  חמורו˙ 
 ˙‡ למ˘ל  ˜חו  מפנטסטי.  רחו˜  ‰י‰  ב‡יר‡ן 
˘לי˘   2018 מר‡˘י˙  ˘‡יב„  ‰‡יר‡ני,  ‰מטבע 
בסורי‰,  ולמ˙חולל  ל‚רעין  כל ‰כבו„  עם  מערכו. 
‰ו‡  ‰‡יר‡נים   ˙‡ מכל  יו˙ר  ˘מטרי„  ‰נו˘‡ 
‰ריים. ‰כו˙רו˙  ‰כלכל‰, ומ‰ י˘ ל‡כול ל‡רוח˙̂ 
בערכו  עוס˜ו˙  ‰‡יר‡ני˙  בעי˙ונו˙  ‰ר‡˘יו˙ 
‰ˆונח ˘ל ‰רי‡ל, ‰רב‰ לפני ˘‰ן „נו˙ במ˙˜פ‰ 

י˘ר‡לי˙ על בסיסים ‡יר‡נים בסורי‰.
מבעיו˙  סובל˙  ‰‡יסל‡מי˙  ‰רפובלי˜‰ 
כלכליו˙ כרוניו˙ ˜˘ו˙. ב‡יר‡ן, עניי עירך ל‡ ר˜ 
˘ל‡ ˜ו„מים, ‡ל‡ נ„ח˜ים לסוף ‰˙ור. ‰‡יר‡נים 
זועמים, ‰ם מר‚י˘ים ˘‰מ„ינ‰ מ˘˜יע‰ ‡˙ כספי 
‰נפט ו‰מיסים מחוı ל‚בולו˙ ‰מ„ינ‰, במלחמו˙ 
‰פ‚ינו  ‰‡חרון  ב„ˆמבר  ב‰ן.  עניין  ל‰ם  ˘‡ין 
סיסמ‡ו˙  ו‰˘מיעו  ‰מ„ינ‰,  בחוˆו˙  ‰‡יר‡נים 
סורי‰,  ˙חו˘ו˙י‰ם: "עזוב ‡˙  ˘ביט‡ו ‰יטב ‡˙ 
ב על מˆבנו; ל‡ עז‰, ל‡ לבנון – נ˘מ˙י ˜ו„˘  ו… ׁ̆ ֲח

ת יגרמו למשבר, האזרחים יצאו לרחובות ויפילו את המשטר האיראני

ד"ר שאהוור: 
"פלישה 

אמריקנית 
לאיראן אפילו 

לא נשקלת. 
האופציה 

האופטימלית 
היא התקוממות 

ספונטנית של 
האוכלוסיה. 

פלישה צבאית 
למדינה ממרידה 

את האוכלוסיה 
המקומית נגד 

הפולשים"

‰י„ו על  ‰ו„יע  טר‡מפ 
ב‡ומללו˙ם ‰˘˙˙ף  כך  ‡חר 
‰‡וניברסי בו‚רי  ‰ˆעירים 
˘מעו ‰יטב ‡˙ ‰מנ ב‡יר‡ן 
לר לˆ‡˙  ‰ˆעירים   ˙‡

ל‰פיל ‡˙ ˘לטון ‰ר˘
ל‡  "‡ר‰"ב 

˘בכוונ˙‰ ל‰פיל ‡
˘‡‰וו „"ר  ‡ומר 
מ בפרי˘‰  ˘‰רעיון 
‰ ו„יר„ור  ‰חמר˙ 
‰  ˙‡ לעו„„  כ„י 
ל„ע˙ ‰מ˘טר. 
רבים ול„ע˙ 
ב ‰מ˘טר 
לב ‰יחי„ 
‰ע ˘לום 
‰י‡ ‡יר‡
ב ‚ם 
‰רוח ‰לך 
‰י לסוכנו˙
פומפי‡ ˘ל  ‰„ברים 
ל‰פיל  רוˆ‰  ‰ברי˙ 
ומעוניינ˙ ל‰בי‡ לכניע

‰מופעל עלי‰.
פלי˘‰  למע˘‰, 

‡‰ נ˘˜ל˙,  ל‡  ‡פילו 
‰י‡ ‰מ˘טר,  למיטוט 
‰‡וכ ˘ל  ספונטני˙ 
˘פלי˘ ‰יטב  יו„עים 
‰‡וכל  ˙‡ ממרי„‰ 
‰‡˘ „"ר  ‰פול˘ים. 
‡ולי ‰מ˘טר  ˜ˆר, 
עב ˙‰י‰ ‰ר˙ ‡סון 

נכנס˙ ‰י‡  ‡ם  בין 
במ‰ירו˙, ובין ‡ם ‰
במ˜ר‰ בו ‰מ„
זורע˙ ‰רס ו‚ורמ˙
כ‡וס מ˘˙ררים  מי„, 
‰עם ˘ונ‡ ומ˙עב ‡˙ ‰
‰מ„ ‡ם ‚ם כז‰ עˆום

מנשה אמיר: 
"אזרח איראני 

שניתח את 
המצב, אמר 
ש'הכל מוכן 

לחידוש 
ההתקוממות 

העממית, 
שמטרתה 

הפעם להביא 
לנפילת 

המשטר'. הוא 
העריך שהחזרת 

הסנקציות 
תביא 

להתמוטטות 
סופית של 

רוב מערכות 
הכלכלה 
במדינה"



ל‡יר‡ן", (בפרסי˙ ‰סיסמ‡ו˙ מחורזו˙).
‰זעם,  ˙וסס  ˘ב‡יר‡ן  ‰חבר˙יו˙  בר˘˙ו˙ 
ל ב˙י ספר במחוזו˙ סיס˙‡ן־ מונו˙̆  ם̇  מופיעו˙̆ 
בלוˆ'ס˙‡ן, ‰ממו˜מים ˙ח˙ כיפ˙ ‰˘מיים, בעו„ 
לפחו˙  (כך  בעז‰  ספר  ב˙י  בונ‰  ˘ממ˘ל˙ ‡יר‡ן 
רעי„ו˙  ניˆולי  ‰חבר˙יו˙).  בר˘˙ו˙  טוענים 
ב‡ו‰לים  ˘ו‰ים  וב‡ר„ביל,  בכרמ‡נ˘‡‰  ‰‡„מ‰ 
מ˙עלמ˙  ו‰ממ˘ל‰ ‰‡יר‡ני˙  בחורף,  נור‡  ב˜ור 

ומ˘˜יע‰ מיליונים בסורי‰.
‰סכם ‰‚רעין יˆר ˆיפיו˙ ענ˜ ב‡יר‡ן, רוח‡ני 
˘‰‰סכם  ‰בטיח  ‰כלכלי,  ‰טי˜ט  על  ר˜  ˘נבחר 

יבי‡ רווח‰, כ‚ו„ל ‰ˆיפיו˙, ‰יו ‰‡כזבו˙.
לנו  י˙ן  ‰‚רעין  ˘‰סכם  ‰בטיח  "רוח‡ני 
‰רווחים  כל  "‡בל  ‰‡יר‡נים,  מלינים  ˘‚˘ו‚", 
 ˙‡ ‰מ‰פכ‰,  מ˘מרו˙   ˙‡ מחמ˘ים  ‰כסף,  וכל 
בעיר˜,  ‰מעורבו˙  ב˙ימן,  ‰חו˙'ים  עם  ‰מלחמ‰ 
‰בסיסים בסורי‰, חיזב‡לל‰, ‰מיליˆיו˙ ‰‡פ‚ניו˙ 

ועו„ ועו„. ‰כל במ˜ום ל‰˘˜יע ‡˙ ‰כסף בבי˙".
נר‡ים  ‰חבר˙יו˙,  בר˘˙ו˙  ˘רˆ‰  ב˙מונ‰ 
‰˘ייח  נסר‡לל‰,  חסן  ‰˘ייח'  חיזב‡לל‰  מזכ"ל 
וסינ„י˜ט ‰רועים  מני‚רי‰)  ˘יעי  זכז‡כי (‡י˘ „˙ 
˘ל ˙ימן כ˘מעלי‰ם ‰כי˙וב: "‡נחנו ל‡ מו„‡‚ים 
מ˜בלים ‡˙ ‰מ˘כורו˙  כי ‡נחנו  מˆניח˙ ‰רי‡ל, 

˘לנו מ‡יר‡ן ב„ולרים".
‰בינל‡ומי  ‰חרם   ˙‡ ל‰וסיף  י˘  ‰נ"ל  לכל 
ל ‡חמ„ינ‚'‡„. ב˘נו˙ ‰סנ˜ˆיו˙  ˘‰חל ב˜„נˆי‰̆ 
ל‰  לסייע  ˘נוע„‰  ס˙רים  ר˘˙  ‰מ„ינ‰  ‰˜ימ‰ 
‡בל  ‰בינל‡ומיו˙.  ‰‰‚בלו˙   ˙‡ ב‰ס˙ר  לע˜וף 
מ‰חרם,  ˘סבלו  ‡ל‰  ‰יו  ‰˜טנים  ‰‡זרחים 
לחו"ל ‰פכ‰  כספים  עלו, ‰עבר˙  מחירי ‰מוˆרים 

למ˘ימ‰ כמעט בל˙י ‡פ˘רי˙.
‰ם  ‰‡יר‡ני˙,  בכלכל‰  ‰מובנים  ‰כ˘לים 
עמו˜ים ומו˘ר˘ים, כך למ˘ל ‰˘חי˙ו˙ ˘מ˘˙˜˙ 
˘˘ולטים  ‰מ‰פכ‰  מ˘מרו˙  עם  ‰כלכל‰,   ˙‡
בכלכל‰. לˆ„ ז‰, ‰מסחר ‰בל˙י לי‚לי עו„„ יˆיר‰ 
˘ל כלכל‰ ˘חור‰ ו˘חי˙ו˙ ˘ל ‚ורמים ‰מ˜ורבים 

 38% ‰עולמי,  ‰בנ˜  ‰ערכו˙  לפי  למ˘טר. 
ר˘מי˙",  "ל‡  ‰י˙‰  ב‡יר‡ן  ‰כלכלי˙  מ‰פעילו˙ 
ב‡וב„ן  ‰˜לו˜ל˙  ‰‰˙נ‰לו˙  ‚ב˙‰  ב־2015,  ר˜ 

מסים ˘ל יו˙ר מ־12 מילי‡ר„ „ולר.
ל ‰˜רובים לˆלח˙ ‰פכו ל‰˙נ‰לו˙  ‰מעילו˙̆ 
מח‡‰  ב„ˆמבר ‰‡חרון ‰˙חוללו ‰פ‚נו˙  ˜בוע‰, 
ב˘ל  כספי ‰פנסי‰, ‰כל  ˘‡יב„ו ‡˙  ˘ל ‚מל‡ים 
כל  וכמעט  ‡חמ„ינ‚'‡„  ל˘עבר  ‰נ˘י‡  מעילו˙. 
כבר  מ‰מ˘פטים  (חל˜  ל„ין  ‰ועמ„ו  מ˜ורביו 
‰˘מועו˙,  ‡ח˙  ‚ניב‰.  ב‚ין  ב‰ר˘ע‰)  ‰ס˙יימו 
מ‚וב‰   – ‡מ„־ניוז  ‰מח˙ר˙י   ıערו‰ ˘ל„ברי 
נפט  ממכירו˙  „ולרים  ˘מילי‡ר„י  במסמכים, ‰י‡ 
בחו"ל כלל ל‡ ‰‚יעו ל‡יר‡ן, ‰ם מˆ‡ו ‡˙ „רכם 
חמנ‡י,  עלי  ‰עליון  ‰מנ‰י‚  ˘ל  ‰בנ˜  לח˘בונו˙ 

בˆרפ˙, ב‡וסטרי‰ ובליכטנ˘טיין.

הנהגה חוגגת, עם רעב
‰מˆב ב‡יר‡ן ˜רוב לנ˜ו„˙ ר˙יח‰; כל ‡זרח 
ב˜רב  ‰‡בטל‰  מחפיר.  בעוני  חי  במ„ינ‰  ˘לי˘י 
ˆעירים מ˘כילים, חוˆ‰ ‡˙ רף ‰־40 ‡חוזים, י˘נם 
˘נ‰  במ˘ך  מ˘כורו˙י‰ם  ˘ל‡ ˜יבלו ‡˙  עוב„ים 

ו‡ף יו˙ר!!
 ˙‡ סטו„נטים  מיליון  מסיימים  ˘נ‰  מ„י 
‡ין  ‡לף  לכ־700  מ˙וכם,  ב‡יר‡ן,  לימו„י‰ם 
‡ומר  לעולם",  מ˜ו˘רים  ‰ללו  "‰ˆעירים  עבו„‰. 
‚ילם  בני  חיים  כיˆ„  רו‡ים  "‰ם  ˘‡‰וור,  „"ר 
ממו˜מים  חיים  רמ˙  וב‡יזו  ‡חרו˙,  במ„ינו˙ 
ˆעירים ‡יר‡נים ˘‰י‚רו מ‡יר‡ן. ‰כעסים ‰ולכים 

ומˆטברים".
חל˘  ‰‡יר‡ני  ‰מטבע  ‡בל  חו‚‚˙,  ‰‰נ‰‚‰ 
בכפולו˙  נמכרים  ‰מוˆרים  רוב  מ„‡י‚,  ב‡ופן 
ב˘יח  ‰מ˘מ˘  ‰מטבע  רי‡ל.  ‡לפים  ע˘ר˙  ˘ל 
‰מטבע  ב˘ער  פיחו˙ים  רי‡ל).   10) טומ‡ן,  ‰ו‡ 
˘מחירי  על ‰‡זרח ‰˜טן, ‰יו˙  י˘ירו˙  מ˘פיעים 
ממנו:  מו˘פעים  ‡ו  ל„ולר  ˆמו„ים  ‰מוˆרים  רוב 
˘חומרי  מוˆרים  י˘ירו˙,  ‰מיוב‡ים  מוˆרים  כך 
˘כר  ‰בניי‰,  ˙˘ומו˙  מיוב‡ים,  ˘ל‰ם  ‰‚לם 
‰„יר‰, מחירי ‰רכב ועו„. מחירים ‚בו‰ים ˘‰‡„ם 
‰ר‚יל ברחוב ל‡ יכול לעמו„ ב‰ם, ‚ורמים ל˜יפ‡ון 

ו‡ף ל˘פל ב˘ו˜.
ל‰יפטר  מנס‰  ‡יר‡ני  כל  ‡ל‰,  בימים 
מ‰רי‡לים, ול˜נו˙ „ולרים ‡ו ז‰ב. „ולר ‡ח„ ˘וו‰ 
לכ˘מונים ‡לף רי‡ל(!!), ל‡ מ„ובר בˆניח‰ בערך 

‰מטבע, ‡ל‡ ב‰˙רס˜ו˙!!
‰‰טל‰  לפני  עו„  ‰˙רחב‰  ב‡יר‡ן  ‰מח‡‰ 
ו‰פ‚נו˙  מ‰ומו˙  ‰סנ˜ˆיו˙,  ˘ל  ‰מחו„˘˙ 
‰מורים  ˘‡‰רו„.  ובעיר  כ‡ז‡רון  בעיר  ‰˙חוללו 
פל„‰  עוב„י  ˘וב˙ים,  ‡יר‡ן  במרכז  י‡זר  בעיר 
וˆוו˙י ב˙י חולים ‰פסי˜ו ‡˙ ‰עבו„‰ ב‡יר ‡חווז 
בסמוך  רכב˙ ‰פ‚ינו  עוב„י  מערב ‰מ„ינ‰.  ב„רום 
נ‡ב˜  בט‰רן  ‰‡וטובוסים  נ‰‚י  ‡י‚ו„  לטבריז, 
למ‡ו˙  „ו‚מ‡ו˙  ר˜  ו‡ל‰  ‰פרטיו˙.  בחברו˙ 
על  ˘מעי„ים  ב‡יר‡ן,  עבו„‰  סכסוכי  ˘ל  מ˜רים 

˙סכול מעמי˜ מ‰מˆו˜ו˙ ‰כלכליו˙.

˘לט  ב˘ר", ˆע˜  ל‡ ˜ני˙י  חו„˘ים  "חמי˘‰ 
ב‰פ‚נ‰ ‚„ול‰, ‡יר‡נים רבים מ˙לוננים על מˆו˜‰ 
‰מחיי‰  יו˜ר  לסמל  ‰פכו  ‰ביˆים  ממ˘.  ˘ל 
עˆמי  ב‰ומור  ‰מ‡מיר.  מחירן  ב‚לל  ב‡יר‡ן, 
עˆוב, מ‚חכים ‰‡יר‡נים על חיי‰ם ‰˜˘ים. "לפני 
כמו  מחירים  עורך ‰˘וו‡˙  ביˆים, ‡ני  ˘‡ני ˜ונ‰ 
לפני רכי˘˙ נ„ל"ן", כו˙ב מי˘‰ו. ‡חר מ˘יב לו: 
"‰˙פטר˙י מ‰עבו„‰, ל˜ח˙י ‰לוו‡‰ ו˜ני˙י ˘˙י 
‚בו‰‰  ˘לי  ‰חו„˘י˙  ‰‰כנס‰  עכ˘יו  ˙רנ‚ולו˙. 

מ‰מ˘כור˙ ˘‰יי˙‰ לי כפ˜י„ ממ˘ל˙י".
במחירי ‰חיט‰ ‡ו  עליי‰  ˘˙‰י‰  לכם  "˙‡רו 
בו  "במˆב  ˘‡‰וור,  „"ר  מ‰ר‰ר  בעולם",  ‰‡ורז 
‰מונים  י‚יעו  מזומנים,  במˆו˜˙  מˆוי‰  ‰מ„ינ‰ 

למˆב ˘ל רעב".

ארה"ב או טהרן: תחליטו
נ‡מנו˙  נ˘בעים  כמעט  ומיי  מר˜ל  מ˜רון, 
‰˘מנים  ‰חוזים  ב‚לל  בעי˜ר  ‰‚רעין,  ל‰סכם 
‰סנ˜ˆיו˙  ‰סר˙  עם  ‡יר‡ן,  לבין  בינן  ˘נח˙מו 
‰ולכים  ל‡  ו‰בטחו˙  „יבורים  עם  ‡בל  ב־2015. 
למכול˙, ˘ל‡ בטוב˙ן, ‰חרם ‰‡מרי˜ני י‚רור ‚ם 

‡˙ מ„ינו˙ ‡ירופ‰ ˘˘ו˙פו˙ ל‰סכם ‰‚רעין.
˜חו למ˘ל ‡˙ ‚רמני‰, ב˘נ‰ ‰‡חרונ‰ ‰ס˙כם 
לו˘‰ מילי‡ר„  ל ‚רמני‰ ל‡יר‡ן בכמעט̆  ‰יˆו‡̆ 
„ולר, לעומ˙ 111 מילי‡ר„ ל‡רˆו˙ ‰ברי˙. במˆב 
‡חר  למל‡  נחו˘‰  ‚רמני‰  ממ˘ל˙  ‡ם  ‚ם  כז‰, 
‰חברו˙   ˙‡ ל˘כנע   ‰˘˜˙˙ ‰י‡  ב‰סכם,  חל˜‰ 
˘ר עם ‡יר‡ן. כך י˜ר‰  ‰‚רמניו˙ ל‰מ˘יך ול˜יים̃ 
‚ם בˆרפ˙ ומ„ינו˙ נוספו˙ ב‡יחו„, ‰ן ל‡ ˙וכלנ‰ 

לממ˘ ‡˙ ‰‡ינטרס ˘ל‰ן ב˘ימור חל˜ן בעס˜‰.
˙ע˘יין ‡ו מ˘˜יע ‡ירופ‡י חו˘ב פעמיים על 
 ˙‡ לע˜וף  ל‰˙ע˜˘  ‰‡ם  לו,  ‰כ„‡י˙  ‰חלופ‰ 
‡ו  ענ˜,  סכומי  ל‰רוויח  ב„רך  ‰סנ˜ˆיו˙  ‰י„ו˜ 
ומנ‚נוני  ‰‡וˆר  מ˘ר„  עם  חזי˙י  לעימו˙  ל‰יכנס 

‰ביון ‰‡מרי˜‡יים.
ו‡רˆו˙  בין ‡ירופ‰  מ˙‚ב‰˙  ממ˘  ˘ל  חומ‰ 
ע„  ב‡יר‡ן  מו˘˜עו˙  ‡ירופיו˙  חברו˙  ‰ברי˙, 
‰סנ˜ˆיו˙  למ˘טר  ו‰חזר‰  מˆוו‡רן.  למעל‰ 
˘נכנסו  ‰‚„ולו˙  ‰חברו˙  ועין.  ב˘ן  ל‰ן  ˙על‰ 
ל˘ו˜ ‰‡יר‡ני, ו‡לו ˘עמ„ו ל‰יכנס (מ„ובר ב˘ו˜ 
‡י˘,  מיליון  מ˘מונים  למעל‰  ˘ל  ‡טר˜טיבי 
ל‰ס˙כן  פעמיים ‡ם  חו˘בו˙  רב)  פוטנˆי‡ל  בעל 
יו„עו˙  ‰ן  ‰‡מרי˜‡יו˙.  לסנ˜ˆיו˙  בח˘יפ‰ 
לר˘ימ‰  ל‰יכנס  עלולו˙  ‰ן  כז‰,  ˘במ˜ר‰  ‰יטב 

‰˘חור‰, ופעילו˙ן ב˘ו˜ ‰‡מרי˜‡י ˙חסם.
‰בר˜זיט,  ˙וˆ‡ו˙  עם  ˘נ‡ב˜˙  בריטני‰ 
לוו˙ר  רוˆ‰  ול‡  עם ‡יר‡ן,  ב˜רנו˙ ‰סחר  נ‡חז˙ 
‰מ˙מו„„  מ˜רון  עבור  ‰‡יר‡נים.  ‰˘וו˜ים  על 
‰סנ˜ˆיו˙  מ˘מעו˙  בˆרפ˙,  ‰כלכל‰  ˜˘יי  עם 
‰רכב.  ב˙ע˘יי˙  מ˘פחו˙  ‡לפי  ˘ל  ‡בטל‰  ‰י‡ 
‰רכב  חברו˙  ח˙מו  ‰‡חרונו˙  ‰˘נים  ב˘לו˘ 
‰ˆרפ˙יו˙, רנו ופי‚'ו, על חוזי ענ˜ ב‡יר‡ן, ˘‰י‡ 

‚ם יˆרני˙ ‰רכב ‰‚„ול‰ ביו˙ר במזרח ‰˙יכון.

ד“ר מן: "ההנהגה 
האיראנית 
במצוקה, ללא 
ספק, אבל 
המנהיגים 
מקווים ששנתיים 
ושלוש שנים 
של טראמפ 
יחלפו במהירות, 
ולא לעולם 
חוסן, אולי ייכנס 
בשערי הבית 
הלבן נשיא אחר"

המשך בעמ' 21

לעשות ביזנס עם לוע 
הנחש. מימין: שר ההגנה 

האיראני, אמיר חתמי, 
בטקס הפתיחה לקו יצור 

מזלט 6 של איראן, בטהראן. 
משמאל: רכב שמיוצר 

באיראן בשיתוף עם חברת 
פז'ו הצרפתית. למטה: קו 
תחזוקת מטוסים באיראן
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˘ר‚‡י,  ˘פכו ‡˙ ‰„ם ‰ז‰", ‡ומר  י„ינו  "ל‡ 
"וי˘ מספי˜ ‰וכחו˙ לכך. ˆריך ל‰ˆי‚ן ˘וב ו˘וב, 
מבלי ל‰˙עייף, ל‡ ר˜ במערב ‡ל‡ ‚ם בפני ‰עולם 
˘ולל  ˘‰ולכים  ו‰‡זור,   ıר‡‰ וערביי  ‰מוסלמי 
‡חר ‰זיו˙ ‡ר„ו‡ן ו˘˜ריו. ‚ירו˘ ‰˜ונסול ‰טור˜י 
˘ל  מח„˘  ב‰ערכ‰  ‰ר‡˘ון  ‰ˆע„  ל‰יו˙  ˆריך 
על  לבˆע.  ˆריכ‰  ˘י˘ר‡ל  טור˜י‰  עם  ‰יחסים 

טור˜י‰ ל‰בין ˘‚ם ל‰ י˘ מ‰ ל‰פסי„".

על ראש 'שמחתו'
לˆ„ ‰‰˜ˆנ‰ ‰ז‡˙ נמ˘כ˙ ‰פעילו˙ ‰טור˜י˙ 
בירו˘לים. ביום ˘י˘י ˘עבר ‰˙˜יימ‰ על ‰ר ‰בי˙ 
˘‰ובילו ‡˙  מי  ו‡ר‰"ב.  י˘ר‡ל  נ‚„  עˆר˙ ‰ס˙‰ 
‰עˆר˙ ‰ם פעילים ˘מזו‰ים עם טור˜י‰ ו‡ר„ו‡ן, 
˘‡ף ‰ניפו ‡˙ ˙מונו˙יו ו‡˙ „‚לי טור˜י‰. ב˘ערי 
טור˜ים  מ˙פללים  כמ‰  כניס˙  ‡מנם  נמנע‰  ‰‰ר 
למס‚„ ‡ל־‡˜ˆ‡, מכיוון ˘לב˘ו חולˆו˙ עם „‚ל 
טור˜י‰. ‡ח„ים מ‰ם ‡ף נעˆרו, ו‡ח„ מ‰ם י‚ור˘, 
ב‰ר  ‰מר‡ו˙   ˙‡ למנוע  כ„י  „י  ‰י‰  ל‡  בכך  ‡ך 

‰בי˙ עˆמו.
‡בל מי ˘‡ינו מורח˜ בינ˙יים מ‰עיר ‰ע˙י˜‰ 
לזרום  ˘מוסיף  ‰טור˜י,  ‰כסף  ‰ו‡  ‰בי˙  ומ‰ר 
˘חל˜ן  טור˜יו˙,  עמו˙ו˙  ב‡מˆעו˙  לירו˘לים 

˜˘ורו˙ לממ˘ל˙ טור˜י‰.
‡ח„  בירו˘לים.  נ‡מנים  י˘  ‰טור˜י  לנ˘י‡ 
מ‰ם ‰ו‡ עכרמ‰ ˆברי, ‰מופ˙י ל˘עבר ˘ל ירו˘־
לים, ו‰˘ייח' ר‡‡„ סל‡ח, ר‡˘ ‰פל‚ ‰ˆפוני ˘ל 
‰„ם  עליל˙  וטוו‰  בי˘ר‡ל,  ‰‡סל‡מי˙  ‰˙נוע‰ 
מרב‰  ˘‚ם ‡ר„ו‡ן  בסכנ‰",  "‡ל־‡˜ˆ‡  ‰˘˜רי˙ 
במועˆ˙  בעבר  י˘בו  ˘ני‰ם  ˘ימו˘.  ב‰  לע˘ו˙ 
יוסוף  ‰˘ייח'  בר‡˘ו˙   ‰˜„ˆ‰ ˜ו‡ליˆיי˙  נ‡מני 

‡ל־˜ר„‡ווי, ˘‰עביר‰ כספים לחמ‡ס.
ספר  ב˙י  על  ˘‡וסר  פס˜  פרסם  כבר  ‰מופ˙י 
בירו˘לים ל‰˘˙לב ב˙וכני˙ ‰לימו„ים ˘ל מ˘ר„ 
ויו˙ר  ליו˙ר  ב‰„ר‚‰  זו ‰ופכ˙  ‰חינוך ‰י˘ר‡לי. 
נ„ר˘˙ על י„י ‰‡וכלוסיי‰ במזרח ירו˘לים. בע˜־
בו˙יו ‰ולך ע˙‰ ‚ם ‰מופ˙י ‰נוכחי מוחמ„ ‡חמ„ 

חוסיין, ˘מפרסם בימים ‡ל‰ פס˜ כמעט ז‰‰.
מייˆר˙  ‡ר„ו‡ן  בר‡˘ו˙  טור˜י‰  למע˘‰, 
בין  ל˙ווך  ומנס‰  ו‡יר‡ן,  רוסי‰  עם  ח„˘‰  ברי˙ 
מ˘‡יר‰  וע„יין  ‰פל˘˙יני˙,  ‰ר˘ו˙  לבין  חמ‡ס 
מוסיפו˙  ˘ם  ˘ל‰.  ר‡˘י˙  ככו˙ר˙  ירו˘לים   ˙‡
ולנסו˙  ב‰˘ר‡˙ ‡ר„ו‡ן  לפעול  טור˜יו˙  עמו˙ו˙ 

ל˜נו˙ עו„ ‰˘פע‰ מסוכנ˙.
מ˙וך  כזו  על ‰˘פע‰  ל‰ˆביע  יכול  ‰‡ם ‡˙‰ 
‰˜ור‰,  בעובי  ‰מˆוי  ˘ר‚‡י   ˙‡ ˘‡לנו  ‰˘טח? 
כספים  ‰מזרימ‰  'טי˜‡'  ˘ל  ב„ו‚מ‡  ˘נו˜ב 
ו‰ר  ל‡יזור ‰עיר ‰ע˙י˜‰  בפרט  ירו˘לים,  למזרח 
˘ל  ו‰ן  בני‰  ˘ל  ‰ן  ˘ונים,  לפרוי˜טים  ‰בי˙, 
מכ־ ‰י˙ר  בין  ˘ניזונ‰  עמו˙‰  ‰י‡  "טי˜‡  חינוך. 

ספי ‰ממ˘ל‰ ‰טור˜י˙, ו‰י‡ ל‡ ‰יחי„‰. י˘ עו„ 
עמו˙ו˙ „ומו˙".
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˘‰י˜פו 778  "רנו"  ˘ל  על ‰חוז‰  י‰י‰  מ‰ 
ל‰רכיב  ‰חבר‰  ‡מור‰  במס‚ר˙ו  „ולר,  מיליון 
בחמ˘ ‰˘נים  ב˘נ‰,  מכוניו˙  ב‡יר‡ן 150 ‡לף 
מספ˜  ‰י‰  מו˜ם,  ‰י‰  ‡ם  כז‰,  מפעל  ‰ב‡ו˙? 
‡יר‡ן  לˆעירי  ח„˘ים  עבו„‰  מ˜ומו˙  ‡לפי 

‰מובטלים, חלומו ‰‚„ול ˘ל ‰נ˘י‡ רוח‡ני.
 19 ב˘ווי  ב‰זמנ‰  ˘זכ˙‰  ו"‡יירבוס" 
מילי‡ר„ „ולר ל‡ספ˜˙ 100 מטוסים ל‡יר‡ן, ‡ו 
מור˙  ל 17 מילי‡ר„ „ולר̇  "בו‡ינ‚" עם ‰זמנ‰̆ 

‡ספ˜˙ 80 מטוסים?
ב‡יר‡ן,  ‰פועלו˙  ‰מערביו˙  ‰ענ˜  חברו˙ 
כבר מבינו˙ ‡˙ כיוון ‰רוח. ביום ˘לי˘י ‰ו„יע‰ 
מפסי˜‰  ‰י‡  כי  פטרוליום"  "בריטי˘  חבר˙ 
‰נפט  חבר˙  ˙ע˘‰  ומ‰  ב‡יר‡ן.  פעילו˙‰   ˙‡
ב‡יר‡ן?  עמו˜  ‰מו˘˜ע˙  "טוט‡ל",  ‰ˆרפ˙י˙ 
לפ˙ח  ‡מור‰  ‰חבר‰  ‰ח˙ומים,  ‰חוזים  פי  על 
 ˙‡ ˙˜פי‡  ל‡  ‡ם  במ„ינ‰.  ‰‚ז  ˘„ו˙   ˙‡
˙סכן ‡˙  ב‡יר‡ן, ‰י‡  ˘ל‰  ‰פרוי˜טים ‰רבים 

פעילו˙‰ ‰בינל‡ומי˙.
‰מכוניו˙  ענ˜י˙  נבלמו˙;  ענ˜  עיס˜‡ו˙ 
ל‡יר‡ן  לחזור  נערכ‰  ‰‚רמני˙  "פול˜סוו‚ן" 
‚ם  כך  מכוניו˙,  מ‡ו˙  ˘ל  עם ˆי  ˘נ‰  ‡חרי 17 
וכניו˙  ‰ˆיעו̇  "‚'נרל ‡ל˜טרי˜" וחברו˙ בניי‰̆ 
ל‰˜מ˙ ר˘˙ ב˙י מלון ו˘י˜ום ‰˙˘˙יו˙ ברחבי 

‡יר‡ן. כע˙ ‰כל נעˆר.
מסע„ו˙  ר˘˙  ‰ˆיע‰  ˜ˆר‰,  ˙˜ופ‰  לפני 
ו‰˙חייב‰  בר"  "סו˘י  סניפי  ל‰˜ים  ‚„ול‰ 
˘‰ב˘ר י‰י‰ ר˜ "חל‡ל". חברו˙ בניי‰ ‰˙‚ייסו 
ל‡וניברסיט‡ו˙  ˆיבור,  לבנייני  ˙וכניו˙  ל˙כנון 
ול‡ספ˜˙  ˘ח˜ים,  ‚ור„י  עם  מ‚ורים  ול˘כונו˙ 
ב‡רˆו˙־‰ברי˙  ‰עס˜ים  ˜‰יליי˙  בניי‰.  חומרי 
‡יר‡ן  ˘ב‰ם  ‰˙חומים   ˙‡ מיפ˙‰  וב‡ירופ‰ 
˘‡חרי ‰סנ˜ˆיו˙ ז˜ו˜‰ ל‰˘˜עו˙ זרו˙ ו˘י˙ופי 
פעול‰ כלכליים. נכון לעכ˘יו, כולם חוזרים ב‰ם 

ונמלטים מ‰ספינ‰ ‰טובע˙.
‰מ˘מעו˙יו˙  ‰כלכליו˙  מ‰‰˘לכו˙  ‡ח˙ 
ב˙חום  ˙‰י‰  ‰עיˆומים,  חי„ו˘  בע˜בו˙  ביו˙ר 
˘ל  ופעילו˙ם  ‰בינל‡ומי˙,  ‰בנ˜‡י˙  ‰סלי˜‰ 
‰בנ˜‡י˙  "‰מערכ˙  בעולם.  ‡יר‡נים  בנ˜ים 
˘יעבירו  חבר‰  ‡ו  בנ˜  כל  ˙חרים  ‰‡מרי˜‡י˙ 
כספים לבנ˜ ‡יר‡ני", ‡ומר ל"י˙„ נ‡מן" „"ר יוסי 
יכון ב‡וניברסיט˙ בר  מן, ר‡˘ ‰מחל˜‰ למזרח̇ 
‡ילן. כך יווˆרו ˜˘יי מימון בפני ‰חברו˙ ‰זרו˙ 
‡ין  וחל˜,  ח„  ב‡יר‡ן.  ל‰˘˜יע  מעוניינו˙  ˘כן 
˘ום בנ˜ ב‡ירופ‰ ˘יע„יף לעבו„ עם ‡יר‡ן, ול‡ 

עם ‡ר‰"ב.

כשאין אוכל לילדים
יו˙ר  עו„  ו‡רוכ‰  לחירו˙,  ‰„רך  ‡רוכ‰ 
‰„רך ל‰פל˙ מ˘טר. „"ר מן: "י‰י‰ ז‰ מ‚לומני 
ל‰פיל  ו‡פילו  מ„ינ‰  ל‰חרים  ˘‡פ˘ר  ל˜בוע 
‰מ„ינ‰  ˙מˆ‡  ˙מי„  ב˜לו˙.  ˘ל‰  ‰מ˘טר   ˙‡
˘˙ו˘יט ל‰ י„. ‰‰נ‰‚‰ ‰‡יר‡ני˙ במˆו˜‰, לל‡ 
ו˘לו˘  ˘˘נ˙יים  מ˜ווים  ‰מנ‰י‚ים  ‡בל  ספ˜, 
לעולם  ול‡  במ‰ירו˙,  יחלפו  טר‡מפ  ˘ל  ˘נים 

חוסן, ‡ולי יכנס ב˘ערי ‰בי˙ ‰לבן נ˘י‡ ‡חר".
 ˙‡ מעמי˜  ב‡יר‡ן  ‰˘לטון  ובינ˙יים, 
מן  „"ר  ‡ו˙ו.  למוטט  י‰י‰  ˜ל  ול‡  ‡חיז˙ו, 
מסביר ˘‡יר‡ן ‰י‡ ל‡ עיר‡˜ ב‰ ˘רר „י˜טטור 
‰מ˘טר  ב‡יר‡ן  ‰מ˘טר.  ˜רס  ˘ב‰יע„רו, 
מבוסס וי˘ בו ‰יררכי‰ ברור‰. ‡ם חמינ‡י מו„ח, 

‰‡יי˙ולו˙ ו‰מועˆ‰ עו„ ˘רירים ו˜יימים.
˙נס‰  ‰‰מונים,   ˙‡ ל˜נו˙  כ„י  ז‰,  לˆ„ 
לסבס„  ‚ם  ו‡ולי  מיסים,  ל‰פחי˙  ‰‰נ‰‚‰ 
מוˆרים חיוניים, ‡בל במˆב ˘ל מˆו˜˙ מזומנים, 

˜˘‰ לר‡ו˙ כיˆ„ י˙‡פ˘רו ˆע„ים כ‡ל‰.

ל‰חלפ˙  פעם  מ‡י  יו˙ר  ˜רוב‰  "‡יר‡ן 
עומ˜  "ממח˜רי  ˘‡‰וור.  „"ר  ‡ומר  ‰˘לטון", 
 ıערכנו עול‰, ˘מכל מ„ינו˙ ‰מזרח ‰˙יכון חו˘
מי˘ר‡ל, ‰מ„ינ‰ ‰מוכנ‰ ביו˙ר ל„מו˜רטי‰, זו 

‡יר‡ן".
˘עברו ‡˙  ערב  ˘מ„ינו˙  ל‰בין  ‡יך ‡פ˘ר 
למ˘טרים  ˘וב  ˘˜עו  ‰ערבי,  ‰‡ביב  ‰פיכו˙ 
ובין  ביני‰ן  מב„יל  ˘‡‰וור  „"ר  ובכן,  ‡פלים? 
ב˘לב  ר˜  ‰˙נסו  ‰ערביים  "‰מ˘טרים  ‡יר‡ן. 
ל  וניס ועו„. מ„ובר בעניין̆  ‰רו„נו˙, כך עיר‡˜,̇ 
זמן, ע„ ˘‰חברו˙ ‰ערביו˙ יפנימו ‡˙ ‰ע˜רונו˙ 
‰„מו˜רטים. ‡י ‡פ˘ר לכפו˙ „מו˜רטי‰ על עם, 

‰י‡ חייב˙ לˆמוח מלמט‰.
‰‡יר‡ני  ˘‰עם  ‰רי  ערב,  מ„ינו˙  "לעומ˙ 
 ,‰‡˘‰ ˘לטון   ˙‡ חוו  ‰ם  ל„מו˜רטי‰,  ב˘ל 
עברו ‡˙ ‰מ‰פכ‰ ‰‡יסל‡מי˙, ב־1999, ב־2009 
וב־2017 ‰˙חוללו מ‰ומו˙, וכל ‚ל כז‰ פורר ‡˙ 
‰‡מון  ו‡˙  ‰מ˘טר,  ˘ל  ‰„י˜טטורי˙  ‰‡חיז‰ 
 ˙‡ ל˜בל  מוכנים  ‰ם  כע˙  בו.  ‰‰מונים  ˘ל 

‰רעיון ‰„מו˜רטי".
טוען  ל‡יר‡ן,  מומח‰  ‡מיר,  מנ˘‰  ‰פר˘ן 
‰מ˘טר.  ל‰פל˙  מ˘וועים  ‰‡יר‡נים  ˘מרבי˙ 
‰ו‡  רבים.  י‰יו  ˘‰נפ‚עים  ל‰ם  ˘י„וע  למרו˙ 
מספר על ‡זרח ‡יר‡ני ˘ני˙ח ‡˙ ‰מˆב ב˘יח˙ 
כי  ‡מר  ‰‡יר‡ני  ב‚רמני‰.  ˜רובו  עם  טלפון 
‰עממי˙,  ‰‰˙˜וממו˙  לחי„ו˘  מוכן  "‰כל 
‰ו‡  ‰מ˘טר".  לנפיל˙  ל‰בי‡  ‰פעם  ˘מטר˙‰ 
„יבר על ‰מˆב ‰כלכלי ‰חמור במ„ינ˙ו, ו‰עריך 
˘‰חזר˙ ‰סנ˜ˆיו˙ ˙בי‡ ל‰˙מוטטו˙ סופי˙ ˘ל 
סיפר  במ„ינ‰. ‡זרח ‡חר  מערכו˙ ‰כלכל‰  רוב 
ב˘יח‰ עם ˜רובים בחו"ל ˘ס‚ר ‡˙ חנו˙ מוˆרי 
‰עˆום  ‰זינו˜  ב‚לל  ‰כל  בט‰רן.  ˘לו  ‰יבו‡ 
‰מוˆרים   ˙‡ לייב‡  לו  מ‡פ˘ר  ˘ל‡  במט"ח 

במחירים ב‰ם ‰ו‡ מוכר ‰יום לל˜וחו˙.
מנ˘‰ ‡מיר מספר ˘בכלי ˙˜˘ור˙ עולמיים 
‰מ˘„רים בפרסי˙, יוˆ‡ו˙ מ„י יום ‡לפי ˙‚ובו˙ 
˙ו„‰  מביעים  ‰‡ל‰  ‰מסרים  רוב  מ‡יר‡ן. 
יˆי‡˙ו  על  טר‡מפ  ‰נ˘י‡  ל‰חלט˙  ו‰ערכ‰ 
טר‡מפ  מ‰נ˘י‡  ‰ˆיפיו˙  ‰‚רעין.  מ‰סכם 
‰ממ˘ל ‰‡מרי˜‡י  ‚בו‰ו˙, ‰‡יר‡נים מייחלים̆ 
ב‰˙˜וממו˙ם  ל‡זרחי ‡יר‡ן  מע˘י˙  עזר‰  י‚י˘ 

ל‰פל˙ ‰מ˘טר.
˘מו   ˙‡ לר˘ום  "י˘  כ˙ב:  ‡יר‡ני  ‡זרח 
‰כוכבים  פני  על  ז‰ב  ב‡ו˙יו˙  טר‡מפ  ˘ל 
"חמינ‡י  ‰וסיף:  ‡חר  ‡זרח  ו‡ילו  ˘ב˘מיים". 
ב‡˘ ‡˙ ‰סכם ‰‚רעין ‡ם  ל‰עלו˙  בזמנו  ‡יים 
למ‰ ‰יום ‰ו‡  ממנו.  יˆי‡˙‰  על  ˙כריז  ‡ר‰"ב 
‚וב‰ נוספ˙: "מוכנים  מ‰סס לע˘ו˙ כך?". ו‰נ‰̇ 
נוכל ל‰פיל ‡˙ מ˘טר  ל˘‡˙ בכל סבל, ב˙˜וו‰̆ 
‰מסרים  כל  מ‰מ˘טר,  ‰פח„  ב˘ל  ‰„יכוי". 

‰‡ל‰ מ˙פרסמים בעילום ˘ם ‡ו ב˘ם ב„וי.
ו‡ל „"ר  "כמ‰ ‰‡יר‡נים יכולים לסחוב?",̆ 
˘‡‰וור, "כ˘‡„ם ל‡ יכול ל‰בי‡ ‡וכל ליל„ים, 
‡ין לו מ‰ ל‡ב„ ו‡ין לו מ‰ ל‰פסי„. ‰ו‡ מוכן 
כ„י  יו˙ר,  טוב  י‰י‰  ˘ל‡חיו  כ„י  חייו,  לסכן ‡˙ 

˘‰מ˘טר יפול ו‡יר‡ן ˙ˆ‡ מ‡פל‰ ל‡ור‰".
י˜ר‰  מ‰  נעלם,  ו‰ע˙י„  רבו˙  ‰˘‡לו˙ 
יווˆר  ‰‡ם  חלו˜ו˙,  ‰„עו˙  ‰נפט?  למחירי 
מעל‰?  לנסו˜  ‰נפט  למחירי  ˘י‚רום  וו‡˜ום 
˘ני,  ומˆ„  ˙מל‡ ‡˙ ‰חסר?  סעו„י‰  ˘‡ולי  ‡ו 
‰‡יר‡נים יכולים ל‰ˆיע נפט ב־50 „ולר לחבי˙, 

ול˘בור ‡˙ ‰˘ו˜.
ל ‰‡יר‡נים?  ‰‡ם מרוסי‰ ומסין יבו‡ עזרם̆ 
ל‰חליף ‡˙  ומזומנ‰  מוכנ‰  ˘רוסי‰  נכון  ובכן, 
‡יננו  רובל  ‰כבו„,  כל  עם  ‡בל  לרובל,  ‰רי‡ל 
˘ערי  ˘ני  בין  מחליפו˙  ורוסי‰  ‡יר‡ן  „ולר. 
חליפין, ‡בל כ„י לסחור, ‡יר‡ן ז˜ו˜‰ ל„ולרים, 

ל‡ לרובלים ‰רוסיים ו‚ם ל‡ ליו‡ן ‰סיני.
˙וכני˙  על  ˙וו˙ר  ˘‡יר‡ן  סיכוי  י˘  ‰‡ם 
על  ˘י‡יים  כל „בר  על  יוו˙ר  ‰‚רעין? "‰מ˘טר 
 ıוור. "כן, ‡ם ‰לח‰‡˘ ‰י˘ר„ו˙ו", ‡ומר „"ר 
על  יוו˙רו  ˘ליטי ‡יר‡ן  מסיבי,  י‰י‰  על ‡יר‡ן 

‰כל, ‡פילו על ‰‚רעין".

היום שבו 
איראן הפכה 

לדנמרק
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אויבו של אויבי. 
פלשתינים בחברון 

מביעים תמיכה בארדואן. 
Flash90 :צילום


