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הופמןחיים

ורהמהכינראה

כלותגשמהואיראןבא

המשטרשלהסיוטים

אפיינתכךשגםדינה

לותותברותערכבמ

גםסובלתהסנקציותבשל

ונהאתשהפגחיוניבציודבתרופותסורמח

בועלתלתוןחינתהמאודרועמןבז

ומספרהאלףאתברדינהבמיףהניםהמתמספר

הדיווחיםפיכךפיםאלשרתלעמתקרבבקיםהנד

מייםהרש

יםקשוניםיםוכנעפוזיציהרמי

רוחאניהנשיאעםהמזוהההחדשותגוףתריובה

עלמדעוהאמתייםהמייןכיסםפרטחאב'אינ

עודיםפתולשחיממהבכלוכייםפיאליותר

עםזוהיםהמקשורתכליהמחלה.אדםבנימאות

צאהידיעהאתיץרופוזיציה

עליגרקרואלטהההוסרהיאפההחשי

הנראהככלורהותהחוףמצדותונלטהש

העליוגהנהינירוחאהנשיאביןמיקהמלקרע

מינאיעליהאייתוללהאןשל

דיםבתותלאדינהבמרתותשת

וקיםעמאחיםקברירתראיםשמיםזוו

לבתיבכניסהפיםשמחיםבסידצופים

כץשראלחוץשרמקום.אפסעדהמלאיםולים

מיירמסתהאיראנישטרהמכיברשעבועאמר

יקףאתהעולםיאמחבאןשבימתוחיונידע

דינה.במונהקוהתפשטות

קברישלמחרידהעהתוחושפיםווייןמי''ציל

מתיגופותנתלהטמאןבאשנחפרוונייםהמאחים

חיונימידעסתירללותהאשטררונהקו

אפשרולאותלסאותםשףיראןשבי

עםבנויםנדרשותדיבצעלנקוטלהם

כץאמרוחופש"בריאותלהםונאחלהאיראניהעם

ווייןמיציזיהוחודשניכברשה

מאודהרירבעברותביתדותחשפירות

תריולהתפשטהחליףשהנגעברהחפירותחבוהתר

לותתירורוניםהאחיםהימעדדינהבמ

בתצלומיםבהןיןשניתןכ19באורך

המידעוסטגטוןוש'והדיווחפיהחלל

גםכןמוווייןמיבניתוחמחיםולבדק

אןממשלתשלרשמיותוהצהרותויותעדנבד

לקבורכדינועדואלוחפירותכךעליעוהכל

קום.בעירדללךשמספרםפההמבנותקראת

טכנול'מקסרבחברתווייןונותתמנתחפי

שבהוהמהירותשנחפרועלותהתדלגובקולורדוגי

האופייניותהקבורהכימדרבמהותןשונותנחפרוהן

אובידואליםאינדישלבקבורהברכשמדוזובהבסבי

מראיםמופווידאומיצילכךבנוסףמשפחות

כידיםבאותםונטעןותחדקבריםורות

יףהנבנותלקרדיםמיועהקבריםאכן

ונהבתמיןוייןותונתמנתחכןמו

פירותשלמהריכמושנראהמהותלראניתןשבה

עתיםמשהמשיםלימוןהנראהככלדר

ואכןבוןריריחבשליםוניבקבריםות

האחרוניםבשבועותאישרואןבארשמייםמיםגו

בריםהםשרכאיםליוניבלייםשתהםכי

פההמבנותקר

וליםבביתרופאנראהשדלףדיםהתבאחד

שלהנואשבועלויותבפניםלונןשמתדינהבמ

מסכןשלי"הצוותליםהחביתהרפואיהצוות

הרופאמראוהנה"יעמגכשהואחייואתברורבאופן

הפרסיתבשפה

ציוכמופשוטיםבריםלדאוגיךלא"אני

התמותהבכמותבעולםהמובילהלמדינההפכהאיראן
הזהלמצבהגיעההיאכיצדתוהיםוהאזרחיםמקורונה

קטסטרופה
באיראן

חושפותבאיראןהרשעמשטרשלכמותהמאיןורשלניתפושעתבהזנחהששולבוכלכליותסנקציות

אתהווירוסמחסלובשיטתיותבהדרגהבעליבותההאיראניתהתשתיתאתהקורונהבימיעתה

הנרחבתהפגיעהבשלהאחרוניםבשבועותבשלטוןבכיריםזהאחרבזהומפילהאיראניתהכלכלה

טועניםלאיראןמומחיםלחלוטיןקרסוהשכנותהמדינותעםהכלכלייםהקשריםהנפטביצוא

ייתכןכיוטועניםבמשטרהציבורשלהאמוןשאריותאתלחלוטיןריסקהמשברשלהכושלשהניהול

המסוכןהווירוסעםאיראןיהודימתמודדיםכיצדוגםהאייתוללותנפילתיאיץוהדבר
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באיראןקוםהעיראיראן.אדמתעלהנגיףלהתפתחהחלהזובעיר
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ציודצריכיםאנחנוניקוי.וחומרינקייםמדיםמגן,

לתתצריךאנימשמרתבכלסטנדרטית.ברמה

ציודלייהיהשלאהגיונילאלחולים,ומסכהכפפות

מייצררקוזהמבקשים,הזמןכלאנחנואותם.לחטא

הזו.למחלהמתאימותתרופותלנואיןבעיות.עוד

איןזהאתאפילולניתוח,כובעממניביקשמישהו
פניו.עלניכרתוהמצוקההרופאאומרלו",לתתלי

עלגםפוסחתלאבאיראןהקשהההתפרצות

רא־פטימההמג׳לס,חברתבמדינה.המשטרצמרת

חבר,

$TS1$,ראחבר$TS1$

$DN2$,ראחבר$DN2$שניביוםהקורונה.מנגיףשעברבשבועמתה

לשעבררחצ׳מני,מוחמדארזהגםמתשעברבשבוע

עש־מחוקקים,ארבעהלעודבנוסףאיראני,מחוקק

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$אושמתוהמהפכהובמשמרותבממשלבכירים

הקורונה.וירוסבעקבותשחולים

המתיםלכמותנוגעתבאיראןנוספתתופעה

הידיעותסוכנותשלדיווחיםלפיאלכוהול.מהרעלת

rEHLlIm3 dLU m3 ciJJm3 dOLIru cUJ טזו

מחוזבירתבאחות,׳אירנא',הרשמית

מהרעלתהמתיםכמותדרום־חוזצאן,
ל־63.הגיעהאלכוהול

האוני־דובראחסנפור,עליד"ר

ברסיטה

$TS1$האוניברסיטה$TS1$

$DN2$האוניברסיטה$DN2$באחותהרפואהלמדעי

שאיבדוהאנשים"מספרכיאמר

הרעלתבגללבאחותחייהםאת
מהאנשיםחלקל־63.הגיעאלכוהול

לאחראלכוהולמהרעלתסבלובאחווז

בבתיאושפזו270כהעדמזויף.אלכוהולששתו

לטיפול".זהבמחוזהחולים
התו־סגןבירנוונד,עליאתגםציטטה׳אירנא'

בע

$TS1$התובע$TS1$

$DN2$התובע$DN2$נעצרואנשיםשבעהבאומרובמחוז,הציבורי

כינאמר,בדיווחחריפים.משקאותמכירתבגלל

התפשטותעקבהתרחשהמזויפתאלכוהול"צריכת

נגיףשלזיהוםתמנעאלכוהולשתייתכיהשמועות

הקורונה".
הנגיףהפצתלמרכזאיראןהפכהכיצדלשאלה

אמנםהאיראניםברורה.תשובהאיןהתיכוןבמזרח

לפניכברוממנהלסיןהטיסותהפסקתעלהכריזו

משרדלכך.מעברהרבהעשולאאךחודשיים,

חוקיים"בלתי"מסתנניםהאשיםהאיראניהבריאות
עםלנגיף.כמקורהשכנותהמדינותמאחתשהגיעו

הובאהנגיףכיגורסיםרשמייםבלתידיווחיםזאת,

בפרויקטיםהמועסקיםסיניםיועציםעל־ידילאיראן

בנייה.בפרויקטישמועסקיםסיניםפועליםאובקום,

כלכליוירו?

לאאיראןעלהאמריקאיותהסנקציותאם

אחריבידודהאתומשליםהקורונההולךהספיקו,

אינהוהיאאיראןעםגבולהאתסגרהשטורקיה

קטארבשטחה.לנחותאיראניםלאזרחיםמתירה
לרשו־והעמידהאיראן,אתלעזובלאזרחיההורתה

תם

$TS1$לרשותם$TS1$

$DN2$לרשותם$DN2$הבידודחדריאלהיישראותםשיחזירומטוסים

הפגיעהבמדינה.החוליםבבתיבמיוחדשהותקנו

ירי־עקבבסיןהנפטרכשצמצוםהיאביותרהקשה

דה

$TS1$ירידה$TS1$

$DN2$ירידה$DN2$שהיאבייג׳ין,במדינה.הייצורבהיקףדרסטית

צמצמהטהרן,שלביותרהחשובההסחרשותפת

נמליסגירתלצדבכ־%02.הזרהנפטרכישתאת

באיראןהכאו?קברות.ביתבשולימחשידבאופןשנחצבותעלותעלידיעות
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ערהריאלחתוצניאןירניבפהמפרץותינ

התביתחשריקאיהאהדו1100851

בשלהשתפוייטהרןקציב

נפלהאעורעלעההשפובןיהתהכך

עוריתרשמיעלהגפויהטלההאבועלציה

שהטילההסגרגםצטרףלאלה.02תריו

אןשלריתחרהסשותפת יראק

ומיםנשכניסתעל נפטשאינםצרים

אןאינאלצהברבועבשהשכנה.דינההמרים

כזיעלגםסגרוהטילהנוךוסדותאתלסגור

בנזקדוברניתירהאהכלכלהמבחינתניותהק

המחאהאתדשמחררשעלולדירכלכלי

בותברחו

עלעתתוןאןשלהכלכליצב

יףהנויילפניעודשהגורעי

העולמיתמהבנקאותאןשלודידאןבא

הקאתכוללהמקומיתהכלכלהלחסלאיים

האחרובשניםדועמסיןעםהכלכלייםשרים

מהיצוא52בשנה.לרמיליארד04עלות

סיןופניםהאיראני

וצעהמהיצואשווייפההמלתתחניוד

בחודולרכמיליארדיעהגהסינילשוקאןשל

שלעוריםהשיתעותשמניחהמרשאומהדש

מהניכרחלקשלהמקורבשנה.מיליארד

הסנקציותמרותהסינילשוקנפטואיצהואזוכנסה

נפגעזהענףגםשכעתאלאיקאיותהאמר

לותרתגיאןבאגיףויגילותבע

ודלאבדאןפויהותהשותינמצד

יםסמתפרהמחרהסונינתפיבים.חשוואיצשווקי

רקיהטויותירוחודיראקאן

יםלטתרביווביםהחואהיצדיהןניסטן

רוניםהאחיםבימניהאיראמהיצואניכריםחלקים

אןעםבולותהגסגירתעלהללודינותהמעודיהו

נה.ממכניסהואיסור

ורותסחכניסתסרהלאעדייןיראקאף

תיהואכזהצעדכיעריכיםגדדאןמא

בשניםבים.רוהקיםבימכברחשלהתרפוינענמ

דףיצואליעדהעיראקיהשוקהפךותרונהאח

057שלערךחודשייצואשוויעםיראן

דולרמיליו

בהרקעויפגלאהשכנותדינותהמשלדיםהצע

שתוחיוניגזרבמגםאלאאןשלמיצכנסות

ותרונהאבשניםיראןלתלכבכרכזיוםפס

שעברהבשנהיתהדתיירותהתבעיקריירותהת

ותיהנסוהכיריםמיליושבעהאןבארו

ניכרחלקלרדומיליארד21עלדועמירות

בייג'ןאזרמתשכנותדינותיעמגהמבקרים

ועיראקטןקיסקיהטו

ובותנסורהפכהיראקירות

יראןבאריםבקחודשבכלוצעבמיראןורעב

לךוצעאיםיראקיםלף053

יריםהתיתינתחלרדו0051שהו

קום.בכלללשיעיםהקדושיםותמקומיעמג

ורסיפאתנףניםהאיראיםוויםתיבינ

עליהםוטלושההסנקציותעלעטלהקלכדיהזה

שבועבסוףפנהזריףוחמדניהאיראהחוץשר

במטרהגוטרשטוניו"םאו"לזכוןחר

בשלניותריקהאהסנקציותאתסירייעשי

וב"םבאודוחקני"אהקורונהירוסבוואבק

האמריקניותהסנקציותמועלהתגוןחברות

זריףאמראותןשיסירושועקתתשיותאנוהבל

לזכורצריכיםחנואןבאכהונהקויף"כשנ

ילחםילשבנהבחיםלאירוסיםוושה

."כזונהאבלעשותצריכיםלאהאדםבניגםבהם

קשהארצוכיתריןזריףכתבייה

ההתמתליבבזורלעוריםשאמדיםצעשםליימאוד

ישיראןשבאאף"עבריולדהמחלהשלפשט

הסנקציותשישביותרביםיםאייםצוות

."מאודתםאובילותשעותהפוהכלכליות

עונשיתניריקהאשל"הזריףכתבעוד

האפשרותניעתכוללהאיראניהעםעלביקולקטי

האנושותשלמיהעולבשוקחלקחתהםמנוע

האמריעליהםזריםשחשלהםותיסלסגודבני

ילייהקההצערבהמרעכשיועדברורזהקנים

שמהכלכלישהטרורביניםותפחיתומבינלא

תחתותרוןומירופן"ברהפעילה

."אןבאונהקויפתבמחםילנושלציםהמאמ

אןנהיגבריאתסותריםזריףשלבריואגב

הנרתומאתגמדבהתחלהשניסהנירוחאסן

שזהועתריוזההסנקציותמו"ככיבאומרויף

נראה"

בועבסוףחההאיראניחוץמשרדילמקב

אמפונלדהבריתארצותנשיאשלתוהצע

ניום"במיףאבקזרהלטהרןלהעניק

צריכיםאתםחהרברביםצבים

נתעלשלכםפואיוהרהכלכליהטרוראתלהפסיק

יםצוותהגיעיוכלוהרפואיוהציוותרופ

החוץשרדברדואמרניהאיראעםיםאיהר

אוויבאסהאיראני

הרשתות
שלהחברתיות
מלאותאיראן

בתיעודים
מזוויעים
שמראים

קבריחפירת
עמוקיםאחים

המצופים
ואזרחיםבסיד

שמתעלפים
בכניסה

חוליםלבתי
המלאים
עדלעייפה
מקוםאפס

האיראניהבריאותמשרדחוקייםבלתימסתנניםהאשים

כךמיםיםיינצוםיטול
ונההקועםאןיהודייםמתמודד

ונהקויפתמגשלמיוחדיםיגחרדיםקטטהרןשלהיהודיהדיןית
סתיתעהמהגולהימנעתריתצוםאתטללבהוחלטתרין

ונהקויףנגשלהמהירהמההתפשטותסובלתאןוד

וקבעפהמגבועייפניכברהגיבטהרןשלהיהודידיןביתדינה

ברובילההמגמקראאתאסתרעניתאתחהיףבנגקהההשסכנת

תורה.ספרילנשקהגהמנאתואפילועם

תורהספרמהוצאתלהימנעהוחלטדיןביתהוראותפי

הספראתלנשקהכנסתביתמבאימנועכדיעניתהתשלחהמנלת

במתןבותלהרדיןביתיץהמלצוםבמקוםבמחלה.זהאתזהביקולה

ילההמגאתואקרטהרןליהודידיןביתיץהמלבנוסףצדקה

לצאתשניתןייןואףקהההסכנתאתטיןכדימצומצמיםנים

מבליגםקריאהשלהישירלשידוראזנהבהילההמגקריאתבתחוידי

פועלהכנסתביתבוא

אשיבהאמייהודההרבסםשפרהפרסיתבשפהתבמכ

לאועיםאירחתונותיןנפשפיקוח"מפניתבהואאן

אובשידוריעברוהתורהושיעוריהכנסתבבתיתפילותמו

פונים".טלרךאחרתבצורה

לילילההמגלקריאתתועדקהלעםיחדאמיהרביעהגזאתעם

מרדכישלכקברםפרסיהודימסורתפיבלהמקובמקוםפורים

חרלאשושןכעירמקוםיהודיםעלידיהמזוהההמדאןבעירתר

יהודימעללהסירמיוחדתתפילההמשתתפיםכוערילההמגקריאת

מיוחדתתפילהכוערכןמוומחלה.נגעכלכולוהעולםומכלאן

מרדכיקבוריםבוזהושבאתרחלילהפגועחויצלאזדים"ידי

כלשונםואסתר"

המקומיתהיהודיתבקהילהחהלמסורתבהתאםבנוסף

קריאתלצורךפורים''שושןיהודיםיןמנהתכנסהאחרונותבשנים

אןבאואסתרמרדכישלקברםעלילההמג

בשנותטהרןהיהודיתמהקהילהחברכינודעברשעבוע

טרבנפברמדוונהקויףבנגחולהחןשאוחרלאטרנפחייובעים

קבורתאןבאיףהנגהתפשטמאזאןבאהיהודיתבקהילהאשוןהר

יןמנלקבורהבאהומשתתפיםבתוויהללאכהנערטרהנפ

מספרודהיהודיתמהקהילהיעיםשמגדיווחיםפימצומצם.

בםמצהחוליםבביתהמאושפזיםאןבאהיהודיתבקהילהחולים

יציב.

ניותהק

לכ

בר

כר

איים

רי

עלות

איראנ
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וץטווטשצבריםוסיףאווי

ניםריקרופאיםצריכהלאיראןכילכתי

אמיץוהובהרפואי"הצוותתהברשוום

שטראחרלאעואוויוסברי."לםבעותרביו

רדקרליאואירלנדשלתראשעםפגשבמ

לפיאןלאועלהעניקוכנה"ברהכיאמר

NNCהכיהרופאיםאתלנו"ישכיאמפאמר

זרה".אןלאציעיםחנובעולםביםטו

וטיוחיםשקרים

שבררקלאהיאיראןבאונהקורותהתפשט

הרעועלאמוןשברעודהואקשהוחברתיכלכלי

וריבהצרגלשהלמיותרחיםשיש

השניםותונלטהששלזבעותניהאירא

כייםמהניהצהרתםמוותרונהא

ניתעותרמהראינימטוסלת

יםהרשוניםלנעטאמוןסיםהםכן

יםמספראתיריםסתותונהשלטכיוסבורים

הרשמיזהמהפיולהגיףהנ

יאניתירהאוסייהאוכרבשההת

לנקוטייניםעונאינםאוערוכיםאינםשהשלטונות

ברהדכימחששיףותהתפשטצירתלעדים

הששלידאוזלתלנוכחגדם.התסיסהאתביר

באותהפעליראןמאעותזרוםהחלולטון

האיראניםבקרבקטןיקףזהבשלבשוניםזורים

בעיקראלאכעסשלרקלאשהשנה

עלאןמאידיווחיםלהעליםיכוכךעליקה

חתהממבתישאזגןבמסכותורחממחסור

היושטראשיכיוחבטאןבאורהצ

וללשהואפנירבמןיףהנלהתפרצותעים

מחששורהצזאתירוסתאךחיםותשמ

שהתנטרלמירותבחצבעהההזיאחלצניחת

פהקותהבאומויי

ניהאיראטוןשליתיתהכיטההה

ירהעעלסגרטילניתרברבחייההדתהיי

נעלהימטהההצותתפורום

ייתהלםובהשיעילמרכזשהגירתגי

בכליףהפצתמבחינתסניפוטנציאללתבע

רובםריםבקמיליו52וםאתוקדיםשנה

יריםגיהזריםריםבקמספראןמא

ותינכוללבשנהמיליושהכשלועלמד

טןקיסטןניסאפגמונחשלות

לאכדינוספתיתיתטהלהרףזה

נזערלמדינהבמשברשתאתריףלה

נילפעדללותהאשטרנענמכלכלייםקים

לכןותותינעםלותרתגישבועיים

כבראןאיעםקשריםיםלקייכותותדינ

ומאןיראקבנוןכוללקורונהרילו

מספריתלילתרוםולשעלמהייןובחיתוו

שלועתיותתשצבהואזורנדבקים

ותיסהטהפסקתלוותינותברותערכ

מסוףאןשליהשכנוקטוהמעבריםוסגירת

שכןדיחרמאוצעושבודיםצעהןוןחרבוע

יףהננשאיעברוהאחרוניםשבשבועותהואחשש

באזאחרותדינותאןמא

שעוקבאןלאמחהמטצירז"רדברי

ורהצאמוןדינהבמחשהמתרריאחאלהיםבימ

חרלאגםבריולדבשפלצאנמאלהבימיםשטר

המחלהצותתפבהדותלהותונלטהשצושנאל

יםנפיקףדותעלוניםלפרסםהחלו

לבולהבאמוןוסריםהרשהדיווחיםקלו

ואףזריםרתכשכלירווריבבצוהבהלה

ירהענטרלמחברבהםיםפוליטיקאים

כמהפיגבוהיםבקיםנדשמספרטענוום

שלההממהזה

תפעםשטרדותמטצידברי

לףשלחייהםאתכהעדבתהשגיפההמצות

חדליםשלורהוחשפהשבהניםאיראחים

שתאתתריואףבירורהסתותיונוני

נווריתורתבירהעורורבצמרמרותההת

'מאהאןפהעוהתחברתשיכההמשל"כךקבת

בטיסוהפכההממשמרותבבעלותצאתאייר'

ואףפההמצותתפחרלאגםואליהמסיןיה

הטיסותקתהפסעלזוהכריאןששלטונותחרלא

במהשלטונותנעו"כןכותבהואדינותהמין

עשוייםשהיונעדיצעמלנקוטרוכיםיםימשך

הסגרלתהטכגוןהמחלהותתפשטלבלום

יותהלהתבלתוהבותותרחינוךוסדותסגירת

המחלה.וקדקוםבעירבמיוחדוניות

אמוןשבראתיארואןבאחדשותתוני"עי

הקורונהבהבהרור'חותונלטורהצבין

רתאמצעידיעלצלנוזהצבכיוגרסו

ציסביראןיביירותליםזרים

"במאמרניתאירורתקשותוראמט

שרכאכינכתבהחודשלתבתחיסםשפורותשנ

שהשלומשךבורהצימידעהשלטונותיריםמסת

קיםמספולאאוקראיניהמטוסהפלתחרלאימים

מספרדותעלוניםיםשהשלומשך

אך9102במברנוהדלקותומיםהר

שרדנתוניעלכיםסואינםחיםאזשההואטבעי

אןבאקיפהתיתכןאם
ונהקומשברחסות

אתחןשימיכיסבורדומבהוחקסדיפנס''ישראלמגזיןשן
יוכלונהקומשברמסגרתיםאחרייםבישראלחשהמתר
דעהאןבאקיפהיהטעלהוותולותשיכפעולותלגלות

שונהויתמז

אןבאפהקימתכננתישראלממשלתהאם

'ישראלזיןמגפרשןברילדונהקומשברחסות

התנהלותאתחןבודומבהקסוחמידיפנס'

מהיןיוכלהאחרוניםבועייבשהממשלה

בכסותאןעםחמההמשקכהכנתשנראה

הכנתפואיהרהמערךבויעימיהפנהכנות

יםבבתחיםאזפיאלעשרותשלודידחרוםרף

המדינהאתזריםחיםאזבתעזיממ"דיםיד

מסחריותלטיסותישראלשלהאוויריחבהמררת

בקרוב.באיאוחיאזחרוםמצבלהכרזתוהכנות

הכנותחתשנעשותהאלוהפעולות

ממשלתאתמשיכולותונהקווירוסעםדדות

אןבאפהקיטעיהכהישראל

ללאבחירותמערכותושגרים"הטר

תסייםמתייקואליציהכיוהאפשרותרעה

הרשימהותותפבששלהבתכהאת

שליםביהדעההואנוסףגרטרישותפת

פצצהלהרכיבידעבמשאביםמחזיקהאןשא

חת.לאתהאובותמקרעיןהגמהסכמותויציאתה

כאמורלנצלהמכהנתהממשלהיכולהאלהלאור

פהקירשותהנדההכנותאתבצעולהמצבאת

ונהקועםההתמודדותחסותאןבאאווירית

טעיהכה

מהלכאורהמנותההזדמרות

צה"לשלהיכולתיאמהןחתמבצעיותלות

וררונההקויפתבצלאיםיס

שלאאלוודידבבנמצאיםחיםאזפיאלעשרות

עלרשמיתאוסרתוהמדינהקוידהאםיםמודאג

אןעםחמההיותהמוניות.ויותקהלהת

בנוןשטחיםושיצטרךצה"לכיהואפיהצ

וזלצורךאלובגבולותכינוסשטחיבעזה

בקותלהדאיוםמהוויםעיושלקראתחות

חייליםשלהמונית

ושועזהבנוןונהקוהואנוסף"היבט

תפגעונהקויפתמגחתאלומדינותשטחים

אזרחיתוסיהאוכללנהלצה"לביכולותיתמשמעות

מהימיםחםביתמקרהאוהכבושיםבשטחים

שייכבשובשטחיםבוןבאהצהאחרונים

המקומיתוסיהלאוכלחייםאזריםשירותלספקרך

מהמהחתעלילביוםמורכבתמהמשי

מיהפנחת

כעתישראלשלמהיזחמהמכךירה"י

בעולםקבללהתפויהעזהאובנוןאן

מנסהאלהבמקומותההנהגהודשליליתרה

יפתמגחתשלהםחיםלאזפואהשירותילספק

מוחוזימאהסובלתאןבאבעיקרונהקו

מערכתבשלאחרותמדינותיחסיתגבוהיםתה

יקניות.אמרסנקציותחתכושלתבריאות

אתיהותנשםוןחרבעשור"לסיכום

מדינהעלהאיומיםמתרשיאשהאיראניתצצה

נרטיבאתלהכניספוסקבלתיעיסוקעםישראל

זהמאמץבורית.הצימהכזמרהאיראניהאיום

'רצ'יל'צתוכנובארץקשורתהתמכליחלקיאהב

האיוםאתוןמאתרשהואזהבןישראלי'

שוךחרלא'רצ'ילכיאזכירזאתעםנגדופועל

בריתאתמןייההשהעולםחמתשלבותהקר

תולדעילשהולךמהדשכאוהמועצ

הפוליטית.

החירוםמצבפוליטילדילהיכנס"מבלי

להוותיכולונהבקופולטיסביבבישראלתגבש

ברבעאןבאפהקיתהשמטרטעיהלהבסיס

קשורתלתשיצא"לגןמאירהמוסדאשזהיה

מעשיערךחסרתתהייתושלדעקפהמתבלום

כייאמחיםמהמוחלקהיוםגםאזההנ

לאארה"בתמיכתללאמהאוויראליתישרפהקי

באיתהצעיןהגבתכניתעצירהאוטהיאתב

כעתפועלצאאכןאםכזוקפהמתאן

גבוההבהסתברותישראלאתלהכניספויה

פולטיילמקבועזהבנוןאןלתזירתי

."כךמוכנהישראלהאםבעורףונהקויפתבמג

הרשתות
שלהחברתיות
מלאותאיראן

בתיעודים
מזוויעים
שמראים

קבריחפירת
עמוקיםאחים

המצופים
ואזרחיםבסיד

שמתעלפים
בכניסה

חוליםלבתי
המלאים
עדלעייפה
מקוםאפס

הקורונהעקבזהירותאמצעילקבלתבתוראיראניםלהתמגןמנסים
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התקשורתרשתותעלומתבססיםהבריאות

הזרות".

בכירמחקרעמיתאבנטל,אהודלדברי

הביניבמרכזואסטרטגיהלמדיניותבמכון

שה־משוכנעהאיראניהציבורכללתחומי,

משטר

$TS1$שהמשטר$TS1$

$DN2$שהמשטר$DN2$הקרבנות"כשמספרמשהו.מסתיר

טענותישבעולם,ביותרהגבוההואבאיראן

המטוסבפרשתשעשהכפימסתירשהמשטר

קר־מספרעלמדבריםברשתותהאוקראיני.
בנות

$TS1$קרבנות$TS1$
$DN2$קרבנות$DN2$יותר".רב

ההח־קבלתברמתגםכאוסמתאראבנטל

לטות:

$TS1$:ההחלטות$TS1$

$DN2$:ההחלטות$DN2$רופאיםשלעצומהלאחרונה"הייתה

הפעילויותכלאתלהשביתשקראובאיראן
עדהחינוךבמוסדותוהלימודיםהציבוריות

מכן.לאחרקרהזהואכן,האיראני.השנהראש

מחוזכלבנושא.צנטרליסטיתמדיניותאין

לי־השבתותעלההחלטותאתבעצמומקבל

מודים

$TS1$לימודים$TS1$

$DN2$לימודים$DN2$התקהלויות".והפסקת
עםלהתמודדהניסיוןבאיראןוכרגיל,

והמערב.ישראלהאשמתדרךעוברהכישלון

ישראלמדינתהאייתוללות,משטרבכירילפי

ברפובליקההמחלהלהפצתשאחראיתהיא
המוסלמית.

אמ־ביולוגיבנשקמדוברכישטענולאחר

ריקני,

$TS1$,אמריקני$TS1$

$DN2$,אמריקני$DN2$לקחובאיראןהאייתוללותמשטרבכירי
להאשיםוהחליטוהבא,המתבקשהצעדאת

מאקטכחלקהנגיףבפיתוח׳הציונים׳את

הממלכתיתהאיראניתהתקשורתמלחמתי.

מדי־אתהמאשימיםתעמולהתשדירימעלה

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$להסיחבמטרההנגיף,בהתפרצותישראל

האיראנישהממשלמהעובדההקהלדעתאת

ראויה.בצורהבנגיףבטיפולנכשלעצמו

כינראהבדבר,המעוריםגורמיםעל־פי

היישרמגיעיםהקונספירטיבייםהתשדירים

אחדשבוע,לפניהמהפכה.משמרותממטה

פיתחוציונים"אלמנטיםכיטעןהערוצים

שנועדההנגיףשליותרקטלניתמוטציה

אתשפרסםהתקשורתכליבאיראן".לפגוע

להעניקבמטרהזריםבכיריםצוטטהידיעה
של־השערורייתיות,לטענותאמינותארשת

מעשה

$TS1$שלמעשה$TS1$

$DN2$שלמעשה$DN2$במתקפהישראלמדינתאתמאשימות
האיראניהמשטרנגדמכוונתביולוגית

נשחקאמון
רקהקורונהשלהסיפורצימט,לדברי

שהמחישואירועיםשלשרשרתלעודמצטרף

השלטונות.כלפיהציבורשלהאמוןחוסראת

השלטונותכלפיהציבורבאמון"השחיקה

הנמוךההצבעהבשיעורגםהיטבהשתקפה
באיראןשהתקיימוהפרלמנטריות,בבחירות
בכירישלקריאתםחרףוחצי.חודשלפני

חמינאיעליהעליוןהמנהיגובראשםהמשטר,

שיעורנרשםלקלפיות,לבואהאיראנילציבור

מאזביותרהנמוךבלבדכ־%24שלהצבעה

וב־הגדולות,בעריםהאסלאמית.המהפכה

מיוחד

$TS1$ובמיוחד$TS1$

$DN2$ובמיוחד$DN2$,נמוכיםהצבעהשיעורינרשמובטהרן

יותר".אף

תרמההציבוריתלאדישותצימט,לדברי

מהמועמ־מ־%05יותרשלהגורפתפסילתם

דים

$TS1$מהמועמדים$TS1$

$DN2$מהמועמדים$DN2$לד־אךהחוקה',שומרי׳מועצתעל־ידי

בריו

$TS1$לדבריו$TS1$

$DN2$לדבריו$DN2$ייאושגםביטאהנמוךההצבעהשיעור

ולמערכתלמשטרביחסהציבורבקרבגובר
הפוליטית.

תופעהמשקפתאינהזומגמהלדבריו,

הפגנותבמהלךשנשמעוהקריאותחדשה.

בנוסחבאיראן,האחרונותבשנתייםהמחאה

עבורנגמרהסיפוררפורמיסטים,"שמרנים,

כל־הציבוראמוןאובדןעלמעידותכולכם",

פי

$TS1$כלפי$TS1$

$DN2$כלפי$DN2$מאזהמרכזיים.הפוליטייםהמחנותשני"

רוחאנשיפרשנים,הזהירוהדלקמהומות

החרפתמפניבולטיםאיראניםואקדמאים

הציבוריבאמוןוהכרסוםהייאושהתסכול,

עבאםהרפורמיסטיהסוציולוגבשלטונות.

המ־לסקריםהבחירותלאחרהתייחסעבדי

צביעים

$TS1$המצביעים$TS1$

$DN2$המצביעים$DN2$השתתפושלאהאזרחיםשרובכךעל

עירונייםמשכילים,צעירים,מקרבהיובהן

יותר,גבוההוכלכליתתעסוקתיתרמהובעלי

רבהחברתיתהשפעהלבעליגםהנחשבים

המ־הסיבהכיטען,"הואצימט.טועןיותר",

רכזית

$TS1$המרכזית$TS1$

$DN2$המרכזית$DN2$ורקאךאינההנמוךההצבעהלשיעור
כיהממשלה,כישלונותאוהמועמדיםפסילת

אמוןוחוסרלעתידביחסבציבורייאושאם
הפוליטיים".המוסדותכלפי

התנהלו־גםתרמההגוברהאמוןלחוסר

תם

$TS1$התנהלותם$TS1$

$DN2$התנהלותם$DN2$המשברלנוכחהשלטונותשלהכושלת

אתשפקדוטבעואסונותהמחריףהכלכלי

ורעי־שיטפונותהאחרונותבשניםאיראן

דות

$TS1$ורעידות$TS1$

$DN2$ורעידות$DN2$.האדמהרעידתלאחרלמשל,כך,אדמה

כשנתייםלפניאיראןמערבאתשפקדההעזה

נאלצובני־אדם,מאותשלחייהםאתוגבתה

בל־ארגוניםשללסיועלפנותרביםאזרחים
תי־ממשלתיים

$TS1$בלתיממשלתיים$TS1$
$DN2$בלתיממשלתיים$DN2$הממשלהשלידהאוזלתבשל

הרעש.בנפגעיבטיפול

כס־לתרוםהעדיפוגםמהאזרחיםרבים

פים

$TS1$כספים$TS1$

$DN2$כספים$DN2$פר־בנקחשבונותבאמצעותלנפגעים

טיים

$TS1$פרטיים$TS1$

$DN2$פרטיים$DN2$,שיועברוכספיםשמאמחשששנפתחו

׳הסהרכמוממשלתיים,מוסדותבאמצעות

בעק־גברזהחששליעדם.יגיעולאהאדום',
בות

$TS1$בעקבות$TS1$
$DN2$בעקבות$DN2$שנחשפוומעילהשחיתותפרשותמספר

ממשלתייםארגוניםבמספרהאחרונותבשנים

באיראן.
מציבהמחריףהאמוןמשברצימט,לדברי

עםהאיראני.המשטרבפנימתמשךאתגר

הנוכחיהפוליטיהסדרכימשמעותואיןזאת,

ביןהזמן"פרקימשמעותי.מידיבאיוםנתון
האחרו־בשנתייםאמנםהתקצרוהמחאהגלי

נות,

$TS1$,האחרונות$TS1$

$DN2$,האחרונות$DN2$הכלכלי,המשברהחרפתרקעעלבעיקר
והןהגיאוגרפיבהיקפןיותרנרחבותהמחאות
בעבר,מאשריותררבהבקיצוניותמתאפיינות

הנשמעותבסיסמאותוהןהאלימותבגילוייהן

"עםטוען.הואהמשטר",שלקיומועצםנגד

ממספרסובלתעדייןהמחאהתנועתזאת,

מרכזיות".חולשות

האופוזיציה:שלהחולשותאתמפרטצימט

לגייסהצליחהלאעדייןהיא"ראשית,

?*יי'*
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בששהיוותהמהומגםינים.מפגשלקריטיתמסה

ותוממאזתרביוותנרשהיוונההאחנה

הנראהככלפוקיוקה'המהפכה

תריולכלאיראניםאלף

בכוקההמחאהנועת"תמטציטוען"שנית

דרשללמיםעותשמיםונישליםמה

וקדיביןאםלתוקושייתומהלארמהגההנה

גזריםולהשביתדינההמחביברהשוניםהמחאה

הנפטעשייתכגוןחיונייםכלכליים

גםזהובכללוריבהצולגדחלקית

בדןמאוסכאחוששעדייןשטרדימת

דינותמממהשלניסיונןרקעעלבמיוחדשליטה

ביםאיראניםשלתםאייוןחרבעשורערב

אףועהגרלהיותעלולהחיהנוכשטרפההח

עלהפכההמרותותהשתלטשלתריו

ערכתהמקריסתשלבמקרהדינהבמהכוחוקדי

הנוכחיתהפוליטית

המחאהגליגיניםרובית"רב

ולאלשותהחלשכבותייכיםהאחרונותיים

סוכןנחשבהמשכילירונייםהבינילמעמד

מדמעשלתוישאאן.באכזיהמהשינוי

שהבועלמקשההמחאהעגללממחוץיםהביני

גזצתציתכלליתקואליציה

פוליטייםשינויילקידוםחיהכרנאייאשהרים

אןבא

אוחזעדייןניהאיראשטרית

הססואינוליםיםתיעושמדיכוימצעי

ותיבותהפשלברוטליבדיכוימש

כיוםהייתהאםגםועודזאתבותויציעלגראת

ניחניתןאןבאהמחאהושידלחוטיבציה

ורלאסןגורםשתשמונהקוותהתפשטכי

בותלרחולצאתאזבקרבחשש

במבוריהציהאמוןבדןהמשךזאת"עם

מציהיטיבסיסאתמןלאורךלערערולעלטר

במנוספתדרדרותהישלחישבתבמיוחדלו

נהיגשללקותוהסתותבעאוהכלכלישבר

מטצימסכםחיהנוכהעליון

האחרוןהטריגר

ורסיפהאםיאתרביונתסקרהשאלה

ניהאיראשטרבותציעלגםיםלאיעשויהזה

ברשוהקשיאונהקוביזיעופרופ'ברילד

איםרונחנו"אאןשביורעבהגמלגבאת

שלשניםאןבאוםבכלכההזהסק

לניתעתנחהשלכלכליותסנקציות

תהשפותהזההרשעשטרשלתהיןמא

מיההאיראניתיתשתהתאתונהקומי

מיאןבאיחלליםילמפותשמשהשעוירוסזה

באמתלהיותיכולונהקומהותלראצה

יתשתבויןשאמקוםאןשייקחמסוכנ

הנמספריעמגזהבאמתבסיסיתהנעהאין

בעולם".הגבוהשאים

ורותגםיקהישרבירופברי

זוויעיםדיםיעו"ישקריסה.צבהמכישטרהמ

בעצםטאשמבמשהויףהנמקוריאשהקוםבעיר

שמסביחיותרופאיםגםישונים.וסר

בקנדשלהםהצוותכיייעיכוליםלאשהםרים

ידהגסיסייםנעהוהמחיטויאמצעייןכי

נטאנדרסטייטמזהחה'אן'א

בהיקפיםולימחסוררעבמחזותכאן"יש

כולוכלייןבעצםהמשטראבלנסבליםבלתי

שאנחבהחלטחושבאניכןולתולשרידויומעיינ

שהסיפורהאפשרותאתבוןחתצריכיםנו

גדורהצשלקשהבהגובהמשךגרוםהזה

ביפרופ'מראושטר"המ

יםשוכנעתריולהיותפךהוני"א

מםעצכונסיםיםנשון.שזהרוניםהאח

יחסישליתשתאבלשלהםשפחהלמיםדו

עהנשברהפחדסוםשמבדההעואמון

יבואוודאלההזהשטריםנששלנפשם

לדברבאמתיודעניאינהזהשטרעםשבון

כלואתהקורונהשאתפקלייןאבלווחהטעל

יביםהיממןביוםחנויבורהמה

."לקצוהזהשטראתשהביאטריגרוד

טריגרהוארונהשהקוורסבטלאהודגם

והמיארונהקו"השטראתערערשמ

צב"המראוהואבזהזהתלביםשטר

ותקיימתריוודירלהכהיןצפוילכלי

שטררוניםהאחיםעותותהפ

שנהרגוכךרםמהוטליותברותןדיכא

הןשטרהמפיכלהטענותחלקבים.אנשיםבהן

שטרשהכךועלהאבטלהועלנפלציההאיעל

כבדירוווםישיםירותפקלסצליח

לאשלהםותברערכתונהקועכשיו

זהעםודדהתרוכהבאמת

מילאשמיותכלאתריףונהקו"ה

שטרגדהתסיסהאתגםיראןבתוךותימ

עם."מחאהשליטויכלוטליותברדכא

ימעדייןהאכזרטרנטלשוכנעזאת

ילשזהחושבלא"אניאזאתלדכאשיך

עושממאודדיכויאמצעילויששטראת

יים".

השבועטהרןבכבישישממהנתפסיםבלתימחזות

עמוד 7


