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 1 تجنرت جهننی

اگر تحریم های ایران برداشته شود، ایرران 

آمریکا را جارو می کند! و هیچ چیز بررای 

مردم آنجا باقی نمی گذارد. مثر  ورودرو 

مراهره، 08شورلت در امریکا از دم قسر  

بدون بهره ولی کسی نمی ورد. امرا اگرر 

تحریم برداشته شود، یک عدد شورلت در 

امریکا باقی نمی ماند. در ایرران کسرانری 

هرزار ورودرو 47هستند که یک نرررره 

وریدند! یا دیگری با غرلت چند ثانیره ای 

وزارت صمت، صدهزار ورودرو ورارجری 

مدل باال وارد کرد. همه ورید های ایرران 

میلیارد دالر بررای 9اینطوری است، امروز 

واردات کاالهای اساسی مثل گندم و سویرا 

و جو و کلزا تخصیص یافت. در حرالریرکره 

برابر مصرف کل کشور را، در انبار ها و 08

کشتی ها و کامیون های در نوبرت دارنرد. 

پس در ایران حجم نقدینیگی بقدری براال 

است، که یک روزه همه آمریرکرا را مری 

ورند. همین االن هم حساب کنیرد، اگرر 

اموال ایرانی از امریکا پس گرفرتره شرود، 

آمریکا زمین گیر می شود. طبق آورریرن 

میلیون کودک گرسنه روی دست 07 آمار 

میلیون 52میلیون بیکار و 78آمریکا است، 

میلیون زنردانری کره برا 52بی وانمان و 

میرلریرون نرررر مری 42وانواده شان به 

لذا آمریکا مجبور اسرت ایرران را  رسند: 

تحریم یا: از اموال ایران دزدی کرنرد، ترا 

حداقل شکم نمایندگان کنگره و کارمندان 

کاخ سرید، مزدوران پلیس اف بری آی را 

سیر کند. علیرغم سیاهنمایی های عظیرم 

در مورد ایران و سیاست ایرران هرراسری، 

بزرگترین ثروتمند جهان است، معادن گراز 

و نرت و اورانیوم را نمی گوییم! بماند. فق  

تریلیون دالر امریکا به ایرران ترزریرق 05

کرده است. که به شکل جنگهای نیابتی در 

عراق و افغانستان، اویرا هرم جرمرهروری 

تریلیون دالر عرربسرتران بره 2آذربایجان. 

صدام داد، تا با ایران مبارزه کند، ولری او 

همه را تحویل ایران داد. صدام ایرانی ها را 

مرد می دانست! درظاهر اگر فحش می داد 

ولی در باطن، همه س حها و پولهایی کره 

می گرفت، در مرز به ایران تحویل می داد. 

به همین جهت است ایران دارای نقدینگی 

بسیار باال است. در ایران به میلیون تومران 

می گویند یک تومان. پولهای زیراد 

در ایران سطح زندگی مردم را براال 

برده، توقعات آنها را زیاد کرده. اگرر 

تحریم ها نباشد، هرمره ایررانریران 

میتوانند چند وانه در وارج بخرنرد، 

گرچه االن هم باوجود تحریرم هرا، 

نیمی از وانه های جهان متعلق بره 

ایرانی ها است. بهترین وودروها را ایررانری 

ها سوار می شوند، حتی اگر به ظاهر برنرام 

دبی یا شارجه و کویت باشد، ولی ایررانری 

های کویت و دبی هستند. آنرقردر تروقر  

ایرانی ها باال رفته که همیشه انتقراد مری 

کنند! تا بیشتر دریافت کنند. ترنرهرا راه 

نجات ایران از این پولهای سرگردان، کمک 

کردن به کشورهای فقیر است. اگر سر ریرز 

نقدینگی به عنوان وام، بره کشرورهرای 

همسایه داده شود، ارزش پول مرلری هرم 

افزایش می یابد! زیرا که برای پرس دادن 

آن باید ریال یا تومان تهیه کنند. وقتی که 

وام داده نمی شود، یا کمک ب عوض نمری 

شود، پول هم مانند آب وقتی جریان پیردا 

نکند فاسد می شود. بگذار کسرانری کره 

سیاهنمایی می کنند بگویند: چرا به مرردم 

فلسطین کمک می کنید. ولی واقعیت این 

است که فق  کمک به مرردم دنریرا، بره 

زندگی مردم ایران برکت می دهرد: هرم 

وداوند راضی می شود و هم مردم دنیا، و 

هم ایرانی ها دارای پول با ارزش تری مری 

شوند. یک حساب سرانگشتی: هرت هرزار 

بررای  هزار میلیارد تومان نقدینگی، یعنی 

هر نرر در سطح کره زمین، یک میرلریرارد 

تومان. آنهاییکه مان  بخشش این پولها می 

شوند، هم کار ضد اقتصادی می کنند، هرم 

ضد دینی و هم ضد ایرانی. چرا که اینهمره 

پول در داول کشور، گردابی ایرجراد مری 

کند که شاوص آن تورم کشور است. امرا 

اگر جریان پیدا کند، ارزش آن باال رفته و 

در نهایت بازگشت پذیر بدون تورم اسرت. 

یعنی پول ایران می شود: پول ملی دنیا و 

همه دنیا با پول ایران ارزیابی می شود. بره 

 قلم : سید احمد حسینی.

 آمریکن را جنر  می کنا! 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه

 هجری شمسی 9911آبنن منه   

If the sanctions on Iran are 

lifted, Iran will sweep the Unit-

ed States! And it leaves noth-

ing for the people there. For 

example, a Chevrolet car in the 

United States has an interest 

rate of 80 months, no one buys 

it. But if the embargo is lifted, 

not a single Chevrolet will re-

main in the United States. 

There are people in Iran who 

bought 74,000 cars alone! Or 

another, with a few seconds of 

negligence by the Ministry of 

trade, imported 100,000 high-

end foreign cars. All Iranian 

purchases are like this, today $ 

9 billion was allocated for the 

import of basic goods such as 

wheat, soybeans, barley and 

canola. While 10 times the 

consumption of the whole 

country, in warehouses and 

ships and trucks in turn. So the 

amount of liquidity in Iran is so 

high that everyone buys Amer-

ica in one day. Count now, if 

Iranian property is taken back 

from the United States, the 

United States will stumble. 

According to the latest statis-

tics, 14 million hungry children 

are in the hands of the United 

States, 40 million are unem-

ployed, 25 million are home-

less, and 35 million are prison-

ers, bringing the total to 75 

million with their families. 

Therefore, the United States 

has to impose sanctions on Iran 

or: steal from Iranian property, 

in order to at least feed the FBI 

police mercenaries, members 

of Congress and White House 

staff. Despite the huge black-

mail about Iran and the policy 

of Iranophobia, it is the 

world"s richest man, not to 

mention gas, oil and uranium 

mines! Stay. It has injected 

only $ 82 trillion into Iran. In 

the form of proxy wars in Iraq 

and Afghanistan, most recently 

the Republic of Azerbaijan. 

Saudi Arabia gave $ 5 trillion 

to Saddam to fight Iran, but he 

handed it all over to Iran. Sad-

dam considered Iranians to be 

men! Apparently, if he cursed, 

but inwardly, he would hand 

over all the weapons and mon-

ey he took to Iran at the border. 

That is why Iran has a very 

high liquidity. In Iran, a mil-

lion tomans is called a toman. 

A lot of money in Iran has 

raised the living standards of 

the people, raised their expec-

tations. If there are no sanc-

tions, all Iranians can buy a 

few houses abroad, although 

even now, despite the sanc-

tions, half of the houses in the 

world belong to Iranians. The 

best cars are driven by Irani-

ans, even if they seem to be 

called Dubai or Sharjah and 

Kuwait, but the Iranians are 

Kuwait and Dubai. Iranians" 

expectations have risen so high 

that they always criticize! To 

get more. The only way to save 

Iran from this stray money is to 

help poor countries. If the out-

flow of liquidity is given as a 

loan to neighboring countries, 

the value of the national cur-

rency will also increase! Be-

cause they have to provide 

Rials or Tomans to return it. 

When loans are not given, or 

grants are not given, money is 

corrupted like water when it 

does not flow. Let those who 

blackmail say: Why are you 

helping the Palestinian people? 

But the reality is that only 

helping the people of the world 

blesses the lives of the people 

of Iran: both God is pleased 

and the people of the world and 

the Iranians have more valua-

ble money. A thumb account: 

seven thousand thousand bil-

lion Tomans of liquidity, 

which means one billion To-

mans for each person on the 

planet. Those who prevent the 

giving of this money are doing 

both anti-economic, anti-

religious and anti-Iranian work. 

Because all this money inside 

the country creates a whirlpool 

whose indicator is the coun-

try"s inflation? But if it does 

flow, it will go up in value and 

eventually return without infla-

tion. That is, it becomes the 

currency of Iran: the national 

currency of the world and the 

whole world is evaluated with 

the currency of Iran. 

Sweeps America! 



 2 اقتصند مقن متی

همانطور که می دانیم ف ت ایران نسبت به 

کشورهای همسایه، در باالترین نقطه ورود 

قراردارد، و اغلب همسایگان ایران در ناحیه 

پست واق  شده اند. لذا مناب  نرت و گرازی 

ایران از منرذها و تخلل های زیر زمینی، به 

سوی همسایگان مرهراجررت مری کرنرد. 

مقداری از ان بعنوان مناب  مشترک تعریف 

شده، ولی بقیه در مالکیت آنها مرحرسروب 

می شود! میادین مشترک نرتی بین ایرران 

و عربستان، قطر ، عراق بحریرن و حرتری 

آذربایجان و ترکمنستان، با اینکه مشتررک 

هستند ولی اغلب، مورد سوء استراده آنرهرا 

قرار می گیرد. در مورد مرهراجررت هرای 

دورتر، که اص  ایران را مالک ندانستره، برا 

در برازار   برداشت های غیر اصولی و زیاد،

های جهانی مان  صادرات نرتی ایران هرم 

می شوند  راهی کره براقری مری مرانرد 

از دور  جلوگیری از مهاجرت نرت اسرت. 

ورش مستقیم و غیر مستقیم باید استرراده 

کرد: در روش مستقیرم سرد هرای زیرر 

زمینی، در مسیر مهاجرت نرت باید ساوته 

شود. یعنی در جاهاییکه عبور نرت از مررز 

های ایران، بصورت جریانی و و رودوانه ای 

است، باید با ایجاد شم  در دوطرف حررره، 

بتنی بریرن دوشرمر   یک جداره آهنی یا 

ایجاد کرد، بطوریکه مان  کیسینگ وودکار 

نرت شود. با این روش بعد از یکسال، کلیره 

معادن نرت و گاز کشورهای عرربسرتران و 

قطر وشک وواهد شد، لذا ممرکرن اسرت 

عوامل آل سعود با دادن رشوه های گرزاف، 

مان  طرح و بحث یا اجرای ان شونرد. لرذا 

ین طرح باید در جلسه سران قوا تصرویرب 

شود. زیرا نرت ایران، حتی آب شیرین الیه 

های میانی زاگرس، بصورت رودوانه ای از 

زیر سطح ولیج فارس، بسوی آنران روان 

است. آزمایش هایی انجام شرده کره آب 

های استان یزد! از قطیرف عرربسرتران، و 

آبهای شیرین برف های زاگرس، در الیره 

میانی که راه به جایی ندارد، در کرویرت و 

دبی بصورت چشمه ظاهر می شرونرد. در 

مرحله غیر مستقیم، راه ساده تر است: زیرا 

مهاجرت نرت از میان ولل و فرج یا: تخلل 

های موجود در چینه شرنراسری زمریرن، 

بصورت وسی  در حال انتقال است. میتوان 

با اضافه کردن سنگ ، ماسه و یا پوکه های 

معدنی، یا تزریق ماسه بادی و شرن هرای 

بیابانی، به چاههای نررت ایرن 

ولل و فرج را پرکرد. برحسرب 

نقشه های موجود، اغلب آنرهرا 

مویرگی هستند، لذا میتوان از 

ماسه های بادی یرا شرن زار 

های کویر ایرران هرم برطرور 

رایگان استراده کرد. ترا هرم 

مان  گسترش بیابان هم شرود. 

تجربه مالچ پاشی نشران مری 

دهد که: ماسه ها با ترکیب یرا 

مخلوط شدن با نرت وام، میتواند چاههای 

نرتی را مانند قیر گونی ایزوله کامل کرنرد، 

یا قیر اندود شود: بطوریکه یک قطرره هرم 

در زمین فرو نرود. چراهرای ارترزیرن یرا 

جوشان نرتی، نیاز به این کار ندارند، زیررا 

فشاری که برای وروج از زمریرن دارنرد، 

نشان می دهد که ولل و فرج نردارنرد، و 

تنها راه وارج شدن آنها چاه نرتی هسرت، 

که بر سر ان باید از لوله ها و فلرکره هرای 

فشار شکن استراده کرد. این موضوع بیشتر 

در مورد چاههایی است که: پمپاژ میشونرد: 

یعنی با پمپها یا روش های دیگر، نرت را از 

ان بیرون آورد. این امر نشران مری دهرد 

بواسطه مهاجرت نرت، فشراری بره براال 

منتقل نمی شود. کره در مرورد آبرهرای 

شیرین هم صدق می کند! زیرا آب شیریرن 

زاگرس باالتر از نرت قیمت دارد. زاگررس 

که از سنندج تا سیرجان، بصرورت دوالیره 

کشیده شده، دره هرای مریرانری ان، در 

زمستان کام  برفگیر است. یرعرنری مرواد 

اولیه آب را از دریای مدیترانه و جراهرای 

دیگر، در وود ذویره می کند. در تابستران 

با آب شدن برفها، آبشار ها و رودوانره پرر 

می شوند، ولی چون بین دو سلسلره کروه 

هستند، راه به جایی ندارند و اغرلرب در 

زمین فرومی روند. با شناسایی مسیر ایرن 

آبها، میتوان از مهاجرت آن به نواحی پست 

وارج از کشور، جلوگیری کرد و به مریرزان 

ذوایر آبی کشور افزود. یا آن را صادر کررد. 

 سید احمد حسینی . 

 طرح جلوگیری از: مهنجرات نف  به کشورهنی همسنیه 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

As we know, the Iranian plat-

eau is at its highest point com-

pared to neighboring countries, 

and most of Iran"s neighbors 

are located in the lowlands. 

Therefore, Iran"s oil and gas 

resources migrate to their 

neighbors through holes and 

underground pores. Some of it 

is defined as shared resources, 

but the rest is owned by them! 

The joint oil fields between 

Iran and Saudi Arabia, Qatar, 

Iraq, Bahrain, and even Azer-

baijan and Turkmenistan, alt-

hough common, are often ex-

ploited. In the case of more 

distant migrants, who do not 

consider Iran as their owner at 

all, with unprincipled and ex-

cessive perceptions, they also 

hinder Iran"s oil exports in 

world markets. The only way 

left is to prevent the migration 

of oil. Direct and indirect flow 

rates should be used: in the 

direct method of underground 

dams, oil migration should be 

built. That is, in places where 

oil crosses the borders of Iran, 

in the form of a stream and a 

river, it is necessary to create 

an iron or concrete wall be-

tween the two candles by creat-

ing a pile on both sides of the 

hole, so as to prevent automatic 

oil casting. In this way, after a 

year, all the oil and gas mines 

in Saudi Arabia and Qatar will 

dry up, so the agents of Al-

Saud may prevent the planning, 

discussion or implementation 

by paying excessive bribes. 

Therefore, this plan must be 

approved at the meeting of the 

heads of forces. Because Irani-

an oil, even the fresh water of 

the middle layers of the Zagros, 

flows to them as a river below 

the surface of the Persian Gulf. 

Experiments have been per-

formed on the waters of Yazd 

province! From Qatif, Saudi 

Arabia, and the fresh water of 

the Zagros snows appear as 

springs in Kuwait and Dubai in 

the middle layer, which has no 

way to go. In the indirect stage, 

the way is simpler: because the 

migration of oil through the 

pores or: the disturbances in the 

stratigraphy of the earth, is 

widely transmitted. These 

pores can be filled by adding 

rock, sand or mineral pumice, 

or injecting wind sand and de-

sert sand to the oil wells. Ac-

cording to the available maps, 

most of them are capillary, so 

you can use windy sands or 

desert sands of Iran for free. To 

prevent the expansion of the 

desert. Mulching experience 

shows that: Sands, by mixing 

or blending with crude oil, can 

complete oil wells like insulat-

ed sack bitumen, or be lined 

with bitumen so that not a drop 

falls to the ground. Artesian 

wells or oil wells do not need 

to do this, because the pressure 

they have to get out of the 

ground indicates that they have 

no pores, and the only way out 

of them is an oil well, which 

must be covered with pipes and 

pulleys. Used pressure break-

ers. This is more the case with 

wells that are: pumped: that is, 

pumped out of oil by other 

means or methods. This shows 

that no upward pressure is 

transmitted due to oil migra-

tion. The same goes for fresh 

water! Because fresh water of 

Zagros is more expensive than 

oil. The Zagros, which stretch-

es from Sanandaj to Sirjan in 

two layers, its middle valleys 

are completely snowy in win-

ter. That is, it stores water raw 

materials from the Mediterra-

nean Sea and elsewhere. In 

summer, when the snow melts, 

waterfalls and rivers fill up, but 

because they are between two 

mountain ranges, they have 

nowhere to go and often sink to 

the ground. By identifying the 

route of these waters, it can be 

prevented from migrating to 

low-lying areas abroad and 

increase the country"s water 

reserves. Or issued it. 

Prevention plan: oil migration to neighboring countries 



 3 تجنرت جهننی

رتبه اقتصادی ایران از رسانه های غرربری، 

آورین درجه اع م می شود! اقتصاد دانران 

ایرانی هم آن را تبلیغ می کرنرنرد. هریرچ 

اقتصاد دان ایرانی به وود اجازه نمی دهرد: 

در این مورد حرف تازه ای بزند، بلکه مانند 

گاو نشخوار می کند. در حالیکه اقرترصراد 

ایران، در اقتصاد دنیا، بزرگتریرن بررنرد و 

باالترین درجه قدرت اقتصادی است. آنرهرا 

به افزایش ارزش دالر اشاره می کننرد، در 

حالیکه دالر پول ایران است. زیررا طربرق 

فرمان امام ومینی، دالر متعلق بره دولرت 

ایران است، جناب آقای روحانی هم اشراره 

فرمودند. لذا باال رفتن قیمت ان، مریرزان 

رشد اقتصادی را نشان می دهد. چرون از 

یکسو، قیمت همه کاالها ها همزمان با ان 

افزایش می یابد. تولید هم به تب  باال رفته، 

مصرف هم رشد می کند: یعنی ارزش کرل 

دارایی های ملی، تولید ناوالص داولی هم، 

هماهنگ بیشتر می شود. از سروی دیرگرر 

فق  در حوزه ایران است، که چنین اترراق 

می افتد حتی همسایه ها، کشورهای حوزه 

یورو یا کشورهای بحرران زده و درگریرر 

جنگ، همگی ثابت می مانند. لذا میرتروان 

گرت: در این چهل سال تولیرد نراورالرص 

ایران، چهارصد هزار برابر شده است. ذوایر 

ارزی ایران نیز صد هاهزار برابر شده اسرت: 

زیرا همه ارزهای ایران به دلیل سرویرررت، 

نزد دیگران است. از انجا کره سررقرت یرا 

قاچاق یا تحریم، دلیل مالکیت دیگران نمی 

شود، لذا همه پولهرای سررقرت شرده و 

اوت س شده و برلروکره، کره برالرغ برر 

تریلیون دالر است، ذویره ارزی ایرران 08

حساب می شود. از نظر ذوائر معدنی مانند 

نرت و گاز، میزان دارایی ملی نیرز هرزاران 

برابر شده، زیرا در ان زمان پیش بینی مری 

شد: فق  سی سال دیگر نررت ورواهریرم 

داشت! ولی بعد از چهل سرال، براالترریرن 

ذوائر نرتی وگازی را داریم. قدرت دانش و 

مدیریت مناب  انسانی نیز، به همین شرکرل 

است میزان فارغ التحصیلی دانشجویان ان 

را بیان می کند. قدرت نظامی و پژوهشهرا، 

شرکت های دانش بنیان اص  قابل قریراس 

نیستند. زیرا قب  صرر بوده، االن در ترراز 

نخست جهانی است. فق  در مدت سه ماه، 

ناو های جنگی قابل شرکت در مانور بریرن 

المللی ساوته شد. انرژی هسته ای ایرران، 

آماده عرضه جهانی است. بر همره ایرنرهرا 

افزوده می شود: نیروی انسانی صادر شرده 

ایرررانرری . 

مرردیررریررت 

مررررراکررررز 

حسرررررراس 

تررولرریرردی 

جرهران، در 

دست همین 

ایرررانرریرران 

اسررت کرره 

اگر، تولید ناوالص آنرهرا را بره نسربرت 

مدیریت شان در نظر بگیریم، تولید ایرران 

نصف کل تولیدات همه جهران اسرت. در 

همین موضوع کرونا، بهتریرن پررسرتراران 

ایران، برای مدیریت جهانی کرونا به ترمرام 

کشورها اعزام شدند. با اینکه اسناد نظامری 

امریکا نشان می دهد: ویروس کررونرا برا 

کمک چین برای تضعیرف قردرت ایرران، 

طراحی شده بود ولی نظامیان ایران، از ان 

محافظت شدند! کرونا در ایران بره سروی 

وودشان برگشت. آثار باستانری و مرکران 

های تاریخی، اشیا موزه ای که قیمتی برای 

انها متصور نیست، در تمام جهان متعلق به 

ایران است. همانطور که گرته شد: سررقرت 

یا قاچاق این اشیا، دلیل مالکیت آنها نرمری 

شود. لذا همه اشیا و عتیقه جات، طر  و 

جواهرات سنگ نبشته هرا، کره از ایرران 

قاچاق شده، اگر به ایران بر گردانده نرمری 

شود، دلیل نیست که از مالکیت ایران هرم 

وارج شده اند. روزی دولت مرکزی هرمره 

آنها را به ایران برمیگرداند. با کسر این همه 

برانرکرهرای  ثروت سرقت شده ایرران، از 

وارجی، معادله درجه دو شکل می گریررد: 

از یکسو داراییها و تولید نراورالرص مرلری 

کشورهای متجاوز، که اغلب آنها صنرعرتری 

هستند! کمتر می شود، و به همان مریرزان 

به ارزش تولید ناوالص ایران، اضافه وواهد 

شد. فاصله ها زیاد شده و رتبه ایران، غریرر 

قابل دسترس برای همه کشورها ورواهرد 

شد. بعد از رف  تحریم مشخص وواهد شرد 

که: گرانی دالر کام  تراز رشد اقرترصرادی 

 ایران است، نه آنکه دشمنان القا می کنند.

 رتبه اقتصندی ایران 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه

 هجری شمسی 9911آبنن منه  

Iran"s economic ranking is 

announced by the western me-

dia as the last rank! Iranian 

economists also promote it. No 

Iranian economist allows him-

self: to talk about something 

new, but to chew like a cow. 

While Iran"s economy is the 

largest brand in the world 

economy and the highest de-

gree of economic power. They 

point to the appreciation of the 

dollar, while the dollar is the 

currency of Iran. Because ac-

cording to Imam Khomeini"s 

order, the dollar belongs to the 

Iranian government, Mr. Rou-

hani also mentioned. There-

fore, rising prices show the rate 

of economic growth. Because 

on the one hand, the price of all 

goods increases at the same 

time. Production, in turn, in-

creases, and so does consump-

tion: that is, the total value of 

national assets and GDP in-

crease in unison. On the other 

hand, it is only in the realm of 

Iran that this happens, even the 

neighbors, the eurozone coun-

tries or the countries in crisis 

and war, all remain the same. 

Therefore, it can be said: in 

these forty years, Iran"s GDP 

has increased four hundred 

thousand times. Iran"s foreign 

exchange reserves have also 

increased one hundred thou-

sand times: because all Iranian 

currencies are with others be-

cause of Swift. Since theft or 

smuggling or sanctions are not 

the reason for the ownership of 

others, all the stolen and em-

bezzled money and the block-

ade, which amounts to $ 80 

trillion, is considered Iran"s 

foreign exchange reserves. In 

terms of mineral reserves such 

as oil and gas, the amount of 

national wealth has increased 

thousands of times, because at 

that time it was predicted: we 

will have oil in only thirty 

years! But after forty years, we 

have the highest oil and gas 

reserves. The power of 

knowledge and human re-

source management is the same 

as expressing the graduation 

rate of its students. Military 

power and research, knowledge

-based companies are not com-

parable at all. Because it used 

to be zero, now it is at the 

world level. In just three 

months, warships capable of 

participating in international 

maneuvers were built. Iran"s 

nuclear energy is ready for 

global supply. Added to all 

this: Iranian manpower issued. 

The management of the 

world"s sensitive production 

centers is in the hands of these 

Iranians, and if we consider 

their GDP in proportion to 

their management, Iran"s pro-

duction is half of the total pro-

duction of the whole world. In 

this regard, Corona, the best 

nurses in Iran, were sent to all 

countries for the global man-

agement of Corona. Although 

US military documents show 

that the Corona virus was de-

signed with the help of China 

to weaken Iran"s power, the 

Iranian military protected it! 

Corona returned to themselves 

in Iran. Antiquities and histori-

cal sites, museum objects for 

which there is no price, belong 

to Iran all over the world. As 

mentioned, stealing or smug-

gling these objects is not a rea-

son to own them. Therefore, all 

objects and antiques, gold and 

jewelry of inscriptions, which 

were smuggled from Iran, if 

not returned to Iran, there is no 

reason that they are also out of 

Iranian ownership. One day the 

central government will return 

them all to Iran. With the de-

duction of all this stolen wealth 

of Iran from foreign banks, a 

second-degree equation is 

formed: on the one hand, the 

assets and GDP of the aggres-

sor countries, most of which 

are industrial! Will be less, and 

will be added to the value of 

Iran"s GDP. Distances have 

increased and Iran"s ranking 

will become inaccessible to all 

countries. After the lifting of 

sanctions, it will become clear 

that: the dollar is more expen-

sive than Iran"s economic 

growth, not what the enemies 

are instilling. 

Iran"s economic rating 



 4 تجنرت جهننی

هرکس برای وود غرور و افتخاراتری دارد، 

که باید به آن احترام گذاشت. متراسرررانره 

دشمنان ایران به واطر پذیررش اسر م و 

شیعه، همه غرور وافتخارات ایرانی را لرگرد 

مال می کنند. دوستان نادان هرم بره آن 

کمک می کنند: بطوریکه به گرته پمرپریرو 

باید شبکه های سعودی کاری کنند که: هر 

ایرانی، از ایرانی بودن وود شرمنده براشرد! 

ایران ما بزرگترین مناب  نررتری و گرازی 

جهان را دارد، ولی کار کردند کره هرمره 

سکوالرها علنا می گویرنرد: کراش نرررت 

نداشتیم! البته از روی دلسوزی هرم مری 

گویند: اگر نرت نداشتیم مجبور بودیم مثل 

ژاپن کار کنیم! در همین جا سخت کوشری 

و مقاومت ژاپنی ها را درز بگیریم، وقرتری 

سرال 0صحبت مقاومت و سخت کروشری 

دفاع مقدس می شود، همان ها می گوینرد 

برای چه رفتند جبهه! این روش معیار های 

دوگانه، در کل شبکه هرای ضرد ایررانری 

اعمال می شود. فیلم سازان و صداو سیرمرا 

هم عین آن را تقلید می کنند. سیرنرمرای 

ایران در این چهل سال، فق  یک شاوصره 

داشت: تا میتونی از ایران برو! هیچ فیلمری 

ب  استثنا در ایران سراورتره نشرده، کره 

تماشاگر پس از ان نگرویرد: ایرران جرای 

زندگی نیست. در همه جا وقتی کاال گرران 

می شود، افتخار است! نرت در بازار برورس 

باال رفت، ط  یک اونس ف نقدر شد. ولری 

به ایران که می رسد: شیر تو شیر شده، هر 

روز یک قیمت! چرا اینهمه افسار گسیخته. 

حاال همین را نگهداریرد: وقرتری قرانرون 

تصویب می شود که: نرخ بهره را پرایریرن 

بیاورند، که اساس همه گرانری هرا اسرت، 

همان ها می گویند: نرخ دستوری که نمری 

شود، باید بازار تعیین کند. رئیس جمرهرور 

ما می گوید همه کشورها هجوم آوردند، برا 

ایران قرار داد ببندند، آقای مهران مردیرری 

مسخره اش می کند می گویرد: ایرن کره 

هیچ، ودا مرا بکش از دست ایرن راحرت 

شوم. علت تحریم امریکایی این است کره: 

اگر تحریم برداشته شود ایرانی ها، آش را با 

جاش می ورند! آنقدر پول دارند که امریکا 

 2را به توبره بکشند. مثل آن زمان کره اف

را  2نمی دادند، ایران کاروانه جرت اف 

ورید! گرچه تحریم کردند و تحویل نرمری 

دهند. مردم صد تا صدتا وودرو می ورنرد، 

گران هم می شود بیشتر می وررنرد، آن 

وقت می گویند مردم ایران هر روز فقیر ترر 

می شوند. آن هم با یک ضمیر سوم شخص 

مجهول)شاید کسی نداشته باشد(. گردا و 

فقیر از پاکستان و 

افغانسرتران وارد 

می کنند، در تمام 

چررهررارراه هررای 

ایررران بررعررنرروان 

ایرانری جرا مری 

زنند، تا بگرویرنرد 

ایران کودکان کار 

دارد! مردم با زباله 

گررردی وررود را 

سیر می کرنرنرد. 

وقتی هم می گویی اینها ایرانی نیسرترنرد، 

می گویند چه فرقی است؟ هر دو انسران 

هستند. انسان جاسوسی که برا صرد هرا 

میلیون تومان هزینه اورده مری شرود، ترا 

آبروی ایرانی را ببرد یکسان است؟ ایرنرهرا 

باند فحشا و مواد مخدر و مطرب و رقاصری 

هستند. آمار نشان می دهد که جراسروس 

سیاسی هم هستند، زیرا آمار ایران را بره 

طالبان می دهند، طالبران آن هرا را در 

اوتیار آل سعود، و شبکه های ضد ایررانری 

قرار می دهد، تا جاییکه رئیس قطر به وزیر 

وارجه ایران می گوید: بجای کرمرک بره 

مردم لبنان، به فکر زباله گرردهرای ورود 

باشید. یا پمپیو می گوید: ایران پول فقریرر 

ها را به سوریه می دهد. همه دروغرهرا از 

اط عات همین قشر به ظاهر زبرالره گررد 

هست. برای اثبات ثروتمند بودن آنها کافی 

است بگویید: بیایند پیش شما کار کنند یرا 

زندگی کنند! اگر واقعا فقریرر براشرد، برا 

ووشحالی قبول می کند ولری انرهرا مری 

گویند نه! چون درآمدشان وریرلری زیراد 

است. از باند های موادمخدر گرفته، تا بانرد 

فحشا و جاسوسی مواظب آنها هستند: هرر 

یک از انها چهار نرر مراقب دارند. برا یرک 

تست آدم ربایی میتوانید آنها را شناسرایری 

کنید. باال رفتن قیمت دالر یا وودرو، همره 

برای تقاضای بیشتر، و نشان قدرت ورریرد 

باالتر مردم است، ولی آنها همه را برعکرس 

تبلیغ کرده، باعث فقر و بدبرخرتری مرردم 

 معرفی می کنند. سیده آزاده حسینی 

 غر ر لگا منل شاه 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

Everyone has pride and honors 

for themselves, which should 

be respected. Unfortunately, 

the enemies of Iran, because of 

their acceptance of Islam and 

Shiism, trample on all Iranian 

pride and honors. Ignorant 

friends also help it: According 

to Pompeo, Saudi networks 

should do something: Every 

Iranian should be ashamed of 

being Iranian! Our Iran has the 

largest oil and gas resources in 

the world, but it worked that all 

secularists openly say: I wish 

we did not have oil! Of course, 

they also say out of compas-

sion: if we did not have oil, we 

would have to work like Japan! 

Let"s seal the hard work and 

resistance of the Japanese here, 

when it comes to authority and 

hard work of 8 years of holy 

defense, they say why they 

went to the front! This method 

of double standards is applied 

in all anti-Iranian networks. 

The filmmakers and Sada-e 

Sima imitate the same. In these 

forty years, Iranian cinema had 

only one characteristic: leave 

Iran as much as you can! No 

film has been made without 

exception in Iran, after which 

the viewer does not say: Iran is 

not a place to live. It is an hon-

or everywhere when goods 

become more expensive! Oil 

rose in the stock market, gold 

became an ounce. But when it 

comes to Iran: your milk is 

milked, a price every day! Why 

so unrestrained. Now keep it 

this way: When the law is 

passed to lower interest rates, 

which is the basis of all infla-

tion, they say that the market 

rate, which cannot be set, must 

be determined by the market. 

Our president says that all 

countries invaded, made a deal 

with Iran, Mr. Mehran, a man-

ager, makes fun of him and 

says: "No, God kill me, I will 

get rid of this." The reason for 

the American sanctions is that: 

If the sanctions are lifted, the 

Iranians will buy ash with Josh! 

They have enough money to 

kill America. Like when they 

did not give F5, Iran bought Jet 

F5 factory! Although they boy-

cotted and do not deliver. Peo-

ple buy hundreds to hundreds 

of cars, they buy more expen-

sive, then they say that the Ira-

nian people are getting poorer 

every day. It also has an un-

known third person pronoun 

(maybe no one has). Beggars 

and the poor are imported from 

Pakistan and Afghanistan, they 

are placed as Iranians in all the 

crossroads of Iran, to say that 

Iran has working children! Peo-

ple feed themselves with gar-

bage. When you say that these 

are not Iranians, they say what 

is the difference? Both are hu-

man. Is a spy man who costs 

hundreds of millions of tomans 

to tarnish the reputation of Iran 

the same? These are prostitu-

tion gangs, drugs, musicians 

and dancers. Statistics show 

that they are also political 

spies, because they give Iranian 

statistics to the Taliban, the 

Taliban give them to Al Saud, 

and anti-Iranian networks, so 

much so that the Qatari presi-

dent tells the Iranian foreign 

minister: Instead of helping To 

the Lebanese people, think 

about your garbage. Or Pom-

peo says: Iran gives money to 

the poor to Syria. All lies from 

the information of this layer are 

seemingly garbage. To prove 

that they are rich, it is enough 

to say: let them work or live for 

you! If he is really poor, he will 

gladly accept, but they say no! 

Because their income is very 

high. From drug gangs to pros-

titution gangs, they are guard-

ed: each of them has four 

guards. You can identify them 

with a kidnapping test. The rise 

in the price of the dollar or the 

car is all a sign of more de-

mand, and a sign of the higher 

purchasing power of the peo-

ple, but they are all promoting 

the opposite, presenting pov-

erty and misery. 

Pride kicked 



 5 اقتصند مقن متی

آرزوی اغلب پدران ما این بود که: یک روز 

از وواب بیدار شده، ببینند ورداونرد یرک 

گونی اسکناس یا یک کامیون پر از پرول، 

برایشان فرستاده. حاال فکر می کنیرد چره 

اتراقی افتاده؟ وداوند ورواسرت آنرهرا را 

براورده کرده! ولی انها بجای تشکر بدگویری 

تومن می رسرد، 55می کنند. وقتی دالر به 

یعنی وانه زمین و هر انچه شرمرا داریرد 

برابر شده است، بله! یک شربره شرمرا 58

دارای ثروت فراوانی شده اید. حتی زمریرن 

های بایر و کویری جنگلی و کروهسرترانری 

هم، قیمت پیدا کرده.)قلیل مرن عربرادی 

الشکور( آی ادمها به حرف دیگران گروش 

ندهید، فق  ودا را در نظر داشته باشید، تا 

این همه پول برای شما باقی بماند، و اال برا 

وسوسه وناسان، فوری ان را برروشریرد و 

ورج کنید، جایی نمی رسید. اقتصاد دانران 

سکوالر و مزدور آمریکا، بجای کلمه ازدیراد 

ثروت و افزایش ارزش، کلمه گرانی را بکرار 

می برند، تا در دهان همه تلخ شود. گرانری 

همان باال رفتن ارزش یک کاال است، ولری 

برای کشورهای غربی ووب است! اما بررای 

ایران بد است، چون مزدوران اینطرور مری 

وواهند. زمانی که نرت یا هرکاالی دیرگرر، 

در بورس باال رود شادی انها اسرت، ولری 

عزای ما! پیدا شدن معادن جدید نرررت و 

گاز، برای عربستان و قطر ووب است، ولری 

برای ایران نه. این وطن فروشی آشکرار را، 

در دل کلمات زیبا می پیچند تا وریرانرت 

آنها معلوم نشود. البته مردم ممکرن اسرت 

در ظاهر انها را تایید کنند، و بر سر دولرت 

هم داد بزنند: چررا گررانری اسرت، ولری 

وودشان می دانند که بهتر اسرت عرقرب 

نیافتند، چون فردا اینهم گیرشان نمی آید. 

جالب است بدانید دلیل این کار برای غربی 

ها، ووب است ولی برای ایران بد. یرعرنری 

اگر سامسونگ یا اپل گرران شرود، نشران 

اقبال مشتری آنها است،ولی اگر در ایرران 

گران شود نشان بی ارزش شدن پول مرلری 

است. اگر در وارج توان قدرت ورید مرردم 

باال رود، ووشحال می شوند ولی در ایرران 

می گویند: حجم باالی نقدینگی سرگردان. 

این اصط حات را از کرجرا مری اورنرد؟ 

شیطان باید برود نزد اینها درس بخواند. بره 

همین جهت است که آمریکا را شریرطران 

بزرگ گرته اند. زیرا لیبرال صهیرونریرسرت 

های امریکا، اتاق فکر مشترک دارنرد کره 

هرچه میتوانند: همه چیز را برعکس کنند، 

تا مردم را از مذهرب و 

دین وود دلسرد کننرد. 

مطابق آیه قران ایرنرهرا 

قران را ترحرریرف مری 

کنند، امرا نره برطرور 

اتراقی یا اشتباهی، بلکه 

ساعتها در باره آن قرلرم 

می زنند و سخرنررانری 

می کنند)یحرفون کلرم 

مررن مررواضررعرره بررعررد 

ماعقلوه( این است کره 

جریان تحریف، آوریرن 

سنگر دشمنان اس م است. زیرا آنرهرا در 

قدرت نظامی محکوم موشک براران عریرن 

االسد شدند، در قدرت اقتصرادی هرم ترا 

جاییکه میتوانستند تحریرم کرردنرد. امرا 

قدرت اس م هرچه بیشتر شد، و داراییها و 

ارزش ثروت ملی ایران هر روز باالتر رفرت. 

واقعا اگر روزی تحریم برداشته شود، ایرران 

قادر است همه کاروانه های شرق و غررب 

را بخرد. سه هزارهزار میلیارد تومان فرقر  

موجودی نقدینگی در دست مرردم اسرت. 

یعنی نیم میلیون تومان برای هر بنی بشرر 

روی زمین. آنها با تمسخر این را یک عقرب 

ماندگی برای ایران می دانند. ولی بردانرنرد 

این فق  مسکوکات، کل مسراحرت ایرران 

بطور متوس  یک میلیون تومان، کل وانره 

ها بطور متوس  یک میلیارد تومان و کرل 

ماشین ها و مغازه ها.. به اینها ضافه کنریرد 

سال فروش نرررت 008مطالبات ایران بابت 

به تمام جهان. سرقت های اتراق افتاده در 

زمینه ط  و نقره و عتیقره جرات و آثرار 

باستانی. هر کدام بودجره یرکری از ایرن 

کشورها است. ضمن اینکه همه کشرورهرا 

بیش از دارایی وود بدهی دارنرد، مرعرادن 

نرت و گاز اول جهان است، اگر اراده کرنرد 

راه مهاجرت نرت به همسایه ها را ببرنردد، 

دیگر کسی در دنیا نرت نخواهد داشرت. و 

اگر پول نرت وود را مطالبه کند، نقدینگی 

 هم نخواهند داشت.

 یک کنمیون اسکننس 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه

 هجری شمسی 9911آبنن منه  

Most of our fathers wished that 

one day they would wake up 

and see that God had sent them 

a sack of banknotes or a truck 

full of money. Now what do 

you think happened? God has 

fulfilled their will! But instead 

of thanking, they slander. When 

the dollar reaches 32 tomans, it 

means that the house of the 

earth and everything you have 

has increased 30 times, yes! 

Overnight you have a lot of 

wealth. Even the barren and 

desert lands of the forest and 

the mountains have become 

expensive. (I am a little devoted 

to worshipers) O people, do not 

listen to the words of others, 

just keep God in mind, so that 

all this money remains for you, 

otherwise you will be tempted. 

Khanasan, sell it immediately 

and spend it, it will not get any-

where. American secular and 

mercenary economists use the 

word "expensive" instead of 

"wealth" to make it bitter in 

everyone"s mouths. Expensive-

ness is the same as increasing 

the value of a commodity, but it 

is good for Western countries! 

But it is bad for Iran, because 

the mercenaries want it that 

way. When oil or any other 

commodity goes up in the stock 

market, they are happy, but our 

mourning! Finding new oil and 

gas fields is good for Saudi 

Arabia and Qatar, but not for 

Iran. This obvious patriotism is 

wrapped in beautiful words so 

that their betrayal will not be 

revealed. Of course, people 

may apparently approve of 

them, and shout at the govern-

ment: why is it expensive, but 

they themselves know that it is 

better not to fall behind, be-

cause tomorrow they will not 

be caught. It is interesting to 

know that the reason for this is 

good for the West, but bad for 

Iran. That is, if Samsung or 

Apple becomes more expen-

sive, it is a sign of their custom-

er"s luck, but if it becomes 

more expensive in Iran, it is a 

sign of the devaluation of the 

national currency. If the pur-

chasing power of the people 

increases abroad, they will be 

happy, but in Iran they say: 

high volume of stray liquidity. 

Where do these terms come 

from? The devil must go and 

study with them. That is why 

America has been called the 

great devil. Because the Ameri-

can Liberal Zionists have a 

common think tank that can do 

everything they can: turn every-

thing upside down, to discour-

age people from their religion. 

According to the verse of the 

Qur"an, they distort the Qur"an, 

but not accidentally or by mis-

take, but write and give speech-

es about it for hours (Yahrafun 

Kalam Man, the next position) 

is that the current of distortion 

is the last bastion of the ene-

mies of Islam. Because they 

were condemned to Ein al-

Assad in the military power, 

they imposed sanctions as 

much as they could in the eco-

nomic power. But the power of 

Islam grew, and the wealth and 

value of Iran"s national wealth 

grew every day. Indeed, if the 

sanctions are lifted one day, 

Iran will be able to buy all the 

factories in the East and the 

West. Three thousand thousand 

billion tomans is just liquidity 

in the hands of the people. That 

means half a million tomans for 

every human being on earth. 

They mockingly see this as a 

backwardness for Iran. But let 

them know that these are just 

coins, the total area of ??Iran is 

on average one million To-

mans, the total houses are on 

average one billion Tomans and 

the total number of cars and 

shops .. Add to these Iran"s 

demands for 110 years of sell-

ing oil to the whole world. 

Thefts in the field of gold, sil-

ver, antiques and antiquities. 

Each budget is one of these 

countries. While all countries 

owe more than their assets, oil 

and gas mines are the first in 

the world, if it wants to block 

the migration of oil to its neigh-

bors, no one in the world will 

have oil anymore. And if they 

demand their oil money, they 

will have no liquidity. 

A banknote truck 
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عده ای برای اینکه دولت را تحقیر کنرنرد، 

می گویند دالر مال آمریکاست! و آمریکا از 

گرانی آن استراده می کند، در حالیکه اگرر 

کوچکترین عقل اقتصادی داشته براشرنرد، 

می بینند در طول این مدت چهل سرالره 

تریلیون دالر بدهی براال آورده، 08آمریکا 

ولی ایران اص  بدهی معوق ندارد. مرعرنری 

این کار این است اگر واقعا هرم، آمرریرکرا 

پشت گران کردن دالر اسرت، در واقر  

وودکشی اقتصادی کرده! امرکران مرالری 

ندارد واز اعراب و اسرائیل هم نمی تروانرد 

اواذی کند. یعنی هرچه پول داشته، دالر 

های ایران را وریده که گران بشرود. ایرن 

ممکن است درست باشد، ولی احرمرقرانره 

ترین فرضیه است. زیرا ودا دشمنان ما را 

از احمق ها قرار داده )الحرمرد ا الرذی 

جعل اعداونا من الحمقا( اما واقعیت قضیره 

این است که دالر، متعلق به دولرت ایرران 

است، لذا قیمت دالر را با تزریق کمترر یرا 

بیشتر به بازار تعیین می کند. اولین دلیرل 

گران کردن دالر تامین بودجه است. یعنری 

دولت از فروش باالتر نرخ دالر: به کسرانری 

که دستشان به دهنشان می رسد، در واقر  

مالیات از انها می گیرد. چون فرار مالیاتری 

با وجود حسابداران قسم ورورده! بسریرار 

راحت است ولی به ناچار باید دالر بخررنرد. 

اغلب کسانی شانتاژ می کنند که بره دالر 

درصرد آنران 98احتیاج دارند، که بیش از 

ضد انق ب فراری هستند: تا روزگار عسرت 

وود را در ناکجا آباد زودتر سپری کرنرنرد. 

زیرا تولید کنند گان و میتوانند از ارز یارانه 

ای استراده کنند، برای کاالهای اسراسری 

هم بودجه ثابت در نظر گرفته شده. پرس 

درواق  غصه دار اصلی گرانری دالر، ضرد 

انق ب فراری اعم از منافقین و سلرطرنرت 

طلب ها و طرد شدگان هستند. البته آنرهرا 

هم ساکت نمی نشینند! با بروی از دولتری 

ها، زد و بند می کنند و برجرای کراالی 

اساسی، لوازم آرایش وارد می کنند، ترا در 

نتیجه احساس کمبود کاال، باعث گرانی ان 

می شود. اما مهمتر اینکه شور وشوق ضرد 

انق ب، برای تهیه دالر با قریرمرت هرای 

افسانه ای، باعث مری شرود ترا جرریران 

نقدینگی در بین مردم زیاد شود. دولت هم 

به راحتی هزینه کند. لذا تقاضا برای وریرد 

کاال باال رفته، مردم دارای رفاه بریرشرترری 

می شوند. مث  اگر قب  مردم در صف نران 

و نرت و کوپن و ارزاق بودنرد، امرروزه در 

صف: وودرو و طر  

و سهام و مسرکرن 

هستند. هرچه پرول 

تقاضا شرود دارنرد! 

اگر گاه گاهی هرم 

گله می کنند، برای 

این است که کمترر 

گررران شررده! واال 

کسی که گران مری 

فروشد، گرران هرم 

بخرد تعادل هست، مثل ایرن کره اصر  

قیمت تغییر نکرده. اما وقتی کاال گران می 

شود، ولی حقوق ها ثابت می مرانرد، ایرن 

گرانی احساس می شود. برای درمان ایرن 

درد هم افزایش یارانه، تنها راه حل اسرت. 

از محل فروش دالر به قیرمرت هرای   زیرا

چند صد برابری، باید سهمی هم به مرردم 

اوتصاص داده شود. گاهی مردم به همیرن 

که اسمشان در لیست است، قان  هستنرد. 

از اینرو یارانه هر چند اندک، ولی همگانری 

باشد موثر تر است. زیرا پرداوت به اقشرار 

آسیب پذیر، آنها را هم در ردیف بقیه قررار 

می دهد. برای بهتر شردن مروضروع الزم 

است که: یارانه یک کاسه شده و هماهنرگ 

با افزایش نرخ دالر باشد. زیرا که در ایرران 

به اندازه کافی، طرحهای عمررانری و زیرر 

ساوت اجرا شده، تا جاییکه اکثر آنها بر  

استراده مانده اند. در حالیکه اگر به مرردم 

یارانه داده شود، آنها بهتر میتوانند در زیرر 

ساوت ها کمک کنند. شهرداری ها هرچره 

امکانات دارند، فق  ورج اسرالت کنند، باز 

هم بودجه کم می اورند. در حالیکه مرردم 

با همیاری میتوانند این و  را پر کنند. لذا 

پرداوت یارانه را نباید: هزینه و یا از دسرت 

رفته تلقی کرد، بلکه سرمایه گرذاری روی 

نیروی انسانی است، تا آنها با کیریت و رفاه 

بیشتری زندگی کننرد، و بررای آیرنرده 

مملکت مرید تر باشند. باید دانست وقرتری 

یارانه کسی اضافه شود، او اص  آن را بابرت 

 ورید نان و آب ورج نمی کند!

 دالر منل منس  

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

Some, in order to humiliate the 

government, say that the dollar 

belongs to America! And the 

United States is taking ad-

vantage of its high cost, while 

if they had the slightest eco-

nomic wisdom, they would 

have seen the United States 

raise $ 80 trillion in debt over 

this 40-year period, but Iran 

has no arrears at all. This 

means that if the United States 

is really behind the rise of the 

dollar, it has in fact committed 

economic suicide! It has no 

financial means and it cannot 

extort money from the Arabs 

and Israel. That is, whatever 

money he had, he bought Irani-

an dollars to make them more 

expensive. This may be true, 

but it is the stupidest hypothe-

sis. Because God has made our 

enemies fools (Alhamdulillah, 

the one who made their ene-

mies stupid) but the fact of the 

matter is that the dollar belongs 

to the Iranian government, so it 

determines the price of the 

dollar by injecting more or less 

into the market. The first rea-

son for the rising dollar is 

funding. That is, the govern-

ment collects taxes from those 

who sell the dollar at a higher 

price: those who get their 

hands on their mouths. Be-

cause tax evasion despite 

sworn accountants! It"s very 

convenient, but they have to 

buy dollars. Most blackmail 

those in need of dollars,      

more than 90 percent of    

whom are fugitive counterrev-

olutionaries : to spend their 

hard times in nowhere sooner. 

Because producers can use the 

subsidized currency, there is a 

fixed budget for basic goods. 

So, in fact, the main grievances 

of the high price of the dollar 

are the fugitive counter-

revolutionaries, including the 

hypocrites and the monarchists 

and the rejected. Of course, 

they are not silent either! They 

quarrel with some governments 

and import cosmetics instead 

of basic goods, which makes 

them more expensive due to 

the feeling of shortage of 

goods. But more importantly, 

the counter-revolutionary en-

thusiasm for the dollar at fabu-

lous prices increases the flow 

of liquidity among the people. 

The government should also 

spend easily. Therefore, the 

demand for goods has in-

creased, people have more 

prosperity. For example, if 

before people were in the line 

of bread, oil, coupons and 

food, today they are in the line: 

cars, gold, stocks and housing. 

They have whatever money is 

in demand! If they complain 

from time to time, it is because 

it has become less expensive! 

Well, the one who sells expen-

sively, buys expensively is 

balanced, as if the price has not 

changed at all. But when goods 

become more expensive, but 

wages remain the same, they 

become more expensive. In-

creasing subsidies is the only 

solution to treat this pain. Be-

cause from the point of sale of 

the dollar at prices several hun-

dred times higher, a share must 

be allocated to the people. 

Sometimes people are con-

vinced that their name is on the 

list. Therefore, subsidies, alt-

hough small, are more effec-

tive. Because paying to the 

vulnerable puts them in the 

same category as the rest. To 

improve the issue, it is neces-

sary that: the subsidy be a bowl 

and be in line with the increase 

in the dollar rate. Because in 

Iran, enough development and 

infrastructure projects have 

been implemented, to the ex-

tent that most of them have 

remained unused. On the other 

hand, if people are subsidized, 

they will be better able to help 

with infrastructure. Municipali-

ties, whatever they have, just 

spend on asphalt, they still 

bring low budget. While peo-

ple can help fill this gap. 

Therefore, the payment of sub-

sidies should not be considered 

as a cost or lost, but an invest-

ment in human resources, so 

that they can live with more 

quality and prosperity, and be 

more useful for the future of 

the country. It should be 

known that when someone"s 

subsidy is added, he does not 

spend it at all to buy bread and 

water! 

The dollar is ours 
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موزیک و موسیقی در ذات وود مانند: همه 

ابزار های دیگر امری ونثی اسرت. مرثرل 

چاقو! که میتوان با آن میوه پوست کند،غذا 

درست کرد. یا مانند داعش، سر انسانهرا را 

از قرا برید. بنابر این موسیقی، هم میتوانرد 

استراده شرود، و هرم ابرزار   برای تغذیه

داعش باشد. مشکل در این جا است: چرون 

همه مردم این را می دانند، لذا موسریرقری 

داعشی سعی دارد: وود را موسیقی الرهری 

جا بزند، به همین جهت شجریان داعشری، 

می شود یک اسطوره. وی وود را مجترهرد 

هم می دانسته! چون نظر هیچیک از فقهرا 

را قبول نداشت، بلکه سعی می کرد نرظرر 

آنها را عوض کند، بجای اینکه نظر وود را 

تغییر دهد. یک معیار ساده همیرن اسرت 

اگر: بر اثر گوش دادن موسیقی، بره وردا 

نزدیکتر شدید، احکام او را روی چشرم 

گذاشتید، صد درصد این موسیقری الرهری 

است. اگر آواز ووش، شما را به عبادت ودا 

نزدیکتر کرد، و به نعمت های او پی بردید، 

شکرانه ادا کردید و تعظیم نمرودیرد، ایرن 

آواز را باید آوازی دانست که از حنجره یک 

مومن بیرون می اید. زیررا هرمره لروازم 

موسیقی را ودا آفریده، و باید برای بندگری 

او بکار گرفته شود. اما وقتی یرک نرررر از 

سنگر موسیقی، طغیان می کند و بر ضرد 

همه دستورات الهی قیام می کند، با حجاج 

ابن یوسف ثقری فرقی ندارد! مخرترار هرم 

ثقری بود، حجاج هم ثقری بود. مهمترریرن 

عامل این طاغوت ها، فررامروشری وردا و 

محور قرار دادن وود است. اگر فکر کرنرد: 

صدای بلبلی یا چکاوکی را، ورودش بره 

وودش بخشیده: از همان نقطه اومانیرسرم 

بر علیه اولوهیت اقدام می کند، تا وردا را 

ول  س ح نماید. شجریان سخنانی که مری 

گوید عین تبختر است. مری گرویرد مرن 

شنیدم امام ومینی، فتوایی داده عرلریره 

موسیقی و آن را حرام کرده، لذا مرن هرم 

گرتم ودا حافظ! چرا چنین برتری عجیبی 

نسبت به امام ومینی در وود توهم کرده؟ 

چون دانش وود را و صردای ورود را، 

محصول دست وود معرفی می کرنرد، نره 

نعمت ودا دادی. همین اندیشه وقتری در 

تمام زندگی اش جاری می شود، از او یرک 

مترسکی می سازد که: دستمال به دسرت 

ها از ان استراده کنند. یکی از بزرگرترریرن 

کسانی که او را منحرف کرد، همسر دومش 

بود. زیرا همسرش در فرانسه با ترررکررات 

اومانیستی آشنا، و بره 

آن ع قمند برود و بره 

همین جهت، برر روی 

هنرمند کار می کرنرد. 

ظاهرا می گرویرد او را 

قبل از ازدواج نرمری 

شناوته، ولی ارتباطرات 

بعدی نشان مری دهرد 

که: نقشه او جدا کرردن 

این هنرمند از جرامرعره 

اس می، و برردن بره 

جامعه الئیک فرانسوی است: در ایرن راه 

اصرار هم دارد! چون شجریان مری گرویرد 

همسر دومم، آواز من است و بدون او آواز 

نمی توانم بخوانم. این حرف مصرداق نری 

نی چون تووالی می شود، بر لب هر  است. 

ناکسی آواز می وواند! یا طبل تووالی مری 

شود، با دست هر نامردی صدا می کند. او 

را والی کردند از هسرتری از وردا و از 

اعتقادات. شجریان کسی بود که ترا سری 

سال، با همسر اولش زندگی می کرد، و در 

وادی قران قدم می زند. اص  معروفیرت او 

بخاطر ربنای او بود، که هرر مراه رمضران 

مهمان سرره مردم بود. اما مراوادات جدیرد 

چنان او را بی وود می کند، که اص  قرران 

را فراموش می کند. اگر یادی هم از ربرنرا 

می کند، بعنوان یک ابزار سیراسری از ان 

استراده می کند. یعنی هواداران او، ربنا را 

نه به واطر افطار یا روزه می شنوند! بلرکره 

برای براندازی اس م و قرران گروش مری 

دهند. یعنی مذهب علیه مذهب. لذا هرمره 

موسیقی های جهان، بر همیرن دو قسرم 

هستند. یا از ابزار ودایی بررای تروسرعره 

اس م و قران استراده می شود، یرا آن را 

تغییر داده بر ضد اس م و قران استراده می 

کنند. ربنای شجریان، اگر در جرای ورود 

استراده نشود، با علی ای همرای رحرمرت 

مهستی، و و امثال آن هیچ فرقی ندارد زیرا 

همانطور که امام ومینری فررمرود: بررای 

تخدیر مغزها و انحراف و فساد جوانان از ان 

 استراده می شود.

 نقش ابزاری موسیقی

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه

 هجری شمسی 9911آبنن منه   

Music and music are inherently 

like: all other instruments are 

neutral. Like a knife! With 

which you can peel the fruit, 

make food. Or, like ISIS, be-

head people. Thus, music can 

be used both as food and as a 

tool for ISIS. The problem is 

here: because everyone knows 

this, so ISIL music tries to po-

sition itself as divine music, so 

Shajarian ISIL becomes a 

myth. He also considered him-

self a mujtahid! Because he did 

not accept the opinion of any of 

the jurists, but tried to change 

their opinion, instead of chang-

ing his opinion. This is a sim-

ple criterion if: by listening to 

music, you get closer to God, 

you put His commandments on 

your eyes, this is 100% divine 

music. If a good song brings 

you closer to the worship of 

God, and you realize His bless-

ings, sing thanks and bow, this 

song should be considered a 

song that comes out of the 

throat of a believer. Because all 

musical instruments are created 

by God, and must be used for 

His servitude. But when a per-

son rebels from the trenches of 

music and rebels against all 

divine commands, he is no dif-

ferent from the pilgrims of Ibn 

Yusuf Saghafi! Mukhtar was 

also a Saghafi, the pilgrims 

were also a Saghafi. The most 

important cause of these idols 

is forgetting God and putting 

oneself at the center. If he 

thinks: he has given himself the 

sound of a whistle or a chuckle: 

from the very point of human-

ism he acts against the primacy, 

in order to disarm God. What 

Shajarian says is the same as 

arrogance. He says that he 

heard Imam Khomeini issue a 

fatwa against music and forbid 

it, so I also said God forbid! 

Why does he have such a 

strange superiority over Imam 

Khomeini? Because he intro-

duces his knowledge and his 

voice as the product of his 

hand, not the blessing of God. 

The same idea, when it flows 

throughout his life, makes him 

a scarecrow: to use handker-

chiefs in his hands. One of the 

greatest who misled him was 

his second wife. Because his 

wife was familiar with, and 

interested in, humanist ideas in 

France, so she works on the 

artist. Apparently, he says that 

he did not know her before his 

marriage, but later connections 

show that: his plan is to sepa-

rate this artist from the Islamic 

society, and to take him to the 

secular French society: he also 

insists in this way! Because 

Shajarian says that my second 

wife is my song and I can not 

sing without her. This is a case 

in point. Because the straw 

becomes hollow, it sings on the 

lips of every Knox! Or the 

drum becomes hollow, it 

sounds with the hand of every 

coward. They emptied him of 

the existence of God and of his 

beliefs. Shajarian was someone 

who lived with his first wife for 

thirty years, and walks in the 

valley of the Qur’an. In fact, he 

was famous for his rabbi, who 

was a guest at the people’s ta-

ble every month of Ramadan. 

But the new interactions make 

him so involuntary that he for-

gets the Qur’an at all. If he 

remembers Rabbana, he uses it 

as a political tool. That is, his 

supporters hear Rabbana not 

because of iftar or fasting! Ra-

ther, they listen to overthrow 

Islam and the Qur’an. There-

fore, all world music is of these 

two types. Either the divine 

tools are used to develop Islam 

and the Qur’an, or they change 

it and use it against Islam and 

the Qur’an. Rabbani Shajarian, 

if not used in its place, is no 

different from Ali E Homay 

Rahmat Mahasti, and the like, 

because as Imam Khomeini 

said: It is used for intoxication 

of the brains and the perversion 

and corruption of the youth. 

The instrumental role of music 
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بروی تصور می کنند گرانری اسرتراتریرک 

است! که با یک برنامه ریزی ساده میرتروان 

از ان جلوگیری کرد. در حالیکره پرویرا و 

داینامیک: مانند شطرنجباز همیشه مواظب 

حرکات است. لذا وزیر صمرت یرا اعضرای 

ستاد تنظیم بازار، نباید فکر کنند یرکربرار 

مصوبه کردند، تمام شد! و همه چیز گل و 

بلبل است. اتراقا ضربه از همین جا اسرت. 

یعنی گرانی بعد از جلسه ستاد تنظیم برازار 

شروع می شود: تا مواردی که آنهرا نرمری 

دانند را اجرا کنند، و موارد مورد نظر انها را 

از دور وارج نمایند. مث  یکی از مصروبرات 

ستاد تنظیم بازار، رسوبگیرری گرمررکرات 

است. در حالیکه این توطئه صاحبان کراال 

است، تا از زور ستاد تنظیم بازار اسرتررراده 

کنند، و بدون پرداوت حقوق گمرکی، انهرا 

را ترویص نمایند. و چون نظارتری برر ان 

نیست، همه را به بیابان ها برده و مرنرهردم 

نمایند. زیرا ارائه آنها به بازار، باعث کاهرش 

قیمت و سود آنها میشود. اما انهردام کراال 

مانند انهدام جوجه های یک روزه، آنرقردر 

سود دارد که با بهترین روش حمل و نقرل! 

و با دستمزد های باالی امحا کنندگان هم، 

به صرفه است. اویر کامیونهرایری فریرلرم 

برداری شده که: گوجه فرنگی را امحا مری 

کنند: با سبد و همه چیز! می گویند بررای 

ما نمی صرفد. یا یکی دیگرر از مصروبرات 

ستاد نظارت بیشتر، و بروورد ترعرزیرراتری 

است. بروورد نظارتی و تعزیررات، یرعرنری 

امحا قانونی تولید! زیرا اگر احتکرار کشرف 

شود، آن را فوری بین مردم توزیر  نرمری 

کنند. بلکه درب انبار را پلمر  کررده، ترا 

صورت برداری انجام شود. واین طول مری 

کشد و کاالها فاسد شده! و دسترور امرحرا 

قانونی از سوی وزارت بهداشت صرادر مری 

گردد. کاالهای فاسد نشدنی هرم، برر اثرر 

طوالنی شدن زمان انبار داری، از حریر  

انتراع ساق  شده، یا عمر مرید آن ترمرام 

می شود! و فروش آن به مردم عین تقرلرب! 

وواهد بود. لذا دستور امحا صادر می شرود. 

بنابر این بازی دالالن طوری تنظریرم مری 

شود، که تولید کننده از میدان به در شرود، 

یا قوه قضائیه در مظان اترهرام براشرد. در 

حالیکه اگر به شکل پویا با مسئله بررورورد 

شود، باید همه موجودی های گمررک، بره 

بعد از کسر حقوق قانرونری  حراج گذاشته، 

مانده به صاحب کاال داده شود. تا هم مردم 

به کاال برسند، و هم صاحب کاال بره پرول 

وود)ستاروانی(. همه انبار های احرترکرار 

شده، باید فورا با دستور قضایی در اوتریرار 

مصرف کننده ها قرار گیرد. زیررا اگرر بره 

فروشگاهها یا تعاونی ها، یا دیرگرران داده 

شود همان بحث انبار گردانری، و صرورت 

برداری پیش می اید، و کاال از بین می رود. 

به ستاد تنظیم بازار هم مژده باید داد کره: 

کاالهای اساسی و سرمایه ای، ده برابر نیراز 

جامعه موجود است! فق  باید از سوراخ هرا 

بیرون کشیده، و فوری بین مردم تقرسریرم 

شود. اگر نمی دانند بدانند: ده نروع انربرار 

داریم! که هر کدام برای شش ماه، کراال در 

وود دارند. اولین انربرار آن روی زمریرن 

کشاورزی یا کاروانه تولیدی است، که بره 

واسطه گران بودن دستمزد، برداشت نرمری 

شود! که نمونه آن پیازی بود که همه دامنه 

های کوه را انباشته بود)یرا ورودرو هرای 

کامل نشده(. دومین انبار انربرار رسرمری 

کشاورز یا کاروانه دار است، محصوالتی که 

توانسته اند به نتیجه بررسرانرنرد، در ان 

نگهداری می کنند. مانند انبار وودرو هرای 

کامل شده! سومین انبار بررای ورریرداران 

عمده است. بنکدارن و عرمرده فرروشران. 

چهارم انبار ورده فروشان! پرنرجرم انربرار 

دالالن غیر رسمری، شرشرم هرم انربرار 

وریداران جزئ: منازل و پارکینگ ها. کره 

معموال همگی برای شش مراه مروجرودی 

دارند. چهار انبار هم مربوط بره کراالهرای 

وارداتی است! اول انبار سلف که دالر مری 

دهند، تا سر ورمن بخرند! دوم کراالهرای 

بین راهی که هنوز به بنادر ایران نرسیدنرد. 

سوم کاالهای روی کشتی یا کانتینرر، کره 

دموراژ می گیرند تا نوبت شران بشرود! و 

عاقبت هم انبرار کراالهرای رسروبری در 

 گمرکات است.

 منهی لغزناه اس     گرانی

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

Some people think it is expen-

sive static! Which can be 

avoided with a simple plan. 

While dynamic: like a chess 

player, he is always careful 

about his movements. There-

fore, the Minister of Silence or 

the members of the Market 

Regulation Headquarters 

should not think that once they 

have approved, it is over! And 

everything is a nightingale. 

Incidentally, the blow comes 

from here. That is, the price 

starts after the meeting of the 

market regulation headquarters: 

to implement the items that 

they do not know, and to re-

move the items that they do not 

want. For example, one of the 

approvals of the market regula-

tion headquarters is customs 

clearance. While this is the 

conspiracy of the owners of the 

goods, to use the force of the 

market regulation headquarters, 

and to clear them without pay-

ing customs duties. And since 

there is no supervision over it, 

they take everyone to the de-

serts and destroy them. Be-

cause offering them to the mar-

ket reduces their prices and 

profits. But the destruction of 

goods, like the destruction of 

day-old chicks, is so profitable 

that it is best transported! And 

with the high wages of the de-

stroyers, it is economical. Re-

cently filmed trucks that: de-

stroy tomatoes: with baskets 

and everything! They say it 

does not work for us. Or anoth-

er approval of the supervisory 

headquarters is more, and puni-

tive treatment. Regulatory 

treatment and punishments, that 

is, the legal abolition of pro-

duction! Because if hoarding is 

discovered, it is not immediate-

ly distributed among the peo-

ple. Instead, seal the warehouse 

door, so that the removal can 

be done. And it takes and the 

goods are rotten! And the legal 

abolition order is issued by the 

Ministry of Health. Non-

perishable goods also become 

obsolete due to prolonged stor-

age time, or their useful life 

expires! And selling it to peo-

ple is the same as cheating! will 

be. Therefore, the destruction 

order is issued. Thus, the game 

of speculators is regulated in 

such a way that the producer is 

ousted from the field, or the 

judiciary is under suspicion. 

However, if the issue is dealt 

with dynamically, all customs 

inventories should be auctioned 

off and returned to the owner of 

the goods after deducting the 

remaining legal rights. So that 

both the people get the goods, 

and the owner of the goods gets 

his money (Sattarkhani). All 

hoarded warehouses must be 

made available to consumers 

immediately by court order. 

Because if it is given to stores 

or cooperatives, or others, the 

same issue of warehousing, and 

inventory, and the goods are 

lost. The market regulation 

headquarters should also be 

given the good news that: basic 

and capital goods are ten times 

the needs of the existing socie-

ty! It just needs to be pulled out 

of the holes, and immediately 

distributed among the people. 

If they do not know, they 

should know: We have ten 

types of warehouses! Each of 

which has goods in it for six 

months. Its first warehouse is 

on agricultural land or a pro-

duction plant, which is not har-

vested due to the high wages! 

An example of this was an on-

ion that had piled up all the 

slopes of the mountain (or un-

finished cars). The second 

warehouse is the official ware-

house of the farmer or factory 

owner, where the products that 

have been able to produce are 

stored. Like a complete car 

depot! The third warehouse is 

for major buyers. Bankers and 

wholesalers. Fourth stock of 

retailers! The fifth is the ware-

house of informal brokers, and 

the sixth is the warehouse of 

minor buyers: houses and park-

ing lots. Which are usually all 

available for six months. Four 

warehouses are also related to 

imported goods! The first ware-

house of the predecessors who 

give dollars to buy the harvest! 

Second, intermediate goods 

that have not yet reached Irani-

an ports. Third, the goods on 

the ship or container, which are 

demolished so that it is their 

turn! And finally, there is the 

warehouse of sediment goods 

in the customs. 

Expensive fish is slippery  
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صردای  •ع  2:52,    99/0/07چهارشنبه 

 بدون نظر  •عزت و غرور یک ملت بزرگ 

هر روز کشتار کرونا باالترر رفرتره، رکرود 

جدیدی برجای می گذارد و کسی نیرسرت 

بپرسد چرا؟ زیرا کسانی که مدیریت کرونرا 

را دارند، آنقدر قوی هستند که هر صدایری 

را در نطره وره می کنند. در حالیکه وهان 

چین تنها با مصرف آب جوش روزانره، از 

کرونا پاک شده در مناب  تحرت سریرطرره 

سازمان بهداشت جهانی، این امر مسخره و 

غیر تجربی معرفی می شود! تا همه بمیرند. 

کره شمالی که اص  به سازمان برهرداشرت 

جهانی راه نداد، می بینیم پراک اسرت و 

هیچ کرونایی ندارد. روستاها و نقاطی کره 

پای سازمان بهداشت جهانری براز نشرده، 

همه عاری از کرونا هستند. ولی بررعرکرس 

تمام شهرها و کشورهایی که تحت پوشش: 

راهنماییهای سازمان بهرداشرت جرهرانری 

هستند، با موج اول و دوم و جهش دهم و 

صدم آن روبرو هسرترنرد. زیررا سرازمران 

بهداشت رصد می کند که: مرردم از چره 

راههایی برای نجات وود اسرتررراده مری 

کنند، که ان راهها را بربرنردد. یرکری از 

جاهایی که تا صد درصد: تعهدات سرازمران 

بهداشت جهانی را انجام می دهرد ایرران 

است. وزارت بهداشت ایران، با کوتاه کرردن 

دست همه مسئولین، دربست در اورتریرار 

سازمان بهداشت جهانی اسرت. لرذا آمرار 

مبت  و مرگ و میر ان در صدر همه اسرت. 

البته برای گول زدن مردم آن را یازدهم یرا 

دهم اع م می کنند! ولی همه میدانند آمار 

ها نسبت به جمعیت است، یرعرنری اگرر 

آمریکا بیشترین فوتی را دارد، جمعیت آن 

زیاد است و ایران به نسبت جمرعریرت، در 

رتبه اول است چه به لحاظ اپیدمی و بیمار 

زایی، و چه به لحاظ کشتار و قرترل عرام 

سپید. لذا عراجرزانره از رهربرر انرقر ب 

دروواست دارد تجدید نرظرر نرمروده، از 

اعتماد کامل به کارشناسان دست بردارنرد. 

زیرا آنها س ح را رو به مردم تنظیم کررده، 

در دست دشمن گذاشته اند.همانطرور کره 

در مورد مسئله گرانی، تجدید نظر کرردنرد 

در این وصوص هم دستور بررسی مرجردد 

صادر فرمایند، زیرا هدف هردو نارضرایرتری 

مردم است. مخصوصا اینکه به استرحرضرار 

می رساند: همه کسانی که بره پرزشرکران 

اس می و طب سنتی، مراجعه کردند نجات 

یافته اند. و کشتار کرونا در طب سرنرتری 

نزدیک به صررر اسرت. 

عامل سوم در این مسیر 

جنگ قره براغ اسرت. 

آنهم دقت نرظرر مری 

طلبد. مردم قرره براغ 

سالها است، در انترظرار 

پیروسرترن بره ایرران 

هستند، ولی مسئروالن 

ایرانی گاه آنها را به ارمنستان، و گراه بره 

در حالیکه هرم   آذربایجان حواله می دهند.

مردم ارمنستان و جمهوری آذربایرجران و 

قره باغ و حتی گرجستان، هرمرگری آرزو 

دارند یک روز از سلطه کمونیرسرت هرای 

جدید هم، رهایی یابند. و به مام وطن وود 

متصل شوند. عدم توجه به ایرن ورواسرت 

معنوی مردم قرقاز، هم باعث نرارضرایرتری 

اهالی آنجا می شود، و هم بستگان آنها در 

ایران را آزار می دهد. بسیاری از مردم باکو 

و نخجوان و ترلیس و یروان، بره سررررای 

ایران مراجعه و نیت وود را مطررح کررده 

اند، ولی انها از ترس مواوذه دولت مرکرزی 

توجهی ننموده اند. ایا همزمرانری برحرران 

کرونا، جنگ قره باغ و مسئله گرانی، ورود 

دلیل وجود دستهای پشت پرده نیست؟ که 

در سه جبهه مردم را از: گررسرنرگری و 

بیماری و جنگ از بین ببرد؟ و ایرانیران را 

همچنان دور از هم، و وارج از مررزهرا در 

فکر دشمنی بایکدیگر باشند. برای یرکربرار 

هم شده به نیت قلبی مردم دنریرا تروجره 

شود. سخنان عجیب ماکرون نشران مری 

دهد: حقیقت را همه می دانند، و کرارهرای 

ووب را تایید می کنند. وی از صرحریرح 

مسلم و صحیح بخارایی سند آورده که عمر 

و عایشه اولین کسانی بودند که پریرامربرر 

اس م را مسخره کردند. چیزی که علرمرای 

شیعه هم جرات بیان آن را ندارند. پس چرا 

باید سرکوب شوند؟ یکی از نشرانره هرای 

ظهور زیاد شدن عقل بشر است. و اظهرارت 

ماکرون نشان می دهد وداوند در آستریرن 

چه چیز هایی دارد تا تنبلی علمای شیرعره 

را جبران کند. تا ثابت شود که دست شیعه 

 والی نیست.

 مردم را از کشتنر کر نن نجنت دهیا! 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

Every day the Corona massacre 

goes up, leaving a new reces-

sion, and no one asks why? 

Because those who manage the 

corona are so strong that they 

suffocate every sound in the 

sperm. While Whan China only 

purifies its corona of daily boil-

ing water in sources under the 

control of the World Health 

Organization, this is presented 

as ridiculous and non-

experimental! Until everyone 

dies. We see that North Korea, 

which did not join the World 

Health Organization at all, is 

clean and has no corona. Vil-

lages and places that have not 

been opened by the World 

Health Organization are all free 

of coronas. But unlike all cities 

and countries that are covered 

by the guidelines of the World 

Health Organization, they face 

the first and second waves and 

the tenth and one hundredth 

leaps. Because the health or-

ganization monitors: what ways 

people use to save themselves, 

to close those ways. Iran is one 

of the places that fulfills the 

obligations of the World Health 

Organization 100%. The Minis-

try of Health of Iran, by cutting 

off the hands of all officials, is 

at the disposal of the World 

Health Organization. Therefore, 

the incidence and mortality 

statistics are at the top of every-

one. Of course, to deceive peo-

ple, they announce it as the 

11th or 10th! But everyone 

knows that the statistics are 

relative to the population, that 

is, if the United States has the 

most deaths, its population is 

large, and Iran ranks first in 

terms of population, both in 

terms of epidemics and morbid-

ity, and in terms of white kill-

ings and massacres. Therefore, 

he desperately asks the Su-

preme Leader of the Revolution 

to reconsider and give up his 

complete trust in the experts. 

Because they have set up their 

weapons in front of the people 

and put them in the hands of the 

enemy. In particular, he re-

minds: All those who referred 

to Islamic doctors and tradition-

al medicine have been saved. 

And corona killing in tradition-

al medicine is close to zero. 

The third factor in this direction 

is the Karabakh war. It also 

requires careful consideration. 

The people of Nagorno-

Karabakh have been waiting for 

years to join Iran, but Iranian 

officials sometimes refer them 

to Armenia and sometimes to 

Azerbaijan. While the people of 

Armenia and the Republic of 

Azerbaijan and Nagorno-

Karabakh and even Georgia all 

wish to one day be liberated 

from the domination of the new 

communists. And connect to 

their homeland. Failure to pay 

attention to this spiritual desire 

of the Caucasian people both 

causes dissatisfaction among 

the people there and annoys 

their relatives in Iran. Many 

people in Baku, Nakhchivan, 

Tbilisi and Yerevan have ap-

proached the Iranian ambassa-

dors and expressed their inten-

tions, but they have not heeded 

the fear of being reprimanded 

by the central government. Isn"t 

the simultaneity of the Corona 

crisis, the Nagorno-Karabakh 

war and the issue of inflation 

the reason for the existence of 

behind-the-scenes hands? To 

eliminate people on three 

fronts: hunger, disease and 

war? And keep the Iranians 

away from each other, and out-

side the borders, thinking of 

enmity with each other. For 

once, pay attention to the heart 

intentions of the people of the 

world. Macron"s strange words 

show: Everyone knows the 

truth, and affirms good deeds. 

He quotes from Sahih Muslim 

and Sahih Bukhara that Omar 

and Aisha were the first to ridi-

cule the Prophet of Islam. 

Something that Shiite scholars 

do not dare to say. So why 

should they be suppressed? One 

of the signs of the emergence of 

human intellect is increasing. 

And Macron"s statement shows 

what God has in Austin to make 

up for the laziness of Shiite 

scholars. To prove that the Shi-

ite hand is not empty. 

Save the people from killing Corona! 
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بشر در اینکه بی مقدمه به دنیا آمده، ورود 

را در انطباق با دنیای وارج، نراتروان مری 

بیند. همه چیز برای او سوال است: آیا ایرن 

منم؟ آیا من هستم؟ از کجا آمده ام؟ ایرن 

سوالهای اولیه و شاوص هر انسان، نشان از 

وحشت درونی او ست، کره ارامرش را از 

زندگی اش سلب می کرنرد: و او را در 

سیاهی های نامتناهی رها می سرازد. لرذا 

وداوند بر مردم منت گذاشت و از جرنرس 

وودشان، کسی را مامور کرد تا آنها را بره 

همه چیز آگاه کند: و سوالرهرای آنران را 

پاسخ دهد، تا آرامش به روح این انسان هرا 

برگردد. مسئله بسیار سراده اسرت، ولری 

وحشت درونی و ترس از مجهوالت، انسران 

را گیج می کند و او را به بیراهه می کشرد. 

و نتیجه اینهمه وحشت او، ناسازگراری برا 

طبیعت و انسان، و هرانچره پریررامرون او 

است، که در ابتدا هم به ودا بر می گرردد. 

انسان عاجزانه یا طلبکارانه، از وردا مری 

پرسد چرا او را به این دنیا آورده است؟ امرا 

سادگی مسئله در این است: شما هر چیزی 

را بخرید، یک بروشور همراه آن است. کره 

به شما می گوید چطور از ان اسرتررراده 

کنید. و شما بدون چون و چرا، آن را حرظ 

می کنید و به کار می برید! اما وقرتری بره 

مسئله را حاد   وویشتن وویش می رسیم،

و سنگین می کنیم. با اینکه ودا قرران را 

نازل کرده، تا راهنمای مرا براشرد بررای 

زندگی )همان بروشور( ولی ان را نرمری 

ووانیم! یا می ووانیم و کنار می گرذاریرم. 

آن را باور نکرده، برو ف عرمرل مری  یا 

کنیم. به همین سادگی. حضرت محمد ص 

آن موجودی است کره: واسرطره فریر  

وداوندی به بشر است . قران برقلب نازنیرن 

ایشان نازل می شود. ایشان آن را بر مرردم 

می وواند. حتی در ابتدای وحی، ورودش 

نیز از اینهمه لطف ودا، در انرترخراب ش 

ذوق زده است، تا مدتها نمی داند ایا مرردم 

حرف او را وواهند پذیرفت؟ زیررا وقرتری 

حضرت جبرائیل به او گرت بخوان، فرمرود: 

من وواندن نمی دانم! آیا مشیت الهی ایرن 

است که: یک یتیم بی سواد برای برزرگران 

مکه قران بخواند؟ و وداوند می فرماید بله، 

ما اگر حتی برای م ئکه می ورواسرتریرم 

رسولی بررستیم، بایرد یرکری از مریران 

وودشان را انتخاب می کردیم. هیچ مسئله 

گنگی وجود ندارد. اما این شیطان است که 

در دل ها نروذ می کند، ایات رحمرانری را 

هم به چالش می کشد. 

شیطان در سه جرا برر 

حضرت ابراهیم ظراهرر 

شد: و او را از انرجرام 

دستور الهی برر حرذر 

داشت، ولی ایشان رمی 

جمرات کرد. اما شایرد 

همه نتوانند این کار را 

بکنند. بروی ها فریرب 

شیطان را می ورورنرد، 

و از فرررمرران الررهرری 

سرپیچی می کنند، و مسئله به این روشنی 

و سادگی را، با چالش یزرگی روبررو مری 

کنند. انق ب اس می یکی از ایرن رمری 

جمرات است. انسان های مقدس و مبرارزه 

جو، که در زندان شاهنرشراهری اسرطروره 

مقاومت بودند! ولی در مقابل جواهرات کاخ 

مرمر، یا وواسته های وانواده نتوانسرترنرد 

حرف ودا را گوش بدهند، و بره فررمران 

شیطان)نرس وویش( عمل کردند. اینهمره 

فساد را چه کسانی انرجرام مری دهرنرد؟ 

کسانی که گاه انسان در فهم وودش شرک 

می کند. مسعود کشمیری دانشجوی فروق 

لیسانس مدیریت دانشگاه تهرران، چرنران 

مقدس بود که رجایی پشت سر او نماز می 

وواند! ولی حب قدرت باعث شد تا: رجایی 

و باهنر را با هم به شهادت برساند. و ایرن 

همان رازی است که نرمری گرذارد: امرام 

دوازدهم ظهور کند. اگر ایشان هم ظرهرور 

کند، می وواهد با همین افراد کرار کرنرد! 

اگر این افراد هم جاه طلب باشرنرد، و برا 

دیدن قدرت و ثروت، به سوی فساد بررونرد 

چه می شود؟ همه فساد ها باز هرم برنرام 

ایشان ثبت می شود. به همین جهت امرام 

صادق می فرماید: شما زینت ما باشید! ترا 

مردم شما را ببینند بگویند: شریرعره امرام 

صادق است. اما اکنون زبان دشمرنران براز 

است: هر جا فسادی است، مستقیرمرا بره 

نظام مرتب  می شود. یکی از اینها انصراف 

ندارد بگوید: طم  و تجمل گرایری براعرث 

 فساد انها شده است.سید امد حسینی 

 محما یعنی ارائه نمند آرامش 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

Human beings find themselves 

incapable of adapting to the 

outside world by being born 

without preamble. Everything 

is a question for him: Is this 

me? Am I? Where did I come 

from? These are the basic ques-

tions of every human being, a 

sign of his inner horror, which 

deprives him of peace in his 

life: and leaves him in infinite 

darkness. Therefore, God 

blessed the people and commis-

sioned someone of their own 

kind to inform them of every-

thing: and to answer their ques-

tions, so that peace would re-

turn to the souls of these peo-

ple. The problem is very sim-

ple, but the inner fear and fear 

of the unknown confuses man 

and leads him astray. And the 

result of all this horror is his 

incompatibility with nature and 

man, and everything around 

him, which goes back to God in 

the beginning. Man, desperate 

or demanding, asks God why 

he brought him into this world? 

But the simplicity is this: you 

buy everything, it comes with a 

brochure. Which tells you how 

to use it. And you keep and use 

it without question! But when 

we come to ourselves, we make 

the issue acute and serious. 

Although God revealed the 

Qur"an to be our guide for life 

(the same brochure), but we do 

not read it! Or we read and put 

it aside. Or do not believe it, 

we do the opposite. simply. 

Prophet Mohammad (PBUH) is 

the creature who is the media-

tor of God"s grace to human 

beings. The Qur"an is revealed 

in their sweet hearts. He reads 

it to the people. Even at the 

beginning of the revelation, he 

himself has tasted so much of 

God"s grace in his choice, he 

has not known for a long time 

whether people will accept his 

words? Because when Gabriel 

told him to read, he said: I do 

not know how to read! Is it 

God"s will that an illiterate 

orphan read the Qur"an to the 

elders of Mecca? And God says 

yes, even if we wanted to send 

a messenger to the angels, we 

had to choose one of them. 

There is no ambiguity. But it is 

the devil who penetrates the 

hearts and challenges the verses 

of mercy. Satan appeared to 

Abraham in three places: and 

warned him against carrying 

out the divine command, but he 

rebuked him. But not everyone 

can do it. Some are deceived by 

the devil, and disobey the di-

vine command, and challenge 

the issue so clearly and simply. 

The Islamic Revolution is one 

of these gems. Holy and mili-

tant people, who were the myth 

of resistance in the imperial 

prison! But in the face of the 

marble jewels, or the wishes of 

the family, they could not listen 

to the word of God, and acted 

at the command of Satan (their 

soul). Who is doing all this 

corruption? Those who some-

times doubt their own under-

standing. Massoud Kashmiri, a 

graduate student in manage-

ment at the University of Teh-

ran, was so holy that Raja"i 

prayed behind him! But the 

love of power caused him to 

martyr Raja"i and Bahonar 

together. And this is the secret 

he does not leave: the twelfth 

Imam will appear. If he ap-

pears, he wants to work with 

these people! What if these 

people are also ambitious, and 

when they see power and 

wealth, they go to corruption? 

All corruptions are still regis-

tered in his name. That is why 

Imam Sadegh says: Be your 

adornment! So that people will 

see you and say: Shia Imam 

Sadegh. But now the language 

of the enemies is open: wherev-

er there is corruption, it is di-

rectly related to the system. 

One of them is not fair to say: 

greed and luxury have corrupt-

ed them. 

Muhammad means to present a symbol of peace 
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آبان روز ملی مبارزه با اسرترکربرار  05روز 

جهانی است، ولی مبارزه ای کره هردف 

ندارد! یعنی برای ان هدفی تعریف نشرده، 

موضوعی پراگماتیستی: مبارزه برای مبارزه 

است. مثل علم برای علم! هنر برای هرنرر؟ 

یک مبارزه ای باشد! ولی این یعرنری کره 

اص  مبارزه ای نیست. بلکه وود فرریربری 

است. مبارزه باید نتیجه، اثر و هدف داشته 

باشد. مهمترین هدف یک مبارزه، پیرروزی 

است. هیچکس در مبارزه برای باوتن نمی 

آید، حتی مساوی را نیز قبول ندارد. زیررا 

قبول مساوی به معنری قربرول: شررایر  

موجود که همان محافظره کراری اسرت. 

مجلس شورای اس می گرچره روز مرلری 

مبارزه با استکبار را تعیین کرد، ولی یرک 

رف  تکلیف بود: چرا که پیروزی برر ان را 

اعتقاد نداشت. یا نمی وواست که پیرروزی 

در کار باشد. یا اینکه اتررراقرا بره دامرن 

استکبار افتاد و تسلیم شد. زیرا مبارزه بری 

نتیجه، یعنی تسلیم شدن. بطور مشرخرص 

اگر هدف مبارزه با اسرترکربرار جرهرانری، 

و اگرر   سرنگونی آن نباشد، بی معنی است

بعد از سرنگونی هم، حکومت جرمرهروری 

اس می نباشد، باز هم بی معنی است. پس 

باید فردا مشت ها را گره کنیم! و به جنرگ 

طلبان بگوییم: گزینه نظامی را از روی میز 

بردارند، و به گزینه فررار فرکرر کرنرنرد. 

جوبایدن یا دونالد ترام  هر دو باید برونرد. 

اص  انتخابات آمریکا باید باطرل شرود، و 

رژیم وال استریت ژورنال سرنگرون گرردد: 

پایگاههای جهنمی آمریکا در همره جرای 

دنیا باید تعطیل شود. و بودجه همه اینرهرا 

برای فقرای آمرریرکرایری صررف شرود. 

همینطور مبارزه با توهین فرانسوی، بردون 

نتیجه رها نباید شود. باید تا سررنرگرونری 

مکرون و نظام پلیسی او پیش رفت. ممکن 

است مکرون عقب نشینی کند، ولری ایرن 

عقب نشینی او برای ضربه زدن بریرشرترر 

است. وی در سخنان وود بجای پشیمانی، 

همان اتهام همیشگی را بر مسلمانران وارد 

کرد: آنها را تروریست وواند و گرت شرمرا، 

از سر بریدن یک معلم ووشحال شردیرد. 

اوال او معلم نبود! بلکه دروغگوی شیرطران 

صرت و کافر حربی بود. ثانیا چرا تروهریرن 

کرد و آن موق  که پیامبر را مسرخرره 

کرد، جلوی او را نگرفتند. اگر چنریرن 

چیزی اتراق نمی افتد، آیرا مراکررون 

بیدار می شد؟ او باید بداند که همیرن 

سرنوشت در انتظار وود اوسرت! زیررا 

توبه او هم پذیرفته نیست. چون از تره 

دل توبه نکرده، بلکه می وواهد بیشتر 

ضربه بزند. فتوای امام ورمریرنری در 

مورد سلمان رشدی، یرک وحردت رویره 

قضایی جهان اس م است. سنی و شریرعره 

نمی شناسد، زیرا که پیامبر مترعرلرق یره 

گروهها نیست، بلکه مترعرلرق بره هرمره 

مسلمان و مسیحیان و یهرودیران، حرتری 

تمامی بشریت است. مکرون از انجا ناراحت 

است که می بیند: اروپا تسلیم اس م شرده 

و صدای اذان، نه تنها در مجلس اسرائریرل! 

بلکه در اسپانیا و فرانسه و انرگرلریرس و 

پرتغال طنین انداز است. فردا اسرت کره 

فرزندان او هم مسلمان شوند. ممکن اسرت 

درصد کودکان در غرب زنرا 98که بگویند 

زاده هستند، و مسلمان نمی شونرد! ولری 

مسلمانان این را قبول ندارند، زیرا از قرلرب 

کسی وبرندارند. در اس م هر مرد و زنری 

که با رضایت با هم باشند، آنرهرا بره هرم 

ح ل هستند. اروپا شرای  ازدواج را سخت 

کرده، تا همه بچه ها نامشروع باشند! و بره 

اس م گرایش پیدا نکنند. اما فق  می داند 

که همه آن بچه ها، باعشق پردر و مرادر 

واقعی، نطره شان بسته شده: عشق دورترر 

و پسری که همدیگر را دوست داشرترنرد، 

مان  ازدواج آنها می شد. حراال   ولی دولت

باید تاوان دشمنی را بدهند. و این تازه اول 

کار است. باش تا صبرح دولرترت بردمرد. 

میلیارد ها مردم در جهان، با وردا حررف 

می زنند. او را دوست دارند. ولی مرمرکرن 

است از ترس تهدیدات دولترهرا، چریرزی 

نگویند. زیرا ودا بر دلهای بنردگران ورود 

آگاه است و آنها را دوسرت دارد. هرمره 

میلیارد بشر روی زمین وردا را قربرول 0

 دارند، بجز چند مشرک قدرت طلب!

 مبنرزه بی نتیجه! 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

13 Aban is the national day of 

struggle against global arro-

gance, but a struggle that has 

no purpose! That is, for an un-

defined purpose, it is a prag-

matic issue: struggle for strug-

gle. Like science for science! 

Art for art? Be a fighter! But 

that means it is not a struggle at 

all. It is self-deception. The 

struggle must have a result, an 

effect and a goal. The most 

important goal of a struggle is 

victory. No one comes in the 

struggle to lose, not even ac-

cepting an equal. Because 

equal acceptance means ac-

ceptance: the existing condi-

tions, which is conservatism. 

Although the Islamic Consulta-

tive Assembly set a national 

day to fight arrogance, it was a 

relief: because it did not be-

lieve in victory. Or he did not 

want victory at work. Or he 

happened to fall into arrogance 

and surrender. Because a fruit-

less struggle means surrender-

ing. Specifically, if the goal of 

the fight against global arro-

gance is not to overthrow it, it 

is meaningless, and if it is not 

the government of the Islamic 

Republic after the overthrow, it 

is still meaningless. So we have 

to clench our fists tomorrow! 

And tell the belligerents to take 

the military option off the table, 

and think about the escape op-

tion. Both Jobiden and Donald 

Trump should go. The US elec-

tion must be annulled, and the 

Wall Street Journal regime 

overthrown: US infernal bases 

all over the world must be shut 

down. And budget for all this 

for the poor Americans. Like-

wise, the fight against French 

insults should not be left with-

out result. We must move on to 

overthrow Macron and his po-

lice system. Macron may re-

treat, but this retreat is more for 

hitting. Instead of regretting, he 

made the same accusation 

against Muslims: he called 

them terrorists and said, "You 

were happy to behead a teach-

er." First of all, he was not a 

teacher! Rather, he was a devil 

liar and a military infidel. Sec-

ondly, why did he insult and 

when he mocked the Prophet, 

they did not stop him. If that 

didn"t happen, would Macron 

have woken up? He should 

know that this fate awaits him! 

Because his repentance is not 

accepted either. Because he has 

not repented from the bottom 

of his heart, but wants to hit 

more. Imam Khomeini"s fatwa 

on Salman Rushdie is a unify-

ing judicial procedure in the 

Islamic world. He does not 

know Sunnis and Shiites, be-

cause the Prophet does not be-

long to one group, but to all 

Muslims, Christians and Jews, 

even all of humanity. Macron is 

upset to see that Europe has 

surrendered to Islam and the 

call to prayer, not only in the 

Israeli parliament! It resonates 

in Spain, France, England and 

Portugal. Tomorrow, his chil-

dren will also become Mus-

lims. It is possible to say that 

90% of children in the West are 

adulterers, and do not become 

Muslims! But Muslims do not 

accept this because they do not 

know anyone"s heart. In Islam, 

every man and woman who are 

consensual together, they are 

lawful to each other. Europe 

has made marriage difficult, so 

that all children are illegiti-

mate! And do not turn to Islam. 

But he only knows that all 

those children, with the love of 

real parents, have germinated: 

the love of a girl and a boy who 

loved each other, but the gov-

ernment prevented them from 

getting married. Now they have 

to pay for the enmity. And this 

is just the beginning. Be there 

until the morning of your gov-

ernment. Billions of people in 

the world talk to God. They 

love him. But they may not say 

anything for fear of govern-

ment threats. Because God 

knows the hearts of His serv-

ants and loves them. All 8 bil-

lion people on earth accept 

God, except for a few polythe-

ists seeking power! 

Fight in vain! 
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امریکا آبستن حوادثی اسرت کره: فرقر  

چشمان تیز بین آینده آن را تشرخریرص 

میدهد. آینده ای روشن که هیچ ربطی بره 

گذشته تاریک آن ندارد. کل تاریخ دویست 

ساله 48ساله آمریکا را میتوان: به سه دوره 

تقسیم کرد دوره اول، کشتار سیاهپوستران 

و سروپوستان، مصادره و تمرلرک دارایری 

میلیون سروپروسرت را 52های انان است. 

کشتند، تا آمریکا را تصراحرب کرردنرد. 

سال دوم، کشتار مردم وارج از امریکا با 48

تاسیس پایگاههای: نظامی و غیرنظامی. در 

این دوران همه ثروت های دنیا را دزدیرده، 

از طریق دزدان دریایی کارائیب بسوی وود 

آوردند. این دو دوره یعنی قرترل عرام و 

غارت، احساس قدرت به آمریکاییرهرا داد! 

سال بعدی، وود را برتریرن 48بطوریکه در 

نژاد، ثروتمند ترین کشور، قدرتمند ترریرن 

ژاندارم جهان احساس کردند. اما اکنون در 

پایان راه هستند. این پایان میتوانرد دوران 

ووشی را برای انان داشته باشد، تا در یرک 

تعامل همسان با دنیای وارج، زندگی کنند 

و مانند همه مردم دنیا، از زندگی لرذت 

ببرند. اما اگر به روحیه مراجرراجرویری 

وود ادامه دهند، نتیجه جز منزوی شدن و 

فرار به غارها ندارند. اگر مردم آمرریرکرا را 

سیصد میلیون فرض کنیم، سه میلیون نرر 

آنهایی که  هم جزو اعضا دو حزب نیستند. 

هستند اغلب بره وراطرر یرارانره هرای 

انتخاباتی، یا اشتغال بره کرار اسرت. لرذا 

میتوان گرت هیات حاکمه آمریکا، حرتری 

یک درصد هم نیستند! در حالیکره مرردم 

درصد هستند. لذا انرترخراب راه حرل 99

تعامل سازنده با جهان، به واقعیت نزدیکترر 

است. مردم آمریکا گرچه از نظر مرکران و 

سر زمین، زندانی محسوب می شوند! ولری 

در عصر ارتباطات مجازی روحیه آنهرا، بره 

مردم آزاد دنیا نزدیک تر شده است. از نظر 

روانشناسی بالینی، قب  مردم آمریکا همگی 

اسکیزوفرنی بودند. ع ئم و نشانه های ایرن 

بیماری هم، تولید تروریسم، دارو دسرتره 

و سارقان مسلح، بعرنروان   های گانگستری

یک نرم اجتماعی بود که: هر جوانری اگرر 

عضو یکی از باندهای تبهکار نبود، احسراس 

تنهایی می کرد. در واق  بنیان ورانرواده و 

مدرسه و اجتماع، از هم فروپاشیده برود و 

افراد، محل امن برهرترری از گرروهرهرای 

تروریستی و گانگستری نمی شناوتند. برا 

جان و دل به آنها باج مری دادنرد، و هرر 

وطری را می پذیرفتند. شاید بتوان گرررت 

ماری جوانا، سمبل عاشقانه آنها برود. امرا 

امروزه همه آنها با اس م آشنا شدند، وردا 

را در زندگی می بینند، با مسلمان حشر و 

زنان و دوتران به حجاب پرنراه   نشر دارند.

می برند، و وود را محافرظرت شرده مری 

دانند: و نیازی به عضویت در فاحشه ورانره 

ها ندارند. پسران و جوانان هم کمتر سرراغ 

ماری جوانا، و گروههای تروریستی و برانرد 

های فساد و قاچاق می روند. گررایرش بره 

نماز و دعا و مسجد و آرامش روانی الرهری 

زیاد تر شده. تقریبا میتوان گرت با یک تره 

ریش مذهبی، ورود را در پرنراه وردا 

محافظت شده می دانند. ممکن است هنوز 

زانوی پلیس بر گردن آنها باشد، ولی تررس 

آنها ریخته. دیگر اجازه نمی دهند برا زانرو 

وره شوند! فرار می کنند و عاقبت با گلولره 

روبرو شدن را ترجیح مری دهرنرد. آنرهرا 

شهادت طلب شده اند، و نمی وواهند یرک 

آشغال کثیف و جیره ووار باشرنرد. مرردم 

دنیا هم با انها تعامل می کرنرنرد. فضرای 

مجازی توانسته مرانرنرد قرانرون ظرروف 

مرتبطه، همه دنیا را به یک تعامل یکدست 

نزدیک کند. امروز مردم آمریکا هم مرثرل 

تمام مردم دنیا، می دانند که همه انسانرهرا 

برابرند. سیاه و سرید و عرب و عجم هریرچ 

برتری به یکدیگر ندارند. لذا بایرد زنردگری 

همه مثل هم باشد. از این رو مرهوم عدالت 

را درک می کنند. زمان آن گرذشرتره کره 

بگویند فق  پول و سود! آنهم از راه قاچراق 

و دزدی و زورگیری. امروز همه به برازو و 

توان فکری وود، تکیه دارند. در نرتریرجره 

انتخابات آمریکا را باطل کررده، و برزودی 

همه ایالت ها برای وود: جمهوری اس مری 

 برپا می کنند.

 آشوب در امریکن نشننه چیس ؟ 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

America is pregnant with 

events that: Only sharp eyes in 

the future recognize. A bright 

future that has nothing to do 

with its dark past. The entire 

200-year history of the United 

States can be divided into three 

70-year periods. The first peri-

od is the killing of blacks and 

Indians, the confiscation of 

their property. They killed 65 

million Indians to take over the 

United States. The second 70 

years, the killing of people out-

side the United States with the 

establishment of military and 

civilian bases. During this time, 

all the wealth of the world was 

stolen and brought to the Carib-

bean by pirates. These two pe-

riods of massacre and looting 

gave Americans a sense of 

power! In the next 70 years, 

they felt like the best race, the 

richest country, the most pow-

erful gendarme in the world. 

But now they are at the end of 

the road. This end can be a 

happy time for them to live in 

an equal interaction with the 

outside world and enjoy life 

like all people in the world. But 

if they continue their adven-

turous spirit, the result is noth-

ing but isolation and escape to 

the caves. If we assume that the 

American people are 300 mil-

lion, three million people are 

not members of the two parties. 

Those who are are often due to 

electoral subsidies, or employ-

ment. Therefore, it can be said 

that the US governing body is 

not even one percent! While 

people are 99%. Therefore, 

choosing a solution for con-

structive interaction with the 

world is closer to reality. The 

American people, though, are 

considered prisoners in terms 

of location and land! But in the 

age of virtual communication, 

their spirit has become closer to 

the free people of the world. In 

terms of clinical psychology, 

Americans used to be all schiz-

ophrenic. Signs and symptoms 

of this disease, the production 

of terrorism, drug gangs and 

armed robbers, was a social 

norm that: Every young person 

would feel lonely if he was not 

a member of a criminal gang. 

In fact, the foundations of the 

family, the school, and the 

community had collapsed, and 

people did not know a better 

safe haven than terrorist and 

gang groups. They ransomed 

them wholeheartedly, and ac-

cepted any danger. It could be 

said that marijuana was a sym-

bol of their love. But today, 

they all became acquainted 

with Islam, they see God in 

life, they reunite with Muslims. 

Women and girls take refuge in 

the hijab, and consider them-

selves protected: and do not 

need to join brothels. Boys and 

young people are less likely to 

turn to marijuana, and to terror-

ist groups and corruption and 

trafficking gangs. The tendency 

to pray and the mosque and the 

divine peace of mind has in-

creased. It can almost be said 

that with a religious            

background, they consider 

themselves protected under    

the protection of God. They 

may still have a police knee    

on their necks, but they are 

scared. No more letting them 

choke on their knees! They 

escape and eventually          

prefer to be confronted with a 

bullet. They have asked for 

testimony, and they do not 

want to be a dirty and           

ration-eating garbage. The   

people of the world interact 

with them. Cyberspace, like the 

law of related vessels, has been 

able to bring the whole world 

closer to a single interaction. 

Today, Americans, like all   

people in the world, know that 

all human beings are equal. 

Black and white, Arabs and 

non-Arabs have no superiority 

over each other. Therefore, 

everyone"s life should be the 

same. Hence, they understand 

the concept of justice. It"s time 

to say only money and profit! 

Also through smuggling,     

theft and extortion. Today, eve-

ryone relies on their own arm 

and intellectual power. As a 

result, it annulled the US     

election, and soon all the states 

will establish themselves: the 

Islamic Republic. 

What are the signs of unrest in America? 
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آزمایش بیش از ده نوع واکسن کررونرا، در 

بیماران ایرانی موجب مرگ چهل هزار نررر 

شده است! و دلیل آن این است که واکسرن 

اوردوز است، یعنی بیش از اندازه ضرعریرف 

نشده، تا بیمار را مبت  کند. اغرلرب هرمره 

آنهاییکه تست داده اند بیمار شرده انرد و 

همه آنهاییکه بیمار شده اند مررده انرد. و 

پنهانی هم دفن شده اند تا اظهرار نرظرری 

نشود. به این ترتیب باعث مرگ و میر یرک 

میلیون نرر در جهان، سازمران برهرداشرت 

جهانی است که دستور چنریرن کراری را 

داده. سازمان بهداشت جهانی مرانرنرد هرر 

سازمان دیگر در سازمان ملل مترحرد زیرر 

مجموعه ارتش مخصوصا نیروی دریایی آن 

است لذا هر جا که آمریکا نرتروانسرتره برا 

ترنگذاران دریایی کاری از پیش بربررد از 

طریق تزریق ویروس کرونا آن را اجرا مری 

کند. در هر مرحله هم آن را جهش داده ترا 

کسی نتواند با آن مقابله نماید. لرذا برایرد 

سازمان بهداشت جهانی یا نیروی دریرایری 

آمریکا محاکرمره و: وسرارت بریرش از 

میلیون مبت  نیز باید پرداوت شود. نره 57

تنها سازمان بهداشت جهانی، بلکره هرمره 

آنهاییکه این دستورات را اجرا کردند، عامل 

این قتل عام سپید هستند.آنرهرا برقردری 

مغرور هستند که در تلویزیون ایرران هرم 

ظاهر شده می گویند ده نوع واکسن را برر 

روی ایرانی ها آزمایش کردیم چون مروثرر 

نبود کنار گذاشتیم! در حالیکه این یرعرنری 

جنایت پزشکی، یعنی تبدیل هر ایرانی بره 

یک موش آزمایشگاهی بی اهمیت. لذا نره 

تنها غرامت نمی دهند، بلکه از هر کرونایی، 

تا صد هزار دالر بایت آزمایش و کرررن و 

تریلیرون 5دفن می گیرند! که رقمی بالغ بر 

دالر درآمد برای سازمان بهداشت جهانی، و 

وزارت وانه های کشورهای وابسته بره آن 

است. در واق  مرگ را، به مردم به قریرمرت 

سنگینی می فروشند، تا کسی شک نکنرد. 

هیچ دادگاه بین المللی هم تاکنون آنهرا را 

تعقیب نکرده است. باید مرکزی در جرهران 

باشد: وون بناحق ریخته این مردم را پرس 

بگیرد. ما امروز به تاریخ اع م می کنیم که: 

با این قنل عام فجی  توس  پزشکان سراز 

مان بهداشت جهانی مخالریم. امرا کسری 

قدرت اعتراض ندارد، زیررا کرافری اسرت 

اعتراض کند، فوری تست کرونای او مثبرت 

می شود! زیرا برا هرمران 

ابزار تست او را آلوده مری 

کنند. او باید قرول دهرد 

وره وون بگیرد، تا نجات 

پیدا کند! واال بره یرک 

میلیون نرر جرانربراورتره 

اضافه می شرود. ایرنرهرا 

آماری است که وودشران 

اع م می کنند. سه برابرر 

این جمعیت، بدون ذکر در امارهرا کشرتره 

شده اند. دهها برابر این جمعیت، از تررس 

کرونا اص  به دنیا نمی آیند. زیرا پردران را 

از نزدیکی به همسران ترسانده اند. براساس 

براورد سازمان نظام روانشناسری، حرداقرل 

یک چهارم مردم دنیا، از ترس کرونا دچرار 

اوت ل روانی شده اند. در ایران، تنها امیرد 

هم مجلس بود که: باید تحقیق و تررحرص 

کند. ولی رئیس مجلس را هرم کررونرایری 

کردند. همه آنهایی که تکلیف را از دوش 

وود برداشته و به گرردن کرارشرنراسران 

تا: دستورات سازمان جهرانری را   گذاشتند

اجرا کنند، از مسببان مرگ یک میرلریرون 

نرر هستند. باید همه کسانری کره کرنرار 

کشیده، از ترس جان وود، همه چیز را بره 

سازمان بهداشت جرهرانری سرپررده انرد، 

محاکمه شوند. واال نسل ایرنرده از ورون 

پدران وود نخواهد گذشت. روزی که پررده 

ها باال رود، و مردم بدانند که برای قتل هرر 

کرونایی صدهزار دالر، از سازمان بهرداشرت 

جهانی گرفته اند! صد هرزار دالر هرم از 

قربانیان و اطرافیران آنرهرا! و بره جرای 

بهداشت، آنها را مبت  کررده انرد. هرمره 

کسانی که از مرگ کرونایی ثروتمند شده . 

پول پارو می کنند، باید محاکمه شوند. در 

حالیکه باز هم اصرار به کشتار مردم دارنرد. 

و آزمایشگاهها را به قتلگاه مردم تربردیرل 

کرده اند. بطوریکه محال است کسی تسرت 

کرونا بدهد و نمیرد. از اینهمه کشتار سریرر 

نشده اند باز هم می وواهند نجات یافتگران 

را هم دوباره مبت  کنند. تا کره زمین والی 

 از سکنه و تسلیم آنها شود.

 تس  کر نن ین تزریق کر نن؟ 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

Testing of more than ten types 

of corona vaccines in Iranian 

patients has caused the death of 

forty thousand people! And the 

reason is that the vaccine is an 

overdose, that is, it is not too 

weak to infect the patient. Most 

of those who have been tested 

have become ill and all those 

who have become ill have died. 

And they are buried secretly so 

that no comment can be made. 

Thus, the death of one million 

people in the world is caused 

by the World Health Organiza-

tion, which has ordered such a 

thing. The World Health Or-

ganization, like any other or-

ganization in the United Na-

tions, is part of the military, 

especially its navy, so wherev-

er the United States has not 

been able to deal with the Ma-

rines, it is doing so by injecting 

the Corona virus. At each 

stage, it mutates so that no one 

can deal with it. Therefore, the 

World Health Organization or 

the US Navy must be prosecut-

ed and more than 24 million 

victims must be compensated. 

Not only the World Health 

Organization, but all those who 

carried out these orders are the 

perpetrators of this white mas-

sacre. They are so arrogant that 

they have appeared on Iranian 

television and say that we test-

ed ten types of vaccines on 

Iranians because they were 

ineffective and we gave them 

up! While this means medical 

crime, it means turning every 

Iranian into a trivial laboratory 

mouse. Therefore, not only do 

they not pay compensation, but 

they receive up to one hundred 

thousand dollars from each 

corona for testing, burial and 

burial! That"s $ 2 trillion in 

revenue for the World Health 

Organization, and its affiliated 

ministries. In fact, death is sold 

to people at a high price, so 

that no one doubts. No interna-

tional tribunal has prosecuted 

them so far. It must be the cen-

ter of the world: take back the 

unjustly shed blood of these 

people. We declare to history 

today: We oppose this heinous 

general canal by our global 

health doctors. But no one has 

the power to protest, because it 

is enough to protest, his corona 

test will be positive immediate-

ly! Because they infect him 

with the same test tool. He 

must promise to suffocate the 

blood, to be saved! Vala is 

added to the one million dead. 

These are statistics that they 

announce themselves. Three 

times as many people were 

killed without mentioning the 

statistics. Tens of times this 

population are not born at all 

for fear of coronation. Because 

fathers have been intimidated 

by their closeness to their 

wives. According to the Organ-

ization of the Psychological 

System, at least a quarter of the 

world"s population suffers 

from mental disorders due to 

fear of coronary heart disease. 

In Iran, the only hope was the 

parliament: it should investi-

gate. But the speaker of the 

parliament was also crowned. 

All those who took the task off 

their shoulders and left it to the 

experts to carry out the orders 

of the World Organization are 

the cause of the death of one 

million people. All those who 

withdrew, who left everything 

to the World Health             

Organization for fear of their 

lives, must be brought to jus-

tice. The next generation will 

not pass over the blood of their 

fathers. The day when the cur-

tain rises, and people know that 

they have received one        

hundred thousand dollars from 

the World Health Organization 

to kill every crown! One      

hundred thousand dollars from 

the victims and those around 

them! And      instead of health, 

they have infected them. All 

those who have become rich 

since the death of Corona. 

They make money, they have 

to be tried. While still insisting 

on killing people. And they 

have turned laboratories into       

massacres. It is impossible for 

anyone to take a corona test 

and not die. They are not     

satisfied with all these killings 

and they still want to infect the 

survivors again. Until the    

planet is deserted and surren-

ders to them. 

Corona test or corona injection? 
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چرا اینهمه تبلیغ می کنند کره آفرریرقرا 

گرسنه است؟ و یمن در حال مرگ اسرت! 

هندو ها و بوداییها سگ می وورند؟ هرمره 

اینها برای سوء استراده تبلیرغراتری اسرت! 

سیاهنمایی هایی که مردم را تحقریرر مری 

کنند، زندگی انها را به مسخره می گیررنرد، 

و از همه بدتر ودا را سرزنش می نمایرنرد. 

در حالیکه زمین با همین امکانات مروجرود 

قادر است غذای دویست میلیارد نرروس را 

بدهد. فق  غذاهای دست نخورده در دریرا، 

برای صد میلیارد بشر کرافری اسرت. هرم 

اکنون تولیدات غذایی برای ده میلیارد بشر 

میلیارد مردم وجود 4است، در حالیکه فق  

دارند. همه اینها فق  یک دلیرل دارد: ترا 

مردم را از آینده بترسانند، و کسری شرکرر 

گزار ودا نباشد. آنها با نابودی جنگرلرهرا و 

دریاها، و تخریب محی  زیست باعث مری 

شوند: تا مردم از دسترسی به غرذا دورترر 

شوند.از ان بدتر با ممنوعیت حضور مرردم 

در طبیعت، بعنوان حراظت محی  زیسرت! 

هر نوع امکان تغذیه رایگان را از بیرن مری 

برند. دنیا سه برابر وشکی دریا دارد، دریرا 

منب  الیزال تغذیه اسرت کره در ان، از 

ماهیهای کوچک و ریز و تا نهنگهای غرول 

پیکر، و کوسه های وحشتناک زندگی مری 

کنند و سهم غذای وود را دریرافرت مری 

کنند. در حالیکه طبق فرمایرش ورداونرد، 

همه آنها برای بشر افریده شده انرد. حرال 

چگونه است که با ممنوعیت: صید و حضور 

مردم در دریاها و رودوانه ها، این مرنربر  

غذایی عظیم و رایگان را از دسترس آنرهرا 

جنگل ها منب  عرظریرم  وارج می کنند؟ 

تغذیه رایگان بشر است. فق  جنگرل مروز 

میتواند همه بشر را تغذیه کند، چه رسد به 

و دروتان دیگر. دولرترهرا مرانر    میوه ها

حضور مردم می شوند تا: جنگل ها بسوزنرد 

و از بین بروند. مرات  و علوفه ها میرتروانرد: 

همه گوسرندان را بطور رایگان تغذیه کنرد، 

چرا محی  بان می گذارند؟ تا عرلرف هرا 

وشک شوند! و برای آتش سروزی آمراده 

شوند. به نظر می رسد بزرگترنی وریرانرت 

بشر، همین ایجاد گروههای سبز و سازمران 

های محی  بانی است. قبل از محی  بانرهرا 

هم جنگل بوده، تا به زمان ما رسیده، حرال 

چه شده با وجود محی  برانرهرا، هرر روز 

جنگل ها کمتر می شود؟ و مناب  غرذایری 

مردم آتش می گیرد و حیوانات موجود در 

ان از بین می رود؟ در عقبه این مرحریر  

بانی، یک عده سررمرایره دار 

هستند که راه را، برای مرردم 

بسته و ورودشران آنرجرا را 

تسخیر کرده، و نرابرود مری 

کنند تا قریرمرت کراالهرای 

مصرفی شان، کم نشود یعنری 

مانند همه سریراسرت هرای 

تاریخ معاصر، با زیربراترریرن 

شعار ها، بزرگترین تخریب ها 

را انجام می دهند و: مردم را 

گرسنه و فقیر می کنند، تا به 

بهانه گرسنگی آنها از مرردم، 

کمک و اعانه جم  کنند و برای وود، کراخ 

و قصر بسازند. لذا بررای جرلروگریرری از 

گرسنگی مردم دنیا، باید ظلم و سرترم از 

بین برود، نظام دروغگوی سررمرایره داری 

نابود شود، و احکام الهی اجرا شود و هرمره 

جا، نظام جمهوری اس می برپا گردد. چون 

طبق قانون وداوند، زمین برای کسی اسرت 

که بر روی آن کار کند)االرض لمن احیاها( 

مریرلریرون 208لذا اگر مساحت کل زمین 

هکتار زمین 4کیلومتر مرب  باشد، به هر نرر

می رسد. که برای کشت و زندگری و کرار 

آنها کافی است. ولی دولتها همره غراصرب 

هستند، این زمین ها را بره مرردم نرمری 

دهند. و وود را مالک زمین و مرردم مری 

دانند. در حالیکه در اسر م زمریرن بررای 

وداست، کسی حق مالکیت بر ان نردارد! 

حتی وود دولتمردان برنرده هرای وردا 

هستند، و نباید بیش از ان مردم را اذیرت 

کنند. یک نمونه از این آزار و اذیرت هرا، 

کمک به مردم یمن است: ایران بارها مرواد 

غذایی و بشر دوستانره فررسرتراده، ولری 

عربستان آنها را دزدیده، و برای وود برده و 

یا اینکه: مان  رسیدن کمک هرا شرده، و 

کشتی ها را برگردانده اند. لذا مردم یرمرن 

باید به همین روش عمل کرنرنرد: دولرت 

جمهوری اس می یمن را تشکیل داده، و به 

همه مردم زمین بدهند. تا قدرت اقتصرادی 

 ودا را ببینند.

 چرا افریقن گرسنه اس ؟ 

 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه
 

Why is there so much propa-

ganda that Africa is hungry? 

And Yemen is dying! Do Hin-

dus and Buddhists eat dogs? 

All this is for advertising 

abuse! Blackmail that humili-

ates people, ridicules their 

lives, and blames God the 

worst. While the earth with the 

same facilities is able to feed 

two hundred billion people. 

Untouched food at sea alone is 

enough for a hundred billion 

people. Food production is now 

for ten billion people, while 

there are only 7 billion people. 

All this has only one reason: to 

frighten people of the future, 

and no one to thank God. By 

destroying forests and seas, and 

destroying the environment, 

they cause people to lose ac-

cess to food. Worse, by ban-

ning the presence of people in 

nature, as environmental pro-

tection! They eliminate the 

possibility of free feeding. The 

world is three times as dry as 

the sea, the sea is the eternal 

source of nourishment in 

which, from tiny fish to giant 

whales and terrifying sharks 

live and receive their share of 

food. While by the command of 

God, all of them were created 

for human beings. How is it 

that with the ban: fishing and 

the presence of people in the 

seas and rivers, they take this 

huge and free food source out 

of their reach? Forests are a 

huge source of free human nu-

trition. Only banana forests can 

feed all human beings, let alone 

other fruits and trees. Govern-

ments prevent people from 

attending to: burn and destroy 

forests. Pastures and fodder 

can: Feed all the sheep for free, 

why leave the ranger? Until the 

grass dries! And prepare for 

fires. It seems that the greatest 

betrayal of human beings is the 

creation of green groups and 

environmental organizations. 

Before the rangers, there were 

forests, until our time, what 

happened to the rangers every 

day, despite the rangers? And 

people"s food sources catch 

fire and the animals in them are 

destroyed? In Aqaba, there are 

some capitalists who block the 

way for the people and take 

over and destroy it so that the 

prices of their consumer goods 

do not decrease, that is, like all 

the policies of contemporary 

history, with the most beautiful 

slogans, They do the greatest 

destruction and make the peo-

ple hungry and poor, in order to 

collect help and donations from 

the people under the pretext of 

their hunger, and to build pal-

aces and palaces for them-

selves. Therefore, in order to 

prevent the hunger of the peo-

ple of the world, oppression 

must be eliminated, the lying 

system of capitalism must be 

destroyed, and the divine de-

crees must be implemented, 

and the system of the Islamic 

Republic must be established 

everywhere. Because according 

to the law of God, the earth is 

for someone who works on it 

(the earth for the revival), so if 

the total area of ??the earth is 

510 million square kilometers, 

each person will receive 7 hec-

tares of land. That is enough 

for their cultivation, life and 

work. But governments are all 

usurpers, they do not give these 

lands to the people. And they 

consider themselves the owners 

of the land and the people. 

While in Islam the land belongs 

to God, no one has the right to 

own it! Even the rulers them-

selves are the servants of God, 

and they should not bother the 

people any more. An example 

of this persecution is helping 

the Yemeni people: Iran has 

repeatedly sent food and hu-

manitarian aid, but Saudi Ara-

bia has stolen it and taken it for 

itself, or it has prevented aid 

from arriving and returned the 

ships. . Therefore, the Yemeni 

people must act in the same 

way: form the government of 

the Islamic Republic of Yemen, 

and give land to all the people. 

To see the economic power of 

God. 

Why is Africa hungry? 
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ضمن تبریک پذیرش مسئولریرت جردیرد 

کرونایی، توجه آنجناب را به چنرد نرکرتره 

جلب می نماید: تا بلکه این بریرمراری از 

کشور ریشه کن شود. اول اینرکره برجرای 

توجه به وارج و: سازمان بهداشت جهانری، 

به نیروهای داولی و طب ایرانی و اس مری 

اهمیت داده شود. آمار ها نشان مری دهرد 

که طب اس می، کرونا را مهار کرده و هیچ 

فوتی نداشته است. زیررا کره درمران آن 

بسیار ساده: از ووردن پیاز و گاهی برخرور 

جوش شیرین هم، باالتر نمی رود. اما ستاد 

ملی کرونای قبلی، این پزشکان را دستگیرر 

و زندانی کرده! مطب انها را بسته بود، تا به 

این راحتی کرونا دف  نشود. آنها ترعرهردات 

فراوانی به سازمان بهداشت داده انرد! لرذا 

نمی گذارند کرونا در ایران پایین بریرایرد. 

مانند ایجاد وحشت دربین مردم، حرمرلره 

شدید به مقدسات. یا ماننرد برانرد برزرگ 

تولید ماسک، که با وجود بی ثرمرر برودن 

مردم را به استراده آن مجبور می کنند: از 

ابزار های الزم با هزینه بیت المرال، بررای 

فروش بیشتر استراده می کنند. علت بری 

ثمر بودن آن ها، استراده تمام فوتی هرا از 

ماسک است. یعنی ماسک ابزار ترمریرزی! 

برای انتقال ویروس ها می باشد. ثانیا طبق 

آمار جهانی فوتی های ایران، دقریرقرا بره 

میزان یک سوم فوتی های آزمرایشرگراهری 

هزار نررر در ایرران 55جهانی است. یعنی 

کشته شدند! نه اینکه بیماری گرفتنرد. ده 

نوع واکسن سازمان بهداشت جرهرانری برر 

روی آنها ازمایش شد، و همه کنار گذاشتره 

شدند! یعنی جز مرگ و میر حاصل دیگری 

نداشتند. این ثابت می کند کررونرا وجرود 

ندارد، بلکه با این واکسن ها مردم را آلروده 

می کنند، بعد هم برای اینکه راز انها فراش 

نشود، اجازه کالبد شکافی نمی دهند. لذا از 

امروز قدغن فرمایید که: پزشکان و رابطران 

سازمان بهداشت جهانی، هیچ مسئولریرتری 

در بیمارستانهای ایران نداشته باشند. همره 

بیماران را هم به پزشکان سنتری و طرب 

اس می بسپارند. اطبا سنتی ترعرهرد مری 

دهند: حتی یک نرر را هم تلرات نردهرنرد. 

آمار روزانه سیصد نرر فوتی را فروری بره 

صرر برسانند: همانطور که در کرب  اینطرور 

شده. در چین و کره شمالی که بره حررف 

سازمان بهداشت جهانی گروش نرکرردنرد: 

حتی در کره شمالی، رهبر کشور از مرردم 

تشکر کرد! که کرونا نگرفتند. اما در ایرران 

با هدف تضعیف ایمان مردم، ابتدا مرراکرز 

مذهبی را متهم کردند! برای تجرمر  ضرد 

انق ب در مرگ شجریان، هریرچ نرقردی 

نداشتند ولی برای هیات های مذهبی، همه 

گونه اتهام را روا می دانستند. دکتر روا زاده 

و دکتر ویراندیش بارها، گرته اند که اصر  

کرونا کشنده نیست. لذا باید دانسرت کره: 

سازمان بهداشت جهانی در یرک بررنرامره 

مرگبار به دست وود ایرانی هرا، ویرروس 

کشنده را تزریق می کند و به مح  پریردا 

شدن راه حل آن، نوع جدیدی را در ظاهرر 

بنام واکسن آزمایشگاهی تزریق می کند. و 

موج سوم و چهارم نامگذاری می کنند. لرذا 

همه این کشتارها عمدی است به هرمریرن 

دلیل ابتدا پزشکان و پرستاران می میررنرد 

زیرا که راز آن را می فهمند. از قوه قضائیره 

هم می وواهیم با کمک پرزشرکران طرب 

سنتی این بیماری را ریشه کن کرنرنرد و 

دست پزشکان وابسته را قط  کنند و آنرهرا 

هزارنرر مرحراکرمره و 55را به جرم کشتار 

اعدام کنند. تا جلوی مرگ های مرموز برا 

تزریق واکسن های مرموز به نرام کررونرا 

گرفته شود. در تمام دنیا ثابت شرده کره 

هرجا مطی  سازمان بهداشت جهانی بودنرد 

کشتار وسی  بوده و در جاهاییکره تروجره 

نکردند هیچ کرونایی نرفته! در ایرران هرم 

شهرستانهای سرید ترا مردترهرا از ورود 

پزشکان جلوگیری می کرردنرد زیررا بره 

مح  ورود آنرهرا بریرمراری تروسرعره            

پیدا می کرد. و جنایرترکراران در لربراس 

مقدس پزشکری بره قرترل عرام مرردم      

مشغول می شدند. لرذا از مرجرلرس در 

وواست ترحرقریرق وترررحرص در ایرن          

 مورد هست

 از قتل عنم سفیا چه می دانیا؟)قنتل سپیا پوش( 
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While congratulating Corona 

on accepting the new responsi-

bility, he draws your attention 

to a few points: to eradicate 

this disease from the country. 

First, instead of paying atten-

tion to the outside world and 

the World Health Organization, 

the internal forces and Iranian 

and Islamic medicine should be 

given importance. Statistics 

show that Islamic medicine 

restrained the corona and did 

not cause any deaths. Because 

the treatment is very simple: it 

does not go higher than eating 

onions and sometimes baking 

soda. But the previous National 

Corona headquarters arrested 

and imprisoned these doctors! 

Their office was closed, so that 

the corona would not be ex-

pelled so easily. They have 

made many commitments to 

the health organization! There-

fore, they do not allow the co-

rona to go down in Iran. Like 

creating terror among the peo-

ple, a severe attack on the sa-

cred. Or like the big mask-

making gang, which people are 

forced to use despite being 

ineffective: they use the neces-

sary tools at the expense of the 

treasury to sell more. The rea-

son for their ineffectiveness is 

the use of the mask by all the 

feet. That means a clean tool 

mask! To transmit viruses. Sec-

ondly, according to the global 

statistics of Iranian deaths, it is 

exactly one third of the global 

laboratory deaths. That means 

33,000 people were killed in 

Iran! Not that they got sick. 

Ten World Health Organiza-

tion vaccines were tested on 

them, and all were discarded! 

That is, they had no result other 

than death. This proves that 

there is no corona, but with 

these vaccines they infect peo-

ple, and then they do not allow 

an autopsy so that their secret 

is not revealed. Therefore, from 

today, forbid: Doctors and liai-

sons of the World Health Or-

ganization have no responsibil-

ity in Iranian hospitals. Leave 

all patients to traditional doc-

tors and Islamic medicine. Tra-

ditional healers promise not to 

kill a single person. The daily 

number of 300 people should 

be immediately reduced to ze-

ro: as it is in Karbala. In China 

and North Korea who did not 

listen to the World Health Or-

ganization: Even in North Ko-

rea, the leader of the country 

thanked the people! Who did 

not receive a corona. But in 

Iran, with the aim of weaken-

ing the faith of the people, they 

first accused religious centers! 

They did not have any criticism 

for the counter-revolutionary 

rally in Shajarian"s death, but 

they considered all kinds of 

accusations permissible for the 

religious delegations. Dr. Rav-

azadeh and Dr. Kheirandish 

have repeatedly said that the 

corona is not deadly at all. 

Therefore, it should be known 

that: The World Health Organi-

zation injects a deadly virus in 

a deadly program by the Irani-

ans themselves, and as soon as 

a solution is found, it injects a 

new type in appearance called 

a laboratory vaccine. And 

name the third and fourth 

waves. Therefore, all these 

killings are intentional, which 

is why doctors and nurses die 

first because they understand 

the secret. We also call on the 

judiciary, with the help of tra-

ditional medicine doctors, to 

eradicate this disease and cut 

off the hands of the affiliated 

doctors, and to try and execute 

them for killing 33,000 people. 

To prevent mysterious deaths 

by injecting mysterious vac-

cines called corona. It has been 

proven all over the world that 

wherever they obeyed the 

World Health Organization, 

there was a large massacre and 

in places where they did not 

pay attention, no corona went! 

In Iran, white cities have long 

prevented the entry of doctors 

because as soon as they ar-

rived, the disease developed. 

And criminals in holy medical 

What do you know about the 



 اقتصند مقن متی   تجنرت جهننی  منهننمه 16 تجنرت جهننی
 

حاال که ترام  و بایدن، ساز وود را کروک 

می کنند! و نظررات مرردمری بررایشران 

اهمیتی ندارد، مردم هم وظیره دارند کره 

صندوق ها را به آتش بکشند. الربرتره در 

ایالت های مختلف این کار شرروع شرده، 

وایالت تگزاس در این زمینه پیشتاز اسرت. 

ما از تک تک مردم آمریکا می وواهیم: که 

اص  پای صندوق های رای نروند، و اگرر 

اشتباه کردند یا پول گرفتند، که بروند آن 

را جبران کنند! زیرا حق الناس است: و بره 

دروغ عده ای را صاحب منصب کرده ایرد، 

باید ت فی کنید و نگذارید آنها بر ور مراد 

سوار شوند. دو قرن است که ایران سکروت 

کرده بود، وآنها هرچه می وواستنرد مری 

گرتند. اما االن دیگر زمان بیداری غرربری 

است. مردم اروپا و آمریکا بدانید: مهربانترر 

از ودا کسی نیست. او همه جا برا شرمرا 

است، روزی شما در آسرمرانرهراسرت، و 

وداوند سوگند وورده که روزی شرمرا را 

برساند. بنابر این به یاوه گویی های چرنرد 

نرر سرمایه دار گوش نکنید! به چنرد دالر 

رشوه روز انتخاباتی دلخوش نباشید. انرهرا 

بعد از رای دادن، یک تیپا مری زنرنرد و 

میروند، تا چهار سال دیگر! بدانید که آنهرا 

فاسد ترین اشخاص روی زمین هسرترنرد، 

چرا که وود را قدرتمند ترریرن فررد بره 

حساب آورده، و تمام منرترقردان را مری 

کشند، یا به زندان می اندازند. بریرش از 

درصد مردم آمریکا زندانری هسرترنرد. 52

درصد دیگر اگر وانواده زندانی باشنرد، 52

یعنی نصف مردم آمریکا زندانی! و نصرف 

دیگر زندانبان هستند. یعنی فق  کسرانری 

دارای شغل هستند که زندانبان باشنرد. و 

از زندانیان رشوه بگیرند. مرمرکرن اسرت 

لباس زندانبان نپوشند، ولی همان که، در 

سی ان ان هم کار می کند، اگر بررعرلریره 

زندانیان ننویسد، اوراجش می کنند و اگر 

به نر  زندانیان گزارش تهیه کند، ورودش 

هم زندانی می شود. لذا ای مردم آمریرکرا، 

تک تک شما در ظلم آنها شریک هستیرد! 

تا اینکه توبه کنید. توبه شمرا هرم برایرد 

جدی باشد، و آن هرم فرقر  سروزانردن 

صندوق های رای، و یا اعدام انق بی پلیس 

های بی وطن است. زیررا در ان صرورت 

نشان می دهد که: عزم شما بررای آزادی 

جدی است. از رزق و روزی بیکراری هرم 

نترسید، وداوند روزی شما را تضرمریرن 

کرده، از ساده ترین کار شرروع کرنریرد! 

مزرعه داری، مرغداری و دامداری. هریرچ 

کس از گرسنگی نمی میرد، روزانره بررای 

ده میلیارد بشر غذا تولید مری شرود! در 

میلیارد هسرترنرد، و 0حالیکه مردم فق  

نیمی از انها هم گرسنه می مانند. سرمایره 

داران همه گندم ها را در دریا می ریرزنرد، 

تا به دست مردم نرسد. یا آنها را مرانرنرد 

جوجه های یک روزه، زنده بگور می کننرد 

و یا پول می دهند که: کشاورزان نکرارنرد. 

بله دنیای وحشتناکی درست کردند، که از 

ترس، آنها را نمی بینیم. ولری امرروز روز 

ودا است. با تحریم انتخابات، همه ایرالرت 

ها آزاد می شوند. سربازان هرر ایرالرتری، 

سری  به وطن وود بررگرردنرد، و بررای 

و حرظ و حراست هموطنان ورود،  آزادی 

ارتش جدید درست کنند. همه پایگاه های 

سراسر جهان را جم  کنند، و پولهایش را 

ورج مردم کنند. ثروتی کره االن بررای 

تعمیر عین االسد گذاشته اند، بودجه سره 

ایالت مهم آمریکا است. در حالیکه مرردم 

عراق هم، از حضور انها شاکی هستند. در 

همه جهان باید پایگاهها را جم  کنند. در 

اروپا بیش از سه هزار ک هک هسرتره ای 

هست، که آنجا را به کشتزار بمب اترمری 

تبدیل کرده! و هر آن ممکن است یکی از 

انها منرجر شود. چرا آلمان یا فررانسره و 

انگلیس از امریکا می ترسند؟ فرقر  بره 

واطر همین بمب ها است. ولی مردم اروپا 

هم باید بیدار شوند. رهبران کودن مرثرل 

ماکرون را دور برریرزنرد، و بررای ورود 

حکومتی با نام ودا تاسیس کنند. آن وقت 

از بمب اتم هم نخواهند ترسید. برای همره 

جا فق  جمهوری اس می نه کم، نه یرک 

 کلمه زیاد.

 صنا ق هنی رای را به اتش بکشیا 

Now that Trump and Biden are 

tuning their instrument! And the 

opinions of the people do not 

matter to them, and the people 

have a duty to burn the ballot 

boxes. Of course, this has start-

ed in different states, with Tex-

as leading the way. We urge 

every American person: not to 

go to the polls at all, and if they 

make a mistake or get money, 

to make up for it! Because it is 

the right of the people: and you 

have falsely appointed some 

people, you must retaliate and 

not let them ride on the donkey. 

Iran has been silent for two 

centuries, and they said whatev-

er they wanted. But now is the 

time for a Western awakening. 

People of Europe and America 

know: No one is kinder than 

God. He is with you every-

where, your sustenance is in the 

heavens, and God has sworn to 

provide for you. So do not lis-

ten to the nonsense of a few 

capitalists! Do not be happy 

with a few dollars of election 

day bribes. After voting, they 

will leave and leave, for another 

four years! Know that they are 

the most corrupt people on 

earth, because they consider 

themselves the most powerful 

people, and they kill or impris-

on all the critics. More than 25 

percent of Americans are incar-

cerated. Another 25 percent if 

the family is imprisoned, that is, 

half of the American people are 

imprisoned! And the other half 

are prison guards. That is, only 

those who are prison guards 

have jobs. And take bribes from 

prisoners. They may not wear 

prison uniforms, but whoever 

works for CNN will be fired if 

he does not write against pris-

oners, and if he reports to pris-

oners, he will be imprisoned. 

Therefore, O people of Ameri-

ca, each and every one of you is 

a partner in their oppression! 

Until you repent. Your repent-

ance must be serious, and that is 

just burning the ballot boxes, or 

the revolutionary execution of 

the stateless police. Because 

then it shows that: Your deter-

mination for freedom is serious. 

Do not be afraid of unemploy-

ment and sustenance, God guar-

antee you a sustenance, start 

with the simplest work! Farm, 

poultry and livestock. No one 

dies of starvation, food is pro-

duced for ten billion people 

daily! While the people are only 

8 billion, and half of them are 

hungry. The capitalists throw 

all the wheat in the sea, so that 

it does not reach the people. 

Either they are slaughtered alive 

like day-old chicks, or they are 

paid: farmers do not work. Yes, 

they created a terrible world, 

which we do not see for fear. 

But today is God"s day. With 

the boycott of the elections, all 

states will be liberated. The 

soldiers of each state must re-

turn to their homeland quickly, 

and build a new army for the 

freedom, protection and protec-

tion of their compatriots. Gather 

all the bases around the world, 

and spend the money on the 

people. The wealth they have 

now invested in repairing Ain al

-Assad is the budget of three 

major US states. While the Iraqi 

people are complaining about 

their presence. They have to 

assemble bases all over the 

world. There are more than 

3,000 nuclear warheads in Eu-

rope, which has turned it into an 

atomic bomb field! And each of 

them may explode one of them. 

Why are Germany or France 

and Britain afraid of America? 

It"s just because of these 

bombs. But the people of Eu-

rope must also wake up. Get rid 

of stupid leaders like Macron, 

and establish a government in 

the name of God. Then they 

will not be afraid of the atomic 

bomb. For everywhere, only the 

Islamic Republic, not a little, 

not a word. 

Burn the ballot boxes 
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