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יכולה אחת צוללת מנבא: צרפתי שבועון

 דרך הפרסי, המיפרץ מן יוס מדי יוצאים נפט שלטון מיליון שני
 אירופה של הצמאים השווקים לעבר הצר, המיצר

 בילעדיהס, ואילת. — אוסטרליה הרחוק, המיזרח אפריקה, ארצות־הברית, המערבית,
עליו. להגן כיצד עצה עתה מטכסים ומנהיגיו משותק, המערבי העולם יהיה

 מפציצים של צי מגיח לילה בחשכת
 מוקשים של מטר ומטיל בלתי״מזוהים,

 קילומטרים 50 שרוחבו — הורמוז במיצר
 המיפרץ בין המפריד מטרים, 60 ועומקו
 הבאות בשעות ההודי. והאוקיינוס הפרסי

 ב• מיכליות״ענק שלוש שתיים, טובעות
ונסוגות. נעצרות המיכליות שאר מיצר.

 אירופה ארצות־הברית, אל הנפט נתיב
 ישראל) (וגם אוסטרליה יפאן, המערבית,

מנותק. —
 מדרום אי״שם : בך גם לקרות יכול זה

 צוללת של מפקד מפנה הורמוז למיצר
 מיב- לעבר שלו הפריסקופ את אלמונית
 מפעיל הוא אחדות שניות כעבור לית״ענק.

 רואה לפריסקופ מבעד יס״ים. טיל נגדה
הצול האדירה. ההתפוצצות את המפקד

מקב דקות תוך אך במצולות. נעלמת לת
 וב- ההודי באוקינוס המיכליות כל לות

מבע אלחוטית פקודה הפרסי מיפרץ
ביותר, הקרוב הנמל אל לחוש : ליהן

שם. ולהישאר
 לעולם הנפט זרם :זהה — התוצאה

נפסק. המערבי
 השלישי המיצר

אילת של
 של ספר מתוך לקוח אינו זה תיאור

 את כיום מעסיק הוא בידיונית. פוליטיקה
מדינות. כמה של הצבאיים המטות ראשי

ו המדיניות אנשי עסקו עברו בשנים
 יותר: קרוב במיצר ישראל של הביטחון

 למילחמת במישרין שגרם טיראן, מיצר
 בגורמים גם מעורב ושהיה ששת-הימים,

 יום• ולמילחמת סיני למילחמת שהביאו
הכיפורים.

 תשו־ חופנתה יוס״חביפורים במילחמת
 :יותר רחוק מיצר אל הישראלית מת־הלב

 חמיצר הדמעות״), (״שער באב-אל-מנדב
 ההודי. והאוקיינוס ים־סוף בין המפריד

 חדרום־תימנים ו/או המצרים בי נמסר
 אוניות מעפר למנוע כדי מצור, עליו הטילו

 הפסקת־ בהסכמי לישראל. חמייועדות
יוסר. זח שמצור הובטח האש

 מיצר והעולם ישראל את מעסיק עתה
 האירני, השאה לכך גורם יותר. עוד רחוק

 דאגה להפיץ הדואג פהלאווי, ריזא מוחמד
)32 בעמוד (המשך
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 שדות את מראה, הסכמאתי הציור הורמה. מיצר לעבר מימין)
צי את הפרסי,. למיפרץ שמסביב ואיראן הערבי העולם של הנפט

 — יבשות לחמש המיפרץ מן הנפט את המוביל מיכליות־הענק
 :(למעלה) לעבור. צריכות הן שדרכו והרדוד, הצר המיצר ואת

 מימין) (למעלה פארי־מאטש של זה בציור האלמונים, המטוסים
וטובעות. מתפוצצות מיכליות־ענק שתי במיצר. המוקשים את הטילו

23 8


