
ת נורו שבנו השאה, עוו את והמהווה ׳שואו״ם. הנאים נ

פא אשתו עם השאה
כת היא ישראל, כמו

למע האמריקאי. למחנה בלב־ונפש מסורה
צב בבניין הון־עתק משקיעה היא כמוה,

 היה היא עיראק, של פוטנציאלית כאוייבת אה.
 להתמסר תוכל לא שעיראק לכך דואגת

מו,ד פו־ כבעלת־חסות גם בישראל. למילחמה
 גקד, עי־ על מאיימת היא לכורדים, טנציאלית

 האנ העו־ בעורף גדולה צבאית ובמעצמה ראק.
הצי יתקונות קיומה בעצם יש כולו, הערבי לם

בספ לישראל. רבים
1 באיראן תשתלט אם יתמוטט זה כל

 החשוב בעדהבדית
ישראל של ביותר

ד במרחב, דנ תנ  מ
ובמאבק - ביסאו על

$
ס, עורבים נ  הנ

מושחתת, יבה
טחון, תי־בי רו  אחד היא איראן ארצות־הברית, לגבישי

 כל במרחב. שליטתם של מעמודי-התווך
ער את לאבד עלולים קמפ-דייוויד הישגי

 ממעגל- איראן תצא אם בעיעיה, כם,
האמריקאי. ההשפעה
ה לזרועות אפגאניסתאן נפלה תחילה

 יהיו איראן, עתה תיפול אם סובייטים.
השאר: בין הרות־שואה. השלכות לכך
אי בסכנה. יועמד האיראני הנפט !•
 בעולם, הנפט מכל 10ס/ס כעת מספקת ראן

(אח למערב בחשיבותו השני הספק והיא
סעודיה). רי

לאו מהפכה באיראן תתחולל אם !•
 לשמש הדבר עלול שמאלנית, ו/או מנית

 ממלכת בסעו-דיה. מרדניים לכוחות דוגמה
 מכל להילחץ עלולה בעולם 1 מס׳ הנפט

דרום־תימן, עיראק, איראן, :הכיוונים
מבפנים. :ובעיקר אתיופיה.

ש האמריקאית, האסטראטגיה כל !•
 הרבה לאבד עלולה לקמם־דייוויד, הובילה
 על בנוייה היתה זו אסטראטגיה מערכה.

 שיהיה במרחב, אמריקאי מיבנה יצירת
יש מצריים, :עמודים ארבעה על מושתת

 יהיה איראן, בלי איראן. סעודיה, ראל,
ופגיע. פגום זה מיבנה

 חמורה השלכה לעניין יש ישראל, לגבי
 60ס/ס כי פורסם העולם בעיתוני לא־פחות.

 מאיראן, באים לישראל הנפט אספקת מכל
 עומדת האיראני בנפט התלות מבחינת וכי

 מדינה רק בעולם. השני במקום ישראל
יפאן. יותר: עוד בו תלוייה אחת
איראן מדינית, מבחינה גם

 שירותי־המו־ כל הופתעו רגיל, ך*
 לאמריקאים פרל־הארבור כמו דיעין. •

ההתפו באה לישראלים, ויום־הכיפורים
לאמרי גמורה כאפתעה האיראנית צצות
כאחד. ולישראלים קאים
 חיוני עניין יש לאלה וגם לאלה גם

 המלכים) (מלך השאהינשאה של בשילטונו
 שהחל פהלווי, שאהפור ריד׳ה מוחמר
מתנדנד. לפתע
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