
במדינה

פארה) ואשתו ריד׳ה כנו (עם השאה
מוחלט באופן משחית המוחלט והשילטון — משחית השילטון

העם
ומת ש^ה

 במישחררהמזכים כמו
שמו, 7ע הקרוי

 השאה 7ש מותו מאפשר
מחדש המישחק התחלת את

נפ כאשר דימעה, הזילו מעטים
 פהלווי, ריד׳ה מוחמר השבוע טר

ה המלכים) (מלך השאהין־שאה
איראן. של מודח
 של המגואלים־בדם הדודנים בין
 הדמות השאה היה לא 20ה־ המאה

 ב־ הגיע לא הוא ביותר. הנתעבת
 היטלר אדולף של לממדים זוועותיו

 דז׳וגאשווי- ,ויסארינוביץ יוסף או
באכ השתווה לא הוא לי־סטאלין.

 בוקאסה ולקיסר אמין לאידי זריותו
 עינויים של שיטתית בהפעלה .1ה־
 בדרום- רבים מישטרים על עלה לא

זו. בשעה גם הפעילים אמריקה,
 רשם השורה, מן כרודן אולם
 הצעיר עגום. דף עמו ימי בדברי
 בעלות־ כאשר לשילטון שהגיע
 במילחמת־ לארצו פלשו הברית
 אביו, את והדיח השנייה העולם

הו דרכו טובות. כוונות בעל היה
 כי הכלל נכונות את שוב כיחה

ה והשילטון ׳משחית, ״השילטון
 מוחלט.״ באופן משחית מוחלט

הת על־ידי מארצו שגורש אחרי
 הראשונה מוצדקת, לאומית קוממות

 מיל־ אחרי המוסלמיות במהפכות
 לכיסאו הוחזר השניה, חמת־העולם

 התערבות על־ידי — כס־הטוום —
 אר־ של סוכנות־הביון של ישירה

צות־הברית.
 ל״ משנה שילטונו החמיר מאז

 בעזרת הקים זרים פירסומים לפי
 מישטרה וישראל ארצות־הברית

 ושהפכה לדראון יצא ששמה חשאית
 סאוואק. — כולו בעולם שם־דבר
 השילטון מטעם והרציחות העינויים

 הפכה אחותדהתאומה שיגרה. הפכו
 בראש כשעומדת השחיתות, סמל

המסו הסמים של ההברחות מערכת
 הבריחה מישפחה־השאה כנים.

 לחו״ל. המדינה מרכוש מיליארדים
 חלקה כל השחיתות אכלה בחסותה

 האיראני העם שהמוני בעוד טובה,
 בלב ממאיר מעוני לסבול הוסיפו
למדינה. הנפט שהביא העושר

 כי יתכן הנפט. מהפכת נכיא
 השאה של ביותר הגדולה השפעתו

 בשני היתד, 20ה־ המאה תולדות על
 בלתי- ואחד רצוני אחד כיוונים,

לגמרי. רצוני
 המהפכות אחת נביא היה השאה
מה — המאה של ביותר הגדולות

 בסוף התחוללה היא הנפט. פכת
 יום־הכי־ מילחמת בעיקבות ,1973

ה למדינוודהנפט שסיפקה פורים,

ב להעלות האמתלה את ערביות
ה הדלק מחיר את דראסטי אופן

שחור.
 היה זה לצעד הגדול המטיף אך

 ושהיה ערבי, היה שלא השאה,
 שנים במשך ידיד־ישראל. דווקא
 הביזבוז נגד נמרצת תעמולה ניהל

 לו שאין היקר, הנוזל של המשווע
 מוכרחים כי הסביר הוא תחליף.
ב להפסיק שיש בבנזין, לחסוך
 שאינו זה בדלק מכוניות הנעת

 רק בנפט להשתמש שיש מתרבה,
 התעשייה כמו חשובים, לצרכים

הפטרו־כימית.
 לגרום השאה עזר זו מבחינה

ה של הגדולות התהפוכות לאחת
ה העושר העברת — היסטוריה

 המערביות מארצות־ד,תעשיה עולמי
לארצות־הנפט.
 התוצאה הסמוי. הר־הגעש■

 שילטון־השאה של השניה החשובה
בעל־כורחו. באה

 שילטונו של הקרקע לפני מתחת
 הר־הגעש נוצר והאכזרי השנוא

 גם — האיסלאמית המהפכה של
 של הגדולות המהפכות אחת היא

המאה.
 השאה של יורשו כי העובדה

 חומייני, רוח־אללד, האיית־אללד,
ה וכי באכזריותו, עליו עולה
 החשוכה הדתית הקנאות של טרור

 אינה הקיסרי, הטרור במקום בא
 פךילד, בדיעבד. השאה את מצדיקה

 היתד, לא האנושות כי יתכן —
 חו״ של שמו את לעולם שומעת
וה האכזריות הכשירו לולא מייני,

 הקרקע את השאה של שחיתות
לעלייתו.

 כאשר ישראל. :המפסיד
 הסתלק כי רבים חשו השבוע, מת

מיטרד.
 ״שאה־ הקרוי מישחק־ד,מלכים

 ״שחמט״) השיבוש (ומכאן מת״
 הכלים השאה. של מותו עם מסתיים
 ומישחק למקומות־המוצא, חוזרים

מתחיל. חדש
 ריד׳ה השאה של מותו כי יתכן
 הוא דומה. לתוצאה יגרום פד,לווי
 בני" להחזקת האמתלה את מסלק

ישוח אם האמריקאיים. הערובה
 הבינלאומיים היחסים יוכלו ררו,

 חומייני של איראן מחדש. להתאזן
 ארצות־הברית, עם להסתדר תוכל
המא הסובייטית העוצמה פני מול

שתיהן. על יימת
 רק יישאר הדבר, יקרה כאשר

בהעניקה ישראל. :אחד מפסיד
ה למישטר בלתי־מסוייגת תמיכה
וה השליליים גילוייו כל על שאה,

 של סדיר זרם תמורת אכזריים,
 מעצמה ישראל ממשלת שללה נפט,

 עם התפייסות להשיג אפשרות כל
 קנאים אלה היו לולא גם — יורשיו
קיצוניים. דתיים

שר־דזפנים של ״הפשרה״
28.7.80 החישמר״ ״על

עיתונות
ס1 מותר ר1א

 וטו הטיל בורג השר
 אך ההומוסקסואלים על

 בהמה למישכב הסכים
 אשה וזבעידת

הטבע בירד שלא
העב בעיתונות השבוע כותרת

 דליה של ספק ללא היא רית
 על־המישנזר היומון כתבת שחורי,

ב שהופיעה פרי־עטה ידיעה עבור
ה ביום העתון של הראשון עמוד
השבוע. שני

מדיניות
ל ק בו די ק ד■ מו בו

 גנגס אחד דיבוק
ישראל, לממשלת

 נכנס שני דיבוק
ולאש״ף הערביות לממשלות
כאילו מתנהגת ישראל ״ממשלת

ה מדינות־ערב. סוכנת-של היתר,
 כאילו מתנהגות הערביות ממשלות

 ספק כך, ישראל.״ של סוכנות היו
 בבדיחות־הדעת, ספק ברצינות,

 הדיפלומטים אחד המצב את סיכם
 בקבלת- השבוע שהשתתף הזרים,
 במלון המצרי השגריר של הפנים
בתל־אביב. הילטון
למדי. מדוייק סיכום זה היה
כי שני ו,בזדןפ. מופרע ילד
 העולם, ברחבי נערכו גדולים נוסים

 אליהם מיקדו אשר כינוסים שני
 התיקשורת אמצעי תשומת־לב את

 וישראל העולם, התעניינות ואת
שניהם. במרכז עמדה

 עצרת־האו״ס התכנסה בניו־יורק
 העולמי הקונסנזוס את לגבש כדי
 ממשלת-ישראל. של מדיניותה נגד

 הצגה מעין נערכה בקופנהאגן
 הכינוס במיסגרת מקבילה, נשית
 האו״ם. מטעם עשור־האשה למען
 רבות, נשים חלק לקחו שבו כינוס
מדינותיהן. את ייצגו אשר

 להפעיל יכלו לא הכינוסים שני
 אך ישראל, נגד ממשיות סנקציות

הש ביגלל חשובים היו שניהם
ה דעת־הקהל על הרבה פעתם

 מהלכי את מחר שתכתיב עולמית,
הממשלות.

פע דיבוק, בה נכנס כאילו והנח,
 קדחתני באופן ישראל ממשלת לה

כולו. העולם את בגדה להקים כדי
 החלה ונזוף, מופרע ילד כמו

ה את שהצדיקה בצורה מתנהגת
שיבעתיים. נזיפה

הצעה ירושלים, :יסוד חוק
 על-ידי שהומצאה פרובוקטיבית

 כדי הימנית־קיצונית האופוזיציה
 הפך ממשלת־בגין, את להביך
וה הליכוד של המשותף דיגלם
 הופיעה כהן גאולה יחד. גם מערך

 הרוב כדוברת במת־הכנסת על
ה בהצבעה הכנסת. של המכריע
 שהחוק בילבד זד, לא ראשונה
 ברוב נעשה שהדבר אלא התקבל,

 מרהיבים * ח״כים 12 כשרק עצום,
יש נציג אפילו נגדו. להצביע עוז

 הימין איש בלום, יהודה באו״ם, ראל
בטלוויזיה השבוע רמז הקיצוני,

 מ־ חלק ממפ״ם, חלק של״י, *
ורק״ח. שריד יוסי ש״י,

 אסון היא שהצעת־החוק הישראלית
מדיני.

 בתי־ שרות העניק שעה באותה
ה לאסירים אכזרי טיפול הסוהר

 רעב. ששבתו הערביים, פוליטיים
 נפחו כלא־נפחא מאסירי שניים

 בכוח מהזנה כתוצאה נישמתם את
 כוח־ שסיפק דבר — כתבה) (ראה
 למסע ביותר יעיל ריגשי דחף

 ולבידודה ישראל לגינוי העולמי
מהעולם.
ההח באה בכך, די לא כאילו

 מיש- את להעביר המוזרה* לטה
 ממערב־ירושלים ראש־הממשלה רד

 פארא- מעשה — העיר למיזרח
 מכפי ר,היפו את שהוכיח דוכסלי
ה האמינה אילו להוכיח. שביקש
מאו היא העיר כי באמת ממשלה

יש ריבונות תחת לצמיתות חדת
 ב- משמעות בל היתד, לא ראל׳

 עלולה אשר הפגנה זו. הפגנת־סרק
בעיר. המתח את להחמיר

בעזרת אימות. מול אימות
 ממשלת של אלה אוויליים מעשים

ה יכלו שלה, והאופוזיציה בגין
 קונסנזוס בקלות להשיג ערבים
 נוסף צעד מהווה שהיה עולמי,
ב ישראל של המוחלט לבידוד

 של שר־החוץ קדומי, פארוק עולם.
ניצחון לנחול היה יכול אש״ף,

גדול.
 שנהגו כפי נהגו, הערבים אך

 הכלל פי על ביבר, רבות פעמים
 הם תפסת״. לא — מרובה ״תפסת

 שהיה הגדול בניצחון הסתפקו לא
 וכך יותר, רצו הם בהישג־ידם.

מידיהם. ההישג נשמט
 עתה מסכים העולמי הקונסנזוס

 מכל להיסוג צריכה ישראל כי
 ששת־ במילחמת שכבשה השטחים

לצידה לקום ושצריכה הימים,
 משא-ומתן תוך פלסטינית, מדינה

 הבילעדי החוקי כנציג אש״ף עם
 קושי היה לא הפלסטיני. העם של
בינלאו בהחלטה זו הכרה בגיבוש

טוטאלי בידוד תוך מוחצת, מית
ממשלת-ישראל. של

)36 בעמוד (המשך

 הזד, העולם דיווח שעליה *
 במדור שעבר בשבוע לראשונה

תשקיף.

בורג: של ״פשרה״ הצעת

 זכר משכב על האיסור יימשך
 אשד. בעילת תותר אולם

הטבע״ כדרך ״שלא
המשמר״ ״על של המדינית הכתבת שחורי, דליה מאת

 זכר משכב על האיסור יימשך בורג, יוסף הד״ר המפד״ל, שר הצעת על־פי
 הטיל לא זאת עם הממשלה. על־־ידי אתמול שאושר המתוקן, העונשין כחוק גם

— הטבע כדרך שלא אשה וכעילת בהמה משכב איסור מהיקת על ווטו בורג ד״ר
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