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מורדה!״ ..מורדה!
 ריזא למוחמד היה נדמה שנה חצי לפני
 כושר שעת הגיעה כי איראן, שאח פחלוי,
 מוסאדק. מוחמר ממשלתו, ראש את לסלק
 על גם מלאות סמכויות ביקש הלה כאשר
 ההזדמנות, את השאח ניצל הבטחון, כוחות

 את מינה מוסאדק, דרישות את לקבל סרב
 הממשלה ראש במקומו. אל־סולטאנה קוואם
שעות. 48מ־ פחות תוארו את נשא החדש

מפגי אלפי מאות התמלאו טהראן רחובות
 מוסא־ ! ״מוסאדק : קולם בכל שצרתו נים
 כל אנשי מוות). או (מוסאדק ומורדה!״ דק

 הצטרפו הכלל, מן יוצא בלי כמעט התנועות,
 קנא־ ,חוקית הבלתי טודה אנשי לקריאות.

 התנועות אנשי קאשאני, של איסלאם פידיאן
ומ פקידים שוטרים, חיילים, הפאשיסטיות,

נש כולם הבירה. אל שנדדו עבודה חוסרי
 מו־ את להחזיר כדי נפשם את להקריב בעו

סאדק.
 של השריון יחידות היו המכריע הגורם

 השאח, ארמון את שהקיפו האיראני הצבא
 ולהחזיר סולטאנה מינוי את לבטל אילצוהו

מוסאדק. את
 המריאה שבוע כעבור האג. של סופו

 השאח אחות פחלוי, אשרף הנסיכה מטהרן
 .לטיול״. לפאריס בדרכה ההשפעה, בעלת

יצי מוסאדק. על-ידי הוגלתה כי ברור היה
 של שאלה רק היתד, עצמו השאח של אתו
ה השעה את יבחר מוסאדק אשר עד זמן,

לו. מתאימה
 המלוכה בית וחיסול השאח הדחת רעיון

 השאח רבים בעיני באריאן. איש הדהים לא
 העני הקצין של בנו עדיין הנו ריזא מוחמד
 ,1921 בשנת טהראן על חטיבתו בראש שעלה
 אחמד השאח את גרש השלטון, את כבש

ש. הח, איראן כשאח עצמו על הכריז מירזא,
 אשר את באיראן לעשות חלם פחלוי ריזא

 גם לזה ונוסף — בתורכיה אתאתורק עשה
 הצליח הוא חדשה. מלוכה שושלת ליסד
הרו של השפעתם מתחום ארצו את לנער
 החל ממשלתו, את ביסס כאחד, והאנגלים סים

 שמה לגרמנים אהדתו אולם התעשיה. בפיתוח
ברי כוחות פלשו 1941 בשנת לשלטונו: קץ

 לצפון. רוסיים כוחות איראן, לדרום טיים
 לבנו המלוכה את העביר התפטר, שאח ריזא

• מוחמד.
 כי נראה סולטאנה על מוסאדק גבר כאשר

פחלוי. לבית הקץ הגיע
חד ששה עברו מאז מתערס. לא הכן

 אך — בארמונו לשבת המשיך השאח שים,
 להתערב אמנם חדל הוא ידים. בחיבוק לא

ומדי שגרירים קבל לא פוליטיים, בענינים
על החריף המאבק גם להתיעצויות. נאים

פחלוי שאח ריזא
— נשאר הבן

 התנהל קאשאני לבין מוסאדק בין השלטון
הצ השאח אולם מצדו. התערבות כל ללא
העניות. לשכבות מתקרב החל )33( עיר

 חילק פרסומת רוויי אך פשוטים :בטכסים
אביו) ידי על ״נרכשו״ (אשר פרטיות אדמות

 מזרי- לאי הבריטים על־ידי הוגלה הוא *
 אפריקה. לדרוס לעבור הורשה משם ציזס,

.1944ב־ שם דת

801 הזה״ ״העולם

ל כ 0 ל 1 ע ר. מ
 נידחים, בכפרים ביקר אותן, שעיבדו לאכרים
פעו בערים. העבודה מחוסרי במצב התעניין

 מוסאדק: איבת את הגבירו אך החדשות לותיו
 בהסכם תוקף בכל רוצה השאח כי ידע הוא
 צעד שיהיה הסכם הנפט, בענין האנגלים עם

 נגד המערב עם מלא הסכם לקראת ראשון
 שהמלך למרות קומוניסטית. השתלטות סכנת
 ידע ומדיניות, בעניני ב&ועל לעסוק חדל

או כל להתלכד עלולים סביבו כי מוסאדק
 לשלטון בזמנו אותו שהעלו מדינאים תם

ממנו. להפטר דרך עתה חיפשו ואשר
 שעבד השבוע בתחילת לבוגד!" בוז״

 למו־ המתאים הרגע סוף סוף הגיע כי נראה
ה את' לצאת עמד כי הודיע השאח : סאדק
 ההמון תגובת הרופא״. הוראות ״לפי ארץ

ביו המופתע ומפתיעה. מידית היתה בטהראן
שאח. ריזא מוחמד : תר

 מאות התמלאו שוב העיר ורחובות ככרות
 ״שאה :היתד. הפעם קריאתם מפגינים. אלפי

 היתד, לא מטרתם ומורדה!״ שאה !ומורדה
 על עתה התנפלו הם המלך, ארמון הפעם
 בלבד מטרים מאות מרחק מוסאדק. של ביתו

הארמון. מן
 טנקים, ברחובות. שוב הופיע הצבא גם

 מיד תפסו רגלים, יחידות משורינות, מכוניות
 הפעם אולם בעיר. החשובות הנקודות כל את

״שאה : הם אף צועקים הקצינים נשמעו
!״. מורדה שאה ! ומורדה
 פילס אנשים, עשרה עמוס פתוח, ג׳יפ

 לשער עד הגיע המפגינים, המון בתוך דרך
ה את מנגח החל מוסאדק, בית של הברזל

 ״בוז! הנסערים. המפגינים תרועות לקול שער
ה השער. נפרץ לבסוף קראו. לבוגד!״ בוז

 שלפני המטופח הגן תוך אל פנימה נהר המון
חיי נצבו לבנין מסביב הממשלה. ראש בית
 תומכי על נמנו אלה קרב. במדי ושוטרים לים

מוסאדק.
 פתחו השומרים ביותר. קצר היה הקרב

המס תוך אל מדמיע גז רמוני יידו באש,
 התהלך הבית בפנים בבהלה. שנסו תערים,

 פסים פיג׳מת לבוש הזקן, הממשלה ראש
 איומים הפליט ונרגש, רועד כולו ורודה,
 שד,ז,•נבו וד,מזכירים הגבוהים הקצינים לעבר

אחריו.
בינ משם. קצינים מפה, קצינים

 רק לא עתה ברחובות. המהומה גברה תיים
ער טודר! אנשי אף ; הפגינו השאח אוהדי

 ובאימפרי־ בשאח מלחמה תבעו אסיפות, כו
 מן פסוקים השמיעו קאשאני אנשי אליסטים.

(המע הכופרים משרתי על ואיומים הקוראן
 באש צבא יחידות גם פתחו ושם פה רביים).

השאח. אוהדי על
 היה יכול לא איש הראשונח היממה בתום

הכ השאח בטהר;;ן. המצב בדיוק מה לומר
 את בטל העם, לרצון נענה כי חנוק בקול ריז

 בניני אל בחשכה נמלט מוסאדק ;נסיעתו
 ;ביתו על מצור שעות 12 לאחר המאג׳ליס,

 למען ללחום חייליהם את השביעו צבא קציני
מ דרשו אחרים קצינים ;המלכים״ ״מלך

הפרסי. העם חופש על שיגנו אנשיהם
במק הרוחות שככו השלישי היום בתום

 המאג׳־ הבטחת עם לביתו, חזר מוסאדק צת.
 את פיטר לימינו, לעמוד סודית) (בישיבה ליס

ה המשטרה. ומפקד הצבא של המטה ראש
 בשעה הוארך הלילה עוצר התפזרו, המונים
או צבא מוקף בביתו, נשאר השאח נוספת,

הד.
 מעוצבן, זר דיפלומט הסביר ״למעשה,״

יותר קצת רק — שהיה כמות המצב ״נשאר
כך.״

ה ההתפרעות לפלוש־? או לחכות
 המצב את אמנם, שינתה, לא והחריפה קצרה

 מושבע אויב עודנו מוסאדק באיראן. היסודי
 מוכן אתם, פשרה לכל מתנגד האנגלים, של

 סחיטה כאמצעי הקומוניסטית האש עם לשחק
 צידוד לדרוש ימשיך השאח המערב• נגד

או הקומוניסטית. בהשפעה מלחמה במערב,
 לא מעמדו, את בהרבה חיזקה ההפגנה לם
האמריקאים. בעיני גם אלא עמו בקרב רק

אמ של החוץ במשרדי גוברת שבועות זה
 סכו־ כל נשארו לא כי הדעה ובריטניה ריקה

 אומרת הגי, בלאו מוסאדק. עם להסדר יים
אי באם הצד מן רוסיה תעמוד לא זו, דעה
 : המערב עם כלשהו הסכם לידי תגיע ראן
 זאת שעשו כפי מצפון, יפלוש סובייטי צבא
 זהירות״. ״כאמצעי רוסיים, צבאות פעם לא

 כל המערב למעצמות תשאר לא זה במקרה
 של הדרומי החצי את לתפוס אלא ברירה
הבריטית. המסורת לפי — איראן

הדרו במחצית השאח ימלוך זה, במקרה
 עתה הנשאלת השאלה המערב. בשם מית

 לנסות עוד כדאי האם :ובוושינגטון בלונדון
לפלי ולחכות מוסאדק עם הסכם לידי להגיע

 ולתפוס ביד היזמה את לקחת או רוסית שה
? החוקי״ השאח בקשת ״לפי איראן דרום את

פזרמחה
מודרג• ד״ג
 הפסקדורים, איי 49 של התושבים אלף 70

 פורמוזה, בקירבת סין יבשת מול השוכנים
ב התענינו לא הם שקט. בדייג תמיר עסקו

 כשבאו לב כמעט שמו לא לכן פוליטיקה,
 בשנת וכשהסתלקו ,1895 בשנת היפאנים,

 את השאירו לדוג, להם ניתן עוד כל .1945
 מלחמת — העתיק הסיני הלאומי הספורט
לזולתם. — אזרחים
 הפסקדורים על ירדו שנתיים לפני אולם
 אלה היו יותר. מודרניים חדש, מסוג דייגים
 קיי׳שק. צ׳יאנג אנשי הלאומנית, סין חיילי
 האמריקאי הצי :פשוטה היתה בואם סיבת

וה פורמוזה בין המפריד בים סייר השביעי

 מפורמוזה. פלישה ירשה שלא הודיע יבשה,
טרומן. הארי קבע כך

 ביחס מאומה אמר לא טרומן שהארי אלא
 באופן שכחו שלו הגנרלים גם לפסקדורים.

 חשוב, ימי בסיס שוכן אלה שבאיים מסתורי
 ש־ היתד, התוצאה היפאנים. על־ידי שנבנה
 העממית סין בחוף לנחות התחיל צ׳יאנג

היב מן חוזרים היו הפולשים מפריע. באין
 עצמה פורמוזה לפסקדורים. חזרו, באם שה,

 ניי־ ,בוושינגטון הנשיא שציווה כפי נשארה,
בהחלט. טראלית

 דיסקרטי, היה זה דייג זז. לא הדרקון
 הסינים עליו. ששמעו בעולם האנשים ומעטים

מעצ את להרגיז שלא כדי שתקו, צ׳יאנג של
 לא כי שתקו, מאו של הסינים המערב. מות
 של שצבאו לאזרחיהם לספר מעונינים היו

. וקיים. חי עוונו צ׳יאנג
 העולם. לעיני החודש נתגלה כולו הענין

 שהוא דרמתי באופן הודיע אייזנהואר הנשיא
 מפורמו־ ליבשה לפלוש לצ׳יאנג רשות נותן
 חיכה נשימתו, בעד עצר כולו העולם זה.

 הדרקון של הגדול לזינוק הגדולה, לפלישה
 לא הדרקון אולם בזנבו. כבול כה עד שהיה

נש לא שמאומה פשוט, הודיע, הוא כלל. זז
 גם יפלשו אתמול שפלשו הפולשים : תנה

 הי כתובת רק בינתיים. ייהרגו לא אם מחר,
שונה. מעתה, תהיה, יציאה

בריטניה
בת1אד* מבצע
 בצבא המובחרים מן גדודים, שלושה

 בריטניה מליית השניה, אליזבת מלגותה הוד
 הוראה קבלו לים, שמעבר והדומיניונים

 הכן מצב בוטלו, החופשות כל :חמורה
הוכרז.

 כי משוכנעים היו הבריטיים החיילים
ל או לקוריאה ספורים ימים תוך יישלחו

 לא למחנה הוצבו להפתעתם, לקניה. פחות
המוב רבי־הסמלים החלו שם מלונדון, רחוק
לק לאמנם הבריטי הצבא של ביותר חרים
בריטניה. מלכת של ההכתרה מצעד ראת

מד מור, ג׳ון סגן אמר האימון בפתיחת
״ב : סמלים לרבי הספר בבית ראשי ריך

 שלא רוצה אני — הבאים הימים 100 משי
 אל אוטומטי* אם כי רגליים, לכם תהינה
הקורם, כשתסיימו מאתנו לטובות תצפו

 כי שלכם, למדריכים תקראו רבי־סמלים לא
רבי־טבחים.״ אם

 רבי־סמלים כוכב מור, סגן של הבטחתו
 קויי־ כלהבד״ האדום השפם בעל בבריטניה,

ה אומנו ליום שעות שמונה במלואה. מה
 שעונים לסי נבדק שקצבה בצעידה, חיילים

 היתד, ימים שלשה במשך ביותר. מדוייקים
לצ החיילים את לאמן רק התרגילים מגמת

 קצב כל לסי כלומר מדוייק, תכנון לסי עוד
 בדקה 80 בדקה, צעדים 60 : מראש שייקבע

■ וכוי.
 שמספר לכך הביאו המתישים האימונים

והקצי .80ל־ הגיע הגדודים באחד החולים
 להחזירו ציוו ממנו, מרוצים היו שלא נים,

 רו* נפגעה כאן אולם שיגרה. לתפקידי
מש שיגר חוליו, על כולו, הגדוד !היחידה

 לבצע לא ממנו בקש המחנה, למפקד לחת
 כי חגיגית הבטיחה המשלחת זו. הוראה

למוטב• הגדוד יחזור ימים שלושה תוך
 חגיגי מסדר נערך הימים שלושת כעבור

 ההכתרה, מבצע ממטה גבוה קצין בפני
ש ג׳קסון, נ׳קסון. תורנטון גנרל בריגדיר

 ש־ אחד גדוד לשבח ציין המסדר, את קבל
 להפליא, ומפוארת צבאית היתד, צעידתו
 צעידה הפגינו החולים, 80 עם למסדר הופיעו

במינה. מיוחדת יחידתית ורוח מבוארת
 לצאת רשות הגדוד אנשי קבלו כפרס

ה שערי אולם חופש. ליומיים המחנה את
לחופ יוצאים של רב מקהל המו לא מחנה
ל כוח עוד היה לא החיילים למרבית שה.
החופש. תעודות את נצל

1הוד
הראש על לעמוד
 בניו־דלהי המוסיקליים המבקרים כשנכנסו

 מצאו המלון, בבית מנוחין יהודי של לחדרו
 ה־ שהקימו הרעש כל ראשו. על עומד אותו

מ הופרע לא מנוחין הועיל, לא עתונאים
 מזכירו לו טפח דקות כמה אחרי מנוחתו.

סטו בשלוה מנוחין התישב ואז הרגל על
מז לו כשהשיב ?״ קרה ״מה : ושאל אית
 : אמר עמו, לשוחח מבקשים שעתונאים כירו

 הרסיס- לקראת מתרכז אני כך לי, ״סלחו
שלי.״ לים

 ביניהם רבים, מני אחד רק היה מנוחין
שה לד״ ומחוצה בהודו מפורסמים, אישים

היוגי. תורת של המרובות במעלותיה כירו
ותי על, שליטה כי קבעה זו תורה

מטפ השונים, הגוף אברי של, מוחלט אום
ותשי מחלות כנגד חסינות באדם חים

 של מוחלטת ריכוז לין־ולת גורמים שות,
מופ מתיחות ולמניעת לשלווה מחשבתו, כלי
העצבים. מערכת של רזת

 לעסוק החל מאז כי קבע מנוחין, יהודי
 בהרבה, בריאותו מצב שופר יוגי בתרגילי

 הגשימה כלי על לסובר. השפיעו התרגילים
 לא עדיין בעבר. במקצת סבל בהם שלו,

ה על התרגילים השפעת מה הכנר החליט
 פנים, כל על בגתיים, המוסיקלי* יכולת

 על לעמוד צעירים כנרים בפני המליץ לא
נגינתם. את לשפר נדי הראש
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