
ה השבר את קובעת הממשלה
 דרבים באד,? העובדים של אמיתי
 ה־ יוקר מדד זיו,? על־ידי :שונות
 למיצרכים, סובסידיות מתן מהיה,
ועוד. שונים מיסיס הטלת
 נגד להילחם יכולה אינה ההסתדרות כאשר

 מן ניטל הוא מצב־ביש. זהו הממשלה,
 אוכלוסי של הגדול הריב — העובד המעמד
. זכויותיו. על להילחם אפשרות — המדינה

ה־ להפרדת יביא מפא״י פילוג

האמי הזזיכוהים מה־בכך.׳ של לעניינים אלא
הציבור. אל מגיעים אינם כלל תיים

 כמו ממשלתי, לסניף ההסתדרות הפיכת
 ה־ ובארצות גיסא, מהד הפאשיזם, בארצות

 מוכרחה גיסא, מאידך העממית, דמוקראטיה
טוטאליטארי. למשטר להוביל

ה רק כמדינה, הקיים במשטר
 ריכוז־כו■ להוות יבולה הסתדרות

 ריבוז מול לעמוד המסוגל חות
באשר הממשלתי. במנגנון הבוהות

החו עם ההתקשרות הנייטראליזם, אפראסיה,
 היוזמה ובמערב, לם בע המתקדמים גים

מגו הדברים אין אפילו במרחב. לשלום
 ללכת יוכרח הרי לבין, אצל כרגע בשים
המצב. של ההגיון בתוקף יזו, בדרך

ף אופוזיציה זאת תהייה תו  ב
. לא המישטר, גדו  תהיה אכל נ

 אופוזיציה הראשונה, בפעם זאת,
 בוח ימין, נגד שמאל - ממש של
 השקפה. נגד השקפה כוח, נגד

★ £ ★
רי ^ ת ה ו רבה והאכזבה, הקיפא־ן שנ

בפסי זו לאפשרות להתייחס ה הנט
 תנועת־העבודה המסוגלת 'ובאי־אמונה• מיות

 עצמות התחיינה לתחיהז לקום העברית
אלה? יבשות

לטפוח עליון כוח רצה באילו
 באו קטני-,-,אמונה. של ,ם פני, עד

בבלגיה, המאורעות
 של הדיכוי נגד ביים הבי. .ועליו: ך, מאבק
הער" רק מעורר אנו הממשלר״• המנגנון
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 תהיה שוב ההסתדרות רשויות.

 ותופס. לוהט עצמאי, גוף
★ ★ ★

 התפתחות לגבי מהכנת גם זאת היה
 זה כי יתכן בישראל. הדמוקראטיה ־1 י

יותר. עוד חשוב
האדי והולכת גוברת שנים תריסר מזה

 הציבור. בענייני ישראל אזרחי של שות
 אפילו הקיימות. למפלגות הבוז והולך גובר

 כמעט־אטומה בהומה נתקלים הרשים גופים
הנועל• בקרב לא־א״בפתיות של

 שבתרי- היא לכך הסיבות אחת
 היה ולא כמעט אלה שנים פר

 עניינים במדינה. ממש של ויכוה
 עירך כגון - לאזרח ביותר היוניים

 עני- ומאה מיפיו גובה משכורתו,
 היום־יום לחיי הנוגעים אחרים נים
וי ללא בחשאי, מוכרעים - שלו
 פלוני, כין פרטית בשיחה כוח,
אל לבין בממשלה, י מפא־״ איש
בהסתדרות. מפא״י איש מוני,

 האזרח בלב התעמקה הימים במחיצת
 בשוק הנשמעים הוויכוחים כל כי ההרגשה
נוגעים אינם כוזבים, אלא אינם הפוליטי

 לאחד, הופכים אלה ריכוזים שני
בלימה! על הדמוקראטיה תלויה

 על לבון דברי של האמיתי תוכנם זהו
 בן־ של הממשלתיזם — ה״אטאטי-זס״ סכנת

 היד, ועדין זהיר פחות אדם וגוריו• גוריון
 טוטאליטריזם. אחד: בשם לילד קורא

★ ־6 ★
- טוטאליטאריזם טאטיזם, ^
 ולהשתמש להתפתות היה יכיל מישהו ^
פאשיזם. יותר: עוד מפחיד בשם

 פלוס אטאטיזם הוא הפאשיזם
לאומ השקפת-עולס מה? משהו.

אימפריאליס מיליטריסטית, נית,
טית.

המלוכ בחוגים קיימת זו השקפת־עולם
 הסתירו לא מעולם בן־גוריון. סביב דים

הער נגד המלחמה לדעתם, כי, החצר נערי
 את לרכז יש וכי מלחמת־גצח, היא בים
 ה:את. המלחמה בהזית האומה• כוחות כל

האוריינ והגיונית: עקבית מדיניות־חוץ מכאן
ור,אימפריא הקולוניאליים החוגים על טציה

אטומי. כור - מיבצע־סיגי, במערב,• ליסטיים
 העבודה מפלגת של והקמתה מפא״י פילוג

האי לביסוס הקרקע את יכשירו הישראלית
עמי על האוריינטציה הנגדית: דיאולוגיה

 ש,נג..ן הדנות נגר במאבק וו;ד,גים פצעים
הריאקציה• נ״:,;.ה . ת ובני־בו־ שר.״••

 י:,; ריש ר,ב.פב נ./ורעות יש.״*
 ;,־־ ב, 3הצ, את ם הבדז־ב ע;.מב,

 הם בלגיה אי,-,עי דאים-לחיקוי. ק
 ן בלש, מדברים ,.,ס הזה. ;?•״.ג נ״,׳
 בכל עמוק ד,ד יעודדו ורב רו־:, ב״
 בישר* וכעדט התרב,ת, ״ ■נ! מל
פדשת־לבון. של ;:ל

<־ ־£־ ז<
ב מן לאירועים רקע בישראל ייש א

 בצפון יאת לשאול אפשר הבלגי? הסו: .
 עמ-שב במעבדת מל. ז:ב, הר תליאביב

מגוחכת. עצמה השאלה תהיה ובקר-ת־גת
 הבורג;...נ — ;׳״בד. ב,ר.:ג',ית •ן באו יש

הגיב•־ - , ד,,ג שיו הב;..,,, אנשי של
 ת*. *א. הה. נ;ת ״השב; מבובזי על לים,

 של דגלם כביב ;נש כ נ,ים נ:... אל,־, כל
 באינם־ מרגישים הם ודיין. פרס בן־גורהן,

 — החוש 'הימין זהו בי עליון טינקט
 הארץ ואשר ההסתדרות, את להרוס הרוצה
הסר־המעצורים. שוכרו הוא החדש

 פרוליטריון גם בארץ יש אולם
 במשכורת ההיים אלפים מאות -

 ופחות, לירות 200 של משפחתית
 ירם שאין אגורה, בל הסופרים

לקול ללכת או עתון לקנות משגת
 המונים יקומו הימים כאחד נוע.

 מפ־ כלגיה. המוני שעשו כפי אלה,
ו תוקפנית אמיתית, לגת-שמאל

 איתן בפיס בהט תמצא לוחמת,
 שלטונית. לאלטרנטיבה
★ ★ ־*־  לעיני השבוע העומדת התמונה והי ון>

 אימים מהלכת היא במדינה. יר־דעת כל |
 וממריצה במפא״י, המרכזיים החוגים על

 היא כשרה. למען הכל את לעשות אותם
 עצמם את המכינים השמאל, לחוגי קוסמת

 נערי־החצר רק לבוא. העשוי מיקרה ■לכל
פולי מבט הסרי חובבים שהם ׳ביג׳י, של
בקלוודראש. ממנה מתעלמים טי,

 בוהות תתגשם. שלא מאוד יתכן
 למניעתה. זה ברגע פועלים חזקים

 לעלות שיכלה העובדה עצם אך
אדי מה מוכיח מעשית, כאפשרות

ל פרשת-לבון, של חשיבותה רה
המדינה. דמות עיצוב

חזרו ועוזריו בן־גוריץ דויד ר
ה על אחדות כעמים האחרונים בימים ^

 חלק לוקח הזה העולם כי המוחצת טענה
 שאיפה מתיך הפרשה על במאבק מרכזי

 ש ש מסתבר הדברים מן מפא׳״״, את ״להדום
 בידי יעלה פן לבון, את במהרה לחסל

ל האחרים, בעתונים ומרעיו הזה, לם הע
זו. פה הר בצע

 אין כוונותינו. הערכת על השעם נתווכח לא
 לוהם הוא — במפא״י לוחם הזה העולם

 קודם כאן יש כי חוששני אך בדיקטאסורה.
 העולם יכולתנו. להערכת ביהם טעות כל

 שעה לפי מפא״י. את להרוס מסוגל אינו הזה
זאת. לעשות המסוגל במדינה כוח בכלל אין

זה׳ ברגע מסוגל אהד איש רק
בן־גוריון. דויד :מפא״י את להרוס

 מקדיש הוא וכרגע לכך, מסוגל הוא
ויכולתו. מרצו זמנו, ביס מ את זו למלאכה
 נותר לא הצד, מן העומדים לנו,
 מפא״י הריסת האם :לשאול אלא
־ למד כרכה תביא בךגוריון כידי
לה? ק1תז או נה,

☆
 במצב מפא״י״? .,הריסת ״פירוש ה **

כתוצ המפלגה, פילוג פירושה: כהי הנ
 ג;ה־ ראש־,׳,מג; של מאטים האגלטי מן אה

בחופשה,־של־ערב־ברישה.
הבא: התהליך את הדיון, לצורכי' נניח,

 להון :ז ;• להדיה ראש־;־,ממשלה יצליח אם
יו״/־ ;,:׳פ״:;•״ ני! ?גרשו או ההסתדרות, מן■

 הרוגי במפאי-י רות היכ נל לבון .כיב כדו 0
נהם־ ד,רוצים או ציאי־ייזם, הס ת בעקדוג לום
 לדק־ המתנגדים א.׳ ועצמאית, חזקה ת ו תדר

. נעו ב!״,ד;״ על טאמורה
ב תלוי יד,׳.־, הדבר מספרם? יהיר, מה
 -החצר נע! י2ט.:סי שיעוררו וה השל מידת

 המספר אך־ המג.;ה. יש. השונים בחוגים
תי. הישוב אינו המדייק בו

מ יותר השלכה הפילוג מהות
המדוייקת. הכוחות חלוקת אשר׳

 ף ב נ.מפ־,:ת סטי אל■ ד.שוצ ט הריע גירוש
הדעה, משלשת להקמת ב־,כרה יביא גורייון

 מ:;גת — השמאל של ומאוחדת .ה גד,
יצש־ ן:שש. על האמיתי בשובן ישראל פועלי

 כא .׳ יה דר,. ודה;;ב אהדו ׳1 נזב״ם ,־,אל רפו
התנו שלוש הראשונה, הפעם זו בו:, ת חד

הגדולות. הקיבוציות עות
 הרוב מפלגת תהיה זו מכלגה

 במער- תשלוט והיא בהסתדרות,
שו להיות תוכל לא ד,יא .ולתיו,

 גערי■ ישלטו בה בממשלה, תפה
קוא בעזרת גוריון, בן של החצר
אחרים. ימניים יסודות עם ליציה
זר, תהליך אם רב ספק יש זר, ברגע
בפילוג, רוצה אינה המפלגה יתגשם. אי־מנם

 בדיקטאטורה רוצים אינם גם עפקניה ורוב
 יעלה כי מאוד יתכן אביר־על־סום־לבן. של־
ולהכ בן־גוריון את להכניע זד, רוב בידי
ועלינו — אפשרי הפילוג אך לסגת. ריחו

עליו. דעתנו את לתת 1
★ ★ ★

ה ריכוז של הראשונה תוצאה **
 קום מאז הראשונה בפעם זו: היא שמאל ) ן

 בממשלה רפלגת־השלטון תהיה לא המדינה
השלטון־בהפתדרות• מפלגת גם

ממש. מהפכה זו
 מכך המדינה סבלה שנים תריסר משך

 היו, במדינה והשלטון בהסתדרות שהשלטון
 יכלת לא ההסתדרות הך. היינו למעשה,

האינ את לייצג העיקרי: תפקידה את למלא
 המדינה. כלפי העובד המעמד של טרסים
 אינה שוב ההסתדרות כי נדמה היה לעתים

 גוף — הממשלה של מבצעת זרוע אלא
הפועלים. המוני את המרסן פקודות, המקבל

 מלחמת־מענד ואין במעט ישראל במדינת
קאפיטאלים־ במישטר המקובל הסוג מן דות

 בין הלאומית ההכנסה חלוקת סדיר. טי
 בין מלחמה על־ידי נקבעת אינה המעמדות
הממשלה. ידי על •אלא ועובדים, בעלי־הון


