
אל1ש הבוחר
: ה ל א  תוקפים הקומוניסטים, אתם, ש

משועב היותה מל הממשלה את הרף בלי
 מיפנה דורשים והנכם המערבי, לגוש דת

 דוברי אבל — נ״טראליות, של למדיניות
 איננה ישראל כי זה, כנגד טוענים הממשלה

תשובתכם? מהי עולמי. גוש לשום קשורה
הממש של מדיניותה כל : ה כ ד ש ת

 והזד־ מעצמות־המערב עם הזדהות היא לה
 הגוש לצד מהתייצבותה -י- אחריהן נבות

 שנים 10 לפני במלחמת־קוריאה האמריקאי
 העממית סין בקבלת לתמוך לסירובה ועד

 הכריז לא כלום מספר. חודשים לפני לאו״ם
 מדינה היא ״ישראל כי בעצמו, בן־גוריון

 אין אך כמובן? מערב־אירופית, אירופית״,
 אלא והצבעות, הכרזות של עניין רק זה

 לא סיני״ ב״מבצע כלום מעשים. של בעיקר
 של כחיל־חלוץ צה״ל את בן־גוריון העמיד

 כלום הסואץ? על האנגלו־צרפתית ההתקפה
רש ישראל מדינת את הממשלה צירפה לא

 אישר לא כלום ל״דוקטרינת־אייזנהואר״ז מית
 של בעלת־בריתה היא ״ישראל כי דה־גול,
 מקיימת בן־גוריון ממשלת אין כלום צרפת״?

 אדנואר ממשלת עם וידידות״ ״אמון יחסי
 כלום הניאו־נאצי? הצבא עם ועיסקות־נשק

 )374 מס׳ (ב״רשומות״ עתה זה פורסם לא
 לפיו ארה״ב, ממשלת עם הצבאי ההסכם

 הממשלה לרשות להעמיד ישראל מתחייבת
 או מזרח־תיכונית מלחמה בכל האמריקאית

 והמקורות הציוד כוח־האדם, את עולמית
 — הכלכלי ובשטח ישראל? של הכלכליים

 מהיבוא 80ס/ס כי העובדה, מספיקה האין
ה מארצות בא הישראלי השוק את המציף

ש הטענה כי מכאן, ברור ? המערבי גוש
 חסרת־ היא גוש לשום קשורה ישראל אין

ומגוחכת. שחר

: ה ל א  לפעמים כי הוא, נכון אמנם, ש
 וכי אחרת: בטענה הממשלה דוברי עונים

 לחפש מותר מדינה לכל וכי בדבר? רע מה
אסור? לישראל ורק בעלות־ברית,

 השאלה כל מותר. ודאי, : ה 2 ו ש ת
לרעה או לטובה היא ההתקשרות אם היא,

 ומוכיחים, אומרים אנחנו והמולדת. העם של
 האימפריאליסטי למערב ישראל ריתוק כי

 ארצנו את מעמיד הוא כי ישראל, לרעת הוא
 אר־ של האדיר המחנה כלפי עויינת בעמדה

המ העמים משפחת וכלפי צות־הסוציאליזם
הקולוניאליזם. מעול והמשתחררים שוחררים

: ה ל א דווקא, טוענים הממשלה דוברי ש
 באפריקה, הצעירות, למדינות עוזרים הם כי

דבריכם? את סותר זה ..האיןלמטול
 למרות והא־ראייה, לא. : ה ב ד ש ת

 מישראל והטכנית הכלכלית העזרה משלוחי
 ראשי ם חותמ באפריקה, מסויימות למדינות

 הצהרות על גופא אפריקאיות מדינות אותן
 כשלוחה הישראלית המדעיות את המגנות

 שום על והקולוניאליזם. האימפריאליזם של
 בן־ של מדיניות אותה שום על — מה?

 נגד באו״ם המתייצבת מאיר, וגולדה גוריון
הניסו את המצדיקה האלג׳ירי, העם עצמאות

 על־אף בסהארה דה־גול של האטומיים יים
כו אפריקה עמי כל של המאוחדת המחאה

הקולו של מכורים בסוכנים התומכת לם׳
 השולחת יולו, והכומר צ׳ומבה כגון ניאליזם

 סאלאזאר כגון רוצחניים לרומים ישראל נשק
 שבאפריקה) אנגולה עם (נגד הפורטוגאלי

הש ומרוחיליו, לבאטיסטה הלא־רחוק ובעבר
 על־בן הלאסינית. אמריקה עמי כל על נואים

 את גם ׳ואפריקה אסיה עמי מנהיגי מקבלים
 מישראל הטכני והסיוע הכלכלית הפעילות
 לקולוניאליזם כשרות ובאי־אמון, בחשדנות
 שינוי רק כי הוא, הדבר פירוש בעקיפין.
 לניי־ במערב מתלות הישראלית המדיניות
 עם לידידות הדרך את לנו יפתח טראליות

 כה הכרח לנו שהיא ואפריקה, אסיה עמי
זזיוני.

: ה ל א  לנייטראליות כזה מעבר האס ש
 המזרחי לגוש בהצטרפות במערב יתפרש לא

הנגדי? הצד מן אותנו ויבודד

 לא. ואופן, פנים בשום : ה 3 ו ש ת
 מיפנה כמובן, פירושו, לנייטראליות מעבר

 ה־ ארצות עם ברית־המועצות, עם לידידות
 העמים עם וסולידאריות העממית דמוקראטיה

לא אבל — הקולוניאליזם, נגד הנאבקים

 הנה, מדינות־המערב. עם הקשרים ניתוק
 קע״ם או גאנה באסיה, אינדונזיה או הודו

 באירופה, אוסטריה או פינלאנד באפריקה,
 לפי אחת כל — נייטראליות מדינות בהיותן

 מקיימות הן הרי — מידותיה ולפי דרכה
 המערב עם גם קשרים בעת־ובעונה־אחת

 רק לנייטראליות המעבר המזרח. עם וגם
 מעצמות־המערב עם ישראל קשרי את יהפוך

 לקשרי־גומלין מונופוליסטיים מקשרי־תלות
ריבוניים.

: ה ל א  במדיניות התומכים החוגים ש
 הנייטרא־ סיסמת על חולקים בן־גוריון של

 מעדיפה ברית־המ,עצות כי באומרם, ליות
 בין־כה־ היא ולכן ישראל, על הערבים את
ב האין לישראל. יחסה את תשנה לא וכה

מבוסם? ספק הפחות לכל הזה נימוק
 כי בדבר, ספק שום אין : ה 3 ו יש ת

 ייפגש הנייטראליות אל ישראל מצד מיפנה
ל תתן אשר ,ברית־ר,מועצות מצד באהדה
 הכל־ ועזרתה הפוליטית תמיכתה את ישראל

 ניי־ מדינה לכל כמו ,כלית־הטכנית־ר,מדעית
 והתומכת אי־תלותה על המקפידה טראלית,

ב ודו־הקיום השלום את לבצר במאמצים
המדי בשביל היחידה אבן־הבוחן זוהי עולם.

 הלאומית שייכותה ולא הסובייטית, ניות
 ערבית היא אם — אחרת או זו מדינה של
יהודית. או

: ה ל א  ברית־המועצות מספקת ומדוע ש
הערביות? למדינות נשק

הערביות, למדינות לא : ה 2 ו ש ת
 שאינן במזרח־התיכון מדינות לאותן אלא

 בהסכם או (סנט״ו) בברית־צבאית קשורות
המב מעצמות־האימפריאליזם, עם אחר צבאי

התק לבסיס שלנו האזור את להפוך קשות
 — עיראק למשל, ברית־המועצות. על פה

 בימי גם ערבית מדינה היתד, לא היא כלום
 ואז לברית־בגדאד? שייכותה בימי נורי־סעיד,

 ירדן אחרת: דוגמה סובייטי. נשק קיבלה לא
 אינן והן ערביות, מדינות גם־כן הן וסעודיה
 שהן מפני סובייטי, ממקור נשק מקבלות
יש האימפריאליזם. עם צבאי קשר קשורות

הסוציאליס מצ׳כוסלובקיה נשק קיבלה ראל
בי מברית־ר,מועצות) פוליטית (ותמיכה טית

 ערבית מדינה שום ואז ,מלחמת־ד,עצמאות מי
 סוציאליסטית, ארץ משום נשק קיבלה לא
 מכשיר כולה אז היתר, הערבית הליגה כי

 לכל הידועות העובדות ובכן, אימפריאליסטי.
 שולחת אינה ברית־המועצות כי מוכיחות,

 מונעת וא-נה ערביות למדינות סתם נשק
 היא אלא ממדינת־ישראל, סתם משלוחי־נשק

 מדינה כל של הפוליטי הקו לפי זאת קובעת
 לאומי. הבדל ללא במזרח־התיכון, ומדינה
 במש- פתחה ברית־המועצות לא — והעיקר

 ו- בריטניה כי־אם הזה, לאזור לוחי־נשק
 הציעה ברית־המועצות מזו, יתירה ארה״ב;

 מש־ כל הפסקת על הסכם למעצמות־המערב
 מכל המזרח־התיכון ארצות לכל לוחי־הנשק

 הבריטיים השליטים אך — שהוא, מקור
 הסובייטית, ההצעה את דחו והאמריקאיים

אחריהם. שוב נגררו הישראליים והשליטים

: ה ל א דיין נושה בן־גוריון, מפי ש
 ל־ מעבר כי לא־אחת, שמענו פרס ושמעון

 רכש מקורות את לנו יסתום נייטראליות
 וזה אחרות, נאט״ו וממדינות מצרפת הנשק
 עונים אתם מה וקיומנו. במחוננו את יסכן

כך? על

המנ בעולם, מדינה שום : ה ב ו ש ת
ו אי־תלות נייטראליות, של מדיניות הלת

 לא ד,הגנתיים וצרכיה בטחונה — שלום
יש אדרבה, ישראל. תופקר לא כן הופקרו.

 של ידידות לעצמה תרכוש נייטראלית ראל
 כיום, מבודדת היא מהן אשר רבות, מדינות

 לבט־ לא־אכזב ■מקור תשמש זו וידידות —
 למערב מריתוק מישנה לכל, ומעל חוננו.

 יסיר ונייטראליות לאי־תלות האימפריאליסטי
 הישראלי-ערבי. השלום אל מהדרך מכשול

 מאשר לבטחון, יותר טובה ערובה ואין
 איננה הנייטראליות השכנים. עם הסכם־שלום

ולבטחון. לשלום מפתח אלא לבטחון, סכנה
: ה ל א  של הכלכלי לצד בנוגע ומה ש

הבעייה?

 מצד נייטראליות ראשית, : ה ב ו ש ת
מצד וטכנית כלכלית עזרה משמע ישראל

מש של ענפי־היסוד לפיתוח ברית־המועצות
 עם הכלכליים הקשרים שנית, הלאומי. קנו

 קשרינו את יבטלו לא הסוציאליזם ארצות
או יבריאו אלא כאמור, ארצות־המערב, עם
והברי הכדאיות בסים על אותם ויעמידו תם
 לנייטראליות המיפנה שלישית, החפשית. רה

 השווקים את הישראלי סחר־החוץ לפני יפתח
 והאפרו־אסיאתיים, הסוציאליסטיים העצומים

ה במאזן הכרוני מהגרעון לצאת לנו יסייע
 הזרים. המונופולים בהון ומהתלות מסחרי

 ושלום נייטראליות של מדיניות רביעית,
מה גדולים כספיים אמצעים להפניית תגרום
 להרחבת הפיתוח, לתקציב הצבא' תקציב
 גם היא נייטראליות ובכן, הלאומי. משקנו
כלכלית. ולעצמאות כלכלית להבראה הדרך

: ה ל א  הלאומיים השיקולים כל אם ש
התנ את להסביר איך נייטראליות, בעד הס

היש המדיניות מנהלי של העקשנית גדותם
הרשמית? ראלית
: ש ת  הדו־ מענקי כי ספק, אין לכה

הגר המארקים ושילומי האמריקאיים לארים
בישר השולטים החוגים את משחדים מניים

 בן־ אצל גם ממלאת לא־מבוטל תפקיד אל.
 אנטי־ של האידיאולוגיה ומקורביו גוריון

 גם בזה יש ולבסוף, זואולוגי. קומוניזם
 האימפריאליסטים כי פוליטי, חשבון־שיזא

 ארצות־ עם בסכסוך בן־גוריון לצד יעמדו
ערב•

: ה ל א  בחשבון רואים אתם מדוע ש
חשבון־שווא? זה פוליטי

: ה ב י ש מאיר וגולדה בן־גוריון ת
 נאצר את יכריחו המערב מעצמות כי קיוו,

 — הישראלי לשייט תעלת־סואץ את לפתוח
 מעצמות־ כי קיוו, הם אצבע. נקפו לא והן

 על הערבי הכלכלי החרם נגד יפעלו המערב
 קיוו, הם אצבע. נקפו לא והן — ישראל

 המוחלט בסירובם יתמכו מעצמות־המערב כי
ל לחזור הערביים הפליטים בזכות להכיר
 של האינטרס מרה. אכזבה ונחלו — ארצם

שרו את לנצל להם אומר האימפריאליסטים
זה, בעד לו לשלם ואף בן־גוריון, של תיו

־ ? ת ו ל ת
 מ־ דורש שהוא הפוליטי המחיר את לא אבל
ש מבן־גוריון דרש קנדי הנשיא אדרבא, הם.
 עם האמריקאית ההתקרבות למאמצי יפריע לא

 בן־ כי מוסיף, פוסט״ ו״ניו־יורק — נאצר
 של קשריו להפריע. לא הבטיח גם גוריון

אי האימפריאליסטים האדונים עם בן־גוריון
 היה שהוא כפי הדדית, ידידות קשרי נם

 ועבדות תלות קשרי כי־אם להציגם, רוצה
מצדו.

: ה ל א רק זוהי נייטראליות האם ש
בלבד? הקומוניסטים שלכם, סיסמתכם

: ה נ ו ש  העקבי הפוליטי הקו זהו ת
ה הישראלית, הקומוניסטית המפלגה של

 ישראל של הלאומיים מהאינטרסים נובע
 גם אולם בזמננו. הבינלאומיים ומהתנאים

 הדרישה ויותר יותר נשמעת אחרים בחוגים
 גולדמן נחום הד״ר נייטראליסטי: קו לנקוט•
 הליבראלית; המפלגה בקרב זה לקו מטיף

 ב״ה־ ב״הארץ״, הופיעו זו ברוח מאמרים
 שהן מצהירות ואחד,״ע מפ״ם וכו׳; צופה״,

נייטראליסטית. מדיניות בעד
: ה ל א  מתלכדים אינם איפוא, למה, ש

הישר המדיניות בשינוי הדוגלים •אלה כל
 דעת־ את לרבוש כדי אחת, לחזית אלית
לנייטראליות? המיפנה את ולחולל הקהל

: ה ב ו ש  להפנות יש זאת שאלה ת
הקומו למפלגה לא אך הגורמים, שאר לכל

 וללא־ בהתמדה הנאבקת הישראלית, ניסטית
 קראטית לאומית־דמ, חזית להקמת ליאות

 ונייטרא־ אי־תלות שלום, של מדיניות בעד
 השאלה את להפנות יש וקודם־כל ליות.
ה שעמדתם ואחה״ע, מפ״ם למנהיגי הזאת

הנכסף. השינוי את מונעת העיקשת פלגנית
: ה ל א ה זאת מבחינה תעזור מה ש

הקומוניס הרשימה בעד בבחירות הצבעה
טית?
 והשפעתה ייצוגה הגברת : ה 3 ו ש ת

 בכנסת הישראלית הקומוניסטית המפלגה של
ה כל לליכוד הסיכוי את תגביר החמישית

 הישראלית, המדיניות לשינוי הנוטים גורמים
 שיוציא המיפנה את ותקדם תקרב וממילא

המרחב. אל המיצר מן ארצנו את

ת נ ו י ד א ר ט ו ■ א

משיבה מקי״
 הישראלית הקומוניסטית המפלגה ע״י לפרסום מוגש
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 השלטון. מכשירי כל את מפא״י בידי גות
 כבשה זה, עצום יתרון לנצל ידעה מפא״י

 לידיה. היוזמה את חטפה הריק, החלל את
 מסע המאורעות. מהלך על שולטת היא מ־זז

ב המלאכותית המתיחות בעולם, בן־גוריון
 אלא אינם הטילים, ושיגור הצפוני גבול

 את שהסיחו אירועים, בשרשרת חוליות
וגילוייה. מפרשת־לבון הציבור דעת

ב וחישבו המפלגות עסקני ישבו השבוע
 לייצור מחודש למעלה נותר שעוד חלחלה

 חושבת הסימנים, כל לפי נוספים. מאורעות
 שרותי את להפעיל זה, חודש לנצל מפא״י

 עוד הציבור ראש על לשפוך כדי המדינה
מהממות. סנסאציות כמה

הטיל
שחר ע□ להבות

 ברחובות שטיילו אלה מבין בודדים רק
שבו שלושה לפני הלילות באחד תל־אביב׳

שהתר בלתי־רגילה בתופעה הבחינו עות,
 מעבר הרחק למעלה, ראשיהם. מעל חשה
 הכוכבים, זרוע הלילה בעלטת העיר, לבתי
באלו הטס בגוף בבירור לראות היה ניתן
 חלק אחריו משיר כשהוא אש, של מה

ספורות. שניות תוך ונעלם ממנו
 במחזה, שהבחינו אנשים של קבוצות

 קרה?״ ״מה ונרעשים. מופתעים לרגע עמדו
המת באלה שהבחינו ושבים עוברים שאלו

ב עפה ראקטה ״ראינו למעלה. בוננים
 מנוד היתר, התגובה התשובה. היתר, אוויר!״

בחיוך. מלווה קל ראש
 רא־ ראו כי שטענו כאלה כשהופיעו גם
 וסיפרו עתונים, במערכות באוויר, קיטר,

 ״בטח! שאמרו: במבטים נתקלו סיפורם, את
 למתוח?״ רוצים אתם מי אם בטח!

 האמייו שלא קטני־ר,אמונה, יכלו השבוע
לעצרם. רק ללעוג לסיפורים,

 של המוצלח שיגורו דבר נודע כאשר
 התברר ),14-,13 עמודים (ראה 2 שביט הטיל

 שקדמו הניסויים אחד היה הזוהר שהגוף
 הראשון. הטיל לשיגור

 .1 שביט היה זה, ראשון טיל
 על הידיעה לילה. באישון הזמנה

 נשמרה 2 שביט של הפומבי שיגורו מועד
 המוזמנים תריסרי שני לגבי אפילו בסוד

במש קשורים היו ככולם שרובם למאורע,
הטיל. בוני בצוות או הבטחון רד

 שנכחה מאיר, גולדה שרת־החוץ, אפילו
 את ידעה לא השילוח, במקום אחר־כך
 היתד, בלילה שלישי ביום המדוייק. המועד

 שנערכה חגיגית, בעצרת נוכחת שרת־החוץ
האמ העצמאות יום לכבוד התרבות בהיכל
 שית־ יצאה העצרת, כשהסתיימה ריקאי.
 הממשלה ראש של בדירתו לבקר החוץ

 סבל שלא עניין עימו לברר כדי בתל־אביב׳
 לביש ביג׳י את מצאה להפתעתה, דיחוי.

 ״בואי ליציאה. מתכונן כשהוא מדי־קרב,
 למיתקן עמו לקחה ביג׳י, לה אמר איתי!״

השילוח.
 של הממלכתי למעמד גולדה הוזמנה כך

.2 שביט שיגור
מכו שיירת סטתה הלילה, באישון וכך,

 עלתה בארץ, החוף מכביש' מאחד ניות
 גבעות בינות שהובילה צדדית עפר דרך על

 בתוך הטיל כבר ניצב למקום, בהגיעם חול.
ממיגדלי־מתכת. הבנוי שלו, מיתקן־הייצוב
 הוצב עליו המיתקן, לשילוח. ההכנות

 בשיפולי לכן. קודם ימים מספר ניבנה הטיל
 במלם שמולא ענק בור נכרה החול גבעת

 ל־ מסביב הציבו מיוחדים מנופים מזויין.
עצ הטיל מיגדלי־המתכת. את ריצפת־הבטון

 שעות 24 רק המיתקן לתוך הוכנס מו
חלקים. חלקים שיגורו, לפני
 המתקן על שנישענה הראקיטה, גבי על
 בצבע צבועה ושהיתד, נקודות־מגע בכמה
 על כהה. באדום פסים כמה צויירו בהיר,

.2702 המספר נרשם המתכת גוף
 של צוות־המשלחים את שהיוו המדע, אנשי

 ובחי־ בבדיקות הלילה כל עסקו הראקיטה׳
 הוכיחו הקודמים שהנסיונות למרות שובים.

 עליהם היה לעוף, מסוגל הזה שהדבר להם
תקר. כל יקרה שלא להבטיח

 היה השילוח מיבצע המחקר. עיתוי
 שבוצעה, עבודת־מחקר שיו הכותרת גולת

 ותכנון למחקר באגף ארוכה, תקופה במשך
 מאיר עומד בראשו אשר הבטחון, משרד של

 ארי פרופסור הוא עליה ושהאחראי מרדור,
ברגמן. דויד נסט

 עשייה ישראל היתד, תיאורטית מבחינה
,2 שביט מדגם ראקיטה שיגור לידי להגיע
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