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 האשמות ישראל עיתוני מלאים חודשים כמה מזה

 הזה העולם תנועת בפני כהן שלום שמטיח והשמצות,
וראשיה. חדש כוח —

 מגיב אינו זה שבועון כי כך על עמדו עיתונים כמה
 כאילו פגם, בכן למצוא ניסו ואף אלה, השמצות על

חשו־ מחדשות מתעלמים או משהו להסתיר מנסים אנו
^ גייי• :12

להימ השתדלה הזח״ ״העולם שמערכת היא האמת
 הקיצוני אי״הרצון מפאת העניין, לתוך מלהיגרר נע

 האדם רבות שנים במשך שהיה מי של באישיותו לטפל
במערכת. 2 מס׳

 כהן, שלום שמנהל מסע״ההשמצות, הגיע עתה אולם
 יתר כהלכה. שלא תתפרש נוספת שתיקה וכל לשיא,

 עניין יש הזה״ ״העולם מקוראי רבים לאלפים כן, על
 שבועון ברכי על שנולדה התנועה בתוך בנעשה מיוחד

 מדוייק מהימן, מידע כך על לקבל הזכות להם יש זה.
ומלא.

שנה לפני האחרונות, בבחירות נתנו בוחרים 16,853

 כוח — הזה העולם לתנועת קולותיהם את בלבד, וחצי
 אלא זה, חיוני מידע להם למסור דרך כל אין חדש.

 עם נמנים המכריע שרובם — הזה״ ״העולם באמצעות
 חיונית אינפורמציה מהם לשלול זכות שום אין קוראיו.

ובקטעי״דברים. בניחושים תלויים ולהשאירם זו,

שנמ התזכיר, את לפרסם המערכת החליטה לפיכך
 אמנון התנועה, של הכללי המזכיר על-ידי השבוע סר

 על להגיב כולו בא זה תזכיר המרכז. לחברי זכרוני,
 ולהזים כהן, שלום ידי על שהוטחו והשמצות האשמות

ה המוסד כהווייתן. העובדות מסירת של בדרך אותן
 על במפורש השבוע הטיל המרכז, התנועה, של עליון

 כדי הדרושים באמצעים לנקוט שלה והמזכ׳יל היו״ר
אלה. חסרות־תקדים השמצות להפריך

 את עצמה על המערכת מקבלת זה, תזכיר בפרסמה
תוכנו. ולמהימנות לאמיתות המלאה האחריות

הזה״ ״העולם מערכת

 המרכז חבוי :אד
הכללי המזכיר מאת:

ה בכל במיעוט שנשארה חברים, של קטנטנה קבוצה
 מערכת־השמצות עתה מנהלת התנועה, מוסדות בכל הצבעות
ובציבור. בעיתונות התנועה, נגד ומתוכננת שיטתית
כפולה: היא זו מערכת מטרת

להי התנועה רוב על סחיטה בדרבי לכפות
 קבוצה של האינטרפנטיות לדרישות כנע

 את לשכור - זה נסיון ייכשל אם או זו, קטנה
 יוכלו זו קטנה קבוצה שחברי כדי התנועה,
ל השייכים ובכספים כמישרותיהם להחזיק
תנועה.

 שאין היא, זו במערכה ביותר המכוערות התופעות אחת
 הקבוצה שחברי מאחר פוליטי, או רעיוני רקע כל לה
כל פוליטיות או רעיוניות עמדות להציג בכלל ניסו לא

 — אינטרסנטיים עניינים על בגלוי היא המלחמה שהן,
וכסף. כסאות

להת בהן שלום של רצונו הוא הרעה מקור
 הכנסת מן להתפטר התחייבותו ממילוי חמק
חודשים. 3 כעוד

 שעליו סבור בתנועה הגדול שהרוב לדעת שנוכח אחרי
 כאחד, ומוסריים פוליטיים מטעמים זו, התחייבות לקיים
 ונרגנים, בעלי־אינטרסים כמה לגייס כהן שלום עתה מנסה

ציבורי. כעניין כסאו על הפרטית מלחמתו את להציג כוי
 ראשי אשר נקודות, הרבה התעוררו העניינים במהלך

 מתוך החברים, לידיעת להביאן כה עד רצו לא התנועה
 משמש הוא עוד כל כהן, שלום של בתדמיתו לפגוע אי־רצון

 פרשה מהחרפת להימנע כדי וגם בכנסת, התנועה כנציג
 לידיעת במלואם הדברים מהבאת מנוס אין כיום זו. כאובה

הדברים. ידיעת תוך הכרעות לקבל שיוכלו המרכז, חברי
 חודשים, כמה כבר הנמשך זה, משבר שבמהלך יצויין

 קיצוני, אורך־רוח כהן שלום כלפי התנועה ראשי גילו
 פעמים וויתרו על־ידו, שהופרו רבות לפשרות הסכימו

 על לשמור ובלבד ומעשיים, עקרוניים עניינים על רבות
 אלא זו, סבלנות הועילה לא הצער, למרבה שלום־בית.

 עד גוברת, לפריקת־עול כהן שלום את דירבנה להיפך,
שלו. הנוכחית מערכת־ההשמצות כדי

ה את לידיעתכם עכשיו להביא לנכון מוצא אני לפיכך
הבאות. עובדות

אישית הערה א.
 מתוך פועל אני כאילו טענה, כל מראש למנוע כדי

מראש שנקבע האיש שאני מכיוון כלשהו, אישי אינטרס

 שנים שש לפני התנדב זכרוני אמנוןכ׳ל1המ
 זכה בכנסת, הסיעה כיועץ לשמש

 גם קיבל אשתקד ׳. 121ה״ ״הח״ב לתואר מעמדו בשל
פה־אחד. אמון להצבעת זכה השבוע המזכ״ל. תפקיד את

 ל- העברתי הבאות, לשנתיים התנועה מטעם כחבר־כנסת
הבאה: ההודעה את התנועה יו״ר

 לפרוש התחייבותו את כהן שלום ימלא ,,אם
עצ על אקבל לא שנקבע, במועד הכנסת מן
 שהנציג רף השביעית, לכנסת להיכנס מי

 אחרי המופיע החבר יהיה התנועה של השני
קריץ. ראובן ,פרום כרשימה,

 ומרצה סופר כמחנך, — קריץ ראובן כי יודעים כולנו
 אין שלצערי דבר — בכשרון זה תפקיד למלא יוכל —

הנוכחי.' השני חבר־הכנסת על אותו לאמר

כלנתר■!□ כ.
 דעתו את ולהסיח הציבור, את לבלבל הנסיונות אף על

ב הסיכסוך של הציבורי הרקע הרי פרועות, בהשמצות
ביותר: פשוט הוא תנועה

 חופש קבוצה ולכל חכר לכל יש בתנועתנו
וה הנוהל לפי והן התקנון לפי הן - מוחלט

דיעותיהם. על להאבק - כה עד נוהג
נפשות לעשות בתנועה, סיעות להקים מפורשת זכות יש

 נעשה שהדבר בתנאי — שהיא דרך בכל ולהתווכח בתנועה
עצמה. התנועה בתוך
 החובה וחבריה התנועה שליחי כל על חלה זה עם יתד
 באורח שנתקבלו אחרי — התנועה החלטות את לבצע

המוסמך. במוסד רוב, של בהצבעות דימקראטי,
 להחלטות כפופים השונים במוסדות התנועה שליחי

 הוועידה, מקום את (הממלא המרכז ושל התנועה, ועידת
לועידה). ועידה בין

 המוסדות החלטת אחרי למלא המסרב שליח
 באל שליחותו אל והמתייחס האלה, הנבחרים

 פרטית תועלת ממנה להפיק כדי פרטי, רכוש
 שזכתה המבוערת כתופעה אשם הריהו -

״כלנתריזם״. לבינוי בארץ
 כלנתריזם של גילוי הוא בתנועה עתה שמתרחש מה

 במיק־ שזכתה קטנה, קבוצה מצד ביותר, הממאירה בצורה
 להלן). שיוסבר (כפי התנועה מטעם מישרות בכמה רה

 דרישותיהם את העמידו אלה שאנשים אחרי קורה הדבר
 במיעוט ונשארו התנועה, במוסדות להצבעה פעמים כמה

ה בהנהלה במרכז, בוועידה, — ההצבעות בכל מבוטל
וכו׳. מדינית

ב <. כ ר התנועה מוסדות ה
 פעולתו, של הכלנתריזם את לטשטש מגוחך בנסיון

 העניין את להציג חודשים כמה מזה כהן שלום משתדל
אנ ״שני בבחינת אבנרי, אורי לבין בינו אישי כסיכסוך

ביניהם.״ רבים שים
 ויש גס. שקר שזהו יודע בתנועתנו בנעשה המצוי כל

האחרים. לחברים גם זאת להבהיר
 שלו־ עם יחד בהן, שלום עומד זה כסיבסוד

 כל חברי כל מול אחרים, חברים שה־ארבעה
התנועה. מוסדות

וב התנועה בהקמת מיוחד תפקיד שמילא אבנרי, אורי
ב בתנועה לתפקידיו נבחר המדיניים, עקרונותיה גיבוש
 מועמדים היו האלה ההצבעות בכל דימוקראטי. אורח

נגדיים.
 וכהנהלה המרכזת בוועדה התנועה, כמרכז

 ריעות של מאוד רחב מיגוון מייוצג המדינית,
וגישות.
 אלא בתנועה מתקבלת אינה החלטה ששום מלמד הנסיון

וערים. ממושכים ויכוחים אחרי
 חברי בל את להציג כהן שלום של נסיונו
 אכנרי״, אורי ״משרתי של בעדר התנועה

 שיסודה וגסה, זדונית השמצה כשלעצמה היא
אם היטב. כהן לשלום ידוע זה ודבר — מוחלט בשקר


