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 מטרת אותנו מאחדת לוחם. גוה אנחנו
להאבק. והרצון המערכה,

 הכחול" ד.דגל שונים. דגלים שונות, אידיאולוגיות לנו.
 הדגל השלום. של הלבן הדגל למדינה. הנאמנות של הלבן

 הסוציאליזם. של האדום הדגל הליברליזם. של הזהוב
 ערביי של הירוק. הדגל השניה. ישראל השחור.של הדגל

אחד. מאכל, אחד. מחנה — רכים דגליםישראל.
 וחזית מרי את הקמנו כאשר. אותנו שהדריך הרעיון

 שלו. לאידיאולוגיה נאמן אחד כל יישאר הוא: השמאל
 הפיתרונות למען יחד להאבק כדי נתלכד הבה אולם

 הר־ העתיד על הוויכוח את המעשיות. לבעיות המעשיים
 יחד נילחם וכינתיים הרחוק. לעתיד נשאיר - חוק

. יותר טוכים חיים למען ם ו י ה
חי וסוציאליסטים, ליברלים מאחד השמאל וחזית מרי
המס המחנות, מכל וקידמה שלום שוחרי ודתיים, לוניים
כהסתד רדיקלי שינוי לחולל שמטרתו למצע כימים
רות.

:זה מחנה של העיקריים המרכיבים הם ואלה

היעוהזר׳ הידסו׳ חנה הוו - מוי
 — הזד. העולם תנועת ביוזמת האחרונים בחודשים קם

סטו אינטלקטואלים, רשימת־השלום, ראשי חדש, כוח
בלתי־תלויים. דנטים.ואישים

 בכנסת חדש כוח — הזה העולם סיעת של המאבק
י חבר־הכנסת לשם־דבר. הפך כבר ר ו  הטביע י ר נ ב א א
 במילחמתו רק לא והשביעית הששית הכנסת על חותמו את

 הסיפוחיזם נגד והדמוקרטיה, השלום למען הבלתי-נלאית
 ביותר הפעיל הלוחם בכנסת היה גם אלא הדתית, והכפייה

השחי נגד הפער, וחיסול סוציאלי צדק כעד
וה ספיר של הפרוטקציונרים התעשרות תות,

 ה- של חופש-המאבק לדיכוי השונות מזימות
עוכדים.
ן הסיעה, של הפרלמנטרי היועץ בעזרת ו נ מ ־ א ב י  ז

 השונים החוקים נגד עקשני מאבק אבנרי ניהל דיוני,
 שנועדו המיקצועי, המאבק וצימצום שביתות לאיסור
 חלוקה למען כמאבק השכירים ידי את לככול

הלאומית. ההכנסה של צודקת
ם ניהל האחרונות בשנתיים כ ל , א ים  הוועד חבר מס

 מאבק חדש, כוח — הזה העולם סיעת מטעם ד,פועל
 במיבצר שגם הוכיח הוא ההסתדרות. במוסדות מקביל

 הבוסים אח,שילטון לזעזע ולנצח, ללחום אפשר ההסתדרות
מנוחתם. את ולהטריד
 העולם תנועת ראשי פועלים רב זמן מזה

 'של הכפים הרחכת למען חדש כוח — הזה
 זה שליכוד כתנאי — כוחות ולליכוד המאכק,

האופוזיציונית. וכרוח ככושר-המאכק יפגע לא
 עכשיו הקימו אחרות ותנועות חוגים אישים, עם יחד

 תנועת״ להקמת בסיס שישמש ראשון איחוד — י ר מ את
הכאות. כשנים ולוחמת מקיפה גדולה, מרי

חסוציאריסט׳ הושזאו חדת
 עם יחד להקים שהחליטו כוחות, שני של צירוף הוא
בהסתדרות. לוחמת אופוזיציה מרי

שמאל שי״ח  צעיר גוף - חדש) ישראלי -.(
 שלום למען המימסד, נגד למאבק 60ה־ שנות בסוף שיצא
סוציאלי. וצדק

 ממפ״ם, שפרשו קיבוצים חכרי םד, בשי״ח רבים
 עם וכן ממק״י, פורשים עם יחד במערך. נבלעה כשזו

 שד,יכו מאבקים ניהלו צעירים, וסטודנטים תלמידים
 ההתנחלות נגד מהפגנות כולו. ובעולם במדינה גלים

 לסופר־ לפלישה ועד בעקרבה, הריסוס ונגד בחברון
 אנשי גילו ההתייקרויות, על במחאה בירושלים מארקט

 הכאובות לבעיות הציבור את להזעיק האומץ את שי״ח
באמת.

 והקמפו* מהרחוב פעילותו, את שי״ח מרחיב עתה
 כוחות עם ביחד וההסתדרות. הכנסת אל סיס

 לבחירות שי״ח הולך שונות, השקפות־עולם בעלי אחרים,
היווסדו. מאז פועל הוא שלמענן המטרות את לקדם כדי

 הקו עם במערכה התגבשה במק״י האופוזיציה
 ישראל ממשלת של אחריותה טישטוש נגד במק״י, הרשמי

 לדרוש תובעת היא לשלום. במשא־ומתן שהשתרר לקיפאון
 הסכם־ שתמורת להתחייב הממשלה מן חד־משמעית בצורה
 להחזיר מוכנה תהיה המדינה, ביטחון את שיבטיח שלום,

שנים במשך פעלה האופוזיציה המוחזקים. השטחים את.

 שלום, של אלטרנטיבה לבניין כוחות״השלום, לליכוד
ודמוקרטיה. העובדים זכויות על הגנה

ר עומדת האופוזיציה בראש ת ס , יל ו א ש נסקה
 הצעות־הוק ושייזמה קדנציות. בשלוש חברת־כנסת היתר,
 לעבודה שווה ,שכר חוק כמו העובדים, להגנת .רבות

 שעות־עבודה שבע חוק מינימום, שכר חוק שווה״,
 חוק תעשייה, לפועלי חודשי מעמד חוק לפועלי־בניין,

 פועלים עימה יחד ועוד. ועוד מזון, השמדת איסור
ר ז ע י ל ר א ל י י  שהצטיין קיבוץ, חבר (״שומרניק״)׳ פ
ם העובדת, ההתיישבות למען בפעילותו ה ר ב א  ו

 בראש העומד האנטי־נאציים, הלוחמים אירגון מזכיר ס, ה
 במק״י האופוזיציה עם הדיירים. להגנת המאבק

 המסורים הארץ, רחבי בכל ועדי-עוכדים חברי נמנים
העובדים. ענייני להגנת ונפש בלב

 חזית הקימו כמק״י והאופוזיציה שי״ח
 והחליטו — שמאלית-סוציאליסטית משותפת,
, יד לתת במשותף י  מאכק ניהול לשם למר

ומלוכד. משותף
 אופוזיציה להקים היא השמאל וחזית מרי מטרת
 לכל אמינה כתובת ולשמש למערך, לוחמת רדיקלית
 —גולדה של האנטי-לאומית במדיניות המואסים האזרחים

לצער ספיר.—גולדה של האנטי־סוציאלית ובמדיניות דיין
 אחרי הנוכחי. בשלב מלא ליכוד עדיין הוגשם לא נו

 כיום לכלול שאי־אפשר לנו נסתבר ממושכות שיחות
 מבני־בריתה, וכמה במק״י השלטת הקבוצה את זה במחנה
 העקבי האופוזיציוני באופי יפגע שהדבר מכלי

 אבל - חבל זה וחוץ. פנים בענייני המחנה של
משותף. מצע ללא מלאכותי, מאיחוד יותר חשוב המאבק

נ חהחחלה וק זוזו׳
ול במיקרו״ ,ולד לא השמאל וחזית מרי איחוי

בילבד. בחירות צורכי
 בשנים נפגשו כבר בו המשתתפים והאנשים הגופים
הע נגד יחד הפגינו הם רבים. במאבקים האחרונות

 ובירעם. באיקרית בעקרבה, בפיתחת-רפיח, וול
 תוספת־יוקר למען השחיתות, נגד בהפגנות נפגשו הם

 צדק למען הריאלי, השכר הורדת נגד צודקת,
הדתית. הכפייה נגד שכבות־המצוקה, לבני

בהסתדרות, למאבק משותפת מיסגרת עכשיו בהקימנו
 לליכוד חותרים אנו הראשון. הצעד את רק צועדים אנו

למדי ברורה אלטרנטיבה רק לא שיציב יותר, גדול
 של והאנטי-סוציאלית האנטי-לאומית ניות

 לכוח ראשון גרעין גם ישמש אלא והימין, המעיד
 השיל־ על במאבק הבאות בשנים שישתתף אלטרנטיבי,

ובהסתדרות. במדינה טון
המו תנועה, ולכל חוג לכל אדם, לכל קוראים אנחנו

 אין אלינו. להצטרף זה, משותף למאבק יד לתת כנים
 דורשים אנחנו אין אירגוניות. מיסגרות מקדשים אנו

פעו לשתף מוכנים אנחנו כלשהי. לאידיאולוגיה הצטרפות
 לשלום, ושפניו הקיים, במישטר המואס גורם כל עם לה

סוציאלי. ולצדק לדמוקרטיה
ר ב ! — ח ף ר ט צ ה

־ י הסוציאליסט השמאל !חנית הישראלי הרדיקלי המחנה מר


