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צביעות של

ופוליטית מוסרית
לתו נוספת עדות הם ושצ׳רנסקי גינסבורג אורלוב, משפטי

 בבריה״מ. ואנטי-סוציאליסטיות אנטי-דמוקרטיות פעות
 במוסדות משימוש נובעות הן :מקרה אינן אלו תופעות

 ובתי הסוהר בתי החשאית, (המשטרה מינהליים כפיה
 פוליטיים. מתנגדים נגד ל״חולי-נפש״) החולים
 ובעקרונות האדם בזכויות חמורה פגיעה מהוות אלו תופעות

 שונים היבטים המבקרים כסוציאליסטים אנו, הסוציאליזם.
המת מדינה כי מאמינים בבריה״מ, הסוציאליזם בהגשמת

 של מופת לשמש חייבת לסוציאליזם, דוגמה להיות יימרת
אדם. הוא באשר האדם זכויות ושמירת מועצתית דמוקרטיה
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 כ״פגיעה השלטת לתיזה מנוגדות דעות מוקיע אשר שלטון כל
 יכול אינו זרים״ ב״סוכנים נושאיהן ואת המדינה״, בבטחון

 וב- האדם בחרויות מתמדת פגיעה של זה למצב להגיע שלא
דמוקרטיה.

 המאורגנת ההיסטרית למקהלה שותפים איננו כך משום
 נגד ממש אלו בהגדרות המשתמשות והמערך, הליכוד ע״י

פוליטיים. מתנגדים
 עצמה, על להעטות בגין ממשלת שמנעה הצדקנית התדמית

:שולל מוליכה איננה
 הדיכוי נגד זועקים בארץ, והסיפוחים הכיבושים אבירי *

בעצמם. ומדכאים — אחרת בארץ
 שנים ואפילו חודשים ומחזיקים — הוגן משפט תובעים *

משפט. ללא פוליטיים עצירים
זכו את ושוללים — בבריה״מ לאומי דיכוי נגד יוצאים *

הפלסטיני. העם של הלאומיות יותיו
 וארגנטינה צ׳ילה ממשלות עם פעולה ומשתפים תומכים *
 יהודים ולא יהודים של ולרציחות לעינויים ומתכתשים —

הפאשיסטים. המשטרים נגד הנאבקים
 ו- גינסבורג משפטי סביב בגין ממשלת שהקימה הזעקה

 למאבקה ביחס לשתיקתה משווע בניגוד עומדת שצ׳רנסקי,
 באורוגוואי. שנעלם אביה להצלת לווינקוף אירנה של
 בביקורת כלשהי פוליטית סמיכות שתהיה תתכן ולא אין
 בתעמולה משתמשת אשר ממשלה לבין בינגו בריה״מ, על

 ולמנוע הכיבוש המשך את להצדיק כדי אנטי-סובייטית
סובייטי. בסיס שתהווה בתואנה פלסטינית, מדינה הקמת

ם לאלה רק קי אג  הישראלי, הכיבוש גגד הג
ם בכל דיכוי נגד היוצאיס לאלה רק קו  מ

ם גם לדרוש זכות יש בעולם, אחרי  לכבד מ
ת. וזכויות אדם חרויות מיו לאו

ישראלי) סוציאליסטי שס״י(שמאל
 ת״א 33076 ת.ד.

י־ם 3742 ת.ד.
 המודעה תוכן עם המזדהים

למימונה. תרומות לשלוח מתבקשים
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