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למדי, אישי יישוב״חשבונות בגדר הם דלהלן הדברים
מסויים. ציבורי עניין גם בו שיש

 של ניהולה את המחייב מאום קרה לא לכאורה,
ארו שנים כבר מורגל אני הלא הרצ״ב. הבוכהלטריה

 למדי, פרועות התקפות כנגד שפופה בעמידה כות
 משולחת השמאלנית למאפיה הידועה השתייכותי בעניין
והנאמנות. הרסן

 לשיא הדברים הגיעו זאת בכל אלה שבימים אלא
השפתיים. מן נמוג המשועשע והחיוך עזות־מצח, של

הישרא הפוליטיקה של האוראלית האופנה ברוח
 מאשים גדולות, במילים בשימוש כל״כן הבזבזנית לית,

 בנקי- מבקריו את רשות-השידור, מנכ״ל לפיד, יוסף מר
:נאציות בשיטות טה

 גבלס״ של שיטות נגדי נוקטים אנרכיסטים ״עיתונאים
)1979 במאי 25 כותרת, אחרונות״, (״ידיעות

 למוסף שהעניק בראיון גם זו האשמה על חוזר והוא
״הארץ״.

בנקי מואשם אני ואם יותר. לצחוק אי־אפשר כאן
 ללכת צריך הנאצי, שר־התעמולה של שיטותיו טת

 מתמצא לפיד שמר שיטות אותן בדיוק מהן ולבדוק
 בשיטות יותר גדול מומחה לנו ומי טוב. כך כל בהן

 נאמן לנו ומה עצמו! גבלס יוזף האדון מאשר אלה
 של נאומיו אסופת מאשר אלה, שיטות לתיאור יותר,

שם• פישפשתי אז ! רב־חתועמלנים
 אקטואליים נשמעים אכן הדברים וראה־זה־פלא,

 מר על״ידי נזרקה הראשונה שהאבן ומכיוון למדי.
 נבדוק הבה לחלל־הפומוס, הוטח גבלס והשם לפיד,

 וחבר■■ אני גבלס• של בשיטותיו המתחכך זה היא מי
הציטוטים (כל ? והמוראל התיקשורת נוטרי או מרעי,

לפיד מנכ״ל
 כרך גבלס״, ״נאומי הספר מתוך הם גבלס, מדברי
 גרמניה בדיסלדורף, לאור שיצא ,1932—1939 ראשון,

).1971 בשנת המערבית,
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:קישון אפריים של מאמר מתוך ציטוט
 האמת את המסך על לראות חייב איננו ״האזרח

ממלכ טלוויזיה שלו. האמת את אלא בנפש, אוייביו של
 בינלאומית, סוכנות״ידיעות להיות מוכרחה איננה תית
הלאומי.״ המוראל של התווך עמוד העם, מחנך אלא

:גבלס של נאום מתוך ציטוט
 עיתו- המושגים על הרבה התווכחו האחרון ״בזמן

 עלי אם עיתונות-מחנכת. או נות״לשם־אינפורמציה,
ב תומך הייתי לנו, מתאימה משתיהן מי להחליט

אינ רק לתת ברצוננו אם כי מחנכת. עיתונות שנייה.
 המודיע ממלכתי, עיתון מוציאים היינו פורמציה...

 בעלי אנשים רוצים אנו !לא החדשות• את לציבור
 אחר:) (ובמקום העם... את ויכוונו שידריכו אחריות,

בדעת״הקהל המטפל של הרוחנית מנהיגותו תפקיד

עורכי־העיתונים את מתדרך גבלס יוזף שר־התעמולה
 לבין אמת, לדווח החובה בין לנווט צורך ״קיים

 של האינטרסים על לשמור מקודשת, פחות לא חובה
 והציונות.״ היהדות ברוח המדינה

:גבלס מדברי ציטוט
 אשר האדם את נלמד כאשר עם־עולם ״נהייה

 עצמו שיחוש מדינתו, של האינטרסים עם מסכים איננו
כבוגד."

:לפיד עם ראיון אותו מתוך ציטוט
: ה ל א ש הם מה קובע אתה מה סמך על ״

ן המדינה של האינטרסים
: ה ב ו ש ת הקונסנזוס במיסגרת הבנתי, פי על ״

 מי ישאלוני ואם רשות־השידור. חוק וברוח הלאומי,
 מייצג (אינני והממשלה... השידור רשות■ מליאת ן שמך
ממלכתי.״ קו מייצג אני הממשלה), את

:גבלס מדברי ציטוט
מת כאן החבל. באותו מושכים וממשלה ״עיתונות

צרי היינו לא הקריטי ברגע גדולה... חברות הווה
 החוש לפי פעל העיתונאי פקודות• לתת אפילו כים

שלו.״ הטבעי
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:שלו ההומאניים על לפיד,
יהו ליבראל עשוי שמהם החומרים מכל עשוי ״אני

 מפני לא זה בוחר, אני שבה בדרך בוחר אני ואם די.
 אלא המתקדמת, ההשקפה מיכמני את רואה לא שאני
והמס הנרדפים לכל שדואג מי פרטיקולארי. שאני
 וחמיסכן הקטן העם של לגורלו מספיק דואג לא כנים,
מסויים...״ בצדק לבחור אדם חייב הזח.

 הלאומי המועדון בפני היטלר אדולף של נאום מתוך
: 1926 בפברואר 28 המבורג, של

 שלנו. האובייקטיביות עודף בגלל כה, עד ״נכשלנו
 מכך וכתוצאה אובייקטיבית בצורה הכל על הסתכלנו

 האובייקטיבית הזכות את תמיד הבודד הגרמני חיפש
 דבר מנגד. עצמו את העמיד לא ולעולם הזולת, של
״ רק לעטות יודע זה . . . ן ו מ ה ה

 וזהיר מתון להיות בכנות התאמצתי לי, האמינו
 של שיטותיו :ברור אחד דבר אך הציטוטים• בהבאת

 היושב והאיש כיוונים. מיני לכל לייחוס ניתנות גבלס
הראשונה. האבן את מלהשליך ייזהר — בבית-זכוכית

 מר מפזר שבה הפזיזות לגבי מקלה נסיבה יש ואם
 היא גם הרי תוקפיו, נגד בנאציות האשמות לפיד

:גבלס של דבריו מתוך בציטוט טמונה
 סימון את הקובעת היא הפוליטית, ״המנהיגות

התקופה.״
).1935 ביוני 14 ביאובאכטר״, ה״פלקישר (מתוך

ל, ב. •רושל־ם מיכא
 צוות עם נמנה בריזון מיכאל״) (״ב. מיכאל •
 צוות עם מכן ולאחר יה, בשבועון הארץ״ ״זו המדור
ב״הארץ״. טור בעל הוא כיום בטלוויזיה. ראש״ ״ניקוי

האפ את להמונים ולתת המוראל את להרים הוא
רגעי-משבר.״ על להתגבר שרות
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לפיד: עם ראיון מתוך ציטוט

: ה ל א ש  בעד קישון, אפריים כמו אתה, האם ״
מחנכת! טלוויזיה

: ה ב ו ש ת .בן ״ . ״ .
 שנאמרו כפי ירון, ראובן הפרופסור דברי מתוך ציטוט

פוסט״: ל״ג׳רוסלם

מיכאל ב.
לו יהיה הממלכתי שהשידור רוצה רק לפיד ״מר

למדינה.״ יאלי
 הנאצי: העיתונות חוק על גבלס מדברי ציטוט

 את יום־ביומו מדי לארגן העיתונות של ״תפקידה
המדינה.״ לרשות ולהעמידה הלויאליות,
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אח ב״ידיעות עימו בראיון לפיד, מדברי ציטוט
: ,,רונות
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