
אחר בשעות דביק היה האוויר זג־
או בחודש יום אותו של הצהריים ■■׳

 פרלשטיין לייב הקולונל כינס בו גוסט׳
 ברית- של האיסטראטגי המוחות צוות את

הסוציאליסטיות. המועצות
 בחדר־המיל- בחשאי התכנסה הקבוצה

הקרמ ממרתפי באחד העץ, מדופן חמה
 הקרקע. לפני מתחת קומות ארבע לין׳

 הכיכר־האדו- כמו שלא קריר, היה החדר
 אחר־צהריים באותו מבחוץ הלוהטת מה

מ ישבו ואנשיו פרלשטיין שמש. שטוף
 הארוך. שולחן־הישיבות של האחד צירו

 מיספר ניצבו שעליו ירוק, לבד המכוסה
 המזכיר- נארזן. מינראליים מיים בקבוקי
הסוב הקומוניסטית המיפלגה של הכללי
 וארבעה ,63 איבאנוב, ולאדימיר ייטית׳

מצי ישבו המיפלגה, למזכירות מעמיתיו
 ב- סימן איבאנוב השולחן. של השני רו

בתדריך. להתחיל לפרלשטיין תנועת־יד
 פרלשטיין לייב הקולונל פתח ״חברים,״

ב הצבתם אזהרה. כל: ״ראשית ואמר,

וח ברז׳נייב ליאוניד של מקומם את סד,
 ב־ בשילטון היטב כבר התבססה בריו,

 הממושכת, ההתכתשות ברית־המועצות.
 ברז׳נייב של מותו בעיקבות שהתחוללה

לחשי הביאה ,1983 שנת בסוף בשנתו,
וה (השלום) המיר מחנה בין הקלפים פת
העי הסובייטי. בפוליטביורו (הכוח) פיל
 אז עד נחשף טרם הזה הממושך מות

המח סלע את היווה הוא אבל בפומבי,
 הסובייטית המנהיגות בקרב העיקרי לוקת
השבעים. שנות תחילת מאז

הש מחנה את הנהיג ברז׳נייב ליאוניד
 ניצחת מכה הוכה זה מחנה הסובייטי. לום
 ה־ של החדש המזכיר־הכללי מותו. עם

 פוליטיקאי איבאנוב, ולאדימיר מיפלגה,
 לכן קודם שלט וערמומי, רב־תחבולות

 העולם מיספר. שנים במשך באוקראינה
רע מדיניותו, על דבר ידע לא החיצון
איבאנוב. של ותוכניותיו יונותיו
מבשרי־רע. רעיונות היו אלה

 במאבק איבאנוב של הסודית התוכנית
 הסתיים, עתה שזה המנהיגות, על הכוחות

 לחשוף העת הגיעה למדי: פשוטה היתד,
הכל האימפריאליסטים. מול הקלפים את

מאג והולכת. מתדרדרת הסובייטית כלה
ו הולכים ברית־ד,מועצות של הדלק רי

המנו חסר הסובייטי העם המוני אוזלים.
הלאו חדשים. למוצרי-צריבד, רעבים חה

 ברית־המועצות בתוך הלא־רוסיים מים
והתמרדות. התעוררות סימני מגלים

העומ החברים — מכל שחשוב מה אך
 מאוד מודאגים האדום הצבא בראש דים

האימפ במחנה האחרונות מההתפתחויות
האמריק האמ-אקם טילי — ריאליסטי

הגר הטילים מערך הגברת החדשים, איים
 כשהם נאט״ו, במדינות המוצבים עיניים

 בברית־המועצות, מטרות לעבר מכוונים
 יכולה זו נוספים. רבים מודיעין ונתוני
 את להכריע האחרונה שעת־הכושר להיות

 משמעותי ביתרון שיזכו לפני האמריקאים,
 עכשיו. לפעול חייבים לכן הכוחות. במאזן

וח איבאנוב שהציעו המדיניות היתד, זו
בניצחון. זכו הם בריו.
 זימן לשילטון, שהגיע אחרי קצר זמן

 של בהנהגתו צוות־המוחות את איבאנוב
 זמן במשך ששקד פרלשטיין, הקולונל
 האיסטרא־ המחשבה עיצוב על ממושך

 של מצוותו ביקש הוא הסובייטית. טגית
 הדרך על ממצה סקירה להגיש פרלשטיין

 ולנצח ליזום ברית־המועצות תוכל שבה
האימפ המחנה מול גרעינית במילחמה

 כי לפרלשטיין אמר איבאנוב ריאליסטי.
 האמריקאית בתפיסה במיוחד מעוניין הוא
בתר קרא עליה המיתקפה״ ״פתחי של

 מהפיר־ הפוליטביורו של הפרטיים גומים
האמריקאיים. סומים
במר חשאית פגישה אותה כונסה וכך

 את עמו הביא פרלשטיין הקרמלין. תף
 שעמל אפארטצ׳יק, קוזנצ׳וב, ולאדימיר

איס־ בנושאים דורות שני במשך כימעט
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 מעצמה שום חסרת־תקדים. משימה פנינו
 טרמוגרעיני בנשק מעולם השתמשה לא
ה הפצצות על במתכוון מדלג ואני —

 על האימפריאליסטים שהטילו אטומיות
 כן, כמו היטב. לכם המוכרת פרשה יפאן,
 המזכיר- החבר שהעלה ההתקפה הצעת
 שלנו מהטילים 350 שיגור תחייב הכללי
 שהוא דבר אחת, ובעונה בעת כימעט

תקדים. חסרת התרחשות כשלעצמו
ב פרלשטיין המשיך ״אף־על־פי־כן,״

 את הביע איבאנוב ״החבר דבריו, הרצאת
לה מתכוון אני זה. בקו שנדבוק תקוותו

 הדבר ניתן כיצד הצעותינו מיטב את ציג
 ממה עידוד לשאוב יכולים אנחנו לביצוע.
 האמריקאית בספרות לאחרונה שנכתב

 ניתוחים ובמיוחד זה, בנושא העוסקת
 מחרחרי־המילחמה בידי שנעשו מעמיקים

שהש ביותר, התקיפים האימפריאליסטים
 בהת־ להצליח ביכולתנו שיש בכך תכנעו

קפת־פתע.
 פרל- אמר בהתחלה,״ להוסיף לי ״הרשו

 מתנגד כרגיל, קוזנצ׳וב, ״שהחבר שטיין,
 התנגדותו את ינמק הוא זה. לתידרוך

דברי. את אסיים כאשר
 את בפניכם להתוות לכן, לי ״הרשו

 מהלו־ להנחית ניתן כיצד שלנו, הניתוח
האימפריא המחנה על גרעינית מת־פתע

 ולהכות לתקוף עלינו דבר, ראשית ליסטי.
שה־ בשעה מצידם, פרובוקציה כל ללא

 עמם שיחסינו מאמינים אימפריאליסטים
 מציע הייתי שלום. של במצב נמצאים

בול הבאלט להקת שבו רגע לבחור אפילו
 בסיבוב נמצאים קירקס־מוסקבה או וי ש

בארצות־הברית. הופעות
ש מה על כלשהו רמז שיודלף ״אסור

בקפ אחרינו עוקבים הם מתכננים. אנחנו
 שלהם לוויני־התיקשורת באמצעות דנות
שלנו. קווי־התיקשורת לכל מאזינים והם

 את לכם ולהזכיר לחזור צריך אני האם
 בעיתונות שהתפרסמו המביכות הציטטות
 החבר שניהל השיחות מתוך המערבית
 אל בדרכו שבמכוניתו בטלפון ברז׳נייב
 הקא־ שסוכני להניח עלינו שלו? הדאצ׳ה
 במדינתנו, מקום בכל שתולים פיטליזם

 דרי- להם שאין משוכנעים שאנחנו למרות
הטי כוחות של הפיקוד ברשת סת־רגל

שלנו. האיסטרטגיים לים
להיות חייבת שלנו הראשונה ״המטרה

 ארצות- של אזעקה או אזהרה כל מניעת
להתרחש...״ שעומד מה מפני הברית

 גבד הפיח .
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