
לחייך מבסיק קארטר ארצות־הכרית:
 חלום־בלהות, להפוך העומדת בדיחה הוא רגן רונאלד

 לפני עד בארצות־הברית. רבים ליברלים עתה אומרים
 בזחיחות־דעת קארטר ג׳ימי אנשי התייחסו שבועות כמה

לנשי הרפובליקאים כמועמד לבחירתו התפללו הם לרגן.
 לסיכוייו נכס והגיון, צדק של רבה במידה בכך, וראו אות
 עוזרי בטוחים היום גם הבאות. בבחירות הנשיא של

 מזמן. חלף כבר המבטל החיוך אבל בניצחונם, קארטר
ולפעמים אדיר מאמץ עושה פלאים, מחולל רגן של מטהו

חנון נווד□

 של הסופר־שמרנית תדמיתו את לתקן מוצלח, אפילו
 הסנאטור את לגייס לנסות היא המיידית מטרתו מועמדם.
 כמועמד רגן עם לרוץ בייקר, הווארד והמקובל, המכובד

נשיא. לסגן

 פורד״ ג׳ראלד לשעבר, הנשיא לאומית. משימה
 עתה התגייס לדגן, העוין יחסו את בעבר הסתיר ׳שלא

 בוושינגטון המונית עיתונאים במסיבת המפלגה. לדגל
 ״הפלת ברגן•. החד־משמעת תמיכתו על חגיגית הודיע הוא

 רפובליקנית,״ רק ■לא לאומית, למשימה הפכה קארטר
פורד. הכריז

 למדי. שפוף הוא בארצות־הברית הכללי מצב־הרוח
אמרי ומישלחת קלארק, ראמזי לשעבר, הכללי התובע

 שחשפה באיראן בווצידה חלק לקחו מכובדת קאית
תוכ הוקרנה אף השבוע והשאה. ארצות־הברית פשעי את
 ברשת הלא-מסחרית, בטלוויזיה מצויינת תיעודית נית

 העם למאבק ורגישות הבנה שהפגינה ,13 מס׳ היוקרה
השאה. .נגד האיראני

 ימנית לריאקציה גם כמובן, הביאה, זו ליברלית ׳תגובה
 תלמידה זכתה ניו-יורק במדינת תיכון בבית־ספר בציבור.

ה מצטיינת. כתלמידה בפרס בהאדורי, טינה איראנית,

 בטכס הופעתה את למנוע נערכו השמרניים מורים
 הצליחו הם מחוננים. לתלמידים פרס להענקת המסורתי

ובעיתונות. הקהל בדעת לא־מבוטלת לתמיכה וזכו
 על בגלוי מדברים המימשל בחוגי רבץ. יצחק כמו

 מנהלי־חברות אנשי־עסקים, הקרה. המילחמה לעידן חזרה
להת שחדלו ימניים, אינטלקטואלים ■ואפילו על־לאומיות

 להרים החלו בעבר, לא־אופנתית שהיתה בעמדתם בייש
 המזכיר בסימון דיבורים נשמעים בוושינגטון ראש.

 נטל שעברה. המאה _ בסוף הוויקטוריאנית אנגליה את
 צורה שינה סו]'!, ׳\\ 1:01̂ רת311׳8 1כ 111־ )10ת הלבן, האדם
 מדברים רציניים אנשים המערב. הצלת של לסיסמה והפך
 אופ״ק. מדינות נגד גלויות צבאיות פעולות על בגלוי

 מדברים, ורבים רציניים צבאיים לתקציבים זכה הפנטגון
 לפעולות וחזרה הסי־איי־אי שיקום על רבין, יצחק כסו

 ארצות- •של לאינטרס בהתאם בארצ׳ות־חוץ, חתרניות
הברית.

 מפצל הוא ובכך הימין לקראת ללכת מנסה קארטר
 עדיין קנדי טד סנאטור הליברלי. המחנה את יותר עוד
 במדינות המרשימות הצלחותיו המועמדות. על ויתד לא

 עוזריו בעיני נראות וקליפורניה ניו־יזרק כמו גדולות
לוותר. קארטר צריך עליו הדמוקראטי, למינוי כדרכ׳ון

 על מוותר היה שקנדי יתכן ליום. ערים שלוש
 הוא אבל לרגן, רק אובייקטיבי באורח המסייע המאבק,

 האיש, את בהצלחה למכור שהצליח מטהו, בידי ■שבוי
 העצמאי, המועמד גם בספק. לפעמים מוטל קיומו שעצם

 בשלוש מרצה בפרך, עובד הוא לרגן. מסייע אנדרסון, ג׳ון
הנשיא. בקולות ורק אך ונוגס ליום, עדים

 הפעם נוספת, כפולה מהלומה קארטר קיבל השבוע
 לשיא הגיעה בארצות־הברית האבטלה הפנימית. בחזית
 6,154,000 ■של עצום במיספר מדובר אחוזים. שמונה הדש,

 לפחות שהגיעה האינפלציה- בלימת אפילו !מחזסרי־עבודה
 לשיא אך האווירה. את שיפרה לא במאי, אחוז מחצי

 עצום רוב יש יסבו בקונגרס, הנשיא הגיע ההשפלה
 במטרה לבית־הנבחרים, הצעת־חוק הגיש קארטר למפלגתו.

 בית־הנבחרים דלק• יבוא על אחוז עשרה של מם להטיל
 בהצבעה ההחלטה. על וטו הטיל קארטר הצעתו. את דחה

 34 נגד 335 של ברוב הנשיא של הווטו נדחה חוזרת
 הפעם זו היתה בסינאט! 10 נגד 68 בבית־הנבחרים,

 כזו בצודה הנשיא הושפל שבה ,1952 מאז הראשונה
הדמוקראטית. מפלגתו על-ידי הנשלט הקונגרס על־ידי

מצבי קארטר אוהדי מחדשי־נזןורים. הורמונים
 המעבר על בעיקר החוץ, במדיניות הצלחותיו על עים

 האיב־ בלימת גם האמריקאי. למחנה עיראק של הדרמטי
 ארצות־הברי׳ת אזרחי של החיים בהרגלי והשינויים פלציד,

 שני של ירידה חלה השבוע קארטר. של לזכותו נזקפים
לסחו האמריקאים של התשלומים בשיעור דולר מיליארד

 אבל שנים. 37 מזה ביותר הגדולה הירידה צריכה. רות
 ליברלים־ של בתמיכה לזכות ממשיך להתחזק, ממשיך רגן

 להפוך עלול ההתקרנפו׳ת תהליך ימינה. שפנו לשעבר,
 מודעת־ כמו הנראה הזה, והגזעני השמרני הזקן את

 על רציני לאיום מהדשי-נעורים, להורמונים פירסומת
 השבוע הזכיר אמריקאי בחידות מומחה שלום־העולם.

אפשרי כדגם ,1977ב־ בישראל המהפך את בטלוויזיה

 רשיון נגטון:,ווש
ל ל תו ש ה ד ל ע

הבחירות
 בלט מוניטור סייאנס כריסטיאן האמריקאי העיתון

 המידע ובמהימנות האינטלקטואלי ביושרו ומתמיד מאז
 עיקבית, היא המזרח־׳תיכוני בסיכסוך עמדתו שלו.
 באירופה המקובלת לדיעה יותר ודומה שנים, מזה

 בארצות־ הגדולים העיתונים על־ידי הנקוט לקו מאשר
 שהיטיבה קריקטורה העיתון פירסם השבוע הברית.

 לקיצוניים, שיש ברוד במזרח־התיכון. המצב את לתאר
 להשתולל רשיון מעין ולממשלת-ישראל, ■לגוש־אמונים

 אחר בארצות־הברית. ׳לנשיאות הבחירות אחרי עד
 אסונות של ארוכה שורה אך החשבון. יוגש כך

אז. עד להתרחש עלולים

 במיכתבו, מאשר. ■ונמצא להכחיש בא אבן אבא ח״כ
 הזה (העולם הקוראים ״הטעיית״ על להתריע שבא
 לא אמנם העבודה שמפלגת אבן ח״ב מודה ),2231

 עצמו אבן שצ׳ראנסקי. ״מישפט״ של לאירוע הוזמנה
 שהוא, האוזנר, גירעון ל׳ח״כ כתחליף רק הוזמן

היו שבו במיבצע זאת וכל עצמאי, ליברל כידוע,

זמן פצצת־ — המערבית הנדה
ישראל לממשלת יוגש החשבון

 הסוציאליסטי. האינטרנציונל ממנהיגי רבים מעורבים
 הסברתי מחדל מהווה הופיעו לא ששניהם העובדה

אחר. עניין כבר זה אבל כמוהו׳ מאין

 כיום להמר קשה בארצות־הברית. גם דרמטי לשינוי
ברצי מייצג שהוא התופעה אל ׳להתייחם יש אבל רגן, על

בחומרה. ואפילו — נות

ב חיבוק יהודים: הדו
רונן ד אד רוו של
 מתווה שבו פנימי, מיסמך־עבודה הגיע זה למדור

 ליהודי המיועד ההסברה קו את רגן רונאלד של מטהו
 מדעית בעגה כמובן, כתוב, המיסמך ארצות־הברית.

 החוגים של השפה עיוותי בכל משופע והוא כביכול,
 הוא זאת עם האמריקאיות. במכללות ליחסים־בינלאומיים

ושותפיו. רגן של העולם תמונת את היטב חושף
 רגן אנשי את מוביל במזרח־התיכון המצב ניתוח
 להבטיח העשוי האידאלי השוטר היא שישראל למסקנה,

 במקרה צבאית, להתערב ואף האמריקאיים, האינטרסים את
 רגן אנשי מסקנת הערביות. הנפט בארצות הצורך,
עליונות לישראל להעניק יש :יהודית־אמריקאי׳ת לצריכה

רגן רונאדד מועמד
העולם לשלום סכנה

מצ את (•להוציא ביחד הערביים הכוחות כל על צבאית
 על־ידי ישראל את לתקוף מהערבים למנוע יש ריים).
וצבאיים. מדיניים אמצעים של שילוב

 למדיניות רגן מטה של ההמלצות רטוב. חלום
 פרוע לילה חלום כמו נשמעות במזדח־התיכון אמריקאית

שרון. אריאל או בגץ מנחם ״סל
רגן: של המרחבי חזונו וזד,
 הדרגתיים צעדים לעשות ׳חייבת ארצות-הברית •

 במזרח- כולל להסדר לחתור ולא הסיכסוך, לפתרון
התיכון.

 ודיפלומטיה צבאי כוח של משולב לשימוש לחזור •
 ארצות־הברית של אסטרטגיים צבאיים בסיסים במפרץ.
 המדינות של אנטי־סובייטית קואליציה לבניית יסייעו

השמרניות. המוסלמיות
 את מארצות־הברית ימנע צבאית בעוצמה השימוש 9
 בדי הפלסטיני, בעניין לוותר ישראל על ללחוץ הצורך
באיזור. האמורה הקואליציה את ליצור
 מדינה ובכל בישראל עיקבי באורח לתמוך יש 9

קמם־דייוויד. הסכמי לתהליך שתצטרף ערבית
 בשאלת ישראל עם פומביות ממחלוקות להימנע יש •

 דרום־לבנון(!). ובפרשת בשטחים היהודיות ההתנחלויות
 כוח את מחלישים ישראל, את מבודדים כאלה ויכוחים

ומג !)ארצות־הברית לטובת לנצלו (שיש ׳שלה ההרתעה
באיזור. המילחמה סיכויי את בירים
 במו״מ פעיל כשותף ולא אמיתי כמתווך יפעל רגן 9

במזרח־התיכון.
 ינסה ולא עצמאיות אמריקאיות הצעות יגיש לא רגן
 הפלסטינים, זכויות כמו סבוכות בסוגיות פיתדון לכפות

 שטחים על השתלטות או התנחלויות מיזרח־ירושלים,
מים. ומקורות

 איש כל ■סל הרטוב״ ״חלומו להתממש עומד האמנם
 ׳בארצות- היהודי המימסד יתמוך האם ישראלי? ימין

 הרוב יגיב כיצד ? ברגן לסיפוחיסטים, כולו המכור הברית,
 —בגין בתעלולי הבוחל ארצות־הברית, יהודי של הדומם

 שדווקא או אמת, דובר רגן האם ולבסוף, ו גוש־אמונים
 במדיניות שינקוט ׳תגרום הנפט על שלו האוריינטציה

ישראל? על לחץ
הבאים. בשבועות בבועות, אלה כל

ברעם חיים


