
בינלאומיותמזימות ארצוח־הברית:
 עתה עובר ארצות־הברית ממשלת ■של פעילותה מוקד
 האלידיי, פרד העיתונאי הפרסי. המיפרץ לאיזור מאירופה

 האמריקאי.. שר־החוץ של פעילותו אחרי מקרוב שעקב
 והוא זו, נחרצת במסקנה הסתפק לא חייג, אלכסנדר

 במרחב, הייג של ביקורו וחשוב. מקיף במידע אותה מתעד
 חלק מהווים תאצ׳ר, ומרגרט שמידט ט הלמו ומסעות1

 האיזור כל על להשתלט ומאסיבי מרוכז אמריקאי ממאמץ
 ככל הסובייטים את ולהרחיק ומדינית׳ צבאית מבחינה
נפט. המפיקות מהמדינות האפשר

 האמברגו הסרת את בלל סותרת אינה כזו פעולה
 של ניהולו את או לברית־המועצות, אמריקאית חיטה על

 מעלה לא הייג הגרעיני. לחימוש הגבלות על המשא־ומתן
למען- נלחם הוא בסובייטים. חזיתי מאבק דעתו על כלל

ויינברגר הגנה שר־
בסעודיה עסקים

 החברות ■של האינטרסים למען האמריקאית, האימפריה
 הגדולות, והבנייה הנפט חברות ולמען העל־לאומיות

במיפרץ. מצויינים עסקים העושות
 כוח־ בהקמת עתה עוסקים האמריקאים •261 מטכ״ל

 או מרידה מוקד בכל לפעול שיוכל מהיר, משימה
 הפעולה את במרחב. ארצות־הברית של באינטרס פגיעה
 שהיה ויינברגר, קאספר שר־ההגנה, ישיר באורח מנהל

 שלה באכטאל, הבנייה בחברת בכיר מנהל לאחרונה עד
 ויינברגר של פיקודו תחת בסעודיה. מסועפים עסקים
 קצינים 261 ומונה בפלורידה הממוקם מיוחד, מטכ״ל עובד

 לדרום־ הקרובים בשבועות יועבר זה מטכ״ל בכירים.
 מובחרות, קרביות יחידות תוצמדנה ואליו אסיה, מערב

 באי כנראה יוקדם מיוחד בסיס הצמוד. לפיקודו כפופות
 אמנם, קיים, הבסיס ההודי. באוקיינוס גארסיה, דייגו
 בו משקיעים האלידיי לדברי אך ,60ה־ שנות סוף מאז

האמרי דולר. מיליון 158 — סכום־עתק עתר, האמריקאים
 אחרים בבסיסים גם דולרים מיליוני מאות משקיעים קאים.

באיזור.

 ארצות־הברית של שכוחוודהמשימה1 ברור כה עד
הבאים: במקומות יוצבו
מצריים. סוף- בים באנאס, ראס •

סומאליה. לשעבר, סובייטי בסים ברברה, •1
קניה. מומבאסה, •
עומאן. וחודאם, רייסוט •
פקיסתאן. גוואדאר, •

במחיר עומאן מסולטאן (שנרכש הפקיסתאני הבסיס

ם ל 111? עו

 במיוחד. חיוני הוא ...)1958ב־ דולר מיליון שמונה
 שר־ הפרסי. והמיפרץ מאיראן ק״מ 80 במרחק ממוקם

 הייג לרשות אותו העמיד שאהי, אגא הפקיסתאני, החוץ
 בין הגרעיני הפעולה שיתוף על מתונה מחאה תמורת

הפרדסובייטי. ׳גאדאפי מועמד לבין פקיסתאן
 בקינא אוויריים מבסיסים גם ייהנו האמריקאים

 (עו־ ותאמרית מאסירה (סומאליה), ברברה (מצריים),
 ואולי בסיני עציון שדה מילבד כמובן- זה, כל מאן).

הישראלי. בנגב נוספים בסיסים אף
 המוצגים האמריקאים, באפריקה. הזרים לגיון

 הסחיטה כשבויי הישראליים בכלי־התיקשורת כלל בדרך
 התעופה שדות כל בג׳דה. למעשה שולטים הסעודית,
 כל האמריקאי. חיל־ההנדסה על־ידי נבנים בסעודיה

מוח אמריקאית בשליטה יהיו אייווקס, כולל המערכות,
 האמריקאים החיילים של מיספרם הגיע אלה בימים לטת.

 להם בנוסף כי מטעה, מיספר זהו .1600ל־ בסעודיה
 ״לשעבר״. צבא אנשי אלפים כעשרת שם מועסקים

 לסוכנות השייכת וינאל, בחברת עובדים אלד, חיילים
סי־איי־אי. האמריקאית, הביון

 יש הסובייטי, האיום על המצחיקים הפיטסוטים למרות
מ לברי ההודי. באוקיינוס ברור צבאי יתרון למערב

 לאמריקאים אוניות־מילחמה. חמש באיזור יש המועצות
המו הצרפתי לגיון־הזרים חיילי 4000 על לדבר שלא .17

בג׳יבוטי. צבים
 להוסיף יש האמריקאים של הגלוי הצבאי למאמץ

 לפגוע שנועדו והדה-סטאביליזציד, החתרנות מיבצעי את
 סוריה כלפי ואתיופיה. דרום־תימן לוב, בסוריה, בעיקר
 בצדק, כנראה סבור, עדיין הייג כי יותר, זהירה הגישה

 ולארצות־הברית בכלל למערב אבודה אינה שסוריה
בפרט.

 חייב המרחב על ההשתלטות בתוכנית האחרון השלב
 שערך הטיהור המחיר. את ׳לשלם ישראל על לחץ להיות

 פרו־ אבל ימניים, בדימוקראטים רגן רונאלד הנשיא
 משמעותי הוא בממשלתו, להשתלב שביקשו ישראליים,

 בכירים ויועצים פקידים שרים, שורצת ממשלתו ביותר.
 להייג בסעודיה. ברור אינטרס שלהן חברות המייצגים

 יקים או ובסורים, באש״ף קצת יכה בגין אם איכפת לא
 בעיקבות בגין על המשתלט השיכרון התנחלויות. כמד,

 בקצב תוכניותיו את לבצע לו מאפשר אלה מעשים
לו. הנראה
יותר. מאוחר יגיע ישראל עם העימות יתור

ס ב מ ז*  :זה א
מצויץ תלמיד

 להפוך מוגאבה רוברט הצליח בשילטון שנה אחרי
 הפרגמטיזם בזימבאבווה. העם של הפלתי־מעורער למנהיגו

ד ולהפעיל להפיח שלא החלטתו הנחישות נבע שלו  גי
 מצויץ תלמיד שהוא הוכיח בכך הלבנים. נגד ענות

 מוזאמביק, נשיא המחתרת, מאבק בשנות פטרונו של
מאשל. סאמורד,

 החברתי. מצעו את כמובן, שכח, לא מוגאבה אך
 השלב את השבוע ראש־ד,ממשלה חנך ובתבונה בהדרגה

 התערבותה את תגביר הממשלה בתוכניתו. הסוציאליסטי
 פועלים שיתוף של ׳שיטות תנהיג הבסיסיות, בתעשיות
 ייהנו הלבנים הקרקעית. הרפורמה את ותיישם ברווחים
 85 של הפראי הניצול ״זכות״ אבל שוות, מזכויות
 מהאוב־ אחוזים חמישה (על־ידי המדינה מאדמות אחוזים
שוב. ללא פקעה לוסיה)

כוד !.רמניה: לאומי לי
בגין של בניצוח!

 את שוב השבוע הוכיח בגין, מנחם ,ראש־ד,ממשלה
בנאום כימעט־מיקצועי. לאומי כמלכד התרומיות סגולותיו

שמידט הלמוט
אלקטוראלי נכס בגין

 בלו- נפתלי ומנהלה, ההסתדרותית גור חברת
 שר־ סגן להיות המערך מטעם המיועד מנטל,

 הכבדות ההאשמות מן להתעלם בחרו האוצר,
 שבועות שלושה לפני זה במדור בהם שהוטחו
 חברת״ ולמנהלי כור לאנשי כדאי ).2277 הזה (העולם

 אוספים הזה העולם שביוזמת לדעת, העובדים
ה על חומר ומישפטנים אנשי-רוח אנשי־ציבור,

 דרום- לבין כור בין פעולה שיתוף בדבר האשמות
 אנשי של עניפה כלכלית פעילות כולל אפריקה,

זו. בארץ כור
 מפלגת נגד רשמית תלונה להגיש :היוזמה מטרת

 להשעייתה או לסילוקה וללחוץ זה, בענייו העבודה
הסוציאליסטי. מהאינטרנציונל

כלומנטל ״כור״ מנכ״ל
בדוונדאפריקה? עסקים

 הפוליטית הקשת כל את ללכד בגין הצליח אחד היסטרי
 שמידט. הלהוט הקאנצלר של מדיניותו סביב הגרמנית

 לברית מתנגד בגרמניה השמאל שרק לזכור צריך בגין
 השורר המיישטר של אופיו בשל סעודיה, עם ההדוקה

 ובנשיא בשמידט רק לא ראש־הממשלה עלב כדרכו, בה.
 :הישראלי הציבור של באינטליגנציה גם אלא צרפת,
 מטעמים ישראל למדיניות להתנגד אסור אם י•

 באו״ם ישראל לנציג בגין הורה מדוע (שואה), מוסריים
 קמבודים, מיליון -שני של משמידם פוט, בפול לתמוך
 האינטרס? בגלל קמבודיה? ממשלת של החוקי כמייצג

המוסר? היכן אבל יפה. אמריקאי? לחץ בגלל
 הוא בסעודיה. המושחת המישטר את הוקיע בגין י•
 בחסות מרחבית ברית יצירת על מתעקש הוא מדוע צודק.

בסיסה? את יהוו ישד,סעודים האמריקאים,
 ולמדיניות השואה כלפי הגרמנית למחוייבות מה •

? הלבנון ובדרום המערבית בגדה בגין ממשלת של הדיכוי
•  מדוע מושחתים, דיכוי מישטרי אוהב לא בגין אם י

 דרום־ עם הדוק פעולה שיתוף על מדיניותו מושתתת
 ביותר- הנתעבות הצבאיות ר,דיקטטורות וכל אפריקה

? ארגנטינה צ׳ילה, אורוגוואי, כולל
 ח״כ בגין, של לתאומו גם לומר אפשר דברים אותם
 והסעודים שמידט שבין הברית על שקונן פרם, שימעון

 ראש את הזמין מי שכח פרם ״סוציאליסטיים״. מטעמים
נשק סיפק מי לישראל, דרום־אפריקה ממשלת

ולרוצחים
העולם. ברחבי פאשיסטיים

ברעם חיים


