
חרדים אנו
 שממשלת שוב, הוכיחה בגדד ליד הגרעיני הכור הפצצת

 להצית העלולה הרפתקנית, כוח מדיניות מנהלת בגין
 לתארו שקשה אסון ולהמיט כללית מלחמתית התלקחות

ישראל. על
 חד״ש גינתה הכור, הפצצת על הידיעה פירסום עם מיד

א זו התקפה ל  ס. ו ס י ה ל
:ברוחה חד״ש עמדת

 מקרבות — להיפך אלא גרעינית, שואה י;מנעו לא' הפצצות
 להצטרף ישראל על — גרעינית שואה למנוע כדי אותה.
 (שכל הגרעיני הנשק הפצת לאיסור הבינלאומית לאמנה

 ולאפשר אליה) הצטרפו כבר באזורנו האחרות המדינות
 שקיים הפיקוח כמו שברשותה, הכורים על בינלאומי פיקוח

אחרות. .בארצות

*חרדים אנו
ם מחריפים, והנישול הדיכוי מעשי נמשך, הכיבוש  תהו
 אפרטהייד. מדינת בהדרגה הופכת׳ ושהאל מעמיק, -האיבה
 השלום את קירבו לאי קמפ-דייוויד הסכמי כי הוכיח, הנסיון
 משבר : (וההוכחה המלחמה סכנת את החריפו אלא הכולל,

 את להנציח מעדו קמפ-דייוויד הסכמי בלבנון). הטילים
הכבו בשטחים הדיכוי להחרפת הביאו הישראלי, הכיבוש

 העצמאית מדינתו את לכונן הפלשתינאי מהעם ומנעו שים
ישראל. בצד

חרדים אנו
 הדמוקרטיות, ת ולחירות לשלום החמורות הסכנות למרות
מדי עבור לשלם העובדים שנדרשים הכבד המחיר למרות

 אבטלה דוהרת, (אינפלציה הליכוד של המלחמה ניות
והשוויון. השלום מחנה התלכד לא עדייו — גוברת)

 בבחירות ועתה, 9ה- לכנסת בבחירות לשל״י הציעה חדש״
 דחתה משותפת..של״י שלום רשימת להקים ,10ה- לכנסת
זו. הצעה

 כוחות שבפילוג הנזק אית של״י מנהיגי רואים לא האמנם
ם לו ש י ה
 הם קמפ-דייוויד בהסכמי שבתמיכתם רואים, אינם האמנם
 פרו- צבאי גוש לכונן נועדו שמלכתחילה בהסכמים תומכים

 הייתכן ו באזור העמים נגד הפלשתינאים, נגד אמריקאי
 הם קמפ-דייוויד הסכמי דגל שנושאי מהעובדה, להתעלם

!1 ודומיהם שרון בגין,
 במאבקנו נמשיך אנו ולבן חרדים, אנו

 והדמוקרטיה השלום כוחות לאחדות העקבי
והערביים. היהודיים

א לחד״ש קול הליכוד. נגד מובטח נטו קול הו
 ישראלי- לדו-קיום צודק, לשלום נטו קול הוא לתד״ש קול

ס על איש״ף עם לדו-שיח פלשתינאי,  ״שתי העקרון בסי
עמים״. לשני מדינות

ברירה! יש

חד״ש
ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית

השחורים; הפנתרים אירגון הישראלית; הקומוניסטית (המפלגה
;הדרוזי היוזם הוועד ;(שט״י) ישראלי סוציאליסטי שמאל

;ערביות מועצות ראשי ;השמאל חזית ;מקומיות חזיתות
וערבים) יהודים ציבור ואנשי חוגים
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