
קלנד: איי ר פו סיחרו
 חודש לפני שהוגדר פוקלנד, איי של המוזר הסיפור

 ללבוש מתחיל הכי־מצחיקה״ לא כ״פארסה זה במדור
 ארגנטינים צעירים, מאות אמיתית. טרגדיה של ממדים

 של מפוקפקת מטרה למען דמם את שפכו כבר ובריטים,
האמי מהמצוקות דעת־הקהל והסחת יוקרה לאומי, כבוד
המדינות. בשתי תיות

 את לשכוח התחילו בבריטניה להזדיין״. ״לגד
הכלכלית־ המדיניות ואת המובטלים, מיליוני ארבעת

תאצ׳ר ראש־ממשלה
•י מאירית גולדה צביעות

הפופו העיתון תאצ׳ר. מרגרט של המטומטמת חברתית
 שאינו סמרטוטוני־הרפש מבין היחיד מידור, סאנדיי לארי
 שאין בכותרת השבוע יצא השמרנית, במיפלגה תומך

 ״גנראלים כלשונה: יותר או פחות לתרגמה אלא ברירה
להזדיין!״ לכו ארגנטינים,

 הבריטית דעודהקהל את שאיפיינה הכללית התחושה
 במחיר ארגנטיני דם נשפך שבו עליז, פיקניק של היתד,
 הנאיביות את שהזכירה זו, קלילה עליצות ביותר. זעום

 במיל- והנואלת הנוראה לשפיכוודהדמים שקדמה החביבה
 מקומה את מהרה עד פינתה הראשונה, העולם חמת

 שגם מסתבר ביותר. ומוחשית מעיקה לדאגה והפכה
 ושגם מעשי-האיבה, מתוצאות מחוסנים אינם והבריטים

 במחיר־דמים להיפגע, עלולים בריטיות ואוניות מטוסים
 כווינסטון האחרונה התקופה עד שהתנהגה תאצ׳ר, כבד.

 טיפוסי. מאירי גולדה באורח הגיבה לעניים, צ׳רצ׳יל
 השמאל, עיתוני אותה שמכנים כפי המשוגעת״, ״מאג

וצער. תדהמה של בהלם הוכתה
המו מנהיגיו רוב מבוכה. שוררת הבריטי בשמאל

 אבל תאצ׳ר, של המילחמתית בהיסטריה בוחלים כרים
 מארגנטינה. הפשיסטיים בתוקפנים לתמוך מסוגלים אינם

 מיפלגת של השמאלי האגף מנהיג וג׳ווד־בן, אנטוני
 ההגיוני הקו את כדרכו הביע האופוזיציונית, הלייבור
 הצביעות את הוקיע בן והבהיר. הרהוט בסיגנונו ביותר,

 בשיטתיות נמנע כה שעד הבריטי, השמרני הימין של
 עתה ורק הארגנטיני, מישטר־האימים על התקפה מכל
 ערך גם הוא פשיסטיים. בעצם, שם, ששולטים נזכר

 כיום, ארגנטינה לגבי הנקוט הסיגנון בין נוקבת השוואה
 כמעוז עצמה!) תאצ׳ר (על־ידי נם על העלאתה ובין

 לשילטון. גארלטיירי הגנראל עליית מאז אנטי־קומוניסטי
 הצדדים, שני של האינטרס בין ברורה הקבלה גם קיימת

 תשומת־הלב את למקד ביניהם, העצום השוני כל עם
היגעים. ענייני-הפנים תחת בענייני־חוץ,
 השמרנית הדאגה גם כמילחמה. רצתה תאצ׳ר

 כשנה לפני רק במיוחד. משכנעת אינה פוקלנד לתושבי
למע השוללת הצעת־חוק, הבריטי בפרלמנט העבירו הם
 שבחלק טוען בן בריטית. אזרחות האיים מתושבי שה

 ליישב היה אפשר לאיים הארמדה שיגור מהוצאות זעיר
 להם ולהעניק בבריטניה פוקלנד תושבי כל את מחדש

וכבוד. רווחה חיי
 חייבת היחד, שבריטניה הסבורים השמאל, אנשי גם
 ל- בהתנגדותם תמימי־דעים לקח, הגנראלים את ללמד

 איש־שמאל פוט, מייקל הלייבור מנהיג הסביר תאצ׳ר.
 את מסתיר ושאינו למרכז, האחרונות בשנים שעבר

 ״אין ארגנטינה: של המבחילים למנהיגיה העויין יחסו
המודיעיני המחדל במילחמה. רצתה ממש שתאצ׳ר ספק

 של מגמתי מניתוח אלא מידע, מהעדר נבע לא הבריטי
מחיר.״ י בכל בהסלמה רצתה תאצ׳ר העובדות.

 בארגנטי- רחבה תמיכה מתגבשת הלטינית באמריקה
 בריטניה תומכי למחנה ארצות־הברית הצטרפות נים.

 בליבו תומך פולני שכל כפי התהליך. את כמובן, החיש,
 באמריקה ההמונים מגלים אנטי־סובייטי, מהלך בכל

 אנטי־אמריקאי. צעד לכל אוטומאטית אהדה הלטינית
 פוליטי הון זאת מעובדה' להפיק מנסה הגנראלים מישטר
 בסיסמה ולאומית אזורית בינלאומית, חזית ולגבש מירבי,

האנטי־אימפריאליסטית.
ל בדרך־כלל, הצטרפו, בארגנטינה המישטר מתנגדי

 המהומה, את לנצל מקווים מהם רבים הפטריוטית. מקהלה
 את תהליך, של בסופו ולהפיל הצבא, לשורות לחדור
 צפוי, גדולים. אינם הצלחתם סיכויי החונטה. מישטר
האופטי במיקרה אבל בארגנטינה, חריף משבר אומנם,

אחרים. גנראלים לשילטון יעלו מאלי
 דם לבעייה. ונוח טוב פיתרון על היום לחלום קשה

 כל מאשר בני־אדם יותר ונפצעו נהרגו בעצם נשפך. כבר
 האנטי־אמריקאית ההתעוררות פוקלנד. איי אוכלוסיית
לה ועשוייה כשלעצמה, חשובה היא הלטינית באמריקה

 מעצ־ של הכלכלי מהאימפריאליזם תהליכי-שיחרור חיש
 בארגנטינה שהמישטר זאת, עם להניח, יש מת־העל.

 האפקט יהיה מה זה, בשלב לדעת, ואין יתערער, לא
 ניתן עתה כבר תאצ׳ר. ממשלת של קיומה המשך על

אנאכרו מפרשה נשכרים יצאו הסובייטים שרק לסכם
 של לטרגדיית־דמים המתפתחת זו, ומטופשת ניסטית

ממש.

קריקטורה :אינדונסיה
בחידות ושמה

 באוניברסיטה אפריקה לענייני מומחית חזן, נעמי ד״ר
מיש־ של הצורך את להדגיש מרבה בירושלים, העברית
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 במינימום לזכות — אפלות דיקטטורות אפילו — טרים
לגיטימאציה. של

 ההמונים, את לגייס נועד בתעמולה הנרחב השימוש
 השאיפה רצון־העם. עושי של תדמית לשליטים להעניק

 לא אותה לאתר וניתן אוניברסאלית, היא ללגיטימאציה
 התיכון במיזרח הלטינית, באמריקה גם אלא באפריקה, רק

ובדרום־אסיה.
 בהליכי הנרחב השימוש את אולי, להסביר, ניתן בכך

 היינו האחרונים בחודשים דמוקרטיות־כביכול. בחירות,
 ועתה אל־סלבדור בגווטמאלה, בחירות למערכות עדים

 שליטים על-ידי יזומות היו שלושתן באינדונסיה. גם
 את החרימו והפחדה, טירור באווירת נוהלו ימניים,
מראש. חזויות יותר, או פחות בתוצאות, ונסתיימו השמאל

 אפילו הוא האינדונסי הסיפור !הגדולה. השחיטה
 אינדונסיה שליטי גם המקובלת. מהנורמה גרוטסקי יותר

 אלא ״בחירות״. בשם שלהם להצגה לקרוא מתעקשים
 כוונותיהם. את משכנע באורח להסוות טורחים אינם שהם

 מושבים 360 רק מושבים. 925 האינדונסית העם במועצת
 מיפלגת בידי חזקה הם הנותרים 565 לבחירה. עומדים

 השולטים הצבא, אנשי גולקאר. הלאומנית, השילטון
 כיסוי. ככתובת במיפלגה משתמשים באינדונסיה, למעשה
וה הבינוני המעמד של האינטרסים את מייצגת גולקאר

 ואנטי-קומוניסטי אנטי־סובייטי הוא ומצעה בורגנות,
 לקחו באינדונסיה כיום השולטות האליתות רוב קיצוני.

הקומו של הגדולה בשחיטה בעקיפין, או במישרין חלק,
בני-אדם. כחצי־מיליון נרצחו שבה ,1966ב־ ניסטים

ת התירו הבחירות לקראת  הרצועה את השילטונ̂ו
 מיפלגת העיקרית, האופוזיציה מיפלגת מסויימת. במידה

 לפתוח ההזדמנות את ניצלה המאוחדת, המוסלמית הפיתוח
 סממנים ממנו נעדרו שלא דתי־פוליטי, תעמולה במסע

רידוואן המיפלגה, מנהיג פופוליסטית. דמגוגיה של

טירוף של
 אנטי־מוסלמית, עשירים כחבורת גולקאר את תקף סעידי,

המודח. האיראני לשאה ראשי־המישטר את הישווה ואף
 באסיפות- ההמונית מההשתתפות נבהלה הממשלה

 קיומן, על האוסר צו הוצא השבוע סעידי. של הרחוב
 שיח־ איים סעידי דתית. הסתה על האוסר ישן חוק בסיוע

 של במחווה המעוניינים השליטים, הבחירות. את רים
באו יופיע סעידי לפשרה. אתו הגיעו בחירות, מערכת

 הפאן־איס־ הנימה את למתן הבטיח ואף סגורים, למות
בנאומיו. לאמית
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הש בעולם ימניות דיקטטורות של הקבועים מהמדווים
 תמותת- נמוכה, תוחלת־חיים המונית, אבטלה רעב, לישי.

 ממארת שחיתות גדולות, הוצאות־ביטחון גבוהה, תינוקות
ובורות.
 לכוחם מיבחן מעין בבחירות מומחים רואים זאת, עם

 עשוייה כוחם עליית באינדונסיה. האיסלאם קנאי של
 מעשי־האלימות להגברת המחתרת תנועות את לעודד

 עלולה שאינדונסיה סבורים רבים והמישטרה. הצבא נגד
 סביר חשש קיים בו חדש, מרחץ־דמים לפני לעמוד

 והנסתרת הגלויה האופוזיציה, נגד הצבא שיבצע לג׳נוסייד
כאחת.

 לציין שלא אי-אפשר ישראליים. רצח מכשירי
 הזוועה, מישטרי שלושת בין מובהק משותף מכנה עוד

 עקשניים דיווחים לפי ואינדונסיה. אל־סלבדור גווטמאלה,
 ישראל, על־ידי הוכחשו שלא העולמיים, בכלי־התיקשורת

 לרצח המשמש מישראל, רב נשק אלה מדינות מקבלות
זר. מאוייב להגנה ולא אזרחים

מפ האינדונסי שהמישטר טוענת הבריטית העיתונות
 מיזרח באיי מבצע שהוא ההמוני בטבח ישראלי נשק עיל

טימור.

סר □1׳ את ו
!לקדשו השיש•

 השבוע הודיע בי־בי־סי, הבריטי, השידור שירות
 תקופה השבוע שבר חומייני רוח־אללה שהאיית־אללה

 רוחני מסר איראן לתושבי ושיגר שתיקה של ארוכה
קום. מעיר־הקודש

 עסק הוא וחד־משמעי. ברור היה המסר של תוכנו
 החל המוסלמי, השבתון של המיוחדת במשמעות כולו
להי- כולו מוקדש להיות חייב זה מועד הששי. ביום

חומייגי איראן שליט־
מתונים חוקי־ישבת

 האיסלאם, ברוח הילדים לחינוך מעיסקי־חולין, מנעות
 רודפי- את הוקיע חומייני בכתבי־הקודש. לקריאה

 לאכוף מהמדינה ותבע הששי, ביום העובדים הבצע
ביתר־שאת. האיסלאם חוקי את

 איראן רדיו הסביר זאת, עם יימשכו. הטיפות
 עיראק, נגד המילחמתי במאמץ לפגוע כוונה כל שאין

 שעוצמתה האיראנית, לכלכלה חיוניים בשירותים או
 לענייני ישראליים מומחים לאיסלאם״. ״נכס היא

 כמובן, כוונה, כל שאין קטן לעולם הסבירו איראן
 בימי האיראנית התעופה חברת של בטיסותיה לפגוע
ששי.

ברעם חיים


