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השמאל את דפים1ר

 בכלא צ׳ארקוב ארקאדי חבוש 1978 אוקטובר מאז
 ועבודת־פרך מאסר שנות לשבע נדון הוא סובייטי.

 אלכסנדר למאבק, חברו אנטי־סובייסית. הסתה בעיון
 בלתי- לתקופה פסיכיאטרי בבית־חולים מאושפז סקובוב,
 סטודנטים של קבוצה והנהיגו אירגנו השניים מוגבלת.

ההנ את שתקפה לנינגראד, באוניברסיטת מארכסיסטיים
 הוציאו הקבוצה חברי 200 משמאל. הסובייטית הגה

בגלוי עצמם את והגדירו פרספקטיבה, בשם עיתון והפיצו
צ׳ארקוב ארקאדי
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 למוקד הפכה אחת, קטנה ילדה של זו, תמונה סתם.
הזדהות.

 שתן אריאל שהפריה המבחילים השקרים כל
 את לטשטש יוכלו לא אחרים, ובמקומות בכנסת
 של הקולקטיבית בתודעה עמוק שנחרתה הזוועה,

כולו. בעולם דעת־הקהל

יהודים בריסניה:
סטאנדארד, איבנינג רב־התפוצה, הלונדוני העיתון את

 החיובית בעמדתו ידוע הצהרון בישראל. להשיג ניתן לא
 לונדון יהודי אלף 250מ־ מחצית לפחות ישראל. כלפי

הקבועים. קוראיו עם נמנים
 טלפונית השבוע דיווח בלאק, איאן רדיאן, הגא כתב

 באיבנינג שהופיעה מדהימה קריקטורה על קטן לעולס
 המערב, מנהיגי בביירות. הטבח אחרי מייד סטאנדארד

 צויירו מיטראן ופרנסואה תאצ׳ר מרגרט רגן, רונאלד
 החופשי״. ״העולם בתואר: שהוכתר קרון־רכבת בתוך
 אליהם להידחק מנסה בקרון, הוא אף נמצא בגין מנחם
 הצחנה מחמת אפם את סותמים המנהיגים אבל מחיר, בכל

ממנו. הנודפת העזה
עיתון חדשה. מציאות משקפת שהקריקטורה ספק אין
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20.9.1982 לונדון של ״טיימס״

 לונדון. ביהודי לפגוע מעז היה לא מיסחרי לונדוני
 בגין מנחם כלפי שהביעו והתיעוב הטבח, על תגובתם
 נסיונות כל חד־משמעיים. הפעם היו שרון ואריאל

 היו הם ואף הועילו, לא היהודים־מטעם של הטישטוש
ונכלמת. רבה ובשפה מעטים

 היוקרה, רב הלונדוני היומון יהודי. פאשיסט
 הראשון: בעמודו ראשית בכותר השבוע יוצא טיימס,

 מדווח השאר בין בגין.״ את מגנים בבריטניה ״יהודים
הבאות: המעניינות העובדות על העיתון

 מהסיעה סאנדלסון, נאוויל היהודי הפרלמנט חבר ו•
 שאט- הביע ישראל, של ותי.ק ידיד הסוציאל־דמוקראטית,

 אצבעו היתה כאילו בשחיטה, אשם ״בגין :מהטבח נפש
 היה למערב־ביירות נכנסה שישראל ברגע ההדק. על

 לגורלם. באחריות לשאת או הפליטים, על להגן עליה
 הלבנוני הימין ובין בגץ בין קנוניה היתד, לדעתי
 ״פאשיסט בתואר בגין את כינה סאנדלסון הפשע.״ לביצוע
 ירסנו, לא ארצות־הברית נשיא שאם והתריע יהודי״,
עולמי. בקנה־מידה התלקחות להתרחש עלולה
 על־ידי לונדון במרכז נערכה מישמרת־מחאה ו•

 הביעו הם היטלר. של מחנות־ההשמדה ניצולי יהודים,
 של מסווה תחת הנעשים הטבח מעשי על וזעם מחאה

הגליל״. ״שלום
 היהודית, הקהילה של בולט מנהיג מישכון, לורד !•
 הפרו־ישרא- האירגונים ברוב מרכזי ופעיל מוצהר ציוני
 בגין לבגין. מיברקו את לפירסום מסר בבריטניה, ליים

 בשם פגעו ביירות על והמצור שהטבח במיברק הוזהר
 ואוהבי ציונים מאיתנו, ״רבים בריטניה. יהודי של הטוב

 כך,״ על לך יסלחו לא ובעתיד, בהווה בעבר, ישראל
כתב.

 את הכתיר אבם, ליאו היהודי, הפרלמנט חבר !•
 קרע סכנת על התריע אבם שקר״. ״משיח בתואר בגין
 ציין אבל לישראלים, הגולה יהודי בין והולך גובר

 בישראל, המילחמה מתנגדי של קיומם עובדת את לחיוב
לעתיד. תיקווה המפיחים

הצלי לא הבריטית הציונית שהפדרציה צויין בישראל
 שהפדרציה לדעת כדאי בנושא. ברורה עמדה לגבש חה

 מפוצלת, היא בריטניה. מיהודי אחוז 5מ־ פחות המייצגת
 בישראל, הפועלות המיפלגות כל בין יותר, או פחות
 זה, מוסד גם קיומה. לעצם אדישים בריטניה יהודי ורוב

 יצא לא חירות, וסוכני מימסד אנשי על-ידי הנשלט
פרו-בגינית. בהצהרה

 קצה בריטניה.הוא יהודי על עתה העובר ההתליך
 משום בהם יש כלל־עולמיים. תהליכים של הקרחון

 שוחרות ישראל ממשלות של מעמדו על ברור איום
 יהודית לתמיכה תיקווה של משביב יותר גם אך סילחמה,

הישראלי. במחנודהשלום גוברת

 מאוחר שנה הקומוניסטית. למיפלגה שמאלית כאופוזיציה
בלנינגראד, סטודנטים שלושה הק־ג־ב סוכני אסרו יותר

 הפעם מהפכנים. קומוניסטיס הקרוייה קבוצה שהקימו ׳
מעי להימנע כדי ב״חוליגאניזם״, אותם להאשים העדיפו

רעיונותיהם. עם אידיאולוגי מות
 נמשכת כשנתיים, לפני קטן בעולם שסוקרה זו, פרשה

סולי הופעת השפעת בשל בעיקר השנה, ביתר־שאת
 יותר חושפים שמאליים מישטר מתנגדי בפולין. דאריות

 אנשי־המדע ממיטב בכירים, אישים דיעותיהם. את ויותר
 בפירסומים פעיל חלק נוטלים הסובייטיים, ואנשי־הרוח

 מגיב הק־ג־ב .המישטר. על נוקבת ביקורת המותחים
 מופנה המיפלגה מתנגדי נגד הרדיפות ומסע בהתאם,

שמאל. כלפי דווקא ברובו עתה
 ניו־ השבועון חדשה. סוציאליסטית חכרה

 שהמיש־ מספר הפרשה, על השבוע המדווח סטייטסמאן,
חודשים לפני לפעולה התעוררה הסובייטית הפוליטית טרה

|0 |>  0 ^ 1 1 1

 ל׳אלטר• השמאלני הצרפתי בעיתון פירסום אחרי אחדים,
בברית־המועצות. השמאל פעילות על נטיב.

 עיתוני״מחתרת של ארוכה שורה על סיפר ל׳אלטרנטיב
 דרכים בחיפוש ומעמיק רציני באורח שעסקו סובייטיים,

 דיאלוג יצירת תוך סוציאליסטית, חברה לבניית חדשות
 והקומוניסטיות הסוציאליסטיות המיפלגות עם פורה

במערב־אירופה•
 רואה בסולידאריות, בגלוי תמך הסובייטי השמאל

 אידיאולוגי עיקר חופשיים מיקצועיים איגודים של בקיומם
 הביורוקראטיה תחת ממנו שההתעלמות סוציאליסטי,
 מנהיגיו בלתי-נסבלת. היא הקומוניסטית המיפלגתית

 בינלאומיים קשרים של מגוונת מערכת להקים הצליחו
 בעיקר יצא במוסקווה הקצף העולמי. העצמאי השמאל עם
 תמיכה לגייס המישטר מתנגדי של המוצלח נסיונם על

 הקומוניסטית במיפלגה בכירים מנהיגים בקרב ניכרת
השמאל עם קשר גם יש השמאליות לקבוצות האיטלקית.

בגי נגד
 על הסובייטי המישטר על הזועם הלטינית, באמריקה

 ביבשת פאשיסטיים שליטים עם שלו הפעולה שיתוף
מעצמתיים. משיקולים בארגנטינה) (בעיקר

 נעצרו, רבים פעילים רבה. באכזריות פעל הק־ג־ב
 12ל״ נדון קאגרליסטקי, בורים בקבוצה, בולט ומנהיג
 והחקירה הוחרם, שמאלי הסברה חומר מאסר. שנות

 ארוכה לשורה הובילה הפוליטית המישטרה של הנוקשה
 אינטלקטואלים הם העצורים רוב נוספים. מאסרים של

לציון. ראויים מדעיים והישגים מעמד בעלי
 לכלכלה הסובייטי המכון בוגר ,29 קודיוקין, פאוול •

 למדעים האקדמיה חבר בינלאומיים. ויחסים בינלאומית
בספרד. שמאליות למיפלגות נודע ומומחה

 לאמריקה ומומחה היסטוריון ,28 פיידין, אנדריי •
 מכובדת, קומוניסטית למישפחה בן הוא פיידין הלטינית.

 הקומוניסטית המיפלגה של המרכזי הוועד חבר היה אביו
סקנדינאוויה. לארצות ומומחה הסובייטית

הפי בתחום בכיר מדען ,32 צ׳רנטסקי, ולאדימיר •
הגרעינית. סיקה

בתנועות־מחאה, ותיק חבר גרשוני, ולאדימיר
בברית־המועצות. חופשי מיקצועי איגוד להקים שניסה

 הגדול מהיקף מאוד התרשמו מערביים משקיפים
 דוברים מצטטים הם ומגיוונה. השמאלית הפעילות של

התו מממדי דאגה בגלוי -שהביעו סובייטיים רישמיים
 אנשי 1000 נעצרו כה עד כ״מגיפה״. שהוגדרה פעה,

 אנשי הרודפת למדינה ברית־המועצות הפכה ובכך שמאל,
ניכרים. במימדים שמאל־עצמאי

ק אנה פרנ
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ת ומתה בביירו

 שנטבחה ,6 כבת פלסטינית ילדה של זאת, תמונה .
 רחבי בכל עיתונים בעשרות השבוע הופיעה בביירות,

וארצות־הברית. מערב־אירופה
 מתקשים השואה בפרשת כמו לסמל. הפכה היא

לתפי־ מעבר שהוא המוני, לרצח להתייחס בגי־אדם

ברעם חיים


