
זוהו מוסד עם מיוחד בראיון

 אוגנס־נהנמימין) נשיא שד ידו את דחץ שמיו השו
מזמן שנוצחו יהודים שד ושימות דו והגיש ־

 נשיא שהיה מי גם ארגנטינה.
 ארגנטינה, יהודי קהילות •אירגון
 לבני אמר רזניצקי, נחמיה הד״ר

 לדבר יכול אינו שהוא מישפחתי
ממש בי למעני יותר גבוה בטון

 יעשה שלא ממנו ביקשה ישראל לת
הדבר. את

 השגרירות טענה הזמן ״באותו
 יהודי קהילות שאירגון הישראלית
 ישראל שממשלת ביקש ארגנטינה

 את בסכנה שיעמיד דבר תעשה לא
ארגנטינה.״ יהודי

 ב־ הקתילה עסקני רצו לא מדוע
 של בגורלס להתערב בואנוס־איירס

היהודים? הנעדרים

לנעד עזרה לא היא ארגנטינה,
רים.

 נעדרים להציל עדיין אפשר האם
7 אלה

לה אפשר היה לא. כבר ״היום
 שנים, ארבע־חמש לפני אחדים ציל
 גדולים. לחצים מפעילים היו אם

בחיים.״ עדיין היה הגדול חלקם
להפ היה אפשר לחצים אילו

? עיל
ל להגיד לנסות. צריכים ״היו

 לה תספק לא שישראל ארגנטינה
 מי- קשרים עימד. תקיים לא נשק,

 הקהל לדעת תיפנה שהיא סחריים,
כזה. דבר נעשה לא אבל בעולם,

 בכן כך על מסרת אתה אבל
? זאת

 למישרד־החו׳ הכל על ״מסרתי
 היהודיים.״ לאירגונים וגם

האחרו ׳סיפרך את כתבת מתי
? כיותר הארוכה חמה המיל

 פה הייתי המילחמה. ״במשך
 מהארי מרקום יואל הזה. בשולחן

 היית שלא בלונדון, שהייתי אומר
 כ זה המילחמה. במשך בישראל

 התחל בלונדון. הייתי שלא שנה
 באו וסיימתי ביוני, לכתוב תי

 ע תוספת כתבתי ואחר-כך גוסט.
 ושאתילא.״ צברה

8( מה את משווה אתה בסיפרך

?רוצחי ־1־ דמיינת■
 לחץ הישראלי החוץ ר־ **׳ן
 את בחמימות שעבר בשבוע א■

 בבואנום־איירם, הגנרלים של ידיהם
 יהודים כ־סססנ להורג שהוציאו

בארגנטינה.
 השנים בין בבואנוס-איירם הייתי

 הישראלי העיתונאי 1979ו- 1977
על-ידי שנכבשה במדינה היחידי

 לארגנטינה בקשר ישראל ממשלת
השק של מדיניות — תמיד היתד.

אר לממשלת להפריע לא כדי טה,
 היא לכך היחידה הסיבה גנטינה.
 איני ישראל. של הנשק מכירות

 אחרת.״ סיבה על לחשוב יכול
 ישראל שגריר המנוח, נירגד רם

שחת־ לי סיפר בארגנטינה, לשעבר

 0 י ו ה 10 ש ע■[׳ נמו ..ואיתי
בנדא יהודיות אנסו אוגנטינ״ם
ח ■שואל וממשרה ע נ  ח
ושחום!״ שם היהודית מהקהילה

 של קרוביהם את פגשתי צבאה.
 שביקרו הנעדרים, היהודים מאות

בבואנוס־איירם. ישראל בשגרירות
הרגינ־ אלבנו הגנרל עם נפגשתי

בגור עלה פה אותו ושאלתי דגי,
(מאו נעדרים יהודים 400 של לם
 ישראל לשגרירות התברר יותר חר

 הגיע הנעדרים היהודים שמיספר
ש באוזני טען הרדינגדי ).1000ל־

 בגורלם. עלה מה מושג לו אין
ב שעזבו או שמתו יתכן לטענתו,

אפ שעוד יתכן המדינה. את חשאי
היהו ממאות חלק להציל היה שר
 ישראל ממשלת אך הנעדרים, דים

 הצבאית הכת על מללחוץ נמנעה
השלטת.

 ישראל
עזרה לא

ם ף* ץ שבו־ יו ח  את שמיר יצחק ל
י  הארגנטי־ הגנרלים של ידיהם *

 טיפרמן. יעקב עם שוחחתי ניים
 טי־ עייפות, ועיניים כסוף בשיער

 והוא קרב, רוח עדיין חדור מרמן
:מאשים

ממ על ללחוץ סירבה ״ישראל
 העצורים בעניין ארגנטינה שלת

 זו מדינה כי היהודיים, ^הנעדרים
 ביותר הטובות הלקוחות אחת היא
מדיניות נשק. ברכישת ישראל של
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שיבתו בזמן באוזניו, לוננתי ב י
 עושה אינה ישראל שממשלת כלא,

 לשיח־ להביא כדי שביכולתה כל
חרדי

זה.״ על להגיב רוצה ״איני
 צריך היית שלא הטוענים יש

ה הסילחמה סיפרך, את לכתוב
 את תקפת שבו ביותר, ארוכה
 אותך הצילה אשר בגין, ממשלת
הארגנטיני. מהכלא
 למען העולם מכל לחצים ״היו

 אישית שוחח קרטר ג׳יפי שיתרורי.
ובי וידלה, ארגנטינה, נשיא עם
ה הדברים אחד שיחרורי. את קש

נא האמריקאי שבסנאט היה מוזרים
 שיחרורי, למען סנטורים עשרות מו

 הוזכר לא ישראל של ובכנסת
 אחת.״ פעם לא אף ענייני

ל לדעתך לפעול, צריך היה מי
ב הנעדרים היהודים הצלת מען

7 ארגנטינה
המנהי על רבה ביקורת ״מתחתי

 כך על בארגנטינה, היהודיים גים
 בבעיית פומבי באופן עסקו לא שהם

שמק ובטיפול הנעדרים היהודים
 בבתי־זד היהודיים העצורים בלים
 הצבאי השילטון התנהגות כלא.

 יותר הרבה גרועה היתד, כלפיהם
 יהודיים.״ הלא לעצורים מאשר
 הרב גם התריע הזה הדבר ״על

ש מבואנום־איירס, מאיר מרשאל
של בבתי־הכלא רבות פעמים ביקר

 אז נעדרים, הם שאם טענו ״הם
גז הם בכך סיבה. בוודאי לזה יש
מוות. עונש עליהם רו

ליהו דאגה לא מעולם ״ישראל
 לא לפלאשים, דאגה לא היא דים.

 עושה כשהיא רוסיה. ליהודי דאגה
 כלשהי, מדינה עם טובים עסקים

 ביקורת. מותחת לא פעם אף היא
 כשהיו הימים, ששת מילחמת עד
ישר רוסיה, עם טובים יחסים לה
 ולא ביקורת פעם אף מתחה לא אל

 הסובייטיים. היהודים למען פעלה
את עם טובים יחסים לה כשהיו
 לפלאשים. עזרה לא היא יופיה,

עם טובים יחסים לה שהיו ומכיוון

 כך, על לכסות מנסה שפיר עכשיו
בבתי-קברות.״ נמצאים והנעדרים
 מיקרים שראו טענו רבים אנשים

 ב־ יהודינת נשים אונס של רבים
 גם הם ארגנטינה. של בתי־הכלא

ל ידוע היה זה שמידע גורסים
בבואנוס־איירס. ישראל שגרירות

 בב־ כאלה מעשים ראיתי ״אני
 המישטרה של הסודיים תי־הכלא
 בספר גם זד, על כתבתי הצבאית.

שלי.״
יש לממשלת כך על מסרת האס

7 ראל
שה יודע אני ידעו. כבר ״הם

לישראל.״ ידוע היה דבר

 של בזמנו בארגנטינה קרח
 שקורה למה פרון חואן
בגין. מנחם של

 גי לא הזו, השעה עד ״נכון.
 בו טעה שהוא הארגנטינאי העם

 ממשים: כולם פרון. לגנרל גע
 א זה ואצלנו פרוניסטים. להיות

 ז להיות ממשיך העם הדבר! תו
בגין.

 פ הבינונית השיכבה ״בישראל
 ; גם הכלכלי. המצב בגלל שחתת
 איג של כלכלה קיימת ישראל

 פרי של בזמנו שהיה כפי לציה
 כמו מגורים הענקת עם והיום,
 רב אנשים המערבית, בגדה חינם

7 בעמוד (המשך


