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ש□ פרובוקציה זוועת־השלום: רגן עד־
 משוכפל, עלון שבועיים מדי מקבלים רבים שראלים

 המכון של הולם, לטיני ובמומו מרשימים באיורים זר
 זה מדור גם לונדון. בווייטהול, בינדאומייס יחסים ־
 היא הכללית וההתרשמות סדיר, באורח העלון את \

 האינט־ את בעיקר המשרת ימני־קיצוני, במכון ובר
 בארצות־הברית הפרו־דרום־אפריקאית השדולה של

:רב־אירופה.
 על־ידי ממומן שהמכון סבורים, בבריטניה שקיפים
 מקורות האפרטהייד. ממשלת של החשאי השרות

 גדולות, חברות וכמה סי־איי־אי הם אחרים משוערים ן
בנק. בארקדיס ביניהן בדרום־אפריקה, במיוחד לות

המכון, מכותבי עם נמנים רבים ישראליים ברי־כנסת
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 כמעט כמקור רבה, בחופשיות בו משתמשים מהם 1
 גלובאלית. מדיניות בנושאי שלהם ל״ניתוחים״ י

 המדינה כמעט היא שישראל גורסים מערביים ים
מוחלטת. ברצינות האלה לעלונים המתייחסת ה.

 מצד דו־משמעי. מסויימת, במידה הוא, לישראל חס
 אנטי- מערבי מיבצר בישראל ראשי־המכץ רואים

 ישראל של הגלויה תמיכתה על כמובן ומברכים טי,
 בסעודיה המכון תומך שני מצד דרום־אפריקה. זלת

 תמיד ואיננו במיזרח־התיבון, השמרניות המדינות ר
 את משרתת אומנם בגין מנחם ממשלת שמדיניות

העולם. של זה בחלק המערבי זרם

 בתנו- קצף בשצף נלחם המכון הרןרמלץ." סוכני
 לפירוק- הקוראות בקבוצות ובעיקר במערב, ;שלום

 בכללם תנועות־השלום, ראשי באירופה. חד־צדדי
 מוקעים תומפסון, א״פ הפילוסוף כמו חשובים ־יעות

האנטי־סובייטית עמדתם למרות כסוכני־הקרפלין.

התארגנות !לסטין:
התבווה מינדגת גו

 מסרו הפלסטינית המערבית בגדה מוסמכים מקורות
 החלטת נגד בשטחים גדול זעם על קטן לעולם שבוע

הכבושים. בשטחים לבנות להמשיך נרת־העובדים
 וגלויה עקרונית החלטה כך על שהתקבלה העובדה

 של האמיתי פרצופה את חושפת המצב, את חפירה
זו. להחלטה האחראית המערך נהגת

 לפנות עתה עומדים בגדה הפיקצועיים האיגודים
 את ולדרוש הסוציאליסטי, לאינטרנציונל ישמית

 מובטחת כזו להצעה משורותיו. העבודה מיפלגת ילוק
 סוציאליסטיות מיפלגות יצטרפו ואליה שוודית, מיכה

 פרס שימעון עם ארוך חשבון שלהן הלטינית, אמריקה
רבץ. צחק

 ישירות פניות כה עד עודדה שלא אש״ף, הנהגת
 הזה. בצעד הפעם תתמוך בינלאומיים, לגופים זגדה

אש״ף יחסי על הממונה סרטאווי, עיצאם שהד״ר זכן
 באורח בנושא יטפל הסוציאליסטי, ;אינטרנציונל

ישי.
 לפעולה הפעם לצפות שאין סבורים משקיפים

 המיפלגה תמיכת עקב העבודה, מיפלגת נגד משית
 פלסטינית תלונה תעניק זאת, עם בפרס. צרפתית

 למאבק עצום מומנטום העבודה מיפלגת נגד ׳שמית
 חברת־העובדים החלטת המערך. הנהגת נגד :ינלאומי

 הסוציאליס־ הלחץ את שיגביר עצום, בפירסום יזכה
 הבלתי- הבנייה בנושא מדיניותו את לשנות פרם על י

הכבושים. בשטחים והבלתי־מוסרית יקית

המיזרחי. הגוש בארצות לזכויות־האדם הנוגע בכל הברורה
 המכון. על־ידי האחרונות בשנים שהוצגו התיזות כל
 שנועדו הסובייטים, התחזקות על נבואות־הזעם בעיקר
 החימוש של תקציבי־העתק את ולהצדיק בהלה לעורר

 עתה ונשמעות לחלוטין הופרכו בארצות־הברית, הגרעיני
 זרימת ואת הרצופה, הופעתו את מונע לא זה כנלעגות.

מופל לעשירים בעליו את שהפכו הבלתי־פוסקת, הכספים
גים.

לפי הקוראות תנועות־שלום, צמחו האחרונות בשנים
 חזקות התנועות המיזרחי. בגוש גם גרעיני, נשק רוק

 צעירים פעילים (שבה במיזרח־גרמניה דווקא במיוחד
 גם נוצר עצמה. ובברית־המזעצות הכנסיה) בחסות רבים

 מסך- עברי משני התנועות בץ חשאי שיתוף־פעולה
 והבית הקרמלין שליטי של הגלויה למורת־רוחם הברזל.

כאחד. הלבן
 בינלאומיים יחסים לחקר המכון הסתבך לאחרונה

 אמינותו. בשרידי קשות ופגעה יפה עלתה שלא בפרובוקציה,
 ובברית- בבריטניה תנועות־השלום בין לסכסך שקופה במגמה

 לוחם פופוב, אולג את ללונדון המכון הזמין המועצות,
 למען גלוי שופר שהפך במוסקווה, לזכויות־האדם לשעבר
 המארח למערב. עריקתו אחרי הקרה המילחמה חידוש

 חד־משמעי, אבל מוזר, שם בעל גוף היה פופוב של הרישמי
 (על- הפרו־רגנית ״הקואליציה המכון: במישרדי הפועל

וביטחון.״ שלום למען כמובן) ארצות־הברית, נשיא שם
שהוס מבלי דיבר, הוא מארחיו. את איכזב לא פופוב

 הפועלת נשק, לפירוק הסובייטית הקבוצה בשם לכך, מך
 תנועות- את בחריפות ותקף בברית־המועצות, במחתרת

הבריטיות. השלום

ה בהחלשת אותם האשים הוא מרכס. של הרעל
 במוסקווה שחבריו וטען הסובייטית, הסכנה נוכח מערב
 הפעילה הקבוצה סי־אן־די, פעילות את רבה בחומרה רואים
הפי יסד שאותה בבריטניה, גרעיני נשק לפירוק ביותר
ראסל. ברטראנד המנוח לוסוף

 נכרת, ציבורית תשומת-לב למשוך הצליח פופוב
 אלא הימין, של הצהובה בעיתונות רק לא צוטטו ודבריו

 המפורסם העיתונאי וגארדיין. סיימיס האיכות ביומוני גם
 בדברי השתמש שהתקרנף, בעבר שמאל איש לווין, ברנארד

 כסכנת־ להגדירן תנועות-השלום. את לתקוף כדי פופוב
 הפרופסור את הגדיר הוא הם. באשר לשוחרי־החופש מוות

הקרמלין.״ בשירות מארכס קרל של הרעל כ״מפיץ תומפסון
להתפו פופוב שהפריח הבלון החל מהרה שעד אלא

 לפירוק הסובייטית הקבוצה של הרישמי הדובר צץ.
 רישמית הצהיר אוסטרובסקי, סיכאיל ממיסדיה, ואחד נשק

 הנשק לחיסול הקוראת תנועה בכל תומכת שהקבוצה
 הדוגלת לאידיאולוגיה התנגדות כל לה ואין הגרעיני,

 שאולג הצהיר אף אוסטרובסקי חד־צדדי. נשק בפירוק
 קולות הסובייטית. בתנועת-השלום חבר כלל איננו פופוב
 ברית־המוע- מתוך שהוברחו במיכתבים גם נשמעו דומים

 בקבוצה, פעל לא שמעולם פופוב, את הסמיך לא איש צות.
בשמה. לדבר

סרטאווי עיצאם ד״ר
מוערך נגד תלונה

 עוד פגע ובכך בעובדות, להודות נאלץ עצמו פופוב
 הצהרותיו שכל הודיע הוא מזמיניו. של באמינותם יותר

 לו היתה ושלא האישיות, השקפותיו את ורק אך ביטאו
 דוברי השונות. תנועות־השלום בין לסכסך כוונה כל

שנו בהדלפות, הגיבו הבינלאומיים היחסים לחקר המכון
עצמו... פופוב של הטוב בשמו לפגוע עדו

־ר וחצאי- שקרים ולהפיץ להופיע, ממשיך המשוכפל העלץ
 הפגיעה העולם. בכל והפאשיסטים הגזענים בשירות אמת

 רבים ועסקנים בלבד, לבריטניה מוגבלת באמינותו הקשה
 רואים ראשי־המכון, של לאלה זהות שדיעותיהם בישראל,

מסיני. משה ■תורת כמעט בז

שת דנמרק: פלי
ם החיקינגים שי החד

 ערי-נמל מכמה השבוע יצאו דניות ספינות־דיג 100
 בראש הבריטי. הצי עם לעימות בדרכן בים־הצפוני,

 ובעל האירופי הפרלמנט חבר עומד הדנית הארמאדה
שרכ בריטיות, ספינות־מילחמה 22 קירק. קנט ספינת־דיג,

 למנוע נערכו באיי־פוקלאנד, קרבי נסיון לאחרונה שו
 חופי ליד הבריטי, הטריטוריאלי לתחום הדנים כניסת את

סקוטלנד.
 נסגר במיוחד, מעולה מסוג בדגה המשופע זה, איזור

 אירופיות למדינות שניתן ההיתר לעומת הדנים, בפני
 שלהן ההיסטוריות בזכויות־הדיג הכירה שבריטניה אחרות,

 בפסק-דץ לזכות היא שמגמתו הצהיר קירק בתחומה.
 דנמרק את גם המכליל האירופי, בית־הדין של עקרוני

 האפלייה סקוטלנד. חופי ליד לדוג הזכאיות המדינות בין
 היחסים על ומאיימת בדנמרק, עצום זעם עוררה הדנים נגד

המדינות. שתי בין המסורתיים הטובים

קירר, פרלמנט חכר־
הצפוני ביס ארמאדה

 יצרים הסיכסוך עורר האלה הימים כרוח סוער. ים
בכו יצאה הצהובה העיתונות הבריטיים. הלאומנים בקרב
 חדשה, ויקינגית פלישה על כמובן, דיברה, רעשניות, תרות

מדנמרק. חקלאית תוצרת להחרים קראה ואף
ט חוסר־התלהבות גילה הבריטי מישרד־הוזוץ  מכל מל

 שהסערות טען, הווייטהול דובר הסיכסוך. את ללבות מגמה
 מלהגיע מהדנים מיקרה בכל ימנעו הצפוני בים הקשות
הע דנמארק וגם אמצעי-זהירות, ננקטו זאת, עם ליעדם.

כוננות. במצב ספינות־מילחמה 10 מידה
 מפרובוקציות, להמנע לדייגים קרא הדני הפרלמנט

 המחפש קירק, של הרפתקנותו את הוקיעו רבים ודוברים
זולה. פירסומת לעצמו

 רבים משקיפים סבורים דברי-הארגעה, כל למרות
 לו שיהיו הצפוני, בים מסוכן עימות להיווצר שעלול

 האירופית הקהיליה של תיפקודה על חפורות השלכות
כולה.
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