
ההצטיידות עונת סין:
 במדיניות יותר מורגש העממית בסין מאו הידר מורשת חיסול

 פולחן־האישיות, הענקית. המדינה של החוץ ביחסי מאשר פנים,
 את מפנים הגדולים, המיבניים והשינויים החברתי ראדיקליזם

 בפקין הדגש יותר. פראגמטית שקטה, בניין לעבודת קומם
 האידיאולוגיה. חשבון על יעילות, לכיוון האחרונות בשנים וסט

 מעין כביצועיזם, להגדירו שאפשר קו נוקטים החדשים שליטים
 במנגנוני להשתמש המתיימר חדש, מסוג קומוניסטי פ״יזם
 הבעיות את לפתור כדי המיפלגה, של ובקאדרים הממשלה, :צבא,

בני־אדם. מיליארד חיים שבה המדינה בפני העומדות :עצומות
 מאו על־ידי שהונהג בקו ההנהגה ממשיכה זאת, לעומת

 70ה־ בשנות אן־לאי, צ׳ו שלו, המבריק ראש־הממשלה
 ארצות־הברית, נשיא של ההיסטורי ביקורו מאז :ראשונות.

 עם יריבותה את סין תירגמה ,1972ב־ בסין ניכסון, ׳יצ׳ארד
 הבינלאומית. בזירה וחד־משמעית מעשית ללשון דית־המועצות

 בפרט לארצות־הברית היסטורית התקרבות על החליטו ;סינים
 הניצחי, האוייב עם היחסים את הכר ללא ושיפרו בכלל, למערב

פאן.
וכלל מעמיק ראדיקאלי, השינוי היה הסינים של כדרכם

ר בסין אורח ברג ויינ
חיילים 4,200,000 של לצבא ציוד

 פסיכולוגיים, תרבותיים, אסטראטגיים, מדיניים, היבטים בתוכו
 עמי כמגינת תפקידה את זנחה סין אידיאולוגיים. ואף כלכליים

 עם פעולה משתפת הרכושני, האימפריאליזם נגד השלישי העולם
 ומקיימת והקאמבודית, האפגאנית בחזית האמריקאים
 הטילים כמו משותפים, בנושאים יפאן עם תכופות התייעצויות
ברית״המועצות. של האסייאתי בחלקה המוצבים הסובייטיים
 כיסוי גם במדיניותה למיפנה העניקה הסינית ההנהגה
 החינוכית מהתוכנית בלתי־נפרד חלק שהפך מקיף, אידיאולוגי

 בני־אדם. למיליוני המגיעה הקומוניסטית, המיפלגה של
 הבוגדת ״רפורמיסטית״ כמעצמה רק לא הוגדרה ברית־המועצות

 השואפת כ״הגמוניסטית״, בעיקר אלא הקומוניזם, בעיקרי
 כמעט כסכנה מוצג הסובייטי האיום כלל־עולמית. לשליטה

 אם עליון. סדר־עדיפות בו למאבק לתת שיש מיתולוגית,
 עם ״זמני" פעולה שיתוף מחייבת בברית־המועצות המילחמה

 המדיניות את ולבצע הזה, המחיר את לשלם יש הרכושני, העולם
 השוררת המנטאליות שלם. ובלב רתיעה ללא מכך, המתחייבת

 והגוונים, השינויים כל חרף קומוניסטי, מישטר בעלות במדינות
 והלקאה האמלטיות התלבטויות לחצאין, צעדים מאפשרת אינה

מוסרית. עצמית
 לראות שיש למסקנה הגיעו שהסינים ברגע קרה. מיקלחת

 המחלוקת ובשל האידיאולוגית היריבות בגלל אוייב, בסובייטים
 הגדול בעם הטמונים הכוחות כל את גייסו הם סיביר, עתיד על

 צפה האחרונות בשנים חסר־פשרות. למאבק אותו ורתמו הזה,
 ואמריקאיים סיניים צבאיים ביועצים רבה, בתדהמה העולם,

 נגד מאפגניסטאן מוסלמיים קנאים עם אחד שכם הלוחמים
 הבולט החידוד אלא אינו מוזרותו, כל עם זה, חזיון הסובייטים.

נסיונות כל אחדות. שנים כבר הנמשף תהליך של ביותר

 שזכו הסיוע אף על בתוהו, עכשיו עד עלו להפסיקו הסובייטים
רגן. רונאלד ארצות״הברית נשיא בלתי״צפוי: ממקור

 לטייוואן לסייע מחוייבות תוך לשילטון עלה הנוכחי הנשיא
 הודיע שעברה בשנה כביכול. אידיאולוגיים־מוסריים, מטעמים

הכריז 1982 ביולי צבאה. את לשקם לטייוואן יעזור שהוא הנשיא

■ י ו ו ן ו ס ח

 מיליון 350 של כולל בתקציב צבאי סיוע תוכנית על הלבן הבית
 מודרניזאציה, של תהליך צבאה את העבירה טייוואן דולר.

 את מאוד ושיפרה חדישים, ובטאנקים בטילים הצטיידה
 מסויימת להתקררות הביאו האלה הצעדים כל שלה. חיל־האוויר

ארצות־הברית. ובין סין בין היחסים של
 המאסיבי הסיוע על הגיבו הסינים מפתות. הצעות

 ברית־המועצות. עם יחסית ידידותיות שיחות בפתיחת לטייוואן
 מישלחות החליפו הגדולות הקומוניסטיות המעצמות שתי

 הביקורת את למינימום עד ומיתנו ומיפלגתיות, כלכליות
אירופה בכל חזיתית התקפה של קרה מיקלחת קיבל רגן ההדדית.

 רפובליקנים קונגרס חברי אפילו ארצו. בתוך האופוזיציה ובחוגי
 הסובייטים, ידי לתוך משחק שרגן החשש את בגלוי הביעו

טייוואן. כלפי התבונה חסרת במדיניותו
 פקין. כלפי פיוס בצעדי הגיבה ארצות־הברית ממשלת

 שוגרו באלדריג' מאלקולם ושר־המיסחר שולץ, ג׳ורג׳ שר־החוץ
 כלכלית לעזרה מפתות בהצעות הסינים את הציפו לסין,

 תחנות־כוח לפתח לסינים יעזרו האמריקאים וטכנולוגית.
 כלכלי, לפיתוח זול אשראי להם יעניקו שלום, לצורכי גרעיניות

הסוגים. מכל ובמדענים במומחים סין את יציפו
 הזוועה מעשה על לביקורת מתון, באורח אומנם הצטרפה, סין

 לארצות־ והגישה הדרום־קוריאני, במטוס הסובייטים שביצעו
 גרעיני נשק לפירוק ז׳נבה בשיחות דיפלומאטית תמיכה הברית
 הטילים בסילוק כמובן, מעוניינים, הסינים בינוני. לטווח

 בסין. אסטראטגיות למטרות המכוונים ,8820 מסוג הסובייטים
 ובין סין בין האחרונות בשנים הקיים העימות את להוסיף יש לכך

 ובדרום־מיזרח (אפגניסטאן) אסיה בדרום־מערב ברית־המועצות
 איחרה לא האמריקאית התמורה וקאמבודיה). (ויאט־נאם אסיה
 קאספר ארצות־הברית, של שר־ההגנה בפקין ביקר השבוע לבוא.

 להם שיעזור גדול, צבאי סיוע לסינים הבטיח הוא וויינברגר.
חיילים. (!)מיליון 4.2 המונה צבאם, של המיושן הציוד את לחדש

 הסיכסוך מחריף אחת ובעונה בעת בריטניה. עם סיבסוך
 בין הישן החוזה הונג־קונג. המושבה על בריטניה ובין הסינים בין

 במושבת חוקי באורח להישאר לבריטניה המאפשר המדינות, שתי
 שערכו דעת־קהל במישאלי .1997ב־ לפקוע עומד הכתר,

 שינוי לכל התנגדות התושבים רוב הביעו במושבה, הבריטים
 שערכה מישאל גם העלה דומה תוצאה הונג־קונג. של בסטאטוס
 כמובן, מסרבים, הסינים הונג־קונג. של הקומוניסטית המיפלגה

 שהבריטים וטוענים הזה, מהסוג מישאלים של בחוקיות להכיר
 בריטי. ממוצא התושבים בשם ורק אך משא־ומתן לנהל יכולים

 ורומזת בנושא, קשוחה עמדה כדרכה, מגלה, תאצ׳ר מרגארט
.1997 אחרי גם בריטית תישאר שהונג־קונג בגלוי
 אינו שעיתויו העימות, את לרכך ינסו שהאמריקאים להניח יש

 משברי, יהיה אחדות שנים שבעוד הנושא, את ולדחות עבורם, נוח
הנוכחי. העשור לסוף

 סופו־מיסחו׳ תיאטרון ש1 סטסו״ אנו ■ש.,מאונס
 נגד *ום־עיון סווהילית, עו־נ־תובות גם ■ש אבל -

מפ״ם צעירי בסניף הרצאה ואפילו גרעיניים טילים

האחרת
 ענקית כתבה שיים האמריקאי השבועון פירסם 1966ב*
 בירת של נפלאותיה את שתהרה העליזה', .לונדון בשם

 העיר את הפכה הכתבה הביטלס. עידן של בשיאו בריטניה,
 פאריס, במקום אמריקאי, לאתר־תיירות והאותנטית הנפלאה

 שמיסחרו תיירים, אלפי במאות לונדון של להצפתה וגרמה
 לונדון את מכירים מהם מעטים רק סובר. חלקה כל בה

 הישראלים. אלפי לעשרות גם מכוונת זו והערה האחרת,
 ואת ספנסר אנד מארכס את שנה בכל הכובשים

 מושג של שמץ לוע אין ואשד הסופר־מיסחדי, התיאטרון
ט על  פעילות של ומסועפת עצומה מעדנת של קיומה ע

תוכן. ומלאה מרתקת פוליסיודתרבותית
ס הלונדוני השבועון מודיע השבוע ט טיי  על אאו

 והפגנות מאלפים ימי־עיון פוליטיות, אסיפות עשרות
 מוקדשות אסיפות שש לפחות נושאים. של רזזב במיגוון
 העם של זכויותיו על ומגינות באירלנד, הבריטי לדיכוי
 של קונצרטים תערוכות, הפגנות ולאיחוד. לעצמאות האירי

ד להילחם המבקש לציבור. מיועדים וימי־עיון רוק  הצבת מ
 אירועים אירופה• אדמת על אמריקאיים גרעיניים מילים
הגזענות. מד למאבק גם יוחדו חמים

 הזדהות להניע כדי מתקיימים נפרדים אירועים שלושה
 לא- העמית עם להזדהות (הכוונה אל־סאלנדור צ׳ילד״ עם
 וסמינרים אירועים 15 זימבאבווה. ועם מופשלות!) עם

 ט הזדהות הפגנת וכן הפמיניסטיות עבור ייערכו
זכויות על יונדעיון סווהילית תרבות ערב הפלסטינים,

 הקורא סימפוזיון פסיכיאטריים, בבתי־־חולים המאושפזים
 יסודות על עיון יום בבריטניה, הנהוגה השכר שיטת לביטול

 מחזה רגז־״ בסימון מוסיקאלי־פוליטי מחזה המארכסיזם,
 ואפילו בקנדה, האנרכיסטים רדיפת מד המוחה וידיאו
 .העם הנושא: על מפ״ם צעירי של הלונדוני בסניף הרצאה
היהודית״. במסורת הנבחר

 ללונדון הוקצו עמודים שלושה ומדיני. מיני
 מועדונים 24ל־ (חינם) פירסומת ובהם ההומו־סכסואלית,

 79 יכן הומרסכסואליימיוומ ולנשים לגברים מיוחדים
 הצגות כוללים האירועים להומואים. בלעדיים אירועים

ואף סירטי-קולנוע, סימפוזיונים, הרצאות, אסיפות, תיאטרון,

המישטרה אלימות נגד ומגנה
המדיני כעניין המיני העניין שילוב

 גרעיני, לנשק המתנגדים הומואים (של פוליטיות פגישות
המדיני. הנושא ואת המיני מושא את המשלבות למשל)

ט טיים מביא הפיסוזרי התיאטרון מלבד או  של פירוט א
 הגדול חלקן .שוליים״, תיאטרון של הצגות עשרות

 ייםרהצ־הבשעת קצרות והצגות פוליטיות־ראדיקאליות
מופת. יצירות מהן כמה
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