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ד שתיים היילכו ם: ומפ ץ ר חו תי ל ל נועדו? א□ ב
הק בבחירות ביחד הולכות ור״ץ מפ״ם אין מדוע

 וכך לזה, משתוקק תומכיהן ציבור להסתדרותו רובות
 שנפגשה מהשמאל, אגשי״רוח של רחבה מישלחת גם

בכד. לשכנעם כדי מפ״ם ראשי עם השבוע

ד על לר״ץ מפ״ם,,מחזירה״ האם ללכת רצתה שלא נ

 הסכם״ על לחתום רצה ואף לכנסת, בבחירות איתה
המעידו עם עודפים

 יש השתיים: שבין החזקה היא מפ״ם בהסתדרות,
נמ היא שבו ההסתדרותי, במנגנון עסקנים מאות לה

 קיבוצי לה יש מיפלגת־העבודה. עם בקואליציה צאת
תומכים, רבבות יש זאת, לעומת לר״ץ, הצעיר. השומר

 והמשתייכים שלה, האלקטורלי הבסיס את המהווים
הסתדרות. חברי ואינם הישראלית, לבורגנות
 להינות לר״צציקים תתן לא היא זאת, יודעת מפ״ם

 ההסתדרות למזכ״לות ור״ץ מפ״ם מועמדי חשבונה. על
 חברי-הכנסת בלבד), המליצה לתיפארת (מועמדות

מדברים: כהן((ר״ץ) ורן צבן(מפ״ם) יאיר

א ם ל בי ד רי ח י ב

רוצה. לא שמפ״ם מפני פשוט ביחד רצים לא
 ממיפלגת־העבודה הינתקותה על החליטה שמפ״ם מרגע פשוטות: מאוד העובדות
 משותפת ריצה להם והצענו אפשרית, דרד בכל אליהם פנינו עצמאית, ריצה ועל בהסתדרות

להסתדרות. בבחירות
 40ב־ בהסתדרות המערך כישלונות לכל שותפה שמפ״ם העובדה על לדלג מוכנים היינו

 — בהסתדרות חדש לקו ולתרום דרכיה את לתקן הולכת מפ״ם אם אמרנו: האחרונות. השנים
איתה. יחד נלך

 שפנו ועדי־עובדים, של התארגנות גם היתה למשא־ומתן. סירבה לפגישה, סירבה מפ״ם אבל
לכולם. סירבה מפ״ם ועוד. ביח־שנוש אל־על, אנד, תדיראן, איתנו: משותפת ריצה למען למפ״ם

 ד״ר שלף. ליאוז (פרופ׳ מהשמאל אינטלקטואלים מישלחת של פגישה היתה שבוע לפני
 ד״ר מרגלית, אבישי פרופ׳ שטרנהל, זאב פרופ׳ נוב, יאיר יעקובסון, דן פרופ׳ קלדרון, ניסים
 אליעזר אורון, חיים צבן, מפ״ם(יאיר הנהגת כל עם שנפגשה ועוד) כסה, צביקה ברינקר, מנחם

לא! אמרה: ומפ״ם — ארז) חיים גרוסמן, חייקה גרנות,
 שנוקטת מיפלגה לכנסת? והבחירות הסכם־העודפים פרשת על בנו נוקמת מפ״ם האם

 לנקוט ולא הרעיונות, ואת הציבור את לשרת צריך כי לא־רצינית, מיפלגה היא בסהלכי־נקמה
 אחרות. בדרכים זאת לעשות אפשר נקמה, של לא־רציונליים דחפים יש אם נקמניים. מהלכים
 לשאלת הגענו לא כלל אבל המשותפת. ברשימה הראשון המקום את לדרוש יכלו הם למשל,
בראש. העומד
 יש לדעתי אבל בעיני. מוריד ולא מעלה לא זה — לנקום כאן רוצים הם אם יודע לא אני
 ובאותה עצמאי, באופן רצה כאילו כפול: מישחק משחקת בעצם פה מפ״ם אחרות. סיבות למפ״ם
באנשיה. ייגע שלא קיסר, ישראל עם נסתר רי הסכם לה יש השעה

 כשבתמורה בתפקידיהם, וימשיכו ממשיכים בהסתדרות שכר שמקבלים עסקני־מפ״ם מאות
 המשך את לו ושתבטיח 509ה־,) מחסום את אותו שתעביר תמיכתה, את לקיסר תביא מפ״ם

בהסתדרות. המוחלט השילטון
 את שהביא בקו תמשכנה ששתיהן כדי ,50ה־* את לקיסר להבטיח צריכה מפ״ם כלומר:

מיפלגת־העבודה. בתוך ממקורות יודע אני זה את עצמות. לריסוק ההסתדרות
 עם ללכת תעז מפ״ם שאם עליהם איים קיסר המשותפת, ההליכה ברעיון למפ״ם כשפנינו

העבודה. על מפ״ם של הכרזת־מילחמה תהיה זו — ר״ץ
נמשכת... ביניהן שהאידיליה היא העובדה אך — כביכול נפרדו הללו המיפלגות שתי

 חדש, בקו שהולכת מיפלגה של חיצונית חזות יוצרת שמפ״ם זה הנראה, כפי השנייה, הסיבה
 ולא ז׳ילוני, אפריים ונשאר היה בהסתדרות מפ״ם של הסיעה יושב־ראש בולשיט. זה למעשה

 יותר יסוד כנראה וזה ר״ץ, עם משותפת הליכה נגד היא בהסתדרות מפ״ם סיעת כל צבן. יאיר
להתנגדות. סביר

 היא בשליטתן, ההסתדרות, ואנטי־דמוקרטי. ארכאי הוא ומפ״ם המערך של הסוציאליזם
 שום שם אין לכנסת, בניגוד לתפקד. למיעוט אפשרות שום בה אין בעליל: אנטי־דמוקרטית

ציבור. המייצגת סיעת־אופוזיציה לשרת כסא טלפון, חדר,
 גוררו אליאנס כשעובדי למשל, עובדים. של לקיפוח אחראים גם מפ״ם חברי מזה, חוץ

 לחברות־ ונתנו פושעים, נגד כמו מישטרה נגדם והפעילו במילחמה, שבויים כמו בגדרות,
 לראות צריך היית — אוייב מיבצר על כמו המיפעל על להשתלט בלילה 3ב־ פרטיות שמירה

העובדים. הברח של מיפעל זה כי שם, היו לא הם אבל שם. נאבקת מפ״ם את

!״כלפיהם מישקעים לנו ..׳ש צבן: יאיר

 אבל ר״ץ, עם משותפת הליכה של לאפשרות בהתייחסות שונות מגמות קיימות במפ״ם
 עם מהשותפות מפ״ם של היפרדותה על דחוק, ברוב החליטה, מפ״ם שוועידת העובדה לנוכח

 כיום קיימת להסתדרות, בבחירות מפ״ם של העצמאית התייצבותה ועל מיפלגת־העבודה
 גורם עם משותפת רשימה ללא בשמה, לבחירות תלך אכן שמפ״ם במפ״ם, מאוד רחבה הסכמה
כלשהו.

 ואני ר״ץ, של משותפת רשימה חיובי באורח לשקול מוכנים היו שלמכתחילה חברים גם
 לחידוש תביא שהיא מכיוון בלתי־אפשרית, היא היום זו הצעה שהעלאת מבינים ביניהם,
 יסוד, בלי לא ויטענו, כזה, למהלך המתנגדים חברים, שיבואו הנמנע מן לא הפנימי. הוויכוח
 עם ללכת שבמקום מציעים היו האחרון, במאי שהתקיימה בוועידה, שאילו להניח שסביר

ברוב. זוכה היתה לא כזו הצעה — ר״ץ עם נלך העבודה
 הוועידה. של נוסף מושב כינוס לתבוע אלה חברים עשויים ר״ץ, עם ללכת הצעה תועלה אם

 את נתיש — בימין ומאבק העבודה עם ויכוח תוך מערכת־הבחירות, את לנהל במקום ואז,
פנימי. בוויכוח כוחותינו
 משותפת רשימה להקים בנו שהפצירו אנשי־רוח, שורת עם להיפגש מאור לנו החמיא אמנם
בשלילה. להשיב נאלצנו הללו בנסיבות אבל ובראשותי, מפ״ם בראשות

 כלפי במיוחד לכנסת. בבחירות שהיה מה כלפי מסויימים מישקעים מפ״ם של בליבה יש
 הסכם־ על חותמים שלא היתה שלהם ההנמקה המערך. עם ר״ץ של הסכם־העודפים פרשת

 מקיאווליסטית, הנמקה היתה זו החסימה. אחוז את תעבור לא שמא מחשש מפ״ם, עם עודפים
 פועלים ואיננו פוליטיים, אנשים אנחנו אך שבועות־. כמה במשך בסקרים חמור נזק לנו שגרמה

חשבונות. לעשות באים איננו לכן אמוציונליים. מנימוקים
 בשתי התנועתי המקל את להחזיק ואי־אפשר אנשים, של מיקרי אוסף לא תנועה, אנחנו
 עניין לא זה הוועידה. מהכרעת להתעלם ואחר־כך פנימי, דמוקרטי לוויכוח להוליך הקצוות:

 להיות שיכול למרות הררית, והערכה. שיתוף־פעולה של יחסים יש כהן רן לבין ביני אישי.
 עובדה העניין. לטובת כלל בדרך עובד זה— נורא לא זה התנועות. שתי בין תחרות של מומנט

ןג בראשותי• תהיה שהרשימה הסכימה שר״ץ היא ו ע ד ר י ע '0—ס צ ש '7ס1ר
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