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פרק א

הפאסיון של יושקה פישר

ב

ינואר  2001פרסם השבועון הגרמני שטרן סדרה של חמש תמונות
ישנות של יושקה פישר ,שר החוץ וסגן הקנצלר של גרמניה,
כבריון צעיר בקרב רחוב בפרנקפורט .התמונות צולמו באפריל .1973
נראו בהן דמות עוטה קסדת אופנוע שחורה ,שזוהתה כפישר ,מול דמות
אחרת בקסדת שוטרים לבנה ,ומכונית פולקסוואגן חבוטה כורעת
ברקע; פישר העוטה קסדה שחורה מתקרב ,ובחורה רזה ,או אולי בחור
ארוך שיער (זו הייתה תקופה אנדרוגינית) ,רצה לעברו כדי להצטרף
אליו; פישר ואחרים מתקיפים ,והשוטר בקסדה הלבנה צונח ארצה;
אגרופו של פישר העטוי כפפה שחורה מונף כמו כדי להכות את השוטר
הכורע בגבו ,חבריו של פישר מתאספים סביב; השוטר מצטנף על הארץ
ונראה כאילו פישר וחבריו בועטים בו ,בעוד שניים אחרים צופים
במעשה .הפולקסוואגן החבוטה נעלמת .הצלם כנראה הקיף את התגרה
סביב–סביב ,מצלם ברצף בתזזית של אדרנלין ,כל תמונה מצולמת
מזווית אחרת.
אלה היו תמונות אלימות .די היה להעיף בהן מבט כדי לחזור לימי
קרבות הרחוב של השמאל בסוף שנות השישים והשבעים ,כאשר
מיליטנטים צעירים במערב גרמניה זרמו בלי הרף לרחובות ,ומכוניות
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פולקסוואגן ספגו חבטות על ימין ועל שמאל .והתמונות ,שהעלו את
זכר העבר ,חוללו סערה .יושקה פישר של  2001היה חבר המפלגה
שנקראה ,באורח אנטי–בורגני מופגן ,הירוקים — איש השמאל בגרסתו
העדכנית והנמרצת .הוא היה הראשון במפלגת הירוקים שכיהן כשר
בממשלה הפדרלית של גרמניה ,ולא כל שכן כשר החוץ .אדם רב–
עוצמה ,ולכן אדם שיש לו אויבים .התמונות בהו בעולם ,עמומות ,מבין
דפיו המבריקים למחצה של שטרן ,ולהבות הזעם הנוצרי–דמוקרטי של
אויביו המושבעים הרבים התלקחו בבת אחת .שר החוץ של גרמניה ביזה
את עצמו בתמונות האלה; הביך את ארצו; איבד את היכולת להיות
נציגה של גרמניה בעולם; יש לחקור אותו ,יש להגיש נגדו כתב
אישום ,עליו להתפטר.
זמן רב חלף מאז קרבות הרחוב של  ,1973ואפשר היה להניח
שאויביו של פישר ,משקראו דרור לכל הכעסים הכבושים והתרעומת
הנוצרית–דמוקרטית ,יירגעו בסופו של דבר ,והשערורייה שחוללו אותן
תמונות עתיקות תדעך .עורכי שטרן חזו כנראה התפתחות מעין זו.
השבועון פרסם את התמונות בשער בצירוף ציטוט מפי פישר (“Ja, ich
” ,war militantכלומר" :כן ,הייתי מיליטנט") ,אבל הסיפור המרכזי
בגיליון של אותו שבוע היה משבר הבשר באירופה ,שאּויר בנקניקייה
ענקית המשופדת על שיני מזלג ברביקיו ענק .מחלת הפרה
המשוגעת — זה היה סיפור שלא ירד מהכותרות.
אבל שבוע רדף שבוע ,ופרשת פישר ,במקום לדעוך ,התלהטה עוד
ועוד .כמו הקלטת השבורה על דלת בניין ווטרגייט ,או הווידויים
הנערתיים בהקלטות הבוגדניות של לינדה טריפ ,התמונות שפורסמו
בשטרן פעלו כמעין גלגלת המעלה אט–אט מסך שמאחוריו מתגלות
פסגות רחוקות יותר של שערוריות שאיש לא חשד בקיומן (או שכלל
לא נחשבו לשערוריות ,תלוי בפרשנות) .המחלוקת התפשטה עד
לצרפת .בלונדון ,העיתון אובזרוור ,ששיחק את תפקיד העיתונות
הצהובה ,הוסיף לפולמוס נופך מיני מטורף במקצת .גם העיתונות
האיטלקית תרמה את חלקה לדיון .לפרשת פישר היה בסופו של דבר די
נפח ,ונלוותה לה נימה מאשימה דייה ,כדי שעורכי היומון הפריזאי
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ליברסיון (שידעו משהו על דור  )1968יכתירו אותה בתואר המרשים
והמדויק למדיי "המשפט של דור  — "1968שערורייה עסיסית ותוססת
באופן לא–צפוי ,רוחשת השלכות על אירופה והחיים המודרניים ועל
שלושים או ארבעים שנות היסטוריה.
את התמונות מסרה לשטרן אישה בשם בטינה רוהל ,שהייתה אז בת
 38והציגה את עצמה ככתבת עצמאית ,אך הייתה ידועה בעיקר הודות
לרקע המשפחתי שלה ,שקשה לתאר סנסציוני ממנו .בטינה רוהל
הייתה בתה של אולריקה מיינהוף .בתקופת השיא של תנועת השמאל
של סוף שנות השישים והשבעים ,אולריקה מיינהוף הייתה מוכרת היטב
במערב גרמניה .היא הייתה מיליטנטית ותיאורטיקנית פוליטית באגף
השמאלי הקיצוני ביותר — אחד המטורפים שבהם ,אפשר היה לומר,
לולא הועמדו אז הטירוף והשפיות בסימן שאלה.
ב– 1970ארגנה אולריקה מיינהוף פריצה חמושה לכלא כדי לשחרר
חבר כלוא בשם אנדריאס באדר ,שריצה שלוש שנות מאסר על מעלליו
האלימים (הוא הצית חנות כלבו בפרנקפורט) .באדר ומיינהוף ,יחד עם
הורסט מאהלר ועוד כמה פנטים מהשמאל המהפכני ,הקימו את הארגון
שהיה ידוע בכינוי כנופיית באדר–מיינהוף ,אך שמו הרשמי והמדויק
היה זרוע הצבא האדום [באנגלית  .]Red Army Fractionבאנגלית
אמריקנית ,המילה הגרמנית  fraktionמתורגמת בדרך כלל ל'סיעה'
( ,)factionשנשמעת טוב; אבל כל מי שזוכר את המילון הקומוניסטי
הישן יודע ש'זרוע' ( ,)fractionבאנגלית ,הייתה מונח לגיטימי ומדויק
לחלוטין ,שמשמעו יחידה ממושמעת של המפלגה הדומה לתא — ההפך
מפלג ,שהוא יחידה של המפלגה שחמקה ממרותה .למפלגה
מרקסיסטית–לניניסטית אין פלגים ,אלא אם שוררת במפלגה
אנדרלמוסיה .אבל למפלגה מרקסיסטית–לניניסטית יש זרועות ,או
יחידות של המפלגה שיוצאות אל העולם לבצע פעולות התנגדות ,על
פי תכנית.
זרוע הצבא האדום של באדר ומיינהוף הייתה זעירה .אבל היא יצאה
אל העולם והתגלתה כקבוצה אלימה ביותר .חטיפות ,שוד מזוין של
בנקים ,רצח :הקבוצה לא בחלה בדבר .ב– 1972נהרגו ארבעה חיילים
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אמריקנים בפיצוצים .כעבור כמה שנים אלמוני קצר במקלע את
התובע שרצה להעמיד לדין את הקבוצה על רצח החיילים .פעולות
תגמול היו המומחיות שלהם .זרוע הצבא האדום הייתה נועזת .הרשויות
במערב גרמניה עשו כמיטב יכולתן להכניע את הקבוצה ,אבל ארגון
הגרילה הצליח להחזיק מעמד ולגייס חברים חדשים מדורות צעירים
יותר ויותר כדי להחליף את הנופלים ,והתמיד במעשי הרצח והחטיפה
מעשור לעשור עד אמצע שנות התשעים — תקופה ארוכה במקום
מסודר כמו גרמניה.
מורשת פוליטית בעלת נטייה באדר–מיינהופית ממשיכה להתקיים
גם היום ,אם כי ללא אגף מחתרתי ,או כך לפחות אומרים .זרוע הצבא
האדום נשארה חזקה במשך כל אותן שנים מפני שמנהיגיה היו פיקחים
והמיליטנטים שלה היו פנטים ,אבל גם מפני שהיא נהנתה מתמיכתה
הסודית של ממשלת מזרח גרמניה ,כלומר הגוש הסובייטי ,כל עוד הוא
התקיים ,תמיכה שנתנה בידי הקבוצה כוח ארגוני של ממש (אמנם זרוע
הצבא האדום הייתה זעירה ,אבל לא כך הצבא האדום) .אך הארגון סירב
לגווע בעיקר מסיבה אחרת ,שנחה בלב לבן של חלק מהשערוריות
שחוללו התמונות הישנות בשטרן.
תנועת הסטודנטים הרדיקלית בשנים שבסביבות  — 1968אכנה את
התנועה הזאת השמאל החדש ,זהו המונח האמריקני והאנגלי — מעולם
לא הייתה חזקה במיוחד ברפובליקה הפדרלית של גרמניה בכללותה,
יחסית למפלגות הפוליטיות הגדולות ולקבוצות התעשיינים ולאיגודי
העובדים .אבל בעולמם של הסטודנטים באוניברסיטאות ושל הצעירים
ושל האינטלקטואלים הצעירים הייתה לשמאל החדש נוכחות עצומה.
זרוע הצבא האדום העיקשת צמחה מהקרקע באופן טבעי .אולריקה
מיינהוף עצמה הייתה לכל הדעות מנהיגה אינטליגנטית ורהוטה ,אישה
שהייתה באמצע שנות השלושים לחייה כשעזרה להקים את צבא
הגרילה שלה ,כלומר מבחינת גילה היא הייתה מבוגרת בהרבה מן
החיילים הפשוטים של השמאל החדש ,הסטודנטים הנאיביים .היא ידעה
לעטוף את ארגונה ואת פעולותיו ברעיונות הגדולים של הפילוסופיה
הגרמנית .אין ספק ,צבא הגרילה שלה ספג חרפות וגידופים מפי רוב
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רובם של תושבי מערב גרמניה ,אלה שהפכו בעל כורחם לצופים מן
הצד ,הקרבנות הפוטנציאליים והאזרחים המפוחדים.
אך באוניברסיטאות ובמחוזות תרבות הנגד בפרנקפורט ובברלין
ובעוד כמה מקומות ,ארגונה הזעיר נעזר בתמיכתם הפעילה ואף
הנלהבת של מספר לא–מבוטל של אנשים ,נוסף על תמיכתם הסבילה
של אנשים רבים פי כמה ,אותם שמאלנים שלעולם לא היו תומכים
במדיניות של אלימות ולא רצו שום קשר למעשי רצח ,אבל נהגו לומר
שאף על פי כן יש לזרוע הצבא האדום סיבות טובות לבוז לחברה
הבורגנית ,ושמהפכה מרקסיסטית היא רעיון מצוין ,ושפעולות הדיכוי
של השלטונות מסכנות את החברה יותר מכל ארגון גרילה של השמאל.
והאם אין שמאלנים פרוגרסיביים ובעלי שכל ישר כמונו צריכים לדאוג
בעיקר לזכויות האזרח? וכן הלאה :כל הטיעונים והאפולוגטיקה
המשמשים אנשים בנסיבות שבהן ,מתוך בלבול ומבוכה מוסרית ,הם
מפחדים לשבח מעשי רצח וחטיפה ,ומפחדים לגנות אותם.
זרוע הצבא האדום קיבלה על עצמה לקשור יחסי אחווה עם גזע
חדש של קבוצות מהפכניות ברחבי העולם" .עלינו ללמוד" ,אומרת
מיינהוף במניפסט המקורי שלה מ–" ,1970מהתנועות המהפכניות ברחבי
העולם — הווייטקונג ,הארגון לשחרור פלסטין ,הטופמרוס [מאורוגוואי],
הפנתרים השחורים" .אבל ארגונה דמה בעיקר לכמה תנועות גרילה
אחרות שנולדו עם התגברות גלי השמאל החדש במערב אירופה באותן
שנים :הבריגדות האדומות באיטליה; הצבא הרפובליקני האירי בגרסתו
המודרנית ,המרקסיסטית (שהקימה לתחייה ארגון צבאי ששבק חיים
לפני שנים רבות); קבוצות הגרילה של הקורסיקאים הלאומנים; וארגון
אט"א הבסקי — כולן קבוצות קטנות אך קשוחות ,והתמיכה שתמך בהן
העם הפכה כל אחת מהן לבלתי מנוצחת כמעט במשך העשורים הבאים.
זרוע הצבא האדום לא הייתה לגמרי בלתי פגיעה .ב– 1972הצליחה
משטרת מערב גרמניה לעצור כמה לוחמי מפתח .הם עצרו את מיינהוף
עצמה .אבל המעצרים רק הפכו את הקבוצה לאפנתית .ז'אן פול סארטר
ביטא הערכה מלאת התפעלות — התפעלות זהירה ,לבל ידבק בו רבב
בשל הפשעים שאנשי הגרילה עלולים לבצע .מיינהוף כתבה לפילוסוף
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המפורסם והזמינה אותו לבקר את באדר בכלא" ,להעניק לנו את הגנת
השם שיצא לך ולתרום לנו מסגולותיך כמרקסיסט ,כפילוסוף,
כעיתונאי וכאיש מוסר" .סארטר בא .אבל תופעת מות הקדושים רק
גברה .אחד הלוחמים הכלואים התאבד עוד לפני ביקורו של סארטר,
וב– 1976גם מיינהוף התאבדה בתאה השמור היטב — אם כי היו שחשדו
שמדובר ברצח.
שנה לאחר מותה התאבדו באדר ושניים נוספים באותו כלא ,וכעת
רבים יותר חשדו שמדובר במעשי רצח .והמיתות ,שהלכו והצטברו,
הפיצו זוהר מורבידי .זה היה זוהר אינטלקטואלי — זוהר מהסוג שגרם
למוזיאון לאמנות מודרנית של ניו יורק להקדיש ב– 1995תערוכה
לציורי גרהרד ריכטר של המיליטנטים המתים ,מתן מעמד של קדושה
באמנות .אבל זה היה גם זוהר הרחובות .מותה של מיינהוף ב– 1976די
היה בו כדי לשלוח לרחובות מערב גרמניה המוני צעירים מלאי זעם
על בתי הכלא ועל התבוסות המהפכניות ועל אלפי העוולות של החיים
המודרניים.
יושקה פישר היה בין אותם המונים זועמים .הוא היה מסית צעיר
בפרנקפורט .באחת מההפגנות של מיינהוף מישהו השליך בקבוק
תבערה על שוטר וכמעט שרף אותו למוות .פישר ועוד כמה רדיקלים
אחרים נעצרו ונכלאו למשך יומיים ,אך לא הוגשו נגדם כתבי אישום.
פישר לא היה מפורסם באופן מיוחד באותו זמן מחוץ לשמאל הרדיקלי,
ולאחר שנים ,כשהתקדם בפוליטיקה הלאומית ,מעטים זכרו שהוא בילה
יומיים במעצר או שנחשד במשהו .אך היו גם כאלה ,למשל יודעי דבר
בחוגי השמאל ,שלא לדבר על השוטר וחבריו ,שזכרו היטב .ובאותם
ימים ראשונים של  ,2001כששטרן פרסם את התמונות משנת ,1973
בתה של מיינהוף ,רוהל ,חידשה את ההאשמה נגדו .היא טענה בתוקף
שפישר אשם בהשלכת בקבוק התבערה ובפציעתו של השוטר.
כמה אנשים שהיו חברים בתנועה הרדיקלית באותם זמנים תמכו
בטענתה .הם אמרו שפישר ,שארגן את ההפגנה שבה הותקף השוטר ,לא
שלל שימוש בבקבוקי תבערה ,ואולי אפילו צידד בו .עמית בגמלאות
של השוטר הפצוע עמד על כך שפישר היה אשם במעשה .איש לא
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הציג ראיה חותכת .אך פישר נאלץ להתרומם ממושבו פעם נוספת
ולהכחיש מעמדתו הרמה כשר החוץ כל קשר למקרה מכוער מאוד
שקרה לפני זמן רב ("לא היו דברים מעולם!" הוא אמר לשטרן) — מעמד
מביך בכל מצב עניינים ,אך מביך מן הסתם שבעתיים בשל התמונות,
חמש התמונות המחרידות שיצרו את הרושם שבצעירותו הוא היה
מסוגל בהחלט לארגן התקפת בקבוק תבערה.
הייתה האשמה נוספת .נטען שפישר השליך אבנים ובקבוקי תבערה
בהפגנה קולנית אחרת — הפעם ב– 1975מול השגרירות הספרדית,
במסגרת מחאה זועמת נגד הגנרל פרנקו והפשיזם הספרדי .פישר
הכחיש גם את ההאשמה הזאת ,אם כי הודה באמצעות דוברו במשרד
החוץ שהוא השתתף באירוע ,מה שלא היה סוד בכל מקרה .הדובר
הזכיר לציבור הגרמני שהפגנה נגד פרנקו והפשיזם אינה דבר שיש
להתבייש בו .טענה קולעת :סוף–סוף משהו שאפשר להתגאות בו!
ואז צצה האשמה נוספת :נטען שפישר נכח בוועידה של הארגון
לשחרור פלסטין באלג'יר ב– ,1969שבה אימץ אש"ף החלטה לחתור
לניצחון סופי ,כלומר לחיסול ישראל .זה לא היה טוב ,ונראה רע פי
כמה כשמדובר במי שהיה עתיד להיות שר החוץ של גרמניה ,גם אם
איש לא השליך שם אבנים או פצצות .דובר המשרד הודה שפישר נכח
בוועידה; אך הדובר ,שעשה כמיטב יכולתו להתמודד עם גילוי מביך
נוסף ,הוסיף בטעות שפישר בילה שם רק שעה אחת ,וזה היה דומה
להודאה בשימוש במריחואנה תוך הכחשת השאיפה לריאות .אחר כך
התברר כמובן שהטענה שפישר בילה שם רק שעה אחת לא הייתה
נכונה ,והדובר ,שחזר בו ,נאלץ להודות שפישר השתתף בוועידה כולה
(לא הייתה שום סיבה לפקפק בכך .האיש הוא פוליטיקאי מלידה .הוא
אוהב ועידות) .עוד ועוד האשמות מימי העבר של השמאל החדש ניחתו
על ראשו המכובד והמבוגר של יושקה פישר.
מניעיה של בטינה רוהל למסור את התמונות לשטרן ולהעלות מתהומות
הנשייה את האשמותיה מסמרות השיער אינם מובנים מאליהם .עיינתי
בכמה עיתונים אירופיים בזמן התפתחות הפרשה ,ומצאתי שנעשו לא
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,75-74 ,72-67 ,63 ,57 ,54 ,52
-101 ,92-91 ,87 ,83 ,80 ,78
,123 ,117 ,109-108 ,104 ,102
-147 ,142 ,136 ,132 ,130 ,125
,199 ,187 ,168 ,165 ,151 ,148
,210 ,208-207 ,205 ,203-202
217 ,215-214
מזרח גרמניה ,42 ,40 ,34 ,6
188 ,89
מערב גרמניה ,14-13 ,8-5 ,3
,38 ,36 ,34-33 ,31-30 ,21
-55 ,51-50 ,46 ,44 ,42 ,40
118 ,59-58 ,56
גרסיה–מרקס ,גבריאל 224-223
דאלמה ,מאסימו 83
דארטניאן 185 ,174
דברה ,רז'יס ,161-158 ,156 ,144
174 ,172 ,169 ,167-163
דה–בובואר ,סימון 166
דה–וילפן ,דומיניק 101-100
דה–מלו ,סרז'יו (ראה ויאירה דה–מלו,
סרז'יו)
דוגמטיזם אטום 212 ,195
דול ,בוב 224
דור 114 ,71 ,25 ,13 ,5 1968
דורוטי ,בואנאוונטורה 167
די צייט 66 ,50
דיואי ,ג'ון 15

דיילי וורקר 116
דיין ,משה 43
דיינסטבייר ,יירי 70
דיסנט 63
דכאו 13
דלינג'ר ,דייב 178
דמוקרטיה ,78-77 ,75 ,64 ,41 ,30
-145 ,138 ,119 ,105 ,103 ,96
,216 ,214 ,211 ,155 ,149 ,147
223
דמשק 135
דני האדום (ראה כהן–בנדיט ,דניאל)
דר שפיגל 46 ,12
האוול ,ואצלב ,129 ,97 ,63 ,60
174 ,150
האיטי 226
האמר (הג'יפ) 224 ,220
האנטר ,ג'יימס דייוויסון 209
הבסבורג (ראה בית הבסבורג)
הגל ,גיאורג וילהלם פרידריך 214
הו צ'י מין 35-34
הודו–סין 178-176 ,155 ,54 ,47
הוואנה 166 ,160 ,157-156
הולברוק ,ריצ'רד 84
הוליווד 59 ,41 ,36
הונגריה 154-153
הופמן ,אּבי 166 ,61 ,36 ,23
הזמנה לגרדום (נבוקוב) 129
היבריס 146
היטלר ,אדולף ,128 ,102 ,67-68
217 ,151 ,141
היידגר ,מרטין 123
היידלברג 23
היידר ,יורג 89

© כל הזכויות שמורות
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היל ,ג'ו 119
הלטון ,ארתור 226
הליברטון (התאגיד) 145
המבורג 97 ,75
המינגוויי ,ארנסט 116-115
הנטוף ,נט 178
הסכם מינכן 141
הסן 201
הרווארד (ראה אוניברסיטת הרווארד)
הרמן ,אדוארד ס' 179
הרף ,ג'פרי ט126 ,3 ,
התאבדות מהפכנית (יואי ניוטון)
166
ההתנגדות העממית החדשה ,44
171
ואגנר ,ריכרד 125 ,123
ואנסן (ראה אוניברסיטת ואנסן)
ווטרגייט 4
וולזי ,ג'יימס 148
וולטיר ,פרנסואה מארי ארואה דה–
146
הוועד המרכזי של המפלגה
הקומוניסטית 116
וטסון ,פיונה 226
ויאירה דה–מלו ,סרז'יו ,195 ,70
226
וייטנאם ,138 ,130 ,54 ,41 ,32 ,29
227 ,177-175 ,173
וייטקונג 7
וילסון ,וודרו 214
וינה 132 ,46-45 ,21
וישי 66
ולסלי קולג' 107
ונצואלה 159-158 ,21
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ועידת מאסטריכט 79-78
וקול לשיר בו (באאז) 178
ורגס–יוסה ,מריו 199
ורמאכט 151 ,43
ורשה 146 ,58
ושינגטון ,144 ,107-106 ,91-90
225 ,222-221 ,216 ,192 ,146
ושינגטון פוסט 220 ,111 ,107-105
ושלר ,לורנס 140 ,138 ,133
ז'ולי ,סרז' 71-70 ,20-18
זרוע הצבא האדום ,23-21 ,11 ,7-5
,109 ,74 ,55 ,44 ,42 ,40-38 ,31
165 ,111
חומייני ,האיאתוללה ,124 ,119
210 ,139 ,127-126
חומסקי ,נועם 179 ,49
חוסיין ,סדאם ,145 ,120 ,111 ,62
190 ,188 ,173 ,147
החזית המאוחדת 119
חזית הסירוב 94
החזית העממית הדמוקרטית לשחרור
פלסטין (חעדש"פ) ,109 ,21
139 ,134-132
החזית העממית לשחרור פלסטין
(חעש"פ) 132 ,109 ,21
'חיל ההגנה של קוסובו' (ראה גם
'צבא השחרור של קוסובו')
194
חלבג'ה 225-223 ,187 ,140 ,97
חלבי ,אחמד 145
החליפות ,135 ,126 ,123 ,121 ,98
203-202 ,200 ,187
החליפים הראשונים (ראה החליפות)

© כל הזכויות שמורות

236

כוח והאידיאליסטים

החלקיקים האלמנטריים (אולבק) 20
חרושצ'וב ,ניקיטה 117
טאליבאן 209 ,187 ,97 ,93-92
טאריק עלי 138
הטבחית והקניבל (גלוקסמן) 53
טהרן 119
טוטליטריות ,129-122 ,113 ,97-96
-148 ,143-141 ,137-136 ,133
,217-216 ,210-209 ,199 ,149
229 ,223 ,219
טוטליטריות חדשה 211-209 ,149
הטופמרוס 7
טֹורים 82
טיימס 193
טלוס 66 ,50
טקסס 88
טרוצקי ,ליאון -130 ,116 ,77 ,33
208 ,199 ,133 ,131
טריפ ,לינדה 4
יהודי מנוחין (ראה מנוחין ,יהודי)
יהודים חסרי פרוטה (גולד) ,115
119
יוגוסלביה 147 ,65-64
יום המרטיר (קלי) 222
יוניון סקוור (במנהטן) 117
יונס ,נאדיה 226
יופה ,יוזף 24
ילצין ,בוריס 88
הים הקריבי 159
ים סין הדרומי 178 ,175
יענקלביץ' ,ולדימיר 174
הירוקים (ראה מפלגת הירוקים)
ירושלים 134

ישראל ,75 ,62 ,46-45 ,43-42 ,21 ,9
,205 ,145 ,131 ,111-109 ,99 ,94
223-222 ,216-215 ,209-208
כהן ,רוג'ר 24
כהן–בנדיט ,גבריאל 153
כהן–בנדיט ,דניאל (דני האדום) -12
,54 ,44-43 ,36-35 ,22-20 ,18
,81-80 ,71-70 ,67 ,63-60 ,56
,169-167 ,154-143 ,114 ,109
,188-187 ,183-181 ,174-173
,204-199 ,197-196 ,193-191
228 ,221 ,212-211 ,208
כוויית ,147 ,137 ,106 ,94 ,62
223 ,221-220
כוויית סיטי 223
כורדיסטן 223
כורדיסטן העיראקית 222 ,173
כיכר קולומביה 132
כלא שטמהיים (ראה שטמהיים ,בית
הכלא)
הכלכלה הפוליטית של זכויות האדם
(חומסקי והרמן) 179
כנופיית באדר–מיינהוף (ראה זרוע
הצבא האדום)
הכנסייה הקתולית 65
הכנסייה והשמאל (מיכניק) 89
כנעאן ,ז'אן סלים ,145 ,130-129
226
כשתהיה נשיא (כהן–בנדיט וקושנר)
204 ,194 ,187 ,167 ,151-150
לאומיות ,133 ,131 ,81 ,77 ,41
218-217
לאקספרס 18 ,16

© כל הזכויות שמורות
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לבנון 173 ,171 ,132 ,94
לבנסראום 30
לה מונד 190 ,146
לה פסיונריה 185 ,178
לה רפובליקה 16
לה–פן ,ז'אן מארי 89
לואר איסט סייד 115
לוב 102
לווינסקי ,מוניקה 106
לוחמי השלום (קושנר) ,223 ,187
226
לוטון ,צ'רלס 154
לוי ,ברנאר אנרי 175 ,137 ,60
לונדון 199 ,134-130 ,47 ,4
לונדון רוויו אוף בוקס 75
לוקאץ' ,דיירד 115
לוקסמבורג ,רוזה 33
לורנס 133 ,51
לושר ,גיל 226
ליברטריאניזם 37 ,35
ליבריה 184 ,173 ,146
ליברליזם 144 ,134 ,114-113
ליברסיון 71-70 ,18 ,15 ,5
ליל הבדולח 148
לימבאו ,רש 110
לנין ,ולדימיר איליץ' ,53 ,36-35
161 ,159 ,115
לנינגרד 127
לקרוא את לוליטה בטהרן (נאפיסי)
135 ,129 ,127 ,124 ,114
המאבק המהפכני ,51 ,23-21 ,14
161 ,110-109
מאדים 216
מאהלר ,הורסט 12-11 ,5
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מאו צה טונג ,49-48 ,44 ,37 ,35-34
161 ,123-122 ,117 ,115 ,53
מאואיזם 118-117
מאזן כוחות 67
מאלרו ,אנדרה 156
מאקי 158
מדיסון 51
מהפכה במהפכה? (דברה) ,114 ,39
172 ,166 ,163 ,161
המהפכה האיראנית ,129 ,125 ,121
133
המהפכה ,כמה אהבנו אותה (כהן–
בנדיט) 228 ,61
מהפכה סתם בשביל הכיף (הופמן)
166
המוזיאון לאמנות מודרנית (בניו
יורק) 8
מוחמד 135 ,121
המולא עומָר 97
מוסוליני ,בניטו 160 ,125 ,30
מוסקבה 157 ,131
המועצה לביטחון לאומי 219 ,96
מועצת הביטחון ,147 ,101-100
190 ,185
מוראביה ,אלברטו 160
המזרח התיכון ,135-130 ,63 ,42
,204 ,146-145 ,142-141 ,138
229 ,215-210 ,208
מחיר האדישות (לושר) 226
מחתרת החזאים 15
'מטופלים ללא גבולות' 198
מיאמי 158
"מיהו יושקה פישר?" (קלי) 108
מיטראן ,פרנסואה ,160 ,82 ,66-67
185-183
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מיינהוף ,אולריקה ,21 ,12-11 ,8-5
,111 ,109 ,68 ,52 ,45 ,40 ,38
201
מיכניק ,אדם -146 ,129 ,89 ,62-61
,211 ,199 ,191 ,186-185 ,149
218
מילושביץ' ,סלובודן ,189 ,89 ,68
199 ,194 ,191
מינכן ,105 ,103-102 ,46-45 ,21
,148 ,142-141 ,132 ,110-108
210 ,207 ,204-203 ,190
מלון קאנאל 226
המלחמה הקרה 148 ,77 ,57
מלחמת אפגניסטן 93-92
מלחמת האזרחים בלבנון ,133-132
200
מלחמת האזרחים בספרד ,154 ,89
225 ,178 ,169 ,159 ,157
מלחמת המפרץ הראשונה ,94 ,10
,213 ,185 ,173 ,137 ,105 ,98
222
מלחמת העולם הראשונה 137
מלחמת העולם השלישית 148 ,22
מלחמת וייטנאם 178 ,84 ,62 ,32
מלחמת קוסובו ,147 ,101 ,84 ,70
228 ,211 ,199 ,193
מלחמת קוריאה 159
מנגואה 171
מנהטן 117
מנוחין ,יהודי 47
מסדרונות הומניטריים 185
מסצ'וסטס 131
המערב (ראה ארצות המערב)
המפלגה הנוצרית–דמוקרטית 11 ,4
המפלגה הסוציאל–דמוקרטית ,10

,158 ,108 ,92 ,84 ,68 ,31 ,25
197
המפלגה הקומוניסטית האמריקנית
122 ,115
המפלגה הקומוניסטית הגרמנית 33
המפלגה הקומוניסטית המהפכנית
(רק"פ) 123 ,118-117
המפלגה הקומוניסטית העיראקית
131
המפלגה הקומוניסטית הצרפתית
13
מפלגת הבעת -130 ,99 ,94 ,42
,173 ,142-141 ,139 ,135 ,131
218-217
מפלגת הירוקים -24 ,20 ,11-10 ,4
-67 ,63 ,60 ,58-56 ,51-50 ,25
,108 ,103 ,93-91 ,87 ,80 ,69
207 ,201 ,147 ,144 ,113 ,110
מפלגת הפועלים הסוציאליסטית
(בספרד) 70
מפרץ החזירים 158-157 ,29
המפרץ הפרסי 62
מקארתי ,ג'וזף 115 ,30
מקורות הטוטליטריות (ארנדט) ,127
136 ,133
מקייה ,כנעאן 217 ,145 ,142-129
מקסיקו 162 ,113 ,85
מקסיקו סיטי 51
המרד השיעי 140
מריחואנה 118 ,9
מרקוזה ,הרברט 39
מרקוס ,סובקומנדנטה 162
מרקס אנד ספנסר 47
מרקס ,קרל 159 ,136 ,115 ,56 ,38
מרקס ,ריינר 108 ,26
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מרקסיזם ,44 ,42-33 ,25 ,8-7 ,5
,109 ,78 ,74-73 ,57 ,51 ,49-48
,134-130 ,122 ,119-117 ,115
,165 ,163-161 ,159-158 ,138
178 ,174
מרקסיזם מודרני ,40-39 ,37 ,35-34
48
המשמרות הלבנים 116
מתחת למדרכה ,החוף! 37
נאט"ו ,57 ,54 ,50 ,24-23 ,11-10
-91 ,86 ,76 ,72 ,70-68 ,65 ,62
,189 ,186-185 ,147 ,104 ,92
228 ,205-204 ,199 ,194
נאפיסי ,אזאר ,130-118 ,116-114
187 ,142 ,136-135
נאציזם -46 ,43-42 ,33-28 ,14 ,11
,123 ,73 ,69 ,66 ,64-63 ,52 ,48
,148 ,146 ,142-141 ,127-125
227 ,224 ,210 ,170 ,152-151
נבוקוב ,ולדימיר 129
נוגה (הכוכב) 216 ,152
נוער פותווה 217
נורייגה ,מנואל 219-218
נורמן 148 ,123 ,118 ,116-115
נורמנדי 188 ,146 ,22
ניגריה 173 ,171-169
ניו ג'רסי 204
ניו יורק ,117-115 ,99 ,75 ,51 ,8
158
ניו יורק טיימס -74 ,69 ,39-38 ,24
212 ,178 ,107-105 ,75
ניו יורק טיימס מגזין 102 ,24
ניו יורק פוסט 107
ניו יורק רוויו אוף בוקס 140

ניו יורקר 140 ,133 ,107
ניו לפט רוויו 138 ,134 ,50
ניו ריפבליק ט,111 ,108-106 ,
142
ניוטון ,יואי 166-165
הניישן 138 ,65
ניקסון ,ריצ'רד 179 ,41
ניקרגואה 179 ,173 ,171
נפוליאון 174
נפט"א 85
נפלאם 223
נשיונל ג'ורנל 106
הנתיב הזוהר 162
נתניהו ,בנימין 45
נתניהו ,יונתן 45
הסאוואק 116
סאקס ,ג'פרי 197
סארטר ,ז'אן פול -59 ,39 ,21 ,8-7
177 ,175 ,159 ,138-137 ,60
סודאן 173
סולאנה ,חבייר 70
סולז'ניצין ,אלכסנדר ,56 ,54-52
223
סולידריות -75 ,66 ,62-60 ,50 ,45
,187 ,157 ,153 ,143 ,133 ,76
225 ,203 ,198
סוליימנייה 223
סומוזה ,אנסטסיו 179
סומליה 173
סוציאליזם 183 ,161 ,77 ,56
'סוציאליזם או ברבריזם' ,49 ,35
137 ,53
הסורבון 157 ,150
סוריה 146 ,42
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סטאלין ,יוסף ויסריונוביץ' -116
123 ,118
סטאליניזם ,116 ,111 ,61 ,44 ,36
,142 ,137 ,127-125 ,123-122
210 ,196 ,157 ,154
סטודנטים למען חברה דמוקרטית
(ראה אס–די–אס)
סטוטהרד ,פיטר 193
סטון ,איזידור פיינשטיין 178
סיאטל 198
סי–איי–איי 99 ,75
סי–בי–אס 222
הסיטואציוניסטים 35
סיטרואן 70
סיל ,בובי 61
סימיק ,צ'רלס 26
סין 214 ,159 ,123 ,117
סיעת הצבא האדום (ראה זרוע הצבא
האדום)
סיפורן של שתי אוטופיות :המסע
הפוליטי של דור שנת 1968
(ברמן) ט
'סירה למען וייטנאם' -175 ,60 ,54
199 ,184 ,176
סליח ,ברהאם 187
סלינג'ר ,ג'רום דייוויד 156
סלמנקה 125 ,123
סלקציה 68 ,64 ,46-45
סמיוטקסט 56
סעיד ,אדוארד 140-138 ,134-132
ספאייר ,ויליאם 212
ספונטי 201 ,50-49 ,44 ,40 ,37
ספטמבר השחור 45
סקאד 223-222
סרביה 189 ,89 ,86 ,78

סרברניצה 203 ,199 ,68 ,64
העולם השלישי ,47 ,39 ,36-35 ,29
,161 ,159 ,132 ,114 ,53 ,49
184 ,176 ,173 ,169
עזה 180 ,125
עטא ,מוחמד 97 ,75
עיראק ,102-98 ,96-93 ,62 ,42
,120 ,114 ,112-110 ,108 ,104
,141-136 ,134 ,131-129 ,126
,195-185 ,183 ,173 ,149-144
-214 ,212-210 ,208-203 ,198
226-222 ,220
ענאן ,קופי 226-225 ,192 ,185
עפלק ,מישל 142
עקרונותיו הפוליטיים ,הפילוסופיים,
החברתיים והדתיים של
האיאתוללה חומייני (חומייני)
126
ערב (ראה ארצות ערב)
ערב הסעודית 212 ,146
ערפאת ,יאסר 46
פאוול ,קולין 110 ,105 ,99 ,90
פאנקוק ,אנטון 34
"הפאסיון של יושקה פישר" (ברמן)
ט108 ,
פדאיון 218-217 ,119
פודהורץ ,נורמן 148
פוטומק (הנהר) 146 ,105
פולין 148 ,133 ,114 ,89 ,61
פולקסוואגן 4-3
פונדיס 57
פונדמנטליזם איסלאמי 142
פון–הבסבורג ,אוטו 81
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פוסט–פציפיזם 207
'פועלי התעשייה של העולם' 119
פֹוקֹו 172 ,162-161
פוקו ,מישל 59 ,52 ,50
פורטלנד 51
פורסט גאמפ 24
פטוצ'קה ,יאן 174
פטן ,פיליפ (המרשל) 135
פינושה ,אוגוסטו 165
פינקלקראוט ,אלן 64 ,60
פיצג'רלד ,פ' סקוט 128 ,122-121
הפירנאים 146
פישר ,יושקה ט,28-20 ,17-8 ,4-3 ,
,51-49 ,46-45 ,43 ,40 ,36 ,31
,91 ,83 ,76 ,74 ,72-68 ,61-54
,144-141 ,112-108 ,105-101
,221-220 ,216-200 ,190 ,167
225-224
פלמנקו 79
פמיניזם 118 ,61 ,17
פנגלוס 146
פנמה 218
הפנתרים השחורים ,53 ,45 ,38 ,7
165
פסוקי השטן (רושדי) 140-139
פסטיבל הרוק של האי וייט 14
פעולה ישירה (מונח אנרכיסטי)
198
'פעולה ישירה' (קבוצה אנרכיסטית
בצרפת) 38
פציפיזם ,65 ,63 ,60 ,32 ,11-10
227 ,178 ,147 ,91 ,68-67
פקיסטן 139
פראג 97 ,58 ,31
פרו 171 ,162
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פרובו 70
פרודון ,פייר ז'וזף 35
הפרוטוקולים של זקני ציון 142
פריז -58 ,51 ,44 ,39 ,30 ,15 ,13 ,4
,104-103 ,80 ,75 ,71-70 ,59
-165 ,158-157 ,153-151 ,135
,190 ,184 ,176-175 ,171 ,166
202 ,199
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פרל ,ריצ'רד 221 ,146-144
הפרלמנט האירופי 201 ,81-79
פרנקו ,פרנסיסקו 157 ,89-88 ,9
פרנקפורט (ראה גם אסכולת
פרנקפורט) 157 ,89-88 ,9
פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג ,26
72-71
פרשת ווטרגייט 41
פשיזם ,160 ,142-141 ,88 ,29 ,9
226 ,224-223
פשמרגה (המיליציה הכורדית
בעיראק) 222
פתווה 139
הצבא האדום 153 ,6
צבא השחרור השחור 38
'צבא השחרור של קוסובו' (ראה גם
'חיל ההגנה של קוסובו') 194
הצי השישי 180-179
צ'ילה 165 ,163
צ'כוסלובקיה 63 ,40
הצלב האדום 171-169
צ'מברלין ,נוויל 102
צפון קוריאה 148 ,146
צרפת ,22 ,20 ,19-18 ,16 ,13 ,4
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,47 ,45-44 ,39-38 ,36-34 ,30
,75 ,71-66 ,63-62 ,59 ,53 ,49
,101-100 ,92 ,84-80 ,78-77
-148 ,145 ,141 ,135 ,130 ,117
,166-165 ,163 ,158-157 ,155
-183 ,180 ,178-176 ,174-168
,205 ,199-198 ,196 ,187 ,185
215 ,208
קאוואן ,יאן 70
קאמי ,אלבר 156
קאנט 79
קובה ,160-157 ,102 ,40 ,35 ,29
167-164 ,162
קווזימודו 154
קולומביה 162
'קולקטיב המטופלים הסוציאליסטים'
23
הקומדיה האנושית 167
הקומונה הפריזאית 159
קומוניזם ,62 ,60 ,58 ,52 ,36 ,15
,153 ,142 ,131 ,89 ,77 ,65
,173-172 ,169 ,160 ,158-157
227 ,180 ,178-177
קומונת קנטון 159
קומונת שנחאי 159
קונגו 161
הקונגרס העיראקי הלאומי 145
הקונסיליסטים 77 ,34
קוסובו ,87-86 ,84-83 ,70 ,68 ,10
,189-188 ,186-185 ,147 ,112
,223 ,207 ,203 ,199 ,195-193
228
קוסטר ,ברברה 61
קוראן 126 ,121

קוריאה 159
קושנר ,ברנאר ,70 ,60-59 ,54 ,13
,158-156 ,152-149 ,86 ,84-81
,203-202 ,200-179 ,177-166
,217 ,215 ,212-211 ,206-205
228-225 ,223
קיי ,דייוויד 98
'קלוב וובן' 189
קלי ,מייקל ,111-110 ,108-105
226-220
קליין ,הנס יואכים ,46-43 ,23-20
,114 ,110-109 ,71 ,61 ,56
132
קלינטון ,ביל ,87-84 ,67-66 ,27-26
,206 ,148 ,107-106 ,98 ,95-94
224
קלינטון ,הילארי 106
קליפורניה 118 ,53 ,41 ,35
קלצ'ניקוב ,165-164 ,161-160
172
קמבודיה 52 ,49 ,47
קנדה 204 ,85
קנדיד (וולטיר) 146
קניגס ,טום 70
קניה 173
קסטרו ,פידל 156 ,39
קפיטליזם ,136 ,77 ,59 ,56 ,49 ,38
169 ,155
קץ ההיסטוריה 209 ,158 ,141
קרופוטקין ,פיוטר 34
קרטר ,ג'ימי 184-183 ,181 ,179
קרלוס (איליץ' רמירס סנצ'ס) ,21
109 ,47 ,43
הקרן הלאומית לדמוקרטיה -211
215-214 ,212
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רובין ,ג'רי 61 ,23
רובינשטיין ,ארתור 47
רוהל ,בטינה ,16-15 ,12 ,9-8 ,5
109 ,20
רוונסברוק 44
רוזוולט ,פרנקלין דלאנו 212
רוזנברג ,אלפרד 142
רוטמן ,פטריק 169 ,167
רוטשילד ,המשפחה 152
רומא (העיר) 125 ,51
רומל ,ארווין (הגנרל) 43
רוסו ,ז'אן ז'אק 15
רוסטוק 91
רוסיה 214 ,67 ,65 ,31
'רופאי העולם' 180 ,176
'רופאים ללא גבולות' ,172-171
180 ,176-175
רוקאר ,מישל 81
רושדי ,סלמאן 142 ,140-139
רטרו–מרקסיזם 37 ,34
ריאלו 57
ריאליזם 224 ,67 ,65-64
ריאל–פוליטיק 66
רייגן ,רונלד 58 ,54 ,10
רייט ,פרנק לויד 130
הרייך הראשון 125
רייך ,וילהלם 14
ריין (הנהר) 165
ריינהרט ,קלאוס 86 ,70
ריכטר ,גרהרד 165 ,8
ריף ,דייוויד 175
רמספלד ,דונלד ,108 ,105-102
,194 ,190 ,148 ,144 ,142-141
225 ,209-208 ,205
רנו 171 ,44
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רסטיניאק 167
הרפובליקה הפדרלית 33 ,6
רפובליקת הפחד (מקייה) ,137-134
217 ,141-139
רצועת עזה 222
רצח עם 210 ,79 ,66-64 ,62 ,49
רק"פ (ראה המפלגה הקומוניסטית
המהפכנית)
השאה של איראן 179 ,118
שאנז אליזה 154-153
שדרות מדיסון 29
שדרות סן מישל 168 ,151
שדרות פוש 158
שווייץ 115
השומר הצעיר 155
שטוקהולם 192 ,21
שטמהיים (בית הכלא) 21
שטרן -108 ,74 ,46 ,15 ,10-8 ,6-3
109
שטרסבורג 202 ,79
שיחות על ספרות ואמנות בפורום ינאן
(מאו) 122
שילר ,מרגריט 109 ,23-22
שיראק ,ז'אק ,101-100 ,89 ,83 ,67
,198 ,190 ,185 ,145 ,105-103
226
שלייר ,הנס מרטין 31
השמאל 65 ,54 ,48
באמריקה הלטינית 117
האירופי ,85-84 ,65 ,43-42
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הגרמני ,50 ,47-45 ,33 ,14
109
הדמוקרטי 83 ,42
החדש -19 ,17 ,14-13 ,9 ,7-6
,53 ,40 ,38-28 ,26-24 ,22
-72 ,70-69 ,63-59 ,56-55
,122 ,118-115 ,108 ,73
225 ,169 ,154 ,130
הליברטריאני 137 ,49
המרקסיסטי 122
הנוצרי 155
הסטודנטיאלי ,112 ,79 ,43 ,25
157 ,151 ,136 ,130 ,116
הפרולטרי 44
הצרפתי 44

שניידר ,פיטר 63
שרדר ,גרהרד ,92-91 ,83 ,68 ,25
214 ,105 ,103 ,101
שריעה 135
'התאים המהפכניים' ,55 ,45-43 ,21
132 ,110-109 ,74
תאצ'ר ,מרגרט 82
'תודא' 119
תורכיה 173 ,139
תימן 146
תל אביב 222 ,46
תנועת ה– 2ביוני 38
התפסן בשדה השיפון (סלינג'ר) 156
תקופת ההשכלה 134 ,79

