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מז ניתוה למיניהן. הטוטאליטאריות באידיאולוגיות
 קאיוא של ממסותיו באחת מוצאים אנו לכך היר

(Caiilois) ,של בספרו גם כללית ובצורה הנזכר 
 תופעה הוא המלחמה של הטוטאלי אופיה (.Nef) נאף

בראשי המודרנית. החברה לגבי אף הערך לפי חדשה
 עד — האבסולוטיזם בתקופת המודרנית, החברה של תה

 בתקופת אפילו ניכרת ובמידה הצרפתית למהפכה
 הגבלה ביותר. מוגבלת המלחמה היתה — הריאקציה

 מבחינת והן המוסדי הארגון מבחינת הן יפה כוחה זו
 החברתית, בתודעה ומקומה האידיאולוגית חשיבותה

 השתז־ וצורת הצבא של למבנהו מהותית זיקה לה ויש
 הצבאית הפעולה היתה עוד כל החברתי. במיבנה רותו

 מצד קצינים שכבת בתוך בירושה העוברת אומנות
 — אחר מצד שכירים חיילים של אספסוף ובתוך אחד
 יכלה, ולא החברה בשולי אלא להתקיים יכלה לא הרי
 המיבנה בתוך מרכזי מקום לתפוס טיבה, עצם לפי

 לא החיילים ובין הקצינים שכבת בין הקשר החברתי.
 על אם כי חברתית, בהזדהות שותפות על בנוי היה

 למוקד נעשה לא ולפיכך גרידא, תועלת או כפייה
 יסודי שינוי נשתנה זה מצב כללית. חברתית הזדהות

 שבו העממי, הצבא בוא ועם הצרפתית המהפכה עם
 החברה. ערכי עם בהזדהות שותפות העם שכבות כל

 את להגביר כדי בה היה זה מעין צבא של צמיחתו
 בתוך החברתיות השכבות הבדלי את לטשטש הנטיה
ולעשו שלו, החברתית ההומוגניות את להגביר הצבא,

 כאן שפעלו ודאי חברתית. הזדהות מוקד זו בדרך תו
 של ניתוחו אך ביותר, חשובים טכנולוגיים גורמים גם

האידי הגורמים של השתלבותם שרק ברור מראה נאף
 עשויה טכנולוגיים גורמים עם והערכיים אולוגיים

הטו המלחמה של המיוחד אופיים את לעצב היתה
העוב מאלפת המודרני. הצבא ושל המודרנית טאלית

שה שפייאר, של ממסותיו באחת יפה המנותחת דה
 בו יש המודרנית המלחמה של והכלכלי הטכני ארגון

 אפילו והשכבות המקצועות הבדלי את לטשטש כדי
 ההמוני האופי את זו בדרך ולהגביר האזרחי בעורף

המודרנית. החברה של
 הרעיונות מן אחד את שוב כאן להזכיר כדאי

 מקומה על העומד שהזכרנו, הצרפתי בספר העיקריים
 המודרנית. החברה של הערכים במערכת המלחמה של
המודר בחברה תפסה המלחמה כי להוכיח, מנסה הוא
 להתלהבות כנקודת־אחיזה החג של מקומו את נית

 התפתחות אותה ושדוקא כללי, חברתי ולפרוכסיזם
 המסורתי החג של המוסדיות אשיותיו את שערערה
 משמעות אותה המודרנית בחברה החג מן ושנטלה
 אשר היא היא — האחרות בחברות שהיתה יסודית
 ערך של לדרגה המלחמה של העלאתה את אפשרה

כאחד. וסמל
 בניתוח לסייע כדי בהם יש האלה הדיונים כל
 של קיומו בעיית והיא — ביותר חשובה נוספת בעיה
מלח בתנאי מודרנית במדינה והצבאי האזרחי הרוח

 במה הנתונות בו, לפגוע השונות והאפשרויות מה
 הטוטא־ שדוקא נראה פסיכולוגית". "מלחמה שקרוי

 הבסיס את להחליש כדי בה יש המלחמה של ליזאציה
לביטו כללית, להשוואה הנטיה זה. רוח של החברתי

 משמידה החברתיות, והמחיצות ההבדלים כל של לם
 חברתית הזדהות של והמסגרות היסודות אותם גם

 כלשהי ביטחה להרגיש האדם יכול בתוכן רק אשר
 ובמיוחד המודרני, האדם וחברתית. נפשית מבחינה

 בו הפגיעה בבדידותו. בהכרח חש ובמלחמה, בצבא
 וביחוד המודרנית, התעמולה הערך. לפי קלה איפוא

 של זה קו לנצל היטב יודעת הטוטאליטארית, התעמולה
 בדרך מבית. וביחוד מחוץ, — וחוסר־אונים בדידות

החב להזדהות התחליפים את לגבש היא מבקשת זו
 ומכאן ועליונותה. שלטונה את ולבסס היסודית רתית
 לערך המלחמה של הפיכתה ענין את להבין נקל שוב

חברתי.

החוכרת כשולי
 היוצא קלעי, חנוך של בתרגומו טרוצקי, על יצחקדויטשר של מספרו פרק הוא ״1905 בשנת ״טרוצקי

עובד". "עם על־ידי בקרוב לאור
הוצאה. באותה לאור היוצא רבינוביץ לישעיה דולק" "נר סיפורי□ בקובץ יכנס "שלג"

 ד׳אטא ראזון "המטבע :לקרוא יש מלמעלה 6 ב׳,שורה טור ,75 עמוד ,68—69 בחוב׳ :טעות תיקון
סטאלין", או ידילנין על מראשיתו כמובן נטבע לא המדינה( )טובת
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המנהלה הודעות

 לקבלם אפשר הכורך, מבית הוחזרו כבר ,וי ,ט שהכרכים לקוראינו מודיעים אנו בזה :כרכים
הצהרים. לפני 8—12 בשעות ,52 הרכבת רח׳ ת״א, המנהלה, במשרד יום יום

 ל״י. 1.600 בסך כריכה דמי תשלום תמורת הכרך את יקבלו לכריכה, חוברות לנו ששלחו המנויים
כרכים. לשני פרוטה 250 או לכרך פרוטה 150 בסך דמי־משלוה נא יוסיפו בדואר לשלחם המבקשים

 ל״י, 1.900 סך זה סכום על נא יוסיפו החוברות, את שלחו לא אך בכרכים, המעונינים המנויים
הדוברות. של הנקוב המחיר הוא

 זאת לעשות מתבקשים (60 — 55 )חוב׳ י׳ כרך של החוברות את עוד לשלוח הרוצים אלה
האפשרי. בהקדם

להזדרז. מתבקשים והמעונינים בקרוב לכריכה יימסר (66 — 61 )חוב׳ י״א כרך

 מתבקשים עליהן, לוותר המוכנים והקוראים לנו, דרושות 55ו־ 45 מס׳ החוברות .חסרות חוברות
בתודה. זאת, ידרשו אם תמורתן, ויקבלו לנו לשלחן

 המגיע את לשלם החתימה, דמי את שילמו לא שעדיין החותמים מכל מבקשים אנו . חתימה דמי
 במחלקת חשבון פתחנו החותמים לנוחות לירחון. בכך ולסייע הגבייה, בהוצאות לחסוך כדי האפשרי, בהקדם

נע. דואר לרבות הארץ, ברחבי שסניפיו בנק־הדואר, של הסילוקים
.411 הוא הדואר בבנק מספרנו

ברוידא אפרים העורך

"המלחים"
בע־־מ

 ה ו ק ת ־ ח ת פ :החרושת בית
 החדש ה י ש ע ת ה אזור

 הקשר משרדי
תל־אביב

ב םה1ק 18 ישראל ה1מק רוז׳
275 ד. ת. 3080 טל.

▲
 וארמטורה קיטור דודי תעשית

 וחריטה מכני מלאכה בית
 מנופים סירות, בנין

 חצץ ומגרסות
 דלק והובלת להחסנה מיכלים

 לבנין ברזל קונסטרוקציות
 תעשיתי וציוד השקאה שסתומי

קי מכונות ברשותנו כן כמו
 והקצעד, חיתוך )גליוטינה(, צוץ

ביותר. חדישות

 הקואופרציה מרכז
 ציבוריים ושירותים חרושת למלאכה,

בע״ם פיקוח ברית
 ,6 ישראל מקור, רח׳ אביב, תל הראשי: המשרד

4698—9—0 טל.

עובדים 12000 - קואופרטיבים 340

 הקואופרטיבים קופת
 הקואופרציה של הכספי המוסד

 היצרנית־שירותית
ל״י 600.000 — עצמי הון

 בע־־מ ע"1"] חברת
 הקניות לריכוז המוסד

 התחבורה משק של
הקואופרטיבית וההובלה

 המסגר, רה׳ תל־אביב, הראשי: המחסן
4031 טל.


