
ושם״ ״יד בתמונת מימין) (ראשון אייפמן
׳דידיס להביך נעים לא

במדינה
חקירות

ת ח י ת ם פ ק־ ת־ ה
 החקירה. סיום על הודיע הממשלה ראש

 ה־ לכל והבהיר הצהיר שר־הבטחון סגן
ש הערבים הצעירים שחמשת מעונייגים,

 0255 הזה (העולם עזה גבול על נהרגו
 קיבל הישראלי הציבור כחוק. ונהרגו נורו
החו שהרשות מאליו, המובן הרושם את

 הבדיקות׳ כל את ערכה האחראית, קרת,
נהר שהבחורים למסקנה, והגיעה הדרושות

 עין למראית לעשות. מה אין זה. וזהו גו
התיק. נסגר —

 השלום שופט לפני לפתע, הסתבר השבוע
 לא כלל שהתיק מאשקלון, חייבי אהרן
 כחוק. — מעולם נפתח לא אף ואולי נסגר

 ירדור, יעקב — ישראליים עורכי־דין שלושה
 דרשו — פישמן ואברהם הרצברג פישל

 על מפורטת חקירה לערך השלום משופט
 הצעירים מחמשת שלושה של מותם נסיבות

 רצועת ליד השלטונות, לדברי שנהרגו,
עזה.

 של תחילתו לפני עוד נסגר. לא התיק
 משפחות של עורכי־הדין הגישו המשפט

באש בית־המשפט למזכיר בקשה ההרוגים
מש תיק את בית־הדין לפני להביא קלון
 מאחת המוזת. נסיבות בחקירת אשקלון טרת

מש של סמכותה בתחום אירעה שההריגה
 מאחר המוות. נסיבות בחקירת אשקלון טרת

 על־ידי להתנהל היתר. חייבת החקירה גם
 השופט כששאל אולם אשקלון. משטרת

התי היכן בית־המשפט מזכיר את חייבי
 לו הודיע התובעים, על־ידי שנדרשו קים

 שד,תיקים אשקלון, משטרת בשם המזכיר
 חודש עוד יידרש ולמשטרה כלל נסגרו לא

החקירה. את לסיים כדי תמים
 מועד את לדחות אלא לשופט נותר לא

 שבועות. לשלושה בבקשה הדיון המשך
ה הפרקליטים, בבקשת לדון יצטרך אז

ה הדין סדרי של 19 סעיף על מסתמכים
ודור מוות) וסיבות פשעים (חקירת פלילי
 האחראים כל את לחקירה להזמין שים

שהיא. צורה באיזו בה והנוגעים להריגה
מח זו, מעין חקירה של במקרה החוק,

 שתתנהל בחקירה העדים. הזמנת את ייב
כ להופיע עשויים הבא החודש באמצע

 ולחקי־ ההריגות לאותן האחראים כל עדים
ההריגה. בנסיבות רות

ת ש אייכמן פר
□ רו צי ו ה נ ג שנ

 לפני ביותר המבוקשות המטרות אחת
 הצורר. של תמונתו היתד, — אייכמן לכידת

תמו שתיים־שלוש אז עד פורסמו הכל בסך
העולם. ברחבי לעתון מעתון שעברו נות,

 של תמונה היתר, מצויה שעה אותה
 בירושלים. ושם יד בארכיוני אייכמן אדולף
 לא — לפרסום נמסרה לא זו תמונה אולם
המבו רוצח־ההמונים אחרי החיפושים בעת
 ההתעניינות התעוררות בעת לא וגם קש

בארגנטינה. לכידתו עם העולמית,
 היד, לא צילום באותו אייכמן כי מדוע?

 של ראשיתה בימי שצולמה בתמונה לבדו.
ב עמד הוא באוסטריה, הנאצית התנועה

 עסקנים נאציים. עסקנים של ארוכה שורה
 ממשיך מהם חלק כולם; נעלמו לא אלד.

 שתי עם ואוסטריה. בון ממשלות את לשרת
 יחסים מדינודישראל מקיימת אלד, מדינות
לגלית היה עלול התמונה פירסום תקינים.

 דבר אלה, נכבדים של הנאצי קלונם את
. ידידותיה את במבוכה מביא שהיה ממ .
ישראל. שלת

הצילום. נגנז לכן

ארגונים
ר שו ב שלטון פז־ו־ד מי ?־

 ללשכת בבחירות מפא״י של כשלונה
 קשות פגעה השבוע, שנערכו הדין עורכי

 לכיבוש השלטון מפלגת של בהיערכותה
 משליטתה עדיין ר,חפשי האחרון המיבצר

 מינויו הישראלי. בית־המשפט — הבלעדית
תחי את סימל המשפטים לשר יוסף דב של
 יוסף דב זה. השתלטות מאמץ של לתו
 בהוראות היחסית באי־תלותו אמנם ידוע

ה את הווה שמינויו ספק אין אך המפלגה,
 של לכניסתו הקרקע בהכשרת הראשון צעד
המשפטים. למשרד מובהק מפא״יי שר

 כיצד היתד,: מפא״י של המרכזית הבעיה
 השופטים את הממנה בגוף רוב לרכוש

תש בן גוף ממנה השופטים את במדינה?
ה בית־המשפט חברי שלושה חברים: עה

 שר המשפט, בית נשיא בראשות עליון
 כנסת חברי שני המשטרה, ושר המשפטים,

הסתד על־ידי לכך שימונו עורכי־דין ושני
עורכי־הדין. רות

 עורכי־הדין בהסתדרות שלטו השנים כל
 גייב־ וברוך פולונסקי אהרון מפא״י חברי

אנשי של מחודש רוב התל־אביבי. מן
חברי שני מבטיח היה בלשכה, מפא״י
 המשטרה לשר נוסף הבוחר, בגוף מפא״י

 אנשי כך כל התאמצו לכך המשפטים. ושר
 ללשכת הבחירות חוק את לנצל מפא״י

מטרותיהם. להשגת עורכי־הדין
ב העביר כנסת, חבר שאינו יוסף, דב
 חוק וועדת־חוקה מחברי חלק לדעת ניגוד

 — כך על להם להודיע ומבלי ומשפט,
 שאר בין לבחירות. הנוגעות תקנות שורת

מק״י חברי את להגביל שנועדו התקנות
 למפא״י, המתנגדים הצעירים גוש אנשי ואת

הגשת זמן והגבלת חסימה תקנת היתד,
בלבד. ליומיים הרשימות

 ימים שני גם אולם חופשית. הכרעה
 אנשי מפא״י. למתנגדי הספיקו אלה קצרים
 עם נמנים שמנהיגיהם והליבראלים, חוות
מפ איחוד התובעים .המפלגות שתי צעירי

 וצעדו משותפת סיעה הקימו — לגותיהם
 לא אחרות סיעות אנשי גם לבחירות. יחדיו

והצ לפלגם מפא״י נסיונות מפני נרתעו
מלאות. רשימות להגיש ליחו

 כשלון מפא״י נחלה עצמן בבחירות
 הכל בסך זכתה הגלויה רשימתה גדול.

המצביעים. מכלל אחוז מעשרים בפחות
 בין לכשלון. גם התכוננה מפא״י אולם

 נוספת רשימה היתד, שהוגשו הרשימות
ש המדינה עובדי המשפטנים אגוד של

 המפלגה איש אמנם היה בראשה העומד
 נאמני ברשימת תמיכתה אך הליבראלית,

מובטחת. היתה המפא״יית, המקצוע
 זכו והמוסחית הגלויות מפא״י רשימות

 הימין רשימות אחוזים. 37ב־ הכל בסך
 תלוי הבלתי והמרכז החופשי המקצוע

 45ב־ יחד זכו המקצוע לקידום הגוש
 לשתף כלל נטו לא הסיעות שתי אחוזים.
 כן אם תלוייה ההכרעה מפא״י. עם פעולה
 המקצוע המכריע: לנצחון שזכתה בסיעה

 לכן, הליבראלית). (חרות־ד,מפלגה החופשי
 החלו הבחירות, תוצאות היוודע עם מיד

 ראשי על כבד לחץ להפעיל מפא״י אנשי
 הקולות מכלל אחוז 28ב־ שזכו הסיעה

 ובלבד אנשיה על שונות הבטחות והמטירו
 בימים הלשכה. ראש תפקיד על שיוותרו

 שאנשי הסיכויים קלושים עדיין הראשונים
בנקל. המבוקר התקקיד על יוותרו זו סיעת

ישואל של בריתה ■ בת פוס, על דרת

 ששפר ־2 ש ששיור ששה וה וזור )24( אר־אששר ימזף פאשי
 ביש־השפר ושניך יריר־שיפה, רשששאי בפרסי. שבששש
 ששהן הראששש שושישש וו שישש וו, בשיר השרבי השיכון

 בישראל, אשריש שרבייש רשששאיש בביגוד בארץ. לגבורות
 היה הוא רשור: דווק־א רו היהה הכפורה והוהו כי גירה

הישראריב. בין וגש בפרש היושביש השרביש בין גש ןובר2ב

ת א י מ ז ו א ר פ מ ס א ־ ד א

שיראז בעיר עתיק פרסי תבליט ליד המחבר.
 הסטודנטים נוטלים כבישראל, לא ממק

ב במתרחש רב חלק שלנו במזרח
 מדיניות כאשר — נגד מפגינים הם ארצם.

 מפגינים הם רוחם. לפי אינה מסוימת
 להם נראה הממשלתי הקו כאשר — בעד

 הם והשקפותיהם. שאיפותיהם עם ומתמזג
המש האינטליגנטית השכבה הם העילית.

 דקיקה, מאוד זו שכבד, ולרוב — כילה
ה והפוליטית התרבותית הבערות לעומת

העם. רוב את מאפיינת
בפרס. גם בערך, המצב, זהו

 שיחה לחטוף אותי שדחף מד, גם וזהו
 עם — ״לחטוף״ מאשר יותר ואולי —

ב נתאפשרה הפגישה הפרסיים. הסטודנטים
ש משפטים, בוגר פרסי, ידיד של עזרתו
 מאד. ומאלפים מעניינים דברים גם לי גילה
 האוניברסיטאי שהלימוד גילה למשל, כך,

הסטו מזה: יותר כסף. אין חינם בפרס
בהז בטהראן, ללמוד הבאים הזרים דנטים

חוד מקצבה נהנים הפרסית, הממשלה מנת
סטודנ ישראליות. לירות 200 בערך שית:

 מירדן, ערב: מארצות לרוב הם אלה טים
 שקיימת סיפר, גם ידיד אותו סוריה. עירק,

 גרים שם שלמה, קדייה האוניברסיטה ליד
חינם. זד, וגם הסטודנטים. ואוכלים

 הבנוייה האוניברסיטה, לקריית הגענו לכן
נפ הבלוקים באחד מרהיב. מודרני בסגנון
 מפקולטות סטודנטים שמונה אתם: גשתי

 מחליפים והתחלנו עצמי את הצגתי שונות.
תמו על מבטי נפל לפתע והשקפות. דעות

 תלויה שהיתר, — מעתון גזורה — נה
 לזהותו מהם אחד שאלתי הקירות. אהד על
 מטר קיבלתי תשובה ובמקום — האיש של
 זהו כי גילו לבסוף חודרים. מבטים של

 בממשלתו החוץ שר — המפורסם פאטמי
 בפקודת שתלייתו מוצדק, מוחמר ד״ר של

חמתם. ואת זעמם את עוררה השאח
 בעיניהם ניצת אור של זיק כי ראיתי

 מוצדק של שמו לשמע הסטודנטים כל של
 הוא אם בן־שיחי את שאלתי פאטמי. ושל
 בטון השיב הוא מסויימת. למפלגה שייך
במפ חבר שהוא גאה הינו כי ונמרץ, חזק
מוצדק. ד״ר של האומה לגת

* * *
השאח יום יבוא

 שכן —במקצת אותי הדהים ילוי״חלג ף
רמז, כל שקיבלתי, האינפורמציה לפי

מש מסויים איש כי ביותר, הקטן ואפילו
 בעקבותיו גורר מוצדק של למפלגתו תייך

 אותו שאלתי גם כן על לכלא. השלכה
הד ואז השלטונות. עם מסתדרים הם איך
 השיב, ״נכון,״ מעניין: בגילוי אותי הים

 למפלגה ביותר עוין השלטונות של ״יחסם
 האוניברסיטה קריית — החוק לפי אבל זו.

 אסורה למשטרה כלומר: חופשי. שטח הוא
 פעולה שטח לנו שיש כך אליו, הכניסה
 שמעתם שבארצך מקודד, אני ונרחב. חופשי

 ההפגנות כל ובכן, שלנו. ההפגנות על
ה בקריית כאן ונרקמות מתארגנות האלה

אוניברסיטה.״
לטו להפגין עומדים שתם גילה אף הוא

 להכריח כדי — האלג׳ירית הממשלה בת
 האלג׳י־ בממשלה להכיר פרם ממשלת את

 של מספרם ״מה שאלתי: הזמנית. רית
 האומה?״ מפלגת חברי

 במספרים,״ כך על לך לענות יכול ״אינני
 לומר, אוכל באחוזים ״אבל בן־שיחי, השיב
 אלף 15( טהראן של באוניברסיטה שכאן

מו ד״ר אוהדי ר,ם אחוז 90כ־ סטודנטים)
ה האוניברסיטות בשתי אחוז 80וכ־ צדק׳

 — הפשוט העם אצל יורד האחוז אחרות.
 אחוז.״ 60־70ל־ מגיע הוא שם

 נמשיך ״אנו המשיך: ונמרץ תוקפני בטון
 בטהראן כאן תקום אשר עד זה במאבקנו

 שאם בטוח, היה אמיתית. לאומית ממשלה
 או — ממש חופשיות בחירות תיערכנה

 כך כי מוחלט. ברוב נזכר, ספק כל ללא
 האציל.״ הפרסי העם של רצונו

דרישו ומד, האומח מפלגת מטרות ״מה
הקשיתי. מד,שאח?״ תיה

 ולא דורשת ״אינה השיב, ״מפלגתנו,״
 בחירות עריכת מלבד — השאח מן כלום

 שתלאים לאומית ממשלה והקמת חופשיות
 לסוציאליזם בדרך ותלך הנפט חברות את

 האמריקאי.״ האימפריאליזם מעול והשיחרור
 שמובנו פיתגם הפליט אגב, כדרך לבסוף,

יבוא. בוא השאח של יומו כי —
★ ★ ★

ברח השאח נציג **ג
ה פועלים דרך באיזו לדעת ציתי ף*

פעי ומהי — זו מפלגה של אוהדים ו
 גתנו קיבלתי. לא במילים תשובה לותם•

 — מוצדק ד״ר של ידו בכתב כרוז לי
ש־ אחמד־אבאד בכפר בית במעצר הנתון
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