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הכלכלי. הגרדום אל ישראל של
תל־אביב פכחסי, א.

ה הדתית ההתעוררות בין הקבלה יש
התעו לבין באיסלאם והקנאית חשוכה

 של אנשיו שונים במה ביהדות. דומה ררות
 לווינגרי הרב מאנשי חומייני האיית־אללה

 טהראן בחוצות המתפרעים שונים במה
? בירושלים רמות בכביש המתפרעים מאלה

 והאמונה אלוהים בשם עושים אלה גם אלה
 חוקי לכל המנוגדים מעשי״פשע הדתית

אנ של הדתית והקנאות ההתלהבות הדת.
 את מזכירים באיסלאם השיעי הפלג שי

 ש־ נראה כהנא. הרב אנשי השתוללות
 מקום באיזה נכשלו והליברליזם הקידמה

 והן באיסלאם הן רחבים, כה חוגים אם
 בחוקי מיפלט ומחפשים חוזרים ביהדות,

הנושנים. הדת
מחי, צבי הרצליה ק

ם על ס עינויי טטחי ם בי שי הכבו

המפר קשות טענות מועלות פעם מדי
 הניתנים חמורים, ממשיים מיקרים טות

ביחי שונים מעינויים עינויים על לזיהוי,
 ״אנשי־ בידי המבוצעים ובסדרות, דים

לי הנופלים בעצירים ישראליים ביטחון״
הכ מושמעות פעמים אותן מדי דיהם.
 ״אנשי־בי- מפי אישיות, שהן בין חשות,
 כלליות רשמיות שהן ובין הניטענים, טחון״
שני גם קורה פעם ומדי הרשויות. מטעם
סבי בלתי ב״אלימות שימוש על דונים
הבי מ״אנשי אחדים ״חריגה״ או רה״

בפני ששופטים אחת, לא קרה כן טחון״.
 התריעו כאלה, דברים והוכחשו נטענו הם
מישטרתית. אלימות ריבוי על

 כהן חיים העליון השופט של התבטאותו
הת מתמשכת בהם בימים באה זה בנושא
ממ ישראל, ממשלת בין מילולית כתשות

 וושינגטון והעיתון ארצוודהברית שלת
 אמריקאי דו״ח של פירסומו בדבר פוסט

היש השילטונות בידי עינויים אודות
 בשטחים ביטחוניים עצירים לגבי ראליים

הכבושים.
 בלבד מועט בהיגיון צורך שיש דו?ה

 שילטונות כך: הקורות את להבין כדי
 הליבראלי״, ״הכיבוש על האמונים ישראל,

 הרגישה העולמית הקהל לדעת הקשובים
 לא בזכויוודהאדם, לפגיעות ויותר יותר
ב כלשהם עינויים ביצוע דעתם על יעלו

 מעדיפים הם זאת תחת ערביים. עצירים
 הבאתו לפני העציר של ביתו את להרוס

 עבר הוא שבו הבית את או למישפט,
 — במיקרה שלא או — במיקרה פעם

 מישפחות מיספר של ביתן גם הוא ובמיקרה
 לרעה, יגעו לא עצמו בעציר אך אחרות.
 .יהודיים בעצירים זאת, לעומת חלילה!
 אינם השופטים — עינויים לבצע אפשר
עלי שכן משקרים! שאינם וודאי טועים

 חוקה ובאין ג׳נבה, אמנות חלות אינן הם
 על העולמית וההכרזה ישראל, למדינת

הממשלה בידי חתומה רק זכויות־האדם

 אזרחי־מדינת־ישראל לפיכך אושררה, ולא
 מופקרים, הלא־עבריינים וגם העבריינים

 ״התערבות מניעת של האיצטלה תחת
 תושבי המדינה. של הפנימיים״ בענייניה
נש וזכויותיהם מוגנים הכבושים השטחים

במלואן. מרות
ם שההיגיון אלא ל ש ר ה ש י ה  אומר ו
אחרת.

תל־אביב ש״יק, ישעיהו־׳תומא

 פוסט בוושינגטון פורסם ימים כמה לפני
בשט פוליטיים חשודים מענה ישראל כי

 כל קמו מיספר ימים תוך המוחזקים. חים
 ליפי- מתכוון (ואני בישראל יפי־הנפש

 אמת אינה זו כי שטענו מהימין), הנפש
 לא נהג פוסט הוושינגטון כמו עיתון וכי

בנושא. חקר כשלא באחריות
 ישנה האם לכך: בהקשר אותי מטריד

 נהוג כי ידוע הרי לערבים? פרוטקציה
 האם יהודים. חשודים לענות במישטרה
 בהם ונוהג הערבים את מעדיף השילטון

הומאנית? יותר בצורה
גבעתיים קאופמן, יוסי • • •

צמחונית עזרה
 פירסמתם )2158 הזה (העולם תשקיף בדף

 סילחמה מכריזות מחתרות הכותרת תחת
 ישראלים של חייהם כי ישראלים, על

 מרכז־אמרי- במדינות עובדים או המשרתים
 ישראל שמדינת נכון בסכנה. נמצאים קה

המדי בכל השולטים במישטרים תומכת
 גלובאלית, היא התמיכה אבל האלה, נות
החקלאות. בשטה ובעיקר השטחים, בכל

ש הישראלים רוב עובדים זה בתחום
ומצלי מרכז־אמריקה במדינות משרתים

 מרכז- אמנם מאד. יפה במשימתם חים
 לכל אבל מישראל, מאד רחוקה אמריקה

 מישפחות יש כאן העובדים הישראלים
 אחד לכל אישי נזק גרמה והודעתכם בארץ

מאיתנו.
הונדורס סולה, פדרו סן קידר, אמנון
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הטעות חיידקי

 מורעל? שלך החלב האם המאמר: רוח
 למצב אמנם מתאימה )2162 הזה (העולם
 והכימי הבקטריולוגי לזיהום הקשור החמור

הישרא החלב של
 הסכנות- על לי,

ב הכרוכות בכוח
 אולם, בו, שימוש
ה מיספר לצערי,

 במאמר שיבושים
 כמיספר כמעט הוא

 בחלב. החיידקים
 שנדפסו מאד חבל

 טעויות בכתבה
 והמצב מאחר רבות.

 עדין הוא ממילא
 להקפיד יש וחמור,

במסי רב דיוק על
 שמא הדברים, רת

באמינותם. ספק מישהו יטיל
להב שברצוננו העקריות הנקודות להלן

:בהן שנמסרה הטעות את היר
 בכתבה, נאמר התקנים מכון לגבי !•

 מייצג אני שבה בתת־ועדה מדובר כאשר
 התברר ״והנה :לצרכן מגן אגודת את
 הנכבד, היו״ר כולל אדם, שם שאין לי

 דברים אמרתי לא אני ברפואה.״ שמבין
 הזו תת־הוועדה של והיו״ר מאחר אלה,
 כל אין ולי רוזן, ב. ד״ר הרופא הוא

 לומר, וכמה כמה אחת על לחשוב, סיבה
 אדרבא, ברפואה. מבין אינו רוזן שד״ר

 רוזן ד״ר של שגישתו להדגיש ברצוני
 לדעתי, הינה, במדינה החלב בטיחות כלפי

 טובת למען ומגמתית, עניינית מכובדת,
 לגבי זאת, לעומת בארץ. שותי־החלב ציבור
 במאמר האמור תת־הוועדה, חברי שאר
בעינו. עומד
 שהוא נאמר מישרד־הבריאות לגבי !•
אינ כל לי אין האמת, למען במותי. רוצה

נכ מישרד של רצונותיו לגבי פורמציה
 שצוטטתי. כפי התבטאתי לא ולכן זה, בד
 מבזה ״מישרד־הבריאות כי שם נאמר כן

 לא שמישרד־הבריאות נכון החוק״. את
 לחיידקים בקשר חוקי־התברואה את כיבד

 זה במישפט הפועל שינוי לכן, בחלב,
 לגבי זאת, לעומת מתקנו. היה עבר לזמן

 בידי אין המישרד, של הנוכחית התנהגותו
 בטרם להעליל מזדרז הייתי ולא מידע כל

מופ אהיה לא בבד, בד הדברים. בדקתי
 ממשיך אמנם שמישרד־הבריאות לגלות תע

הנ״ל. החוק בדרישות ומזלזל
 ראשי רפואי יועץ ידסטץ, ג׳רי ד״ר

תל־אביב לצרכן, מגן לאגודת
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