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■יוק מחתרת
 המזדיינת, היהודית למחתרת
מעשי-זוועה, לבצע שהחליגוה

,.יו?״ שס: יש
 של ביותר המובהקים הסימנים אחד

 מהסוג — אידיאולוגית דיקטטורה
 הוא — הפאשיסטי או הקומוניסטי

כבמכשיר־כפיה. בשפה השימוש
 מה רק לאזרח מכתיב אינו המישטר -4

 לקרוא מילים באילו גם אלא לחשוב,
לדברים.

 ניצנים מזמן כבר קיימים בישראל
 קבע כך זו. מילולית עריצות של

 במונח.מחבל״, השימוש את המישטר
 החוקיים הגילויים לכל היא כשהכוונה

 הלאומית התנועה של והבלתי־חוקיים
 השימוש את קבע כך הפלסטינית.

 עזה״, ו״חבל ושומרון״ במונחים.יהודה
 שבא ורעיוני, מילולי סיפוח של כאקט
 של המעשי לסיפוח הדרך את לפלס

הכבושים. השטחים
וגס בוטה נסיון נעשה השבוע

 נמסר המידע ברבר: ספק כל הותיר לא
 שנשתל סוכן על־ידי לשרותי־הביטחון

 -11 עמודים (ראה המחתרת בתוך
10. (

 שפורסמה הנחה, מאשר הדבר
 .מחתרת גילוי אחרי הזה בהעולם

ראשי־ חילופי שעם הר־הבית״:
 למחתרות היחס השתנה הממשלה

בישראל. הניאו־פאשיסטיות
 ראש״הממ־ בגין. של הוראה

 שחתי־ על אסר בגין מנחם שלה
 במחתרות במאבקם להשתמש הביטחון

 נאסר כזה. למאמץ הדרושים באמצעים
 לטלפונים לצותת השרותים על

 בקבוצות מודיעים ולשתול החשודים
 שלא — המתנחלים של הלאומניות

 החקירה שיטות על כלל לדבר
 לגבי מכבר זה הנהוגים והתישאול

 דיווח עליהם ואשר ערביים, חשודים
אמנסטי. אירגון לאחרונה

 השב״ב, ראש כי לסברה רגליים יש
 על מתפקידו התפטר אחיטוב, אברהם

 חקירה לו לאפשר בגין של סירובו רקע
 לפעול מוכן היה לא פשוט בגין יעילה.

 בהם ראה שהוא אנשים, נגד בתקיפות
תועים. בנים — היותר לכל —

 במים, דג כמו רק להתקיים יכולה
המים. את מהווה האוהד כשהציבור

 שיגשגה היהודית המחתרת
 הגלויה האהדה רקע על והתפתחה
 היא המתנחלים. ציבור של והמוסווית

 עיוורת שינאה רוחו: את מבטאת
 כדי ולגרשם, להפחידם הרצון לערבים,

ואדמותיהם. עריהם את לתפוס
 מפרסם חודשים ארבעה מזה
 היובלים על ארוכה סידרה הזה העולם

 הנהר את שהזינו האידיאולוגיים,
 דגי־ שוחים בו אשר הניאו־פאשיסטי,

 תחת הזאת, הסידרה פירקי המחתרת.
 בישראל״, .ניאו־פאשיזם הכותרת
אידיאו תנועה זוהי כי בעליל הוכיחו
 אחיזה בעלת ורחבה, מגוונת לוגית
 הציבור, של מסויימים בחוגים איתנה

 ואנשי־ זרועות־הביטחון השילטון,
הרוח.

 המשוררים האידיאולוגים, מן כמה
 מן חוצנם את ינערו בוודאי והעסקנים,

 בכנות, חלקם וממעשיה, המחתרת
 כך נחושה. ומצח צביעות מתוך חלקם

 את שהצמיחו האידיאולוגים, גם עשו
 אך באירופה. הפאשיסטיות התנועות

י שחבריהם השואה, של ההיסטוריונים

 שהתגלתה אחרי זו. בשיטה להמשיך
 (ראה המזויינת היהודית המחתרת

 זו שאין ראש־הממשלה קבע להלן),
מחתר .התארגנות אלא .מחתרת״,

 העברית השפה אלוהי אל רק תית״.
אלד. מושגים שני בין ההבדל מה יודע

 הצד הממלכתיים, כלי-התיקשורת אך
 גרמניים חיילים כמו בסך עתה עדים

 את לעצמם אימצו במיצעד-אווזים,
 שעשו כפי במהירות־שיא, הזה המושג

הקודמים. הכפויים המונחים לגבי
 היתה מחתרתית״. היתה.התארגנות

 להרוג עמדו מחתרתית״. .פעילות
דלדים. נשים גברים בני-אדם, עשרות

 מחרידות. פעולות בעבר ביצעו ״יי
יוק. אין. מחתרת אבל

מחתרת
במים דגים

 היא הרצחנית המחתרת
 תנועת של האמיתי הביטוי

 והאידיאולוגיה ההתנהלות
שלה

באוטו מיטעני־החבלה גילוי אופן
ירושלים־קלנדיה בקו הערביים בוסים

4.6.80 הזה״ ״העולם שער
מחתרת! יש

 על הישיר הממונה הוא ראש־הממשלה
המוסד. ועל השב״כ

 ממעשי־הפיגוע אחד אף התוצאה:
 המערבית בגדה היהודית המחתרת של
בגין. של כהונתו בימי פוענח לא

 יהודית מחתרת של קיומה
 ורבת־ מתוחכמת מזויינת, מאורגנת,

 היה זרועות״השילטון בתוך השפעה
 ההתנקשות בוצעה שבו ביום כבר ברור

 של ראשי-הערים שלושת של בחייהם
 ארבע לפני ואל־בירה רמאללה שכם,
 על־ידי וחלק חד אז נקבע הדבר שנים.

 פאטנט אין לשבועון גם הזה. העולם
 ברור היה שהדבר מפני זה, גילוי על

 משיטת־הפעולה בעליל ונבע לחלוטין,
 מחתרת רק הפצצות. מטמיני של

 עומד שמאחוריה ומתוחכמת, גדולה
 וסייענים, תומכים של גדול ציבור
 שבוצעה. כפי זו פעולה לבצע יכולה
 ידועים היו העיקריים החשודים שמות
לכל.

 אחרות, פעולות לגבי הדין הוא
 המיר על הרצחנית ההתקפה וביניהן

בחברון. האיסלאמית ללה
 היהודית המחתרת ונהר. דבלים

 תנועת של הנאמן הביטוי היא
 לפי הכבושים. בשטחים ההתנחלות

מחתרת טסה־טונג, מאו של אימרתו

 ניקו לא ביום־השואה, השבוע הוזכרו
 לתוצאות אחראיים כולם מהם. איש
תורותיהם. של

 שמיר יצחק של בואו עם לאן? עד
 היחס השתנה לראשות־הממשלה

 במהירות-שיא, לפתע, למחתרות.
 עד מחתרת, אחרי מחתרת נחשפה
 הגוף אל השבוע הדברים שהגיעו
כה. עד ביותר החשוב

 גישה מתוך פועל אינו שמיר
 מן חשוך, קנאי הוא ליברלית.
 שמעידה כפי בארץ, ביותר המסוכנים

 של הוצאתם־להורג לעניין גישתו
 - 6 עמודים (ראה חוטפי־האוטובוס
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 בגין, כמו תמים איש אינו שמיר אך

 נגד המכוונת מחתרת כי יודע והוא
 או במוקדם בהכרח, תפנה, הערבים,
 החוקי השילטון נגד גם במאוחר,
עצמה. בישראל
 מחתרת של ראש בעצמו שהיה כמי

 ומי רבים, קטלניים פיגועים שביצעה
 אין במוסד, בכיר איש מכן לאחר שהיה

 מידת־הסכנה לגבי אשליות לשמיר
 עם לכן, מזווינת. מחתרת בקיום שיש
 לשנות לשב״כ הורה לשילטון, בואו
 ברצינות. ולחקור למחתרות היחס את

השתולים. הסוכנים הפעלת התוצאה:

ביממה שעות 24 לשרותך
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ל בן לכם נולד ^וב־־־ מז
 וחתונות ברית מסיבות

ביותר המוצלחות

ת א בבי פ רו ה
היפה הגן עם

 1 הפטמן רחוב תל־אביב,
 19-17 ;13-10 בשעות פתוח: המשרד
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