
 לחלוטין אדיש שהוא מזכויות־האדם,
 עינוי של ונישנות חוזרות לפרשות
 בידי ראיות זיוף והבאתם, עצירים

 להיות יכול אינו ועוד, חוקרי־מישטרה
 אדירי כה גופים שני על מופקד
עוצמה.
 יש לקום, העומדת ממשלה בכל
 הוא בורג. יוסף של השפעתו את לעקר
 למישרד־ אחראי להיות יכול

 לקליטת־ המישרד או התיקשורת
 על החולש מנגנון על לא אך העליה,

 מידיו להוציא יש בוודאי האזרח. חיי
 לאומיים לעניינים הנוגע תפקיד כל

 עוד אחראי אינו פשוט האיש רגישים.
ולמחדליו. למעשיו צורכו די

 חוק את לאלתר לשנות יש •
 כדי חברי־הכנסת, חסינות
 בכל להיכנס ח״כ לכל לאפשר

 מוקדמת הודעה כל ובלי עת
במדינה. בית־כלא לבל

 אשר המנגנון, של ההתנוונות
 לשבט לו מופקרים ישראל תושבי
 המחייבים לממדים הגיעה ולחסד,
 אפשרות להיות צריכה כזאת, ביקורת
 לאישי־ציבור גם (ואולי לח״כים
 ובבתי־ בבתי־הכלא לקיים אחרים)
 ביקורי־פתע. המעצר

 אירגון־הגנה להקים יש •
 את להביס כדי דמוקרטי,

 מקום בכל הסאשיזם בריוני
ראש. מרימים הם שבו

 הח״כים ארבעה עימם הביאו אילו
 מקיבוצי צעירים תריסר לתל־מונד

 נמוגים כהנא אנשי היו השומר־הצעיר,
כלא־היו.

 עתה מהווה האלימה הבריונות
 המיוצג פוליטי, גוף של שיטת־קבע

 מחסות בעקיפין והנהנה בכנסת,
 וכוחות מישמר״הגבול המישטרה,
 תחול לא עוד כל רבים. פוליטיים
 תוך במישטרה, ביותר יסודית רפורמה
 וה־ האזרחית הצמדת כל החלפת

 זה, גוף על עוד לסמוך אין מישטרתית,
 על אזרחים, על להגן בכוחו שיהיה

 הפגנות על ואף חוקיות פעולות
חוקיות.

הדמו הכוחות ייאלצו כזה במצב
מיני סירורי־הגנה לעשות קרטיים
 ועל עצמם על להגן כדי מליים,

 אלה, סידורים בלעדי ברחוב. נוכחותם
 ויגורשו, יושפלו הרחוב, מן ייעלמו הם

 כלא בשערי השבוע שקרה כפי
תל־מונד.
 גיבורים הם ובריוניו כהנא

 התנגדות מולם אין עוד יכל
 הם זו, תופיע כאשר מאורגנת.

הבד• לשיעור־קומתם יתגמדו
■ אבנרי אורי •האמיתית יה

 חפץ? שהוא עת בכל בכלא
 כי בעליל מוכיח הדבר אין האס

 המציאות את לשנות מבקשים
 דרוש כן ושעל הביקור, לקראת

להכנות? זמן
 שנציב — שניתנה האמתלה

 לקבל ורוצה בחו׳ל, נמצא בתי־הסוהר
 שערוריה היא — בעצמו הח׳׳כים את

 תמיד נמצאים ואנשיו בורג כפולה.
 די ורכים, לקבל כדי בחו״ל. אחת ברגל

זוטר. בקצין ואף הכלא, במפקד
 ששם בכך טעה שווירשובסקי (יתכן

 טובים תנאים מניעת על הדגש את
 הדגש את לשים תחת מנאשמי־הטרור,

 שאר תנאי את להשוות הצורך על
 שיפורי תוך אלה, לתנאים העצירים

מישני). עניין זהו אך
 שהחמיר משהו קרה הביקור ערב

 כהנא, מאיר וכמה. כמה פי הפרשה את
להזדמנויות מאוד רגיש אף לו שיש

 בורג בשלוות־נפש. מקרוב בנעשה
להתערב. שלא להם הורה

 עד הושפלו שהח״כים אחרי רק
 כמה הופיעו משמע, תרתי כמעט עפר,

 עד לגשת לח״כים ואיפשרו שוטרים
 לתת המפקד סירב שם הכלא. לשער

 הושארו הם ללישכתו. אף להיכנס להם
 יכלו ״הם מים. כוס בלי בשמש, בחוץ,

 בורג כך על העיר מים,״ עימם להביא
שלו. הרגילה בציניות עצמו

כלעו לחזור נאלצו הח׳׳בים
 על ציפצן! בורג שבאו. מת

חסינותם.
 הר־ אינו חוק־החסינות אומנם,

 הוכנסו בשעתו זה. בנושא משמעי
 היחידה שמטרתם סייגים, כמה לחוק
 רק״ח ח״כי לפני הדרך את לחסום היתה

 כסוכנים שהוחשדו לפני״כן), (ומק״י
 נגד אלה סייגים הופעלו עתה זרים.
הליכוד ואף המערך ד׳ץ, שינוי, אנשי

 מה שכל לכך חותכת דוגמה —
 או במוקדם מוכרח מישהו, נגד שנעשה
בכל. להתנקם במאוחר

היריקה
הרביעית

 החלטת באה אלה, כל הרי̂ 
 בפקודת ספק בלי \£המישטרה,

 ההיתר את כהנא למאיר להעניק השר,
באום־אל־פחם. להפגין

 בית־מישפט התיר מאז
ב להפגין לנאצים אמריקאי

 וגרם סהוקי, היהודי רובע
ה העולם בכל לסערת־רוחות

 מעשה עוד היה לא יהודי׳
כזה. מחפיר
מישטרתית, פרובוקציה רק זו אין

 עצמו. כהנא של הפרובוקציה גבי על
על מדברות המיפלגות שכל בשעה

אירגון
הגנה

הח״כים לעבר צועק איש-כהנא
בסקוקי הנאצים כמו

 נגד חוק לחוקק הדחוף הצורך
 על שגם מוכיחים ומישפטנים הגזענות,

 נגד לפעול אפשר הקיים החוק פי
 מישטרת מתייצבת הגזענית, ההסתה

 כהנא מאחורי חד־משמעי באופן בורג
וכנופייתו.

 בהתגייסות צורך שיהיה מובן
 למנוע כדי המישטרה של אדירה

 זה יהיה כהנא. על ולהגן שפיכות־דמים
 הישראלית, לדמוקרטיה יום־אבל
בורג. ליוסף פרטית וחגיגה

 הגיעה לא שמעולם נדמה
ה או — הצינית הניציות

 הקשיש של — הניצית ציניות
כזה. לשיא האגו-צנטרי

הארץ על עצמה משליכה תמם החייל של אמו
הוויימארית גרמניה בסוף והסוהרים השוטרים כמו

 זה אחד בשבוע בורג מעללי כל̂ 
 שאי־אפשר מסקנות, כמה נובעות 1̂
השאר. בין מהן. להימנע עוד

 של לשליטתו קץ לשים יש •
 ובתי■ המישטרה על בורג יוסף

הסוהר.
לחלוטין המתעלם ציני, כה אדם

 הודיע ופירסומת־חינם, פרובוקציה של
 הח״כ בעד בכוח וימנע למקום שיבוא
לכלא. להגיע
 זולה בדרך זו הבטחה הגשים הוא

 בריונים כמה באו בסך־הכל ומחוכמת.
 של מישפחה בתוספת כהנא, מאנשי

 ברור היה לא השבוע עד שנרצח. חייל
 יש הרצח. רקע ומהו זה, חייל רצח מי

 אירגון־טרור של פיגוע שהיה השערה
 שום עדיין לכך אין אך פלסטיני,

 כהנא על־ידי הוסתה המישפחה הוכחה.
 אף למקום. לבוא כדי וגוייסה עצמו,

לחלוטין. לה נוגע אינו שהעניין
 די מראש. ידוע היה זה כל
 של כיתה בשליחת היה

 הסדר על לשמור כדי שוטרים
 הח״כים. שלום את ולהבטיח

אחר. חשבון היה לבורג אולם
 בליוויית וירשובסקי, בא כאשר

 צבן יאיר מר״ץ, בר־און מרדכי ח״כ
 איש־הליכוד שליטא, ובני ממפ״ם

 לעיתים המזדמן הימני־לאומני,
 חבורה להם חיכתה זה, מסוג לאירועים

 גם כהנא שלח אנשיו קומץ על נוסף זו.
 הצהובות הנאציות החולצות מן כמה _

אותן. לבשו ההרוג מישפחת ובני שלו,
 אם ברור לא מהומה. קמה במקום

 על נדחפו. רק או הוכו, ומלוויהם הח״כ
 נמנעה הכלא שער אל גישתם פנים, כל

 מבחילה. היסטרית בסצנה בכוח,
הסתכלו והסוהרים באה, לא המישטרה

הכלא שערי ליד ובר־און וירשובסקי ח״כים
צינית ניציות או ניצית ציניות
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