
במדינה
העם

חבת! ושוב:
 מיפלגת עם וגמור מגוי

 על לחזור העבודה
 של הפחדגיים מחדליהם

הגרמניים הסוציאל־דמוקרטים
 של יחסן על נכתבו רבים ספרים
באירו סוציאל־דמוקרטיות ממשלות

פאשיסטיות. לתנועות פה
 הפאשיס־ ולא בגרמניה הנאצים לא

 לשילטון, מגיעים היו באיטליה טיס
 סוציאל־דמוקרטים מולם עמדו אלמלא

 וחסרי־החלטה, חלושים עלובי־נפש,
 מול יפי״נפש של מישחקים ששיחקו

לאפם. מתחת שהתגבש הרצחני האיום
 במחנות״הריכוז כך על כיפרו הם
והושפלו. עונו נרצחו, שבהם

 הסוציאלי כי נראה בכים. צבא
 שאל החליטו הישראלים דמוקרטים

הזאת. המבישה המסורת מן לחרוג להם
 את רבין יצחק הזמין שבועיים לפני
 הישראלית, הני^ו־פאשיסטית התנועה
 בקריית־ ועידתה את לערוך התחיה,
 מצעם: על מנהיגיה הכריזו שם ארבע.
הארץ. מן ערבים חצי־מיליון לגרש

 לשר־ הכפוף הצבא, הניח יום באותו
 גוש- אנשי של לכנופיות הביטחון,

 ועל חברון על להשתלט וכהנא אמונים
 חב־ לחסום אליה, המובילים הכבישים
הצ לאנשי־ציבור. ולהתנכל רי־כנסת

 העברת על־ידי פעולה שיתף בא
תנועת־השלום של חוקיים מפגינים

 של השחורה העבודה את ששה ישראל בשדם: נראה זה כך
ישראל של השחורה העבודה את עשה וברעם אמריקה,

סוי 1\1\ ^  ־
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 תולדות את מסמל ברעם ברהם ^
 ששת־ מילחמת מאז המדינה

הימים.
 גיבור־היום, ברעם היה זו במילחמה

 שהיה כשם — הידיעה בהא החייל
 במילחמת בן־גל (״יאנוש״) אביגדור

יום־הכיפורים.
 גדוד־הצנטוריונים שניהל הקרב

 של לאפוס היה סיני במרכז ברעם של
 הזה העולם ביקש כאשר המילחמה.

 )1967( תשי״ז בראש־השנה להביא
את שיסמל המילחמה. של אחד סיפור

 זו אחד. איש של היתה 'לא והיא
 אחת — שלמה שיכבה של הידרדרות

היש העילית של המרכזיות השכבות
כולה. המדינה של ואולי ראלית.

 באחד קטנים. בדברים התחיל זה
 חיפוש המישטרה ערכה כאשר הימים,

 נמצא בטבריה, מפוקפק טיפוס אצל
 המישטרה כשחקרה נשק. האיש אצל
 שהוא ברעם הודיע הנשק, מקור את

 את לו נתן ושהוא האיש, של ידידו
הנשק.

קריירה באיבה החניקה זו פרשה
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הכבי השארת תוך עקלקלות, בדרכים
. לבריונים. שים

 זה בזיון שאחרי לחשוב היה אפשר
 הסוציאלי שר־הביטחון יחליט לצה״ל,

 ולחסום מדיניותו את לשנות דמוקרטי
 הקבוצות השתוללות את ביד־ברזל

 — הכבושים בשטחים הפאשיסטיות
כולה. למדינה איום שיהפכו לפני

הש דבר. למד לא רבין יצחק אולם
 על לרדת אלה לכנופיות הניח שוב בוע

 אלה טרור. מישטר בה ולהפעיל חברון
 ״הממשלה כי לחלוטין השתכנעו

 מזמן שהגיעו אחרי — איתנו"
 המישטרה הגבול, מישמר כי למסקנה

בכיסם. הם הצבא וגם
 מוזרה פחות לא מרה. אירוניה

עכשיו. שלום של התנהגותה
 נכונות לגבי ספק להיות היה יכול

 שלום של הפגנה לערוך ההחלטה
 לא אך שבועיים. לפני בחברון עכשיו

 הזאת ההפגנה הישנות כי ספק היה
 כנופיות של לידיהם שיחקה השבוע

המטורף. הימין

6

סיניים עינויים
 אשר אחד וקצין כולה, המילחמה רוח

 של המצטיינים החיילים כל את יסמל
 זה ובקצין זה בקרב בחר הוא המילחמה,

מיסגרת). (ראה
 כמי אז הצטייר ברעם אברהם

 של החיוביות התכונות כל את שמסמל
 — בכלל הצבר ושל הישראלי החייל

 ההערצה במרכז אז שעמדו תכונות
 יפה־ יליד־הארץ, היה הוא הלאומית.

 פטריוט, אמיץ, אידיאליסט, תואר,
 תמים — ובעיקר תושיה, בעל החלטי,
וטהור.

 במרכז ברעם אברהם עמד השבוע
 אדירת־ בינלאומית שערוריה של

 הצטייר הוא העולם בעיני מימדים.
 — המכוער הישראלי של כאב־טיפוס
 על המתעשר הציני, סוחר־הנשק

ודמעות. רם סבל, הרג. חשבון

מיסהדס
במוות

האמ ביבשת ביותר האכזרי העריץ של
ריקאית.

 ששוחררו אחרים קצינים.רבים כמו
 לשם לסוחר־בנשק. ברעם היה מצה״ל,

 בליכטנשטיין, הרשומה חברה הקים כך
 רישמי היתר קיבל הוא דראנו. בשם

מלוכ במיסחר לעסוק ממדינת־ישראל
 וגם — הקצינים של האמתלה זה. לך
הי להם המוסרת ממשלת־ישראל של

 תעסוקה אין כי היא — אלה תרים
 שמומחיותם בכירים, לקצינים אחרת

 יכלה זו אמתלה ונשק. מילחמה היא
 בכירים קצינים להשאלת גם לשמש

 להשאלת או האמריקאית, למאפיה
 מיס־ של עולמית לרשת אנשי־מודיעין

בהרואין. הר
 בנשק סוחרים שכאשר היא הצרה

 היבטים לו יש שתמיד מיסחר —
אוטו כמעט .מתעורר — בינלאומיים

 ומאמני הנשק כי'סוחרי החשד מטית
 והפרטיים, הממלפתיים הזרים, הצבאות
 הם בצבאה אשר המדינה בשם פועלים
 בכל השבוע התגלתה זו בעיה שירתו.

חומרתה.
 תסריטים
שונים

 מילחמת גיבור של הידרדרות ■י
פיתאומית, היתה לא ששת־הימים 1

 ' כי נראה לצבא. מחוץ אז לו שנועדה
 אף על ברעם, כי למסקנה הגיעו בצה״ל

 לו שרכש והשם החיוביות, תכונותיו
 שממנו החומר מן קורץ לא קרב, באותו
 החליט זאת לעומת אלופים. עושים

 שהיה שפיר, הרצל מפכ״ל־המישטרה,
 מתאים שברעם צה״ל, לקציני מומחה

 פרשת אולם במישטרה. בכיר לתפקיד
 אלוף־ זאת. לאפשרות קץ שמה הנשק

 איתן, (״רפול״ז רפאל פיקוד־הצפון,
 לפני מישמעתיים אמצעים נגדו נקט

 ושפיר מצה״ל, רישמית ששוחרר
 יכול אינו אלה בנסיבות כי החליט
במישטרה. תפקיד עליו להטיל

 התקדם הקטנה מפרשת־הנשק
 גדולות לעיסקות־נשק במהירות ברעם
 אלא פרטיים לעבריינים לא — יותר

 המדיני. העולם של הגדולים לפושעים
 אוגוסטו צ׳ילה, של בדם המגואל הרודן

ותת־ פינושה,
לשם נסע ברעם אלוף־במילואים

 של הטנקים גיבור
למשרתו הפך ששת־הימים מילחמת

ס
 לוטה הפרשה של מהותה צם

 הושמעו העולם בעיתוני /^ערפל.
 לבחור היה יכול והקורא רבים, חשדות
לו. הנראה התסריט את לעצמו

 שהתקבל ביותר, הפשוט התסריט
 הוא בעולם, העיתונים רוב על־ידי

 של שליח אלא ברעם אברהם שאין
מדינת״ישראל.

 מדינת־ עוסקת זה תסריט לפי
 לאיראן נשק במכירת הזמן כל ישראל

 חומייני. רוח־אללה האיית־אללה של
 זאת עושה היא אחת גירסה לפי

 המעוניינת ארצות־הברית, בשיתוף
 המדינות ששתי כדי המילחמה, בהמשך

 — ואיראן עיראק — הקיצוניות
 על יאיימו ולא זו את זו יתישו

 מכיוון אך המערב. של האינטרסים
 להסתכן יכולה איננה שארצות־הברית

 כאלה מלוכלכים עסקים בניהול
 נשק למכור יפה זה אין וגם בעצמה,

מס במילחמה, היריבים הצדדים לשני
 המלוכלך הג׳וב את ארצות־הברית רה

 אשר אחרים ג׳ובים כמו לישראל,
 מרשה אינו האמריקאי הקונגרס
 בהם לעסוק ארצות־הברית לממשלת

ובמישרין. בגלוי
 במילחמה מעוניינת מצירה, ישראל,

 עיראק את מתישה שהיא מפני זו
 צבאית לפעולה להצטרף ממנה ומונעת

ישראל. נגד
 את ברעם עשה זה, תסריט לפי

 מדינת־ בשביל השחורה העבודה
 השחורה העבודה את העושה ישראל,
ארצות־הברית. בשביל

 מסוגלת אינה ישראל כי ברור
 כאלה ובכמויות זה מסוג נשק למכור

 אילמת הסכמה בלי כלשהי, למדינה
 גדולים, נשק כלי ארצות־הברית. של

 ומקוט־ ממוספרים מטוסים, ובמיוחד
 מקורם. את להסתיר ואי־אפשר לגים,
 מן אמריקאי מטוס לאיראן נמכר אילו

לעיראק, מעל והופל הישראלי, המצאי

 דקות תוך לגלות האמריקאים יכלו
מישראל. בא שהוא

 הוצע שהעסק הוא אחר תסריט
 שהתיימרו מי על־ידי ולחבריו לברעם
 ברעם וכי איראניים, סוכנים להיות
 תיקווה מתוך למשא־ומתן נכנס

 ישראל ממשלת את לאחר־מכן לשכנע
 שממשלת כך — לעיסקה להצטרף
זה. בשלב בה מעורבת היתה לא ישראל
 ארצות־ של חלקה מעניין פחות לא
 נכנס שברעם ברור זו. בפרשה הברית

 סוכנים על־ידי לו שהוטמנה למלכודת
 מבטיח אינו הדבר אך אמריקאיים,

 אמריקאים בגופים קשור לא שהוא
 בהחלט יכול בארצות־הברית אחרים.
 זה במיקרה — אחד שגוף לקרות

 יפעל — המכס של מחלקת־החקירות
 ממלכתי בגוף שמקורה עיסקה נגד

 הביון סוכנות או הפנטגון למשל אחר,
(סי־איי־אי). המרכזית

ו ו א

אדום
מקו וההדחה המלכודת יטת

■ אמריק חקירה מוסדות על בלת /
איים.

של הוא ביותר המפורסם המיקרה

ס

שי־לי ובתו בר־עם
אחרת תעסוקה אין

הבו סוכני כאשר ״עבסקאם", פרשת
 כסוכנים התחפשו הפדראלית לשת

 הקונגרס לחברי שוחד והציעו ערביים
בקל שנתפסו נבחרי־העס האמריקאי.

לכלא. ונשלחו בדין הורשעו קלתם
 ברעם נפל זה במיקרה גם כי נראה

 שהפעם אלא סוכנים־מדיחים. של בפח
 צריכה שהיתה ענקית, הצעה זאת היתה

 מתוחכם אדם אצל אדום אור להדליק
 הרווח כי נראה פחות: ותמים יותר

 מאות של בגובה — הצפוי העצום
 בסנוורים היכה — דולארים מיליוני

בפרשה. המעורבים את
שתצ עבירה, נעברה כבר אם ספק

 והעמדה לארצות־הברית הסגרה דיק
 יצאה לא עצמה העיסקה שם. לדין

האמרי אנשי־המכס כי נראה לפועל.
 שה־ לפני העניין את פוצצו קאיים

 מתוך אם — לגמרי נסגרה מלכודת
 ברור שהיה מפני אם רדיפתיפירסומת,

 ממילא. להתבצע תוכל לא שהיא להם
 של עבירה נעברה כבר כי יתכן אולם

 הדבר עבירה. לביצוע קשירת־קשר
 ברמודה, של בבתי־המישפט יידון וראי

בריטית. מושבה שהיא
 מעל מרחפים סימני־שאלה הרבה
 זה. ברגע ידועה שהיא כפי לפר^ה,
 את האמריקאים פוצצו מדוע למשל:
 בברמודה, עדיין שהה כשברעם הפרשה

 לארצות־ שיגיע עד להמתין תחת
שהתכוון? כפי הברית,
 כאשר המישפטיות התוצאות יהיו

 עצום נזק גרמה כבר ברעם פרשת יהיו,
שמי כמי המצטיירת למדינת־ישראל,

 במיסחר־המוות, עוסקים קציניה טב
עצמה. המדינה בשם ואולי
ב ׳מעורבת אינה המדינה אם גם

 יכולה היא אין בעקיפין, או מישרין
 שקרה למה האחריות מן להתנער
 ,1967 של הגיבור — ברעם לאברהם
.1986 של השחיתות את המסמל


