
הנחות י1ח1ס
 מאוס. אדם הוא וחר״הנשק ^

מסוחר־סמים. מאוס
מסרסור־זונות. מאוס
מאנס. מדמאי, מגנב, מאוס

סחורתו. זוהי נטו. במוות. סוחר סוחר־הנשק כי
 בשדות־הקטל. הון גורף הוא המוות. על חי הוא
 בזעקות יתומים, של בבכי אלמנות, של בדמעות סוחר הוא

האח באנקות מפוחדים, ילדים של בצרחות־האימה הפצועים,
הגוססים. של רונות
מיקצועו. זה

 מי כי בעולם. ביותר המכניס אולי — מבנים *{יקצוע
 יותר, מנודה שמישטר וככל מחיר. כל משלם לנשק, שזקוק 1*

 הוא כן עולמית, חלחלה מעוררים בני־עמו כלפי שפשעיו מפני
 שהוטל מאמבארגו, יותר סובלת שמדינה וככל יותר. לשלם מוכן
 כסף תשלשל היא כן מרושעת, מילחמה מנהלת שהיא מפני עליה

סוחר־הנשק. של לכיסו יותר רב
 נושא הוא משתלם. ובדמעות בדם המיטהר

ויותר. 10007* של ,500*/״ של ,2007* של רווחים
 האוהבים אנשים מסויים. מסוג אנשים אליו מושך הוא לכן

כסף.
 ששילמו ביודעם מובחרת, שמפניה לשתות המסוגלים אנשים

 ביודעם ביאכטה, מהפלגה הנהנים אנשים ילדים. של בדם עבורה
 במטוסי־ הטסים אנשים בים. הטובעים בגוויות שולם שמחירה

 המופצצים של חרוכות בגופות עבורם ששילמו פרטיים, סילון
אחרים. ממטוסים שהומטרו בפצצות־נאפלאם,

ומשו סוסרים מאום. אדם הוא סוחר־הנשק לכן
 אליו מתייחסים הם קיללוהו. ודת רוח אנשי ררים,
מסגרים. הניזונה חיה כאל

המצוי. מסוחר־המוות אף מאוס אדם יש ך̂ 
ריח. אין שלכסף מאמין הוא ציניקן. הוא המצוי סוחר־המוות

מחוסנים. שלו הנחיריים לו. מפריע אינו הנרקבות הגופות ריח
 הש■ עיניו את המגלגל סוחר־המוות ממנו גרוע
מט לו שיש אידיאליסטיות, מליצות שבפיו מימה,

ונעלות. טובות רות
 שהוא בשעה חרישית דימעה המזיל לתנין, הדומה סוחר־המוות

קורבנותיו. בשר את לועס
 הם כאלה. בטיפוסים משופעים אנחנו לאחרונה

 לבל ומעל הטלוויזיה, מירקע מעל אלינו מדברים
ציבורית. בימה
 בענייני לבורותנו בזים הם מוסר. לנו מטיפים הם מסבירים. הם

 לאטימותנו הנאצלים, מניעיהם את להעריך לאי־יכולתנו מדינה,
הכללית.

 רק ולוא להם. להקשיב כדאי ומדברים. ומדברים מדברים הם
 במיסחר העוסק הזה, האנושי הדגם של טיבו את להבין כדי

^ ^ המוות.

 היש־ הטלוויזיה של המיקצועיים ממלחכי־הפינבה חד̂ 
 סוחר־נשק, נימרודי, יעקב את ריאיין גורן, יגאל ראלית,

לכסף. דם בהפיכת רב־אמן מולטי־מולטי־מיליונר,
 שנים חמש — שנים 25 במשך באיראן שהה שהוא סיפר הוא

 ישראל, בשגרירות הצבאי כנספח שנים 10 מיוחדות, בשליחויות
פרטיים. בעסקים שנים 10 ועוד

 של איראן היתה ומאושרות רבות כה שנים בילה שבה זו איראן
 שיורשיו (העובדה תקופתו. של האכזריים העריצים אחד השאה,

 לנימרודי, הפריע לא גם וזה זו, עובדה משנה אינה ממנו אכזריים
בהמשך.) שניווכח כפי

 לא אותי. שהדהים אחד, פסוק הופיע נימרודי של בסיפורו
 בהקלטת־ ושוב שוב לו הקשבתי כן ועל אוזניי, למישמע האמנתי

זאת. אמר האיש ספק: אין הווידיאו.
 את ״להקים לשילטון־השאה עזר שהוא אמר הוא

איראן.״ של והביטחוניים החשאיים השרותים
 השב״כ היה השאה של העיקרי והביטחוני החשאי השרות
 ברחבי זוועה עורר הזה המוסד של שמו סאוואק. שנקרא האיראני,

 מן נפלו שלא מוניטין, השיגו שלו מרתפי־העינויים העולם.
 השרותיס סטאלין, של הנ־ק־וו״ד הנאצי, הגסטאפו של המוניטין

ובאורוגוואי. הצבאית ארגנטינה בצ׳ילה, בימינו המקבילים
 מראיין שאל בישראל, וגם העולם, בכל בשעתו ששודר בראיון

המקו השיטתיים העינויים על נפילתו, לפני השאה, את אמיץ
 מתפתל, מחוויר, השאה את ראה כולו העולם שלו. בסאוואק בלים

מכחיש. אינו אך מגמגם,
על־ והודרך הוקם סאוואק כי בעולם פורסם קרובות לעיתים

 לא אנחנו וגם תמיד. הכחישה ישראל מישראל. מומחים ידי
 יסייעו אשר אנשים בישראל שיימצאו להאמין יכולנו וכי האמנו.

זו? למכונת־עינויים־ורצח
 בצבא (מילס תת־אלוף נימרודי, יעקב בא והנה

האיש שהוא-הוא מתייהדת בגאווה ומודיע שלנו,

זה. מוסד להקים שעזר
 בחגיגה הצטופפו כאשר זאת, ידעו ישראל שגדולי מניח אני

הזדעזע. לא המראיין גם נימרודי. של מישפחתית
 אלמוני ילדים. מרפא פלוני פרנסה. יש אדם לבל

 בעינויים. ואמהותיהם אבותיהם את להרוג עוזר
קול. גם לו אין ריח. אין לכסף ופרנסתו. איש־איש

 לא העולם, את כיום המסעירה האיראנית, יסקת״הנשק
 — יותר עוד נתעב מישטר עם אלא השאה, עם נעשתה

האיית־אללה. מישטר
 סוחרי־מוות שלושה אצל הזה היפה הרעיון עלה נימרודי, לפי

 בעולם, סוחרי־הנשק גדול הסעודי, חשוקקי עדנאן מיקצועיים:
 אל המיתרס: צירי מכל דורש, ולכל כמות בכל מוות למכור המוכן

 עצמו. ונימרודי פרס, שימעון של ידיד־נפשו שווימר,
אלה? שלושה חלמו מה על
 מליבם רחוק אינו דבר שום חלילה. כסף, על לא
 ולכסף? לחשוקקי מה כסף? פיתאום מה מכסף. יותר

לשווימר? מה לנימרודי? מה
בני־ערובה שיחרור על חשבו הם מאלוהים! להם חלילה לא!

פיתאום! מוז בסף! ממרודי: סוחר־נשק
 של רגליה דחיקת על מתונים, עם קשרים קשירת על אמריקאיים,

 פטריוטים אמיתיים. מתקני־עולם באלה. וכיוצא ברית־המועצות,
שהג כפי ואסטרטגיים", הומניטריים ״נושאים המולדות. כל של
בשידור. קימחי דויד אותם דיר

 הדרושה התהומית החוצפה על לדבר רוצה אינני
אינט שאדם דעתם על שיעלו כדי לסוחרי־הנשק,

הנ מיצחם על להתלונן טעם אין לכך. יאמין ליגנטי
סוחרי־מוות. של חושה

הסי־אי־ איש הרי בני־ערובה? אילו בני״ערובה? יחרור
 שסוחרי־הנשק לפני בעינויים מת כבר דובר, שעליו איי,

 עיסקיהם. להצדקת פוסט־מורטם בו להשתמש הרעיון את הגו
 מאות הסתם מן שהרגו טילי־טאו, 500 תמורת שוחרר אחד כומר

ואלפים.
 במירמה לאיראנים שסופקו מכיוון שוחררו, לא אחרים שני
מיושנים. טילים

 ובמה כמה האיראנים של סוכניהם חטפו ובינתיים
מחר. של העסקות למען חדשים, בני־ערובה

 להיכנס רוצה לא ״אני פגומה? סחורה במירמה סופקה מדוע
בראיון. נימרודי מתרעם לזה!"

 בני־ תמורת הסחורה סופקה אם שואל: היה אמיתי מראיין
פי־עשרה? הגדול מחיר ומדוע כסף? עבורה נדרש מדוע ערובה,
 בל- בלתי־מוסרי, כל־כך הוא בני־הערובה עניין כל

 תירוץ אלא היה לא כי ברור כי עד מטופש, כך
כסף. לעשיית

 אייכמן, אדולף כהצעת בני־ערובה, תמורת נשק שמספק מי
 מעודד גם הוא יחיד. של חייו את להציל כדי ואלפים מאות הורג

נוספים. עסקים לאפשר כדי נוספים, בני־ערובה חטיפת בגלוי

 נימרודי ויעקב בתום־לב. כזה עסק עושה טיפש רק
להיפך. טיפש. אינו

■ ■ ■  יותר. עוד מגוחך המתונים״ ״האיראנים על סיפור ^
 כמו מדיני, גוף ובכל מדינה בכל כמו באיראן, כי להניח יש \ 1

 קנאים, ופחות וקיצוניים,קנאים מתונים יש באש״ף, כמו בישראל,
ומעדיפי־שלום. שוחרי־מילחמה

 מטרות לקדם כדי למתונים, נשלח לא הנשק אך
מתונות.
 הנשק ואילו הנוראה. למילחמה קץ לשים רוצה מתון איראני

 כמה והרי המילחמה. את להאריך במילחמה, להמשיך כרי נשלח
 איראן בין שהמילחמה ״ככל בגלוי: זאת אמרו אף ישראל מראשי
מוטב." כן תימשך, ועיראק
 האיית־ אלא המילחמה, את מנהלים המתונים לא

 לאיית-אללה. אלא למתונים, נשלח לא והנשק אללה.
 המטרות למען אלא המתונים, של המטרות למען ולא
 מחיר עבורו, שילמו המתונים ולא האיית-אללה. של

י הגדול ה פ ר ש האיית־אללה. אלא מערכו, ע
 יסודות עם קשרים לקשור מתונים, לעודד דרכים הרבה יש

 על־ידי אותם לעודד אפשר ואנטי־סובייטיים. פרו־אמריקאיים
 ובאירגון. בהסברה סיוע הגשת על־ידי מתאימה, מדיניות ניהול

המילחמה. להמשך נשק להם: לעזור יכול לא אחד דבר רק
 עיצאם כגון באש״ף, המתונים את לעורר הדעת על יעלה האם

 כאשר לפת״ח? ישראלי נשק אספקת על־ידי המנוח, סרטאווי
 על עלה אי־פעם האם באש״ף, ה״מתונים" עם המגעים את ניהלנו
כזאת? הצעה לנו להציע דעתם

 רבה מידה דרושה כי עד מגוחך, כה עצמו הדבר
 חשוב ולא — זו גירסה שמפיץ למי עזות־מצח של
אמריקאי. או סעודי ישראלי, סוחר־מוות זה אם

זו. בפרשה לאיש מאמין ינני
£  למילה אף ישראל, ממשלת של אחת למילה אף מאמין אינני \
 של אחת למילה לא ובוודאי ארצות־הברית, ממשלת של אחת

עצמם. סוחרי־המוות
כסף. בשביל נעשו האלה העסקים

 שגנבו האמריקאיים, הקצינים היו היחידים ה״איריאליסטים"
 ניקראגואה, בגבול שלהם שכירי־החרב את לממן כדי הכסף את

 ניק־ של השאה סומוסה, אנסטאזיו הרוצח יורשי אנשי״הזוועה,
ישראל. של שותפה ראגואה,

 לדעת יכול אינו איש הכסף. למען פעלו האחרים כל
 הבנקאית במחתרת מטיילים כאשר והיכן. כמה

 או מיליונים מאות (ואולי מיליונים עשרות
 אין הרי היו?) כאלה עסקות כמה יודע מי מיליארדים,

לאן. הלך מה לדעת אפשרות כל
 עמירם עם יחד שהחליטו האמריקאיים, הקצינים גם חשבו כך

 מן למיניהם והחשוקקים והשווימרים הנימרודים את לסלק ניר
 בטלוויזיה והופעתו נימרודי, של קיצפו יצא כך על הזאת. הזירה
מלחך־הפינכה. הכתב בעזרת ניר, את להשמיץ בעיקר נועדה

הזאת? הזוהמה בכל ישראל צמרת של חלקה היה ה ץץ
מהיום. ולא ונימרודי, שווימר אל של ידידם הוא פרס שימעון

 על בנויה פרס שימעון של הקריירה כל כי לזכור יש
בנשק. המיסחר
 לגדודי־ההגנה נשק לרכוש היה הראשון החשוב תפקידו

ולמ נשק לרכישת ופוריות רבות שנים הקדיש מאז ולצה״ל.
 את הופך פרס שימעון כי זה שבועון אמר 50ה־ בשנות עוד כירתו.

 החוץ מדיניות מיסחר־בנשק. למען למכשיר כולה המדינה
 הכל — ישראל של ומערכת־הכלכלה מיבנה־השילטון והפנים,
למיסחר־הנשק. הוכפף
 מן רחוק היה לא מעולם אך רבים, כובעים פרס לבש מאז

 מומחיותו, זוהי עולמו, זהו הסוחרים־בנשק. ומן בנשק המיסחר
ידידיו. אלה

 אל במדינת־ישראל. סוחרי-המוות שולטים כיום
זה. בעניין אשליה לאיש תהיה

 העברת על־ידי הגדולות, המיפלגות את מממנים סוחרי־המוות
 המיפלגות של השחורות לקופות השחורים מדיווחיהם חלק

 עמוק־עמוק חדרו הסוחרים בבחירות. מיפלגת־העבודה) (ובראשן
 בבעלות שהם בישראל עיתונים של שורה כיום ויש לעיתונות,

 מיסחריים ערוצים יקומו כאשר גדולים. סוהרי־נשק של חלקית
סוחרי־הנשק. עליהם ישתלטו האלקטרוניים, לכלי־התיקשורת
שלנו. והחברה הכלכלה אילי הם ויצרני־המוות סוחרי־המוות

 של יחסי־החוץ את המנהלים הם החברתיים. האירועים במוקד הם
 הם נימרודי). עתה שמאשר (כפי בעולם רבות בארצות המדינה

 ויותר יותר המתמחה הישראלי, המשק דמות את המעצבים
אחרים. אפיקי־התפתחות הזנחת תוך מוות, ששמה בסחורה

 מוסדות כלי־תיקשורת, יש להם באמריקאים. מקנא ני̂ 
 פעם, מדי להם, המאפשרים מישפטית ומערכת פוליטיים

תום. עד כזאת פרשה לחשוף
 ניזונים אנחנו ביותר הטוב במיקרה כזאת. אפשרות כל אין לנו

האמריקאית. החשיפה מתוצאות
 בנו לתעתע ימשיכו סוחרי־הנשק גילויים. יהיו לא אצלנו

 ממשלתנו. בעזרת בשמנו, במוות ולסחור
ממשלה. למוות ותהי
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