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 בעיית את סדר־היום על העלה כי על תודה לו #חייבים 1

הצנזורה.
 אמיתי ויכוח הראשונה בפעם עכשיו נערך המדינה, קום מאז

הצנזורה. על
דעתי: את ולומר הזה לוויכוח להצטרף רוצה אני

לגמרי. מיותרת הצנזורה
 מצב חשף רק הוא אותה. לקרקס וענונו הצליח במיקרה לא
קומדיה. היא העיתונות על הצנזורה מזמן. קיים שהיה

<•0־3110(1 הס האס •
העיתונות. על צנזורה כיום אין דמוקרטית מדינה שום ף*

לביט הדואגים מן (להבדיל הביטחוניסטים רגילים כך על
 של במצב כמונו, הנתונה, דמוקרטית מדינה אין להשיב: חון)

 להרשות יכולה שאינה מדינה אויבים. המוקפת מדינה מילחמה.
במילחמה. להפסיד לעצמה
שטות. וזו יפה. מצלצל זה

 ברית־ עם גורלי במאבק נתונה אמריקה של ארצות־הברית
 אינה השמדה של מיידית סכנה ששום לישראל, בניגוד המועצות.

 אלפי דקות. תוך מושמדת להיות יכולה ארצות־הברית לה, צפויה
 הכפתור על האצבע ללחיצת מוכנים סובייטיים גרעיניים טילים

עת. בכל אמריקה על לרדת יכול המוני מוות של זה מטר האדום.
 — השניה״ ״המכה היא האמריקאית התשובה

 האמריקאיים. הטילים אלפי של מכת־התגמול
 סידורי־ ובים, ביבשה אלה טילים של מיקומם

 חיוני מידע מהווים אלה כל — הטילים של ההפעלה
 בארצות־הברית אין זאת בכל אמריקה. לאויבי

 בימי גם היה הבל..וכך את לפרסם אפשר צנזורה.
וייט־נאם. מילחמת

 פחות לא לביטחונם חרדים הם מטורפים. אינם האמריקאים
 אדירת־עוצמה(״הפנטא־ ביטחונית בירוקרטיה להם יש מאיתנו.

צנזורה. להנהיג שם דורש אינו איש — זאת ובכל המפורסם). גון״
מדוע?

 כערך חופש־העיתונות את מעריכים שהם מפני כל: ראשית
 גם אבל לרווחה. הפתוח במישטר מאמינים הם לדמוקרטיה. חיוני
הפיסי. לקיום מעל עומד הזה הערך אין אצלם

 האמריקאים המומחים השני: הנימוק חשוב לכן
 מבחינה במשהו. מועילה שהצנזורה מאמינים אינם

 של הבליסטראות כמו אנאכרוניזם, זהו טכנולוגית
ימי־הביניים. של והרומח רומא

קולוניאו׳ מוסד ♦
לשעת התקנות על מבוססת בישראל הצבאית צנזורה

בריטי. קולוניאלי בסיס זהו .1945 משנת חירום \ !
 היא אחרות. תקנות על מבוססת הצנזורה היתה 1945 לפני

המנדאט. ימי בכל קיימת היתה
 הייתי בעיתונות, הראשונים צעדיי את וצעדתי נער, כשהייתי

 ומקבל יפו־תל־אביב, ברחוב הבריטית הצנזורה למישרד הולך
 ובהן החתומות, היריעות את יהודים) (כולם הצנזורים מידי

הפסולות.
 על להגן הצנזורה: קיימת מה בשביל ידעתי
 נגדו, המטיפים מפני הבריטי הקולוניאלי המישטר

וערבים. יהודים
 וגם כנה, על הצנזורה נשארה מדינת־ישראל, פרצה כאשר
כנן. על נשארו הבריטיות התקנות

 את למלא המשיכה הצנזורה נוח. היה זה בן־גוריון דויד בשביל
 ונערי־ (בן־גוריון) החדש העליון הנציב על להגן התפקיד: אותו

מישני. היה המובהק הביטחוני התפקיד חצרו.
 האחרונות ובשנים רבים, גילגולים הצנזורה עברה בינתיים

 בירושלים יהודים. לגבי — בלבד ביטחונית להיות אמורה היא
 הערבים, כלפי קולוניאלית כזרוע עצמה הצנזורה אותה פועלת

הבריטים. בימי כמו
 פרוצה היא אנאכרוניזם. הביטחונית הצנזורה גם מהווה כיום

הצדדים. מכל
 בדיחה היתה היא לבדיחה. אותה הפך וענונו לא

המציאות. את חשף רק וענונו לכן. קודם גם

יאוודי3ומא א״נשט״ן •
מידידיי כמה כבני־אדם. כצנזורים דופי להטיל פה בא יני

 הצנזור את מאוד מעריך אני הם.צנזורים. ביותר הטובים
הנוכחי. הראשי
 אילו גם בלתי״אפשרי. בתפקיד מחזיק הישראלי הצנזור אבל

 יכול היה לא מאקיאוולי, כמו ומתוחכם איינשטיין כמו גאון היה
בגיחוך. הגובל תפקיד למלא אלא

 הצבאית הטכנולוגיה סיבות: שתי לכך ייט
המודרנית. התיקשורתית והטכנולוגיה המודרנית

קטן סוד ♦
 את לצלם היכולים לוויינים, כיום חגים ייטראל שמי ך*
משטח מילימטר אין יש. אם הצנזור, של שבשיניו הסתימות *1

מעצמות־העל. שתי של זה שמימי לריגול פתוח שאינו ישראל
 מילה לכל המקשיבות תחנות־ציתות, פרושות לישראל מסביב
באלחוט. הנאמרת

 מידע של הסתרתו את כיום הופכים ואחרים אלה אמצעים
 רק הכנסתי ״כמעט״ המילה את לבלתי־אפשרי. כמעט ביטחוני
זהירות. מטעמי

 ישראל של הזעיר בשטח הראשונה: הבעיה זוהי
דבר. שום להסתיר אי־אפשר

 הכור את האמריקאים צילמו הלוויינים, היות בטרם עוד
 בן־גוריון דויד אותו שהגדירו כפי הטכסטיל", בדימונה(״מיפעל

 במטוסי־ העולם) את אז שהצחיקה בהודעת־שקר פרס, ושימעון
פרוש. הכל פתוח. הכל ריגול.

 היא השאלה אולי. קטן. סוד איזשהו נותר עוד ושם שפה יתכן
 מעיני גם מוסתר שלנו, מעינינו המוסתר הזה, הסוד אם

מסופקני. והמצרים. הסורים והסובייטים, האמריקאים
 בשביל הצנזורה את לקיים שווה האם כן, ואם
הזה? הקטן הסוד

האפיפיור אוגדות •
 השניה. הבעיה זוהי העולמית. לתיקשורת פתוחה שראל ^

ברית־המוע־ כמו ולא ארצות־הברית, כמו מרינה להיות בחרנו

 סובייטיות שיטות לעצמנו לאמץ יכולים איננו שכך, ומכיוון צות.
מצליח: לא פשוט זה חיינו. של אחד בקטע

העול והתיקשורת העולמית, התיקשורת את מעניינת ישראל
מפרס היא חושפת, היא מגלה, היא גדול. בכוח כאן מיוצגת מית
מת.

 העולמית התיקשורת את לחסום שניתן הרעיון
דמעות. עד מגוחך הוא צנזורה באמצעות

 אי־אפשר והפאקסימיליה. הטלקס הבינלאומי, הטלפון בעידן
 לקאהיר, או לקפריסין לקפוץ יכול כתב כל ידיעות. לחסום

 של הדיפלומטי בדואר להשתמש יכול גם הוא הביתה. ולטלפן
אחרות. שיטות הרבה יש בשגרירות. ידיד באמצעות ארצו,
 בברית־המועצות שנהוג כמו אותו, יגרשו לו? יעשו מה

אותו? יאסרו ובדרום־אפריקה?
 תכריז לא ישראל מטופש. הוא הרעיון עצם

 טיימם״ ״ניו־יורק כמו עולמיות מעצמות על מילחמה
 לא פשוט זה ו״רויטרס״. ״לה־מונד״ ו״םי.בי.אם״,

כדאי.
 לדעת נוכח הוא לאפיפיור?״ יש אוגדות ״כמה שאל: סטאלין

 יש העולמית לתיקשורת גם אחר. מסוג אוגדות יש שלאפיפיור
איתה. לריב כדאי לא אוגדות.
זרים, עיתונאים להעניש השילטונות יתפתו אם

 הם המדינה, של לאויבי־נצח רק אותם יהפכו לא הם
לשיטות־מחתרת. לעבור אותם יכריחו גם

והאוטובוס פינטו ♦
,לכלי־תיקשורת המידע את יעביר א׳ עיתונאי מזה. קל ין ^

ו א׳. לכלי־תיקשורת שלו המידע את יעביר ב׳ ועיתונאי ב',

מלאה עבודה יעבדו ישראל של המהוללים שרותי־הביטחון האם
עיתונאים? אחרי לבלוש כדי — טיים פול —

 כי מאמינים אינם עצמם ישראל עיתונאי שלישית: בעיה ויש
ישראל. של הביטחון את משרתת אכן הצנזורה

 בשנים פסלה הצנזורה גסה: בצורה זאת נאמר
 מיטב לפי אשר דברים ואחד מאה האחרונות

 אנשי־התיקשורת של רובם רוב הברת — הכרתנו
הצנזורים מן פחות לא פטריוטים שהם הישראליים,

המדינה. לביטחון נוגעים אינם —
אחרת. לחשוב מותר לצנזור
 ,300 בקו האוטובוס של החוטפים הריגת פינטו, דניאל פרשת

 פרשות אלה נכון, המדינה? ולביטחון להם מה — וענונו של היד
 שאזרחי בכך מעוניין אינו מישהו פוליטית. מבחינה מביכות
חוץ. אזרחי לא וגם עליהן יידעו ישראל

 את ישרת זה איך לביטחון? נוגע זה מה אבל
הבאה? במילחמה האוייב

 האחרונות השנים בחמש שנמחקו הקטעים את יחד אצרף אם
 האוייב ייצא לא — אותם ואפרסם הזה. בהעולם הצנזור על־ידי
נשכר.
 זהו כי מאמינים אינם והנאמנים, הטובים עיתונאי־ישראל, לא.
מובהקת, פוליטית צנזורה זוהי הצנזור. בעוצמת נכון שימוש

 באה היא ביטחוניים. היבטים גם להן שיש בפרשות המופעלת
בושות. להסתיר כדי בעיקר

 כף־ידו במו משהו, פוסל הצנזור כאשר כך, משום
 ומתפללים ישראל עיתונאי יושבים וענונו, של

 הדברים לפירסום יביא הזרים העיתונאים שאחד
 בארץ, גם לפרסמם יהיה שאפשר כדי בחו״ל,

 ומתפללים, יושבים הישראלי. האזרח של לידיעתו
עוזרים. גם ולעיתים
 פקידי־עיתונות עיתונאים־מטעם, אחר־כך באים כאשר

 העיתונאים פי את בכוח לסתום ותובעים ממלכתיים, וכתבלבים
 כעיתונאים, פועלים הם אין הרי — ״הפליות״ למנוע כדי הזרים,

 הדמוקרטית העיתונות את מכתימים הם כעיתוזנאים, אלא
ישראל. של והחופשית

העיתוזנות הסנם •
 בין שנכרת ההסכם על להסתמך אוהבים שלנו צנזורים ^

 היומיים", (היהודיים) העיתונים ״עורכי ובין בן־גוריון דויר 1 (
 ולמילה ״יהודיים", למילה לב לשים (נא פעם. מדי ושחודש
מיקריוית.) הן אין ״יומיים״.

 מאז בארץ, שנעשו האפלות העסקות אחת הוא הזה ההסכם
שיקלי־כסף. 30ב־ ישוע את הסגיר איש־קריות שיהודה

לעצ קנתה המימסדית העיתונות לדעת: זאת כי
 כלי־ שאר בל מכירת תמורת יחסית, חסינות מה

שילטונית. להפקרות התיקשורת
 זכות־ערעור לעצמם השיגו יומיים עיתונים אחרות: במילים

אישור תמורת המימסד), של פרוטקציה (קרי: והסדר־בוררות
)20 בעמוד (המשך

1 ויו ו 7 1

טריביוך) אמריקאי(״הראלד בעיתון וענונו של פיו סתימת
בברית־המועצות כמו




