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אפשרויות שעור אין

3(י?8?>ן של הנימוקים  העמדתם : *$־ה£
&^^^בתעמולתה לחוק קוץ  המש־ אטן
^ ת׳ ₪ ^ ת ם ל ו  מחתר־ גרעין זאת ת9א

 גבוה. יותר הרבה מתח בעל נרדף׳ קנאי י
 את יסתיר זה גרעין של אי8■^ן *ופי

הרבה המדינה על שיקשה דבר דליו^י;
אחריהם. :קוב

מחתרתהמצדדים ישומי

ה החרוט ואמצעי החרוט חוקי עליה לו
 תנועת לגבי הדין יהיה מד. ? כן ואם י אלה

 חלק עצמה תראה היא שגם השונזר־הצעיר,
הבינ הקומוניסטי המחנה של נפרד בלתי

 האנסי״ציוגי הקו על תחלוק כי אף לאומי׳
? שלו

ישר מדינת את להשוות אין . •
לממש ניתנה שם לבריטניה, אל
 בעתות דיקטטורית סמכות לה

 שה- גמור בטחון מתוך מלחמה,
הש בבוא כנה על תוחזר חרות

 מסורת אין ישראל למדינת לום.
 אוב• ומרבית מגובשת, דמוקרטית

בעליו יסודי אמון חסר לוסיתה
ככל הדמוקרטי המשטר של נותו

לו.
ה ממשלות של מסורת קיימת בבריטניה■

 בישוב כזו מסורת אין תכופות. מתחלפות
 שנה. 20 זה מפלגה שלטת בו הישראלי,

 לא זו שמפלגה לכך ערובה כל תתכן לא
 העלול חרום׳ משטר של־ לנוחיות תתרגל
 לממשלות להזדקק הצורך מן אותה לפטור

קואליציוניות■
ל מיוחדת משמעות נועדה זה רקע על

 להקים בן־גוריון דוד של החשאית תוכניתו
ה בעיות את לפתור כדי זמנית, דיקטטורה

לפ עוד שהוכנה ),795 הזה (העולם כלכלה
 קיימות כי מוכיחה היא מוסקבה. מאורעות ני

 דוקא לאו מוגבלת דיקטטורה להקמת נטיות
בלבד. חמישי גייס מפני התגוננות לצרכי

אי השלישית העולם מלחמת •
 מלחמת אם כי מלחמת-עמים, ננה

 אחד כל כי אף עולמית, אזרחים
 עמים. קבוצת על שולט מצדדיה
 ומדינה, מדינה ככל תעבור החזית

 כית-חרושת, וככל גדוד-צבא ככל
 יתיצ- העולמי הקומוניזם כשקנאי

הדמוקרט קנאי נגד מקום ככל בו
המערבית. יה

פנימ מלחמה באמצעי תנקוט מדינה כל
 המחנה קנאי את לגלות תהא שמטרתם יים,

כוחם. את לחסל בקרבה, האויב
 ה־ בכל החופש את יהפכו אלה אמצעים

 לאשליה, ויותר יותר הלוחמות מדינות
 מי־ של קיומם את החזית, עברי משני יסכנו,
 בעלי אנשים של חייהם את חשודים, עוטים
 לאליל המוחלטת הסגידה עצמאיות. דעות

 אי־ תהפוך האידיאולוגית, ולתורתה המדינה
זה. במאבק עליון דיאל

 הסובייטית, שהממשלה אחדי . •
 האנושות, חצי במעט מנהיגת
 ״כ- באויכתה הציונות על הבריזה

 וכן כציונות המלחמה הפכה נפש,
 רשנעז מטרה הציונית, מדינה

 כבל הקומוניסטי המחנה של
העולם.
 ברא^וראשונזד־־את ?!זייבת זו החלטה

? נאמני מחנה ו ^ 8<12ה רישראל•$4^3
$ן388לה< אין ) ^ ת )  המסור־ ^מ.דתם3^

ת בוגדים של תית  קודמות. #גלמ^במלחמו
ת &מי^ומוניסטי  מ־ עומדת הנאמנוסי^מ

ת ו מנ א לנ ^ ! £ז ן *ז ^ בן  מסוימת לארץ ט
 עצמם את רואים ובעליה

יותר. גבוהה לחברה״בינלאומית
 חלים המסורתיים האמצעים אין לפיכך

זה. מקרה על
 ישראל מדינת רואה עוד .בל •
 היהודי העם במכשיר עצמה את

 של הציוני הרעיון הגשמת למען
 תהיה כארץ־ישראל, העם ריכוז

ה אזרחיה מפני להתגונן נאלצת
 עצם את הסותר לרעיון מסורים
קיומה.

 בעמדות השפעתה את לחסל תצטרך היא
 השלטון, במנגנון — המדינה של מפתח
במשט בצבא׳ הממלכתיים, התעמולה בכלי

 כושר בעל עוין׳ כוח יצירת למנוע ; רה
נגדה. פעולה

 קיצוניות. סכנות צפונות זו ׳בדרך אולם
חרויות צמצום של בדרך משטר כשצדעד

 קר זה אין שוב ,רעיונות ורדיפת האדם
 שתוך חמורה אפשרות קיימת גבול. לו לשים

 התינוק גם ישפך האמבטיה מי שפיכת כדי
__ הישראלית. דמוקרטיהה של הרך

ה עומדת ההצעות כראש •
 הקומו־ המפלגה את להוציא הצעה

לחוק. מחוץ ׳ניסטית
ה מעמדה : ההצעה מצדדי של הנימוקים

ה אמצעי את לנצל למק״י מאפשר חוקי
 יכולה היא הדמוקרטיה. להריסת דמוקרטיה
ה נגד תעמולה י כבמת בכנסת להשתמש

לפ חוקיים׳ עתונים להוציא הציונית, מדינה
 £1 הערבי, ברחוב חוקי ובאופן בגלוי עול

 " בע במעברות, הצבאי, המימשל אזורי
0ל מחוץ העמדתם העולים.

 לגד שביקש זיסמן, שלום חברם את הרגיעו
 מיקוניס. משמואל הדיבור רשות את ;וע

 ,הסוחרים נציג סוזאייב׳ זלמן לו לחש
 ן מחר לדבר. לו ניתן לא ״היום : מפלגה

!״ לנו יתנו

 מיוחדת כטחונית בעיה . •
 ראשית מאז מזדקרת נה

 מוסקבה עות
מדינה.

 הם הערבים
ענין שום ^ו

שאין

 י כל על חל זה כלל •
 ואזך נקטו שבכר עים

 — במלחמה עתיד
^ קומוניזם.

 ספרים, שריפת קול־המם, ן י מעת איסוב^
 הכנסת, מן סילוק ההסתדרות, מן גיס!#

 להיהפך עלולים אלה כל — ;נהיגים
 קורבנותיה את תתבע שלא דת,

ה בלבד. מק״י לוחמי של מצומצם3
 האגדתי׳ הקוסם לשולית להדמות עי#ל ישוב

ש הרוחות מן להפטר כיצד ידע לא ששוב
לעזרתו. קרא

 משה יקים באם יבוא הראשון המבחן
 בין שתעמוד העצמאית, מפלגתו את סנה

 עצמה על תכריז זו מפלגה .ומק״י מפ״ם
יחו־ האם קומוניסטית. ציונית מפלגה כעל

או הפזורה, י

 רגש שום בהם לעורר עלולים אינם מוסקבה
 הסובייטי הגוש את לקרב אילא״להיפך.

יבם.

 תמיד היוו ישראל .ערביי •
אפש נוכח חמורה כטחונית בעיה
 ילחמו בו שני, סיבוב של רות

המצי נוכח מדינתם. נגד אחיהם
ה המדינה בין מלחמה של אות

 הקומוניסטי המחנה וכין ציונית
 בטחו- בעיה מחריפה הבינלאומי,

מוח סכנה קיימת אלף. פי זו נית
 הישראלי הערכי שהציבור שית

ה הקומוניסטי לגייס כסיס ישמש
פנימי.

הסו במחנה שהמפנה ברור עתה כבר
 של עורפן את מכרעת במידה מחזק בייטי

 במלחמתן הריאקציוניות הערביות המדינות
 לסכנה זו עובדה צירוף ישראל. במדינת
 לבטחון קודר רקע הפנימי^יוצר הערבית
המדינה.

 החוק. מעיני המוסתרת יעילה, קומוניסטית
 להקטין עשויה החוקיים האמצעים מניעת אך
פעולתה. כושר את

מכשו קיימים למעשה .אולם •
של דרכו על ספורים בלתי לים
בזה. חוק
 הנו- חבר הוא האם ? קומוניטס הוא מי

 ב־ המאמין אדם כל או ? מפלגה כרטיס שא
 תורה היא מה כן, ואם ? קומוניסטית תורה

? אסורה קומוניסטית
 על שפרינצק יוסף אסר הכנסת בישיבת ׳

 נרדפים״. יהודים ״להשמיץ מיקונים שמואל
 . באותה להשתמש אפשר זה, בנימוק אולם

 ובכלל רוזנברג, הזוג משמיצי נגד הצדקה
ודו הכנענים כגון שונות, דעות בעלי נגד

מיהם.
 איפוא, עלולה, אנטי־קומוניסטי חוק הוצאת

 מכרעת פגיעה יותר מאוחר בשלב לפגוע
 לחסל במדינה, והכתיבה הדיבור בחופש
 החורגות דעות של גילוי כל הימים ברבות

האי של הצר התחום מן שהיא צורה בכל
ביו האדוקה הציונית־המערבית דיאולוגיה

תר.
כש־ הצ״כ, ח״כ ידי על הורגשה זו סכנה
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