
זיוף שוחד, רצח,
 בכיר סוכן הסי־איי־אי, צמרת איש היה אגי יליס ^
 בעוד בדרום־אמריקה. בעיקר ארצות, בחצי-תריסר 0

 והפלת ממשלות הקמת — השיגרתית במלאכתו שעסק
 מים־ זיוף פוליטיים, ומנהיגים עיתונאים שיחוד ממשלות,

 עסק — עובדים אירגוני ניצול שוטרים, השחתת מכים,
שירות. של שנים 15 במשך יומן, בחיבור בחשאי
 לבריטניה, עבר וצרות, אי-נעימויות מעצמו למנוע כדי
 הוא העמודים 600 בעל הכרך שם. סיפרו את פירסם

 בתוך המי־ומי רשימת הסוכנות, לפעולות מדריך מעין
 שם חבריה. בפי הסי־איי־אי שקרוייה כפי ״החברה״,

החברה. בתוככי הספר:
 כסדר המכיל ניספח, מופיע הכרך־ כסוף

 והאיר• הגופים האישים, כל את האל״ף־כי״ת
 כמהלך וכשמותיהם כהם נתקל אני אשר גונים

 או זו כצורה כקשורים לו והידועים עכודתו,
בסי־איי-אי. אחרת

בהיס צעקו הליכוד אנשי מזעם. רתח משל רוחם *
 כמרקחה. היה הפועל הוועד טריה.

 שקט בקול שנשאלה פשוטה, שאלה גרמה זה לכל
אבנרי: אורי על־ידי

 כידי בלי-שרת ההסתדרות שימשה האם
ך הסי־איי־אי ארצות־הכרית, של סוכנות־־הכיון

 גרם שכבר לבנה, בכריכה עבה, ספר הנואם החזיק בידו
עצמה. בארה״ב ולהתפוצצות העולם, ברחבי לשערורייה
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 כמיסמך נתקבל הוא השנה. בראשית הופיע הספר
 מזה המסעיר למסע כבירה תרומה תרם ביותר, מהימן

 2 מם׳ הפרשה ושהפך ארצות־הברית, את חודשים כמה
 של המדהימים מעשיה על הגילויים :ווטרגייט פרשת אחרי

הסי-איי-אי.
 מילאה הסי־איי-אי כי נודע כאשר התחילה זו פרשה

 של השמאלי מישטרו נגד ההפיכה באירגון חשוב תפקיד
עצמו. איינדה נרצח שבה בצ׳ילי, איינדה סאלוואטורה

גילויים: של מבול ארצות־הברית על עבר מאז
האמריקאי אירגון־הפשע עם התקשרה שהסוכנות •

הגילוי
מכונת־הכתיבת

 — החברה בתוך אגי, פיליפ של סיפרו
 נראית העטיפה על סי-איי-אי. יומן

הסוכנות, הטמינה שבה המחבר, של

 מועטה. סקרנות האלה הדברים כל עוררו בישראל
 גילויי נוכח להתרגש התקשה הממוצע שהישראלי כשם

לאז המשקר לשילטון רגיל שהוא מפני ווטרגייט, פרשת
 התרגש לא כן יריביו, נגד בפעולות־בילוש והעוסק רח

הסי־איי־אי. פרשת גילויי נוכח
 הגדולות הפצצות כל כין כי ידע לא הוא

 שעליה קטנה פצצה לה חכוייה הפרשה, של
ישראל״. ״תוצרת רשום

 בהרחבה אגי פיליפ מתאר ספרו, של 74—77 בעמודים
 באירגוני־פועלים. הסי-איי-אי שעשתה השימוש את

 בינלאומי. אופי בעלי מהותם, מטבע הם, אלה אירגונים
 לארצות לחדור כדי במיוחד מתאימים, הם כך משום
זרים. מרגלים ולגייס לסוכני־ביון כיסוי לשמש זרות,

 לימין כיום, שייכים, האמריקאיים אירגוני־העובדים
 את משמשים והם המאפיה, שולטת מהם באחדים הקיצוני.

 אירגון בולט אלה בין המאורגן. הפשע אירגון צורכי
 הקים הופה ג׳ימי שמנהיגו (״טימסטרס״), פועלי־התובלה
נש שונים, פשעים בעוון נכלא בישראל, מיפעלי-צדקה

ונעלם. נחטף האחרונים ובימים שוחרר, פט,
 אירגוני־ גם פנו מסויימת, היסטורית התפתחות בגלל
 אישים, של שורה בהנהגת ימינה. המכובדים העובדים
 נקטו מיני, ג׳ורג׳ הנוכחי המנהיג הוא בהם שהאחרון

 אנטי-קומוניסטי קו האמריקאיים המיקצועיים האיגודים כל
מבית. גיזעני בקו תמיכה תוך ביותר, קיצוני

 כלי־עזר לשמש ברצון האיגודים הסכימו כך משום
בקומו להילחם הוא העיקרי שתפקידה הביון, לסוכנות

האיגו של העולמית שההתאחדות אחרי בעולם. ניזם
 ״דמוקרטית״, האחת, — לשתיים התפלגה המיקצועיים דים

 נמצאת ״חופשית״, והאחרת, הקומוניסטי לגוש שייכת
זו. נכונות גברה — האמריקאים בידי

 את מפרט הוא אך אגי, לפני גם ידוע היה זה כל
 הסי-איי-אי חדרה כיצד מתאר הוא בעובדות. התהליך
 החופשיים, המיקצועיים האיגודים של הבינלאומי לאירגון

 הקימה כיצד מספר גם הוא רבות. לארצות ובאמצעותו
 — בינלאומיות מיקצועיות אגודות בעצמה הסי־איי־אי

 (כגון אחד מסוג האגודות כל את המאגדים אירגונים
 המערבי, בעולם הטכסטיל) או המזון, או המתכת, פועלי

פעולותיה. על להקל כדי
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 קאסטרו. פידל לרציחת ״חוזה״ לו ונתנה (״המאפייה״)
משרתו. בעזרת קאסטרו את להרעיל היה המאפיה על

בחצי־תרי־ תמכה או השתתפה יזמה, שהסוכנות !•
 כשכל תבל, ברחבי אחרים פוליטיים מעשי־רצח סר

לסי־איי-אי. נוחים היו שלא ראשי־מדינות היו הקורבנות
 למנהיגים דמי־שוחד קבוע באופן שילמה שהסוכנות !•

 זו בצורה רבות. במדינות ובכירים מכובדים פוליטיים
 שהגיעו אחרי סחיטה, באמצעות עליהם לשלוט גם יכלה

השלי את גם הסוכנות שיחדה מקומות בכמה לשילטון.
מסויימת. במדינה האופוזיציה ראשי את וגם טים

 באיר• למטרותיה השתמשה שהסוכנות ־ •
 כהסתדרויות■ ככוהני־דת, גוני־סטודנטים,

 דומים. אירגונים שד ארובה וכשורה עובדים
 הסודיות הקרנות מן כספים סופקו אדה לכל
גו עם קשרים לקשירת ;*זרו הם הסוכנות. שד
 לארצות להדירה סוכני־דיגול, לגיוס זרים, פים

ועוד. הסוכנות, לאנשי כיסוי למתן אחרות,
 אמריקאים, אלף כמאה אחרי בלשה שהסוכנות •

 בפירוש האוסר החוק למרות הממשלה, כאויבי שנחשדו
עצמה. ארצות־הברית של בתחומיה הסוכנות פעולת את

 ולציבור לקונגרס שנים במשך שיקרה שהסוכנות #
שמותר הכל על מקובל שבה לישראל, בניגוד 'האמריקאי.

 מדי־ כימעט חדשות, ידיעות חודשים מזה מספק הוא
 שפרשו, הסוכנות אנשי מצד באו הגילויים כל •יום־ביומו.

 כשהמכו־ האמריקאיים, העיתונאים מיטב על-ידי ונחשפו
 טיינזס ניו־יורק — ארצות־הברית שבעיתוני בדים

העיקריים. ככלי״הפירסום משמשים — פוסט ווושינגטון
 ועדת־ למנות פורד ג׳ראלד הנשיא נאלץ מכך כתוצאה

 עשתה זו רוקפלר. נלסון סגנו, בראשות מיוחדת, חקירה
ירדה לא אך הגילויים, מרבית את אישרה חפוזה, עבודה

ז׳
1"1 מוכ הישראלית, ההסתדרות של שמה 11*111 י 1
 בניס־ מופיע הסי־איי־אי, לפעולות שיר י י -111 ^ 1 י

מאות מופיעים ושבו לספר, המחבר שצירף האלף־ביתי פח

כמע הישראלית ההסתדרות של מקומה מה
זו? רכת

 באיר־ רבה במידה תלוייה שההסתדרות סוד זה אין
כס בגלוי מהם מקבלת היא האמריקאיים. גוני־העובדים

 שולטים שבהן אמריקאיות אגודות שונות. לפעולות פים
 סייעו — מלבושי-הנשים פועלי אגודת כגון — יהודים
האמ תנועת־האיגודים כל הפוליטיים. במאבקיה למדינה
של מעמודי־התווך היא וקודמיו, מיני בהנהגת ריקאית,

 מסמן המיספר העולם. ברחבי ואישים אירגוניס של שמות
 הסוכנות. בפעולות ההסתדרות תפקיד המפרט העמוד את

הדרומית. באמריקה סוכנים של שמות :ומתחת מעל
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ההס כי נקבע שבו בספר, 77 עמודהמנשיו
ה־ בידי מכשיר היתה תדרות

 ריגול בענייני מיקצועית הדרכה לתת כדי סי־איי-אי
השונות. בארצות סוציאל־דמוקרטיים לעסקנים וביון

 חופשי באופן לכנסת לשקר בכירים ולפקידים לשרים
בל-יכופר. כחטא בארצות־הברית הדבר נחשב ורצוף,

 שהסוכנות נורא: ישן חשד מחדש נתעורר לאחרונה
 (אולי) שהסכים — קנדי ג׳ון הנשיא ברצח תפקיד מילאה
 לאחר־ לכך התנגד אך קסטרו, לרצח לתוכניות תחילה

לרצי נוספת הוראה הועברה שבו ביום נרצח קנדי מכן.
לרצונו. בניגוד כנראה — קסטרו חת

 כי כה עד שחשבה אמריקה, את מסעיר זה כל
הסובייטיים. החשאיים לשרותים מיוחדות אלה שיטות

 ובראשם חבריה, מרבית כי נגדה נטען העניין. לעומק
 כמי בעצמם חשודים אירגון־העובדים, ונציג עצמו רוקפלר

הסי-איי-אי. עם פעולה ששיתפו
 שהביאו חקירות, כמה בדזמנית מנהל הקונגרס גם

 נאלצו כבר מכך כתוצאה נוספים. מרעישים לגילויים
 מנהליה־בעבר ואילו להתפטר, הסי־איי-אי מראשי כמה
 לקונגרס ששיקרו פומבית להודות נאלצו הסוכנות של

 בלתי־חו־ פעולה כל בעבר הכחישו כאשר ולציבור,
שלהם. קית

בוושינגטון. הישראלי ה״לובי״
 כמו בגאנגסטרים החל — אמריקאיים מנהיגי־עובדים

 כספים תרמו — המכובדים במנהיגים וכלה הופה ג׳ימי
 בין הקשרים שמותיהם. על מוסדות בארץ להקים כדי

הדו יומיומיים, הם והישראליים האמריקאיים האיגודים
רבים. ובמישורים קים,

 הקשרים אחד כי ומגלה אגי פיליפ כא עתה
 והכולשת הכיון הריגול, כמישור הוא האלה

הפוליטית.
באמ הכללית הפעולה כמיסגרת :אגי טוען

 הסי-איי-אי השתמשה אירגוני-הפועלים, צעות
 הדרכת לשם וכעיקר הישראלית, כהסתדרות
 הסוציאלי עסקני-העזבדים מקרב סובגי-ריגול
שונות. כמדינות דמוקרטיים

 ל־ נעים היה לא שבהן במדינות אחרות: במילים
״אימ אמריקאיים, אירגונים באמצעות לפעול סי-איי-אי

 ההסתדרות. באמצעות לפעול לה נוח היה פריאליסטיים״,
מאפ לעסקני-פועלים קורסים בארץ קיימה ההסתדרות

ודרום־אמריקה. אסיה ריקה,
 ליצירת השאר, בין שימשו, אלה קורסים

 פוטנציאליים מועמדים לבין הסי-איי-אי בין מגע
וריגול. כיון לפעולות
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