
ל החברים שימעון ש
 )11 מעמוד (המשך
 עבר הוא האווירית, בתעשיה לעבוד
 בעסקי־ אייזנברג שאול אצל לעבוד
 את רכש גם אייזנברג (אגב, תעופה

בסביון). שווימר של ביתו
 היא מדינת־ישראל, של למזלה

הסף. על ההצעה את דחתה
המ הפשע לעסקי הודות כך,
 בין שותפויות נוצרו אורגן,

 לבין פרם, של יועצו שווימר,
הא ודרך וגרינשפון. נמרודי

חשוקהי. אל הגיעו חרון
 אלוף־השוהד
הסעודי

 70וד בשנות פעיל היה שוקקי יץ
נש הוא באמריקה. רבים בעסקים 1 1

 רופא שהיה אביו, על־ידי בה ללמוד לח
 סעודיה התחילה כאשר בסעודיה. ידוע

 אדירות, בכמויות וציוד נשק לרכוש
 חשוקקי היה מחירי־הנפט, עליית אחרי

 טובים קשרים לו שהיו היחידי הסעודי
אמ אוניברסיטה חניך ושהוא בריאד,

בעסקות למתווך היה הוא ריקאית.

 לאחר־מכן התנהלו חלקן שעל אדירות,
 חברות־ענק ראשי והואשמו חקירות,

לוקהיד. כמו
 שיחת החברות כי הסתבר

 תמורת בסעודיה אישי־צמרת
ה היה וחשוקקי חוזים, השגת

 החוזים הוסדרו שדרכו גורם
ש שלוש במשך והתשלומים.

 בגלל לאמריקה, לבוא פחד נים
 אחרי נגדו, שהוצא צו־מאסר

 רשות־ לפני להעיד שסירב
האמריקאית. ניירות־הערך

 אדו־ שלו, היהודי יחסי־הציבור איש
 כעורך־ לקחת אותו שיכנע מוס, ארד
 יו״ר שהיה ביאלקץ, קנת את דינו

הי האירגונים של מועדון־הנשיאים
 נגד הליגה וראש באמריקה, הודיים

 בעיותיו, את פתר ביאלקץ השמצה.
לאמריקה. שב וחשוקקי

 העיסקי בסיסו את הקים 1982ב־
 המורמונים, עיר בסאלט־לייק־סיטי,

 בעיר־ההימורים בילה עצמו הוא אולם
לאס־וגאס. הסמוכה,
 עד נודע רב, הון לו שהיה במי
וק■ בעיר, בבתי־הקזינו מהרה

סרס ושימעון שווימר אל
ההברחות מימי קשרים

אופיינית בתנוחה חשוקקי(ימין) עדנאן
מיליונים של שוחד עיסקי

 אישי-הצמרת עם קשרים שר
 גרינשפון. גם ביניהם בעיר,

 חשוקקי את הפגיש גרינשפון
הש בין והקשרים שווימר, עם

 שמפמההתהדקו. ניים
לפרס ס

הראש ביקר כאשר ,1984־ ף
 באמריקה, פרס שימעון ממשלה !■

 אליו הביא ריגינסי, במלון והתגורר
לשיחה. חשוקקי את שווימר יועצו

 המלון של השמינית לקומה
 (על שמפניה ארגז הוחש

 היה ובמקום חשוקקי), חשבון
נימרודי. יעקב גס

 הסכמת את חשוקקי השיג בפגישה
 חוסייו־פא־ של לתוכנית־השלום פרס
 רגן לנשיא לאחר־מכן שהוגשה הד,

הש על דיברה התוכנית פאהד. על-ידי
מיל 300 והשקעת •במרחב שלום גת

 נפגש, חשוקקי בפיתוחו. דולר יארד
 יאסר עם גם התוכנית, אישור לשם

 המלך וכמובן מובאראב, חוסני ערפאת,
פאהד. והמלך חוסייו

אז כבר . היתה ריגינסי חבורת
ב איראן. עם בעסקי־הנשק מעורבת

 מכרה באמריקה לדיווחים התאם
 חשו־ באמצעות נשק לאיראן ישראל

 .1982ב־ החל קקי־שווימר־נמרודי
חשוקקי טסו 1985 ביולי

 הם לירושלים. האשמי* וסיירום
למ לו והציעו פרס עם נפגשו

 תמורת ״טאד, טילי לאיראן כור
האיראני. המישטר על השפעה
שה בתצהיר מצויות אלה עובדות

 סמואל האמריקאי עורך־הדיו גיש
 אוד בניו־יורק. לבית־המישפט אוואנס

 תת־ עם קשר שקשר בכך מואשם אנס
 אייזנברג, ישראל ברעם, אברהם אלוף

 מיס־ (ראה ואחרים האשמי־ סיירוס
לאיראן. נשק למכירת גרת)
 אור מטילות האלה העובדות כל
איראן. עם עיסקי־הנשק על שונה

 מחשבה מתוך נולדו לא הס
 בדיונים שהתגבשה פוליטית,

 וצבאיים פוליטיים מומחים בין
 לא פרם שימעון בירושלים.

מע דיונים בעיקבות בה נכנס
 ארו־ מדיניות והתוויית מיקים

 בגלל בה הסתבך הוא כת־טווח.
 הרפתקן, עם האישיים קשריו

בג בה שהסתבך ידיד־נעורים,
 איש עם האישיים קשריו לל

 באמריקה, המאורגן הפשע
 עם קשריו בגלל בה שהסתבך

סעודי. הרפתקן
הגבוהה. הפוליטיקה נעשית כך

 מעחריו אחד היה האשמי •שיירמז
אניפאר רנ א בעיסקי-נשק. שלגו  הו

 מותו מיסתורי. באופן בלונדון מת
טלאנד על-ידי נחקר יארד. סקו

 של ביטחונות כנגדשילם לא
 ניר. של והבטחות

רכושו את יקל
ר מ  עסקות-הנשק על עשיר ^ו

 בית־ של בתיק סמון איראן עם 1 1
נידיורקי. מישפט

הא עורך־הדין מאושם זה בתיק
 קשר בקשירת אוואנס סמואל מריקאי
 לחוק בניגוד לאיראן, נשק לשלוח

 אברהם תת־אלוף עם יחד האמריקאי,
 אייזנברג ישראל ואיש־העסקים ברעם

ש האשמי, סיירוס האיראני מישראל,
 ואנשי־עסקים בינתיים, נרצח או מת

 רוי אחד וביניהם שונים, אמריקאיים
פומארק.
 מאלף תצהיר אוואנס הגיש זה בתיק

ביותר.
 דיכוגיס

חותמת בלי
אי־ נפגש הוא כי מספר וואנם

מנ עם .1985 בקיץ בלונדון, שית
 הצבאית התעשיה של בכירים הלים

 על-ידי אורגנו הפגישות הישראלית.
האשמי.

ה הצבאית התעשיה מנהלי
 למישפט, שיוזמנו ישראלית,

מא אמריקה כי לאוואנס אמרו
העסקות. את שרת

 ,1985 בדצמבר 6ב־ אוואנס לדברי
 רוברט המליץ הלבן, בבית בפגישה

 מישלוחי-הנשק, את לעצור מק־פארלן
 הורה הנשיא הצעתו. את אישר והנשיא

 קמחי דייוויד עם להיפגש למק־פארלן
 כי להם ולמסור גורבאניפאר, ומאנוצ׳ר

 מדיניות לשיחות מוכנה ארצות־הברית
1 2

 לאיראן נשק תספק לא וכי איראן, עם
זאת. לעשות לאחרים תתיר ולא

 וגור- קמחי עם נפגש מק־פארלן
 ואמר בדצמבר, 8נד בלונדון, באניפאר

 עמי- החליף מכן לאחר מייד זאת. להם
 ג׳ון והאדמיראל קמחי, את ניר רם

מק־פארלן. את החליף פוינדקסטר
משו אחד שלח 1986 בינואר 1ב־
 לשגרירות מיזכר אוואנס של תפיו

 כי כתב ובו בפאריס, ארצות-הברית
 אלפים 10 מכירת אישר פוינדקסטר

 לאיראן. מישראל טאו מסוג טילים
 נשלחים הטילים פרטית. חברה דרך

לאי הגורם לאיראן. מישראל ישירות
בד ניר עמירם של ביקורו היה שור

 שיכנע שבו בוושינגטון. 1985 צמבר
 גור• כי קייסי, הסי-איי-אי, ראש את

 עם ישיר בקשר עתה נמצא באניפאר
 ישחררו אשר באיראן, רמי־דרג אישים

 בלבנון האמריקאיים השנויים את
 לאיראן. אסטרטגית תדירה ויאפשרו

 ואת קייסי את לשכנע הצליח ניר
 את שיכנעו אלה שניים פוינדקסטר.

העיסקה. את לאשר רגן
 לישראל אוואגס בא 1986 במארס

מינארדוס. בעסקות, העוסקים אחד עם
 בן*גוריון בנמל-התעוסה

ש אנשי-ביטחון, להם המתינו
 הליכי-הכ- את להעבירם דאגו
 בדרכו• שיוטבעו מבלי ניסה
נפ הם חותמות־כניסה. ניהם
 מורשים נשק סוחרי עם גשו

 וכן מישרד-הביטחון, על-ידי
סיב׳׳ט מנהל רויטר, צבי עם

 של הייצוא-הביטחוני (סוכנות
מישרדי־הביטחוז).

 בדק המוסר כי לוט נאמר בביקורם
היש כי וכן הסי־איי־אי, בסיוע אותם

 יעקפו שהאמריקאים חוששים ראלים
 נשק למכור רוצים שהם מפני אותם.

 במארס פנים, כל על לאיראן. ישירות
 עיסקת כל כי לאוואנם נאמר 1986
יש ממשלתי אישור לקבל צריכה נשק

אמריקאי. אישור גם ולכן ראלי,
 נפגשו אוואנס של ליומנו בהתאם
 רולאנד טוני גורבאניפאר, חשוקקי.
 ודנו ,1986 באפריל 15ב* ניר ועמירם

 הוא רולאנד איראן. עם בעסקות־נשק
 האנגלית חברת-ההשקעות של בעליה
 בעלת באנגליה, הגדולות אחת לונרו,
 בעל גם והוא באפריקה, רבים עסקים

 אוגזרבר. החשוב הלונדוני השבועון
 קשור וכן קמחי, של אישי ידיד גם הוא

 קנה הוא חשוקקי. עם בקשרי־עסקים
 המפואר המלון את שנים לפני ממנו

 גם הוא קלאב. ספארי קניה מאונט
 ואבי זיסר מוטי הישראלים עם קשור
 בעסקים — שחו מאנשי — דודאי

שונים.
 עסקות כי ניר אמר אוואנם, לדברי

 הגבוהים בדרגי־המימשל אושרו אלה
 בארצות־הברית. ביותר

ד דולאנד כאשר
 בעסקים כסך קיע

 ניר עמירם לו
ממשלת-ישראל

?לעי
כספו. החזרת ישםלש!

 לחש• טש
 הבטיח לו,

 של !רבות
ותיו.

 ידידו עם' התייעץ רולאנד
דולר מילית 15 השקיע קמחי,

 !תה
חשוקקי,

מיזכר
ביותר סוד<

 אוואנס, של לתצהיר התאם ף*
חור כמה לרולאנד אוואנס סיפר

 וסיירוס הוא כי זו, פגישה לפני שים
 מעורבות שבה עיסקה עושים האשמי

 אמר רולאנד וישראל. ארצות-הברית
 דויד את היטב מכיר הוא כי לאוואנס

 בממשלה טובים קשרים לו שיש קמחי,
 ב־ שותף להיות והציע האמריקאית,

בא קמחי בקשרי ולהשתמש עיסקות
 בוצעה מכן לאחר זמז־מה מריקה.
 מאק־ ניר, בפיקוח איראן עם עיסקה׳
 על* גויים המימון וגורבאניפאר. פארלו

בהלוואות. חשוקקי ידי
 אוואנם שהגיש המסמבים

 של חשאיים מיזברים כוללים
 ושלוחותיו, הסי־איי־־אי אנשי

 של הכוונות להערכת הנוגעים
 ניתן ומה האיראנית, הממשלה

שם. .להשיג
 מולר, לקולונל ביותר סודי במיסמד

 ביו נמסר באירופה, המארינס נצע
השאר:
 מבצע את מכנים האיראנט •

 הר על־שם •דמבאנד״, בשם העסקות
לטהראן. הסמוך
 110 לרכוש רוצה איראן ממשלת •

 הם כן השוק. במחיר אי 4אף־ מטוסי
 ה־ אלה. למטוסים חילוף חלקי רוצים

 סירבו האיראנים כי בוצעה. לא עיסקה
הסי־איי־אי. עם משא־ומתן לנהל

לאמ להציע מוכנים האיראנים •
 טנק מבוקשם, את לקבל כדי ריקאים.
 שרידים עם יחד ביותר, חדיש סובייטי

לאמ לספק וכן טנקים- שני עוד של
סוביי הליקופטרים שמונה ריקאים

מעי נלקח הסובייטי הנשק כל טיים.
 לברר יכול אינו הסי־איי־אי אם ראק.

 כזה, סובייטי ציוד לאיראן יש אכן אם
זאת. לברר מהמוסר לבקש מוצע
נצי עם שוחח כבר כותב־המיזכר •

 רב ענייו להם ויש על־כך, המוסד גי
 להושיט מוכנים והם בהצעת־החילופין,

עזרת כל
 כאשר במגעים יפתחו האיראנים •
 מטוסים 39 לאספקת אישור יקבלו
בהם. מעוניינים שהם
 בשיבוץ לדון מוכנים האיראנים •
 הסובייטי, הגבול ליד מהמטוסים חלק

 המידע את לקבל לאמריקאים ולאפשר
יעביר. במטוסים האלקטרוני שהציור

 האשמי האיראני, הפרלמנט יו״ר •
 צבאית מישלחת הזמין ראפסאנג׳אני,

 לצייד באיראן, המבקרת סובייטית
 כדי האיראני. הצבא כל את מחדש
 מוצע הסובייטית החדירה את לסכל

הנוכחית. בעיסקה להתחיל
 מוצע כשלילה, יוחלט אם •

ה את לבצע לישראל לאפשר
עסקות.

 הם כי הישראלים עם הוסכם •
הסוב הנשק את מייד לקבל מוכנים

 לצבא צבאי ציוד אספקת תמורת ייטי
איראן.

 הישראלי, המוסד נציגי עם ״נפגשנו
 חי־ בעניין מגעים לנהל בנו שהפצירו

 עלינו קודם־כל כי הסברנו לופי־הציוד.
 נאמר לארצות־הברית,׳׳ זאת להציע

במיזכר.
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