
שווימר עם סרס
מושך״ הכי -הגבר

 שנכנסנו לפני אותו בדקנו אנחנו גם
 שוחחתי מסובכת. כה לעיסקה עימו
 אישית פגשתי ארוכות, שיחות עימו

 על־ ונחקר נבדק הוא ילדיו. אשתו, את
ולרוחב. לאורך רבים גורמים ידי

 נובע בעיתונות עליו שנוצר הרושם
 להתעסק כיצד יודע אינו שהוא מכך
שוא אם למשל, התיקשורת. נציגי עם

לע באפשרותו שאין שאלה אותו לים
 תגובה״ ״אין להשיב: תחת עליה, נות
 הוא — ישירה מתשובה להתחמק או

 נפל פשוט הוא לשקר. ועלול נלחץ
 הוא כלליו. את מכיר שאינו למישחק

 לא אני? שונים. כללים על־פי פועל
מה להיזכר לי קשה לשקר. נוהג

 כמרצה לי מסייע דווקא במהלכה בלתי
באוניבר כמרצה שימשתי בעבר —

 ככותב־מאמרים. — ג׳ורג׳טאון סיטת
 הפרשה. על ספר לפרסם גם מתכוון אני
יוני. אחרי כן,

 פרט שום לדעת רוצה איני יוני, עד
מר הוא אם גם בפרשה, הקשור נוסף
 לדעת מוכרח אני — יוני אחרי תק.
הכל. שיותר, כמה

 שאלות ^
גיבזיות ^

 על האמת את שיידעו גם לי שוב̂ 
השק־ לי מייחסים בפרשה. חלקי 1 1

לדין תובע לדין
 בפרשת הישראלי החלק של כיזם שנחשב מי ),45(לדין מייקל

 הוא לישראל. בשקט־בשקט שעבר בשבוע הגיע לאיראן. הנשק
 הטוערת, בפרשה לדבריו, קשורות, שאינן סיבות בגלל הנה הגיע

 ראש־ יועץ ניר, עמירם את לתבוע נטייתו את מסתיר אינו ני אס
 בדוח״טאוור שצוטטו התבטאויותיו על לענייני־טרור, הממשלה

בי בעת זאת אפשרות בדק לדין בפרשה. אחרים מעורבים מפי
ברצינות. קורו

 אל נימרודי, יעקב לדין(וכמוהו זועם בדוח ציטוטים אילו על
דוגמות: הנה קימחי)! ודויד שווימר

מאיור: ועדת דוח של 70בי* עמוד •
מוט היו מורת' פוינדקסטר דאז), הסי״איי־אי ..קייסי(ראש

 :16.1.86 - לפוינדקסטר כתב נורת׳ לדין. של מתפקידו רדים
 וזאת לדעתי, מודאג, להיות עליך ניר). לעמי(עמירם זאת -אמרתי

 ני .13.1.86 בערב, השני ביום גורבגיפאר עם פגישתי על בהסתמך
 הסדר שקיים יתכן כי חושד עמי ללדין. הכל מספר גורבניפאר

 שלוש ידיעת ללא וגורבניפאר, לדין שווימר, בין סודי עיסקי
 מידע. של הדדית להפרייה לפחות להניא עלול וזה הממשלות,

 תחושה לגו שתהיה כדי לדין, עם מגע נקיים אם רע, לא שזה יתכן
 מעיסקה ביושר מרוויח מישהו אם בעיה לי אין שמתרחש. מה על

 מינצעיים נפרטים לחבל עשוי הדבר אם בעיה לי יש אך ישרה.
רגישים." פוליטיים
 לדאגות שותף -קייסי לפוינדקסטר: נורת כותב נוסף נקטע

 נוסף בסיס שקיים כך על מצניע יותר חדש מידע זה). שלנו(בעניין
 נימרודי, שווימר, נין כספי הסדר שקיים האפשרות נוכח לדאגה,

שלנו(לדיו).' והחבר גורנניפאר
:79גי״ עמוד •

 עם כספי קשר יש שלמייק(לדין) כך על ידיעה לו שיש אמר -ניר
 סוב.׳׳ לא זה - נכון זה אם שווימר. גם ואולי נימרודי, גורבניפאר,

)27.2.86מה־ למק־פארלן נורת' של באיגרת כלול (האמור

 בין ולתאם ומתי ולמה אמרתי
השקרים.

 עם נהדרים יחסים היו לגורבניפאר
 לו נותרו כיום שגם הוא המוזר השאה.
באיראן. חשובים קשרים

הק בחשיבות אמונה מתוך פעלתי
לארצות־הברית. האלה שרים

 של להאשמות שפרט הוא המוזר
 ממנה יצאתי הפרשה. בי פגעה לא ניר,

שקי והפירסום מוקדמים, די בשלבים

נבראו. ולא היו שלא ומעשים פות
 המציאו מהיכן מושג לי אין למשל?

ה מחבריי כמה ״ימני״. הציון את לי
 אינני סוציאליסטים... הם ביותר טובים

 אותי שמכנים אלה מתכוונים למה יודע
 פעולתי בעיקבות נולד זה אולי כך.
אמריק באיטליה. הקומוניסטים נגד
 קומוניזם על עדיין חולמים רבים אים

מארקסיזם. ועל חופשי
מ־ לאן לי איכפת שלא היא האמת

ברר,)* דפנה לדין(עם
בן־עמי שלמה עם שיחה

ח מדוודטאוור. התאכזבתי מאוד
 יותר. זהירה עבודה שתיעשה שבתי

 אבל המסקנות, עם מסכים אני כללית
 מהמידע חלק נכלל מדוע לי ברור לא

ב מופיע אינו אחר חלק ואילו בדוח,
דוח.

תחי בכוונה נעשה שזה חושב איני
 על אדירים לחצים הופעלו פשוט לה.

 נעשה הכל ולכן שיזדרזו, כותבי־הדוח
 מתייחסים אין בארצות־הברית בחיפזון.

 כאל אלא סופי, דוח כאל לדוח״טאוור
המגלגלת. בפרשה נוסף כדור

 חקירות, — זה לכל חוזר אני כעת
 יודעת את ישראל. את עוזב — דוחות
קרו לעיתים הנה לבוא נהגתי שפעם

 נבחרת מאמן הייתי ׳70ה־ בשנות בות?
ישראל! של הברידג׳

 בישראל ידוע מה פרס את שאלתי
שהת לי אמר פרס באיראן. המצב על

 פרי־ להם לשלוח מאיראן פנייה קבלה
 פגזי־מר־ לי נדמה ישראליים, טי־נשק

 ארצות־ אם ושאל כזה, משהו או גמות
 מק־ את שאלתי לכך. תסכים הברית
 ארצות״הברית כי השיב והוא פארלן,

מסכימה.
 דיברנו-באותה לא ואופן פנים בשום

 לא כלל הנושא בני־ערובה. על פגישה
עיניים. בארבע היתה השיחה עלה.

 הרי אחר, משהו אומר פרס מר אם
כ מבלבל בוודאי הוא בו. בגד זיכרונו

 לי לקח לזכור. קשה בכלל שיחות. מה
הדברים. כל את לשחזר חודשים
ש הדעת על העלינו לא שאז מובן
ח של ארוכות בשעות ייסתיים העניין
קירות.

בש מק־פארלן, עם לעבוד התחלתי
 הי־ לאומי. לביטחון כיועץ שמונה עה

 יחדיו כשעבדנו לכן, קודם אותו כרתי
 הייג. אלכסנדר לשעבר, שר־החוץ אצל
להייג. מיוחד כיועץ אז כיהנתי אני

 לגמרי אחרת. תחילה נראו הדברים
 חודשים, כמה כבר נחקר אני אחרת.

נמ החקירות יוני. עד יימשך זה וכך
אומ נעשות הן יקר. זמן רב, זמן שכות

 שאלות כוללות אך תרבותי, באורח נם
ביותר. ניבזיות

בני ושוב, שוב אותי שאלו למשל?
כ לך? שילם נימרודי כמה נוראה: מה
פרס? לך הציע מה שווימר? מה

 יהודי. היותי את לי שכחו שלא מובן
שני! פולארד ממני לעשות ניסו

ניר עמירם
הכחשה הבטיח השגריר

 כשצולמו הפתעה, של בהבעה *
טל צבי על־ידי במלון
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 שימעון עם לפגישתי גם אותי. שייכים
 כראש- אז כיהן (פרס 1985 במאי פרס

מוגזמת. חשיבות מייחסים ממשלה)
מח במיסגרת בישראל אז ביקרתי

 בארצות־הב־ איראן. על שערכתי קר
 על הרבה יודעים שבישראל סברו רית

 הוא — פרס אל באתי באיראן. הנעשה
מ זה את זה מכירים אנחנו שלי. ידיד

ה האינטרנציונל במיסגרת פגישות
 עיניים בארבע ושוחחנו סוציאליסטי,

התחיל. זה כך איראן. על
 האיראנים זאת. הציע לא הוא לא,

העסקות! את שהציעו אלה הם
 פרס עם שלי השיחה של החלק

 אותי מכנים מדוע בפרשה. ביותר שולי
 מכיוון בפרשה״? הישראלי החלק ״אבי

 ~ ו־ לישראלים גורבניפאר פנה שכאשר
 כבאיש־ בי בחרו שהציע, מה להם הציע

 נעשתה הבחירה האמריקאי. הקשר
 עם השיחה בעיקבות טיבעי, באורח

ה השיחה של חשיבותה כל זוהי פרס.
מפורסמת.

ב־ הנעשה על רק אז שוחחנו אגב,
£ם£\כ
סם

 בני־ על וכלל כלל שוחחנו לא איראן.
לשיחרורם. ואפשרויות הערובה
 ממשלת־יש־ הכריזה מה יודע אינני

ש והיא האמת, את רק יודע אני ראל.

 אמר שמק־פארלן מפני פרס, אל באתי
 איראן, על מידע אין שלארצות־הברית

 הכל. את יודע הישראלי ושהמוסר
 שהמוסד באמת מאמינים בוושינגטון

וכל־יודע. כל־יכול הוא


