
נדון שלא ההיבט טיימס״: ב״סאנדי וענונו של הגילויים

 פועלת באוקיינוסים, פסולת להטביע
 הראשונית הטיבעית הנטייה אצלם

 כמה עד המסוכן החומר את להטביע
הים. בתחתית עמוק שיותר

 למעשה. נוהגים לא־כן• אולם
לתח שמעמיקים ככל שהרי
 מוצאים האוקיינוסים, תיות

 במקומות הארץ כדור שקרום
 קרום יותר דק, יותר הוא אלה

 יותר חשוד הכדור, לליבת
 העלולים ולזעזועים, לתנודות

 מיסלי-הביטחון את לבקע
רדיו־אקטיבית. קרינה ולשחרר
במע־ הפסולת את קוברים לפיכר

 האיזו־ מפת את להניח די
 צ׳רנו־ אסון של הפגועים ריס
 מדינת- של מפה פני על ביל

 שמיפגע להיווכח כדי ישראל,
 רחבת־ידיים במדינה איזורי

לג עלול ברית-המועצות כמו
 במדינה לאומית שואה רום

ישראל. במו קטנת־מימדים
 חייבים לפחות, דימונה, תושבי

 הישראלי — וענונו למרדכי תודה
 הטמונה פצצת־הזמן את שחשף הראשון
לביתם. סמוך האדמה, במעבה

₪ ד,נגבי זדים

ולק ההווה על לדבר כמובן, קל, יותר
בביטחה: בוע

 של ושימושיו אופייו יהיו
 אשר בדימונה הגרעיני הכור
ואפילו יום מדי מייצר הוא יהיו.
 מוחשיות, סכנות שעה מדי

 בדיוק אותן למדוד שאפשר
רדיו פסולת — מירבי ^מדעי

 כמו רבה, שפגיעתה אקטיבית,
דבר. לכל גרעינית פצצה היתה

 הרדיו־אקטיבית הפסולת שאלת
 הרבה מזה כולו העולם את מעסיקה

 לדוגמה, אחדות, שנים לפני שנים.
וברי ספרד ממשלות בין ריב נתגלע
הב כי לספרדים שהתברר אחרי טניה,
 האוקיינוס בתחתית מטמינים ריטים

 עצם רדיו־אקטיבית. פסולת האטלנטי
 חידוש; היתה לא הפסולת הטמנת

 מכיוון הבריטים על רגזו הספרדים
 הגרעיני לנושא להתייחס אדם כל חייב

 אלא אחרת, או זו מדינה כאזרח לא
 בכל אדם, כל משמע, כאזרח־העולם.

בת לגלות חייב מישטר, ובכל מדינה ־י
ולח כולה, לאנושות נאמנות זה חום
 המגיעים סוד וכל מידע כל בפניה שוף

לידיעתו."
 במערב איש המדען, לדיברי

 תו-הבגידה את מדביק היה לא
 סובייטי, אזרח של מיצהר על

 את עולם קבל חושף שהיה
 של הגרעיני החימוש סודות
 עליו, אומרים היו להיפר, ארצו.
 גם העולם. לשלום שתרם

 מוקיע היה לא איש בישראל,
 מגלה שהיה עיראקי, אזרח

 ההצטיידות סודות את ברבים
 היו מדינתו. של !*הגרעינית

 כדי אומץ שאזר עליו אומרים
 משואה כולו המרחב את להציל !
גרעינית. |

יע שאם ספק כמעט אין כך, או כך
 של סדר־היום על הגרעיני הנושא לה

במי סלע־מחלוקת; ישמש הוא ישראל
 בשם אדם עם הנושא יקושר שלא דה

 ישראלים הרבה יהיו וענונו, מרדכי
 התחמשותה נגד בחופשיות שיתבטאו

 פירוזו ובעד גרעיני בנשק ישראל של ״
 זו ברוח מפורטת הצעה המרחב. של

 מצריים על־ידי שעבר בחודש העולתה
 על־ כלל נענתה ולא האו״ם, במוסדות

 שולי בנושא מדובר כאילו ישראל, ידי
כלשהו.

 וענונו באחרונה ששלח במיכתבים
 לי היתה ״לא כותב: הוא לחברי־כנסת

 מאז נעשה מה ולשמוע לקרוא אפשרות
 דיון התקיים האם התחיל. הזה שהעניין

 לא ואס בכנסת, או ועדה באיזה כלשהו
מדוע. — התקיים

 לשתק מעוניין פרם ששימעון ״ברור
הזה. הנושא כל את

לפי כדי הכל לעשות צריך ״לדעתי

 מדי, גדולים במעמקים לא אבל מקים,
 גם משמע: מרובה. סכנת־האסון שם

 בלי — כשורה מתנהל כשהכל
 הסכנה עדיין — תקלות בלי מחדלים,

 שאין כוחות־טבע בגלל וקיימת, שרירה
 דומים שיקולים עליהם. שליטה לאדם

 הפסולת את קוברים כאשר גם קיימים
במעמקי־האדמה.

 עלתה אדם, ידי מעשה נוספת, סכנה
 את להצדיק בא בגין כשמנחם במפורש
 ראש־הממשלה העיראקי. הכור הפצצת

 זמן: בלחץ פעלה שישראל אמר, דאז
 לפני ההפצצה, את להקדים עליה היה

 אילו לפעילות. ייכנס העיראקי שהכור
 היתה פעיל, כור מפציצה ישראל היתה

 קרינה של לתפוצתה לגרום עלולה
 בבני- המונית ולפגיעה רדיו־אקטיבית

אדם.
 חד■ הוא הדבר פירוש
של הנוראה הסכנה משמעי:

 מומר
זפת עם

 האם — מכל הנוראה השאלה ל * *
 גרעינית למילחמה המרחב יידרדר ^

 מי אין ודאית. תשובה אין — ולשואה
 בוודאות, העתיד את לצפות שמסוגל

 אחרים. בתחומים ולא זה בתחום לא
 ככל הפסולת את הרחיקו שאלה

 אותה וקירבו מאיי־בריטניה, האפשר
 מדוע היטב מבינים אנחנו לחופי־ספרד.

 הסכנה את להרחיק שוקדים אתם
לברי הספרדים אמרו ביתכם, מפתח

 אותה תדחפו אל מכם, אנא אך טים,
לביתנו: סמוך

 על לחזור שלא הבטיחו הבריטים
 יודעים הספרדים, כמו הם, גם המעשה.
 ביום עלולה רדיו־אקטיבית שפסולת

 ממיכלי־הביטחון, לבקוע הימים מן
סביבותיה. כל על מוות ולזרוע

 אסון אירע לא היום שעד העובדה
 הזו הפסולת איש. מרגיעה אינה כזה
לב היא גרעינית. פצצת־זמן מעין היא
בעי בני־אדם, מיליוני עוררה כבר דה
לתנו להצטרף המערב, במדינות קר

 עד ולהילחם האנטי־גרעיניות עות
צו כל על הגרעינית באנרגיה חורמה
 חשמל. הפקת לצורך גם רותיה,

תנועות כידוע, אין, בישראל

כאן... קווה היה זה אילו בציונוביל- הגרעיני הכור תיזכוות:
 ? פנייה כולל לדיון, הנושא את תוח

 ? נו־ זה הרי ועדת־חקירה. להקמת לבג״ץ
 להשאיר שאין ורציני, קריטי מאוד שא

 שעושה סודית, ועדה לאיזושהי אותו
לה..." שאומרים מה רק

עצ על וענונו מעיד מיכתב באותו
הנ לאור אחראי כאדם ״פעלתי מו:

 כל מוגזם לא זה האם האלה. תונים
 לא בארץ האזרחים האם האלה? כמויות
לכך?" שותפים ולהיות לדעת צריכים

מדענים של בינלאומי בויון־חיחם שהוצגו תצלומים ציונוביל:
צי ויכוח אין אנטי־גרעיניות,

 אין הגרעין, נושאי על בורי
פרוייק על פרלמנטרי פיקוח

 פצצת־ יש אבל גרעיניים, טים
 אי־שם טמונה גרעינית, זמן

הנגב. בחולות

 על שהסתמך סאזד״־ט״נוס, על־פי
 4 במכון טובלים וענונו, של דבריו

 הרדיו־אקטיבית הפסולת את בדימונה
 הנקברות בחביות אותה ואורזים בזפת,

במידבר.
 צ׳רגוביל

הבית ליד
 הטענה את לבטל ^י״אפשר
 טומנת הרדיו־אקטיבית שהפסולת

 המדובר הרי נוראות. סכנות בחובה
 הקטלני הסיכון שפוטנציאל בחומרים

 — רבות שנים במשך שורר שלהם
שנים. אלפי ואף מאות,
 תעיד הפוטנציאליות הסכנות על

הגרעין אנשי כשבאים הבאה: העובדה

 אחרי וקיימת שרירה הפסולת
 או הים בתחתית — קבורתה
 לפני גם כמו — האדמה במעבי

 מסוגל אינו אדם שום שהרי קבורתה.
 ביטחון כלשהו ישראלי לכור לתת

 פג־ מפני או פגיעת־אוייב מפני מוחלט
עי־טבע.

 רעש־ ,בטיחותי מחדל התקפת־אוייב,
 הפגיעה טווחי הם מה — אדמה

 האם אסון? של במיקרה הקטלנית
 קורבנותיה יהיו לבדם דימונה תושבי

 תתפשט שמא או גרעינית, תקלה של
 הרבה ותחרוג לבאר־שבע, גם הקרינה

 כמובן, יתכן, הנגב? לתחומי מעבר
 הם הרדיו־אקטיבית הפגיעה שטווחי

 הרחק חורגים גדולים, יותר הרבה
מדינת־ישראל. לתחומי מעבר

 נבוגד, וענונו אח הגדיו שריד ■וסי
 באוזני עדנו חוזו אולמוט אהוד

הזדמנות נכר זדים נתבים
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