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 והודו הציעה ״■שואל ן העביר במוסד חפופות״ ן
אוו שו המידע את 1  הסו את והפציץ ן מו
בולאוו״ בעזות הנאקיסתאנ■ | הסובייטי״ ומודיעין |

 וסוב״סים מנו ..המוסדן
 חסוי אמו־קא■ חומו 1
,,יהודיים עולים חמודת |

פרשתזז
 05:21 בשעה השנה, בינואר 4" ף*
 סוכנות־הידיעות העבירה בבוקר, ^

 פולארד פרשת על כתבה ■ת״טד־פרס
 דיל. ריצ׳ארד בוושינגטון, כתבה מאת

 תתנגד ״ארצות־הברית היתה: כותרתה
 של פרשת־הריגול את תרחיב לחנינה,

פולארד.'
 בציטוט זכתה לא הידיעה

בישראל. אחד בעיתון אן*
 נוכח מתמיהה לא עובדה

מדהי האשמות שכלל תובנה,
הרי שתת מעולות על מות
 אד באמריקה. הישראלייב גול■
 לאחר כיום, בידיעה עיון לם

 כתב-ה- פעולתו(למי חשיפת
 קלמנוביץ, שבתאי של אישום)
האמרי צדקו יתכן כי מראה
בהאשמותיהם. קנים

שהעבי־ ,הידיעה על ששמעתי אחרי

 פרם״ ״יונייטד של הידיעה
 אנד פקידי־ממשלה כי מסרה

 גובר עניין מגלים תקאים
 שחלק כיוון בפרשת־פולארד,

 מסר שפולארד המידע מן
 מכן לאחר תעבר לישראלים

 על-ידי הסובייטי לקג״ב
 במוסד סובייטית חפרפרת

הישראלי.
 פקירי־הממשלה כי מסרו המקורות
 במאמציהם נוקשים הם האמריקאים

השלמה. רשת־הריגול את לחשוף
הפרפרת
במוסד

ת רו קו אמריק מותעיניים ל
/  היו מפעילי־פולארד כי מסרו אים ה
מזמן, הקיימת מרשת־ישראלית חלק

בבית־המישפט השבוע קלמנוביץ נאשם
בתל־אביב. בשנריחת מארינס לשחד ניסתה ישראל

 אלי, במיוחד ׳ננ״טד־פרס סוכנות רה
שעלי המיסמכים את לראות ביקשתי

אותם. גם וקיבלתי מתבססת היא הם
 שלא סמוי, דו׳׳ח כוללים המיסמכים

 ישראלי, עיתון שום כה עד פירסם
 זמן לפני במקוטע פורסם ואשר

פוסט. סנשיננטנן
 הסי־איי־אי של סקירה הוא הדו״ח

 והיא הישראליות, פעולות־הביון על
 הסי־איי־אי, על חשאי בחומר כלולה
בוושינ בחקיננס ממן בארכיון הנמצא

גטון.
 י על־ידי פירסום פסילת למנוע כדי

 זו בכתבה אביא הישראלית, הצנזורה
 על־ידי שפורסם מה רק ובהמשכה

 כל פ!סט. בחשיננטזן וכן פרס ׳ננ״טד
 מצוי פנסט בחשיננטון שפורסם החומר

 בממן המעודכנים במיסמכים גם
שינוי. כל בו חל ולא בחקיננס.

 הריגול־הנגדי לסוכני וכי לק״ם, בשם
 יפוי- היה לרשת כי נאמר האמריקאי

 אמריקאיות תוכניות על יד לשים כוח
 בעיקר חשאי, ידע ולהשיג חשאיות,

אטומי. לנשק בקשר
מנספ הורכבה רשת-הריגול

שדיוו ומעובדים מדעיים חים
היש לשר־הביטחון ישירות חו

מ עצמם היו הנספחים ראלי.
מרגלים. הפעילו וגם רגלים,
 חברי־קונ־ וכן פקידי־ממשלה, כמה

 מישרד־המישפטים האם שואלים גרס,
 בחשיפת תקיף די הוא האמריקאי

 קודמות. פרשות״ריגול או זו ׳פרשה
 קוניירס, ג׳ון לחבר־הקונגרם עוזר

 שוועדת״ה־ אמר ממישיגן, דמוקרט
 עומד שהוא פלילית, לפשיעה מישנה

 כדי מואצת חקירה מקיימת בראשה,
החוקים את אוכפים אכן אם לברר

 אנשי־ אין ואם ריגול, נגד האמריקאים
פוליטיות. מהעדפות מושפעים החוק,

 החדירה גילוי כי אמר העוזר
 על והדיווח למוסד, הסובייטית

במי להשתמש ישראלי ניסיון
 לחסל כדי גנוב אמריקאי דע
 הפאקיסתא- הגרעיני הכור את
 לכך חשוב גורם מהווים ני,

מסתיי- אינה שפרשת־פולארד

 האמריקאים ^פקידי-הממשלה
ה רשת־הריגול כי אמרו

כל למוסד, שחדרה סובייטית,
 חק־ מישרד-הביטחון פקידי לה

 בעבר, לשר-הביטחון תביס
 לפי אלה, פקידים שחץ. אריאל

 סוכני-המו- עם סחת המקור,
אמ במידע הסובייטיים דיעין

יהו עולים תמורת גנוב ריקאי
מרוסיה. דים

 החלפה בתור התחיל ״זה
אנ תמורת מידע של פשוטה
 ״אבל המקורות. מסרו שים,״

 הסובייטים כי היתה התוצאה
הישר הביטחוני למימסד חדרו

עליון.״ בדרג אלי
 אמר קוניירם לחבר־הקונגרס העוזר

ממשל דיווחים שמע חבר־הקונגרס כי
 סחרה שישראל כך על עצמאים תיים

 לאמריקאים יש הסובייטים. עם במידע
 שהתעוררו מאחר בכך, רב עניין

הלאומי. הביטחון לגבי שאלות
 המידע את שניתח מומחה־מודיעין,

 תצ־ כלל הוא כי אמר גנב, שפולארד
 של רגישים מיתקנים של לומי־לוויין

 פאקיסתאן מצריים, כמו אמריקה ידידי
 בניסיון ישראל, כי אמר הוא וסעודיה.

 פיתוח מוסלמית מדינה מכל למנוע
 תצלו־ להורו העבירה גרעינית, פצצה

 הפאקים־ הגרעיני הכור של מי־אוויר,
 פו־ על־ידי שסופקו בקאהוטה, תאני

 ביוני להודו נמסרו התצלומים לאז־ד.
 תקיפה להודו הציעה ישראל .1985

 הפאקים־ הכור נגד משותפת אווירית
 היא כי בשחצנות השיבה הודו תאני.

 חיל־האוויר בעוצמת בעולם השלישית
ישראל. לעזרת זקוקה ואינה שלה,

 פולארד, של המפעיל סלע, אביאם
 ש־ מומחה־מחשבים, נאמר, כך הוא,

 חיל־ פשיטת את 1981ב־ והוביל תיכנן
העיראקי. הכור את שהשמידה האוויר

 האמריקאי מישרד־החוץ פקידי
 כזה, מיבצע מכינה ישראל אם כי אמרו

 הם פאקיסתאן. את להזהיר אמריקה על
היטב. מוגן הפאקיסתאני הכור כי ציינו

 גנב שפולארד אחר מידע
 המכונה מודיעיני מדריך בולל

 הצעדים את המפרט ״התנ״ך״,
 אם ינקוט האמריקאי שהצי
 מדינה או ישראל על־ידי יותקף

אחרת. זרה
 ציטט מישרד־המישפטים עובר

 פו־ על שהממונים נאמר שבו דו״ח,
מזועז היו האמריקאי בחיל־הים לארד

 נגנב. מה להם כשנודע ומדוכאים, עים
 גוש בגודל היא שנגנב החומר כמות

 ומטר רוחב וחצי מטר אורך, מטר שני
גובה.

משוכנ שהם אמרו פקידי־ממשלה
 ממשיכה הישראלית שהרשת עים

הזר שרות־הביון הוא ״המוסד לפעול.

 הסתו־ פלאטו־שרון, שמואל של כעוזר יותר פעיל באמריקה, ביותר הפעיל
הקודמים קשריו את וניצל בכנסת בב אמרו. מהקג״ב,״ יותר ומוצלח

ובכללם מיפלגת־העבודה, ראשי עם כי אמר במישרד־המישפטים המקור

הפולארדים
השגריר...־ בלישכת .נוכשיר־האזנה

 ישראלי ריגול של מיקרים 42 היו
 מאמצי־ .1969 עד שנה, 15 במשך
 באמריקה קודמים ישראלים איסוף

 הסי־איי־ של חשאית בסקירה מתוארים
 מכון בארכיון בתיק המצויה אי,

 מודיעין ״ישראל: בכותרת ברוקינגס,
חשאים". ושרותים זר

עמו 47 הכוללת הסקירה,
 ניסתה ישראל כי אומרת דים,

 ב־ אמריקה בשגרירות לשחד
 וחיי־ עובדים מיספר תל-אביב

 מכשיר־ הוטמן וכן לי-מארינם,
בבנ השגריר בלישכת האזנה

 היא בתל־אביב. השגרירות יין
אח שיטות-איסוף כי אומרת

וה שלמונים סחיטה, כללו רות
 עיסקיות. להזדמנויות צעות

•זנ״טד־פוס. של הידיעה כאן עד *

קלמגוביץ
באמצע

 פרס ׳ונ״טד של הידיעה ריאת ^
 נגד כתב־האישום הגשת אחרי 1/

 ברור. קשר מראה קלמנוביץ שבתאי
קלמנוביץ

 ברית־המו־ לעולי המחלקה עובד והיה
לאחר־מכן, במיפלגת־העבודה. עצות

 מאיר, גולדה עם לו שהיה אישי קשר
רוסיה. בענייני פעילותו את שהעריצה

אי עם אישי קשר קשר קלמנוביץ
 שסייעו , מיזרח־גרמניים שים

שנת הישראלי החלפת של במיבצע לו
במוזמביק. פס

 בקישרי-עם- היה קלמנוביץ
לר שווימר(שניסה אל עם קים

 שיטרי-הון מקלמנוביץ כוש
זאיר) של

באפרי ניהל קלמנוביץ
רולאנד. עם עסקים קה

 כפי קמנוביץ היה אכן אם
 בבתב־האישום, מתואר שהוא

ית האמריקאים האשמות הרי
 לקרוא כדאי לכן נכונות. היו כן

הכלו האשמותיהם את היטב
הסי-איי־אי. של בסקירה לות

הבאה. ברשימה כך על
■ לביב יגאל
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