
מתאספים היטלר של ידידיו

 מפעיל היה שהמנהל זמן באותו רק מופרעת היתד, קליטתי
 היו למזלי אולם האחרים. המכשירים אחד או הרדיו את

 אחרות. לפעילויות נתון המנהל של לבו היה בהן שעות
 המכילות מוצלחות הקלטות שלוש 'השגתי שבועיים תוך

מזה. למעלה ואף בגידה הוכחת
 מידיעת שהסתירם דברים אהובתו באזני מגלה היה הבעל
 ״הוא אלן׳ למרי פעם אמר הזה,״ הצ׳ק את ״קחי אשתו.
 חולמת אינה אף ואשתי בקליפורניה בנק חשבון על משוך
בנק.״ באותו חשבון לי שיש
 מחוץ מהיר שבהסדר אלא בגט זכתה שהאשה בלבד זו לא

הוצאותי. את לשלם עצמו הבעל נאלץ לבית־המשפט

 שד החשאית ההאזנה פרשת על מאלפים פרטים לקוראיו הזה״ ״העולם הכיא שבועיים לפני
החושד. מנגנון

 של כאדצות-הכדית מדינה. למכת החשאית ההאזנה הפכה בלבד כישראל שלא מסתפר
 של הגואה פלישתה עד המרעישים הגילויים בעקבות חדי,? ויכוח לאחרונה ניטש אמריקה
ביותר. האישיים הפרט חיי לרכות החיים, תחומי לבד ההאזנה
 המצוייר השבועון של בגליון אור רואים בעקבותיו, שפורסמו הדוגמאות על זה, לויכוח הדים

שלהלן. בכתבה וכונסו, ספינדל, כרנרד הציתות, מומחי מגדולי אחד מפי שנרשמו כפי ״קוליירם״,

 נשכרתי פוליטי. אופי בעל מקרה הריהי אחרת דוגמה
 בשם ניו־יורקית, קבוצה אודות על ידיעות להשיג מנת על

 לפעולות הועדה על־ידי שנקבעה הלאומית, התחייה ארגון
 זו לקבוצה שהוחדר אדם פשיסטי. כארגון אנטי־אמריקאיות

הפרטית. בדירתו הארגון של חשובה אסיפה לקביעת הביא

למכשיר מתקרב סליל-קליטה, כידו מחזיק הצתת
בכיסו. החבוי למקלט, זו בצורה מועברת השיחה הטלפון.

 רגעים ובמשך הפגישה ביום לדירתו אותי הביא הוא
 רגיש מיקרופון שבחדר הטלפון בשפופרת התקנתי ספורים
 טלפון בקוי בהשתמשי בחדר. שנאמרה מלה כל שהעביר
 שהחבא־ ,מזוודה בצורת הקלטה למכונת קו העברתי רזרביים

 מזוודות תריסר חצי בין הדירה, בעל של מיטתו תחת תיה
אחרות.

 קטעים קלטנו ואנו לתוכנית בהתאם נערכה הפגישה
 היטלר אדולף על השאר, בין אמר, הדוברים אחד מדהימים.

 הדובר, אמר טעות,״ בגלל נכשל ״היטלר גדול. איש שהיה
 התרכזות שהיא טעות מאותה להימנע עלינו ״ושומה
 הערב דיוני בהמשך אחת.״ ובעונה בעת מדי רבות במטרות

 והעומדים המממנים ועל זה ארגון תכניות על פרטים קלטנו
 לועדת מקיף דו״ח הוכן מהקלסותי, כתוצאה מאחוריו.
הסינאט.

וכשרו לחוק בהתאם במכשירי, פעלתי אלה פעולותי בכל .
 למטרות משמשים אלו שמכשירים נא:בנפשכם שערו עתה, תו.

 רוד־איילנד, של המושל כי העלו הקונגרס חקירות אחרות•
והנש הנעשה מן חשאית בהאזנה נזון ונדרבילט, ה. וויליאם

 האזין כן והרפובליקאים. הדמוקרטים מתחריו בקרב מע
 ראש שהיה מי של לשיחותיו פנסילבניה מדינת של הסנטור
 כיוצא רבים מקרים ועוד וילסון דייוים ס. פילדלפיה עיריית
באלה.

להאזין מותר דמי
 רובם אלקטרוניים, האזנה מכשירי מייצרים יצרנים 12

 ישנם אולם החוק׳ שמירת על המופקדות לסוכנויות מיועדים
 לטלפונים להאזין במגמה ידי. במו שהרכבתי רבים מבשירים

 של ג׳ונגל כתוך קוים זוג מציאת המאפשר מכשיר גירי •ש
 היכר בסימני או במספרים מסומנים חם כשאין גם קוים׳

אחרים.
 —חוטים זוג מוליך מגורד, מכל זעירות. מנורות 36 למכשיר

 קצוות 36ל* מחברם שאני מהדקים מורכבים קצותם שעל
 מחייג כשאני בית. בכל המצויה הטלפון חוטי בתיבת חוטים

 ובדרך אחת ניאון מנורת נדלקת — המבוקש המספר את
 לגשר עד אלה חוטים אחרי עוקב אני החוטים. זוג מתגלה זו

 בקירוב שלי ההאזנה מכשירי את ומרכיב הקרוב הטלפונים
מקום.

 מיוחדים הקלטה במכשירי משתמש אני זה האזנה במקום
 13 פועלים מיצר שאני המקלטים בעצמי. ובונה ממציא שאני
 סוללותיהן. את להחליף צורך שיהא מבלי רצופות שעות
 הרושם מיוחד מכשיר הרכבת — והיא נוספת אפשרות ישנה

 אחרת אמצאה ד,קרבן. מחיג שאליהם הטלפיניב מספרי את
 ברגע ורק אך המקלט את המפעיל אוטומטי מכשיר היא

הטלפון. שפופרת הרמת
 כעת נמצא הפרט חופש — אחד דבר רק מוכיח זה כל

 דרושים העולם. בריאת מאז שנודעה ביותר החמורה בסכנה
 הפרטיות לפינות לפלוש כדי וארגוניים כספיים אמצעים רק

המודרנית. המדינה אזרח חיי של ביותר והסודיות
 להשתמש למדינה מותר כי הטוענים מנגנון אנשי ישנם

 תלוי בזה אם הפרט, חופש 1אן ולבטל אלה במכשירים
 כי ביותר. ומסוכנת משונה דעה זוהי המדינה. של בטחינה

 פקידים, של בידיהם כאלה אדירים מכשירים שנותנים ברגע
המנגנון. בהם ישתמש מטרה לאיזה לדעת אין

דמוקר מדינה חייבת יהיו׳ אשר הנימוקים יהיו מקום, מכל
 אחרי ובילוש אזרחיה על חשאית האזנה לחלוטין לאסור טיה

דיקטטורית. מדינה לקראת הראשון הצעד זהו כי — מעשיהם

 שהתפתחה אמנות זוהי החשאית. ההאזנה הוא קצועי **
 אדם כמעט שאין כזו במידה האחרונות השנים בעשר

כמוני. יצור של הנברניות האזנים מפני המובטח
 מומחה, שכל לקבוע אני יכול זו עצומה התקדמות לאחר
 בהאזנה לעקוב יוכל המתאימים, הכספיים באמצעים המצייד
 של ביותר הסודיות במחלקות המתרחש כל אחרי חשאית

 הנקוטים המורכבים אמצעי־ד,זהירות כל למרות הלבן׳ ־,בית
 מן הוא הקונגרס ציר אחרי שעיקוב־אוזן איפוא, ברור׳ בו.

 קונגרס וועדת בפני מקרוב זה שהוכחתי כפי הקלים, הדברים
החשאית. ההאזנה בבעית לדון כד-' שהורכבה מיוחדת
? הדבר נעשה כיצד

 כשבכיסו קרבנו, של ההמתנה בחדר לשבת המאזין על
 לאזניה קליטותיו את מעביר זד, סליל זעיר. סליל־קליטה נתון

 של עזר כמכשיר ונראית המאזין באפרכסת הקבועה קטנה
 מצוי בו לכיס דק חוט משתרבב זה ממכשיר לקויי־שמיעה.

 מאזין בחדר, הטלפון ממכשירי לאחד מתקרב הצתת הסל׳ל.
המשרד. של הטלפונים ברשת המתנהלות השיחות כל אל

 הוא יכול השיחה, את להקליט גם המאזין של ברצונו א:
 בנרתיק המוצנע מיניאטורי הקלטה מכשיר בעזרת זאת לעשות

 ויוצא כלשהו חשד מגלה ד,מצותת אם בית־שחיו. תחת חבוי
 הוא לעשות צריך שהצתת מה כל צבורי׳ טלפונים לתא

 במקרה הציבורי. הטלפון לקו להתקרב ש, הא אחרי לעקוב
יותר. חזק בסליל־קליטה להשתמש רק עליו כזה,

מפליאים. להישגים הגעתי אחרות, רבות ועוד אלה בשיטות
 המוסרת טלפונים חברת של הודעות ובהן הקלטות בידי יש

 לשיחותיהם האזנה בדבר חששותיהם את בדקה כי ללקוחותיה
!חשאית האזנה שום אין כי ומצאה

בלהותם־1חל דש ארץ
 בלתי־ לפעולות רחב פתח פותחים אלה האזנה מכשירי

 שלא — שונים בשטחים לרעה ולשימוש לחבלה חיקיות,
 האחרונות בשנים הענין. כל של הפוליטי הצד על לדבר

 בפעילויות שעסקו ביותר, ענפות ובהן חבורות׳ כמה נתפשו
 ניהלה אחת בגופייה בלתי־חוקית. האזנה על בנויות פושעות
 המשטרה שהצליחה עד וחצי, שנה במשך האזנה פעולות
לחסלה•

 כיצד להוכיח כדי שלי הארכיון מתוך מקרים כמה פרסמתי
 הזאת הארץ את להפוך תאבי־שלטון אישי־מנגנון עשויים

 ג׳ורג׳ שצייר לזו בדומה מדינת־משטרה, של לחלום־בלהות
 הדרך קלה מה מוכיחים אלה מקרים .1984 הספר מחבר אירוול,

כך. על שידע מכלי אד:, כל לדברי להאזין ניתן בה

בבעלה שדהח אשה
 היה שרר 1,מקו לחקור אלאבמה למדינת נקראתי בשעתי,

 בו חשדה המנהל אשת מתכת. למוצרי חברה מנהל מעירב
הראשון צעדי זאת. להוכיח כדי בידה היה לא אולם בבגידה,

המשפחה. של הטלפון קו אל האזנה קו חיבור היה
 בפרבר גדול בבית גרו ואשתו המנהל ; קל היה זה דבר

 החוטים אחד את תפשתי טלפון׳ כטכנאי פנים העמדתי עיר.
 אל המוליכים החיטים זוג מספרי את וראיתי מביתם היוצאים
 שהגעתי עד החוטים אחרי עקבתי שלהם. הטלפון מכשיר

 לחוטיהם חיברתי מביתם. מיל שלושה במרחק הסתעפות לתא
 ששכרתי חדר אל אותו והעברתי משלי נוסף חוטים .זוג

 כל.שיחה ולהקליט בנחת לשבת יכולתי שם מקום. בקרבת
המנהל. של הטלפון קו על

 לאשר, טלפן המנהל העניינים. התבהרו הראשון בלילה כבר
 יום בערב פגישה אתה וקבע אלן מרי לה שקרא צעירה

קרובות שלעתים לי סיפרה המנהל אשת במשרדו. המחרת

של בסיס תוך אל האזנה :וכשיר מכנים ספינדל
תוקלט. זה, בחדר שתאחר מלה נל רגילה שולחן מנורת

בלילה. אחת־עשרה או עשר עד במשרדו מתעכב בעלה היה
 ■בפעמוני מוגן ממש, מבצר היה זה משרדו. את בדקתי

 נעולות שהיו כבדות אלון עץ דלתות ושלוש פרטיי: אזעקה
 אלפי המנהל הוציא אשתו, לדברי כן, כמו בלילה. וחתומות
מיקרו בפני מוגן ולעשותו חדרו את להתקין כדי דולארים

 מתחרות חברות מפני בכר נשמר שהוא טען הוא פונים.
המסחריים. לסודותיו להאזין ר,זוממות

ס:הטרזיאני1הס
 לאשר׳ אמרתי הטרויאני. הסוס בשיטת להשתמש החלטתי

 מותקנים בו משולב מכשיר בעלה של למשרדו כמתנה לקנות
 עלה זה נאה רהיט למשקאות. ובר פטיפון טלביזיה, רדיו,
רבה. תועלת ממנו הפקתי אך דולאר, 650

 בהרבה עלה לא שגודלו קטן, משדר מצוי היה מכשירי בין
 קוים באמצעות מעביר זה משדר קטנה. גפרורים קופסת על

 בו ברגע הרדיו. של הרמקול בתוך אותו התקנתי חשמליים.
 יכולתי החשמלי בשקע הנאה המתנה תקע את המנהל חיבר

במשרד. היושבים האנשים על־ידי שנאמרה !מלה לכל להאזין
מקלט כל לתוך זה פעוט מכשיר להכניס מספיק

ובטוח. יעיל האזנה למכשיר להפכו כדי רדיו


