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  چه صحبتی دارید ؟٥٨برادر انيس راجع به چگونگی و علت اقدام به ترور بختيار در سال : بيان
و قيام مردم ، انقالب ایران پيروز ) رض(ه لطف خداوند و رهبری امام بهمانطور آه ميدانيد در آن وقت : انيس نقاش

حتی پس از فرار بختيارو تشكيل . شد ، در آن هنگام انقالب بخصوص از سوی امریكا با خطراتی جدی مواجه بود
و قادر است دولت موقت ً  برژنيسكًی مشاور امنيتی آارتر تاآيد ميكرد آه امریكا هنوز بر اوضاع ایران تسلط دارد 

انجام سناریوی آودتا عليه مصدق در ایران بنظر ميرسيد آه در آن شرایط امریكا با توجه به تجربه . آاری انجام دهد 
 انقالب همانطورآه .، بدنبال باز گردانيدن بختيار بعنوان یك چهره دموآراتيك مورد نظرآنان بر اریكه قدرت بود

ما مجبور .  ، تازه آار خود را آغاز آرده بود و دولت آامًال بر اوضاع مسلط نبود سپاه پاسداران. ميدانيد نو جوان بود 
وقایع نشان داد بعد از موفقيت ما ، روند . بودیم سریع از خود عكس العمل نشان بدهيم و به تثبيت اوضاع آمك آنيم 

انقالب از این پس بتدریج . ف شد ه پس از آن شاه مرد و آودتای نوژه آشآتحليل ما از اوضاع درست بوده است ، چرا
در طول مدت ده سال، انقالب ثابت آرد آه از توطئه ها  .قوت گرفت و الحمد هللا سناریوی امریكا به شكست انجاميد

نقش بختيار نيز پس از مدت یكی دو سال آم آم بی رنگ شد و تاثير چندانی نداشت ، بخصوص پس از . تراست یقو
یك نكته . از این پس بختيار دیگر نقش چندانی ندارد . ابل ارتش عراق بوضوح روشن گردید اینكه مقاومت ایران در مق

از : " وقتی آه به دادگاه ما آمد با حالتی ترس گفت . قابل ذآر آه به یادم آمد خوف و ترس بختيار از ترورش بود 
 هنگامی آه او آشته شد دیگر هيچ بنظر من" زمانی آه اینها بمن حمله آردند من ميترسم حتی به رستوران بروم 

. فعاليت جدی بغير از تبليغات مختصر نداشت   
  علت ناموفق بودن ترور در آن زمان چه بود ؟:بيان
داشتيم، ليكن بدليل تشدید امنيت بختيار چند روز قبل ازانجام ترور ، متوجه شدیم آه ما اطالعات دقيقی از بختيار:انيس

درهرحال ما دچار یك اشتباه تاآتيكی شدیم ، چون بدليل . آورده است  این مورد بدست العاتی را درطپليس فرانسه ا
ير ينكاتی آه در فوق ذآر آردم ما هر لحظه احتمال آودتا یا واقعه ای را ميدادیم از اینرو احساس می آردیم بين تغ

جام بدليل حفاظت شدید بختيار از این رو دست به یك ریسك زدیم و سران. شيوه و زمان یك نوع تضاد وجود دارد 
.ترور ناموفق ماند  

چه تفاوتی ميان زمان ترور اوليه با قتل بختيار در شرایط حاضر است ؟:بيان  
 انقالب تثبيت ،در ان زمان . همانگونه آه توضيح دادم شرایط آن زمان آامًال متفاوت با شرایط آنونی است :انيس

بعنوان یك مهره آليدی مورد نظر بود ، ليكن در شرایط حاضر ، نشده بود و شخصيت بختيار برای غربی ها 
. انقالب آامًال تثبيت شده و برای غربيها بختيارارزش چندانی نداشت   

برخی آن را یك قضيه درون گروهی . در مورد ترور بختيارتحليل های مختلفی در غرب منتشر شده است : بيان
بت داده اند و پاره ای به گروه تند روایران، عده ای نيز این اقدام را به  نسیدانسته و بعضی ان را به جمهوری اسالم

در پاره ای تحليلها نيز به تفاهم ایران و فرانسه برای . عراق ، جهت اخالل در روند ایران و فرانسه منتسب آرده اند 
بنظر شما ، با توجه به شرایط موجود ، این اقدام آار چه . شاره داشتند بر داشتن موانع روابط گسترده در این زمينه ا

 گروهی ميتواند باشد ؟
.بنظر من بختيار آنقدر اهميت ندارد آه تحليلهای خاصی در مورد ترورش صورت بگيرد:انيس  
چرا وی را ترور آردند ؟:بيان  
در هر حال ، دليلی ندارد با . رانش می شود بنظر من ، هر توطئه گری ، دچار توطئه ، حتی از طرف طرفدا:انيس

.تحليل خود به پليس فرانسه آمك آنيم  
بنظر شما ، ممكن است فرانسه در این ترور نقشی داشته باشد ؟:بيان  
آنها در تلویزیون سراسری خود اخباری را .  بختيار را از نظر شخصيتی آشت  فرانسه دوماه قبل از این واقعه:انيس

نه اینكه فرانسه نميدانست او حشيش آش و هروئينی . يش و هروئين از خانه بختيار منتشر آردندمبنی بر آشف حش
وقتی خلبان شاه مخلوع ، بنی صدر را به فرانسه آورد پليس فرانسه از وی مقدار زیادی هروئين گرفت ليكن . است 

وز بعلت آنكه اعتباری برای بختيار قائل بدليل آنكه ازاپوزیسيون حمایت ميكرد از آنار آن براحتی رد شد، ليكن امر
در مورد احتمال این اقدام از سوی ایران بهرحال آن چه ميتوان گفت این نوع .  گذاردینيست برروی فساد او دست م

من با نحوه عمل فرانسه آشنا هستيم ، چنانچه آنها مخالف روند . اقدامات اآنون برای فرانسه اهميت چندانی ندارد
 ليكن هيچ تبليغ شدیدی دراین ارتباط انجام ،د از همين عامل برای تبليغات داخلی استفاده بسياری می آردندارتباط بودن

بنظر من، امروز فرانسه بمنظور ایجاد گسترش روابطف بخصوص روابط اقتصادی با ایران حاضر . نگرفته است 
.......است ده تا مثل بختيار را نيز بفروشد  

شنائی با انقالب اسالمی و تفكر امام خمينی سالم اهللا عليه اگر مطالبی دارید بفرمائيد؟در مورد نحوه آ :بيان  
 و در مقابله با توطئه های غرب عليه انقالب بعد از پيروزی انقالب برای جلوگيری ازهرنوع آلترناتيوسازی :انيس

.مسئله عمليات ترور بختيار مطرح شد و این اقدام را انجام دهيم  



از چه زمانی آشنا شدید؟) ص(با اندیشه های امام  شما :بيان  
در ارتباط با آار ما . همانطورآه اطالع دارید در اوایل امر وحدت نظر بين مسئولين جمهوری اسالمی نداشت  :انيس

 .یا هرآارانقالبی دیگر بعضی ازمسئولين مخالف و مردد بودند و برای برخی از شخصيتهای آن زمان خوشایند نبود
 این مسئله زیاد طول نكشيد و مواظع مسئولين تقریبًا یكدست شد تا اینكه مسئله بعنوان یك معضل برای جمهوری البته

پس از . تا حدودی موضوع ما به فراموشی سپرده شد اسالمی درآمد و با حمایت فرانسه از عراق، روابط تيره شد و
فرانسه اعالم آرد آه چنانچه مسئله ما را حل نكند ابط ما با اروپا  مطرح گردید جمهوری اسالمی به روجنگ آه 

.روابط مناسبی با فرانسه بر قرار نخواهد آرد آه نهایتًا این مسئله حل شد و سر انجام فرانسویان ما را آزاد آردند  
نهائی آزاد ظاهرًا درماجرای مك فارلين قرار بود آه شما را آزاد آنند وآنطور آه ما شنيدیم شما قبول نكردید آه بت:بيان

 شوید؟
جزو درخواستيهایشان در آن ماجرا آزادی من بود وفرانسویان نيز موافقت  لبنان  هایبچه.  همينطور بود ،بله: انيس

.آردند، ليكن بدليل انكه هيچ ضمانتی برای آزادی دیگران وجود نداشت آن را نپذیرفتم  
 .اندرانسویان را دربيروت برادران انقالبی منفجرآرده شيرین ترین لحظه عمرمن درزندان هنگامی بود آه شنيدیم مقرف

   
 


