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بی قراری های یک چریک
کارنامه انیس نقاش در يك نگاه

علیرضا رضوی

مقدمه
ظرف چند سال اخير مترصد فرصتی بودم تا از راه های مختلف به متن اعالميه ديكته شده 
از سوی كارلوس و گروهش به راديو و رسانه های جمعی پس از گروگان گيری وزرای نفت در 
اوت1975 در مقر اوپك دست يابم. متن اعالميه، مورد توجه دكتر سيد حميد روحانی در 
آن ايام و مورد نياز ايشان برای يك موضوع تحقيقی بود. و به همين بهانه در خالل مباحث 
مطروحه به ابعاد و زوايا و اشخاص فعال در اين عمليات هم اشاره می شد كه از آن ميان انيس 

نقاش به عنوان يكی از افراد گروه كارلوس برای رسيدن به اين اعالميه مدنظر قرار گرفت.
به دليل رفت وآمد مكرر ايشان به منطقه، تماس با ايشان مشكل بود. اگرچه به صورت 
دائم در ايران ساكن بود. ولی به هر ترتيب زمانی مقرر گرديد و ايشان به بنياد تاريخ پژوهی 
و دانشنامه انقالب  اسالمی تشريف آوردند و پس از يك مالقات حضوری با رئيس محترم 
بنياد و تأكيد بر پيدا كردن اعالميه مذكور، درخواست يك مصاحبه مفصل و مشروح با ايشان 
مطرح شد. ايشــان با كمال ميل و بزرگواری پذيرفتند؛ در عين اينكه احساس می كردم به 
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داليلی كه تا حدودی از آن مطلع بودم، انجام اين مصاحبه 
برايشان سخت باشد. 

چون از قبل برای انجام اين ديدار و مصاحبه پس از آن 
پيرامون وی و وقايع مربوط به ايشان بررسی كرده و كتاب 
رازهای جعبه ســياه كه در برگيرنده خاطرات وی بود را 
مطالعه كرده بودم، اولين جلسه از مصاحبه به خوبی و با طرح 
مباحث جديد و ناگفته يا كمتر گفته شــده برپا شد. جالب 
بود كه ايشان نه كتاب مذكور را ديده بود و نه مينی سريال 
مربوط به كارلوس را كه تصوير بسيار خشنی از آنها ارائه 
كرده بود. البته تعجب زيادی هم نداشت؛ زيرا ناشر كتاب 

هم طی تماس نگارنده با وی، اذعان نمود كه تاكنون با انيس نقاش ديدار و مكاتبه ای در مورد 
اين كتاب نداشته و اساساً اطالع هم نداشته است كه ايشان در ايران زندگی می كنند. 

مرور آنچه دیگران گفته و نوشته اند
با فوت »انيس نقاش« در ســوم اســفند1399 گزارش های مفصلــی از او و اقدامات و 
جايگاهش در منطقه به عنوان يك فعال سياسی، نظامی و چريكی در رسانه ها منتشر شد و 
دوست و دشمن از مواضع ضدصهيونيستی او تصاوير دلپذير يا ناخوشايندی را به مخاطبان 

ارايه كردند. 
در اين مقال بر آن نيستم كه برای چندمين بار به اين كارنامه پرفراز و نشيب از فعاليت و 
مبارزه بپردازم ولی ناگزير از مرور مختصر سرگذشت او ظرف هفتاد سال انگيزه و جنگ برای 
رسيدن به يك هدف هستم تا بعد از آن به خالصه ای از دو مصاحبه در تاريخ های 30دی ماه 
و 12بهمن ماه 1398 اين بنياد با ايشان بپردازم كه شــايد با تحليل نهايی از اين شخصيت 
برجسته سياسی، نظامی و امنيتی ضدصهيونيســت، برگ كوچكی بر اين كارنامه بيفزايم تا 

دريافت و شناخت از ايشان و عقايد و فعاليت هايش دقيق تر و كامل تر شود.
براساس آنچه از سرگذشت وی باقيمانده است، او متولد1951 در بيروت بوده، در يك 
خانواده متوسط از لحاظ اقتصادی و سنی مذهب رشد كرده و در مدارس معروف »المقاصد« 
كه متعلق به عمويش »زكی« بوده درس خوانده و از شــش سالگی با شركت در تظاهرات 
مربوط به جميله بوحيرت مبارز زن الجزايری وارد فعاليت های سياسی شده و كم كم با فتح به 
عنوان جنبش آزاديبخش فلسطين آشنا گرديده و برای آن برنامه هايی از جمله كمك رسانی 
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به اردوگاه آوارگان فلســطينی در اردن و يا راهنمايی تور عالقه مندان به آشنايی با فتح در 
اردن را از ســاير نقاط اروپا انجام داده و بعد از آن عضو فتح شده و سپس مسئوليت شاخه 

دانش آموزی و دانشجويی فتح در لبنان با بيش از 500 عضو را برعهده گرفته است.
او در دوران عضويت و فعاليت در فتح با مسئوالن رده  باالی اين سازمان فلسطينی از جمله 
»ابوجهاد«، »ابواياد« و »ابوعمار« آشنايی و ارتباط داشــته و آنها به ويژه ابوجهاد نيز با وی 

رابطه نزديكی داشته اند. 

ابواياد، ابوعمار، ابوجهاد

ولی در كارنامه انيس نقاش دو اقدام از تمام فعاليت هايش برجسته تر است و آن به گروگان 
گرفتن وزرای نفت اوپك در سال1975 و برنامه ريزی و اجرای ناموفق ترور شاپور بختيار، 
آخرين نخست وزير پهلوی دوم در پاريس است. و جالب اينكه اولين عمليات با رهبری و 
راهبری وديع حداد، مقام منشعب از جبهه خلق برای آزادی فلسطين و دومين عمليات با 
انگيزه خدمت به انقالب  اسالمی در ايران انجام شده است كه منجر به دستگيری و محاكمه 
و تحمل ده سال حبس از سال1980 تا1990 بوده است. ده سال حبسی كه اگر تالش ها و 
پيگيری های ديپلماتيك جمهوری اسالمی نبود به تحمل حبس تا ابد منجر می شد، كما اينكه 
تاكنون در مورد كارلوس اتفاق افتاده و جريان و گروه و دولتی نبوده است كه با فشار سياسی 
يا ديپلماسی موجبات تخفيف مجازات حبس ابد او را فراهم كند. به همين دليل از سال1994 

تاكنون در فرانسه پس از محاكمه زندانی است.
انيس نقاش از ســال1990 تا2021 در ايران زيست و بيماری مهلك كرونا او را در يك 

بيمارستان در سوريه از پای درآورد. 
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انیس نقاش در بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی

دو جلسه گپ و گفت اختصاصی
با فروكش كردن نســبی همه گيری كرونا درصدد برپايی جلسه ســوم بوديم كه خبر 
درگذشت او و بسته شدن پرونده يك زندگی پرتب و تاب كه از سال1951 باز شده بود در 
رسانه ها پخش شد و اين حسرت باقی ماند كه همچون خيلی از افراد مطرح و برجسته در 
عرصه خود، انيس نقاش هم خيلی از مكنونات و رازهای سر به مهر را ناگفته با خود برد و حتی 
به ما نيز اين فرصت را نداد كه با سماجت خود پاسخ خيلی از سؤال های بی جواب را دريابيم. 
او در مصاحبه با ما به صورت مفصل پيرامون اين فرازها از زندگی خود به شرح ذيل سخن گفت. 

خانواده
در سال1951 در منطقه المزرعه در بيروت و در خانواده معروف نقاش به دنيا آمد. و پس 
از طی كردن دوران ابتدايی و راهنمايی از مدرسه فنی مدرك طراحی داخلی گرفت. اگرچه 
مجبور شد به دليل عدم تمكن مالی دو سال در يك مدرسه دولتی به ادامه تحصيل بپردازد 

و از »المقاصد« كه غيرانتفاعی بود باز بماند. 
پدر او در ابتــدا توزيع كننده مــواد غذايی از جمله كنســرو و ســپس كارگر كارخانه 
شكالت سازی با يك درآمد اندك بود. محمدزكی عموی انيس مدير مدارس غيرانتفاعی 
المقاصد بود. المقاصد هم به عنوان يك مدرسه معروف، در ميان خيلی از خانواده های متمول 
جايگاهی داشت و دانش آموزان شاغل به تحصيل در آن، فرزندان وزير و وكيل بوده و در 

آينده مسئوليتی به دست می آوردند.
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محمدزكی عموی انيس هم سابقه تدريس در دانشگاه های فلسطين، بغداد و سوريه را داشت. 
گويی تا قبل از سلطه انگليس و فرانسه و اشغال فلسطين در دوره عثمانی تمام اين ممالك به عنوان 

سرزمين های عربی محل رفت و آمد و تحصيل و زندگی بود و مرزی وجود نداشت. 
انيس نقاش رابطه عاطفی شديدی با پدر خود داشت. هم در زمانی كه با او در فعاليت های 
اقتصادی همراهی می كرد و هم در زمان اســتراحت و تحصيل در خانه و به مرور از دوران 
بچگی و از روزنامه خواندن پدر اين تأثيرات فكری در انيس آغاز شد. او در زمان حبس انيس 

در فرانسه از دنيا رفت و موجب تألم شديد فرزند خود شد.
مادر او خانه دار و تحصيالتی در حدود هفت تا هشت سال داشت، زبان فرانسه می دانست 
و بسيار اهل مطالعه بود و بسيار مقتصد؛ به گونه ای كه پدر تمام حقوق خود را به غير از هزينه 
رفت و آمد در اختيار مادر قرار می داد و مادر عالوه بر پس انداز مقدار كمی از اين حقوق، از 
هدايا و عيدی های پدرش كه از يك خانواده متمول بود نيز برای خريد اسباب و اثاثيه و حتی 

يك ماشين استفاده می كرد. 
حيات، مادر انيس، از يك خانواده زمين دار در صيدا بود كه در بيروت فروشگاه فروش 

توليدات كشاورزی خود را تأسيس كرده بودند.
انيس آخرين فرزند از يك خانواده شش نفره بود )دوخواهر و يك برادر(. اولين فرزند ليال 
بود كه در مصر فلسفه و روانشناسی خوانده بود و همان جا با يك دكتر به نام حسن با اصالت 
فلسطينی- اردنی ازدواج كرد و بعد ساكن امارات شــد و حتی به معاونت وزارت خارجه 

امارات نائل گرديد.
وجی برادر بزرگتر انيس مهندســی طراحی داخلی خواند و از سال 1975 در امارات به 
شهرت و ثروت زيادی از قبل حرفه خود دست يافت. او به هيچ عنوان به عرصه سياسی و 

عبدالرحمن

محمدخير عبدالمجيد انيس محمد زكی

حيات

بتول خدابخشانيس نجاح يونس سلماوجی

مازن

ليال
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حتی روزنامه خواندن عالقه ای نداشت.
ســلما هم مترجم زبان فرانسه و انگليسی در 
عمان بود كه با يك تاجر مصالح ساختمانی ازدواج 
كرد كه بعدها در سوريه فوت شد و هم اكنون او به 

تنهايی در بيروت زندگی می كند.
از ويژگی های تربيتی خانواده نقاش عدم توجه به شيعه يا سنی بودن داماد يا عروس و سهل 
گرفتن در ازدواج در اين خصوص بود. ضمن آنكه بيشتر اصالت و جايگاه خانوادگی مهم بود 
تا ثروت و مكنت خانواده ها و به همين دليل محمدخير پدر نقاش، بدون حتی ديدن حيات، 
از مادرش می خواهد كه از اين خانواده كه از لحاظ مالی برتر بودند برای خودش همسری 
شايسته و مناسب از ميان دختران آن خانواده انتخاب كند. اين رويه و روال در ميان اقوام 
و آشنايان نقاش تا مدت ها وجود داشــت و ازدواج ميان جوانان شيعه و سنی رواج داشت. 
و اتفاقًا خود نيز در 26 سالگی پس از رفت و آمد به خيام در جنوب لبنان با يكی از اعضای 
فعال گروه خود در آن منطقه به نام »نجاح يونس« كه دختری شيعی بود آشنا شده و ازدواج 
می كند. تنها فرزند نقاش به نام مازن از همين زن است كه به دليل محكوميت حبس ابد در 

فرانسه او را طالق می دهد و او نيز فرزند را به مادر انيس سپرده و مجدداً ازدواج می نمايد.
انيس نقاش پس از آزادی از حبس ده ساله در فرانسه، در ايران و در خالل يك كنفرانس 

با بتول خدابخش كه به عنوان مترجم فعاليت می كرده است، آشنا شده و ازدواج می كند. 

تحصيالت
به غير از مطالب مطرح و گفته شده پيرامون تحصيالت نقاش، او از تأثيرپذيری از معلم ادبيات 
عرب، رياضی و زبان فرانسه خود در المقاصد می گويد و همچنين عالقه مندی به رشته طراحی 
داخلی كه برادرش پيش از اين در آن مسير قدم برداشته و به همين مناسبت گريزی به سيستم 
آموزشی موجود در لبنان می زند كه زمانی بوده كه دولت عثمانی حتی يك مدرسه در بيروت 
نداشت، دانشگاه امريكايی بيروت در سال 1866 تأسيس شد و فرانسوی ها هم پيرو تبليغ دين 
مسيح مدارس و مراكز علمی خود در اين كشور را پايه ريزی كردند و به همين دليل زبان فرانسه 
در لبنان جايگاه خاصی در كنار زبان عربی در سيستم آموزشی دارد. كه البته با تقويت مراكز 
انگليسی زبان، انگليسی از فرانسه در برخی موارد پيشتازتر است. در واقع در يك كشور مسلمان، 
محصلين متأثر از زبان، دين، فرهنگ و علم بيگانه بوده اند كه هم گويای كم كاری مسلمانان و هم 
زمينه چينی برای يك حضور قوی از سوی بيگانگان است. به هر ترتيب نقاش با فراغت از تحصيل 
در رشته طراحی داخلی، در ســال 1975 با كمك فتح اقدام به تأسيس يك شركت می كند و 

انیس نقاش ضمن صهیونیستی دانستن 
حمله ارتش اردن به فلسطینی ها در 
سپتامبر سال1970، بر این اعتقاد بود 
که عملکرد فلسطینی ها نیز در دادن این 

بهانه برای حمله بی تأثیر نبوده است
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در آن بسيار موفق ظاهر می شود. كه حتی بعدها به دنبال دوری او از عالئق سياسی و امنيتی به 
كارش برای معاش می آيد.

او عالوه بر تحصيل و حتــی كار و كمك به پدر، كم كم با فضای سياســی لبنان و فدائيون و 
فلسطينی ها آشنا می شود و عاليق خود در نزديكی و ارتباط و رفت وآمد به محله ها و اردوگاه ها را 
نشان می دهد و از همين زمان پيوندی ميان تحصيل و فعاليت فراآموزشی و ارتباط با فلسطينی ها 
فراهم می شود. و به قدری اين تأثيرپذيری باالست كه دولت خود، يعنی لبنان را نسبت به اوضاع 
نابسامان فلسطينی ها مورد حمله و نقد و... قرار می دهد و بسان يك فلسطينی در مسير آرمان ها و 
اهداف ضدصهيونيستی قدم برمی دارد. او در رفت وآمد به مناطق فلسطينی و ارتباط با فلسطينی ها 
به قدری اهتمام دارد كه حتی لهجه عربی او نيز فلسطينی شده و ديگران او را فلسطينی می پندارند.

فعاليت و عضویت در فتح
با توجه به زمينه های همكاری او با فتح، پله های ترقی و مســئوليت در فتح را به سرعت 
می پيمايد و آخرين مسئوليت وی، مديريت دفتر مركزی دانش آموزی و دانشجويی فتح در 
لبنان است كه با استقرار فتح در لبنان پس از اخراج از اردن، اين دفتر در قد و قامت شاخه 
دانش آموزی و دانشجويی كل فتح به شمار می رود. او با راه اندازی تظاهرات و اعتصابات و 
حتی اشغال سفارت اردن در لبنان و يا اقدام برای اشغال راديوی لبنان، قدرت بسيج كردن 
هواداران خود در ميان دانش آموزان و دانشجويان لبنانی عضو فتح را به مقامات فتح نشان 
می دهد و در دفتر مركزی فتح از مهمترين اطالعات كه در سطح منطقه در جريان بوده، با 
خبر می شود و به دليل همجواری مسكونی با خانواده خليل الوزير معروف به ابوجهاد جايگاهی 
ويژه می يابد و به پيشنهاد هايل عبدالحميد معروف به ابوالهول برای فراگيری دوره بسيار 
پيشــرفته امنيتی به مصر می رود. برای بازيابی نقش اردوگاه های فلسطينی جهت اداره و 
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محافظت از خود در مقابل سلطه و حاكميت ارتش 
لبنان با ســمير ابوغزاله معروف به حاج طالل از 
مســئولين دفتر فتح در بيروت همراهی كرده و 
انتفاضه اردوگاه ها برای خروج از ســلطه ارتش 

لبنان را به راه می اندازد. 
نقاش در همين زمان با مبارزان ايرانی از طريق فتح آشــنا می شود؛ از جمله: جالل الدين 
فارسی و شهيد محمد صالح صادق الحسينی كه زمينه آشنايی با ديدگاه های حضرت امام)ره( 
در مبارزه با شاه در وی ايجاد می شود. و حتی پس از آن ايده فعاليت در ايران و ميان ايرانی ها 
و از سوی ديگر تركيه را به ابوجهاد پيشنهاد می دهد و معتقد است كه اين دو كشور اسالمی 

ظرفيت بسيار بزرگی در حمايت از فعاليت های ضدصهيونيستی دارند.
او شــيوه مبارزاتی و ديدگاه مردمی و همه گير حضرت امام در مبارزه با شاه را به نسبت 
آنچه در تركيه می گذرد، می پسندد و بعدها از تركيه تنها به عنوان يك جای پا در كنار ساير 
فعاليت های منطقه ای بهره می برد. ولی ايران توجه ويژه نقاش را به صورت عميقی به خود 

جلب می كند. 

از راست: محسن رضايی، انیس نقاش، سید محمدصالح الحسینی و محسن رفیق دوست

آشنايی با امام موسی صدر و آمادگی او برای حمايت از مبارزان فلسطينی در قالب سپاه 
امام علی)ع( در همين زمان شــكل می گيرد. و بعدها پيوند با شيعيان با همين آشنايی ها و 
مبارزات آنها محكم تر می شود. آن چنان كه اين روابط با حزب اهلل و حتی فعاليت های عماد 

مغنيه گره می خورد كه متأسفانه درگذشت نقاش مانع از اطالع در همين عرصه می شود. 
او در جريان كامل فعاليت فتح در اردن و حادثه سپتامبر سياه و اخراج سران فتح از اردن 
و استقرار در لبنان و متعاقب آن اتفاقاتی كه در اردن افتاد، يا روابط فتح با اردن قرار داشت و 

با توجه به زمینه های همکاری نقاش 
با فتح، پله های ترقی و مسئولیت در 
فتح را به سرعت می پیماید و آخرین 
مسئولیت وی، مدیریت دفتر مرکزی 
دانش آموزی و دانشجویی فتح در 

لبنان است 
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بسيار مواظب بود كه تجربه تلخ عملكرد فتح در اردن 
در لبنان هم تكرار نشود. چراكه ضمن صهيونيستی 
دانستن حمله ارتش اردن به فلسطينی ها در سپتامبر 
سال1970، بر اين اعتقاد بود كه عملكرد فلسطينی ها 
نيز در دادن اين بهانه برای حمله بی تأثير نبوده است. 
زيرا آنها در اردن فعاليت بسيار وسيع و همه جانبه ای 
داشتند و تا حدی يك تهديد برای حكومت محسوب 

می شدند. ضمن آنكه در طول مرز اردن با فلسطين اشغالی مملو از نيروهای فلسطينی بود كه 
برای صهيونيست ها تهديد محسوب می شدند. 

در كنار آن، سازمان ها و گروه های فلسطينی ذيل يك رهبری واحد از يك دستورالعمل 
واحد نســبت به حاكميت و قوانين اردنی هم تبعيت نمی كردند و حتی هر يك از آنها كه 
وابستگی های خارجی از سوی كشورهای ديگر عرب داشــتند، استقالل اردن را با مشكل 
مواجه می ساختند. به عنوان مثال سوريه، ليبی و مصر هر كدام يكی از گروه های فعال در اردن 
را رهبری و حمايت می كردند و تصور اينكه يك گروه فلسطينی با حمايت يك كشور ديگر 
عرب در اردن به فعاليت بپردازد و اهداف خود را پيش ببرد، چه وضعی در حاكميت اردن 

ايجاد خواهد كرد؟
اردن در ســال1970 با توجه بــه اين وضعيت و همچنين دســتوری كــه از امريكا و 
صهيونيست ها داشــت با ايجاد زمينه، برای حمله فلســطينی ها آماده می شد. در ابتدا با 
ايجاد ناامنی و حتی هدايت سازماندهی شده برخی تعرض ها به زنان اردنی و از سوی ديگر 
محبوس كردن دو تا ســه ماهه ارتش خود در پادگان ها، به خشم مردم، دولت و نظاميان 
عليه فلسطينی ها دامن زد و سپس دروازه پادگان ها را گشود تا جنايتی از سوی اعراب عليه 
فلسطينی ها شكل گيرد كه بيست تا 25 هزار فلسطينی قربانی آن شده و به دليل عمق فاجعه 
آن را سپتامبر سياه بنامند. سران فلسطينی از همه گروه ها به مصر اخراج شدند و تنها گروه و 
تعداد اندكی از سازمان های فلسطينی در َجَرش و اِربد در شمال اردن مستقر شدند كه تنها 
يك  ســال پس از آن، اين عده هم مورد هجوم دوباره ارتش اردن قرار گرفتند و بسياری از 
فلسطينی ها از جمله فرمانده آنها به نام ابوعلی بدون اينكه تسليم خواسته های ارتش شود در 

همان جا به شهادت رسيد. 
شرايط نامناسب سوريه هم اسباب و لوازم ميزبانی فلسطينی ها را تأمين نكرد و به همين 
دليل سران فلسطينی پس از مصر و سوريه تصميم به استقرار در لبنان گرفتند و اردن با تمام 

با افشای نقش شاپور بختیار در 
کودتای نوژه و سایر فعالیت های 
ضدانقالبی انیس نقاش در خارج 
از کشــور، داوطـلـب حـذف 
او می شود؛ عملیاتی که ناموفق 
بود و منجر به دستگیری و محاکمه 
و زندانی شدن نقاش طی ده سال 

از1980 تا 1990 می شود
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زمينه ها و فرصت ها بــا وجود جمعيت 
سه ميليونی فلســطينی االصل ها بدون 
هر گونه خطری برای صهيونيســم، از 
جبهه مقاومت و مبارزه خارج شــد و به 
هيچ عنوان تشكيل گروه سپتامبر سياه 
و ترور مقامات اردنی هم نتوانست انتقام 
آن فاجعه اسفبار باشد و تأسف بارتر اينكه هيچ يك از كشورهای عربی و اسالمی هم با وجود 
آماده باش ناوهای امريكايی در سواحل مديترانه و بمب افكن های B52 در پايگاه های هوايی 

امريكا در تركيه جرأت نشان دادن واكنش به اين جنايت اردن را نداشتند. 
انيس نقاش همچنين از تجربه آشنايی با برخی مقامات فلسطينی از جمله فاروق قدومی و 
فتحی عرفات مسئول هالل احمر فلسطين در اردن می گويد و اينكه فضای بسيار مناسبی برای 

فعاليت فلسطينی ها در هر سطح و زمينه ای وجود داشت.
انيس نقاش با توجه به تجربه تلخ فلسطينی ها در اردن در تالش بود كه در ارتباط مستقيم 
با فلسطينی های ساكن در لبنان به حل مشكالت آنها به عنوان يك شهروند لبنانی هم توجه 
ويژه داشته باشد. او با همراهی حاج طالل يا همان سمير ابوغزاله به تمام اردوگاه های فلسطينی 
سركشی می كرد و بر آن بود كه اردوگاه مسيحيان فلسطينی ضبيه را كه از نظر نظم و ترتيب 
از همه بهتر بود، به عنوان يك الگو، طراز همه اردوگاه ها قرار دهد و البته در جريان انتفاضه 
اردوگاه ها هم با اســتفاده از اطالعات برادر و خواهر خود كه در سيستم و تشكيالت اداری 

لبنان شاغل بودند، به استقالل اردوگاه ها كمك كند. 
انيس نقاش همچنين با توافق نامه قاهره كه در آن عضويت غيرفلسطينی ها در تشكيالت 
الفتح را ممنوع می كرد، مخالفت نمود. اگرچه به عنوان يك غيرفلسطينی تنها می توانست 
در العاصفه به عنوان ارتش فلسطينی عضو شود. ولی او مسئول شاخه دانشجويی فتح بود و 
مخالفت او هم به صورت رسمی نتيجه ای در برنداشت چرا كه به زعم سران فلسطينی قانون 
را نمی توان عوض كرد ولی كسی به اين قانون توجه ندارد و همه خالف آن اقدام خواهند كرد.

همکاری با سایر گروه ها و جریانات
انيس نقاش ضمن فعاليت و تكاپو در فتح بر آن بود كه علم مبارزه با استكبار و استعمار و 
صهيونيسم را به غير از فلسطين در تمام بالد اسالمی بر افرازد و با همين روحيه بالفاصله پس 
از طرح پيشنهاد برای جبهه آزاديبخش اريتره، آماده شد كه به درخواست عثمان صالح سّبی 

تمام افرادی که با نقاش کار کردند و 
همراه او بودند نیز از توان بالقوه او استفاده 
مطلوبی نکردند و او به عنوان یک جوان 
مخلص، با انگیزه و پرتالش در البه الی 
قدرت طلبی، منفعت خواهی، سازشکاری 

و سیاست بازی سرگردان بود
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در اتيوپی يك نيروی فعال و در حين حال غيرانقالبی را جذب و به جبهه ملحق نمايد كه اين 
فرد خود عليه پايگاه ها و مراكز امريكايی بسيار فعال و موفق بود.

او در خالل فعاليت در فتح برای وديع حداد كه از جبهه خلق برای آزادی فلسطين جدا 
شده بود نيز كار می كرد و برنامه ريزی برای ترور جرج گودلی تنها سفير اياالت متحده در 
لبنان كه همزمان سفارت و هدايت سرويس امنيتی سيا در لبنان را برعهده داشت، را انجام 
داد. اگرچه اين عمليات به دليل اطالع فتح و همراهی آنها با امريكايی ها توسط حسن سالمه 
كه جذب سيا شده بود لو رفت و ناموفق بود، ولی مانع از طراحی و اجرای عمليات های ديگر 
نشد. ضمن آن كه روابط دوجانبه نقاش با ابوجهاد و وديع حداد در ناكامی برخی عمليات ها 
از جمله ترور سفير فرانسه در لبنان هم مؤثر بود. وديع حداد معتقد بود كه فرانسه در قتل 
»ميشل مكربل« از عوامل خود در اروپا نقش داشته و حال آنكه انيس اين اعتقاد را نداشت و 
با اطالع دادن غيرمستقيم به سفارت مانع از اين ترور شد. مهمترين فراز از همكاری انيس 
نقاش با وديع حداد گروگان گرفتن وزرای نفت اپك در سال 1975 است كه به تفصيل در 
كتاب رازهای جعبه سياه به آن اشاره شده است ولی در آن كتاب نمی گويد كه ليبی حامی و 
سفارش دهنده اين عمليات به وديع حداد بوده تا از اين طريق با كشتن جمشيد آموزگار وزير 
نفت ايران و زكی يمانی وزير نفت عربستان سعودی با اين دو كشور تسويه كند. اگرچه انيس 
مدعی است كه او به كارلوس )معروف به شغال( به عنوان فرمانده عمليات توصيه كرده است 

كه دو وزير كشته نشوند و اتفاقاً كارلوس نيز پذيرفته است.

کارلوس

اين عمليات در نوع خود بی سابقه بود و بازتاب بســيار گسترده ای در محافل سياسی و 
رسانه ای گذاشت؛ درآمد خوبی هم برای گروه وديع حداد داشت و البته آخرين همكاری 

جدی انيس و كارلوس با وديع بود. 
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انيس نقاش ضمن ارتباط با جالل الدين فارســی و محمد صالح صادق الحسينی و بعد از 
آن محسن رفيق دوست، با انقالب اسالمی ايران آشنا شد و سپس راه همكاری و همراهی با 
مبارزان را پيمود. او مدعی بود كه با ارائه پيشنهاد تشكيل »گارد انقالب« اولين طراح تشكيل 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده است.
با افشای نقش شاپور بختيار در كودتای نوژه و ساير فعاليت های ضدانقالبی او در خارج از 
كشور، داوطلب حذف او می شود؛ عملياتی كه ناموفق بود و منجر به دستگيری و محاكمه و 

زندانی شدن او طی ده سال از1980 تا 1990 می شود.
ده سال پرتالطم در لبنان و منطقه و ايران؛ چه بسا كه آزاد بودن او ثمرات زيادی می داشت. 
به ويژه در اوج جنگ های داخلی لبنان پس از حمله همه جانبه اسرائيل تا بيروت به اين كشور؛ 
يا حمله صدام به خاك جمهوری اسالمی ايران و تحميل هشت سال جنگ نابرابر، يا سرنوشت 
ناگوار برای فلسطينی ها و تكرار جنايت مشابه سپتامبر سياه در صبرا و شتيال و كشتار سه تا 

پنج هزار فلسطينی و اخراج آنها به تونس. 
انيس نقاش اگرچه پس از وســاطت و پيگيری های متعدد از سوی ايران و ساير جهات 
ذيربط از زندان فرانسه آزاد می شود و به ايران می آيد و فعاليت هايش در منطقه را با سكونت 
در ايران پی می گيرد ولی به داليلی كه نشد از او بپرسيم، ديگر فعاليت مشهود و بارزی ندارد 
جز مشورت و رفت و آمد با اعضاء جبهه مقاومت در لبنان و سوريه و به ويژه با حزب اهلل و 
عماد مغنيه كه باز هم نشد كه از ابعاد آن فراتر از ادعاهای موجود، مطلع شويم. يا اينكه تا چه 
حد با شهيد چمران آشنا بوده؟ يا در چه سطحی با جنبش امل در ارتباط بوده است؟ آشنايی 
او از صهيونيسم و نسبت آن با يهود چيست؟ آيا از ديويد آليانس حامی مالی كودتای نوژه 
با هدايت شــاپور بختيار اطالعی دارد؟ و چه مطالب بكر و ناگفته ای از شهيد صالح صادق 

الحسينی به ياد دارد؟ و بسيار سؤال های ديگر... 

مالحظه پایانی
با مرور دقيق پرونده انيس نقاش كه فعاليت سياسی و مبارزاتی خود را با فلسطينی ها و به 
ويژه فتح آغاز كرد به يك نتيجه بارز رهنمون می شويم و آن جدی نبودن فتح در به كارگيری 
او به عنوان يك نيروی با انگيزه و پرتالش بود؛ و اتفاقاً نقاش هم به رغم روحيه و خط گرفتن 
از فتح، هيچ وقت در چارچوب و قالب اصلی آنها شكل نگرفت؛ از آن زمان كه به عضويت 
درآمد و حق الزحمه نمی گرفت تا آنجا كه از سوی فتح برای آموزش امنيتی به مصر رفت و 
در بازگشت حاضر به همكاری با دستگاه امنيتی فتح نشد و از سوی ديگر با وجود عضويت 
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در فتح، عطش و انگيزه خود را با عضويت در ساير 
گروه ها و مبارزان سيراب می كرد. 

اگرچه او به سازش پذيری عرفات بعد از جنگ 
رمضان واقف شده بود، ولی نمی توانست وجود افكار 
و افراد برجسته ای چون ابوجهاد را برای اقناع خود 
جهت ادامه مبارزه در فتــح نفی كند. اينكه نقاش 
در آستانه سی ســالگی با آن همه تجربه و عالقه 
می سوزد و چهل سال مابقی را با خاطرات سی سال 

قبل از آن طی می كند دو دليل دارد:
اول آن كه بيش از هر چيز قدر خودش را ندانســت و در الگو قرار دادن و پيدا كردن راه 

خود از ميان مبارزان ضدصهيونيست ترديد می كرد. 
دوم اينكه تمام افرادی كه با او كار كردند و همراه او بودند نيز از اين توان بالقوه استفاده 
مطلوبی نكردند و او به عنوان يك جوان مخلص، با انگيزه و پرتالش در البه الی قدرت طلبی، 
منفعت خواهی، سازشكاری و سياست بازی ســرگردان بود. شايد با تفحص و تدقيق بيشتر 

در زندگی و زمانه او و كشف حقايق بيشتری از زندگی او، اين مالحظه پايان يابد. ان شاءاهلل

ابوجهاد


