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  رلشگر اميرمنصور همانسيا آ

  ؟سرهنگ اميرمنصور است
  نادقوقح -ضيفريما

با شخصی بنام سرھنگ شدم  که با ترک ايران به لندن وارد )١٩٨١ هيروف(  ۵٩دراسفند ماه سال 
 .پياده شده است ی وکيل درباراماجراھ کتاب خاطرات و شنائی با او ھم درآجريان  .شنا شدمآ اميرمنصور

به ھتلی دعوت کرده بود سبب  ايران که مرا برای تجديد ديدار يکی ازدوستان نزديکم دراينکه  مختصر
 ؛اميرمنصور بمن شد وگفت اين کسی که ميخواھد عليه جمھوری اسالمی مبارزه کند گنھرس معرفی 

را  اولين مالقات وگفتگو اميرمنصور در .را ترک کرد ھمين وھمين وخودش ما .بشما معرفی ميکنم
اثرھمين روحيه احتياط الزم را دراغراق گوئی وغلو مسائل  بزرگ انديش يافتم که در صی متوھم وشخ

برای تدوين تشکيالت < :گفت درھمان جلسه اول چنانکه درضمن صحبت .ن قائل نبودآ نداشت وحدی بر
تی اظھارتعجب > که وقميليون پوند داده اند ٣٠مبارزه عليه جمھوری اسالمی تنھا ايرانيان مقيم انگلستان 

    .ببخشيد مقصودم سه ميلون پوند بوده است ؛نسبت به مبلغ کردم فورا گفت

   .اده شده استيپمشروح اين جريانات درکتاب خاطرات وکيل دربار

باری اميرمنصور وسرھنگ قانعی اولين ايرانيانی بودند که ھمراه بنده مبارزه عليه جمھوری اسالمی را 
نشريه سنگر منتشرنميشد وکارما محدود به نوشتن اعالميه ازسوی اينجانب  دنبال ميکرديم اين زمان ھنوز

  .يد پارک بودن درھاآپی وتکثير کوفتو

ه الزم بود اعالميه ــجمله  روزی ک قضيه ھمکاری اميرمنصور درجريان ھايد پارک خيلی مفصل است از
 هتی شد که تمام مغازای نوشته وروزيکشنبه درھايد پارک بعد ازسخنرانی من پخش شود مصاد ف باوق

ھمگان باشد فقط چند مغازه بود که  کپی دراختيارن زمان ھم مانند اين سالھا نبود که فتوآ ھا بسته بود و
 ؛ن ھم رجوع کرديم بسته بودآکه وقتی به  نھا نزديک خانه ما بودآ از یميدادند يک ماين سرويس را انجا

ماده شده بود که شيشه مغازه را بشکند آنصور ن اعالميه را داشتيم که اميرمآنقدر ھيجان چاب کردن آ
اتومبيلش راھم  و ؛شده بودماده آ واقعا برای اينکار و ،دنوشبانه وارد مغازه شده واعالميه را تکثير ک
امکان خودداری  شنا بوديم وآمغازه ھم  خاصه که با مدير ؛مقابل شيشه مغازه پارک کرد که کمترديده شود

گفت  ؟کنيد نيا شما بلد ھستيد که ماشين فتوکپی را روشآگفتم که من به او .ازشکايت ھم وجود داشت
    .است یا خير  گفتم منھم که مثل شما بلد نيستم پس اين چه کاربيھوده

باری برخی ميگفتند که اميرمنصور يک افسرشھربانی است ولی سرھنگ نيست برخی ھم ميگفتند که 
، چاخان ، بسيار، نترسی اقدامات فوق معمولماده براآال کسی بود حربانی است ولی بھرھس شيراننده رئ
باب غلو وچاخانی ھمه جا ميگفت ما  از ،بودشاھدوست وبسيارعجول درکارھا  وحرف حساب  لاھل قبو

   .الزم داريم ،ماده بسيار داريم فقط محتاج به جليقه ضد گلوله ميباشيم که پول خريدآافراد 
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درکيھان لندن خواندم که بجرم  اخبری نداشتم ت يگرسرھنگ امير منصور د مدم ازآنکه به کانادا آ بعد از
ن زمان ھنور اعليحضرت آ ؛ستگيرشده استاسالمی د خريد تسليحات اطالعاتی وجاسوسی برای جمھوری

  .بود اعالميه ھا مطرح سخنرانی و ريامھرآسوگند سلطنت ياد نفرموده بودند وتنھا نام شاھنشاه 

ھمان سرھنگ  یدوعسم منصور امير قای سرلشکرآاين  ياآاکنون نميدانم وبسيارھم مايلم بدانم که 
  .سابق است  يا خير اميرمنصور

-----------------   

  »تسا تسد رد )ايرآ( یدوعسم روصنم رگشلرس زا هک یياھه راگن

 

 ار ناريا لاس نآ  )هامرھم(زيياپ و هتفرگ ار دوخ یرگشلرسريما هجرد ١٣٧٨ لاس رد تسا یعدمو ا
   .تسا هدرک کرت

   .تسا هدرک راک یمالسا ميژر اب لاس ٢١ وا ١٣٧٨ لاس رد هک تسا مزالت قد

 ناھيک هب طوبرم( هدش هتشاذگ بوتوي یور ٢٠١٧ یالوج ۵ رد هک یيوئديو رد وا
 نم هبس کرھ .متسھ یولھپ اضر هدازھاش مداخ یرآ ،مداخ نم ديوگيم )تسا دئوس
   .متسھ ايرآ روصنم زابرسن م  .متسھ مداخ کين م .دورد »کتشتريما« ديوگيم

 هوکش .تسا هديد کرادت ار ناريا یلم نيون شترا ناوناب گنھ ،تسا یعدم وا
 یفرعم دوخ یماظن تنواعمو تسرپرس ناونع هب ار دئوس ويدار هدنيوگ یداشرا

   .دنکيم


