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  ستون پنجم وشوراي به اصطالح ملي
  حقوقدان -اميرفيض

اصطالح ستون پنجم دشمن است اين  ،درمبارزه سياسی رايجِ  استحضارداريد که يکی ازاصطالحاتِ 
اشغال کرده  اصطالح درزمان جنگ داخلی اسپانيا بفرماندھی فرانکو عيله کمونيستھا که پايتخت را

   .فرانکو مديون ھمان ستون پنجم بود یبودند ساخته شد وميتوان گفت که پيروز

ستون نظامی  ۴اسپانيا با  نرا ستون پنجم مينامند که فرمانده عملياتی حمله به پايتختآبه اين دليل 
درداخل پايتخت داشت که بعدھا عنوان ستون بصورت غيرمنظم به کمونيستھا حمله وستون ديگرھم 

  .ندايفا کرد نقش اساسی درپيروزی ارتش را که ن گروه ھا تعلق يافتآپنجم به 

د ولی زمينه ويا غيرسازمانی ھستنستون پنجم به گروھائی ازمردم گفته ميشود که ياسازمان يافته 
 ماده سازی يکطرفه نيست وآماده ميسازند  البته اين ھمکاری وآبرای پيروزی دشمنان کشور  را

   .افراد ستون پنجم با مزايا ويا وعده ھائی سرگرم ميباشند

ن است که جاسوس برای خدمت به کشور وحکومتش جانش  آفرق بين افراد ستون پنجم با جاسوس 
برای  ويابی اجرت نجم دانسته ويا ندانسته بااجرت افراد ستون پرابه مخاطره می اندازد ولی 

   .ی بيگانگان فعاليت ميکندزپيرو

برای حمله  !مشروعيت و !!استراتژی ستون پنجم بطور کلی زمينه سازی برای ايجاد مقبوليت
تا ازمقاومت ووحشت مردم  ،کشورخارجی است وبيشتر به جنبه ھای روانی وتبليغاتی ميپردازد

 ابل نيروھای بيگانه بکاھند وازطرفی يک اميدواری کاذب بوجود بياورند که بيگانه رفاه ودرمق
  .)مريکا درعراق نگاه کنيدآبه نقش ستون پنجم ( زادی ودمکراسی به ارمغان خواھد اورد آ

مينه سازی وتبليغات وايجاد ان زھم ھانآدوقسم عمليات دارند قسم معمول  ال ستون ھای پنجم  معمو
ن اقدامات آ مناسب برای ايجاد حقانيت اقدامات کشوربيگانه است وقسم ديگرفکری  محيط

  )ستون پنجم متفقين درفرانسه وبلژيک(نھاست آخرابکاری درراه ھا ومخازن انرژی وترور وامثال 

ارائه داد درسالھای بعدازجنگ جھانی که روسھا خواستارنفت شمال  از ايران  نمونه ای که ميتوان
ن کشوريعنی حزب توده ابدا دست به عمليات خرابکاری نزد وفقط روی حقانيت آبودند ستون پنجم 

ذربايجان آھمچنين درجريان حزب دمکرات  ،روسھا برنفت شمال وتامين منافع ايرانيان فعال بود
 بيشتر ايران ما و نامهروز که جرائد کيھان و ان خاصه درتھرانستون پنجم فرقه دمکرات دراير

نھا بودند فقط کارشان تجسم اين حالت فرضی بود که پيشه آنوقت، بلند گوی تبليغاتی آروزنامه ھای 
  ! مدعی بودند تبريز شده بھشت برين چنانکه دورآزادی وبرکت ميآسعادت و ،وری برای مردم

 ١ ذربايجان)آريرات سنگربمناسبت نجات ن روز ھا رجوع شود ويا تحآان به کيھ(                     
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فقط درجھت حقانيت جدائی که عده ای توده ای وعده ای ھم تقليدی بودند  ستون پنجم روسھا 
جدائی طلبانه خود راھم  ازھمين اتفاقا  ادعای  و ؛ميزآنه عمليات خشونت  ،ذربايجان فعاليت ميکردآ

   .امروز عنوان ميکنند گرفته بودندادعاھا که جدائی طلبان  

 بين ارکان تشکيل دھنده ستون پنجم واجمالی  اين تحرير دراين مقام است که يک مقايسه تطبيقی
اين خود پرسی روبرو  وسپس با ؛دھدارائه  شورا نآ شورای به اصطالح ملی وسيره کار منشور

مريکاست وياشورای ملی آ ستون پنجم !يا نام واقعی متصف به شورای به اصطالح ملیآشويم که 
   ؟؟ايران

  ستون پنجم مهمترين ركن فعاليت

مھمترين رکن فعاليت ستون پنجم زمينه سازی برای تحقق خواست کشوربيگانه است وابعاد اين 
نرا دربرنامه آ يزی بيگانگان ستون پنجم نيزاجرایزمينه سازی محدود نيست وبموازات برنامه ر

ع ستون پنجم مانند يک ارتش غيرمسلح زيرفرماندھان اصلی ھای کاری خود قرارميدھد ودرواق
   .کشور بيگانه عمل ميکنند

نراسربازان خود معرفی کردند آجنبش سبزوعوامل مريکاواسرائيل آکه  ٨٨درجريان حوادث سال 
   .نظرشان متوجه ھمان ستون پنجمی بود که ازجنبش سبز تشکيل شده بود

بخشی ازستون پنجم که برای عمليات خشونت وجنگ درماموريت نيستند تنھا ازطريق نافرمانی 
 زادی وحقوق بشرآمدافع  مريکا راآمدنی وتبليغ بنفع کشورارباب عمل ميکنند وھمانطور که ناظريد 

   .افراد ستون پنجم بکاھند از ناجی ملتھا معرفی ميکنند تا قبح ھمکاری وستون پنجم بودن را و

   !منشور! شوراي به اصطالح ملي 11ا وماده مريكآ

تصورنميکنم که نيازبه بازگوئی وارائه اسناد وشواھد باشد زيرا درتحريرات سابق درھمين سايت 
نجا که دسترسی به مدارک واسناد بوده است به آتا   )www.1400years.orgسال  ١۴٠٠(
خاورميانه  نھا اشاره شده است واين حقيقت شوم به اثبات رسيده است که طرح تجزيه کشورھایآ
مريکا قرارگرفته که کشورھائی چون آ نه تنھا دردستورکار و ،مريکا قرارگرفته استآ کار دستور در

دراين   .شده استشوم تجزيه متوجه عراق وافغانستان وسوريه ويمن ھم  سودان تجزيه شده وشبح
   .مريکا قرارگرفته استآماجرا ايران ما درحساسترين نقطه تجزيه درسياست 

راه پياده کردن طرح تجزيه کشورھا وايجاد کشورھای  در مريکا راآکه  ن چيزیآف درکمال تاس
) بخوانيد مرامنامه( کوچک تازه تاسيس خاصه درايران کمک وياری ميدھد ھمين باصطالح منشور

 مريکا درمورد تجزيه ايران وجاھت ملی! وحقانيت وآنست که به طرح آ ١١شورا وبه ويژه ماده 
نرا متحقق آکوچک وخدمت ناچيزی نيست که چند نفربتوانند  ،اين کار ،مشروعيت ظاھری ميدھد

سازند برنامه ريزی الزم داشت که بصورت شورائی متشکل ازشخصيت ھای سلطنتی ايران 
   .ن بشود که شده استآ مريکا تحت عنوان شورايملی ومنشورآعلمدارفعاليت ستون پنجم 

ومرامنامه  !تشکيل شورای به اصطالح ملیيکا ومرآشگامی تطبيق خواسته تجزيه ايران بوسيله  پي
مريکا درجھت تجزيه ايران عالمتی است که کوچکترين آکنگره  شکارآ ن متعاقب فعاليت شديد وآ

شکی دروابستگی شورای باصطالح ملی با امريکا باقی نميگذار واين وابستگی نه وابستگی سياسی 
  .مريکاستآکه وابستگی درنقش ستون پنجم 


