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 احمد هاشمی-سقوط کوبانی به نفع همه است

اؤیرنجی سسی: احمد هاشمی مترجم و کارمند رسمی سابق وزارت خارجه ایران در یادداشتی قابل تامل از سقوط کوبانی 

استقبال کرد وی در صفحه فیس بوک خود نوشت : از سقوط کوبانی استقبال می کنم چرا که باور دارم سقوط کوبانی منجر 

 :به تغییرات بغایت مثبت خواهد شد

و هوی رسانه ای، تقریبا تمامی کردهای ساکن در کوبانی اکنون به ترکیه رفته و در امنیت نسبی به سر  علیرغم های -یک

می برند و آنچه در کوبانی جریان دارد درگیری بین دو گروه تروریستی داعش و پ ی د )شاخه سوری پ ک ک( است و 

 .ام هم منتفی استاز آنجایی که تقریبا هیچ غیرنظامی در شهر باقی نمانده خطر قتل ع

سقوط کوبانی نیروهای اپوزیسیون سوریه را یکدست و متحد خواهد کرد. زیرا گروه های میانه رو در میان اپوزیسیون  -دو

سوریه با گروه پ ی د به عنوان گروهی جدایی طلب و نزدیک به دولت بشار اسد مشکل دارند. با برطرف شدن مشکل 
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وریه(، نوک پیکان مبارزه توسط گروه های اپوزیسیون متوجه داعش و بشار اسد جدایی طلبی در روژاوا )کردستان س

 .خواهد شد

دولت بشار اسد، اپوزیسیون متحد و میانه روی سوریه را به عنوان چالشی جدی برای خود می داند و در توافقی  -سه

د )رهبری معنوی و حتی تشکیالتی نانوشته نیروهای دولتی سوریه هیچ گونه حمله عمده ای را بر ضد گروه کردی پ ی 

این گروه را عبدهللا اوجاالن، بنیانگذار گروه تروریستی پ ک ک برعهده دارد( در شمال سوریه و مواضع گروه تروریستی 

داعش نداشته اند. حتی گمانه زنی هایی وجود دارد که بشار اسد در تقویت داعش و پ ی د )پ ک ک( نقش دارد. بنابراین 

 .بی تردید ضربه ای به دولت بشار اسد خواهد بود سقوط کوبانی

کشور ترکیه به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، عضویت در ناتو و توان باالی ارتش این کشور و با نزدیک به هزار  -چهار

کیلومتر مزر مشترک با سوریه، خواهد توانست بدور از دغدغه قدرتیابی گروه های جدایی طلب کرد )پ ک ک و شاخه 

ری اش پ ی د که کنترل کوبانی را در دست دارد(، بیشترین کمک را به اپوزیسیون سوریه نماید. ترکیه بارها اعالم سو

کرده آمادگی دارد برای برکناری دولت بشار اسد در سوریه هر گونه همکاری داشته باشد ولی در قضیه کوبانی نتوانست 

 .تقویت گروه تروریستی پ ک ک می شد مداخله کند زیرا در صورت وارد شدن به ماجرا باعث

سقوط کوبانی مانع از بت سازی و تطهیر گروه پ ک ک خواهد شد. پ ک ک یکی از بزرگ ترین تشکیالت  -پنج

تروریستی در منطقه است و همانند داعش، قابلیت تعرض و عملیات تروریستی فرامرزی در چندین کشور را دارا است. این 

ر شمال عراق و همچنین کوهستان شرق های ترکیه بوده و برای دستیابی به اهداف خود، پژاک را گروه دارای پایگاههایی د

 .در ایران و پ ی د را در سوریه تاسیس کرده است

با سقوط کوبانی و رفع تهدید پ ک ک، زمینه برای ایجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع بر فراز بخش هایی از شمال  -شش

و بخش عمده ای از نیروهای سوری، ارتش آزاد و پناهندگانی که هم اکنون در سوریه بسر می برند سوریه فراهم خواهد شد 

در شمال سوریه مستقر خواهند شد و با دریافت آموزش های نظامی و تسلیحات از نیروهای غربی و حمایت و همراهی 

 .مر جمهوری اسالمی فراهم خواهد شدنیروهای غربی و ترکیه، زمینه برای سرنگونی رژیم بشار اسد و شکسته شدن ک

موفقیت نیروهای میانه روی اپوزیسیون سوریه گزینه دیگری را پیش روی مردم منطقه قرار خواهد گذاشت و از  -هفت

شدت نفوذ و محبوبیت نیروهای اهریمنی و اسالم گرا از جمله داعش، جبهه النصرت و دیگر گروه های تندرو خواهد کاست 

 .مکان بهتری برای زندگی خواهد کردو خاورمیانه را 

 عنوانی برای متن زیر ؟
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گونئی نیوز: احمد هاشمی مترجم و کارمند رسمی سابق وزارت خارجه ایران در یادداشتی قابل تامل از سقوط کوبانی 

استقبال کرد وی در صفحه فیس بوک خود نوشت از سقوط کوبانی استقبال می کنم چرا که باور دارم سقوط کوبانی منجر به 

علیرغم های و هوی رسانه ای، تقریبا تمامی کردهای ساکن در کوبانی اکنون به ترکیه  -ایت مثبت خواهد شد:یکتغییرات بغ

رفته و در امنیت نسبی به سر می برند و آنچه در کوبانی جریان دارد درگیری بین دو گروه تروریستی داعش و پ ی د 

 .امی در شهر باقی نمانده خطر قتل عام هم منتفی است)شاخه سوری پ ک ک( است و از آنجایی که تقریبا هیچ غیرنظ

سقوط کوبانی نیروهای اپوزیسیون سوریه را یکدست و متحد خواهد کرد. زیرا گروه های میانه رو در میان اپوزیسیون  -دو

 سوریه با گروه پ ی د به عنوان گروهی جدایی طلب و نزدیک به دولت بشار اسد مشکل دارند. با برطرف شدن مشکل

جدایی طلبی در روژاوا )کردستان سوریه(، نوک پیکان مبارزه توسط گروه های اپوزیسیون متوجه داعش و بشار اسد 

 .خواهد شد

دولت بشار اسد، اپوزیسیون متحد و میانه روی سوریه را به عنوان چالشی جدی برای خود می داند و در توافقی  -سه

عمده ای را بر ضد گروه کردی پ ی د )رهبری معنوی و حتی تشکیالتی  نانوشته نیروهای دولتی سوریه هیچ گونه حمله

این گروه را عبدهللا اوجاالن، بنیانگذار گروه تروریستی پ ک ک برعهده دارد( در شمال سوریه و مواضع گروه تروریستی 

( نقش دارد. بنابراین داعش نداشته اند. حتی گمانه زنی هایی وجود دارد که بشار اسد در تقویت داعش و پ ی د )پ ک ک

 .سقوط کوبانی بی تردید ضربه ای به دولت بشار اسد خواهد بود

کشور ترکیه به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، عضویت در ناتو و توان باالی ارتش این کشور و با نزدیک به هزار  -چهار

ی جدایی طلب کرد )پ ک ک و شاخه کیلومتر مزر مشترک با سوریه، خواهد توانست بدور از دغدغه قدرتیابی گروه ها

سوری اش پ ی د که کنترل کوبانی را در دست دارد(، بیشترین کمک را به اپوزیسیون سوریه نماید. ترکیه بارها اعالم 

کرده آمادگی دارد برای برکناری دولت بشار اسد در سوریه هر گونه همکاری داشته باشد ولی در قضیه کوبانی نتوانست 

 .ا در صورت وارد شدن به ماجرا باعث تقویت گروه تروریستی پ ک ک می شدمداخله کند زیر

سقوط کوبانی مانع از بت سازی و تطهیر گروه پ ک ک خواهد شد. پ ک ک یکی از بزرگ ترین تشکیالت  -پنج

است. این تروریستی در منطقه است و همانند داعش، قابلیت تعرض و عملیات تروریستی فرامرزی در چندین کشور را دارا 

گروه دارای پایگاههایی در شمال عراق و همچنین کوهستان شرق های ترکیه بوده و برای دستیابی به اهداف خود، پژاک را 

 .در ایران و پ ی د را در سوریه تاسیس کرده است

یی از شمال با سقوط کوبانی و رفع تهدید پ ک ک، زمینه برای ایجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع بر فراز بخش ها -شش

سوریه فراهم خواهد شد و بخش عمده ای از نیروهای سوری، ارتش آزاد و پناهندگانی که هم اکنون در سوریه بسر می برند 

در شمال سوریه مستقر خواهند شد و با دریافت آموزش های نظامی و تسلیحات از نیروهای غربی و حمایت و همراهی 

 .گونی رژیم بشار اسد و شکسته شدن کمر جمهوری اسالمی فراهم خواهد شدنیروهای غربی و ترکیه، زمینه برای سرن

موفقیت نیروهای میانه روی اپوزیسیون سوریه گزینه دیگری را پیش روی مردم منطقه قرار خواهد گذاشت و از  -هفت

تندرو خواهد کاست شدت نفوذ و محبوبیت نیروهای اهریمنی و اسالم گرا از جمله داعش، جبهه النصرت و دیگر گروه های 

 .و خاورمیانه را مکان بهتری برای زندگی خواهد کرد
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به صورت یکی از نشانه های باکالسی  "کوبانی بازی" اخیرا ژست حقوق بشری همه گل کرده و
و بروز بودن افراد درآمده است بدون اینکه کسی دقت داشته باشد ما در کوبانی با دو رنگ سیاه 

پ ک .مقابل داعش می جنگدو سفید روبرو نیستیم و این گروه تروریستی پ ک ک است که در 
ک که در لیست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد همانند گروه تروریستی 
داعش، مهارت باالیی در دست زدن به اقدامات تروریستی کور و ایجاد فضای رعب و وحشت 

از هیچ اقدامی  (پ ی د) و سوریه (پژاک) اهداف خود در ترکیه و ایران این گروه در رسیدن به .دارد
پ ک ک هر آن که اراده می کند ترکیه را به  .از جمله کشتار غیرنظامیان روی گردان نبوده است

خاک و خون می کشد ولی در مواجهه با یک نیروی اهریمنی مثل خودش یعنی داعش که 
ست، و با بسیاری از تکنیک های ناجوانمردانه جنگی اش به پ ک ک شباهت دارد عاجز و ناتوان ا

، با (پ ک ک) بی شرمی تمام از ارتش ترکیه می خواهد به خاطر یک گروه تروریستی خطرناک تر
درصد از کردهای  95 باید توجه کرد ترکیه .وارد جنگ شود (داعش) یک گروه تروریستی دیگر

 نظامی و غیرنظامی کوبانی را در خاک خود جا داده است و چیزی به اسم خطر کشتار در کوبانی
اهمیت کوبانی برای پ ک ک، صرفا به خاطر تاسیس این کانتون به عنوان اولین  .مطرح نیست

بیایید بخشی از دستگاه تبلیغاتی پ ک ک  !دوستان روشنفکرنما.طرح مورد نظر اوجاالن است
استفاده از دوشیزگان زیبارو در جبهه جنگی توسط پ ک ک در کوبانی تنها تفاوت عمده  .نباشیم
تنها راه حل بحران سوریه و کوبانی، مبارزه با پ ک ک، .ک جنگی این گروه با داعش استدر تاکتی

داعش و دولت بشار اسد بطور همزمان و تضعیف این سه نیروی اهریمنی و حامی آنها جمهوری 
 .بنابراین، از تروریست های پ ک ک بت نسازیم.اسالمی است
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استقبال می کنم چرا که باور دارم سقوط  از سقوط کوبانی

 کوبانی منجر به تغییرات بغایت مثبت خواهد شد

 نظری بدهید مقاالت, راخبادر 2014اکتبر   11میلیون: 50نشرشده توسط
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سقوط کوبانی منجر کوبانی استقبال می کنم چرا که باور دارم 

 :به تغییرات بغایت مثبت خواهد شد

علیرغم های و هوی رسانه ای، تقریبا تمامی کردهای ساکن در کوبانی اکنون به ترکیه رفته و در امنیت نسبی به سر  -یک

و می برند و آنچه در کوبانی جریان دارد درگیری بین دو گروه تروریستی داعش و پ ی د )شاخه سوری پ ک ک( است 

 .از آنجایی که تقریبا هیچ غیرنظامی در شهر باقی نمانده خطر قتل عام هم منتفی است

دست و متحد خواهد کرد. زیرا گروه های میانه رو در میان اپوزیسیون سقوط کوبانی نیروهای اپوزیسیون سوریه را یک -دو

سوریه با گروه پ ی د به عنوان گروهی جدایی طلب و نزدیک به دولت بشار اسد مشکل دارند. با برطرف شدن مشکل 

شار جدایی طلبی در روژاوا )کردستان سوریه(، نوک پیکان مبارزه توسط گروه های اپوزیسیون متوجه داعش و ب

 .خواهد شد اسد

دولت بشار اسد، اپوزیسیون متحد و میانه روی سوریه را به عنوان چالشی جدی برای خود می داند و در توافقی  -سه

ی پ ی د )رهبری معنوی و حتی تشکیالتی نانوشته نیروهای دولتی سوریه هیچ گونه حمله عمده ای را بر ضد گروه کرد

گروه تروریستی پ ک ک برعهده دارد( در شمال سوریه و مواضع گروه تروریستی  این گروه را عبدهللا اوجاالن، بنیانگذار

داعش نداشته اند. حتی گمانه زنی هایی وجود دارد که بشار اسد در تقویت داعش و پ ی د )پ ک ک( نقش دارد. بنابراین 

 .کوبانی بی تردید ضربه ای به دولت بشار اسد خواهد بودسقوط 

کشور ترکیه به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، عضویت در ناتو و توان باالی ارتش این کشور و با نزدیک به هزار  -چهار

اخه کیلومتر مزر مشترک با سوریه، خواهد توانست بدور از دغدغه قدرتیابی گروه های جدایی طلب کرد )پ ک ک و ش

سوری اش پ ی د که کنترل کوبانی را در دست دارد(، بیشترین کمک را به اپوزیسیون سوریه نماید. ترکیه بارها اعالم 

کرده آمادگی دارد برای برکناری دولت بشار اسد در سوریه هر گونه همکاری داشته باشد ولی در قضیه کوبانی نتوانست 

 .ا باعث تقویت گروه تروریستی پ ک ک می شدمداخله کند زیرا در صورت وارد شدن به ماجر

سقوط کوبانی مانع از بت سازی و تطهیر گروه پ ک ک خواهد شد. پ ک ک یکی از بزرگ ترین تشکیالت  -پنج

تروریستی در منطقه است و همانند داعش، قابلیت تعرض و عملیات تروریستی فرامرزی در چندین کشور را دارا است. این 

هایی در شمال عراق و همچنین کوهستان شرق های ترکیه بوده و برای دستیابی به اهداف خود، پژاک را گروه دارای پایگاه

 .در ایران و پ ی د را در سوریه تاسیس کرده است

با سقوط کوبانی و رفع تهدید پ ک ک، زمینه برای ایجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع بر فراز بخش هایی از شمال  -شش

هد شد و بخش عمده ای از نیروهای سوری، ارتش آزاد و پناهندگانی که هم اکنون در سوریه بسر می برند سوریه فراهم خوا

در شمال سوریه مستقر خواهند شد و با دریافت آموزش های نظامی و تسلیحات از نیروهای غربی و حمایت و همراهی 

 .شدن کمر جمهوری اسالمی فراهم خواهد شد نیروهای غربی و ترکیه، زمینه برای سرنگونی رژیم بشار اسد و شکسته

موفقیت نیروهای میانه روی اپوزیسیون سوریه گزینه دیگری را پیش روی مردم منطقه قرار خواهد گذاشت و از  -هفت

شدت نفوذ و محبوبیت نیروهای اهریمنی و اسالم گرا از جمله داعش، جبهه النصرت و دیگر گروه های تندرو خواهد کاست 

 .نه را مکان بهتری برای زندگی خواهد کردو خاورمیا

  

  

http://www.tribun.com/dialog/dialog-polemik/2294-2014-10-09-11-09-38 

 استاتوسهایی از فیسبوک در رابطه با عین العرب)کوبانی(
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Rahim Ayramlu 

 سید حیدر بیات:  

وقتی تلعفر سقوط کرد دو روز نمیتوانستم غذا بخورم. حتی عزیزترین نزدیکانم نمیتوانستند دو 
ه میگریستم. آنروز هم کلمه با من حرف بزنند. سرم را بر روی شانه های پسرم سینا تکیه داده،

 های من نیز ...نوشت و نوشتهچیز عادی بود. هر کس از گل و بلبل می

  

از آن روز تصمیم گرفتم هیچ چیز ننویسم. مافیای قدرت و ثروت و رسانه در خاورمیانه هر چه 
ها( خواهد گفت و خواهد ها ) بلی استاتوسها و سایتها و استاتوسخودش بخواهد در ماهواره

. از آن روز برای بشیر تورکمن و شهادت اعضای خانواده دوستانم سکوت نوشت و خواهد نویساند
ی ترکمن سکوت کردم، برای کوبانی کرد برای امیرلی کردم، برای سینجار ایزدی سکوت کردم،

کنم. میدانم کار بدی میکنم اما با سقوط تلعفر حس سخن گفتن از سکوت کردم... و سکوت می
 کرد. خاورمیانه و داعش در من سقوط

هایی است که دولتمردان خاورمیانه سفید جلوه داده بودند داعش همه آن سیاهکاریها و سیاهی
و اکنون در یک جا تجیمع شده است و هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد تا آفریدگاران خود را نیز 

 ببلعد.

نده بودند و اینک داعش آن سیاه سفیدنمایی است که سالها ما را برای ایمان آوردن به آن فراخوا
بی باک و عریان با رنگ واقعی خودش ظاهر شده است. داعش رنگ نفت چاههای کشورهای 

ماست که سالها به جای توسعه فرهنگ و اقتصاد عمومی در کوره جنگ مذهبی و نژادی و زبانی 
که با  ای باید که از زبان زرتشت بپرسد: کدام دولتمرد را یارای آن استریخته شد. و اینک نیچه

کمال صالبت رو در روی وجدان خود ایستاده و بگوید من در آفرینش داعش هیچ نقشی 
 ام؟نداشته

 اسماعیل جمیلی:

هزار نفر از عین العرب )کوباني( مهاجر پذيرفته است. يعني برابر تعدادي که کل اروپا  187ترکیه 
در طي سه سال و نیم از سوريه پناهنده پذيرفته است. حزب کردي حاضر در پارلمان ترکیه، به 

و حاال ترکیه را به مداخله نظامي دعوت  تقاضاي مداخله نظامي ترکیه رأي منفي داده است
هزار شهروند غیرنظامي کوباني را ترکیه بر عهده  187یکند! "دعوت" که چه عرض کنم. نجات م

گرفت، لطفا اينهايي که در تهران زير حمايت دولتي و در رسانه هاي فارسي بر علیه ترکیه 
جوسازي میکنند، نجات جنگجوياني را که در همکاري با رژيم اسد زمینه ساز رشد داعش شدند، 

. فراموش نکنید که اين جنگجويان قبال بر علیه ترکیه اعالم جنگ کرده اند. کساني که تا تقبل کنند
هزار قرباني رژيم اسد سکوت کرده اند و امروز با اجازه رژيم در تهران بر علیه  300امروز در برابر 

م ترکیه تظاهرات میکنند، طوري وانمود میکنند که اين جنايات ديروز شروع شده است. بايد ه
اينکار را بکنند، چون در غیر اينصورت از آنها سوآل خواهد شد پس تا امروز در قبال کشتار رژيم 

از همه جا و همه سو، کجا بوديد؟ از همه خنده دارتر موضع ايران است که هم  اسد
مداخله نظامي ترکیه در سوريه است و هم از ترکیه  مصوبه پارلمان ترکیه در مورد مخالف

پايه رژيم  وظايف" خودش را فراموش نکند! گويي اين فراموش کردن وظايفمیخواهد ک "



نیست که موجب طوالني تر  در حفظ جان شهروندان خود رژيم تحت الحمايه ايران يعني اسد
بفرض مستقل بودن  شدن عمر ذلت بار رژيم اسد و زمینه ساز رشد اين فجايع بوده است.

که اگر اين تظاهر کنندگان در تهران، زورشان به جمهوري   دتظاهرات ضد ترکیه در تهران بايد پرسی
چرا نمیتوانستند در جلوي سفارت سوريه و روسیه در تهران تظاهرات بکنند؟  اسالمي نمیرسید،

تنها مسیري بوده است که به آدرس سفارت  ايران، همان  البد تنها مسیر "مجاز" از سوي رژيم
 ترکیه ختم مي شده است.

 

 محمد بابایی:

سی مصاحبه خبرنگاران خود را در بیکم دوبار تلویزیون فارسی بیتا این لحظه دست
ک پخش کرده است. این گفتگوها یک معنای کهای پترین ردههای قندیل با عالیکوهستان

کوپتر به قندیل نرفته است. به عبارت سی قطعاً با پای پیاده یا هلیبیدیگر هم دارد. خبرنگار بی
ک چنان نفوذی در مناطق ُکردنشین ترکیه و عراق دارد، که فقط کافی است خبرنگار و کدیگر پ

ک آنها را سوار کهای پسی خودشان را مثالً به اورفا برسانند، تا لباس شخصیبیفیلمبردار بی
ماشین کرده و در نهایت به ارتفاعات قندیل برسانند. پس از انجام مصاحبه نیز صحیح و سالم در 

 های فرودگاه با آالت و ادوات خبرنگاری آنها را از ماشین پیاده کنند.یکینرد

تهدید کوبانی از طرف تبهکاران داعش حرف امروز و دیروز نیست. مدتهاست که کوبانی در خطر 
برد و سی را با بند و بساط به سفر قندیل میبیاست. همان گروه مسلحی که خبرنگاران بی

یهی است که اگر اراده کند و راست بگوید، هزار هزار پیشمرگه را هم از گرداند، بدسالم بر می
کند و به کمک برادران و خواهران صاحب سوریه رد میهزار کیلومتر مرز بی در و پیکر کشور بی

 شتابد.ُکردش در کوبانی می

ع برهوت های امریکائی را هم دست گرفته تا چند صد هزار کیلومتر مربمگر داعش کنترل ماهواره
بین بگیرد؟ پای دفاع ار کوبانی که پیش آمد، باید ارتش ترکیه اجازه صادر کند؟ را زیر ذره
ک باید درست از همان سوراخی رد بشوند که آن طرفش کوبانی است؟ تا کهای پپیشمرگه

المللی هم فیلم بگیرند و به جهانیان نشان دهند که های ریز و درشت بینخبرنگاران شبکه
 ک چه دالورانی دارد؟کپ

اگر بنا بر مسائل انسانی و نه لزوماً منافع هر کدام از طرفین درگیر است، اقلیم کردستان و 
تر طلبدفاع ُکرد، از همه فرصتک در این حوادث نشان دادند که در دفاع از ملت مظلوم و بیکپ

هستند. داعش برای هیچ قومی و مذهبی فرهنگی و ملتی در خاورمیانه ناآشنا نیست. داعش 
 های این منطقه است.اره رذیلتعص

  مهدی قره داغی:

  

ن کوبانی، به مرز باعث شد فرآیند جنگ و مبارزه با داعش خیلی بیشتر از شهرهای مشابه آن در نزدیکی عین العرب یا هما

عراق و سوریه بعد رسانه ای یابد، اتفاقی که به طور مثال در تلعفر نیافتاد، شهری که مقاومت جانانه ای کرد اما یک صدم 

عیت این است که توحش داعش به قدری مشمئزکننده است که زمانی که رسانه ها به کوبانی گذاشتند را بدان نپرداختند. واق

فکر نمی کنم انسانی حتی در خلوت ناخودآگاه خود هم حس مثبتی به آنها بیابد، به نظر من ملت کرد ملت بسیار مظلومی 

نخبگانی که  است، حتی اگر حمل بر توهین نباشد ملت بسیار بیچاره ای است چونکه نخبگانی به غایت مسئولیت ناپذیر دارد،



در دور دستها می نشینند و شعارهایی بی نهایت رادیکال سر می دهند و هزینه تمام این خیالپردازیها را ملت بی نوای کرد 

می پردازد. مسئولیت این نیست که جلوی پارلمان اروپا بست بنشینی و رجز بخوانی، مسئولیت این است که در زمانی که 

خه می پیچی به جامعه ات، به منافع ملتت و به سعادتش بیاندیشی، اورا با تمام همسایگانی برای مردمانت تز می دهی و نس

که صدها سال بعد هم همسایه خواهد بود دشمن نگردانی، در دعواهای سیاسی طرف کنار دستیت را با دقت انتخاب کنی و 

کار شاقی نیست، می توان مقصر به این  سعی کنی بازیچه نشوی. واقعیتش این است که انداختن تقصیر به گردن دیگران

هزار کرد به ترکیه را آمریکا، ترکیه یا هر قوه دیگری دانست. من اگر جای نخبگان  200روز افتادن کوبانی و پناه آورن 

 کرد بودم حداقل در خلوتم به بازاندیشی سیاستها و شعارهای خود در سالهای گذشته می کردم، تا همین چند هفته پیش، حسکه

دیگر شهر کردنشین سوریه را گریالهای کرد و سربازان بشار اسد با همدیگر اداره می کردند، به راستی یک کانتون سازی 

نیم بند ارزش هم داستان شدن با رژیم سفاک اسد را داشت؟ بهتر نبود در انتخاب دوست و شریک دقت بیشتری می کردند 

انه کردها در کوبانی جواب دهد و این وحوش سیاه قلب و سیاه پرچم را در این سیاسیون کرد؟ قلبا امیدوارم مقاومت دلیر

رسیدن به نیات پلیدشان ناکام بگذارند، به احتمال زیاد کمکهای فعلی ترکیه که غذا و دارو می رساند و با آمبوالنسهایش 

یمارستانهایش مداوا می کند به زخمیهای کردی را که تا چندماه پیش برای امنیت و خاک ترکیه رجز می خواندند را در ب

کمکهای نظامی و دخالت مستقیم نظامی هم ارتقا خواهد یافت، اما امیدوارم این مبارزه مشترک با جنایت داعش مقدمه ای 

باشد بر تجدید تفکر نزد نخبگان کرد. امیدوارم این نخبگان به منافع واقعی و حقوق ذاتی ملتشان بیشتر از آرزوها و آمال 

فتنی اهمیت دهند. هر چند این روزها که کامنتهای زیر مطالب روزنامه نگاران معروف را می خوانم و دشنامهای دست نیا

 نژادپرستانه کردها در حق ترکها را می بینم این امیدم تا حد زیادی رنگ می بازد. اما امید چیز خیلی خوبی است به هر حال

 

 احمد هاشمی:

 از گروه تروریستی پ ک ک در کوبانی بت نسازیم

اخیرا ژست حقوق بشری همه گل کرده و "کوبانی بازی" به صورت یکی از نشانه های باکالسی 
ه و بروز بودن افراد درآمده است بدون اینکه کسی دقت داشته باشد ما در کوبانی با دو رنگ سیا

 و سفید روبرو نیستیم و این گروه تروریستی پ ک ک است که در مقابل داعش می جنگد.

پ ک ک که در لیست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد همانند گروه 
تروریستی داعش، مهارت باالیی در دست زدن به اقدامات تروریستی کور و ایجاد فضای رعب و 

اهداف خود در ترکیه و ایران )پژاک( و سوریه )پ ی د( از  روه در رسیدن بهوحشت دارد. این گ
هیچ اقدامی از جمله کشتار غیرنظامیان روی گردان نبوده است. پ ک ک هر آن که اراده می کند 

ترکیه را به خاک و خون می کشد ولی در مواجهه با یک نیروی اهریمنی مثل خودش یعنی 
ای ناجوانمردانه جنگی اش به پ ک ک شباهت دارد عاجز و ناتوان داعش که بسیاری از تکنیک ه

است، و با بی شرمی تمام از ارتش ترکیه می خواهد به خاطر یک گروه تروریستی خطرناک تر 
  )پ ک ک(، با یک گروه تروریستی دیگر )داعش( وارد جنگ شود.

را در خاک خود جا داده  درصد از کردهای نظامی و غیرنظامی کوبانی 95باید توجه کرد ترکیه 
است و چیزی به اسم خطر کشتار در کوبانی مطرح نیست. اهمیت کوبانی برای پ ک ک، صرفا 

 به خاطر تاسیس این کانتون به عنوان اولین طرح مورد نظر اوجاالن است.
دوستان روشنفکرنما! بیایید بخشی از دستگاه تبلیغاتی پ ک ک نباشیم. استفاده از دوشیزگان 

رو در جبهه جنگی توسط پ ک ک در کوبانی تنها تفاوت عمده در تاکتیک جنگی این گروه با زیبا
 داعش است.

تنها راه حل بحران سوریه و کوبانی، مبارزه با پ ک ک، داعش و دولت بشار اسد بطور همزمان و 
ای تضعیف این سه نیروی اهریمنی و حامی آنها جمهوری اسالمی است. بنابراین، از تروریست ه

 پ ک ک بت نسازیم.



  

  

 رامین جبارلی

  

 آیا ایران صالحیت اخالقی برای ارگانیزه کردن تظاهرات بر علیه ترکیه را دارد؟

  

تا به امروز کارنامه شرم آور جمهوری اسالمی در برخورد با سنی ها و  57از انقالب شیعه محور  -
کردها بر کسی پوشیده نیست. ایرانی که از هر گونه شکنجه و کشتار مخالفانش از جمله سنی 

بایی نداشته چگونه می تواند به کشوری که بیشترین کمک را به کردها می کنند و کردها ا
 معترض باشد؟

سنی مقصر نمی باشد؟ آیا داعش محصول پررنگ  -آیا ایران خود در به راه انداختن جنگ شیعه -
شدن اختالف شیعه و سنی نمی باشد که ایران مدام به آن دامن زدهاست؟ آیا سیاست شیعه 

ستیز ایران در عراق، بستر اجتماعی برای حمایت برخی قبیله ها از داعش را فراهم  محور و دگر
 نکرد؟

تنها در روزهای اخیر نیست که ترکیه میزبان پناهجویان کرد سوری می باشد. اولین دسته  -
پناهجویانی کردی که از سوریه به ترکیه آمده اند از ظلم و تعددی همین گروههای مسلح کرد که 

ت گروههای تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارند به ترکیه پناه آورده اند. موضوع به این هم در لیس
ختم نمی شود، ترکیه همچنین میزبان هزاران کرد ایرانی می باشد که از ظلم و تبعیض حاکم در 

ان نداده ایران به ترکیه پناهنده شده اند. ایرانی که هیچ گونه رواداری در برابر مخالفان از خود نش
و شهروندان کردش در ترکیه پناهنده می باشند، با چه منطقی به دفاع کردهای عین العرب 

 برخواسته؟
هزار پناهجو پذیرفته  187تمام مردم عادی عین العرب به ترکیه آمده اند. در روزهای اخیر ترکیه  -

برای کمک  است. تنها گروههای مسلح در عین العرب می جنگند. آمبوالنسهای ترکیه هم
رسانی به نیروهای مسلحشان مدام به عین العرب می روند. با این شرایط آیا نگران هر گونه 

فاجعه جنگی می باشد یا نگران سقوط متفقان بشار اسد در عین العرب)کوبانی( است؟ آیا ایران 
شار و همین گروههای مسلحی که از زنان هم استفاده ابزاری می کنند خود در جنایات جنگی ب

  اسد سهیم نیستند؟
و دوستان کردی که در روزهای اخیر با همکاری و همیاری جمهوری اسالمی تجمعاتی بر علیه  -

ترکیه برگزار می کنید: بر اساس کدامین اصل اخالقی تن به همکاری با ایرانی می دهید از هیچ 
کردهای سوری در  جنایاتی علیه خود شما هم ابایی نداشته است؟ آیا این موضوع به اشتباه

همکاری با بشار اسد شبیه نیست؟ آیا با این نگرش کارکردگرایانه تان، باز جهانیان را به 
 انسانیتی فرا خواهید خواند که رفتارتان مصداق بارز نقض آن می باشد؟

  

 - See more at: http://www.tribun.com/dialog/dialog-polemik/2294-2014-10-09-11-09-

38#sthash.rHtfnzhn.dpuf 

  



 

 

هاشمی کارمند پیشین  ها حالل است/ احمدسکونت در بالد کفر، فقط برای آقازاده

 وزارت خارجه

 Güney Azərbaycan xəbər Ajansı-Guneynews نوشته شده توسط

 مقاالت: دسته

 1393مهر  28منتشر شده در  

 45بازدید:  

های گوناگون، سکونت در دارالکفر )کشورهای غربی/ بالد افرنگیّه( مورد نکوهش بوده و در زمره بنابر احادیث و روایت

های مختلفی از خودداری از تعامل علما و امرای اسالم با کفار و محسوب شده است. افزون بر این، روایت« گناهان کبیره»

های که در ابتدای ورود مدرنیته به داراالیمان، بسیاری از افکار، کاالها و فناوریهر چیز مرتبط با آنها وجود دارد؛ بطوری

یک توجیه شرعی بود که مدرنیته غربی توانست راه خود را هموار  غربی، حرام اعالم شدند و صرفا پس از یافتن و بافتن

 .کند

 آشتی ناپذیری داراالسالم و دارالکفر

پایان در جریان است به این معنی که به لحاظ ایدئولوژیک و به دارالکفر یک جنگ بیاز نظر تئوریک بین داراالسالم و 

اصطالح فکری، عقیدتی و مکتبی نمی تواند بین این دو صلح و آشتی برقرار باشد. البته مقوله بینابین دیگری به 

باشد می( پیمان صلح بسته اند برقرار می)داراالمان( وجود دارد که به کشورهایی که با داراالسالم )امت اسال  دارالعهد  نام

یابی طور مثال کشورهای دوست و برادر چین، کره شمالی و ونزوئال( ولی بیشتر جنبه تاکتیکی و موقتی دارد و با قدرت)به

 .شان کردشود و باید با آنها هم جنگید و به راه راست هدایتمسلمانان، این موضوع نیز بطور اتوماتیک منتفی می

لش بین داراالسالم و دارالکفر در رفتار فردی حکام و علمای اسالمی هم نمود داشته است. بطور مثال شاه طهماسب چا

صفوی، در دیدار با اولین فرستاده ملکه بریتانیا، سربازانی را مامور کرد تا این ملعون انگلیسی را تا لب مرز همراهی کنند 

د. )استفاده از سنگ و کلوخ برای تطهیر ناحیه مقدسه دُبُر هم دارای جایگاه ویژه و بر جای پای او خاک بریزند تا تطهیر شو

 ای است.(

این داستان بار دیگر تکرار شد و برای اینکه دستان امام خمینی با دستان پلید ادوارد شوارد نادزه کمونیست، تماسی نداشته 

داده و بدون خداحافظی و رعایت شئونات  باشد، حضرت دست مبارک خود را بر قسمت فوقانی ماتحت خود قرار

 ترک کرد دیپلماتیک، جلسه را 

. 

  

  نکوهش مهاجرت به دارالکفر در روایات اسالمی

های دینی، اخذ اقامت، گرین کارت، التاری، تقاضای پناهندگی سیاسی، فرصت مطالعاتی و سفر به دارالکفر به بنابر آموزه

وایات آمده است که مسافرت كردن مسلمان از بالد اسالم به بالد كفر و اقامت در هر نحوی از انحاء منع شده است. در ر
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آنجا جایز نیست و از جمله گناهان کبیره است. در روایت دیگری آمده است هر كس بدون عذر از میان مسلمانان 

لشرایع هم اقامت در سرزمین اشناخته خواهد شد. در کتاب علل« مرتد»)داراالسالم( خارج شود و به دارالكفر باز گردد، 

اگر شخصى كامالً به دین عارف و عالم »کفر به دلیل آثار و تبعات منفی آن حرام دانسته شده است. شیخ صدوق می گوید: 

مسكن گردد و در بالد مشركان متمركز شود، زیرا بیم آن هست كه وى به باشد، باز جایز نیست كه با اهل جهل و كفر هم

مرام شود و سپس به عقیده باطل مستمر ت مذهبى دست كشیده و علم را رها نموده و با اهل كفر و جهل هممرور از اعتقادا

 «.بماند

 از حالل کردن گوشت سگ تا حرام کردن گوشت مرغ

برو »نقل است کله سحر، سگی پارس کنان بر سر راه یک مال که به مسجد می رفت ظاهر شد؛ مال خطاب به سگ گفت: 

نقطه مقابل این روایت هم با گران شدن گوشت مرغ در ایران اتفاق « گوشتت را حالل می کنم تا نسلت برافتد!پی کارت که 

ای است که نافرمانی حضرت نوح، را افتاد. سید احمد میرعمادی، امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مرغ همان پرنده

باشد. به نظر من خوردن گوشت مرغ مکروه می»ر فتوا صادر کرد: کرد و خدا هم بال پرواز کردن را از او گرفت، اینطو

 «.مخصوصا زمانی که دین اسالم با خطر کفار مواجه شود که دیگر حرام بودن آن قطعی است

این قصه سر دراز دارد که داستان حالل و حرام کردن و تحریم و تقدیس کردن چای و قند و توتون و تنباکو و ماهی فلس 

پرندگان و چرندگان و جهندگان و شطرنج و رادیو و تلویزیون و موسیقی فقط چند مورد از آنهاست که برخی آن دار و دیگر 

 .به حساب می آورندش« فقه پویای شیعه»می نامند و برخی دیگر نشانه ای از « کاله شرعی»را 

و رساله های توضیح المسائل آنها تا درست است که علمای طراز اول اسالم، در کار کپی پیست کردن مهارت باالیی دارند 

درصد، کپی برداری از رساله های پیشینیان است. با این وجود، باید گفت قفلی وجود ندارد که فقه پویای شیعه، کلید  ۹۵

گشودن آن را نداشته باشد. از این رو، بر مبنای آخرین تغییرات و دستاوردهای فقه پویای شیعه، کار و تحصیل و سکونت و 

رت و ثبت شرکت در بالد کفر فقط برای خواص یعنی علما و فضال و مسووالن جمهوری اسالمی و آقازادگان حالل تجا

فقط به چند نفر از آنها اشاره کرده است( و حتی ملزومات فقهی برای زندگی نه تنها در دارالکفر،  تقاطع است )که سایت

 .لکه در قطب شمال و کره مریخ هم فراهم شده استب

وقفه خود، حتی احکام فقهی الزم برای زندگی در های بیدر این چارچوب، برخی از روحانیون به اصطالح پیشرو، با تالش

هللا سیستانی از جمله آنها است. البته زندگی در این آیت «غرب نشینان فقه برای »اند که کتابدارالکفر را هم تدوین کرده

 .باشدزادگان، همچنان حرام محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی و عذاب اخروی میسرزمین ها برای عوام الناس و بنده

اللهی، سبزاللهی، د به افراد حزبدر پایان باید گفت در نظام مترقی والیت فقیه، اشتیاق برای سکونت در دارالکفر فقط محدو

ها، رفقای اللهی به مدت بیش از سه دهه مسبوق به سابقه است. عالوه بر این گروهو بنفش اللهی نبوده و توسط دوستان شاه

کوبند اللهی هم با وجود اینکه شبانه روز بر طبل مبارزه با امپریالیسم غرب به سرکردگی آمریکا میاللهی و لنینمارکس

دهند راهی بالد عموال رغبتی به داراالمان )کشورهای دوست و برادر چین، کره شمالی و کوبا( نشان نداده و ترجیح میم

 .افرنگیّه شوند
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