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 ساالری ردماز اقتدارگرایی تا مَ

 

 محمدامین احمدی داکتر  

 

(1 ) 

 

ای ذیل عنوان اسالم، حامل نوعی شدید خشونت و اقتدارگرایی اند که خود را بر مبنای  گرایی دینی امروزه افراط

با ابزار خشونت و کشتار غیر متعارف تولید وحشت  اندیشة سیاسی کالسیک مسلمانان توجیه و کوشش می کنند 

برسند که می پیروزی  به  این طریق  از  و  و  توان آن کنند  قهر  راه  از  پیروزی  »النصر  را  به کارگیری راهبرد  با  غلبه 

 بالرعب« نامید. 

لکن پیشبرد یک هدف و برنامه آنهم از نوع دینی که با احساس، عواطف و شعور مردم پیوند دارد، با استفاده از  

استراتیژی تولید وحشت از طریق کشتار و سرکوب در دنیای مدرن در ذات خود حامل یک بن بست شدید اخالقی،  

های تاریخی آن از  ی و اجتماعی است. این راهبرد، یک جنبش و نظامی برخاسته از آن را مانند نمونهفکری، سیاس

 کند.  قبیل نازیسم و فاشیسم با عدم مشروعیت در سطح ملی و بین المللی رو برو می

ز مسلمانان را تشکیل  ها در صدی اندک ادانیم، افراطیونی از نوع داعش، القاعده، طالبان و مانند آنکه میاما چنان 

اند  های سیاسی گوناگون را تجربه کردهدهند. کشورهای اسالمی چه به لحاظ تاریخی و چه در دنیای جدید نظام می

اند، به تکفیر آنها  و عالمان دینی مسلمان و به طور خاص عالمان دینی اهل سنت و جماعت با آنها غالباً کنار آمده 

آنهانپرداخته براندازی  و  نکرده  اند  اعالم  و فرض  غلبه واجب  و  قهر  راه  از  نمونهرا  به  است  هایی چون  اند. کافی 

های سکوالر و دموکراتیک ترکیه، اندونیزیا و تونس و سرانجام به همکاری االزهر بزرگترین مرکز اسالمی  جمهوری

سلمین نظری بیندازیم و این  گرای اخوان المجهان اسالم با نظام جنرال السیسی در مصر در براندازی حکومت اسالم

 واقعیت را تصدیق کنیم. 
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 (2) 

 

توان گفت که اندیشة  گرایی چیست؟ در پاسخ میپس باید دید علت و عامل این تنوع و از جمله برآمدن افراط

توانایی  سیاسی کالسیک در ذات خود هم قدرت بازتولید و توجیه اقتدارگرایی سرکوبگر و خشن را دارد و هم  

بازتولید و توجیه رویکردهای معتدل و مداراجویانه را که در بسیاری حاالت خود را با وضعیت موجود تطبیق داده  

شمارد. برای مثال، هرچند در اندیشة  بخشد و سرکشی و طغیان را در برابر آن جایز نمیو نوعی مشروعیت به آن می

نی حکومت در اسالم خالفت از نوعی که در صدر اسالم توسط  سیاسی فقیهان متقدم، به لحاظ نظری نمونة آرما

کند حکومتهای  گونه که امام ابوحامد غزالی تصریح میآید اما همان صحابة پیامبر تأسیس و رهبری شد، به شمار می

برقراری  که قدرت اداره و اند اما به دلیل اینکه فاقد شرایط امامت و خالفترغم اینشوکت را نیز علی سالطین ذی

داری غالب و مسلط در تاریخ اسالم  های حکومتنظم را در جامعة مسلمانان دارند، مشروع دانستند و به یکی از شیوه

پردازی سلطنت را جزئی از  و در مقام نظریه  1داند شوکت میتبدیل شد. لذا غزالی دورة خود را دورة سالطین ذی

خلیفه عمالً قدرت اجرایی را در دست داشته باشد و حتی خود خلیفه نیز  دهد که به تأیید امام، یعنی  امامت قرار می

رسد. به این ترتیب برای سلطنت نوعی مشروعیت و توجیه با بیعت سلطان به عنوان فردی ذی شوکت به امامت می

سیاسی فقها  شود. در واقع در دوره پسا غزالی، نظام سلطانی به یک نظریه و مفهوم مسلط در اندیشه  دینی، قائل می

ای که شیخ االسالم ابن تیمیه که در دوره او دیگر چیزی به نام خالفت عمالً وجود نداشت،  شود. به گونهتبدیل می

ترین واجب در اسالم که به گفته او  علی رغم دفاع پرشور اش از سلف و سنت و تأکیدش بر والیت به عنوان مهم

خالفت به عنوان حامل و مجری والیت در اندیشه سیاسی او محو شده  گردد، مفهوم  بدون آن اساسا دین استوار نمی

است، بلکه جای آن را مفهوم سلطان گرفته است. مضمون سیاست شرعی در ابن تیمیه بر سه مفهوم اساسی استوار  

این انعقاد  است: نخست ضرورت اصل والیت، دوم  امرا و سالطین است. معیار  این والیت  او حامل  که در زمان 

ارت و سلطنت برای شخصی خاص این است که ذی شوکت بوده و عمالً از قدرت و شوکت الزم برای اعمال  ام

والیت برخوردار باشد. در بهترین حالت سلطان این والیت را از طریق بیعت و اعالم وفاداری افراد ذی شوکت به  

کننده که چه اندازه باشد، مهم نیست،    آورد. چون به باور ایشان در انعقاد والیت برای کسی تعداد بیعتدست می

بلکه مالک و معیار بیعت افراد ذی شوکت است تا از این طریق حمایت الزم برای به دست آورده و از شوکت الزم  
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شوکت ناشی برخودار گردد. در واقع به تعبیر او زیربنای والیت برخورداری از شوکت است و از بیعت افراد ذی

اگر سلطان این شوکت را از قهر و غلبه هم به دست آورد، عمالً صاحب والیت و اختیار شده  شود. به همین دلیل  می

تواند اعمال والیت کند. محور سوم اندیشه او توضیح و تأکید بر این نکته است که این والیت مقید به  است و می

به شریعت و مجری سیاستهشریعت و مجری سیاست البته تقید  باشد.  باید  ای شرعی بودن از وظایف  های شرعی 

شود. اما اجرای شریعت شرط الزم والیت نیست، شرعی و دینی والی و سلطان است و سبب نجات و رستگاری او می

لذا سلطان فاسق باز هم والیت دارد، چون شوکت دارد و برای حفظ اقتدار مسلمانان و جلوگیری از بی نظمی الزم  

ان دادن این نکته است که به لحاظ تاریخی پا به پای تغییر واقعیت در  غرض از آوردن این توضیحات، نش  2است.

 ها و مفاهیم نیز دچار دگردیسی شده است.   عرصه سیاست و قدرت، نظریه 

 

 (3) 

 

هایی چون وجوب تعیین امام و خلیفه و به عبارتی وجوب بر قراری نظام خالفت،  در اندیشة سیاسی کالسیک ویژگی

هایی چون قهر و غلبه، والیت عهدی، و بیعت گروهی خاص و محدود تحت عنوان بیعت اهل  کسب قدرت از راه

القوا  حل و عقد یک شهر )مرکز خالفت و امارت( و یا حتی تعدادی اندک از اهل حل و عقد همان شهر، جامع 

وارد امر به  بودن شخص خلیفه و رئیس، واجب دانستن اطاعت از آن به صورت مطلق در جمیع موارد به جز در م

معصیت، عدم جواز سرکشی و طغیان خصوصاً از نوع مسلحانة آن و جواز سرکوب هرگونه طغیان تحت عنوان اهل  

دینان، ممکن است دستمایة تولید نوعی اقتدارگرایی گردد. اما همین  گذاران، بد دینان و بیبغی، و سرکوب بدعت

برخی ویژگی  با داشتن  این    ساالر، تحلیلهای مردمنظریه  مبنای اصولی که  بر  اقتدارگرایانة آن  فهم ویژگیهای  و 

آید که برای مثال قبول یک نظام  کم دیدگاهی از آن به وجود می کنند، دستویژگیها را بر مبنای آنها توجیه می

 سازد.ساالر از نوع جمهوری اندونیزیا را برای اکثریت مسلمان یک کشور قابل قبول میمردم

 ه عبارتند از:های یادشد ویژگی

 

 
 گردد، به دست آورد. کتاب او که به ترتیب زیر معرفی میتوان از جمله از سه . دیدگاههای ابن تیمیه را در مورد این مسایل می 2
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نظریة فقدان نص بر جانشینی و واگذاری تعیین سرنوشت مسلمانان به دست خود آنان )نظریه وجوب    .  1

این نظریه، توسط دین اسالم از راه نص سرنوشت سیاسی مسلمانان از پیش    3تعیین امام بر مردم(.  مطابق 

ای معین برای تعیین فرمانروا )حاکم(، چنین از طریق نص روش و شیوهتوسط خداوند تعیین نشده است. هم

حاکمیت و نظام سیاسی در ابعاد و اشکال گوناگون آن تعیین نشده اند. بلکه با مسکوت گذاشتن آن به فهم  

هایی  و اجتهاد خود مسلمانان واگذار شده است. به لحاظ تاریخی، اصحاب پیامبر با فهم و اجتهاد خود شیوه

در این مورد یک قطعة تاریخی  خاص از نظام حاکمیت را به وجود آوردند.  را برای تعیین حاکم و نوعی  

کننده شیوه انتخاب خلیفه نخست است و هم طرز تلقی و تحلیل خلیفه دوم از این روش را نشان  که هم بیان

  خوانیم که کننده است. در این قطعه میکه چگونه نباید به یک رویه تبدیل شود، بسار روشندهد و اینمی

گوید اگر خلیفه عمربن الخطاب از دنیا  در موسم حج در مکه، برای خلیفه دوم نقل کردند که کسی می

کنم و او را درست به همان ترتیبی که خلیفة نخست، به صورت ناگهانی و بدون  رفت من به فالنی بیعت می

ه بود که خالفت با بیعت یک  کنم. گویا آن فرد چنین پنداشتمشوره قبلی به این مقام رسید خلیفه اعالم می

خواست که حقیقت بیعت را برای مردم در  شود. خلیفه دوم این دیدگاه را نپسندید و مینفر هم منعقد می

محضر عام در مکه توضیح دهد، اما مشاورین خلیفه از این عمل وی را برحذر داشتند و گفتند که عموم  

های  ست مراد و مقصود واقعی شما را در نیابند و به شکلاند ممکن امردم که از نقاط مختلف در آنجا آمده

مختلف آن را فهم کرده و بیان خواهند کرد و باید در مدینه در حضور اهل علم نظر خود را در این مورد  

بیان کنید. خلیفه نیز وقتی که به مدینه برگشت همین کار را کرد. از فراز منبر پیامبر خطاب به مردم چنین 

کنم. به خدا  اید که اگر عمر بمیرد به فالن شخص بیعت میرسیده است که یکی از شما گفتهگفت: به من 

بکر چنین بود و  بکر ناگهانی بود و تمام شد. آگاه باشید، که بیعت با ابیقسم شمار را نفریبد که بیعت ابی

یست که گردن مردم به  داشت، و کسی در میان شما مانند ابوبکر نلکن خداوند مسلمانان را از شر آن نگه

که از بیعت  سوی وی خم شود. اگر کسی با مردی بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، هر دو به جای این

بکر پرداخته و اظهار داشت که  پیروی شده و محترم شمرده شود، کشته شوند. سپس به داستان بیعت ابی

که اطمینان به قبول جرین و انصار بود و هم اینمبادرت به بیعت ابی بکر به دلیل ترس از وقوع فتنه میان مها

دهد که روش تعیین خالفت، صورتی از پیش  این قطعه به خوبی نشان می  4سایر مسلمانان وجود داشت. 

کند و یکی را صرفا برای  تعیین شده ندارد. اما خلیفه دوم، دو صورت از روش تعیین خلیفه را مطرح می
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ر موجود در این روش و ضرورتی که سبب اتخاذ این روش خطرناک  یک مورد مجاز دانسته و ضمنا خط

کند و شدیداً از تبدیل شدن آن به یک روش غالب به دلیل مخاطرات آن که ممکن است  زد میشد، گوش 

کند، تعیین خلیفه  دارد. اما روش دوم که بر آن تأکید میسبب بروز اختالف میان مسلمانان شود، بر حذر می

 قبلی با مسلمانان است.      بر اساس مشوره

  

اند که حاکمیت در اصل از آن امت  ای از فقهای قدیم تصریح کردهتعلق داشتن حاکمیت به امت. پاره  .2

به گونه است  قائل شده  امت حق حاکمیت  برای  یعنی خداوند  اشخاص، گروه و است؛  ای که شخص، 

حاکمیت بر جامعه و دیگر افراد، شناخته نشده اند. برای  ای خاص از قبل به صورت ویژه دارای حق  طبقه

اند که همانا امت، صاحب ریاست  مثال امام فخرالدین رازی و قاضی عضدالدین ایجی هردو تصریح کرده

 .  5عامه است 

 

که چه کسانی اهل شورا هستند آیا شوری در اسالم فقط همان شورای اهل  اصل شوری. هرچند در این   .3

که به لحاظ حقوقی چه  شورای نخبگان( است و به صورتی دیگر قابل بازسازی نیست و اینحل و عقد )

رابطه و نسبتی میان شورا و رئیس دولت و خلیفه باشد؛ آیا شورا و تصامیم آن صرفاً جنبة مشورتی دارد و  

قرآن آمده  که رعایت تصامیم آن الزم االجراست، اختالف نظر وجود دارد، اما چیزی که در متن  یا این

است این است که امور مسلمانان بر اساس شورا باید باشد. این آیة قرآنی توسط دست کم برخی از متفکران  

این به  کم میگونه فهم شده است که همة مسلمانان اهل شورا هستند و یا دستمعاصر  توانند اهل شورا 

م نمایندگی و سازوکارهای مدرن و  توانند نظر خود را از طریق یک سیستحساب آیند که برای مثال می 

کم جدید اعمال کنند، چیزی که به لحاظ نظری از ذهن گذشتگان غایب بود و به لحاظ عملی نیز دست

کند، نقطة نخست  تصریح می  6گونه که ابواالعلی مودودی چندان آسان نبوده است. بر طبق این دیدگاه همان

تعیین میتواند توسط شورا و در شو آغازین حاکمیت می امت  از طرف  و  ورا که  به وجود آید  شوند، 

از   تفسیر  این  واقع  در  آورد.  به وجود  را  پارلمانی  نظام  نوعی  و  آمده  به حساب  نخست  درجه  اولواالمر 

گردد، پیش از مودودی  اولواالمر که اولواالمر فرد نیست بلکه شامل تمامی اهل شورا و اهل حل و عقد می
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به هر حال در واقع در ذهن مودودی با توجه به الگوی حکومتداری در شبه    7ه بود.رشید رضا به ان قائل شد 

دانسته  قارة هند، چنین تصویری از شورا موجود بوده است و آن را برنوعی نظام پارلمانی قابل تطبیق می

 است.

 

ای فقها مانند  ت را پاره شونده(. بیعبیعت به مثابه نوعی قرارداد میان مردم )بیعت کنندگان( و حاکم )بیعت   .4

بنابراین، حاکمیت شخص بیعت    8داند، که بر رضایت طرفین استوار است. بیع، نوعی قراداد دو جانبه می 

به وجود می این  آید و در واقع حاکمیت شخص بیعتشونده از طریق نوعی قرارداد اجتماعی  شونده از 

اوت باشد و لزومی ندارد که حتماً با دست دادن تواند متفشود. اما شکل بیعت میطریق ساخته )جعل( می

صورت گیرد، یعنی دست دادن موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. مهم این است که قرارداد دو جانبه به  

تواند بر حسب عرف زمان و  وجود آید، اما شکل ابراز آن صورت ثابت و از پیش تعیین شده ندارد و می

شود این است  ؤثرتر تغییر کند. نکتة مهم دیگر که بر این نظریه مترتب میهای آسانتر و مپدید آمدن شیوه

تواند تابع شرایط باشد، برای مثال بیعت کنندگان انتقال قدرت را به  که بیعت مانند هر قراردادی دیگر می

ت مطلقه  گیری قدرتوانند تابع قانون، برای مثال قانون اساسی، کنند و با این طریق از شکلبیعت شونده می

 در وجود حاکم جلوگیری کنند.

 

اند. گذاری را پذیرفتهگذاری. متفکران مسلمان علی الخصوص متفکران معاصر جواز قانونجواز قانون  .5

در واقع بخشی گستردة قلمرو حاکمیت به تعبیر فقها به امور زمانیه و اساساً تغییر پذیر تعلق دارد که بر اساس  

مدی  قابل  شریعت  کلی  اند. اصول  و   9ریت  مردم  متقابل  حقوق  شامل  که  را  حاکمیت  وسیع  حوزة  این 

گردد، از طریق وضع قانون که خود نوعی قرارداد  حکومت، نوع دولت و تنظیم مناسبات و قوای آن نیز می

مند ساخت. از این طریق قدرت حکومت را مقید به قانون و تابع آن ساخت و از به  توان قاعدهاست می

آمدن یک فرمانروایی مطلق تحت این عنوان که اطاعت اولواالمر به صورت مطلق جز در موارد امر  وجود 

دانیم که اطاعت مطلق در قلمرو مباحات نیز بسیار وسیع و  به معصیت الزم است، جلوگیری کرد. چون می
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د و آزادی  شوگسترده است و لزوم اطاعت مطلق از حاکم در این حوزه سبب پدید آمدن قدرت مطلق می

 کند.فرد را نابود می

 

توان با رجوع به حکمت موجود  القوا بودن خلیفه و لزوم اطاعت از آن را میعنصر اقتدار گرایانة جامع   .6 

 در آن به ترتیب این گونه تحلیل و فهم کرد: 

ه سیاسی  که در فقگردد. توضیح ایناوالً حاکمیت دولت عام و فراگیر است و شامل همة قوای دولت می 

تواند نمادی از قدرت دولت باشد، چون در این فقه، مفهوم دولت به عنوان یک نهاد به  سنتی خلیفه می

صورت واضح وجود نداشته است. اما از طرف دیگر حاکمیت و به عبارت امروزین دولت باید اقتدار عام  

القوا بودن خلیفه  مفهوم به جامع   و فراگیر داشته و شامل تمامی عناصر حاکمیت باید باشد. در واقع از این

گانة حاکمیت را  توان عناصر سه)داشتن صالحیت اجرا، تقنین، و قضاوت( تعبیر شده است. اما امروزه می

 از طریق وضع قانون و تأسیس نهاد دولت به معنای مدرن آن تقسیم کرد. 

رد که دولت برای رسیدن به اهداف  گونه تحلیل و فهم کتوان اینثانیاً اطاعت عام و مطلق از حاکم را می 

مشروع خود، صالحیت و اقتدار الزم را برای دادن حکم و فرمان داشته باشد و احکام و فرامین آن نافذ و  

دوم   خلیفه  به گفته  اگرنه  و  باشد  االجرا  بنابراینالزم  له«.  نفاذ  ال  لحکم  و حق    »الخیر  دولت  حاکمیت 

های  تواند از طریق وضع قانون و مقررات در حوزهکه دولت میاینحکمرایی آن به تعبیر امروزین آن یعنی  

وسیع به منظور تأمین مصلحت عمومی، تحقق عدالت، جلوگیری و دفع ضرر و سایر مقاصد مهم شریعت  

 فرمان دهد و حاکمیت آن محدود به اجرا و تطبیق احکام فقهی ثابت نیست. 

و اطاعت از آن دو واقع به این دلیل بوده است که از  ( عدم جواز مخالفت مسلحانه با حکومت مستقر  7) 

جلوگیری کند و  در ابراز این حکم به این اصل    10ریزی، فسادی بزرگتر، به گفته ابن حجر عسقالنی از خون 

و قاعدة عملی که »دفع مفسده بهتر از جلب مصلحت و یا فایده است«و یا به تعبیری دفع مفاسد و ارتکاب  

دانیم این قاعده راهنمای عملی خوب برای تشخیص رفتارهای  که میاند. چناناد کردهاستن   11ضرر کمتر،

کند. بنابراین در واقع نظر به این اصل، تجویز یادشده را به این صورت تحلیل و فهم کرد کم زیان فراهم می

فقهای مسلمان  جایی قدرت« از راه خشونت و به کارگیری زور جایز نیست. اگر  که تغییر حکومت و »جا به

دانستند، به طریق اولی با استناد به این اصل تغییر  با استناد به همین قاعده تغییر سلطان خودکامه را جایز نمی
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حکومت منتخب مسلمانان، قواعد و اصول مورد توافق آنان را از راه اعمال خشونت و جنگ مسلحانه جایز  

 ندانند.

 

 (4) 

 

شود پس  صورتهای گوناگون قابلیت بازتولید را داشته و دارد این سوال مطرح میاگر اندیشة سیاسی کالسیک به  

شود که یک روایت خاص از این نظریه بر حسب مورد قدرت حضور و تأثیرگذاری سیاسی را به  چه چیز سبب می

اقتصادی و  آورد؟ پاسخ این سوال را نه در خود منابع دینی بلکه در عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  دست می

های فلسفی و اخالقی، شیوه و سبک زندگی، و شناخت از ماهیت حکومت، سیاست و قدرت و میزان  هایدیدگاه

های فردی و  خواست و تمایل مردم به شرکت در قدرت و سیاست، میزان توقع و شناخت شان از زندگی و آزادی

معة مسلمانان جستجو باید کرد. به عبارت دیگر، های فردی، گروهی، قومی و ملی و طبقاتی جااجتماعی، خودآکاهی 

برآمدن یک روایت بیش از آن که به دلیل مستدات محکم و استوار درون دینی باشد، تحت تأثیر شناخت و نگرش  

ها، نیازها و عوامل  ها از دین، جامعه، قدرت، سیاست، اخالق و خواستهفرادینی یک جامعه و یا گروهی از انسان

های اخیر که با سرو  های شدیداً اقتدارگرا از اسالم در سالی، اقتصادی دارد. بنابراین، برآمدن روایتاجتماعی، سیاس

کند، به دلیل قوت  صدا و ایجاد رعب و وحشت حضور خود را در منطقه و جهان بیش از هر جریانی دیگر اعالم می

ف به کسب قدرت، نوستالژی خالفت و احیای  ها نیست. برای مثال عواملی چون ارادة معطودینی آنمستندات درون

قدرت گذشته )با این تحلیل که در گذشته مسلمانان در چارچوب نظام خالفت نسبت به غرب مسیحی قدرت برتر  

هایی که در نتیجة  شدن دو بارة گروههای ناکام، منسجماند( خأل و نابسامانی ناشی از فقدان دولت و یا دولت بوده

توانند برآمدن  زی مدرنیسم سکوالر و غیر دموکراتیک به حاشیه رانده شده بودند، احتماالً میسا پیشروی و غیریت

های کالسیک را در تولید و توجیه  این روایت را توضیح دهند. اما در عین حال نباید قدرت و ظرفیت متن و نظریه

به مثابة یک منبع مهم مع با آن  باید  اقتدارگرایانه دست کم گرفت و  اقتدارگرایانه  روایت  رفتی برای تولید نظریة 

 نگریست.    

گونه که در آغاز آوردم در دنیای جدید به طور عام و در افغانستان به طور خاص انواع شناخت، سبک  در واقع همان

های برآمده از آنها، نیازها و مطالبات و سطح توقع از  های سیاسی و اجتماعی و هویتو شیوة زندگی، خودآگاهی

آمده زندگی وجود  به  یکدیگر  به  جهان  سطح  در  بشر  متقابل  نیازهای  و  المللی  بین  ارتباطات  روایت  ،  که  اند 
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ها جز سرکوب نداشته و لذا فاقد قابلیت  اقتدارگرایانه از دین آنهم از نوع طالبانیسم و مانند آن راه حلی برای آن

آید و  بست اخالقی و معرفتی به شمار مینوعی بنپذیرش و دوام است و به همین دلیل در واقع راه حل نیست، بلکه  

به همین دلیل به عنوان یک نظریة دینی ذیل عنوان دین حق قابل توجیه معرفتی و اخالقی نیست. به عبارت دیگر  

انسان، جامعه و مناسبات حاکم بر آن و به طور خاص ذهن و شناخت انسان از خود و جامعه پیجیده تر از آن شده  

تواند دین  را بر  ت اقتدارگرای سرکوبگر بتواند دین را وارد جریان زندگی فعال کند، بلکه فقط میاست که روای

های مستأصل که دست شان از همه جا کوتاه است مسلط کند. به همین دلیل، برای مثال در دوران  های انسان بدن

عال جامعه تا توانستند از قلمرو حاکمیت اوج حاکمیت طالبان در افغانستان مقاومت علیه آنان ادامه یافت و بخش ف

ها نیز به میان کشیده شد. یا کردهای کوبانی به طور  ها گران آمد و پای آنشان فرار کردند و بر جهان نیز تحمل آن

خاص زنان آنان به دلیل هویت متمایز خود از داعش، در پشت داعیه برقراری نظام خالفت، تسلط عنصر عربی،  

 ها پرداختند. دیدند، به همین دلیل به مقاومت سخت و شدید علیه آنمطالبات قومی و ملی را میمردانه و سرکوب 
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