
 یعل امامکرونائی فتوای های  مکثی بر                  

 !تاجکستان  رهربمدام العمر رمحانف               

 
مردی از بازمانده گان نسل و تباری از رهبران  رحمانف چیفوویشر یعل امامهیچکسی ندانیست که چرا 

نه را و حج و سائر فریضه ها  قدیم که هیچگونه التزام و اعتقاد برارکان دینی همچون روزهکمونیست 

بلکه اسالف فیلسوف اش هسته اصلی چنین  مناسک و باورها را آفیون ملت ها می خواندند  ندارد تنها 

در خطاب به ملت و مردم  در مقدم حلول ماه رمضان که بدون شک ماه تزکیه نفوس انسانی است 

از از قول آگاهان امورشاید  نائی بزند ؟فتوای های پارادُکسیال کروصدور مسلمان تاجیکستان دست به 

مرد میان سالی چون همین است که  Covid-19یا ویروس کشنده کورونا و عوارض کمترین نتائج 

را که گاه گاهی در جشن های به اصطالح ملی به رقص و پایکوبی  رحمانف چیفوویشر یعل امام

شهرت یافته است  در مغائرت با آنچه که خواست قلبی و باورهای ایمانی اش  میباشد واداشته شود  که 

تزکیه و ایثار به سخنان فتوی گونه ای که ما آنرا فتوی های به بهانه فرارسیدن ماه رمضان این ماه 

درخواست  »ما وقتی این خبررا از وسائل ارتباط جمعی به مضمون . دازد کورونائی می نامیم بپر

شنیدیم با  «ند موکول کن یگریروزه را به وقت مساعد د که  از کشاورزان کستانیجمهور تاج سیرئ

توجه به شناختی که از استبداد استالین و استالینیست ها در زمان معاصر بویژه در کشورهای آسیای 

دنبال کنیم که در راستای همین تالشها آن شدیم تا این مسأله را برویت اسناد موثق میانه داریم بر

رئیس جمهور جمهوری تاجکستان که پس از  رحمانف چیفوویشر یعل امامتوانیستیم براصل سخنرانی 

می نامد دسترسی پیدا کنیم و سپس به عنوان نه تنها  رحمان یعل امامسقوط اردوگاه وارسا خود را 

  ان به دین اسالم بلکه پاسداران و نگهبانان آزادی و عدالت در زمین به آن اشاراتی داشته باشیممعتقد

 

دانشمند نامورجهان اسالم است که برای انسان های آزاده و عدالت خواه می یک این سخن ناب از

وب های آموزاند که مخالفان آزادی واستقالل درجهان چگونه وبا استفاده ازکدامین روشها واسل

دین اسالم به مثابه یک چون چنانچه مالحظه می فرمائید ؟  وبه میدان می آیند  می کنند عملمبارزاتی 



میباشد ، لهذا همه انسان ها که در هرکجای اززمین و ارزش ها و مجموعه ای متشکل از  بسته 

 تاریخی آن موجودیت ظهور و از  علمی و عقالنی  به خود حق دفاعهرمقطعی از تاریخ  به سرمیبرند 

به تناسب شرائط  زورو  زرالبته در کنار این دفاع عقالنی و علمی برخی از اهرم های ا می دهندر

حاکم برجوامع بشری بصورت عوام فریبانه  و پوپولیستی در دفاع از این ارزشهای واال برمی خیزند و 

تاریخ معاصر در  با دید رسیدن و یا هم بقای قدرت مینگرند که به همه پدیده های مردمی و فراگیر 

حاکمان شکست خورده و بازمانده گانی از به وسیله رسانه ها ودشوارترین حمله ها بر ضد دین اسالم 

وشجرة حاال اگر تاریخچه .ه است انجام گرفتاردوگاه انترناسیونالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق 

مردم مسلمان این و مرکزی که همین اکنون زمام امورسران جمهوری های آسیای میانه النسب 

ازنخستین ایام انهدام  رحمانف چیفوویشر یعل اماممرور کنیم شخص دست گرفته اند رزمین ها را درس

جمله تیوری سازان شماره اول تیوریی بد دفاع کردن از ازامپراطوریی بزرگ اتحاد جماهیر شوروی 

سی افکارعمومی راازآنچه "سیأ " هایاوشعبده بازیهـکه با ضرب زبانیدین مقدس اسالم به شمار می آید 

 . که باید به آن متوجه شوند منحرف میسازد 
https://www.youtube.com/watch?v=NGgyEOO6OmY 

ه است و البته در باره اظهارات فتوی گونه ای که همین اکنون وبا حلول ماه مبارک رمضان بیان داشت

ماه  رحمانف چیفوویشر یعل امامبصورت واضیح انجام روزه گرفتن برای کسانی را که به قول 

رمضان امسال عالوه بر بیماریی خطرناک کرونا ویروس به دوره کشت وکار بهاری و جمع آوریی 

ی خود و حاصل بروقتی برابر آمد بنابراین ماباید موافق شرائط عمل کنیم و پیش از همه در فکر سالم

یعنی ما نباید دیده و دانیسته در ذکرشده است اهل خاندان باشیم این مسأله در سرچشمه های معتبر فقهی 

نتیجه نوشیدن آب و نه خوردن خوراک که خصوصأ به سالمتی کالن ساالن ضرردارد به جان خود 

صؤنیت بدن آدم پس جبر کنیم وبه خود ُکشی دست زنیم زیرا درنتیجه روز دراز تشنه وگرسنه بودن م

شده  آنرا به قبول هرگونه بیماریهای سرایتی آسیب پذیر میگرداند اکثر فقیهان اسالمی مقرر کرده اند 

واشخاص مشغول به دیگر کسب وکار های پر مشقت که گرسنه گی یا تشنه گی ...که به کشاورزان 

صی که آسائیش جامعه از سخت به سالمتی آنها ضرر می رساند خوردن روزه اجازت است یعنی اشخا

کسب وکار آنها وابسته میباشد وبه عباره دیگر در خدمت مردم هستند میتوانند براساس سبک های 

 ...ذکرشده روزه خود را به وقت دیگر گذارد 

 
می خواهیم به یک چشمه از هزارها چشمه بی اطالعی ها ،  درحد مجالی که امروز داریم تنهامتأسفانه 

رهبرمدام العمر تاجکستان  پیشواو رحمانف چیفوویشر و شعارهای عوام فریبانه پهلوان شعبده بازی ها 

البته این واقیعتی است مشهود و ازمقوله توضیح واضحات و غیر قابل انکار که دستاویز . اشاره کنیم 

در حزب کمونیست اتحاد جماهیر  رحمانف چیفوویشر یعل امامها و شعبده بازی های دوره حضور 

مادی و ماتریالیستی  به تاریخ زندگی انسان منجمله انسان باشنده بینش  داشتن روی مبنی برشو

به همین روست که تم نه میشود وازخ فقره در یکی دو یا چند مورد و ده ها و صدها تاجکستان 

 به هرحال یکی ازاین صدها چشمه فریب «...هرلحظه به رنگی بت عیار در آمد» یم ـی بینـــموضاحت 

ای است که منافقانه ه وبرخورد ریأ کاران!! علی رحمانوف که فوقأ ذکر خیرش بعمل آمد کاری امام 

. دارند  انسان و خدا – مسأله دینشخص امام رحمانف و به طورکلی اردوگاه جهانی نفاق  معاصر با 

صادفی بلکه با بویژه انسان های که آفرینش هستی را نه تزیرا کامأل بی معنا و مورد قبول هیچ کسی 

به سرشت ، هویت و  نسبتقبل از اینکه واقع نخواهند شد فورمول بندی های خدا محورانه مینگرند 

د با هستی و جایگاهش در تاریخ بر مبنای قواعد فلسفی با میکانیزم توحیدی استوار باشفطرت انسان در

البته . خط ونشان کشید قدرت برای زندگی فلسفی و تاریخی انسان سرازیرساختن آراجیفی ازمنبر

تاریخ و جامعه ، همه اموری اند که قبل از تصویر وجودی انسان ،تعریف فلسفی همچنین عینیت او در

راین جا ودر بخشی از این داکنون .گاری و نجات اش تبیین باید  شوندصدور حکم و تبیین راه رست

ن درباره  چگونگی و اندیشورافلسفی تمامی فالسفه وقضاوت  بینیشکه  اعتراف باید کردگفتمان 

معلومات واطالعاتی است که ازمجرأها ومنفذهای مختلف ودرشرائط تابع  انسانودین، آفرینش هستی

 رحمانف چیفوویشردر دسترس انها قرار میگیرند لهذا نباید قضاوت و فتوای کرونائی  امام گوناکون 

https://www.youtube.com/watch?v=NGgyEOO6OmY


ینی مانند رمضان وحج ازآن مستثنا دانیست رهبرمدام العمرتاجکستان درباره ارکان و فرائیض د پیشواو

پیشوای سیاسی مردم  رحمانف چیفوویشربا چنین بینیش فکری و چنین وضعیت سیاسی  است که امام 

خواند  ودرکنارسائرالقاب موروثی از وی  مجتهد اعلمتاجکستان به خود  اجازه می دهد تا خودرا 

" کورونای "را درروزگاری که اگرازیکسونیزیادی بعمل آورند زی مجتهد مذهبیبه عنوان یک 

با موتورنفاق ویکجا پروازومقتدراستبداد مذهبی، فالخن های بلندقرنطینه ساخته استراهمه بشرهولناک 

مادی می کوشد کشورهای جهان بویژه جوامع اسالمی را از نظر اصالت و ماهیت باورها و اعتقادات 

د و روبه زوال است نیروی عقالنیت و هوشیاری ملت خلع سالح کنند  و آنچه که پیوسته تهدید می شو

به همین دلیل و درچنین مؤقیعتی در برج عاج . است که در زیر چنگ استعمار جهانی قرار دارند های 

بی تفاؤتی نشستن را جفا به خود وتاریخ آئنده ما می دانیم و اینک صدا وفریاد  مانرا نه بخاطر جفای که 

دیکتاتورهای مستبد با ارزشهای  بلند انسانی و ملی روا داشته میشود که  از سوی حاکمان بی رحم  و

است توقع از آنها را توهمی بیش نه میدانیم بلکه به غرض انجام مأموریت و مسؤلیت روشنگرانه ای 

 . که برای نجات نسلهای امروز و آئنده در تاریخ داریم 

 

 
می معرفتی نسبت به فلسفه خلقت و آفرینش انسان کژفههمانا فلسفه تاریخ یکی ازنگاه های معیوب در

 فگنده در طبیعت است که بر اندیشه ها و نظریات نزدیک به اکثریتی از فالسفه و جامعه شناسان سایه ا

مادی به ومعادالت و دانشمندانی که با بینیش است البته صمیمانه اعتراف باید کرد تمامی فالسفه 

آنچه که به عنوان نقشه راه علمی برای به حق جلوه دادن و نگریسته چگونگی زنده گی انسان در تاریخ 

اکنون که . و بیشترعاقالنه به نظر می آید برای زندگی بشر مورد استفاده قرارداده اند شیوه مسؤالنه 

بحثی از رمضان به میان آمد لزومأ باید معنا و مفهوم این واژه را با تبعات تاریخی آن در زندگی انسان 

 می گویند" رمضان " محققان و پژوهشگران زبان و ادبیات عرب درباره واژه . مطالعه قرارداد  مورد

شدّت حرارت، و حرارت سنگ، بر اثر شدّت حرارت  یبه معنا« َرَمض»رمضان مشتق از که 

قرآن شناسان و مفسران  روی همین استدالل و تفسیر سوره دیگری از قرآن که بنام  .است آمده دیخورش

 ره قدر یاد میشود ودر آن ماه  قرآن بر پیامبر اسالم نزول یافته استسو
https://www.youtube.com/watch?v=l1r_Z_9qSls 

 إ نا اءنزلنه فى لیلة القدر :۱

 .ما قرآن  را در شب قدر نازل كردیم  :۱

چنین استنباط میکنند که در این ماهی از سال تمامی حلقه های از هستی و کائینات ویرائیش و تزکیه 

دیگری میشوند و طبیعی است که انسان به عنوان یک حلقه ای خردمند و مسؤل بیش وپیش ازهرحلقه 

با تمامی حلقه های  یکجا و همراه  تاباشد م می یدر این عملیه تزکیه و ویرائیش سه و در نظام آفرینش

 . کند انسان و کائینات اشتراک از آفرینش در فرآیند تزکیه و تجدید سرنوشت 

https://www.youtube.com/watch?v=l1r_Z_9qSls


                              
https://www.youtube.com/watch?v=FMdx_TnkeGE 

ماشین دیگری آنکه موتر و یا هرمانند اصل روزه گرفتن در ماه رمضان و گفتیم که چنانچه تأکید کردیم 

میکانیزم هستی و کائینات را د پروردگار هستی نیز نه میکننرا سالی یکمترتبه بصورت مجموعی معائ

با توجه به ظرفیت های فزیکی و مادیی توانمند انسان  واشتراک در یک زمان معین و با حضور

هرحلقه ای از هستی منجمله انسان واجب گردانیده است و وجوب چنین فرآیند نیز نه تنها بر انسان بلکه 

 شی از بخدر زمین درانسان  عقالنی زندگی با توجه به  ی از کائینات داللت میکند امابرتمامی حلقه ها

 چنین می یابیم سوره بقره  ۵۸۱آیه 
https://www.youtube.com/watch?v=0-sMP9IOB8U 

فلسفی نامیده شده باید  وقتیا که با ایام  معین  زماندر این از این آیه بصورت روشن هویدا میگردد که 

این عملیه را میتوانند انسانها بیمار و یاهم در سفر اند  همینولی اگر کسی از  این مکانیزم انجام یابد 

نمایند و اگر درزمان دیگری نیز توانائی انجام آنرا ندارد الزم فردی در زمان دیگری اعاده بصورت 

لیه است ، طبیعی است که این عم و نادار است کفاره آن را بپردازد که خوراک دادن به مسکین

دان معناست که حتی اگر توان پرداخت این بباید گیرد انجام رضاکارانه بطورو مؤمن برضایت انسان 

د نهرنوع مسؤلیت عبادی فارغ میباشاجرای به مساکین و ناتوانان ندارند طبیعی است که ازفدیه و تغذیه 

 
دیکتاتور نه به دلیل از سوی حاکمان که  مذهبیفتوی های  فروش در این آشفته بازاراین پیش از 

با تکیه بر قدرت  نامشروع آنها در خطبه بلکه  مذهبی در جامعه ت حضور شان در بلند ترین مقاما

سقوط که وقتی هوای سخن گفتیم رمضان روزه وبرچگونگی ؤجوب صادر میشود  زور و زراز  های

رئیس  رحمانف چیفوویشرامام منجمله دیکتاتورها اکثریتی از ناگهان امپراطوریی سرخ بهاری شد 

ین در جوامع و کشورهای که اکثریت مردم آن از دعافیت گویان برخاستند شورای عالی تاجکستان 

 و جامعه فلسفی در نگاه شان به انسان بی هیچ سوابقی و بدون اندکترین تغییراسالم پیروی می نمودند 

های سرخ جدا دانیستند و در رقص وپایکوبی برای فراعنه ناجیان بر تن کردند و خویش را ازجامه 

 د آزادی اشتراک نمودن
https://www.youtube.com/watch?v=HfaXS8OMBDQ 

 

ساسی قانون ادروتغییر «تزویر وزور  ،زر »از با استفادهغصب قدرت فکروانگیزه ءکه سرانجام به 

که  یدر حالرا فراهم کرد و رهبریی دائیم العمر و پیشوائی مردم فقیرتاجکستان ای تاجکستان زمینه 

 پیشوای سیاسی مردم تاجکستان رحمانف چیفوویشرامام شود  یتر م میوخ کستانیتاج یوضع اقتصاد

کند سرکوب  شتریبرآمده تا تمرکز قدرت را در دست داشته و مخالفانش را ب یقانون اساس ریدر صدد تغ

از استقالل ول بسیاری از تحلیلگران به قکه  کستانیاخر سال گذشته پارلمان تاجو در این راستا در او

لقب  رحمانف چیفوویشرامام کرد که به  بیرا تصو یبه اتفاق آرا قانوننبوده است رداربرخو یچندان

بدون شک که این  .باشد یجمهور سیدهد مادام العمر رئ یاجازه م شیاعطاکرد که برا" ملت یشوایپ"

امام بگوئیم با وجود آنکه به ما حق میدهد تا  مانف حامام علی روضعیت با چنین عزائیم دیکتاتورانه 

بحیث رئیس سوی کمیسیون انتخابات تاجکستان از مانند هر دیکتاتور دیگری در منطقه مانفحعلی ر

 انجام ازکه آسان ترین راه گریز صدور چنین فتوی ها  ه بجمهور آنکشور برگزیده شده است نباید 

فتوای  چنین متوصل گردد بلکه بجایی صدور میباشد در برابر مردم تاجکستان  ویمسؤلیت تاریخی 

که کستان می شهروندان تاجدر امور حساس زندگی مردم زمینه رسیدگی بهتر برای تماهای پیچیده 

 سال یکمرتبه و در دوران یکماه در روزه به سر می برند فراهم سازد 

                                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=FMdx_TnkeGE
https://www.youtube.com/watch?v=0-sMP9IOB8U
https://www.youtube.com/watch?v=HfaXS8OMBDQ

