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ภยัของลัทธิชีอะฮทฺัง้ในอดตีและปัจจบุัน 

 

   

 
บทน า 

رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  باهلل من 
رشيك هل،  يهده اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال 

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوهل.
ผู้อา่นท่ีมีเกียรตยิิ่ง 
มีหนงัสือหลายเล่มท่ีเก่ียวกบัหลกัยดึมัน่ของชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺท่ีถกูเรียบเรียงขึน้เพ่ือเตือนชาวมสุลิม

มิให้หลงตกในกบัดกัของชีอะฮฺ เชน่ 

 اخلطوط العريضة" للعالمة حمب ادلين اخلطيب". 
 .الشيعة واتلصحيح" للشييع اتلائب العالمة ادلكتور موىس املوسوي" 
 .منهاج السنة انلبوية" لشيخ اإلسالم ابن تيمية" 
 " السنة والشيعة اإلمامية" للعالمة أيب صورتان متضادتان نلتائج جهود الرسول األعظم بني

 احلسن انلدوي.
 .حقيقة الشيعة "حىت ال ننخدع" لعبد اهلل املوصيل 
 .كتب العالمة إحسان إليه ظهري يف الشيعة ويه كثرية، وقد قتله الشيعة بسببها 
 .وجاء دور املجوس" لدلكتور عبد اهلل حممد الغريب" 

 
ทัง้นี ้จากหนังสือดงักล่าวข้างต้น และหนงัสือต าราของชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺเอง จะพบว่าหลกัยึดมั่น

ของพวกรอฟิเฎาะฮฺเป็นดงัตอ่ไปนี ้
 
อะกีดะฮ ฺชีอะฮรฺอฟิเฎาะฮ ฺ 

- ถือวา่บรรดาเศาะหาบะฮฺเกือบทัง้หมดตกเป็นกาฟิร ยกเว้นไม่ก่ีทา่น โดยสาเหตท่ีุตกเป็นกาฟิรของ
คนเหล่านัน้ก็เพราะพวกเขาถือว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้มีค าสั่งให้มอบ
ต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺแด่ท่านอลี เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ ต่อหน้ามหาชนมุสลิม แต่ครัน้เม่ือ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ 
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ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั สิน้ชีวิต มหาชนเหล่านัน้กลบัวางแผนชัว่และยึดต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺไปจาก
ทา่นอลี เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุ 

 
- ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ กลา่วหาบรรดาภริยาของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั วา่ตกเป็นกาฟิร 

พร้อมกบัลบหลู่เกียรตขิองนางเหลา่นัน้ด้วยการใสร้่ายตา่งๆ นานา เชน่เดียวกนักบัการกลา่วหาท่านอบู บกัรฺ 
ท่านอุมัร ท่านอุษมาน ตลอดจนรัฐบาลอะมาวียะฮฺ อบับาสิยะฮฺ และอุษมานียะฮฺท่ีพิชิตดินแดนต่างๆ ให้
เป็นรัฐมุสลิม ตลอดจนชาวมุสลิมทัง้มวลว่าเป็นกาฟิร ทัง้ๆ ในประวตัิศาสตร์ท่ีผ่านมา พวก ชีอะฮฺไม่เคย
สร้างดนิแดนใหมใ่ห้กบัมสุลิมแม้แตน่ิว้เดียว  

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวช่ืนชมบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ในอลักุ
รอานหลายอายะฮฺ เชน่  

َسَّٰن  ﴿ َبُعوُهم بِإِحأ يَن ٱتَّ ِ نَصاِر َوٱَّلَّ
َ ُمَهَِّٰجرِيَن َوٱۡلأ

أ لُوَن ِمَن ٱل وَّ
َ َّٰبُِقوَن ٱۡلأ ِِضَ ٱ َوٱلسَّ ُ َعنأُهمأ َوَرُضواْ رَّ َّللَّ

َّٰت   َعدَّ لَُهمأ َجنَّ
َ
نأَهَُّٰر  َعنأُه َوأ

َ َتَها ٱۡلأ ََتأ ي  رِ يََتأ ِِلِ بَد  َخَّٰ
َ
َعِظيُم ۚا َن ِفيَهآ أ ُز ٱلأ َفوأ : اتلوبة ] ﴾١٠٠َذَّٰلَِك ٱلأ

011]   
ความว่า: “และบรรดาชาวมุฮาญิรีนและอนัศอรฺผู้ ท่ีมาก่อนเป็นกลุ่มแรกๆ และบรรดาผู้ ท่ีมาภายหลังตาม
พวกเขาด้วยความดีสุดประเสริฐนัน้ อัลลอฮฺได้ทรงโปรดปรานคนเหล่านัน้ และพวกเขาก็พึงพอใจกับ
พระองค์ และพระองค์ได้ทรงจดัเตรียมสรวงสวรรค์ท่ีมีแมน่ า้หลายสายผ่าน ณ เบือ้งลา่งแดพ่วกเขา พวกเขา
จะคงอยู ่ณ ท่ีนัน่ไปตลอดกาล ซึง่นัน้คือรางวลัอนัใหญ่หลวง” (อตั-เตาบะฮฺ 100) 

 
- ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ ถือว่าอัลกุรอานได้ถูกสังคายนา เพราะถูกสืบทอดผ่านบรรดาเศาะหาบะฮฺซึ่ง

พวกเขาคดิวา่คนเหลา่นัน้เป็นคนกาฟิร ทัง้ๆ ท่ีอลัลอฮฺได้ทรงกลา่ววา่  

َا ََنأنُ  إِنَّا ﴿ ۡلأ رَ  نَزَّ ِكأ  [  ٩: احلجر] ﴾ ٩ لََحَّٰفُِظونَ  ََلُۥ ِإَونَّا ٱَّلذ

ความวา่: “แท้จริง เราได้ทรงประทานอลักรุอานลงมา และเราคือผู้คุ้มครองรักษาคมัภีร์นี”้ (อลั-หิจญ์รฺ 9) 
 

- ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ เช่ือว่า หะดีษนบีท่ีเศาะฮีหฺท่ีชาวซุนนีย์ใช้นัน้เป็นของปลอม เพราะถูกโอนถ่าย
โดยคนกาฟิร ทัง้ๆ ท่ีอลัลอฮฺได้ทรงสร้างความสมบรูณ์ให้กบัศาสนาและประทานความสมบรูณ์ทางศาสนา
ให้พวกเขาด้วยการประทานอลักุรอานและหะดีษ ซึ่งศาสนาจะสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่ใช่ด้วยการรักษาและ
คุ้มครองหะดีษด้วย อลัลอฮฺได้ทรงกลา่ววา่ 

مَ ﴿ وأ َ ۡلأ َملأُت  ٱ كأ
َ
ُت  ِديَنُكمأ  َلُكمأ  أ َممأ تأ

َ
َمِت  َعلَيأُكمأ  َوأ َرِضيُت  نِعأ َلَّٰمَ  َلُكمُ  َو سأ ِ

ۡلأ ۚ  ٱ ا  َفَمنِ  ِدين 
ُطرَّ  َ  ََمأَمَصة   ِف  ٱضأ ثأم   ُمَتَجانِف   َغيأ ِ ِ

َ  فَإِنَّ  ۡلذ  [  ٣: دةاملائ] ﴾ ٣ رَِّحيم   َغُفور   ٱَّللَّ
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ความว่า: “วนันี ้ฉันได้ท าศาสนาให้สมบูรณ์และได้ประทานนิอฺมตัอนัสมบรูณ์แล้วแก่สูเจ้า และฉันได้โปรด
ปรานให้อิสลามเป็นศาสนาแก่สูเจ้า ส่วนผู้ ท่ีอยู่ในภาวะคับขันไม่สามารถปฏิบัติได้ท่ีไม่ใช่ผู้ เจตนาล่วง
ละเมิดกฎนัน้ แท้จริงแล้วอลัลอฮฺนัน้ทรงเป็นผู้อภยัและปรานียิ่ง” (อลั-มาอิดะฮฺ 3) 
 

- พวกชีอะฮฺยงัเช่ือว่าต าแหน่งผู้น าหรือการเป็นอิมามนัน้คือต าแหน่งท่ีแตง่ตัง้โดยพระเจ้า พวกเขา
เช่ือว่าผู้ เป็นอิมามหลงัจากนบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั คือ ท่านอลี บิน อบี ฏอลิบ หลงัจาก
นัน้คือ ท่านอัล-หะสัน แล้วก็ท่านหุสัยน์ (ทัง้ๆ ท่ีท่านเหล่านัน้ไม่เคยร่วมสมคบและเห็นด้วยกับพวกเขา) 
หลงัจากนัน้คือท่านซยันลุอาบิดีน, อบ ูญะอฺฟัร อลั-บากิร, ญะฟัร อศั-ศอดกิ, มซูา อลั-กาซิม, อาลี อรั-ริฎอ, 
มุฮมัมดั อลั-เญาวาด, อาลี อลัฮาดี, อัล-หะสนั อัล-อสักะรีย์ ตามล าดบั โดยท่านสุดท้ายจะเป็นบุคคลนิร
นามท่ีไม่มีตวัตนและถูกอุปโลกน์ขึน้ นัน้คือมุฮมัมดั บิน อลั-หะสนั อลั-อสักะรีย์ ซึ่งเป็นอิมามท่ีอนัตรธาน
และก าลงัถกูรอคอย พวกเขาเช่ือว่าท่านมุฮมัมดั บิน อลั-หะสนั อลั-อสักะรีย์ ท่านนี ้หายตวัไปแบบด าดินท่ี
เมืองสามรัรออ์ในขณะมีอายเุพียงห้าขวบ เม่ือปี ฮ.ศ.260 โดยจนถึงปัจจบุนัพวกเขาก าลงัรอคอยการผดุโผล่
ของทา่นอีกครัง้ ณ ท่ีนี ้ซึ่งเม่ือท่านกลบัมา ทา่นจะประหตัประหารชาวซุนนีย์อยา่งจริงจงัและราบคาบ ท่าน
จะท าลายมัสยิดอัลหะรอมและมัสยิดนบี พร้อมกับขุดหลุมและงัดศพของอบูบกัรฺและอุมัรออกมาเสียบ
ประจานและเผาทิง้ ท่านจะปกครองด้วยกฎหมายของนบีดาวูด ซึ่งสิ่งนีส้่อให้เห็นว่าเป็นความคิดท่ีมี
รากเหง้าจากชาวยิว เพราะอบัดลุลอฮฺ บนิ สะบะอฺ ชาวยิวเป็นคนปัน้คนเหลา่นีข้ึน้มาดงัท่ีเรารับรู้กนั 

 
- ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ ยังเป็นพวกมาญูซีย์บูชาไฟ ท่ีต้องการล้างแค้นให้กับอาณาจกัรเปอร์เซีย พวก

เขาจึงสาปแช่งท่านอุมัร บิน อลั-ค็อฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮฺ อันฮุ เพราะท่านเป็นผู้พิชิตอาณาจกัรเปอร์เซีย
มาญูซีย์ พวกเขาเทิดทูนอบู ลุอ์ลุอ์ (ฆาตกรท่ีแทงท่านอุมัร) และจดัเทศกาลเฉลิมฉลองท่ีหลุมศพของเขา
เป็นประจ าทกุปี พวกเขาเช่ือวา่จกัรพรรดคิสุโร(กิสรอ)จะได้รับการปลดปลอ่ยจากนรก พวกเขาสนบัสนนุการ
ผิดประเวณีด้วยการสนบัสนนุให้ทกุคนแตง่งานมตุอะฮฺแม้วา่จะครัง้เดียวก็ตาม 

 
- พวกเขาเช่ือว่า อิมามทัง้สิบสองคน เราะหิมะฮมุุลลอฮฺ ตะอาลา นัน้ ดีเลิศและประเสริฐกว่าเหล่า

ศาสดา ยกเว้นศาสดามุหมัมดั ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั โดยอิมามทัง้หมดเป็นผู้ รู้สิ่งเร้นลบั ทุกคนวา
ญิบต้องเช่ือฟัง ท่านเหล่านัน้ยงัสถิตย์อยู่ในโลกนีแ้ละเป็นคนบริสทุธ์ิปลอดมลทิน (มะอฺศมู) ผู้ ใดท่ีไมศ่รัทธา
ในเร่ืองนีถื้อว่าเป็นคนกาฟิรท่ีสามารถฆ่าและท าลายทรัพย์สินได้ ด้วยเหตนีุ ชี้อะฮฺจึงมองว่าชาวซุนนีย์เป็น
กาฟิรท่ีสามารถฆ่าล้างได้ดงัท่ีพวกเขาได้กระท าในอิรัก อฟักานิสถาน อิหร่าน และเลบานอน ด้วยเหตผุล
เพราะชาวซุนนีย์เหลา่นัน้ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองโป้ปดมดเท็จท่ีพวกเขากขุึน้ 
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- ชาวชีอะฮฺจะเฉลิมฉลอง ณ หลุมฝังศพและขอความเป็นศิริมงคลและความช่วยเหลือจาก
ผู้ เสียชีวิตท่ีลว่งลบั ตลอดจนยดึคนเหลา่นัน้เป็นท่ีพึ่งในยามทกุข์ โดยไมแ่ยแสตอ่ค าปรารภของอลัลอฮฺตะอา
ลาท่ีวา่ 

َضل   َوَمنأ  ﴿
َ
ن أ ْ  ِممَّ ُعوا ِ  ُدونِ  ِمن َيدأ َتِجيُب  ّلَّ  َمن ٱَّللَّ ۥٓ  يَسأ َلَّٰ  ََلُ مِ  إِ ئِِهمأ  َعن َوُهمأ  ٱلأقَِيََّٰمةِ  َيوأ ََعٓ  ُد
ْ  ٱۡلَّاُس  ُحِشَ  ِإَوَذا ٥ َغَّٰفِلُونَ  َدآء   لَُهمأ  ََكنُوا عأ

َ
ْ  أ  [  ٦-٥: األحقاف] ﴾ ٦ َكَّٰفِرِينَ  بِعَِباَدتِِهمأ  َوََكنُوا

ความว่า: “และผู้ ใดเล่าท่ีหลงผิดมากไปกวา่ผู้ ท่ีวิงวอนขอจากผู้ อ่ืนนอกจากอลัลอฮฺท่ีไม่อาจจะสนองตอบค า
ขอของเขาจวบจนวนักิยามะฮฺ โดยท่ีคนเหล่านัน้ไม่เคยรับรู้ใดๆ เก่ียวกับการวิงวอนร้องขอของพวกเขาเลย 
และครัน้เม่ือปวงมนษุย์ถูกฟืน้ชีพใหม่คนเหล่านัน้ก็จะเป็นศตัรูกบัพวกเขาและไม่ยอมรับการภักดีจากพวก
เขา” (อลั-อะห์กอฟ 5-6) 
 

และทา่นศาสดามหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َذوا قُبوَر أنِبيائِهم َمساجد»  .]رواه ابلخاري ومسلم[« لعنُة اهلِل ىلع ايلهوِد وانلَّصارى اّتخ
ความว่า: “ความหายนะจากอลัลอฮฺจงบงัเกิดแด่พวกยิวและคริสเตียน เน่ืองจากพวกเขายึดเอาหลุมฝังศพ
ของเหลา่ศาสดาของพวกเขาเป็นท่ีสกัการะ” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ และมสุลิม) 
  

และทา่นยงัได้กลา่ววา่ 

]رواه « واملسجِد األقىص ،ومسجِدي هذا ،ال تَُشُد الرِّحاُل إالخ إىل ثاَلثِة َمساجَد: الَمسِجِد احلَرامِ »
 ابلخاري ومسلم[

ความว่า: “ไม่อนุญาตให้ตัง้ใจมุ่งมัน่เตรียมสมัภาระและพาหนะเดินทางเพ่ือท าอิบาดะฮฺท่ีมสัยิดใด ยกเว้น
สามมสัยิดเทา่นัน้ คือ มสัยิดอลั-หะรอมท่ีมกักะฮฺ มสัยิดของฉันแห่งนี ้และมสัยิดอลั-อกัศอ” (บนัทกึโดยอลั-
บคุอรีย์และมสุลิม) 

 
- พวกเขายงัเช่ือว่าวาญิบจะต้องท าการ "ตะกียะฮฺ" หมายถึง ต้องแสแสร้งไม่แสดงธาตแุท้ต่อหน้า

ชาวซุนนีย์เพ่ือหลอกลวงให้ตายใจ นัน่หมายถึงการเป็นมนุาฟิก ตีสองหน้าเต็มรูปแบบ อลัลอฮฺได้ทรงกล่าว
วา่  

َتُهمأ  ۞ِإَوَذا ﴿ يأ
َ
ِجُبَك  َرأ َساُمُهمأ   ُتعأ جأ

َ
ْ  ِإَون أ َمعأ  َيُقولُوا لِِهمأ   تَسأ ُهمأ  لَِقوأ نَّ

َ
َسنََّدة    ُخُشب   َكأ  ُكَّ  ََيأَسُبونَ  م 

َذرأُهمأۚ  ٱلأَعُدو   ُهمُ  َعلَيأِهمأۚ  َصيأَحة   ََّٰتلَُهمُ  فَٱحأ ُ   َق َّٰ  ٱَّللَّ ّنَّ
َ
فَُكونَ  أ  [  ٤: املنافقون] ﴾ ٤ يُؤأ

ความว่า: “ครัน้เม่ือเจ้าเห็นพวกเขา เจ้าจะรู้สึกประทบัใจในรูปร่างทรวดทรงของพวกเขา และหากพวกเขา
พดู เจ้าก็จะเช่ือฟังค าพดูของพวกเขา ทัง้ๆ ท่ีแท้จริงแล้วพวกเขานัน้เป็นเหมือนท่อนไม้ท่ีถกูพาดทิง้ พวกเขา
หาว่าทุกเสียงกรีดร้องหวงัจ้องท าลายพวกเขา พวกเขาคือศตัรู เจ้าจงระวงัพวกเขาให้ดี ขอให้อัลลอฮฺทรง
พิฆาตพวกเขา พวกเขาแปรผนัเป็นอยา่งนัน้ได้อยา่งไรกนั” (อลั-มนุาฟิกนู 4) 
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บันทกึของชารอนท่ีเปิดโปงเร่ืองราวของชีอะฮ ฺ

แอเรียล ชารอนได้เขียนในบนัทึกของเขาว่า(บนัทึกของชารอน พิมพ์โดยส านักพิมพ์เบซาน หน้า 
584) “เราได้กล่าวสาธยายเก่ียวกับความเช่ือมโยงระหว่างชาวคริสเตียนกับกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับพวกชีอะฮฺและพวกดรูซ ซึ่งโดยส่วนตวัแล้ว ฉันได้ขอให้พวกเขากระชบัความสัมพันธ์กับสองพวกกลุ่ม
น้อยนี ้ถึงขนาดฉันได้เสนอให้มอบอาวุธท่ีอิสราเอลมอบให้พวกเขาไปมอบแด่ชาวชีอะฮฺ แม้เป็นเพียงเชิง
สญัลกัษณ์แบบเอาหน้าก็ตาม สิ่งท่ีเป็นปัญหาของพวกเขาอีกประการหนึ่งก็คือการเผชิญหน้ากับองค์กร
ปลดปล่อยปาเลสไตน์ ซึง่โดยไม่ต้องทะลวงลึกในรายละเอียด ฉันกล้าฟันธงเลยว่า ฉันไม่เคยเห็นชีอะฮฺเป็น
ศตัรูกบัอิสราเอลเลยในอนาคต” 
 
โคไมนีให้ค าฟัตวาว่าสามารถระบายความใคร่กับทารกหญิงได้ 

โคไมนีกล่าวในหนงัสือ "ตะห์รีร อลั-วะสีละห์" (เล่ม 2 หน้า 241 ประเด็นท่ี 12) ว่า การระบายความ
ใคร่กับทารกหญิงในลกัษณะกอดจูบและสัมผัสขา หมายถึงการสอดอวยัวะเพศของผู้ชายท่ีหว่างขาเด็ก
ทารกหญิง เป็นสิ่งท่ีสามารถกระท าได้ 
 
อัช-ชีรอซีย์ แห่งอิหร่านออกค าฟัตวาให้ฆ่าชาวซุนนีย์และท าลายมัสยดิซุนนีย์ 

อลั-มุจญ์ตะบา อชั-ชีรอซีย์ นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญทางศาสนา ณ เมืองกรับาลาอ์ ได้ให้สมัภาษณ์
ทางเว็บไซต์อลับรุฮานของ โดยยกอายะฮฺวา่  

َما ﴿ ْ  إِنَّ ُؤا ينَ  َجَزَٰٓ ِ اِرُبونَ  ٱَّلَّ َ  َُيَ ۥ ٱَّللَّ نَ  َوَرُسوََلُ َعوأ ِض  ِف  َويَسأ ۡر
َ ن َفَساًدا ٱۡلأ

َ
ْ  أ وأ  ُيَقتَّلُٓوا

َ
ْ  أ وأ  يَُصلَُّبٓوا

َ
 أ

عَ  يأِديِهمأ  ُتَقطَّ
َ
رأُجلُُهم أ

َ
ِنأ  َوأ وأ  ِخَلَّٰف   مذ

َ
ْ  أ ا ۡرِض   ِمنَ  يُنَفوأ

َ َّٰلَِك  ٱۡلأ ي   لَُهمأ  َذ َيا   ِف  ِخزأ نأ  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  َولَُهمأ  ٱدل 
 [  ٣٣: دةاملائ] ﴾ ٣٣ َعِظيم   َعَذاب  

ความว่า: “แท้จริงแล้ว บทลงโทษส าหรับผู้ ท่ีต่อต้านอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ และพยายามสร้าง
ความหายนะบนหน้าแผ่นดินนัน้ คือ จะต้องถูกประหารชีวิต หรือ ถกูเสียบประจาน หรือ ถกูตดัมือหรือเท้า
สลบัข้างกัน หรือ ถูกเนรเทศออกจากบ้านเกิด สิ่งดงักล่าวนี ้เป็นความอปัยศในโลกดนุยาส าหรับพวกเขา 
สว่นในวนัอาคเิราะฮฺ  พวกเขาจะต้องได้รับโทษทณัฑ์อนัใหญ่หลวง” (อลั-มาอิดะฮฺ 33) 

หลงัจากนัน้ ก็ได้ให้ค าอธิบายและแปรค าสอนอย่างขนลกุขนพองแบบพวกเคาะวาริจญ์ ท่ีมกัจะใช้
อายะฮฺเพ่ือเอาผิดต่อนักรบชาวซุนนีย์ ซึ่ง ณ ท่ีน่ี ข้าพเจ้าขอถอดค าพูดของเขาเพ่ือเป็นหลักฐานท่ีบ่งชีถ้ึง
หลกัยึดมัน่ในการตราชาวซุนนีย์เป็นกาฟิรของชาวชีอะฮฺ อชั-ชีรอซีย์ได้กลา่วว่า “พวกวะฮาบีย์...พวกก่อการ
ร้าย...พวกกาฟิร...พวกโหด...พวกป่าเถ่ือน หากพวกเขามิใช่ผู้ ท่ีอายะฮฺนีห้มายถึง ก็จะเป็นใครอีกเล่าท่ีอา
ยะฮฺนีต้้องการบอก? คนท่ีสนบัสนุนพวกวะฮาบีย์ผู้ก่อการร้ายท่ีเป็นกาฟิรและโหดร้ายป่าเถ่ือน ใครอีกเล่า
หากมิใช่พวกนี?้ ถ้าไม่เช่นนัน้ เราก็ต้องเป็นคนปฏิเสธตอ่อลักรุอาน ดงันัน้ เราจะต้องกล้าท่ีประกาศสิ่งท่ียึด
มัน่ นัน่คือ เม่ือศรัทธาตอ่อลักรุอานแล้ว พวกวะฮาบีย์ผู้ก่อการร้ายท่ีเป็นคนกาฟิรและโหดร้ายป่าเถ่ือนนัน้วา



 

 

ภัยของลัทธิชีอะฮฺทัง้ในอดีตและปัจจุบัน 
 6  

ญิบจะต้องฆ่าพวกมันเสีย ตลอดจนทุกคนท่ีสนับสนุนทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น นักวิชาการ หรือ 
ชาวบ้านทัว่ไปก็จ าต้องฆ่ามนัเสีย ผู้ใดท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการฆ่าพวกนีแ้ละฆา่พวกท่ีสนบัสนนุมนั ก็ถือวา่คนนี ้
ได้ปฏิเสธอลักุรอานอย่างชดัเจน ไม่มีปัญหาล่ะ... พวกคอมมิวนิสต์ก็ปฏิเสธอลักุรอานเหมือนกัน แต่พวก
คอมมิวนิสต์เขามีความกล้าหาญทางวรรณกรรม ก็ปล่อยให้พวกมนัมีความกล้าหาญทางความคิดไปเถอะ
...” 

อชั-ชีรอซีย์ได้ตบท้ายด้วยค าวา่ “แล้วอีกอยา่ง คือ อลัลอฮฺได้ทรงกลา่วในอลักรุอานวา่ 

ِجد  ﴿ َُذواْ َمسأ يَن ٱَّتَّ ِ ار  َوٱَّلَّ ر  ا ِِضَ َ ا َوُكفأ رِيَقَۢا َبۡيأ ِمنَِۡي ِإَورأَصاد  ا َوَتفأ أُمؤأ ذَِمنأ َحاَرَب ٱٱل ۥ ا ل َ َورَُسوََلُ َّللَّ
َِّٰذبُوَن ِمن  َهُد إِنَُّهمأ لََك ُ يَشأ ٰۖ َوٱَّللَّ َنَّٰ ُسأ نَآ إِّلَّ ٱۡلأ َردأ

َ
لُِفنَّ إِنأ أ  [  011: اتلوبة] ﴾١٠٧َقبأُلۚ َوَۡلَحأ

ความวา่: “และผู้ ท่ียึดเอามสัยิดเป็นสถานบอ่นท าลาย เพาะความปฏิปักษ์ สร้างความแตกแยกระหว่างชาว
มสุลิม และเตรียมการเพ่ือคนท่ีตอ่ต้านอลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ไว้ก่อนหน้า พวกเขาจะสาบานอย่าง
ขนัแข็งว่าพวกเรานีห้วงัดีแท้ๆ ทว่าอลัลอฮฺทรงเป็นสกัขีว่าพวกเขาคือพวกโกหกอย่างแน่นอน” (อตั-เตาบะฮฺ 
107) 

อชั-ชีรอซีย์ ได้กล่าวว่า “โอ้ มิตรสหายฉัน ท่ีจริงแล้ว อายะฮฺตา่งๆท่ีระบุเก่ียวกบัมสัยิดฎิรอรฺนัน้ จะ
หมายถึงมสัยิดท่ีพวกก่อการร้ายวะฮาบีย์กาฟิรผู้ ป่าเถ่ือนได้สร้างไว้เพ่ือรองรับกิจกรรมของพวกเขา ดงันัน้ 
มสัยิดทกุมสัยิดจึงจะต้องถกูรือ้ ท าลาย และเผาทิง้ หากมิเชน่นัน้ เราทกุคนก็ต้องเป็นผู้ปฏิเสธอลักรุอาน เรา
จะต้องเป็นคนซ่ือสตัย์ตอ่ตวัเองและตอ่อลัลอฮฺ อีกทัง้ตอ่ครอบครัวของท่านนบีและชาวมสุลิมและมสุลิมะฮฺ
ทัง้มวล หากอายะฮฺเก่ียวกบัมสัยิดฎิรอรฺนีไ้ม่ถูกแปรความหมายถึงมสัยิดของพวกวะฮาบีย์ท่ีชัว่ร้ายและป่า
เถ่ือนแล้ว มนัจะถกูแปรถึงมสัยิดไหนอีก? มสัยิดเหล่านี ้ต้องรีบท าลายโดยดว่น ต้องรีบเผา และทบุทิง้ทนัที
หากเราเป็นคนมุสลิม หรือหากเราไม่ใช่มุสลิม เราก็ต้องกล้าแสดงออกทางความคิดเหมือนกับท่ีพวก
คอมมิวนิสต์มนักล้าบอกวา่ พระเจ้าเป็นเร่ืองฟ่ันเฟือนไร้สาระ ปลอ่ยให้พวกเขาพดูไปซิวา่เราไมศ่รัทธาในอลั
กรุอาน  

“โอ้ พ่ีน้องของฉนั แหลง่ขายสรุายงัมีอยู่ในบ้านเมือง แสดงวา่ กฎหมายอิสลามยังไม่ถกูด าเนินการ
ในประเทศนี ้และยงัมีมสัยิดก่อการร้ายวะฮาบีย์อยู ่นัน่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายอิสลามยงัไม่ได้รับการก าชบั
ปฏิบตัใินบ้านนีเ้มืองนีเ้ชน่กนั... 

“พ่ีน้องท่ีรัก...หากว่ายังมีวะฮาบีย์ก่อการร้ายท่ีกาฟิรโหดร้ายป่าเถ่ือนอาศัยอยู่ท่ีไหน และยังมี
ผู้สนบัสนนุของมนัลอยนวลโดยไมถ่กูฆา่ ก็แปลวา่ค าด ารัสของ อลัลอฮฺ ท่ีวา่ 

ْ  إِنََّما ﴿ ُؤا ِينَ  َجَزَٰٓ َ  َُيَارُِبونَ  ٱَّلَّ نَ  َورَُسوََلُۥ ٱَّللَّ َعوأ ۡرِض  ِف  َويَسأ
َ ن فََساًدا ٱۡلأ

َ
ْ  أ  [  ٣٣: دةاملائ] ﴾ ُيَقتَّلُٓوا

“แสดงวา่อายะฮฺนีย้งัไมไ่ด้รับการปฏิบตัิ ไม่วา่เราจะยอมรับหรือไมก็่ตาม การมีมสัยิดวะฮาบีย์ชัว่ช้า
อยูเ่พียงนาทีเดียวก็หมายความวา่เราไมป่ฏิบตัติอ่อายะฮฺเก่ียวกบัมสัยิดฎิรอรฺนี”้ 

 
นอกจากนัน้ ในค าพูดท่ีน่าอนัตรายนี ้อัช-ชีรอซีย์ยงัได้เชิญชวนให้กวดขนักับบุคคลท่ีช่ือว่าพวกอุ

ละมาอ์แห่งอบู บกัรฺ หมายถึง อุละมาอ์สายซุนนีย์ เขากล่าวว่า “ทุกคนท่ีไม่กล้าทักท้วงและต่อต้านการ
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ปฏิบตัิของพวกวะฮาบีย์ท่ีชัว่ช้าจ าเป็นต้องได้รับการตอบโต้เหมือนกับท่ีต้องท ากบัพวกวะฮาบีย์ท่ีชัว่ช้าเอง
เชน่กนั” 

เขายังกล่าวทิง้ท้ายว่า “พวกวาฮะบีย์ผู้ ชั่วร้ายนัน้มันต่อต้าน อัลลอฮฺ ต่อต้านเราะสูล และ 
ต่อต้านอะมีรุลมุอ์มินีนและผู้ น าแห่งบรรดาสตรีทัง้โลก และ ต่อต้านผู้ มะอฺศูม และรุกรานชาวมุสลิม 
(หมายถึงคนชีอะฮฺ) เพราะคนเหลา่นัน้ภกัดีตอ่อลัลอฮฺ อลักรุอาน และ อะฮฺลลุบยัตฺ” 
 
รัฐมนตรีชีอะฮหฺลอกลวงชาวมุสลิมและสร้างเหตุการณ์นองเลือดที่ไม่เคยปรากฏ 

กลางศตวรรษท่ีเจ็ดแหง่ฮิจเราะห์ศกัราช เคาะลีฟะฮฺอลั-มอฺุตะศมิแหง่ราชวงศ์อบับาสิยะฮฺได้แตง่ตัง้
ชาวชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺคนหนึง่ให้เป็นรัฐมนตรี คือ อิบนลุ-อลัเกาะมีย์ และแล้วอิบนลุ-อลัเกาะมีย์ซึ่งเป็นชีอะฮฺ
รอฟิเฎาะฮฺคนนีก็้ปฏิบตัิหน้าท่ีท าการบัน่ทอนราชวงศ์อบับาสิยะฮฺโดยการโน้มน้าวให้เคาะลีฟะฮฺจดัการลด
จ านวนทหาร หลงัจากนัน้แอบเขียนจดหมายลบัยยุงพวกตาตาร์ยกทพัมาบกุแบกแดด ท าให้เกิดเหตกุารณ์
สงัหารหมู่กบัชาวแบกแดดในปี 656 ฮ.ศ. ท่ีไม่เคยเกิดขึน้ก่อนหน้านัน้ พวกตาตาร์ได้ฆ่าเคาะลีฟะฮฺ  ผู้น า อุ
ละมาอ์ และเหล่าฮาฟิซเป็นจ านวนประมาณสองล้านคน กระทั่งเลือดได้หลั่งเจิงนองอาบถนนสายต่างๆ 
เป็นเวลานาน หลงัจากนัน้ได้เกิดโรคหา่ระบาดไปทัว่อนัเน่ืองมาจากซากศพคนตายท่ีกลาดเกล่ือนเตม็เมือง 

เหตกุารณ์นีเ้ป็นประวตัศิาสตร์ท่ีถกูบนัทึกในหนงัสือประวตัิศาสตร์หลายเล่ม เช่น อลั-บดิายะฮฺ วนั-
นิฮายะฮฺ ของอิบนุ กะษีร, อัล-กามิล ของ อิบนุลอะษีร, หรือ ตารีฆ อิบนุ ค็อลดูน ของ อิบนุค็อลดูน 
ตลอดจน ตารีฆ อลั-คลุาฟาอ์ ของอสั-สยุฏีูย์ เป็นต้น  
 
รัฐเศาะฟะวียะฮสฺมคบกับจักรวรรดล่ิาเมืองขึน้เพื่อต่อต้านชาวซุนนีย์ 

ในปีท่ี 907 ฮ.ศ. รัฐเศาะฟะวียะฮฺท่ีเป็นชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ ได้ก่อร่างสร้างตวัขึน้ ณ ดินแดนอิหร่าน
ภายใต้การน าของ ชาห์ อิสมาอีล บิน หยัดรั อศั-เศาะฟะวีย์ เขาได้ฆ่าชาวมสุลิมเป็นจ านวนเกือบหนึ่งล้าน
คนเพียงเพราะคนเหล่านัน้ไม่ศรัทธาในมซัฮบัชีอะฮฺ เม่ือเขามาเยือนแบกแดด เขาได้ท าการสาปแช่งเหล่า
เคาะลีฟะฮฺ อรั-รอชิดีน อย่างโจ่งแจ้ง พร้อมกับฆ่าคนท่ีไม่ยึดมัน่ในทางแนวชีอะฮฺ เขายงัได้ขุดหลุมฝังศพ
ผู้น าชาวซุนนีย์หลายคน เช่น หลุมศพอิมาม อบู ฮะนีฟะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮฺ นอกจากนัน้ อีกหนึ่งผลงานท่ี
ส าคญัของชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺท่ีรัฐบาลเศาะฟะวีย์สร้างขึน้ก็คือ การท่ีชาห์ อบับาส อลั-กะบีร อศั-เศาะฟะวีย์
ได้จดัเทศกาลเวียนวนรอบหลมุฝังศพ เพ่ือแบนมิให้ผู้คนไปท าหจัญ์ท่ีมกักะฮฺ ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺยงัมีผลงาน
หายนะอนัน่าตกใจในการต่อต้านรัฐอุษมานียะฮฺในนามรัฐเศาะฟะวีย์ท่ีปกครองอิหร่านในห้วงนัน้อีกด้วย 
มาดกูนัวา่ตลอดสมยักาลของรัฐอุษมานียะฮฺนัน้ ชีอะฮฺเขาสร้างผลงานร้ายกาจทิง้ไว้อยา่งไรบ้าง 
 

หน่ึง ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ ท าข้อตกลงกับพวกโปรตุเกสเพื่อต่อต้านรัฐอุษมานียะฮฺ ในยุคของ
ชาห์อิสมาอีล อัศ-เศาะฟะวีย์ 
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เราเร่ิมต้นด้วยการท าความรู้จกักบัตระกลูเศาะฟะวีย์วา่มาจากเศาะฟียดุดีน อลั-อรัดบุยัลีย์ (มีชีวิต
ระหว่างปี  ฮ.ศ. 650-735  หรือปี ค.ศ. 1252-1343) คนผู้ นี คื้อต้นตระกูลของชาห์  อิสมาอีล ผู้ ก่อตัง้
รัฐเศาะฟะวีย์ โดยเชคเศาะฟียดุดีนสามารถก้าวขึน้เป็นผู้น าในสงัคมอิหร่านผา่นการอุ้มชขูองประชาชนกลุ่ม
หนึ่ง ว่ากนัวา่เศาะฟียดุดีนและลกูหลานของเขาสืบตระกลูจากทา่นอลี บนิ อบีฏอลิบ เขาใช้วิธีตะกียะฮฺด้วย
การอ าพรางวา่ตวัเองเป็นชาวซุนนีย์ท่ียึดถือมซัฮบัชาฟิอีย์ 

ครัน้เม่ือโอกาสแห่งการประกาศตวัเป็นชีอะฮฺได้มาถึง อิสมาอีล อศั-เศาะฟะวีย์ หลานคนหนึ่งของ
เขาก็ประกาศตวัเองเป็นชีอะฮฺ หลงัจากท่ีเขาได้ยดัเยียดมซัฮบัชีอะฮฺแก่ชาวอิหร่านท่ีสว่นใหญ่เป็นชาวซุนนีย์ 
พร้อมๆ กับประกาศให้มัซฮับชีอะฮฺเป็นมัซฮับทางการของอิหร่านด้วยการบังคับขู่เข็ญและรังควาญ
ประชาชน และเท่านัน้ยังไม่พอ เขายังท าการเคล่ือนย้ายกิจกรรมชวนชวนสู่สิ่งชัว่ช้าไปยังเมืองต่างรอบๆ 
เมืองหลวง เขาพิชิตดินแดนท่ีไม่ใช่อาหรับได้ทัง้หมด เขาฆ่าผู้แพ้ท่ีเขาห า้หัน่ ส่วนทรัพย์สมบตัิท่ีปล้นสะดม
ได้เขาจะท าการแบ่งปันให้กับทหารผู้ ติดตามโดยท่ีตัวเองไม่เอาด้วยแต่อย่างใด ทัง้นี ้อาณาเขตท่ีเขา
สามารถครอบครอบนัน้ได้แก่ ตบัรีซ อาเซอร์ไบจนั แบกแดด อิรักไมใ่ช่อาหรับ อิรักอาหรับ และครุอซาน เขา
ได้อ้างเป็นพระเจ้าและบงัคบัให้เหลา่ทหารต้องก้มกราบตอ่เขา 

กฏุบดุดีน อลั-หะนะฟีย์ ได้เขียนในหนงัสือ อลั-อะอฺลาม ว่า “เขาฆ่าผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคน โดย
ฆ่าอลุะมาอ์คนส าคญัหลายคนอย่างชนิดท่ีไม่ต้องการให้มีอลุะมาอ์หลงเหลือในดินแดนท่ีไม่ใช่อาหรับ เขา
ได้เผาต าราต่างๆ ตลอดจนเผาอัลกุรอานของคนเหล่านัน้ ซึ่งนับว่าเป็นผู้ ท่ีจริงจังมากๆ  กับแนวทางของ
ชีอะฮฺ” 

ชาห์ อิสมาอีล กลายเป็นผู้น าแนวหน้าของชีอะฮฺและเอาจริงเอาจงักับงานเผยแพร่ความคิดนี ้งาน
เผยแพร่ของเขาได้ขยายวงกว้างจนประชิดชายแดนรัฐบริวารของรัฐอษุมานียะฮฺ ท าให้แนวคิดท่ีเขาเผยแพร่ 
เช่น การกล่าวหาบรรดาเศาะหาบะฮฺว่าเป็นคนกาฟิร การสาปแช่งมุสลิมยุคแรก กล่าวหาว่าอลักุรอานถูก
สับเปล่ียนแกไขดัดแปลง และหลักความเช่ืออ่ืนๆ ต้องถูกตีกลับไม่ เป็นท่ียอมรับของประชาชนในพืน้ท่ี
ดงักล่าวซึง่เป็นเขตซุนนีย์ สลุฏอน สะลีม ผู้น ารัฐซุนนีย์ในขณะนัน้ได้ลกุขึน้ตอ่ต้าน โดยประกาศในท่ีประชมุ
ต่อหน้าผู้น าคนส าคญัของรัฐ บรรดาอยัการ นักการเมือง และเหล่าอุละมาอ์ของประเทศในปี ค.ศ. 920-
1514 ว่า อิหร่านโดยรัฐบาลชีอะฮฺและมซัฮบัชีอะฮฺเป็นอนัตรายอย่างมากต่อรัฐอิสลามอษุมานียะฮฺและต่อ
โลกมุสลิมทัง้หมด และส าหรับเขาเห็นว่าการต่อสู้ ญิฮาดเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องท าต่อรัฐ เศาะฟะวียะฮฺนี ้ซึ่ง
ความเห็นของทา่นเห็นพ้องกบัด้วยกบัความคิดของบรรดาอลุะมาอ์ซุนนีย์ในประเทศ 

ชาห์ อิสมาอีลได้ท าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวซุนนีย์ในอิรักอย่างกว้างขวาง เขาท าลายมัสยิดและ
หลมุฝังศพของพวกเขา 

ทัง้นี ้ในรัฐเศาะฟะวียะฮฺท่ีชาห์อิสมาอีลเป็นผู้ ก่อตัง้นัน้ ได้มีการบงัคบัให้ประชาชนยึดถือมัซฮับ
ชีอะฮฺอิมามสิบสอง พร้อมประกาศให้เป็นมซัฮบัประจ ารัฐอย่างเป็นทางการ เขาได้ทารุณชาวซุนนีย์ เขาใช้
การสาปแช่งท่านเคาะลีฟะห์ทัง้สามท่าน (หมายถึงอบบูกัรฺ อมุรั และอุษมาน) เป็นเคร่ืองวดัความภักดีของ
ประชาชน โดยผู้ ใดท่ีได้ยินค าสาปแช่งจะต้องตะโกนเพิ่มเติมว่า "บีช บาด กมั บาด" ค านีเ้ป็นภาษาอาเซอร์
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ไบจนั หมายถึงวา่เขาได้ยินค าสาปแช่งแล้วและขอสาปแช่งตอ่ ส่วนผู้ ได้ยินท่ีไม่ยอมกลา่วค านี ้จะถกูตดัคอ
ทนัที โดยชาห์จะสัง่ให้ประจานการสาปแชง่ตามท้องถนน ตลาด และบนมิมบรัเพ่ือขูค่นท่ีคิดสู้วา่จะต้องโดน
ตัดคอ และแล้วรัฐอุษมานียะฮฺก็เผชิญหน้ากับรัฐเศาะฟะวียะฮฺ โดยพวกอุษมานียะฮฺมีชัยเหนือทหาร
เศาะฟะวีย์ในสมรภมูิ "ญาลดีรอน" พวกเขายกทพัเข้าตีเมืองตบัรีซในคราบอศัวินผู้พิชิต และสลุต่านสะลีมท่ี
หนึง่ก็สามารถกอบกู้อาณาบริเวณท่ีเคยตกเป็นเมืองขึน้แก่พวกเศาะฟะวียะฮฺได้ 

ณ จดุนีเ้อง บทบาทไร้จรรยาบรรณของพวกชีอะฮฺก็อบุตัขิึน้ภายหลงัท่ีพวกเขาพา่ยแพ้ตอ่ชาวซุนนีย์ 
พวกเขาได้ไปสมคิดกับพวกคริสเตียนเพ่ือต่อต้านชาวมุสลิมโดยได้ท าสนธิสัญญากับพวกโปรตุเกสเพ่ือ
ตอ่ต้านรัฐอษุมานียะฮฺซึ่งมีข้อตกลงวา่ "โปรตเุกสจะต้องส่งกองทพัเรือเพ่ือช่วยเหลือเปอร์เซียในการตอ่สู้กบั
บาห์เรนและเมืองเกาะฏีฟ พร้อมกนันัน้โปรตเุกสยงัจะต้องสง่ความชว่ยเหลือแก่ชาห์อิสมาอีลเพ่ือปราบกบฎ
ในเมืองมกัรอนและบลจูิสถาน และให้ทหารโปรตเุกสและเปอร์เซียร่วมมือกนัเพ่ือตอ่ต้านรัฐอษุมานียะฮฺ"  

ความเช่ือมั่นของเหล่าศตัรูอิสลามท่ีมีต่อชีอะฮฺนัน้มีมากถึงขนาดท่ีบรักูกได้ส่งหนังสือตอบรับแก่
ชาห์อิสมาอีลว่า "ข้าพเจ้านับถือท่านเป็นอย่างสูงท่ีท่านได้ให้เกียรติต่อชาวคริสเตียนในประเทศของท่าน 
และข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะส่งกองทพัเรือ ทหาร และอาวธุยทุโธปกรณ์เพ่ือใช้ในการถอนรากถอนโคนพวกเติ ร์ก
ในอินเดีย และเม่ือใดท่ีท่านต้องการจะยกกองทัพเพ่ือบดขยีป้ระเทศอาหรับหรือจู่โจมมักกะห์ ท่านจะ
ประจักษ์ว่าข้าพเจ้าจะอยู่เคียงข้างท่านในทะเลแดงหน้าเมืองเจดดาห์ หรือท่ี เอเดน หรือ บาห์เรน หรือ 
เกาะฏีฟ หรือ เมืองบาสร่าห์ และท่านชาห์จกัพบว่าข้าพเจ้าจะอยู่ร่วมกับท่านตลอดแนวฝ่ังทะเลเปอร์เซีย 
และจกัชว่ยเหลือทา่นในทกุสิ่งท่ีประสงค์" 

ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโปรตุเกสกับรัฐเศาะฟะวียะฮฺได้มีการตกลงในอันท่ีจะแบ่ง
ตะวนัออกกลางเป็นเขตยึดครองของทัง้สองฝ่าย โดยเสนอให้รัฐเศาะฟะวีย์ยึดครองอียิปต์ และให้โปรตเุกส
ยดึครองปาเลสไตน์ ย่ิงกว่านัน้ ชาห์ยงัไม่หยดุหย่อนท่ีจะควานหาพนัธมิตรเพ่ือตอ่ต้านรัฐอษุมานียะห์ท่ีเป็น
ก้างขวางคอขวางไม่ให้ตวัเองมีทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เขาพร้อมเสนอท่ีจะผูกมิตรกับใครๆ ก็ตาม
แม้กบัชาวโปรตเุกสท่ีเป็นศตัรูร้ายของโลกอิสลามในตอนนัน้ ซึ่งเป็นโอกาสดีของพวกโปรตเุกสท่ีก าลงัหวาด
ผวากบักองก าลงัอิสลามในน่านน า้อาหรับพอดี เม่ือมีคูร่่วมงานจึงรีบตอบรับทนัที ด้วยเหตนีุ ้จงึ ไม่แปลกใจ
เลยวา่ท าไมชาห์จงึยอมแลกเมืองฮอร์มสูให้กบัพวกโปรตเุกสเพื่อให้ได้เมืองอลัอะห์สาอ์มาเป็นเมืองของตน 
 

สอง สนธิสัญญาระหว่างชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺกับชาวคริสเตียนเพื่อต่อต้านรัฐอุษมานียะฮฺ ใน
ยุค อับบาส อัศ-เศาะฟะวีย์ 

ชาห์ อบับาส อศั-เศาะฟะวีย์ได้เขยา่รัฐอษุมานียะฮฺและเร่ิมปฏิบตัิชิงดินแดนอิรักท่ีไม่ใช่อาหรับ เขา
ได้ยึดเมืองตบัรีซ วาน และอ่ืนๆ เขายงัสามารถยึดครองแบกแดดได้ ชาห์ อบับาส อศั-เศาะฟะวีย์ได้ลงโทษ
ขัน้รุนแรงตอ่ประชาชนชาวซุนนีย์ท่ีถือเป็นศตัรูของรัฐ ซึ่งหากไม่ถูกฆ่า ก็ต้องถูกควกัลกูตา ไม่มีผู้ ได้รับการ
ยกเว้น เว้นแตเ่ขาผู้นัน้จะออกห่างจากมซัฮบัซุนนีย์และประกาศเข้ารับมซัฮบัชีอะฮฺ ชาห์ อศั+เศาะฟะวีย์ยงั
ได้ปฏิบตัิการคกุคามผู้นบัถือซุนนีย์และตอ่ต้านรัฐอษุมานียะฮฺท่ีคุ้มครองชาวซุนนีย์อยา่งเข้มงวดด้วยการขอ
ความร่วมมือและท าสนธิสญัญากบักษัตริย์คริสเตียนหลายองค์เพ่ือโคน่และล้มล้างรัฐอษุมานียะฮฺ 
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ชีอะฮ ฺท าลายมุสลิมในปากีสถาน 

หนึ่งในหลายเร่ืองท่ีชีอะฮฺท าลายโลกอิสลาม ก็คือการมีส่วนร่วมในการแบ่งดินแดนมุสลิมใน
ปากีสถานตะวนัออกให้แก่พวกฮินด ูกระทัง่เกิดรัฐใหม่คือบงัคลาเทศ เชคอิหสาน อิลาฮี ซอฮีร์ ได้กล่าวว่า 
“และน่ีคือปากีสถานตะวนัออก มนัได้ตกเป็นเหย่ือท่ีถกูท าลายโดยน า้มือของลกูหลานชีอะฮฺก็อสลิบาช ยะห์
ยา ขา่น ให้ตกอยูใ่นอุ้งมือฮินด”ู (ด ูอตั-ตารีค อลั-อิสลามีย์ 19/157) 
 
ชีอะฮ ฺฆ่าชาวปาเลสไตน์ในเลบานอน 

ท่ีมาของขบวนการ "อามลั" ของชีอะฮฺท่ีเป็นต้นก าเนิดของขบวนการ "หิสบลุลอฮฺ" นัน้ช่างโหดเหีย้ม
นัก พวกเขาได้ฆ่าล้างชาวปาเลสไตน์ท่ีเป็นซุนนีย์นับร้อยคนในค่ายลีภ้ัยของชาวปาเลสไตน์ ในห้วง  
20/5/1985 -18/6/1985 เกิดการบีบคัน้ต่างๆ นานาถึงขนาดท าให้ชาวซุนนีย์ปาเลสไตน์ถึงกับต้องกินแมว
และสุนัข พวกเขาได้ปฏิบัติสิ่งท่ีร้ายกว่าพวกยิว ท าให้ชาวปาเลสไตน์จ านวน 3,100 ต้องเสียชีวิตและ
บาดเจ็บ พวกเขาฆา่เชือดคออยา่งโหดเหีย้ม ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไป 
 
ชีอะฮ ฺสนับสนุนคอมมิวนิสต์และอเมริกันในการท าลายอัฟกานิสถาน 

ความชัว่อนัสกปรกท่ีซุกซอ่นอยูเ่บือ้งหลงัชีอะฮฺท่ีมีหวัโจกอิหร่านคอยเป็นท่ีปรึกษาใหญ่ปรากฏภาพ
ชดัเจน ในห้วงสงครามรัสเซียและอเมริกาท่ีอฟักานิสถาน ซึ่งประเทศอิหร่านไมเ่คยลงัเล และไมเ่กรงกลวัตอ่
บทบญัญัติหรือค าสอนทางศาสนาใดๆ ทัง้สิน้ ในการผนัตวัเองเป็นผู้สนบัสนุนทางการทหารและการขนส่ง 
รวมทัง้เปิดดา่นตลอดพรมแดนให้กองทพัรัสเซียและอเมริกาเข้าบกุโจมตีอฟักานิสถาน หน าซ า้ยงัได้ส่งก าลงั
ทหารของตวัเองเข้าร่วมรมเคียงบา่เคียงไหล่กบัศตัรู โดยเฉพาะทางเขตของกองก าลงัร่วมชาติตะวนัตก และ
ยงัสนบัสนนุอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่กลุ่ม “ฮซัซาเราะฮฺ” และพรรค อลั-วะห์ดะฮฺ ท่ีเป็นชีอะฮฺ และพรรค
อ่ืนๆ ท่ีมุง่มาดเพ่ือจะล้มรัฐบาลตอลิบนัท่ีเป็นตวัแทนรัฐซุนนีย์เกิดใหมแ่หง่นี ้  
 
ชีอะฮ ฺสนับสนุนให้อเมริกายดึครองอิรัก 

มีใครบ้างท่ีไมรู้่เห็นบทบาทท่ีแท้จริงอนัสกปรกของพวกชีอะฮฺในอิรักและพรรคพวกของพวกเขาจากอิหร่าน 
ในการร่วมมือสนบัสนนุกองทพัอเมริกาให้เข้ามายดึประเทศ 

พวกชีอะฮฺฝันมาอย่างยาวนานเป็นร้อยๆ ปีท่ีจะเข้ามามีอ านาจในอิรักและขยายอิทธิพลในประเทศนี ้เพ่ือ
ทวงศกัด์ิศรีของอาณาจกัร “เศาะฟะวียะฮฺ” และ “บุวยัฮียะฮฺ” กลบัคืนมา ด้วยความท่ีคนพวกนีไ้ม่ได้แยแสอะไร
ทัง้สิน้กบัข้อก าหนดตา่งๆ ทางศาสนา พวกเขาจึงลกุขึน้มาให้ความร่วมมือและวางแผนลว่งหน้าไว้ก่อนแล้วกบัพวก
อเมริกนัในการยดึครองอิรัก ด้วยการประสานงานโดยตรงกบัรัฐชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺในอิหร่านท่ีอยู่เบือ้งหลงัพรรคฝ่าย
ค้านหลายพรรคในอิรัก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้ช่ือว่า “สภาสูงเพ่ือการปฏิวตัิอิสลาม” ท่ีน าโดย มุหัมมัด บากิร อลั-
หะกีม ซึง่ถกูตดัสินประหารชีวิตทนัทีท่ีเขากลบัเข้ายงัอิรัก 
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สภาพความเป็นอยู่ของชาวซุนนีย์ในประเทศอิหร่าน 
ชาวซุนนีย์ในอิหร่านนัน้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีแสนล าบาก ต้องโดนบีบคัน้ตา่งๆ นานา เช่น ต้องใช้

ชีวิตเย่ียงทาส โดยในเมืองเตหะรานท่ีมีชาวซุนนีย์ของประเทศเป็นจ านวนเจ็ดล้านคนนัน้ไม่มีมัสยิดของ
ซุนนีย์แม้เพียงแห่งเดียว ในขณะท่ีมีโบสถ์คริสเตียนสิบสองแห่ง โบสถ์ยิวส่ีแห่ง และไม่นับโบสถ์ของพวก
บชูาไฟ แล้วไหนล่ะผู้ ท่ีลกุลีล้กุลนจะชว่ยเหลือพ่ีน้องและติดตามข่าวสารของพวกเขา ไหนล่ะนกัเคล่ือนไหว
เพ่ือการปรองดองระหว่างซุนนีย์-ชีอะฮฺกบัสภาพความจริงท่ีข่มข่ืนนี ้เตหะราน เมืองหลวงอิหร่านท่ีมีมสุลิม
อยู่ประมาณหนึ่งล้านคนนัน้ไม่มีมสัยิดของพวกเขาแม้แต่มสัยิดเดียว และบดันี ้อิหร่านในฐานะผู้อุปภัมภ์
ชาวชีอะฮฺในประเทศลุ่มอ่าวเปอร์เซียและท่ีอ่ืนๆ ได้พยายามเรียกร้องสิทธิและขอความยตุิธรรมให้พวกเขา 
ในขณะท่ีชาวซุนนีย์ในอิหร่านเองกลับไม่มีใครพูดถึง ทุกฝ่ายต่างอ่อนแอถึงขนาดไม่มีสถานทูตอาหรับ
ประเทศใดสามารถท่ีจะสร้างมสัยิดซุนนีย์ได้ในเมืองเตหะรานได้ ไม่ว่าจะในยุคของอิมามโคไมนี หรือ ใน
สมยัเก่าก่อน ทัง้ๆ ท่ีชาวชีอะฮฺในประเทศอ่าวเปอร์เซียตา่งๆ สามารถท่ีสร้างมสัยิดอย่างหรูหราตระการตา 
พวกเขาสร้างสถานท่ีสวดหุสัยนียะห์เพ่ือเป็นท่ีวางแผนร้ายต่อชาวซุนนีย์และเป็นท่ีสาปแช่งบรรดาเศาะ
หาบะฮฺของทา่นเราะสลูลุลอฮ์ โดยไมมี่ใครขดัขวางเลย (ดหูนงัสือ อะห์วาลฺ อะฮฺลิซซุนนะฮฺ ฟี อิรอน) 
 
ความร่วมมือด้านการเมืองและการทหาร ระหว่าง ชีอะฮรฺอฟิเฎาะฮ ฺกับพวกยวิ 

ท่านชยัคลุ อิสลาม ได้กล่าวว่า “เช่นนีแ้หล่ะ เม่ือคนยิวสามารถก่อตัง้รัฐท่ีอิรักและท่ีอ่ืนๆ ท่ีมกัจะมี
พวก ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ เป็นผู้ช่วยคนส าคญั คนเหล่านีจ้ะให้ความภักดีแก่พวกกาฟิร ไม่ว่าจะเป็นพวกมุช
ริกกีน พวกยิว พวกคริสเตียน และจะให้ความช่วยเหลือพวกเขาเสมอเพ่ือท าสงครามกับชาวมุสลิมและ
ตอ่ต้านในรูปแบบตา่งๆ” (มินฮาจญ์ อสั-สนุนะฮฺ อนั-นะบะวียะฮฺ 3/378)  

ผู้คนตา่งได้เห็นสิ่งท่ีเป็นการโต้ตอบทางวาจาระหวา่ง ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ กบั พวกยิว และได้เห็นสิ่งท่ี
พวก ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ อ้างเป็นสโลแกนเพ่ือปกป้องศาสนาสถานอนัทรงเกียรติและชีวิตเลือดเนือ้ของพวก
เขา ตลอดจนได้ยินสิ่งท่ีพวก ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ มกัจะประกาศขู่พวกยิว จนมีบางคนท่ีเช่ือ ศรัทธา และยกนิว้
ช่ืนชอบให้พวกชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ ซึ่งฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกนัว่า หากพวกเขารู้ลึกถึงเสีย้วความจริงแห่งความ
ผกูพนัเป็นมิตรระหวา่ง ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺกบัยิวท่ีเกิดขึน้ และความผกูพนัทางทหารท่ีเหนียวแนน่ระหว่างสอง
กลุม่นี ้เขาจะคดิอยา่งไร ความจริงนัน้มนัไปไกลถึงระดบัไหนแล้ว 

- บนัทกึของชาวอเมริกนัคนหนึ่งท่ีจดัขึน้โดยศนูย์วิจยัของสภาคองเกรส อเมริกาและตีพิมพ์เผยแพร่
เม่ือปี 1981 ระบวุา่ อิสราเอลลกัลอบน าอาวธุและชิน้สว่นอปุกรณ์สง่ให้แก่อิหร่าน 

ค ายนัยืนของศนูย์วิจยัเพ่ือสนัติภาพแห่งกรุงสตอกโฮล์ม ระบุว่า การเพิ่มการผลิตอาวธุซึ่งคิดเป็น
แปดสิบเปอร์เซนต์ของสินค้าสง่ออกของอิสราเอล นัน้ ได้แก่การสง่ออกอาวธุและชิน้สว่นอาวธุให้กบัประเทศ
อิหร่าน (อ้างจากหนงัสือพิมพ์ลูบาน่าของฝร่ังเศส) ในขณะท่ีหนงัสือพิมพ์ออบเซิร์ฟเวอร์ แห่งกรุงลอนดอน
ในปี 1980 ได้ระบุว่า อิสราเอลได้บรรทกุชิน้ส่วนเคร่ืองบินรุ่นเอฟ 14 และชิน้ส่วนใบพดัและหวัจรวดบนเรือ
ล าหนึง่มุง่สูป่ระเทศอิหร่าน 
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- รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล เดวิด ลีฟ่ี ได้ยืนยนักบัหนงัสือพิมพ์ฮาร์ติส ของยิวเม่ือปี 1997 ว่า 
อิสราเอลไมเ่คยพลัง้ปากพดูออกมาแม้วนัเดียวเลยวา่อิหร่านนัน้คือประเทศศตัรู 

- ริชารด์ เทมลส์ สายลบัคนหนึ่งขององักฤษ ได้เขียนในหนงัสือเร่ือง มอสสาด ของเขาว่า มีเอกสาร
ส าคญัประณามหน่วยขา่วกรองมอสสาดของอิสราเอลว่าประเทศนีไ้ด้จดัเตรียมเคมีภณัฑ์จ านวนหนึ่งให้กบั
ประเทศอิหร่าน 

- ปี 1982 ส านกัข่าวรอยเตอร์ได้ระบุว่า ตอนท่ีบุกเมืองนบัฏียะห์นัน้ กองก าลังอิสราเอลไม่อนุญาต
ให้กลุม่ใดคงอยูป่ระจ าท่ีพร้อมอาวธุครบมือยกเว้นแก่กองก าลงัของพรรค อามลั ท่ีเป็นชีอะฮฺ 

- หยัดรั อดั-ดาเยค แกนน าคนส าคญัของพรรคชีอะฮฺอามลัคนหนึ่งกล่าวกบันิตยสารอลั-อสุบอฺู อลั-
อะรอบีย์ ในปี 1983 ว่า เราได้ท าทียกอาวธุเพ่ือตอ่กรกบัอิสราเอล แตอิ่สราเอลได้อ้าแขนกว้างและย่ืนความ
ชว่ยเหลือแก่เรา เราชว่ยเหลืออิสราเอลในการถอนรากถอนโคนพวกก่อการร้ายปาเลสไตน์ท่ีภาคใต้ 

- ต ารวจสายลบันายหนึ่งของอิสราเอลได้เปิดเผยกับหนงัสือพิมพ์มะอาริฟของยิว เม่ือปี 1997 ว่า 
(แท้จริงแล้ว ความสมัพนัธ์ระหว่างอิสราเอลกบัประชาชนชาวชีอะฮฺเลบานอนนัน้ ไม่จ าเป็นต้องก าหนดเขต
ปลอดอาวธุ ด้วยเหตนีุเ้อง รัฐอิสราเอลจึงได้รับการอารักขาจากกองก าลงัของชีอะฮฺ ตลอดจนได้สร้างความ
เข้าใจในอนัท่ีจะร่วมมือเพ่ือลบล้างชาวปาเลสไตน์ท่ีเป็นผู้สนบัสนนุอย่างลบัๆ ให้กบัขบวนการฮามาสและจี
ฮาด 

- หนงัสือพิมพ์ อสั-สิยาสียะฮฺ ฉบบัตีพิมพ์เม่ือวนัท่ี 24/4/2006 ได้ระบุว่า เม่ืออาทิตย์ท่ีแล้ว วิศวกร
จ านวนสามสิบคนได้กลบัเข้าสู่ประเทศอิสราเอลแล้วหลงัท่ีพวกเขาได้ใช้เวลาย่ีสิบวนัเพ่ือสร้างอาคารชัน้ใต้
ดินใกล้กับปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในเมืองบชุฮรัของอิหร่านท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเม่ือคราวก่อน และ
หนังสือพิมพ์ยาดีอูต อะห์รอนูต ได้อ้างค าให้การของวิศวกรคนหนึ่งว่า เรารู้สึกแปลกใจมากกับการ
กระทบกระทั่งทางคารมระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน เม่ือเทียบกับ ความลึกล า้ของการร่วมมือทางการค้า
ระหว่างสองประเทศ เขากล่าวเพิ่มเติมวา่ เราได้รับการต้อนรับอยา่งอบอุ่น และเราไม่เคยรู้สกึว่ามีบาดหมาง
ระหว่างกันจากมิตรของเราแม้เพียงนาทีเดียว ทัง้นี ้อิหร่านได้รักษาสตัยาบนัท่ีให้ไว้แก่อิสราเอลท่ามกลาง
สงครามอาหรับ-อิสราเอลด้วยการจดัเตรียมน า้มนัให้แก่อิสราเอลในช่วงสงครามน า้มนัท่ีอาหรับบอยคอต
อิสราเอลในห้วงปี 1970 ท่ีผ่านมา และให้ชาวยิวในอิหร่านหนึ่งแสนนายมีส่วนร่วมในการคุ้มกันความ
ปลอดภยัของการขนสง่สินค้าระหวา่งอิหร่าน-อิสราเอล  

- นกัข่าวองักฤษซีมอน ติสดาล  ได้เขียนในหนงัสือพิมพ์ การ์เดียน ฉบบัเผยแพร่เม่ือ 30/6/2006 ใน
หวัข้อ สิ่งท่ีเกิดขึน้ มนัเปิดโปงแก่นแท้ของอิหร่านต่อปัญหาอิรัก เขาเขียนว่า แท้จริง บรรดาเหล่าผู้น าของ
อิหร่านนัน้ แม้ดจูะขดัแข้งกบัส านกังานบชุ แตพ่วกเขาก็อยากให้อเมริกาชนะ เพราะอเมริกาช่วยปลดปล่อย
พวกจากอ านาจของซดัดมั  

ฉนัขอถามหน่อยสิว่า หากชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺกบัยิวมีความร่วมมือกนัสงูถึงระดบันีแ้ล้ว เราพอจะหวงั
ได้ไหมวา่ พวกชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺจะชว่ยเหลือพวกซุนนีย์ 
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ชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมียะฮฺ ได้กล่าวว่า “และแล้ว พวกเขาก็ร่วมมือกบัพวก ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ เพ่ือ
ท าสงครามกบัชาวมสุลิม ดงัท่ีเป็นประจกัษ์แก่ผู้คนมาแล้ว ในตอนท่ีฮลูาโก ราชาของกาฟิร ได้เข้ามารุกราน
รัฐเติร์กท่ีเมืองชามเม่ือปี 658 พวกเขาคือคนส าคญัท่ีให้ความช่วยเหลือเพ่ือปฐูานอ านาจและปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ของฮูลาโก เพ่ือก าจดักษัตริย์ของชาวมุสลิมให้สาบสูญไป และทุกๆ คนต่างก็รู้กันทัว่เก่ียวกับเร่ืองท่ี
เกิดขึน้ท่ีอิรักเม่ือฮูลาโกเข้าบดขยีอิ้รักและฆ่าเคาะลีฟะฮฺและเข่นฆ่าประชาชน โดยอิบนุล-อัลเกาะมีย์ 
รัฐมนตรีท่ีเป็นชาวชีอะฮฺและพรรคพวกเป็นกลุ่มท่ีให้การสนับสนุนด้านต่างๆ และกับเจงกิสข่านพวกนีก็้
ปฏิบัติเช่นนีเ้ช่นเดียวกัน” กระทั่งท่านเชคได้เขียนว่า “สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่พวกกาฟิรในการปราบปรามชาวมุสลิม การจงใจคดัสรรให้พวกนัน้มีชยัเหนืออิสลามและคน
มสุลิม” (มินฮาจญ์ อสั-สนุนะฮฺ อนั-นะบะวียะฮฺ 3/378) 

สิ่งนีแ้ละตวัอย่างอ่ืนๆ ตา่งก็เป็นประจกัษ์ส าหรับคนท่ีพบเห็นและเป็นท่ีเล่ืองลือส าหรับคนท่ีไม่เคย
ประสบ และหากฉนัจะบอกสิ่งท่ีฉนัพบเห็นเร่ืองแบบนี ้แนน่อนคงยืดยาวหลายหน้ากระดาษเลยทีเดียว 

ฉันขอบอกว่า น่ีคือประวตัิศาสตร์ท่ีพวกชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺเคยก่อขึน้ มนัก าลงัทวนตวัมนัเอง ทัง้การ
ให้การภักดี หรือ การช่วยเหลือพวกยิวและคริสเตียนในอิรักเพ่ือลบล้างชาวซุนนีย์และก่อตัง้รัฐ ชีอะฮฺรอฟิ
เฎาะฮฺท่ีเป็นสมุนบริวารพวกยิวและคริสเตียนบนแผ่นดินแห่งยูเฟรติส (ลาเฮาลา วะลากุววะตา อิลลาบิล
ลาฮฺ) ขออลัลอฮฺทรงประทานความเมตตาแดอิ่บนตุยัมียะฮฺท่ี ได้กล่าววา่ “และพวก ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ นัน้ ไม่
มีงานอนัใดท่ีพวกเขาท า ยกเว้นงานท าลาย ชอนไช และรือ้ถอนโครงสร้างอิสลาม” (มุคตะศ็อรฺ มินฮาจญ์ 
อสั-สนุนะฮฺ 2/781)  
 
ค าให้การท่ีน่ากลัวจากหาริส อัล-ฎอรีย์ 

หาริส อลัฎอรีย์ ผู้น าอุละมาอ์อิรักได้ให้การท่ีน่าสะพรึงกลวัว่า แท้จริงแล้ว จ านวนชาวซุนนีย์ท่ีล้ม
ตายด้วยน า้มือของกองก าลงั บะดรั-เฆาะดรั-วะฟัรกลุเมาตฺ นัน้มีมากกวา่หนึง่แสนคน  

...ส าหรับมสัยิดนัน้ มนัได้ถกูท าลายหลายสิบหลงั และตามประกาศของสภาอลุะมาอ์แห่งอิรักระบุ
ว่า ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน มสัยิดจ านวน 180 หลงัถกูท าลายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ระเบิดโดม
ทองค า  
 
ชีอะฮทฺ ากับชาวปาเลสไตน์ในเลบานอนและอิรักอย่างไรบ้าง? 

เม่ือย่ีสิบปีเศษๆ ก่อนหน้านี ้(2/6/1985) กลิ่นศพได้คุกรุ่นลอยโชยแผ่ทั่วฟ้า ไม่ไกลจากนัน้นัก นัก
ฆา่จากขบวนการชีอะฮฺ "อะมลั" ตา่งตะโกนด้วยความดีอกดีใจตามถนนสายตา่งๆ ในเบรุตใต้ วา่ "ลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ อาหรับคือศัตรูของอัลลอฮฺ"  พวกเขาได้จัดงานฉลองฉลองการสังหารหมู่ในค่ายศ็อบรอท่ี
ปาเลสไตน์ (ตามท่ีหนงัสือพิมพ์ อลั-วะฏ็อน สญัชาตคิเูวต ได้รายงานขา่วในวนัถดัมา)  

พร้อมๆ กบักลิ่นคาวของซากศพ ความหวาดผวายงัคงคลมุท้องฟ้าเหนือคา่ยลีภ้ยั "ยิวยงัดีกวา่พวก
มนั" หญิงชาวปาเลสไตน์คนหนึง่เอย่ขึน้พร้อมๆ กบัก้มหน้าควานหาศพญาตผิู้ตกเป็นชะฮีด 



 

 

ภัยของลัทธิชีอะฮฺทัง้ในอดีตและปัจจุบัน 
 14  

"กองก าลงัอินกอซปาเลสไตน์ได้ประกาศค าแถลงการณ์เม่ือท้ายเดือนพฤษภาคม ในปีนัน้ เรียกร้อง
ให้ทุกฝ่ายช่วยยบัยัง้ชีอะฮฺให้หยุดการสงัหารหมู่ต่อผู้ ลีภ้ัยในค่ายศ็อบรอ ปาเลสไตน์ พร้อมทัง้แสดงความ
อาลยัแดผู่้ ลีภ้ยั... 

"บ้านเรือนโดนทบุท าลาย มสัยิดโดนงดัแงะ ถงัเก็บน า้โดนระเบดิ ไฟฟ้าและประปาโดนตดัขาด ของ
บริโภคขาดตลาด ผู้ ป่วยขาดหมอและหยูกยา ผู้ เสียชีวิตเต็มเกล่ือนท้องถนนเพราะการล้อมของขบวนการ
อะมลัชาวชีอะฮฺ" 

หนังสือพิมพ์ เยรูซาเล็มโพสต์ ได้เขียนไว้ในวันท่ี 23/5/1985 ว่า “ไม่ควรจะละเลยผลประโยชน์
ร่วมกัน ระหว่างขบวนการ อะมัล กับ อิสราเอล ท่ีวางอยู่บนฐานแห่งความปรารถนาร่วมกันในการดูแล
ภูมิภาคตอนใต้ของเลบานอน ให้เป็นเขตปลอดภยัจากการโจมตีใดๆ ท่ีมุ่งเป้ามายงัอิสราเอล”  (อบัดลุลอฮฺ 
อลั-เฆาะรีบ ในหนงัสือ อะมลัและคา่ยผู้อพยพปาเลสไตน์)  

นกัธุรกิจเชือ้สายปาเลสไตน์ อับดลุกะรีม ดรัวีช ได้กล่าวว่า “ไม่มีฝ่ายท่ีน่าสงสยัใดๆ สามารถจะ
ท าลายความสมัพนัธ์ระหว่างชาวปาเลสไตน์และอิรักเหมือนท่ีพวกกองก าลงัชีอะฮฺ “บะดรฺั” ท าได้ เพราะชาว
อิรักได้ช่วยกันดูแลพ่ีน้องปาเลสไตน์มาตัง้แต่ช่วงแรกๆ ท่ีเกิดวิกฤต และแล้วกองก าลัง บะดัรฺ ก็ได้ก่อ
อาชญากรรมต่อผู้ อพยพปาเลสไตน์โดยมีมือท่ีสามคอยยุแหย่อยู่เบือ้งหลัง” (ดุนยา อัล-วะฏ็อน วันท่ี 
28/2/2006) 

น่ีเป็นหลกัฐานชีว้่า บะดรฺั มีส่วนร่วมในอาชญากรรมครัง้นี ้หลงัจากนัน้แค่เดือนเดียว ในแค้มป์บะ
ละดียาต ซึ่งเป็นแค้มป์อพยพชาวปาเลสไตน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิรัก มีผู้ อพยพอยู่ประมาณหนึ่งหม่ืนคน ก็มี
เสียงพดูกนัอือ้อึงว่า มีกลุ่มจากกองก าลงักระทรวงกิจการภายในของอิรักบุกเข้ามาขม่ขู่ในแค้มป์ ในขณะท่ี
ผู้แทนกงสลุปาเลสไตน์ในอิรักได้ย า้ว่ามีชาวปาเลสไตน์ 60 คน ถกูฆ่าตาย ด้วยข้ออ้างวา่พวกเขาเป็นกลุ่มท่ี
สนบัสนนุซดัดมั 

นอกจากนีย้ังมีใบปลิวจากฝ่ายท่ีไม่ทราบตัวตน ขู่ให้ชาวปาเลสไตน์ออกไปจากแค้มป์ โดยมี
ข้อความวา่ "ถึงไอ้พวกทรยศชาวปาเลสไตน์ วะฮาบีย์ ตกัฟีรีย์ นะวาศิบ ซดัดามีย์ บะอฺษีย์ ทกุคนท่ีอาศยัอยู่
ในเขตชอุูน เมืองอลั-หุรรียะฮฺ ให้ทุกคนออกไปจากเขตนีภ้ายในสิบวนั มิเช่นนัน้ เราจะจดัการพวกแกให้สิน้
ซาก” ข้อความลงช่ือ สะรอยา เยาม์ อลั-หิสาบ (อ้างจากหนงัสือพิมพ์ อชั-ชรักฺ อลั-เอาสฏั วนัท่ี 27/3/2006) 
ความหวาดกลวัได้กระจายไปทัว่ ผลก็คือ 16 ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ตดัสินใจหนีไปยงัจอร์แดน และอีก 
300 ครอบครัวต้องนั่งพืน้อยู่หน้าแค้มป์อพยพ ยอมแพ้ให้กับค าสั่งของกลุ่มชาตินิยมชีอะฮฺอย่างกอง
ก าลงับะดรฺัและอ่ืนๆ (อ้างจากเว็บไซต์อลั-บยัยินะฮฺ) 

 
แปลและเรียบเรียงจาก 
http://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=2714 
 

 واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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