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শী‘আ মতবােদর িব�ৃ িত
িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম
সম� �শংসা জগৎসমূ েহর �িতপালেকর জনয, দু রূদ ও
সালাম বিষর্ত েহাক সবর্ে�� রাসূল মুহা�া (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম)-এর �িত এবং তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল
সাহাবীর �িত।
স�ািনত পাঠক! অপরাধীর অপরাধ পিরক�না এবং তােদর
দু রিভসি� ফাঁস কের েদওয়া মহা�� আল-কুরআন িনধর্ািরত
একিট প�িত। মহান আ�াহ বেলন, ‘আর এমিনভােব আিম
িনদশর্নসমূহ বণর্না ক, যােত অপরাধীেদর পথ সু �� হেয় উেঠ’

(আল-আন‘আম ৫৫)।

মুসিলম উ�াহ্র বৃ হ�ম জনেগা�ী তােদর িবেরাধীেদর
আ�ীদাসমূ হ স�েকর্ জানেল কতই না ভাল হ! বািতলেক হ�
বেল চািলেয় েদওয়ার েক্ষে � �িতপেক্ষর নানা পিরক�ন
প�িত স�েকর্ অবিহত হেলও না কত ভাল হ!
আমরা এমন একিট ভয়াবহ িবষেয়র সােথ পিরিচত হব, যার
�চার ঘ�া েবেজ উেঠেছ, ধু �জাল েছেয় েগেছ এবং যার আগুন
�েল উেঠেছ। আর তা হল, ইসলামী িবে� শী‘আ মতবােদর
িব�ৃ িতর ভয়াবহতা।
শী‘আ মতবােদর িব�ৃ িতর ঘটনা বা�ব, ইহা ক�না�সূ ত
েকান িবষয় নয়। েসজনয্ জাপান েথেক শুরু কের লয্া
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আেমিরকা পযর্� এমন েকান েদশ বা এলাকা েন, েযখােন শী‘আ
মতবােদর অপ�ায়া �েবশ কেরিন।
শী‘আ মতবাদ �সােরর নানা �ক� িবিভ� অ�েল �েবশ
কের ইসলােমর র�ু , আ�ীদা, ইিতহাস ও �তীকেক খােটা
করেছ। এমনিক �মবধর্মান এই বােতনী �লেয়র �িত
ে�াধাি�ত ও উে�িজত �েতয্েকর অিভেযাগ এমন এক মুহূেতর
বৃ ি� েপেয়েছ, যখন ইসলামী সং�া ও সংগঠনসমূ হ পািপ� খৃ�ান
চে�র নানা ক�-ে�শ ও িনযর্াতন েভাগ করেছ
গুরুে�র িদক েথেক আ�ীদাগত সংঘােতর আেলাচন
সামিরক দখলদািরে�র আেলাচনার েচেয় েকান অংেশ কম নয়।
িবেশষ কের এই সংঘােতর েয ফলাফল আমরা লক্ষয্ ক, তা
মুসিলম উ�াহ্র জনয্ একিট িনি�� ভিবষয্েতর সুসংবাদ �দা
কের না। যােহাক, এক্ষেণ আমােদর হল, শী‘আ মতবােদর
িব�ৃ িত েথেক েকন এই হুঁিশয়ার?
এর জবােব এক কথায় বলা যায়, আমােদর ও তােদর
মধয্কার দলী-�মাণািদ িভ� এবং উভেয়র মধয্কার েমৗিলক
িবষয়সমূ হ পূ বর্ ও পি�ম িদগে�র দূরে�র নয্ায় দূর� স�
স�ািনত পাঠক! আমরা িকভােব এমন একিট স�দােয়র
সােথ ঘিন�তা সৃ ি� করেত পাির, যারা রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর ইমামগণেক মাছূ ম দাবী কের এবং
িব�াস রােখ েয, তাঁরা গােয়ব বা অদৃ েশয্র খবর রােখ! (েদখুনঃ
কুলায়নী, উছূ লুল কাফী ১/১৬৫)। তারা বেল, কুরআন কারীেম
পিরবতর্-পিরবধর্ন সািধত েয়েছ এবং আমােদর কােছ েয
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কুরআন আেছ, তা নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর
উপর অবতীণর্ কুরআন ন; বরং তােত পিরবতর্-পিরবধর্ন ও
কমেবশী করা হেয়েছ! (উছূ লুল কাফী ১/২৮৫)। ∗
িকভােব আমরা ধমর্ীয়ভােব এমন এক স�দােয়র কাছাকািছ
েযেত পাির, যারা সাহাবীগণেক ফািস� বেল। শুধু তাই ন, তারা
তাঁেদরেক অিভশাপ িদেয় এবং কািফর বেল িনেজেদর উ�
যবানেক িপি�ল কের েফেলেছ (মাজলীসী, িবহারুল আনওয়ার
0F

৬৯/১৩৭, ১৩৮)।

েকউ ১২ (বােরা) ইমােমর কােরা েনতৃ� ও �িতিনিধ�
অ�ীকার করেল েস শী‘আ ইমািময়ােদর িনকট কািফর, পথ��
এবং জাহা�ােমর িচর�ায়ী অিধবাসী (আ�ু �াহ শু�া, হা�ুল

ইয়া�ীন ২/১৮৯)।

এখােনই েশষ নয়, মুসিলম উ�াহ্র সােথ এই স�দােয়র
রেয়েছ ইিতহােসর কােলা অধয্ায়। সুতরাং আমােদর �িত তােদর
শ�তা েযমন সু �িতি�ত, েতমিন আমােদর �িত তােদর ে�াধ ও
িহংসাও অবয্াহ; বরং আমােদর মুসিলম উ�াহ্র ইিতহােস এমন
েকান সময় অিত�ম কেরিন, যখন তােদর আঘাত, গা�ারী,
িবে�াহ আর েখয়ানত মুসিলমেদরেক জজর্িরত কেরিন। এিটই
শী‘আেদর বা�ব িচ�। কিব বেলন,
∗

তােদর িবখয্াত আেলম নূরী �বরাসী ‘ফাছলুল িখ�াব ফী ইছবািত তাহরীিফ িকতািব
রি�ল আরবাব’ ( )ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ إﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎبনােম একিট পু�ক রচনা
কেরেছন। এই পু�কিট তােদর আেলমগেণর অসংখয্ েকােটশন ধারণ কেরে, েযগুিল
�ারা �মািণত হয় েয, তারা কুরআন পিরবতর-পিরবধর্ন হওয়ার ে�ে� দৃঢ় িব�াসী
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اﻗﺮؤوا اﻟﺘﺎرﻳﺦ إذ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﱪ * ﺿﻞ ﻗﻮم ﻟﻴﺲ ﻳﺪرون اﳋﱪ
‘েতামরা ইিতহাস পড়, েকননা তােত িশক্ষা রেয়েছ। ইিতহা
জােন না এমন েকােনা েকােনা স�দায় পথ�� হেয়েছ’।
তােদর মতবাদ িব�ৃ িত লােভর প�িতসমূ হ �কাশ কের
েদওয়ার অথর্ তােদর �িত যুলম নয় এবং নয় তােদর সােথ
েবইনছাফী। েকননা আমরা ইনছাফ, নয্া, দয়া ও মধয্মপ�ী
উ�ত।
আ�াহ্র শপথ! বতর্মান সমেয় দলীয় সংঘােতর িদেক আ�ান
করা মুসিলম উ�াহ্র জনয্ কলয্াণকর নয়। েকননা এিট এম
একিট বীজ, যার ফল েভাগ কের ইয়াহুদীবাদী �ক� এবং তার
েদাসররা। িক� এই �� িব�ৃ িত ও স�সারেণর েক্ষে� চু
থাকা এবং তা েথেক েচাখ িফিরেয় রাখার নীিত আহেল সু �াত
ওয়াল জামা‘আেতর িবপেক্ষ যায়। েকননা ‘আেদর এই
ধমর্�চার মুলতঃ সু�ী অধুয্িষত এলাকাসমূহেক টােগর্ট ক
অতএব শী‘আ মতবাদ িব�ৃ িতর �ক� অনু ধাবন, উহার
ঝুঁিকসমূ হ িনরূপণ এবং শাি�পূণর্ প�সমূ েহর মাধয্েম উহােক
�িতেরােধর আ�ান জানােনার লেক্ষয্ই এই ব�বয্িট েলখা
ইহা দলীয় সংঘাত সৃ ি�র আ�ান নয়।
স�ািনত পাঠক! শী‘আ মতবাদ িব�ৃ িতর িচ�াধারা ইরােনর
সােবক ে�িসেড� খুেমনীর শাসনামল েথেক শুরু , িযিন তাঁর
অভুয্�ােনর সে� সে� তথাকিথ ইসলামী িব�ব শুরুর েঘাষণ
েদন।
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শী‘আ মতবাদ িব�ৃ িতর এই �ক� ‘ফ�ীহ-এর শাসন
বয্ব�’-এর নতুন যু েগর সে� একই সােথ শুরু হয়। ‘আেদর
িনকেট ‘ফ�ীহ-এর শাসন বয্ব�’-এর অথর্ হ, শী‘আেদর একিট
�প ‘মাযহােব ইমামী’র অনু সারীেদর উপর ‘ফ�ীহ’-এর অনু সরণ
করা ওয়ািজব, িযিন অনু পি�ত �তীিক্ষত ইমা ম মাহদী
�লািভিষ�। খুমায়নী তার �� ‘আল-হুকুমাহ আ-ইসলািময়াহ’এর ৩৬ পৃস্ঠায় ‘ফ�ীহ-এর শাসন বয্ব�’ িবষয়ক আ�ীদার
উে�খ কের বেলন, ‘ফ�ীহেদর অিধকার; বরং তােদর উপর
ওয়ািজব ও ফরয েয, তারা আেখরী যামানার অনু পি�ত ইমােমর
খলীফা বা �িতিনিধ হেবন এবং তারা হেবন ইমােমর �িতিনিধ
িহসােব শাসন ক্ষমতার অিধকারী। অত, তােক অনু সরণ করা
ওয়ািজব একজন ইমাম িহসােব শুধু ন; বরং একজন নবী বা
রাসূ ল িহসােব’। এই িচ�া-েচতনার আেলােক ইসলামী িব�েবর
েঘাষক তার অনু সারী ও সংখয্ালঘু স�দায়েক বর্� ধের
েরেখেছ, যােত তারা পরবতর্ীেত তার অনুসারী এবং তার িনেদর্
পালনকারী হেত পাের।
িব�ব েঘাষণার উে�শয্েক বা�বায়েনর লেক্ষয্ খুমায়
সরকার আট বছর ধের ইরােকর সােথ যু ে� িল� হেয় পেড়, েয
ইরাকেক পারসয্বাসীরা ইসলামী িবে� তােদর �েবশ �ার মেন
কের। এছাড়া তােদর আ�ীদায় ইরােকর একটা ধমর্ীয় গুরু� ে
রেয়েছই। অসংখয্ �ােণর আ�হুিত ও বয্াপক অথর্ৈনিতক
সাধেনর মধয্ িদেয় এই যুে�র পিরসমাি� ঘেট
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ইরােনর েমাড়ল সরকার শুরু েথেকই ‘আ সংখয্ালঘু
এলাকাসমূ হেক �াধীন এবং েসখােন �ায়�শাসন �িত�ার দাবীর
�িত উৎসাহ িদেয় আসিছল। েয কারেণ েস সময় শী‘আেদর েবশ
িকছু সরকার িবেরাধী রাজৈনিতক দল জ� েনয়, বতর্মান িবে�
েযগুিলর নাম ছিড়েয় পেড়েছ। েযমনঃ ইরােক ‘িহযবুদ-দা‘ওয়াহ
আল-ইসলািমইয়াহ’ েলবানেন ‘হারাকােত আমাল’ ও ‘িহযবু�াহ’,
বাহরাইেন ‘জাবহাতুত-তাহরীর আল-ইসলামী’ ইেয়েমেন ‘আলহারাকাহ আল-হূ িছইয়াহ’ ইতয্ািদ। এই দলগুি ‘�ুম’-এর
েমাড়লেদর িনেদর্শনাসমূহ বা�বায়েনর জনয্ �িতি�ত হেয়েছ এব
পরবতর্ীেত পারসয্ িননােদর �িত�িনেত পিরণত হেয়েছ
পারসয্বাসীরা শি� �েয়ােগর মাধয্েম িব�ব �িত�ায় বয্থর্ হও
পর শাি�পূ ণর কূটনীিতর মাধয্েম িব�ব �িত�ার িবচক্ষণ নী
েবঁেছ েনয়। দীঘর্েময়াদী নীি, গভীর পিরক�না এবং স�বপর
কাযর্ স�াদেনর নীিতেক সামেন েরেখ শ‘আ মতবােদর িব�ৃ িত
ইসলামী েদশসমূ েহ আ�াসন চালােত শরু কের। েদেশর
সীমােরখার েস পেরায়া কের না এবং েকান �িতব�কতাও তােক
থামােত পাের না।
এই �ক�েক একিট শী‘আ রা� সািবর্ক সাহায-সহেযািগতা
করেত শুরু কের এবং েস েনতৃে�র আসন �হেণর �য়া
চালায়। এই লেক্ষয্ েস তার সািবর্ক , �িত�ানসমূ হ ও অথর্
তহিবলেক কােজ লাগায় এবং শী‘আ মতবাদ �চােরর পেথ েস
েমাটা অংেকর অথর্ বয্য় কের। এ মেমর্ �চািরত সংবাদ ,
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ইরানী খিনজ েতেলর লভয্াংেশর এক প�মাংশ এই উে�শয্ে
বা�বায়েনর জনয্ বয্য় করা হ
খুমায়নী �ীয় অিছয়েত তার ভ�েদরেক শী‘আ মতবাদ
�চােরর �িত উৎসাহ িদেয় বেলন, ‘ধমর্ �চার েকবল জাতীয়
পথিনেদর্শ ম�ণালেয়র একার দািয় নয়; বরং তা সম� আেলম,
খ�ীব, েলখক ও দক্ষ বয্ি�র দািয়�। পররা� ম�ণালেয়র কত,
দূ তাবাস সমূ েহ �চুর পিরমােণ �চারপ� সরবরােহর �য়াস
চালােনা, েযগুিল ইসলােমর আেলািকত অধয্ায় বণর্না ক’

(খুমায়নী, আল-ওয়ািছইয়াহ আস-িসয়ািসইয়াহ, পৃঃ ৪০)।

এিদেক ইরােনর বতর্মান �ধান আহমািদেনজাদ ��ভােব
েঘাষণা কেরেছন েয, ইরান নীিতর মূ ল উে�শয্ হ, িবে� শী‘আ
মতবােদর �সার ঘটােনা এবং �তীিক্ষত মাহদীর িনশান বুল
করা। িতিন বেলন, ‘এই গুরু�পূণর্ িবষয়িট �চােরর দাি
গণ�জাত�ী ইরােনর উপর বতর্া’ [‘মুফাে�রাতুল ইসলাম’ ( ﻣﻔﻜﺮة

 )اﻹﺳﻼمওেয়বসাইট েথেক গৃহীত]।

একজন শী‘আ আেলম ০৪/০১/১৪২৮ িহঃ তািরেখ ‘আলমুসতাে��াহ’ ( )اﳌﺴﺘﻘﻠﺔচয্ােনেল তার এক িববৃিতেত বেল, ‘শী‘আ
অধু য্িষত অ�ল �ুম ও নাজা, েহজায, শাম, ইেয়েমন এবং
ইরােক কতৃর্� �িত�ার �য়াস চালােব এবং শী‘আ আেলমেদর
লক্ষয্, সম� ইসলামী িবে�র েনতৃ� �দান। আর শী‘আ
মতবাদ িব�ৃ িতর েক্ষে� েকান সীমানা ে, তারা সারা জাহােন
এই মতবাদ স�সারেণর েচ�া চালােব।
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তেব শী‘আ মতবাদ �চার এবং তােত তােদর সফল হওয়ার
েপছেন েবশ িকছু পথ ও প�িত রেয়েছ, েসগুিলর মেধ
উে�খেযাগয্ হল
 রাসূ ল (ছা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর পিরবােরর
�িত ভালবাসা �দশর্েনর িমথয্া ে�াগান �দ, িনেজেদর
মতবাদেক তাঁর পিরবােরর মতবােদর নােম নামকরণ, দা‘ওয়াতী
কাযর্�েমর �াথিমক পযর্ােয় েকবলমা� রাসূ(সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর �িত ভালবাসার আ�ান, তাঁেদর
মযর্াদা বণর্না এবং তাঁেদর অিধকার আদােয়র �িত তাকীদ �দা
শী‘আরা দা‘ওয়াতী এই প�িতেক রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম)-এর পিরবার-পিরজেনর েক্ষে� বাড়াবািড় এব
তাঁেদরেক মাছূ ম জ্ঞান করার অনয্তম ওয়লা িহসােব বয্বহার
কের। আর যারা রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর
পিরবােরর অিধকার িছিনেয় িনেয়েছ এবং তাঁেদর �িত অিবচার
কেরেছ, তােদরেক েদাষােরাপ করার েসতু িহসােব এই প�িতেক
কােজ লাগায়। দু ঃখজনক হেলও সতয্ ে, রােফযীেদর ধারণা
মেত, রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর
�িত অিবচারকারী বয্ি�বগর্ হেলন রাসূ(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম)-এর সাহাবীবগর্ (রািযয়া�াহু আনহ) (না‘ঊযু িব�াহ)।
এরপর আেস ছাহাবীগণেক িন�া করা, কটাক্ষ ক, তাঁেদরেক
েখয়ানতকারী িহসােব অিভিহত করা, অতঃপর তাঁেদরেক লা‘নত
করা এবং কািফর ফৎওয়া েদওয়ার জঘনয্ পবর
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অতএব, বলা যায়, আলু ল বায়ত বা রাসূ ল (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর �িত ভালবাসা �দশর্েনর
এই ে�াগান শী‘আ মতবাদ �চােরর এবং উহােক মানু েষর িনকট
উ�মরূেপ তুেল ধরার একিট হািতয়ার মা�। েসজনয্ ‘আেদর
দা‘ওয়াত এবং �াণ িবষয়ক সংগঠনগুিল এমনিক রাজৈনিতক
সংগঠনগুিলও শ‘আ মতবাদেক ভাল বেল চািলেয় েদওয়ার এবং
মানু েষর কােছ উহার �হণেযাগয্তা সৃি�র জেনয্ আলুল বায়েত
নামানু সাের িনেজেদরেক নামকরণ কের।
শুধু তাই ন; বরং আলু ল বায়েতর �বরসমূ হ অবি�ত এমন
এলাকাগুিল শ‘আেদর লক্ষয্ব�েত পিরণত হেয়েছ। েসগুি
তারা পিরদশর্ন �ল বািনেয়ে, �বরগুিলর উপের গ�ুজ িনমর্া
কেরেছ এবং েসগুিলর আেশপােশ বহু ি‘আতী ও কুফরী
কমর্কাে�র জ� িদেয়েছ। এছাড়া যােত ঐ এলাকাগুিল পরবতর্ী
শুধুমা� শ‘আ অধু য্িষত এলাকা হ, েসজনয্ �বরগুি
আেশপােশ স�ি� গেড় েতালা এবং জিম �েয়র িবষয়িট েতা
রেয়েছই।
 শী‘আ মতবাদ �চাের শী‘আেদর আেরকিট অিভনব
েকৗশল হল, সু �ী ও শী‘আেদর মেধয্ ধমর্ীয়ভােব পর�ে
কাছাকািছ আসার আ�ান। এিট েধাকা ৈব িকছু ই নয়। মূ লতঃ
এই আ�ােনর অথর্ই হ, শী‘আ মতবাদ এবং উহার িবশু�তার
�ীকৃিত �দান- যা এই মতাবল�েনর পথ সু গম কের।
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দু ঃেখর িবষয় হল, এই আ�ান শী‘আেদরেক সু �ী মুসিলম
অধু য্িষত েদশসমূেহ িনিবর্ে� িবচ, েক� �িত�া, �কাশনালয়
চালু এবং তােদর মতবাদ �চােরর পথ সহজ কের িদেয়েছ।
তেব শী‘আেদর িবকৃত আ�ীদাসমূ হ এবং বংশ পর�রায়
চেল আসা এই কুফরী মতবােদ েকউ আপি� করেল তা
শী‘আেদর িনকট হয় মুসিলম ঐকয্েক হুমিক েদওয়ার শািম
এক্ষেণ সু�ীেদর জানেত চাওয়া উি, ইরােনর শী‘আ
আেলমরা িক শী‘আ অধু য্িষত অ�লসমূেহ মানুষেক সু�ী বানােনার
�ি�য়া পিরচালনার অনু মিত িদেব? ইরানীরা সু �ী হেয় েগেল িক
পারসয্ েমাড়লরা নীরব থাকে? আর তারা িক এ ধরেনর
তৎপরতার আেদৗ অুেমাদন িদেব?
আ�াহ্র কসম! তারা কখনই অনু েমাদন িদেব না। উভয়
জামা‘আতেক কাছাকািছ করার এই �তারণা মানু ষেক সু �ী
বানােনার �ি�য়া পিরচালনার অনু মিত েদওয়া েতা দূ েরর কথা,
এমনিক িশক্ষা �িত�ানসমূ সু �ী আ�ীদা চচর্ায়ও বাঁধা �দান
কের থােক।
ধমর্ীয়ভােব কাছাকািছ আসার এই �তারণা েসখানকার সু�ী
আেলমগণেক হতয্া কে, ‘আহ্ওয়ায’-এর আরবেদরেক েগাপেন
খুন কের। এিট এমন একিট েধাঁকা, যা সু �ী মসিজদসমূ হ �ংস
কের, িশক্ষা �িত�ানসমূেহ তালা ঝুলায় আর সু�ী দগণেক
িবতািড়ত কের।
অতএব, সু �ী মুসিলম িহসােব আমােদর পেক্ষ এম
স�দােয়র কাছাকািছ যাওয়া স�ব নয়। কারণ, তারা ইসলাম
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িবন�কারী িবষয়সমূ হেক আঁকেড় ধের থােক, �বরসমূ হ �দিক্ষ
কের এবং জীবন বািজ েরেখ িবদ‘আত �চাের আ�িনেয়াগ কের।
 শী‘আ মতবাদ স�সারেণর আেরকিট অনয্তম েকৗশল
হল, িশক্ষাবৃি � �দােনর �িত গুরু� � এবং েতহরান, �ুম,
মাশহাদ ও তাবরীেযর িশক্ষা �িত�ানসমূেহ অধয্য়েনর জ
িবে�র িবিভ� �া� েথেক হাযার হাযার সরলমনা মুসিলম
যু বকেক এক�ীকরণ। ইরান সরকার েসখােন তােদর খরচ-খরচা,
জীবন-যাপন, �েয়াজনািদ পূ রণ এমনিক িবেয়-শাদী েদওয়ার
দািয়�ও �হণ কের থােক।
এই িশক্ষা বৃি � �দােনর �ধান লক্ষ, তােদরেক শী‘আ
বানােনা- যােত তারা শী‘আ মতবাদ �চার ও �সােরর আ�ায়ক
িহসােব িনজ িনজ েদেশ �তয্াবতর্ন করেত পাের। কেয়ক বছে
ছা�েদরেক এমেমর্ িশক্েদওয়া হয় েয, সব সু �ী সরকার যােলম
এবং অৈবধ। েকননা তােদর ধারণা মেত, এসব সরকার ‘ফ�ীহ’এর শাসন বয্ব�া বা ইসলােমর আসল ও মুহা�াদী পেথর পিথক
নয়।
 শী‘আ মতবাদ �চােরর উে�েশয্ পৃিথবীর িবিভ� �ােন
দাঈ ও িশক্ষকেদর ে�রণ এ মতবাদ �সােরর আেরকিট মাধয্
িবেশষ কের দূ রবতর্ী মুসিলম সংখয্ালঘু এলাকা সমূেহ। একি
িবেদশী পি�কা এ মেমর্ খবর �কাশ কেরেছ ে, েসািভেয়ত
ইউিনয়েনর পতেনর পর েসখানকার সদয্ িবভ� অ�লসমূেহ
ইরান শত শত িশক্ষক পািঠেয়েছ। পি�কািট উে�খ কের, এই
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�ক� বা�বায়ন করেত ইরান সরকার িবিলয়ন িবিলয়ন ডলার
বয্য় কেরেছ
 শী‘আ মতবাদ �চাের তােদর আেরকিট গুরু�পূণর্ মাধ
হল, িবিভ� েদেশ অবি�ত ইরানী দূ তাবাস সমূ েহর মাধয্েম ফায়দা
হািছল করা। এসব দূ তাবােসর সাং�ৃ িতক অ�নগুিল ওসব
এলাকায় বসবাসকারী শী‘আেদর সােথ েযাগােযাগ অবয্হত রাখ,
তােদর সমসয্ায় সহেযািগত �দান, তােদর অিধকার রক্ষা এব
তােদরেক শী‘আপ�ী ধমর্ীয় ও রাজৈনিতক ব-পু�ক েযাগান
েদওয়ার মাধয্েম শ‘আ মতবােদর িদেক আ�ােনর ক্ষু� ক্
ম�ণালেয় পিরণত হেয়েছ। এজনয্ এমন েকান ইরানী দূতাবাস
েনই, েযখােন তথাকিথত পাগড়ীধারী আ�ায়ক এবং শী‘আ
মতবাদ িবষয়ক তদারককারী েনই।
 শী‘আ মতবাদ �চাের তােদর আেরকিট মাধয্ম হ, অথর্
ও ব�গত �েলাভনেক হািতয়ার িহসােব বয্বহার করা এবং
েনতৃ�ানীয় বয্ি�বগর্ ও েগা��ধানগণেক ‘আ মতবােদ দীিক্ষ
করার জনয্ অেঢল স�দ আর �লু�কারী অনুদােনর মাধয্ে
তাঁেদর দায়ভার �য় করা। সােথ সােথ তাঁেদরেক এ ধারণা �দান
করা েয, ইসলােম শী‘আ ও সু �ীর মেধয্ েকান পাথর্কয্ ে
ভাই পাঠক! একথা েগাপন েনই েয, েনতৃ�ানীয় বয্ি�বগর
এবং েগা� �ধানগেণর সূ � ধেরই ইরাক ও িসিরয়ােত শী‘আ
মতবাদ �সার লাভ কের (তাহযীরুল বািরইয়াহ িমন নাশািত-

শী‘আহ ফী সূ িরইয়াহ)।
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 শী‘আ মতবাদ �চাের তােদর আেরা একিট মাধয্ম হ,
মূ খ্তা ও দির�তাপীিড়ত এলাকাসমূহ খুঁেজ
র
েবর কর এবং
েসেক্ষে� েজার �েচ�া চালােনা। এই মতবাদ �চােরর লক্ষ
সামেন েরেখ েসসব এলাকায় হাসপাতাল িনমর্াণ করা হ, আবাস
�ল গেড় েতালা হয়, মানু েষর জীবন ধারেণর মােনা�য়ন করা হয়
এবং িবিভ�মুখী সাহাযয-সহেযািগতা �দান করা হয়।
ইসলাম এবং আলু ল বায়েতর �িত ভালবাসা �দশর্েনর এই
খ�ের পেড় ঐসব এলাকার সাদািসেধ দির� েলাকজন দেল দেল
শী‘আ ধেমর্ দীিক্ষত হ
 তােদর মতবাদ �চার ও �সােরর অনয্তম আেরকিট
মাধয্ম হ, মুসলমানেদর সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা �দান
এবং ইয়াহুদবাদ ও পি�মা রাজনীিতর িবরুে� শ�ভাবাপ
পদেক্ষপ �হেণর দাব মুসিলম িবে� শী‘আেদর মুেখা�েলর
েপছেন এবং িনযর্ািতত জনেগা�ীর হৃদয্তা অজর্েনর েক্ষ
নীিতর িবরাট �ভাব রেয়েছ।
ইরানী েমাড়লেদর িফিলি�ন সমসয্ার সমাধােন হাত বাড়ােনার
িবষয়িট মানু েষর অনু ভূিতেক নাড়া েদওয়া এবং মাযহাবী �াথর্িসি�
আর রাজৈনিতক �াথর্াজর্ন ৈব িকছুই নয়। ইরানী পালর্ােম� �ধ
বেলন, ‘ইসলামী েদশসমূ েহ ইরােনর আধয্াি�ক শি� েস েদেশর
জাতীয় �াথর্িসি�র জনয্ কাজ কের য’ [‘সহীফাতুল আখবার’

()ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﺧﺒﺎرওেয়বসাইট, জুমআ, ২৭ জুন ২০০৮ ইং]।
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এিট েসখানকার একজন রাজনীিতিবেদর �ীকােরাি� েয,
ইরান েকবলমা� তার িনজ� �াথর্িসি�র জনয্ কাজ ক, মুসিলম
উ�াহ্র �ােথর্ নয়
 শী‘আ মতবাদ �চােরর একিট রাজৈনিতক পদেক্ হল,
শী‘আ মতবাদ িবেরাধী সু �ী রা�সমূ হেক আঘাত করার জনয
অনয্ান েদশসমূ েহর সােথ সহেযািগতা গেড় েতালা। েসজনয্ যত
েসখানকার পাগড়ীধারীরা সবেচেয় বড় শয়তান আেমিরকােক গলা
বািজেয় অিভশাপ করু না েকন ইরান সরকার ইরাক এবং এর
আেগ আফগািন�ােনর পতেনর জনয অনয্ান েদেশর সােথ
সহেযািগতা গেড় তুেলিছল। সােবক ইরানী ভাইস ে�িসেড� তা
��ই েঘাষণা কেরিছেলন, (িতিন বেলিছেলন), ‘ইরান না থাকেল
আেমিরকা ইরাক দখল করেত পারত না এবং ইরান না থাকেল
আেমিরকা আফগািন�ান দখল করেত পারত না’ (‘মাযা তা‘িরফু

আন িহযিব�াহ’ �ে�র ২০৮ পৃ�া ��বয)।

 তােদর মতবাদ �চার এবং দলীয় শি� বৃ ি�র আেরকিট
মাধয্ হল, সু �ী সমােজর �িত িবে�ষী স�দায়গুিল সােথ
ৈম�ীব�ন গেড় েতালা। েযমনঃ পুরেনা িদেন মাকর্সবাদীেদ সােথ
এবং বতর্মাে ধমর্িনরেপক্ষতাবাদী সােথ। েসজনয আপিন
শী‘আেদর �চার মাধয্ এবং তােদর সভা-সিমিতেত সু �ী সমাজ
বিজর্ এই নামগুিল উপি�িত খুঁেজ পােবন। েকননা সু �ী
পিরচেয়র িবরুে লড়াইেয়র লেক্ তারা তােদর সােথ একমত
হেয়েছ।
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এই ৈম�ীব�েনর আেরা একিট উে�শয হল, সু �ীেদর
অব�ানেক নড়বেড় করা এবং েভতর েথেক তােদর মেধয ভা�ন
সৃ ি� করা।
সু �ীেদর িকছু িকছু �তীেকর �িত শী‘আেদর স�ান �দশর্ন
শী‘আ মতবাদ �চােরর আেরকিট মাধয্। দু ঃেখর িবষয় হল, সু �ী
এই �তীকগুি শী‘আ মতবাদেক ৈবধতা দান কের তােদর ব�বয
এবং ফতওয়া �চার করেছ। এই �তীকগুিল �জাধারীেদরেক
শী‘আ িমিডয়ায় ঐকয ও নয্ােয় �তীক িহসােব িচি�ত করা
হে�।
স�ািনত পাঠক! শী‘আ মতবােদর িব�ৃ িত ভয়ানক িবপদ
িহসােব েথেক যােব এবং ইসলামী েকান এলাকা তােদর টােগর্
েথেক বাদ পড়েব না। িবেশষ কের �াচুযর সমৃ� ও পিব�
�ানসমূ েহর েদশ হারামাইন শরীফাইেনর েদশ (সঊদী আরব)।
েযখােন-েসখােন রােফযীেদর িব�ৃ িত ও স�সারণ হেলও এই
েদশিট তােদর মূ ল টােগর্। এিট তােদর িবরুে িমথয্ অিভেযাগ
নয়; বরং তােদর বই-পু�ক এবং তথাকিথত পাগড়ীধারীেদর
ব�বয েথেকই এই উে�শয েবিরেয় এেসেছ।
েতহরােনর একজন েমজর েজনােরল ‘আল-ইসলাম আলা
যওইত-তাশাইয়ূ ’ �ে�র েলখক বেলন, ‘দু িনয়ার সব শী‘আ ম�ামদীনার িবজয় এবং এতদু ভয় েথেক অপিব� ওয়াহাবী সরকােরর
পতন কামনা কের’। পারেসয্ এক পাগড়ীধারী বেলন, ‘পূ বর েথেক
পি�ম িদগে�র েহ আমার মুসিলম ভাইেয়রা! আিম ��ভােব
বলিছ েয, আ�াহ্র হারাম ম�া মুকাররমা অ� িকছু সংখয্ মানু ষ
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দখল কের আেছ, যারা ইয়াহুদীেদ েচেয়ও ভয়ানক’ (‘আল-

িমশকাত আল-ইসলািমইয়াহ’ ( )اﳌﺸﻜﺎة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔওেয়বসাইট)।

বাহরাইেনর ‘কুতলাতুল িবফা�’-এর জৈনক সদসয হামযাহ
আদ-দীরী বেলন, ‘সু �ীেদর আেলম-ওলামা এবং হারাম শরীেফর
ইমামগণ নােছবী ∗। সু তরাং হারােম েতামােদর সালাত একজন
নােছবীর েপছেন আদায়কৃত ছালাত িহসােব গণয্ হে’ (‘আল১F

ওয়াকত’ পি�কা, রিববার, ২২ রজব ১৪২৮ িহঃ,৫৩১ সংখয্)।

আর গণ�জাত�ী ইরােনর সােবক ে�িসেড� রাফসানজানী
১৪/১২/১৯৮৭ ইং তািরেখ ‘ইে�লাআত’ পি�কােত েতা ��ই
বেলিছেলন, ‘গণ�জাত�ী ইরােনর কােছ ম�ােক মু� করার জনয
যু ে�র সািবর্ ��িত রেয়েছ’।
এিদেক সঊদী শী‘আ মতাবল�ী িনমর আন-িনমর তার িনজ�
ওেয়ব সাইট ‘আশ-শী‘আহ আলাত-তাহাররু’-এ �চািরত এক
উ�ানীমূ লক ব�েবয্ বেল, ‘আিম িনেজেক আ�ান করিছ এবং
সম� মুিমনেক িবেশষ কের, আলু ল বায়েতর ে�িমকেদরেক এবং
আেরা িবেশষ কের, আলু ল বায়েতর িম� ও অনু সারীেদরেক শপথ
নবায়ন, দৃ ঢ় �িতজ্ঞা �হণ এবং আমােদর স�বপর সািবর্ক শ
∗

েয বয্ি� রাসূল(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর পিরবােরর �িত িবে�ষ

েপাষণ কের, তােক ‘নােছবী’ বেল। িক� দু ঃখজনক হেলও সতয্ ে, শী‘আরা
এই িবেশষণিট রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)-এর পিরবােরর
সিতয্কােরর মহ�তকারী সু �ীেদর েক্ষে� েজারপূবর্ ও অনয্ায়ভােব বয্
কের।-অনু বাদক
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িদেয় ি�গুণ �েচ�া করার �িত উ�ু� করিছ। িনমর্ম �ংেসর এ
যু গ অিত�া� হওয়ার আেগই সু উ� িভি� �িত�ার লেক্ আমরা
েযন লড়াই-সং�াম কের যাই’।
ল�েন বসবাসরত কুেয়তী শী‘আ মতাবল�ী ইয়ােসর আলহাবীব এক ব�েবয্ িবে�ােহর ডাক িদেয় বেল, ‘ম�া ও মদীনা
আজ দখলদািরে�র কবেল। এতদু ভয়েক মু� করা আবশয্’।
এই হল শী‘আ মতবাদ িব�ৃ িতর কিতপয় মাধয্ম এবং তােদর
লক্-উে�শয ও সামানয্ িকছু ব�বয্। বা�বতা এগুিলর সাক্ষয
এবং সিঠক িবে�ষণ এগুিলর সতয্তা �মাণ কের (আেরা

জানেত হেল পড়ুন, ‘আল-খু�াতুল খামিসিনইয়াহ িলআয়া-িতর
রািফযা ফী ইরান’)।

ভাই পাঠক! এখন বাকী থােক গুরু�পূণর্ একিট �শী‘আ
মতবাদ �চােরর এই ঘূ িণর্ড় এবং �� িবপদ �িতেরােধ
আমােদর করণীয় িক?
স�ািনত মুসিলম ভাই! শরী‘আেতর দৃ ি�েকাণ েথেক
অতয্াবশয্ক এবং মুসিলম জনতার জনয্ নছী হত, যবান ও
মাল �ারা রােফযী িবদ‘আেতর েমাকােবলা করেত হেব এবং �ীন
ও শরী‘আেতর েহফাযতােথর্ এই িব�ৃিতর ভয়াবহতা স�েকর
মুসলমানেদর মেধয্ সেচতনতা সৃি� করেত হেব
আমরা শাসকেগা�ী এবং সাধারণ জনগণ সি�িলতভােব যিদ
শী‘আ মতবােদর এই তুফােনর িবরুে� পদেক্ষপ না , তাহেল
এর বাতাস আগমন করেবই। আমােদর পা�র্বতর্ী েদশসমূেহ
ঘটনাপু� িক� অবা�ব নয়। সু তরাং �ীেনর �িত অিধক আ�হী
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�েতয্কিট মুসলমােনর উিচ, সবর্শি� িদেয় তার সু�ী মতবাদেক
সহেযািগতা করা। আমােদর করণীয় কেয়কিট িবষয় নীেচর
পেয়�গুিলেত সংিক্ষ�াকাের উে�খ করা েযেত পাএক. ইসলামী িবে� সু �ী মতবাদ �সাের আ�িরকভােব কাজ
কের েযেত হেব এবং এই লক্ষয্েক বা�বায়েজনয্ দাঈগণ ও
ইসলামী �িত�ানসমূ হেক সহায়তা �দান করেত হেব।
দু ই. পঠন, �বণ ও দশর্নেযাগয্ তথয্াবলী �চার করেত ,
যা শী‘আ মতবােদর রহসয্ উে�াচন করেব এবং এর আসল
উে�শয্ ফাঁস কের িদেব
িতন. সু �ী সমােজ সু �ী আ�ীদা পাঠদােনর �িত িবেশষ
গুরু � �দানরেত হেব। িবেশষ কের, সাহাবীগণেক স�ান
�দশর্ন এবং তাঁেদর স�েকর্ রােফযী কতৃর্ক সৃ� সে�হ
অ��তাসমূ েহর জবাবদােনর িবষয়িট েখয়াল রাখেত হেব।
চার. আহেল সু �াতেক, িবেশষ কের ইসলামী দা‘ওয়ােতর
কমর্ীেদরেক তাঁেদর িনেজেদর মতাৈনকয্ ভুেল িগেয় সু�
মতবাদেক শি�শালী করার লেক্ষয্ ঐকয্ �িত�া করেত হ
েকননা আমােদর মতাৈনকয্ আমােদর িবভি� ও দুবর্লতার কারণ
আর এই িবভি� েকবল শ�েদর �ােথর্ই কােজ লােগ
পাঁচ. সু �ী েদশসমূ হেক অবশয্ই শি�শালী হেত হেব এবং
এমন শি� অজর্েনর েচ�া করেত হে, যা সু �ী েদশসমূ েহর �িত
পারসয্েদর েলা-লালসােক �িতহত করেত পাের। বতর্মান শি�ই
হল সব। আজেকর িব� শি�শালী ছাড়া অনয্েক সমীহ কের না।
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িবেশষ কের, আজ আমরা �িতপক্ষেক িদেন িদেন ছুিরেত ধা
িদেত এবং শি� পরীক্ষা করেত েদখেত পাি
ছয়. ইসলােমর দাঈ, িমিডয়ার েলাকজন এবং বয্বসায়ীেরেক
ইসলামী চয্ােনল খুলেত হে, যা শী‘আ মতাবল�ী উ�ানী
সৃ ি�কারী চয্ােনলগুিলর েমাকােবলা করেত পাের। েকনন
আজেকর যু গ িমিডয়ার যু গ। আর িমিডয়া নামক তরবারী
অতয্িধক ধারােলা এবং অিত �সািরত
সাত. আহেল সু �াতেক রােফযীেদর আ�ীদা তােদরই
িনভর্রেযাগয্ -পু�ক েথেক �চার করেত হেব। যু েগ যু েগ
তােদর েখয়ানত এবং মুসিলম উ�াহ্র উপর তােদর িহংসার
ইিতহাস �কাশ করেত হেব। আর এটাও উে�খ করেত হেব েয,
এরা তারাই, যারা ঐকয্ সৃি� ও পর�ের কাছাকািছ আসার িমথয্
দাবী কের।
আট. আহেল সু �াতেক �ীয় ইিতহাস এবং মুসিলম উ�াহ্র
আ�ীদা ও ঐকয্ সংরক্ষেণ তাঁেদর দীঘর্ পথপির�মা তুেল ধ
হেব। মুসিলম উ�াহ্র পিব��ানসমূ হ রক্ষণােবক্ষেণ তাঁ
অবদােনর কথাও তুেল ধরেত হেব এবং এটাও উে�খ করেত
হেব েয, তাঁেদর হােতই দু িনয়ার সবর্� ইসলাম �সার লাভ
কেরেছ।
* শী‘আেদর আ�ীদার িববরণ এবং তােদর িব�াি� স�েকর্
আেরা িব�ািরত জানেত িনে�া� বইগুিল পড়ুন১. আওজাযু ল িখ�াব ফী বায়ািন মাওি�িফশ শী‘আিত িমনাল
আছহাব()أوﺟﺰ اﳋﻄﺎب ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﺤﺎب
21

২. িমন আ�াইিদশ শী‘আহ ( ) ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ।
৩. আশ-শী‘আহ আল-ইছনা আশািরইয়াহ ওয়া তাকফীরুহু
িলউমূ িমল মুসিলমীন ( )اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﻳﺔ وﺗﻜﻔﲑﻫﻢ ﻟﻌﻤﻮم اﳌﺴﻠﻤﲔ।
পিরেশেষ, আ�াহ্র কােছ �াথর্না করি, িতিন আমােদর জনয্
আমােদর �ীন, িনরাপ�া ও ঈমানেক সংরক্ষণ করুন। িত
আমােদর শ� ও আমােদর িবরুে� ষড়য�কারীেদর অিন� েথেক
আমােদরেক রক্ষা করুন। আ!
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