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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

การแพรขยายของชีอะฮฺ 
   

พี่นองมุสลิมทัง้หลาย 
การอธิบายแนวทางของคนชั่วใหกระจางและการ

เปดเผยแผนรายของพวกเขา เปนวิธีการที่ยืนยันโดยอัลกุรอาน 
อัลลอฮฺตรัสวา  

ُل  َوَكَذٰلَِك  ﴿ َيِٰت  ُنَفّصِ   ]  ٥٥: األنعام[ ﴾ ٥٥ ٱلُۡمۡجرِِميَ  َسبِيُل  َولِتَۡستَبِيَ  ٱ
ความวา “และเชนนั้นแหละที่เราไดสาธยายโองการตางๆ และ
เพื่อเจาจะไดเห็นประจักษถึงแนวทางของพวกคนช่ัว” (อัล-อัน
อาม 55) 

 
นาจะเปนส่ิงที่ดีขนาดไหน ถาประชาชาติอิสลามสวน

ใหญไดรูถึงหลักความเช่ือของศัตรูที่เปนปฏิปกษกับพวกเขา 
และยอมเปนส่ิงที่ ดีกวานั้นถาหากพวกเขาได รับทราบถึง
แผนการและวิธีการของเหลาศัตรูในการแพรกระจายและชวน
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เช่ือใหหลงกลตอความโกหกมดเท็จอันจอมปลอมของพวกเขา
ดวย 

ณ ที่นี้ เราทุกคนในฐานะพ่ีนองรวมศรัทธา จะไดพูดถึง
ภัยประการหนึ่งที่กําลังปะทุดวยเปลวอันเรารอน และโหม
กระหน่ําดวยหมอกควันที่ปกคลุมทั่วหัวระแหงในเวลานี้ มันคือ
ภัยของการแผขยายของลัทธิชีอะฮฺในโลกอิสลาม 

การแผขยายของลัทธินี้เปนเร่ืองจริงไมอิงนิยายหรือ
จินตนาการใดๆ เงาทะมึนแหงชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺไดทอดยาวไม
เวนแมประเทศใด ต้ังแตฝงตะวันออกนับจากประเทศญ่ีปุน ไป
จนถึงละตินอเมริกาในฝงตะวันตก 

มันแทรกซึมเขาทุกถิ่นที่อยู เขาไปกัดแทะขมวดปมแหง
อิสลาม ทําลายความเชื่อ บิดเบือนประวัติศาสตรและปูชณีย
บุคคลแหงอิสลาม กลายเปนภาพการไหลบาเขามาอยางไม
หยุดหยอนของความเช่ือแฝงเรนนี้ ในเวลาเดียวกันที่องคกรและ
ชุมชนมุสลิมตางๆ กําลังไดรับการกดดันบีบเคนจากพวกนะศอ
รออีกทางหนึ่งดวย 

การพูดถึงสงครามทางความเช่ือและการขยายอาณา
นิคมทางความคิด ไมไดสําคัญนอยไปกวาประเด็นการขยาย
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อาณานิคมดวยกองทัพ ยิ่งถาเราไดเห็นผลกระทบจากสงคราม
ทางความคิดดังกลาว รวมทั้งการแทรกซึมทางปญญาท่ีนํา
ความเช่ือและแนวคิดแปลกๆ ที่ไมนาจะเปนขาวดีสําหรับ
อนาคตของประชาชาติอิสลามไดอยางแนแท 

ถาถามวาทําไมตองเตือนใหเห็นถึงผลรายของการ
ขยายตัวนี้ คําตอบก็คือ เพราะนับต้ังแตอดีตมาแลวที่ลัทธินี้มี
ประวัติอันดํามืดมาตลอดกับประชาชาติอิสลาม ความอาฆาต 
ความเกลียดชัง และความแคนที่พวกเขามีตอเรานั้นสุมแนนอยู
ในอกพวกเขา จนแทบจะพูดไดวาไมมีชวงไหนในประวัติศาสตร
ของประชาชาติเราเวนแตตองมีเหตุการณที่คนพวกนี้ทิ่มแทง 
หลอกลวง กอกบฏและหักหลังอยูเสมอ นี่คือขอเท็จจริงและ
ประวัติของลัทธิชีอะฮฺนี้ 

 ضاع قوم ليس يدرون اخلرب    اقرؤوا احكاريخ إذ فيه العرب    

จงอานประวัติศาสตรเพราะมันมีบทเรียน  
กลุมชนใดที่ไมรูเร่ืองราวทางประวัติศาสตรพวกเขาก็จะสูญ
สลายไรรองรอย 
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การเผยวิธีการของคนพวกนี้ รวมถึงการแพรกระจาย
และขยายตัวของพวกเขา ไมไดหมายถึงวาเราจะกระทําอธรรม
และไมยุติธรรมตอพวกเขา เพราะพวกเราเปนประชาชาติแหง
ความยุติธรรม เที่ยงธรรม เมตตาและเปนกลาง แนนอน ขอ
สาบานดวยอัลลอฮฺ วามันไมมีประโยชนใดๆ ตอประชาชาติถา
เราจะไปเรียกรองใหมีการปะทะหรือแขงชนกันระหวางเผาพันธุ 
เพราะนั่นคือเมล็ดพันธุแหงความขัดแยงที่จะออกผลใหพวกยิว
ไซออนิสตและล่ิวลอเขามาเก็บเกี่ยวอยางสบายใจเฉิบโดยไม
ตองสงสัย 

ในขณะเดียวกัน การเงียบเฉยและไมมีทาทีใดๆ ตอการ
ขยายตัวของลัทธิแปลกปลอมนี้ ก็จะสงผลอยางเล่ียงไมพนตอ
ชาวซุนนี เพราะการแพรเช้ือของลัทธิชีอะฮฺนั้นเห็นไดชัดวามุงไป
ยังทองถิ่นและชุมชนซุนนีเปนเปาหมายแรก 

ดังนั้น การพูดถึงของพวกเราในท่ีนี้ จึงเปนเพียงการ
อธิบายที่จะใหเราเขาใจถึงการขยายตัวของชีอะฮฺและอันตราย
ของมัน เราไมไดพูดถึงเร่ืองนี้เพื่อเรียกรองใหมีการปะทะหรือ
สงครามระหวางความเชื่อแตอยางใด 
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พี่นองทุกทาน .. 
แนวคิดการแพรขยายของลัทธิชีอะฮฺกําเนิดข้ึนพรอมๆ 

กับการเขามามีอํานาจของโคมัยนี ผูซึ่งประกาศทันทีที่สําเร็จ
จากการลมรัฐบาลเดิมวา นี่คือการปฏิวัติอิสลาม และนําเร่ืองนี้
ไปเปนเหมือนสินคาสงออกที่เอาไปแจกจายขายความคิดใหกับ
มุสลิมทั่วโลก 

แนวคิดการขยายตัวดังกลาวยังเร่ิมข้ึนอยางเหมาะเจาะ
กับยุคสมัยใหมที่เรียกวา วิลายะตุลฟะกีฮฺ ซึ่งมีความหมายวา ผู
เล่ือมใสชีอะฮฺอิมามียะฮฺทุกคนจะตองเช่ือฟง ฟะกีฮฺ อันหมายถึง
บุคคลที่เปนตัวแทนของอิมามผูซอนกายที่พวกเขารอคอยกันอยู 

โคมัยนีไดยืนยันถึงความเชื่อเกี่ยวกับวิลายะตุลฟะกีฮฺนี้
ในหนังสือของเขา อัล-หุกูมะฮฺ อัล-อิสลามียะฮฺ วา “นับวาเปน
สิทธิของบรรดาฟะกีฮฺ เปนส่ิงวาญิบและฟรฎแกพวกเขาดวยซํ้า 
ที่จะตองพยายามเพื่อใหไดเปนตัวแทนของอิมามคนสุดทาย อิ
มามที่ซอนกายอยู จะตองพยายามเพ่ือใหสามารถขึ้นมามี
อํานาจปกครองและเปนตัวแทนของอิมามใหได จึงนับไดวาการ
เช่ือฟงและปฏิบัติตามฟะกีฮฺนั้นเปนวาญิบ ไมใชแคในฐานะ
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เหมือนกับอิมามเทานั้น แตวาญิบตองตามเหมือนวาเขาเปนนบี
หรือเราะสูลคนหนึ่งทีเดียว” 

ดวยความเชื่อกุฟรฺและแนวคิดตางๆ เชนนี้เอง ที่ทําให
แกนนําการปฏิวัติสามารถควมคุมประชาชนผูติดตามที่หลงเช่ือ 
รวมถึงชนมุสลิมกลุมตางๆ ในประเทศนั้นประเทศนี้ไดอยูหมัด 
จนกลายมาเปนผูที่เชื่อฟงและทําตามทุกอยางตามที่ไดรับคําส่ัง
มา 

ภายใตโลโก “การปฏิวัติอิสลาม” นี่เองที่ทําใหรัฐบาลโค
มัยนีกระโจนเขามาทําสงครามกับอิรักถึงแปดป เพราะคน
เปอรเซียพวกนี้เชื่อวาอิรักคือประตูบานใหญที่จะเปดใหพวกเขา
เขาไปสูโลกอิสลาม นอกเหนือไปจากที่อิรักนั้นยังเปนสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรในความเช่ือทางลัทธิของพวกเขาอยู
แลวดวย 

สงครามไดจบลงพรอมๆ กับการสูญเสียชีวิตผูคนไป
มากมาย พรอมกับความเสียหายทางเศรษฐกิจอันมหาศาล 

รัฐบาลลัทธินิยมอิมามแหงอิหรานต้ังแตเร่ิมตนมาก็ได
สนับสนุนใหชนกลุมนอยชีอะฮฺในประเทศตางๆ เรียกรองใหมี
การแยกดินแดนและปกครองตนเองมาโดยตลอด ในชวงเวลา
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นั้นก็เกิดการต้ังพรรคการเมืองชีอะฮฺตางๆ ที่คอยคัดคานและ
เปนกางขวางคอรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ซึ่งพรรคตางๆ เหลานี้ได
กลายเปนกลุมที่มีเสียงและคนตองฟงโดยทั่วกันในโลกปจจุบัน 
อาทิ พรรคดะอฺวะฮฺอิสลามในอิรัก พรรคอะมัลและหิซบุลลอฮฺใน
เลบานอน แนวรวมปลดแอกอิสลามในบาหเรน และที่อ่ืนๆ ตอน
แรกพรรคพวกนี้เกิดข้ึนมาตามใบส่ังของบรรดาอิมามอายา
ตุลลอฮฺ แห ง ลัทธิ ชี อะ ฮฺ  และ สุดท ายก็ ได กลายมา เป น
กระบอกเสียงของรัฐบาลอันเปนลูกหลานของพวกชีอะฮฺ
เศาะฟะวียแหงเปอรเซียโดยปริยาย  

เมื่อการสงออกแนวคิด “การปฏิวั ติอิสลาม” ผาน
สงครามและการใชอาวุธของพวกเปอร เซียประสบความ
ลมเหลว แนวคิดดังกลาวจึงเปล่ียนไปใชวิธีการทางการเมือง
แบบสงบเข า ไปแทน  ด วยนโยบายแผนระยะยาวและ
ยุทธศาสตรลุมลึก เนนปฏิบัติการในส่ิงที่ทําไดกอน การขยายตัว
ของชีอะฮฺจึงเ ร่ิมเปดฉากข้ึนดวยการสงเขาไปบุกขยายใน
ประเทศอิสลามตางๆ โดยไมแยแสตอพรมแดนใดๆ และไมมี
กําแพงหรือเข่ือนใดๆ สามารถกั้นขวางได 
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โครงการขยายตัวดังกลาวไดรับการสนับสนุนเต็มที่จาก
ประเทศอิหรานที่แอบอิงกับลัทธิทางศาสนาซ่ึงทะเยอทะยาน
ตองการเปนผูนําโลก โดยไดอํานวยความสะดวกดวยปจจัย
ตางๆ เต็มสูบความสามารถผานสถาบันตางๆ รวมถึงชองทาง
ทางเศรษฐกิจ งบประมาณที่ใชในการสนับสนุนดังกลาวหมดไป
จนนับตัวเลขไมหวาดไมไหว กระทั่งมีขาวร่ัวไหลที่ออกมาวา 
หนึ่งในหาของรายไดจากการขายน้ํามันของอิหรานถูกนําไปใช
เพื่อสนับสนุนเปาหมายการขยายตัวของลัทธิชีอะฮฺทั่วโลก 

สวนวิธีและแนวทางตางๆ ในการแผขยายลัทธิชีอะฮฺนั้น
มีอยูมากมาย ดังตัวอยางเหลานี้  

หน่ึง วิธีแรกและสําคัญที่สุดก็คือ ยกธงสัญลักษณ
การมอบความรักใหกับอะฮฺลุลบัยตฺ และต้ังชื่อลัทธิของพวก
เขาเสียใหมใหสวยหรูวาเปน แนวทางของอะฮฺลุลบัยตฺ ในชวง
แรกของการชวนเชื่อพวกเขาจะเนนเร่ืองการรักอะฮฺลุลบัยตฺ
อยางเดียวกอน จะพูดถึงความประเสริฐของอะฮฺลุลบัยตฺและ
สิทธิตางๆ ของพวกเขา วิธีนี้ชีอะฮฺจะใชเปนเคร่ืองมือเพื่อปลุก
ปนใหเกิดความคล่ังไคลในตัวอะฮฺลุลบัยตฺและเคารพบูชาพวก
เขาอยางสุดโตง หลังจากนั้นก็จะเร่ิมทิ่มแทงคนที่พวกเขากลาว
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อางใสรายวาไดกออธรรมและขโมยสิทธิของอะฮฺลุลบัยตฺไป ซึ่ง
พวกเขาหมายถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถัดไปจากนั้นก็จะเปนชวงเปดฉาก
โจมตี ใสราย ถากถาง กลาวหา สาปแชง และตัดสินกุฟรฺแก
บรรดาเศาะหาบะฮฺ  

เพราะฉะนั้น ธงสัญลักษณการรักอะฮฺลุลบัยตฺที่พวกเขา
ชักข้ึนมานั้น จึงเปนเพียงแคเปลือกนอกท่ีพวกเขาใชปกปด
แนวความคิดและทําใหมันดูดีแคนั้นเอง ดวยเหตุนี้ องคกรตางๆ 
ของชีอะฮฺ ไมวาจะเปนแนวสังคมสงเคราะหหรือแนวการเมือง 
จึงมักจะต้ังชื่อดวยช่ือของอะฮฺลุลบัยตฺ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ
โฆษณาชวนเช่ือแกลัทธิของพวกเขาใหเปนที่ยอมรับ 

สวนสุสานและหลุมฝงศพของบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺนั้น 
เปนส่ิงที่ชีอะฮฺตองการมาก เพราะพวกเขาใชเปนที่เยี่ยมเยียนให
เคารพบูชา พวกเขาจะสรางโดมครอบขางบนไว อุตริพิธีกรรม
ตางๆ ที่คลุกเคลากุฟรฺ นอกเหนือไปจากการสรางเหาซะฮฺ(สํานัก
สอนศาสนา)ตางๆ รอบสุสานและกวานซื้อที่ในชุมชนรอบขาง
เพื่อใหเปนกรรมสิทธิ์ผูกขาดโดยพวกชีอะฮฺเทานั้น 
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สอง การเรียกรองใหสมานฉันทหรือหันมาใกลชิด
กันระหวางซุนนีกับชีอะฮฺ เบ้ืองหลังขอเท็จจริงการเรียกรองนี้
ก็คือเพื่อตองการใหแนวคิดชีอะฮฺเปนที่ยอมรับและไดรับการกา
รันตีวาถูกตอง เพื่อปูฐานสูการตอบรับและเปล่ียนความเช่ือมา
นับถือลัทธินี้ในที่สุด  

เปนที่นากังวลวาอุบายที่พวกเขาใชในขอนี้ ไดเปด
โอกาสใหนักเผยแพรชีอะฮฺไดเคล่ือนไหวอยางสะดวกเสรีใน
ประเทศมุสลิมซุนนี  พวกเขากอ ต้ัง ศูนยต างๆ  และเปด
สํานักพิมพมากมายเพื่อใชในการเผยแพรความเชื่อของลัทธิ 

ในทางที่สวนกัน  การคัดคานและวิพากษวิจารณ
แนวคิดชีอะฮฺและอารยธรรมตางๆ ที่แปดเปอนดวยกุฟรฺของ
พวกเขา กลับถูกประณามโดยคนเหลานี้วาเปนภัยคุกคามตอ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชาติมุสลิม  

ลองถามดูหลังจากนี้ซิวา บรรดามะลาลี(ผูนําศาสนา
ของชีอะฮฺ)ในอิหรานจะยอมไดไหม ถาหากจะมีกลุมคนที่เขาไป
เรียกรองสูแนวทางซุนนีในชุมชนชีอะฮฺบาง? ลูกหลานชาว
เปอรเซียพวกนี้จะเงียบเฉยหรือไมถาหากชาวอิหรานจะหันมา
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นับถือแนวความคิดซุนนี? พวกเขาจะปลอยใหมีกิจกรรมความ
เคล่ือนไหวเชนนี้หรือไม? 

ไมอยางแนนอน ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ระบอบแหง
ลัทธินี้หามอยางหัวปกหัวปาที่จะใหมีการเรียนการสอนความ
เชื่อตามแนวคิดซุนนีแมกระทั่งในเหาซะฮฺหรือสํานักวิชาตางๆ 
ของพวกเขา 

ระบอบที่ปากขยับอยูทุกวันวาตองมีการสมานฉันทและ
ใกลชิดเปนหนึ่งเดียวกันระหวางประชาชาติ คือพวกเดียวกันกับ
ที่ฆาอุละมาอชาวซุนนีในอิหราน และยังสังหารพี่นองชาวซุนนี
อาหรับอะหวาซฺ(เขตปกครองหนึ่งในอิหราน) เปนพวกที่ทําลาย
มัสยิด ปดโรงเรียน และขับไลนักเผยแพรชาวซุนนี 

แทจริงแลว สําหรับพวกเราชาวซุนนี เปนไปไมไดที่จะ
สมานฉันทกับพวกนี้ ที่กัดฟนอยูกับพฤติกรรมที่ทําลายหลัก
ความเช่ืออิสลาม  ชอบจําศีลเฝาสวดพิธีกรรมอยูบนหลุมฝงศพ 
และยังเอาเปนเอาตายกับการแพรขยายอุตริกรรมของลัทธินี้ 

 
สาม การใหทุนการศึกษา และรับนักศึกษาจํานวน

มากในหมูหนุมสาวมุสลิมจากประเทศตางๆ ใหมาเปนลูกศิษย
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ในสํานักสอนศาสนาของลัทธิ ทั้งที่กรุงเตหะราน เมืองกุม เมือง
มัชฮัด เมืองตับรีซ เปนตน 

รัฐบาลอิหรานจะเปนผูรับภาระคาใชจาย ความเปนอยู
และความจําเปนตางๆ ของนักเรียนทุนพวกนี้ แมกระทั่งการ
จัดหาคูสมรสใหแตงงานดวย 

เปาหมายของการใหทุนที่วานี้ก็คือเพื่อปนใหเด็กๆ พวก
นี้เปนชีอะฮฺในระดับแนวหนา แลวใหกลับไปเปนผูแพรลัทธิ
ชีอะฮฺในประเทศของพวกเขา คงไมตองถามอีกวาความผูกพัน
และความสวามิภักด์ิของเด็กทุนเหลานี้กับอิหรานเปนอยางไร
บาง เพราะพวกเขาถูกปอนใสสมองมาตลอดระยะเวลาหลายป
ที่เรียนอยูวารัฐบาลทั้งหมดที่มีอยูปจจุบันนี้เปนรัฐบาลอธรรม
และไมมีความชอบธรรมที่จะปกครอง เนื่องจากรัฐบาลเหลานี้
ไมไดดําเนินอยูบนเสนสายของวิลายะตุลฟะกีฮฺ หรือที่พวกเขา
เรียกอางกันวาเสนสายแหงมุหัมมัดอันด้ังเดิม 

 
สี่ สงนักเผยแพรและครูเพื่อสอนแนวคิดชีอะฮฺ 

โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลและที่ที่ชาวมุสลิมเปนชนกลุมนอย  
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หนังสือพิมพตะวันตกฉบับหนึ่งได เคยเปดเผยวา 
ภายหลังการลมสลายของสหพันธโซเวียต รัฐบาลอิหรานไดสง
ครูเปนรอยคนไปยังประเทศตางๆ ที่ประกาศเอกราชแยกตัวออก
จากสหพันธ หนังสือพิมพดังกลาวยังบอกวารัฐบาลอิหรานเปน
ผูสนับสนุนงบประมาณเปนลานๆ ดอลลารเพื่องานนี้โดยเฉพาะ 

 
หา การใชประโยชนจากสถานทูตอิหรานใน

ประเทศตางๆ ซึ่งสํานักงานทูตวัฒนธรรมประจําสถานทูตได
กลายเปนเสมือนกระทรวงเล็กๆ ที่คอยเผยแพรลัทธิชีอะฮฺ ดวย
การติดตามดูแลประชาชนที่เปนชีอะฮฺ ชวยเหลือในประเด็น
ตางๆ ของพวกเขา คอยปกปองสิทธิตางๆ ให และคอยปอน
ขอมูลดวยเอกสารส่ิงพิมพทางศาสนาและการเมืองชีอะฮฺใหคน
เหลานั้น 

เพราะฉะนั้นจะเห็นวา สถานทูตอิหรานจะไมเวนวาง
จากบรรดาผูนําศาสนาระดับที่โพกผาบนหัวคอยเวียนเขาเวียน
ออกในฐานะนักเผยแพรและติดตามการขยายสมาชิกของลัทธิชี
อะฮฺนี้ 

 



 

16 

หก การใชเงินและกระตุนดวยวัตถุปจจัย การซื้อใจ
คนมีหนามีตาในสังคมและผูนํากลุมเผาตางๆ ดวยเงินมหาศาล
และของขวัญอภินันทนาการที่ดึงดูด เพื่อใหพวกเขามาเปน
ชีอะฮฺ พรอมๆ กับการแสรงใหเห็นภาพวาไมมีอะไรแตกตางกัน
เลยระหวางการเปนชีอะฮฺหรือเปนซุนนี 

โอ พี่นองทั้งหลาย พวกทานก็คงไดเห็นตัวอยางชัดแลว
วา ลัทธิชีอะฮฺไดแพรกระจายไปทั่วประเทศอิรักและซีเรีย ผาน
ชองทางบรรดาคนดังและหัวหนากลุมตางๆ ในสองประเทศนี้ 

 
เจ็ด ฉกฉวยพ้ืนที่ของชุมชนที่ดอยการศึกษาและ

ทองถ่ินของคนยากจน และทุมเทกับพื้นที่แบบนี้ ดวยการ
สรางโรงพยาบาล ที่พักอาศัย ดูแลปจจัยการดํารงชีพและมอบ
ความชวยเหลือตางๆ พรอมๆ กับการเชิญชวนสูแนวทางชีอะฮฺ 

และภายใตเปลือกนอกที่อางวารักอิสลาม รักอะฮฺ
ลุลบัยตฺ คนยากไรเหลานี้ก็จะมอบตัวเขาสูลัทธินี้เปนกลุมๆ เลย
ทีเดียว 
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แปด การแอบอางวาอยูเคียงขางประเด็นความ
ทุกขรอนของชาวมุสลิม แสดงตนวาเปนปฏิปกษกับยิวไซออ
นิสตและการเมืองของชาติตะวันตก ซึ่งสงผลที่ใหญมากในการ
ขัดเงาใหภาพลักษณของชีอะฮฺดูเจิดจรัสแวววาวในสายตาของ
โลกมุสลิม และเปนผลใหเกิดปฏิกิริยาเห็นดีเห็นงามจากบรรดา
กลุมชนที่ถูกกดข่ีในประเทศตางๆ 

อันที่จริง การที่บรรดามะลาลีหรือผูนําศาสนาของชีอะฮฺ
ในอิหราน ทําทีใกลชิดกับสถานการณของปาเลสไตนนั้น หาใช
เปนอันใดไมนอกจากเพื่อพูดเอาใจใหคนฟงฮึกเหิม  หวัง
ผลประโยชนใหกับลัทธิ และแสวงหาการสนับสนุนทางการเมือง
เทานั้น 

ประธานรัฐสภาอิหรานเคยกลาววา  แทจริง  พลัง
นามธรรมของอิหรานในประเทศมุสลิมตางๆ นั้น เปนส่ิงที่คอย
รับใชผลประโยชนแหงชาติสําหรับอิหราน 

นี่คือการยอมรับของผูนําคนหนึ่ง ที่กลาวชัดวาอิหราน
ไดพยายามทุกอยางก็เพื่อผลประโยชนของตนเอง ไมใชเพื่อ
ผลประโยชนของประชาชาติอิสลามแตอยางใด 
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เกา รวมมือกับตางชาติเพื่อทําลายหรือคว่ําบาตร
ประเทศที่ใหการสนับสนุนซุนนี รัฐบาลอิหรานและผูนํา
ศาสนาที่ประกาศโปงๆ มาตลอดเวลาวาตัวเองสาปสงประเทศ
อเมริกาที่พวกเขาชอบบอกวาเปนชัยฏอนตัวโตนั้น คือคน
เดียวกันที่รวมมือกับชาติตะวันตกเพ่ือลมรัฐบาลอิรักและ
อัฟกานิสถาน รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศอิหรานคือผูที่
ออกมาพูดอยางเสียงดังฟงชัดวา “ถาไมมีอิหรานแลว อเมริกาก็
จะไมสามารถยึดอิรักได และถาไมมีอิหรานแลว อเมริกาก็จะไม
สามารถยึดอัฟกานิสถานได”  

 
สิบ รวมมือกับกลุมคนท่ีจองโจมตีชาวซุนนี เชน

พวกนิยมมารกซิสมในสมัยกอน และพวกเซคิวลารในสมัย
ปจจุบันนี้ ดังนั้น ทานจะเห็นชื่อตางๆ พวกนี้ซึ่งถูกปฏิเสธใน
สังคมทั่วไป แตกลับไดรับการปรบมือและยกนิ้วใหในส่ือและเวที
สัมมนาของชีอะฮฺ เพราะทั้งสองฝายตางก็มีพันธกิจเดียวกันใน
การทําลายอัตลักษณของซุนนี 

จากความรวมมือที่วานี้ ชีอะฮฺตองการที่จะทําใหความ
เขมแข็งของสังคมซุนนีคลอนแคลนและถูกแบงแยกจากภายใน 
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กระบวนการนี้ยังหมายรวมถึงการที่ชีอะฮฺยกยองชืน่ชมผูนาํซนุนี
บางคนที่ออกมารับประกันความถูกตองของชีอะฮฺ แลวคําพูด
และฟตวาตางๆ ของคนเหลานี้ก็จะถูกนําไปแพรกระจายอยาง
กวางขวาง ส่ือของชีอะฮฺก็จะประโคมขาววาผูคนเหลานี้แหละ
คือสัญลักษณของความเปนหนึ่งและเปนกลาง 

 
พี่นองรวมอิสลามทุกทาน 
การแพรของชีอะฮฺจะยังคงเปนภัยคุกคามตอเนื่อง 

เปาหมายของพวกเขาไมยกเวนประเทศหรือดินแดนใดๆ ของ
ชุมชนมุสลิมทั่วทุกแหง โดยเฉพาะอาณาจักรแหงนครศักด์ิสิทธิ์
ทั้งสอง(มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ) ซึ่งอุดมดวยทรัพยากรและ
สถานที่สําคัญทางศาสนามากมาย 

นี่คือเปาหมายหลักของพวกชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ ถึงแมวา
พวกเขาจะกระจายและขยายไปยังที่อ่ืนที่ใดมากมายแคไหน
แลวก็ตาม คําพูดนี้ไมไดพูดข้ึนมาเพ่ือกลาวหาลอยๆ หรือโยน
คําใสไคลโดยไมมีที่มาที่ไป ทวาแถลงการณของบรรดาผูนํา
ศาสนาชีอะฮฺเองไดเปดโปงจุดมุงหมายนี้อยางชัดเจน 
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ผูนําคนหนึ่งในเตหะราน เจาของหนังสือ “อัล-อิสลาม 
อะลา เฎาอ อัต-ตะชัยยุอฺ” ไดกลาววา “แทจริงชีอะฮฺทุกคนบน
แผนดินนี้ ตางก็หวังวาจะไดพิชิตและปลดปลอยมักกะฮฺและมะ
ดีนะฮฺ และไดขจัดการปกครองของพวกวะฮาบียที่สกปรกใหพน
ออกไป” 

ผูนําศาสนาอีกคนหนึ่งของชีอะฮฺเปอรเซียไดกลาววา 
“โอ พี่นองทั้งหลายของฉัน ทั้งที่อยูในดินแดนตะวันออกและ
ตะวันตก ฉันขอพูดใหชัดแกทุกทานวา ดินแดนมักกะฮฺนั้นคือ
สถานศักด์ิสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ที่ถูกยึดโดยคนกลุมหนึ่งซึ่งชั่วชา
กวาพวกยิวเสียอีก”  

สมาชิกคนหนึ่งของกลุม อัล-วิฟาก ในบาหเรนไดกลาว
วา “บรรดาเชคและอุละมาอชาวซุนนี รวมถึงอิมามมัสยิดหะ
รอมทั้งหมดเปนนะวาศิบ(พวกนอกศาสนา) การละหมาดของ
พวกทาน(ชาวชีอะฮฺ)ในมัสยิดหะรอมถือวาเปนการละหมาด
ตามหลังคนนอกศาสนา”  

ในขณะที่ร็อฟซันญานี อดีตประธานาธิบดีแหงอิหรานก็
ไดเคยใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพฉบับหนึ่งในป 1987 วา 
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“แทจริง สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน มีความพรอมเสมอที่จะ
ทําสงครามเพื่อปลดปลอยมักกะฮฺ”  

ทั้งหมดที่กลาวมานี้ คือสวนหนึ่งจากวิธีการของพวก
ชีอะฮฺในการขยายลัทธิของตนเอง รวมถึงเปาหมายและคําพูด
บางสวนของพวกเขา 

 
การเผชิญหนากับการขยายตัวของชีอะฮฺ 

เปนหนาที่ตามบทบัญญัติศาสนาและเปนการเตือน
อยางบริสุทธิ์ใจสําหรับชาวมุสลิมทุกคน ที่จะตองตอสูรับมือกับ
อุตริกรรมของพวกชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ ไมวาจะดวยคําพูดและการ
สนับสนุนดานทรัพยสิน ตองชวยกันสรางความตระหนักให
มุสลิมไดเขาใจถึงภัยอันตรายของลัทธิที่กําลังขยายตัวนี้ เพื่อ
ปกปองศาสนาและพิทักษณชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺ 

ถาหากพวกเราทุกคน ไมวาจะเปนผูนําหรือประชาชน 
ไมไดเคล่ือนไหวใดๆ เพื่อรับมือกับพายุรายของการขยายตัวนี้ 
แนนอนวามันจะตองพัดมาถึงอยางหลีกไมพน สถานการณที่
เกิดข้ึนในประเทศตางๆ รอบขางคงจะเปนตัวอยางที่ดีในเร่ืองนี้ 



 

22 

แทจริง ทุกคนที่มีความสํานึกตอศาสนาของเขา มี
หน าที่ ต อ ง ช ว ยกั นสนั บสนุ น ส่ิ งที่ พ วก เ ข านั บถื อด ว ย
ความสามารถทุกทางและตามระดับที่พวกเขาทําได ซึ่งเราขอ
สรุปแนวทางตางๆ ในเร่ืองนี้ อาทิเชน 

หน่ึง ตองทุมเทอยางแข็งขันเพื่อเผยแพรแนวความเช่ือ
ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺใหกวางออกไปยังโลกอิสลาม และตอง
สนับสนุนนักทํางานและองคกรตางๆ เพื่อใหความพยายามนี้
บรรลุผล 

สอง เผยแพรส่ือขอมูลในรูปตางๆ ทั้งแบบใชอาน แบบ
ใชฟง แบบใหชม เพื่อเปดโปงขอเท็จจริงของชีอะฮฺและแนวคิด
ของชีอะฮฺ 

สาม  มุงเนนการสอนอะกีดะฮฺหรือหลักความเช่ือ
ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ และเนนเร่ืองนี้ในชุมชนซุนนี สอนใหเห็นถึง
ความสําคัญและบทบาทอันยิ่งใหญของบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม รวมถึงอธิบายตอบโตขอสงสัยตางๆ ที่พวก
รอฟเฎาะฮฺกุข้ึนมาใสรายเกี่ยวกับเศาะหาบะฮฺ 

สี่ สังคมอะฮฺลุสสุนนะฮฺตองงดและหยุดจากการขัดแยง
กันเอง โดยเฉพาะในหมูนักทํางานศาสนา ตองใหรวมกันเปน
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หนึ่งเดียวในแถวเดียวกันและถอยแถลงเดียวกัน เพื่อรวมกัน
เผยแพรและสรางความแข็งแกรงใหกับแนวทางสุนนะฮฺ ความ
ขัดแยงของเราคือตนเหตุแหงความออนแอและความแตกแยก
ของเราเอง ซึ่งมันไมมีผลดีอะไรเลยนอกจากเพิ่มความเขมแข็ง
ใหกับฝายที่เปนศัตรูอยางไมตองสงสัย 

หา ประเทศอิสลามที่นับถือซุนนีจะตองเขมแข็งและยืน
หยัดดวยตัวเอง และจะตองมีกําลังพอที่จะตานทานและตอบโต
ความละโมบของพวกเปอรเซียที่ตองการเขามาครอบครอง
ดินแดนของชาวซุนนี เพราะวาทกรรมสมัยใหมตองพูดกันดวย
อํานาจ โลกทุกวันนี้ไมเคยใหเกียรติใครนอกจากดวยมาตรฐาน
วาใครเขมแข็งกวา ซึ่งเราก็ไดเห็นแลววาอีกฝงหนึ่งสะสมสรรพ
กําลังอยางไมหยุดหยอนทุกวี่วัน 

หก บรรดานักทํางานเผยแพรอิสลาม ส่ือตางๆ และ
นายทุน จะตองชวยกันกอต้ังชองดาวเทียมที่สามารถเผชิญหนา
ทัดเทียมกับส่ือของชีอะฮฺซึ่งมีเอกลักษณชัดวาปลูกฝงชาตินิยม
และปลุกระดมความเกลียดชังเสมอมา เนื่องจากโลกทุกวันนี้
เปนยุคแหงการส่ือสาร เคร่ืองมือที่ใชในการส่ือสารไดกลายเปน
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เหมือนอาวุธที่รายกาจและกระจายไดอยางกวางขวางกวา
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ไปแลว 

เจ็ด ชาวซุนนีทั้งหลายตองชวยกันเปดโปงอารยธรรม
อันดํามืดของพวกชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ ตองเผยใหโลกเห็นถึงความ
ปล้ินปลอนหลอกลวงและความอาฆาตมาดรายที่พวกเขามีตอ
ประชาชาติอิสลามมาตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร ในขณะ
ที่ปากก็อางวาตองการจะเปนหนึ่งเดียวและสมานฉันทเขา
ดวยกัน 

แปด ชาวซุนนีจะตองแสดงให เห็นถึงบทบาทอัน
ยาวนานของพวกเขาตลอดชวงเวลาในประวัติศาสตรอิสลาม ที่
มีสวนสําคัญในการปกปองอะกีดะฮฺหรือหลักความเช่ือของ
ประชาชาติ รวมถึงความเปนปกแผนและการพิทักษดูแลสถาน
ศักด์ิสิทธิ์ตางๆ ทางศาสนา และตองอธิบายใหทุกคนรูวาการที่
อิสลามสามารถเดินทางไปยังทั่วทุกมุมโลก ก็เนื่องดวยความ
อุตสาหะของชาวซุนนีเหลานี้ 
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ขอวิงวอนตออัลลอฮฺใหทรงพิทักษดูแลศาสนาของเรา 
ความปลอดภัยของเรา ความศรัทธาของเรา และขอทรงปกปอง
เราจากเหลาศัตรูของเราที่มุงมาดจะทํารายเราดวยเทอญ. 
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