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শী‘আ মতবােদর িব�ৃিত 
 

িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম 
সম� �শংসা জগৎসমূেহর �িতপালেকর জনয, দুরদ ও 

সালাম বিষরত  হাক সবরে্ে রাসূল মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়া সা�াম)-এর �িত এবং তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল 
সাহাবীর �িত। 

স�ািনত পাঠক! অপরাধীর অপরাধ পিরক�না এবং তােদর 
দুরিভসি� ফাঁস কের  দওয়া মহা�� আল-কুরআন িনধরািরত 
একিট প�িত। মহান আ�াহ বেলন, ‘আর এমিনভােব আিম 
িনদশরনসমূহ ববরনা কির, যােত অপরাধীেদর পথ সু�� হেয় উেঠ’ 
(আল-আন‘আম ৫৫)।  

মুসিলম উ�াহ র বৃহ�ম জনেগােী তােদর িবেরাধীেদর 
আ�ীদাসমূহ স�েকর জানেল কতা না ভাল হত! বািতলেক হ� 
বেল চািলেয়  দওয়ার  কেষ �িতপেকর নানা পিরক�না ও 
প�িত স�েকর অবিহত হেলও না কত ভাল হত! 

আমরা এমন একিট ভয়াবহ িবষেয়র সােথ পিরিচত হব, যার 
�চার ঘ�া  বেজ উেঠেছ, ধু�জাল  ছেয়  গেছ এবং যার আগন 
�েল উেঠেছ। আর তা হল, াসলামী িবে� শী‘আ মতবােদর 
িব�ৃিতর ভয়াবহতা। 

শী‘আ মতবােদর িব�ৃিতর ঘটনা বা�ব, াহা ক�না�সূত 
 কান িবষয় নয়।  সজনয জাপান  থেক  শ কের লযািটন 
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আেমিরকা পযর্ এমন  কান  দশ বা এলাকা  না,  যখােন শী‘আ 
মতবােদর অপ�ায়া �েবশ কেরিন। 

শী‘আ মতবাদ �সােরর নানা �ক� িবিভ� অ�েল �েবশ 
কের াসলােমর র�ু, আ�ীদা, ািতহাস ও �তীকেক খােটা 
করেছ। এমনিক �মবধরমান এা বােতনী �লেয়র �িত 
 �াধাি�ত ও উে�িজত �েতযেকর অিভেযাগ এমন এক মুহূেতর 
বৃি�  পেয়েছ, যখন াসলামী সং�া ও সংগঠনসমূহ পািপে খৃ�ান 
চে�র নানা ক�- �শ ও িনযরাতন  ভাগ করেছ। 

গশে�র িদক  থেক আ�ীদাগত সংঘােতর আেলাচনা 
সামিরক দখলদািরে�র আেলাচনার  চেয়  কান অংেশ কম নয়। 
িবেশষ কের এা সংঘােতর  য ফলাফল আমরা লকয করিছ, তা 
মুসিলম উ�াহ র জনয একিট িনিি্ ভিবষযেতর সুসংবাদ �দান 
কের না। যােহাক, একেব আমােদর �  হল, শী‘আ মতবােদর 
িব�ৃিত  থেক  কন এা হিঁশয়ারী? 

এর জবােব এক কথায় বলা যায়, আমােদর ও তােদর 
মধযকার দলীল-�মাবািদ িভ� এবং উভেয়র মধযকার  মমিলক 
িবষয়সমূহ পূবর ও পিিম িদগে্র দূরে�র নযায় দূর� স��। 

স�ািনত পাঠক! আমরা িকভােব এমন একিট স�দােয়র 
সােথ ঘিন�তা সৃি� করেত পাির, যারা রাসূল (সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর ামামগবেক মাছূম দাবী কের এবং 
িব�াস রােখ  য, তারঁা গােয়ব বা অদৃেশযর খবর রােখন! ( দখুনঃ 
কুলায়নী, উছূলুল কাফী ১/১৬৫)। তারা বেল, কুরআন কারীেম 
পিরবতরন-পিরবধরন সািধত হেয়েছ এবং আমােদর কােছ  য 
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কুরআন আেছ, তা নবী (সা�া�াহ আলাািহ ওয়া সা�াম)-এর 
উপর অবতীবর কুরআন নয়; বরং তােত পিরবতরন-পিরবধরন ও 
কমেবশী করা হেয়েছ! (উছূলুল কাফী ১/২৮৫)।0F

∗ 
িকভােব আমরা ধমরীয়ভােব এমন এক স�দােয়র কাছাকািছ 

 যেত পাির, যারা সাহাবীগবেক ফািস� বেল।  ধু তাা নয়, তারা 
তাঁেদরেক অিভশাপ িদেয় এবং কািফর বেল িনেজেদর উ� 
যবানেক িপি�ল কের  ফেলেছ (মাজলীসী, িবহাশল আনওয়ার 
৬৯/১৩৭, ১৩৮)। 

 কউ ১২ (বােরা) ামােমর কােরা  নতৃ� ও �িতিনিধ� 
অ�ীকার করেল  স শী‘আ ামািময়ােদর িনকট কািফর, পথ�� 
এবং জাহা�ােমর িচর�ায়ী অিধবাসী (আ�ু�াহ  ুার, হা�ুল 
ায়া�ীন ২/১৮৯)। 

এখােনা  শষ নয়, মুসিলম উ�াহ র সােথ এা স�দােয়র 
রেয়েছ ািতহােসর কােলা অধযায়। সুতরাং আমােদর �িত তােদর 
শ�তা  যমন সু�িতিেত,  তমিন আমােদর �িত তােদর  �াধ ও 
িহংসাও অবযাহত; বরং আমােদর মুসিলম উ�াহ র ািতহােস এমন 
 কান সময় অিত�ম কেরিন, যখন তােদর আঘাত, গা�ারী, 
িবে�াহ আর  খয়ানত মুসিলমেদরেক জজরিরত কেরিন। এিটা 
শী‘আেদর বা�ব িচষ। কিব বেলন, 

                                                           
∗ তােদর িবখযাত  েেল  নরর  বরাার ‘ফাছেেু িখ াব ফর ইছবািত তাহররিফ িকতািব 
রি�ে  রবাব’ ) فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب(    ােল একিট পু�ক রচ া 

কেরেছ । এই পু�কিট তােদর  েেলগেণর অাংখয  কােটট   ারণ কেরেছ,  যগিে 
�ারা �লািণত হয়  য, তারা কর   পিরবতত -পিরব ত  হহয়ার  েেে দদৃ  িববাার।  
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  اخلرب يدرون ليس قوم ضل   * العرب فيه إذ تاريخال اقرؤوا 
‘ তামরা ািতহাস পড়,  কননা তােত িশকা রেয়েছ। ািতহাস 

জােন না এমন  কােনা  কােনা স�দায় পথ�� হেয়েছ’। 
তােদর মতবাদ িব�ৃিত লােভর প�িতসমূহ �কাশ কের 

 দওয়ার অথর তােদর �িত যুলম নয় এবং নয় তােদর সােথ 
 বানছাফী।  কননা আমরা ানছাফ, নযায়, দয়া ও মধযমপ�ী 
উ�ত। 

আ�াহ র শপথ! বতরমান সমেয় দলীয় সংঘােতর িদেক আআান 
করা মুসিলম উ�াহ র জনয কলযাবকর নয়।  কননা এিট এমন 
একিট বীজ, যার ফল  ভাগ কের ায়াহদীবাদী �ক� এবং তার 
 দাসররা। িক� এা �� িব�ৃিত ও স�সারেবর  কেষ চুপ 
থাকা এবং তা  থেক  চাখ িফিরেয় রাখার নীিত আহেল সু�াত 
ওয়াল জামা‘আেতর িবপেক যায়।  কননা শী‘আেদর এা 
ধমর�চার মুলতঃ সু�ী অধুযিষত এলাকাসমূহেক টােগরট কের। 

অতএব শী‘আ মতবাদ িব�ৃিতর �ক� অনুধাবন, উহার 
ঝুঁিকসমূহ িনরপব এবং শাি্পূবর প�িতসমূেহর মাধযেম উহােক 
�িতেরােধর আআান জানােনার লেকযা এা বইবযিট  লখা হল। 
াহা দলীয় সংঘাত সৃি�র আআান নয়। 

স�ািনত পাঠক! শী‘আ মতবাদ িব�ৃিতর িচ্াধারা ারােনর 
সােবক  �িসেড� খুেমনীর শাসনামল  থেক  শ হয়, িযিন তাঁর 
অভুয্ােনর সেে সেে তথাকিথত াসলামী িব�ব  শর  ঘাষবা 
 দন। 
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শী‘আ মতবাদ িব�ৃিতর এা �ক� ‘ফ�ীহ-এর শাসন 
বযব�া’-এর নতুন যুেগর সেে একা সােথ  শ হয়। শী‘আেদর 
িনকেট ‘ফ�ীহ-এর শাসন বযব�া’-এর অথর হল, শী‘আেদর একিট 
�প ‘মাযহােব ামামী’র অনুসারীেদর উপর ‘ফ�ীহ’-এর অনুসরব 
করা ওয়ািজব, িযিন অনুপি�ত �তীিকত ামাম মাহদীর 
�লািভিষই। খুমায়নী তার �� ‘আল-হকুমাহ আল-াসলািময়াহ’-
এর ৩৬ পৃসঠায় ‘ফ�ীহ-এর শাসন বযব�া’ িবষয়ক আ�ীদার 
উে�খ কের বেলন, ‘ফ�ীহেদর অিধকার; বরং তােদর উপর 
ওয়ািজব ও ফরয  য, তারা আেখরী যামানার অনুপি�ত ামােমর 
খলীফা বা �িতিনিধ হেবন এবং তারা হেবন ামােমর �িতিনিধ 
িহসােব শাসন কমতার অিধকারী। অতএব, তােক অনুসরব করা 
ওয়ািজব একজন ামাম িহসােব  ধু নয়; বরং একজন নবী বা 
রাসূল িহসােব’। এা িচ্া- চতনার আেলােক াসলামী িব�েবর 
 ঘাষক তার অনুসারী ও সংখযালঘু স�দায়েক সবরষ ধের 
 রেখেছ, যােত তারা পরবতরীেত তার অনুসারী এবং তার িনেদরশ 
পালনকারী হেত পাের। 

িব�ব  ঘাষবার উে�শযেক বা�বায়েনর লেকয খুমায়নীর 
সরকার আট বছর ধের ারােকর সােথ যুে� িল� হেয় পেড়,  য 
ারাকেক পারসযবাসীরা াসলামী িবে� তােদর �েবশ  ার মেন 
কের। এছাড়া তােদর আ�ীদায় ারােকর একটা ধমরীয় গশ�  তা 
রেয়েছা। অসংখয �ােবর আআহিত ও বযাপক অথরঅনিতক কিত 
সাধেনর মধয িদেয় এা যুে�র পিরসমাি� ঘেট। 
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ারােনর  মাড়ল সরকার  শ  থেকা শী‘আ সংখযালঘু 
এলাকাসমূহেক �াধীন এবং  সখােন �ায়�শাসন �িতোর দাবীর 
�িত উৎসাহ িদেয় আসিছল।  য কারেব  স সময় শী‘আেদর  বশ 
িকছু সরকার িবেরাধী রাজঅনিতক দল জ�  নয়, বতরমান িবে� 
 যগিলর নাম ছিড়েয় পেড়েছ।  যমনঃ ারােক ‘িহযবুদ -দা‘ওয়াহ 
আল-াসলািমায়াহ’  লবানেন ‘হারাকােত আমাল’ ও ‘িহযবু�াহ’, 
বাহরাােন ‘জাবহাতুত -তাহরীর আল-াসলামী’ ােয়েমেন ‘আল-
হারাকাহ আল-হূিছায়াহ’ াতযািদ। এা দলগিল ‘�ুম’-এর 
 মাড়লেদর িনেদরশনাসমূহ বা�বায়েনর জনয �িতিেত হেয়েছ এবং 
পরবতরীেত পারসয িননােদর �িতিিনেত পিরবত হেয়েছ। 
পারসযবাসীরা শিই �েয়ােগর মাধযেম িব�ব �িতোয় বযথর হওয়ার 
পর শাি্পূবর কূটনীিতর মাধযেম িব�ব �িতোর িবচকব নীিত 
 বঁেছ  নয়। দীঘরেময়াদী নীিত, গভীর পিরক�না এবং স�বপর 
কাযর স�াদেনর নীিতেক সামেন  রেখ শী‘আ মতবােদর িব�ৃিত 
াসলামী  দশসমূেহ আ�াসন চালােত  শ কের।  দেশর 
সীমােরখার  স পেরায়া কের না এবং  কান �িতব�কতাও তােক 
থামােত পাের না। 

এা �ক�েক একিট শী‘আ রা� সািবরক সাহাযয-সহেযািগতা 
করেত  শ কের এবং  স  নতৃে�র আসন �হেবর �য়াস 
চালায়। এা লেকয  স তার সািবরক কমতা, �িতোনসমূহ ও অথর 
তহিবলেক কােজ লাগায় এবং শী‘আ মতবাদ �চােরর পেথ  স 
 মাটা অংেকর অথর বযয় কের। এ মেমর �চািরত সংবাদ হল, 
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ারানী খিনজ  তেলর লভযাংেশর এক প�মাংশ এা উে�শযেক 
বা�বায়েনর জনয বযয় করা হয়। 

খুমায়নী �ীয় অিছয়েত তার ভইেদরেক শী‘আ মতবাদ 
�চােরর �িত উৎসাহ িদেয় বেলন, ‘ধমর �চার  কবল জাতীয় 
পথিনেদরশ মমবালেয়র একার দািয়� নয়; বরং তা সম� আেলম, 
খ�ীব,  লখক ও দক বযিইর দািয়�। পররা� মমবালেয়র কতরবয, 
দূতাবাস সমূেহ �চুর পিরমােব �চারপষ সরবরােহর �য়াস 
চালােনা,  যগিল াসলােমর আেলািকত অধযায় ববরনা করেব’ 
(খুমায়নী, আল-ওয়ািছায়াহ আস -িসয়ািসায়াহ, পৃঃ ৪০)। 

এিদেক ারােনর বতরমান �ধান আহমািদেনজাদ ��ভােব 
 ঘাষবা কেরেছন  য, ারান নীিতর মূল উে�শয হল, িবে� শী‘আ 
মতবােদর �সার ঘটােনা এবং �তীিকত মাহদীর িনশান বুলু 
করা। িতিন বেলন, ‘এা গশ�পূবর িবষয়িট �চােরর দািয়� 
গব�জাতমী ারােনর উপর বতরায়’ [‘মুফাে�রাতুল াসলাম’ (  مفكرة
 ওেয়বসাাট  থেক গৃহীত]। (اإلسالم

একজন শী‘আ আেলম ০৪/০১/১৪২৮ িহঃ তািরেখ ‘আল-
মুসতাে��াহ’ (املستقلة) চযােনেল তার এক িববৃিতেত বেলন, ‘শী‘আ 
অধুযিষত অ�ল �ুম ও নাজাফ,  হজায, শাম, ােয়েমন এবং 
ারােক কতৃর� �িতোর �য়াস চালােব এবং শী‘আ আেলমেদর 
লকয হল, সম� াসলামী িবে�র  নতৃ� �দান। আর শী‘আ 
মতবাদ িব�ৃিতর  কেষ  কান সীমানা  না, তারা সারা জাহােন 
এা মতবাদ স�সারেবর  চ�া চালােব। 
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তেব শী‘আ মতবাদ �চার এবং তােত তােদর সফল হওয়ার 
 পছেন  বশ িকছু পথ ও প�িত রেয়েছ,  সগিলর মেধয 
উে�খেযাগয হলঃ 
 রাসূল (ছা�া�াহ আলাািহ ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর 

�িত ভালবাসা �দশরেনর িমথযা   াগান �দান, িনেজেদর 
মতবাদেক তাঁর পিরবােরর মতবােদর নােম নামকরব, দা‘ওয়াতী 
কাযর�েমর �াথিমক পযরােয়  কবলমাষ রাসূল (সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর �িত ভালবাসার আআান, তাঁেদর 
মযরাদা ববরনা এবং তাঁেদর অিধকার আদােয়র �িত তাকীদ �দান। 

শী‘আরা দা‘ওয়াতী এা প�িতেক রাসূল (সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়া সা�াম)-এর পিরবার-পিরজেনর  কেষ বাড়াবািড় এবং 
তাঁেদরেক মাছূম জান করার অনযতম ওয়াসীলা িহসােব বযবহার 
কের। আর যারা রাসূল (সা�া�াহ আলাািহ ওয়া সা�াম)-এর 
পিরবােরর অিধকার িছিনেয় িনেয়েছ এবং তাঁেদর �িত অিবচার 
কেরেছ, তােদরেক  দাষােরাপ করার  সতু িহসােব এা প�িতেক 
কােজ লাগায়। দুঃখজনক হেলও সতয  য, রােফযীেদর ধারবা 
মেত, রাসূল (সা�া�াহ আলাািহ ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর 
�িত অিবচারকারী বযিইবগর হেলন রাসূল (সা�া�াহ আলাািহ ওয়া 
সা�াম)-এর সাহাবীবগর (রািযয়া�াহ আনহম) (না‘ঊযুিব�াহ)। 
এরপর আেস ছাহাবীগবেক িনুা করা, কটাক করা, তাঁেদরেক 
 খয়ানতকারী িহসােব অিভিহত করা, অতঃপর তাঁেদরেক লা‘নত 
করা এবং কািফর ফৎওয়া  দওয়ার জঘনয পবর। 
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অতএব, বলা যায়, আলুল বায়ত বা রাসূল (সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর �িত ভালবাসা �দশরেনর 
এা   াগান শী‘আ মতবাদ �চােরর এবং উহােক মানুেষর িনকট 
উ�মরেপ তুেল ধরার একিট হািতয়ার মাষ।  সজনয শী‘আেদর 
দা‘ওয়াত এবং ষাব িবষয়ক সংগঠনগিল এমনিক রাজঅনিতক 
সংগঠনগিলও শী‘আ মতবাদেক ভাল বেল চািলেয়  দওয়ার এবং 
মানুেষর কােছ উহার �হবেযাগযতা সৃি�র জেনয আলুল বায়েতর 
নামানুসাের িনেজেদরেক নামকরব কের। 

 ধু তাা নয়; বরং আলুল বায়েতর �বরসমূহ অবি�ত এমন 
এলাকাগিল শী‘আেদর লকযবযেত পিরবত হেয়েছ।  সগিলেক 
তারা পিরদশরন �ল বািনেয়েছ, �বরগিলর উপের গগুজ িনমরাব 
কেরেছ এবং  সগিলর আেশপােশ বহ িবদ‘আতী ও কুফরী 
কমরকােের জ� িদেয়েছ। এছাড়া যােত   এলাকাগিল পরবতরীেত 
 ধুমাষ শী‘আ অধুযিষত এলাকা হয়,  সজনয �বরগিলর 
আেশপােশ স�ি� গেড়  তালা এবং জিম �েয়র িবষয়িট  তা 
রেয়েছা। 
 শী‘আ মতবাদ �চাের শী‘আেদর আেরকিট অিভনব 

 কমশল হল, সু�ী ও শী‘আেদর মেধয ধমরীয়ভােব পর�ের 
কাছাকািছ আসার আআান। এিট  ধাকা ৈব িকছুা নয়। মূলতঃ 
এা আআােনর অথরা হল, শী‘আ মতবাদ এবং উহার িব �তার 
�ীকৃিত �দান- যা এা মতাবলগেনর পথ সুগম কের। 
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দুঃেখর িবষয় হল, এা আআান শী‘আেদরেক সু�ী মুসিলম 
অধুযিষত  দশসমূেহ িনিবরে্ িবচরব,  ক� �িতো, �কাশনালয় 
চালু এবং তােদর মতবাদ �চােরর পথ সহজ কের িদেয়েছ। 

তেব শী‘আেদর িবকৃত আ�ীদাসমূহ এবং বংশ পর�রায় 
চেল আসা এা কুফরী মতবােদ  কউ আপি� করেল তা 
শী‘আেদর িনকট হয় মুসিলম  কযেক হমিক  দওয়ার শািমল। 

একেব সু�ীেদর জানেত চাওয়া উিচৎ, ারােনর শী‘আ 
আেলমরা িক শী‘আ অধুযিষত অ�লসমূেহ মানুষেক সু�ী বানােনার 
�ি�য়া পিরচালনার অনুমিত িদেব? ারানীরা সু�ী হেয়  গেল িক 
পারসয  মাড়লরা নীরব থাকেব? আর তারা িক এ ধরেনর 
তৎপরতার আেদম অুেমাদন িদেব? 

আ�াহ র কসম! তারা কখনা অনুেমাদন িদেব না। উভয় 
জামা‘আতেক কাছাকািছ করার এা �তারবা মানুষেক সু�ী 
বানােনার �ি�য়া পিরচালনার অনুমিত  দওয়া  তা দূেরর কথা, 
এমনিক িশকা �িতোনসমূেহ সু�ী আ�ীদা চচরায়ও বাঁধা �দান 
কের থােক। 

ধমরীয়ভােব কাছাকািছ আসার এা �তারবা  সখানকার সু�ী 
আেলমগবেক হতযা কের, ‘আহ ওয়ায’-এর আরবেদরেক  গাপেন 
খুন কের। এিট এমন একিট  ধাঁকা, যা সু�ী মসিজদসমূহ িংস 
কের, িশকা �িতোনসমূেহ তালা ঝুলায় আর সু�ী দাদগবেক 
িবতািড়ত কের। 

অতএব, সু�ী মুসিলম িহসােব আমােদর পেক এমন 
স�দােয়র কাছাকািছ যাওয়া স�ব নয়। কারব, তারা াসলাম 
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িবন�কারী িবষয়সমূহেক আঁকেড় ধের থােক, �বরসমূহ �দিকব 
কের এবং জীবন বািজ  রেখ িবদ‘আত �চাের আআিনেয়াগ কের। 
 শী‘আ মতবাদ স�সারেবর  আেরকিট অনযতম  কমশল 

হল, িশকাবৃি� �দােনর �িত গশ� �দান এবং  তহরান, �ুম, 
মাশহাদ ও তাবরীেযর িশকা �িতোনসমূেহ অধযয়েনর জনয 
িবে�র িবিভ� �া্  থেক হাযার হাযার সরলমনা মুসিলম 
যুবকেক একষীকরব। ারান সরকার  সখােন তােদর খরচ-খরচা, 
জীবন-যাপন, �েয়াজনািদ পূরব এমনিক িবেয়-শাদী  দওয়ার 
দািয়�ও �হব কের থােক। 

এা িশকা বৃি� �দােনর �ধান লকয হল, তােদরেক শী‘আ 
বানােনা- যােত তারা শী‘আ মতবাদ �চার ও �সােরর আআায়ক 
িহসােব িনজ িনজ  দেশ �তযাবতরন করেত পাের। কেয়ক বছের 
ছাষেদরেক এমেমর িশকা  দওয়া হয়  য, সব সু�ী সরকার যােলম 
এবং অঅবধ।  কননা তােদর ধারবা মেত, এসব সরকার ‘ফ�ীহ’-
এর শাসন বযব�া বা াসলােমর আসল ও মুহা�াদী পেথর পিথক 
নয়। 
 শী‘আ মতবাদ �চােরর উে�েশয পৃিথবীর িবিভ� �ােন 

দাদ ও িশককেদর  �রব এ মতবাদ �সােরর আেরকিট মাধযম। 
িবেশষ কের দূরবতরী মুসিলম সংখযালঘু এলাকা সমূেহ। একিট 
িবেদশী পিষকা এ মেমর খবর �কাশ কেরেছ  য,  সািভেয়ত 
াউিনয়েনর পতেনর পর  সখানকার সদয িবভই অ�লসমূেহ 
ারান শত শত িশকক পািঠেয়েছ। পিষকািট উে�খ কেরেছ, এা 
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�ক� বা�বায়ন করেত ারান সরকার িবিলয়ন িবিলয়ন ডলার 
বযয় কেরেছ। 
 শী‘আ মতবাদ �চাের তােদর আেরকিট গশ�পূবর মাধযম 

হল, িবিভ�  দেশ অবি�ত ারানী দূতাবাস সমূেহর মাধযেম ফায়দা 
হািছল করা। এসব দূতাবােসর সাং�ৃিতক অেনগিল ওসব 
এলাকায় বসবাসকারী শী‘আেদর সােথ  যাগােযাগ অবযহত রাখা, 
তােদর সমসযায় সহেযািগতা �দান, তােদর অিধকার রকা এবং 
তােদরেক শী‘আপ�ী ধমরীয় ও রাজঅনিতক বা-পু�ক  যাগান 
 দওয়ার মাধযেম শী‘আ মতবােদর িদেক আআােনর কু� কু� 
মমবালেয় পিরবত হেয়েছ। এজনয এমন  কান ারানী দূতাবাস 
 না,  যখােন তথাকিথত পাগড়ীধারী আআায়ক এবং শী‘আ 
মতবাদ িবষয়ক তদারককারী  না। 
 শী‘আ মতবাদ �চাের তােদর আেরকিট মাধযম হল, অথর 

ও বযগত �েলাভনেক হািতয়ার িহসােব বযবহার করা এবং 
 নতৃ�ানীয় বযিইবগর ও  গাষ�ধানগবেক শী‘আ মতবােদ দীিকত 
করার জনয অেেল স�দ আর �লুুকারী অনুদােনর মাধযেম 
তাঁেদর দায়ভার �য় করা। সােথ সােথ তাঁেদরেক এ ধারবা �দান 
করা  য, াসলােম শী‘আ ও সু�ীর মেধয  কান পাথরকয  না। 

ভাা পাঠক! একথা  গাপন  না  য,  নতৃ�ানীয় বযিইবগর 
এবং  গাষ �ধানগেবর সূষ ধেরা ারাক ও িসিরয়ােত শী‘আ 
মতবাদ �সার লাভ কের (তাহযীশল বািরায়াহ িমন নাশািতত -
শী‘আহ ফী সূিরায়াহ)। 



 

15 

 

 শী‘আ মতবাদ �চাের তােদর আেরা একিট মাধযম হল, 
মূখরতা ও দির�তাপীিড়ত এলাকাসমূহ খুেঁজ  বর করা এবং 
 সেকেষ  জার �েচ�া চালােনা। এা মতবাদ �চােরর লকযেক 
সামেন  রেখ  সসব এলাকায় হাসপাতাল িনমরাব করা হয়, আবাস 
�ল গেড়  তালা হয়, মানুেষর জীবন ধারেবর মােনা�য়ন করা হয় 
এবং িবিভ�মুখী সাহাযয-সহেযািগতা �দান করা হয়। 

াসলাম এবং আলুল বায়েতর �িত ভালবাসা �দশরেনর এা 
খ�ের পেড়  সব এলাকার সাদািসেধ দির�  লাকজন দেল দেল 
শী‘আ ধেমর দীিকত হে�। 
 তােদর মতবাদ �চার ও �সােরর অনযতম আেরকিট 

মাধযম হল, মুসলমানেদর সমসযা সমাধােন সহেযািগতা �দান 
এবং ায়াহদবাদ ও পিিমা রাজনীিতর িবশে� শ�ভাবাপ� 
পদেকপ �হেবর দাবী। মুসিলম িবে� শী‘আেদর মুেখা�েলর 
 পছেন এবং িনযরািতত জনেগােীর  দযতা অজরেনর  কেষ এা 
নীিতর িবরাট �ভাব রেয়েছ। 

ারানী  মাড়লেদর িফিলি�ন সমসযার সমাধােন হাত বাড়ােনার 
িবষয়িট মানুেষর অনুভূিতেক নাড়া  দওয়া এবং মাযহাবী �াথরিসি� 
আর রাজঅনিতক �াথরাজরন ৈব িকছুা নয়। ারানী পালরােম� �ধান 
বেলন, ‘াসলামী  দশসমূেহ ারােনর আধযািআক শিই  স  দেশর 
জাতীয় �াথরিসি�র জনয কাজ কের যায়’ [‘সহীফাতুল আখবার’ 

) األخبار صحيفة( ওেয়বসাাট, জুমআ, ২৭ জুন ২০০৮ াং]। 
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এিট  সখানকার একজন রাজনীিতিবেদর �ীকােরািই  য, 
ারান  কবলমাষ তার িনজ� �াথরিসি�র জনয কাজ কের, মুসিলম 
উ�াহ র �ােথর নয়। 
 শী‘আ মতবাদ �চােরর একিট রাজঅনিতক পদেকপ হল, 

শী‘আ মতবাদ িবেরাধী সু�ী রা�সমূহেক আঘাত করার জনয 
অনযানয  দশসমূেহর সােথ সহেযািগতা গেড়  তালা।  সজনয যতা 
 সখানকার পাগড়ীধারীরা সবেচেয় বড় শয়তান আেমিরকােক গলা 
বািজেয় অিভশাপ কশক না  কন ারান সরকার ারাক এবং এর 
আেগ আফগািন�ােনর পতেনর জনয অনযানয  দেশর সােথ 
সহেযািগতা গেড় তুেলিছল। সােবক ারানী ভাাস  �িসেড� তা 
��া  ঘাষবা কেরিছেলন, (িতিন বেলিছেলন), ‘ারান না থাকেল 
আেমিরকা ারাক দখল করেত পারত না এবং ারান না থাকেল 
আেমিরকা আফগািন�ান দখল করেত পারত না’ (‘মাযা তা‘িরফু 
আন িহযিব�াহ’ �ে�র ২০৮ পৃো ��বয)। 
 তােদর মতবাদ �চার এবং দলীয় শিই বৃি�র আেরকিট 

মাধযম হল, সু�ী সমােজর �িত িবে ষী স�দায়গিলর সােথ 
ৈমষীব�ন গেড়  তালা।  যমনঃ পুরেনা িদেন মাকরসবাদীেদর সােথ 
এবং বতরমােন ধমরিনরেপকতাবাদীেদর সােথ।  সজনয আপিন 
শী‘আেদর �চার মাধযম এবং তােদর সভা-সিমিতেত সু�ী সমাজ 
বিজরত এা নামগিলর উপি�িত খঁুেজ পােবন।  কননা সু�ী 
পিরচেয়র িবশে� লড়াােয়র লেকয তারা তােদর সােথ একমত 
হেয়েছ। 
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এা ৈমষীব�েনর আেরা একিট উে�শয হল, সু�ীেদর 
অব�ানেক নড়বেড় করা এবং  ভতর  থেক তােদর মেধয ভােন 
সৃি� করা। 

সু�ীেদর িকছু িকছু �তীেকর �িত শী‘আেদর স�ান �দশরনও 
শী‘আ মতবাদ �চােরর আেরকিট মাধযম। দুঃেখর িবষয় হল, সু�ী 
এা �তীকগিল শী‘আ মতবাদেক ৈবধতা দান কের তােদর বইবয 
এবং ফতওয়া �চার করেছ। এা �তীকগিলর িজাধারীেদরেক 
শী‘আ িমিডয়ায়  কয ও নযােয়র �তীক িহসােব িচি�ত করা 
হে�। 

স�ািনত পাঠক! শী‘আ মতবােদর িব�ৃিত ভয়ানক িবপদ 
িহসােব  থেক যােব এবং াসলামী  কান এলাকা তােদর টােগরট 
 থেক বাদ পড়েব না। িবেশষ কের �াচুযর সমৃ� ও পিবষ 
�ানসমূেহর  দশ হারামাান শরীফাােনর  দশ (সঊদী আরব)। 
 যখােন- সখােন রােফযীেদর িব�ৃিত ও স�সারব হেলও এা 
 দশিট তােদর মূল টােগরট। এিট তােদর িবশে� িমথযা অিভেযাগ 
নয়; বরং তােদর বা-পু�ক এবং তথাকিথত পাগড়ীধারীেদর 
বইবয  থেকা এা উে�শয  বিরেয় এেসেছ। 

 তহরােনর একজন  মজর  জনােরল ‘আল-াসলাম আলা 
যওাত-তাশাায়ূ’ �ে�র  লখক বেলন, ‘দুিনয়ার সব শী‘আ ম�া-
মদীনার িবজয় এবং এতদুভয়  থেক অপিবষ ওয়াহাবী সরকােরর 
পতন কামনা কের’। পারেসযর এক পাগড়ীধারী বেলন, ‘পূবর  থেক 
পিিম িদগে্র  হ আমার মুসিলম ভাােয়রা! আিম ��ভােব 
বলিছ  য, আ�াহ র হারাম ম�া মুকাররমা অ� িকছু সংখযক মানুষ 
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দখল কের আেছ, যারা ায়াহদীেদর  চেয়ও ভয়ানক’ (‘আল-
িমশকাত আল-াসলািমায়াহ’ ) اإلسالمية املشكاة(   ওেয়বসাাট)। 

বাহরাােনর ‘কুতলাতুল িবফা�’-এর জঅনক সদসয হামযাহ 
আদ-দীরী বেলন, ‘সু�ীেদর আেলম-ওলামা এবং হারাম শরীেফর 
ামামগব নােছবী১F

∗। সুতরাং হারােম  তামােদর সালাত একজন 
নােছবীর  পছেন আদায়কৃত ছালাত িহসােব গবয হেব’ (‘আল-
ওয়াকত’ পিষকা, রিববার, ২২ রজব ১৪২৮ িহঃ,৫৩১ সংখযা)। 

আর গব�জাত্ী ারােনর সােবক  �িসেড� রাফসানজানী 
১৪/১২/১৯৮৭ াং তািরেখ ‘াে�লাআত’ পিষকােত  তা ��া 
বেলিছেলন, ‘গব�জাতমী ারােনর কােছ ম�ােক মুই করার জনয 
যুে�র সািবরক �যিত রেয়েছ’। 

এিদেক সঊদী শী‘আ মতাবলগী িনমর আন -িনমর তার িনজ� 
ওেয়ব সাাট ‘আত -শী‘আহ আলাত -তাহারশক’-এ �চািরত এক 
উ�ানীমূলক বইেবয বেলন, ‘আিম িনেজেক আআান করিছ এবং 
সম� মুিমনেক িবেশষ কের, আলুল বায়েতর  �িমকেদরেক এবং 
আেরা িবেশষ কের, আলুল বায়েতর িমষ ও অনুসারীেদরেক শপথ 
নবায়ন, দৃঢ় �িতজা �হব এবং আমােদর স�বপর সািবরক শিই 

                                                           
∗  য বযিই রাসূল (সা�া�াহ আলাািহ ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর �িত িবে ষ 

 পাষব কের, তােক ‘নােছবী’ বেল। িক� দুঃখজনক হেলও সতয  য, শী‘আরা 

এা িবেশষবিট রাসূল (সা�া�াহ আলাািহ ওয়া সা�াম)-এর পিরবােরর 

সিতযকােরর মহুতকারী সু�ীেদর  কেষ  জারপূবর ও অনযায়ভােব বযবহার 

কের।-অনুবাদক 
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িদেয় ি গব �েচ�া করার �িত উ ু� করিছ। িনমরম িংেসর এক 
যুগ অিত�া্ হওয়ার আেগা সুউ� িভি� �িতোর লেকয আমরা 
 যন লড়াা-সং�াম কের যাা’। 

ল�েন বসবাসরত কুেয়তী শী‘আ মতাবলগী ায়ােসর আল-
হাবীব এক বইেবয িবে�ােহর ডাক িদেয় বেলন, ‘ম�া ও মদীনা 
আজ দখলদািরে�র কবেল। এতদুভয়েক মুই করা আবশযক’। 

এা হল শী‘আ মতবাদ িব�ৃিতর কিতপয় মাধযম এবং তােদর 
লকয-উে�শয ও সামানয িকছু বইবয। বা�বতা এগিলর সাকয  দয় 
এবং সিঠক িবে ষব এগিলর সতযতা �মাব কের। (আেরা 
জানেত হেল পড়ুন, ‘আল-খু�াতুল খামিসিনায়াহ িলআয়া-িতর 
রািফযা ফী ারান’)। 

ভাা পাঠক! এখন বাকী থােক গশ�পূবর একিট � ঃ শী‘আ 
মতবাদ �চােরর এা ঘূিবরঝড় এবং �� িবপদ �িতেরােধ 
আমােদর করবীয় িক?  

স�ািনত মুসিলম ভাা! শরী‘আেতর দৃি�েকাব  থেক 
অতযাবশযক এবং মুসিলম জনতার জনয নছীহত হল, যবান ও 
মাল  ারা রােফযী িবদ‘আেতর  মাকােবলা করেত হেব এবং  ীন 
ও শরী‘আেতর  হফাযতােথর এা িব�ৃিতর ভয়াবহতা স�েকর 
মুসলমানেদর মেধয সেচতনতা সৃি� করেত হেব। 

আমরা শাসকেগােী এবং সাধারব জনগব সি�িলতভােব যিদ 
শী‘আ মতবােদর এা তুফােনর িবশে� পদেকপ না িনা, তাহেল 
এর বাতাস আগমন করেবা। আমােদর পা�রবতরী  দশসমূেহর 
ঘটনাপু� িক� অবা�ব নয়। সুতরাং  ীেনর �িত অিধক আ�হী 
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�েতযকিট মুসলমােনর উিচৎ, সবরশিই িদেয় তার সু�ী মতবাদেক 
সহেযািগতা করা। আমােদর করবীয় কেয়কিট িবষয় নীেচর 
পেয়�গিলেত সংিক�াকাের উে�খ করা  যেত পােরঃ- 

এক. াসলামী িবে� সু�ী মতবাদ �সাের আ্িরকভােব কাজ 
কের  যেত হেব এবং এা লকযেক বা�বায়েনর জনয দাদগব ও 
াসলামী �িতোনসমূহেক সহায়তা �দান করেত হেব। 

দুা. পঠন, ্বব ও দশরনেযাগয তথযাবলী �চার করেত হেব, 
যা শী‘আ মতবােদর রহসয উে�াচন করেব এবং এর আসল 
উে�শয ফাঁস কের িদেব। 

িতন. সু�ী সমােজ সু�ী আ�ীদা পাঠদােনর �িত িবেশষ 
গশ� �দান করেত হেব। িবেশষ কের, সাহাবীগবেক স�ান 
�দশরন এবং তাঁেদর স�েকর রােফযী কতৃরক সৃ� সেুহ ও 
অ��তাসমূেহর জবাবদােনর িবষয়িট  খয়াল রাখেত হেব। 

চার. আহেল সু�াতেক, িবেশষ কের াসলামী দা‘ওয়ােতর 
কমরীেদরেক তাঁেদর িনেজেদর মতাঅনকয ভুেল িগেয় সু�ী 
মতবাদেক শিইশালী করার লেকয  কয �িতো করেত হেব। 
 কননা আমােদর মতাঅনকয আমােদর িবভিই ও দুবরলতার কারব। 
আর এা িবভিই  কবল শ�েদর �ােথরা কােজ লােগ। 

পাচঁ. সু�ী  দশসমূহেক অবশযা শিইশালী হেত হেব এবং 
এমন শিই অজরেনর  চ�া করেত হেব, যা সু�ী  দশসমূেহর �িত 
পারসযেদর  লাভ-লালসােক �িতহত করেত পাের। বতরমান শিইা 
হল সব। আজেকর িব� শিইশালী ছাড়া অনযেক সমীহ কের না। 



 

21 

 

িবেশষ কের, আজ আমরা �িতপকেক িদেন িদেন ছুিরেত ধার 
িদেত এবং শিই পরীকা করেত  দখেত পাি�। 

ছয়. াসলােমর দাদ, িমিডয়ার  লাকজন এবং বযবসায়ীেদরেক 
াসলামী চযােনল খুলেত হেব, যা শী‘আ মতাবলগী উ�ানী 
সৃি�কারী চযােনলগিলর  মাকােবলা করেত পাের।  কননা 
আজেকর যুগ িমিডয়ার যুগ। আর িমিডয়া নামক তরবারী 
অতযিধক ধারােলা এবং অিত �সািরত। 

সাত. আহেল সু�াতেক রােফযীেদর আ�ীদা তােদরা 
িনভররেযাগয বা-পু�ক  থেক �চার করেত হেব। যুেগ যুেগ 
তােদর  খয়ানত এবং মুসিলম উ�াহ র উপর তােদর িহংসার 
ািতহাস �কাশ করেত হেব। আর এটাও উে�খ করেত হেব  য, 
এরা তারাা, যারা  কয সৃি� ও পর�ের কাছাকািছ আসার িমথযা 
দাবী কের। 

আট. আহেল সু�াতেক �ীয় ািতহাস এবং মুসিলম উ�াহ র 
আ�ীদা ও  কয সংরকেব তাঁেদর দীঘর পথপির�মা তুেল ধরেত 
হেব। মুসিলম উ�াহ র পিবষ�ানসমূহ রকবােবকেব তাঁেদর 
অবদােনর কথাও তুেল ধরেত হেব এবং এটাও উে�খ করেত 
হেব  য, তাঁেদর হােতা দুিনয়ার সবরষ াসলাম �সার লাভ 
কেরেছ। 

* শী‘আেদর আ�ীদার িববরব এবং তােদর িব�াি্ স�েকর 
আেরা িব�ািরত জানেত িনে�াই বাগিল পড়ুনঃ- 

১. আওজাযুল িখ�াব ফী বায়ািন মাওি�িফত  শী‘আিত িমনাল 
আছহাব )األصحاب من الشيعة موقف بيان يف اخلطاب أوجز(   
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২. িমন আ�াািদত  শী‘আহ ) الشيعة عقائد من(   । 
৩. আত -শী‘আহ আল-াছনা আশািরায়াহ ওয়া তাকফীশহম 

িলউমূিমল মুসিলমীন ) املسلمني لعموم وتكفريهم عشرية االثنا الشيعة(  । 
পিরেশেষ, আ�াহ র কােছ �াথরনা করিছ, িতিন আমােদর জনয 

আমােদর  ীন, িনরাপ�া ও দমানেক সংরকব কশন। িতিন 
আমােদর শ� ও আমােদর িবশে� ষড়যমকারীেদর অিন�  থেক 
আমােদরেক রকা কশন। আমীন! 

 


