อะฮ์ลลุ บัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ตู้ปณ. 14 ปณ.ฉลุง

91140 โทร แฟกส์ 074-723230

ด้ วยพระนามของอัลลอฮ์ ผ้ ูทรงเมตตากรุ ณาปรานีย ิงเสมอ
แถลงการณ์ ...... ประณาม และต่ อต้ าน ผู้ท ีมีพฤติกรรมนําเสนอแนวความคิดเพือลิดรอนอํานาจวิ
ลายะตุลฟะกีฮ์
“อัลลอฮุอกั บัรฺ อัลลอฮุอกั บัรฺ อัลลอฮุอกั บัรฺ, คอเมเนอีย์ เราะฮ์บรั (ผู้นําสูงสุด), อเมริ กาจงพินาศ,
อิสราเอลจงพินาศ, อังกฤษจงพินาศ, มุนาฟิ กจงพินาศ, พวกต่อต้ านวิลายะตุลฟะกีฮ์จงพินาศ"
ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ได้ กล่าวว่า “ท่านคอเมเนอีนนั 0 คือความโปรดปราณหนึง4 ที4พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรง
ประทานให้ แก่พวกเรา

และในท่ามกลางบรรดาผู้ที4มีความเคร่งครัดต่อศาสนาอิสลามและต่อหลักการ

ต่างๆ ของศาสนาอิสลาม ท่านผู้นี 0เปรี ยบประดุจดัง4 พระอาทิตย์ที4ให้ แสงสว่าง
ข้ าพเจ้ าได้ ฟมู ฟั กท่านผู้นี 0ขึ 0นมาจนเติบใหญ่ ท่านคือผู้ซงึ4 เสียงเรี ยกร้ องเชิญชวนสู่ความดีงาม และความถูก
ต้ องของท่านกําลังดังกึกก้ องไปสูโ่ สตหูของมวลมุสลิมทัว4 โลก ท่านเป็ นผู้ที4มีความมุง่ มัน4 ในความรับผิดชอบ
และเป็ นนักต่อสู้ในแนวทางอันเที4ยงตรงของอิสลาม และเป็ นผู้มีความรอบรู้ในศาสนา และการเมือง
ข้ าพเจ้ าซึง4 มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดอยูก่ บั ท่านผู้นี 0มานับตังแต่
0 ชว่ งเวลาหลายปี ก่อนการปฏิวตั ิ
และอัลฮัมดุลิลลาฮ์(ขอขอบพระคุณต่อพระผู้เป็ นเจ้ า) ที4ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนันยั
0 งคงดําเนินอยูจ่ วบจนถึง
บัดนี 0 ข้ าพเจ้ าถือว่า (ท่านนัน)
0 เป็ นหนึง4 จากแขนที4ทรงพลังของสาธารณรัฐอิสลาม และข้ าพเจ้ าถือว่าท่าน
นันเป็
0 นน้ องชายคนหนี4งที4มีความรอบรู้ในปั ญหาต่างๆ ที4เกี4ยวบทบัญญัติ (ศาสนา) และเป็ นผู้ที4มีความ
เคร่งครัดต่อสิ4งเหล่านัน0

และเป็ นผู้ปกป้องอย่างถวายชีวิตต่อหลักการทางด้ านนิติศาสนบัญญัตทิ ี4วา่ ด้ วย

เรื4 องของ “อํานาจการปกครองแบบเบ็ดเสร็ จสมบูรณ์ของนักการศาสนา” (วิลายะฮ์มฏุ ละกอตุลฟะกีฮ์)
และในท่ามกลางหมูม่ ิตรสหาย

และบรรดาผู้ที4มีความเคร่งครัดในอิสลาม และในหลักการต่าง ๆ ของ

อิสลามนัน0 ท่านเป็ นหนึง4 จากบรรดาบุคคลที4หาได้ ยากมาก ถ้ าพวกท่านคิดว่าในทัว4 ทังโลกนี
0
0 (ในท่ามกลาง)
บรรดาประธานาธิบดี

บรรดาผู้ปกครองและบรรดาบุคคลที4มีสถานะแบบเดียวกันนี 0

หากพวกท่านจะ

สามารถสรรหาบุคคลที4มีคณ
ุ ลักษณะอย่างเช่นท่านคอเมเนอี ผู้ซงึ4 มีความเคร่งครัดต่ออิสลาม เป็ นผู้รับใช้
บริ การ และพื 0นฐานทางด้ านจิตใจของท่านคือการรับใช้ บริ การต่อประชาชาตินี 0แล้ ว พวกท่านไม่สามารถที4
จะพบใครอื4นได้ อีก
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ข้ าพเจ้ ารู้จกั ท่านผู้นี 0มาอย่างยาวนานหลายปี และในช่วงเริ4 มแรกของการเคลื4อนไหวต่อสู้นนั 0 ท่านก็เป็ นผู้มี
ความชํ4าชองอยู่ก่อนแล้ ว ท่านจะเดินทางไปทัว4 ทุกสารทิศเพื4อส่งสาส์นต่าง ๆ (แก่ประชาชน) และภายหลัง
จากนันก็
0 เช่นกันที4ท่านผู้นี 0ได้ ทําให้ การปฏิวตั ินี 0ไปถึงจุดสูงสุดของมัน

ท่านเป็ นผู้ที4อยูใ่ นเหตุการณ์ในทุกๆ

สถานที4 จวบจนขณะนี 0ก็ยงั คงเป็ นเช่นนัน0 ท่าน (ผู้นี 0) คือความโปรดปราณหนึง4 ที4พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประทาน
ให้ แก่พวกเรา ขอพระผู้เป็ นเจ้ าทรงโปรดพิทกั ษ์ เขาไว้ ณ พระองค์ด้วยเถิด”
เนื4องด้ วยสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และระบอบวิลายตุลฟะกีฮ์ คือหลักประกันและเกราะป้องกันของ
ชีอะฮ์ทวั4 ทังโลกจากบรรดาศั
0
ตรู และจากแผนการร้ ายของบรรดาศัตรู ตราบใดที4สิ4งหนักสองสิ4งนี 0ยังอยูค่ กู่ บั
ประชาชาติชีอะฮ์ แผนการร้ ายต่างๆ ของบรรดาศัตรูก็จะไม่สมั ฤทธิAผล ชีอะฮ์ทวั4 ทังโลกจะรู
0
้ หรื อไม่ร้ ูก็ตาม ก็
เป็ นหนี 0บุญคุณสิ4งหนักสองสิ4งนี 0
ปั จจุบนั นี 0ความยิ4งใหญ่ของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) การปฏิวตั ิอิสลามแห่งอิหร่าน และระบอบการปกครอง
ของวิลายะตุลฟะกีฮ์โดยมีอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี ดํารงตําแหน่งทําให้ หลักคําสอนของอะฮ์ลลุ บัยต์ (อ)
ได้ ขจรขจายเป็ นที4ร้ ูจกั ไปทัว4 โลก กระทัง4 บรรดานักคิดนักเขียน และนักค้ นคว้ าทังหลายสามารถค้
0
นหา และ
ใช้ ประโยชน์จากหลักทําสอนของอะฮ์ลลุ บัยต์ (อ) ได้ เป็ นอย่างดี และได้ สร้ างความน่าสะพึงกลัวแก่มวลศัตรู
ของอิสลามทัว4 ทังโลก
0 ซึง4 ไม่มีชีอะฮ์คนใดปฏิเสธสิ4งนี 0ได้
บรรดาศัตรูและฝ่ ายตรงข้ ามของระบอบการปกครองนัน0

หลายร้ อยครัง0 แล้ วเช่นเดียวกัน

ที4พวกเขาได้

ประท้ วงคัดค้ านเกี4ยวกับระบอบการปกครองของวิลายะตุลฟะกีฮ์มฏุ ละเกาะฮ์ (อํานาจการปกครองอย่าง
สมบูรณ์) ด้ วยวิธีการต่างๆ นานา และแม้ แต่บางประเทศของตะวันตกได้ ยอมรับอย่างชัดเจนว่า ผู้นําที4มี
ศักยภาพที4เข้ มแข็งที4สดุ ในโลกวันนี 0 คือวะลียลุ ฟะกีฮ์ (ผู้ปกครองผู้เป็ นนักการศาสนา) ของสาธารณรัฐ
อิสลามแห่งอิหร่าน ท่านอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี
วันแล้ ววันเล่าที4ความเกลียดชัง และความเคียดแค้ นของเหล่าศัตรูที4มีตอ่ ระบอบนี 0ได้ เพิ4มทวีมากยิ4งขึ 0น ทังนี
0 0
เนื4องจากว่าสิ4งที4ป้องกันไม่ให้ เกิดการล่มสลายของชีอะฮ์ การถูกทําลายของอิสลามที4แท้ จริ ง และดํารงอยูซ่ งึ4
อํานาจสัง4 การขันเด็
0 ดขาดไปสูช่ ีอะฮ์ทวั4 ทังโลกนั
0
น0 ก็คือ วิลายะตุลฟะกีฮ์มฏุ ละเกาะฮ์
เป็ นสิ4งที4นา่ อดสูยิ4งนักที4ภายหลังจากผ่านระยะเวลากว่าสามสิบปี ของการปฏิวตั ิอิสลามได้ ผา่ นไปแล้ วก็ตาม
ประเด็นดังกล่าวนี 0ก็ยงั ตกผลึกในหมูค่ นบางกลุม่

แม้ วา่ หลายคนก็เคยไปอยูใ่ นสาธารณรัฐอิสลามแห่ง
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อิหร่านหลายปี ช่างน่าเสียใจนับพันครัง0 สําหรับพวกเขาเหล่านัน0 ซึง4 แทนที4ควรจะเป็ นผู้ปกป้องวิลายะตุล
ฟะกีฮ์อย่างเต็มความสามารถ แต่กลับมีความคิดที4จะทําลายล้ าง

โดยการนําเสนอแนวความคิดต่างๆ

ออกมาสูส่ าธารณชน เพื4อลิดรอนอํานาจของวิลายะตุลฟะกีฮ์
ทัศนะต่าง ๆ เกี4ยวกับปั ญหานี 0ถ้ าหากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าไม่ได้ ลดน้ อยลงไปแต่อย่างใด ในทาง
กลับกันกับเพิ4มมากขึ 0น กระแสความคิดที4เบี4ยงเบนนันคอยจ้
0
องที4จะทําลายระบอบตลอดเวลา ศัตรูไม่เคย
หยุดนิ4ง แนวความคิดบิดเบือนที4ถกู นําเสนอด้ วยวิธีการต่างๆ เพื4อลิดรอนอํานาจของวิลายะตุลฟะกีอ์มฏุ ละ
เกาะฮ์ คือแผนการร้ ายหนึง4 ของศัตรู ในขณะที4ทกุ ลมหายใจเข้ าออกของพวกเขามีแต่คําว่าวิลายะตุลฟะกีฮ์
แต่พวกเขาก็เป็ นผู้ตอ่ ต้ าน ทําลาย ลิดรอนอํานาจของวิลายะตุลฟะกีฮ์ตลอดเวลา
ณ วันนันประชาคมโลกได้
0
เห็นความยิ4งใหญ่ของระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์มฏุ ละเกาะฮ์ เมื4ออิมามโคมัยนี
(ร.ฮ) ได้ มีฟัตวาประหารชีวิตนายซัลมาน รุชดี ผู้เขียนหนังสืออันอื 0อฉาว เรื4 อง "โองการปี ศาจ" (Satanic
Verses) ที4มีเจตนาดูหมิ4นอิสลามและศาสดามุฮมั มัด (ศ) อย่างโจ่งแจ้ ง วันนันคื
0 อฟั ตวาของวิลายะตุล
ฟะกีฮ์มฏุ ละเกาะฮ์ ไม่ใช่ฟัตวาของมัรญี อ์ตกั ลีด
ณ วันนี 0ประชาคมโลกต่างประจักษ์ ตอ่ เสียงเรี ยกร้ องเชิญชวนของอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี ที4กําลังดัง
กึกก้ องอยูท่ วั4 โลก ท่านเปรี ยบประดุจดัง4 ดวงอาทิตย์ที4ให้ แสงสว่างแก่ผ้ ถู กู ลิดรอนสิทธิ ผู้ยากไร้ ผู้ถกู กดขี4
ท่านเปรี ยบดัง4 ราชสีย์ของพระผู้เป็ นเจ้ าที4ในวันนี 0มวลศัตรู ตา่ งหวาดผวาต่อการมีอยูข่ องท่าน

ท่านอิมาม

ซัยยิดอะลี คอเมเนอี คือความโปรดปราณหนึง4 ที4พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประทานให้ แก่พวกเรามวลผู้ศรัทธา
หากเราเชื4อมัน4 ว่าการดํารงอยูข่ องอิสลาม และระบอบของอิสลามในโลกนี 0 ขึ 0นอยู่กบั การดํารงอยูข่ องวิลายะ
ตุลฟะกีฮ์แล้ ว ดังนันสิ
0 4งที4มีความจําเป็ นที4สดุ ในบรรดาข้ อกําหนดบังคับ (วาญิบาต) ที4มีเหนือพวกเรานัน0 ก็
คือการพิทกั ษ์ ปกป้องระบอบการปกครองที4สําคัญนี 0 เนื4องจากการที4ระบอบอิสลามจะดํารงอยูไ่ ด้ นนั 0 ขึ 0นอยู่
กับการดํารงอยูข่ องระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์ และการปฏวัตอิ ิสลามของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) เท่านัน0
พวกเรามีความภาคภูมิใจ และมีความเชื4อมัน4 ต่อระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์มฏุ ละเกาะฮ์ ทีมีอิมามซัยยิดอะลี
คอเมเนอี ดําตรงตําแหน่ง ณ เวลานี 0 การมีอยูข่ องวิลายะตุลฟะกีฮ์มฏุ ละเกาะฮ์ จะนํามาซึง4 เกียรติยศ และ
ศักดิศA รี ของพวกเราตลอดกาล
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อะฮ์ลลุ บัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ขอประณาม บรรดาผู้ตอ่ ต้ าน ผู้มีพฤติกรรม ที4นําเสนอแนวความคิด
บิดเบือน เพื4อลิดรอนอํานาจวิลายะตุลฟะกีฮ์ และขอเรี ยกร้ องให้ นกั การศาสนาทุกคน บรรดาชีอะฮ์ทวั4
ประเทศไทย ให้ การสนับสนุน ยึดมัน4 และปกป้องระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์อย่างถึงที4สดุ เพื4อเป็ นฐานอํานาจ
รองรับการมาปรากฏกายของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ)
วัสลาม........ อะฮ์ลลุ บัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย)
วันที4 27 พ.ย 2554 / 1 มุฮรั รอม ฮ.ศ 1433
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