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1 - ΦΕΒ- 2018 



 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν εύχεται 
αυτά τα Χριστούγεννα να ολοκληρώσουν ένα έτος με ευτυχία και 

να δώσουν τη θέση τους σε έναν φρέσκο, λαμπρό νέο χρόνο.  
Τα Χριστούγεννα φέρνουν την οικογένεια και τους φίλους πιο 
κοντά. Βοηθούν στο να εκτιμήσουμε την αγάπη στη ζωή μας. 

Ευχόμαστε το αληθινό νόημα των γιορτινών ημερών να γεμίσει 
την καρδιά και το σπίτι σας με ευλογίες.  

Καλα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νεο ετος. 
  

Μορφωτικό Κέντρο  

της Πρεσβείας της Ι.Δ. του #Ιράν - Αθήνα 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

-Το «κινούμενο τσίρκο» του Ισραήλ δεν αξίζει την αξιοπρέπεια της ανταπόκρισης 

-Ο Ιρανός Μοχάμαντ Γκανεφάρντ μιλάει στο Flix για όσα μπορεί να μας διδάξει ένα ντοκιμαντέρ 

-Οι πρόσφατες ζημίες που προκλήθηκαν στο Ιράν από τις Η.Π.Α. θα λάβουν απάντηση 

-Γιατί γίνεται η «εξέγερση» στο Ιράν: Η μόνη δημοκρατία του Κόλπου ενώ τα απολυταρχικά καθεστώτα 

μένουν στο απυρόβλητο 

-Πρώτο διεθνές συνέδριο Farid al-Din Attar Nishaburi: ζωη, έργα και σκέψεις 

-Στο 31ο διεθνές ισλαμικό συνέδριο ο μουφτής Κομοτηνής 

-Συνέντευξη με τον κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Παν. Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 

-Νίκη επί της Νταές, ήττα των διαχωριστικών σχεδίων: Αγιατολλάχ Χαμενεί 

-Διεθνής Διάσκεψη στην Αθήνα με θέμα : «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική 

Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή» 

-Έργα από το Ιράν υποψήφια για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής στη Μέση Ανατολή 

-Οι Ιρανοί γιορτάζουν την εθνική ημέρα μνήμης του εξέχοντα ποιητή Hafez 

-«Ο Πολιτισμός του Ιράν» μέσα από μια αποκαλυπτική έκθεση φωτογραφίας 

 

Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού Κέντρου  

-Προβολή ιρανικής ταινίας στην Κινηματογραφική Λέσχη του Δήμου Πετρούπολης 

-Η Προβολή του ντοκιμαντέρ “Το τελευταίο δείπνο” στην ιερά μόνη μεταμορφωσεως του Σωτήρος - 

Σκάλα Ναυπακτου 

-Εγκαινιάστηκε τμήμα Περσικης λογοτεχνίας και Ιρανολογίας στο Παντειο Πανεπιστήμιο 

-Το Ιρανικό σινεμά στην Λευκάδα   

-Λήξη του εαρινού εξαμήνου εκμάθησης της περσικης γλωσσας 

-Συνάντηση του μορφωτικού συμβούλου της πρεσβείας του Ιράν με την διευθύντρια του πολιτιστικού 

τμήματος του Δήμου Ψυχικού - Φιλοθεης 

-Έκδοση του βιβλίου «Περσία το Μαργαριτάρι της Ασίας» 

-Συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου της πρεσβείας του Ιράν με τους μαθητές της περσικης 

γλωσσας 

 

 

Τα Περιεχόμενα
Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν



Τα Περιεχόμενα
Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

-Σοφά λόγια για καλύτερη ζωή  

-Η αξία του Ιησού Χριστού για τους μουσουλμάνους δεν είναι μικρότερη από αυτή των Χριστιανών 

-Ο Aγιατολάχ Χαμενεί προτρέπει σε πρακτική βοήθεια για τα θύματα του σεισμού 

-Αγιατολάχ Χαμενεΐ “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Παλαιστίνη θα απελευθερωθεί” 

 

Highlight in English 

-Iranians mourn martyrdom of Prophet’s daughter 

-Farshchian creator of ethereal hues and colors in Persian miniature ... 

-Tabriz gears up for biggest tourism event of Muslim states in 2018 

-Iran Blasts US for Abusing Power as UNSC Permanent Member 

-Persian carpet artistic narrative of Iranian history, culture 

-The Most Important Dimension of the Islamic Revolution 

-The Impression of the Islamic Revolution of Iran on the other Islamic Movements 
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Eκδοτικό Σημείωμα

 

 

Στο όνομα του παντοδύναμου Θεού  

 

Στην εποχή της επικοινωνίας, πληροφόρησης και των ραγδαίων εξελίξεων που παρατηρούμε 

καθημερινά στον κόσμο, ο ρόλος των ΜΜΕ και των περιοδικών, τόσο των έντυπων όσο και των 

ηλεκτρονικών, είναι πολύ σημαντικός. Στην εποχή μας, η κατοχή της σωστής πληροφορίας και η 

γνώση πολιτιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμβάντων αποτελούν αξιόλογο 

πλούτο, τον οποίο όποιος κατέχει περισσότερο έχει περισσότερες δυνατότητες για να πάρει 

αποφάσεις και να παίξει σημαντικούς ρόλους.  

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με την έκδοση αυτού 

του περιοδικού στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σκοπεύει στην πληροφόρηση και προβολή του 

πολιτισμού, της τέχνης και των κοινωνικών θεμάτων του Ιράν στον φιλόξενο Ελληνικό λαό, ώστε 

να συμβάλλει στην επέκταση των πολιτιστικών και κοινωνικών συνεργασιών μεταξύ των δύο 

λαών και των δύο ιστορικών χωρών του Ιράν και της Ελλάδας.  

Η στοχαστική και πολιτιστική επικοινωνία μεταξύ των δυο πολιτισμένων λαών του Ιράν και της 

Ελλάδας, η παροχή πολιτιστικών και επιστημονικών υπηρεσιών, και η ενθάρρυνση για την 

επέκταση των διμερών σχέσεων μεταξύ των επιστημονικών κέντρων και πανεπιστημίων, των 

πολιτιστικών κέντρων και των κέντρων τέχνης, αποτελούν καθήκον μας και είμαστε περήφανοι 

για αυτό.  

 

 

 

Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί  

Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της  

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα-Αθήνα  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Το «κινούμενο τσίρκο» του Ισραήλ δεν αξίζει την αξιοπρέπεια της ανταπόκρισης 

 

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Mohammad Javad Zarif απέκρουσε  τις αντιπυρηνικές 

κατηγορίες του ισραηλινού πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας 

του Μονάχου ως «κινούμενο τσίρκο», λέγοντας ότι οι παρατηρήσεις του δεν αξίζουν 

απάντηση. 

"Υπήρξατε το κοινό σ’ ένα κινούμενο τσίρκο που δεν αξίζει ούτε καν την αξιοπρέπεια μιας 

απάντησης", δήλωσε ο Ζαρίφ απευθυνόμενος στην ετήσια διάσκεψη της γερμανικής 

πόλη. 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, απευθυνόμενος νωρίτερα στη 

Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου , έδειξε τι αποκαλούσε ως ένα κομμάτι ιρανικού 

drone, το οποίο ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι είχε καταρρίψει εδώ και μία 

εβδομάδα πριν, και δήλωσε ότι το καθεστώς του Τελ Αβίβ θα μπορούσε  να 

"ενεργήσει"άμεσα εναντίον του Ιράν. 

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Τελ Αβίβ ισχυρίστηκε ότι είχε απαντήσει στην διείσδυση 

Ιρανικού αερόστατου στον ισραηλινό εναέριο χώρο. 

Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε ένα κοκκώδες οπτικό υλικό που φέρεται να δείχνει την 

κατάρρευση ενός Ιρανικού drone από ένα ισραηλινό ελικόπτερο επίθεσης και τις 

επακόλουθες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, κατά τις οποίες το καθεστώς είχε 

καταρρίψει τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο F-16. 

Ο Ιρανός εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μπαχράμ Κασεμί απέρριψε ως 

«γελοίες» υποθέσεις του Ισραηλινού  καθεστώτος ότι είχε κινηθεί Ιρανικό drone που 

ξεκίνησε από τη Συρία, τονίζοντας ότι η στρατιωτική συμβουλευτική παρουσία της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας στην αραβική χώρα είναι κατόπιν αιτήματος της «συνταγματικής 

και νόμιμης» κυβέρνησης της Συρίας . 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

01 

"Οι ισχυρισμοί σχετικά με την πτήση ιρανικού drone ... είναι υπερβολικά γελοίοι για να 
αντιμετωπιστούν επειδή η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει συμβουλευτική παρουσία 
στη Συρία κατόπιν αιτήματος της νόμιμης και συνταγματικής κυβέρνησης της χώρας", 
ανέφερε ο Qassemi. 
Ο στρατός της Συρίας στις 10 Φεβρουαρίου έπληξε τουλάχιστον ένα ισραηλινό 
αεροπλάνο F-16 που επιτέθηκε σε θέσεις εντός της συριακής επικράτειας, στέλνοντας το 
στις φλόγες. 
Η κρατική τηλεόραση της Συρίας παρουσίασε στρατιωτικό αξιωματούχο να αναφέρει ότι 

η αεροπορική άμυνα της Συρίας είχε ανταποκριθεί στην «επιθετικότητα» του Ισραήλ 

εναντίον στρατιωτικής βάσης στο κέντρο της αραβικής χώρας. 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Ο «Μυστικός Δείπνος», το τελευταίο ντοκιμαντέρ του Μοχάμαντ Γκανεφάρντ που θα 

ανοίξει σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα τις «Ημέρες Ιρανικού Κινηματογράφου» στην Αθήνα 

την 1η Φεβρουαρίου, μας μεταφέρει αρχαίο χριστιανικό χωριό Μααλούλα της Συρίας, 

όπου επι χρόνια συνυπάρχουν αρμονικά μουσουλμάνοι και χριστιανοί, μιλώντας τα 

αραμαϊκά, την γλώσσα που μιλούσε ο Ιησούς Χριστός. Κατά την έναρξη του εμφυλίου 

πολέμου στην Συρία το χωριό δέχτηκε βάναυση επίθεση από εξτρεμιστές μουσουλμάνους 

οι οποίοι έκαψαν τις εκκλησίες, λεηλάτησαν τα αρχαία αντικείμενα που βρίσκονταν στα 

μοναστήρια, βανδάλισαν τις χριστιανικές εικόνες και πήραν ομήρους μοναχές και παιδιά. 

Ερευνητής των διαφορετικών θρησκειών που συνυπάρχουν αρμονικά ή γίνονται το κέντρο 

εχθροπραξιών σε μια από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη, ο Μοχάμαντ 

Γκανεφάρντ θα βρεθεί στην Αθήνα για να παρουσιάσει την ταινία του. Η επιλογή της 

ταινίας για το άνοιγμα του αφιερώματος που θα διεξαχθεί από την 1η μέχρι και τις 4 

Φεβρουαρίου στην Ταινιοθήκη δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με τον Δρ. Αλί Μοχάμαντ 

Χελμί, μορφωτικό σύμβουλο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην 

Ελλάδα, «στο Ιράν μας ενδιαφέρει πολύ η θρησκευτική συνύπαρξη, και είμαστε η μόνη 

από τις ισλαμικές χώρες που σε πείσμα του εξτρεμισμού δίνουμε έμφαση στον 

διαθρησκευτικό διάλογο». 

Ο Ιρανός Μοχάμαντ Γκανεφάρντ μιλάει στο Flix για όσα μπορεί να μας διδάξει ένα 

ντοκιμαντέρ 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πώς αποφασίσατε να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ για τα θύματα του Χριστιανισμού στο 

πόλεμο στη Συρία; 

Γενικά μου αρέσει να ερευνώ τις θρησκείες. Γι’ αυτό το λόγο παλιότερα είχα κάνει και 

ταινίες ντοκιμαντέρ για Χριστιανούς, Εβραίους και Ζωροάστρες και για τους ναούς τους 

στο Ιράν. Εχω φίλους Χριστιανούς και όταν άκουγα ότι ο ISIS (το Ισλαμικό κράτος) 

δημιουργεί προβλήματα και καταστρέφει τις εκκλησίες και τα ιστορικά μνημεία τους 

στενοχωριόμουν πάρα πολύ και ήθελα με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσω και να 

παρουσιάσω έστω και ελάχιστα από τα προβλήματα και τις οδύνες τους. Ετσι λοιπόν 

συζήτησα το θέμα με έναν φίλο μου και μου είπε ότι υπάρχει ένα χωρίο το οποίο λέγεται 

Μααλούλα και είναι κέντρο δραστηριοτήτων των Χριστιανών. Πρόκειται για ένα ιστορικό 

χωριό με πολλά ιστορικά μνημεία που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές από τις 

επιδρομές του ISIS. Αυτά τα στοιχεία έκαναν την ψυχή και τις σκέψεις μου να ταξιδέψουν 

ως εκεί κι έπειτα έφτασα και ο ίδιος στο χωριό. 

Πώς καταφέρατε να γυρίσετε υλικό στις πραγματικές τοποθεσίες για τις οποίες μιλάτε; 

Μετά από έρευνες γνώρισα δυο άτομα κάμεραμαν που ο ένας από αυτούς είχε 

ταξιδέψει εκεί. Αυτός είχε φίλους στην Συρία οι οποίοι ήξεραν την περιοχή. 

Αποφασίσαμε, χωρίς να το ανακοινώσουμε, να ταξιδέψουμε στην Δαμασκό και από εκεί 

με πολύ δυσκολία οι δυο καμεραμάν πήγαν στην Μααλούλα για μια ολόκληρα μέρα και 

κατέγραψαν με την κάμερα τους τα γεγονότα . 

Τι μάθατε για την κατάσταση στη Συρία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των 

γυρισμάτων της ταινίας; 

Οταν κάποιος αρχίζει να κινηματογραφεί μια ταινία, αρχίζει να μαθαίνει, να κατανοεί και 

να αισθάνεται ταυτόχρονα ότι μεγαλώνει. Σίγουρα, έμαθα πολλά κατά τη διάρκεια του 

ντοκιμαντέρ για τη Συρία και το λαό της. Αλλά αυτό που μπορώ να πω για την κατάσταση 

της Συρίας και του λαού της είναι ότι ο κόσμος εκεί, παρά όλα τα προβλήματα που 

υπήρχαν προηγουμένως και ίσως εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι άνθρωποι που 

επιθυμούν να ζουν ειρηνικά και αυτό επιδιώκουν. Προτιμούν να υπάρχει ηρεμία με την 

παρούσα Συριακή κυβέρνηση που είναι διατεθειμένη να περιορίσει το Ισλαμικό Κράτος 

του ISIS. 

  

01 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πώς υποδέχτηκαν την ταινία οι διαφορετικοί θεατές της στα ταξίδια της στον κόσμο; 

Εδειξα την ταινία στην Εκκλησία των Ασσυρίων στην Τεχεράνη με την παρουσία του 

Πατριάρχη τους και άλλων ατόμων που τον συνόδευαν. Κάποιες κυρίες όταν είδαν στην 

ταινία να σπάνε το άγαλμα της Παναγίας λύγισαν και έβαλαν τα κλάματα. Ο ίδιος ο 

Ιερέας επίσης ταράχτηκε πολύ. Προσκαλέσαμε κι άλλους ανθρώπους, Ιρανούς και 

Ορθόδοξους Αρμένιους να έρθουν και να δουν την ταινία. Ενας από τους Ορθόδοξους 

Αρμένιους Ιερείς που γεννήθηκε στη Συρία εντυπωσάστηκε πολύ από την ταινία, με 

ευχαρίστησε θερμά και πλέον διατηρούμε μια πολύ φιλική σχέση. 

Ποιος θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του Ισλαμικού κράτους; 

Η ISIS είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο για τη Μέση Ανατολή και τον υπόλοιπο κόσμο, 

διότι τα εξετάζει όλα μόνο μέσα από μια οπτική γωνία και βλέπουν όλο τον κόσμο ως 

άπιστους εκτός από τους ίδιους. Παρά το ότι το κέντρα διακυβέρνησής τους στη Συρία 

και το Ιράκ έχουν καταρριφθεί, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν οπουδήποτε αλλού. 

Κατά τη γνώμη μου, ένας τρόπος να ξεφύγουμε από αυτούς και να αντισταθούμε σε 

αυτή την συνθήκη είναι να επικεντρωνόμαστε στις μονοθεϊστικές θρησκείες και την 

διδασκαλία τους διότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή η σωτηρία της ανθρωπότητας. Η ειρήνη, 

η φιλία και ο σεβασμός στην ανθρωπότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι το 

κέντρο της διδασκαλίας όλων των μονοθεϊστικών θρησκειών. 

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας, η πραγματική δύναμη ενός ντοκιμαντέρ; 

Κατά τη γνώμη μου, η πραγματική δύναμη ενός ντοκιμαντέρ επηρεάζει το κοινό. Το 

γεγονός οτι ένας σκηνοθέτης μπορεί να δημιουργεί έναν κόσμο στην ταινία του και το 

ακροατήριο να διασκεδάζει και παράλληλα να προβληματίζεται αυτή είναι η δύναμη 

ενός ντοκιμαντέρ. Κάτι σαν την ίδια τη ζωή. Τέλος,θα ήθελα να ευχαριστησώ πολύ τον 

Δρ. Αλιμοχαμμάντε Χελμί, Μορωφτικό Ακόλουθο της Πρεσβειας της Ισλαμικής 

δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα, την Ταινιοθήκη της Ελλάδας και το Ελληνικό 

Υπουργείο Πολιτισμού, και όλους τους αγαπημένους που συνέβαλαν στην 

πραγμματοποιηση του αφιερώματος στον Ιρανικό κινημματογράφο στην Αθήνα. Ελπίζω 

να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους Ελληνικούς φορείς για την δημιουργία ενός 

ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα για τον πλούσιο και αρχαίο πολιτισμό της έτσι ώστε να 

προβληθεί στο Ιράν και να γνωρίσουν οι Ιρανοί περισσότερο αυτόν τον πλούσιο 

πολιτισμό της Ελλάδας. 
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Οι πρόσφατες ζημίες που προκλήθηκαν στο Ιράν από τις Η.Π.Α. θα λάβουν απάντηση 

 Οι αρχηγοί των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώτον, γνωρίζουν ότι δεν πέτυχαν το στόχο τους: 
θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να το επαναλάβουν, αλλά ξέρουν ότι δεν μπορούν ποτέ 
να το επιτύχουν. Δεύτερον, μας έβλαψαν κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, ξέρουν ότι 

θα υπάρξουν αντίποινα. 
Στην επέτειο της εξέγερσης της 9ης Ιανουαρίου 1978, χιλιάδες άνθρωποι από το Qom 

συναντήθηκαν με τον Αγϊατολάχ Χαμενεΐ, τον ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης. 
Απευθυνόμενος στους ανθρώπους του Κομ, ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε: 

«Οι τεράστιες εκδηλώσεις που προκύπτουν από εκατομμύρια Ιρανούς κατά των 
πρόσφατων ταραχών δεν είναι συνηθισμένο γεγονός. Πουθενά, σε αυτόν τον κόσμο, δεν 
είδαμε τα ίδια ακριβώς φαινόμενα. Είμαι καλά ενημερωμένος για αυτό. Αυτό το μεγάλο, 

συνεκτικό λαϊκό κίνημα εναντίον της συνωμοσίας των εχθρών, με τέτοια οργάνωση, 
ευαισθητοποίηση και ενθουσιασμό είναι μοναδικό στον κόσμο και συνεχίζεται εδώ και 

σαράντα χρόνια ». 
  

ی در ارتباط با حوادث اخبر در ایران    سخنان رهبر

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Σε αυτή την δήλωση ο Αγιατολάχ Χαμενεί συνέχισε να λέει, "Δεν είναι απλώς ζήτημα 

πολλών ετών. Είναι ένας αγώνας ενός έθνους εναντίον ενός αντι-έθνους. Ένας αγώνας 

του Ιράν ενάντια στο αντι-Ιράν.  Μια πάλη του Ισλάμ κατά του αντι-Ισλάμ: αυτό πάντα 

υπήρχε και θα επιμείνει. " 

Σχολιάζοντας τα σχέδια που ξεκίνησε ο εχθρός εναντίον της Ισλαμικής επανάστασης και 

του Ιρανικού έθνους, ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης υπογράμμισε: «Όλες οι 

ενέργειες που οι εχθροί μας διεξήγαγαν κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια είναι 

αντεπιθέσεις κατά της Ισλαμικής Επανάστασης. Η επανάσταση ξεριζώνει την πολιτική 

θέση των εχθρών στη χώρα. Τώρα (ο εχθρός) χρησιμοποιεί αντισταθμιστικές επιθέσεις, 

όμως κάθε φορά χάνει. Ο εχθρός ενεργεί και δεν μπορεί να προχωρήσει εξαιτίας της 

αντίστασης: το ισχυρό εθνικό και λαϊκό εμπόδιο. " 

Επαναλαμβάνει: "Για άλλη μια φορά, το έθνος με την πλήρη εξουσία του λέει στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Λονδρέζους του," δεν θα μπορούσαν 

να το κάνουν να συμβεί αυτή τη φορά και ποτέ δεν θα επιτύχουν τους στόχους τους ". 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεί αναγνώρισε τις γνήσιες θλίψεις του λαού και τους απευθύνθηκε 

λέγοντας: «Οι επιθυμίες, οι εκκλήσεις ή οι διαμαρτυρίες του λαού υπήρχαν πάντα στη 

χώρα αυτή και συνεχίζονται σήμερα. Αυτές οι εκκλήσεις πρέπει να ακουστούν. Πρέπει να 

απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο », είπε. Δεχόμενος ότι πρέπει να συμπεριλάβει 

τον εαυτό του ως υπεύθυνο, ο ηγέτης της Επανάστασης δήλωσε: "Όλοι μας – και δεν λέω 

μόνο για άλλους - πρέπει να ακολουθήσουμε, κι εγώ ο ίδιος είμαι υπεύθυνος. Όλοι μας 

"πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση." 

Επιπλέον, ο ανώτατος ηγέτης ανέπτυξε μερικά σημεία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 

που χρησιμοποιεί ο εχθρός: "Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτά τα γεγονότα είχαν ένα 

ξεχωριστό τριγωνικό  σχέδιο ή σχήμα. Τα γεγονότα δεν εμφανίστηκαν εν μία νυκτί, αλλά 

είχαν οργανωθεί προσεκτικά. Οι παρατηρήσεις μου βασίζονται σε πληροφορίες από 

σημαντικές πηγές πληροφοριών: ορισμένες φανερές από τις δικές τους δηλώσεις, μερικές 

έχουν ληφθεί μέσω στρατηγικών επιχειρήσεων ». 

Ο ηγέτης της επανάστασης συζήτησε το τριγωνικό μοντέλο ή το σχήμα της πυραμίδας της 

ιεραρχίας για να περιγράψει ποιος ήταν υπεύθυνος για τη ροή των χρημάτων και την 

πραγματοποίηση των ενορχηστρωμένων γεγονότων στο Ιράν πρόσφατα. 
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Η ιεραρχία της πυραμίδας / τρίγωνου αναγράφεται με τα λόγια του Αγιατολάχ Χαμενεΐ: 

1. "Το σχέδιο έγινε από Αμερικανούς (ΗΠΑ) και Σιωνιστές. Σχεδίαζαν για πολλούς μήνες να 

ξεκινήσουν ταραχές σε μικρές πόλεις και τελικά να κινηθούν προς το κέντρο. " 

2. "Τα χρήματα διατέθηκαν από μια πλούσια κυβέρνηση κοντά στον Περσικό Κόλπο. 

Λοιπόν, αυτά τα οικόπεδα είναι δαπανηρά. Οι Αμερικανοί δεν είναι πρόθυμοι να 

ξοδέψουν χρήματα, ενώ αυτοί οι συνεργάτες είναι ήδη εκεί ". 

3. "Η τρίτη πλευρά του τριγώνου αποτελείται από τους υποτακτικούς των Αμερικανών: 

τον οργανισμό Mohajhedeen-E-Khalq , το δολοφονικό MEK". 

Ο ηγέτης της Επανάστασης έδωσε πιο λεπτομερείς πληροφορίες δηλώνοντας: "Ήταν 

προετοιμασμένοι μήνες πριν. Τα μέσα ενημέρωσης του MEK παραδέχθηκαν αυτό το 

γεγονός. Πρόσφατα, είπαν ότι έρχονταν σε επαφή με Αμερικανούς πριν από μερικούς 

μήνες, για να εκτελούν τις παραγγελίες των Η.Π.Α.: να οργανώνουν ταραχές, να 

συναντώνται με αυτό ή εκείνο το άτομο, να βρίσκουν άτομα μέσα στη χώρα για να τους 

βοηθήσουν να φωνάζουν στους ανθρώπους. Και ότι αυτοί το ξεκίνησαν. " 

Προσθέτοντας σχετικά με τις τακτικές που χρησιμοποίησε η MEK, ο ηγέτης ενημέρωσε το 

κοινό: «Ξεκίνησαν με ένα σύνθημα για να προσελκύσουν την προσοχή ως εναντίωση 

στις  υψηλές τιμές. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύνθημα που όλοι θέλουν. Ήθελαν να 

προσελκύσουν μερικούς ανθρώπους με αυτό το μήνυμα, έπειτα μπήκαν στην ίδια την 

αρένα για να ακολουθήσουν τους κακούς τους στόχους και να προσελκύσουν τους 

οπαδούς τους. Αυτό που έκαναν εδώ είναι αυτό: Πρώτον, κάποιοι έβγαιναν στους 

δρόμους - αν και δεν ήταν μεγάλος αριθμός -, όμως, καθώς καταλάβαιναν τις πραγματικές 

προθέσεις από πίσω, οι άνθρωποι άρχισαν να διαχωρίζουν τις γραμμές τους ». 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν αγνόησε το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. είχαν επίσης μέρος στην 

αποτρόπαια απόπειρα να προκαλέσουν δυσφορία στο Ιράν. Ωστόσο αυτό αποκρούστηκε 

από τον ιρανικό λαό. Σε αυτό το σημείωμα, ανέφερε: "Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

είναι τώρα θυμωμένες, εξαιρετικά εξαγριωμένες. Δεν είναι θυμωμένες μόνο με μένα. 

Είναι θυμωμένες με τον καθένα και με τα πάντα: θυμωμένες με τον Ιρανικό λαό, 

θυμωμένες με την κυβέρνηση και θυμωμένες με την επανάσταση του Ιράν, επειδή 

νικήθηκαν από αυτό το μαζικό, αντιπολιτευτικό κίνημα ». 
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Ενημερώνοντας τον λαό σχετικά με την αντίδραση των Η.Π.Α. μετά την αποτυχία τους στο 

Ιράν, πρόσθεσε: "Τώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να λένε ανοησίες. Ο 

πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι η Ιρανική κυβέρνηση φοβάται το δικό της 

λαό! Όχι, η Ιρανική κυβέρνηση γεννήθηκε από τους ανθρώπους της. Υπάρχει για τους 

ανθρώπους της, δημιουργείται από τον Ιρανικό λαό και βασίζεται σε αυτόν. Γιατί πρέπει 

να φοβούνται τον λαό τους; Αν οι άνθρωποι δεν ήταν εκεί, καμία Ισλαμική κυβέρνηση δεν 

θα υπήρχε! " 

Αναφερόμενος, εν συντομία, στα ανόητα tweets που προέρχονται από τον απολογισμό 

του προέδρου των ΗΠΑ, ο ηγέτης της επανάστασης διευκρίνισε το ζήτημα αυτό 

ισχυριζόμενος: «Αυτός [ο Trump] λέει ότι η Ιρανική κυβέρνηση φοβάται την αμερικανική 

εξουσία. Όμως, αν σας «φοβόμαστε», πώς σας εκπέμψαμε από το Ιράν στα τέλη της 

δεκαετίας του '70 και σας εκδιώξαμε από ολόκληρη την περιοχή το 2010; » 

Ο αρχηγός της επανάστασης έστειλε έπειτα ένα στέρεο μήνυμα στους εχθρούς, λέγοντας 

ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιτύχουν τους στόχους τους: «Οι ηγεμόνες στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτον, γνωρίζουν ότι δεν πέτυχαν το στόχο τους: το επαναλάβω, 

αλλά ξέρουν ότι δεν μπορούν ποτέ να το επιτύχουν. Δεύτερον, μας έβλαψαν κατά τη 

διάρκεια αυτών των ημερών, ξέρουν ότι θα υπάρξουν αντίποινα. Τρίτον, αυτός ο 

άνθρωπος που κάθεται στο κεφάλι του Λευκού Οίκου - αν και, φαίνεται να είναι ένας 

πολύ ασταθής άνθρωπος - πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα ακραία και ψυχωτικά 

επεισόδια δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση ». 

Στις τελικές δηλώσεις του, ο Αγιατολάχ Χάμενεϊ, ο ηγέτης της Επανάστασης, υπενθύμισε 

στο ακροατήριό του: «Όσοι επιθυμούν να κάνουν φιλίες με αμερικανούς πράκτορες - είτε 

έξω είτε δυστυχώς κάποιοι μέσα - γνωρίζουν επίσης ότι το σύστημα αυτό θα λύσει όλες 

τις αδυναμίες και τα προβλήματα με τη χάρη του Θεού ". 

 Δείτε εδώ  https://www.youtube.com/watch?v=mbWTr6I0WWI 
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Τι κρύβεται πίσω από την δήθεν «αυθόρμητη» εξέγερση του Ιράν; Μα φυσικά τα δυτικά 
συμφέροντα εναντίον της Ρωσίας και του σιιτικού-αλεβιτικού-ορθόδοξου μπλοκ το οποίο 

νίκησε και κυριάρχησε στην Συρία και πλέον το «βαθύ αμερικανικό» κράτος 
συνειδητοποίησε ότι πρέπει να κτυπήσει έναν εκ των κύριων αντιπάλων του κατά μέτωπο 

και όχι με «αντιπρόσωπους». 
Στην Μέση Ανατολή έχουμε μια σειρά από παράδοξα. Είτε αρέσει είτε όχι, είναι η μόνη 
θεμελιωμένη δημοκρατία με τακτικές και συνταγματικά κατοχυρωμένες εκλογές από το 

1979 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα. 
Είναι η μόνη δημοκρατική χώρα στον Κόλπο (όπως ορίζεται η δημοκρατία με βάση την 

αντιπροσώπευση και την εκλογή των αντιπροσώπων το ότι η μορφή της έχει θρησκευτικό 
πρόσημο καμία σημασία δεν έχει) 

Κι όμως αντί να έχουμε εξέγερση πραγματική στις σουνιτικές χώρες του Κόλπου, οι 
οποίες κυβερνούνται από διεφθαρμένα απολυταρχικά καθεστώτα που καμία ελευθερία 

δεν προσφέρουν στους πολίτες τους, έχουμε «εξέγερση» στο Ιράν. 
Σημειώνεται ότι ο βασικός λόγος που τα καθεστώτα του Κόλπου μισούν κυριολεκτικά το 

Ιράν είναι ακριβώς το γεγονός ότι αυτό έχει δημοκρατικό καθεστώς πέραν του γεγονότος 
του ότι η χώρα είναι σιιτική 

Άλλωστε επί Σάχη οι Πέρσες-Ιρανοί πάλι Σιίτες ήταν αλλά τότε καμία χώρα του Κόλπου 
δεν ήταν εχθρική απέναντί της διότι απλούστατα όλες οι μοναρχίες ήταν δεμένες στο 

αμερικανικό «άρμα» 
Τώρα το Ριάντ με 20% σιιτικό πληθυσμό ανησυχεί ιδιαίτερα. 

Γιατί γίνεται η «εξέγερση» στο Ιράν: Η μόνη δημοκρατία του Κόλπου ενώ τα 

απολυταρχικά καθεστώτα μένουν στο απυρόβλητο 

 تحلیل محقق یونانی از حوادث اخبر در ایران      
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Όπως ανακοίνωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση ορισμένοι εκ των νεκρών επιχείρησαν να 
κάνουν έφοδο σε αστυνομικό τμήμα προκειμένου να κλέψουν όπλα. 

Συγκεκριμένα έξι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της πόλης Καχνταριτζάν 
για να αρπάξουν, συμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, όπλα.  

Σημειώνεται ότι πρόεδρος της χώρας είναι ο Χασάν Ροχανί ο οποίος και θεωρείται 
μετριοπαθής και καμία σχέση δεν έχει η προεδρία του με αυτήν του σκληροπυρηνικού 

(αλλά πολύ μεγάλου ηγέτη) Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. 
Για πάνω από 4 δεκαετίες που το Ιράν πέρασε τα δύσκολα χρόνια του εμπάργκο τέτοιες 

βίαιες φιλόδοξες διαδηλώσεις δεν είχαν ξεσπάσει και γίνονται τώρα που η χώρα έχει 
αρχίσει να αποκτά πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και επιχειρεί να κερδίσει από την 

συμφωνία που είχε συνάψει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μ.Ομπάμα. 
Μια συμφωνία την οποία επιχειρεί να ακυρώσει τώρα ο νυν πρόεδρος Ν.Τραμπ. 

Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια μεγάλη αφορμή. Μια βίαιη (αναγκαστική) καταστολή των 
δήθεν δυνάμεων της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» ή των «μαχητών της 

ελευθερίας» (κάποιων ποιητικό τίτλο θα βρει η Ουάσιγκτον να προσδώσει) θα είναι το 
ιδανικό για να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό. 

Και έτσι εκ νέου εμπάργκο, εκ νέου κυρώσεις με τελικό στόχο μια αμερικανική 
στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν ώστε να εκπέσει το αντιαμερικανικό status quo αν 

και το Ιράν είναι ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ακόμα και για τις ΗΠΑ. 
Μία τέτοια επέμβαση θα ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη. Σίγουρα την ζητάει το Ισραήλ το 

οποίο μόνο την Τεχεράνη φοβάται στην περιοχή. Το Ισραήλ πολύ θα ήθελε μια αλλαγή 
καθεστώτος στην Τεχεράνη και μια άμεση αποδυνάμωση του Ιράν αλλά αυτό είναι 

περισσότερο ευκταίο για το Τελ Αβίβ παρά εφικτό. 
Άλλωστε η Ρωσία δεν θα άφηνε το Ιράν στην τύχη του για πολλούς λόγους. 

Πρώτα απ΄όλα υπήρξαν σύμμαχοι στην Συρία και μαζί ακύρωσαν τους αμερικανικούς 
σχεδιασμούς. 
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Δεύτερον η Rosneft εκμεταλλεύεται και πουλάει το ιρανικό πετρέλαιο για λογαρισμό της 
Τεχεράνης 

Τρίτον όμως και πολύ σπουδαιότερο: Το Ιράν προστατεύει εκ του νότου την ρωσική 
επικράτεια, αποτελεί ανάχωμα και δεν επιτρέπει την ολική της περικύκλωση από τις 

δυνάμεις του «νυν κακού» στην σημερινή εποχή του νέου Ψυχρού Πολέμου όπου οι όροι 
έχουν αντιστραφεί. 

Στον πρώτο Ψυχρό Πόλεμο είχαμε την χριστιανική Δύση εναντίον της άθεης, 
κομμουνιστική Σοβ.Ένωσης. Τώρα όμως έχουμε την άθεη και παντελώς ανήθικη πλέον 

Δύση, με υπό συνειδησιακή κατάρρευση κοινωνίες, να στρέφεται εναντίον της ορθόδοξης 
Ρωσίας και όσων μαζί της αντιστέκονται στην λαίλαπα αυτού που ονομάζεται ως Νέα Τάξη 

Πραγμάτων. 
Συνεπώς η Μόσχα δεν μπορεί και δεν δύναται να αφήσει το Ιράν στην μοίρα του. 

Οι δε «Φρουροί της Επανάστασης» είναι πάρα πολύ ισχυροί για να μην καταστείλουν την 
«εξέγερση» αυτή. 

Μια «εξέγερση» η οποία λαμβάνει χώρα σε μια εποχή που οικονομικά είναι πολύ 
καλύτερη από πριν. 

Να θυμίσουμε επίσης ότι το Ιράν είναι η μόνη από τις μουσουλμανικές χώρες της 
περιοχής το οποίο έχει ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΘΕΣΗ την γυναίκα. Η γυναίκα στο 

Ιράν  καταλαμβάνει όλα τα δημόσια αξιώματα, όπως και αυτό του υπουργού, ενώ 
θεωρητικά, εάν το επιλέξει αυτό ο ιρανικός λαός, μπορεί να γίνει και πρόεδρος της χώρας. 
Φυσικά υπάρχει αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας, αλλά παρόλα αυτά είναι από τις πιο 

χειραφετημένες μουσουλμάνες γυναίκες και χαίρει σεβασμού και προστασίας από τους 
ιρανικούς νόμους. 

Κι όμως η «εξέγερση» λαμβάνει χώρα εκεί και όχι σε άλλες χώρες όπως κάποιος απόλυτα 
φυσιολογικά θα περίμενε. 

Αλλά το ίδιο δεν έγινε και στην Συρία; Μια πλούσια χώρα, με θρησκευτική ελευθερία, με 
απόλυτα χειραφετημένες γυναίκες (όπου ντύνονταν όπως ήθελαν) με μεσαία τάξη, με 

οικονομική άνεση κατέληξε να γίνει ένα ρημαδιό. 
Γιατί; Διότι οι λόγοι των μεγάλων σφαγών της Ιστορίας δεν είναι ποτέ οικονομικοί, είναι 

γεωπολιτικοί και επιβάλλονται ΠΑΝΤΑ από αυτούς που δουλεύουν καλύτερα στο 
παρασκήνιο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιρανικός λαός μερικές μέρες μετά από τις εξεγέρσεις διαδήλωσε 
εναντίον των αναταραχών για να υποστηρίξει την Ισλαμική Δημοκρατία  
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Πρώτο διεθνές συνέδριο περσικης 

γλώσσας και Ιρανικής-Ισλαμικής σκέψης 

"Farid al-Din Attar Nishaburi" : ζωή, έργα 

και σκέψεις, 

Θα διεξαχθεί στις 14-15 Απριλίου 2018, 

στην Τεχεράνη-Ιράν, 

Ινστιτούτο ισλαμικών σπουδών του 

Πανεπιστημίου της Τεχεράνης και McGill 

University 

Στόχοι συνεδρίου 

* Γνωριμία με την εθνική και διεθνής έρευνα του Attar 

* Συζητήσεις πάνω σε ερευνες για νέες πτυχές της περσικης γλώσσας και 

λογοτεχνίας, με έμφαση στα έργα του Attar 

* Ενθάρρυνση νέων σπουδαστών για εις βάθος μελέτη της περσικης 

λογοτεχνίας και του ισλαμικού μυστικισμού 

* Προσέλκυση ενδιαφέροντος στη περσική γλώσσα , ως μια από τις 

σημαντικές συνιστώσες της εθνικής ενότητας του Ιράν 

* Δημιουργία νέων ερευνητικών πεδίων και προώθηση της περσικης 

γλώσσας και λογοτεχνίας στο Ιράν και τον κόσμο 

  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο : 

http://conf.isc.gov.ir/iistmu97/fa/NewsDetails?NewsId=5219  

Πρώτο διεθνές συνέδριο Farid al-Din Attar Nishaburi: ζωη, έργα και σκέψεις 

 و آثار 
ی

ی الملیل با موضوع عطار نیشابوری : زندگ ی همایش بیر  اولیر
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Ο αξιότιμος μουφτής Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλή εκπροσώπησε την μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης, στο 31ο Διεθνές Ισλαμικό Συνέδριο, που είχε συγκληθεί στη 

Τεχεράνη της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

του Ιράν. Το θέμα του συνεδρίου 

ήταν,  «Οι σύγχρονες ανάγκες του 

Ισλαμικού Πολιτισμού και η ενότητα 

στον ισλαμικό κόσμο». Το συνέδριο 

διοργανώθηκε από το Διεθνές Φόρουμ 

Προσέγγισης Ισλαμικών Δογμάτων, από 

τις 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2017 στην 

ιρανική πρωτεύουσα και τελούσε υπό 

την αιγίδα του Προεδρίας της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν. Συμμετείχαν σε 

αυτό αρχιμουφτήδες, μουφτήδες και 

υπουργοί Εξωτερικών από 93 χώρες του 

ισλαμικού κόσμου.  

Ο κ. Τζεμαλή είχε την ευκαιρία να κάνει 

σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με τη 

θεολογική προσέγγιση του κορανίου 

απέναντι στα θέματα ανεκτικότητας και 

ειρηνικής συμβίωσης, τονίζοντας 

ότι «για να μπορεί να επικρατήσει ειρήνη, κυρίως στη Μέση Ανατολή, πρέπει να 

συμβάλλουν πρώτα οι Σουννίτες και Σιΐτες πνευματικοί ηγέτες, και ότι οφείλουν οι ίδιοι 

να αποτελούν με τα κηρύγματά τους και την εν γένει δράση τους, πρότυπα ειρηνικής 

συνύπαρξης για την κοινωνία». Ο μουφτής Κομοτηνής σημείωσε για μια ακόμη φορά, τη 

θρησκευτική ελευθερία και την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη 

Θράκη, «που είναι γνώρισμα της περιοχής μας» όπως επισήμανε, και ενημέρωσε τους 

συνέδρους για τα προνόμια που απολαμβάνει η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. 

Στο 31ο διεθνές ισλαμικό συνέδριο ο μουφτής Κομοτηνής 

ی الملیل وحدت اسالیم   حضور مفتی کموتیتی در همایش بیر
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Συνέντευξη με τον κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Παν. Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Συμφωνα με τις επιστημονικες σας δραστηριοτητες και τη θεση που εχετε σημερα ως 

κοσμητορας της Θεολογικης Σχολης του Πανεπιστημιου Αθηνων, πως πρεπει να 

αντιδρασουμε, τι λυσεις να δωσουμε και τι πολιτικες αποφασεις να παρθουν στο ζητημα 

του εξτρεμισμου, της βιας και της τρομοκρατιας στο ονομα της θρησκειας; 

  

Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν είμαι πολιτικός, αλλά ακαδημαϊκός. Επομένως οι 

απαντήσεις μου στα ερωτήματά σας θα έχουν καθαρά επιστημονικό και όχι πολιτικό 

χαρακτήρα. Σημειώνω ότι το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η Κοινωνιολογία της 

Θρησκείας και η Κοινωνική Ηθική, και από αυτή την οπτική βλέπω τα ζητήματα. 

Η θρησκεία είναι ίσως ο πλέον κατάλληλος χώρος για να ευδοκιμήσουν τόσο η βία, η 

τρομοκρατία και ακραίες συμπεριφορές όσο η ειρήνη, η καταλλαγή, η μετριοπάθεια, ο 

διάλογος, η αγάπη και η αλληλεγγύη. Εξαρτάται από τον τρόπο που εικονίζει και εμφανίζει 

το Θεό, αλλά και τον τρόπο που τον συνδέει με την πραγματικότητα και τα προβλήματά 

της. Στην ουσία καμιά θρησκεία δεν επιθυμεί να ενεργεί αρνητικά και καταστροφικά στις 

κοινωνίες και τα άτομα, αλλά αποβλέπουν σκοπευουν στην θρησκευτική και ηθική 

καλλιέργεια μορφωση  των ανθρώπων, την ανακαίνιση του κόσμου, τη λύση των 

προβλημάτων που δημιουργεί η αμαρτία στις σχέσεις ατόμων και λαών, προβάλλοντας ως 

βασικά εργαλεία την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, την ειρήνη. Ωστόσο πολύ συχνά 

οι εκπρόσωποι ή οι οπαδοί των θρησκειών διαστρέφουν την εικόνα και τις διαθέσεις του 

Θεού, ώστε στο όνομά του να υπηρετούν αλλότρια ξενα 

)συμφέροντα, κυρίως ιδεολογικού, πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, 

χρησιμοποιώντας έμμεσα ή άμεσα βίαια μέσα, και εκθέτοντας και δυσφημίζοντας με 

αυτόν τρόπο το θρησκευτικό χώρο που ανήκουν.  

          Η πολιτική διαχείριση τέτοιων θρησκευτικών συμπεριφορών δεν είναι μια εύκολη 

υπόθεση, ιδιαίτερα όταν αυτές διευκολύνουν τα πολιτικά σχέδια και συμφέροντα, ή όταν 

το κύρος και η αξιοπιστία των θρησκειών είναι υψηλότερα από εκείνα των πολιτικών. Σε 

τελευταία ανάλυση το όλο ζήτημα εξαρτάται από τη σχέση των πιστών προς το 

θρησκευτικό σύστημα, των πολιτών προς τους πολιτικούς άρχοντες και των αρχόντων προς 

το ιερατείο. Ως προς τις αντιδράσεις των πολιτών και κατά πόσο αυτές φέρουν 

αποτέλεσμα, εξαρτάται από τη θρησκευτική παιδεία, την εν γένει παιδεία και το βαθμό 

συσπείρωσης των πολιτών.  
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Δυστυχως παρατηρειται ότι χρησιμοποιειται το ονομα της θρησκειας για να επιτυχουν 

τους πολιτικους τους στοχους και βλεπουμε, τα τελευταια χρονια, δυτικα κρατη και 

κυριως την Αμερικη να θελει να εχει την κυριαρχια στην περιοχη της Μεσης Ανατολης 

και αυτό εχει ως αποτελεσμα την αυξηση του ποσοστου του εξτρεμισμου και της βιας 

στην περιοχη μας. Κατά την γνωμη σας, πως μπορει να σταματησει αυτή η πολιτικη; Τι 

λυσεις μπορουν να δοθουν για να σταματησει η πολιτικη υποστηριξη προς αυτές τις 

ομαδες όπως: ¨Νταες¨ και ¨Αλ Νοσρα¨; 

Στην ερώτηση αυτή θα μπορούσαν  να απαντήσουν καλύτερα πολιτικά πρόσωπα ή 

συνάδελφοι των Διεθνών Σχέσεων. Από τη δική μου πλευρά θα μπορούσα να επισημάνω 

πρώτον ότι όλες οι μεγάλες και ισχυρές στρατιωτικά και οικονομικά δυνάμεις επεδίωκαν 

και επιδιώκουν την παγκόσμια κυριαρχία, άλλοτε για θέματα γοήτρου και άλλοτε για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων οικονομικών τους αναγκών. Για την 

αποτελεσματικότερη επιτυχία των στόχων τους αναζητούν σήμερα κυρίως κάποιες 

αφορμές  που να τεκμηριώνουν το επιχείρημα της ανάμειξης στα εσωτερικά ζητήματα που 

συνήθως καταλήγει σε μια αποδιοργάνωση των κρατών και πλήρη καταστροφή του 

κοινωνικού ιστού. Αυτό το επιχείρημα αναφέρεται είτε στην ανάγκη αποκατάστασης της 

εσωτερικής δημοκρατίας είτε στην αντιμετώπιση απειλών κατά της ανθρωπότητας. Όπως 

είναι φυσικό τοπικοί ηγέτες και λαοί ξεσηκώνονται εμπλέκοντας στην αντιπαράθεση και τη 

θρησκεία, ερμηνεύοντας αυτές τις επιθετικές ενέργειες των ισχυρών και ως επίθεση κατά 

της μουσουλμανικής θρησκείας. Αυτή η ανάμειξη θρησκευτικών και πολιτικών στοιχείων 

οδηγεί συχνά και στην εκ των έσω κακοποίηση της θρησκείας αλλά και την 

κατασυκοφάντησή της από τους θύτες. Όλο αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη ακραίων κινημάτων, τα οποία αποτελούν νέα αφορμές για νέες εξωτερικές 

επεμβάσεις με αυξημένο το βαθμό πειστικότητας για συμμετοχή και άλλων χωρών. 

Μετά από αυτά μπορούμε να οδηγηθούμε στη χρηστικό συμπέρασμα ότι, όσο λιγότερο 

χρησιμοποιούνται οι θρησκείες στα πάσης φύσεως πολιτικά παιχνίδια τόσο καλύτερα 

ξεσκεπάζονται οι προθέσεις των ισχυρών και τόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η 

απομόνωσή τους, ίσως και η παγκόσμια κατακραυγή και καταδίκη τους. 
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Τα τελευταια χρονια παρατηρειται ότι μερικα κρατη, όπως η Ισλαμικη Δημοκρατια του 

Ιραν, προσπαθουν να σταματησουν την αναπτυξη του εξτρεμισμου, της βιας και της 

τρομοκρατιας. Επισης, πολλα κρατη στον κοσμο, που είναι ουδετερα και ζητουν 

ειρηνικη συνυπαρξη, υποστηριζουν αυτην την πολιτικη της Ισλαμικης Δημοκρατιας του 

Ιραν, και το Ελληνικο κρατος είναι ένα από αυτά. Κατά την γνωμη σας πως μπορουμε να 

βελτιωσουμε τις σχεσεις Ελλαδας-Ιραν σε αυτόν τον τομεα; 

Το μόνο που μπορώ από τη δική μου θέση να πω εδώ είναι ότι όσο περισσότερες είναι οι 

συνεργασίες και οι συμπράξεις κρατών προς την κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης 

και της απομόνωσης των φαινομένων της τρομοκρατίας και των εξτρεμιστικών 

συμπεριφορών τόσο περισσότερες και βάσιμες γίνονται και οι ελπίδες για την υπέρβασή 

τους.      

  

Το Ιραν και η Ελλαδα είναι δυο από τους πιο ιστορικους και σημαντικους πολιτισμους 

του κοσμου, οι οποιοι εχουν μεγαλη επιρροη στον κοσμο όπως τον ξερουμε σημερα. 

Σημερα διατηρουν μια πολύ καλη και φιλικη σχεση μεταξυ τους. Πως αξιολογειτε τις 

επιστημονικες και πολιτιστικες συνεργασιες αναμεσα στην Ελλαδα και το Ιραν; 

 

Η επιστήμη και ο πολιτισμός είναι πράγματι οι καλύτερες γέφυρες για τη συνάντηση και 

τη συνεργασία των λαών σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι το ζήτημα της 

φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνικής αδικίας, της οικολογικής κρίσης. Με αυτό το 

σκεπτικό η καλλιέργεια των σχέσεων επιστήμης και πολιτισμού μεταξύ των δύο χωρών με 

μακραίωνη ιστορία και παράδοση είναι περισσότερο από ποτέ χρήσιμη, αφού συμβάλλει 

σημαντικά τόσο στην αλληλογνωριμία των δύο λαών όσο και στην ανταλλαγή χρήσιμων 

πολιτιστικών ιδιωμάτων.       
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Γνωριζοντας ότι εσεις περυσι ειχατε ταξιδεψει στο Ιραν, για να συμμετασχετε στη δια-

θρησκειακή διάσκεψη με τίτλο «Μια λύση για την αντιμετώπιση της βίας και του 

εξτρεμισμού» στην Τεχερανη, πως αξιολογειτε τετοιες δραστηριοτητες αναμεσα στην 

Ελλαδα και το Ιραν; Τι γνωμη εχετε για αυτό το ταξιδι και τις συναντησεις που κανατε 

εκει; 

Το περυσινό ταξίδι της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Ιράν, στο οποίο μετείχα και εγώ ως 

Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποδείχτηκε χρήσιμο, 

γιατί μετά από κάποια χρόνια αναζωπυρώθηκε ο ελληνο-ιρανικός διάλογος, 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα και την ανάγκη συντονισμού των δύο πλευρών για την 

αντιμετώπιση φαινομένων βίας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού. Χωρίς να διαθέτουμε την 

αρμοδιότητα για άμεσες παρεμβάσεις προσπαθήσαμε να βρούμε από κοινού εκείνες τις 

διαθρησκειακές θεολογικές αρχές και μεθόδους, όπως για παράδειγμα η μετριοπάθεια, 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους ιθύνοντες ως βασικά εργαλεία δομικής 

αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων. Από την έποψη αυτή το ταξίδι απόβηκε 

λίαν σημαντικό. Επιπλέον είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την άριστη ιρανική 

φιλοξενία, να γνωρίσουμε την ακαδημαϊκή ζωή, να ανταλλάξουμε απόψεις για την 

οργάνωση των θεολογικών σπουδών, κυρίως όμως να εξετάσουμε τις δυνατότητες 

επιστημονικής συνεργασίας και ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού μεταξύ των 

Θεολογικών Σχολών των δύο χωρών. 

Παρατηρειται ότι ο σημερινος κοσμος εχει κανει μεγαλες προοδους στους τομεις της 

σκεψης και του πολιτισμου. Πως αξιολογειτε την συνεργασια αναμεσα στους 

Μουσουλμανους και τους Χριστιανους, που απαρτιζουν το μεγαλυτερο μερος του 

παγκοσμιου πληθισμου; Με ποιον τροπο μπορουμε να αυξησουμε τη πολιτιστικη και 

επιστημονικη συνεργασια αναμεσα στους Μουσουλμανους και Χριστιανους 

επιστημονες; 

Με δεδομένα α) ότι η θρησκεία συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

εμπέδωση της παγκόσμιας ειρήνης, και β) ότι μια συγκρουσιακή σχέση μεταξύ αυτών των 

δύο μεγάλων Θρησκειών δεν ωφελεί καμία από τις δύο ούτε βέβαια και την ευρύτερη 

παγκόσμια κοινότητα, θα έλεγα ότι είναι υποχρεωμένες να απομονώνουν τα 

φονταμενταλιστικά και φανατικά τους στοιχεία και να οργανώνουν διαλόγους με στόχο 

την αλληλογνωριμία και τους τρόπους συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο 

όνομα της παγκόσμιας ειρήνης και δικαιοσύνης.  
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Γιατί είναι μέγα δυστύχημα το να συζητούν οι πάντες για τα πάντα και οι θρησκείες να 

ενεργούν μισαλλόδοξα και ανταγωνιστικά. 

Η τύχη ενός τέτοιου διαλόγου εξαρτάται από την ειλικρίνεια των προθέσεων, από το 

σεβασμό της θρησκευτικής ετερότητας, από τη διάθεση συνεργασίας σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος, κυρίως σε θέματα που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη. Εξαρτάται επίσης 

από το αν παραμένει ένας διάλογος των λόγων ή των σπουδαστηρίων και δεν επιδρά στην 

πολιτική πράξη, ιδιαίτερα αν δεν αγγίζει την καθημερινότητα, ιδιαίτερα σε κοινωνίες όπου 

χριστιανοί και μουσουλμάνοι συνυπάρχουν ήδη και συμβιώνουν. 

Ευτυχως, προσφατα, στρατιωτικες δυναμεις εχουν πετυχει μεγαλες νικες εναντιον του 

ISIS στη Συρια και το Ιρακ, και ενας μεγαλος αξιωματουχος του Ιραν ανακοινωσε το 

τελος του ISIS. Κατά την γνωμη σας, για να εγκαθιδρυσουμε σταθερα την ειρηνη στην 

περιοχη, ειδικα στην Συρια και το Ιρακ, τι πολιτικες αποφασεις πρεπει να παρθουν και 

τι συνεργασιες να επιτευχθουν; 

Χωρίς να είμαι πολιτικός, θα έλεγα ότι η απομόνωση ακραίων κινημάτων που συνδυάζουν 

θρησκευτικές αντιλήψεις, πολιτικά σχέδια εξουσίας και στρατιωτική δράση εξαρτάται 

πρωτίστως από τη θρησκευτική τους απογύμνωση, να αποδειχθεί δηλαδή ότι η ιδεολογία 

και η δράση τους δεν έχουν καμιά σχέση με την ουσία της θρησκείας που ισχυρίζονται ότι 

εκπροσωπούν. Με αυτόν τον τρόπο χάνουν τη θρησκευτική τους νομιμοποίηση και 

περιορίζεται η δραστικότητά τους στον απλό θρησκευόμενο λαό. Εξαρτάται επίσης από το 

βαθμό συσπείρωσης και συνεργασίας των χωρών της περιοχής ώστε να φροντίζουν οι 

ίδιοι τα του οίκου τους, και επομένως να καθιστούν στην πράξη άχρηστη και 

αναιτιολόγητη κάθε ξένη επέμβαση. Τέλος, είναι απαραίτητες η ανεύρεση διεθνών 

στηριγμάτων και η σύναψη ευρύτερων πολιτικών και οικονομικών συνεργασιών ώστε να 

εμφανίζονται ως υπολογίσημες δυνάμεις. Η από κοινού αντιμετώπιση π.χ. της απειλής 

του ISIS αποτελεί το καλύτερο για τις παρούσες συνθήκες σημείο συνεργασίας μεταξύ όχι 

μόνο μεταξύ του μουσουλμανικού κόσμου αλλά και του χριστιανικού.   
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Νίκη επί της Νταές, ήττα των διαχωριστικών σχεδίων: 

Αγιατολλάχ Χαμενεί 

ی و اعالم پایان داعش   نامه رسدار سلیمانی به مقام معظم رهبر
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Ο Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης  Αγιατολλάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεϊ δήλωσε ότι η νίκη 

επί της τρομοκρατικής οργάνωσης Ντάές στο Ιράκ και στη Συρία ισοδυναμεί με την ήττα 

των σχεδίων που είχαν για να σπείρουν τη διαίρεση και να διεξαχθούν εμφύλιοι πόλεμοι 

στη Μέση Ανατολή. 

Ο Αγιατολλάχ Χαμενεί έκανε αυτές τις δηλώσεις απαντώντας σε μια προηγούμενη 

επιστολή του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμάνι, κυβερνήτη της Ομάδας των Φρουρών της 

Ισλαμικής Επαναστάσεως του Ιράν (IRGC), ο οποίος συγχαίρει τον ηγέτη για την 

κατάρρευση της τρομοκρατικής οργάνωσης Daesh στο Ιράκ και τη Συρία. 

"Με την αποδυνάμωση αυτού του καρκινικού και θανάσιμου όγκου, όχι μόνο προσφέρατε 

μεγάλη βοήθεια στις περιφερειακές χώρες και στον μουσουλμανικό κόσμο, αλλά και σε 

όλα τα έθνη και την ανθρωπότητα", δήλωσε ο ηγέτης. 

Ο Αγιατολλάχ Χαμενεί χαιρέτισε τις μεγάλες προσπάθειες των δυνάμεων του IRGC για την 

εξάλειψη της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Συρία και το Ιράκ. 

Ο ηγέτης είπε ότι η νίκη επί της Νταές Τακφίρις  ήταν ένα βαρύ χτύπημα στα ύπουλα 

σχέδια με στόχο την πρόκληση εμφυλίου πολέμου στην περιοχή, καταστρέφοντας το 

μέτωπο της αντι-ισραηλινής αντίστασης και υπονομέυοντας τις ανεξάρτητες χώρες. 

 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  
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Επίσης, έπληξε τις σημερινές και πρώην αμερικανικές κυβερνήσεις και τα υποτελικά τους 

καθεστώτα στην περιοχή που δημιούργησαν την τρομοκρατική ομάδα και της παρείχαν πλήρη 

υποστήριξη για να διευρύνουν την κυριαρχία τους στη Μέση Ανατολή και να βοηθήσουν το 

κυρίαρχο καθεστώς της κατοχής του Σιωνιστικού καθεστώτος να κυριαρχήσει στην περιοχή, 

πρόσθεσε ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ . 

Ωστόσο, ο ηγέτης προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να παραβλεφθεί η εξαπάτηση του εχθρού και 

ότι εκείνοι που πραγματοποίησαν τεράστιες επενδύσεις για τη δημιουργία της τρομοκρατικής 

οργάνωσης Daesh θα προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν τα κακά τους σχέδια σε άλλο 

μέρος της περιοχής ή με άλλες μορφές. 

Ο Αγιατολλάχ Χαμενεί τόνισε τη σημασία της παραμονής σε επαγρύπνηση, διατηρώντας την 

ενότητα, απομακρύνοντας οποιαδήποτε επικίνδυνα υπολείμματα της τρομοκρατικής ομάδας, 

διεξάγωντας πολιτιστικές δραστηριότητες και παραμένοντας σε πλήρη ετοιμότητα. 

Στο συγχαρητήριό του μήνυμα προς τον ηγέτη την Τρίτη, ο στρατηγός Σολεϊμάνι χαιρέτισε τη 

"μεγάλη νίκη" επί της Νταές, την οποία δήλωσε ότι υλοποιήθηκε χάρη στη συνετή ηγεσία του 

Αγιατολλάχ Χαμενεΐ και τις θυσίες όλων των αγωνιστών της αντίστασης στο Ιράκ και τη Συρία. 

Ο Σολεϊμάνι επαίνεσε τη σταθερότητα των ιρακινών και συριακών εθνών, των κυβερνήσεων, 

των στρατών και των λαϊκών δυνάμεων σε όλες τις αντιτρομοκρατικές μάχες, αποδίδοντας 

ιδιαίτερο φόρο στις προσπάθειες και τους αγώνες των Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης του 

Ιράκ, γνωστές ως Χαστ αλ Σαάμπι , για τον αφανισμό της Νταές. 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Διεθνής Διάσκεψη στην Αθήνα με θέμα : «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και 

Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή» 

 
ی

ی الملیل در آتن با موضوع : پلورالیسم فرهنگ ی در خاورمیانه  -کنفرانس بیر  مسالمت آمبر
ی

   دیتی و زندگ

Η δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη επί του θέματος που διοργανώθηκε με την πρωτοβουλία 

του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από δύο χρόνια από την πρώτη, προχώρησε στον 

απολογισμό των ανοιχτών ζητημάτων, και στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαλόγου μεταξύ 

των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων της περιοχής προωθώντας την προσέγγιση, 

τη δικτύωση, τον αλληλοσεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ τους. 

Σε αυτό το συνέδριο ήταν παρόντες ο αξιότιμος Πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας, ο 

σεβασμιότατος Ιερώνυμος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο σεβασμιότατος 

Βαρθολομαίος πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, ο αξιότιμος Ματζίντ Μοταλεμπί 

Σαμπεσταρί πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και ο δρ.Αλί Μοχαμμάντ Χελμί, 

Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο 

εξοχότατος Μοχαμμαντμαχντί Τασχιρί, γενικός γραμματέας του δια θρησκευτικού 

διαλόγου του κέντρου του οργανισμού πολιτιστικής και Ισλαμικής επικοινωνίας του Ιράν, 

καθώς και ορισμένοι υπουργοί και πρεσβευτές διαφόρων χωρών και πολλοί θρησκευτικές 

και επιστημονικές προσωπικότητες από πολλές χώρες του κόσμου. 

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας, κήρυξε την έναρξη της 

δεύτερης Διεθνούς Διάσκεψης των Αθηνών, που έγινε στο ξενοδοχείο Intercontinental, με 

θέμα: «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση 

Ανατολή». 

Κατά την ομιλία του τόνισε την επιτακτική ανάγκη της ειλικρινούς αναζήτησης των όρων 

και των προϋποθέσεων της συνεχούς υποστήριξης του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών 

πολιτισμών, τηρώντας τον πλήρη σεβασμό του πολιτισμικού και του θρησκευτικού 

πλουραλισμού. 
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Αναφερόμενος, επίσης, στο πνεύμα μέσα στο οποίο πρέπει να διεξαχθεί η Διάσκεψη, 

τόνισε ότι «Η συζήτηση περί, δήθεν, "σύγκρουσης των πολιτισμών", ως μεθόδου 

αντιμετώπισης μέρους σημαντικών πολιτικών εξελίξεων στη σημερινή διεθνή πολιτική 

σκηνή συνιστά μιαν ανιστόρητη εκδοχή, η οποία, επιπλέον, αγνοεί την ίδια τη φύση του 

πολιτισμού». 

 Όπως ανέφερε, «ένα σύνολο ανθρώπινης δημιουργίας, για να μπορεί να φέρει τον τίτλο 

του «πολιτισμού», δεν είναι νοητό να συντίθεται από στοιχεία που οδηγούν 

νομοτελειακώς σε σύγκρουση με άλλους πολιτισμούς και που συνακόλουθα απεργάζονται 

την καταστροφή τους». 

Ακολούθως πρόσθεσε ότι «ο πραγματικός πολιτισμός έχει, κατά τον προορισμό του, ως 

αρχετυπικά χαρακτηριστικά του τον ανθρωπισμό και την ειρήνη». 

Ο κ. Παυλόπουλος ακόμη επισήμανε «Στις μέρες μας, ο πόλεμος συνεχίζεται, η 

τρομοκρατική βαρβαρότητα του ISIS ενδημεί, με συνέπεια τα κυρίως θύματα των δύο 

αυτών, τόσο δυσμενών εξελίξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, να είναι οι 

άνθρωποι, ανεξαρτήτως της θρησκείας τους. Και μάλιστα, τόσο εκείνοι που εξακολουθούν 

να μένουν εκεί, δηλαδή στις πατρογονικές τους εστίες, όσο και εκείνοι που ξεριζώθηκαν, 

προκειμένου να διασώσουν τις ζωές τις δικές τους, όπως και των οικείων τους, μ' έμφαση 

στα παιδιά, τα μεγαλύτερα θύματα του πολέμου και της προσφυγιάς». 

Τέλος, απευθυνόμενος στους παρόντες στη Διάσκεψη, τους κάλεσε με τη σοφία και την 

ανιδιοτέλεια που προικίζει το ιερατικό τους σχήμα, να δώσουν το παράδειγμα στους 

πολιτικούς ταγούς, διατρανώνοντας τη θεμελιώδη για την ανθρωπότητα αρχή σύμφωνα 

με την οποία «το επίκεντρο της ανθρωπότητας και του προορισμού της βρίσκονται ο 

άνθρωπος και η ειρήνη. Καμία άλλη σκοπιμότητα επιτρέπεται να κατισχύσει, όποιο και αν 

είναι το «περίβλημα» υπό το οποίο εμφανίζεται» 

 Εν συνεχεία, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος όρισε ως μονόδρομο για μια αρμονική 

συνύπαρξη σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, την παύση των πολεμικών 

συρράξεων, των εχθροπραξιών και την άμεση ειρήνευση. Συγκεκριμένα είπε: «Διά τον 

λόγο αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν θα πάψει να εργάζεται και να δέεται υπέρ της 

ειρήνης του σύμπαντος κόσμου».  

 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  
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Επιπροσθέτως ανέφερε: «Η εγγύτητα της χώρας μας με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, 

καθώς και η εκεί δραστηριοποίηση των Ελληνορθόδοξων Εκκλησιών, με μακραίωνη 

ιστορία, καθιστούν τον δια θρησκευτικό διάλογο μεταξύ Χριστιανών, Μουσουλμάνων και 

Εβραίων ιδιαίτερο πεδίον ενδιαφέροντος για την ελληνική εξωτερική πολιτική και 

μάλιστα σε μια εποχή που αποκτούν επικαιρότητα τα θέματα προστασίας των 

δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως στην Μέση Ανατολή» 

Επ' αυτού, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνισε πως: «Η Ελλάδα υποστηρίζει τον δια 

θρησκευτικό διάλογο, ως μέσο για τη διασφάλιση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ 

πιστών διαφορετικών θρησκειών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 

έμφαση στη θρησκευτική ελευθερία και την προστασία των δικαιωμάτων των 

θρησκευτικών κοινοτήτων με σκοπό την πρόληψη κοινωνικών εντάσεων και κρίσεων». 

Ο Μοχαμμαντμεχντί Τασχιρί, πρόεδρος του οργανισμού του πολιτισμού και Ισλαμικής 

επικοινωνίας του Ιράν, παρουσίασε το άρθρο του λέγοντας ότι: «οι θρησκείες ποτέ δεν 

είχαν σύγκρουση για να χρειάζονται τώρα συμφιλίωση, διότι οι θρησκείες ήρθαν από τον 

θεό και δια προφήτες του θεού για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους. Σύμφωνα με το 

Ιερό Κοράνι, όλοι οι προφήτες ήρθαν για έναν και μοναδικό σκοπό, για να 

πραγματοποιήσουν δυο σημαντικές εργασίες, να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη ευημερία 

και τη σωτηρία. 

Συνεχίζοντας την ομιλία του είπε ότι όσοι προσφέρουν περισσότερα στον συνάνθρωπό 

τους, είναι πιο κοντά στο θεό και τη θεία διδασκαλία που, διότι ο θεός που δημιούργησε 

τον άνθρωπο αγαπά τον δημιούργημά του. 

Τέλος, ο κ.Τασχιρί προσκάλεσε πρώτα τον εαυτό του και ύστερα όλους τους άλλους να 

ακολουθήσουν το δρόμο που χάραξε ο θεός, έτσι ώστε να μην γίνουμε θύματα 

εκμετάλλευσης των καταπιεστών και για να μην είμαστε  εργαλεία δικών τους κερδών εις 

βάρος όλων.   

Ο Δρ. Σοτζαειπούρ, ένα άλλος  Ιρανός καθηγητής που ήταν επίσης παρών στη διάσκεψη, 

παρουσίασε το άρθρο του με θέμα: ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης, του πολιτισμού, και των εκπαιδευτικών συστημάτων, λέγοντας: «Δυστυχώς τα 

κείμενα των εκπαιδευτικών βιβλίων σε μία από τις Ισλαμικές χώρες και ιδιαίτερα τα 

βιβλία από δημοτικό μέχρι και τέλος λυκείου, καλλιεργούν μίσος και φανατισμό στην 

μέση ανατολή και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Στην συνέχεια πρόσθεσε: όσο το μίσος και ο φανατισμός διδάσκονται στα σχολεία δεν 

προκείτε να εξόριζε το ραντισμό και εξαερισμό στο κόσμο μας. Για την εξάλειψη του 

εξτρεμισμού χεριάζεται να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα που καλλιεργεί το μίσος και τον 

εξτρεμισμό από τα σχολεία, και γα την επίτευξη αυτού του σκοπού μεγάλη ευθύνη θα 

έχουν οι διανοούμενοι και οι  θρησκευτικοί ηγέτες. Μόνο όταν μπορέσουμε από κοινού 

να αντιμετωπιστούμε τη ρίζα του φανατισμού, τότε θα δημιουργηθεί το έδαφος για την 

ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων και η διεθνής ειρήνη και αγάπη μεταξύ των 

ανθρώπων του πλανήτη γη και που αναφέρι ο παντοδύναμος θεός στις θρησκείες του. 

Ο δρ.Σοτζαειπούρ στο τέλος της ομιλίας του επίσης είπε: ο Ισλαμικός στοχασμός είναι ο 

μόνος τρόπος για την εξάλειψη του εξτρεμισμού, των κοινωνικών αναταραχών και του 

θρησκευτικού φανατισμού και για αυτό είναι απαραίτητη η επιστροφή στην ουσία της 

θρησκείας με σκοπό την 

εδραίωση της Ειρήνης και της 

Αδελφοσύνης στην περιοχή 

της μέσης ανατολής. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Έργα από το Ιράν υποψήφια για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής στη Μέση Ανατολή 

ی برگزیدگان برتر طرایح معماری در خاورمیانه  پروژه های معماری ایرانی در بیر

ΤΕΧΕΡΑΝΗ – Σειρά Ιρανικών έργων έχουν προταθεί για τα βραβεία Αρχιτεκτονικής 

Μέσης Ανατολής, τα οποία θα παρουσιαστούν στο Ντουμπάι στις 22 Νοεμβρίου, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών. 

Στην κατηγορία κατασκευής κατοικιών του έτους, τα ιρανικά έργα έλαβαν τρεις από 

τις επτά υποψηφιότητες. 

Οι υποψήφιοι για αυτή την κατηγορία είναι ο Orsi Khaneh από τους Keivani Architects 

και ο Woof Shadow από την Tachra Design, και οι δύο από την Τεχεράνη. Επίσης, το 

«Through Garden House» (σπίτι μέσα από τον κήπο) από το γραφείο BAM Architects, 

μια κατοικία σχεδιασμένη για έναν συνταξιούχο που έχει αφήσει τη χαοτική ζωή της 

πόλης του Εσφαχάν για να ζήσει στο κοντινό χωριό Parvaneh, είναι ένα άλλο ιρανικό 

έργο που είναι υποψήφιο σε αυτή την κατηγορία. 

Το Hashtgerg Official Building από το DAAL Architecture Studio είναι η μοναδική 

Ιρανική υποψηφιότητα για το Βραβείο Αειφόρου Έργου της Χρονιάς. 

Το  «Cheshmeh Zoorkhaneh» από τον Arash G. Tehrani, ένα αθλητικό κέντρο στην 

Τεχεράνη, και το Μνημείο Hessaby από τους Peyman Esaghi & Amin Molazade, το 

οποίο χτίστηκε στη μνήμη του Ιρανού επιστήμονα Sayyed Mahmoud Hessabi στην 

πατρίδα του Tafresh, έλαβαν υποψηφιότητες στην κατηγορία  Κοινοτικού & 

Πολιτιστικού Έργου της Χρονιάς. 

Το Εμπορικό Κέντρο Diba από τον Arash G. Tehrani και το Tosan Tajhiz Factory από 

τους L.E.D  Architects, που βρίσκονται στην Τεχεράνη, ανταγωνίζονται για το βραβείο 

καλύτερου εμπορικού έργου της χρονιάς. 

Η ευέλικτη γέφυρα του Mohammadreza Kohzadi, το συγκρότημα ελεύθερης ζώνης 

Chabahar που σχεδιάστηκε από το γραφείο Hajizadeh & Associates για ένα 

πολιτιστικό συγκρότημα στη νότια Ιρανική ελεύθερη ζώνη Chabahar και το Μουσείο 

Ιστορίας του Ισλάμ από τον Mohsen Hozi κέρδισαν τις υποψηφιότητες στην κατηγορία 

Concept Design της χρονιάς. 
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Οι Ιρανοί γιορτάζουν την εθνική ημέρα μνήμης του εξέχοντα ποιητή Hafez 

 روز بزرگداشت حافظ شاعر معروف ایرانی 

Οι Ιρανοί γιορτάζουν την Εθνική Ημέρα του Χάφεζ, του Πέρση ποιητή και μυστικιστή 

του 14ου αιώνα που τιμάται από διάσημους συγγραφείς και μελετητές σε όλο τον 

κόσμο. Τα εθνικά γεγονότα πραγματοποιούνται κυρίως στη νότια πόλη Shiraz, όπου 

γεννήθηκε ο εξέχων ποιητής. Χιλιάδες ενθουσιώδεις οπαδοί επισκέπτονται τον τάφο 

του ποιητή Hafez στην πόλη Σιράζ στις 12 Οκτωβρίου κάθε έτους για να αποτίσουν 

φόρο τιμής στον ποιητή των οποίων τα έργα θεωρούνται ευρέως ως η ουσία του 

Ιρανικού πολιτισμού. Υπάρχουν επίσης παρόμοιες εκδηλώσεις στην Τεχεράνη και σε 

άλλες πόλεις, όπου αξιωματούχοι και οπαδοί απαγγέλλουν και σχολιάζουν τα 

ποιήματα του. 

Το βιβλίο «book of sonnets or Ghazals» του Hafez είναι γραμμένο στα Περσικά και 

έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, επηρεάζοντας πολλούς διάσημους ποιητές, 

συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου Γερμανού ποιητή Johann Wolfgang von Goethe 

του 18ου αιώνα. 

Ο Αγγλος ποιητής και συγγραφέας Edward FitzGerald αποκαλούσε τον Hafez "ο 

καλύτερος μουσικός των λέξεων". 

Πολλοί ειδικοί της λογοτεχνίας θεωρούν τον Hafez ως την μεγαλύτερη φωνή του 

Περσικού πολιτισμού και μυστικισμού και τον αδιαμφισβήτητο δημιουργό των 

σονέτων. 

Το θέμα των σονέτων του είναι πνευματικό, ανθρωπιστικό και κατανοητό για τους 

αναγνώστες. 

Αν και το πλήρες όνομα του ποιητή είναι ο Shamseddin Mohammad, είναι γνωστός με 

την ονομασία Hafez, που σημαίνει εκείνον που απομνημονεύει ένα βιβλίο. 

Ο Χάφεζ πήρε τον τίτλο, επειδή μπορούσε να απαγγείλει όλο το άγιο Κοράνι απ’ έξω 

και πίστευε ότι η δική του ερμηνεία θα έφερνε 

την δικαιοσύνη και την ελευθερία στην 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων και θα μείωνε 

την κατάθλιψη, το χάος και τη δυστυχία. 
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«Ο Πολιτισμός του Ιράν» μέσα από μια αποκαλυπτική έκθεση φωτογραφίας 

در آتن “ فرهنگ اقوام”نمایشگاه عکس ایران با موضوع   

«Ο Πολιτισμός του Ιράν» μέσα από μια αποκαλυπτική έκθεση φωτογραφίας«Ο 

Πολιτισμός του Ιράν» μέσα από μια αποκαλυπτική έκθεση φωτογραφίαςΕγκαινιάστηκε 

στην Αθήνα παρουσία του Μορφωτκού Συμβούλου της Πρεσβείας της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν η έκθεση με τίτλο «Ο Πολιτισμός του Ιράν» που διοργανώθηκε από 

τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φωτογράφων. Ο πρόεδρος του συνδέσμου Ελλήνων φωτογράφων 

αναφερόμενος κατά την ομιλία του στην πλούσια πολιτιστική κληρονομία του Ιράν είπε 

«όπως ξέρετε το Ιράν έχει πανάρχαια ιστορία και τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και 

είμαστε ευτυχείς που επεκτείναμε την συνεργασία μας με το «καλλιτεχνικό σπίτι του 

Χαγαίμ» και το photo club της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τα οποία έχουμε 

συνάψει σύμφωνο αδελφοποίησης βάση του οποίου θα διοργανώσουμε και μια 

αντίστοιχη έκθεση το 2018 στο Ιράν. Ο πρόεδρος του συνδέσμου Ιρανών φωτογράφων, 

Αλί Σαμαεί παίρνοντας τον λόγο ανέφερε ότι «υπάρχουν διάφορες φιλές και ποικιλία 

ιστορικά μνημεία στην χώρα μας τα οποία αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για τους 

νέους φωτογράφους του Ιράν να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν μέσα από την 

τέχνη της φωτογραφίας. Ο ίδιος στη συνέχεια παρουσίασε τα έργα ορισμένων Ιρανών 

φωτογράφων συστήνοντας και κάποιους Ιρανούς καλλιτέχνες που είναι γνωστοί σε 

άλλους τομείς αλλά κανείς δεν γνωρίζει ότι έχουν να επιδείξουν και φωτογραφικό έργο 

όπως ο σπουδαίος Αμπάς Κιαροσταμί που ήταν μεγάλος σκηνοθέτης αλλά και αξιόλογος 

φωτογράφος.  
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Προβολή ιρανικής ταινίας στην Κινηματογραφική Λέσχη του Δήμου Πετρούπολης 

وپویل “ فیلم و سینمای ایران”برنامه  در شهرداری پبی  

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου  του 2018 προβλήθηκε η ιρανική ταινία "ο 

κυριος Γιουσεφ" στην κινηματογραφική λέσχη Δήμου Πετρούπολης σε 

συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα . 

Ένας άνδρας που ζει με τη μοναχοκόρη του, κάνει ότι μπορεί για να 

επιβιώσουν ελπίζοντας πως θα μείνει μαζί του για πάντα. Αλλά μία 

παρεξήγηση θα φέρει μεγάλες ανατροπές στη σχέση τους κάνοντας την όλη 

κατάσταση πολύ σύνθετη. 
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Η Προβολή του ντοκιμαντέρ “Το τελευταίο δείπνο” στην ιερά μόνη μεταμορφωσεως του 

Σωτήρος - Σκάλα Ναυπακτου 

Στο πλαίσιο της επετείου της νίκης της 

ισλαμικής επανάστασης του Ιράν 

προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ “το τελευταίο 

δείπνο” σε σκηνοθεσία του Μοχαμαντ 

Κανεφαρντ στην ιερά μονή 

Μεταμορφωσεως του Σωτήρος στη Σκάλα 

Ναυπακτου. 

Με την υποστήριξη του Μορφωτικού 

Κέντρου της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν 

στην Ελλάδα διοργανώθηκε ένα 

προγραμμα με αφορμή την τριακοστή 

ένατη επέτειο της νίκης της ισλαμικής 

επανάστασης του Ιράν σε συνεργασία με 

τους υπεύθυνους και τα στελέχη της 

ελληνικής εκκλησίας στην Ναυπακτο. 

Προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ “το τελευταίο 

δείπνο” σε σκηνοθεσία του Μοχαμαντ 

Κανεφαρντ, το οποίο δείχνει την ειρηνική 

συνύπαρξη μεταξύ μουσουλμάνων και 

χριστιανών στο ιστορικό χωριό Μααλουλα 

στην Συρία πριν την παρουσία των 

τρομοκρατών.  Στην πορεία το 

ντοκιμαντέρ απεικονιζει την φρικτή 

κατάσταση των χριστιανών μετά την 

επίθεση της ISIS σε αυτό το χωριό . 

Στην τελετή έναρξη της προβολής αυτής ο 

μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας της 

ισλαμικής δημοκρατίας του Ιράν, Αλί Μοχαμαντ 

Χελμι αναφερόμενος στην  αναγκαιότητα της 

ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα στους λάτρεις των 

μονοθεϊστικων θρησκειών δήλωσε ότι : 

Η ισλαμική δημοκρατία του Ιράν με βάση τις 

ισλαμικές διδασκαλίες πάντα προχωρά προς την 

κατεύθυνση της προαγωγης της ειρήνης και της 

ειρηνικης συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμάνων και 

άλλων θρησκειών. 

Ο Δρ. Χελμι στην συνέχεια υπογράμμισε : 

Με βάση τις διδασκαλίες του Κορανίου, οι 

μουσουλμάνοι πρέπει με τους αδερφούς 

χριστιανούς και τους ακόλουθους άλλων θρησκειών 

και γενικότερα όλους τους ανθρώπους  να κάνουν 

ένα βήμα για μια ειρηνική ζωή που βασίζεται σε 

θεϊκές και ανθρώπινες αξίες με αγάπη  και στοργή. 

Ο Δρ. Χελμι αναφερόμενος στο ταξίδι του 

σκηνοθέτη στην Συρία για την δημιουργια του εν 

λόγω ντοκιμαντέρ τόνισε ότι : 

Ένας μουσουλμάνος για να δείξει τους πόνους και 

τη στεναχώρια των χριστιανών μετά την ανελέητη 

επίθεση των τρομοκρατών, αψήφησε το κίνδυνο και 

ταξίδεψε εκεί για να δείξει την αναγκαιότητα της 

ειρηνικής ζωής ανάμεσα στους λατρεις των 

θρησκειών. 

در مرکز کلیسای نفپکتوس “ شام آخر”نمایش مستند   
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Ο εξοχοτατος π.Σπυριδων Δηλώνοντας την αναγκαιότητα της συνύπαρξης μεταξύ των 

ακόλουθων των μονοθειστικων θρησκειών είπε ότι : Το Ιράν πάντα προχωρούσε σε αυτό 

το δρόμο και οι μειονότητες στο Ιράν έχουν πλήρη ελευθερία. 

Βρήκα την ευκαιρία να δω μια φορά το ντοκιμαντέρ μόνος μου και έκλαψα και είπα στον 

εαυτό μου παρόλο που εμείς δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες από αυτό το χωριό και δεν 

είχαμε σκεφτεί ποτέ τους χριστιανούς που μένουν εκεί, οι Ιρανοί βάσει των ισλαμικών 

διδαγμάτων σκέφτηκαν τον πόνο των χριστιανών και αυτός ο σκηνοθέτης παρόλες τις 

δυσκολίες που υπάρχουν αποφάσισε να γυρίσει ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ. 

Μετά, το ντοκυμαντέρ προβλήθηκε στους χριστιανούς και τους κληρικούς στο 

αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Ναυπακτου. 
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Εγκαινιάστηκε τμήμα Περσικης λογοτεχνίας και Ιρανολογίας στο Παντειο Πανεπιστήμιο 

 افتتاح بخش مطالعات ایران )اتاق ایران( در کتابخانه دانشگاه پانتئون آتن 

Εγκαινιάστηκε επίσημα την Τρίτη 19/12/2017 το τμήμα Ιρανολογιας και Περσικης 

λογοτεχνίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Μορφωτικο Κέντρο της 

Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν με την παρουσία καθηγητών του πανεπιστημίου και φοιτητών 

της περσικης γλωσσας. 

Σε αυτή την τελετή η κοσμήτορας του Παντείου, κυρία Ισμήνη Κριάρη αναφέρθηκε στην 

ιστορία και τον πολιτισμό του Ιράν ανάμεσα στους καθηγητές του εν λόγω πανεπιστημίου 

και αλλων πανεπιστημιων και τους φοιτητές δηλώνοντας ότι : 

Χαιρόμαστε παρά πολύ που από σήμερα έχουμε το τμήμα της Ιρανολογίας και της 

περσικής γλώσσας στην βιβλιοθήκη μας ώστε οι φοιτητές και οι ερευνητές να μπορούν 

να ωφελούνται από τις ιρανικές πηγές για τις μελέτες και τις ερευνες τους. 

Στην συνέχεια η κυρία Κριάρη μπροστά στους δημοσιογράφους 

υπογράμμισε : 

Μέχρι στιγμής μερικοί φοιτητές μας για να ολοκληρώσουν τη διδακτορική 

τους διατριβή έχουν ταξιδέψει στο Ιράν και πέρα από τις επιστημονικές 

τους έρευνες έχουν ολοκληρώσει και την διατριβή τους. Από αυτή την 

άποψη το πολιτιστικό τμήμα της πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν μας έχει 

βοηθήσει πολύ. 

Ο Μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν αναφερθηκε κατά την 

διάρκεια των εγκαινίων του Iran corner, στην ιστορική σχέση της Ελλάδας 

και του Ιράν δηλώνοντας ότι: 

Το Ιράν και η Ελλάδα έχουν μια μακροχρόνια σχέση πάνω από δυο χιλιάδες 

χρόνια και οι δυο αυτές χώρες είναι ιστορικές με μεγάλο πολιτισμό και 

έχουν προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα. 
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Ο Δρ.Χελμι στην συνέχεια πρόσθεσε ότι είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τους 

Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες επειδή έτσι θα μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το 

έδαφος για περισσότερη γνωριμία των δυο λαών. 

Ο Δρ.Χελμι σε μια μικρή συνέντευξη κατά την διάρκεια των εγκαινίων με την 

δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων "ANA" αναφερόμενος στην ετοιμότητα 

του εν λόγω πανεπιστημίου για εξέλιξη της συνεργασίας με τα επιστημονικά κέντρα 

και πανεπιστήμια του Ιράν δήλωσε ότι : 

Τέτοιες συνεργασίες θα είναι παρά πολύ χρήσιμες και για τις δυο χώρες. Το Ιράν 

στον τομέα της επιστήμης εχει κάνει μεγάλες προόδους μετά την Ισλαμική 

επανάσταση και στο παρελθόν παρείχε πάντα πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα της 

γλώσσας, της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της πολιτικής επιστήμης. 

Ο Δρ.Χελμι στο τελος μιλησε για την ετοιμότητα των επιστημονικών κέντρων και των 

πανεπιστημίων του Ιράν για να διευρύνουν τη συνεργασία τους με τα ελληνικά 

επιστημονικά κέντρα και πανεπιστήμια και παράλληλα δήλωσε ότι : 

Ευτυχώς οι σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών είναι πολύ καλές και η επιθυμια των 

αρχών των δύο χωρών είναι η ανάπτυξη των σχέσεων σε όλους τους τομείς. 
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Προβολές ιρανικών ταινιών στο πνευματικό κέντρο δήμο Λευκάδας 

 پخش فیلم ها ایرانی در شهرداری جزیره لفکاذا 

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία του 

Μορφωτικού κέντρου της πρεσβείας του Ιράν με 

τον Δήμο Λευκάδας, αυτή η συνεργασία 

συνεχίζεται σε διάφορους τομείς. Την 

Παρασκευή 17 και την Κυριακή 19/11 στις 8:30 

μμ. προβλήθηκαν δυο ιρανικές ταινίες «Εδώ 

χωρίς εμένα» και «πισίνα ζωγραφικής», οι 

οποίες είναι βραβευμένες σε διαφορά φεστιβάλ 

του Ιράν και του εξωτερικόυ. Οι προβολές 

πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του πνευματικού κέντρου με ελεύθερη είσοδο. 

Με αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκεται η επαφή 

των σινεφιλ με τον ποιοτικό κινηματογράφο 

αλλά και ο εμπλουτισμος του πολιτιστικου χάρτη 

της πόλης με την αγαπημένη συνήθεια του 

εβδομαδιαίου κινηματογράφου. 
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Λήξη του εαρινού εξαμήνου εκμάθησης της περσικης γλωσσας Η εαρινή περίοδος 

εκμάθησης της περσικης γλωσσας και λογοτεχνίας ολοκληρώθηκε μετά την 

πραγματοποίηση της τελικής εξέτασης στο μορφωτικό κέντρο του Ιράν . Το εαρινό 

εξάμηνο του 2017-2018 το οποίο είχε ξεκίνησει από τον Οκτώβρη, μετά την 

πραγματοποίηση της τελικής εξέτασης στο χώρο των μαθημάτων ολοκληρώθηκε σε ολα 

τα επίπεδα : πρώτο επίπεδο, Δεύτερο και προχωρημένο επίπεδο. Κάθε εξάμηνο 

εκμάθησης της γλωσσας αυτής διαρκεί περίπου 4 μήνες και οι μαθητές σε κάθε εξάμηνο 

μαθαίνουν γραμματική, ανάγνωση, γραφή και ομιλία της περσικης γλωσσας.  

Οι μαθητές εκφράζοντας την ικανοποίηση τους από τα δωρεάν μαθήματα των περσικών 

στο μορφωτικό, ευχαρίστησαν τους 

δασκάλους τους και δήλωσαν ότι Αυτά 

τα μαθήματα είναι μια σπάνια ευκαιρία 

για να γνωρίσει κανείς την περσική 

γλώσσα, την περσική λογοτεχνία και τον 

ιρανικο πολιτισμό. 

Λήξη του εαρινού εξαμήνου εκμάθησης της περσικης γλωσσας 

 ایران در آتن 
ی

ه آموزش زبان فاریس در رایزنی فرهنگ ی  پایان دوره پایبر
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Συνάντηση του μορφωτικού συμβούλου της πρεσβείας του Ιράν με την διευθύντρια του 

πολιτιστικού τμήματος του Δήμου Ψυχικού - Φιλοθεης 

 شهرداری پسیحیکو آتن 
ی

 کشورمان با رییس بخش فرهنگ
ی

 دیدار رایزن فرهنگ

Ο μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν Αλί Μοχαμαντ Χελμι συναντήθηκε την 

Τετάρτη 21/2 με την διευθύντρια του Δήμου Ψυχικού-Φιλοθεης κυρία Νέλλη Λάβδα  και 

συζήτησαν για την ανάπτυξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής τους συνεργασίας.  

Ο Δρ.Χελμι σε αυτή τη συνάντηση την ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του 

Μορφωτικού κέντρου και δήλωσε : «Πριν μερικές μέρες διοργανωσαμε την ημέρα του 

Ιρανικού κινηματογράφου σε συνεργασία με την ταινιοθήκη της Ελλάδας, όπου 

προβλήθηκαν 8 ιρανικές ταινίες μεταφρασμένες στα Ελληνικά».  

Ο Δρ. Χελμι στη συνέχεια υπογράμμισε : «Πριν μερικούς μήνες επίσης διοργανώσαμε την 

εβδομαδα ιρανικού κινηματογράφου σε συνεργασία με το διεθνές φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης που έγινε ευπρόσδεκτη από τους θεατές .  

Επίσης πέρυσι διεξήχθη ο διαθρησκειακός διάλογος στην Τεχερανη με την παρουσία της 

ελληνικής εκκλησίας και των ελληνικών πανεπιστημίων και σύντομα θα διοργανώσουμε 

το δεύτερο μέρος των συναντήσεων αυτών». Η κυρία Λουντα επίσης σε αυτή την 

συνάντηση αναφέροντας ότι πάνω από 90 πρέσβεις βρίσκονται σε αυτή την περιοχή είπε: 

«Προτείνουμε να έχουμε μια πολιτιστική συνεργασία με τις πρεσβείες και τα πολιτιστικά 

κέντρα των άλλων χωρών και το γεγονός οτι εσείς έχετε μια αρχαία και ιστορική χώρα για 

μας έχει ακόμη περισσότερη αξία». Η κυρία Λουντα επίσης είπε πως στην περιοχή μας 

υπάρχουν ξένα σχολεία και εκκλησίες άλλων χωρών και στην ουσία η περιοχή μας είναι 

μια περιοχή με πολλούς πολιτισμούς και είναι πολύ συμβατικό να συνεργαστούμε μαζί 

σας. Στο τελος της εν λόγω συνάντησης η διευθύντρια του πολιτιστικού τμήματος του 

Δήμου δήλωσε οτι «Περιμένουμε τις προτάσεις σας για ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ 

του Δήμου μας και της πρεσβειας σας και να 

είστε σίγουροι ότι καλωσορίζουμε τις 

πολιτιστικες δραστηριότητες σας». 

19 



Το βιβλίο «Περσία το 

Μαργαριτάρι της Ασίας» 

εκδόθηκε το Φλεβάρη του 2018 

σε συνεργασία με το μορφωτικό 

κέντρο της πρεσβείας του Ιράν 

στην Αθήνα και με τον εκδοτικό 

οικο Βεργίνα. Στο εν λόγω 

βιβλίο την συγγραφή και 

επιμέλεια έχει αναλάβει η 

κυρία Μαριάννα Ιατροπούλου 

Θεοχαρίδου, συγγραφέας και 

μελετητής . Σε αυτό το βιβλίο 

έχουν συμπεριληφθεί πολύτιμα 

θέματα όπως Ιστορία, 

πολιτισμός, κουλτούρα, 

θρησκεία, τέχνη και αξιοθέατα 

του Ιράν. Επίσης η ισλαμική 

επανάσταση και το πολίτευμα 

του Ιράν. 

Έκδοση του βιβλίου «Περσία το Μαργαριτάρι της Ασίας» 

 ایران در آتن “ ایران مروارید آسیا”انتشار کتاب 
ی

با همکاری رایزنی فرهنگ  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Κύριες δραστηριότητες  

Συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου της πρεσβείας του Ιράν με τους μαθητές της 

περσικης γλωσσας 

 کشورمان در آتن با دانشجویان زبان فاریس 
ی

 دیدار صمیمانه رایزن فرهنگ

Στην συνέχεια των προγραμμάτων για την τριακοστή 

ένατη επέτειο της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης, το 

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου με τους μαθητές 

της Περσικης γλωσσας με θέμα : Περσική λογοτεχνία μετά 

την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν   

Σε αυτή τη φιλική συνάντηση αρχικά προβλήθηκαν 

εικόνες και δόθηκαν εξηγήσεις για το σύγχρονο Ιράν από 

τους μαθητές που είχαν την ευκαιρία να πάρουν 

υποτροφία και να ταξιδέψουν εκεί.  Μετά ο κύριος Χελμι 

αναφερόμενος στην Ισλαμική επανάσταση και στα 

επιτεύγματα της δήλωσε ότι:  Το Ιράν ήταν μια χώρα που 

βρισκόταν υπό τη σκιά και την κυριαρχία των 

αποικιοκρατών, όπως τις ΗΠΑ, και αυτές οι χώρες είχαν 

τόσο μεγάλη επιρροή στο Ιράν που δεν φαντάζονταν ποτέ 

ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει μια τέτοια μεγάλη 

επανάσταση, η οποία μετά την επανάσταση της Γαλλίας 

είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία.  Ο κύριος Χελμι στην 

συνέχεια υπογράμμισε ότι  οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους 

βοηθούσαν τον Σαχη με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσαν, 

όπως με την παροχή πληροφοριών και άλλων μέσων. 

Ωστόσο η απόφαση του Ιρανικού έθνους να είναι 

αξιοπρεπής, να έχει μια ανεξάρτητη χώρα και να φτιάξει 

μια δημοκρατική χώρα που βασίζεται στην εκλογική 

διαδικασία, ξεπέρασε όλες τις δυνάμεις της Δύσης και της 

Ανατολής και ήταν πρώτη φορά στην ιστορία που 

δημιουργείται μια χώρα χωρίς την εξάρτηση και την 

υποστήριξη των άλλων κρατών και αυτό το γεγονός ήταν 

αδιανόητο για όλο τον κόσμο.  Ο κύριος Χελμι στην 

συνέχεια είπε :   

«Η βασική διαφορά ανάμεσα στα μυθιστορήματα 

πριν και μετά την επανάσταση ήταν το ότι καινούργια 

θέματα αντικαταστάθηκαν με παλιά. Ο 

παραλογισμός, η διαφθορά κλπ που υπήρχαν πριν 

την επανάσταση έδωσαν τη θέση τους στο πάθος, τις 

διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες κλπ » 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Κύριες δραστηριότητες  

Ο κύριος Χελμι στην συνέχεια είπε :  Η βασική διαφορά ανάμεσα στα 

μυθιστορήματα πριν και μετά την επανάσταση ήταν το ότι καινούργια 

θέματα αντικαταστάθηκαν με παλιά. Ο παραλογισμός, η διαφθορά κλπ που 

υπήρχαν πριν την επανάσταση έδωσαν τη θέση τους στο πάθος, τις διάφορες 

κοινωνικές δραστηριότητες κλπ και αυτό το γεγονός έπαιξε ένα σημαντικό 

ρόλο στα γραπτά των ποιητών και των συγγραφέων.  Μετά την συζήτηση και 

το δείπνο, προβλήθηκε η Ιρανική ταινία «ο κύριος Γιουσεφ» του Αλί Ραφαει 

την οποία απόλαυσαν όλοι οι μαθητές. 
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

 ΚΑΠΟΙΑ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΑΛΙ 

ΝΑΧΤΖ-ΟΛ-ΜΠΑΛΑΓΚΕ 

1)Αυτός που κρύβει το μυστικό του κρατά τον έλεγχο της βούλησής τοτ χέρια του. 

2) Η φτώχια είναι ο μεγαλύτερος θάνατος. 

3)Κανένας δεν επικρίνεται γιατί καθυστερί να πληρώσει τα χρέη του. Επικρίνεται μόνο 

εκείνος που παίρνει κάτι που δεν το δικαιούται. 

4)Ο εγωισμός εμποδίζει την ανάπτυξη,την πρόδο και την εξέλιξη. 

5)Η ημέρα της κρίσης είναι πολύ κοντά και το διάστημα παραμονής στη γη πολύ μικρό. 

6)Η αποχή από την αμαρτία είναι ευκολότερη από τη μετάνοια. 

7)Οι άνθρωποι είναι εχθροί των πραγμάτων που δεν γνωρίζουν. 

8)Το έργο του ηγέτη επιτυγχάνεται με τη γενναιοδωρία. 

9)Εκπλήσσομαιόταν απελπίζεσαι από τον Θεό, αφού μπορείς να του ζητήσεις την 

άφεση των αμαρτιών σου. 

10) Επιβράβευσε τους καλούς υποτιμώντας τους κακούς. 

11)Η απληστία είναι αιώνια σκλαβιά. 

12) Καρπός της αμέλειας είναι η συζήτηση. Καρπός της διορατικότητας είναι η υγεία. 

13) Ένας φίλος δεν είναι πιστός αν δεν συμπαρασταθεί στο φίλο του σε τρεις 

περιπτώσεις: Στη στεναχώρια,στην απουσία και στο θάνατο του. 

14)Από τότε που είδα και κατανόησα την αλήθεια, δεν την αμφισβήτησα ποτέ. 

15)Η αποχή από την αμαρτία είναι ευκολότερη από τη μετάνοια. 

16) Όποιος καταδυναστεύσει τον κόσμο θα δαγκώσει την Ημέρα της κρίσης το δάχτυλο 

του. 

17)Όποιος εναντιώνεται στο Θεό αφανίζεται. 

18)Η λίγη δουλειά που κάνετε διαρκώς είναι πολύ καλύτερη από την πολλή δουλεία 

που θα βαρεθείτε να κάνετε. 

19)Η γνώση κλείνει όλες τις πόρτες των δικαιολογιών για τους προσχηματικούς. 

ΠΗΓΗ:ΝΑΧΤΖΙ ΟΛ ΜΠΑΛΑΓΚΕ (σοφά λόγια για καλύτερη ζωή)  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δρ.Λιάνα Μυστακίδου 
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Η αξία του Ιησού Χριστού για τους μουσουλμάνους δεν είναι μικρότερη από αυτή 

των Χριστιανών 

ت مسیح )ع( در اسالم ت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب درباره جایگاه حضی  سخنان حضی

Ο Ιησούς Χριστός ήταν εξοπλισμένος με τη δύναμη να κάνει θαύματα. Έφερε ένα θεϊκό 

μήνυμα για την ανθρωπότητα που έσωσε τους ανθρώπους από το σκοτάδι του 

πολυθεϊσμού, του αθεϊσμού, της άγνοιας και της καταπίεσης, καθοδηγώντας τους προς τη 

δικαιοσύνη, τη γνώση και τη λατρεία του Θεού. Ποτέ δεν δίστασε σε μια πάλη εναντίον 

του κακού ή να καλεί τους ανθρώπους προς την ευσέβεια καθ 'όλη τη ζωή του. Αυτά είναι 

μαθήματα που όλοι οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι, που πιστεύουν στην προφητεία 

του Ιησού Χριστού, πρέπει να μάθουν. Και το Ισλάμ, το οποίο είναι συμπλήρωμα του 

πραγματικού χριστιανισμού, κρατάει την έκκληση της ανθρωπότητας προς την ευσέβεια 

και την ηθική τελειότητα ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων του. 

Αγιατολάχ Χαμενεϊ, 3 Ιανουαρίου 1994 

Η αξία του Ιησού Χριστού μέσα από τα μάτια των Μουσουλμάνων δεν είναι μικρότερη 

από την αξία του στους χριστιανούς, οι οποίοι αποτίνουν φόρο σε αυτόν τον προφήτη. 

Αυτός ο μεγάλος θείος προφήτης έχει περάσει όλη του τη ζωή ανάμεσα στον λαό: 

καταπολεμώντας  ή αντιστεκόμενος στην καταπίεση, τη διαφθορά και σε εκείνους που, 

βασιζόμενοι σε χρήματα και εξουσία, καταπίεσαν τους ανθρώπους και τους έσυραν στην 

κόλαση αυτού του κόσμου. Τα βάσανα αυτού του μεγάλου προφήτη έχουν επιμείνει από 

την παιδική του ηλικία - ο Θεός του έδωσε προφητεία όταν ήταν ακόμα παιδί - και ήταν 

όλα γι 'αυτό το λόγο. Αναμένεται ότι οι οπαδοί του Χριστού και όλοι εκείνοι που τον 

θεωρούν μεγαλοπρεπή και υψηλό πνεύμα θα ακολουθήσουν το μονοπάτι του [Ιησού]. 

Σήμερα, πολλοί από εκείνους που ισχυρίζονται ότι ακολουθούν τον Χριστό πέφτουν κάτω 

από ένα διαφορετικό μονοπάτι από αυτό που ο Χριστός είχε ξεκινήσει. Η καθοδήγηση του 

Προφήτη Isa-ibn-Maryam (ως) είναι καθοδήγηση προς τη λατρεία του Θεού και 

αντιμετώπιση του φαραωνισμού και της εξέγερσης. Σήμερα, μερικοί από εκείνους που 

ισχυρίζονται ότι ακολουθούν αυτόν τον μεγάλο θεό αγγελιοφόρο ενεργούν όπως οι ίδιοι 

οι Φαραώ και οι τύραννοι που ο Προφήτης Ιησούς Χριστός ήταν ενάντια. 

Αγιατολλάχ Χαμενεί, 27 Δεκεμβρίου 2000 
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ 

Σεγιέντ Αλί Χαμενεϊ προέτρεψε τους Ιρανούς 

αξιωματούχους να συνεχίσουν τις πρακτικές και 

σοβαρές προσπάθειές τους για να βοηθήσουν 

στην άμβλυνση των δεινών αυτών που 

πλήττονται από τις συνέπειες του ισχυρού 

σεισμού στα δυτικά της χώρας. 

Σε συνάντηση με τους επικεφαλής των τριών 

κλάδων της Ιρανικής κυβέρνησης και με 

διάφορες τοπικές αρχές την Τρίτη, ο Αγιατολάχ 

Χαμενεί εξέφρασε τη βαθειά του θλίψη για το 

«πολύ πικρό συμβάν» στην επαρχία Kermanshah. 

Ο ηγέτης επαίνεσε την παρουσία των Ιρανών 

αξιωματούχων στις περιοχές που επλήγησαν από 

τον σεισμό και τη συμπάθειά τους προς τον λαό. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενέι επεσήμανε την επίσκεψη 

Ιρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου 

του Προέδρου Χασάν Ρουχάνι, στις περιοχές που 

επλήγησαν από τους σεισμούς κατά τη διάρκεια 

των δύο τελευταίων ημερών και εξέφρασε την 

συμπαράσταση του  στους πληγέντες. 

Ο ηγέτης δήλωσε ότι μοιράζεται τη θλίψη των 

γενναίων ανθρώπων του Kermanshah και 

πρόσθεσε ότι η απώλεια ενός αγαπημένου είναι 

σκληρή. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι τέτοια 

περιστατικά οδηγούν όλο τον Ιρανικό λαό να 

σπεύσει να βοηθήσει τα θύματα. 

Ο σεισμός μεγέθους 7,3 της κλίμακας 

Ρίχτερ συγκλόνισε την περιοχή των 

συνόρων μεταξύ Ιράν και Ιράκ την 

Κυριακή το βράδυ, προκαλώντας 

εκτεταμένες ζημιές και απώλειες ζωής. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 

τουλάχιστον 432 άνθρωποι έχασαν τη 

ζωή τους και πάνω από 7.817 άλλοι 

υπέστησαν τραυματισμούς στο σεισμό 

ενώ περισσότερα από 12.000 σπίτια 

καταστράφηκαν εντελώς. 

Δείτε εδώ :https://www.youtube.com/watch?v=56l2UcZ__ps 

Ο Aγιατολάχ Χαμενεί προτρέπει σε πρακτική βοήθεια για τα θύματα του σεισμού 

 پیام آیت هللا خامنه ای در خصوص زلزله کرمانشاه 

11 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Αγιατολάχ Χαμενεΐ “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Παλαιστίνη 

θα απελευθερωθεί” 

Δείτε εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=sJWolUB_7DU 

ی آزاد خواهد شد  آیت هللا خامنه ای : فلسطیر

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Ο εχθρός σίγουρα δεν θα μπορέσει να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για το ζήτημα 

της Παλαιστίνης και η Παλαιστίνη θα απελευθερωθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

Παλαιστίνη θα απελευθερωθεί. Αυτό μπορεί να συμβεί αργά ή γρήγορα, αλλά σίγουρα θα 

συμβεί και ο αγώνας της Ισλαμικής Ummah για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης θα 

αποδώσει αποτελέσματα, με τη βοήθεια του Θεού. 

Η αναμέτρηση μας με τις δυνάμεις takfiri ήταν μια αναμέτρηση ενάντια στην καταπίεση 

και τη στρέβλωση του Ισλάμ. Ήταν ένας αγώνας εναντίον μιας άγριας ομάδας που δεν 

γνώριζε τίποτα για την ισλαμική ηθική και την ευγένεια και για την αλήθεια του Ισλάμ. 

Συνήθιζαν να καίνε και γδέρνουν τους ανθρώπους ζωντανούς και να αιχμαλωτίζουν 

μουσουλμανικές οικογένειες. Κατακλύστηκαν από κάθε είδους διαφθορά, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, σεξουαλικής, οικονομικής και πρακτικής 

διαφθοράς. Ήταν οι πράκτορες των ΗΠΑ και του Σιωνισμού. Και οι στρατιώτες τους και οι 

οπαδοί τους - όπου κι αν βρίσκονται - είναι και αυτοί πράκτορες των ΗΠΑ και του 

Σιωνισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν ο κόσμος του Ισλάμ θέλει να είναι 

αξιοπρεπείς, δεν πρέπει να εγκαταλείψει την ενότητα, την αλληλεγγύη και την ομοφωνία. 

Αν ο κόσμος του Ισλάμ θέλει να είναι δυνατός, πρέπει να αντισταθεί στον Σιωνισμό. 

Σήμερα, το ζήτημα της Παλαιστίνης βρίσκεται στην κορυφή των πολιτικών θεμάτων του 

κόσμου του Ισλάμ και της Ισλαμικής Ummah. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την 

υπεράσπιση της Παλαιστίνης και την ελευθερία  του παλαιστινιακού έθνους. Ο καθένας 

είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση και την εργασία για το σκοπό αυτό. Ο εχθρός είναι 

απελπισμένος σε αυτό το θέμα. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Όταν ισχυρίζονται ότι θέλουν 

να δηλώσουν το Αλ-Κουντ ως πρωτεύουσα του Σιωνιστικού καθεστώτος, αυτό είναι ένα 

σημάδι της απελπισίας και της ανικανότητάς τους. Τα χέρια τους συνδέονται με το ζήτημα 

της Παλαιστίνης. Χωρίς αμφιβολία, με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουν ένα πιο σκληρό 

πλήγμα και ο κόσμος του Ισλάμ θα σταθεί εναντίον τους. 

Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ρουχανί καταγγέλλει την πρόσφατη "εσφαλμένη και 

παράνομη" απόφαση του Αμερικανού ομολόγου του να αναγνωρίσει την Αλ-Κουντ στην 

Ιερουσαλήμ ως «πρωτεύουσα» του Ισραήλ, λέγοντας ότι η κίνηση θα δημιουργήσει νέα 

ένταση στη Μέση Ανατολή. 

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

"Το μήνυμά μας είναι ότι το παλαιστινιακό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα για τους 

Μουσουλμάνους και τον Μουσουλμανικό κόσμο και οι Μουσουλμάνοι πρέπει να 

καταδικάσουν αυτή τη κίνηση σε όλα τα διεθνή όργανα, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη", 

δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. 

Επαναβεβαίωσε την ισχυρή υποστήριξη του Ιράν για τον παλαιστινιακό λαό και είπε: 

"Μέχρις ότου όλοι οι Παλαιστίνιοι επιστρέψουν στην πατρίδα τους και επιτύχουν τα 

απόλυτα δικαιώματά τους, αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί". 

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η ενότητα, η ακεραιότητα και η αντίσταση του 

Μουσουλμανικού παλαιστινιακού λαού τις τελευταίες ημέρες απέδειξαν ότι μπορούν να 

αντισταθούν σε σχέδια που εκτοξεύθηκαν από την αλαζονεία και τους Σιωνιστές. 

Στις 6 Δεκεμβρίου, ο Trump προκάλεσε διεθνή οργή, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον 

αναγνωρίζει την Αλ-Κουντ της  Ιερουσαλήμ ως «πρωτεύουσα» του Ισραήλ και ότι είχε 

δώσει εντολή στη διοίκησή του να ξεκινήσει τη διαδικασία μετακίνησης της αμερικανικής 

πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στην αρχαία πόλη. 

Η ανακοίνωση προκάλεσε σκληρές διεθνείς προειδοποιήσεις ότι θα φέρει περισσότερο 

χάος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πολλές διαμαρτυρίες διεξήχθησαν σε πολλές 

χώρες τις τελευταίες ημέρες εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ. 

Ο στρατηγός Qassem Soleimani, διοικητής των Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής 

Επανάστασης, επιβεβαίωσετην πλήρη υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τα 

παλαιστινιακά κινήματα ανθεκτικότητας. 

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  
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Iranians mourn martyrdom of Prophet’s daughter 

Iranians are commemorating the martyrdom anniversary of 

Hazrat Fatima Zahra (PBUH), the daughter of Islam’s Prophet 

Muhammad (PBUH). 

People from all walks of life are attending mourning ceremo-

nies across the country to pay tribute to Hazrat Fatima, the 

wife of Imam Ali the first Shia Imam. 

Several other Muslim countries, including Iraq, Lebanon and 

Pakistan, are also marking the occasion, which falls on the 

third day of the lunar Islamic month of Jamadi al-Thani. 

Hazrat Fatima, the mother of the second and third Shia 

Imams, is regarded as a role model by Muslim women for her 

moral and religious virtues. 
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Farshchian creator of ethereal hues and colors in Persian miniature ... 

Over the past five decades, the globally renowned master of Persian 

painting and miniature, Mahmoud Farshchian, has transcended the tradi-

tional concepts of the art form and portrayed an ethereal interpretation 

of human existence through his unique style of dynamic hues and col-

ors.    

Farshchian was born on January 24, 1930 in the Iranian central city of Es-

fahan, the capital of Persian art. Growing up in the hub of Iran’s artistic 

masterpieces enabled the prodigy to discovered his creative talent in 

painting at an early age. 

His father, who was a prominent Persian carpet merchant and an art afi-

cionado, instilled the passion into his son and signed him up at the work-

shops of prominent painting maestros Haji Mirza-Agha Emami and Isa 

Bahadori at the age of seven, where he learned painting techniques of 

Timurid (1370–1507) and Safavid (1501–1736) eras. 

In 1945, he continued studying miniature and designing tileworks at Esfa-

han high school for the fine arts. Farschian then travelled to Europe to 

study the works of Western painters at European museums for several 

years, where he developed an innovative artistic style with universal ap-

peal. 

After returning to Iran, the maestro started working at the National Insti-

tute of Fine Arts and was appointed director of the Department of Na-

tional Arts and professor at the University of Tehran's School of Fine Arts. 

The painting master has displayed his works in nearly 150 individual and 

group exhibitions and many of his works are at display in several muse-

ums and major collections worldwide, including the British Library, Freer 

Gallery of Art, Bibliotheque Nationale, Metropolitan Museum and Har-

vard University. 
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Farshchian was chosen as an outstanding 21st century intellectual by Cambridge in 
2000 and he has received several prestigious international awards, including Devi-
antART (2009 & 2010), Golden Palm of Europe (1987), Oscar D'Italia (1985), 
Vessillo Europa Delle Arte (1984) and International Art Festival (1958). 

Combining the classic Persian miniature with modern painting techniques, the 

maestro founded a new school in Iranian Painting, which makes the art form inde-

pendent from the symbiotic relationship it has traditionally had with poetry and liter-

ature. 
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At the same time, the imaginative works are still deeply inspired with Persian literature, 

mysticism, myths and religious stories. Farshchian’s works communicate with modern 

viewers from a timeless world, touching upon fundamental life questions, paradoxical ele-

ments of existence, spirituality, peace, love, sorrow and death. 

“Whenever I decide to start a new work, I try to fully expose myself to the mood, the ex-

citement and the state of the idea itself. This creates a deeper connection and intimacy be-

tween myself, the art work and the viewer,” Farshchian says in a 2012 interview. The infi-

nite curves depicted all over the paintings create a vibrant dynamism which is reminiscent 

of a world in which every particle is dancing. 

The maestro is well-known for his boldness in using enormous variety of colors and cre-

ating mesmerizing hues which captivate the viewers. 

“An artist, with the blessing of his art, can be in a state of constant love and connection 

with the One. The internal transformation that follows this experience, can take the artist 

into a much wider realm, where the exterior qualities of the physical beloved lose color 

and meaning for the artist. That is how the artist finds the essence of the Creator, for 

whom s/he has created this physical object of love,” he said in a 2012 interview with Rus-

sian news agency Sputnik. 

“Praising the physical qualities of an earthly love which will certainly age and decay can on-

ly go so far. All expressions of earthly love are in fact praising the One,” he added. 
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Tabriz gears up for biggest tourism event of Muslim states in 2018 

Tabriz in northwest Iran seeks to step 

out of the twilight with a spectacular 

gala which is set to attract heads of 

state, business leaders and gurus of 

the hospitality industry to the biggest 

tourism event of Muslims states in 

2018. 

A key location on the Silk Road and a 

gateway to Europe and East Asia, the 

city has been named by the Organiza-

tion of Islamic Cooperation (OIC) as 

the 2018 tourism capital of Islamic 

countries.   

The recognition has induced once the 

center of culture and Islamic civiliza-

tion and the seat of many diplomatic, 

political and international missions to 

reinvent itself. 

Tabriz is fabled to have been the his-

torical site of the Garden of Eden. It is 

one of the most ancient and largest 

cities in Iran, with a history of some 

4,000 years. 

According to the 13th century trave-

logue of Venetian merchant and ad-

venturer Marco Polo, Tabriz attracted 

merchandise from India and Iraq, the 

Persian Gulf and many other places.  

At the time, it was the capital of the Persian empire 

which stretched from Egypt to Central Asia and from 

the Indian Ocean to Armenia.   

When Persia opened up to the West at the end of the 

nineteenth century, Tabriz became a European foot-

hold as industry grew, making it Iran’s economic capi-

tal. The carpet, textile, footwear, cement and food 

processing industries that are still the key components 

of the city’s economy have roots in this period. 

The city was also one of the first to embrace moderni-

zation and many of the new developments in Iran’s 

history used to happen in Tabriz, such as the print 

shop, public cinema, theater, municipality, kindergar-

ten, school for the deaf and the dumb, modern 

school, newspaper and firefighting service. 
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Modern Tabriz has lost its position as Iran’s second city and economic hub, but it is still the 

largest metropolitan area in the northwest. The city is also a major heavy industry center 

for automobiles, machine tools, refineries, petrochemicals, pharmaceutical products, leath-

er goods and carpets. 

This pivot to industry has had its downsides, where tourism has been neglected overall. Ta-

briz gets very little of the limelight in Iran’s promotion of its splendid ancient heritage in 

places such as Isfahan, Shiraz, Yazd and Mashhad. 

The Azeri-speaking city has also a bit of an image issue rooted in the stereotypes, one being 

the rumor that a Tabrizi would not answer you if you asked him for an address in Persian. 

“… I experienced the city and its inhabitants as extremely friendly, sympathetic and help-

ful,” German author Christoph Werner writes in his book An Iranian Town in Transition: A 

Social and Economic History of the Elites of Tabriz. 

People in Tabriz, like many other Azeris, are “renowned for their business sense and seri-

ousness”, according to Reuters reporter Jon Hemming. Over the past few years, the ancient 

trading hub of labyrinthine bazaars has hurtled ahead on a remarkable course of expansion 

and development. 
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Iran Blasts US for Abusing Power as UNSC Permanent Member 

"The move by the United States to bring to this Council the protests in Iran by some of our 

citizens for their legitimate grievances is an abuse of its power as a permanent member, 

and an abuse of the Council itself," Khoushrou said on Friday, addressing a UN Security 

Council session on Iran held at the request of the United States. 

Iran's permanent representative to the United Nations said the US administration has lost 

every shred of moral, political and legal authority and credibility in the eyes of the whole 

world. 

The full text of Khoshrou's speech at the UN is as follows: 

Mr. President 

The move by the United States to bring to this Council protests in Iran by some of our citi-

zens for their legitimate grievances — some exacerbated by none other than the U.S. itself 

in its dereliction of its obligations under the Joint Comprehensive Plan of Action —is an 

abuse of its power as a Permanent Member, and an abuse of the Council itself. It is unfor-

tunate that despite the resistance on the part of some of its members, this Council has al-

lowed itself to be abused by the current US administration in holding a meeting on an is-

sue that falls outside the scope of its mandate, putting on display the failure of the Council 

to fulfill its real responsibility in maintaining international peace and security. 

It is a discredit for the Security Council to take up a matter that is of a purely domestic na-

ture while failing abjectly to lift a finger when it comes to genuine issues, such as the long-

lasting occupation of Palestinian territory – to which this item is dedicated -- and the indis-

criminate bombing of Yemen in the past three years, 

which has so far resulted in the deaths of thousands of human beings and has brought 

hunger, disease and destruction on the Yemeni people. The list of such failures of the 

Council are all attributable to the obstructionist approach by the US delegation and goes 

on and on. 
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Mr. President 

This is nothing but another desperate attempt by the US administration to escape forward, 

as it has lost every shred of moral, political and legal authority and credibility in the eyes of 

the whole world. Following such acts of disruption taken by this US administration as 

flouting international law and disrespecting the practices of civilized behavior in interna-

tional politics, this administration is now desperately reaching for every straw that keeps it 

afloat. There is a long history of U.S. bullying at the UN, but this is a preposterous exam-

ple—the purely internal affairs of a nation—in this case protests that the Iranian govern-

ment has addressed with the utmost respect for the rights of protestors and with every 

attempt to deal with peacefully, despite violent infiltrators and direct encouragement by 

foreign forces including by the President of the United States—is not the subject of debate 

by the world’s most important security organ. I would be remiss if I didn’t mention, for 

those who may not remember, also the United States’ long history of interventions in the 

internal affairs of Iran. A continuous pattern of disruption in the course of the democratiza-

tion process in Iran can be traced back to the coup staged by the US against Iran’s demo-

cratically elected Prime Minister in 1953. Hostile acts intensified once Iranians rose up to 

overthrow their dictator ruler – who was unsurprisingly loved by the US government. Since 

then, among others, the US has backed attempted military coups and acts of sabotage in 

Iran; imposed illegal and inhumane unilateral sanctions against ordinary Iranians; uncondi-

tionally supported Saddam Hussein in his eight-year destructive war against Iranians, in-

cluding by providing him with chemical weapons; and even directly engaged in military 

confrontation with Iran in defense of Saddam. I should also refer to the 290 innocent lives 

lost— including 66 children— on board Iran Air 655 shot down in July 1988 by the US Navy 

in the Persian Gulf. It would be a remiss of me not to recall that the US shamelessly deco-

rated the commander who gave the order to fire. 
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Mr. President, 

While President Trump may be enamored of the fact that no protesters demonstrated 

against his presence while he was in our neighborhood a few months ago—he may be una-

ware that they have no right to protest—the fact is that in every democratic country, citi-

zens will, from time to time, take to the streets to protest one thing or another, and Iran is 

no exception. In every country the security forces—be they police, gendarmes, national 

guards or others—are present to ensure that protests remain peaceful, and Iran is, again, 

no exception. However, while the U.S. accuses Iran of “suppressing” protests, one can only 

gasp at the hypocrisy when viewing images of Occupy Wall Street protestors beaten and 

dragged by American policemen, or to go back in time, when National Guardsmen fired on 

and killed peaceful student protestors at Kent State University, or to watching film of the 

protests outside the Democratic National Convention in > Chicago in 1968. Or, more re-

cently we can rewind to the 1992 Los Angeles riots over the brutal beating of Rodney King 

by policemen—and killings of innocent African-Americans at the hands of law enforcement 

continue unabated, as we all know—when the California Army National Guard, the 7th In-

fantry Division and the 1st Marine Division were called in to restore order. A total of 63 

people were killed during the uprising; 2383 were injured, and more than 12,000 were ar-

rested. I don’t recall any member of the UNSC calling for debate on this issue, when the US 

military was involved in suppressing domestic unrest. Nor was there debate in 1993 when 

the FBI raided the Branch Davidian headquarters in Waco, Texas, after a 51-day standoff, 

killing 83 men, women and children, the vast majority of whom were entirely innocent of 

any crime. It would behoove Ms. Haley—who perhaps was busy with other priorities at the 

time of their occurrence—to read up on these travesties of justice on American soil before 

condemning others for far less. But it is not just the U.S. that has an unenviable record in 

dealing with protestors: In 2005 in France, then Interior Minister Nicolas Sarkozy declared a 

“zero tolerance” policy towards protests emanating from the deprived suburbs of Paris and 

other major French cities, referring to demonstrators—largely poor immigrants—as 

“scum”. With almost 3,000 arrests and several deaths, the unrest was only quelled to 

reemerge in multiple other forms, most recently in 2017, when the police rape of a young 

French citizen of African origin once again triggered protests. I do not, however, recall the 

UNSC being summoned for debate on this.  
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 And in 2011 in the United Kingdom, then Home Secretary Theresa May “utterly 

condemned” the violence amid protests in her country, saying, “Such disregard for public 

safety and property will not be tolerated.” Meanwhile, Prime Minister David Cameron 

warned rioters, “You will feel the full force of the law. And if you are 

old enough to commit these crimes, you are old enough to face the punishment.' In the 

span of merely a few days, some 3,100 arrests were made and with the authorities told 

that they could ignore existing sentencing guidelines, two young men who promoted riots 

via Facebook, with the proposed disturbances not attended by any other people, were 

handed four-year sentences. 

I do not recall any country bringing any of these reactions to protests—across the self-

described “civilized” democracies—to the attention of, let alone opening to debate at the 

United Nations Security Council. 

Mr. President, 

We have hard evidence of the violence in Iran by a handful of the protestors, in some cases 

resulting in the death of policemen and security officers, being very clearly directed from 

abroad. These violent elements surfaced in the crowds a early as Friday evening last week, 

at the inception of the protests. At that point, the hands of elements from outside Iran, in-

cluding instigators based in the United States and Europe, began to be visible: incitement 

to violence included encouraging and training people to use Molotov cocktails, to seize am-

munition depots, and to stage an armed uprising. One U.S. resident took to social media to 

order the killing of 120 members of our security 

forces, threatening that “those who will be included among the killed are “their families, 

[too] in their homes.” This same US resident publicly stated to U.S. media, with complete 

sense of impunity that “they should burn down government mosques and police stations.” 

It was clear enough to not just us but also third parties that Telegram Messenger execu-

tives decided to block some of the violence-inciting channels, citing a “line one shouldn’t 

cross.” 
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All of this is also well documented in the mainstream media. In one case, a man with ex-

tensive criminal record, captured a fire engine and ran it over a car, murdering the driver 

and his 12-year-old son. In some other cases, hooligans got involved and looted shops and 

banks. Altogether the peaceful, legitimate protests—which my government emphatically 

confirmed are a constitutional right which has been respected since the Islamic Revolu-

tion—were abused and hijacked to stage arson, vandalism, hooliganism, and in several cas-

es the firing of weapons. President Trump and some other US politicians have joined ISIS 

and its patrons in our region to openly incite and encourage violence. It is the ultimate iro-

ny that the country whose head of state has thrown his lot in with those visiting violence 

and destruction on Iran has its UN Ambassador, who has a history of ignorant and belliger-

ent on my country (and even has trouble identifying whether a country is fictitious or not), 

bring it as an issue for debate to the Security Council. If anything, it is Iran that should be 

demanding a debate and investigation into how and why foreign elements, with impunity, 

are allowed to encourage and support unrest and violence in another sovereign and found-

ing member of the United Nations. For example, let’s debate why the United States has 

failed, in spite of repeated official requests, to stop the incitement to violence and murder 

of innocent civilians from its territory? Or why some European countries continue to pro-

vide safe haven to terrorists who are inciting violence and armed rioting as we speak? Why 

social media sites that promote and teach the use of Molotov Cocktails and boast about 

people using arms to kill in Iran operate freely in their territory in spite of clear evidence. 

These are the real issues that need to be addressed. Distinguished members, To make this 

farce into something more than a mere waste of time, let us discuss something else that 

this Council hasn't but should deal with: The free flow of information has brought with it 

the spread of fake news and other forms of information wars. These threats are common 

to all free and sovereign nations. We are not alone in finding it necessary to formulate solu-

tions to these challenges. Recently, French President Macron also lauded efforts to in-

crease transparency about the ownership of websites, including their foreign funding; fur-

ther empowerment of government agencies to fight against “any attempt at destabiliza-

tion” by TV stations controlled or influenced by foreign states; and also suggested counter-

ing social media channels used as propaganda by introducing laws to disclose the source of 

funding for particularly sponsored content. These measures are not needed to simply fight 

back against fake news, rioters and electoral interference, but more ominously in the fight 

against terrorists, including ISIS. This fight, distinguished members and colleagues, is not 

zero sum: we will either win together or lose together. 
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Persian carpet artistic narrative of Iranian history, culture 

Persian carpet has been considered as a sublime embodi-

ment of timeless beauty and elegance over thousands of 

years in human history and it has constantly 

evolved into a more elegant artistic creation 

throughout its existence. 

The artistic creation reached its zenith during 

the rule of Safavid Dynasty (1501–1736) when 

royal court manufactories in the central city of 

Esfahan created countless masterpieces in terms 

of their elaborate colors and designs, most of 

which are currently treasured in museums and 

private collections all over the world. 

The world’s oldest hand-woven carpet, the Pazyryk rug, 

which dates back to 2,500 years ago, includes Iranian and 

Achaemenid motifs. The carpet is currently kept at the Her-

mitage Museum in St. Petersburg. 

The value of the Persian carpet is determined by various factors, including the 

beauty, intricacy and authenticity of designs, durability of colors, the quality 

of materials and the knots as well as the years of labor spent for producing 

each carpet. 

Wool is the main material of the Persian rug and it is used due to its lumines-

cent texture which reflects the colors more accurately. Silk is also used in 

more decorative carpets which are normally framed or hanged from walls. 

In the Persian weaving technique, the knots are tied to the base string in such 

a way that it makes the texture of the carpet more resistant and durable com-

pared with other types of rugs woven in the other parts of the world.  
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Every city and province of Iran has its own unique style of rug which represents the herit-

age and culture of that city. 

There are mainly 19 types of designs in both nomadic and classic Persian rugs, with ancient 

motifs passed down from one generation to another. 

While classic Persian rugs are generally woven through pre-planned sophisticated refined 

repertory, rural and nomadic rugs are based on improvised rustic simple designs generated 

by the imagination of the weaver. 

The classic city rugs are characterized by recognizable floral rug forms articulated with un-

dulating curves or rhythms. Nomad and village rugs, however, tend to depict more abstract 

forms using bold, more rectilinear graphic effects and repetitions. 

Almost all Persian carpets have a number of elements in common, including the field, a 

border or multiple borders and some form of medallion or pattern. 

Every carpet design narrates a unique story, inspired by the daily lives of the people, natu-

ral surroundings as well as the epics of Iranian culture, religion and mythology. 

Some of the key motifs in Persian rug include the tree of life which symbolizes the path 

from earth to heaven, lily for spirituality, cypress for serenity, Botteh (a teardrop-shaped 

motif) for universe, diamond for women and Mehrab (altar) for the gateway to paradise. 

Persian rugs normally use natural dyes made from vegetables and plants to produce the 

most durable, luminous and warm shades. 

Nomadic colors mainly blend a harmonious composition of bold and daring colors to re-

flect the courageous spirit of the people. 

Contrary to chemical colors, organic dye is significantly durable and does not fade after 

washing or due to the elements. 

In Iran, rose is used for red color, pistachio for green, indigo for blue, carbonates for black 

and saffron for 39 different colors. The number of colors in a Persian carpet ranges from 15 

to 25 and each color signifies a special meaning. Green stands for hope and life; red for 

wealth, beauty and courage; blue for heavens and solitude; yellow for the sun and joy of 

life; white for purity; gold for wealth and brown for fertility. 
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Hand-woven carpet is one of Iran’s key non-oil exports and the country makes three quar-

ters of the world’s hand-woven carpets. 

Iran currently produces five million square meters of hand-woven carpet each year, of 

which 3.5 million square meters are exported to foreign markets. 

There are currently nearly 1.2 million carpet weavers in Iran, whose family-business handi-

crafts are both sold in the domestic market and exported to international customers, with 

the UAE, Germany, Japan, Lebanon and Qatar being the major destinations.   

However, the authentic Persian carpet has lost a part of its share in the international mar-

ket as replicas with lower price and quality from China, Afghanistan, Turkey and Pakistan 

have flooded the market. 

Regardless of other countries’ efforts to copy the Persian rug, connoisseurs believe that the 

Iranian handicraft still maintains its status in the world because the authentic spirit of the 

artistic creation cannot be copied. 

Moreover, the unique features of the Persian nomadic rug have made it impossible for oth-

er producers to copy the handicraft. 
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The Most Important Dimension of the Islamic Revolution 

 Cultural aspect is the most important and the principal aspect of Islamic revo-lution.  

This revolution, fortunately, started as a cultural movement. It was due to the reason that in the 

last few years we had successfully changed this aspect of our collective entity and our political sys-

tem. Other revolutions do, of course, begin with a certain specific cultural note; but this Islamic 

Revolution of ours has surpassed all other revolu-tions in this regard. We may rightfully attribute its 

victory to the predominant Islamic spirit of selfsacrifice and wish for martyrdom among our people. 

As long as this had not happened victory was impossible. Will it not be a great tragedy if this revolu-

tion, which is the result of a cultural movement, should transform itself into something other than 

what it was at its birth? Unless we guard it with great care this victory can any time change into 

something else. It is our responsibi-lity that every one of us should resolve never to lose the sight of 

the main thread of our cultural movement. I hope, with every day that passes, we will find our-

selves more and more advanced in this direction. I hope we shall utilize the alchemy of God's re-

membrance to transform our behavior and manners, speech and thought, morals and sensibili-ties, 

everything , in the direction pointed out by Islam, the Qur’an, the sunnah, and the Islam of leader-

ship that inspired our constitution. Insha' Allah. 

Here I have a word of caution for the young and the middleaged persons, who constitute the bulk 

of the active generation, never to assume that you cannot change yourselves on account of age. 

Accord-ing to the logic of the Qur’an, no one is ever too old. One of the most sublime Islamic princi-

ples regards man as a being who is always in the process of becoming. From the very first day of his 

life to its last, a man is always in the process of development and change; a state similar to that of 

an everchanging fluid. The Qur’an says in this regard: 

Say, `O my servants! Who have been prodigal against yourselves, do not despair of 

Allah's mercy; surely Allah forgives the sins altogether, surely He is the All‑forgiving 

and the All‑compassionate.' (39:53) 
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Thus, it is desirous of all the middleaged and the elderly people to be active and deter-

mined in the support of the cultural revolution and resolved to cultivate the manners and 

attitudes according to the Divine system. Their behavior and the relationship of the people 

with one another, everything, should be according to the Divine spirit and con-genial to 

the sense of Divine duty and God's remembrance. And if it is felt that our condition has 

not improved much, and old faults still persist here and there, we should admit that our 

inner cultural revolu-tion has not progressed to the desired degree of profundity. 

Indeed, if the cultural revolution with its philosophical dimension, and its dimensions of 

consciousness and world‑outlook as its basic elements, is expected to advance, it should 

lead the individual and society, both, in the direction of the Qur’anic and Islamic ideal. In-

stead of contemplating everything in the selfish and narrow terms of personal conformity 

and discord, or dignity and indignity, people should attune themselves to evaluate their 

life, choices and deeds in the broader pers-pective of the Qur’an and Islam. They should 

erase such imaginary pre-sumptions from their minds as were prevalent during the prerev-

olution days. 

Perpetuation of the Revolution  

If we examine the extent of the advancement of our revolution, we shall notice that we 

still have a very long way to go. In fact it would be found vital for the life of Islam and the 

Revolution that it should continue perpetually and indefinitely into the future. And other 

such problems should be given supplementary and secondary importance. Our main and 

principal aim should be to maintain our administration, politics, our armed forces, our pro-

duction and commercial activities, export and import in subser-vience to the Islamic ideal. 

Everything should be subordinated to the Islamic essence, to Islamic consciousness and 

the Islamic perspective. If we neglect the sovereignty of the Islamic world outlook over all 

the aspects of our existence, our revolution is likely to fall into jeopardy. 
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The Impression of the Islamic Revolution of Iran on the other Islamic Movements 

In his book on philosophy, Iqbal Lahori has predicted that Tehran would become the 

meeting place of the Muslims in the future. This prediction came true and in the wake of 

the victory of the Islamic Revolution, Iran attracted the attention of the Muslim World, be-

cause the Islamic Revolution of Iran differs from other revolutions in terms of the motives 

behind its emergence and also in terms of the methods of struggle as well as in the goals it 

pursues, and can thus be different from the other revolutions in terms of achievements re-

sults and stands. These specifications are certainly rooted in the Islamic beliefs and princi-

ples. In other words, the Islamic Revolution of Iran, originating from the life-giving religion 

of Islam, was led to the revival of Islam in Iran and the world. One of the most significant 

dimensions to this revival is the rise and continued existence of the contemporary Islamic-

political movements, in particular those emerging on the last two decades.    

For the causes behind such grand impression, certain commonalities can be regarded as 

the factors behind union, unanimity and unity of direction. Here, it is really noteworthy to 

cite on expression made by the late leader of the Islamic Revolution of Iran, Imam Khomei-

ni (RA): “The meaning of the export of our revolution is that all the world nations and all 

the governments be awakened and get rid themselves of their afflictions….” 

As a matter of fact, the Islamic Revolution of Iran has been based on Monotheism and on 

the belief in the Prophetic Mission of Prophet Muhammad (PBUH). Hence, the Muslim rev-

olutionary Iranian people regard the Holy Qur’an as the word of the Almighty Allah and 

the Divine Guide for mankind and likewise they regard the Ka’bah, Allah’s House as their 

prayer direction. They believe in the Day of Judgment, in Hereafter life, in peace and in fra-

ternity and equality of men.  Let’s ponder upon the precious direction presented by Imam 

Khomeini (RA) in this connection: “Unite your words through belief in Tawhid 

(Monotheism) which is shared by all of you and for the promotion of the Islamic interests 

which you all shared in.” 

Needless to say, the other Islamic movements share these specifications with the Islamic Revolution of 

Iran. In fact, they have discarded secular and nationalistic slogans and adopted those of the Islamic Rev-

olution. 
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As an example, we can mention the much repeated “Allah-u-Akbar” calls in the streets of Cape Town, 

South Africa, in the last decades, which can be regarded as the proof for the remark made by the su-

preme leader regarding the Muslim Algerian people’s shouting Allah-u-Akbar on the roofs. 

As for the cultural ground, it goes without saying that cultural factors pave the ground and make the ba-

ses for the political movements. Obviously the Islamic Revolution of Iran made considerable, highly valu-

able impressions in terms of culture and cultural values. Demonstrations held in certain Muslim countries 

in which certain Islamic Revolutionary slogans have been chanted by the demonstrators are no doubt 

reflecting of the Islamic Revolution of Iran on the contemporary political movements. 

Likewise, the Islamic Revolution of Iran propounded genuine cultural values to the political struggles of 

the Islamic movements. One of those values is belief in and inclination towards Jihad. In the wake of the 

victory of the Islamic Revolution in Iran, the Islamic movements have adopted Jihad (struggle in the way 

of Allah), self-sacrifice and martyrdom as basic principles. In other words, such principles as Jihad and 

self-sacrifice for the Divine cause which have been the symbols for the Shi’a revolutionary movements 

and the slogans of the Islamic Revolution of Iran have been admitted as the basic principles for the strug-

gle and have come to be viewed as religious obligations. It has been reported that in a meeting with 

Imam Khomeini (RA), a leading Palestinian figure addressed the Imam, “Upon the rise of your Islamic 

Revolution, our great Muslim nation came to know that it has to adopt the same way of Jihad and strug-

gle as yours.” Another Palestinian leader has been quoted as having said: “Islam was absent from the 

scene of struggles till the emergence of the Islamic Revolution of Iran.  This absence was visible even in 

the context of terms and expressions. For example, instead of the word ‘ Jihad’ , words such as Nizal and 

Kafah were used….”   

Also, through presenting the “neither the East, nor the West” slogan, the Islamic Revolution of Iran 

raised the banner of struggle against the world arrogant, domineering powers. In this regard too, Imam 

Khomeini (RA) has given many illuminating instructions, including: “Today our common enemies are the 

U.S. government, Israel and their allies. They have targeted our credit and aimed at putting us under 

their oppression again.  Repel this enemy.” 

Accordingly, the Islamic Revolution of Iran share certain lofty goals with the contemporary Islamic move-

ments, including the goal of eradicating oppression and tyrannical rules, the goal of the establishment of 

Islamic government in the Muslims’ lands, the implementation of Islamic rules and hoisting the banner of 

monotheism through negation of Satanic forces and reliance on Allah’s infinite power and through unity 

of the peoples, as Imam Khomeini (RA) repeatedly stressed: “All should be present at the scene and 

should be united. We want to guard Islam. This goal cannot be achieved if there is dispersion. Never im-

agine that keeping yourselves away from the scene is a way of getting rid of responsibilities.”  
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As for adherence to unity, it should be stressed that this principle (emphasized by the late Imam and 

obeyed by the Muslim revolutionary Iranian nation)  has been another factor behind the attraction of the 

contemporary Islamic political movements, towards the Islamic Revolution of Iran, Since this Revolution, 

following in the example of the Islam of Prophet Muhammad (PBUH) regards all Muslims assisters and  

brothers of  whatever nationality, color, race or religious sect they might be and rejects any issue which 

may cause dispersion among Muslims. Initiating the “Unity Week” ceremonies attended by Muslims of 

various sects every year is one example of the Muslim Iranian revolutionaries’ belief in the universal 

brotherhood of the Muslims. A Pakistani journalist has remarked, “…. Another great impression made by 

Imam Khomeini (RA) is that though he is a Shi’a, his call and concern was for Islam as a whole and he was 

against disunity.”  

One further causes behind the spread of the Islamic Revolution and it’s being embraced by Muslim na-

tions has been the fact that this Revolution is for the masses and directed towards the good and interests 

of peoples not those of tyrants, thus influencing the world Islamic political movements and attracting the 

world freedom-fighters who have realized that Islam is perfectly capable of mobilizing the masses against 

the domination-seeking powers. No doubt, when and where a people rely on God and unite for the fulfill-

ment of a right goal, victory will be theirs. This is one of the life-giving lessons taught by the Islamic Revo-

lution of Iran to the world nations. 

In this connection, mention must be certainly be made of the undeniable role played by mosques in the 

process of the triumph of the Islamic Revolution of Iran as a consequence of which the other Islamic 

movements have come to regard the mosques and religious sites as the seat of the leadership of their 

Islamic political struggles. Thus, Muslims the world over have become intent on construction of more and 

more mosques. For example, as reported, the number of mosques in Palestine showed a remarkable in-

crease in 1999-2000. Likewise, world Muslims are getting more and more inclined towards congregation-

al and Friday Prayers and attending mosques and holding political talks there. So, the rulers of the Mus-

lims’ struggle against oppressors have been formed in and spread from mosques and with Islamic 

thoughts and beliefs, gaining peoples’ approval and cooperation. That is why the second phase of Inti-

fadha has become known as ‘Intifadhatul-Aqsa’. Even before that, the Intifadha was also referred to as 

the mosques’ revolution. A Palestinian Congregational Prayers leader has been quoted thus: “The 

mosque has become the source of inspiration, unity and cohesion of the Palestinian of combatants 

against the occupiers.”   

   Another manifestation of the Islamic Revolution of Iran embraced by the fol-
lowers of today’s Islamic movements is hijab (Islamic covering) 
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Upon the victory of the Islamic Revolution of Iran, more and more girls and women in 

various countries such as Lebanon and Algeria, turned to hijab. Even in Turkey where 

there are severe oppositions to hijab by the government, girls and women have been ex-

hibiting their adherence to Islamic covering on an increasing level. And Palestinian wom-

en and girls have become much more interested in hijab. Even in western countries, hi-

jab has found its way among Muslims, both born Muslims and the converts. Obviously, 

the dignity given to a woman because of Hijab is attracting the attention of the world 

people in amazing ways.  

And last, but not the least, writing and chanting slogans in the style of Muslim Iranian 

revolutionaries have been favored by the Muslim revolutionaries in other countries. 

Writing the slogans of ‘La ilaha ill Allah’ (There is no God but Allah) and Muhammad 

Rasullallah, Muhammad(PBUH) is Allah’s Messenger, by the Egyptian revolutionaries 

struggling against the regime of Hosni Mubarak can be regarded as an example of the 

marked impressions made by the Islamic Revolution of Iran. 
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