


Στο όνομα του Αλλάχ του φιλεύσπλαχνου του ευεργέτη   



 Www.iranculture.gr 

www.facebook.com/iranculture.gr 

www.instagram.com/iranculture_athens 

www.youtube.com/channel/Iran Cultural Center Athens /  

  

https://iranculture-athens.tumblr.com 



 

 

 

Περιοδικό του Μορφωτικού Κέντρου 

της Πρεσβείας της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν    

Αθήνα-Ελλάδα 

 

 

Αρχισυντάκτης : Dr. Ali Mohammad 

Helmi 

Mετάφραση Κειμένων : Rashid Mousavi, 

Αli Karaji, Gina Zorba 

Σχεδιασμός: Αli Karaji 

Ανάδοχος: Μορφωτικό Κέντρο της 

Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

του Ιράν στην Αθήνα 

Αριθμός: 9 

Ημερομηνία Έκδοσης: 10 Aπριλίου 2018 

Τύπος περιοδικού : Ηλεκτρονικό 

Mορφή: PDF 

Σελίδες: 58 

Μέγεθος :  11 Mb 

E-mail: info@iranculture.gr 

Διεύθυνση:  25ης Μαρτίου 6,Παλαιό 

Ψυχικό,Αθήνα 

Web: iranculture.gr 

Τηλ : 211—4009851 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - ΑΠΡ- 2018 

 



Η Θέση της Γυναίκας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 

Εισαγωγή        7 

Η Θέση της Γυναίκας στο Καθεστώς των Παχλαβί         9 

Η Γυναίκα κατά τη σκέψη του Ιμάμ Χομεινί          10 

Η γυναίκα κατά τη σκέψη του Ανώτατου Ηγέτη         12 

Ισλαμική Επανάσταση, σημείο καμπής για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας       14 

Νομοθεσία και πολιτική χάραξη για την υποστήριξη των γυναικών και την επανένταξη της 

θέσης τους         14 

Στατιστικοί δείκτες βελτίωσης του καθεστώτος των γυναικών στην χώρα μετά την 

επανάσταση          16 

Στατιστικά στοιχεία με μια ματιά        17 

Η αξιοσημείωτη εκπαιδευτική και επιστημονική εξέλιξη των γυναικών μετά την 

επανάσταση        19 

Η συμμετοχή και ο ρόλος των γυναικών στα πολιτιστικά πεδία             21 

Δείκτες ανάπτυξης της υγείας των γυναικών          22 

Η επέκταση της γυναικείας απασχόλησης και της κοινωνικής συμμετοχής         22 

Η εξάπλωση της γυναικείας συμμετοχής στην πολιτική ζωή μετά την επανάσταση       24 

Δείκτες στήριξης και ασφάλειας των γυναικών στην ισλαμική δημοκρατία του Ιράν    25 

Ιμάμ Χομεϊνί               28 

Τα αιτία της Ισλαμικής επανάστασης του Ιράν               29 

Διαδήλωση για την τριακοστή ένατη επέτειος της νίκης της ισλαμικής επανάστασης του 

Ιράν στο Ιράν              30 

Εβδομάδα Ιρανικού Κινηματογράφου στην Αθήνα        31 

 

 

 

Τα Περιεχόμενα 
Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 



The Impression of the Islamic Revolution of Iran on the other Islamic 

Movements      36 

 

Islamic Awakening from Imam Khomeini’s view       40 

 

The Charismatic Role of Imam Khomeini      50 

 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 

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.  

Σε αυτό το τεύχος έχουν συμπεριληφθεί άρθρα και αναλύσεις σχετικά με την ισλαμική 

επανάσταση του Ιράν η οποία φέτος έκλεισε 39 ετη. Σκοπος είναι οι αναγνώστες μας να 

ενημερωθούν για τα αιτία της επανάστασης και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στο Ιράν με ένα 

σύστημα βασισμένο στην ψήφο του λαού 

 

Dr. Ali Mohammad Helmi 

Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της  

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα-Αθήνα  
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - Ισλαμική Επανάσταση 

Η Θέση της Γυναίκας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 

 جایگاه زن در جمهوری اسالیم ایران 

Εισαγωγή: 
 
Το ζήτημα των γυναικών είναι μια αλήθεια που έχει βιώσει την ασυδοσία κατά την διάρκεια της 
ιστορίας. Στα πρώιμα χρόνια της άγνοιας, οι γυναίκες ήταν απλά μέσα αναπαραγωγήςκαι μέρος της 
ιδιοκτησίας ενός ανθρώπου ενώ υπόκειντο σε πολλές διακρίσεις, εμπόδια και αδικίες όπως αυτά της 
φτώχειας, της ασθένειας, του αναλφαβητισμού και της εκμετάλλευσης. 
Στη σύγχρονη εποχή της άγνοιας, ωστόσο, οι γυναίκες κατευθύνονται σε ένα πιο τρομακτικό μονοπάτι 
καθώς ο δυτικός φιλελευθερισμός και υλισμός τις έχουν καταστήσει αντικείμενα σεξουαλικής 
ευχαρίστησης και μέσω αύξησης της παραγωγής και της κερδοφορίας. Αποτελέσματα της οποίας είναι 
το μαζικόφαινόμενο των διαλυμένων οικογενειών, αυξημένα ποσοστά κυριότητας και διαζυγίου. Η 
Φυσική και ψυχολογική βία σε εγχώριο και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και η ανασφάλεια αυξάνονται. Οι 
γυναίκες υπόκεινται σε εμπορίαγια την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση. Επιπλέον, οι 
σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου και συζυγικών δεσμεύσεων έχουν οδηγήσει σεπαλινδρόμηση των 
γυναικών. Οι παράνομες γεννήσεις και οι μονογονείς, τα παιδιά και οι νέοι που είτε έχουν εγκαταλείψει 
το σπίτι τους ή δεν έχουν κανένα καταφύγιο ή κηδεμόνα είναι όλα εκρήξεις αυτής της σύγχρονης 
μετάλλαξης. 
Το Ισλάμ, ωστόσο, εγκαθίδρυσε τον σεβασμό, την έννοια της γυναικείας  προσωπικότητας και ένα 
υψηλό κοινωνικό και ατομικό καθεστώς για τις γυναίκες.Πάνω από 1400 χρόνια πριν, το Ισλάμ 
παραχώρησε σε  άνδρες και γυναίκες την ισοτιμία όσον αφορά στην αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ουσία 
και τις έμφυτες δυνατότητες και τόνισε ότι το φύλο (αρρενωπότητα 
και η θηλυκότητα) από μόνη του δεν αποτελεί προνόμιο. Το Κοράνι 
έχει πει, "εσείς οι άνδρες! Σίγουρα Σας έχουμε δημιουργήσει 
από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, και σας κάναμε φυλές και 
οικογένειες που ίσως γνωρίζετε ο ένας τον άλλο. Σίγουρα ο πιο αξιέπαινος από σας για τον Αλλάχ είναι 
αυτός μεταξύ σας που είναι ο πιο προσεκτικός (για το καθήκον του) " 
Όποτε το Κοράνι μιλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αυτό χρησιμοποιεί έναν γενικό όρο - Insaan - για 
να αναφέρεται σε όλα τα  ανθρώπινα όντα (άνδρες και γυναίκες). Τους Θεωρεί όλους ίσους στα πλαίσιο 
των ανθρώπινων δώρων όπως είναι η δημιουργία στην ύψηστη μορφή της. Ο Θεός αποπνέει το πνεύμα 
Του στον άνθρωπο και του διδάσκει όλα τα ονόματα, του χαρίζει την υπακοή από τους αγγέλους, του 
δίνει το δώρο της θεϊκής εμπιστοσύνης, και τον διορίζει ως διάδοχό Του στη γη. Εκτός αυτού, οι άνδρες 
καιοι γυναίκες έχουν ίσες πιθανότητες να επιτύχουν τον υψηλότερο βαθμό ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και πνευματικής κατάστασης, την κατάσταση της εγγύτητας στον Αλλάχ, την μεγαλύτερη ψυχική 
ηρεμία , και επίσης την δυνατότητα να εισέλθει στον ουρανό και την επίτευξη των πιο υπέροχων 
βαθμών και ευλογιών από τον Θεό. 
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Azam Rampanahi, ( ΑζάμΡαμπαναχί), Διευθύντρια Κέντρου 

Πληροφοριών και Στατιστικής για τις Γυναίκες 

 مقدمه
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Στην εκλεπτυσμένη κουλτούρα του Ισλάμ, τα ιδιαίτερακαι δημιουργικά χαρακτηριστικά στη 

συμπεριφορά των γυναικών και των ανδρών ορίζουν την κοινωνική και οικογενειακή τους ζωή μέσα από 

τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα. Με άλλα λόγια, ο θεσμός της οικογένειας στο Ισλάμ είναι η πιο 

ουσιώδης μονάδα της ανθρώπινης κοινωνίαςστην οποία δίνεται μεγάλη έμφαση καιπροσοχή με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι σχέσεις και οι δεσμοίτων ανδρών και των γυναικών μέσα στην οικογένεια να είναι 

ισότιμες και προσανατολισμένες στην οικογενειακή ζωή. Όλοι οι κανόνες και τα δικαιώματα που 

επιβάλλει το Ισλάμ και τα οποία δηλώνονται στο Κοράνι σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των 

ανδρών και των γυναικώνστοχεύουν στην δίκαιη κατανομή των καθηκόντων και των ευθυνών για την 

καλύτερη διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων και συγκεκριμένα την προστασία καιτην ενίσχυση της 

οικογενειακής εστίας. Το Ισλάμ παροτρύνει τους άνδρες και τις γυναίκες να αναπτύξουν πνεύμα 

συνεργασίας, αίσθημα ευθύνης και αυτοεκπαίδευσης αντί να τους εμπλέκει σε εγωιστικές διαμάχες για 

την διαχείρηση της οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών.  

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - Ισλαμική Επανάσταση 
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Η θέση των γυναικών στη δυναστεία των Παχλαβί 
 
Κατά τους προηγούμενους αιώνες, οι δυτικές αποικιακές δυνάμεις επιδίωξαν πολλούς στόχους στις 
χώρες του τρίτου κόσμου συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Μερικοί από αυτούς τους στόχους ήταν η 
εξάλειψη της θρησκείας, ο πολιτιστικός μετασχηματισμός, η επίθεση στις πολιτιστικές και τις 
θρησκευτικές αξίες, με σκοπό να κάνουν αυτές τις κοινωνίες αντιπαραγωγικές,εξαρτημένες, χωρίς 
εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Οι εν λόγω δυνάμεις συχνά υλοποιούσαν τέτοια σχέδια σε αυτές τις 
χώρες στο όνομα της ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας. 
Το καθεστώς, και όπως η αυτοκρατορική λογοτεχνία εκείνης της εποχής αποκαλύπτει, το να είναι 
«σαγηνευτική» μια γυναίκα ήταν το μεγαλύτερο 
και σημαντικότερο κριτήριο για την αξία μιας γυναίκας. Αυτό είναι το ίδιο με την τρέχουσα κατάσταση 
στη σύγχρονη εποχή της άγνοιας και του δυτικού 
υλιστικού συστήματος όπου οι γυναίκες είναι απλά αντικείμενα. 
Προφανώς, οι γυναίκες δεν είχαν σοβαρές πιθανότητες για ανάπτυξη και πρόοδο υπό τέτοιες συνθήκες. 
Στην εποχή πριν από την επανάσταση, οι γυναίκες του Ιράναποτελούσαν τα απομονωμένα και αδρανή 
στρώματα της κοινωνίας και μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό από αυτές ήταν συνδεδεμένο με το 
υψηλόβαθμο προσωπικό του καθεστώτος ή είχε σχέσεις με την βασιλική οικογένεια οπότε και είχε 
πρόσβαση σε κοινωνικές και πολιτικές ευκαιρίες. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες ήταν 
ασήμαντες και χρησίμευαν ως παιχνίδια για τους υπεύθυνους της πολιτιστική διαμόρφωσης της χώρας. 
Η πλειοψηφία των γυναικών υπέφεραν από τον αναλφαβητισμό, την φτώχεια, τις κακές συνθήκες 
υγείας και την κοινωνική απομόνωση. Εκείνες που ήταν μορφωμένες, διανοούμενες και επιστήμονες με 
καταγεγραμμένα επιτεύγματα ήταν πολύ λίγες. Οι γυναίκες του Ιράν δεν απολάμβαναν καμία άξια θέση 
στους επιστημονικούς τομείς της διεθνούς αρένας. 
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Η γυναίκα στη σκέψη του Ιμάμη Χομεινί 
Η Ισλαμική επανάσταση του Ιράν το 1979 αποτέλεσε την καθοριστική στροφή 

για τις μελλοντικές πολιτικές της χώρας και την αναπτυξιακή αποκατάσταση της. Επιπλέον, ήταν ένα 

άλμα προς μια ολοκληρωμένη οικονομική, πολιτική, κοινωνική, επιστημονική και πολιτιστική ανάπτυξη 

του Ιρανικού έθνους διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία καθώς και τηνΙσλαμική και εθνική του  

ταυτότητα. Επιπλέον, αυτή η επανάσταση μπλόκαρε τις δυσαρμονικές εισόδους  τουδυτικού 

πολιτισμού προς αυτή τη χώρα. Η νίκη της Ισλαμικής επανάστασης οφείλεται στην σοβαρή συνεργασία 

όλων των κοινωνικών στρωμάτων και των διαφορετικώνκοινωνικών ομάδωνενώ ο Ιμάμης Χομεϊνί είχε 

τον βασικό ρόλο, ως ιδρυτής και ηγέτης, να οδηγήσει το έθνος στην επανάσταση επανάσταση. Δεν 

υπήρχε κανένας ανάμεσα στους πολιτικούς και πνευματικούς ηγέτες του κόσμου, που να έδωσαν τόση 

μεγάλη σημασία στην πρόοδο των γυναικών και να τις σέβεται όσο ο μεγάλος ηγέτης της Ισλαμικής 

επανάστασης.  

Σύμφωνα με την άποψη του Ιμάμ Χομεϊνί, η Κυρία Fatimaaz-Zahra (Φατιμά αζ-Ζαχρά) είναι το τέλειο 

μοντέλο για τις γυναίκες. Τα παρακάτω είναι μερικές από τις δηλώσεις του που περιγράφουν το 

χαρακτήρα της εξοχότητας της, Κυρίας Zahra: "Είναι η πραγματική εκδήλωση όλων των διαστάσεων 

που θα περιγράφονταν για μια γυναίκα και για ένα ανθρώπινο ον. Δεν ήταν συνηθισμένη γυναίκα, ήταν 

πνευματική και ουράνια και ήταν η τέλειαανθρώπινη ύπαρξη και μια πραγματικά τέλεια γυναίκα από 

όλες τις απόψεις. Είναι ένα θεϊκό πλάσμα που μας παρουσιάστηκε με το σχήμα μιας γυναίκας. 

Επομένως, τα γενέθλιά της κατα τα οποία γεννήθηκε με όλα τα χαρακτηριστικά του θεϊκούπροφήτη 

μέσα της είναι η πραγματική Ημέρα της Γυναίκας. Αυτήήταν μια γυναίκα που σίγουρα θα γινόταν 

προφήτηςκαι θα αντικαθιστούσε τονRasulallah (Ρασουλαλλάχ) εάν ήταν άνδρας. 

Ο Ιμάμ Χομεϊνί πίστευε στην πραγματική θέση και τον χαρακτήρα των γυναικών και προσπάθησε πολύ 

σκληρά για να τις κάνει να ευημερήσουν. Είπε, "Μια γυναίκα είναι η εκδήλωση των επιθυμιών της 

ανθρωπότητας που γίνονται πραγματικότητα, είναι η τροφός των σεβαστών αντρών και γυναικών. Οι 

άνδρες είναι σε θέση να ξεπερνούν τον εαυτό τους όταν εκπαιδεύονται από καλές γυναίκες. "  

Στην προοπτική του Ιμάμ Χομεϊνί, μια γυναίκα είναι υπεύθυνη για την οικοδόμηση της κοινωνίας και η 
μητρότητα είναι η πρώτη διακεκριμένη κοινωνική θέση της στη ζωή. Και πίστευε ότι ο χωρισμός της 
μητέρας από τα παιδιά είναι η κύρια αιτία των εκπαιδευτικών προβλημάτων και των ψυχολογικών 

αναταραχών στον σύγχρονο κόσμο.Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή και η συνεργασία με όλους τους 
φορείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, των ανθρώπων,και όλων των 

οργανώσεων των πολιτών είναι η δεύτερη κοινωνική θέσητων γυναικών στη ζωή. Υπό το πρίσμα αυτό, 
έχει πει ότι "το Ισλάμ θεωρεί τις γυναίκες ίσες με τους άνδρες σε όλες τις κοινωνικές υποθέσεις.  
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 

Ολόκληρο το Ιρανικό έθνος, συμπεριλαμβανομένων ανδρών και γυναικών 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης 

χώρας που μας έχει δοθεί και οι γυναίκες πρέπει επίσης να εμπλακούν στην ύστατη μοίρα της χώρας." 
Είπε επίσης ότι «Από την προοπτική του Ισλάμ, οι γυναίκες παίζουν έναν πολύ λεπτό ρόλο στην 

οικοδόμηση της Ισλαμικής κοινωνίας. Το Ισλάμ ενδυναμώνει τις γυναίκες να βρουν τον δικό τους χώρο 
και να τοποθετηθούν ως άνθρωποι στην κοινωνία και να σταματήσουν 

να συμπεριφέρονται ως ασήμαντα αντικείμενα." 
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Η Γυναίκα στη σκέψη του Ανώτατου Ηγέτη 

"Το ζήτημα της« οικογένειας »και ο ρόλος της γυναίκας ως μέλος αυτού του θεσμού είναι πρωταρχικής 

σημασίας στα ζητήματα των γυναικών. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο πιο σημαντικός ρόλος που έχει 

μια γυναίκα. Όταν το ιερό Κοράνι λέει, «και (όπως) οι πιστοί άνδρες και οι πιστές γυναίκες είναι 

προστάτες ο ένας του άλλου, έτσι υποδεικνύουν καλό και απαγορεύουν το κακό », αυτό σημαίνει ότι οι 

άνθρωποι πιστεύουν ότι και οι πιστές γυναίκες και οι πιστοί άνδρες συμμετέχουν και οι δύο στη 

διατήρηση του κοινωνικού ιστού, επιδιώκουν το καλό, και αποδιώχνουν το κακό. Οι γυναίκες δεν 

αποτελούν εξαιρέσεις. Όλοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη βελτίωση της 

Ισλαμικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών από την άποψη αυτή. Ο 

καθένας έχει μερίδιο ανάλογα με τις δυνατότητές του. Το πρόβλημα είναι όχι εάν οι γυναίκες μπορούν 

να εργαστούν ή όχι; φυσικά 

μπορούν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία! Το Ισλάμ δεν αρνείται ποτέ στις γυναίκες την εργασία έξω από 

το σπίτι. Αυτό που έχει σημασία είναι αν μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να θυσιάσει το ρόλο της στην 

οικογένεια - ως μητέρα και ως σύζυγος - για χάρη όλων των ενδιαφερόντων, των επιθυμητών και 

γλυκών πραγμάτων που μπορεί να βρει έξω από το σπίτι της. Πιστεύω ότι ο σημαντικότερος ρόλος μιας 

γυναίκας είναι όταν είναι μητέρα και σύζυγος χωρίς να έχει σημασία το επίπεδο της εκπαίδευσης, της 

γνώσης και της πνευματικότητας. 

Αυτά είναι τα πιο σημαντικά καθήκοντα που πρέπει να κάνει, γιατί κανείς άλλος εκτός από τις γυναίκες 

δεν είναι σε θέση να τα κάνει. Αυτή είναι η πρώτη και πιο σημαντική ευθύνη της ακόμη και αν έχει και 

άλλες ευθύνες. Εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιβίωση της Ανθρωπότητας, η ανάπτυξη των 

ανθρωπίνων εγγενών δώρων, η προστασία της πνευματικής ευημερίας της κοινωνίας και η εξάπλωση 

της ειρήνης, η ηρεμία σε αντίθεση με την ένταση και το άγχος, όλα 

εξαρτώνται από αυτόν τον ρόλο. Οι δυτικές απόψεις για τις γυναίκες έχουν αποδειχθεί αδύναμες στο να 

προλαμβάνουν την συνεχιζόμενη καταπίεση  

εναντίον τους μέσα και έξω από την οικογένεια καθ 'όλη ιστορία. Η εξάλειψη της καταπίεσης εναντίον 

των γυναικών μέσα στην κοινωνία, η οποία μπορεί να οφείλεται σε φυσικές ή ωθούμενες  αιτίες, είναι 

δυνατή μόνο μέσω της τήρησης της ηθικής, της νομοθεσίας και της οικοδόμησης από τους 

άνδρες και από τις γυναίκες. Ωστόσο, αυτό το κομμάτι λείπει εντελώς από την δύση. Η παρενόχληση 

των γυναικών με διάφορες μορφές όπως η σωματική και ψυχική βία, η ψυχολογική καταπίεση στις 

γυναίκες της δύσης καθώς και τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν αντίστοιχα αυξάνονται καθημερινά 

και δεν μπορούν να διατηρηθούν υπό έλεγχο. Θα πρέπει να έχουμε μια περιεκτική άποψη για 

τα θέματα των γυναικών και αυτή η άποψη ήδη υπάρχει στο Ισλάμ. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμάμε 

την γυναικεία θηλυκότητα (η κατάσταση της ύπαρξης μιας γυναίκας). 
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Οι γυναίκες δεν θέλουν να είναι παρόμοιες με τους 
άνδρες, όπως και οι άνδρες 

Αντίθετα να είναι παρόμοιοι με τις γυναίκες. Ο 
καθένας από αυτούς έχει ένα μέρος, ένα μέρος, 

ένα καθεστώς και μια φύση και την κατάσταση της 
δημιουργίας τους (άνδρες και γυναίκες) σκόπιμα, 

και οι στόχοι αυτοί πρέπει να ανθίσουν.   
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Ισλαμική Επανάσταση: Σημείο καμπής για την βελτίωση της θέσης των γυναικών 

Πριν την αυγή της Ισλαμικής Επανάστασης οι γυναίκες χωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Η πρώτη 

αποτελούνταν από παραδοσιακές νοικοκυρές που απασχολούνταν με τα οικιακά και δεν είχαν 

ιδιαίτερες πολιτικές, κοινωνικές, επιστημονικές και πολιτιστικές ασχολίες. Στην δεύτερη κατηγορία 

συγκαταλέγονταν μοντέρνες γυναίκες που είχαν ένα είδος κοινωνικής παρουσίας αλλά αμελούσαν τις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις απορρίπτοντας τις ηθικές και θρησκευτικές αξίες.  

Ωστόσο, με τη νικη της Ισλαμικής επανάστασης, μια τρίτη κατηγορία αναδύθηκε, επηρεασμένη από την 

λαμπρή σκέψη του Ιμάμ Χομεινί, όπου οι γυναίκες είχαν διακριτική και σχολαστική συμμετοχή στους 

τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και των επιστημών ενώ παράλληλα διατηρούσαν 

τις ηθικές και θρησκευτικές αξίες και εκπλήρωναν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.  

ΟΙ γυναίκες στο Ιράν βίωσαν μια θεμελιώδη αλλαγή όσον αφορά στη θέση τους μετά την Ισλαμική 

επανάσταση. Αυτή η αλλαγή ήταν τόσο αξιοσημείωτη που έκανε τους διεθνείς και εγχώριους 

αξιωματούχους με οποιαδήποτε πολιτική στάση και άποψη να παραδεχθούν και να θαυμάσουν αυτή 

την εξέλιξη. Οι Ιρανές γυναίκες, που ήταν τόσο διαφορετικές από τις γυναίκες της δύσης, της Ανατολής, 

ακόμα και άλλων Ισλαμικών χωρών, έγιναν παράδειγμα και πρότυπο για όλους.   

 

 

Νομοθεσία και πολιτική χάραξη για την υποστήριξη των γυναικών και την επανένταξη 

της θέσης τους 

Μετά την Ισλαμική επανάσταση, ψηφίστηκαν διάφοροι νόμοι για την υποστήριξη των γυναικών, την 

βελτίωση της θέσης τους, και την ενδυνάμωση του οικογενειακού θεσμού. Αυτές οι νομοθεσίες 

αποτελούν εγγύηση για την 

εφαρμογή των άρθρων 3, 10, 20 και 21 του κώδικα συντάγματος για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων 

των γυναικών σε όλοτς τους τομείς.  Τους παρέχουν νομική κάλυψη στα πολιτιστικά, κοινωνικά, 

οικονομικά, πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα τους βάση της Ισλαμικής νομοθεσίας. Τους παρέχει 

επίσης το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, την αναβίωση της 

σωματικής και πνευματικής τους ζωής, και στήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά της 

επιμέλειας των παιδιών. Περαιτέρω υποστήριξη εξασφαλίζεται για τις ηλικιωμένες γυναίκες και αυτές 

χωρίς κηδεμόνες. Δίνοντας την επιμέλεια των παιδιών σε ικανές μητέρες, διευκολύνοντας τον γάμο και 

τον οικογενειακό προγραμματισμό, διαφυλάτοντας την ιερότητα και τη συνέπεια του, καθιερόνωντας 

δικαστήρια για την εγγύηση της ακεραιότητας και της ενίσχυσης του οικογενειακού θεσμού, δίνονται 

νομικέ εγγυήσεις στις γυναίκες για την ασφαλή και αξιοπρέπη θέση τους μέσα στην κοινωνία.  
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Υπεύθυνο για τους τομείς των γυναικέιων θεμάτων στο Ιράν είναι το Ανώτατο Συμβούλιο 
Πολιτιστικής Επανάστασης και ένα από τα τα κυριότερα όργανα χάραξης πολιτικών και 
σχεδιασμού. Στις αρμοδιότητες του συγκαταλλέγονται η βελτίωση του καθεστώτος των 

γυναικών, εξάλειψη των πάσης φύσεων ελλείψεων, η ενίσχυση του οικογενειακού 
θέσμου, η έρευνα και διεξαγωγή μελετών στον τομέα αυτό. Οι νομοθεσίες μόλις 

εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτιστικής Επανάστασης καθίστανται νομικά 
δεσμευτικές και απαραίτητες σε όλα τα πολιτικά όργανα και οργανισμούς. Μέσα σε 

αυτές τις νομοθεσίες περιλαμβάνεται και ο χάρτης των δικαιωμάτων των γυναικών και οι 
ευθύνες τους στο πλαίσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 

Τόσο το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτιστικής Επανάστασης όσο και το το Ιρανικό 
κοινοβούλιο ενέκριναν τον εν λόγω χάρτη ως θεμελιώδες στοιχείο σύμφωνα με τη 

σύσταση του προέδρου. Αυτό χρησίμευσε ως βάση για τη δράση και τον σχεδιασμό όλων 
των οργάνων και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την  

την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και τον προσδιορισμό των ατομικών, 
οικογενειακών και κοινωνικών τους ευθυνών μέσα στην χώρα. 
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Στατιστικοί δείκτες βελτίωσης του καθεστώτος των γυναικών στη χώρα μετά την 
επανάσταση 
 
Οι γυναίκες του Ιράν έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο 
στην επιστήμη και στην εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό, τις τέχνες, 
την υγεία και την υγιεινή, καθώς και την κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
συμμετοχή, παράλληλα με τη φροντίδα των οικογενειακών τους ρόλων 
και ευθυνών. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή των νόμων, των πολιτικών και των σχεδίων της επέκτασης 
και βελτίωσης της κατάστασης των γυναικών και των 
δραστηριοτήτων των ίδιων των γυναικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών της 
επανάστασης. 
Το Στατιστικό Κέντρο του Ιράν βασίζεται σε αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται από 
επίσημες πηγές της χώρας μαζί με εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν από το γενικό γραφείο στατιστικών και 
μηχανικών υπηρεσιών, από διάφορα υπουργεία, και το γυναικεί κέντρο πληροφοριών και στατιστικών. 
Παρέχει στατιστικούς δείκτες του γυναικείου καθεστώτος στη χώρα και συγκριτικά σύνολα σε σχέση με 
εκείνα πριν από την εποχή της επανάστασης. 
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Στατιστικά στοιχεία με μια ματιά 
 
According to the latest report released by this center, population of women before the Islamic revolution  
(1976) was 16,352,397, which consisted 48.5 percent 
of the total population of the country. In 2010 however, the above number reached 36,775,277, which 
consisted 49 percent of the total population of the country1. This means that the relative gender 
proportion of the country has decreased to 103.22 
from 106.1 during this period, which means there are 100 women per every 103.22 men in the country. 
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που δημοσίευσε το κέντρο, ο πληθυσμός των γυναικών πριν από την 
Ισλαμική Επανάσταση (1976) ήταν 16.352.397, ο οποίος αποτελούσε το 48,5% του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας. Το 2010, ωστόσο, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 36.775.277, ο οποίος αποτελούσε 
το 49% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική αναλογία των φύλων στη 
χώρα έχει μειωθεί σε 103,22 από 106,1 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πράγμα που σημαίνει ότι 
υπάρχουν 100 γυναίκες ανά 103,22 άνδρες στη χώρα. 
Μια σύγκριση μεταξύ της ηλικιακής πυραμίδας των γυναικών κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 
αποκαλύπτει ότι η πληθυσμιακή αναλογία των μικρών παιδιών και των εφήβων μειώθηκε υπέρ των 
υψηλότερων μεσήλικων και ηλικιωμένων πληθυσμών τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή το 44,67% 
των γυναικών είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 64 ετών, ενώ το 25,36% είναι μεταξύ 15 και 24 ετών. Κάθε 
ομάδα μικρών παιδιών και εφήβων αποτελείται από 7 το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού και το 5% 
του πληθυσμού των γυναικών είναι άνω των 65 ετών. Παρόλο που ο συνολικός πληθυσμός της χώρας 
αυξάνεται κάθε χρόνο, ο μέσος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού μειώνεται, αποτέλεσμα του 
οικογενειακού προγραμματισμού πολιτικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Ο 
μέσος πληθυσμός από το 1996 έως το 2006 ήταν 1,6 για τις γυναίκες και 1,63 για τους άνδρες, ο οποίος 
μειώθηκε 0,43 τοις εκατό για τις γυναίκες και 0,27 τοις εκατό για τους άνδρες σε σύγκριση με την 
περίοδο μεταξύ 1986 και 1996. Σύμφωνα με την απογραφή που έγινε το 1976, το ποσοστό γεννήσεων 
των Ιρανών γυναικών στην ηλικία γονιμότητας (μεταξύ 15 και 49 ετών) ήταν 6.3. Το ποσοστό αυτό, που 
ονομάζεται συνολικό ποσοστό γονιμότητας, αυξήθηκε ελαφρώς κατά την πρώτη δεκαετία μετά την 
επανάσταση και έφτασε τα επτά το 19862. Ωστόσο, τις επόμενες δύο δεκαετίες, σημείωσε σημαντική 
μείωση, καθώς έφτασε στο 2,1 το 2006 και το 1,8 το 2009. Όπως τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν ότι το συνολικό ποσοστό γονιμότητας στη χώρα έχει μειωθεί σε 4,5 γεννήσεις τα τελευταία 33 
χρόνια. 
 
Το διάγραμμα δείχνει τη σχετική κατανομή του γυναικείου πληθυσμού δέκα χρόνια και άνω κατά την 
οικογενειακή κατάσταση το 20063, 56,7 τοις εκατό παντρεμένα, 6,46 τοις εκατό χήρες (λόγω του 
θανάτου των συζύγων), το 0,86% διαζευγμένο και το 35,42% μόνο (ποτέ δεν παντρεύτηκε). Αξιολόγηση 
των αλλαγών του δείκτη κατά τα έτη μεταξύ 1976 και 2006 δείχνει ότι ο πληθυσμός των παντρεμένων 
γυναικών είχε το υψηλότερο ποσοστό κατά την πρώτη δεκαετία της επανάστασης, η οποία αποτελούσε 
το 58,5% του συνολικού πληθυσμού των γυναικών στη χώρα.  
Το ποσοστό μειώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας και έφτασε το χαμηλότερο 
όριο - 51,8% του συνολικού πληθυσμού των γυναικών - το 1997. Ανέβηκε και πάλι έτσι ώστε το 2006 
(1385), το 56,73% του συνολικού πληθυσμού των γυναικών παντρεύτηκε.  
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Αντίθετα, ο πληθυσμός των ανύπαντρων γυναικών είχε το μικρότερο ποσοστό κατά την πρώτη δεκαετία 
της επανάστασης, που αποτελούσε το 32% του συνολικού πληθυσμού των γυναικών. Το ποσοστό 
αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο - το 
42% (του συνολικού πληθυσμού των γυναικών) το 1997. Από το 1997 και εξής, το ποσοστό των 
ανύπαντρων που δεν είχαν ποτέ παντρευτεί μειώθηκε και πάλι, έφθασε το 35,4% του συνολικού 
πληθυσμού των γυναικών. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία δείχνουν εν συντομία ότι ο πληθυσμός των 
έγγαμων γυναικών αυξάνεται. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών καθώς και στην κορύφωση του ρυθμού γεννήσεων κατά 
την πρώτη δεκαετία της επανάστασης που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό εκείνων που γίνονται τώρα στην 
ηλικία του γάμου και της γονιμότητας, και τη διευκόλυνση του γάμου τα τελευταία χρόνια. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες παίζουν ρόλο στον αυξανόμενο πληθυσμό των παντρεμένων γυναικών. 
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Αστικής Εγγραφής, 890.208 
εγγεγραμμένοι γάμοι το 2009, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 0,97% (λιγότερο από 1%) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος (2008). Περισσότερο από το 50% των γυναικών ήταν κάτω των 25 το 2006 και η μέση 
ηλικία γάμου για τον πρώτο γάμο εκτιμάται ότι είναι 23,2 έτη για τις γυναίκες και 26,2 έτη για τους 
άνδρες το ίδιο έτος. Η αξιολόγηση που έγινε σχετικά με τον δείκτη αλλάζει μέσα σε τρεις δεκαετίες μετά 
την επανάσταση αποκαλύπτει ότι κατά την πρώτη δεκαετία της επανάστασης, η μέση ηλικία γάμου για 
τους άνδρες μειώθηκε ενώ παρέμεινε σχεδόν η ίδια για τις γυναίκες. Ωστόσο, κατά τη δεύτερη δεκαετία, 
ο ρυθμός αύξησης αυξήθηκε τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες1. Από το 2001 και μετά, η 
μέση ηλικία γάμου παρέμεινε σχεδόν η ίδια για τους άνδρες, αλλά μειώθηκε για τις γυναίκες. Συνοπτικά, 
η μέση ηλικία γάμου έχει αυξηθεί 3,5 έτη για τις γυναίκες και 2,1 χρόνια για τους άνδρες μέσα σε τρεις 
δεκαετίες μετά τον θρίαμβο της ισλαμικής επανάστασης. 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 

Η αξιοσημείωτη εκπαιδευτική και επιστημονική εξέλιξη των γυναικών στην μετά 

επαναστατική εποχή 

Στο τελευταίο θεϊκό και πολιτικό του θέλημα και διαθήκη, ο Ιμάμ Χομεϊνί δήλωσε ότι "η γυναικεία 

κοινότητα έχει υποστεί θεμελιώδη ανάπτυξη, η οποία λείπει από την ανδρική κοινότητα. Σήμερα, αυτή 

η σεβαστή κοινότητα έχει υπηρετήσει το Ισλάμ περισσότερο από ό, τι οι άνδρες. Οι γυναίκες πρέπει να 

υπερασπιστούν το περιβάλλον τους και το Ισλάμ, και ελπίζω εσείς (οι αδελφές μου) θα ασχοληθείτε  με 

την εκπαίδευση, διότι έχει μεγάλη συνέπεια. Θα πρέπει επίσης να προετοιμαστείτε για την υπεράσπιση 

του Ισλάμ, το οποίο είναι υποχρεωτικό 

έργο για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών, των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι γυναίκες ήταν γενικά αναλφάβητες ή είχαν λίγη εκπαίδευση πριν 

από την Ισλαμική επανάσταση. Σύμφωνα με την απογραφή που έγινε το 1976, μόνο 35,48% των 

γυναικών της χώρας εκπαιδεύτηκαν. Από αυτόν τον αριθμό, τα κορίτσια αποτελούνταν από 37,83% ως 

μαθήτριες και το 29,8% ως φοιτητριες. Εκτός αυτού, οι γυναίκες αποτελούν το 47,2% του προσωπικού 

του εκπαιδευτικού σώματος της χώρας, και το 14,7% καθηγητριες πανεπιστημίων. Όπως ανέφερε ο 

ιμάμης Χομεϊνί, οι γυναίκες γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη μετά την Ισλαμική επανάσταση, ιδίως στον 

τομέα της παιδείας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και αυτή ήταν μια τεράστια 

και σημαντική πρόοδος που επέστησε την προσοχή της εγχώριας και διεθνούς κοινής γνώμης. Με 

αποφασιστικότητα και προσπάθεια και ακολουθώντας τις οδηγίες και τις διδασκαλίες του Ιμάμ Χομεϊνί, 

ο οποίος περιέγραψε την εκπαίδευση ως τζιχάντ (μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο του Αλλάχ (Σ.Υ.Τ.)), οι 

γυναίκες επέδειξαν εντυπωσιακή ανάπτυξη και πρόοδο μέσα σε αυτές τις τρεις δεκαετίες. 

Σήμερα, 80,34 τοις εκατό των γυναικών άνω των έξι είναι εγγράμματες. Το ποσοστό αυξήθηκε πάνω από 

126% μέσα σε αυτές τις τρεις δεκαετίες, ενώ το 2006, το ποσοστό αλφαβητισμού εκτιμάται ότι 

ανέρχεται σε 95,16% για τις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 6 έως 29 ετών και 96,48% για τους άνδρες. 

Σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 2009-2010, ο αριθμός των γυναικών φοιτητών 

εκτιμήθηκε 6.738.684, που αποτελούν το 48,18% του συνολικού πληθυσμού των σπουδαστών στη 

χώρα. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά 142,6% σε σύγκριση με τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Εκτός 

αυτού, με βάση την απογραφή που έγινε το 2009-2010, τα κορίτσια αποτελούσαν το 62,31% των προ-

πανεπιστημιακών σπουδαστών. Η σύγκριση μεταξύ του συνολικού πληθυσμού γυναικών στη χώρα 

(49%) και του ποσοστό των μαθητριών (48,18%) αποκαλύπτει ότι σήμερα η πλειοψηφία των γυναικών 

που είναι αρκετά μεγάλη έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, γεγονός που δείχνει ότι η Ισλαμική 

Δημοκρατία του Ιράν εξουδετερώνει τον αναλφαβητισμό. Μια τέτοια τεράστια εξέλιξη είναι το 

αποτέλεσμα της παροχής εκπαίδευσης σε όλες τις αγροτικές και αστικές περιοχές, καθώς και στις μη 

προνομιούχες περιοχές της χώρας. Από αυτή την άποψη, δεν πρέπει να παραβλέψουμε τον σημαντικό 

ρόλο του Οργάνου Κινήσεων για τη Δημόσια Γραμματεία, το οποίο ήταν ένα επαναστατικό κίνημα και το 

συνιστούσε ιδιαίτερα ο Ιμάμ Χομεϊνί.  
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Οργανισμού, οι γυναίκες αποτελούν το 84,58% του συνολικού αριθμού 
εκπαιδευτών το 2009 και το 85,6% του συνολικού αριθμού των μαθητευομένων το 2007. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η προαναφερθείσα αναλογία παραμένει σχεδόν η ίδια στα έτη δραστηριότητας του 
Κινήματος της Γραμματείας και παρατηρούμε την αξιοσημείωτη συμμετοχή των γυναικών σε αυτό το 
ολοκληρωμένο και ανεπτυγμένο κίνημα μέσα σε αυτά τα χρόνια. 
Μεταξύ των σημαντικών επιτευγμάτων και διακρίσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι οι 
επιστημονικές ελίτ και υποψήφιοι πρώτου βαθμού σε διάφορα επιστημονικά φεστιβάλ, οι οποίοι είναι 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους και τεχνικούς τομείς. Οι επιστημονικοί κύκλοι 
της παγκόσμιας κοινότητας έχουν γίνει μάρτυρες των καινοτομιών και των εφευρέσεων της Ιρανικής 
νεολαίας σε διεθνή επιστημονικά φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες αποτελούν ένα αρκετά 
σημαντικό και αυξανόμενο τμήμα των επιστημονικών ελίτ σε επιστημονικούς αγώνες και Ολυμπιάδες. 
Οι στατιστικές αποκαλύπτουν ότι έως τώρα, πάνω από 21 Ιρανικές ελίτ γυναικών κέρδισαν σε 23 

περιπτώσεις το Διεθνές Βραβείο 
Khwarizmi (KIA) και παρουσίασαν 
αξιοσημείωτα επιτεύγματά και 
εφευρέσεις σε διάφορους 
επιστημονικούς και τεχνικούς 
τομείς. Ο αριθμός των γυναικών 
που κέρδισαν το βραβείο 
Khwarizmi Youth Award 
(ακαδημαϊκό επίπεδο) ήταν 56 (που 
αντιστοιχούσαν στο 20% του 
συνόλου των νικητών) και 137 για 
το επίπεδο των σπουδαστών (που 
ανέρχονται στο 34,33% των 
συνολικών νικητών). Εκτός αυτού, 
κατά τη διάρκεια 10 χρόνων του 
βραβείου DrHedayat Stomatology, 
125 γυναίκες κέρδισαν τις 
καλύτερες επιδόσεις (ποσοστό 

44,16% των συνολικών νικητών). 
Επιπλέον, 21 γυναίκες κέρδισαν το Διεθνές Βραβείο Farabi (που ανερχόταν στο 17,8% των συνολικών 
νικητών) σε διάφορους τομείς ανθρωπιστικών επιστημών για τέσσερις περιπτώσεις. Στους Εθνικούς 
Ρομποτικούς Διαγωνισμούς Khwarizmi επελέγησαν 11 γυναίκες ως νικητές στο τελικό στάδιο σε δύο 
περιόδους ανταγωνισμού. Μέχρι στιγμής, το Φεστιβάλ Έρευνας Ιατρικής Επιστήμης Ραζ έχει 
πραγματοποιήσει 15 διαγωνισμούς, στους οποίους 68 γυναίκες ήταν νικητές. Οκτώ γυναίκες ανάμεσα 
σε Ιρανούς επιστήμονες και διανοούμενους επιλέχθηκαν ως οι αιώνιες φιγούρες του Ιράν για τα 
αξιόλογα επιτεύγματά τους σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.  
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν Η συμμετοχή και ο ρόλος των γυναικών στον πολιτιστικό τομέα 

Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών στον πολιτιστικό τομέα 

πριν από την επανάσταση, λίγα έγγραφα και αποδείξεις αποκαλύπτουν ότι οι γυναίκες είχαν μικρή 

δραστηριότητα στην λογοτεχνία, την  ποίηση και την δημοσιογραφία εκείνα τα χρόνια. Ωστόσο, οι 

γυναίκες πραγματοποίησαν αξιόλογα επιτεύγματα και μεγάλη πρόοδο στον πολιτισμό μετά την 

Ισλαμική επανάσταση. Οι στατιστικές που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την 

Ισλαμική Υπηρεσία Προσανατολισμού μπορούν να αποδείξουν την εξέχουσα θέση των γυναικών στον 

πολιτισμό κατα την διάρκεια αυτών των χρόνων. Πρόσφατες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και την Ισλαμική Υπηρεσία Προσανατολισμού αποκαλύπτουν ότι: από τα 3.420 

περιοδικά που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, τα 143 αφορούσαν τις γυναίκες και την 

οικογένεια, το οποίο συνίσταται στο 4% 1 του συνολικού αριθμού περιοδικών στην περίοδο αυτή. Οι 

γυναίκες εκδίδουν 369 περιοδικά, δηλ. 11% των συνολικών περιοδικών που δημοσιεύονται σε ολόκληρη 

τη χώρα. Ο αριθμός των κατόχων άδειας και των διευθυντικών στελεχών σύνταξης που κατάφεραν να 

λάβουν άδεια από το 2004 έως το 2007 ήταν 2.493, το οποίο είναι το 10% των συνολικών κατόχων 

περιοδικών και έχει γίνει πάνω από 15 φορές περισσότερο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τα βιβλία που  

αφορούσαν την οικογένεια και τις γυναίκες το 2007 είχαν αυξηθεί κατά 180,7% σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα 10 χρόνια. Επιπλέον, οι γυναίκες συγγραφείς δημοσίευσαν 5.378 βιβλία το ίδιο έτος, 

ποσοστό που αντιστοιχεί στο 23,24% των συνολικών βιβλίων που δημοσιεύθηκαν εκείνη τη χρονιά. Το 

ποσοστό ήταν πάνω από 5 φορές μεγαλύτερο από τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο αριθμός των γυναικών 

συγγραφέων που αναφέρθηκαν το 2008 ήταν 4.464, που αποτελούσε το 17,82% του συνολικού αριθμού 

συγγραφέων της χώρας το ίδιο έτος. 

Ο αριθμός των γυναικών αναγνωστών και αναγνωστριών του Κορανίου που συμμετείχαν στους 

εθνικούς διαγωνισμούς μέχρι το 2007 ήταν 404, μερικοί από τους οποίους έκαναν το δρόμο τους μέσω 

των διαγωνισμών του Κορανίου. Εκτός αυτού, ο αριθμός των γυναικών διαιτητών στον διαγωνισμό 

Κορανίου ήταν 15, οι οποίες ανήλθαν στο 50% του συνολικού αριθμού των διαιτητών στους εθνικούς 

αγώνες Κορανίου. Ο αριθμός των έργων που γράφτηκαν για τις γυναίκες και την οικογένεια ήταν 105, ο 

οποίος διαμορφώθηκε σε 66,67% σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο αριθμός των θεατρικών 

έργων που παρουσίασαν  γυναίκες διευθυντές το 2007 ήταν 12, ο οποίος συνίστατο στο 44,4% του 

συνολικού αριθμού θεατρικών έργων που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο έτος. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 

140% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο αριθμός των εικαστικών έργων στις εικαστικές εκθέσεις το 

2007, που απεικόνιζαν τις γυναίκες και την οικογένεια, ήταν 500, που είναι πάνω από τριπλάσια από τα 

τελευταία χρόνια. Επιπλέον, ο αριθμός των εκθέσεων εικαστικών τεχνών που πραγματοποίησαν οι 

γυναίκες το 2007 ήταν έξι, οι οποίες αποτελούσαν το 30% των συνολικών εκθέσεων εικαστικών τεχνών 

το ίδιο έτος. Το ποσοστό έχει αυξηθεί 20% σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των 

επιλεγμένων γυναικών σε εγχώρια φεστιβάλ εικαστικών τεχνών το 2007 ήταν 302, κάτι που είναι 

διπλάσιο από το ανδρικό έργο το ίδιο έτος και έχει αυξηθεί κατά 200% σε σχέση με τα προηγούμενα 

έτη. Ο συνολικός αριθμός των γυναικών που ανήκαν στο σώμα του Κινηματογράφου του Ιράν μέχρι το 

2007 ήταν 6.643, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ηθοποιοί, καλλιτέχνες, μακιγιέρ και κριτικοί. 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 

Δείκτες βελτίωσης της υγείας και υγιεινής των γυναικών 
 
Στα πρώτα χρόνια μετά τη νίκη της Ισλαμικής επανάστασης, οι αρχές της υγειονομικής περίθαλψης 
εφαρμόζουν πολλαπλά προγράμματα για την ενίσχυση της υγείας και της υγιεινής στην κοινωνία, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την υγιεινή των γυναικών και των παιδιών. Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, ο Ιρανικός λαός, ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα παιδιά, ζούσαν πριν από την επανάσταση 
σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Μεταξύ των δεικτών, που αντανακλούσαν τις ανάρμοστες συνθήκες 
υγείας των γυναικών, υπήρχαν χαμηλά ποσοστά προσδόκιμου ζωής και υψηλά ποσοστά μητρικής και 
νηπιακής θνησιμότητας κατα τα έτη αυτά. Οι υπάρχουσες στατιστικές αποκαλύπτουν ότι το 1977 (δύο 
χρόνια πριν την επανάσταση), το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ήταν 56,2 έτη για τις γυναίκες και 
52,6 έτη για τους άνδρες. Το προσδόκιμο ζωής, που είναι ένας από τους σημαντικούς δείκτες ανάπτυξης 
και προόδου σε μια κοινωνία, έφτασε τα 73,1 έτη για τις γυναίκες και τα 71,1 έτη για τους άνδρες το 
2006, που σημαίνει ότι έχει αυξηθεί κατά 17 έτη για τις γυναίκες κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Με βάση 
τις υπάρχουσες στατιστικές στο Υπουργείο Υγείας, Θεραπείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης, το ποσοστό 
μητρικής θνησιμότητας ήταν 237 ανά 100.000 τοκετούς το 1974. Το ποσοστό μειώθηκε κατά 89,87% το 
2009 και έφτασε τις 24 ανά 100.000 τοκετούς. Το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας, το οποίο 
περιλαμβάνεται μεταξύ των δεικτών για την αξιολόγηση της υγείας και της υγιεινής σε μια κοινωνία, 
ειδικά για τις μητέρες, ήταν 135 ανά 1.000 τοκετούς το 1974. Το ποσοστό μειώθηκε κατά 81,48% το 2006 
και έφτασε τα 25 ανά 1000 τοκετούς. 

 
 
 

Δείκτες εξάπλωσης της γυναικείας εργασίας και κοινωνικής συμμετοχής 
Η αύξηση του αλφαβητισμού και του εκπαιδευτικού καθεστώτος, οι απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας, ο πολιτιστικός μετασχηματισμός και οι νεοσυσταθείσες αρχές στην κοινωνία καθιστούν όλες 
τις γυναίκες πιο πρόθυμες από ποτέ να έχουν κοινωνική συμμετοχή και να αποκτήσουν διαφορετικές 
ευκαιρίες εργασίας. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού και στέγασης που 
πραγματοποιήθηκε το 2006, από συνολικό πληθυσμό 29 εκατομμυρίων γυναικών ηλικίας άνω των 10 
ετών, το 12,4% ήταν οικονομικά ενεργό, ενώ το 86,6% δεν ήταν. Δεδομένου ότι συνήθως μετράμε τα 
ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας σύμφωνα με τον ενεργό πληθυσμό, οι στατιστικές που δημοσίευσε 
το Στατιστικό Κέντρο του Ιράν το 2006 δείχνουν ότι το 83,8% των ενεργών γυναικών πάνω από δέκα 
εργάστηκε, ενώ το 16,2% δεν το έκανε. Τα ίδια στατιστικά στοιχεία αποκάλυψαν επίσης ότι μεταξύ του 
πληθυσμού των οικονομικά ενεργών γυναικών, το 25,83% ήταν φοιτήτριες, 63,08% ήταν οι υπάλληλοι 
και το 4,38% είχαν εισόδημα χωρίς απασχόληση. Οι υπόλοιπες ανενεργές γυναίκες που εργάζονταν, οι 
οποίες αποτελούσαν το 6,7%, ήταν οι ηλικιωμένες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ασθενείς. Τελικά 
το 2006, 54,6 τοις εκατό των γυναικών ηλικίας δέκα και περισσότερο ήταν οι νοικοκυρές.  
Ως εκ τούτου, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αγνόησε αυτήν την ανενεργή ομάδα όταν 
υπολογίστηκε. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού των νέων και των μεσήλικων στο Ιράν, ο πληθυσμός των 
αποτελεσματικών και εργαζόμενων γυναικών αυξήθηκε ανάλογα. Βασισμένο στην τελευταία απογραφή 
που πραγματοποίησε το Στατιστικό Κέντρο του Ιράν το 2009, το ποσοστό των γυναικών που εργάστηκαν 
ηλικίας δέκα και άνω ήταν 14%, το οποίο είχε αυξηθεί κατά 8,5% σε σύγκριση με το 1976.  
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών το 2009 ήταν 82,7%, σημειώνοντας αύξηση 11,01% σε σύγκριση 
με τις δύο τελευταίες δεκαετίες (1986). Σύμφωνα με την απογραφή του εργατικού δυναμικού που 

πραγματοποιήθηκε το 2009, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ήταν 29,3% στον γεωργικό τομέα, το 
25,3% στη βιομηχανία και το 45,3% στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών 
στο κράτος, είτε συμπεριλαμβάνονταν είτε όχι στο εργατικό δίκαιο της χώρας, υπολογίστηκε σε 751.624 

το 2009, το οποίο συνίστατο στο 34,64% του συνόλου των εργαζομένων της χώρας. Το ποσοστό αυξήθηκε 
κατά 18,75% σε σχέση με το 1997. Ένας άλλος τομέας στον οποίο οι γυναίκες είχαν κοινωνική συμμετοχή 

ήταν ότι αυτομάτως εμπλέκονταν στην ίδρυση μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και ανέπτυξαν 
δραστηριότητες σε αυτές. Με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, μέχρι το τέλος του 2009, 989 μη 

κυβερνητικές οργανώσεις γυναικών είχαν αποκτήσει άδειες, οι οποίες είναι σχεδόν 18 φορές 
περισσότερες από ό, τι τα τελευταία δέκα χρόνια. 

 

11 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - Ισλαμική Επανάσταση 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 

Εξάπλωση της γυναικέις συμμετοχής στην πολιτική μετά επαναστατική εποχή 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πλειοψηφία των γυναικών ήταν  απομονωμένες, ανενεργές και 
αποκλεισμένες την εποχή πριν από την επανάσταση. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σκηνή, 
είτε πρόκειται για συμμετοχή σε δημόσιες υποθέσεις είτε σε ουσιαστικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
της χώρας, είναι πολύ σημαντική. Αυτό το είδος συμμετοχής πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 30 
εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα. Με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές, ο αριθμός των υποψηφίων 
γυναικών στην όγδοη βουλευτική εκλογή ήταν 585, μεταξύ των οποίων οκτώ άτομα κατέλαβαν τις έδρες 
του κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των υποψηφίων είναι πάνω από 8 φορές μεγαλύτερος από 
τον πρώτο γύρο των εκλογών και ο αριθμός των γυναικών που εισήλθαν στο κοινοβούλιο είναι διπλάσιος 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο. Οι γυναίκες υποψήφιοι αποτελούν το 8,16% του συνολικού αριθμού 
υποψηφίων για τον όγδοο γύρο εκλογών, ο οποίος είναι πάνω από 4,5 φορές από τον πρώτο γύρο. Ο 
αριθμός των γυναικών που ανήκαν στα αγροτικά και αστικά Ισλαμικά συμβούλια ανήλθε στον τρίτο 
γύρο, ο οποίος αυξήθηκε κατά 8,44% σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο. 
Η συμμετοχή των διανοούμενων και ικανών γυναικών σε θέσεις ανώτατης διοίκησης και λήψης 
αποφάσεων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα κατά την ένατη διοίκηση. Επί του 
παρόντος, τέσσερα μέλη της διοίκησης είναι γυναίκες: 
1.  Dr. Marziyeh Vahid Dastjerdi (Δρ. Μαρζιγιέχ Βαχίντ Νταστζερντί), Υπουργός Υγείας, Θεραπείας και 

Ιατρικής Εκπαίδευσης 
2.  Dr. Fatemeh Bodaghi (Δρ. Φατεμέχ Μπονταγκί), Βοηθός Προέδρου σε νομικά ζητήματα 

3 . Dr. Nasrin Soltankhah (Δρ. Νασρίν Σολτάνκαχ), Βοηθός Προέδρου στον τομέα επιστημών και 
τεχνολογίας 

4 . Ms. Maryam Mojtahedzadeh (κα. Μαριάμ Μοζταχέντζάντεχ), Σύμβουλος προέδρου για τα ζητήματα 
των γυναικών 
Επιπλέον, το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτιστικής Επανάστασης, το οποίο είναι από τα εξαιρετικά όργανα 
χάραξης πολιτικών στον τομέα των πολιτιστικών θεμάτων στη χώρα, περιλαμβάνει τρεις πνευματικές 
γυναίκες: Δρ. Καζαλί (Πρόεδρος του  Κοινωνικού και Πολιτιστικού Συμβουλίου Γυναικών) , Δρ. Βαχίντ 
Ντασττζερντί (Υπουργός Υγείας) και Δρ. Σολτάνκαχ (βοηθός προέδρου σε θέματα επιστήμών και την 
τεχνολογία). 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Ιρανικό τμήμα δικαιοσύνης, ο συνολικός αριθμός 
των γυναικών δικαστών στη χώρα ήταν 528 το 2008. Ο αριθμός περιλαμβάνει 7 αναπληρώτριες 
εισαγγελείς, 13 δικαστικούς βοηθούς, 422 βοηθούς εισαγγελείς και 86 δικαστικούς συμβούλους. 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν 

Δείκτες υποστήριξης και ασφάλειας των γυναικών στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 
 
Μαζί με τις αυξανόμενες κοινωνικές επιπλοκές στις σύγχρονες κοινωνίες και την ανάπτυξη της 
κοινωνικής συμμετοχής, των εργασιακών δραστηριοτήτων και των κοινωνικών προβλημάτων στις μάζες 
ιδιαίτερα ευάλωτων στρωμάτων της κοινωνίας, η σημασία της παροχής κοινωνικής ασφάλειας και της 
υποστήριξης της κοινότητας ειδικά των ευάλωτων ομάδων φαίνεται πιο ζωτική. Τα παρακάτω είναι 
μεταξύ των οργάνων και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την παροχή κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής υποστήριξης για τις μάζες: Οργανισμός Ασφάλειας, Θεραπείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Οργάνωση Εθνικής Συνταξιοδότησης, Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Επιτροπή Αρωγής του Ιμάμ 
Χομεϊνί. Οι οργανισμοί αυτοί καλύπτουν αυτά τα κοινωνικά στρώματα, όπως οι υπάλληλοι, οι 
συνταξιούχοι, οικογένειες που στηρίζουν τις γυναίκες και τον  χαμηλά εισοδηματικά πληθυσμό. Οι 
διάφορες ασφαλιστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης και της κοινωνικής 
ασφάλισης, παρέχουν υπηρεσίες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες κατά τα έτη μετά την 
επανάσταση. Το 2007, ο αριθμός των γυναικών που κατείχαν κοινωνική ασφάλιση ανήλθε σε 1.038.000, 
που είναι σχεδόν 9 φορές υψηλότερη από το 1986. Το ίδιο 
ποσοστό των ασφαλισμένων στο συνολικό πληθυσμό ασφαλισμένων ήταν 12,3% το οποίο έχει αυξηθεί 

περισσότερο από 107% σε σύγκριση με το 1986. Ο αριθμός των συνταξιούχων που έλαβαν σύνταξη 

γήρατος το 2009 ήταν 370.632 άτομα, ήτοι το 36,96% του συνόλου των συνταξιούχων που 

συνταξιοδοτούνται. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 10,69% σε σχέση με το 1996. Λαμβάνοντας υπόψη την 

ένταση της φτώχειας και των καταστροφών που απομένουν από την εποχή πριν την επανάσταση, 

ιδιαίτερα στις αγροτικές, αστικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, καθώς και διάφορα είδη 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο άπορος και ο πληθυσμός χαμηλού εισοδήματος, η Επιτροπή Αρωγής 

του Imam Khomeini, που ιδρύθηκε στις 5 Μαρτίου 1979 (σχεδόν ένα μήνα μετά τον θρίαμβο της 

Ισλαμικής επανάστασης) κατά τη ρητή εντολή του Ιμάμ Χομεϊνί. Λίγο μετά την ίδρυσή της, η επιτροπή 

ξεκίνησε την εκτενή δραστηριότητά της, η οποία τόνισε την εξάλειψη της φτώχειας και την υποστήριξη 

των άπορων.  

Από την αρχή, η Επιτροπή Αρωγής του Imam Khomeini επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις μειονεκτούσες και 
ανήμπορες γυναίκες που υποστήριζαν το νοικοκυριό τους και που δεν μπορούσαν να φροντίσουν τις 
οικογένειές τους συχνά λόγω γήρατος, ασθένειας και ανέργίας. Σύμφωνα με την απογραφή που 
πραγματοποίησε το Κέντρο Στατιστικής του Ιράν το 2006, οι γυναίκες ήταν οι κηδεμόνες του 9,5% των 
οικογενειών της χώρας. Το ποσοστό ήταν 7,3 τοις εκατό το 1976, το οποίο δείχνει ότι λαμβάνοντας 
υπόψη την πληθυσμιακή ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αυτή η μεγάλη αύξηση σε τριάντα 
χρόνια είναι απολύτως φυσιολογική.  
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 Ενα μεγάλο μέρος των γυναικών κηδεμόνων της οικογένειας βρίσκονται τώρα υπό την προστασία της 
Επιτροπής Αρωγής του Ιμάμ Χομεϊνί. Η Επιτροπή προσπαθεί να βοηθήσει τα μειονεκτούντα άτομα με 
προγράμματα πολλαπλών βοηθημάτων, όπως προγράμματα βοήθειας για τα ορφανά, για οικογένειες 
χωρίς κηδεμόνες και για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και προγράμματα ασφάλισης για τους άπορους 
ηλικιωμένους αγρότες , καθώς και δάνεια για τις αγρότισσες γυναίκες κηδεμόνες (πρόγραμμα Hadhrat 
Zeinab (P)). Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η επιτροπή, το σχέδιο ενισχύσεων και το 
πρόγραμμα Shahid Rajaei συνεισέφεραν 19,091,873 εκατομμύρια Rials το 2008. Το ποσοστό αυτό είναι 
7/6 φορές μεγαλύτερο από το ποσό που καταβλήθηκε από την επιτροπή για τα προαναφερθέντα 

προγράμματα το 2001. Το 2008, αυτά τα 
προγράμματα περιλάμβαναν οικογένειες οι 
οποίες υποστιρίζονται από γυναίκες. Με 
άλλα λόγια, οι γυναίκες στήριξαν το 54,13% 
των οικογενειών υπό την προστασία των 
μεγάλων προγραμμάτων της επιτροπής. Ο 
αριθμός των γυναικών συνταξιούχων της 
επιτροπής ανακούφισης του Ιμάμ Χομεϊνί 
αυξήθηκε κατά 32,55% σε σύγκριση με το 
1999.  
Ένας άλλος οργανισμός που ασχολείται με 
την υποστήριξη των άπορων οικογενειών 
και εκείνων που δεν έχουν κηδεμόνα είναι 
ο Κρατικός Οργανισμός Ευημερίας. Με 
βάση τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο 

οργανισμός, το 2008, τα επιδόματα που χρειάζονταν από πολλές οικογένειες που είχαν ανάγκη και 
οικογένειες χωρίς κηδεμόνες σε αστικές περιοχές και σε αγροτικές περιοχές, απολάμβαναν τις 
εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες αυτής της οργάνωσης. Ένας επιπλέον οργανισμός υποστήριξης που 
εξυπηρετεί τις οικογένειες χωρίς κηδεμόνες είναι το Ίδρυμα Μαρτύρων και Βετεράνων. Σύμφωνα με 
αυτό το ίδρυμα, οι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων και των παιδιών των μαρτύρων και 
των βετεράνων, έλαβαν βοήθεια από αυτό το ίδρυμα το 2007. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 11,5% σε 
σχέση με το 1991. Επίσης, άλλες οικογένειες συμπεριλαμβανομένων των γονέων των μαρτύρων και των 
βετεράνων εντάχθηκαν στο ίδρυμα το 2007. 
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Ως συμπέρασμα αυτής της έκθεσης, ελπίζουμε ότι πέρα από τις προσπάθειές 
τους να αποκτήσουν εκπαίδευση και να επιτύχουν την κοινωνική 

αξιοπρέπεια, οι Ιρανές γυναίκες και τα κορίτσια θα υοθετήσουν όλα τα 
σημαντικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως η θρησκεία, οι ηθικές αξίες, τα 

αποδεκτά έθιμα και παραδόσεις, τα τοπικά πολιτισμικά πρότυπα, ο 
κατάλληλος κώδικας δεοντολογίας και οι κατάλληλες κοινωνικές και 

οικογενειακές σχέσεις. Και καθώς ανοίγονται τα βήματα ανάπτυξης και 
προόδου, αυτό θα βοηθήσει στην προστασία της Ισλαμικής κοινωνίας του 

Ιράν από τα ανεπιθύμητα συμπτώματα του σύγχρονου τρόπου ζωής, όπως η 
έλλειψη πνευματικότητας, ηθικής, αγάπης και οικογενειακών δεσμών και η 

αύξηση των κοινωνικών βλαβών. 
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Μια σύντομη ματιά στη ζωή του Ιμάμ Χομεϊνί , ο ιδρυτής  της ισλαμικής Δημοκρατίας   

 امام خمینر )ره(، بنیانگذار جمهوری اسالیم 
 

 خالصه ای از زندگ

Γεννήθηκε στις 20 του μήνα Σεπτέμβριο του 1902 γεννιέται από ευσεβή και πτωχή οικογένεια στο 

κεντρικό Ιράν ένα παιδί το οποίο είναι απόγονος της Φατιμέ(κόρη του Προφήτη του Ισλάμ) δηλαδή από 

μια οικογένεια που είχε αφοσιωθεί στον αγώνα του Θεού και επιπλεόν να προετοιμασθεί για τον διεθνή 

ρόλο τον οποίο επρόκειτο να  παίξει.  

Το παιδί αυτό πολύ ενωρίς οι ευσεβείς γονείς του το έστειλαν να σπουδάσει  τις ιερές επιστήμες στην 

Ιερά Πόλη Κομ κοντά στο γιο του Αγιατολλάχ SEYED MOSTAFA MOOSAVI ο οποίος  υπήρξε σύγχρονος 

Αγιατολλάχ του επίσης σπουδαίου Ayatollah Mireza –Ye Shirazi. 

Όταν λοιπόν ο Χομεινεί ήταν μόλις 5 μηνών  όταν ο πατέρας του δολοφονήθηκε καθοδόν  προς την πόλη 

Αράκ από πράκτορες του καθεστώτος. Οι δολοφόνοι δεν συνελήφθηκαν ποτέ, εγκλημα ατιμώρητο 

διεξήλθε ολόκληρο το αναλύτικό πρόγραμμα των τακτικών μαθημάτων στην Ισλαμική Θεολογία με 

άριστες επιδόσεις ανεχώρησε για την πόλη NAJAF του Ιράκ για διεύρυνση σπουδών  ιδιαίτερα στην 

Ισλαμική Φιλοσοφία και Ισλαμικό Δίκαιο. Απεφοίτησε κι από εκεί κρατώντας την πολυπόθητη άδεια να 

ασκεί το λειτούργημα του Δικαστή Ιερών Υποθέσων όπως θα λέγαμε.  

Διαβάστε περισσότερα :  https://docs.wixstatic.com/ugd/9e3e0b_f4e14f2ae3d34ebcb7020de5136c973c.pdf 
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 خالصه ای از دالیل وقوع  انقالب اسالیم ایران 

Τα αιτία της Ισλαμικής επανάστασης του #Ιράν  

Το κύριο σύνθημα κατα τη διάρκεια της Ισλαμικής επανάστασης ηταν : ανεξαρτησία-ελευθερία-

Ισλαμική Δημοκρατία.  

Ο τροπος διακυβέρνησης του καθεστώτος Παχλαβι, οπως και της δυναστείας των Χατζαρων πριν από 

αυτούς, ερχόταν σε αντιθεση με τα βαθιά πιστεύω και τις πεποιθήσεις του ιρανικού λαού. Αυτη ηταν 

η κατάσταση τοσο αναφορικά με την κυβερνητική πολιτική όσο και με τη συμπεριφορά διαφόρων 

μελών του καθεστώτος' συγκεκριμένα έτσι ηταν η κατάσταση τον τελευταίο αιωνα προς την ιρανική 

επανάσταση. Αυτες οι μοναρχίες κυβερνούσαν βάσει πεποιθήσεων που ηταν αναχρονιστικές, παρόλο 

που προσποιούνταν οτι ηταν προοδευτικοί και μοντερνοι. Αυτοι διατήρησαν την δύναμη τους με 

πολιτική καταπίεση και αρνηση ελευθερίας. Αυτοι δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα στην οποία η 

αδικία και οι διακρίσεις ηταν μέρος της καθημερινότητας, και η αυξανομενη εξάρτηση τους απο τις 

ξενες δυνάμεις ήταν αποδεκτή και κανεις δεν την αμφισβητούσε. 

Ωστόσο αυτη κατάσταση δεν μπορουσε να συνεχιστεί για παντα. Αρχισαν να εγείρονται ερωτήματα 

και αυτα ανέπτυξαν μια μεγάλη πολιτική αφύπνιση, που προερχόταν απο τις βαθειές θρησκευτικές 

και εθνικες αξίες του ιρανικου λαου. Το πολιτικό κινημα που χτίστηκε γυρω απο τον Ιμαμ Χομεϊνί 

υπερασπίστηκε αυτες τις αξιες.  

Αυτος ήταν ικανός να ενώσει τους ανθρώπους απο ολα τα μερη του Ιράν: απο τα Πανεπιστήμια και τις 

θεολογικές σχολές, ανθρώπους απο τα μέτρια στρώματα και ανθρώπους απο τα ανώτερα στρώματα 

της κοινωνίας, και να τους δείξει οτι μεταξύ τους ειχαν κοινα στοιχεία και μια κοινωνικη βαση για 

εθνικη ενότητα. 

Η Ισλαμική Δημοκρατία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1979, οταν η συντριπτική πλειοψηφία, 98,2% του 

λαου του Ιράν, ψήφισε υπέρ, μεσω του εθνικού δημοψηφίσματος. Απο εκεινη τη μερα ξεκίνησε μια 

σειρά θεμελιωδών αλλαγών, με την εγκαθίδρυση του ανώτατου επαναστατικού συμβουλίου και την 

συγγραφή του συντάγματος. 

Αυτοί εγκαθίδρυσαν το ανώτατο συμβούλιο του νομοθετικού και δικαστικου σώματος και το 

ισλαμικό κοινοβούλιο, και ολα αυτα επιτεύχθηκαν μολις σε ενα χρονο. Αυτο ήταν ενα αξιοθαύμαστο 

επίτευγμα, το οποίο αναδεικνύει τον ρολο που έπαιξαν οι απλοι άνθρωποι στην αλλαγή του Ιράν: απο 

μια χωρα που την κυβερνούσε ενας αδύναμος βασιλιάς (shah), απόλυτα εξαρτημένος απο ξενες 

δυνάμεις, σε ενα ελευθερο ισλαμικό έθνος. Αυτο το νεο σύστημα υπερήφανα ονομάστηκε Ισλαμική 

Δημοκρατία του Ιράν και κατάφερε να σταθει σταθερό σε 8 χρόνια εξαντλητικου πολέμου, ο οποιος 

υποβλήθηκε στο Ιράν απο υπερδυνάμεις. 
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Εβδομάδα Ιρανικού Κινηματογράφου 

وزی انقالب اسالیم در آتن    برگزاری هفته فیلم و سینمای ایران به مناسبت پیر

Με την ευκαιρία του τριακοστού ένατου εορτασμού της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν 
διοργανώθηκε «Εβδομάδα Ιρανικού Κινηματογράφου» στην ταινιοθήκης της Ελλάδος. Στην τελετή 
έναρξης της εκδήλωσης η κα. Μαρία Κομνηνού, διευθύντρια της ταινιοθήκης της Ελλάδας και 

του  κινηματογραφικού μουσείου, δήλωσε: Το Ιράν έχει 
έναν πλούσιο πολιτισμό και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας 
και χαράς που απόψε εγκαινιάζουμε την «Εβδομάδα 
Ιρανικού Κινηματογράφου». 
 
Η κα. Μαρία Κομνηνού κατά την ομιλία της πρόσθεσε: "Η 
τέχνη του Ιρανικού κινηματογράφου άνθησε μετά την 
Ισλαμική Επανάσταση και τώρα αποτελεί έναν από τους 
πιο διάσημους κινηματογράφους στον κόσμο. Διάσημοι 
καλλιτέχνες όπως ο Abbas Kiarostami και πολλοί άλλοι 
στον τομέα του παγκόσμιου κινηματογράφου 
προέρχονται από αυτή τη χώρα. Συνεχίζοντας πρόσθεσε 
«η ταινία «Τo Τελευταίο Δείπνο» σε σκηνοθεσία του 

κ.Μοχαμμάντ Γκανειφάρντ (Mohammad Ghanefard) είναι ένα ντοκιμαντέρ για τους Χριστιανούς στη 
Συρία. Το ότι αυτός ο Ιρανός σκηνοθέτης δημιούργησε αυτήν την ταινία στις σκληρές συνθήκες του 
πολέμου, δείχνει ότι ο Ιρανικός λαός ενδιαφέρεται για την ειρηνική  συνύπαρξη μεταξύ των οπαδών 
όλων των θρησκειών και όλων των ανθρώπων. 
Ο κ. Ματζίντ Μοταλεμπί Σαμπεσταρί, πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα, κατά 
τη διάρκεια της τελετής έναρξης είπε: Η νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν υπό την ηγεσία του 
Ιμάμ Χομεϊνί (Qods Sere) ανεξαρτητοποίησε τη χώρα από τις κυρίαρχες δυνάμεις και παρείχε το έδαφος 
για την ανάπτυξη της χώρας μας σε όλους τους τομείς. 
 
Ο πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα, επίσης είπε: Οι Ιρανοί καλλιτέχνες, 

χρησιμοποιώντας τα εδάφη που δημιουργήθηκαν  μετά την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, κατάφεραν 

να επιταχύνουν τις παραγωγές τους, και τώρα το Ιράν σε όλους τους τομείς και ειδικά στους  τομείς του 

πολιτισμού, της επιστήμης και της βιομηχανίας είναι πρωτοπόρο και αυτό είναι γνωστό σε όλο τον 

κόσμο. 
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Ο Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χέλμι, Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν 
στην Ελλάδα, στην τελετή αυτή αναφέρθηκε στην πολιτική κατάσταση της προ-επαναστατικής περιόδου 
και  δήλωσε: η καταπιεστική κυβέρνηση του Σάχη και η εξάρτηση του καθεστώτος του από τις μεγάλες 
δυνάμεις έκαναν τον λαό να εξεγερθεί και με επίκεντρο τον Ιμάμ Χομεϊνί ως πνευματικό και πολιτικό 
ηγέτη να παλέψει για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία της χώρας του. Ο Ιμάμ Χομεϊνί, με τον 
έξυπνο και μοναδικό ηγετικό του ρόλο οδήγησε τον λαό και την επανάσταση στη μεγάλη νίκη και έτσι 
ξεριζώθηκε το εξαρτημένο και τυραννικό καθεστώς της δυναστείας του Παχλαβί με αποτέλεσμα η 
χώρα  μας να αποκτήσει την ανεξαρτησία της και να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς. 
Ο Δρ. Χέλμι στη συνέχεια είπε: ο Ιρανικός κινηματογράφος σήμερα είναι ένας από τους πιο διάσημους 
κινηματογράφους στον κόσμο. Οι νέοι, οι καλλιτέχνες και οι διανοούμενοί μας εργάζονται σκληρά για να 
παράγουν ωραία έργα όχι μόνο στον τομέα της τέχνης αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, της αρχιτεκτονικής και της κατασκευής δρόμων και κτιρίων, της 
ιατρικής και της πυρηνικής ενέργειας, και έτσι η χώρας μας υπό το φως της καθοδήγησης του Ανώτατου 
ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, οδηγείται σε μια ισχυρή  και προοδευτική χώρα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
Επίσης πρόσθεσε: απόψε ταυτόχρονα με τον Ιρανικό λαό που εορτάζει την νίκη της Ισλαμικής 
Επανάστασης στη χώρα μας, εμείς εδώ στη Αθήνα εγκαινιάζουμε την εβδομάδα του Ιρανικού 
Κινηματογράφου και εορτάζουμε μαζί τους την ένδοξη νίκη της Ισλαμικής Επανάσταση του Ιράν. 
Δρ. Χελμί είπε: Δύο από τις προσωπικότητες της τέχνης της χώρας μας βρίσκονται ανάμεσά μας, ο 
κ.Μοχαμμάντ Γκανειφάρντ (Mohammad Ghanefard) σκηνοθέτης και ο κ. Noruz Beigi (Νουρουζ Μπειγκί) 
παραγωγός της ταινίας «Ο τελευταίος δείπνος». 
Η εβδομάδα Ιρανικού κινηματογράφου οργανώθηκε από το Μορφωτικό κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν 
σε συνεργασία με την ταινιοθήκη της Ελλάδος, και τη γενική γραμματεία  του Οργανισμού Πολιτιστικής 
και Ισλαμικής επικοινωνίας του 
Ιράν. 
Στη διάρκεια της εβδομάδας του 
Ιρανικού κινηματογράφου 
προβληθήκαν τα ντοκιμαντέρ "Το 
Τελευταίο Δείπνο" και "Ο αέρας 
της Άνοιξης»  καθώς και ταινίες 
μεγάλου μήκους όπως: "Ένας 
κύβος 
ζάχαρης",  "Πισίνα  ζωγραφικής", 
"Τόσο απλά" . 
Επίσης οργανώθηκε έκθεση 
βιβλίου και χειροτεχνίας με 
σκοπό τη γνωριμία του ελληνικού 
κοινού με την κουλτούρα και την 
τέχνη του ένδοξου σημερινού 
Ιράν, το οποίο προσέλκυσε το 
ενδιαφέρον και την προσοχή των 
παρευρισκόντων Ελλήνων. 
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The Impression of the Islamic Revolution of Iran on the other Islamic Movements 

 تاثیر انقالب اسالیم بر سایر جنبش های اسالیم 

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, because 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 results and stands. These specifications are certainly rooted in the Islamic beliefs and 

principles. 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 Khomeini (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 revolutionary 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 fraternity 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 

Revolution. 

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 

supreme leader regarding the Muslim Algerian people’s shouting Allah-u-Akbar on the roofs. 
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As for the cultural ground, it goes without saying that cultural factors pave the ground and make the 

bases for the political movements. Obviously the Islamic Revolution of Iran made considerable, highly 

valuable 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 struggle 

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 

struggle 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 

movements, 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 imagine that keeping yourselves away from the scene is a way of getting rid of 

responsibilities.”  

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.  
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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 nations 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 fulfillment of a right goal, 

victory will be theirs. This is one of the life-giving lessons taught by the Islamic Revolution 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 increase in 1999-2000. Likewise, world Muslims are getting more and more inclined 

towards congregational and Friday Prayers and attending mosques and holding political talks there. So, 

the rulers of the Muslims’ 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 Intifadha 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 followers of today’s Islamic movements is hijab (Islamic covering). 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 exhibiting their adherence to Islamic covering on an increasing level. And Palestinian 

women and girls have become much more interested in hijab. Even in western countries, hijab 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.   
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Islamic Awakening from Imam Khomeini’s view 

 بیداری اسالیم از دیدگاه امام خمینر )ره(

Introduction 

Several years ago, Middle East and North Africa have been observing widespread public uprisings and 

massive protests that have never existed in this area. These public movements which had been started 

initially following self-immolation of a young Tunisian and which have caused to prevalent revolutions and 

changes in the region, and consistent with wisely prediction of the Revolution’s Leader, has even 

penetrated to Europe, are addressed in the form of Islamic Awakening. When speaking of Islamic 

Awakening, a chain of concepts and words, which puts us in a sense within the “political culture” of 

Islamic Awakening emerges. These words bring us truly and clearly to the real nature and identity of 

Islamic Awakening, and reveal its deep reality. In this regard, we can pay attention to words such as: 

Muslims’ Awakening, sense of humiliation, revival of Islamic identity, esteem-seeking, Muslims’ unity and 

unison, Islamic civilization etc. 

Although Islamic Awakening has crossed the middle of the history of Islamic countries’ past two centuries 

like a river’s raging waves, and depending on the conditions and circumstance, each time in a country a 

movement or a cry for peace has risen, in some stages, this movement has gained depth, range and 

symbolic model effects. In February of 1979, the victory of Islamic Revolution and the establishment and 

continuation of Islamic Republic themselves come to be the “effect” of Islamic Awakening and after that 

the “cause” of Islamic Awakening as a comprehensive and living model, and it was the Islamic Revolution 

of Iran that could advance the depth and the dimensions of Islamic Awakening through revival of political 

and social life of Muslims in a vast country. This being a model and inspiration-giving of Iran’s Islamic 

Republic for Islamic Awakening returns to two important and main factors. First, offering the theoretical 

model of “religious democracy” in the form of Constitution and the political structure of Iran’s Islamic 

Republic which, by reliance on the text of Islam’s instructions and values, gives an absolute and real role 

to people in governing their own destiny; and second, the continuation and evolution of this theory which 

has presented the political systems of Iran’s Islamic Republic as the model of the world of Islam. The 

influence and role of Islamic Republic in Islamic Awakening as follows: 

“Without doubt, revivalism and Awakening of the world of Islam gained a new meaning and sense with 

victory of Islamic Revolution, and reached from theory to practice. Although from about one century ago 

thinkers like Seyyed Jama-O’dean Asad-Abadi and Mohammed Abdah were born to this world and cried 

for return to Islam and contrast to the culture of the west, victory if Islamic Revolution proved to all 

Muslims that the matter of return to Islam has not been just a fantasy, but it can turn into reality… which 

has been increasing Muslims’ hope and confidence and made them more hopeful of returning to golden 

era of Islam”. 
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Now considering the explanation of Islamic Revolution’s status in Islamic Awakening and Imam 

Khomeini’s determining and unique role in this revolution which truly demonstrated to the oppressed 

nations in the world that the strongest regimes associated with the Arrogance can be defeated with trust 

in God, resistance and stability of people and non-reliance upon the schools of the east and the west and 

dependence on Islam’s salvation-giving school, it should be determined which coordinates and aspects 

Islamic Awakening has from Imam Khomeini’s perspective. Thus, then, the present paper attempts to 

address the aspects and components of Islamic Awakening in Imam Khomeini’s thought and system of 

thinking in addition to defining and presenting the conceptual explanation and stating Islamic 

Awakening’s waves and history. 

Islamic Awakening Origins and Causes 

Islamic Awakening as a phenomenon influenced by intellectual movement of Islamic Republic in the 

current era, in the form of social, organizational or military institutions has claims. Not only has this 

stream approved its existence and influence in the arena of political and security conflicts, but it also goes 

to become the uncontested power at the global level.  

Entering of new generation with revolutionary characteristics into the arena of conflicts who has deeper 

and more realistic understanding of the reasons of scientific, economic and social backwardness of their 

societies especially in the field of intellect and culture. 

Attention to religious unity and ideological motifs and right understanding of the strategies of hostile and 

arrogant powers for creating gaps in the world of Islam. 

Regional and global Awakening events such as the crisis of Palestine, events of September eleven, 

occupation of Iraq and Afghanistan and the strategy of ideological war of the west with the centrality of 

USA which is done with the aim of domination over the world of Islam have remarkable impacts on 

Islamic Awakening. 

Growth and development of mass media and the evolution of the methods of promoting Islam. 

Lack of political freedom. 

Aggravation of economic status. 

Increase of the role of regional and international powers. 

Islamic Revolution which is the main reason of Islamic Awakening and has played an especial role in 

Awakening Muslim nations. 
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At the level of function, the abovementioned factors are the effects of the first cause which is called 

Islamic Revolution which in 1979 in a move based on people’s will, changed all political, social, 

intellectual, and security infrastructures of hegemonic countries and their associated agents of 

authoritarian, and in a historical generation, presented a powerful and intellectual model with efficient 

management to the waiting streams and minds. 

Imam Khomeini’s view regarding Islamic Awakening 

Imam Khomeini is among those leaders of religious revolutions that by reliance upon Islamic instructions, 

associated with understanding, planning and implementing, attempted to revive the resistance against 

despotism and arrogance. Although some peacemakers in the world of Islam outlined the path of 

Islamism’s direction through rising against oppression in internal despotism or external arrogance, due to 

not having the roadmap in each path, they couldn’t go beyond their time and space. Imam Khomeini 

came to revive the literature of resistance and stability. Using Quran’s language, he negated all Taghuts 

and created a literature by means of which the spell of Taghuts was broken, and people were invited 

toward God, according to which Islamic movement has kept itself alive and dynamic. 

In fact, it should be said that with emergence of Imam Khomeini into the global arena, a new wave of 

Islamic Awakening started. The role of Imam Khomeini in this period is a legendary one, similar to the 

very myth and legend that Seyyed Jamal O’din points out about in one of his articles in Orvatolvosgha. 

According to this myth, in very old days, there was a temple outside the city in which travelers took 

refuge at night, but nobody came out it alive. This tale was so well-known that nobody had the courage to 

get to the vicinity of that temple anymore. Then a man turned up, went into the temple loud and proud 

and heard horrific and terrifying voices from everywhere, which threatened him to death. As such, the 

spell was broken all of a sudden and all hidden treasures unveiled. Seyyed tells this tale and wishes for a 

day when a man comes and breaks the spell of colonialism. Yes, Imam Khomeini is the very legendary 

man who broke the spell of colonialism and turned Islamic Awakening to a dominant discourse. The new 

wave of Islamic Awakening under the leadership of Imam Khomeini was neither a cultural movement 

limited to political and intellectual elites (such as the movement of Seyyed Jamal and co-thinkers) nor a 

political temporary movement following recruiting from among members of a certain society (such as the 

movement of Ekhwan olmoslemin), but it was a universal and widespread movement which associated 

with itself all walks of human societies at the global level. Not only did Imam have the concern of 

Awakening Iranian society, but he also had the concern of all the poor: “Muslims must wake up.  
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“You must wake up from the dream that have injected to us for hundreds of years. The first step is to 

wake up. We must understand that we are of humankind too…Awakening is followed by determination.” 

The general Principles of Islamic Awakening from Imam Khomeini’s perspective 

By pulling Islam away from the arena of the society, western culture and rules found their way through 

the Islamic societies, and the ground for dominance and growth of foreign counselors and agents was 

provided. Of course in the world of Islam, this universal attack did not remain without respond, and the 

keepers of Islamic values all over the Islamic countries and lands defended Islam through disseminating 

books, articles etc., and proved the opposite of that, i.e. Islam is of the comprehensiveness of a prosperity

-giving school. In the meantime, Imam has a special characteristic. He realized the source of danger, 

introduced it, and presented the solution to deal with it. Imam considered not only colonialism and 

enemies of Islam as being responsible for pulling Islam away from the arena of society and the life of 

Muslims and dissemination of irreligion, but also many clergies who have addressed just some parts of 

Islam’s orders and have failed in introducing other parts due to their lack of right insight and 

understanding or nonchalance or other weaknesses: “clerics who do not care about introducing Islam’s 

theories and principles and ideology and spend the major part of their time doing what they tell them to 

do, must be admonished. They are guilty too, not only foreigners”.  

Imam regards the solution as in the effort and right introduction of Islam. Therefore, he has always 

encouraged scholars and students to reach a correct understanding of Islam and present it to the people 

of the world, and has emphasized the integrity and influence of Islam for managing the people of every 

period, and has noted the fundamental principles of Islam, and taken steps as much as he could in this 

direction during the continuous fighting clashes and prisons and exiles: “scholars should outline and state 

all aspects of Islam and present them all over the world, and if possible, find a representative so as to 

present the truths of Islam at a broader range.”  

2. Awakening of nations: 

With a deep understanding, Imam Khomeini has regarded reforming the status of Muslims of the world in 

accordance with the domination of despotism and arrogance and the increasing Islamic governments’ 

attachment to and dependence on the devourers of the east and the west as unacceptable and 

undesirable, and in this regard, he considers nations’ Awakening as the condition of change and move 

toward the desired. He says: “Until when should we under the domination of foreigners and until when 

should our countries under their plunders? Why don’t Muslims wake up from sleep?” “In every country 

you live in, defend your Islamic and national reputation; and courageously defend Islamic nations and 

countries against your enemies, meaning America and international Zionism and superpowers of the east 

and the west; and reveal the tyrannies of Islam’s enemies.  
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Come to your sense and find your Islamic personality. Don’t go under oppression and reveal smartly the 

evil plots of international devourers who are headed by America”. “Nations must themselves decide 

about these matters, because governments have partnership with those very superpowers, even for a 

little.” 

3. Unity of Muslims: 

Imam Khomeini regarded Islamic Awakening and the unity as interdependent: “problems of Muslims are 

due to the differences among walks of them”. [17] Thus, “unity of the world of Islam” was one of the long

-lasting and fundamental mental concerns of Imam Khomeini who never ignored it during his social and 

political activity, whether before or after the victory of Islamic Revolution. In Imam Khomeini’s opinion, to 

sow discord is a colonialism policy which must be fought off. Fueling religious and ethnic differences in 

lines with the policy of Islam’s enemies is a big sin. It is under the shadow of maintaining unity that we 

can suppress Islam’s enemies and return to Muslims their lost esteem, and curtail the hand of 

superpowers from Islamic countries, and succeed in establishing the Islamic government: “the secret of 

Islamic countries’ all problems lies within lack of harmony, and the secret of victory is unanimity and 

harmony”.  

In other speeches, he says: “O the Muslims of the world and the poor under the domination of 

colonialists, be aware, rise and be unanimous and defend Islam and your predeterminations and don’t 

fear powers’ bustle because by Almighty God’s will, this century is the century of defeating of the poor 

over the arrogant and of truth over falsehood”.Considering the important role of Ummah (the nation), in 

every chance and occasion, Imam invited the Muslims of the world to unity and solidarity, and reminded 

them of the value of unity, and reiterated the positive results of unity and the negative consequences of 

discord and division: “Islam has come to unite all nations of the world including Arab, Ajam, Turk, Fars 

with each other and establish a great Ummah, called the Ummah of Islam, in the world so that those who 

want to gain any domination over these Islamic governments, over Islamic centers, can’t do that because 

of the big community which is comprised of Muslims from every nation. The plot of superpowers and 

their agents in the Islamic countries is to separate these Muslim walks, among which Almighty God has 

created “Okhovvat” (brotherhood) and has named believers as brothers, and make them separate from 

and enemy to each other by calling them nation of Turks, nation of Kurds, Nation of Arabs, and nation of 

Persians. And this is the antithesis of the path of Islam and Holy Quran. All Muslims are brother and equal 

to each other and none of them is distinct from the rest, and all of them must be under the flag of Islam 

and under the flag of Towhid (monotheism). Those who sow discord among Muslims using the name of 

nationality, sociality, and nationalism, are armies of Satan and the helpers of superpowers and are against 

Holy Quran”.  

11 
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In another speech, he has introduced Islamic Republic as the implementer of unity among Muslims and 

says: “Islamic Republic wants to implement the order stated by God and Holy Quran and Holy Prophet in 

all countries and Iran is the first place of all; it wants to make all countries understand that Islam’s basis is 

on equality and brotherhood and unity, and all Muslims are an single hand against others. We want to 

make all nations understand that Islam is the religion of unity”.  

In section of unity’s results and benefits, Imam Khomeini regards Muslims’ unity as the cause of the 

return of their lost authority and dignity, and wants the Muslims of the world to convene under the flag 

of Towhid and curtail the hand of superpowers from their country and treasures: “O Muslims of the world 

who believe in the truth of Islam, rise up and convene under the flag of Towhid under the shadow of 

Islam’s teachings and curtail the hand of superpowers from your countries and valuable treasures and 

revive the splendor of Islam and give up on sensual passions because you possess everything”. In Imam 

Khomeini’s opinion, victory over the enemies of Islam and defeating superpowers are achieved only 

through unity of Muslims and says: “O the Muslims of the world and the poor under the domination of 

oppressors, rise and be unanimous and defend Islam and your predeterminations and don’t fear powers’ 

bustle because by Almighty God’s will, this century is the century of defeating of the poor over the 

arrogant and of truth over falsehood”; According to Imam Khomeini, colonialism, corrupt governments, 

courtier clerics, westernized and easternized intellectuals, nationalism, ethnicity, and sensual passions are 

the factors of discord and division, and fight against Zionism, the Hajj, commemoration of Islamic rituals, 

making most out of Ayamollah (God’s days), and Mahdism are the factors of unity.  

4. Utilizing resources and facilities 

“I hope that all Muslims wake up. Muslims must unite and slap it and know that they can; they have the 

ability of doing this; they both have the personnel and people and nation supports them in doing 

everything; they have facilities; the artery of America and the west depends on the oil of this region”.  

5. Global mobilization of Muslims 

“O Muslim nations, O the oppressed nations of all the Islamic worlds, O dear nations that got under the 

domination of some people who offer your treasures to America and you struggle to live! Wake up, rise 

up, O the poor of the world! Rise up and stand against superpowers because if you do so, they can do 

nothing”.  

11 



11 

Iran Cultural Center - Athens 

SPECIAL EDITION - Islamic Revolution 

6. Using martyrdom-seeking youth 

“O Muslims all over the world, since you have suffered from gradual death under the domination of 

foreigners, you must overcome the fear of death, and use the presence of zealous and martyrdom-

seeking youth who are ready to break through the lines of blasphemy front. Don’t consider maintaining 

the current situation. But think about getting rid of bondage and redemption from enslavement and 

attacking enemies of Islam because esteem and life are achieved via fight and the first step in fight is the 

determination”. 

7. Following the method of Islamic Revolution 

“Today Islamic Iran, thanks to strong faith and devotion to Islam and the great change that has been 

created in various strata, curtails hand of the east and the west and of the deviant parasites from the 

country, and does not allow any power to minimally interfere in the Islamic country of Iran, and this is an 

absolute Hojjat (proof) for Muslims and the poor of the world to know that with nations’ will, nobody can 

overrun their country, and a nation that chooses martyrdom over humiliation will surely invincible”. 

8. Mission-orientedness of Islam’s scholars 

“Today, people of the world should pay attention to this big problem in the world, and every stratum, 

writer, the press all over the world should consider this matter and should give people the awareness to 

rise up appropriately against what these do”. “Scientists must think, wake people up; writing does not 

suffice, telling does not suffice, trust in governments does not suffice; people and writers and speakers 

must themselves wake people up, and a pen is valuable which wakes masses of people”.  “Today that the 

breeze of Awakening is blowing all over the world and the deceiving plots of tyrants have been revealed 

to some extent, it is time the true sympathetic with the oppressed from each folk and tribe and in every 

country revealed atrocities of oppressors during its black history with pen and speech and thought and 

reflection, and presented their criminal records to this planet’s residents, and scholars and scientists all 

over the world especially scholars and thinkers of Islam rose up unanimously in the path of save humanity 

from the unjust domination of this foxy minority that has spread its unjust domination over the world by 

its conspiracies and plots, and eliminated the false fear dominating over the oppressed using their speech 

and pen and action”. 
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9. Fighting with export culture of west 

“If Muslim nations and governments are national, they should try to remove themselves from intellectual 

dependence on west, and find their own culture and originality, and know and spread the progressive 

culture of Islam – which receives inspiration from Divine Inspiration… and fight with export culture”.  

10. Attention to Islamic rituals 

From Imam Khomeini’s perspective, another factor of reviving Islam and disseminating it is to hold Islamic 

rituals and to appropriately use it. Regarding the importance of this set of Islamic orders, Imam Khomeini 

says: “many Islamic religious rulings are the source of social and political services. Worships in Islam are 

basically associated with politics and managing the society. For example, Congregational Prayer and Hajj 

Congregation and Friday have political impacts in addition to spirituality and the moral and belief effects. 

Islam has provided such congregations so that they can be religiously used, their emotions and 

cooperation are promoted, they grow intellectually”.  

a) Hajj 

Imam Khomeini considered revival of Hajj is the revival of Islam and Muslims, and in this regard he made 

efforts, and warned through speeches and messages in order to giving awareness and Awakening to 

Muslims about the philosophy of Hajj and enemies’ attempts in distorting it and about taking a political 

aspect of Hajjes, including: “one of the great philosophies of Hajj is its political aspect the criminal hands 

from every angle are working to pound, and unfortunately their broad propagations has influenced on 

Muslims that many of them consider Hajj as an mere worship without attention to Muslims”. [34] He also 

in this regard, addressing to Hojjaj (Pilgrims), emphasizes better using the capacity of Hajj in the 

Awakening of Muslims, and says: “The Hajj that Almighty God accepts and the Hajj that Islam has wanted 

from us, is that when you go Hajj, wake up the Muslims of this country, unite them, make them 

understand why over one billion Muslims are under the pressure of two multimillion powers”. 
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In messages about Hajj, Imam Khomeini informed people of the danger of oppressive rulers and of the 

domination of arrogant powers over the world of Islam and usurp of Islamic territories and Israel’s 

domination and destroying their wealth, and invited them to unity and unanimity. Imam Khomeini says 

about the philosophy of Hajj: “Hajj is among the matters the political aspect of which is far important than 

its religious aspects, and you…must pay attention to this sense and eliminate this colonialist thought 

which has been imprinted into the mind of many, even the clerics of the Islamic countries. In your 

statements, in your communities, tell them that Islam’s position has not ever been like that Muslims come 

and merely walk around the Holy House and do such stuff and don’t care about what arrogant powers do 

on people of the world and on Muslims”.  

b) Friday Prayers and communities 

In lines with this great Islamic ritual, in the invaluable book Tahriratolvasilah, Imam Khomeini says about 

the contents of Friday Sermons that: “Imam Jom’e (Friday Imam) should state, while giving sermons, 

what’s beneficial to religion and the world of Muslims, and inform them of what is current in the Islamic 

and Non-Islamic countries and is to their advantage or disadvantage and what Muslims need in their life 

in this world and in the Hereafter, and talk with them about political and economic affairs influencing 

their independence and freedom, and make them aware of the interference of tyrant and colonialist 

governments in the political and economic affairs leading to them get colonized and exploited. The gist of 

Friday Prayers and its two sermons, such as Hajj and two Eids and the like, are of great benefit to 

Muslims, but unfortunately Muslims are unaware of the important political responsibilities and benefits 

of this worship”.  
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The Charismatic Role of Imam Khomeini  

 نقش کاریزماتیک امام خمینر )ره(

 
INTRODUCTION 

Iran's Islamic revolution was a large emerging phenomenon in the modern era undoubtedly which was 

led by the charismatic leadership and charisma and great development in the field of international 

relations and political equations created the world' governments that the effects of it can be seen even 

now in the region and the world. The historic leader was at a time of crisis and affected the political and 

economic problems. Islam made the cultural gap between the people and the policy of Shah's rule. 

Cultural contradictions were evident in society. Corruption, repression, vans and undermining the political 

legitimacy of the regime, injustice and social inequality, subservience to America and the influence of 

external forces against the king and his government's popularity had slipped. In this context, Imam 

Khomeini came to the scene of the struggle against shah and unswerving and stand great courage against 

Shah and his government. They remained steadfast in rejecting compromise with Shah or the Pahlavi 

dynasty; in any case, this time from senior politicians distinguished the clergymen Imam considered Islam 

and Islamic government as a solution to the problems facing the community. He urged the overthrow of 

the Pahlavi regime and the Islamic revolution and the essential prerequisite for the realization of the 

vision of the divine and Islamic values, freedom and independence. How Imam Khomeini won the support 

of the broad masses and the supremacy found the charismatic are issues that will be addressed. 

The legitimacy of the political system from the perspective of Max Weber: Legitimacy in political 

sociology considered as a right and valid rule of governance system. And durable survival levels of 

political authority depends on its legitimacy, therefore, it is the most important and most basic form the 

basis of any political authority and legitimacy. Even governments are trying usurper has its way with the 

support of legitimate domination, however, it justifies false. And trying to undermine the legitimacy of 

faith among citizens and motivate their subordinates. The mere obedience make to the belief in the truth 

that they represent. The often political and religious sociologists are trying a variety of legal systems in 

different countries check and introduce. Among these researchers and theorists, it can mention to 

theorist Max Weber's political legitimacy. He categorized the pure sovereignty in to three types of 

rational, traditional and charismatic including the first rational rule that is based on the belief in the 

legality of the regulations and the rules of their right to rule those who called for sovereignty. The second, 

the traditional rule was based on the common belief in the sanctity of the traditions that have made an 

old credibility. And the legitimacy of those who guard their traditions that allowed to exercise their 

sovereignty.  
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now in the region and the world. The historic leader was at a time of crisis and affected the political and 

economic problems. Islam made the cultural gap between the people and the policy of Shah's rule. 

Cultural contradictions were evident in society. Corruption, repression, vans and undermining the political 

legitimacy of the regime, injustice and social inequality, subservience to America and the influence of 

external forces against the king and his government's popularity had slipped. In this context, Imam 

Khomeini came to the scene of the struggle against shah and unswerving and stand great courage against 

Shah and his government. They remained steadfast in rejecting compromise with Shah or the Pahlavi 

dynasty; in any case, this time from senior politicians distinguished the clergymen Imam considered Islam 

and Islamic government as a solution to the problems facing the community. He urged the overthrow of 

the Pahlavi regime and the Islamic revolution and the essential prerequisite for the realization of the 

vision of the divine and Islamic values, freedom and independence. How Imam Khomeini won the support 

of the broad masses and the supremacy found the charismatic are issues that will be addressed. 

The legitimacy of the political system from the perspective of Max Weber: Legitimacy in political 

sociology considered as a right and valid rule of governance system. And durable survival levels of 

political authority depends on its legitimacy, therefore, it is the most important and most basic form the 

basis of any political authority and legitimacy. Even governments are trying usurper has its way with the 

support of legitimate domination, however, it justifies false. And trying to undermine the legitimacy of 

faith among citizens and motivate their subordinates. The mere obedience make to the belief in the truth 

that they represent. The often political and religious sociologists are trying a variety of legal systems in 

different countries check and introduce. Among these researchers and theorists, it can mention to 

theorist Max Weber's political legitimacy. He categorized the pure sovereignty in to three types of 

rational, traditional and charismatic including the first rational rule that is based on the belief in the 

legality of the regulations and the rules of their right to rule those who called for sovereignty. The second, 

the traditional rule was based on the common belief in the sanctity of the traditions that have made an 

old credibility. And the legitimacy of those who guard their traditions that allowed to exercise their 

sovereignty. And the third type of charisma which is based on the submission of an unusual and 

exceptional because of the sanctity, heroism or exemplary character as well as the subordination of the 

military or the revelation that has been sent down to him and devotion to him and was devotion to him 

and his system. Of the three types of legitimate domination, domination and rational nature of the legal 

basis on which to form a rational opinion ion on the legality of the regulations passed and the legitimacy 

of leaders who have been determined in accordance with the law.  
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The traditional dominance of belief in the sanctity of tradition available and the legitimacy of leaders who 

come to power under the current customs and charismatic domination is based on the belief that the 

sanctity of one's personal values or experiences unyielding courage. Raymond Aron exampled three 

legitimate sovereignties and Weber declared we obey the agent of legality of the tax because we could 

believe its legitimacy and know that he can send us tax collection after his domination of rational 

domination. The example of the traditional dominance in today's society is not easy but if the queen of 

England still holds effective power we have to say the foundation of such authority should be long past 

and search a belief in the legitimacy of the authority that its origin goes back to centuries ago. In modem 

societies, there is nothing but a demonstration of this type of domination. Instead, several cases of 

charismatic or charismatic domination can be seen. He dominated in the course of his life was charismatic 

domination because his power was not based on law and not based on tradition but on loyalty to his 

people. Those people who believed extraordinary virtues of man who wanted to subvert the social order. 

In fact, domination of charismatic is a relationship of authority by which ordinary people distinguished 

leader and features the extraordinary superhuman or at least exceptional and followers, accept him and 

his sovereignty among their charisma and charismatic leader is the interface of affective and emotional 

tension of this kind of devotion. Max Weber described three forms of traditional and charismatic and 

rational agreement embodied and trying to show in. the political structure of the various laws. 

The concept of charisma and charismatic lordship: Max Weber considered charismatic lordship as one 

of the three legitimacies and declared about the concept of charisma: charisma used to the character of a 

person's character that's supposed to be separate features ordinary people and as someone who has the 

ability or the characteristics of supernatural, superhuman or at least exceptional. These features are not 

available for ordinary people but are of divine and unique origin and based on which the person 

considered as the leader. In primitive times, this was the special tribute of Prophets, philosophers, 

lawyers, leaders of the hunt, and war heroes.  

Often, charisma is remembered as it relies on magical forces. This is the end of moral and aesthetic views 

or the views of other judgments in. the definition of charisma which is totally ineffective. It is important 

that people from those who are at risk of charismatic rule, the followers and disciples how to be 

evaluated. Charisma is someone who is supposed to have physically and mentally extraordinary talent.  
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And at a time when society is in crisis, he appears and will respond to the people. Since, the charismatic 

leader always appears in the emergency situations and is linked with collective action by the masses to 

react to a fantastic experience and surrendered him to leaders and champions. The charismatic leader is 

always a radical who challenges the deep-rooted traditions of the past and the long-standing. g. His 

domination are over the people for attributes that are not accessible to others and is incompatible with 

the rules of the everyday, people apply themselves to give such leadership because they have find faith in 

his abilities. And their unique attributes and features draw people to him and even the rapture. They are 

rooted in long-standing rules of his wholly turn away and make an order that has already been 

unprecedented. Charismatic leadership in pure form imposes obligations on his followers which are not 

matched in other types of domination (Bendix, 2003). Max Weber believed that charisma is divided into 

two types: the first type is based on individual values and particular characteristics which is called pure 

charisma. The second type is derived from effort of military religious person in a particular situation and 

has less charismatic feature than the pure charisma. Julian Freund believed that the dominated charisma 

is exceptional. And Max Weber pointed out from the beginning of this debate that it was the issue of the 

"ideal types" and finding them in pure state in. reality, if was not impossible, would be in very exceptional 

cases because not the charismatic domination generally devoid of legality and not the traditional 

domination or charismatic general lack of legal aspects (Julian, 1983). Charismatic behavior is not only for 

the political activity because it can be used in. other fields such as religion, art, ethics and the economy, 

however, according to Weber, a charismatic character is of its foreign enemy or at least toward normal 

economic activity. Charismatic domination in politics appearing in different figures: the face of 

demagogues, dictators, social, military or revolutionary hero (Julian, 1983). Charismatic leader is someone 

who wants his followers to obey him for the mission they feel they are calling. His claim would be valid if 

the person who will lead the mission to recognize him and remain leader until his credibility and integrity 

in. his mission to prove his followers (Bendix, 2003). To achieve this purpose, charisma message should be 

understandable to the audience and the language they speak and speak of values should not be strange 

and unfamiliar to listeners. What seems important is how individual of charisma evaluated in. charismatic 

rule by those who are subject to the nationals and members of the evaluation, because without a doubt 

the acceptance by the members is crucial to the credibility of charisma. It is free admission with one or a 

set of symptoms and associated features. For Weber a charismatic leader can be successful only when the 

rule is that the message about social support groups. These groups compromise the message charisma 

with their own interests group and thus gradually institutionalizing the charisma. If there is no sign of 

charismatic leadership or is not interest in followers, the charisma will lose sovereignty.  

 



11 

Iran Cultural Center - Athens 

SPECIAL EDITION - Islamic Revolution 

Weber believed that the department of political affairs is irrational charismatic and traditional authority. 

There is no hierarchy in the political system. Nothing is as certain. areas of authority and there are no 

formal takeovers of power on the basis of social benefits. Impromptu judgment are in. vented from case 

to case, their origin can be attributed to his personal judgment. Essentially, each leader will follow the 

principle of charisma: "you have heard it said but I say to you". Charismatic leadership cuts the continuity 

of political life, whether it is legal or traditional and breaks down institutions. The existing order and social 

pressures are commonly reprimanded and calls a new way of understanding the relationship between 

human beings. Charismatic domination deals with the demolished and rebuilt. Their limits and norms are 

under the personal authority and apostolic leader determined he is responsible, stop talking about this 

type of problem the rule of law because it neither is not acceptable in situations nor rules the current 

draw and not accepts draw the former. He confirmed the exceptional nature of the ban on him. He 

himself is the norm, rather than the right and obligation to take the word of the leader and his obedience. 

Charismatic domination is not required to servants and not to employees but he only needs devoted fans 

and followers (Julien, 1983). The relationship between charisma and follower's disciple and lack of norms 

codified in. the political, social and cultural charisma to the character gives unstable and short-lived. Since, 

the origin of this type of dominance on something outside of everyday life, then this type of domination is 

fragile. Humans are not able to live a long time e out of everyday life. And also because the whole thing 

out of the ordinary affairs will inevitably suffer from obsolescence as a result, a constant flow appliance 

which is necessary for the return to normal life is a charismatic power. Evaluating the role of charismatic 

leadership of Imam Khomeini (RA): Imam Khomeini was a charismatic character about there is almost no 

doubt. As mentioned earlier, Max Weber mentioned a set of features for a charismatic leader that most 

of these symptoms can be seen in the leadership of Imam Khomeini. Features that Weber charisma for 

leadership articulated as part of which is devoted to the nature of this kind of leadership and part of it 

goes to other functions. The first is the nature of this special charisma to the character of a person's 

character because of this feature, supposed to be apart from ordinary people and as someone who has 

supernatural abilities properties, a superhuman or at least exceptional, to work. These are features that 

are not available to ordinary people but of divine origin or deemed to be unique. One of the features of 

Imam Khomeini and risk their courage in the fight against a powerful regime of Pahlavi. These 

characteristics strengthen the confidence of followers than they were because they were seeing the 

leader for their personal interests does not send them to the altar. Imam Khomeini from the very 

beginning of the struggle was against the Shah and proved his courage and strength to his followers. In 

response to a telegram to scholars in Tehran on the occasion of Feyziyeh School massacre by the regime, 

e, determination and courage and strength of character that spoke of his charisma, revealed: "I now have 

in. my heart for the bayonets of the officers but to accept in. justices and humility in. front of you, we will 

not. God willing, I will express God's commandments in every appropriate opportunity to pen in. my hand 

against the country's interests to expose my work".  
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In any case, he always saw himself victorious, because that has the duty and obligation to act and exalted 

before God. In 11 of December 1962 speech to the seminaries and said Clergymen defeat for the one 

who desires and is ideal world and mundane reserves engulfed his heart, for those who are trusted to 

defeat Satan and not related to the other universe but whose relationship with God. One was related to 

the paranormal, not failure. Monotheist, a Muslim and people connected to Allah will not fail. Devotees 

and followers of Imam knew him related to God and believed that he and his supporters will feel God's 

help and grace of God. Weber considered one of the charisma sign disregard for the economy and 

secularism which was known tangible for Imam Khomeini. Mohamadi said about his charismatic 

personality: he was a person who could help his extraordinary appeal within minutes, to draw protests of 

millions Iranians in the streets. However, when his life and residence was seen, there was simple. He sat 

on the floor behind a small table his writing that the equipment room, he was also the small table. His 

political and social affairs has great power and influence thought was a thorough and comprehensive 

(Mohamadi, 1991). Max Weber considered one of the signs of the revolutionary leadership of its 

charismatic and believed that he destroyed the past and the future reconstruction. Khomeini did not 

follower of reformation. Abrahamian said he will not seek re-establishment of constitutional monarchy 

but calls for a new type of Islamic government. Although at that time were still avoid using the term 

Republic, it was clear that the political revolution is not reform but seeks it (Abrahamian, 1999). This 

feature highlighted his charisma in. the eyes of the followers of Imam and distinguished them from other 

ingredients regime. e. Because of the exceptional features and obeyed his extraordinary trust them 

because he think that what the leader does, the best thing for people is realized. John Stempel said 

Khomeini's steadfast rejection of compromise with the Pahlavi dynasty or stays in. any situation, 

distinguished him from all politicians and senior Clergymen. He maintained this position to escape 

victorious of Shah, known as the leader of the revolution. One of the factors that led to the charisma of 

Khomeini in the Islamic revolution helped them from religious and charismatic leader turned was 

matching the characteristics of his personality and his followers with charismatic leadership models and 

myths in. culture Iran's Shiite political-religious society. The concept of imam was one of the main models. 

Imam in Shah revolutionary culture of the place was very high because of the Shiite Imams for the cause 

of God and man in. his lifetime with tyrants and oppressors were fighting. g. Deprived and oppressed 

people to imams, especially Imam Mandi viewed as a savior. Sadat's family and descendants of Imam 

Khomeini and he and his people had a lot of respect. So that due to exceptional capabilities and features 

as deputy of the “Imam” which was given to him by his supporters was considered a sign of charisma. 

Abrahamian said: Imam Khomeini called on behalf of the followers and devotees while this title was for 

Iranians Shiite which was used in the past only for twelve Imams. Fans and his followers considered him 

not a normal Ayatollah but a charismatic imam that the nation will lead the traditional monotheistic 

classless society through the revolution (Abrahamian, 1999).  
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Of course, the path of Imam Khomeini was both to meet the spiritual and intellectual needs of the Iranian 

people which were required familiarity with Islam and religious leaders. He was a religious leader and 

Islamic. If people do not feel that the voice of the prophet and of Imam Ali (AS) or call of Imam Hussein 

(AS) that comes out of people's mouth was mi. possible for the revolutionary movement in. this area in. 

our country (Motahari, 2002). Religious ideology in the Iranian society has long promised convergence and 

was mixed of history and culture. Dr. Aghajari doctor noted about messianism "the messianism has a 

certain kind of authority and leadership". As the typology "Weber authority" called it charismatic 

authority or charisma (Aghajari, 2001). The people of Iran considered the Hidden Imam as Savior and 

Messiah at the end of a world full of justice and its appearance and someone who eliminate tyranny. They 

knew that Imam Khomeini deputy would be the savior of society is in a critical condition. A social crisis 

situation which was accepted charisma. The severity of the crisis facing society is the km. d of leadership 

that can be the best way to solve social and set community problems. Charismatic leaders play an 

important role in the turmoil and crisis that people need sudden change in the political and social system 

and feel. They hope in. the people's spirit alive and people respond to them with charismatic tendencies. 

Iran had been suffering from a severe crisis before the revolution of 1978. Shah's plans for socio-economic 

development for the public had not good achievement. Urbanization and migration of rural to urban has 

created many social problems that the regime was incapable of solving the problem. Parsons, the British 

ambassador in his memoirs wrote for a long time e had passed since the beginning of my mission that I 

found in Shah's policies towards progress and prosperity for the Iranian people was brought material 

comfort and happiness was yielded. Iranian capital, Tehran in 1974,  was the most hideous manifestations 

of progress with the new civilization (Parsons, 1993). Some believed that in addition to social, economic 

and political problems, the work of cultural contradictions of Iranian society was also evident problem. 

Iran Shah saw on the verge of a great civilization and for the cultural and intellectual, Homayoun indicated 

his lack of substance. Cultural device of Mohammad Reza policy was not specified and had nothing to say, 

someone who would not say the word out. In addition to the good opinion Naraqi ruling culture and the 

culture was separated people (the Iranian revolution, according to the BBC, 173). Islam policy against Shah 

created this cultural gap, oppression and dependence on foreign regimes and the spread of corruption, 

administrative and moral crisis in society had added. Imam Khomeini in 1977 in a letter which was 

addressed to Students of Islamic Associations in Europe, wrote, addressing the Shah said: "all our disasters 

in. your state religion and Islam has no role".  This is the source of all evils, stripping independence for the 

colonies in. the country and the widespread repression in. the country, prisons accumulation of free 

people, lack of basic equipment to plunder the vessels of the country, seizing the Israeli market... all of it is 

not the role of religion in the sight of Shah and his government. Dependence on America and devotion to 

the capitulation bill rather than no doubts left to the nation.  
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Imam Khomeini offered a solution for overcoming the social crisis and said that the reason of abundance 

of Islam is the social affairs crisis. And a solution to restore Islam to its original position in society is real. 

Islam which aimed to create an Islamic justice, individual and social justice, prevent oppression, 

establishing the rule of law and the implementation of the rules on criteria installment. In this regard, 

examples of social and economic justice can count on them the right to rule in favor of the poor and the 

global rule of Imam Mandi (Dehshiri, 2001). Due to the severity of the social crisis that people need to feel 

that the leadership has extra features such as risk-taking, courage and piety, people, uncompromising, g, 

anti-despotism and colonialism and were also the fullest extent. Imam Khomeini in. the years before the 

crisis of the Iranian people with such symptoms was exceptional and extraordinary. And in the eyes of his 

followers was seen as a charismatic personality. So that the people of Iran saw Imam Khomeini photos in . 

1977 May in the moon. Dr. Aghajari said do not work in. the sociology of whether or not the picture of 

Imam Khomeini was really in. the moon. But it worked and affected the history of the revolution. If people 

look at a person as charisma, a certain relationship is established with him and this is revolutionary and 

will change the customs. Imam Khomeini had charisma in. the eyes of the people and the power of belief 

and faith meeting in the village of Imam Khomeini (Aghajari, 2001). After the Islamic revolution, Imam 

Khomeini's charisma rule was continued among the people of Iran and established a system which was 

based on Imam Khomemi's charismatic authority. However, with the adoption of the constitution, 

authority, charismatic and traditional authority in integrating the supreme leader, the leader at the time 

the policy was in. Iran. His major conflicts between different groups and trends within the arbitration 

system and the position he was appointed. Supreme leader was issues of war and peace was the ultimate 

decision maker and founder of the country's most important political institutions. This means over 

traditional authority and charismatic authority which was legal. Everywhere cited the words of the leader 

of the government delegation leader and followers which were mostly students (Bashiriyeh, 2002). 

DISCUSSION 

Undoubtedly, according to symptoms and traits that Max Weber has mentioned for supremacy 

charisma, Imam Khomeini in. Iran's political scene was appeared as a charismatic character. His 

charismatic authority was based on his personal charm. Imam was as a mystic sect and had no 

effect on her earthly manifestations of piety and gravity and was the true holy man. In addition to 

the characters look fantastic and exceptional followers and disciples, because the descendants of 

the prophet and Imam and as deputy of Imam Mandi (AS) of dignity and status in . the eyes of the 

Iranian people were great. People saw them as saviors and national heroes. But what made this 

sacred character in. the minds of his followers more popular and more fantastic was the element 

of struggle and their opposition to the dictatorial regime.  
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Islam policy against Shah, repression and oppression of the regime, foreign dependence and the 

prevalence of corruption, administrative and ethical and so on led critical situation for Iran. People need 

to feel they have a charismatic leader. It features a charismatic leader who could save them from the 

crisis and its intention to their goals. Imam Khomeini, in such circumstances, respond to people's demand 

and expect. He offered a solution to the current crisis and had great popularity among people. These 

reasons led them fought hard to support and willing to sacrifice for the sake of his goals. It should be 

noted that three types of legitimate rule, the traditional, legal and charismatic Max Weber explained that 

the world beyond the min. d with precise criteria cannot be found; sometimes the three types of 

sovereignty are intertwined in a person. 

In Imam, it can be seen signs of the three types of sovereignty. He was the supreme leader and deputy of 

Imam Mandi (AS) and was Marja' of the traditional supremacy in his followers. And after the adoption of 

the constitution and the legal institutions of intellectual supremacy and were legal. And because of the 

wonderful personality and charisma were the people of sovereignty. Before the establishment of the 

sovereignty of the Islamic Republic his charisma was more pure. However, until the demise of Imam 

Khomeini's charisma sovereignty over their traditional was supremacy of the law. Now he speaks for 

millions of people in the funeral of his charisma lead the Iranian people's sovereignty. 

CONCLUSION 

In this study, the analytical method was library, to the supremacy of the charismatic Imam Khomeini in 

the Islamic revolution leader, according to the theory of "Max Weber" will be evaluated and factors that 

people of Iran considered Imam Khomeini as the charismatic personality would be analyzed and 

evaluated. 


