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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   

-Το IRGC του Ιράν καταρρίπτει εισβαλόμενο αμερικανικό ντρόουν κατασκοπείας 

-Στην κατηφόρα της παρακμής 

-Η 25η παγκόσμια βράβευση για το βιβλίο της χρονιάς σας καλεί να συμμετάσχετε 

-Εκδήλωση με θέμα "Οι Κυρώσεις εναντίον της Παγκόσμιας Ειρήνης από την σκοπιά των 

θρησκειών" 

-Ο Ρουχανί παραγγέλνει στις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή, καθώς μόνο οι 

γείτονες και όχι οι ξένοι μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια τους 

-Η αντίσταση είναι αποτελεσματική  

-Ιράν, Ρωσία ξεφορτώνονται το δολάριο, Ακολουθεί η Τουρκία 

-Επεκτείνουμε το χέρι φιλίας σε όλους τους γείτονές μας  

 

Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού Κέντρου σε συνεργασία με ελληνικούς 

οργανισμούς  

-Επίσημη επίσκεψη του διευθυντή της βιβλιοθήκης του Ιρανικού κοινοβουλίου στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

-Συνάντηση του προέδρου της βιβλιοθήκης του Ιρανικού κοινοβουλίου Δρ.Εμάντ με τον 

πρόεδρο της εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλαδός (ΕΒΕ) Δρ.Τσιμπόγλου 

-Συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου της Ιρανικής Πρεσβείας Δρ.Χελμί με τη 

διευθύντρια του διεθνούς φεστιβάλ «Αναλόγιο» κ. Σίσσυ Παπαθανασίου 

-Οι διαθρησκειακοί διάλογοι βάζουν φραγή στις συνωμοσίες των εχθρών 

-Ο νέος κύκλος μαθημάτων περσικής γλώσσας στην Αθήνα ξεκίνησε 

-Συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου της Ιρανικής Πρεσβείας με τους υπεύθυνους και 

τους καθηγητές του ΑΠΘ 

-Πολιτιστική εκδήλωση του Ιράν στην Δροσιά 

 

  

 

Εκδοτικό Σημείωμα  
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   

-Μήνυμα του ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στους προσκυνητές 

μουσουλμάνους της Μέκκα 

-Πότε ξεκίνησε ο Σιιτισμός; 

-Μια Σύντομη περιγραφή του Ισλάμ 

-H διαπραγμάτευση είναι το τέχνασμα τους  

-Ποιος ήταν ο Ιμάμ Χουσσείν; Γιατί η θυσία του έχει σημασία; 

-Η υπόσχεσχη της νίκης  

-Σαντούρι: Ένα λαμπερό κόσμημα στην κορώνα της Περσικής μουσικής 

 

Highlight in English 

-Iran displays 300 Achaemenid tablets returned from US after judicial saga 

-Europeans in no position to quit nuclear deal: Iran FM 

-Germany warns EU of refugee wave bigger than 2015 if it fails to take action 

-Iran to open over 3,800 MW of new power plants until next summer 

-Tehran to get 550 kilometers of bike lanes in 5 years 

-Non-oil trade exceeds $42b in H1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εκδοτικό σημείωμα   7 مقاله رسدبی 

Στο όνομα του παντοδύναμου Θεού  

 

Στην εποχή της επικοινωνίας, πληροφόρησης και των ραγδαίων εξελίξεων που 

παρατηρούμε καθημερινά στον κόσμο, ο ρόλος των ΜΜΕ και των περιοδικών, τόσο των 

έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών, είναι πολύ σημαντικός. Στην εποχή μας, η κατοχή της 

σωστής πληροφορίας και η γνώση πολιτιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών 

συμβάντων αποτελούν αξιόλογο πλούτο, τον οποίο όποιος κατέχει περισσότερο έχει 

περισσότερες δυνατότητες για να πάρει αποφάσεις και να παίξει σημαντικούς ρόλους.   

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

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

και προβολή του πολιτισμού, της τέχνης και των κοινωνικών θεμάτων του Ιράν στον 

φιλόξενο Ελληνικό λαό, ώστε να συμβάλλει στην επέκταση των πολιτιστικών και 

κοινωνικών συνεργασιών μεταξύ των δύο λαών και των δύο ιστορικών χωρών του Ιράν και 

της Ελλάδας.   

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

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

την επέκταση των διμερών σχέσεων μεταξύ των επιστημονικών κέντρων και 

πανεπιστημίων, των πολιτιστικών κέντρων και των κέντρων τέχνης, αποτελούν καθήκον 

μας και είμαστε περήφανοι για αυτό.   

  

  

  

Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί   

Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της   

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα-Αθήνα 
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Το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) κατέρριψε εισβαλόμενο 

αμερικανικό ντρόουν κατασκοπείας στη νότια παράκτια επαρχία Hormozgan της χώρας. 

Σε μια δήλωση το IRGC ανέφερε ότι το αμερικανικό ντρόουν παρακολούθησης Global 

Hawk κατερρίφθη από την Πολεμική Αεροπορία κοντά στην περιοχή Kouh-e Mobarak, η 

οποία βρίσκεται στην κεντρική συνοικία της επαρχίας Jask, αφού το ντρόουν παραβίασε 

τον ιρανικό εναέριο χώρο. 

Σύμφωνα με τη δήλωση, το Global Hawk είχε πετάξει από μία από τις αμερικανικές βάσεις 

στις νότιες περιοχές της περιοχής του Περσικού Κόλπου στις 00:14 π.μ. τοπική ώρα, με τα 

αναγνωριστικά του αναμεταδότες παραβιάζοντας όλους τους διεθνείς κανόνες 

αεροπορίας. Επίσης, δήλωσε ότι το ντρόουν συνέχισε μυστικά στη διαδρομή από το Στενό 

του Ορμούζ προς τη λιμενική πόλη του Τσαμπαχάρ του Ιράν. 

Ενώ επέστρεφε προς τα δυτικά από το Στενό του Ορμούζ, το ντρόουν παραβίασε τον 

εδαφικό εναέριο χώρο του Ιράν και άρχισε να συλλέγει πληροφορίες, σύμφωνα με τη 

δήλωση. Το ντρόουν είχε στοχευθεί και καταρρίφθηκε από το IRGC στις 04: 05 π.μ. τοπική 

ώρα, πρόσθεσε. Μια ενημερωμένη πηγή του IRGC στην επαρχία Hormozgan δήλωσε ότι 

το ντρόουν είχε στοχευθεί κοντά στην περιοχή Kouh-e Mobarak και έπεσε στην περιοχή 

Ras al-Shir στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Είπε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι η 

κατάρριψη προήλθε από επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του Ιράν από 

αμερικανικά αεροσκάφη αναγνώρισης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Αντιδρώντας 

στις ειδήσεις, ο αμερικανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι δεν πετούσε πάνω από τον εναέριο 

χώρο του Ιράν. "Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν λειτουργούσε σήμερα στον ιρανικό 

εναέριο χώρο", δήλωσε ο κυβερνήτης του Ναυτικού Bill Urban, εκπρόσωπος της κεντρικής 

διοίκησης του αμερικανικού στρατού. Ωστόσο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας 

για την κατάσταση της ανωνυμίας στο Associated Press, επιβεβαίωσε  ότι ένα αμερικανικό 

στρατιωτικό ντρόουν είχε καταρριφθεί στον «διεθνή εναέριο χώρο» πάνω από το Στενό 

του Ορμούζ από ιρανικό πύραυλο επιφάνειας-αέρα. Προσδιόρισε το ντρόουν ως 

αμερικανικό ναυτικό MQ-4C Triton, το οποίο βασίζεται σε στοιχεία του RQ-4 Global Hawk 

με μικρές αλλαγές. 

Το σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) της RQ-4 Global Hawk μπορεί να 

πετάξει σε μεγάλα υψόμετρα για περισσότερο από 30 ώρες, συγκεντρώνοντας εικόνες 

σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, υψηλής ανάλυσης μεγάλων εκτάσεων σε όλες τις καιρικές 

συνθήκες, λέει ο κατασκευαστής Northrop Grumman στην ιστοσελίδα του. 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Το IRGC του Ιράν καταρρίπτει εισβαλόμενο αμερικανικό ντρόουν κατασκοπείας 

 سپاه پاسدران پهپاد آمریکایی را رسنگون کرد
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Το Northland Grumman MQ-4C Triton είναι ένα ναυτιλιακό παράγωγο του RQ-4B Global 

Hawk και του αερομεταφερόμενου στοιχείου του συστήματος μη επανδρωμένου 

αεροσκάφους γενικής θαλάσσιας επιτήρησης του αμερικανικού ναυτικού (BAMS UAS). 

Ώρες μετά το συμβάν, ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη 

του είχε πυροβοληθεί, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη στον διεθνή εναέριο 

χώρο. Ο κυβερνήτης του Πολεμικού Ναυτικού Bill Urban, εκπρόσωπος της κεντρικής 

διοίκησης των αμερικανών στρατιωτών, ισχυρίστηκε επίσης ότι ήταν "μια απρόκλητη 

επίθεση". Το Ιράν θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Ηνωμένα Έθνη: Zarif 

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Mohammad Javad Zarif αναφέρει ότι η χώρα θα 

αναφέρει την υπόθεση ότι το αμερικανικό ντρόουν πέρασε στην επικράτειά του στα 

Ηνωμένα Έθνη για να αποδείξει ότι η Ουάσινγκτον ψεύδεται για το γεγονός ότι το 

ντρόουν καταρρίφθηκε στα διεθνή ύδατα. Ο Ζαρίφ έκανε τις παρατηρήσεις σε ένα tweet, 

αναφερόμενος σε παρατηρήσεις του αμερικανικού στρατού, οι οποίες ισχυρίζονται ότι το 

κατασκοπευτικό του ντρόουν έχει καταρριφθεί στην ανοικτή θάλασσα. 

Ο ανώτερος διπλωμάτης του Ιράν πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επιδιώκει 

πόλεμο με καμία χώρα, αλλά οι Ιρανοί "θα υπερασπιστούν με υπερηφάνεια τον ουρανό 

μας, τη γη και τα νερά". 

Σημείωσε επίσης ότι η επέμβαση στην περιοχή του Ιράν ήταν ένα άλλο επιθετικό βήμα 

που έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, αφού διεξήγαγε οικονομική 

τρομοκρατία εναντίον της Τεχεράνης και διεξήγαγε συγκεκαλυμμένες ενέργειες εναντίον 

της. 

Η Ισλαμική Δημοκρατία χρησιμοποιεί τον όρο για να αναφερθεί στην επιβολή εκ μέρους 

των Ηνωμένων Πολιτειών των δρακόντεων κυρώσεων κατά του ιρανικού έθνους. Η 

Ουάσινγκτον αποκατέστησε τις απαγορεύσεις μετά την αποχώρησή της από μια 

πολυκομματική πυρηνική συμφωνία με το Ιράν τον περασμένο Μάιο. Η Τεχεράνη 

αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει τη βοήθεια τοπικών και περιφερειακών 

αξιωματούχων κατά του Ιράν κατά τη διαδικασία εφαρμογής των μέτρων εναντίον της 

χώρας. 

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιεί ότι μια στρατιωτική επίθεση των 

ΗΠΑ εναντίον του Ιράν θα είναι καταστροφική. 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις εντάσεις με το Ιράν υπό τον Πρόεδρο Donald 

Trump. Κατέβαζοντας μια πολιτική υπογραφής της "μέγιστης πίεσης", οι ΗΠΑ 

παραιτούνται από μια κυρωμένη από το ΟΗΕ πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και 

των έξι παγκόσμιων δυνάμεων. Στη συνέχεια προχώρησε στην αποκατάσταση των 

κυρώσεων που είχαν αρθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας 

Putin, however, reminded that Tehran was in full compliance with the agreement -- 

something that has been verified by the UN nuclear agency -- the International Atomic 

Energy Agency -- in 15 reports. The Russian head of state also called the sanctions against 

Iran “unreasonable.” 

Ο Πούτιν, ωστόσο, υπενθύμισε ότι η Τεχεράνη ήταν σε πλήρη αρμονία με τη συμφωνία - 

κάτι που έχει επαληθευτεί από τον πυρηνικό οργανισμό του ΟΗΕ - τον Διεθνή Οργανισμό 

Ατομικής Ενέργειας - σε 15 εκθέσεις. Ο ρώσος αρχηγός του κράτους αποκάλεσε επίσης τις 

κυρώσεις εναντίον του Ιράν «παράλογες». 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  
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https://www.youtube.com/watch?v=mU0m0FesLog  

Στην κατηφόρα της παρακμής 

Δείτε το βίντεο:  

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

ی -در رساشیبی سقوط بیانات مقام معظم رهبی  





 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε ότι η 27η Παγκόσμια βράβευση για το βιβλίο της 

χρονιάς στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 

2020. Τα βιβλία που θα συμμετάσχουν στην βράβευση μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε 

γλώσσα, ωστόσο θα πρέπει να αφορούν Ισλαμικές ή Ιρανικές σπουδές. Επιπλέον θα 

πρέπει να έχουν εκδοθεί (πρώτη έκδοση), σε χώρα εκτός του Ιράν το 2018. 

Το κάθε ένα από τα δύο θέματα, Ισλαμικές και Ιρανικές σπουδές περιλαμβάνει διάφορες 

κατηγορίες και υποκατηγορίες, κάποιες από τις οποίες είναι οι παρακάτω: 

1-Ισλαμικές σπουδές: Ιστορία του Ισλάμ, Ισλαμικός πολιτισμός, Σπουδές Κορανίου και 

Χαντίθ, Ισλαμική θεολογία και Φιλοσοφία, Ισλαμικός Μυστικισμός, Ισλαμικός Νόμος και 

Νομολογία, Μετάφραση κλασικών Ισλαμικών τεχνών, Ισλαμική Οικονομία, Σύγχρονες 

Ισλαμικές Σπουδές, Ισλαμικές τέχνες και αρχιτεκτονική, Ιστορία της επιστήμης κλπ. 

2-Ιρανικές σπουδές: Ιστορία του Ιράν, Ιρανική Γλώσσα, Ιρανική Γεωγραφία, Αρχαίες 

Ιρανικές θρησκείες, Πολιτισμός και Ιστορία, Περσική Λογοτεχνία, Ιρανικές Τέχνες και 

Αρχιτεκτονική, Ιστορία της επιστήμης στο Ιράν, Ιρανική Ανθρωπολογία, Μετάφραση 

εξαίρετων Ιρανικών έργων, κλπ. 

Συνεπώς, η Γραμματεία της επιτροπής βράβευσης, προσκαλεί όλους τους σπουδαστές, 

συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες να προτείνουν το/τα υποψήφιο/α βιβλίο/α τους, 

πριν τις 31 Οκτωβρίου 2019. 

Υποβολή: 

Για να υποβάλετε αρχικά τον τίτλο του/των βιβλίου/ων σας, παρακαλώ όπως στείλετε ένα 

γράμμα υποψηφιότητας στον Καθηγητή Heydari, γραμματέα της Παγκόσμιας βράβευσης 

βιβλίου της χρονιάς στην Ι. Δ. του Ιράν, στο bookaward@ketab.ir και να στείλετε μια 

φωτοτυπία από το/τα βιβλίο/α σας στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

  

www.bookaward.ir 

Η 25η παγκόσμια βράβευση για το βιβλίο της χρονιάς σας καλεί να συμμετάσχετε 
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 جایزه جهایی کتاب سال جمهوری اسالیم ایران



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Η εν λόγω εκδήλωση διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα στον Οργανισμό Πολιτισμού 

και Ισλαμικών Διασυνδέσεων (Ο.Π.Ι.Δ) με την παρουσία προσωπικοτήτων και ηγετών των 

διαφόρων θρησκευτικών μειονοτήτων του Ιράν, καθηγητών πανεπιστημίων και 

διανοούμενων της χώρας.  

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ι.Δ, κ.Τορκαμάν στην ομιλία του αναφερόμενος στη σημασία της 

θρησκείας είπε: όλες οι μονοθειστικές θρησκείες τονίζουν την σημασία των μεγάλων 

ανθρώπινων αξιών, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Δυστυχώς σήμερα συμβαίνει κάτι 

περίεργο στον κόσμο, όσοι φωνάζουν πιο πολύ για την ειρήνη στην πραγματικότητα 

παραβιάζουν την παγκόσμια ειρήνη περισσότερο απ' όλους.  

Η εν λόγω εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια κοινή δήλωση από τον εκπρόσωπο των 

θρησκευτικών μειονοτήτων ότι "εμείς δεν συμφωνούμε με τις κυρώσεις των ΗΠΑ και θα 

αντισταθούμε. Ο Ιρανικός λαός σε όλα αυτά τα χρόνια στέκεται υπερήφανος και ποτέ δεν 

θα δεχτεί την καταπίεση. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ανεξάρτητοι και ενωμένοι ως λαός". 

Στην εκδήλωση ΄ταν παρόντες, ο διευθυντής των θρησκευτικών σχολών του Ιράν, 

Αγιατολλάχ Αραφί, ο υπουργός Εσωτερικών Ραχμανί Φαζλί, ο Καρδινάλιος της Καθολικής 

εκκλησίας του Ιράν, ο εκπρόσωπος και βουλευτής των Ασσυρίων στο Ιρανικό κοινοβούλιο, 

ο Διευθυντής του συλλόγου των Ιρανών Ζωροαστρών της Τεχεράνης, Δρ.Χορσιντίαν και 

καθένας από αυτούς καταδίκασε την καταπίεση και τις κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του 

Ιρανικού λαού και τις χαρακτήρισαν μεροληπτικές και αναποτελεσματικές.  

 

Εκδήλωση με θέμα "Οι Κυρώσεις εναντίον της Παγκόσμιας Ειρήνης από την σκοπιά των 

θρησκειών" 
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 همایش تحریم در تقابل با صلح جهایی از نگاه ادیان





 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ρουχανί, λέει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία δουλειά και δεν 

είναι ευπρόσδεκτες στην περιοχή και πρέπει να την αφήσουν, τονίζοντας ότι η ασφάλεια 

του Περσικού Κόλπου μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο από τους γείτονες και όχι από τους 

ξένους. "Η ασφάλεια της περιοχής θα παρέχεται μέσω της απομάκρυνσης αμερικανικών 

στρατιωτικών δυνάμεων και όχι από τα όπλα και την παρέμβασή τους. Ο τελικός τρόπος 

για την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή είναι η «δημοκρατία εντός, η 

διπλωματία εκτός», δήλωσε ο Ρουχανί σε ομιλία του στην 74η σύνοδο της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την Τετάρτη. 

"Η ασφάλεια δεν μπορεί να αγοραστεί ή να παρασχεθεί από ξένες κυβερνήσεις. Η ειρήνη, 

η ασφάλεια και η ανεξαρτησία των γειτόνων μας είναι και η δική μας. Οι ΗΠΑ δεν είναι ο 

γείτονάς μας. Είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν που είναι ο γείτονάς σας ... είμαστε 

γείτονες μεταξύ μας όχι με τις ΗΠΑ ", πρόσθεσε. 

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παρεμβολή στην περιοχή, η οποία τροφοδότησε μόνο την 

ανασφάλεια χωρίς να φέρει ειρήνη στις περιφερειακές χώρες. 

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ούτε δικηγόρος ούτε θεματοφύλακας οποιουδήποτε 

κράτους. Κανένας εκπρόσωπος του κράτους δεν είναι πληρεξούσιος άλλων κρατών", 

δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, προσθέτοντας," Τα ζητήματα της περιοχής είναι πολύ 

μεγάλα ... για να τα αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα που δεν κατάφερε 

να επιλύσει τα ζητήματα του Αφγανιστάν, του Ιράκ και της Συρίας και υπήρξε η αιχμή του 

δόρατος του εξτρεμισμού, των Ταλιμπάν και της Νταές δεν θα μπορέσει ποτέ να επιλύσει 

πιο φλέγοντα ζητήματα ». 

Ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι η περιοχή του Περσικού Κόλπου είναι "στην 

άκρη της κατάρρευσης, καθώς ένα ενιαίο σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη 

φωτιά". "Δεν ανεχόμαστε την προκλητική παρέμβαση των αλλοδαπών και θα 

απαντήσουμε σθεναρά σε κάθε είδους πράξη επιθετικότητας ενάντια στην ασφάλεια και 

την εδαφική μας ακεραιότητα", δήλωσε ο Ρουχανί. 

Είπε ότι το δόγμα για την ασφάλεια του Ιράν είναι η διασφάλιση της ειρήνης και της 

σταθερότητας στον Περσικό Κόλπο και η παροχή ασφάλειας για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό 

του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια αυτής της ζωτικής ενεργειακής οδού μπορεί 

να διασφαλιστεί υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια γίνεται κοινό συμφέρον όλων των 

περιφερειακών κρατών μελών. 

Ο Ρουχανί παραγγέλνει στις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή, καθώς μόνο οι 

γείτονες και όχι οι ξένοι μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια τους 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ως διαχειριστής της ναυτικής ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενό του Ορμούζ, 

το Ιράν καλεί όλες τις χώρες που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην στρατηγική περιοχή 

να ενταχθούν στην πρωτοβουλία που ονομάστηκε Hormuz Peace Endeavor (HOPE), 

δήλωσε η Ρουχανί. 

Είπε ότι ο «συνασπισμός ελπίδας» αποσκοπεί στην προώθηση της ειρήνης, της 

σταθερότητας, της προόδου και της ευημερίας των παράκτιων κρατών και συμβάλλει 

στην επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης και στην εδραίωση ειρηνικών και φιλικών σχέσεων 

μεταξύ τους. "Αυτή η πρωτοβουλία περιλαμβάνει διάφορους τομείς όπως η συνεργασία 

για την παροχή συλλογικής ενεργειακής ασφάλειας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η 

ελεύθερη ροή πετρελαίου και άλλων [ενεργειακών] πόρων από και προς τις χώρες εκτός 

των στενών Hormuz και πέρα από αυτό", δήλωσε η Ρουχανί. Είπε ότι ο προτεινόμενος 

συνασπισμός ελπίδας του Ιράν βασίζεται στη δέσμευση για τις αρχές και τους στόχους 

του ΟΗΕ, τον αμοιβαίο σεβασμό, τα αμοιβαία συμφέροντα, το διάλογο και την 

κατανόηση, τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, την ειρηνική 

επίλυση των συγκρούσεων και πάνω από όλα τις δύο θεμελιώδεις αρχές " επιθετικότητα 

"και" μη επέμβαση στις εγχώριες υποθέσεις του ενός προς τον άλλο ". Πριν αναχωρήσει 

για τη Νέα Υόρκη, ο Ρουχανί δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο Mehrabad 

της Τεχεράνης ότι η ειρηνευτική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία 

μακροπρόθεσμης ειρήνης στον Περσικό Κόλπο, την οποία δήλωσε απλώς ότι δεν είναι 

εφικτή όσο βρίσκονται οι ξένοι. Σύμφωνα με τον Ρουχανί, η πρωτοβουλία θα προβλέψει 

την παροχή ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο, η πρωτοβουλία του SeaRouhani έρχεται ως 

απάντηση στις προσπάθειες των ΗΠΑ να δημιουργήσουν στρατιωτική παρουσία στον 

Περσικό Κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να προσπαθούν να πείσουν τους 

συμμάχους τους σε ναυτικό συνασπισμό που επιδιώκει να ενισχύσει την ασφάλεια στον 

Περσικό Κόλπο, αφού κατηγόρησαν την Τεχεράνη για δύο χωριστές επιθέσεις σε 

πετρελαιοφόρα στον Κόλπο του Ομάν τον Μάιο και τον Ιούνιο, χωρίς να παράσχουν 

αξιόπιστα στοιχεία υποστήριξαν τον ισχυρισμό τους, τον οποίο το Ιράν κατηγορηματικά 

απέρριψε. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα αντιδράσει σε κάθε 

προσπάθεια υπονόμευσης της ασφάλειας της περιοχής ή παρεμπόδισης της χώρας να 

εξάγει πετρέλαιο. 

Τον περασμένο μήνα, ο Ρουχανί ανέφερε ότι τα μέτρα που έλαβαν ορισμένες 

εξωεδαφικές χώρες, και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην περιοχή του Περσικού 

Κόλπου, χρησιμεύουν μόνο για να καταστήσουν τα προβλήματα της περιοχής πιο 

περίπλοκα και να την κάνουν λιγότερο ασφαλή στα μάτια του κόσμου. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Το Ιράν αρνείται τυχόν διαπραγματεύσεις με κυρώσεις 

Αλλού στις παρατηρήσεις του, ο Ρουχανί χτύπησε τις ΗΠΑ για την πρόσκληση του Ιράν σε 

συνομιλίες επιβάλλοντας σκληρές κυρώσεις εναντίον της χώρας. 

"Δεν μπορούμε να πιστέψουμε [την ειλικρίνεια] μιας πρόσκλησης προς διαπραγμάτευση 

από όσους [ισχυρίζονται ότι] έχουν εφαρμόσει τις σκληρότερες κυρώσεις της ιστορίας 

ενάντια στην αξιοπρέπεια και το βιοπορισμό του έθνους μας", δήλωσε ο Ρουχανί 

προσθέτοντας ότι εκπληκτικά "[διαπράττει] εγκλήματα και [ επιβάλλοντας] πίεση στις 

ζωές 83 εκατομμυρίων Ιρανών, ειδικά γυναικών και παιδιών, χαιρετίζονται και έχουν γίνει 

πηγή υπερηφάνειας για τους Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους ... Το Ιρανικό 

έθνος ποτέ δεν θα ξεχάσει και ποτέ δεν θα συγχωρήσει αυτά τα εγκλήματα και τους 

εγκληματίες ». 

Είπε ότι το Ιράν δεν θα δεχθεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ 

ενώ ήταν υπό κυρώσεις. "Εξ ονόματος του έθνους και της χώρας μου, θα ήθελα να 

ανακοινώσω ότι η απάντησή μας σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση υπό κυρώσεις είναι« 

όχι ». Η κυβέρνηση και ο λαός του Ιράν παρέμειναν σταθεροί ενώπιον των σκληρότερων 

κυρώσεων κατά το παρελθόν ενάμιση χρόνο και ποτέ δεν θα διαπραγματευτούν με έναν 

εχθρό που επιδιώκει να εξαναγκάσει το Ιράν να παραδοθεί χρησιμοποιώντας τα όπλα της 

φτώχειας, είπε ο Ρουχανίάνι. Απηύθυνε τις παρατηρήσεις του ηγέτη της Ισλαμικής 

Επανάστασης Αϊτατόλ Σαγιέτ Αλί Χαμενεϊ, λέγοντας ότι ο μόνος τρόπος για να ξεκινήσουν 

οι συνομιλίες είναι οι ΗΠΑ να επιστρέψουν στις δεσμεύσεις τους, τονίζοντας: 

"Σταματήστε τις κυρώσεις για να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις . "Ο επικεφαλής του 

Ιρανικού κόμματος επέκρινε επίσης τους ευρωπαίους υπογράφοντες τη συμφωνία του 

2015 στο Ιράν για την απλή πληρωμή της εφαρμογής της συμφωνίας, γνωστού επίσημα 

ως το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, και την αποτυχία της εφαρμογής 

αποτελεσματικών μέτρων. "Είναι πλέον σαφές σε όλους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

στρέφονται στις υποχρεώσεις της και η Ευρώπη είναι ανίκανη να εκπληρώσει τις 

δεσμεύσεις της", ανέφερε. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ανταποκρινόμενη στην κίνηση των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την JCPOA και την 

επανεισαγωγή των κυρώσεων, η Τεχεράνη έχει επιστρέψει μέχρι τώρα τις πυρηνικές 

δεσμεύσεις της τρεις φορές σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 της JCPOA, αλλά τόνισε ότι 

τα αντίποινα μέτρα της θα είναι αντιστρεπτά αμέσως καθώς οι ευρωπαίοι υπογράφοντες 

τη συμφωνία βρίσκουν πρακτικούς τρόπους για την προστασία του αμοιβαίου εμπορίου 

από τις κυρώσεις των ΗΠΑ. 

Το Ιράν λέει ότι εάν δεν λάβει οικονομικά οφέλη από την JCPOA μέχρι τον Νοέμβριο, θα 

μειώσει περαιτέρω τις δεσμεύσεις της. Οι τάσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του 

Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Μάιο του 2018, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος 

Ντόναλντ Τράμπ απέσυρε μονομερώς τη χώρα του από την πυρηνική συμφωνία και 

εξαπέλυσε τις "σκληρότερες" κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

Ο Trump είναι ένας αυστηρός κριτικός της συμφωνίας, η οποία ολοκληρώθηκε το 2015 

από το Ιράν και έξι παγκόσμιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 

Πολιτειών, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Κίνας, της Ρωσίας και της Γερμανίας. Σύμφωνα 

με τη συμφωνία, οι κυρώσεις που συνδέονται με πυρηνικά όπλα που τέθηκαν σε 

εφαρμογή εναντίον του Ιράν αναιρέθηκαν σε αντάλλαγμα για περιορισμό του πυρηνικού 

προγράμματος της Τεχεράνης. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Το Ιράν και η Ρωσία έχουν αποκόψει το δολάριο από το διμερές εμπόριο και τώρα 

εκτελούν όλες τις συναλλαγές τους σε εθνικά νομίσματα, λέει ο διοικητής της Ιρανικής 

Κεντρικής Τράπεζας Abdolnaser Hemmati. "Τώρα όλες οι οικονομικές μας συναλλαγές με 

τη Ρωσία είναι μέσω του εθνικού νομίσματος των δύο χωρών. Περίπου το 30% έως 50% 

του εμπορίου με την Τουρκία γίνεται επίσης με το εθνικό νόμισμα και το υπόλοιπο με το 

ευρώ ", δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Τεχεράνη μετά από συνάντηση του 

υπουργικού συμβουλίου. "Αυτή η τάση αφαιρεί σταδιακά το δολάριο από τον κύκλο 

συναλλαγών, με πολλές χώρες τώρα πρόθυμες να ανταλλάξουν το εθνικό τους νόμισμα, 

έτσι ώστε οι ΗΠΑ να μην επιβλέπουν το εμπόριο τους", πρόσθεσε ο Hemmati. 

Την Παρασκευή, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν έναν άλλο κύκλο κυρώσεων στην 

κεντρική τράπεζα του Ιράν, αλλά οι αναλυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την 

αποτελεσματικότητά τους επειδή οι ιρανικές τράπεζες έχουν ήδη αποκοπεί από το 

αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι 

οι κυρώσεις αφορούν την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, το Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης του 

Ιράν και την Etemad Tejarate Pars Co. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε 

ότι οι κυρώσεις ήταν οι υψηλότερες που είχαν ποτέ επιβληθεί σε μια χώρα, ενώ ο 

υπουργός Οικονομικών Steve Mnuchin καυχήθηκε ότι η Ουάσιγκτον είχε διακόψει "όλες 

τις πηγές κεφαλαίων στο Ιράν". 

Οι κυρώσεις, που υποστηρίχθηκαν από τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζον 

Μπόλτον, ο οποίος αποβλήθηκε αυτό το μήνα, αποτελούν μέρος της εκστρατείας 

"μέγιστης πίεσης" των ΗΠΑ για να αναγκάσει την Τεχεράνη για το πυρηνικό της 

πρόγραμμα και για τον περιφερειακό της ρόλο. 

Ο Χέματι είπε ότι οι νέες κυρώσεις ήταν μια "ψυχολογική" απόπειρα, η οποία δεν θα 

άλλαζε τίποτα. "Το γεγονός είναι ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τις 

τραπεζικές συναλλαγές, αλλά βρήκαμε άλλους τρόπους για να κάνουμε το έργο μας", 

είπε. "Νομίζω ότι η ανανεωμένη κύρωση της κεντρικής τράπεζας στοχεύει στη δημιουργία 

ψυχολογικής πίεσης. Τίποτα νέο δεν θα συμβεί και κάνουμε τη δουλειά μας ", πρόσθεσε ο 

Hemmati. "Εάν μας επιβάλλουν άλλες τέσσερις φορές, δεν θα έχουμε κανένα νέο 

αποτέλεσμα". Στο μέλλον, το Ιράν θα δημιουργήσει επιχειρηματικές, χρηματοπιστωτικές 

και τραπεζικές σχέσεις χρησιμοποιώντας μεθόδους διαφορετικές από αυτές που 

επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο κυβερνήτης. 

Ιράν, Ρωσία ξεφορτώνονται το δολάριο, Ακολουθεί η Τουρκία 
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ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Σε όλο τον κόσμο, μια εκστρατεία κερδίζει δυναμική για να σπάσει την ηγεμονία του 

δολαρίου. Οι μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου, όπως η Ρωσία, καθώς και οι μεγάλοι 

καταναλωτές της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν κινήσεις για τη 

διαφοροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου μακριά από το δολάριο, ώστε να αραιωθεί η 

επιρροή των ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία. Η Ρωσία, η οποία υπόκειται σε αμερικανικές 

κυρώσεις, προσπάθησε να πουλήσει πετρέλαιο σε ευρώ και Κινεζικά γουάν. Η Βενεζουέλα 

και το Ιράν, οι οποίες υπόκεινται επίσης σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ, πωλούν το μεγαλύτερο 

μέρος του πετρελαίου τους σε άλλα νομίσματα. Η αποδυνάμωση του δολαρίου θα 

υπονόμευε το καθεστώς του κύριου αποθεματικού νομίσματος στον κόσμο, θα μείωνε την 

επιρροή της Ουάσινγκτον στο παγκόσμιο εμπόριο και θα εξασθένιζε την ικανότητά του να 

επιβάλλει κυρώσεις στα έθνη. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός 

RT δήλωσε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να εγκαθιδρύσει τον πρώτο σύνδεσμο με κινεζικά 

γιουάν, καθώς η χώρα συνεργάζεται με την Κίνα για να μειώσει την εξάρτηση από το 

αμερικανικό δολάριο. Το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν σχεδιάσει γιουάν ομόλογα από το 

2016, αλλά το σχέδιο έχει αναβληθεί αρκετές φορές. Σύμφωνα με την RT, η Ρωσία 

αναμένει τώρα να εκδώσει το πρώτο κρατικό χρέος της σε κινεζικό νόμισμα, το οποίο 

ονομάζεται επίσημα το ρενμίνμπι, μέχρι το τέλος του έτους ή τις αρχές του επόμενου. 

Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται με τις ΗΠΑ, οι χώρες του κόσμου ανησυχούν ολοένα και 

περισσότερο για την Ουάσινγκτον που χρησιμοποιεί για την παγκόσμια εξάρτηση το 

δολάριο ως όπλο. Το Ιράν θίγεται επιπλέον από μια σοβαρή βουτιά στην αξία του εθνικού 

του νομίσματος, του ριάλ, το οποίος έφτασε σε ιστορικά χαμηλά πέρυσι εν μέσω 

αναταραχής και πανικού για να αγοράσει το δολάριο στη χώρα.  
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Εξωτερική Πολιτική, τα δίκτυα κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στη διατήρηση των φόβων της οικονομικής 

ύφεσης, γεγονός που ώθησε μερικές οικογένειες να μετατρέψουν τις αποταμιεύσεις τους 

σε δολάρια και σε ευρώ μετά από εντατικές αμερικανικές κυρώσεις. 

Πριν από τις κυρώσεις, ένα δολάριο ΗΠΑ αντιστοιχεί σε 37.000 ριάλ αλλά αμέσως μετά 

αυξήθηκε σε 190.000 έναντι του ιρανικού νομίσματος. 

Το ριάλ έχει ανακτήσει κάποια αξία από το Σεπτέμβριο του 2018, όταν η κεντρική τράπεζα 

κυκλοφόρησε περισσότερα δολάρια στην αγορά και οι έμποροι νομισμάτων κατέρρευσαν. 

Την Τετάρτη ένα δολάριο πώλούνταν 11.250 ριάλ στην ανεπίσημη αγορά, αμετάβλητη 

από την προηγούμενη ημέρα. 

Ο Hemmati είπε ότι η αγορά συναλλάγματος βρίσκεται υπό κυβερνητικό έλεγχο, 

διαλύοντας τους ισχυρισμούς της «ηρεμίας πριν από μια καταιγίδα». 

"Υπάρχει πλήρης έλεγχος της αγοράς συναλλάγματος. Η τάση των εξαγωγών εκτός 

πετρελαίου συνεχίζεται και η συνεχής προσφορά νομίσματος μέσω της (ολοκληρωμένης 

πλατφόρμας forex) NIMA βρίσκεται σε εξέλιξη », ανέφερε. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Μιλώντας στην τελετή παρέλασης των ενόπλων δυνάμεων που σηματοδοτεί την 

Εβδομάδα της Ιερής Αμύνης, ο Πρόεδρος Χασάν Ρουχανί δήλωσε: «Η Ισλαμική 

Επανάσταση του Ιράν έφτασε στη νίκη για την ανεξαρτησία, την ελευθερία και την 

υλοποίηση της λαϊκής και ισλαμικής δικαιοσύνης». 

Συνέχισε: "Η Ισλαμική Επανάσταση θα μπορούσε να είναι επωφελής για ολόκληρη την 

περιοχή και τον κόσμο, αλλά οι εχθροί της στάθηκαν ενάντια στη βούληση του Ιρανικού 

έθνους και άρχισαν τις προσπάθειές εξόντωσης". 

"Οι εχθροί της Ιρανικής επανάστασης και οι άνθρωποι σχεδίασαν να υπονομεύσουν την 

ασφάλεια και την αμυντική μας δύναμη", δήλωσε. 

Ο Δρ Ρουχανί συνέχισε: «Η πρώτη υπόθεση των εχθρών ήταν να διαλύσει τον στρατό, 

προσπαθώντας να υπονομεύσει το σύστημα διοικητικής ικανότητας υπό την επωνυμία 

του συμβουλίου». 

"Όμως ο Ιμάμ Χομεϊνί (ΡΑ) πήρε μια σοφή απόφαση  και έδωσε την εντολή καλώντας τους 

ανθρώπους να σταθούν εναντίον όλων των συνωμοτών και έτσι οι γενναίοι νέοι και οι 

ένοπλες δυνάμεις από το Κουζεστάν ως το Κουρδιστάν, το Γκολστάν και το Σιστάν και το 

Μπαλουτσιστάν έσπευσαν να σταθούν ενάντια σε αυτούς που ήθελαν να υπονομεύσουν 

την Επανάσταση ". 

Πρόσθεσε: "Κάτω από την ηγεσία του Ιμάμ Χομεϊνί (ΡΑ) και την ενότητα και υποστήριξη 

των ανθρώπων, οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιστάθηκαν στους εχθρούς για 8 χρόνια". 

"Επιβάλλουν τον πόλεμο σε εμάς χρησιμοποιώντας την ιδεολογία της Ανατολής, τα όπλα 

της Δύσης και τα χρήματα των περιφερειακών αντιδραστικών, αλλά ο λαός δεν φοβόταν 

τη Δύση και την Ανατολή", συνέχισε ο Πρόεδρος.  Υπογραμμίζοντας ότι με την κυριαρχία 

και την εξουσία των ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου έθνους του Ιράν ο εχθρός δεν 

τολμά να διεξάγει επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού Ιράν, είπε: «Είμαστε πάντα έτοιμοι 

για υπεράσπιση, αλλά όχι παράδοση, και δεν θα αφήσουμε κανέναν να παραβιάσει τα 

σύνορά μας ". "Καθώς ο κύριος στόχος των εχθρών κατά τη διάρκεια της Ιεράς Άμυνας 

ήταν να καταστρέψει την επανάστασή μας, σήμερα, κυνηγούν τον ίδιο στόχο με τον 

ψυχολογικό και οικονομικό πόλεμό τους", δήλωσε ο Πρόεδρος. 

Επεκτείνουμε το χέρι φιλίας σε όλους τους γείτονές μας / διαίρεση μεταξύ των 

περιφερειακών κρατών που θέλουν ΗΠΑ, Σιωνισμός / Η λογική μας βασισμένη στην 

αυτο-εξασφάλιση της ασφάλειας για τον Περσικό Κόλπο,το Στενό του Hormuz / 

Πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη με σύνθημα "Συνασπισμός της Ελπίδας" , "Hormuz Peace 

Initiative" 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Δηλώνοντας ότι: «Σήμερα, οι εχθροί επέλεξαν τον οικονομικό πόλεμο, και μάλιστα την 

οικονομική τρομοκρατία, εναντίον του Ιρανικού λαού», ανέφερε, «Οπουδήποτε εισήλθαν 

οι ΗΠΑ, οδήγησε στη διαδικασία υπονόμευσης της ασφάλειας, είτε στο Αφγανιστάν είτε 

στον Περσικό Κόλπο», . 

Ο Δρ Ρουχανί συνέχισε να λέει: «Οπουδήποτε πήγαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, 

προωθούσαν την ασφάλεια, είτε στο Ιράκ είτε στη Συρία και το Λίβανο». 

Ο πρόεδρος είπε: "Εμείς επεκτείνουμε το χέρι της φιλίας σε όλους τους γείτονές μας σε 

αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Για να γίνει αυτό, είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε τα λάθη 

του παρελθόντος, επειδή είμαστε σε συνθήκες που οι εχθροί της περιοχής, ιδιαίτερα οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, ο ιμπεριαλισμός και ο σιωνισμός επιδιώκουν να επωφεληθούν από 

τη διαίρεση ». 

Ο Δρ Ρουχανί συνέχισε: "Η λογική μας βασίζεται στην αυτοεξασφάλιση της ασφάλειας για 

τον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ γιατί η παρουσία ξένων δυνάμεων στην 

περιοχή αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα". 

"Φέτος, θα πάμε στη Νέα Υόρκη με το σύνθημα" Συνασπισμός της Ελπίδας "και" Hormuz 

Peace Initiative ". Φέτος, θα προτείνουμε μια πρωτοβουλία στα Ηνωμένα Έθνη που θα 

βασίζεται στο γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μπορεί να εξασφαλίσει την 

ασφάλεια του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν με τη βοήθεια 

περιφερειακών χωρών ", ανέφερε. 

Ο Πρόεδρος Ρουχανί πρόσθεσε: «Ανακοινώνουμε στον κόσμο ότι η παρουσία ξένων 

δυνάμεων υπονομεύει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και του πετρελαίου και της 

ενέργειας, αλλά η πορεία που έχει λάβει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βασίζεται στην 

ενότητα, την αλληλεγγύη και τον συντονισμό με τις περιφερειακές χώρες». Ο Πρόεδρος 

της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συνέχισε επίσης να λέει: "Η κατανομή κακών 

γεγονότων στην περιοχή στο Ιράν είναι η επανάληψη των προηγούμενων μη 

αποδεδειγμένων ψεμάτων". 

«Πάντα επιδιώκαμε την καλή θέληση και την ειρήνη με τις χώρες της περιοχής, αλλά οι 

δυνάμεις προσπαθούσαν να τις λεηλατήσουν», συνέχισε. 

Δηλώνοντας ότι «αν θέλουν πραγματικά την ασφάλεια στην περιοχή, πρέπει να μείνουν 

μακριά από αυτήν», είπε, «Οι εχθροί δεν έρχονται να κάνουν επιθέσεις εναντίον του 

Ισλαμικού Ιράν λόγω της εμπειρίας της Ιεράς Αμυνας». 
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ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  
 

Σαράντα χρόνια συνεχόμενη ανάπτυξη  فت پیوسته  12 چهل سال پیشر
 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Επίσημη επίσκεψη του διευθυντή της βιβλιοθήκης του Ιρανικού κοινοβουλίου στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Το πρωί της Τετάρτης, της 28ης Αυγούστου του 2019, ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, του 

μουσείου και κέντρου εγγράφων της ιρανικής βουλής , είχε επίσημη συνάντηση με την 

πρύτανη του Παντείου πανεπιστημίου Δρ.Ισμήνη Κριαρη.  

Μετά τους χαιρετισμούς,  η Δρ.Κριαρη αναφερόμενη στην σημασία των πολιτιστικών και 

επιστημονικών συνεργασιών είπε:  

«Η πρόταση του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν για την επίσημη επίσκεψη 

και συνάντηση με μένα στο Πάντειο, πράγματι μου προσέφερε μεγάλη χαρά και 

αισιοδοξία. Εμείς, τα μέλη του Πάντειου, καλωσορίζουμε κάθε είδους συνεργασίας με το 

Ιράν, μια αποτελεσματική χώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και γενικότερα 

στην  ευρύτερη περιοχή.  

Η πρύτανης του Παντείου εν συνέχεια υπογράμμισε : «εμείς μέχρι στιγμής έχουμε 

διοργανώσει πολλά διμερή προγράμματα με το Πολιτιστικό τμήμα της Πρεσβείας του Ιράν 

και αυτό πράγματι συντέλεσε στην γνωριμία τόσο ημών  όσο και των φοιτητών μας με 

αυτήν την όμορφη χώρα. Πρόπερσι,  που είχα την τιμή να επισκεφτώ το Ιράν μαζί με μια 

ομάδα καθηγητών από την Ελλάδα στο πλαίσιο  του 6ου κύκλου δια -θρησκείακων 

διαλόγων ανάμεσα στο Ισλάμ και την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, πραγματικά είχα την 

ευκαιρία να δω από κοντά αυτήν την καταπληκτική χώρα. Δυστυχώς, υπάρχει 

παραπληροφόρηση για το Ιράν και εμείς οφείλουμε να προσπαθήσουμε για την άλλαγη 

αυτής της εικονας , πράγμα που έχει 

επιτευχθεί ως ένα βαθμό. Συνύπαρξη, ειρήνη, 

ανάπτυξη και φιλία διαπνέει όλη τη χώρα. Στο 

σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω το 

θαυμασμό μου για το Μορφωτικό Κέντρο και 

την μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει 

ώστε να φέρει πιο κοντά αυτούς τους δυο 

λαούς. Λίγες πρεσβείες  στην Ελλάδα έχουν 

επιδείξει τόσο πάθος για την  παρουσία της 

χώρας τους εδώ  και η πρεσβεία σας είναι μια 

από τις πιο ενεργές στον τομέα της επιστήμης  και του πολιτισμού.»   
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Η πρύτανης , μάλιστα, τονίζοντας την αύξηση της πολιτιστικής και επιστημονικής 

συνεργασίας με το Ιράν δήλωσε ότι πρέπει σύντομα να υπογραφεί το σύμφωνο 

συνεργασίας ,  ώστε να είναι εφικτή η παραχώρηση υποτροφιών στους φοιτητές των δυο 

χωρών.  

Ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, του μουσείου και κέντρου εγγράφων του Ιρανικού 

κοινοβουλίου παίρνοντας το λόγο , αφού ευχαρίστησε την πρύτανη για τη  διοργάνωση 

αυτής της συνάντησης,  έκανε μια μικρή περιγραφή των δραστηριοτήτων της 

βιβλιοθήκης  του Ιρανικού κοινοβουλίου.  

Ο Δρ.Εμάντ κάνοντας λόγο για την επιθυμία των ιρανικών φορέων για την ανάπτυξη των 

επιστημονικών συνεργασιών  με την Ελλάδα  είπε:  

«Η επιδίωξή μας να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα, έχει τις ρίζες της στη 

μακραίωνη ιστορία και τις γόνιμες αλληλεπιδράσεις των δύο χωρών.» 

Στο τέλος τα μέλη του Ιρανικού κοινοβουλίου με την συνοδεία της Δρ. Κριαρη 

ξεναγήθηκαν στα διαφορά μέρη του Πανεπιστημίου και πληροφορήθηκαν τον τρόπο 

διαχείρισης και λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων.  

 

Κύριες δραστηριότητες  29 اهم فعالیت ها 



 

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Δρ.Εμάντ ,που βρισκόταν στην Ελλάδα προκειμένου να 

συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο του IFLA - ΕΕΒΕΠ, είχε επίσημη συνάντηση με τον 

διευθυντή της ΕΒΕ στα κεντρικά γραφεία της ΕΒΕ. 

Μετά τους χαιρετισμούς ο Δρ.Τσιμπόγλου κάνοντας λόγο για τη σημασία των κοινών 

προγραμμάτων είπε:  

«Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλαδός προτίθεται να αναπτύξει τις επιστημονικές της 

συνεργασίες  με εθνικές βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο, και με το Ιράν , μια από τις πιο 

σημαντικες χώρες της Μέσης Ανατολης, λόγω μακροχρόνιας ιστορικής συνεργασίας των 

δυο χωρών.» 

Ο κ. Τσιμπόγλου ακολούθως υπογράμμισε πως η πρόσφατη μετακόμιση  στα νέα κτήρια 

της ΕΒΕ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιαρχος προσέφερε μια μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία και 

παράλληλα αποτέλεσε σημαντική πρόοδο στην ιστορία της βιβλιοθήκης της Ελλαδός. 

Ολοκληρώνοντας εξέφρασε την ελπίδα να είναι η συνάντηση αυτή  ένα ξεκίνημα για 

κοινές αλληλεπιδράσεις σε πολλούς τομείς.  

Ο Δρ.Εμάντ εν συνεχεία  εκφράζοντας την χαρά και την ευχαρίστησή του για την εν λόγω 

συνάντηση, δήλωσε ότι το Ιράν και η Ελλάδα λόγω χιλιάδων ετών ιστορίας και πολιτισμού 

ανέκαθεν διατηρούσαν μια βιώσιμη σχέση και τόνισε πως τα μέλη της βιβλιοθήκης, του 

μουσείου  και κέντρου εγγράφων του Ιρανικού κοινοβουλίου προτίθενται να 

συνεργαστούν με διάφορους φορείς στην Ελλάδα επιδιώκοντας την ενδυνάμωση  των 

σχέσεων των δυο χωρών. Μάλιστα, είπε πως η σημερινή συνάντηση αποτελεί ενα νέο 

ξεκίνημα που σηματοδοτεί την 

επιστημονική τους συνεργασία.  

Στο τέλος τα μέλη του Ιρανικού 

κοινοβουλίου με τη συνοδεία του 

διευθυντή της ΕΒΕ ξεναγήθηκαν  στα 

διαφορά μέρη της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης  και πληροφορήθηκαν τον 

τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας των 

επιμέρους τμημάτων.  

Κύριες δραστηριότητες  30 اهم فعالیت ها 

Συνάντηση του προέδρου της βιβλιοθήκης του Ιρανικού κοινοβουλίου Δρ.Εμάντ με τον 

πρόεδρο της εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλαδός (ΕΒΕ) Δρ.Τσιμπόγλου 

 دیدار حجت السالم عماد رئیس کتابخانه، موزه و اسناد مجلس با رئیس کتابخانه میل یونان



 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου της Ιρανικής Πρεσβείας Δρ.Χελμί με τη 

διευθύντρια του διεθνούς φεστιβάλ «Αναλόγιο» κ. Σίσσυ Παπαθανασίου 

Το απόγευμα της Πέμπτης 8/9/2019 η Διευθύντρια του διεθνούς φεστιβάλ «Αναλόγιο» 

συναντήθηκε με τον πολιτιστικό εκπρόσωπο της Ι.Δ του Ιράν στην Ελλάδα τον Δρ.Χελμί 

στα γραφεία του Μορφωτικού Κέντρου της Ιρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. 

Μετά τους χαιρετισμούς η κ. Παπαθανασίου τόνισε  πως «το Ιράν διαθέτει έναν 

πανάρχαιο πολιτισμό ,μακραίωνη ιστορία και σημαντική λογοτεχνική παραγωγή και πως 

από την αρχαιότητα έως και σήμερα αδιάλειπτα υπήρξαν γόνιμες αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των δυο χωρών.  

Η κ. Παπαθανασίου στην συνέχεια πρόσθεσε πως αυτές οι δυο χώρες έχουν πολλά κοινά 

στοιχεία στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης  και πως εμείς σήμερα πρέπει να 

κάνουμε τα αδύνατα δυνατά σποσκοπώντας στην αύξηση των περαιτέρω συνεργασιών σε 

όλους τους τομείς ειδικότερα σε αυτόν του πολιτισμού.  

Ο Δρ.Χελμί ακολούθως εκφράζοντας την χαρά και την ευχαρίστηση του για την εν λόγω 

συνάντηση δήλωσε ότι το Ιράν και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που διαθέτουν τους πιο 

αρχαίους πολιτισμούς και έχουν προφέρει πολλές υπηρεσίες στην ανθρωπότητα στον 

τομέα της φιλοσοφίας, της τέχνης, του πολιτισμού και της επιστήμης.  

Ο Χελμί επίσης υπογράμμισε πως  

«οι κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες των δυο χωρών δείχνουν τα αμοιβαία αισθήματα 

των δυο λαών και τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία ανάμεσα μας.» 

Στο τέλος ο Μορφωτικός Σύμβουλος του Ιράν εξέφρασε την επιθυμία του για αύξηση των 

συνεργασιών μεταξύ του Ιράν και της Ελλάδας στο πεδίο του πολιτισμού και 

συγκεκριμένα στο χώρο του θεάτρου. 
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Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Οι διαθρησκειακοί διάλογοι βάζουν φραγή στις συνωμοσίες των εχθρών 

Ο Αγιατολάχ Μομπαλεγί, μέλος του συμβουλίου των εμπειρογνωμόνων  της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν, που βρισκόταν στην Αθήνα για την τελετή μαρτυρίου του Ιμάμ 

Χοσσείν, συναντήθηκε με  τον εφημέριο του ναού Αγίων Ακινδύνων, αρχιμανδρίτη 

Αντώνιο Μαλούφ.  Μετά τους χαιρετισμούς, ο Αγιατολάχ Μομπαλεγί ευχαρίστησε τον 

αρχιμανδρίτη για την διοργάνωση της συνάντησης αυτής και αναφερόμενος στην 

σημασία των διαθρησκειακών  διάλογων και τα κοινά θρησκευτικά στοιχεία ανάμεσα στο 

Ισλάμ και τον Χριστιανισμό είπε:  «Ο Θεός στο Κοράνιο μας προτρέπει ξεκάθαρα να 

ενδυναμώσουμε την σχέση μας με τους χριστιανούς. Παρόλο που ο Ιουδαϊσμός, ο 

Χριστιανισμός και το Ισλάμ είναι μονοθεϊστικές θρησκείες, εντούτοις   το Κορανίο 

υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης  φιλικών σχέσεων με τους χριστιανούς, επειδή -όπως 

αναφέρεται ρητά - οι χριστιανοί δεν είναι αλαζόνες.» 

Ο Αγιατολάχ Μομπαλεγί μάλιστα τόνισε πως : «η εμπειρία μας τόσα χρόνια στο κέντρο 

δια-θρησκείακων  διαλόγων του οργανισμού πολιτισμού και Ισλαμικών Διασυνδέσεων του 

Ιράν επιβεβαιώνει αυτό το στοιχείο» υπογραμμίζοντας αφενός πως  το Ιράν διαθέτει 

μακραίωνη παράδοση στον τομέα των δια-θρησκείακων διαλόγων και αφετέρου πως στο 

Ιράν αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 300 εκκλησίες. Ως εκ τούτου  οι Ιρανοί 

χριστιανοί έχουν το δικαίωμα να ζούν ελεύθερα και να τελούν το τυπικό της λατρείας 

τους. Ο κ.Μομπαλεγί στο τέλος της ομιλίας του είπε:  

«Κάθε θρησκευτική μειονότητα στο Ιράν έχει το δικαίωμα βουλευτικης εκπροσώπησης 

απολαμβάνοντας απόλυτη ελευθερία. Αυτές τις μέρες βρισκόμαστε στη τελετή μαρτυρίου 

του Ιμαμ Χοσσείν που το βασικό του δίδαγμα στην ανθρωπότητα ήταν η ελευθερία και η 

δικαιοσύνη» Ο Αρχιμανδρίτης Μαλούφ με τη σειρά του ευχαρίστησε τον 

Αγιατολάχ  Μομπαλεγί και τον Δρ.Χελμί, τον Μορφωτικό Σύμβουλο  της Ιρανικης 

Πρεσβείας, εκφράζοντας  την ευχαρίστηση του για την παρουσία τους στον Ιερό ναό 

Αγίων Ακινδύνων.  Ο Πατήρ Μαλούφ τονίζοντας τη σημασία των διαλόγων μεταξύ των 

μουσουλμάνων και χριστιανών είπε:  «Το Ιράν ανέκαθεν ήταν θιασώτης της ειρήνης στην 

Μέση Ανατολή, στάση  που δυστυχώς λίγες χώρες της περιοχής υιοθετούν. Οι 

προσπάθειες του Ιράν στο Ιράκ, τη Συρία και τον Λίβανο πράγματι είναι αξιομνημόνευτες 

και θα μπορούσα να πω ότι το Ιράν έσωσε τις χώρες της περιοχής από τον κίνδυνο των 

τρομοκρατών και της διαίρεσης.  Ολοκληρώνοντας ο Αρχιμανδρίτης Μαλούφ 

εξέφρασε  την ελπίδα για συμμετοχή του στον επόμενο κύκλο των 

διαθρησκειακών  διαλόγων στην Τεχεράνη.  

Στο τέλος τα μέλη της Ιρανικής Πρεσβείας με την συνοδεία του Αρχιμανδρίτη Μαλουφ 

ξεναγήθηκαν στα διαφορά μέρη του Ναού και πληροφορήθηκαν τον τρόπο λειτουργίας 

του. 
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 دیدار حجت السالم مبلغی با اسقف منطقه آنارگیون آتن





 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Ο νέος κύκλος μαθημάτων περσικής γλώσσας στην Αθήνα ξεκίνησε 

Την περασμένη εβδομάδα στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 οι νέοι μαθητές της περσικής 

γλώσσας στην Αθήνα παρευρέθηκαν στην τελετή έναρξης των μαθημάτων και ξεκίνησαν 

επισήμως τη διδακτική χρονιά.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Μορφωτικό Κέντρο της πρεσβείας του Ιράν 

διοργανώνει δωρεάν μαθήματα περσικής γλώσσας για κάθε ενδιαφερόμενο Έλληνα ή 

ξένο. Η προθεσμία ηλεκτρονικής αίτησης ήταν από τις 15 έως 25 Σεπτεμβρίου και κατόπιν 

των εγκρίσεων έγιναν συνολικά δεκτά 60 άτομα τα οποία ξεκίνησαν στο τμήμα αρχαρίων.  

Το Μορφωτικό Κέντρο της πρεσβείας του Ιράν διαθέτει συνολικά 120 μαθητές οι οποίοι 

βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα εκμάθησης της περσικής γλώσσας. Ο κύκλος μαθημάτων 

της περσικής γλώσσας διαρκεί 4 χρόνια. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται 

εξετάσεις και όσοι επιτυγχάνουν λαμβάνουν την αντίστοιχη βεβαίωση γνώσης για το 

επίπεδο τους. 

Στη φετινή τελετή έναρξης των μαθημάτων παρευρέθηκε και ο Δρ. Χελμί, ΜΟρφωτικός 

Σύμβουλος της Ιρανικής πρεσβείας κάνοντας λόγο για τη σημασία εκμάθησης της 

περσικής γλώσσας και για την ιστορία της. Ο Δρ. Χελμί αναφερόμενος στην σημασία της 

γλώσσας είπε: "Σήμερα σε πολλές χώρες εκτός από το Ιράν τα φαρσί θεωρούνται οι 

βασική γλώσσα, όπως στο Αφγανιστάν, Τατζικιστάν, κ.α. και πάνω από 120 εκατομμύρια 

άνθρωποι μιλούν αυτή τη στιγμή αυτή τη γλώσσα." 

Ο Δρ. Χελμί επίσης τόνισε "το ενδιαφέρον του Ελληνικού λαού για την εκμάθηση της 

περσικής γλώσσας δείχνει τα αμοιβαία αισθήματα των δύο λαών και τα κοινά πολιτιστικά 

στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα τους. Πέρα από το Μορφωτικό Κέντρο καταφέραμε σε 

συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το ΑΠΘ να διοργανώσουμε μαθήματα 

περσικής γλώσσας ενταγμένα μέσα στις δραστηριότητες των εν λόγω πανεπιστημίων.  

Στο τέλος ο Δρ. Χελμί ευχήθηκε καλή διδακτική χρονιά στους νέους μαθητές και εξέφρασε 

τη χαρά και την ελπίδα του για την συνέχιση της εκμάθησης της περσικής γλώσσας.           
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 آغاز سال تحصییل جدید زبان و ادبیات فاریس در آتن



 

Κύριες δραστηριότητες  36 اهم فعالیت ها 



Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στην Ελλάδα Δρ.Α.Μ.Χελμί 

παρευρέθηκε στο ΑΠΘ και συνάντησε τον πρόεδρο και καθηγητή τμήματος Θεολογίας 

κ.Σκαλτσή. Στην εν λόγω συνάντηση που διεξήχθη στην αίθουσα του Μουσείου του 

Πανεπιστημίου ήταν παρόντες και ο πρόεδρος του τμήματος Ισλαμικών σπουδών, ο 

πρόεδρος του διεθνούς τμήματος και τα μέλη της επιτροπής εισαγωγικής κατεύθυνσης 

Μουσουλμανικών Σπουδών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής και 

πολιτιστικής συνεργασίας ανάμεσα της Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και του ΑΠΘ. Σε 

αυτή την συνάντηση που ήταν παρούσα και η καθηγήτρια της Θεολογικής σχολής 

κ.Α.Ζιακα συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις πάνω στα διάφορα είδη 

συνεργασιών όπως η παραχώρηση υποτροφιών, ενοποίηση της περσικης γλώσσας ως ένα 

από τα μαθήματα επιλογής των φοιτητών, η παραχώρηση διαφόρων υλικών στον τομέα 

των μουσουλμανικών και σιιτικών σπουδών, η διοργάνωση επιστημονικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. Ο Δρ. Χελμί εκφράζοντας την ευχαρίστηση και την χαρά 

του για την ανάπτυξη των συνεργασιών ανάμεσα στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας 

του Ιράν και του ΑΠΘ είπε: «Οι διάφορες συνεργασίες που είχαμε μεταξύ μας τα 

τελευταία δυο χρόνια όπως η διοργάνωση δια-θρησκειακών διαλόγων, η εκμάθηση 

περσικης γλώσσας σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας και διεθνως, 

πρέπει να ενδυναμωθεί όλο και περισσότερα και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε 

κάθε απαραίτητη ενεργεία. Ο Δρ.Σκαλτσής αναφερόμενος στην σημερινή επιστημονική 

θέση του Ιράν στον κόσμο ειδικά στις κατευθύνεις όπως οι ισλαμικές σπουδές δήλωσε: 

«θαυμάζουμε την προσπάθεια του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν για την 

βελτίωση και την ανάπτυξη μιας ενεργής συνεργασίας στα θέματα αμοιβαιου 

ενδιαφέροντος. Είμαστε πρόθυμοι να αναπτύξουμε την συνεργασία μας με το Ιράν.» Το 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν σε συνεργασία με το ΑΠΘ διοργάνωσαν για πρώτη φορά 

μαθήματα περσικών στην Θεολογική σχολή του πανεπιστημίου. Οι κάτοικοι της 

Θεσσαλονίκης μπορούν για περαιτέρω πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τους 

υπεύθυνους του πανεπιστημίου ώστε να μάθουν τον τρόπο και τον χρόνο εγγραφής.  

 کشورمان با مسئوالن و رئیس دپارتمان الهایت دانشگاه ارسطو تسالونیک
ی

 دیدار دکتر حلیم رایزن فرهنگ

 



 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Πολιτιστική εκδήλωση του Ιράν στην Δροσιά 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ημέρες Κινηματογράφου» το Μορφωτικό Κέντρο της 

Πρεσβείας του Ιράν σε συνεργασία με την ομάδα πολιτισμού της Δ.Κ Δροσιάς του 

Δ.Διονύσου έκαναν αφιέρωμα στον κινηματογράφο του Ιράν προβάλλοντας ιρανικές 

ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους. Στο εν λόγω προγραμμα διεξάχθηκε και η πολιτιστική 

έκθεση που συμπεριέλαβε περσικη χειροτεχνία και τέχνη.  

Σε αυτήν την εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και 

της Τέχνης και κάτοικοι της περιοχής Διονύσου.  

Ο Δρ. Χελμί κάνοντας λόγο για την πρόοδο του ιρανικού κινηματογράφου μετά την 

επανάσταση δήλωσε ότι: τις τελευταίες δεκαετίες το Ιράν σε όλους τους τομείς ειδικά της 

Τέχνης και του κινηματογράφου και σήμερα ο ιρανικός κινηματογράφος θεωρείται ένας 

από τους σπουδαιότερους κινηματογράφους του κόσμου.  

Οι εχθροπραξίες των ΗΠΑ εναντίον της χώρας μας γίνονται  επειδή έχει καταφέρει με τις 

εσωτερικές της δυνατότητές να κάνει μεγάλα άλματα σε όλους τους τομείς οπως της 

επιστήμης, της βιομηχανίας, της τέχνης κλπ και δεν ανταλλάξε και δεν θα ανταλλάξει την 

ανεξαρτησία της με τίποτα.  
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هیر 

Μήνυμα του ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στους προσκυνητές 

μουσουλμάνους της Μέκκα 

Στο όνομα του Θεού, του Φιλεύσπλαχνου, του Ελεήμονος 

  

Η τελετή του προσκυνήματος στη Μέκκα κάθε χρόνο είναι τόπος ευλογιάς του Θεού για 

τους μουσουλμάνους. Στη διάρκεια της ιστορίας η πρόσκληση για παρουσία στην 

ευλογία του θεού γίνεται για να φωτιστεί η ψυχή των ανθρώπων που αναζητούν την 

ευλογία του Θεού για τον εμπλουτισμό της στοχαστικής τους ικανότητας, και για να 

μεταφέρουν οι χατζήδες κάθε χρόνο τα ευλογημένα εμπόρια και τα μαθήματα που πήραν 

στη διάρκεια του προσκυνήματος στη Μέκκα σε όλο τον Ισλαμικό κόσμο. 

Στο Χάτζ, (προσκύνημα στη Μέκκα) το ελιξίριο του zikr (αναφορά και προσευχή)  και της 

λατρείας, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία στην ανατροφή και προώθηση του ατόμου 

και της κοινωνίας, και παράλληλα με την κίνηση σε μια τροχιά και ως προς ένα κέντρο που 

συμβολίζει την ενότητα του έθνους, η κίνηση γύρω από το κέντρο της ενότητας σε μια 

τάξη και με έναν κοινό στόχο, η κίνηση της Ummah (μουσουλμανικός έθνος) όπως 

ονομάζεται, βασίζεται στο μονοθεϊσμό και η ομοιότητα στο προσκύνημα υποδηλώνει την 

εξάλειψη των διακρίσεων και τη γενίκευση των ευκαιριών, ορίζοντας με μια μικρή έννοια 

τα βασικά θεμέλια της ισλαμικής κοινωνίας. 
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هیر 

Κάθε ένας από τους Ihram (ετοιμότητα φορώντας άσπρο ύφασμα ομοιόμορφα από 

όλους) και Tawaf (προσκύνημα), η προτροπή και η μνήμη του προσκυνήματος, είναι μια 

συμβολική αναφορά σε σημεία του Ισλάμ και της εικόνας που παρουσίασε το Ισλάμ από 

την επιθυμητή κοινότητά του. 

Η ανταλλαγή γνώσεων και της πνευματικής και θρησκευτικής κατοχής μεταξύ των χώρων 

και των απομακρυσμένων λαών, η διάδοση των γνώσεων και εμπειριών και η επίγνωση 

της κατάστασης ενός από τον άλλο, η εξάλειψη των παρεξηγήσεων και η προσέγγιση των 

καρδιών, καθώς και η συσσώρευση των δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση των κοινών 

εχθρών είναι ένα από τα ζωτικά και μεγάλα επιτεύγματα του Χατζ, πράγμα το οποίο δεν 

μπορεί να επιτευχθεί με εκατοντάδες συνηθισμένες συγκεντρώσεις. 

Το τελετουργικό της αποχής, που συμβολίζει την αποφυγή από όλες τις βιαιοπραγίες, τις 

καταπιέσεις, την ασχήμια, την διαφθορά και τους τύραννους της κάθε εποχής, καθώς και 

την αντίσταση με γενναιότητα στον εκφοβισμό και στη λύτρα των αλαζόνων της εποχής, 

αποτελεί μια από τις μεγάλες ευλογίες του Χατζ και μια ευκαιρία για τα καταπιεσμένα 

μουσουλμανικά έθνη. 

Σήμερα, η αποκοπή από το Sherk (ειδωλολατρία και η διάψευση της μοναδικότητας του 

Θεού) και τους πιστούς της αλαζονικής συμπεριφοράς με επικεφαλής την Αμερική, έχει 

την έννοια της αποκοπής από την καταπίεση και τον πόλεμο και τον καταδικασμό της 

τρομοκρατικών ενώσεων όπως η ISIS και η αμερικανική Blackwater. 

Έχει την έννοια της κραυγής και της αντίστασης του Ισλαμικού Ummah (έθνος)   κατά του 

παιδοκτόνος Σιωνιστικού καθεστώς και των υποστηρικτών του, την καταδίκη των 

αμερικανικών πολέμων και των υποστηρικτών τους στην ευαίσθητη περιοχή της Δυτικής 

Ασίας και της Βόρειας Αφρικής, στις οποίες τα προβλήματα και η καταπίεση έχει 

αποκορυφωθεί και τα έθνη τους υποφέρουν καθημερινά από τα δεινά που τους 

προκαλούν. 

Έχει την έννοια της απομάκρυνσης και εξάλειψης του μίσους, του ρατσισμού, των 

γεωγραφικών διακρίσεων, την φυλή και το χρώμα του δέρματος. Έχει την έννοια της 

απομάκρυνσης από αηδιαστική, αλαζονική και σαγηνευτική συμπεριφορά των 

μεγάλων καταπιεστικών δυνάμεων και εισβολέων, και στην πρόσκληση, από το Ισλάμ, 

όλων σε ευγενή και δίκαιη συμπεριφορά.   
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هیر 

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ευλογίες του Αβραμικού προσκυνήματος (Χάτζ) που μας 

κάλεσε το γνήσιο Ισλάμ να κάνουμε και συμβολίζει ένα σημαντικό μέρος των ιδεωδών της 

ισλαμικής κοινωνίας. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μια τεράστια, θεματική και ρητορική 

επίδειξη από κάθε μουσουλμάνο κατά διάρκεια του προσκυνήματος και με τη σκηνοθεσία 

του Χάτζ, η οποία καλεί όλους να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια τέτοια κοινωνία. 

Οι ελίτ του ισλαμικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων 

από όλο τον κόσμο που τώρα είναι παρόντες στο προσκύνημα, εκτελούν ένα βαρύ και 

βαρυσήμαντο έργο. Αυτά τα μαθήματα πρέπει να μεταβιβαστούν με δικές τους 

προσπάθειες και με δική τους πρωτοβουλία σε όλους τους λαούς και στο κοινό για να 

πραγματοποιηθεί η πνευματική ανταλλαγή των σκέψεών τους, των κίνητρων, των 

εμπειριών και της γνώσης τους. 

Σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα του μουσουλμανικού κόσμου είναι το 

Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όλων των πολιτικών 

θεμάτων των Μουσουλμάνων κάθε θρησκείας, φυλής και γλώσσας. Η μεγαλύτερη έχθρα 

και καταπίεση των τελευταίων αιώνων συμβαίνει στην Παλαιστίνη. 

Σε αυτήν την επίπονη και οδυνηρή υπόθεση, το παν ενός έθνους, η πατρίδα του, οι 

κατοικίες του, τα κτήματά του, τα περιουσιακά του στοιχεία, η αξιοπρέπεια και η 

ταυτότητά του, έχουν κατασχεθεί. 

Με την ευλογία και την βοήθεια του παντοδύναμου θεού αυτό το έθνος δεν έχει δεχτεί 

την ήττα και δεν έχει πέσει κάτω, και σήμερα είναι πιο θαρραλέο στο πεδίο της μάχης από 

ό,τι ήταν χθες. Αλλά για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα σε αυτόν τον αγώνα 

απαιτείται η προσπάθεια και η βοήθεια όλων των Μουσουλμάνων. Το κόλπο της 

συμφωνίας του αιώνα, που διεξάγεται από την καταπιεστική Αμερική και τους 

προδοτικούς συντρόφους της, αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρώπινης κοινωνίας και όχι 

μόνο του παλαιστινιακού λαού. 

Ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος είπε: Αν δεν θέλουν τίποτα, όσοι δεν πιστεύουν είναι οι 

ενάγοντες. Πιστέψτε στην ειλικρίνεια του Παντοδύναμου Θεού. 

Εύχομαι επιτυχία, ευλογία, υγεία και να γίνουν αποδεκτές οι προσευχές όλων 

των  αξιόλογων προσκυνητών από τον παντοδύναμο θεό. 

  

ΣΕΓΙΕΝΤ ΑΛΙ  ΧΑΜΕΝΕΙ 

5/8/2019 
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Πότε ξεκίνησε ο Σιιτισμός; 

Η ερμηνεία του όρου «Σία» 

Στις περισσότερες γλώσσες υπάρχουν όροι με δύο ερμηνείες : την αρχική ή πρωτεύουσα 

και την τεχνική ή δευτερεύουσα. Για παράδειγμα : ο όρος «σαλάτ» (salat στα Αραβικά) 

αρχικά σήμαινε απλά «ικετεύω» (du´a, ντούα). Ωστόσο, αργότερα απέκτησε άλλη 

σημασία, δηλαδή ένα ειδικό είδος λατρείας στο Ισλάμ, γνωστό ως «ναμάζ» (namaz) στα 

Περσικά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Βέβαια, όπως κάποιος μπορεί να αντιληφθεί στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις και ομοιότητες μεταξύ των δύο 

εννοιών. Στο βιβλίο του «Λεξικό Γλωσσικών Προτύπων» (Mu´jam Maqayis al-Lughah / 

Μουτζάμ Μακαίς αλ-Λούγαχ), ο Άχμαντ Φαρις (Ahmad Faris), ένας αναγνωρισμένος 

φιλόλογος του πέμπτου Ισλαμικού αιώνα, μελετά τον όρο «Shaya’ah» (Σάγιαχ) ως ρίζα του 

όρου «Σιίτες». Επισημαίνει δύο ερμηνείες : βοηθώ και διαδίδω. Τουλάχιστον δύο από τις 

ερμηνείες αυτές βρίσκονται σε όλες τις παράγωγες μορφές της ρίζας αυτής, είτε 

χρησιμοποιούνται με την αρχική τους σημασία ή με την τεχνική. Για παράδειγμα, το 

Κοράνι (24:19) χρησιμοποιεί ένα παράγωγο ρήμα της ρίζας αυτής που σημαίνει 

«διαδίδω». 

Ο όρος «Σιίτες» αρχικά σημαίνει έναν ή δύο οπαδούς ή ακόμη και μια ομάδα οπαδών, με 

την έννοια ότι οι οπαδοί ενός δεδομένου ατόμου είναι εκείνοι που βοηθούν αυτό το 

άτομο ή τους σκοπούς του. Στο ένδοξο Κοράνι, ο όρος χρησιμοποιείται αρκετές φορές με 

την έννοια αυτή. Για παράδειγμα, στο στίχο 28:15 ο Θεός μιλά για έναν από τους οπαδούς 

του Μωυσή σαν ένα από τους Σιίτες του. Αλλού, ο Αβραάμ παρουσιάζεται ως Σιίτες του 

Νώε (37:83). 

Η τεχνική ερμηνεία του όρου «Σιίτες» 

Στην απαρχή της Ισλαμικής ιστορίας, ο όρος «Σιίτες» χρησιμοποιήθηκε με την πρωταρχική 

ή γενική έννοιά του για οπαδούς διαφόρων ατόμων. Για παράδειγμα, ορισμένα χαντίθ 

μιλούν για «Σιίτες του Αλί μπιν Άμπι Τάλιμπ» (Shia of Ali b. Abi Talib) και άλλοι για «Σιίτες 

του Μου’ αβίγια μπιν Άμπι Σουφιάν» (Shia of Mu´awiyah b. Abi Sufyan). Ωστόσο, όπως θα 

δούμε παρακάτω, ο όρος σταδιακά απέκτησε μια δευτερεύουσα ή τεχνική σημασία, για 

παράδειγμα οι οπαδοί του Αλί, εκείνοι που πίστευαν στην Ηγεσία του (Imamate, θεϊκά 

ορισμένη ηγεσία). 
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Σε πολλά Αραβικά λεξικά, ο όρος «Σιίτες» αναφέρεται τόσο με την κυριολεκτική όσο και 

με την τεχνική σημασία του, έτσι ώστε είναι εύκολο να δει κάποιος τη σχέση μεταξύ των 

δύο, δηλαδή οπαδοί γενικά και οπαδοί του Αλί. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές 

θεολογικές πηγές. Για παράδειγμα, ο Αμπού αλ-Χάσαν αλ-Ασάρι (Abu al-Hasan al-Ash´ari) 

στο γνωστό του έργο Μακαλάτ αλ-Ισλαμιγίν γουά Ιχτιλάφ αλ-Μουσαλλίν (Maqalat al-

Islamiyin wa Ikhtilaf al-Musallin) σχολιάζει την τεχνική ερμηνεία και αναφέρει ότι : 

«Ονομάστηκαν Σιίτες μόνο επειδή ακολούθησαν τον Αλί και πίστεψαν ότι εκείνος ήταν πιο 

προνομιούχος από τους άλλους συντρόφους του Προφήτη». Ο Σαχρεστανί (Shahrestani) 

στο έργο του Αλ-Μιλάλ γουά αλ-Νιχάλ (Al-Milal wa al-Nihal), που αποτελεί εξαιρετική 

πηγή για τις διάφορες σέκτες στο Ισλάμ, γράφει: «Σιίτες είναι εκείνοι που ακολούθησαν 

τον Αλί και πίστεψαν στην Ηγεσία και το Χαλιφάτο του σύμφωνα με τα ρητά διδάγματα 

και τη διαθήκη του Προφήτη Μοχαμμάντ». Πρόκειται για ένα πολύ ακριβή ορισμό, αφού 

οι ίδιοι οι Σιίτες πιστεύουν ότι ο λόγος που ακολούθησαν τον Αλί είναι επειδή το ζήτησε ο 

Προφήτης και δεν ήταν προσωπική τους απόφαση να επιλέξουν ποιόν θα ακολουθήσουν. 

Αντίθετα, οι μη Σιίτες, μετά το θάνατο του Προφήτη Μοχαμμάντ, ακολούθησαν εκείνον 

που είχε επιλεγεί στο Σακιφάχ (Saqifah) και πίστεψαν ότι ο Προφήτης είχε αφήσει τους 

ίδιους τους ανθρώπους να αποφασίσουν ποιόν θα ακολουθήσουν. Ωστόσο, ο Αμπού 

Μπακρ Αμπι Κουχαφάχ (Abu Bakr b. Abi Quhafah), ο πρώτος Χαλίφης, ο οποίος επελέγη 

με τον τρόπο αυτό, πίστεψε ότι πρέπει να ορίσει το δικό του διάδοχο. Ο δεύτερος 

Χαλίφης, Ουμάρ Αλ-Χατάμπ (Umar b. Al-Khattab), με τη σειρά του όρισε ένα συμβούλιο 

έξι ατόμων το οποίο θα επέλεγε έναν μεταξύ τους σύμφωνα με μις πιο αυστηρή 

διαδικασία που ο ίδιος είχε ορίσει. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ήταν ο Αλί, ο 

τέταρτος Χαλίφης, εκείνος που επελέγη και επιβλήθηκε από όλους σχεδόν τους 

Μουσουλμάνους μετά τη δολοφονία του τρίτου Χαλίφη, Ουθμάν Αφφάν (Uthman b. 

Affan), να αναλάβει τη θέση του χαλίφη. Στο έργο του Φιράκ αλ-Σία (Firaq al-Shi´ah), ο αλ-

Χάσαν Μούσα αλ-Ναουμπαχτί (al-Hasan b. Musa al-Nawbakhti), ένας πολύ γνωστός Σιίτης 

λόγιος, γράφει: «οι Σιίτες είναι οι οπαδοί του Αλί Αμπι Τάλιμπ (Ali b. Abi Talib). 

Ονομάζονταν «Σιίτες του Αλί» κατά τη διάρκεια της ζωής του Προφήτη αλλά και μετά το 

θάνατό του και είναι γνωστοί ως οι οπαδοί του Αλί και πιστοί της Ηγεσίας του.»  Ο Σείχ αλ

-Μουφίντ (Shaykh al-Mufid), ένας από σπουδαιότερους Σιίτες λόγιους, ορίζει τους Σιίτες 

ως εκείνους που ακολουθούν τον Αλί και πιστεύουν ότι διαδέχθηκε άμεσα  Αλ-Ασάρι, Αλί 

ιμπν Ισμαήλ Αμπου αλ-Χάσαν, Μακαλάτ αλ-Ισλαμιγίν γουά Ιχτιλάφ αλ-Μουσαγίν.  
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τον Προφήτη. Εξηγώντας το λόγο για τον οποίον οι Σιίτες ονομάζονται επίσης 

«Ιμαμίγια» (Imamiyah), λέει: «Πρόκειται για έναν τίτλο για εκείνους που πιστεύουν στην 

αναγκαιότητα ύπαρξης της Ηγεσίας του Ιμάμη και της συνέχισής του στο πέρασμα του 

χρόνου, και στο γεγονός ότι κάθε Ιμάμης πρέπει ρητά να ορίζεται και να είναι αλάνθαστος 

και τέλειος.» 

Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι οι Σιίτες είναι εκείνοι που πιστεύουν τα 

ακόλουθα σε ότι αφορά διαδοχή του Προφήτη: 

Η διαδοχή ορίζεται με θεϊκή εντολή 

Όπως ο Προφήτης επελέγη από το Θεό, έτσι και ο διάδοχός του, ο Ιμάμης, πρέπει να 

επιλεγεί από το Θεό και να αναγνωρίζεται από τον Προφήτη. 

Ο άμεσος διάδοχος του Προφήτη Μοχαμμάντ ήταν ο Αλί 

Οι μη Σιίτες ή Σουνίτες Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι η διαδοχή του Προφήτη δεν είναι 

θείας προέλευσης και αντίστοιχα, εκείνοι που διαδέχτηκαν τον Προφήτη, οι Χαλίφες, δεν 

ήταν απαραίτητο να κατέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων ή πνευματικότητας. Ασφαλώς δεν 

ήταν απαραίτητο να είναι οι πλέον γνώστες και ευσεβείς. Στην πράξη, υπήρξαν ορισμένοι 

Χαλίφες των οποίων οι πράξεις δεν ήταν καν σύμφωνες με τα Ισλαμικά πρότυπα. Ούτε 

βέβαια οι μεταβιβάσεις εξουσίας μεταξύ των Χαλιφών ήταν πάντα ηθικά αποδεκτές. 

Όσα ερμηνεύτηκαν παραπάνω αποτελούν την πλέον κοινή χρήση του όρου «Σιίτες» στη 

διάρκεια της ιστορίας του Ισλάμ. Σε ορισμένα παλαιά κείμενα μπορεί κάποιος να βρει μια 

ίσως διαφορετική χρήση του όρου. Για παράδειγμα, ορισμένοι ιστορικοί και συγγραφείς 

βιογραφικών λεξικών αφηγητών των χαντίθ χρησιμοποιούν τον όρο «Σιίτες» ακόμη και σε 

εκείνους τους Σουνίτες Μουσουλμάνους που πίστευαν ότι ο Αλί ήταν ανώτερος σε γνώση 

και πίστη ή υπηρεσίες στο Ισλάμ από τον τρίτο Χαλίφη ή από όλους τους πρώτους τρεις 

Χαλίφες. 

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, ένα ερώτημα που μπορεί να διαχωριστεί σε δύο 

επιμέρους υπο-ερωτήματα: 

Πότε ήταν η πρώτη φορά που μια ομάδα ατόμων πίστεψε στην αναγκαιότητα να 

ακολουθήσει τον Αλί ως θεϊκά εκλεγμένο διάδοχο του Προφήτη; Με άλλα λόγια, πότε 

ξεκίνησε η ιδέα της Ηγεσίας του Ιμάμη (Imamate); 

Πότε ο όρος «Σιίτες» απέκτησε την τεχνική ερμηνεία του; Με άλλα λόγια, πότε ο όρος 

«Σιίτες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τους οπαδούς του Αλί και πιστούς της 

Ηγεσίας του; 
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Τα ερωτήματα αυτά είναι σημαντικά επειδή έχει υπονοηθεί ότι η πίστη των Σιιτών δεν 

έχει ρίζες στο Ισλάμ κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμόρφωσής του στα χρόνια του 

Προφήτη Μοχαμμάντ, και ότι η ιδέα αυτή προήλθε πολύ αργότερα από ορισμένα άτομα ή 

έθνη όπως οι Ιρανοί. Υπήρξαν πολλά επιστημονικά έργα για την αξιολόγηση αυτών των 

υποθέσεων και πολλά από αυτά δε λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στον ακαδημαϊκό κόσμο. 

Στο παρόν έργο, θα μελετήσουμε τις κύριες Ισλαμικές πηγές για να δούμε πότε ξεκίνησε η 

ιδέα της Ηγεσίας του Ιμάμη και πότε ο όρος «Σιίτες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

για τους οπαδούς του Αλί. Όταν διευκρινιστούν τα ιστορικά γεγονότα, δεν θα υπάρχει 

ανάγκη μελέτης εναλλακτικών θεωριών. 

Υπάρχουν πολλά χαντίθ που αφηγούνται τόσο Σιίτες αλλά και μη Σιίτες σε ότι αφορά το 

θέμα της Ηγεσίας του Ιμάμη, αλλά το θέμα αυτό θα μελετηθεί αργότερα όταν θα 

μιλήσουμε για τα δόγματα των Σιιτών. Στη συνέχεια, ωστόσο, θα μελετήσουμε μόνο τα 

χαντίθ στα οποία ο Προφήτης Μοχαμμάντ αναφέρθηκε σε μια ομάδα ατόμων 

αποκαλώντας τους Σιίτες (οπαδοί) του Αλί και μετά θα αναφερθούμε σε ορισμένα άλλα 

χαντίθ και στοιχεία της ιστορίας του Ισλάμ που μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στο 

παρόν θέμα. Όλα τα χαντίθ που παρατίθενται παρακάτω έχουν αναφερθεί από 

αναγνωρισμένες πηγές Σουνιτών. Αποτελούν απλά δείγματα των όσων μπορεί κάποιος να 

βρει στις πηγές που αναφέρονται παρακάτω καθώς επίσης και σε άλλες. 

Ο Ιμπν Ασακίρ (Ibn Asakir, 571) αφηγείται από τον Τζαμπίρ μπιν Αμπντάλλα αλ-Ανσάρι 

(Jabir b. Abdullah al-Ansari) που είπε: 

Κάποτε είμασταν μαζί με τον Προφήτη Μοχαμμάντ, όταν έφτασε ο Αλί, και ο Προφήτης 

είπε, «Ορκίζομαι σε Εκείνον ο Οποίος έχει τη ζωή μου στα χέρια Του ότι σίγουρα ο άνδρας 

αυτός και ο Σιίτης του θα είναι ευτυχισμένοι την Ημέρα της Ανάστασης», και στη συνέχεια 

ο στίχος «Όσοι πίστεψαν και έπραξαν το καλό είναι τα αγαθότερα πλάσματα» (98:7) 

αποκαλύφθηκε. Αργότερα, κάθε φορά που οι σύντροφοι του Προφήτη Μοχαμμάντ 

έβλεπαν τον Αλί να έρχεται, έλεγαν, «Ήρθε ο καλύτερος των ανθρώπων».  

Ο Αλ-Σουγιούτι (Al-Suyuti) αφηγείται από τον Ιμπν Αμπάς ( Ibn Abbas) ότι όταν 

αποκαλύφθηκε ο στίχος (98:7), ο Προφήτης είπε στον Αλί: «Εκείνοι είναι εσύ και είναι οι 

Σιίτες σου και την Ημέρα της Ανάστασης θα είστε ευχαριστημένοι και θα ευχαριστείτε το 

Θεό. Ο Ιμπν Χατζάρ (Ibn Hajar) αφηγείται από τον Ιμπν Αμπάς (Ibn Abbas) ότι όταν 

αποκαλύφθηκε ο στίχος (98:7), ο Προφήτης είπε στον Αλί: «Εκείνοι είναι εσύ και είναι οι 

Σιίτες σου. Εσύ και οι Σιίτες σου θα εμφανιστείτε την Ημέρα της Ανάστασης και θα είστε 

ευχαριστημένοι και θα ευχαριστείτε [το Θεό] και οι εχθροί σας θα έρθουν και θα είναι 

θυμωμένοι και υποταγμένοι από το λαιμό.» 
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Ο Ιμπν αλ-Αθίρ (Ibn al-Athir) αφηγείται ότι, απευθυνόμενος στο Αλί, ο Προφήτης είπε:  

Αλί! Εσύ και οι Σιίτες σου θα φθάσετε στο Θεό ευχαριστημένοι από Εκείνον και 

ευχαριστώντας Τον, και οι εχθροί σου θα φθάσουν στο Θεό θυμωμένοι και υποταγμένοι 

από το λαιμό. Υπάρχουν και άλλα χαντίθ στα οποία ο Προφήτης Μοχαμμάντ, 

απευθυνόμενος στον Αλί, χρησιμοποίησε την έκφραση «οι Σιίτες μας». Αυτό συμβαδίζει 

με όσα υποστηρίχθηκαν παραπάνω, ότι δηλαδή οι Σιίτες είναι εκείνοι που ακολουθούν 

τον Αλί, σύμφωνα με τις διδαχές του Προφήτη και όχι λόγω της δικής τους προσωπικής 

απόφασης. Για παράδειγμα, ο Ιμπν Ασακίρ (Ibn Asakir) αφηγείται ότι ο Προφήτης είπε : 

Σίγουρα υπάρχει μια άνοιξη στον Παράδεισο πιο γλυκιά και από το νέκταρ, πιο βελούδινη 

από το βούτυρο, πιο δροσερή από τον πάγο και η οποία μυρίζει καλύτερα από μόσχο. Σε 

αυτή την άνοιξη βρίσκεται πηλός απ’ όπου εμείς (η οικογένειά μου κι εγώ) 

δημιουργηθήκαμε και οι Σιίτες μας δημιουργήθηκαν από τον ίδιο πηλό. 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα χαντίθ στα οποία ο Προφήτης, απευθυνόμενος στον Αλί, 

χρησιμοποίησε την έκφραση «Σιίτες από τους απογόνους σου». Αυτό επιβεβαιώνει όσα 

προαναφέραμε, ότι δηλαδή οι Σιίτες είναι εκείνοι που ακολουθούν τον Αλί επειδή 

πιστεύουν στο θεσμό της Ηγεσίας του Ιμάμη. Όπως θα δούμε λεπτομερώς παρακάτω, οι 

Σιίτες πιστεύουν ότι ο Αλί ήταν ο πρώτος Ιμάμης και μετά από εκείνον η Ηγεσία του Ιμάμη 

συνεχίστηκε στους απογόνους του Αλί και της Φάτιμα, οι οποίοι επελέγησαν από το Θεό 

και ορίστηκαν από τον Προφήτη. Για παράδειγμα, ο Ζαμαχσαρί (Zamakhsari, 538) στο 

έργο του Ραμπί αλ-Αμπράρ (Rabi´ al-Abrar) αναφέρει ότι ο Προφήτης είπε : «Αλί! Όταν η 

Ημέρα της Ανάστασης φθάσει, εγώ θα μείνω κοντά στο Θεό, εσύ θα μείνεις κοντά σε 

εμένα, οι απόγονοί σου θα μείνουν κοντά σε εσένα και οι Σιίτες τους θα μείνουν κοντά σε 

εκείνους. Μετά θα δεις που θα μας πάνε.» 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Κοράνι, η προφητεία επίσης 

κληρονομήθηκε. Το Κοράνι λέει: «Στείλαμε το Νώε και τον Αβραάμ που δώρισαν την 

προφητεία και τις Γραφές» (57:26) Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι που ήταν κατάλληλοι να 

επιλεγούν ως προφήτες από το Θεό συμπεριλήφθηκαν στους απογόνους τους. Στο Κοράνι 

(2:124) υπάρχει μία αναφορά στο πώς ο Αβραάμ που ήταν ήδη προφήτης και φίλος του 

Θεού (khalil-ullal / χαλίλ-ουλλάλ) αναβαθμίστηκε από το Θεό και έγινε Ιμάμης για το λαό. 

Στη συνέχεια ο Αβραάμ ρώτησε το Θεό αν Εκείνος θα έδινε και στους απογόνους του την 

Ηγεσία του Ιμάμη. Ο Θεός απάντησε ότι η διαθήκη Του (εδώ σημαίνει την Ηγεσία του 

Ιμάμη) δεν θα έφτανε σε εκείνους που ήταν άδικοι. Με τον τρόπο αυτό, ο Αβραάμ 

συνειδητοποίησε ότι την Ηγεσία του Ιμάμη θα κληρονομούσαν μόνο οι δίκαιο και 

σεβάσμιοι απόγονοί του. 
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Εκτός από τα προαναφερθέντα χαντίθ και τα χαντίθ σχετικά με την Ηγεσία του Ιμάμη που 

θα αναφερθούν παρακάτω, υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους η εμφάνιση 

μιας ομάδας ατόμων όπως οι Σιίτες στη ζωή του Προφήτη ήταν ένα πολύ φυσικό αλλά και 

απαραίτητο φαινόμενο. Για παράδειγμα, στην αρχή του Ισλάμ, όταν ο Θεός ζήτησε από 

τον Προφήτη να αρχίσει το δημόσιο κάλεσμα στο Ισλάμ καλώντας τους στενούς συγγενείς 

του, ο Προφήτης προσκάλεσε τους συγγενείς του σε γεύμα. Μετά το γεύμα, ο Προφήτης 

ανακοίνωσε την αποστολή του και ζήτησε από τους προσκεκλημένους να υποδεχτούν το 

Ισλάμ και είπε ότι όποιος ανάμεσά τους πίστευε στο Ισλάμ και τον βοηθούσε θα ήταν 

διάδοχός του. Όλοι σιώπησαν. Ο μόνος που αποδέχτηκε την πρόσκληση να τον βοηθήσει 

ήταν ο Αλί, έφηβος εκείνη την εποχή. Ο Προφήτης του ζήτησε να καθίσει και επανέλαβε 

την πρόσκλησή του για δεύτερη και τρίτη φορά. Και πάλι «μόνο ο Αλί εξέφρασε την 

επιθυμία του να στηρίξει τον Προφήτη. Ο Προφήτης αποδέχθηκε την υποταγή του Αλί στο 

θέλημα του Θεού και έφερε εις πέρας την εντολή του Αλλάχ να τον υποδείξει ως διάδοχό 

του. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται σε πολλές πηγές.   

Σε μια πολύ σημαντική δήλωσε, ο Προφήτης σαφώς επιβεβαίωσε ότι ο Αλί ήταν ειλικρινής 

και ελεύθερος από κάθε ψευδή πιστεύω και λανθασμένες πράξεις, είτε στην προσωπική 

του συμπεριφορά είτε στο λόγο και την κρίση του, και ζήτησε ρητά από τους 

Μουσουλμάνους να τον ακολουθήσουν. Ο Ουμ Σαλαμάχ (Umm Salamah) ανέφερε ότι ο 

Προφήτης είπε: «Ο Αλί είναι πάντα με το μέρος της αλήθειας (al-haqq) και το Κοράνι και η 

αλήθεια είναι πάντα με το μέρος του, και θα είναι πάντα μαζί αδιάσπαστοι ως την Ημέρα 

της Ανάστασης.»  

Αυτό το συγκεκριμένο χαντίθ διηγούνται επίσης οι Ιμπν Αμπάς (Ibn Abbas), Αμπού Μπακρ 

(Abu Bakr), Α´ισάχ  (A´ishah), Αμπού Σαίντ αλ-Χουνταρί (Abu Sa´id al-Khuddari), Αμπού 

Λάιλα (Abu Layla) και Αμπού Αγιάμπ αλ-Ανσαρί (Abu Ayyab al-Ansari). Αναφέρεται επίσης 

ότι ο Προφήτης είπε: «Ο Θεός να ευλογεί τον Αλί. Κύριε, ας είναι η αλήθεια πάντα μαζί 

του.» 

Ο Προφήτης επίσης σε πολλές περιπτώσεις ισχυρίστηκε ότι «ο Αλί ήταν ο μεγαλύτερος 

γνώστης μεταξύ των ανδρών του σε θέματα σχετικά με τις Ισλαμικές επιστήμες. Για 

παράδειγμα, ο Προφήτης είπε: « Η σοφία χωρίζεται σε δέκα μέρη: εννέα μέρη δίνονται 

στον Αλί και ένα μέρος μοιράζεται ανάμεσα στους υπόλοιπους ανθρώπους.» Αργότερα, ο 

δεύτερος Χαλίφης επιβεβαίωσε τα λόγια του Προφήτη λέγοντας, «Είθε ο Θεός να μη με 

βασανίσει με ένα δύσκολο καθήκον όπου ο Αλί δεν θα είναι παρών.» 
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Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις πολύτιμες και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και 

θυσίες του Αλί, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη θέση του μεταξύ των 

Μουσουλμάνων. Για παράδειγμα, όταν οι άπιστοι της Μέκκας σχεδίασαν να σκοτώσουν 

τον Προφήτη και ο Θεός τον ενημέρωσε για τη συνομωσία τους, ο Προφήτης ρώτησε τον 

Αλί αν θα ήταν πρόθυμος να κοιμηθεί στη θέση του έτσι ώστε οι ειδωλολάτρες να 

νομίσουν ότι εκείνος ήταν ακόμη στο σπίτι του και να έχει την ευκαιρία να φύγει με 

ασφάλεια από τη Μέκκα. Ο Αλί δέχτηκε το καθήκον αυτό, και εδώ έγινε η αποκάλυψη του 

στίχου, «Και μεταξύ των ανθρώπων βρίσκονται εκείνοι που πωλούν την ψυχή τους για να 

αποκτήσουν θεία ευχαρίστηση». Η μετανάστευση του Προφήτη από τη Μέκκα στη 

Μεδίνα σηματοδοτεί την έναρξη του Ισλαμικού ημερολογίου. Ο Αλί υπηρέτησε το Ισλάμ 

πολεμώντας στις μάχες του Μπαντρ (Badr), Ουχούντ (Uhud), Χαιμπάρ (Khaybar), Χανντάκ 

(Khandaq) και Χουναίν (Hunayn), στις οποίες έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Όλες αυτές οι 

μάχες καταγράφονται σε πολλά ιστορικά έργα και συλλογές χαντίθ από μη Σιίτες λόγιους. 

Ολοκληρώνουμε αυτό το τμήμα της συζήτησης με μια αναφορά στο πολύ γνωστό χαντίθ 

Γαδίρ (Ghadir). Επιστρέφοντας από το τελευταίο προσκύνημά του στη Μέκκα, ο 

Προφήτης ζήτησε από τις χιλιάδες Μουσουλμάνους που τον συνόδευαν να σταματήσουν. 

Στάθηκε σε μια πλατφόρμα ή άμβωνα που έφτιαξαν για αυτόν από σέλες και είπε: 

«Όποιος με υιοθέτησε ως τον Κύριό του (mawla), ο Αλί τώρα είναι ο Κύριός του». Στη 

συνέχεια, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού 

πρώτου αλλά και δεύτερου Χαλίφη, δήλωσαν πίστη στον Αλί και τον συνεχάρησαν. Το 

χαντίθ αυτό διαδόθηκε από περισσότερες από εκατό πηγές. Για έναν ολοκληρωμένο 

κατάλογο μη Σιιτικών πηγών του χαντίθ αυτού, μπορείτε να δείτε τόμους του Αμπακάτ αλ-

Ανουάρ (Abaqat al-Anwar) από τον Μιρ Χαμίντ Χουσείν αλ-Χίντι (Mir Hamid Husayn al-

Hindi) (απ. 1306) και του Αλ-Γαδίρ (al-Ghadir) από τον Αμπντ αλ-Χουσείν αλ-Αμινί (Abd al-

Husayn al-Amini) (απ.1390). Έχοντας επιβεβαιώσει τη φιλαλήθεια του χαντίθ, ορισμένοι 

Σουνίτες συγγραφείς ερμήνευσαν τον όρο «μαουλά» (Mawla) που χρησιμοποιείται στο 

χαντίθ ως «φιλία». Ανεξάρτητα από το αν αυτό μπορεί να γίνει δεκτό ή όχι, δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η παράδοση αυτή αλλά και το γεγονός έδωσαν στον Αλί μια μοναδική και 

ουσιαστικής σημασίας θέση μεταξύ των Συντρόφων του Προφήτη. 
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Έτσι, φαίνεται ότι τα διάφορα χαντίθ μαζί με τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται 

παραπάνω δεν θα πρέπει να αφήνουν καμία αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του 

Προφήτη πολλοί Μουσουλμάνοι αγάπησαν βαθιά τον Αλί, αναζήτησαν τη συντροφιά του 

και αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν μετά τον Προφήτη. Οι άνθρωποι αυτοί πολύ συχνά 

και με μεγάλη σπουδαιότητα αναφέρονταν ως οι Σιίτες του Αλί και έτσι ο όρος «Σιίτες» 

έγινε ισοδύναμος με τον όρο «Σιίτες του Αλί». Κυρίως, η ιδέα της Ηγεσίας του Αλί σίγουρα 

ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ζωής του Προφήτη Μοχαμμάντ. Ο θάνατος του Προφήτη 

ήταν φυσικό να φέρει το θέμα στην επιφάνεια με αποτέλεσμα όσοι πίστευαν ακόμη στην 

αναγκαιότητα να ακολουθήσουν τον Αλί να διαφοροποιηθούν από τους άλλους 

Μουσουλμάνους, οι οποίοι αργά ή γρήγορα πίστεψαν ότι ο θεσμός του Χαλιφάτου δίνει 

τη διαδοχή του Προφήτη σε ότι αφορά θέματα εξουσίας της Ισλαμικής κοινωνίας και δεν 

είναι θείας προέλευσης θέση. Περιγράφοντας γεγονότα μετά το θάνατο του Προφήτη, ο 

Αλ-Μασουντί (Al-Masudi), ένας μεγάλος Σουνίτης ιστορικός, γράφει: «Σαφώς ο Ιμάμης Αλί 

και όσοι από τους Σιίτες του ήταν μαζί του παρέμειναν στο σπίτι του την περίοδο της 

υποταγής στον Αμπου Μπακρ».  Μεταγενέστερα γεγονότα, όπως οι πόλεμοι που έλαβαν 

χώρα κατά τη διάρκεια του Χαλιφάτου του Αλί και η τραγωδία της Καρμπάλα (Karbala) 

όπου σκοτώθηκαν ο τρίτος Ιμάμης των Σιιτών και 72 άτομα από την οικογένεια και τους 

συντρόφους του, προσέδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στους Σιίτες του Αλί και επηρέασαν 

τη διαμόρφωση της ταυτότητας των Σιιτών. Για παράδειγμα, σε ένα από τα πρώιμα έργα 

μπορούμε να βρούμε ότι ο Αλί, καταδικάζοντας τους Ταλχάχ (Talhah) και Ζουμπαίρ 

(Zubayr), είπε: «Ασφαλώς οι οπαδοί των Ταλχάχ (Talhah) και Ζουμπαίρ (Zubayr) στη 

Μπάσρα (Basra) σκότωσαν τους Σιίτες μου και τους αντιπροσώπους μου».  

 Ο Αμπού Μιχνάφ (Abu Mikhnaf) αναφέρει ότι μετά το θάνατο του Μουαουίγια 

(Mu´awiyah) οι Σιίτες συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του Σουλειμάν Σουράντ (Sulayman b. 

Surad) και εκεί εκείνος τους είπε: «Ο Μουαουίγια (Mu´awiyah) πέθανε. Ο Χουσέιν 

(Husayn) αρνήθηκε να δηλώσει υπακοή στους Ουμαγιάδες και έφυγε για τη Μέκκα. Και 

εσείς είστε οι Σιίτες του και οι Σιίτες του πατέρα του». Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα 

παρατήρηση από τον Αμπου Χατάμ αλ-Σιτζιστανί (Abu Hatam al-Sijistani) στο έργο του Αλ-

Ζινά (Al-Zinah): «Ο όρος Σιίτες ήταν η πρώτη ονομασία που εμφανίστηκε στο Ισλάμ για τη 

λέξη μαντχάμπ (madhhab) και ήταν ο τίτλος για τους τέσσερις συντρόφους του Προφήτη: 

Αμπου Νταρρ (Abu Dharr), Αμμάρ (Ammar), Μικντάντ (Miqdad) και Σαλμάν αλ-Φαρσί 

(Salman al-Farsi). Αυτοί οι τέσσερις ήταν επίσης και οι πιο σημαντικοί οπαδοί του Αλί». 

Προσθέτει επίσης: «Αργότερα, κατά την περίοδο της Μάχης του Σιφφίν (Siffin) ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε για [όλους] τους οπαδούς του Αλί». 
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Μια σύντομη περιγραφή του Ισλάμ 

Σε απάντηση ενός αιτήματος από τον Αλ-Μαμούν (Al-Ma’mun), τον Χαλίφη των 

Αββασιδών της εποχής του, να γράψει για αυτόν μια σύντομη περιγραφή για την ουσία 

του Ισλάμ, ο Ιμάμης Αλί Μούσα αλ-Ριντά (Imam Ali b. Musa al-Rida) επιβεβαίωσε τα 

παρακάτω: Πραγματικά, η ουσία του Ισλάμ είναι: 

Να είσαι μάρτυρας ότι δεν υπάρχει άλλος θεός πάρα μόνο ο Αλλάχ, ο ένας και απόλυτα 

μοναδικός Θεός ο οποίος είναι αδιαπέραστος, υπαρκτός, βλέπει, παντοδύναμος, αιώνιος, 

αυτοδύναμος, παντοτινός, γνωρίζει τόσα ώστε να μην είναι αδαής για τίποτα, δυνατός 

τόσο ώστε να μην αποτυγχάνει, πλούσιος τόσο ώστε να μην έχει ανάγκη τίποτα, δίκαιος 

τόσο όσο να μην καταπιέζει και ειλικρινά είναι ο Δημιουργός των πάντων. Δεν υπάρχει 

τίποτα σαν Αυτόν. Δεν υπάρχει παρόμοιος, διαφορετικός, κανένας όμοιος και κανένας 

ίσος, και ειλικρινά είναι το αντικείμενο λατρείας, προσευχής, ελπίδας και φόβου. 

Να είσαι μάρτυρας ότι πραγματικά ο Μοχαμμάντ είναι ο Υπηρέτης Του, ο Αγγελιοφόρος 

Του, ο Έμπιστός του, ο Εκλεκτός του, ο καλύτερος ανάμεσα στους ανθρώπους Του, ο 

κύριος των αγγελιοφόρων, η Σφραγίδα των προφητών και το πιο εξαιρετικό πλάσμα. Δεν 

υπάρχει κανένας προφήτης μετά από αυτόν και καμία τροποποίηση στη θρησκεία του και 

καμία αλλαγή στο νόμο του [Σαρία, (Shari’ah)] και ειλικρινά οτιδήποτε αναφέρει ο 

Μουχάμμαντ Αμπντάλλα (Muhammad b.  Abdullah) είναι η προφανής αλήθεια (και πρέπει 

να το αναγνωρίσουμε και σε αυτόν και σε όλους τους αγγελιοφόρους, προφήτες και τις 

αποδείξεις του Αλλάχ ενώπιον του) και να αναγνωρίσουμε το Βιβλίο του, το ειλικρινές, το 

θαυμαστό, αυτό που «κανένα ψεύδος δε μπορεί να το προσεγγίσει, μια αποκάλυψη από 

τον έναν ([που είναι] ο Σοφός, ο Αξιέπαινος»  και ειλικρινά το Κοράνι είναι ανώτερο από 

όλα τα βιβλία και είναι αληθινό από την αρχή ως το τέλος. Πιστεύουμε στο muhkam 

(εντολές) και το mutashabih (ομοιότητα), το amm (γενικά) και khass (ειδικά), υπόσχεση 

και απειλή, σε αυτόν που ακυρώνει και που ακυρώνεται, στις αφηγήσεις του και στις 

αναφορές του. Κανένα άλλο πλάσμα δεν είναι ικανό να φέρει κάτι παρόμοιο με αυτό. 

Να είσαι μάρτυρας ότι ο καθοδηγητής μετά από αυτόν και ο μάρτυρας πάνω από τον 

πιστό και τον υποστηρικτή των ζητημάτων των  Μουσουλμάνων και ο ομιλητής εκ μέρους 

του Κορανίου και αυτός που έχει επίγνωση των νόμων του, ο αδερφός του, ο διάδοχος 

του, ο εκτελεστής της επιθυμίας του, ο φύλακάς του και αυτός που ήταν γι’ αυτόν ότι ήταν 

ο Χαρούν (Harun) για τον Μούσα (Musa), είναι ο Αλί Αμπου Τάλιμπ (Ali b. Abu Talib), ο 

επικεφαλής των πιστών και ο αρχηγός των ευσεβών, ο καλύτερος διάδοχος και ο 

κληρονόμος των γνώσεων των προφητών και των αγγελιοφόρων και μετά από αυτόν ο 

Χασάν (Hasan) και ο Χουσείν (Hussein), οι «δύο κύριοι των νέων του Παραδείσου» και 

έπειτα ο Αλί Χουσάιν (‘Ali b Husayn),  
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η περηφάνεια όσων τον  λατρεύουν, έπειτα ο Τζαφάρ Μουχάμμαντ αλ-Σαντίκ [Ja’ far b. 

Muhammad al-Sadiq (ο ειλικρινής)] ο κληρονόμος των γνώσεων των διαδόχων, στη 

συνέχεια ο Μούσα Τζαφάρ αλ-Καζίμ (Musa b. Ja’ far al-Kazim), o Αλί Μούσα αλ-Ρίντα (‘Alii 

b. Musa al-Rida), ο Μουχάμμαντ Αλί (Muhammad b. ‘Ali), ο Αλί Μουχάμμαντ (‘Ali 

Muhammad), ο Χασάν Αλί (Hasan b. ‘Ali) και ο Αλ-Χούτζα (al-Hujjah), αυτός που ανεβαίνει, 

ο ανυπόμονος. 

Είμαι μάρτυρας της διαδοχής τους και της ηγεσίας τους και του γεγονότος ότι η γη δεν θα 

είναι ποτέ κενή από την παρουσία του θεϊκού μάρτυρα (hujjah) στο λαό Του σε 

οποιαδήποτε ηλικία, και ότι εκείνοι είναι το πιο σταθερό χέρι και Ιμάμηδες της 

καθοδήγησης και μάρτυρες των λαών του κόσμου μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι οι 

ερμηνευτές του Κορανίου και οι ομιλητές εκ μέρους του Προφήτη και όποιος πεθάνει 

χωρίς να τους γνωρίσει έχει πεθάνει στην άγνοια. Η πίστη τους αποτελείται από 

ευσέβεια, γνώση, ειλικρίνεια, προσευχή, ακεραιότητα, μόχθο να επιστρέφουν την 

εμπιστοσύνη (που δόθηκε στην διαφύλαξη/προστασία) στους κατόχους, είτε είναι καλοί 

είτε κακοί, μεγάλης διάρκειας προσκυνήσεις, νηστεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

προσευχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκράτεια από το απαγορευμένο, αναμένοντας τη 

σωτηρία [φαράτζ, (faraj)] με υπομονή, καλή παρηγοριά και ευγένεια της 

συντροφικότητας.  Έπειτα ο Ιμάμης συνέχισε να διευκρινίζει τους πρακτικούς νόμους του 

Ισλάμ. 
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Δείτε το βίντεο:  
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Ποιος ήταν ο Ιμάμ Χουσσείν; Γιατί η θυσία του έχει σημασία; 

Ένα βέλος που διαπερνά τα μάτια. Τρία δόρατα στο στήθος ενός βρέφους. Γυναίκες 

αλυσοδεμένες. Ένας εναπομείνας στρατιώτης που αποκεφαλίστηκε για την αντίστασή του 

ενάντια στην αδικία. 

Αυτή είναι η ιστορία της Καρμπάλα, μια ιστορία που λίγο γνωρίζουμε, μια ιστορία που 

ίσως δεν θα μάθουν τα παιδιά σας. 

Είναι η ιστορία ενός άντρα με το όνομα Χουσσεΐν και ενός τόπου με το όνομα Καρμπάλα. 

Η ιστορία για μια μέρα μέρα κατά την οποία εβδομήντα δύο μαχητές πολέμησαν ενάντια 

σε έναν στρατό 30.000 και νίκησαν. Η ιστορία για την οποία ο μεγάλος Βρετανός 

ιστορικός Έντουαρντ Γκίμπον έλεγε πως θα “ξυπνήσει τη συμπάθεια και του ψυχρότερου 

αναγνώστη.” 

Ίσως δεν έχετε ποτέ ακούσει πραγματικά για τον Χουσσεΐν, την Καρμπάλα, ή την Ασσούρα

- ίσως δεν χρειάστηκε να το κάνετε. Όχι, η εποχή εκείνη στην ισλαμική και την παγκόσμια 

ιστορία δεν σήμαινε ποτέ τίποτα, ποτέ μέχρι τώρα. 

Περισσότερα από 1300 χρόνια πριν, ο Χουσσεΐν (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν), ο εγγονός 

του Προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν), οδήγησε την οικογένεια και το 

στρατό του στην Κούφα, στο σημερινό Ιράκ, μετά από έκκληση των κατοίκων της πόλης να 

έρθει να τους σώσει από την καταπίεση του τότε χαλίφη, του Γιαζίντ του 'Α. Κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού, η πορεία του καραβανιού αναχαιτίστηκε από στρατιώτες του 

χαλίφη και εξετράπη προς την Καρμπάλα του σημερινού Ιράκ. Εκεί, κάτω από τον καυτό 

ήλιο της ερήμου, οι στρατιώτες  του χαλίφη παρεμπόδισαν την πρόσβαση του Χουσσεΐν, 

της οικογένειας και των συντρόφων του στο νερό, για τρεις ολόκληρες ημέρες. Τελικά, 

πρόσθετες δυνάμεις του Γιαζίντ κατέφθασαν για να σφαγιάσουν τον Χουσεΐν και τους 

ανθρώπους του. Αφού κατέσφαξαν τους άνδρες, οι στρατιώτες πήραν τις γυναίκες και τα 

παιδιά που δεν είχαν σκοτωθεί ως αιχμαλώτους. 

Όχι, αυτό δεν είναι ένα μάθημα ιστορίας, δεν είναι μια παραβολή, ή ένα σκληρό 

παραμύθι. Ναι, έχουν υπάρξει μάχες σε όλη την ιστορία εξίσου αποτρόπαιες και ζοφερές. 

Όχι, καμιά από αυτές δεν έχει τόσο παραγνωριστεί και αγνοηθεί, όσο η μάχη  αυτή. 

Σήμερα, η ιστορία της Καρμπάλα σημαίνει περισσότερα για το Ισλάμ και για τον κόσμο 

από ό, τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. 

Να γιατί χρειάζετε να γνωρίζετε για την μάχη της Καρμπάλα . 
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1. Η ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

Εάν νομίζετε ότι το ISIS (Ισλαμικό Κράτος) υπάρχει μόνο κατά τα τελευταία δύο χρόνια, 

είναι επειδή ποτέ δεν διδαχθήκατε την ιστορία της Καρμπάλα. Ο Χουσσεΐν πολεμούσε για 

μια  ιδεολογία ενάντια στην καταπίεση σχεδόν 1.400 χρόνια πριν. Αρνήθηκε να δείξει 

πίστη στον Χαλίφη Γιαζίντ και τον πατέρα του, σε αυτούς δηλαδή που καταπίεσαν, 

βίασαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν ανθρώπους στο όνομα του Ισλάμ. Στην ουσία,  η 

εξουσία εκείνη δεν είχε ακολουθήσεει κάποιον από τους πυλώνες του Ισλάμ, ούτε είχε 

ενδιαφερθεί για τους θεμελιώδεις κοινωνικούς θεσμούς που θα συνένωναν τους 

ανθρώπους, ανεξαρτήτως πολιτισμού, φυλής ή θρησκείας. Σας θυμίζει κάτι; 

Εάν ο Χουσσεΐν δεν είχε επαναστατήσει, το Ισλάμ θα ήταν μια νεκρή θρησκεία πολύ καιρό 

πριν. Η επανάσταση του Ιμάμη ενάντια στην αδικία διέσωσε το όνομα του Ισλάμ. 

Δυστυχώς όμως, το ISIS, η Αλ-Κάιντα, οι Ταλιμπάν, μπορείτε να τους αποκαλέσετε όπως 

θέλετε, δεν ανέχθηκαν κάτι τέτοιο και αποφάσισαν να αμαυρώσουν αυτή την εικόνα. 

Πρώτα τους θύματα; Οι οπαδοί του Χουσσεΐν: οι Σιίτες Μουσουλμάνοι. Στην Υεμένη, το 

Ιράκ, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και σε άλλες χώρες με σιιτικό πληθυσμό, οι 

οπαδοί των ιδεολογιών του Γιαζίντ προχώρησαν στην επίθεση. Τελικά, το μένος τους έχει 

στραφεί όχι μόνο εναντίον των Σιιτών, αλλά και εναντίον Σουννιτών, Δρούζων, Αχμαντίγια, 

Χριστιανών, και οποιουδήποτε ανθρώπου στέκεται εμπόδιο στην τυραννική τους εξουσία 

και την εκτεταμένη τους καταπίεση. 

2. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η Καρμπάλα και η ημέρα της Ασούρα (η ημέρα κατά την οποία συνέβη η σφαγή) μας δίνει 

ένα σημαντικό δίδαγμα περί ενότητας. Αυτή η ιστορία δεν μιλά για ένα Καλό Ισλάμ 

ενάντια σε ένα Κακό Ισλάμ. Δεν μιλά για τον Χουσσεΐν ενάντια στον Γιαζίντ. Δεν μιλά καν 

για το Σωστό ενάντια στο Λάθος. 

Μιλά αληθινά, και απόλυτα, για τη μάχη ανάμεσα στο Καλό και το Κακό. Γι'αυτό ένωσε 

τους ανθρώπους να αγωνιστούν υπέρ και στο πλευρό του Χουσεΐν σε αυτό το πεδίο 

μάχης, στην απλή ιστορία του Καλού ενάντια  στο Κακό. 

Υπάρχει η ιστορία ενός αντρός ονόματι Hur (που στα αραβικά σημαίνει «ελεύθερος 

άνθρωπος»), ο οποίος ήταν αρχηγός του στρατού του Γιαζίντ. Όταν συνειδητοποίησε 

πόσο διεφθαρμένος ήταν ο χαλίφης, ο Hurαποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο και να 

αγωνιστεί στο πλευρό του Χουσσεΐν. Ήταν ο πρώτος που μαρτύρησε. 
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Υπάρχει ακόμη η ιστορία του John bin Huwai, ενός Αιθίοπα Χριστιανού που πολέμησε στο 

πλευρό του Χουσσεΐν, στο όνομα του Καλού και όχι του Κακού. Παρά την προχωρημένη 

του ηλικία, αλλά και τις εκκλήσεις του Χουσσεΐν να παραμείνει εκτός του πεδίου της 

μάχης, ο John έδωσε τη ζωή του για την εξέγερση ενάντια στην καταπίεση. 

Ο Χουσσεΐν, οι συγγενείς του και οι σύντροφοί του -προερχόμενοι από διαφορετικές 

φυλές, πολιτισμούς και θρησκείες- στάθηκαν χέρι-χέρι ενάντια σε έναν 

στρατό  σκληρότητας. Αν εμείς, σήμερα, μπορούμε να παραμερίσουμε τις διαφορές μας 

και την πείνα για δύναμη και κυριαρχία, μπορούμε εύκολα να νικήσουμε όποιον στέκεται 

εμπόδιο στην ασφάλεια και στο εγγενές καλό της ανθρωπότητας. 

Για να συνεχίσουν το ενωτικό μήνυμα του Χουσσεΐν, πολλοί από τους οπαδούς του 

χρησιμοποιούν την Ασούρα και την ιστορία του, ώστε να φέρουν κάθε λογής ανθρώπους 

μαζί, υπέρ της φιλανθρωπίας, της ανοχής και του αλληλοσεβασμού. 

• Στο Ιράκ (εκεί όπου βρίσκεται το μαυσωλείο του Χουσσεΐν και των συντρόφων του) κάθε 

χρόνο, χιλιάδες Ιρακινοί, ανάμεσά τους ορφανά και άνθρωποι κάτω από το όριο της 

φτώχειας, ανοίγουν τα σπίτια τους στους επισκέπτες του Χουσσεΐν, ανεξαρτήτως 

θρησκείας ή εθνικότητας. 

• Η μη κερδοσκοπική οργάνωση  Who Is Hussain στην υπηρεσία της προώθησης του 

μηνύματός του, διεξάγει συγκέντρωση τροφίμων, καμπάνιες αιμοδοσίας και εράνους για 

αστέγους προς τιμήν του. Ξεκίνησε στο Λονδίνο το 2012 και έκτοτε έχει λάβει διαστάσεις 

παγκόσμιου κινήματος. 

3. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ. 

Ίσως το πιο σημαντικό μάθημα που μπορεί να μας διδάξει ο Χουσσεΐν και ο στρατός του 

είναι αυτό της αντίστασης και της θυσίας. Ο Μαχάτμα Γκάντι είπε κάποτε πως “Αν είχα 

έναν στρατό σαν τους 72 στρατιώτες του Χουσσεΐν, θα είχα κερδίσει την ελευθερία της 

Ινδίας σε ένα εικοσιτετράωρο”. 

Κάθε ιστορία των μαρτύρων της Καρμπάλα μπορεί να φέρει δάκρυα στα μάτια σας. Οι 

θυσίες κυμαίνονται από ενήλικους άνδρες, ως τον έξι μηνών γιο του Χουσσεΐν, ο οποίος 

δεν γνώριζε από Καλό και Κακό, παρά μονάχα από δίψα και πείνα. Όταν ο Χουσσεΐν τον 

σήκωσε στην αγκαλιά του, παρακαλώντας να τους επιτραπεί η πρόσβαση στο νερό, ο 

στρατός του Γιαζίντ απάντησε ρίχνοντας τρία δόρατα στην καρδιά του βρέφους.  
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Όμως η πιο θλιβερή θυσία είναι αυτή του Αμπάς, του αδερφού του Χουσσεΐν, που 

διέσχισε το πεδίο μάχης ως τον ποταμό Ευφράτη για να φέρει νερό στα βρέφη και τα 

παιδιά. Εκεί, γέμισε με νερό ένα φλασκί ελπίζοντας να σβήσει τη δίψα τους. Όταν οι 

στρατιώτες του Γιαζίντ τον είδαν, έριξαν ένα βέλος που διαπέρασε το μάτι του και του 

έκοψε τα χέρια, αλλά αυτό δεν τον έκανε να σταματήσει. Κουβάλησε το φλασκί με τα 

δόντια του, έρποντας προς τις σκηνές όπου περίμεναν τα παιδιά, έως ότου οι στρατιώτες 

να τον φτάσουν και να τον σκοτώσουν. 

Τελικά, βουτηγμένος στο αίμα του αδερφού του Αμπάς, στο αίμα του μαρτυρικού εφήβου 

γιου του, στο αίμα των συντρόφων του και στο αίμα του εξάμηνου βρέφους του, ο 

Χουσσεΐν έμεινε ολομόναχος στο πεδίο της μάχης, με τις γυναίκες, τα παιδιά, και τους 

αρρώστους να περιμένουν στις σκηνές. Τους αποχαιρέτησε και ούρλιαξε στην άδεια 

έρημο που απλωνόταν γύρω του: “Υπάρχει κανείς να με βοηθήσει;” Η σιωπή όμως ήταν η 

μοναδική του απάντηση. Τότε, βάδισε για να πολεμήσει τους στρατιώτες του Γιαζίντ, που 

τον αποκεφάλισαν (όπως το ISIS κάνει σήμερα), ποδοπάτησαν το κουφάρι του, και 

κρέμασαν το κομμένο κεφάλι του σε μία λόγχη. Στη συνέχεια, οι στρατιώτες αλυσόδεσαν 

τις γυναίκες και τα παιδιά, και τους οδήγησαν από πόλη σε πόλη, πίσω από το κομμένο 

κεφάλι του Χουσεΐν, ως το παλάτι του αφέντη τους, του Γιαζίντ. 

Όταν κατανοήσετε πραγματικά τις ιστορίες της Καρμπάλα, ακούγοντας την καθεμία με τις 

ειδικές της λεπτομέρειες, θα καταλάβετε γιατί εκατομμύρια Σιίτες κάθε χρόνο θρηνούν 

κατά τη διάρκεια του Μουχάρραμ. Έτσι εξηγείται γιατί κλαίνε και φορούν μαύρα και 

ακόμη γιατί και οι Σουνίτες αλλά και οι Χριστιανοί τιμούν με την σειρά τους τον Χουσσεΐν 

και τον αδελφό του Αμπάς στα μαυσωλεία τους στην Καρμπάλα του Ιράκ. Όχι γιατί είναι 

απλώς μια θλιβερή ιστορία, αλλά επειδή θυσίες σαν κι αυτήν κράτησαν ζωντανό το 

αληθινό Ισλάμ, αλλά κυρίως διατήρησαν ζωντανή τη δύναμη του Καλού σε ολόκληρο τον 

Ανατολικό κόσμο. Είναι σημαντικό να μάθουμε γι'αυτή την ιστορία. Είναι σημαντικό να 

μάθουμε για δυνατές γυναίκες, όπως η Zainab, η αδελφή του Χουσεΐν, η οποία 

ενσάρκωσε έναν αληθινό φεμινισμό, υψώνοντας το ανάστημά της ενάντια στον τύραννο 

Γιαζίντ στο ίδιο του το παλάτι, παρότι την είχαν δεμένη χειροπόδαρα και είχαν τάξει να 

την πουλήσουν σκλάβα. 

Είναι σημαντικό να μάθουμε για την υψηλή εκτίμηση που τόσο σπουδαίοι άνδρες και 

γυναίκες (συγγραφείς, ιστορικοί, πρόεδροι, νομπελίστες, καλλιτέχνες κ.α.) έτρεφαν για 

τον  Χουσεΐν. 

• Λέγεται πως ο Κάρολος Ντίκενς είπε: “Αν ο Χουσεΐν είχε αγωνιστεί μόνο και μόνο για να 

ικανοποιήσει τις κοσμικές του επιθυμίες... τότε δεν καταλαβαίνω γιατί η αδελφή του, η 

σύζυγος και τα παιδιά τον συνόδευσαν.” 
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Ο πρώτος Πρόεδρος της Ινδίας, ο Δρ. Ρατζένδρα Πρασάδ, δήλωσε: “Η θυσία του Ιμάμη 

Χουσεΐν δεν περιορίζεται σε μία χώρα, ή σε ένα έθνος, αλλά είναι η κληρονομημένη 

συνθήκη της αδελφοσύνης όλης της ανθρωπότητας. 

Παρότι νικητής στην αντίσταση και την εξέγερση απέναντι στην αδικία, ο Χουσεΐν δεν 

έζησε για να μιλήσει για τη νίκη του. Αυτό το έκαναν οι επιζήσαντες, το έκαναν οι 

άνθρωποι που είδαν το κομμένο του κεφάλι να παρελαύνει μες τις πόλεις, καθώς και οι 

οικογένειες όσων μαρτύρησαν.  

Παρόλα αυτά, η μάχη της Καρμπάλα δεν είναι μια ιστορία που σκέφτεστε όταν 

αναλογίζεστε τις μεγαλύτερες μάχες της ανθρωπότητας. Δεν την θυμάστε όταν διαβάζετε 

για το ISIS ή όταν παρακολουθείτε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ για το Ισλάμ εν έτει 2017. 

Ωστόσο, θα ήταν καλό να τη γνωρίζετε, θα ήταν καλό να μάθουν για τη μάχη αυτή τα 

παιδιά μας. Μας διδάσκει πολύ περισσότερα από το πώς να αγωνιζόμαστε ενάντια στο 

ISIS και να αντιστεκόμαστε σε κάθε αδικία. Μπορούμε να διδαχτούμε το φεμινισμό, την 

ηθική, την ενότητα. Ακόμα κι αν δεν θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας και στους 

φοιτητές μας για το Ισλάμ και τον Χουσσεΐν, μπορούμε να αφαιρέσουμε τον θρησκευτικό 

παράγοντα της εξίσωσης και αυτό που μένει είναι μια ιστορία που για αιώνες έκανε τους 

ανθρώπους να δακρύζουν. Ο Χουσσεΐν και η Καρμπάλα δεν είναι απλώς μια ιστορία για 

τους Σιίτες. Είναι μια ιστορία για όλη την ανθρωπότητα. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΜΠΑΕΪΝ; 

Το Αρμπαεϊν είναι μια σιιτική μουσουλμανική θρησκευτική εορτή που λαμβάνει χώρα 

σαράντα ημέρες μετά την Ασούρα. Το Αρμπαεϊν ή σαράντα ημέρες είναι επίσης η συνήθης 

διάρκεια του πένθους μετά το θάνατο ενός συγγενούς ή ενός αγαπημένου προσώπου σε 

πολλές μουσουλμανικές παραδόσεις. Το Αρμπαεϊν είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

προσκυνήματα στην υφήλιο, κατά τα οποία σχεδόν 30 εκατομμύρια άνθρωποι πηγαίνουν 

στην πόλη της Καρμπάλα στο Ιράκ. Το Αρμπαεϊν είναι σταθερά μεταξύ των μεγαλύτερων 

ειρηνικών συγκεντρώσεων στην ιστορία. Η πόλη της Καρμπάλα στο Ιράκ είναι το κέντρο 

των εκδηλώσεων, το οποίο πολλοί προσκυνητές ταξιδεύουν μίλια με τα πόδια για να 

φτάσουν. Η απόσταση μεταξύ της Βασόρα και της Καρμπάλα είναι ένα μακρύ ταξίδι, 

ακόμη και με το αυτοκίνητο, αλλά διανύεται κάθε χρόνο με τα πόδια από Ιρακινούς 

προσκυνητές, διαρκώντας δύο εβδομάδες, ή και έναν ολόκληρο μήνα για όσους έρχονται 

από άλλες γειτονικές χώρες. 
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Σαντούρι: Ένα λαμπερό κόσμημα στην κορώνα της Περσικής μουσικής 

 

Η μουσική στο Ιράν χρονολογείται από την αρχαιότητα με βάση τα αρχαιολογικά αρχεία 

του Elam, του παλαιότερου πολιτισμού στα νοτιοδυτικά μέρη του σύγχρονου Ιράν. Η 

ιστορική γη του Ιράν, γνωστή και ως Περσία, φαίνεται να είναι η γενέτειρα των πρώτων 

πολύπλοκων μουσικών οργάνων που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους, 

σύμφωνα με τα αρχεία. 

Μεταξύ αυτών των μέσων είναι το santur, το οποίο εφευρέθηκε και αναπτύχθηκε στο Ιράν 

και σε μέρη της Μεσοποταμίας ή του σύγχρονου Ιράκ. Στη συνέχεια ταξίδεψε στα 

υπόλοιπα μέρη του κόσμου, με κάθε χώρα να σχεδιάζει τη δική της εκδοχή για να 

προσαρμοστεί στις μουσικές κλίμακες και τις ρυθμίσεις τους. 

Το σαντούρι είναι σήμερα γνωστό ως το δημοφιλέστερο ιρανικό μουσικό όργανο. Είναι 

ένας άμεσος πρόγονος του πιάνο και αναφέρεται ως το σφυρήλατο dulcimer στην αγγλική 

ορολογία. 

Το όργανο είναι ένα κουτί με τραπεζοειδές σχήμα, συχνά κατασκευασμένο από ξύλο 

καρυδιάς. Έχει δύο σειρές γέφυρων και πολυάριθμες χορδές και παίζεται με ένα ζευγάρι 

λεπτών ραβδιών σφυριών (mezrabs). 

Η Press TV πραγματοποίησε μια συνέντευξη με τον Pezhman Bolourchi - έναν εξέχοντα 

ιρανό μουσικό και τον βιρτουόζο στον santur - για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
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Βιογραφία 

Ο Bolourchi άρχισε να μαθαίνει να παίζει το όργανο στην ηλικία των εννέα από ιρανούς 

μαέστρος, όπως ο Πρέβιζ Μεχκατιανός, ο Πασάνγκ Καμκάρ και ο Ομάν Σαγιάρ. Ο 

Bolourchi είχε επίσης μαθήματα μουσικής σύνθεσης με τον διακεκριμένο μαέστρο Farhad 

Fakhreddini, τον ιδρυτή της Εθνικής Ορχήστρας του Ιράν, και τον Βαρτάν Σαχακιά. 

Επιπλέον, έμαθε να παίζει το daf από τον εξέχοντα μουσικό Bijan Kamkar. 

Πέρασε 27 χρόνια διδασκαλίας μουσικής στα σημαντικότερα μουσικά ιδρύματα της 

χώρας και ίδρυσε, το 2001, ένα δικό του ινστιτούτο, το Nahaleh Roudaki, το οποίο 

ειδικεύεται στον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και το πρώτο πλήρες ψηφιακό στούντιο 

καταγραφής του Ιράν. 

Ως μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, ο Bolourchi συνεργάστηκε με ποικίλες ορχήστρες 

και εξέχοντες ιρανούς τραγουδιστές, όπως ο Mohammad Reza Shajarian, ο Shahram 

Nazeri, ο Alireza Ghorbani κλπ. Έχει οργανώσει και κυκλοφορήσει μια σειρά άλμπουμ και 

έχει επίσης παραγάγει συναυλίες γνωστών κλασσικών και ποπ τραγουδιστών καθώς και 

μουσικές ομάδες, όπως οι Shahram Nazeri, Ehsan Khaje Amiri, Mohsen Yeganeh, Rastak, 

Mohammad Esfehani, Khashayar Etemadi, Ali Lohrasbi, Alireza Ghorbani, Salar Aghili, Daal 

Band κ.α. 

Επιπλέον, Bolourchi έχει υπηρετήσει ως πλήθος μουσικών παραστάσεων στον 

ραδιοφωνικό σταθμό Ιράν Seda και Shoma TV. Έχει πάνω από 220 μουσικά κομμάτια στο 

καλλιτεχνικό ρεκόρ του. Ο μουσικός έχει παρουσιάσει σε περισσότερες από 750 

συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις και είναι κάτοχος άδειας 35 μουσικών άλμπουμ και 

μουσικών κομματιών από δύο ταινίες και μια τανία κινουμένων σχεδίων. 

Έχει βραβευθεί σε διάφορα φεστιβάλ - κυρίως σε αυτό του Fajr - ως μουσικός που παίζει 

σαντούρι , καθώς και ως συνθέτης και σχεδιαστής ήχου για ταινίες. Ο μουσικός έλαβε 

επίσης μια επιστολή εκτίμησης από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανίας για 

ζωντανή ηχογράφηση (χρησιμοποιώντας 110 μικρόφωνα στη σκηνή). 

Press TV: Έχετε ενεργήσει εδώ και πολύ καιρό στον τομέα της κλασικής μουσικής. Ποια 

χαρακτηριστικά της ιρανικής μουσικής σας έκαναν να ενδιαφέρεστε για αυτό; 
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Bolourchi: Όπως ήδη γνωρίζετε, άρχισα να μαθαίνω ιρανική μουσική σε ηλικία επτά ετών 

με την ενθάρρυνση του πατέρα μου, ο οποίος είναι ο ίδιος παίκτης ταρ. Θα προκαλούσε 

μια αίσθηση ηρεμίας σε μένα όποτε έπαιζε το πίσσα. Ήταν αυτή η αίσθηση της ειρήνης 

που με προσέλκυσε ιρανικά μουσικά όργανα. Αργότερα, γνώρισα τη βασική αιτία αυτού 

του συναισθήματος όταν ανακάλυψα την πολυδιάστατη φύση της ιρανικής μουσικής, που 

σημαίνει ότι κανένας μουσικός δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος στη μουσική σφαίρα αν 

δεν έχει καλή αντίληψη για μυστικισμό και λογοτεχνία. 

Για να είμαι πιο ακριβής, ήμουν τόσο εμπνευσμένος από τα κομμάτια κλασικής μουσικής 

που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 100 χρόνια. Είναι πολύ ευχάριστο να τους ακούμε 

γιατί αυτό το είδος της μουσικής μας γνωρίζει τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά 

μας και ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο και τρυφερό κόσμο, όπου μπορείτε εύκολα να 

εκφραστείτε χωρίς εμπόδια.  Αυτό ακριβώς είναι το σημείο της δύναμης και της έλξης της 

Ιρανικής μουσικής τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για όσους ακούν αυτό το είδος 

μουσικής. 

Press TV: Το όργανο που ειδικεύεσθε εί αι το σαντούρι. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη 

θέση αυτού του οργανου στην Ιρανική μουσική. 

Bolourchi: Το σαντούρι - που εμπίπτει στην κατηγορία των χορδώφωνων - είναι ένα 

τραπεζοειδές σχήμα με 72 συμβολοσειρές και παίζεται με δύο πένες. Είναι ένα από τα 

αρχαιότερα μουσικά όργανα από τα ιστορικά εδάφη της Περσίας. Το παλαιότερο ίχνος 

αυτού του οργάνου χρονολογείται από την εποχή των Ασσυρίων και των Βαβυλώνων 

περίπου στα 559 π.Χ. Ήταν ένα από τα κοινά μουσικά όργανα στην εποχή της 

αυτοκρατορίας Sassanid και έχει αναφερθεί αρκετές φορές στα έργα των γνωστών Ιρανών 

φιλοσόφων και επιστημόνων Abu Ali Sina (Avicenna) και Abu Nasr Farabi (Alpharabius). 

Το όργανο λέγεται ότι κατασκευάστηκε από τον Farabi και εξάγεται αργότερα σε άλλες 

χώρες όπως το Ιράκ, την Τουρκία, τη Συρία, την Αίγυπτο, το Πακιστάν, την Ινδία, το 

Τατζικιστάν, την Κίνα, το Βιετνάμ, την Κορέα, την Ουκρανία και άλλα κράτη της Κεντρικής 

Ασίας καθώς και την Ελλάδα. 

Έχει έναν θάλαμο συντονισμού ποιότητας, που επιτρέπει στο όργανο να μεταφέρει την 

ενέργεια από την πηγή ήχου (δονητικές χορδές) στον αέρα χωρίς κανένα μικρόφωνο. 

Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός χορδών στο σαντούρι, εκτός από τη δυσκολία να 

συντονιστούν οι 72 χορδές, δίνουν στο όργανο μια ιδιαίτερο ευφορική ευαισθησία, η 

οποία θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλα όργανα της ορχήστρας να συντονιστούν.  
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Δεύτερον, το σαντούρι έχει έναν μεγάλο ήχο, δίνοντας στο όργανο κεντρικό ρόλο στην 

ορχήστρα. Τρίτον, άλλα όργανα πρέπει να είναι σε αρμονία με το σαντούρι κατά τη 

διάρκεια μιας παράστασης ορχήστρας, δεδομένου ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να 

συντονιστούν οι 72 χορδές ταυτόχρονα στη σκηνή, αν το όργανο δεν είναι καλά 

συντονισμένο, ακόμα και σε πολύ μικρό βαθμό. 

Ο παίκτης του σαντουριού διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ορχήστρα και γι 'αυτό 

συνήθως επιλέγεται ως ηγέτης. 

Press TV: Τι θεωρείτε ως συνθέτης, είναι η βάση για τη σύνθεση της ιρανικής μουσικής; 

Bolourchi: Είναι γενικά βασισμένη στο Radif (μια περσική λέξη που σημαίνει "τάξη") και το 

Dastgah (ένα μουσικό σύστημα modal στην παραδοσιακή περσική τέχνη). Δεύτερον, η 

ιρανική μουσική είναι πολύ λυρική και εμπνευσμένη από στίχους και ποιήματα. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε συνθέτης έχει τη δική του ερμηνεία των στίχων, κάτι που οδηγεί στη 

δημιουργία μιας μοναδικής μελωδίας και έκφρασης συναισθημάτων. 

Press TV: Πώς είστε αφοσιωμένοι στη δημιουργικότητα της ιρανικής μουσικής; 

Bolourchi: Για να απαντηθεί η ερώτηση, η δημιουργικότητα πρέπει πρώτα να οριστεί 

σαφώς. Εάν σημαίνει αλλαγή στη μορφή ενορχήστρωσης στην ιρανική μουσική, δεν είμαι 

υπέρμαχος αυτού. Αν ακούμε τα μουσικά κομμάτια που έχουν περάσει στη γενιά μας με 

πολλά σκαμπανεβάσματα τους τελευταίους αιώνες, συνειδητοποιούμε ότι η ιρανική 

μουσική δεν έχει δει καμία σημαντική αλλαγή στη μορφή. Είναι η ίδια αυθεντική μορφή 

που το κάνει να ακούγεται ελκυστικό τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για το απλό 

κοινό. Πιστεύω ότι θα ήταν ακατάλληλο για εμάς να εγκαταλείψουμε με βεβαιότητα 

αυτήν την γνησιότητα.  
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Press TV: Σε ποιο βαθμό η ιρανική μουσική αντικατοπτρίζει τον ιρανικό πολιτισμό; 

Bolourchi: Η ιρανική μουσική προέρχεται από τον ιρανικό πολιτισμό 100 τοις εκατό. Για 

παράδειγμα, η πένθος της ιρανικής μουσικής έχει τις ρίζες της στην πίεση και την 

καταπίεση που υπέφεραν οι άνθρωποι στα προηγούμενα καθεστώτα. Το Ta'zieh - το οποίο 

κατηγοριοποιείται ως Θρησκεία Θέατρο εμπνευσμένο από τον τραγικό θάνατο του Ιμάμ 

Χουσεΐν - είναι ένα παράδειγμα που είναι ενδεικτικό της καταπίεσης των Σιιτών 

Μουσουλμάνων καθ 'όλη την ιστορία. Εν ολίγοις, η ιρανική μουσική αντικατοπτρίζει τον 

παλιό πολιτισμό της χώρας καθώς και τα κοινωνικά και πολιτικά σκαμπανεβάσματα. 

Press TV: Έχετε δώσει συναυλίες και σε άλλες χώρες. Πώς βλέπουν οι μη Ιρανοί τη 

μουσική μας; Και πόσο μακριά είναι η εμβέλεια της ιρανικής μουσικής στο εξωτερικό; 

Bolourchi: Η μελωδική φύση των περσικών στίχων είναι σημαντική για το μη ιρανικό 

ακροατήριο. Παρόλο που ίσως δεν κατανοούν το νόημα των στίχων ενός περσικού 

τραγουδιού, έλκονται από το ρυθμό και τα συναισθήματα που είναι κρυμμένα στη 

μουσική. 

Από την άλλη πλευρά, η ιρανική μουσική είναι πλέον πολύ γνωστή στο εξωτερικό χάρη 

στην παρουσία και τις δραστηριότητες των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών πρεσβευτών 

της χώρας πέρα από τα σύνορα. 

Ευτυχώς, οι Ιρανοί μουσικοί έχουν επιτύχει πολυάριθμες επιτυχίες στην παγκόσμια σκηνή, 

εξασφαλίζοντας μια ποικιλία διεθνών βραβείων, έναν παράγοντα που βοήθησε την 

κλασσική μουσική της χώρας να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη φήμη. Οι συνεχείς 

εμφανίσεις μου και άλλων μουσικών σε άλλες χώρες θα ανοίξουν το δρόμο για μια 

καλύτερη κατανόηση αυτού του είδους της μουσικής. Ο πρωτοπόρος αυτών των 

προσπαθειών είναι ο maestro Mohmmad Reza Shajarian, ο οποίος συμβάλλει στην 

καθολικότητα της ιρανικής μουσικής για περίπου τρεις δεκαετίες. 
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Iran displays 300 Achaemenid tablets returned from US after judicial saga 

The National Museum of Iran is exhibiting some 300 cuneiform tablets returned from the 

United States following a judicial saga. Originally from the ruins of Persepolis, capital of the 

Persian Achaemenid Empire (559–330 B.C,) in southern Iran, these works belong to a batch 

of 1,783 tablets or pieces of clay tablets returned Monday by the Oriental Institute of the 

University of Chicago. In the 1930s, the university had received from Iran on loan some 

30,000 tablets or pieces of tablets found in Persepolis, for research purposes, according to 

the Iranian press. A large portion of the tablets were returned to Iran three times between 

1948 and 2004, before the restitution was blocked by legal action of US survivors of a 1997 

bombing in Israel blamed on the Palestinian resistance movement of Hamas. Reprimanding 

Tehran for supporting the group, the plaintiffs demanded the seizure of the tablets and 

their sale in order to recover a sum of $71.5 million that Iran was sentenced by a US court 

to pay in this case. The proceedings only ended in February 2018 with a US Supreme Court 

decision to ban the seizure of the tablets. “In 2001, we asked the University of Chicago to 

return the Achaemenid tablets. They sincerely returned all the studies they had done on 

these works along with 300 tablets to Iran over the past years,” said Mohammad Reza 

Kargar, director general of Iranian museums, IRNA reported. “At the same time, we signed 

a memorandum of understanding so that the remaining tablets will be returned within two 

years. The news was circulated internationally, and some seeking compensation from Iran 

prevented it but they were not from the US government and officials,” he added. 

He noted that Iran and the University of Chicago tried hard to win the case, though the 

process of was lengthy, adding, “In the end, we were sure that no vote would be taken to 

confiscate cultural property of other countries."Mohammad-Hossein Talebian, deputy 

chairman of Iran's Cultural Heritage Organization (CHO), also said that Iranian lawyers were 

trying to speed up the return of other Achaemenid tablets from the United States. 

Meanwhile, Christopher Woods, director of the Oriental Institute of the University of 

Chicago, said, “The idea was always to return the tablets. They were on loan on us and we 

were entrusted with that cultural heritage. And we have a long history of borrowing 

objects and always returning them. So the Oriental Institute always returns objects that we 

were entrusted with as loans.” 

"We fought very hard to keep them safe, spent millions of dollars so that we could return 

them [to Iran," added Woods, stressing, “This was a decision we made with our Iranian 

colleagues to first learn the process, return the first batch and hopefully we will return the 

second batch much faster.” 
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Europeans in no position to quit nuclear deal: Iran FM 

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says the European signatories to a nuclear 

deal signed between Iran and major world powers in 2015 are legally in no position to 

withdraw from the accord. 

Zarif made the remarks in Tehran on Sunday while addressing an open session of the 

Iranian Parliament, saying that the three European parties to the nuclear deal, officially 

known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), have failed to fulfill their 

obligations under the pact and even violated it in some cases. 

"In addition to the US that blatantly violated the agreement through its withdrawal, the 

Europeans (Britain, France and Germany) have also put on the same attitude in some 

cases," the top Iranian diplomat said. 

Zarif emphasized that the JCPOA was an international agreement, which has been ratified 

by the United Nations and has a clear framework, emphasizing, "The US has pulled out of 

the deal in violation of international regulations." 

US President Donald Trump is a stern critic of the nuclear accord, which was clinched by 

Iran and the five permanent members of the UN Security Council plus Germany. Under the 

agreement, nuclear-related sanctions against Iran were lifted in exchange for curbs on 

Tehran's nuclear program. 

Trump unilaterally withdrew the US from the deal in May 2018 and unleashed the 

"toughest ever" sanctions against the Islamic Republic in defiance of global criticism in a 

bid to strangle the Iranian oil trade. 

In response to the White House, Tehran has so far rowed back on its nuclear commitments 

three times in compliance with Articles 26 and 36 of the JCPOA but stressed that its 

retaliatory measures will be reversible as soon as Europe finds practical ways to shield the 

mutual trade from the US sanctions. 

The Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) said on Sunday that Tehran will continue to 

further scale back its commitments under the JCPOA if the other signatories fail to keep 

their side of the bargain. "Iran's decision to reduce part of its commitments under the 

JCPOA was taken after one-year strategic patience in response to a unilateral move by 

Washington to withdraw from the deal and with the purpose of striking balance between 

the [country's] rights and commitments," said the AEOI's deputy head for international, 

parliamentary and legal affairs, Behrouz Kamalvandi.  
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European Union foreign policy chief Federica Mogherini said late last month that the 

remaining parties to the nuclear deal had expressed their commitment to preserving it, 

stressing, however, that there were increasing difficulties ahead.  

"It is in the interests of all to remain committed to the deal, but it is becoming increasing 

difficult," Mogherini told reporters after a meeting of the parties at the United Nations.  
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Highlight in English 

Germany warns EU of refugee wave bigger than 2015 if it fails to take action 

German Interior Minister Horst Seehofer warns that Europe may soon face a refugee crisis 

“even greater” than the one that hit the continent in 2015 if the European Union fails to 

develop the “strength” to contain the rising numbers of refugee arrivals. “We must do 

more to help our European partners with controls on the EU external borders. We have left 

them alone for too long,” the minister told German Bild am Sonntag newspaper, referring 

to Greece, Turkey, Spain and Italy. “If we don’t, we will once again see a refugee wave like 

in 2015 — maybe even greater than four years ago,” he added. Seehofer also warned that 

in case Europe fails to find the “strength to solve this problem” it could see a “loss of 

control” in the face of such a crisis. In a separate interview with the Welt am Sonntag 

newspaper, the minister drew attention to Turkey, saying Ankara needs more assistance in 

dealing with millions of refugees that have entered the country since the start of militancy 

in neighboring Syria in 2011. “Turkey is doing a great deal in welcoming refugees,” 

Seehofer said. “It is also in our interests, but it is clear that we cannot manage the future 

with the resources of the past.” He made the comments following visits last week to 

Greece and Turkey, where he discussed a deal on refugees and border controls. In an 

unprecedented refugee influx, over one million refugees arrived in the European Union in 

2015, most of them fleeing conflict zones in the Middle East and North Africa. A year later, 

Turkey became Europe’s gatekeeper after signing a deal with the EU aimed at controlling 

the inflow of refugees into the continent. The agreement ended the influx, bringing the 

number down to around 30,000 annually in the following years. 

The refugee deal is, however, in trouble, with Ankara accusing Europe of failing to honor its 

economic pledges. Under the agreement, $6.5 billion was pledged to help Turkey host 3.6 

million Syrian refugees, but as of June, only $2.4 billion had been paid to Ankara. 

Last month, Turkish President Recep Tayyip Erdogan threatened to “open the gates” if the 

US and the EU refused to help Ankara with a plan to resettle one million refugees in 

northern Syria. The Europeans have stepped up efforts to save the 2016 deal amid a rise in 

the number of refugee arrivals in the continent. According to the United Nations, 9,000 

migrants entered Greece from Turkey in September, bringing the total to more than 40,000 

since the start of 2019. Many refugees take perilous sea journeys to reach European 

shores, from where they attempt to make their way into wealthier European Union states, 

particularly Germany, in search of better living conditions. 

At least 15,000 people have lost their lives in Mediterranean crossings since 2014, 

according to the UN’s International Organization for Migration. 
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Iran to open over 3,800 MW of new power plants until next summer 

An official from Iran’s Ministry of Energy has said that the country would launch new 

power plants with more than 3,800 megawatts (MW) of capacity until next summer. 

“Based on the devised plans, 3,864 MW of new power plants will be connected to the 

country’s national electricity grid before the peak of the next summer,” said Mohsen 

Tarztalab on Sunday. 

The announcement means that Iran could add some 34 terawatt hours (TWh) of electricity 

to its current production of above 300 TWh as authorities seek to both increase exports to 

neighboring countries and increase stability of the domestic network over hot summer 

months. 

Tarztalab did not elaborate on the type of the power plants that are being constructed. 

However, his comments covered by the IRNA agency suggested that almost all of them 

would be gas-fired thermal units. 

He said the share of gas burnt in thermal power plants across Iran had topped 90 percent 

until March 2019, an increase of nearly 10 percent compared to the similar period three 

years ago. 

The official said plans were in place to turn many of the current gas-fired power plants to 

combined cycle systems (one gas turbine followed by a steam turbine in sequence) to 

reach a target of 40-percent efficiency in production. 

A report by the Ministry of Energy in August showed that electricity output in thermal 

power plants, which accounts for 80 percent of Iran's total power generation, had surged 

by 8,991 megawatts, or 78 TWh in energy terms, over the past six years. 

Iran’s total capacity of thermal power is around 550 TWh although government data shows 

generation hit a record high of 287 TWh last year. 
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Tehran to get 550 kilometers of bike lanes in 5 years 

Two years ago, a five-year plan was developed in collaboration with a Dutch group and 

international consultants aiming to develop cycling in Tehran, Mehdi Hassanzadeh, 

manager of the project for development of cycling in Tehran explained. 

Tehran Municipality should coordinate with all relevant bodies, including the Cycling 

Federation, the Ministry of Sport and Youth, the Ministry of Health, the Ministry of 

Education, and the Traffic Police to develop cycling, he emphasized. 

Pointing out that special cycling routes and parking stations will be stablished in the city 

within the next five years, he added that under the plan, a total of 550 kilometers of bike 

tracks - five kilometers per year in each area- will be built in Tehran.  

At the same time, cultural, social, educational and informational activities should be 

undertaken to promote cycling among the citizens, he highlighted, ISNA reported on 

Sunday. 

For example, the Ministry of Health has already spent funds on increasing the physical 

activity of citizens while reducing non-communicable diseases; on the other hand, the 

municipality of Tehran is seeking to develop cycling in the country to reduce air pollution 

and alleviate traffic congestion, he said. 

He went on to add that co-ordination of these two bodies can also lead to the reduction of 

non-communicable diseases and increased physical mobility of citizens, in addition to the 

development of bicycles and the reduction of air pollution. 

Lamenting that the municipality of Tehran sometimes do not follow the five-year cycling 

development plan, he emphasized that "If we follow the plan precisely, better results will 

be achieved." He further stated that a coalition for international funding was formed last 

year to develop cycling in cities, with the Dutch Embassy, international experts and 

municipalities in attendance, adding, the international cycling development fund was 

intended to be provided to the cities joined the coalition.   

The coalition's efforts were efficient, but unfortunately, with re-imposed sanctions, 

international funding faced barriers and we have been failed to attract funding, he 

regretted.  

According to the latest agreements with the Traffic Police, the bike is to be recognized as a 

vehicle, and all the road laws and regulations will apply to bicyclists, he highlighted.  
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The plan has made good progress in past two years and the number of cyclists has grown, 

he said, adding, Tehran, on the other hand, has great potential for cycling, so cycling 

development should be implemented in line with being human-centered city. 

Moreover, as a human-centered city, public transport, pedestrian pathways and cycling 

tracks altogether should be developed, he concluded. 

Marzieh Salehi, an official with the Municipalities and Village Administration Organization, 

said in September that “biking holds a share of less than 1 percent in cities across the 

country, while in some pioneering cities, such as Amsterdam and Copenhagen, cycling 

accounts for 40 percent of the urban trips. Mohsen Pourseyyed Aqaei, deputy mayor of 

Tehran for traffic and transport affairs, said in June that the national document on bike 

transport development proposed lately will increase cycling transport to 3.5 percent in the 

capital.  Effects of cycling on cities A study by World Health Organization published in 2016 

asserts that Tehran is one of the most air polluted cities in the world. Tehran is ranked 12th 

among 26 megacities in terms of ambient PM10 levels. While cars are the most abundant 

in the city, heavy-duty vehicles including buses and trucks the most polluting ones 

contributing to 85 percent of 

the air pollution in the city. 

Since the beginning of the 

current Iranian calendar year 

(March 21), Tehran air quality 

has been unhealthy for 

sensitive groups for 27 days 

due to high rate of ozone 

emissions, while one day 

reported to be unhealthy for 

all the residents, according to 

the Tehran Air Quality Control 

Company. Traffic congestion 

and cars can contribute to ozone raise, as toxic emissions of oxides of nitrogen is released 

by diesel cars during fuel combustion in an engine. 

Bicycles, as a cleaner transport fleet can have immediate and long-term benefits for the 

cities being haunted by air pollution.  
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Non-oil trade exceeds $42b in H1 

According to a report released by IRICA, the country exported 70 million tons of 

commoditized worth $20.948 billion and imported 16.5 million tons of products valued at 

$21.221 billion during the first half, IRNA reported on Sunday. 

As reported, China, Iraq, Turkey, United Arab Emirates (UAE), and Afghanistan were the top 

five export destinations of Iranian products, while China, UAE, Turkey, India, and Germany 

were the five major exporters of goods to Iran in the first six months of the current year. 

As previously announced by IRICA, the value of Iran’s non-oil exports stood at $44.3 billion 

in the previous Iranian year, while $42.6 billion worth of commodities were shipped into 

the country. 

Iran shares border with fifteen countries, namely the United Arab Emirates, Iraq, Turkey, 

Afghanistan, Pakistan, Russia, Oman, Azerbaijan, Turkmenistan, Kuwait, Qatar, Kazakhstan, 

Armenia, Bahrain, and Saudi Arabia. 

Based on the data published by Trade Promotion Organization of Iran (TPO), the value of 

trade with the neighboring countries stood at over $36.5 billion in the past Iranian 

calendar year, which is about 41 percent of the country’s total non-oil trade in the 

mentioned time span. 

Iran plans to launch 15 mega 

export projects to identify more 

target markets, according to 

TPO former head. 

Mohammadreza Modoudi said 

with the implementation of 

these projects, which mainly 

focus on the markets of 

neighboring countries, 

identifying professional trade and promoting export of non-oil commodities will be put on 

agenda, Mehr news agency reported. 

The official further referred to the $1.7 billion positive trade balance in the country’s non-

oil trade in the past Iranian calendar year (ended on March 20, 2019), and said this positive 

balance was achieved through cooperation with the private sector. 


