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15 - Οκτωβρίου - 2018 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

-Η μητριαρχική Καμένη Πόλη του Ιράν, ένα μυστηριώδες σημάδι της προϊστορικής εποχής» 

-Το μήνυμα του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν για την τραγωδία στο Μάτι 

-Οι ΗΠΑ υπεύθυνες για τη συνέχιση της τρομοκρατίας στον κόσμο 

-Η άποψη του Ayatollah Khamenei για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην πολη Αχβάζ  

-Οι Ιρανοί κηδεύουν τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Αχβάζ 

-Νέοι κριτές από το Ιράν επιλέχθηκαν για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά που 

υποστηρίζεατι από την UNICEF 

-Η Αμερική παραδίδει στο Ιράν αρχαίο περσικό ανάγλυφο 

-Για ποιους λόγους έγιναν οι διαπραγματεύσεις;  

-Εβδομάδα ευρωπαϊκού κινηματογράφου στο Ιράν 

Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού κέντρου σε συνεργασία με 

ελληνικούς οργανισμούς 

-Η παρουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην 83η Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης 

-Ξεκίνημα της εκπαιδευτικής χρονιάς εκμάθησης της περσικης γλώσσας στο Μορφωτικό κέντρο 

-Συνάντηση Δημάρχου Πεύκης με τον Μορφωτικό Σύμβουλο της Ιρανικής Πρεσβείας 

-Έκθεση με θέμα «Ιράν, η γη του πολιτισμού και της Τέχνης» 

-Ολοκληρώθηκε το 11ο διεθνές φεστιβάλ Animasyros + αγορά με την παρουσία ιρανικών ταινιών  

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

-Σοφά λόγια για καλύτερη ζωή  

-Ο Πρόεδρος απευθύνεται στην 73η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

-Το μήνυμα του Ιμάμ Χαμενέι στους Προσκυνητές του Χάτζ 2018 

-ΑΣΟΥΡΑ  Η ΜΑΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ 

-Ευχετήριο μήνυμα του προέδρου του οργανισμού πολιτισμού και ισλαμικών διασυνδέσεων του Ιράν 

για το Ιντ Αλ-Αντχά 

-Διαβάστε το βιβλίο «  Η Αγάπη στο Ισλάμ - 2017 »  
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Highlight in English 

-Iran says has ‘strategic partnership’ with Russia in Syria 

-Saudi, US can weather crisis over murdered journalist: Jubeir 

-Iran's share of global science production increased 19-fold after the Islamic Revolution 

-U.S.’s reaction to Al-Saud’s crimes is shameful 

-Why is the uprising of Ashura different from all the uprisings and movements of the world? 
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Η μητριαρχική Καμένη Πόλη του Ιράν, ένα μυστηριώδες σημάδι της 

προϊστορικής εποχής» 

H Καμένη Πόλη είναι η γενέτειρα ενός ένδοξου μητριαρχικού πολιτισμού ο οποίος 

εμφανίστηκε 5.200 χρόνια πριν και άφησε τα μυστηριώδη ίχνη του στις πεδιάδες της 

επαρχίας Σιστάν και Βελουχεστάν στο νοτιοανατολικό Ιράν.  

Ο όρος «Καμένη Πόλη», ή Σαχρ-ε Σουχτέ στα περσικά, δεν είναι το πραγματικό όνομα της 

πόλης, αλλά χρησιμοποιήθηκε κατά τους τελευταίους τρεις αιώνες λόγω των 

πολυάριθμων ιχνών από στάχτη που βρέθηκαν σε αυτόν το χώρο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO. 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η οικοδόμηση της προϊστορικής πόλης ξεκίνησε κατά το 3.200 

π.Χ. στην όχθη του ποταμού Χελμάντ, παράλληλα με τον σημερινό αυτοκινητόδρομο 

Ζαχεντάν-Ζαμπόλ, αλλά εγκαταλείφθηκε για άγνωστους λόγους λίγο περισσότερο από 

1.000 χρόνια μετά, κατά το 1.800 π.Χ., έχοντας περάσει από τέσσερις φάσεις 

αστικοποίησης. 

Σε αντίθεση με ότι υπαινίσσεται η ονομασία της, η πόλη δεν εγκαταλείφθηκε ως 

αποτέλεσμα φωτιάς, και τα ίχνη στάχτης λέγεται ότι είναι τα υπολείμματα από φούρνους 

που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της πόλης. 

 Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, η πόλη εγκαταλείφθηκε λόγω της κλιματικής αλλαγής και 

της ξηρασίας, αλλά οι πραγματικοί λόγοι για την παρακμή και το τέλος του πολιτισμού 

αυτού είναι ακόμη καλυμμένοι από μυστήριο. 

Υπάρχουν εικασίες ότι ο αστικός οικισμός της Εποχής του Χαλκού μπορεί να παράσχει 

συγκεκριμένα στοιχεία για έναν πολιτισμό ανατολικά της προϊστορικής Περσίας, ο οποίος 

ήταν ανεξάρτητος από την αρχαία Μεσοποταμία. 

Ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο υποδεικνύουν ότι η πόλη ήταν κόμβος για 

εμπορικούς δρόμους που συνέδεαν τη Μεσοποταμία και το Ιράν με τους πολιτισμούς της 

Κεντρικής Ασίας και της Ινδίας, αλλά ακόμη και την Κίνα. 

Η πόλη περιλαμβάνει διάφορα συγκροτήματα κτηρίων με περίτεχνα σχέδια, φτιαγμένα 

από λασπότουβλα, καθώς και ένα μεγάλο παλάτι και χωριστές γειτονιές για οικιστικούς 

λόγους, βιοτεχνικές δραστηριότητες και την παραγωγή τοπικών τροφίμων. 

Μετάφραση δρ. Γιώργος Λιμαντζάκης 

 شهر سوخته، نشانه ای بر وجود شهری ماقبل تاری    خ 
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Ένας ένδοξος πολιτισμός 

Ο αρχαιολογικός χώρος έκτασης 151 στρεμμάτων ανασκάπτεται από τους ειδικούς από το 

1967. Παρότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μόνο το 4% της πόλης έχει αποκαλυφθεί, τα 

ευρήματα του αρχαιολογικού θησαυρού της Εποχής του Χαλκού περιέχουν εκπληκτικά 

δείγματα του πόσο προηγμένος ήταν ο πολιτισμός αυτός. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι 

η ύφανση ήταν μια από τις κύριες απασχολήσεις στην προϊστορική πόλη και ότι οι 

κάτοικοι παρήγαγαν μια ποικιλία υφαντών προϊόντων, όπως χαλιά, καλάθια και άλλα 

οικιακά αντικείμενα. Το έδαφος του αρχαιολογικού χώρου είναι γεμάτο με σπασμένα 

αγγεία (τα λεγόμενα σπαράγματα), ένδειξη του ότι παράγονταν κεραμικά στην πόλη σε 

ευρεία κλίμακα. Η φωτογραφία δείχνει ένα αγγείο στο οποίο απεικονίζεται το πρώτο 

γνωστό κινούμενο σχέδιο στον κόσμο. Το σκεύος βρέθηκε στην επαρχία Σιστάν και 

Βελουχεστάν στο νοτιοανατολικό Ιράν και σήμερα στεγάζεται στο Εθνικό Μουσείο του 

Ιράν στην πρωτεύουσα της χώρας, Τεχεράνη. Μεταξύ των ευρημάτων, οι αρχαιολόγοι 

βρήκαν το πρώτο κινούμενο σχέδιο στον κόσμο, ζωγραφισμένο σ’ ένα σκεύος. Η ζωγραφιά 

εικονίζει μια κατσίκα να χοροπηδάει και να βόσκει όταν το σκεύος γυριστεί ανάποδα. Το 

σκεύος φυλάσσεται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο του Ιράν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. 

Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν το παλαιότερο γνωστό επιτραπέζιο παιχνίδι, έναν χάρακα 

με ακρίβεια μισού χιλιοστού και πολλά άλλα εκπληκτικά εργαλεία, τα οποία 

καταδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της πόλης ήταν ειδήμονες στον αστικό σχεδιασμό, την 

αρχιτεκτονική, τα μαθηματικά, τις επιστήμες, την ιατρική και τη μηχανική. 

Μητριαρχικός πολιτισμός 

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης ενδείξεις ότι η Καμένη Πόλη συγκαταλέγεται μεταξύ των 

σπάνια μητριαρχικών πολιτισμών στην ανθρώπινη ιστορία, όπου οι γυναίκες ήταν 

υπεύθυνες για τη διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων της οικογένειας και οι μητέρες 

έχαιραν κοινωνικής αναγνώρισης. 

Η ανασκαφή διαφορετικών χώρων της πόλης, και ιδίως ορισμένων τάφων που ανήκαν σε 

γυναίκες, αποκάλυψαν σφραγίδες των ιδιοκτητών τους, οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι 

γυναίκες έλεγχαν τα μέσα παραγωγής και την τροφοδοσία. 

Στους ορισμένους από τους γυναικείους αυτούς τάφους βρέθηκαν επίσης εμβλήματα που 

πιθανότατα ανήκαν σε διακεκριμένους κατοίκους της πόλης. 
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Σύμφωνα με κάποιους ανθρωπολόγους, οι γυναίκες κάτοχοι των εμβλημάτων αυτών 

πιθανότατα τα χρησιμοποιούσαν για να σφραγίσουν πολύτιμα έγγραφα ή 

χρησιμοποιούσαν τη σφραγίδα για να καταδείξουν το υψηλό κοινωνικό στάτους τους. 

Ιατρική τεχνογνωσία 

Τον Δεκέμβριο του 2006, οι αρχαιολόγοι έκαναν μια εκπληκτική ανακάλυψη ενός 

τεχνητού οφθαλμού ηλικίας 4.800 ετών, ο οποίος ανήκε σε μια γυναίκα ηλικίας 32-36 

ετών. Η γυναίκα εκτιμάται ότι είχε ύψος 1,82 μέτρα και θα πρέπει να ήταν πολύ ψηλότερη 

από τις συνηθισμένες γυναίκες της εποχής της. 

Ο ημισφαιρικός οφθαλμός έχει διάμετρο λίγο παραπάνω από 2,5 εκατοστά και είναι 

φτιαγμένος από ένα πολύ ελαφρύ υλικό, πιθανότατα πάστα ασφάλτου, η οποία έχει 

επικαλυφθεί με ένα λεπτό στρώμα χρυσού και έχει εγγεγραμμένο πάνω της έναν κύκλο 

που αναπαριστά την ίριδα, ενώ οι γραμμές του χρυσού θυμίζουν τις ακτίνες του ήλιου. 

Έχουν ανοιχθεί μικρές τρύπες και στις δύο άκρες του ματιού, μέσω των οποίων περνούσε 

μια χρυσή κλωστή που κρατούσε τον οφθαλμό στη θέση του. 

Η μικροσκοπική έρευνα έδειξε ότι η ρίζα του ματιού είχε εμφανή αποτυπώματα της 

χρυσής κλωστής, κατά συνέπεια ο τεχνητός οφθαλμός πρέπει να φορέθηκε κατά τη 

διάρκεια της ζωής του ατόμου. 

Οι αρχαιολόγοι επίσης βρήκαν ενδείξεις για επέμβαση σε εγκέφαλο στην Καμένη Πόλη, οι 

οποίες έχουν ηλικία πάνω από 4.000 χρόνια πριν. Η μελέτη ενός κρανίου που ανήκει σε 

έναν 12χρονο ή 13χρονο γυναικείο σκελετό δείχνουν ότι το κορίτσι υπέστη επέμβαση 

στον εγκέφαλο και επιβίωσε για περίπου εννιά μήνες μετά την επέμβαση. 

 Συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών 

Στα δυτικά της πόλης βρίσκεται ένα τεράστιο νεκροταφείο έκτασης 25 στρεμμάτων, όπου 

βρίσκονται 25.000 αρχαίοι τάφοι τουλάχιστον 10 διαφορετικών τύπων. Και ενώ ο μεγάλος 

αριθμός των τάφων δείχνει τον μεγάλο πληθυσμό της περιοχής, η ποικιλία των τύπων των 

τάφων υποδεικνύει την πιθανότητα συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών στην αρχαία 

πόλη. 

Η πιο συνηθισμένη μορφή τάφου είναι ένας ημικυκλικός ταφικός θάλαμος ο οποίος 

περιείχε το νεκρό σώμα και κάποια από τα προσωπικά του αντικείμενα, με την είσοδο του 

τάφου να έχει σφραγιστεί με λασπότουβλα. Και καθώς ποτέ δεν έριχναν χώμα μέσα στους 

ταφικούς αυτούς θαλάμους, οι σκελετοί των νεκρών και τα αντικείμενά τους έχουν μείνει 

ανέπαφα. 
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Η εικόνα δείχνει ένα νεκροταφείο δυτικά της Καμένης Πόλης στην επαρχία Σιστάν και 

Βελουχεστάν στο νοτιοανατολικό Ιράν. Κάποιοι από τους τάφους που ανασκάφθηκαν 

έχουν ανακατασκευαστεί και εκτίθενται στο Μουσείο της Καμένης Πόλης, το οποίο 

βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο. Κάποιοι από τους σκελετούς 

που βρέθηκαν στους τάφους αυτούς βρίσκονται σε εμβρυική στάση. Μια πιθανή 

ερμηνεία για αυτό είναι ότι οι κάτοικοι της πόλης πρέπει να πίστευαν ότι η στάση στην 

οποία γεννηθήκαμε είναι ο σωστός τρόπος για να εγκαταλείψει κανείς τη ζωή. 

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τάφων είναι ο τρόπος που οι σύζυγοι έχουν ταφεί 

μαζί, με τρόπο που ν’ αντικρύζουν ο ένας τον άλλο. 

 Παρότι έχουν βρεθεί πολλά αντικείμενα κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, κανένα από 

τα ευρήματα ή τα σύμβολα δεν έχουν βοηθήσει τους ερευνητές να καταλάβουν πως θα 

μπορούσε να υπάρχει μια τόσο προηγμένη πόλη 5.000 χρόνια πριν, τι συνέβη στον 

πολιτισμό αυτό και γιατί χάσαμε κάθε ίχνος γνώσης που είχαν οι άνθρωποι αυτοί.  
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Το μήνυμα του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν για την 

τραγωδία στο Μάτι 

Όλοι οι άνθρωποι αποτελούν  μέλη μιας οικογένειας. 

Ο Δρ. Αλί Μοχαμμντέ  Χελμί  Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν 

εκφράζει την οδύνη και θλίψη του για τον χαμό τόσων αθώων ανθρώπων και για τον 

μεγάλο αριθμό τραυτισμένων  και μεγάλες  καταστροφές που προκάλεσε η φονική 

πυρκαγιά  στο Μάτι  και τις άλλες περιοχές της Αττικής. 

Εύχομαι απο καρδιάς ανάπαυση για τους εκλιπόντες  και κουράγιο και δύναμη και υγεία 

στους οικείους τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην Ελληνική κυβέρνηση, τον 

πολιτισμένο Ελληνικό λαό  και συμπονούμε και συμπάσχουμε  μαζί σας . Ευλογία 

σε  όλες  και όλους. . 

Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν - Αθήνα 

  ج.ا.ایران در آتن در نی حادثه آتش سوزی در یونان 
ی

 پیام رایزنی فرهنگ
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Οι ΗΠΑ υπεύθυνες για τη συνέχιση της τρομοκρατίας στον κόσμο: Ιράν 

Το Ιράν απέρριψε τις ετήσιες 

εκθέσεις του Υπουργείου 

Εξωτερικών των ΗΠΑ για την 

τρομοκρατία, λέγοντας ότι οι 

Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνες 

για τη συνέχιση αυτής της μάστιγας 

στην περιοχή και σε ολόκληρο τον 

κόσμο. 

"Με βάση την πολιτική της για τη χρήση της τρομοκρατίας ως μέσου ... οι ΗΠΑ είναι 

υπεύθυνες για την ανθεκτικότητα του δυσοίωνου φαινομένου της τρομοκρατίας στον 

κόσμο, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, και πρέπει να λογοδοτούν για βίαιη συμπεριφορά 

και μέτρα από αυτές τις ομάδες, " δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου 

Εξωτερικών, Μπαχράμ Κασέμι. 

Στις εκθέσεις της για την Τρομοκρατία που δημοσιεύθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου, το 

υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι το Ιράν παραμένει ο κορυφαίος κρατικός χορηγός 

της τρομοκρατίας και είναι υπεύθυνο για την ενδυνάμωση πολλαπλών συγκρούσεων και 

για την υπονόμευση των συμφερόντων των ΗΠΑ στη Συρία, την Υεμένη, το Ιράκ, το 

Μπαχρέιν, το Αφγανιστάν και τον Λίβανο . 

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι απειλές που δημιουργεί η υποστήριξη του Ιράν για τρομοκρατία 

δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή αλλά είναι πραγματικά παγκόσμια. 

Ο Κασίμι επεσήμανε μια αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στο νοτιοδυτικό ιρανικό δήμο 

Ahvaz, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν αβάσιμους ισχυρισμούς εναντίον του Ιράν, ενώ η 

Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα από τα κύρια θύματα τρομοκρατικών ενεργειών από 

τρομοκρατικές ομάδες. 

Πρόσθεσε ότι ορισμένα καθεστώτα όπως οι ΗΠΑ έχουν παραβλέψει αυτήν την σαφή 

πραγματικότητα κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών και εξακολουθούν 

να εξετάζουν τη στήριξη εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών ομάδων ως στρατηγικό 

εργαλείο για την προώθηση των δικών τους στόχων ενώ παράλληλα ψάλλουν 

αντιτρομοκρατικά συνθήματα. 

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 άλλοι τραυματίστηκαν κατά την 

τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επέμβασης στο Ahvaz της επαρχίας 

Khuzestan. 

 آمریکا همچنان حایم و عامل  تروریست در جهان 
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Η τρομοκρατική ομάδα al-Ahwaziya, της οποίας οι στρατευμένοι  πιστεύεται ότι είναι 

διάσπαρτοι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών και 

της Δανίας, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση. 

Το τρομοκρατικό σχήμα, το οποίο υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, έχει ιστορικό 

δολιοφθοράς στην επαρχία Khuzestan του Ιράν, η οποία περιλαμβάνει τον Ahvaz και 

ορισμένες άλλες επικρατούσες αραβικές πόλεις. 

Ο Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης  Αγιατολάχ Σέγιεντ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η 

τρομοκρατική επίθεση στο Αφχάζ ήταν η συνέχιση των εκστρατειών που εκτοξεύθηκαν 

από αμερικανούς  στρατιώτες στην περιοχή για να δημιουργήσουν ανασφάλεια στη 

χώρα, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν πρέπει να βρουν σύντομα 

τους συνεργούς των «εγκληματιών " πίσω από την επίθεση και να τους παραπέμωουν σε 

δίκη. 

Ο ηγέτης είπε ότι το "τραγικό και θλιβερό" περιστατικό στο Ahvaz και η δολοφονία 

ανθρώπων από τους μισθοφόρους τρομοκράτες ξεδίπλωσαν και πάλι τη σκληρότητα των 

εχθρών του ιρανικού έθνους. 

Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ρουχάνι δήλωσε επίσης ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα δώσει 

μια "συντριπτική" απάντηση στην παραμικρή απειλή εναντίον της χώρας. 

Σε δήλωσή του , το Ιρανικό Σώμα Φρουρών Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι οι 

τρομοκράτες πίσω από την αιματηρή επίθεση στο Ahvaz θα αντιμετωπίσουν σίγουρα 

"θανατηφόρα και αξέχαστη" εκδίκηση στο εγγύς μέλλον. 

Αλλού στις παρατηρήσεις του, ο Ιρανός εκπρόσωπος τόνισε ότι η πολιτική που 

ακολουθείται από διάφορες κυβερνήσεις των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια βασίζεται στη 

δημιουργία και την ενίσχυση τρομοκρατικών ομάδων με σκοπό την προώθηση των 

στρατηγικών μεγάλης κλίμακας της Ουάσινγκτον. 

Ο Κασέμι πρόσθεσε ότι η δημοσίευση τέτοιων ετήσιων εκθέσεων από τις ΗΠΑ δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά μια κίνηση φτηνού παιχνιδιού που στοχεύει στην ισοπέδωση των 

κατηγοριών εναντίον άλλων. 
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https://www.youtube.com/watch?v=HXIGhk05xKY 

Η άποψη του Ayatollah Khamenei για τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις στην πολη Αχβάζ  

Δείτε το βίντεο εδώ:  

 نظر آیت هللا خامنه ای در خصوص حمله تروریستی اخیر در اهواز 
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Πλήθος Ιρανών και κυβερνητικών αξιωματούχων συμμετείχαν σε κηδεία για τα θύματα 

της τρομοκρατικής επίθεσης  στη νοτιοδυτική πόλη του Αχβάζ στο Ιράν. 

Η κηδεία άρχισε στο Ahvaz τη Δευτέρα, δύο μέρες μετά τους πυροβολισμούς από 

τρομοκράτες σε πλήθος ανθρώπων κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης στη 

νοτιοδυτική πόλη, σκοτώνοντας 25 στρατιωτικούς και πολίτες - συμπεριλαμβανομένων 

γυναικών και παιδιών - και τραυματίζοντας τουλάχιστον 68 άλλους. 

Μεταξύ των κυβερνητικών αξιωματούχων που παρακολούθησαν την κηδεία ήταν δύο 

εκπρόσωποι του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αϊατολάχ Σέγιεν Αλί Χαμενεΐ. Ο Ιρανός 

υπουργός Άμυνας Αμίρ Χατάμι, ο  Υπουργός Πληροφοριών Mahmoud Alavi, ο Υπουργός 

Υγείας Hassan Ghazizadeh Hashemi, ο Αναπληρωτής Διοικητής του Σώματος των Φρουρών 

της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ταξίαρχος Hossein Salami και πολλοί άλλοι. 

Η Δευτέρα έχει κηρυχθεί ημέρα δημόσιου πένθους στην επαρχία Khuzestan και τα 

θύματα θα ταφούν μετά από την τελετή της κηδείας. 

Νωρίτερα, οι δύο εκπρόσωποι του Ηγέτη επισκέφθηκαν τα πληγωμένα θύματα στα 

τοπικά νοσοκομεία και ενημερώθηκαν για την ιατρική τους περίθαλψη. 

Η τρομοκρατική ομάδα "al-Ahwaziya", η οποία υποστηρίζεται κυρίως από τη Σαουδική 

Αραβία, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση λίγο μετά τη διεξαγωγή της. 

Επιπλέον, η τρομοκρατική ομάδα της Daesh ισχυρίστηκε ότι ήταν πίσω από την επίθεση 

και δημοσίευσε online υποτιθέμενα βίντεο από τους επιτιθέμενους. 

Τρεις από τους τέσσερις επιτιθέμενους που συμμετείχαν στην επίθεση σκοτώθηκαν από 

ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και ένας τέταρτος συνελήφθη, αλλά αργότερα πέθανε από 

τις πληγές που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια καταδίωξης. 

Το Ιράν συγκάλεσε τους πρεσβευτές των Κάτω Χωρών και της Δανίας, καθώς και τον 

Ακόλουθο διεθνών σχέσεων της Βρετανίας, για την προστασία των μελών του "al-

Ahwaziya". 

Ο υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Χαβάτ Ζαρίφ επιβεβαίωσε ότι την ημέρα της επίθεσης 

οι τρομοκράτες  «είχαν στρατολογηθεί, εκπαιδευτεί, οπλιστεί και μισθωθεί από ένα ξένο 

καθεστώς" και δήλωσαν ότι η απάντηση θα έρθει "γρήγορα και αποφασιστικά". 

Ο πρόεδρος Hassan Rouhani είπε αργότερα ότι μια "συντριπτική" απάντηση περίμενει 

τους υπεύθυνους για την επίθεση. 

Οι Ιρανοί κηδεύουν τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Αχβάζ 

 تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی در اهواز 
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Και ο Αγιατολάχ Χαμενεΐι ανέθεσε στις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν να 

διεκπεραιώσουν ταχέως τον εντοπισμό των δραστών και την παράδοσή τους στο ιρανικό 

δικαστικό σώμα. 

«Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί» 

Εκφωνώντας λόγο στην επικήδεια πομπή της Δευτέρας, ο υπουργός Πληροφοριών Alavi 

δήλωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός τρομοκρατών που συνδέονται με την επίθεση είχε 

συλληφθεί. 

Έδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση. 

"Ας γνωρίζουν όσοι έκαναν αυτό το φρικτό έγκλημα: οι γιοι του Ισλαμικού Ιράν δεν θα 

σιωπήσουν ενάντια σε αυτές τις εγκληματικές πράξεις", δήλωσε ο Alavi. «Το έγκλημα της 

δολοφονίας παιδιών έξι ετών και το έγκλημα της σκοποβολής σε γυναίκες και παιδιά δεν 

είναι κάτι που ... τα στρατιωτικά και τα 

συστήματα ασφαλείας του Ιράν, και οι 

μυστικές υπηρεσίες του Ιράν θα 

αφήσουν ατιμώρητο». 

Επιβεβαίωσε ότι όλοι οι τρομοκράτες 

που συμμετείχαν στην επίθεση είχαν 

σκοτωθεί όλοι και ότι οι αδυναμίες 

τους "θα αναγνωριστούν στον 

τελευταίο άνθρωπο". 

"Οι δυνάμεις ασφάλειας και 

δικαιοσύνης θα αποδώσουν δικαιοσύνη σε όλους τους τρομοκράτες και θα στείλουν το 

μήνυμα στον κόσμο ότι ... Το Ιράν δεν είναι ο τόπος για τέτοιες [τρομοκρατικές] 

δραστηριότητες". 

«Η απάντηση του Ιράν θα συντρίψει» 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του IRGC Brig,  Hossein Salami είπε σε μια δική του ομιλία στην 

κηδεία ότι η του Ιράν στους υποστηρικτές της τρομοκρατικής επίθεσης είναι η 

«συντριβή». 

Είπε ότι όσοι επιδιώκουν να «εφαρμόσουν το πρότυπο της Συρίας και του Ιράκ στο Ιράν» 

θα αποτύχουν να ολοκληρώσουν το σχέδιο τους. 
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Νέοι κριτές από το Ιράν επιλέχθηκαν για το Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου για παιδιά που υποστηρίζεατι από την UNICEF 

Η 31η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τα παιδιά και τη νεολαία του 

Ιράν ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων μελών της κριτικής επιτροπής στο διεθνές τμήμα 

της πολιτιστικής εκδήλωσης. 

Η τελευταία έκδοση του φεστιβάλ, η οποία άνοιξε την Πέμπτη στην ιστορική πόλη 

Ισφαχάν και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, θα περιλαμβάνει μια ομάδα νέων ξένων 

κινηματογραφόφιλων καθώς και αρκετούς τοπικούς εμπειρογνώμονες ταινιών, 

ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του φεστιβάλ. 

Οι ξένες προσωπικότητες είναι οι Mathias Lyngso Dobrick και Mads BorupTrellebor από τη 

Δανία, Nikoloz Kobidze και Diego Mikava από τη Γεωργία, Hmdu al-Hussein από τη Συρία, 

Liliana Lea Landi από την Ιταλία, Louise Lemounaud-Lumet από τη Γαλλία, Mareiya 

Safieddine από το Λίβανο, Aghil Zeifollah al- Ο Γκουρί από την Υεμένη και ο Χουσεΐν Αχμέτ 

Μάλικ από το Ιράκ. 

Οι δύο ιρανοί κριτές του τμήματος παιδιών και νέων είναι οι Afra Haji Moradi, Asal 

Bahador και Mohammad Sadra Beheshtian. 

Το φεστιβάλ, που πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Παιδιά (UNICEF), χαιρετίζεται ιδιαίτερα από εγχώριους και διεθνείς κινηματογραφιστές. 

Αποτελείται επίσης από δύο τμήματα, εθνικά και διεθνή, τόσο σε διαγωνιστικά τμήματα 

όσο και σε μη. 

Στο φεστιβάλ θα προβληθούν επιλεγμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Γαλλίας (Festimaj), το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

στο Βερολίνο (Interfilm) και οι κινουμένων σχεδίων των κινέζων κινηματογραφιστών και 

καλλιτεχνών Hayao Miyazaki. 

ی الملیل فیلم کودک و نوجوان    حضور جوانان ایرانی در هیئت داوران فستیوال بیر





 

 Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  20 

Σύμφωνα με εντολές δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ένα αρχαίο 

ανατολικο ελίβιο ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων έχει παραδοθεί στο Ιράν μετά από 

περισσότερα από 80 χρόνια αλλαγής χεριών μεταξύ λαθρεμπόρων. 

Ο Πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Γκόλαμ-Αλί Χοσούρου δήλωσε την Τρίτη ότι 

του παραδόθηκε το ασβεστολιθικό γλυπτό, το οποίο χρονολογείται γύρω στα 500 π.Χ. 

"Είμαι πολύ ευχαριστημένος που σήμερα, ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο που 

λαθρεμπόρησε από το Ιράν, μου παραδόθηκε από τον Εισαγγελέα της Περιφέρειας της 

Νέας Υόρκης. Αυτό το αντικείμενο χρονολογείται περίπου 2.500 χρόνια πριν και είναι ένα 

ανάγλυφο της περσικής φρουράς της εποχής των Αχαιμενιδών ", δήλωσε ο Χοσούρου στο 

Press TV. Είπε ότι το αρχαίο κειμήλιο - το οποίο απεικονίζει έναν περσικό αυτοκρατορικό 

φρουρό που κρατάει δόρυ - θα μεταφερθεί στο Ιράν "σύντομα", σύμφωνα με την IRNA. 

Το εν λόγω αρχαίο κειμήλιο είχε αρχικά κλαπεί το 1936 από τα ερείπια της Περσέπολης, 

την τελετουργική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Αχαιμενίδων, που βρίσκεται 60 

χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Σιράχ στην επαρχία Φαρς του Ιράν. Τα ερείπια 

δηλώθηκαν από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979. 

Ο Ιανός πρεσβευτής δήλωσε επίσης ότι το αριστούργημα ανακαλύφθηκε πέρυσι σε 

δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τους The New York Times, το δικηγορικό 

γραφείο του Μανχάταν είχε ψάξει το οχτώ ιντσών εύρημα από το περίπτερο του 

αντιπροσώπου αρχαιοτήτων του Λονδίνου Rupert Wace κατά τη διάρκεια της έκθεσης τον 

Οκτώβριο του 2017. Στη συνέχεια, το Ιράν παρουσίασε έγγραφα που δείχνουν ότι το Ιράν 

έχει την ιδιοκτησία του έργου στο γραφείο, το οποίο σταμάτησε την πώληση του, δήλωσε 

ο Χοσούρου, προσθέτοντας ότι χρειάστηκαν 11 μήνες από τους ανακριτές για να 

διαψεύσουν τους ισχυρισμούς ιδιοκτησίας από τους αυτοαποκαλούμενους ιδιοκτήτες. 

Η απόφαση για το περσικό εύρημα εκδόθηκε στα τέλη Ιουλίου. Σε δικαστικά έγγραφα, το 

γραφείο του πληρεξούσιου δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι καλόπιστος αγοραστής 

κλεμμένου έργου, σύμφωνα με τους The New York Times. Ο ιρανός διπλωμάτης εξέφρασε 

περαιτέρω ευγνωμοσύνη τόσο προς τον δικαστή όσο και προς τον εισαγγελέα της 

περιοχής για τη συνεργασία τους που οδήγησε στον επαναπατρισμό του έργου. "Η γενική 

κληρονομιά της ανθρωπότητας αποτελείται από αυτά τα πολύ πολιτιστικά και ιστορικά 

έργα. Θα πρέπει να υπάρχει τεράστια συνεργασία σε διεθνή κλίμακα για την 

αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου πολιτιστικών αντικειμένων και τα θεσμικά όργανα που 

δραστηριοποιούνται στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενισχυθούν ", δήλωσε ο 

Χάσκορου. 

Η Αμερική παραδίδει στο Ιράν αρχαίο περσικό ανάγλυφο 

 بازگشت لوح هخامنشی به ایران 
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Για ποιους λόγους έγιναν οι διαπραγματεύσεις;  

https://www.youtube.com/watch?v=-8WP8WxRKUg 

Δείτε το βίντεο εδώ:  

 آیت هللا خامنه ای : مذاکره برای چه بود ؟ 
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Η παρουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην 83η Διεθνής έκθεση 

Θεσσαλονίκης 

Η 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε από τις 8 εως 

16 Σεπτεμβρίου του 2018 με την παρουσία των εκπροσώπων της πρεσβείας του Ιράν.  

Στην εν λόγω έκθεση, που όπως πάντα βρέθηκε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης 

Τσιπρας, το περίπτερο του Μορφωτικού κέντρου παρουσίασε πολλά βιβλία 

μεταφρασμένα στα ελληνικά και αγγλικά σχετικά με τον τουρισμό και την ιστορία της 

Περσίας, την Ιρανική  χειροτεχνία, εικόνες από τα αξιοθέατα του Ιράν και εκπαιδευτικά 

ντοκιμαντέρ τα οποία παίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.  

Το περίπτερο του Ιράν που ήταν ανάμεσα στις 17 χώρες που συμμετείχαν φέτος στην ΔΕΘ 

και τα 1600 περίπτερα από την Ελλάδα, έγινε ευπρόσδεκτο από τους επισκέπτες.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι από την πρώτη ημέρα οι Έλληνες καθώς και προσωπικότητες των 

γραμμάτων, των τεχνών και θρησκευτικοί ηγέτες καλωσόρισαν το περίπτερο της Ι.Δ του 

Ιράν. Οι ενδιαφερόμενοι πέρα από τα βιβλία που μοιράζονταν δωρεάν έκαναν και 

ερωτήσεις σχετικά με το Ιράν, το σιιτικό Ισλάμ, την ειρηνική συνύπαρξη των διαφόρων 

θρησκειών στο Ιράν  και παράλληλα συμμετείχαν σε πολλές συζητήσεις γύρω από τον 

άξονα των πολιτιστικών θεμάτων. 

ی الملیل تسالونیک   ج.ا.ایران در فستیوال بیر
ی

 حضور رایزنی فرهنگ





 

Κύριες δραστηριότητες 24 

Την Τρίτη 2/10 του 2018 μετά την λήξη της προθεσμίας για ηλεκτρονική αίτηση στα 

μαθήματα, έγιναν  δεκτα τα αιτήματα 67 ατόμων, οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση για το 

επίπεδο των αρχαρίων, και βρέθηκαν στο χώρο μας στις 16:00 ώστε να συμμετάσχουν στα 

εγκαίνια των μαθημάτων.  

Στην αρχη της τελετής έναρξης των μαθημάτων, ο Μορφωτικός Σύμβουλος της πρεσβείας 

της Ι.Δ του Ιράν Δρ.Χελμί, αναφερόμενος στην ιστορία των δυο χωρών και στις 

πολιτιστικές ανταλλαγες που συνεχίζονται εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια, ανάμεσα στο Ιράν 

και την Ελλάδα είπε: 

Οι δυο μεγάλοι αυτοί λαοί, δημιούργησαν έναν πολύ μεγάλο πολιτισμό και ιστορία, και 

έχουν προσφερει στον κόσμο μεγάλους επιστήμονες και καλλιτέχνες που έπαιξαν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Δύσης και της Ανατολής.  

Ο Δρ.Χελμί στην συνέχεια πρόσθεσε :  

Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν την όμορφη περσική γλώσσα ως γλώσσα του μυστικισμού, 

της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας και του ποιήματος.  

Τόνισε: οι μεγάλοι ποιητές και επιστήμονες του κόσμου όπως Χαφέζ, Αβικεννας, Χαϊαμ 

κλπ με μεγάλη πνευματική δυνατότητα και σωφροσύνη δημιούργησαν καταπληκτικά έργα 

τα οποία συνεβαλλαν στην πρόοδο της ανθρωπότητας όπως ακριβώς και οι Έλληνες 

επιστήμονες όπως Αριστοτελης, Πλατωνας, Σωκρατης κλπ.  Είναι αξιοσημείωτο ότι πανω 

από 130 μαθητές και μαθήτριες συνεχίζουν τα μαθήματα τους στο  Μορφωτικό κέντρο της 

πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν. 

Τα μαθήματα της περσικής γλώσσας στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν 

διδάσκονται σε όλα τα επίπεδα στους ενδιαφερόμενους δωρεάν. Επίσης εδώ και τρια 

χρόνια το Μορφωτικό Κέντρο σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο ξεκίνησε την 

διδασκαλία της περσικής γλώσσας  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και απο φετος 

εχει ξεκινήσει  το τμήμα εκμάθηση περσικης γλωσσας σε συνεργασία με το ΑΠΘ και 

απέσπασε το έντονο ενδιαφέρον των σπουδαστών και βρίσκεται ανάμεσα στις γλώσσες 

επιλογής των μαθητών. 

Ξεκίνημα της εκπαιδευτικής χρονιάς εκμάθησης της περσικης γλώσσας στο 

Μορφωτικό κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στην Αθήνα 

 آغاز سال تحصیل جدید زبان و ادبیات فاریس در یونان 
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Συνάντηση Δημάρχου με τον Μορφωτικό Σύμβουλο της Ιρανικής Πρεσβείας 

Τον δρ. Α.Μ. Χέλμι, μορφωτικό σύμβουλο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 

Ιράν υποδέχθηκε σήμερα (6 Σεπτεμβρίου 2018) στο γραφείο του ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης 

- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης. 

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της Κινγηματογραφικής 

Λέσχης Έλλη Μήτση και η Αντιπρόεδρος Δέσποινα Μεντεσίδου συζητήθηκε η συνεργασία 

του Δήμου και της Λέσχης με την Ιρανική Πρεσβεία σε επίπεδο πολιτιστικών δράσεων και 

ιδιαίτερα στον κινηματογράφο, στον οποίο το Ιράν έχει μεγάλη παράδοση, αλλά και 

σημαντικές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια. 

Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Είχα τη χαρά να συναντήσω σήμερα με τον 

Δόκτορα Χέλμι και τις δύο κυρίες της Κινηματογραφικής Λέσχης. Συζητήσαμε πιθανές 

συνέργειες σε πολιτιστικές δράσεις. Όπως έχω ξαναπεί σε καιρό κρίσης, ο πολιτισμός δεν 

είναι είδος πολυτελείας, αλλά πρώτης ανάγκης. Ιδιαίτερα για έναν Δήμο σαν και τον δικό 

μας με μεγάλη παράδοση σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τις 

διεθνείς συνεργασίες για να εμπλουτίσουμε αυτή την παράδοση». 

 ج.ا.ایران با شهردار پفگ آقای ماوریذیس
ی

 دیدار رایزن فرهنگ
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Έκθεση με θέμα «Ιράν, η γη του πολιτισμού και της Τέχνης» 

Σε συνεργασία με το πολιτιστικό κέντρο Αλλοτροπία-Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών 

και Παράδοσης, εγκαινιάστηκε έκθεση φωτογραφίας, βιβλίων, χειροτεχνίας και 

αξιοθέατων του Ιράν στην Αντικυρα Βοιωτίας.  

Στις 6/10 του 2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της πολύπλευρης αυτής έκθεσης 

με την παρουσία δεκάδων ατόμων από διάφορα μέρη της περιοχής και τον Μορφωτικό 

σύμβουλο της πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν Δρ.Χελμί στον εκθεσιακό χώρο του  μουσείου 

Αλλοτροπίας.  

Στο εν λόγω προγραμμα που ξεκίνησε από τις 18:30 και είχε διάρκεια μέχρι τις 22:30, 

βρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Διστόμου, Αράχωβας - Αντίκυρας κ. Νίκος Βαλαούρας, ο 

Πρόεδρος Αλλοτροπίας κ. Δημήτρης Τζούβαλης, η Διευθύντρια του Μουσείου της 

Αλλοτροπίας κα. Δήμητρα Παρασχαράκη, ο εκπρόσωπος του εργοστασίου αλουμινίου της 

Ελλάδας κ. Γιάννης Καραβάς και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας της Βοιωτίας. 

Η κα.Παρασχαράκηκαλωσορίζοντας τους επισκέπτες είπε:  

Σήμερα φιλοξενούμε στο χώρο μας μια ωραία συλλογή από την ιρανική καλλιγραφία, 

φωτογραφίες από τα αξιοθέατα του Ιράν, ιρανική χειροτεχνία και πολλά άλλα ... για μας 

τους ντόπιους είναι μεγάλη ευκαιρία ώστε μέσα από την έκθεση αυτή να γνωρίσουμε 

καλύτερα την όμορφη χώρα του Ιράν και σαφώς τέτοιες εκδηλώσεις παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην αμοιβαία κατανόηση των δυο λαών και την ενδυνάμωση της σχέσης 

μας.  

Η πρωτοβουλία για την συνεργασία μας με την πρεσβεία του Ιράν είχε σκοπό να γνωρισει 

στους κατοίκους της περιοχής μας μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα χώρα της μέσης 

Ανατολής και ευχαριστούμε τον Δρ. Χελμί που δέχτηκε και προσπάθησε για την 

διοργάνωση της έκθεσης αυτής.  

Μετά ο Αντιδήμαρχος Αντικυρας αναφερόμενος στα σημάδια των πολιτιστικών 

ανταλλαγών είπε: 

Το Ιράν και η Ελλάδα έχουν πολλά κοινά στοιχεία στον τομέα του πολιτισμού και της 

ιστορίας όμως δυστυχώς η σύγχρονη γενιά δεν γνωριζει αρκετά τον πολιτισμό και την 

ιστορία του Ιράν. Τέτοιες εκδηλώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο και εμείς ευχαριστούμε τα 

μέλη της Αλλοτροπίας για την διοργάνωση της έκθεσης αυτής.  

 با عنوان 
ی

ی فرهنگ و هیی در شهر لیواذیا ”برپانی نمایشگاه فرهنگ ایران رسزمیر  
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Στην συνέχεια ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεβείας του Ιράν, Δρ.Χελμί αρχικά 

ευχαρίστησε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Αλλοτροπίας για την άριστη 

συνεργασία και δήλωσε :  

Το Ιράν και η Ελλάδα διαθέτουν τους μεγαλύτερους και αρχαιοτερους πολιτισμούς 

στον  κοσμο που παρόλους τους πολέμους μεταξύ τους είχαν σε μεγαλο βαθμό 

πολιτιστικές ανταλλαγές. 

Στο τέλος της ομιλίας του ο Δρ. Χελμί αναφερόμενος στην φιλική και καλή συνεργασία 

των δυο χωρών σε διάφορους τομείς με διαφορα πολιτιστικά κέντρα ευχήθηκε για τη 

συνεχιση και την ενίσχυση τέτοιου ειδους συνεργασιών. 
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Το 11ο διεθνές φεστιβάλ Animasyros + 

αγορά ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή άνω των 20 χωρών μαζί με την ισλαμική 

δημοκρατία του Ιράν.  

Το εν λόγω φεστιβάλ με διάρκεια πέντε ημερών (26-30.9.2018) εγκαινιάστηκε επίσημα 

την Πέμπτη με την παρουσία δεκάδων ατόμων από διάφορους φορείς, πρεσβειες, 

υπουργεία όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδρύματα όπως την στέγη ιδρύματος 

Ωναση. Παρόν ήταν επίσης και ο Μορφωτικος Συμβουλος της πρεσβείας του Ιράν 

Δρ.Χελμί και ο κ.Χαμαντανί, εκπρόσωπος του Ιράν και διευθυντής του κέντρου animation 

της ισλαμικής επανάστασης.  

Στην τελετή έναρξης ο Διευθυντής του Φεστιβαλ, Βασίλης Καραμιτσανης, καλωσορίζοντας 

τους καλεσμένους δήλωσε ότι:  

Φέτος σε σύγκριση με το περσινό μας προγραμμα έχουμε μια ασύγκριτη συμμετοχή με 

την παρουσία πανω από 20 χωρών και 100 ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους.  

Ολοκληρώθηκε το 11ο διεθνές 

φεστιβάλ Animasyros + αγορά με την 

παρουσία ιρανικών ταινιών  

ی الملیل انیمیشن یونان با حضور فیلم های ایرانی  ی فستیوال بیر  اتمام یازدهمیر
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Ο Καραμιτσανης στην συνέχεια της ομιλίας του πρόσθεσε : 

Εγώ και όλα τα μέλη του Animasyros ευχαριστούμε το ίδρυμα Ωνάση για την βοήθεια και 

την υποστήριξη που μας πρόσφερε όλο αυτό το διάστημα.  

Ο πρόεδρος του Animasyros αποχαιρετώντας ευχαρίστησε τις πρεσβειες και τα 

πολιτιστικά κέντρα που συμμετείχαν σε αυτό το φεστιβάλ.  

Ο Δρ.Χελμί στην ομιλία του αναφερόμενος στον ρόλο της τέχνης, ειδικά του 

κινηματογράφου, στην επικράτηση αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και στην 

εξάλειψη του εξτρεμισμού και της βίας στον κόσμο είπε:  

Μετά την ισλαμική επανάσταση του Ιράν όλα τα είδη τέχνης και ειδικότερα ο 

κινηματογράφος και τα animations έχουν αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό  και έχουν 

παίξει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση του επιπέδου μόρφωσης της κοινωνίας μας.  

Ο Χελμί πρόσθεσε:  

Τέτοια φεστιβάλ και εκδηλώσεις σημερα, που δυστυχώς μερικές δυτικές χώρες 

προσπαθούν να αυξήσουν τα ποσοστά βίας και πολέμου στον κόσμο, συμβάλλουν στην 

ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στα έθνη. 

Ο Δρ.Χελμί παράλληλα υπογράμμισε:  

Εμείς εδώ και τρία χρόνια έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το φεστιβάλ Animasyros και 

αυτό ενισχυεται από τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία ανάμεσα στις δυο χώρες.  

Στο τέλος ο Δρ.Χελμί ευχαρίστησε τα μέλη του φεστιβάλ και τους ευχήθηκε επιτυχία και 

πρόοδο σε όλους τους τομείς.  

Το Ιράν με την παρουσία του κ.Χαμαντανί σκηνοθέτη και πρόεδρο του ιδρύματος 

animations της ισλαμικής επανάστασης του Ιράν και με τη συμμετοχή ιρανικών 

κινουμένων σχεδίων μικρού και μεγάλου μήκους, απέσπασε το ενδιαφέρον του κοινού. 

Προβλεπεται  συμμετοχή του Ιράν εκ νέου με περισσότερες ταινίες το επόμενο έτος στο 

φεστιβάλ αυτό. 
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-Δεν ωφελεί η σιωπή του διανοούμενου, όπως δεν ωφελεί και ο διάλογος του αμαθή. 

-Η ολιγάρκεια είναι ένας αστείρευτος θησαυρός. 

-Η χειρότερη αμαρτία είναι εκείνη που τη θεωρεί ασήμαντη εκείνος που την κάνει. 

-Ο Θεός υποχρεώνει τους αμαθείς να μάθουν, μόνο όταν υποχρεώσει και γνώστες να 

διδάξουν.  

-Ο πλούτος και η φτώχια υπάρχουν μετά την εμφάνιση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού! 

Την Ημέρα της Κρίσης. 

-Δυο κατηγορίες φιλόδοξων ανθρώπων είναι αχόρταγοι: αυτός που επιθυμεί τη γνώση και 

αυτός που επιθυμεί τα εγκόσμια αγαθά. 

-Η υπομονή και η περίσκεψη είναι δίδυμα παιδιά που γεννιούνται από γενναιοδωρία. 

-Οι κυβερνήτες είναι χώροι δοκιμασίας του λαού. 

-Η λίγη δούλεία που κάνει κανείς συνεχέια είναι ωφελιμότερη από την πολλή που θα γίνει 

βαρετή. 

-Να θυμάστε ότι οι απολαύσεις είναι εφήμερες, ενώ οι αμαρτίες διαιωνίζονται. 

-Ο άνθρωπος που αξίζει το ανώτερο αξίωμα είναι αυτός που από τους υπόλοιπους 

θεωρείται άξιος γι αυτή τη θέση. 

-Οι άνθρωποι είναι εχθροί κάθε πράγματος που δεν γνωρίζουν. 

-Για να εκπαιδευτείς στην καλοσύνη πρέπει να παραιτηθείς από κάθε κακό που κάνουν οι 

άλλοι. 

-Εκείνον που ρίχνεται σε διαφορετικές δουλειές τον αφήνει αβοήθητο η σκέψη του.  

-Η θεοσέβεια βρίσκεται επικεφαλής του ήθους. 

-Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το νου για να τον σώσει. 

 

 سخنان موالی متقیان عیل)ع( در نهج البالغه 

Σοφά λόγια για καλύτερη ζωή  
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Μιλώντας ενώπιον των ηγετών της παγκόσμιας ηγεσίας στην 73η Σύνοδο της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Ρουχάνι 

χαρακτήρισε το Ιράν ως αυτοκρατορία όσον αφορά τον πολιτισμό και την 

κουλτούρα του, και όχι μέσω της πολιτικής κυριαρχίας του. Χαρακτηριστικά είπε: 

"Ο κόσμος δεν θα έχει έναν καλύτερο φίλο από το Ιράν, αν η ειρήνη είναι αυτό 

που αναζητάτε". 

Δηλώνοντας ότι "αυτό που λέει το Ιράν είναι σαφές: όχι πόλεμο, όχι κυρώσεις, όχι 

απειλές, όχι εκφοβισμό.  Μόνο να ενεργούμε σύμφωνα με το νόμο και για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων », ο Πρόεδρος συνέχισε,« Τα Ηνωμένα Έθνη δεν 

αποτελούν μέρος της διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ». 

Η πλήρης δήλωση του Προέδρου Hassan Rouhani είναι η εξής: 

Ο Πρόεδρος απευθύνεται στην 73η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

انی دکیی روحانی در سازمان ملل    سخیی
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Στο όνομα του Θεού, του Ελεήμονα, του Συμπονετικού 

"Ευχές προς τον Θεό, τον Κύριο του σύμπαντος και η Ειρήνη και οι Ευλογίες να είναι μαζί 

με τον Αγγελιοφόρο του Θεού και την οικογένειά του και τους συνοδούς του" 

Κυρία Πρόεδρε, 

Επωφελούμαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω την εκλογή σας στην προεδρία της 73ης 

Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 

Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, καθώς ο κόσμος υποφέρει από την απερισκεψία και την 

παραβίαση των διεθνών αξιών και θεσμών από κάποια κράτη. Το μήνυμα της παρουσίας 

μας εδώ είναι ότι η διατήρηση των συμφερόντων και της ασφάλειας στον κόσμο με τον 

λιγότερο δαπανηρό τρόπο είναι δυνατή μόνο μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού 

μεταξύ των χωρών. Ωστόσο, είναι ατυχές το γεγονός ότι βρισκόμαστε μάρτυρες 

κυβερνώντων στον κόσμο που πιστεύουν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερα τα 

συμφέροντά τους - ή τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα - να εκμαιεύσουν τα δημόσια 

αισθήματα και να κερδίσουν τη λαϊκή υποστήριξη - μέσω της υποκίνησης του 

εξτρεμιστικού εθνικισμού και του ρατσισμού και των ξενοφοβικών τάσεων που μοιάζουν 

με μια ναζιστική διάθεση, καθώς και με την καταστροφή των παγκόσμιων κανόνων και την 

υπονόμευση των διεθνών θεσμών· ακόμη και με αθέμιτες και μη φυσιολογικές πράξεις 

όπως η σύγκληση συνεδρίασης υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Αυτή η ψευδαίσθηση πρέπει να αποβληθεί για πάντα. Το ότι μπορούμε δηλαδή να 

επιδιώξουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη ειρήνη και ασφάλεια με το τίμημα να 

αρνηθούμε την ειρήνη και την ασφάλεια των άλλων. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε τον χώρο 

αναπνοής και την ανάπτυξη της γραμμής σκέψης που κρατά τους άλλους να δημιουργούν 

μια τεχνητή ανασφάλεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατεύιυνσης, η αντιμετώπιση της 

πολυμέρειας δεν αποτελεί ένδειξη δύναμης. μάλλον είναι ένα σύμπτωμα της αδυναμίας 

της διανόησης - προδίδει μια αδυναμία στην κατανόηση ενός πολύπλοκου και 

διασυνδεδεμένου κόσμου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αμέλεια ή η αναποτελεσματικότητα 

των διεθνών οργανισμών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Αυτοί που 

επιδιώκουν την κυριαρχία και την ηγεμονία είναι εχθροί της ειρήνης και οι δράστες του 

πολέμου. 
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Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών - τουλάχιστον η σημερινή διοίκηση - φαίνεται 

αποφασισμένη να καταστήσει όλα τα διεθνή θεσμικά όργανα αναποτελεσματικά. Αυτή η 

κυβέρνηση, έχοντας αποσυρθεί από μια πολυμερή συμφωνία που εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, παραβιάζοντας τους κανόνες και τους νόμους του διεθνούς 

δικαίου, καλεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε διμερείς συνομιλίες. Μια διοίκηση 

που καλεί το Ιράν να συμμετάσχει σε συνομιλίες δεν είναι έτοιμη να συμβουλευτεί τους 

δικούς της εμπειρογνώμονες ούτε να αποδεχθεί τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους, 

συμπεριλαμβανομένης της πρωταρχικής αρχής της συνέχειας της κρατικής ευθύνης, και 

ως εκ τούτου ανοιχτά παραβιάζει τις κρατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε ο προκάτοχός 

του. Με ποια βάση και κριτήρια μπορούμε να συνάψουμε μια συμφωνία με μια διοίκηση, 

όπως αυτή; Όλες οι συνομιλίες πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο και σε συνέχεια της 

απόφασης 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και όχι στο πλαίσιο της παραβίασής τους και της επιστροφής στο παρελθόν. 

Είναι ειρωνικό ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν κρύβει καν το σχέδιό της για την 

ανατροπή της ίδιας κυβέρνησης που προσκαλεί στις συνομιλίες! 

Διακεκριμένοι συνάδελφοι, 

Η προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής 

βασίστηκε στην πολυμέρεια και τη συμμόρφωση με τις αναγνωρισμένες αρχές του 

διεθνούς δικαίου. Ο σεβασμός μας για τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών 

όπλων και οι μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Ομάδα 5 + 1, οι οποίες 

οδήγησαν στη σύναψη του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης - της JCPOA - 

καταδεικνύουν μια σαφή εκδήλωση αυτής της προσέγγισης. 

Είμαστε ευτυχείς που η διεθνής κοινότητα δεν δέχθηκε την μονομερή και παράνομη 

απόσυρση της αμερικανικής κυβέρνησης από την JCPOA και υιοθέτησε μια 

κατηγορηματική θέση έναντι αυτής της απόφασης. Το JCPOA είναι το αποτέλεσμα 

περισσότερων από μίας δεκαετίας διπλωματικών προσπαθειών και μίας περιόδου 

εντατικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση μιας τεχνητής κρίσης. Το έγγραφο αυτό 

εγκρίθηκε ομόφωνα με την απόφαση 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας και 

κωδικοποιήθηκε σε μια διεθνή υποχρέωση. Σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, όλες οι χώρες 

και οι διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί καλούνται να υποστηρίξουν την εφαρμογή 

της JCPOA και να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που υπονομεύουν την εφαρμογή 

των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της JCPOA.  
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Βάσει 12 διαδοχικών εκθέσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας - του ΔΟΑΕ 

- το Ιράν μέχρι σήμερα έχει συμμορφωθεί με όλες τις δεσμεύσεις του. Ωστόσο, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, από την αρχή, δεν παρέμειναν πιστές στις υποχρεώσεις τους. 

Αργότερα, η σημερινή διοίκηση, καταφεύγοντας σε εύθραυστες δικαιολογίες και σε 

ανοιχτή παραβίαση των δεσμεύσεών της, τελικά αποχώρησε από τη συμφωνία. Τα 

Ηνωμένα Έθνη δεν πρέπει να επιτρέπουν στις αποφάσεις της να πέσουν θύματα των 

εγχώριων εκλογών και των προπαγανδιστικών αγώνων ορισμένων από τα μέλη της και 

δεν πρέπει να επιτρέπουν σε κανένα κράτος μέλος να αποφύγει την εκτέλεση των 

διεθνών δεσμεύσεών του. 

Εκτιμούμε τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας 

και της Κίνας να υποστηρίξουν την εφαρμογή της JCPOA και να εξετάσουν την πλήρη 

τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπονται σε αυτήν, προϋπόθεση για την επιβίωση 

αυτής της σημαντικής ολοκλήρωσης της διπλωματίας. 

Κυρίες και κύριοι, 

Οι παράνομες μονομερείς κυρώσεις συνιστούν από μόνες τους μια μορφή οικονομικής 

τρομοκρατίας και παραβίασης του «Δικαίου στην ανάπτυξη». Ο οικονομικός πόλεμος που 

ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάτω από το κεφάλαιο των νέων κυρώσεων δεν αφορά 

μόνο τον Ιρανικό λαό αλλά συνεπάγεται και επιβλαβείς επιπτώσεις για ανθρώπους άλλων 

χωρών και αυτός ο πόλεμος έχει προκαλέσει διαταραχή στην κατάσταση του παγκόσμιου 

εμπορίου. Ο Ιρανικός λαός έχει επιδείξει σταθερή ανθεκτικότητα κατά τα τελευταία 

σαράντα χρόνια παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που προκάλεσαν οι κυρώσεις 

και έχει δείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει και αυτή τη δύσκολη φάση. Η πολύχρονη ιστορία 

της χώρας μας αποδεικνύει ότι το Ιράν και οι Ιρανοί δεν έχουν σπάσει ποτέ μπροστά σε 

μια καταιγίδα γεγονότων. Δηλώνω εδώ, με σαφή και αναμφισβήτητο τρόπο, ότι η πολιτική 

των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι λάθος από την 

αρχή και ότι η προσέγγισή της να αντισταθεί στις επιθυμίες του Ιρανικού λαού όπως 

εκδηλώνεται σε πολυάριθμες συμπεριφορές είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Το Ιράν, 

με την ιστορική και πολιτισμική μακροζωία του, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και 

την κύρια γεωπολιτική του θέση, αποτελεί αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Η πολιτική 

δέσμευσης και συνεργασίας με το Ιράν έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα για άλλα έθνη, 

όπως αντικατοπτρίζεται καλύτερα στη συνεργασία του Ιράν με τις φιλικές χώρες στον 

αγώνα κατά της τρομοκρατίας. 

Η σκέψη των Ηνωμένων Πολιτειών για τις διεθνείς σχέσεις είναι αυταρχική. Κατά την 

εκτίμησή της, ίσως να είναι σωστοί.  
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 Η κατανόηση της εξουσίας, όχι της νομικής και νόμιμης εξουσίας, αντικατοπτρίζεται στον 

εκφοβισμό και την επιβολή. Κανένα κράτος και έθνος δεν μπορεί να βρεθεί στο τραπέζι 

των διαπραγματεύσεων με τη βία, και αν ναι, αυτό που ακολουθεί είναι η συσσώρευση 

στα «σταφύλια της οργής» αυτών των εθνών, τα οποία θα συγκεντρωθούν αργότερα από 

τους καταπιεστές. Συμμεριζόμαστε ότι, στο τέλος της ημέρας, δεν υπάρχει καλύτερος 

τρόπος πέρα από τον διάλογο. Ωστόσο, ο διάλογος είναι αμφίδρομος: θα πρέπει να 

βασίζεται στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα και την τιμή του ανθρώπου 

και να διεξάγεται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το 

ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ένα «κομμάτι 

χαρτί». Σας καλούμε να επιστρέψετε στο ψήφισμα του Συμβουλίου. Σας προσκαλούμε να 

επιστρέψετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που έχετε αφήσει. Εάν δεν σας αρέσει η 

JCPOA επειδή είναι η κληρονομιά των εγχώριων πολιτικών αντιπάλων σας, σας 

προσκαλούμε να επιστρέψετε στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σας 

προσκαλούμε να παραμείνετε στα διεθνή θεσμικά όργανα. Μην ασκείτε κυρώσεις. Οι 

κυρώσεις και ο εξτρεμισμός είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: ο εξτρεμισμός 

συνεπάγεται την άρνηση της σκέψης των άλλων και οι κυρώσεις αρνούνται τη ζωή και την 

ευημερία των ανθρώπων. 

Η πρότασή μας είναι σαφής: δέσμευση για τη δέσμευση. παραβίαση για την παραβίαση. 

απειλή για την απειλή, και βήμα για το βήμα, αντί να μιλήσετε για συζήτηση. 

Αυτό που λέει το Ιράν είναι ξεκάθαρο: όχι πόλεμο, όχι κυρώσεις, όχι απειλές, όχι 

εκφοβισμό. Μόνο να ενεργούμε σύμφωνα με το νόμο και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων. Υποστηρίζουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία σε ολόκληρη τη Μέση 

Ανατολή. Θεωρούμε ότι η πυρηνική γνώση είναι επιτακτική και τα πυρηνικά όπλα 

απαγορεύονται. Ως θύματα της τρομοκρατίας στο παρελθόν και σήμερα, βρισκόμαστε και 

θα παραμείνουμε πάντα στην πρώτη γραμμή της γνήσιας αντιπαράθεσης με την 

τρομοκρατία. Σήμερα θρηνούμε το μαρτύριο δεκάδων αθώων ανθρώπων που πρόσφατα 

δολοφονήθηκαν με ψυχρό αίμα από τρομοκράτες που ανέλαβαν την ντροπιαστική 

ευθύνη από πολλές δυτικές πρωτεύουσες για το θανατηφόρο έγκλημά τους με 

συνεντεύξεις σε ορισμένες ραδιοτηλεοπτικές συσκευές που βασίζονται στη Δύση, οι 

οποίες χρηματοδοτούνται από τα πετροδολάρια. Στο Ιράν καταδικάσαμε όλες τις πράξεις 

τρομοκρατίας χωρίς αμφιβολία και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Χαιρετίζουμε την 

ισχυρή δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα αυτό. Αλλά γιατί οι ηγέτες αυτών 

των τρομοκρατικών επιχειρήσεων - συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης που έχει 

αναλάβει δημόσια ευθύνη για το έγκλημα του Σαββάτου - ζουν και λειτουργούν ελεύθερα 

στις δυτικές χώρες και ακόμη και ανοικτά ζητούν κεφάλαια; Οι δραστηριότητες αυτές δεν 

παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα αντιτρομοκρατίας;  
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 Γιατί οι επίσημοι κρατικοί χρηματοδότες των αντιιρανικών τρομοκρατικών οργανώσεων - 

με το αρχείο τους για τη χρηματοδότηση της Αλ Κάιντα, του ISIS και του Al Nusrah - όχι 

μόνο δεν έχουν τιμωρηθεί αλλά υποστηρίζονται και οπλίζονται; Αν θέλετε ο κόσμος να 

πάρει σοβαρά το αίτημά σας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι επιτακτική 

ανάγκη να ξεκινήσετε μια κοινή παγκόσμια εκστρατεία για την καταπολέμηση αυτής της 

μάστιγας, ανεξάρτητα από τα θύματα ή τους ενόχους. 

Διακεκριμένοι συνάδελφοι 

Στο ίδιο πνεύμα, από την αρχή της κρίσης στη Συρία, προειδοποιήσαμε ενάντια σε 

οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις αυτής της χώρας και τη χρήση 

παράνομων μέσων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης εξτρεμιστικών και 

τρομοκρατικών ομάδων για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση της Συρίας και 

υπογραμμίσαμε επανειλημμένα ότι η κρίση μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω του ενδο-

Συριακού διαλόγου. Για το σκοπό αυτό, η παρουσία των στρατιωτικών μας συμβούλων 

στη Συρία διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της συριακής κυβέρνησης και είναι σύμφωνη με το 

διεθνές δίκαιο και έχει ως στόχο να βοηθήσει τη συριακή κυβέρνηση στην καταπολέμηση 

της εξτρεμιστικής τρομοκρατίας. Το Ιράν, η Ρωσία και η Τουρκία, σε συνεργασία με την 

κυβέρνηση της Συρίας και άλλα συριακά κόμματα, πέτυχαν μέσω της διαδικασίας της 

Αστάνα, την τρίτη σύνοδο κορυφής η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη νωρίτερα 

αυτό το μήνα, διαδραματίζοντας θετικό ρόλο στη μείωση της έντασης στη Συρία , και στην 

τελευταία κοινή προσπάθεια τους εμπόδισαν την κλιμάκωση και την αιματοχυσία στην 

περιοχή Idlib. 

Παρατηρήσαμε μια τραγική ανθρωπιστική καταστροφή στην Υεμένη τα τελευταία τρία 

χρόνια, η οποία προκάλεσε την καταστροφή υποδομών, τη δολοφονία εκατοντάδων 

χιλιάδων ανθρώπων, τη μετατόπιση εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων και την εμφάνιση 

εκτεταμένου λιμού και χρόνιων ασθενειών. Αυτές οι απάνθρωπες πράξεις αποτελούν 

σαφή παραδείγματα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου. 

Η κρίση στην Υεμένη μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω συνομιλιών εντός της Υεμένης και 

χωρίς ξένη παρέμβαση. Και για το σκοπό αυτό, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε 

δυνατό τρόπο. 
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Κυρία Πρόεδρε, 

Η επέκταση των σχέσεων με τους γείτονες και η δημιουργία μιας πιο ασφαλούς και πιο 

αναπτυγμένης περιοχής συγκαταλέγονται στις κύριες προτεραιότητες της εξωτερικής 

πολιτικής του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες, το Ιράν, μαζί με τα άλλα τέσσερα παράκτια 

κράτη, υπέγραψε τη Σύμβαση για το νομικό καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας, η οποία θα 

ενισχύσει την καλή γειτονία και θα φέρει ευημερία και πρόοδο σε όλα τα παράκτια κράτη. 

Επιθυμούμε επίσης τις ίδιες σχέσεις με τους νότιους γείτονές μας στον Περσικό Κόλπο. 

Πιστεύουμε στη δημιουργία ενός συλλογικού μηχανισμού για την περιοχή του Περσικού 

Κόλπου με την παρουσία και συμμετοχή όλων των περιφερειακών χωρών. Η ασφάλεια 

του Περσικού Κόλπου και των στενών του Ορμούζ ήταν πάντα σημαντική για εμάς και 

όπως υπερασπιζόμασταν αυτήν την ασφάλεια κατά τον πόλεμο που μας επιβλήθηκε από 

το Ιράκ, θα αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστροφικές προσπάθειες σε αυτή την κρίσιμη 

πλωτή οδό στο μέλλον. 

Συμμεριζόμαστε μια ειρηνική άποψη σε πολιτικά και διεθνή θέματα και δεν έχουμε 

επιδιώξει, ούτε επιδιώκουμε, να πολεμήσουμε με οποιαδήποτε χώρα. Το Ιράν δεν 

χρειάζεται αυτοκρατορία. Το Ιράν είναι μια αυτοκρατορία όσον αφορά τον πολιτισμό και 

την κουλτούρα του και όχι την πολιτική του κυριαρχία. 

Το Ιράν έχει χρησιμεύσει ως σύνδεσμος μεταξύ ανατολής και δύσης και θα συνεχίσει να 

το κάνει αυτό. παραμένοντας ένας σχολαστικός κηδεμόνας για έναν κόσμο χωρίς βία. 

Εκτιμήστε αυτές τις ιστορικές πραγματικότητες για το Ιράν. Σταματήστε την επιβολή 

κυρώσεων και τον εξτρεμισμό. Ο κόσμος δεν θα έχει καλύτερο φίλο από το Ιράν, αν η 

ειρήνη είναι αυτό που αναζητάτε. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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Το μήνυμα του Ιμάμ Χαμενέι στους Προσκυνητές του Χάτζ 2018 

 

Στο όνομα του Θεού, του πιο ευεργετικού, του πιο ευσπλαχνικού, 

 Όλοι οι έπαινοι οφείλονται στον Αλλάχ και οι χαιρετισμοί στον Αγγελιοφόρο του Αλ-

Μουσταφά και στο καθαρό και δίκαιο νοικοκυριό του, καθώς και στους καλύτερους 

συντρόφους του 

Ο Αλλάχ ο Ανηψωμένος είπε: "Καλέστε τους ανθρώπους για το χατζ - μια πράξη λατρείας 

που πραγματοποιείται με την επίσκεψη στις ιερές περιοχές της Μέκκας". Θα έρθουν με 

τα πόδια και με άκαμπτες καμήλες από όλες τις μακρινές συνοικίες. Για να δείτε τα 

οφέλη τους, μνημονεύστε το όνομα του Θεού κατά τις καθορισμένες ημέρες ... "{Κοράνι: 

22: 27 & 28} 

Αυτό το ουράνιο άσμα εξακολουθεί να καλεί στις καρδιές, προσκαλώντας την 

ανθρωπότητα πέρα από αιώνες και εποχές να συγκεντρωθούν γύρω από τον άξονα του 

μονοθεϊσμού. Όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα προσκαλούνται με αυτό τον Αβραμαικό 

τρόπο και τιμούνται από αυτό. Αν και σε μερικές γωνίες μπορεί να μην το ακούνε ή και 

κάποιες καρδιές, υπό την κάλυψη της άγνοιας και της αμέλειας, στερούνται αυτού, ή 

ακόμα κι αν κάποιοι δεν προετοιμάζουν τις καρδιές τους για να ενταχθούν σε αυτή τη 

διαρκή παγκόσμια γιορτή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τους δίνεται η ευκαιρία. 

Τώρα απολαύσατε αυτή την ευλογία και μπήκατε στην αρένα ασφαλείας της θείας 

υποδοχής. Αραφάτ, Μασάρ, Μίνα, Σάφα, Μάρβα, το Τζαμί Μπάιτ Αλ-Χαράμ ή το Τζαμί 

του Προφήτη, κάθε μέρος αυτών των θέσεων και τελετουργιών αντιπροσωπεύει μια 

σύνδεση της αλυσίδας της πνευματικότητας και της ανύψωσης της ψυχής για έναν 

προσκυνητή που γνωρίζει την αξία αυτής της ευκαιρίας και το εκμεταλλεύεται για τον 

καθαρισμό και την πνευματικότητα για το υπόλοιπο της ζωής τους. 

Το σημαντικό σημείο που κάνει κάθε σκεπτόμενο άτομο ξεχωριστό, περίεργο και 

ευαίσθητο είναι ο καθορισμός ενός μόνιμου χώρου συνάντησης για όλους τους 

ανθρώπους και για όλες τις γενιές καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών, σε ένα συγκεκριμένο 

μέρος και μια καθορισμένη περιορισμένη χρονική περίοδο. Αυτός ο μοναδικός χρόνος 

και τόπος είναι ένα από τα κύρια μυστικά του Χατζ. 

 پیام رهیر انقالب به حجاج 
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Χωρίς αμφιβολία, μια από τις καλύτερες περιπτώσεις για «να δει τα οφέλη τους» {Κοράνι: 

22:27} είναι αυτή η ετήσια συνάντηση όλων των κοινοτήτων της Ισλαμικής Ummah γύρω από το 

σπίτι του Θεού. Αυτό είναι το κλειδί για την Ισλαμική Ένωση και το σύμβολο του σχηματισμού 

του Ummah του Ισλάμ, το οποίο πρέπει να βρίσκεται υπό την προστασία του σπιτιού του Θεού. 

Το σπίτι του Θεού ανήκει σε όλους: "Το Ιερό Τζαμί - το οποίο κάναμε για όσους κατοικούν κοντά 

και για τους  ξένους," {Κοράνι: 22: 25} 

Το Χατζ, σε αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο και σε αυτό το χρονικό διάστημα, πάντα και καθ 'όλη 

τη διάρκεια των ετών, καλεί τους μουσουλμάνους στην αλληλεγγύη και την ένωση μέσω μιας 

αρθρωτής γλώσσας και μιας σαφούς λογικής. 

Και αυτό είναι το αντίθετο από ό, τι επιδιώκουν οι εχθροί του Ισλάμ: υποκινώντας τους 

μουσουλμάνους να πολεμούν ο ένας τον άλλον ανά πάσα στιγμή και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

της σημερινής εποχής. Κοιτάξτε τη συμπεριφορά των αλαζονικών και εγκληματικών ΗΠΑ 

σήμερα. Η βασική πολιτική τους εναντίον του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων είναι επιθετική. Η 

επιθυμία και οι άσχημες προσπάθειές του αποσκοπούν στη δολοφονία μουσουλμάνων από 

άλλους μουσουλμάνους: προκαλώντας κάποιες ομάδες να επιτεθούν σε κάποιους 

καταπιεσμένους, υποστηρίζοντας το μέτωπο των καταπιεστών, καταπιέζοντας το καταπιεσμένο 

μέτωπο μέσα από αυτό και τροφοδοτώντας πάντα αυτήν την τρομακτική συνωμοσία. 

Οι μουσουλμάνοι πρέπει να γνωρίζουν και να εξαλείφουν αυτή τη σατανική πολιτική. Το Χατζ 

προετοιμάζει τους λόγους αυτής της συνειδητοποίησης και αυτό αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία 

της δήλωσης της αποκήρυξης στους ειδωλολάτρες και τις αλαζονικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια 

του Χατζ. 

Η μνήμη του Θεού αντιπροσωπεύει το πνεύμα του Χατζ. Σε κάθε περίπτωση, ας αναβιώσουμε 

και να ικανοποιήσουμε τις καρδιές μας με αυτή τη βροχή των ευλογιών. Ας εμβαθύνουμε στην 

καρδιά μας την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη σ 'Αυτόν, που είναι η πηγή της εξουσίας, της 

δόξας, της δικαιοσύνης και της ομορφιάς. Θα ξεπεράσουμε το μανδύα του εχθρού με αυτόν τον 

τρόπο. Αγαπητοί προσκυνητές του Χατζ, μην ξεχάσετε να προσευχηθείτε για την Ισλαμική 

Ummah, τους καταπιεσμένους στη Συρία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν, την Υεμένη, 

το Μπαχρέιν, τη Λιβύη, το Πακιστάν, το Κασμίρ και τη Μιανμάρ και άλλα μέρη του κόσμου. 

Ζητήστε από τον Αλλάχ να κόψει τα χέρια των ΗΠΑ και άλλων αλαζονικών δυνάμεων και των 

υποστηρικτών τους. 

  

Είθε η ειρήνη και το έλεος του Θεού να είναι μαζί σας, 

Σεγιέντ Αλί Χαμενεί 
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ΑΣΟΥΡΑ  Η ΜΑΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ 

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

αλυσοδεμένες. Ένας στρατιώτης που αποκεφαλίστηκε μαχόμενος ενάντια στην αδικία. 

Ποιά ιστορία είναι αυτή;  

Είναι η ιστορία του Ιμάμ Χοσσεϊν, ενός τόπου με το όνομα Καρμπάλα. Η ιστορία της 

Ασουρα της ημέρας όπου εβδομήντα δυο άνθρωποι νίκησαν έναν στρατό τριάντα 

χιλιάδων. 

Ποιος ήταν ο Χοσσεϊν;  

Ο Χοσσεϊν ήταν ο εγγονός του προφήτη του Ισλάμ Μωαμεθ(ειρηνη και ευλογία σε αυτόν 

και την οικογένεια του) και έζησε πριν 1300 χρόνια. 

د خیر و رسی   عاشورا ، نیر



 

43 Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

Πως βρέθηκε στην Καρμπαλα;  

Ο Χοσσεϊν ανταποκρίθηκε στην έκκληση των κατοίκων της πόλης Κουφα(στο σημερινό 

Ιράκ) να τους σώσει από την καταπίεση του τότε χαλίφη, του Γιαζιντ του Ά. Ξεκίνησε με την 

οικογένεια του την εκστρατεία, όμως στρατιώτες του Χαλίφη τους ανάγκασαν να 

κατευθυνθούν στην Καρμπαλα(Ιράκ). 

Τι είναι η Ασουρα; 

Επί τρεις ημέρες εγκλωβισμένοι υπέφεραν από έλλειψη νερού. Ύστερα οι δυνάμεις του 

Χαλίφη ενισχύθηκαν. Κατέσφαξαν τους άνδρες και πήραν γυναίκες και παιδιά 

αιχμάλωτους. Η ημέρα αυτή της σφαγής ονομάζεται Ασούρα. 

Γιατί μιλάμε για σφαγή;  

Ο Χοσσεϊν σήκωσε τον έξι μηνών γιο του και ζήτησε να τους επιτρέπει η πρόσβαση στο 

νερό. Ο στρατός του Γιαζίντ απάντησε ρίχνοντας τρία δόρατα στην καρδιά του βρέφους. 

Όταν ο αδελφός του Χοσσεϊν επιχείρησε να πάει νερό στα παιδιά και τις γυναίκες του 

έκοψαν τα χέρια, όταν εκείνος άρπαξε το φλασκί με τα δοντα και συνέχισε τον σκότωσαν. 

Αυτός ονομάζονταν Αμπας. 

Πως θυσιάστηκε ο Χοσσεϊν;  

Ο Χοσσεϊν έμεινε ολομόναχος στο πεδίο της μάχης, με τις γυναίκες, τα παιδιά και τους 

αρρώστους να περιμένουν στις σκηνές. Τους αποχαιρέτησε και φώναξε στην άδεια έρημο 

που απλώνονταν γύρω του : « Υπάρχει κανείς να με βοηθήσει;» Η σιωπή όμως ήταν η 

μοναδική απάντηση. Τοτε, βάδισε μόνος. Οι στρατιώτες του Γιαζιντ τον αποκεφάλισαν και 

κρέμασαν το κομμένο κεφάλι του σε μια λόγχη. 

Στην συνέχεια οι στρατιώτες αλυσόδεσαν τις γυναίκες και τα παιδιά και τους οδήγησαν 

από πόλη σε πόλη πίσω από το κομμένο κεφάλι του Χοσσεϊν που τον αποκεφάλισαν 

διψασμένος ως το παλάτι του αφέντη τους του Γιαζίντ. 

Ποια είναι η σημασία της θυσίας του Χοσσεϊν;  

Ίσως το πιο συμβατικό μάθημα που μπορεί να μας διδάξει ο Χοσσεϊν και οι οπαδοί του 

είναι αυτό της αντίστασης και της θυσίας. 

Γιατί φοράμε μαύρα;  

Για τα μαρτυρία αυτά εκατομμύρια σιίτες κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο και σε 

διαφορετικές χώρες θρηνούν και φορούν μαύρα κατά τη διάρκεια του Μοχαρραμ. Έτσι 

εξηγείται ακόμη γιατί και οι Σουνιτες αλλά και οι χριστιανοί τιμούν με την σειρά τους τον 

Χοσσεϊν και τον αδελφό του Αμπας στα μαυσωλείο τους στην Καρμπαλα του Ιράκ. 

Πως η Ασουρα διδάσκει ενότητα;  

Η Καρμπαλα και ημέρα της Ασουρα μας δίνει ένα σημαντικό δίδαγμα περί ενότητας. Αυτή 

η ιστορία δεν μιλά για ένα καλό Ισλάμ ενάντια σε ένα κακό Ισλάμ. Μιλά αληθινά, και 

απόλυτα για την μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό.  
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Ο Χοσσεϊν, οι 

συγγενείς του και οι 

σύντροφοι του 

προερχόμενοι από 

διαφορετικές φυλές, 

πολιτισμούς και 

θρησκείες στάθηκαν 

χέρι -χέρι ενάντια σε 

εναν στρατό 

σκληρότητας. 

Ο Χοσσεϊν πολεμούσε 

για μια ιδεολογία 

ενάντια στην 

καταπίεση 

περισσότερα από 

1.300 χρόνια πριν. 

Αρνήθηκε να δείξε 

πίστη στον Χαλίφη 

Γιαζίντ και τον πατέρα 

του, σε αυτούς 

δηλαδή που 

καταπιεσαν, βίασαν 

και δολοφόνησαν 

ανθρώπους στο 

όνομα του Ισλάμ.  

Σας θυμίζω κάτι από 

την σημερινή 

πραγματικότητα;  

Σήμερα το ISIS, η Αλ-

Καιντα, οι Ταλιμπάν 

μπορείτε να τους 

αποκαλέσετε όπως 

θέλετε στρέφονται 

κατά των οπαδών του 

Χοσσεϊν αλλά και 

εναντίον Σουννιτών. 

Δρουζων, Χριστιανών 

και οποιουδήποτε 

ανθρώπου στέκεται 

εμπόδιο στην 

τυραννική τους 

εξουσία και την 

εκτεταμένη τους 

καταπίεση.  

Η μάχη της Καρμπαλα 

μας διδάσκει πολύ 

περισσότερα από το 

πως να αγωνιζόμαστε 

εναντίον στο ISIS και 

να αντιστεκόμαστε σε 

κάθε αδικία. Ο 

Χοσσεϊν και η 

Καρμπαλα δεν είναι 

απλώς μια ιστορία 

για τους σιίτες είναι 

μια ιστορία για όλη 

την ανθρωπότητα. 
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Η ευλογημένη γιορτή Ιντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν μπαϊράμ), είναι η μεγάλη γιορτή της 

λύτρωσης, της λατρείας του φιλεύσπλαχνου θεού και είναι μια γιορτή με την οποία ο 

προφήτης Αβραάμ με μια πραγματική εμφάνιση στο υψηλότερο επίπεδο της λατρείας 

του, σε μια μάχη με το κακό ανέδειξε την πραγματική καθαρή οντότητα του ανθρώπου και 

έγινε το σύμβολο της ειλικρινούς λατρείας μπροστά στον θεό και σε όλο τον κόσμο. 

Οι μουσουλμάνοι με την βοήθεια του ευεργέτη θεού κάθε χρόνο τιμούν αυτή την Αγία 

παράδοση που είχε σκοπό την κατάκτηση της πραγματικής θρησκείας από τον Αβραάμ 

έως τον προφήτη Μουχάμαντ, τον τελευταίο προφήτη του Ισλάμ. 

Χαιρετώ τον ερχομό αυτής της μεγάλης και ευλογημένης γιορτής προς όλους τους 

μουσουλμάνους και σιίτες του κόσμου, τους συμπατριώτες μας, τους συναδέλφους 

μας  εντός και εκτος του Ιράν και τις οικογένειες τους. Εύχομαι για όλους από τον 

παντοδύναμο θεό υγεία, χαρά και ευλογία. 

  

  

Αμπουζάρ Ιμπραχιμί Τορκαμάν 

Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού και Ισλαμικώνω συνδέσεων της Ι.Δ του Ιράν 

یک رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالیم به مناسبت عید قربان   پیام تیر
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Διαβάστε το βιβλίο « Η Αγάπη στο Ισλάμ - 2017 »  

Διαβάστε εδώ : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9e3e0b_49c36f2cb14a4a67a177c5dac31c102e.pdf 

 دانلود کامل کتاب عشق در اسالم 
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Iran says has ‘strategic partnership’ with Russia in Syria 

Iran has been working with Russia in a “strategic partnership” format based on mutual 

interests but is in no such “alliance” with any Eastern or Western power, says Iran’s point 

man on the Middle East, who has been working closely with the Russian Federation on 

Syria’s dossier. 

Asked about the nature of Iran’s relationship with Russia, Hossein Jaberi Ansari, a top aide 

to the Iranian foreign minister, told Press TV’s website in an exclusive interview on October 

10 that the Islamic Republic has since its foundation defined itself as nationally 

independent of any global power but has recognized and duly employed “partnerships” 

with countries within the framework of its national interests. 

He meticulously differentiated between a “strategic alliance” — which he said was an 

obsolete practice of the Cold War-era and never in the policy toolkit of the Islamic Republic  

and “strategic partnership.” 

“Russia is not our strategic ally; neither are we Russia’s strategic ally, in the sense that was 

very popular particularly in the bipolar era [of international politics], in the era of blocs and 

great alliances,” he said. 

He said Iran “exited the framework of alliances and affiliations with powers in the West 

and the East” after the Islamic Revolution of 1979. 

The Islamic Republic, he said, has achieved its national independence “at great cost” and 

will not let that independence be dented in any shape or form. 

“Neither in its relations with Russia, nor in its relations with any other power will Iran step 

toward violating its own national independence,” he said. 

“We don’t have a strategic alliance with Russia, but we have strategic 

partnership [with it], in specific projects, based on specific mutual 

interests — and in spite of the differences we have [with Moscow]  

and we can continue to have [such partnership] in the future, too,” 

Jaberi Ansari said.  
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‘The facts’ 

But Iran highly values its relationship with Russia for a number of factual reasons, he 
said. 

“Russia is our neighbor to the north, [and] Russia is a large neighbor and a global 

power. These are facts,” Jaberi Ansari said. “As such, the same rule that governs our 

relations with all our neighbors applies to Russia all the more.” 

In his official capacity as senior assistant to the Iranian foreign minister on special 

political affairs, Jaberi Ansari has been working with Russia — and Turkey — in a 

peace process for Syria.  Iran and Russia, allies of the Syrian government, have been 

giving Damascus advisory military help in coordination with one another. Russia has 

also been carrying out an aerial bombardment campaign in Syria on behalf of the 

Syrian government. 

‘Iran subordinate to no country’ 

Jaberi Ansari said China, too, is another neighbor that, although not in Iran’s 

immediate neighborhood, has on 

various occasions — “in times of 

difficulty, at times of sanctions, 

conflicts, and wars” — been willing to 

cooperate and is thus well looked 

upon inside Iran. 

“But none of that means that we are 

part of global blocs, or [involved in] 

East-West disputes, or that we have 

become subordinate to the East or the 

West,” he said. 

He seemed to say that Iran considered its interests above all. 

“Iran’s interests are in employing all the capacities that really exist in its international 

relations with Eastern and Western powers according to Iran’s national 

agenda. Whatever window is open, Iran and its wise politicians will use that window,” 

Jaberi Ansari said. 

The Iranian official said while Russia has been willing to cooperate with Iran in 

economic, political, and security areas, the West, particularly America, has 

consistently sought to confront and contain Iran since 1979. 

“When the Westerners close the windows […], Iran […] will find its own 

breathing room, will use the realities within the framework of its own interests, 

and activate the maximum capacity in its relations with Russia and China and 

all of its [other] neighbors,” he said.  
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Saudi Arabia’s Foreign Minister Adel al-Jubeir says the kingdom and the United States 

can sustain the crisis created by the murder of prominent Saudi journalist Jamal 

Khashoggi. 

"The strategic relationship is important for both countries," Jubeir told Fox News on 

Sunday. "The relationship will weather this." 

Khashoggi, a US resident, The Washington Post columnist, and a leading critic of Riyadh, 

entered the Saudi consulate in Istanbul on October 2 to obtain documents for his pending 

marriage, but he never left the mission. 

Saudi officials originally said Khashoggi had left the diplomatic mission unharmed, before 

announcing on Friday that he had been killed inside the building in what they described as 

an altercation. 

Jubeir said King Salman was “determined” to punish those behind the murder, which he 

claimed had been "a tremendous mistake" and part of a "rogue operation." 

"I believe that when the investigation's over and the facts have been revealed and ... 

people know who is responsible, and see those individuals being punished, and see 

procedures put in place to prevent this from happening,” the top diplomat said. 

Jubeir brushed off accusations that Crown Prince Mohammed bin Salman, which 

Khashoggi would openly criticize, had ordered the foul play. 

Trump, however, emphasized the importance of US-Saudi relationship to Washington's 

regional strategic goals. 

He described the 33-year-old crown prince as a "strong person; he has very good control." 

Trump added that he has yet to be shown any evidence by intelligence officials that would 

make him believe the royal had any direct role in the murder. 

"Nobody has told me he's responsible. Nobody has told me he's not responsible. We 

haven't reached that point," the president said, adding, "It could be something in the 

building went badly awry." 

Saudi, US can weather crisis over murdered journalist: Jubeir 

US President Donald Trump, meanwhile, delivered his strongest comments yet about the 

affair in an interview with The Post, saying, "Obviously, there's been deception and there's 

been lies." "Their stories are all over the place."  
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A group of academic elites of the country—including CEOs of knowledge-based 

enterprises; prominent academics who have returned from abroad; top ranking 

participants of Olympiads, cross-country contests and scientific festivals; outstanding 

academic researchers from different universities; exceptionally talented students as well 

as students ranking top in the 2018 cross-country university entrance exam—met with 

the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, this morning October 17, 

2018. 
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In this meeting, Ayatollah Khamenei urged officials to benefit from the ideas and 

recommendations of the academics in order to improve the country’s affairs and said: The 

intellectual elites[‘s ideas and suggestions] should be benefitted from in planning the 

matters of the country. Some outstanding talents enjoy both a great capability of thinking 

and management skills— which must be made use of. 

Ayatollah Khamenei mentioned that Iran should safeguard its entity via scientific 

development by stating: If we do not advance in science, our enemies' threats will last 

permanently. The Leader of the Islamic Revolution held: Today human science faces limits; 

our academic elites should participate in pushing the limits. 

Ayatollah Khamenei attributed nation’s falling behind world’s scientific growth to 

neglecting science during the monarchical rules of the Pahlavis and Qajars over Iran, and 

maintained: We have lagged behind the global scientific movement for 200 years,: this is 

because of the Iranian talent and academic elite have been ignored. 

The Supreme Leader went on to say: This talent has always existed in Iran throughout 

history and it stems from great personalities like Farabi, Avicenna, and Khwarizmi, and 

others. However, why should our country lag behind the rest of the world at a time when 

science has advanced at a great pace around the world?— such that during the eras of 

Qajar and Pahlavi, our country turned into one of the most backward countries in this 

respect. Ayatollah Khamenei urged the academic and science professionals to promote 

Iran’s share in science production; he asserted: Our country entails about one percent of 

the world population; this, our share of human efforts should be at least one percent. 

However, during the final years of the Pahlavi Regime, Iran was producing about 1/10 

percent of world science, which shows how backward we used to be! 

Ayatollah Khamenei added: Today, with God’s grace, we contribute in producing science 

even more than our share, about 1.9 percent. This is great, yet we are not satisfied; it 

should increase. Ayatollah Khamenei praised Islamic Republic of Iran’s improvements in 

academic activities compared to that of pre-Revolution and held: The establishment of the 

first university in Iran, in 1934, till 44 years late—that is in 1978, we only had 150,000 

university students; whereas, today we have over 4 million university students. The two 

different systems are revealed in these areas. We should appreciate the Islamic Republic 

for this great move.  
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The Supreme Leader remarked that the establishment must collaborate with the 

academics and intellectuals to further the development of the nation and said: There 

should be a mutual exchange between the elites and the management system. The 

government must provide services for the elites, not letting the elites be left with no roles; 

because in this case, our country won’t advance. Today, it is proved that nothing is more 

influential in the country’s development than the human force. Human resources are a 

great capital and the enemies seek to take this wealth away from the country. The enemy 

seeks scientific exclusion so no other nation can gain power-producing and wealth-

producing knowledge; thus, they murder scientists of other countries. This does not only 

happen to us. During the time the U.S. dominated Iraq, tens of Iraqi scientists were 

identified and killed, so that Iraq would not progress in the absence of Saddam. 

Referring to the elites’ national and international impact from different points of view, 

Ayatollah Khamenei added: “the existence of tens of thousands of elites, is from one point 

of view, indicative of an authentic and real image of the country: a source for happiness 

and hope. Moreover, by benefitting from the scientific elites, the frameworks of 

management of the country’s affairs will promote: the elites’ opinions must be applied.” 

He reminded his audience: “The young, active, enthusiastic, and hard-working elites’ 

opinions should be used in various departments including oil industry. Planning is needed 

for changing the petro-economy into an independent, evidence-based and resilient 

economy.” 

Ayatollah Khamenei reiterated: “If we advance scientifically, the threats of our enemies will 

not last forever, and will perish.” 

Then, he regarded another area of the academic elites’ influence as “playing a role in 

breaking global borders of science” and went on to say, “In recent centuries, our share of 

pushing the borders of science away has been very little; we need to extend the borders of 

global knowledge and discoveries by using the great capacity of Iranian scientific and 

academic elites.” 

Ayatollah Khamenei emphasized: “All of us should be grateful to the Islamic Republic and 

Imam Khomeini for putting an end to the bitter past and bringing about the present 

advances.” 
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The Leader of the Revolution, then, offered a few recommendations with regard to the 

elites. His first recommendation was on the necessity of mutual exchange between elites 

and the management system of the country. In this regard he stated: “On the one hand, 

the officials should work more seriously to exchange with the academic and scientific 

elites, offer services to them and remove obstacles in their way. On the other hand, the 

elites should make use of all their capacity to help move the country forward.” 

Ayatollah Khamenei described the qualified human resources and active and forward-

moving academic and scientific elites as a great wealth and reserve for the nation, 

maintaining: “this source of wealth, just like all other resources, is threatened by the 

avarice and exploitation of the Hegemonic system, so that while getting advantage of the 

wealth to serve its own purposes, the hegemonic system creates exclusion, in science and 

technology; that is, wealth-producing and power-producing properties.” 

He regarded “physical removal of the academic elites” as a method used by the hegemonic 

system for taking the great treasure away from the nations and mentioned—referring to 

the nuclear scientists of Iran: “In addition to the physical removal, cultural deviation or 

occupying the elites with other affairs is another method used by the hegemonic system; 

hence the officials and elites should be aware and cautious in this regard. 

 Ayatollah Khamenei praised recent effort by a group of experts to delineate a blueprint for 

progress, asserting: What a group of economists did recently made me extremely happy: 

the Iranian economists felt responsible and addressed a letter to the leader of the 

revolution regarding the issues of banking and liquidity and foreign currency. Though we 

don’t know how much these opinions are taken into account in the government, the fact 

that professors and young elites feel responsible about the problems of the country is very 

pleasing. 

Finally Ayatollah Khamenei ensured his audience that; “There exist some problems 

regarding people’s livelihood—partly due to currency fluctuations. Yet, overall, the true 

image of the country, is the opposite of what the hegemonic foreigners seek to illustrate 

about dear Iran. 
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U.S.’s reaction to Al-Saud’s crimes is shameful 

You saw the Saudis committed two crimes against Yemenis, within only one week: at the 

beginning of the week, they attacked a hospital, killing the patients in the hospital with 

bombs and missiles; at the end of the week, they attacked a school bus with dozens of 

innocent 8 and 9-year-old children on board. Do you have 8 or 9-year-olds at home? This is 

a great tragedy. It truly breaks one’s heart. The Saudis carried out this horrific crime that 

shook the world. The horrific news shook the global conscience. Other states issued a 

message, even if not sincere, they expressed their condolences. The entire world reacted 

in their own way. But, how did the U.S. react? Instead of condemning an obvious crime, 

the U.S. spokesperson stated: “We 

have strategic relations with Saudi 

Arabia.” --Is this not [a sign of] 

shamelessness? The U.S. acts in 

the same manner towards all 

matters. 

Severe pressures are exerted on 

Yemen: it is several years now that 

they have been attacking an 

oppressed people, nonstop. Of 

course, they are brave and strong 

people, and they are resisting, but 

they are enduring hardships. 

Jul 16, 2018 

They are people who stand against 

the people of Yemen at sea with 

the assistance of some big governments which have advanced weapons. Their goal is to 

take away a port, which is a breathing point for the oppressed people of Yemen, from 

them. They kill individuals without any scruples. It is not the case that they are only on bad 

terms with the Islamic Republic. They are oppressors by nature! They are the apparatuses 

of oppressive power. 

Jun 20, 2018 
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God, the Exalted, is an insightful critic. The work of Imam Hussain (a.s.) is a work in which 

there is not even a slight hint of impurity. Hence, you see this quality achievement has 

lasted to this day and will last forever. 

We need to read between the lines, and carefully ponder over the life story of Hussain ibn-

Ali (a.s.). Many have risen up in the world; they have had a leader, and they were also 

killed. Among them, numerous were children of the prophets and Imams (a.s.). However, 

Imam Hussain (a.s.) was unique. The event of Karbala was extraordinary. The martyrs of 

Karbala have a special position. Why? The answer is to be searched in the nature of the 

event, which gives a lesson to us all, including and maybe, in particular, to you, dear 

[disabled] war veterans. 

One characteristic of the event is that Imam Hussain's movement was solely and truly for 

the sake of God, the religion and rectifying the society of Muslims. This first feature is very 

important. Imam Hussain (a.s.) stated: "I did not rise up [leaving my homeland] out of self-

interest, for the sake of seeking pleasure, corruption or oppression;”—that is, it was not for 

swaggering, selling himself, desiring something for himself, or a pretentious spectacle. 

There was not even a bit of oppression or corruption in this movement. “I rise up only for 

the sake of rectification of the nation of my grandfather, the Messenger of Allah."-This is an 

extremely important point. The Arabic word used which means 'only' indicates that there is 

no other intention that can contaminate the pure intention and the sun-like mind of Imam 

Hussain (a.s.). When addressing the first Muslims of the early years of Islam, the Holy 

Quran states: "Do not be like those who marched out boastfully to show off their strength 

to people and hinder people from the way of God {Quran; 8:47}.” Here, Imam Hussain (a.s.) 

says: “I did not rise up out of self-interest or for the sake of seeking pleasure.” 

These are two different manners, two different behaviors. The Quran reads: "Do not be like 

those who marched out boastfully”, arrogantly, and selfishly. It means that this kind of 

behavior lacks the purity of intentions. That is, in the movement of the corrupt approach, it 

is only self-centeredness that matters. “To show off”: This kind of a person adorns himself, 

rides an expensive horse, wears pieces of jewellery, recites arrogant chants, and comes 

out. Toward where? Toward the battlefield. The battlefield is where this person and many 

like him will die. Such a person rises up in this manner. There is nothing but arrogance in 

him.  

Why is the uprising of Ashura different from all the uprisings and movements 

of the world? 
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This is one way [of coming out]. On the other side, the best example is Hussain Ibn Ali (AS) 

who is pure from any form of selfishness and is not after self-interest or personal, familial, 

or communitarian gains. This is the first characteristic of the movement of Hussain Ibn Ali 

(AS). The more selfless one is, the more value does he gain in what he does. The more one 

moves away from the peak of selflessness, the closer they get to the peak of selfishness, 

egotism, self-interest, personal and seeking familial gain and such which is a whole other 

spectrum. Between that pure selflessness and pure selfishness, there is a vast field. Going 

from one side of it to the other decreases the value of our work. It becomes less fruitful, 

and also less durable. This is an outcome of the matter. The more defective the product, 

the sooner it decays. If it is pure, it will never go bad. Giving you a physical example, a 

piece of 100% pure gold never decays. Nor does it rust. But the more copper, iron, and 

other cheaper elements are added to the alloy, the more it becomes prone to decay and 

destruction. This is a general rule. 

This applies to what is tangible. But when it comes to spirituality, these equations are far 

more discerning. We do not understand it because of our materialistic and ordinary vision. 

Nonetheless, men of vision and understanding perceive. The Critic in this matter, the 

Goldsmith and the Jeweler, is God the Almighty. And for sure, the Critic sees well. If there is 

an ounce of impurity in our work, its value would diminish accordingly, and God would 

reduce its lasting effect. God, the Exalted, is an insightful critic. The work of Imam Hussain 

(a.s.) is a work in which there is not even a slight hint of impurity. Hence, you see this 

quality achievement has lasted to this day and will last forever. Who could believe that 

after these people were killed in that desert far from their homes, while their bodies were 

buried there; with so much propaganda spread against them; all killed in such a heartless 

manner; their hometown of Medina put on fire even after their martyrdom (the story of 

Harra, which happened the next year); -- this rose garden was devastated, and the petals 

of roses were all thrusted, yet, later anyone would feel the aroma of the rosewater from 

this garden? According to which rule of nature, a petal of that rose garden can last so long 

in the nature? However, you view, the more time passes by, the more the aroma of that 

rose garden spreads. There are some people who do not believe that Prophet Muhammad 

(PBUH) is the grandfather of Imam Hussain (a.s.) and that he follows in his path; yet, they 

believe in Imam Hussain (a.s.)! Some do not believe in his father, Ali (a.s.), yet, they believe 

in Imam Hussain (a.s.)! They do not believe in God—the God Imam Hussain worshipped, 

yet, before Imam Hussain (a.s.), they are humble and respectful! This is the outgrowth of 

Imam Hussain’s purity. 

 Imam Khamenei, January 16, 1994 



 

 فهرست مطالب  59

 
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

 شهر سوخته، نشانه ای بر وجود شهری ماقبل تاری    خ 

 سفارت ج.ا.ایران در نی حادثه آتش سوزی در یونان 
ی

 پیام رایزنی فرهنگ

 آمریکا همچنان عامل بروز حمالت تروریستی در جهان 

 دیدگاه آیت هللا خامنه ای در نی حمالت تروریستی در اهواز 

 تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز 

ی الملیل فیلم و سینمای کودک   انتخاب جوان ایرانی در هیئت داوران فستیوال بیر

 بازگشت لوح هخامنشی به ایران 

 مذاکرات برای چه بود ؟ )آیت هللا خامنه ای( 

 هفته فیلم های اروپانی در ایران 

 

 
ی

 با سازمانهای یونان
ی

 فرهنگ
ی

ک رایزن  اهم فعالیت های مشبر

ی الملیل تسالونیک   ج.ا.ایران در فستیوال بیر
ی

 حضور رایزنی فرهنگ

 ج.ا.ایران  
ی

آتن  -آغاز سال جدید تحصییل آموزش زبان فاریس در رایزنی فرهنگ  

 کشورمان با شهردار پفگ 
ی

 دیدار رایزن فرهنگ

 ایران با عنوان 
ی

ی فرهنگ و هیی ”نمایشگاه فر هنگ در شهر لیواذیا “ ایران رسزمیر  

وس )انیمیشن( با حضور فیلم های ایرانی  ی الملیل انیماسیر ی دور فستیوال بیر  پایان یازدهمیر

 

 اندیشه، ادبیات و هبی 

 سخنان کوتاه از موالی متقیان عیل )ع( 

انی رئیس جمهور در سازمان ملل   سخیی

 پیام رهیر انقالب به حجاج 

د حق و باطل   عاشورا، نیر

یک رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالیم به مناسبت عید قربان   پیام تیر

 دانلود کامل کتاب عشق در اسالم 

 



 مطالبر به زبان انگلییس 

اتژیک در امور سوریه دارند   ایران و روسیه همکاری اسیی

نگار سعودی   صحبتهای عادل الجبیر در خصوص کشته شدن خیر

ی در دیدار با نخبگان دانشگایه   سخنان مقام معظم رهیر

 حمایت های آمریکا از آل سعود در قضیه یمن 

 چرا قیام عاشورا نسبت به سایر قیام ها متفاوت است؟ 
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