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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   

-Ιρανικό κέντρο ερευνών δημιουργεί εμβόλιο για τον κορονοιό 

-Οι πραγματικοί ήρωες της εποχής μας - video 

-Στρατιωτικές αρχές του Ιράν: από την έλλειψη συρματοπλέγματος στην καταστροφή του 

Αλ-Ασσάντ 

-Το κλεμμένο «Βιβλίο του Χαφέζ» πηγαίνει στη Γερμανία μετά την ανακάλυψη του στην 

Αγγλία 

-Οι ΗΠΑ θα βυθιστούν- video 

-Υπουργός Εσωτερικών: πάνω από 42% νόμιμοι ψηφοφόροι πήραν μέρος στις 

κοινοβουλευτικές εκλογές 

 

-Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού Κέντρου σε συνεργασία με ελληνικούς 

οργανισμούς  

-Προβολή Ιρανικής ταινίας στον Βόλο 

-Ιράν μέσω των φακών της κάμερας 

 

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   

-Η σκληρή αντοχή του Ιρανικού έθνους στο πρόσωπο του Αμερικανικού τέρατος 

καταπλήσσει τον κόσμο 

-Η ιδέα της αντίστασης  - video 

-ΙΣΛΑΜ - από την οπτική του Σιισμού 

-Μαθήματα συμπόνιας και ανθρωπιάς - video  

-Η σημασία του όρου Σιίτες 

-Αποσπάσματα από τις ομιλίες του Ιρανού στρατηγού Κασέμα Σουλεϊμανί- video 

 

 

 

 

Εκδοτικό Σημείωμα  
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Highlight in English 

-Every vote cast by people, slap in enemy’s face: IRGC chief 

-Iranians under attack by "Bad News Virus" 

-The command to the Armed Forces to establish a Medical Base to fight Coronavirus 

-Iran’s 38th Fajr Film Festival closes with award-giving ceremony 

-Iran: Trump must reassess behaviour of US forces in region 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εκδοτικό σημείωμα   7 مقاله رسدبی 

Στο όνομα του παντοδύναμου Θεού  

 

 Ζήτω τα ευλογημένα γενέθλια του Ιησού Χριστού και ο ερχομός του νέου έτους σε όλους 

τους Χριστιανούς του κόσμου και ειδικά στον πιστό και πολιτισμένο Ελληνικό λαό! 

Εύχομαι, όπως ο Μεσσίας και τα άλλα επιλεγμένα από τον ελεήμονα Θεό πρόσωπα 

έκαναν μεγάλες θυσίες για τη διάδοση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της φιλίας και της 

λατρείας του Θεού στον κόσμο, έτσι και εμείς ακολουθώντας το δρόμο που χάραξαν να 

εργαστούμε για την καθιέρωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης και να αντισταθούμε 

ενάντια στην αδικία και τους καταπιεστές. 

Πάντα με υγεία και επιτυχία ! 

  

 

Ali.M.Helmi 

Μορφωτικός Σύμβουλος  

Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα 

  

 



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ένα μεγάλο Ιρανικό ερευνητικό κέντρο κατασκευάζει φάρμακα καθώς και ένα εμβόλιο για 

τον κοροναϊό, καθώς η λοίμωξη συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα παρά τις 

τεράστιες κυβερνητικές προσπάθειες περιορισμού. 

Ο Καγκελάριος του Πανεπιστημίου των Ιατρικών Επιστημών του Baqiyatallah (BMSU) 

δήλωσε ότι τρεις ερευνητικές ομάδες στο ακαδημαϊκό κέντρο δούλεψαν για θεραπείες για 

τον κοροναϊό, προσθέτοντας ότι μία από τις ομάδες είχε ήδη βρει ένα φάρμακο που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ασθένειας. 

Ένα από τα φάρμακα έχει περάσει εργαστηριακές εξετάσεις και ελπίζουμε ότι θα 

μπορούσαμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα στην κλινική φάση", δήλωσε ο ταξίαρχος 

Αλίρεζά Τζαλάλι, ο οποίος είναι επικεφαλής του στρατιωτικά χρηματοδοτούμενου BMSU. 

Ο Τζαλάλι είπε ότι οι Ιρανοί ερευνητές δουλεύουν επίσης σε ένα εμβόλιο κοροναϊού που 

θα βασίζεται στο ανθρώπινο γενετικό υλικό. 

Εκφράζει την ελπίδα ότι το εμβόλιο θα αναπτυχθεί μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο για 

να βοηθήσει το Ιράν και άλλες χώρες να αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού. 

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι Ιρανοί επιστήμονες μελετούσαν τον κοροναϊό και την 

εξάπλωσή του πολύ πριν αρχίσει να φτάνει σ τη χώρα νωρίτερα αυτό το μήνα. 

Είπε ότι κύριο μέλημα των μελετών και ερευνών για την ανάπτυξη εμβολίων είναι οι 

προσπάθειες στην Κίνα να εντοπισθεί και να απελευθερωθεί η γενετική ακολουθία του 

νέου ιού. 

Περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι πέθαναν από τον κοροναιό, όταν ξεκίνησε τον 

περασμένο μήνα σε μια πόλη του Wuhan στην κεντρική Κίνα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, 

πολλοί από τους οποίους στην κινεζική επαρχία Hubei, εξακολουθούν να επηρεάζονται 

από τη λοίμωξη. 

Οι Ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι ο αριθμός όλων των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από 

τον ιό στη χώρα είχε ανέβει στα 978, προσθέτοντας ότι 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 

μετά από θετικές δοκιμές. 
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 مرکز تحقیقات ایران در یک قدیم داروی درمان ویروس کرونا

Ιρανικό κέντρο ερευνών δημιουργεί εμβόλιο για τον κορονοιό 



 

9 Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

https://www.youtube.com/watch?v=1qrGGx2beV4  

Οι πραγματικοί ήρωες της εποχής μας  

Δείτε το βίντεο:  

ی از جامعه پزشیک              تشکر مقام معظم رهبر





 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ποιες κυβερνήσεις κατάφεραν να επιτύχουν στρατιωτική εξουσία και διατήρηση της 

εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν; Ήταν οι Κατζάροι, οι Παχλαβοί ή η Ισλαμική 

Δημοκρατία; Ένα από τα θέματα που οι Ιρανοί καταγράφουν περισσότερο στην ιστορική 

τους μνήμη και θεωρούν τη σημαντικότερη βάση των ιστορικών τους κρίσεων είναι το 

ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας τους. Το Ιράν έχασε τμήματα της πατρίδας 

του μέσα στα πολλά χρόνια υπό την κυριαρχία των διαφόρων δυναστειών και αυτό 

συνεχίστηκε μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η διατήρηση της εδαφικής 

ακεραιότητας του Ιράν επιτεύχθηκε μόνο μετά τη νίκη της επανάστασης στο Ιράν, όταν το 

Ιράν απελευθερώθηκε από την ξένη κατοχή λόγω της παύσης των ξένων εξαρτήσεων. Το 

άρθρο αυτό παρουσιάζει μια συγκριτική και αναλυτική έκθεση σχετικά με τη διατήρηση 

της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν. Η κύρια έμφαση θα δοθεί στην περίοδο της 

σύγχρονης ιρανικής ιστορίας, δηλαδή στο καθεστώς Παχλαβί και στην Ισλαμική 

Δημοκρατία. Η εποχή των Παχλαβί είναι, κατά πολλούς τρόπους, μια αντιφατική περίοδος 

στην σύγχρονη Ιρανική ιστορία και αυτή η αντίφαση είναι πιο εμφανής στο ζήτημα της 

εδαφικής ακεραιότητας. Το καθεστώς Παχλαβί είχε μια φαινομενικά σημαντική 

στρατιωτική δύναμη, αλλά επανειλημμένα και σοβαρά καταστράφηκε από ξένους κατά τη 

διάρκεια της κυβέρνησής του. Καθώς ο Ρεζά Χαν ήρθε στην εξουσία, ο αριθμός των 

Ιρανών στρατιωτών αυξήθηκε από 30.000 σε 120.000. Μαζί με την αύξηση κατά 400% του 

μεγέθους του στρατού, ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε επίσης σε περισσότερο από 50% 

του συνολικού προϋπολογισμού της χώρας (Majd, 2011: 100). Ωστόσο, όταν οι Σύμμαχοι 

αποφάσισαν να εισέλθουν στο Ιράν, αυτός ο στρατός δεν μπορούσε να επιβιώσει ούτε 

για μία ημέρα. Όπως είχε ορίσει ο Ιμάμ Χομεϊνί, ο στρατός απέτυχε να αντισταθεί ακόμη 

και για τρεις ώρες - σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινώσει οι ίδιοι. Αυτή η παραβίαση της 

εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν οδήγησε επίσης σε προφανή παραβίαση της πολιτικής 

ακεραιότητας του Ιράν και οι κατακτητές έλαβαν τον έλεγχο όλων των υποθέσεων της 

χώρας, από τη διανομή τροφίμων έως την κατάργηση των αντιφρονούντων. Η 

αναποτελεσματικότητα του στρατού των Παχλαβί στην αντιμετώπιση της εξωτερικής 

επιθετικότητας και στην υπεράσπιση των συνόρων της χώρας, ιδιαίτερα όταν οι τεράστιες 

δαπάνες επιβλήθηκαν στο ευρύ κοινό για επέκταση και εξοπλισμό αυτού του στρατού, 

έκαναν πολλούς Ιρανούς να θυμώσουν και να απελπιστούν (Ward, 2014: 169). 
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 مقامات نظایم ایران: از عدم توانایی تولید سیم خاردار تا ویران کردن پایگاه االسد

Στρατιωτικές αρχές του Ιράν: από την έλλειψη συρματοπλέγματος στην καταστροφή 

του Αλ-Ασσάντ 



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ο Ρεζά Χαν είχε εκπαιδεύσει το στρατό για εσωτερική καταστολή αντί να ορίζει έναν 

εθνικό ρόλο και να οργανώνει στρατιωτικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσει έναν 

εξωτερικό εχθρό. Επομένως, ο στρατός δεν έδειξε ούτε την ελάχιστη δυνατή άμυνα κατά 

της επιθετικότητας. 

Αυτή η παθητικότητα δεν περιοριζόταν στην αντιμετώπιση των μεγάλων δυνάμεων κατά 

την περίοδο του Ρεζά Χαν. Ακόμη και μπροστά σε περιφερειακές δυνάμεις όπως η 

Τουρκία, το καθεστώς Παχλαβί δεν μπορούσε να προστατεύσει τα σύνορά του χωρίς να 

υποκύψει σε παραχωρήσεις. Οι εκτεταμένες παραχωρήσεις που δόθηκαν στην Τουρκία 

στην περίπτωση του «Μικρού Αραράτ» και των βορειοδυτικών συνόρων αποτελούν 

ιστορικά παραδείγματα τέτοιων παραχωρήσεων. Παρόμοιες παραχωρήσεις των συνόρων 

είναι αναγνωρίσιμες σε σχέση με το Ιράκ και το Αφγανιστάν, οι οποίες είναι ενδεικτικές 

της έλλειψης Ιρανικής συνοριακής κυριαρχίας στο παρελθόν. 

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μοχάμαντ Ρεζά, του γιου του Ρεζά Χαν, το Ιράν 

φαίνεται να αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή λόγω των πολλών αγορών 

εξοπλισμού του από τη Δύση. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ιστορική απώλεια της εδαφικής 

ακεραιότητας του Ιράν μετά την διακυβέρνηση των Κατζάρων συνέβη κατά τη διάρκεια 

της κυριαρχίας του δεύτερου μονάρχη των Παχλαβί. Κατά τη διάρκεια των διοικήσεων 

Νίξον και Φορντ γενικά, ο Μοχάμμαντ Ρεζά Παχλαβί αγόρασε περισσότερο από 12 

δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα (Crist, 2013: 10). Μόνο το 1977, η εξάρτηση του Ιράν 

από άλλα έθνη ανήλθε σε πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ 4,5 

δισεκατομμύρια δολάρια αντιπροσώπευαν το αμερικανικό μερίδιο των εξαγωγών αυτών 

στο Ιράν. Πάνω από το 31% του προϋπολογισμού της χώρας εκείνη τη στιγμή 

δαπανήθηκαν για αγορές όπλων, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι το 46% των 

Ιρανών ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας εκείνη την εποχή. Ωστόσο, τα χειρότερα 

οδυνηρά γεγονότα της 50χρονης ιστορίας του Ιράν, δηλαδή ο διαχωρισμός του Μπαχρέιν 

από το Ιράν, συνέβησαν στη Δεύτερη Περίοδο των Παχλαβί. Σε αυτή την υπόθεση, το 

καθεστώς Παχλαβί, παρά την αντίθεση πολλών τοπικών εθνικιστών πολιτικών, δέχθηκε να 

παραιτηθεί από το Μπαχρέιν υπό διεθνή πίεση, ιδίως από τις δυτικές χώρες, ύστερα από 

δημοψήφισμα που διοργάνωσαν οι δυτικές δυνάμεις. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων ζητημάτων, η εξέταση του ιστορικού της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τη διατήρηση της εδαφικής της ακεραιότητας τονίζει 

την σημαντικότητα της. Αμέσως μετά τη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης, η Ισλαμική 

Δημοκρατία του Ιράν αντιμετώπισε ένα από τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την 

εποχή των Παχλαβί. Οι διασυνοριακές διαμάχες με το Ιράκ, οι οποίες δεν είχαν επιλυθεί 

κατά τη διάρκεια της δεύτερης εποχής των Παχλαβί, έγιναν πρόσχημα του Σαντάμ για την 

εισβολή στο Ιράν. Ως εκ τούτου, ο Σαντάμ επέβαλε έναν οκταετή πόλεμο με το πράσινο 

φως από τις ΗΠΑ και την υποστήριξη από περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, ο Σαντάμ έλαβε υποστήριξη από τις περισσότερες 

Δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της 

Γαλλίας και της Γερμανίας. Την ίδια στιγμή, σχεδόν όλες οι αραβικές χώρες εκτός από τη 

Συρία και το Ομάν υποστήριξαν τον Σαντάμ. Στο πλαίσιο αυτό, το 2013, η εξωτερική 

πολιτική, επικαλούμενη πρόσφατα έγγραφα της CIA, έγραψε: "Το 1988, κατά τις ημέρες 

που διαρκούσε ο πόλεμος του Ιράκ με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έμαθαν μέσω 

δορυφορικών εικόνων ότι το Ιράν επρόκειτο να αποκτήσει ένα σημαντικό στρατηγικό 

πλεονέκτημα εκμεταλλευόμενοι μια τρύπα στην άμυνα του Ιράκ. Οι αξιωματούχοι των 

αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών διαβίβασαν τη θέση των Ιρανικών στρατευμάτων στο 

Ιράκ, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι ο στρατός του Χουσεΐν θα επιτεθεί με χημικά όπλα, 

συμπεριλαμβανομένου του σαρίν, ενός θανατηφόρου νευρικού παράγοντα. " Και αυτό 

είναι μόνο ένα μικρό μέρος της υποστήριξης των ΗΠΑ και κάποιων ευρωπαϊκών χωρών 

προς τον Σαντάμ εναντίον του Ιράν. 

Μετά από οκτώ χρόνια άνισου πολέμου, ο Σαντάμ όχι μόνο απέτυχε να καταλάβει ακόμη 

και ένα εκατοστό της Ιρανικής επικράτειας, αλλά αναγνώρισε επίσης την αδυναμία του, 

αποδεχόμενος το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάπαυση του πυρός 

πριν από το Ιράν. Το αποτέλεσμα του πολέμου για το Ιράν ήταν ότι πέτυχε την πρώτη του 

νίκη στη σύγχρονη ιστορία του και οδήγησε στην προώθηση των στρατιωτικών 

ικανοτήτων, στη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας, στην ενίσχυση της εθνικής 

υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειάς του και στην ανάπτυξη ενός έμπειρου στρατού. Για 

πρώτη φορά μετά την κυριαρχία των Κατζάρ μέχρι το 1990, όλες οι διεθνείς εξουσίες και 

οι περισσότερες περιφερειακές δυνάμεις απέτυχαν να υπονομεύσουν την εδαφική 

ακεραιότητα του Ιράν. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, όχι μόνο το Ιράκ 

απολάμβανε την πλήρη υποστήριξη της Δύσης μέσα από τον πυρήνα των ΗΠΑ, αλλά και 

στο Ιράν επιβλήθηκαν τέτοιες κυρώσεις που δεν μπορούσε να λάβει την παραμικρή 

στρατιωτική και μη στρατιωτική βοήθεια από τις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η 

κλίμακα των κυρώσεων ήταν τόσο μεγάλη ώστε, που σύμφωνα με τον Αγιατολάχ Χαμενεϊ, 

τον ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, «είπα μια φορά ότι θέλαμε να εισαγάγουμε 

συρματοπλέγματα από το εξωτερικό. Το φορτίο έπρεπε να παραδοθεί μέσω του 

σοβιετικού εδάφους, αλλά η Σοβιετική  Ένωση δεν θα επέτρεπε να παραδοθεί το φορτίο 

μέσω του εδάφους της, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ούτε στρατιωτικό φορτίο ούτε 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιθετικούς σκοπούς. Ήταν παρά μόνο συρματόπλεγμα. 

Αυτό δείχνει πόσους περιορισμούς είχαν επιβάλει στη χώρα μας " 

Ωστόσο, η μετα-ισλαμική επανάσταση στο Ιράν - που, αφενός, είχε στηρίξει το έργο της 

στην ανεξαρτησία της πολιτικής και της σκέψης και, αφετέρου, είχε βιώσει οκτώ χρόνια 

βαναυσότητας και κατανοούσε πολεμικά την πορεία προς τη στρατιωτική εξουσία και η 

κυριαρχία περάστηκε μέσω του αποκλεισμού των ελπίδων στις υπερδυνάμεις του κόσμου 

και με βάση την οικιακή δύναμη και τη δημιουργικότητα. Από αυτή την άποψη, η Ισλαμική 

Δημοκρατία του Ιράν έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει στρατιωτική 

αυτάρκεια και ανεξαρτησία, και αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο αποτέλεσμα του 

αμερικανικού πολέμου που εκτέλεσε ο Σαντάμ ενάντια στο Ιράν. 

Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης, το Ιράν έχει αποκαταστήσει και 

ενδυναμώσει διάφορες στρατιωτικές διαστάσεις και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, 

ιδίως στους τομείς της πυραυλικής εξουσίας, των τεθωρακισμένων οχημάτων, των 

μαχητικών ελικοπτέρων, των υποβρυχίων και της αντιμετώπισης της βίας. Κατά συνέπεια, 

το περιοδικό Military Watch Magazine κατατάσσει το Ιράν ως την 11η στρατιωτική δύναμη 

στον κόσμο. Το κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη της στρατιωτικής δύναμης του Ιράν μετά 

την Ισλαμική Επανάσταση είναι ότι μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν ήταν 

εξαρτώμενο από τις εισαγωγές και ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της 

στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι 

στρατιωτικές εισαγωγές του Ιράν το 2018 ήταν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, ποσοστό 

πολύ μικρό σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, καθώς αντιπροσωπεύει 

το 0,01% των συνολικών παγκόσμιων εισαγωγών όπλων. 
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Αυτή η ενδογενής ανάπτυξη και η εξουσία οδήγησαν το Ιράν να διατηρήσει περαιτέρω το 

επιτυχημένο του ιστορικό υπεράσπισης της εδαφικής του ακεραιότητας μετά τον πόλεμο 

Ιράν-Ιράκ που έληξε το 1988. Παρά την άνοδο των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και τις 

επιθετικές τάσεις τους, η Ισλαμική Δημοκρατία καθορίζει με αποφασιστικότητα τα σύνορα 

της επικράτειάς της για τους Ταλιμπάν και δεν ήταν σε θέση - ακόμη και προσωρινά - να 

παραβιάσουν την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν. 

Η στρατιωτική εξουσία και η πολιτική ανεξαρτησία του Ιράν στην περιοχή, όπως δύο 

ισχυρά όπλα, έδωσαν τόση δύναμη και αξιοπρέπεια στο Ιράν που ακόμη και αν οι 

δυνάμεις του κόσμου παραβιάσουν τον αέρα, τη στεριά ή τη θάλασσα του Ιράν, θα 

τιμωρηθούν. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της ανάπτυξης και στρατιωτικής-

πολιτικής βασιλείας του Ιράν είναι εμφανή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Σύλληψη πολλών Αμερικανών στρατιωτών που είχαν παραβιάσει σκόπιμα ή ακούσια τα 

σύνορα του Ιράν. 

Χακάρισμα και προσγείωση του 170 RQ σούπερ κατασκοπευτικού drone το 2011 

Ανίχνευση και καταστροφή του ακριβού και τεχνικά προηγμένου αμερικανικού "Global 

Hawk" λαθραίου drone το 2019. 

Και η λίστα συνεχίζεται. 

Μετά την άνοδο του ISIS στην εξουσία στο Ιράκ και τη Συρία, το Ιράν αντιδρά πάντα σε 

γεγονότα σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα. Ως εκ τούτου, ο στρατός ISIS δεν 

ήταν ποτέ σε θέση να πλησιάσει στα ιρανικά σύνορα σε απόσταση μικρότερη των 40 

χιλιομέτρων. Αυτό δείχνει την πραγματική κυριαρχία του Ιρανικού στρατού που δεν έχει 

καυχηθεί και δεν έρχεται με τη μορφή προπαγάνδας. 

Μετά το ISIS - η τρομοκρατική ομάδα που δημιουργήθηκε από τις Η.Π.Α., όπως 

αναγνώρισε ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ στις προεκλογικές του εκστρατείες, έφτασε 

στην εξουσία και ένα κύμα τρόμου και δολοφονίας σάρωσε την περιοχή της Δυτικής 

Ασίας. Η χώρα δέχθηκε επίθεση από την τρομοκρατική ομάδα. Οι στρατιωτικές δυνάμεις 

του Ιράν στην περιοχή, με επικεφαλής τον κύριο στρατηγό Qasem Soleimani και άλλους 

Ιρανούς στρατιωτικούς διοικητές, μαζί με τη Ρωσία και τις χώρες που εισέβαλαν στο ISIS, 

συμμετείχαν και κατάφεραν σχεδόν να απαλλαγούν από την περιοχή των 

υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ τρομοκρατών. 
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Ο ρόλος του Ιράν στην αντιμετώπιση του ISIS είναι τόσο σημαντικός και αναμφισβήτητος 

που ακόμη και τα ΜΜΕ των ΗΠΑ έπρεπε να το παραδεχτούν. Η Newsweek δημοσίευσε 

ένα άρθρο με τίτλο: "Αν το Ιράν αποδυναμωθεί, το ISIS θα αυξηθεί ξανά." Σε ένα άλλο 

παράδειγμα, το CNN υπογράμμισε αυτό το γεγονός αναφέροντας ότι "ο ρόλος του 

Soleimani στην αντιμετώπιση του ISIS πρέπει να ληφθεί υπ 'όψιν". 

Η τελευταία και ίσως πιο εξέχουσα εκδήλωση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν είναι η 

αντίδραση του Ιράν στη δολοφονία του στρατηγού Σολειμανί. Ακόμη και αν η δολοφονία 

του Σολειμανί πραγματοποιήθηκε εκτός των Ιρανικών συνόρων, καθώς αυτός ο ευγενής 

μάρτυρας ήταν υπάλληλος του Ιράν και ταξίδεψε στο Ιράκ σε επίσημο ταξίδι, το μαρτύριο 

του θεωρείται παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράν. 

Ως εκ τούτου, η απάντηση του Ιράν με τη μορφή της επίθεσης στη στρατιωτική βάση των 

ΗΠΑ έρχεται ως υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας του 

Ιράν. Αντιπροσώπευσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις 

βάσεις της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια των οποίων 

σκοτώθηκαν δεκάδες στρατιωτικοί των ΗΠΑ και εκατοντάδες τραυματίστηκαν - παρόλο 

που η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπάθησε να κρύψει τον αριθμό των θυμάτων. 
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Ένα κλεμμένο βιβλίο του 15ου αιώνα από τον φημισμένο Πέρση ποιητή Χαφέζ έχει 

ανακαλυφθεί από έναν Ολλανδό καλλιτεχνικό ντετέκτιβ μετά από μια διεθνή «κούρσα 

ενάντια στον χρόνο», αναφέρει ο Agence France-Presse. 

Ο χρυσός όγκος αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ (1,1 εκατομμύρια δολάρια) 

βρέθηκε να λείπει από τη συλλογή ενός Ιρανού συλλέκτη μετά το θάνατό του στη 

Γερμανία το 2007. 

Ξεκίνησε μια δεκαετή αναζήτηση για ένα από τα παλαιότερα επιζόντα αντίγραφα του 

"Βιβλίου της Χαφέζ" - τα συλλεχθέντα έργα του ποιητή που παραμένει εξαιρετικά 

δημοφιλής στο Ιράν και έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. 

Αλλά ο Arthur Brand, που ονομάστηκε "Ιντιάνα Τζόουνς του Κόσμου της Τέχνης" για την 

ανίχνευση μιας σειράς χαμένων έργων, έβγαλε τελικά τον τόμο μέσω του σκοτεινού 

κλεμμένου υποκόσμου τέχνης, ανέφερε η AFP. 

"Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα για μένα, γιατί αυτό είναι ένα τόσο 

σημαντικό βιβλίο", δήλωσε ο Μπάρντ καθώς έδειξε στο AFP το ανακτημένο βιβλίο σε 

διαμέρισμα του Άμστερνταμ. 

Ο Χαφέζ, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Σαμς αλ-Ντιν Μοχάμμαντ Χαφέζ Σιραζί, είναι 

ένας από τους πιο γνωστούς δεξιοτέχνες του μυστικισμού. Ο Αμερικανός συλλέκτης Ralph 

Waldo Emerson τον ονόμασε "Πρίγκηπα των Περσών ποιητών". 

Το «Βιβλίο του Χαφέζ» βρίσκεται στα περισσότερα ιρανικά σπίτια, όπου κατά παράδοση 

διαβάζεται κατά τη διάρκεια οικογενειακών εορτασμών για το Περσικό Νέο Έτος. 
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Η κλοπή του χειρόγραφου, η οποία χρονολογείται από το 1462 έως το 1463, 

ανακαλύφθηκε από την οικογένεια του βιβλιοπώλη Τζφάρ Γκαζί αφού πέθανε σε ένα 

παλιό σπίτι στο Μόναχο το 2007. 

Ενώ έφυγαν από τον υπολογιστή του Γκαζί, συνειδητοποίησαν ότι ο απομονωμένος 

συνταξιούχος είχε πράγματι συγκεντρώσει εκατοντάδες αρχαία χειρόγραφα - αλλά ότι 

όλα είχαν φύγει. 

Το 2011, η γερμανική αστυνομία ανακτούσε 174 χειρόγραφα από αυτά που βρέθηκαν στο 

σπίτι ενός άλλου Ιρανού συνταξιούχου που ήταν συγγενής του Γκαζί. 

"Αλλά το σημαντικότερο κομμάτι, ένα από τα παλαιότερα και πιο ακριβή αντίγραφα του 

διάσημου« Βιβλίου του Χαφέζ », εξακολουθούσε να λείπει», δήλωσε ο Brand. 

Η γερμανική αστυνομία το 2016 ανακοίνωσε μια επιβράβευση 50.000 ευρώ και εξέδωσε 

ένα φυλλάδιο που περιέγραφε το βιβλίο, αλλά μέχρι τα τέλη του 2018 δεν υπήρξε κανένα 

ίχνος. 

Στη συνέχεια, ο Μπράντ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από έναν Ιρανό έμπορο, ζητώντας από 

τον Ολλανδό να τον συναντήσει «επειγόντως» στη Γερμανία. 

"Ο άνθρωπος μου είπε ότι τον επισκέφθηκαν δύο αξιωματούχοι που δήλωσαν ότι ήταν« 

συνδεδεμένοι με την Ιρανική πρεσβεία », δήλωσε ο Μπράντ. 

Σύμφωνα με το AFP, το Ιράν είχε ήδη δείξει ενδιαφέρον για την υπόθεση λέγοντας ότι θα 

χρησιμοποιήσει "όλα τα νόμιμα μέσα" για να πάρει πίσω τα χειρόγραφα που βρέθηκαν το 

2011, αφού η Γερμανία έδωσε δύο πίσω, αλλά αποφάσισε ότι τα περισσότερα από τα 

υπόλοιπα ανήκαν νομίμως στον συλλέκτη. 

"Έπειτα από επικοινωνία με τον πληροφοριοδότη μου, ήξερα ότι το Ιράν ψάχνει επίσης 

για το αγνοούμενο βιβλίο και ξεκίνησα έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο για να δω αν θα 

μπορούσα να το βρω πρώτος, καθώς το βιβλίο ανήκε στην οικογένεια του Γκαζί", δήλωσε 

ο Μπράντ. 

Ο Ολλανδός πέταξε στο Λονδίνο για να συναντήσει έναν ανώνυμο άντρα "που έγινε 

εξαιρετικά νευρικός" όταν του έδειξε το φυλλάδιο του χειρόγραφου που έλειπε και 

ομολόγησε ότι το είχε δει σε έναν φίλο του που το είχε πουλήσει σε έναν μεγάλο 

αγοραστή. 

Τότε οι Ιρανοί αξιωματούχοι ήταν επίσης στο Λονδίνο κάνοντας έρευνα σχετικά με το 

χειρόγραφο, δήλωσε ο Μπράντ. 
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«Ο αγοραστής ήταν σοκαρισμένος και μανιασμένος, αφού του πούλησαν ένα κλεμμένο 

βιβλίο και τώρα όλοι μαζί, συμπεριλαμβανομένης της Ιρανικής κυβέρνησης, το έψαχναν», 

είπε ο Μπράντ. 

Φοβισμένος τότε ο αγοραστής πέταξε στο Παρίσι για να ζητήσει τα χρήματά του πίσω από 

τον αρχικό πωλητή. 

Όμως ο Μπράντ τον έπεισε να επιστρέψει στο Λονδίνο και τελικά ο συλλέκτης παρέδωσε 

το βιβλίο μέσω ενδιάμεσου φορέα στα τέλη του 2019. 

Ο Μάρτιν δήλωσε ότι θα μεταβεί στο Μόναχο για να επιστρέψει το βιβλίο στη γερμανική 

αστυνομία 

"Τα επόμενα βήματα συζητούνται επί του παρόντος μαζί με τους κληρονόμους" του Γκαζί, 

δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Λούντβιχ Βάλντινερ στο AFP. 

Οι ειδικοί είπαν ότι αυτή η έκδοση θα μπορούσε να έχει μεγάλη ιστορική και λογοτεχνική 

αξία για τους μελετητές και τους θαυμαστές του Χαφέζ, τα έργα του οποίου 

δημοσιεύθηκαν μετά το θάνατό του. 

Το ανακτημένο βιβλίο είναι "ένα από τα χειρόγραφα που εξακολουθεί να υπάρχει", 

δήλωσε ο Dominic Parviz Brookshaw, αναπληρωτής καθηγητής της περσικής λογοτεχνίας 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. 

"Είναι μια εξαιρετικά πρώιμη έκδοση - αν και όχι νωρίτερη - που καθιστά το έργο πολύ 

σπάνιο και πολύτιμο", δήλωσε ο Brookshaw στην AFP. 

Ο Shamseddin Mohammad είναι γνωστός με το όνομα Χαφέζ, που σημαίνει εκείνον που 

απομνημονεύει ένα βιβλίο. Του δόθηκε ο τίτλος, διότι μπορούσε να απαγγείλει από έξω 

το θείο Κοράνι. 

Θεωρείται ως ένας από τους κύριους πυλώνες των τραγουδιών γιάζαλ ή αγάπης, σχεδόν 

ισοδύναμων με την ωδές, στην περσική ποίηση. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZWQYVNUTPDo  

Οι ΗΠΑ θα βυθιστούν ... 

Δείτε το βίντεο:  

 آمریکا غرق خواهد شد ...                             
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Ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι πάνω από 24 εκατομμύρια Ιρανοί, από 

συνολικά περίπου 58 εκατομμύρια επιλέξιμους ψηφοφόρους, συμμετείχαν στις 

πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές, θέτοντας τη συνολική προσέλευση ψηφοφόρων 

στο 42,57 τοις εκατό. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την καταμέτρηση της 

ψηφοφορίας την Κυριακή, ο Αμπντολρεζά Ραχμανί Φαζλί δήλωσε: "Υπήρξαν περισσότεροι 

από 57.918 εκατομμύρια επιλέξιμοι ψηφοφόροι στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του 

Στατιστικού Κέντρου του Ιράν και του Εθνικού Οργανισμού Πολιτικής Εγγραφής. 

"Περίπου 24.512 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του 48 τοις εκατό των 

γυναικών και 52 τοις εκατό των ανδρών, συμμετείχαν σε αυτές τις εκλογές", δήλωσε ο 

Ραχμανί Φαζλί, προσθέτοντας ότι τα αριθμητικά στοιχεία αντιστοιχούν σε συνολικό 

ποσοστό συμμετοχής 42,57%. Οι Ιρανοί πήγαν στις κάλπες την Παρασκευή στις πρώτες 

γενικές εκλογές από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις μετά την 

απομάκρυνσή τους από την πυρηνική συμφωνία του 2015. Ο Ραχμανί Φαζλί δήλωσε ότι η 

προσέλευση ήταν "αρκετά αποδεκτή", δεδομένης της έκρηξης του νέου κοροναϊού στη 

χώρα, εκτός από τις πολιτικές συνθήκες όπως η πτώση ενός ουκρανικού επιβατικού 

αεροσκάφους στην Τεχεράνη, όπου σκοτώθηκαν όλοι οι 176 επιβάτες και οι βίαιες 

ταραχές μετά από διαμαρτυρίες σε διάφορες πόλεις λόγω των αυξήσεων στις τιμές της 

βενζίνης. Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή αύξηση του αριθμού των 

θανάτων από την ασθένεια σε οκτώ και τον αριθμό των ανθρώπων που βγήκαν θετικοί σε 

43. Το επίκεντρο της επιδημίας είναι στην κεντρική πόλη του Κομ. Αλλού στις 

παρατηρήσεις του, ο υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε την ελπίδα ότι οι νέοι νομοθέτες θα 

είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους στον λαό σε μια εποχή που η χώρα 

χρειάζεται σκληρή δουλειά, ενότητα, συνοχή και αντίσταση κατά των ξένων δυνάμεων. Ο 

Ραχμανί Φαζλί πρόσθεσε ότι εκείνοι που απορρίπτουν τα αποτελέσματα των εκλογών 

μπορούν να καταθέσουν σήμερα μια καταγγελία και το Συμβούλιο θα εξετάσει το ζήτημα 

εντός επτά ημερών. 

Κατά τη διάρκεια των τακτικών διαλέξεων σεμιναρίου την Κυριακή, ο ηγέτης της 

Ισλαμικής Επανάστασης Αϊατολλάχ Σέγιεντ Αλί Χαμενεϊ ευχαρίστησε το Ιρανικό έθνος για 

την «ικανοποιητική του λάμψη στο τεράστιο εκλογικό τεστ», λέγοντας ότι η χώρα πρέπει 

να παραμείνει σε επαγρύπνηση ενάντια στα σχέδια του εχθρού που θέλει να βλάψει το 

Ιράν. "Ενόψει της συνωμοσίας του εχθρού για να χτυπήσει διάφορους πυλώνες της 

χώρας, όλοι πρέπει να επαγρυπνούμε για την άμυνα και να είμαστε έτοιμοι για επίθεση 

και αντεπίθεση", δήλωσε ο ηγέτης. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی
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Σαράντα χρόνια συνεχόμενη ανάπτυξη  فت پیوسته  12 چهل سال پیشر
 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Προβολή Ιρανικής ταινίας στον Βόλο 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Ιρανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με τον πολιτιστικό φορέα 

«Μαγνήτων Κιβωτός» και την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος διεξήγαγαν μια πολιτιστική 

βραδιά με την προβολή της Ιρανικής ταινίας «Η Αγία Μαρία».  

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2020  στο αμφιθέατρο 

ΔΗΜ.ΣΑΡΑΤΣΗΣ του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας με την παρουσία διαφόρων 

προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού, της Τέχνης και της Επιστήμης. Μεταξύ 

των παρευρισκομένων  ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού 

κ.Ιγνάτιος, ο βουλευτής Μαγνησίας κ. Αθανάσιος  Λιούπης, ο διευθυντής του πολιτιστικού 

κέντρου «Μαγνήτων Κιβωτός» κ. Νίκος Τσούκας, η κ.Ελενη Χρυσόπουλου, εκπρόσωπος 

του CineDoc Βόλου,  και ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής Πρεσβείας Α.Μ Χελμί. 

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιγνατιος αναφερόμενος στις 

καλές πολιτιστικές σχέσεις των δυο χωρών ,του Ιράν και της Ελλάδας, εξέφρασε την χαρά 

του για τέτοιες πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις που φέρνουν τους δυο λαούς πιο κοντά.  

Ο Μητροπολίτης Δημητριαδος και Αλμυρού υποστηρίζοντας τη σημασία των κοινών 

εκδηλώσεων ανέφερε χαρακτηριστικά: «εμείς έχουμε μια πολύ καλή επαφή και 

γόνιμη  συνεργασία με το Ιράν στον θρησκευτικό και πολιτιστικό τομέα και μάλιστα οι 

επιφανείς θεολόγοι και  των δυο χωρών πήραν μέρος σε έναν δια-θρησκειακό διάλογο 

που άνοιξε το 2017 στην Τεχεράνη για να συνεχιστεί το 2018 στον Βόλο».  

Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος στην συνέχεια τόνισε: «αυτοί οι δυο λαοί - του Ιράν και της 

Ελλάδος- διαθέτουν από τους πιο αρχαίους  πολιτισμούς  και γι’ αυτό τον λόγο η 

συνεργασία των δυο χωρών θα φέρει τα δυο έθνη πιο κοντά, μια συνεργασία που 

οφείλουμε να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε , κάνοντας ένα ακόμα βήμα  για την 

εδραίωση της παγκόσμιας Ειρήνης.  

Ο Δρ.Χελμί με την σειρά του ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο για την 

εποικοδομητική συμβολή του ,  τους υπεύθυνους του κέντρου «Μαγνήτων Κιβωτός» και 

όσους άλλους είχαν εργαστεί  για τη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής.  
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Ο Χελμί στην συνέχεια τόνισε:  

«Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά  των πιστών -ειδικά των μουσουλμάνων και 

των Χριστιανών-  είναι η σημασία που δίνουν στις πανανθρώπινες αξίες, τη δικαιοσύνη, 

τη στοργή, την ειρήνη και την ανιδιοτελή προσφορά  στα ευάλωτα άτομα της κοινωνίας. 

Για το λόγο αυτό , οι μουσουλμανικές και Χριστιανικές κοινωνίες όχι μόνο πρέπει να 

συνυπάρχουν ειρηνικά  αλλά και να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα σε όλα τα έθνη στη 

σημερινή εποχή που το έχει τόσο ανάγκη».  

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα εν συνεχεία πρόσθεσε ότι 

σε μια μεγάλη χώρα, οπως το Ιράν, που έχει πάνω από επτά χιλιδες χρόνια ιστορία 

πάντοτε οι οπαδοί των άλλων θρησκειών ζούσαν ειρηνικά με αδερφοσύνη.  

Ο δρ. Χελμί επίσης δήλωσε:  

«Στην σημερινή εποχή ,δυστυχώς, η θρησκεία χρησιμοποιείται ως  εργαλείο  στα χέρια 

πολιτικών που αναζητούν τον πόλεμο, γεγονός παρατηρήσιμο  σε μερικά δυτικά έθνη με 

αλαζονική συμπεριφορά που προσπαθούν να διαδώσουν τη βία και τον  φανατισμό.  

Σε μια μεγάλη χώρα ,όπως το Ιράν ,που διαθέτει πάνω από 85 εκατομμύρια 

κατοίκους  βλέπουμε ότι οι οπαδοί πολλών  μονοθεϊστικων θρησκειών όπως για 

παράδειγμα: οι Ζωροαστρες, οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι ζούν 

ειρηνικά  σε πλήρη γαλήνη  και ομόνοια».  

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος του Ιράν στην Ελλάδα αναφερόμενος στη μεγαλειώδη 

Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν και τα επιτεύγματα των  Ιρανών  όλα αυτά τα 41 χρόνια 

είπε:  

«Ο Ιρανικός λαός ,που πάντα επιζητά την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, το 1979 με την 

ηγεσία του Ιμάμ Χομεϊνί κατάφερε να επικρατήσει μετά από πολύχρονο αγώνα και εν 

τελεί να επιλέξει τον δρόμο της ανάπτυξης, της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας».  

 

Κύριες δραστηριότητες  26 اهم فعالیت ها 



 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Ο Χελμί συνέχισε:  

«Κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου, που είναι η επέτειος της νίκης της Ισλαμικής 

Επανάστασης στο Ιράν -και φέτος έχουν συμπληρωθεί 41 χρόνια από τότε-  όλος ο κόσμος 

και οι διεθνείς  παρατηρητές παρατηρούν  τα μεγάλα επιτεύγματα του Ιρανικού λαού 

στον τομέα της επιστήμης, της οικονομίας, της πολιτικής, του πολιτισμού αλλά  και της 

στρατιωτικής ανάπτυξης. Το σύγχρονο Ιράν ενσαρκώνει έναν σύγχρονο πολιτισμό  με 

νέους γεμάτους  πάθος , πιστη και αγάπη για τη δουλειά σε όλους τους τομεις. Και στο 

χώρο της τέχνης και ειδικά  του κινηματογράφου, κατάφεραν να  διακριθούν με 

σπουδαίες παραγωγές στην παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή και να λάβουν διεθνή 

αναγνώριση και πολλά βραβεία. Μια από αυτές τις ταινίες είναι«Η Αγία Μαρία» η οποία 

έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 8 γλώσσες και σήμερα για πρώτη φορά θα 

προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους στον Βόλο.  

Πριν την προβολή της ταινίας, προβλήθηκε το ντοκυμαντέρ «ο άνεμος της άνοιξης» 

με  αξιοθέατα από το  Ιράν που απέσπασαν την προσοχή  του κοινού.  

Aγία Μαρία / Ιρανική / 2000, 154' 

Είναι μια ιρανική ταινία του 2000 με την σκηνοθεσία του Shahriar Bahrani, που 

απεικονίζει τη ζωή της μητέρας του Ιησού με βάση το Κοράνι και την Ισλαμική 

παράδοση. 

Μετάφραση και Υποτιτλισμός: Αλί Καρατζί  
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Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Ιράν μέσω των φακών της κάμερας 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Ιρανικής Πρεσβείας με αφορμή τον εορτασμό της 

41ης  επετείου  της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης διοργανώνει  σε συνεργασία με τον 

πολιτιστικό σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων   βραδιές προβολής ιρανικών ταινιών.  

Μετά τη συμφωνία της Ιρανικής Πρεσβείας με τον εν λόγω  πολιτιστικό σύλλογο, 

αποφασίστηκε η διοργάνωση  τεσσάρων προβολών,  -  μια  μέσα στον Φεβρουάριο  και οι 

υπόλοιπες τρεις τον  Μάρτιο- με την πρώτη να λαμβάνει χώρα την Πέμπτη 13/2/2020 στο 

πλαίσιο φεστιβάλ ιρανικών ταινιών μικρού μήκους.  

Σε αυτό το φεστιβάλ προβλήθηκαν 7 ιρανικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν το 

ενδιαφέρον του κοινού. Προηγήθηκε ένα εικοσάλεπτο ντοκιμαντέρ  με τα αξιοθέατα του 

Ιράν, που ταξίδεψε τους θεατές στην Περσία.  

Στην αρχή της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος του συλλόγου, κ. Νικήτας Δημέας, απεύθυνε 

χαιρετισμό κάνοντας λόγω για τον κινηματογράφο του Ιράν και τις σημερινές συνθήκες 

στην Μέση Ανατολή.  

"Δεν είναι μυστικό πως το Ιράν είναι εδώ και δεκαετίες ένας ολάνθιστος 

κινηματογραφικός κήπος, γνωστός για την απλότητα και τη συναισθηματική αμεσότητα 

των λουλουδιών του.  Τα τελευταία χρόνια η κινηματογραφική παραγωγή του γνωρίζει 

μια μεγάλη άνθηση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, καθώς ετησίως παράγονται περί της 

100 - 120 ταινίες όλως των ειδών. Στην κινηματογραφική αυτή έκρηξη συνετέλεσε και η 

μακραίωνη καλλιτεχνική παράδοση της χώρας στην ποίηση, τη λογοτεχνία, την μουσική 

και τις εικαστικές τέχνες." 

ο κ.Δημέας στην συνέχεια τόνισε:  

"Ο Ιρανικός κινηματογράφος είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κινηματογράφικο ρεύμα από 

την εποχή της Γαλλικής Nouvelle Vague (Νέου Κύματος). Και το φεστιβάλ Ιρανικών ταινιών 

που κάνουμε σαν σύλλογος αποτελεί απλώς μια μέλλον φυσιολογική παρουσία. Δυο λαοί 

του Ιράν και της Ελλάδας που διαθέτουν από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς κι αυτό είναι 

ένας καταλυτικός λόγος για να ενισχυθεί η συνεργασία τους, να έρθουν τα δυο έθνη πιο 

κοντά βα ενδυναμώσουν και να ενισχύσουν τα αισθήματα φιλίας και αλληλεγγύης να 

κάνουν διαρκή βήματα για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Με τούτο το σκοπό, 

εδώ στον μικρόκοσμο μας, στη γειτονιά μας στους Αμπελοκήπους, καταθέτομε τη δίκη 

μας προσπάθεια την έστω και ελάχιστη συνεισφορά, εμπνεόμενοι από τα διαχρονικά 

ιδανικά που χαρακτηρίζουν τον Σύλλογο μας για Ειρινη, αδελφοσύνη και αλληλεγγύη 

όλως των λαών του κόσμου." 
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Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Ο υπεύθυνος του Συλλόγου αναφερόμενος στην σημερινή κατάσταση της Μέσης 

Ανατολής και την δολοφονία του Ιρανού Στρατηγού δήλωσε: 

"Καταδικάζουμε την δολοφονική αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ στο διεθνές αεροδρόμιο 

του Ιράκ, με εντολή Τραμπ κει με αποτέλεσμα 8 νεκρούς μεταξύ τους και ο Ιρανός 

στρατηγός Κασεμ Σολειμανϊ. Η επίθεση αυτή οξύνει επικίνδυνα την κατάσταση στον 

Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή." 

Στην συνέχεια ο Δρ.Α.Μ.Χελμί, Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής Πρεσβείας στην 

Ελλάδα, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα τέτοιου είδους εκδηλώσεων είπε:  

«Χαίρομαι παρά πολύ που βρίσκομαι απόψε ανάμεσα σας. Αποτελεί για μένα μεγάλη 

τιμή  και χαρά η διοργάνωση της  εκδήλωσης   «Ιράν μέσω των φακών της Κάμερας». 

Αυτές οι μέρες συμπίπτουν με τον εορτασμό της 41ης  επετείου της  νίκης της Ισλαμικής 

Επανάστασης στο Ιράν η οποία είναι η μεγαλύτερη επανάσταση του αιώνα μας.  

Ο Χελμί συνέχισε:  «Παρόλο που οι αλαζονικές δυνάμεις του πλανήτη και οι ΗΠΑ πάνω 

από όλες από τις πρώτες κιόλας μέρες της νίκης της Επανάστασης άρχισαν τις εναντίον 

μας  εχθροπραξίες  όπως το ξεκίνημα του Ιρανο-ιρανικού πολέμου, η επιβολή οικονομιών 

κυρώσεων, η δυσφήμιση και η  παραπληροφόρηση για την χώρας μας , για να αναφέρω 

μόνο μερικές...  Εντούτοις,  όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν αποβεί άκαρπες  και ο 

Ιρανικός λαός προχωράει δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης και της εξουσίας».  

Στην συνέχεια ο Μορφωτικός Σύμβουλος του Ιράν στην Ελλάδα πρόσθεσε:  

«Δυστυχώς την σύγχρονη εποχή παρατηρούμε μερικές μεγάλες δυνάμεις να  αγνοούν τις 

πανανθρώπινες και ηθικές αξίες και να  ρίχνουν λάδι στην φωτιά των πολέμων σε όλο τον 

κόσμο προκειμένου να αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη.  

Όμως εμείς θεωρούμε  πως  ο σημερινός άνθρωπος μισεί και έχει βαρεθεί πια αυτήν  την 

αδικία, την αποικιοκρατία, τον ρατσισμό ... και επιθυμεί την εδραίωση  της ειρήνης σε όλο 

τον κόσμο και  σε όλα τα έθνη».  Ο Χελμί αναφερόμενος μάλιστα στη σημασία της τέχνης 

και του κινηματογράφου  υπογράμμισε: «Απόψε μέσω των φακών της κάμερας θα δούμε 

μερικές από τις ομορφιές του Ιράν, τα αξιοθέατα, τη φύση και τον πολιτισμό του. Ελπίζω 

βλέποντας όχι μόνο  τα αρχαία μνημεία και εικόνες από το σύγχρονο Ιράν να γνωρίζετε 

όλο και περισσότερα για το Ιράν και να απολαύσετε τις προβολές.  

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Χελμί ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τα στελέχη και τους 

υπεύθυνους του Συλλόγου για την υποστήριξη και την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση 

αυτής της σειράς προβολών. 
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Κύριες δραστηριότητες  31 اهم فعالیت ها 



 

Η σκληρή αντοχή του Ιρανικού έθνους στο πρόσωπο του Αμερικανικού τέρατος 

καταπλήσσει τον κόσμο 

Με την ευκαιρία της επετείου της γέννησης της κόρης του Προφήτη του Ισλάμ, Φατίμα 

Ζαχρά, μια ομάδα θρησκευτικών λατρευτών συναντήθηκε με τον Ανώτατο ηγέτη της 

Ισλαμικής Επανάστασης, Ιμάμ Χαμενεΐ. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Ιμάμ Χαμενεί τόνισε τη 

σημασία του ρόλου των ευνοούμενων στην θλίψη και στην ευτυχία της κοινωνίας, 

λέγοντας: «Η κοινότητα των ευνοούμενων έχει μια σημαντική ευθύνη, η οποία 

περιλαμβάνει τη διαχείριση της ευτυχίας και της θλίψης της κοινωνίας. Αυτές οι 

κοινωνίες, οι οποίες στερούνται παρόμοιες θρησκευτικές τελετές και τέτοιες ευκαιρίες για 

πένθος ή γιορτή αισθάνονται έλλειψη. Επιδιώκουν να γεμίσουν με κάποιο τρόπο αυτή την 

έλλειψη, αλλά μάταια. Αυτό είναι ένα καθήκον που πρέπει να εκτελέσετε εσείς. " 

Ο Ανώτατος ηγέτης επεσήμανε την ιστορική έναρξη των τελετών θρησκευτικού πένθους 

μετά το μαρτύριο του Ιμάμη Χουσεΐν και τους συντρόφους του και δήλωσε: "Μετά το 

γεγονός της Καρμπάλα, διοργανώνοντας τελετές για την έκφραση θλίψης για την απώλεια 

των μαρτύρων και των Ιμάμηδων, έγινε ευρέως διαδεδομένη. Τέτοιες εκδηλώσεις 

προωθήθηκαν και ως εκ τούτου εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα. " 

Ο Σεβασμιότατος υπογράμμισε ότι το κλάμα δεν είναι ένα σημάδι πνευματικής αδυναμίας 

και συνέχισε: "Σε αντίθεση με αυτό που κάποιοι φαντάστηκαν - σε κάποιο σημείο της 

ιστορίας κάποιοι τείνουν να πιστεύουν ότι το κλάμα και η έκφραση της θλίψης είναι 

ένδειξη αδυναμίας - το κλάμα στις τελετές πένθους για τους μάρτυρες όμως δεν αποτελεί 

σημάδι αδυναμίας. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη θέλησης, αποφασιστικότητας και 

έκφρασης των υψηλότερων συναισθημάτων ενός ατόμου στη μέση του πεδίου δράσης. " 

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης πρόσθεσε: "Οι τελετές θριάμβου για μάρτυρες είναι 

οι ίδιες σήμερα. Σήμερα, οι κηδείες των μαρτύρων, οι τελετές πένθους για τους μάρτυρες 

και η επανάληψη των ονομασιών των μαρτύρων δηλώνουν  πένθος και εμπλέκονται στο 

κλάμα, αλλά είναι επίσης ένα μέσο για να νιώθουμε αξιοπρεπείς, ισχυροί και θαρραλέοι 

».Ο Ιμάμ Χαμενεΐι αναφέρθηκε στις τεράστιες συμμετοχές στις κηδείες του μάρτυρα 

Στρατηγού Κασέμ Σολειμανί που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το έθνος και εξήγησε: 

"Κατά τις πρόσφατες κηδείες του αγαπητού μας μάρτυρα, κοιτάξτε τι συνέβη σε όλη τη 

χώρα. Όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και εκτός Ιράν, οι κηδείες των αγαπημένων μαρτύρων - 

Μάρτυρας Σουλεϊμάνι, Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις και άλλοι - δημιούργησαν ένα 

τεράστιο γεγονός! Τον προσανατολισμό και την καθοδήγηση των τελετών πένθους. 

Δηλαδή, θα πρέπει να προσανατολίζουμε τις τελετές πένθους προς την κατεύθυνση που 

υποστηρίζεται από την Οικία του Προφήτη (pbut) και χρειάζεται από την κοινωνία ».  
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Αναφερόμενος στον πόλεμο, τον οποίο διεξήγαγε το Ιράν με τους εχθρούς, ο Ανώτατος 

ηγέτης κάλεσε τους νέους να αγωνιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για αυτόν τον 

πόλεμο και συμπλήρωσε: "Η σημερινή ανάγκη της χώρας μας είναι να είναι η νεολαία μας 

εξοπλισμένη με μια ποικιλία μαλακών όπλων, τα εργαλεία για πόλεμο, τα οποία είναι η 

πνευματική και θρησκευτική δύναμη. Έχω μιλήσει επανειλημμένα για τη δυναμική της 

χώρας. Ένα από τα πιο σημαντικά και αποφασιστικά στοιχεία για την ενίσχυση της χώρας 

είναι να εναρμονίσουμε τη νεολαία μας με τη σωστή νοοτροπία, η οποία μπορεί να 

βρεθεί σε αφθονία στις διδασκαλίες της Φατίμα (pbuh) και της Οικίας του Προφήτη 

(pbut). " 

Ο Σεβασμιότατος χαρακτήρισε τη νεαρή γενεά ως εκείνη στα χέρια των οποίων βρίσκεται 

το μέλλον του έθνους και πρόσθεσε: «Η νέα γενιά, στην οποία έχουμε θέσει τις ελπίδες 

μας - επειδή το μέλλον αυτής της χώρας βρίσκεται στα χέρια της νεολαίας - θα πρέπει να 

γνωρίζουν σταθερά, αποφασιστικά και διορατικά τι θέλουν να κάνουν, πού θέλουν να 

πάνε και πώς να φτάσουν εκεί. Ως εκ τούτου, χρειάζονται τις διδασκαλίες της Οικίας του 

Προφήτη (pbut), που είναι το όπλο για την άρση της ασυλίας στην ισλαμική κοινωνία και 

το σύστημα, στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναβιώσουμε 

τις διδασκαλίες της Οικίας του Προφήτη (pbut). " 

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης συμβούλευσε τους υπερασπιστές να 

διεκπεραιώσουν υπεύθυνα το καθήκον που τους ανατέθηκε, λέγοντας: "Και, θα ήθελα να 

σας πω αγαπητά αδέλφια, εσείς που σχηματίσατε μια κοινότητα διανοούμενων, ότι αυτή 

η ευθύνη είναι μια σημαντική ευθύνη . Αν δεν εκτελέσουμε την ευθύνη να οδηγούμε με 

τον τρόπο που εξήγησα, είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού, του Παντοδύναμου. Όταν 

έχουμε καθήκον, πρέπει να εκτελέσουμε αυτό το καθήκον. Διαφορετικά, ο Παντοδύναμος 

Θεός θα είναι θυμωμένος με μας. " 

Ο Σεβασμιότατος επεσήμανε τη σημασία της μνήμης του Οικισμού του Προφήτη (pbut) 

και ακολούθησε το πρότυπό τους και δήλωσε: "Αν οι διδασκαλίες της Οικίας του Προφήτη 

μεταφέρονται στις συγκεντρώσεις για ευλογίες, τις θρησκευτικές συνελεύσεις και 

τέτοιους τόπους, αυτό θα είναι ένα ανεξάντλητο αποθεματικό. Όπως μπορείτε να δείτε 

σήμερα, η χώρα σας και η κοινωνία σας διαρκούν έντονα με εκπληκτικό τρόπο κάτω από 

τις διάφορες πιέσεις επειδή διαβάζουμε, βλέπουμε και ακούμε τα λόγια τους (τα 

AhlulBayt). " 
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Χαιρετίζοντας την αντίσταση του Ιρανικού έθνους ενάντια σε όλες τις κυρώσεις και τις 

πιέσεις, ο Ιμάμ Χαμενεΐ δήλωσε: "Η ισχυρή αντοχή του Ιρανικού έθνους είναι εκπληκτική 

για τους διεθνείς παρατηρητές οι οποίοι είναι έκπληκτοι. Ένα πέμπτο ή ένα τέταρτο της 

πίεσης που ασκείται από αυτό το επιθετικό τέρας - τις ΗΠΑ - δεν θα ήταν ανεκτό σε άλλα 

έθνη. Ωστόσο, το Ιρανικό έθνος παραμένει ισχυρό. " Ο Ανώτατος ηγέτης χαρακτήρισε τις 

μαζικές συμμετοχές στην κηδεία του Μάρτυρα Σουλεϊμάνι καθώς και τις συναθροίσεις για 

την επέτειο της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης ως άφθονες ευλογίες λόγω του 

παραδείγματος του AhlulBayt (pbut) και είπε: «Αυτές οι συγκεντρώσεις για το 22ο 

Μπαχάμαν και η κηδεία του ουράνιου Διοικητή πριν από αυτό, έχουν κάνει όλους να 

αναρωτιούνται πόσο ανθεκτικό έθνος είμαστε. Αυτό οφείλεται στις διδασκαλίες της 

Οικίας του Προφήτη, στις ευλογίες αυτών των συνελεύσεων και συγκεντρώσεων, στις 

ευλογίες του ονόματος και της μνήμης του Ιμάμη Χουσεΐν (μ.μ.) και στις ευλογίες του 

ονόματος και της μνήμης της Φατίμα. Χαιρετίζοντας την αντίσταση του Ιρανικού έθνους 

ενάντια σε όλες τις κυρώσεις και τις πιέσεις, ο Ιμάμ Χαμενεΐ δήλωσε: "Η ισχυρή αντοχή 

του Ιρανικού έθνους είναι εκπληκτική για τους διεθνείς παρατηρητές. Ένα πέμπτο ή ένα 

τέταρτο της πίεσης που ασκείται από αυτό το επιθετικό τέρας - τις ΗΠΑ - δεν θα ήταν 

ανεκτό σε άλλα έθνη. Ωστόσο, το Ιρανικό έθνος παραμένει ισχυρό. " Ο Ανώτατος ηγέτης 

χαρακτήρισε τις μαζικές συμμετοχές για την κηδεία του Μάρτυρα Σουλεϊμάνι καθώς και 

για τις συναθροίσεις για την επέτειο της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης ως άφθονες 

ευλογίες λόγω του παραδείγματος του AhlulBayt (pbut) και είπε: «Αυτές οι συγκεντρώσεις 

για το 22ο Μπαχάμαν και η κηδεία του ουράνιου Διοικητή πριν από αυτό, έχουν κάνει 

όλους να αναρωτιούνται πόσο ανθεκτικό έθνος είμαστε. Αυτό οφείλεται στις διδασκαλίες 

της Οικίας του Προφήτη, στις ευλογίες αυτών των συνελεύσεων και συγκεντρώσεων, στις 

ευλογίες του ονόματος και της μνήμης του Ιμάμη Χουσεΐν (μ.μ.) και στις ευλογίες του 

ονόματος και της μνήμης της Φατίμα.   
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Τέλος, ο Ανώτατος ηγέτης τόνισε το πνεύμα αλτρουισμού της Φατίμα Ζαχρά (μ.μ.) ως 

εξαιρετικό παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί και να διατηρηθεί: "Ένα άλλο μέρος 

των διδασκαλιών της Φατίμα (pbuh) είναι το θέμα της βοήθειας των άλλων. Όταν ο γιος 

της ρώτησε: «Μητέρα, γιατί προσεύχεσαι μόνο για τους άλλους;» Η απάντησή της ήταν 

«Πρώτα ο γείτονας, τότε ο εαυτός μας». Αυτό είναι ένα μάθημα που μας υπενθυμίζει την 

κοινωνική ευθύνη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η βοήθεια των φτωχών, των ορφανών και 

των αιχμαλώτων όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο «Ο άνθρωπος». Ο Παντοδύναμος Θεός 

αναφέρει αυτό το περιστατικό με μεγαλοπρέπεια και δεκαεπτά ή δεκαοχτώ στίχους του 

είναι αφιερωμένα σε αυτό. Αυτό δείχνει τη σημασία αυτού του συμβάντος. Πρόκειται για 

συμβολικό συμβάν. Ναι, αυτά τα αξιόλογα άτομα και όλα τα μέλη της οικογένειάς τους 

υπέστησαν πείνα. Βοήθησαν τα ορφανά, τους φτωχούς και τους αιχμαλώτους. Αυτό 

συνέβη πραγματικά, αλλά είναι επίσης συμβολικό. Η Φατίμα (pbuh) θα μπορούσε να τους 

ζητήσει να πάνε στο τζαμί. Ήταν τελικά σε μια Ισλαμική κυβέρνηση. Ωστόσο, το καθήκον 

της κυβέρνησης δεν εξαλείφει το καθήκον της κοινωνίας. Οι άνθρωποι σε μια κοινωνία 

υποχρεούνται να βοηθούν αληθινά ο ένας τον άλλον. Διάφορα είδη βοήθειας πρέπει να 

προσφέρονται στην κοινωνία: οικονομική βοήθεια, βοήθεια στη σκέψη, προστασία της 

τιμής των άλλων, κλπ. Αυτό είναι ένα μάθημα από τις διδασκαλίες της Φατίμα. "  
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https://www.youtube.com/watch?v=EUvElTsR23s  

Η ιδέα της αντίστασης    

Δείτε το βίντεο:  

 تفکر مقاومت                            
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Ο Σιιτισμός σε όλη την πολυτάραχη ιστορία του ήταν πάντα συνδεδεμένος με τη χώρα του 

Ιράν. Η επιρροή του σιιτισμού στο Ιράν και η επέκταση του σε κάποιες πόλεις της χώρας 

έχει μακρά ιστορία. Το πιο σημαντικό είναι ότι για περισσότερους από πέντε αιώνες – από 

την αρχή της Δυναστείας των Σαφαββιδών μέχρι σήμερα – υπήρξε η επίσημη θρησκεία 

των Ιρανών, παρά το γεγονός ότι πριν την εν λόγω περίοδο υπήρξαν και άλλες σιιτικές 

κυβερνήσεις όπως οι Σιίτες του Βορρά του Ιράν και οι Μπουγίδες.  

Η πρόσφατη Ισλαμική Επανάσταση συνετέλεσε σε μια νέα προσέγγιση της εννοιολογικής 

σχέσης του Σιιτισμού με το Ιράν. Από πολιτιστική και κοινωνική άποψη, άνοιξε το δρόμο 

για μεγάλους πολιτικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς και έγινε η αφορμή ώστε το 

Σιιτικό Ισλάμ να αποτελέσει σημαντικό και αποτελεσματικό παράγοντα ανάμεσα στον 

γεωπολιτικό κόσμο.  Με άλλα λόγια, με την ίδρυση της Ισλαμικής Επανάστασης η 

κρυμμένη δυναμική που υπήρχε πάντα μέσα στο Σιιτικό Ισλάμ άνθισε. Και αυτό το δόγμα 

απέκτησε πολιτική εξουσία σε μια μεγάλη χώρα όπως το Ιράν, μια χώρα που αφενός λόγω 

της ειδικής γεωγραφικής και γεωπολιτικής θέσης στα νοτιοδυτικά της Ασίας και αφετέρου 

λόγω της παροχής μεγάλων ορυκτών καυσίμων στην περιοχή του Περσικού κόλπου και 

της Κασπίας Θάλασσας, βρίσκεται στη δύνη διεκδικήσεων από πολλές άλλες χώρες. 

Σήμερα το Ιράν χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη Σιιτική επικράτεια στον κόσμο 

δεδομένου ότι το 90% του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι Σιίτες. 

Η λέξη «Σιισμός» σημαίνει ακόλουθος, συνήγορος και ομάδα και ως όρος αναφέρεται σε 

εκείνους που πιστεύουν ότι σύμφωνα με ένα χαντίθ (αφήγηση) από τον Προφήτη του 

Ισλάμ Μουχαμμέντ, ο Ιμάμης Αλί είναι ο επόμενος διάδοχός του, σε αντίθεση με τους 

Σουνίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Προφήτης δεν έχει ορίσει κάποιον ως διάδοχό του. 

Όπως ισχυρίζονται κάποιοι ιστορικοί μερικούς αιώνες μετά την εμφάνιση του Ισλάμ, η 

λέξη «Σιίτης» δεν χρησιμοποιούνταν μόνο με αυτή την έννοια.  Σήμαινε επίσης «αυτοί 

που συμπαθούν τα μέλη της οικογένειας του Προφήτη» και επίσης «αυτοί που 

θεωρούσαν τον Ιμάμη Αλί ως νόμιμος Ιμάμη, ως τρίτο Χαλίφη».  

 

 انتشار کتاب اسالم از منظر شیعه به زبان یونایز 

ΙΣΛΑΜ - από την οπτική του Σιισμού 
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Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την χρονολογία εμφάνισης του Σιιτισμού ως 

μια ανεξάρτητη ομάδα που ακολουθεί τον Ιμάμη Αλί και τον χαρακτηρίζει ως νόμιμο 

διάδοχο του Προφήτη του Ισλάμ. Για παράδειγμα μερικοί θεωρούν ότι οι Σιίτες υπήρξαν 

και κατά τη διάρκεια της ζωής του Προφήτη του Ισλάμ. Είναι επίσης κάποιοι που 

ισχυρίζονται ότι οι Σιίτες δημιουργήθηκαν μετά από το περιστατικό Saqifa. Κάποιοι άλλοι 

πιστεύουν ότι οι Σιίτες δημιουργήθηκαν  μετά τη δολοφονία του Οθμάν (τρίτος Χαλίφης). 

Είναι και κάποιοι που θεωρούν ότι οι Σιίτες εμφανίστηκαν μετά από την διαιτησία (Μάχη 

του Siffin). Αυτό όμως που επικρατεί ανάμεσα στους Σιίτες ιερείς είναι η πρώτη άποψη 

και η απόδειξή τους είναι τα χαντίθ και οι ιστορικές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες 

κατά τη διάρκεια της ζωής του Μουχαμμέντ υπήρξαν κηρύγματα ευαγγελίου ή 

αναφέρονται ομάδες ανθρώπων ως Σιίτες του Αλί.  

Τα πιο σημαντικά δόγματα του Σιιτικού Ισλάμ είναι: οι Ιμαμίτες, οι Ισμαηλίτες και οι 

Ζαντίγια. Όλοι οι Σιίτες πιστεύουν ότι ο Προφήτης του Ισλάμ σύστησε στον λαό τον Ιμάμ 

Αλί ως τον διάδοχό του και δήλωσε επισήμως ότι η ηγεσία του Μουσουλμανικού κόσμου 

είναι το δίκαιό Του και το δίκαιο των παιδιών Του. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά τα 

δόγματα, οι Ζαντίγια έχουν δεχτεί και την ηγεσία του Αμπού Μπακρ και του Οθμάν. 

Παρόλα αυτά όμως και αυτοί θεωρούν τον Ιμάμη Αλί τον πλέον άξιο για αυτή τη θέση και 

αναφέρουν ότι οι Μουσουλμάνοι στις επιλογές τους – δηλαδή την επιλογή του Αμπού 

Μπακρ και του Οθμάν – έκαναν λάθος. Όμως επειδή και ο Ιμάμης Αλί τους δέχτηκε, τους 

δεχόμαστε κι εμείς.  

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την χρονολογία εμφάνισης του Σιιτισμού ως 

μια ανεξάρτητη ομάδα που ακολουθεί τον Ιμάμη Αλί και τον χαρακτηρίζει ως νόμιμο 

διάδοχο του Προφήτη του Ισλάμ. Για παράδειγμα μερικοί θεωρούν ότι οι Σιίτες υπήρξαν 

και κατά τη διάρκεια της ζωής του Προφήτη του Ισλάμ. Είναι επίσης κάποιοι που 

ισχυρίζονται ότι οι Σιίτες δημιουργήθηκαν μετά από το περιστατικό Saqifa. Κάποιοι άλλοι 

πιστεύουν ότι οι Σιίτες δημιουργήθηκαν  μετά τη δολοφονία του Οθμάν (τρίτος Χαλίφης). 

Είναι και κάποιοι που θεωρούν ότι οι Σιίτες εμφανίστηκαν μετά από την διαιτησία (Μάχη 

του Siffin). Αυτό όμως που επικρατεί ανάμεσα στους Σιίτες ιερείς είναι η πρώτη άποψη 

και η απόδειξή τους είναι τα χαντίθ και οι ιστορικές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες 

κατά τη διάρκεια της ζωής του Μουχαμμέντ υπήρξαν κηρύγματα ευαγγελίου ή 

αναφέρονται ομάδες ανθρώπων ως Σιίτες του Αλί.  
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Τα πιο σημαντικά δόγματα του Σιιτικού Ισλάμ είναι: οι Ιμαμίτες, οι Ισμαηλίτες και οι 

Ζαντίγια. Όλοι οι Σιίτες πιστεύουν ότι ο Προφήτης του Ισλάμ σύστησε στον λαό τον Ιμάμ 

Αλί ως τον διάδοχό του και δήλωσε επισήμως ότι η ηγεσία του Μουσουλμανικού κόσμου 

είναι το δίκαιό Του και το δίκαιο των παιδιών Του. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά τα 

δόγματα, οι Ζαντίγια έχουν δεχτεί και την ηγεσία του Αμπού Μπακρ και του Οθμάν. 

Παρόλα αυτά όμως και αυτοί θεωρούν τον Ιμάμη Αλί τον πλέον άξιο για αυτή τη θέση και 

αναφέρουν ότι οι Μουσουλμάνοι στις επιλογές τους – δηλαδή την επιλογή του Αμπού 

Μπακρ και του Οθμάν – έκαναν λάθος. Όμως επειδή και ο Ιμάμης Αλί τους δέχτηκε, τους 

δεχόμαστε κι εμείς.  

 

Κατεβάστε δωρεάν την νέα έκδοση του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ι.Δ 

του Ιράν στην Αθήνα  

*ΙΣΛΑΜ 

από την οπτική του Σιισμού 

η προέλευση, τα πιστεύω και οι Πρακτικές* 

 

Συγγραφέας: Μοχαμμάντ Αλί Σομαλί 

Μετάφραση: Δέσποινα Ψωμιάδη 

Επιμέλεια: Αλί Καρατζί 

ISBN: 978-960-98685-4-9 

www.iranculture.gr/ekdoseis-toy-morfotikoy 
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https://www.youtube.com/watch?v=P-DmFBgaFMQ  

Μαθήματα συμπόνιας και ανθρωπιάς     

Δείτε το βίντεο:  

 رزمایش همدیل                               
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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). 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), ο Άχμαντ 

Φάρις (Ahmad Faris), ένας αναγνωρισμένος φιλόλογος του πέμπτου Ισλαμικού αιώνα, 

μελετά τον όρο «Shaya’a» (Σάγια) 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 ιερό 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 αναφέροντάς τον σαν έναν από τους Σιίτες του. Αλλού, ο Αβραάμ 

παρουσιάζεται ως Σιίτης του Νώε (37:83). 
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بخش اول -اسالم شییع را بهبر بشناسید   
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https://www.youtube.com/watch?v=YIVutEd7JG8  

Αποσπάσματα από τις ομιλίες του Ιρανού στρατηγού Κασέμα 

Σουλεϊμανί 

Δείτε το βίντεο:  

فرازهایی از سخنان رسدار قهرمان ضد تروریست قاسم سلیمایز        

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هیر 



 

Highlight in English 

Every vote cast by people, slap in enemy’s face: IRGC chief 

The chief commander of Iran's Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) says ahead of 

Friday’s parliamentary elections that every vote people cast in ballot boxes is a slap in the 

enemy’s face. 

Major General Hossein Salami made the remarks while speaking to reporters on the 

sidelines of a ceremony on Thursday, saying, “People’s participation in the elections is not 

merely [limited to] giving a vote or electing a representative [at the parliament].” 

“Every vote [cast] by people is like a slap in the face of the enemy that hopes people would 

not take part in the elections,” the IRGC’s chief commander added. 

The Iranian nation has invariably “astounded” the world with its turnout at the polls each 

time, General Salami added, hoping that this time too, the people would create a 

“beautiful turn of events” through their “passionate” participation in the legislative 

elections. 

‘Elections represent voice of people’ 

In a related development on Thursday, Iran's Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 

said elections in the country serve to send across “the voice of the people.” 

The fact that the country has been holding an election almost every year since the 1979 

victory of its Islamic Revolution constitutes “an unsurpassed democratic experience,” he 

tweeted. 
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Iranians have an inherent right to self-determination, Mousavi added, noting that the 

Islamic Republic owes the independence, power, and indigenous security that it has 

enjoyed throughout more than four decades since the Revolution’s victory to ballot boxes. 

Iran is to hold elections on February 21 to appoint lawmakers to its 11th Majlis 

(Parliament) since the Islamic Revolution and also to choose members of the Assembly of 

Experts. 

More than 7,000 candidates are to vie in the polls for 290 parliamentary seats, five of them 

representing religious minorities. 

On Tuesday, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei said the 

upcoming elections were taking place at a critical time of US pressure and attempts to 

drive a wedge between the Iranian nation and government, calling for a large turnout in 

the polls to foil Washington's “evil intentions.” 

Leader calls for massive election turnout to frustrate US 

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Khamenei says the upcoming parliamentary 

elections in Iran are taking place at a critical time, calling for a large turnout in the polls to 

foil US “evil intentions.” 

On Wednesday, President Hassan Rouhani too said an inclusive and enthusiastic popular 

turnout in the polls would enrage the United States, stressing the significant role of the 

legislative chamber in moving forward the government’s efforts to thwart Washington’s 

sanctions. 
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TEHRAN - Sadly, 1398 (mid-2019 to early-2020) was a hard year for Iranians; 

different incidents from the very beginning and now, coronavirus. But our 

people have been under attack by a much more powerful force: the bad news. 

During recent months, domestic and foreign media have been broadcasting 

black and white news about these events at a staggering pace.  



 

Highlight in English 

Iranians under attack by "Bad News Virus" 

 

Iranian society begins its day with bad news which every one of them individually can be a 

huge shock, but it appears we are getting used to confronting bad news daily. 

 This phenomenon is analyzable only through inter-disciplinary studies within humanities 

and our academic circles seem to be ignoring to discuss it. Even most academicians and 

intellectuals of the country are falling into the same trap. They not only intake bad news 

but some of them also account for providing such news. As bad news broadcasting inflates, 

the political controversy around it escalates.  

The elites, instead of informing the society of the psychosocial menaces such a trend 

imposes, are provoking concerns about sometimes unnecessary issues themselves. The 

media, in this campaign, has also taken sides with bad news without rethinking the 

harmful impacts of such an approach on the psyche of citizens. 

Today, those involved in keeping themselves updated with news, have an insatiable 

appetite for the bad news. Sad headlines, misleading revelations, journalistic tumults and 

bad news about strange misfortunes are still favorable to them. Press readers, TV watchers 

and users of social media, totally unmindful of the risks, have exposed themselves to a 

brand new virus by improper consumption of the bad news to the extent that even if 

scientific studies precisely remind them of the hazards such a trend bears, they may 

suspect there is a conspiracy to keep them from knowing the truth.  

This is a completely wrong assumption. The truth is many media activists and those who 

extract a catastrophe out of merely a piece of bad news, are practically destroying the 

nervous system of their societies, only to entertain themselves and mainly to earn money 

and fame. 

The bad news which has occupied the top position among other domestic and foreign 

news today is rooted deep and old in "events" pages of newspapers. News about crimes, 

treasons and dreadful deaths with different causes are being publicized every day more 

revolting than before. 

 Despite recent changes in form and mater, events pages of papers and pop-magazines in 

Iran have never given a break to the brains of Iranians for the last several years. The roaring 

flood of bad news has now turned to a very serious threat here in Iran.  
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So, it is true to say the real contagious virus which has prevailed over our society long ago 

and accounts as being the most fundamental menace to the mental well-being of citizens 

is the "bad news virus"! This virus directly targets the sense of confidence and safety 

within the public and that is why specialists are constantly emphasizing the perils of social 

panic caused by coronavirus rather than the virus itself. The bad news virus convinces 

people that they are always imperiled by grave dangers. Addiction to bad news is so severe 

among some people that renders their lives unbearable if they would not start their days 

with reading bad news in event pages of the press. 

The Digestion Pace of the Bad News 

As American writer Rolf Dobelli points out in "The Art of Thinking Clearly", during recent 

decades "man has found out that improper diet comprises many dangers for life and yields 

various diseases like stroke and diabetes. However, most of us do not realize that news for 

the brain is like sugar for the body! Digesting news is as easy for the brain as digesting 

sugar is for the body." Sugar can be absorbed very easily in the body and yet, it is harmful. 

Media feeds our brains with quite small pieces of news. These pieces are so tiny that if you 

consider them individually they will cause no worries and do not need much thinking for 

absorption. This is exactly why we never feel satiety when consuming news. The counter 

side of this condition can be found in reading books and articles. Reading and digesting 

books and long articles needs thinking. The propositions and news press give you, 

resemble colorful candies for the brain. As Dobelli puts it, "today, in dealing with data and 

news, we have reached the same place as we did 20 years ago about dealing with the 

foods." The bad news is absorbed far faster than other kinds of news and leaves a deep 

effect in one's subconscious. The main reason for this pace is the possibility of 

identification with those involved in the incident. The media knows well about this. For 

example, imagine the story of a car that falls into a deep valley while passing a bridge 

because the bridge collapses. In this instance, the media focuses on issues that attract your 

attention like the type of car, people inside it, where they were coming from, where they 

were heading to, what they have been through while falling the valley (if any of them 

survives) and things like this because you tend to put yourself on their shoes. None of 

these issues is the main subject. The main subject in this story is the structural strength of 

the bridge, the danger which was long hidden inside that bridge and irresponsibly 

disregarded by authorities and might also be hidden in many other bridges. But issues like 

this are not attractive to the media.  
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The news media broadcasts about certain aspects of incidents draw a map from dangers 

sneaking and hiding around us but the selective taste of the media and their particular 

angle in viewing incidents, make us walk through dangers of life while holding a misguiding 

map in hand and having no sense about what are the real risks of life. Things media 

highlights for us are not real dangers of life (for example, news about terrorism is 

propagated all over the world daily but we don't hear much news about chronic stress.) 

 News Consumptionism: What is RELEVANT? 

Among enthusiasts of bad news, no one pays much attention to the important question of 

what is the real benefit of the tendency to consume bad news? If you ask any of them to 

point only 1 out of 10.000 pieces of news they have read in recent years that has helped 

them to make a better decision about a serious issue in their lives, none can. Indeed, as 

Alain de Botton argues in "The Difficulties of Consuming News" (Huffington Post), 

consuming news is irrelevant to you and "we are the first generation to search for 

information irrelevant to our lives. For many, it is a hard task to realize what is relevant to 

them and what is not. On the contrary, they easily understand what is NEW and what is 

not". And this is how media stimulates you: by giving you what's new rather than relevant. 

The battle between being relevant and being new is the substantial conflict of our age. This 

is a war the media embarked against mankind. Media organizations, by inducing the sense 

that they are providing you with new information, try to foist these pieces of news as a 

competitive advantage in your life. They try to convince you that not knowing such news 

puts you off life's pace because despite being irrelevant, they are new. Therefore, most 

people feel anxious once they fall short of new information because, in their minds, it 

means falling behind life. 

The Virus of Bad News 

There are numerous physical and mental diseases incorporated with persistent exposure to 

bad news. Bad news stimulates the limbic system (an interwoven system of nerves and 

networks) in the body severely. Exposure to bad news and horrible stories unleashes a 

flood of cortisol inside your body. This weakens your defensive mechanism and ceases the 

discharge of somatotropin (human growth hormone). In other words, your body stumbles 

into chronic stress. Extra cortisol in the body causes the digestive disorder, body growth 

cessation, anxiety and vulnerability against viruses. Other side effects of constant exposure 

to bad news are panic, violence, and reduction of sensibility. A 2012 research conducted by 

a group of psychologists proved that, in case of exposure to bad news, women are much 

more at the risk of chronic stress than men and such news will leave a more lasting and 

deeper effect on them because of their good memory. 
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Another bad effect of exposure to bad news is cognitive errors. A cognitive error happens 

once a person is incapable of thinking thoroughly and making the right decision. Various 

factors are incorporating cognitive errors from which, the most important factor is 

"confirmation bias". Confirmation bias is the tendency to search for, interpret, favor, and 

recall information in a way that confirms or strengthens one's prior personal beliefs or 

hypotheses. Once an individual is convinced that the improvement of relationships with 

others depends on their confirmation of one's behaviors and personality, the confirmation 

bias is empowered. In fact, as the American business magnate and philanthropist Warren 

Buffet puts it, "what man can do best is interpreting new data and information. Man can 

do this interpretation in a way that the primary conclusion of new data and information is 

left intact." 

This means we can interpret information in a way that our primary conclusions which have 

long been seated in our brains about that information would not change a bit. News, as a 

whole, intensifies this error. Such a process will end in hyper-self-esteem and pushes us 

towards making unwise decisions and misjudgment of our opportunities. It also reinforces 

another built-in mental disorder called "the narrative bias". In sum, as a result of this 

mental condition, our brain believes whatever APPEARS RATIONAL is right, although it 

might be incorrect or even fictional. 

The Vulnerability of the Perception and Focus Power 

Exposure to news, especially bad ones, is also harmful to the thinking process. Thinking 

needs focus and focus needs an uninterrupted and non-intersected period that is not 

disturbed or disrupted by anything. Such a focus is too vulnerable. The pieces of news are 

deliberately designed to cut through the chain of thoughts and attract your attention 

instantly. Therefore, hearing or watching the news, because of the constant disturbance of 

the thinking process, turns people into superficial and shallow thinkers. 

News also negatively impacts memory. The structure of the brain consists of two types of 

memories: long-term memory which is almost endless and short-term or active memory 

which has a limited capacity to contain data. To move from short-term to long-term 

memory, data should pass through a gate in the brain and the only way to pass through 

this gate is concentration and focus. If something would intrude on your concentration, 

you cannot understand or perceive data. As Dobelli concludes, "by disturbing the process 

of focusing, news weakens one's perceptive and cognitive power."  
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Things are even more dreadful about online news. As the number of hyperlinks increases 

in a text, your perception and cognition power decreases because once a link appears, your 

brain has to choose between clicking or not clicking. This generates a lack of focus. News is 

a system intentionally developed to rip the chain of thoughts apart. 

Who Benefits? 

Every society needs journalism but the world is far away from ideal utopian journalism. A 

journalist, by looking at issues from the right angle and with the right purpose, can make a 

positive change within the society. Investigative journalism has always been functional in 

societies because it informs the public of the facts. But the facts a journalist attempts to 

publicize should be useful for the society, not disturbing or confusing. Everybody knows 

how dangerous coronavirus is. But broadcasting news about this virus in the way we are 

doing now is of no benefit for the society other than ceaseless anxiety and pessimism 

towards others. 

The owners of certain foreign news agencies and their domestic partners benefit the most 

from turbulence and instability in Iran, be it social or psychological. So yes, coronavirus is 

important, but we may lose the war to the panic and instability this virus can create. The 

most essential precautionary measure to take in any stage of any social crisis is to avoid 

hyper-exposure to the bad news of any kind. This is a long-term but yet achievable goal. 
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The command to the Armed Forces to establish a Medical Base to fight Coronavirus 

The Commander-in-Chief's order to the Armed Forces due to the increased likelihood of 

the Coronavirus being a biological attack 

The Decree of the Supreme Commander-in-Chief to the Chief of General Staff of the Armed 

Forces on the fight against Corona: 

Establish a health and treatment base to organize services for people 

Imam Khamenei, the Commander-in-Chief of Armed Forces, issued a decree to the Chief of 

the General Staff of the Armed Forces, Major General Bagheri, praising the Armed Forces' 

services to the people in the fight against the Coronavirus. In emphasizing the need to 

organize these services into the form of a "Health and Treatment Base" for preventing the 

spread of the disease, his Eminence stated, “This measure may also be regarded as a 

biological defense exercise and add to our national sovereignty and power given the 

evidence that suggests the likelihood of this being a "biological attack." 

The text of the decree of the Supreme Leader of the Islamic Revolution is as follows: 

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful 

Major General Bagheri, 

With appreciation for the services that the Armed Forces have provided to the dear people 

so far in the fight against Coronavirus, and with emphasis on the need to continue and 

expand these services, it is necessary to organize these services into a Health and 

Treatment Base In addition to treating the sick and establishing medical centers such as 

field hospitals, places of quarantine, etc., the spread of the disease should also be 

prevented using the necessary methods. The division of duties and missions of the 

organizations and departments of the Armed Forces is one of the tasks of this Base. This 

Base must work in full coordination with the government and the Ministry of Health. 

This measure may also be regarded as a biological defense exercise and add to our national 

sovereignty and power given the evidence that suggests the likelihood of this being a 

"biological attack.” 

It is hoped that with divine guidance and the special support of Imam Mahdi (‘a.j.), the 

Iranian nation will always be victorious, safe and sound. 

Sayyid Ali Khamenei 

March 13, 2020 
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Iran’s 38th Fajr Film Festival closes with award-giving ceremony 

Iran’s 38th Fajr Film Festival, an annual motion picture awards event held to coincide with 

the anniversary of the victory of the country’s Islamic Revolution, has come to an end in 

Tehran. 

The epilogue to this year’s festival unfolded on Tuesday, hours after millions of Iranians 

took to the streets to mark the 41st anniversary of the historic 1979 national victory that 

deposed the repressive US-backed Pahlavi regime. 

A video clip featuring the turning points of the Islamic Revolution and the popular 

participation in it was displayed at the beginning of the ceremony. 

Minister of Culture and Islamic Guidance Abbas Salehi, Tehran Mayor Pirouz Hanachi, Head 

of the country’s House of Cinema Hossein Entezami, and veteran cinematographer and 

cinema expert Fereydoun Jeyrani were among the guests of honor to attend the event at 

Tehran’s iconic Milad Tower’s convention center. 

Addressing the attendees, Salehi said, “Cinema may not be capable of changing the world, 

but can change the atmosphere and circumstances by [contributing to] dialog.” 

“The Festival is an opportunity to engage in discussion over social, cultural, and other 

subjects, and cinema’s camera creates the chance for farther and deeper expansion of our 

views,” he added. 

The high point of this year’s closure featured awarding of a special accolade in honor and 

memory of senior Iranian anti-terror commander Lieutenant General Qassem Soleimani, 

who was assassinated by the US in Baghdad in early January. The award went to “Abadan 

1160,” which depicted Iranians’ struggle during Iraq’s war of 1980-88 on Iran. 
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Iran: Trump must reassess behaviour of US forces in region 

Iran says US President Donald Trump must reconsider behavior of occupying American 

forces in the region instead of leveling groundless accusations against other countries. 

Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi on Friday rejected the “baseless” accusations 

leveled by the US president against Iran regarding the recent attack on a US-occupied base 

in Iraq. 

“Instead of making dangerous moves and baseless accusations, Mr Trump had better 

thoroughly reassess the presence and behavior of his forces in the region,” Mousavi said. 

He also urged the US to seriously avoid spreading the virus of pinning the blame on others 

and making accusations with the aim of justifying its illogical behaviour and evading 

responsibility. 

The spokesman suggested that such attacks on US interests in Iraq are the consequences of 

its illegal presence in the Arab country, stressing that Washington cannot blame others for 

the Iraqi people’s reaction to the US assassination and slaughter of their commanders and 

fighters. 

A rocket attack on Wednesday hit a military base housing American troops near the capital 

Baghdad. The attack against Taji military camp killed three members of the US-led 

coalition, including two Americans and one Briton. 

No group has yet claimed responsibility for the attack in which some 18 107mm Katyusha 

rockets struck the US-occupied camp. 

However, Trump on Thursday claimed that the attackers were a group that “most likely 

looked like it could be backed by Iran.” 

He later authorized the US military to respond to the rocket attack by launching a string of 

airstrikes against multiple locations of the Iraqi Popular Mobilization Units (PMU), better 

known by the Arabic name Hashd al-Sha’abi, as well as the Iraqi army and police.  
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‘Taji attack linked to Soleimani assassination’ 

Secretary of Iran's Supreme National Security Council Ali Shamkhani on Friday suggested 

that there might be links between the US assassination of top Iranian General Qassem 

Soleimani in Iraq and its claims about the rocket attack on Taji base. 

"In my visit to Iraq, I called on the country's officials to find the domestic traces of the 

operation to assassinate Martyrs Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis, and disclose their 

names," he tweeted. 

"It seems there are commonalities between the assassination plot and the US claim about 

the attack on Taji base," Shamkhani noted. 

Abu Mahdi al-Muhandis, the deputy commander of the Hashd al-Shaabi and General 

Soleimani were assassinated along with a number of their comrades in a US drone attack 

near the Baghdad International Airport on January 3, 2020. 

Following the attack, Iraqi resistance groups vowed to retaliate the assassination of their 

top commander. 


