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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   

-Ποιος ήταν ο Qassem Soleimani; 

-Αγιατολλάχ Χαμενεί: Τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της Αμερικής ήταν παρά μόνο ένα 

χαστούκι 

-Μήνυμα του Ανώτατου Ηγέτη της Ι.Δ του Ιράν με αφορμή τη «Μαρτυρία» του Ιρανού 

στρατήγου Qassem Soleimani  

-Το Ιράν απορρίπτει την απειλή πολέμου του Trump ως «μπλόφα», όρκοι που συντρίβουν 

την απάντηση στο παραμικρό λάθος 

-H Μεγάλη Παρέλαση της Επιστροφής θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της Παλαιστίνης 

-Η Τεχεράνη φιλοξενεί ογκώδη προ-ιδρυτική συγκέντρωση 

-Ισχυρή η επιχειρηματολογία  του Ιρανού υπουργού εξωτερικών, Ζαρίφ 

-Οι Ιρανές αθλήτριες κέρδισαν δύο χρυσά μετάλλια στη 15η έκδοση του Παγκόσμιου 

Πρωταθλήματος Wushu 

-Το Ιράν θα προσελκύσει περίπου ένα εκατομμύριο Κινέζους τουρίστες σε περίοδο 5 ετών  

-Το Ιράν παρουσιάζει 300 δισκία των Αχαιμενιδών που επέστρεψαν από τις ΗΠΑ μετά από 

δικαστική διαμάχη 

-Ο Ιρανός βιρτουόζος Καλχόρ λαμβάνει το βραβείο καλύτερου καλλιτέχνη WOMEX 

-Βραδιά Γιαλντά 

Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού Κέντρου σε συνεργασία με ελληνικούς 

οργανισμούς  

-Μεγάλος Διαγωνισμός γνώσεων 

-Φεστιβάλ Ιρανικών ταινιών μικρού μήκους σε συνεργασία με τον Δήμο Διονύσου 

-Επίσημη συνάντηση των μελών του Κέντρου Ερευνών του Ιράν με τον διευθυντή του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) 

-Συνάντηση των μελών του κέντρου ερευνών του Ιράν με τον κοσμήτορα της Θεολογικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ 

-Μήνυμα συνύπαρξης των λαών σε εκδήλωση για τον πολιτισμό του Ιράν 

-Συνάντηση του Δρ.Χελμί με τον Δήμαρχο Χανίων, κ.Π.Σημαντηράκη 

Εκδοτικό Σημείωμα  
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   

-Πάνω από δύο εκατομμύρια Ιρανοί προσκυνητές έφτασαν στο Ιράκ για το προσκύνημα 

στο Αρμπέεν 

-Ποιες είναι οι 5 προβλέωεις του Ιμάμ Χαμενεί που βγήκαν αληθινες; Ποια είναι η πιο 

πρόσφατη; 

-Οι Αμερικανικές αξίες, από τη σφαγή των Ιθαγενών στην Αμερική ως την σφαγή των 

Παλαιστινίων 

-Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει κλείσει την πόρτα στην πολιτική διείσδυση των ΗΠΑ στο Ιράν 

-Η απέχθεια των λαών της περιοχής για την Αμερική  

-Θεικές επιστήμες εναντίον άθεων επιστημών 

-«Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου πρέπει να εξασφαλιστεί από τις χώρες της περιοχής» 

-Η αιώνια ευδαιμονία του Σολειμανί  

 

Highlight in English 

-Today’s events reflect the emergence of a unique phenomenon in the world 

-Women, West, Islam: Why are there more women than men converting to Islam? 

-Alarm sounding for U.S. economic collapse as Trump’s is insisting on trade deal with China 

-Martyr Soleimani’s military life subject of street theater at Fajr 

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

-The 20th Exhibition of Research, Technology and Techmarket kicked off in Tehran 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 

  

 





 

9 Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

https://www.youtube.com/watch?v=RDU8wpHyG60  

Αυτός που γονάτισε την Αμερική 

Δείτε το βίντεο:  

ی  -کیس که آمریکا را به زانو درآورد بیانات مقام معظم رهبر  





 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

O Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης  Αγιατολλάχ  Σέγιεντ Αλί Χαμενεΐι λέει ότι η επίθεση 

του Ιράν με πυραύλους στις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ μετά την αμερικανική 

δολοφονία κορυφαίου στρατηγού ήταν απλώς ένα "χαστούκι". "Η κουβέντα για εκδίκηση 

και παρόμοιες συζητήσεις είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Για μένα, ένα χαστούκι 

παραδόθηκε στο πρόσωπό τους χθες το βράδυ", δήλωσε ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ σε σχόλια 

που μεταδόθηκαν ζωντανά στην εθνική τηλεόραση την Τετάρτη. "Αυτό που είναι 

σημαντικό για την αντιπαράθεση είναι ότι η στρατιωτική δράση αυτή καθαυτή δεν αρκεί. 

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να τερματιστεί η αποτρόπαιη αμερικανική 

παρουσία στην περιοχή", δήλωσε σε τηλεθεατές της Τεχεράνης στην εκπομπή "Θάνατος 

στην Αμερική". Οι παρατηρήσεις ήρθαν λίγες ώρες μετά την ανταπόκριση του Ιράν στην 

αμερικανική δολοφονία του σημαντικότερου στρατηγού Κασέμ Σολεϊμάνι και του 

Ιρακινού αδερφού του Αμπού Μαχντί αλ Μουχάντις με πυραύλους που έπληξαν δύο 

αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ. 

Ο Αγιατολλάχ Χαμενεϊ δήλωσε ότι το Ιράν είναι αρκετά εξοπλισμένο ενάντια στις 

παγκόσμιες εξουσίες εκφοβισμού. "Είναι πολύ επικίνδυνο λάθος που μερικοί άνθρωποι 

σκέφτονται ότι αν κάνουν ένα βήμα πίσω, οι Αμερικανοί θα σταματήσουν την εχθρότητά 

τους". "Κάποιοι λένε και γράφουν σε εφημερίδες ότι πρέπει να ενεργήσουμε έτσι ώστε η 

Αμερική να μην θυμώσει. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Αυτό είναι αντίθετο με την εντολή 

του Κορανίου", πρόσθεσε ο ηγέτης. 

Ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐι δήλωσε ότι η κυρίαρχη ευθύνη των μαζών είναι να διακρίνουν 

τους εχθρούς τους και λέω ακλόνητα ότι ο εχθρός είναι η Αμερική, το Σιωνιστικό 

καθεστώς και ο αλαζονικός μηχανισμός των εταιριών και των θεσμών ». 

«Έφεραν πόλεμο, εκνευρισμό και καταστροφή όπου κι αν ακούμπησαν το πόδι τους", είπε 

ο ηγέτης. 

"Αυτό πρέπει να τελειώσει, αυτή η περιοχή δεν δέχεται την αμερικανική παρουσία, οι 

κυβερνήσεις που προέρχονται από τους ανθρώπους τους δεν το δέχονται", πρόσθεσε. 

Ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί "είναι πλέον ανένδοτοι στο να 

αντιμετωπίσουν τη διαφθορά και την καταστροφή ενάντια στο αγαπητό Ιράν και την 

Ισλαμική Δημοκρατία". «Επιμένουν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτές οι 

ενέργειες είναι ένα προοίμιο της παρέμβασης», είπε. 
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ن االسد رژیم آمریکا تنها ییک سییل بود   حمله ایران به پایگاه عی 

Αγιατολλάχ Χαμενεί: Τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της Αμερικής ήταν παρά μόνο ένα 

χαστούκι 



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ο ηγέτης χαιρέτισε την απόφαση του Ιρακινού κοινοβουλίου να διατάξει τα αμερικανικά 

στρατεύματα να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς και αυτή του  Ιρανικού κοινοβουλίου 

για  τη μαύρη λίστα των αμερικανικών δυνάμεων ως τρομοκράτες. 

"Αυτό το μέτρο από το Majlis ήταν ένα πολύ καλό χτύπημα." Η πράξη του Ιρακινού 

κοινοβουλίου για την απομάκρυνση της Αμερικής από το Ιράκ ήταν επίσης πολύ καλή. 

Είθε ο Θεός να τους βοηθήσει να συνεχίσουν αυτό το μονοπάτι ". 

 « Οι Αμερικανοί θέλουν το Ιράκ να είναι σαν το παλιό ειδωλολατρικό καθεστώς στο Ιράν 

ή τη Σαουδική Αραβία σήμερα - μια περιοχή γεμάτη πετρέλαιο - για να είναι υπό τον 

έλεγχό τους έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν ό, τι θέλουν - αγελάδα αρμέγματος με τα 

λόγια αυτού του ατόμου", δήλωσε ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ σε σχέση με τον Πρόεδρο των 

ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. 

"Αλλά ο πιστός λαός και η Ιρακινή νεολαία και η Marja'iya τους (θρησκευτικές αρχές) 

αντέδρασαν σε αυτά τα σενάρια και ο Haj Qassem βοήθησε αυτό το τεράστιο μέτωπο με 

την ιδιότητα του ενεργού σύμβουλου και ενός αξιότιμου υποστηρικτή", πρόσθεσε ο 

Ηγέτης. 

Οι ΗΠΑ, δήλωσε ο Αγιατολάχ Χαμενεΐι, έχουν παρόμοια σχέδια για τον Λίβανο. «Οι 

Αμερικανοί θέλουν να καθαρίσουν τον Λίβανο από τον σημαντικότερο παράγοντα 

ανεξαρτησίας που είναι η αντίσταση, ώστε να μην μπορεί να αντισταθεί». 

Ωστόσο, «Δόξα τω Θεώ, η Χεζμπολάχ γίνεται ισχυρότερη μέρα με τη μέρα και σήμερα, 

τόσο τα χέρια και τα μάτια του Λιβάνου είναι η Χεζμπολάχ όσο και ο ρόλος του μάρτυρα 

μας [Πρωθυπουργός Σολομώντος] που είναι πρωταρχικός και εξαιρετικός», πρόσθεσε ο 

ηγέτης. "Οι εχθροί ένιωθαν ταπεινωμένοι μπροστά σε αυτή τη δόξα, παρόλο που ίσως 

προσπαθούν να την αποκρύψουν", είπε. "Οι ψεύτικοι Αμερικανοί που δεν αξίζουν να 

εκτιμηθούν προσπάθησαν να απεικονίσουν αυτόν τον γενναίο άνθρωπο ως τρομοκράτη, 

αλλά το Ιρανικό έθνος τους έκλεισε το στόμα". 

Ο στρατηγός Σουλεϊμάνι, ανέφερε ο ηγέτης, απείλησε τα αμερικανικά σχέδια στο Ιράκ, τη 

Συρία, το Λίβανο και τα παλαιστινιακά εδάφη. 

«Το σχέδιο των Αμερικανών για την Παλαιστίνη ήταν να περιορίσουν την παλαιστινιακή 

υπόθεση στη λήθη και οι Παλαιστίνιοι δεν τολμούν να μιλήσουν για τον αγώνα τους». Ο 

άνθρωπος αυτός είχε γεμίσει τα χέρια των Παλαιστινίων και έκανε κάτι στη Γάζα όπου μια 

μικρή περιοχή αντιτάχθηκε σε αυτά » πρόσθεσε. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι μερικά από τα "μισητά καθεστώτα στην περιοχή που 

λένε πράγματα από καιρού εις καιρό εναντίον μας δεν είναι εχθροί μας εφ 'όσον δεν 

ενεργούν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας" σε συνεργασία με τους εχθρούς του Ιράν. 

Ο ηγέτης είπε επίσης ότι η αμερικανική δολοφονία του στρατηγού Σολεϊμάνι υπηρέτησε 

την Ισλαμική Επανάσταση. "Το μαρτύριο του έδειξε στον κόσμο ότι η Επανάσταση είναι 

ζωντανή, ακριβώς όταν κάποιοι προσπαθούσαν να υπονοήσουν ότι η Επανάσταση πέθανε 

στη χώρα". 

"Είδατε τι συνέβη στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις", ανέφερε ο Αγϊατολλάχ Χαμενεΐ, 

αναφερόμενος σε αρκετά εκατομμύρια ανθρώπους που ήρθαν να αποτίσουν φόρο τιμής 

στον στρατηγό Σολεϊμάνι στην Ιρανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις όπως Ahvaz, 

Mashhad, Qom και Kerman. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Εις το όνομα του Θεού του Ελεήμονος, του Φιλεύσπλαχνου  

Αγαπητέ Ιρανικέ Λαέ,  Ο σπουδαίος και ένδοξος πήρε τον δρόμο του προς τον παράδεισο.  

Εχθές τα χαράματα οι αγνές ψυχές των μαρτύρων αγκάλιασαν την αγνή ψυχή του Qassem 

Soleimani.  Η εδώ και χρόνια ειλικρινής και θαρραλέα του προσπάθεια στην αρένα του 

πολέμου ενάντια στους σατανάδες και τις συμμορίες αυτού του κόσμου και τα χρόνια 

ελπίδας της μαρτυρίας στον δρόμο του Θεού, εν τελεί οδήγησαν τον αγαπημένο μας 

Soleimani σε αυτόν τον δρόμο και απέκτησε το ανώτερο αξίωμα ,αυτό του 

«Μάρτυρα» ,καθώς το καθαρό του αίμα χύθηκε στο έδαφος εξαιτίας των πιο ακάθαρτων 

ανθρώπων της γης.  Συγχαίρω την μαρτυρία του στον Κύριο μας, Imam Mahdi (A.S) και την 

αγνή ψυχή του και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον Ιρανικό λαό.  

Αυτός ήταν πράγματι ένα λαμπρό παράδειγμα  ανάμεσα σε όσους έχουν λάβει αγωγή 

σύμφωνη με το Ισλάμ και την ιδεολογία του Ιμάμ Χομεϊνί, που αφιέρωσε όλη την ζωή του 

στον ιερό αγώνα για τον Θεό.  Η Μαρτυρία στην ουσία είναι η βράβευση του για τις 

άοκνες προσπάθειές του! Με την άδεια του Θεού ο δρόμος που άνοιξε και οι πράξεις που 

έκανε ούτε θα σταματήσουν ούτε θα εμποδιστούν! Εντούτοις,μια σκληρή εκδίκηση θα 

υπάρξει για αυτούς που διέπραξαν αυτό το έγκλημα και γέμισαν τα βρώμικά τους τα 

χέρια με το καθαρό αίμα του ίδιου και των άλλων μαρτύρων της χθεσινής επίθεσης.  

Ο Μάρτυρας Soleimani είναι το διεθνές πρόσωπο της αντίστασης και όλοι αυτοί που 

αναζητούν την αντίσταση σε όλο τον κόσμο θα διεκδικήσουν το αίμα του! Όλοι οι φίλοι 

μας, και οι εχθροί επίσης να ξέρουν ότι ο δρόμος του αγώνα και της αντίστασης θα 

συνεχιστεί με διπλάσιο κίνητρο και η νίκη θα ανήκει στους πραγματικούς ήρωες αυτού 

του ιερού δρόμου! Η απώλεια του αγαπημένου και αφοσιωμένου μας Αντιστράτηγο είναι 

πικρή όμως η συνέχιση του αγώνα και η απόκτηση της τελικής νίκης θα βάλει τέλος στην 

χαρά των δολοφόνων και των εγκληματιών.  Ο Ιρανικός λαός θα τιμήσει για πάντα το 

όνομα του μεγάλου μάρτυρα , του Αντιστράτηγου Qassem Soleimani και των υπόλοιπων 

μαρτύρων όπως ο κ.Abu mahdi al mohandes που σκοτώθηκαν στην χθεσινή επίθεση!  

Κηρύσσω τριήμερο δημόσιο πένθος στην χώρα μας και εκφράζω τα βαθιά μου 

συλλυπητήρια και συγχαρητήρια στην σύζυγο και τα παιδιά του και στους άλλους 

συντρόφους και συγγενείς του. 

Seyed Ali Khamenei  

3 Ιανουαρίου 2020 
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Μήνυμα του Ανώτατου Ηγέτη της Ι.Δ του Ιράν με αφορμή τη «Μαρτυρία» του Ιρανού 

στρατήγου Qassem Soleimani 

ی به مناسبت شهادت رسدار سپهبد قاسم سلیمانن   پیام مقام معظم رهبر



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  16 

Εκατομμύρια Ιρανοί  στην κηδεία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί  

 عکس هانی از تشییع میلیونن قهرمان مبارزه با داعش، رسدار سلیمانن 





 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Ταξίαρχος Αμίρ Χατάμι, αναφέρει ότι η πρόσφατη απειλή 

του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επίθεση εναντίον της 

Τεχεράνης είναι μόνο μια μπλόφα για να καλύψει τις αποτυχίες της Ουάσινγκτον. 

"Φαίνεται μάλλον σαν μια μπλόφα για να καλύψει την αγανάκτησή τους" για τις 

αποτυχημένες πολιτικές τους, δήλωσε ο στρατηγός Hatami στους δημοσιογράφους στο 

περιθώριο μιας συνάντησης του υπουργικού συμβουλίου. 

Οι παρατηρήσεις του υπουργού ήρθαν ως απάντηση στον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι 

ΗΠΑ ενδέχεται να εισέλθουν σε νέους πολέμους, όταν ρωτήθηκε για τις προτεραιότητες 

της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσινγκτον. 

Ο Τραμπ επέμεινε ότι εργάζεται για να φέρει τους Αμερικανούς στρατιώτες στο σπίτι τους 

αλλά προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να εισέλθουν σε νέες στρατιωτικές 

συγκρούσεις. 

"Μπορεί να χρειαστεί να εισέλθουμε σε πολέμους. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι 

από ποτέ. Εάν το Ιράν κάνει κάτι, θα χτυπηθεί όπως δεν έχει χτυπηθεί ποτέ πριν. Θέλω να 

πω, έχουμε πράγματα που εξετάζουμε ", είπε σε μια συνεδρίαση του υπουργικού 

συμβουλίου. 

Ο Ιρανός υπουργός προειδοποίησε τις ΗΠΑ για μια συντριπτική απάντηση σε περίπτωση 

που κάνει το λάθος να λάβει μέτρα εναντίον του Ιράν. 

Το Ιράν απορρίπτει την απειλή πολέμου του Trump ως «μπλόφα», όρκοι που 

συντρίβουν την απάντηση στο παραμικρό λάθος 
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"Εάν κάνουν λάθος, θα λάβουν απάντηση που θα τους ντροπιάσει ακόμα περισσότερο 

από τα προηγούμενα μέτρα που τους προκάλεσαν ταπείνωση", δήλωσε ο Χατάμι. 

Είπε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως έτοιμες να προστατεύσουν το έθνος 

και τα σύνορα της χώρας και θα δώσουν μια συντριπτική απάντηση σε οποιεσδήποτε 

απειλές ή υπερβολικές απαιτήσεις. 

Ο πρόεδρος των Αρχηγών του Στρατού των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός 

Mohammad Baqeri, τόνισε επίσης την αποτρεπτική δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, 

προειδοποιώντας ότι οι εχθροί θα πρέπει να πληρώσουν βαριά έξοδα αν 

πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επίθεση κατά της χώρας. 

Μια τέτοια αντιπαράθεση, πρόσθεσε, θα φέρει στους εχθρούς βαριά ατυχήματα και 

ταπείνωση. 

Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν είπε επίσης νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η χώρα θα δώσει 

μια συντριπτική απάντηση σε κάθε απειλή που θέτουν οι εχθροί σε οποιοδήποτε επίπεδο. 

Ο στρατηγός Abdolrahim Mousavi δήλωσε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βιώσει 

τις "πιο σοβαρές και χειρότερες" απειλές κατά της χώρας και είναι έτοιμες να 

ανταποκριθούν και να υπερασπιστούν τα Ιρανικά σύνορα, τον ουρανό και το έθνος, 

καθώς και τα ιδανικά της ισλαμικής επανάστασης. 
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Η κοινή αποφοίτηση, τα εγκαίνια και η τελετή απονομής για τους σπουδαστές ακαδημιών 

στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν διεξήχθη με τον Αϊατολάχ Χαμενεΐ - αρχηγό 

των ενόπλων δυνάμεων - στο Khatam al- Ακαδημία Άμυνας Anbia. 

Σε αυτήν την τελετή, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράκ και το Λίβανο, ο 

Ιμάμ Χαμενεί τόνισε: «Η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να επιφέρουν οι εχθροί σε μια 

χώρα είναι να της στερήσουν την ασφάλεια, όπως έχει αρχίσει να συμβαίνει σήμερα σε 

ορισμένες χώρες της περιοχής." 

Συνέχισε λέγοντας: "Προτείνω σε εκείνους που νοιάζονται στο Ιράκ και στο Λίβανο να 

θεραπεύσουν την ανασφάλεια και την αναταραχή που δημιούργησαν στις χώρες τους οι 

ΗΠΑ, το Σιωνιστικό καθεστώς, ορισμένες δυτικές χώρες και τα χρήματα ορισμένων 

αντιδραστικών χωρών". 

Ο ηγέτης της Επανάστασης τόνισε: "Οι άνθρωποι έχουν δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά 

πρέπει να γνωρίζουν ότι τα αιτήματά τους μπορούν να εκπληρωθούν μόνο μέσα στη 

νομική δομή και το πλαίσιο [της χώρας τους]. Όταν η νομική δομή διακόπτεται σε μια 

χώρα, δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια. " 

Ο Ιμάμ Χαμενεί υπενθύμισε στο ακροατήριό του: "Οι εχθροί ασχολούνται με τα ίδια 

σχέδια κατά του Ιράν. Αλλά, ευτυχώς, οι άνθρωποι ενήργησαν εγκαίρως και η ακινησία 

εξουδετερώθηκε. " 

Ο ηγέτης της επανάστασης υπενθύμισε: «Ποιος φαντάστηκε ότι το Σιωνιστικό καθεστώς - 

το οποίο δεν θα μπορούσε να νικήσει τρεις αραβικές χώρες μέσα σε 6 ημέρες - θα 

αναγκαζλοταν να υποχωρήσει από την αφοσιωμένη νεολαία κατά τη διάρκεια του 

33ήμερου πολέμου του Λιβάνου και των πόλεμο των 22 ημερών στη Γάζα; Να είστε 

βέβαιοι ότι ο Θεός σίγουρα εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του ". 

Ο Ιμάμ Χαμενεϊ τόνισε: «Η Μεγάλη Παρέλαση της Επιστροφής θα οδηγήσει στην 

επιστροφή των Παλαιστινίων μια μέρα και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της γης θα 

επιστρέψουν σ 'αυτή. Παρά τις μεγάλες δαπάνες τους, οι Αλαζονικές Δυνάμεις έχουν 

ηττηθεί μέχρι στιγμής. Οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι ξόδεψαν 7.000 δολάρια αλλά δεν 

κέρδισαν τίποτα ». 
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H Μεγάλη Παρέλαση της Επιστροφής θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της Παλαιστίνης 

ن آزاد خواهد شد   قطعا فلسطی 
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Πλήθη των κατοίκων της Τεχεράνης συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Enqelab της Ιρανικής 

πρωτεύουσας για να υποστηρίξουν την Ισλαμική ίδρυση της χώρας, να καταδικάσουν τις 

πρόσφατες βίαιες ταραχές που ξέσπασαν με το πρόσχημα των διαμαρτυριών για τις τιμές 

των καυσίμων και να μεταφέρουν τα αιτήματά τους στις αρχές. 

Η συνάντηση που ονομάστηκε Hamian-e Velayat (υποστηρικτές της ηγεσίας) ξεκίνησε τη 

Δευτέρα το απόγευμα στην πλατεία, η οποία έχει ονομαστεί προς τιμήν της Ισλαμικής 

Επανάστασης του 1979 και έχει λειτουργήσει ως σημείο συγκέντρωσης σε πολλές 

παρόμοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι άρχισαν να κινούνται προς το χώρο από τις 

τέσσερις προκαθορισμένες διαδρομές σε όλη την πόλη. 

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πινακίδες και φώναζαν συνθήματα για να υποστηρίξουν τον 

ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σέγιεντ Αλί Χαμενέι και για να εκφράσουν 

την οργή τους για τα αναρχικά μέτρα που έχουν ως στόχο να προκαλέσουν ζημιές στη 

δημόσια περιουσία κατά τη διάρκεια των ταραχών. 

Ο στρατηγός Χοσέιν Σαλάμι, ο επικεφαλής διοικητής του Ιρανικού σώματος φρουρών 

ισλαμικής επανάστασης (IRGC), ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της βίας, έιχε 

προγραμματιστεί να συμμετέχει στο 

γεγονός αργότερα την ίδια ημέρα. 

Η κυβέρνηση αύξησε τις τιμές της 

βενζίνης νωρίτερα αυτό το μήνα για να 

μετριάσει το εθνικό ποσοστό 

κατανάλωσης. Η κίνηση προκάλεσε 

δημόσιες διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις 

που εκμεταλλεύτηκαν οι αναρχικοί. 

Τα ριψοκίνδυνα στοιχεία κατέφυγαν στην 

εκτεταμένη βία, πυρπολώντας, λεηλατώντας ή καταστρέφοντας διάφορες δημόσιες 

εγκαταστάσεις, όπως τράπεζες, βενζινάδικα και πολυκαταστήματα. 
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Η Τεχεράνη φιλοξενεί ογκώδη προ-ιδρυτική συγκέντρωση 

 تجمع میلیونن ساکنان تهران در حمایت از انقالب اسالیم 
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Η βία οδήγησε επίσης σε πολλαπλούς θανάτους τόσο μεταξύ αμάχων όσο και δυνάμεων 

ασφαλείας. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τον ακριβή αριθμό των 

ατυχημάτων. 

Λίγο μετά την ανακοίνωση της αύξησης των τιμών, ωστόσο, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ 

προειδοποίησε ότι οι διαμαρτυρίες κατά της απόφασης θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από τους αναρχικούς, που προκλήθηκαν και εξοπλίστηκαν από τους 

εχθρούς της χώρας. Το σημείωμα της προειδοποίησης προκάλεσε σαρωτικές 

φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 

Το IRGC έχει περιλυκλώσει περίπου 100 αρχηγούς και αρχηγούς των βίαιων επιθέσεων. 

Την περασμένη Παρασκευή, ο Εκπρόσωπος του Δικαστηρίου Gholam-Hossein Esmaili 

δήλωσε ότι μεταξύ αυτών των στοιχείων υπήρχαν ορισμένοι δεσμοί με τον τρομοκρατικό 

οργανισμό Mujahedin-e Khalq (ΜΚΟ) που υποστηριζόταν από το Ιράν και την Αμερική, με 

τους βασιλικούς και τους αυτονομιστές, τις διασυνοριακές επαρχίες και τα μέλη 

οργανωμένων ομάδων που εκπαιδεύονται για την πραγματοποίηση πράξεων σαμποτάζ. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι συλληφθέντες περιλάμβαναν εκείνους που υπηρετούσαν 

ξένα συμφέροντα, οργανωμένα στοιχεία και χούλιγκαν με πολλαπλά ποινικά μητρώα, που 

είχαν συσσωρεύσει πυροβόλα, μαχαίρια και εμπρηστικά υλικά για να προκαλέσουν 

αναταραχές. 
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Ο «Πεπε Σκόμπερ»,  γνωστός Βραζιλιάνος δημοσιογράφος με πολυετή παρουσία στο 

αγγλικό Al Jazeera, και νυν συντάκτης στο Asia times φέρνει στη δημοσιότητα τα όσα 

ειπώθηκαν από τον κ. Ζαρίφ, υπουργό των εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 

Ιράν, σε συνέδριο που διεξήχθη με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον χώρο της 

πολιτικής και της διανόησης,  μεταξύ των οποίων υπήρχαν και υπουργοί εξωτερικών 

διαφόρων κρατών. Μάλιστα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και βίντεο από το εν λόγω 

συνέδριο με τίτλο «Ισχυρή η επιχειρηματολογία  του Ιρανού υπουργού 

εξωτερικών,  Ζαρίφ» που έχει αποσπάσει το ενδιαφέρον του ιρανικού λαού.  Ο Δρ. Ζαρίφ 

πήρε μέρος σε πάνελ με θέμα συζήτησης τη   «νέα έννοια του πυρηνικού αφοπλισμού» με 

συντονιστή τον Τζαναταν Γκρανοφ, πρόεδρο του ιδρύματος διεθνούς ασφαλείας. Αξίζει να 

σημειωθεί πως στο πάνελ συμμετείχε και εμπειρογνώμονας από το Πεντάγωνο των 

ΗΠΑ. Ο Ζαρίφ ξεκίνησε δυναμικά. Ισχυρίστηκε πως το Ιράν πάντα δεσμευόταν από τις 

συμφωνίες που έχει υπογράψει, εντούτοις υποστήριξε πως η πυρηνική συμφωνία με τις 

μεγάλες δυνάμεις δεν επέφερε κανένα πλεονέκτημα στον ιρανικό λαό. Μάλιστα, αντί να 

χρησιμοποιεί τη λέξη εμπάργκο χρησιμοποιούσε τη λέξη εχθρικές πράξεις, τονίζοντας πως 

αυτές οι πράξεις δε στηρίζονται στη νομιμότητα και πως ευθύνονται για την αύξηση του 

πληθωρισμόυ και τη συνακόλουθη μείωση της αξίας του εθνικού νομίσματος. 

Υπογράμμισε πως από το 2003 εως και το 2012 ο ΟΗΕ επέβαλε εναντίον του 

Ιράν  κυρώσεις, που δεν παρατηρεί κανείς σε άλλη χώρα που δε διαθέτει πυρηνική 

βόμβα,  ενώ οι κυρώσεις που υφίστατο ο Ιρανικός λαός μεταξύ του 2009 και του 2012 

ήταν πιο σκληρές και από αυτές της βόρειας Κορέας που διαθέτει πυρηνικούς πυραύλους. 

Εν συνεχεία ο Δρ. Ζαρίφ μίλησε για την πυρηνική συμφωνία εξηγώντας πως το Ιράν πήρε 

μέρος με στόχο να εξασφαλίσει τη συνέχιση των ειρηνικών πυρηνικών ερευνών, ενώ οι 

αμερικανοί ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις επιδιώκοντας το Ιράν να μην έχει καμία 

απολύτως πρόσβαση στην πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δρ. 

Ζαρίφ, η JCPOA, αν και ήταν μια δύσκολη συμφωνία, εντούτοις κρατούσε κάποιες 

ισορροπίες. Συνεχίζοντας είπε ότι μολονότι στην εν λόγω συνθήκη συμφωνήθηκε η μη 

διάδοση των πυρηνικών όπλων , ο πυρηνικός αφοπλισμός και η πρόσβαση όλων των 

χωρών στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικές χρήσεις, κανένας από αυτούς τους όρους 

δεν έχει τηρηθεί με τον τρόπο που πρέπει. Πρόσθεσε πως ουσιαστικά σε αυτή τη 

συμφωνία υπήρξαν  δύο άξονες, ο ένας αφορά την κανονικοποίηση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων των μεγάλων δυνάμεων  με το Ιράν σύμφωνα με το ψηφίσμα 3322 και ο 

άλλος τη μείωση των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν , δέσμευση που έως σήμερα 

δεν επέτρεπε στο Ιράν να προχωρήσει στην κατεύθυνση της κατασκευής πυρηνικών 

όπλων.  
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Ισχυρή η επιχειρηματολογία  του Ιρανού υπουργού εξωτερικών, Ζαρίφ 

 استدالل قوی وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف 
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Ο Δρ.Ζαρίφ υπογράμμισε πως παρόλο που το Ιράν τήρησε από τη πλευρά του τα 

συμφωνηθέντα, τα ευρωπαϊκά κράτη και η Αμερική δεν εκπλήρωσαν τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις τους. Μάλιστα ανέφερε και την ωμή παρέμβαση των αμερικανών όταν , πριν 

ένα χρόνο  η Γαλλία συμφώνησε στην αγορά  πάνω από 15 δις βαρελιών  πετρελαίου από 

το Ιράν , που είχε ως αποτέλεσμα το ναυάγιο της αγοραπωλησίας.  

Για τον υπουργό των εξωτερικών του Ιράν υπάρχει λύση και είναι απλή , να τηρήσουν 

όλες οι πλευρές τα συμφωνηθέντα. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατό να απειλεί κάθε φορά το 

Ιράν χωρίς η ίδια να τηρεί τα συμφωνηθέντα. Οι σημερινές πράξεις του Ιράν έρχονται ως 

αντίδραση στην μη τήρηση της συμφωνίας από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Για τον Δρ. Ζαρίφ η 

ολοκλήρωση της συμφωνίας προϋποθέτει τόσο τη μείωση των πυρηνικών 

δραστηριοτήτων του Ιράν όσο και την κανονικοποίηση των οικονομικών του σχέσεων με 

τα άλλα κράτη.  

Αναφερόμενος και στην αντίδραση του Ισραήλ ο Δρ Ζαρίφ είπε πως ο Νετανιάχου 

τάχθηκε εξ αρχής κατά της εν λόγω συμφωνίας με το Ιράν χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος 

λόγος.  

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε πως 

το μόνο έγκλημα του ιρανικού λαού είναι πως επιθυμεί να είναι κυρίαρχος στη χώρα του, 

πως αρνείται να υποταχθεί. Ο Δρ Ζαρίφ επεσήμανε μάλιστα την πρόσφατη ομιλία του 

Μικε Πομπέο, υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ, που με κυνισμό είπε ότι ,εάν ο ιρανικός 

λαός θέλει να μην πεινάει πρέπει να υπακούει την Αμερική. Οι ΗΠΑ 

επομένως  επιδιώκουν την καταστροφή του Ιράν. Όταν ο Ιρανικός λαός λέει «Θάνατος 

στην Αμερική» εννοεί θάνατο στις πολιτικές των ΗΠΑ. 

Ο Δρ. Ζαρίφ κλείνοντας τη φορτισμένη ομιλία του είπε:« Εάν έρθει καμία χώρα στην 

Αμερική και επιθυμεί να ανατρέψει την εκλεγμένη κυβέρνηση και  θέλει να επιβάλλει 

έναν δικτάτορα στην θέση της, εσείς τι θα κάνατε; Πώς θα αντιδρούσατε; Ο Ιρανικός λαός 

είναι ένας λαός με μακραίωνη ιστορία, ενας λαός υπερήφανος, απόγονοι της Περσικής 

αυτοκρατορίας.  Ένας τέτοιος λαός δεν υποτάσσεται. » 
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Η Mansourian εξουδετέρωσε την Βραζιλιάνα Raine Cristina De Oliveira Martins στον τελικό 

γυναικών των 70 κιλών. 

Η Χάσεμι διεκδικεί επίσης ένα χρυσό μετάλλιο στα 75 κιλά των γυναικών, αφού κατάφερε 

να νικήσει την Πονάμ από την Ινδία. 

Οι αγώνες πραγματοποιούνται στην κινεζική πόλη Σαγκάη από τις 17 έως τις 24 

Οκτωβρίου. 

Το Sanda (μερικές φορές ονομάζεται sanshou) είναι μια σύγχρονη μέθοδος μάχης και ένα 

άθλημα πλήρους επαφής που περιλαμβάνει πυγμαχία, kickboxing και πάλη. 

Οι αθλήτριες ελπίζουν σε μια επανάληψη της επιτυχίας τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

του 2017 στο Καζάν, όπου πέτυχαν 15 χρυσά στην κορυφή του πίνακα. 

Το Ιράν τελείωσε δεύτερο με οκτώ χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και δύο χάλκινα, ενώ το 

Χονγκ Κονγκ ήταν τρίτο με πέντε χρυσά, τρία αργυρά και τρία χάλκινα. 

Το Wushu είναι ένα από τα τρία αθλήματα στον τελικό κατάλογο των οκτώ που δεν θα 

συμπεριληφθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020.Έλειπε μαζί με το μπόουλινγκ 

και το σκουός. 

Μπέιζμπολ και σόφτμπολ, αναρρίχηση, καράτε, skateboarding και surfing έγιναν 

αποδεκτά. 

 

Οι Ιρανές αθλήτριες του Sanda, Shahrbanoo Mansourian και Maryam Hashemi κέρδισαν 

δύο χρυσά μετάλλια στη 15η έκδοση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Wushu 
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ن الملیل وشو شدند  ن رقابت های بی   بانوان ایرانن موفق به کسب دو مدال طال در پانزدهمی 
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Το Ιράν αναμένεται να προσελκύσει περίπου ένα εκατομμύριο Κινέζους τουρίστες εντός 

πέντε ετών από τότε που η χώρα έχει εγκρίνει την απαλλαγή από την υποχρέωση 

θεώρησης για Κινέζους επισκέπτες, αναφέρει επίσημη πηγή. 

Ο Ali Asghar Mounesan, επικεφαλής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Χειροτεχνίας και 

Τουριστικού Οργανισμού του Ιράν (ICHTO) έκανε αυτές τις δηλώσεις σε συνέντευξη του 

στην China Radio International. 

Η Ιρανική κυβέρνηση ψήφισε νόμο την Κυριακή για την άρση των περιορισμών 

θεωρήσεων για τους Κινέζους επισκέπτες. Η απόφαση ήρθε σε απάντηση σε ένα κοινό 

αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών και της ICHTO, καθώς η χώρα κινείται για να βρει νέες 

πηγές εσόδων εν μέσω της μονομερούς κυρώσεως των ΗΠΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο πληθυσμό της Κίνας και το γεγονός ότι περίπου 150 

εκατομμύρια Κινέζοι υπήκοοι επισκέπτονται άλλες χώρες κάθε χρόνο, το Ιράν έθεσε τις 

βάσεις για την προσέλκυση Κινέζων τουριστών, δήλωσε ο Μουνισάν, προσθέτοντας: 

«Καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στις χώρες στόχους καλές 

εγκαταστάσεις στο Ιράν εύκολα. " 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των Κινέζων πολιτών που επισκέπτονται το Ιράν 

ετησίως ανέρχεται σε 52.000. 

Δηλώνοντας ότι η τουριστική βιομηχανία σύντομα θα μετατραπεί σε νέο κίνητρο για την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ανέφερε ο Μουνισάν, το Ιράν έχει λάβει νέα μέτρα όπως 

η έκδοση ηλεκτρονικών θεωρήσεων για την προσέλκυση ξένων τουριστών. 

Πριν από την ανακοίνωση της Κυριακής για ταξίδια χωρίς βίζα, οι Κινέζοι χρειάστηκαν να 

λάβουν βίζα κατά την άφιξή τους στο Ιράν ενώ παράλληλα και οι Ιρανοί πρέπει ακόμα να 

λάβουν βίζες για να ταξιδέψουν στην Κίνα. Οι δύο χώρες έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο 

από το 2014 για να παραιτηθούν αμοιβαία από την υποχρέωση θεώρησης. 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Το Ιράν θα προσελκύσει περίπου ένα εκατομμύριο Κινέζους τουρίστες σε περίοδο 5 

ετών σύμφωνα με επίσημο ανακοινωθέν 

 ایران به دنبال جذب بیش از یک میلیون توریست چینن در بازه زمانن پنج ساله
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Το Ιράν έχει ήδη απαλλάξει τους πολίτες του Αζερμπαϊτζάν από την υποχρέωση 

θεώρησης, περιμένοντας το Μπακού να ανταποκριθεί. 

Οι Ιρανοί υπήκοοι μπορούν σήμερα να ταξιδεύουν σε δεκάδες χώρες, χωρίς να τηρούν τις 

προϋποθέσεις για την υποχρέωση θεώρησης. 

Σε σχετική κίνηση τον περασμένο μήνα, ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ρουχάνι διέταξε τις 

αρχές να καταργήσουν τις απαιτήσεις για υποχρεωτική σφράγιση των διαβατηρίων για 

αλλοδαπούς που έρχονται στο Ιράν. 

Η κίνηση έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα ταξίδια στη χώρα σε μια περίοδο 

αυξημένων οικονομικών κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες έχουν 

περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να έχει πρόσβαση σε ξένα νομίσματα. 

Το Ιράν φιλοξενεί αυτοκρατορίες και πολιτισμούς που χρονολογούνται από χιλιετίες. Η 

χώρα έχει κειμήλια που χρονολογούνται από την εποχή του Ελαμίτη, της Αρχαίας Περσίας 

και της Ισλαμικής περιόδου. 

Το Ιράν φιλοξενεί μερικά από τα παλαιότερα πολιτιστικά μνημεία του κόσμου, 

συμπεριλαμβανομένων 19 μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και το 

ποικίλο εύρος του εδάφους που κυμαίνεται από θαλάσσιες περιοχές μέχρι χιονοδρομικά 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Το Εθνικό Μουσείο του Ιράν παρουσιάζει περίπου 300 δισκία σφηνοειδούς σχήματος που 

επέστρεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από ένα δικαστικό έπος. 

Αρχικά από τα ερείπια της Περσέπολης, πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας των Περσών 

Αχαιμενιδών (559-330 π.Χ.), στο νότιο Ιράν, τα έργα αυτά ανήκουν σε μια παρτίδα 1.783 

δισκίων ή τεμαχίων πήλινων δισκίων που επιστράφηκαν από το Oriental Institute του 

Πανεπιστημίου του Σικάγου. Στη δεκαετία του 1930, το πανεπιστήμιο είχε παραλάβει από 

το Ιράν περίπου 30.000 δισκία ή κομμάτια δισκίων που βρέθηκαν στην Περσεπόλη για 

ερευνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον Ιρανικό τύπο. 

Μεγάλο μέρος των δισκίων επιστράφηκε στο Ιράν τρεις φορές μεταξύ του 1948 και του 

2004, προτού η αποκατάσταση μπλοκαριστεί από τη νομική ενέργεια Αμερικανών 

επιζώντων από βομβιστική επίθεση στο Ισραήλ το 1997 που κατηγορήθηκαν για το 

παλαιστινιακό κίνημα αντίστασης της Χαμάς. Καταδικάζοντας την Τεχεράνη για την 

υποστήριξη της ομάδας, οι ενάγοντες απαίτησαν την κατάσχεση των δισκίων και την 

πώλησή τους, προκειμένου να ανακτήσουν ένα ποσό ύψους 71,5 εκατομμυρίων 

δολαρίων για τα οποία το Ιράν καταδικάστηκε από αμερικανικό δικαστήριο για να 

πληρώσει σε αυτήν την περίπτωση.  

Το Ιράν παρουσιάζει 300 δισκία των Αχαιμενιδών που επέστρεψαν από τις ΗΠΑ μετά 

από δικαστική διαμάχη 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Η διαδικασία περατώθηκε μόλις τον Φεβρουάριο του 2018 με απόφαση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου των ΗΠΑ που απαγόρευσε την κατάσχεση των δισκίων. 

"Το 2001, ζητήσαμε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο να επιστρέψει τα δισκία των 

Αχαιμενιδών. Ειλικρινά παρέδωσαν όλες τις μελέτες που είχαν κάνει σε αυτά τα έργα μαζί 

με 300 δισκία στο Ιράν τα τελευταία χρόνια ", ανέφερε ο Μιχαμάτς Ρέζα Κάργκαρ, γενικός 

διευθυντής Ιρανικών μουσείων. "Ταυτόχρονα, υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης έτσι 

ώστε τα υπόλοιπα δισκία να επιστραφούν εντός δύο ετών. Οι ειδήσεις κυκλοφόρησαν 

διεθνώς και κάποιοι που ζήτησαν αποζημίωση από το Ιράν το εμπόδισαν, αλλά δεν ήταν 

από την αμερικανική κυβέρνηση και αξιωματούχους ", πρόσθεσε. Σημείωσε ότι το Ιράν 

και το Πανεπιστήμιο του Σικάγο προσπάθησαν σκληρά να κερδίσουν την υπόθεση, αν και 

η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, προσθέτοντας: "Τελικά, ήμασταν βέβαιοι ότι δεν πρόκειται 

να ληφθεί ψήφος για τη δήμευση πολιτιστικών αγαθών άλλων χωρών". Ο Mohammad-

Hossein Talebian, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν 

(CHO), δήλωσε ότι οι Ιρανοί δικηγόροι προσπάθησαν να επιταχύνουν την επιστροφή και 

άλλων δισκίων των Αχαιμενιδών από την Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, ο Christopher 

Woods, διευθυντής του Oriental Institute του Πανεπιστημίου του Σικάγο, δήλωσε: "Η ιδέα 

ήταν πάντα να επιστρέψουμε τα δισκία. Μας δανείστηκαν και μας ανατέθηκε αυτή η 

πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε μια μακρά ιστορία δανεισμού αντικειμένων και πάντα τα 

επιστρέφουμε. Έτσι, το Ινστιτούτο Oriental επιστρέφει πάντα αντικείμενα που μας 

εμπιστεύθηκαν ως δάνεια. "Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να τους κρατήσουμε ασφαλείς, 

δαπανήσαμε εκατομμύρια δολάρια για να τους επιστρέψουμε στο Ιράν", πρόσθεσε ο 

Woods, τονίζοντας ότι "Αυτή ήταν μια απόφαση που κάναμε με τους Ιρανούς 

συναδέλφους μας για να μάθουμε πρώτα τη 

διαδικασία, να επιστρέψουμε την πρώτη παρτίδα 

και ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουμε τη δεύτερη 

παρτίδα πολύ πιο γρήγορα. " 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Ο διεθνούς φήμης Ιρανός βιρτουόζος Καιχάν Καλόρ  έχει κερδίσει το Βραβείο Καλλιτέχνη 

WOMEX 19 για "φέρνοντας την περσική παράδοση της κλασικής μουσικής στα αυτιά των 

ανθρώπων σε όλο τον κόσμο". 

Ο Καλόρ έλαβε το διάσημο βραβείο κατά την 25η εορταστική έκδοση της World Music 

Expo (WOMEX) στο Τάμπερε της Φινλανδίας. 

"Για την κυριαρχία και τη δεξιοτεχνία του kamancheh (ιρανικό μουσικό όργανο), για την 

αδιάκοπη καινοτομία και συνεργασία, για τη δημιουργία συναρπαστικών νέων μουσικών 

γλωσσών και για την προσέλκυση της περσικής κλασικής μουσικής παράδοσης στα αυτιά 

των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι Piranha Arts, οι διοργανωτές της WOMEX, είναι στην 

ευχάριστη θέση να παραδώσουν το Βραβείο Καλλιτέχνη WOMEX 2019 στον Καιχάν 

Καλόρ, "δήλωσαν στο WOMEX. 

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Καλόρ χαρακτήρισε τον εαυτό του ως εκπρόσωπο της 

Ιρανικής μουσικής και αφιέρωσε το βραβείο στον θρυλικό δάσκαλο της παραδοσιακής 

περσικής μουσικής, κλασικού τραγουδιστή και συνθέτη Mohammad-Reza Shajarian. 

"Αφιερώνω το βραβείο στον Ostad (κύριο) Mohammad-Reza Shajarian, τον σπουδαίο 

δάσκαλο της περσικής μουσικής, που παλεύει με μια άσχημη ασθένεια κάποια χρόνια 

τώρα", δήλωσε. Νωρίτερα από την υποψηφιότητά του για το βραβείο, ο Καλόρ είπε: "Η 

λήψη του Βραβείου Καλλιτέχνης WOMEX σημαίνει πολλά για μένα. Το βραβείο είναι η 

αναγνώριση του πλούσιου πολιτισμού της πατρίδας μου και μιας αιώνιας περσικής τέχνης 

που ευδοκιμεί και είναι αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Καθώς οι δυνάμεις αναδύονται σε 

ολόκληρο τον κόσμο και πιέζουν για διχασμό, σύνορα και μισαλλοδοξία, η μουσική μας 

φέρνει κοντά και μας θυμίζει την κοινή μας ανθρωπιά. Ως πολίτης του κόσμου, είμαι 

ταπεινωμένος από αυτή την αναγνώριση και στέκομαι δίπλα σε καλλιτέχνες των οποίων η 

μουσική προωθεί την ενότητα ». 

Ο Καλόρ, που γεννήθηκε στην Τεχεράνη το 1963 σε μια κουρδική οικογένεια, άρχισε να 

σπουδάζει μουσική σε ηλικία επτά ετών. 

Εκτός από την κλασική περσική μουσική, είχε επίσης κουρδικές και τουρκικές μουσικές 

επιρροές. Στη συνέχεια σπούδασε ευρωπαϊκή κλασσική μουσική και τελικά αποφοίτησε 

από το μουσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Carleton στην Οτάβα του Καναδά. 

Το όργανο επιλογής του Καλόρ είναι το Kamancheh, ένα όργανο με χορδές που 

χρησιμοποιείται στην κλασική περσική μουσική. 
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Ο Ιρανός βιρτουόζος Καλχόρ λαμβάνει το βραβείο καλύτερου καλλιτέχνη WOMEX 

 WOMEX ۹۱۰۲کیهان کلهر، برنده جایزه 



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  

Η λέξη Γιαλντά σημαίνει αναζωογόνηση και αναφέρεται στην μεγαλύτερη βραδιά της 

χρονιάς. Η ιστορία της βραδιάς εχει τις ρίζες της στην αρχαία Περσία. 

Πολλοί μελετητές και ιστορικοί αναφέρουν ότι η γιορτή αυτή έχει πάνω από επτά χιλιάδες 

χρόνια ιστορία και από το 500 π.Χ έως σήμερα εορτάζεται επισήμως στο Ιράν . Μάλιστα 

ήδη από την εποχή του Δαρείου του Α’ μπήκε στο ημερολόγιο των Ιρανών. 

Σε αυτήν την αρχαία γιορτή, που λαμβάνει χώρα τη σκοτεινότερη και μεγαλύτερη βραδιά 

της χρονιάς, οι Ιρανικές οικογένειες συγκεντρώνονται σε σπίτια και οι πιο ηλικιωμένοι 

απαγγέλλουν περσικά παραμύθια και ποιήματα γνωστών Ιρανών ποιητών του Φερντοσί, 

του Χαφέζ, του Σααντί και άλλων πολλών που «ζεσταίνουν»το οικογενειακό περιβάλλον. 

Το να φάνε καρπούζι, ξηρούς καρπούς και ρόδι είναι από τα ήθη της νύχτας αυτής, και οι 

ιρανές ετοιμάζουν ένα γιορτινό τραπέζι με ζεστά χρώματα ,με το κόκκινο να κυριαρχεί . 

Ίσως το πιο ξεχωριστό στοιχείο της βραδιάς αυτής είναι η απαγγελία ποιημάτων και 

παραμυθιών. Παραμύθια στηριγμένα στους περσινούς μύθους που γοητεύουν μικρούς 

και μεγάλους. 

Στην αρχαία Περσία το ρόδι ήταν το σύμβολο της γονιμότητας και της ευλογίας και 

συνέδεαν το κόκκινο χρωμα του ροδιού με τον ήλιο και τη χαρά. 
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Βραδιά Γιαλντά 

 شب یلدا 



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خیر  
 

Σαράντα χρόνια συνεχόμενη ανάπτυξη  فت پیوسته  12 چهل سال پیشر
 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Μεγάλος Διαγωνισμός γνώσεων 

Μεγάλος Διαγωνισμός γνώσεων του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν στην 

Αθήνα με αφορμή την 41η επέτειο της νίκης της μεγαλειώδους Ισλαμικής Επανάστασης 

στο Ιράν. 

Ενημερώνουμε τους αγαπημένους φίλους μας ότι το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας 

του Ιράν στην Αθήνα με αφορμή την 41η επέτειο της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης και 

την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν, διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό 

για κάθε ενδιαφερόμενο Έλληνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον 

κάτωθι σύνδεσμο προκειμένου να κατεβάσουν το ερωτηματολόγιο, να το απαντήσουν και 

να στείλουν τις απαντήσεις σε μορφή word στο info(at)iranculture.gr 

Οι δέκα καλύτερες απαντήσεις θα λάβουν ένα αναμνηστικό δώρο. 

Προθεσμία: 1/2/2020 Για συμμετοχή επισκεφθείτε το παρακάτω Link: 

https://www.iranculture.gr/diagonismos-gnoseon  
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 به مناسبت 
ی

وزی شکوهمند انقالب اسالیم  11مسابقه بزرگ رایزنن فرهنیک سالگرد پب   



 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Ιρανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το πολιτιστικό κέντρο 

Δροσιάς, διοργάνωσαν φεστιβάλ ιρανικών ταινιών μικρού μήκους.  

Στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ  παρευρέθησαν  προσωπικότητες από τον χώρο του 

πολιτισμού και της τέχνης, καθώς και ο κ. Χ.Ποτίδης, πρόεδρος της Δ.Κ. Δροσιάς, και τα 

αλλά μέλη του Δημοτικού συμβουλίου.  Στην αρχή της εκδήλωσης , η κ. Καίτη 

Λεκάκου,  υπεύθυνη για τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου, αναφερόμενη στη 

σημασία της τέχνης και του κινηματογράφου για τη βελτίωση των πολιτιστικών σχέσεων 

των χωρών είπε:  «Είναι η τέταρτη  χρόνια που συνεργαζόμαστε με το Μορφωτικό Κέντρο 

της Πρεσβείας του Ιράν και πραγματικά νιώθουμε  μεγάλη χαρά · αυτή η συνεργασία ,όλα 

αυτά τα χρόνια, απέδειξε ότι εμείς έχουμε αρκετά κοινά πολιτιστικά και κοινωνικά 

στοιχεία τα οποία διακρίνονται και στις ιρανικες ταινίες. Οι Ιρανικές ταινίες , μπορώ να 

πω ,  μεταφέρουν τα πιο όμορφα, ηθικά και ανθρώπινα μηνύματα». 

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής Πρεσβείας ,Δρ.Χελμί, με την σειρά του σε μια 

σύντομη ομιλία αρχικά ευχαρίστησε τα μέλη του πολιτιστικού κέντρου για τη στήριξη των 

πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο Ιράν και την Ελλάδα κάνοντας μάλιστα λόγο 

και για την πρόοδο του ιρανικού κινηματογράφου μετά την Ισλαμική επανάσταση. Είπε 

χαρακτηριστικά : « είναι γεγονός πως ο ιρανικός κινηματογράφος αναζωογονήθηκε μετά 

την Ισλαμική Επανάσταση με την ίδρυση νέων κινηματογραφικών σχολών.  Στις ιρανικές 

ταινίες το πρώτο στοιχείο που παρατηρείται είναι η σημασία των πανανθρώπινων αξιών 

και των ηθικών διδαγμάτων». Στο εν λόγω φεστιβάλ έγινε η προβολή 7 ταινιών μικρού 

μήκους που απέσπασαν το ενδιαφέρον του κοινού. 

Κύριες δραστηριότητες  36 اهم فعالیت ها 

Φεστιβάλ Ιρανικών ταινιών μικρού μήκους σε συνεργασία με τον Δήμο Διονύσου 

 فستیوال فیلم های کوتاه ایرانن با همکاری و مشارکت شهرداری زیونیسوس آتن 



 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Επίσημη συνάντηση των μελών του Κέντρου Ερευνών του Ιράν με τον διευθυντή του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) 

Την περασμένη εβδομάδα τα μέλη του Κέντρου Ερευνών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 

Ιράν, με σκοπό την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων του Ιράν και της Ελλάδας στον 

ερευνητικό και επιστημονικό τομέα, συναντήθηκαν με τον διευθυντή του ΕΙΕ 

Δρ.Βασίλειου Γρηγορίου.  

Αυτή η συνάντηση προγραμματίστηκε στο πλαίσιο των συναντήσεων των Μελών του 

Ερευνητικού Κέντρου κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα  με πρωτοβουλία του 

Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν· παρών ,επίσης, ήταν  ο 

Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα Δρ.Χελμί.  

Μετά τους χαιρετισμούς τα μέλη του Ερευνητικού Κέντρου του Ιράν, που έχει την έδρα 

του στην πόλη Κομ, έδωσαν διεξοδικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Κέντρου.  

Ο διευθυντής του Κέντρου ερευνών του Ιράν, Δρ.Αλίπουρ είπε χαρακτηριστικά:  

«Η παρουσία μας στην Ελλάδα πράγματι μας δημιουργεί αίσθημα χαράς και 

υπερηφάνειας, επειδή υπάρχουν στενοί δεσμοί με τον ελληνικό λαό,  την ελληνική 

ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι δυο χώρες πάντοτε , παρά τις συγκρούσεις , είχαν 

ανέκαθεν μια βιώσιμη σχέση με γόνιμες αλληλεπιδράσεις σε διάφορους τομείς.   

Ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών επίσης τόνισε:  

«Στην πόλη Κομ υπάρχουν πάνω από 400 ερευνητικά κέντρα , αριθμός ιδιαίτερα 

σημαντικος, γεγονος που υπογραμμίζει τη συμβολή της Κομ στην ανάπτυξη του 

επιστημονικού επιπέδου ολόκληρης της χώρας.»  

Ο Δρ.Αλίπουρ στο τέλος της ομιλίας του ευχαρίστησε τον διευθυντή του ΕΙΕ της Ελλάδας 

για την διοργάνωση της συνάντησης αυτής.  

Εν συνέχεια ο Δρ.Σανναϊ, υποδιευθυντής του Κέντρου Ερευνών του Ιράν, υποστηρίζοντας 

την σημασία των  πολιτιστικών και επιστημονικών σχέσεων είπε:  

Στο κέντρο μας απασχολούνται αυτή τη στιγμή πάνω από 112 καθηγητές και περισσότεροι 

από 6.000 ερευνητές και φοιτητές με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Το κέντρο μας 

έχει εκδόσει πάνω από 1.400 βιβλία  στον τομέα των ανθρωπιστικών  επιστημών και οι 

ερευνητές μας έχουν δημοσιεύσει πάνω από 6.000 ερευνητικά άρθρα που άπτονται 

διάφορων τομέων (φιλοσοφία, πολιτικες επιστήμες Θεολογία, ισλαμική φιλοσοφία, 

ισλαμικός λόγος ,ηθική κλπ) σε 5 διαφορετικές γλώσσες.   

37 

 دیدار هیات اعزایم از مرکز تحقیقات علوم انسانن و اسالیم قم با رئیس بنیاد میل تحقیقات یونان



 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Ο Δρ.Σανναϊ, υποδιευθυντής του κέντρου, που  ήταν παρών στην εν λόγω συνάντηση , 

υπογραμμίζοντας τη σημασία των επιστημονικών συνεργασιών δήλωσε:  

«Η πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία με διάφορες χώρες του κόσμου 

αναγνωρίστηκε ως  ένας από τους πιο βασικούς στόχους μας από το 2010 έως σήμερα. 

Έως σήμερα καταφέραμε να διοργανώσουμε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια με την 

παρουσία επιστημόνων και ερευνητών από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο , 

πρόκειται να διεξαχθεί  το 2020 στην πόλη Κομ συνέδριο με θέμα «Η αιώνια ζωή της 

ψυχής». 

Ο Δρ. Γρηγορίου με την σειρά του ευχαρίστησε τον Μορφωτικό Σύμβουλο της Ιρανικής 

Πρεσβείας και τα μέλη του Κέντρου Ερευνών της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την 

παρουσία τους στο ΕΙΕ υπογραμμίζοντας την σημασία των διμερών σχέσεων είπε:  

«Οι πληροφορίες που αναφέρατε για το κέντρο σας πραγματικά εντυπωσιάζουν εμένα και 

τα μέλη του ΕΙΕ, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και κάθε πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.  

Ο πρόεδρος του ΕΙΕ επίσης πρόσθεσε:  

«Εμείς θα επιδιώξουμε κάθε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ του Ιράν και της Ελλάδας σε 

διάφορους επιστημονικούς τομείς και θα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να πάρουμε 

μέρος στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο Ιράν.»  

Ο Δρ.Χελμί τελευταίος, κάνοντας λόγο για την ιστορική σχέση των δυο χωρών είπε:  

«Ίσως το πιο βασικό στοιχείο που πάντοτε ήταν ο λόγος της βιώσιμης σχέσης των δυο 

πολιτισμένων χωρών είναι η κοινή τους ιστορία και ο μακραίωνος πολιτισμος τους· εμείς 

πρέπει, λοιπόν , να συνεχίζουμε αυτόν τον δρόμο κρατώντας τις παραδόσεις  και τις αρχές 

μας.» 
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Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Συνάντηση των μελών του κέντρου ερευνών του Ιράν με τον κοσμήτορα της Θεολογικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ 

Την περασμένη εβδομάδα τα μέλη του κέντρου ερευνών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 

Ιράν, με σκοπό τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων των δυο χωρών στον ερευνητικό και 

επιστημονικό τομέα, συναντήθηκαν επισήμως με τον Δρ.Νικολαϊδη ,κοσμήτορα της 

Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.  Μετά τους χαιρετισμούς τα μέλη του ερευνητικού κέντρου, 

που έχει την έδρα του στην πόλη Κομ, έδωσαν  διεξοδικές πληροφορίες για 

τις  δραστηριότητες του προαναφερθέντος κέντρου.  

Ο Δρ.Αλίπουρ ,διευθυντής του κέντρου ερευνών, είπε χαρακτηριστικά: 

«Στην πόλη Κομ υπάρχουν πάνω από 400 ερευνητικά κέντρα , αριθμός ιδιαίτερα 

σημαντικος, γεγονος που υπογραμμίζει τη συμβολή της Κομ στην ανάπτυξη του 

επιστημονικού επιπέδου ολόκληρης της χώρας.»  

Συνεχίζοντας τόνισε:  

«Στο κέντρο μας απασχολούνται αυτή τη στιγμή πάνω από 112 καθηγητές και 

περισσότεροι από 6.000 ερευνητές και φοιτητές με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. 

Το κέντρο μας έχει εκδόσει πάνω από 1.400 βιβλία  στον τομέα των 

ανθρωπιστικών  επιστημών και οι ερευνητές μας έχουν δημοσιεύσει πάνω από 6.000 

ερευνητικά άρθρα που άπτονται διάφορων τομέων (φιλοσοφία, πολιτικες επιστήμες 

Θεολογία, ισλαμική φιλοσοφία, ισλαμικός λόγος ,ηθική κλπ) σε 5 διαφορετικές γλώσσες.  

Ο Δρ.Σανναϊ, υποδιευθυντής του κέντρου, που  ήταν παρών στην εν λόγω συνάντηση , 

υπογραμμίζοντας τη σημασία των επιστημονικών συνεργασιών δήλωσε:  

«Η πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία με διάφορες χώρες του κόσμου 

αναγνωρίστηκε ως  ένας από τους πιο βασικούς στόχους μας από το 2010 έως σήμερα. 

Έως σήμερα καταφέραμε να διοργανώσουμε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια με την 

παρουσία επιστημόνων και ερευνητών από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο , 

πρόκειται να διεξαχθεί  το 2020 στην πόλη Κομ συνέδριο με θέμα «Η αιώνια ζωή της 

ψυχής».  
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 دیدار هیات اعزایم از مرکز تحقیقات علوم انسانن و اسالیم قم با رئیس دانشکده الهیات دانشگاه آتن



 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Ο Σανναϊ επίσης τόνισε:  «Η παρουσία Ελλήνων ερευνητών θα εμπλουτίσει το συνέδριο 

και θα δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσης των άρθρων τους σε 5 γλώσσες στο συλλογικό 

τόμο των εισηγήσεων του συνεδρίου.  

Ο Δρ.Νολαϊδης με την σειρά του, ευχαρίστησε τα μέλη του ερευνητικού κέντρου του Ιράν, 

χαρακτηρίζοντας σημαντική την παρουσία τους στην Ελλάδα για την ενίσχυση των 

διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Ο Δρ Νολαϊδης τόνισε:  «Θα ήθελα να εκφράσω τον 

ενθουσιασμό μου για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνετε στο Ιράν αναφορικά με την 

πρόοδο των επιστημών και μάλιστα των ανθρωπιστικών. Εμείς εδώ στην Θεολογική Σχολή 

του ΕΚΠΑ καλωσορίζουμε κάθε είδους συνεργασίας ,ειδικά στον τομέα  της Θεολογίας, 

και θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει διαθρησκειακός διάλογος για την διάδοση της 

ειρήνης στον κόσμο. Ο Δρ.Χελμί, Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής 

Πρεσβείας ,ευχαρίστησε τον Κοσμήτορα της σχολής για την διεξαγωγή της σημερινής 

συνάντησης και εξέφρασε την ελπίδα του για το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου 

επιστημονικών και πολιτιστικών σχέσεων των δυο χωρών.  Ο Διευθυντής του Κέντρου 

ερευνών του Ιράν με την ολοκλήρωση της συνάντησης προσέφερε στον Κοσμήτορα του 

Πανεπιστημίου διαφορά βιβλία από τις αγγλικες εκδόσεις του κέντρου. 
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Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Μήνυμα συνύπαρξης των λαών σε εκδήλωση για τον πολιτισμό του Ιράν 

Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης των λαών ενάντια στον φανατισμό έστειλε χθες βράδυ 

από τα Χανιά ο μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν στην Ελλάδα, δρ Αλί Μ. 

Χέλμι, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

Η εκδήλωση γνωριμίας με τον πολιτισμό και την τέχνη του Ιράν, περιλάμβανε έκθεση 

φωτογραφίας, καλλιγραφίας, χειροτεχνίας, ενώ προσφέρθηκαν βιβλία με θεματολογία 

του ιρανικού πολιτισμού. Ο μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν υπογράμμισε 

ότι «το Ιράν και η Ελλάδα θεωρούνται από τις πιο αρχαίες χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα 

ήταν κολόνα στην ουσία του πολιτισμού της Δύσης και το Ιράν αντίστοιχα για την 

Ανατολή. Αυτές οι δύο χώρες έχουν πάνω από 7.000 χρόνια ιστορία». 

Ο ίδιος πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «το Ιράν και η Ελλάδα έχουν δώσει μεγάλα ονόματα 

στην ιστορία της ανθρωπότητας, επιστήμονες, φιλόσοφους, ποιητές και παρ’ όλες τις 

συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας, αυτές οι δύο χώρες διατήρησαν τη γλώσσα, 

τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους» και συνέχισε: «Σήμερα εμείς και οι Ελληνες 

είμαστε στον ίδιο δρόμο, το να πηγαίνουμε κόντρα στη βία και στον φανατισμό». 

«Εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν γίνεται να μεταφέρουμε σε άλλες χώρες και στον 

κόσμο, τη δικαιοσύνη, συνύπαρξη και ειρήνη, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο και πιο 

λαμπερό μέλλον». Ο Τουρκολόγος – ιστορικός, Δρ. Γιώργος Λιμαντζάκης μίλησε στην 

εκδήλωση με αφορμή ένα ταξίδι του στο Ιράν το 2015. 
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جلوه هانی از فرهنگ ، هبن و سینمای ایران در جزیره کرت –ایران و یونان از ژرفای تاری    خ تا امروز   



 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Εκανε λόγο για μια ξεχωριστή εμπειρία, αναφέρθηκε στα στερεότυπα της ελληνικής και 

δυτικής κοινωνίας για  την όμορφη αυτή χώρα με τον φιλόξενο λαό και τα εντυπωσιακά 

μνημεία και τόνισε: «Η εικόνα που μας δείχνουν πολλές φορές τα διεθνή ΜΜΕ, ειδικά τα 

Αγγλοαμερικάνικα, είναι κάπως στρεβλή σε σχέση με την καθημερινότητα στο Ιράν». 

Η σκηνοθέτις Βίκη Αρβελάκη η οποία επισκέφτηκε την Τεχεράνη τον περασμένο 

Δεκέμβριο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Ιράν, καθώς προβλήθηκε 

η ταινία της: “Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς, Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1994”, 

σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Η κουλτούρα, οι άνθρωποι, τα χρώματα, τα νέα παιδιά, γεμάτα 

ζωή και καθαρή ματιά ξεπερνούν το 70% του πληθυσμού (νέοι έως 30 ετών). Ο 

κινηματογράφος ήταν η κοινή μας βάση. Μια χώρα που παράγει ετησίως 2000 

ντοκιμαντέρ, το είδος του κινηματογράφου που θεωρείται σινεμά της αλήθειας, δε 

μπορεί παρά να μας λέει πολλά. Εκτός όμως από τις αίθουσες με τις μεγάλες οθόνες 

προβολής,  πολύ σύντομα μας κάλεσαν στα σπίτια τους, μας μαγείρεψαν, μας 

τραγούδησαν, συζητήσαμε από τον Μέγα Αλέξανδρο και την Περσέπολη μέχρι την Ελλάδα 

και το Ιράν του σήμερα. Σαν λαοί, αυτόματα νιώσαμε όλοι αδέρφια. Όχι μονάχα οι 

Έλληνες, μα οι Ιρακινοί, οι Αμερικάνοι, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, που φιλοξενηθήκαμε από 

τους νέους φίλους μας, τους Ιρανούς». 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηράκης και ο 

αντιδήμαρχος Γ. Γιαννακάκης ενώ τον κόσμο καλωσόρισε η προϊσταμένη της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης, Βιβή Χουδαλάκη. 

Οι εξελίξεις στον Κόλπο Απαντώντας σε ερώτηση των “Χ.ν.” για τις εξελίξεις στον Περσικό 

Κόλπο, ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν, εξέφρασε την αντίθεσή του 

στην επέμβαση ξένων δυνάμεων στην περιοχή και πρόσθεσε ότι «οι χώρες της περιοχής, 

της Μέσης Ανατολής, πρέπει μόνες τους με βάση τις αρχές και τους κανόνες που έχουν, να 

αποφασίζουν για το μέλλον τους». 
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Κύριες δραστηριότητες  36 اهم فعالیت ها 





Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στον Δήμο Χανίων, εθιμοτυπική επίσκεψη 

του Μορφωτικού Συμβούλου της Πρεσβείας της Ι.Δ. του Ιράν, Δρ. Αλί Μ. Χελμί, στο 

περιθώριο της συνεργασίας, που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Δήμου Χανίων και του 

Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας. 

Ο κ. Χελμί αναφέρθηκε στους μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς, που διατηρεί η χώρα 

μας με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε πολύ καλό 

επίπεδο. Από την πλευρά του ο κ. Σημανδηράκης χαρακτήρισε τις δύο χώρες κοιτίδες δύο 

μεγάλων πολιτισμών, που οφείλουν να προστατεύουν την πλούσια πολιτιστική τους 

κληρονομιά. 

Ο Δήμαρχος Χανίων με την ολοκλήρωση της συνάντησης προσέφερε στον Μορφωτικό 

Σύμβουλο το συλλεκτικό φωτογραφικό λεύκωμα του Δήμου Χανίων: “Χανιά, Ταξίδι στο 

Όνειρο”, ενώ από την πλευρά του ο κ. Χελμί προσέφερε στον κ. Σημανδηράκη έκδοση για 

το Ιράν. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Χανίων, το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν 

στην Αθήνα σε συνεργασία με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 

διοργάνωσαν τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στον πολιτισμό του Ιράν. Στο πλαίσιο 

του τριημέρου, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, στις 20.00, στον χώρο της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Χανίων πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο: «Το Ιράν και η 

Ελλάδα, από τα βάθη της ιστορίας έως σήμερα – γνωριμία με τον πολιτισμό και την τέχνη 

του Ιράν». Η εκδήλωση περιλάμβανε έκθεση φωτογραφίας, καλλιγραφίας, χειροτεχνίας, 

προβολή ντοκιμαντέρ από τα αξιοθέατα της Περσίας. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ερωτήσεις από το κοινό σχετικά με 

τον πολιτισμό και την τέχνη του Ιράν. 

Επίσης Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου το αφιέρωμα συνεχίστηκε στο 

Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) με προβολή κινηματογραφικών 

ιρανικών ταινιών μεγάλου μήκους. 

 سفارت ج.ا.ایران با شهردار جزیره کرت 
ی

 دیدار رایزن فرهنیک

Συνάντηση του Δρ.Χελμί με τον Δήμαρχο Χανίων, κ.Π.Σημαντηράκη 
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Πάνω από δύο εκατομμύρια Ιρανοί προσκυνητές έφτασαν στο Ιράκ για το προσκύνημα 

στο Αρμπέεν 

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Ιρανοί προσκυνητές έχουν εισέλθει στο Ιράκ μια 

εβδομάδα πριν από τις ετήσιες πομπές του Αρμπέεν που πραγματοποιούνται στην ιερή 

πόλη Καρμπάλα. 

Μιλώντας στο πρακτορείο ISNA του Ιράν, ο αναπληρωτής επικεφαλής των επιχειρήσεων 

για την αστυνομία του Ιράν, Hossein Sajedi-Nia, δήλωσε ότι οι προσκυνητές έχουν 

εισέλθει στο Ιράκ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. 

Περίπου τρία εκατομμύρια Ιρανοί έχουν εγγραφεί στο σύστημα αυτοματισμού SAMAH 

του Ιράν, μια νομική διαδικασία η οποία εξαλείφει την ανάγκη για την απόκτηση ιρακινής 

βίζας, δήλωσε η Κεντρική Επιτροπή του Ιράν. 

Οι ιρανικές αρχές προέβλεψαν ότι πάνω από τρία εκατομμύρια θρηνητές θα λάβουν 

μέρος στο φετινό προσκύνημα, συμπληρώνοντας τους αριθμούς τους τα προηγούμενα 

χρόνια. 

Χιλιάδες μη Ιρανοί προσκυνητές έχουν επίσης εισέλθει στο Ιράν, ξεκινόντας το ταξίδι για 

την Καρμπάλα. 

Οι ξένοι προσκυνητές προέρχονται κυρίως από γειτονικές χώρες του Ιράν, όπως το 

Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία. 

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο αρχηγός της  επαρχιακής αστυνομίας του Sistan και του 

Baluchistan, γενικός ταξίαρχος Mohammad Qanbari, δήλωσε ότι περισσότεροι από 40.000 

προσκυνητές είχαν εισέλθει στη χώρα μόνο από το Πακιστάν. 

Οι προσκυνητές  προέρχονται από το Ιράκ και από όλο τον κόσμο και ταξιδεύουν στις 

ιερές ιρακινές πόλεις Najaf και Karbala για να παρευρίσκονται στο Αρμπέεν. 

Η συγκέντρωση είναι γνωστό ότι προσελκύει περίπου 20 εκατομμύρια συμμετέχοντες 

κάθε χρόνο. Το φετινό Αρμπέεν είναι στις 19 Οκτωβρίου. 

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την 40ή ημέρα μετά την επέτειο του μαρτυρίου του τρίτου Σιίτη 

Ιμάμη, Χουσεΐν Ιμπν Αλι (AS). 

Ο Ιμάμ Χουσεΐν (AS) μαρτύρησε μαζί με δεκάδες συντρόφους του κατά τη διάρκεια μίας 

τελευταίας μάχης ενάντια στον τύραννο της εποχής, Yazid I, πριν από περισσότερους από 

δεκατρείς αιώνες.  
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Το μαρτύριο του Ιμάμ Χουσεΐν (AS) έχει μετατραπεί σε σύμβολο δίκαιης εξέγερσης και 

κοινωνικής και πολιτικής μεταρρύθμισης. Ο Ιμάμ Χουσεΐν (ΑΣ) είναι κατά συνέπεια ένας 

πολύ αγαπητός φιλόλογος όχι μόνο μεταξύ Σιιτών Μουσουλμάνων αλλά και μεταξύ 

Σουνιτών και ανθρώπων άλλων θρησκειών. 

«Οι εχθροί που επιδιώκουν να σπείρουν τη διχόνοια θα αποτύχουν» 

Το φετινό προσκύνημα του Αρμπέεν λαμβάνει χώρα καθώς το Ιράκ ανακάμπτει από 

αρκετές ημέρες διαμαρτυριών κατά της κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς την 

περασμένη εβδομάδα. 

Ορισμένες από τις διαδηλώσεις κατέληξαν σε βία και αιματηρές συγκρούσεις. Ωστόσο, οι 

βίαιες διαμαρτυρίες έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες. 

Την περασμένη εβδομάδα, ορισμένα αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ένα σχέδιο 

που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ επιδιώκοντας να επηρεάσει τις διαμαρτυρίες σε μια 

προσπάθεια να δημιουργήσει αστάθεια και να προωθήσει ορισμένες πολιτικές ατζέντες 

στη χώρα. 

Οι παρατηρητές επεσήμαναν ότι το χρονοδιάγραμμα των προκλήσεων σηματοδοτεί τις 

ενδείξεις που υποστηρίζονται από το εξωτερικό καθώς επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις 

πομπές του Αρμπέεν, συγκεκριμένα μέσω της τροφοδότησης του ανταγωνισμού προς το 

Ιράν. 

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης Αγϊατολάχ Σέγιεντ Αλί Χαμενεί δήλωσε ότι «το Ιράν 

και το Ιράκ είναι δύο έθνη των οποίων οι καρδιές και οι ψυχές είναι δεμένες μεταξύ τους 

με πίστη στον Θεό». 

Ο ηγέτης είπε ότι μια εχθρική εκστρατεία που επιδιώκει να «σπείρει τη διαφωνία» μεταξύ 

των δύο εθνών θα αποτύχει. 

Οι Ιρακινοί είναι υπερήφανοι για τη φιλοξενία προσκυνητών που συμμετέχουν στο 

Αρμπέεν, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το Ιράν. 

Η εκδήλωση έχει μετατραπεί σε σύμβολο της ενότητας μεταξύ των λαών των δύο χωρών 

που βαθιά λατρεύουν τον Ιμάμ Χουσεΐν (AS). 
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Ποιες είναι οι 5 προβλέωεις του Ιμάμ Χαμενεί που βγήκαν αληθινες; Ποια είναι η πιο 

πρόσφατη; 

Ο Ιμάμ Χαμενεΐ, ο Ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, έχει δώσει υποσχέσεις 

και έχει κάνει  προβλέψεις βασισμένες στην «εμπιστοσύνη του για τις στις θεικές 

υποσχέσεις» καθώς και στη «σωστή ανάλυση των γεγονότων της εποχής». Είναι 

προβλέψεις των οποίων η ακρίβεια αποδείχθηκε σε όλους με την πάροδο του χρόνου. Το 

Khamenei.ir παρουσιάζει μια ανασκόπηση των οκτώ από τις προβλέψεις του 

Σεβασμιότατου, μαζί με την τελευταία υπόσχεσή του. 

1. Η ήττα των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Το περιστατικό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα από την 

αλαζονική κυβέρνηση των ΗΠΑ για να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά του Αφγανιστάν 

και του Ιράκ. Αμέσως μετά την επίθεσή τους, ο ηγέτης της επανάστασης προέβλεψε την 

ήττα των Η.Π.Α. στο Ιράκ, δηλώνοντας: «Οι Η.Π.Α. απέκτησαν στρατιωτική νίκη επί του 

Σαντάμ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πολιτική και πολιτιστική νίκη επί του Ιρακινού έθνους. 11 

Απριλίου 2003 

2. Η αποτυχία του σχεδίου για την Μεγάλη Μέση Ανατολή 

Το «Σχέδιο για την Μεγάλη Μέση Ανατολή» ήταν ένα μεγάλο σχέδιο που η κυβέρνηση του 

George W. Bush του νεώτερου είχε σχεδιάσει για να αναλάβει τον έλεγχο των χωρών της 

περιοχής. Ο πόλεμος των 33 ημερών το 2006 υποτίθεται ότι παρείχε τις προϋποθέσεις για 

τη γέννηση μιας νέας Μέσης Ανατολής που συμμορφώνεται με τους στόχους των ΗΠΑ και 

των Σιωνιστών. Ωστόσο, η ανάλυση του αρχηγού της επανάστασης του «Μεγάλου 

Μεσανατολικού Έργου» ήταν διαφορετική: «Ποιος είναι ο σκοπός και η σπουδαιότητα 

του« Μεγάλου Μεσανατολικού Έργου »το οποίο επινόησε η κυρίαρχη κλιμάκωση στις 

ΗΠΑ; Η Μέση Ανατολή είναι μια πλούσια περιοχή. Η απληστία να την καταπιούν δεν τους 

αφήνει να ξεκουραστούν. Ο σκοπός τους είναι να καταπιούν αυτή την περιοχή. Φυσικά, 

δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό το φαγητό θα μπλοκάρει το λαιμό τους και θα τους 

πνίξει ». 1 Μαϊου 2004 
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3. Ο Bashar al-Assad θα γίνει νικητής 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών και μηνών του πολέμου στη Συρία, λίγοι άνθρωποι 

φαντάστηκαν ότι ο πόλεμος αυτός θα τελείωνε με τη νίκη της κυβέρνησης της Συρίας. Ο 

Sayyid Hassan Nasrallah λέει σε ένα ανέκδοτο: "Πριν από την εξέλιξη των γεγονότων στη 

Συρία, πήγα στο Ιράν για να συναντηθώ με τον ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης. Εκείνη 

την εποχή όλοι πίστευαν ότι η Συριακή κυβέρνηση θα κατέρρεε μέσα σε λίγους μήνες. 

Πρότεινα την άποψή μας και είπα: «Αν δεν αγωνιστούμε στη Δαμασκό, θα πρέπει να 

αγωνιστούμε σε Hermel, Baalbek, Dhahia, Al-Ghazieh, Δυτική Beqaa και νότιο Λίβανο.» Ο 

ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης ολοκλήρωσε και δήλωσε: "όχι μόνο σε αυτές τις 

περιοχές, αλλά και στο Κερμάν, το Κουουσεστάν και την Τεχεράνη, αλλά και αλλού." 

Συνέχισε: "Αυτός ο αγώνας έχει τρεις άξονες: τον άξονα του Ιράν, τον άξονα της Συρίας και 

τον άξονα του Λιβάνου. Ο διοικητής του άξονα της Συρίας είναι ο Μπασάρ Ασάντ και 

πρέπει να τον κερδίσουμε και αυτός θα κερδίσει. " 

Αργότερα, ενώ συναντήθηκε με τις οικογένειες των μαρτύρων υπερασπιστών των ιερών 

προσκυνημάτων, ο ηγέτης της Επανάστασης είπε, σχετικά με αυτό το θέμα: "Προσφέρω 

επίσης αυτήν την υπόσχεση σε σας ότι τα επιτεύγματα των γιων σας θα είναι εξαιρετικά? 

ένα σπουδαίο καθήκον. Ο Θεός ο θα ευλογήσει την προσπάθειά τους και θα ευλογήσει το 

καθαρό αίμα τους και με την βοήθεια του Θεού ο εχθρός θα ξεριζωθεί. "13 Μαρτίου 2019 

4. Το ISIS θα πλήξει και τη Δύση 

Από τις πρώτες ημέρες από τη δημιουργία του ISIS, πολλοί από τους εμπειρογνώμονες 

στην περιοχή ισχυρίστηκαν ότι ο Takfiris θα διατηρούσε τον έλεγχο των εδαφών που 

κατείχαν για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, ο ηγέτης της Επανάστασης είχε δύο διαφορετικά 

επιχειρήματα: «το ένα ήταν ότι ο Τάκφιρης θα έθιγε τους ίδιους τους Αμερικανούς, και ο 

άλλος ήταν ότι το ISIS θα εξαλειφόταν σύντομα. "Η Ευρώπη έκανε ένα λάθος στην 

ενίσχυση των Takfiri [τρομοκρατών] και πλήττεται από αυτό μέχρι σήμερα: οι άνθρωποι 

δεν είναι ασφαλείς στα σπίτια και στους δρόμους τους. Οι Η.Π.Α. επαναλαμβάνουν το ίδιο 

λάθος. "9 Απριλίου 2017 

Τα τελευταία χρόνια, οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις του ISIS στη Δύση διεκδικούσαν τη 

ζωή πολλών δυτικών πολιτών. Γεγονότα όπως ο πυροβολισμός του Charlie Hebdo (2015), 

οι επιθέσεις του Μαρτίου του 2016 στις Βρυξέλλες, το γυμναστήριο του Ορλάντο (2016), ο 

βομβαρδισμός του Μάντσεστερ Αρένα (2017) κλπ. 
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5- Η αποτυχία του Συμφωνίας του Αιώνα 

Επί δύο χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Σιωνιστικό καθεστώς προσπαθούσαν να 

εφαρμόσουν ένα σχέδιο που ονομάζεται «Συμφωνία του Αιώνα», για να εξασφαλίσουν 

την κυριαρχία και την ανωτερότητα αυτού του κατεστημένου καθεστώτος στη γη της 

Παλαιστίνης. Ένα σχέδιο που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, αν και οι Αμερικανοί και 

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ήταν αισιόδοξοι γι 'αυτό. Όμως, ο ηγέτης της Επανάστασης 

προέβλεψε την αποβολή αυτού του σχεδίου από την αρχή: «Η ιουδαϊσμός της 

Παλαιστίνης είναι ένα περίπλοκο όνειρο που είχαν. Ούτε αυτός ούτε η «Συμφωνία του 

αιώνα» θα πραγματοποιηθούν. »5 Ιουνίου 2019 

Η πιο πρόσφατη πρόβλεψη: η κατάρρευση του Σιωνιστικού καθεστώτος τα επόμενα 25 

χρόνια 

Μετά την JCPOA, ορισμένοι αξιωματούχοι του Σιωνιστικού καθεστώτος ισχυρίστηκαν ότι 

χάρη στην JCPOA, ο κίνδυνος του Ιράν για αυτούς εξουδετερώθηκε για τα επόμενα 25 

χρόνια. Περίπου 4 χρόνια πριν, ο ηγέτης της επανάστασης απάντησε σε αυτό το αίτημα 

λέγοντας: «Πρώτα απ 'όλα, δεν θα δείτε τα 25 χρόνια από σήμερα! Με τη χάρη και την 

ευλογία του Θεού, δεν θα υπάρξει σιωνιστικό καθεστώς σε 25 χρόνια από τώρα. 

Δεύτερον, σε αυτό το χρονικό διάστημα, το επαναστατικό, το επικό, το τζιχαντιστικό και το 

ισλαμικό πνεύμα δεν θα σε αφήσουν να μείνεις σε ησυχία ούτε για μία μόνο στιγμή! 

"Ιούλιος 1, 2016 

Σήμερα, έχουν περάσει 4 χρόνια από την πρόβλεψη του ηγέτη της επανάστασης και το 

σιωνιστικό καθεστώς έχει μετατοπιστεί 4 χρόνια πιο κοντά στην καταστροφή του. 
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Οι Αμερικανικές αξίες, από τη σφαγή των Ιθαγενών στην Αμερική ως την σφαγή των 

Παλαιστινίων 

Αυτές είναι οι ποιότητες της αμερικανικής κοινωνίας σήμερα; Δεν ήταν η κυβέρνησή σας 

που  σφαγίασε και κατέστρεψε τους Αμερικάνους Ιθαγενείς; Ακόμα και σήμερα οι λαοί της 

Παλαιστίνης τρομοκρατούνται και δολοφονούνται αδιάκοπα και ανοιχτά στο σπίτι τους 

καθημερινά και στα χέρια των σφετεριστών των σπιτιών τους. Δεν ήταν η επίθεσή σας στο 

Βιετνάμ τρομοκρατία; Δεν ήταν τρομοκρατία η επίθεσή σας στη Χιροσίμα και στο 

Ναγκασάκι; 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν ορισμένες αρχές ως «αμερικανικές αξίες» και 

ισχυρίζονται ότι αυτές ισχύουν για ολόκληρο τον κόσμο. Οι αρχές που εισάγουν είναι η 

ανθρώπινη ελευθερία, η ελευθερία σκέψης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα παρόμοια. 

Είναι αυτές οι "αμερικανικές" αρχές; Είναι αυτές οι ιδιότητες της αμερικανικής κοινωνίας 

σήμερα; Δεν ήταν η κυβέρνησή σας που σφαγίασε και κατέστρεψε τους Αμερικανούς 

Ιθαγενείς; Δεν ήταν η ίδια κυβέρνηση και οι ισχυροί πράκτορές της που εξαφάνισαν 

εκατομμύρια Αφρικανούς - απαγάγοντας νεαρά κορίτσια και αγόρια από τα σπίτια τους – 

μεταχειρίζοντας τους βάναυσα για χρόνια; 

Σήμερα, ένα από τα πιο τραγικά έργα τέχνης είναι ένα μυθιστόρημα που ονομάζεται 

Cabine του θείου Tom από τον Harriet Beecher Stow. Το μυθιστόρημα αφηγείται την 

ιστορία της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το έργο είναι ακόμα ζωντανό, μετά 

από διακόσια χρόνια από τότε που γράφτηκε για πρώτη φορά. Αυτές είναι οι 

πραγματικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η κυβέρνηση των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Αυτό είναι που διακρίνει και χαρακτηρίζει τους αμερικανικούς θεσμούς και 

τους προβάλλει στον κόσμο. Δεν είναι η ελευθερία ούτε τν ισότητα των ανθρώπων! Ποια 

ισότητα; Ακόμα ένας λευκός και ένας μαύρος δεν θεωρούνται ίσοι. Μέχρι σήμερα, ένα 

άτομο με φυσικό αίμα θεωρείται "κατώτερο" όταν πρόκειται για την πρόσληψη ατόμων 

για διάφορα επαγγέλματα. Και μιλάτε για την ισότητα των ανθρώπων και την ελευθερία 

σκέψης; 
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هیر 

Η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων ;! Ελευθερία σκέψης!? Θα μπορούσατε ακόμη να 

μεταδώσετε την ομιλία του προέδρου μας στα ΜΜΕ σας στις Ηνωμένες Πολιτείες; Εάν 

υπάρχει ελευθερία σκέψης και ελευθερία έκφρασης, μεταδώστε αυτήν την μισή ώρα 

ομιλίας από τον κ. Khatami. Τι ελευθερία σκέψης ;! Υπάρχουν διάφορα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, αλλά όλα ελέγχονται από το καπιταλιστικό σύστημα και τους μάγους στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότεροι από τους οποίους διευθύνονται από τους Σιωνιστές! 

Είναι αυτό το νόημα των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες ;! Γιατί 

λες στους ανθρώπους του κόσμου; Είναι αυτές οι αμερικανικές αρχές ;! Ισχυρίζονται ότι οι 

αμερικανικές αρχές είναι καθολικές. Ποιοί είστε εσείς που δικαιούστε  να οριοθετήσετε 

τις "καθολικές αρχές για την ανθρωπότητα; Πριν από σας, αυτοί ήταν οι κομμουνιστές που 

είχαν «καθολικές αρχές». Ο Στάλιν είχε και καθολικές αξίες! Πίστευε ότι ο κόσμος έπρεπε 

να υπακούσει σε αυτόν και σε αυτές τις αρχές! Ο φασίστας του κόσμου ισχυρίστηκε 

επίσης ότι είχαν «καθολικές αρχές». Ποιο λογικό είναι να πούμε ότι "αυτές είναι οι αρχές 

μας και είναι καθολικές. Όποιος στον κόσμο αρνείται να τις δεχτεί, θα πρέπει να του 

ρίξουμε ατομικές βόμβες! "Είναι αυτό το σκεπτικό ενός ελεύθερου έθνους ;! Είναι αυτό το 

σκεπτικό μιας κυβέρνησης που πραγματικά πιστεύει στην τιμή της ανθρωπότητας ;! Γιατί 

λέτε ψέματα στην ανθρωπότητα; Αυτά είπε ο κύριος [George W. Bush] σε μία από τις 

ομιλίες του ότι "είτε είστε μαζί μας είτε εναντίον μας!" Η πρόταση αυτή επαναλήφθηκε 

αρκετές φορές. Αυτή είναι η πιο κακή εκδήλωση του αλαζονικού πνεύματος μιας εξουσίας 

ή μιας κυβέρνησης. Ποιος δήλωσε ότι έχετε το δικαίωμα να οδηγήσετε τον αγώνα κατά 

της τρομοκρατίας; Εάν η προϋπόθεση είναι ο αριθμός των θυμάτων της τρομοκρατίας, 

εξετάστε πόσοι άνθρωποι [έξω από τις ΗΠΑ] έχουν σκοτωθεί από τρομοκρατία; Ακόμα και 

σήμερα οι λαοί της Παλαιστίνης τρομοκρατούνται και δολοφονούνται αδιάκοπα και 

ανοιχτά στο σπίτι τους καθημερινά και στα χέρια των σφετεριστών των σπιτιών τους. Δεν 

ήταν η επίθεσή σας στο Βιετνάμ τρομοκρατία; Δεν ήταν η επίθεσή σας στη Χιροσίμα και 

στο Ναγκασάκι τρομοκρατία; Τα θύματα αυτών των επιθέσεων δεν σκοτώθηκαν σκόπιμα, 

με τρόπο υπολογίσιμο και αδιάκριτα στη φωτιά του μίσους σας; Με ποιο δικαίωμα πρέπει 

να οδηγήσετε τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας; Και με ποιο δικαίωμα πρέπει να ορίσετε 

την τρομοκρατία; Πόση αλαζονεία έχετε! Γι 'αυτό, όταν αυτά τα λόγια μεταδίδονται σε 

όλο τον κόσμο και οι άνθρωποι του κόσμου τα ακούν, συνειδητοποιούν γιατί, από την 

πρώτη μέρα, η Ισλαμική Επανάσταση θεωρούσε την «αλαζονεία» και την «έπαρση» ως 

αρνητικές έννοιες στην ορολογία της και τις επεξεργάστηκε. Οι άνθρωποι του κόσμου 

έχουν μια κατανόηση αυτών των όρων στην ορολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

Δηλώσεις κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνάντησης με αξιωματούχους, 18 Μαρτίου, 

2002 
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https://www.youtube.com/watch?v=BRqPpORbyLQ  

Η απέχθεια των λαών της περιοχής για την Αμερική  

Δείτε το βίντεο:  

ی —آمریکا منفور مردم منطقه بیانات مقام معظم رهبر  
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Θεικές επιστήμες εναντίον άθεων επιστημών 

Ο πληθυσμός μας είναι ένα τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και η 

γεωγραφική μας περιοχή είναι ένα τοις εκατό του κόσμου, αλλά η επιστημονική μας 

παραγωγή είναι δύο τοις εκατό. Πρόκειται για δύο τοις εκατό σε παγκόσμιο επίπεδο. Με 

άλλα λόγια, η επιστημονική μας παραγωγή είναι δύο φορές μεγαλύτερη  από ό, τι 

αναμένεται από τη χώρα. Αυτή η επιστημονική ικανότητα έχει φυσικά χρησιμοποιηθεί 

προς την κατεύθυνση της προώθησης των υποθέσεων της χώρας προς τα εμπρός. 

Με ποιους τρόπους χρησιμοποιήθηκαν τα επιστημονικά επιτεύγματα; 

Έχω γράψει μερικά παραδείγματα. Φυσικά, υπάρχουν πολλά άλλα: η επιστήμη έχει 

χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την αμυντική δύναμη της χώρας. Ένα άλλο παράδειγμα 

είναι η προηγμένη και σύγχρονη ιατρική. Σήμερα, η ιατρική επιστήμη είναι μοναδική στην 

περιοχή. Είμαστε σε θέση να ελέγξουμε και να θεραπεύσουμε τις ασθένειες. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι τεχνικά και μηχανολογικά έργα. Μεγάλα έργα μηχανικής διεξάγονται 

στη χώρα. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα βιοτεχνολογικά επιτεύγματα, την 

κατασκευή προϊόντων μεγάλης διάρκειας με τη χρήση νανοτεχνολογίας και την 

επεξεργασία ειρηνικής πυρηνικής τεχνολογίας και πολλά άλλα επιτεύγματα. 

Η επιστήμη επιφέρει ισορροπία και αυτό έχει παρατηρηθεί στον επιστημονικό χάρτη της 

χώρας. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του επιστημονικού χάρτη της χώρας, η οποία 

είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον και ένα πολύτιμο έγγραφο που έχει προετοιμαστεί. 

Πρέπει να το ακολουθήσουν. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο. 

Η επιστήμη πρέπει να συνοδεύεται από μια σωστή κουλτούρα 

Αγαπητοί μου, ένα άλλο σημείο είναι ότι αν η επιστήμη δεν συνοδεύεται από μια 

πραγματική κουλτούρα, θα γλιστρήσει. Μια πολύ περίπλοκη και πολύ ωφέλιμη επιστήμη 

είναι η πυρηνική επιστήμη, αλλά επειδή δεν συνοδεύεται από σωστή και ανθρώπινη 

κουλτούρα και επειδή κυριαρχείται από μια λανθασμένη κουλτούρα αναζήτησης ισχύος, 

κορυφώνεται με ατομικές βόμβες. Σήμερα, οι ατομικές βόμβες συνεχίζουν να απειλούν 

τον κόσμο και την ανθρωπότητα, καθώς μια μέρα η απειλή αυτή πραγματοποιήθηκε. Και 

σήμερα, όλος ο κόσμος φοβάται και αισθάνεται ανασφαλής. 
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Γιατί η Ισλαμική Δημοκρατία αποφάσισε να μην κατασκευάσει ατομικές βόμβες; 

Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, 

αποφασίσαμε αποφασιστικά και θαρραλέα ότι δεν επιθυμούμε να περάσουμε αυτό το 

μονοπάτι εξαιτίας των ισλαμικών κανόνων. Τόσο η κατασκευή όσο και η διατήρηση των 

ατομικών βόμβων είναι λανθασμένες επειδή η χρήση τους είναι καταστροφική. Εάν 

κάποιος κατασκευάζει ένα προϊόν που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το προϊόν πρέπει 

να παραμείνει εκεί. Αν είχαμε ένα πυρηνικό όπλο, θα ήταν προφανές ότι δεν θα 

μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε οπουδήποτε, επειδή είναι σίγουρα ανήθικο 

σύμφωνα με τα ισλαμικά κριτήρια. Λοιπόν, γιατί πρέπει να επενδύσουμε σε κάτι που 

είναι ανήθικο; Γιατί πρέπει να ξοδέψετε χρήματα για τη διατήρησή του; Αυτό συμβαίνει 

επειδή η διατήρηση είναι πολύ δαπανηρή, αλλά υπάρχουν μερικές χώρες που ξοδεύουν 

πλουσιοπάροχα για την τήρησή της. 

Παρατηρήστε ότι η επιστήμη χωρίς πολιτισμό έσυρε την πολύ ευεργετική και ευαίσθητη 

πυρηνική βιομηχανία - μια πολύ ευεργετική βιομηχανία για την ανθρωπότητα - σε ένα 

επικίνδυνο μονοπάτι: λάθος μονοπάτι που οδήγησε σε πυρηνικές βόμβες. Έτσι λειτουργεί 

η επιστήμη. Αν δεν συνοδεύεται από μια σωστή κουλτούρα και μια σωστή κατευθυντήρια 

γραμμή, θα γίνει ένα επικίνδυνο κτήνος. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι σε ελίτ 

οργανισμούς, η θρησκεία και η εθνικότητα - με άλλα λόγια, η σοβαρή θρησκευτική 

δέσμευση και η σοβαρή εθνική αξιοπρέπεια - θα πρέπει να επιδιώκονται με επιμελή 

τρόπο. 
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«Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου πρέπει να 

εξασφαλιστεί από τις χώρες της περιοχής» 
Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα Αχμάντ Ναντέρι 

ن گردد  مصاحبه سفب   -امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تامی 

م ج.ا.ایران در یونان جناب آقای احمد نادری  محبر
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Για το εμπάργκο και την απόσυρση από τη συμφωνία για τα πυρηνικά των ΗΠΑ, τις 

σχέσεις με την Ελλάδα και την Τουρκία και την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο μίλησε στην 

Εφ.Συν. ο νέος πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα Αχμάντ Ναντέρι.  

«Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά την απόσυρση της Αμερικής και της αδυναμίας και της 

αργοπορίας της Ευρώπης στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών της, αμφισβητείται η 

συνέχιση της συμφωνίας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δώσει αρκετό χρόνο στη 

διπλωματία έως σήμερα», τόνισε.  

● Πού βρίσκονται σήμερα οι ελληνο-ιρανικές σχέσεις και πόσο έχουν επηρεαστεί από το 

εμπάργκο; 

Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς στους καλούς μας φίλους 

εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τη θερμή 

τους φιλοξενία. Οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ελλάδας έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία. Οι 

δύο χώρες μας προέρχονται από σπουδαίους πολιτισμούς της ανθρώπινης ιστορίας, οι 

οποίοι επηρέασαν βαθιά την παγκόσμια ιστορία. 

Στην ιστορία των δύο χωρών εμφανίστηκαν μεγάλοι φιλόσοφοι, στοχαστές, επιστήμονες, 

ποιητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες οι οποίοι πρόσφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στην 

ανθρωπότητα. Στις διμερείς μας σχέσεις δεν είχαμε καμία ένταση και σύγκρουση στις 

τελευταίες δεκαετίες και εκατονταετίες. Οι σχέσεις αυτές είναι τόσο ισχυρές και βαθιές 

που, όποιο πολιτικό κόμμα και αν ανήλθε στην εξουσία στις δύο χώρες, δεσμεύτηκε να 

διατηρήσει και να συνεχίσει τις φιλικές αυτές σχέσεις. 

Στη σημερινή συγκυρία αν και λόγω των βάναυσων και παράνομων αμερικανικών 

κυρώσεων κατά του Ιράν έχουν δημιουργηθεί εμπόδια στην ανάπτυξη των διμερών μας 

σχέσεων, συνεχίζονται οι προσπάθειες των αξιωματούχων και διπλωματών των δύο 

χωρών για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των σχέσεων. 

Το Ιράν υπήρξε βασικός προμηθευτής πετρελαίου για την ελληνική αγορά, ωστόσο λόγω 

των αμερικανικών κυρώσεων και τα εμπόδια που υπάρχουν στις διατραπεζικές 

συναλλαγές έχουν σταματήσει οι εξαγωγές πετρελαίου προς την Ελλάδα. Βεβαίως η 

δυναμική συνεργασίας στον τομέα αυτό συνεχίζει να υπάρχει και οι συναλλαγές θα 

επανέλθουν άμεσα με την επίλυση του προβλήματος των κυρώσεων. 

 



 

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هیر 

Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκομαι στην Ελλάδα έχω κάνει αρκετές 

συναντήσεις με Ελληνες πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και κοινοβουλευτικούς 

αξιωματούχους και όλοι τους δίνουν μεγάλη σημασία στις διμερείς μας σχέσεις και 

συμφωνούν για ανάγκη ενίσχυσής τους. Οι Ελληνες αξιωματούχοι θεωρούν τη μονομερή 

απόσυρση των ΗΠΑ από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ) λάθος ενέργεια, 

στήριξαν και στηρίζουν την ανάγκη διατήρησης της συμφωνίας και τους ευχαριστούμε για 

αυτό. 

Στη διάρκεια της θητείας μου θα προσπαθήσω να εξαντλήσω όλες τις δυνατότητες για να 

προαγάγω τις διμερείς μας σχέσεις στο επίπεδο που μας αρμόζει ως χωρών με κοινά 

ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Θα προσπαθήσω να ενισχύσω τις πολιτικές, 

οικονομικές, πολιτιστικές και κοινοβουλευτικές σχέσεις. Να προβληθούν τα τουριστικά 

αξιοθέατα των δύο χωρών με σκοπό την αύξηση τουριστικού ρεύματος προς τις δύο 

χώρες. Να πάρουμε πρωτοβουλίες για ενίσχυση συνεργασιών στους τομείς της 

επιστήμης, των πανεπιστημίων, της τέχνης και του αθλητισμού. 

 Οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί μονομερώς από τη Συμφωνία 5+1 και έχουν εφαρμόσει 

σκληρές κυρώσεις κατά του Ιράν. Είναι ακόμη ζωντανή η συμφωνία;  

 Θεωρώ πως, παρά την απόσυρση της Αμερικής από το ΚΟΔΣ, η συμφωνία αυτή 

μπορεί να παραμένει ζωντανή, αν υπάρξει σοβαρή βούληση από τα ευρωπαϊκά μέρη 

της συμφωνίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους. Ωστόσο σήμερα, ενάμιση 

χρόνο μετά την απόσυρση της Αμερικής και της αδυναμίας και της αργοπορίας της 

Ευρώπης στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών της, αμφισβητείται η συνέχιση της 

συμφωνίας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δώσει αρκετό χρόνο στη 

διπλωματία έως σήμερα. Περιμέναμε ενάμιση χρόνο και κατόπιν αιτήματος και 

παράκλησης των τριών ευρωπαϊκών μερών της συμφωνίας, τα οποία επέμειναν στην 

τήρηση του ΚΟΔΣ μετά την απόσυρση των ΗΠΑ, παραμείναμε στη συμφωνία και 

εκπληρώσαμε όλες μας τις δεσμεύσεις. 

 Οι Ευρωπαίοι μάς έδωσαν εγγυήσεις για την εφαρμογή του ΚΟΣΔ όμως δυστυχώς 

δεν έχουν εκπληρώσει καμία από τις δεσμεύσεις τους έως σήμερα. Για ενάμιση 

χρόνο τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας αλλά οι κυρώσεις αυξάνονταν καθημερινά ενώ 

τα άλλα μέρη δεν εκπλήρωναν τις δεσμεύσεις τους. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 

αποφάσισε τον περασμένο Μάιο να προχωρήσει στη σταδιακή μείωση των 

δεσμεύσεών της με βάση τις παραγράφους 26 και 36 του ΚΟΣΔ. Θα μπορούσε το 

Ιράν να το κάνει μια και έξω, αλλά, με σκοπό να δώσει περισσότερο χρόνο και 

ευκαιρία στις άλλες χώρες και στη διπλωματία, επέλεξε σταδιακά βήματα. 
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Ομως, παρά τα τρία βήματα που κάναμε και παρά τη ρητορική και τις υποσχέσεις, 

δυστυχώς δεν είδαμε καμία πρακτική ενέργεια και έτσι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 

για να εξισορροπήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΚΟΣΔ, 

αναγκάστηκε να κάνει και το τέταρτο βήμα το οποίο ήταν και πολύ σημαντικό. Αυτό το 

τέταρτο βήμα είναι η βάση των Αρθρων 5 και 6 της Συμφωνίας. Θέλουμε να δείξουμε πως 

είμαστε πολύ σοβαροί στις θέσεις μας και δεν χαλαρώνουμε σε θέματα που έχουν να 

κάνουν με τα εθνικά μας συμφέροντα. 

Ταυτόχρονα, όμως, όλες αυτές οι ενέργειές μας είναι αναστρέψιμες με την προϋπόθεση 

τα άλλα μέρη να δείξουν σοβαρότητα και αποφασιστικότητα στην εκτέλεση των 

δεσμεύσεών τους. Εν πάση περιπτώσει, η πόρτα της διπλωματίας και του διαλόγου 

παραμένει ανοιχτή και χαιρετίζουμε οποιαδήποτε θετική πρωτοβουλία. 

● Οι δυτικές δυνάμεις προωθούν τη δημιουργία διεθνούς ναυτικής δύναμης που θα 

περιπολεί στον Περσικό Κόλπο. Κινδυνεύει κατά τη γνώμη σας το ελεύθερο εμπόριο και η 

ελεύθερη ναυσιπλοΐα; 

Πιστεύουμε πώς η ασφάλεια και η δημιουργία ασφάλειας είναι ενδογενές θέμα. Η 

ασφάλεια δεν αγοράζεται. Η παρέμβαση ξένων δυνάμεων όχι μόνο δεν φέρει ασφάλεια 

αλλά οξύνει τις εντάσεις και τις συγκρούσεις. Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου 

εξαρτάται, κατ’ ανάγκην, από τις χώρες της περιοχής. Οι εκστρατείες και οι στρατιωτικές 

συμμαχίες από ξένες προς την περιοχή δυνάμεις δεν συμβάλλουν στη δημιουργία 

ασφάλειας. Πολλές χώρες στον κόσμο το έχουν κατανοήσει και για τον λόγο αυτό, εκτός 

κάποιων εχθρικών προς το Ιράν χωρών, οι περισσότερες χώρες με επιρροή δεν απάντησαν 

θετικά στην πρόσκληση της Αμερικής. 

Ακόμα και οι Ευρωπαίοι διαφώνησαν με τη Γαλλία να προτείνει δικό της σχέδιο 

δημιουργίας συμμαχίας, το οποίο επίσης δεν βρήκε σημαντική ανταπόκριση. Σήμερα η 

μεταφορά ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο γίνεται με απόλυτη ασφάλεια και ελευθερία 

και δεν διατρέχει καμία απειλή. Ακόμα και στην υπόθεση ύπαρξης κάποιας απειλής, οι 

γειτονικές χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής. Για τον λόγο 

αυτό ο πρόεδρός μας παρουσίασε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το σχέδιο 

για την ειρήνη των Στενών του Ορμούζ. 

Το σχέδιο αυτό μαζί με τις λεπτομέρειές του έχει σταλεί στις ηγεσίες των κρατών του 

Περσικού Κόλπου και βλέπουμε μια σχετικά καλή και θετική αντίδραση από τις χώρες της 

περιοχής αλλά και από τις χώρες-μέλη του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Ελπίζουμε αυτό το βήμα καλής θέλησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να γίνει 

αποδεκτό από τις άλλες χώρες της περιοχής και να υπάρξει ασφάλεια και σταθερότητα 

στην περιοχή μας. 
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هیر 

● Ποια είναι η θέση σας για την τουρκική εισβολή στη Συρία; Με όλες τις χώρες της 

περιοχής και ιδιαίτερα με τις φίλες γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία διατηρούμε καλές 

σχέσεις. Αν και έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία, ιδιαίτερα στην τωρινή φάση, 

αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε τις θέσεις αρχών που ακολουθούμε. Η 

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής επέμβασης και 

οποιασδήποτε παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των 

χωρών της περιοχής και του κόσμου γενικότερα. 

Κατανοούμε τις ανησυχίες της Τουρκίας για ασφάλεια έναντι ομάδων που θεωρούν 

τρομοκρατικές, κάποιες εκ των οποίων και εμείς θεωρούμε ως τέτοιες, και έχουμε 

δηλώσει πως οι ανησυχίες αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά δεν θεωρούμε την 

επίθεση κατά των εδαφών μιας ανεξάρτητης χώρας ως τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης 

αυτών των ανησυχιών. Πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες της Τουρκίας μπορούν να 

ξεπεραστούν με τη συνεργασία της συριακής κυβέρνησης και τη δημιουργία μηχανισμών 

αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών. ● Πώς σχολιάζετε τη στάση των ΗΠΑ στη Συρία, 

τις παλινωδίες με την απόσυρσή τους; Ο κ. Τραμπ έχει ομολογήσει ανοιχτά πολλές φορές 

ότι ο στόχος του είναι μόνο τα συμφέροντα της Αμερικής. Αυτό βέβαια ίσχυε πάντα στην 

αμερικανική εξωτερική πολιτική και η μόνη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο 

κ. Τραμπ, δεδομένου του επιχειρηματικού πνεύματος που τον διέπει, το λέει με 

περισσότερη σαφήνεια και διαφάνεια. Για τους Αμερικανούς η υποστήριξη ή η εναντίωσή 

τους στις χώρες είναι καθαρά υπό το πρίσμα των δικών τους συμφερόντων και τα 

συνθήματα περί δημοκρατίας και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι παρά 

μια παραπλανητική και ψεύτικη στάση. Πολλές φορές Αμερικανοί αξιωματούχοι όπως η 

κυρία Κλίντον έχουν δηλώσει καθαρά πως οι ίδιες οι ΗΠΑ δημιούργησαν την Αλ Κάιντα, το 

ISIS, την Αλ Νούσρα και άλλες εξτρεμιστικές εγκληματικές ομάδες στη Συρία. 

Δημιούργησαν τρομοκρατικές ομάδες με σκοπό την ανατροπή του νόμιμου πολιτεύματος 

της Συρίας και, όταν αισθάνθηκαν πως οι ομάδες αυτές έχουν βγει εκτός του ελέγχου 

τους, ήρθαν αντιμέτωπες με αυτές. Σήμερα πολλές χώρες έχουν καταλάβει τις 

πραγματικές προθέσεις των Αμερικανών. Η Β. Κορέα διαπιστώνει πως η προτεινόμενη 

διπλωματία και διάλογος των Αμερικανών ήταν ψέμα. Μερικές χώρες της περιοχής του 

Περσικού Κόλπου έχουν διαπιστώσει πως οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστη σύμμαχος και 

εταίρος. Πρόσφατα και οι Κούρδοι διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι πως η Αμερική δεν 

αποτελεί σύμμαχο στην οποία μπορούν να στηριχτούν. Ακόμα και το σιωνιστικό 

καθεστώς, το οποίο είναι στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να 

υπολογίζει στη στήριξη των Αμερικανών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αρα λοιπόν η 

αντιφατική συμπεριφορά των ΗΠΑ στη Συρία μπορεί να ερμηνευτεί μόνο στο πλαίσιο της 

αλλαγής των συμφερόντων τους. 
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https://www.youtube.com/watch?v=1Qe8hCig9SQ  

Η αιώνια ευδαιμονία του Σολειμανί  

Δείτε το βίντεο:  

ی در خصوص شخصیت رسدار شهید سلیمانن   بیانات مقام معظم رهبر



 

Highlight in English 

Today’s events reflect the emergence of a unique phenomenon in the world 

Imam Khamenei issued a message to the 51th meeting of the Union of Islamic Students’ 

Associations in Europe. The following is the full text of the message, which the Leader of 

the Islamic Revolution issued on January 23rd and which was read in Vienna this morning 

(Saturday). 

In the Name of God, the Beneficent, the Merciful, Dear youth in the Union of Islamic 

Students’ Associations, This year, your meeting is being held at a time when important 

events are taking place. Each of these manifests in some respects the greatness and 

reliability of Islamic Iran and its revolutionary nation. The martyrdoms, the show of our 

military power, the unparalleled presence of the people, the youth’s strong spirit and 

determination, thousands of groups that are active in science and technology, as well as a 

religious and spiritual feeling among a large proportion of the young people across the 

country, all reflect the emergence of a unique phenomenon in the world. This is a 

phenomenon, which can have a profound and determining effect on history in the future. 

The second phase of the Islamic Revolution should be able to bring this phenomenon to its 

full potential and achieve great results, with God’s grace and power. Our hope and 

expectation in this vital movement are from the knowledgeable, wise, faithful youth, and 

you can be one of these select, history-making figures. I wish you great success. May 

Allah’s peace and mercy be upon you. 

 

 

Sayyid Ali Khamenei January 23, 2020 
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Highlight in English 

Women, West, Islam: Why are there more women than men converting to Islam? 

In the present time, the largest numbers of violent rape are being committed in 

throughout west–in the US and in Europe. Is this justice? Their statistical calculations [for 

violent sex crimes] are much larger than in other countries. That is the while, some 

women, apparently–according to their own statements–enjoy freedom there [in the west]! 

According to statistics, most instances of domestic violence–violence at home--by men 

against women are committed in western countries. Moreover, these statistics reveal that 

many women will not dare file a complaint against their abuser. These statistics are related 

to only those who file a complaint; so, these statistics do not represent all victims. It is 

those countries [Western countries] which have problems–problems related to life, to 

culture, and to the management of that society. So, where is the justice? There is no 

justice! They speak about gender justice simply to pursue their own goals [elsewhere]. 

Within Islam, gender justice means that women must be respected, they must be shielded 

from harassment, that men are not be entitled to bully or use violence against women just 

because of their physical strength or because of having a larger body than women.--Justice 

represents this.  Those who humiliate the foundation of the family are betraying both the 

nation and women – the society of women. Those who pretend that 'gender justice' means 

the participation of women in all areas, that men participate in, are betraying women's 

trust, respectability, and identity. Women are respectable. No one has said that women 

should not participate in various social arenas, or that they should not undertake 

responsibilities, or that they should not become scientists: this is not what is said. Today, 

there are countless women, within our society, who are among the best scientists, the best 

writers, and the best cultural personalities. And you should know that this is the 

Revolution's feat: such rights for women did not exist before the Revolution. There were a 

very very few numbers of women who had managed to achieve great scientific, cultural, 

belletristic, and other such rankings. Today, such women are abundant [in numbers]: this 

was the Revolution's masterpiece. This is because the paradigm for Muslim women 

upholds such features. At the same time, women are the heads of their household: they 

are the center of the family. The most important job that a woman can have is 

motherhood, wifehood, and the being at the center of tranquility and calm in the family: 

"And made his mate of like nature, in order that he might dwell with her in love" [The Holy 

Quran, 7: 189].  
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Highlight in English 

Thus, women are a great source of tranquility and calm: this is the greatest characteristic 

of women in Islam, and one should pay attention to these points on Women's Day. With 

certainty, we advise the honorable Iranian, Muslim, and pious women to preserve these 

Islamic and Quranic concepts and to strengthen them on a daily basis. They should avoid 

maladies, like the extravagant, negative comparisons with others – for example, negative 

competitiveness and imitation of deviant western models. They should take great care of 

themselves. Today, Muslim women are dignified in our country. Iranian women have the 

privilege of having an independent cultural identity, so much so that they are not 

influenced by others: you [the women] should preserve these qualities for yourselves.  
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Highlight in English 

Alarm sounding for U.S. economic collapse as Trump’s is insisting on trade deal with 

China 

Accordingly, requesting the U.S. dollar and depositing a hefty amount of the dollar in the 

world nation’s central banks is the only way to determine the national currency in any 

country. The world nations have no way out of this trend unless they reinvigorate their 

exports to the U.S. or invest in the United States to gain more dollars or deposit them more 

in the U.S. projects. The world nations, which are deeply depended on the dollar, even 

accept the consequences of trading with dollar, including inflations, in order to use 

privileges of having share in the world trade system and have a say there.   

It is worthy to say that, within the framework of imposing “trade with dollar policy” on the 

world trade system, the U.S. expanded its military supremacy under the pretext of 

providing security for supplying energy as well as shipping. The U.S. later provided a cold-

war situation and made the world nations so depended on the security of shipping and 

energy that the world countries had no way but accepting the dollar’s upper hand. 

After the World War II, the representative of 11 world nations managed to establish two 

key organizations of the International Monetary Fund and the World Bank in line with 

enhancing their economic growth and fixing or reinvigorating the value of their national 

currencies based on Bretton Woods system in 1915. 

The Bretton Woods system of monetary management established the rules for commercial 

and financial relations among the United States, Canada, Western European countries, 

Australia, and Japan after the 1911 Bretton Woods Agreement. 

The U.S. as the winner of the World War II, managed to take the privilege of announcing 

the value of each ounce of the gold as the supporter for the dollar as well as a new trend in 

which the values of other countries’ national currencies would be regulated and fixed 

based on the dollar’s value. In the beginning, the value of each dollar was determined 

based on the value of each ounce of the gold which was $35, but later this evaluating 

system collapsed in 1970 due to lack of enough gold for providing support for the dollar. 

In 1971, the gold lost its position to provide support for the dollar and *Fiat dollar hit the 

international markets. In the recent 50 years, the dollar was used as a political currency in 

world trade. A trend to which the U.S. strategic partners and other world nations have 

been to adhere. 
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Highlight in English 

*Fiat money has been defined variously as Any money declared by a government to be 
legal tender. State-issued money which is neither convertible by law to any other thing, nor 
fixed in value in terms of any objective standard. Intrinsically valueless money used as 
money because of government decree. 

As certain basic goods, including crude oil and natural gas were trading based on dollar 
value, enthusiasm to attained more dollars was continuously on the rise. An Oil Shock in 
the 1970s, which made the oil price manifold more, also turned large industrial countries 
into economic crisis. Simultaneously, the oil-exporting countries’ requests to attain more 
dollars, caused the U.S. Treasury Department to print more banknote which in turn pave 
the ground for creation of inflationary dollar in the world.    

The above-mentioned situation faced the oil-importing countries, especially Japan and 
Germany, a high unemployment rate and severe economic recession. 

The U.S., however, did not face any form of the inflationary economy at the time because it 
resorted to creating fractional trade-balance with its trade partners to force them to apply 
for more dollars. Therefore, the U.S. trade partners which enjoyed the highest rate of 
exports to the United States only earned Fiat dollar or dollar-based credits against their 
exports to the U.S. in several decades. In fact, the exporters were selling their goods to the 
U.S. free of charge as they were earning Fiat dollars or bonds. 

The bonds are issued by the U.S. Treasury Department to cover the budget deficit. The 
bonds include profit rates for domestic or foreign customers who enjoy dollar deposits in 
the U.S. banks. Therefore, Today the U.S. is living with the money it has earned via 
presenting bonds or paying with Fiat dollar.   

In other words, a part of payments against the other countries’ exports to the U.S. is 
fulfilled by the bonds which are noting but debts of the United States’ government and 
people. Inevitably and due to preventing the decline of the dollar and the world’s financial 
system, certain industrial economic-power countries, including China and Japan, have to 
accept not only Fiat dollar and the bonds against their exports to the United Sates but also 
they have to purchase more bonds when the bonds’ value face decline. The move helps 
the exporters to the U.S. save the value of their previously-purchased bonds.   It should be 
noted that China itself enjoyss the highest positive trade balance and dollar deposits in the 
world. In the current situation, the U.S.’ unrivaled leadership of the world which has been 
based on “the world nation’s dependency on security of energy supply by the United 
States’ military” and “the role of dollar in the world trade” since 1915, has in recent years 
been challenged severely by two world powers of Russia and China. 

If the U.S. President Donald Trump is forcing the world nations to invest in the United 
States or procure their needed energy from the U.S., he wants only to narrow down the 
country’s trade balance deficit with Washington’s trade partners as well as decreasing the 
private and public sectors’ debts. 
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Highlight in English 

The mentioned debts, which are surpassing the U.S. per capita production, have pushed 

the U.S. towards a serious destructive stage which can lead the country into an economic 

recession severer than the recession in the first decade of the third millennium or even 

another decline of the Wall Street. 

Trump’s insistence on attracting more foreign investments has its roots in the U.S. Treasury 

Department’s policy that the country’s debts and budged deficit have reached at a critical 

stage which may cause the economic-power countries, including China, India, Russian ad 

even Europe to revise and replace dollar with another currency gradually or omit dollar 

from their economic interactions via using the method of barter trade. The mentioned 

countries may even try not to deposit their currency resources in the U.S. Treasury 

Department or resort to purchasing more gold to narrow down their dependency on the 

U.S. Fiat dollar. 

In line with the said policy, China and the Russian central bank have managed to increase 

their stockpile. Moscow hit the record on gold purchase in 2019. 

Trump knows well that in such situations the dollar, which once was the generator of his 

country’s military and economic powers, has moved rapidly towards a dollar that will 

accelerate the United States’ decline both in military and economic terms. 

Trumps, who is trying hard to persuade China to import oil and gas from the U.S., wants 

Beijing, which is one of the greatest economies around the world, to be dependent on the 

U.S. dollar to ultimately prevent the creation of a substitute currency for dollar.    

On the other hand, China in its new deal with the U.S. and in line with saving Beijing’s 

economic strength in the international arena has agreed to purchase as much as $200 

billion of agricultural products, energy, and industrial and financial services from the 

United States within the next two years. 

However, the European Union (EU) has voiced its concerns over the inked deal between 

Washington and Beijing, which as the EU has claimed, will result in damaging trade balance 

harming the European companies. The EU has threatened that it will file a complaint 

before the World Trade Organization. 

China and Russia, via their long term cooperation, and Britain, via leaving the EU, have 

heard the alarm of irrecoverable economic recession of the United States sooner than the 

other countries. 
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Highlight in English 

At the beginning of the third millennium, China and Russian started their long term 

cooperation with a lower dependency on the U.S. dollar. In 2011, the President of China 

and Russian signed a 30-year-long agreement on exporting 30 trillion cubic meters of 

Russia’s natural gas with a value of $100 billion to China.   

In January 2019, the second pipeline of transferring Russia’s crude oil to China went on 

stream which turned Russia into the largest oil exporter to China. In fact, today there are 

several politically-constructed gas and crude oil pipelines around the world which have 

turned their implementers into the main players in the diplomatic and economic arenas. 

The term Geopolitics might also been turning into Geoenergy.    

The Russia-China gas transferring project, which is now atop energy-transferring agenda 

worldwide, has remarkably changed the political balance in favor of Moscow so that the 

country’s President Vladimir Putin has decided to restructure the country’s traditional 

political system to institutionalize the newly-gained power of geo-energy policy. 

Base on the above explanation, it could be clarified that Russia and China are turning into 

the generating and consuming energy hubs which will simply challenge the U.S. leadership 

in providing security of energy supplies. 

The oil and gas that were once exported to the western countries by Russia and instead the 

country was facing political-economic instability and sanctions, now are exported to China 

bringing about stable economy and political powers. 

Briefly saying, Russia, China and India, with good economic growth and multi-billion 

population market, enjoy the capacity of resorting to barter trade or omitting the U.S. 

dollar from their trade transactions. If so, the new currency will be valued based on the 

value of the international energy or the gold, the world nations will get rid of dependency 

of the U.S. dollar, oil crude can be traded out of the baskets of dollar defined in the U.S-

made world trade system and the crude can be sold in barter trade method. 

The proposed method can be model for future world trade. 
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Highlight in English 73 

Martyr Soleimani’s military life subject of street theater at Fajr 

Amir-Hossein Shafiei is writing the play named “The Soldier”, which will be performed in 

three acts during the 38th Fajr International Theater Festival. 

The first act is dedicated to his leadership of Iranian forces during the 1980-1988 Iran-Iraq 

war. 

His role in the victory of the Lebanese in the Israeli 33-Day War of 2006 will be spotlighted 

in the second stage. 

The last act of the drama will focus on the key role he played in the defeat of the ISIS 

terrorists in Syria and Iraq.   

Members of the theater troupe Shahrashub and actors from the Iran Art Workshop will 

join together to perform the play, which will be directed by Pejman Shahverdi. 

Shahverdi himself, Mehdi Jadaki, Masud Kordi, Siavash Moqaddasi, Alireza Hosseini, Mobin 

Kabudvand, Aref Kavand, Arash Fallahifard, Ali Dehrizi and Meisan Kordi are the members 

of the cast for the play, which has no dialogue. 

The play will be 

performed at the 

courtyard of 

Tehran’s City 

Theater complex 

for five days 

beginning on 

February 5. 

Quds Force chief 

Soleimani was 

assassinated in a 

U.S. airstrike in 

Baghdad on 

January 3.  

Photo: Quds Force chief Qassem Soleimani uses a walkie-talkie at the frontlines during 

offensive operations against the ISIS terrorists in Salahuddin province, Iraq, in 2015. 





 

Highlight in English 75 

The 20th Exhibition of Research, Technology and Techmarket kicked off in Tehran 

 

Say hello to Surena, an Iranian-made humanoid that is sociable and highly literate. The 

robot has taken four years to be developed. It stands 170 centimeters tall, weighs 70 

kilograms and is able to walk at the speed of 700 meters per hour. It can easily move on 

even and rough surfaces and is capable of lifting objects, recognizing faces and playing 

soccer! 

Its designers say the International Institute of Electrical and Electronics Engineers has 

placed Surena among the five prominent robots of the world after analyzing its 

performance. 

Surena was unveiled at the inauguration of the 20th Exhibition of Research, Technology 

and Techmarket. 

3,000 other products on par with Surena were also put on display and are due to be 

assigned to relative investors for commercialization. 

Experts say following the US’s sanctions, Iran has lost a great part of its share in the global 

oil market. Something which has prompted the country to pay an increased attention to 

research and development as a tailwind that can push the country’s economy forward 

amid the US’s economic pressures. 

Now, during this expo Surena and dozens of other innovative ideas will meet the industry 

with the hope of replacing oil in spinning the wheels of Iran’s economy.  

For decades, Iran's economy has heavily relied on oil revenues. That is why it is easily 

affected by fluctuations in oil prices as well as political disputes and sanctions. Marketable 

research is where Iranian officials have pinned their hopes on as a way out from an oil-

based economy. 


