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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

-Εγκαίνια της 25ης Έκθεσης Περσικού Χειροποίητου Χαλιού (6) 

-Το 1ο Σχολείο της Φύσης ανοίγει στην Τεχεράνη στα τέλη του καλοκαιριού (7) 

-Η έναρξη του «Παγκόσμιου Συνέδριου Φιλοσοφίας» αφιερωμένο στον Αριστοτέλη (8) 

-Έγραψε ιστορία το Ιράν με γυναίκα σημαιοφόρο (10) 

-Ο 24ος Διαγωνισμός για το Παγκόσμιο Βραβείο Βιβλίου της χρονιάς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 

Ιράν (11) 

-Το Ιράν εγκαινιάζει την ειδησεογραφική πύλη “Pars Today” (12) 

-Ιρανικό ρεπερτόριο σε Ιταλικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου (13) 

-Δύο πόλεις του Ιράν αποκτoύν παγκόσμια φήμη για τους πολύτιμους λίθους και τα κεραμικά (14) 

-Συζήτηση με θέμα «Η Ρητορική του μίσους και η Ισλαμοφοβία» στην Αθήνα (15) 

-Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου με τον Aρχιμανδρίτη Ναυπάκτου Σ.Κ. Σπυρίδων Λογοθέτη 

(16) 

-H συνάντηση με την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου κ.Ισμήνη 

Κριάρη (17) 

Ο Μορφωτικός  Σύμβουλος του Ιράν συναντήθηκε με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών 

(18)

-Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου του Ιράν με την Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής 

της UNESCO κα.Αικατερίνη Τζιτζικώστα (19)

Λογοτεχνία και Τέχνη 

- Να γνωρίσουμε καλύτερα τον «Φερντοσί» (21) 

-Εκμάθηση της περσικής γλώσσας στο χώρο του μορφωτικού κέντρου του Ιράν (23) 

Θρησκεία και Γνώση 

-Το μήνυμα του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στους Προσκυνητές του Χατζ (24) 

- Το γράμμα του Μέγα Αγιατολάχ Μακαρέμ Σιραζί στον Πάπα Φραγκίσκο (28) 

-O Πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε για τους επιζώντες και τα θύματα του μεγάλου σεισμού που 

έπληξε την κεντρική Ιταλία (29) 

-Η Κοίμησης Της Θεοτόκου (30) 

-Ποιος ήταν ο Ιμάμ Αλί ; (31) 

Τα Περιεχόμενα
Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν
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Highlight in English 

-U.S. Navy shooting down of an Iranian civilian airliner (Historical event in 1988 ) (33) 

-Would you make peace with one who has invaded your home? (35) 

-Νew academic year in Iran (36) 

-President Rouhani in United Nations 2016 (37) 

-President in a meeting with Greek PM Alexis Tsipras (41) 

-The event of Ghadir Khumm (42) 

-Chamran martyr (44) 
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Eκδοτικό Σημείωμα

Στο όνομα του παντοδύναμου Θεού 

  

Στην εποχή της επικοινωνίας, πληροφόρησης και των ραγδαίων εξελίξεων που παρατηρούμε 

καθημερινά στον κόσμο, ο ρόλος των ΜΜΕ και των περιοδικών, τόσο των έντυπων όσο και των 

ηλεκτρονικών, είναι πολύ σημαντικός. Στην εποχή μας, η κατοχή της σωστής πληροφορίας και η 

γνώση πολιτιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμβάντων αποτελούν αξιόλογο 

πλούτο, τον οποίο όποιος κατέχει περισσότερο έχει περισσότερες δυνατότητες για να πάρει 

αποφάσεις και να παίξει σημαντικούς ρόλους.  

 

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

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

του πολιτισμού, της τέχνης και των κοινωνικών θεμάτων του Ιράν στον φιλόξενο Ελληνικό λαό, 

ώστε να συμβάλλει στην επέκταση των πολιτιστικών και κοινωνικών συνεργασιών μεταξύ των 

δύο λαών και των δύο ιστορικών χωρών του Ιράν και της Ελλάδας.   

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

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

επέκταση των διμερών σχέσεων μεταξύ των επιστημονικών κέντρων και πανεπιστημίων, των 

πολιτιστικών κέντρων και των κέντρων τέχνης, αποτελούν καθήκον μας και είμαστε περήφανοι 

για αυτό.  

  

Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί 

Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της  

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα-Αθήνα 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Εγκαίνια της 25ης Έκθεσης Περσικού Χειροποίητου Χαλιού στον διεθνή 

μόνιμο εκθεσιακό χώρο της Ι. Δ. του ΙΡΑΝ  

Η 25η Έκθεση Περσικού Χειροποίητου 
Χαλιού εγκαινιάστηκε με τη συμμετοχή 
αξιωματούχων και εκπροσώπων της 
κυβέρνησης καθώς και ενθουσιωδών 
ατόμων του είδους αυτού, σήμερα το 
πρωί, 22 Αυγούστου 2016. 
Σύμφωνα με την αναφορά της Εταιρείας 
Διεθνών Εκθέσεων του τμήματος 
δημοσίων σχέσεων και διεθνών 
υποθέσεων της Ι. Δ. του ΙΡΑΝ. 
Η 25η Έκθεση Περσικού Χειροποίητου 

Χαλιού ξεκίνησε με τη συμμετοχή του 

Υπουργού Βιομηχανίας - 

Μεταλλευμάτων & Εμπορίου, κ 

Νεμάτζαντεχ  και συνοδεία 

αξιωματούχων, στον  Διεθνή Μόνιμο 

Εκθεσιακό Χώρο της Τεχεράνης. 

Μέλη της κυβέρνησης συνοδευόμενα 
από τον Υφυπουργό, πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου και 
διευθύνων σύμβουλου της Εταιρίας 
Διεθνών Εκθέσεων της Ι. Δ. του Ιράν , 
κ Εσφαχμποντί καθώς και 
αντιπροσωπείες του παρέστησαν 
επίσης στην έκθεση. 
Η παρούσα έκθεση επισημαίνει ότι: 
Υπάρχουν 684 τοπικές επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν στην 25η Έκθεση 
περσικού χειροποίητου χαλιού σε 
περισσότερα από 55.000 
τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού 
χώρου και εμφανίζουν τις τελευταίες 
καινοτομίες και παραγωγές για το 
χειροποίητο χαλί και τα υφαντά 
στους επισκέπτες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση θα 

συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή 28 

Αυγούστου του 2016, και ότι οι 

αξιοσέβαστοι λάτρεις και οι ειδικοί 

μπορούν να την επισκέπτονται από 

τις 10.00 έως τις 19:00. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Το 1ο Σχολείο της Φύσης ανοίγει στην Τεχεράνη στα τέλη του καλοκαιριού  

Το πρώτο σχολείο της φύσης στην Τεχεράνη θα συσταθεί από το τέλος του καλοκαιριού 
στο αθλητικό συγκρότημα Azadi, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου 
Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Σύμφωνα με μια διάταξη που εξέδωσε ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Μαχμούντ 
Γκουνταρζί  και την άδεια που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα διατεθεί ένας 
χώρος μέσα στο αθλητικό συγκρότημα Azadi για το σχολείο της φύσης, δήλωσε ο Ρεζά 
Σαζί στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA το Σάββατο. 

“Το σχολείο της φύσης δεν παρεμβαίνει 

στη λειτουργία του κανονικού σχολείου 

που λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Παιδείας.” 

 
Το σχολείο προετοιμάζεται και θα 
εγκαινιαστεί προς το τέλος του 
καλοκαιριού, πρόσθεσε. 
Το σχολείο της φύσης δεν 

παρεμβαίνει στη λειτουργία του 

κανονικού σχολείου που λειτουργεί 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Παιδείας, είπε ο Σάζι, προσθέτοντας 

ότι το σχολείο της φύσης είναι ένα 

μέρος όπου τα παιδιά θα περνούν 

τον ελεύθερο χρόνο τους και θα 

απολαμβάνουν τις περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες εκεί μαζί με τους 

γονείς τους. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Το «Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας» αφιερωμένο 

στον Αριστοτέλη  

Ο  Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, κήρυξε στο 
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού την έναρξη του 
Παγκόσμιου Συνέδριου Φιλοσοφίας στις 9 
Ιουλίου, αφιερωμένο στον Αριστοτέλη με 
αφορμή τη συμπλήρωση 2400 χρόνων από 
τη γέννηση του αρχαίου Έλληνα 
φιλοσόφου. 
Τίτλος του συνεδρίου που τελούσε υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Προκόπη Παυλόπουλου, ήταν «Η 
Φιλοσοφία του Αριστοτέλους». 
Στο συνέδριο αυτό, συμμετείχαν 
εκατοντάδες καθηγητές πανεπιστημίων και 
ερευνητές από είκοσι χώρες, από όλο τον 
κόσμο. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτό το 
συνέδριο  συμμετείχαν 25 καθηγητές και 
ερευνητές απο την Ισλαμική Δημοκρατία 
του Ιράν. 
Σε αυτή την μεγάλη συγκέντρωση 

παρέστησαν ο Υπουργός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Θρησκευμάτων και 

εκπρόσωποι διαφόρων πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών φορέων της Ελλάδας. 

Ο Δρ .Ali Mohammad Helmi, Μορφωτικός 
Σύμβουλος της Πρεσβεία της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα μαζί με μια 
ομάδα διπλωματών από άλλες χώρες, ήταν 
επίσης παρόν στην έναρξη του εν λόγω 
συνέδριου. 
Ο Υπουργός Παιδείας στην ομιλία του τόνισε 
ότι «με πρωτοβουλία  της Unesco τιμάται φέτος 
σε όλο τον κόσμο, ο μεγάλος πρόγονός μας, 
που ανήκει σε ολόκληρη την οικουμένη,  ο 
Αριστοτέλης. Το φιλοσοφικό του έργο αλλά και 
η πρωτοποριακή ενασχόλησή του σχεδόν με 
όλες τις επιστήμες δείχνει ένα δρόμο για την 
ανθρώπινη σκέψη. 
Για εμάς, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα που ο 

Αριστοτέλης μαθήτευσε στην Ακαδημία του 

Πλάτωνος επί είκοσι χρόνια, έχει ιδιαίτερη 

σημασία γιατί κρατάμε από το πολύ πλούσιο 

έργο του δύο επισημάνσεις και 

παρακαταθήκες. Η πρώτη ότι η κάθαρση είναι 

αποτέλεσμα της τέχνης, και η τέχνη βελτιώνει 

τη ζωή μας . Το δεύτερο αφορά τη σχέση του 

πολίτη με την πολιτική. "Φύση πολιτικό ζώον", 

λέει, "ο άνθρωπος και όχι άπολις." Αυτά τα 

κρατούμε στις σημερινές μας συνθήκες.» 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Στον χαιρετισμό του, εκ μέρους της 
κυβέρνησης,  ο Νίκος Φίλης από τη 
σκηνή του Ηρωδείου τόνισε «Η 
κοινωνική αξία του Αριστοτέλη 
δικαιολογείται τόσο από το εύρος των 
πνευματικών αναζητήσεών του όσο και 
από την καταλυτική επίδραση που 
άσκησαν οι θεωρίες του σε ολόκληρες 
περιόδους της ιστορίας. 
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 
Βουδούρης,  πρόεδρος της Ελληνικής 
Φιλοσοφικής Εταιρίας της 
Ελλάδας  μιλώντας για τα βάθη της 
φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και τις 
υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην 
ανθρώπινη κοινωνία, είπε: οι ιδέες του 
Αριστοτέλη εστιάζουν στην κατεύθυνση 
του ανθρώπου προς την ανθρώπινη 
ευτυχία και αυτό βέβαια βασίζεται στο 
σεβασμό και τις ανθρώπινες αξίες. 
 

Για αυτό το λόγο, σήμερα, μετά από 
δύο χιλιάδες και τετρακόσια χρόνια 
βρισκόμαστε εδώ για να 
υπογραμμίσουμε τις φιλοσοφικές 
του ιδέες και τα κείμενα. 
Πρόσθεσε, ότι οι υπηρεσίες του 
Ισλαμικού κόσμου είναι πολύ 
σημαντικές για τη  διατήρηση και 
την παρουσίαση της φιλοσοφίας του 
Αριστοτέλη. 
Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχαν 

και 25  μέλη του πανεπιστημίου της 

Τεχεράνης τα οποία πρόκειται να 

παρουσιάσουν διάφορα άρθρα στο 

πεδίο της φιλοσοφίας, της 

θεολογίας, του δικαίου και της 

ηθικής. 

“Ο Δρ .Ali Mohammad Helmi, 
Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας 
της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν 
στην Ελλάδα μαζί με μια ομάδα 
διπλωματών από άλλες χώρες, ήταν 
επίσης παρόν στην έναρξη του εν λόγω 
συνέδριου.” 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Έγραψε ιστορία το Ιράν με γυναίκα σημαιοφόρο  
 
Ένα ιστορικό γεγονός καταγράφηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών 
Αγώνων στο Ρίο, αφού για πρώτη φορά στην αποστολή του Ιράν υπήρξε 
γυναίκα σημαιοφόρος. 
  
 Οι Ισλαμικές παραδόσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές με τις γυναίκες στον Αραβικό 
κόσμο. Έτσι, σε διάφορες χώρες απαγορεύεται όχι μόνο να παίρνουν μέρος σε 
"αντρικά" αθλήματα, αλλά ακόμα και να τα παρακολουθούν. 
Το Ιράν φαίνεται πως έσπασε την αρνητική παράδοση και για πρώτη φορά στην 
ιστορία, έδωσε τη σημαία στην τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων σε γυναίκα. 
Η Ζαχρά Νεμάτι πάνω στο αναπηρικό της καροτσάκι κράτησε περήφανα τη σημαία 
της χώρας, έχοντας στο πλευρό της συναθλητές της. Η 31άχρονη κοπέλα, είχε ένα 
σοβαρό ατύχημα πριν από πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να μείνει ανάπηρη. 
Όντας αθλήτρια στο Τάε Κβον Ντο δεν θέλησε να παρατήσει τα όνειρα της και 

επέλεξε το άθλημα της σκοποβολής. Μπορεί να μην την δούμε στους αγώνες του 

Αυγούστου, όμως θα δώσει κανονικά το "παρών" τον Σεπτέμβριο στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες. 

Οι 31οι Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώθηκαν στο Ρίο, με το Ιράν να κατακτά την 

25η θέση στη λίστα των μεταλλίων. 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Ο 24ος Διαγωνισμός για το Παγκόσμιο Βραβείο Βιβλίου 

της χρονιάς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν  

Με χαρα ανακοινώνουμε τον 24ο 
διαγωνισμό για το Παγκόσμιο Βραβείο 
Βιβλίου της Χρονιάς της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Ιράν που θα 
πραγματοποηθεί τον Φεβρουάριο του 
2017. Τα βιβλία μπορεί να είναι γραμμένα 
σε οποιαδήποτε γλώσσα και το θέμα τους 
πρέπει να είναι οι Ισλαμικές ή οι Ιρανικές 
Σπουδές. Πρέπει επίσης να έχουν εκδοθεί 
(πρώτη έκδοση) εκτός του Ιράν από το 
2015. 
Κάθε ένα από τα δύο θέματα – Ισλαμικές 
Σπουδές και Ιρανικές Σπουδές – 
περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες και 
υποενότητες, κάποιες απο τις οποίες είναι 
οι ακόλουθες: 
 

Α) Ισλαμικές Σπουδές: Ιστορία του Ισλάμ, 
Ισλαμικός Πολιτισμός, Σπουδές για το 
Κοράνι και το Hadith, Ισλαμική Θεολογία 
& Φιλοσοφία, Ισλαμικός Μυστικισμός, 
Νόμος και νομολογία του Ισλάμ, 
Μετάφραση Κλασσικών Ισλαμικών 
Κειμένων, Οικονομία του Ισλάμ, Σύγχρονες 
Ισλαμικές Σπουδές, Ισλαμικές Τέχνες και 
Αρχιτεκτονική, Ιστορία της Επιστήμης, κλπ. 
Β) Ιρανικές Σπουδές: Ιστορία του Ιράν, 
Ιρανικές Γλώσσες, Ιρανική Γεωγραφία, 
Αρχαίες Ιρανικές Θρησκείες, Πολιτισμός & 
Ιστορία, Περσική Λογοτεχνία, Ιρανικές 
Τέχνες & Αρχιτεκτινική, Ιστορία της 
Επιστήμης του Ιράν, Ιρανική 
Ανθρωπολογία, Μετάφραση σημαντικών 
Ιρανικών έργων, κλπ. 
Η Γραμματεία της Κριτικής Επιτροπής 
προσκαλέι όλους τους ακαδημαικούς, 
συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες να 
καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους μέχρι 
τις 31 Οκτωβρίου 2016. 
Για να στείλετε την υποψηφιότητα σας, 

παρακαλούμε στείλτε πρώτα με email μια 

επιστολή υποψηφιότητας στη Γραμματεία 

στη διεύθυνση bookaward@ketab.ir , και 

στη συνέχεια στείλτε αντίγραφο του 

υποψήφιου βιβλίου.Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε 

με το Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν στην 

Ελλάδα. 
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Το Ιράν εγκαινιάζει την ειδησεογραφική πύλη “Pars 

Today”  

Σύμφωνα με την τακτική της Ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας (IRIB) της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να επεκτείνει την πρόσβαση της σε όλο 
τον κόσμο, έχει ξεκινήσει επίσημα ένα πρακτορείο ειδήσεων που 
παρέχει τις τελευταίες εξελίξεις σε όλο τον κόσμο σε δεκάδες γλώσσες. 
 
Ο πρόεδρος της IRIB, Αμπντολαλί Αλή-Ασκάρι,εγκαινίασε το πρακτορείο 
ειδήσεων “Pars Today” την Τρίτη, την παραμονή της ευοίωνης 
περίστασης της Eid al-Fitr, η οποία σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα 
της νηστείας του Ραμαζανιού. 

Ο Διευθυντής της Παγκόσμιας 
Υπηρεσίας του IRIB, Mohammad Akh-
gari, ήταν επίσης παρών κατά την 
εναρκτήρια τελετή. 
Μιλώντας μετά την τελετή, ο Αλί-
Ασκάρι είπε ότι το IRIB εξοπλίζεται για 
να αντιμετωπίσει μια ευρεία 
εκστρατεία των Δυτικών μέσων 
ενημέρωσης που στοχεύουν την 
Ισλαμική Δημοκρατία. 
"Το Ισλαμικό Ιράν βρίσκεται 
αντιμέτωπο με έναν ευρύ πόλεμο 
μέσων ενημέρωσης και το IRIB 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού 
του πολέμου", δήλωσε ο πρόεδρος IRIB. 
Πρόσθεσε ότι το «Pars Today” είναι ένα 
νέο μέσο που μπορεί να επηρεάσει 
αυτή τη μάχη. 
Το «Pars Today” προσφέρει τα 
προϊόντα των 36 ραδιοφωνικών 
καναλιών της IRIB World Service σε 32 
γλώσσες, καθώς και τις ειδήσεις των 
τηλεοπτικών σταθμών της World Ser-
vice, συμπεριλαμβανομένων των 
αγγλικών και αραβικών καναλιών Press 
TV και Al-Alam. 
Η ιστοσελίδα στα Περσικά του “Pars 

Today” , επίσης, λειτούργησε σε 

απευθείας σύνδεση, την Τρίτη. 
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Ιρανικό ρεπερτόριο σε Ιταλικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Η θρησκεία Σήμερα» 
10 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες θα παρουσιαστούν στο ΧΙΧ Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

«Η Θρησκεία Σήμερα» στην Ιταλία που θα πραγματοποιηθεί 7 – 17 Οκτωβρίου. 
Έξι ταινίες μικρού μήκους, τρεις από τις οποίες είναι παραγωγές της Κοινωνίας Νεανικού 

Κινηματογράφου του Ιράν (IYCS), θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ. Η «Γέφυρα» του Reza Jamali , 
«Cemetery Men» του Ali Mardomi, και «Χιονισμένο Στέγες» του Haideh Moradi είναι οι ταινίες 

μικρού μήκους της IYCS. 
Άλλες μεγάλες ταινίες είναι οι «Lantouri» του Reza Dormishian, «Οι Απόγονοι» του Yaser Talebi, 

το «Μακρύ Αντίο» του Farzad Motamen, «Checkmate» του Mahdi Ravash, «Gas Pipe» του Hos-

sein Darabi, και το «Οι άνδρες είναι πιο ίσα» του Reza Gholami. 

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου η Θρησκεία Σήμερα θα παρουσιαστούν ταινίες από τις ΗΠΑ, την 
Παλαιστίνη, τη Δανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλβανία, το Λίβανο, την Ινδία, το Ιράκ, 

τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ινδονησία, τον Καναδά, και την Πολωνία. Το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου η Θρησκεία Σήμερα  πραγματοποιείται από το Associazione Bianco Nero, στο 

Τρέντο της Ιταλίας. 
Η κύρια θεματική ενότητα του φετινού φεστιβάλ είναι «ο Αδάμ και η Εύα, το φίδι, ένα μήλο 

χωρισμένο στα δύο, χαμένος παράδεισος, και η ειρήνη σε κίνδυνο?" και ο τίτλος" Όλοι 

αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον τόσο πολύ. Θρησκείες και θέματα των φύλων ", που 

αποτίνουν  φόρο τιμής στον Scola, συνοψίζουν το πρόγραμμα του 2016, που συνεχίζει μια σειρά 

έρευνας, η οποία ήταν ανέκαθεν στο επίκεντρο του Φεστιβάλ, δηλαδή την απεικόνιση των 

γυναικών και της γυναικείας κατάστασης σε διαφορετικά θρησκευτικά πλαίσια και τις 

προκλήσεις της διαφορετικότητας των φύλων», γραφεί στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ. 
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Δύο πόλεις του Ιράν αποκτoύν παγκόσμια φήμη για τους 

πολύτιμους λίθους και τα κεραμικά  

Οι ιρανικές πόλεις Mashhad και Lalejin 

έχουν χαρακτηριστεί ως παγκόσμιες 

πόλεις των πολύτιμων λίθων και της 

κεραμικής, αναφέρει ο αναπληρωτής 

επικεφαλής του Οργανισμού Τουρισμού 

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 

Χειροτεχνίας του Ιράν.  

Ο Μπαχμάν Ναμβάρ Μοτλαγκ δήλωσε το 

Σάββατο ότι η κριτική επιτροπή του 

Παγκόσμιου Συμβουλίου Χειροτεχνίας 

της περιοχής της  Ασίας-Ειρηνικού (WCC-

APR) επισκέφθηκε τις πόλεις Mashhad 

και Lalejin τον Απρίλιο και παρουσίασε 

την αξιολόγησή της σε ανώτερους 

εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου.  

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η απόφαση για τις 

δύο πόλεις έρχεται μετά από τις τελικές 

ετυμηγορίες των προέδρων των 

τεσσάρων περιφερειών της Ευρώπης, της 

Λατινικής Αμερικής, της Βόρειας 

Αμερικής και της Αφρικής , στον πρόεδρο 

του WCC-APR  Γκάντα Χιτζάουι-Καντούμι. 

Ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η 

παγκόσμια ονομασία της Mashhad και 

της Lalejin θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη της τέχνης της 

χειροτεχνίας στη χώρα και θα βοηθήσει 

στη βελτίωση της οικονομίας και του 

πολιτισμού της.  

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι μια 
τελετή εορτασμού θα 
πραγματοποιηθεί στις δύο πόλεις, τον 
Αύγουστο. 
Ο Ναμβαρ Μοτλαγκ είπε ότι η 

παγκόσμια αναγνώριση της Mashhad 

και της Lalejin έχει βοηθήσει το Ιράν να 

προσπεράσει την Ινδία και την Κίνα ως 

κύριους αντιπάλους της στην κατοχή 

των περισσότερων υποψηφιοτήτων για 

πόλεις του κόσμου όπως το Ισφαχάν 

και η Ταμπρίζ είχουν ήδη κερδίσει στις 

παγκόσμιες πόλεις της χειροτεχνίας και 

των χειροποίητων χαλιών νωρίτερα το 

2015. 
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Συζήτηση με θέμα «Ρητορική μίσους και Ισλαμοφοβία»στην Αθήνα 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με 

το Δίκτυο Νέων Ελλαδας Youthnet Hellas 

ως υποστηρικτές και εταίροι της καμπάνιας 

No Hate Speech Movement του 

Συμβουλίου της Ευρώπης ,διοργάνωσαν 

από κοινού με το βιβλιοπωλείο Free Think-

ing Zone , την Τετάρτη 21 Σεπτεβρίου 

συζήτηση με θέμα «Η Ρητορική του μίσους 

και η Ισλαμοφοβία» στην Αθήνα. 

Σε αυτή την συζήτηση συμμετέχουν ως 

ομιλητές: 

 

Aνδρέας Ανδρινόπουλος : Πρ.Υπουργός,Δ/ντής 

Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων(Deree College) 

Yonous  Muhammadi : Πρόεδρος Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων  

Αλέξανδρος Σακελλαρίου : Δρ.κοινωνιολογίας της Θρησκείας,Ερευνηρτής,Παντείου Πανεπιστημίου 

Άννα Στάμου : Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας 
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Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου με τον 

Aρχιμανδρίτη Σ.Κ.Σπυρίδων Λογοθέτη  

 

Tην Τετάρτη, στις 13 Ιουλίου του 
2016,  ο Μορφωτικός Σύμβουλος της 
Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
του Ιράν στην Ελλάδα, Δρ.Ali Mohamad 
Helmi συναντήθηκε με τον 
Αρχιμανδρίτη Σ.Κ.Σπυρίδων Λογοθέτη 
και επισκέφθηκε διάφορα μέρη της 
Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Ναυπάκτου όπως τη 
βιβλιοθήκη, τις αίθουσες διδασκαλίας, 
τα αμφιθέατρα και το ραδιοφωνικό 
σταθμό. 
Ο Μητροπολίτης Σ.Κ.Σπυρίδων 
Λογοθέτης αφού καλωσόρισε τον 
Μορφωτικό Σύμβουλο του Ιράν και του 
ευχήθηκε καλή επιτυχία, δήλωσε ότι 
«καθώς οι σχέσεις μεταξύ του Ιράν και 
της Ελλάδας είναι μακρόχρονες και 
φιλικές, ελπίζουμε τώρα με την 
παρουσία σας να υλοποιήσουμε 
κάποια κοινά προγράμματα που 
αφορούν στους τομείς της θρησκείας, 
του πολιτισμού και των επιστημών στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο ανάπτυξης των 
διμερών πολιτιστικών σχέσεων.Ο Δρ. 
Ali Mohamad Helmi ευχαρίστησε με τη 
σειρά του τον μητροπολίτη για την 
θερμή υποδοχή και υπογράμμισε: 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που στις 
πρώτες μέρες της αποστολής μου στην 
Ελλάδα βρίσκομαι σε ένα θρησκευτικό 
κέντρο» και συνέχισε λέγοντας 
«Χαίρομαι πολύ που συναντιέμαι μαζί 
σας που οι πολιτιστικές και 
θρησκευτικές σας δραστηριότητες είναι 
δημοφιλείς στον Ελληνικό λαό». 
  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο 
Δρ.Helmi  προσκάλεσε τον 
Μητροπολίτη να επισκεφθεί το Ιράν. 
Ο Μητροπολίτης τον ευχαρίστησε 
αλλά είπε ότι  «λόγο της ηλικίας μου, 
δυσκολεύομαι να ταξιδέψω σε άλλη 
χώρα. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να 
αυξήσουμε τις επιστημονικές μας 
συναντήσεις με τους μουσουλμάνους 
λόγιους.» 
Στη συνέχεια ο Δρ.Brenjkar καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, 
ερευνητής και επικεφαλής των 
καθηγητών που συμμετείχαν στο 
συνέδριο του Αριστοτέλη, 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της 
συνεργασίας των ισλαμικών και 
χριστιανικών ηγετών για την 
προώθηση των θρησκευτικών και 
πνευματικών αξιών.Στο εν λόγω 
συνέδριο συμμετείχαν και 25  μέλη 
του πανεπιστημίου της Τεχεράνης τα 
οποία πρόκειται να παρουσιάσουν 
διάφορα άρθρα στο πεδίο της 
φιλοσοφίας, της θεολογίας, του 
δικαίου και της ηθικής.  
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ο Δρ.Ali Mohamad Helmi συναντήθηκε με την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου κ.Ισμήνη Κριάρη  

Την Δευτέρα στις 25 ιουλίου του 2016 ο 
Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην 
Ελλάδα O Δρ.Ali Mohamad Helmi 
επισκέφθηκε το Παντείο Πανεπιστημίο και 
συναντήθηκε με την Αντιπρύτανις 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Παντείου 
Πανεπιστημίου κ. Ισμήνη Κριάρη. 
Ο κ.Ali.M.Helmi κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης δήλωσε ότι: οι σχέσεις μεταξύ 

του Ιράν και της Ελλάδας είναι 

μακρόχρονες και φιλικές, και η Ελλάδα έχει 

μια πλούσια κουλτούρα και πολιτισμό 

όπως το Ιράν, και καθώς σήμερα το Ιράν 

είναι μια από τις ισχυρές και εντυπωσιακές 

χώρες στην Μέση Ανατολή και στον κόσμο, 

επιθυμούμε να αναπτύξουμε σχέσεις με το 

Παντείο Πανεπιστημίο ιδιαίτερα στοα 

πεδία της επιστήμης, της τέχνης και του 

πολιτισμού. 

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Ισμήνη 
Κριάρη δηλώσε ότι : η εκτέλεση των 
διαφόρων προγραμμάτων, όπως η 
Ιρανολογία και οι σύντομες σειρές 
εξειδικευμένων μαθημάτων, είναι πολύ 
καλά για την καλύτερη αναγνώριση του 
Ιράν και του Ισλάμ αλλά απαιτείται σωστός 
σχεδιασµός, ανάλυση και έρευνα,και 
ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί για την 
επόμενη χρονιά. 
Επίσης τόνισε: Συμφωνούμε να είναι η 

περσική γλώσσα ένα από τα προαιρετικά 

μαθήματα των φοιτητών και θα το 

ανακοινώσουμε από τη νέα σχολική χρονιά 

στους φοιτητές του Πανεπιστημίου. 

Επίσης τόνισε ότι: Θα 

πρέπει να αναπτυχθούν οι 

σχέσεις μεταξύ του 

Μορφωτικου κέντρου και 

του Παντείου 

Πανεπιστημίου, και 

εξέφρασε την ελπίδα να 

εγκαινιάστει ο τομέας της περσικής 

γλώσσας και λογοτεχνίας και επίσης 

τομέας της Ιρανολογίας και της 

Ισλαμολογίας στο Παντείο Πανεπιστημίο 

με τη βοήθεια τον Μορφωτικό.  

“ κα.Ισμήνη Κριάρη: Συμφωνούμε να είναι η 

περσική γλώσσα ένα από τα προαιρετικά 

μαθήματα των φοιτητών και θα το 

ανακοινώσουμε από τη νέα σχολική χρονιά 

στους φοιτητές του Πανεπιστημίου.” 
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Ο Μορφωτικός  Σύμβουλος του Ιράν συναντήθηκε με τον Καλλιτεχνικό 

Διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών 

Ο Μορφωτικός  Σύμβουλος του Ιράν συναντήθηκε με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του 
Φεστιβάλ Αθηνών 

 
Ο Μορφωτικός Σύμβουλος  της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Δρ Α. 

Μ. Helmi είχε συνάντηση με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 

Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο 

Διεθνές φεστιβάλ στην Ελλάδα. 

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν τον αμοιβαίο σεβασμό τους για τους δύο ένδοξους πολιτισμούς του 

Ιράν και της Ελλάδας και συζήτησαν σχετικά με  τις δυνατότητες μιας αμοιβαίας συνεργασίας 

όσον αφορά τους τομείς της μουσικής, των εικαστικών τεχνών, και του θεάτρου. 

Ειδικότερα μίλησαν για την συνεργασία τους σχετικά με το νέο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών 
και Επιδαύρου, το Λύκειο της Επιδαύρου, ένα θερινό σχολείο για το αρχαίο δράμα με καθηγητές 

και φοιτητές από όλο τον κόσμο, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά αυτό το 
καλοκαίρι στην περιοχή της αρχαίας Επιδαύρου. Ο Μορφωτικός Ακόλουθος του Ιράν εξέφρασε το 

ενδιαφέρον σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα στα πλαίσια του να οργανώσει την συμμετοχή 
Ιρανών καθηγητών και φοιτητών στο Λύκειο της Επιδαύρου, στον τόπο όπου το θέατρο 

γεννήθηκε και εξελίχθηκε. 
 

Ο Δρ Helmi  και ο κ. Θεοδωρόπουλος έθεσαν τις βάσεις για μια μελλοντική πολιτιστική ανταλλαγή 

μεταξύ των δύο χωρών και δήλωσαν ότι θα συναντηθούν ξανά για την  πορεία  της συνεργασίας 

τους. 
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Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου του Ιράν με την Πρόεδρο της Ελληνικής 

Εθνικής Επιτροπής της UNESCO κα.Αικατερίνη Τζιτζικώστα  

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της 
Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
του Ιράν στην Ελλάδα Δρ.Χέλμι Tην 
Τετάρτη, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2016, 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO 
Αικατερίνη Τζιτζικώστα στο κεντρικό 
Γραφείο της UNESCO στο υπουργείο. 
Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκαν 
διάφορα πολιτιστικά και επιστημονικά 
θέματα. 
Η κυρία Α.Τζιτζικώστα κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης δήλωσε  οι σχέσεις 
μεταξύ του Ιράν και της Ελλάδας είναι 
μακρόχρονες και φιλικές, μπορεί το 
γραφείο της UNESCO στην Αθήνα σε 
συνεργασία με το Μορφωτικό κέντρο 
του Ιράν και Εθνικό Κέντρο Ερευνών 
της  Ελλάδας να πραγματοποιήσουν 
κοινό επιστημονικό συνέδριο. 
Το Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν είναι 

πρόθυμο για μια κοινή πολιτιστική 

συνεργασία με σκοπό την εξέλιξη της 

γνωριμίας των δύο λαών όχι μόνο από 

την σκοπιά της ιστορίας και του 

πολιτισμού αλλά και της σύγχρονης 

ανάπτυξης και κουλτούρας των δύο 

λαών. 

 H κα. Τζιτζικώστα κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης δήλωσε ότι  «με 
ενδιαφέρει πολύ να παω στο Ιράν και 
να δω από κοντα το σημερινό Ιράν και 
να συναντηθώ με προσωπικότητες του 
πολιτισμού και των επιστημών.» 
Παράλληλα υπογράμμισε ότι 
«περισσότερα από τριάντα χρόνια έχω 
να επισκεφθώ το Ιράν,αν και έχω ήδη 
ταξιδέψει εκεί και έχω δει μερικά από 
τα μνημεία του.» 
Ο Δρ.Χέλμι αναφερόμενος επίσης στο 
ρόλο της θρησκείας, της κουλτούρας 
και του πολιτισμού στη δημιουργία 
της παγκόσμιας ειρήνης, επανέλαβε 
ότι «έχουμε πάρα πολλά κοινά 
στοιχεία. Κατά την διάρκεια της 
ιστορίας το Ιράν και η Ελλάδα έχουν 
προσφέρει στον κόσμο πολύτιμες 
υπηρεσίες για τη δημιουργία της 
ειρήνης, της ηρεμίας, των ανθρώπινων 
αξιών και των επιστημών.» 
  
Στο τέλος της εν λόγω συνάντησης ο 

Μορφωτικός Σύμβουλος του Ιράν 

δώρισε στην κα. Τζιτζικώστα το βίβλιο 

«Ιράν: Το Λίκνο της Συνύπαρξης των 

Θρησκειών»το οποίο είναι 

μεταφρασμένα στα Αγγλικά. 
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    Φερντοσί 
Ο Φερντοσί ήταν Πέρσης ποιητής, γνωστός για 

το Ιρανικό έπος Σαχναμέ (Βιβλίο των Βασιλέων), 
στο οποίο αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της 

ζωής του. Το Σαχναμέ ολοκληρώθηκε περίπου το 
1010 και αποτελείται από περίπου 60.000 δίστιχα 

με αναφορές στην περσική μυθολογία και την 
αρχαία ιστορία της Περσίας μέχρι την κατάκτησή 
της από τους Άραβες. Πέθανε περίπου το 1020 ΚΕ 

«φτωχός και πικραμένος από την παραμέληση 
του βασιλιά» πεπεισμένος ωστόσο πως το έργο 
του θα διαρκούσε στο πέρασμα των χρόνων. Το 

ύφος του Σαχναμέ χαρακτηρίζεται για την 
απλότητα και την ευγλωττία του, στον τρόπο με 

τον οποίο εκφράζει συναισθήματα και ιδέες, ενώ 
ο Φερντοσί ξεχωρίζει και για την αριστοτεχνική 

επιλογή των λέξεων που χρησιμοποιεί, 
μεταβάλλοντας τις εκφράσεις του ανάλογα με τον 

χαρακτήρα για τον οποίο γράφει. 

Σαχναμέ είναι περσικό έπος, έργο του Φερντοσί. 
Η συγγραφή του ξεκίνησε μετά το θάνατο του 

Πέρση ποιητή Abū Manṣūr Daqīqī, περίπου το 366
-67/976-77 ή το αργότερο μέχρι το 370-1/980 και 
ολοκληρώθηκε περίπου το 400/1010. Αποτελεί το 

μεγαλύτερο σε έκταση έπος γραμμένο από ένα 
μόνο ποιητή, με περίπου 60.000 δίστιχα 

σε ομοιοκαταληξία, τα οποία ακολουθούν το 
μέτρο mutaqārib της αραβικής προσωδίας. Σε 

αντίθεση με άλλα έπη της Δύσης, όπως 
η Οδύσσεια, η Ιλιάδα και η Αινειάδα, που 

εστιάζουν σε μια σχετικά μικρή χρονική περίοδο, 
η αφήγηση του Σαχναμέ ξεχωρίζει για το χρονικό 
εύρος που καλύπτει, καθώς αφηγείται ολόκληρη 

την ιστορία της Περσίας, από τους μυθικούς 
χρόνους μέχρι την κατάκτηση της Σασανικής 

δυναστείας από τους Άραβες.  
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Ο ποιητής άρχισε να δουλεύει το «Σαχ-Ναμέ» του σε ηλικία 35 ετών, το 976 μ.Χ.,δηλαδή 

πριν από του προκατοχου του, του Ντακικί. Κάπου λέει για το υλικό του βιβλίου του:  

«Τελικά,είχα την καλή τύχη να βρω το σύνολο του υλικού σε παχλαβί γλώσσα στο έργο του 

Ντανισβάρ Ντεχκάν.»Το πρώτο επεισόδιο που στιχούργησε ήταν η ιστορία του Ζαχάκ και 

του Φερειντουύν .Βοηθούμενος ηθικά και οικονομικά από ανθρώπους της υψηλής 

κοινωνίας και από φίλους εργάστηκε για αρκετές δεκαετίες πάνω στο αριστουργηματικό 

έργο του, επί το πλείστον στην γενέτειρά του.Για 20-25 χρόνια ο Φερντοσί δεν έδειξε το 

ποίημα του πουθενά μια και δεν έβρισκε τον κατάληλο χρηματοδότη. 

Στο μεταξύ, οι Σαμανίδες που κυβερνούσαν μέχρι τότε, υπέστησαν τρομερή ήττα από τον 

Ιλιγχ-Χάν στην Τρανσοξάνια και από τον Μχμούντ Γκαζνει στο Χορασάν. 

Με την πτώση των Σαμανίδων και την άνοδο των Σελτζούκων-Τούρκων το λογοτεχνικό 

τοπίο του Ιράν άλλαξε. 

Για την παιδιή εφηβική του ηλικία δεν γνωρίζουμε τίποτα.Υποθέτουμε ότι θα πρέπει να 

παντρεύτηε πριν τα 28 του χρόνια αφού έχασε το μοναχογίο του,ηλικίας 37 ετών όταν ο 

ίδιος ήταν 65.Στο τμήμα του «Σαχ-Ναμέ» που περιγράφει τη ζωή του Χόσρο Παρβίζ, 

μπορούμε να διαβάσουμε και τους στίχους που αφιερώνει στη μνήμη του παιδιού του: 

Μέσα στη δυστυχία μου,άπλωσες τρεμάμενο το χέρι. 

Γιατί έψαχνες να βρεις νέους ορίζοντες, 

Διάφορους από αυτούς των φίλων σου; 

Βρήκες καινούργιος φίλους,ώστε να με ξεχάσεις τόσο γρήγορα; 

Αυτός ο νέος άντρας,37 χρονών,κόσμο δεν μπόρεσε να βρει της αρεσκείας του και έφυγε  

Αφήνοντας εμέ μέσα στη δυστυχία και τον πόνο. 

Βύθισε την καρδιά μου και τα μάτια μου στο αίμα και πήγε σε κόσμο φωτεινό, 

Να βρει μια θεση και για μένα, τον πατέρα του. 

Μετά από τόσα χρόνια,έμεινα δω μονάχος, δίχως φίλους. 

Ο γιος μου,που χε τα μάτια πάντα ανοιχτά,φοβότανε να μείνει μόνος, για αυτό  

Και βιάστηκε να φύγει . 

Τώρα είμαι 65 και κείνος ήταν χρονώ 37. 

Έφυγε δίχως να ρωτήσει,δίχως να πάρει από μένανε 

Το γέροντα την άδεια.  

Πηγη:βίβλιο «ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στην περσική Επική Ποίηση» της Μαριάννα Ιατροπούλου 
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 

πραγματοποιούνται μαθήματα 

περσικής γλώσσας στον χώρο του 

μορφωτικόυ κέντρου του Ιράν και στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο από 10/10/2016 

δωρεάν για τους ενδιαφερόμενους . 

Οι εγγραφές γίνονται από 20/9/2016 

έως 6/10/2016 . 
Για να εγγραφείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ακόλουθη ιστοσελίδα και να μας στείλετε 

συμπληρωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής 
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Θρησκεία και Γνώση 

Το μήνυμα του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Ιράν στους Προσκυνητές του 
Χατζ 

Στο όνομα του Αλλάχ, του πιο 
συμπονετικού, του πλέον 
πανάγαθου 
Και όλος ο έπαινος ανήκει στον 

Αλλάχ τον Κύριο των Κόσμων, και 

οι χαιρετισμοί του Αλλάχ να είναι 

επάνω στον Δάσκαλο μας, τον 

Μοχαμμαντ ( προφήτη του Ισλάμ)

(PBUH), και κατά την Αμόλυντη 

Οικία του και τους επιλεγμένους 

συντρόφους και πάνω σε 

εκείνους που τους ακολουθούν 

δικαιωματικά μέχρι την Ημέρα 

της Κρίσης. 
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Μουσουλμάνοι αδελφοί και αδελφές όλου του κόσμου, 
  

Για τους μουσουλμάνους, η εποχή του Χατζ είναι μια περίοδος τιμής και δόξας στα μάτια των 
ανθρώπων, και μια περίοδος για το φωτισμό της καρδιάς και της ταπεινότητας και δέησης ενώπιον του 

Δημιουργού. Το Χατζ είναι μια ιερή και εγκόσμια και θεία και κοινή υποχρέωση. Από τη μια 
πλευρά,  στο Κοράνι ο θεός λείε, θυμηθείτε τον Αλλάχ όπως θα θυμάστε τους προγόνους σας, και "Να 
θυμάστε τον Αλλάχ κατά τη διάρκεια αριθμημένων ημέρών και από την άλλη πλευρά, η δήλωση [ότι] 

" [το Masjid al-Haram είναι ένας τόπος] που Εμείς φτιάξαμε για τους ανθρώπους, όπου ισότιμος είναι ο 
κάτοικος εκεί με κάποιον από το εξωτερικό," να απλωθεί φως στις άπειρες και ποικίλες πτυχές του. 

Σε αυτή την μοναδική υποχρέωση, η χρονική και χωρική ασφάλεια προσδίδουν ηρεμία μέσα στις 
καρδιές των ανθρώπων σαν ένα σαφές σημάδι και ένα λαμπρό αστέρι και ελευθερώνει τον προσκυνητή 
του Χατζ από την πολιορκία των παραγόντων της ανασφάλειας που δημιουργήθηκαν από  ηγεμονικούς 

τυράννους, οι οποίοι πάντα απειλούσαν όλη την ανθρωπότητα, και τον αφήνει να γευτεί τη χαρά της 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. 

Το Αβραμαικό Χατζ, που το Ισλάμ έχει εναποθέσει στους μουσουλμάνους, είναι η εκδήλωση της 
αξιοπρέπειας και της πνευματικότητας και της ενότητας και της δόξας. Αναδεικνύει το μεγαλείο του 

Ισλαμικού Ummah( ολοι οι μουσουλμάνοι)  και την εμπιστοσύνη τους στην αιώνια θεία δύναμη 
απέναντι στους κακοπροαίρετους και τους εχθρούς, και τονίζει την απόστασή τους από το τέλμα της 

διαφθοράς και της ταπείνωσης και της καταπίεσης, που επιβάλλουν διεθνείς δυνάμεις εκφοβισμού στις 
ανθρώπινες κοινωνίες. Το Ισλαμικό και μονοθεϊστικό Χατζ είναι η εκδήλωση της ο στίχος στο 

Κοράνι  που περιγράφει τους πιστούς ως "ομάδας εναντίον των απίστων, [και] της συμπόνιας μεταξύ 
τους." Είναι ένας χώρος αποκήρυξης των πολυθεϊστών και προώθησης της φιλίας και της ενότητας 

των  πιστών. 
Όσοι έχουν μειώσει το Χατζ σε ένα απλό τουριστικό ταξίδι προσκυνήματος  και έχουν κρύψει την 

εχθρότητα και την μνησικακία εναντίον των πιστών και του επαναστατικού έθνους του Ιράν υπό τον 
τίτλο της «πολιτικοποίησης του Χατζ» είναι μικροκαμωμένοι και λιλιπούτειοι διάβολοι, που 

ανατριχιάζουν αμέσως μόλις οι φιλοδοξίες του Μεγάλου Σατανά, της  Αμερικής, τίθενται σε κίνδυνο. Οι 
Σαουδάραβες κυβερνήτες,  οι οποίοι έχουν παρεμποδίσει την πορεία προς τον Αλλάχ και το Masjid al-
Haram φέτος και έχουν μπλοκάρει το δρόμο των ένθερμων και πιστών Ιρανών προσκυνητών για τον 
Οίκο του Αγαπημένου, είναι ντροπιασμένοι  κακώς καθοδηγούμενοι άνθρωποι, οι οποίοι δένουν την 

επιβίωσή τους στο θρόνο της  τους καταπιεστικής εξουσίας για την υπεράσπιση των παγκόσμιων 
αλαζονικών εξουσιών και σχηματίζουν συμμαχία με τον Σιωνισμό και την Αμερική και καταβάλλουν 

προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, και δεν διστάζουν σε καμία πράξη προδοσίας 
για το σκοπό αυτό. 

Περίπου ένας χρόνος έχει περάσει από τα φρικτά γεγονότα στη Μίνα στην οποία αρκετές χιλιάδες 
ανθρώπων, την ημέρα του Eid ενδεδυμένοι με το Ihram, έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο κάτω 
από τον αποπνικτικό ήλιο με διψασμένα τα χείλη τους. Λίγο πριν από αυτό στο Μεγάλο Τζαμί, μια 

ομάδα προσκυνητών σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν στη στιγμή της  λατρείας και της περιφοράς λέγοντας 
προσευχές. Οι Σαουδάραβες κυβερνήτες κατηγορούνται και για τα δύο περιστατικά. Αυτό είναι κάτι για 
το οποίο όλοι οι παρευρισκόμενοι στο Χατζ και οι παρατηρητές και οι τεχνικοί αναλυτές συμφωνούν και 
μερικοί εμπειρογνώμονες ακόμη πιθανολογούν για τις προθέσεις του περιστατικού. Η αμέλεια του να 

σώσουν τους ζωντανούς τραυματίες των οποίων οι μαγεμένες ψυχές και οι πρόθυμες καρδιές ήταν 
απασχολημένες με το Μήνυμα [αναφορά του Θεού] και με το να απαγγέλουν τους ιερούς στίχους για 
την ημέρα Eid al-Adha είναι επίσης σαφή και αποδεδειγμένα γεγονότα. Οι αδίστακτοι και εγκληματίες 
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Σαουδάραβες τους κλείδωσαν μαζί με τους νεκρούς σε ερμητικά κλειστά κοντέινερ και τους βασάνιζαν 
αντί να τους παράσχουν θεραπεία και να τους βοηθήσουν ή ακόμα και να τους βρέξουν με νερό τα 

διψασμένα χείλη τους. 
Αρκετές χιλιάδες οικογένειες από διάφορες χώρες έχασαν τους αγαπημένους τους και τα έθνη τους 

κατέστησαν πενθούντες. Από την Ισλαμική Δημοκρατία, υπήρχαν σχεδόν 500 μεταξύ των μαρτύρων. Οι 
καρδιές των οικογενειών εξακολουθούν να πονάει και να νοιώθουν την απώλεια και το έθνος βρίσκεται 

ακόμα σε θλίψη και οργή. 
Ωστόσο, αντί εκφράσουν την συγγνώμη τους και να εκφράσουν τη λύπη τους και να διώξουν εκείνους 

που βρίσκονταν πίσω από αυτό το φρικτό περιστατικό, οι Σαουδάραβες άρχοντες αρνήθηκαν ακόμα και 
τη σύσταση μιας διεθνούς Ισλαμικής διερευνητικής αποστολής με απόλυτη ξεδιαντροπιά και 

θρασύτητα. Αντί να υπερασπιστούν το περιστατικό πήραν την έδρα του αιτούντος και προέβαλαν 
περαιτέρω στο προσκήνιο την μακραίωνη έχθρα τους με την Ισλαμική Δημοκρατία και με οποιαδήποτε 

ισλαμική σημαία, που στέκει κατά της βλασφημίας και της αλαζονείας, με μεγαλύτερη κακία και 
αυθάδεια. 

Τα φερέφωνα της προπαγάνδας τους, από τους πολιτικούς των οποίων η συμπεριφορά έναντι των 
Σιωνιστών και της Αμερικής είναι μια πηγή ντροπής για τον ισλαμικό κόσμο, μέχρι των μη- ευσεβών 

μουφτήδων που ζουν στο Χαράμ με [απαγορεύμένο] εισόδημα, οι οποίοι εκδίδουν ανοιχτά φυλλάδια 
κατά του [ιερού] βιβλίου και του Σούνα Προφήτη, και των ισχυρών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι 
οποίοι δεν μπορούν να κρατηθούν από το να κατασκευάζουν και να διαδίδουν ψέματα ακόμα και με 
επαγγελματική συνείδηση, κάνουν μια μάταιη προσπάθεια στο να θέσουν την Ισλαμική Δημοκρατία 

υπεύθυνη για την άρνηση των Ιρανών προσκυνητών στο φετινό Χατζ. 
κυβερνήτες, οι οποίοι έχουν εμπλέξει το μουσουλμανικό κόσμο σε εμφύλιους πολέμους και έχουν 

οδηγήσει στη σφαγή αθώων και οι οποίοι έχουν αιματοκυλήσει την Υεμένη, το Ιράκ, τη Λιβύη και 

κάποιες άλλες χώρες με την δημιουργία και τον  εξοπλισμό των εξτρεμιστικών ομάδων και άλλων κακών 

οργανώσεων. Άθεοι οι πολιτικοί, οι οποίοι έχουν επεκτείνει την χείρα φιλίας προς το κατοχικό 

σιωνιστικό καθεστώς και κάνουν τα στραβά μάτια απέναντι στα δεινά των Παλαιστινίων και έχουν 

διευρύνει την έκταση της καταπίεσης και της προδοσίας τους σε πόλεις και χωριά στο Μπαχρέιν. Καθώς 

και άπιστοι και ασυνείδητοι κυβερνήτες, οι οποίοι δημιούργησαν τη μεγάλη τραγωδία στη Μίνα και υπό 

το πρόσχημα του [ότι είναι Θεματοφύλακες των Δύο Ιερών Τζαμιών παραβίασαν την ιερότητα του 

ασφαλούς θείου ιερού και έσφαξαν τους επισκέπτες του συμπονετικού Θεού την ημέρα του Eid στη 

Μίνα και πριν από αυτό στο Μεγάλο Τζαμί, μιλάνε τώρα για μη πολιτικοποίηση του Χατζ και 

κατηγορούν άλλους για τις μεγάλες αμαρτίες για τις οποίες οι ίδιοι ευθύνονται και τις έχουν 

προκαλέσει. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σαφώς διαφωτιστικής έκφρασης του 

Ιερού Κορανίου όπου λέει: «Και όταν γυρίζει την πλάτη του, σκοπός του είναι παντού να εξαπλώσει 

αναστάτωση μέσα στη γη και να καταστρέψει τις καλλιέργειες και τα βοοειδή και ο Αλλάχ δεν αγαπά 

την αταξία . Και όταν είπε σ 'αυτόν: Να είστε προσεκτικοί με το καθήκον σας απέναντι στον Αλλάχ, η 

υπερηφάνεια καταλήγει στην αμαρτία. Η κόλαση θα εγκατασταθεί στην περιουσία  του, ένας [τόσο] 

κακός τόπος ανάπαυσης. 
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Φέτος επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον αποκλεισμό των προσκυνητών του Χατζ από το 
Ιράν και από ορισμένες άλλες χώρες, αυτοί (οι Σαουδάραβες) έχουν υποβάλλει προσκυνητές του Χατζ 

από άλλες χώρες σε πρωτοφανή επιτήρηση με τη βοήθεια των οργανισμών κατασκοπείας της Αμερικής 
και του σιωνιστικού καθεστώτος και έχουν καταστήσει τον ασφαλή Οίκο του Θεού ανασφαλή για όλους 

τους Μουσουλμάνους.  
 

Ο Μουσουλμανικός κόσμος, συμπεριλαμβανομένων των Μουσουλμανικών κυβερνήσεων και των 
εθνών, πρέπει να γνωρίσουν τους Σαουδάραβες κυβερνήτες και πραγματικά να συνειδητοποιήσουν την 

πραγματικότητα της ιερόσυλης, άπιστης, εξαρτώμενης και υλιστικής φύσης τους. Δεν πρέπει να τους 
αφήσουν ατιμώρητους μετά από [όλα] τα εγκλήματα που έχουν προκαλέσει σε ολόκληρο τον 

Μουσουλμανικό κόσμο, [αλλά] ως απάντηση στην άδικη μεταχείριση των επισκεπτών του  οίκου 
του Ελεήμονος Θεού, πρέπει να σκεφτούν μια θεμελιώδη λύση για τη διαχείριση των δύο Ιερών Τζαμιών 

και του ζητήματος του Χατζ.Αποφεύγοντας την ανάληψη αυτού του καθήκοντος θα εκθέσουν την 
Ισλαμική Ummah σε μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. 

 
Μουσουλμάνοι Αδελφοί και Αδελφές! Αυτή τη χρονιά, οι πρόθυμοι και αφοσιωμένοι 

Ιρανοί  προσκυνητές έχασαν το τελετουργικό του Χατζ, αλλά είναι παρόντες με την καρδιά τους και 
στέκονται πλάι στους  προσκυνητές του Χατζ από όλο τον κόσμο και νοιάζονται γι 'αυτούς και 

προσεύχονται γι' αυτούς να μείνουν μακριά από οποιοδήποτε κακό από το καταραμένο δέντρο των 
τυράννων. Θυμηθείτε τους Ιρανούς αδελφούς και αδελφές στις προσευχές και στις πράξεις λατρείας και 

επίκλησης σας, και προσευχηθείτε για τις Μουσουλμανικές κοινότητες να απαλλαγούν από τα 
προβλήματά τους και να κρατήσουν το χέρι της αλαζονικής εξουσίας  των Σιωνιστών αποκομμένο από 

την Ισλαμική Ummah. 
 

Εγώ προσωπικά τιμώ τη μνήμη των μαρτύρων του προηγούμενου έτους στη Μίνα και το Μεγάλο Τζαμί 
και των μαρτύρων της Μέκκας [στο προσκύνημα του Χατζ] το 1987 και προσεύχομαι στον Παντοδύναμο 
Θεό να παραχωρήσει συγχώρεση και το έλεός Του πάνω τους και να διατηρήσει τις υψηλές θέσεις  τους 

[στους ουρανούς]. Χαιρετίζω τον Hadhrat Baqiatallah al-A'zam (είθε οι ψυχές μας να θυσιαστούν γι 
'αυτόν) και ζητώ να γίνει δεκτή η προσευχή αυτής της σεβάσμιας μορφής για την εξύψωση της 

Ισλαμικής Ummah και τη σωτηρία των Μουσουλμάνων από τις ανατρεπτικές και κακόβουλες ενέργειες 
των εχθρών. 

Και η πρόνοια ανήκει στον Αλλάχ και η αφοσίωση είναι σ 'Αυτόν. 
 
  

Σαγιέντ Αλί Χαμενεί 

2016 
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Το Γράμμα του Μέγα Αγιατολάχ Μακαρέμ Σιραζί 

στον Πάπα Φραγκίσκο  

Εις το ¨Ονομα του Αλλάχ 

Χαιρετίζω τον Εξοχότατο Πάπα Φραγκίσκο 

Τον Ηγέτη του Καθολικού κόσμου 

Είμαι πραγματικά ευτυχής που άκουσα τα σχόλιά σας κατά το πρόσφατο 

ταξίδι σας στην Πολωνία όπου δηλώσατε ότι «το Ισλάμ δεν είναι ίσο με την 

τρομοκρατία» και την περαιτέρω απόρριψη  της σύνδεση της βίας και των 

τριγμών με οποιαδήποτε και όλες τις θεϊκές θρησκείες. Η σοφή και λογική 

στάση σας σχετικά με το Ισλάμ διαχωρίζει τη θρησκεία από τις απάνθρωπες ενέργειες και τις 

φρικαλεότητες των ομάδων τακφίρι όπως η Νταές είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Πράγματι, είναι 

απολύτως απαραίτητο οι θρησκευτικοί ηγέτες του κόσμου να υιοθετήσουν σαφείς και έντονες 

τοποθετήσεις κατά της βίας και της βαρβαρότητας σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου, ιδιαίτερα όταν 

αυτές οι πράξεις διαπράττονται στο όνομα της θρησκείας.Καταδικάζω έντονα την φαύλη 

τρομοκρατική επίθεση της ομάδας τακφίρι στη γαλλική Εκκλησία η οποία οδήγησε στην σκληρή 

δολοφονία του ιερέα. Δηλώνω επίσης, όπως έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενη επιστολή μου προς 

εσάς, ότι όλοι οι μελετητές του μουσουλμανικού κόσμου, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των 

μουσουλμάνων  θεωρούν ότι όλες οι αιρέσεις των τακφίρι να είναι έξω από την πτυχή του Ισλάμ. 

Πιστεύουμε, επίσης, ότι αυτές οι ομάδες τακφίρι αποτελούν τη χειρότερη κρίση του κόσμου στη 

σημερινή εποχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε προειδοποιήσει τον κόσμο για αυτόν τον μεγάλο 

κίνδυνο εδώ και χρόνια.Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, είχαμε δύο διεθνή συνέδρια 

στην ιερή πόλη Κομ για τους "κινδύνους από την απόκλιση των κινημάτων τακφίρι" στα οποία 

συμμετείχαν πολλές εξέχουσες προσωπικότητες του Ισλάμ μαζί με επιστήμονες από 80 διαφορετικές 

χώρες. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όλοι οι Μουσουλμάνοι λόγιοι καταδίκασαν ομόφωνα 

οποιαδήποτε και όλες τις μορφές της βίας και της τρομοκρατίας και τη δολοφονία αθώων ανθρώπων 

κάτω από το όνομα της θρησκείας, και ανακοίνωσαν ότι τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως 

καταγγελθείσες από τους ισλαμικούς νόμους. Προειδοποίησαν επίσης αυτές τις ανελέητες, αδαείς 

και δολοφονικές μειονότητες ότι η πορεία τους καταλήγει στην κόλαση!Αναμφίβολα, οι 

τρομοκρατικές ομάδες τακφίρι θα είχαν ήδη καταστραφεί, αν δεν είχαν την υποστήριξη και τη 

βοήθεια που λαμβάνουν από κάποιες διεφθαρμένες υπερδυνάμεις. Όπως έχετε, επίσης, σαφώς 

αναφέρει, τέτοιες βάρβαρες πράξεις δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τις θεόσταλτες θρησκείες και τις 

διάφορες σχολές τους.  Αντίθετα, προέρχονται από τους κατώτερους υλιστικούς στόχους κάποιων 

διεφθαρμένων υπερδυνάμεων που δεν επιδιώκουν τίποτε άλλο παρά να λάβουν περισσότερο 

παράνομο πλούτο. Ευτυχώς, η ευαισθητοποίηση του κοινού έχει ενεργοποιηθεί όσον αφορά αυτές 

τις εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες, και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι τέτοιες 

ενέργειες θα λάβουν οριστικά τέλος.Τέλος, προσεύχομαι στον Αλλάχ τον Παντοδύναμο για την 

επιτυχία σας στη διάδοση της  καλοσύνης, της ειρήνης και της πνευματικότητας στον κόσμο. 

Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί, Κουόμ, 20 Αυγούστου 2016 
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O Πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε για τους επιζώντες και τα θύματα του 

μεγάλου σεισμού που έπληξε την κεντρική Ιταλία  

Προσευχή για τους τραυματίες και τα θύματα 
του καταστροφικού σεισμού που έπληξε την 
κεντρική Ιταλία πραγματοποίησε σήμερα το 
πρωί, κατά την έναρξη της καθιερωμένης 
γενικής ακρόασης της Τετάρτης, ο Πάπας 
Φραγκίσκος. Ο Προκαθήμενος της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξέφρασε την 
βαθύτατη θλίψη του αλλά και το πατρικό και 
πνευματικό ενδιαφέρον του προς όλους όσοι 
δοκιμάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον 
καταστροφικό σεισμό. Ιδιαιτέρως εξέφρασε 
την οδύνη του για το γεγονός πως ανάμεσα 
στα θύματα είναι πολλά παιδιά καθώς επίσης 
και για την ολοκληρωτική ισοπέδωση της 
πόλης Αματρίτσε. 
«Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους κατοίκους 

του Ακούμουλι, του Αματρίτσε, της Επισκοπής 

του Ριέτι, του Ασκόλι Πιτσένο, και όλους τους 

κατοίκους του Λάτσιο, της Ούμβρια και του Λε 

Μάρκε, για τις προσευχές και την αλληλεγγύη 

ολόκληρης της Εκκλησίας, η οποία αυτές τις 

ώρες εκφράζει την ελεήμονα αγάπη της, όπως 

επίσης και το ενδιαφέρον όλων ημών εδώ 

στην πλατεία [του Αγίου Πέτρου]», είπε ο 

Πάπας Φραγκίσκος. 
Ο Πάπας κάλεσε όλους τους συγκεντρωμένους 
πιστούς να συμπροσευχηθούν μαζί του προς 
τον Ιησού Χριστό για να θεραπεύσει τους 
πληγωμένους και με τις μεσιτείες της Κυρίας 
Θεοτόκου να τους χαρίσει την ειρήνη. 
Ο Πάπας ευχαρίστησε τους εθελοντές και τους 
διασώστες που στηρίζουν και βοηθούν τους 
κατοίκους και κάλεσε όλους τους πιστούς που 
είχαν κατακλύσει την πλατεία του Αγίου 
Πέτρου, να εκφράσουν με τις προσευχές την 
συμπόνια τους. 
  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Θρησκεία και Γνώση 

 

 

Η Κοίμησης Της Θεοτόκου  

Θεομητορική εορτή της Χριστιανοσύνης. Εορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου με το Νέο 
Ημερολόγιο και στις 28 Αυγούστου με το Παλαιό 
(Παλαιoημερολογίτες). Στην Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εκκλησία ο εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου 
περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή 
της Παναγίας και κατά δεύτερο την ανάσταση και τη 
μετάστασή της στους ουρανούς. 
Για την Κοίμηση της Θεοτόκου δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη. Γι’ αυτήν 
μαθαίνουμε από τις διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών, όπως τωνΑγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου, Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, Μόδεστου Ιεροσολύμων, Ανδρέα Κρήτης, Γερμανού 
Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννη Δαμασκηνού κ.ά., καθώς και από τα σχετικά τροπάρια της 
εκκλησιαστικής υμνολογίας. Στα κείμενα αυτά διασώζεται η «αρχαία και αληθεστάτη» παράδοση 
της Εκκλησίας γι’ αυτό το Θεομητορικό γεγονός.  
Έτσι, λοιπόν, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η μητέρα του Ιησού Χριστού, Μαρία (η 
Θεοτόκος και Παναγία), πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο τρεις 
ημέρες προτού αυτός συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Προσεύχεται στο όρος 
των Ελαιών και δίνει τα υπάρχοντά της σε δύο γειτόνισσές της χήρες. Επειδή κατά την ημέρα της 
Κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς κήρυτταν «απανταχού γης», 
μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. Μοναδικός απών ο απόστολος Θωμάς. 
Η Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο διέμενε η μητέρα 
του Θεανθρώπου. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της 
στον κήπο της Γεθσημανής, όπου και την έθαψαν. Κατά τη μεταφορά του λειψάνου της, 
φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να ανατρέψουν το νεκροκρέβατό της, αλλά τυφλώθηκαν. 
Μόνο ένας από αυτούς κατόρθωσε να το ακουμπήσει, αλλά μια αόρατη ρομφαία του έκοψε τα 
χέρια.Μοναδικός απών από την κηδεία της υπήρξε, όπως προαναφέραμε, ο Απόστολος Θωμάς. 
Όταν μετά από τρεις ημέρας πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Προφανώς, η Παναγία 
είχε αναστηθεί. Πάνω στον τάφο της χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός, που αποδίδεται στην Αγία 
Ελένη. Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός (450-457) με τη 
δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έχτισαν ένα νέο ναό, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η Κοίμηση της 
Θεοτόκου εορταζόταν αρχικά στις 13 Αυγούστου και από το 460 στις 15 Αυγούστου. 
Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου γιορτάζεται με λιγότερο εμφατικό τρόπο στις λοιπές 

ορθόδοξες και καθολικές χώρες του κόσμου, στις περισσότερες από τις οποίες ο 

Δεκαπενταύγουστος είναι επίσημη αργία, όπως και στην Ελλάδα. Οι προτεσταντικές ομολογίες 

θεωρούν την Κοίμηση της Θεοτόκου δευτερεύουσα εορτή, επειδή δεν βασίζεται σε βιβλικές 

αναφορές. Η διαφορά αυτή φαίνεται ανάγλυφα στη Γερμανία, όπου ο Δεκαπενταύγουστος είναι 

επίσημη αργία μόνο στα καθολικά κρατίδια του Ζάαρλαντ και της Βαυαρίας. 
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Ποιος ήταν ο Ιμάμ Αλί ; 

Ο Ιμάμης Αλί είναι ανιψιός και γαμπρός του Μωάμεθ, 

του προφήτη του Ισλάμ. Από ηλικία δέκα χρόνων 

αποδέχθηκε ότι ο Μωάμεθ είναι ο απεσταλμένος από 

το Θεό Προφήτης και ο μόνος άνθρωπος που 

γεννήθηκε μέσα στην Κιαμπέ στην Μέκκα. Μεγάλωσε 

με τη φροντίδα του Μωάμεθ και στάθηκε πάντα στο 

πλευρό του, τόσο στην διάδοση της Ισλαμικής 

διδασκαλίας,όσο και στους πολέμους (τζιχάντ)

εναντίον των εισβολεών. Δεν έλειψε στιγμή από το 

πλάι του Μωάμεθ και πρόσφερε τη βοήθεια του στην 

εδραιωση του Ισλάμ. 

Μέτα το θάνατο του Μωάμεθ παρέμεινε επί 25 

χρόνια στο σπίτι του και δεν κατάφερε να πάρει στα 

χέρια του την ηγεσία του Ισλάμ. Ωστόσο ,μετά από 

τόσα χρόνια σιωπής και με την επιμονή του κόσμου 

ανέλαβε τη διακυβέρνηση των Μουσουλμάνων. 

Η παραμονή του στην εξουσία ήταν πολύ 

σύντομη.Τον πέμπτο χρόνο της θητείας του,ένας 

αντίπαλος του τον δολοφόνησε μέσα στο τέμενος 

την ώρα της πρωινής προσευχής.Ο Αλί βρήκε 

μαρτυρικό θάνατο τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου.Ο 

Σαιγεντέ Ραζί ένας διανουοούμενος του σιιτικού 

κόσμου, πριν από 1025 περίπου 

χρόνια,συγκέντρωσε τις ομιλίες του Ιμάμη Αλί σε 

έναν τόμο. Ο τόμος αυτός ονομάστηκε Nachulbelagr 

(Ναχντζ-ολ-Μπαλαγκέ)που σημαίνει να μιλάς καλά

(Φαρσί)Το βιβλίο του Ραζί αποτελείται από τρία 

μέρη,το καθένα από τα οποία περι΄ρχει τις 

αγορεύσεις του Αλί,τις επιστολές του και τα 

αποφθέγματα του .Το βίβλιο αυτό θεωρείται στον 

Ισλαμικό κόσμο το σημαντικότερο μετά το Ιερό 

Κοράνι.Έχει επανεκδοθεί εκατοντάδες φορές μέχρι 

σήμερα και έχει μεταφραστεί και ερμηνευτεί 350 

περίπου φορές.Οι περισσότερες ερμηνείες έγιναν 

στην αραβική λώσσα,αλλά υπάρχουν ΄ργκυρες 

μεταφράσεις του στην 

Αγγλικλη,Γερμανική,Γαλλική,Τουρκική,Ουρντού

(Πακιστάν)κ.α. 

Στο σύνολο του έργο παρατηρείται μια συνεισφόρα 

παρατηρείται μια συνεισφορά στην καθημερινή 

πραγματικότητα και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο άνθρωπος.Στην ουσία ,προτέινει 

λύσεις για τα προβλήματα των ανθρώπων και την 

απάλειψη της καθημερινής δυστυχίας και του 

πόνου που τους ταλαιπωρούν . 

Το Νχτζ-Ολ-Μπαλαγκέ δεν είναι φιλοσοφικό ούτε 

φανταστικό έργο που εμπνεύστηκε ένας 

συγγραφέας. 

Είναι παινές ενός αγωνιστή,οραματιστή,που 

πιστεύει ότι ο καθένας μπορεί να ξεπεράσει όλες τις 

δυσκολίες τις δυσκολίες με την ατομική του 

προσπάθεια όπως ακριβώς έκανε και ο ίδιος ο 

Αλί.Είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε,έζησε και 

πέθανε με εκπληκτικό τρόπο.Παρέμεινε πιστός στις 

επιταγές του Κορανίου,τις οποίες τήρησε κατά 

γράμμα σε όλη του την ζηή,αποτελώντας έτσι ένα 

μοναδικό παράδειγμα για όλους τους 

Μουσουλμάνους. 



Θρησκεία και Γνώση 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

 ΚΑΠΟΙΑ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΑΛΙ 

ΝΑΧΤΖ-ΟΛ-ΜΠΑΛΑΓΚΕ 

1)Η επιστημονική γνώση είναι μια πολύτιμη κληρονομιά. Οι καλοί τρόποι στολίδια που 

ανανεώνονται. Η γνώμη, η ιδέα είναι ένας αγνός καθρέφτης. 

2) Ο πιο ανίκανος άνθρωπος είναι αυτός που αδυνατεί να αποκτήσει φίλους. Και πιο 

ανίκανος από αυτόν είναι εκείνος που χάνει τους φίλους που είχε κερδίσει .  

3)Δεν πρέπει να κατακρίνουμε κάποιον που τον κορόιδεψαν και του δημιούργησαν 

προβλήματα. 

4)Εκείνος που τρέχει για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες και τους πόθους του,πεθαίνει 

πριν φτάσει στο στόχο του. 

5)Όποιος κάνει αγαθοεργίες είναι καλύτερος από την καλοσύνη που κάνει .Εκείνος που 

κάνει κακό είναι χειρότερος από το κακό που κάνει. 

6)Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η εγκατάλειψη των επιθυμιών 

7)Αυτός που σε κάνει διστακτικό,επιφυλακτικό, μοιάζει με εκέινον που σου φέρνει 

χαρμόσυνο μήνυμα. 

8)Η γλώσσα είναι σαρκοφάγα,αν την αφήσεις ελεύθερη δαγκώνει. 

9)Ο μεσολαβητής είναι τα φτερά εκείνου που ζητάει έλεος. 

10) Η έλλειψη φίλων είναι απομόνωση. 

11)Είναι καλύτερα να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις τις στοιχειώδεις ανάγκες από το 

να ζητάς την κάλυψη τους από κάποιον αμύητο. 

12) Όσο ο νους τελειποιείται,τόσο μειώνεται η φλυαρία. 

13) Όποιος εγκαταλείπει τη φράση(δεν γνωρίζω),καταστρέφεται. 

14)Ο πιστός αναζητάει μια σοφή κουβέντα. Λαβε τη σοφία ακόμα και από τον 

υποκριτή. 

15)Εκείνος που συμπεριφέρεται με σύνεση δεν στερείται. 

16) Ο άνθρωπος κρύβεται πίσω από τη γλώσσα του. 

17)Ο υπομονετικός δεν χάνει τη νικη του όσο κι αν παρατείνεται ο χρόνος. 

ΠΗΓΗ:ΝΑΧΤΖΙ ΟΛ ΜΠΑΛΑΓΚΕ (σοφά λόγια για καλύτερη ζωή)  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δρ.Λιάνα Μυστακίδου 



Highlight in English 
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U.S. Navy Capt. Will C. Rogers III was awarded Legion of Merit for his Persian Gulf operations which in-

cluded the 1988 shooting down of an Iranian civilian airliner killing the 290 innocent people on board.  

On July 3, 1988, Iran Air Flight 655, a civilian airliner with 290 passengers and crew on board left Tehran 
for Dubai; it never arrived at its destination. 

Flight 655 had a stopover at Bandar Abbas, a beautiful costal city on Iran’s Persian Gulf. On that hot sum-

mer day, after a delay of about 27 minutes, veteran pilot Captain Mohsen Rezaian  departed Bandar Ab-

bas airport at 10:17 in the morning with Airbus A300B2 of Flight 655, heading towards Dubai. The flight 

would have arrived at the airport in Dubai in 28 minutes, had a terrible human tragedy not occurred. 

The Iranian civilian airliner was transmitting the correct transponder "squawk" code typical of a civilian 
aircraft, while maintaining radio contact in English with appropriate air traffic control facilities. The same 
morning, the USS Vincennes, a US Ticonderoga-class guided missile cruiser equipped with the Aegis com-
bat system, was passing through the Strait of Hormuz in the Persian Gulf. The cruiser was commanded to 
serve the interests of the United States Navy in the Persian Gulf from July 1985 to June 2005. 

Captain [Mohsen] Rezaian of Iran Air was calmly reporting to Bandar Abbas that he had reached his first 
checkpoint crossing the gulf. He heard none of the Vincennes's warnings. His four radio bands were taken 
up with air-control chatter. "Have a nice day," the tower radioed. "Thank you, good day," replied the pilot. 
It was only thirty seconds later, when the first missile blew the left wing off his aircraft . 

Feeling the need to prove the viability of Aegis (the sophisticated anti-aircraft system on the cruiser), the 

Vincennes shot down the Iranian civilian airbus, even though it had clearly been identified as a civilian air-

craft and had transmitted the correct transponder, flying in the correct route. The 290 innocent passen-

gers and crew, including 66 children, were all killed. 

U.S. Navy Capt. Will C. Rogers III, the captain of the USS Vincennes was commanded to stay in a position 

where the cruiser could monitor the movement of the Iranian gunboats. While the Vincennes shot down 

Iran Air flight 655, on the pretext of it being "four miles outside of the standard commercial flight path 

from Bandar Abbas airport in Iran to Dubai, in the United Arab Emirates, records show that the Vincennes 

was actually inside of Iran's territorial waters, not forty miles south (where the ship had been ordered by 

fleet headquarters to stay) as Rogers and government reports had claimed” (3).  Moreover, “Flight 655 

was directly inside of its commercial flight path, not four miles outside of it--as Rogers and the Vincennes 

crew also claimed.”  
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David Carlson, who at the time was the 
commander of a nearby U.S. vessel, 
wrote in the U.S. Naval Proceedings that 
he “wondered aloud in disbelief” as the 
Vincennes announced her intentions 
to attack what was clearly a civilian 
aircraft . A skipper of the frigate USS 
Sides, which monitored the jet's 
downing, also said "My guess was 
that the crew of the Vincennes felt a 
need to prove the viability of Aegis 
in the Persian Gulf, and that they 
hankered for an opportunity to 
show their stuff". 

“Admiral William Crowe, former 

chairman of the Joint Chiefs of Staff, 

strongly refuted charges of a cover-

up on the shooting down of an Irani-

an Airbus civilian airliner by the U.S. 

cruiser Vincennes in 1988, during 

testimony before the House of Repre-

sentatives' Armed Services Committee 

July 21”  

Did the U.S. ever apologize? 

George H.W. Bush, then Vice President 
of the United States, said during a presi-
dential campaign on August 2, 1988 that 
“I will never apologize for the United 
States – I don’t care what the facts are… 
I'm not an apologize-for-America kind of 
guy” . 

Two years after the tragic incident, the 

same captain (from the Vincennes) was 

awarded the Legion of Merit, a high 

award, given “on the basis of unambigu-

ous evidence and sterling performance, 

without a blotch of tarnish” 

The U.S. navy then declared that "the President of the United 
States takes pleasure in presenting the Legion of Merit to Capt. 
Will C. Rogers III, U.S. Navy, for service as set forth in the fol-
lowing citation: 

"For exceptionally . . . outstanding service as commanding 

officer, USS Vincennes from April 1987 to May 1989 . . .During 

the course of Persian Gulf operations, Capt. Rogers' tactical 

skills and calm direction enabled his crew to successfully en-

gage seven heavily armed, high-speed Iranian surface craft 

attacking Vincennes. . . . As a result, five craft were destroyed 

and two retreated. . . . Capt. Rogers' dynamic leadership, logi-

cal judgment and unexcelled devotion to duty were in keeping 

with the highest traditions of the U.S. Naval Service" 
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Ayatollah Khamenei: Would you make peace with one who has invaded 

your home? 

Certainly, today’s scam used by Zionists and their supporters— the U.S. is 

their key supporter—is to abuse the beautiful term “peace”. Making 

peace, what is all this about? Yes, peace is a very good thing, but with 

whom and where? In an event that someone has broken into your home, 

by force, has beaten on you, insulted your spouse and children, and have 

taken up two and half rooms—out of the three rooms you owned—

subsequently asking, “why do you insist on complaining to everyone, over 

nothing?” or “why do you keep clashing and confronting with us (the raiders)?” and after-

wards say, “let’s make peace!” Is this peace?  

Peace arrives once you step out of your home, if there is a disagreement, you attempt to 

negotiate or make peace between two parties. But, you have taken over our homes; you 

have committed a considerable amount of crimes here; even now, you don’t give up on 

transgressing whenever you can. The Zionist regime still attacks Southern Lebanon on a 

daily basis; they attack not the Lebanese fighters, but the villages and schools in Southern 

Lebanon. 

Just a few days ago, the Zionist regime attacked a school in South Lebanon and killed a 

group of young school children! These children did not attack anyone and had not picked 

up a single weapon! The nature of their actions is an invasive one. The day when Zionists 

stepped foot onto South Lebanese soil, slaughtering people in Deir Yassin and elsewhere, 

no one had attacked or rendered them harm before. At least the people who were killed, 

had done no harm; of course a group of courageous young Arabs fought them. They ob-

jected their invasion on the same day and asked, “Why did you break into our homes and 

do such things?” But the people who were subjected to oppression, and forced off their 

farms and villages—by way of massacre—hadn’t done anything! Hence, the nature of this 

regime is aggression. 

The Zionist regime has been established upon hounding, aggression, and committing 

atrocities in the first place; it continues to exist based on these same features. Without 

such atrocities, it would not have progressed and it never will. Now, should we make 

peace with such a regime? What peace? If they would have been satisfied with their 

rights--to leave the homes of Palestine to their rightful owners, pursue their own affairs, 

or asked the Palestinian government to grant permission for a few, or for all of them to 

stay in that country—no one would be at war with them. War ensues when they have 

transgressed and broken into another’s home by force; when they have forced them out 

of their own homes and continue to oppress them.  
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Νew academic year 

At the ceremony that was held early on Saturday, Dr Rouhani said: “We 

should start hard work, endeavour, hope, wisdom and moderation from 

schools”. 

“Although Mehr is the beginning of autumn, it is the spring of 

knowledge and thinking and therefore, this day is a very important day 

for students, teachers and professors and all those are helping for a better future for 

the country,” continued the President. 

He added: “School is the greatest source for training the finest capitals of the coun-

try and you students should think about your future and your country’s future”. 

Stressing that the government, family and the society should work together to 

achieve their goals, he said: “Everybody should join hands in making the best future 

for the country”. 

Schools should be a place for science, knowledge and progress, said the President 

adding: “Schools should not be a place for illusions, superstitions and violence”. 

Referring to violence as the major problem in the region and the world, he said: 

“While you dear students are beginning your academic year in a safe and secure en-

vironment, schools in our neighbouring countries such as Iraq, Syria and Yemen are 

destroyed, students killed and teachers lost teaching opportunities”. 

“Violence doesn’t just mean war and terrorism, but rather means disrespecting each 

other, lack of morality and depriving the youth of education,” continued Rouhani. 

He added: “we should find out where violence stems from? How some people learn 

violence and how can we resist against violence? How can we have country and soci-

ety with Islamic and prophet’s mercy and how can we liberate our region and the 

world from violence?” 

Speaking to students across the country, Dr Rouhani said: “I want you to have the 

atmosphere of questioning in the classroom. Let’s not fear asking questions because 

what leads us to progress, is asking the right question and receiving the right reply”. 
He also said that the government is doing whatever it can to promote teachers’ wel-

fare, adding: “The reason why the government could do something for increasing 

teachers’ welfare is that due to implementation of JCPOA, a part of our financial re-

sources of the country are at government’s hands” 
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President Rouhani addressing United Nations General As-

sembly 

In his address to the 71st UN General Assembly in New 

York on Thursday, Dr Rouhani said that Iran is opposes any 

kind of sectarianism and attempts to promote religious 

gaps, adding: “The future of our region rests on dealing 

with fundamental challenges such as security crises, due to 

the inefficiency and the lack of legitimacy of governments. 

We won't be able to combat criminal and terrorist net-

works without genuine democracy and without a real par-

ticipatory approach at the national and transnational levels”. 
“If the Saudi government is serious about its vision for development 

and regional security, it must cease and desist from divisive policies, 

spread of hate ideology and trampling upon the rights of neigh-

bours, accept its responsibility for the protection of the lives and 

dignity of pilgrims and construct its relations with the nations in the 

region on the basis of mutual respect and accountability,” contin-

ued Rouhani. 

In the name of God, the most Compassionate, the most Merciful 

Praise be to Allah, Lord of the two Worlds, and peace be upon our Prophet Mohammad and his family and compan-

ions. 

Mr. President, 

I congratulate you on your election as the president of the 71st Session of the United Nations General Assembly and I 

hope that the decisions and initiatives taken by this Assembly play an effective role in resolving the problems that 

our world is currently facing. 

Mr. President, 

Mr. Secretary-General, 

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

15 years have passed since the painful terrorist attack in this city; a disaster whose human dimensions moved the 

entire world. On that day, no one imagined that this occurrence would lead to larger disasters, resulting in a devas-

tating war in the Middle East and the spread of insecurity across the globe. This war has sown the seeds of border-

less terrorism everywhere on earth. Today, the most pressing question as to why we are facing such a situation 

should be on the agenda of international forums. We need to find out which approaches, policies and erroneous ac-

tions paved the way for the spread of insecurity throughout the world. And what would be the picture the world 15 

years from now. 
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Security has become a global problem at a time when major powers are mainly focusing on advancing 

different methods of repression and military intervention under the pretext of creating a secure environ-

ment for their citizens. The genesis of borderless violent extremism and terrorism could be attributed to 

the security strategies developed by major powers in the past 15 years. The main lesson to learn from 

the analysis of this trend is that security in one region at the cost of insecurity in others would not only 

be impossible but it could also lead to more insecurity everywhere. 

The terrorists even went as far as claiming to have established States in the Levant, Iraq and Libya. More 

unfortunately, they hide their nefarious intents behind religious literature, thus turning a compassionate 

religion into an instrument of violence and terror by spreading extremist and Takfiri propaganda. 

Ladies and Gentlemen, 

The century that began with terror and violence in New York should not continue with hostile competi-

tions and expanding conflicts in the Middle East. 

Today in fact, the discourse of hatred and violence in the Middle East and North Africa is spreading with 

an astonishing speed, and this region is stuck in a web of the most savage and destructive policies. Mil-

lions of Syrians are stranded in deserts and high seas, and hundreds of thousands of them are subjected 

to violent deaths. Iraqis of every ethnic group are concerned about their territorial integrity and the fu-

ture of their homeland. The defenceless people of Yemen are subjected to daily aerial bombardment, 

and Afghanistan, following decades of occupation and atrocity, is yet to find comfort from suffering, vio-

lence and terror. The oppressed Palestinians are still afflicted by a web of apartheid policies and atrocities 

set by the usurping Zionist regime. 

Undoubtedly, if the region is to reverse the current dangerous trend into one towards development and 

stability, certain countries must stop bombing their neighbours, and abandon supporting Takfiri terrorist 

groups; and, while accepting responsibility, try to compensate for past mistakes.  If the Saudi government 

is serious about its vision for development and regional security, it must cease and desist from divisive 

policies, spread of hate ideology and trampling upon the rights of neighbours, accept its responsibility for 

the protection of the lives and dignity of pilgrims and construct its relations with the nations in the region 

on the basis of mutual respect and accountability. 

The future of our region rests on dealing with fundamental challenges such as security crises, due to the 

inefficiency and the lack of legitimacy of governments. We won't be able to combat criminal and terrorist 

networks without genuine democracy and without a real participatory approach at the national and 

transnational levels. 

We believe that countries in our region can create their shared future through relying on their common 

history and culture and isolating terrorist groups We should never allow our region to run once again the 

risk of a new dismemberment following the one that took place close to a century ago. 

  

Ladies and Gentlemen, 

Iran's principled approach calls for constructive partnership with our neighbours with a view to establish-

ing an enduring order based on shared security and efforts aimed at enhancing the development of the 

countries in the region and mutually beneficial economic cooperation. To uproot violence in the region, 

there is no choice but to focus on promoting democracy, citizenship rights and economic development. 
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Iran opposes any kind of sectarianism and any attempt to promote religious gaps. The Muslim people, be 

they Shi'as or Sunnis, have and continue to live together for centuries in harmony and mutual respect. 

Attempts to turn religious dissimilarities into tense confrontations is rooted in vested interests of certain 

countries, which try to hide their quest for power covered in religious slogans. 

Iran considers it imperative to preserve territorial integrity of States, keep national borders intact, en-

hance peoples' right to self-determination and uphold the principle of refraining from the threat or use of 

force. We also reiterate the need to use diplomacy for conflict resolution.   

Excellencies, 

Despite today's difficulties, I have hope in tomorrow. I have no doubt that we can prevail through pru-

dence and wisdom. The experience acquired through dialogue between Iran and the group of 5+1 and 

the fruition of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) are indicative of the success that we could 

achieve through moderation, constructive interaction and the promotion of dialogue; a policy that 

brought a long, complicated and unnecessary crisis to an end by adopting a win-win approach. This deal 

confirmed the peaceful nature of Iran 's nuclear program through devising confidence-building mecha-

nisms, closing the so-called "possible military dimension" file and reinstating Iran 's right to develop a 

peaceful nuclear program. This deal also put an end to unfounded concerns and led to the removal of the 

brutal sanctions against Iran. 

Beyond the nuclear file, however, the JCPOA contains important lessons for resolving complicated inter-

national problems.  This deal is not only a political agreement, it also represents a creative approach and 

method for constructive interaction with a view to peacefully resolving crises and challenges. To learn 

lessons from the JCPOA and put them towards improving international relations, we should never forget 

that pressures, sanctions and illegal threats, which sought to fully dismantle Iran ’s enrichment program, 

were all defeated. And today, the Security Council and the IAEA have formally accepted Iran 's peaceful 

nuclear program. 

The US is fully aware that JCPOA constitutes a recognized multilateral agreement, and any failure on the 

part of the United States in implementing it would constitute an international wrongful act and would be 

objected to by the international community. Any failure in implementing the JCPOA will further erode the 

credibility of the United States in the world. The lack of compliance with the JCPOA on the part of the 

United States in the past several months represents a flawed approach that should be rectified forthwith. 

Unfortunately, such illegal actions are not unprecedented: the latest case in point is the 

US Supreme Court ruling to seize billions of dollars of the Iranian people's assets. This experience demon-

strated that the Zionist pressure groups could go as far as having US Congress pass indefensible legisla-

tions forcing the highest American judicial institution to violate pre-emptory norms of international law. 

Ladies and Gentlemen,With God's help, the Iranian people's endurance and the increasing participation 

of Iran 's international partners from different regions, only 8 months after the removal of the cruel nu-

clear-related sanctions, the economy of Iran, as the most secure and most profitable investment destina-

tion in the region, is showing clear improvement. Iran 's economic growth rate surpassed 4 percent in 

Spring 2016, the inflation rate dropped to single digits, and Iran has come close to pre-sanction level of oil 

production and export. All in all, we are witnessing more development in the economic, scientific and 

technological fields in Iran. 
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Iran is one of the rare oil-producing countries that could offset the shocking impact of the 

sharp slide in oil price in 2014. We are intent on strengthening economic stability and 

consistency, thus encouraging more investment, through economic reforms and fiscal and 

financial discipline, while preserving our low-inflation achievement. The economic growth 

is to increase to around 5% by the end of 2016. Currently, based on all domestic and in-

ternational prediction, Iran is enjoying one the highest growth rates among the oil-

producing countries. 

  

Excellencies, 
To conclude, let me emphasize that, despite all hardships, I deeply believe that modera-

tion will prevail over extremism, peace will triumph over violence, enlightenment will 

overcome ignorance, and finally justice will rise above injustice. What is important is that 

belief, hope and efforts are towards realizing peace and justice and there is no doubt that 

the Almighty will assist all those who endeavour towards peace, justice and moderation. 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Highlight in English 

 

President in a meeting with Greek PM Alexis Tsipras: 

“A new chapter in relations between the two countries has 

begun and full implementation of agreements will build a 

powerful foundation for the future ties,” continued Rouhani. 

Stressing that banking relations should develop, he said: 

“Banking relations is the main base for economic ties and, 

simultaneously, private sectors of both countries should be 

encourage to cooperate more”. 

At the same meeting, Prime Minister of Greece Alexis Tsipras 

said that Athens is willing to cement ties with Tehran in all 

fields, especially economy, adding: “Greece wants to be a 

bridge between Iran and Europe and implementation of the 

roadmap for development of ties that was finalised in Tehran 

will ascertain this idea”. 

He added: “The implementation process of agreements be-

tween the two countries has begun and this can cement Teh-

ran-Athens ties”. 
The Prime Minister of Greece also invited Dr Rouhani to offi-

cially visit the country. 

“Iran welcomes development of Tehran-

Athens ties in all fields, said President 

Rouhani in a meeting with the Prime 

Minister of Greece on Thursday in New 

York on the sidelines of the 71st UN 

General Assembly. “ 
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What should be said about the content of this historical, holy 
and meaningful sentence - apart from the appointment of 
the Commander of the Faithful (a.s.) as the caliph and Imam 
after the Holy Prophet (s.w.a.) which is the common mean-
ing of this sentence - is that there is another important issue 
which should not be ignored. This issue is the attention of 
Islam to the issue of government and politics and the signifi-
cance of this issue from the viewpoint of Islam. 

 



Highlight in English 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

The answer to those people who have tried to throw Islam out of the arena of social and political issues, 
to confine it to personal and individual affairs and to adopt a secular outlook towards Islam - the hands of 
the enemies and their propaganda efforts have been promoting this outlook among Muslims for many 
years - is the issue of Ghadir. At the command of Allah the Exalted, the Holy Prophet (God's greetings be 
upon him and his household) addressed an important and fundamental issue in that sensitive condition 
and during the last months of his life. This important issue was attending to the issue of government after 
the Holy Prophet's (s.w.a.) time. Here, the appointment of the Commander of the Faithful (a.s.) was not 
confined to spiritual aspects. Rather, it can be said that spiritual aspects are not things that someone can 
be appointed and elected for. Those issues for which someone can be appointed are government, politics 
and the management of the country and the Islamic society. The Holy Prophet (s.w.a.) recommended this 
to the people. This is an important point on the issue of Ghadir and it is a rejoinder to all those people 
who think and promote the idea that Islam should be kept away from political issues, issues related to the 
government and the like. 

Therefore, these two truths - that is to say, the truth about the appointment of the Commander of the 
Faithful (a.s.) as the Imam after the Holy Prophet (s.w.a.) and the truth about attending to the issue of 
government, politics, imamate and managing the Islamic Ummah after the Holy Prophet (s.w.a.) - and 
these two very important and sensitive issues exist in the event of Ghadir. They are among teachings that 
have been guaranteed by Ghadir and they are a great lesson for all Muslims, whether for their present 
time or for their future. 

Today, what we should pay attention to is that the issue of Ghadir is an ideological issue. Shia and the fol-
lowers of the school of the Holy Prophet's (s.w.a.) household and the school of imamate are committed 
to the issue of Ghadir. Without a doubt, this is the base of Shia philosophy and there is no room for any 
discussion on this issue. Those who doubt this and those who have a question in this regard can take part 
in scholarly and expert meetings and discuss it. 

Shia's logic is strong. Its reasoning is decisive and impeccable. However, this should not influence the pub-
lic lives of Muslims, their cooperation with and brotherhood towards one another. The issue of differ-
ences between Muslim denominations - whether Shia and Sunni denominations or the different denomi-
nations that exist inside these two major denominations - has been one of the targets of the greed of the 
enemies of Islam, not just the enemies of Shia Islam. 

For many years, there has been an effort to create discord between Muslims. This is because the exist-

ence of discord between Muslims will make them spend their efforts, energy and motivation on domestic 

fights. This makes them ignore foreign affairs and their great enemies. This has been the major policy of 

colonialism for many years and after the victory of the Islamic Revolution and the formation of the Islamic 

Republic. Because they witnessed the development of the Islamic Republic's thoughts in the world of Is-

lam, they placed more emphasis on and showed more persistence in creating discord. They invested in 

doing this in order to separate the world of Islam from the Islamic Republic. 
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One of the Heroes of the 8-year Holy 

Defence(Chamran) 

The elaborate plots of the invaders soon went 

awry, when Iranian Muslims, on the instruc-

tions of the Father of the Islamic Revolution, 

rallied to the warfronts to stage epics and 

blunt the full-fledged aggression, although the 

war dragged on for 8 years because of tens of 

billions of dollars poured into Saddam’s coffers 

by his Arab reactionary backers, mainly Saudi 

Arabia and Kuwait, as well as the military 

hardware provided to him by Global Arro-

gance. 

There are brilliant epics in the history of 

every nation, in view of the resolve of the 

people to offer self-sacrifice for defending 

the honour of their country and religion. 

Without the least doubt, the Islamic Re-

public of Iran is one such nation, which 

infused by the grassroots movement of 

the people, at a time when the world was 

divided between capitalist west and the 

communist east, gained victory with the 

slogan “Neither east, nor west, Islam is the 

best”. The US and its accomplices viewed 

the emergence of a strong, independent 

and Islamic Iran, as a danger to their vested 

interests in the region, and hatched a wide 

variety of plots in a bid to overthrow the Is-

lamic Republic system of government. They 

backed the antti- revolutionaries, and terror-

ists of all hue and colour, by attempting to 

spread seditions and separatist currents in 

The first of the Iranian month of Mehr that 

fell on September 22 in 1980 was the day on 

which, without any provocation, Saddam of 

the repressive Ba’th minority regime of 

Baghdad, on the orders of the US, launched 

a full scale ground, sea and aerial invasion of 

the Islamic Republic of Iran, in a bid to seize 

the oil-rich border lands and to overthrow 

the dynamic system of government, estab-

lished by that Sage of the Age, Imam Kho-

meini (God bless him).  
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Their plots, however, failed, thanks to Iran’s committed youths that got together to form the Basij mobili-

zation forces and the Islamic Revolution Guards Corps for the defence of the country and to safeguard 

the achievement of the Islamic Revolution, at a time when the regular armed forces were being purged 

of officers influenced by the US and the enemies of Islam and Iran. These popular forces, after defeating 

the seditious and separatist moves, fully displayed their commitment and religious-national aspirations, 

by enacting epics throughout the 1,200 km long border with Iraq to defeat the armed-to-the-teeth Ba’th-

ist war machine. 

The memories of these immortal heroes, who sacrificed their limbs and life, are alive today. The Leader 

of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei has rightly hailed these heroes of Islam and Iran, 

since Jihad is one of the basic tenets of Islam. The late ideologue of the Islamic Revolution Martyr Ayatol-

lah Morteza Mottahari had said in this regard: Islam is not a religion that says if someone slapped your 

face on the right, offer the left to him for another slap. It considers defence of faith necessary, and as is 

evident in the holy Qur’an, in order to safeguard faith, one should either migrate from that land, or if he 

has the means, should organize jihad against the devilish forces.Thus, in view of these facts and as per 

the dynamics of Islam, Iranian youths, not only rallied to the fronts for liberating the occupied parts of 

their homeland from the Ba’thists, but for defending their faith and revolution, embarked on efforts in 

various fields to make the country self-sufficient.  

One of the leading defenders of the country on the battlefield was Dr. Mostafa Chamran. He undoubtedly 

remains one of the immortal heroes of the Holy Defence. Born into a religious family on 8 March 1932 in 

Tehran to Hassan Chamran Savoji who was originally from Chamran village of Saveh, after completing his 

preliminary studies, he graduated from Tehran University’s College of Technology in the field of electro 

mechanics.After a year’s teaching, he won scholarship for higher studies in the US where he obtained his 

Ph.D. in Electrical Engineering and Plasma Physics in 1963 from the University of California, Berkeley. Par-

allel to his scientific and academic pursuits, Chamran was active in the political and social fields, as a per-

son, who from his youth was a committed Muslim, having been one of the first members of Tehran Uni-

versity Students’ Islamic Society. In the US also, he founded many revolutionary societies and organiza-

tions such as the Iranian Students’ Society, the Iranian Students’ Islamic Society and Islamic Society of 

Muslim Students. 
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He worked for a while at one of the NASA-related research centers in the US named Bell Labora-

tory, where he was active in the field of satellites, guided missiles and three-dimensional. Because 

of his political activities against the despotic Pahlavi regime, his work in the US was cut short, 

forcing him to go to Egypt, where he obtained guerilla warfare training for two years. In 1965 he 

went to Lebanon and became a prominent assistant to Imam Musa Sadr. He helped found the 

Movement of the Deprived and then the Amal Organization for fighting the Zionist entity.  

The third phase of Dr. Chamran’s life started after the victory of the Islamic revolution of Iran. He 

returned after 21 years of life abroad and put his scientific and revolutionary experiences in the 

service of the country. He strove to groom the first group of the Islamic Revolution Guards Corps. 

Then as deputy Prime Minister for revolutionary affairs, he bravely embarked on nullifying the 

anti-revolutionary plots. 

His unforgettable epic in organizing resistance in the city of Paveh in Kurdistan is legendry. One of 

the missions entrusted to him by Father of the Islamic Revolution, Imam Khomeini, was to free 

the army and popular forces from the siege of anti-revolutionaries in Paveh. He admirably dis-

charged his duties and liberated Paveh. The Imam appointed him Defence Minister and he spared 

no efforts for organizing the country’s defences. 

Dr. Chamran was not seeking power, wealth and fame. For this reason, on the outbreak of the 

Iraqi war, he went to the warfronts to set up irregular war headquarters in Ahwaz the capital of 

Khuzestan for countering the Ba’thist army. Dr. Chamran succeeded in preventing the advance of 

the Ba’thists and in some regions he managed to drive them back. This well-known solider of Is-

lam was finally martyred in one of his missions on the battlefield and gained his cherished wish of 

martyrdom in the path of God. Imam Khomeini in a message on the occasion of martyrdom of Dr. 

Chamran said: 

“Chamran spent a lifetime, from start to end with a grand divine purpose and a pure and untaint-

ed ideology without attachment to any political groups and bands. His life was dedicated to gain-

ing the light of divine knowledge and earning proximity to God and he strove on that path and 

sacrificed his life for it. He lived and died in honour. May his soul be joyous and may he be always 

remembered!” 
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Americans and Russians keep saying that 

they are close to a new agreement on the 

situation in Syria, particularly with re-

gard to the Syrian city of Aleppo. 

Many analysts believe that the battle 

for Aleppo is so important that it can 

determine the fate of the entire Syrian 

crisis, but it would be a very compli-

cated battle too. On the one hand, all 

involved groups will certainly try to 

make the battle end in their benefit at 

a time that Syria and its allies have 

made a serious decision to end this 

battle in their own favor. On the other 

hand, the US-led coalition and Syria’s oppo-

sition groups are trying to prevent further 

advances by the Syrian army and its allied 

forces and improve their positions. In the 

meantime, the United States and Russia 

make no effort to hide consultations they 

have had behind the scenes and openly talk 

about a possible agreement on Syria, espe-

cially with regard to operations in Aleppo. 
The important point is that Moscow’s negotia-

tions with Washington on Aleppo come at a 

time that many observers believe that Russia 

has a determining power in Aleppo. Therefore, 

the question is why Russia avoids taking a deci-

sive action in this city to achieve victory and in-

stead, prefers to reach an agreement with the 

United States over joint operations? 

Russia’s Strategy in Aleppo: Military or Political? 
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Why Russia avoids unilateral engagement in Aleppo? 

The battle of Aleppo is the most difficult and heaviest battle in the course of the armed conflict, which 

has been raging on in Syria since 2011. The triumph of any party in the battle of Aleppo can potentially tilt 

the balance of powers toward the victorious side and give it the upper hand in political negotiations. This 

is why the Syrian army and its allied forces have launched extensive operations in south and southwest of 

the city. A few weeks ago, some analysts speculated that deployment of Russian warplanes to Iran's No-

jeh Air Base in the western city of Hamedan was aimed to pave the way for their participation in the 

battle of Aleppo. Such speculations came despite the fact that Russian officials denied air operations for 

Aleppo and have voluntarily offered a number of proposals for the establishment of cease-fire in this Syri-

an city to the United Nations and the American side. However, it seems that air strikes by Russian fighter 

jets around the Syrian cities of Aleppo, Dayr al-Zawr and Idlib are not totally unrelated to what is going on 

in the Aleppo war theater. These strikes can help tighten the noose around the city and solidify control 

over villages on its suburbs. Russia, however, has not appeared too serious in this regard. 

Various reasons and hypotheses have been offered as to why Russia avoids playing a determining role in 

Aleppo and why it is more willing to carry out joint operations in cooperation with the United States: 

1. Despite some allegations, Russia does not have a determining power in the battle of Aleppo: In view of 

the fact that victory in this battle is of strategic importance to both sides, they have brought all their 

might into the arena to emerge victorious in this battle. However, relative equality of their capabilities 

does not make way for any single side to claim all the victory for itself. In other words, proponents of this 

hypothesis maintain that Russia is willing to end the war in Aleppo, but the sum total of its military capa-

bilities in the air and the capacities of the Syrian army and its allied forces on the ground is not such as to 

allow them to rapidly defeat their opponents. 

2. Aleppo is not the main concern of Russians: Another hypothesis is that Aleppo is basically not the main 

concern of Russians. At present, Russia has good control over western parts of Syria, including Damascus, 

and even more importantly, the military base in the coastal city of Tartus. Therefore, Moscow sees no 

reason why it should get involved in the costly and heavy battle for Aleppo. In addition, due to presence 

of civilians in the city, unilateral intervention in Aleppo could increase civilian casualties and this would 

not be desirable for Russians in view of its international reverberations. 

In fact, the existing complicated conditions have increased the necessity of cooperation with the United 

States for Russians. Russians believe that an agreement on the military operations in Aleppo between 

their country and the United States could lead to better organization of civilians and facilitate targeting of 

terrorist groups. This issue, however, depends more on the two sides’ agreement on the demarcation be-

tween terrorist and moderate opposition groups. Another important issue, perhaps, is who should domi-

nate Aleppo once it is purged of terrorists; should it be the Syrian government or one of the Syrian oppo-

sition groups? 
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General assessment of Russia’s considerations 

On the whole, Russia’s behavior shows that Moscow is not willing to get more in-

volved in the battle of Aleppo and most probably, this approach has its roots in certain 

considerations, which can be enumerated as follows: 

• Since Russia has been trying from the beginning of its military presence in Syria to 

maintain good relations with all negotiating parties, serious and unilateral engage-

ment in the battle of Aleppo would mean some sort of score settlement with the op-

posite side whose final outcome would be a shift from the negotiating table to the war 

theater. 

• It seems that in view of the costs that Russia would incur if it decides to win the war 

unilaterally, Moscow is trying to shuttle between the military option and negotiations 

in order to increase its options in the Syria war theater. 

• At the same time, joint operations by the United States and Russia would mean real-

ization of one more goal for Russians on the ground in Syria, which is forcing the Unit-

ed States to cooperate with Russia for the resolution of international issues in which 

case, Moscow would look like an equal power to Washington. Of course, past experi-

ence has shown the Russians that the end to Syria war would only mean the opening 

of a new front in rivalries between the United States and their country. Meanwhile, 

there are still many challenges to be overcome before conditions for the realization of 

Russia’s ideal scenario, which is joint operations with the United States in Aleppo, 

could be provided. 
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Inter-Capitalist Rivalries and Political Rebellion against the US Multinational Corporate Elite 
Rebellion in the Suites: Tax Collectors and Businesspeople 
By Prof. James Petras 
Large-scale political and economic challenges are confronting the US multi-national corporate elite.  Ap-

ple, Google, Facebook, Microsoft, Pfizer and scores of other multinational tax evaders are facing the tri-

ple threat of multi-billion dollar fines, the redistribution of their wealth and the possible reintroduction 

of equitable socio-economic programs, which could undermine their power. 

Washington-backed exporters and financiers, eager to impose free trade agreements on European and 

Asian business classes, have been faced with stiff resistance and outright rejection. 

In Latin America, the Obama administration recently installed neo-liberal regimes in Argentina and Brazil, 

provoking massive opposition from small and medium sized firms 

driven into bankruptcy by their harsh policies. 

Intense intra-capitalist rivalries are no longer confined to the confer-

ence table:  Open warfare, involving large-scale transfers of capital, 

has undermined the foundation of international capitalist class soli-

darity.  While working class movements and mass protests still occur, 

the fundamental internal capitalist antagonism toward the US Em-

pire has become the driving force of the current upheavals. 

We will identify the alignment of forces and the implications of these challenges to the power and wealth of 

the multi-national corporations.  We will then highlight the break-up of the free trade treaties and the de-

mise of US dominance in Europe and Asia. In the final section, we will focus on the rise and decline of the lat-

est US interventions to subordinate Latin America to its domination, starting with the legislative  coup in Bra-

zil and the conflicts in Argentina. 

The European Commission and Apple ‘s Tax Evasion 

The European Commission (EC) imposed an initial $13 billion penalty on the Apple Corporation for tax eva-

sion – with tens of billions of more fines to come.  The EC announced that Apple’s ridiculous 0.005% corpo-

rate tax rate in Ireland was a form of theft, exposing its phony posture as a defender of human rights and a 

paragon of corporate social responsibility.  Scores of the biggest US multi-nationals have set-up overseas op-

erations, especially in Ireland, specifically to avoid paying taxes.  These include Google, Facebook, Microsoft, 

Pfizer and scores of others among the ‘Fortune five hundred’. 

http://www.globalresearch.ca/author/james-petras
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Apple’s multi-billion-dollar tax scams were possible because of 

support from the US Treasury, Commerce and Trade Departments.  

Indeed, Treasury Secretary, Jack Lew, launched a tirade against 

the European Commission, threatening retaliation, claiming that 

these US tax swindles were vital to the security of world trade.  

Wall Street flunky, Senator Charles Schumer called the EU penalty 

‘a cheap money grab’ and threatened to start a trade war with Eu-

rope if the Democrats regain power in the upcoming Senatorial 

and Congressional elections. 

The entire US imperial edifice operates through corrupt multi-

national corporate tax swindlers who control and direct their poli-

tician stooges who, in turn, intimidate, submissive European re-

gimes (like Ireland).  The system is now being challenged by rival 

European economic powers intent on reducing the US tax ad-

vantages to increase their competitiveness.  The growing competi-

tion over profits, markets and tax receipts has important political 

implications as the US dominance of Europe depends on the su-

premacy of its multi-nationals. 

 

US taxpayers subsidize the US multi-nationals even when they re-

locate jobs abroad to cheap labor markets and move their corpo-

rate head offices to low-tax countries.  The result is that the US 

government has to increase the tax burden on wage- salaried 

workers and small businesspeople to finance social programs and 

critical infrastructure because the US multinationals have moved 

their ‘addresses’ to tax havens. 

As Europe tightens the squeeze on 

the US billionaire tax fraudsters, 

Washington will retaliate by mobiliz-

ing its own stable of European flunk-

ies and the ever-compliant US Sena-

tors.  Capitalist warfare may increase 

‘nationalist’ rancor and undermine 

Atlantic trade treaties. 
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The End of Atlantic and Pacific Trade Agreements 

In demanding an end to negotiations with the US over the trans-Atlantic trade deal, the French minister 

for foreign trade summed up his country’s position: “There is no political support from France for those 

negotiations. . . the Americans give nothing or just crumbs”.  Throughout Europe politicians of the Left 

and Right have pointed out that closer ties with the US undermine their business deals with Russia and 

China, dilute environmental protection and abolish workers’ rights. 

Parallel developments are taking place in Asia with regard to the trans-Pacific trade deal: The US has 

failed to convince Asian countries to sign bilateral and multilateral trade pacts designed to exclude China. 

Asia’s increasing use of China’s currency (the renminbi) shows that the Anglo-American bloc has declined 

as the center of foreign exchange markets and trade.  The US no longer dominates Asia:  Even its former 

colony, the Philippines, has made overtures to China.   Cambodia has granted China extended use of a 

deep-water port, strengthening Beijing’s position as the dominant maritime power in Asia.  The US ally, 

Australia increasingly depends on trade with Beijing.  China’s mix of public-private capitalism has out-

muscled the US in Asian markets while deepening its trade links with Russia, Iran, the Gulf States, Africa 

and Latin America. 

To the extent that international capitalism has ‘recovered’ from the economic crisis of the recent past, it 

is thanks to Chinese–Asia capitalism.  The policy failures of the US Treasury, Commerce and Trade depart-

ments have led to calls for protectionism – domestically with the Trump campaign – and growing milita-

rism among both candidates. 

Increasingly the struggle for world markets among regional capitalist blocs- Anglo-American, European 

and Sino-Asian –defines the nature of global instability. 

Latin America:  The Rebellion of the Middle Class 

On the surface, Washington and Wall Street have gained some important political victories:  In Argentina, 

the Mauricio Macri regime has imposed an economic agenda totally in line with Washington’s free trade 

demands.  In Brazil, Washington successfully promoted the legislative coup impeaching the center-left 

government of President Dilma Rousseff and installing the corrupt Vice President Temer .The proxy re-

gime is dedicated to de-nationalizing and privatizing strategic, lucrative sectors of the economy. 

In Venezuela, Washington’s proxies who have gained control of the congress are organizing to oust the 

left-of-center Maduro government through street protests, sabotage and the hoarding of vital commodi-

ties. 

Nevertheless the image of middle class and local capitalist support for Washington’s agenda is proving 

ephemeral.  Once installed at the top, the US-backed local proxies are rapidly imposing brutal austerity 

policies that undermine middle class and, of course, working class support. 
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After merely nine months in power, Argentine President Macri and his Washington backers face open op-

position from the entire range of small and medium size businesses. 

Inflation and deflation, utility price increases of 400% to 1000% have bankrupted at least a fourth of small

-scale commercial and medium-size business firms in Argentina.  Thousands have massed in the streets.  

On September 2, a broad based multi-class demonstration of several hundred thousand took over the fa-

mous Plaza de Mayo in the center of Buenos Aires to denounce Macri’s devastating neo-liberal agenda. 

Similar mass actions are erupting in Brazil, as the US-backed Temer regime slashes government budget 

subsidies, credit and public investments.  His public approval rating (never high because of his own cor-

ruption) has dropped to a single digit. 

In a short time the business class has become deeply divided between the top tier, linked to international 

capital, and the middle and lower tiers.  The initial consensus opposing the left-populist government has 

rapidly disintegrated while the unity of the capitalist class has collapsed. 

Conclusion.In the current phase of global capitalism, the most striking socio-economic dynamics are locat-

ed in the deepening intra-capitalist conflicts between regions, nations and among segments of the capi-

talist class.  The ideologues of capitalist globalization and  regional integration are finally exposed as false 

prophets.  Attempts by the US to impose a new world order that subordinates Europe and Asia have 

failed; the US now faces internal dissension, notably in US Presidential candidate Donald Trump’s 

‘American First’ campaign, pressing for ‘national solutions.’ 

The European capitalist elite is now only willing to collaborate with Washington where US-Europe trade 

agreements can be mutually beneficial – they openly reject being reduced to ‘reaping crumbs.’  National 

capitalism has emerged as the new reality on both sides of the Atlantic and across the globe in Asia, as 

China emerges as the dominant economic force in the region.  China’s quest to secure global markets and 

investment sites has set in motion rival nationalist alignments, which threaten US regional power. 

Rebellions by capitalist political elites are the ‘new norm’ everywhere.  Multi-national rivalries over tax 

evasion and its consequences are leading to ‘tit-for-tat’ reprisals, which can rupture historical ties. 

Latin American capitalist triumphs over the left are short-lived, as the different segments engage in vio-

lent divisions and realignments.The ultra-militarist US is incapable of establishing a stable world capitalist 

order under its direction.  Instead, we now find a multiplicity of capitals and competing state regimes with 

subordinate and divided segments of the capitalist class.  Trans-Atlantic and Pacific unity fractures, and 

each sub-region seeks its own socio-economic partners.   

Trade talks cease and acrimony reigns.Given the US total reliance on military-driven empire building, this 

post-imperial emergence of national and class rivalries is more likely to lead to war than to a new just so-

cial order. 
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The Unspoken War on Yemen, Anglo-American Crimes against Humanity, U.N. and Media Silence, Complicity of “The Inter-

national Community”, Destruction of an Entire Country. 

By Felicity Arbuthnot 

Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could?” (Bob Dylan, b 1941, Masters of War.) 

On Tuesday 6th of September, twenty-four hour monitoring by Yemen’s Legal Centre for Rights and Development (LCRD) rec-

orded the bombings by the Saudi led “coalition”, armed by the US and UK and advised by their military specialists, thus collu-

sion and co-operation of both countries render them equally culpable for the carnage. 

Yemen has a population of just 24.41 million (2013 figure) and according to the Rural Poverty Portal: 

“ … is one of the driest, poorest and least developed countries in the world. It ranks 140 out of 182 countries on the United 

Nations Development Programme’s Human Development Index (2009). An estimated 42 percent of the people are poor, and 

one Yemeni in five is malnourished. Poverty is endemic, particularly in more remote and less accessible areas.” 

In the one day and night period covered here, attacked were the capital Sana’a and Sa’dah, Marib, AlJawf, Hajjah, Hodeidah. 

Hajjah province: Seven raids targeted Midi District.  

Hodeidah Province: One air raid led to a death in the area Alhemah District, al Khokhah Directorate. 

Al-Jawf province: Eight strikes with a woman injured, the targeting of a house resulted in the destruction and damage to fifteen 

nearby houses in Al Ghayl District. 

·    Twelve mercenaries loyal to Saudi Coalition were killed and nine injured by Saudi air raid targeting a house in Al Ghayl Dis-

trict. 

·    Three air strikes destroyed a house and damaged eighteen adjacent houses also in Al Ghayl District. 

·    Three air strikes further targeted three farms in Al Ghayl District. 
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This heartbreak, fear and destruction has been rained down in commensurate devastation near every 

twenty four hours since March 2015, Saudi Arabia is the lead culprit, but in the “coalition” are also Egypt, 
Morocco, Jordan, Sudan, the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar and Kuwait. 

Ironic to remember Kuwait’s “victim” status in 1990, when Iraq was threatened with being “reduced to a 
pre-industrial age” for taking revenge for Kuwait’s slant drilling theft oil from Iraq’s Rumaila oil fields. 

Now Kuwait, population just 3.369 million (2013) is now in the gang of murderous bullies decimating a 
poverty stricken country – no doubt as a thank you to Saudi Arabia for extending hospitality to their rul-

ing family when they fled ahead of the Iraq troops, leaving their subjects to face the onslaught which 
their theft had generated. 

Those who unleashed near Armageddon on Iraq over an oil dispute are either silent on or participating in 
Yemen’s nightmare – and as ever money is talking and the US and Britain are selling the arms and the 

‘planes in billions of $s. 
Further ironically is that in September 2015, Faisal bin Hassan Trad, Saudi Arabia’s Ambassador to the UN 

in Geneva, was elected Chair of a United Nations Human Rights Council (UNHRC) panel. At the time UN 
Watch executive director Hillel Neuer said: “It is scandalous that the UN chose a country that has behead-
ed more people this year than ISIS to be head of a key human rights panel. Petro-dollars and politics have 

trumped human rights.” 
In June this year Amnesty International called for Saudi to be stripped of its place on the UNHRC with 

Richard Bennett, heading Amnesty’s UN Office saying: 
“The credibility of the UN Human Rights Council is at stake. Since joining the Council, Saudi Arabia’s dire 
human rights record at home has continued to deteriorate and the coalition it leads has unlawfully killed 
and injured thousands of civilians in the conflict in Yemen. To allow it to remain an active member of the 

Council, where it has used this position to shield itself from accountability for possible war crimes, smacks 
of deep hypocrisy. It would bring the world’s top human rights body into disrepute.” 

He continued: 
“The strong evidence of the commission of war crimes by the Saudi Arabian-led coalition in Yemen should 
have been investigated by the Human Rights Council. Instead, Saudi Arabia cynically used its membership 
of the Council to derail a resolution to establish an international investigation … As a member of the Hu-
man Rights Council Saudi Arabia is required to uphold the highest standards of human rights. In reality, it 
has led a military coalition (carrying out) unlawful and deadly airstrikes on markets, hospitals and schools 

in Yemen. The coalition has also repeatedly used internationally banned weapons in civilian are-
as…” (Emphasis added.) 

The double standards of the “international community” and its UN “umbrella” is ever breathtaking. 
Equally breathtaking is that in July, the UK refused to rule out electing Saudi to its place in the UNHRC for 

a second time, in spite of Zeid Ra’ad Al Hussein, the UN’s High Commissioner for Human Rights, having 
stated that “carnage” caused by some Saudi coalition airstrikes appear to be war crimes. 

But then, according to The Independent (1) official figures in January this year showed sales of British 
bombs and missiles to Saudi: “ increased 100 times in the three-month period since the start of the 

attacks on Yemen. The sales jumped from £9 million in the previous three months to £1 billion.” 
Arms sales above flesh and blood, terror, heartbreak and humanity, every time. 

Ameen Alharazi. 


