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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   

-Το Μεγάλο Παζάρι του Ταμπρίζ είναι γνωστό ως το μεγαλύτερο κλειστό παζάρι στον 

κόσμο και το παλαιότερο στην Μέση Ανατολή 

-Η συνάντηση του ηγέτη με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας 

-Μέσα από την 40χρονη αντιπαράθεση με το Ιράν, οι ΗΠΑ ήταν πάντα ηττημένες 

-Τζέλαρεχ Ναζέμι: Η πρώτη γυναίκα διαιτητής futsal από το Ιράν με σήμα FIFA 

-Πως να τους αντιμετωπίσουμε;  

-Ψεύτικες κατηγορίες εξαπολύει η Δανία, σχετικά με το σχέδιο ενός Ιρανού Δανικής 

υπηκοότητας εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας Αλ-Αχβαζιε 

-Ιρανοί αρχιτέκτονες λαμβάνουν υποψηφιότητες στα βραβεία MEA 2018 

-Αγιατολλάχ Χαμενεί: Το κίνημα αντίστασης του Ισλάμ ενοχλεί τις ΗΠΑ 

-Οι ΗΠΑ δεν τολμούν να αναφέρουν στρατιωτική επιλογή εναντίον του Ιράν: Ισλαμική 

Επαναστατική Φρουρά του Ιράν 

-Πακιστανός διπλωμάτης: το CIA και ο στρατός των ΗΠΑ είναι τρομοκράτες όχι οι Φρουροί 

της Επανάστασης (IRGC) 

-Ηγέτης: Η κίνηση της Αμερικής εναντίον του IRGC έχει ρίζες στην οργή 

-Η 32η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Τεχεράνης 

  

 

 

 

 

 

Εκδοτικό Σημείωμα  
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Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού Κέντρου σε συνεργασία με ελληνικούς 

οργανισμούς  

-Ένωση με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού 

-Λαμπερή η παρουσία του παραδοσιακού συγκροτήματος Hamnavazan Taj στην Αθήνα 

-Συναυλία Περσικής Παραδοσιακής μουσικής στη Λιβαδειά 

-Φεστιβάλ Ιρανικών ταινιών μεγάλου μήκους στο Ρέθυμνο 

-Ειδικό προγραμμα του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν με αφορμή την 40η 

επέτειο της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν 

-Φεστιβάλ Ιρανικών ταινιών μικρού μήκους στην Λευκάδα 

-Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με θέμα « Ιρανικά πορτρέτα, Ιρανολογία» 

-Επιστημονική και λογοτεχνική συνάντηση με θέμα: «Ο Χαφέζ του Σιράζ στον ιρανικό 

κόσμο» 

 

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   

-Η "Δεύτερη Φάση της Επανάστασης": Δήλωση απευθυνόμενη στο Ιρανικό έθνος 

-Η Ιρανική παραδοσιακή ιατρική το κλειδί για καλή υγεία και τρόπο ζωής 

-Η Ομιλία του Δρ.Χελμί στην παγκόσμια ημέρα της Παλαιστίνης (Κουντς) 

-Όταν ένα έθνος χάνει την ταυτότητα του, λειώνει στις παλάμες των εχθρών 

-Το Ιράν τιμά την ημέρα για τον Σά’αντι, τον κορυφαίο Πέρση συγγραφέα και ποιητή 

 

Highlight in English 

-I don't consider Trump worth sending a message to, we won't negotiate with U.S. 

-PM Abe calls Iran significant country, voices Japan’s 

readiness to help ease tensions 

-Resistance vs. Surrender 

-The calamity of Imam Ali's (a.s.) martyrdom, didn’t only 

impact his time but all history to come 
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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  

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα 
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Το Μεγάλο Παζάρι του Ταμπρίζ στην βορειοδυτική Ιρανική πόλη Ταμπρίζ είναι γνωστό ως 

το μεγαλύτερο κλειστό παζάρι στον κόσμο και το παλαιότερο στην Μέση Ανατολή. 

Για αιώνες, ο ατελείωτος λαβύρινθος των αρχιτεκτονικών θαυμάτων, συνδυασμένος με 

την πολύχρωμη γοητεία των παραδοσιακών αγαθών και το άρωμα των ανατολίτικων 

μπαχαρικών, γοητεύει τους επισκέπτες του παζαριού. 

Βρίσκεται στο κέντρο του Ταμπρίζ, το συγκρότημα ήταν ένας από τους σημαντικότερους 

διεθνείς εμπορικούς κόμβους μεταξύ του 12ου και του 18ου αιώνα και εξακολουθεί να 

χρησιμεύει ως οικονομική καρδιά του βορειοδυτικού Ιράν. 

Πολλοί εξερευνητές και συγγραφείς σε όλη την ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των 

Marco Polo, Yaqut al-Hamawi και Jean Chardin, έχουν εκθειάσει   το παζάρι του Ταμπρίζ 

ως ένα αξιοσημείωτο μέρος των περιπετειών τους. 

Το 2010, η UNESCO ανακήρυξε το Παζάρι του Ταμπρίζ  ως μνημείο παγκόσμιας 

κληρονομιάς. 

Καθώς βρισκόταν στο δρόμο του μεταξιού , χιλιάδες καραβάνια από διάφορες χώρες της 

Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης περνούσαν καθημερινά από  το παζάρι του Ταμπρίζ, 

καθιστώντας τον έναν από τους πιο ακμάζοντες εμπορικούς κόμβους του κόσμου εδώ και 

αιώνες. 

Το  παζάρι του Ταμπρίζ  είδε τις πιο ένδοξες μέρες του τον 16ο αιώνα, όταν το Ταμπρίζ 

έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου του Σαφαβίντ, αλλά η πόλη έπαψε να είναι 

πρωτεύουσα τον 17ο αιώνα. 

Το παζάρι, ωστόσο, εξακολουθούσε να ανθίζει. Τον 19ο αιώνα, ο όγκος του εμπορίου στο 

παζάρι αποτέλεσε πάνω από το 25% των εμπορικών συναλλαγών του Ιράν, περνώντας 

ακόμα υψηλότερα από εκείνο της πρωτεύουσας της Τεχεράνης. 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

Το Μεγάλο Παζάρι του Ταμπρίζ είναι γνωστό ως το μεγαλύτερο κλειστό παζάρι στον 

κόσμο και το παλαιότερο στην Μέση Ανατολή 



 

10 

Το συγκρότημα δεν κατασκευάστηκε σε μία φάση και διάφορα μέρη προστέθηκαν στο 

κτήριο από διάφορους αρχιτέκτονες σε διάφορα στάδια. 

Το παζάρι φθάνει στο ιστορικό  Τζαμί του Ταμπρίζ προς τα δυτικά, το παλάτι των 

επαρχιακών διοικητών προς τα ανατολικά και τον ποταμό Μεχρανέχ στα βόρεια. 

Το εμπορικό κέντρο ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου αποτελείται από 5.500 καταστήματα 

που πωλούν προϊόντα άνω των 40 τύπων σε είδη, 60 μαντσεκάδες (μικρά παζάριαs) και 

«σάρας» (μικρούς πάγκους), 30 τζαμιά, 20 σοκάκια και μικρά παζάρια, πέντε λουτρά, 12 

σχολεία και πέντε μουσεία. Παρόμοια με πολλά άλλα παζάρια της Μέσης Ανατολής, το 

Ταμπριζ αποτελεί βασικό εμπορικό κέντρο για τις θρησκευτικές μειονότητες, με τους 

Αρμένιους και τους Γεωργιανούς να κατέχουν σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων και να 

πραγματοποιούν σημαντικές συναλλαγές με εμπόρους της Ευρώπης και της Κεντρικής 

Ασίας. 

Το παζάρι καταστράφηκε από αλλεπάλληλους ισχυρούς σεισμούς, αλλά αργότερα 

ανοικοδομήθηκε. Στην τελευταία περίπτωση το 1780, το παζάρι καταστράφηκε 

ολοσχερώς από έναν τεράστιο σεισμό και ανακατασκευάστηκε με γρήγορους ρυθμούς. 

Το 2.000, ο Οργανισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν ξεκίνησε ένα έργο 

ανακαίνισης για το παζάρι σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων. Το έργο 

κέρδισε το βραβείο Aga Khan για την Αρχιτεκτονική το 2013. 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  
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https://www.youtube.com/watch?v=TgGHVatFhvc  

Ο ηγέτης στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας:  

Δεν θεωρώ άξιο τον Τραμπ για ανταλλαγή μηνυμάτων και δεν θα δώσω καμία απάντηση 

σε αυτόν.  Δείτε το βίντεο:  

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

 اینجا کلیک کنید





 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

Πριν από την Εθνική Ημέρα Καταπολέμησης της Παγκόσμιας Αλαζονείας και την Εθνική 

Ημέρα των Φοιτητών, μια ομάδα μαθητών σχολείων και πανεπιστημίων συναντήθηκε με 

τον Αγιατολάχ Χαμενεϊ - τον ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης - στο Χουσάγνιεϊα του Ιμάμ 

Χομεϊνί. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Αγιατολάχ Χαμενεί επεσήμανε τη συνεχιζόμενη 

πρόκληση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και δήλωσε: Ο εχθρός καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια εναντίον μας, με διάφορες ενέργειες: οι ΗΠΑ ασχολούνται με στρατιωτικούς, 

οικονομικούς και μεσαίους πόλεμους εναντίον μας. Μέσα από όλες αυτές τις ενέργειες, οι 

ΗΠΑ επιδίωξαν, μάταια, να ανακτήσουν την προηγούμενη αυταρχική τους θέση στο Ιράν - 

αυτό που απολάμβανε κατά τη διάρκεια του καθεστώτος των Παχλαβί. 

Η αλήθεια είναι ότι, σε όλη την τεσσαρακονταετή πρόκληση, το ηττημένο κόμμα ήταν οι 

Η.Π.Α. και το νικηφόρο κόμμα ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι Η.Π.Α. έχασαν 

επειδή ξεκίνησαν τις επιθέσεις χωρίς να επιτύχουν τους στόχους που επιδιώκουν. 

Ο ηγέτης της επανάστασης χαρακτήρισε την ισχύ των Η.Π.Α. ως φθίνουσα και 

ισχυρίστηκε: Σήμερα, μια επισκόπηση της κατάστασης των Η.Π.Α. δείχνει ότι η ισχύς των 

Η.Π.Α. μειώνεται. Οι Η.Π.Α. είναι σήμερα πολύ πιο αδύναμες από ό, τι πριν από σαράντα 

χρόνια. Ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ δήλωσε: Πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί πιστεύουν ότι οι 

ελαφριές δυνάμεις  των Η.Π.Α. έχουν υποβαθμιστεί. Ήταν το ίδιο κατά τη διάρκεια της 

προεδρίας του Ομπάμα, αλλά είναι ακόμα πιο εμφανές σήμερα κατά τη σημερινή 

διοίκηση. Ο κόσμος αντιτίθεται σε κάθε απόφαση που παίρνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. όχι 

μόνο ο λαός αλλά και οι κυβερνήσεις τον αντιτίθενται. Αναφέρθηκε στη φιλελεύθερη 

δημοκρατία ως έκθετη και πρόσθεσε: Ακόμα και η Φιλελεύθερη Δημοκρατία εκτίθεται και 

αποθαρρύνεται. Τα σημερινά μέτρα του προέδρου των ΗΠΑ έχουν καταστήσει την 

κατάσταση χειρότερη για τις ΗΠΑ και τη Φιλελεύθερη Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να 

χάσουν την εναπομένουσα χάρη τους. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ δήλωσε ότι η αμερικανική σκληρή δύναμη μειώνεται επίσης, 

δηλώνοντας: από την άλλη πλευρά, η σκληρή δύναμη των ΗΠΑ - δηλαδή η οικονομική και 

στρατιωτική της δύναμη - μειώνεται επίσης. Η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ είναι σε 

μεγάλο βαθμό συγκεχυμένη. και ως εκ τούτου, έχουν στραφεί σε εταιρείες όπως 

η  Blackwater για να προωθήσουν τους στρατιωτικούς τους σκοπούς. 

Ο ηγέτης της Επανάστασης αξιολόγησε την οικονομική κρίση των ΗΠΑ ως ένα άλλο 

σύμπτωμα μιας παρακμής και κατέληξε: Το ίδιο ισχύει και για την οικονομία των ΗΠΑ. 

Υποφέρει από δημόσιο χρέος άνω των $ 15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και έλλειμμα 

προϋπολογισμού 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Μέσα από την 40χρονη αντιπαράθεση με το Ιράν, οι ΗΠΑ ήταν πάντα ηττημένες 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

Η Τζέλαρεχ Ναζέμι είναι από το Ιράν, εντούτοις ασχολήθηκε με τη διαιτησία και μάλιστα 

έγινε η πρώτη με σήμα FIFA και σφύριξε τον τελικό γυναικών στο futsal στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. 

Τζέλαρεχ Ναζέμι έχει γράψει ιστορία. Είναι η πρώτη γυναίκα από τη χώρα της, το Ιράν, 

που βρίσκεται σε μια διοργάνωση ποδοσφαίρου σάλας υπό την αιγίδα της FIFA. "Το να 

δείξω στους άνδρες ότι μπορώ να το κάνω, αποτελεί μεγάλο κίνητρο για μένα", λέει η 

Ναζέμι.  

Η διαιτησία είναι το πάθος της και παρά τη συστολή που έχει έξω από το γήπεδο, όταν 

βρίσκεται μέσα σε αυτό και βάζει την σφυρίχτρα στο στόμα, μετατρέπεται σε κάτι 

διαφορετικό, έχει αυτοπεποίθηση και δεν αφήνει περιθώρια σε κανέναν να την 

αμφισβητήσει. Κάπως έτσι, βρέθηκε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Μπουένος 

Άιρες, όπου μάλιστα ορίστηκε να σφυρίξει και τον τελικό των γυναικών, όπου η 

Πορτογαλία νίκησε 4-1 την Ιαπωνία! 

Τζέλαρεχ Ναζέμι: Η πρώτη γυναίκα διαιτητής futsal από το Ιράν με σήμα FIFA 
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https://www.youtube.com/watch?v=pTSDYXfoGoY  

Δείτε το βίντεο εδώ:  

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

 اینجا کلیک کنید



 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

Ψεύτικες κατηγορίες εξαπολύει η Δανία, σχετικά με το σχέδιο ενός Ιρανού Δανικής 

υπηκοότητας εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας Αλ-Αχβαζιε σε μια περίοδο που μερικές 

ευρωπαϊκές χώρες παρ όλη την πίεση που ασκούν στο Ιράν σε κρίσιμες στιγμές, γίνονται 

και κέντρα φιλοξενίας τρομοκρατικών ομάδων. 

Οι Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και του Ιράν έχουν  αναπτυχθεί παρά 

πολύ  μετά την πυρηνική συμφωνία JCPO και παρα την παράνομη και μονομερής εξόδο 

της κυβέρνησης του Τραμπ από αυτή την συμφωνία, αυτή η συνεργασία συνεχίζεται 

ακόμη στο πλαίσιο του JCPO. 

Η ΕΕ παρα τα διαφορα συμβάντα και τις κρίσιμες στιγμές της συμφωνίας, όσο μπορούσε 

και όσο είχε δυνατότητα προσπάθησε ώστε να διατηρηθεί και να συνεχιστεί αυτή η 

συμφωνία. Όμως κάποιες φορές στην ίδια την Ευρώπη γίνονται μερικές πράξεις από την 

πλευρά  των ΗΠΑ προς μερικές ευρωπαϊκές χώρες για να πιέσουν την θετική ατμόσφαιρα 

που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις Βρυξέλλες. Κατά το δεύτερο στάδιο των 

παράνομων κυρώσεων των ΗΠΑ το οποίο θα ξεκινήσει στις 4 Νοεμβρίου του 2018, 

δημοσιεύθηκε η είδηση σύλληψης ενός Ιρανού Δανικής υπηκοότητας από την δανέζικη 

αστυνομία, στην προσπάθεια του για  τρομοκρατική επίθεση εναντίον μελών της 

τρομοκρατικής ομάδας Αλ-Αχβαζιε.  

Η Αλ- Αχβαζιε είναι μια τρομοκρατική ομάδα η οποία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση 

με πυροβολισμούς από τρομοκράτες σε πλήθος ανθρώπων κατά την διάρκεια μιας 

στρατιωτικής παρέλασης στη νοτιοδυτική πόλη Αχβαζ σκοτώνοντας 25 στρατιωτικούς και 

πολίτες συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών και τραυματίζοντας τουλάχιστον 68 

άλλους.  

Το υπουργείο εξωτερικών του Ιράν μετά την τρομοκρατική επίθεση αυτή, κάλεσε τους 

πρέσβεις της Ολλανδιας, της Δανιας, και της Αγγλίας και εξέφρασε την ισχυρή του 

διαμαρτυρία για την παραχώρηση στέγης σε μερικά μέλη της ομάδας αυτής σε αυτές τις 

χώρες. Ο διευθυντής του οργανισμού πληροφοριών της Δανιας,  Finn Borch Anderson, 

μετά την σύλληψη ενός Ιρανού σε αυτή την χώρα δήλωσε πως οι ιρανικές αρχές στο 

υπουργείο πληροφοριών είναι πίσω από αυτή την προσπάθεια για τρομοκρατική επίθεση 

στο Δανικο έδαφος. Αυτή η μυστική υπηρεσία έχει κατηγορήσει τον εν λόγω Ιρανό για την 

παρακολουθηση κέντρων τρομοκρατών στην Δανία.   

Ψεύτικες κατηγορίες εξαπολύει η Δανία, σχετικά με το σχέδιο ενός Ιρανού Δανικής 

υπηκοότητας εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας Αλ-Αχβαζιε 
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ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

Η άλλη πλευρά της υπόθεσης είναι ότι την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός  και ο υπουργός 

εξωτερικών της Δανιας δήλωσαν πως θα μεταβιβάσουν αυτό το θέμα στο ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο όμως κανένας από τους υπεύθυνους του κράτους της Δανιας δεν έχει  δώσει 

καμία έγκυρη τεκμηρίωση.  Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου εξωτερικών του Ιράν 

Μπαχράμ Γασεμί, αρνούμενος αυτόν τον ισχυρισμό, το θεώρησε τέχνασμα των εχθρών 

του Ιραν για να επηρεάσουν την θετική σχέση ανάμεσα στο Ιράν και την ΕΕ.  Λίγες ώρες 

μετά την δήλωση του υπουργού μυστικών υπηρεσιών της Δανιας ο Υπουργός εξωτερικών 

των ΗΠΑ Πομπεο σε ένα ποστ στο Twitter του συνεχάρη αυτή την απόφαση της Δανιας. 

Στην ουσία μπορούμε να αποκομίσουμε  δυο γενικές αναλύσεις για αυτό το γεγονός. 

Φαίνεται πως στη σημερινή ατμόσφαιρα πριν ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος κυρώσεων,  η 

κυβέρνηση του Τραμπ προσπαθεί να χαλάσει την παγκόσμια συναίνεση για την 

διατήρηση της JCPO. Ειδικά μετά από την συμφωνία αυτή, και την έξοδο του Τραμπ, η 

αντίσταση εναντίον της κυβέρνηση του Τραμπ έχει αυξηθεί και η Ουάσιγκτον προσπαθεί 

με κάθε τρόπο να σπάσει αυτή η συναίνεση.  Καλύτερη κατανόηση στο εν λόγω θέμα 

έγινε με την δημοσίευση της είδησης τον Ιουλίου του 2018 σχετικά με τον  Ιρανό που 

σχεδιαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση στην γενική συνέλευση της 

τρομοκρατικής ομάδας, Mujahedin στο Παρίσι.  Αυτή η τρομοκρατική ομάδα που πριν 

ήταν στο κατάλογο των τρομοκρατικών ομάδων του κόσμου, με την βοήθεια των ΗΠΑ 

βγήκε από αυτή την λίστα και η εν λόγω συνέλευση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία 

στελεχών των ΗΠΑ. Μια μέρα μετα την συνέλευση αυτή στο Παρισι, η γερμανική 

αστυνομία δήλωσε ότι έχει συλλάβει έναν Ιρανό διπλωμάτη να σχεδιάζει επίθεση σε αυτή 

την συγκέντρωση. Πέρα από τα αιτία του γεγονότος αυτού που μπορεί να ελεγχθούν 

αναλυτικά, αυτό που δίνει σε μια τέτοια πράξη διπλή σημασία είναι πως οι εχθροί του 

Ιράν έχουν ενωθεί για να μειώσουν την αξία της συμφωνίας  

Το δεύτερο είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες παρόλο που γνωρίζουν πολύ καλά τις 

τρομοκρατικές ενέργειες τέτοιων ομάδων όπως οι Moujahedin, ακόμη τους φιλοξενούν 

στην χώρα τους. Είναι σαφές ότι η υποστήριξη και η φιλοξενία τέτοιων ατόμων που οι 

ίδιοι έχουν ομολογήσει για τις τρομοκρατικές τους ενέργειες εναντίον του ιρανικού λαού, 

θεωρείται υποστήριξη τρομοκρατών.  Αυτές τις μέρες που η ΕΕ προσπαθεί να 

δημιουργήσει έναν ειδικό μηχανισμό για να συνεχίσει το εμπόριο με το Ιράν, φαίνεται 

πως κάποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν αρνητικά αυτή τη κίνηση.  

Η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να δει τα πράγματα καθαρά, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης 

της οσον αφορα στα θέματα του Ιράν, με αποτέλεσμα μια τέτοια προοπτική να μπορεί να 

περιορίσει την παρουσία και δραστηριότητα των τρομοκρατικών ομάδων στην Ευρώπη. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

Ιρανοί αρχιτέκτονες λαμβάνουν υποψηφιότητες στα βραβεία MEA 2018 

Το Τζαμί και η πλατεία Golshahr του Arash G. Tehrani, το Πλωτό νησί από τους 

αρχιτέκτονες Kamran Heirati και ο Περσικός Κήπος της Τεχεράνης από τον Hooman 

Balazadeh και τον Mohammad Khavarian έχουν οριστεί για το βραβείο στην κατηγορία 

Concept Design of the Year. 

Στο τμήμα του Εμπορικού Έργου της Χρονιάς, το Ava Center από τους αρχιτέκτονες Fluid 

Motion, το εμπορικό και γραφείο Aftab του Behzad Atabaki, η γκαλερί Saro από τους 

Mehdi Qanavati και Amin Qorbani και το Kaarmaan Business Club από τον Nilufar Niksar 

και το Studio Davazdah έλαβαν υποψηφιότητες. 

Οι Ιρανοί υποψήφιοι στην κατηγορία "Σχεδιασμός Τοπίου της Χρονιάς" είναι η Βίλα των 

τριάντα πεύκων από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Aleshtar και η αποκατάσταση της πλατείας 

του Δημαρχείου από τους Polsheer Architects. 

Το τζαμί Valiasr από τους αρχιτέκτονες Fluid Motion είναι ο μοναδική Ιρανική 

υποψηφιότητα στο τμήμα Κοινοτικό & Πολιτιστικό Έργο της Χρονιάς. 

Το Villa Safadasht από τους Kamran Heirati Architects, το Hamsaye Apartment από τους 

Razan Architects, το V Villa από τους Reza Asadzadeh και Shabnam Khalilpour και η 

Mahallat Residence από το CAAT Studio αγωνίζονται για το βραβείο για το Οικιστικό Έργο 

της Χρονιάς. 

Στο τμήμα Δημόσιου Τομέα & Εκπαιδευτικού Έργου της Χρονιάς, το Εκπαιδευτικό 

Συγκρότημα Fazili από τους Mohammad Shamaeizadeh και Shirin Shariffar και το Building 

Sam από τον Navid Emami ανταγωνίζονται. 

  Ο Arash G. Tehrani και ο Mohammad Khavarian είναι οι υποψήφιοι για το βραβείο Νέος 

Αρχιτέκτονας της Χρονιάς, ενώ ο Behzad Atabaki και ο Amir-Hossein Tabrizi είναι 

υποψήφιοι για το Βραβείο Αρχιτέκτονας της Χρονιάς. 

Οι αρχιτέκτονες L.E.D  από την Τεχεράνη πήραν υποψηφιότητα στην κατηγορία Boutique 

Firm of the Year. 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο Ντουμπάι στις 21 

Νοεμβρίου. 

Ιρανοί αρχιτέκτονες λαμβάνουν υποψηφιότητες στα βραβεία MEA 2018 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Αγιατολλάχ Σέγιεντ Αλί Χαμενέι, λέει ότι ένα 

"κίνημα αντίστασης" βασισμένο στο Ισλάμ οικοδομείται σε ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός 

που προκαλεί ανησυχία στις παγκόσμιες δυνάμεις, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι η ευαισθησία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή οφείλεται 

στην άνοδο του Ισλάμ και της ισλαμικής αφύπνισης που απειλεί τις αλαζονικές δυνάμεις. 

"Το οτι οι αλαζονικές δυνάμεις του κόσμου και στην κορυφή τους η εγκληματική Αμερική 

και ο Μεγάλος Σατανάς είναι ευαίσθητες στη Δυτική Ασία οφείλεται σε ένα πνεύμα 

υποδοχής του Ισλάμ και της ισλαμικής αφύπνισης μεταξύ των περιφερειακών εθνών", 

είπε στους συμμετέχοντες σε μια διεθνή διάσκεψη Ισλαμικής ενότητας. 

 «Οπουδήποτε το Ισλάμ κυριάρχησε στις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων, η 

αλαζονεία χτυπήθηκε και πιστεύουμε σοβαρά ότι η αλαζονεία θα χτυπήσει ξανά από την 

ισλαμική αφύπνιση στην περιοχή», πρόσθεσε ο ηγέτης. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐι προέτρεψε τους στοχαστές και τους θρησκευτικούς μελετητές να 

"ενισχύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ισλαμικό κίνημα της αφύπνισης και της 

αντίστασης στην περιοχή, επειδή ο μόνος τρόπος για τη σωτηρία της περιοχής είναι να 

διαδώσει αυτό το πνεύμα και την σκέψη". 

Ο ηγέτης απευθύνθηκε επίσης σε ορισμένους ηγέτες των ισλαμικών κρατών, λέγοντας: "Η 

συμβουλή μας προς εσάς είναι να επιστρέψετε στην κυριαρχία του Ισλάμ και να 

σεβαστείτε τον νόμο του Αλλάχ γιατί η κυριαρχία της Αμερικής και του Σατανά δεν θα σας 

ωφελήσει". 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεί αναφέρθηκε στη Σαουδική Αραβία και στους συμμάχους της, οι 

οποίοι έγιναν στόχος προσβολών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ, λέγοντας ότι οι 

παρατηρήσεις του ηγέτη των ΗΠΑ είναι προσβολή για όλους τους μουσουλμάνους. 

"Η Αμερική, με βάση την αλαζονική φύση της, ταπεινώνει αυτές τις χώρες και, όπως όλοι 

έχουν δει, ο ανόητος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρομοίωσε τους Σαουδάραβες 

κυβερνήτες με   τις αγελάδες που παίρνουμε γάλα". 

Αγιατολλάχ Χαμενεί: Το κίνημα αντίστασης του Ισλάμ ενοχλεί τις ΗΠΑ 
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Ο ανώτατος διοικητής της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν (IRGC) λέει ότι 

καθώς η δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε παρακμή και αντιμέτωπη με την 

αυξανόμενη δύναμη του Ιράν, οι ΗΠΑ δεν τολμούν να αναφέρουν πια τη στρατιωτική 

επιλογή εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

Μιλώντας σε τελετή στην Τεχεράνη, ο στρατηγός Mohammad Ali Ja'fari δήλωσε ότι το 

Ιράν δεν αντιμετωπίζει πλέον απειλή για την ασφάλεια λόγω της αυξανόμενης ισχύος του. 

"Έχουμε αποστασιοποιηθεί κατά πολύ από την απειλή της ασφάλειας εδώ και  χρόνια και 

καμία υπερδύναμη δεν ονειρεύεται ακόμη την επιθετικότητα" ενάντια στο Ιράν, ενώ όλοι 

τους "φοβούνται εξαιρετικά τη σύγκρουση με το Ιράν και τις συνέπειές της", ανέφερε ο 

ανώτερος στρατιωτικός διοικητής. 

 «Όταν συγκρίνουμε την ισχύ των ΗΠΑ τώρα με 40 χρόνια πριν, βλέπουμε ότι, όπως έθεσε 

ο ηγέτης της ισλαμικής επανάστασης, ο Αγϊατολλάχ Σέγιεντ Αλί Χάμενεϊ, η Αμερική 

βρίσκεται σε παρακμή και σήμερα ομολογούν την αδυναμία τους απέναντι στο Ιράν . Το 

Ιράν είναι τώρα τόσο ισχυρό που δεν τολμούν να αναφέρουν πια τη στρατιωτική επιλογή 

εναντίον του", πρόσθεσε ο αρχηγός της ΙΕΦΙ. 

Μιλώντας στις αρχές Νοεμβρίου μετά την προεδρία του αμερικανού προέδρου Donald 

Trump, αποφάσισε να αποκαταστήσει όλες τις αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν, οι οποίες 

είχαν καταργηθεί στο πλαίσιο του πυρηνικού διακανονισμού του 2015, γνωστό ως Κοινό 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ δήλωσε ότι η δύναμη της 

Αμερικής βρίσκεται σε παρακμή και η χώρα είναι πολύ πιο αδύναμη σήμερα από ό, τι 

πριν από 40 χρόνια. 

"Πολλοί αναγνωρισμένοι  Αμερικανοί πολιτικοί πιστεύουν ότι ο μαλακός πόλεμος της 

Αμερικής έχει εξαντληθεί", δήλωσε ο ηγέτης προσθέτοντας: "Η βαρειά εξουσία της, 

δηλαδή η οικονομική και στρατιωτική δύναμη της Αμερικής, μειώνεται επίσης". 

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Αγιατολάχ Σέγιεντ Αλί Χαμενεΐ, αναφέρει ότι τα 

τελευταία 40 χρόνια διεξάγεται μια αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, κατά την 

οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα χάνουν. 

Οι ΗΠΑ δεν τολμούν να αναφέρουν στρατιωτική επιλογή εναντίον του Ιράν: Ισλαμική 

Επαναστατική Φρουρά του Ιράν 
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Αλλού στις παρατηρήσεις του, ο διοικητής του IRGC αναφέρθηκε στα υφιστάμενα 

οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματα στη χώρα, σημειώνοντας ότι παρόλο που η 

Ισλαμική Δημοκρατία διεξάγει επί του παρόντος έναν οικονομικό πόλεμο με εχθρούς, «οι 

γενικές συνθήκες στη χώρα δεν είναι συγκρίσιμες με άλλες περιφερειακές χώρες . " 

Οι τελευταίες παρατηρήσεις του κυβερνήτη της ΙΕΦΙ ήρθαν λίγες μέρες μετά την δήλωση 

ανώτερου Ιρανού διοικητή ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει ποτέ σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ 

να πλεύσουν κοντά στα χωρικά τους ύδατα. 

Ο Ιρανός αναπληρωτής αρχηγός του Στρατού Συντονισμού, Ναύαρχος  Habibollah Sayyari 

προέβη στις παρατηρήσεις σε αντίθεση με την επιστροφή του Αμερικανού 

αεροπλανοφόρου USS John C. Stennis στον Περσικό Κόλπο μετά από μακρά απουσία. 

"Η απάντηση των Ενόπλων Δυνάμεων και του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι 

ότι ποτέ δεν θα επιτρέψουμε σε αυτά τα πολεμικά πλοία να έρχονται κοντά στα χωρικά 

μας  ύδατα", δήλωσε ο Σάγιαρι. 

Παράλληλα με την άφιξη του αμερικανικού αερομεταφορέα, η ΙΕΦΙ κατείχε το κύριο και 

τελικό στάδιο μαζικών ασκήσεων, που ονομάστηκε Μεγάλος Προφήτης 12, στον Περσικό 

Κόλπο, εισάγοντας για πρώτη φορά μια «προσβλητική» συνιστώσα στην αμυντική 

στρατηγική του Ιράν. 

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε πράξη παραβίασης στα 

χωρικά του ύδατα θα αντιμετωπιστεί με άμεση και κατάλληλη ανταπόκριση. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RqPBsnqP5o   
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Ο Ναζάρ Αμπάς ο σύμβουλος του υπουργού εξωτερικών του Πακιστάν στην συνέντευξη 

του στο πρακτορείο ειδήσεων Fars news δήλωσε: το να ονομαστεί έτσι επίσημος 

στρατιωτικός φορέας μιας χώρας είναι ένα είδος τρομοκρατικής πράξης το οποίο η 

Αμερική διέπραξε. 

Επίσης πρόσθεσε πως, είναι πρώτη φορά στον κόσμο που ο επίσημος στρατιωτικός 

φορέας μιας άλλης χώρας χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση.  

Ο σύμβουλος υπουργού εξωτερικών του Πακιστάν στην συνέχεια είπε: η Αμερική που 

είναι υποστηρικτής πολλών τρομοκρατικών ομάδων παραδείγματος χάριν ΙΣΙΣ, δεν έχει 

δικαίωμα με την κατάχρηση των διεθνών όρων να χαρακτηρίζει το IRGC ως ένα 

τρομοκρατικό φορέα.  

Ο Ναζάρ Αμπάς συνέχισε: η συνέχεια της ανασφάλειας σε μια χώρα όπως το Αφγανιστάν 

είναι το αποτέλεσμα της φιλοπόλεμης πολιτικής των ΗΠΑ που υποστήριζει τρομοκρατικές 

ομάδες.  

Ο Αμπάς επίσης υπογράμμισε: στη διεθνή κοινότητα δεν ανήκουν μόνο οι χώρες στις 

οποίες η Αμερική έχει επιρροή. Χωρες οπως το Πακιστάν, Ρωσία, Κίνα και άλλες, δεν 

συμφωνούν να προστεθεί το IRGC στην λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και αυτες 

οι χωρες ασφαλώς ήρθαν αντιμέτωπες με την απόφαση της Ουάσιγκτον.   

Πακιστανός διπλωμάτης : το CIA και ο στρατός των ΗΠΑ είναι τρομοκράτες όχι οι 

Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) 

24 



 

Σαράντα χρόνια συνεχόμενη ανάπτυξη  فت پیوسته  12 چهل سال پیشر
 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις   
ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

 

Η Αμερική υποστηρίζει μερικές πολιτοφυλακές και οταν φτάνει στο σημείο να μη μπορει 

να τις ελέγξει, τις χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική ομάδα. Η παρεμβολή στις υποθέσεις των 

χωρών με την δικαιολογία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι το παλαιό 

τέχνασμα των ΗΠΑ το οποίο χρησιμοποίησε και αυτή τη φορά με σκοπό την άσκηση 

περισσότερης πίεσης στο Ιράν.  

Η Αμερική χρησιμοποίησε τον Σαντάμ Χουσεΐν για την επίθεση στο Ιράν και το Κουβεϊτ και 

αργότερα με την δικαιολογία της ύπαρξης χημικών όπλων έκανε επίθεση στο Ιράκ.  

Ο σύμβουλος του υπουργού εξωτερικών επίσης πρόσθεσε: η CIA χρησιμοποίησε τον Μπιν 

Λάντεν σε διάφορες χώρες όπως το Αφγανιστάν, και μετά αφου τον χαρακτήρισε ως 

τρομοκράτη έκανε στρατιωτική επίθεση σε αυτή την χώρα. Η Αμερική προσπάθησε να 

δημιουργήσει ένα ουαχαμπιτικο κίνημα εναντίον της ιρανικής επανάστασης και δεν το 

καταφερε τελικά.   

Ο Ναζάρ Αμπάς συνέχισε: όλες οι τρομοκρατικές ομάδες του κόσμου όπως η Αλ-Κάιντα, 

Ταλιμπάν και ΙΣΙΣ έχουν εκπαιδευτεί απο το στρατο της Αμερικής, άρα κανονικά πρέπει να 

προστεθεί το όνομα του στρατού των ΗΠΑ σε αυτή την λίστα. Οι φρουροί της 

επανάστασης φυλάσσουν μόνο τα ιρανικά σύνορα. Ο Τραμπ για χάρη του Ισραήλ και της 

συνομωσίας  με σκοπό την κατάκτηση των υψωμάτων Γκολάν χαρακτήρισε το IRGC ως μια 

τρομοκρατική οργάνωση.  

Ο Διπλωμάτης του Πακιστάν επίσης τόνισε: η Αμερική δεν μπορεί να ελεγξει το Ιράν και 

για να διατηρήσει τα συμφέροντα της στην περιοχή ξεκίνησε τέτοιο βρώμικο παιχνίδι.  

Ο Ναζάρ Αμπάς στο τέλος είπε: αυτή η κινηση δεν θα γίνει δεκτή από όλες τις χώρες και 

πιστεύω πως είναι καλύτερο οι διεθνείς οργανισμοί να μην είναι σιωπηλοί μπροστά σε 

τέτοιες αποφάσεις. 
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Ηγέτης: Η κίνηση της Αμερικής εναντίον του IRGC έχει ρίζες στην οργή 

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

πρόσφατη απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ορίσουν μια «ξένη τρομοκρατική 

οργάνωση» του ιρανικού σώματος φρουρών ισλαμικής επανάστασης (IRGC) έχει τις ρίζες 

της στην «οργή» της Αμερικής ενάντια στη δύναμη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της 

καταπολέμησης των εχθρών. 

Σε συνάντηση με το προσωπικό της IRGC και τα μέλη των οικογενειών τους στην 

πρωτεύουσα της Τεχεράνης τη Δευτέρα, την παραμονή της Ημέρας Εορτασμού της IRGC, 

ο Αγιατολάχ Χαμενεΐι δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης βρισκόταν στην πρώτη 

γραμμή της πάλης ενάντια στους εχθρούς τόσο εντός όσο και εκτός του Ιράν. 

"Το IRGC είναι η πρωτοπορία τόσο στο πεδίο που αντιμετωπίζει ο εχθρός στα [ιρανικά] 

σύνορα και ακόμη και σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων [στη Συρία] όσο και στο 

πολιτικό πεδίο μάχης ενάντια στον εχθρό», δήλωσε ο ηγέτης, προσθέτοντας ότι οι 

Αμερικανοί κρατούν μνησικακία έναντι της δύναμης για το λόγο αυτό. 

Η Trump δημοσίευσε τη Δευτέρα μια δήλωση που ορίζει την IRGC "Οργανισμό Εξωτερικής 

Τρομοκρατίας (FTO) σύμφωνα με το Άρθρο 219 του Νόμου περί Μετανάστευσης και 

Ιθαγένειας". 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι το κακό αυτό θα ανακάμψει στον κακό. 

"Φυσικά, τέτοια κακία δεν θα οδηγήσει πουθενά. και, με την αναπήδησή τους να 

επιστρέφουν πίσω στους εαυτούς τους, οι εχθροί της Ισλαμικής Δημοκρατίας - όπως το 

Τράμπ και οι ηλίθιοι ... στην αμερικανική κυβέρνηση - κινούνται προς τα κάτω ", δήλωσε ο 

ηγέτης. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι 40 χρόνια μιας εκστρατείας πίεσης ενάντια στο Ιράν 

απέτυχαν να παρεμποδίσουν την πρόοδο της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι αυτή η πίεση 

απέτυχε να σπάσει το Ιράν ακόμη και όταν η Ισλαμική Δημοκρατία ήταν νέα. 

Η δύναμη του Ιράν, ανέφερε ο Ηγέτης, προέρχεται από την "επιμονή, την αυτοθυσία και 

την διορατικότητα". 

 «Η Επανάσταση», δήλωσε ο Αγιατολάχ Χαμενεΐι, «αναμφισβήτητα θα συνεχίσει». 

Σε απάντηση στην εχθρική κίνηση της διοίκησης του Trump, το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εθνικής Ασφάλειας (SNSC) του Ιράν έχει ορίσει τη δύναμη της Δυτικής Ασίας της 

Αμερικής, γνωστή ως κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM), 

τρομοκρατική οργάνωση. 
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Η 32η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Τεχερανης 

Η 32η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Τεχερανης ξεκινάει στην Ιρανική πρωτεύουσα. Το 

γεγονός έχει προσελκύσει εκατοντάδες Ιρανούς και ξένους εκδότες που θα εκθέσουν τις 

πρόσφατες εργασιες. 

Φίλοι του βιβλίου απο όλα τα μέρη του κόσμου επισκέπτονται την έκθεση στην οποία 

μπορούν να αναζητήσουν βιβλία του ενδιαφέροντος τους ανάμεσα από χιλιάδες τίτλους. 

Η διεθνής έκθεση βιβλίου πραγματοποιείται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία και 

θεωρείται μια απο τις σημαντικότερες πλατφόρμες ανταλλαγής συνεργασιών και 

προώθησης του βιβλίου όχι μόνο για τους Ιρανούς αλλά και για τους ξένους εκδότες. 

Φέτος εκτίθενται 300.000 Ιρανικοι τίτλοι και 140.000 διεθνείς τίτλοι. 

Ωστόσο, το αγοραστικό κοινό είναι περιορισμένο καθώς οι αμερικανικες κυρώσεις έχουν 

επηρεάσει και αυτόν τον τομέα γιατί έχουν οδηγήσει στην αύξηση του κόστους των 

βιβλίων στο Ιράν. 

Παρά όλα αυτά η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Ιράν παραμένει ένας απο τους 

σημαντικότερους φορείς προώθησης του βιβλίου. 
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Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Ένωση με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού 

Η ένωση των Σιϊτων μουσουλμάνων και οι μουσουλμανικές κοινότητες της Ελλάδας σε 

συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Ιρανικής Πρεσβείας, διεξήγαγαν την εκδήλωση 

«Ένωση με τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού» με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της 

Παλαιστίνης (Κουντς) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Divani Caravel.  

Στην εν λόγω εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου του 2019 παρευρέθηκαν 

προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού, τον θρησκευτικό χώρο, 

αλλά και εκπρόσωποι από διάφορα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας.  

Ο Ασιρ Χεϊντάρ πρόεδρος της Σιιτικής κοινότητας κάνοντας λόγο για την ανάγκη της 

ένωσης με το καταπιεσμένο Παλαιστινιακό λαό είπε: «Το κράτος της Αμερικής και οι άλλοι 

υποστηρικτές του σφετεριστικου καθεστώτος απέναντι στην αντίσταση του 

Παλαιστινιακου λαού έχουν υποστεί μεγάλη ήττα. 

Ο Ασιρ Χεινταρ στην συνέχεια δήλωσε ότι: «κανένα έθνος όπως ο Παλαιστινιακός λαός 

δεν έχει δεχτεί καθημερινές επιθέσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «Ντόναλντ Τραμπ» που 

κινείται φανερά και λαμβάνει μέτρα εναντίον των Μουσουλμάνων όμως πρέπει να ξέρει 

πως το Αλ-Κουντς είναι η καρδιά του ισλαμικού κόσμου και ανήκει στους 

μουσουλμάνους.   
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Στην συνέχεια ο Δρ.Χελμί, Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής Πρεσβείας αναφερόμενος 

στην καταπίεση του Παλαιστίνιου λαού όλα αυτά τα χρόνια είπε: «Η λυπηρή ιστορία της 

καταπάτησης της Παλαιστίνης και η δημιουργία του ψεύτικου σιωνιστικού καθεστώτος 

έχει ρίζες στην απληστία του ιμπεριαλισμού της Αμερικής και της Αγγλίας με σκοπό την 

κυριαρχία στις χώρες με πλούσια πετρελαιικά κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής. Το 1949, 

δηλαδή πριν 70 χρόνια περίπου, και μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο η Αμερική και η 

Αγγλία για να κυριαρχήσουν στις Ισλαμικές χώρες με πλούσια πετρελαιικά κοιτάσματα, 

αποφάσισαν να παραμορφώσουν το ιερό έδαφος της Παλαιστίνης σε μια μεγάλη 

στρατιωτική βάση και μετέφεραν τους Σιωνιστές και του φανατικούς Εβραίους εκεί ώστε 

να έχουνε συνεχή εποπτεία στα εξαρτημένα κράτη τους, όπως η Σαουδική Αραβία, το 

Ιράκ, το Ιράν, κλπ., ώστε να σιγουρευτούν ότι έχουν τον έλεγχο του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής και να μπορούν έυκολα να τα εκμεταλλευτούν.Από 

εκείνη την περίοδο η οποία ξεκίνησε με τη γενοκτονία εκατοντάδων κατάπιεσμένων και 

τον εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων έως σήμερα, αυτό το απάνθρωπο έγκλημα 

από όσους διψάνε για δύναμη και πλούτο έχει πραγματοποιηθεί μέσω των σιωνιστών του 

ψεύτικου καθεστώτος του Ισραήλ και των συμμάχων και υποστηρικτών τους, οι οποίοι 

είναι η Αμερική και η Αγγλία, συνεχίζεται έως και τώρα. Αυτοί είχαν σκοπό να διαγράψουν 

τελείως την Παλαιστίνη από το γεωγραφικό χάρτη και να τοποθετήσουν το δικό τους 

αιμοβόρο καθεστώς στη θέση της για να το αναπτύξουν και σιγά σιγά να αποκτήσουν 

περισσότερα εδάφη από τα Ισλαμικά, να αυξήσουν έτσι την αυτοκρατορία τους και να 

συνεχίσουν να αποκτούν εκτάσεις από τον ποταμό Νείλο έως τον Εφράτη, από την 

Αύγυπτο έως το Ιράκ και κάποια μέρη στη Σαουδική Αραβία και τη Συρία. Όμως λόγω της 

ισχυρής αντίστασης του Παλαιστινιακού Έθνους και τον δίκαιο αγώνα και την άμυνα για 

την πραγματική τους πατρίδα οι ΗΠΑ έχουν ηττηθεί. »   

Χελμί επίσης δήλωσε: «Όμως η ήττα τους μετά από τη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης 

του Ιράν πριν 40 χρόνια στα 1979 με την ηγεσία του πιο ισχυρού και δυνατού ηγέτη των 

τελευταίων αιώνων του κόσμου, δηλαδή του Ιμάμ Χομεινί, και την φανερή και άφθονη 

υποστήριξη του από τον Παλαιστινιακό λαό και την αποκάλυψη της μεγάλης συνομωσίας 

της Αμερικής και της Αγγλίας που είχανε σκοπό να δημιουργήσουνε αυτό το ψεύτικο 

καθεστώς του Ισραήλ για να πετύχουν τους στόχους τους, απέτυχε και χάλασε όλα τα 

βρώμικα τους σχέδια.   

Κύριες δραστηριότητες  30 اهم فعالیت ها 



 

Στο πρώτο έτος μετά τη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης δηλώνοντας την παγκόσμια 

ημέρα της «Κότς» αποκάλυψε σε όλο τον κόσμο τα σχέδια της Αμερικής και της Αγγλίας 

για την καταστροφή της χώρας της Παλαιστίνης και τον μεγάλο κίνδυνο ενός αρπακτικού 

και ρατσιστικού καθεστώτος , και ενημέρωσε με σαφήνεια τις Ισλαμικές χώρες για αυτόν 

τον μεγάλο κίνδυνο. Για αυτό το λόγο έγινε στόχος του θυμού και της βαθιάς εχθρότητας 

της Αμερικής και της Αγγλίας και από την άλλη μεριά αυξήθηκαν οι αγώνες του 

Παλαιστινιακού λαού και η υποστήριξη όλων των μουσουλμάνων και των ανθρώπων που 

αναζητούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παρατηρείτε ότι ενώ συνεχίζονται 

μετά από 70 χρόνια πόλεμο, γενοκτονίες και αιματοχυσίες του καταπιεσμένου λαού της 

Παλαιστίνης, το παράνομο ψευδοκράτος του Ισραήλ, έχει ηττηθεί σε όλα αυτά που 

σκόπευε. Και ο Παλαιστινιακός λαός, που είναι ακόμα ζωντανός και λαμπερός, συνεχίζει 

τον αγώνα του μέχρι να εξέλθουν οι κατακτητές και να απελευθερωθούν όλα τα εδάφη 

της χώρας τους.» 

«Ο νυν Πρόεδρος και η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρόλο που επιθυμούν με διάφορες απειλές 

και εκφοβισμούς για πόλεμο να σπάσουν την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού, οι 

περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές σε όλο τον κόσμο ξέρουν πολύ καλά ότι η συνεχής ήττα 

των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή και από την άλλη μεριά η συνεχής 

νίκη του Ιράν και των χωρών της αντίστασης ακτινοβολούν την παρακμή και πτώση της 

δύναμης του ιμπεριαλισμού της Αμερικής. Στο κοντινό μέλλον θα παρατηρήσουμε 

μεγαλύτερες νίκες του Ιράν και των χωρών της αντίστασης.» είπε ο Μορφωτικός 

Σύμβουλος. Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο Σοφολογιότατος Μουφτής Κομοτηνής.  

Ο κ.Μετσο Τζαμαλή υποστηρίζοντας την διεθνής ημέρα του Αλ-Κουντς δήλωσε:  «η 

επιλογή της τελευταίας εβδομάδας του Ραμαζανιού εκ μέρους του Ιμάμ Χομεϊνί ως 

διεθνής ημέρα της Παλαιστινης, ήταν μια σωστή απόφαση που επαγρύπνησε όλους τους 

μουσουλμάνους του κόσμου και το μήνυμα αυτό ήταν αγγελιαφόρο της ήττας της 

συνομωσίας της Αμερικής και του Ισραήλ. Αυτοί που δημιούργησαν αυτό το ψεύτικο 

καθεστώς και επιθυμούν να χωρίσουν το Αλ-Κουντς από το Ισλαμικό κόσμο να ξέρουν ότι 

οι Μουσουλμάνοι δεν θα τους αφήσουν να πετύχουν τα σχέδια τους και θα αντισταθούν 

μέχρι να νικήσουν και να απελευθερώσουν την Παλαιστινη.»  

  

Κύριες δραστηριότητες  31 اهم فعالیت ها 



 

Κύριες δραστηριότητες  32 اهم فعالیت ها 





 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Λαμπερή η παρουσία του παραδοσιακού συγκροτήματος Hamnavazan Taj στην Αθήνα 

 

Με αφορμή την ιρανική πρωτοχρονιά Νορούζ και την έναρξη της νέας Ιρανικής χρονιάς 

(1398) που συμπίπτει με την αρχή της άνοιξης, το γνωστό συγκρότημα Hamnavazan Taj με 

το κάλεσμα του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν σε συνεργασία με το 

Μέγαρο μουσικής Αθηνών, την υποστήριξη της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και την 

Ιρανική Τράπεζα Σαντεράτ έφεραν στην Αθήνα τους ήχους από μια μεγάλη παράδοση που 

συνδιάζει το μυστικισμό με το ερωτικό και θρησκευτικό συναίσθημα.  

Η εν λόγω συναυλία διεξήχθη στις 18 Μαρτίου του 2019 με την παρουσία δεκάδων 

προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης η οποία απέσπασε το 

ενδιαφέρον του κοινού.  

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Πρέσβης του Ιράν κ.Σαμπεσταρί καλωσορίζοντας τους 

προσκεκλημένους αναφέρθηκε στην σημασία και την αξία της Νορούζ από την 

αρχαιότητα έως και σήμερα.  

Αμέσως μετά ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Ιρανικής Πρεσβείας κάνοντας λόγο για τη 

Νορούζ είπε:  

«Η περσική πρωτοχρονιά Νορούζ  

γιορτάζεται περίπου από το 538 π.Χ από τους Ιρανούς ως η πρώτη μέρα του ιρανικού 

ημερολογίου και συμβολίζει την αναζωογόνηση της φύσης μετά από μια κρύα περίοδο. Η 

Νορούζ δεν γιορτάζεται μόνο στο Ιράν αλλά και σε χώρες που είχαν δεχτεί επιρροή από 

τον ιρανικό πολιτισμό, όπως το Ιράκ, Αφγανιστάν, Τατζικεστάν, Τουρκμενισταν, Ινδία, 

Καζακσταν, ακόμη και τη Ρωσία και θεωρείται μια αρχαία γιορτή που διαδίδει το μήνυμα 

της ειρήνης, φιλίας, σεβασμου, προστασίας της φύσης και προσφέρει χαρά στη ζωή του 

λαού. Η γιορτή αυτή φέρνει το μήνυμα του σεβασμού και της προστασίας του 

περιβάλλοντος, της αναζωογόνησης της φύσης μετά το θάνατο της, διαδίδει ένα μήνυμα 

στην ανθρωπότητα, το πως δηλαδή τα δημιουργήματα του Θεού ξανά ζωντανεύουν μετά 

από εκείνο το χειμωνιάτικο θάνατο.»  

 

34 



 

Κύριες δραστηριότητες  35 اهم فعالیت ها 



 

Κύριες δραστηριότητες  اهم فعالیت ها 

Συναυλία Περσικής Παραδοσιακής μουσικής στη Λιβαδειά 

 

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν σε 

συνεργασία με τον Δήμο Λιβαδειάς και την υποστήριξη του Μουσείου Αλλοτροπίας της 

Αντίκυρας πραγματοποίησε μια σημαντική Ιρανική πολιτιστική βραδιά με άρωμα και 

Ανατολής και μελωδίες που απόλαυσαν όλοι. 

Το παραδοσιακό συγκρότημα hamnavazan Taj, το οποίο ήρθε στην Ελλάδα με αφορμή την 

Περσική πρωτοχρονιά Norouz, αφού έδωσε μια σπουδαία συναυλία στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών με μεγάλη επιτυχία, βρέθηκε και στη Λιβαδειά όπου με το ίδιο 

παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα ενθουσίασε  το κοινό της Λιβαδειάς.   

Στην εν λόγω εκδήλωση παρευρέθησαν διάφορες προσωπικότητες από τον χώρο του 

πολιτισμού και της τέχνης. Η Δήμαρχος Λιβαδειάς, κα. Γιώτα Πούλου, καλωσορίζοντας 

τους καλεσμένους και τους μουσικούς είπε: «Το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα με αρχαίο και 

πλούσιο πολιτισμό που εμείς θα προσπαθήσουμε με την διοργάνωση παρόμοιων 

εκδηλώσεων να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε την αμοιβαία συνεργασία με το Ιράν 

μέσω της πρεσβείας του Ιράν στην Ελλάδα». Η ίδια επίσης πρόσθεσε ότι «γι’ αυτό το λόγο 

καλέσαμε το παρόν συγκρότημα ώστε να μας μαγέψει με την καταπληκτική τέχνη της 

Περσίας και να απολαύσουμε αυτό το είδος μουσικής. Ελπίζω αυτή τη βραδιά να δώσει 

ένα μήνυμα ειρήνης στον κόσμο και στα έθνη». 

Ο Mορφωτικός Σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν στην συνέχεια είπε:  

"Αυτή η ιρανική παράδοση έχει τις ρίζες της στην ιστορία μας. Εδώ και τρεις χιλιάδες 

χρόνια οι Ιρανοί και ολες οι φαρσωφονες χωρες του κόσμου γιορτάζουν αυτή την γιορτη."  

Ο Δρ.Χελμί στην συνέχεια αναφερόμενος στην παλιά σχέση των δυο χωρών 

υπογράμμισε:  

"Το Ιράν και η Ελλάδα διαθέτουν μεγάλο και πλούσιο πολιτισμό και κουλτούρα και σήμερα 

με την διαφύλαξη των παραδόσεων και της κουλτούρας τους προσπαθούν να αναπτύξουν 

τις σχέσεις τους" .  
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Ο Δρ. Χελμι δινοντας τον ορισμό της Νορουζ είπε :  

Η Νορουζ και το ξεκίνημα του νέου έτους μας υπενθυμίζουν πως πρέπει να ξεχάσουμε 

τους καυγάδες και τις κακίες και να συνεργαστούμε, να έχουμε φιλικες σχέσεις και να 

προοδευουμε όπως ακριβώς η φύση.  

Στην ουσία η ιρανική πρωτοχρονιά μας καλεί σε ειρηνη, φιλία και αδελφοσύνη.  

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν στην συνέχεια παρουσίασε τα μέλη 

του συγκροτήματος και το συγκρότημα έπαιξε εκπληκτική μουσική από διάφορες πόλεις 

του Ιράν.  

Ο κ. Χελμί στο τέλος ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους του Δήμου και του Μουσείου 

Αλλοτροπίας για αυτή την υπέροχη βραδιά και την αξιόλογη προσπάθεια και 

προετοιμασία που έκαναν για να πραγματοποιηθεί αυτή η βραδιά. 
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Φεστιβάλ ιρανικών ταινιών μεγάλου μήκους στο Ρέθυμνο 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν σε συνεργασία με την κινηματογραφική 

λέσχη Ρεθύμνου διεξήγαγε φεστιβάλ ιρανικών ταινιών στο Ρέθυμνο της Κρήτης.  

Αυτό το φεστιβάλ που διήρκησε όλο το Φλεβάρη του 2018, αποτελείτο από 4 φημισμένες 

ιρανικές ταινίες μεγάλου μήκους υποτιτλισμένες στα ελληνικά, οι οποίες απέσπασαν το 

ενδιαφέρον του κοινού. Οι προβολές πραγματοποιούνταν κάθε Δευτέρα στις 20:00 στο 

χώρο της κινηματογραφικής λέσχης.  

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση της Πρεσβείας του Ιράν στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας 

με την πρωτοβουλία του Μορφωτικού Κέντρου για την διοργάνωση της εν λόγω 

εκδήλωσης.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι παράλληλα προβληθηκε η ταινία «Πισίνα ζωγραφικής» στους 

σχολικούς συμβούλους της Κρήτης στο Π.Ε.Κ.Ε.Σ Ηρακλείου στο πλαίσιο των 

επιμορφωτικών μαθημάτων που αφορά την αναπηρία στο πλαίσιο της οικογένειας, της 

εκπαίδευσης και της κοινωνίας και τις νέες προοπτικές στην ενταξιακή εκπαίδευση.  
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Ειδικό προγραμμα του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν με αφορμή την 

40η επέτειο της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν 

 

Την Πέμπτη 7/2 του 2019, Το Μορφωτικό Κέντρο της πρεσβείας του Ιράν σε συνεργασία 

με τον Σύνδεσμο Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε) και τον Δήμο Αθηνών, διεξήγαγε πολύπλευρο 

προγραμμα με θέμα: «Ιράν, η γη της στοργής και της δόξας» το οποίο 

περιελάμβανε  συνέδριο και ομιλίες, έκθεση φωτογραφίας και καλλιγραφίας, έκθεση 

περσικών χειροτεχνιών, προβολές ιρανικών ταινιών μυθοπλασίας και ντοκυμαντέρ.  

Το προγραμμα αυτό διήρκεσε 3 μέρες και παράλληλα λειτουργούσε εργαστήρι ιρανικής 

χειροτεχνίας.  

Στα εγκαίνια παρεβρέθηκαν προσωπικότητες από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.  

Ο πρέσβης του Ιράν στην Ελλάδα ο κ.Majid Shabestari που ήταν ο πρώτος ομιλητής των 

εγκαινίων αναφερόμενος στην κοινή και ιστορική σχέση των δυο λαών που διαθέτουν του 

μεγαλύτερους πολιτισμούς του κόσμου δήλωσε:  

«Οι κοινές πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις των δυο χωρών, είναι γνωστές όχι μόνο στις δυο 

χώρες αυτές, αλλά και πολλοί ερευνητές και μελετητές της Δύσης και της Ανατολής, έχουν 

γράψει πολλά άρθρα και βιβλία σχετικά με την σχέση χιλιάδων ετών μεταξύ του Ιράν και 

της Ελλάδας και την επιρροή της μιας χώρας στην άλλη.  

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο Δήμαρχος Πεντέλης κ.Δ.Σ.Καψάλης. Ο Δήμαρχος Πεντέλης 

καλωσορίζοντας τον Πρέσβη και τον Μορφωτικό Σύμβουλο της Πρεσβείας του Ιράν και το 

κοινό στα εγκαίνια της έκθεσης, έδειξε ιδιαίτερη χαρά για τέτοιες πολιτιστικές 

δραστηριότητες ανάμεσα στα δυο ιστορικά έθνη. Έπειτα έδωσε μερικές πληροφορίες 

σχετικά με την σημασία της Πεντέλης στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή.   
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Στην συνέχεια ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν, Δρ.Χελμί 

καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και τα μέλη του πνευματικού κέντρου του Δήμου 

Μελισσίων για την διοργάνωση της έκθεσης αυτής είπε ότι οι ελληνες και οι ιρανοι 

διαθετουν τους μεγαλυτερους πολιτισμους του κοσμου που παρολες τις συγκρούσεις 

ειχαν και σημαντικες πολιτιστικες ανταλλαγές. Ο ιρανικος και ο ελληνικος πολιτισμος 

συναντιούνται σε δυο σημεια της ιστοριας:Αρχικα στη σχεση των δυο χωρων στην 

αρχαιοτητα που τις εχει ενώσει πολιτιστικα και ιστορικά.Και δεύτερον, κατα την διαρκεια 

του σχηματισμου του ισλαμικου πολιτισμου οι ιρανοι έπαιξαν σημαντικο ρολο στην 

προοδο της επιστημης. Τα περισσοτερα σημαντικα εργα των ελληνων επιστημονων, μεσω 

γνωστων ιρανων, εχουν μεταφραστει και εκδοθει στα Φαρσι και Αραβικα. Τα πιο 

σημαντικα πεδια της ελληνικης επιστημης εκεινης της εποχης ηταν στον τομεα της 

ιατρικης και φιλοσοφιας και για αυτο το λόγο ο Ιπποκράτης ονομαστηκε ο πατερας της 

ισλαμικης ιατρικης. 

Ο διαπρεπης Ιρανος γιατρος Ραζί, ο οποιος έζησε κατά τον 9ο αιωνα μ.Χ. και ονομαστηκε 

ο Γαληνός του Ισλαμ και οι ιατρικες διαγνωσεις του Αβικενα έφθασαν στο επιπεδο του 

Ιππορατη κατα την ισλαμικη περιοδο.Ο Αριστοτελης χαρακτηριστηκε ως ο πρωτος 

καθηγητης Φιλοσοφιας στον κοσμο και ο Φαραμπί ο δευτερος, και μεχρι σημερα οι 

σχεσεις των δυο χωρων συνεχίζονται. 

Στο τέλος προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ από τα αξιοθέατα και την ανάπτυξη του Ιράν το 

οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού. 
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Φεστιβάλ ιρανικών ταινιών μικρού μήκους στην Λευκάδα 

Το τριήμερο φεστιβάλ Ιρανικού Κινηματογράφου του Μορφωτικού Κέντρου της 

Πρεσβείας του Ιράν πραγματοποιήθηκε 1-3 Φεβρουαρίου του 2019 σε συνεργασία με το 

πνευματικό κέντρο Δήμου Λευκάδας με αφορμή τη 40η επέτειο της νίκης της ισλαμικής 

επανάστασης του Ιράν.  

Στο εν λόγω φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιήθηκε με τίτλο « Ιράν, η γη της στοργής και 

της δόξας» βρέθηκε και ο βραβευμένος Ιρανός σκηνοθέτης Mohammad Ghanefard. 

Ο Mohammad Ghanefard, απόφοιτος κινηματογραφικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της 

Τεχεράνης και παραγωγός σε περισσότερες από 20 ταινίες και ντοκιμαντέρ, αρχικά 

συναντήθηκε με τους μαθητές από το Τμήμα Υποκριτικής Τέχνης, Θεάτρου και 

Κινηματογράφου του ΔΙΕΚ Λευκάδας και το Θεατρικό Εργαστήρι του Πνευματικού 

Κέντρου. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν  χαρακτηριστικά πολιτιστικά γνωρίσματα 

αλλά και  ομοιότητες μεταξύ των δύο λαών. Ο κ. Ghanefard, ανοιχτός στις ερωτήσεις των 

μαθητών, ανέλυσε ζητήματα γύρω από τον Ιρανικό κινηματογράφο ενώ θέλησε να μάθει 

λεπτομέρειες για την ανάπτυξη του κινηματογράφου στη Λευκάδα. Στο τέλος της 

συνάντησης ευχήθηκε στους μαθητές την καλύτερη δυνατή πορεία στον χώρο του 

θεάματος. 

Στη συνέχεια, τον λόγο στην εκδήλωση πήρε ο Δρ. Χελμί, Μορφωτικός Σύμβουλος της 

Πρεσβείας της Ι. Δ. του Ιράν, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και εκφράζοντας τις 

ευχαριστίες του για αυτή την συνεργασία. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση γύρω από την 

πορεία ανάπτυξης και προόδου του Ιρανικού Κινηματογράφου, δήλωσε ευτυχής για την 

συνύπαρξη και τη συνεργασία του Ιράν και της Ελλάδας, δύο χωρών με πλούσια 

πολιτιστική κληρονομιά και αγάπη για την τέχνη.  

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν Δρ.Χελμί, αναφερόμενος στην ιστορια 

των δυο χωρων και την αφορμη το 40η επετειο της νικης της ισλαμικης επαναστασης του 

Ιραν ειπε: Οι ελληνες και οι ιρανοι διαθετουν τους μεγαλυτερους πολιτισμους του κοσμου 

που παρολες τις συγκρούσεις ειχαν και σημαντικες πολιτιστικες ανταλλαγές.   

Ο ιρανικος και ο ελληνικος πολιτισμος συναντιούνται σε δυο σημεια της ιστοριας:Αρχικα 

στη σχεση των δυο χωρων στην αρχαιοτητα που τις εχει ενώσει πολιτιστικα και 

ιστορικά.Και δεύτερον, κατα την διαρκεια του σχηματισμου του ισλαμικου πολιτισμου οι 

ιρανοι έπαιξαν σημαντικο  ρολο στην προοδο της επιστημης. Τα περισσοτερα σημαντικα 

εργα των ελληνων επιστημονων, μεσω γνωστων ιρανων, εχουν μεταφραστει και εκδοθει 

στα Φαρσι και Αραβικα.   
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Τα πιο σημαντικα πεδια της ελληνικης επιστημης εκεινης της εποχης ηταν στον τομεα της 

ιατρικης και φιλοσοφιας και για αυτο το λόγο ο Ιπποκράτης ονομαστηκε ο πατερας της 

ισλαμικης ιατρικης.Ο διαπρεπης Ιρανος γιατρος Ραζί, ο οποιος έζησε κατά τον 9ο αιωνα 

μ.Χ. και ονομαστηκε ο Γαληνός του Ισλαμ και οι ιατρικες διαγνωσεις του Αβικενα έφθασαν 

στο επιπεδο του Ιππορατη κατα την ισλαμικη περιοδο.Ο Αριστοτελης χαρακτηριστηκε ως 

ο πρωτος καθηγητης Φιλοσοφιας στον κοσμο και ο Φαραμπί ο δευτερος, και μεχρι 

σημερα οι σχεσεις των δυο χωρων συνεχίζονται. Οπως και στην Ελλάδα, το Ιράν εχει 

βιώσει πολλα και σημαντικά γεγονοντα στο πέρας των χρόνων, όπως για παράδειγμα το 

Ιραν πριν σαραντα χρονια, το 1979, εζησε μια μεγαλειωδης επανασταση και απέκτησε μια 

μεγαλη νικη, η οποια αργοτερα αποτέλεσε την αρχη του νεου ιρανικου πολιτισμου.Πριν 

την ισλαμικη επανασταση του Ιραν, ενα βασιλικο καθεστως, εντελως εξαρτημενο από  τις 

ΗΠΑ, ηταν στην εξουσια, που δεν ειχε ουτε ανεξαρτησια ουτε ο κοσμος επαιζε ρολο στην 

επικρατεια. Ο Σαχης αποφάσιζε και η κυβερνηση του έπραττε, και τα ιρανικα 

συμφεροντα, οι πετρελαιοπηγες και ολα τα ορυχεια της χωρας ηταν κατα καποιο τροπο 

στην υπηρεσία του Σαχη και των ΗΠΑ.Ο ιρανικος λαος με τη  προσέλευση εκατομμυρίων 

ανθρώπων και με την ηγεσια του Αγιατολλαχ Χομεινει ξεκίνησε την ειρηνική  διαμαρτυρια 

εναντιον του Σαχη και το πολιτικό του συστημα και σε λιγοτερο απο ενα χρονο νικησαν και 

κατερριψαν το βασιλικο καθεστως και ιδρυσαν την ισλαμικη δημοκρατια στις εκλογες που 

ψήφισεπανω απο 98,2% του πληθυσμού.  

Έπειτα ο Δήμαρχος κ. Δρακονταειδής, καλωσόρισε και ευχαρίστησε με τη σειρά του τους 

προσκεκλημένους για την παρουσία τους, επισημαίνοντας πως στις δύσκολες περιόδους 

που βιώνει η ανθρωπότητα η ειρηνική συνύπαρξη είναι το ζητούμενο, γεγονός που 

προωθείτε μέσω της τέχνης. 
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Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με θέμα « Ιρανικά πορτρέτα, Ιρανολογία» 

 

Την Τετάρτη 23/1 του 2019 στις 18:30 εγκαινιάστηκε επίσημα η έκθεση φωτογραφίας και 

ζωγραφικής βασισμένη στις ιρανικές φυλές και στην ιρανική  αρχιτεκτονική. Με αφορμή 

την 40η επέτειο της νίκης της 

ισλαμικής επανάστασης 

πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα η εν λόγω έκθεση με 

πάνω από 100 έργα από 

διάφορους γνωστούς 

Ιρανούς καλλιτέχνες σε 

συνεργασία με το ίδρυμα 

Ματαλα.  

Στα εγκαίνια της έκθεσης 

παραβρέθηκαν πολιτιστικά και καλλιτεχνικά πρόσωπα και διήρκεσε έως τις 27/1.  

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν Δρ.Χελμί, αναφερόμενος στην σημασία 

της τέχνης στην σημερινή ζωή είπε:  

Η Τέχνη είναι μια ζωντανή ροη, η οποία μας βοηθά να αναγνωρίζουμε και να 

βλέπουμε  καλύτερα τη ζωή μας.  Ο Δρ. Χελμί επίσης πρόσθεσε:   Η ανάπτυξη και 

βελτίωση του επίπεδου της τέχνης μετά τη νίκη της ισλαμικής επανάστασης του Ιράν το 

1979, είναι ασύγκριτη και εκπληκτική, και σήμερα θα δούμε μερικά έργα από νέους 

καλλιτέχνες ώστε μέσω των έργων αυτών, να μάθουμε περισσότερα για το Ιράν και τη 

βελτίωση της πολιτιστικής και φιλικής σχέσης ανάμεσα στα δυο μεγάλα εθνη που 

ασφαλώς διαθέτουν τους μεγαλύτερους πολιτισμούς του κόσμου.  Ο Μορφωτικός 

Σύμβουλος στο τέλος της ομιλίας του ευχαρίστησε τον Διευθυντή του ιδρύματος και τους 

συναδέλφους του για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν για την διοργάνωση της 

έκθεσης αυτής.  Έπειτα ο κύριος Σεϊφι, ο Ιρανός καλλιτέχνης που ήταν παρόν στην εν λόγω 

έκθεση σε μια σύντομη ομιλία ανέφερε: Η τέχνη, είναι η γλώσσα της καρδιάς και της 

ψυχής. Η αγάπη προς τους ανθρώπους και η φιλία είναι χαρακτηριστικά της Τέχνης.  

Ο κ. Σεϊφι επίσης πρόσθεσε: Η έκθεση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για αμοιβαία 

αναγνώριση ανάμεσα στον ιρανικό και ελληνικό λαό που έχουν πάνω από 2 χιλιάδες 

χρόνια κοινή επικοινωνία και αλληλεπιδράσεις.  Στο τέλος της έκθεσης, ο Ιρανός 

καλλιτέχνης ξενάγησε τους καλεσμένους στους χώρους της έκθεσης.  
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Επιστημονική και λογοτεχνική συνάντηση με θέμα:  

«Ο Χαφέζ του Σιράζ στον Ιρανικό κόσμο» 

 

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου του 2018, διοργανώθηκε επιστημονική και λογοτεχνική 

συνάντηση με θέμα «Ο Χαφέζ του Σιράζ στον Ιρανικό κόσμο» με την παρουσία 

λογοτεχνικών εκπροσώπων, φοιτητών της Περσικης γλωσσας και άλλων ενδιαφερομένων 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν.  

Σε αυτή την συνάντηση αρχικά ο Δρ.Χελμί ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην εν 

λόγω εκδήλωση και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Δρ.Χατζημανωλακη για την συμμετοχή 

της.  

Ο Μορφωτικός σύμβουλος της ιρανικής πρεσβείας θεωρώντας τον Χαφέζ το πιο λαμπερό 

αστέρι της περσικης λογοτεχνίας δήλωσε ότι:  

Δεν έχουμε κάποιον άλλον Ιρανό ποιητή που να έχει επηρεάσει και να είναι παρόν τόσο 

πολύ στο μυαλό, την καρδιά και στα βάθη της κουλτούρας της κοινωνίας και του έθνους 

μας. 

Ο Χελμί στην συνέχεια υπογράμμισε:   

Ο Χαφέζ πράγματι καθρεφτίζει τη ιστορία και την λογοτεχνία του Ιράν. «Τα έργα του είναι 

ξακουστά σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες» είπε ο Χελμί. 

Μετά η Δρ.Χατζημανωλάκη φυσικός, συγγραφέας και ποιήτρια, η οποία ήταν ανάμεσα 

στους ομιλητές αναφερόμενη στην υψηλή θέση του Ιρανού ποιητή είπε:  

Ο Χαφέζ γεννήθηκε περίπου το 1320 στο Σιράζ μετά την πρώτη επέλαση των Μογγόλων 

υπό τον Τσέγκις Χαν και έζησε μέχρι το τέλος του δέκατου τέταρτου αιώνα.  Παρά το ότι 

το Σιράζ δεν έμεινε ανεπηρέαστο από τις αναταράξεις εκείνης της εποχής, παρέμεινε 

ειρηνικό υπό κατοχήν  εκείνη την περίοδο και ο ποιητής βρέθηκε κάτω από την προστασία 

διαφόρων ηγεμόνων.  Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε – όπως λέει και το ποιητικό του 

ψευδώνυμο, το Ταξαλός,  ότι Χαφέζ σημαίνει «φύλακας», αυτός που έχει 

απομνημονεύσει το Κοράνι, αυτός που το είχε ολόκληρο αποστηθίσει και είχε λάβει μια 

κλασική θρησκευτική εκπαίδευση. Βέβαια πιστεύεται αν και πολλά δεν είναι γνωστά για 

τη ζωή του ότι είχε ακολουθήσει τη μυστική διδασκαλία του Σουφισμού. 
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Η ποίησή του διακατέχεται από τα θέματα της αγάπης, του έρωτα, της νοσταλγίας, της 

προσωρινότητας της ζωής. Το έργο του κατοικείται από χαρακτήρες όπως ο εραστής και ο 

αγαπημένος σε διάφορες προσωποποιήσεις , έρωτας προς την όμορφη κοπέλα έως το πιο 

αφηρημένο των συμβόλων – το αηδόνι και το τριαντάφυλλο (ο ακατάδεκτος, όμορφος και 

σκληρός εραστής  - έχει και αγκάθια και ο ποιητής το αηδόνι που προσπαθεί να τον 

προσεγγίσει που αφήνει αρκετούς να υπονοήσουν ότι εννοεί τη μυστική αγάπη προς το 

Θεό. Υπάρχει ο ταβερνιάρης – αυτός που κερνάει  το κρασί, ο μεθυσμένος,  ο υποκριτής, ο 

ασκητής, ο άδικος δικαστής, το μυθικό πουλί ο φοίνικας. το λυγερό κυπαρίσι – το σώμα 

της αγαπημένης, τα βέλη από τις βλεφαρίδες της που τρυπούν την καρδιά οι 

μοσχομυριστές μπούκλες της. Η ποίηση είχε δηλαδή και μαντικές ιδιότητες και η ποίηση 

του Χαφέζ έχω διαβάσει εχρησιμοποιείτο σαν πνευματικό βοήθημα, σαν προφητική 

στήριξη μια δύσκολη στιγμή που κάποιος άνθρωπος είχε ανάγκη από μια συμβουλή. Αυτό 

που έκανε τον Χαφέζ να ξεχωρίζει είναι ότι  είχε τον τρόπο του να μιλάει σε όλους να 

μιλάει στο νου και στην καρδιά.  Για το θεολόγο ήταν εμπνευσμένος, για τον φιλοσοφο 

βαθύς και στοχαστικός. Η συχνότητα της ποίησής του έφτανε σε τέτοια λεπτότητα που 

μπορούσε – μπορεί – να εκφράσει το βασίλειο του αοράτου.  Lesan al gayeb..  Και όλα 

αυτά με μια λαμπρή τεχνική συνωνύμων, αντιθέτων, ομοήχων, επαναλήψεων που 

φέρνουν στο νου – όπως γράφει ενας από τους μεταφραστές του, ο Peter Avery την 

αφηρημένη διακοσμητική και τα περίτεχνα αραβουργήματα στα αρχαία τζαμιά του Ιράν. 

Σαν η εικονοποιία και το αραβούργημα της ποίησης να είναι της ίδιας τάξεως με την 

ψυχική διάθεση του καλλιτέχνη που τεχνουργεί αυτά τα θαυμαστά γεωμετρικά σχήματα. 

Δεν μπορώ να το αντιληφθώ γιατί δεν γνωρίζω περσικά – ο  Peter Avery εμαθε Φαρσί για 

να μπορέσει να τον μεταφράσει. Στην  τέχνη του αραβουργήματος  είναι  εκεί που η 

ποίηση και η καλλιγραφία συνδέονται με την ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής να τρυπήσει 

το κέλυφος που μας καλύπτει, να αναζητήσει την τάξη και την αρμονία στο χάος.Θεώρησα 

απαραίτητο να κάνω αυτή την μακροσκελή εισαγωγή μελετώ και γράφω λογοτεχνία δεν 

είμαι φιλόλογος  - έχω γνωρίσει την ποίηση του Χαφέζ από τις μεταφράσεις στα Αγγλικά 

και τα Γαλλικά  αλλά τούτο εκ των υστέρων. Υπάρχουν διάβασα εκατό μεταφράσεις του 

στα Αγγλικά.  Η παλαιότερη, αυτή που σέβονται όλοι και εκεί βασίζονται είναι η 

μετάφραση  του Sir William Jones που μετέφρασε κάποια ποιήματα το 1771 ( Jones ήταν 

δικηγόρος και λόγιος και γνώριζε όπως λένε 28 γλώσσες) Του θύμισε τον Πετράρχη – έτσι 

είχε πει – και έκανε τρόπον τινά την αρχή, με τα θέματα του έρωτα όπως τα είχε 

καταλάβει δίνοντας αφορμή σε άλλους ποιητές την εποχή του ρομαντισμού – όπως ο 

λόρδος Μπάυρον να ανακαλύψουν μια εικόνα εξωτισμού, μια πραγμάτωση της εικόνας 

της ανατολής που υπήρχε διάχυτη στη δύση. 
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Λίγο μετά τον Jones έγινε και η μετάφραση του Χαφέζ στα Γερμανικά  από τον 

διακεκριμένο Αυστριακό οριενταλιστή σοφό τον Βαρώνο von Hammer-Purgstall  ο οποίος 

το 1812 παρέδωσε μια μετάφραση ολόκληρου του Ντιβάν στα Γερμανικά – μια κατά λέξη 

και πεζή μετάφραση. Το πώς πρέπει να μεταφράζεται ο Χαφέζ είναι συζητήσιμο. Η ποίηση 

είναι αυτό που χάνεται στη μετάφραση, αυτό είναι γεγονός. Πώς όμως να αποδοθεί ένας 

ποιητής με τόσο λεπτά νοήματα, με την τεχνική του αραβουργήματος, με την τέχνη του να 

κρύβει και εξαφανίζει τον εαυτό και την υπογραφή του μέσα στο ποίημα; 

Ο τρόπος που θα μεταφράσεις το ποίημα εξαρτάται όχι μόνο από τη γνώση της γλώσσας, 

αλλά του πολιτισμού της εποχής, τα γεγονότα που συμβαίνουν, τα συμφραζόμενα – λένε 

πως ο Χαφέζ ήταν και πολιτικό ζώο  είχε υπόψιν του τι συνέβαινε στη χώρα του – από την 

ερμηνεία του τι γράφει, φερ’ ειπείν μιλά για κρασί συνεχώς, είναι αυτό συμβολικό; Είναι 

το κρασί όντως μια εμπειρία μέθης αληθινή που την επιτελεί για να λυτρωθεί από τα 

βάσανά του; Είναι έκσταση; Είναι η περίφημη «νηφάλιος μέθη» που αναφέρουν εδώ οι 

ορθόδοξοι καλόγεροι στο Άγιο Όρος,  η μέθη δηλαδή που συμβαίνει χωρίς κρασί; Είναι 

αδυναμία; Και ο ταβερνιάρης ποιος είναι; Για ποιο λόγο ο Χαφέζ τόσο σπουδαίος ποιητής 

δίνει τόση αξία σε αυτόν που έχει το χάνι, το πανδοχείο; Οι ερευνητές όσο έχω μελετήσει 

έχουν διαφορετικές απόψεις. Και όσο πιο βαθιά και κοντά στο πνεύμα του ποιητή και της 

εποχής του μπορεί να φτάσει ο μεταφραστής, τόσο αλλιώτικη θα είναι η μετάφραση. 

Κάποιοι μεταφραστές προτίμησαν την ουδετερότητα – θεωρώντας ότι λέξη προς λέξη θα 

φτάσουν στο πνεύμα του Χαφέζ. Άλλοι θεώρησαν ότι τον έχουν καταλάβει και 

μετέφρασαν έμμετρα μένοντας στο πνεύμα της δικής τους εποχής. Άλλοι προσπάθησαν 

να τον μιμηθούν και έγραψαν ποιήματα που μοιάζουν με τα δικά του θεωρώντα ότι 

μετάφραση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Θυμίζω αυτό που έκανε ο Φιτζέραλντ για τον 

Ομάρ Καγιάμ που ξαναέγραψε τα ποιήματά του.   Επ’ ουδενί, έλεγε ο ίδιος,  δεν πρέπει να 

θεωρείται αυτό μετάφραση. 

Και στο τέλος της ομιλίας της δηλωσε ότι: Ο έρωτας του αηδονιού με το τριαντάφυλλο. 

Από ποιους δρόμους, της μετάφρασης του Jones ή της Γερτρούδης Μπελ, από τους 

ρομαντικούς τον Μπάυρον ή τα υπέροχα παραμύθια του Όσκαρ Γουάιλντ ταξίδεψαν οι 

στίχοι και οι μεταφορές του Πέρση ποιητή και από τους ροδώνες του  Σιράζ και τα 

οροπέδια της χώρας του έφτασαν στο μικρό ταπεινό νησάκι του Αιγαίου, στις ιστορίες της 

Σκιάθου του Παπαδιαμάντη. Μεγάλη οφειλή λοιπόν στον Πέρση ποιητή, που η ομορφιά 

της ποίησής του έχει εμπνεύσει και πιστεύω πως θα εξακολουθεί να εμπνέει αυτούς που 

συγκινούνται πάντα από την ποίηση από γλώσσα σε άλλη γλώσσα και να μεθούν με το 

κρασί που κερνά ο Χαφέζ τον Γκαίτε, τη Γερτρούδη, τον Νίτσε και την Έμιλυ Ντίκινσον.  
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Η επόμενη ομιλήτρια του εν λόγω προγράμματος ήταν η Δρ.Μοχμπέρ, μέλος 

του εκπαιδευτικού συμβουλιου της σχολής σπουδών Μεσης Ανατολης του Πανεπιστημίου 

Κέμπριτζ της Βρετανίας και σήμερα είναι από τα μόνιμα μέλη του πρυτανείου της 

Θεολογικης και φιλοσοφικης σχολής στο ανοιχτό ισλαμικό πανεπιστήμιο του Ιράν. Είναι 

επισης διευθύντρια του προγραμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην κατεύθυνση 

«ιστορία και πολιτισμός των ισλαμικών εθνών». Εχει διδάξει ως καθηγήτρια στο ισλαμικό 

πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η Δρ.Μοχμπέρ στην ομιλία της με θέμα «ο Χαφέζ και η 

σωφροσύνη» είπε: Οι πληροφορίες μας σχετικά με τη ζωή του Χαφέζ (Hafez) είναι λίγες 

και αυτά που ξέρουμε  τα οφείλουμε στην ποίηση του ίδιου του Χαφέζ. Γνωρίζουμε ποια 

περίοδο ζούσε και σε ποια ημερομηνία πέθανε. Η γέννησή χρονολογείται πιθανώς στο 

1326μ.Χ. και ο θάνατός του στο 1388 μ.Χ.  Ο πατέρας του Χαφέζ, ο οποίος πέθανε όταν ο 

Χαφέζ ήταν σε μικρή ηλικία, ήταν επιχειρηματίας από την πόλη ¨Εσφαχάν¨ (Isfahan) ενώ η 

σύζυγός του καταγόταν από την πόλη Καζέρουν. Ο Χαφέζ μελετούσε την επιστήμη και το 

όνομά του του δόθηκε επειδή από μικρή ηλικία ήξερε το Κοράνι απ’ έξω. Τα νεανικά 

χρόνια της ζωής του Χαφέζ συνέπεσαν με την παρακμή της εξουσίας της δυναστείας των 

Αταμπακάν της Πάρς (Φάρς) και την κυριαρχία της δυναστείας του αλ-ιν-Τζόου. Ο Χαφέζ 

αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους ηγεμόνες αυτής της δυναστείας και σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα απέκτησε μεγάλο κύρος για τον Σάχη Τζαμαλντίν Αμπόλ Ισαάκ, νέο κυβερνήτη 

της Πάρς (Φάρς) . Ο Σάχης Αμπόλ Ισαάκ ήταν από τους κυβερνήτες που έδινε αξία στους 

διανοούμενους και επιστήμονες. Έκανε πολλά έργα στη πόλη Πάρς και στην εποχή του ο 

λαός της πόλης Σιράζ (Shiraz) απέκτησε ευημερία και δόξα. Ο Χαφέζ επαινούσε τον Εμίρη 

της αλ-ιν-Τζόου, άλλα πρέπει να σημειωθεί ότι ο έπαινος αυτός του Χαφέζ, όπως και του 

Σααντί, δεν ήταν μόνο κολακευτικός αλλά συνοδευόταν από συμβουλές. Η  δολοφονία 

του Εμίρη της αλ-ιν-Τζόου από τον Εμίρη Μομπεραζοντίν Μοζαφαρί (Mobarezoddin 

Mozaffari) στεναχώρησε τον Χαφέζ, ο οποίος είπε το περίφημο ποίημα του για αυτόν ως 

έξης: ¨Θυμάμαι εκείνον που έζησε στο σπίτι σου 

Τα μάτια ήταν λαμπερά από τη φιλοξενία σου 

αληθινός, όπως ο κρίνος και το λουλούδι υπό την επίδραση της αληθινής συζήτησης 

έλεγα όλα αυτά που εσύ είχες στην καρδιά σου 

όταν η καρδιά μετέδωσε τη σημασία των σοφών λόγων 

η αγάπη έλεγε αυτά που ήταν δύσκολο για αυτήν 

αλήθεια, κυρία Φιρουζέ αμπου Ισαάκ 

καλά έλαμψε, άλλα η κυβέρνηση ήταν ανάπηρη¨ 
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Ο Χαφέζ αντέδρασε και κατήγγειλε τις υποκριτικές πράξεις του Εμίρη Μομπεραζοντίν 

Μοζαφαρί. Κατά το έτος 1380μΧ τα δυο παιδιά του Εμίρη Μομπεραζοντίν, δηλαδή ο 

Σάχης  Μαχμούντ και ο Σάχης Σοτζά εκστράτευσαν εναντίον του πατέρα τους και έδωσαν 

τέλος στη σύντομη κυριαρχία του. Και οι δύο βασιλιάδες Μοζαφαρί αγαπούσαν και 

υπεράσπιζαν τον Χαφέζ, και ιδιαίτερα ο Σάχης Σοτζά είχε στενή σχέση μαζί του. Οι 

τελευταίες μέρες της ζωής του Χαφέζ συνέπεσαν με την επίθεση του τύραννου Τεϊμούρ, ο 

οποίος μετά από μεγάλη αιματοχυσία που διέπραξε στην πόλη ¨Εσφαχάν¨, κατασκεύασε 

μιναρέ από 70.000  ανθρωπινά κεφάλια και συνέχισε την πορεία του προς την πόλη 

Σιράζ.   

Είναι γνωστό ότι μια ομάδα ανθρώπων στους οποίους δεν άρεσαν τα ποιήματα του Χαφέζ 

περί ποτών κλπ., προσπάθησαν να εμποδίσουν την ταφή της σορού του στο νεκροταφείο 

των Μουσουλμάνων. Στη σύγκρουση που ξέσπασε τελικά αποφάσισαν να ανοίξουν 

τυχαία το βιβλίο του για να τους διαλευκάνει τι να κάνουν και έπεσαν πάνω σε αυτό το 

ποίημα: 

¨Μην εμποδίζετε την σορό του Χαφέζ 

Αν και έχει κάνει πολλές αμαρτίες, θα πάει στον παράδεισο¨ 

Στον Χαφέζ, σε αντίθεση με τον Σααντί, δεν άρεσαν τα ταξίδια και για αυτό το λόγο έζησε 

το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη πόλη Σιράζ. 

Χαφέζ και ορθολογισμός: 

Ο Χαφέζ ήταν κριτικός και οι οπαδοί αυτής της σκέψης θεωρούσαν την αναζήτηση της 

δόξας και της φήμης ενάντια στην θρησκεία, για αυτό το λόγο έβαζαν τον εαυτό τους υπό 

την κριτική των άλλων. Με βάση αυτό μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα ποιήματά του περί 

ορθολογισμού και στοχαστικής σκέψης, λόγου χάριν, σε ένα ποίημα του λέει ότι ο ίδιος 

δεν είναι σοφός: 

¨Ο βασιλείας βιαστικός κάλεσε και εμένα τον ταπεινό μαζί με τους ελίτ 

εμένα που γνωρίζω λιγότερα από όλον στο κόσμο¨ 

από αυτό το ποίημα φαίνεται η ταπεινότητα του Χαφέζ, και αφού ο Χαφέζ ήταν 

θρησκευτικός ποιητής θα περίμενε κανείς να προτιμήσει τη λογική του στοχασμού παρά 

τη λογική της φύσης του όντος (ένστικτο). Αλλά η συμπεριφορά του Χαφέζ με τους 

διανοουμένους, φιλοσόφους και ορθολογιστές ήταν ήπια και ευγενική, σε αντίθεση με 

άλλους μεγάλους μεγάλες ποιητές, όπως ο Μεβλαβί (Ρουμή), ο Σαναεί, ο Ατάρ και ο 

Χαγανί οι οποίοι είχαν συγκρουστική συμπεριφορά με τους μεγάλους Έλληνες 

φιλόσοφους και τον Αβικέννα (Αμπού Αλί Σινά). 
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Και αντίστοιχα ο Ρουμή λέει: 

¨Είναι άγουστη η κάθε στιγμή της συγκρουσιακής συζήτησης μεταξύ του Μπου Αλί και του 

Μπολ Αλά ¨ 

Άλλα ο Χαφέζ, συμπεριφέρεται με λεπτότητα και σεβασμό, και με σατυρικό τρόπο λέει για 

τους διανοούμενους και φιλοσόφους όπως τον Αμπού Αλί Σινά: 

¨Χθες ο ιατρός όταν με είδε με καλοσύνη μου είπε 

Ότι ο πόνος σου με βάση τους νόμους ιατρεύτηκε¨ 

Ο Χαφέζ με αυτό το ποίημα αναφέρεται στα δυο βασικά βιβλία του Αμπού Αλί Σινά και 

επισημάνει ότι τα έργα του Αμπού Αλί Σινά δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα 

του ανθρώπου. Στην ουσία, στη σχολή του Χαφέζ η χαρά έχει προτεραιότητα με το 

σύνθημα ¨η απόλαυση είναι πόνος¨ (HEDONISM). Ο ηθικός ηδονισμός (HEDONISM) 

σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να κάνουν ότι θέλουν στη ζωή για να φτάσουν 

στην ανώτατη  χαρά και ότι η χαρά κάθε ατόμου πρέπει να είναι περισσότερη από τους 

πόνους του. Αυτή η σχολή ιδρύθηκε από τον Αριστύπα (Aristippus), μαθητή του Σωκράτη. 

Η σχολή των Επικουρικών αποτελεί επίσης συνέχεια της ίδιας σκέψης. 

Από την άποψη του Χαφέζ το κλειδί για τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι τίποτα παρά 

το νόστιμο ποτό, το ποτό που θα μεθύσει το νου και θα τον απομακρύνει από τον κόσμο 

της ύπαρξης: 

¨Τι μπορεί να είναι καλύτερο από το ποτό και δοχείο του 

Για να δούμε τι θα απογίνει η μοίρα μας¨ 

ή λέει: 

¨Μην μας φοβίζετε από το χάσιμο του μυαλού και φέρτε ποτό 

διότι στη ζωή μας δεν χρειαζόμαστε μυαλό¨ 

Από την άποψη του Χαφέζ το μυαλό είναι ανώριμο και άπειρο, και αποκτά πείρα και 

ωριμότητα με το ποτό. Όπως λέει:  

¨Να πάρετε τον άπειρο σας μυαλό στο στέκι ποτών 

ώστε το διαμάντι του ποτού να το ωριμάσει (να κυκλοφορήσει το αίμα σε αυτό)¨ 

Στη λογοτεχνία του Χαφέζ υπάρχουν ποιήματα που υποδεικνύουν ότι στην εποχή του η 

κατάσταση ήταν τέτοια που δεν ήθελε να εμπλακεί σε φιλοσοφικές συζητήσεις: 

¨Ο Χαφέζ που κρύβει μέσα του τον θησαυρό του λόγου 

λόγω της στενοχώριας από την κατάσταση της εποχής, αποφεύγει να μιλήσει¨ 
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ή λέει ότι: 

¨Ο τροχός του χρόνου δίνει εξουσία και κύρος στους ανόητους 

Εσένα η αμαρτία σου είναι η σοφία και η γνώση σου (που δεν σου έδωσε τίποτα)¨ 

ή: 

¨Εμείς πρέπει να υπακούσουμε στους τρελούς 

Γιατί για τον σάχη μας η σοφία είναι αμαρτία¨ 

Σύμφωνος με τον Χαφέζ, στον κόσμο η καρδιά του ανθρώπου είναι σπίτι της σοφίας: 

¨Ήμουν στην καρδιά των μουσουλμάνων 

τότε που έλεγα τα προβλήματα όταν υπήρχαν 

όταν έπεφτα σε θύελλα από στεναχώρια 

υπήρχε ελπίδα στη λύση της καρδιάς¨ 

Ορισμένα από τα ποιήματα του Χαφέζ δείχνουν τις φιλοσοφικές του σκέψεις για την 

ύπαρξη: 

¨Τι είναι αυτό το ψηλό και απλό αλλά με πολλά σχέδια ταβάνι 

Γιατί για αυτό μυστήριο δεν γνωρίζει τίποτα κανένας σοφός¨ 

ή 

¨Δεν φάνηκε γιατί ήρθα (στο κόσμο) και που ήμουν 

Ω που έχω άγνοια για τις πράξεις μου¨ 

ή: 

¨Η ύπαρξή μας είναι ένα μυστικό, Χαφέζ 

Που η έρευνα για αυτό δεν έχει νόημα και δεν θα αποδώσει αποτέλεσμα¨ 

Αυτά τα ποιήματα υποδεικνύουν αμφιβολία και μυστήριο, όπως είπε ο Αριστοτέλης, τα 

μυστήρια οδήγησαν τους πρώτους διανοούμενους και τους ανθρώπους σε φιλοσοφικές 

συζητήσεις. 

Φαίνεται ότι ο Χαφέζ σκεπτόταν φιλοσοφικά αλλά δεν ήταν φιλόσοφος. 
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Ο Χαφέζ είναι οπαδός της καρδιάς, καταπολέμα τους διπρόσωπους και τους σουφίδες, και 

χρησιμοποιεί την ιστορία, τους εθνικούς ήρωες, τους γνώστες του ιερού Κοράνι, και τους 

μυστικιστές για την καθοδήγηση των ανθρώπων. 

Η μεθοδολογία της φιλοσοφίας βασίζεται στο νου, στον στοχασμό και στα επιχειρήματα, 

και η μεθοδολογία του έρωτα βασίζεται στις παρατηρήσεις της λάμψης, και η φιλοσοφία 

της λάμψης πηγάζει από τη φύση του ανθρώπου και φτάνει μέχρι τη φιλοσοφία του Σάχη 

της λάμψης (εντολής) και την σοφία των αρειανών. 

Στο τέλος της συνάντησης μερικοί  μαθητές της περσικης γλωσσας, απήγγειλαν ποιήματα 

του Χαφέζ και δόθηκαν δώρα στους νικητές του διαγωνισμού «τα ποιήματα που βρίσκουν 

την οθόνη» ο οποίος πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018.  
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Η "Δεύτερη Φάση της Επανάστασης": Δήλωση απευθυνόμενη στο ιρανικό έθνος 

Στο όνομα του Θεού, του ευεργέτη, του πιο φιλεύσπλαχνου 

Όλοι οι έπαινοι οφείλονται στον Αλλάχ, τον Κύριο των Κόσμων, και η ειρήνη και οι 

χαιρετισμοί είναι στον Κύριο και τον Προφήτη μας Ab-al-Qassem Al-Mustafa Muhammad, 

στο καθαρό και άψογο σπίτι του, στους επιλεγμένους συντρόφους του και σε εκείνους 

που ακολουθούν την φιλανθρωπία μέχρι την Ημέρα της Κρίσης 

Μεταξύ όλων των εθνών που υποφέρουν από καταπίεση, λίγοι κάνουν μια προσπάθεια 

να ξεκινήσουν μια επανάσταση. Και ανάμεσα σε εκείνα τα έθνη που ανέστησαν και 

ξεκίνησαν μια επανάσταση, λίγοι έχουν δει ότι το έχουν επιδιώξει μέχρι το τέλος ή 

έφτασαν να αλλάξουν την κυβέρνηση και να διαφυλάξουν τις επαναστατικές τους αξίες. 

Ωστόσο, η ευοίωνη Επανάσταση του Ιρανικού έθνους - που είναι η μεγαλύτερη και πιο 

δημοφιλής επανάσταση της σύγχρονης εποχής - είναι η μοναδική επανάσταση που έχει 

διατηρήσει σαράντα χρόνια υπερηφάνειας, που έχει διασώσει τις αξίες της και έχει 

διατηρήσει την αξιοπρέπεια και τα πρωτότυπα συνθήματα ενάντια σε όλους τους 

πειρασμούς που φάνηκαν ακαταμάχητοι. Ως εκ τούτου, εισέρχονται στη δεύτερη φάση 

της αυτο-ανάπτυξης, της κοινωνικής επεξεργασίας και της οικοδόμησης του πολιτισμού. 

Χαιρετισμοί για αυτό το έθνος, τη γενιά που ξεκίνησε και συνέχισε [το κίνημα] και τη γενιά 

που τώρα βγαίνει στο μαγευτικό και παγκόσμιο φαινόμενο των δεύτερων σαράντα ετών! 
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 Την ημέρα που ο κόσμος χωρίστηκε στην υλιστική Δύση και Ανατολή και κανείς δεν 

υπέθεσε ότι θα προέκυπτε ένα μεγάλο θρησκευτικό κίνημα, η Ισλαμική επανάσταση του 

Ιράν μπήκε στη σκηνή με λαμπρότητα και δύναμη, έσπασε τα πλαίσια,  έβαλε τη θρησκεία 

και τον υλικό κόσμο μαζί και κήρυξε την έλευση μιας νέας εποχής. Ήταν αναμενόμενο ότι 

οι ηγέτες της απόκλισης και της καταπίεσης θα αντιδρούσαν - αλλά μάταια. Όποια και αν 

είναι η δεξιά και η αριστερή νεωτερικότητα - από το να προσποιούνται ότι αγνοούν αυτή 

την αναδυόμενη και άνευ προηγουμένου φωνή σε εκτεταμένες προσπάθειες για την 

ασφυξία της - απλά τους έφεραν πιο κοντά στην απαραίτητη κατάργησή τους. Σήμερα, 

μετά από σαράντα ετήσιους εορτασμούς της νίκης της Επανάστασης, ένα από τα δύο 

κέντρα της εχθρότητας έχει ήδη χάσει και το δεύτερο αγωνίζεται με καταστάσεις που 

σηματοδοτούν το θάνατό του στο εγγύς μέλλον. Ενώ η Ισλαμική Επανάσταση προχωρά, 

διατηρώντας και ακολουθώντας ταυτόχρονα τα πιστεύω της. 

Είναι δυνατόν να υποθέσουμε μια ημερομηνία λήξης για οτιδήποτε, όμως, τα παγκόσμια 

μηνύματα αυτής της θρησκευτικής επανάστασης είναι εξαιρετικά. Δεν θα εκπνεύσουν 

ποτέ, επειδή ταιριάζουν με την ανθρώπινη φύση σε όλες τις εποχές. Η ελευθερία, η 

δεοντολογία, η πνευματικότητα, η δικαιοσύνη, η ανεξαρτησία, η αξιοπρέπεια, η λογική, η 

αδελφοσύνη, δεν περιορίζονται σε μία γενιά ή κοινωνία, έτσι ώστε να αυξηθούν σε μια 

περίοδο και να παρακωλύσουν την επόμενη. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς έναν λαό 

που περιφρονεί αυτές τις αξίες. Οι αναφερθείσες περιπτώσεις απροθυμίας σε αυτές τις 

αξίες οφείλονταν στους υπαλλήλους που είχαν συρρικνωθεί από αυτές τις θρησκευτικές 

αξίες, και όχι λόγω της προσήλωσής τους σε αυτές και των προσπαθειών για την επίτευξή 

τους. 

Η Ισλαμική επανάσταση - όπως ένα ζωντανό και αδιάκοπο φαινόμενο - είναι πάντα 

ευέλικτο και έτοιμο να διορθώσει τα λάθη της, αλλά δεν είναι αναθεωρημένο ή παθητικό. 

Είναι θετικά ευαίσθητο στις επικρίσεις. θεωρεί τους ως μια θεία ευλογία, καθώς και μια 

προειδοποίηση σε όσους δεν δρούν με τα λόγια τους. όμως, σε καμία περίπτωση δεν 

απομακρύνεται από τις αξίες της, οι οποίες αναμειγνύονται με τη θρησκευτική πίστη του 

λαού, χάρη στον Θεό. Από την ίδρυση του συστήματος, η ισλαμική επανάσταση ποτέ δεν 

υπέφερε από τη στασιμότητα και την ύφεση και δεν βλέπει σύγκρουση και αντίφαση 

μεταξύ του επαναστατικού δυναμισμού και της πολιτικής και κοινωνικής τάξης. Αντιθέτως, 

υπερασπίζεται αιώνια τη θεωρία του επαναστατικού συστήματος. Η Ισλαμική Δημοκρατία 

δεν είναι αντιδραστική και δεν στερείται αντίληψης και κατανόησης ενόψει νέων 

φαινομένων και καταστάσεων. Ωστόσο, τηρεί έντονα τις αρχές της και είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητη στα σύνορά της σε σχέση με τους αντιπάλους της και τους εχθρούς της.   
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 Ποτέ δεν θεωρεί αδιάφορα τις κύριες γραμμές της και θεωρεί ότι είναι σημαντικό γιατί 

και πώς θα επιμείνει. Αναμφισβήτητα, το χάσμα μεταξύ των αναγκών και των πραγμάτων 

έχει πάντα βασανίσει την ιδεαλιστική συνείδηση. αυτό το χάσμα είναι καταγεγραμμένο 

και τα τελευταία σαράντα χρόνια έχει γεμίσει σε πολλές περιπτώσεις και σίγουρα στο 

μέλλον, με την παρουσία μιας νέας, πιστής, σοφής και παρακινημένης γενιάς, θα γεμίσει 

πιο έντονα. Η Ισλαμική Επανάσταση του Ιρανικού έθνους ήταν ισχυρή, αλλά και 

φιλεύσπλαχνη. Δεν έχει διαπράξει καμία από τις εξτρεμιστικές και παρεκκλίνουσες 

πράξεις που έχουν επισημάνει πολλές άλλες εξεγέρσεις και κινήσεις με στίγμα. Σε καμία 

σύγκρουση - ούτε καν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Σαντάμ Χουσεΐν - έκανε 

ποτέ την πρώτη σφαίρα και, σε όλες τις περιπτώσεις, υπερασπίστηκε τον εαυτό του μετά 

την επίθεση του εχθρού. φυσικά, έσπασε έντονα την αμυντική απεργία. Από την ίδρυσή 

του, αυτή η Επανάσταση δεν ήταν ποτέ ανελέητη ούτε έχει ποτέ χάσει αίμα. δεν ήταν 

ούτε παθητική ούτε διστακτική. Στέκεται δυναμικά και θαρραλέα εναντίον των φοβερίζει 

και κακοποιών, έχει υπερασπιστεί τους καταπιεσμένους. Αυτή η επαναστατική 

γενναιότητα και γοητεία, αυτή η ειλικρίνεια, η αυτοπεποίθηση και η κυριαρχία. αυτό το 

παγκόσμιο και περιφερειακό πεδίο δράσης για την υποστήριξη των καταπιεσμένων του 

κόσμου αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για το Ιράν και τους Ιρανούς και μπορεί να 

παραμείνει αιώνια! Τώρα, στην αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας, θα ήθελα να απευθυνθώ στους αγαπητούς μου νέους ανθρώπους: τη γενιά 

που αναλαμβάνει να ξεκινήσει ένα άλλο μέρος της Μεγάλης Τζιχάντ (ανιδιοτελής 

προσπάθεια) για την οικοδόμηση ενός μεγάλου Ισλαμικού Ιράν . Το πρώτο τμήμα της 

διεύθυνσής μου αφορά το παρελθόν. Αγαπητοί! Δεν μπορείτε να μάθετε, αλλά από τη 

δική σας εμπειρία ή να ακούτε τις εμπειρίες των άλλων. Πολλά από αυτά που είδαμε και 

πειραματιστήκαμε,  η γενιά σας δεν τα έχει βιώσει και δει ακόμη. Έχουμε δει και θα δείτε. 

Οι δεκαετίες που ακολουθούν είναι οι δεκαετίες σας και είστε εσείς που θα πρέπει να 

προστατεύετε την επανάστασή σας όσο είστε ικανός και γεμάτος κίνητρα και να την 

προσεγγίσετε πιο κοντά στο μεγάλο του ιδεώδες: δηλαδή την εμφάνιση ενός νέου 

ισλαμικού πολιτισμού και την προετοιμασία για την άνοδο του μεγάλου ήλιου του wilayat 

(μπορεί να θυσιάζονται οι ψυχές μας γι 'αυτόν) [Imam Mahdi (as)]. Για να κάνουμε 

σταθερά βήματα στο μέλλον, πρέπει να αναπτύξουμε μια καλή γνώση του παρελθόντος 

και να μάθουμε από τις εμπειρίες. Εάν η στρατηγική αυτή παραμεληθεί, τα ψέματα θα 

αντικαταστήσουν την αλήθεια και το μέλλον θα απειληθεί με άγνωστες απειλές. Οι 

αντίπαλοι της επανάστασης είναι έντονα παρακινημένοι στις προσπάθειές τους να 

μεταδώσουν διαστρεβλώσεις και ψέματα για το παρελθόν και ακόμη και για το παρόν, 

εκμεταλλευόμενοι τα χρήματα και όλα τα απαραίτητα εργαλεία γι 'αυτό. Οι ληστές της 

σκέψης, της πίστης και της συνείδησης είναι άφθονοι. η αλήθεια δεν μπορεί να ακουστεί 

από τον εχθρό και τα στρατεύματά του.  
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Η Ισλαμική Επανάσταση και το καθεστώς που αναπτύχθηκε από αυτήν ξεκίνησε από το 

μηδέν. Πρώτον, όλα ήταν εναντίον μας: το διεφθαρμένο καθεστώς του Τάγκουτ [Pahlavi 

tyranny] - το οποίο, εκτός από την εξάρτησή του και τη διαφθορά, την τυραννία και το 

πραξικόπημα, ήταν το πρώτο βασιλικό καθεστώς στο Ιράν που τέθηκε σε ισχύ από τους 

αλλοδαπούς από τη δύναμη του ξίφους? την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και 

ορισμένες άλλες δυτικές κυβερνήσεις. ή η εξαιρετικά χαοτική κατάσταση στο εσωτερικό 

του Ιράν. και την επαίσχυντη καθυστέρηση στην επιστήμη και την τεχνολογία, την 

πολιτική, την πνευματικότητα και οποιαδήποτε άλλη αρετή. 

Δεύτερον, δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία και η πορεία μπροστά μας δεν είχε 

περπατήσει. Προφανώς, οι μαρξιστικές εξεγέρσεις και τα παρόμοια δεν θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν ένα πρότυπο για μια επανάσταση που προέκυψε από την καρδιά της 

Ισλαμικής πίστης και γνώσης. Οι Ισλαμικοί επαναστάτες ξεκίνησαν χωρίς παράδειγμα και 

εμπειρία και ο συνδυασμός μιας δημοκρατίας και του Ισλάμ και τα μέσα για τη 

διαμόρφωση και την πρόοδο αυτού δεν επιτεύχθηκαν παρά μόνο μέσω της θείας 

καθοδήγησης καθώς και της φωτεινής καρδιάς και της μεγάλης σκέψης του Ιμάμ Χομεϊνί. 

Και αυτό σηματοδότησε την πρώτη λαμπρότητα της Επανάστασης. 

Στη συνέχεια, η επανάσταση του Ιρανικού έθνους μεταμόρφωσε τον διπολικό κόσμο 

εκείνης της ημέρας σε έναν τριπολικό κόσμο και στη συνέχεια, με την πτώση και 

εξαφάνιση της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της και την εμφάνιση νέων πόλων 

εξουσίας, η νέα διχοτόμηση του " Το Ισλάμ και το αλαζονικό μέτωπο "έγιναν ένα εξέχον 

φαινόμενο του σύγχρονου κόσμου και το επίκεντρο που προσελκύει την προσοχή όλων. 

Από τη μία πλευρά, η σταθερή εμφάνιση των καταπιεσμένων εθνών, των κινητοποιήσεων 

που αναζητούν ελευθερία και κάποιες καταστάσεις του κόσμου που αναζητούν 

ανεξαρτησία, και από την άλλη πλευρά, προβλήθηκε από ανυπότακτα και κακόβουλα 

μάτια των καθεστώτων εκφοβισμού του κόσμου και δάχτυλους εκβιασμού. Αυτός ο 

κόσμος υιοθέτησε έναν διαφορετικό προσανατολισμό και η σεισμική δύναμη της 

Επανάστασης τίναξε τους αδιατάρακτους Φαραώ. Οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν με κάθε 

ένταση. αν δεν οφειλόταν στην υπέροχη δύναμη της πίστης και στην παρακίνηση αυτού 

του έθνους και στην ουράνια και επικυρωμένη ηγεσία του επικείμενου ιμάμη μας, ήταν 

αδύνατο να αντισταθούμε στην εχθρότητα, τη συνωμοσία και την αντιπολίτευση [που 

στρέφεται εναντίον μας]. Παρά όλα αυτά τα επαχθή προβλήματα, η Ισλαμική Δημοκρατία 

πήρε μέρα με τη μέρα όλο και πιο δυνατά βήματα. Τα τελευταία 40 χρόνια παρουσίαζαν 

σπουδαίες προσπάθειες, λαμπρά επιτεύγματα και εκπληκτικές προόδους για το Ισλαμικό 

Ιράν.   

57 



 

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هبر 

Το μέγεθος της προόδου που σημείωσε το ιρανικό έθνος τα τελευταία σαράντα χρόνια 

είναι ευρέως αναγνωρισμένο σε σύγκριση με παρόμοιες εκτάσεις μετά από άλλες 

σημαντικές επαναστάσεις όπως η Γαλλική Επανάσταση, η Οκτωβριανή Επανάσταση της 

Σοβιετικής Ένωσης και η Ινδική Επανάσταση. Οι στρατηγικές διαχείρισης της τζιχάντ που 

εμπνέονται από την ισλαμική πίστη και την πίστη στην αρχή του «μπορούμε να το 

κάνουμε» - ότι ο Ιμάμ Χομεϊνί (r.a.) μας είχε διδάξει το βοηθούμενο Ιράν για την επίτευξη 

αξιοπρέπειας και προόδου σε διάφορους τομείς. 

Η επανάσταση έθεσε τέρμα σε μια μακρά ιστορική παρακμή, και η χώρα, η οποία ήταν 

ταπεινωμένη σε μεγάλο βαθμό και τελικά αναβαθμίστηκε κατά τις δυναστείες Pahlavi και 

Qajar, άρχισε να προχωρά γρήγορα. Στο πρώτο της βήμα, η επανάσταση μεταμόρφωσε το 

ατιμωτικό καθεστώς της τυραννικής μοναρχίας σε δημοφιλές και δημοκρατικό κράτος και 

χρησιμοποίησε το στοιχείο της εθνικής αποφασιστικότητας - που είναι η ουσία της 

συνολικής και γνήσιας προόδου - στην καρδιά της διακυβέρνησης της χώρας. στη 

συνέχεια, γύρισε τη νεολαία στους κύριους πρόδρομους των εξελίξεων και των βασικών 

παραγόντων στη διοίκηση της χώρας. Μεταβίβασε το πνεύμα και την πίστη "μπορούμε να 

το κάνουμε" σε όλους. χάρη στις κυρώσεις των εχθρών, δίδαξε σε όλους να βασίζονται σε 

εγχώριες ικανότητες και αυτό ξεδιπλώθηκε ως πηγή μεγάλων ευλογιών: 

Πρώτον: Εξασφάλισε τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας. την εδαφική 

ακεραιότητα και την προστασία των συνόρων -που είχαν ως στόχο τις σοβαρές απειλές 

του εχθρού- και έδωσαν το θαύμα της νίκης στον οκταετή πόλεμο, που οδήγησε στην ήττα 

του καθεστώτος του Μπααθισμού και του αμερικανικού, ευρωπαϊκού και ανατολικοί 

υποστηρικτές. Δεύτερον: Ενεργούσε ως κινητήριος δύναμη της χώρας στην ανάπτυξη του 

τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και στη δημιουργία των ζωτικών, οικονομικών 

και κατασκευαστικών υποδομών που συνεχίζουν να αναπτύσσονται πιο διαδεδομένες 

μέρα με τη μέρα: πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις της γνώσης. αρκετές χιλιάδες υποδομών 

και αναγκαία έργα για τη χώρα στους τομείς της πολιτικού μηχανικού και των μεταφορών, 

της βιομηχανίας, της εξουσίας, της εξόρυξης, της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωργίας 

και του νερού · εκατομμύρια αποφοίτων ή φοιτητών πανεπιστημίου · χιλιάδες κολέγια και 

πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. δεκάδες μεγάλα έργα, όπως ο κύκλος του πυρηνικού 

καυσίμου, τα βλαστοκύτταρα, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία κ.λπ.,  που 

κατατάσσονται στην κορυφή του κόσμου.   
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αναπτύσσοντας εξήντα φορές περισσότερες εξαγωγές εκτός πετρελαίου και σχεδόν δέκα 

φορές περισσότερες βιομηχανικές μονάδες. Η ποιότητα του βιομηχανικού τομέα 

προχώρησε δεκάδες φορές περισσότερο απ 'ό, τι πριν. η βιομηχανία που βασίστηκε μόνο 

στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση μετατράπηκε σε εγχώρια τεχνολογία. σε 

διάφορους κλάδους της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών βιομηχανιών, 

παρατηρήθηκε ορατή προβολή · πραγματοποιήθηκαν επιτεύγματα στα κρίσιμα πεδία της 

ιατρικής και στη θέση της εξουσίας σε αυτήν. και δεκάδες άλλα παραδείγματα προόδου 

είναι τα αποτελέσματα αυτού του ηθικού καθώς και η κοινωνική εμπλοκή και το 

συλλογικό συναίσθημα που έδωσε η Επανάσταση στη χώρα. Πριν από την επανάσταση, το 

Ιράν είχε μηδενική παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας. δεν είχε καμία δυνατότητα στον 

κλάδο εκτός από τη συναρμολόγηση και την ικανότητα στην επιστήμη εκτός από τη 

μετάφραση [άλλων έργων]. 

Τρίτον: Η Επανάσταση έχει ανυψώσει τη λαϊκή συμμετοχή σε πολιτικά ζητήματα όπως οι 

εκλογές, η αντιμετώπιση εσωτερικών καταστροφών, η προσέλευση σε εθνικές αρένες και 

οι σκηνές που αφορούν την καταπολέμηση του Αλαζονικού Μετώπου. Όσον αφορά τα 

κοινωνικά ζητήματα, ενίσχυσε, για παράδειγμα, τις ανθρωπιστικές βοήθειες και τη 

συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες που είχαν ξεκινήσει πριν από την 

Επανάσταση. Μετά την επανάσταση, οι άνθρωποι συμμετέχουν με ανυπομονησία στις 

υπηρεσίες που παρέχουν σε όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και 

κοινωνικές ανεπάρκειες. 

Τέταρτον, ενίσχυσε με εκπληκτικό τρόπο την πολιτική αξιοπρέπεια του λαού και την 

άποψή του για τα διεθνή ζητήματα. Η επανάσταση επεκτάθηκε πέραν του περιορισμένου 

αριθμού ελίτ που αναζητούν απομόνωση, συχνά γνωστή ως διαφωτισμένη, την πολιτική 

ανάλυση και κατανόηση των διεθνών θεμάτων σε θέματα όπως τα εγκλήματα από τη 

Δύση και ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. το παλαιστινιακό αίτιο και την ιστορική 

καταπίεση του παλαιστινιακού έθνους · το ζήτημα της συμπεριφοράς των εκφοβιστικών 

δυνάμεων, των κακομεταχείρισης, των παρεμβάσεων στις υποθέσεις άλλων εθνών και τα 

συναφή. Αυτός ο τύπος πνευματικότητας έγινε ευρέως διαδεδομένος και διαθέσιμος στις 

μάζες σε όλη τη χώρα και σε όλους τους τομείς της ζωής και παρόμοια θέματα έγιναν 

κατανοητά και σαφή ακόμα και για τους εφήβους και τα παιδιά. 

59 



 

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هبر 

Πέμπτον: Διανέμει τις δημόσιες εγκαταστάσεις της χώρας με τρόπο πιο κοντά στη 

δικαιοσύνη. Εάν εγώ - αυτό το πολύ ταπεινό πρόσωπο - δεν είμαι ικανοποιημένος με τη 

λειτουργία της δικαιοσύνης στη χώρα, οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η υψηλή αξία 

πρέπει να λάμψει σαν μοναδικό στολίδι στην Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά δεν έχει ακόμη. 

Ωστόσο, η δυσαρέσκειά μου δεν πρέπει να σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καμία εργασία για 

την εδραίωση της δικαιοσύνης. Η πραγματικότητα είναι ότι τα επιτεύγματα που έγιναν 

στην καταπολέμηση της αδικίας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες δεν είναι συγκρίσιμα με 

οποιαδήποτε άλλη εποχή στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια του καθεστώτος των Taghut 

[τυραννικές δυναστείες], οι περισσότερες υπηρεσίες και έσοδα της χώρας ήταν 

διαθέσιμες μόνο σε μια μικρή ομάδα κατοίκων της πρωτεύουσας ή των ομολόγων τους σε 

άλλες περιοχές της χώρας. Οι πολίτες στις περισσότερες πόλεις, ιδίως στις 

απομακρυσμένες περιοχές και τα χωριά, βρίσκονταν στο τέλος της λίστας και συχνά 

στερούνταν βασικές υποδομές και υπηρεσίες. 

Η Ισλαμική Δημοκρατία υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες κυβερνήσεις στον κόσμο για 

τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών και του πλούτου από το κέντρο σε όλα τα μέρη της 

χώρας και από τις εύπορες περιοχές των πόλεων στις φτωχές γειτονιές. Οι μεγάλες 

στατιστικές για την κατασκευή οδών και την κατασκευή κατοικιών. τη δημιουργία 

βιομηχανικών κέντρων · τη μεταρρύθμιση των γεωργικών θεμάτων · η διανομή 

ηλεκτρικού ρεύματος, το νερό καθώς και η κατασκευή ιατρικών κέντρων, πανεπιστημίων, 

φραγμάτων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και παρόμοιων προϊόντων, ακόμη και στις 

πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, μας κάνει πραγματικά περήφανους. Βέβαια, 

όλες αυτές οι προσπάθειες δεν αντανακλούσαν ούτε στην αναποτελεσματική διάδοση 

των αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ούτε ομολόγησαν τους ξένους και 

εγχώριους κακόβουλους εχθρούς. Ωστόσο, είναι εκεί και παραμένει ως καλές πράξεις 

τζιχάντ, ειλικρινείς διαχειριστές ενώπιον του Θεού και για χάρη του λαού. Ωστόσο, η 

έννοια της δικαιοσύνης, όπως αναμένεται από την Ισλαμική Δημοκρατία - που επιδιώκει 

να ακολουθήσει το πρότυπο κυβέρνησης που ιδρύθηκε από τον Ιμάμ Αλί (ως) - είναι πολύ 

ανώτερη από αυτό, και ανυπομονώ να σας δω, τους νέους, να συνειδητοποιούν το. 
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Έκτη: Αυξάνει σημαντικά το επίπεδο της πνευματικότητας και της ηθικής στη δημόσια 

σφαίρα της κοινωνίας. Αυτό το ευοίωνο φαινόμενο προωθήθηκε ιδιαίτερα λόγω των 

ταμείων του Ιμάμ Χομεϊνί κατά την περίοδο των αγώνων που οδήγησαν, όπως και μετά, 

στη νίκη της Επανάστασης. Αυτός ο πνευματικός άνθρωπος και η μυστικιστική αγάπη των 

υλικών δελεασμών οδήγησαν μια χώρα που θεμελίωσε τις πεποιθήσεις των ανθρώπων 

της. Παρόλο που η προπαγάνδα που προωθούσε τη διαφθορά και την ανηθικότητα κατά 

την εποχή του Pahlavi είχε πλήξει σκληρά το έθνος και είχε τραβήξει τη δυτική ηθική 

διαφθορά στις ζωές των ανθρώπων της μεσαίας τάξης - ιδιαίτερα της νεολαίας - της 

θρησκευτικής και ηθικής προσέγγισης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, φωτεινές και απλές 

καρδιές, ειδικά εκείνες των νέων ανθρώπων, και η ατμόσφαιρα άλλαξε προς το συμφέρον 

της θρησκείας και της ηθικής. 

  

Οι διαμαρτυρίες των νεαρών ατόμων ενάντια στις κακουχίες, συμπεριλαμβανομένης της 

Ιερής Άμυνας [εναντίον της εισβολής του Σαντάμ από το Ισραήλ), συνοδεύτηκαν από 

προσευχές και πνεύμα αδελφοσύνης και θυσίας και θυμίζουν τα γεγονότα που 

ξετυλίχθηκαν κατά την πρώιμη ιστορία του Ισλάμ , εκθέτοντάς τους ζωντανά και ζωηρά 

πριν τα μάτια όλων. Οι πατέρες, οι μητέρες και οι συζύγους αποχαιρετούν τους 

αγαπημένους τους που ξεκινούν για διάφορα μέτωπα τζιχάντ, με κίνητρο την αίσθηση του 

θρησκευτικού καθήκοντος. τότε, μόλις συναντήσουν τα στραγγισμένα ή τραυματισμένα 

σώματά τους, δέχτηκαν την καταστροφή, ενώ ήταν ευγνώμονες στον Θεό. Τα τζαμιά και οι 

θρησκευτικοί χώροι έγιναν απρόσμενα πολυάσχολοι. Αρκετά χιλιάδες νέοι, φοιτητές και 

καθηγητές, γυναίκες και άνδρες βρίσκονταν στον κατάλογο αναμονής για την εκτέλεση 

του I'tikaf. Αρκετά χιλιάδες νέοι εθελοντές ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε 

στρατόπεδα τζιχάντ [εθελοντισμού], τζιχάντ κατασκευής και στις δυνάμεις κινητοποίησης 

των κατασκευών. Οι προσευχές και το προσκύνημα του Χατζ, οι διαδρομές νηστείας και 

προσκυνητών και διάφορες θρησκευτικές τελετές μαζί με υποχρεωτικές και μη 

υποχρεωτικές δωρεές ευημερούσαν παντού, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Μέχρι σήμερα, 

αυτό έχει γίνει καλύτερο σε ποιότητα και μεγαλύτερο σε ποσότητα. Όλα αυτά συνέβησαν 

σε μια εποχή που η αυξανόμενη ηθική παρακμή της Δύσης και των οπαδών της, καθώς 

και η μαζική προπαγάνδα που οδήγησε τους άνδρες και τις γυναίκες σε διαφθορά, 

απομόνωσε την ηθική και την πνευματικότητα στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου: αυτό 

αντιπροσωπεύει ένα άλλο θαύμα την επανάσταση και το ενεργό και προσανατολισμένο 

στο μέλλον ισλαμικό σύστημα. 
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Έβδομη: Η μεγαλοπρεπής και ένδοξη επιτομή της ανόδου εναντίον των θύλακων, των 

κακοποιών και των αλαζονικών δυνάμεων του κόσμου - υπό την ηγεσία του εγκληματικού 

και θρησκευτικού αμερικανικού αμερικανικού λαού - αυξήθηκε με πιο έντονη μέρα με τη 

μέρα. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των σαράντα ετών, το Ιράν και οι Ιρανοί -ιδίως οι νέοι 

αυτής της γης- ήταν γνωστοί ως ποτέ μη παραδομένοι και πάντα διαφυλάσσοντας την 

Επανάσταση, τη θεϊκή της μεγαλοπρέπεια και την υπερηφάνειά της εναντίον αλαζονικών, 

υπεροπτικών κρατών. Οι ηγεμονικές δυνάμεις του κόσμου - που έχουν ζήσει 

παραβιάζοντας την ανεξαρτησία των άλλων χωρών και λεηλατούν τα ζωτικά τους 

συμφέροντα για να εκπληρώσουν τις κακές τους προθέσεις - ομολόγησαν την αδυναμία 

τους στο πρόσωπο του Ισλαμικού και Επαναστατικού Ιράν. Στη ζωντανή ατμόσφαιρα της 

Επανάστασης, το ιρανικό έθνος κατάφερε να αποβάλει για πρώτη φορά τις μαριονέτες 

των Ηνωμένων Πολιτειών, τους πράκτορες που πρόδωσαν το έθνος, και έκτοτε, το ιρανικό 

έθνος απέτρεψε σθεναρά από οποιαδήποτε κυριαρχία στη χώρα με εκφοβιστικές 

εξουσίες. 

Αγαπητοί νέοι! Αυτά είναι μόνο ένας περιορισμένος αριθμός των σημαντικότερων 

πρωτοσέλιδων στην ιστορία της ισλαμικής επανάστασης σαράντα ετών: η υπέροχη, 

διαρκή και λαμπρή επανάσταση που εσείς, με τη χάρη του Θεού, πρέπει να κάνετε το 

δεύτερο μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της προώθησής της. 

Ο καρπός των προσπαθειών που έγιναν τα τελευταία σαράντα χρόνια είναι μπροστά στα 

μάτια μας: μια ανεξάρτητη χώρα και έθνος. Ελεύθερος; ισχυρός; αξιοπρεπής; πιστός; 

προχωρήσει στην επιστήμη. γεμάτη πολύτιμες εμπειρίες. σίγουρη και ελπιδοφόρα. με 

ουσιαστικό αντίκτυπο στην περιοχή και ισχυρή λογική σε παγκόσμια θέματα. με 

καταγραφές στον ρυθμό ανάπτυξης των επιστημονικών εξελίξεων και κερδίζοντας υψηλές 

θέσεις σε σημαντικές επιστήμες και τεχνολογίες όπως η πυρηνική επιστήμη, τα 

βλαστοκύτταρα, η νανοεπιστήμη, η αεροδιαστημική και τα λοιπά. που οδηγεί στην 

επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών. υπερέχοντας στην προώθηση των κινήτρων τζιχάντ 

[εθελοντισμού] μεταξύ των νέων · οδηγώντας στην κατοχή ενός αποδοτικού νεαρού 

πληθυσμού και πολλών άλλων τιμητικών χαρακτηριστικών που είναι όλα τα προϊόντα της 

Επανάστασης και το αποτέλεσμα της ανάληψης της επαναστατικής κατεύθυνσης της 

τζιχάντ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αν η άγνοια των συνθημάτων και της αμέλειας του 

επαναστατικού κινήματος δεν είχε συμβεί σε ορισμένες περιόδους κατά τη διάρκεια της 

σαράντα χρόνων ιστορίας της επανάστασης - η οποία δυστυχώς υπήρξε και ήταν 

εξαιρετικά επιζήμια - τα επιτεύγματα της Επανάστασης θα είχαν υπερβεί αυτό που εμείς 

μάρτυρες σήμερα και η χώρα θα ήταν πολύ μπροστά στην πορεία προς τα μεγάλα ιδανικά 

και πολλά από τα σημερινά προβλήματα δεν θα υπήρχαν σήμερα. 

62 



 

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη   اندیشه، ادبیات و هبر 

Σήμερα, όπως και στις πρώτες μέρες μετά την Επανάσταση, το ιρανικό κράτος 

αντιμετωπίζει προκλήσεις από τους ιμπεριαλιστές, αλαζονικές δυνάμεις. Ωστόσο, υπάρχει 

μια σημαντική διαφορά. Αν οι προκλήσεις που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την 

εποχή συνεπάγονται τη διακοπή της εισβολής από ξένους πράκτορες ή το κλείσιμο της 

πρεσβείας του Σιωνιστικού καθεστώτος στην Τεχεράνη ή η εκδήλωση του κατασκοπείου 

στην παλαιά αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η παρουσία της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας κοντά στα σύνορα του Σιωνιστικού καθεστώτος, θέτοντας τέλος στην 

παράνομη διείσδυση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Δυτική Ασία, στη στήριξη της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας στην αντίσταση του παλαιστινιακού λαού στην καρδιά των 

Κατεχόμενων Εδαφών καθώς και στην υπεράσπιση της υψηλής σημαίας της Χεζμπολάχ 

και την αντίσταση σε όλη αυτή την περιοχή. Αν τότε η Δύση είχε ως στόχο να εμποδίσει το 

Ιράν να αγοράσει βασικά όπλα, σήμερα, η ανησυχία τους είναι να αποφευχθεί η 

μεταφορά προηγμένων ιρανικών όπλων στις δυνάμεις της Αντίστασης. Αν εκείνη την 

εποχή οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολόγιζαν ότι η ισλαμική κυβέρνηση και το ιρανικό έθνος 

θα μπορούσαν να εξαφανιστούν με τη βοήθεια μερικών ιρανικών εκτοξεύσεων και ενός 

μικρού αριθμού αεροσκαφών και ελικοπτέρων, σήμερα αισθάνονται ότι χρειάζονται έναν 

συνασπισμό δεκάδων εχθρικών ή δυσαρεστημένων κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το 

Ιράν στο μέτωπο πολιτικής και ασφάλειας · και όμως αποτυγχάνουν. Χάρη στην 

επανάσταση, το Ιράν ξεχωρίζει σήμερα σε ανυψωμένη θέση, που το ιρανικό έθνος αξίζει 

να απολαμβάνει μπροστά στον κόσμο. και το Ιράν έχει ήδη περάσει τις δύσκολες 

ανατροπές στην πορεία επίλυσης των θεμελιωδών θεμάτων. 

Ωστόσο, το μονοπάτι που ταξίδεψε μέχρι τώρα είναι απλώς ένα μέρος της ένδοξης 

πορείας προς τα εκλεπτυσμένα ιδανικά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συνέχιση αυτής της 

διαδρομής - η οποία πιθανότατα δεν είναι τόσο απαιτητική όσο το παρελθόν - πρέπει να 

ταξιδέψει με τη θέληση, την επαγρύπνηση, την ταχύτητα και την καινοτομία σας, των 

νέων. Νέοι διευθυντές, νέοι διευθυντές, νέοι στοχαστές, νέοι ακτιβιστές σε κάθε τομέα - 

από την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό, τις διεθνείς σχέσεις, τη θρησκεία, την 

ηθική, την ηθική και τη δικαιοσύνη - θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες αξιοποιώντας 

τις εμπειρίες και τα διδάγματα στο παρελθόν, εφαρμόζοντας την επαναστατική αντίληψη 

και το πνεύμα των δράσεων της τζιχάντ, προκειμένου να οικοδομήσουμε το αγαπητό μας 

Ιράν ως ένα ολοκληρωμένο πρότυπο μιας προηγμένης ισλαμικής κυβέρνησης. 
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Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να εξεταστούν από εκείνους που χτίζουν το μέλλον 

είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από φυσικούς και ανθρώπινους πόρους. 

Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τους πόρους έχουν παραμείνει ανεκμετάλλευτοι ή ελάχιστα 

εκμεταλλευόμενοι εξαιτίας της αμέλειας των υπαλλήλων. Μεγάλη προσπάθεια, καθώς 

και επαναστατικά και νεανικά κίνητρα, θα μπορέσουν να τα ενεργοποιήσουν, 

σηματοδοτώντας ένα πραγματικό άλμα προς τα εμπρός στην υλική και ηθική πρόοδο της 

χώρας. Το σημαντικότερο δυναμικό της χώρας είναι ο δυναμικός και ικανός ανθρώπινος 

πόρος που απολαμβάνει ένα βαθύ, ευγενές υπόβαθρο πίστης και θρησκείας. Ο νεαρός 

πληθυσμός κάτω των 40 ετών, ένα σημαντικό μέρος του οποίου είναι το αποτέλεσμα της 

έκρηξης των γεννήσεων στη δεκαετία του '80, αποτελεί μια πολύτιμη προοπτική για τη 

χώρα. Απολαμβάνει πληθυσμό 36 εκατομμυρίων ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 40 ετών. 

σχεδόν 14 εκατομμύρια άτομα με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. κατατάσσοντας τη 

δεύτερη στον κόσμο από τον αριθμό των πτυχιούχων επιστήμης και μηχανικής? πολλοί 

νέοι άνθρωποι έφεραν ένα επαναστατικό πνεύμα και έτοιμοι να εργαστούν για χάρη του 

Θεού και για την αγάπη της χώρας τους. και μεγάλος αριθμός πνευματικών και 

ερευνητικών νέων που εργάζονται στη δημιουργία επιστημονικών, πολιτιστικών, 

βιομηχανικών και άλλων τύπων προϊόντων, προστίθενται στον τεράστιο πλούτο της χώρας 

που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα υλικό αποθεματικό. Εκτός από τα 

προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία, υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος υλικών 

ευκαιριών για τη χώρα που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από 

αποτελεσματικούς, παρακινημένους και ευφυείς διαχειριστές, προκειμένου να αυξηθεί 

σημαντικά η εγχώρια παραγωγή και να γίνει η χώρα αυτάρκεια, πλούσια και αληθινά 

εαυτό -ανάλογα, ξεπερνώντας τα τρέχοντα προβλήματα. Το Ιράν αποτελεί το 1% του 

παγκόσμιου πληθυσμού, ωστόσο διαθέτει το 7% των παγκόσμιων φυσικών πόρων: 

τεράστιους υπόγειους πόρους. Ειδική γεωγραφική θέση μεταξύ της Ανατολής και της 

Δύσης στον Βορρά και στον Νότο. μια σημαντική εθνική αγορά. τεράστια περιφερειακή 

αγορά, συμπεριλαμβανομένων 15 γειτόνων που αποτελούν πληθυσμό 600 

εκατομμυρίων. μακρά παράκτια σύνορα · εύφορες εκτάσεις με μεγάλη ποικιλία 

γεωργικών προϊόντων. και η τεράστια και ευέλικτη οικονομία είναι μόνο μερικές από τις 

δυνατότητες των χωρών. Πολλές δυνατότητες έχουν παραμείνει αναξιοποίητες. Λέγεται 

ότι το Ιράν έχει την πρώτη θέση στον κόσμο από πλευράς ανεκμετάλλευτων φυσικών και 

ανθρώπινων πόρων. Χωρίς αμφιβολία, εσείς οι πιστοί και ενεργοί νέοι μπορούν να 

τροποποιήσουν αυτό το μεγάλο κενό. Η δεύτερη δεκαετία της προοπτικής πρέπει να είναι 

αφιερωμένη στην αξιοποίηση των προηγούμενων επιτευγμάτων και των αναξιοποίητων 

δυνατοτήτων και η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να ενισχυθεί σε διάφορους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και της εθνικής οικονομίας.  
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Τώρα, θα ήθελα να σας προσφέρω τους αγαπημένους μου γιους και κόρες, κάποιες 

συμβουλές σχετικά με μερικά βασικά θέματα. Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν την 

επιστήμη και την έρευνα. πνευματικότητα και ηθική · οικονομία; της δικαιοσύνης και της 

καταπολέμησης της διαφθοράς · ανεξαρτησία και ελευθερία · την εθνική αξιοπρέπεια, τις 

διεθνείς σχέσεις, τα σύνορα με τον εχθρό και τον τρόπο ζωής. 

Ωστόσο, πριν από οτιδήποτε, η πρώτη μου συμβουλή αφορά την ελπίδα και την τήρηση 

μιας αισιόδοξης προοπτικής για το μέλλον. Χωρίς αυτό το θεμελιώδες κλειδί για κάθε 

αδιέξοδο, δεν μπορεί καν να προχωρήσει ούτε ένα βήμα. Αυτό που αναφέρομαι είναι 

αυθεντική ελπίδα που βασίζεται σε προφανείς πραγματικότητες. Έχω πάντα αποφευχθεί 

η ψευδής και εξαπατημένη ελπίδα, αλλά προειδοποίησα τον εαυτό μου και τους άλλους 

απέναντι στην αβάσιμη απαισιοδοξία και τον ψεύτικο φόβο. Κατά τα τελευταία 40 χρόνια 

και σήμερα, όπως και ποτέ, η προπαγανδιστική και επικοινωνιακή πολιτική του εχθρού, 

καθώς και τα πιο ενεργά προγράμματα, περιστρέφονται γύρω από το γεγονός ότι οι 

άνθρωποι και ακόμη και οι αξιωματούχοι και οι πολιτικοί μας χάνουν τις ελπίδες τους στο 

μέλλον. Οι ψεύτικες ειδήσεις, η μεροληπτική ανάλυση, η αναστροφή των γεγονότων, η 

απόκρυψη των ελπιδοφόρων πτυχών, η ενίσχυση μικρών προβλημάτων και η 

αποθάρρυνση ή η άρνηση μεγάλων πλεονεκτημάτων, βρίσκονται συνεχώς στην ατζέντα 

χιλιάδων οπτικοακουστικών μέσων και μέσων που βασίζονται στο διαδίκτυο από τους 

εχθρούς του Ιράν. Και φυσικά, οι οπαδοί τους μέσα στη χώρα μπορούν να δουν 

χρησιμοποιώντας τις ελευθερίες για να δουλέψουν στην υπηρεσία του εχθρού. Εσείς, οι 

νέοι, πρέπει να είστε οι προάγγελοι του να σπάσετε την πολιορκία μιας τέτοιας 

προπαγάνδας. Αναπτύξτε το εργοστάσιο της ελπίδας για το μέλλον στον εαυτό σας και 

στους γύρω σας. Οδηγήστε το φόβο και την απογοήτευση από τον εαυτό σας και τους 

άλλους. Αυτή είναι η πρώτη και πιο θεμελιώδης Jihad σας. Σημάδια ελπίδας - μερικά από 

τα οποία αναφέρθηκαν - είναι μπροστά στα μάτια σας. Η ανάπτυξη των θαυμαστών της 

επανάστασης ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή των εξερχόμενων οπαδών, και οι πιστοί 

και τα χέρια και οι καρδιές που βοηθούν είναι πολύ πιο πολυάριθμοι από τους 

διεφθαρμένους, τους προδότες και τους άπληστους. Ο κόσμος έχει μεγάλη εκτίμηση και 

σεβασμό για την ιρανική νεολαία, την επιμονή και την εφευρετικότητα του Ιράν σε 

πολλούς τομείς. Αξίζει τον εαυτό σας, και με τη δύναμη που δόθηκε από το Θεό, ανέλθει 

προς το μέλλον και δημιουργεί έπη. 
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Όσον αφορά τις συμβουλές: 

1) Η επιστήμη και η έρευνα: η επιστήμη, είναι το πιο προφανές όργανο αξιοπρέπειας και 

εξουσίας για μια χώρα. Το άλλο πρόσωπο της γνώσης είναι η ικανότητα. Η Δύση απέφερε 

200 χρόνια πλούτου, επιρροής και εξουσίας για τον εαυτό της χάρη στην πρόοδό τους 

στην επιστήμη και παρά τα αδύναμα ηθικά και ιδεολογικά θεμέλια τους, θα μπορούσε να 

κυριαρχήσει στις κοινωνίες που άφησαν πίσω από το τρένο της επιστήμης, της πολιτικής 

και της οικονομίας, τον τρόπο ζωής τους. Δεν ζητούμε την κατάχρηση της επιστήμης όπως 

η Δύση. ωστόσο, επιμένουμε στην ανάγκη της χώρας να πετάξει τις πηγές της επιστήμης 

ανάμεσα στους εαυτούς μας. Ευτυχώς, το ταλέντο του έθνους μας για την απόκτηση της 

επιστήμης και της έρευνας είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο του κόσμου. Η 

επιστημονική εξέγερση στη χώρα που ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες συνέβαινε 

με ταχύτητα έκπληξη για τους παγκόσμιους παρατηρητές, δηλ. 11 φορές ταχύτερα από 

τον μέσο ρυθμό της παγκόσμιας επιστημονικής ανάπτυξης. 

Τα επιτεύγματά μας στην επιστήμη και την τεχνολογία - που μας έχουν βάλει στην 16η 

θέση ανάμεσα σε περισσότερες από 200 χώρες στον κόσμο, έχουν εκπλήξει τους 

παγκόσμιους παρατηρητές και σε μερικούς ευαίσθητους και νέους τομείς μας προήγαγε 

στις πρώτες τάξεις - συνέβη ενώ η χώρα ήταν υπό οικονομική και επιστημονικές 

κυρώσεις. Παρά το γεγονός ότι έπρεπε να κολυμπήσουμε ενάντια στην παλίρροια που 

έκανε ο εχθρός, έχουμε κάνει μεγάλα αρχεία και αυτή είναι μια μεγάλη ευλογία, για την 

οποία κάποιος πρέπει να ευχαριστήσει τον Θεό μέρα και νύχτα. 

Ωστόσο, το σημείο που κάνω είναι ότι αυτό το μονοπάτι ταξίδεψε, παρά τη σημασία του, 

ήταν μόλις η αρχή και τίποτα περισσότερο από. Είμαστε ακόμα πολύ πίσω από τις 

κορυφές της επιστήμης του κόσμου. Πρέπει να φτάσουμε στις κορυφές. Πρέπει να 

υπερβούμε τα σημερινά σύνορα της επιστήμης στους πιο σημαντικούς τομείς. Είμαστε 

ακόμα πολύ πίσω από αυτό το στάδιο. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Η επαίσχυντη 

επιστημονική ανάκαμψη κατά τη διάρκεια των Pahlavi και του Qajar, όταν ο κόσμος είχε 

μόλις αρχίσει την επιστημονική του κούρσα, μας έδωσε ένα βαρύ χτύπημα, κρατώντας τα 

μίλια πίσω από αυτό το γρήγορο τρένο. Ξεκινήσαμε τώρα την κίνηση και προχωρούμε με 

πλήρη ταχύτητα. Αλλά αυτές οι γρήγορες κινήσεις πρέπει να διατηρήσουν την ορμή για τα 

επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να αντισταθμίσουν την παλινδρόμηση.   
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Έχω πάντα θερμά και σταθερά συμβουλεύει και προειδοποίησε και κάλεσε τα 

πανεπιστήμια, τους ακαδημαϊκούς, τα ερευνητικά κέντρα και τους ερευνητές για αυτό. 

Ωστόσο, τώρα, σας ζητώ από όλους εσάς, τους νέους ανθρώπους, να ακολουθήσετε σε 

αυτό το κομμάτι με περισσότερη αίσθηση ευθύνης, θεωρώντας ότι είναι Τζιχάντ. Ο 

θεμελιώδης λίθος μιας επιστημονικής επανάστασης στη χώρα έχει τεθεί, και αυτή η 

επανάσταση έχει προσφέρει στους μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων 

πυρηνικών επιστημόνων, επίσης. Ανεβείτε για να νικήσετε τον κακόβουλο, οργισμένο 

εχθρό που φοβάται έντονα την επιστημονική σας Τζιχάντ. 2) Πνευματικότητα και ηθική: 

Πνευματικότητα σημαίνει έμφαση στις πνευματικές αξίες, όπως η ειλικρίνεια, η θυσία, η 

εξάρτηση από το Θεό και η πίστη στον εαυτό σου και στην κοινωνία. Τα ήθη 

συνεπάγονται την παρατήρηση αρετών όπως η καλοσύνη, η συγχώρεση, η βοήθεια προς 

τους άπορους, η ειλικρίνεια, το θάρρος, η ταπεινοσύνη, η αυτοπεποίθηση και άλλα καλά 

χαρακτηριστικά. Η πνευματικότητα και η ηθική καθοδηγούν κάθε κίνημα, άτομα και 

κοινωνικές δραστηριότητες και αντιπροσωπεύουν την κύρια ανάγκη της κοινωνίας. Η 

ύπαρξή τους καθιστά τη ζωή έναν παράδεισο ακόμα και παρά την ύπαρξη σημαντικών 

ελλείψεων, ενώ η έλλειψή τους, ακόμα και όταν είναι ουσιαστικά πλούσια, δημιουργεί 

μια κόλαση. Η ανάπτυξη της πνευματικής αντίληψης και της ηθικής συνείδησης στην 

κοινωνία επιφέρει περισσότερες ευλογίες. Αυτό απαιτεί πράγματι την Τζιχάντ και την 

προσπάθεια και αυτή η Τζιχάντ και η προσπάθεια δεν θα πετύχουν πολύ χωρίς τη βοήθεια 

κυβερνήσεων. Η πνευματικότητα και η ηθική, σίγουρα δεν θα αποκτηθούν με διαταγές 

και εντολές. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να το δημιουργήσουν με 

καταναγκαστική ισχύ. Ωστόσο, κατά πρώτο λόγο, οι ίδιοι πρέπει να τηρούν την ηθική και 

πνευματική συμπεριφορά. Δεύτερον, πρέπει να προετοιμάσουν το έδαφος για την 

εξάπλωση αυτών των αρετών στην κοινωνία και να βοηθήσουν και να δώσουν μια σφαίρα 

επιρροής στις κοινωνικές οργανώσεις από την άποψη αυτή. Πρέπει να αγωνιστούν με 

ορθολογικό τρόπο ενάντια στα κέντρα αντι-πνευματικότητας και αντι-ηθικής και να 

εμποδίσουν τους κακούς να τραβήξουν άλλους με τους με δύναμη ή εξαπάτηση. 

Τα προηγμένα και διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας παρείχαν κέντρα αντι-

πνευματικότητας και ανηθικότητας με μια πολύ επικίνδυνη εγκατάσταση και τώρα 

βλέπουμε την ολοένα αυξανόμενη επίθεση των εχθρών στις αγνές καρδιές των νέων, των 

εφήβων και ακόμη και των παιδιών με την απασχόληση αυτά τα μέσα. Οι υπεύθυνες 

κυβερνητικές οντότητες έχουν μεγάλες ευθύνες σε αυτό το θέμα, οι οποίες πρέπει να 

αναληφθούν με σύνεση και με απόλυτη υπευθυνότητα. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι τα 

μη κυβερνητικά άτομα και οργανώσεις δεν έχουν καμία ευθύνη. Ο Θεός πρόθυμος, στην 

εποχή μπροστά, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν συντριπτικά 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σχέδια σχετικά με αυτό το θέμα. 
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3) Οικονομία: Η οικονομία αποτελεί καθοριστικό σημείο. Μια ισχυρή οικονομία είναι το 

ισχυρό σημείο και ο σημαντικός παράγοντας στον αποκλεισμό της κυριαρχίας και της 

διείσδυσης. ενώ μια ασθενής οικονομία είναι η Αχίλλειος πτέρνα που προετοιμάζει το 

έδαφος για διείσδυση, κυριαρχία και εισβολή από τους εχθρούς. Η φτώχεια και η 

ευημερία επηρεάζουν τις υλιστικές και πνευματικές πτυχές των ανθρώπων. Η οικονομία, 

φυσικά, δεν είναι ιδανικό της ισλαμικής κοινωνίας. Αντίθετα, είναι ένα μέσο χωρίς το 

οποίο κανείς δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τα ιδανικά. Η επιμονή στην ενίσχυση της 

ανεξάρτητης οικονομίας της χώρας, η οποία βασίζεται στη μαζική και ποιοτική παραγωγή, 

στη δικαιοσύνη, στην εύλογη και άχρηστη κατανάλωση και στις σοφές διοικητικές σχέσεις 

- τις οποίες επανειλημμένα επέμεναν επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια - οφείλονται 

στην απίστευτο αντίκτυπο οικονομία μπορεί να έχει στην τρέχουσα και μελλοντική ζωή 

της κοινωνίας. 

Η Ισλαμική επανάσταση μας έδειξε τη διέξοδο από την αδύναμη, εξαρτώμενη και 

διεφθαρμένη οικονομία της εποχής Pahlavi. Ωστόσο, οι αδύναμες επιδόσεις έχουν θέσει 

εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις στην οικονομία της χώρας. Οι εξωτερικές 

προκλήσεις περιλαμβάνουν τις κυρώσεις και τους πειρασμούς του εχθρού, οι οποίες θα 

γίνουν λιγότερο αποτελεσματικές ή ακόμη και αναποτελεσματικές εάν επιλυθούν οι 

εσωτερικές προκλήσεις. Οι εσωτερικές προκλήσεις συνίστανται σε διαρθρωτικά 

ελαττώματα και διαχειριστικές αδυναμίες. 

Τα κυριότερα ελαττώματα περιλαμβάνουν την οικονομική εξάρτηση από το πετρέλαιο. 

κυβερνητικές παρεμβάσεις σε τομείς της οικονομίας που δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της κυβέρνησης · βασιζόμενοι στις εισαγωγές και όχι στις εγχώριες δυνάμεις 

και δυνατότητες. πολύ περιορισμένη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού της χώρας · ελαττωματικό και μη ισορροπημένο προϋπολογισμό · και τελικά η 

έλλειψη συνέπειας στις εκτελεστικές οικονομικές πολιτικές, η μη τήρηση των 

προτεραιοτήτων και οι υπερβολικές και ακόμη και σπατάλες δαπάνες σε τμήματα 

κρατικών οργανώσεων. Το αποτέλεσμα είναι προβλήματα στα μέσα διαβίωσης των 

ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού ποσοστού ανεργίας μεταξύ των νέων, 

του χαμηλού εισοδήματος των κατώτερων τάξεων κ.λπ.  
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Η λύση αυτών των προβλημάτων έγκειται στην ισχυρή, υπεύθυνη και ζωηρή εφαρμογή 

των πολιτικών που οριοθετούνται από την Οικονομία της Αντίστασης, οι οποίες πρέπει να 

περιγραφούν, να ακολουθηθούν και να εφαρμοστούν από τις διοικήσεις. Η οικονομική 

ενδοεπιχείρηση της χώρας, η οποία γίνεται παραγωγική και βασισμένη στη γνώση, 

καθιστώντας την οικονομία δημοφιλή, αποφεύγοντας την αυταρχική κυβερνητική 

εποπτεία και την εξωστρέφεια χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα δυναμικά είναι ένα 

σημαντικό παράδειγμα αυτών των λύσεων. Μια νέα, σοφή, πιστή και ενημερωμένη 

επιτροπή εμπειρογνωμόνων της οικονομίας μέσα στην κυβέρνηση μπορεί αναμφισβήτητα 

να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Οι προθεσμίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 

ανάληψη δράσης από την επιτροπή. Τα αγαπημένα νεαρά άτομα σε όλη τη χώρα θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι λύσεις βρίσκονται μέσα στη χώρα. Αν υποθέσουμε ότι 

«τα οικονομικά προβλήματα είναι απλώς το αποτέλεσμα κυρώσεων και κυρώσεων 

οφείλονται στην αντίσταση ενάντια στον ιμπεριαλισμό και όχι στην υποταγή στον εχθρό, 

έτσι ώστε η λύση είναι να γονατίσουμε ενώπιον του εχθρού και να φιλήσουμε το πόδι του 

λύκου» είναι ένα ασυγχώρητο λάθος. Αυτή η εντελώς λανθασμένη ανάλυση - αν και 

μερικές φορές εκπέμπεται από τα στόμια και τα στυλό ορισμένων άγνωστων ατόμων 

μέσα στη χώρα - έχει τις ρίζες της σε ξένες ομάδες προβληματισμού και συνωμότες που 

σκοπεύουν να τους οδηγήσουν σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σε φορείς λήψης 

αποφάσεων και στο ευρύ κοινό στη χώρα. 4) Δικαιοσύνη και καταπολέμηση της 

διαφθοράς: Αυτές οι δύο αρετές απαιτούν η μία την άλλη. Η οικονομική, ηθική και 

πολιτική διαφθορά είναι σαν όγκοι στο σώμα των χωρών και των κυβερνήσεων. αν 

βρεθούν στο σώμα ενός συστήματος διακυβέρνησης, θα αποτελούσαν έναν 

καταστροφικό σεισμό και ένα βαρύ πλήγμα στη νομιμότητά τους. Και για ένα ίδρυμα 

όπως η Ισλαμική Δημοκρατία - που απαιτεί πέρα από την κοινή νομιμότητα και την 

κοινωνική αποδοχή - αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό και θεμελιώδες απ 'ό, τι για 

οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Οι πειρασμοί του πλούτου, της εξουσίας και της τάξης 

αποδυνάμωσαν μερικούς, ακόμα και με την μεγαλύτερη μοιχεία όλων των κυβερνήσεων 

με τη διακυβέρνηση του Ιμάμ Αλί. δηλαδή την κυβέρνηση του Amir Al-Mu'minin. Έτσι, ο 

κίνδυνος που δημιουργείται από την εμφάνιση μιας τέτοιας απειλής στην Ισλαμική 

Δημοκρατία - των οποίων οι αξιωματούχοι κάποτε ανταγωνίζονταν ο ένας τον άλλον με 

την επαναστατική ευσέβεια και διατηρώντας έναν απλό τρόπο ζωής - δεν υπήρξε ποτέ και 

εξακολουθεί να μην είναι πολύ πιθανό. Αυτό καθιστά αναγκαία την συνεχή παρουσία μιας 

αποτελεσματικής οργάνωσης, με απότομα μάτια και αποφασιστικές ενέργειες στα τρία 

σκέλη των εξουσιών (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική), προκειμένου να 

καταπολεμηθεί πραγματικά η διαφθορά, ειδικά σε κυβερνητικούς φορείς. 
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Φυσικά, το ποσοστό των διεφθαρμένων ατόμων μεταξύ των αξιωματούχων της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας είναι πολύ μικρότερο από εκείνο πολλών άλλων χωρών και ιδιαίτερα 

εκείνου του καθεστώτος Pahlavi - το οποίο ήταν εντελώς διεφθαρμένο και ενθάρρυνε τη 

διαφθορά - και ευχαριστώ τον Θεό, τους πράκτορες αυτού του συστήματος έχουν 

παραμείνει ως επί το πλείστον καθαρό από αυτό? Ωστόσο, ακόμη και η παραμικρή 

διαφθορά είναι απαράδεκτη. Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι η οικονομική διαφάνεια 

αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμότητα όλων των αξιωματούχων της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας. Όλοι πρέπει να προσέχουν το κακό της απληστίας και να αποφεύγουν τα 

παράνομα κέρδη και να ζητούν από τον Θεό να τους βοηθήσει σε αυτό το θέμα. 

Οι εποπτικές και κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να αποτρέπουν τη συσσώρευση της 

διαφθοράς και να καταπολεμούν την εξάπλωσή της με ειλικρίνεια και ευαισθησία. Αυτός 

ο αγώνας χρειάζεται πιστούς ανθρώπους έτοιμους για τζιχάντ, οι οποίοι είναι αξιοπρεπείς 

και έχουν καθαρά [οικονομικά] αρχεία και φωτεινές καρδιές. Αυτός ο αγώνας αποτελεί 

ένα αποτελεσματικό μέρος μιας συνολικής προσπάθειας που πρέπει να καταβάλει η 

Ισλαμική Δημοκρατία για να εδραιώσει τη δικαιοσύνη. 

Η δικαιοσύνη συγκαταλέγεται στα πρωταρχικά ιδεώδη που επιδιώκουν όλοι οι προφήτες 

και στην Ισλαμική Δημοκρατία έχει ισότιμη θέση και αξία. Αυτή είναι μια ιερή λέξη για 

όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες και δεν θα είναι απολύτως εδραιωμένη παρά μόνο 

υπό τη διακυβέρνηση του Ιμάμ Μαχντί (μπορεί να θυσιάζονται τα πνεύματά του). 

Ωστόσο, είναι σχετικά πάντα και παντού εφικτό, και είναι καθήκον να διεξάγεται από 

οποιονδήποτε, ιδιαίτερα τους άρχοντες και τους ισχυρούς. Η Ισλαμική Δημοκρατία έλαβε 

σημαντικά βήματα με αυτό τον τρόπο, παραδείγματα των οποίων αναφέρθηκαν εν 

συντομία παραπάνω. Φυσικά, πρέπει να γίνουν περισσότερα έργα για να εξηγήσουν και 

να περιγράψουν τις προσπάθειες που έγιναν σε αυτό το θέμα και η συνωμοσία από τους 

εχθρούς της Επανάστασης που στοχεύουν στην στρίψιμο της πραγματικότητας, ή 

τουλάχιστον να παραμείνει σιωπηλή και να αποκρύψει [την αλήθεια] πρέπει να 

ακυρωθεί. Ανεξαρτήτως, λέω σαφώς στους αγαπημένους νέους ότι το μέλλον της χώρας 

περιμένει, ότι αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από αυτό 

που πρέπει να γίνει. Στην Ισλαμική Δημοκρατία, οι καρδιές του υπαλλήλου πρέπει να 

νικήσουν συνεχώς για την εξάλειψη των στερήσεων και πρέπει να φοβούνται σοβαρά 

τους βαθιούς ταξικούς αγώνες. Στην Ισλαμική Δημοκρατία, όχι μόνο η αναζήτηση του 

πλούτου δεν είναι έγκλημα, είναι πραγματικά ενθαρρυνθεί. Εντούτοις, απαγορεύεται 

αυστηρά η διάκριση στη διανομή δημόσιων πόρων και στη χορήγηση ειδικών προνομίων, 

καθώς και η ανοχή σε οικονομικούς μαχητές - οι οποίες οδηγούν σε αδικία. Επιπλέον, η 

παραβίαση τάξεων που χρειάζονται υποστήριξη δεν είναι ποτέ αποδεκτή. 
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Αυτές οι λέξεις επαναλήφθηκαν συχνά με τη μορφή πολιτικών και νόμων, αλλά για την 

ορθή εφαρμογή, θέτουμε την ελπίδα στους νέους [να το κάνουμε]. και αν η ηγεσία των 

διαφόρων τομέων της χώρας ανατεθεί σε νέους, επαναστατικούς, σοφούς και ικανούς 

νέους - που δεν είναι λίγοι σε αριθμό, χάρη στον Θεό - αυτή η ελπίδα θα εκπληρωθεί. 

Θεού θέλοντος. 

5) Ανεξαρτησία και ελευθερία: Η εθνική ανεξαρτησία σημαίνει την ελευθερία του έθνους 

και του κράτους από την επιβολή και τον εκφοβισμό των κυριαρχικών δυνάμεων του 

κόσμου. Και η κοινωνική ελευθερία σημαίνει το δικαίωμα για κάθε μέλος της κοινωνίας να 

αποφασίζει, να ενεργεί και να σκέφτεται. και οι δύο είναι ισλαμικές αξίες. είναι θεϊκά 

δώρα που προσφέρονται στους ανθρώπους και κανένας από αυτά δεν είναι δώρο που 

προσφέρεται στον λαό από το κράτος. 

Οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα δύο προαναφερθέντα δικαιώματα. Η 

σημασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας είναι γνωστή από εκείνους που έχουν 

αγωνιστεί γι 'αυτήν. Το ιρανικό έθνος είναι μεταξύ αυτών, χάρη στην τετραετή τζιχάντ. Η 

σημερινή ανεξαρτησία και ελευθερία του Ισλαμικού Ιράν επιτεύχθηκαν με το αίμα 

εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων, γενναίων και αυτοθυσιαζόμενων ανθρώπων. συχνά νέοι, 

αλλά όλοι στις υψηλές τάξεις της ανθρωπότητας. Αυτός ο καρπός του καθαρού δέντρου 

της Επανάστασης δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο με αφελείς και μερικές φορές 

προκατειλημμένες δικαιολογίες. Όλοι, ειδικά η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, 

υποχρεούνται να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να την προστατεύσουν. Προφανώς, η 

"ανεξαρτησία" δεν πρέπει να ορίζεται ως ο περιορισμός της πολιτικής και της οικονομίας 

της χώρας στα σύνορά της και η "ελευθερία" δεν πρέπει να ορίζεται σε αντίθεση με τη 

θεϊκή ηθική, το νόμο, τις αξίες και τα δημόσια δικαιώματα. 

6) Εθνική αξιοπρέπεια, εξωτερικές σχέσεις, οριοθέτηση των σχέσεων με τον εχθρό: Οι 

τρεις είναι κλάδοι της αρχής της "αξιοπρέπειας, σοφίας και σκοπιμότητας" στις διεθνείς 

σχέσεις. Η παγκόσμια σκηνή μαρτυρεί σήμερα φαινόμενα που εκτυλίσσονται ή θα 

εξελιχθούν στο εγγύς μέλλον: ο νέος δυναμισμός του Κινήματος Ισλαμικής Αφύπνισης με 

βάση το μοντέλο αντίστασης στις ΗΠΑ και την κυριαρχία των σιωνιστών. την αποτυχία των 

αμερικανικών πολιτικών στην περιοχή της Δυτικής Ασίας και την ήττα των προδοτικών 

συμμάχων τους στην περιοχή · η επέκταση της ισχυρής πολιτικής παρουσίας της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δυτική Ασία και ο ευρύς προβληματισμός της σε 

ολόκληρο τον κόσμο των δυνάμεων αυταρχίας. Αυτά είναι παραδείγματα της φήμης της 

ισλαμικής δημοκρατίας, τα οποία δεν επιτεύχθηκαν παρά μόνο με το θάρρος και τη σοφία 

των τζιχάντ [ανιδιοτελώς αγωνιζόμενοι] διαχειριστές. 
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Οι ηγέτες του αυταρχικού συστήματος ανησυχούν. οι προτάσεις τους γενικά 

περιλαμβάνουν εξαπάτηση και ψέματα. Σήμερα, το ιρανικό έθνος, πέραν του 

εγκληματικού καθεστώτος των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρεί ορισμένες ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις ως εξαπατητές και αναξιόπιστες. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πρέπει να 

τηρεί με σύνεση τα όριά της. δεν πρέπει να αποσυρθεί από τις επαναστατικές και εθνικές 

του αξίες. δεν πρέπει να φοβούνται από τις άκυρες απειλές τους. και πάντοτε θα πρέπει 

να εξετάσει την αξιοπρέπεια της χώρας και να προσπαθήσει με σοφία, συνετή και 

βεβαίως με επαναστατική άποψη να διευθετήσει τα λύσιμα προβλήματα που έχει στις 

σχέσεις με αυτά. Στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν φαίνεται να επιλύεται 

κανένα πρόβλημα με αυτές και οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ δεν θα έχει 

αποτέλεσμα παρά υλικές και πνευματικές βλάβες. 

7) Τρόπος ζωής: Υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να γίνουν από αυτή την άποψη. Θα 

την αφήσω σε μια άλλη ευκαιρία και αρκεί να αναφέρω ότι οι προσπάθειες της Δύσης να 

προωθήσει τον δυτικό τρόπο ζωής στο Ιράν έχει προκαλέσει πολλές μη αναστρέψιμες 

ηθικές, οικονομικές, θρησκευτικές και πολιτικές ζημίες στη χώρα μας και στο έθνος μας. Η 

καταπολέμησή τους απαιτεί μια ολοκληρωμένη και έξυπνη τζιχάντ, που και πάλι εδώ, οι 

νέοι, αναμένεται να πραγματοποιήσουν. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ενθουσιώδη, περήφανη και απωθούσα τους 

εχθρούς  παρουσία του αγαπημένου μας έθνους στη 22η διαδήλωση Bahman [11 

Φεβρουαρίου], που σηματοδότησε την τεσσαρακοστή επέτειο της μεγάλης Ισλαμικής 

Επανάστασης και ευχαριστώ τον Παντοδύναμο Θεό γι 'αυτό. 

Ειρήνη να είναι για τον Ιμάμ Μαχντί μας - μπορεί να θυσιάζονται οι ψυχές μας γι 'αυτόν - 

η ειρήνη να είναι πάνω στις αγνές ψυχές των μαρτύρων και την καθαρή ψυχή του Ιμάμ 

Χομεϊνί και η ειρήνη να είναι για όλους τους αγαπημένους του Ιράν και ειδικά 

χαιρετισμούς στους νεαρούς Ιρανούς. 

  

Κρατώντας σας στις προσευχές μου, 

Σαγιέντ Αλί Χαμενεί - 2019 
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Η Ιρανική παραδοσιακή ιατρική το κλειδί για καλή υγεία και τρόπο ζωής 

 

Η παραδοσιακή Ιρανική ιατρική είναι από τις πιο γνωστές και αρχαίες μορφές ιατρικής, 

της οποίας τα πρώτα στοιχεία εντοπίζονται γύρω στα 6,500 π.χ. 

Η επιστήμη της ιατρικής έκανε ένα τεράστιο άλμα στον κόσμο με την είσοδο του Ισλάμ 

στο Ιράν καθώς και μέσω της συνεισφοράς κορυφαίων Ιρανών επιστημόνων όπως 

του  Muhammad ibn Zacharia Razi τον 10ο αιώνα καθώς και των Hakim Ibn Sina (Αβικένα) 

και Esmaeil Jorjani τον 11ο αιώνα. 

Παρόμοια με την Ελληνο – Αραβική ιατρική, η ιρανική παραδοσιακή ιατρική βασίζεται στη 

θεωρία ότι το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο από τέσσερις βασικές ουσίες όπως 

φλέγμα (Balgham), αίμα, κίτρινη χολή (Ṣafra) και μαύρη χολή (Sauda). Οι τέσσερις ουσίες 

καθορίζουν τα φυσικά και διανοητικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, επίσης γνωστά ως 

ταπεραμέντο. 

Όταν τα τέσσερα αυτά στοιχεία είναι σε ισορροπία, θα επιφέρει σωματική και ψυχική 

υγεία. Ωστόσο, οποιαδήποτε υπέρβαση ή έλλειψη οποιουδήποτε από τα τέσσερα 

σωματικά υγρά ενός ατόμου θα έχει ως αποτέλεσμα ασθένειες και αναπηρίες. 

Ο Zacharia Razi ανέπτυξε τις τέσσερις ιδιοσυγκρασίες  σε ένα περίτεχνο ιατρικό σύστημα 

και ο Hakim Ibn Sina εξήγησε σχολαστικά την λεπτομερή γνώση των τεσσάρων στοιχείων 

στην ιατρική εγκυκλοπαίδεια του «Ο Κανόνας της Ιατρικής». 

Σύμφωνα με την Ιρανική ιατρική, η ιδιοσυγκρασία υποδηλώνει την υπέρβαση ή έλλειψη 

τεσσάρων κύριων ιδιοτήτων στο σώμα ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της 

ζεστασιάς, της ψυχρότητας, της ξηρότητας και της υγρασίας, και αυτές οι συγκεκριμένες 

ιδιότητες κατασκευάζουν όλα τα φυσικά ή διανοητικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου. 

Η ιδιοσυγκρασία και  η γενετική είναι σχετικά ίδιες, καθώς η ιδιοσυγκρασία θα καθοριστεί 

μόλις αρχίσει να αναπτύσσεται ένα έμβρυο. Επιπλέον η κυρίαρχη ιδιοσυγκρασία μπορεί 

να αποδωθεί από τους γονείς. 

Η βασική δύναμη της ιρανικής παραδοσιακής ιατρικής είναι ότι δίνει προτεραιότητα στη 

διατήρηση της υγείας στον ατομικό τρόπο ζωής για τη θεραπεία ασθενειών. Η 

αναγνώριση της ιδιοσυγκρασίας ενός ατόμου θεωρείται η πρώτη πηγή πληροφοριών για 

τη διατήρηση της βέλτιστης υγείας και της διάγνωσης των ασθενειών. 
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Οι κανόνες του τρόπου ζωής στην ιρανική παραδοσιακή ιατρική επικεντρώνονται κυρίως 

σε έξι βασικές αρχές, όπως τρόφιμα και ποτά, κλιματολογικές συνθήκες και περιβάλλον, 

ύπνο και αφύπνιση, σωματικές δραστηριότητες, ψυχιατρικές καταστάσεις και 

απομάκρυνση του σώματος από τα απόβλητα (ιδρώτα, ούρα ή κόπρανα). 

Δείτε στο  YouTube: 

IRAN - Herbal medicine 

2500 types of medicinal herbs dicovered in Iran/ Η κύρια ουσία της ιρανικής 

παραδοσιακής ιατρικής για τη διατήρηση της υγείας και τη θεραπεία των ασθενειών είναι 

ότι κάθε άτομο πρέπει να επιλέξει ένα τρόπο ζωής που να ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία 

του. Η ιδιοσυγκρασία δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους αλλά υπάρχει και σε κάθε 

αντικείμενο, κατάσταση και κατάσταση στο σύμπαν και έχει αντίκτυπο στις συνθήκες 

υγείας των ανθρώπων. Οι γεύσεις, για παράδειγμα, έχουν ιδιοσυγκρασία που προκαλούν 

θερμότητα, ψυχρότητα, ξηρότητα και υγρασία στο σώμα. Ενώ η ξινή γεύση, όπως στα 

λαχανικά τουρσί και τα ξινά φρούτα, είναι κρύα και ξηρά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

όπως το γιαούρτι και τα εσπεριδοειδή που δεν είναι πολύ ξινή ή γλυκά θεωρούνται κρύα 

και υγρά. Οι αλμυρές, πικρές και πικάντικες γεύσεις είναι ζεστές και ξηρές και η γλυκιά 

γεύση είναι ζεστή και υγρή. Οι συνήθεις συνταγές του τρόπου ζωής αποσκοπούν βασικά 

στη διατήρηση της υγείας του ατόμου. Ακόμη και σε περίπτωση κακοτεχνίας, γνωστού ως 

Sou-e Mezaj στην Περσική γλώσσα, η παραδοσιακή ιατρική επιδιώκει να θεραπεύσει τη 

διαταραχή μέσω προσαρμογών στον τρόπο ζωής του ασθενούς. Όταν οι κανονικές 

τροποποιήσεις του τρόπου ζωής δεν είναι ικανές να θεραπεύσουν μια ασθένεια, η 

ιρανική παραδοσιακή ιατρική προσφέρει μια τεράστια λίστα φυτικών φαρμάκων, 

συμπεριλαμβανομένων πάνω από 2.500 τύπους φαρμακευτικών φυτών, ή εφαρμόζει μια 

ποικιλία μη χημικών μεθόδων, όπως αιμοληψία, μασάζ, υδροθεραπεία κ.λπ. για 

διαφορετικούς τύπους ασθενειών. Δεδομένου ότι η πλειονότητα των μεθόδων και 

φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην ιρανική παραδοσιακή ιατρική έχει πολύ 

ασήμαντες παρενέργειες και κινδύνους για την υγεία και ταυτόχρονα οδηγεί σε πιο 

βιώσιμα και μακροχρόνια οφέλη για την υγεία, η ιατρική παράδοση γίνεται όλο και πιο 

δημοφιλής στο Ιράν και πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Κατά την τελευταία δεκαετία, 

πολλές κλινικές παραδοσιακής ιατρικής έχουν αρχίσει να εργάζονται στο Ιράν και η 

μέθοδος εισήχθη και διδάχθηκε ως ανεξάρτητος επιστημονικός τομέας στα επίπεδα των 

διδακτορικών και διδακτορικών διατριβών σε πολλά ακαδημαϊκά κέντρα. Εν τω μεταξύ, 

πολλές εταιρείες έχουν ξεκινήσει μαζική παραγωγή φυτικών φαρμάκων για τις εγχώριες 

και διεθνείς αγορές.  
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Δεδομένου ότι η ιρανική ιατρική είχε επισκιαστεί από τη δυτική ιατρική τους τελευταίους 

δύο αιώνες, ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της αγνοείται και δεν εφαρμόζεται. 

Δεδομένης της αυξανόμενης δημοτικότητας της ιρανικής παραδοσιακής ιατρικής μεταξύ 

των πολιτών, πολλοί μελετητές εκφράζουν αισιοδοξία ότι η συνέχιση της έρευνας στον 

τομέα θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναβίωση της επιστημονικής μεθόδου και θα επιφέρει 

περισσότερες ανακαλύψεις στην ιατρική επιστήμη εν γένει. 
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Η Ομιλία του Δρ.Χελμί στην παγκόσμια ημέρα της Παλαιστίνης (Κουντς) 

 

Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές 

Χαίρετε, 

Η λυπηρή ιστορία της καταπάτησης της Παλαιστίνης και η δημιουργία του ψεύτικου 

σιωνιστικού καθεστώτος έχει ρίζες στην απληστία του ιμπεριαλισμού της Αμερικής και της 

Αγγλίας με σκοπό την κυριαρχία στις χώρες με πλούσια πετρελαιικά κοιτάσματα της 

Μέσης Ανατολής. Το 1949, δηλαδή πριν 70 χρόνια περίπου, και μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

πόλεμο η Αμερική και η Αγγλία για να κυριαρχήσουν στις Ισλαμικές χώρες με πλούσια 

πετρελαιικά κοιτάσματα, αποφάσισαν να παραμορφώσουν το ιερό έδαφος της 

Παλαιστίνης σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση και μετέφεραν τους Σιωνιστές και του 

φανατικούς Εβραίους εκεί ώστε να έχουνε συνεχή εποπτεία στα εξαρτημένα κράτη τους, 

όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Ιράν, κλπ., ώστε να σιγουρευτούν ότι έχουν τον 

έλεγχο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής και να μπορούν 

έυκολα να τα εκμεταλλευτούν. 

Από εκείνη την περίοδο η οποία ξεκίνησε με τη γενοκτονία εκατοντάδων κατάπιεσμένων 

και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων έως σήμερα, αυτό το απάνθρωπο έγκλημα 

από όσους διψάνε για δύναμη και πλούτο έχει πραγματοποιηθεί μέσω των σιωνιστών του 

ψεύτικου καθεστώτος του Ισραήλ και των συμμάχων και υποστηρικτών τους, οι οποίοι 

είναι η Αμερική και η Αγγλία, συνεχίζεται έως και τώρα.  Αυτοί είχαν σκοπό να 

διαγράψουν τελείως την Παλαιστίνη από το γεωγραφικό χάρτη και να τοποθετήσουν το 

δικό τους αιμοβόρο καθεστώς στη θέση της για να το αναπτύξουν και σιγά σιγά να 

αποκτήσουν περισσότερα εδάφη από τα Ισλαμικά, να αυξήσουν έτσι την αυτοκρατορία 

τους και να συνεχίσουν να αποκτούν εκτάσεις από τον ποταμό Νείλο έως τον Εφράτη, 

από την Αύγυπτο έως το Ιράκ και κάποια μέρη στη Σαουδική Αραβία και τη Συρία. Όμως 

λόγω της ισχυρής αντίστασης του Παλαιστινιακού Έθνους και τον δίκαιο αγώνα και την 

άμυνα για την πραγματική τους πατρίδα οι ΗΠΑ έχουν ηττηθεί. Όμως η ήττα τους μετά 

από τη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν πριν 40 χρόνια στα 1979 με την ηγεσία 

του πιο ισχυρού και δυνατού ηγέτη των τελευταίων αιώνων του κόσμου, δηλαδή του Ιμάμ 

Χομεινί, και την φανερή και άφθονη υποστήριξη του από τον Παλαιστινιακό λαό και την 

αποκάλυψη της μεγάλης συνομωσίας της Αμερικής και της Αγγλίας που είχανε σκοπό να 

δημιουργήσουνε αυτό το ψεύτικο καθεστώς του Ισραήλ για να πετύχουν τους στόχους 

τους, απέτυχε και χάλασε όλα τα βρώμικα τους σχέδια.   
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Στο πρώτο έτος μετά τη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης δηλώνοντας την παγκόσμια 

ημέρα της «Κότς» αποκάλυψε σε όλο τον κόσμο τα σχέδια της Αμερικής και της Αγγλίας 

για την καταστροφή της χώρας της Παλαιστίνης και τον μεγάλο κίνδυνο ενός αρπακτικού 

και ρατσιστικού καθεστώτος , και ενημέρωσε με σαφήνεια τις Ισλαμικές χώρες για αυτόν 

τον μεγάλο κίνδυνο.  Για αυτό το λόγο έγινε στόχος του θυμού και της βαθιάς εχθρότητας 

της Αμερικής και της Αγγλίας και από την άλλη μεριά αυξήθηκαν οι αγώνες του 

Παλαιστινιακού λαού και η υποστήριξη όλων των μουσουλμάνων και των ανθρώπων που 

αναζητούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο. 

Σήμερα παρατηρείτε ότι ενώ συνεχίζονται μετά από 70 χρόνια πόλεμο, γενοκτονίες και 

αιματοχυσίες του καταπιεσμένου λαού της Παλαιστίνης,  το παράνομο ψευδοκράτος του 

Ισραήλ, έχει ηττηθεί σε όλα αυτά που σκόπευε. Και ο Παλαιστινιακός λαός, που είναι 

ακόμα ζωντανός και λαμπερός, συνεχίζει τον αγώνα του μέχρι να εξέλθουν οι κατακτητές 

και να απελευθερωθούν όλα τα εδάφη της χώρας τους. 

Ο νυν Πρόεδρος και η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρόλο που επιθυμούν με διάφορες απειλές 

και εκφοβισμούς για πόλεμο να σπάσουν την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού, οι 

περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές σε όλο τον κόσμο ξέρουν πολύ καλά ότι η συνεχής ήττα 

των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή και από την άλλη μεριά η συνεχής 

νίκη του Ιράν και των χωρών της αντίστασης ακτινοβολούν την παρακμή και πτώση της 

δύναμης του ιμπεριαλισμού της Αμερικής. 

Στο κοντινό μέλλον θα παρατηρήσουμε μεγαλύτερες νίκες του Ιράν και των χωρών της 

αντίστασης.  
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Όταν ένα έθνος χάνει την ταυτότητα του, λειώνει στις παλάμες των εχθρών 

 

Την παραμονή της ευτυχούς επετείου γέννησης του ευσπλαχνικού προγόνου του 

Προφήτη Μωάμεθ - Ιμάμ Χασάν Αλ-Μουζτάμπα (ως) - μιας ομάδας καθηγητών περσικής 

γλώσσας και λογοτεχνίας καθώς και νέων και βετεράνων ποιητών, συναντήθηκε με τον 

Αϊατολάχ Χαμενεΐ, τον ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης. 

Σε αυτή τη συνάντηση ο Αγιατολάχ Χαμενεΐι χαρακτήρισε την πρόοδο της επαναστατικής 

ποίησης ως υποσχόμενη και αιώνια: Φυσικά υπάρχουν και άλλα ποιητικά κινήματα που 

έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις έννοιες, τις δημιουργικές έννοιες και 

την ενίσχυση των διατυπώσεων. 

Ο ηγέτης της Επανάστασης θεώρησε την ποιητική έκφραση και το φαινόμενο της ποίησης 

ως θαύμα της δημιουργίας και ισχυρίστηκε: Η ποίηση απολαμβάνει μεγαλοπρέπεια και 

ομορφιά και αυτή η ποιότητα καθιστά την ποίηση ένα επιδρόν μέσο που επιφέρει 

ευθύνες αφιερωμένες στην εξυπηρέτηση των κινήσεων διαφώτισης και αφύπνισης. 

Ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε σε ένα αφελές παραλογορισμό που διαίρεσε την ποίηση σε 

«καλλιτεχνικό» και «αφοσιωμένο», προσπαθώντας να υποτιμήσει την αφοσιωμένη 

ποίηση και διατήρησε: Τα μεγάλα ποιήματα και οι κορυφές της περσικής ποίησης όπως τα 

έργα του Χάφεζ, του Σάιντι, του Φερντόουσι και του Ρουμί είναι γεμάτη με έννοιες της 

ηθικής, της εκπαίδευσης, της αφοσίωσης, της σοφίας, του μυστικισμού, της 

πνευματικότητας και του καθαρού Ισλάμ. Ως εκ τούτου, ο διαχωρισμός των καλλιτεχνικών 

και αισθητικών πτυχών της ποίησης από τις πτυχές της ευθύνης και της δέσμευσης είναι 

μια προφανώς αφελής 

παραλογοποίηση που 

προκύπτει από την 

άγνοια ή την έλλειψη 

γνώσης. 
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Ο Ανώτατος ηγέτης περιγράφει την αφομοίωση της ποίησης στις μονοθεϊστικές 

διδασκαλίες, τις αρετές του Ahlulbait, την επανάσταση και τις διάφορες σημαντικές 

εκδηλώσεις της χώρας και του κόσμου του Ισλάμ, ενισχύοντας και αυξάνοντας την ποίηση 

και προσθέτοντας: Αποτυπώστε στην ποίησή σας τις όμορφες χειρονομίες του έθνους, το 

υπέροχο έπος του ανιδιοτελούς εθελοντισμού των ανθρώπων για την παροχή βοήθειας 

στα θύματα της πλημμύρας. Γιατί αυτό κάνει την ποίησή σας μια σημαία της ταυτότητας 

του έθνους. 

Ο Σεβασμιώτατος δήλωσε: Είναι πολύ σημαντικό να προστατευθεί η ταυτότητα ενός 

έθνους, διότι όταν ένα έθνος χάσει την ταυτότητά του, λιώνουν στην παλάμη των εχθρών 

και χάνονται. 

Σε άλλο μέρος της ομιλίας του, ο Αγιατολάχ Χαμενεί εξέφρασε ανησυχίες για την περσική 

γλώσσα και ισχυρίστηκε: Ανησυχώ πραγματικά για την περσική γλώσσα, διότι στη 

δημόσια σφαίρα η περσική γλώσσα διαβρώνεται. 

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης ανέλυσε: Είμαι αναστατωμένος με το IRIB επειδή 

μερικές φορές αντί να προωθήσουν μια ενισχυμένη μορφή ορθής, τυποποιημένης και 

στιλβωμένης εκδοχής της γλώσσας, προωθούν μια εκδοχή χωρίς ταυτότητα με 

ελαττωματικές εκφράσεις και ακόμα χειρότερα με ξένες φράσεις . 

Ο Σεβασμιώτατος κατηγόρησε τη συχνή χρήση ξένων λέξεων στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και απευθύνθηκε στις αρχές λέγοντας: Μην επιτρέπετε στην περσική γλώσσα 

να προσβληθεί από διάβρωση και καταστροφή. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεί επέκρινε επίσης τις φτωχές και χαμηλές διατυπώσεις ορισμένων 

τραγουδιών που μεταδόθηκαν από την IRIB μέσω τηλεοπτικών σειρών και κατέληξαν: Η 

περσική γλώσσα έχει προστατευθεί από μεγάλους ποιητές εδώ και αιώνες και η έντονη 

και εύγλωττη αυτή εκδοχή έχει μεταδοθεί σε εμάς. επομένως, πρέπει να προστατεύσουμε 

τη γλώσσα και να μην επιτρέψουμε, από άγνοια και αμέλεια, σε έναν αφελή 

τραγουδοποιό να καταστρέψει τις διατυπώσεις και στη συνέχεια τα τραγούδια του να 

μεταδοθούν από την IRIB ή άλλα κυβερνητικά και μη κυβερνητικά μέσα, χρησιμοποιώντας 

δημόσια χρήματα. 

Σε αυτή τη συνάντηση, 29 νέοι και βετεράνοι ποιητές διάβασαν τα ποιήματά τους στον 

Ανώτατο ηγέτη και το ακροατήριο. 

Πριν από τις προσευχές του Maghrib και του Isha, μια ομάδα ποιητών μίλησε επίσης 

στενά με τον ηγέτη, παρουσιάζοντας τα έργα τους στον Σεβασμιώτατο. 
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Το Ιράν τιμά την ημέρα για τον Σά’αντι, τον κορυφαίο Πέρση συγγραφέα και ποιητή 

 

Οι λάτρεις της λογοτεχνίας μνημονεύουν την Ημέρα του Σα'άντι του Σιράζ, του 

παγκοσμίως γνωστού Πέρση ποιητή και λογοτεχνικού μελετητή της μεσαιωνικής 

περιόδου. 

Ένας αριθμός θαυμαστών της λογοτεχνίας συγκεντρώθηκαν στο μαυσωλείο του Sa'adi στη 

νότια πόλη Ιράν Shiraz την Κυριακή. 

Ο Sa'adi, μαζί με τον Ρουμί και τον Χάφεζ, θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες του 

γκαζάλι (ποίημα αγάπης) στην περσική ποίηση. 

Γεννημένος στην ιρανική πόλη Shiraz το 1208, ο Sa'adi αναφέρεται συχνά ως ο δάσκαλος 

της πεζογραφίας και της ποίησης στην περσική λογοτεχνία και έχει εγκωμιαστεί 

παγκοσμίως για να εκφράσει τις βαθιές του κοινωνικές και ηθικές σκέψεις με ένα 

μοναδικό ύφος που είναι "απλό αλλά αδύνατο να μιμηθούμε". 

Ο Sa'adi μελέτησε τις ισλαμικές επιστήμες, το δίκαιο, την πολιτική, την ιστορία, την 

αραβική λογοτεχνία και την ισλαμική θεολογία στο Πανεπιστήμιο Nizamiyya στη Βαγδάτη 

και ξεκίνησε για μια τριετή διαδρομή σε ξένα εδάφη, αφού οι Μογγόλοι εισέβαλαν στο 

Ιράν στη δεκαετία του 1220. 

Ο Sa'adi είναι γνωστός για τα βιβλία του Bustan και το Golestan καθώς και για μια σειρά 

από πρωτότυπες εικόνες που απεικονίζουν ανθρώπινες εμπειρίες. 

Εκτός από το Bustan και το Golestan, ο Sa'adi συνέθεσε επίσης ένα βιβλίο ποιημάτων 

αγάπης (ghazals), καθώς και μια σειρά από ωτο, quatrains και μικρά κομμάτια τόσο στα 

περσικά όσο και στα αραβικά. 
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I don't consider Trump worth sending a message to, we won't negotiate with U.S. 

Mr. Shinzō Abe, the Prime Minister of Japan, met with Ayatollah Khamenei-- the Leader of 

the Islamic Revolution-- this morning June 13, 2019. 

In this meeting, Ayatollah Khamenei stressed that Iran will not negotiate with the United 

States of America and asserted: I do not consider Trump, as a person, deserving to 

exchange messages with. We will not negotiate with the United States. 

The Japanese Prime Minister told the Leader of the Revolution In this meeting: "I would 

like to give you a message from the President of the United States." Ayatollah Khamenei 

responded by pointing out the ingenuity and untrustworthiness of the United States and 

argued: We do not doubt your sincerity and goodwill. However, regarding what you 

mentioned about the President of the U.S., I do not consider Trump as a person worth 

exchanging any message with and I have no answer for him, nor will I respond to him in the 

future. Ayatollah Khamenei added: "What I am going to say is part of our talks with the 

Japanese Prime Minister. Because we consider Japan a friend of ours. Although, there are 

some complaints." 

Quoting the Japanese Prime Minister that Trump told him: "The United States is not after 

regime change in Iran," the Supreme Leader insisted: "Our problem with the United States 

is not about regime change. Because even if they intend to do pursue that, they won’t be 

able to achieve it; just as previous U.S. presidents tried to destroy the Islamic Republic of 

Iran during the past 40 years, and failed. What Trump says, that he is not after regime 

change, is a lie. For, if he could do so, he would. However, he is not capable of doing it. 

Pointing out the Japanese Prime Minister's remarks regarding the United States’ request to 

negotiate with Iran about the nuclear issue, Ayatollah Khamenei held: "The Islamic 

Republic of Iran negotiated for 5, 6 years with the United States and the Europeans—the P 

5+1—which led to an agreement. But the United States disregarded and breached this 

definite agreement. So, what common sense would once again allow negotiations with a 

state that has thrown away everything that was agreed upon?" 

The Leader of the Revolution quoted the Japanese Prime Minister again regarding the US 

determination to prevent Iran from building nuclear weapons and added: "We oppose 

nuclear weapons, and we have issued a religious fatwa (verdicts) prohibiting building 

nuclear weapons. But rest assured that if we wanted to build nuclear weapons, the U.S. 

would not be able to do anything about it, and the United States’ prohibition would not be 

an obstacle." 
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Insisting that stockpiling nuclear weapons is unreasonable, Ayatollah Khamenei remarked: 

"The United States has no competency, by any means, to speak out about what country 

should or shouldn't have nuclear weapons. Because the United States possess arsenals of 

thousands of nuclear warheads." 

Pointing out to the Japanese Prime Minister's remarks that the U.S. is ready to hold 

genuine talks with Iran, Ayatollah Khamenei told Mr. Abe: "We do not believe that at all. 

Because genuine talks would not come from someone like Trump." 

The Leader of the Revolution stressed: "Honesty and genuineness are very rare among U.S. 

officials." His Eminence then added: "The President of the US met and held talks with you a 

few days ago, including about Iran. But after returning from Japan, he immediately 

imposed new sanctions against Iran’s petrochemical industries. Is this a message of 

honesty? Does this show that he wants to hold honest talks? 

The Leader of the Islamic Revolution pointed to the process of negotiations with the U.S. 

that led to the formation of the JCPOA and held: "After the nuclear agreement, the first 

person to immediately breach the JCPOA was Mr. Obama himself; the same person who 

had asked for direct talks with Iran and had also sent a mediator." 

Ayatollah Khamenei added: "This is our experience, and rest assured Mr. Abe that we will 

not repeat it." Referring to the remarks made by the Japanese Prime Minister reporting 

Trump who said “negotiating with the U.S. will help Iran progress”, His Eminence 

emphasized: By God’s Grace, we will progress without negotiating with the U.S. and 

despite the sanctions. 

The Leader of the Revolution welcomed the Japanese Prime Minister’s suggestion of 

expanding relations between Japan and the Islamic Republic of Iran, and reminded his 

audience: Japan is an important country in Asia, and if they are willing to expand relations 

with Iran, they should prove their sincere willingness-- just as some important countries 

have shown their interest. 

Referring to the forty years of hostility that the U.S. has shown to the Iranian nation and 

the continuation of the hostility, the Supreme Leader maintained: We believe that our 

problems will not be solved by negotiating with the U.S., and no free nation would ever 

accept negotiations under pressure. 

Ayatollah Khamenei then responded to remarks by the Japanese Prime Minister on how 

the Americans have always wanted to impose their own beliefs and views on other nations 

and stated: It is good that you acknowledge this fact, and you should also know that the 

Americans will observe no limits in imposing their views. 
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PM Abe calls Iran significant country, voices Japan’s readiness to help ease tensions 

Japanese Prime Minister Shinzo Abe says his country aims to play a role in easing tensions 

surrounding Iran, as he highlights peace and tranquility in the Middle East are very 

important for the entire world. 

Abe said that stability and peace in the Middle East region would benefit not only the 

regional countries but the entire world, adding that efforts should be made to avoid any 

military confrontation in the region. 

“Japan seeks to play a maximum role to prevent tensions, and this has been the focus of 

my trip to Iran,” he added.     

The Japanese prime minister said that Iran has been an important country in the Middle 

East, stressing that it’s necessary for the Islamic Republic to continue playing its 

constructive role in order for the region to remain stable and avoid any possible 

confrontation.    

Abe, who is in Tehran on an official two-day visit, made the remarks at a joint press 

conference with Iranian President Hassan Rouhani on Wednesday. 

Elsewhere in his remarks, the Japanese premier hailed a fatwa (religious decree) by Leader 

of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei prohibiting nuclear weapons. 

He also welcomed Iran’s cooperation with the International Atomic Energy Agency (IAEA) 

as positive and expressed hope that Tehran would continue to act within the framework of 

the the 2015 nuclear deal in the future.    

He said that he discussed with the Iranian president ways to alleviate tensions, prevent 

further instability in the region and pave the way for the establishment of peace, noting 

that the two sides shared views in this regard.     

For his part, Rouhani praised the age-old relations between Iran and Japan and welcomed 

the Japanese government’s determination to expand relations with Iran in different fields. 

He said that during the meetings with the Japanese side different issues were discussed, 

including Japan’s investment in southern Iran, including in Chabahar Port and Makran 

region. 

Rouhani said that Japan was interested in buying Iran’s oil, adding that this is a point that 

can guarantee the expansion of relations between the two states. 

85 



 

Highlight in English 

 

The Iranian president said that in addition to bilateral issues, the two sides discussed ways 

to promote security and defuse tensions in the region. 

“We are pleased that the two countries attach high significance to the stability and security 

of the region,” Rouhani said, noting that he told the top Japanese official that “Iran will 

never initiate a war in the region even with the US but if a possible war is waged" against 

the Islamic Republic, it we will give "a crushing response to invaders." 

Rouhani also praised Japan’s continued support for the Iran nuclear deal, known as the 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), saying the agreement is important for 

regional and global security. 

He also said that Iran was willing to remain in the JCPOA, adding that the country 

welcomed cooperation with Japan in peaceful nuclear technology and stressing that both 

countries opposed nuclear weapons. 

He stated that the “root cause of tensions [in the region] is the US economic war against 

Iran,” adding, "Whenever this war stops, we will witness a very positive change in the 

region and the world.” 

Rouhani also described Japan as a very important country that has always taken "good 

steps for the promotion of security and stability of the region." 

Earlier on Wednesday, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif met with his 

Japanese counterpart Taro Kono. 
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During the meeting, Zarif pointed to the US policy of economic terrorism against Iran, 

saying the Islamic Republic was also facing “a propaganda campaign and hate-mongering” 

by Washington every day. 

Zarif said that to foil the US measures Iran has been working out necessary plans to ensure 

the well-being of the nation, adding that among the plans was a revision of the country’s 

budget to wean the country off oil revenue.    

He also pointed to long-standing relations between Tehran and Tokyo and called Japan a 

good friend and partner of Iran in political, economic and cultural areas. 

The Japanese official, for his part, described Shinzo Abe’s visit to Iran as historic. 

“Iran is an important country in the region and we believe the fewer tensions in this 

strategic region, the better for everyone. Otherwise everyone will get hurt,” Kono said, 

adding,” Japan is ready to do anything to ease tensions.” The Japanese Foreign Ministry 

said that during the talks Kono also asked Iran to remain committed to the JCPOA that put 

limits on Tehran’s nuclear program in return for lifting nuclear-related sanctions, according 

to Kyodo news agency.   Japan is not a member of the deal but has been a supporter. 

Abe arrived in Iran on Wednesday on a first visit by a Japanese premier to Tehran in more 

than 40 years, with a plan to help ease tensions between the Islamic Republic and the 

United States. Tensions between Iran and the US have spiked since May 2018, when 

President Donald Trump unilaterally withdrew from a multilateral deal with Iran and 

reimposed sanctions on Tehran. 
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Resistance vs. Surrender 

This resistance gradually exceeded the borders of the Islamic Republic. This does not mean 

that we wish to export this title and idea of resistance. Some people – including politicians 

and others – complain here and there why we want to export the Revolution. We are not 

exporting the Revolution. The Revolution is a thought, a philosophy, a roadmap. If it is 

accepted and cherished by a nation, it will welcome it on its own. Did we say to other 

countries to rally on Quds Day? They themselves did so. They themselves wished to do so. 

Resistance was accepted by other nations on its own. 

Today in our region – West Asia – the common word among nations is resistance. Everyone 

agrees with resistance. Of course, some people dare enter the arena of resistance and 

some people do not dare do so, but those who dare do this are not few in number. The 

recent defeats that the Americans suffered in Iraq, Syria, Lebanon, Palestine and other 

such countries were an outcome of the resistance of Resistance groups. The Resistance 

camp is a strong camp today. 

Of course, we do not deny that because we people of Iran firmly resisted, moved forward 

and made achievements, others were encouraged to pursue resistance. This has been 

acknowledged by non-Iranian analysts and political experts in the world as well. A well-

known international analyst – all of you have heard his name – says that one of the most 

important reasons behind the enmity of the US towards the Islamic Republic is that the 

Islamic Republic took the 

path of resistance, 

succeeded in it and managed 

to overcome the obstacles. 

This is one of the reasons 

behind its enmity. They want 

us to be defeated. They wish 

that we become discouraged. 

They want us to hold up our 

hands as a sign of surrender. 

Because we are not doing so, 

they are showing enmity. 

 

88 



 

Highlight in English 

They spend money and work hard, but it will end in their own disadvantage, despite what 

they had hoped for. The Quran says this in a decisive way. All these measures will end up in 

their own disadvantage, but they do not understand. Unfortunately, they do not 

understand. They can return because the path to return is open. They can repent because 

the path to repentance is open: “Except those who repent and make amends.” [The Holy 

Quran, 2: 160] They should make amends and make up for the corruption that they have 

caused. 

Today, the world of Islam needs this. The problems of the world of Islam will be resolved if 

Muslims cooperate in harmony with one another. We should work to that end. The 

intellectuals of the world of Islam are responsible. The ulama of the world of Islam are 

responsible. 

We in the Islamic Republic have accepted the price for defending Palestine. We have 

declared that we would defend Palestine. The world of arrogance stood against us then 

and delivered blows, but we showed resistance and we stood firm and we will continue to 

stand firm. We are certain that the final victory will belong to the Palestinian nation. 
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The calamity of Imam Ali's (a.s.) martyrdom, didn’t only impact his time  

but all history to come 

 

As for today’s martyrdom anniversary, this martyrdom is not a tragedy that took place 

during a specific period of time, the memory of which we are shedding tears to: this is a 

tragedy for all times. The tragedy of martyring the Commander of the Faithful (a.s.) – “I 

swear to God that the foundations of guidance have been annihilated” – did not inflict a 

loss only for that era, rather it inflicted a heavy loss for all history to come. 

Twenty five years before that martyrdom, Fatima Zahra (ra) said to the women of Madina, 

at a time when she was sick and bedridden, “If Ali had been entrusted with caliphate, he 

would have smoothed the path for the people” [speaking in Arabic]. “Sojoh” means 

smooth in Arabic. “And he would have led them to happiness without them receiving a 

wound” [speaking in Arabic]. He would not have allowed – these are my own words – the 

power of the government and the ruling-oriented spirit of Islam to inflict the slightest 

wound on the body of the Islamic community -- not even the slightest wound! He would 

have taken the tasks further, and he would have prevented any kind of harm whatsoever. 

The best form of government is one in which the government does not inflict wounds on 

its people and one that creates a prosperous life for them in both material and spiritual 

terms: “Those who follow this path do not become tired. Riders on this horse do not get 

bored. The water of this spring does not become impure and contaminated.” This is what 

Fatima Zahra said on that day. This event [the caliphate of Ali (a.s.)] was delayed for 25 

years, but finally, the Islamic Ummah gathered and elected the Commander of the Faithful 

as the caliph. During those years – from the month of Dhul-Hijja of the year 35 to the 

month of Ramadan of the year 40: his government lasted four years and nine or ten 

months – he accomplished great feats. He began certain tasks which would have allowed 

him to continue the path, and to insure the world of Islam for many centuries to come if 

the sword of treachery and treason had not existed and if that grave crime had not been 

committed by Ibn Muljam or the elements working behind the scenes, the world would be 

better off. 

Therefore, the tragedy that took place on that day was full of heavy losses for the world of 

Islam and for the history of Islam. Once more, they caused the world of Islam drift away 

from that fresh and pure spring that could quench the thirst of the Islamic world. 

Therefore, this disaster is for all times. 
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The important task that the Commander of the Faithful (a.s.) carried out during that period 

of time can be expressed in a short statement, and I will explain it briefly. During that time, 

the Commander of the Faithful (a.s.) proved that the Islamic principles and values, created 

during the time of Islam’s isolation and when the Islamic community was a small 

community, can be implemented at a time of welfare and at a time of expansion, power, 

and material progress of the Islamic community as well. 

  

If we pay attention to this point, this is very important. Today, our issue is the same. During 

the time of the Holy Prophet (s.w.a.), Islamic principles, Islamic justice, the dignity of 

humans, the spirit of jihad, Islamic construction and moral and ideological principles of 

Islam were sent down through divine revelation and the Holy Prophet (s.w.a.) 

implemented them in the Islamic community as much as possible. However, what was the 

Islamic community during the time of the Holy Prophet (s.w.a.)? For 10 years, it was only 

comprised of Madina, a small city comprised of a few thousand people. And when they 

conquered Makka and Ta’if, only a small region with a very limited source of wealth and 

with very few resources, which suffered from endemnic poverty, was available to them. It 

was in such an environment that the foundations of Islamic values were built. Twenty five 

years had passed since the Holy Prophet (s.w.a.) passed away. During these 25 years, the 

size of the Islamic community increased by hundreds of times, not two, or three, or ten 

times. 

The day when the Commander of the Faithful (a.s.) was elected as caliph, the regions 

ranging from Middle Asia to North Africa – Egypt – were under the control of the Islamic 

government. Of the two great governments that were the neighbors of the Islamic 

government from the early Islamic era – Iran and Rome – one had been completely 

annihilated: this was the Iranian government. At that time, the entire country of Iran was 

under the control of Islam. A large part of Roman Empire too – Shamaat, Palestine, Mosul 

and other areas – had been seized by Islam. So, a region of great size was available to 

Islam. This means that a large source of wealth had come into being, and there was no 

poverty and lack of resources and food any longer. 
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Gold had become common and money had flourished. There were great sources of wealth, 

and the Islamic country had become rich. Many people enjoyed too much welfare. If Ali 

had been left out of the arena, it would have been possible for history to judge that Islamic 

principles and Prophetic values were only good for the era of Madinatul-Nabi, the same 

era when the Islamic community was small and poor; because when the Islamic 

community grew in size, when it was combined with different civilizations, when different 

cultures and civilizations entered the lives of Muslims and when different nations stood 

under the umbrella of the Islamic community, those principles were not enough, and they 

failed to manage the country. 

However, during those five years, the Commander of the Faithful (a.s.) showed through his 

actions, behavior, and method for managing the government that this was not the case. He 

showed that the same brilliant principles that existed during the early Islamic era – 

monotheism, justice, fair-mindedness and the equality of humans – can be implemented 

with a powerful caliph like the Commander of the Faithful (a.s.): this is what has remained 

in history. Although this method did not continue after the Commander of the Faithful 

(a.s.), he showed that if the Islamic ruler, the managers of society and Muslim managers 

make up their minds, and if they have firm beliefs, they can implement the same principles 

during the time of the Islamic government’s expansion and the emergence of different 

situations and lifestyles, and they can help the people benefit from it. 

This is our situation in the present time. Some people think that the principals of the 

Revolution – the beliefs of justice, jihad, religion, independence, self-reliance: these are 

the principals that generated enthusiasm in the people, that brought them to the arena, 

that helped overthrow the Taghuti regime and that encouraged the people to show 

resistance in a war for eight years – have become old-fashioned, and they cannot be 

implemented any longer. We might have become old-fashioned, we might have lost our 

power and strength, and we might have become weak, but those principles have prevailed 

with the same strength and power. 

If we enter the arena with the necessary faith, with adequate management, with 

enthusiasm and hope, and with courage in the face of the enemies’ methods like political 

and propaganda schemes, the same principles will show themselves more in the present 

time. --This is clear. How can social justice in Madina society – that had a population of 10, 

15 thousand people -- be compared with social justice in the Commander of the Faithful’s 

(a.s.) community that had a population of tens and hundreds of millions of people? And 

the Commander of the Faithful accomplished these feats. 
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I would like to speak about a few measures that the Commander of the Faithful (a.s.) 

adopted. These measures have been reflected in the statements of that great personality. 

There are thousands of such measures in the Commander of the Faithful’s (a.s.) life. The 

people insisted and they pledged their allegiance to him, but Hazrat did not agree at first. 

Then the people insisted furthermore. Everyone – including great personalities, ordinary 

people, chiefs and old companions – said that it should only be Ali ibn Abi Talib (a.s.) and 

no one else. They came and took Hazrat with insistence. Hazrat said, “Let us go to the 

mosque then.” 

He took to the minbar and delivered a sermon, expressing his viewpoints. The Commander 

of the Faithful (a.s.) said, “I will return to the people the property that the selected caliphs 

and the nobility have seized in an unjust manner wherever I find them.” During those 

years, some people had managed to take money from the public funds. He said, “By Allah, 

even if I had found that by such money women have been married or slave-maids have 

been purchased I would have returned it to its owners.” [Nahjul Balaghah, Sermon 15] He 

said, “The people and great personalities should know that this is going to be my method.” 

After a few days, this course of action aroused the opposition of certain people. Of course, 

poor people and the oppressed class of society always hoped that this course of action 

would be adopted, but it is evident that influential personalities and those who are the real 

addressees of this statement were displeased. They organized a meeting and said, “What is 

this course of action that Ali wants to adopt?” Walid ibn Aqabah – who was the governor 

of Kufa during the time of Uthman – was chosen as their representative. He went to the 

Commander of the Faithful (a.s.) and said that there are certain conditions for their 

allegiance: “We will pledge our allegiance to you the day when you do not take away from 

us the property that we gained during the time of Uthman” [speaking in Arabic]. 

Afterwards Walid ibn Aqabah, Talha, and Zubayr came to him. 

Of course, we consider Talha and Zubayr to be different from Walid ibn Aqabah. Walid ibn 

Aqabah was in fact one of those people who had just converted to Islam. His family 

members were against Islam and anti-revolutionaries, and they had fought against Islam. 

After the victory of Islam – in the late Nabavi era – he converted to Islam just like the 

others from Bani Umayyad. However, Talha and Zubayr were among the old companions of 

Islam and the close friends of the Holy Prophet (s.w.a.). But even Talha and Zubayr – who 

were the great personalities of Islam in those days and who were among the remaining 

companions of the Holy Prophet (s.w.a.) – went to the Commander of the Faithful (a.s.) 

and made certain complaints. 
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They said, “You have equated us with others in dividing the public funds. You considered us 

and others who are not like to be equals!” [speaking in Arabic]. They continued, “What 

condition is this? Why do you not differentiate between us?” “You considered us and those 

who are not like us as equals in dividing the property that God the Exalted bestowed on 

the people with our swords and spears!” [speaking in Arabic]. They said, “It was we who 

moved Islam forward. It was we who took the trouble and worked hard. Now, are you 

equating us with those who have just embraced Islam, who are Ajams [non-Arabs] and 

come from countries who have been conquered by us?” 

I have not seen the Commander of the Faithful’s (a.s.) answer to Walid ibn Aqabah. History 

has not recorded it, but he gave answers to others. Hazrat took to the minbar and gave a 

harsh response. On the issue of the equal division of public funds, he said: “I am not the 

first person to issue such an edict. You and I were witnesses that the Messenger of God 

(God’s greetings be upon him) issued a similar edict.” [speaking in Arabic]. He said that 

both they and Hazrat were alive at that time and that they all witnessed that the Holy 

Prophet (s.w.a.) adopted a similar course of action. So, he was not starting a new tradition, 

only pursuing the same thing that the Holy Prophet (s.w.a.) pursued. 

He said that he wanted to implement the same values and the same ideological and 

practical bases in society. And He did that until the end of his life and, of course, he paid 

the price for that. The price for that was the emergence of three wars. The Commander of 

the Faithful (a.s.) stood firm. It is evident that the Commander of the Faithful (a.s.) 

considered the right to caliphate as something that belonged to him, but this did not take 

place after the Holy Prophet’s (s.w.a.) demise. For 25 years, he did not make any moves for 

what he considered to be his right. And when some people wanted to say something, he 

would keep them quiet: “Your girth is loose and you have put it on the wrong way… Now 

leave this story of devastation about which there is hue and cry all round.” [Nahjul 

Balaghah, Sermon 162] -- The Commander of the Faithful (a.s.) has made such statements. 

He did not react to that issue for 25 years! But he endured three wars for the sake of an 

issue that seemed less important than the former – the issue of social justice, revival of 

nabavi principles, and rebuilding the firm structure that the Holy Prophet (s.w.a.) had built. 

These wars were the Battle of the Camel, the Battle of Siffin, and the Battle of Nahrawan. 

Notice how important this task was for the Commander of the Faithful (a.s.). These events 

were all part of the great feat that the Commander of the Faithful (a.s.) accomplished. 
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