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1 - Ιουλίου - 2018 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

-Βραβείο καλύτερης γυναίκας ηθοποιού στην Ελλάδα 

-Ηγέτης του Ιράν: Η ομιλία του Τράμπ εναντίον του Ιράν "ανόητου και επιφανειακού" 

-Για να παραμείνει στο JCPOA, ο Ιμάμ Χαμενεί αναγγέλλει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η 

Ευρώπη 

-Πολιτιστική πανοπλία η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Τεχεράνης 

-Η Ταυρίδα στο Ιράν γιορτάζει την αναγνώριση της ως τουριστική πρωτεύουσα του μουσουλμανικού 

κόσμου 

-Ο Πρόεδρος Rouhani λέει ότι το Ιράν θα παραμείνει στην JCPOA 

-Ο AEOI πρέπει να κάνει επειγόντως προετοιμασίες για την επίτευξη 190K SWU στο πλαίσιο της JCPOA 

-«Πανόραμα Ιρανικών μικρού μήκους ταινιών» από το BigBang International Short Film Festival 

Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού Κέντρου  

-Έβδομος κύκλος συναντήσεων του Ισλάμ και του ορθόδοξου ελληνικού Χριστιανισμού στον Βόλο 

-Παρουσίαση ιρανικής παραδοσιακής μουσικής στην Αθήνα 

-Πολιτιστική Ιρανική βραδιά στην Λευκαδα 

-Η συνάντηση του Δρ. Ιμπραχιμί Τορκαμάν, διευθυντή του Οργανισμού Πολιτισμού και Ισλαμικών 

διασυνδέσεων, με τον υπουργό Παιδείας κύριο Κώστα Γαβρόγλου 

-Συνάντηση του Ιρανού Διευθυντή Οργανισμού Πολιτισμού και Ισλαμικών Διασυνδέσεων, Δρ Ιμπραχιμι 

με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλαδος, Ιερωνυμο Β´ 

-Παρουσίαση βιβλίου «Περσία -Το μαργαριτάρι της Ασίας» 

-Συνέδριο παγκόσμιας ημέρας Αλ - Κοντς στην Αθήνα 

-Μεγάλος διαγωνισμός του Μορφωτικού κέντρου  

-Έκδοση βιβλίου Ισλαμική καλλιγραφία, η τέχνη της ιρανικής γραφής  

-Έργα ιρανικών εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 

-Έκθεση ιρανικής καλλιγραφίας στην Αθήνα 

-Ολοκλήρωση διδασκαλίας της Περσικής γλώσσας στην Ελλάδα για την χρόνια 2018 
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Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

-Σοφά λόγια για καλύτερη ζωή  

-Δρ Αλί Μοχάμαντ Χελμί: «Οι ΗΠΑ και ορισμένοι σύμμαχοί τους θα έπρεπε να ντρέπονται» 

-H αιματηρή επιδρομή στην Υεμένη αποκαλύπτει τη σατανική φύση των μπούληδων του κόσμου 

-Γνωριμία με την Ιρανική Καλλιγραφία 

-Αναλυτική Ιστορία του Ισλάμ  

Highlight in English 

-Tabriz Bazaar world’s largest roofed traditional market 

-Tappe Sialk in central Iran, assumed birthplace of oldest civilization 

-US, Zionist proxies behind bid to rename Persian Gulf: Iranian official 

-MEK: When terrorists are armed, funded and respected 

-NATO and the puzzle of a nuclear deal with Iran 

-Europe should play more active role in efforts to restore peace to Mideast: Iran FM 

-Rouhani warns of US unilateralism threat in address to SCO summit 
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Βραβείο καλύτερης γυναίκας ηθοποιού στην Ελλάδα 

Η Μεχραβε Σαριφινια η πρωταγωνίστρια της Ιρανικης κινηματογραφικης ταινιας 

«Αναζητώντας εμένα» κέρδισε το πρώτο βραβείο καλύτερης γυναικας ηθοποιού στα 

πλαίσια του αφιερώματος «50 50». 

Η κυρία Σαριφινια μετά την παρουσία της στην ταινιοθήκη της Ελλάδας μαζί με τον 

Μορφωτικό Σύμβουλο της πρεσβείας του Ιράν Δρ. Χελμι παρελαβε το βραβείο της .  

Η ταινία «Αναζητώντας εμένα» σε σκηνοθεσία της Γαζαλέ Σοκτανί συμμετείχε στο 8ο 

Bridges International film festival Πελοποννήσου (Βραβείο Α γυναικείου ρόλου) και στο 

13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου. Η διευθύντρια της κριτικής επιτροπής 

του Φεστιβάλ, κυρία Τρεζα, αναφερόμενη στην ταινία «Αναζητώντας εμένα» δήλωσε ότι  

Ο ιρανικός κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια έχει γνωρισει μεγάλη πρόοδο και η 

ταινία αυτή με την καλή ηθοποιία της Σαριφινια, είναι μια από τις καλύτερες κοινωνικες 

ταινίες και παρουσιάζεται πόσο οι ιρανες αγαπούν την οικογένεια και τα παιδιά τους.  

Η Σαριφινια πριν παραλάβει το βραβείο της δήλωσε ότι οι γυναίκες στο Ιράν είναι παρά 

πολύ ενεργές στην κοινωνία ειδικά στον τομέα του κινηματογράφου και αυτή η ταινία 

προσπαθεί να απεικονίσει ενα παγκόσμιο πρόβλημα.  

Στο τέλος του εν λόγω προγράμματος η Σαριφινια ευχαρίστησε τον Δρ Χελμί για τη 

συμμετοχή του και τους απαραίτητους συντονισμούς της παρουσίας της Σαριφινια στην 

Ελλάδα. 

ین بازیگر نقش زن درجشنواره یونان  یفی نیا برنده جایزه بهتر  خانم مهر آوه شر
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Ηγέτης του Ιράν: Η ομιλία του Τράμπ εναντίον του Ιράν "ανόητου και 

Ο Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Σέγιεντ Αλί Χαμενεϊ δήλωσε ότι ο λόγος 

του Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ κατά τον οποίο ανήγγειλε την απόσυρση των ΗΠΑ από μια 

πυρηνική συμφωνία με το Ιράν ήταν «ανόητος και επιφανειακός». 

"Χθες το βράδυ, ακούσατε ότι ο αμερικανός πρόεδρος έκανε ανόητες και επιφανειακές 

παρατηρήσεις, υπήρξαν ίσως περισσότερα από 10 ψέματα στα σχόλιά του, απειλούσε 

τόσο την ίδρυση όσο και το έθνος, λέγοντας ότι θα πράξει διάφορα", δήλωσε ο Αγιατολάχ 

Χαμενεΐ σε συνάντηση που είχε με διάφορους καθηγητές  πανεπιστημίων στην Τεχεράνη. 

"Κύριε Τράμπ σας λέω εξ ονόματος του Ιρανικού έθνους: Κάνετε ένα τραγικό λάθος." 

Ο Ηγέτης έκανε τις παρατηρήσεις μία ημέρα μετά την απόσυρση της Ουάσινγκτον από την 

πυρηνική συμφωνία του Ιράν, που ονομαζόταν επισήμως Κοινό Γενικό Σχέδιο Δράσης 

(JCPOA). 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ τόνισε ότι το αμερικανικό πρόβλημα με το Ιράν δεν σχετίζεται με το 

πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. 

"Δεχτήκαμε το JCPOA, αλλά οι εχθρότητες με την Ισλαμική Δημοκρατία δεν τελείωναν, 

αλλά τώρα θέτουν το ζήτημα της παρουσίας μας στην περιοχή και το ζήτημα των 

πυραύλων, αν το δεχτούμε αυτοί θα φέρουν ένα άλλο ζήτημα". 

ی: سخنان ترامپ علیه ایران سطیح و احمقانه   مقام معظم رهتر
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"Ο λόγος της αντίθεσή των ΗΠΑ είναι ότι κυριαρχούσαν εντελώς [στο Ιράν], αλλά η 

[ισλαμική] επανάσταση έκοψε τα χέρια τους [από τη χώρα]", πρόσθεσε. 

Ο Ηγέτης είπε ότι οι Αμερικανοί θέλουν ηγέτες που θα πραγματοποιήσουν τα δικά τους 

σχέδια και θα εξαντλήσουν τα χρήματά τους, όπως συμβαίνει με τις χώρες του Περσικού 

Κόλπου. 

Πριν από λίγες ημέρες, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι το Τράμπ έστειλε επιστολή στις 

χώρες του Περσικού Κόλπου λέγοντας ότι είχε δαπανήσει 7 τρισεκατομμύρια δολάρια 

στην περιοχή για αυτούς και ότι έπρεπε να τον αποζημιώσουν. 

"Ξοδέψατε χρήματα για να κυριαρχήσετε στο Ιράκ και τη Συρία. Μακάρι να 

μπορούσατε !" ανέφερε ο Ηγέτης. 

"Η άσχημη και ανόητη συμπεριφορά του αμερικανού προέδρου δεν ήταν απροσδόκητη. Η 

συμπεριφορά αυτή υπήρχε στην εποχή των πρώην προέδρων υπό διάφορες μορφές. Το 

ιρανικό έθνος στέκεται σταθερά και αυτοί οι πρώην πρόεδροι έχουν πεθάνει και τα οστά 

τους είναι σάπια αλλά η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ακόμα εδώ, "είπε ο Αγιατολάχ 

Χαμενεΐ. Μιλώντας για το μέλλον της πυρηνικής συμφωνίας, ο ηγέτης είπε ότι δεν 

περίμενε τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον - το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία 

και τη Γερμανία - να τιμήσουν τη συμφωνία. 

"Δεν εμπιστευόμαστε τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και εμείς δεν εμπιστευόμαστε τις 

ΗΠΑ. Χωρίς να λάβουμε ισχυρή εγγύηση από αυτές τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα 

επιμείνουμε στην πυρηνική συμφωνία ", δήλωσε ο Ηγέτης, αναφερόμενος στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ο Ιρανός πρόεδρος Χαssan Rouhani δήλωσε λίγο 

μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι το Ιράν θα συνεργαστεί με τη Ρωσία, την Κίνα και τα 

τρία ευρωπαϊκά έθνη για τη διατήρηση της συμφωνίας. "Λέγεται ότι θα ακολουθήσουμε 

τις τρεις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν εμπιστεύομαι ούτε αυτές τις χώρες. Μη τους 

εμπιστεύεστε. Αν θέλετε να συμφωνήσετε σε κάτι, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πρακτικές 

εγγυήσεις. Διαφορετικά, θα κάνουν αυτό που μας έκαναν οι ΗΠΑ ", δήλωσε ο Ηγέτης. 

Ο Αγιατολάχ Χαμμενέι τόνισε ότι χωρίς ισχυρές εγγυήσεις, δεν υπήρχε κανένας λόγος για 

το Ιράν να παραμείνει στη συμφωνία. 

"Εάν μπορείτε να πάρετε εγγυήσεις, ωραία, αν και αμφιβάλλω. Αν όχι, δεν μπορούμε να 

μείνουμε στη συμφωνία JCPOA", πρόσθεσε. "Οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν μια 

μεγάλη δοκιμασία: πρόκειται να εξασφαλίσουν ότι η υπερηφάνεια του έθνους θα 

προστατευθεί ή όχι; Η υπερηφάνεια και τα συμφέροντα του έθνους πρέπει να είναι 

πραγματικά εξασφαλισμένα." 
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Για να παραμείνει στο JCPOA, ο Ιμάμ Χαμενεί αναγγέλλει τις προϋποθέσεις 

που πρέπει να πληροί η Ευρώπη 

Την έβδομη μέρα του ευοίωνου μήνας του Ραμαζανίου, οι αρχηγοί των κυβερνητικών 

παραρτημάτων, αξιωματούχοι, κυβερνητικές αρχές, ομάδα ανώτερων στελεχών καθώς και 

πολιτικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί ακτιβιστές συναντήθηκαν με τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ. 

Ο ηγέτης της επανάστασης, ενώ συναντήθηκε με κυβερνητικές αρχές και αξιωματούχους 

κατά τη διάρκεια του γεμάτου εκπλήξεις μήνα του Ραμαζανιού, δήλωσε: «Από τις αρχές 

της επανάστασης μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει βαθιά εχθρότητα έναντι της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας και έχουν σχεδιάσει διάφορα πολιτικά , οικονομικά, στρατιωτικά 

και προπαγανδιστικά προγράμματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όλες αυτές οι 

ενέργειες που στοχεύουν στην «ανατροπή» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μια λέξη που 

επαναλαμβάνεται συνεχώς, δεν είναι κάτι νέο.» 

Η εξοχότης του συνέχισε: "Όλα τους τα σχέδια έχουν αποτύχει. Μπορείτε να συγκρίνετε 

την Ισλαμική Δημοκρατία τώρα με σαράντα χρόνια πριν και να δείτε ότι προχωράει με 

διάφορες δυνατότητες. Έτσι, όλα τα σχέδια τους έχουν αποτύχει ... όπως ο Τομ από το 

πηγάδι - το γνωστό κινούμενο σχέδιο Tom και Jerry και θα αποτύχουν και πάλι στο 

μέλλον, δεν έχουμε καμία αμφιβολία για την αποτυχία του εχθρού και όποιος γνωρίζει 

την ισλαμική σκέψη το γνωρίζει αυτό. Ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα έχει 

καλύτερη τύχη από αυτή των προκάτοχών του, όπως ο Μπους, οι άλλοι Neocons, και ο 

Reagan · θα χαθεί στην ιστορία ». 

6 εμπειρίες που κέρδισε το Ιράν από το JCPOA 

Ο ηγέτης της Επανάστασης, στη συνάντηση με κυβερνητικούς αξιωματούχους και αρχές, 

δήλωσε: «Η εισαγωγή σε κάθε απόφαση είναι ότι αναφερόμαστε στις δικές μας 

εμπειρίες, αν δεν μαθαίνουμε από εμπειρίες του παρελθόντος, σίγουρα θα έχουμε 

απώλειες. Έχουμε πολλές εμπειρίες ενώπιον μάς, καθώς αναφέρομαι σε μερικά 

σημαντικά παραδείγματα, όλοι σας θα παραδεχτείτε: αυτά είναι σημαντικά για τη λήψη 

αποφάσεων, σήμερα και για τις επόμενες γενιές ». Ο Αγιατολάχ Χαμενεί υπενθύμισε στο 

ακροατήριό του: «Το πρώτο μάθημα είναι ότι η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η πρώτη εμπειρία. Γιατί; Επειδή οι 

ΗΠΑ δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Μην πείτε ότι αυτό ισχύει μόνο για τη διοίκηση του 

Τράμπ. Οχι! Η προηγούμενη διοίκηση στις ΗΠΑ, με την οποία είχαμε συναντήσεις και 

συνομιλίες, συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο, αλλά απέρριψαν τη συμφωνία με 

διαφορετικό τρόπο.   

اییط که توسط اروپایی های یم بایست رعایت شود را اعالم نمودند ت آیت هللا خامنه ای شر  برای حفظ و آینده برجام حضی
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Απειλούσαν επίσης [εμάς] και παρέβησαν τις δεσμεύσεις τους. Αυτή είναι μια απάντηση 

σε όλους εκείνους που, επανειλημμένα, με την πάροδο του χρόνου με ρώτησαν "γιατί να 

μην διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ή γιατί να μην αναπτύξουμε σχέσεις με τις ΗΠΑ;" 

Αναφερόμενος στο ότι η δεύτερη εμπειρία σχετίζεται με το βάθος της εχθρότητας των 

ΗΠΑ έναντι του Ιράν, ο ηγέτης της Επανάστασης πρόσθεσε: "Η εχθρότητα των ΗΠΑ δεν 

βασίζεται σε ένα θέμα όπως το πυρηνικό ζήτημα, αλλά ξεπερνά τα θέματα αυτά: Η 

Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που έχει αναπτυχθεί ισχυρή, σε καμία περίπτωση δεν 

έχει συμβιβασμούς με τις ΗΠΑ και έχει σηκώσει τη σημαία του Ισλάμ. Οι ΗΠΑ αντιτίθενται 

σθεναρά σε μια τέτοια κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εξαλείψουν τους παράγοντες 

ισχύος στην Ισλαμική Δημοκρατία. " 

Συνέχισε να λέει: "Η τρίτη εμπειρία είναι ότι η ευελιξία σε σχέση με αυτόν τον εχθρό δεν 

θα την κάνει λιγότερο αλλά πιο επιθετική. Όταν η Ιρανική κυβέρνηση κατά την εποχή του 

George W. Bush Senior έδειξε κάποια ευελιξία, οι ΗΠΑ την ονόμασαν Άξονα του Κακού. 

Εάν θέλετε να κάνετε κάτι για να μειώσετε την εχθρότητα, κάντε το. αλλά δεν 

πραγματοποιείται με ευελιξία και συμβιβασμό. " 

Αναφερόμενος στην πέμπτη εμπειρία που συνίστατο στη συνεργασία της Ευρώπης με τις 

ΗΠΑ σε σημαντικά θέματα, τόνισε: «Δεν θέλουμε να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά 

αυτές οι τρεις χώρες έχουν αποδείξει ότι, στα πιο ευαίσθητα ζητήματα, ακολουθούν τις 

ΗΠΑ . Η ανήθικη συμπεριφορά της Γαλλίας ως κακής αστυνομίας στις πυρηνικές 

διαπραγματεύσεις και η παρεμπόδιση του Ηνωμένου Βασιλείου στην παραγωγή Κίτρινου 

Κέικ ήταν μερικά παραδείγματα. 

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η έκτη εμπειρία είναι να μην βασιζόμαστε ποτέ στην JCPOA και 

στις ξένες υποθέσεις για τα εσωτερικά μας θέματα ... δεν πρέπει να επισυνάπτουμε 

εσωτερικά θέματα σε ορισμένες υποθέσεις που είναι εκτός ελέγχου μας». 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με μια ομάδα αξιωματούχων, ο ηγέτης της 

επανάστασης είπε επίσης: «Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας και από την εμπειρία 

μας και δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με οριακές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, 

λέγεται ότι οι ΗΠΑ έχασαν το κύρος τους σε αυτή την επιχείρηση JCPOA. Αυτό είναι 

αλήθεια. Αλλά διαπραγματευτήκαμε εμείς έτσι ώστε να χάσουν το κύρος τους ή για την 

άρση των κυρώσεων; "Τώρα λένε ότι θα υπάρξουν δευτερεύουσες κυρώσεις». 



 

 Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  13 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεί υποστήριξε επίσης: Ή, λέγεται ότι η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της 

Ευρώπης έχει επιδεινωθεί. Αλλά καθόμασταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για 

αυτό; Φυσικά, η Ευρώπη δεν θα σταθεί στις ΗΠΑ. Ας είμαστε ρεαλιστές και δεν 

υπολογίζουμε στις πιθανότητες. Στην αρχή των διαπραγματεύσεων ειπώθηκε ότι 100 

δισεκατομμύρια δολάρια θα εισέλθουν στη χώρα. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Τώρα, ο 

σφοδρός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει μερικές φορές ακόμη ότι 150 

δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στο Ιράν από αυτούς. Τι ασυναρτησίες. Πότε μας 

δώσατε κάτι; Αυτό που σχεδιάζουμε για τα συμφέροντά μας πρέπει να είναι αληθινό και 

να λέγεται στους ανθρώπους καθαρά. " Το Ιράν θα συνεχίσει να διακόπτει τις πυρηνικές 

δραστηριότητες εάν η Ευρώπη δεν κατορθώσει να παράσχει εγγυήσεις 

Αναφερόμενος στο ότι η οικονομία του Ιράν δεν μπορεί να επιλυθεί από το  Ευρωπαικό 

σχέδιο [JCPOA], ο ηγέτης της Επανάστασης τόνισε: "Υπάρχουν πολλά αποδεικτικά 

στοιχεία. Ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν φύγει. Μερικοί από αυτούς φεύγουν, ή 

λένε ότι δεν είναι σίγουροι αν θα παραμείνουν. Οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών χωρών λένε 

διαφορετικά πράγματα. Για την οικονομία μας, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην JCPOA 

και στους Ευρωπαίους. Αυτές οι τρεις χώρες ενήργησαν ενάντια στον λόγο τους πριν από 

δεκατρία ή δεκατέσσερα χρόνια. στις διαπραγματεύσεις για την πυρηνική ενέργεια, 

υποσχέθηκαν και δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους, τώρα θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν 

θα επαναλάβουν αυτές τις ψευδαισθήσεις και τις διαψεύσεις αυτή τη φορά ». 

Θεώρησε ότι η συνέχιση της JCPOA είναι δυνατή μόνο εάν η Ευρώπη παρέχει επτά 

συγκεκριμένες εγγυήσεις: 

"Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ΗΠΑ παραβίασαν την JCPOA αρκετές φορές και η Ευρώπη 

παρέμεινε σιωπηλή. Η Ευρώπη πρέπει να αντισταθμίσει αυτή τη σιωπή. 

Οι ΗΠΑ απέρριψαν το ψήφισμα 2231. Η Ευρώπη πρέπει να εκδώσει ψήφισμα κατά της 

παραβίασης από την Αμερική. 

Η Ευρώπη πρέπει να υποσχεθεί ότι δεν θα θέσει τα ζητήματα των πυραύλων και των 

περιφερειακών υποθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 
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Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε κυρώσεις κατά της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας και να θέσει ρητά σε ισχύ τις κυρώσεις των ΗΠΑ. 

Η Ευρώπη πρέπει να εγγυηθεί ότι το πετρέλαιο του Ιράν θα πωληθεί πλήρως. Εάν οι ΗΠΑ 

μπορούν να βλάψουν την πώληση του πετρελαίου μας, πρέπει να είμαστε σε θέση να 

πουλήσουμε όσο περισσότερο πετρέλαιο θέλουμε. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να εγγυηθούν 

ότι αντισταθμίζουν την απώλεια και ότι αγοράζουν το πετρέλαιο του Ιράν. 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρέπει να εγγυώνται συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. 

Δεν έχουμε συγκρούσεις όσον αφορά αυτές τις τρεις χώρες. αλλά δεν τους 

εμπιστευόμαστε, με βάση την προηγούμενη εμπειρία. 

Εάν οι Ευρωπαίοι χάνουν τις απαιτήσεις μας, το Ιράν έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τις 

πυρηνικές του δραστηριότητες. Όταν βλέπουμε ότι το JCPOA ήταν άχρηστο, ένας τρόπος 

να προχωρήσουμε μπροστά είναι να επανεκκινήσουμε αυτές τις ανασταλείσες 

δραστηριότητες ". 

Τέλος, τόνισε: "Ο εχθρός μας έχει τοποθετήσει το δωμάτιο πολέμου στο τμήμα του 

θησαυρού, αντί του Υπουργείου Άμυνας. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να τοποθετήσουμε 

την οντότητα για να αντιμετωπίσουμε την κακοήθεια αυτού του εχθρού στο οικονομικό 

κέντρο της κυβέρνησης, και το υπουργείο εξωτερικών πρέπει να συνεργαστεί. " 
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Πολιτιστική πανοπλία η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Τεχεράνης 

Η 31η έκδοση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Τεχεράνης, το σημαντικότερο πολιτιστικό 

γεγονός του Ιράν, είναι στα μισά του δρόμου, με έργα χιλιάδων εγχώριων και διεθνών 

εκδοτών σε προσφορά. 

Σύμφωνα με την παράδοση, η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Imam Khomeini Grand 

Prayers Ground της πρωτεύουσας  ή το Mosalla, το όνομά του από τον ιδρυτή της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η έκθεση διαρκεί από τις 2-12 Μαΐου. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικού Προσανατολισμού, ο Mohsen Javadi 

είπε στο πρακτορείο ειδήσεων βιβλίων του Ιράν (IBNA) της χώρας ότι 400 εκδοτικός οίκοι 

από 50 χώρες συμμετέχουν στην έκθεση βιβλίου. 

Συνολικά, η φετινή έκθεση, η οποία διεξήχθη σε μια έκταση 130 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων, αποδείχθηκε μεγαλύτερη από την προηγούμενη χρονιά, συγκεντρώνοντας 

πάνω από 2.000 τοπικούς και ξένους εκδότες. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών πολιτιστικών φορέων. 

Γράφοντας για τη σημασία της έκθεσης βιβλίου, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA 

έγραψε: «Η δημόσια διπλωματία και η πολιτιστική διπλωματία, η οποία αποτελεί μέρος 

των πρώτων, απολαμβάνει μια θέση στον σημερινό κόσμο». 

"Στην πραγματικότητα, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας, οι πολιτιστικές ικανότητες και 

οι επιτυχίες μιας χώρας αξιοποιούνται ως πλεονέκτημα για την πολιτική και διεθνή 

αρένα", πρόσθεσε. 

"Εδώ, τα βιβλία αποτελούν μια υποδιαίρεση που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη 

περιγραφή και έχει και θα συνεχίσει να έχει μεγάλο αντίκτυπο", σημείωσε η υπηρεσία. 

Η καθημερινή αγγλόφωνη εφημερίδα  Kayhan International που εδρεύει στην Τεχεράνη 

έγραψε επίσης: «Το Ιράν, ένα από τα αρχαία κέντρα του πολιτισμού που επιστρέφουν 

αρκετές χιλιάδες χρόνια, έχει μια πλούσια κληρονομιά από έντυπα βιβλία και 

χειρόγραφα, πολλά από τα οποία είναι σπάνια και πουθενά αλλού στον κόσμο, ειδικά 

στην αραβική και περσική συλλογή που αναζητούν με ανυπομονησία ερευνητές από 

άλλες χώρες ". 

"Αυτό το ετήσιο προσάρτημα προσφέρει μια ευκαιρία για γνωριμία της νέας γενιάς με τις 

τελευταίες δημοσιεύσεις στο Ιράν και στο εξωτερικό, καθώς και εξοικείωση με την 

κληρονομιά του παρελθόντος", πρόσθεσε. 

ی الملیل کتاب تهران    نمایشگاه بی 
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Η Ταυρίδα στο Ιράν γιορτάζει την αναγνώριση της ως τουριστική 

πρωτεύουσα του μουσουλμανικού κόσμου 

Το Ιράν έχει εγκαινιάσει το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός των Μουσουλμανικών κρατών 

στην βορειοδυτική Ιρανική πόλη της Ταυρίδας για να σηματοδοτήσει την αναγνώριση της 

πόλης ως τουριστική πρωτεύουσα του Ισλαμικού Κόσμου για το 2018. 

Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ρουχανί εγκαινίασε το τουριστικό γκαλά της Ταυρίδας, στο 

οποίο συμμετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι από διάφορες μουσουλμανικές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων υπουργών και διπλωματών. 

Μια θέση-κλειδί στον δρόμο του μεταξιού και μια πύλη προς την Ευρώπη και την 

Ανατολική Ασία, η πόλη της Ταυρίδας ονομάστηκε τουριστική πρωτεύουσα των Ισλαμικών 

χωρών για το 2018 από τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) κατά τη συνάντησή 

του στην πρωτεύουσα Niamey του Νίγηρα. 

Στην υποψηφιότητά της για τον τίτλο, η Ταυρίδα έλαβε το 90% των ψήφων του 57μελούς 

μουσουλμανικού σώματος για να κερδίσει τον τίτλο. 

Ο ΟΙΚ αναγνώρισε για πρώτη φορά την Ιερουσαλήμ al-Quds ως τουριστική πρωτεύουσα 

του Μουσουλμανικού κόσμου το 2015. Η Τουρκική πόλη Κόνια και η Αγία πόλη της 

Μεδίνας αναγνωρίστηκαν ως οι επόμενες τουριστικές πρωτεύουσες το 2016 και το 2017 

αντίστοιχα. 

Καθώς πρόκειται για ένα κέντρο τεχνών και Ισλαμικού πολιτισμού και έδρα πολλών 

διπλωματικών, πολιτικών και διεθνών αποστολών, η Ταυρίδα επιδιώκει να αποκαταστήσει 

την ιστορική της δόξα ως η νέα Τουριστική Πρωτεύουσα. 

Πολυάριθμα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, καθώς και φεστιβάλ δρόμου, 

βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ταυρίδα για τον εορτασμό της περίστασης.  

یز؛ پایتخت گردشگری جهان اسالم   تتر
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Η πόλη προσφέρει επίσης ειδικές εκπτώσεις σε ξενοδοχεία, μουσεία, ιστορικούς χώρους 

και εργαστήρια χειροτεχνίας για τους επισκέπτες. 

Η Ταυρίδα θρυλείται ότι είναι ο ιστορικός τόπος του κήπου της Εδέμ. Είναι μια από τις 

αρχαιότερες και μεγαλύτερες πόλεις στο Ιράν, με ιστορία περίπου 4.000 ετών. 

Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ημερολόγιο του 13ου αιώνα του εμπόρου και ταξιδευτή 

Μάρκο Πόλο,η Ταυρίδα προσέλκυσε εμπορεύματα από την Ινδία και το Ιράκ, τον Περσικό 

Κόλπο και πολλά άλλα μέρη. Εκείνη την εποχή, ήταν η πρωτεύουσα της περσικής 

αυτοκρατορίας που απλωνόταν από την Αίγυπτο στην Κεντρική Ασία και από τον Ινδικό 

Ωκεανό στην Αρμενία. 

Όταν η Περσία ανοίχτηκε προς τη Δύση στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ταυρίδα έγινε 

ευρωπαϊκή βάση καθώς αυξήθηκε η βιομηχανία, καθιστώντας την οικονομική 

πρωτεύουσα του Ιράν. Οι βιομηχανίες χαλιών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

υποδημάτων, τσιμέντου και επεξεργασίας τροφίμων που εξακολουθούν να αποτελούν τα 

βασικά συστατικά της οικονομίας της πόλης έχουν τις ρίζες τους σε αυτή την περίοδο. 

Η πόλη ήταν επίσης μια από τις πρώτες που ανέλαβαν τον εκσυγχρονισμό και πολλές από 

τις νέες εξελίξεις στην ιστορία του Ιράν , όπως το τυπογραφείο, ο δημόσιος 

κινηματογράφος, το θέατρο, ο δήμος, το νηπιαγωγείο, το σχολείο για τους κωφούς και τα 

παιδιά με ιδιαιτερότητες, τον έντυπο τύπο, και τις υπηρεσίες πυρόσβεσης. 

Η σύγχρονη Ταυρίδα έχει χάσει τη θέση του ως δεύτερη πόλη και οικονομικός κόμβος του 

Ιράν, αλλά εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή στα βορειοδυτικά. 

Η πόλη είναι επίσης ένα σημαντικό κέντρο βαριάς βιομηχανίας αυτοκινήτων, 

εργαλειομηχανών, διυλιστηρίων, πετροχημικών, φαρμακευτικών προϊόντων, δερμάτινων 

ειδών και χαλιών. 

Αυτός ο άξονας για τη βιομηχανία έχει μειονεκτήματα, όπου ο τουρισμός έχει 

παραμεληθεί συνολικά. Η Ταυρίδα λαμβάνει πολύ λίγα από την προώθηση του Ιράν για 

την υπέροχη αρχαία κληρονομιά του σε περιοχές όπως το Ισφαχάν, το Σιράζ, η Μασχάντ. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ταυρίδα υπογραμμίζεται από τους νέους ορόφους που 

προσανατολίζονται προς τον ορίζοντα, συνοδευόμενοι από νέους αυτοκινητόδρομους, 

πάρκα και γέφυρες που χτίστηκαν και τα παλαιά κτίρια που δίνουν μια ανανεωμένη όψη. 

Έκτοτε, η πόλη έχει ανοίξει εκ νέου πολλά από τα παλιά σοκάκια και τους δρόμους της και 

έχει επισκευάσει τους ιστορικούς της τόπους για να χαρακτηριστεί η καθαρότερη πόλη 

του Ιράν για αρκετά χρόνια στη σειρά. 
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Η Ταυρίδα φέρει επίσης μια σειρά ανεπίσημων χαρακτηριστικών όπως η πόλη των 

πρώτων λόγω του αντιληπτού πρωτοποριακού του ρόλου στον εκσυγχρονισμό του Ιράν, 

της πόλης χωρίς ζητιάνους και άστεγους και της πρωτεύουσας της σοκολάτας του Ιράν. 

Τα τοπικά είδη ζαχαροπλαστικής, οι ξηροί καρποί και η παραδοσιακή κουζίνα της 

Ταυρίδας αναγνωρίζονται σε όλο το Ιράν ως μερικά από τα καλύτερα στο είδος τους. 

Οι Shirin Asal, Aysuda, Aydin, Shoniz, Anata, Baraka και Chichak είναι μερικοί από τους 

κατασκευαστές στο Ιράν και οι καλύτερες  γκουρμέ μάρκες σοκολάτας της χώρας. Οι 

σπεσιαλιτέ τους περιλαμβάνουν qurabiya, Tabrizi lovuez, riss, nugat, tasbihi, latifeh, Ahari, 

lovadieh, και lokum. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για τα χειροποίητα ρούχα της, 

συμπεριλαμβανομένων των χαλιών και των κοσμημάτων. Τα χαλιά της Ταυρίδας 

διακρίνονται από την εξαιρετική ύφανσή τους και την τήρηση των κλασσικών 

παραδόσεων του παλαιού σχεδιασμού περσικού χαλιού. Ιστορικά μνημεία, Ενώ πολλά 

από τα αρχαία μνημεία της πόλης έχουν χαθεί λόγω των  επαναλαμβανόμενων σεισμών, 

τα υπόλοιπα ιστορικά κτίρια είναι εντυπωσιακά στο είδος τους. Πρωταρχικό είναι το 

μεγαλύτερο καλυμμένο παζάρι στον κόσμο, ένα σύμπλεγμα διασυνδεδεμένων δομών από 

τούβλο του 15ου αιώνα και κλειστούς χώρους για διαφορετικές λειτουργίες, το οποίο 

αποτελεί κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράν. Άλλα 

περιλαμβάνουν ένα τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο του 14ου αιώνα, το οποίο είναι το 

μοναδικό απόθεμα μιας κάποτε ισχυρής ακρόπολης, καθώς και το διάσημο Μπλε Τζαμί, 

που ονομάζεται έτσι για τα έντονα μπλε πλακάκια που διακοσμούν τους τοίχους. Η 

Ταυρίδα διαθέτει επίσης αρκετούς κήπους και πάρκα σε λόφους που είναι δημοφιλής για 

τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Τα μουσεία της παρουσιάζουν ευρήματα που 

χρονολογούνται από 4.000 χρόνια πριν. Υπάρχει επίσης ένα νεκροταφείο που ανήκει σε 

περίπου 400 κλασσικούς και σύγχρονους ποιητές, μυστικιστές και άλλους αξιοσημείωτους 

ανθρώπους. Οι εκκλησίες στην πόλη βεβαιώνουν τη θέση τους ως ένα πολυπολιτισμικό 

καζάνι φυλών, θρησκειών και εθνικοτήτων. Η πόλη έχει σήμερα μια ορατή αρμενική 

μειονότητα που ακολουθεί τον Χριστιανισμό. Είχε επίσης μια μικρή εβραϊκή κοινότητα, 

αλλά οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μετακομίσει στην Τεχεράνη. Κοντά στην Ταυρίδα, 

το χωριό Καντοβάν προσελκύει πολλούς επισκέπτες που ταξιδεύουν για να δουν τις 

ανθρωπογενείς καταπράσινες κατοικίες που ανασκάπτονται μέσα σε ηφαιστειακά 

πετρώματα, τα οποία εξακολουθούν να είναι κατοικημένα. 

Το φαράγγι Arasbaran ή Qaradaq των μαγευτικών δασών είναι ένα αποθεματικό της 

Βιόσφαιρας της UNESCO για το οποίο το Ιράν έχει υποβάλει αίτηση για προώθηση στο 

καθεστώς του Εθνικού Πάρκου. Έχει περίπου 350 είδη πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και 

ψαριών, καθώς και πολλά εξωτικά φυτά και άγρια δέντρα. 
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Ο Πρόεδρος Rouhani λέει ότι το Ιράν θα παραμείνει στην JCPOA 

Ο Πρόεδρος Hassan Rouhani λέει ότι η Τεχεράνη θα μείνει στην JCPOA με άλλους 

υπογράφοντες, τονίζοντας ότι το Ιράν τήρησε πάντα τις δεσμεύσεις του έναντι της 

συμφωνίας, ενώ οι ΗΠΑ δεν τήρησαν ποτέ τις απαιτήσεις της. 

Ο Ρουχανί έκανε τις παρατηρήσεις σύντομα μετά την ανακοίνωση της απόφασής του να 

αποχωρήσει από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 

Ντόναλντ Τράμπ. 

Ενώ τόνισε ότι η απόφαση του Τραμπ ήταν μια ιστορική εμπειρία για το Ιράν, ο Ρουχανί 

σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ιστορικό υπονόμευσης των διεθνών συνθηκών. Ο 

Ρουχανί σημείωσε επίσης ότι το Ιράν θα παραμείνει στην πυρηνική συμφωνία χωρίς την 

παρουσία των ΗΠΑ. 

Ο Ρουχανί πρόσθεσε ότι έχει παραγγείλει στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν 

(AEOI) να προετοιμαστεί για την επανέναρξη του πυρηνικού εμπλουτισμού σε 

βιομηχανικό επίπεδο. 

؛ ایران همچنان به برجام پایبند خواهد بود   حسن روحایی



 

 Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  23 

Έχω παραγγείλει την AEOI να προχωρήσει με τις κατάλληλες προετοιμασίες για να 

επαναλάβει τον εμπλουτισμό σε βιομηχανικό επίπεδο χωρίς κανένα όριο", είπε. 

Πρόσθεσε επίσης ότι από τώρα και στο εξής όλα εξαρτώνται από τα εθνικά συμφέροντα 

του Ιράν. 

"Η απόφαση του Trump ήταν η αρχή ενός ψυχολογικού πολέμου ενάντια στο Ιράν, ο 

ηρωικός μας λαός δεν θα επηρεαστεί από αυτή την ψυχολογική επίθεση", δήλωσε ο 

Ρουχανί. 

Ο Ρουχανί σημείωσε επίσης ότι από τώρα και στο εξής, το JCPOA βρίσκεται μεταξύ του 

Ιράν και των πέντε υπόλοιπων χωρών. 

Σημείωσε επίσης ότι το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών θα διαπραγματευτεί με τις 

ευρωπαϊκές χώρες, τη Ρωσία και την Κίνα τις προσεχείς εβδομάδες. 

Ο Zarif ανταποκρίνεται στην αναχώρηση του JCPOA των ΗΠΑ: 

Ο υπουργός Εξωτερικών Mohammad Javad Zarif απάντησε στην κίνηση του Trump, 

αναφέροντας την ως "παράνομη", προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα περαιτέρω 

διπλωματικών προσπαθειών θα καθορίσει την απάντηση του Ιράν. 

"Σε απάντηση στις επίμονες παραβιάσεις των ΗΠΑ και την παράνομη απόσυρση από την 

πυρηνική συμφωνία, όπως έδωσε εντολή από τον Πρόεδρο Ρουχάνι, θα διεξαγάγω 

διπλωματική προσπάθεια για να εξετάσω εάν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην JCPOA 

μπορούν να εξασφαλίσουν τα πλήρη οφέλη για το Ιράν. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία εξέφρασαν τη λύπη 

τους για την απόφαση του Trump σχετικά με τη συμφωνία. 

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι απλώς 

ειρηνικό και δεν προτίθεται να κάνει πυρηνικά. 
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Ο AEOI πρέπει να κάνει επειγόντως προετοιμασίες για την επίτευξη 190K 

SWU στο πλαίσιο της JCPOA 

Το όνειρο της Δύσης σχετικά με την JCPOA δεν θα γίνει πραγματικότητα και το Ιρανικό 

έθνος και η κυβέρνηση δεν θα ανεχτούν να  υπόκεινται σε κυρώσεις, ενώ περιορίζενται 

στον πυρηνικό τομέα. Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν πρέπει να προβεί στις 

απαραίτητες διευθετήσεις για να φτάσει τα 190.000 SWU στο πλαίσιο που παρέχει η 

JCPOA και πρέπει να ξεκινήσει κάποιες άλλες προετοιμασίες που ο κ. Πρόεδρος έχει 

παραγγείλει το συντομότερο. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐι - ο Ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης - παρακολούθησε 

μια τελετή για τον εορτασμό της 29ης επετείου του Ιμάμ Χομεϊνί, είθε το έλεος του Θεού 

να είναι μαζί του. Εκεί  απεύθυνε ομιλία στους χιλιάδες ενθουσιώδεις θαυμαστές του 

ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: τον Ιμάμ Χομεϊνί. 

Στα εισαγωγικά του σχόλια, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε: «Τριάντα χρόνια έχουν περάσει 

από τότε που μιλάμε για τον Ιμάμ Χομεϊνί την ημέρα αυτή. Το έθνος μας θα συνεχίσει να 

μιλάει για τον Ιμάμ Χομεϊνί: αυτό είναι κατάλληλο επειδή ο Ιμάμ Χομεϊνί είναι σύμβολο 

της μεγάλης μας επανάστασης "Αυτή η χώρα δεν θα είχε επιτύχει τους εξαιρετικούς 

στόχους και τα όνειρά της χωρίς τον ισχυρό κινητήρα που κράτησε την επανάστασή μας 

ζωντανή". 

Υπενθύμισε στο κοινό τη σημασία αυτής της ημέρας, συγκρίνοντας δύο μεγάλες 

θρησκευτικές εικόνες που έχουν εμπνεύσει πολλούς άλλους σε ολόκληρο τον κόσμο και 

την ιστορία: «Φέτος, η σύμπτωση [της επετείου του Ιμάμ Χομεϊνί] με την επέτειο του 

μαρτυρίου του Ιμάμ Αλί και του μεγάλου, τιμημένου ηγέτη [Ιμάμ Χομεϊνί ] μας θυμίζει 

κάποιες ομοιότητες.  Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ του αληθινού, του γνήσιου πιστού 

(Ιμάμ Αλί) και του μεγάλου, ένδοξου ηγέτη (Ιμάμ Χομεινί), που κάνουν το Ιρανικό έθνος 

και την ισλαμική Ummah περήφανους.  Το να παρακολουθούμε αυτές τις ομοιότητες είναι 

σημαντικό και χρήσιμο για να ανακαλύψουμε το σωστό μονοπάτι και για να γνωρίσουμε 

καλύτερα τον μεγάλο μας ιμάμη (ra). " 

"Η συμμετοχή σε αυτές τις ομοιότητες είναι σημαντική και χρήσιμη για την εξεύρεση του 

σωστού δρόμου, αλλά και για την καλύτερη γνώση του μεγάλου Ιμάμη μας" (Ιμαμ Αλί) και 

του αείμνηστου Αγιατολάχ Χομεϊνί .  

هزار سو آماده گردد  090رهتر ایران؛ شیعا مقدمات   
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Υπενθύμισε στο ακροατήριο του ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό  πού προέκυψε 

μέσα από την κοινωνία και  που βοηθά αυτούς που έχουν ανάγκη: "Μια ομοιότητα μεταξύ 

του Ιμάμ Χομεϊνί και του Ιμάμ Αλί αντιπροσωπεύει δύο προφανώς αντίθετα 

χαρακτηριστικά: ακαμψία και αντίσταση, καθώς και το να είσαι συμπαθητικός και 

ευγενικός. Αυτά τα δύο υπήρξαν στον  Imam Ali (a.s.) ως η υψηλότερη ποιότητα και 

βαθμός. Ήταν άκαμπτος και αυστηρός σε κάθε κίνηση εναντίον της αλήθειας, προς την 

καταπίεση και τους καταπιεστές, την απόκλιση από το μονοπάτι του Θεού, την εξέγερση 

και την αποπλάνηση ». 

Ο ηγέτης της Επανάστασης συνέχισε: "Ο Ιμάμ Αλί (a.s.) στεκόταν μπροστά σε αυτά με 

τέτοια ακαμψία και ανθεκτικότητα, μοναδική στην ιστορία μέχρι στιγμής. Ταυτόχρονα, 

ήταν συμπαθητικός και τρυφερός, και μέσα στην συνθήκη να θυμάται το Θεό από τη μία 

πλευρά και με στην επαφή του με τους καταπιεσμένους, τους άπορους και τους 

αδύναμους, από την άλλη. 

Αγιατολάχ Χαμενεί αναφέρθηκε επίσης σε τρεις πιο πολύτιμες ιδιότητες που ήταν 

εμφανείς και στις δύο μεγάλες, θρησκευτικές προσωπικότητες που γιόρταζαν: "Η δεύτερη 

ομοιότητα μεταξύ του Ιμάμ Χομεϊνί και του Ιμάμ Αλί (ως) έγκειται στην αξιοσημείωτη 

προσωπικότητα του Ιμάμη Αλή ). Τρία φαινομενικά αντιφατικά χαρακτηριστικά 

συνυπάρχουν στον ιμάμη Αλή (a.s.): Ο Ιμάμ Αλί (α.σ.) είναι ένας ισχυρός, δυνατός και 

κυρίαρχος άνθρωπος ενώ  την ίδια στιγμή είναι αξιοπρεπής και ταυτόχρονα είναι ο 

τελικός νικητής σε διάφορα γεγονότα. Τα τρία χαρακτηριστικά επίσης υπήρχαν στον Ιμάμ 

Χομεϊνί (r.a.). Ήταν ένας ισχυρός και κυρίαρχος άνθρωπος. Κατόρθωσε να ανατρέψει την 

τυραννική, κληρονομική δικτατορία μετά από δύο χιλιάδες χρόνια: αυτό απαιτεί πολλή 

δύναμη. Κατάφερε να νικήσει και να αποκρούσει τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν ορίσει 

σημαντικούς πόρους για τον εαυτό τους στη χώρα μας. 

Αγγίζοντας το θέμα της  JCPOA, ο ηγέτης της Επανάστασης επιβεβαίωσε τη δέσμευση του 

Ιράν, αναμένοντας την ίδια δέσμευση και εγγυήσεις από τη Δύση: «Το όνειρο της Δύσης 

για το JCPOA δεν θα γίνει πραγματικότητα και το ιρανικό έθνος και η κυβέρνηση δεν θα 

ανεχθούν τις κυρώσεις. Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν πρέπει να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για να φτάσει τις 190.000 SWU στο πλαίσιο που παρέχει η JCPOA 

και πρέπει να ξεκινήσει και άλλες προετοιμασίες που ο κ. Πρόεδρος έχει παραγγείλει 

αποτελεσματικά αύριο ». Συνέχισε: "Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι σχετικά με το JCPOA: 

ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενεργούν σαν το ιρανικό έθνος να πρέπει να 

υπομείνει αυτές τις κυρώσεις και τα αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα [το Ιράν] πρέπει 

να σταματήσει τις πυρηνικές δραστηριότητες - τις οποίες σίγουρα θα χρειαστούμε στο 

μέλλον - και να περιορίσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα ". 
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Υποστήριξε περαιτέρω ότι η Δύση στοχεύει στις αμυντικές δυνατότητες του Ιράν - μέσω 

ψυχολογικής πίεσης στον Ιρανικό λαό – τις οποίες ανέφερε ως τα ισχυρά σημεία της 

χώρας καθώς δήλωνε: «Με τη χρήση ψυχολογικής πίεσης, έχουν στοχεύσει στα δυνατά 

σημεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας - τα οποία θέτουν ως πρόκληση για να καταστήσουν 

το Ιρανικό έθνος αδύναμο ως προς αυτά τα ισχυρά σημεία. Αυτά τα σημεία δύναμης 

περιλαμβάνουν την περήφανη πρόοδο της πυρηνικής τεχνολογίας και της πυραυλικής 

δύναμης ». 

Φέρνοντας στο νου τους τρόπους με τους οποίους το Ιράν αντιμετώπισε τα ακραία 

εμπόδια του παρελθόντος και το γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα σήμερα για την 

προστασία του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, δήλωσε: «Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα πυραύλων: η κατασκευή διαφόρων 

τύπων πυραύλων και η απόκτηση πυραυλικής δύναμης εγγυώνται την ασφάλεια της 

χώρας. Οι νεανικές μας γενιές δεν θυμούνται τις ημέρες που η Τεχεράνη βρισκόταν κάτω 

από ένα φράγμα πυραυλικών επιθέσεων μέρα και νύχτα. Τα σπίτια καταστράφηκαν και 

χάθηκαν αθώες ζωές. Οι πύραυλοι του εχθρού έφθασαν προφανώς σε πόλεις κοντά στις 

πρώτες γραμμές - όπως η Dezfoul, η Ahwaz, η Suse και άλλες πόλεις - αλλά και η Τεχεράνη 

και άλλες πόλεις ακόμη πιο μακριά! Δεν είχαμε πυραύλους ή άλλα μέσα αυτοάμυνας, 

απλά έπρεπε να παρακολουθούμε όλα τα δεινά καθώς τα χέρια μας ήταν δεμένα. Έτσι 

τώρα, οι πύραυλοι είναι για τη δική μας ασφάλεια και τη δύναμή μας. " 

Μιλώντας σχετικά με τη στρατηγική του εχθρού για να αντιμετωπίσει το δικαίωμα του 

Ιράν στην αυτοάμυνα ο Ηγέτης πρόσθεσε: «Τώρα, μπορείτε να δείτε ότι ο εχθρός έχει 

επικεντρωθεί σε αυτό το ισχυρό σημείο: έχουν θέσει ως στόχο τους το πρόγραμμα 

πυραύλων μας. Δυστυχώς, κάποιοι στο εσωτερικό της χώρας προχωρούν μαζί με τον 

εχθρό και προτείνουν να δώσουμε μέσα. Ωστόσο, σήμερα, η νεολαία μας έχει καταστήσει 

την πρώτη πυραυλική δύναμη στην περιοχή. Ο εχθρός πρέπει να ξέρει, αν μας χτυπήσει 

μόνο μία φορά, θα χτυπήσουμε πίσω δέκα φορές! " 

Αναφερόμενος στο ότι υπάρχει μια ασημένια ευθυγράμμιση σε όλη την καταπίεση που 

υπέστησαν οι λαοί και τα έθνη, ο ηγέτης της επανάστασης επέλεξε παραδείγματα από τη 

ζωή του Ιμάμ Χομεϊνί: «Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος μας Ιμάμης Χομεϊνί ήταν επίσης 

καταπιεσμένος: συγκεκριμένες συμπεριφορές κάποιων ατόμων, αν και δεν ήταν 

αναμενόμενες, συνέβησαν, γεγονός που προκάλεσε την ταλαιπωρία του. Η αγωνία του 

που διαβάζεται ανάμεσα στις γραμμές των γραπτών του, σήμερα, απεικονίζει τον πόνο 

του και την κατάσταση της καταπίεσης. Η νίκη του Ιμάμ Χομεϊνί (r.a.) αποκαλύπτεται στη 

σταθερότητα του ισλαμικού συστήματος, στην επιμονή του ισλαμικού συστήματος, στην 

ανάπτυξη και την πρόοδο του ισλαμικού συστήματος ". 
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"Πολλά όνειρα του Ιμάμ Χομεϊνί (r.a.) έγιναν πραγματικότητα μετά το πέρασμα του: η 

εμπιστοσύνη και η αυτάρκεια της χώρας, η επιστημονική, τεχνολογική και πολιτική 

πρόοδος, η επέκταση των σχέσεων της χώρας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη μεγάλη 

περιοχή της Δυτικής Ασίας και στη Βόρεια Αφρική.  Αυτό αντιπροσωπεύει τη νίκη του 

λόγου, του μονοπατιού και της μεθοδολογίας του Ιμάμι », πρόσθεσε ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ. 

Ο αρχηγός της Επανάστασης πρόσθεσε: «Ευτυχώς, ζούμε σε μια εποχή όπου βιώσαμε 

έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο που είχε ομοιότητες με τον Αμίρ Αλ Μουμίνεν, τον ηγέτη 

των ευσεβών και των ελεύθερων της ιστορίας, και θα μπορούσε να αφήσει πίσω του την 

κληρονομιά του μεγαλείου του για το Ιρανικό έθνος. " 

"Αλλά πώς ο Ιμάμ (r.a.) συναντά μια τέτοια κατάσταση; Πώς είναι ένα μοντέλο;" Θα το 

συζητήσω σύντομα, αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας ". είπε ο αρχηγός. 

  "Θα αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά στο μοντέλο συμπεριφοράς του μεγάλου Ιμάμη 

[Χομεϊνί]: 

1. Γενναία, ενεργητικά και δυνατά επιθετικά στοιχεία προς τον εχθρό , χωρίς να 

παρουσιάζουν αδυναμία ή παθητικότητα 

2. Να αποφεύγει τη δραματοποίηση και να βασίζεται σε λογικούς υπολογισμούς 

3. Σεβασμός των προτεραιοτήτων 

4. Εμπιστοσύνη στα δυνατά σημεία του λαού, ειδικά της νεολαίας 

5. Δυσπιστία για τον εχθρό 

6. Να εργάζεται για την ενότητα μέσα στο έθνος και να αποφεύγει την πολικότητα 

7. Το να έχει ισχυρή πίστη στη βοήθεια και τις υποσχέσεις του Θεού. " 

Ο σημερινός ηγέτης της Επανάστασης, στο ιερό του Ιμάμ Χομεϊνί, δήλωσε: "Οι εσωτερικοί 

συνεργάτες που βοηθούν τον εχθρό, με τον ψυχολογικό πόλεμό τους, προσπαθούν 

σήμερα να επιβάλουν στη χώρα μια στρεβλωμένη JCPOA. Στο εσωτερικό της χώρας λένε 

ότι "αν δεν φύγουμε", αυτό θα οδηγήσει σε πόλεμο.  Αυτό το θέλει ο εχθρός. 

Προσεγγίζοντας το τέλος της ομιλίας του, ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης 

απευθύνθηκε στην αραβική νεολαία, μιλώντας στη μητρική γλώσσα. 

"Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η δήλωση προς τη νεολαία στο τέλος της 

ομιλίας μου: 

Σήμερα τα έθνη σας βασίζονται σε σας για την πραγματοποίηση των ελπίδων τους. 

Προετοιμαστείτε για ένα αύριο όπου οι χώρες σας θα είναι ελεύθερες, ανεξάρτητες και 

αναπτυγμένες. 
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Όντας παθητικοί απέναντι στις ηγετικές ΗΠΑ, μην διαθέτοντας  τις κατάλληλες πολιτικές 

για το Σιωνιστικό Σοσιαλιστικό καθεστώς, δείχνοντας εχθρότητα στους αδελφούς και 

όντας ταπεινοί πριν από τους εχθρούς, έχουν μετατρέψει ορισμένες αραβικές 

κυβερνήσεις σε εχθρό των εθνών τους. Είστε αυτοί που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό 

το κενό στην εξίσωση. 

Σας προσκαλώ στην ελπίδα, την καινοτομία, τη δράση και την αυτό - προετοιμασία. Το 

μέλλον ανήκει σε σας αν το χτίσετε. Μην φοβηθείτε την ηγεμονία των απεγνωσμένων. Να 

είστε βέβαιοι για την υπόσχεση του Θεού για νίκη και για αυτό το ρητό: "Ή μήπως 

επιθυμούν να ξεπεράσουν; Οι απίστοι  είναι οι ξεπερασμένοι". (Κοράνι, 52:42) 

Η Παρασκευή είναι η ημέρα του Quds: η υπεράσπιση του ανθεκτικού Παλαιστινιακού 

έθνους και των αυτοθυσιαζόμενων πολεμιστών του είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την 

κατεύθυνση. " 

Ο Αγιατολάχ Χαμενέι, ο ηγέτης της επανάστασης, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας 

σθεναρά: «Αγαπητοί αδελφοί, αγαπητές αδελφές, και μεγάλο Ιρανικό έθνος! Σας λέω, 

μετά τον Ιμάμ [Χομεϊνί], ακολουθήσαμε σχολαστικά τα βήματά του. Με τη θέληση του 

Θεού, θα τα καταφέρουμε στο μέλλον!  
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«Πανόραμα Ιρανικών μικρού μήκους ταινιών» από το BigBang 

International Short Film Festival 

Στόχος του BigBang International Short Film Festival για το 2018 ήταν η εστίαση στον 

Ιρανικό ΜικροΚινηματογράφο μέσα από ένα μεγάλο πανόραμα μικρού μήκους ταινιών 

από Ιρανούς δημιουργούς. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις – περιόδους. 

Με κλασική φεστιβαλική διοργάνωση προβολών σε κινηματογραφική αίθουσα και στη 

συνέχεια με την online διαδικτυακή προβολή για το βραβείο κοινού. Όπως κάθε χρόνο η 

διοργάνωση περιέχει ειδικό 2ωρο θεματικό αφιέρωμα. Για το 2018 επιλέχθηκε η 

θεματική «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών» δεδομένης της 

ιδιαίτερης κατάστασης και στην χώρα μας και παγκοσμίως αλλά κυρίως στο Ιράν.  

Η ολοκλήρωση του BIGBANG International Short Film Festival πραγματοποιήθηκε μετά 

από μια τριήμερη διθυραμβική εξελικτική πορεία με παρουσίαση 35 ταινιών μικρού 

μήκους και ένα είδικό αφιέρωμα στην "Ισότητα των δύο Φύλων" από το Ιράν σε έναν 

κατάμεστο κινηματογράφο καθημερινά! το έν λόγω πρόγραμμα διοργανώθηκε στην 

Ταινιοθήκη Της Ελλάδος.  

 

 

ی الملیل   در فستیوال بی 
“ بیگ بنگ”حضور فیلم های کوتاه ایرایی  





 

Κύριες δραστηριότητες 31 

Έβδομος κύκλος συναντήσεων του Ισλάμ και του ορθόδοξου ελληνικού 

Χριστιανισμού στον Βόλο 

Εβδομος κύκλος διαθρησκιακων συναντήσεων ανάμεσα σε Ιρανους επιστήμονες και 

διανοούμενους και τους αντίστοιχους Ελληνες Χριστιανούς στον Βόλο.  

Σε αυτή την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 26-27-28/4 συμμετείχε ο πρόεδρος 

του Οργανισμού Πολιτισμού και Ισλαμικών Διασυνδέσεων, Δρ.Ιμπραχιμι, ο οποιος 

παράλληλα είναι και πρόεδρος του συμβουλίου διαθρησκιακων συναντήσεων.  

Το εν λόγω προγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία και Πανεπιστήμια ΕΚΠΑ και ΑΠΘ.  

Η ιστορία και συνεχή επαφή του Ισλαμ και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, η προοπτική 

των συναντήσεων, οι έρευνες πάνω στα ιερά κείμενα ήταν από τα θέματα συζητησης της 

συνάντησης αυτής.  

Ο Δρ.Ιμπαχιμι στην τελετή έναρξης του συνεδρίου ευχαρίστησε το πανεπιστήμιο Αθηνών 

και το ΑΠΘ και όλους τους διοργανώτες και δηλωσε ότι:  

Η αμέλεια και η άγνοια είναι δυο βασικά χαρακτηριστικά που κρατούν τον άνθρωπο 

μακριά από την πνευματικότητα. 

Ο πρόεδρος του οργανισμού πολιτισμού και ισλαμικών διασυνδέσεων στην ομιλία του με 

θέμα: "Τρόποι έμπρακτης  ανάπτυξης της ηθικής και της πνευματικότητας στη κοινωνία", 

εξεφρασε το ερώτημα : γιατί έχει μειωθεί η ατομική ή η ομαδική ευλάβεια, ο σεβασμός 

προς τα πολιτιστικά και εθνικά σύμβολα και επίσης η προσελκυση προς την θρησκεία για 

την ανάπτυξη της ηθικής πνευματικότητας;  

Ο Δρ.Ιμπραχιμι στην συνέχεια πρόσθεσε:  

Στην σύγχρονη ζωή η απασχόληση με την τεχνολόγια και τον κυβερνοχώρο, μας 

απομακρύνει από την συγκέντρωση στην πνευματικότητα. Ο άνθρωπος του οποιου η 

σκέψη μπλέκει με  ασήμαντα πραγματα δεν μπορεί να ανακαλυψει τον εαυτό και την 

ψυχη του.  

ی دور گفتگوی اسالم و مسیحیت ارتدکس در شهر ولوس یونان   هفتمی 
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Ο Δρ.Ιμπραχιμι παράλληλα  υπογράμμισε :  

Δυστυχώς σημερα καθημερινά αυξάνεται το ποσοστο βίας και εξτρεμισμού και 

θρησκευτικου φανατισμού σε διάφορες μορφές και πολλά εγκλήματα γίνονται πράξη στο 

όνομα της θρησκείας και του θεού και αυτο πραγματικά πληγωνει την καρδιά κάθε 

ανθρωπου.  

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δημητριαδου Ιγνατιος, ο οποιος ήταν ένα από τα μέλη της 

ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας στην ομιλία του δήλωσε ότι :  

Συνύπαρξη και διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την σημερινή 

κατάσταση. Αυτοί οι κύκλοι συναντήσεων στην ουσία είναι ένας τρόπος με τον οποίο 

ενημερωνόμαστε και επικοινωνουμε και βεβαίως γνωριζομαστε περισσοτερο.  

Ειναι ενας τρόπος εξαλειψης του εξτρεμισμού, του εγωισμού και της βίας στο κόσμο. 

Ο μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν Δρ.Χελμι στην ομιλία του κατά την 

διάρκεια της τελετής έναρξης εξέφρασε την χαρά του για τη διοργάνωση του συνεδρίου 

αυτού, ευχαρίστησε όλους τους διοργανωτές και υπεύθυνους που με την βοήθεια τους 

πραγματοποιήθηκε η συνάντηση αυτή και ευχαρίστησε ιδιαίτερως τον κ. Γ.Καλαντζη 

Γενικό Γραμματέα θρησκευμάτων, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερωνυμο Β´, τον 

Κωνσταντίνο Μιλτιαδη, την Αγγελική Ζιάκα, τον Μητροπολίτη Ιγνατιο και τους υπόλοιπους 

πανεπιστημιακους και εκπροσωπους της εκκλησιας, καθως με την πολύτιμη προσπάθεια 

τους διοργανώθηκε η σημερινή μας συνάντηση.  

Ο Δρ.Χελμι επίσης εξεφρασε την ελπίδα του για την διοργάνωση και ενίσχυση τέτοιων 

συναντήσεων που έχουν αρχίσει ξανα μετά από 14 χρόνια ώστε να υπαρξει μεγαλύτερη 

κατανόηση μεταξύ των μελετητων και των θρησκευτικών ηγετών των δυο χωρών αλλά 

είναι και ένα  σημαντικό και θετικό βήμα για την ειρηνη, τη φιλία και τις πνευματικές αξίες 

στον κόσμο.  

Αυτός ο διαθρησκειακός διάλογος πραγματοποιήθηκε απο τις 26 έως τις 28 Απριλίου του 

2018 στον Βόλο με την συμμετοχή πολλών πανεπιστημιακών και θρησκευτικών 

εκπροσώπων και παρουσιάστηκαν στο κοινο διαφορα άρθρα με την συγκεκριμενη 

θεματολογια. 
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Παρουσίαση ιρανικής παραδοσιακής μουσικής στην Αθήνα 

Την Δευτέρα στις 19  Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το προγραμμα εορτασμού 

της ιρανικής πρωτοχρονιάς Νορουζ 1397  με την παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων και 

Ιρανών που αγαπουν την Ιρανική παραδοσιακή μουσική στο πολεμικό μουσείο. 

Σε αυτή την μεγάλη γιορτη η οποία διοργανώθηκε από το Μορφωτικό κέντρο της 

πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στη Αθήνα, ο πρέσβης του Ιράν Ματζιντ Σαμπεσταρι αρχικα 

συνεχαρη τους Ιρανούς και όλους τους φαρσοφωνους του κόσμου για το νέο έτος και 

δήλωσε ότι η πρωτοχρονιά Νορουζ είναι μια αρχαία παράδοση του ιρανικού λαού, η 

οποία ακόμη και μετά το Ισλαμ όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά αναπτύχθηκε και 

εμπλουτίστηκε περισσότερο.  

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν ο Δρ. Χελμί αναφερόμενος στην αξία 

της ανοιξης και της πρωτοχρονιας για τον ιρανικό λαό, είπε ότι : η πρώτη μέρα της άνοιξης 

για τον ιρανικό λαό είναι η πρώτη μέρα της χρονιάς. Αυτή η μεγάλη γιορτη έχει ρίζες στην 

ιστορία και στην αρχαιότητα μας. Ολες οι φαρσοφωνες χώρες του κόσμου  και οι Ιρανοί 

σε οποίο σημείο της γης και να βρίσκονται, γιορτάζουν την σημερινή μέρα ως πρώτη μέρα 

της πρωτοχρονιάς.  Ο Δρ.Χελμι στην συνέχεια δήλωσε ότι : Το Νορουζ έχει καταγράφει 

στο κατάλογο της UNESCO ως μια διεθνής γιορτη. Ειναι γνωστό στους ιρανους ότι τη μέρα 

αυτή η φύση φοράει τα καινούργια της ρούχα. 

Το συγκρότημα Kouban Shams το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα παραδοσιακά 

συγκροτήματα του Ιράν έπαιξε εκπληκτική μουσική από διάφορες πόλεις του Ιράν. Οι 

μουσικοί ταξίδεψαν το κοινό στο μαγικό και όμορφο Ιράν και έγιναν ευπρόσδεκτοι από 

τους ακροατές. 

  

 موسیفر سنتر ایرایی در شهر آتن به مناسبت نوروز 
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Πολιτιστική Ιρανική βραδιά στην Λευκαδα 

Την Τρίτη 20 Μαρτίου του 2018, το μορφωτικό κέντρο της πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν σε 

συνεργασία με το Πνευματικο κέντρο Δήμου Λευκάδας διοργάνωσαν μια πολιτιστικη 

Ιρανική βραδιά.  

Αυτό το προγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πνευματικο κέντρο της Λευκάδας με την 

παρουσία δεκάδων ατόμων, από όλο το νησί και το μουσικό συγκρότημα Kouban Shams.  

Ο διευθυντής του πνευματικού κέντρου αναφερόμενος στον πλούσιο πολιτισμό και 

κουλτούρα του Ιράν έδωσε μερικές πληροφορίες σχετικά με την ιρανική πρωτοχρονιά 

Νορουζ και είπε :  

Η Νορουζ είναι μια αρχαία παράδοση του ιρανικού λαού, η οποία γιορτάζεται κάθε πρώτη 

μέρα της άνοιξης και χαιρόμαστε που φέτος σε αυτή τη μεγάλη γιορτη έχουμε κοντά μας 

αυτό το σπουδαίο και διάσημο συγκρότημα.  

 ایران در جزیره لفکاذا 
ی

 روزهای فرهنگ
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Ο Mορφωτικός Σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν στην συνέχεια είπε ότι :  

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 Χελμι 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 .  

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 Kouban Shams έπαιξε εκπληκτική μουσική από 

διάφορες πόλεις του Ιράν. Οι μουσικοί ταξίδεψαν το κοινό στο μαγικό και όμορφο Ιράν 

και έγιναν ευπρόσδεκτοι από τους ακροατές. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvYc6qVyw3o&t=3s 
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Η συνάντηση του Δρ. Ιμπραχιμί Τορκαμάν, διευθυντή του Οργανισμού 

Πολιτισμού και Ισλαμικών διασυνδέσεων, με τον υπουργό Παιδείας κύριο 

Ο Δρ. Ιμπραχιμί κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης του στην Ελλάδα συναντήθηκε με 

τον κύριο Γαβρόγλου, υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αντάλλαξαν 

απόψεις σχετικά με την πολιτιστική και θρησκευτική σχέση των δυο κρατών. Σε αυτή τη 

συνάντηση που ήταν παρών ο πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κύριος Σαμπεσταρί 

και ο μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην 

Ελλάδα, Δρ. Χελμί, ο Δρ. Ιμπραχιμί γνωρίζοντας τους κορυφαίους επιστήμονες και 

λογοτέχνες της Ελλάδας, ανέφερε ότι τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία των δυο λαών είναι το 

σημείο συνάντησης των δυο χωρών.  Ο διευθυντής του Οργανισμού Πολιτισμού και 

Ισλαμικών διασυνδέσεων αναφερόμενος στην ανάγκη για διάλογο με σκοπό την 

κατανόηση δήλωσε: «Ελπίζω με αφορμή τις καλές σχέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 

Ιράν και της Ελληνικής Δημοκρατίας να δούμε στο εγγύς μέλλον την πολιτιστική εξέλιξη 

των δυο χωρών».  Το μέλος του ανώτατου συμβουλίου της πολιτιστικής επανάστασης του 

Ιράν αναφερόμενο στην πραγματοποίηση του έβδομου κύκλου των διαθρησκειακών 

διαλόγων ανάμεσα στο Ισλάμ και στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό πρόσθεσε: «Η παρουσία 

σας ως υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας σε αυτό τον κύκλο των 

διαλόγων θα είναι πάρα πολύ αποτελεσματική.» Ο Δρ. Ιμπραχιμί υπογράμμισε: «Με την 

πραγματοποίηση των διαθρησκειακών διαλόγων ανάμεσα στο Ισλάμ και στον Ορθόδοξο 

Χριστιανισμό και με την διαφύλαξη της θρησκείας, μπορούμε να βρούμε κοινούς 

παρονομαστές.» Ο Δρ. Ιμπραχιμί δήλωσε: «Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί διάφοροι 

διάλογοι ανάμεσα στις δυο χώρες και ελπίζω η ολοκλήρωση του έβδομου κύκλου αυτών 

των συναντήσεων να έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κατανόηση και από τις δυο 

πλευρές και στο μέλλον να υπάρξουν καλά αποτελέσματα στις κοινές μας αποφάσεις.» 

Ο Δρ. Ιμπραχιμί καθώς πρότεινε να πραγματοποιηθεί ο επόμενος κύκλος των 

συναντήσεων στην Τεχερανη, έδωσε έμφαση την υπογραφή του προγράμματος 

πολιτιστικών ανταλλαγών.  

 دیدار دکتر ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالیم با وزیر آموزش، تحقیق و امور مذهتر 
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Ο Δρ. Ιμπραχιμί στη συνέχεια, αναφερόμενος στην επιστολή του ανώτατου ηγέτη της 

Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν Αγιατολάχ Αλι Χαμενεΐ, είπε: « Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο 

ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης έστειλε μια σημαντική επιστολή προς την νεολαία της 

Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Σε αυτό το γράμμα ο κύριος Χαμενεΐ προτρέπει τη 

νεολαία της Δύσης να ακολουθήσει τα γνήσια διδάγματα του Ισλάμ.» Ο υπουργός 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κύριος Γαβρόγλου, στη συνέχεια της παρούσας 

συνάντησης επαίνεσε την καλή και υψηλή πολιτιστική σχέση του Ιράν και της Ελλάδας. Ο 

κύριος Γαβρόγλου αναφερόμενος στο ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ο αγγελιαφόρος 

της ειρήνης και της φιλίας είπε: «Όσο αυξάνεται ο διάλογος ανάμεσα στο Ιράν και στην 

Ελλάδα και ιδιαίτερα ανάμεσα στους διανοούμενους των δυο χωρών, θα έχουμε 

καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της συνεργασίας.» 
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Συνάντηση του Ιρανού Διευθυντή Οργανισμού Πολιτισμού και Ισλαμικών 

Διασυνδέσεων, Δρ Ιμπραχιμι με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 

πάσης Ελλαδος, Ιερωνυμο Β´ 

Ο αξιοσέβαστος Αρχιεπίσκοπος Ιερωνυμος Β´ στην συνάντηση του με τον Διευθυντή του 

Οργανισμού πολιτισμού και ισλαμικών διασυνδέσεων Δρ Ιμπραχιμι, αξιολόγησε θετικά 

τον έβδομο κύκλο των δια - θρησκειακών διαλόγων ανάμεσα στους μουσουλμάνους και 

τους ορθόδοξους χριστιανούς, ο οποίος πραγματοποιήθηκε 26-27-28/4 στον Βόλο.    

Ο Δρ Ιμπραχιμι στις 25/4/2018 συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Σεβασμιώτατο 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνυμο Β´ και συζητήσαν για την περαιτέρω 

συνεργασια τους στον τομέα του πολιτισμού και της ενδυνάμωσης των δια-θρησκειακων 

διαλόγων.  Σε αυτή την συνάντηση που ήταν παρών ο Πρέσβης της Ι.Δ του Ιράν ο 

κ.Σαμπεσταρι και ο Μορφωτικος Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι.Δ Δρ. Χελμι, ο 

αξιοσέβαστος Αρχιεπισκοπος Ιερωνυμος Β´ τονίζοντας την ανάγκη προώθησης του 

διαλόγου μεταξύ όλων των θρησκειών, εξεφρασε την αποφαση της Εκκλησίας της 

Ελλάδας να σταθεί αρωγος στη συνέχιση των διαλόγων αυτών.  

Ο Σεβασμιότατος είπε : Η συνέχεια των συναντήσεων αυτών μπορεί να παίξει ένα πολύ 

βασικό και σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση των δυο χωρών.   

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος εξέφρασε την ελπίδα για επίλυση των 

σημερινών προβλημάτων του κόσμου και δήλωσε ότι:  

 με αυτές τις συναντήσεις μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό σημείο και αυτό το 

κοινό σημείο είναι η επικράτηση ειρήνης και φιλίας ανάμεσα στα δυο έθνη.  Στην 

συνέχεια της εν λόγω συνάντησης το μέλος του ανώτατου συμβουλίου της πολιτιστικής 

επανάστασης του Ιράν Δρ Ιμπραχιμι τόνισε τον σημαντικό ρόλο των διαλόγων αυτών για 

την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα και για την προώθηση των 

θρησκευτικών αξιών. 

Ο Δρ Ιμπραχιμι αναφερόμενος στον σημαντικό ρόλο των διαλόγων τόνισε :  

Ο Διαθρησκειακος διάλογος είναι το καλύτερο μέσο για την σύνδεση των δυο χωρων και 

αυτές οι συναντήσεις είναι ο μόνος δρόμος της αμοιβαίας κατανόησης. 

Ο Δρ. Ιμπραχιμί στη συνέχεια υπογράμμισε: ελπίζω ο έβδομος κύκλος να έχει ως 

αποτέλεσμα τη συμπάθεια των ηγετών και των ακολούθων των θρησκειών. 

 دیدار دکتر ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالیم با اسقف اعظم کلیسای ارتدکس یونان ایرونیموس دوم 
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Το βιβλίο «Περσία το 

Μαργαριτάρι της Ασίας» 

εκδόθηκε το Φλεβάρη του 2018 

σε συνεργασία με το μορφωτικό 

κέντρο της πρεσβείας του Ιράν 

στην Αθήνα και με τον εκδοτικό 

οικο Βεργίνα. Στο εν λόγω 

βιβλίο την συγγραφή και 

επιμέλεια έχει αναλάβει η 

κυρία Μαριάννα Ιατροπούλου 

Θεοχαρίδου, συγγραφέας και 

μελετητής . Σε αυτό το βιβλίο 

έχουν συμπεριληφθεί πολύτιμα 

θέματα όπως Ιστορία, 

πολιτισμός, κουλτούρα, 

θρησκεία, τέχνη και αξιοθέατα 

του Ιράν. Επίσης η ισλαμική 

επανάσταση και το πολίτευμα 

του Ιράν. 

Έκδοση του βιβλίου «Περσία το Μαργαριτάρι της Ασίας» 

 ایران در آتن “ ایران مروارید آسیا”انتشار کتاب 
ی

با همکاری رایزیی فرهنگ  
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Παρουσίαση βιβλίου «Περσία -Το μαργαριτάρι της Ασίας» 

Το βιβλίο «Περσία -Το μαργαριτάρι της Ασίας» με την συγγραφή και επιμέλεια της 

κα.Μαριννας Ιατροπουλου Θεοχαριδου παρουσιάστηκε το Σάββατο 5/5 του 2018 στο 

πανεπιστήμιο Αθηνων με την παρουσία πολιτιστικών εκπροσώπων, καθηγητών 

πανεπιστήμιου και πολιτικών εκπροσώπων.  

Ο Πρέσβης του Ιράν Ματζιντ Σαμπεσταρι αναφερόμενος στην καλή σχέση των δυο χωρών 

είπε :  

Η σχέση των δυο λαών σε όλους τους τομείς βρίσκεται σε ένα παρά πολύ καλό επίπεδο, 

πιστεύουμε ότι η πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη ανάμεσα στα δυο έθνη μπορεί 

να ενδυναμώσει την σχέση αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην συνέχεια υπογράμμισε :  

Από τις δυο αυτες πολιτισμενες χώρες το Ιράν και η Ελλάδα προήλθαν μεγάλες 

προσωπικοτητες κατά την διάρκεια της ιστορίας, που αυτοί οι επιστήμονες παρέδωσαν 

παρά πολλες επιστημονικές και πολιτιστικές υπηρεσίες παγκόσμιος και κανείς σήμερα 

στον κόσμο δεν μπορεί να αμφισβητήσει την λάμψη των Ιρανών και Ελλήνων 

επιστημόνων. 

Μετά ο  σύμβουλος της πρεσβείας της Ελλάδας Νικόλαος Γαριλίδης  δήλωσε ότι: πέρα 

από την καλή και δυνατή σχέση των δυο χωρών εδώ και αιωνες υπαρχουν πολιτιστικές και 

επιστημονικές ανταλλαγές μεταξύ τους. 

” ایران، مروارید آسیا ”مراسم رونمایی از کتاب   
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Ο Γαριλίδης  στην συνέχεια υπογράμμισε :  

Το Ιράν και η Ελλάδα διαθέτουν μια αρχέγονη σχέση και παρείχαν πολλές, εξαιρετικές και 

αναμφισβήτητες υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. 

Ο Μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν ο κ.Χελμι στην ομιλία του ανεφερε ότι 

η πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη μεταξυ των επιστημόνων και διανοουμένων των 

δυο χωρών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικράτηση  παγκόσμιας ειρήνης και στην 

συνέχεια δήλωσε :  

Ελπίζω στο κοντινό μέλλον να παρατηρήσουμε βελτίωση στα επιστημονικά πεδία και στις 

εκδόσεις βιβλιων μεταξύ  των δυο χωρών αυτών.  

Ο Χελμι στην συνέχεια είπε :   

Το βιβλίο της Κυρίας Θεοχαριδου είναι ένα πολιτιστικό έργο που δείχνει ένα μικρό 

κομμάτι από τον πολιτισμό, την ιστορία, τα αρχαία μνημεία του Ιραν και τα αιτία της 

ισλαμικής επανάστασης του Ιράν, την ίδρυση της Ισλαμικής Επανάστασης, το ρόλο των 

γυναίκων στο σημερινό Ιράν και γενικότερα δίνει μια οπτική από το σημερινό Ιράν στους 

αναγνώστες.  Μετα η συγγραφέας του βιβλίου Κα.Θεοχαριδου είπε : 

Σήμερα η ισλαμική δημοκρατία του Ιράν έχει ολοκληρωμένη ανεξαρτησία και οι νόμοι 

εφαρμόζονται και υλοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας.Το Ιράν δεν είναι σαν 

τις  χώρες που οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν για αυτόυς.  

Στην συνέχεια τόνισε :  

Το Ιράν είναι μια χώρα που ενεργεί με όλη του την εξουσία στα εθνικά του συμφέροντα 

και τις πολιτικές του. Στην συνέχεια του εν λόγω προγραμματος o Ξενοφών 

Μουσάς καθηγητής φυσικής και μαθηματικός του Πανεπιστημιου Αθηνών δήλωσε ότι : το 

Ιράν και η Ελλάδα έχουν μακρόχρονη και φιλική σχέση και οι δυο χώρες αυτές διαθέτουν 

μεγάλο πολιτισμό. Ο κ.Μουσάς αναφερόμενος στον σημαντικό ρόλο των Ιρανών 

επιστημονων αστρονομίας και μαθηματικών  είπε :  

Οι Ιρανοί μπόρεσαν με την χρήση  της αστρονομίας και των μαθηματικων να φτιάξουν ένα 

ημερολογιο το οποίο ανα πέντε χιλιάδες χρόνια έχει μόνο μια μέρα διαφορά. Αυτός στην 

συνέχεια υπογράμμισε :  

Οι πολιτιστικές και επιστημονικές σχέσεις των δυο χωρών έχουν ρίζες στην ιστορία και 

πιστεύουμε ότι η πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη των δυο χωρών μπορεί να παίξει 

ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα συμφέροντα των δυο χωρών και στην διατήρηση των 

μακρόχρονιων παραδόσεων μας. 
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Στο εν λόγω βιβλίο την συγγραφή και επιμέλεια έχει αναλάβει η κυρία Μαριάννα 

Ιατροπούλου Θεοχαρίδου, συγγραφέας και μελετητής . Σε αυτό το βιβλίο έχουν 

συμπεριληφθεί πολύτιμα θέματα όπως Ιστορία, πολιτισμός, κουλτούρα, θρησκεία, τέχνη 

και αξιοθέατα του Ιράν. Επίσης η ισλαμική επανάσταση και το πολίτευμα του Ιράν.  
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Συνέδριο παγκόσμιας ημέρας Αλ-Κοντς στην Αθήνα 

Την Παρασκευή 8/6 του 2018 

πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα συνέδριο για την 

παγκόσμια ημέρα της 

παλαιστινης με θέμα : 

Παράνομη κατοχή και 

εγκληματικότητα ενάντια 

στην  ανθρωπότητα, 

επιβαλλόμενη από το 

Σιωνιστικό καθεστώς στην 

Παλαιστινη. 

Αυτό το συνέδριο 

διοργανώθηκε από τον 

σύλλογο Σιιτων μουσουλμάνων της Ελλάδας, την μουσουλμανικη ένωση της Ελλάδας με 

την υποστήριξη του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν, με ευκαιρία την 

παγκόσμια ημέρα της παλαιστινης στο ξενοδοχειο Divani Caravel.  

Το εν λόγω συνέδριο ξεκίνησε με την ανάγνωση του Κορανίου.  

Ο Ασιρ Χεινταρ ο εκπρόσωπος των Σιιτων μουσουλμάνων της Ελλάδας στην ομιλία του 

είπε :Ο ιμάμ Χομεϊνί πάντα υποστήριζε το παλαιστινιακό λαό και τις επιθυμίες του λαού 

αυτού.  

Αυτός ήταν που ονόμασε την τελευταία Παρασκευή του ραμαζανιού ως παγκόσμια ημέρα 

της παλαιστινης και έτσι υπέδειξε τον δρόμο της 

αντίστασης και του αγώνα εναντίον του 

Σιωνιστικου καθεστώτος, με σκοπό την 

απελευθέρωση της παλαιστινης.   

Τόνισε επίσης ότι η αλληλεγγύη ανάμεσα στους 

μουσουλμάνους είναι ο τρόπος με τον οποίο θα 

απελευθερωθεί η Παλαιστινη. 

 برگزاری روزجهایی قدس در آتن 
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Ο πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας  ο 

κυριος Ματζιντ Σαμπεσταρι αναφερόμενος 

στην παγκόσμια ημέρα της Παλαιστινης την 

οποία υπέδειξε ο Ιμάμ Χομεϊνί περίπου πριν 40 

χρόνια, είπε πως έχει ως σκοπό την αλληλεγγύη 

των μουσουλμάνων και το να παραμείνει 

ζωντανό το ζήτημα της Παλαιστινης και να 

θυμόμαστε ότι η Παλαιστινη είναι το πιο 

σημαντικό θέμα στον κόσμο του Ισλαμ.  

Ο πρέσβης στην συνέχεια πρόσθεσε : η Ισλαμική Δημοκρατία πιστεύει ότι η επικράτηση 

δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν λυθούν 

τα βασικά θέματα της περιοχής αυτής, όπως το τέλος της οργανωμένης κατοχής της 

Παλαιστινης, η επιστροφή όλων των εκτοπισμένων και η δημιουργία ενός παλαιστινιακου 

ανεξάρτητου κράτους με πρωτεύουσα το Αλ-Κοντς μετά από εκλογές. 

Ο μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν Δρ.Χελμι αναφερόμενος στον 

ευλογημένο μήνα του ραμαζανιού και ζητώντας την αποδοχή των προσευχών και της 

λατρειας του μουσουλμανικού κόσμου δήλωσε :  

Ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα σε αυτό το μήνα είναι η 

παγκόσμια ημέρα της παλαιστινης που υποδείχθηκε από τον ιδρυτή της ισλαμικης 

επανάστασης, με σκοπό την ένωση και αλληλεγγύη με το παλαιστινιακό λαό εδώ και 39 

χρόνια, ακριβώς μετά την νίκη της ισλαμικής δημοκρατίας του Ιράν.  

Αυτή η μέρα δεν πραγματοποιείται μόνο στο Ιράν και στη Παλαιστινη, αλλά και σε άλλες 

μουσουλμανικές και μη-μουσουλμανικές χώρες και σε όλα τα μέρη του κόσμου που 

αναζητούν δικαιοσύνη και απελευθέρωση.  

Μέσω αυτών των συγκεντρώσεων, συνεδρίων και διαδηλώσεων οι λαοί εναντιώνονται 

στο σιωνιστικό καθεστώς, είπε ο Δρ. Χελμι. 

Ο πρέσβης του Πακιστάν Χαλίλ Οσμαν Γκεισαρ τονίζοντας τα δικαιώματα του 

παλαιστινιακού λαού είπε ότι:  Η μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πόλη Αλ-Κοντς 

έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και καταδίκασε τα εγκλήματα του σιωνιστικού 

καθεστώτος εναντίον του καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJWolUB_7DU 
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 Τα ποιήματα που βρίσκουν την οθόνη !!! 

Μεγάλος διαγωνισμός του Μορφωτικού κέντρου της Πρεσβείας του #Ιράν στην Αθήνα για 

το καλοκαίρι του 2018 

Εάν θέλεις να απαγγειλεις ποιήματα γνωστών ποιητών του Ιράν, τα οποία έχουν γραφτεί 

πριν χιλιάδες χρόνια και εάν θέλεις να είσαι ένας από τους 3 μεγάλους νικητές του 

διαγωνισμού αυτού, βάλε μπρος το κινητό σου και μπροστά στην κάμερα πες στα περσικά 

έναν ή δυο στίχους από τα ποιήματα των ποιητών αυτών (Φερντοσι, Χαφεζ, Χαγιάμ) 

και στείλ’ το στο μειλ μας. info@iranculture.gr 

  

Προϋποθέσεις: 

-Ελάχιστος χρόνος του video να είναι 15 δευτερόλεπτα  

-Μπορεί να γίνει ατομικά ή ομαδικά (μέγιστο 3 άτομα)  

-Ημερομηνία έναρξης 18/6 έως 18/9/2018  

-Τα ποιήματα πρέπει να είναι μόνο από τους ποιητές Φερντοσι, Χαγιάμ,Χαφεζ και  

να απαγγέλλονται στα περσικά.  

-Είναι απαραίτητο να αναφέρετε το όνομα του ποιητή στην αρχή του video  

(Οι πρώτοι τρεις θα κερδίσουν ένα δώρο από το Μορφωτικό κέντρο του Ιράν) 

 ج.ا.ایران در آتن 
ی

 مسابقه شعر خوایی رایزیی فرهنگ
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Έκδοση βιβλίου Ισλαμική καλλιγραφία, η τέχνη της ιρανικής γραφής  

Το μορφωτικό κέντρο της πρεσβείας του Ιράν σε συνεργασία με το μουσείο Μπενέκη- 

μουσείο ισλαμικής τέχνης παρουσίασαν την νέα έκδοση του βιβλίου ισλαμική 

καλλιγραφία - η τέχνης της ιρανικής γραφής, στις 26 Απριλίου του 2018.  

Το εν λόγω βιβλίο έχει εκδοθεί με αφορμή την έκθεση καλλιγραφίας η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό χώρο του μουσείου Μπενέκη.  

Αυτό το βιβλίο σαράντα τριών σελίδων αποτελείται από λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με 

την ιρανο-ισλαμική καλλιγραφία και τα είδη της καλλιγραφίας στο Ιράν και γενικότερα 

στον κόσμο.  

Επίσης ο μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν Δρ.Χελμι αναφέρει σε μια 

ενότητα τους τρόπους δημιουργίας και εξέλιξης της ιρανικής καλλιγραφίας Ναστεαλιγκ.  

Μπορείτε να αγοράσετε και να κατεβάσετε το βιβλίο απο το παρακάτω link του 

μουσείου : 

https://www.benakishop.gr/islamic-calligraphy-the-art-of-islamic-writing-

bmm422.html#.W0NLFNIzaUk 

 “ خطایط اسالیم، هتی خطایط ایرایی ”انتشار و چاپ کتاب 
ی

توسط رایزیی فرهنگ  



 

6 Κύριες δραστηριότητες   
 

54 Κύριες δραστηριότητες   

Έργα ιρανικών εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων στο ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης 

Η έκθεση αυτή διοργανώθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης 

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διανοητικής ανάπτυξης παιδιών και νέων του Ιράν και το 

γραφείο Εκπαιδευτικής Βοήθειας του υπουργείου Παιδείας που έχει εκδόσει το περιοδικό 

Ροσντ καθώς και πολλοί εκδότες, συνέτειναν στην ανάδειξη αυτής της εξέλιξης.  

Στην τελετή έναρξης του εν λόγω προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε το πρωί της 

Τετάρτης 27/6 του 2018, παρουσίασε ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι.Δ του 

Ιράν, Δρ.Χελμί καθώς και πολλοί άλλοι από το υπουργείο πολιτισμού, πρέσβεις από 

διάφορες χώρες καθως επίσης και ο γενικός γραμματέας του CIFEJ του Ιράν κ.Mohsen 

Chiniforoushan. 

Στην εκθεση που φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζονται 105 έργα 

τα οποία έχουν ζωγραφιστεί απο ιρανους καλλιτέχνες. Η έκθεση διήρκεσε από τις 23/6 

έως τις 04/07.  

Στην  εν λόγω εκθεση προβλήθηκαν έργα για παιδιά από μια πλειάδα Ιρανών 

καλλιτεχνών, γυναικών και ανδρών που οι δημιουργιες τους καλύπτουν ένα σημαντικό 

μέρος του 20 αιώνα.  

 نمایشگاه نقاشر کتب کودک ایرایی در آتن
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Έκθεση ιρανικής καλλιγραφίας στην Αθήνα 

Το μορφωτικό κέντρο της πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν σε συνεργασία με το μουσείο 

Μπενέκη - Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης διοργάνωσαν εκθεση καλλιγραφίας με 

τίτλο : Ισλαμικη καλλιγραφία, η τέχνη της ιρανικής γραφής, από τις 26 Απριλίου έως την 1 

Ιουλίου του 2018 στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου. 

  

Σε αυτή την εκθεση παρουσίασαν  37 έργα του καλλιγραφου κυρίου Σαμπζε και της κυρίας 

Κεϊκαβουσί η οποία ασχολείται με την ζωγραφική και τη διακόσμηση χειρόγραφων.  

Σημειώνεται ότι στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε μια επίσημη επίσκεψη στην οποία 

συμμετείχαν ο πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ματζίντ Σαμπεσταρί, ο Μορφωτικός 

σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν Δρ.Χελμί, η διευθύντρια του μουσείου Μπενέκη 

κα.Μωραϊτου, ο εκπρόσωπος της εθνικής βιβλιοθήκης Ελλάδος και άλλοι φίλοι του 

πολιτισμού, της τέχνης και της καλλιγραφίας.  

 برگزاری نمایشگاه خشنوییس ایرایی در آتن 
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Στην αρχή του εν λόγω προγράμματος το οποίο ξεκίνησε στις 17:00 μμ. η Κα.Μωραϊτου 

στην ομιλία της καλωσορίζοντας τους καλεσμένους δήλωσε ότι :  οι Ιρανοί καλλιγραφοι 

παντα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τέχνης αυτής κατά την διάρκεια της 

ιστορίας και ευχαριστούμε τον Δρ.Χελμι για την ιδέα αυτή και την υποστήριξη του σε όλη 

την διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης αυτής. 

Μετά ο Πρέσβης της Ισλαμικής δημοκρατίας Ματζίντ Σαμπεσταρί κατά την διάρκεια της 

ομιλίας του σχετικά με την ισλαμικη καλλιγραφία είπε :  

Αυτή την ενδιαφέρουσα τέχνη τη χρησιμοποιούσαν για την συγγραφή του ιερου Κορανίου 

και άλλων επίσημων επιστολών. Αυτό το ειδος τεχνης χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα 

μετά από τοσους αιώνες στις ισλαμικες χώρες. Το Ιράν, ωστόσο, έχει παίξει έναν 

αξιοσημείωτο και σημαντικό ρόλο στην προώθηση, την ανάπτυξη και την άνθηση της 

καλλιγραφίας. 

Υστερα ο Μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας Δρ.Χελμι εκφράζοντας την χαρά του για 

την επιτυχημένη πραγματοποίηση της έκθεσης και την αποδοχή της από τον ελληνικό λαο 

δήλωσε :  

Το Ιράν έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της τέχνης αυτής και χάρη στους 

μεγάλους Ιρανούς καλλιγραφους σήμερα αυτή η όμορφη και ξεχωριστή τέχνη είναι 

ξακουστή  σε όλο τον κόσμο.  

Μετά την ομιλία του κυρίου Χελμι οι καλεσμένοι επισκέφθηκαν τα διαφορά μέρη του 

μουσείου και απόλαυσαν την ιρανική καλλιγραφία διακοσμημένη με πανέμορφη 

ζωγραφική.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι από την Πέμπτη έως το Σάββατο 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε 

εργαστήριο με την παρουσία του καλλιγραφου στο χώρο του μουσείου. 
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Ολοκλήρωση διδασκαλίας της Περσικής γλώσσας στην Ελλάδα για την 

χρόνια 2018 

Η τελική εξέταση της Περσικής γλώσσας για ολα τα επιπεδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 

στις 26 Ιουνίου του 2018 στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ. του Ιράν. 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα και κάθε εξάμηνο διαρκεί περίπου 

τεσσερισήμισι μήνες. 

Oι μαθητές σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται μέρος της γραμματικής, της ανάγνωσης και της 

γραφής της Περσικής γλώσσας. 

Οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα μαθήματα στο Μορφωτικό Κέντρο και 

ευχαρίστησαν όλους όσους προσπαθούν για την βασική εκμάθηση της περσικής γλώσσας 

και λογοτεχνίας. 

Επιπλέον τόνισαν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένα αποτελεσματικό βήμα για την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση του ιρανικού πολιτισμού και της τέχνης και ζήτησαν από 

τα μέλη της πρεσβείας να γίνουν τα μαθήματα αυτά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας έτσι 

ώστε και άλλοι ενδιαφερόμενοι Έλληνες να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 

Ταυτόχρονα οι μαθητές στο προχωρημένο επίπεδο έδωσαν την τελική εξέταση την Τρίτη 3 

Ιουλίου στις 16:00 το απόγευμα.  Τα μαθήματα της περσικής γλώσσας στο Μορφωτικό 

Κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν διδάσκονται σε όλα τα επίπεδα στους ενδιαφερόμενους 

δωρεάν. Επίσης εδώ και δυο χρόνια το Μορφωτικό Κέντρο σε συνεργασία με το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο ξεκίνησε την διδασκαλία της περσικής γλώσσας  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

και απέσπασε το έντονο ενδιαφέρον των σπουδαστών και βρίσκεται ανάμεσα στις 

γλώσσες επιλογής των μαθητών. 

 سال تحصییل 
ی

ه کالسهای آموزش زبان فارش رایزیی فرهنگ ی   2002-2007پایان ترم پایت 



 

58 Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

-Δεν ωφελεί η σιωπή του διανοούμενου, όπως δεν 

ωφελεί και ο διάλογος του αμαθή. 

-Η ολιγάρκεια είναι ένας αστείρευτος θησαυρός. 

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

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

διδάξουν.  

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

Την Ημέρα της Κρίσης. 

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

αυτός που επιθυμεί τα εγκόσμια αγαθά. 

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

-Οι κυβερνήτες είναι χώροι δοκιμασίας του λαού. 

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

βαρετή. 

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

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

θεωρείται άξιος γι αυτή τη θέση. 

-Οι άνθρωποι είναι εχθροί κάθε πράγματος που δεν γνωρίζουν. 

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

άλλοι. 

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

-Η θεοσέβεια βρίσκεται επικεφαλής του ήθους. 

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

 

 جمالیر کوتاه از مویل متقیان عیل )ع( از نهج البالغه 

Σοφά λόγια για καλύτερη ζωή 
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Δρ Αλί Μοχάμαντ Χελμί: «Οι ΗΠΑ και ορισμένοι σύμμαχοί τους θα έπρεπε να 

ντρέπονται» 
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 

Τραμπ υλοποίησε την απειλή του για αποχώρηση των ΗΠΑ από την (ομόφωνα επικυρωμένη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ) πολυμερή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κωφεύοντας στις εκκλήσεις των Ευρωπαίων εταίρων του. 

Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση της απόφασης, τη νύχτα της Τετάρτης, το Ισραήλ επιχείρησε να κλιμακώσει τη 

σύγκρουση, βομβαρδίζοντας συριακές και ιρανικές θέσεις από τα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν – για δεύτερη φορά μέσα 

σε λιγότερες από δέκα μέρες. Την ιρανική απάντηση (εκτόξευση πυραύλων κατά ισραηλινών στόχων στο Γκολάν) ακολούθησε 

το πρωί της Πέμπτης νέος, ευρύτερος ισραηλινός βομβαρδισμός ιρανικών και συριακών θέσεων, κυρίως γύρω από τη 

Δαμασκό. 

Ήταν μια εξέλιξη μάλλον αναμενόμενη, αφού η απόσυρση της υπογραφής των ΗΠΑ εκλήφθηκε από το Ισραήλ (που είχε ήδη 

«αναστατωθεί» από την εκλογική νίκη της Χεζμπολά στις λιβανέζικες εκλογές) ως πράσινο φως για επίθεση. Ο Νετανιάχου, ο 

οποίος βρισκόταν στη Μόσχα για να παρακολουθήσει την παρέλαση της αντιφασιστικής νίκης μετά από πρόσκληση του 

Πούτιν, φρόντισε βέβαια να προειδοποιήσει εκ των προτέρων τη Ρωσία για τους βομβαρδισμούς – που είναι άγνωστο αν και 

πώς θα «απαντηθούν» από το Ιράν… Σε αυτό το φόντο έντασης ο Δρόμος συνομίλησε προχθές με τον κ. Αλί Μοχάμαντ Χελμί, 

μορφωτικό ακόλουθο του Ιράν στην Ελλάδα, ο οποίος στη συνέντευξή του τονίζει ότι ο «πολιτισμός» βίας και σύγκρουσης που 

προωθούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους κινδυνεύει να προκαλέσει γενικευμένη σύρραξη. 

Συνέντευξη στον Ερρίκο Φινάλη 

“ ذروموس”مصاحبه دکتر حلیم با روزنامه کثت  النتشار   
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Κύριε Χελμί, πώς βλέπετε την κατάσταση συνολικά, και ειδικότερα το ρόλο του Ιράν, στην 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής; 

Καταρχήν επιτρέψτε μου να πω κάτι πιο γενικό, που μπορεί να ακούγεται και ως 

ευχολόγιο αλλά είναι, παρ’ όλα αυτά, μια αδήριτη ανάγκη: η ανθρωπότητα σήμερα, 

περισσότερο παρά ποτέ, χρειάζεται την επικράτηση πολιτικών που ευνοούν την ειρηνική 

συνύπαρξη των κρατών και την αδελφοσύνη των λαών. Διαφορετικά θα χαθεί κάθε 

δυνατότητα για πολύπλευρη πρόοδο, επιστημονική, τεχνολογική και άλλη, που θα 

υπηρετεί τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού και θα προάγει την ευημερία. 

Δυστυχώς, εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες αυτή η ανάγκη απαξιώνεται και 

τσαλαπατιέται. Μόλις γιορτάσαμε την επέτειο της ήττας των δυνάμεων του Άξονα, που 

επέβαλαν στην ανθρωπότητα τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, προκαλώντας τεράστιες 

καταστροφές και δεκάδες εκατομμύρια νεκρών. Αλλά η Ιστορία αγνοείται, καθώς και πάλι 

ισχυρές δυνάμεις σπρώχνουν την ανθρωπότητα σε μια νέα, ακόμη πιο καταστρεπτική 

γενικευμένη σύρραξη. Αιτία είναι, ξανά, η απληστία, η απόπειρα να επιβάλουν μια 

παγκόσμια κυριαρχία και να καταληστεύσουν τον φυσικό πλούτο τρίτων χωρών. 

Επικεφαλής των σημερινών φιλοπόλεμων δυνάμεων είναι οι ΗΠΑ, ιδίως υπό την 

προεδρία του κυρίου Τραμπ. Το μοντέλο που προβάλλουν αυτές οι δυνάμεις είναι ένας 

«πολιτισμός» βίας και σύγκρουσης σε διεθνές επίπεδο, που τσαλαπατά κάθε έννοια 

ειρηνικής και αξιοπρεπούς συνύπαρξης. Ο κύριος Τραμπ εύκολα λέει ψέματα, εύκολα 

απευθύνει αβάσιμες κατηγορίες, εύκολα περιφρονεί το διεθνές δίκαιο, και ακόμη 

ευκολότερα επιχειρεί να παρέμβει στο εσωτερικό τρίτων χωρών. Εάν συνεχιστεί αυτή η 

πορεία που προκρίνει τη βία και την εξαπάτηση, θα παροξυνθούν οι συγκρούσεις και θα 

οδηγηθούμε σε διχασμό και πόλεμο. Περιγράφετε μια πολύ σκοτεινή εικόνα… 

Υπάρχει πάντα και μια άλλη πλευρά, πιο φωτεινή: όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

διακρίνουν την αλήθεια και ενισχύουν την πεποίθησή τους ότι η μοναδική βιώσιμη 

προοπτική είναι η ειρηνική συνύπαρξη και η συνεργασία. Οι λαοί διψούν για ειρήνη, και 

βλέπουν πιο καθαρά σήμερα ότι η πολιτική του κυρίου Τραμπ και των συμμάχων του 

είναι, πώς να το πω, αρνητική… 
Η Ιστορία αγνοείται, καθώς 

και πάλι ισχυρές δυνάμεις 

σπρώχνουν την 

ανθρωπότητα σε μια νέα, 

ακόμη πιο καταστρεπτική 

γενικευμένη σύρραξη. Αιτία 

είναι, ξανά, η απληστία, η 

απόπειρα να επιβάλουν μια 

παγκόσμια κυριαρχία.  
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Να επικεντρώσουμε στη Μέση Ανατολή; 

Εκεί θα κατέληγα ούτως ή άλλως, αφού σήμερα η ευρύτερη περιοχή μας είναι στο μάτι 

του κυκλώνα. Όπως γνωρίζετε, εδώ και χρόνια οι ΗΠΑ επιχειρούν να αλλάξουν τον χάρτη 

της Μέσης Ανατολής. Θέλουν να επιβληθούν σε όλες τις χώρες της περιοχής ως μοναδικοί 

κυρίαρχοι, ώστε μεταξύ άλλων να ληστέψουν τον φυσικό πλούτο τους: πετρέλαιο, αέριο, 

και όχι μόνο. Με αυτό το σχέδιο εξαπέλυσαν δύο πολέμους στον Περσικό Κόλπο και 

κατέστρεψαν το Αφγανιστάν και το Ιράκ, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν απλόχερη βοήθεια στο 

υπερσυντηρητικό δικτατορικό καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας, με τη βοήθεια του 

οποίου δημιούργησαν και στήριξαν έναν αστερισμό τρομοκρατικών οργανώσεων: από 

τους Ταλιμπάν και την Αλ-Κάιντα ως το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος και την Τζάις αλ-Ισλάμ. 

Ανεξάρτητα από το πώς ορισμένες αυτονομήθηκαν στη συνέχεια, η εκπαίδευση και ο 

οπλισμός που τους παρασχέθηκε με τη συνεργασία των ΗΠΑ, του σιωνιστικού ισραηλινού 

καθεστώτος και της σαουδαραβικής μοναρχίας συνέβαλαν στην εδραίωσή τους. Και η 

δράση τους εξυπηρέτησε τα σχέδια αυτών ακριβώς των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. 

Με αμφισβητούμενο αποτέλεσμα όμως… 

Σωστά! Διότι, τι κατάφεραν οι φιλοπόλεμες δυνάμεις μετά από δέκα και πάνω χρόνια που 

επιχειρούν να επιβάλουν το απαράδεκτο σχέδιό τους στην ευρύτερη περιοχή; Δεν 

πέτυχαν ούτε έναν από τους στόχους τους. Και είναι όντως εξοργισμένες με το Ιράν, 

επειδή η χώρα μου στάθηκε εμπόδιο στην απληστία τους. Ήταν με τη βοήθεια του Ιράν 

που κατέρρευσαν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ήταν ο ιρανικός λαός που αντιστάθηκε 

αποτελεσματικά επί 8 χρόνια στον υποκινούμενο από τη Δύση τότε Σαντάμ Χουσεΐν, ήταν 

με την καθοριστική βοήθεια του Ιράν που κατατροπώθηκαν οι τρομοκράτες στο Ιράκ και 

τη Συρία. Ισχυρίζονται όμως ότι αυτή ακριβώς η δράση του Ιράν αποκαλύπτει τις 

επεκτατικές βλέψεις του. Πώς απαντάτε; Εμείς δεν εισβάλαμε ποτέ σε καμία χώρα.  

Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν 

υποστηρίζουν το Ιράν. 

Κατανοούν όμως ότι η 

αποχώρηση των ΗΠΑ από 

την πολυμερή συμφωνία, 

πέραν της προσβολής του 

διεθνούς δικαίου και της 

καλής πίστης, πυροδοτεί 

και μια βάναυση 

αποσταθεροποίηση  
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Στη Συρία προσκληθήκαμε, και εμείς και η Ρωσία, από τη νόμιμη κυβέρνηση για να 

συμβάλλουμε στην καταπολέμηση των απεχθών τρομοκρατικών οργανώσεων, των πιο 

βάρβαρων που έδρασαν ποτέ στην περιοχή μας. Και πράγματι, απελευθερώσαμε πολλές 

πόλεις και χωριά από τον μεσαιωνικό τρόμο. Χτυπήσαμε αποφασιστικά δυνάμεις 

κατακτητικές, αποτελούμενες από ξένους, που απολάμβαναν της υποστήριξης 

συγκεκριμένων κρατών. Και θέσαμε τις βάσεις για την επερχόμενη πλήρη και οριστική 

νίκη του συριακού λαού, όπως συνέβη προηγουμένως και στο Ιράκ, που είναι πλέον 

πλήρως απελευθερωμένο από τρομοκράτες. Μπορούν να μας κατηγορούν λοιπόν για ό,τι 

θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ΗΠΑ και ορισμένοι σύμμαχοί τους έχουν εξοργιστεί 

επειδή απέτυχαν τα σχέδιά τους για κυριαρχία στην περιοχή, και γνώρισαν ταπεινωτική 

ήττα από το Ιράν και τη Ρωσία. Ό,τι και να λένε, είμαι πεπεισμένος ότι οι λαοί, και πρώτοι 

από όλους οι λαοί της περιοχής, δεν θα ξεχάσουν ποτέ τα εγκλήματα των τρομοκρατών: 

τις ανατιναγμένες εκκλησίες, τα καμμένα τζαμιά, την αγριότητα εναντίον γυναικόπαιδων, 

τους αποκεφαλισμούς και τους βιασμούς. Αυτά δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Αντί να ζητούν τα 

ρέστα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στην περιοχή, το σιωνιστικό Ισραήλ και η Σαουδική 

Αραβία, θα έπρεπε να ντρέπονται. Είναι γνωστό πως οι ΗΠΑ ανεφοδίαζαν με ρίψεις από 

αέρος τους τρομοκράτες του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους και άλλων παρόμοιων 

οργανώσεων, όταν αυτοί είχαν περικυκλωθεί από τον συριακό στρατό. Και είναι επίσης 

γνωστό ότι, ακόμη και σήμερα, οι τραυματίες του Ισλαμικού Κράτους περιθάλπτονται στο 

Ισραήλ. Όσο για τη Σαουδική Αραβία, οι ίδιοι οι Αμερικάνοι λένε ότι «επένδυσε» 

συνολικά 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Ρωτάμε λοιπόν κάθε 

άνθρωπο καλής θέλησης, με βάση το πρόσφατο παρελθόν και το σήμερα: μπορεί κάποιος 

να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι είναι επεκτατικό το Ιράν και φιλειρηνικές οι ΗΠΑ και οι 

σύμμαχοί τους; 

Μα, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει ένταση, 

σύγκρουση, αιματοχυσία, οι ΗΠΑ έχουν βάλει το χέρι τους. Οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ, του 

Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας προσβάλλουν την κοινή λογική και τη μνήμη της 

ανθρωπότητας. Μέσα στην αλαζονεία τους, νομίζουν ότι ο κόσμος ξεχνά. Όμως τελικά 

μόνο αυτοί παριστάνουν ότι ξεχνούν πως, δίχως το Ιράν, η απανθρωπιά και η 

βαρβαρότητα που έζησαν η Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν θα επεκτεινόταν σε πολλές 

ακόμη χώρες.  
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Υπάρχουν πάντως και δυτικές δυνάμεις που δυσφορούν με την πολιτική των ΗΠΑ, και 

ιδίως με την απόφαση Τραμπ για απόσυρση από την πολυμερή συμφωνία για το 

πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πώς εκτιμάτε τις διαφοροποιήσεις της Γερμανίας, της 

Γαλλίας, ακόμη και της Βρετανίας; 

Η απόφαση του κυρίου Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία είναι 

εξώφθαλμο παράδειγμα παραβίασης του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. 

Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για μια συμφωνία 5 σημαντικών κρατών με το Ιράν, η οποία 

επικυρώθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και, έτσι, απέκτησε διεθνή 

ισχύ και αναγνώριση. Άρα είναι εύλογη η δυσφορία των Ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ. 

Διότι, τι θα γίνεται εφεξής; Θα καθιερωθεί μια νέα παγκόσμια μόδα, να υπογράφεις και 

μετά να ακυρώνεις την υπογραφή σου; Προσέξτε, αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες δεν 

υποστηρίζουν το Ιράν. Κατανοούν όμως ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ, πέραν της προσβολής 

του διεθνούς δικαίου και της καλής πίστης –ιδίως όταν μια συμφωνία υλοποιείται, κατά 

γενική ομολογία, όπως ακριβώς συμφωνήθηκε– πυροδοτεί και μια βάναυση 

αποσταθεροποίηση. Διότι, κοιτάξτε, επί 12 χρόνια διαπραγματευόμασταν όλοι μας αυτή 

τη συμφωνία. Με εμπειρογνώμονες και με τη διαρκή συμμετοχή όλων των κρατών, 

περιλαμβανομένων των ΗΠΑ. Καταβλήθηκε πολύς κόπος, έγιναν αμοιβαίες υποχωρήσεις, 

ώσπου να επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή και αμοιβαία επωφελής κατάληξη. Δικαίως 

λοιπόν δυσφορούν οι ευρωπαϊκές χώρες επειδή πλήττονται και οι δικοί τους κόποι, και τα 

δικά τους συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούν αδιαμαρτύρητα το στιλ «έτσι 

θέλω εγώ, δεν αναγνωρίζω τίποτα, θα επιβάλλω με το ζόρι ό,τι νομίζω». Να σας το πω 

αλλιώς, πιο καθαρά: με αυτή τους την πράξη, που φυσικά χαιρετίστηκε μόνο από το 

σιωνιστικό και το σαουδαραβικό καθεστώς, οι ΗΠΑ ακολουθούν τον τρόπο του 

χιτλερισμού. Αλαζονεία, αίσθηση φυλετικής και πολιτισμικής ανωτερότητας, πολεμοχαρής 

ετσιθελισμός, με δυο λόγια χιτλερισμός! Εν πάση περιπτώσει, θα χρειαστεί να 

περιμένουμε μερικές εβδομάδες ή και λίγους μήνες ώσπου να μορφοποιηθεί η 

ευρωπαϊκή δυσαρέσκεια. Να δούμε, τι θα κάνουν οι λοιποί υπογράφοντες; Θα τιμήσουν 

την υπογραφή τους κόντρα στον παραλογισμό του κυρίου Τραμπ και υπέρ της ειρήνης; Ή 

θα υποκύψουν στην πίεση και θα συρθούν πίσω από τις ΗΠΑ; Σε μια τέτοια απευκταία 

περίπτωση, θα βαδίσουν το δρόμο της παρανομίας και, ακόμη χειρότερα, της συνευθύνης 

στην πρόκληση μιας χαοτικής σύγκρουσης. Δηλαδή θα πλήξουν πρώτα-πρώτα τα δικά 

τους συμφέροντα... Ήσασταν πολύ σαφής, και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Μια τελευταία 

ερώτηση, κύριε Χελμί… ή μάλλον, πρώτα, θα μας πείτε πόσο καιρό είστε στην Ελλάδα; 

Σε λίγο συμπληρώνω δύο χρόνια εδώ. 
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Πώς βλέπετε λοιπόν τη χώρα μας, το διπλό πρόβλημα που αντιμετωπίζει εξαιτίας του 

ειδικού καθεστώτος που της έχει επιβληθεί έξωθεν αλλά και των απειλών από έναν 

δύσκολο γείτονα; 

Θα σας απαντήσω ειλικρινά και… διπλωματικά – όσο μπορούν αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά να συνυπάρξουν! Όντας διπλωμάτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, 

δεν μου επιτρέπεται να κρίνω τον προσανατολισμό της χώρας στην οποία υπηρετώ. Αυτό 

που μπορώ να μοιραστώ όμως είναι μια πεποίθησή μου, η οποία εδράζεται στη γνώση 

της ιστορίας και στην μικρή έστω επιτόπου εμπειρία μου: ο ελληνικός λαός, όπως και ο 

ιρανικός, είναι λαός ιστορικός και με μεγάλο κουράγιο. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο 

λαοί μας, λαοί αρχαίοι, μέχρι σήμερα έχουν μια συνέχεια και παρουσία. Σε αντίθεση με 

άλλα κάποτε σπουδαία έθνη, δεν σβήστηκαν από την Ιστορία. Ταυτόχρονα βλέπω στην 

καθημερινότητα, σε μεγάλες δυσκολίες, την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, που αξίζει 

μεγάλου σεβασμού. Από αυτά όλα πηγάζει η πεποίθησή μου ότι και αυτή τη φορά η 

Ελλάδα θα επιβιώσει, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Θα τα ξεπεράσει, και 

ευελπιστώ ότι οι παραδοσιακά καλές σχέσεις μας θα βαθύνουν και θα γίνουν μοχλός για 

μια συνεργασία ισότιμη, επωφελή όχι μόνο για την Ελλάδα και το Ιράν, αλλά για 

ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.  
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Κύριε Χελμί, μετά την απόφαση Τραμπ για απόσυρση των ΗΠΑ από την πολυμερή 

συμφωνία, το Ισραήλ όχι μόνο χειροκρότησε, αλλά προχώρησε και σε βομβαρδισμό 

συριακών και ιρανικών θέσεων. Κλιμακώνει δηλαδή τη στόχευση του Ιράν, επιχειρώντας 

να εκβιάσει την υποστήριξη της Δύσης σε μια ολομέτωπη επίθεση; 

Το σιωνιστικό καθεστώς προσπαθεί να μας παρασύρει σε σύγκρουση ώστε ακριβώς να 

εμφανιστεί σε κίνδυνο, κι έτσι να αποσπάσει την ενεργητική συμμετοχή των ΗΠΑ, ίσως 

και άλλων δυτικών κρατών, σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση εναντίον του Ιράν. Στην 

πραγματικότητα το Ισραήλ μας φοβάται. Και, κατά μία έννοια, έχει δίκιο να φοβάται, 

όπως είναι φυσιολογικό να συμβαίνει σε κάθε κατοχική δύναμη. Θέλει να σύρει πίσω του 

τη Δύση διότι μόνο του, ή έστω και με τους τοπικούς συμμάχους του, δεν αποτολμά μια 

ολομέτωπη σύγκρουση. Γνωρίζει ότι δεν είμαστε εύκολος στόχος. Δεν θα είμαστε όμως 

εύκολος στόχος ούτε αν το σιωνιστικό καθεστώς καταφέρει να συμπαρασύρει ισχυρά 

κράτη της Δύσης. Δεν απειλούμε, αλλά προειδοποιούμε με ειλικρίνεια: η απάντησή μας 

θα είναι σκληρή. Απευχόμαστε μια τέτοια εξέλιξη επειδή γνωρίζουμε ότι θα απαιτηθούν 

τεράστιες θυσίες. Αλλά τεράστια θα είναι και η τελική ήττα των επιτιθέμενων, αλλάζοντας 

τη μοίρα της Μέσης Ανατολής. Διότι, όση υπεροπλία και να διαθέτουν, δεν θα μπορέσουν 

να επιβληθούν με το ζόρι στους λαούς. Δεν τους θέλουν οι λαοί, και δεν θα ανεχθούν μια 

νέα σκλαβιά. Θα αντισταθούν διεκδικώντας δικαιοσύνη, με όποιο κόστος. Μακάρι όμως 

να μην χρειαστεί να καταβληθεί ένα τέτοιο τεράστιο κόστος. Είθε να πρυτανεύσει η 

λογική της ειρηνικής συνύπαρξης!  
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H αιματηρή επιδρομή στην Υεμένη αποκαλύπτει τη σατανική φύση των 

μπούληδων του κόσμου 
Μετάφραση δρ. Γιώργος Λιμαντζάκης 

 
Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης 

Αγιατολάχ Σαγιέντ Αλί Χαμενεϊ 

απευθύνεται σε Ιρανούς 

κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους 

στην Τεχεράνη, 20 Ιουνίου 2018. 

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης 

Αγιατολάχ Σαγιέντ Αλί Χαμενεϊ 

καταδίκασε την επίθεση των 

σαουδαραβικών δυνάμεων κατά του κομβικής σημασίας λιμανιού της Υεμένης, 

αναφέροντας ότι η επίθεση που είχε την υποστήριξη των ΗΠΑ είναι μία ακόμα ένδειξη 

της σατανικής φύσης των δυνάμεων που κάνουν bullying στη χώρα.  

Ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ είπε την Τετάρτη ότι οι «αιματηρές και εγκληματικές» επιθέσεις 

κατά της Χοντάιντα από έναν αριθμό χωρών που κατέχουν προηγμένα όπλα και 

αποσκοπούν στο να στερήσουν από τον λαό της Υεμένης τον έλεγχο ενός λιμανιού 

ζωτικής σημασίας είναι «ένα ακόμη παράδειγμα της σατανικής φύσης των παγκόσμιων 

μπούληδων».  

Ο Ηγέτης έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που είχε με τον 

Πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής (Ματζλίς) Αλί Λαριτζάνι και ορισμένους ακόμα 

κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη. 

Ο στρατιωτικός συνασπισμός επιτίθεται στην πόλη-λιμάνι Χοντάιντα, μέσω της οποίας 

γίνεται το μεγαλύτερο μέρος των περιορισμένων πλέον εισαγωγών της χώρας, από τις 13 

Ιουνίου. Οι σύμμαχοι βομβαρδίζουν την Υεμένη από το 2015, με σκοπό ν’ 

αποκαταστήσουν στην εξουσία την πρώην κυβέρνηση που πρόσκειται φιλικά στο Ριάντ.  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιοι από τους συμμάχους τους παρέχουν στις 

σαουδαραβικές δυνάμεις υλικοτεχνική υποστήριξη και συντεταγμένες για τους 

βομβαρδισμούς, ενώ έχουν στείλει μια ομάδα καταδρομέων και υποστηρίζουν τις 

επιχειρήσεις με ανεφοδιασμό σε καύσιμα από αέρος. 

ی در خصوص حمالت اخت  به یمن  سخنان رهتر
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Κράτηση παιδιών στις ΗΠΑ 

Ο Ηγέτης επίσης αναφέρθηκε στην πολιτική των ΗΠΑ να διαχωρίζουν τα παιδιά των μεταναστών 

από τις οικογένειές τους, και κατέκρινε την οδυνηρή φύση της πρακτικής αυτής. «Οι Αμερικάνοι, 

παρά ταύτα, προχωρούν στον διαχωρισμό με εξαιρετική δολιότητα και χαιρεκακία», ανέφερε. 

«Το Ιράν δεν θα υποκύψει σε πρακτικές bullying» 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ ανέφερε: «Αυτοί οι εχθροί της ανθρωπότητας είναι εχθρικοί απέναντι στην 

Ισλαμική Δημοκρατία λόγω της σταθερότητας και ισότητας που επιδεικνύει ο Ιρανικός λαός.» 

«Αλλά με τη χάρη του Θεού και την εσωτερική ομοψυχία που ο λαός επιδεικνύει, το Ιρανικό 

έθνος θα αποδειχθεί νικητής απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εχθρούς», 

ισχυρίστηκε ο Ηγέτης.  Περιέγραψε επίσης τους εχθρούς του Ιράν ως δυνάμεις που επιχειρούν 

να εκβιάσουν και να πιέσουν τη χώρα από θέση ισχύος, αλλά «το [Ισλαμικό] κατεστημένο, 

έθνος, και οι αρχές δεν θα υποκύψουν ποτέ σε τέτοιες τακτικές». Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 40 χρόνων έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο εχθρικό μέτωπο κατά του Ιρανικού έθνους, 

το οποίο έχει υιοθετήσει τα πιο αυστηρά και έντονα ανταγωνιστικά μέτρα, από την κήρυξη 

πολέμου μέχρι την επιβολή κυρώσεων και τις συνομωσίες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, σημείωσε ο 

Ηγέτης. Σήμερα, ανέφερε ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ, το Ιράν είναι περήφανο για την ισχύ του που 

ολοένα δυναμώνει, τα επιστημονικά του επιτεύγματα και τη διεθνή παρουσία του, καθώς έχει 

καλύψει μεγάλο δρόμο από την απαρχή της Ισλαμικής Επανάστασης το 1979. 

Διεθνείς Συμβάσεις Σε άλλο σημείο της συνάντησης, ο Ηγέτης έδωσε στον νομοθετικό κλάδο 

οδηγίες για την προσχώρηση της χώρας σε διεθνείς συμβάσεις. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ εφίστησε την προσοχή στους κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους ως προς 

το περιεχόμενο διεθνών συμβάσεων που συντάχθηκαν από ηγεμονικές δυνάμεις, προσθέτοντας 

ότι τα μέρη που προσχώρησαν αργότερα σε αυτές δεν είχαν ρόλο στη σύνταξή τους.  Οι 

συμβάσεις αυτές ακολούθως επικυρώθηκαν από τις κυβερνήσεις (άλλων χωρών), οι οποίες είτε 

είναι σύμμαχοι των χωρών αυτών, είτε δέχθηκαν πιέσεις από αυτές, είτε γενικά ακολουθούν τις 

πολιτικές τους, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σαφώς μια διεθνής τάση. 

Ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ είπε ότι έκτοτε, όταν μια χώρα όπως η Ισλαμική Δημοκρατία επιλέγει να 

αρνηθεί την προσχώρηση σε τέτοιες συμβάσεις, υπόκειται αυστηρή κριτική. «Γιατί δεν 

προσχωρείτε σε μια σύμβαση όταν 150 χώρες το έχουν ήδη πράξει;» θα έλεγαν ορισμένοι, 

σύμφωνα με τον Ηγέτη.  

Τέλος, ο Ηγέτης κάλεσε τη Βουλή (Ματζλίς) να δρα ανεξάρτητα και να ψηφίζει τους δικούς της 

νόμους σε διάφορα πεδία, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του «ξεπλύματος» μαύρου 

χρήματος. 

https://www.youtube.com/watch?v=bv5se-6sChg&t=25s 
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Γνωριμία με την Ιρανική Καλλιγραφία 

Η παρούσα έκθεση μπορεί να ειδωθεί ως μια γνωριμία αλλά και ως  έκφραση αγάπης 

των καλλιτεχνών για την Ιρανική Καλλιγραφία, η οποία αναπτύχθηκε σταδιακά γύρω από 

τον άξονα του πλούσιου Ιρανικού Πολιτισμού. Ενός πολιτισμού του οποίου οι 

δημιουργίες απλώνονταν από το Ιράν μέχρι τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, το 

Αφγανιστάν και την Ινδική υποήπειρο. Καθώς ένα μεγάλο μέρος της μετατροπής της 

κοινής γραφής σε καλλιτεχνική καλλιγραφία στον κόσμο του Ισλάμ γινόταν από τους 

Ιρανούς, ήταν αυτοί οι οποίοι με τα χρόνια εφηύραν έναν μοναδικό και ξεχωριστό 

χαρακτήρα καλλιγραφίας. Για την συγκεκριμένη πρακτική Ιρανικής Καλλιγραφίας, 

εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνταν περισσότερο μη θρησκευτικά κείμενα, όπως  

ποιήματα, λεπτεπίλεπτα έργα Τέχνης και επίσημη αλληλογραφία. Αντιθέτως, η γραφή 

των Αράβων και τον Οθωμανών είχε πιο πολύ ιερό και θρησκευτικό χαρακτήρα. 

Στο Ιράν, για τα θρησκευτικά κείμενα, όπως το Κοράνιο ή τα Χαντιθ  (αφηγήσεις από τη 

ζωή του Προφήτη του Ισλάμ) και για τις επιγραφές σε τζαμιά ή σε θρησκευτικά σχολεία, 

χρησιμοποιούσαν περισσότερο μορφές καλλιγραφίας όπως η «Σολς» και η «Νασχ». Οι 

Ιρανοί δημιούργησαν και σε αυτά τα είδη καλλιγραφίας το δικό τους προσωπικό ύφος. 

Κάποιες γνωστές Ιρανικές Καλλιγραφίες είναι οι εξής: 

 آشنایی با انواع خوشنوییس های اصیل ایرایی )نوشته دکتر حلیم( 
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Καλλιγραφία «Τάλιγκ» 

Μπορούμε να θεωρήσουμε την καλλιγραφία «Τάλιγκ» ως την πρώτη Ιρανική καλλιγραφία. 

Αυτός ο τύπος καλλιγραφίας ονομάζεται και «Τάρσο» και αναπτύχθηκε από τις αρχές του 

7ου έως τον 13ο αιώνα μ.Χ. Μετά από 100 χρόνια όμως άρχισε να μειώνεται σιγά σιγά η 

επικράτηση και η συχνότητά της. 

Η «Τάλιγκ» δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό της καλλιγραφίας «Νασχ» και «Ρεγκάχ» 

και αυτός που την ανέδειξε ήταν ο Khajeh Taj Salmani (Κατζέχ Ταζ Σαλμανί).  Αργότερα, οι  

Khaje Abdohaei Monshi (Κατζέ Αμπντοχαιέ Μονσί) και Astar Abadi (Αστάρ Αμπαντί) 

δημιούργησαν  περισσότερους κανόνες σε αυτό το είδος της καλλιγραφίας.  Η γραφή 

«Τάλιγκ», που χρησιμοποιείτο πιο πολύ για τη γραφή των κυβερνητικών εντολών, 

αποτελείται από πολλές καμπύλες, με πολλά καμπυλωτά γράμματα και έχει μεγάλη 

δυνατότητα παροχής ποικίλων συνδυασμών και δημιουργίας διαφόρων συνθέσεων. Γι' 

αυτό το λόγο, επικρατούσε μεταξύ των λόγιων και αυτών που γνώριζαν πολύ καλά αυτό το 

είδος της  καλλιγραφίας. Στην εποχή μας, που το άτομο δεν έχει πολύ χρόνο στη  διάθεση 

του, είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί και να εξαπλωθεί αυτό το είδος καλλιγραφίας.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, έχασε σταδιακά, την απήχηση της. 

Καλλιγραφία «Νάσταλιγκ» 

Μετά από την καλλιγραφία «Τάλιγκ», η οποία ήταν η πρώτη Ιρανική γραφή, 

δημιουργήθηκε η «Νάσταλιγκ», που είναι το δυνατό σημείο της Ιρανικής Τέχνης. Η 

“Νάσταλιγκ” θεωρείταιε αποδεδειγμένα  η καλύτερη και η ομορφότερη από όλες τις 

Ισλαμικές γραφές. Ονομάστηκε για το λόγο αυτό  « Η Νύφη των Ισλαμικών γραφών». Η 

“Νάσταλιγκ”  δημιουργήθηκε από το συνδυασμό των γραφών «Νασγκ» και «Τάλιγκ» και  

ονομάσθηκε αρχικά «Νάσχτααλιγκ». Μετά από χρόνια, άλλαξε το όνομα της σε 

«Νάσταλιγκ». Από τον 14ο αιώνα μ.Χ. ο Mir Ali Tabrizi (Μιρ Αλί Ταμπριζί)  παρουσίασε 

αυτό το είδος καλλιγραφίας και το έκανε γνωστό και ανταγωνιστικό στο επίπεδο των 

παλαιών γραφών. Η έλευσή της ήταν καλοδεχούμενη από το ευρύ κοινό και αποτέλεσε 

ένα  μεγάλο άλμα στον τομέα της καλλιγραφικής τέχνης. Μεγάλοι καθηγητές, όπως ο Ali 

Heravi(Αλί  Χεραβί)  , γνωστός καθηγητής καλλιγραφίας, ο Mir Emad Hasani (Μιρ Εμάντ 

Χασαινί)  μέλος της κυβέρνησης του Σάχη, ο Shah Abas Safavi, (Σαχ Αμπασέ Σαφαβί) ο 

οποίος, χάρη στην ευρηματικότητα του, έκανε μεγάλες αλλαγές στη γραφή αυτή , είχε ως 

αποτέλεσμα , ακόμη και μετά από 400 χρόνια, να  είναι χρήσιμη και να δίνει έμπνευση σε 

πολλούς καλλιγράφους, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

«Νάσταλιγκ». 
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Αυτός αναβάθμισε τόσο το επίπεδο της 

γραφής  που κάποιοι πιστεύουν ότι, από τη 

γέννηση της γραφής «Νάσταλιγκ» μέχρι 

τώρα, οι καλλιγράφοι δε μπόρεσαν  να την 

ανταγωνιστούν. Παράλληλα με τον Mir 

Emad  ζούσε ένας άλλος μεγάλος 

καλλιτέχνης, ο Alireza Abbasi(Αλίρεζα 

Αμπασί)  ο οποίος θεωρείτο  ανταγωνιστής 

του. Ο Alireza Abbasi εκτός από τις γραφές 

«Νάσταλιγκ»,  «Χάφι» και «Τζάλι» ήταν 

γνώστης και της γραφής «Σολς». Οι 

περισσότερες γραφές σε Τζαμιά και σε 

Αρχαία Μνημεία της πόλης Ισφαχαν, έχουν 

φιλοτεχνηθεί είτε από τον ίδιο είτε υπό την 

επίβλεψη του.  

Η γραφή «Νάσταλιγκ», πέρα από τους 

καλλιγράφους που ζούσαν στην περιοχή του 

σημερινού Ιράν, είχε μεγαλη πρόοδο και 

ανάπτυξη στο μεγάλο Χορασάν (μια πόλη  

στο Ιράν), στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, 

το Αφγανιστάν και ιδιαίτερα στη Μογγολική 

αυτοκρατορία της Ινδίας (που είχε δείξει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ιρανικό 

πολιτισμό). Γενικά, οι αιώνες, από τον 9ο 

εως τον 11ο μ.Χ. , μπορούν να θεωρηθούν 

ως οι αιώνες της μεγάλης ακμής και της 

λάμψης της τέχνης της καλλιγραφίας.  

Στα μέσα του 11ου αιωνα μ.Χ. 

,δημιουργήθηκε η 3η αυθεντική Ιρανική 

γραφή, που ονομάστηκε «Σεκαστε 

Νάσταλιγκ».  Ο Morteza Gholi Khan Shamlou 

(Μορτεζά Γολί χάν Σαμούλ) Κυβερνήτης της 

πόλης Χεράτ, ήταν από αυτούς που έπαιξαν 

πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και 

στην  σταθεροποίηση της γραφής αυτής. Ο 

λόγος δημιουργίας  της γραφής αυτής ήταν 

ουσιαστικά η ανάγκη για εύκολη και 

γρήγορη γραφή. Ωστόσο, ο πιο σημαντικός 

λόγος ήταν το πνεύμα  καινοτομίας των 

Ιρανών και η αγάπη τους για την 

συγκεκριμένη τέχνη. Έτσι λοιπόν, μετά τη 

δημιουργία της γραφής «Ταλιγκ», οι Ιρανοί, 

για να προσδώσουν ταχύτητα στη συγγραφή 

βιβλίων, δημιούργησαν και τη γραφή 

«Σεκαστε Ταλιγκ».  

Επειδή η όμορφη γραφή «Νάσταλιγκ» 

χρειάζεται πολύ χρόνο και συγκέντρωση, η 

γραφή «Σεκαστε Νάσταλιγκ» σχηματίστηκε 

από τον συνδυασμό της γραφής «Ταλιγκ» 

και της λεπτής γραφής «Νασταλιγκ», για να 

υπάρχει και η ταχύτητά και η ομορφιά της 

γραφής.  

Η γραφή «Σεκαστε Νασταλιγκ» 

ολοκληρώθηκε από τους Mohammad Shafi 

Heravi Hosseini Harati (Μοχαμμάντ Σαφί 

Χαραβί Χοσεινί Χαρτί), Darvish Abdolmajid 

(Νταβίς  Αμπντολματζιντ ), και Abdolmajid 

Taleghani (Αμπντολματζίντ Τελγανί) , οι 

οποίοι όρισαν νέους κανόνες για αυτή τη 

γραφή και την έφτασαν στο ύψιστο σημείο. 

Μετά από τους προαναφερθέντες,  

μπορούμε να θεωρήσουμε  τον Seyed Ali 

Akbar Golestane (Σεγέντ Αλί Ακμπάρ 

Γολεστανέ)  και τον Mirza Gholamreza 

Esfahani (Μιρζά Γλομαρεζά Εσφαχανί) ως 

τους μεγαλύτερους καλλιγράφους της 

γραφής «Σεκαστε Νασταλιγκ», οι οποίοι 

έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξάπλωση της.  
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Διαβάστε το βιβλίο « Αναλυτική Ιστορία του Ισλάμ - 1995»  

Διαβάστε εδώ : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9e3e0b_60f727ba64ff4b25b7d55d4d05604de0.pdf 

 تاری    خ تحلییل اسالم 
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Tabriz Bazaar world’s largest roofed traditional market 

The Grand Bazaar of Tabriz in the northwestern Iranian city of Tabriz is known as the 

largest roofed Bazaar in the world and the oldest one in the Middle East. 

For centuries, the endless labyrinthine of architectural marvels combined with colorful 

charm of traditional goods and scent of oriental spices has allured visitors of the bazaar. 

Located at the center of Tabriz, the complex was one of the most important international 

trade hubs between the 02th and 02th centuries and it still serves as the economic heart 

of northwestern Iran. 

Many world explorers and writers throughout the history, including Marco Polo, Yaqut al-

Hamawi and Jean Chardin, have lauded the glory of Tabriz Bazaar as a remarkable part of 

their adventures. 

In 2000, the UNESCO declared Tabriz Bazaar as a World Heritage Site. 
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As it was located on the Silk Road, thousands of caravans from different Asian, African and 

European countries passed though Tabriz bazaar on a daily basis, making it one of the 

world’s most flourishing commercial hubs over centuries. 

Tabriz bazaar saw its most glorious days in the 06th century, when Tabriz became the 

capital city of the Safavid kingdom, but the city lost status as a capital in the 07th century. 

The bazaar, however, still remained flourishing. In 09th century, trade volume at Tabriz 

bazaar constituted over 25 percent of Iran’s business transactions, passing even higher 

than that of the capital city of Tehran. 

The complex was not built at one phase and different parts were added to bazaar by 

different architects at several stages. 

The bazaar reaches the historic Jameh Mosque of Tabriz to the west, the provincial 

governor palace to the east and Mehraneh River to the north.    

The one-square-kilometer trade center consists of 5,500 stores selling the products of over 

40 types of professions, 60 timchehs (sub-bazaars) and saras (small caravansaries), 30 

mosques, 20 alleys and sub-bazaars, five baths, 02 schools and five museums. 

Similar to many other Middle Eastern bazaars, Tabriz Bazaar was a key commercial center 

for religious minorities, with Armenians and Georgians owning a major part of businesses 

and conducting important transactions with European and Central Asian merchants.      
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The bazaar was destroyed as a result of several massive earthquakes, but it was 

reconstructed afterwards. In the latest case in 0720, the bazaar was completely destroyed 

by a huge earthquake and was rebuilt flowingly.    

In 2,000, the Cultural Heritage Organization of Iran began a renovation project for the 

bazaar in cooperation with the shop owners. The project won the Aga Khan Award for 

Architecture in 2003. 

The masterfully-designed high vaults and domes of the structure decorated with intricate 

brickworks and tileworks have turned the complex into an outstanding masterpiece in 

oriental architecture. 

The complex consists of several sub-bazaars or timchehs. The most important and 

luxurious part of Tabriz Bazaar is Amir Bazaar, also known as Timcheh Amir, where shop 

exclusively sell gold and jewelry. The section has the largest dome in the entire bazaar. 

Another important section is Mozaffarieh Bazaar, also known as Timcheh Mozaffarieh, for 

sale of exquisite Persian carpets. The most beautiful architectural design in the complex 

belongs to this section. 

Other sub-bazaars are dedicated for the sale of a variety of other handicrafts, foodstuff and 

household items. 

The majority of timchehs and saras consist of three-floor buildings where the first floor is 

used as the warehouse, the second floor as the business office and third floor as the 

resting space. 

Apart from its economic status, Tabriz Bazaar has also been a hub of key social and political 

developments in the Iranian history, including Iranian Constitutional Revolution in the 

beginning of the 20th century and Islamic Revolution in 0979. 
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It is also a center for holding important religious ceremonies, including Day of Ashura, the 

martyrdom anniversary of third Shia leader Imam Hussein, when merchants cease trading 

00 days in advance to hold different mourning ceremonies and assemblies at the venue. 

The iconic complex still continues to wield influence over different cultural, social, 

economic and political arenas in Iran and it is considered as an outstanding example for 

coexistence of diverse cultures and a model for constructive interaction among different 

social strata. 
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Tappe Sialk in central Iran, assumed birthplace of oldest civilization 

With a history of nearly over 2,000 years, Tappe Sialk prehistoric site in Iran’s central city of 

Kashan in Esfahan Province is believed to be the probable birthplace of the world’s oldest 

civilization, oldest fixed settlement, oldest architecture, oldest ziggurat, oldest pottery kilns 

and oldest metal furnaces. 

Following climate changes at the end of the seventh millennium BC, which led to formation 

of grasslands, the cave dwellers of the Iranian Plateau started living in plains, among which 

Tappe Sialk site is probably the oldest location discovered so far. 

The entire Sialk civilization is thought to have originated from the pristine large water 

sources nearby which still exist. 

A large number of farm animal bones discovered at the site suggest that the dwellers of 

Sialk were meat eaters of domesticated animals. 

Artifacts excavated from the site, including some very fine painted potteries, are currently 

on display at the Louvre, he British Museum, the Metropolitan Museum of Art in New York, 

the National Museum of Iran and some others are at private collections. 

The ancient site comprises two hills, nearly 600 meters apart, in the northern and southern 

sides. The northern mound is 25 meters high and the southern one is six meters high.  

Archeological investigations conducted during the 20th century have divided the history of 

the settlement into six cultural periods. The northern mound was made during the first and 

second periods. 

During the first period rudimentary architecture emerged which included huts made of 

reed and covered with mud. The ceramic produced at the time was initially rather rough 

but its quality improved with the time. 

In the second period, which dates back to nearly 5,500 BC, the residents were hunting, 

farming and herding. 

Hand-made bricks were being used as the main construction material and the remains 

discovered from this period show signs of developing technology. 

People started painting animals and plants as well as geometrical designs on their pottery 

for decorative purposes. They also started making small jewelry items using copper. 

The third period started in 4,000 BC, when the dwellers moved from the northern mound 

to the southern side. During this era, the Iranians probably became the first people who 

invented pottery wheels which enabled them to produce more subtle shapes by clay. 
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Cultivation of wheat and barley and commercial interactions based on the two agricultural 
products were also introduced by Iranians during this period.   

Iranians also started production of silver from mines and manufactured silverware during 
this period. 

Evidence shows that Tappe Sialk was an important hub of metal production in central Iran 
during the third and fourth periods of the settlement. 

The fourth period of Sialk history started around 3,000 BC, when writing system was 
introduced. The settlement experienced a remarkable commercial boom at the time and 
its population grew significantly. 

The ruins of what is considered to be the oldest Ziggurat in the world date back to this 
period. 

After an abandonment of more than a millennium, the Sialk was reoccupied for two more 
periods.  The archaeological remains of these two periods have been mainly discovered in 
the two necropolises, known as necropolis A and necropolis B. 

The archeological discoveries of the fifth period, which started nearly 3,200 year ago, 

included weapons and other objects in bronze, as well as jewelry, and some iron items. 
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US, Zionist proxies behind bid to rename Persian Gulf: Iranian official 

A senior Iranian official says attempts by the proxies of the global arrogance to change the 

name of the Persian Gulf are "futile and temporary."    

Ali Akbar Velayati, a senior adviser to Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali 

Khamenei on international affairs, said on Sunday that the Persian Gulf belongs to Iranians 

based on all Arab and Iranian documents, remarks by historians and maps in museums. 

"The story of renaming the Persian Gulf and distorting its name by the proxies of the 

arrogance is a seditious move but they should know that this is a futile and momentary 

effort," he said. 

Velayati said the insistence on changing the name of the Persian Gulf "is actually a 

precursor to changing the identity and ownership" of the waterway in order to dominate 

Central Asia and the Indian Ocean. 

During a speech last October, US President Donald Trump used the fictitious name "the 

Arabian Gulf" to refer to the Persian Gulf, sparking  anger and mockery among the Iranian 

people. 

Velayati said the Saudis and others who speak about the Persian Gulf in fabrications and 

untruth are in fact acting as the mouthpieces of the US, Israel and the UK, which are 

looking for colonialism and tyranny. 

"The Islamic Republic of Iran, like in the past or even stronger and firmer than ever, 

stresses that it will never allow the slightest change to the name of the Persian Gulf," he 

pointed out. 

Iran has designated April 30 as National Persian Gulf Day to highlight the fact that the 

waterway has been referred to by historians and ancient texts as "Persian" since the 

Achaemenid Empire was established in what is now modern day Iran. 

While historical documents show that the waterway has always been referred to as the 

“Persian Gulf,” certain Arab states and their allies have recently mounted efforts to remove 

“Persian” from the name of the waterway. 

National Persian Gulf Day also marks the anniversary of the dislodging of Portuguese 

military forces from the Strait of Hormuz in 0622, during the reign of Safavid king Shah 

Abbas I.  
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MEK: When terrorists are armed, funded and respected 

MEK terrorist group killed more than 07,000 Iranians during their terrorist activities inside 

Iran and in their war effort against Iran alongside Saddam. This makes Iran, one of the 

major victims of terrorism in the world. 

By Mohsen Hosseini* 

Assassinating Americans in Iran 

The Mujahedin-e Khalq Organization (People's Mujahedin of Iran also known as MEK, MKO 

or PMOI) was formed on the basis of Marxism and Islam; later Islam was removed from 

MEK’s doctrine . This group, established in 0965 in a bid to overthrow the Shah, harbored 

an anti-Western and anti-U.S. ideology . They also formed alliances with other Iranian 

Marxist groups such as the Organization of Iranian People's Fedai Guerrillas. 

But both of them had a marginal role in the Shah’s overthrow during the Islamic Revolution 

which was mainly fought by the supporters of Ayatollah Khomeini. MEK leaders were 

mostly imprisoned by the Shah’s security apparatus and couldn’t play a direct role in the 

0979 Revolution. Due to their intense anti-American approach, MEK killed many US 

officials, including three officers who had been military advisors under the Shah and three 

civilian contractors working in Iran. They also kidnapped the US Ambassador to Iran. They 

were the main elements for occupying the US embassy in Tehran, and when the embassy 

staff were released they called it a “surrender”   

MEK terrorist group killed more than 

17,000 Iranians during their terrorist 

activities inside Iran and in their war 

effort against Iran alongside Saddam. 

This makes Iran, one of the major 

victims of terrorism in the world  
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Although supporters of Ayatollah Khomeini had never sympathized with MEK elements, 

MEK’s enmity became acute when the head of this group was banned from running for 

presidential elections, which was followed by a heavy MEK loss at parliamentary elections 

in 0920. It was then that MEK started its terrorist activitites in Iran; they bombed the 

headquarters of the Islamic Republic Party, which had won both the presidency and the 

parliament in landslide victories. The bomb killed Mohammad Beheshti, Head of Iran’s 

Judicial System who was also the party leader, as well as four cabinet ministers, plus 24 

members of Parliament along with 43 other government officials and party members.  

Two months after this bombing, another major attack shook the Iranian capital; a bomb 

was embedded in the room where government cabinet meeting was held, killing the newly 

elected President Rajai and Prime Minister Bahonar. One of the members of MEK staff later 

confessed to the assassination campaign by MEK that killed up to ten thousand innocent 

civilians in a span of six months. 

 

 

 

 

 

 

 

 

After these deadly attacks, MEK moved to Iraq in 0926 and allied with Saddam in his 

offensive against Iran. With this act of treason, they lost all favor in Iran and became a 

subject of hate among all Iranians. This feeling of hate was to such a degree that around 

this same time, the group developed the undesirable nickname of Munafiqeen or 

Hypocrites. In Saddam’s war against Iran, the Munafiqeen provided Iraq with intelligence 

and even attacked Iran militarily by an army of MEK members. They were also an asset for 

the Iraqi dictator when the time came for the bloody crackdown of the Iraqi Shia and 

Kurdish populations . Press reports cite MEK leader Maryam Rajavi encouraging MEK 

members to ‘take the Kurds under your tanks'. This terrorist organization was backed by 

Saddam until 2003.  
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After these deadly attacks, MEK 

moved to Iraq in 1986 and allied 

with Saddam in his offensive 

against Iran. With this act of 

treason, they lost all favor in Iran 

and became a subject of hate 

among all Iranians.  

Based on these facts, US State Department put 

the MEK on their list of international terrorist 

organizations on October 2, 0997. Since 2000, this 

terrorist group’s henchmen have assassinated 

four senior nuclear scientists in Iran. 

Later, it was revealed by a 2002 NBC News report 

that MEK’s brutal assassination of Iranian nuclear 

scientists has been committed via “training and 

arming by Israel’s secret service” . The report also 

conveyed that what was being said by US officials 

confirmed the same “charges leveled by Iran’s 

leaders”about the Israeli involvement in the 

killings in Iran. 

Later it was revealed that the US was also behind 

these terrorist assassinations by provided 

intelligence to the MEK . Prize-winning journalist 

Seymour Hersh revealed in an interview with 

Democracy Now that the Bush administration 

secretly trained the Mujahedin-e Khalq terrorist 

group when it was still included on the State 

Department’s list of foreign terrorists. Writing for 

The New Yorker magazine, Hersh reported that: 

“The US Joint Special Operations Command 

trained operatives from Mujahideen-e-Khalq, or 

MEK, at a secret site in Nevada beginning in 

2005.”  

Later it was revealed that this training was held at 

Department of Energy’s Nevada National Security 

Site, located about 65 miles northwest of Las 

Vegas . 
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Apart from its terrorist credentials, MEK has also developed cult-like characteristics. Far 

from being democratic, it is run in an autocratic style by a husband and wife who have 

fostered a cult personality. The MEK leader claims to emulate the Prophet Mohamad. Some 

of its members left the group and returned to Iran based on an amnesty offered to the 

group members by Iranian officials. These former members talked about torture and long 

periods of confinement for disloyalty.  

Human rights abuses in MEK camps also included physical abuse, lack of exit options, 

forced celibacy, emotional isolation, extremely degrading peer pressure, forced labor, sleep 

deprivation, intense ideological exploitation and isolation . 

Besides these killings and MEK’s recent terrorist activities in Europe, the US and Asia , there 

are many other proofs that point to the terrorist nature of this group confirming that MEK 

has not abandoned violence. US Department of State, in its 2002 report mentions MEK as a 

terrorist organization and this is contrary to the claim made by MEK members at the time 

that they had renounced violence. 

But in the end, the United States terror delisted this group, despite recognizing their history 

of terrorist activities and allegations of abuse against its own members (24). This move 

unfroze MEK’s millions of dollars of blocked assets, which were used by the group to 

further lobby the US Congress . 

It is quite noteworthy that US officials received funds to support MEK even while this group 

was still on the list of Foreign Terrorist Organizations . According to internal reports, the list 

of names of such officials makes a long list to ponder . Those members of Congress who 

received money were the ones who also pushed for the terror delisting of the MEK. 

This terrorist group’s henchmen have 

assassinated four senior nuclear scientists in 

Iran. Later, it was revealed by a 2012 NBC 

News report that MEK’s brutal assassination of 

Iranian nuclear scientists has been committed 

via “training and arming by Israel’s secret 

service.”  
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American politicians were paid to deliver speeches in support for the MEK terrorist group 

and to claim that this group was actually an opposition to the ruling elected government of 

the Islamic Republic of Iran rather than a terrorist group with a record of assassinating 

almost 07,000 innocent Iranians . This number makes Iran on of the biggest victims of 

terrorism in the world. Former Democratic National Committee chairman, Ed Rendell has 

openly declared that he has given about eight speeches in support of delisting MEK and 

has been paid a total of $050,000 or $060,000 for it. In an article mentioning the names of 

American officials guilty of taking a pro-MEK stance, Aljazeera reports : 

“George W. Bush's Attorney General Michael Mukasey has described MEK members as 

‘courageous freedom fighters". President Barack Obama's former national security advisor, 

General James L. Jones, gave a speech at an MEK conference dominated by non-Iranians. 

Their events have also been attended by former Homeland Security chief Tom Ridge, 

former NATO supreme commander Wesley Clark and former New York mayor Rudy 

Giuliani.” 

The US support for this hated group added to a more feeling of distrust among Iranians 

toward the U.S. government. 
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NATO and the puzzle of a nuclear deal with Iran 

A meeting of NATO (North Atlantic Treaty Organization) Heads of State and Government was held on Wednesday 11 and 

Thursday 12 July 2018 in Brussels, Belgium. NATO leaders met in Brussels amidst a terse environment that threatens to 

further weaken the post-war order.  

This year's meeting came at a tense time for transatlantic relations since the U.S. president 

is set to sit down one-on-one with Russian president Vladimir Putin on May 06 in Helsinki. 

One of the topics the U.S. president sought to discuss with his Western counterparts in 

Brussels was "the nuclear deal with Iran" and its fate.  Regarding this controversial issue 

Time wrote: 

“After ripping up the Iran nuclear deal in May, the Trump Administration is fanning out 

across the globe to rally support for a return to economy-crippling sanctions against 

Tehran.” 

It continues: “The effort comes ahead of President Donald Trump’s trip next week to 

Europe, where he is expected to pressure leaders into joining the far-reaching campaign to 

handcuff major aspects of Iran’s economy, including driving oil exports to zero. If European 

allies don’t join, Trump has threatened secondary sanctions on any company that does 

business with Tehran.” 
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According to the Time and other Western sources, Donald Trump intends to press NATO 

leaders over the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and “The president hopes his 

bare-knuckled approach will coerce European leaders to unite behind him, even as they 

publicly oppose a return to sanctions and scamper to salvage the existing nuclear deal 

without American participation. This is while the White House keeps to press its European 

allies for increasing the military and defense budget (to 2% of their GDP). 

While the transatlantic tensions are raising day by day due to the imposition of tariffs on 

steel and aluminum imported from Europe, what meaning can negotiations on the JCPOA 

imply? Does Trump intend to make a deal with his European partners in this regard? Do 

NATO's European members welcome the integration of the JCPOA amid their conflicts with 

the U.S.? 

The British Prime Minister Theresa May has recently asked other European countries to 

remain silent against Trump’s actions in imposing tariffs on imported goods from Europe, 

and not to seek retaliatory measures. She also asked European authorities to negotiate 

with the U.S. president on the JCPOA. Indeed, what’s going on among NATO members? 

The truth is that in near future, the JCPOA will turn to the Europe’s leverage for making 

deals with the United States in security grounds, an issue witch its signs we could well see 

in the Brussels summit. It shouldn’t be forgotten that in its calculations, the EU is still 

regarding itself as dependent to the United States. Those like Theresa May, Emmanuel 

Macron and Angela Merkel are adjusting their policies in the international system based on 

their security dependence on the United States. It might be possible that the European 

officials agree on “restraining Trump”, but that’s all, and we can’t expect them to go 

further as to fulfil their obligations in this regard. The EU would never confront the U.S. 

seriously, since “resisting against the White House” is in no way defined in Europe’s 

strategies and tactics.    

In the course of the G7 recent meeting in Canada, Donald Trump discussed various 

subjects with Angela Merkel, the German Chancellor, including Iran nuclear deal, tariffs on 

steel and aluminum imported from Europe, and the increase of NATO defense budget. But 

these talks resulted in the intensified disagreements among EU member states and Trump. 

The tensions were so high that the meeting ended with no final statement. Now the U.S. 

president is pursuing the same approach I dealing with NATO states.  
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Trump and the European countries both regard the tensions raised in the international 

system as a “single package”. In this equation, Trump asks the European authorities to 

cease their support for the JCPOA and the continuation of the nuclear deal in exchange for 

a decrease in the U.S. economic and security pressures. It should be noted that one of the 

main reasons for the European leaders’ refusal of offering a conclusive, detailed and 

effective package to Iran regarding the JCPOA was their secret negotiations with the 

American officials. Since the U.S. withdrawal from the nuclear deal, Mike Pompeo the 

American Secretary of State had been constantly in contact with the European troika’s 

foreign ministers, and announced them the exact positions and policies of the U.S. 

government. 

In the course of the NATO summit, we witnessed the continuation of the Europe’s 

paradoxical game playing towards the JCPOA. It shouldn’t be forgotten that the EU’s main 

strategy towards Iran and the JCPOA, is to make us remain as part of the nuclear deal as 

long as possible, and without benefiting from its advantages, so that the influence of the 

U.S. sanctions would be multiplied. The offering of the EU’s unacceptable and useless 

package of proposals is also to be analyzed in the same vein; a weak package which is 
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Europe should play more active role in efforts to restore peace to Mideast: 

Iran FM 

Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says Europe is “underestimating” its power 

to bring stability to the Middle East, urging the continent to play a more active role in 

efforts to restore peace to the troubled region. 

In an interview with Euronews on Tuesday, the top Iranian diplomat said the Europeans are 

selling themselves short when it comes to the issue of peace in the Middle East. 

“I believe generally Europe is underestimating its power and its influence, we believe that 

it should be more active in regional peace and security, in international peace and security 

as well as in promoting a greater cooperation and dialogue,” Zarif said. 

‘Iran wants Europe to act’ 

Elsewhere in the interview, the Iranian foreign minister made an apparent reference to the 

ongoing efforts by Tehran and its European partners to keep the 2005 nuclear deal in place 

despite the unilateral withdrawal of the US. 

“What we need from the Europeans is both the political commitment, which they have 

made, now we need to see the measures in place on the ground, not simply in writing, not 

simply in words — in the banking sector, in the investment sector, in the energy sector, in 

the transportation sector, in the SME (small and medium-sized enterprise) sector,” he said. 

Trump announced in May Washington’s withdrawal from the nuclear accord, officially 

known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and signed between Iran and 

the six world powers in 2005. 

Washington also said it would re-impose the nuclear sanctions against Iran, which had 

been lifted under the JCPOA. 

Tehran, however, has conditioned its stay in the deal to a set of practical European strides 

to make sure Iran’s dividends from the deal would not be affected when US sanctions 

return. 
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The EU has expressed its determination to stay committed to the JCPOA and maintain their 

business links with the Islamic Republic despite the return of Washington’s restriction. 

The Europeans are now working to finalize a package of measures meant to satisfy Tehran 

and keep it in the JCPOA. 

On fighting terror in Syria 

Zarif further touched on the crisis in Syria and highlighted Tehran’s close cooperation with 

Russia and the Damascus government in the counter-terrorism battles underway in the 

Middle Eastern country. 

“We have good communication and coordination with Russia and with Syrian government 

and we will continue to do so. Our objective here is very clear, that is our objectives and 

the objective of the Russian Federation and that is to fight against terrorism and 

extremism,” Zarif said. 

The minister, however, censured the US’s negative role in the Syria crisis, adding that 

Washington, unlike Tehran and Moscow, has been sponsoring Daesh and other terrorist 

groups in Syria, but tries to take credit for the anti-terror fight in the Arab country. 

“Now if [US] President [Donald] Trump wants to take credit for it, he should take credit for 

supporting Daesh which has been what the US and its allies have been doing all along. The 

fact that US arms, US weapons have been found in the hands of ISIS (Daesh) and other 

extremist organizations is documented, is documented by western sources,” Zarif stressed. 
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Iran's President Hassan Rouhani has 

slammed US attempts to impose its own 

policies on others, saying Washington's 

"unilateral sanctions" damage international 

business. 

Addressing the 02th summit of the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) in the 

Chinese port city of Qingdao on Sunday, 

Rouhani warned of threats posed by 

economic, political and legal unilateralism to 

regional convergence. 

He also stressed that "unilateral sanctions 

are not only against international rules and 

regulations, but also damage legitimate 

international trade," adding, "the United 

States’ attempts to impose its own policies 

on others is a growing danger." 

The Iranian president further described 

Washington's recent decision to withdraw 

from the 2005 nuclear agreement as "a 

recent example of the United States’ 

unilateralism and indifference towards the 

opinions of the international community." 

He emphasized that the Islamic Republic has 

so far lived up to all its obligations under the 

Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA) and the International Atomic Energy 

Agency (IAEA) has so far confirmed Iran’s 

commitment to the terms of the deal. 

Last month, US President Donald Trump 

announced Washington’s pullout from the 

JCPOA, vowing to reinstate nuclear sanctions 

on Iran and impose “the highest level” of 

economic bans on the Islamic Republic. 

US Secretary of State Mike Pompeo also 

threatened Iran with the “strongest 

sanctions in history” if it did not comply with 

a list of steep demands, including ending 

uranium enrichment. 

Rouhani appreciated efforts by China and 

Russia to preserve the nuclear accord, 

saying, "All signatories to the JCPOA have a 

responsibility regarding the commitments of 

removing sanctions under the JCPOA, and 

also based on Resolution 2230 of the UN 

Security Council and Article 25 of the 

Charter of the United Nations are 

responsible to help full implementation of 

the JCOPA and prevent any move that poses 

an obstacle on implementation of the 

JCPOA." 
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Elsewhere in his address, the Iranian president warned of the threat posed by terrorism, 

separatism and extremism to the world, calling for an increase in intelligence exchange 

between regional countries in a bid to weaken terrorist groups. 

The Islamic Republic, he said, "has invaluable experience in curtailing and weakening of 

extremist and terrorist currents, an example of which is cooperating with the government 

of Iraq and Syria in fighting ISIS (Daesh) terrorist." 

Iran is currently an observer member of the SCO, though it has long sought full 

membership. 

The SCO was formed in 2000 in Shanghai by the leaders of Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, 

Russia, Tajikistan, and Uzbekistan to curb extremism in the region and enhance border 

security. 

The intergovernmental organization seeks to strengthen mutual trust and good neighborly 

ties between the member countries, contribute to regional stability and facilitate 

cooperation in different sectors, including political, trade, economic and energy issues. 
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ی

های فرهنگ اجتمایع -خبر  

ین بازیگر نقش زن درجشنواره یونان  یفی نیا برنده جایزه بهتر  خانم مهر آوه شر

ی: سخنان ترامپ علیه ایران سطیح و احمقانه   مقام معظم رهتر

اییط که توسط اروپایی های یم بایست رعایت شود را اعالم نمودند ت آیت هللا خامنه ای شر  برای حفظ و آینده برجام حضی

ی الملیل کتاب تهران   نمایشگاه بی 

یز؛ پایتخت گردشگری جهان اسالم   تتر

؛ ایران همچنان به برجام پایبند خواهد بود   حسن روحایی

هزار سو آماده گردد  090رهتر ایران؛ شیعا مقدمات   

ی الملیل   در فستیوال بی 
“ بیگ بنگ”حضور فیلم های کوتاه ایرایی  

 

 
ی

 فرهنگ
ی

 اهم فعالیت های رایزن

ی دور گفتگوی اسالم و مسیحیت ارتدکس در شهر ولوس یونان   هفتمی 

 موسیفر سنتر ایرایی در شهر آتن به مناسبت نوروز 

 ایران در جزیره لفکاذا 
ی

 روزهای فرهنگ

 دیدار دکتر ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالیم با وزیر آموزش، تحقیق و امور مذهتر 

 دیدار دکتر ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالیم با اسقف اعظم کلیسای ارتدکس یونان ایرونیموس دوم 

” ایران، مروارید آسیا ”مراسم رونمایی از کتاب   

 برگزاری روزجهایی قدس در آتن 

 ج.ا.ایران در آتن 
ی

 مسابقه شعر خوایی رایزیی فرهنگ

 “ خطایط اسالیم، هتی خطایط ایرایی ”انتشار و چاپ کتاب 
ی

توسط رایزیی فرهنگ  

 نمایشگاه نقاشر کتب کودک ایرایی در آتن

 برگزاری نمایشگاه خشنوییس ایرایی در آتن 

 سال تحصییل 
ی

ه کالسهای آموزش زبان فارش رایزیی فرهنگ ی   2002-2007پایان ترم پایت 

 



 اندیشه، ادبیات و هبی 

 جمالیر کوتاه از مویل متقیان عیل )ع( از نهج البالغه 

“ ذروموس”مصاحبه دکتر حلیم با روزنامه کثت  النتشار   

ی در خصوص حمالت اخت  به یمن  سخنان رهتر

 آشنایی با انواع خوشنوییس های اصیل ایرایی )نوشته دکتر حلیم( 

 تاری    خ تحلییل اسالم 

 

 مطالبر به زبان انگلییس 

ین بازار مسقف دنیا  یز و بزرگتر  بازار تتر

 تپه سیلک، گهواره قدییم ترین تمدن دنیا 

 پشت پرده تغیت  نام خلیج فارس آمریکا و رژیم صهیونیستر 

 مجاهدین خلق، تروریست های مسلح شده 

 ناتو و پازل برجام 

 ظریف: اروپا باید نقش فعال تری در بازگشت صلح به خاورمیانه داشته باشد 

 حضور حسن روحایی رئیس جمهوری ایران در نشست سازمان همکاری شانگهای 
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