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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

-Έληξε ο 10ος Γύρος Διαλόγου μεταξύ Ισλάμ και Ορθόδοξου Χριστιανισμού(7) 

-Τελετές πένθους για τον Ιμάμ Χουσείν στην Αθήνα (10) 

-Η 22η Έκθεση Τύπου άνοιξε στην Τεχεράνη (11) 

-Η 4η Σύνοδος Κορυφής Μουσουλμάνων - Χριστιανών (12) 

-Παρουσίαση βιβλίου "ΕΛΛΗΝΕΣ και ΠΕΡΣΕΣ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ" (13) 

-Παρουσίαση Βιβλίου «ΙΡΑΝ – Το Λίκνο της Ειρηνικής (15) 

-Το Συνέδριο με τίτλο «ο Προφήτης Μωάμεθ και ο Ιησούς Χρηστού ως παραδείγματα για την 

ανθρωπότητα» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (17) 

-Το συνέδριο με τίτλο «Ο Ρόλος και η ευθύνη των ΜΜΕ στην δημιουργία της ειρήνης και της 

δικαιοσύνης στο  Πάντειο Πανεπιστήμιο (19) 

-"Αριστοτέλης και Χριστιανισμός" Διεθνές Συνέδριο της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής Aθηνών (21) 

-Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου με τον Πρύτανη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών κ. Απόστολο Νικολαΐδη (22) 

-Η συνάντηση του Δρ.Α.Μ.Χέλμι με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη (23) 

Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου  με τον Πρύτανη της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (25)

-Αντι- πραξικοματίας Χιλιανός Σκηνοθέτης Τιμάται στην Τεχεράνη (26) 

-Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί 

Λογοτεχνία και Τέχνη 

- Να γνωρίσουμε καλύτερα τον «Αβισένα» (21) 

-Τζελαλενττίν Ρουμί(Μεσνεβί) 

-Ομάρ Καγιάμ 

Θρησκεία και Γνώση 

-Ποιος ήταν ο Ιμάμ Αλί –2; (31) 

-Διακήρυξη των Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

-Ο ισλαμισμός στο Ιράν 

 

Τα Περιεχόμενα
Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν



Τα Περιεχόμενα
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Highlight in English 

-For Muslim Americans, Fear and Shock at a Trump Presidency (33) 

-Now We Can Finally Get to Work (by David Swanson) (35) 

-Prominence of Turkish and Islamic Factor in Turkey’s Regional Policy (36) 

-Prohibition of nuclear weapons is built upon jurisprudential, logical foundations(37) 

-I received a strong impression of Iranian society's openness to Christians: Father Dave(41) 

-The story of Leader's unexpected visit to the family of a Christian martyr (42) 

-Iran's Christians celebrate Christmas (44) 
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Eκδοτικό Σημείωμα

 

 

Στο όνομα του παντοδύναμου Θεού  

 

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

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

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

γνώση πολιτιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμβάντων αποτελούν αξιόλογο 

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

αποφάσεις και να παίξει σημαντικούς ρόλους.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

για αυτό.  

 

 

 

 

 

Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί  

Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της  

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

Έληξε ο 10ος Γύρος Διαλόγου μεταξύ Ισλάμ και Ορθόδοξου 

Έληξε σήμερα ο 10ος γύρος διαλόγου μεταξύ του Ισλάμ 

και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, ο οποίος 

πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 26 και 27 

Σεπτεμβρίου υπό τον τίτλο «Ο Ρόλος του Ισλάμ και του 

Ορθόδοξου Χριστιανισμού στην Εγκαθίδρυση της 

Δίκαιης και Διαρκούς Ειρήνης». 

Σύμφωνα με τις Δημόσιες Σχέσεις του Οργανισμού 

Ισλαμικού Πολιτισμού και Διασυνδέσεων , στην τελική 

κοινή δήλωση αυτού του γύρου των διαλόγων που 

υπογράφεται από τους συμμετέχοντες, αναφέρεται: 

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή είναι ηγέτες και 

οπαδοί των δύο Αβραμαικών θρησκειών, δηλαδή του 

Ορθόδοξου Χριστιανισμού και του Ισλάμ, και 

απεύθυναν τις ομιλίες τους με βάση την Αγία Γραφή 

και το Κοράνι. Οι συμμετέχοντες στην ομιλία τους 

παρουσίασαν τις έννοιες της δίκαιης και διαρκούς 

ειρήνης στην Ορθοδοξία και το Ισλάμ, και 

αναθεώρησαν πρακτικές πτυχές του δια-θρησκευτικού 

διαλόγου στη Ρωσία και το Ιράν, την προστασία των 

θρησκευτικών μειονοτήτων στον θρησκευτικό διάλογο, 

αλλά και το ρόλο της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης 

στην πρόληψη του εξτρεμισμού. 

Κατά τη διάρκεια των διαλόγων, οι δύο 

πλευρές έδωσαν έμφαση στη σημασία της 

αύξησης των διαλόγων μεταξύ των 

θρησκειών ως γέφυρα μεταξύ των οπαδών 

διαφορετικών θρησκειών. Επίσης η εμπειρία 

και το υπόβαθρο των διαλόγων στη Ρωσία 

και το Ιράν συζητήθηκαν και οι 

συμμετέχοντες τόνισαν το υψηλό επίπεδο 

της θρησκευτικής συνεργασίας και τη 

σημασία της ανταλλαγής εμπειριών στην 

πράξη. 

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι κοινές 

ηθικές αξίες και στις δύο θρησκείες 

αποτελούν την κύρια βάση για τη 

συνεργασία μεταξύ των οπαδών του Ισλάμ 

και της Ορθοδοξίας. Οι συμμετέχοντες 

επεσήμαναν επίσης ότι ο κύριος στόχος του 

δια-θρησκευτικού διαλόγου είναι να 

δημιουργηθεί μια δίκαιη ειρήνη. 

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση 

καταδίκασαν επίσης τα θρησκευτικά 

συνθήματα ως μέσο νομιμοποίησης άδικων 

και βίαιων ενεργειών. 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εστίασαν στην απειλή του εξτρεμισμού με τα θρησκευτικά συνθήματα που 

καταστρέφουν τις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι ο 

εξτρεμισμός δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία σε οποιαδήποτε μορφή, καθώς η φύση των θρησκειών είναι να 

αγαπάμε τους συγγενείς, να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων και να κάνουμε ειρήνη. 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν την ανησυχία τους  για τον διωγμό των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 

Αφρική, ο οποίος αυξάνεται σταθερά. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες καταδίκασαν τον αντί-Ισλαμισμό και την 

Ισλαμοφοβία στη Δύση που έχουν ως στόχο να περιορίσουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ανθρώπων. 

Σε αυτή την διήμερη συνεδρίαση η μοίρα της θρησκευτικής κληρονομιάς και των ιερών τόπων έλαβε ιδιαίτερης 

προσοχής. Οι συμμετέχοντες θρήνησαν για την καταστροφή των Ιερών τόπων στη Μέση Ανατολή και την 

προσβολή των Χριστιανικών και Μουσουλμανικών Ιερών, κυρίως στη Συρία και το Ιράκ. Οι δύο πλευρές 

καταδίκασαν έντονα τις ενέργειες των εξτρεμιστών και τρομοκρατών και ζήτησαν από τις Ισλαμικές και τις 

Χριστιανικές κοινότητες να στηρίξουν τις θρησκευτικές μειονότητες που καταπιέζονται από τους εξτρεμιστές. Τα 

μέλη των αντιπροσωπειών ανέφεραν ρητά ότι η υποστήριξη από τις θρησκευτικές μειονότητες ενάντια στις 

παρενοχλήσεις αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην προώθηση του θρησκευτικού διαλόγου. 

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν το ρόλο της ακαδημαϊκής και πολιτιστικής συνεργασίας για την προώθηση των 

διαλόγων. Η εκπαίδευση της επόμενης γενιάς των κληρικών και των πιστών με τα κριτήρια της θρησκευτικής 

ανοχής, της ετοιμότητας για διάλογο και του αμοιβαίου σεβασμού θα πρέπει να ξεκινήσει από σήμερα, ώστε η 

επόμενη γενιά των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων να νοιάζονται για την εμπειρία της ειρηνικής συνύπαρξης 

και της καλής γειτνίασης. 

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αύξηση των ανταλλαγών μεταξύ των Ρωσικών και των Ιρανικών θρησκευτικών 

σχολών. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής 

του διαλόγου μεταξύ του Ισλάμ και της Ορθοδοξίας μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν μελετώνται  στο θρησκευτικά 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των δύο χωρών. 
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Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση καταδίκασαν έντονα την επιβολή των κοσμικών 

κανόνων και προτύπων που προκαλούν τη δυσαρέσκεια των υποστηρικτών των 

παραδοσιακών ηθικών αρχών. Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι το να καταβάλλεις 

προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην κοινωνία 

χωρίς  την θρησκεία είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Η κρίση στη Δύση σήμερα 

οφείλεται στην έλλειψη πρόβλεψης από τους πολιτικούς καθώς δημιουργούν μια 

κοσμική κοινωνία. Αυτό θα δημιουργήσει μίσος στους οπαδούς των παραδοσιακών 

θρησκειών και θα επιδεινώσει τις εντάσεις και 

τις συγκρούσεις. 

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη εξέφρασαν 

την ικανοποίησή τους για τη συνέχιση του 

διαλόγου μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 

Ιράν. 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων τα επιτεύγματα της Επιτροπής 

κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων και η 

συμβολή της στην ενίσχυση της φιλίας μεταξύ 

των λαών της Ρωσίας και του Ιράν είναι σημαντικές. 

Οι συμμετέχοντες εστίασαν στη συμβολή του Πατριάρχη Μόσχας και πασών των 

Ρωσιών και του Αγιατολάχ Μοχάμαντ Αλή Τασκίρι στο σχηματισμό μιας κοινής 

επιτροπής που συμφωνήθηκε πριν από 20 χρόνια. Η σημασία των διαλόγων 

προφανώς οφείλεται στο ευρύ πεδίο θεμάτων που συζητήθηκαν και στο ενδιαφέρον 

των δύο πλευρών να συνεχίσουν τους διαλόγους. 

Σύμφωνα με την παρούσα έκθεση, η συνάντηση αυτή ξεκίνησε με την παρουσία του 

Δρ Αμπουζάρ Εμπραχιμί Τορκαμάν, Επικεφαλής της Οργάνωσης Ισλαμικού Πολιτισμού 

και Διασυνδέσεων και του Μητροπολίτη Θεοφάνιου, Εκπρόσωπου του 

Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου (από το Καζάν και το Ταταρστάν). 

Τα μέλη της Ιρανικής θρησκευτική αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Δρ Αμπουζάρ 

Εμπραχιμί Τορκαμάν περιελάμβαναν τον Αγιατολάχ Μοχάμμαντ Αλή Τασκιρί,Ανώτερο 

Σύμβουλο Μουσουλμανικών Διακρατικών Υποθέσεων του Ανώτατου Ηγέτη, τον 

Αγιατολάχ Αχμάντ Μπεχεστί, Μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, Χουτζάτ 

Αλ-Ισλάμ Ακμπαρί Τζεντί, Εκπρόσωπος του Ανωτάτου Ηγέτη στο Γραφείο της Μόσχας 

και Επικεφαλής του Ισλαμικού Κέντρου Μόσχας, τον Μοχσέν Εσμαέιλι, Μέλος της 

Συνέλευσης των εμπειρογνωμόνων, τον Χουτζάτ Αλ-Ισλάμ Αχμάντ Αχμαντί, Πρόεδρο 

της SAMT, και τον  Φατεμέχ Ταμπαταμπαί , Δάσκαλο  του Ινστιτούτου Έρευνας και 

Παιδείας Ιμάμ Χομεϊνί. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Τελετές πένθους για τον Ιμάμ Χουσείν στην Αθήνα  

Τελετές πένθους για τον Ιμάμ Χουσείν, τον 3ο Ιμάμη των Σιιτών πραγματοποιήθηκε στο χώρο 

του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα με την την παρουσία δεκάδων 

Ιρανούς, πρέσβης του Ιράν,Μορφωτικός σύμβουλος και άλλους υπαλλήλους των γραφείων και 

των εκπροσώπων του Ιράν στην Ελλάδα με ομιλητή τον Δρ. Αρζάνι 

“O Χουσεΐν ιμπν Αλί ή Χουσεΐν ιμπν Αλί ιμπν Αμπί 

Τάλιμπ (8 Ιανουαρίου 626 - 10 Οκτωβρίου 680) ήταν 

γιος του Αλί ιμπν Αμπί Τάλιμπ και της Φάτιμα 

Ζάχρα και εγγονός του Προφήτη Μωάμεθ. Είναι ο 

τρίτος ιμάμης των Σιιτών , Θεωρείται σημαντική 

φυσιογνωμία και στο σουνιτικό και στο σιιτικό Ισλάμ, 

ως μέλος της οικογένειας του Μωάμεθ. 

Έχασε τη ζωή του στη μάχη της Καρμπάλα. Η ημέρα 

μνήμης του θανάτου του ονομάζεται Ασούρα και 

είναι μέρα μεγάλου πένθους για τους Σιίτες” 
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Η 22η Έκθεση Τύπου άνοιξε στην Τεχεράνη  

ΤΕΧΕΡΑΝΗ - Η 22η  Έκθεση Τύπου, η πιο 

σημαντική παρουσίαση των μέσων 

ενημέρωσης του Ιράν,  άνοιξε στην 

Τεχεράνη, στην αίθουσα Ιμάμ Χομεϊνί την 

Παρασκευή,  ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου 

τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Πολιτισμού για 

θέματα Τύπου Χουσείν Εντεζαμί. 

Πάνω από 900 μέσα 

ενημέρωσης, 

συμπεριλαμβανομένων εφημερίδων, 

περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων και 

οργανισμών μέσων ενημέρωσης, θα 

συμμετέχουν στην έκθεση, είπε. 

Διάφορα προγράμματα, μεταξύ των οποίων 

συναντήσεις, σεμινάρια και επαγγελματικά 

εργαστήρια θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης. 

Οι διοργανωτές έχουν προσκαλέσει ξένους 

επαγγελματίες δημοσιογράφους για να 

μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους ιρανούς 

δημοσιογράφους στην έκθεση. Ωστόσο, καμία 

περαιτέρω πληροφορία δεν έχει δημοσιευθεί 

σχετικά με τους προσκεκλημένους. 

Τρεις εκθέσεις φωτογραφίας έχουν επίσης 

προγραμματιστεί. Στην έκθεση "Το Ιράν κατά το 

παρελθόν έτος» θα παρουσιαστούν σημαντικά 

γεγονότα του Ιράν σε διάφορους τομείς κατά το 

παρελθόν έτος. "Το Περιβάλλον" θα 

επικεντρωθεί στις σημαντικές περιβαλλοντικές 

προκλήσεις του Ιράν και «το Ιράν και η Νότια 

Κορέα" θα εκτίθενται φωτογραφίες για τις 

πολιτιστικές και διπλωματικές σχέσεις μεταξύ 

του Ιράν και της Νότιας Κορέας. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα 

παρουσιαστεί "το Διεθνές Δίκαιο 

Επικοινωνίων", ένα βιβλίο που έχει συγγράψει 

ο Καζέμ Μοταμεντνετζάντ  (1934-2013), ο 

οποίος θεωρείται ο πατέρας των επιστημών 

επικοινωνίας του Ιράν. 

Σε συνεργασία με την Ακαδημία Περσικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας, οι διοργανωτές 

έχουν επίσης προγραμματίσει να τιμήσουν τις 

εφημερίδες, τα πρακτορεία ειδήσεων και τις 

επαρχιακές εφημερίδες που τηρούν την 

σωστή περσική γραμματική και γραφή. 

Επίσης, στη συνέντευξη Τύπου 

παρουσιάστηκαν οι πέντε αφίσες της 

22ης  Έκθεσης Τύπου, η οποία θα διαρκέσει 

μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 
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Δημιουργία της ειρήνης και της 

ασφάλειας", "Θρησκευτικές στρατηγικές 

που αντιμετωπίζουν την  θρησκειό-

φοβία και την ισλαμοφοβία "," Ο ρόλος 

των θρησκειών στην πρόληψη των 

βίαιων συμπεριφορών »,« η ανάγκη να 

σταματήσει η βία στην Παλαιστίνη, τη 

Συρία, την Υεμένη, το Μπαχρέιν και το 

Ιράκ ", και" Η ανάγκη να σταματήσει να 

υποστηρίζονται η ISIS, η αλ Κάιντα και 

άλλες τρομοκρατικές ομάδες " . 

Η τελετή λήξης της τέταρτης Συνόδου 

Κορυφής Μουσουλμάνων – Χριστιανών 

πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 9 

Νοεμβρίου στις 16:00 στο Al-Zahra Hus-

seiniya του Οργανισμού Ισλαμικού 

Πολιτισμού και Σχέσεων. 

Άλλα προγράμματα που 

πραγματοποιήθηκαν στην εν λόγω 

Σύνοδο Κορυφής περιλαμβάνουν 

ακαδημαϊκές συναντήσεις μεταξύ των 

μελών των τεσσάρων ομάδων των 

Σιιτών, Σουνιτών, Καθολικού Χριστιανού 

και Αγγλικανικού Χριστιανού, ταξίδια 

προς την Κουόμ και το Ισφαχάν, και 

επισκέψεις σε θρησκευτικούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες.  

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η πρόταση για τη 

διοργάνωση μιας διεθνούς συνάντησης με την 

παρουσία Μουσουλμανικών και Χριστιανικών 

αντιπροσωπειών υπό τον τίτλο Σύνοδος Κορυφής 

Μουσουλμάνων – Χριστιανών, έγινε στη 

συνεδρίαση του επισκόπου Τζόν Μπρίσον Τσέιν, 

του Αρχιεπίσκοπου του Καθεδρικού Ναού της 

Ουάσιγκτον με τον Ιρανό πρόεδρο εκείνη την 

εποχή (2008 ), και μετά τη συμφωνία αυτή και την 

επιλογή του Διοικητικού συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένων των μουσουλμάνων 

Σιιτών, μουσουλμάνων Σουνιτών, Καθολικών 

Χριστιανών και Αγγλικανών Χχριστιανών 

αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η πρώτη 

Σύνοδος Κορυφής Μουσουλμάνων-Χριστιανών. Ως 

εκ τούτου, η πρώτη Σύνοδος Κορυφής 

Μουσουλμάνων-Χριστιανών φιλοξενήθηκε από 

τον Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον στην Αμερική 

(2010), η δεύτερη σύνοδος κορυφής 

πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό (2011), και η τρίτη 

σύνοδος κορυφής διοργανώθηκε από το Βατικανό 

στη Ρώμη, Ιταλία (2014).  

Η 4η Σύνοδος Κορυφής Μουσουλμάνων - Χριστιανών  
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Παρουσίαση βιβλίου "ΕΛΛΗΝΕΣ και ΠΕΡΣΕΣ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ" 

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο 

του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και 

Μ.Θεοχαράκη το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της 

Ι.Δ.του Ιράν και οι εκδόσεις Πεδίο διοργάνωσαν την 

παρουσίαση βιβλίου του Χρήστου Λόλα. 

«ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ - ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΡΑΝ» 

Ο Καρδιοχειρουργός  Χρήστος Λόλας που έχει ταξιδέψει 

τέσσερις φορές στο Ιράν για να συμμετέχει  στα 

επιστημονικά συνέδρια, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο 

σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Ελλάδας από 

το παρελθόν μέχρι σήμερα. 

 

Αυτό το βίβλιο έχει  γραφτεί στα ελληνικά σε 397 σελίδες. 

για το παρόν βίβλιο μίλησαν:   

M.M Shabestari: Πρέσβης της Ι.Δ.του Ιράν στην Ελλάδα 

Dr.A.M Helmi : Ο Μορφωτικός Σύμβουλος  της Πρεσβείας 

του Ιραν 

Ευάγγελος Βενέτης: Δρ.Ιρανικών Σπουδών 

Σωτήριος Πράπας:  Καρδιοχειρουργός  

Παναγιώτης Βαλαβάνης : Καθηγητής  

Αρχαιολογίας  

Αλέκος Παπαδόπουλος: Πρώην Υπουργός  

Τη συζήτηση έχει συντονίσει ο 

Δημοσιογράφος  Πανελής Καψής 
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Παρουσίαση Βιβλίου «ΙΡΑΝ – Το Λίκνο της Ειρηνικής  Θρησκευτικής Συνύπαρξης»  

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

του Ιράν και ο Μορφωτικός Σύμβουλος Dr. A. M. Helmi έχουν 

παρουσιάσει  το βιβλίο "ΙΡΑΝ - Το λίκνο της Ειρηνική Θρησκευτικής 

Συνύπαρξης", την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στις 17:30 στο 

Βιβλιοπωλείο Ιανός 

Το παρόν βιβλίο είναι μια ταπεινή προσπάθεια από το Κέντρο για 

τον Δια - θρησκευτικό Διάλογο του Ιράν να απεικονίσει την 

κοινωνική ζωή των αναγνωρισμένων Ιρανικών θρησκευτικών 

μειονοτήτων που ζουν αρμονικά και ειρηνικά με τους 

Μουσουλμάνους του Ιράν για χιλιετίες. 

 Για το βιβλίο μίλησαν ο Πρέσβης του Ιράν στην Ελλάδα,κ. Ματζίντ 

Μοταλεμπί Σαμπεσταρί , ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας, και Θρησκευμάτων, κ. Γιώργος 

Καλαντζής, ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σταυρόπουλος, θεολόγος-

νομικός, Δρ. Κοινωνιολογίας, γραμματέας Ιεράς Μονής Μετ/σεως 

Ναυπάκτου,ο Πρόεδρος της μουσουλμανικής ένωσης Ελλάδος, κ. 

Ναίμ Ελγαντούρ, και ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι. 

Δ. του Ιράν, Δρ. Χελμί 

Το παρόν βιβλίο είναι μια ταπεινή προσπάθεια από το Κέντρο για 

τον Δια - θρησκευτικό Διάλογο του Ιράν να απεικονίσει την 

κοινωνική ζωή των αναγνωρισμένων Ιρανικών θρησκευτικών 

μειονοτήτων που ζουν αρμονικά και ειρηνικά με τους 

Μουσουλμάνους του Ιράν για χιλιετίες. 

Το πολιτικό σύστημα του Ιράν είναι η Ισλαμική Δημοκρατία.  Το 

Σύνταγμα της χώρας ορίζει ως επίσημη θρησκεία το Ισλάμ και 

συγκεκριμένα το Σιιτικό Ισλάμ της Σχολής των δώδεκα Ιμάμηδων , 

μαζί με άλλες  Ισλαμικές Σχολές που χαίρουν πλήρης αναγνώρισης 

και σεβασμού. Οι Οπαδοί όλων των Ισλαμικών σχολείων είναι 

ελεύθεροι να ασκούν την πίστη τους, σύμφωνα με τη δική τους 

νομολογία και να εκτελούν τις θρησκευτικές τους τελετές και τα 

τελετουργικά. Το ιρανικό σύνταγμα αναγνωρίζει τον Ζωροαστρισμό, 

τον Ιουδαϊσμό, και τον Χριστιανισμό ως ιερές περιοχές και τους 

οπαδούς τους ως θρησκευτικές μειονότητες. 

 «Περισσότερο από κάθε άλλη 

θρησκεία ή ιδεολογία, το Ισλάμ 

έχει παραχωρήσει την ελευθερία 

στις θρησκευτικές μειονότητες. Θα 

πρέπει να απολαμβάνουν τα 

φυσικά τους δικαιώματα που 

έχουν δοθεί από τον Θεό σε όλα τα 

ανθρώπινα όντα. Εμείς θα τους 

προστατεύσουμε με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο".  Μέγας Αγιατολάχ 

Ιμάμ Χομεϊνί - Ο Ιδρυτής της 

Ισλαμικής Επανάστασης , Ο κύριος 

στόχος των διαλόγων αυτών δεν 

είναι να αποδειχθεί μια θρησκεία 

λάθος ή κάποια άλλη σωστή. 

Αντιθέτως ανυπομονούμε να 

φθάσουμε σε συγκεκριμέν σημεία 

κοινά σε όλες τις θρησκείες, έτσι 

ώστε να προσπαθήσουμε μαζί για 

την οικοδόμηση ενός καλύτερου 

κόσμου".  Μέγας 

Αγιατολάχ  Σεγιέντ Αλή Χαμενεί - Ο 

Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

του Ιράν 
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ο Προφήτης Μωάμεθ και ο Ιησούς Χρηστού ως παραδείγματα για 

την ανθρωπότητα 

Την περασμένη εβδομάδα στις 20 Δεκέμβριου του 2016 η 

κοινότητα Σιιτών Μουσουλμάνων στην Ελλάδα σε 

συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της 

Ι.Δ. του Ιράν διοργάνωσαν το συνέδριο με αφορμή τη 

γέννηση του προφήτη Μωάμεθ (PBUH) καθώς και του 

Ιησού Χρηστού (PBUH) στο ξενοδοχείο Divani Caravel της 

Αθήνας, το οποίο παρακολούθησαν προσωπικότητες  από 

τον  πολιτικό, θρησκευτικό και ακαδημαϊκό χώρο.  

 

Σε αυτό το Συνέδριο εκτός από τον Πρέσβη της Ι.Δ.του 

Ιράν συμμετείχαν και ο Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων 

υπεύθυνος Ιέρας Μονής για θεματα μεταναστών και 

προσφύγων, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, κ. 

Γιώργος Καλαντζής, ο Καθηγητής φιλοσοφίας και 

σύμβουλος του πτώην πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. 

Δημοσθένης Δαββέτας, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών κ. Ιωάννης Αντωνίου Παναγιωτόπουλος ,ο 

εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, , διευθυντής της κοινότητας των 

Σιιτών Μουσουλμάνων στην Ελλάδα ο Χέινταρ Ασίρ και 

μεγάλος αριθμός προσωπικοτήτων από τον πολιτιστικό 

και πολιτικό χώρο.  



Το συνέδριο με τίτλο «Ο Ρόλος και η ευθύνη των ΜΜΕ στην δημιουργία 

της ειρήνης και της δικαιοσύνης στο  Πάντειο Πανεπιστήμιο  

Επισκόπηση των γραμμάτων του ηγέτη της ισλαμικής 

επανάστασης στους νέους της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής  
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Την περασμένηΤρίτη στις 6 Δεκεμβρίου του 2016 πραγματοποιήθηκετο συνέδριο με τίτλο: Ο 

Ρόλος και η ευθύνη των ΜΜΕ  στην δημιουργία της ειρήνης  και της δικαιοσύνης - Επισκόπηση 

των γραμμάτων του ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης στους νέους της Ευρώπης και της 

Βόρειας Αμερικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχαν οι καθηγητές και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι 

συζήτησαν σχετικά με το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην κοινή γνώμη. 

Ο Μορφωτικός σύμβουλος του Ιράν στην Ελλάδα ο Δρ.Χέλμι, αναφερόμενος στην επιστολή του 

ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης στους νέους της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής δήλωσε 

ότι: 

Πέρσι τις ίδιες ημέρες ο ηγέτης της ισλαμικής επανάστασης Αγιατολάχ Χαμενεί δημοσίευσε την 

δεύτερη επιστολή προς τους νέους της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Στόχος της εν λόγω 

επιστολής είναι να προειδοποιήσει τη νεολαία ότι αυτές οι τρομοκρατικές ομάδες όπως ο ISIS 

κλπ, δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους. 

Στο τέλος της συζήτηση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους 

στους ομιλητές,. 

Aυτό το φιλικό συνέδριο ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί και τελείωσε κατά τις 15:00 το μεσημέρι. 
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"Αριστοτέλης και Χριστιανισμός" - Διεθνές Συνέδριο της Κοσμητείας της 

Θεολογικής Σχολής Aθηνών 

Στο πλαίσιο ανακήρυξης της φετινής χρονιάς 2016 ως «έτους Αριστοτέλη» από την 

UNESCO, καθώς συμπληρώνονται 2400 χρόνια 

από τη γέννηση του μεγάλου φιλοσόφου, η 

Θεολογική Σχολή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

διοργάνωσε στην Αθήνα διεθνές Συνέδριο με 

θέμα «Αριστοτέλης και Χριστιανισμός» στις 24 

και 25 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης 

Δρακόπουλος» και στο Μουσείο Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι.Δ 

του Ιράν στην Ελλάδα που ήταν από τους ομιλητές του ανωτέρω συνεδρίου, ανέφερε ότι: 

Οι Ιρανοί διανοούμενοι και Επιστήμονες στο πεδίο της φιλοσοφίας, έχουν παράσχει 

πολύτιμες υπηρεσίες στον κόσμο. 

Η Φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι από τις αρχαιότερες στον κόσμο. Πολλοί φιλόσοφοι και 

επιστήμονες από όλο τον κόσμο έχουν μελετήσει το έργο του και έχουν γράψει κριτικές, 

όπως για παράδειγμα ο Αβικέννας, ο  Πέρσης μουσουλμάνος ιατροφιλόσοφος. 

ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν, Δρ.Χέλμι στο τέλος της ομιλίας του 

εξέφρασε την ελπίδα ότι στο μέλλον μπορούμε σε συνεργασία με τα Ελληνικά 

πανεπιστήμια, ειδικά με το Πανεπιστήμιο Αθηνών να διοργανώσουμε κοινά επιστημονικά 

συνέδρια με αντίστοιχα θέματα. 
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Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου με τον Πρύτανη της 

Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών  

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι.Δ του 

Ιράν συναντήθηκε την Τρίτη στην 1/11 του 2016  με 

τον Πρύτανη της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. 

Απόστολο Νικολαΐδη. 

Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα 

πολιτιστικά και επιστημονικά θέματα. 

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του 

Ιράν, αναφερόμενος στα 5 Διεθνή Συνέδρια 

σχετικά με τον διάλογο μεταξύ χριστιανών και 

μουσουλμάνων που έχουν πραγματοποιηθεί 

στο παρελθόν σε συνεργασία με το 

Μορφωτικό Κέντρο, τον Έλληνο-Ιρανικό 

σύνδεσμο και την θεολογικής Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών δήλωσε ότι : 

Το Μορφωτικό Κέντρο είναι έτοιμο να προβεί 

στις απαραίτητες δράσεις προκειμένου να 

συντονιστεί η συνεργασία με την θεολογική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Ελλάδας για να πραγματοποιηθούν 

ξανά τέτοια συνέδρια στην Ελλάδα. 

Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι 

μακροχρόνιες και φιλικές μπορούμε να 

συνεργαστούμε μαζί έτσι ώστε να αναβιώσει ο εν 

λόγω διάλογος. 

Ο Δρ.Χελμί παράλληλα υπογράμμισε: 

Το Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν στο πλαίσιο των 

πολιτιστικών και επιστημονικών προγραμμάτων 

είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την Θεολογική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα ως προς την 

ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας με τα 

επιστημονικά κέντρα του Ιράν, και ιδιαίτερα με την 

θεολογική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Τεχεράνης, 

μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανταλλαγή 

φοιτητών και καθηγητών, καθώς και στην 

διοργάνωση κοινών επιστημονικών συναντήσεων. 

Ο Δρ.Νικολαΐδης στην συνέχεια της ανωτέρω 

συζήτησης, τόνισε ότι : 

Για την ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών είναι 

απαραίτητο να διατυπώσουμε μια συμφωνία, αλλά να 

είστε σίγουροι ότι έχετε την υποστήριξη μας και 

είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να αναπτύξουμε τις 

πολιτιστικές και επιστημονικές σχέσεις με το 

Μορφωτικό Κέντρο και τα ακαδημαϊκά κέντρα της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 



Η συνάντηση του Δρ.Α.Μ.Χέλμι με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Την περασμένη εβδομάδα ο Δρ.Χέλμι που βρισκόταν στην ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης για το Διεθνές 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και συζητήσανε για 

την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Μορφωτικού Κέντρου και του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και για την 

πολιτιστική και καλλιτεχνική τους συνεργασία. 

Αρχικά ο Δρ.Χέλμι υπογράμμισε ότι οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο εθνών, που υπήρξαν σε όλη την ιστορία, 

μπορούν να είναι η κινητήρια δύναμη ώστε οι δύο χώρες να προχωρήσουν μπροστά. 

Ο Δρ.Χέλμι αναφερόμενος στην ιστορία του Ισφάχαν είπε: 

Το Ισφάχαν στο παρελθόν ήτανε η πρωτεύουσα του Ιράν, όπου από την εποχή της ανόδου στο θρόνο της 

δυναστείας των Σαφαβιδών (1502-1736) σταδιακά έγινε μια από τις πόλεις του Ιράν όπου μέχρι και σήμερα 

ανθούν οι τέχνες. Είναι μια πόλη όπου πραγματοποιούνται πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα, είναι φημισμένη για την 

όμορφη αρχιτεκτονική της και διαθέτει μια πληθώρα ιστορικών μνημείων. 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Ο  Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν παράλληλα πρότεινε: 

 Επειδή υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των δύο πόλεων προτείνω 

αυτές οι δύο πόλεις να γίνουν αδελφές πόλεις. 

Ο Γιάννης Μπουτάρης κατά τη διάρκεια της συζήτησης δήλωσε ότι: 

«Μπορούμε να οργανώσουμε μια έκθεση Ισλαμικής Τέχνης από το Ιράν στη 

Θεσσαλονίκη, και μάλιστα καθώς υπάρχει ένα Τζαμί του δέκατου έβδομου 

αιώνα στην πόλη μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βοήθειά σας ως 

κέντρο Ισλαμικής Τέχνης.» 

 Επίσης πρόσθεσε «Επιθυμούμε στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών 

προγραμμάτων που πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο κάθε έτους, να 

έχουμε και κάποια προγράμματα και εκθέσεις από το Ιράν και κατόπιν της 

δικής σας πρότασης να υπάρξει η συμφωνία να αδερφοποιηθούν οι δύο 

πόλεις.» 

Ο Αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης στην συνέχεια της 

ανωτέρω συζήτησης, τόνισε ότι: 

«Πρέπει εξάλλου και οι Έλληνες καλλιτέχνες με το 

συντονισμό του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας του 

Ιράν να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν 

κάποια  καλλιτεχνικά προγράμματα στην χώρα σας.» 

  

Επιθυμούμε στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών 

προγραμμάτων που πραγματοποιούνται τον 

Οκτώβριο κάθε έτους, να έχουμε και κάποια 

προγράμματα και εκθέσεις από το Ιράν και κατόπιν 

της δικής σας πρότασης να υπάρξει η συμφωνία να 

αδερφοποιηθούν οι δύο πόλεις.» 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Συνάντηση με τον Πρύτανη της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Την περασμένη εβδομάδα ο Μορφωτικός Σύμβουλος της 

Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στην Ελλάδα, Δρ.Χέλμι που 

βρισκόταν στην ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης 

επισκέφθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

(ΑΠΘ)και συναντήθηκε με τον Πρύτανη της Θεολογικής 

Σχολής Μιλτιάδη Κωνσταντίνου και την πρόεδρο του 

τμήματος ισλαμικών σπουδών Δρ. Αγγελική Γρ. Ζιάκα. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα πολιτιστικά και 

επιστημονικά θέματα και ανταλλάχτηκαν απόψεις σχετικά 

με την έναρξη μαθημάτων περσικής γλώσσας και ιρανικών 

σπουδών, την προμήθεια ισλαμικών βιβλίων στα Αγγλικά, 

Αραβικά και Περσικά, καθώς και σεμινάρια γνωριμίας με 

το Ισλάμ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. 

Ο Δρ.Μιλτιάδης Κωνσταντίνουδήλωσε ότι: 

«Εμείς υποστηρίζουμε την επιστημονική συνεργασία με το Μορφωτικό 

Κέντρο του Ιράν για την διδασκαλία της περσικής γλώσσας, όμως 

χρειάζεται ένας συντονισμός και περισσότερες μελέτες για τις 

συνεργασίες αυτές.» 

Ο Δρ.Μιλτιάδης Κωνσταντίνου παράλληλα υπογράμμισε: 

«Ελπίζω ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα είμαστε σε θέση να 

πραγματοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα.» 

Στο τέλος της συζήτησης o Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του 

Ιράν του δώρισε το βιβλίο με τίτλο «Ιράν-Το Λίκνο της Ειρηνικής 

Θρησκευτικής Συνύπαρξης» που αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση και 

την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Ιράν, και 

την σεβάσμια συμπεριφορά που έχουν οι Ιρανοί απέναντι στους 

οπαδούς των μονοθεϊστικών θρησκειών. 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Μια τελετή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ιρανική πρωτεύουσα της Τεχεράνης για να 

τιμήσει τον Χιλιανό σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό ταινιών, Μιγκέλ Ερνέστο Λίττιν 

Κουκουμίδες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από τη Γραμματεία του Διεθνούς Τμήματος του 

Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμάρ (APFF), θα γίνει αφιέρωμα προς τιμήν του 74χρονου 

κινηματογραφιστή κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης στην αίθουσα  Ιμπν Σίνα (Avicenna) της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης παρουσία του , την Τρίτη το απόγευμα. 

Η τελευταία ταινία του Λίττιν, «Allende en su Laberinto» (Ο Αλιέντε στον λαβλυρινθο του) θα 

παρουσιαστεί μεταγλωτισμένη για πρώτη φορά στην τελετή του Φεστιβάλ. 

Ο Λίττιν παρακολούθησεν την τρίτη έκδοση του APFF στην Τεχεράνη νωρίτερα αυτό το μήνα. 

Το «Allende en su Laberinto», παραγωγής 2014, περιγράφει τις τελευταίες επτά ώρες της ζωής του 

πρώην δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου της Χιλής Σαλβαδόρ Αλιέντε και των στενών συμμάχων 

του μέσα στο παλάτι της La Moneda κατά τη 

διάρκεια ενός βάναυσου στρατιωτικού 

πραξικοπήματος στις 11 Σεπτεμβρίου του 

1973. 

Αντι- πραξικοματίας Χιλιανός Σκηνοθέτης Τιμάται στην Τεχεράνη 

Ο Αλιέντε πέθανε από βαρείς τραυματισμούς από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, το 

οποίο ηγήθηκε ο τότε διοικητής του στρατού Αουγκούστο Πινοσέτ με τη βοήθεια της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA). 

Ο Λίττιν είναι παγκοσμίως γνωστός ως μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του Σύγχρονου 

κινηματογράφου της  Λατινικής Αμερικής. 

Έχει σκηνοθετήσει τουλάχιστον 16 ταινίες μεγάλου μήκους καθώς και ντοκιμαντέρ, που έχουν συναγωνιστεί 

στο Φεστιβάλ Καννών, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και το Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Μόσχας. 

Ο Λίττιν οδηγήθηκε στην εξορία λίγο μετά  που ανέλαβε την εξουσία στη Χιλή ο Πινοσέτ. Κατέφυγε στο Μεξικό, 

τη Νικαράγουα και αργότερα στην Ισπανία, πριν τελικά επιστρέψει στην Χιλή μετά την παραίτηση του 

δικτατορικού καθεστώτος του Πινοσέτ. 

Περισσότερες από 5.000 ταινίες από 129 χώρες υποβλήθηκαν στη γραμματεία του φεστιβάλ. 

Το θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν η Επιρροή των Αλαζονικών Παγκόσμιων δυνάμεων σε άλλες χώρες. Το 

φεστιβάλ προσπάθησε να ρίξει φως στο υποβοηθούμενο από την CIA πραξικόπημα στο Ιράν, το οποί ανέτρεψε 

την τότε κυβέρνηση του δημοκρατικά εκλεγμένου τότε πρωθυπουργού Μοχάμεντ Μοσαντέγκ και εγκατέστησε 

τη μοναρχική εξουσία του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, του τότε-Ιρανού μονάρχη, από τις 19 Αυγούστου του 1953. 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί 

 

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί πέθανε σε ηλικία 82 ετών από καρδιακή ανακοπή σε 

νοσοκομείο της Τεχεράνης. 

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κρατήσουν στη ζωή τον Ραφσαντζανί. 

Ο σιϊτης κληρικός ήταν ένας απ’ τους αρχιτέκτονες της ισλαμικής επανάστασης του 1979 κι υπήρξε στενός 

συνεργάτης του Αγιατολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 

Ο Ραφσαντζανί διατέλεσε πρόεδρος του Ιράν την οκταετία 1989- 1997 

Το Ιράν κήρυξε 3 ημέρες πένθος στη χώρα λόγω του θανάτου του Ραφσαντζανί. 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Στο όνομα του Αλλάχ, του Ευεργέτη, του Φιλεύσπλαχνου 

  "Στον Θεό που ανήκουμε, και σε Αυτόν είναι η επιστροφή μας" [Το Ιερό Κοράνι, 2: 156] 

Με βαθιά θλίψη και λύπη έλαβα την είδηση του θανάτου του παλιού μου φίλου μου, του συντρόφου μου στον 

αγώνα και συνεργάτη μου κατά τη διάρκεια του Ισλαμικού Επαναστατικού Κινήματος και στενού μου συνεργάτη 

κατά τη διάρκεια πολλών ετών στην εποχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας – Hujjatul Islam wal Muslimeen Χατζ Σείχ 

Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί. 

Η απώλεια ενός συντρόφου στον αγώνα και συνεργάτη με τον οποίο είχα μια εμπειρία 59 χρόνων συνεργασίας, 

αρμονίας, συναδελφικότητας είναι δύσκολη και βασανιστική. Πόσες δυσκολίες και αντιξοότητες συνέβησαν σε 

εμάς σε αυτές τις δεκαετίες και πόσες συνεργασίες είχαμε μαζί σε πολλές χρονικές περιόδους σε μια κοινή πορεία 

που σημαδεύτηκε από την επιμέλεια, την αντοχή και την ανάληψη κινδύνου! 

Η άφθονη ευφυΐα του και η μοναδική ειλικρίνεια του σε εκείνα τα χρόνια ήταν μια αξιόπιστη πηγή υποστήριξης 

για όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του, ιδιαίτερα για τον εαυτό μου. Οι διαφορές απόψεων και οι 

διαφορετικές ιδεολογίες σε ορισμένα στάδια της μακράς αυτής της εποχής δεν θα μπορούσαν να σπάσουν έναν 

δεσμό φιλίας των οποίων το σημείο εκκίνησης ήταν στο Μπαιν-ουλ-Χαραμαίν [περιοχή μεταξύ των δύο ιερών του 

Ιμάμη Χουσεΐν και του Χαζράτ Αμπάς], στην ιερή πόλη της Καρμπάλα. Και οι πειρασμοί των δαιμόνων που ήταν 

σοβαροί και επίπονοι και προσπαθούσαν να επωφεληθούν από αυτές τις διαφορές στις απόψεις κατά τα 

τελευταία χρόνια, ποτέ δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν την βαθιά ατομική αγάπη του για την ταπεινότητα μου. 

Υπήρξε ένα απαράμιλλο παράδειγμα της πρώτης γενιάς των αγωνιστών κατά του μοναρχικής καταπίεσης και 

αυτός ήταν ένας από εκείνους που υπέφεραν σε αυτή την επικίνδυνη και ένδοξη πορεία. Χρόνια φυλάκισης, η 

αντοχή στα βασανιστήρια Σαβάκ, η αντίσταση στο πρόσωπο όλων αυτών και, στη συνέχεια, η ζωτικής σημασίας 

ευθύνες κατά τη διάρκεια της Εποχής της Ιερής Άμυνας, η προεδρία στο Ισλαμικό Συμβούλιο Majlis και στη 

Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων και άλλες τέτοιες ευθύνες είναι μερικές από τα φωτεινές σελίδες στην 

πολυτάραχη ζωή αυτού του παλαιού μαχητή. 

Με την απώλεια του Χασεμί, δεν γνωρίζω πια καμία άλλη προσωπικότητα που να είχα μια τέτοια κοινή και 

μακροχρόνια εμπειρία στις κορυφές και τις κοιλάδες αυτής της ιστορικής εποχής. 

Τώρα αυτός ο παλιός μαχητής βρίσκεται στο στερέωμα του Θείας διαδικασίας με ένα βιογραφικό το οποίο είναι 

γεμάτο επιμελείς και διάφορες δραστηριότητες και αυτή είναι η 

μοίρα όλων των αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

Εγώ παρακαλώ τον Θεό από τα βάθη της καρδιάς μου να 

παραχωρήσει τη συγχώρεση, το έλεος και την επιείκεια του σε 

αυτόν και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου προς την αξιότιμο σύζυγό 

του, τα παιδιά και τους αδελφούς του, και τους συγγενείς του. 

Είθε η συγχώρεση του Θεού να είναι μαζί μας και μαζί του 

Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ 

8  Ιανουαρίου 2017 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Στο Όνομα του Αλλάχ, του πιο Ευεργέτη, του πιο Φιλεύσπλαχνου 
 «Προερχόμαστε από τον Αλλάχ, και σε αυτόν είθε να επιστρέψουμε» 

 
"Και υπάρχει ο τύπος του ανθρώπου που δίνει τη ζωή του για να κερδίσει την ευχαρίστηση του Αλλάχ: Και ο 

Αλλάχ είναι γεμάτος από καλοσύνη για (τους) αφοσιωμένους σε αυτόν" (Ιερό Κοράνι) 
Στις ημέρες πένθους του H. H. Φατεμέχ Μασουμέχ και μαρτυρίου του Αμίρ Καμπίρ, το Ιράν στέκεται με θλίψη για 
τον άξιο διοικητή του και εθνικό ήρωα που πολέμησε την τυραννία και τον εποικισμό και πήγε να συναντήσει τον 

δημιουργό του. 
 

Ο Αγιατολάχ Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί ήταν ο σταθερός γιός του Ρουχολάχ [Χομεϊνί], μακροχρόνιος σύντροφος 
του αρχηγού, διακεκριμένη και ιστορική φιγούρα της Ισλαμικής Επανάστασης και κάποιος που ήταν πραγματικά 

συμπαθητικός προς τους ανθρώπους. Πόσο σημαντικό ήταν για την ιστορία που ο θρύλος της πίστης, της 
υπομονής, της ανοχής και της μετριοπάθειας απεβίωσε την ίδια ημέρα που ο κόσμος εξηγέρθη για την 

υπεράσπιση του μεγάλου Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Επανάστασης. 
Η απώλεια του Χασεμί, με τον οποίο ήμουν δίπλα για πολλά χρόνια, είναι πολύ δύσκολη. Ήταν ένα τέλειο 

παράδειγμα υποστηρικτή της επανάστασης κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ιρανικού Έθνους υπό την ηγεσία του 
τελευταίου Ιμάμη. Τα χρόνια της φυλακής και των βασανιστηρίων δεν τον απομάκρυναν από αυτό το μονοπάτι. 
Πάντα ήταν ένας από τους διακεκριμένους προδρόμους της Ισλαμικής Επανάστασης. Ήταν αυτός που ποτέ δεν 

άφησε τον Ιμάμη μόνο από την Κουόμ έως την Νατζάφ, και από το Παρίσι έως την Τεχεράνη. Ο Χασεμί είναι 
μεταξύ των διακεκριμένων αρχιτεκτόνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το Σύνταγμα, η Ισλαμική 

Συμβουλευτική Συνέλευση, η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων της ηγεσίας, η Προεδρία, το Κόμμα της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας, ο Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η Κατασκευή της Τζιχάντ και όλα τα θεσμικά 
όργανα της Ισλαμικής Επανάστασης είναι χρεωμένες σε αυτόν τον άνθρωπο του μέλλοντος, της σοφίας και της 

προνοητικότητας. 
Σήμερα, το Ισλάμ έχασε ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, το Ιράν μια μεγάλη προσωπικότητα, η Ισλαμική 

Επανάσταση έναν γενναίο οδηγό, το κράτος μια σοφή και απαράμιλλη φιγούρα. 
Αγαπήθηκε από τον Ιμάμ [Χομεϊνί] και υπήρξε υπηρέτης για τους ανθρώπους. Όπου είχε την εύθύνη, ήταν μια 
πηγή ηρεμίας για τον Ιμάμ, τον αρχηγό και τους ανθρώπους. Ήταν ένας ικανός αναλυτής και γνώριζε τον κόσμο 
καλά. Τα κηρύγματά του κατά τη διάρκεια των σκληρών χρόνων της Ιερής Άμυνας γέμιζαν τους ανθρώπους με 
υπέρτατο πνεύμα. Όταν ήταν υπό το καθεστώς των διώξεων, ήταν σαν τον παλιό σύντροφό του, τον μάρτυρα 

Αγιατολάχ Μπεχεστί , υπομένοντας εύκολα την αχαριστία. 
 



Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Ο Χασεμί ποτέ δεν φοβήθηκε τον πόλεμο και πάντα αναζητούσε την ειρήνη. Ήταν τόσο θαρραλέος διοικητής της 
Τζιχάντ και του μαρτυρίου, και ο ήρωας των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Το να μιλάς για 

έναν άνθρωπο που πραγματικά ήταν η βάση του κράτους δεν είναι εύκολο. Ήταν ο έμπιστος του Ιμάμη και 
ασύγκριτης σύντροφος του Ανώτατου Ηγέτη. Είχε υψηλές ευχές για το Ιράν και τους Ιρανούς και έκανε άοκνες 

προσπάθειες για την υπερηφάνεια της Ισλαμικής πατρίδας μας μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Υπέμενε 
την αγένεια και έδειχνε πίστη. Δεν συμφωνούσε με το να αποκλίνει από την πορεία του μετριοπαθούς Ισλάμ και 

πίστευε στον σκοπό του συστήματος πάνω απ 'όλα τα πράγματα. Οι νοήμονες άνθρωποι του Ιράν είναι 
ευγνώμονες για τους υπαλλήλους τους και θα πληρώσουν τα χρέη τους προς τον Διοικητή της Κατασκευής. 

 
Το όνομά του Χασεμί είναι τόσο μεγάλο, ώστε κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τον αποτελεσματικό ρόλο του σε 

κάθε σελίδα της ιστορίας του Ισλαμικού Κινήματος από τις πρώτες εκστρατείες τη δεκαετία του 1340, μέχρι τη 

νίκη της επανάστασης και από την ασύγκριτη και υπεροχή ιστορία του στη διαχείριση της χώρας μέσω της Εποχής 

της Ιερής Άμυνας σε όλα τα κρίσιμα σημεία μέχρι τα τελευταία λεπτά της ζωής του και την αιώνια ζωή του στις 

καρδιές των ανθρώπων του Ιράν. Όπως ο γηραιός και αγαπημένος μας Χομεϊνί είπε κάποτε: "Οι εχθροί πρέπει να 

γνωρίζουν ότι ο Χασεμί είναι ζωντανός επειδή το κίνημα είναι ζωντανό». 

 Ως εκ τούτου, ανακοινώνω 3 ημέρες δημόσιου πένθους και μια ημέρα αργίας και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή 

μου συλλυπητήρια για την απώλεια του μεγάλου εθνικού ήρωα, του διανοούμενου του Ισλάμ και ασύγκριτου 

μέλους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν προς τον Ιμάμ Μαχντί , τον Ανώτατο Ηγέτη , τον μεγάλο Μαραζί, τους 

μελετητές και τους κληρικούς, τις προσωπικότητες της επανάστασης και του κράτους, το ευγνώμων Ιρανικό 

έθνος, ειδικά τον ευγενή λαό της επαρχίας Κερμάν και της πόληςΡαφσαντζάν, σε όλους τους συντρόφους και τους 

οπαδούς του, και κυρίως με σεβασμό στην οικογένειά του, την υπομονετική σύζυγό του, αλλά και στα παιδιά και 

τα αδέλφια του, προσεύχομαι στον Παντοδύναμο για το έλεος του μεγάλου ανθρώπου και τις υψηλότερες θέσεις 

ενώπιων Του, καθώς και το να κάθεται κοντά στους αμόλυντους Ιμάμηδες και τον σύντροφό του, Ιμάμ Χομεϊνί, 

τους συντρόφους και μάρτυρες του στην Ισλαμική Επανάσταση και όλους τους ανθρώπους. 

Χασάν Ρουχανί 

Πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Αβισένας(980-1032μ.Χ) 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Λογοτεχνία και Τέχνη 

Ο Αμου-Αλί Ιμπν Σίνα (Avecenna) γνωστός σαν Ααβικένας ή Αβισένας ή Αβιψιανος, κατά τους 

Βυζαντινούς γεννήθηκε το 980μ.Χ σε μια κωμόπολη της επαρχίας Χορασάν, κοντά στη Μπουχάρα, και 

πέθανε στο Χαμαντάν το 1032μ.Χ(ή 1037 κατά τον Ρίπκα) Υπήρξε μεγαλοφυία της ιατρικής επιστήμης. 

Κατόρθωσε να επηρεάσει με μοναδικό τρόπο τη Δυτική Ευρώπη και να της υποβάλει μεθόδους 

πρωτοποριακές για την εποχή. 

Από μικρός έδειξε τις σπάνιες ικανότητές του και ήτα έτοια η ποικιλία των γνώσεών του, που τον 

χαρακτήρισαν «Πανεπιστήμονα» με την αριστοτελική έννοια. 

Σπούδασε Ηθική, Φιλολογία, Αστρονομία, Μαθημτικά, Φυσική, Γεωλογία,,Ιστορία,Μεταφυσική, 

Θεολογία και άλλα. 

Έγραψε πολλά συγγράμματα π΄νω σ΄όλες τις σύγχρονες του επιστήμες, αλλά το έργο που τον έκανε 

παγκοσμίως γνωστό είναι ο περίφημος ιατρκός «Κανών» 

-Γενική Παθολογία 

-Περί απλών φαρμάκων . 

-Ειδική Νοσολογία και Θραπευτική από κεφαλής μέχρι ποδών. 

-Περί των διαφόρων μερών του σώματος.Περί των κοινών και συνήθων νόσων και της 

συμπτωματολογίας αυτών 

-Φαρμακοποιία, περί συνθέως και παραγωγής φαρμάκων. 

Το έργο αυτό, που θεωρήθηκε εφάμιλλο του έργου του Γαληνού, χρησιμοποήθηκε ως εγχειρίδιο στις 

ιατρικές σχολές Ανατολής και Δύσης για πολλούς αιώνες, μέχρι και τον 17ο αι.μ.Χ Κοινή δε είναι η 

διαπίστωση ότι Γαληνός και Αβισένας είναι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι ιατρικής ανά τους αιώνες 

Ουσιαστικά ο Αβισένας, στο μνημειώδες αυτό έργο του, κωδικοποίησε όλη την ελληνική και 

μουσουλμανική ιατρική γνώση και την παρέδωσε στους Ευρωπαίους. Ο Ρέντε(Roehde) κακώς ονομάζει 

τον Αβισένα διάσημο Άραβα γιατρό. 

Ο Αβισένας θεωρείται ως ο πρώτος από τους διανοουμένους και φιλοσόφους της Ανατολής που, αν και 

ασχολούμενος με τη θεωρία της ύλης, πρότεινε μια αναθεωρημένη νεοπλατωνική θέση. Πρόκειται για 

φιλοσοφικό σύστημα πλαισιωμένο από μια αξιόλογη φιλοσοφική και επιστημονική ορολογία, που 

χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές επιστήμες της εποχή του, όπως στη Λογική, τα Μαθηματικά και την 

Ψυχολογία.  

 Όλα του επιστημονικλα έργα του Ο Αβισένα τα έγραψε στην αραβική γλώσσα, Τα ποιήματα του όμως 

τα έγραψε στην αραβική στην περσιή.Χρησιμοποίησε τον ποιητικο τύπο  Ρουμπσι τον τύπο που 

υιοθέτησε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα ο Ομαρ Καγιάμ. 

ΠΗΓΗ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ  

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 



Λογοτεχνία και Τέχνη 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Ο Μελβάνα Τζελαλεττίν Μωχαμέντ Μπαλκί (Ρουμί) (1207-1273 μ.Χ.) είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους Ιρανούς μυστικιστές ποιητές ανά τον κόσμο που θέτει τον 

άνθρωπο σε ερωτική τροχιά με τον Θεό. Είναι ένας παγκοσμίου κύρους 

πνευματικός δημιουργός.  

Μετά τη συνάντησή του με τον "Σαμς", εγκατέλειψε τη διδασκαλία και τα 

κηρύγματα και ενώθηκε με τους αγαπημένους του Θεού. Ο πιστός μαθητής και 

οπαδός του, Χιουσαμεττίν Τσελεμπί, τον παρακάλεσε να γράψει ένα έργο για να το 

αφήσει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ο Ρουμί ανταποκρίθηκε στο αίτημα 

του Χιουσαμεντίν και του υπαγόρευσε το μνημειώδες έργο του "Μεσνεβί" που 

είναι ένας ωκεανός μυστικής φιλοσοφίας. 

 Έγραψε το έργο του στην περσική γλώσσα με έναν παιδικό ενθουσιασμό για τη 

ζωή και τον άνθρωπο, εμπλουτισμένο με ποικίλες γνώσεις του. Ο τρόπος γραφής 

του είναι πρωτότυπος και μοναδικός, εμπνευσμένος από τον θείο έρωτα. Ο 

Τζελαλεντίν Μπαλκί είχε λάβει άριστη ισλαμική παιδεία από τον πατέρα του που 

ήταν σπουδαίος ιεροδιδάσκαλος και είχε τον τίτλο Σουλτάν-αλ-ουλεμά. Χάρη στις 

γνώσεις του αυτές περιλαμβάνει πολλά εδάφια του Κορανίου, αλλά και χαντίς, 

στους στίχους του. Γνώριζε επίσης και την ελληνική φιλοσοφία στην οποία 

αναφέρεται στα έργα του. Λόγω της άριστης παιδείας και φιλομάθειάς του 

χρησιμοποιεί κάποιες ελληνικές λέξεις στα ποιήματά του.  

 



Λογοτεχνία και Τέχνη 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Άκου πώς παραπονιέται αυτό το νέι,πώς περιγράφει τον αποχωρισμό. 

Λέει ότι: από τότε που με έκοψν από τον καλαμώνα άνδρες και γυναίλες ακούν την κραύγη μου και 

θρηνούν. 

Αναζητώ μια καρδιά διάτρηση από το τραύμα του αποχωρισμού, για να της εκφράσω τον πόθο και τη 

νοσταλγία μου. 

Όποιος απομακρύνεται από το Απόλυτο Ον (το αρχέγονό) λαχταρά την ώρα που θα ενωθεί πάλι μαζί 

του. 

Έκλαψα, αναστέξα μαζί με όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες έγινα σύντροφος και των πλουσίων και των 

φτωχών. 

Όλοι νόμισαν ότι φίλοι μου . Κανείς δεν έψαξε τα μυστικά που κρύβω μέσα μου. 

Το μυστικό μου βρίσκεται κοντά στην κραυγή μου, αλλά τα μάτια και τα αφτιά δεν έχουν εκείνο το φως  

Η ψυχή δεν είναι άγνωστη στο σώμα, ούτε το σώμα είναι μυστικό για την ψυχή, αλλά δεν επιτρέπεται 

σε κανέναν να δει την ψυχή. 

Ο ήχος αυτού του νέι είναι φωτιά, δεν είναι αέρας.Ας εξαφανιστεί σμός μέσα στο κρασί. 

Το νέι είναι φίλος, σύντροφος εκείνων που αποχωρίστηκαν τον τον Αγαπημένο τους. Η μελωδία του 

αρχίζει τα πέπλα, διαπερνά τα παραπετάσματα μας. 

Το νέι μιλάει για ένα δρόμο γεμάτο αίματος.Περιγράφει την ερωτική ιστορία του Mecnun. 

Ποιος είδε δηλητήριο σαν το νέι, ποιος είδα αντίδοτο σαν αυτό, ποιος είδε συνοδοιπόρο, νοσταλγό σαν 

το νέι; 

 Ο επιστήθιος του νου είναι ο άφρωνας και το αφτί ο καλύτερος πελάτης της γλώσσας. 

Πέρασαν οι ημέρες μας γεμάτες θλίψη, νύχτωσε,πέρασε άσκοπα ο καιρό, κάηκαν οι ημέρες και πάνε. 

Κι αν ακόμα πέρασαν οι ημέρες, πες: ας περάσουν,ας πάνε δεν φοβόμαστε,.Μείνε εσύ ω Αγαπημένε, 

δεν υπάρχει όμοιος σου στην αγνότητα. 

Όλοι, εκτός από τα ψάρια χόρτασαν το νερό. Παρατάθηκαν ολοένα και περισσότερο οι ημέρες εκείνων 

που δεν είχαν τροφή 

Οι αγράμματοι δεν καταλαβαίνουν καθόλου την κατάσταση του ώριμου, πεπειραμένου ανθρώπου, για 

αυτό το λόγο ας συντομεύσουμε την κουβέντας μας. 

 

Μπορείτε να τα ακούσετε εδώ στα Πέρσικα  

http://www.parsacloob.com/catch/data/a2826/www.irpdf.com(5113).mp3 



Λογοτεχνία και Τέχνη 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Ομάρ Καγιάμ (1021-1122 μ.Χ) 

Ο κχιαγιατοντίν Αμπου-Φάτ Ομαρά Μπε Ιμπραχίμ Αλ-Κχαγιανί 

γνωστός ως Ομάρ Καγιάμ, ήταν μέχρι και το 18ο αι.μ.Χ άγνωστος 

στη Δύση. 

Χάρη στην δεξιοτεχνία του Έντουρντ Φίτζεραλντ που το 1859 

μετέφρασε τα τετράστιχα Ρουμπαγιάτ του . 

Ο ποητής έφτασε να λατρεύει κυριολεκτικά στη Δύση και 

ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές χώρες.Στην Ευρώπη και την 

Αμερική είναι ο πιο φημισμένος ποιητής της Ανατολής. 

Όσο ζούσε ο ομαρ Καγιαμ δεν αναγνωρίστηκε στο Ιράν ως 

μεγάλος ποιητής. 

Απλώς ήταν γνωστός ως άνθρωπος των γραμμάτων. 

Γεννήθηκε το 1021μ.Χ στο Νισαπούρ και πέθανε στην ίδια πόλητο 1122μ.Χ. 

Ο Ομάρ Καγιάμ ήταν εξαίρετικος μαθηματικός, φυσικός,αστρολόγος, γιατρός 

και φιλόσοφος. 

 

Δεν εποθήσαμεν εμείς τα όσα ποθούν ετούτοι 

Διαμάντια που στολίζουνε το στέμμα του Μαχμούτη 

Εμείς το δρόμο επήραμε που πάει κατά τη φτώχεια  

Κι αλήθεια ευρήκαμεν εκεί αμύθητα τα πλούτη. 

Για φίλους περιόριζει τον ενθουσιασμό σου. 

Και μην απομακρύνεσαι από τον εαυτό σου 

Κι αυτόν εδώ που ενόμιζες πως είναι στήριγμά σου 

Μελέτα τον και πέρνα τοναπό το κόσκινο σου 

Ας περπατούν τα μυστικά μες στων τρελών στους τόπους 

Κι ασ είναι τα μυστήρια για τους ονειροκόπους. 

Ζύγιζε συ τα έργα σου και πρόσεχε τους άλλους. 

Και φύλαγε τους πόθους σου απ τους λεπτούς ανθρώπους 

Παράδεισον ο δίκαιος ψέμα είναι πως θα πάρει  

Ν΄απλώνεις στης κλημαραριάς μονάχα το κλωνάρι 

Να προτιμάς τα μετρητά από τα βερεσέδια 

Και των χυμβάλων η φωνή από μακριά έχει χάρη. 



Θρησκεία και Γνώση 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Διακήρυξη των Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Το 1948, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάων του του ΟΗΕ 

δημιούργησε την ελπίδα για έναν κόσμο γεμάτο ειρήνη και ασφάλεια.Σαράντα όμως χρόνια μετά τη 

διακήρυξη αυτή, παρατηρούμε ότι όχι μόνο δεν εδραιώθηκαν η ειρήνη και η ασφάλεια στον κόσμο, αλλά 

τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμελούναι και καταπατώνται περισσότερο από ποτέ. 

Με βάση τη διακήρυξη αυτή, διασφαλίζονταν τα δικαιώματα ζωής, ελευθερίας και ασφάλειας του 

ατόμου.Προστατεύουνταν τα ατομικά δικαιώματα και καθιερωνόταν η ισότητα των πολιτών ενώπιον του 

νόμου.Καταργούνταν τα βασανιστήρια και εδραιωνόταν η ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Εύλογια  

τίθεται σήμερα το ερώτημα αν ισχύουν όλα αυτά.Εάν πράγματι ισχύουν, γιατί ορισμένες  χώρες 

εισβάλλουν στις μικρές  χώρες και καταπατούν την κυριαρχία και την εθνική τους ανεξαρτησία; Γιατί, 

εξαιτίας των εισβολέων, οι πολίτες μιας χώρας μετατρέπονται σε πρόσφυγες; Γιατί να κατασκευάζονται οι 

φυλακές  Αμπουγοραίμπ και Γκουαντανάμο; Γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στα στοιχειώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα στα κατεχόμενα εδάφη; Όπως φαίνεται, οι διατάξεις αυτής της διακήρυξης είναι σωστές και 

αξιόλογες, αλλά, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου νομικού πλαισίου για την εφαρμογή τους, καθίστανται 

ανεφάρμοστες και ανίσχυρες. Άλλος ένας λόγος αποτυχίας αυτής της διακήρυξης είναι ότι αυτοί που την 

εφαρμόζουν δεν λογοδοτούν σε κανένα εκτός από τον εαυτό τους. 

Κια όταν θέλουν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους, τις θεωρούν “δικαίωμα τους “. Αυτό δημιουργεί μια 

κατάσταση αυθαιρεσίας και αδικίας. 

Επίσης, μία επιπλέον αδυναμία της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ότι μιλά μόνο για τα 

«δικαιώματα των ανθρώπων» και δεν αναφέρει λέξη για τις «υποχρεώσεις» τους. 

Αφού ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέγει τη χώρα στην οποία θέλει να ζήσει,έχει και την υποχρέωση 

να υπερασπίσει την πατρίδα του και τα δικαιώματα των καταπιεσμένων και να αντισταθεί εναντίον των 

εισβολέων.Στην Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν προβλέπεται τίποτα γι αυτά τα σημαντικά 

θέματα. 

Ο συγγραφέας του βιβλίου που παρουσιάζεται είναι Ιμάμης των Σιιτών. 

Το βιβλίο πραγματεύεται τις υποχρεώσεις του ανθρώπου έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων.Σε 

αυτό το βιβλίο επισημαίνιονται και οι υποχρεώσεις μας έναντι του καθηγητή, του φοιτητή, του και της 

συζύγου, του πατέρα, της μητέρας, του διευθυντή, του εργάτη, του συνεταίρου, του γείτονα, του 

κατηγορούμενου, του κυβερνήτη, των πολιτών, και ακόμη τα δικαιώματα των διαφόρων μελών του 

σώματος μας. Τέτοιες απόψεις για τον άνθρωπο, που παρουσίασε ο Ιμάμης Ζεινελ Αμπεντίν πριν από 1400 

χρόνια με βάση τις ισλαμικές διδασκαλίες, είναι πολύ αξιόλογες και μπορεί να σώσουν τον άνθρωπο από 

την καταπίεση. 

 

 



Λογοτεχνία και Τέχνη 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

1-Tο δικαίωμα που έχει ο Υψιστος Θεός επάνω σου είναι να Τον λατρεύεις και να μην 

βάζεις τίποτα κοινό, συνεταιρικό μαζί Του. 

Όταν ασκείς με ειλικρίνεια αυτά τα καθήκοντα σου, ο Θεός σε καθιστά επαρκή για τα 

εγκόσμια και για τα επουράνια πράγματα και εγγυάται την προστασία σου στη μέλλουσα 

ζωή. 

2-Όσον αφορά στα δικαιώματα που έχεις εσύ πάνω στο εαυτό σου, οφείλεις να αφιερώνεις 

όλη σου την ύπαρξη στην υπακοή του Θεού, να εκπληρώνεις ταδικαώματα της γλώσσας, 

των αφτιών, των ματιών, των χερών, των ποδιών, της κοιλιάς και των γεννητικών σου 

οργάνων και να ζητάς τη βοήθεια του Θεού προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

3– Το δικαίωμα που έχει η γλώσσα πάνω σου είναι να την 

προστατεύεις από τα άσχημα λόγια και να τη συνηθίσεις να λέει 

ωραίες κουβέντες.Να τη χρησιμοποιείς εκεί που πρέπει .Να την 

απομακρύνεις από τα άσχημα και κενά λόγια που, ενώ έχουν πολύ 

μικρό όφελος, προσφέρουν μεγαλύτερη ζημία και είναι άχρηστα. Με 

λίγα λόγια, η γλώσσα είναι ο μάρτυρας του νου και η ένδειξή του. 

4-Τα δικαιώματα που έχει πάνω σου το αφτί είναι να μην κάνεις 

δίοδο προς την καρδιά σου για τίποτα άλλο πέτρα από τα ωραία 

λόγια που θαωφελήσουν την ψυχή σου και θα σου προσφέρουν 

καλές ιδιότητες. 

5-Το δικαίωμα που έχουν τα μάτια πα΄νω σου είναινα τα κλείνεις 

στα απαγορευμένα πράγματα και να τα χρησιμοποιείς μόνο για 

πράγματα από τα οποία θα παραδειγματιστείς, θα αποκτήσεις 

διορατικότητα και γνώσεις. 

6-Το δικαίωμα των ποδιών πάνω σου είναι να μη βαδίζεις με αυτά 

προς τα απαγορευμένα.Εάν τα χρησιμοποιήσεις για τα 

απαγορευμένα πράγματα, την Ημέρα της Κρίσης τα πόδια σου θα 

γλιστρήσουν στο Σιράτ(γέφυρα πάνω στην Κόλαση) και θα σε οδηγήσουν στην Κόλαση. 

7-Το δικαίωμα που έχουν τα χέρια πα΄νω σου είναι να μην τα απλώνεις στα απαγορευμένα 

πράγματα. Σε περίπτωση που τα απλώσεις, θα αντιμετωπίσεις ην οργή του Θεού στη 

μέλλουσα ζωή σου και θα υποστείς την αποδοκιμασία των συνανθρώπων σου στη γη. 

8-Τα δικαιώματα που έχει το στομάχι σου είναι να μην κάνεις δοχείο για τα 

απαγορευμένα.Να το προφλάσεις από την υπρβολή και την αδιαφορία για τα 

επιτρεπόμενα αγαθά. 

Να το ελέγχεις όταν διψά και όταν πεινά.Γιατί όταν χορτάσει σε σημείο που να αποκτήσει 

βάρος, τότε χαλαρώνει, τεμπελιάζει και απομακρύνεται από κάθε αγαθοργία και αρετή. 

 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Θρησκεία και Γνώση 

 

Ποιος ήταν ο Ιμάμ Αλί –2; 

Ο Ιμάμης Αλί είναι ανιψιός και γαμπρός του Μωάμεθ, 

του προφήτη του Ισλάμ. Από ηλικία δέκα χρόνων 

αποδέχθηκε ότι ο Μωάμεθ είναι ο απεσταλμένος από 

το Θεό Προφήτης και ο μόνος άνθρωπος που 

γεννήθηκε μέσα στην Κιαμπέ στην Μέκκα. Μεγάλωσε 

με τη φροντίδα του Μωάμεθ και στάθηκε πάντα στο 

πλευρό του, τόσο στην διάδοση της Ισλαμικής 

διδασκαλίας,όσο και στους πολέμους (τζιχάντ)

εναντίον των εισβολεών. Δεν έλειψε στιγμή από το 

πλάι του Μωάμεθ και πρόσφερε τη βοήθεια του στην 

εδραιωση του Ισλάμ. 

Μέτα το θάνατο του Μωάμεθ παρέμεινε επί 25 

χρόνια στο σπίτι του και δεν κατάφερε να πάρει στα 

χέρια του την ηγεσία του Ισλάμ. Ωστόσο ,μετά από 

τόσα χρόνια σιωπής και με την επιμονή του κόσμου 

ανέλαβε τη διακυβέρνηση των Μουσουλμάνων. 

Η παραμονή του στην εξουσία ήταν πολύ 

σύντομη.Τον πέμπτο χρόνο της θητείας του,ένας 

αντίπαλος του τον δολοφόνησε μέσα στο τέμενος 

την ώρα της πρωινής προσευχής.Ο Αλί βρήκε 

μαρτυρικό θάνατο τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου.Ο 

Σαιγεντέ Ραζί ένας διανουοούμενος του σιιτικού 

κόσμου, πριν από 1025 περίπου 

χρόνια,συγκέντρωσε τις ομιλίες του Ιμάμη Αλί σε 

έναν τόμο. Ο τόμος αυτός ονομάστηκε Nachulbelagr 

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

(Φαρσί)Το βιβλίο του Ραζί αποτελείται από τρία 

μέρη,το καθένα από τα οποία περι΄ρχει τις 

αγορεύσεις του Αλί,τις επιστολές του και τα 

αποφθέγματα του .Το βίβλιο αυτό θεωρείται στον 

Ισλαμικό κόσμο το σημαντικότερο μετά το Ιερό 

Κοράνι.Έχει επανεκδοθεί εκατοντάδες φορές μέχρι 

σήμερα και έχει μεταφραστεί και ερμηνευτεί 350 

περίπου φορές.Οι περισσότερες ερμηνείες έγιναν 

στην αραβική λώσσα,αλλά υπάρχουν ΄ργκυρες 

μεταφράσεις του στην 

Αγγλικλη,Γερμανική,Γαλλική,Τουρκική,Ουρντού

(Πακιστάν)κ.α. 

Στο σύνολο του έργο παρατηρείται μια συνεισφόρα 

παρατηρείται μια συνεισφορά στην καθημερινή 

πραγματικότητα και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο άνθρωπος.Στην ουσία ,προτέινει 

λύσεις για τα προβλήματα των ανθρώπων και την 

απάλειψη της καθημερινής δυστυχίας και του 

πόνου που τους ταλαιπωρούν . 

Το Νχτζ-Ολ-Μπαλαγκέ δεν είναι φιλοσοφικό ούτε 

φανταστικό έργο που εμπνεύστηκε ένας 

συγγραφέας. 

Είναι παινές ενός αγωνιστή,οραματιστή,που 

πιστεύει ότι ο καθένας μπορεί να ξεπεράσει όλες τις 

δυσκολίες τις δυσκολίες με την ατομική του 

προσπάθεια όπως ακριβώς έκανε και ο ίδιος ο 

Αλί.Είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε,έζησε και 

πέθανε με εκπληκτικό τρόπο.Παρέμεινε πιστός στις 

επιταγές του Κορανίου,τις οποίες τήρησε κατά 

γράμμα σε όλη του την ζηή,αποτελώντας έτσι ένα 

μοναδικό παράδειγμα για όλους τους 

Μουσουλμάνους. 



Θρησκεία και Γνώση 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

 ΚΑΠΟΙΑ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΑΛΙ 

ΝΑΧΤΖ-ΟΛ-ΜΠΑΛΑΓΚΕ 

1)Να δυμβιώνετε με τους ανθρώπους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας κλάψουν όταν 

πεθάνετε και να σασ νοσταλγούν όσο ζείτε. 

2) Να είσαι γενναιόδωρος αλλά όχι σπάταλος.Να είσαι μετριοπαθής και όχι 

καταπιεστικός.Γιατί αυτά τα δύο οδηγούν στην υπερβολή ή στην αδιαφορία 

3)Η γλώσσα του έξυπνου βρίσκεται πίσω από την καρδία του, ενώ η καρδιά του βλάκα 

βρίσκεται πίσω από τη γλώσσα του. 

4)Να φυλάγεσαι από την επιθετικότητα του ευγενή(του αριστοκράτη)όταν πεινάσει και 

του ποταπού όταν χορτάσει. 

5)Εάν σε χαιρετήσουν, ανταπόδωσε το χαιρετισμό με ωραιότερο τρόπο.Ανταπόδωσε τα 

μέγιστα στο χέρι που σου απλώνεται με ειλικρινή καλοσύνη.Σε κάθε περίπτωση, η 

ανωερότητα ανήκει σε αυτόν που έκανε πρώτος το καλό. 

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

7)Ο αμαθής είναι ή υπερβολικός ή αμελής. 

8)Ο πιστός αναζητάει μια σοφή κουβέντα.Λάβε τη σοφία ακόμα και από τον υποκριτή. 

9)Εκπλήσσομαιόταν απελπίζεσαι από τον Θεό, αφού μπορείς να του ζητήσεις την 

άφεση των αμαρτιών σου. 

10) Καμία πράξη που γίνεται για χάρη του Θεού δεν είναι μικρή.Πώς είναι δυνατό να 

είναι μικρή μια πράξη που γίνεται αποδεκτή από τον Θεό. 

11)Όποιος είναι βέβαιος για την επιβράβευσή του από τον Θεό κάνει γενναιόδωρες 

δωρεές. 

12) Η θλίψη και στεναχώρια είναι το ήμισυ των γηρατειών. 

13) Ένας φίλος δεν είναι πιστός αν δεν συμπαρασταθεί στο φίλο του σε τρεις 

περιπτώσεις: Στη στεναχώρια,στην απουσία και στο θάνατο του. 

14)Η ολιγομελής οικογένεια είναι μια από τις δύο ευκολίες 

15)Η αποχή από την αμαρτία είναι ευκολότερη από τη μετάνοια. 

16) Αυτός που ακούει διάφορες απόψεις διακρίνει το σωστό από το λάθος. 

17)Όποιος κρίνει τις πράξεις του, κερδίζει, όποιος τις αγνοεί, χάνει. 

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



 

Θρησκεία και Γνώση 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Ο ισλαμισμός στο Ιράν 

Το πνεύμαπου είχαν υιοθετήσει οι κάτοικοι της ερήμου σαν 

τρόπο επιβίωσης  τους είχε κάνει εκδικητικούς και 

πολεμοαρείς, ανατράπηκε όταν ασπάστηκαν τον Ισλαμισμό. Το 

ισλάμ τους αδελφοποίησε.Έμαθαν πως το αίμα που μέχρι τότε 

χυνό ταν για τι2ς καμήλες και τα πρόβατα τώρα θα ΄πρεπε να 

χύνεται στο όνομα του Θεού. Έτσι συγκεντρώθηκε μία ισχυρή 

και ενωμένη δύναμη στα σύνορα του Ιράν.Μία δύναμη με 

ορθή πίστη η οποία αναζητούσε μία από τις δύο απολαβές, 

νίκη ή μαρτύριο. Όπως αρχικά είχαμε τονίσει όταν οι κάτοικοι 

των νοτίων περιοχών μετανάστευσαν προς τις βόρειες και 

ανατολοκές περοχές της Αραβίας, τέθηκαν υπό την κηδεμονία 

των δύο μεγαλών δυνάμεων, του Ιράν και του Βυζαντίνου. Το 

σημερινό Ιράκ ήταν υποτελές στη Σασανιδική  Μοναρχία και 

αποτελούσε ένα φράγμα ανάμεσα στηνν επιθετικότητα ττων 

πατριών προς το Ιράν. Ο Khosrow Parviz με τον ιρανικό στρατό 

και την ήττα του τελευταίου,(που στην ιστορία των Αράβων 

ονομάστηκε Shighar) οι ’Αραβες κάτοικοι των ανατολικών περιοχών της χερσονήσου, αντιλήφθηκαν ότι η δύναμη 

των Σασανιδών δεν ήταν αήττητη. Οι ιστορικοί γράφουν ότι αρχικά με τις μικρές επιθέσεις που πραγματοποιούσε 

ο Mathanni ibn Harith Sheibani (Αρχηγός της φυλής Bagr ibn Wael) στα σύνορα του Ιράν, πληροφορούσε τον Abu 

Bakr  για την εσωτερική κατάσταση της Χώρας και την αδυναμία των Σασανιδών αυτοκρατόρων για τη 

διακυβέρνηση της και του ζητούσε άδεια επίθεσης η οποία και τελικά του δόθηκε. O Khaled ibn Walid, ανέλαβε 

την αρχηγία του στρατού και ο  Mothinai την υπαρχηγία. Ωστόσο ούτε ο χαλίφης, ούτε οι αρχηγοί, αλλά ούτε και 

οι συνεργάτες του Προφήτη είχαν σκεφτεί κάποια επίθεση κατά του Ιράν. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, τόσο οι 

προισλαμικές όσο και οι μεταισλαμικές συγκρούσεις, είχαν περιορισμένη ακτίνα δράσης. Ακόμα και  σ΄αυτήν την 

επίθεση κατά του Ιράν, η σκέψη των πολεμιστών στηνριζόταν στις μικρές επαμαλαμβανόμενες επιθέσεις. Μετά 

από τη συμπλοκή στο Jasar, Baeaid κα σύμβουλοι του άρχισαν να σκέφτονται μεγάλης ακτίνας πολεμικές 

επιχειρήσεις .Έτσι, οι τοποκές κυβερνήσεις του Ιράν αντιλήφθηκαν ότι κανένα όπλο δεν αντιμετώπιζε τους 

ΑΡΑΒΕς. Πέρα από τη δύναμη για τις εκστρατείες αυτές των Αραβών,όπως η πολιτικοοικονομική κατάσταση του 

Ιράν. Οι Ιρανοί στην τελευταία περίοδο της Σασανιδικής δυναστείας, είχαν περέλθει σε μία κοινωνική, οικονομική 

και πολιτική παρακμή.Μεταξύ του θανάτου του Χοσρόη και την εκθρόνια του Giasdagerd του Γ΄, μεσολάβησαν 4 

χρόνια και σ΄ αυτό το διάστημα 11 μονάρχες πέρασαν από τον Ιρανικό θρόνο. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη 

μεγάληαστάθεια τόσο στα πολιτικά.πράγματα της χώρας, όσο και στους κόλπους της ίδιας της μοναρχίας. Οι 

μακρόχρονοι πόλεμοιμεταξύ Ιράν και Βυζαντίνου, είχαν σαν συνέπεια την απώλεια μεγάλου ανθρώπινου 

δυναμικού και την δαπάνη πολλών χρημάτων, με αποτέλεσμα την οικονομική εξασθένιση του λαού. Η 

ανασφάλεια στις  πόλεις και τους δρόμους της χώρας, η αναταρχή στο εμπόρειο και η κατάρρευση της οικονομίας, 

είναι στοιχεία τα οπόρια μεμονωμένα μπορούν να αποτελέσουν αιτία εξεγέρσεων  

Πόσο μάλλον αν συσσωρευθούν όλα μαζί. Σε μία τέτοια κατάσταση η μόνη λύση για επιβολή είναι η δημιουργία 

διχασμών κυρίως μέσω των κατασκόπων, ένα σύστημα που έχει σαν αποτέλεσμα  μια υποκρτική συμπεριφορά 

ανάμεσα στην πολιτεία και την κοινωνία. 

ΠΗΓΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ του Seyed Jafar Shahidi 
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For Muslim Americans, Fear and Shock at a Trump Presidency 

A imperiled minority fears that latent demons of intolerance and violence have been released into the wild. 

Lawrence Pintak  

American Muslims and Arab-Americans woke up Wednesday morning with shock, fear, and a determination 

to tackle head-on the bigotry that helped propel Donald Trump to the White House. 

“The U.S. we knew yesterday is no longer the same U.S.,” Khalil Jahshan, the executive director of the Arab 

Center, told me as the final votes were tallied in the early morning hours. “To me, this is an unprecedented 

white insurgency. We’re in for some frightening surprises.” 

Today, America is a nation in which Muslims and other immigrants fear they are no longer welcome. 

“I’m lost for words. I’m completely, completely shell-shocked. I was never expecting this in my wildest 

dreams. I really thought deep down inside that, ‘Yep, it’s just a phase. It’s a fad. It’ll pass,’” Yasir Qadhi, an 

influential imam with more than 1 million followers on social media, told me Wednesday morning. “We need 

to hope and bank on the fact that the majority of Trump voters were disenfranchised, rural-class, working-

class, blue-collar workers and not bigoted racists,” because if they were racists, “there’s not much hope in the 

equation.” 

For Muslim Americans – 11/9 feels like 9/11 all over again. 

The aftermath is frightening. 

— Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) November 9, 2016 

Most Muslims don’t drink alcohol, but if there were ever a time… 

“The last thing I said before going to bed was: ‘This may be the first day I actually take a drink,’” said Asif 

Chaudhry, a former U.S. ambassador, with gallows humor. 

Anti-Muslim hate crimes are already at record levels. Many Muslims are now worried that Trump’s victory 

will be seen by the fringe as a license for violence. After all, Trump repeatedly told the nation during the cam-

paign that “Islam hates us.” 
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“I’m genuinely scared for my wife, who wears a hijab. I told her don’t go out shopping at night alone. I told my kids 

as well just be careful,” said Qadhi, who lives in Memphis, Tennessee, where he is the imam of a local mosque. “I 

am pretty sure they’re going to get taunted today in school, but if it’s just taunts, then at least it’s better than any-

thing more than that.” 

What happens next, says Sohaib Sultan, the imam at Princeton University, depends on Trump himself. “If he tries 

to put water to some of the fires that he started, then hopefully it won’t result in violence. This is a very, very vola-

tile position for America right now,” he said. 

“The genie is out of the bottle,” several people told me, using an ironic turn of phrase. Even if Trump’s call for na-

tional unity in his acceptance speech was genuine, they worry that he may not be able to control his more violent 

supporters. 

“What concerns me is that this now gives people license to hate and to act on that discrimination and for it to be 

OK because of that, towards anyone,” said Cherrefe Kadri, a lawyer from Toledo, Ohio. “Forget being a Muslim, 

forget being an Arab, but just, you know, that human portion just as a person. Where is that OK?” 

Former Ambassador Chaudhry knows from experience the danger of hatred unleashed: “I’ve seen in Afghanistan 

and the Middle East [that] once these kinds of genies get out of the bottle, it becomes very, very difficult, and it’s a 

long process to put them back in.” 

It’s not only Arabs and Muslims who will be impacted. As we watched the final returns on Tuesday night, my mixed

-race, Indonesian-American adult daughter read a series of texts from friends in liberal Seattle. One friend had just 

passed a group of men in camouflage brandishing Bowie knives and striding through a key intersection. Another 

reported that as her African boyfriend tried to help a drunk woman get into a police car, a passing driver shouted, 

“Careful, he’s with Black Lives Matter!” 

“I’m frightened,” my daughter said, genuine distress on her face. She’s not alone. 

I'm scared for us. I'm scared for my fellow latinos, muslims, women, people of color, the disabled, & mostly for my 

son #ElectionNight 

— Karen Higuera (@karenx23) November 9, 2016 

“I am very angry, and I feel like I don’t have a home,” said Karla Morgan, a second-generation Mexican-American 

who spent much of Tuesday night in tears. “I feel like the country voted that myself and my family don’t belong 

here, and I am terrified about how that is going to affect my children and their self-worth.” 

Immigration bans. Police patrols of Muslim neighborhoods. Identity checks. All promises made during the Republi-

can campaign. The specter of internment camps no longer seemed quite so unthinkable. As Wednesday blurred 

into Thursday, social media was alive with the incidents of anti-Muslim abuse. 

Celebratory tweets like this only fed the cloying fear. 

No Islam in America. ISIS dies. No refugees. Thank God. 

— Gabrielle Seunagal (@ClassySnobbb) November 9, 2016 
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Late on Tuesday evening on the East Coast, journalism professor Shaheen Pasha posted on Facebook: “I’m going to bed 

now. In the morning, I’ll check the news and wake my kids up and depending on what happens overnight, I’ll talk to them. 

But for now, I want to go to sleep still believing in the country I was born in.” 

Wednesday morning, I asked Pasha if she still clings to that belief. “I do, actually,” she replied. The second-generation 

American was viciously trolled by Trump supporters after she wrote an opinion piece in USA Today saying Trump’s rhetoric 

was frightening her 8-year-old son. Like many Muslims I spoke with in the aftermath of the vote, she believes Trump’s vic-

tory will force America to hold a mirror up to itself and acknowledge that racism is not just confined to the political fringe. 

“Once you have it in your face for the world to see, you have to do something about it. I think that that’s actually what’s 

going to happen in the end,” she said. 

Pakistani-American Mohammad Saeed Rahman is equally determined to cling to faith in his adopted country. Back in the 

spring, he told me that the American people would never give the nomination to someone like Donald Trump. Now he’s 

trying to sound hopeful, but the goal posts have moved. 

“My faith in America is in our Constitution,” said the Oregon-based businessman and philanthropist. “I believe the forefa-

thers of our nation did a great job creating the Constitution, and if anybody’s going to go out and mess around with one 

group of people, there will be a price to be paid.” 

For many Muslim leaders, Trump’s triumph is a call to action. 

I am not going to despair. We are gonna wake up tomorrow and organize like we never organized before regardless. 

#ElectionNight 

— Linda Sarsour (@lsarsour) November 9, 2016 

“Muslims should reach out and understand the plight of white poor uneducated people who came out in droves to vote for 

Trump,” said Sultan, the Princeton imam. “And instead of calling them names and casting suspicions on these people, we 

should try to understand what’s going on in this country beyond our own interests.” 

American Muslims: I need to see more of us man up. It's okay to be worried, but cowardice is not our way. 

— Dawud Walid (@DawudWalid) November 9, 2016 

Daisy Khan was a lightning rod for anti-Muslim sentiment when she and her husband spearheaded what came to be deni-

grated as the “Ground Zero Mosque.” She now says Muslims contributed to the rise of Trumpism by failing to grasp the 

impact of 9/11 on “the psyche of Americans.” 

 



With Trump’s victory, she told me, “It’s clear to us what the challenge is. It’s clear to us what is the 

concern. As Muslims, we have a choice on how … we engage these people; having the kinds of con-

versations that we really haven’t had in the past, face-to-face and alleviating the fears of people. 

That’s the work that Muslims have to do.” 

Pasha, the journalism professor, agrees. “We are going to have to put our narratives out there, 

and we’re going to have to force people to listen to us. I think a counter movement is going to 

come out of this and I think it’s going to be stronger because it’s going to be led by the very people 

that have felt disenfranchised to begin with,” she said. 

Reports Thursday that Rep. Keith Ellison (D. Minn), one of two Muslim Americans in Congress, may 

be the next chairperson of the Democratic National Committee, seemed to bolster that hope. 

But there was corresponding bad news: word from the Trump camp was that the next attorney 

general could be Rudy Giuliani, the former New York mayor who sent undercover police into the 

mosques to “keep track of good ones and the bad ones” and has called for the geo-tagging Ameri-

can Muslims suspected of terrorist ties. 

For American Muslims, and many of their fellow citizens, this could be a long and tumultuous four 

years. 
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Now We Can Finally Get to Work  

 Dear Democrats, 
Are you finding yourselves suddenly a bit doubtful of the wisdom of 
drone wars? Presidential wars without Congress? Massive invest-
ment in new, smaller, "more usable" nuclear weapons? The expan-
sion of bases across Africa and Asia? Are you disturbed by the wars in 
Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, and Yemen? Can total surveillance and 
the persecution of whistleblowers hit a point where they've gone too 
far? Is the new Cold War with Russia looking less than ideal now? 
How about the militarization of U.S. police: is it time to consider al-
ternatives to that? 
I hear you. I'm with you. Let's build a movement together to end the 
madness of constantly overthrowing governments with bombs. Let's 
propose nonviolent alternatives to a culture gone mad with war. 
Let's end the mindset that creates war in the first place. 
We have opportunities as well as dangers. A President Trump is un-
predictable. He wants to proliferate nuclear weapons, bomb people, 
kill people, stir up hatred of people, and increase yet further military 
spending. But he also said the new Cold War was a bad idea. He said 
he wanted to end NATO, not to mention NAFTA, as well as breaking 
the habit of overthrowing countries left and right. Trump seems to 
immediately back off such positions under the slightest pressure. Will 
he adhere to them under massive pressure from across the political 
spectrum? It's worth a try. 
We have an opportunity to build a movement that includes a focus 
on and participation from refugees/immigrants. We have a chance to 
create opposition to racist wars and racism at home. We may just 
discover that what's left of the U.S. labor movement is suddenly 
more open to opposing wars. Environmental groups may find a will-
ingness to oppose the world's top destroyer of the environment: the 
U.S. military. Civil liberties groups may at long last be willing to take 
on the militarism that creates the atrocities they oppose. We have to 
work for such a broader movement. We have to build on the trend of 
protesting the national anthem and make it a trend of actively re-
sisting the greatest purveyor of violence on earth. 
I know you're feeling a little beat down at the moment. You should-
n't. You had a winning candidate in Bernie Sanders. Your party cheat-
ed him out of the nomination. All that stuff you tell yourselves about 
encouraging demographic trends and the better positions of young 
people is all true. You just looked for love in all the wrong places. 
Running an unpopular candidate in a broken election system is not 
the way to change the world. Even a working election system would 
not be the central means by which to improve anything. There's no 
getting back the mountains of money and energy invested in this 
election. But activism is an unlimited resource. Directing your ener-
gies now in more strategic directions can inspire others who in turn 
can re-inspire you. 

Dear Republicans, 

Your outsider is threatening insiderness. 

He's got the same tribe of DC corporate 

lobbyists planning his nominations that Hil-

lary Clinton had lined up for hers. Can we 

resist that trend? Can we insist that the 

wars be ended? Can those moments of off-

the-cuff honesty about dinosaurs like NATO 

be turned into actual action? Donald Trump 

took a lot of heat for proposing to be fair to 

Palestinians as well as Israelis, and he 

backed off fast. Can we encourage him to 

stand behind that initial inclination? 

Can we stop the Trans-Pacific Partnership 

and end NAFTA as well? We heard a million 

speeches about how bad NAFTA is. How 

about actually ending it? Can we stop the 

looming war supplemental spending bill? 

Can we put a swift halt to efforts in Con-

gress to repeal the right to sue Saudi Arabia 

and other nations for their wars and lesser 

acts of terrorism? 

How about all that well deserved disgust 

with the corporate media? Can we actually 

break up that cartel and allow opportuni-

ties for media entrepreneurs? 

http://click.actionnetwork.org/mpss/c/4gA/ni0YAA/t.225/Hr9UbK-QQF-UNbKEBoTIOA/h0/Jb9ZUZ-2BHBLFAkQw-2FQ1kTOl3geL9PmLlAz6s04TuLxeA74HeagPg8zHiHz8kmQDszZoW-2BC5f15RHmrK-2BnvACzTJ3-2FrpOHFynpCXS3eKI-2FRFH4mMwrURIT4b61PHV4MnfzxBy3zXopQvOhNnGlCtKrmuGyVaFj4cA7-2BUAZ
http://click.actionnetwork.org/mpss/c/4gA/ni0YAA/t.225/Hr9UbK-QQF-UNbKEBoTIOA/h1/wRIxH4hhoinV5zvemCPwsX95zBoJrS526VKOIoqvfpo0s2-2FU1dBQbvjzoheAYLfFQFaAyX2eMi4ABd2Q5eXkoEpct4yXxWKIz04Uh8QLIwSxxKu3HnLAUQ1aThJsDsjolRWOsxxeKUmKCBPk5vGX76uTqHia9yoYNfpE0-2FC8WghJdI
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Dear United States, 

Donald Trump admitted we had a broken election system 

and for a while pretended that he would operate outside of 

it by funding his own campaign. It's time to actually fix it. 

It's time to end the system of legalized bribery, fund elec-

tions, make registration automatic, make election day a 

holiday, end gerrymandering, eliminate the electoral col-

lege, create the right to vote, create the public hand-

counting of paper ballots at every polling place, and create 

ranked choice voting as Maine just did. 

Voter suppression efforts in this year's elections should be prosecuted in each state. And any indications of fraud in 

vote counting by machines should be investigated. We should take the opportunity created by all the McCarthyist 

nonsense allegations of Russian interference to get rid of unverifiable voting. 

There are also areas in which localities and states, as well as international organizations and alliances, must now 

step up to take the lead. First and foremost is investing in a serious effort to avoid climate catastrophe. Second is 

addressing inequality that has surpassed the Middle Ages: both taxing the overclass and upholding the underclass 

must be pursued creatively. Mass incarceration and militarized police are problems that states can solve. But we 

can advance a positive agenda across the board by understanding this election in the way that much of the world 

will understand it: as a vote against endless war. Let's end the wars, end the weapons dealing, close the bases, and 

cut the $1 trillion a year going into the military. Hell, why not demand that a businessman president for the first 

time ever audit the Pentagon and find out what it's spending money on? 

Dear World, 

We apologize for having elected President Trump as well as for nearly electing President Clinton. Many of you be-

lieve we defeated the representative of the enlightenment in favor of the sexist racist buffoon. This may be a good 

thing. Or at least it may be preferable to your eight-year-long delusion that President Obama was a man of peace 

and justice. I hate to break it to you, but the United States government has been intent on dominating the rest of 

you since the day it was formed. If electing an obnoxious president helps you understand that, so much the better. 

Stop joining in U.S. "humanitarian wars" please. They never were humanitarian, and if you can recognize that now, 

so much the better. The new guy openly wants to "steal their oil." So did the last several presidents, although none 

of them said so. Are we awake now? Shut down the U.S. bases in your country. They represent your subservience 

to Donald Trump. Close them. Want to save the earth's climate? Build a nonviolent movement that resists destruc-

tive agendas coming out of the United States. Want to uphold the rule of law, diplomacy, aid, decency, and human-

itarianism? Stop making exceptions for U.S. crimes. Tell the International Criminal Court to indict a non-African. 

Prosecute the crime and crimes of war in your own courts. Stop cooperating in the surrounding and threatening of 

Russia, China, and Iran. Clinton wanted to send weapons to Ukraine and bomb Syria. Make sure Trump doesn't. 

Make peace in Ukraine and Syria before January. It's time that we all began treating the institution of war as the 

unacceptable vestige of barbarism that it can appear when given an openly racist, sexist, bigoted face. We have the 

ability to use nonviolent tools to direct the world where we want it to go. We have to stop believing the two big 

lies: that we are generally powerless, and that our only power lies in elections. Let's finally get active. Let's start by 

ending war making. davidswanson.org 
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Researcher at Center for Middle East Strategic Studies 

Policies followed by Turkey in the face of regional crises, espe-

cially with regard to post-Arab Spring crises, have been always a 

focus of attention for analysts of regional issues. Recent actions 

taken by Turkey at a time that can be called the “era of the fall 

of Daesh,” have been also observed with special sensitivity. An-

kara’s actions include establishing new military alliances in Iraq and Syria; dispatching armed forces into Iraq and 

Syria despite serious protests from both countries; making surprising remarks about the need to leave historical 

treaties, such as the Treaty of Lausanne, behind; insistence and exerting pressure for serious participation in the 

operation to retake the Iraqi city of Mosul from Daesh; as well as expressing concern about the Shia composition 

of the Iraqi army or operations by Shia popular forces in Iraq. 

It is obvious that remarkable analyses can be offered about changes in Turkey’s regional policy following the Arab 

Spring, in general, and the aforesaid actions, in particular. One of the factors is Turkey’s long common borders 

with Syria and Iraq as an objective and geopolitical reality, which when considered along with the presence of 

failed states in Syria, and to some extent in Iraq, makes it easier to understand Turkey’s security concerns and ac-

tions arising from them. An effort to maintain some degree of influence in Syria and Iraq, especially after possible 

recapture of the city of Mosul in Iraq and the city of Aleppo in Syria by their respective central governments, could 

be another reason to justify Turkey’s recent actions. The leaders in Ankara also need to incite nationalistic senti-

ments inside the country. This point becomes important when taking into account that in the period of transition 

following the recent botched coup in Turkey, recourse to such nationalistic sentiments to boost the country’s na-

tional solidarity has been seen as a necessity. The effort made by Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan to take 

advantage of national solidarity as a tool under the leadership of the Justice and Development Party to promote 

his goal of establishing a presidential system in the country is also of importance in this regard. 

Concerns about the “Kurdish issue” can also serve as a good factor shedding light on the regional policies adopted 

by Turkey over the past few years and its behavior in recent months. From this viewpoint, an important part of 

Turkey’s regional actions in recent years can be analyzed on the basis of securitization of the issue of secessionist 

Kurds in the country. For example, Turkey’s direct or indirect support for Daesh was mostly aimed at restricting 

the influence of Kurds both in Syria and Iraq. The relationship between the Kurdish issue in Iraq and Syria and Tur-

key’s internal security issues has been, and will be, highlighted by Turkish politicians. This point becomes im-

portant since it seems that with the fall of Daesh, the Kurdish issue will turn into one of the most important fac-

tors influencing competitions, coalition building, and regional disputes. By the way, it seems that Kurds, on the 

other hand, have no plan to easily give up the historical opportunity offered them through developments that fol-

lowed Arab revolutions. Within this framework, Turkey’s concern about coalescence of Kurdistan Workers' Party’s 

forces in Iraq’s Sinjar region and the Rozhawa region in Syria has been another reason determining Ankara’s re-

cent actions in Iraq. 

 

Hossein Mofidi Ahmadi 

Prominence of Turkish and Islamic Factor in Tur-
key’s Regional Policy  
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I personally believe that despite importance of the above facts, an identity-based explanation of 

recent developments in Turkey’s foreign policy will give a more profound view of those develop-

ments. At the same time, such an explanation will include an 

important part of the aforesaid factors and considerations. It 

seems that the rise, emergence and role played by three identi-

ty layers, that is, Islamic, Turkish, and European / Western, 

should be considered as the main drivers behind Turkey’s do-

mestic and foreign policies in recent years. For example, recent 

remarks made by Turkish president in which he described the 

Treaty of Lausanne as unjustified and unacceptable, should be 

analyzed within framework of two Turkish and Islamic identity 

layers of the country (The Treaty of Lausanne was signed in 

1923 in which the current borders of Turkey were laid out). In fact, what has come to be known as 

“Neo-Ottomanism” in recent years is also a product of the joint impact of these two identity layers. 

These layers served to strengthen the Ottoman Empire, especially during the second half of its 

rule. In fact, it was due to the impact of these two layers that important parts of Turkey’s society 

and officials did not accept treaties like the Treaty of Lausanne at the depth of their hearts. Of 

course, it must be noted that the European / Western layer of Turkey’s identity has made it neces-

sary for the country’s government to accept the ideas, which accompany the notion of the nation-

state in modern times. On the other hand, the need to take into account political, security and eco-

nomic considerations for membership in such Western and European organizations as the Europe-

an Union and the North Atlantic Treaty Organization have practically ruled out any possibility that 

Turkey would try to do anything to change the national borders of regional countries. 

Another noteworthy point, which should be taken into account within framework of Turkish and 

Islamic identity layers as well as Neo-Ottomanism policy of Ankara, is the effort made to boost re-

gional influence of Turkey, including by taking advantage of soft power tools. In fact, changing Tur-

key’s borders in proportion with borders of the Ottoman Empire is practically impossible, but mak-

ing an effort to boost Ankara’s cultural and political influence in various geographical regions from 

Balkans to Yemen has been always on the agenda of Turkish officials. Efforts to support Sunni and 

Turkmen groups in Syria and Iraq have been in fact undertaken with the goal of preserving and ex-

panding cultural and political influence of Turkey. Another point is that by promoting a more sec-

tarian narration of the country’s Islamic identity layer following developments related to the Arab 

revolutions, Turkey has been showing its sensitivity about increasing influence of Iran and Shia 

groups in the region. Turkey, among other things, is concerned about Iran’s rising clout as well as 

the presence of Shia popular forces in Iraq’s Nineveh province and around the city of Mosul as well 

as along the border between Iraq and Syria. Turkey’s indirect, and sometimes direct, cooperation 

with regional coalitions, which aim to curb Iran’s regional influence, can be analyzed within this 

framework. 

www.iranreview.org 
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Prohibition of nuclear weapons is built upon ju-

risprudential, logical foundations: Ayatollah 

Khamenei 
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"The prohibition of nuclear weapons is built upon very important jurisprudential and logical foundations, but the 

opportunity to achieve other types of power are available to the nation and the state." 

Ayatollah Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Revolution, held Dars-e Kharij this Tuesday morning on the 

anniversary of the 9th of Dey epic. 

Referring to the enmity and grudge of arrogant powers against the authority of Islam and their efforts to eliminate 

the elements of power in the Islamic Republic, His Eminence described the 9th of Dey event as one of the examples 

of the Islamic Republic’s power, reiterating: “Today, the geometry of arrogant powers’ confrontation against the 

Islamic Republic is in the direction of eliminating the worldly and otherworldly power of the people of Iran and their 

willpower and determination. In order to confront this effort, this power should be preserved and strengthened on 

a daily basis.” 

Quoting the Holy Prophet of Islam (God’s greetings be upon him and his household), the Supreme Leader of the 

Islamic Revolution stated that achieving happiness and bliss in human societies is only possible in the shade of en-

joying power. 

He added: “Arrogant powers such as America seek the happiness of society and what they refer to as ‘American 

values’ in accumulating wealth and dominating the world, but from the viewpoint of Islam, humanity’s happiness 

lies in achieving human perfection and the flow of Quranic thinking and action in all parts of society.” 

Ayatollah Khamenei mentioned that the existence of a political system that originates from Islam, that enjoys pow-

er and that is influential in different regional matters is the reason why global powers show enmity and grudge, 

adding: “Global imperialism is opposed to every philosophy and orientation that is against oppression and discrimi-

nation in the world, but it confronts an orientation with all its power only when that orientation has managed to 

move the ocean of the people.” 

Khamenei.ir 
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 His Eminence stressed that the reason why they hatch different plots and show various enmities against 

the Islamic Republic is its opposition towards global imperialism in Iran which enjoys numerous natural, 

human and economic resources, political ideas, logic and minbar, and efficient military tools and forces. 

He reiterated: “Against these enmities, the Islamic Republic should increase its power. This is the reason 

why there is a continuous emphasis on increasing domestic power and strengthening the country from 

the inside.” 

The Supreme Leader of the Islamic Revolution stressed the necessity of being equipped with all forms of 

power – including intellectual, economic and social power and power resulting from popular Basij – add-

ing: “When millions of people pour to the streets on the 22nd of Bahman despite the passage of 40 year 

from the Islamic Revolution, this is a sign of the power of the Islamic Republic which is manifested 

through popular Basij. This issue is unique in the world.” 

Ayatollah Khamenei described the 9th of Dey as another example of the power of the Islamic Republic, 

saying: “No one forced that unique event. It was intellectual power – which forms the main essence of 

the Islamic Republic – that made the people take to the streets and create that unique event.” 

His Eminence referred to the various tricks that the enemy uses in order to eliminate the elements of 

power in the Islamic Republic and stated: “The enemy is like a thief who wants to occupy your house, but 

he pretends as if the reason for his enmity is the weapon that the owner of the house has for defending 

himself. He says that if the owner drops his weapon, the fighting will be over. That is why he tries in a 

deceitful manner and by using all sorts of methods – including talking, joking, smiling and shouting – to 

disarm the owner so that he can enter the house.” 

The Supreme Leader of the Islamic Revolution believes that happiness and misery lie in how one uses 

power. On the issue of power resulting from nuclear weapons, he said: “There are very important fiqhi 

and rational principles behind banning the use of nuclear weapons, but the possibility of endeavoring to 

achieve other forms of power are available to the government and to the people.” 



 

I received a strong impression of Iranian society's openness to Chris-

tians: Father Dave 

Highlight in English 
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David B. Smith, famously known as Father Dave is a Parish priest, a community worker, a martial arts master, a pro 

boxer, an author and father of four, living in Australia.  Khamenei.ir has conducted an interview with Father Dave 

about his visit to Iran and his experience with the Iranian Christian community. 

When did you visit Iran and what was the purpose of your visit? 

I have been to Iran twice, and the first time (in 2013) was only for a couple of days. I went to see a friend in Esfa-

han. On my second trip I stayed for a little over a week. 

I was able to catch up with my friend again but I was really there on a stop-over on the way to Syria. 

I have been involved in peace work in Syria now for four years. On the second trip I visited a large Armenian Church 

in Esfahan. It was a large complex with a very impressive museum. 

 How did you find the Christian community in Iran and their interaction with Muslims? 

Certainly the Armenian Christians were respected members of Iranian society and were well integrated into the 

community. 

From what you observed, what did you find the most surprising about Iranian Christians and their status among 

Muslims? 

From my conversations with the Armenians and from subsequent conversations with the faculty of the University 

of Religions in Qom, I received a strong impression of the openness of Iranian society to Christians. This is some-

thing many of my peers find hard to believe! 

 As a Christian priest, what do you recommend believers in Jesus- Muslims and Christians- to do to bring more 

peace to the world? 

I believe that the church and the mosque have a vital contribution to make to world peace. 

Indeed, I believe that peace will not even be remotely possible unless Christians and Muslims at all levels work vig-

orously together to pursue it. 

 My reasoning for this is quite simple. We need a strong institution with organization and resources to contend 

with the power-brokers that are manufacturing endless wars for their own purposes. 

The problem is that all the political institutions (and even the large NGO’s) have been corrupted by the same forces 

and they cannot be relied upon. 
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How do you think religion can pave the ground for peaceful co-existence? 

We have to look to the world’s major religious institutions (the church and the mosque) to fill the moral vacuum 

left by corporate greed and political corruption. 

Where else can we look? The problem of course is that religious leaders and institutions are also subject to corrup-

tion. 

Even so, I am very impressed by the current Pope, as I am likewise impressed by some of the Muslim leaders– men 

such as the noble Sheikh Nimr, who is greatly missed. 

It is a matter of urgency that Christian leaders and Muslim leaders unite in efforts to constrain the slide towards 

Salafism worldwide. 

I believe that the Christian and Shia communities are particularly well-placed to form a tight coalition, as both 

groups are being targeted by DAESH. 

While there is no by-passing the need for a military response to these takfiri, I do believe that the Christian and 

Muslim communities together could make a significant and more long-last contribution to the global battle through 

programs of education, targeting youth in particular. 

Would you like to make a final point? 

We are in desperate times, and the devastation experienced in Syria and Iraq in particular is horrifying. 

Even so, I believe that God has also given us a historic opportunity in these dark times to come together with mutu-

al respect and love, so that we might address these problems together. 

Together, by the Grace of God, I believe we could turn much of this darkness to light. 

Khamenei.ir 
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The story of Leader's unexpected visit to the family 

of a Christian martyr 
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The mother says something in Assyrian to her son and Alfred asks the Leader doubtfully, “Do you eat home-made 

cake?” When The Leader says, “Yes” an extreme happiness becomes apparent on the mother’s face...The Leader 

takes a piece of cake and says to others, “It is very delicious. Do you not want to eat? 

 “Hajj Khanoom [a Persian title to refer to a lady], I owe you an apology. The person who is going to pay a visit to 

your house in a few minutes is Mr. Khamenei.” The sentence was not finished that the mother’s tears began to 

flow down. The brothers, however, still need some time – as long as a few seconds - to digest this piece of 

news.  With the first words that Alfred and Albert uttered, the lump in their throats broke. 

It is no wonder why they are surprised. They are surprised, just like us. When we entered the house, we saw that 

there were only two photos on the walls of this Christian family: one was Shahid Robert Lazar’s photo and another 

was a photo of Imam Khomeini (r.a.) and the Leader. They were two old photos. 

You can see the photos of this friendly meeting here 

It is 6:30 in the evening and only the mother and the two brothers of the martyr are at home. The brides and the 

grandchildren have gone to the church to participate in Christmas Eve. The mother, who used to insist until a few 

minutes ago that we should eat their Christmas Eve fruits, sweets and nuts, is now insisting even more. Let us ease 

her worry, “Wait until the Leader comes and goes. Then we will clean the whole table for you.” A smile settles on 

her face and she goes and sits on the sofa beside the artificial pine tree. The house is very small and the mother is 

worried because the highest-ranking official of the country is going to enter such a small house. The officials in 

charge of the program, however, try to comfort her and say, “It is not an important thing.” They have asked permis-

sion to move the sofa and the lunch table so that there is more room. The martyr’s brothers too sit beside the 

mother. 

Alfred starts a conversation, “It was in the year 1375. I was going from Kashan to Tehran when I had an accident. 

They took my documents to Qom. I went to Qom, but they said that the officer in charge has gone to Jamkaran. It 

was the month of Ramadan. I had two options. The first was to let go of it and go back to Tehran and to return a 

few days later or to go to Jamkaran Mosque (A mosque dedicated to Twelfth Imam). I said to myself, ‘I have been 

taking this road so many times, but I have not visited Jamkaran yet. Let’s go there.’ It was Wednesday night and the 

month of Ramadan. Jamkaran was jam-packed. I said, ‘Oh Imam of the Age, bring me news about my brother, ei-

ther alive or martyred.’ I prayed to him although I did not know him. I saw that all the people were praying and so I 

thought to myself, ‘I would like to pray for my missing brother.’ At that time, someone turned up and offered me a 

bowl of Aash [Persian broth] and someone else gave me a piece of bread. To cut a long story short, I finished my 

business with the officer and I went back to Tehran. I was in Tehran on Wednesday. It was Thursday that they in-

formed us from Miraj that my brother has come back and that he was going to be buried with 1,000 martyrs. The 

day after that was Quds Day, but my mother knew nothing of all this. However, she felt something in her heart. She 

had gone to Friday prayers to participate in the burial ceremony. The place was fully packed and no burial ceremo-

ny was like that. Many of our Muslim neighbors had come to participate in the burial ceremony of my brother. 

They had gathered in Marguivergiz Church. While they were performing sinezani (Mourn for the death of a Saint), 

they said, ‘Holy Jesus Christ is mourning today.’”  
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Alfred starts a conversation, “It was in the year 1375. I was going from Kashan to 

Tehran when I had an accident. They took my documents to Qom. I went to Qom, 

but they said that the officer in charge has gone to Jamkaran. It was the month of 

Ramadan. I had two options. The first was to let go of it and go back to Tehran and 

to return a few days later or to go to Jamkaran Mosque (A mosque dedicated to 

Twelfth Imam). I said to myself, ‘I have been taking this road so many times, but I 

have not visited Jamkaran yet. Let’s go there.’ It was Wednesday night and the 

month of Ramadan. Jamkaran was jam-packed. I said, ‘Oh Imam of the Age, bring 

me news about my brother, either alive or martyred.’ I prayed to him although I 

did not know him. I saw that all the people were praying and so I thought to my-

self, ‘I would like to pray for my missing brother.’ At that time, someone turned up 

and offered me a bowl of Aash [Persian broth] and someone else gave me a piece 

of bread. To cut a long story short, I finished my business with the officer and I 

went back to Tehran. I was in Tehran on Wednesday. It was Thursday that they 

informed us from Miraj that my brother has come back and that he was going to 

be buried with 1,000 martyrs. The day after that was Quds Day, but my mother 

knew nothing of all this. However, she felt something in her heart. She had gone 

to Friday prayers to participate in the burial ceremony. The place was fully packed 

and no burial ceremony was like that. Many of our Muslim neighbors had come to 

participate in the burial ceremony of my brother. They had gathered in Mar-

guivergiz Church. While they were performing sinezani (Mourn for the death of a 

Saint), they said, ‘Holy Jesus Christ is mourning today.’”  

One of the officials steps forward and says, “Hajj Khanom, do you remember that 

in the year 1386, you used to say that you want to meet with the Leader? Now, 

the Leader is going to visit your house.” The mother who was not paying attention 

to what her son was saying, is not surprised at the title “Hajj Khanom” which was 

being repeated frequently. She is not paying attention and thinking about some-

thing else. She says, “I said to everyone that I wish the Leader would pay a visit to 

us or that we pay a visit to him.” Alfred goes and brings an old newspaper: “Local 

Hamshahri, District 11, 12th of Dey of 1386”. Half a page was specified to an inter-

view with the martyred mother and it was written in a column, “In the frequent 

meetings that the mother has had with the officials of the Foundation of Martyrs 

and Veterans Affairs, she has asked for a meeting with the Leader, but she has not 

received any answers. She loves to meet the Leader and she expects this to be 

done.”  
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At this point, the conversation switches to the condition of Iranian Christians. Alfred says, “After the Revolution, 

the issue of religion was highlighted and in the present time, even Assyrians’ bishops are Iranians while they used 

to come from Iraq in the past. The Armenians’ bishops come from Lebanon. The Leader of the Revolution remem-

bers the late Armenian bishop, Arak Manukian who joined Imam Khomeini (r.a.) in the beginning of the Revolution. 

Then, he speaks about the Assyrians whom he believes are the most ancient Christians after the Christians of Leba-

non [the birthplace of Holy Jesus Christ (a.s.)]. Then they speak about the Assyrian language and its similarity to 

Arabic, Hebrew and even Farsi. Alfred puts aside the fruits and nuts on the table and shows the embroidered linen 

on the table on which it was written in Aramaic, “Eidukhun ho brikha.” “It means ‘May your new year be auspi-

cious.’” He said. The Leader takes this as a sign that these languages are similar to one another and says that ei-

dukhun is close to Eid and brikha is similar to barkat [auspiciousness and blessedness].  

It is time to say goodbye and the Leader of the Revolution offers a gift to the mother of the martyr and says, “I 

hope that, God willing, your new year will be auspicious. It was a good night.” The mother and the children say to-

gether, “It was very memorable for us.” The Leader replies, “We give the Holy Quran to Muslims as a gift. If I could 

find a good Bible, I would have brought it.” The present Bibles are narratives, not revelatory words. Of course, 

John, Luke, Petrus and others are all great Christian personalities, some of whom were martyred. It was they who 

brought Christianity to Iran, Rome and other countries. Otherwise, Christianity was for the east. There were proph-

ets and vice-prophets among them. The Apostles are among the great personalities of religion. In Islam, anyone 

who denies the immaculate- ness of Hazrat Jesus and Haz-

rat Maryam is out of Islam. This is how we respect Christi-

anity. Like the Holy Quran and Torah, the Bible has come 

from the heaven. However, today’s Bibles – the ones that I 

have read – are narratives, not things that have been sent 

down from the heaven. If I could find such a Bible, we 

would respect and hold it very dear.”  

Albert, who was quiet almost during the entire meeting, says 

to the Leader of the Revolu- tion when he sees that he is 

saying goodbye, “Dr. Ahmad- inejad had paid a visit to our 

house. He said, ‘What do you need?’ and I answered, ‘Only 

the Leader’s health.’ That you have come here has a world of value for us.” The Leader of the Revolution replies, 

“Such self-sacrificing spirits are very valuable. Some people only have a materialistic outlook and they only know 

money, but these are spiritual things.” 

As usual, The Leader asks permission to leave. He stands up and before leaving, he offers certain gifts to the mar-

tyr’s brothers so that they give them to their children. One of the individuals who was quiet says, “The martyr’s 

sister is in Urumia.” The Leader gives a gift to the mother so that she sends it to her daughter. Then, he says good-

bye and sets out to meet with another family of a Christian martyr. 

We were collecting our things when the mother held us to our initial promise. She distributes the fruits and nuts 

among the people and she does so insistently. We keep saying that the grandchildren will come from the church 

and you will be left with no treats, but she replies, “If they had told me that The Leader would come, I would cer-

tainly have bought a sheep to sacrifice it before his feet. These things are nothing.” 
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We were collecting our things when the moth-

er held us to our initial promise. She distrib-

utes the fruits and nuts among the people and 

she does so insistently. We keep saying that 

the grandchildren will come from the church 

and you will be left with no treats, but she 

replies, “If they had told me that The Leader 

would come, I would certainly have bought a 

sheep to sacrifice it before his feet. These 

things are nothing.”  
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Iran's Christians celebrate Christmas 

As Christians around the world celebrate Christmas, the holiday season is 

also observed in Iran, a predominantly Muslim nation where Christians 

make up less than 1% of the country's approximate population of 77.5 mil-

lion. 

Christmas trees decorated with red, green and gold gift boxes placed be-

hind shop windows or at the entrances of different shopping malls and ho-

tels can be seen, especially in the Christian neighborhoods of Tehran. 

Decorated trees, along with Nativity scenes of the Virgin Mary, Joseph and 

baby Jesus, can also be seen in shops along Mirza Shirazi Avenue and 

Ostaad Nejatollahi (Villa Avenue) and its surrounding neighborhoods in 

central Tehran, where many Iranian Christians reside. 

Shermin, an Iranian Christian, told Al-Monitor, “Like other Christians in the world, 

we celebrate Christmas at home along with our family and friends, exchange gifts 

and party.” She added, “There are a lot of good things to eat at this joyful time of 

the year.” 

According to the Statistical Center of Iran (SCI), over 117,000 Christians reside in 

Iran, most of whom are Armenians who are followers of the Oriental Orthodox 

branch of Christianity. More than 46,000 members of this minority group live in 

Tehran. Assyrians, Catholics, Protestants and Evangelical Christians make up the 

remainder of Iran's Christian population. 

“You can’t celebrate Christmas in any Islamic country the way we do in Iran,” Rafi 

Moradians, an Iranian Armenian in Tehran, told Al-Monitor. 

Covering Christmas and New Year's events has also become routine for Iranian 

media in the past decade. For instance, the state news agency IRNA published 

a photo report of celebrations across the world this year. A similar photo re-

port was published by the conservative Tasnim news agency and videos of Christ-

mas celebrations around the globe were broadcast on state TV channels. www.presstv.ir 



 

 



 

 

 


