
  :מאמר העורך

  . אנו מודים לשם שעזר לנו לשרת את עמיתינו האזרחים היהודים אוהבי התרבות ומחפשי האמת

למעשה הוא עבור כל היהודים . לא עבורנו אלא עבור האמת, זה הוא תוצר תרבותימגזין 

  .האיראניים

מאה שהיו חלק מן המפרסמים הראשונים של עיתון ב, מגזין זה הולך בדרכם של המלומדים

  .האחרונה של ההיסטוריה האיראנית

, "שלום"במדינה זו בזכות פרסום שבועונים כמו  תאלה שהיו ידועים בשל דינאמיות וסולידאריו

  ". תמוז"ו" ניסן", "בני אדם", "סינא", "ישראל", "העולם היהודי"

דתיות איראנית יחד עם ניסיונות להביע אמונות  -מתמקד בזהות היהודית" אפק בינה"העיתון 

  .ביהדות

והדתיים של  םננסה להציג את העקרונות האידיאולוגיי, כשאנו מחויבים לתפקיד זה, כעת

כך , ננסה להציג כמה היבטים של הציוויליזציה והתרבות האיראנית, בנוסף. היהדות בעיתון זה

  .היהודית שלנו ההמשקף את המוניטין האמיתי של הקהיליי, שנוכל להציע תוצר תרבותי

  .יגמה שלנו היא לשמר את התרבות והזהות היהודית שלנו בכל כוחנוהפרד

 פרהאד אפראמיאן
 

 :ראשימאמר
 על וקיבלנו באיראנ חיים אנו השנה אלף כשלושת מזה

 נכחנו. האיראניים המוסר ערכי ואת התרבות את עצמנו
 מאמץ ועשינו בהנאה זו ארץ של ועצובים שמחים ברגעים
  .זו מדינה להשביח

 טוב לניהול דרך לסלול ניסו אנשים מספר, שנים במשך

 הישיבה מאז למסורת הפך הדבר. זו קהילה של יותר

 של היהודית הקהילה היום. לחברה והמשיך גלותה- והראש

  .אלה מחובות חלק עצמה על נטלה טהראן

 למשוב זקוקה היא. לעזרתכם זקוקה היהודית הקהילה

, כעת בייחוד, מבצעת שהיא הפעילויות על שלכם

 כעת. בחברה לבעיות האחראית היא המרכזית כשהזהות

  .העבר מן ם ניסיונכ להעברת לכם זקוקים אנו
  :הקהילה של המנהל הועד מנהלי שמות הם ואלו

  
  قخال ننر- ف قتدو س؛؛ق - ئسث   دقر طافدمَّ س؛؛ق

   بعْ- و’ننر طف- خاچ ف -  ففان’فطبذسق دا
  تئاساح  خقذیاط فخقفدافغ خقرفس

  ئسث   برغ ائتث - ا شفس فثفی؛فغ
  هزقا   دذعْئ؛رق - دطی؛سا  اصق  قفداغ خقاس

 بعسر- بس ننر- ف ذی؛فو
 دعطف قخعفر - و؛؛فذا  دعطف - لعدقفذا  دذعئ؛رق

ימארך ; הקהילה היהודית
  המזמנים הנכריים

שגרירים ושליחים דיפלומטיים 
ביקרו במוסדות  זרים באיראנ

תרבותיים , ובמרכזים דתיים
ילה היהודית ב וחברתיים של הקה

  .טהראן
משרד  י"עשהוצעה , תכנית הביקור

החוץ האיראני והקהילה היהודית 
כוונה להציג את , של טהראן
היכולות ותנאי החיים , השירותים

  .של הקהילה היהודית באיראנ
השליחים הדיפלומטיים  מרס 9 ב

ומספר פקידים של משרד החוץ 
האיראני התאספו במרכז הועידות 

חר שזכו לקבלת לא. של טהראן
החלו בסיורם בן היום , פנים חמה

  .האחד
במהלך סיורם ביקרו האורחים 

ספר מיוחדים עבור ילדים - בבתי
 - בבית, ההבראה -בבית, יהודים

בספריה , החולים דוקטור ספיר
המרכזית של הקהילה היהודית 

  .ובבנין הקהילה היהודית
בסוף הסיור הם השתתפו בטקס 
קבלת שבת בבית הכנסת 

  .ספאבאדיו

بنن رسزق


