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ด้ วยพระนามของเอกองค์ อลั ลอฮ์
จดหมายข่าวอิหร่ าน (ฉบับที่ 4)

การเมื อ ง
ประธานาธิ บ ดี ซี เ รี ย เข้ า พบท่ า นผู้ นาสู ง สุ ด การปฏิ วั ติ อิ ส ลามแห่ ง อิ ห ร่ าน
ฯพณฯ บัชชาร อัสซัด ประธานาธิ บดี ซีเรี ย ในการเดิ นทางเยือนอิ หร่ านได้เข้าพบท่านผูน้ าสู งสุ ดการ
ปฏิวตั ิอิสลามแห่งอิหร่ าน
ฯพณฯ อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผูน้ าถื อว่า การยืนหยัดและการต่อสู ้ของประชาชาติและรัฐบาล
ซี เรี ย ทั้งชัยชนะในสงครามระหว่างประเทศ เป็ นการปูทางเพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ และความภาคภูมิใจให้กบั ซี เรี ย
อีกทั้งท่านผูน้ าสู งสุ ดยังได้เน้นย้ าว่า “ด้วยการสร้างขวัญกาลังใจอันสู งส่ ง และเจตจานงอันแน่วแน่ของบุคคลผู ้
เป็ นประธานาธิบดี และรัฐบาลอิหร่ านนั้นจะต้องมีความพยายามอย่างมากในการขยายความร่ วมมือกับซี เรี ย และ
การปรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มากยิง่ ขึ้นกว่าในอดีตที่ผา่ นมา”
ท่านผูน้ าสู งสุ ดการปฏิ วตั ิอิสลาม ยังได้ช้ ี ให้เห็ นถึ งความสาเร็ จอันยิ่งใหญ่ของซี เรี ยในภาคสนามทาง
การเมืองและการทหาร โดยท่านกล่าวว่า “ซี เรี ยในวันนี้ ไม่ใช่ซีเรี ยในช่วงก่อนสงคราม แม้วา่ ในช่วงเวลานั้นจะ
ไม่มีการทาลายล้างก็ตาม แต่ทว่า การให้เกียรติและความเคารพและการมีความเชื่ อมัน่ ของซี เรี ยในปั จจุบนั นี้ ได้
เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผา่ นมา และประเทศทั้งหลายต่างก็มองซี เรี ยในฐานะที่เป็ นมหาอานาจประเทศหนึ่ง”
ในการเข้าพบกันครั้งนี้ ฯพณฯท่าน ราอีซี ประธานาธิ บดีอิหร่ านได้เข้าร่ วมอยูด่ ว้ ย โดย ฯพณฯ บัชชาร
อัสซัด ได้กล่าวขอบคุ ณต่อจุดยืนและการสนับสนุ นของประชาชาติและรัฐบาลอิหร่ านที่มีมาโดยตลอด อีกทั้ง
ประธานาธิ บดี ซีเรี ยยังได้กล่าวเทอดเกี ยรติต่อท่านชะฮีดสุ ไลมานี โดยกล่ าวว่า “การยืนหยัดในการต่อสู ้และ
จุ ด ยื น อัน มั่น คงของอิ ห ร่ า นในตลอด 4 ทศวรรษที่ ผ่า นมา ในประเด็ น ต่ า งๆ ของภู มิ ภ าคตะวัน ออกกลาง
โดยเฉพาะปั ญหาปาเลสไตน์ ได้แสดงให้ประชาชนทั้งหลายในภูมิภาคนี้ เห็ นว่า แนวทางของอิหร่ านนั้นเป็ น
แนวทางที่ถูกต้องและมีหลักการอีกด้วย”
ฯพณฯ บัชชาร อัสซัด กล่าวเสริ มว่า “บางคนคิดว่า การที่ อิหร่ านให้การสนับสนุ นขบวนการต่อสู ้ใน
ซี เรี ยนั้นเป็ นการสนับสนุ นทางอาวุธยุทโธปกรณ์ ในขณะที่การสนับสนุ นและการช่ วยเหลื อที่สาคัญที่สุดของ
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่ าน คือ การสร้างขวัญและให้กาลังใจต่อการยืนหยัดและการต่อสู ้อย่างต่อเนื่อง
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การลงนามข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ ระหว่ า งอิ ห ร่ านและโปแลนด์
การเดิ นทางเยือ นอิ หร่ า นของรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการต่ า งประเทศโปแลนด์ ได้มี ก ารลงนาม
ข้อตกลงความร่ วมมือด้านวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ เยาวชน และสื่ อมวลชนระหว่างเตหะรานและวอร์ ซอ
ซึ่ ง ข้อ ตกลงดัง กล่ า วลงนามโดยรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการต่ า งประเทศของอิ ห ร่ า นและโปแลนด์ และ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ยงั ได้เข้าพบกับ ฯพณฯ ราอีซี ประธานาธิ บดีอิหร่ านอีกด้วย
ฯพณฯ ราอีซี กล่าวถึงความมีศกั ยภาพทางอุตสาหกรรมและการค้าของอิหร่ านและโปแลนด์ นาย ไว้วา่ :
"เตหะรานและวอร์ซอมีความสามารถและศักยภาพในการขยายความสัมพันธ์ในทุกสาขา"
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ยงั เน้นย้ าว่า: ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อิหร่ านและโปแลนด์มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ฉนั มิตรมาเกื อบ 5 ศตวรรษ และ
หนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์ที่น่าจดจาที่สุดระหว่างทั้งสองประเทศ คือ การต้อนรับของชาวอิหร่ านต่อผูล้ ้ ี
ภัยชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ กล่าวว่า : ทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันมาก
ประชาชนของอิหร่ านและโปแลนด์ได้ยืนหยัดต่อต้านการแทรกแซงของมหาอานาจจากภายนอก ในกิจการของ
ประเทศของตน
ฯพณฯ ซบิกเนี ยฟ ราอู กล่าวเสริ มว่า: โปแลนด์ตอ้ งการฟื้ นและขยายระดับความร่ วมมือกับอิหร่ านใน
ด้านการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์

เศรษฐกิจ
อิ ห ร่ านอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 20 ในกลุ่ ม เศรษฐกิ จ หลั ก ของโลกแม้ จ ะมี ก ารควา่ บาตร
ตามรายงานของกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ อิหร่ านอยู่ในอันดับที่ 20 ในการจัดอันดับล่าสุ ดของ
เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจากการประมาณการของสถาบันระหว่างประเทศแห่ งนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (GDP) ของอิหร่ านตามดัชนีกาลังซื้ อในปี 2564 อยูท่ ี่ 1,436 พันล้านดอลลาร์
กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอิหร่ านอ้างอิงตามดัชนี
ของกาลังซื้อจะเพิ่มขึ้น 137 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 และจะเพิ่มไปถึง 1,573 พันล้านดอลลาร์
รายงานระบุวา่ จีนเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของกาลังซื้ อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ของจีนในปี 2564 อยูท่ ี่ประมาณ 27,206 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ งมีมูลค่าสู งกว่าในปี นี้จานวน 22,997
พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นอย่างมาก
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ในการจัดอันดับนี้ สหรัฐอเมริ กาอยู่ในอันดับที่ 2, อินเดี ยอยู่ในอันดับที่ 3, ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 4 และ
เยอรมนีอยูใ่ นอันดับที่ 5
ข้ อ ตกลงอิ ห ร่ าน-อิ รั ก เกี่ ย วกั บ การส่ งออกก๊ า ซ
โฆษกกระทรวงไฟฟ้ าอิรัก ประกาศว่า เรามีขอ้ ตกลงกับอิหร่ านในการนาเข้าก๊าซ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน อิรักมีความจาเป็ นต้องพึ่งพาการนาเข้าก๊าซจากอิหร่ านอย่างยิง่ เพื่อส่ งเข้าไปในโรงงานผลิตไฟฟ้ า
กระทรวงไฟฟ้ าของอิรักกาลังพยายามสาหรับเรื่ องนี้ เป็ นอย่างมาก เพื่อให้อุปกรณ์ทาความเย็นสามารถเปิ ดใช้
งานได้ก่อนที่คลื่นความร้อนจะมาถึง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงไฟฟ้ าอิรักได้เดิ นทางไปอิหร่ านเมื่อปลายเดื อนเมษายน เพื่อหารื อเกี่ ยวกับ
ปั ญหาการส่ งออกก๊าซไปยังโรงงานผลิตไฟฟ้ าอิรัก และการชาระหนี้ให้กบั ภาคไฟฟ้ าและน้ ามันของอิหร่ าน
อิ รัก เป็ นหนึ่ งในจุ ดหมายปลายทางการส่ ง ออกที่ สาคัญที่ สุดของอิ หร่ าน และนอกจากพลังงานแล้ว
สิ นค้าอิหร่ านจานวนมากยังส่ งออกไปยังอิรักอีกด้วย
เมื่อเร็ วๆ นี้ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั Mazandaran Wood and Paper Industries ได้ประกาศการลง
นามในสัญญาส่ งออกกระดาษที่ใหญ่ที่สุดของบริ ษทั กับอิรัก และภายใต้ขอ้ ตกลงนี้ กระดาษจานวน 4,000 ตัน
มูลค่า 12 ล้านยูโรต่อเดือนจะถูกส่ งออกไปยังอิรัก

ข่ า วสารอื่น ๆ
การรั ก ษาผู้ ป่ วยโรคมะเร็ ง ในอิ ห ร่ านด้ ว ยเภสั ช รั ง สี ข้ ั น สู ง แบบใหม่
การใช้ Lutetium-177 PSMA ในการรักษามะเร็ งต่อมลูกหมากเป็ นวิธีการใหม่และมีประสิ ทธิ ภาพใน
ผูป้ ่ วยมะเร็ งชนิดนี้
ยาชนิดนี้ผลิตได้ในไม่กี่ประเทศเท่านั้น ซึ่ งในอิหร่ านผลิตขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่และยอดเยี่ยม
ขององค์การพลังงานปรมาณู และใช้รักษาผูป้ ่ วยในสถานพยาบาลบางแห่ง
การรักษาวิธีน้ ี ยาจะสะสมในเซลล์มะเร็ งและฆ่าเซลล์เหล่านี้ ดว้ ยรังสี เบต้า สารตกค้าง Lutetium ที่
เซลล์มะเร็ งไม่ดูดซึ มจะถูกขับออกทางปั สสาวะและอุจจาระ
วิธีน้ ีมีประโยชน์มากกว่าสาหรับผูป้ ่ วยที่เคยรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การฉายรังสี
และฮอร์ โมนบาบัด แต่ทว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม ในกรณี ส่วนใหญ่ ยานี้ จะช่ วยยืดอายุขยั ของ
ผูป้ ่ วย เพิ่มคุณภาพชีวติ และรักษาโรค
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มะเร็ งต่อมลูกหมากเป็ นมะเร็ งที่พบบ่อยที่สุดในผูช้ ายและมะเร็ งชนิดนี้พบได้เป็ นอันดับสองในอิหร่ าน
พิ ธี เ ปิ ดงาน SARI INTERNATIONAL ECO TOURISM CAPITAL 2022
อธิ บดี สานักมรดกทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และหัตถกรรมของจังหวัดมาซันดารอนของอิหร่ าน
กล่าวว่า: พิธีเปิ ดงาน Sari International 2022 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่เมืองซารี (Sari) เมืองหลวงของ
จังหวัดมาซันดารอน (Mazandaran) โดยมีเอกอัครราชทูตสมาชิ กขององค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ (ECO)
เข้าร่ วมงานด้วย
ข้อเสนอให้เมืองซารี เป็ นเจ้าภาพ เป็ นเมืองหลวงการท่องเที่ยวของ ECO ด้วยชื่องาน Sari 2022 จัดทา
โดยสานักมรดกทางวัฒนธรรมฯ และผูว้ ่าราชการจังหวัดมาซันดารอน และในปี 2019 ได้รับการอนุ มตั ิ จาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ECO
ฯพณฯ เมะฮ์ดี อีซะดี กล่าวเพิ่มเติมว่า: ในวันที่ 10, 11 และ 12 พฤษภาคม จะเป็ นโปรแกรมพิเศษด้าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยการนาเสนอของศิลปิ นจากจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ เรายังเชิ ญทั้ง 11 จังหวัด
เพื่อมาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันสวยงามในพิธีเปิ ดงาน และร่ วมเป็ นสักขีพยานการปรากฏตัว
ของผูค้ นหลากหลายเชื้อชาติในงาน Sari 2022
วัตถุประสงค์หลักของแผนเมืองหลวงการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ECO มีดงั ต่อไปนี้
- ส่ งเสริ มให้ประเทศสมาชิ กพัฒนาโครงการระดับชาติเพื่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว,เพื่อบรรเทาความ
ยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน
- เพิ่มความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา สุ ขภาพ และวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิก
- เพิม่ ความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับความโดดเด่นสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากร และ
สิ่ งอานวยความสะดวกในประเทศสมาชิ กของ ECO เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวขาเข้าและสร้ างการแข่งขันเชิ ง
บวกระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการเติบโตด้านการท่องเที่ยว
ECO เป็ นองค์กรเศรษฐกิ จระดับภูมิภาคที่มีสมาชิ ก 10 ประเทศ ซึ่ งก่อตั้งขึ้นในปี 2505 โดยปั จจุบนั
ประเทศสมากชิกประกอบด้วย อิหร่ าน, ปากีสถาน, ตุรกี, อัฟกานิสถาน, สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน, คาซัคสถาน
, เติร์กเมนิสถาน, คีร์กีซสถาน, อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน
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สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน
ประจาประเทศไทย

8 พฤษภาคม 2565

คลัง ภาพที่ ง ดงามของอิ ห ร่ า น

่
พระราชวัง โกเลสตาน (Golestan Palace) เป็ นพระราชวังที่ตั้งอยูใจกลางกรุ
งเตหะราน ซึ่งได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
***
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