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.پذيرائيم ماهنامةتبديل  حمايت مالي شما را از  

 .خداوند پاسخ مثبتي دارد گوييم، كه ما بخود مي براي تمام چيزهاي منفي
 

 . همه چيز ممكن است :خداوند پاسخ داد توگفتي؛آن غير ممكن است،
 دوست را تو من:پاسخ داد خداوند ندارد، دوست مرا واقعاً توگفتي؛هيچكس 

 .دارم
 

 .داد خواهم آرامش تو به من :داد پاسخ خداوند هستم، من بسيارخسته توگفتي؛
 .است كافي من رحمت :داد پاسخ خداوند دادن ندارم، توان ادامه من توگفتي؛ 
 گامهاي من :داد پاسخ خداوند كنم، را حل مشكالت توان من نمي توگفتي؛ 

 .كرد تورا هدايت خواهم
 

كاري را با  تو هر :پاسخ داد خداوند توانم آن را انجام دهم، من نمي توگفتي؛
 .تواني به انجام برساني من مي

 
 .خواهد كرد پيدا ارزش آن :پاسخ داد خداوند ندارد، را آن ارزشش توگفتي؛

 .ام بخشيده  را تو من :داد پاسخ خداوند خود را ببخشم، توانم من نمي توگفتي؛ 
  .ام من روحي ترسو به تو نداده :ترسم، خداوند پاسخ داد من مي توگفتي؛ 
هايت را  تمام نگراني :خداوند پاسخ داد من هميشه نگران و نااميدم، توگفتي؛ 

 .به دوش من بگذار
يك  همه به من به :پاسخ داد خداوند كافي ايمان ندارم، من به اندازه توگفتي؛ 

  .ام اندازه ايمان داده
من به تو عقل  :كافي با هوش نيستم، خداوند پاسخ داد من به اندازه توگفتي؛ 

 .ام داده
تو را ترك  هرگز من :پاسخ داد خداوند كنم، مي من احساس تنهايي توگفتي؛ 

 .كرد نخواهم

كه با   Ridgeline Express INC. با تشكر ازكمپاني     
 حمايت مالي خود ما را در چاپ ماهنامة تبديل

. ياري دادندفوريه در ماه    

 هر دوشنبه  پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 
 محبت شبكة  در   صبح به وقت لُس آنجلس 9ساعت   

 : آدرس اينترنتي  
www.SimaMasih.com      www.Mohabat.tv         

 هاي خودبا مسيحيان را تشديد ميكند جمهوري اسالمي مخالفت
المللي مسائل پيرامون  ديدگاههاي رئيس سازمان بين 

 مسيحيان دنيا، درمورد عملكرد احمدي نژاد 
 در خصوص مسيحيان ايران

 
خواهد  بوش جورج با فاحشي قطعاًتفاوتهاي ،اوباما نحوة مديريت 

ايران دربارة آنچه :اما به هرحال،يك چيز مشخص است. داشت
، جف كينگ .نامند، بسيارنگران است مي”غرب نفوذ“خودشان كه

دنيا درواشنگتن،  مسيحيان پيرامون مسائل المللي بين سازمان رئيس
ومورد ضرب  دستگيرشده، كه مسيحيان ايراني اغلب معتقد است

وي اضافه . كل ماجرا نيست و اين. و شتم و شكنجه قرارميگيرند
مجلس شوراي اسالمي ايران قصد دارد قوانيني پيرامون :كند مي

هايي سنگين، نظير اعدام، يا حبس  ارتداد وضع كرده و مجازات
اين . اند، درنظر بگيرد گرويده مسيحيت كه به ابد براي مسلماناني

حقيقت دارد و تالش ما نيز بر اين است كه حداقل برخي  موارد
و نوكيشان  ايمانداران از اين
را كه تحت شكنجه  مسيحي

حقوق  قوانين براساس ،اند بوده
و از كشور  بشركمك كرده
جف كينگ  .بيرون بياوريم
دليل اين اقدامات  ميگويدكه

آنها  :داند دولت ايران را مي
گذارند و  هاي غلط پـا مي بينند كـه اكثر جوانان اخيراً در راه مي

نژاد هم  احمدي. داند در اين باره چه تصميمي بگيرد دولت نمي
مسيحيت را متوقف خواهـم كرد و جلوي رشد آن را : گويد مي
اما به عقيده من او متوجه خواهد شد كـه اكثر رهبران . گيرم مي

اتفاقاتي خواهد  چه بكنند، كاري خواهندچنين مي دنياوقتي بزرگ
هايشان، درواقع به گسترش و رشد مسيحيت  آنها بامخالفت.افتاد

هاي مسيحي كه اطالعاتي  گزارش تمامي رسانه.كنند كمك مي
ها،  دربارة ايران دارند، همين است كه اين مخالفتها و سختگيري

اي در مردم به وجود آورده تا مسيحيت را بيشتر  سابقه اشتياق بي
كه به شدت نگران امنيت نوكيشان و ايمانداران  كينگ .بشناسند

: بايد براي كليساي ايران دعا كنيم: مسيحي ايران است، ميگويد
كليسا بـه نوعي دريك پروسة پاكسازي قراردارد، آنانيكه ايمان 

را كنار  كامل نداشته ياهنوزترديد دارند، دراين جريان،مسيحيت
كه تماماً  ماند، گروهي ايماندار است گذارند و آنچه باقي مي مي

گويد نتيجه تسليم شدن به  او مي .اند خود را وقف خداوند كرده
بشارت انجيل  آنها دعاخواهندكرد و به: خدا كامالً واضح است

بينند و اينگونه  بقيه مردم هم زندگيهاي ايشان را مي. پردازند مي
اين اتفاق هميشه درطول تاريخ . كند كه مسيحيت رشد مي است

براي مسيحيان داخل ايران كـه هر روزه بـا تزلزالت .افتاده است
  .رو هستند، دعا كنيد سياسي و خشونت روبه

 
 Mission Network News گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان به نقل ازشبكه

 خود را گرم درودهاي دوستان مهربان من،                       
 .دارم مي تقديم خدمتتان بدينوسيله            

 ماه فوريه آمد و بسياري از ما در تدارك 
 مناسبت هم بي ما .ايم شده )ولنتاين( عشق روز

 كه  چند  سطري  دربارة  موضوع نديديم 
 .  محبت عشق برايتان بنويسيم     

همة مـا ميدانيم كه بسياري از اوقات وقتي سخن از محبت 
آيد منظور هـمان عشق الهي است كـه درمانگر  به ميان مي

 .ميشود كه از آن دردها شافي درماني است دردهاي بي همة
شخصي گفته است كـه؛ بيشتر عشق بورزيد، عشق و خنده 

محبت كردن تـنها راه بـقا و حـفاظت . را در دنيا بگسترانيد
 . هاي بي مهري در دنياست بشريت، در اين برابر همه سالح

 :گفته است كه شاعر ايراني نيك
 در تمام مصحف پاك و مجيد           

 اي از عشق هرگز كس نديد واژه                                
باري، اگرعشق جاري نشود، زندگي انساني تبديل به ترس 

خوف  درمحبت الهيميفرمايد،  كتابمقدس چنانكه. ميگردد
 . اگر عشق باور شود و فائق آيد، ترس زايل ميگردد. نيست

 نگرانيهاي دنياي اطراف ما محبتي پادزهر همة ناماليمات و
 گويي حتي مرگ هم قادر نيست .آيد است كه از دل برمي

پس محبت و عشق قادر است تا . بر چنين محبتي غلبه كند
 ...درمان باشد درمانگر بسياري از دردهاي بي

 سازيم، شيرين را ها تلخي ديگران به تا با محبت بيائيد بنابراين
 اين. ساخت ها را زنده مرده ديگران ميتوان آري با محبت به

او كه . همان اراده و مشيت الهي  براي همة ما انسانها است
خود هميشه در اين امر پيش قدم بوده است، طالب اينست 

 .كه ما نيز همچون او عمل كنيم
 .ورزان مبارك باد روز عشق بر همة عشق

 
 2009لُس آنجلس فوريه  

 الناتان باغستاني

 دانستنيها

 براي بار سوم دكارتجابجايي پيكر 
 

بار نخست جسد وي از محل درگذشت و دفنش استكهلم  
 وپس از آن نيز در زمان انقالب پايتخت سوئد به فرانسه انتقال يافت

چندين بار جابجا شد و در نهايت   دكارتكبير فرانسه پيكر
 .در پاريس آرام گرفت” سن ژرمن دو بري“دركليساي

پـيـكـر      دكـارت   رنه  مرگ  از سال358ازگذشت پس: مهر
خواهد   منتقل  فرانسه  غربي درشمال  واقع  تحصيلش  محل  به  ازپاريس  بارديگر  وي
 دولت  -جديدغرب  پدرفلسفه-او  ازمرگ  سال350از  بيش  وجودگذشت  با.  شد

در   واقـع   سـارت   در  تحصيلـش   محل  به  ازپاريس  را  پيكروي  كردكه  اعالم  فرانسه
جـابـجـا    او  پـيـكـر     كه  است  بار  سومين  اين.  خواهدكرد  منتقل  فرانسه  غربي شمال
و   رفـتـه    سـرقـت    به  او  دست  استخوانهاي  از  چندقطعه  ميشودتاكنون  گفته  . ميشود
كـه    انـد  كـرده   فـاش   فـرانسـه    فرهـنـگـي     ميراث  كارشناسان  است و  شده  فروخته
 .است دكارت سر كاسة ميشود كشورنگهداري بشراين درموزة كه اي جمجمه

دربار   به  خويش  فلسفه  تعليم  براي  سوئد  ملكة  كريستين  دعوت  به1649درسپتامبر
و   ازيـكـسـو     اسـكـانـديـنـاوي       كشـور   سرداين  اما زمستان. رفت  استكهلم  در  وي

 دكـارت   ديگر،  ازسوي  ملكه  تعليم  براي  بامداد 5درساعت  سحرخيزي  ضرورت

الـريـه     ذات  بـيـمـاري     به  عادت نداشت  وهوا وسحرخيزي  راكه به اين نوع آب
از   وپـس   درگـذشـت    جـا   همان  در1650سال  فوريه11در  سرانجام  و  مبتالساخت

 .انتقال يافتفرانسه  مدتي جسدش به
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از عزيزاني كه              

هايشان در آگهي مايلند        
اين ماهنامه درج گردد،         

شمارة  با  است  خواهشمند 
)818( 522 -1525: تلفن  

.تماس حاصل فرمايند  

آگهي    سطر3  
دالر 30فقط   

 : كمدين هاليود مشهورترين
 از الكل به خدا پناه آوردم

 
 ودوستانه با بسيارنادر اي درمصاحبه«C.B.S»گزارشگر

و برخوردش با  معنويت اش، زندگي دربارة كري جيم
  .وگو نشسته است نااميدي و افسردگي، به گفت

خاطر نمايشهاي كمدي  ، بازيگرسينما، بيشتر بهجيم كري
دار و جالبش شهرت دارد كه وي را به يكي از  خنده

 .كرده است هاي ماندگار هاليوود تبديل ستاره
 

او يكي از بازيگران ثروتمندي است كه هر عكس  
را كودك  كري  جيم  .دالر به فروش ميرسد 35او، 

وي . اند ازشادي وشيطنت ناميده  گستاخ و پر  جسور،

برخي انسانها،   ثباتي وبي  ناامني  و خودخواهي از حس
  جاهل     شجاعت      به  تظاهر     ،خود  گذشتگي    از  و  تكبر 

دار و    موآبانه و حساسيتهاي زنانه، موضوعات خنده
شايد مقداري   موارد،  اين  سازد كه ازتمام كمدي مي

. ناچيز و جزئي در شخصيت وي وجود داشته باشـد 
ترين دلقكهايي است كه همة  ، يكي از بزرگكري

رهبرسيرك،به سمت   و  سيرك  توجهات را از سمت
خاص خودش   اولباس.  خودش معطوف كرده است

. آورد پوشد و حالتهاي عجيب از خود درمـي  را مي
بـا     كـه   دارد    ديداري  و   فيزيكي     لمس،  قابل   طنزي 
توانـد   او مي.  پذير همراه است انعطاف  بسيار  صورتي
ناراحت   و  افسرده  دلقكي  حتي  يا  شرور  آدم  يك  نقش

دربارة وي   گفتني  چيزهاي  اينها همة  اما  كند،  را بازي
بـا    آنجـلـس   در خانه او در لس كرافتوقتي  .نيست

صرف اين   را  زيادي  وقت كريوي مالقات داشت، 
ميگفت كه   كري.  كرد كه چه بايد بر زبان آورد مي

بخاطر خستگي   وحاال  كارميكرده  تا ساعت سه صبح
كرد و   حال جلوه خواهد جلوي دوربين، نااميد و بي
گفت كه  مي كري.  كرد اين مسئله او را ناراحت مي

خود تمركز   هميشه خواهان آن است كه برحرفهاي
حقيقت دارد،   كه  را  آنچه  داشته باشد و به باور خود،

و درونگرا   پيچيده  جدي،  او شخصيتي.  بر زبان آورد
كه دربارة   داشت  برآن  را  كرافت  مطلب، اين داشت و

، كري براي زندگي فلسفة .بيشتربداند اش زندگي و او
ها،  بچه  اينكه مثل  و  است  حال كردن در زمان زندگي

 . خود واقعي خودمان باشيم و از زندگي لذت ببريم

در كارهاي   در زمان حال بودن، سهمي اساسي
گويد، اگر در همين  مي كري.  كمدي او دارد

بـه    اي كه در آن هستي، زندگي نكـنـي،   لحظه
اي،  عقب برگشته به ميگردي يا دنبال بالتكليفي

نقش .  ميشوي  پشيماني  بنابراين دچار ناراحتي و
در هاليوود و بازي كمدي وي، ماسكـي   كري

چهرة او   هنوز در.  شود برچهرة او محسوب مي
كه محروميت   يافت  ميتوان  را  كانادايي  كودكي

 .و شرايط سخت زندگي را تجربه كرده اسـت 
 استعـداد   اين  ريشة  كه  ميشود  پرسيدهاو وقتي از 

مادري   و  پدر  ميگويدكه  ،كجاستدر  وي  كمدي
آنها حالشان كمي   بيمارداشته و وي براي اينكه

 .كرده است دار مي بهتر شود، كارهاي خنده
خورده و بيشتر اوقـات   مادرش بسيار قرص مي

حـال    دربستر بيماري بوده و اوبراي بهتـرشـدن  
در   ازخـود   غـريـب    و  عـجـيـب     اداهـاي   مادرش،

ديوارها و   رفتن از  گاهي با باال.  آورده است مي
كـاري    خـانـه،    پرت كردن خودش در پلـكـان  

ميكرده است كه مادرش بخندد و حالش بهتـر  
اش  ترين عضو خانواده وسال سن ،كمجيم.  شود
پدرش نوازنده ساكسيفون بود كه بعدها .  است

 51اما در سـن   .  به شغل حسابداري روي آورد
در   كـري سالگي، شغل خود را از دست داد و 
 او.  كـرد   سن شانزده سالگي، مدرسه را تـرك   

را چشيديم   فقر  طعم  كه  بود  زمان  آن  در  : ميگويد
خود كاري   براي  خانواده  ديگر  فرزند  سه  و  و من
 شـغـلـهـاي      در  مـا   خـانـوادة    اعضاي  . كرديم  پيدا

مشغـول  )  خدمتكاري(   وسرايداري  نگهباني  مختلف
به كار شدند و من از اين موضوع، خشمگـيـن   
بودم و از همه بيشتر، خشمگين از باليي بـودم  

خـواسـت،      كه بر سر پدرم آمده بود و دلم مي
محكم توي سر كساني كه پدرم را به اين روز 

ايـن    ارتـبـاط    دربـارة  جيم.  انداخته بودند، بزنم
مردم براي انجـام  :  گويد ها با كمدي مي سختي

فـكـر     ومـن   دارنـد   محرك  يك  به  نياز  هركاري
و   مـحـرومـيـت      مـزه   چشـيـدن    بـدون   كـه   ميكنم

 .بيچارگي، هيچ چيزي را فرا نميگرفتند
و   يـادگـيـري     استيصال و درماندگي جزء الزم  

او در هفده سالگي .اختراع هر چيز در دنياست
ازگرفتاري وتنگدستي،   اش خانواده  نجات  براي

 درنمايشهاي بازي به مشغول تورنتو، دركلوپهاي

سالگي، به عنـوان    21در.  وكمدي شد  دار خنده
كرد،   نقش  شب ايفاي  نمايش  دربرنامه  تقليدكار

نميخواست   چون  نداد،  كار را ادامه ديگر اين اما
 .از راه تقليد از آدمهاي ديگر به شهرت برسـد 

كه از موادمخدر   گفت  سخن  از روزهايي كري
كرد و روزي به اين نتيـجـه    يا الكل استفاده مي

را   وي  رسيد كه داشتن يك زندگي مـعـنـوي،   
 گونه او معتقد است، مصرف اين. كند شاد مي

گي
زند

ح 
شر

 
 داروهــا،     و     مــواد

 در تضعيف    شايد
 و  دردهـــا           

 ناراحتـيـهـاي مـا      

 امـا   بـاشـنـد،     مؤثر

ــت،  ــايــ ــهــ  درنــ

مـا    بـراي   اي فايـده 
 وي  . نـــــدارنـــــد

 در ايـن   : گويد مي

 مـمـكـن     ها، لحظه

ــاس      ــت احس اس
حــــس            كـــنـــيـــد

نــا امــيــدي و         
آن واقع   در  كه  پاسخي بي  درموقعيت  شما  درماندگي

 شـمـا    كـه   اسـت   ايـن   ايد، تقليل يافته، اما مـهـم   شده

خـود    توانيد به همـنـوع   مي  و  كنيد  مي  زندگي  داريد
نـدرت    بـه   مـن   گـويـد،   او در ادامه مي . لبخند بزنيد
نوشم و در مورد استفاده نكردن از الـكـل    قهوه مي

زنـدگـي     چـون   و مواد مخدر كامالً جدي هسـتـم،  
دوربــيــن   اومــالقــات،     آخــر  در  .زيــبــاســت  بســيــار

خصوصي خودش   و  شخصي  را به حريم ”دقيقه60“
نـامـيـده،     ” مركز دنيا“ وي آنجا را .  برد در خانه مي

در   و  بـرد    چرا كه براي فرار از دنيا به آنجا پناه مـي 
 كـري .  گويد آنجا از احساس خود دربارة خدا مي

دامـن    بـه   خـود   خـانـة    من در اين گـوشـه  :  گويد مي
بـر    ميگويد، مـن  كري   . برم مي  انسانهاي بزرگ پناه

خـتـم     چـيـز    يـك   بـه   اين باورم كه همه اعتـقـادات  
شود و آن خداست؛ خدا در همه آنها مشترك  مي

شـاد    است و داشتن ايمان و روحيه معنوي بـاعـث    
 .بودن اوست

با اين اقدام به طرح اين اليحه اعتراض كنم، صادقانه بگويم 
.  پذيرم اما چنين تعبيري را هم مي. كه اول قصد من اين نبود

تا كي بايد اين همه ستم را در سكوت پذيرفت؟ ببينيد چقدر 
يهودي ما مجبور به ترك وطن  و از هموطنان آسوري، ارمني

من  اما در تمام  طول عمرم  خود  را  مورد تحقير و ! اند شده
 -ها  هم  زنانه هاي  دانشگاه حتي  راه  پله. كنترل ديدم  تحت

به شدت .  اتوبوسها  و كنار  دريا  هم  همين طور. مردانه  بود
كنجكاوي ما را نسبت جنس مخالف برنگيخته ميكنند و بعد 
 .هم انتظار دارند كه فاصله مان را نسبت به آنها حفظ كنيم

 مسيحي شدن يك زن
آنچه ازاسالم در ايران 
 ديدم، جز تحقير انسان 

 و به ويژه تحقير زنان نبود       
 

: مرجان دربارة انگيزة خود درگرويدن به مسيحيت ميگويد
 به دنبال... كنم من بدون اعتقاد به خدا نميتوانستم زندگي
در ايران اسالمي . خدايي بودم كه بخشاينده و مهربان باشد

 . من نيازمندخداي محبت بودم و حكومت ميكرد كين خداي

 

 تهران متولد  ساله،  29 نجات،  صادقي  مرجان :  شهرزاد  نيوز
دنيا  به  اسالمي  سال پيروزي انقالب  وي در همان . است

تحصيل  انگليسي  زبان   و   رياضيات  رشتة در . آمده  است
تغيير  مرجان . برد مي سر  به   آلمان در    كرده است و اكنون

نفر  از  هزار   5 از  بيش. شده  است مذهب  داده  و مسيحي
. اند گرويده ايرانيان فارس زبان، تنها در آلمان به مسيحيت

: ميگويد مسيحيت به درگرويدن  دربارة انگيزة خود مرجان
از  آنچه . كنم زندگي  خدا نميتوانستم  من بدون  اعتقاد به 
تحقير زنان  و به ويژه  تحقير انسان جز اسالم در ايران ديدم،

  قاهر  و  جبار   با اسالم، در عمل تنها  نام خدا در  99از . نبود

  بخشاينده كه بودم خدايي دنبال به. منتقم آشنا شدم و  قهار و

 حكومت   كين  خداي اسالمي   در  ايران  .  و  مهربان باشد

  در پاسخ مرجان  . محبت بودم  نيازمند خداي و من   ميكرد

ه    چرا   كه      اين پرسش به     مثالَ   نگرويدي،  ديـگري  دين     ـب

.  نداشتم ايران  در   من ذهنيتي از بودايي ها: گفت  بودايي،
دوستان  وجود گذشته آن از. بود آشناتر ذهنم مسيح عيسي با

بيشتر  مرا من، به هايشان نسبت مسيحي در ايران و مهرباني
من  براي ها، محدوديت باوجود آنان آرامش. برد فرو فكر به

شبانه   پخش و  شعارها    من از آن همه . تحسين برانگيز بود
ديني    دنبال  بودم، شده  كينه نسبت به بشريت خسته  روزي
تعميدش  غسل علت   مورد در .ببخشد آرامش من به كه بودم

. ميشود تو تعميد غسل مانع ترس درايران: در آلمان ميگويد
خودش  هم  بدهد، غسل  را تو  اگر  ايران  در كشيش مسيحي

.  نبود ايران در امكانش بنابراين. و هم تو را به خطر مياندازد
 حقوق بشري همه  شعارهاي   آزادي مذهب در ايران مثل

  كتاب از نسخه  دو داشتن  حتي   .اي بيش نيست اش، افسانه

در   مسيحيت  و تبليغ. ميشود  مسيحيت برتبليغ  حمل  مقدس
  اش برعكس. است ممنوع مسلمان زادگان ميان مسلمانها و

  ادامه و ميزند لبخند. دارد همراه به اُخروي و دنيوي پاداش اما

سابقه   .خودشان براي البته  است،  آزادي  اوج اين : دهد مي
 فكركرده باره اين در . نيست درخشان  چندان هم مسيحيت 

   .برميگردد قرنها پيش به  سابقه  اين اما   بله،: ميگويد ايد؟ 

  مذهبي آزادي  از  مسيحي    كشورهـاي    مسلمانان در  همة

در  ديگر اديان  پيروان و مسيحيان كه برخوردارند، در حالي
 محدوديت  نوع   همه   بايد  تقريباً همه كشورهاي اسالمي 

در  دولت از  دين جدايي درجواب. و محروميت را بپذيرند
الاقل  اما      باشد،   شما با  حق  شايد : اين كشورها مي گويد

را  دولت  و  دين   جدايي كه  دارد   را ظرفيت  اين    مسيحيت
  معذرت، عرض   با   ايران،  بر  حاكم    اسالم در     اما. بپذيرد

  نجات خانم. كار دارند هم   شما رختخواب   و  توالت به حتي

  زماني در    درست چرا   حاال    كه پرسش اين  به   در پاسخ  

آشكار  را  خود شدن مسيحي است، مطرح ارتداد  كه اليحه
 ام  خواسته كه است   اين         منظورتان    اگر  : گويد مي  ميكني؟

 
 
 
 

پيدا كردن يك 
ترين  دوست، از مشكل

كارهاست، اگر پيدا 
كرديد، قدر آن را 

 لُرد آوي بوري. بدانيد
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احساسي . شايد فكر كنيد. ايد زده شده حتماً خيلي هيجان 
كه االن تجربه ميكنيد فقط توأم با شادي و خوشبختي باشد 

 كه براي  اما واقعيت اين است كه براي خيلي از مرداني
 بار اول ميخواهند پدر شوند، احساسات ديگري هم

 . است كه بايد تجربه كنند 
 تـرس   و  دستـپـاچـگـي،      هراس،  شوك،  اگر احساس  

 آنرا نداريد،  آمادگي  هنوز  ميكنيد و يا فكر ميكنيدكه

ديگرهم مثل   هاي  نباشيد، تنها نيستيد و خيلي  ناراحت
 زندگي،   در  ديگر هرتغييرعمدة مثل هم اين .شماهستند

 . اصالحات و تعديالت خاص دارد يكسري به نياز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

دنـيـا       بـه   مسـائـل    هيچكس با علم و دانش ايـن  
خاطر   همين  به.  آيد نه حتي همسرباردارتان  نمي
و   داري     بـچـه    مخصوص   كالسهاي    كه     است

برحسب آنچه در منطـقـه   .  بارداري وجود دارد
بارداري   كالسهاي  در ميتوانيد است، شما موجود

از بارداري   هفته12  تازه  وقتي  حتي  كنيد،  شركت
 مناطق  دربعضي  همچنين  . گذشته است  همسرتان

 مـخـصـوص     كه  فقط    دارد   وجود  كالسهايي 

افرادي كه براي بار اول پدر ميشوند تشـكـيـل      
در بسياري از اين كالسها، شما يـاد  .  شده است

كنيد، بـچـه     ميگيريد چطور پوشك بچه عوض
كنيد، به بچه غذا بدهيد و چه بكنيد كـه    را بغل

صندلي   بعد ازغذا آروغ بزند، بچه را بخوابانيد،
كنيد، و محيط خانه را   بچه را در اتومبيل نصب
همچنين ياد ميگيريد كه .  براي بچه آماده كنيد
از   وقـتـي    و  كنيـد،   برخورد  با وضع حمل چطور

چـطـور     آييد با بچه و همسـرتـان    بيمارستان مي
در كنار اين آموزشها، با مـردان  .  برخورد كنيد

كـه     ميشـويـد     آشنا  كرده و  ديگري هم برخورد
ميگذرانند و ممكن اسـت    همان تجربه را از سر

اين ميتـوانـد   .  احساساتي مشابه شما داشته باشند
و   پـرسـتـاران     . كمك بزرگي براي شما بـاشـد    

ايـن    كـه   نـوزاد   از  هاي مـراقـبـت     آموزش دهنده
رو   كالسها را اداره مي كنند، با پدرهايي روبـه   

اند كه وضعيت رواني و احساسي مشـابـه       بوده
خواستن   كمك  نيست از  الزم پس اند، داشته شما

 .از آنها واهمه داشته باشيد يا خجالت بكشيد
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براي اينكه در ايراد سخنان خود  يك سخنران،        
و درشنوندگان تأثيربگذارد و  موفق باشد،

گويند  ترك هاي خوش مجلس را خاطره آنها با   
و نكات و عناويني ازسخنراني را به ياد بسپارند، ميبايد                       

: است عمده آنها به اين قرار كه كنند مالحظاتي را مد نظر داشته و آدابي را رعايت  
 

تشويش خاطر،   مختلف،  و استرسهاي  اضطراب  -آرامش رواني
از تأثيرات ...  نسيان مزمن و  احساس ترس، احساس نداشتن امنيت،

ي سخنران  شروع  از  قبل  بايد  سخنرانان .ميكاهد سخنراني يك مطلوب
 .از آمادگي ذهن و روان خود اطمينان پيدا كنند

درايـنـجـا      مايه فطيراست  بي  معروف  مثل  -اطالعات  گستردگي
اجراي   اساسي  و تكنيكهاي   ها  و شيوه  نكات    ميشود چنانچه   تداعي

كـه    يك خطابه و نطق رعايت شود اما سخنران دربارة موضوعـي 
كمي داشته   مرتبط با آن اطالعات  وموضوعهاي  اوست  بحث  مورد

 .خوب نخواهد داشت باشد سخنراني
از   سخنران يك عبوس و تلخ خشك، وقيافة هيأت -رويي گشاده

مقبوليت كالمش ميكاهد وسخنانش به اصطالح به دل نمينشيند 
بويژه اگر صاحب سخن بطور طبيعي از چهره مناسب و خوشي  

.        سازد ترشرويي ناكامي را دو چندان مي. برخوردار نباشد  

سخنراني آداب         

 

 ايد  به تازگي خبردار شده
 !كه همسرتان باردار است

 دانستنيها

 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط: مترجم  
 

  فصل چهارم             

 
 

 من در   مورد   حل
مشاجرات تأكيد به 

ام زيرا غالب زوجين دراين   عمل آورده
اينك  . مورد دچار اشكال ميشوند

ذكر  را بحث مورد مطالب از اي خالصه
تمام ازدواجها تعديل الزم  در .1: نماييم

است و هر چه انتظار ما از زندگي  
زناشوئي بيشتر باشد بايد تعديالت 

تعديل وقتي   .2. بيشتري به عمل آوريم
ضروري ميگردد كه اختالفات نظر 
وجود داشته باشد كه خود امري طبيعي  
است و در تمام مواردي كه روابط 

اختالف   حتماً باشد وجودداشته صميمانه
.               نظر هم وجود خواهد داشت  

اختالف نظر بين زوجين غالباً به  .3
مشاجره  . صورت مشاجره ظاهر ميگردد

ميتواند مفيد باشد زيرا احساسات عميق  
.               زن و شوهر را روشن ميسازد  

معهذا بايد مشاجرات را بعداً مورد  .4
تجزيه و تحليل قرار دهيم و علت آن را 

وقتي زوجين به علت مشاجره پي  . بيابيم
ببرند ميتوانند براي جلوگيري از ادامة  

.     آن تعديالت الزم را به عمل آورند  
ميكنندو   مشاجره چرا ندانند زوجيناگر.5

باشدبايد   داشته عميقي آنهاعلت مشاجرة
در   خانوادگي رابامشاورمسائل موضوع

.  كنند حل زودترآنرا وهرچه بگذارند ميان
يك  براي سخنراني درموقع درهندوستان

گروه هندي كوشش ميكرديم اهميت  
  .دهم نشان را امورخانوادگي در مشاوره

خانوادة   دريك وقتي پرسيدم شنوندگاناز
هندي، زن و شوهر با هم اختالف نظر  

: دادند ميشود؟آنهاجواب باشندچه داشته
كمال   با .افتد نمي هرگزاتفاق امري چنين
من   است؟براي چطورممكن:گفتم تعجب

توضيح دادند كه علت اين است كه به 
داده   ياد كوچكي ازهمان هندي دختران

يك   وقتي .شوهرمانندخداست ميشودكه
موضوع   اين ميكندبه ازدواج دخترهندي

هيچوجه  به نظراوشوهرش به .دارد ايمان
همين  به .دهد انجام نميتواندكارخالفي

.       دليل نميتوانند با هم مخالف باشند  
... ادامه در شمارة بعد                                        

يزناشوي زندگي در موفقيت   

 

 ترس بيمارگونه چيست؟
 
 
 
 
 
 

 
درموقعيتهاي   همواره  بيمارگونه،  ترس  به  ازمبتاليان  يكي  بدن

هايي نظير اختالل در گردش خون، تعـرق،   خاص، واكنش
دليل اين   كه كسي داده، بدون اين از خود نشان مي...  تب و

او   كودكي هـمـراه      مشكل اين بيمار از.  ها را بداند واكنش
كه با مادرش سوار آسانسور   گويد، هربار مي  او.  بوده است

بـيـمـار      منابع ترس اين.  كردند ها بروز مي شده اين نشانه مي
فضـاهـاي     از  عـبـور    از  وي  كـه   رفته بيشتر شده تا جايـي  رفته

ايـن  .  بزرگ يا سوارشدن به هواپيما هم ترس داشته اسـت   
شـود   سال دارد ديگر سوار مترو هم نمي 34بيماركه اكنون

 .و با جمعيت مشكل دارد
دورنـيـر     كريسـتـف  از بنياد باوم  وولفگانگ فيگنپروفسور 

از     يـكـي     را    رونـد   ايـن    كـنـد،   مـي   تحقيـق   ترس  زمينه  در كه
در نهايت،   ميگويد  وي.  داند مي” ترس بيمارگونه“هاي نشانه

شوند،  خارج نمي خانه از ديگر رسد كه فرد كار به جايي مي
را   كند و ممكن است شغل خـود    با دوستانش مالقات نمي

براي افسردگي   را  بسترمناسبي  عوامل  اين  . هم از دست بدهد
فرد مبتال، براي فرار از افسردگي به داروها .  كنند فراهم مي
: رود مـي    تـري  سـاده    راه   سـراغ   به  هم  آورد وگاهي روي مي

 . الكل
www.SimaMasih.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

 هاي مذهبي وابستگي
 روساي جمهور آمريكا 

 
 اولين رئيس جمهوري  باراك حسين اوباما

 پدر مسلمان بود كه از آفريقايي تبار آمريكاست 
 .گرويد ولي به مسيحيت

   

 بـه   وابسـتـه    جمهورهاي آمريـكـا    از رئيس  نيمي  تقريباً

 كندي  اف  جان . اند بوده پروتستان يا كليساهاي اسقفي

 رئيس  تنها سه. جمهوركاتوليك بوده است  رئيس  تنها

و   توماس جفرسون، آبراهام لينكـلـن  جمهور آمريكا 
بـه   . اند  نداشته  گرايش  خاصي  مذهب  به  اندروجانسون

 20مـدت   بـراي پيوفورم، باراك اوباما  سايت گزارش
عضو كليساي  2008سال تا قبل از استعفايش درسال
رئـيـس     اولـيـن    اوبـامـا  .  تثليث عيسي در شيكاگو بود

پـدر    از  كـه   آمـريـكـاسـت      تـبـار    آفريقـايـي    جمهوري
بـه    اوبـامـا    حـال   . گرويد  مسلمان بود ولي به مسيحيت

از .  مـيـبـاشـد      واشنگـتـن    در  جديد  كليساي  دنبال يك
شـده    انجام بررسيهاي و تحقيقات سوي ديگر براساس

 .ميباشند كنگره آمريكا نيز بيشتر پروتستان اعضاي
 نقل از نشرية آريا                                                                

 

 كليساي جامع ارتدوكس
 
 
 
 
 
 
  

ميالدي و متـأثـر   1811تا  1801اين كليسابين سالهاي
رومـي    از معماري روم و به سبك يكي از قصـرهـاي  

سـال    در  ناپـلـئـون     شكست  دليل  به  و  . شده است  ساخته
روسـيـه     درجنگ با روسيه بعنوان نماد پيروزي1812

 بلشويكهاتوسط   درسال  كليسا  اين.  ميشود  نيزمحسوب
به مدت چندين سال بعـنـوان   1932بسته شد و از سال

مورد   الحادي  اهداف  در راستاي  ” الحاد  و  مذهب  موزه“ 
مجدداً تحت 1992ظاهراً از سال.  استفاده قرار گرفت

. ميگيرد  سر  از  را  خود  فعاليت  ارتدوكس  كليساي  عنوان
سقف   و  بر روي ديوارها  و  است  زيبا  كليسا بسيار داخل

معنوي   فضاي.  كشيده شده است  مذهبي  آن نقاشيهاي
مشـغـول     زيـادي   كليسا حاكم است و افراد  بر خاصي

صف بسيار طويلـي  .  دعا و روشن كردن شمع هستند
به تك در مقابل   درمقابل محراب وجود دارد تا تك

 . محراب دعا كنند

 آيا خدا وجود دارد؟ چه شواهدي وجود خدا را ثابت ميكنند؟      
 

ترين شكل  در معروف. است)  يا علم مربوط به هستي شناسي(يكي از آنها بحث آنتولوژي   
آغاز ا با تعريفي از خد اين بحث. پردازند خود خدا مي خدا، به مفهوم وجود اين بحث، براي اثبات
در اين . خدا وجودي است كه نميتوان چيزي بزرگتر از او را تصور كرد: ميشود كه نشان ميدهد

بزرگترين  بنابراين. است) وجود نداشتن(بزرگتر ازعدم ) وجود داشتن(وجود :راستا آنها ادامه ميدهندكه
بزرگترين  پس اگرخدا وجود نداشته باشد، اونميتواند. چيز قابل تصورميبايستي وجود داشته باشد

خدا نميتواند  خدا مغايرت دارد، پس چون اين نتيجه با تعريف و. باشد تصور قابل) هستي(وجود 
مطالعة به علم مربوط(بحث تلئوژي  نوع ديگر از اين بحثهاي منطقي يك. وجودنداشته باشد  

11ادامه در صفحة ...كه چون جهان  گفته ميشود در اين بحث. است )حكمت غائي يا پايان شناسي   
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 دركتابمقدس جايگاه زنان
 

 از حاالهم بعضي و گذشته زمان در
 ها ديوانه و ها كشورها زنان و بچه 

 . آوردند را بحساب نمي
 :نويسد يهودي، فيلون مي فيلسوف

االي   استاد جود ابن.  العقل و احساسي وهوسباز هستند  زنان ناقص
زن نيستـنـد،   .  كنند  شكر  چيزمردان بايد خدا را  سه  براي:  نويسد  مي

 درقرن  يهودي  نويس  تاريخ  يوسفوس  . وحشي نيستند، بيسوادنيستند

برده   مثل    بايد  تر است و  نظر از مرد پائين  زن از هر:  نويسد  دوم مي
 . كند اطاعت

  شهري  به دو روزبعد و ،زن بيوه پسريك كردن زنده -زن از نظر مسيح
،  عظيم  او وگروهي  از شاگردان  و بسياري  رفت مي  نائين  به  مسمي

  ميتي  شهر رسيد، ناگاه   دروازة  به  نزديك  چون  . رفتند مي  همراهش
شهر،   كثير از اهل   بردند و انبوهي بود مي  زني   بيوه  يگانه  پسر  را كه
  و به  بر او بسوخت  خداوند او را ديد، دلش   چون.  آمدند مي  با وي
و   نمـود   را لمس  ، تابوت آمده  نزديك و.   مباش  گريان:  گفت   وي

 .برخيـز   را ميگويم  ، تو جوان  اي:   گفت   پس.  بايستادند  آن  حامالن
او   و  كـرد   آغـاز   گفتن  و سخن  بنشست  راست  مرده  آن  در ساعت

را تـمـجـيـد       خدا  و  را فراگرفت همه خوف پس.  سپرد  مادرش  را به
خدا از   و شده  ما مبعوث  در ميان  بزرگ  اي نبي   : كه  گفتند مي  كنان
  . است  خود تفقّد نموده  قوم

5 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

 وجود دارد شما آيا موضوعي در زندگي: گرامي خوانندة

در  ما دعاي تيم داريد؟ دعاي مخصوص احتياج به كه
از شما . باشند مي ماهنامة تبديل آمادة خدمت به شما

  ارسال  ما مطالب دعاي خود را به  خواهشمنديم

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا  
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 امسال تعداد كودكان خياباني در ايرانيونيسف  
 .هزار تا يك ميليون نفر برآورد كرده است 400را بين 

 
تـا    هزار 400را بين  ايران  در  خياباني  تعدادكودكان  امسال  يونيسف

مطابق آمار رسمي اين تعداد .  نفر برآوردكرده است  يك ميليون
گذشته از تمـايـل     . كند هزار نفر تجاوز نمي 200كشور از  كل  در

از   يـكـي    كـودكـان،    كـار   كوچك نشان دادن ابـعـاد      مسئوالن به
كارمربوط   و  كودك  درتعريف  ابهام زمينه به اين در مهم مشكالت

در   حقوق كودكـان،   از  حمايت  به گفتة مدير عامل انجمن.  است
دار وجود دارند كه با تعريـف   هزار دختر خانه 900ايران بيش از

بـه    تـعـداد    ايـن   افـزودن   بـا .  شـونـد   كودك محسوب مي  يونيسف
 .رود دو و نيم ميليون فراتر مي  كودكان كار، تعداد آنها از

براي فرد   را  شايد زمان مجردي، خساست مشكالت فراواني
ترين آن، جدا ماندن از جمـع و     خسيس ايجاد كند كه مهم

دهد اندكي از  واقع خساست اجازه نمي  در.  تنها ماندن است
خريد هديه براي   يا  آمد  و  مان را صرف رفت درآمد شخصي

به اين . حاضرشويم جمعي دسته هاي برنامه و در كنيم ديگران
گيريم و در      ترتيب، هرلحظه بيش از قبل ازجمع فاصله مي

اينجاي قضيه، فقط   تا  . شويم مي  تبديل  فردي منزوي  نهايت به
كنيم؛ ولي بعد از ازدواج، وضعيت كامـالً   خودمان ضررمي

بعـداز  . كند چون پاي نفر ديگري هم در ميان است فرق مي
 روابـط بر  شدت به طرفين، از يكي بودن خسيس خانواده، تشكيل

كه   حدي  گذارد؛ تا زوجين و رابطه آنها با يكديگر تأثير مي
) شوهـر   و  زن(   نفر   دو   آنكه  هر   شايد به  جدايي بينجامد؛ مگر 

  كنارهـم   مشكل خساست باشند تا بتوانند از بودن در  مبتال به

بـا    خسيس  افراد       زندگي    مشكالت    از مهمترين     .  ببرند   لذت
 :موارد اشاره كرد ميتوان به اين) همسر و فرزندان(خانواده 

حتي نميتوانند   افراد  اين  ناتواني دربرقراري ارتباط عاطفي؛  -
آميز براي بيان احساسات خـود   ترين كلمات محبت از ساده

جالب اينكه اگر هم از اين كلمات اسـتـفـاده    .  استفاده كنند
كنند، آزادي و آرامش در رفتارشان ديده نشده و همـيـشـه    
  .حالتي از گرفتگي و ناراحتي در رفتار آنها مشاهده ميشود

بهتر است   و  است  به نظر آنها خريد هر چيزي غيرضروري  - 
هم كه   هديه  خريد.  انداز شود به جاي آن در بانك پول پس

حسـاب    بـه   اصالً محلي از اعراب ندارد و دور ريختن پـول   
هـر    از     بهتـر       نقدي،  پرداخت   در مواقع  اجبار هم .  آيد مي

  .اي است هديه
 

نيازهاي مالي محدود  ها و رفع ارتباط زن و شوهر به بحث -
از يك جدال  پس-در نهايت نيز براي رفع هر نياز. شود مي

خسيس  فرد كه ازچهارچوبي خانواده افراد بايدهمه –طوالني
 ادامه در شمارة بعدي...              .كند، پيروي كنند تعيين مي

هاي تهران طالعات جالبي دربارة نام محلها  
 
 
 

هاي تهران اطالعاتي  با استفاده از منابعي دربارة نام برخي محله
.ايم كه در ادامه ميخوانيد گردآورده  

 
 

تشكيل”  ك“و”  قله“كلمة اسم قُلهك از دو                               
مخفف ، كلهكلمة  معرب قلهكه  است شده                                

عقيدة.  معناي قلعه است  به كالت                                        
اهميت دليل به كه براين است اهالي                                  

هاي گذرگاه راه كه سه قُلهك آبادي                           
،  شميران بوده است ونك و ، لشگرك                                     

.  گفته شده است )هك -قله( به آن   
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  هاي ، و نيز فرقه و پروتستان  ، ارتدكس كاتوليك:  بزرگ  فرقة  سه  به  مسيحيت 
 .  است  ارتدكس  كليساي  تشكيل  آن  تجزية  اولين  كه  شده  تقسيم  تري كوچك

 

از    شـورايـي     مـيـالدي  589درسـال   . اسـت   بوده  اعتقاديجدايي   ازعوامل  يكي
  اعـتـقـادنـامـة       در  را   اصـل    ايـن    متـن   و  گرديد   كليسا دراسپانيا تشكيل   زعماي

 .كردند   اضافه  و  گنجانيدند   ابن  يعني ؛” كفيليو“ وكلمة  عنوان  تحت  آتاناسيوسي
  الحاق: گفتند  و  كردند   اعتراض   عمل   براين  شرق   كليساي   الهوتيانو    متكلمان

  درحـقـيـت     و   اسـت    باريتعالي  از ذات   مطلق  مصدريت   نفي   معناي   به   كلمه   اين
 ” فيليوك“ درمبدأ   غرب   كليساي    پيشوايان   ولي  ميباشد،   الهي  كامل  انكارقدرت

دوكليسا   بين  قرن  چندين  كـالمي   كشمكش   اين.  نمودند  ايستادگي  همچنان
از  شـورايـي    876درسـال    عـاقـبـت      آنكه  تا   شديد برپا ساخت  جدالي  و   معركه

  فـعـالـيـت       يكي  ، دودليل   را به  پاپ  و  شد،   تشكيل  در شهر قسطنطنيه   روحانيان
  ايـن .  سـاخـت    خطـا   به  ، محكوم فيليوك  اصل  به  مندي ديگر عالقه  و   سياسي

  جدايي   باالخره.  كرد  سلب   بركليسا را ازپاپ  مطلق  حكومت   حق واقع در فتوا
در   . پيوسـت    وقوع   به   ميالدي  1054دوكليسا درسال   بين   قطعي    نهايي   انفصال  و
  مـلـحـه     را   نيزپاپ  بطرك.  كرد  را تكفير  قسطنطنيه  بطرك  روم   پاپ  سال   آن

  راه   هـريـك    ارتـدوكـس    و  كاتـولـيـك      كليساي   دوشاخة  سال   آن  از  و   دانست
 .يافتند  پيش گرفتند و استقالل خود  براي  ديگري

 )  القدس  و روح  ، ابن اب(معتقدند   تثليث  به: وكاتوليكها  ارتدوكس* 
گويند  ، اماكاتوليكها مي ازپدر است  ناشي  القدس  روح  از نظر ارتدوكس* 

 . از پسر است  ناشي
دارند،   را قبول  پاس  اشتباه  امكان  وعدم  ازگمراهي  برائت ، برزخ: كاتوليكها* 

 . ندارند  ها قبول ارتدوكس  ولي
  روحانيان  دانند، ولي نمي  را بر خود حرام  ها ازدواج ارتدوكس  روحانيان* 

 . دانند مي  حرام  كاتوليك
  اين  را به  عبادي  و مراسم  است  يوناني  ها زبان نزد ارتدوكس  مذهبي  زبان* 

 . التيني  زبان  كاتوليكها به  ولي. آورند جا مي  به  زبان
 . خوانند”  پاپ”كاتوليكها را و  ها را خليفه ارتدوكس  روحاني  مسئول* 
. قرار دارد  و در دو سطح  است  چهارگوش  ارتدوكس  كليساهاي  شكل* 

  محل  پايين  و قسمت  آسمان  منزلة  و به  دين  اولياي  محل  آن  مرتفع  قسمت
  ويژگي  اين  كاتوليك  دركليساهاي  ، ولي است  زمين  منزلة  وبه  پيروان  اجتماع

 .وجود ندارد
  است  بسته  نقش  و قديسيان  مريم مسيح و تصاوير  ارتدوكس  دركليساهاي* 

و   نيست  از اينها خبري  كاتوليك  مقدسند، اما دركليساهاي  فرقه  و نزد اين
 ...ادامه درشمارة بعد.                                                           نيستند  مقدس

هاي مسيحيت تفاوت فرقه  

 كار كودكان
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 گسترش فحشا در ايران
 
 
 

هاي  خانواده زنان و دختران فروشان، ازتن بسياري
  ناهنجاري و اعتياد فقر، هستندكه شهري و روستايي

هاي ديگر سامانه خانواده شان را در هم پيچيده  
طبق  .آورند مي روي كار اين اجباربه به آنان و است

كه در  آمار برخي از تن فروشان، به ويژه آنهايي
مشغولند   كار به پورنوگرافي تجارت و“صنعت”

  شغل اين به آوردن روي براي رواني هايي انگيزه

احساس  گرفتن، قرار توجه مركز“ .اند كرده طرح
قدرتمندي در برابر مردان، لذت بردن از تن 

هايي   نمونه ...“و طلبي شهرت همخوابگي، و نمايي
.  از داليل آنها در روي آوردن به اين شغل است

بسياري از اينان كه از ميان اقشار فقير جامعه  
  به دست فقيرانه اي زندگي گذران براي هستند

برخي  را بزرگ كمپانيهاي اما ميزنند، كاري چنين
از ثروتمندان و سياستمداران و صاحبان مشاغل  

 سودهاي كسب ضمن تا ميگردانند دولتي مهم

ايران  در .نمانند عقب نيز جويان لذت قافلة از كالن
  

 
 
 
 
 
 

گسترش فحشا يكي از نتايج سياستهاي اقتصادي  
اي   غيرعادالنه و ناكارآمد سياست است، حكومت

كه فقر، بيكاري و بي سوادي دستاوردش بوده و  
سياستهاي اقتصادي كشور روز به روز  . هست

اقشار متوسط و زحمتكشان و تهيدستان جامعه را  
متوسط   طبقة اكثريت و ميكشاند بيشتري فالكت به

جامعه بسوي خط فقر رانده ميشوند و اقشار فقير  
جامعه به خط زير فقر سقوط ميكنند اينگونه  

واجتماعي   اقتصادي عدالت به توجه عدم و سياستها
  موجب بروز نابسامانيهاي روز افزون در جامعه

و   اعتياد خواري رشوه تبهكاري، بيكاري، مانند
.                                                    فحشا ميشود  

 كشور جهان 137لغو مجازات اعدام در
 گـارديـن    روزنامـه   . اند كرده  مجازات اعدام را لغو  جهان  كشور137كه  كرد  اعالم  اي بيانيه  الملل، با انتشار بين  عفو  سازمان

 اسـت   اين درحالي.  رود سرزميني بدون اعدام پيش مي  جهان بسوي  كه  مطلبي نوشت  چاپ لندن با اشاره به اين آمار در

از   انـد،  شـده   كه مرتكب قتل  اند و اصوالً در مورد افرادي قوانين خود حفظ كرده مجازات را در  كشور اين 60كه هنوز
 گـرفـت    صـورت   كشور  هاي جهان تنها در پنج گذشته عمده اعدام الملل، درسال به نوشته عفو بين. كنند آن استفاده مي

 هشـت   جـملـه    از  نـفـر    317گذشته در ايران  الملل، سال گزارش عفو بين  به.  كشورها هستند كه ايران و چين از جمله اين

 درسال  . اند  نفر اعدام شده470دستكم  ،2007چين، در سال  ؛2008همچنين دركشورميزبان المپيك .شدند نوجوان اعدام

كشورهاي   در  اعدامها  درصد  88  ميان،  اين  در  المللي،  گزارش اين سازمان بين  بنابر.  كشور جهان ثبت شده است  24مورد اعدام در252گذشته، يك هزار و
آخـريـن     جـملـه    از  روآندا  و  كشور از جمله آلباني 91، 2007تا پايان سال  عالوه براين،.  سعودي، پاكستان و آمريكا انجام شده است چين، ايران، عربستان

 . اند كه مجازات اعدام را از قوانين خود حذف كردند و يا اعدام محكومان به اعدام را به تعويق انداختند كشورهايي بوده

كشورهاي مسلمان با  در
  شود مي رفتار چگونه مسيحيان

 

اي  گونه به دركشورهاي اسالمي عليرغم پذيرش مسيحيت
ديگربا مسيحيان برخورد ميشود، هنوزدر بسياري از اين 

 .  گردند تلقي مي شهروندان درجه دوم كشورها، مسيحيان

كشورها با آزار و اذيت   بسيار از  مسيحيان در  امروزه
و شكنجه روبرو هستند كشورهايي با حكومتـهـاي   

از ...  و  شـمـالـي     كمونيستي نظير چين، ويتـنـام،كـره   
كليساها در  كه  شوند  جمله كشورهايي محسوب مي

مأمورين امنيتي حكومتها قرار دارنـد     زير فشارهاي
پرداخته و  و مسيحيان نمي توانند آزادانه به پرستش

ميان كشورهـاي   اما در اين.  ايمانشان را اعالم كنند
بـه   هستند كه عليرغم پذيرش مسيحيت اسالمي هم

مطلب   اين ميشود،  برخورد  مسيحيان  با  اي ديگر  گونه
چـنـد     فقط جستاري گذرا از وضعيت مسيحيان در  

كه بدور از هرگونه   كشور اسالمي است، مسيحياني
مسائل و جريانات سياسي در اين كشورها دركـنـار   

يك   در.  مشغول هستند  عبادت  و  زندگي  مسلمانان به
ميتوان مشاهده كرد هنوز در بسياري از  جمع بندي

بر اساس حقوق اجتمـاعـي      اين كشورها، مسيحيان
بسياري   اينكه  ميگردند، با  تلقي دوم  درجه  شهروندان

براساس   آنرا  پيروان  و  مسيحيت  اسالمي  ازحكومتهاي
بـا    عـمـل    در  امـا   انـد   كتب و شريعت خود پذيـرفـتـه   

برخوردها و جفاهايي از سوي دادگاههاي شريعت 
 . روبرو هستند

 

ديگر تغيير   مسلماني كه به اديان  -عربستان سعودي
مـرگ    سـرحـد    بـه   تـا   دين بدهد، مستحق مـجـازات  

اناجيل، كليساها، جشن گرفتن عيد قيام غـيـر   . است
قانوني است و يك فرد غير مسلمان اجازه ندارد به 

وارد   مسلمانان يعني مكه و مـديـنـه     شهرهاي مقدس
  .انتظار اوست در حدمرگ به تا مجازاتي كه چرا شود
. براي غير مسلمانان ممنوع است تغيير دين  -يمن
جديد  پرستش دربناهاي غيرمسلمانان اجازه به دولت
  .دهد را نمي
بايد جـواز  ...)  مسيحيان و( مذهبي  گروههاي  -كويت

پيروان اديـانـي   .  كار بگيرند و نام خود را ثبت كنند
كه نام دين آنها در قرآن تاٌييد نشده حق سـاخـتـن    

براي تحصيالت .  پرستش را ندارند براي بناي جديد
 .دارد وجود ممنوعيت اسالم دين از غير به البته الهياتي

ش
 گزار

 ديدار پاپ بنديك شانزدهم با 
 چهار تن از اسقفان ايران

 
 paulus churchاز نقل بهبه گزارش شبكه خبرمسيحيان فارسي زبان 

سايت خبري واتيكان مينويسد؛ پاپ  بنديك شانزدهم جمعيت ناچيز 
 .كاتوليك ايران را ترغيب نمود از خود صبر و شكيبائي نشان دهند

 

 كشـوري     ايـران   يادآور شد  او همچنين 

 4.  اسـت   پسـنـد     عـوام    و    بيكـران    و  زيبا 
التيـن    و  كلداني  كاتوليك ارمني  اسقف
 بـا   )آدليمـا (ژانويه بعد از اجالس16 در  تبار

 عملكـرد   گزارش  و  نمودند  مالقات  پاپ

 .رساندنـد   سمع او  را به  خود  اسقفي  دايرة
 مشكـالت   از  بعضي  بر  بايستي  گفت  پاپ

 روبرو  آن  با  ايران  كاتوليكهاي  كه  عديده

 جـمـعـيـت      بـراي   كشيشهـائـي    جمله داشتن  از  غلبه بنمائيد، هستند

 باحكومت  اي  دوجانبه  ضمناًكمسيون  دركشور،  كاتوليك  پراكنده

 تـوسـعـة     در   كانالي  كمسيون ميتواند  اين:نمائيد اوگفت  ايجاد  خود

 كـلـيـسـاي      و   ايران    اسالمي   جمهوري   مابين   و توافق متقابل  روابط

  .باشد كاتوليك
روش   دو  اين  نيكوكاري  و  شنود فرهنگي  و  گفت:پاپ اضافه نمود
در  كـه   مسلمانان  با    روابط  و    متقابل  توسعة توافق   بهترين است در
باشـد    توأم زيرا با اين فرصتها كه با مهر ومحبت.  اكثريت ميباشند

هزار 2 ميتواند اين حقيقت را نشان دهد كه مسيحيت در فرهنگ
فقط   ايران  جمعيت  ميليون 70 در ميان .سالة ايران سهيم بوده است

ارتـدكـس     ارامـنـة    را  كه اكثريت  مسيحي در ايران است100000 
در   نفركاتوليك17000 نظر به آمار واتيكان فقط.  تشكيل ميدهند

بـه    گرمو رمزي تهران تبار كلداني اعظم اسقف .ميكند زندگي ايران
ايـران    در  مسيحـي   جمعيت با توجه به اينكه:  راديو واتيكان گفت

اين باورمنـدان    حق و حقوق  در اقليت ميباشند، ولي قانون اساسي
: اوگفت  .است  شناخته  را برسميت  مسيحيت  ودين را محترم دانسته

  پاپ.  است  باز مسيحي  جهت نيايش ايمانداران  ما  كليساهاي  درب

كـتـاب     از  روايت  يك شد  موجب  ايراني  كاتوليك  جمعيت:گفت
“ آن  مقداركم  يك“خميرمايه،  با  ارتباط  آورم در  را بخاطرم  مقدس

اواضافه .  ميسازد  مستحكم  آنرا  و  آن طعم ميدهد  به.  را بازميكند  نان
حضورشان   و  ثبات  به خاطر )كاتوليك مرام(من از تمام كساني:  نمود

باقي   خود  پدران  واقعي  ايمان  در  توصيه ميكنم  آنان سپاسگزارم و به
خـويـش     مـلـت    پيشـرفـت   در و باشند وفادار كشورخود بمانند و به

از   :گـفـت    واتيكـان    راديو  به  گرمواسقف اعظم .  همكاري نمايند
خارج   به  كاتوليكها  ازحد  بيش  مهاجرت  جمعيت،  عمدة اين  مسائل

تـرك    را  كشـور   كثيري  گذشته جمعيت  سال 30كشور است طي
بسـر   چه آينده در خدا داند. بدبختانه هنوز هم ادامه دارد. اند كرده
ايمان   نسبت به  ما  ولي:  اسقف اعظم گفت.  كليسا خواهد آمد  اين

روشنـي    آيندة  و  به حرفه مسيحيت خود پايدار ميباشيم  و معتقديم
 درجسـجـوي    كـاتوليكهـا   از ايـنكه:  گفت  پاپ  .داريم  پيش  نيز در

اسـت    زندگي بهتر براي خود وخانواده هستنديك غريزه طبيعي
 همانند .اند ايران باقي مانده در كه بركاتوليكهائي است ولي فشاري

 ككم  ايران  در  ايمانداران ماندگار نيزبه  شما  خود  گلة  درپي  چوپانان
درتماس   خانواده  با اعضاي  و  بمانند  كنيد و آنان را تشويق نمائيدتا

 .اند خود انتخاب كرده براي را ديگري سرنوشت كه باشند

دنيا جاى فراموشى است و انسان، اين  
چند روزة عمر را خواه به ياد گذشته و 

گذراند و بعد،  خواه به اميد آينده مى
شود و پس از    مرگ بر او چيره مى
شدگان ابدى  چندى، جزو فراموش
 اسمايلز       .محسوب خواهد شد
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يك راننده مسيحي اتوبوس در بريتانيا از راندن 
 ” احتماالً خدايي وجود ندارد“كه شعار اتوبوسي

 .بر آن نصب شده بود، خودداري كرده است
ديدن اين تبليغ  كه از گفته است هيتر ران 

 ”هراسناك زده و شگفت“اتوبوس برچند
 شده است و در اعتراض به اين نوشته ها

    .از كار كردن دست كشيده است
اتوبوس  خطوط كنندة اين مسئوالن اداره

 خواهندخودرا تالش تمام اندكه گفته راني
رانندگي  اتوبوسها اين با هيترتاآقاي  كرد
دهها اتوبوس در سراسر بريتانيا بـا  .نكند
ديده ” وجود ندارد احتماالً خدايي“شعار

اين جزئي ازتبليغات ناباوران . شده است
 .است كه از ماه ژانويه شروع شده است

توانستم  نمي:گفته است سي بي بيبه  هيتر
اين  مديرانم چنين خودرويي را برانم وبه

مسأله را گفتم اما آنها گفتندكه اتوبوس 
محل  هم من ديگري در دسترس نيست و

تبليغ كه  پيام اين اوبه. كردم كار را ترك
اشاره ميكند، معترض  به عدم وجود خدا

اين تـبليغ  از  حـمايت  اتـحاديـه   .است
بريـتانيا و پروفـسور ) انسانگرا( اومانيست

از نـابـاوران سرشـناس ريچارد داوكينز، 
مسيحي  گروههاي برخي .است برخوردار

كـرده اما  به اين تبليغ اتوبـوسها اعتراض
برخي از آنها از اين تبليغ حمايت كرده 

شود  اند كه اين نوشته بـاعث مي و گفته
 مردم بيشتر به معنويت و وجود خدا فكر

 .        كنند

.من اين اتوبوس را نميرانم  

كنترل   و  حركت  و   اداره  همچون  زندگى، ادارة 
هنگام   باتجربه،  رانندة  . است  سوارى  ماشين يك

كند   مى  سر خود را نگاه  رانندگى، كمتر پشت
خطرات   با  لحظه  هر  دهد،  انجام  را كار اين و اگر
وقتى   ويژه  به  روخواهدشد،  روبه  مهلكى  و مهيب

 و  تصادفها  ها همراه با يادآوريهاى  كه اين نگاه
 .باشد درگذشته رانندگى خسارتهاى

 

 شكـسـتـهـاى      و  زيانها  از  است ممكن هرچه پس

 روزگـار   لذّت  شيرينى  تا كمتر يادكنيم گذشته،

  .از دست ندهيم را آينده
 كيم وو چونگ
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 بخاطر تأمين جان خودت و حفظ. بر من رحم كن؛ بيا برگرديم
و   حبـيـب    . ات برگرد  حيثيت و آبروي من به مرام و مسلك قبلي

. گوش بدهد  برادرش  حرفهاي  كرم نيز التماس ميكردند كه به  اهللا
جا بكشيد،   همين  در  مرا” : گفت  سعيدخان براي مردن آماده شد و

وجه حاضر نيسـتـم     چون مراجعت من غير ممكن است و به هيچ
 ” .حرف خود را پس بگيرم وعقيده جديدم را تكذيب نمايم

حبيب بر بازوانش چسبيده ميكوشيد  . كاكه بسياد متأثر شده بود
سعيدخان خود رابر پاي كاكه  . وي را وادار به بازگشت نمايد

كاكه  .انداخت و التماس ميكرد وي را بكشد، اما نگويد برگردد
كوشش خود به منظور برگرداندن سعيدخان، اثاثيه و  در آخرين
ردايش  دامن رفت او بدنبال سعيدخان .برگشت گرفته را كتابهايش

را ميبوسيد و التماس ميكرد هر چه دارد ببرد فقط كتابهايش را  
  براي  آنها كوشش  آخرين  كه ديد وقتي  كاكه  !بدهد  پس

نهاد،  زمين  برگرداندن سعيد خان بي نتيجه است اثاثيه را بر
رفيقش   نفر دو همراه و كرد خداحافظي انداخت گردنش به دست

روي   سعيدخان براي آنكه همسفرانش متوجه نشوند . برگشتند
شهر  به  وقتيكه روز بعد كاكه . خود را برگردانيد و بگريست

برگشت، مردم بدور او ازدحام نموده، وي را تهديد ميكردند، 
چونكه ! ما ميدانيم تو چرا اجازه دادي سعيدخان برود:“ميگفتند
كردن   آرام منظور به شهر حاكم !”.ميفرستند پول تو براي اروپائيها

اما  . مردم تصميم گرفت خانه كاكه را ويران و او را تبعيد نمايد
امام جمعه سنندج كه مردي بسيار فهميده و نيك انديش بود، به  

سعيدخان   مداخله و شفاعت برخاست و به حاكم گفت كه رفتن
به همدان به دستور و پيشنهاد او بوده است و افزود كه كاكه در 

با اين تدبير . اين مورد مقصر نيست و نبايد وي را سرزنش كرد
كاكه تبرئه شد، اما مردم حاضر نبودند كه به اين آساني دست 

شخصي  پس .بگذارند خود حال به را او و بردارند سعيدخان سر از
 مالكين و اسب سوار ماهري بنام شكراهللا را كه مباشر يكي از 

همين  .برگرداند زنده يا  مرده را  سعيدخان  كه كردند مأمور بود،
تعقيب سعيدخان  به  كه شكراهللا ميخواست بر اسب سوار شود و 

طرف  از فوري اي نامه و شد وارد زنان نفس قاصدي ناگهان برود،
 براي در اين نامه به او دستور داده شده بود كه. كدخدا به او داد

بود   اربابش به متعلق كه ديگر اي دهكده به فوري كار يك انجام
اين اتفاق موجب شد كه شكراهللا وسعيدخان به دو جهت. برود  

مخالف با سرعت حركت كنند و فاصله ايشان هر لحظه بيشتر   
سعيدخان پس از پنج روز دلواپسي، سرانجام بسالمت وارد  . ميشد

و معاشرت با  ) مبلغ مذهبي(بودن در خانه يكنفر ميسيونر . همدان شد
 نيزمانند سعيدخان كه ميكرد ايجاب نژاد، يهودي مسيحيان و ها ارمني

عضويت  و تعميد تقاضاي سپس .كند زندگي و بپوشد لباس آنها
ها تعميد دادن وي را  كليسا را نمود، اما آقاي هاكس و ارمني

كاري عاقالنه ندانسته، چون بيم آن داشتند كه تعميد او، مردم  
در اين وقت سعيدخان  . مسلمان را تحريك و ايجاد ناراحتي كنند

به آقاي هاكس درس فارسي ميداد و متقابالً درس انگليسي       
خورشيدي  1261 پائيز .يافت مي تعليم كتابمقدس از و آموخت مي

دكتر و خانم الكساندر و دوشيزه مونت گمري به اعضاي ميسيون  
نيز كه   شيروودچندي نگذشت دوشيزه . در همدان ملحق شدند

بعداً با آقاي هاكس ازدواج كرد به جمع ميسيونرها پيوست و  
سعيدخان تدريس زبان فارسي به آنها را تقبل نمود و در عوض، 

در فصل بهار، داروهاي  .به او درس انگليسي ميداد الكساندر خانم
تأسيس  از آمريكا رسيد و او درمانگاهي الكساندردكتر  الزم براي

كه در زبان انگليسي بسيار پيشرفت كرده   سعيدخان. و افتتاح نمود
روزي سعيدخان . كار شد بود، بعنوان دستيار و مترجم وي مشغول

اش بسيار اثر   طي مطالعات خود سرودي را يافت كه در روحيه
اين سرود او را دگرگون ساخت و در درونش آتشي  . گذاشت

برافروخت كلمات اين سرود بيش از پيش او را كمك نمود تا 
. مسيح را مشاهده نمايد بهتر بتواند واقعيات را درك و انوارصليب

هاي آقاي هاكس نيز وي را عميقاً به هيجان  در اين موقع موعظه
با دوستي صميمانه و ايمان استوار گمري  مونتآورد و دوشيزه 

 بود،تقويت گرفته درنظر برايش خاص مأموريتي خدا كه را او خود

  اش هر روز بيش از پيش آتش عشق و آرزوي روحاني. نمود

تشويق   و دلگرم را سعيدخان كه ديگري چيز .ميگرديد تر مشتعل
به  خورشيدي1262سال در كه بود كاكه برادرش مالقات نمود،

ديگر آن  . دو برادر به مهرباني همديگر را بوسيدند. همدان آمد
انگار او آن تعصب . آثار خشم اوليه در چهره كاكه ديده نميشد

يك   همچون را سعيدخان عقيده و گذاشته كنار را جا بي و خشك
پس از آنكه سعيدخان چندين مرتبه با  . حقيقت مسلم پذيرفته بود

اي تازه   اي عميق و خاطره كاكه بحث و گفتگو كرد، او با عالقه
  مراسم مخصوص. از مسيحيت، به خانه خود در سنندج برگشت

سعيدخان از اينكه بعلت تعميد  .دعا و عشاء رباني برگزار شد
نيافتن نميتوانست در آن شركت نمايد، بسيار متأثر و مغموم بود  
مسيحي كه بسيار آرزوي تعميد يافتن را داشت و بخاطر ايمانش 

رباني شركت مينمودند، مورد   بيش از آنانيكه در اين مراسم عشاء
شكنجه و آزار قرار گرفته، از شركت در مراسم تجديد خاطره  

حاليكه مسيحيان سرگرم   در !مرگ موالي خود محروم بود
خلوت  اي گوشه به نيز سعيدخان بودند، رباني عشاء مراسم برگزاري

مخصوصاً براي  . رفت و به راز و نياز با خداي خود پرداخت
كاكه دعا كرد كه آرزو داشت وقتيكه به منزل برگردد او را در  

 از را مسيح الوهيت به ايمان اعتراف و بيند به كتابمقدس خواندن حال

مستجاب   سعيدخان دعاي نكشيدكه طولي اتفاقاً .بشنود خودش زبان
.  كاكه مسيحي شدن خود را آشكار و اعتراف ايمان نمود .شد

  سعيدخان در درمانگاه دكتر الكساندر با گروهي از همشهريان

خود كه براي مداوا و معالجه مؤثرتري كه در سنندج ميسر نبود و  
 نشسته انتظار اطاق در آنهاكه .گرفت تماس بودند، آمده همدان  به

  ميخواند كتابمقدس برايشان معمول عادت برحسب سعيدخان بودند،

در اينجا بود كه  . و جزواتي به آنها ميداد كه همراه خود ببرند 
سعيدخان دريافت براي جلب اعتماد مردم و نفوذ كالم، طبابت 

اي است بسيار مؤثر، وگرنه چگونه ميشد با مردم دربارة   وسيله
همين منظور تصميم گرفت علم پزشكي   به. مسيحيت سخن گفت

و  . دكتر الكساندر با اين تصميم كامالً موافقت كرد. را بياموزد
.  اي براي سعيدخان پيش آمد اشكال تازه. خود استاد وي گرديد

هاي او   او در منزل كشيشي به نام سيمون زندگي ميكرد و به بچه
او از محبت و صميميت اين خانواده كامالً  . نيز درس ميداد
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خـود    خانـه   مبل  روي  اش  ساله45ساله با پسر تحصيل كرده 85مردي
پدر ازفرزندش .  شان نشست كنار پنجره  كالغي  نشسته بودند ناگهان

 .كالغ: اين چيه؟پسر پاسخ داد: پرسيد
بابا من كه همين :  چيه؟پسرگفت  پرسيد اين  ازچند دقيقه دوباره  پس

 سومين  كوتاهي پير مرد براي  بعداز مدت  .كالغه: االن به شما گفتم

 حـالـت    موج ميزد و با همان  عصبانيت درپسرش  چيه؟  اين  : بارپرسيد

قـديـمـي      پدربه اتاقش رفت و با دفتر خاطراتي  !كالغ  كالغه: گفت
 .اي را بازكرد و به پسرش گفت كه آن را بخوانـد   صفحه   . برگشت

. دارد  سـال 3امروز پسركوچكم  :درآن صفحه اينطورنوشته شده بود
پسرم   روي پنجره نشست  مبل نشسته است هنگاميكه كالغي  و روي

كالغ   كه نامش  بار به او گفتم 23پرسيد و من  بار نامش را از من 23
بـه    و  مـيـدادم    به او جـواب   كردم و هربار او را عاشقانه بغل مي.است

او   بـه   نسـبـت    شدم و در عوض عالقه بيشتري هيچوجه عصباني نمي
 .كردم پيدا مي

 

 اگر عيسي هزاران بار ديگر 
 دنيا زندگاني گيرد از سر به

 كند روشن ز نو دنياي ما را
 شفا بخشد همه مرضاي ما را

 خود خواند همه زحمتكشان را به
 ببخشد زندگاني مردگان را

  نماياند به انسان راه چاره
  شود مصلوب و برخيزد دوباره

 ولي در قلب ما وارد نگردد
 سراسر جمله كارش هيچ ارزد

 ) دهقاني تفتي.  ب.  ح( 

ما خدا را محبت نكرديم، بلكه او ما ! اينست محبت واقعي
را محبت كرد و يگانه فرزندش را فرستاد تا كفارة گناهان 

  كه خدا ما را اين چنين محبت عزيزان من، حال. ما شود

نمود، ما نيز بايد يكديگر را دوست بداريم و محبت كنيم،  
ايم؛ اما اگريكديگر را محبت  ما هيچگاه خدا را نديده

گزيند و محبت او در   نماييم، خدا در وجود ما مسكن مي
.                                                           گيرد ما قوت مي  
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2009فوريه     40شمارة       سال چهارم  ايمان دارم. ميكنم گناهكار هستم خداوندا، من اعتراف 
 كه عيسي مسيح بخاطرگناهان من بر روي صليب، جان 

 وسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه خود را فدا نمود و به
 من اكنون او. بر مرگ، مرا درحضور تو عادل ساخت

 آمين. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

و بايد كار و تحصيالت خود را كنار بگذارد و
تربيت فرزندان خـانه نشين شود؟ دو نفر  بـراي

نگهداري از فرزندان، كارهاي  چطورمسئوليت
خانه، و مديريت مـالي خانواده را با هم تقسيم 
ميكنند؟ سكس و رابـطه جنسي چقدر اهميت 
دارد؟ و آيا بـايد زمان مسافرت را براي ديدن 

كننديا يك مسافرت هيجان  افراد فاميل صرف
انگيز و ماجراجويانه داشته باشند؟ پاسخ دادن 
به برخي از اين سواالت تا حد زيادي به نحوه 
برخورد والدين هريك از طرفين با اين مسائل 

وتوقعات  انتظارات از داشتن آگاهي .دارد بستگي
. تر كند طرف مقابل ميتواند رابطه ها را محكم

زوجها كمك ميكند درمورد سابقه  همچنين به
وموفقيتهاوشكستهاي هم بيشتربدانند خانوادگي

زوج هاي موفق . نسل هاي قبل را تكرار نكنند
هميشه سعي ميكنند از نـقاط قـوت ريشه هاي 
 خانوادگي هـمديگر نـهايت استفاده را بـرده و

     . آنرا كنار بگذارند محدوديتهاي
 ...ادامه دارد

استاد دانشگاه  و خانواده روانشناسبِن سيليمان 
ميگويد، هرازدواج از آميخته شدن  ويومينگ

هرطرف يك دسته از . دوخانواده تشكيل ميشود
انتظارات و توقعات را با خود وارد زندگي 

تاريخچة  معموالً نشاندهنده كه زناشويي ميكند
خانوادگي فرد و چيزهايي است كه در خانواده و 

ازدواج ادغام سنتها و . دوستان خود ديده است
 .انتظارات دو خانواده است

 

آنچه براي ”در ادامه ميگويد،سيليمان  بندكتر
هر طرف مهم است اين است كه از انتظارات 
طرف مقابل خود قبل ازوارد شدن به زندگي 

براي موفقيت هر ازدواج . زناشويي باخبرشود
وتوقعات  با انتظارات آشنايي زناشويي، رابطه و

طرف مقابل الزم و ضروري است چون جور 
ورضايت  توقعات درهماهنگي رفتارها و شدن

توقعات  كه زوجهايي” .طرفين بسيارمهم است
متعارض دارند مـعموالً مشكالت بيـشتري در 

 براي مثال، آيا زن . رابطه خود تجربه ميكنند

 گوناگون

  
 
 
 

 گسترش جفا بر مسيحيان 
 در سراسر جهان

مسيحيان در نقاط مختلف جهان تنها بخاطر ايمانشان مورد   
اخبار و وقايع . صدمات جسمي و حتي با مرگ مواجه ميشوند

 . متعددي خبر ازمشكالت ايمانداران در سراسر جهان ميدهد
 آمريكا به در ”باز درهاي”، رئيس انجمن”كارل مولر” 

ميليون  صدها جهان  در سراسر: گفت MNN خبرگزاري
مسيحي مورد  اذيت  و آزار،  جور و بيداد، و تضييع 

دست كم يكصد . موقعيتهاي اجتماعي قرار ميگيرند
 ميليون مسيحي در جهان  متحمل  دستگيري، حبس،

موارد مولر بـه گفتة   .اند حتي شهادت شده و   شكنجه
دهها  ايراندر :ميگويد او. جفاها قابل شمارش نيستند

مسيحي مورد بازجويي و اذيت و آزار قرار ميگيرند، 
حبس،  و دردوران بازداشت بودندكه وحتي مسيحياني

در ارتباط  مولر .توسط دولت ايران به قتل رسيده اند
كه ايران  دليلي وجود دارد: چنين ميگويد با ايران اين

دولت  ايران، در پنهان ايمانداران .ميدهد پاسخ چنين اين
دولت شديداً . ميدهند شديدي سوق واكنش را بسوي
بيابند  مسيح پيغام اميد را درعيسي كه مسيحيان ميترسد

هندو  گرايان ملي درهندوستان،.نمايند ترك را اسالم و
ميشوند واكنش  مسيحي كه هندوهايي تعداد به افزايش
گراي  افراطي تصميم  هندوهاي  ملي.  اند نشان  داده

وبسياري استانهاي ديگر  اوريسااند كه دراستان  گرفته
بشكلي فعال، تا آنجا كه ميتوانند، اجتماعات مسيحي 

كه در  است كشتارمذهبي واقعاً اين يك. كنند را نابود
ادامه ميدهد كه با اينكه اين مولر  .رخ ميدهد اوريسا

. خوب نيز هست ازطرفي خبرهاي اخبارناگوارهستند،
ما . ميباشد”پارادكس شگرف جفا“گفتة وي، اين  بـه

كه هركجا كليسا رشد كرده، و  درعهد جديد ميبينيم
حضوري فـعال در جامعة خـود نشان داده، نيروهـاي 

اند و جفا بوجود  كرده آرايي آن صف دربرابر تاريكي
 كه امروزه در و اين دقيقاً همان چيزي است. اند آمده

” باز درهاي”سازمان امسال مولر گفتة به .ميدهد رخ دنيا
دعا، بلكه با تهية   با فقط   را تشويق ميكند تا نه كليساها

كليساهاي تحت جفا را حمايت  كودكان، كتابمقدس
 شبكة خبرمسيحيان فارسي زبان.                                       نمايند

 شيخ االزهر هم وجود
 !امام زمان را انكار كرد

 

هاي  روزنامه از يكي با درمصاحبه نيز پيشتر قرضاوي
مصري، نفوذ شيعيان در كشورهاي عربي به ويژه 

مصر را به شدت مورد انتقاد قرار داده د و شيعيان 
را گروهي بدعت گزار و معتقد به تحريف قرآن  

به نقل از برنا، روزنامه  طبق گزارش. خوانده است
 پرسشهايي طرح با قرضاوي: نوشت المدينه عربستاني

آيد كه  مي پيش اين سئوال:است گفته در اين زمينه
وظيفة  اين  امام  چيست؟ اگر چنين كسي  وجود 

وعالئم  ها داشته باشد چه زماني ظهورميكند، نشانه
ايـن  ! او چيست، اسـم و اصل و نصب او كيست؟

شيـخ االزهر مـصر، در ادامة ابهامات خـود آورده 
مگرپروردگارعالميان نعمتش را بربندگانش :است

كامل و آخرين پيامبرش را مبعوث  تمام، دينش را
وي  در پايان  سخنان  خود تأكيد !! نكرده  است؟
قرآن درخصوص فلسفه وجودي اين : كرده است

موضوع  تلويحاًً به اين كرده ونه اي نازل آيه امام، نه
پيشترنيز درمصاحبه  قرضاوي. كرده است اي اشاره

مصري، نفوذ  شيعيان  در   هاي  با يكي از  روزنامه
كشورهاي  عربي به ويژه مصر را  به شدت  مورد 
انتقاد قرار داد و شيعيان را گروهي بدعت گذار و 
معتقد به تحريف قرآن خواند كه اين اظهارات با 

حسن واكنش شديد  علماي شيعه  از جمله  شيخ  
 از علماي شيعه عربستان سعودي روبرو شدهصفار 
  . است

 قبل از ازدواج، توقعاتتان
 كنيد را ارزيابي 

 
برج ايفل  

پله 1792
.دارد  

 

 هاي موريانه كل وزن

 كل وزن برابر10نجها

. انسانهاست  كانگورو قادر نيست  
.عقب عقب راه برود  

 
 
 
 
 
 

2فقط به اندازة  اوزوناليه   
.دارد ضخامتسكة روس هم   
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خوانندة گرامي؛ چنانچه  
مايل هستيد، شما ميتوانيد  

كتابمقدس   نسخة چاپي
فارسي را در وب سايت 

.زير مطالعه فرمائيد  
 

www.SimaMasih.com 

ها را بيازمائيد روح   
 كُنون اي حبيبانِ دلبند من

 زِمن بشنويد، اين چنين پند من
 

 نه هر روح را خود پذيرنده باش
 محك زن به ارواح و جوينده باش

 

 دروغينه بسيار پيغمبران
 كه پر شد ازايشان سراسر جهان

 

 به اين، روحِ حق را شناسنده باش
 دو چشمان تو بگشا و بيننده باش

  

 هر آن روح كامد ز نزد خداي
 گُواه است بر كارِ عيساي ما

 

كه روحش زِيزدان نبود هرآن كَس  
 پذيرنده نام عيسا نبود

 

 چو اين روح، دجالِ بدكاره است
 كه اندر جهان و تَبه كاره است

 

 شما، از خدائيد و پيروزمند
شما را زِدنيا نيايد گَزَند   

 

كه در جانتان زنده است  چوآن كَس  
 فَراتَر ز دنيا و پاينده است

 

 كه دنيا پرستانِ دنيا سخن
 به مهرِ جهان گشته پير و كُهن

  

 چو دنيا پرستند و همراهشان 
 جهان گوش دارد به گفتارشان

 

 كه ما از خدائيم و ايمانمان
 پديدار گردد زِگفتارمان

  

كه حق را شناسنده شد هرآن كَس  
 نيوشنده گفت گوينده شد

  
 هرآن كو، كه از حق جدا مانده است 

 ز ادراك گفتار وامانده است
 

 بدين سان شناسيم روحِ خدا
 شود روحِ گُمراهي از وِي جدا

   بزرگمهر وزيري 

 گي جهت مبارزه براي بازگشت سريع مسيح آماده       
 

كتابمقدس به وضوح به ما تعليم ميدهد كه در زمانهاي آخر، جوامع فاسد خواهد 
پولس رسول، در ). 39-37:  24متي(گشت و شرارات آن در حد دوران نوح خواهد بود 

پرستي  كه جامعه در چاه سياه فساد، خشونت و بت صحبت خود به عنوان نبي ميگويد
خود پرست، طماع و عشرت دوست و “او اظهار ميدارد كه آنها  .سقوط خواهد كرد

خواهند بود و فرزندان آنها نيز از ايشان اطاعت “ انسانهاي متكبر، دروغگو و ناپاك
 آيا اين همانند اخباري كه مكرراً شبانه روز بگوش مي رسد نخواهد. نخواهند نمود

 . آري در حقيقت اين امر به وقوع پيوسته است بود؟  

ون
ناگ

گو
 

 شما مسيح براي عيساي معجزات
 

مسيح قدرت دادن به ما در   يكي از بزرگترين معجزات 
پـولـس     . علية تاريكي نفس ماسـت   روحاني بر  جنگهاي

      و25  و24آيـات   7فصـل   خود به رومـيـان      رسول در نامة

مـرا     بـدن    ايـن !  هستم  من  چه  آدم  بدبختي :   نويسد  مي
آن آزاد   دست  از  مرا  تواند  بسوي مرگ ميكشاند كي مي

 خدا را به وسيلة خداوند ما عيسي سازد؟
  كاري كه چنين  گوييم مسيح شكر مي

 .كرده است
 يكي ديگر از معجزات بزرگ
 مسيح توانـمندي و قدرت به 

 . انجامهاست قابل غير تمامي انجام
 درنامة خود به فيليپيان رسول پولس
در هر   ام  گرفته  زيرا ياد:  نويسد  مي13تا 11آيات 4فصل 
من ميدانم چگونه در فقـر  .  كه باشم قناعت كنم  وضعي

رمـز    بـه   كـنـم،    و بيچارگي ويا درسعادتمندي زنـدگـي    
در فراواني، و نيازمـنـدي     زيستن در سيري و گرسنگي،

بـه    كـنـد    كه مرا تقويت مي  من بوسيلة مسيح.  ام  پي برده
 .كاري قادر هستم انجام هر

 سوالي بپرسم؟! مامان
: ميزگذاشت روي آنرا .بست را سفيد كتابچة زن

 .بپرس عزيزم
 رنگه؟ خدا زرد مامان

 چطور؟: زن سر جلو برد
 .زرده خدا كالس نسرين ميگفت آخه امروز سر

 گفتي؟ خوب تو بهش چي
 .سفيده .گفتم خدا زرد نيست من بهش
 مگه نه؟ مامان،خدا سفيده؟: كرد مكثي
  پرسيده دخترش   آنچه كرد سعي و   بست  چشم زن،

مختلف  رنگهاي هجوم  اما،  .كند مجسم ذهن در بود
 .به او اجازه نداد
فهميدي  چطور تو .دخترم نميدانم: چشم بازكرد

 سفيده؟
هم  را در دستانش .گذاشت هم چشم روي دخترك
تو  وقت   هر    آخه  :تگف  زنان  لبخند  و     كرد  قالب
 .سفيدپيدا ميشود نقطة فكرميكنم،يك خدا به سياهي

و دوباره  كرد زن به چشمان بي فروغ دخترك نگاه
 .چشم بر هم نهاد

 

 وقتي            
 ...بخشيد مي                     
 

 
 
 
 
 

هيچكس ديگر   به  نه  خودتان  با اينكارفقط به... 
فرد   آن  كه  نتوانيدكاربدي  اينكه  . كنيد  مي  نيكي
ديگرمشكل   كنيد،  راهضم  انجام داده  شما   عليه

 . رساند نه او به شما آسيب مي. شماست نه او
ديگران   بسياري نشان ميدهد نبخشيدن  شواهد

اگر ايـن    .  تواند منجر به سنگ صفرا شود  مي
اين سنگ   كند،  سرايت  هم  همسرتان  مشكل به
اين احسـاسـات و     .  شود  ها ايجاد مي  در كليه

عصبانيت ممكن است مشكالت كمر برايتان 
حس  كه فقداني اينكه برحسب البته ايجادكنيد،

 . كنيد درموردمسائل مالي باشديا احساسي مي
استاندارد غيرمعقول و بااليي   قضاوتتان  اگردر

كنـد،    داريد كه بخشيدن را برايتان دشوار مي
كن شما ممكـن    گير و سرزنش  طبيعت خرده

كبد يا سـايـر     اي براي  است مشكالت پيچيده
 . اندامهاي گوارشيتان ايجاد كند

 

 لـحـاظ    از  فهميدن و درك اهميت بـخـشـش   

در   آن  كـردن   پـيـاده    و  اسـت   چيـز   يك  عقالني
كينه ميگيريد،   وقتي.  مان يك چيزديگر  جسم

شما آسيب   ميدهيدبه  فردمقابل اجازه  نه تنها به
برساند، بلكه به او اجازه ميدهيدهرباركه فكر 

كنترل زندگي   خطوركرد،  تان  مخيله رفتار اوبه
وقتي ديگران را .  شما را در دست داشته باشد

باقضـاوت    كه  وآسيبي  صدمه  ميپذيريد،ديگرآن
 تـجـربـه     را  شـود   مـي   وارد  شـمـا    بـه   آنها  كردن

 .نخواهيدكرد

مسيح والنتاين من است، او هر روز مرا  عيسي
من خود را در بركات احساس ميكنم . دوست دارد

 و همواره او سر راه من قرار ميدهد
عشق او نسبت به من انتها ندارد   

 تمام وقت من آن را احساس ميكنم 
كند عشق او بارهاي مرا سبك مي  
.سازد و قلب مرا مملو از آن مي  
 اما من تنها كس نيستم

 او فقط مرا دوست ندارد 
كس ميدهد او عشق خود را به همه  

.اگر آنها باورمند او باشند  
كن پس دريچه قلب خود را بر روي او باز   

 و زندگي نويني را آغاز كن
صبرانه منتظر توست  او بي  

.تا همچنين والنتاين تو هم بشود  

 
وايلي پست و ويل راجرز        

 

 
 
 
 
 

اولين خلباني بود كه به تنهايي به وايلي پست 
دوست  هم كمدينراجرز ويل دوردنياسفركرد،

اين عكس كه در آن . خاص و صميمي او بود
روي بال هواپيما مشخص است، كمي   پست

قبل از آخرين پرواز آنها از فرودگاهي در  
هواپيماي آزمايشي . آالسكا گرفته شده است

آنها، به خاطر مشكل موتور، هنگام الكهيد 
برخاستن از زمين، دچار مشكل شد و سقوط  

كه در آن اين حادثه اتفاق  فرودگاهي. كرد
   .         افتاد، به نام اين دو، تغيير نام پيدا كرد

 شدگان خواهند ازهالك مي  كه آناني براي خداوند

و . وگناهكاران جدا شوند راهي مهيا كرده است
 مسيح است، تا هركسي به اونگاه آن صليب عيسي

گناهانش با خون  كند وايمان آورد تقديس شود،
ابد براي  تا فيض، و بخشش اين شسته شود و با مسيح

آنگاه تمام لحظات . خدا درقدوسيت زيست كند
 .حيات او موجب جالل نام خداوند خواهدشد
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ش

 گزار
 ممانعت از ورود مسيحيان 
  كليسا زبان به داخل فارسي 

 

كنندگان به  درپي اين رويداد عجيب بدليل عدم اجازه ورود شركت
كليسا، جلسات هفتگي كه عموماً اكثريت جمعيت آن را  داخل

 ... دادند اين جلسات زبان تشكيل مي هموطنان مسيحي فارسي
  
مسئوليـن    آگاه،  منابع  از  نقل  به  و زبان  فارسي  خبرمسيحيان  شبكة  گزارش به
زبان به جلسات   فارسي  مسيحيان  از ورود”  شهرآرا  آشوري كليساي“

بزبان فارسي   هفته  كه هر  كليسايي  هاي پرستشي و موعظات  و برنامه
براي شنيدن   عالقمندان  در روزهاي جمعه و يكشنبه براي مشتاقان و

آنان   ورود  از  مانع  و  كرده  جلوگيري  شود  مي  برگزار انجيل  خوش  خبر
در پي اين رويداد عجيب بدليل عدم اجـازه     .كليسا شدند  به داخل

كه عمومـاً    كليسا، جلسات هفتگي  كنندگان به داخل  ورود شركت
دادنـد    مي  تشكيل  زبان  فارسي  مسيحي  هموطنان  آنرا  جمعيت  اكثريت

از   اين جلسات عليرغم ميل خواسته مسئولين و ايمانداران مسيـحـي  
كشيش ويكتور، شبان كليساي  .كليسا تعطيل اعالم شد  سوي شبان

” زبـانـان    فارسي” شهرآرا پس از اعالم تعطيلي جلسات براي خاص
 .كرد از ذكر داليل و توضيح بيشتر در اين مورد خودداري

كميته مسيحيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روند اين               
از سوي   كه دانند مي سلسله اقداماتي  و تداوم فشارها  جريان را در پي   

كشور و با هدف پاكسازي مسيحيت با هويت ايراني          امنيتي مقامات
هموطنان فارسي زبان    بين در و جلوگيري از رشد و اشاعه مسيحيت      

كه در اصل    اين مطلب  يادآوري  .است داده خود قرار  كار دستور در
بشر بصراحت بيان شده، هر شخصي       حقوق هجدهم اعالميه جهاني  

حق   اين  . شود  مند  بهره  دين  و  وجدان  انديشه،  آزادي  از  دارد  حق
مستلزم آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادي اظهار دين يا              

 مراسم و ها ها و اجراي آيين     در قالب آموزش ديني، عبادت     اعتقاد،

 .خصوصي يا عمومي است بطور جمعي، صورت به يا تنهايي به ديني
الزم به ذكراست كليساي آشوري شهرآرا حدود هشت سال است  
كه به جهت خدمت به مسيحيان فارسي زبان در روزهاي جمعه و 

ساعاتي جداگانه اقدام به برگزاري جلسات عبادي و   يكشنبه در
كند كه تا كنون با استقبال  و موعظه كالم بزبان فارسي مي پرستشي

.                         چشمگير هموطنان فارسي زبان همراه بوده است   

 گزارشها حاكي  از  برخي

 اسـتـفـاده     سوء  از افزايش

جنسي ازكودكان اسـت  
و از آنــهــا در تــهــيــه          
فيلمهـاي پـرنـوگـرافـي        

الـبـتـه    .  شـود    استفاده مي
كـودك    موارد جـنـسـي   

ــاه         آزاري در شــش م
نسبت بـه   87ابتداي سال

سال گـذشـتـه تـغـيـيـر            
چنداني نكرده است امـا  

سـوء    موارد اين چنيـنـي  
استفاده جنسي بـيـش از     
اين سيار كمتر مشـاهـده   

اعـالم    بـا   كـودكـان    حـقـوق    از  حمـايـت    مديرعامل انجمن.  شد مي
      كــرد  اضــافــه   مــدت،  ايــن  طــي  آزاري  مــوردكـودك   80دريـافــت 

درصد غفلـت  36درصد عاطفي، 55درصد اين موارد جسمي، 45
همچنين بـيـشـتـر     :  يزداني ادامه داد.  درصد جنسي بوده است10و

گرفـتـه    ها از سوي والدين به ويژه پدر صورت  آزارها در خانواده
فكر كردن،   اصلي  مهارتهاي  بوجود آمدن  كه اين موضوع از  است

او با تأكيد بر .  كند   اعتماد به نفس و رشد اجتماعي جلوگيري مي
 مـوارد   گـيـرد،     هايي كه در اختيار انجمن قرار مي   اين كه گزارش

شـود،    حتي جبران ناپذيركودك آزاري را شامل مـي   حاد و  بسيار
سوي يك   از  كه  گيري مستقل  براساس يك نمونه   : كرد  خاطرنشان

بـا    درصد كـودكـان  39هزار كودك انجام شده 2پژوهشگر روي
  : يادآور شد  كودكان  حقوق  حوزه  فعال  اين.  هستند  آشنا  تنبيه بدني

 بـا   كنند اغلب  مي  آزاري  كودك  به  اقدام  كه  هايي   همچنين خانواده

 فـقـر،     خـانـوادگـي،     شديد  اختالفات  طالق،   مانند اعتياد،  مشكالتي

 .به گريبانند دست بيماري و كودكان معلول  از والدين، يكي فوت
 ميزان استحكام  و  دروني  روابط  كيفيت  عالوه بر اين   : يزداني افزود

ها شلوغ و      كودكان متزلزل بوده و اغلب اين خانواده  خانواده اين
اعـالم    ديـگـر    سـوي   از  او.  هسـتـنـد     طرد شده از اقوام و اجـتـمـاع   

 .اند بوده پسر درصد40و درصد كودكان آزار ديده دختر60:كرد
از   توضيحـات   كودكان با اين  حمايت از حقوق  عامل انجمن  مدير

وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيـمـا   ”  توجه ناچيز“
نـاآگـاهـي      ها در پـي     بيشتر كودك آزاري   : انتقاد و تصريح كرد
دهد، بنابراين اگر آموزش و پرورش و صـدا      افراد جامعه رخ مي

از   و سيما در اين زمينه فعاليت كنند به طور قطع از بروز بسـيـاري  
بهترين    : يزداني يادآورشد.شود  مي مواردكودك آزاري پيشگيري

راه براي مبارزه با كودك آزاري انجام اقدامات پيشگيرانه اسـت  
 .گيرد  كه آن هم بر پايه افزايش آگاهي جامعه صورت مي

سال   سومين  براي فوربس  آمريكايي  نشريه 
 را  آلـمـان    صدراعـظـم  آنگال مركل پياپي 

 كرده  انتخاب  جهان  زن  نقدرتمندتري  بعنوان

 متوالي  سال  پنجمين  براي  كه  فوربس  . است

زنـان    قدرتمندتـريـن    تفهرسانتشار  به  اقدام
 دررقابت  اند توانسته  كه  داده  جاي  افرادي را  بندي رده  دراين  دنياكرده،

در   فوربـس .  توجهي برخوردارشوند  مردان ازموقعيتهاي شغلي قابل با
 هـم  اندروي قرارگرفته  فهرست  اين  در  كه  زني100خود نوشته  گزارش

 ايـن   در  . دارنـد   شخـويـ    دركنترل  دالر  تريليون26بر  بالغ  يا سرمايه  رفته

 انتخـاب   افراد  وبقيه  ميشوند  رديدهسياستمدا23و مديرتجاري54فهرست

 نكتة  . هستند  غيردولتي  سازمانهاي  و مديران  اي رسانه  هاي شده ازچهره

 تشـكـيـل     آمـريـكـا     از   خـارج   زنان  را  عده  درصد از اين45اينكه  ديگر

ايـن    به  تازگي  به  زناني هستندكه2008سال فهرست سوم ويك اند داده
 .اند بندي اضافه شده رده

   برگزاري دادگاه براي يك هموطن مسيحي
بازداشت يكي از نوكيشان  درپيبه گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان، 

كه در نيمه مردادماه  ساله ساكن شهر نيشابور55 محمود آزادهمسيحي بنام 
ماه حبس و بالتكليفي، تاريخ                  6سالجاري رخ داد، پس از گذشت 

.و زمان برگزاري دادگاه به وي ابالغ گرديد  
 

پس از  گذشته بود درهفته كه در زندان نيشابور بازداشت وي 
آباد  وكيلبرگزاري دادگاه، ايـشان را بـه زندان  ابالغ تاريخ

بر اين اساس تاريخ برگزاري دادگاه روز . مشهد انتقال دادند
مشهدبرگزارخواهد  دادسراي 5درشعبة2009فوريه12پنجشنبه

جلسات مسيحي  آگاه اتهام ايشان؛ برگزاري منابع گفته به. شد
 مسيحيت آئين واشاعة تبليغ ،)خانگي(زيرزميني كليساهاي درقالب
هموطن مسيحي است ذكر به الزم .است عنوان شده... و ارتداد  

سالجاري مردادماه آزاده درنيمة محمود                                 
مسيحي ازديگرايمانداران چند باتني                                   

يك به امنيتي مأمورين هجوم درپي                               
درنيشابوربازداشت خانگي كليساي                        
از  ديگر بازداشت شدگان پس شد،                                     

شركت برعدم تعهدمبني دادن روزبا 5                            
به .در اينگونه جلسات آزادگرديدند                          

مجموع مسيحيان  كميتة  گزارش                                          
پس در ايران، حقوق بشر فعاالن                                             

از سوي   ازپيروزي انقالب اسالمي در ايران، با صدورفتوايي 
براي   ساختماني كليساهاي بنيانگذارجمهوري اسالمي ساخت

درايران ) پروتستان،كاتوليك، ارتدكس(مسيحي ازگرايشات هريك
پس از انقالب و بيداري عظيم روحاني كه . ممنوع اعالم شد

مسيحي كه منجر به ” نوكيشان“در بين فارسي زبانان با عنوان 
گرايش آنـان بـه مسيحيت شد، بسياري از اين افراد اقدام بـه  

كشور  استانهاي و درشهرها خانگي كليساهاي وتشكيل برپايي
اقدام به برگزاري   خود نمودند و از اين طريق با ديگرهمدالن

و  فشارها بدليل همچنين .ميكنند پرستشي و عبادتي هاي مراسم
    آشوري  كليساي   كشور،  امنيتي مقامات سوي از تهديدات

اختصاص   زبان فارسي مسيحيان رابه جلساتي كه تهران، شهرآراء
.     شد كليسا تعطيل اعالم داده بود اين جلسات توسط شبان  

 مورد انتقاد مسيحيان پروتستان قرارگرفت اوباما
 

كه برخي رهبران ديني از اقدام جديدكاخ سفيد در رابطه با ابتكار       درحالي 
 كنند، عدة ديگري به ويژة مسيحيان پروتستان   هاي دين محور تجليل مي عمل

  .ها ابراز ترديد كردند كاركرد اين ابتكار عمل نسبت به
 ال پي اف دبليوازمهر،درگزارشي ازسوي  نقل به گزارشي طبق 

 طرحها ابرازترديد  نسبت به اين كه رهبراني مينويسد، برخي
 دين، براي چون بنياد آزادي هايي گروه اند نمايندگان كرده

 كليسا از جدايي ها براي آمريكايي اتحاديه
 جنوبي باپتيستهاي علوم ديني ودانشكده دولت

 .هستندآلبرت موهلر به رياست  
 چگونگي رويكرد اين دفتر  اظهار داشته موهلر 

  نشده، كليسا و دولت هنوزمشخص نسبت به جدايي

  تمام دولت كرده پذيرفتن پول از ابراز نگراني وي
 دانشكدة  رئيس اين .ببرد ازبين را كليسايي مشكالت

احتـرام    مورد  محوربايد  سازمانهاي دين  و  دين  كلمه: كرده  ديني اضافه  علوم
را   خـود   نـظـري    اصول  يا  خواسته نشود اعتقادات  ديني  باشد تا ازسازمانهاي

دستـور    باراك اوباما . خطر قرار نگيرد  درمعرض ها  برنامه  راه تحقق اين  در
 محورتأسيـس   دين  همكاريهاي  عنوان  با  كردتادفترجديدي  امضاء  را  اجرايي

قـانـونـي       نـظـر    از   ديني   هاي زمان رئيس جمهور سابق آمريكا  گروه. كنند
اوگـفـتـه     . كيش آنها نبودند  توانستند افرادي را استخدام كنندكه هم  نمي

ميكنـد    بررسي را  اين دفترجديد رويكردهاي استخدام درسازمانهاي ديني
بـه    نسبـت   و ساير مسيحيان پروتستان موهلركه   اي نيست  اما اين تنها مسئله

كـه    اسـت   اين  وي  كلي  اعالم كرد ديدگاه موهلر . آن ابراز نگراني ميكنند
مسيحيان پروتستـان    كار  ميتواند  پذيرفتن بودجه دولتي تقريباً درتمام موارد

بـودجـه     كـردن   قـربـانـي     عدم  خاطر  آنها به  از  شايدبسياري  و  كند  را محدود
 .كنند اصول خود را نقض از بسياري دولتي

 بازداشت يكي از نوكيشان مسيحي دركرج
 

 كرج، ساكن زبان ازمسيحيان فارسي ساله27كريمي حسين
 توسط تعدادي از  2009ژانويه  30جمعه مورخةصبح روز 
 ازسوي حكمي كه بدون ارائه)شخصي لباس(امنيتي مأمورين

  و وي را بازداشت بودند مراجع قضايي وارد منزلشان شده

 همچنين  .انتقال دادند نامعلومي مكان را به سپس ايشان
لـوازم    از  بسيـاري   بازرسي از منزل،  شخصي ضمن تفتيش و  مأموران لباس
را     نامبـرده     و كامپيوتر   كتابهاي مسيحي و جزوات  الهياتي  شخصي شامل

بـه    آنان  عليرغم پيگيري خانواده و بستگان ومراجعه  . با خودبردند  ضبط و
در   پاسخگـويـي    به  حاضر  مسئولين  خبري وزارت اطالعات دركرج،  ستاد
ي اطالع  تاكنون  و  نشده  مسيحي  هموطن  اين  نگهداري  محل  و  وضعيت  مورد

 نگراني  ايجاد  باعث  نامبرده  وضعيت  از  خبري  بي . نيست  از ايشان در دست

بدليل   نيز   مادر وي   كه  درحالي است  و اين  گرديده  ايشان  درميان خانواده
الزم   . مناسبي برخوردارنميباشد  وضعيت  از  سالمت  و  روحي  نظر  از بيماري

سـال    ماه  آبان  26  تاريخ در نيز اين از بيش مسيحي به ذكر است اين شهروند
از   پـس   كـه   بـود   شـده   دركرج بازداشـت   جاري نيز توسط مأمورين امنيتي

هـاي    برعدم فعاليت  مبني  تعهد  اخذ  نگاري و  و انگشت عكس مراحل انجام
 منبع شبكه خبرمسيحيان فارسي زبان   .آزادگرديد روز بازداشت، 4مسيحي پس از
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 ساخته  انگيزي  طرح اعجاز  هستي بر اساس...   4ادامه از صفحة

وجود آورده   به  را  آن ماهري طراح بايستي پس است شده
دورتـر    كيلومتر  چندين  فقط  زمين  اگر  نمونه  بعنوان.  باشد

 بر روي  موجودات  حيات  به خورشيدميبود،  و يا نزديكتر

چـنـد     فـقـط    اتمسفر  عناصر  و اگر.  ميشد  غيرممكن  زمين
 به نابودي  منجر  فاجعه  ميبودند، اين  صدم درصد متفارت

 .ميگرديد زمين روي بر اي زنده موجود هر
بـه    گيري تصادفي يك مولكول پروتئيـن   احتمال شكل
صـفـر     243داراي  كه10يعني عدد(243به توان10ميزان يك در

حـاوي    عددسلول  يك  باشيدكه  داشته  توجه  . ميباشد  ) است
  .پروتئين است ميليونها ملكول

 
 
 
 
 
 

مدير . هاني ابو اسد، برو بير، پي ير هادجسون: فيلمنامه
. ساندر ووس: تدوين. آنتوان اوبرله: فيلمبرداري

. اليويه ميدينگر: طراح صحنه. جينا سومدي: موسيقي
، لوبنا )سعيد(، قيس ناشف)خالد(علي سليمان:بازيگران

)مادر سعيد(، هيام عباس)جمال(، عامر حلحال)سوها(آزابال
 90).ابو سليم(، محمد بوستامي)ابوكرم(، اشرف برهوم

 .فرانسه، آلمان، اسرائيل، هلند 2005محصول. دقيقه
برندة جايزه سازمان عفو بين الملل، جايزه فرشته آبي و جايزه 

 .خوانندگان برلينرمورگ پست ازجشنواره فيلم برلين
 دريـافـت    هنگام  به  -كارگردانهاني ابو اسد، 

: گفت  آنجلس  مستقل لُس  درجشنواره  جايزه
تـوانـم     مي]  معترضين[ كه به اين   تنها پاسخي

فيلم   هم  شما  و  بدهم اين است كه لطفاً برويد
را كه برخـي    من رنجي...  خودتان را بسازيد

معتقدم اعتراض   مردم ميبرند درك ميكنم و
اين :  وي افزود.  عليه فيلم هيچ ايرادي ندارد

بـه    آوردن  روي  از  دستكم بـهـتـر     ]  اعتراض[ 
 .خشونت است

 
 
 
 
 
 
 
 

ساعت آخـر   24داستان ”  اينك بهشت“ فيلم
دو   تـوسـط    پيش از انجام عمليات انتـحـاري  

كه تصويربـرداري    مرد جوان فلسطيني است
كه فيلم   است  معتقدابو اسد آقاي . شده است

طـرح    وي به مخاطب اجازه ميدهد پـرسـش  
ازما نگاه متفاوتي   هريك:  گويد  او مي.  كند

بـه  .  داريـم ]  هاي انتحـاري   حمله[ به موضوع 
شـود،    همين خاطر است كه فيلم ساخته مـي 

خواهند مساله   تا مردم بتوانند هر طوركه مي
 .را قضاوت كنند

 

11 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

 

اي   تـازه   عمليات انتحاري درجهان امروزچيز
گونـه    پيش اين  در سه دهه پاياني قرن.  نيست

اي شرقي، اسالمـي،    عمليات تبديل به پديده
دنياي متمـدن    تمام  هراس  ماية  و  ايراني  و  عربي
گذشت قرنها مردان جـوان      هنوز بعد از.  شد

كـاري     روانـه   را با وعده دستيابي به بـهـشـت   
آن   اصـلـي    جز  كشته شدن  و  كشتن  كه  ميكنند
  .است

عروسي با فيلم  2002كه درسالهاني ابواسد 
ه     تـوانسـت  يوم اآلخر  القدس في/ رانا تـوجـ

بينندگان و منتقدان را به طرف خود جـلـب     
حـوادث    بـه   عـمـيـق     كند، اين بار با نـگـاهـي   
دلـيـل     اين فيلم بـه   .  خاورميانه بازگشته است

موضوع و پرداخت مناسب و شانس بزرگـي  
 نـابـلـس   فيلم تماماً در .  براي بينندگان داشت

كـه    فيلمبرداري شده است و به عنوان فيلمـي 
اش از ديدگاه دو تروريست انـتـحـاري      قصه

تـوجـه قـرار        مـورد   شود، سـخـت    روايت مي
و   بـنـيـادگـرايـان       انـتـحـاري     عمليـات   . گرفت

مبارزان فلسطيني موضوع حساس و مـهـمـي    
براي يك فيلم در موقعيت فعلي جهان است 

. مين شبيه است  و بيشتر به قدم زدن در ميدان
 .اما ابو اسد موفق شده تا از اين دام برهد

كـودكـي     خالد و سعيد ، دو دوسـت دوران   

تل آويو در  براي انجام يك عمليات انتحاري
آن دو بدون اجازه بـراي  .  شوند  برگزيده مي
را   نزد خانواده خود رفته و شـبـي    خداحافظي

مرز حركت   طرف  به  سپس  . با آنها ميگذرانند
 .ميكنند و بمبها روي بدنشان نصب ميشود

رود و آن       اما عمليات مطابق نقشه پيش نمي
آن  دو  بايـد      حال    . افتند  مي  جدا    از  هم   دو 

 .كنند سرنوشت خود را به تنهايي تعيين

    
 از شما دعوت ميكنيم

    سايت  ما تا  از  وب 

 :فرمائيد ديدن 

2009فوريه     40شمارة       سال چهارم  
  .ديوان عالي كشور حكم دادگاهي را تائيد كرد كه براساس آن دوچشم پسري جوان بايدكور شود

اين  نام .است داده ازدست را خود دوچشم با پاشيده شدن اسيد ازسوي اين جوان به صورتش،1383ساله در سال29آمنه 
حكم  قبول با مجيد زمانه، به نقل ازراديو گزارشي طبق .گفتة آمنه خواستگارش بوده است به جوان، مجيد اعالم شده كه

كور  را مان چشمان و ببرند عمل اتاق به را ما هردوي كه شرط اين كه قصاص را قبول دارم به گفته دادگاه بدوي در قصاص
دادگاه صادر  كه حكمي اساس بر! نه من براي شود اما پيدا آمنه چشمان آينده راه درماني براي در است كنند، چون ممكن

قانون  269ماده براساس .كور شدن شود، به دوچشم مجيد بريزد كه منجر به اي كرده، آمنه بايد چند قطره اسيدبه اندازه
ولي امر  اذن  با  تواند مي شاكي شخص و است جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص مجازات اسالمي قطع عضو ويا

كه به طور  هستند لب ازجمله اعضايي زبان، دندان، گوش، چشم، .نمايد جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص
 قـانون مجازات اسالمي نيز 286تا  283مواد .آن اشاره دارد نحوه قصاص مشخص موادي از قانون مجازات اسالمي بـه 

 .به قصاص چشم اختصاص دارد به طور مشخص 

: مواد الزم  
قاشق مرباخوري  1:ماية خمير*  قاشق مرباخوري           1:شكر*    
يك و نيم ليوان :آرد سفيد* ليوان                  1/4 :آب ولرم*    
قاشق غذاخوري  2 :روغن مايع*  قاشق مرباخوري          1:نمك*    

 

: مواد الزم براي سس گوجه فرنگي  
قاشق غذاخوري 1:روغن*    
حبه  1:كوبيده شده سير*    
ليوان  1/2غليظ شده: گوجه فرنگي آب*    
قاشق غذاخوري  2:سس گوجه فرنگي*    
  قاشق مرباخوري 1:آويشن خشك*  
 : مواد الزم براي روي پيتزا 
 كوچك  عدد1ريز خرد شده: پياز*  
 ريز خرد شده نصف عدد : اي سبز فلفل دلُمه*  
 ليوان 1/2: پنير ماتزارال رنده شده*  
 OZ 16ريز خرد شده: كالباس*  

 
 : طرز تهيه

آب   براي تهيه خمير ابـتـدا  
و نمك   روغن  ولرم، شكر،

را درظرفي ريخته وسپـس  
 كه  از  قبل الـك    آرد  را 

 ةايــم، هــمــرا مــايــ      كــرده
كم به آن اضافـه    خميركم

نـرم و      كنيم تا خـمـيـر     مي
 سپـس .  لطيفي بدست آيد

 .كنيم مي دونيم به دهيم وخمير را ورز مي خمير را خوب
نصـف    و  تميز آشپزخانه كمي آرد پاشيـده   دستمال  روي 

 سس  نصف  . كنيم  بازمي  مستطيل  شكل  به  وردنه  با را خمير
 .پاشيم مي آن روي را مواد نصف و ماليده آن روي را

. كنيم  مي  لوله  آن  بلندي  را از  خمير  پارچه  كمك  بـه سپس
از   كه  فربصورت حلقه برش زده و در سيني   را  خمير  بعد
. بپـزد   دقيقه15تا  گذاريم  ومي  ميچينيم  ايم  كرده  چرب  قبل

 . كنيم و مواد دوباره مراحل را تكرار مي خمير با بقية
 

 :طرز تهيه سس
دهيـم    روغن را در ماهيتابه گرم كرده و سير را تفت مي

يـا    گوجه فرنگي  آب  سپس. كه رنگ نگيرد ولي بقدري
بـعـد     و  را ريخته  آويشن  و  فرنگي  گوجه  سس  گوجه،  رب

  .خنك شود كامالً تا گذاريم ازگرم شدن مي

.پذيرائيم مالي شما را ازماهنامةتبديل حمايت  

ون
ناگ

گو
 

 

 كند كه انجيل را خوشنويسي مي روباتي
 

 
 
 
 
 

مختلفي  هاي خوانا و به سبكهاي تاكنون انجيل با خط
اين بارتوسط  انجيل كتابت اكنون شده است، اما نوشته

انجيل  كتاب نگارش .گيرد مي انجام روباتيك بازوهاي
 العاده محسوب ميگردد كار فوق يك ازسوي روبات،

 .كه دو دنياي مختلف را به يكديگر پيوند ميدهد
كار كاتب،  روبات 

خود را  با  انجيل 
عـهد عتيق  آغـاز 
مينمايد و با دقت 
باال و به زيبايي تا 

كتابمقدس  انتهاي
اين . ادامه ميدهد

دستگاه شامل يـك روبات صنعتي است كه انجيل را 
خطوط  روبات اين ،ينويسدم كاغذي طومارهاي روي بر

نويسي مينمايد،  كاغذ خوش را با دقت بااليي بر روي
خوش  درحال مرحله به مرحله كه درست مانندخادمي
ماه بـه طور  7اين روند بـه مدت . نويسي انجيل است

مقدس  كتاب ازكتابهاي 66يابد وكلية مي ادامه پيوسته
 دركتابخانه  وسپس شوند مي طومارهايي نوشته بر روي

 .گردند نگهداري و ارائه مي

 مجازات چشم در برابرچشم 

  www.SimaMasih.com 
www.TabdilMagazine.blogfa.com 

وقت انسان هيچ   
تواند با چشم باز  نمي 

.كند عطسه كه گرسنه و تشنه نيكي  كساني حال خوشا به 
 6:5متي .هستند، زيرا ايشان سيرخواهندشد مطلق
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Do you have time for God? 
    
God, when I received this message, 
I thought...  
I don't have time for this... And, this 
is really inappropriate during work.    
Then, I realized that this kind of 
thinking is... Exactly, what has 
caused lot of the problems in our 
world today?    
We try to keep God in church on 
Sunday morning... Maybe, Sunday 
night... And, the unlikely event of a 
midweek service.    
We do like to have Him around  
during sickness.. And, of course, at 
funerals.    
However, we don't have time, or 
room, for Him during work or play... 
Because.. That's the part of our lives 
we think.. We can, and should, 
handle on our own.    
May God forgive me for ever thinking 
That... There is a time or place where   
HE is not to be FIRST in my life.    
We should always have time to 
remember all HE has done for us.    
If, You aren't ashamed to do this..    
Please follow the directions..    
Jesus said, 'If you are ashamed of 
me, I will be ashamed of you before 
my Father.' Not ashamed?    
Yes, I do Love God.    
HE is my source of existence and 
Savior. He keeps me functioning 
each and every day. Without Him, I 
will be nothing. But, with Christ, HE 
strengthens me. (Phil 4:13)    
Why is it so hard to tell the truth but 
yet so easy to tell a lie?    
Why we are so sleepy in church but 
Right when the sermon is over we 
suddenly wake up?    
Why is it so easy to delete a Godly  
message, but yet we forward all of 
the nasty ones?    
Of all the free gifts we may receive, 
Prayer is the very best one.. 

There are no costs, but wonderful 
rewards... GOD BLESSES!    
Notes: Isn't it funny how simple it is 
for people to trash God and then 
wonder why the world's going to hell 
Isn't it funny how someone can say 
'I believe in God' but still follow 
Satan (who, by the way, also 'believes' 
in God).   

Isn't it funny how you can send a 
thousand jokes through messages 
and they spread like wildfire, but 
when you start sending messages 
regarding the Lord, people think 
twice about sharing?  
Isn't it funny how when you go to 
forward this message, you will not 
send it to many on your address 
list because you're not sure what 
they believe, or what they will think 
of you for sending it to them. Isn't it 
funny how I can be more worried 
about what other people think of 
me than what God thinks of me.  

 
 
 
 
Noah's Ark  

Don't miss the boat.  
Remember that we are all in 
the same boat.  
Plan ahead. It wasn't raining 
when Noah built the Ark.   
Stay fit. When you're 60 years 
old, someone may ask you to do 
something really big.  
Don't listen to critics; just get on 
with the job that needs to be 
done.  
Build your future on high ground.  
For safety's sake, travel in pairs.  
Speed isn't always an 
advantage. The snails were on 
board with the cheetahs.  
When you're stressed, float 
awhile.  
Remember, the Ark was built 
by amateurs; the Titanic by 
professionals. 
No matter the storm, when you 
are with God, there's always a 
rainbow waiting. 

Most people walk in and out 
of your life......but FRIENDS leave 

footprints in your heart. 

Ten Commands  
 

> (1) Just one God                              
> (2) Put nothing' before God 
> (3) Watch your mouth                      
> (4) Get yourself to Sunday meeting 
> (5) Honor your Mother & Father      
> (6) No killing' 
> (7) No fooling' around with another  
         fellow's gal 
> (8) Don't take what isn’t yours         
> (9) No telling' tales or gossiping 
> (10) Don't be hankering' for your  
           buddy's stuff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japanese Futuristic Church  
Harajuku 

 
 

This futuristic non Catholic church    
is located in Tokyo and it was first  
unveiled by the design firm of Ceil 

Rouge Creation in 2005. The ceiling 
is specially made to reverberate 
natural sound for 2 seconds to 

provide a unique listening experi-
ence for worshipers and tourists. 

"Farsi speaking Christians 
refused entry to church" 

 

  According  to  Farsi  Christian’s  news  net 
work (FCNN) and other confidential sources 
report,   the   management   of   ‘Shahrara’s 
Assyria’s  Church’ has  prevented  the Farsi 

speaking Christian from entering the church 
and    participating    in    religious    worship     
activities  and  sermons,  which  takes  place 
every week on Friday and Sunday, in Farsi    
language, for all those interested to hear the 
Bible’s   Good   News. As  a  result  of   this 
strange    incident   of    not    allowing    the      
participants to enter the church, the weekly   
meetings, which are  mainly  attended  by 
Farsi speaking Christians, were announced 
cancelled  by  the shepherd of  this  church  
contrary    to    the   management’s    and        
congregation’s  wishes.  Father  Victor,  the 
priest of Shahrara Church, after announcing 
the cancellation of these meetings, did not 
give any reasons or further explanations for 
this  decision. The  Human’s  Right’s  Active 
Christian  Committee  in  Iran  believes  that 
this  is  because of  the consistent  pressure 
applied  from the country’s security forces, 
who  put  clearing  Christians  with  Iranian 
identity  and  propagation  of  Christianity 
amongst Farsi speaking fellowmen, in their 
agenda. This was mentioned clearly in the 
Human Right’s Universal manifesto article 
number  18;  each  individual  is  allowed  to 
have freedom of thought, conscience and 
religion. This  involves  elements  such as 
converting from one religion to another, free 
declaration  of  religion or  belief  in religious 
education    context,    practicing    religious  
customs  individually or  in  groups, privately 
or  in  public. It  is  important to mention that 
the   Assyrian   Church   in   Shahrara, has        
dedicated   special   time   slots   to   Farsi    
speaking    Christians   on   Fridays   and     
Sundays for the last eight years in order for 
them  to  take  part  in  worship  activities  in 
Farsi language, which has received a warm 
reception    from    the    Farsi    speaking         
congregation.   

The Good News about Death  
We will not all sleep,  

but we will  
all be changed  
 (1 Cor. 15:51b). 
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