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 مسيح براي بيانية سازمان ايران                   
 كشتار سركوب و اعتراض به در

  بي دفاع ايران                                    مردم
 

 خارج،  و در داخل گرامي                                    هموطنانان
 شاهد ريخته شدن                                    همة ما اين روزها

                                   خـون   مردم   حق طلب   ايران   در
ما شاهد ذبح .   ايم  مان بوده   كشورمظلومي  ها وخيابانها   كوچه

دولـت    انـديشـي    عدالت و آزاديخواهي در مسلخ مصلحـت      
چشمان ما ديد كـه آنها چگونه مردم .  اسالمي بوده و هستيم 

صحنة كشته شدن،   . زنند  عزيزمان را به حد ُكشت كتك مي 
صحنة كتك زدن مردمِ عـادي كـه در حـال عبور از خيابان   

صحنة اعتراض چند ميليوني و آرام مردم، همة مـا و  .   هستند
آيا كشتن مردم كـه فرقـي  .  جهانيان را دل ريش كرده است 

كننده نيست؟   باشد ناراحت... نميكند زن، مرد، كودك، پير 
 سال گذشته گروهي مردم ستيز بارها هموطنان ما 30در طي 

را از جمله؛ مسيحيان را تحت آزار و اذيت خود قرارداده و       
گاهاً زنداني و يا به قتل رسانده، كليساها و مراكز عبادتي را     

تا به كي .   ما مسيحيان ايراني خواهان آزادي هستيم.   اند  بسته
كه سخن  هركسي چرا بايد ساكت بنشينيم و اعتراض نكنيم؟

كشيد؟ بـه چه دليل      كنيد يـا مي    گويد، دستگير مي    حق  مي  
انسانهايي را كه تنها جرم آنها اين است كه خداي خود را با 
روشي به جز روش شما عبادت ميكنند جفا رسانده و به قتل 

 ... رسانيد؟ و صدها چراي بي جواب ديگر مي
آيا تاريخ به ما نمي آموزد كه ظلم هرگز باقي نمانده و                  

ظالم منقطع خواهد شد؟ خداي قادر مطلق، او كه بر همه              
تاريخ .  چيز حاكميت مطلق دارد، ساكت نخواهد نشست         

خدا هميشه فريادمظلومان را ميشنود،      بشريت نشان ميدهدكه 
 .اينگونه افراد با خداي عادل روبرو خواهند شد

شرير   35  . . . :فرمايد مي37داود دراين رابطه در مزمور  حضرت 
 هرسـو    سبز خود را به  بومي  درخت  بود و مثل  پيشه  ظلم   كه   را ديدم 

  گرديد و او را جستجوكـردم     نيست گذشت و اينك  اما36.  كشيد مي
   زيراكـه  ببين  را  كن و مرد راست مردكامل را مالحظه37.  نشد يافت  و

خواهنـد    جميعاً هالك  اما خطاكاران38.     مرد سالمتي است    آن  عاقبت
از    صـالـحـان      و نـجـات  39 خواهد شد  منقطع  شريران گرديد و عاقبت  

و خداونـد  40. خواهدبود  تنگي او قلعه ايشان خداوند است و در وقت  
 خـالص    را از شريران    ايشان.   خواهد داد  كرده، نجات    را اعانت   ايشان

يك ايراني   بعنوان  ما.    دارند   رهانيد زيرا بر او توّكل      كرده، خواهد 
و عضوي از خانوادة مسيحي، بـا هموطنان ستمديده و زجـر   

 ناعادالنةجريانات ظالمانه و   همدردشده،  و  كشيدة خوديكدل 
خواهان دخالت   مطلق  حاكم  ازخداي  و ميكنيم رامحكوم  اخير

 .باشيم و دادخواهي براي همة مظلومان كشور عزيزمان مي
   با آرزوي صلح و آزادي و فرداي بهتر براي ملت ايران                      
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دارد كه  اشاره   كلمة آزادي به مفهوم مختلطي
اي خود مختاري، حكومـت      پايه  شامل مفاهيم 

كلـي    بر خود و استقالل از يك سو، و توانايي        
هـاي مختلف و     در انجام كارهـا، داشتن انتـخاب    

هاي مختلف  داشتن انتخاب.   باشد ازسوي ديگرمي توانايي كسب هدفها 
اگر شخص   كه  است  معني  بـه اين) optionality(كار  يك درمورد انجام 

بـخواهد آن را انجام دهد، هيچ چيز نبايد او را از انجام آن بـاز دارد و         
آن را انـجام دهد، هيچ چيز نبايد او را مجبور بـه انجام آن  اگر نخواهد

باالي اين قابليت انتخاب ايـن است كـه حتي عوامل درونـي   حـد.  كند
ميزان وجود اين قابليت .   رواني نيز مانعي در انجام انتخاب ايجاد نكنند       

انتخاب شخصي لزومـاً ربط مستقيمي بـه خـود مختاري حكومتي يك        
 پديا از ويكي.                                                                       جامعه ندارد

 كرد؟  خدايا چطور ميتوان بهتر زندگي:   از خدا پرسيدم  
ات را بدون هيچ تأسفي بپذير،   گذشته:   خدا جواب داد 

براي آينده   ترس بدون و با اعتماد زمان حالت رابگذران 
. اي انداز را به گوشه ايمان را نگهدار و ترس. آماده شو

. شك نكن  باورهايت  به  شكهايت را باورنكن و هيچگاه 
انگيز است فقط اگر بدانيد كه چـطـور       زندگي شگفت 

كه قشنگ باشي، قشنـگ      مهم اين نيست  .   كنيد  زندگي
حتي بـراي يك نفر مهم نيـسـت   !  اينست كه مهم باشي 

بـه    شير باشي يا آهو مهم اين است با تمام توان شـروع           
داند   عشق مي  كه. . .   كوچك باش و عاشق  .   كني  دويدن

عشق خاصيت تو باشد    .   آئين بزرگ كردنت را بگـذار    
موفقيت پيش رفتن است نـه  .   نه رابطه خاص تو باكسي    

آب كوچكى   گودال  كند  نمي  فرقى  رسيدن پايان به نقطه 
 . درتوست باشى،آسمان كه زالل ...بيكران درياى يا باشى

 آزادي

 مستند آثار باستاني
 

 مستندي با موضوع آثارباستاني: گفت محمدي عباس
  .دارم  بوشهر به ويژه كليساهاي آن را در حال توليد

 

مستندساز   محمدي  عباس
در گفتگو با خبرنگـاران    

تازگي مراحل   به:   گفت
 تصوير برداري مستنـدي   

 موضـوع با  دقيقه15درقالب
تاريخي  و  باستاني  بناهاي

شهر   بوشهر   به  ويـژه           
كليساهاي اين شهر واين    
كه در چه زماني و با چه       

و امـروز در چـه شرايطي بسر   انـد    شده تأسيس  هدفي
بـه گفته وي عنوان اين     . ام  برند را به پايان رسانده      مي

در   طورحتم  فيلم مستند هنوزمشخص نشده است اما به  
 .شـود   مي  گذاشته  نمايش  بـه  تهران  كوتاه  فيلم  جشنواره

محمد سليمي تصوير برداري و كريم :   محمدي افزود 
دهند ضمن آن كه    اثر را انجام مي    فائقيان تدوين اين  

 منبع حيات .   اين فيلم به توليد سينما جوان رسيده است

 روابط زناشوئي پيش از ازدواج
  

انديشيد بهتر است   مي)   ازدواج( شما به يك رابطه جدي و بلند مدت        اگر
افراد مختلف  :زير داليل به. كنيد موكول از ازدواج پس جنسي را به رابطه

رابطه زناشوئي ديد متـفـاوتـي      نسبت به 
رابطه جنسي براي آنان ميتوانـد      :   دارند

لذت صرف،    سرگرمي،  تعهد،  به مفهوم 
آن   بهتـر .   صميميت و يا هيچ چيز باشد     

كافي   كه شناخت   زماني  تا  كه شما   است
 بـه  وي  نـگرش نسبت بـه فـرد و نـحوه 

زيرا براي مثال  .نكنيد  آن برقراري به  ايد اقدام  پيدا نكرده زناشوئي رابطة
با برقراري  اميد آنكه  و به و صميميت بنگريد تعهد ديد آن به اگر شما به

عكس از نظر  از دست نخواهيد داد و بـه خود را  محبوب زناشوئي رابطه
فرد محبوب شما روابط جنسي يك لذت جويي صرف بـاشد آن وقت 

ديگر،  نكتة. ايد زده انگيزي رابراي خود رقم غم وسرنوشت بزرگ اندوه
وتأثيرات  پيامدها زناشوئي رابطه انديشيد، مي چگونه شما آنكه صرفنظر از

كار احساسات شما را تحت  اين. شگرف و مهمي را دربرخواهد داشت
: الشعاع قرار داده و آنـها را تشديد، ُلجام گسيخته و يـا منحرف ميسازد

كه هنگام  گرديده است طراحي اي گونه خودبه مغز انسان در سيرتكاملي
تهديد آميز  شرايط مواجهه با موقعيتهاي امكان برقراري روابط، همچون

. متوقف ميسازند را روند انديشيدن آزادميسازدكه را خاصي موادشيميايي
كند تا شما قادر  برقراري رابطه هدايت مي در واقع شما را ناخودآگاه به

موقعيتهاهمان جايي  اما آيا اين. دهيد بقاء خود ادامه باشيد با توليدمثل به
كه شناخت چنداني از وي نداريد  است كه شما ميخواهيد با يك فردي

كننده شناخت فردشما ازهوشياري كافي  باشيد؟ بنابراين درمرحله تعيين
روابط در  برقراري. براي اتخاذ تصميمات منطقي برخوردارنخواهيد بود

دو جنس موجب آزادسازي موادشيمايي ميگردد كه احساس دلبستگي 
آيا شما ميخواهيد اجازه دهيد تا موادشيميايي . آورد را در آنها پديد مي

پيدا كنيد؟  دلبستگي كسي چه كنندكه به گيري مغزشما براي شما تصميم
خواهيدخريدزماني  جان را به رنج بزرگي كار اين با شما .داريد نگاه دست

كه بايد ازشريك خود جداگرديد اما به سبب برقراري روابط زناشوئي 
سازد تا شتابزده و  رابطه زناشوئي شما را ملزم مي. ايد به وي دلبسته شده

دهشتناكتر  سناريوي و تصميم بگيريد تان رابطه درمورد زودهنگام خيلي
باردار بودن، شما را در امر تصميم گيري و انتخاب در تنگنا قرار   آنكه
هنگاميكه با شريك خود رابطه برقرارنكرده باشيد آسانتر ميتوانيد . دهد
زاست،  استرس بيني پيش و انتظار. بكشيد بيرون ناسالم رابطه ازيك را خود

اين درسرشت انسان . نسازيد محروم يكديگر را از آن:اما شيرين و مهيج
آورد، بيشتر هم  است كه چيزي را كه با تالش و انتظاربيشتر بدست مي

 ...5ادامه درصفحة .                                                   قدرش را مي داند

 شه در كنار همون دريايي                              مي
                                كه طوفاني بود

 

 بودم، موت غرق ِبه و                                                         
 گرفت                                آرام

 

 و محو ِآرا مش ِافق شد                                                        

 آرين سودمند     
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  درصد 4.4 درصد از مردان مجرد و 15.9براساس يك گزارش رسمي 
 . سالگي رابطه جنسي داشته اند19قبل از سن  از زنان مجرد 

 
سازمان ملل  اي از آن به اجالس ويژه مجمع عمومي  كه نسخه86گزارش رسمي وزارت بهداشت در سال  براساس 

 سال ارتباط 24 تا 20درصد بين سنين 20.7  سال و19تا  15 درصد مردان مجرد بين سنين 15.9متحد نيز ارسال شده است 
 سال داراي 24 تا 20نيز در سنين  سال و همين ميزان19 تا 15 درصد از زنان مجرد در سنين 4.4 همچنين .اند جنسي داشته

مقاومت مسئولين در  -: هاي موجود در اين رابطه بدين شرح است  در اين گزارش برخي چالش.اند روابط جنسي بوده
وجود روحيه انكار در   -...  هاي زندگي پائين بودن پوشش آموزش مهارت -  ...موضوع آموزش رفتارهاي جنسي سالم

 ...  هاي ارتباطي جوان بودن جمعيت جوانان و گستردگي سيستم  -...   جوانان برابر معضالت

 آماري عجيب از روابط جنسي نوجوانان ايراني

 3

جكسون، چگونگي برگزاري مراسم   پس از درگذشت مايكل  
بـنابر خبرها، خانوادة   .   بزرگداشت وي هنوز در پس ابهام است      

او در   سپاري  كردن مقدمات مراسم به خاك پي آماده مايكل در 
رسمي از سوي  آنجلس هستند اما همچنان هيچ تأييدية شهر لُس 

كه   ازسوي ديگرموضوعي .   خانوادة او اعالم نشده است      اعضاي
ميشد، وضعيت حضانت   مطرح  ها اين روزها در بسياري از رسانه  

پرآوازه موسيقي    خوانندة  اين  نامه وصيت  كه  سه فرزندمايكل بود  
  مايكل در وصـيـت   .   پاپ به تمامي اين پرسشها پايان داده است       

گردد،  اش كـه تاريخ تنظيم آن بـه هفت سال پيش بـاز مي       نـامه
صورت فوت   در  و  است سپرده سرپرستي فرزندانش را به مادرش 

مايكل سرپرستي  صميمي دوست مادرش، دايانا راس، خواننده و 
نامة  نكتة قابل توجه در وصيت .   آنـان را بـر عهده خواهدگرفت    

دبورا راو  همسرسابقش، پدر و اي مايكل، سهم نبردن پنج صفحه
بر طبق وصيت مايكل، دبورا كه مادر دو .   هاي اوست   از دارايي 

ها،   تن از سه فرزند مايكل است، نـه تنها سرپرستي حقوقي بچه          
برعهده نخواهد   آنان  امورمالي  بلكه هيچ حقي راهم درسرپرستي    

ي خود همچنين ذكر كرده اسـت   نامه مايكل در وصيت  .   داشت
. كـه او تعمداً هيچ حقي را براي همسر سابقش قائل نشده است    

پدر مايكل،   كه است نوشته روزنامة وال استريت ژورنال همچنين 
در         آن    داليـل       امـا     اسـت،   شده    محروم  ارث   از  نيز   جكسون  جو

تر خانوادة مايـكل بـه خبرنـگاران  پيش.   نامه نيامده است    وصيت
گونه خاكسپاري خصوصي يا عمومي در  هيچ”اعالم كردند كه 

اين اظهار نظر از آن جا سرچشمـه  .   ندارند)   مزرعة مايكل ( “   نورلند
در سـايت اينتـرنـتـي    “   آنجلس تايمز لس” گيرد كـه روزنامة   مي

و   خود خبر داده بود كه جسد مايكل به مزرعه وي منتقل شـده           
“ نورلـنـد  ” در حال حاضر خانوادة وي بـراي خاكسپاري آن در  

. مشغول مذاكره بري مراحل قانوني آن با مقامات محلي هستند         
از انتقال   پس  روز يك كه بودند داده هاي ديگر نيز گزارش  رسانه

جسد به نورلند، به مردم اجازة خداحافظي با خوانندة محبوبشان 
 .داده شده بوده است

 وصيت نامة مايكل جكسون
 پيراهن تيم ملي برزيل به اوباما اهدا شد

 

رئيس جمهور برزيل روزگذشته پيراهن امضاشده تيم ملي        
 .فوتبال اين كشور را به همتاي آمريكايي خود اهدا كرد

 در 8جي  لوييز ايناسيو لوال داسيلوا، روز گذشته در نشست
بـاراك    ايتاليا، پيراهن امضا شده تيم ملي برزيل را تقـديـم         

بر پايه گزارش آسوشيتدپرس، در اين مراسـم،  . اوباما كرد 
رئيس جمهور برزيل در خصوص ديدار تيم هاي برزيل و          

ها كه با     آمريكا در بازي پاياني رقابتهاي جام كنفدراسيون      
 به سود برزيل بـه پايان رسيد هـم صحـبـت           2 بر   3حساب  

. هي اينجا رو نگاه كـن :   اوباما پس از اينكه پيراهن امضا شده توسط بازيكنان برزيل را از دست داسيلوا گرفت، گفت     .     كرد
در اين نشست اوباما همچنين به داسيلوا گفت آمريكا ديگر هرگز بازي دو   .     فوق العاده است.   من اين هديه رو دوست دارم    

 . بر صفر برده را به برزيل نخواهد باخت

 كوروش بزرگ حقوق بشر منشور
 

سفالين  اي استوانه كوروش موسوم به استوانه بزرگ منشورحقوق بشركوروش
 پيش از ميالد به فرمان كوروش دوم هخامنشي شاهنشاه 539كه درسال است

اي از سخنان و دستورات شاهنشاه  ايران ساخته شده و دورتادور آن مجموعه
اولين منشور «كه بعنوان  اين استوانه. گرديده است بـه خط ميخي بابلي نقش

هـاي شهر بابل قرار داده شده  شود، در پايه در جهان شناخته مي» حقوق بشر
به هنگام كاوشهاي ) 1882-1879(خورشيدي 1285در حدود سال. بوده است

شناس بريتانيايي  رودان، هورمزد رسام، بـاستان شناسي در بـابل در ميان باستان
هايي به  شامل نوشته كـه رايافت  كوروش به موسوم سفالين استوانة تبار، آسوري

 11متر طول و   سانتي23رس است،  جنس اين استوانه از گل. خط ميخي بود
  خط به زبان آكادي و به40متر عرض دارد و دورتادور آن در حدود  سانتي

 . است خط ميخي بابلي نوشته شده
 پيش از مـيالد مسيح 539هاي استوانه در سال  هـا نشان داد كـه نوشته بررسي

و گشـوده شدن ) النصر بخت(بـه دستور كوروش بزرگ پس از شكست نبونيد 
شهربابل قرار  هاي درپايه ، بعنوان سنگ بناي يادبودي شهر بابل، نويسنده شده

ايران «در بـخش  اي استوانـه سفالين  لوح  حاضر اين  در حال.  است شده  داده
ديگر در سالـهاي اخير  از سوي . شود مي در مـوزه بريتانيا نگهداري » باستان

 بابل نبونبيدپادشاه اي كه آنرا از آن آشكارشدكه بخشي از يك لوحه استوانه

 . است43 تا36هاي از سطر از استوانه كوروش  اي پاره دانستند، در حقيقت مي
 در آمريكا   ييل كه در دانشگاه اي استوانه از  لوح  پاره  اين  كشف، اين از  پس

 اصلي استوانه  و بـه  شد دادهدر لندن انتـقال  بريتانيا  شد، بـه موزه مي نگهداري 

 .  گرديد پيوست
 

 رغم مخالفت  بهمنشور كوروش ايران، شاهنشاهي ساله2500جشنهاي درجريان
 . دولت وقت بريتانيا براي چند روز به ايران آورده شد و به نمايش در آمد

 كه مايلند     از عزيزاني   
هايشان در اين       آگهي 

گردد،    ماهنامه درج   
 خواهشمند است با     

 :   شمارة تلفن
 1525- 522) 818 ( 

 . تماس حاصل فرمايند    
 دالر    30فقط  آگهي   سطر   3

    
    

 
 

   

غلبه بر ترس      
  

 

يكي ديگر از موانع بزرگ اعتماد به نفس، ترس 
بهتريـن و موثرترين راه غلبه بر ترس هـم . است

شود،  در روانشناسي ترس، گفته مي. اقدام است
ترسيد، نزديك شويد و  به هر آنچه كه از آن مي

ترسيد تا خود را  اگر از آب مي. در آن فرو رويد
اگر از . ريزد درون آب نيندازيد، ترستان فرو نمي

شما كنفرانس  حل راه ترسيدتنها مي دادن كنفرانس
 صدايتانترس  اثر در است ممكن اول بار .است دادن

اين وجوددفعه بعد  كم بياوريد؛ اما با نفس بلرزد و
برايتان آسانتر خواهد بـود و دفـعه بعد و دفـعات 

رسد كه  بعد به مراتب آسانتر و باالخره زماني مي
بـلكه خودتـان مشتاقـانه از آن . ترسيد نه تنها نمي
معموالً شـما درست بـر عكس . كنيد استقبال مي

ترسيد، خود را  وقتي از چيزي مي. كنيد عمل مي
روش، مدام بر ترس  و با اين! كشيد از آن كنارمي

.افزاييد اعتماد به نفس خود مي و اضطراب و عدم  
مواردي را كـه در آن از اعتماد بـه نفس الزم بـر 
خوردار نيستيد؛ در ذهن خود دقيقاً جستجو كنيد 

مشكل را . و در جهت انجام آن سريعاً اقدام كنيد
 اقدام همانجاييدر .كنيد اقدام مورد درهمان و ببينيد

.و اضطراب و كمرويي هستيد كنيدكه دچارترس  
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 دهد؟ بعد از مرگ چه رخ مي      
 

 گويدكه انسان، بعداز لحظة  ما مي اما به. سرنوشت نهايي و ابدي خودخواهد رسيد به شخص موقع چه كه صريحاً مشخص نكرده است  كتابمقدس
ايمانداران بعد از مرگ، از بدن غربت جسته و به . رود مرگ، برمبناي اينكه آيا مسيح را به عنوان نجات دهنده پذيرفته است يا نه، به بهشت و يا به جهنم مي

. )23و22: 16لوقا(ايمانان، بعداز مرگ، خود را در جهنم وتحت عذاب ابدي خواهند يافت  و بي) 23: 1؛ فيليپيان8–6: 5دوم قرنتيان(نزد خداوند متوطن خواهند شد 
كند كه  ، آنهايي را كـه در جهنم هستند چنين توصيف مي15-11: 20مكاشفه. دهد شود كه بعد از مرگ چه اتفاقي رخ مي اينجا آن نكتة گيج كننده مطرح مي
بنابراين اينطور بنظر ميرسدكه قبل از روز قيامت، مردگان . گويند  از آسمان و زميني جديد سخن مي22–21مكاشفه بابهاي. به درياچة آتش انداخته خواهند شد

عبارت ديگر،  به. سرنوشت ابدي شخص تغييرنخواهدكرد اما مكان دقيق سرنوشت ابدي او تغيير خواهدكرد. شوند ساكن مي در بهشت و در دوزخي موقتي
 ).15–11: 20مكاشفه(درياچة آتش انداخته خواهندشد  ايمانان به و بي) 1: 21مكاشفه(جديد منتقل خواهندشد  ايمانداران بعداز مرگ به آسمان و زميني

 .اين مقصد نهايي و ابدي همة مردم است مبني بر اينكه آيا به مسيح به عنوان تنها نجات دهندة خود از گناهانشان ايمان آورده اند يا نه

موفق نكاتي براي يك سخنراني عمومي      

 4    2009 ژوئيه      45شمارة  سال چهارم        

    

   كبوتران 
 

كــه    را  كـبـوتـر     جوجه    روزي مزرعه داري قفسي را به بازار شهر برد، كـه در اين قفس او چند            
طـوري    و  بود،  وصل  ديگري كبوتر خودش تربيت كرده بود به همراه داشت، هر كبوتر با نخي به 

دار   مزرعه.   گشتند  تربيت شده بودند كـه بصورت رژه وار بـه دور يك دايـره و بدون توقف مي 
يـك    ساعت،  گذشت، دو  گذاشت، يك ساعت  كبوترهايش را به اميد فروش بـه معرض نمايش       

روزي شخصي  اينكه تـا. روز و دو روز سپري شد ولي هيچكس بنظر مشتاق خريد كبوترها نبود
بـا    دار  كند، مـزرعـه      آمده همه كبوترهـا را از مزرعه دار خريده و بـه او گفت كـه آنـها را آزاد 

 را  آنها  كه  گويد، گفتم كند، بله، فرموديد چكار كنم؟ شخص خريدار مي تعجب از او سوال مي 
كرد،   رها درهوا را آنها و بازكرده كبوتر را از پاي آنها دار نخهاي دور پاي كنيد، پس مزرعه  آزاد

دورتر به روي زمين  فكر ميكنيد چه اتفاقي افتاد؟ كبوترها پس از چند دقيقه و بـا فاصله چندقدم
وار خـود      نشسته و شروع بــه رژه دايـره          

اسـير از     كردنـد، بـله، آزاد از بيرون ولـي    
اگر من شما :  عيسي مسيح ميفرماييد.  درون

. را آزاد كـنم در حقيقت آزاد خواهيد بود  
آزادي يعنـي    اكثر انسانها فكر مي كنند كه    

اينكه، هر كاري كه دلمان ميخواهد انجـام     
خـواهد   بـدهيم و آن طور كـه  دلـمان  مي        

زندگي كنيم، امـا آزادي در كالم خدا بـه        
و الزمه رسيدن   نيست، باري معناي بي بند و 

. به آزادي واقعي اطاعت از كالم خداست      
حقيقت اينست كه من مي توانم پشت پيانو 

يـا  نشسته و بـا كليدهاي آن آزادانه بـازي كنم ولي آزاد نيستم كـه يكي از قطعات موسيقي باخ 
بتهون را بنوازم، چـون الزمـه آن، كـار سخت و اطاعت از قوانين موسيقي و دنبال كردن نتهاي        

اگـر   كه  ايـن  يعني  دارد،  همين موضوع در مـورد زنـدگي آزادانـه نـيز مصداق.   موسيقي مي باشد 
رمـز    و  كـردن   اطـاعـت    ميخواهيم قدرت آزاد زيستن را بدست آوريم، بايد در وحله اول قدرت        

كالم خدا بـه انسان وعده آزادي را ميدهد، آزادي و رهايي .   تابع شدن و از خداوند را بياموزيم   
كرديد كه آزادي يعني   شايد تا امروز فكر مي.  از گناه و آزادي و رهايي براي زيستن براي خدا 

واقـع    در  ولي اجازه برنامه ريزي كردن زندگي خود آنطور كه مايل هستيم و دلمان مي خواهد، 
رهـا و آزاد كسي است كـه عنان زندگي خود را بـه دست خداوند مي سپارد، چون اوست تنها      

پـاك    با  و ساخته رها مان هاي روحي و شخصيت كه ميتواند ما را از بندگي و اسارت و گره  كسي
مـا    كـه   آزادي  كـه   اينـسـت    حقيقت ماجرا.   كردن و بخشش گناهانـمان مـا را از درون آزاد سازد      

درون  از اسير گرديد،  كه آن جوجه كبوترها نسيبشان ايم، نوع آزاديي است هميشه بدنبالش بوده
او   كه  است  اما چه زيبا و پرشكوه است اگر كسي از درون آزاد گردد، آنوقت   .   و آزاد از بيرون   

نيستم، آيا اسير غرور، خودخواهي،  اسير كه من شايد كسي بگويد .آزادي واقعي را تجربه ميكند
سال پيش 2000كينه، نفرت، تلخي، گذشته، آينده، روح زخم شده و دلشكسته نيستيد؟ خداوند 

را   مان با فديه كردن عيسي مسيخ براي گناهان ما، وسيله رهايي ما از گذشته و از گناهان سنگين 
از   را  او  دهـده،   شـفـا    را  انسـان   مهيا كرد، او تنها كسي است كه قادر است دل شكسته و دردمند         

 را  شـمـا    حقيقـت   و  حقيقت را خواهـيد شناخت     : فرمايد  مسيح مي  عيسي.   آزاد و احيا نمايد  درون
 . آزاد خواهد ساخت

كـن و همچون  عشق مرا مثل خاتـم در دلت مهر
بازوبند طال بر بازويت ببند، زيرا محبت مانند موت 
نيرومند و مثل گـور ترسنـاك است و شعله هايش 

همانند شعله هاي پر قدرت آتش با بي رحمي 

 خود راكامالًً كافي با صرف وقت. تمرين و آمادگي: رازمهم نهفته است2خوب دريك سخنراني
 .اي خواهد يافت در ايـن صورت احتمال موفقيت شما افزايش فوق العاده  آماده سخنراني كنيد
در اولين قدم، شما بايد در مورد اهداف مورد نظر خود و بهترين راه انتقال مشخص كردن هدف، 

قصدداريدبه مخاطبان  كه پيامي نوع: دارد موضوع بستگي 3شما به استراتژي. فكركنيد دقت آن به
پس ازنوشتن كامل . برگزاري سخنراني محل كنيد، خصوصيات مخاطبان ومحيط فيزيكي منتقل

سخنراني : نكاتي كه بايد به خاطر بسپاريد. كه ميتوانيد آن راخالصه كنيد متن سخنراني تا جايي
شما قرار بگيرند  آگاهي تأثيرعمق مخاطبان بايدبيشتر تحت. شما بايد مرتب، ساده و صريح باشد

ونگرش مثبت  انرژي، هيجان، اشتياق. روبروشوند و اطالعات دروغين ازدانش تا اينكه با نمايشي
ارائه مطالب  شيوه اين مخاطبان. گويي نداشته باشيد زياده ميشودكه شما نيازي به به موضوع سبب

نكات مربوط به . كردن جزئيات، به ياد خواهند داشت را تا مدتهاي زيادي حتي بعد از فراموش
هاي  همه حواس خود را بكارگيريد و از امتيازات و توانايـي. يك موضوع را يكجا مطرح كنيد

خود بهترين استفاده را به عمل آوريد؛ مثالً اگر صداي رسا و مناسبي داريد، حداكثر استفاده از 
 آن را ببريد، اگر در لطيفه گويي مهارت داريد،يك لطيفه كوتـاه بگوييد، بـا تـرس و اضطراب 

 .                                           مقابله كنيد
شناخت شناخت مخاطبان،   

مخاطبان را مد نظر داشته      
العمل آنـهـا       باشيد عكس 

در بــرابــر مــوضــوعــات     
حساس در سخنراني شمـا     
برب قيه سخنرانـي شـمـا        

اگر .   ميتواند تأثير بگذارد  
مي خواهيد   پيام   را   به            
شكلـي اثـر بـخـش بـه            
مخاطبان منتقل كنيد بايـد    
ارزشهاي  فرهـنـگـي  و          
عقايد آنها را مـد نـظـر           

كند تـا به راحتي با مخاطبان ار تباط بـرقـرار       آشنايي بيشتر با مخاطبان كمك مي.    داشته باشيد 
تالش كنيد كه مخاطبـان بـا     .   كنيد و آمادگي الزم را براي ارائه مطالب در خود بوجود آوريد      

با مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازيد و متكلم وحده       .   احساس رضايت جلسه را ترك كنند     
 . توانيد مخاطبان را در سخنراني شركت دهيد تاآنجا كه مي. نباشيد

 ...ادامه در شمارة بعد

 آزاد
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وجود   شما آيا موضوعي در زندگي: گرامي خوانندة آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس
 ما    دعاي تيم داريد؟ دعاي خصوص احتياج به كه دارد

از     . باشند مي در ماهنامة تبديل آمادة خدمت به شما
  ارسال  ما مطالب دعاي خود را به  شما خواهشمنديم

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Tabdil@iranforchrist.com  
   

                    P. O. Box: 371043  :آدرس پستي

  Reseda, CA 91337 USA        

 براي خريد كتابمقدس به زبان فارسي با ما 

)818 (522 -1525.   تماس حاصل نمائيد  
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  خداي متعال: ال اليون

 رود   بكار مي اولين بار در زماني اين نام
 كه ملكيصدق پس از پيروزي ابراهيم

 .طلبد  بر پنج پادشاه براي او بركت مي
 گفت شده است كه پادشاه صور آرزو 

 .داشته تا همچون ال اليون باشد
 اين نام بـه وسيلة). 14-12 : 14اشعيا (

عنوان  اين) 24عداد ا( .بلعام نيز مورد استفاده قرار گرفته است
شكوه بلند  و عظمتبه همراه ال و الوهيم براي خدا بيانگر 

آنكه در :   نگـاه كنيد1 :91همچنين بـه مزمور . اوستمرتبة 
 قـادر مطلـق ساكـن   زيـر ساية ستر حضرت اعلي نشسته است،

  .خواهد بود
 رونوشت متن از قاموس كتابمقدس ترجمه و تأليف از مسترهاكس چاپ انتشارات اساطير                                                                        
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  ريكاردو ايزاكسون داسنتوس ليته: نام  
  26: سن          April  1982 . Brazil 22: تاريخ تولد

 kg 73: وزن                   cm 186: ميالن            قد: تيم
 بوسكو ايزاكسون پريرا ليته مهندس راه و ساختمان: نام پدر
 سيمون كريستيانو داس سانتوز ليته دبير زيست شناسي: نام مادر

 رودريگو ايزاكسون داس سانتوز ليته : نام برادر
 ريميني سري ب ايتاليا  فوتباليست در تيم

 

كه بردار كوچكش  بازيكني... ريكاردو ايزاكسون دوسانتوس ليته
نميتوانست ريكاردو صدايش بزند، به او كاكا ميگفت و ايـن اسم 

ترين  ريكاردو جذاب. دنياشناخته شد با اين اسم در و روي او ماند
مقر (در ساپوئولو برزيل  1982بازيكن تاريخ فوتبال برزيل در سال

بـرخالف هـمه ستارگـان ... به دنيا آمد) و پايگاه سرزمين سرزمين فوتبال
برزيلي كـه زندگي سخت و رقت باري در كودكي داشتند كاكا 
در يك خانواده كـامالً مرفـه بزرگ شد و هيچ سختي در زمـاني 

ريكاردو از هـمان كودكي مـثل هـمه برزيلي ... كـودكي نكشيد 
. ديوانه فوتبال بود و ساپوئولو باشگاهي بود كـه او را كشف كرد

پدرم هميشه مرا با ماشين مدل باالبه : گويد كاكا درخاطراتش مي
ديدم  رساند  در  صورتي كه  من  مي كمپ  نوجوانان  برزيل  مي

پياده  پاي     حتي  با و  اتوبوس     با مالي   مشكالت   بدليل    دوستانم
رساندند  كردند و خود را به زمين مي را طي مي مسافتهاي طوالني

با اين حال كاكا ! و من هميشه در اين مورد شرمنده دوستانم بودم
را نشان  در مدرسه فوتبال ساپائولو رشد و پيشرفت كرد و خودش

تيم ملي برزيل  توسط فيل بزرگ اسكوالري به2001داد و درسال
كره و (دعوت شد تا كاكا اولين حضور خودش در جام جهاني در 

جهاني براي او چيزي جز نيمكت  امـا اين جام ... تجربه كند )ژاپن
كاكا بـه غير از دقايقي اندك عمدتاً نيمكت نشين . نشيني نداشت

اوطعم شيرني قهرماني را چشيد  درهرصورت. ريوالدو بزرگ بود
تيمهاي مطرحي  بعدجام جهاني. جهاني را باالي سرخود برد وجام

پيروز شد  خواهان جذب او شدند اما ميالن... ميالن و چون رئال و
يوورو يكي  مليون8 . 5توجه معادل با خريدي قابل2003و درسال  

. از بهترين خريدهاي تاريخش را بدون شك از ساپوئولو كرد  
 

نشين ريوالدر بزرگ  نيمكت هم درميالن ميكردند او گمان بسياري
كارلتو با بهادادن  رقم خورد و طورديگري سرنوشت خواهدشد اما

اي او را در  گونه به كرد و نشين محض را نيمكت ريوالدو كاكا، به
جهان فوتبال محو كرد و كاكا را بـه دنياي پرآوازه فوتبال معرفي 

كاكا در اولين سال حضورش موفق شد كالچو را باالي سر . كرد
...                                                                              خود ببرد  

 كاكا بيوگرافي

كه فرد يا جامعه  است هايي آزادي امكان عملي كردن تصميم
هايي  اگر انسان بتواندهمة تصميم.   به ميل يا ارادة خودميگيرد 

و گفتار   انديشه  كسي يا سازماني  گيرد، عملي كند و را كه مي 
داراي   و كردار او را محدود نكند و در قيد و بند در نـياورد،    

چون انسانها  اما. مرز است و حد بي آزادي مطلق، يعني آزادي 
داشته   مطلق  آزادي  توانند بطور اجتماعي زندگي ميكنند، نمي    

شدن آزادي   پايمال  فردبه  مرزيك حد و زيرا آزادي بي.  باشند
هـر   كـه   است  سبب   بـه همين   .   انجامد   مي اجتماع  افراد ديـگر 

ها و مقررات اجتماعي و سياسي و اقتصادي  اي با قانون جامعه
هـم    و  شـود  هاي افـراد آن جامعه مي   خاصي هم حافظ آزادي   

 .آورد ها به وجود مي هايي براي اين گونه آزادي حد و مرز
هاي مردم سراسر جهان      ها و مقررات جهاني نيز آزادي       قانون

هاي انسان در طول تاريخ زندگاني او    ها و مبارزه تالش.   كنند ها را در جامعة جهاني معين و مشخص مي هاي آن   و حد و مرز   
جوامعي  .است بوده زورمندان و ستمگر و قيد وبند زدن به آزادي مطلق فرمانروايان مشروع همواره براي بدست آوردن آزادي

هاي فردي و استبدادي را براندازد، از آزاديهاي فردي و اجتماعي  اند بر حاكمان خودكامه پيروز شود و حكومت كه توانسته
هايي از نتيجة  قانون اساسي هر جامعه، اعالميه جهاني حقوق بشر و اعالميه حقوق كودك نمونه.   زيادي برخوردار شده است   

هاي فردي و اجتماعي از آسايش و مال و جان خود  ها هستند كه در راه بدست آوردن آزادي هزاران تالش بسياري از انسان
اند، ولـي هنوز راه    هـاي كنوني جهان معين شده هـاي فردي و اجتـماعي در جامعه       امروزه بـا اينكه اصول آزادي     . اند  گذشته

ها و حكومتهاي سياسي گوناگون جهان  اند در نظام ها نقش يافته ها كه بر قانونها و اعالميه درازي در پيش است تا اين آزادي    
ها  بعضي از كشور شكلهاي تازة استعمار و وابستگيهاي سياسي و اقتصادي و نظامي و فرهنگي. كار بسته شوند به سود مردم به

 .ها شده است هاي فردي و اجتماعي در بعضي از كشور هاي بزرگ سبب محدود شدن و حتي از ميان رفتن آزادي به قدرت
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هـمچنين ... 2ادامـه از صفحة ...   پيش از ازدواج روابـط جنسي
پردازيها و روياهاي ما  رابطه زناشوئي زودهنگام مرحله خيال

كند و شور و هيـجان  نسبت بـه محبوبمان را عمال حذف مي
كه شريك  زماني. سازد عاشقي را كمرنگ و كسالت بار مي

كافي و  دهد تا پس از شناخت فرصت را به شما نمي شما اين
آغاز گردد  كامل شما رابطه زناشوئي مبتني برعقل و رضايت

نگرد در واقع احترامي  شما تنها به يك ابزارجنسي مي و يا به
دركنترل غرايز در  توانايي عدم همچنين. نيست شما قائل براي

كار بودن وي نيز  وخيانت ارادگي تواندگواهي بر بي فرد مي
كامالً غلط و نادرست  گيريهاممكن است اينگونه نتيجه. باشد

كرد؟ شما  تر موضوع پيچيده را بغرنج  باشد اما چرا بايد يك
هنگامي كه نسبت به طرف مقابل خود شناخت كافي نداريد 

كنيد و خود را درمعرض انواع بيماريهاي  هرگزنبايد ريسك
 خيلي زود به رابطه جنسي تن كه دختراني. آميزشي قراردهيد

 .دهند نزد مردان ارج و قربي نخواهند داشت مي

 . عدد كمال مطلق مي باشد
  سال1000شيطان براي 

 بسته مي شود كه 
  10×10×10همان
  سال

  باشد، مي

 دوره 
 كاملي را نشـان 

 دهد كه خدا مقرر مي
 كرد نفوذ شيطان را بر زمين 

چـون شيطان در آمـدن اوليه . 7 و 3 ـ 1 : 20كم كند، مكاشفه
شود و درست قـبل از آمـدن ثانويه مسيح آزاد  مسيح بسته مي

 سال نماد كل دوره عهد جديد از آمدن اوليـه 1000شود،  مي
  .باشد تـا آمـدن ثـانويـه مسيـح مي
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  Located @ Foothills Family Church  

  19432 Bake Parkway, (Lake Forest Dr.) Foothill Ranch, CA 92610 

 آوريم تا در        از  شما فارسي زبانان عزيز دعوت به عمل مي                        
  بعدازظهر      3  جلسات عبادتي اين كليسا كه هر يكشنبه ساعت                            

 .    گردد، حضور بهم رسانيد               برگزار مي    
 

  (949) 681 – 8000    
  www.SimaMasih.com     info@IRANforCHRIST.com 
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 16 - 8 آيه17خروج باب كتاب اي براساس مقاله

   بقلم دكتر ديويد يونگي چو“ رشدكليسا”از مجله

مقدس  در كتاب 
 كه است        آمده

ايمان  بـا  شنيدن 
 بوجود انجيل مژده
خداوند . آيد مي

را دردلهاي  ايمان
. است داده ماجاي

زندگي  رابراي معجزاتي مسيح اكنون عيسي
اتفاقات خوبي براي . شما مهيافرموده است

! را بطلبيد پيروزي .انجام است شما درشرف
روح خدا براي شما كـار ! بركات را بطلبيد

زمانيكه عيسي مسيح هنوز بـر روي ! ميكند
تعليم و شفا  را نمود، مردم بود، موعظه زمين

. امروز، عيسي، شما را شفا خواهد داد. داد
. دادخواهدشفا را شما زندگي و جسم ذهن، او،

 سرزمين به را ها اسرائيلي كه موسي، هنگامي

بنام رفيديم  مكاني كرد به كنعان هدايت مي
ها بطور  عماليقي آنها، دشمنان آنگاه .رسيدند
 ها عماليقي .بجنگند ايشان با آمدندتا ناگهاني

 ليكن بني . بودند قوي و ورزيـده جنگجوياني

بودند  بسيارضعيف آنها .نبودند چنين اسرائيل
آنگاه، . و خطربزرگي آنها را تهديد ميكرد

 عماليقيها جنگ به دادكه فرمان يوشع به موسي
كه از اسرائيل  خواست موسي ازيوشع. برود

زمانيكه يوشع براي مقابله پيش . دفاع نمايد
او نگاهي . رفت و موسي به باالي تپه رفت

بـه صحنه نبرد انداخت، دستهاي خود را به 
. خداونددعا نمود بدرگاه آسمان بلندكرد و

ونيروي نظامي  يوشع خداوندبر وقتي قدرت
. شدند او ميĤمد، آنها بر عماليقيها پيروز مي

هنگاميكه موسي از خستگي دستهاي خود 
را پـايين مي آورد، قدرت خداوند متوقف 

اسرائيل  به دوباره نيروگرفته عماليقيها و ميشد
پس، هـارون و حور، نزد . كردند حمله مي

موسي رفته، دستهاي او را تا غروب آفتاب 
موسي بـه دعا كردن ادامه . باال نگاه داشتند

داد و قدرت خداوند بطور دائم بر اسرائيل 
بود و يوشع بكلي، عماليقي ها را تار و مار 

اسرائيل (ميكنيم  زندگي بيستم درقرن ما. كرد
كنعان  سرزمين بسوي اكنون ما). هستيم روحاني

آسماني گام بر ميداريم، ليكن عماليقيها با 
ها خانه و  عماليقي. شما در حال نبرد هستند

شما . اند كشورشما را مورد هجوم قرارداده
 قادريدشما .قرارداريد يوشع و موسي درجاي
عماليقيها را شكست  ومقاومت، دعا ازطريق

او بـه . عيسي دو هزار سال پيش آمد. دهيد
. نبردخواند رابه وعماليقيها شد كشيده صليب

او عماليقيهاي روحاني يعني قدرت دشمن 
 .سالح كرد ها را خلع عماليقي. را نابودكرد

عماليقيهاي روحاني چه هستند؟ گناه، يك 
 تنـفر، عـماليقي. عماليـقي روحـانـي است

. است روحاني عماليقي بيماري، .است روحاني
روحاني عماليقيهاي  ،جهنمو مرگ ،لعنت فقرو

 ....ادامه در شمارة بعد.                          هستند

 مندانهپيروز
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 خواب

 .ام مسافرت رفته من خواب ديدم: اولي

 .ام خوردهاي  كه غذاي خوشمزه من هم خواب ديدم: دومي

 تنهايي؟ پس چرا من را دعوت نكردي؟: اولي

 .اي مسافرت گفتندرفته كنم، ولي خواستم دعوتت مي: دومي

 
*  *  *  *  *  * 

 

 اين هم به مناسبت هواي بسيار گرم تابستان
اي  مورچه. كرد فيلي در استخري شنا مي

 .بيا بيرون كارت دارم: سر رسيد و گفت

مورچه نگاهي به . فيل از استخر بيرون آمد
فقط . برو توي آب: فيل انداخت و گفت

 .خواستم ببينم اشتباهي مايوي من را نپوشيده باشي مي

علت اتخاذ تصميم، پيشنهاد يك دكتر سوئدي بود كه وي را             
براي ديدن دورة تخصصي به رفتن انگلستان تشويق و ترغـيـب            

هرچند دل خوشي نداشت و مردد بود كه آيا پيشنهاد . كرده بود
وي نيز مـانند وعـده هاگبرگ دروغ و پوچ  از آب در خواهـد           
آمد؟ آيـا انگلستان بـهتر از سـوئد خواهد بـود؟ ولي بــه قــول       
 معروف به خدا پناه برد و عزم را جزم تمود كه به انگلستان برود

 سعيدخان گذاشت بر روي عبور از درياي شمال بعدها اثر مهمي
چـون او عـمل طبابت را در  .   هـوا طوفـاني و دريـا خروشان بود     

كشتي انجام مي داد، يك زوج ايرلندي به اسامي خانم و آقاي             
كاوانو بـراي تسكين حالت تـهوع و سرگيجة خـود كـه گاهـي           
مسافران دريا بدان دچـار مي شوند، سعيدخان را بر بالين خـود             

او ضمن مداوا و معالجه اين زن و شوهر، سرگـذشـت   .   خواندند
ايشـان تحت تـأثير سـخنان و . خـود را بـراي آنـها تـعريف كرد

ماجراي زندگي اش قرار گرفته، با كمال ميل حاضر شدند وي        
را به يك نفر پزشك بنام چارلز وارن مقيم لندن معرفي كنند تا            
. از لحاظ تحصيالت طبي و همچنين الهيات او را كمك نمايـد           

نظريـه اولـيه سعيدخان دربـارة انگلستان چندان مطلوب نبود، و         
بعداً هم از زندگي كردن در شهر پر تحرك لندن بـيـزار شـده                

او سعي ميكرد در فعاليتهاي كليسايي شركت كند، اما همه      .   بود
 ابتدا درجلسات بشارتي. بود  نتيجه و عبث  سعي وكوشش وي بي

كـه در مجاورت مـحل سكونت وي بـرگزار مي شد، شـركـت        
 براي اعتراف  حقجويان  نمودن  مينمود،ولي روش ايشان ازدعوت

او بـا يـك كشيش متديست دو بــار        .   ايـمان سرد و سطحي بود    
 كنند، لكن ديني صحبت مالقات گذاشت تا درمورد موضوعات

سعيدخان هر بار بعد از يكساعت معطلي و انتظار، با نـاامـيـدي               
يك بار و دلسردي از او دعوت شد تا . ميعادگاه را ترك ميكرد

در اجتماع مبشرين شركت كند، در اينـجا نيز از وي آنطوريكه        
شبي از كليساي حضرت پولس ديدن      .   بايد و شايد استقبال نشد    

مراسم عبادت و نيايش آنـها، وي را به يـاد طـرز عـبـادت   .  كرد
كاتوليك هاي مقيم سنندج انـداخت كـه در نـظرش بي تأثير و         

 بدون آنكه به آن ترقي و تعالي روحاني كه در. آمد نامفهوم مي
 طلبش بود برسد، مرتباً از كليسايي به كليسايي و از مجلسي به 

زوج همسفر دريائي سعيدخان، آقا و خانم . مجلسي ديگر ميرفت
كاوانو، به وعده خود وفا نموده، وي را به دكتر وارن و همسرش 

دكتر وارن. كه مسيحايي جدي و صميمي بودند، معرفي كردند  
كه پزشكي حاذق و متنفذ بود، او را در انتخاب رشته هاي 

دكتر . تخصصي و دانشگاه مناسب، كمك و راهنمائي كرد
وارن نه فقط در اين مورد وي را كمك نمود بلكه چون يكي از 

سعيدخان در  . افراد خانواده اش او را در منزل خود پذيرفت
حدود دو سال در منزل آنها اقامت نمود و دوستاني بسيار 

اين خانواده سعيدخان را به اشخاص زيادي، . صميمي شدند
مانند برادران پليموت كه در صفا و صميميت از خودشان دست  

برادران پليمود او را در مجالس . كمي نداشتند، معرفي نمودند
ديني خود دعوت مينمودند و از همان اولين جلسه و برخورد 

او بعد از اين مالقات . بسيار راضي و خشنود بنظر ميرسيد
آيا به اين ! از قرار معلوم شما كشيش نداريد: مقدماتي گفت

علت است كه چونكه همه اعضاي اين كليسا كشيش هيتند؟ 
فوراً به عقيده و مرام آنها پي برد و دريافت كه اين گروه مركب 
از اشخاص تحصيل كرده و عامي ميباشند كه بدون حس برتري 

معمولي . با كمال سادگي و وقار در جلسات حضور مي يابند
ترين عضو اين گروه،معلومات وسيع و قابل توجهي از 

بدون تصميم قبلي و تفكر و تعمق در اين . كتابمقدس داشت
. خصوص، مدت پانزده ماه در جلسات عبادتي آنها شركت نمود
گروهي كه سعيدخان به آنها معرفي شده بود، تمام نظرياتشان      

اعتقاد و عبادت اين دست بر . با عقيدة وي سازگار و موافق بود
آنها معلمي را باالتر و مهمتر از روح . اساس كتابمقدس بود

بنابراين محدود كردن خدمت كليسائي به . القدس نمي شناختند
يك فرد توهين و تجاوز به مقام و كار روح القدس در اعطاي 

شخصيت مسيح، مركز اصلي عبادت و . بخششها بشمار مي آمد
مراسم عبادت آنها بسيار ساده و . نيايش آنها را تشكيل ميداد

معاشرت سعيد . رفاقت و جلسه انس ايشان گرم و صميمي بود
ميرفت آرزوي ديرينه . خان با اين گروه كامالً رضايتبخش بود

ضمناً يك . اش برآورده شود ورويايش به حقيقت به پيوندد
.                                         اجتماع روحاني و مأواي امني يافت  

    در طول اين مدت، سعيدخان به تحصيالت پزشكي اش ادامه 
. ميداد، او نياز به تخصص در كالبد شكافي و فيزيولوژي داشت
در اين مورد در ايران كتب متعددي، بدون تجربه عملي در 

چون كالبد شكافي را مغاير با . آزمايشگاه مطالعه كرده بود
احكام و موازين ديني ميدانستند، از اينرو در آن موقع اين عمل  

پس او دوره ههاي مخصوص دو رشته فوق . در ايران مجاز نبود
را در دانشگاه كالبد شكافي و فيزيولوژي كوك در لندن 

همچنين مقداري از وقت خود را صرف مطالعه و . گذارانيد
يكروز . تحقيق در خصوص داروسازي و ميكرب شناسي نمود

در دانشگاه دكتر كوك، او مشغول كالبد شكافي ناحية بطني 
پس از پايان عمل، دكتر كوك از طرز كار و . يك بيمار بود

: رعايت بهداشت وي در هنگام عمل، بسيار تعريف كرد و گفت
غروب همان روز بار ديگر دكتر كوك آمد تا . بسيار عالي است

. بسيار عالي است! آفرين: بيشتر كار سعيدخان را بسنجد؛ گفت
سعيدخان با شاره به غده هاي فوق كليوي كه آنها را با دقت 

فايده اين دو غده كوچك كه روي  : نمايان ساخته بود، گفت
 كليه ها قرار دارند چيست؟ و چه عملي را انجام ميدهند؟ استاد

سعيدخان گفتك من   . كار مهمي را انجام نمي دهند: جواب داد
كه ميكروب سل آنها، موجب بيماري اديسون  ام درجائي خوانده

بيماري آديسون، بيماري است كه به علت تنبلي غدد . ميگردد
فوق كليوي ايجاد مي شود و عالئم آن ضعف زياد و الغري و 

پس ميگوئيد در واقع : استاد گفت. ناراحتي هاي گوارشي است
! كم اهميت هستند و عمل قابل توجهي را انجام نميدهند

اما آقاي محترم اينجا را نگاه كنيد؛ هر يك از : سعيدخان گفت 
چنين . اين غده ها بوسيلة سه شريان نسبتاً بزرگ تغذيعه ميشوند

عمل دقيقي كه از جانب خداي دانا تنظيم گرديده، اگر فاقد 
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زناشويي زندگي در موفقيت                گناهكار  كنم خداوندا، من اعتراف مي    
ايمان دارم كه عيسي مسيح . هستم

 بخاطرگناهان من بر روي صليب، 
جان خود را فدا نمود و بوسيلة 

رستاخيز از مردگان و غلبه بر مرگ، 
من . مرا در حضور تو عادل ساخت

 اكنون او را بعنوان نجات دهنده 
 آمين . پذيرم در قلب  خود مي

 ميس  ديويد:     نويسنده
 ميكائليان. ط:    مترجم

 

فصل چهارم                    
 

   در واقع تالش  براي    مساوي بودن تالش 
اين تالش به ظواهر امر توجه . بيهوده اي است

. دارد و به عمق مسئله مربوط نمي شود
شخصي كه براي تساوي حقوق فرياد ميزند، 
در واقع در جستجوي برتري است و به حقوق 

اگر در ازدواج، . مساوي قانع نخواهد بود
رئيس بودن يكي از زوجين زياد خوشايند 
نباشد داشتن دو رئيس كه با يكديگر رقابت 

در واقع اين نوع . مي نمايند ناخوشايندتر است
تساوي آن چيزي نيست كه مورد عالقة زنها 

امكان جالب توجهي كه در ازدواجهاي . باشد
امروزي وجود دارد اينست كه در واقع الزم 

ممكن است . نيست رئيسي وجود داشته باشد
رابطه قابل انعطافي به وجود آيد كه تصميمات 
. بوسيلة مذاكره و موافقت متقابل اتخاذ گردد
اين موضوع آسان به نظر مي رسد ولي خيلي 

اين نوع رابطه بوجود نمي آيد . آسان نيست
مگر اين كه طرفين يكديگر را خيلي خوب 
بشناسند و نسبت به يكديگر اطمينان كامل 

در عين حال بايد از رشد كافي . داشته باشند
برخوردار باشند و بايد در مورد ازادواج خود 
به قدري جدي فكر كنند كه براي موفقت آن 

ولي اگر اين شرائط . وقت كافي صرف نمايند
حاصل گردد، موفقيت زيادي بدست خواهد  

بررسيهاي روانشناسي نشان مي دهد كه . آمد
اين روش همكاري بر اساس بحث آزاد، 

.    بهترين روش براي سعادتمند زناشوئي است  
  موفقيت در اين روش كه به رئيس احتياج 

اصل : ندارد مستلزم رعايت دو اصل مهم است
اول اينست كه طرفين موافقت نمايند كه در 
تمام مواردي كه اختالف نظر وجود دارد به 

اصل . وسيلة مذاكره به عقيدة مشتركي برسند
دوم اينست كه طرفين حاضر باشند وقتي يكي 
از آنها در مورد كاري صالحيت داشته باشد 

.                                      كار را به او بسپارند  
 ممكن است رسيدن به يك عقيدة مشترك 
مستلزم صرف وقت زيادي باشد ولي وقتي اين 
روش پذيرفته شود، برتري چشمگير آن بر 

با . ساير روشها كامالً روشن خواهد گرديد
ساتفاده از اين روش طرفين دربارة شخصيت 
خود و شخصيت طرف مقابل اطالعات عميقي 

اين اطالعات عميق راه را . پيدا خواهند كرد
براي آسان شدن اتخاذ تصميمات بعدي كامالً 

اين امكان را بوجود . هموار خواهد كرد
خواهد آورد كه زن و شوهر بتواند در گرما 
گرم مذاكرات بر روي يكديگر لبخند بزنند و 
محركهاي غلط خود را اعتراف نمايند و عقايد 

.                                       خود را تعديل كنند  
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 مجسمة آزادي
 

، مجسمه اي است كه  (Statue of Liberty)مجسمة آزادي
اين مجسمه .  به آمريكا اهدا شد1886توسط فرانسه در سال 

 (Hudson River) در جزيره آزادي در دهانه رود هودسون

  .در بندر نيويورك قرار دارد

 

 مجسمه طوري                                          موقعيت اين
 كـه بـه كساني كـه از                                          است

 )نيويورك(                                       آب وارد آمريكا 
 شوند، خوش آمدگويي مي                                              

 مسي را مجسمه  اين.كند                                  مي
  اكتبر 28                                     فرانسويها در روز 

  به ايالت متحده1886                                 سال 
. آمريكا اهدا كردند تا دوستي اين دو ملت را ثابت كنند

گوستاو  و بارتولدي آوگوسته فردريداثر،    اين ساز مجسمه
مجسمه . درشهر پاريس بودند آيفل سازبرج مجسمه آيفل

آزادي بـه عنوان يكي از نشانه هاي اياالت متحده بشمار 
 كيلومتر 2.6جزيره آزادي با بندرگاه نيويورك . رود مي

 بنام جزيره 1656اين جزيره تـا پيش از سال . فاصله دارد
خانمي است  آزادي، مجسمة مجسمة. شد شناخته مي بدلو

كه مشعلي را به دست راست خودگرفته و با دست چپ 
مشعل نشانه روشنايي . خود نيز لوحي را نگاه داشته است

 1776چهارم جوالي  و آزادي است و لوح نيز نشانه لوح
 .گنجانده شده است كه بيانية استقالل آمريكا درآن است

همراه  به( آن كلي اين مجسمه ازسطح تا نوك مشعل ارتفاع
در حـالي كـه خـود مجسمه .  متر است93، )پايه و تاسيسات

اين مجسمه از مس  جنس. باشد متري مي46داراي ارتفاع
 در قسمت پـايه و ستوني . تن است220و وزن آن حدود

اين مجسمه  اي وجود داردكه تاريخچه مجسمه، موزه اين
راست  دست در باني نرده ،1916ازسال قبل. دهد مي ارايه را

كه دسترسي عموم به درون  مجسمه آزادي وجود داشت
ساخت، اما بعداز آن دسترسي عموم به  مشعل را مهيا مي

اين قسمت حذف شد، چون در قسمت مشعل تجهيزات 
يكي از مهمترين . روشنايي و نور افكنهايي قـرار گرفتند

 آثاري كـه در مـوزه  ايـن مجسـمه  وجـود  دارد،  شـعر
New Colossus  Theما الزاروسشاعره قرن نوزدهم   از ا

 در سالNew York World شعر اوبرنده جايزه كه اين است
در قسمت تاج اين .  سال بعد از فوت او شد20 – 1903 

 وپنج پنجره وجود داردكه نماي بيروني از مجسمه بيست
 .   رويت است آنهاقابل طريق

، 1984درسال  .ساله شد120مجسمه اين 2006اكتبر28 در
كرد  اين مجسمه اساسي و آمريكا شروع بـه بازسازي كلي

وپس از مرمت آنرا بعنوان يكي ازمكانهاي ميراثي جهان 
 مجدداً مجسمه اين از بازديد1986 جوالي5. رساند ثبت به

 . براي عموم آزاد شد

   

هزار متر مربع بزرگترين ميدان                      15  حدود     در  با وسعتي   
نام     به   كه  اين برج     .  در ميان كشورهاي خاورميانه است                   

 بـه ميدان         1979اما در سال      .  برج شهياد معروف است            
هرچند نام ميدان شهياد به آزادي                       .  آزادي تغيير نام داد          

نام      را به       تغييركرده اما هنوز بسياري از مردم اين ميدان                          
خورشيدي         1349برج شهياد درسال          . شناسند      شهياد مي    

معمار ايراني كـه حاال شهروند و                        حسين امانت       توسط    
 درآن سال آقاي امانت             .  ساكن كانادا است، ساخته شد                 

ساله شاهنشاهي، ميداني در                     2500اي بود كـه مأموريت يافت بـه مناسبت يادبـود جشنهاي                                   ساله     26دانشجوي     
  1345در سال      .  باشد    در قرن بيستم       ” دروازه تمدن بزرگ         “و نشان    ” ايران مدرن      “ كندكه نماد          پايتخت طراحي        
ساله از       26،    در نهايت طرح امانت            شدكه     گذاشته      مسابقه     به   معماران     ايران بين       نماد معرف       يك   خورشيدي طرح         

ان            بناي برج آزادي           عمليات    .  برنده و براي ساخت انتخاب شد                     دانشگاه تهران        خورشيدي          1348دريازدهم آـب
در روز افتتاح بـرج ايـن                 .  برداري رسيد        با نام برج شهياد بـه بهره                1350ديماه     24، در    ماه كـار     28آغاز و پس از         

نخستين بـار با افتخار منشور                     همراه همسرش در ميدان شهـياد حضور يافتند و براي                                   بـه   ميدان، محمدرضا شاه           
زيربناي اين           مساحت    .  شد   برداري     در اين مكان پرده           است    جهان     بشري     نوشتار حقوق          كه نخستين        كبير   كورش   

  متر ساخته شده است               45حدود     ارتفاع     به  اي    هزار مترمربع است و بناي آن به صورت دروازه                           78ميدان، حدود       
 متر فاصله دارد و داراي              23طاق آن از زمين،          .     متر آن داخل زمين فرو رفته است                  5كه   

  ماه زمان      30 متر است و ساختن آن             66عرض پايه اين بنا             .     بخش مجزا است         8
 بندي وگل          مترمربع، به صورتي زيبا باغچه                  65000،  در محوطه ميدان           .  برده است   

 آهن       تُن   900كار رفته و        قطعه سنگ به       25000درساختمان آن         .   كاري شده است        
 اين مجموعه، متشكل از چند بخش در طبقه تحتاني برج                                     .  است    مصرف شده     

 آزادي قراردارد و شامل موزه، كتابخانه، واحدسمعي و بصري                                  
 كنسرت و            ،  سالن  اجتماعات، سالن برگزاري                         سالن  نمايشگاه         

   متر مربع در برگيرنده برج اصلي نيز                      5000كنفرانس است و با          
، بسيار مجهز است                جلد كتاب       50000 متر مربع و بيش از           2715كتابخانه مجموعه، با مساحتي حدود                        .   هست  

 دسـتگاه كامپيوتر بـه              30 مترمربع، مكاني است كـه از طريق                      243و كتابخانه محققان و مؤلفان نيز، بـا مساحت                          
هاي موزه اين بنا وجود تكه سنگي از كره ماه است كه                                      يكي از ويژگي       . رساني متصل است         هاي اطالع        شبكه   

 . ، رئيس جمهور سابق امريكا، در سفر به ايران به اين موزه اهدا كرده است                                              ريچارد نيكسون        
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 عبارت اسـت    آزادي اديان 
يك  فـرد يا گـروه        از آزادي 

عمل، رعايت  ابرازكردن، براي
باورهاي خود    و  دين  و پرستش 

در خلوت يا در سطح اجتماع      
آزادي   ايـن   هـمـچـنـيـن     .   است

خـود    شامل قدرت تغيير ديـن    
و يا اختيار داشتن در پـيـروي         
. نكردن هيچ آييني نيز هسـت    

آزادي اديان توسط بسياري از 
ها و افراد به عنوان يكي   دولت

داراي دين  كه شود دركشورهايي از حقوق بشربنيادي شناخته مي
رسمي هستند آزادي اديان به اين معني است كه دولت به پيروان 

دهد تـا دين خود را دنبال كنند و آنان را           اديان ديـگر اجازه مي   
 . كند اذيت نمي

. در بيمارستاني، دو مرد در يك اتاق بستري بودند
مرد كنار پنجره بخاطر بيماري ريوي بعد از ظهرها 
يك ساعت در تخت مي نشست تـا مايعات داخل 

امـا  دومي  بـايد  طـاق  باز  .  اش  خـارج  شود ريه
آن دو ساعـتها . خوابيد و اجازه نشستن نداشت مي

 در مورد همسر، خانواده هايشان، شـغل، تفريحات 
 .  كردند و خاطرات دوران سربازي صحبت مي

بعداز ظهرها مرد اول در تـخت مي نشست و روي 
ديد  كرد و هر آنچه را كه مي خود را به پنجره مي

در آن حـال بيمار . كرد بـراي ديگري توصيف مي
تمام جزئيات دنياي  بست و چشمان خود را مي دوم

او بـا اين . كرد بيرون را پيش روي خود مجسم مي
روح  گرفت، چرا كه دنياي بي اي مي كارجان تازه

بيرون  فضاي نشاط وكسالت بار او با تكاپو وشور و
در يك بـعداز ظهر . پنجره رنگ زندگي ميگرفت

گرم، مرد كنار پنجره از رژه اي بزرگ در خيابان 
با وجود اينكه مرد دوم صدايي نميشنيد، . خبرداد

با بستن چشمانش تمام صحنه را آن گونـه كه هم 
. اتاقيش وصف مي كـرد پيش رو مجسم مي نمود

يك . روزها و هفته ها به همين صورت سپري شد
جان  روزصبح وقتي پرستار به اتاق آمد، با پيكر بي

مرد كنار پنجره كه با آرامش بـه خواب ابدي فرو 
پس از آنكه جسد را به خارج . رفته بود روبرو شد

از اتاق منتقل كردند مرد دوم درخواست كرد كه 
به محض اين . كنار پنجره منتقل كنند تخت اورا به

 كنار پنجره قرارگرفت، با شوق فراوان به بيرون كه
 ...      نگاه كرد، اما

بـا . تنها چيزي كـه ديد ديواري بلند و سيماني بود
! كه ديواره جلوي اين پنجره:پرستارگفت تعجب به

چرا او منظره بيرون را آن قدر زيبا وصف ميكرد؟ 
اوكه نابينا بود، او حتي نمي توانست : پرستار گفت

شـايد فقط خواسته . اين ديوار سيماني بلند را ببيند
بـاالترين لـذت در . تـو را بـه زندگي اميدوار كند

زندگي اين است كـه عليرغم مشكالت خودتـان، 
شادي اگرتقسيم ... كنيد ديگران را شاد كنيد سعي
راثروتمند  خواهيدخود اگرمي... دوبرابرميشود شود

احساس كنيد، كافيست تـمام نعمتهايتان را، كه بـا 
زمان حال يك هديه . پول نميتوان خريد، بشماريد

انسانها سخنان . پس قدر اين هديـه را بدانيد. است
فراموش  انسانهاعمل شما را .ميكنند را فراموش شما

اما آنها هيچگاه فراموش نميكنند كه شما . ميكنند
به ياد . چه احساسي را برايشان به وجود آورده ايد

زندگي شمارش نفس هاي ما نيست، : داشته باشيد
 . نفسهارا ميسازند كه اين است لحظاتي شمارش بلكه

 ينگراني دربارة دو دختر بازداشت شدة مسيح  داستان اميد
 

سياسي ايران پس از انتخابات رياست جمهوري اسالمي و درگيريهاي                                                             سابقه جهاني به وقايع                    به دنبال توجه بي              
 ناشي از آن، اينك اين نگراني دربارة دو دختر جوان بازداشت شدة مسيحي در زندان اوين به وجود آمده                                                                                        

   . است كه سرنوشت آنان در البالي اخبار كشمكشهاي اخير به فراموشي سپرده شود                                                                  
 

ودار براي انتقام گيري و يا زهرچشم                          گير   در واقع مسيحيان ايران از اين نگرانندكه در اين                             
به   . گرفتن از جوانان هم كه شده اين دو در يك اقدام غافلگيرانه محكوم به اعدام شوند                                                       

، مرضيه امـين          دعا براي ايران          سايـت      گزارش   
 ساله اكنون         27 ساله و مريم رستم پور                 30زاده  

   مـاه است در واقع بـه اتـهام مسيحي                      4بيش از    

ا عنوان                    جعـلي اقـدام           شدن امـا بطور رسمي ـب
  تحت    مـلي،  در  زنـدان  اوين                امنيت       عليـه     

بر اساس گزارشي            . بازداشت ناعادالنه هستند              
كه بطورمحدود از داخل زندانها                      از سوي نزديكان اين دو زنداني و همچنين حقوقداناني                                 

 مارچ       5(   1387  گذشته       اسفندماه سال         15اخبار را دريافت ميكنند، اين دو دخترجوان كه در                           
هاي روحي دچار            در منازل مسكونيشان درتهران بازداشت شده اند، تحت شكنجه                                     ) 2009

دو شهروند          اين    گزارش     برابر اين      . اند   حـاد گرديده        و ا ضطراب         خوابي       نظير بي    مشكالتي      
 هفته در       3، بـه داليل نامعلومي به مدت                   2009جوالي        7تيرماه برابر با          17مسيحي در روز        

اند و پس         سر برده     شديد و درسلولهاي انفرادي به                      ماه تحت بازجوييهاي             اواخر ارديبهشت        
بعد از اين         .  هفته با هم در يك سلول كوچك در بند بوده اند                             2از آن در خرداد ماه براي             

به بند عمومي منتقل ميكنند با انبوهي از زنان و دختران دستگيرشده در                                             ايام وقتي آنها را          
نگهداري         كافي براي        گنجايش     وقايع و اعتراضات ميليوني اخير روبرو ميشوندكه بند زنان                                  

افزايد تعداد زنان دستگير شده پس از انتخابات را                                  گزارش مي       همين   .   همه آنان را نداشت           
ان زندان اوين منتقل شده                                              اند، از قـول           كـه در رابطه بـا اعتراضات دستگير و بـه بخش زـن

بنا بر اين گزارش، در حاليكه هنوز به آنها بطور                                 .  زن ذكر كرده است          600مطلعين حدود      
عليـه امنيت ملي توسط               اقـدام      كـلي و مبهم       تفهيم اتهام نشده است و فقط از عنوان                          روشن  

مسئوالن قضائي در مورد آنان استفاده ميشود، يك مقام قضائي در روزهاي اخير به آنها                                                   
 اگر چه اخيراَ در            .اعدام شوند        “  ارتداد   ” گفته است كـه ممكن است هردوي آنها به جرم                               

اسالمي        تعزيرات      ، از قانون     “ارتداد    ”جرم     مجازات اعدام براي              كه درخواست        خبرها داشتيم        
جديد مصوبه مجلس قانون گذاري جمهوري اسالمي حذف شده است، اما براي اينكه                                                       
اين مصوبه قانون بشود هنوز راه طوالني درپيش دارد وبايد توسط شوراي نگهبان تحت                                                     

ارتداد به همراه قتل، زنا، تجاوز،                     . تصويب برسدتا قابل اجرا شود                   حاكميت تندروها نيز به            
آنها مطابق قوانين              حكم    مسلحانه و قاچاق موادمخدر همه مواردي هستندكه                                  قيام يا دزدي      

كـه زندگي مرضيه و مريم                   واقعيت اين است        .  ميتواند اعدام باشد             جمهوري اسالمي            فعلي 
ا خطر مواجه                                                        اين دو دختر مسيحي زنداني بـه خصوص پس از وقـايع اخير بسيار بيشتر ـب

ترساندن جوانان             كور ديگر براي           گيري    يك انتقام       هدف     آنها ميتوانند به راحتي            . شده است     
تر    دفاع   چون ضمن اينكه جوان هستند و زن ميباشند به ظاهر ازهمه بي                                        .  ايراني قرار گيرند          

هستند وكمتر كسي از آنها صحبت ميكند و ميتوانند سرمشق خوبي بـراي زنان وجوانان                                                       
به عنوان دو نيروي شاخص مخالفت بـا نظام، بـا پرداخت كمترين هزينه بـراي حكومت                                                       

  براي توجيه اقدامات شديد دولت عليه مخالفان، نزد افكارقشر اسالمي متعصب و                                                 . باشند   

ان حكومت نيزآنـها انتخاب خـوبي بـراي انتقام گيري و چشم تـرس دادن                                                        محدود حامـي
مسيحيت           شوند، بـراي اينـكه ميـتوان بـه راحتي آنـها راچونـكه از اسالم بـه                                              محسوب مي      

  ضديت     كرد و از آن طريق همه مخالفان را هم به                            معرفي    ا ند، به دروغ ضد اسالم              بازگشته    

بسياري ازسازمانهاي فعال و خدمتگزار مسيحي در ايـن مـورد توافق                                           .  با اسالم متهم نمود           
  دارندكـه نتيجه بـحران سياسي اخير و درگيريـهاي ناشي از آن ميتواند دركوتاه مدت به                                                    

ان مسيحي                 وخـامت وضعيت مرضيه و مريم و همچنين                       كـه قبالً       ) نوكيشان مسيحي    (سايـر ايرانـي
مسيحي        رسمي    غير    منابع    برخي    گفته    به   ، و Bosnewslifeگزارش      به .اند منجرشود         بوده   مسلمان    

  50اعـالم داشتند كـه در حـال حاضـر عـالوه بـر خانـمها اميرزاده و رستم پور، بيش از                                                     
ها     از آنها هفته         جرم داشتن اعتقادات مسيحي در ايران وجود دارد كـه برخي                                      بازداشتي به     

مرضيه امين         ”جانبه وضعيت موجود براي               همه      با بررسي     . اند    سر برده        در زندان انفرادي بـه           
مشخص است كـه آن دو جانشان بـطور جدي درخطر است و                                     “  زاده و مريم رستم پور            

شايد منظور آن مقام قضائي از اظهارات غير رسمي دربارة حكم اعدام، نه ترساندن اين                                                        
لكه محك زدن افكار عمومي و واكنـشهاي جـهاني نسبت بـه چنين                                             دو دختر بي      گناه ـب

 .      اي بوده است        عمل بيرحمانه        
ن است    ن دو دختر ايـرانـي       كه آيا مردم ايران  و  افكـار  عمومي            اكـنون سوال اـي جهان اـي

ه  فراموشي سپرده      ا حكومت اسالمي در  مسيحي را ـب ـهـا     عليـه     بتواند  صورت تمايل  اند ـت آـن
 دست به هر اقدامي بزند؟                 

  شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان  

در  كنيم، همچنان و پاك مي همچنانكه بعداز كار روزانه دست و روي خود را شسته“ هر روز پاكتر شويم؟”چگونه
دراطراف  كه وگناه، ناپاك سخنان آلود، دربرخوردبا افكارگناه يا ناخودآگاه، و خودآگاه كه خود، روح و روان مورد

كه محيط اطراف بر ما گذاشته به پيش  شوند تيره و تار ميگردد، بايد با اعتراف و توبه ازتأثيري ما ديده و شنيده مي
اگر به اينكار ادامه دهيم، با “ تا ما را از هر ناراستي پاك سازد”تخت رحمت خدا برويم و از او با پشيماني بخواهيم

 !ما مستجاب خواهد شد” هر روز پاكتر شوم ”فيض مسيح از تأثيرگناه بر روح و روان خود رهائي خواهيم يافت، 
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اي به خدا  نامه  
 

. شدم يكتا در اين دنيا، ماندم تنها و بي مأوا دلم گويد
 لبريزم زِغم،  قلبم گويد اشك ريزم كه من 

 شدم خسته زدم و بازدم، همه را از خودم راندم
 هنوز روزني باقيست، همينم بر روشني كافيست

  اگر كني رحمي در اين دنياي بيرحمي  
 شوم آزاد و بي پروا، خدايم شود مأوا

اند دلها در اين دنياي سرد وتنهاكه درآن شكسته  
 تو درياب دل من را، پاكش كن تو اين غم را

    ارامنه كليساي 
 

   شكل  ارمنستان  دركوهستانهاي  ازميالدمسيح  پيش  دوم  از هزارة  ارمني قوم  
   مسيحيت  آئين  كـه كشوري   اولين ، بعنوان  ميالدي301 در سال آنان. گرفت

   در چندين  كـه  مـهاجر ارمني جمعيت. شوند  مي  بخشيد، شناخته را رسميت
  ايـن. كنند  مي  زندگي  در ايران  سكنا گزيدند، بطور پراكنده  در ايران مقطع

   بـا ايران  عثماني  جنگ  طي  يعني  ميالدي  شانزدهم ها بيشتر از قرن مهاجرت
   مركز ايران  جلفا و از آنجا به  مناطق  خود به  مهاجرت ارمنيها طي. آغاز شد

ميكرد   تبعيت”سرياني”عقايدكليساي   از ابتدا از اصول  ارمني كليساي.آمدند
   بشري  جنبة  عيسي ارامنه براي. روند  شمار مي  مونوفيزيتها بـه  از فرق و يكي

   عيسي  و عنصر بشري  است  امر صرفاً الهي  حقيقت اند كه  و گفته  نشده قائل
  پـنجم  قـرن  در ابـتداي ايـنان.   است  و مـحو شده  مستهلك  وي در الـوهيت

 . كردند  سرياني  زبان  جايگزين  نيايش  زبان  را به عنوان  ارمني  زبان ميالدي
.  دارد مطابقت   ارتدكس كليساي   كامالً با شعارهاي  ارمني  كليساي شعارهاي

 و   پروتستان  دو مذهب  به  از ارامنه  جمعي  در ايران  ميسيونري  در دوران البته
  كليساي.  دارند  در ايران  مستقلي كليساهاي   اينك  هم گرويدندكه  كاتوليك

  سياسي  داليل   به  ولي  راپذيرفته وافسس  ، قسطنطنيه  نيقيه  شوراي  نظرات ارامنه
   سال  به  در دوين كه   و درشورايي  را نپذيرفته كالسدون   شوراي نظرات  وديني

 را مردود   كالسدون  نـتايج  و هـم  افكار نسطوريان  برپاشد، هـم  ميالدي506
دهد   مي  خود اختصاص  را به  ايران  اقليت  جامعة كليسا اكثريت  اين.  شناخت

   و كـليساي  در ارمـنستان  اچميادذين  ارمني  بزرگ، يعني  دو كـليساي و تابع
 شهر   در سه  بزرگ  تاريخي گري  خليفه  سه در ايران.   است  در لبنان انطلياس

  و فرهنگي  ، ورزشي  اجتماعي وسيع  وتبريزدارند واز امكانات  ، اصفهان تهران
   را تشكيل  ما  اقليت هزار نفر از جامعة150  به  قريب  ايران ارامنة .برخوردارند

   و فرهنگي  اجتماعي  وسيع  شد از امكانات  گفته  كه  طوري دهند و همان مي
   كه  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  نوزدهم  اصل  طـبق ارامنه. برخور دارند

 برخوردارند   مساوي  باشند ازحقوق كه   و قبيله  از هرقوم  ايران مردم”ميگويد
   از امكانات ،گذشته”امتياز نخواهد شد  و مانند اينها سبب  ، نژاد، زبان و رنگ
 نيز بـطور   ملي  از ديگر امكانات  عبادت  بـراي  خاص هاي  مكان  يعني عبادي

 در   ايران  ارمني  جامعة درهرحال. خود برخوردارند   با ديگرهموطنان مساوي
   دو نماينده ارامنه:  پارلماني امكانات:   زيراست  امكانات  داراي كنوني  شرايط

،   ايران  كلـيساي250   بـه  قريب از مجموع: كـليساها.  دارند  شورا در مجلس
   هزار نفري120 با جمعيت  كه  است  ايران  ارمنيان  جامعة  به  كليسا متعلق200

 از   ايـران ارامنة: مطبوعات.  كليسا دارنـد50 شهر ، آنها تنها در ايـن در تهران
 در كشور   و فصلنـامه ، ماهنامـه  نـامه  مجله، روزنامه، هفته  داراي  االيام قديم
 تنها در   نه رسد كه  مي  سال67   به  اينك هم” اليك”   مجله  قدمت اند كه بوده

   توسط نشريه102 تعداد تا كنون.  دارد  خواننده  كشورجهان40 در  بلكه ايران
 انتشار   ارمني  مختلف  مجامع  توسط  كه  رسيده  ثبت  در كـشور به  جامعه اين

 در كشور،  فرهنگي، ورزشي، خيريه   انجمن50داشتن:ديگر امكانات. مييابد
 كشور   مراكز ورزشي  بزرگترين  از جمله  درتهران  آرارات  باشگاه بطورمثال

   خاص  مدرسة50.   كشور است  ارامنه  جامعه  در اختيار انحصاري  كه ماست
 تـعداد   داراي  ارامـنه جامعة.  است  ارامـنه  جامـعة  انحصاري  در استـفادة كـه

  و آثارفرهنگي   و چندين ، چاپخانه  خاص ، قبرستانهاي  سالمندان  خانة زيادي
 .           كرد  اشاره  وانك  كليسا،كليساي  قره  به توان  مي از جمله.   است ملي

    ايران كليساهاي

اعتياد به كامپيوتر، خطري در كمين كاربران جهان زيباي 
بعضي . رايانه و كامپيوتر خطرهاي خاص خود را دارد

در اروپا نزديك . ازكاربران نميتوانند بدون آن زندگي كنند
 سال به اينترنت معتادند و در 18تا12  درصد جوانان3بـه 

 .تر است بعضي كشورهاي آسيايي وضع از اين نيز وخيم
 

 كرة و تايوان ميزان اعتياد به اينترنت در ميان جوانان

جنوبي باالتر از همين رقم در ميان جوانان                  
 10چنين افرادي روزانه نزديك به           .  اروپاست

ساعت از وقت آزاد خود را صرف كار با اينترنت         
در اين ميان آنها شبكة         .  كنند   و كامپيوتر مي    

اجتماعي روابط و ارتباط با جهان واقعي را از               
 . دهند دست مي

اي    فرد معتاد معموالً وابسته به مصرف ماده              
هاي كامپيوتري    شيميايي است؛ اما در مورد بازي      

اين بازي يا اينترنت است كه فرد همواره به آن              
زابينه بتسينگ، مسئول امور مواد مخدر دولت آلمان، در برلين در همايش تخصصي                      .  وابستگي دارد 

هاي شروع اعتياد به كامپيوتر را با كارشناساني از كره، چين             موضوع نشانه “  هاي كامپيوتري اينترنت و بازي ”
هاي بسياري تدابير جلوگيري از اعتياد جوانان و             در اين همايش كارگاه    .  و اياالت متحده بررسي كرد      

هاي اعتياد، مانند وابستگي به مصرف الكل، مواد             بسياري از شكل  .نوجوانان به اينترنت را توضيح دادند       
هاي بسياري    اند و دربارة آنها كتاب      آنها در گذشته بررسي شده    .  اند  مخدر يا قمار، حالتي شناخته شده يافته      

كاي مولر،  .  اي ديگر است    هاي كامپيوتري و اينترنت وضع به گونه         اما در مورد بازي   .  نيز نوشته شده است   
اعتياد به اينترنت هنوز به عنوان يك        :  گويد  شناسي دانشگاه ماينتس، در اين باره مي         كارشناس رشتة روان  

اي   با انتشار كتابچه   )  WHO(سازمان بهداشت جهاني     .  اختالل رواني مجزا به رسميت شناخته نشده است          
ي سازمان    در كتابچه .  شوند  بندي مي   هاي رواني دسته    هايي به دست داده كه بر اساس آن اختالل             مالك

ارتباط و  .  بندي نشده است    بهداشت جهاني، اعتياد به اينترنت و كامپيوتر هنوز به عنوان اختاللي مستقل دسته      
اي شيميايي    دو راه خروج از اعتياد به جهان مجازي فرد معتاد معموالَ وابسته به مصرف ماده               :  اعتماد به نفس  

. هاي كامپيوتري اين بازي يا اينترنت است كه فرد همواره به آن وابستگي دارد                   است، اما در مورد بازي     
هاي   كيرشن آلمان، نيز به واكنش        شناس يك درمانگاه اعتياد در شهر نوين            آلكساندر آكسمان، روان   

آنها در صورت دست     .  هاي اينترنتي معتاد هستند     كند كه به بازي     پرخاشگرانه يا افسردة افرادي اشاره مي      
 . دهند ي خود اين دو حالت را بروز مي نيافتن به خواسته

 درمان اعتياد به فضاي مجازي
در كشور چين اعتياد به اينترنت و كامپيوتر بسيار باال و به عنوان عاملي مضر براي سالمت ملي مردم اين                         

كنند كه اين امر با فشار كاري در چنين كشورهايي                  كارشناسان گمان مي   .  كشور شناخته شده است     
آشكار است كه پژوهش دربارة بيماري وابستگي به اينترنت و كامپيوتر در آغاز راه                .  پيوستگي داشته باشد  

براي شروع  :  گويد  هاي كنوني درمان اين نوع اعتياد مي         شناسي، دربارة راه    آكسمان، كارشناس روان  .  است
براي نمونه تمرين اعتماد به نفس و ارتباط با ديگران            .  توان به كارهاي گوناگوني را آغاز كرد         درمان مي 

 .هاي زندگي هستند هايي براي بازگرداندن بيمار به جهان واقع و واقعيت راه

كامپيوتر اعتياد به  

باشد، زيرا تنها او در ذات و ماهيت همانند خدا است، بنابراين  عيسي مسيح تنها راه رسيدن به خدا مي
توانست بجاي همگي  گناه است، بنابراين او مي تنها او كامالً پاك و بي. تواند خدا را به ما بشناساند او مي

تنها او زنده و با خدا بر . ما مزد گناه ما را بپردازد و مانع اصلي را براي رسيدن ما به خدا برطرف سازد
 .تواند در حضور خدا براي ما شفاعت و وساطت نمايد تخت نشسته است، بنابراين او مي
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4 Servings 
  one small cauliflower 
  4 large eggs 
  1/2 teaspoon saffron 
  1 teaspoon baking soda 
  4 tablespoon cooking oil 
  1/2 teaspoon salt 
  1/4 teaspoon black pepper 
 

Directions:  
Cut cauliflower into small pieces 
and wash. Add hot water and salt. 
Cook over medium heat for 10-15 
minutes, then drain water. Soften 
cauliflower slightly using a fork. 
Add black pepper and salt to 
eggs, and beat. Dissolve saffron 
in a bit of hot water and add to 
eggs. Also dissolve baking soda 
in a bit of cold water and add to 
eggs. Heat oil in a non-stick pan 
until it is hot. Pour in the mix, 
flatten the surface with the back of 
a spoon, and place the lid on. 
Reduce heat and fry for about 10 
minutes, until kookoo is cooked 
under. Cut radially into 4 equal 
pieces, turn over, and fry for 
 another 10 minutes. 

 آرن، شواليه معبد
  

گونارسون بر  هانس: فيلمنامه. پيتر فلينت: كارگردان
. كانته لينن تئوماس: موسيقي. گويلو كتابي از يان اساس
بوژكوته،  اليويه:تدوين. كرش اريك:فيلمبرداري مدير

آرن [يواكيم نتركوئيست: بازيگران. آندرس ويالدسن
، استالن ]سسيليا آلگوتسدوتر[، سوفيا هلين]ماينوسون

 شاه[ميكلسن  ، مادس]بريگر بروسا[اسكار سگارد 

، سايمون كالو]برادر ژيلبر[، ونسان پرز]والدمار دوم
، گوستاف ]تورويا[، استيون ودينگتون]پدر هنري[

، مايكل نايكوئيست]شاه كانيوته اول[اسكارسگارد
، ]مادر ريكيسا[، بيبي آندرسون]ماينوس فولكشون[

آرمان د [، الكس ويندهم]صالح الدين[ميليند سومان
. ، توماس و]ژرار د ريدفور[، نيكالس بولتون]ريدفور

آبه [، ياكوب سدرگرن]ادموند اولوبانه[گابريلسون
، مانيوس ]كاتارينا خواهر سسيليا[، لينا انگلوند]سوئنسن

، ]ازكيل ماينوسون[، مورگان آلينگ]شواليه[استنيوس
محصول .  دقيقه139]. سسيليا بالنكا[آندرس باسمو

 . سوئد، انگلستان، دانمارك، نروژ، فنالند، آلمان2007
   

آرن ماينسون فرزند .   قرن دوازدهم، سوئد
بعداز كشته   گر  حكومت  يكي از خاندانهاي  

يافته   بريگر بروسا نجات  توسط  پدرش  شدن
آرن در آنجـا  .   شود  و به دانمارك برده مي   

اي در كودكـي    شود، امـا حادثه  بزرگ مي 
. كليسا شود  وقف  شود تا زندگيش  مي  سبب

اما آشنايي   شود،  مي آرن به صومعه فرستاده 
بوده، مسير   معبد  برادر ژيلبركه قبالً شواليه  با

او سواري   به  ژيلبر. ميكند  راعوض  او  زندگي
و شمشير بـازي و راه و رسـم سلـحشوري         

بعدازبرخـورد    جوان  آرن  سالهابعد .آموزد  مي
شود و به همين   با سسيلياي زيبا عاشق اومي  

خاطر بـه ابـراز عشق خواهر وي پـاسخ رد        
كار سبب خشم دختر جوان   همين.   دهد  مي

سعايت سسيليا  و  وي  از  كليسا  ارباب  ونزد  شده
كار فرستاده شدن سسيليا به   فرجام.  كند  مي

صومعه و آرن به سوي سرزمينهاي مقـدس   
حفاظت   معبدبراي  شواليه  دركسوت  است تا 

سسيليا پسري  مدتي بعد. از اورشليم بجنگد 
به بريگر  و شده اوگرفته از آوردكه مي دنيا  به

آرن نـيز در يـكي از . شود بروسا سپرده مي
ماجراهايش جان صالح الدين ايوبي را كه     

راهزنان نجـات     ازچنگ  سفرميكند،  مخفيانه
گويد   او مي   صالح الدين تلويحاً به   .   ميدهد

. را دارد   اورشليم  به  بزرگ  اي  كه قصدحمله 
. كند  مي  آرن به شهرميرود وحاكم را مطلع     

حاكم شهر از او ميخواهد تا رهبري حملـه        
به سپاه صالح الدين را در خارج از شهر بر 

الدين   صالح  به  غافلگيرانه  حمله  . بگيرد  عهده
به پاداش  آرن و درآمده آب آميز از موفقيت

اين كار از خدمت دركسوت شواليه گري       
نزد سسيليا   و خود زادگاه به مرخص ميشودتا 

 .بازگردد
 

كپنهاگ، دانمارك  1964متولد   پيتر فلينت 
 با دستيار كارگرداني در اواخر دهه . است

 وارد سينـما شده و  بـعد  از سـاختن 1980
 عقاب  چشم  با فيلم 1997درسال  كوتاه،  فيلمي

سه  تاكنون. است كرده كارگرداني شروع به 
 از سريـال    و قسمتي  فيلم  بلند ديگر ساخته      

كـرده    نيزكارگرداني  را  واالندر  كميسرمشهور
كه همين اپيزود برنده جايزه ويـژه داوران     

 . شده است كنياك پليسي جشنواره فيلمهاي
 

كودكان   فيلمهاي    سازنده  بعنوان  نسبي  شهرتي
دارد و فيلم  اولش  برنده  جايزه  جشنواره       

بلنـد    فقط   تا امروز نه        آرن  شده و     سينهكيد
ترين   پرخرج  او،بلكه  كارنامه  فيلم  آوازترينپر

] ميليون يورو25[ اسكانديناوي سينماي  محصول
نيز هست كه قرار است قسمت دوم آن نيز     

به نمايش  راه درانتهاي امسال با نام قلمرويي
دوفيلم   اين  درآفرينش  اصلي  اماسهم  . درآيد
قريب احتمال قسمت سومي نيز برآن  كه به 

اسكار سه وره [ يان  ساخته خواهد شد، متعلق به   
 64نگار  نويسنده و روزنامه  گويلو] هنري  لوسين
 . است سوئدي ساله

 

 با 1998گويلو ماجراهاي شواليه آرن را در 
نوشتن كتاب راهي به اورشليم آغـاز كـرد      
و در دو سال بعد با انتشار شواليه معـبـد و             

گـويـلـو    .   قلمرويي در انتهاي راه ادامه داد     
كتابي نيز درباره بريگر يارل بنيانگذار شهر 

نوشته ] 2001[دار آرن  استكهلم به نام ميراث
و هر چند آرن ماينسون يك شـخـصـيـت            
داستاني سوئدي است، اما در دنياي گويلو       
بريگر يارل وارث آرن ماينسون محسـوب       

 نام Ondskanديگر اثر مشهور او .   مي شود 
دارد كـه داستاني اتوبيوگرافيك از دوران      

 با نام 2003تحصيل خود اوست و در سال     
شيطان توسط ميكائيل هافستروم بـه فـيـلـم       

 .برگردانده شد
شيطان نامزد اسكار بهترين فيلم خـارجـي        [ 

 ]. نيز بود
 اكشن، ماجرايي، درام، عاشقانه، جنگي: ژانر
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از شما دعوت ميكنيم تا  از وبسايتهاي            
 : فرمائيد   ديدن     ما

 11 1525 - 522 - 818                 Tabdil@IRANforCHRIST.com                   P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

هميشه در فكرمان نفرت    !   مدام در فكر انتقام هستيم    
و انتقام است چون ديگران را به خاطر اتفاقات بدي          

اين خيال باطل .   كه برايمان رخ داده مقصر مي دانيم 
بـا چنين تصوراتي ديگـر     .   بـه نظر تسلي بخش است    

الزم  نيست خودمان  مسئوليتي  بـر گردن  بگيريم و 
كـنـيـم      توانيم در مـورد ديـگران قضاوت      راحت مي 

اين .     شود قضاوتي  بدون  اينكه  در  مـورد خودمان  
همدردي، دلسوزي   درمعرض تصورات باعث ميشود 

مـا نمي بخشيم چون   .   و پذيرش ديگران قـرارگيريم   
مي ترسيم با بخشش مـا فرد مقابل رفتار ناخواسته و          

اين يك ترس بي پايه   .   غيرمنطقي خود را ادامه دهد    
احتمالهاي ديگر هم وجود دارد كـه       .   و اساس است  

آن فرد تحت تأثير بخشش ما، بـه حماقت كار خود          
از طرف ديـگـر،   .   پي ببرد و رفتار خود را تغيير دهد   

تنفر شما ممكن است زشتي رفـتارش را در نـظـرش      
خواهيد كه تغييـر    بنابراين، اگر واقعاً مي   .   توجيه كند 

ما انتظار داريـم    .   كنيد  كند،  بايد  بخشيدن را تمرين      
اين .   ديگران همانطور كه مـا مي خواهيم رفتار كنند   

خيلي نامعقول است امـا بـدون هيچ مقاومتي اتـفـاق          
مي افتد، مشروط بر اينكه ما آن توقع را رهـا كنيم و 
اجازه بدهيم مردم طوري رفتار كنند كـه ياد گرفتـه         

مـا  .   اند و اتفاقات طوري اتفاق بيفتند كـه بايد بيفتـد   
مي افتد   اتفاق  كه برايمان  بايد ازدنيا براي پيشامدهايي 
. ما كينه توزي مي كنيم.   قدردان و شكرگذار باشيم 

قبول نمي كنيم كه هر اتفاقي كه برايمان مي افتد در 
نتيجه همان چيزي است كه خودمان دانه آنرا كاشته       
ايم يعني همان برخوردي كه درمقابل رفتار ديگران        

. ميدهيم  نشان  اطراف كه در برابرمحركهاي  ياواكنشي
 . هيچكس مسئول تجربه هاي ناخوشايند ما نيست

ترس از اينكه ديگران ما را ضعيف، احمق و ترسو            
ما فكر مي كنيم بخشش بهانه اي براي       . قلمداد كنند 

فرار، سستي و تنبلي يا بزدلي است و فقط آنها كه              
اما بين ترسيدن و . قدرت جنگيدن ندارند مي بخشند

بله، افرادي هستند   .  بخشيدن قاصله خيلي زياد است    
كه ترس هايشان را به شكل بخشش نشان مي دهند           
اما تصميم شما براي بخشيدن شما را به يك فرد               

عالوه بر اين، چرا نبايد     .  ترسو و بزدل تبديل نميكند 
قبول كنيم كه نمي توانيم بجنگيم؟ هيچ فضيلتي در         

 . جنگيدن نيست
  ...ادامه دارد                                                             
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by those who tell you to get 
cleaned up.” Behavior deals with 
your experience and your flesh.  
Your flesh was never designed to 
do what the spirit is suppose to 
accomplish. Once you encounter 
Jesus you are no longer who you 
were. 
Capabilities, This level has domin-

ion over your 
behavior. 
 C a p ab i l i t y 
level works 
like a thermo-
stat in your 
heart and it is 
set on what-
ever you are 
convinced is 
true and you 
will not go far 

passed it and if you do, you will 
always come back to that level 
where you set your thermostat.  
Your thermostat tells you that you’ll 
be able to do this but you’ll never 
be able to do that. So based on this 
level you will only rise as high as 
what you believe about what you 
can change about your life.In other 
words, what is in your mind tells 
you that you can only go so far and 
you cannot go any further. And if 
you go further you cannot stay 
there for very long.  If you think you 
cannot change, that is a deception 
from the enemy.  
 

2 Pet. 1:3-4, His divine power 
has given us everything we 
need for life and godliness 
through our knowledge of 
him who called us by his 
own glory and goodness. 
 Through these he has given 
us his very great and         
precious promises, so that 
through them you may      
participate in the divine    
nature and escape the       
corruption in the world 
caused by evil desires. 
 

Our capabilities effect our behavior 
and our behaviors effect our     
environment. 

    To be continued... 

Why is this keep happening to me? 
I am not talking about your faults, but 
is there something about you that 
leads you into this repetitive cycle of 
experiences over and over? Most 
people at this level try to change their 
behavior and they make the same 
mistakes more and more. 
Every behavior is connected to your 
thoughts and 
feelings that 
a re  e i the r 
working with 
you or against 
you.  You and I 
are an acting, 
feeling, thinking 
being   created 
in the  image 
of an acting, 
feeling, think-
ing God.  So every time you try to 
change your behavior you have to 
also change at least these two   
areas, your thoughts and feelings. 
You have thoughts that are relative 
to your behavior and feelings rela-
tive to your thoughts.  Behavior, 
thoughts and feelings have an inner 
relationship with one another, such 
that each one effects and is effected 
by the other.  
 

Much of secular psychology targets 
these two levels of environment and 
behavior. Psychology tells you to act 
your way into thinking different or 
think your way into feeling different.  
This is nothing more than having 
someone to arm wrestle with him or 
herself. Significant part of psychology 
focuses on behavior, thoughts and 
feelings.  So does much of religion. 
You show up to church and you are 
told, “You better get yourself cleaned 
up and if you don’t you are rejected 

Levels of CHENGE 
Kamran Karimi  

All   human   beings   are   in   truth   akin;             All    in    creation    share    one    origin. 
When fate allots a member pangs and pains,       No ease for other members then remains. 
If,  unperturbed,  another's  grief  canst  scan,       Thou are not worthy of the name of man. 

Sa'adi 

Concerns Over Jailed Iranian Christians  
 

  TEHRAN, IRAN (Worthy News) -- As the world focuses on the political turmoil in 
Iran, two detained Christian women are "in danger of being forgotten" 
amid concerns they may face execution, Iranian Christians said:  
Marzieh Amirizadeh, 30, & Maryam Rustampoor, 27, have been held 
for over four months in Tehran's notorious Evin prison apparently for 
converting to Christianity from Islam. Iranian Christians and rights 
investigators said the two young women, who were arrested March 5, 
suffered sleep deprivation as part of police interrogations and were 
held in solitary confinement for three weeks in May and early June. 
Later, they were put together in one small cell for about two weeks 
before being moved to a larger area to make place for other inmates 
as many protesters were detained following last month's disputed 
presidential elections, said Christians with close knowledge about the 
situation. About 600 women were reportedly brought to Evin prison 
during the protests. There was still no clarity regarding the case of the 
two Christian women, with one judge reportedly telling them they were 
both to be executed as ‘apostates’. "Maryam and Marzieh have    
responded with courage, however, telling the judge to 'expedite his 
sentence',"said Pray for Iran, an Internet initiative of Iranian churches. 
After international pressure, the Iranian Government's Parliamentary 
Committee reportedly removed articles stipulating the death penalty 
for apostasy from the Islamic Penal Code Bill, but the changes have 
to be approved by legislators. "Until the Islamic Penal Code Bill is 
finalized by the Iranian Parliament and Guardian Council, there is still 
a danger that the judicial committee’s revisions may not be taken into 
account," explained Alexa Papadouris, Advocacy Director of Britain-based 
Christian Solidarity Worldwide, a religious rights group. Apostasy along 
with murder, adultery, rape, armed robbery, and drug trafficking are all 
punishable by death in Iran, and last week Iranian media reported that 
at least six people were hanged for murder in the same prison where 
the two Christian women are held.  
 

Yet, "Maryam and Marzieh have demonstrated great courage and 
trust in God. They believe the promise of Jesus that they will be given 
the words to speak when they are taken before judges," said Sam 
Yeghnazar, founder of Elam Ministries, an organization supporting te 
growing churches in Iran. Elam Ministries said the outcome of the 
"political turmoil" in Iran "could crucially impact the level of suffering" 
of the two women and other Christians who were formerly Muslim. 
 Besides Amirizadeh and Rustampoor, over 50 Christians were      
arrested, some being held for weeks in solitary confinement, several 
Christian sources said. At least eight prominent Christians were killed 
since 1979, Elam Ministries added.  
 

"If the position of hard-liners is strengthened there is a real danger 
they could unleash more persecution against the church," the group 
added. Elam Ministries linked the attacks to concern among Iran's 
leaders about the spread of Christianity in the Islamic nation. 
 "Because Iran is a strategic gateway nation, the growing church in 
Iran will impact Muslim nations across the Islamic world." The group 
said in 1979, there were less than 500 known Christians from a    
Muslim background in Iran. "Today the most conservative estimate is 
that there are at least 100,000 believers in the nation." Church leaders 
have reportedly said that they believe "millions" can be added "to the 
church in the next few years-such is the spiritual hunger that exists 
and the disillusionment with the Islamic regime."  

Marzieh Amirizadeh, 30, Maryam Rustampoor, 27, 

have been held for over four months in  

Tehran's notorious Evin prison.  

    A Persian Christian Monthly Magazine June 2009,  44th issue, 4th year 

Tabdil Persian Christian Magazine from "Iran for Christ Ministries" - Available at www.farsinet.com/tabdil_magazine


