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2008اكتبر     36شمارة       سال چهارم  

.پذيرائيم ماهنامةتبديل  حمايت مالي شما را از  

                                          

 دوستان بسيار گرامي، بسيار خوشحالم كه خدا                                             
 اين فرصت را بما داد تا يكبار ديگر توسط اين                                                 
 .كنيم آمده، شما را خدمت ماهنامه به منازل شما                                                 

 همچنين بسيار خرسندم كه تحت شرايطي اين                                                  
 ساله   4شماره را منتشر ميكنيم كه ماهنامه تبديل                                                   
 .  ميشود                                                   

بـا    سال گذشت و خدا را شكر ميكنيم كه در تمامي اين سالـهـا   4آري، 
 .ما بوده و با تمام كم و كاستي هايمان اجازه داده تا در خدمتتان باشيم

در   كـه   هسـتـيـم     اگر چه راه بسيار درازي را پيش رو داريم، امـا مطمـئـن  
يـاري    را  ادامة اين راه و مسئوليت سنگيني كه بر عهده داريم خود او مـا   

 . خواهد داد
اند تشـكـر     داشته  جاي دارد كه از تمامي عزيزاني كه مـا و تبديل را باور

. متشكريم از تمام تشويقات شما، متشكريم از حمايت هاي شـمـا    .  كنيم
تـمـام       از    دارد    جـا   همـچـنـيـن    .  متشكريم براي دعاها و همكاريهاي شما
داشـتـي     چشـم   را بدون هـيـچ    ما  عزيزاني كه در اين راستا بطور داوطلبانه

 .ما بوده اند تشكر كنيم ياري داده اند و تحت هر شرايطي همكار
مـرتـب     چنانچه بسياري از شما عزيزان ميدانيد اين ماهنامه هر ماه بـطـور  

اگر چه انتشار چـنـيـن     . و رايگان به جامعة فارسي زبان تقديم شده است
بـا    امـا    اسـت،   نـبـوده    آسـانـي    كـار   نشريه اي آن هم با كمترين امكـانـات  

 .ادامه دهد خود حيات تابه كمكهاي شما عزيزان تبديل قادر بوده است
ارسـال    در طي اين سالها ما توانسته ايم تا اين نشريه را به بسياري مكانـهـا  

داريم، از زندان گرفته تا به كشور عزيزمان ايران، از نزديكترين مكانـهـا   
 شـمـا    از   كـه   دارد   جـا   درهـمـيـن     امـا .  گرفته تا به دور افتاده ترين جـاهـا    

مـعـنـوي      و مالي باكمكهاي درخواست ميكنيم تا براي ادامة راهـمان ما را
ارسـال    يـا   و  شـدن   مشـتـرك    شما ميتوانيد اين كار را بـا   . ياري دهيد خود

 .سالگردتولد تبديل مبارك باد. هداياي خود انجام دهيد

  2008اكتبر  آنجلس،  لُس 
 باغستاني الناتان                                                                               

 ايران پرستي به  شيطان  فرقه و گروه  50 از ورود بيش
 

فرماندة نيروي   جانشين
بيش  : گفت   انتظامي

  گروه  و    فرقه   50 از

پرستي     شيطان  تخديري
اند   به ايران وارد شده
  25 (كه نيمي  از  آنها 

اند و اقدام   فعال)  فرقه
به  ترجمه،  چاپ  و  

  200 توزيـع  حـدود 
 عنوان كتاب  در  اين

 .اند زمينه كرده 
 

ذوالفقاري در جمع خبرنگاران      حسين  پاسدار  سرتيپ  ايرنا گزارش به
پرستي به   هزار فرقه تخديري و خرافه      4در جهان بيش از        :افزود

هاي  يكي از فرقه   :  جانشين فرمانده ناجا افزود    .  وجود آمده است  
كه خارج از   ...  الف...به نام     توسط فردي TSM عنوان  تحت  انحرافي

محبوبيت زيادي در بين     .  شود كشور زندگي ميكند، هدايت مي      
كنند و در    جوانان دارد و صدها جوان در كالسهاي او شركت مي          

فرد .  كنند ريزند و به گناهان خود اعتراف مي         مقابل او اشك مي    
كشور   هاي زادگاهش يكي از شهرستان     كه  ...ر.الف...  نام  ديگري به 

باشد كه براي مراد خود حاضرند هر  است، داراي تعدادي مريد مي
كنند  ازدواج نمي  او خاطر به دختران زيادي: وي افزود. كاري بكنند

كند مرده  كنند او همسرعرفاني آنهاست و او نيز ادعا مي و ادعا مي
ذوالفقاري .  كند كند و اغلب در تاريكي زندگي مي          را زنده مي   

كند عرش به     ادعا مي ...  ي-ع...فرد ديگري به نام      :  تصريح كرد 
كند، انرژي   گويي مي  ها را پيش   واسطه حضور او برپاست، زلزله     

 .كنند مراجعه مي كند و روزانه تعداد زيادي بيمار به وي درماني مي
پليس در راستاي وظايف قانوني بر اين جريانات  : او در ادامه گفت

اشراف اطالعاتي دارد وبرخي نيز كه مرتكب جرم شده بودند،              
ذوالفقاري .  اند شناسايي و دستگير و به مراجع قضايي معرفي شده         

سال اخير اشاره     30ها طي  هزار نوع از اين فرقه      3در ادامه به جعل     
ها انحراف از اديان حنيف      اصول مشترك اين گروه   :  كرد و گفت  

هاي كاذب و سوء استفاده از           و التقاط در اعتقادات و وعده         
وي .  باشد گرايش جوانان به مبداء هستي و سوء استفاده جنسي مي          

پرست كه   هايي تحت عنوان شيطان     به تازگي گروه   :  اضافه كرد 
اعضاي آن داراي انحرافات فكري و جنسي هستند، با هدايت                

جانشين .  گيري است  سايتهاي بيگانگان در كشور در حال شكل         
ها ضمن برگزاري مراسم       اين گروه :  فرمانده ناجا تصريح كرد     

خاصي، تبليغ پوشيدن لباس خاص به عنوان لباس مقدس منقوش به 
 )صليب شكسته يا صليب برعكس      (بند   پرستي، از گردن   نمادهاي شيطان 

كنند و در    انگشتر با نقوش استخواني و جمجمه انسان استفاده مي          
برگزاري اين مراسم ضمن ُشرب خمر، به رقص و پايكوبي اقدام             

هاي ورزشي   اين كه افراد عضو اين گروه در برخي رشته        .  كنند مي
مهارت خاصي دارند و به منظور جذب نوجوانان و جوانان هنگام             

كنند، اين   پرستي استفاده مي   هاي خاص شيطان   ورزش از موزيك  
ها داراي كتابهايي به زبان التين هستند و با تجمع در پاركها              گروه

ها در خصوص رخدادهاي جديد در كشور در رابطه با             و تفريگاه 
و شيطان    منحرف  هاي گروه  .كنند وگو مي  گفت  و  بحث  شيطان
ميان جوانان يارگيري  از اعتياد مثل كاذب هاي جاذبه چاشني با پرستي

ريزان،  دليل خالء اقدامات فرهنگي از سوي برنامه           كنند و به    مي
 .اي از جوانان در حال جذب به اين گروهها هستند متأسفانه عده

استفاده  با سوء متال هوي پرستي يا هايي مثل شيطان ها و فرقه گروه
تر  ها و جوانان و در مناطق محروم          از ناآگاهي مردم و خانواده      

كشور با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي و اجتماعي براي جذب               
  .كنند جوانان دام پهن مي

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

. ياري دادنداكتبر در ماه     

 .معروف بودند

بـار  720بيشتر از  درشاهنامه نام ايران
بـه    ايرانيـان   و  بار نيز نام ايراني 350و

و   غرب  كار رفته است اما در دنياي
جاي ايران،   يونان باستان به  در رم و
 درحالي  بردند، مي  كار  را به پرسيس

تنها يك   از نظرجغرافيايي  پارس  كه
ـارس    شاهنامه،  در(  است ايالت ايران بوده پ

ـازنـدران    -مـكـران    -كرمان  -خراسان  -زابلستان  -م
ـاي     نام...  و   طبرستان در   و  .)  هسـتـنـد      ايـران    ايالتـه

جـنـوب     منـطـقـة     جغرافياي قديم به
بسـيـار     الـبـتـه     كه  شده  مي  گفته  ايران

كنوني فارس بـوده    بزرگتر از استان
فـارس،    است و سراسر كرانة خليج 

و   يزد، بخشي از اصفـهـان    هرمزگان
را نيز در برميگرفته   بخشي ازكرمان

خـلـيـج      كـرانـة    است در قديم همـة  
 دريـاي   نـام   بـا   و درياي عمان  فارس

شــنــاخــتــه   پــارس  يــادريــاي  فــارس
دركـتـابـهـاي       آنچه  براساس( است  شده مي

مـقـدسـي،      معجم البلدان و كتاب ابن حوقـل، 
آمـده    مـيـانـي     سـدة   نويسان  جغرافي  و  استخري

ايرانيهـا، از دوران بـاسـتـان           ).  است 
را   خــود  و  ايــران  را  خــود  ســرزمــيــن
هـا   ناميدند، ولي در نوشته ايراني مي

و   پـارس   و گفتار غربيها و اروپاييان
 .پارسي خوانده شدند

” آزادگان يا آرياييان سرزمين“ايران
 مدتها   پيش   از  شكست    و  است 

نيز  سرزمين  اين    نيز  نام  ساسانيان  
 . ايران، اران، يا ايرانشهر بود

هفتاد و پنجمين سال 
 تغيير نام كشورمان

 

 1313درچهارم فروردين ماه  
نام ) ميالدي 1935(خورشيدي 

 به طور” پرشيا“يا ” پارس“
 .تغيير يافت” ايران“رسمي به  

 

پيشتر نام كشور ما در مجامع بـيـن     
 خـوانـده  ”  پـارس “ يا ”  پرشيا” المللي

كتابهـاي    از  برخي  در  هم هنوز .ميشد
به   را  پيشين بيگانه ميتوان چنين نامي

شـاه    رضا  در زمان.  يافت  جاي ايران
ـا    نام  فروغي، وزيري نخستو ـورم ن كش

 .نام گرفت” ايران“در جهان 
ـو    ومفهوم  معني2داراي پارس ـاگ  نگون
نـام    معـنـي    فارس يا پارس در:  است

ايران   مركزي  درجنوب  و ايالتي  قوم
 امـا .  است و كرانه خليج فارس بوده

نـام    تر گسترده دركاربرد پارس معني
اقوام و ملتهاي دشت و بلنـديـهـاي    
ايران و شامل مرزهاي امـپـراتـوري    

. است  ايران  نام  با  ميشود وبرابر  پارس
، ariya  واژة ايران به فارسي باستـان 

ــه ــايــي  ب ــه  و   ariyaاَوســت   فــارســي  ب

 .ميشود تلفظ  eranميانه
كه   است  سرزميني  نام  ايران  در اَوستا

اصيل   و  نژاده  نجيب،  شريف،  مردمي
جايي   از  اَوستا  . ميكنند  زندگي  درآن

مـركـز     كه  نام ميبرد  ” ايرانويج“   نام  به
 ايـرانـويـج   .  اسـت   ايـرانـيـهـا      اصلـي 

” وئـجـه    ائيرينـه “   واژة  شدة دگرگون
” بـيـجـه   ”  واژة سانسكريتدر . است

اينـرو    از و است به معني تخم و نژاد
 بـه   را  ” وئـجـه    ائيرينـه “ خاورشناسان 

” آريـايـي    نـژاد   و  سـرزمـيـن   “ معـنـي  
سرزمين   ساسانيان  زمان  در  . اند گرفته

و   eran-starايران به نام ايـرانشـهـر   
 eransatrik ايرانشهري نام  به ايراني

 هر پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 

 صبح به وقت لُس آنجلس   11: 30سه شنبه  ساعت  

 در  شبكة  محبت
 : آدرس اينترنتي  

www.SimaMasih.com      www.Mohabat.tv         
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2008اكتبر     36شمارة      سال چهارم  بدنبال   كشورهاي اروپايي چاپ آلمان، برخي”اشپيگل تاگس“نقل از روزنامة  گزارشي به طبق 
  لهستان و سوئد كشورهاي. يافتن راهي جهت محدود كردن دسترسي جوانان به الكل هستند

را كاهش   ميزان مصرف الكل درميان جوانان سياستهاي بازدارنده كارگيري با به اند كه توانسته اند اروپاييجمله كشورهاي   از 
در ميان اين   جوانان و افزايش نگران كننده مصرف الكل مربوط به خشونت دركشور آلمان نيزهمزمان با باالگرفتن بحثهاي. دهند

برلين با الگو گرفتن از كشورهاي سوئد و لهستان طرحهايي را در اين  . گرفته است صورت معضل قشرتالشهايي جهت مقابله با اين
  تنها براي مصرف الكل براي دولت كنترل تحت مراكزي درمان برلين از ايجاد و دستگاه بهداشت يكي از مسئوالن. كارميگيرد به مورد

جوانان در   توسط استعمال الكل خريد و  ممنوعيت در كه با تدابيري بتواند دولت  كرد وي ابراز اميدواري .داد خبر سال18جوانان باالي
 در حالي اين. ساعاتي از روز است در مربوط به الكل تبليغاتي تيزرهاي پخش ممنوعيت تدابير يكي از اين. اين كشور به اجرا بگذارد 

 .  ماهه گذشته خبر داده است شش در نوجوان و جوان بدليل نوشيدن الكل 650شهر از دستگيري كه پليس اين است 

 

           

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   

 

.  دركالم خدا به اندارة روزهاي سال نوشته شده نترس
خداوند نور و نجات من  : كه ميفرمايد 1 :  27 مزمور

نور من است براي آينده و نجات  . است از كه بترسم
دو عاملي كه انسان را به وحشت  . من است از گذشته

كه   آينده كه تاريخچه اوست و مياندازد گذشته است
 آيه ميگويد خدا هم نورِ اين. بيني است غيرقابل پيش

 .من است براي آينده هم نجات من از گذشته است  
هم اشاره   ما مسيح به بيهوده بودن ترسها و اضطرابهاي 

بايد بدانيم كه خداوند هميشه در كنارِ  . كرده است
 ماست و پناه بردن به آغوشِ گرم  او پاسخ ترس و

 .اضطرابهاي ماست   

 روي جوانان اروپا در مصرف الكل   نگراني از زياده

 ترس

 

  

 

 
 
 
 بخشيم  و ديـگران  را  مي

 .كنيم خير مي آنان دعاي براي
و شفاعت بنام مسيح براي انسانهاي گمگشته          دعا

خود و خانواده     نيازهاي  براي  همچنين  نيافته،  نجات  و
مان و براي هر احتياج ديگر مانند                و عزيزان  

توان  الهي و شفا و موضوعات ديگر نيز مي حفاظت
 .دعا كرد

بـا خـدا و      گفتگو  كـلي مسيحيان واقعي،     بطور 
ستايش و پرستش او را بطور عادي و روزانه در             

 دهند و ايـن قسـمتي از وقت انـجام مي وقـت و بـي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسيحيان اين را نه بخاطر      .  باشد  زندگي آنان مي   

 دهند، بلكه اجبار و يا صرفاً ترس از خدا انجام مي
بخاطر عشقي كه در اتحاد با عيسي مسيح خداوند    

وقتي ما به عمق محبت مسيح        .  نسبت به او دارند    
كنيم كه چگونه بخاطر ما گناهكاران رنج         فكر مي 

بر روي صليب را كه شرمسارترين      ...  كشيد و حتي
طريق كشتن يك شخص بود متحمل شد تا حيات     
خود را به ما ببخشد، آنوقت است كه با جان و دل        

گذاريم و نامش را در قلب        در حضور او وقت مي    
كه از راه ايمان    كسي .دهيم و وجود خود جالل مي

ميتواند   خدا را چشيده، آنوقت       مسيح، محبت   به
با انگيزه عشق و        و  بدارد  خدا را متقابالً دوست     

حضور او دعا كند و او را ستايش و              محبت، در 
 . گويد پرستش نموده و شكر و سپاس

بچشيد :  ميفرمايد  8داود آية 34خدا در مزمور كالم
خوشابحال شخصي  .  كه خداوند نيكو است     وببينيد

 . دارد كه بدو توكل مي

 
 
 
آداب و فرائض خاص  و مسيحيت تابع احكام 

ضمناً درمسيحيت كتابمقدسي، . مذهبي نيست
يك  .مراسمي تحت عنوان نماز وجود ندارد

عيسي مسيح،  طريق از و ايماندار مسيحي در نام
يك   رابطه   و   مشاركت   شخصي   توسط 

با  خداي  زنده  دارد، بنابر اين  القدس،   روح
 رابطه او با خدا با يك سري مراسم مذهبي و

 . شود قوانين مخصوص آن محدود نمي 
هاي  خود  با  پدر  مسيحيان  در گفت و شنود

شان  خدا، كتابمقدس را كه تماماً  از  آسماني
الهام  خداست، با  هدايت  روح  خدا  مطالعه 

كنند و خدا از طريق كـالم زنده و حقيقي  مي
همچنين . كند خود بـا فرزندانش صحبت مي

مسيحيان در دعا بـا پدر آسماني خـود گفتگو 
 كنند و بـه اين صورت بـا خـدا  مشاركت مي

 .روحاني دارند 
 ميتواند دعاي آنها كنند، وقتي مسيحيان دعا مي

 : شامل اين قسمتها باشد 
و پرستش و شكرگزاري خـدا، براي  ستايش

قدوسيت و پاكي او كـه از گناه متنفر است و 
بـراي محبت . تواند بـا گـناه سازش كند نمي

عظيم او كـه انسان گناهكار را آنـقدر دوست 
داشت كـه يـگانه فرزند روحاني خـود عيسي 

بـراي فـيض و . مسيح را بـخاطر مـا فـدا كـرد
رحمت و بخشش بيكران او كـه گناهانمان را 
در اتحاد با مسيح و بـه دليل خـون ريخته شده 
او بـخشيده و مـا را از گـناه و نـتايج شوم آن 

بـراي عظمت و قدرت و شكوه و . نجات داده
ها و بـركات و  جـالل او و بـراي هـمه وعـده

 دريغ او در عيسي مسيح، خداوند  نعمتهاي بي
 .و منجي ما

بـه گـناهان دانسته بـا دلـي فروتـن و  اعتراف
تواند بـه  كار، چون گناه اعتراف نشده مي توبه

رابطه مـا بـا خـدا لطمه بـزند و باعث شود كه 
اي شفاف و صميمي بـا خـدا و ديـگران  رابطه

همچنين گناه، مانع جاري شدن . نداشته باشيم
بركـات خـدا بـه زندگي مـا شده و مشكالت 

ضمناً چنانكه در . آورد بسياري را به همراه مي
 ايم،  مان بخشيده شده  اتحاد با مسيح از گناهان

نماز مسيحيان چگونه است؟
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 ماهنامة تبديل، در خدمت جامعة فارسي زبان

  
 

 )تاريخ  برگزاري( زمان سخنراني
زمان سخنراني از نظر عدم تداخل       

هماهنگي با ساير وقايع جامعه و يا ساير وظايف گروه،         
 .مناسب باشد... با سخنرانان، فرصت تهيه موضوع سخنراني و

 مكان سخنراني
گرما،  سرما و ظرفيت، و سخنراني بايد از نظر وسعت مكان

ديـدن سخنران، شنيدن صـداي سخنران، رعـايت نـكات 
محيط  بهداشت نور، گروه، اقامت محل نزديكي به بهداشتي

 .و وضعيت صندليها مناسب باشد
 مدت سخنراني

مدت هر سخنراني بايد مناسب باشد تا فراگيران در سطح 
نمايش  احتساب با صحبت بمانندكل باقي مناسبي هوشياري

 20بصري ميبايست حداكثر آموزشي كمك مواد و وسايل
دقيقه نيز به پرسش و پاسخ  20-25دقيقه باشد و حداكثر 

 2ميتواند حداكثر ميزان خاص اين موارد در .اختصاص يابد
  .برابرشود

ساده ترين راه براي شروع سخنراني اين است كه هـدف  
.  سخنراني و چگونگي سازماندهي آن شـرح داده شـود      

 .توان سخنراني را با چندين سئوال بجا آغاز نمود مي
مراقب باشيد كه اين سئواالت با رفتاري تهديـد  :  تذكر  -

اگر نقايصي در معلومات فراگيران پيدا .  آميز توام نگردد
كرديد، الزم است دراصالح آنها بكوشيد و نبايد بـدون    
توجه به نقايص آنها، به ايراد سخنراني از پيش تعيين شده 

 .خود بپردازيد

      

سخنراني يك سازي آماده جاسوسي و ارتباط با عوامل   
اما   اند، كرده بازداشت (!)بيگانه

از طرف مقامات   پس از مدتي
رسمي به خانواده ايشان اعالم  

  بشارتي يفعاليتها“بجرم وي شدكه

پس   تاكنون .است شده بازداشت”
روز از دستگيري   9از گذشت 

 و اش ساله6دختر و همسر به ايشان
آشوري   كليساي شبان همچنين 

اروميه اجازه مالقات داده نشده  
است و از وضعيت اين خادم  
كليسا اطالعي دقيقي در دست  

.                                      نيست  

روز پس از   2شايان ذكر است 
ايماندار   يك شرودر دستگيري

مسيحي فارسي زبان نيز بنام  
ساله در اروميه بجرم  28”سبحان”
بازداشت شده كه از  ” مسيحيت”

وضعيت وي نيز تاكنون خبري  
.                     منتشر نشده است  

 بازداشت خادم 
كليساي انجيلي   رسمي

 آشوري اروميه
 

گزارش شبكه خبرمسيحيان فارسي  به
ي اطالعـاتمأمورين  از  تن  4 زبان،

 10:30ساعت در شهرستان اروميه
مـهر مـاه  صـبح روز دوشنبه اول 

ه هيچگون ارائه بدون)سپتامبر22(1387
 شرودر يادگار منزل وارد حكمي
يكليسا رسمي خادمين و از اعضا  

  .اروميه شدند  انجيلي آشوري
د بـه مـنزل،  ورون پس از مـأموري

تمامي اتاقها و بـه خصوص اتاق  
كــار ايـشان را مـورد تـفتيش و  
بازرسي قـرار دادند و كليه كتب  

كامپيوتر   خصوص وبه ها دي سي و
شخصي وي را بـه دقت بازرسي  

ساعت   4پس از گذشت . كردند
ت  اطالعا مأموران ازمنزل، يبازرس

را بـه   شرودر يادگارخادم كليسا 
مسيحي   عزيزان  از رديگ يكي همراه

درمنزل   كه ازتهران، )ك-علي(بنام
هيچگونه   بدون بود، ميهمان ايشان

جلب از  توضيحي و يا ارائه حكم 
 به و بازداشت را آنها دادگاه سوي

در   همچنين .بردند نامعلومي مكان
ها نيز تعداد   جريان اين بازرسي

و   دي سي جزوات، كتب، بسياري
ضبط   نيز را ايشان شخصي لوازم

  .                                    كردند
وضعيت   از خانواده نگراني پي در

سالمت ومكان نگهداري ايشان،  
بازداشت   روز چند از پس سرانجام

از سوي مأمورين اطالعات، طي  
وي خبر   تماس تلفني به همسر

او در بازداشتگاه   داده شد كه
مركزي اطالعات اروميه به سر  
ميبرد، و نيز يك روز پس از آن  

 اجازه داده شدتا با شرودرهم به 

داشته   كوتاه تماسي خود خانواده
باشد و ايشان فقط اين جمله را  

گفته   همسرش به فارسي زبان به
 هستمشرودر سالم من ...: است

.                    است خوب وحالم  
در پي مراجعات و پيگيريهاي   

 سازمانهاي به خانواده مكرر

اعالم   اطالعات مأمورين مربوطه،
اتهام   به   را    ايشان  كه   كردند   

 

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

 روز سخن ميراند تا روز،. آسمان جالل خدا را بيان ميكند و فلك از عمل دستهايش خبر ميدهد
قانون آنها در . سخن نيست و كالمي ني، و آواز آنها شنيده نميشود. و شب معرفت را اعالن ميكند تا شب

آسمان، تفكر در وسعت  ستارگان ديدن 4-1:19مزمور. مسكون تمام جهان بيرون رفت وبيان آنهاتا اقصاي ربع
واقعيت  يك گوياي وهمه همه...زيبائي طلوع وغروب آفتاب طبيعت، تعمق در عجائب هستي، مشاهدة جهان
. گواه ديگري بر وجود خداست به غير از اين شواهد، وجدان انسان. اي وجود دارد خداي آفريننده: هستند

چيزي دروني در عمق وجود ما هست .. ابديت را در دلهاي ايشان نهاده.. او: خاطرنشان ميسازد 11:3جامعه
 حتي اگر بـه عقل خـود اين . كه تشخيص مي دهد چيزي فراتر و واالتر از ايـن دنيا وجود دارد

 . واقعيت را نپذيريم، ولي در عمق وجود خويش نميتوانيم حضور الهي را منكر شويم

درصد معتادان  5
  ايران زن هستند

  

اين آماررا فرهاد اقطار، سرپرست  
ستاد مبارزه با مواد مخدر بهزيستي  

 .اعالم كرده است
 
 
 
 
 

 

گزارشـات    بنابه درميان زنان اعتياد
پيشين ستاد مبارزه با مواد مخـدر  

ازاعتيادهمسر ودرگيريهـاي    ناشي
ايـن  .  خانوادگي اعالم شده است

منبع علت روي آوري به اعـتـيـاد    
را   زنـان      از     درصد       70در ميان 

ذكركرده   خانگي  ونزاع  مشكالت
ازشمار معتـادان    آماردقيقي.  است

با اين وجود ستاد .  درايران نيست
ــارزه ــب ــا  م     درســال  مــوادمــخــدر   ب

را   ايـران   مـعـتـادان     ميانگين  جاري
اعـالم    هـزارتـن  160يك ميليون و

 .كرده است

...ما طرف: سارا پالين  
 

اي  هسته برنامة اينكه درمورد پالين  
محسوب  تهديدي اسرائيل براي ايران

مي شود، اظهار داشت تا زماني كه 
بر سر قدرت است اين احمدي نژاد 

ما بايد ايران را . احتمال وجود دارد
ها، تحت فشار  با استفاده از تحريم

.                          بيشتري قرار دهيم  
اسرائيل  دوست ما گفت ادامه در پالين

هستيم و تهديد اسرائيل را تهديدي 
وي در جواب . براي خود ميدانيم

 بوشاين سؤال كه آيا شما با آموزة 
موافق هستيد، پاسخ داد به نظر من 

براي دفاع از كشور و جرج بوش 
 جلوگيري  از حمالت  

 تروريست هـا  و 
تندروهــاي    

دفاع و مسلمان  
از   كشور    

مجبور بـه اين 
كار شد و ماحق 

داريـم كـه از مـردم 
. و كشورمان دفاع كنيم  

از   خبرنگار گفتگو، اين ادامه در 
پالين پرسيد اگر ما حق داريم از 
كشور و دولت خود دفاع كنيم، 
پس چگونه به خود حق ميدهيم كه 
به مرزهاي كشورهاي پاكستان و 
افغانستان بدون موافقت و اجازه 
 دولتمران آنها لشگركشي كنيم؟      

قصد ما از اين : پالين در پاسخ گفت
حمالت به كشورهاي ديگر، ايجاد 

.  كشورهاست اين در ائتالف و رابطه
اولين اقدام ما در اين كشورها  جنگ
براي  ما .است آن آخرين بلكه نيست

متوقف ساختن مسلمانان تندرو اين 
ميخواهند  تروريستها.ايم راكرده كار

.     امريكا و ائتالف ما را نابود كنند  
 

دركليسا  خود صحبتهايدر اخيراً شما 
ايد كه رهبران ما  چنين ابراز داشته

سربازان امريكا را به فرمان خدا به 
فرستند بله اين يك  اين جنگ مي

براي فرمان  مأموريت خدايي است و
خدا انجام ميگيرد، آيا شما به يك 
 جنگ مقدس معتقديد؟                  

لينكلن  ابراهاماين سخن بارها توسط 
من  نيز  همان  را. تكرار شده  است  

  خداوند     طرف ما     تكرار   كردم،   

من. هستيم  
فرزند  اولين  

پسرجوانو  
 خـود   را

 براي   اين
.            ام فرستاده جنگ  

اي  كه نقشه پس نظر شما اين است 
 وجود دارد و اين نقشه خداست؟   

اين  براي اي نقشه كه دارم عقيده من
براي  نقشه واين دارد وجود جهان

اميد زيادي براي . نيكي است
كشورهاي مختلف وجود دارد، 
كشورهاي مختلف نيز پتانسيلهاي 
زيادي دارند و اين قدرت را 

شادي . خداوند به ما داده است
.       و آزادي حق ماست    

براي  را پسرتان شما
 خداوند مأموريت 
ايد؟ فرستاده  

دانم كه  من نمي 
اين  مأموريت  از   

!طرف خداست يا نه    
اين است  دانم  كه مي آنچه

 .كه پسرم اين تصميم را گرفته است
چنين  پسـرم   كـه كنم  افتخار مي مـن 

دارد  گيري تصميم قـدرت و  استقالل
و ايـن تصميمي بـزرگتر از خـودش 

حـالي است و راه ساده اي نيست در  
را  تري  راحـت راه   تـوانست مي كـه 

.                                 انتخاب كند   

من عقيده دارم كه نقشه اي  
براي اين جهان وجود دارد  

 واين نقشه براي نيكي است

هاي  قتل دارندگان شبكه: فتوا
اي غيراخالقي مباح است  ماهواره  

 

يكي از مقامات عالي رتبه قضايي عربستان سعودي با 
هاي تلويزيوني  صدور فتوايي، كشتن دارندگان شبكه

اي كه برنامه هاي غيراخالقي پخش ميكنند را  ماهواره
شيخ صالح اللحيدان هفتاد و نه ساله رئيس . مباح دانست

  شبكه:ديروزگفت سعودي عربستان قضايي عالي شوراي

. هاي ماهواره عامل انحراف هزاران نفر از مردم هستند
ماهواري  هاي شبكه غالب .نبرد خاصي شبكه از نامي وي

كه محافظه كاران اسالمگراي عربستان آنها را تقبيح 
      .هاي سعودي تعلق دارند كنند به تجار و شاهزاده مي

ناپاكي، و   عفتي، بي :روشن است نفس اعمال
  دشمني، جادوگري؛ و پرستي بت هرزگي؛

نفاق،   طلبي، جاه خشم؛ رشك، جويي، ستيزه
بندي، حسد؛ مستي، عياشي و مانند   دسته

چنانكه پيشتر به شما هشدار دادم، باز  . اينها
كارها پادشاهي   چنين كنندگان كه گويم مي

.خدا را به ميراث نخواهند برد  
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وجود   شما آيا موضوعي در زندگي: گرامي خوانندة
 ما    دعاي تيم داريد؟ دعاي خصوص احتياج به كه دارد

از     . باشند مي در ماهنامة تبديل آمادة خدمت به شما
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 .   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 تهية كتابمقدس به زبان 
 فارسي با كليساي سفيران مسيح 

.تماس حاصل نمائيد  

1525- 522 )818(  

 

 

 

 

2008اكتبر    36شمارة       سال چهارم  

 
www.SimaMasih.com 

    ةپشتكار منظم و دايمي، مثل گردش روزان

 ورد زورت. زمين، دستور اخالقي نوع بشر است

در . مغاير دانستند”آزادي هنر“آن را با
برابر فشارهاي گوناگون و اجتماعات 

آميز روبروي موزه هنر مدرن  اعتراض
برداشته،  را اثر موقتاً موزه مقامات ،بولزانو

اي كه برگزار شد،  اما سرانجام درجلسه
اثر را از اتهامات مذهبي و اخالقي تبرئه 

ناموجه   را مذهبي محافل اعتراض و كردند
كارشناسان هنري معتقدند كه . دانستند

اين اثر بحران روحي هنرمند آلماني را 

دهد و به عقايد مذهبي هيچ   بازتاب مي
كه به برگر مارتين كيپن. ارتباطي ندارد

اعتياد وافسردگي شديد دچار بود، در 
اين اثر با خشم و بيرحمي حديث نفس 

 1997او درسال . خود را بيان كرده است
هيئت . درگذشت وينسالگي در  44در

امناي موزه با اكثريت آرا به ادامه 
با توجه به . حضور اثر در موزه رأي داد

 21روز تا تابلو اين بسيار مخالفتهاي
نگاه “سپتامبرو پايان نمايشگاه اختصاصي

هنر  درموزه ”جمعي پيكر و اي حاشيه
.                                مدرن باقي ميماند  

اعتراض پاپ به 
 مجسمة قورباغه سبز

 

هنر  با وجود اعتراض مقامات واتيكان، موزه
در شمال ايتاليا به نمايش بولزانو مدرن 

   .دهد ادامه مي” قورباغه سبز“مجسمه 
 

رهبر كاتوليكهاي جهان شخصـاً    پاپ:  برنا
” بـرگـر     مارتين كيپن“ به نمايش اثري از 

را   آن  و  كـرده   اعـتـراض    هنرمند آلـمـانـي   
 .است دانسته مسيحيت توهين به
اي  يك نوگراي آلماني، قورباغه مجسمة

سبز را نشان ميدهد كه به صليب كشيـده  
درآمدن اين   به نمايش  از زمان. شده است
بسياري ازمحـافـل     ،بولزانوهنر   اثردرموزه

 .اند مسيحيان ايتاليا به آن اعتراض كرده
: موزه نوشت  اُمناي  هيئت  به اي پاپ درنامه

را   كســانـي   مـذهــبـي    احسـاســات   اثــر  ايـن 
را نماد عشق  ند كه صليبكدار مي جريحه

 . دانند به محبت خداوند مي
نيز در   وزير فرهنگ ايتالياساندرو بوندي 

: اعتراض به اثر هنرمند آلماني گفته بـود 
مـذهـبـي      اين مجسمه نه تنها احسـاسـات  

دارميكند، بلكه  بسياري ازمردم را جريحه
براي تمام افراد داراي حس و هوش نيـز  

از اعضـاي       بـونـدي  .  آزاردهنده اسـت   
دولت  ايتالياست كه روابطي دوستانه و   

در برابر . نزديك با مقامات واتيكان دارد
تـنـي    اعتراض محافل ديني و دولـتـي،      

از شهروندان ايتاليا از ادامه نمـايـش    چند
 اثر در موزه دفاع كردند و كنار گذاشتن

  دعاي مادر ترزا
 

كه  همنوعانم خداوندا، مرا شايسته آن كن تا به
آيند  مي دنيا گرسنگي به دنيا در فقر و درسراسر

 .ميرند، خدمت كنم و مي
آرامش  عشق، ما روزي امروز با دستهاي خدايا،

 .و سرور را به آنها ببخش
خدايا، مرا معبر 
 :آرامش كن تا 

آنجا كـه نفرت 
هـست،   عـشق 
 جـاري  سـازم،
آنـجا كـه خطا 

 بخشايش بگسترم،  هست،
 آنجا كه جدايي هست، وصل بيافرينم،

 بياورم، حقيقت هست، دروغ آنجا كه لغزش و
 آنجا كه ترديد هست، ايمان بنا كنم،

 آنجا كه ظلمت هست، نور بتابانم،
 و آنجا كه اندوه هست، شادي منتشركنم،

 :خدايا، مرا موهبت آن اعطا كن تا
 جاي آسودن، به ديگران آسايش بخشم، به
 كنم، دركشان كنند، مدرك ديگران آنكه جاي به

 عشق بورزم، آنكه عشق دريافت كنم، جاي وبه
زيرا با فراموش كردن خويش است كه ميتوان 

 به هر چيز رسيد،
 شويم با بخشايش است كه بخشوده مي

 . و با مردن است كه زندگي ابدي ميابيم

 ظهور مسيحيت در افغانستان
 

 مـحـل    روزگـاري   شـود  مـي  كه امروزه افغانستان ناميده سرزميني 

 .داشتند را خود خاص مذهب هريك بودكه مختلفي اقوام سكونت
وجـود    از  اسـت،   مـوجـود    منطـقـه    كه امروزه در اين  آثار باستاني 

 .حكايت دارد فرهنگها و مذاهب گوناگون در اين سرزمين
مربوط   تمدن بودايي  و  يونان تمدن دوران آثار، به اين  مشهودترين

سراسر اين منطقه   اما پيش از اين دوران، يعني زمـانيكه.  شود مي
در  داشت وقوم اسرائيل تحت اشغالِ امپراتوري نيرومند باِبل قرار

اين مناطق   در  يكتاپرستي  مذهب  ،)م.ق 586 - 726(تبعيد بسر ميبردند 
مناطق، ازجمله درايران،  اين درسراسر بابل تبعيديانِ. رواج داشت

آنگاه كه در   حتي. ساكن شدند هند درسرحدات افغانستان وحتي
ازيهوديان اجازه يافتند به   برخي  پادشاهانِ ايران،  دوران حكومت

دوران پادشاهـي    م در. ق 580احتماالً ازسال  كه  روندي(بازگردند خود زادگاه
كه مدتهاي مديد   ، بسياري از يهوديان درمناطقي) كوروش آغاز شد

 مسيحيت گسترش البته .ماندند باقي بودند، درتبعيدبسربرده درآنجا

 بـه  حضور آنان  امـا  مناطق نبود،  دراين  حضورِيهوديان  علت تنها به

 و  پـيشبـرد  
 گسـترش  

 كرد،  كمك مسيحيت
 زيـرا مسيـحيان عيسي

 پيشگوييهاي مسيح را تحقق
 پيشگوييهايي-ميدانستند عهدعتيق

 خوبي با آنها آشنا بودند  كه يهوديان به
  هاي نوشته درنخستين .و درك ميكردند

از   هايي رگه   چشم ميخوردكه از وجود كليساي اوليه، اشاراتي به
 درمـيـان    چگـونـه    مسيح  اماپيام. دارد  حكايت  مسيحيت  در  يهوديت

و   ساكن اين مناطق و نيز مردمِ بوميِ ايران، افـغـانسـتـان      يهوديانِ
 يافت؟ گسترش مناطق اين شمالِ ساكنين نواحي

 

اسـت،    يافـتـه    كه اخيراً اعتبار بيشتري  از داستانهايي  يكي  براساس
مردم  گوش را به مسيح اولين كسي بودكه پيام انجيل توما شاگرد

هـنـد     شـمـال    مـنـاطـق     دورتـريـن    تا  حتي  را  مسيحيت  هند رساند و
” اعمالِ تومـا “اكثر اين اطالعات برگرفته از كتابِ. گسترش داد

چـهـارم     قـرن   در  احتمـاالً   و  آپوكريفاستكتب   است كه يكي از
 .است نوشته شده

...گذراند اي فقير، با درآمدي كمتر از يك دالر زندگي مي برادر نامزد دمكرات درمحله  
 

 اي فقير و با پولي جمهوري درمحله نامزد دمكرات انتخابات رياست” باراك اوباما“برادر
 از توجه بيش از حد كنيادراوباما گذراند، خانواده  كمتر از يك دالر در ماه زندگي مي

 باراك اوباماستبرادرناتني ”مالك اوباما“.كرد ابراز ناخرسندي اوبامابه يكي از برادران 
 به تازگي  گزارشي ازبرادرم شنيدم وآنچه :كه خود وي درباره برادر ناتني خود ميگويد

 توضيحي در ايـن خصوص دادم و گفتم كـه وي در. ام منتشر شده است متن انجام داده
 كشور كند و ما بستگان ديگري درهمه جاي اين شهر وديگر نقاط زندگي مي” هوروما“

 مالك گزارش، كه دربارة محل زندگي وي به راه انداخته شده است چيست؟ بنابراين اي داريم و نميدانم دليل اين هياهوي رسانه
كه برادرم  شهرتي. كنم مي من در روستا زندگي. بين هستيم وبه اصول و ارزشهاي خودمان پايبنديم ما مردمي واقع: گفته است هم

نظير قرارداده است، زيرا  وضعي بي را در ها بچه وبه ويژه خانواده دست آورده است ديگر اعضاي جمهوري به در انتخابات رياست
او . است ايلينوي، عضو حزب دمكرات و سناتور جوان ايالت 1961اوت 4متولدباراك حسين اوباما . ايم بين قرارگرفته ما زير ذره

سياسي  چهره يك حزب دمكرات وبعنوان كانديداي بعنوان را خود جمهوري، براي رياست مبارزات انتخاباتي با برپايي 2007ازسال 
. است هارواردو دكتراي حقوق ازدانشگاه كلمبيا داراي ليسانس علوم سياسي از دانشگاه  اوباماسناتور . ملي در آمريكا شناساند

چهارسال از دوران نوجواني  وي. است كانزاسايالت ويچيتا سفيدپوست از اهالي  پوست ويك زن سياه كنياييفرزند يك  باراك
. است) United Church of Christ(مسيحي فرقه پروتستان و ازشاخه كليساي متحد مسيح  وي يك. گذرانيد جاكارتاخود را در 

ازدواج كرد و  ”رابينسون ميشل“با1992درسال اوباما. مسيحي بارآمده است اگرچه پدر و پدرخوانده اوهردومسلمان بودند، اويك
 .كند مي زندگي”شيكاگو”شهر قسمت جنوبي در و است” ناتاشا“و ”ماليا“اكنون صاحب دو فرزند به نامهاي هم

 )روسو ژاك ژان( !شخم ميزني ازكاشتن، پيش چنانكه بسنج، حرفهايت را گشودن، سخن به لب از پيش

  در محبت ريشه دوانيده، استوار گرديد
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كنار آمدن با مرگ عزيزان يكي از دشوارترين 
. كارهاست كه معموالً براي آن آمادگي نداريد

همانطوركه انسانها با هم متفاوت هستند، مرگ آنها 
تنها نقطه اشتراك همه انسانها اين . هم متفاوت است

 .ميرند است كه همه روزي مي
 

واقعاً كسي براي بيرون ريختن غم از             
دست دادن عزيزان كاري نميتواند انجام        
دهد اما نكاتي كه در اين مقاله برايتان             

تواند به شما براي كنار       عنوان ميكنيم، مي  
العاده دردناك    آمدن با اين مشكل فوق      

 .كمك كند
نميدانند به فرد داغديده چه بايـد    ها  خيلي

. است  متفاوت  مرگ  به  افراد واكنش .بگويند
ها   زنند، بعضي  مي  حرف  بعضي افراد خيلي

 نادرست  حرفهاي  يا  و  ميزنند  حرف  كم  خيلي
فـوت    كودكـي   بعضي وقتها وقتي  . زنند  مي
اوبراي دلداري  داغديده والدين كند، به مي
شويد   دار  بچه  توانيد  مي  بازهم  كه  گويند  مي

كه فرزندي را از دست داده باشد  اما كسي
اي   توان با بچه  را نمي  اي  بچه هيچ ميداندكه

بعضي وقتها هم افراد . كرد ديگر جايگزين
كه مرگ خـواسـت     گويند  خوش نيت مي

دربهشت خداوند   االن  متوفي فردو خداست
احتماالً آن   باشد اما  درست  شايد اين.  است

. چيزي نيست كه آنموقع بخواهيد بشنويد
نشويد   ناراحت  ديگران  حرفهاياز  كنيد  سعي

شما   دلداري  قصد  فقط  بقيه  باشدكه  يادتان  و
  .را دارند نه چيز ديگر
 بايد مراحـل مختلف 

 تجربه را سوگواري
 كنيد  تـا  بـتوانيد

 را مرگ آن عزيز
 ترين  مهـم.  بپذيريد

 دچار   افراد كه        مشكالتي
 .انكار، خشم، و تنهايي استشوند،  مي

 
وقتي مرگ عزيزي ناگهاني باشد واكنش 

دانيـد    وقتي مي.  معمول عدم باور آن است
كه كسي در بستر مرگ است و به انـدازه  

ايد كه خود را از لحـاظ    كافي وقت داشته
ذهني براي مرگ آن عزيز آماده كـنـيـد،    

اسـت    احتماالً اين مرحله كه مرحله انكـار 
آسيب ديدگي   يا  خبربيماري  شنيدن  موقع  را
تصورميكنـنـد     ها  بعضي  . ايد  سرگذرانيده از او

بـه    كه ديدن جسد به آنها حس نـزديـكـي   
از   هاي ديـگـر    دهد اما خيلي  مرحوم را مي

 است  مـهم. كنند آن احساس نـاراحتي مي

2008اكتبر    36شمارة       سال چهارم  

اما بايد  باشيد حساس ديگران احساسات كه به
كنيد برايتان  راهي را برويد كه احساس مي

تان  و شرايط كه محيط مهم نيست. بهتر است
 مختلفي احساسات سوگواري و غم چطورباشد،

  .كنيد كند كه همة آنها را بايدقبول ايجاد مي
حتي .  الزم نيست آنرا به تنهايي تجربه كنيد      

تان ندانند كه چه بايد  اگر دوستان يا خانواده
. خير است   شان  مطمئناً نيت اما به شما بگويند،

گاهي اوقات فكر ميكنم كه در دنياي امروز 
به اندازة كافي به اتفاقات مهم زندگيمان           

به نظر ميرسد كه انتظار ميرود      .  توجه نداريم 
كه برايمان ميافتدكنار بياييم      كه با هر اتفاقي   

همة ما انسانهاي متفاوتي    .  و از آن رد شويم    
واكنشهاي ما به مرگ كامالً متفاوت . هستيم
وقتي كسي قصد كمك كردن به شما . است

اجازه ندهيد . را داشت، كمك او را بپذيريد
ديگران به شما بگويند كه چه وقت بايد از           

 شما تـنها كسي هستيد. اين واقعه عبور كنيد
كه خوب مي دانيد احساستان                
 كامالً طبيعي است كه از.       چگونه است

 مرگ    .عصباني باشيد                                 
  ايمان اوقـات گاهي                              

 ترين  افراد   را      مؤمن                           
   آدمها وقتي .لرزاند مي هم                            

 سختي ميشونديا  بيماريهايدچار          
ازخداي  اوقات گاهي ميكنند، فوت كم درسن

 آدمهاي براي بد اتفاقات بايد چرا ميپرسيد خود
پذيرش  مرحله به اينكه از بايدقبل بيفتد؟ خوب

 .بگذاريدسر پشت را وخشم انكار مرحلة برسيد،
تغييرشگرفي   يكسال  تا  كند، فوت همسرتاناگر

روانشناسان عقيده دارند كـه  .  صورت ندهيد
عـزيـزان     از  يـكـي    مـرگ   از  پـس   اول  يكسال
سـال    ايـن   در  چـون   . اسـت   سـال   تـريـن    سخت

 سرميگذاريد و براي مراحل مختلفي را پشت

وحساسـي   ذهني آمادگي مهم تصميمات گرفتن
بـزرگ    ايجاد تغييـرات  توانيد از مي نداريد،تا

 .خودداري كنيد در زندگيتان
 ...ادامه در شمارة بعد

  چگونه با مرگ عزيزانمان كنار بياييم؟
اعتراض كليساي پروتستان آلمان  

 به قانون ارتداد در ايران
 

مباني يك  ةاين قانون بكلي غيرقابل قبول است و هم
.گيرد آميز ميان اديان را به ريشخند مي مناسبات احترام  

 

به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان به نقل 
كليساي پروتستان آلمان به تعيين  ،وله دويچه از

مجازات اعدام در قوانين جمهوري اسالمي براي 
اين . شدگان از دين اسالم اعتراض كرد خارج

حقوق بشري  كليسا چنين مجازاتي را خالف اصل
.                    داند مي“ گزيني حق آزادي مذهب”  

سپتامبر  9كه در روز“ قانون مجازات اسالمي”در
در مجلس قانونگذاري ايران به تصويب رسيده، 

مجازت مرگ  )ارتداد(براي بازگشت از اسالم 
“ مرتد”در اين قانون از دو نوع . تعيين شده است

مرتد . مرتد فطري و مرتد ملي: رود سخن مي
فطري كسي است كه يكي از والدينش مسلمان 
بوده و خود پس از بلوغ اسالم آورده، سپس از 

مرتد ملي كسي است كه . شود آن رويگردان مي
والدين غيرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ 

.   دين اسالم را پذيرفته و سپس از آن خارج شود  
نوع مرتدها مرگ   حد شرعي براي هر دوي اين

است، اما مرتد ملي اين شانس را دارد كه پس از 
  دريافت حكم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصيه به

توبه نكند، حكم قتل او  كه  شود و چنان توبه مي 
، مسئول “مارتين شيندهوته”اسقف. شود اجرا مي

:  امور خارجي كليساي پروتستان در آلمان ميگويد
 غيرقابل قبول است وهمة مباني اين قانون بكلي

آميز ميان اديان را به ريشخند  مناسبات احترام يك
قانون تصويب شده درمجلس بايد به . گيرد مي

.  تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي نيز برسد
ميگويد من اميدوارم اين قانون “مارتين شيندهوته”

به گفته اين . تاييد نشود و كار تا به اينجا نكشد
اسقف آلماني، اين قانون به معني نقض بنيادي 

اسقف شيندهوته در ادامة . حقوق بشر است
اظهاراتش به اقدامهاي مقامات جمهوري اسالمي 
عليه جامعة بهاييان ايران و مسلمانان گرويده به 
آئين مسيحيت در ماههاي نخست سال جاري 
اشاره كرد كه موجب نگرانيهاي جدي شده 

گويد، تصويب قانون جديد نيز اين  او مي. است
از نظر اسقف شيندهوته، . كند نگرانيها را تأييد مي

آميز اين خطر را  تصويب يك چنين قانون تبعيض
در بردارد كه نه تنها نهادهاي دولتي عليه خارج 
شدگان از دين اسالم اقدام كنند، بلكه فضايي 
ازتحقير ومحكوميت ايجاد شود كه در آن هر فرد 

كند راساً  و گروه مذهبي خود را محقق احساس 
براين، اين  عالوه. دست به اقدام و خشونت بزند

خطر وجود دارد تحملي كه تاكنون در برابر 
بين ببرد  در ايران وجود داشت، از مسيحي كليساي

 

 

 نوشتن اهداف به شكل مثبت  
 

. بگذريد خواهيد از آن مي كه آنچه خواهيد كاركنيد نه كه مي براي آنچه
ي دستورالعملهاي كه اين است ممينويسي را اهدافمان چرا ازعلت اينكه بخشي

شما ابزاري بسيار  ناخودآگاه ذهن. كنيم براي ذهن ناخودآگاهمان تنظيم
و قضاوت هـم  دهـد تواند خوب را از بـد تشخيص كار آمـد است، نمي

ي دستورالعملها هرچه. است شدستورالعملهاي تنهاعملكردآن انجام.نميكند
هـمچنين . آوريد تري هـم بـه دست مي تر بـاشد، نتيجه مثبت شـما مثبت

 مثبت فكر كردن در زندگي روزمره به شما در رشدتا بعنوان يك انسان
 .پس آنرا فقط محدود به تعيين هدف نكنيد. كند كمك مي 

 و  عليه     آن     اقدام
به اعتقاد مسئول . شود 

 امور خارجي كليساي

پروتستان     آلمان، 
  اين كه يك  جامعة

مذهبي   مايل   باشد 
هويت ديني خود را 
 متمايز و برجسته كند،

قابل فهم است، اما چنين چيزي نبايد منجر به آن شود  
كه آزادي مذهبي اشخاص و گروههاي اعتقادي ديگر، 

ها  اين اشخاص و گروه. تا به اين حد شديد محدود شود
نيز بايد اين حق را داشته باشند كه هويت ديني خاص 

با اشاره به  شيندهوتهاسقف . خود را برجسته سازند
اعالميه جهاني حقوق بشر، هشدار داد كه دولت 
  جمهوري اسالمي ايران روز بروز خود را از جامعه

. سازد الملي دور مي جهاني و معيارهاي حقوقي بين
گويند در  المللي مدافع حقوق بشر مي سازمانهاي بين

نژاد  سالهاي پس از روي كار آمده محمود احمدي
جمهور، كارنامة حقوق بشري حكومت  بعنوان رئيس

ايران روز بروز بدتر و ميزان تحمل آن در برابر اقليت 
.                                                  ديني كمتر شده است   

چرا نوشتن اهداف 

 اهميت دارد؟

 

 آنگال مركل
 نصدراعظم آلما

 
 
 
 
 
 
 

 عنوان به 2005نوامبر 22سياستمدار آلماني اهل آلمان شرقي از

آلـمان  فـدرال   جمهوري   اعظم صدر   گرهارد شرودر جانشين 
آلـمان  صدر اعـظم  كـه زنـي است او نخستين. شود مي شـناخته

. قدرتمندترين زن حال حاضردنيا استفوربس نگاه  ميشود و از
در اليپزيگ  تحصيالت آكادميك خـود را در دانشگاه مركل

 98او دسامبرسال. رشته فيزيك گذراند و به درجه دكترا رسيد
. ندارد فرزندي كرده و ازدواج ميالدي بـا يك پروفسور شيمي 

همسريك فيزيكدان آلماني  مركل، ساوئرالبته قبل ازپروفسور 
حاضربا  آلمان درحال. بود  شده اوجدا از ميالدي 82سال بودكه
 بزرگترين صنعتي در بخشهاي دالر تريليون3/3اي معادل سرمايه

نقش  مركل شود واصالحات مي قدرت اقتصادي اروپامحسوب
حال  درعين مركل. اند كرده ايفا اقتصادي شكوفايي دراين زيادي

بـه عنوان پـول واحـد اروپايي در يورو كند تا  تالش زيادي مي
دوران سقوط دالر نقش مهمتري در معامالت بازارهاي جهاني 

گذاري بازار آزاد  اعتقاد خاصي بـه سرمايـه مركل. داشته باشد
ها او را   خيلي تعلق دارد جناح راست ميانه به از آنجا كه او. دارد

 كنند و به وزير سابق بريتانيا مقايسه مي نخستمارگارت تاچر با 
 .اند دادهبود، تاچر او القابي نظير زن آهنين كه لقب 

 بعضي وقتها هم افراد    
گويند كه   خوش نيت مي 

مرگ خواست خداست و  
فرد متوفي االن در بهشت  

.خداوند است     
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 !برنامه روزانة ملتهاي مختلف
  

پس از ساعتها تحقيق، برنامه روزانة ملتهاي مختلف به شرح زير 
 : اعالم ميشود

ساعت ماندن در 2ساعت استراحت، 8كار،  ساعت 8: امريكا
ساعت تماشاي تلويزيون،  2ساعت تفريح ناسالم، 2ترافيك،

 .ساعت كار با اينترنت 2
 

زدن  ساعت قدم2ساعت استراحت، 6كار،  ساعت 8: فرانسه
ساعت حرف زدن عليه 2كتاب خواندن، ساعت 4درخيابان، 
 .ساعت خنديدن 2تلويزيون، 

 

ساعت غذا خوردن، 4ساعت خواب، 8كار،  ساعت 4: ايتاليا
 .گردي ساعت خيابان2ساعت حرف زدن، 6
 

ساعت اضافه كار، 2ساعت خواب، 8كار،  ساعت 8: آلمان
ساعت 2ساعت مطالعه،2تلويزِيوني، مسابقات تماشاي ساعت2

 .فكر كردن به خودكشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعت 4ساعت خواب،4،تفريح ساعت 8كار،  ساعت 8: كوبا
 .گوش كردن به سخنراني كاسترو

 

ساعت  6ساعت تفريح همراه با كار،  8: عربستان سعودي
 .ساعت خواب 10تفريح همراه با خريد در خيابان، 

 

، كشيدن قليان ساعت 8ساعت خواب،  8كار،  ساعت 4: مصر
درمورد  زدن حرف ساعت2كلثوم، كردن به اُم گوش ساعت2

 .گذشته
 

 ساعت 6خواب، ساعت 6،كار جستجوي ساعت 8: هندوستان
ساعت براي 2خواب، محل جستجوبراي ساعت2فيلم، تماشاي

 .رد شدن از خيابان
 

ساعت خواب در حين  8ساعت كار غير مجاز،  4: پاكستان
ساعت فرار از دست  4كودتا،  ساعت اعتراض عليه 8كودتا، 

 .پليس
 

 حركت ساعت2استراحت، ساعت 8ساعت خواب،  8: ايران
ساعت بحث در مورد گذران  3ساعت كار، 1در ترافيك، 

 !ساعت بحث در مورد فوتبال2اوقات فراغت،

او با كشيشهاي كاتوليك بارها بحث و گفتگو كرد ولي بحـث  
او بيش از پيش به رجحان و برتري مذهب .  با ايشان بي ثمر بود

در اينجا بود كـه مي بايست فكر اسـاسـي   .  اسالم متقاعد گرديد
كند و تمايالت روحاني خـود را اقناع سازد، لكن ايـن اقدام تـا  

در   پـس .  انـدازه اي مستلزم انكـار نـفس و ريـاضت كشيدن بود
 . طلب آرامش باطني و واقعي اقدام نمود

در شهر سنندج يك دسته از دراويش متنفذ كه به نقشبند يا اهل 
 اين گروه دربارة چون زيستند، سعيدخان حق معروف هستند، مي

 در معنويات تفكر روزه و روز شايعاتي شنيده بودكه پس از چهل
 شايد در اينجا بينند، به تصور اينكه رؤياهاي عجيب و غريبي مي

بتواند به آن كامليت و آرامش خاطري كه آرزويش را داشـت    
اين فـرقـه   .  برسد، تقاضاي عضويت نمود و به جمع آنها پيوست

عشـاء،    شـبها جـلسات خـود را در مـسجد، پـس از اتـمام نـمـاز  
در   نشـسـتـه،     زانـو   تشكيل ميدادند و همه اعضاء دايره وار چهـار 
چـنـد     و  بـيـايـد     تـا   سكوت مطلق انتظار رهبر خود را ميكشيدنـد 

فصلي را از قرآن تالوت نمايد و ديگران نيز به تقليد از او همان 
آنگاه هر يك از آنها زير لب دعاهـائـي   .  كلمات را تكرار كنند

و   اي مكث مينمودنـد   به دنبال آن چند لحظه.  را زمزمه ميكردند
كه مـرتـكـب      در همين اثناء يكايك اعضاء ميبايست به گناهاني

 آتش جهنم هاي اند بيانديشند و تصوركنند كه درميان شعله شده
بـه    اين تـفكر و تصورات چـنان صورت واقعـي .  معذب ميباشند

 خود ميگرفت كه همه ميگريستند و اشك ندامت بر چشمانشان
 را كه اعضاء از جاري ميشد، سپس رهبر آنها ميبايست سينه يكي

روي   بـر ”  نفس پـاك “ سخت به هيجان آمده بود عريان سازد و 
قلب او بدمد تا در نتيجه آن، وي رويائي از فردوس ببيند و زبان 

 . به حمد و ثنا بگشايد
 كمال وفاداري با دراويش مدت سه سال سعيدخان در مجمع اين

 .حضور ميافت و مراسم دشوار آنها را با طيب خاطر انجام ميداد
ـال    كــه   خورشيدي، وقــتـي   1258در يـكي از روزهـاي پائيز  مـ

سعيدخان هفدهمين سال زندگيش را ميگذرانيد، از دور سه نفر 
نـمايان بـودند كـه راه سنندج را در پـيش گـرفته و هـر لـحـظـه   

 دوكتابفروش و ”يوحنا قشه“ بنام كشيش يك آنها.نزديكترميشدند
 بودند كه در اورميه تعليم و تربيت الزم را يافته و براي ترويج 

 

     

.      كيش مسيحيت به اين شهر مذهبي متعصب ميĤميدند   
كشيش يوحنا چون قصد داشت مدتي در اين شهر بماند،   

پس الزم بود زبان فارسي را خوب بياموزد، از اين رو در  
اتفاقاً سعيدخان  . صدد يافتن يك معلم خصوصي برآمد

سعيدخان از مسيحيان  . براي منظور در نظر گرفته شد
كاتوليك آشناي خود شنيده بود كه آنها مسيحيان فرقة  

اختالف   چنين اگر پس .ميدانستند گذار بدعت را پروتستان
عقيده و تضادي هم در ميان فرقة ارتدكس ميديد، مسلماً  
دين اسالم را از دين مسيحيت برتر ميدانست و به همان  
اندازة يك فرد مسلمان هم بر شخص مسيحي تفوق و  

پس با اين حس بزرگي و برتري،  . برتري خواهد داشت
.  الباب نمود كشيش يوحنا رفت و دق سعيدخان به در منزل

او مانند بعضي از مسلمانان متعصب كه معتقدند مسلمان    
واقعي نبايد به يك نفر به اصطالح كافر سالم كند، فقط با  

يكي از كتابفروشان كه  . يك صبح بخير ساده اكتفا نمود
ما اهل كتاب هستيم و  : متوجه موضوع شده بود گفت

اين پاسخ غير منتظره  . وظيفة خود ميدانيم كه سالم كنيم
!  عجب :گفت خود به و متحيرساخت سخت را جوان مالي

!                  اين مسيحيان كه با تعاليم قرآن آشنائي دارند  
روزي مال سعيدخان هنگام عبادت صبحگاهي وارد منزل  

از او دعوت شد كه در جلسة عبادتي  . كشيش يوحنا شد 
شركت كند و به او يك جلد كتاب مزامير داوود داده شد  

سپس يكي از  . تا او نيز مانند ديگران به نوبة خود بخواند
قسمت برجسته دعا كه  . مسيحيان به زبان فارسي دعا كرد

سعيدخان را تحت تأثير قرار داد، بركت طلبيدن براي  
آيا او خود غالباً از  . دوستان و دشمنان بطور يكسان بود

بنويسد؟   دعا دشمنانشان نابودي براي تا نميگرفت مردم پول  
پس اين چگونه است كه مسيحيان براي دشونان خود    

پس از مدتي دو كتابفروش به بغداد  ! دعاي خير ميكنند؟
.  رفتند و كشيش يوحنا به كا جديدش سر و ساماني بخشيد

او مردي چهل ساله، الغراندام، خوش مشرب و جذاب  
بي آاليش و صدق و صفاي او، معلم جوانش را  . بود

از مطالعة زبان، بارها گفتگو به  . مجذوب خود ميساخت
حاال كه ديگر  . موضوعاتي در پيروان مذهب كشيده ميشد

بين آن دو يك دوستي صميمانه اي ايجاد شده بود، سعيد  
.كه در دل داشت بر زبان ميĤورد و از او ميپرسد خان آنچه  

 كشيش يوحنا يك عهدجديد به زبان سرياني به سعيدخان
او  . اهداء نمود و چند آية از انجيل يوحنا را به او آموخت

نشان داد و موضوع را   كاكهكتاب را به منزل برد و به 
اثرات :وگفت شد عصباني كاكه .كرد تعريف برايش مفصالً  

از كجا معلوم است كه آنها  . شمار است پليد اين كتابها بي
  تو را گمراه و منحرف نسازد؟ او به سعيدخان اخطار نمود

كمافي   ميخواست وي از مصرانه و ميكند آتشبازي با دارد كه
سرزنش و  . السابق به انجام امور و احكام اسالمي بپردازد

سعيدخان را منصرف نساخت، بلكه صرفاً   كاكه تهديدهاي
وي را متقاعد ساخت كه ميبايست بدون اطالع وي به  

.                                  تحقيقات پر خطر خود ادامه بدهد  
كشيش يوحنا به منظور آموختن زبان فارسي، بجاي كتاب  
درسي از كتابمقدس استفاده و دربارة مطالب مختلف آن  

يهوديان   با هميشه يوحنا كشيش .ميكرد گفتگو سعيدخان با
در اينگونه مواقع از سعيدخان خواهش  . بحث ميكرد

موضوع   به مربوط آيات كتابمقدس، به مراجعه با كه ميكرد
  15.                                  مورد بحث را پيدا كند و بخواند

.... ادامه در شمارة بعد  

محبوب طبيب  

پاداش تالش  : قسمت دوم  
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 ميس  ديويد: نويسنده  
 ميكائليان. ط: مترجم  

 

  فصل چهارم                  

 
 

 
 امروزه انتظاراتي بيشتر
 از اينها درمورد روابط
مـانند محبت،  كـلماتي  . زناشوئي وجـود دارد

تسلي، درك، دوستي و صميميت، ماليـمت و 
ولي غالباً به اين . عاطفه بيشتر بكار برده ميشود

موضوع توجه نداريم كه هرچه اين نوع روابط 
بيشترخواهد  ايجادكشمكش بيشترباشد، احتمال

بـود و بــه هـمين دلـيل الزم است تـعديـالت 
بـه هـمين دليل است كه . بيشتري بـه عمل آيد

ها بيشتر  امروزه مشكالت زنـاشوئي در خانواده
شده وعلت آن هم اين است كه وقتي توقعات 
زياد باشد بـه هـمان نسبت مشكالت هم بـيشتر 

وقـتي تعديالت الزم بـا مـوفقيت . خـواهد شد
 انـجام شـود بـه مرحلة سوم ميرسيم كـه در آن

 . تأكيد برروي همكاري متقابل قرار دارد
مرحلة ماه عسل لبريز از شاديها بود ولي مرحله 
سوم مرحله اي آرام تر ميباشد ليكن از بسياري 
جـهات كـامالً اقـناع كنـنده است زيـرا خـيلي 

روشن است  كه . عميق تر  و  بادوام تر ميباشد
مشكلترين مرحلة موفقيت در ازدواجي طرفين 

كسانيكه وارد . بايد تعديالتي بـه وجود آورند
شوند ولي حاضر نيستند  زنـدگي زنـاشوئي مي

مردي كه . ميدهند تغييركنند خودشان را فريب
مايـل است بـعد از ازدواج درست مـانند دورة 
تـجرد  رفـتار  نـمايد  و در شخصيت  او  هـيچ 
تغييري به وجود نيايد، به اهميت تعهدات خود 

زن  گـرفتن فـقط ايـن .  توجهي  نـكرده  است
 كه بـه شخصيت خـود يك چـيز مفيد و نيست

 .   زينتي اضافه نمائيم
 يك زندگي عبارتست از وارد شدن به ازدواج 
 . كامالً جديد و متفاوت 
 ...                                              ادامه در شمارة بعد                                                         

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري از مناطق فارسي زبان در آمريكا  
 با درخواست اشتراك و آگهي كار و خدمات خود،  

 .ما را در حفظ ماهنامة تبديل ياري نماييد
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زناشويي زندگي در موفقيت                 

2008اكتبر    36شمارة       سال چهارم  

 كه ايمان دارم. گناهكار هستم ميكنم خداوندا، من اعتراف

 خود  جان صليب، روي بر من مسيح بخاطرگناهان عيسي

 را فدا نمود و به وسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه بر

 من اكنون او . ساخت مرا درحضور تو عادل مرگ،

 آمين. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

 
 
 
 

 

 حملة نظامي به رژيم تهران
 

باراك هنگاميكه  ،اس بي سي دقيقه شبكه 60دربرنامة
 ممكن هاي گزينه تمامي آزمودن در بارة وعدهاوباما 

سخن  نظامي  گزينه    از جـمله  ي اسالميجمهور  عليه
عليه  دستانه پيش حمله احتمال كين، نيز ميگفت، مك

 سئوال اين به درپاسخ اوباما. كرد مطرح تهران را رژيم

 اي هسته سالح   بـه   مسلح ا س ال م ي  ج م ه و ر ي  آيـا  كه

دستيابي  نظرمن به بله، ت،گفتآمريكاس براي يتهديد
ماست  همه براي يتهديد اي، هسته سالح به تهران رژيم

 من كـه  براي همين است. و ايـن غير قابل قبول است

رژيم  ممانعت ازدستيابي براي را اي گزينه هيچ ام گفته
گزينه نـظامي را غير  اي، حتي  هسته تهران بـه سالح
 به چنين دستورحمله مطمئناً من گفت .محتمل نميدانم

صادرخواهم  ماست، همه براي يتهديد راكه يحكومت
نامزد جمهوريخواهان افزود فرض كنيد رژيم . كرد

ي اطالعاتوشما پيداكرده دست اي هسته سالح به تهران
معلوم است  داريد، نيز درمورد مقاصد آنها در اختيار

 آمريكاستكه اين يك تهديد واضح بـراي مردم 
 .           و بايد جلوي آن گرفته شود

آموزشـهـاي     درنظرگرفتن  بدون  هم  آن  كردن  ازدواج
در   بدون  يتجاركار  يك  شروع  مانند  درست  ي،مقدمات

هستيـد    مطلع  همانطوركه  . است  زيان  و  سود  نظرگرفتن
 گفـت   ميتوان و ميشوند ختم طالق به نيمي از ازدواجها

  در  زيـادي   زمان  مدت براي كه باقيمانده نيمة كه از اين

از   آنـهـا    از%  50دتـنـهـا   مـيـمـانـنـ       باقي  دائمي  يازواجها
 .هستند  لخوشحا و  داشته  ترضاي خود زندگي

 آشـنـا    هـم   بـا   كه  آقاياني  و   بسياري از خانمها  متأسفانه 

ر يكديگـ   با    ازدواج    به  متصمي  مدتي  از   و پس    دميشون
 ارقـام     و   آمـار   ايـن   بـه   توجـهـي    هيچگونه  را ميگيرند،

حقايـق    اين  اگرنخواهيد  كه  تاينجاس حقيقت .نميكنند
اقبال انتظار   و  شانس  و فقط از روي  را درنظر بگيريد

 داشتـه   روي   باشيد كه ازدواج موفقي در پيش   داشته

 شما در رابطـه    موفقيت  بدانيد كه احتمال باشيد، بايد 

 زيـادي    متنـوع   يها  شيوهو    اتكنيكه  .است چهار به يك

 موفقيـت   ميتوان    دارند كه با  استفاده  از  آنها  وجود 

 . نمود تضمين را مشترك زندگي

 فائق آمدن برعصبانيت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جايي احساسي  نداشتن احساس، امري ناممكن است، اما جابه
 مثالً ميتوان به جاي خشم، آزرده. كاري است منطقي و سازگارانه

 .شد يا به جاي حس انتقام، حس گذشت داشت
 

وبـراي    بـاشـد    يك موضوع، ممكن است براي فردي فاجـعـه  
فـوران    بـا   فرد نخـسـت  .  ديگري تنها يك موقعيت ناخوشايند

حـالـي     در  ميدهـد   احساسي خود حتماً مهار ماجرا را از دست
كـه    كـنـد   كه فرد دوم تنها يك حس ناخوشايند را تجربه مي

ندارد ميتـوانـد    وجود تاحساسا قليان وچون نداشته آثارمخرب
 احسـاسـات     آيـا .  دهـد     سامـان   و    سر را   اوضاع انديشه، با نيروي

 از  بـرخـي    اما  است  مزاحم ما هستند؟آدمي مملو از احساسات

 بـه   بيني خودكم  و  خشم، افسردگي  احساس  مثل  اين احساسات

 كـمـي    بـا   . هستند  مخرب  اصطالح،   به  و  رسانند فرد، آسيب مي

 را  مـنـاسـب     احسـاسـات    چـگـونـه     كـه   تمرين ميتوان آموخت

 را  نارضايتـي  ميتوانيم ما مثالً. نمود مخرب جايگزين احساسات

 فـن   از.  نماييم  جايگزين خشم يا اندوه را جايگزين افسردگي

 هـيـجـان     خشـم،يـك    .نماييد زياد استفاده احساس، جايگزيني

بـااليـي     خشمگين آمادگي و پتانسـيـل    كه فرد  چرا  است  منفي
ميتوانـد    حتي  كه  اي گونه  داردبه  غيرمنطقي  يرفتارها  انجام  براي

 هـاي  زاييده انديشه  جمالت،. بزند  صدمه  هم  به خود يا ديگران

 شـديـد    احسـاسـي     بـار    كـه   جمالتي از خشم درهنگام .ماهستند

 يـك   ايـن   “   يـا   ”از تومتنفرم“:مثالً نگوييد .دارند استفاده نكنيد

 حـد   بـه   هـرگـاه    . ” مـيـكـنـي      ناراحتم” : بگوييد  بلكه”  بود  فاجعه

. بكشيـد   عميق  نفس10از هر عملي  پيش  شديد  خشمگينانفجار
 شـمـا    بـه   را  اي نه تنها فرصت فكر منطـقـي   زمان چند ثانيه  اين

مـوضـوع     از  تـان  پـرتـي   ميدهد، موجب تخليه هيجان وحواس
كـرده    خود بگوييد چرا مردم نبايد بد راننـدگـي    به.  نيزميشود
. آزادنـد   نرفتـارشـا    درطرز  ديگران كنند؟ من خيانت يا حتي به

  .تغييردهيم شرايط، ن را برحسبرفتارما بايد كه هستيم ما اين

ايـن  .  چيز را در خودتان بريزيد  همه  كه  كار اين است  بدترين
بـا  .  شـود   خرابـكـاري    تواند موجب طغيان احساسي و كار مي

مـتـهـمـش       بگوييدكه ناراحتتان كرده است اما  صراحت به او
 . منطقي باشيد. كردن بدهيد  به او هم فرصت صحبت. نكنيد

ازدواج 
 صحيح
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كليا دبيركل اتحاديه جهاني   بت
 انتقال دفتر آشوريها  / آشوريها

 از آمريكا به ايران
 

 

 
 
 
 

  
اي كه  در اطالعيه خبرگزاري مهر، به گزارش

نماينـدة   يوناتن بت كليا از سوي دفتر مردمي 
آشوريها درمجلس واتحاد انجمنهاي آشوري 

و   بيسـت :  مـنتشر شده است آمـده است ايران
ازتاريخ   آشوريها  جهاني  اتحاديه  كنگره  پنجمين

سوئديونكشوپينگدرشهر1387شهريور17تا13
اتحاديه  اين دفاترجهاني روساي باحضورتمامي

پا شد و مسائل و مشكالت جامعه جهـانـي     بر
آشوريها به ويژه دشواريهاي پناهندگان مورد 

كنگره در پايان .  تحليل و بررسي قرار گرفت
به روال معمول براي انتخاب دبيركل اتحاديه 

 .جهاني به مدت سه سال، تشكيل جلسه داد
كليا   بت  يوناتن  اتحاديه  و بررسي،  پس از شور 

درمجلس و همچنين   نماينده آشوريهاي ايران
معاون دبير كل و رئيس دفتر آسيايي اتحاديه 

انـتـخـاب    .  را بعنوان دبيركل اتحاديه برگزيد
آشوريها   جهاني  اتحاديه  اصلي  مقر  بعنوان  ايران

 .رخدادي استثنايي و بسيار اثرگذار است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دهه كه از عمر اين اتحاديه كه بـه   4در طول 
گونه اي اتحاديه اي فراگير تمامي احزاب و   
جمعيتها، گروهها و انجمنها در جامعه جهاني 

ايران بعنوان يكي از كشورهاي  آشوريهاست،
فعال و اثرگذار در تصميمات اتحاديه نـقـش   
داشته است اما اين كه ايران بتواند مقر اصلي 

دبيـر  .  اتحاديه باشد، فرصتي نصيب نشده بود
يك كنفرانس  در آشوريها جهاني كل اتحاديه

بـطـور     را  آتي اتـحـاديـه     هاي  برنامه  مطبوعاتي
مشروح به آگاهي هموطنان و جامعه جهـانـي   

تمامي انـجـمـنـهـا و        .  آشوريها خواهد رساند
حـادثـه    اين ايران، در آشوري جامعه جمعيتهاي

را افتخاري شايسته و خجسته براي آشوريهـا  
  .اند خوانده

 تقديم به بانوان محترم
 

.تو هستي و آفرينش تو را هدفي است  
.تو بخشي از طرحي پيچيده اي  

!تو طرحي جذاب و عالي و منحصر به فردي  
.اي تو زن يا محبوب خدا خوانده شده  

.از تو پيداست كه در پي دليلي هستي  
.خداي ما اشتباهي مرتكب نشد  

!او تو را در رحم نقش بندي نمود  
.بود خلقتش به خدا مايل كه هستي كسي آن تودقيقاً  

!والدينت را او برگزيد  
 صرفنظر از احساس تو در مورد آنها

اي كه خدا در سر داشت براي تو آنها توسط نقشه  
.سرشته شدند  

.و ايشان نيز مهر استاد را بر خود دارند  
.آري، آن فشار روحي كه بر تو آمد آسان نبود  

 و خدا نيز براي درد تو گريست، 
 اما گذارد تا بدينگونه قلب تو شكل گيرد،

.تا تو به شباهت او درآيي  
. تو به دليلي اين چنين ساخته شده  

.اي تو به وسيله چوب استاد شكل گرفته  
”تو محبوبي” تو هستي آن كه هستي  
!چرا كه خدايي هست  

 راسل كلفر  

 معجزات عيساي مسيح براي شما 
 

 تـمـامـي     كـردن   پـاك   مسيـح،   بزرگ  معجزة  اولين 

غلبـه    شما براي  به  گناهان گذشتة شما و قدرت دادن
رسـول    پولس  . شماست آيندة و امروز برگناهان كردن

آدمـي    آن  :كه اين را ميدانيم: ميگويد 5: 6در روميان
كشـتـه     او  پيش بوديم با مسيح بر روي صليب  كه در

گـان    بـرده    گناهكار نابود گردد و ديگـر   شد تا نفس
 .گناه نباشيم

بـه    معجزة بزرگ مسيح دادن روح القـدس  دومين
را شبيه   ما  تا  كند  تا با ما بماند و د ر ما زندگي. ماست
و   ها دهـد   به انجام ناممكن  سازد و ما را قدرت  مسيح

تـر مـا را بـه دريـافت و درك حقيقـت    از هـمه مهم
 20:  2رسـول   يـوحـنـاي     اول  نـامـة    در  . سازد  رهـنمون
مسـح    خود  اما مسيح شما را با روح القدس:  مينويسد

 .كرده است و از اينرو شما حقيقت را ميدانيد

 

 ايران در صدر كشورهاي اعدام كنندة نوجوانان
 

بان حقوق بشر كه مركز آن در نيويورك است، روز   سازمان ديده

سپتامبر با انتشار گزارشي اعالم كرد تنها پنج كشور در   10 چهارشنبه

 .جهان هستند كه در آنها اعدام نوجوانان بزهكار هنوز ادامه دارد

 .در ميان اين پنج كشور ايران در رديف نخست قرار دارد 
 

تاكنون   2005 از ژانويه:بان حقوق بشر آمده است درگزارش ديده
،  )مورد 26 (ايران: مجرم نوجوان در اين پنج كشور اعدام شوند 32 

 .)مورد 1 (و يمن) مورد 1 (، پاكستان)مورد 2 (، سودان)مورد 2 (عربستان
اعدام   بـه  ديگر  كشور  گويد،  اگر اين پنج  بان حقوق بشر مي ديده

اعدام   مـجازات   منع  پيمان“نوجوانان بزهكار پـايـان دهند، اجـراي 
پژوهشگرحقوق كودكان  كلريسا بنكومو . جهاني ميشود”نوجوانان

كشور   چند  اين : گويد بان حقوق بشر مي بخش خاورميانه در ديده
دليل    بـه كس هيچ پـايـان دهند تـا ديگر مانده بايد به اين اعمال  باقي

گزارش   ادامة  در . كه در كودكي مرتكب شده اعدام نشود جرمي
را   كليه دولتهاي جـهان پيمانهايي : بان حقوق بـشر آمده است ديده

اند كه آنها را ملزم ميكند هرگز مجرمين   كرده ويا پذيرفته تصويب
اند   داشته سال 18 كمتر از جرم كه درهنگام ارتكاب نوجوان، افرادي
كشورهاي جـهان بـه اين   اكثريت قريب بـه اتفاق . را اعـدام نكنند

  طي سالهاي اخير چند كشور ديگر نيز از جمله. تعهد پايبند هستند

اند و   برداشته گـام   ممنوعيت اعـدام نوجوانان چين بسوي و  آمريـكا
  در مورد نوجوانان انجام  بيشتر عدالت    اقداماتي براي اجراي هرچـه

حكم  : كودك ميگويد حقوق المللي بين كنوانسيون 37 مادة .اند داده
سال   18 صادرشودكه افراد زير جرايمي ابد، نبايدبراي اعدام وحبس
:  اعالميه جـهاني حقوق بشر نيزتأكيد دارد  6 مادة   .اند مرتكب شده

سال   18 جرايمي صادر شودكه افراد زير مجازات مرگ نبايد براي 
اكثريت اعدامهاي مجرمين نوجوان، به گفتة  .اند شده مرتكب

كشور قضات  اين در .دهد مي بان حقوق بشر، درايران رخ ديده
” بلوغ“كـه فرد بـه سن توانند مجازات اعدام را در صورتي مي

 قوانين“سن بلوغ در قوانين ايران مبناي. رسيده باشد اجراكنند

 سال قمري15سال و براي پسران 9دختران براي كه است”شرع
 .است

كه داراي تابعيت سپتامبرصادر شد به اتباع خود وشهرونداني كه روز دوشنبه پانزدهم اي وزارت امور خارجة آمريكا در بيانيه                                   
وشهروندان بخشي ازعوامل دولتي سفر به ايران بخاطرخصومت شرايط كه هستندهشدار داده است آمريكايي-دوگانه ايراني                                     

به جزيره 2007مامور سابق پليس فدرال آمريكا كه در مارس رابرت لوينسون، در اين حال، . اين كشور خطرناك است                                       
عي ميكنند وزارتكيش سفر كرده بود، پس از سفر به ايران ناپديد شد و مقام هاي ايراني از سرنوشت او اظهار بي اطال                                             
شهروندان اين كشورامور خارجه آمريكا در بيانيه خود با اشاره به آن چه سركوب اقليتهاي قومي و ديني ناميده است، به                                             
بم هشدار داده -مرزي استان سيستان و بلوچستان، كردستان، مناطق مرزي با عراق و جاده كرمان درباره نا امن بودن مناطق                                    

اين وزارتخانه. سفر به ايران هشدارداده است كشور درباره بار به شهروندان اين چندين آمريكا تاكنون است وزارت امورخارجه                               
هشدار  رغم اين به كه آمريكاييهايي بيانيه، براساس اين. خواست درسفر به ايران احتياط كنند ازشهروندان آمريكايي 2008آخرين بار در ژانويه

.كنند، بايد نهايت احتياط را به كار بندند به ايران سفر مي   

دنيا جاى فراموشى است و انسان، اين 

چند روزه 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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آزادي دو مسيحي  
 محكوم به اعدام  

 

محمود متين آزاد و آرش بصيرت، دو مسيحي  
شيرازي كه پيشتر به دليل ارتداد، حكم اعدام 

  .شدند دريافت كرده بودند، تبرئه و آزاد 
  وكيل اين   رئيسي  غالمحسين

 اسالم از دين كه  دو مسيحي

ت   گرويده اند، مسيحيبـه    
 موكالنش تبرئه دربارة حكم

 3شنبه  سه  روز  :گفت  روز به
در شعبة پـنجم  دادگاه  مهر،

   شدند  محاكمه استان، كيفري

قاضي   شور پنج  و دفاع بنده قرائت بعداز  وخوشبختانه
 گـرفته و روز  حاضر، از اتـهام  ارتـداد حـكم برائت 

وي دربارة رد اتهام   .مهرماه آزاد شدند 4چهارشنبه 
طبق قانون : اظهار داشت موكالنش  هوارد شده بـ

 و طبق پذيرفته شده كشورما آزادي عقيده اساسي
 .     قانون اساسي تفتيش عقايدممنوع است 23  مادة

 موكالن براي ارتداد وصدورحكم محاكمه الزمة 

ي غيرقانونامـري  من تفتيش عقايد بوده كـه خود 
 بشر حقوق اعالميه جهاني19ازسويي، مادة. است

و بيان دارد  آزادي عقيده حق هركس كه گويد مي
ميثاق جهاني حقوق سياسي و 19و18هـاي ماده و 

مواخذة افراد به صرف  كه دان كرده تصريح مدني،
 9به استناد مادة. ممنوع است خاص  داشتن عقيده

كشور  قانون درحكم ها نامه پيمان اين مدني، قانون
حـق  بنابـراين طـبق قـانون . و  الزم االجرا هستند

 نبوده؛ عقيده من محكوميت بخاطرداشتن موكالن

مورد قبول دادگاه قرار  دفاع، ايـن هخوشبختان كـه
حكم ارتداد ميگويد   همچنين درمورد رئيسي  .گرفت

ارتداد ندارم و بر همين   بودن  جرم به  اعتقادي    من كه 
موضوع  : دادگاه دفـاع كردم مـبنا هم از مـوكالنم در 

قـانون اسـاسي، مبناي قـانوني بـودن جـرم و   36مـادة 
ر ايـن اسـاس، هيچ كس  مـجازات   مـجازات است؛ ـب

  كـه مرتكب كـه طبق قانون عملي شود مـگر اين نمي

كه مجلس شوراي   باشد وجرم، عملي است جرم شده
مـورد جرم بودن آن قـانون گذاري كرده    اسالمي در

  214قانون اساسي و  167مادة : وي ادامه ميدهد  .باشد
گويندكه در مواردي   كيفري، مي قانون آيين دادرسي
كرده ميتوان بـه منابع فقهي مراجعه   كه قانون سكوت 

از ايـن رو در مورد ارتداد نيز بـه بـرخي احكام  . كرد
.  اند را اعدام دانسته فقهي مراجعه ميكنند كه حكم آن 

در ايـن باره استدالل حقوقي مـن ايـن بوده است كه  
ابهام   بلكه براي رفع  اين ماده قانوني، نه براي مجازات،

نيز جـرم و    36شـده و طـبق مـاده  آورده  از مـقررات
در قرآن  . مجازات آن بايد در قـانون تعيين شده باشد

 ارتداد فـقط عقوبت اخروي عنوان شده هم مجازات 
    .است و حرفي از مجازات انساني در ميان نيست

  26محمود  متين آزاد  و  آرش  بصيرت  از تـاريخ   
و   در زندان استان فارس به سر بردند 87ارديبهشت ماه

جمعي از   . پس از گذراندن پنج ماه زندان آزاد شدند
اي از   زبان، چندي پيش درنامه ايراني فارسي مسيحيان

مقامهاي ارشد ايران خواسته بودندكه نسبت به احقاق  
كه باحكم ارتداد در   اي حقوق مسلمانان مسيحي شده 

در اين نامه  . خطر اعدام قرار دارند، اقدام كنند معرض
رامتين سودمند   و)در شيراز(آزاد و بصيرت عالوه برمتين

  بندرعباس، كرمان،  درتهران، مشابه ، وضعيت)درمشهد(

 مازندران، اصفهان، سنندج، كرمانشاه، شيراز و مشهد
  .نيزمورد اشار قرارگرفته بود

2008اكتبر    36شمارة       سال چهارم گزارش ساالنه آزاديهاي  
  مذهبي منتشر شد

 

به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان به   
نقل از راديو فردا، در اين گزارش، كه به تشريح ميزان  

پردازد، از  آزاديهاي ديني در نقاط مختلف جهان مي
جمهوري اسالمي بخاطر آنچه رفتار خشن و ظالمانه 
.نسبت به اقليتهاي مذهبي خوانده شده انتقاد شده است  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
خارجه   وزارت ساالنه درگزارش چنانكه آن

افغانستان  دولت است،درحاليكه آمده آمريكا
در تالش است احترام به آزادي اديان را در 

نهادهاي   برخي كند، تثبيت ملي فضاي
  سياسي برسايرعوامل عالوهضعيف، دمكراتيك

در   مذهب آزادي به  احترام مانع اجتماعي، و
.                                          اند كشور شده  

حقوق   الملللي بين وكمپين بشر حقوق ديدبان
بشر در ايران، از افزايش نقض حقوق بشر 

نژاد  احمدي آقاي جمهوري رياست دورة در
المللي حقوق بشر  كمپين بين. كردند   انتقاد

  هايي نمونه و ها چهره كه گزارش اين:مينويسد

از سركوب احمدي نژاد نام دارد، گزارش  
مستندي از وضعيت نگران كننده مدافعان 
حقوق بشر و ابعاد عيني بحران حقوق بشر 

اين سند كه پيش از ورود . در ايران است
محمود احمدي نژاد به امريكا براي شركت 
در مجمع عمومي سازمان ملل منتشر شده، 
اعدام نوجوانان بزهكارو پيشتازي ايران در 

.     ميكند برجسته جهاني درسطح آنها اعدام  
وكميپن  بشر حقوق ديدبان جديد درگزارش

المللي   بين دوسازمان بشر، حقوق المللي بين
  كشوري تنها بعنوان ايران از بشر، حقوق مدافع

نوجوان  6ميالدي،2008درسال كه ميشود ياد
 130از بيش و اند شده اعدام آن در بزهكار

.      نوجوان نيز در انتظار اعدام به سرميبرند  
تعداد  ميشودكه اشاره همچنين گزارش اين در

محمود   جمهوري رياست دورة در اعدامها كل
 احمدي نژاد سر به فلك كشيده بطوري كه

شدند   اعدام تن 29دريكروز فقط 87درتيرماه
رقم  اين اسالمي جمهوري مقامات درحاليكه

  دردورة اعدامها تعداد.كردند نفراعالم 10را

شده  برابر4تقريباً نژاد احمدي جمهوري رياست
مورد  317به ميالدي2005درسال اعدام 86از و

.                  افزايش يافته است 2007درسال  

كه آزاديهاي   كشوري 8
 ديني را زير پا ميگذارند

 
كشوري است كه اقليتهاي مذهبي 8ايران جز  

.را مورد آزار قرار ميدهد   
 

، چين، )برمه(كشور ديگرعبارتند از ميانمار 7
 سودان و سعودي، شمالي، عربستان اريتره، كره

كشورهـاي  قزاقستان،  قرقيزستان  و   .نازبكستا
در ” مشكل ساز“تاجيكستان بـا اعمال تغييراتي

”معنادار“محدوديتهايي مذهبي، فعلي قوانين در  
امور خارجة  وزارت گزارش.آنهاپديد ميĤورند

در كشور : آمريكا در ايـن زمينة حـاكي است
ازبكستان نيز دستيابي به وضعيتي قانوني، براي 
بسياري از گروههاي مذهبي دشوار يا ناممكن 

: گزارش ميگويد درمورد روسيه نيز اين. است
در حالي كـه آزادي مذهب نزد دولت روسيه 

شمرده ميشود، در برخي ”بطور معمول محترم“
 مـوارد، مسئوالن محدوديتهايي بـر شـماري از 

.گروهها اعمال ميكنند  
آن چنانكه در گزارش ساالنه وزارت خارجه 
آمريكا آمده است، درحاليكه دولت افغانستان 
درتـالش است احـترام بـه آزادي اديـان را در 
فـضاي  مـلي  تثبيت  كند،  بـرخي  نـهادهـاي  

سياسي  برسايرعوامل عالوه ضعيف، كدمكراتي
 و اجتماعي، مانع احترام بـه آزادي مذهب در

   .اند كشور شده

براي مقابله با ايران با 
  !شويم شيطان متحد مي

 
روزنامه الوطن با انتقاد از تالشهاي امير قطر در جهت 

نزديكي اعراب و ايران، گفت وگو با فارسها را بيفايده 
شايد روابط قطر با فارسها در جهاتي : خواند و نوشت

پيشرفت داشته باشد، اما اين قطر نيست كه قسمتي از 
 ! زمينهايش در اشغال ايران است

 

به همين دليل امير قطر پيشنهاد برگزاري نشست 
دوحه را به ايران داد چاره اي نيست جز اين كه 
كشورهاي حاشيه خليج فارس بـا تركيه و ديگر 

متحد ) ناتو(كشورهـاي پيمان آتالنتيك شمالي 
شونـد و روابـط ديپلماتيك، تـجاري، نـظامي و 

اسرائيل . استراتژيك با اسرائيل را از سربگيرند
عاقل (!)اگركسي دوست دارد آنرا دشمن بنامد

است و روابط بـا آنـها مطمئن و شرافتمندانـه و 
امـا رژيم فارسها اگـر كسي دوست . پاك است

 فـريـبكار و! داشـته بـاشد آنـها را دوست بـنامد
 . خطرناك است

بنابر اين پيمان بستن و اتحاد با اسرائـيل و حـتي 
 با شيطان براي مقابله بـاتهديدهاي رژيم فارسها

 . الزم و مطلوب است 
 

نگار  درهمين راستا روزنامه”الوطن“است گفتني
آمريكايي درخواست كننده حـمله هسته اي بـه 

اهللا الحرام را براي فعاليت در اين روزنامه به  بيت
” ريچ لوري“عجيب اقدام در اين. گرفت خدمت

ميالدي 2002كه درسال  روزنامه نگارآمريكايي
اي بـه خـانه خـدا شده بود،  خواستارحمله هسته

گـفتني است . دعـوت بـه هـمكاري شـده است
مكرمه  مكه هدف ازموردحمله قراردادن”لوري“

 را توجيه و ادب كردن مسلمانان پـس از حادثه
   .سپتامبر خواند11تروريستي

 

 گنجشك و خدا             
 
 
 
 
 
 
 

روزها گذشت و گنجشك با خدا هيچ نگفت، فرشـتـگـان    
سراغش را از خدا گرفتند و خدا هربار به فرشتگان اينگونه 

هـايـش را      آيد، من تنها گوشي هستم كه غصه مي:  ميگفت
ام كه دردهايش را درخود نگه ميدارد  شنود ويگانه قلبي مي

 .اي از درخت دنيا نشست و سر انجام گنجشك روي شاخه
فرشتگان چشم به لبهايش دوختند، گنجشك هيچ نگفت و 

با من بگو از آنچه سنگيني سيـنـه    :خدا لب به سخن گشود
آرامـگـاه     داشـتـم،    النه كوچـكـي  :  گنجشك گفت.  توست

هم از من  تو همان را .ام كسي هايم بود و سرپناه بي خستگي
النـه    از  اين توفان بيموقع چه بود؟ چه ميـخـواسـتـي    .  گرفتي

بـر    راه  محقرم كجاي دنيا را گرفته بود؟ و سنگيني بـغـضـي   
فرشتـگـان   .  سكوتي درعرش طنين انداز شد .كالمش بست

ات   ماري در راه النـه   :  خدا گفت .همه سر به زير انداختند
 .كند ات را واژگون باد را گفتم تا النه. خواب بودي. بود

در   خـيـره    گـنـجـشـك      . آنگاه تو از كمين مار پـرگشـودي   
و چه بسيار بالها كه بـه    :  خدا گفت.  خدايي خدا مانده بود

ام بـر   واسطه محبتم از تو دور كردم و تو ندانسته به دشمني
نـاگـاه   .  اشك در ديدگان گنجشك نشسـتـه بـود      .خاستي
 هايش ملكوت گريه  هاي  هاي  . در درونش فروريخت  چيزي

  .را پركرد خدا

تو مبين ز افسون عيسي حرف و صوت   

 آن ببين كــز وي گريزان گشت مــوت

تتــو مبيــن ز افسونش آن لهجات پس  
 آن ببين كه مرده برجست و نشست

 مولوي  

هر عيش و لذّتى را كه در دنيا به نظر 
بياوريد، داراى رنج و زحمت است و 
اگر آناً براى ما توليد زحمت نكند، در 

 فقط . شود آينده، اسباب دردسر مى
اند كه هرگز نتيجه ناگوار و  دو لذّت

نيكى كردن به : پشيمانى دربر ندارند
 .مردم و انجام وظيفه

 برنارد شاو

كنيد، رفتاري نه چون نادانان بسيار مراقب باشيد كه چگونه رفتار مي  
.  فرصتها را غنيمت شماريد، زيرا روزهاي بدي است. بلكه چون دانايان 

.پس نادان نباشيد، بلكه دريابيد كه خواست خداوند چيست  
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Ingredients: (4 servings) 

•fine caviar, 20 OZ salted crackers 

•small onion, one 

•fresh lime juice, one teaspoon 

•fresh parsley, 5 OZ 

•butter (optional) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directions:  
Iranian caviar from the Caspian 
Sea is probably the best in the 
world. Peel and chop onion very 
finely. Wash and chop parsley very 
finely. Add caviar to onion and 
parsley and mix well. If using    
unsalted crackers, a bit of salt can 
be added to the mix. If desired, 
place a bit of butter on each 
cracker, and serve with the mix.  

 

     \ 

ريدلي اسكات: كارگردان  
)رمان(، ديويد ايگنيشس )فيلمنامه(ويليام موناهان : نويسندگان  

  2008اكتبر  10: تاريخ اكران
درام، هيجان انگيز: ژانر  

گلشيفته فراهاني، لئوناردو دي كاپريو، راسل كرو، : بازيگران
 مارك استرانگ، مايكل گستون، كريس ون هوتن

R درجة فيلم:  

اياالت متحده: محصول  
مارك استريتن فيلد: آهنگساز  

Warner Bros. : كمپاني  
 

لئوناردو ( راجر فريسبنام  سيايكي ازمأموران 
شود تـا يـك  به اردن فرستاده مي) دي كاپريو

تروريست خطرناك و مشهور به نام سليمان 
حضوردارد،  اردن اودر زمانيكهدر .پيداكند را
اردن، پيماني  پنهاني عمليات گروه  سركردة با

.هدفش برسد ازسر اجبارميبندد تا سريعتربه  
اقتباسي  ،فيلميمجموعةدروغها سينمايي فيلم

نام، نوشته ديويدايگنيشس  از رماني به همين
تا  كه به اردن ميرود درمورديك مأمور است

. تروريستي مشـهور را پيدا كند  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
  
 
 

شده   كارگرداني اسكات ريدلي توسط فـيلم 
نوشته ويلـيام مونـاهـان و فيلمنامه آن را هم 

شد     گفته  همانطوركه آن بازيگران و است
فراهاني  گلشيفته و كرو راسل كاپريو دي

اروپا،  سي، دي واشنگتن در فيلم .هستند
 قرار .است شده ضبط وخاورميانه مراكش

در 2008اكتبر  10در مجموعة دروغهااست 
.                                   آمريكا اكران شود  
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همانطور كـه گفتيم، بخش هايي از فيلم در 
 ميخواست اسكات .است شده ضبط خاورميانه

اين بخشها را در شهر دوبـي ضبط كند، امـا 
شوراي ملي رسانه هاي اين كشور، به خاطر 

مالحظات سياسي  كه از نظر برخي(فيلمنامه  محتوي
، اين اجازه را به كارگردان فيلم )مشكل داشت

هاي خاورميانه  صحنه خاطر، همين به. ندادند
فيلمبرداري از . در مراكش فـيلمبرداري شد

در واشنگتن آغـاز شد و در  2007سپتامبر 5
.                  دسامبر همان سال هم تمام شد  

: است گفته درمورد اين فيلم، ريدلي اسكات
وجايي  هستيم جاييكه هست، اسالم درمورد”

ودروني  بسيارجالب، فعال ونگاهي نيستيم، كه
است  گفتهكاپريو دي.“ به كل موضوع دارد

كرده زيرا فكر  دليل قبول اين را به  اين نقش
سياسي دهة فـيلمهاي به است ميكند بازگشتي  

. سه روز كندورو . نگاه متغيرمثل 1970  

يكي از روساي :ادهافمندرنقش  راسل كرو
  . هستند گروه دريك فريسكه با سيا نفوذي

سياست  درباره فيلم درمورد اينكه اين بازيگر
است،  مسائل اينگونه و خارجي دولت امريكا

فكرنميكنم خيلي محبوب بشه، اما :”ميگويد
.“نبوده من پروژه انتخاب ازجريان بخشيهرگز  

در نقش همسر سابق راجر ون هوتن  كريس
درنقش رهبر گروه مارك استرانگ . فريس

گرفتن اين نقش را استرانگ . مخفي اُردنيها
و سيريانا  2005بـه اجراهايش در فيلـم هاي 

.                 نسبت داده استاليور تويست   
                

:                     گلشيفته فراهاني نقش  
در اين  گلشيفته درمورد نقش روزنامة اعتماد

ويليام موناهان : فيلـم، اين طـور نوشته است
معروف  فيلم خاطر به اسكاربرده نويس فيلمنامه

 بازنويسي كار كه مارتين اسكورسيزي”مردگان“
و اقتباس از داستان اصلي را برعهده داشته، 

پرستارتصوير  يك درقالب را عايشه شخصيت
مشخص  آن كامل البته هنوزجزئيات كه كرده
.        فراهاني ايفاگر اين نقش است. نيست  

، گـفته شده مجموعة دروغهافيلـم سينمايي 
مين جـشنواره  شـصت و پـنجاست كـه در 

آگوست و سپتامبر  در المللي فيلم و نيز  بين
.                   ميشود   گذاشته رقابت به 2008  
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سايتهاي   از شما دعوت ميكنيم تا  از وب
 :فرمائيد ديدن   ما

2008اكتببر    36شمارة       سال چهارم  انتشار ليست گناهان امروزي از سوي واتيكان   

رساننده به ذهن و تحقيقات  محيط زيست، قاچاق موادمخدر و داروهاي آسيب آلودگي واتيكان با به روزكردن ليست گناهان خود،
نابرابري اجتماعي واتيكان سيتي، از  آسوشيتدپرسطبق گزارشي بـه نقل از . گناهان مدرن و امروزي مطرح كرد ةژنتيك را در زمر

در آخرين ليست واتيكان در اين مورد كه چگونه امروزه . گناهان جديد بوده است هم يكي از نكات مورد توجه واتيكان درمعرفي
قواعد  نقض كه گفت اوزرواتورهروزنامه  تأديبي واتيكان به مجازاتهاي رئيس بخشگيروتي  جيانفرانكوشود  قوانين خداوند نقض مي

. ثروتمندان و فقيران از جمله گناهان جديد هستند ميان اساسي ذات بشري از طريق تكثيرهاي ژنتيكي، داروهاي روانگردان وتبعيض
 10سال گذشته نيز واتيكان. اند تري يافته اند اما امروزه حيطه گسترده وي افزودكه گناهان در زمان گذشته بيشتر جنبه شخصي داشته

دوم  پل ژان شانزدهم و پاپ قبلي پاپ پاپ بنديكت .اي شود كاهش تصادفات جاده فرمان را براي رانندگان منتشر كرده بود تا باعث
. بارها در مورد سرنوشت زمين با توجه به آلودگي آن اظهار نگراني كرده بودند  

مجموعة
دروغها      مفيل نقد 

  M.I.C 

 
سال، براي   15كيترينگ با سابقة  اينترنشنال

  عروسي، جشنهاي ميهماني، خصوصي، مجالس

هاي   تولد و مراسم ويژه همراه با سرويس
با بودجة شما، آمادة متفاوت و مناسب 

.باشد پذيرايي از شما مي  

)949( 292 -0851تماس  تلفن  

 
 
 

) 949( 831-1020: تلفن اطالعات  

15 Orange Tree Lane 

Irvine, CA 92620 

 

 اطالعية كليساي ايرانيان مسيحي
 

 از كلية همزبانان گرامي دعوت ميشود تا در
 جلسات عبادتي اين كليسا كه هر يكشنبه 

عصر كه به دو زبان فارسي و 6ساعت   
.انگليسي برقرار ميباشد، شركت نمايند   

 

همچنين  . جشن هالوين زيربناي شيطاني و بت پرستي دارد
ا شب مقدس شب يادبود مقدسين  . كاتوليكهاست آميخته ـب

ميالدي آغـاز   843كليساي كاتوليك در ماه مي و از سال 
سپس براي خوشنودي حكومت و مردم رم اين تاريخ  . شد

روز جشن  الهه  درخت و  (. را بـه اول مـاه نوامبر تغيير داده اند
نـوامبر       اول  و كشورهاي اسكانديناوي درآلـمان  سپس )ميوه

بـديـن سبب شب مقدس بـه  . آخـر اكتـبر تغيير دادند را بـه
ه آمريكا    هالوين تبديل شد؛ كه انگليسي ها بـا مهاجرت ـب

 .اين رسم را به ارمغان آورده و اشاعه دادند
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The house churches are now meeting in 
smaller groups. Nettleton says while 
Ahmadinejad is trying depserately to halt 
church growth, his crackdown is actually 
having an opposite affect because Chris-
tians are moving around more. "We see 
outreach of people traveling to other cities, 
they're traveling to other parts of the coun-
try and they are in turn planting these little 
house churches in those cities and in 
those parts of the country as well," Nettle-
ton said. What should Christians around 
the world know about their brothers and 
sisters in the faith in Iran? The house 
church leader tells us they should know 
that Jesus Christ is with Iranian Christians 
and will never leave them nor forsake 
them. And what can believers around the 
world do for the persecuted Christians in 
Iran? "We have to pray for them. That is 
their first request. Pray for us, pray for us, 
pray for us… and I challenge people to 
really pray for the Iranian government," 
Nettleton said. "Pray for Ahmadinejad to 
have a personal meeting with Jesus 
Christ. Imagine how that would change 
that country; imagine how that would 
change the world."  

 
 
 
 

The zorro is 
a kind of fox 
that looks 
like a little 
like a dog 
and lives    
in South  
America.     
It is also 
known       
as the         
crab-eating 
fox. 

The IRAN you  
don't know 

 

When the name ‘Iran’ is     
mentioned, images and words 
will automatically come to the 
forefront of our minds. Words 
such as persecution,          
extremism, nuclear programs, 
violent city protests, hardships 
and even terrorism. Since the 
1979 Islamic Revolution many 
Christians have been put in 
prison, eight key church     
leaders have been murdered, 
the printing and distribution of 
scripture has been made   
illegal and witnessing to     
Iranian Muslims is totally   
outlawed. Any Iranian Muslim 
who declares themselves as a 
Christian can be tried and 
punished with the death     
sentence. Many Christians 
think that Iran is one of the 
hardest countries to reach with 
the Gospel. If you are one of 
them, then think again! God is 
on the move in the heart of 
Muslim world! The under-
ground church in Iran is one of 
the fastest growing in the world 
today. Iranians are in fact the 
most open Muslim people in 
the world to the  Gospel of 
Jesus Christ. More Iranians 
have given their lives to Christ 
in the last 29 years than the 
previous 1,300 years put to-
gether! It is estimated that the 
church in Iran is where China 
was 15 years ago. The vast 
majority of people in Iran are 
tired of the Islamic Regime and 
have seen the true face of 
Islam. They want freedom from 
what has trapped them and 

what controls them. The under-
ground church in Iran is full of 
passionate, strong   people 
who are willing to risk  it all to 
pursue the goal of    making 
Jesus known in their country 
and beyond. They are natural 
evangelists who share Jesus 
with those they come into con-
tact with while riding on  the 
bus, the taxi, in the shops, 
even stopping at a    red traffic 
light. 

House Churches      
Growing in Iran Despite 

Persecution 
 

Sep 5th, 2008  
By Michael Ireland 
Chief Correspondent, ASSIST News Service 
 

TEHRAN, IRAN --A major crackdown against 
house church Christians is proceeding in Iran. 
And while the Islamic government could 
halt its nuclear program if it wanted to, 
it's finding it's incapable of reversing the 
rapid spread of Christianity there. 
The idea behind the Iranian revolution 
was to establish the world's first modern 
state governed soley by Islamic law. 
So writes Gary Lane, CBN News    
International Correspondent on the 
website www.coptreal.com , the News 
Observation Network. 
The CBN correspondent says that  
Ayatollah Khomeini believed a more 
prosperous society could be created if 
the Iranian people and their government 
adhered to tenets of the Koran. 
"But nearly 30 years on, the Revolution 
is faltering and many Iranians are disillu-
sioned," Lane reports. 
Todd Nettleton of Voice of the Martyrs 
explains. 
"The people look around, they see the 
poverty, they see the discontent, they're 
not happy so they have questions. Why 
isn't it working out, we're doing it the 
Islamic way, why isn't our country great? 
So, they are ripe to hear a new way," 
Nettleton said. 
The CBN correspondent goes on to say 
the new way many are embracing is 
Christianity. "But the faith is not new to 
Iran," he says, adding: "The gospel 
actually  arrived here 500 years before 
Islam. Persians are believed to have 
been among those in Jerusalem at 
Pentecost." Less than one half of one 
percent of the Iranian population is 
Christian, said Lane. "There were nearly 
four times as many Christians just before 
the Islamic Revolution, but many fled the 
country because of Islamic extremism," 
he said. He adds: "Some of those who 
remain often share their faith with   
Muslims. As a result, the evangelical   

house church movement is now      
growing rapidly." 
Nettleton continued: "The church is 
exploding in terms of numbers, but it is 
coming with a price. The people are 
arrested, they're harassed, they're 
persecuted, in some cases they are 
beaten severely. It is not an easy    
pathway." In the busy streets of Tehran, 
Christian praise songs blast from the 
cassette player of an Iranian tax cab. 
The driver is a Muslim convert to    
Christianity. Despite risk of arrest and 
possible death for apostasy, he's    
unafraid to share his faith, says Lane. 
He continues: "A cross hangs from his 
rearview mirror. He keeps his Bible on 
the front passenger seat beside a can 
of STP gas treatment. He shares the 
gospel with his passengers and gives 
them a Bible if they want one." That 
alone could lead to his arrest, he said. 
Lane reports that other Christians have 
even been martyred for sharing their 
faith with Muslims. Their suffering and 
sacrifice is not just a modern day ex-
perience here. In his report, Lane says: 
"Many have come before them like the 
missionary Mary Catherine Ironside. 
She was here until she died in 1921. 
She was not martyred, but she was one 
of many Anglicans from the church 
missionary society sent to share the 
gospel throughout the Middle East." 
An inscription on her tombstone reads, 
"Will you not follow if you hear the call?" 
Lane explains that her grave is given a 
place of honor at the Armenian      
Cathedral in the city of Isfahan. It is one 
of 73 churches registered in Iran. 
Lane goes on to say: "It's not         
established churches that the Iranian 
government fears most, but the rapid 
growth of unregistered churches. 
"President Mamoud Ahmadinejad is so 
concerned that he has made it his aim 
to stop the house church movement, 
declaring: 'I will stop Christianity in this 
country.'" 
Lane said Ahmadinejad has launched 
an unmerciful crackdown against    
Iranian house churches. 
"Just this past summer," said Lane, "a 
war veteran and his wife died from 
beatings they received during a raid on 
their house church meeting in the city of 
Isfahan. 
"A month earlier, Christian Tina Rad 
and her husband were arrested and 
severely beaten. Held for four days, 
they were accused of committing    
activities against Islam and Iranian 
national security. Both are former  
Muslims." Lane also reports that a 
house church leader said the          
crackdown has caused Christians to 
grow stronger and more serious. 
"God is testing our faith because he 
wants us to become more like Jesus," 
she said. 
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