
»خوشابحال عراق، لبنان و شیلی که اپوزیسیون پرمدعایی نظیر اپوزیسیون ایران نداشتند« این بخشی 
از سخنان عبدالستار دوشوکی در آخرین حضور خود در پنل سیاسی تلویزیون »کانال یک« 
دربرنامه »لحظه آخر« بود که در روز 30 اکتبر در این شبکه بیان کرد. عبدالستار دوشوکی، مدعی 
است چون کشورهای شیلی، لبنان وعراق اپوزیسیون های پرمدعایی نداشتند، کابینه شیلی پس از 
چند هفته تظاهرات سرنگون شد، نخست وزیر لبنان پس از دوهفته تظاهرات خیابانی استعفا داد 

و به جمع مردم پیوست و دولت عراق نیز بدین دلیل در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
عبدالستار دوشوکی در آخرین مقاله اش اشاره می کند که قصد دارد پس از 42 سال ، برای مدت 
نامعلومی، به دور از هر نوع فعالیت سیاسی، به کار تعمق و تامل بپردازد و بیندیشد که چرا دیگر 
اپوزیسیون ها موفق شده اند با اتحاد عمل، دولت های متعادلی مانند شیلی و لبنان را سرنگون کنند 

اما اپوزیسون ایرانی نتوانسته اند » بدترین رژیم« را به چالش جدی بکشند.  
وی در مقاله خود از تمامی اپوزیسیون ایرانی می خواهد عملکرد فردی و جمعی خود را مورد 
ارزیابی صادقانه، انتقادآمیز و حتی نکوهش گرانه قرار دهند و از زاویه برون به دورنمای درون خود 

با دیده نقد بنگرند. او در این مقاله می نویسد:
» چرا پس از 40 سال نتوانستیم، »بدترین رژیم« را به چالش جدی بکشیم. اگر چالشی هم بوده 
است، نظیر حادثه »کوی دانشگاه«، »جنبش سبز« و یا قیام ملی دی ۱3٩٦، این ها هیچ ربطی به 
اپوزیسیون برون مرز نداشته اند. از اپوزیسیون صادق نیز می خواهم وقت بگذارند و تعمق بکنند. 
اگرچه می دانم اندیشیدن و تعمق عمیق برای برخی ها ممکن است سخت و دردآور باشد. البته 
این هرگز به معنای درخواست از آن ها برای دست کشیدن از مبارزه نیست بلکه در خلوت خود 

چند صباحی خالصانه اندیشه کنند که علل ناکامی ما چیست؟«
در پایان این مقاله عبدالستار دوشوکی پیشنهاد خود را مورد انتقاد شدید 3 گروه می 

داند که عبارتند از : 
ـ افراد و گروه های نفوذی توســط وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه در اپوزیسیون که   ۱

می خواهند وضع موجود را حفظ کنند و با تظاهر به تندی و افراطی گری، خود را کاسه داغ تر از 
آش برای ملت و خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی نشان می دهند.

ـ افرادی که خود را عقل کل می دانند و خودمحورانه معتقدند روش آن ها همیشه درست بوده   2
و کاستی از دیگران است و االغیر.

ـ گروه خطرناک سوم آن هایی هستند که برای پول کار می کنند؛ پول هایی که از دولت ها و یا   3
نهادهای مختلف غیرانتفاعی، نیمه دولتی و یا گروه های متعصب مذهبی دریافت می کنند. متاسفانه 
این گروه ها با استفاده از اهرم مالی می توانند به راحتی در پروژه های اپوزیسیون نفوذ کرده و آن ها 
را ناکارآمد بکنند که بعضا کرده اند. در مورد این گروه مکار باید گفت هدف آن ها »نه این است و 

نه آن است، همه اش حیله نان است«.
الزم به ذکر است که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر، فعال سیاسی بلوچ  از اپوزیسیون و 

مخالفین جمهوری اسالمی و از بنیانگذاران جبهه متحد بلوچستان ایران است.
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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!
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عبدالستار دوشوکی از اپوزیسیون خواست عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند

رافی خاچاطوریان درگذشت

» رافی خاچاطوریان« بازیگر و مجری 7۱ ساله، روز پنج 
شــنبه شب 3۱ اکتبر در شهر گلندل کانتی لس آنجلس 
درگذشت. رافی کار حرفه ای خود را قبل از انقالب با 
تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و با بازی در مجموعهٔ طنز 

اجتماعی »آقای مربوطه« معروف شد.
رافی پس از انقالب جمهوری اسالمی، ایران را ترک کرد 
و در دهه نخست انقالب، در برنامه های طنز سیاسی و 
اجتماعی تلویزیون هــای محلی لس آنجلس از جمله 
»جنبش ایــران« فرزان دلجو، به  عنوان مجری و بازیگر 
همکاری کرد، تا به ســبب مســخره کردن خمینی در 
»جان نثار« اش از طرف نیروهای وابسته به رژیم تهران 
تهدید به مرگ شد تا آن که در سال ۱٩۸۸، درحالی  که 
در یــک گردهمایی اعتراضی شــرکت کرده  بود، مورد 
حملهٔ یک چریک لبنانی و چند ایرانی هوادار جمهوری 
اســالمی در محوطه ساختمان فدرال لس آنجلس قرار 
گرفت. در این حمله، خاچاطوریان شدیداً از ناحیهٔ سر و 

صورت آسیب دید و یک چشم خود را نیز ازدست داد. 
وی پس از مورد حمله قرار گرفتن، در نخستین مصاحبه 
گفت:« دنیای کنونی اونقدرها هم قشنگ نیست که برای 

دیدنش به دو تا چشم احتیاج باشد«.
رافی عاشــق ایــران بود و همــواره در تظاهرات ها و 

آکسیون های اعتراضی علیه رژیم تهران جلودار بود.
خبرگزاری ایرانشهر درگذشت رافی خاچاطوریان، این 
هنرمند و فعال سیاسی را به همه هم میهنان عزیز تسلیت 
عرض می نماید. رافی خاچاطوریان در یک مصاحبه با 
بیژن خلیلی در سال ۱٩٩5 در برنامه تلویزیونی خودش 
ضمن ســتایش از کارهای شــرکت کتاب در دریافت 
تندیس طالی بهترین ابتکار برای انتشار یلوپیج ایرانیان 
و هم چنین تندیس  برنــز برای خدمات اجتماعی 0۸ 
ایرانیان ) برای یاری به  زلزله زدگان نورتریج( به شدت 
از مقلدان و سارقان کارهای فرهنگی و هنری شجاعانه 

انتقاد کرد
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نادر نادرپور
شاعر، نویسنده، مترجم، فعال سیاسی-اجتماعی ایرانی و از 

اعضای کانون نویسندگان ایران بود.
شهردار لس آنجلس: ساکنان گتی 

به خانه های خود بازنگردند
اریک گارستی شهردار لس آنجلس در کنفرانس خبری کوتاه در بامداد سه شنبه 2٩ 
اکتبر در مورد آتش سوزی گتی اعالم کرد که آتش سوزی از شب گذشته، گسترش 
بســیار کمی داشته و از ٦۱۸ اکر به ٦5۸ اکر رسیده است، لیکن تالش مأموران آتش 
نشــانی ادامه دارد، و گرچه سرعت باد کم شده است، لیکن از شامگاه روز سه شنبه 
سرعت باد افزایش خواهد یافت و به 70 مایل در ساعت خواهد رسید و مردم به خانه 

هایشان باز نخواهند گشت.
آتش سوزی گتی که از ساعت ۱:30 بامداد دوشنبه آغاز شده و بامداد روز قبل موجب 
بسته شدن بخشی از بزرگراه 405 تعطیلی ۱۸ مدرسه و دبیرستان و کالج شد تا شب 
گذشته به نابودی ۸ ساختمان و آسیب به ٦ خانه گردید و موجب شد که 20 هزار نفر 

خانه های خود را ترک کنند.
گفته می شود که 7۱00 خانه دیگر در مسیر آتش سوزی قرار دارند و بادر نظر گرفتن 

ساختمان های اداری و تجاری در مجموع ۱0 هزار ساختمان تخلیه شده است.

تحقیق در مورد علت آتش سوزی گتی آغاز شد

اریک گارستی شهردار لس آنجلس اعالم کرد که تحقیق در مورد علت آتش سوزی 
در منطقه گتی آغاز شده است و اشاره کرد گرچه آتش سوزی سال گذشته در کناره 
بزرگراه 405 که به منطقه بل ایر گسترش یافت و موجب نابودی و آسیب شماری از 
خانه ها شد،  و علت آن سهل انگاری بی خانمان ها و در نقطه ای بوده که چادر می 

زده اند، لیکن در آتش سوزی کنونی، نخست این موضوع را بررسی کردیم که پاسخ 
منفی است و کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی منطقه، تیرهای چوبی برق رسانی 
و شــاخه های درختان در اتصال به سیم های برق هستند که هنوز علت جرقه های 
آتش زا روشن نیست و پس از بررسی و دستیابی به نتیجه علت را اعالم خواهیم کرد. 
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تخفیف شرکت PG & E به مشترکان ساختمان های اداری و مسکونی
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که در کنار اریک گارستی شهردارلس آنجلس ایستاده بود، 
PG & E اعالم کرد که به سبب خاموشی های به هم پیوسته در کالیفرنیا از شرکت
تقاضا کرده است که در هزینه برق مشترکان کاهش و تخفیفی را در نظر بگیرد.  مدیرعامل 
شرکت  PG & E  در تماس با دفتر فرماندار پذیرفته است که برای مشترکان خانه های 

مسکونی ۱00 دالر و برای مشترکان اداری 250 دالر در نظر بگیرد.
باید یادآوری کرد که نزدیک به 500 هزار مشــترک شــرکت برق و گاز در 2٩ کانتی 
کالیفرنیا، قطع برق درازمدت را تجربه کرده اند که از ٩ اکتبر برای پیشگیری از آتش سوزی 

در مناطق گوناگون آغاز شده بود.

کتابخانه فرهنگی رونالد ریگان در معرض آتش سوزی قرار گرفت
کتابخانه و مجموعه فرهنگی رونالد ریگان و ٦500 خانه در معرض آتش ســوزی 
است. بادهای سانتا آنا در ساعت ٦ بامداد روز چهارشنبه 30 اکتبر در منطقه سیمی 
 Madera Rdولی، به آتش سوزی دامن زد که از کناره بزرگراه ۱۱۸ درخروجی
در فاصله 4 ساعت ۱300 اکر بوته زارهای خشک را فراگرفت  و به ۱723 اکر رسید 
و تهدیدی بــرای کتابخانه رونالد ریگان گردید و تخلیه اجباری کتابخانه و مناطق 

مسکونی و اداری پیرامون آن را تا بزرگراه 23 در دستور کار قرار داد.
گرچه هنوز علت آتش ســوزی را دقیق اعالم نکرده اند، لیکن مجموعه کتابخانه 
ریگان که در مساحت ۱25000 فوت مربع قرار دارد، افزون بر تالش مأموران آتش 
نشانی در زمین، هواپیماها و هلی کوپترهای آب پاش را برای پیشگیری از گسترش 
آتش ســوزی از دامنه های تپه به مجموعه کتابخانه و مرکز فرهنگی رونالد ریگان، 

به آسمان منطقه کشاند.
شرکت برق ادیسون نیز اعالم کرد که قطع برق منطقه در دستور کار قرار داد.

شکایت اداره آموزش لس آنجلس 
از تولید کننده و فروشنده های 

JUUL سیگارهای
مقامات اداره آموزش لس آنجلس اعالم کردند که با افزایش شمار اداره های دولتی 
که از شــرکت تولید کننده  و فروشنده ســیگارهای بخارزای JUUL به دادگاه 
شــکایت کرده اند، این اداره نیز به شاکیان می پیونددد و طرح شکایت همگانی را 

طرح می نماید.
اداره آموزش لس آنجلس در کنفرانس خبری خود، شــرکت  JUUL را که مرکز 
آن در ســان فرانسیســکو قرار دارد، متهم کرده است که فرآورده های این شرکت، 
سبب همه گیرشدن مصرف در میان دانش آموزان شده وبه تندرستی آنان آسیب زده 

و یادگیری دانش آموزان را در خطر قرار داده است.
آستین بیوتنر رئیس اداره آموزش لس آنجلس در بیانیه خود گفته است که مصرف 
سیگارهای الکترونیکی و بخارزای شرکت JUUL خشونت را در مدارس افزایش 

داده است و ما باید مسیر پول را از اعتیاد به آموزش تغییر دهیم.

رأی دهندگان کالیفرنیایی، صدر 
حمایت کنندگان مالی انتخابات 2020
کالیفرنیایی ها در ســال جاری، افزون بر پرداخت کمک مالی به نامزدهای ایالتی و 
نامزدهای ریاســت جمهوری برای سال 2020 تاکنون ۱3.2 میلیون دالر به کمپین 
سناتورها پرداخت کرده اند که بیرون از ایالت کالیفرنیا هستند، تا بتوانند نقش اساسی 

در ترکیب سنای آمریکا برای سال 2020 داشته باشند.
سناتورجمهوریخواه لیندزی گرام از کارولینای جنوبی و سناتور دموکرات داگ جونز 
از ایالت آالباما، بیشــترین گردآوری مالی را از ایالت کالیفرنیا داشته ند و در ایالت 

خود به پول کمتری دست یافته اند.
رأی دهنــدگان کالیفرنیا به ترتیب ایالت های آریزونــا، کلرادو، کارولینای جنوبی، 
کنتاکتی و ایالت مین را با کمک های مالی خود برای سال 2020 در مسیر خواست 

های خود یاری کرده اند.

LAX بزرگترین سرگردانی مسافران در فرودگاه

بزرگترین سرگردانی برای مسافران LAX از روز سه شنبه 2٩ اکتبر آغاز و در شامگاه 
به اوج خود رسید.

فرودگاه LAX  با تغییر محل سوار شدن به لوبرو لیفت که در گذشته از برابر خروجی 
ترمینال ها بود به پارکینگ ترمینال شمال ۱، بیشترین ترافیک را درخیابان های پیرامون 

ترمینال فراهم نمود.

در برنامه ریزی جدید، مسافران با شاتل به ترمینال شماره ۱ خواهند رفت و در ترمینال 
شماره ۱ به اتومیبیل های اوبر و لیفت سوار خواهند شد.

دو شرکت اوبر و لیفت با بار گرفتن کارکنان خدماتی برای جابجا گرفتن مسافران و 
راهنمایی آنها در پارکینگ ترمینال ۱ مستقر شده اند، از سوی دیگر رانندگان تاکسی 

مانند گذشته مسافران را از برابر درب خروجی ترمینال ها ، سوار می کنند.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
http://08global.net/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  12

حبیبی ضا ر محمد
رئیس کل دادگستري یزد

: لیت ها مسئو
- فعالیت در دادستانی فریدو نشهر در منطقه فریدن

- دادستان عمومی و انقالب اصفهان بیش از ٦ سال تا 5 شهریور۱3٩3
- رئیس کل دادگستري یزد از 5 شهریور ۱3٩3 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
2. در مقام رئیس کل دادگستري استان یزد

محمدرضا حبیبی در سمت رئیس کل دادگستري استان یزد مسئول اجراي احکام
قصاص و اعدام در مالعام بوده است.

بــه عنوان مثال او در 23 فرودین ۱3٩4 از اعدام یک زندانی در مالء عام خبر داد: 
»دســتگاه قضائی با جدیت با کسانی که مخل نظم و امنیت جامعه باشند برخورد 
می کند و اجازه نمی دهد افرادي به واسطه امیال شیطانی خود به احساس امنیت 
جامعه خدشه اي وارد نمایند« : او در ۱۸ اسفندماه ۱3٩5 با اعالم اعدام دو زندانی 
در مالء عام گفته بود » اجراي این حکم هشداري است به تمام کسانی که فکر می 
کنند می توانند با تخطی از قانون و خدشه به آرامش مردم کار خود را پیش ببرند 

و با قانون شکنی براي خود سودي کسب کنند. «

قرارگرفتن در لیست مجازا تهاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیــه اروپا در ۱۸ مهرمــاه ۱3٩ )۱0 اکتبر 20۱۱( 2٩ مقــام ایرانی از جمله 
محمدرضا حبیبی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان 
ایرانی داشــته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي 

این مقامات نیز در اروپا توقیف شده است.
بر اســاس بیانیه اتحادیه اروپا محمدرضا حبیبی به دلیل مشــارکت در محاکمه 
متهمــان در دادگاه هاي ناعادالنه، مانند محاکمــه عبداهلل فتحی در اردیبهش تماه 
۱3٩0 ، طوري که در حین رسیدگی به اتهام او به وضعیت سالمت روحی و روانی 

او توجهی نکرده است در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
محمدرضا حبیبی در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا، این امر را باعث افتخار خود 
دانســت و گفت: »من از این اقدام اتحادیه اروپا بســیار خوشحال شدم، چرا که 
اجراي احکام شرع منور و عمل به مقررات انقالب اسالمی مرا در لیست معاندین 

و کفار اسالم قرار داده است و من به حکم اسالم عمل کرد هام . «

حجازي محمد  سید 
)سید محمد حسی نزاده حجازي(

رئیس ستاد مشترک سپاه
پاسداران انقالب اسالمی

متولد ۱335 شهر اصفهان؛ او مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

: لیت ها مسئو
- جانشین فرمانده سپاه منطقه چهارم کشوري

- مسئول ستاد سپاه منطقه دوم کشوري
- جانشین قرارگاه عملیاتی سلمان در جبهه هاي میانی و غرب

- جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه تا پایان دوران جنگ ایران و عراق
- معاون هماهن گکننده نیروي مقاومت پس از پایان جنگ

- عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین
- فرمانده نیروي مقاومت بسیج از 20 اسفند ۱37٦ تا 2٩ شهریور ۱3۸٦

- جانشین فرمانده کل سپاه از 2 خرداد ۱3۸7
- فرمانده قرارگاه ثاراهلل ســپاه پاسداران با حفظ سمت جانشین فرمانده سپاه از تیر 

۱3۸7 تا احتماالً ۱2 مهر۱3۸۸
- رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 2٩ شهریور ۱3۸٦ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
سید محمد حجازي به عنوان فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران نقش کلیدي در 
ســرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاســت جمهوري سال ۱3۸۸ داشته است. 
قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران، قرارگاهی امنیتی است که زیر نظر مستقیم فرمانده سپاه 
اداره می شود و از سال ۱374 تا کنون وظیفه تأمین امنیت تهران در شرایط بحرانی 

را بر عهده دارد.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در ۱۸ مهر ۱3 ) ۱0 اکتبر 20۱۱( ســید محمد حجازي را به دلیل 
نقشــی که در نقض گسترده و شدید حقوق شــهروندان ایرانی داشته است از 
ورود به کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي او نیز در اروپا 

توقیف خواهد شد.
بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا، سید محمد حجازي، فرمانده وقت قرارگاه ثاراهلل 
سپاه پاسداران، به دلیل » سرکوب معترضان به انتخابات ریاست جمهوري سال 
۱3۸۸« و » نامه نگاري به وزیر بهداشت براي ممنوعیت انتشار اسناد و مدارک 

پزشکی مصدومین « تحریم شده است.

مطلق حسینی  بهرام 
فرمانده دانشکده و پژوهشکده
علوم دفاعی )دافوس( سپاه
پاسداران انقالب اسالمی

متولد ۱335 شهر اصفهان؛ او مدرک کارشناسی ارشد 
مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

مسئولیت ها:
فرمانده ســپاه سیدالشهدا استان تهران از 4 اسفند ۱3۸۸ تا ۱7 آبان ۱3٩0

- فرماندهی ســپاه امام حســن مجتبی اســتان البرز از ۱7 آبــان ۱3٩0 تا ۱4 
اردیبهشت ۱3٩3

- هم اکنون فرمانده دانشــکده و پژوهشــکده علوم دفاعی )دافوس( ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی

برخی از موارد نقض حقوق بشر
بهرام حســینی مطلق به عنوان فرمانده ســپاه سیدالشــهدا اســتان تهران در 
برخوردهاي خشــون تآمیز با اعتراضات و بازداشــت معترضــان به انتخابات 
ریاســت جمهوري سال ۱3۸۸ نقش داشــته و مرتکب نقض حقوق بشر شده 

است.
او در اردیبهش تماه ۱3٩0 با اشــاره به نقش محوري ســپاه سیدالشــهدا در 
ســرکوب : اعتراضات ســال ۱3۸۸ گفت: » سپاه سیدالشــهدا قبل از تفکیک 
یکی از ســپاه هاي محوري بود و در جریان فتنه ســال ۸۸ خوش درخشــید. 
عملکرد این ســپاه مورد تأیید مســئوالن قرار گرفت و دشمنان با وجود این 
ســپاه احســاس خطر کردند و نام آن را در لیست ســی و دو گزینه اي خود 

ثبت کردند.«

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در 23 فروردین ۱3 ) ۱3 آوریل 20۱۱( 32 مقام ایرانی از جمله 
بهرام حســینی مطلق را به دلیل نقشــی که در نقض گســترده و شدید حقوق 
شــهروندان ایرانی داشته اند از ورود به کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد. 
کلیه دارایی هاي این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شــد. بر اساس بیانیه 
اتحادیه اروپا بهرام حســینی مطلق در مقام فرماندهی لشکر سیدالشهدا استان 
تهران در ســرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال ۱3۸۸ 

نقشی کلیدي داشت.

ادامه از شماره قبل 

www.plumingaccess.com
http://www.kamimo.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
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در کانون خبر:

آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

به راه حلهای مناسب بدون ورزشهای 
سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای 
سالمتر و زیبا تر دلخواه خود قدم بگذارید

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

شراب سازی کالیفرنیا در
تهدید آتش سوزی

آتش ســوزی بیرون از کنترل در کین کید در ســونوما کانتــی که بیش از ۱0 
 Red( هزار اکر را فراگرفته اســت، شماری از ســاختمان های ردواینری رود
winery Road( را به کام خود کشیده و شراب سازی های معروف کالیفرنیا 
را در خطر قرار داده اســت. برای نمونه از ســاعت ٩:30 بامداد شراب سازی 
رابرت یانگ در گیسرویل نیز در بخش هایی در آتش سوخت و دود منطقه را 
فرا گرفت. 3 شراب ســازی مهم دیگر، مانند فرانسیس فورد کاپوال، ترنتادو و 
ترایوان که همگی در گیسرویل قرار دارند به آتش سوزی بسیار نزدیک هستند، 

لیکن هنوز آتش سوزی به آنها سرایت نکرده است.

پرونده رئیس شورای شهر لس آنجلس مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد
لس آنجلس تایمز ادعا کرده است که تحقیقات نشان می دهد در حالی که کمیسیون 
برنامه ریزی شهرداری لس آنجلس مخالف ساخت یک ساختمان 27 طبقه در شهرک 
کره ای ها بوده اســت، » هرب وســون« رئیس شورای شهر لس آنجلس یاری کرده 
است که شرکت روزوود امکان ساخت و توسعه این برج را به دست بیاورد و همزمان 
با آن فرزند وی در پنج ســال گذشته، بدون پرداخت اجاره در یکی از آپارتمان های 
رزوود زندگی کند و از سوی دیگر گفته شده است مالک کمپانی رزوود، مایکل حکیم 

است که از خویشاوندان هرب وسون می باشد.
با توجه به اینکه هرب وسون اجاره رایگان برای فرزندش را به عنوان هدیه در فاصله 
ســال های 20۱3 تاکنون گزارش نکرده است، از نظر مقررات قانونی شهرداری لس 

آنجلس باید برای رعایت نکردن منش و اخالق مورد تحقیق قرار بگیرد.

تحقیق در مورد ارتباط کتی هیل با مدیر دفترش آغاز شد
کمیته اخالقی مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد که بنابر مقررات تصویب شــده در 
فوریه 20۱۸، رابطه کتی هیل نماینده کالیفرنیا در کنگره با گراهام کلی مدیردفتر وی را 

مورد تحقیق قرار می دهد.
او نخستین فردی است که پس از تصویب مقررات فوریه 20۱۸ برای ممنوعیت رابطه 
جنسی با همکاران دفتر در کنگره مورد تحقیق و تصمیم قرار می گیرد و ممکن است 
نمایندگی مجلس را از دست بدهد. او از سوی همسرش که در مرحله طالق قرار دارند، 
متهم شده و انتشار عکس های برهنه او در نشریه Red State  بیشتر به این جنجال 

افزود.
گرچه هیچیــک از رهبران کنگره هنوز اظهارنظری نکرده اند، لیکن مت گیتز نماینده 
جمهوریخواه فلوریدا در توئیتی نوشت: این غم انگیز است که کمیته اخالقی تحقیق خود 
را آغاز کرده است اگر قرار شودبه اتهام های همسران پیشین توجه کنیم، کدام نماینده 

مجلس بی گناه خواهد بود

https://eliteimplantdentist.com/
https://www.rumiglobalcenter.com/
https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com
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1 نوامبر   | 10 آبان   جمعه 

1303 خورشیدی ) 1924 میالدی(
و  گوینده  بازیگر،  احمدی،  مرتضی  زادروز 

خواننده

2 نوامبر   | 11 آبان   شنبه 

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی (
پهلوی  علیرضا  ه  متالشی شد  ه  کشف جناز 

پهلوی محمدرضاشاه  برادر 
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

سینما. و  تأتر  هنرمند  شروان  امیر  درگذشت 

3 نوامبر   | 12 آبان   یکشنبه 

1385 خورشیدی 2006 ) میالدی(
ایران در  فریدون هویدا، سفیر سابق  درگذشت 

بیماری سرطان، در سن  اثر  بر  سازمان ملل، 
امریكا. واشنگتن دی سی  82 سالگی در 

|  4 نوامبر دوشنبه 13 آبان  

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
ترکیه به  اهلل خمینی  روح  آخوند  تبعید 

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
برای خروج  اتباع خود  به  امریكا  اخطار دولت 

هرچه زودتر از خاك ایران
1358 خورشیدی ) 1979 میالدی(

ایران. در  آمریكا،  اشغال سفارت 

|  5 نوامبر سه شنبه 14 آبان  

1328 خورشیدی ) 1949 میالدی(
ایران وزیر  نخست  هژیر  عبدالحسین  ترور 

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
از  وزیر  نخست  امامی  شریف  جعفر  استعفای 

خود سمت 
1359 خورشیدی ) 1980 میالدی(

هنرپیشه خداداد  شیال  زادروز 
1376 خورشیدی ) 1997 میالدی(

رادیو، کمدین  گوینده  تابش،  علی  درگذشت   
و بازیگر )زاده 1304(

1380 خورشیدی ) 2001 میالدی(
نخست  ازهاری  غالمرضا  ارتشبد  درگذشت 

ایران وزیر 
1384 خورشیدی ) 2005 میالدی(

به  -خواننده-  آغاسی  اهلل  نعمت  درگذشت 
66 سالگی، در  علت سكته قلبی و مغزی در 

کرج گوهردشت 

|  6 نوامبر   چهارشنبه 15 آبان  

1298 خورشیدی )1919 میالدی(
زادروز علی تجویدی آهنگساز و نوازنده ویولون 

)1384 )درگذشته 

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
دان واروژان هاخواندیان، موسیقی  زادروز 

1354 خورشیدی )1975 میالدی(
 زادروز  شــهرزاد ســپانلو، خواننده پاپ  مقیم 

آنجلس  لوس 
1357 خورشیدی )1978 میالدی(

ارتشــبد  تشــكیل دولــت نظامی به ریاســت 
ازهاری غالمرضا 

1358 خورشیدی )1979 میالدی(
بازرگان  مهدی  موقت  دولت  استعفای 

1376 خورشیدی )1997 میالدی(
)زاده  هنرپیشــه  فروهر  جهانگیــر  درگذشــت 

)1299
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

در گذشــت خاطره پروانه، بر اثر  ایســت قلبی 
در بیمارســتانی در تهران. وی دختر »پروانه« 
خواننــده  عصر قاجار و به ویــژه ناصری بود. او 
متولد ســال 1309 بود. وی در سال 1336 به 
طور حرفه ای کار خود را با ارکســتر استاد صبا 

آغاز کرد. 
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشــت اقدس خاوری، خواننده، ردیف دان 
یاران و سرپرست گروه 

7 نوامبر    | 16 آبان   پنجشنبه 

۱2٦٦ خورشیدی ) ۱۸۸7 میالدی(
(بهار  الشــعرای  تفــی )ملک  زادروز محمــد 
، شــاعر، ادیــب ، نویســنده ، روزنامــه نگار 

وسیاستمدار
بهار در شــرکت  الشــعرای  دیوان کامل ملک 

است موجود  کتاب 
۱3۱0 خورشیدی ) ۱٩3۱ میالدی(

زادروز عبدالعلی دســتغیب، منتقد و مترجم
۱3۱7 خورشیدی ) ۱٩3۸ میالدی(

تار نوازنده ی  زادروز هوشنگ ظریف، 
۱372 خورشیدی ) ۱٩٩3 میالدی(

موسیقیدان معروفی،  جواد  درگذشت 
آثار مکتوب و موسیقی استاد در شرکت کتاب 
موجود اســت. کتاب هفت اثربرگزیده از استاد 
جواد معروفی تنظیم از سوســن کوشــادپور از 

کتاب شرکت  انتشارات 

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
1  نوامبر تا  7 نوامبر )10 آبان تا  16 آبان(

کتی هیل از نشریه Red State شکایت می کند
کتی هیل نماینده کنگره آمریکا از لس آنجلس کالیفرنیا که پس از انتشــار تصاویر 
خصوصی و برهنه اش در نشــریه رد اســتیت )Red State( استعفا داده و از 
ســوی کمیته اخالقی و منش کنگره نیز مورد تحقیق قرار گرفته است اعالم کرد ، 
که این پرونده را بیرون از مســئله کنگره به صورت شخصی علیه نشریه یاد شده 
پیگیری خواهد کرد، زیرا این موضوع به او و زندگی شخصی و حرفه ای او لطمه 

زده است.
همزمان با اســتعفای کتی هیل، در همان نشــریه رقیب او با نشر آگهی انتخاباتی 
تقاضــای کمک مالی نمود تــا بتواند منطقه را که از ســرخ جمهوریخواه به آبی 
دموکرات تغییر یافته بود، بار دیگر ســرخ رنگ کند. گزارشگر نشیه جنیفر ون دار 
مورد حمایت قرارگرفته است. جنیفرون دار از استیو نایت نماینده پیشین منطقثه 

نیزحمایت کرده است .

دادستان کل کانتی لس آنجلس 
پرونده رئیس شورای شهر را 

پیگیری می کند
در پی طرح اســتفاده فرزند هرب ورسون رئیس شورای شهر لس آنجلس 
از آپارتمــان اجاره ای رایگان به مدت 5 ســال وموضــوع صدور پروانه 
ســاخت برج 27 طبقه برای شرکت رزوود به مالکیت مایکل حکیم، که از 
خویشــاوندان هرب وسون اســت، دفتر جکی لی سی دادستان کل کانتی 
لس آنجلــس اعالم کرد که این پرونده را مورد بررســی قرار می دهد و 

نمود. پیگیری خواهد 
باید یادآوری کرد که فرزند هرب وســون از ســال 20۱3 تا 20۱۸ بدون 
پرداخت اجــاره، در یکی از آپارتمان های شــرکت رزوود زندگی کرده 
اســت و هرب وســون این را به عنوان هدیه به شهرداری گزارش نکرده 

است و برخالف مقررات تلقی می شود.
گفتنی اســت که هرب وســون می خواهد در ســال 2020 با اســتعفا از 
شــورای شهر لس آنجلس خود را نامزد شورای ناظران کانتی لس انجلس 

بنماید. انتخابات 2020  در 

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
http://www.khoshvaghtlaw.com/
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE
دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین
آقاجان، این هفته ای که گذشــت بیشتر خبرهاش مال بگیر و ببند و تظاهرات و 
بکش بکش و ... توی عراق و لبنان بود. اصن مثه اینکه این منطقه بین النهرین و 
اطرافش نفرین شده، قرن هاست که دایم ملت میزنن سر و کله هم و همدیگه رو 
به فالن میدن اما شهروند ایرانشهر این دفعه به یه نتیجه تازه رسیده و اونم اینه که 
این اعتراضات مردمی )اونم درســت وسط حیاط خلوت جمهوری اسالمی توی 
عراق و لبنان( در ادامه تحریم های جمهوری اســالمی و جلوگیری از ادامه نفوذ 
ســپاه قدس و ایناست و درست با همون روشی که چهل ساله خودشون همه رو 
بــه گا دادن یعنی حرکت و خیزش مردمی! تنها راهی که میشــه ترمز جمهوری 
اســالمی رو توی منطقه خاورمیانه کشید، زور اوردن به فالن حکومت های این 
کشــورها به جدایی و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسالمیه و اونم فقط با شورش 

های مردمی که االن داریم میبینیم مقدوره. 
اولین قربانی نخست وزیر لبنانه )حریری( که استعفا داد که البته دفعه دومشه، بار 
اول قهر ورچسوند و رفت عربســتان و گفت ایرانی ها نمیذارن من کارمو بکنم 
و از این حرفا ولی با پادر میونی هفت خط بزرگ، فرانســه، دوباره برگشت لبنان 
ولــی مث که این دفعه دیگه این تو بمیری از اون تو بمیریا نیســت و آقاحریری 
نخســت وزیر به فالن رفت و رفت! شیخ حسن نصراهلل هم این وسط مونده چه 
گهی بخوره، از یه طرف میگه دلم با تظاهرات کننده هاســت و از یه طرف دیگه 
ام از طرفداراش خواســته قاطی ماجرا نشن! دیوث موضع گیری هاش هم عین 
استادشه، ســیدعلی خامنه ای! اونم همینجوری همیشه دوپهلو حرف میزنه ببینه 

بعدش چی میشه. 
توی عراق هم که مزدورای سپاه قدس که اسمشون حشد الشعبی هستش عین آب 
خوردن آدم میکشن و انگار نه انگار که اونجا دولت داره، پلیس داره، ارتش داره 
و ...، شایدم نداره چمدونم واال. خالصه اونجام مقتدی صدر که تا چند سال پیش 

از فالن آقا مقام معظم رهبری باال می رفت و حاال شده رقیب جمهوری اسالمی، 
فرصت رو غنیمت شــمرده و قاطی معترضا شده و فحش خوار مادر رو به جون 
سیدعلی کشیده و ســودای رهبری شیعیان عراق رو در سر داره. یه جورایی این 

مقتدی صدر هم می خواد خمینی عراق بشه. 
خبر بترکون دیگه این هفته، کشــته شــدن ابوبکرالبغدادی رهبر مادرفالن داعش 
توی ســوریه بود. باالخره حرومزاده بزرگ و رهبر یکی از وحشــی ترین گروه 
های افراطی اسالمی به قول پرزیدنت ترامپ مثه یه بزدل به درک واصل شد ولی 
هنوز زمینه ظهور ابوبکرهای بعدی در خاورمیانه  کامال آماده اس، مگه قبل همین 
دیوث رهبر داعش، بن الدن گور به گور شــده رهبر القاعده نبود، بعد مردن اون 
این پوفیوز ظهور کرد. خالصه جونم واسه ات بگه که اصن مهم نیست پرزیدنت 
اوباما کشــتن بن الدن رو برای تبلیغ انتخاباتی اش نمایش بده یا آقاترامپ با پرپر 
کردن البغدادی برای دور بعدی ریاست جمهوری شوآف کنه، مهم اینه که این دور 
باطل تروریست سازی و تروریسم بازی توی این خاورمیانه تموم بشه که یکی از 

شاهرگای اصلیش جمهوری اسالمیه!

جوک های برگزیده هفته:
•  دیروز دختره تکست داد میتونیم با هم بیشتر آشنا شیم؟

    گفتم: شما؟ 
     گفت: حاال آشنا میشیم، من قدم ۱/73 متره و٦٩ کیلو وزنمه!

     گفتم: مگه میخوام گوسفند بخرم؟
     ... دختره دیگه هرگز جواب نداد! :|

•  با این گرونی گوشت تا چند وقت دیگه جلو پای عروس و
     دوماد مجبورن کنسرو تن ماهی باز کنن!

•  واقعا شانس آوردیم همه بیماری ها رو خارجی ها کشف 
میکنن و اســم خودشــونو میذارن روش وگرنــه مثال بجای 
پارکینســون باید می گفتیم مرض کامبیز یا درد حاج مرتضی 

و برادران!

•  رئیــس: خجالت نمي کشــي تــو اداره داري جدول حل 
مي کني؟ کارمند: چکار کنیم قربان، این سر و صداي ماشین ها 

که نمي ذاره آدم بخوابه!

•  غضنفر مي میره مي ره اون دنیا، ازش مي پرســن چي شــد 
ُمردي؟ میگه داشتم شیر مي خوردم! 

میگن: شیرش فاسد بود؟
میگه نه بابا، گاوه یهو نشست!

•  من نمیگم به خانمها گواهینامه ندینا! فقط بی زحمت واسشون 
جاده جدا هم درست کنین!

خاطره یک پزشک: 
یکــی از دوســتان دکتــر تعریــف مي کــرد: بــرای یــه بنــده خدائی شــیاف تجویــز کردم. 
یــارو رفــت و یــک هفته بعــد اومد گفــت: آقــای دکتر حالــم خوب نشــد، بدتر هم شــدم! 

گفتم: چرا؟ 
گفت: نمیدونم، تا این کپسول ها که دادین را مي خورم، دلم آشوب میشه!

حکایت:

گویند روزی حاکم را بیماری سخت در گرفت. حکیمی بر سر بالینش حاضر شد 
و نسخه ای بس عجیب بر وی نوشت. بهلول راخواستند تا آن نسخه اجابت کند.

به بهلول گفتند: همی بروی و ده مورچه نر بیاوری!
بهلــول رفت و ده مورچه نر با خــود آورد. او را گفتند: چگونه علم یافتی که این 

مورچگان نر هستند؟
بهلول گفت: رفتم بر سر النه مورچگان و بانگ بر آوردم، هان ای مورچگان، حاکم 
امر کرده تا با من به بارگاه ایشــان در آیید! هر کدام که بانگ بر آوردند »به تخمم!«، 

بگرفتم و با خود بیاوردم!      

داستان کوتاه:

یه روزی از طرف دامپروری، بازرس های بهداشت میرن گاوداری یه بابایی: 
میگن شما به گاواتون چی میدی میخورن؟ میگه پوست هندونه، طالبی و ...، یارو رو 

دو میلیون تومن جریمش میکنن! 
چند ماه دیگه دوباره میان می پرسن االن چی میدی میخورن؟ 

یارو می ترســه میگه: چلوکباب، چلومرغ و ...، این بار سه میلیون تومن جریمش 
میکنن!

میرن چند وقت دیگه میان میگن حاال چی میدی میخورن؟ 
گاوداره میگه واال نمیدونم! پولشو میدم خودشون میرن میخرن می خورن!

عکس هفته:
رویت موتورسیکلت حضرت نوح و نجات گونه های بشر در خاور دور!  

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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در کانون خبر:

تسریع در رسیدگی پرونده مهاجران مرز جنوب غربی آمریکا
 از سوی دولت فدرال

دولت فدرال آمریکا اعالم کرد  کــه پرونده های مهاجران که در مرز جنوب غربی 
آمریکا در ســن دیگو دستگیر شده اند و تقاضای پناهندگی نموده اند و با مشکالت 

روبرو شده اند، سریعتر حل نماید.
در این رابطه موضوع جداســازی کودکان از خانواده ها نیز به این مشکالت افزوده 
شده اســت. در ماه سپتامبر تنها پرونده  ۱٦٦00 خانواده که از سال 20۱3 تاکنون از 

مرز جنوبی وارد شده اند در دستور کار قرار گرفته است .
در گذشــته افراد مهاجر پس از ورود غیرقانونی، از ســوی ماموران دســتگیر و به 
بازداشــتگاه برده شده و پرونده های آنان را مورد بازرســی قرار می دادند و پس از 
مدت ها در بازداشــت بودن آنــان را به دادگاه برده و پس از حکــم دادگاه آنها را 
اخراج می کردند.  با این تصمیم جدید، ماموران پرونده ها را مســتقیم به اداره های 

قانونی خواهند فرستاد تا از اتالف وقت پیشگیری شود.

جنگ انتخاباتی بین طرفداران و مخالفان الیحه 8
جنگ انتخاباتی بین طرفداران و مخالفان الیحه ۸ ارائه شده در کالیفرنیا بین شرکت های 

بیمه و اتحادیه کارمندان خدمات بهداشتی در مورد این الیحه باال می گیرد.
 Proposition( ۸ اتحادیه بین المللی کارمندان خدمات بهداشتی که هوادار الیحه
۸(هستند، می گویند که بیش از 72 درصد بودجه دیالیز بیماران کلیوی به دو شرکت 
Lavita و Fresenius Medical Care می رســد و آنها چیرگی بر بودجه 

دارند و برای مخالفت با الیحه ۸، برای آگهی ۱۱۱ میلیون دالر هزینه کرده اند.
اتحادیه بین المللی کارمندان خدمات بهداشتی )SEIU-UHW( که ٩5000 عضو 
دارد تنها توانسته است برای تبلیغ الیحه ۸، ۱۸/۸ میلیون دالر گردآوری و هزینه کند. 
باید یادآوری کرد که تنها شرکت Lavita در 5 سال گذشته ۱ میلیارد دالر خسارت 

توافقی پرداخت کرده است و مورد شکایت و انتقاد بیماران بوده است.

همدردی شهردار کالیفرنیا با یهودیان فاجعه پیتزبورگ
اریک گارستی، روز یکشنبه 27 اکتبر، در برابر بیش از هزار نفری که برای همدردی 
با یهودیان و خانواده های کشــته شــدگان فاجعه بزرگ پیتزبورگ گرد آمده بودند، 
ســخنرانی کرد. فاجعه ای که از ســوی یک نژادپرست، به مرگ ۱۱ نفر در کنیسای 

»درخت زندگی« در پیتزبورگ انجامید.
او در سخنرانی خود گفت »ما نفرت بی حد و حصر را با عشق بی حد و حصر پاسخ 
می گوییم و ما لس آنجلسی ها با یکدیگر، همدرد و هم صدا با کشور سخن می گوییم.«
او ادامه داد: من یک یهودی هســتم، من یک آمریکایی هستم، من نخستین شهردار 
یهودی هستم که برگزیده شده ام، لیکن من در اینجا هستم و به اینجا تعلق دارم مانند 

همه شما.
اشــاره او به کسانی بود که از باورمندان مسیحی، یهودی و مسلمان و غیرباورمندان 

مذهبی، برای همبستگی گردآمده بودند.

فرماندار کالیفرنیا: قطع برق در 
کالیفرنیا غیرقابل پذیرش است

بنابر تصمیم شرکت های برق و گاز، بیش از نیم میلیون نفر، بامداد روز پنج شنبه 
24 اکتبر را بدون برق آغاز نمودند. گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا این رفتار را 
کوتاهی و عمل نکردن به مقررات و توافق ها در یکســال گذشته خواند و گفت 
این رفتار شــرکت برق در قرن بیست و یکم آن هم در کالیفرنیا و اقتصاد در حال 

رشد و به خطر انداختن جان مردم غیرقابل پذیرش است.
شرکت PG & E  در روز پنج شنبه برق ۱7٩00 مشترک را در ۱7 کانتی شمال 

کالیفرنیا که از نیمروز چهارشنبه آغاز شده بود، ادامه داد.
در جنوب کالیفرنیا نیز شــرکت برق ادیسون در 5 کانتی، برق ۱7 هزار مشترک را 
قطع کرد و اعالم نمود، ممکن است به 2۸٦ هزار مشترک با افزایش ارنج کانتی به 

قطع برق همراه شود.
شرکت برق و گاز سن دیگو، نیز با قطع برق 300 مشترک آغاز نمود و از قطع برق 

4۱ هزار مشترک احتمالی خبر داد.
باد، در چند سال گذشته، بزرگترین آتش سوزی ها را در کالیفرنیا رقم زده است.

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://citycapitalrealty.com/
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عشق را باور مکن

عشق باید پادر میونی کنه
    )بهمراه 25 داستان دیگر(

مولف/نویسنده : دیوید  رضایی اصل

گزارش:

مهتاب فرید - خبرنگار بین المللی  
منبع: رادیو ایران   

  گزیده خبرهای هفتگی از پایتخت آمریکا

* پنتاگون اعالم کرد که تکه های باقیمانده جسد ابوبکر البغدادی به دریا انداخته شد. خبر 
کشته شدن رهبر داعش با واکنش های مثبتی از سوی رسانه های داخل و خارج کشور 
مواجه بوده است اما کمتر رسانه ای به واکنش سه پدر و مادری که فرزندان آنها توسط 

داعش بی رحمانه کشته شده بودند، پرداخته است.  
پنتاگون این عملیات را به احترام زن بشردوست آمریکایی به نام » کیال مولر« نامگذاری 
کرده بود. وی به سوریه رفته بود تا به مردم سوری کمک کند. ولی نیروهای داعش وی 
را دستگیر کرده و تحویل رهبر داعش می دهند و البغدادی او را چندین بار مورد تجاوز 

جنسی قرار می دهد و در نهایت می کشد. 
همچنین دو خبرنگار آمریکایی به نامهای »جیمز فولی« و »استیون ساتالف« که نیروهای 
داعش آنها را دستگیر کرده و سرهایشان را بریدند. واکنش پدر و مادر این سه آمریکایی 
بسیار تحسین برانگیز بود و از کشته شدن ابوبکر البغدادی بسیار خوشحال شدند و از رئیس 

جمهور و نیروهای ویژه آمریکا تشکر کردند. 
 )Obituary( تیتر اعالم مرگ رهبر داعش توسط واشنگتن پست در قسمت ابیچوری * 
- قســمتی که خبر درگذشتگان نوشته می شود- بازتاب گســترده ای در رسانه های 
واشنگتن داشت. پس از این که واشنگتن پست در تیتر خود از البغدادی به عنوان » محقق 
دینی« نام برد، ۱3 هزار کاربر از طریق تویئتر به واشنگتن پست اعتراض کردند و واشنگتن 

پست پس از این اعتراضات آن را به » رهبر افراطی« تغییر داد. در میان این کاربران ایرانیان 
بسیاری بودند که این  مسئله را به طنز کشیده و برخی دیگر اعتراض کردند که در این میان 
جمشید چالنگی نوشته بود: » به حضرات واشنگتن پست باید گفت: مخالفت با ترامپ به 

جای خود، اما سقوط در حد کیهان شریعتمداری!  »
* سیاست آمریکا برای افزایش تحریم ها علیه ایران هنوز ادامه دارد. »استیون منوچین« 
وزیر خزانه داری آمریکا در نشست دو جانبه ای با بنیامین نتانیاهونخست وزیر اسرائیل 
گفت که ایاالت متحده آمریکا قرار است تحریم های علیه ایران را افزایش دهد، ولی وی 

در خصوص جزئیات آن توضیحی ارائه نداد. 
* هفته گذشــته وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا به طرحی با عنوان 
»مکانیزم اجازه مبادله با ایران« برای رساندن کمک های بشردوستانه به مردم ایران اشاره 
کردند که طبق این طرح ، همتایان ایاالت متحده آمریکا می توانند به مردم ایران کمک کند 

ولی پول آن به دولت ایران پرداخت نمی شود.  
از این رو، ایاالت متحده آمریکا از همتایان خود خواست در مورد تجارت های بشردوستانه 
تمام اطالعات مربوط را در اختیار آنها قرار دهند زیرا این شفاف سازی باعث می شود 

هیچگونه راهی برای پولشویی دولت ایران فراهم نشود. 
* نماینده حزب دموکرات کالیفرنیا در مجلس به نام خانم » کیتی پوتر«، عکسی در توئیتر 
خود در ســوپرمارکت wholesome choice قرار داده است که یک نان سنگک 
ایرانی را نشان می دهد و می گوید » هرگاه من ازکالیفرنیا دور هستم دلم برای سنگک 

ایرانی تنگ می شود. » 

https://www.la-pianos.com/
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* کتاب منتشر شده در شرکت کتاب:
 عنوان کتاب: دویست ساعت سخن ) 2 جلدی(        

نویسنده :مهدی ساعدی            
انتشارات: شرکت کتاب

موضوع: داستان سیاسی
تعداد صفحات: 263  صفحه 

) جلد اول: 128 صفحه و جلد دوم: 135 صفحه(
قیمت :19 دالر  

معرفی نویسنده:
مهدی ساعدی، نویسنده کتابهای مهریه شوم، شبنامه، دویست ساعت سخن، گزنده 
تر از تنهایی، دوران خوش اختناق که تمامی این کتابها در شرکت کتاب منتشر شده 
است.  در اینجا به معرفی یکی از کتابهای وی، با نام » دویست ساعت سخن« می 
پردازیم که بر اساس واقعیتی هولناک در مورد دام گستران رژیم جمهوری اسالمی 

و سفر مرگبار زنی از آلمان به ایران برای نجات پدرش .... تا سنگسار می باشد. 
در بخشی از این کتاب می خوانید: 

زندگی ما به خوبی و خوشــی می گذشــت. هفته ای یک روز به مامان و پدر سر 
مــی زدیم و یک روز هم به دیدن عمو و زن عمو می رفتیم. آن ها نیز هر دو هفته 
یک بار پیش ما می آمدند. در این دید و بازدیدها از هر مقوله ای سخن می گفتیم 
به جز مســئله ادامه تحصیل من. می ترســیدیم عنوان کردن یک چنین مسئله ای 
اظهارنظرهایی را بدنبال داشته باشد و احتماال قطع مراودات و دیدارهای موجود را 
. تا زمان فرا رسیدن کنکور دانشگاه ها را می توانم یکی از بهترین ایام زندگی بدانم. 
پیشرفت من در فراگیری مطالب مورد احتیاج برای قبول شدن در کنکور به موازات 

موفقیت های روزافزون بهروز در امر تجارت نویدبخش یک آینده ایدآل بود. 
تنها موردی که گه گاهی مرا به فکر وامی داشــت اظهار جســته گریخته بهروز در 
مورد بچه دارشــدن ما بود. خواســت او مبنی بر پدر شــدن با آن چه را که من در 
پیش رو داشــتم هم خوانی نداشت. نمی خواستم از مسئله تحصیالت دانشگاهی 
اســتفاده ابزاری کرده باشم. به همین خاطر در یک چنین مواقعی فقط سکوت می 
کردم. خوشبختانه بهروز سکوت مرا حمل بر رضایت من می کرد و پیگیر خواست 
درونی اش نمی شد. گرچه خود من نیز برای بچه دار شدن بی میل نبودم مادرشدن 

خواست طبیعی هر نوعروسی است.  )ص23-ج 2(
... شــیرین خانم، زجر دادن انســان ها تنها ارثیه منحوســی است که از رهبر کینه 
توزشان برای این آقایان به یادگار مانده است. از طرف دیگر به دنبال فرصت مناسب 
گشــتن برای انجام جنایت به وقت و زمان بیشتری احتیاج دارند. اما در مقابل این 
کین ورزی ها رفتار و کردار ســعید را نمی دانم چطور باید ارزیابی نمود.همسرش 
را به چاله سنگ می کشانند، اما او برای دست بوسی آقایان سرگرم رفت و آمد بین 

تهران و قم می شود. 
دلیــل نفرت بیش ازحد من از پدر واقعی ام همین عدم ایســتادگی او در مقابله با 

مشکالت بود. 
این ناپایداری در رفتار و کردار چیزی نیست جز بی اعتمادی آقایان به باورهایشان . 
در واقع تمام دین مداران صرف نظر از مقام اجتماعی شان دارای چنین خصیصه ای 
هستند. مطمئن باشید همین حاجی ناصر در صورت روبرو شدن با حریفی قدر همان 
راهی را خواهد رفت که سعید پشت سر گذاشت. دست حمایت از پشت عزیزان 
برداشــتن جان خود را به ســالمت در بردن و اینان به خویشتن خود نیز دورغ می 
گویند و آن چنان هم که تظاهر می کنند چیز دندان گیری هم در کیسه خود ندارند. 
باوجود احتیاج مبرمی که به پشتوانه مالی داریم به چند دلیل این احقاق حق کردن 
را صالح نمی دانم. برای به اثبات رساندن حقانیتم باید سال ها وقت خود را صرف 
دوندگی در راهروهای ساختمان وزارت دادگستری کنم. بدون آن که امیدی به نتیجه 
کار داشته باشــم. من تا به حال با نام و مشخصات دختر سعید مطرح نبوده ام. در 
واقع وجود خارجی ندارم. ولی به دنبال ارثیه رفتن یک دختر زانیه، پرونده به ظاهر 
فراموش شــده زنده یاد مادرم دوباره در اجتماع مطرح خواهد شد و مسئله ای که 
مطلقا مورد خواست آقایان نیست. باور کنید جان خود و خانواده من به خطر خواهد 
افتاد. سهل است آن چه را که تا به حال برای بدست آوردنش زحمت کشیده ایم در 

چشم بهم زدنی به آتش می کشند...)ص ۱۱۱- ج 2( 

* کتاب منتشر شده خارج ازایران:
 عنوان کتاب:جنایت و مکافات

 ) سیری در نخستین انقالب سیاه تاریخ جهان، ایران: 1365-1357(

   نویسنده :شجاع الدین شفا           
انتشارات: نشر فرزاد )اسپانیا( 

موضوع: سیاست     
تعداد صفحات:  765   صفحه  

قیمت : 35  دالر

معرفی نویسنده:
شجاع الدین شفا دارای دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه رم و دکترای افتخاری تاریخ دانشگاه 
مسکو و معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی، سفیر بین المللی ایران در امور فرهنگی، رئیس 
کتابخانه ملی پهلوی، دبیر کل شورای فرهنگی سلطنتی و دبیر کل انجمن بین المللی ایران 

شناسان می باشد. 
از جمله تألیفات وی: جهان ایران شناســی، دایره المعارف روابط فرهنگی ایران با یکایک 
کشورهای جهان از آغاز تا به امروز. توضیح المسائل: پاسخ هایی به پرسشهای هزارساله از کلینی 
تا خمینی، ایران در چهار راه سرنوشت)نخستین کتاب روشنگرانه بعد از انقالب(، در پیکار 
اهریمن نبرد هزارساله فرهنگ ایران با دکانداران دین، تولدی دیگر، ایران کهن در هزاره ای نو، 
که در این جا به کتاب جنابت و مکافات ) سیری در نخستین انقالب سیا ه تاریخ جهان سال 

۱357-۱3٦5( اشاره می کنیم:

برگرفته از کتاب:
.... والیدمیر بوکوفسکی نویسنده نامدار روس که ۱2 سال ازعمرش را در زندان های سیبری 
گذرانده است و اکنون در تبعید به سر می برد، طی سخنرانی تندی علیه لیبرال هایی که با زندگی 
میلیون ها انسان بازی می کنند اظهار داشت که مسئول مستقیم بسیاری از مصیبت های امروز 

جهان از جمله انقالب فالکت بار آیت اهلل ها در ایران، جیمی کارتر است!
وی گفت: لیبرال ها کارتر را قانع کردند که باید شاه از ایران برود و اطمینان دادند که با رفتن او 
انقالبی هم رخ نخواهد داد. اما در عمل صدها هزارتن کشته شدند و یا مجبور به ترک وطن 
شدند، فقط بخاطر آن که موعظه های اخالقی لیبرال ها و داوری های بیرحمانه و احمقانه آنان 

چنین اقتضا می کرد. 
محاسبات غلط و خیالبافانه دولت آمریکا به خمینی اجازه داد تا با خیال راحت دست به فریبکاری 
بزند. همکاران وی گفتند و وزارت امور خارجه آمریکا نیز باور کرد که خمینی قصد دارد در 
بازگشت به ایران دولتی از سیاستمداران میانه رو غیر مذهبی تشکیل دهد و خود از دورادور بعنوان 
راهنمای سیاسی و معنوی انقالب عمل کند. شاید این اطمینان چندان هم ضروری نبود، زیرا وزارت 
امور خارجه خواهان به قدرت رسیدن یاران آیت اهلل خمینی و نظارت عالیه وی بر یک رژیم 

دموکراتیک بود که می بایست منافع آمریکا را در منطقه حفظ کند. 
کسی که بیش از همه در این باره حق اظهارنظر داشت، خود محمدرضا شاه بود که قربانی اصلی 
این محاسبات غلط و خیالبافانه شده بود. سیاست وی در طول سالها این بود که برای توازن 
وضع حساسی که کشورش از نظر همسایگی مستقیم با ابرقدرت شوروی داشت با ابرقدرت 
آمریکایی نزدیک باشد و در این مورد حتی موفق شده بود یک پیمان تدافعی با امریکا منعقد کند. 

ولی خود او در ماهها و هفته های آخر زندگی با تلخی تمام به اشتباه خود اعتراف کرد: 
» بزرگترین اشتباه توجه به توصیه های آمریکا بود که براساس آن ها همه تروریست های 
آدمکش را آزاد کردم و گذاشتم تا دسته های جنایتکار را برای آدمکشیهای تازه رهبری کنند. 
در آن موقع آمریکا مرتبا بمن فشار می آورد که به مخالفان آزادی عمل بیشتر و بیشتری بدهم و 
چون خود من نیز تصمیم داشتم بهرقیمت باشد از خونریزی جلوگیری کنم اشکالی در پذیرفتن 
این نظر ندیدم. اما حاال می بینم که این سیاست غلط بوده است. امروز کم نیستند کسانی که 
معتقدند اگر در آن زمان نظم و قانون را بهر قیمت برقرار کرده بودیم، تلفات و خساراتی که به 

مردم ایران وارد شده است و می شود صدها بار کمتر می شد« ) ص ٦04(

کتاب منتشر شده در ایران: 
* عنوان کتاب:کورش نامه 

نویسنده :گزنفون      
مترجم:رضا مشایخی

انتشارات:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
موضوع: تاریخی         

تعداد صفحات:  276  صفحه 
قیمت : 22 دالر  

معرفی کتاب:
کورش نامه کتابی است پر ارزش درباره شرح زندگی و کشورگشایی های کورش، شاهنشاه 

بزرگ هخامنشی. 
در این کتاب گزنفون، مورخ و سردار معروف یونانی، به شرح زندگی کورش می پردازد و 
سرگذشت وی را از زمان تولد تا درگذشت، آمیخته با پند و افسانه، بیان می کند و اطالعاتی 
گران بها درباره آداب و رســوم ایرانی، تربیت جوانان، آیین جنگاوری، وضع اجتماعی و 
تشکیالت سلطنتی هخامنشــیان ارایه می دهد. این کتاب، عالوه بر فایده های بی شمار 
تاریخی، از نظر اخالقی نیز کتابی ارزنده و آموزنده است و قهرمان کتاب، کورش بزرگ، 

نمونه ای است از انسانی با فضیلت و دارای سجایای اخالقی.
در بخشی از این کتاب می خوانید: 

... کورش دوستان و یاران قیم و زعمای قوم را فراخواند و چون همه گرد بسترش جمع 

شدند آنها را مخاطب ساخته  و گفت: ای پسران من و ای دوستانی که در اینجا حضور دارید، 
بدانید که عمر من به پایان رسیده است و عالیم بسیاری وجود دارد که دیگر مدت مدیدی در 
بین شما نخواهم بود. من در زندگی مردی خوش بخت بودم، هر آرزویی داشتم برآورده 
شد و دست به هر کاری زدم پیروز شدم. دوستان و یارانم  از حسن تدبیر من برخودار شدند 
و دشمنانم جملگی فرمانم را گردن نهادند. قبل از من، وطنم سرزمین کوچک و گمنامی در 
آسیا بود حاال در دم مرگ آن را بزرگ ترین، مقتدرترین و شریف ترین کشور آسیا به دست 
شما می سپارم. من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین 
مغلوب شده باشم. جمله آرزوهای من برآورده شد و سیر زمان پیوسته به کام من بود. اما از 
آنجا که پیوسته ابزار شکست وادبار درهراس بودم خود را از خودپسندی و غرور برحذر 
می داشتم وحتی در پیروزی های بزرگ خود پا از جاده اعتدال بیرون ننهادم و بیش از حد 
مسرور و شاد نشدم. حاال که خداوند به من مرحمت نموده همه سالم و درعین نشاط عقل 
اند و وطتنم از همه جهت مقتدر و پرشکوه و یارانم مسرور و محتشم اند. آیا با این همه 
موفقیت و کامیابی نمی توانم بدی امید چشم بر هم گذارم که یادگار جاودانی از خود به جا 

گذارده ام و آیندگان مرا مردی خوش بخت و کامیاب خواهند شمرد) ص 2٦٦(
... ای کمبوجیه، بدان که عصای زرین، سلطنت را حفظ نمی کند، بلکه یاران صمیمی برای 
پادشان بهترین و مطمئن ترین تکیه گاه هستند. اما این را بدان که مردمان عموما وفادار و 
صمیمی نیستند، زیرا اگر صمیمیت و وفا ذات همه آدمیان بود، مانند سایر صفات و خصایل 
طبیعتا مشهود بود.  حال آن که هر فردی از افراد باید بکوشد تا یاران موافق و صمیمی و 
وفادار برای خویش فراهم سازد. . اما این نیک، با جور و ستم به دست نمی آیند بلکه به یاری 

اعمال نیک و رفتار پسندیده می توان آن را به دست آورد. 
اگر در اداره امور مملکت کمک خواستی، یاران و همکاران خود را از بین اشخاص شریف و 
اصیل که از خون و نژاد خودت هستند برگزین. هم وطنان خودمان بهتر از خارجیان خدمت 
می کنند و به ما نزدیک ترند. آنها بهتر به درد ما می رسند تا کسانی که در مرز و بوم دیگری 
نشو و نما یافته اند. و کسانی که از یک خون پرورش یافته و از یک مادر شیرخورده و در 
یک خانه رشد و نمو یافته اند، بهتر والدین خود را گرامی و عزیز می دارند و در دنیا اتحادی 

استواتر از این عالقه و محبت یافت نمی شود. 
ای پسران عزیزم، من شما را به خدایان سوگند می دهم و وطن عزیزم را به شما می سپارم 
واز شــما تقاضا می کنم که اگر طالب رضایت خاطر من هستید دست الفت و اتحاد به 
یکدیگر بدهید و یار و یاور هم باشید. امیدوارم این تقاضای مرا به کار بندید و پس از این که از 
این زندگانی رخت بربستم ، مرا پیوسته ناظر کارهای خود بدانید و در جلب رضایتم کوشا 

باشید....)ص 2٦٩( 

* کتاب کودک و نوجوان: 
 عنوان کتاب: قصه های تصویری از کلیکه و دمنه 

گردآورنده : مژگان شیخی
تصویرگر: فرهاد جمشیدی 

انتشارات: قدیانی ) تهران(    
موضوع: داستان کودکان و نوجوانان

تعداد صفحات:  12 صفحه
قیمت : ...  دالر

معرفی کتاب: 

کلیله و دمنه یکی از آثار معروف و بسیار زیبای ادبیات فارسی است. قصه های کلیله و دمنه 
در عین جذابیت و زیبایی، نکات آموزنده هم دارند. این مجموعه در ده کتاب جداگانه نیز 
به چاپ رسیده است که تصاویر رنگی و زیبای آن، بر جذابیت قصه ها افزوده است. در 

قسمت دهم این کتاب قصه های زیر را می خوانید: 
درختی که حرف می زد، خانم کالغه و مار سیاه ،چشمه ای که مال ماه بود، موشی که دختر 
شد، مرد جهانگرد و مار خط خطی، زبرا و دوستانش ،شیر و خرگوش دم سیاه ، الک پشتی 

در آسمان، ماهی خوارحیله گر و ماهی های خوش باور، دوستی شیر و شتر .
در این کتاب می خوانید: 

روزی بود، روزگاری بود. جنگلی بود سرسبز و پرآب و علف، در این جنگل گروهی از فیل 
ها زندگی می کردند. فیل ها ، علف های آبدار را می خوردند. به چشمه ها می رفتند و فیل 

کوچولوها هم با هم آب بازی می کردند. 
همه چیز خوب و خوش بود، تا اینکه یک سال باران نبارید. چشمه ها و رودخانه ها کم آب 
شدند. فیل ها صبح تا شب این طرف و آن طرف به دنبال آب می گشتند. اما هر روز گرما 
شدیدتر می شد و بی آبی بیشتر. چشمه ها تقریبا خشک شده بود. فیل ها از تشنگی بی  حال 
و بی رمق شده بودند. این بود که یک روز نزد سلطان خود رفتند گفتند: ای سلطان بزرگ، از 

تشنگی دهانمان خشک شده است و قدرت راه رفتن نداریم ، چه کار کنیم؟ 
سلطان فیل ها که عاج هایش از همه بزرگتر بود و خودش از همه قوی تر، سرش را تکان 
داد و گفت: بله چشمه ها همه خشک شده است. من هم منتظر بودم تا شاید باران ببارد. ولی 
هیچ خبری نشد و هوا روز به روز گرم تر می شود. باید از اینجا برویم و در جای دیگری به 

دنبال آب بگردیم همه فیل ها را خبر کنید. فردا صبح زود راه می افتیم ... ) ص 27(

معرفی کتاب های هفته دوازدهم:                                                                                              

شرکت کتاب در نظر دارد، به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی بیشتر عالقمندان به کتاب، هر هفته کتاب های پرفروش را به همراه مشخصات و 
چکیده ای از آنها به فارسی زبانان بویژه هموطنان گرامی معرفی نماید.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=15037
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=99378
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=10245
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=5244
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 1 نوامبر 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.andisheh.tv/
https://www.08tickets.com/tickets/jamshid-177930?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.iraniticket.com/silverpoet/tickets/the-silver-poet-178548?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.skirball.org/visit
https://shahkar.com/
https://citycapitalrealty.com/
http://www.strivingforhumanrights.org/
https://www.buildingbridgesartexchange.org/
https://www1.ticketmaster.com/googoosh-and-martik-the-friendship-tour/event/090056A3D6AF667E
https://improv.com/irvine/comic/maz+jobrani/?utm_source=Kodoom&utm_medium=Website&utm_campaign=Maz_Jonrani_Irvine
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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احیای » عرق سگی« در کانادا
پیش از آن که حاکمان مســتبد اســالمی، مصرف الکل را ممنوع کنند، ایران خود 
میراث شراب های گوناگون بود. در واقع، در اوایل سال550 قبل از میالد، کورش 
کبیر و قانون گذاران پارسی پیش از هر تصمیم مهم شراب می نوشیدند و مست 
می شــدند و روز بعد هوشیارانه درباره آن مسئله بحث می کردند. در صورتی که 
به توافق می رسیدند، قانون جدیدی به تصویب می رسید که در اینجا می توان به 
عبارت » مستی و راستی « اشاره کرد. این شعار بر روی بطری های » عرق سگی« 
چاپ شده اســت، این نوشیدنی درجه یک توسط شخصی ایرانی در کانادا برای 

احیای فرهنگ میهن خود ایجاد شده است.
بروس خبازی، کارآفرین 50 ســاله ایرانی ساکن کانادا می باشد که از سل 200٦ 
تولید نوشیدنی الکلی با نام پرشین امپایر) امپراطوری پارسی( را راه  اندازی کرده 
اســت. او در این رابطه می گوید: من به دنبال یــک کار منحصر به فرد و خارق 
العاده ای بودم که به  شراب سنتی و محبوب »عرق« برخوردم، احساس کردم که 
باید هویت و اصاللت این نوشیدنی را زنده کنم .  معنای واژه »عرق سگی«  روح 
نوســتالژیکی دارد و با همین نام در دهه 50 میالدی با تصویر سگی روی لیبل آن 

در ایران وجود داشته است.
خبازی در خانواده ای شــیرازی با بیش از ۱25 سال سابقه در صنایع غذایی متولد 
شــده است. او کار خود را از سن ۸ سالگی با بسته بندی آدامس شروع کرد و در 
ســن ۱٦ سالگی با شروع جنگ ایران و عراق از ایران خارج شد زیرا بر این باور 
بود که پس از انقالب اسالمی دیگر برای جوانان ایران آینده ای روشنی نمی دید.

وی پس از یک ســفر طافت فرسا و بســیار سخت از طریق قاچاقچیان انسان در 
پاکستان وارد کانادا می شود، در حالی که فقط 50 دالر درجیب خود داشته است 
به ونکور می رود و درخواست پناهندگی می کند.  نام خود را از بهروز به بروس 
تغییر می دهد و قبل از شروع  کار خود در زمینه مواد غذایی وارد کالج می شود و 
در آنجا شروع به درس خواندن می کند و سرانجام کارخانه تولید نوشیدنی الکلی 
با نام پرشین امپایر ) امپراطوری پارسی( را به عنوان دومین کارخانه صنعت شراب 
ســازی در انتاریو را راه اندازی می کند . اولین محصول وی  لیکور انار بود و در 
حال حاضر سه برند با 40 محصول ترکیبی را دارد که در کشورهای کانادا، آمریکا 

و اروپا و استرالیا توزیع می شود.
شــاید با ارزش ترین تولید وی عرق سگی است که از عصاره کشمش کالیفرنیا 
تهیه می شود و طعم و مزه آن شبیه » گراپا«، برندی انگور ایتالیایی می باشد.عرق 
سگی ، لیکور سفید با طعم و مزه اوزو یونانی )Greek ouzo(  و راکی ترکی 

)Turkish Raki( می باشد که در خاورمیانه بسیار طرفدار دارد.
گفتنی است بروس خبازی به همراه همسر و دو دخترش در پیتربور انتاریو زندگی 
می کند که از سال ۱٩۸7 به ایران مراجعت نکرده و امیدوار است دوباره به کشور 

خود بازگردد و صنعت خود را در آن جا برپا کند. 
باید یادآوری کنیم که واژه عرق سگی از کجا آمده است: 

در سال های اولیه تأسیس کارخانه میکده قزوین، یکی از محصوالت آن به نام عرق 
میکده از کشمش خالص تولید می شد و دارای درصد الکل باالتری بود، همچنین 
تصویر یک سگ شکاری بر روی شیشه این نوع عرق چاپ شده بود. الکل بسیار 
باال و تصویر ســگ شکاری بر روی شیشــه این نوع عرق، باعث شد که در بین 

مصرف کنندگان آن، به مرور زمان نام عرق سگی مصطلح شود.

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
https://www.08tickets.com/tickets/jamshid-177930#buy
http://www.strivingforhumanrights.org/
https://www.flameinternational.com/

