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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...!!!

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رایگان
FREE

127
مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر

 در مجله شوفاژ نیویورک 
در دو مجلد 

با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 
از انتشارات شرکت کتاب

چگونه می توان یهودی ستیزی 
اسالمی را به چالش کشید؟
 )ادامه مطلب شماره قبل(

انتقاد آرنولد از رفتار ترامپ در مقابل 
پوتین

تقسیم بندی  بودجه میلیارد 
دالری هیئت امنای دانشگاه های 

UC در سانفرانسیسکو

مقررات جدید شورای شهر 
سن دیه گو در مورد خانه ها و 

آپارتمان های ساحلی برای اجاره 
موقت

رقابت لیندا سانچز نماینده 
دموکرات با نانسی پلوسی برای 

رهبری حزب دموکرات
انتقاد دانکن هنتر نماینده 

جمهوریخواه از رفتار ترامپ 
مقابل روسیه

شرایط بد جسمانی و روانی 
در بازداشتگاه ها و زندان  های 
مهاجران غیرقانونی در مرز 

مکزیک

ادامه سنگ اندازی و مداخله نایاک و شرکا در سخنرانی 
وزیر امور خارجه آمریکا برای ایرانیان مقیم آمریکا

در ادامه نامه جمال عبدی که گفتگوی مایک پمپئو - وزیر 
امور خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم امریکا را زیر سوال 
برده بود، بنگاه نایاک روز یکشنبه 22 جوالی در آستانه 
سخنرانی تاریخی پمپئو در سالن کتابخانه رونالد ریگان 
از این سخنرانی در  یک آگهی تمام صفحه در مذمت 
لس آنجلس تایمز منتشر کردند. امضاکنندگان این آگهی 
)بیانیه(  از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته اند از بی 
ثبات کردن ایران دست بردارد این در حالی است که پمپئو 
در جهت بی ثبات کردن جمهوری اسالمی ایران است 
نه ایران. جالب است بدانیم که در هیچ جای این بیانیه 
از نقض حقوق بشرملت ایران  توسط دولت استبدادی 
مذهبی جمهوری اسالمی - صدور تروریسم به منطقه 
توجه  باید  است.  نشده  ای   اشاره  جهان  و  خاورمیانه 

داشت که این جمهوری اسالمی است که سبب بی ثباتی 
ایران در همه موارد اعم از اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی 
شده است. از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی 
پول ملی ایران ۱2۰۰ برابر بی ارزش شده است . نایاک 
و شرکا به جای ان که جمهوری اسالمی را سرزنش کنند، 
امریکا را مورد شماتت قرار می دهند.    نکته قابل توجه 
در این بیانیه آن است که یکی از امضا کنندگان این بیانیه 
" محسن کدیور" است که در بحبوحه جنبش سبز "شعار 
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را به شعار "هم غزه هم 

لبنان جانم فدای ایران" تحریف کرد.
اسامی افرادی که این این بیانیه  را امضا کرده اند به 

شرح زیر است.

 فرخ نگهدار
محسن کدیور
رضا اصالن 
صنم نراقی

فرشاد فرهت

احمد کیا 
رستمی

تورج دریایی
غالم پیمان

مهران کامروا

فریده فرحی
سعید نصیری
حمید دباشی
آسیه نامدار

یرواند آبرامیان

محمد سهیمی
تریتا پارسی

آرشین ادیب 
مقدم

اورنگ 

کشاورزیان
نادر هاشمی
علی کدیور

محمود صدری
احمد صدری

اسکندر صادقی 
بروجردی

جمال عبدی

 Forum شورای شهر اینگل وود به بررسی طرح حمل و نقل بین استادیوم 
آغاز  را  می شود  کلیپر ساخته  استادیوم  کنار  در  که  فوتبال  استادیوم جدید  و 
LAX با  کرد. این خط مسافربری امکان جابه جا کردن مسافران از فرودگاه 
خط مترو به منطقه کرنشا را خواهد داشت. این خط متروی شهری ۱/8 مایل 

را زیر پوشش قرار می دهد و هزینه ساخت و راه اندازی آن 6۰۰ میلیون دالر 
خواهد بود و با هزینه ۱8 میلیون دالر در سال اداره خواهد شد و می تواند به 

بیانجامد. جابه جایی 2/6 میلیون مسافر در سال 

LAX Forum تا  طرح ساخت مترو بین استادیوم 

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=<0627><0645><0646><0648><0646>%20<0646><062A><0635><0631>%20(%20<0627><0646><062F><06CC><0634><0647>%20<0647><0627><060C>%20<062E><0627><0637><0631><0647>%20<0647><0627>%20<0648>%20<0646><0627><0645><0647>%20<0647><0627>)%202%20<062C><0644><062F><06CC>&author=<0646><062A><0635><0631><060C>%20<0627><0645><0646><0648><0646>
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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انتقاد دانکن هنتر نماینده جمهوریخواه از رفتار ترامپ مقابل روسیه

در کانون خبر: تصویر هفته:                                          ژاک فراست                   

کریم انصاری فرد
بازیکن تیم ملی  فوتبال ایران است

او هم اکنون عضو باشگاه المپیاکوس و بازیکن پیشین تراکتورسازی تبریز 

در  دموکرات  اقلیت  معاون  اکنون  هم  که  کالیفرنیا  وودی یر  از  دموکرات  نماینده  سانچز  لیندا 
کنگره آمریکاست ، اعالم کرد که در نظر دارد با نانسی پلوسی به رقابت بپردازد و در انتخابات 
آینده حزب دموکرات در کنگره ، رهبری حزب را به عهده بگیرد. او امیدوار است که در انتخابات 
نوامبر 2018 دموکرات ها به اکثریت برسند و رهبری آینده حزب دموکرات در کنگره را در نقش 

رهبر اکثریت و یا حتی اقلیت، در  مسیر تازه ای برای حزب دموکرات با فرصت های تازه رهنمون 
شود. او می گوید نمی توان برای سال آینده منتظر بود ومن از هم اکنون خود را نامزد رهبری 
حزب دموکرات در کنگره می بینم. و باید به مردم آمریکا که به حزب دموکرات اعتماد خود را 

نشان داده اند، با رهبری حزب ،اعالم وفاداری حزب را نشان داد.

رقابت لیندا سانچز نماینده دموکرات با نانسی پلوسی برای رهبری حزب دموکرات

پس از آن که روز سه شنبه پرزیدنت ترامپ اعالم کرد که  در گفتگوی مطبوعاتی در 
کنار پوتین، اشتباه سخن گفته است، بامداد چهارشنبه دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه 
کالیفرنیا در کنگره آمریکا که در چند روز گذشته سکوت اختیار کرده بود در گفتگو با 
تلویزیون فاکس گفت: او به طور مستقیم رو در روی روسیه ایستاده است و من اهمیت 
نمی دهم اگر او اشتباه سخن بگوید و یا حرف های نادرست بگوید. او تکنیک متفاوتی 

دارد و به همین دلیل است که من به او رای داده ام ، همان گونه که مردم آمریکا به او 
رای داده اند.  ترامپ نمی خواهد مانند دیگران عمل کند و همان حرف ها را بزند. من به 
او اعتماد دارم و هیچ گونه مسئله ای با او ندارم ، من به او به عنوان فرمانده کل کشور، 

اعتماد دارم.

www.cbsautobody.com
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://alikrealtor.com/
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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آرنولد شوارزینگر فرماندار پیشین و جمهوریخواه کالیفرنیا که همواره با پرزیدنت 
ترامپ برخورد انتقادی و کالمی داشته است، با انتشار ویدئویی بر روی فیسبوک 
خود، دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا را همانند پسر بچه هوادار پوتین خطاب 
کرد که ایستاده و به سخنان پوتین گوش کرده است ، سپس آرنولد افزوده است که 
من منتظر بودم که در پایان از پوتین تقاضای امضاء یا گرفتن عکس Selfie و یا 

چیزی در این ردیف بکنید. 

اطالعاتی و  نیروهای  آمریکا و  ترامپ  پرزیدنت  آرنولد شوارزینگر می گوید که 
دادگستری ما را به پوتین فروخت.

او خطاب به پرزیدنت ترامپ می گوید شما رییس جمهور آمریکا هستید و نباید 
چنین کاری می کردید، چه مشکلی دارید؟ منظور من این است که چه بر سر آن 
سخنان محکم و استوار رونالد ریگان آمده است که خطاب به گرباچف گفت: آقای 

گورباچف این دیوار را فرو بریزید. در پایان ویدئو، آرنولد یک آه عمیق می کشد.

انتقاد آرنولد از رفتار ترامپ در مقابل پوتین

از بامداد روزچهارشنبه ، هیئت امنای دانشگاه های UC در سانفرانسیسکو به 
تشکیل جلسه دو روزه خود پرداختند تا به تقسیم بندی بودجه 8/2 میلیارد دالری 
خود برای سال تحصیلی 2۰۱9-2۰۱8 بپردازند. یکی از مواردی که در دستور کار 
قرار دارد، کاهش هزینه تحصیلی و شهریه دانشجویان برای سال جاری خواهد 
بود و کاستن از هزینه تحصیلی ساالنه برای نخستین بار پس از 2۰ سال افزایش و 
یا ثبات صورت می گیرد و شهریه ساالنه را پس از کاهش به ۱257۰ دالر تثبیت 

خواهد کرد. 
در حالی این جلسه تشکیل می شود که دانشجویان معترض در بیرون جلسه پشت 
درهای بسته، برای اعتراض ایستاده اند و درخواست می کنند به جای افزایش 2/5 
درصدی شهریه تحصیلی، از افزایش حقوق ساالنه مدیران دانشگاه جلوگیری کنید. 
جری براون فرماندار کالیفرنیا با افزایش بودجه دانشگاه ها به میزان 347 میلیون دالر 

موافقت کرده است. 

تقسیم بندی  بودجه میلیارد دالری هیئت امنای دانشگاه های UC در سانفرانسیسکو

تصویب مقررات جدید شورای شهر سن دیه گو در مورد خانه ها و آپارتمان های 
ساحلی برای اجاره موقت در دوران تعطیالت تابستانی نه تنها مخالف خواسته 
 San Diego شهردار بوده، بلکه با مخالفت بسیار شدید موریس مایو، مالک
Beach King قرار گرفته که یک سرمایه گذار بزرگ در میشن بیچ سن دیگه 
گو به شمار می آید و مالکیت بیش از 44 درصد خانه های ساحلی برای اجاره 

موقت را دارد.

رای گیری برای مقررات جدید که پیروزی 3-6 برای نگارندگان محدودیت های 
ویژه را به همراه داشت، طرح شهردار برای اصالح این مقررات نیز کنار گذاشته 

شد.
گفته می شود که این مقررات محدود کننده می تواند شامل 88 درصد خانه های 
ساحلی شود و برای تابستان خالی بماند. و خالی ماندن این خانه های ساحلی 

در دوران پررونق تعطیالت، ساحل را به شهر ارواح بدل خواه کرد.

مقررات جدید شورای شهر سن دیه گو در مورد خانه ها و آپارتمان های 
ساحلی برای اجاره موقت

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
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در کانون خبر:

با دیدار وکال از بازداشتگاه ها و زندان های نگهداری مهاجران غیرقانونی در مرز ورودی 
مکزیک و آمریکا در نزدیکی سن دیه گو و گزارش آن ها از شرایط،  بویژه کودکان را 

در شرایط بسیار بدی از نظر سالمت جسمانی و روانی توصیف کرده است.
در این گزارش که پس از گفتگو با بازداشت شدگان تهیه شده است، اشاره می شود که 
به سبب انبوه بازداشت شدگان و کوچک بودن محل نگهداری، گویا آن ها بر هم انباشته 
شده باشند، بدون محل خواب مناسب و رختخواب، غذاهای سرد و یا یخ زده به آنها 

داده می شود و برای بهداشت و تندرستی خود، مسواک، خمیردندان و حتی صابون و 
دیگر نیازمندی های شستشو را در اختیار ندارند.

این گفتگوها پس از آن که قاضی دادگاه فدرال 2۰ روز وقت برای آزادسازی کودکان و 
خانواده ها داد ، انجام شده است، زیرا کودکان را نمی توان بیشتر از 2۰ روز در بازداشت 
نگه داشته شوند. این گزارش ۱۰۰۰ صفحه ای در برگیرنده گفتگو با 2۰۰ زندانی کودک 

و بزرگسال بوده است. 

شرایط بد جسمانی و روانی در بازداشتگاه ها و زندان  های مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک

دادگاه عالی کالیفرنیا پس از دیدار با وکیل شهر هانتینگتون بیچ و نمایندگان ایالت 
کالیفرنیا در کنفرانس پیش از دادگاه رسمی در مورد شهرهای پناهگاه مهاجران که 
به موجب الیحه SB 54 تصویب و اجرایی شده است، قاضی اعالم کرد که به 

شکایت شورای شهر هانتینگتون بیچ در تاریخ 27 سپتامبر تشکیل خواهد شد.
در آغاز ماه جوالی، جاناتان آیزنبرگ نماینده حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا از 

دادگاه درخواست برای به عقب انداختن زمان دادگاه کرده بودند زیرا همزمان 2 
دادگاه مشابه نیز در کالیفرنیا تشکیل می شد، لیکن اعالم شد که دادگاه برای بررسی 
شکایت شورای شهر هانتینگتون بیچ بر علیه الیحه SB54 به عنوان شهرهای 
پناهگاه در 27 سپتامبر تشکیل خواهد شد. ناگفته نماند که یکی از نویسندگان این 

الیحه سناتور کوین دلئون است که نامزد سناتور شدن برای ایالت کالیفرنیا است.

SB54 شکایت شورای شهر هانتینگتون بیچ بر علیه الیحه

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
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درکانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

امی پاول، پرزیدنت تلویزیون های پارامونت و استودیوهای آن در کالیفرنیا به سبب 
 13Reasons بیان عبارات های نژادپرستانه برکنار شد. آخرین تولید زیر نظر او
why و Scholl of Rock بوده است. جیم جینا پولوس مدیر عامل شرکت 
فیلم و تلویزیون پارامونت در یادداشتی که برای همکاران فرستاد، اعالم کرد که  
این تصمیم را پس از بررسی و تحقیق الزم گرفته است و بیدرنگ و شتابزده نبوده 
است. زیرا این عبارت های نژادپرستانه در برابر دیگران بیان شده و در جلسه بوده 

است و من تصمیم خود را پس از بررسی جوانب قانونی و حقوقی گرفته ام. 

امی پاول نیز در پاسخی کوتاه بیان کرد که به زودی حقیقت آشکار خواهد شد. 
در ماه گذشته نیز رییس روابط عمومی نت فیلیکس نیز در پی گفتن عبارت های 

نژادپرستانه اخراج شده است. 
امی پاول که در سال 2004 با شرکت Sony پس از جدا شدن از CNN کار 
خود را آغاز کرده بود در سال 2013 به ریاست استودیوی فیلمسازی پارامونت 

رسید و شماری از تولیدهای مهم تلویزیونی را سامان داد. 

امی پاول، پرزیدنت تلویزیون های پارامونت برکنار شد

اداره شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس بامداد امروز ، در راستای عملیات پیشگیری 
از قاچاق انسان ها و وادار کردن آنان به روسپیگری، در شهر کامپتون، از دستگیری 36 

بزرگسال و نجات دو نوجوان خبر داد.
در این عملیات 2۱ مرد و ۱5 زن دستگیر شده اند که ۱2 نفر از زنان دستگیر شده 
متهم به روسپیگری در خیابان و عرضه سکس در برابر پول به مامور مخفی اداره 
شریف دپارتمان هستند. و دو دختر ۱6 و ۱7 ساله نیزکه  به سبب مشارکت در 

عرضه جنسی و روسپیگری بازداشت شده اند در اختیار خدمات اجتماعی کودکان و 
نوجوانان برای بازپروری و اصالح قرار گرفته اند. 

یکی از زنان نیز که از ساکنان سانتا کالرا کانتی است به عنوان سامان دهنده این شبکه 
روسپیگری دستگیر شده که زنی 2۰ ساله است و زیر نظر یک مرد 23 ساله شبکه 

را می گردانده است.

دستگیری 36 بزرگسال و نجات دو نوجوان در شهر کامپتون

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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آدینه  5 مرداد/ 27 جوالی
ـ عملیات مرصاد در جنگ ایران و عراق  1۳۶7

1۳۵8  برپایی نخستین نمازجمعه ایران به 
اقامت آیت اهلل طالقانی

روز ملی »کرمانشاه گهواره تمدن«
128۶ خورشیدی ) 1907 میالدی(

شیخ فض الهلل نوری و سید احمد طباطبایی 
علیه مشروطه به تمام علمای روحانی در همه 
شهرها تلگراف کردند و خواستار برهم زدن 

مجلس شورای ملی شدند.
1۳۵۶ خورشیدی ) 1977 میالدی(

زادروز مهدی مهدوی کیا بازیکن تیم فوتبال 
پرسپولیس و تیم ملی ایران بوده است، او در 

سال 200۳ از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
عنوان بازیکن برتر فوتبال آسیا شناخته شد.

1۳۵9 خورشیدی ) 1980 میالدی(
درگذشت محمدرضاشاه پهلوی محمدرضا شاه 
در چهارم آبان ماه 1298 خورشیدی در تهران به 
دنیا آمد و در قاهره پایتخت مصر به علت ابتال به 

بیماری سرطان درگذشت.
وی تحصیالت مقدماتی را در تهران و 

تحصیالت متوسطه را در سوئیس به اتمام رساند 
و دربازگشت به ایران با درجه ستوان دوم از 

دانشکده افسری
فارغ التحصیل شد. محمد رضا شاه در شهریور 
1۳20 پس از کناره گیری رضاشاه از سلطنت و 

خروج او از ایران به سلطنت رسید.
حوادث مهم دوران سلطنت او: آذربایجان به 
آغوش میهن بازگشت ) 1۳2۵ (، دو بار مورد 

سوء قصد قرار گرفت ) 1۳27 و 1۳44(،  کودتای 
28 مرداد ) 1۳۳2 (، انقالب سفید )بهمن 1۳41 
(، برگزاری جش نهای 2۵00 ساله شاهنشاهی 
) 1۳۵0 (، تغییر تقویم هجری خورشیدی به  

تقویم شاهنشاهی )2۵۳۵=1۳۵۵(
کتا بهای ماموریت برای وطنم، انقالب سفید، 

بسوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ، محمدرضا 
شاه پهلوی در شرکت کتاب موجود هستند

شنبه 6 مرداد / 28 جوالی

1۳22 - ریچارد رایت، نوازنده، خواننده و 
آهنگساز گروه پینک فلوید

1۳29 - شهیار قنبری، شاعر، ترانه سرا، 
آهنگساز، نمایش نامه نویس، مجری تلویزیونی 
و رادیویی، فیلم ساز، آوازخوان، روزنامه نگار، 
برنامه ساز رادیو و تلویزیون و آوازخوان ایرانی

1۳۳8 - سانجی دات، بازیگر هندی
1۳4۵ - امید سلطانی، خواننده ی اهل ایران

1۳۵0 - منصور جعفری، خواننده، آهنگساز و 
بازیگر اهل ایران

1۳۵1 - امین زندگانی، بازیگر ایرانی سینما و 
تلویزیون

1۳29 خورشیدی ) 19۵0 میالدی(
زادروز شهیار قنبری، شاعر، ترانه سرا، 

آهنگساز، نمایشنامه نویس، مجری تلویزیونی 
و رادیویی، فیلمساز، آوازخوان، روزنامه نگار، 

برنامه ساز رادیو و تلویزیون
آثار شهیار قنبری در شرکت کتاب موجود 

هستند
1۳40 خورشیدی ) 19۶1 میالدی(

درگذشت صدیقه دولت آبادی، روزنامه نگار، 
نویسنده و فمینیست

1۳74 خورشیدی ) 199۵ میالدی(
درگذشت اکبر محسنی، نوازنده تار، عود و 

ویولون، آهنگساز و سازنده » الهه ناز«

1۳89 خورشیدی ) 2010 میالدی(
درگذشت بهمن محصص پیشکسوت نقاشی 
و مجسمه سازی ایران در رم ایتالیا ودر سن 

79 سالگی. بهمن محصص،هنرمند پیشکسوت 
هنرهای تجسمی، از نخبگان هنری معاصر ایران 
بود. بهمن محصص متولد 9 اسفند 1۳10 در شهر 

رشت بود.
وی از هنرمندانی است که در جریان ملی شدن 

صنعت نفت ایران در کشور زندگی می کرد. 
محصص در 1۳۳۳ به اروپا سفر کرده و در ایتالیا 
ساکن شد و در آکادمی  هنر »رم«  مدتي نزد » 
فروچپو فراتزی » به آموختن هنر مشغول شد. 

حاصل این دوره  از زندگی محصص چندین 
نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج 
ایتالیا و شرکت در نمایشگاه هایی چون بینال 

)دوساالنه ( ونیز، سائو پائولو و پاریس بود

یکشنبه 7 مرداد / 29 جوالی
1۳20 خورشیدی ) 1941 میالدی(

زادروز مسعود کیمیایی، کارگردان و فیلمنامه 
نویس ایرانی

1۳91 خورشیدی ) 2012 میالدی(
درگذشت ایرن زازیانس، بازیگر سینمای ایران 
بر اثر سرطان در سن 8۵ سالگی درتهران. ایرن 
در حدود ۳0 فیلم سینمایی بازی کرد که از بین 
آنها می توان به خداحافظ رفیق، محلل، بلوچ و 

موسرخه اشاره کرد.

دوشنبه 8 مرداد / 30 جوالی
1380 خورشیدی ) 2001 میالدی(

درگذشت امیرحسین آریانپور، نویسنده، 
فرهنگ نویس، مترجم. )زاده 8 اسفند1303(

1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(
درگذشت مشکوک اکبر محمدی دانشجویی که 
در جریان جنبش دانشجویی سال 1378 دستگیر 
شد، و بعد از 8 روز اعتصاب غذا در زندان اوین 

درگذشت.
شرکت کتاب، کتاب اندیشه و تازیانه )خاطرات 
اکبر محمدی از زندان( را به سفارش تلفنی خود 

او که با بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب گفتگو کرد 
و با همکاری خانم نسرین محمدی )خواهر آن 

روانشاد( و با همکاری مراد معلم در سال 2006 در 
سالگرد درگذشت او منتشر کرد.

خانم نسرین محمدی این کتاب را به زبان 
انگلیسی در اوائل  سال 2013 منتشر کرد که در 

شرکت کتاب موجود است
1387 خورشیدی ) 2008 میالدی(

درگذشت نامی پتگر، نقاش معروف ایرانی و 
فرزندعلی اصغر پتگر، نقاش و استاد نقاشی بر اثر 
سکته قلبی در آتلیه شخصی خود. وی متولد سال 

1324 در شهر نوشهربود.
1390 خورشیدی ) 2011 میالدی(

درگذشت مهدی سیدحسینی، وی روزنامه نگار 
مجله جوانان و روزنامه اطالعات بود و چند سالی 
نیز با مجله جوانان لوس آنجلس همکاری می کرد. 
وی به دنبال یک بیماری طوالنی دربیمارستانی در 

شهر لوس آنجلس کالیفرنیا درگذشت

سه شنبه 9 مرداد/ 31 جوالی

1288 خورشیدی ) 1909 میالدی(
شیخ فضل اهلل نوری، به جرم مخالفت و 

کارشکنی در انقالب مشروطیت، در میدان  » 
توپخانه » تهران اعدام شد 

1۳81 خورشیدی ) 2002 میالدی(
درگذشت مصطفی رحیمی، حقوقدان، 

پژوهشگر و مترجم
1۳89 خورشیدی ) 2010 میالدی(

درگذشت محمد نوری خواننده پیشکسوت 
به دلیل بیماری و وخامت وضعیت جسمانی 

دربیمارستانی در تهران. این خواننده 
پیشکسوت متولد 1۳08 و

فارغ التحصیل از هنرستان تئاتر، زبان و ادبیات 
انگلیسی از دانشگاه تهران ومبانی تئاتر از 

دانشکده علوم اجتماعی بود. او بیش از ۳00 
قطعه آوازی اجرا کرده است  وبا ترانه » گل مریم 

چشماتو واکن منو نگاه کن » ، » شکوفه در 
شکوفه »، » چراغی در افق »، » در ماه ماندگار« 

و » وطن«.... به خوبی او را میشناسیم و  تنها 
خواننده ایرانی است که کار ترجمه و داستان 
نویسی هم داشته است و به گفته خودش در 

نگین،سخن، تکاپو، آدینه، دنیای سخن، سپید و 
سیاه ترجمه و حرفهایی داشته است که مطرح 
کرده است و ترجمه های در سالهای دور داشته 

است.
آثار شادروان محمد نوری در شرکت کتاب 

موجود هستند

چهارشنبه 10 مرداد /  1 آِگست
1۳07 خورشیدی )1928 میالدی(

زادروز ابراهیم قنبری مهر، استاد ساخت و 
مرمت ساز 

1۳19 خورشیدی )1940 میالدی(
زادروز محمود دولت آبادی، قصه نویس، متولد 
شهرستان سبزوار. آثار او به این شرح هستند: 

الیه های بیابانی، کارنامه سپنج )نمایشنامه(، 
سفر، آوسنه بابا سبحان، گاواره بان، جای خالی 

سلوچ، عقیل- عقیل، از خم چنبر، کلیدر، 
روزگار سپری شده مردم سالخورده، اتوبوس، 
سلوک، آن مادیان سرخ یال، طریق بسمل 
شدن، زواِل کلنل )نوشته شده در سال های 
ابتدایی دهه 1980 میالدی- به زبان فارسی 

منتشر نشده است(، تنگنا، باشبیرو، ققنوس، 
ناگریزی و گزینش هنرمند، موقعیت کلی هنر 

و ادبیات کنونی، دیدار بلوچ، ما نیز مردمی 
هستیم، هجرت سلیمان، مرد، آهوی بخت من 
گزل، روز و شب یوسف، آن مادیان سرخ یال، ته 
شب، رد، گفت و گزار سپنج، نون نوشتن من و 

آنِ دیگران
 شماری از آثار محمود دولت آبادی در شرکت 

کتاب موجودند 
1۳2۳ خورشیدی )1944 میالدی(

زادروز محمد سریر، آهنگساز، و شاگرد 
حشمت سنجری

1۳۳0 خورشیدی )19۵1 میالدی(
زادروز محمود نیکبخت، منتقد و پژوهشگر

1۳41 خورشیدی )19۶2 میالدی(
 زادروز مسعود لواسانی روزنامه نگار و وبالگ 

نویس 
1۳72 خورشیدی )199۳ میالدی(

درگذشت پرویز خطیبی، روزنامه نگار، 
طنزپرداز، برنامه ساز رادیو وتلویزیون، و 

نمایشنامه نویس
  شرکت کتاب کامل ترین نسخه خاطرات او را 
با عنوان »خاطراتی از هنرمندان« منتشر کرده 

است. 

پنجشنبه 11 مرداد/ 2 آِگست
1۳0۵ خورشیدی )192۶ میالدی(

زادروز محمد زهری، شاعر
1۳8۵ خورشیدی )200۶ میالدی(

درگذشت هوشنگ شهابی، شاعر، آهنگ ساز، 
ترانه سرا و مترجم و همسر خانم مهین شهابی، 

هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما در لندن.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
27 جوالی تا 2 آگست )5 مرداد تا 11 مرداد(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
و  از خود  انتشار عکسی  با  تتلو خواننده جنجالی و حاشیه ساز  امیر  خبر: 
بدلیل گذاشتن عکس های رقصش  مائده هژبری )دختر هفده ساله ای که 
در اینستاگرام دستگیر و اعترافات تلویزیونی او از صدا و سیما پخش شد(، 
مدعی شد که بزودی کنسرت بیست هزار نفری در ترکیه برگزار خواهد کرد 
و مائده هم در آن به هنرنمایی خواهد پرداخت. برخی از ناظران معتقدند امیر 

تتلو از ایران مهاجرت و به خوانندگان لس آنجلسی خواهد پیوست.   
ای بابا، این یارو انگار مشکل روحی روانی داره. اون از طرفداریش از ابراهیم 
با جالد دهه شصت  بازی  دلقک  و  ریاست جمهوری  انتخابات  تو  رییسی 
با  ایرانشهر  این دخترک! شهروند  انتشار عکس  از  اینم  و  زندانیای سیاسی 
دیدن این عکس چنتا نتیجه گرفت: اوال اینکه آیا تاریخ عکس جدیده یا نه؟ 
اگه جدیده پس کی و کجا از دخترک اعتراف گرفتن؟ اگه عکس قدیمیه پس 
امیر و ما ئده قبال همدیگه رو میشناختن و دستگیری دخترک با برنامه ریزی 
قبلی بوده و تتلو هم که وصل به رانت اصول گراییه از این ماجرا برای تبلیغ 

خودش استفاده کرده. 
به عکس که دقیق نگاه کنی میبینی که امیر داره از یه طرف میره و مائده هم 
از طرف دیگه؛ حاال منظور امیرخان چی بوده خدا میدونه و خودش! البته از 
اونجایی که این بابا معلوم الحاله و مثه طرفداراش دایم برای نظام مقدس در 
حال بق بقو کردنه )امیر تتلو یکی دو سال پیش کمپین بق بقو رو تو صفحه 
اینستاگرامش راه انداخت و از همه هواداراش خواست با هم بگن بق بقو!!!( 
احتماال می خواسته نشون بده با مائده هیچ رابطه ای نداشته یا اصن همدیگه 
رو نمیشناسن. شایدم امیر رو انداختن از هتل بیرون یا شایدم کارشون تموم 

شده و هر کی داره میره سوی خودش و شایدم ... 
اینا یه طرف و اعالم این که کنسرت بیست هزار نفری  خالصه حاال همه 

)بیست هزارتا کفتر بق بقوکنان میان!(  تو ترکیه برگزار میکنه و رقاصش هم 
مائده هژبریه یه طرف! یعنی دخترک رو میبرن اعتراف تلویزیونی ازش میگیرن 
و فرداش آقاتتلو به جای عبرت گرفتن، اعالم کنسرت میکنه باهاش. من که سر 
در نیاوردم چی شد ولی از اینم سر در نیاوردم که بعضی از دوستان چجوری به 
این نتیجه رسیدن که این مرتیکه می خواد مهاجرت کنه به لس آنجلس، انگار 
اینجا شهر هرته که هر ننه قمری راه بیوفته بیاد اینجا خوانندگی کنه! )البته بین 
خودمون باشه همچین شهر هرتم هستش و هر ننه قمری هم خوانندگی میکنه 

اینجا!(
ولی واقعا اگه دولت آقای ترامپ به یه همچین جونور چندش آوری که اصن 
میوفته  چشمم  از  بده،  کارت  گرین  و  ویزا  اس  چیکاره  و  کیه  نیست  معلوم 
بدجور. اگه امیرتتلو رو تو آمریکا راه بدن، اونوقت دیگه باس به فکر ارتباط 
بین جمهوری اسالمی مبتذل و زبونم الل دولت فخیمه ایاالت متحده باشیم ...          

http://www.08.net/08bus/
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://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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قرآن  گفته های  گرفتن  نادیده  مخالف  حداد،  مضری  تونسی،  دان  فلسفه 
بالقوه  مطالب  نمی توانند  اسالمی  »متفکرین  می گوید:  چنین  حداد  است. 
یهودستیز قرآن را کنار بگذارند. آنها باید که کل بدنة )قرآن( را با قرائت و 

تفسیر منطقی به دقت و یا جرات بررسی نمایند. 
زمانه برای چنین تالشی آماده است. فضای روشنفکری در جهان عرب بخشًا 
که  خطری  که  دریافته اند  مردم  از  بیشتری  چه  هر  تعداد  است.  کرده  تغییر 
این مناطق را تهدید می کند نه از جانب اسرائیل، بلکه از سوی جهادگرایان 
دورانی  که  می رسد  نظر  به  تجربه  این  است.  ایران  دینی  حکومت  و  سنی 
تنها در عربستان سعودی و نه  نه  از نرمش را در مناطقی از جهان عرب و 
فقط در زمینة اسرائیل و یهودیان بلکه در زمینة مباحث و جریانات سیاسی، 
و  بیمارگونه  نوع  نژادی، چه  گرایش  دو  هر  با  جریان  این  است.  کرده  آغاز 
اولیه  »انسان  از  تصوری  خلق  با  که  آن  خیراندیشانة  باصطالح  حالت  چه 
حبس  تغییرناپذیر  فرهنگی  درون  در  را  مسلمانان  اسالمی«،  عقب ماندة  و 
می کنند، در تضاد است و در نتیجه امکان تشکل اتحادی مابین مسلمانان و 

می آورد.  فراهم  را  یهودستیزی  مخالف  غیرمسلمانان 
عدم  یا  موفقیت  است.  کشوری  و  حکومتی  سطح  در  من  پیشنهاد  دومین 
موفقیت ما در مبارزه بر علیه یهودستیزی اسالمی، اساسًا به عملکرد دولت ها 

دارد.  بستگی 
کردن  محدود  در  فراوانی  تالش های  شاهد  آلمان  در  مثال،  عنوان  به 
از آموزش و ممنوعیت های  یهودستیزی اسالمی هستیم که از طریق ترکیبی 
که  زمانی  تا  ولی  احترام اند،  قابل  البته  تالش ها  این  می کند.  عمل  قانونی 
آنکارا  و  غزه  بیروت،  تهران،  در  یعنی  آن  قلب  در  یهودستیزی  از  نوع  این 
محدود نگردد، عماًل بی اثر خواهند بود. تا زمانی که تنفر از یهودیان متداومًا 
مسلمانان آلمان را از طریق شبکه های اجتماعی به زبان های ترکی، عربی و 

بیهوده اند.  فارسی تحریک می کنند. سایر تالش ها 
در  عمده ای  مسئله  اسالمی  یهودستیزی  که  است  روشن  ترتیب  بدین 
قطع  به  قادر  که  هستند  دولت ها  تنها  این  است.  خارجی  سیاست  حیطة 
سیل پیام های تنفر برانگیز از طریق محکوم کردن و مجازات عاملین دولتی 
درون  به  یهودستیزی  نفوذ  و  شیوع  سر  پشت  که  می باشند،  غیردولتی  و 

کتاب های درسی، مساجد و رسانه ها هستند. 
سایر  در  را  اسالمی  یهودستیزی  مسئله  غربی،  دولت های  بیشتر  متأسفانه، 
آنگال مرکل،  آلمان،  رئیس دولت  مثال،  به عووان  نادیده می گیرند.  کشورها 
آنکارا  و  تهران  حکومت های  با  آلمان  ویژة  روابط  افتادن  خطر  به  خواهان 

نیست. 
4 – چرا به چالش کشیدن یهودستیزی اسالمی دارای اهمیت ویژه ای است؟
افراطی هستیم.  امروزه، ما شاهد جنگی ضدیهودی به رهبری اسالم گرایان 

قصد کشتن هر فرد یهودی، جوهر این نبرد یهودستیزانه است. 
هدف  با   – سوریه  و  اوکراین  جنگهای  مانند   – سنتی  جنگ  که  حالی  در 

تصرف سرزمین و توسعة نفوذ صورت می پذیرد، جنگ ضدیهودی در جهت 
نابودی )نژادی – قومی – دینی( است. 

بگیرید.  نظر  را در  نمونه، جهاد گرایان »حکومت اسالمی« داعش  به عنوان 
تولوز،  در  یهودیان  مدرسة  قبیل  از  یهودی  موسسات  ویژه  به  اروپا  در  آنها 
کنیسة  و  بروکسل  در  یهودیان  موزة  پاریس،  در  یهودیان  کاشر  فروشگاه 
یهودیان در کپنهاگ را هدف می گیرند. قصد آنها کشتن یهودیان است. مهم 
اینکه موافق  یا  یا غیرصهیونیست،  باشند  نیست که این یهودیان صهیونیست 
کشتن  است  مهم  که  مسئله ای  تنها  باشند.  اسرائیل  سیاست های  مخالف  یا 

است.  یهودیان 
مهم  و حماس،  اهلل  برای حزب  است.  هم صادف  اسرائیل  در  مسئله  همین 
یا  بکشند  را  انتخاری یک کودک  بمب گذاران  یا  قسام  که موشکهای  نیست 
یک پیرمرد را، یک هودار ناتانیاهو را یا یک مخالف او. تا زمانی که یهودیان 
اسالم گرایان  از  بسیاری  یافته اند.  دست  خود  هدف  به  آنان  می رسند،  بقتل 
داده اند.  نجات  را  جهان  اسرائیل.  برداشتن  میان  از  با  که  معتقدند  افراطی 
)روشنگر شدت  ایران،  اسالمی  رژیم جمهوری  مقامات  اظهارات  به  نگاهی 

این احساسات است(:
»ما رژیم صهیونیستی را در عرض هشت دقیقه صاف خواهیم کرد«

نقشه  در  دیگر، اسرائیل  سال   25« شود«،  پاک  گیتی  از صحنة  باید  »اسرائیل 
)جغرافیا( وجود نخواهد داشت«.

اتمی  دیگر  نیروی  به  پاکستان  مانند  اتمی  قدرتی  که  کنیم  فرض  لحظه  یک 
مانند هند اعالم کند که »25 سال دیگر، هند در نقشة جغرافیا نخواهد بود«. 
فریاد جهانیان به عرش خواهد رسید، زیرا بر همه روشن است که هر کس 
که یک قدرت اتمی را تهدید به نابودی نماید، عماًل یک جنگ هسته ای را 

دامن می زند.
بطور قطع، اسرائیل یک قدرت اتمی است و ایران نیز قابلیت ساختن سالح 
تهران  حکومت  که  زمانی  که  است  حیرت انگیز  در  داراست.  را  هسته ای 
جایی  از  فریادی  شود«،  پاک  گیتی  صحنة  از  باید  »اسرائیل  که  نمود  اعالم 
برنخاست. این رجزخوانی اما همة ما را با نوعی جدید از جنگ کامل روبرو 

کرده است: جنگ هسته ای ضدیهودی!
بدین ترتیب، به چالش کشیدن یهودستیزی اسالمی، عماًل نه تنها در ارتباط 
با حمایت از جوامع یهودی در اروپا و خاورمیانه، بلکه مسئله ای حیاتی در 

ارتباط با صلح جهانی است. 

چگونه می توان یهودی ستیزی اسالمی را به چالش کشید؟
مقاله وارده :

نویسنده: کترماتیاس کونتزل 
مترجم: فریار نیک بخت

ادامه ازشماره قبل

Iranshahrnewsagency.com

http://www.ketab.com/
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رمان قو 
داستانی خواندنی و پر کشش 
برای همه کسانی که به ادبیات 

فارسی عالقه دارند  

از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.net
310-477-7477

 1-800-For-Iran
 1-800-367-4726

جدول:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

حل جدول شماره گذشته

 افقي:
1- این وزیر ایلخاني با طرح پول کاغذي در صدد حل مشکل مالي گیخاتو ) پادشاه ایلخاني ( 

برآمد
2- وسیع و پهن- کشوری آفریقایي که پایتخت آن باماکو است- دچار شدن

3- حرارت باالي بدن- سنگین و وزین- جمله دستوري- خرس آسماني
4- جاي مرطوب- خانه زنبورعسل- علم سرشماري

5- دشمن- نژاد ما- واحد حجم مایعات
6- پدر شعر نو- درآوردنی از روزگار- جشن باستاني

7- قانون مغولي- موهاي پشت لب مرد- گرفتاری و دربندی
8- مغز استخوان- مقابل خروج- برجاي گذاشتن- رطوبت

9- کثرت آمد و شد- شریک زندگي- خوشگذران
10- باغ معروفي در شیراز- طرف راست- خواست الهي

11- از گازهای آلي- از واحدهای پول در ایران قدیم - آزاد و رها
12- از سالح های سرد- طرف و جنب- قابله

13- برگ برنده- باهوش و زیرک- زود و فوري- آسیب و صدمه
14- شهری در استان فارس- تشنه فریب- توانایي و قدرت

15- طي سلطنت شاه عباس اول، این شاهکار معماري در اصفهان ساخته شد

 عمودي:
1- بیان کردن حال کسي- ششمین فرمانروای دودمان زندیه در تاریخ ایران بود

2-  منطقه تفریحی و گردشگری در شمال شهر تهران- اصطبل- باد خنک
3- عالمت مفعولي- یار و همدم- نشانه تیر- خاک صنعتي

4- عبوس- کمک رسان- همه رساني

5- خانه هاي ریز عکس- خواب شیرین- این شهر ایران به »شهر بادگیرها«، »عروس کویر«، »دار 
العلم« و »شهر دوچرخه ها« معروف است

6- نوعی پخت برنج- موش خرما- انکار کننده
7- آمریکایي را گویند- قرض و وام- فراموشکار
8- برج فرانسه- ندا دهنده- محل پیدایش- چهره

9- فراوان و بسیار- شیره چغندر- فرستادن
10- آقا و سرور- نام سابق میانمار- پیوند دادن
11- چلچراغ- زین و برگ اسب- علم کیمیا

12- خانه هاي شعري- کوشنده- بخشیدن
13- الفبای موسیقی- تشکر فرانسوي- پدر از دست داده- حرکت اسب در شطرنج

14- شب طوالني سال- پرنده وحشي حالل گوشت- دست کم
15- سومین پادشاه دودمان افشاریان ایران، برادر عادل شاه افشار و برادرزاده نادر شاه افشار بود- 

نوعي پخت برنج

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
http://alikrealtor.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=


9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 127  - JULY,27 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  127  - آدینه  27  جوالی  2018

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 27 جوالی  2018
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

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?subjectid=174&subject=CHILDREN+(%2b10+-YOUNG+ADULTS)
http://www.ketab.net
https://www.facebook.com/events/1833039473425703/?active_tab=about
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=187f899a-05b8-419c-8e80-9361a1b3ac35
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=187f899a-05b8-419c-8e80-9361a1b3ac35
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=48d86973-7a66-443e-abf2-2049115b6ee2
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a699ff69-cd94-4fd0-ab6a-b8214c8c21f2


IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:127 - JULY, 27, 2018 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و  سوم- شماره 127- آدینه 27 جوالی  2018 

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

127

 Trader Joe's پلیس لوس آنجلس پس از بازبینی ویدئوهای مدار بستـــه
اعالم کرد که در تیراندازی روز شنبه ملیدا کرودو، کارمند این فروشگاه، بین 
آتش گلوله های بین پلیس و گروگان گیر ، از سوی پلیس مورد اصابت گلوله 

قرار گرفته و جان خود را از دست داده است. 
هنگامی دو افسر پلیس ، جین اتکینز را که به مادربزرگش تیراندازی کرده و با 

اتوموبیل در حال گریز بوده تعقیب می کردند، جین اتکینز با تیر تلفن برخورد 
به  تیراندازی  پلیس در حال  افسر  به داخل فروشگاه می گریزد و دو  کرده و 
سوی او بوده اند و یکی از گلوله ها به این زن که کارمند فروشگاه است اصابت 
کرده و او جان سپرده است. جین اتکینز 28 ساله به خاطر قتل مادربزرگش و 

گروگان گیری دوست دخترش در برابر 9 میلیون دالر وثیقه  در زندان است.

کشته شدن کارمند فروشگاه بر اثر درگیری پلیس و گروگان گیر
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