
 برنامه های کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگنت در ماه نوامبر
  ۲۰۱۵ برابر با ماههای آبان و آذر ۱۳۹۴
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موضوع : تغییرات اخیر مالی/اقتصادی در سطح سیاست جهانی

 سخنران : ایرج امبش
 ایرج امبش بیش از سی سال عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و سه دوره عضو هیأت مدیره کانون بوده اند.

 ایشان دارای درجه فوق لیسانس در امور مالی شرکتها از دانشگاه جان هاپکینز، ودارای درجه لیسانس در مدیریت
 موسسات  تجاری از دانشگاه استریر میباشند. آقای امبش همچنین دارای مجوز مشاور در امور مالی و ده سال

تجربه در امور مالی و امور مالی شرکتها  میباشند

سخنران موضوع تاریخ

امیرعباس فخرآور
 معررفی وو رروونمايیی اازز کتابب
600 صفحهھ اایی ررفيیقق آآيیتت هللا

۲ نوامبر 
۱۱ آبان

یونس پارسابناب
کوددتایی ٢۲٨۸ اامردداادد وو 

پيیامدهھھھایی آآنن ددرر جهھانن وو 
اايیراانن

۹ نوامبر 
۱۸ آبان

نادر مجد سیر تحوالت در 
موسیقی ایران

۱۶ نوامبر 
۲۵ آبان

محمد برقعی
 آیا فرهنگ ایران دین خوست

 ویا انقالب اسالمی در
 نامسلمان ترین کشور

اسالمی؟

۲۳ نوامبر 
۲ آذر

ایرج امبش
تغییرات اخیر مالی/اقتصادی 

در سطح سیاست جهانی 
(BRICS)

۳۰ نوامبر 
۹ آذر

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

  

 موضوع : کودتای ۲۸ امرداد و پیامدهای آن در جهان
و ایران

 یونس پارسابناب از اعضای «کانون
 دوستداران فرهنگ ایران » در واشنگنت

 دی سی و از اعضای «اتحاد چپ
 ایرانیان، واشنگنت و حومه ». یونس

 خورشیدی در ۱۳۱۶ پارسابناب، متولد
 تبریز از آغازگران کنفدراسیون جهانی دانشجویان

 ایرانی در آمریکا در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۶۳ از
 نویسندگان نشریه «ستارخان بایراغی » ارگان

 کنفدراسیون جهانی به زبان ترکی آذربایجانی در
 سالهای ۱۹۷۶- ۱۹۸۰، سردبیر مجله انگلیسی زبان

 ریپه « بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران ) از سال
 ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱، دارنده درجه لیسانس در علوم سیاسی
 از دانشگاه هاوارد ( واشنگنت-۱۹۶۵)، دارنده درجه فوق
 لیسانس در علوم سیاسی  و تاریخ از دانشگاه هاوارد
 ( واشنگنت ۱۹۷۶ ). دارنده درجه دکترا در علوم سیاسی

 بیناملللی از دانشگاه کاتولیک ( واشنگنت ۱۹۷۴ ). از
 نویسندگان نشریه ای « میزگرد» (چاپ کلن ) از سال
 ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳، از نویسندگان نشریه ای دوهفتگی

 «ایرانیا» (چاپ واشنگنت از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ )، از
 نویسندگان نشریات اینترنتی « روشنگر »، « مجله

 هفته »، « عصر نو »، « گزارشگر »، «اشتراک »
 و .....، نویسنده کتاب « تاریخ صدساله ی احزاب و
 سازمانهای کارگری، سوسیالیستی و کمونیستی
 ایران »، ( در دست تهیه ).  استاد تاریخ سیاسی

 جهان و خاورمیانه در دانشگاه استریر (واشنگنت ) از

  ۱۹۷۲ تا۲۰۰۸

 موضوع : سیر تحوالت در موسیقی ایران
 سخنران : نادر مجد

 نادر مجد، اقتصاد دان، موسیقی دان،
 شاعر و نویسنده،  یکی از هیئت

 موسسین کانون دوستداران فرهنگ ایران
 میباشد. او در نوامبر ۱۳۴۴ در شهر ساری

 ایران متولد شد. او سنتور و ویلون را در سن ۶ سالگی
  آموخت. سپس تار و سه تار را از پدر و عموی خود که هر
 دوموسیقی دان های هنرمندی بودند فرا گرفت. در سن ده

 سالگی کمانچه آموخت. نادر در سال ۱۹۹۷ مرکز موسیقی
 سنتی ایران را در شهر وینای ویرجینیا تآسیس نمود. او در

 کنسرت های بسیاری برنامه های موسیقی برگزار کرده است.
 همچنین در رادیو و تلویزیون ها برنامه های موسیقی داشته
 است. او آفریننده بسیاری از ارکسترها، و آهنگ های سنتی و
  رنگی میباشد. نادر نویسنده بسیاری مقاله و یک کتاب شعر

  نیز میباشد. نادر در حال حاظر با همسر و ۲ فرزندش در
 ویرجینیا زندگی میکند.

 
 موضوع : آیا فرهنگ ایران دین خوست ویا
 انقالب اسالمی در نامسلمان ترین کشور

اسالمی؟  
  سخران: دکتر محمد برقعی

 محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و
از منتقدین جمهوری اسالمی ایران است

 تحصیالت وی دکتری جامعهشناسی است. و سالها در منطقه
بلوچستان به تحقیقات مردمشناسانه

است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری  پرداخته
به بلوچستان است

 وی چند سال پس ار انقالب از ایران خارج و به فعالیت
 سیاسی پرداخت.  کتاب «سکوالریسم از نظر تا عمل» از وی

است  منتشر شده

موضوع: معرفی و رونمائی از کتاب ۶۰۰ صفحه ای رفیق آیت اهلل 
سخنران : امیرعباس فخرآور

 امیرعباس فخرآور (سیاوش) در پانزدهم تیرماه ۱۳۵۴ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدر بزرگ وی خواهرزاده
 رضاشاه کبیر و پدر وی افسر نیروی هوایی ارتش بود. مبارزات آزادیخواهانه وی در نوجوانی آغاز شد و در نوزده
 سالگی با ورود به دانشکده پزشکی ارومیه در سال ۱۳۷۳ خورشیدی اوج گرفت. وی از پیشگامان نسل جدید جنبش

 دانشجویی ایران بود که ده سال پس از انقالب فرهنگی آغاز شد و رژیم جمهوری اسالمی را به چالش کشید. در سال
 ۱۳۷۵ خورشیدی توسط شعبه چهار دادگاه انقالب ارومیه به سه سال زندان و تبعید از ارومیه به دانشگاه علوم پزشکی

 بوشهر محکوم شد. در سال ۱۳۷۶ نخستین کتاب وی با عنوان "سبزترین چشم زمین" منتشر شد که در مقدمه آن،
 دوازده سال پیش از شروع جنبش سبز در ایران، وقوع آنرا پیش بینی کرده بود. امیرعباس در سال ۱۳۸۰ خورشیدی از

 سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقالب تهران به هشت سال زندان به واسطه نقش داشنت در اعتراضات دانشجویی هجدهم تیرماه ۱۳۷۸
 خورشیدی و همچنین دومین کتابش با عنوان اینجا چاه نیست محکوم شد این رمان که پیش از آن کاندیدای دریافت جایزه ادبی پائولو

 کوئیلو شده بود، مورد تشویق انجمن جهانی قلم قرار گرفت و امیرعباس فخرآور به عنوان جوانترین نویسنده ایرانی در ۲۶ سالگی
 عضو افتخاری انجمن قلم کانادا و انگلستان شد. همچنین انجمن جهانی قلم روز پانزدهم نوامبر سال ۲۰۰۴ میالدی را به عنوان روز

 نویسنده زندانیبه بررسی آثار وی اختصاص داد. فخرآور در طول دوران زندان، تحصیالت خود در دانشکده حقوق را به پایان رساند و در
 نهایت پس از پنج سال حبس، موفق به فرار از زندان اوین شد و به ایاالت متحده آمریکا رفت. در سال ۲۰۰۷ میالدی، جایزه آنی تیلور را

 به واسطه شهامت و ایستادگی در مبارزه با دیکتاتوری از بنیاد آزادی هاروویتز دریافت کرد. تاسیس نسل جدید کنفدراسیون دانشجویان
 ایرانی، انستیتوی آزادی ایرانیان و کنگره ملی ایرانیان و پیشنهاد طرح تحریم نفت ایران از جمله موفقیت های بزرگ وی در طول یک
 دهه اقامت وی در آمریکا بوده است. فخرآور در این مدت در کنگره ایاالت متحده، پارملان کانادا، پارملان انگستان، پارملان فنالند و پارملان

 اسرائیل با ایراد سخنرانی به افشای جنایات جمهوری اسالمی و دفاع از حق مردم آزادیخواه ایران پرداخته است. امیر عباس فخرآور از
 سال ۲۰۱۰ میالدی تدریس در دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگنت را آغاز کرد و در حال حاضر استاد قانون اساسی در

دانشگاه ایالتی تگزاس می باشد

http://kanooneiranian.org
https://www.facebook.com/kanooneiranian
mailto:kanoon.iranian@gmail.com
https://kanooniranian.files.wordpress.com/2015/08/c6a4cff76ece9d17fcb41f738ec858ec-300x302.jpg
https://kanooniranian.files.wordpress.com/2015/08/c6a4cff76ece9d17fcb41f738ec858ec-300x302.jpg

