مlوضlوع  :تlاریlخچه مlطبوعlات و سlیر تlحول آن در ایllران
سخنران  :بیژن صف سری

مllوضllوع  :دمllوکllراسllی و ح llقوق بشllر

سخنران  :پرویز ناظریان
بیژن صف سری نویسنده  ،شاعر و روزنامه نگاراز چهره های شناخته شده در مطبوعات ایران است او در سابقه
فعالیت مطبوعاتی خود در بسیاری از مطبوعات ایران قلم زده است و سردبیر نشریاتی همجون صدای عدالت و روز نامه توقیف

پرویز ناظریان ،که در ایران با نام

شده » آزاد« بوده است .صف سری بعد از توقیف روز نامه» ازاد« و تحمل حبس و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و

»شین ناظریان« معروف بود ،از

ممنوع القلم شدن در ایران به آمریکا آمده و پناهنده شد .او همچنین با داشنت طبع طنز عالوه بر نوشنت مقاالت

بنیانگذاران نقد سینمای در ایران ،مدیر نخستین

تحلیلی و سیاسی و اجتماعی در چندین روزنامه نیز دارای ستون ظنز بوده که از معروف ترین آنها » ماجرا ها ی دوره فصل نامه فیلم و زندگی ،دبیر آرشیو فیلم ایران،
اقا رحمت « در دور اول انتشار روزنامه انتخاب بود که در ستونی به همین نام منتشر می شد و سپس بصورت کتاب

دبیر فستیوال فیلمهای موسیقی ،مدیر روابط

انتشار یافت و دو اپیزود از حکایت این کتاب ،دستمایه ساخت سریال تلویزیونی » زیر باراجه « گردید .بیژن صف سری عالوه

عمومی تاالر رودکی ،سازنده فیلم های مستند فرهنگ

برنویسندگی و فعالیت مطبوعاتی که حرفه اصلی او است  ،تهیه کنندگی دو فیلم سینمایی »دادستان « که برگزیده جشنواره دهم

و هنر و تلویزیون ایران و کارگردان فیلم سینمایی

و » ناصرالدین شاه آکتور سینما « به کارگردانی مخملباف  ،در کارنامه فعالیت های فرهنگی او دیده می شود .صف سری در حال

»یک اصفهانی در نیویورک« ،سردبیر تخش هنری و

حاضر صاحب امتیاز  ،مدیر و سردبیر دو هفته نامه » ایران مهر« است که در واشنگنت منتشر می شود

فرهنگی در دوره هایی از نشریاتی چون آژنگ،

برنامه های کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگنت دی سی
در ماه اکتبر ۲۰۱۵

برابر با ماههای مهر و آبان ۱۳۹۴

خورشیدی

تاریخ

موضوع

سخنران

 ۵اکتبر  ۱۳ /مهر

دموکراسی و حقوق بشر

پرویز ناظریان

 ۱۲اکتبر  ۲۰ /مهر

هدف های توآمان جشن
مشروطه و نقش  ۳کودتا در
ایران

بامشاد ،سرمقاله نویس مجله فردوسی)تهران( ،و در
سی سال اخیر سردبیر و تحلیل گر مسائل فرهنگی و
سیاس رادیو تلویزیون های لوس آنجلس ،نویسنده
آثاری چون »کلمات ضد کلمات«» ،نگاهی دیگر« و
»برخورد اندیشه« در نشریاتی چون »جوانان«» ،راه
زندگی« و »مجله تهران«) ،به کارگردانی پری صابری(
و نیسنده و کارگردان نمایش نقطه بیدار بر اساس

سیروس بینا
محل برنامه :رستوران
نیبرز

زندگی »طاهره قره العین« بوده است .پرویز ناظریان
تحصیل در ادبیات و فلسفه را در دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران ،نویسندگی و کارگردانی فیلم را در
شعبه دانشگاه آمریکایی سیزاکیوز در تهران و

 ۱۹اکتبر ۲۷ /مهر

تاریخچه مطبوعات و سیر
تحول آن در ایران

بیژن صف سری

 ۲۶اکتبر  ۴ /آبان

وضعیت عمومی آپوزیسیون
کردستان و ایران

عبداهلل مهتدی

بررسی هنرهای مدرن را دانشگاه پادوآ در ایتالیا و
بررسی روزنامه نگاری را در لندن انجام داده است.
»گذری بر زمان« ،گذری گاه تند و تیز ،بر چند دهه
حیات نویسنده و این روزنامه نگار است

مlوضlوع  :هlدف هlای تlوأمlان جlنبش مشlروطlیت و نlقش سlه کlودتlا در ایllران
سخنران  :دکتر سیروس بینا
م"و
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مlوضlوع  :وضllعیت عlمومlی آپllوزیllسیون کlردسlتان و ایllران
سخنران  :عبداهلل مهتدی

عبداهلل مهتدی

تحصیالت خود را درتهران سپری کرد و در جریان مبارزات مخفی علیه حکومت پهلوی به زندان افتاد و سالها در زندانهای پهلوی زیر فشار

بود ،در سال  ۱۳۴۸شمسی با تعدادی از دانشجویان کرد )مهندس فؤاد مصطفی سلطانی ،مهندس محمد حسین کریمی ،و (...ایران کومهله را تأسیس کردند.
پس از جان باخنت فؤاد مصطفی سلطانی در سال  ۱۳۵۸تا سال  ۱۳۶۲عبداهلل مهتدی بعنوان رهبر کومهله انتخاب شد و پس از تأسیس حزب کمونیست
ایران توسط کومهله با گروهی از کمونیستهای ایرانی به نام سهند و جمعی افراد منفرد دیگر عبداهلل مهتدی سمت دبیر کلی حزب کمونیست ایران را بر عهده گرفت و نام
کومهله هم به سازمان کردستان حزب کمونیست ایران )کومهله( تغییر یافت.پس از کنگره هشتم کومهله بحثی انتقادی از عبداهلل مهتدی و همفکرانش در مورد شکست تجربه
حزب کمونست ایران و الزمه الغای آن به میان آمد که صفوف کومهله را به دو جریان تبدیل کرد که بخش اکثریت اعضا و همچنین اکثریت رهبران و کادرهای شناخته شده
کومهله در کردستان ایران با او همفکر بودند.در سال  ۲۰۰۰میالدی عبداهلل مهتدی همراه بخش اعظم کادرها و اعضا کومهله از حزب کمونیست ایران انشعاب کرده و در طی
کنفرانس بازسازی کومهله ،کومهله را مستقل از حرب کمونیست ایران بازسازی کرده و همان نام اولیه کومهله در بدو تأسیس )سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان
برگزاری
!1
ایران( را برای خود اختیار کردند .این حزب یکی از احزاب تأثیرگذار کردستان ایران است.

