
برنامه های ماه فوریه ۲۰۱۷ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه شماره  ۱۴

برنامه دوشنبه ۶ ماه فوریه ۲۰۱۷ 
موضوع: مرگ خدا، نهیلیسم و هنر 

سخنران: تقی مختار 

تقی مختار بیست سال است مديريت و سردبيری هفته نامه «ايرانيان»، چاپ واشنگنت، را برعهده دارد. سابقه کار قلمی و هنری او 
چیزی حدود ۵۵ سال است که شروع آن برمی گردد به اواخر دهه ۱۳۳۰ خورشيدی؛ زمانی که سيزده چهارده ساله و محصل 

ها و مجالت «مبارز  دبيرستان «دارالفنون» بود. از آن وقت به بعد، تا سال ۱۳۵۶ که ايران را ترک کرد، به طور حرفه ای، با روزنامه
همدان»، «آسيای جوان»، «ترقی»، «اميد ايران»، «تهران مصور»، «سپيد و سياه»، «صبح امروز»، «فيلم و هنر»، «خوشه»، «فردوسی»، 

های مختلف سردبير  «کيهان»، «فيلم»، «ستاره سينما» (هفتگی)، «ستاره سينما» (ماهانه) و «اطالعات» همکاری کرد. در ضمن، در دوره
مجالت «فيلم»، «ستاره سينما»ی هفتگی و «ستاره سينما»ی ماهانه هم بوده است. در سال ۱۳۴۸ به عنوان بازيگر وارد سينما شد و تا 
سال ۱۳۵۶ در ۱۸ فيلم بازی کرد. دو فيلم سينمائی («تعصب» و «صبح خاکستر») را هم کارگردانی کرده است. از سال ۱۳۵۶ به این 

آرش» بوده و عالوه بر آن برای  سو مقيم خارج از کشور (واشنگنت، پايتخت آمريکا) می باشد. او در اينجا يک دوره سردبير مجله «دل
برخی از نشريات ديگر چاپ خارج و سایت های اینترنتی ایرانی هم مقاالت سیاسی، اجتماعی، هنری و نقدهائی نوشته است و 

همچنان می نویسد. نوشنت چند فيلمنامه، نمايشنامه، داستان، رمان، حديث نفس و چاپ برخی از آن ها بصورت کتاب باضافه 
مجموعه مقاالتش در زمینه سیاست، جامعه، هنرها و گزارش های تحقیقی و غیرو… و همینطور کارگردانی و بازی در چند نمايش از 

ديگر کارهائی است که وی در دوره اقامتش در خارج از کشور انجام داده است. 
 

ویدئوی برنامه دوشنبه قبل را میتوانید در اینجا مشاهده نمائید
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دوشـنبه ۱۳ فـوریـه 
مـوضـوع: مـبارزات مـردم آذربـایـجان 

ـپس از انـقالب اسـالمـی 
سـخنران : حـبیب آذرسـینا 

دوشـنبه ۲۰ فـوریـه 
مـوضـوع : داده هـا و بـاورهـا 
سـخنران : غـالم تـرشـیزی 
محـل : رسـتوران نـیبرز 

دوشـنبه ۲۶ فـوریـه 
مـوضـوع: بـحث آزاد در مـورد وقـایـع 

امـروز ایـران 
آغـازگـر بـحث: دکـتر محـمد بـرقـعی 

محـل : رسـتوران نـیبرز 

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
بـیا ـتا قـدر یـکدیـگر بـدانـیم                                             کـه ـتا ـناگـه ز یـکدیـگر نـمانـیم 
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