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برنامه دوشنبه ۱۳ ماه مارچ ۲۰۱۷ 
موضوع : موقعیت فعلی زنان در ایران 

سخنران : زهره خیام 

زهره خیام کارشناس ارشد جامعه شناسی و لیسانسیه علوم اجتماعی می باشند. ایشان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (اتحاد 
ملی ) بوده و در سالهای ۱۹۷۸- ۱۹۷۱ با تمرکز بر کاردفاع از زندانیان سیاسی وبرابری حقوق زنان انجام وظیفه نمودند. پس از بازگشت به 

ایران و شرکت در تظاهرات وسیع زنان در اسفند ماه ۱۹۷۹ درسازماندهی بزرگترین سازمان زنان در ایران پس ازانقالب نقشی تعیین کننده بازی 
کردند. خانم خیام ازبنیانگزاران، اعضای کمیته اجرائی وشورای عالی و سخنگوی منتخب این سازمان بودند. زهره خیام درتبیین وتوضیح 

هدف ونگرش این سازمان شرکت موثر داشتند. ایشان در شکل دادن شعبه های اتحاد ملی زنان در رشت و انزلی تالشهای موثر و موفق داشتند. 
زهره خیام از پاییز۱۹۷۹ تا بهار ۱۹۸۰ دردانشگاه نوبنیاد گیالن به تدریس جامعه شناسی و انگلیسی تا هنگام بسنت دانشگاهها اشتغال 

ورزیدند. در تابستان ۱۹۸۰ چند ماهی به سازماندهی و کار با سازمان زنان جوان عضوشورای قالیبافان ترکمن صحرا در گنبد قابوس 
پرداختند.  ایشان پس از تهاجم نیروهای جهل به نیروهای مترقی و سرکوب وسیع نیروهای اپوزیسیون، به امریکا بازگشتند و چند دهه به ارائه 

خدمات اجتماعی به زنان ، کودکان و خانواده های کانتی فیرفکس پرداخته  و در پایان سال ۲۰۱۴ بازنشسته شدند. 

خانم خیام در طی سالیان گذشته همواره به فعالیتهای خود در زمینه مبارزه برای تامین حقوق برابر زنان و حقوق بشرادامه داده اند

ویدئوی اصل سخنرانی و چندین ویدئو از  بخش پرسش و پاسخ برنامه دوشنبه قبل را میتوانید در اینجا مشاهده نمائید
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دوشـنبه ۲۰ مـارچ 
بـدـلیل مـصادف بـودن ـبا شـب عـید 

نـوروز، کـانـون تـعطیل مـیباشـد. 

دوشـنبه ۲۷ مـارچ 
ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۷ مـارچ، جـشن 

نـوروزی کـانـون مـیباشـد کـه جـزئـیات 
آنـرا در صـفحه ۲ هـمین هـفته ـنامـه 

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
بـرچهـره گـل نـسیم نـوروز خـوش اسـت                                    در صـحن چـمن روی دل افـروز خـوش اسـت                                

https://kanooneiranian.org/2017/03/07/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C/
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به اطالع هموطنان عزیز میرسانیم که ارزانی ورودیه این جشن، به دلیل اجرای افتخاری هنرمندان عزیز در این جشن 
میباشد. سپاس از هنرمندان عزیزی که برای پیشبرد اهداف فرهنگی، هنرخود را بطور افتخاری در اختیار ما گذاشته اند.


