
برنامه های ماه مارس ۲۰۲۰ Iranian Cultural Association   هفته نامه کانون دوستداران فرهنگ ایران

به دلیل عدم امکان مسافرت خانم پروانه حسینی، برنامه 
 رابطه حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی در ساختار جمهوری

 اسالمی در آئینه ورزش زنان که قبال اعالم شده بود لغو گردید.
 بجای آن بحث آزاد خواهد بود در مورد کرونا، شرایط ایران و

آمریکا.

برنامه دوشنبه ۹ مارس ۲۰۲۰ 

  
 به دلیل به دلیل عدم امکان مسافرت خانم پروانه حسینی، برنامه
 رابطه حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی در ساختار جمهوری

اسالمی در آئینه ورزش زنانکه قبال اعالم شده بود لغو گردید  
 پروانه حسینی مدرس، فعال مدنی، و کاندیدای دکترا در  رشته “مطالعات

 خاورمیانه” و “انسان شناسی” دانشگاه آریزونا است. او  در دانشگاه های
 آریزونا، مدیسون، و ورسستر ماساچوست در کالس های فرهنگ خاورمیانه،
 انسان شناسی نژاد و اثنیک، و سیاست های بهداشت و بدن زنان،  تدریس

 کرده  است. حوزه های پژوهشی و کنشگری او شامل جنسیت، هویت و
عدالت اجتماعی، و سیاست بدن -به ویژه در ورزش زنان- می شود.  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  کانون دوستداران فرهنگ ایران
 زنـدگـی خـاـلی نیسـت           مهـربـانـی هسـت، سـیب هسـت، ایـمان هسـت            آری ـتا شـقایق هسـت زنـدگـی ـباـید کـرد

 ـبرـنامـه دوشـنبه هـای مـاه مـارس ۲۰۲۰

 دوشـنبه ۱۶ مـارس ۲۰۲۰

 موضوع: نسخه علمی داستان آفرینش:
راهی برای اصالح اسالم  
 سخنران: الهیار کنگرلو

 دوشـنبه ۲۳ مـارس ۲۰۲۰

 موضوع: نوروز ۱۳۹۹
 دید و بازدید نوروزی و صرف چای و

 شیرینی

 دوشـنبه ۳۰ مـارس ۲۰۲۰

 موضوع: انتخابات و اعتراضات
  انتخاباتی در نظامهای غیر دموکراتیک.

 سخنران: دکتر مهدی نوربخش
…………………………………………………………… 

 دیـگر ـبرـنامـه هـای کـانـون

 
  یکشنبه ۸ مارس: جشن روز زن لغو گردید.

 
شنبه ۲۱ مارس: جشن نوروزی  

 
  لطفا فالیر این ۲ برنامه را در صفحه

 های بعدی این هفته نامه مشاهده کنید.
  

محل برگزاری سخنرانی های کانون در دوشنبه شب ها 
 James Madison High School

 2500 James Madison
  Dr., Vienna, VA 22181

Entrance 3



برنامه های ماه مارس ۲۰۲۰ Iranian Cultural Association   هفته نامه کانون دوستداران فرهنگ ایران

 برنامه دوشنبه ۸ مارس ۲۰۲۰ که بمناسبت بزرگداشت روز بین املللی زنان قرار بود در یکشنبه ۸ ماه مارس برگزار

 شود، به دلیل عدم امکان مسافرت سخنران اصلی خانم پروانه حسینی و تردید برگزارکننده گان جهت گردهمائی در

یک محیط بسته و رعایت نکات بهداشتی لغو گردید  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 لطفا برای اطالع بیشتر از جشن نوروزی کانون و خرید بلیط با
تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:  

571-329-2836
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