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موضوع سخنرانی :

  پاسداری از فرهنگ و ادب فارسی 
سخنران : دکتر محمد اعظمی

محمد اعظمی زاده تهران است و از تبار سلحشوران سنگسر
دارای مهندسی فوق لیسانس راه و ساختمان از هنرسرایعالی فنی تهران و دکترای مدیریت صنعتی از 

آمریکا.
در ایران سالها در بخش خصوصی پیمانکار و مهندس مشاور.بوده است.

زمانی پس از انق`ب راهی آمریکا شد و پس از یکدوره تدریس در کالجهای کالیفرنیا سر انجام در مریلند 
ساکن گردید و به کار کارشناسی در ام`ک ومستق`ت به ویژه حل و فصل هر گونه اخت`فات ملکی  و 

دفاع از حقوق ارتفاقی مردم در دادگاه ها و ادارات و بانکها و نیز ارزیابی و برآورد پروژه های 
مسکونی.تجاری. صنعتی .کشاورزی و معادن در منطقه واشنگl متروپولیl پرداخت که تا به امروز 

کارشان ادامه دارد.



دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴
پدیده داعش و گسترش آن در خاورمیانه و پیامدهای آن

سخنران : دکتر یونس پارسا بناب

از نویسندگان نشریه «ستارخان بایراغی» ارگان کنفدراسیون جهانی به زبان ترکی آذربایجانی در سالهای 
،۱۹۸۰-۱۹۷۶

سردبیر مجله ی انگلیسی زبان ریپه(بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران) از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱،
دارنده درجه لیسانس در علوم سیاسی از دانشگاه هاوارد (واشنگl-۱۹۶۵)، دارنده درجه فوق لیسانس در 

علوم سیاسی و تاریخ از دانشگاه هاوارد(واشنگl ۱۹۶۷). دارنده درجه دکترا در علوم سیاسی بین اzللی از 
دانشگاه کاتولیک (واشنگl ۱۹۷۴). از نویسندگان نشریه ای «میزگرد» (چاپ کلن) از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳، 

از نویسندگان نشریه ای دوهفتگی «ایرانیان» (چاپ واشنگl از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲)، از نویسندگان 
نشریات اینترنتی «روشنگر»، «مجله هفته»، «عصر نو»، «گزارشگر»، «اشتراک» و ......،

نویسنده کتاب « تاریخ صد ساله ی احزاب و سازمانهای کارگری، سوسیالیستی و کمونیستی ایران »، 
(در دست تهیه)،

استاد تاریخ سیاسی جهان و خاور میانه در دانشگاه استریر (واشنگl) از ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۸

یونس پارسابناب، متولد ۱۳۱۶ خورشیدی در تبریز از آغاز گران
سخنران: دکتر یونس پارسابناب کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آمریکا در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۶۳

از اعضای « کانون دوستداران فرهنگ ایران » در واشنگl دی سی و از 
اعضای « اتحاد چپ ایرانیان، واشنگl و حومه ».


