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دوستداران فرهنگ ایران در واشنگنت در ماه فوریه 
  ۲۰۱۶ برابر با ماههای بهمن و اسفند ۱۳۹۴
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موضوع: پیگرد قانونی بهائیان در ایران

 دکتر کاویان میالنی یکی از اعضای فعال فرقه بهائیت است، پزشک است و از حقوق بشر حمایت می کند.
 دردوران نوجوانی در ایران، پدرش به خاطر عقاید مذهبی توسط رژیم کشته شد. امروز میالنی پیرو آرمان
کند بر تبعیض که در قلب همه رژیم جنگد و تالش می ها می  بهائیان بر علیه استبداد و از بین بردن تبعیض

.های خطرناک از جمله رژیم نازی به چشم می خوردند، غلبه کند

سخنران موضوع تاریخ

هیئت مدیره،  
اعضاء کانون

 
مجمع عموومی ميیانددووررهه اایی

اول فوریه 
۱۲ بهمن

ماکان فردیس
شخصیت، تعریف،  

شکل گیری و اختالالت 
شخصیتی

۸ فوریه 
۱۹ بهمن

مسعود الفت تکنولوژی مخابرات 
در ایران امروز

۱۵ فوریه 
۲۶ بهمن

یونس پارسابناب 
جلیل آزادیخواه و محمد 

برقعی

پیدایش داعش و اثرات  
آن در خاورمیانه و غرب

۲۲ فوریه 
۳ اسفند

کاویان میالنی پیگرد قانونی بهائیان  
در ایران

۲۹ فوریه 
۱۰ اسفند

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

  

 موضوع : شخصیت، تعریف،
شکل گیری و اختالالت شخصیتی
 ماکان فردیس در مشهد متولد شد

 و پس از اتمام تحصیالت
 مقدماتی موفق به اخذ پذیرش از

 دانشگاه علوم پژشکی مشهد
 گشت.  پس از دریافت دکترای خود

 به طبابت و تدریس در دانشگاه پرداخت و پس از
 چندی جهت ادامه تحصیل به امریکا آمد.  او دکترای
 دوم خود در رشته روان شناسی بالینی را از دانشگاه
 ایالتی مانتنا دریافت نمود و دوره های تکمیلی فوق
 دکترا را در واشینگتون دی سی گذارند. عالوه بر مطب
 شخصی خود, ماکان در بانک جهانی و مرکز درمانی

 راس مشغول به کار است و سمت استادیاری در
 دانشگاه جورج واشینگتون و بیمارستان سن الیزابت

را دارد.
******************************************************

موضوع : تکنولوژی مخابرات در ایران
 مسعود الفت استاد دانشگاه

 مریلند آمریکا و از کارشناسان
 برجسته سیستم های بی سیم

 باند وسیع میباشند.

************************************** 
 موضوعع : پیدایش داعش و اثرات

 آن در خاورمیانه وغرب
 یونس پارسابناب، از آغازگران کنفدراسیون

 جهانی دانشجویان ایرانی در آمریکا، از
 نویسندگان نشریه «ستارخان بایراغی » ارگان
 کنفدراسیون سردبیر مجله انگلیسی زبان ریپه

 « بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران )، دارنده
 درجه لیسانس در علوم سیاسی از دانشگاه
 هاوارد، دارنده درجه فوق لیسانس در علوم
 سیاسی و تاریخ از دانشگاه هاوارد. دارنده
 درجه دکترا در علوم سیاسی بین اململی از

 دانشگاه کاتولیک واشنگنت.
**************** 

 محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از
منتقدین جمهوری اسالمی ایران است

 تحصیالت وی دکتری جامعهشناسی است. و سالها در
منطقه بلوچستان به تحقیقات مردمشناسانه

است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری  پرداخته
به بلوچستان است

 وی چند سال پس ار انقالب از ایران خارج و به فعالیت
 سیاسی پرداخت.  کتاب «سکوالریسم از نظر تا عمل» از وی

است منتشر شده
*******************

 جلیل آزادیخواه فعال در زمینه فرهنگ و ادبیات، بخصوص
 شعر و نقد شعر کردی میباشند. سردبیری هفته نامه دوزبانه

 کردی فارسی(اسو). عضو شورای نویسندگان هفته نامه
 دوزبانه کردی فارسی(ابیدر) در سنندج. عضو شورای

 نویسندگان مجله کردی سروه که در ارومیه منتشر میشود.
 عضو مؤسس انجمن ادبی کردستان در شهر سنندج. عضو
 رهبری کومله زحمتکشان تا زمان استعفا. سردبیر دو هفته
 نامه (ئاسوی دواروژ) افق آینده ارگان کمیته مرکزی.هفته

نامه تمام کردی (رتژاو) در کرمانشاه

موضوع: مجمع عمومی میاندوره ای 
هیئت مدیره و اعضاء کانون

 بنا بر تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه کانون
 دوستداران فرهنگ ایران، مجمع عمومی میان

 دوره ای در دوشنبه اول ماه فوریه ۲۰۱۵ انجام
 خواهد شد. در این برنامه، هیئت مدیره کانون

 گزارش فعالیت های شش ماهه گذشته و برنامه های
 آینده خود را به مجمع عمومی کانون ارائه داده و به پرسش های اعضاء پاسخ خواهند گفت
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