
دكتر ايرانبومی وکیل دادگستری در آ8ان و مدیر موسسه بین ا8للی حل اخت"فات در آمریکا، تحصی"ت  
و پژوهشهاي خود را در آكسفورد، ژنو، استراسبورك و آ8ان به انجام رساند. او در رشته های حقوق
  قضائی و روابط بین ا8لل (تحقیقات جنگ و صح) موفق به اخذ دو درجه ی دكترا شد. در حال حاضر 

ایشان به عنوان وکیل پایه ی یک دادگستری مشغول انجام وظیفه است و به دفاع از حقوق ایرانیان در  
آ8ان، دوبی و آمریکا مي پردازند. دكتر ايرانبومی همچنo در قسمت پژوهش، تدريس با دانشگاههای 

متعدد همكاری دارد و سالهاست كه با مجلس فدرال آ8ان و اروپا همكاری میکند. او عقیده دارد  قانون 
در سیستم مرمساxر نابرابر و بی عدالت، همواره چماقی برای حفظ حق ویژه قدرت، اخاذی مالیات های 

ناعادxنه و سرکوب عدالت و آسایش بوده است.
از تاریکی نباید ترسید بلکه باید شمع ها را روشن کرد.

برنامه دوشنبه  ۵ ماه ژانویه ۲۰۱۵ 
موضوع: دKیل قانون گریزی با خود، 

خانواده و جامعه چیست؟
سخنران : شهرام ایرانبومی



کاوه آهنگری در سال ۱۹۷۳ شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی 
میباشند.ایشان دارای مدرک  تحصیلی کارشناسی در رشته جامعه شناسی در 

دانشگاه رشت و رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه V  U B بروکسل 
هستند . نامبرده  در کنگره چهاردهم حزب دمکرات کردستان به معاونت کمیته مرکزی آن 

حزب انتخاب وهمچنین در سال ۲۰۱۱ به سمت  عضو کمیته مرکزی  حزب دمکرات در 
آمدند . ایشان مسؤل ارتباطات حزب دمکرات کردستان با سایر احزاب و سازمانهای 

ایرانی   در خارج  از کشور و همچنین مسؤل ارتباطات  حزب دمکرات کردستان با 

اتحادیه اروپا در کشور بلژیک میباشد.

برنامه دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵
در کانون دوستداران فرهنگ ایران

 موضوع: شرایط سیاسی امروز و آینده ایران
سخنران : کاوه آهنگری



برنامه دوشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵
موضوع: پنجاه سال بحران جهانی و عوامل آن

سخنران : حسن ماسالی
حسن ماسالی متولد طوالش گیwن، فعالیت سیاسی خود را با 
حمایت از دکتر مصدق در آخرین سالهای ۱۹۴۰ و اوائل ۱۹۵۰ 

شروع کرده، سپس بعد از اتمام دبیرستان برای ادامه تحصیل به 
آ�ان سفر کرد. ایشان یکی از بنیان گزاران کنفدراسیون محصلین و 

دانشجویان ایرانی در اروپا میباشند و پنج بار به عنوان 
دبیر آن انتخاب شدند. در فاصله سال های ۱۹۶۱-۱۹۷۰ در تاسیس و کادر رهبری سازمان 

های جبهه ملی ایران در اروپا فعال بودند.
در سال ۱۹۷۰به اتفاق یاران خود جبهه ملی در خاورمیانه را به وجود آورد و همزمان گروه 

اتحاد مارکسیستی را تشکیل دادند که این گروه بعدها به نام سازمان وحدت کمونیستی 
ایران ادامه فعالیت داد. در سال ۱۳۵۷ در دوره جمشید آموزگار مخفیانه وارد ایران شد و در 

سال ۱۳۵۸ از طرف مردم طوالش نامزد نمایندگی در مجلس شورای ملی گردید اما بعدها 
به علت مخالفت با حکومت دستگیر شد. در سال ۱۹۹۰ بعد از مwقات با شاپور بختیار، 

مدتی به قعالیت در نهضت مقاومت ملی ایران ادامه داد. او در سال ۱۹۹۵ کنفرانس ملی را 
در آ�ان برگزار کرد و این تشکیwت نزدیک به سه سال علیه جمهوری اسwمی فعالیت کرد.


