
پنجشنبه ۱۹ ماه ژانویه ۲۰۱۷ هفته نامه شماره ۱۲ در ۲ صفحه 

برنامه دوشنبه ۲۳ ماه ژانویه ۲۰۱۷ 
موضوع : محمدرضا شفیعی کَْدکَنی 

سخنران : دکتر رضا قنادان 

جا به مدرسه رفت. پس از دريافت  رضا قنادان در بيرجند به دنيا آمد و در همان

ديپلم دبيرستان به دانشگاِه مشهد رفت و از دانشكدهی ادبيات و علوم انسانی آن 

گاه  التحصيل شد. بعد از دانش گاه در رشته زبان و ادبيات انگليسی فارغ دانش

لنكستر در انگلستان در رشتهی ادبيات انگليسی فوِق ليسانس و سپس دكترا 

ها با عنوان استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسی عضو هيأت  گرفت. وی سال

سال پس از انقالب سال ۱۳۵۷ در  گاه فردوسی (مشهد) بود وی تا يك علمی دانش

كرد. آن دانشگاه ادبيات انگليسی تدريس می

های  ها به آمريكا رفت و در دانشگاه دکتر قنادان پس از تعطيل شدن دانشگاه

، ونيز كالج نُووا به تدريس مشغول شد. دكتر قنادان در حال  .سی ، دی جرجتاون

های انگليسی آموزش و پرورش در  كه مسؤوليت يكی از برنامه حاضر ضمن اين

شهر واشنگنت دیسی را به عهده دارد در بارهی شعر و ادبيات فارسی به تحقیق 
مشغول است.
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ـبرـنامـه دوشـنبه ۳۰ مـاه ژانـویـه 

نمایش«لبه تیغ» میراث بازیگران 
زن سینمای ایران، مستندی از 

بهمن مقصودلو 

 
 Razor's Edge

The Legacy of Iranian 
Actresses 
……………………………………..………….……………… 
ـبرـنامـه دوشـنبه ۶ مـاه فـوریـه 

موضوع : مرگ خدا، نهیلیسم و هنر 
سخنران : تقی مختار 

ـبرـنامـه دوشـنبه ۱۳ مـاه فـوریـه 

موضوع : مبارزات مردم آذربایجان 
پس از انقالب اسالمی 

سخنران : حبیب آذرسینا 

ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۰ مـاه فـوریـه 

موضوع: داده ها و باورها 
سخنران : غالم ترشیزی 

ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۶ مـاه فـوریـه 

موضوع : بحث آزاد در مورد وقایع 
امروز ایران 

سخنران گشاینده بحث: 
محمد برقعی

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
درخـت دوسـتی بـنشان کـه کـام دل ـبه بـار آرد                      نـهال دشـمنی ـبرکـن کـه رنـج ـبیشـمار آرد



پنجشنبه ۱۹ ماه ژانویه ۲۰۱۷ هفته نامه شماره ۱۲ در ۲ صفحه 

دوشنبه گذشته بحث آزاد در مورد انتخابات آمریکا در رستوران نیبرز با 
حضور بسیاری از شرکت کنندگان با موفقیت انجام گردید. ۲ ویدئوی زیر از 

سخنان آقای دکتر پارسا و رحیم باجغلی که بازگشای بحث بودند گرفته شده 
است. به دلیل استفاده از دستگاه صوتی رستوران، کمی با مشکل فنی ضبط 

صدا روبرو شدیم که از بابت آن پوزش میطلبیم.

 

سخنان دکتر پارسا        

سپاسگزاریم از روزنامه ایرانیان برای پوشش خبری برنامه هنری آقای علیرضا آسانلو در کانون دوستداران فرهنگ ایران 
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سخنان رحیم باجغلی    

https://youtu.be/gUwrEGnLkGY
https://youtu.be/5jUdMDsEeME
https://youtu.be/5jUdMDsEeME

