
امروز پنجشنبه ۱۵ ماه دسامبر ۲۰۱۶ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه شماره ۶ در ۲ صفحه

 
مطالب موجود در این هفته نامه 

۱- جدول برنامه های ماه دسامبر ۲۰۱۶ 
۲- برنامه دوشنبه ۱۹ ماه دسامبر 

 ۳- فالیر برنامه دوشنبه ۲۶ ماه دسامبر با معرفی
 نامه و تصویر سخنران.

 ۴- طرح پیشنهادی کمیته خدمات کانون توسط دکتر محمد برقعی

برنامه دوشنبه ۱۹ ماه دسامبر ۲۰۱۶
 کانون دوستداران فرهنگ ایران تقدیم میکند

جشن شب یلدا در محل کانون
با هنرنمائی افتخاری هنرمندان: سعید  

کاووسی: تنبک و فلوت
کامی: خواننده، سیامک : کیبرد

همراه با شعر خوانی و دکلمه خانم زهره هاشمی بهمراه موسیقی دلنواز فلوت 
سعید کاووسی

با صرف چای و شیرینی، تنقالت و میوه های شب یلدا و شام سرد 

 James Madison High School
 2500 James Madison Dr, Vienna, VA, 22181

 Warhawk Hall
لطفأ از درب ورودی ۱۲ و یا ۱ وارد مدرسه شوید

شرکت برای عموم رایگان است
اما عزیزانی که مایلند درجهت خرجهائی که کانون بابت 
این جشن متحمل میشود کمکی کرده باشند، نفری ۵ دالر

توصیه میشود.

برنامه دوشنبه ۲۶ ماه دسامبر۲۰۱۶
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موضوع : روابط ایران و آمریکا
  در رابطه با دکتر مصدق

 از نگاه یک جوان
 سخنران : جانان ایرانبومی

 جانان ایرانبومی، دانش آموز
و عضو خبرنگاران برون مرزی
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طرح پیشنهادی « کمیته خدماتی » کانون
 دکتر محمد برقعی

 
 چندین دهه گذشته درمنطقه واشنگنت و حومه، ایرانیان بسیاری در زمینه فرهنگی بسیار فعال بوده ، ودست آوردهای

 باارزشی داشته اند. اما متاسفانه در زمینه ارائه خدمات به هموطنان کمترموفق تالش
 چشمگیری انجام نشده است، گرچه تنی چند از پزشگان مسئول به صورت فردی اقداماتی

 کرده اند. اما حال که جامعه به سطح باالیی از رفاه رسیده ، بجاست که صاحبان حرفه ها در
 اندیشه افرادی باشند که به این موفقیت ها دست نیافته اند. هموطنان بسیاری بیمه سالمتی
 ندارند، یا مشکالت حقوقی داشته وتوانائی استخدام وکیل ندارند . می دانیم که دامنه این
 خدمات محدود نیست، ازجمله بسیاری با کار کامپیوتری آشنایی کافی نداشته، و امکان

 پرداخت شهریه کالس های آموزشی را هم ندارند.
  کانون دوستداران فرهنگ ایران با سی و سه سال سابقه،  قدیمی ترین نهادهای فرهنگی این منطقه بوده، وهر 
دوشنبه شب، جمع قابل مالحظه ای ایرانیان در جلسات آن شرکت می کنند. لذا بر آن شده ایم کمیته  خدماتی 
برای این منظور بر پا کنیم، تا فهرستی از خدمات رایگان یا ارزان قیمت را برای هموطنانی که نیاز دارند تهیه 

کرده ، وبا مدیریت صحیح بکوشیم که کمک ها به دست نیازمندان واقعی برسند.  

می دانیم این خدمات محدود به پزشکی، حقوقی و فن آوری های کامپیوتری نیست، بلکه بسیاری از هم وطنان به 
کمک های دیگری، همچون وسائل منزل، کمک های مالی، وام کوتاه مدت  نیاز دارند. از این روی این اندیشه را با 

هموطنان در میان می گذاریم، و امید داریم انسان های خیرو خوش اندیش که غم یاری به دیگران را دارند، مارا در 
این راه یاری کنند . چه با اعالم آمادگی برای ارائه خدمات، وچه همفکری و راهنمایی برای  چگونگی رشد و توسعه 

این برنامه. 

گفتنی است شاید جامعه ایرانیان این منطقه با آن که از موفق ترین اقلیت هاست، درزمینه ارائه خدمات تالش 
چندانی نکرده است، امید واریم این گامی باشد در راه اعتالی جامعه ایرانیان منطقه، و نشانی از رشد فرهنگ واال  

وانسانی ایرانیان. 
 

ویدئوی سخنرانی دوشنبه قبل
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