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کانون دوستداران فرهنگ ایران  

لبه تيغ : ميراث بازيگران زن در سينماي ايران 

نويسنده/ كارگردان/ تهيه كننده : بهمن مقصودلو

فيلم انتخابي فستيوالهاي جهاني مونترال، انجمن مطالعات 
خاورميانه ی دانشگاه های امريكای شمالي، جشنواره 


جهاني تاريخ در فرانسه و ...
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با زيرنويس 
انگليسی، 

مدت ١٢٥ 
دقيقه

تأتر دبیرستان جیمز مدیسون برگزار خواهد شد. در ورودی ۹ و ۱۲  لطفا توجه نمائید که این برنامه در سالن آمفی

در فالیر زیر آدرس به اشتباه کافه تریا نوشته شده است. همچنین ایمیل کانون درفالیر زیر نیز اشتباه تایپ شده است.
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 برنامه دوشنبه ۶ ماه فوریه ۲۰۱۷ 

موضوع : مرگ خدا، نهیلیسم و هنر 

سخنران : تقی مختار 

تقی مختار بیست سال است مديريت و سردبيری هفته نامه «ايرانيان»، چاپ 
واشنگنت، را برعهده دارد. سابقه کار قلمی و هنری او چیزیmokhtar حدود ۵۵ 

سال است که شروع آن برمي گردد به اواخر دهه ۱۳۳۰ خورشيدی؛ زمانی که 
سيزده چهارده ساله و محصل دبيرستان «دارالفنون» بود. از آن وقت به بعد، تا 

ها و مجالت «مبارز  سال ۱۳۵۶ که ايران را ترک کرد، به طور حرفه ای، با روزنامه
همدان»، «آسيای جوان»، «ترقی»، «اميد ايران»، «تهران مصور»، «سپيد و 

سياه»، «صبح امروز»، «فيلم و هنر»، «خوشه»، «فردوسی»، «کيهان»، «فيلم»، 
های مختلف سردبير مجالت  «ستاره سينما» (هفتگی)، «ستاره سينما» (ماهانه) و «اطالعات» همکاری کرد. در ضمن، در دوره

«فيلم»، «ستاره سينما»ی هفتگی و «ستاره سينما»ی ماهانه هم بوده است. در سال ۱۳۴۸ به عنوان بازيگر وارد سينما شد و تا 
سال ۱۳۵۶ در 18 فيلم بازی کرد. دو فيلم سينمائی («تعصب» و «صبح خاکستر») را هم کارگردانی کرده است. از سال ۱۳۵۶ به 
آرش» بوده و عالوه بر آن  این سو مقيم خارج از کشور (واشنگنت، پايتخت آمريکا) می باشد. او در اينجا يک دوره سردبير مجله «دل
برای برخی از نشريات ديگر چاپ خارج و سایت های اینترنتی ایرانی هم مقاالت سیاسی، اجتماعی، هنری و نقدهائی نوشته است 

و همچنان می نویسد. نوشنت چند فيلمنامه، نمايشنامه، داستان، رمان، حديث نفس و چاپ برخی از آن ها بصورت کتاب باضافه 
مجموعه مقاالتش در زمینه سیاست، جامعه، هنرها و گزارش های تحقیقی و غیرو… و همینطور کارگردانی و بازی در چند نمايش 

از ديگر کارهائی است که وی در دوره اقامتش در خارج از کشور انجام داده است.
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برنامه دوشنبه ۱۳ ماه فوریه ۲۰۱۷ 
مبارزات مردم آذربایجان پس از انقالب اسالمی 

سخنران: حبیب آذرسینا 

برنامه دوشنبه ۲۰ ماه فوریه ۲۰۱۷ 
موضوع: داده ها و باورها 

سخنران : غالم ترشیزی 

برنامه دوشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۱۷ 
بحث آزاد در مورد وقایع امروز ایران 

سخنران گشاینده بحث: محمد برقعی 

لطفأ توجه نمائید که برنامه های ۲۰ و ۲۶ فوریه بدلیل تعطیل 

مدارس در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد. 

سه ویدئو از سخنرانی دوشنبه قبل

بیاد گل سرخ 

شعر از شفیعی 
کدکنی 

بیاد گل سرخ 
شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی 

با صدای صمصام کشفی 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