
منطقه واشنگنت دی سی و حومه برنامه های ماه اکتبر ۲۰۱۷ هفته نامه شماره ۳۴ در ۲ صفحه

 برنامه دوشنبه ۲۳ ماه اکتبر ۲۰۱۷
 موضوع: مسئله کردستان استقالل، فدرالیسم، خودمختاری؟

 سخنران: دکتر محمد امینی
 محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، از محمد امینی بیش از ۱۸۰ نوشتار و کتاپ

 به چاپ رسیده است. زندگی و زمانه احمد کسروی، سوداگری با تاریخ درباره دوران
 زمامداری زنده یاد محمد مصّدق، بازبینی شیعی گری و صوفی گری احمد کسروی،

 فداییان اسالم و سودای حکومت اسالمی، تاریخ حجاب و بی حجابی در ایران مدرن،
 بغرنجی های قومی و ملی در ایران، از شمار کتاب های منتشر شده او هستند. امینی
 هفته ای دوبرنامه تلویزیونی با نام برگی از تاریخ (با حسین مهری) و یک کلمه اجرا

 می کند.
 

  در آغاز این برنامه، به مناسبت انتشار دفتر هنر ویژه محّمد مّصدق، کار بیژن اسدی
 پور، درباره این کار سخن خواهد رفت و این شماره دفتر هنر رونمایی خواهد شد.

فالیر کامل این برنامه را در صفحه ۲ همین هفته نامه مشاهده کنید. 
 
 

چند ویدئو از سخنرانی دکتر فرشید مقیمی 
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 دوشـنبه ۳۰ مـاه اکـتبر

 موضوع: حل استراتژیک ۱۱ بحران و
 شکوفندگی همه جانبه ایران

 سخنران: حسین سیف
 زاده

 موقعیت شغلی: استاد
  برکنارشده از دانشکده
 حقوق و علوم سیاسی

 دانشگاه تهران به اتهام
 تبلیغ اندیشه های الحادی و "فرق ضاله"، و

استاد پیوسته فعلی در مونتگمری کالج

ارتقاء به درجه استادی در سال ۱۳۷۵، 
دانشیاری ۱۳۷۰، استادیاری ۱۳۵۴

فعالیتهای پژوهشی -علمی جانبی:داور  علمی 
و عضو بسیاری از مجالت و انجمنهای علمی 

در رشته سیاسی داخل و خارج کشور،
۳. دوره های علمی: فلوشیپهای علمی در 

دانشگاه هاروارد و موسسه خاورمیانه. 
تحصیالت: دوره فوق دکتری در دانشگاه 

هاروارد، دوره دکتری سیاسی در دانشگاه 
کالیفرنیائی سانتاباربارا، فوق لیسانس دوم در 
مدیریت اداری از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در 
چیکو، و فوق لیسانس اول در علوم سیاسی از 

ایران

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

https://kanooneiranian.org/2017/10/17/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-2/
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