
برابر با ماه های خرداد و تیر۱۳۹۶ برنامه های ماه جون ۲۰۱۷ هفته نامه شماره ۳۲

 برنامه دوشنبه ۱۲ماه جون  ۲۰۱۷
 موضوع: امپراطوری آشوب
 سخنران : یونس پارسابناب

 ماده ۵ -
  تشکیالت کانون

 بر دو محور زیر استوار است:
 مشارکت اعضاء و فعالیت نهادهای

 منتخب مجمع عمومی.
 

  ماده۶- مجمع عمومی عالیترین
 مرجع تصمیم گیری کانون به شمار
 می رود و آن اجتماعی است که به

 صورت عادی هر شش ماه یکبار ولی
 بصورت فوق العاده با شرکت

 اعضای رسمی کانون با حقوق و رأی
مساوی تشکیل می شود.
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ـبرـنامـه دوشـنبه ۱۹ مـاه جـون ۲۰۱۷  
 

 نـقش بـسیار مـوـثر وـلی پـنهان
  ـنیروهـای مـذهـبی در دولـت تـرامـپ

 سـخنران: محـمد بـرقـعی

 برنامه دوشنبه ۲۶ ماه جون ۲۰۱۷
 

 مشکالت جوانان مهاجر در تقابل با
 جامعه آمریکا

 سخنران : املیرا کریمی

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
هـمه سـر ـبه سـر ـتن ـبه کشـتن دهـیم                          از آن ـبه کـه کـشور ـبه دشـمن دهـیم   

چند ویدئو از سخنرانی دوشنبه قبل

 از اعضای «کانون دوستداران فرهنگ ایران » در واشنگنت دی سی و از اعضای «اتحاد چپ

 ایرانیان، واشنگنت و حومه ». یونس پارسابناب، متولد ۱۳۱۶ خورشیدی در تبریز از آغازگران

 کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آمریکا در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۶۳ از نویسندگان نشریه

 «ستارخان بایراغی » ارگان کنفدراسیون جهانی به زبان ترکی آذربایجانی در سالهای ۱۹۷۶-

 ۱۹۸۰، سردبیر مجله انگلیسی زبان ریپه « بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران ) از سال ۱۹۷۶ تا

 ۱۹۸۱، دارنده درجه لیسانس در علوم سیاسی از دانشگاه هاوارد ( واشنگنت-۱۹۶۵)، دارنده درجه

 فوق لیسانس در علوم سیاسی  و تاریخ از دانشگاه هاوارد ( واشنگنت ۱۹۷۶ ). دارنده درجه دکترا

 در علوم سیاسی بیناملللی از دانشگاه کاتولیک ( واشنگنت ۱۹۷۴ ). از نویسندگان نشریه ای «

 میزگرد» (چاپ کلن ) از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳، از نویسندگان نشریه ای دوهفتگی «ایرانیا» (چاپ

 واشنگنت از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ )، از نویسندگان نشریات اینترنتی « روشنگر »، « مجله هفته »،

 « عصر نو »، « گزارشگر »، «اشتراک » و …..، نویسنده کتاب « تاریخ صدساله ی احزاب و

 سازمانهای کارگری، سوسیالیستی و کمونیستی ایران »، ( در دست تهیه ).  استاد تاریخ

سیاسی جهان و خاورمیانه در دانشگاه استریر (واشنگنت ) از ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۸

اساسنامه کانون
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