
برنامه های ماه نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه  شماره ۳۸

 برنامه دوشنبه ۲۰ ماه نوامبر ۲۰۱۷
 موضوع: چگونه در باب دموکراسی اندیشه کنیم؟

  سخنران: علی میرسپاسی
 علی میرسپاسی استاد جامعهشناسی و

 مطالعات خاورمیانه در دپارتمان
 گاالتین دانشگاه نیویورک و و رئیس مرکز

 مطالعات ایرانشناسی دانشگاه
 نیویورکاست. او از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹
 میالدی محقق مرکز کارِنگی بوده و در
 کالجهای همپشایر، اَمهرست، ماونت

 هولیوک، اسمیت و دانشگاه ماساچوست
 در شهر امهرست تدریس نموده است. زمینه

 پژوهش میرسپاسی، نظریههای اجتماعی مدرنیته، جامعهشناسی
 تاریخی، تطبیقی، جامعهشناسی دین، مطالعه فرهنگ و جوامع

 خاورمیانه، و اسالم و تغییرات اجتماعی میباشد. برای آشنائی با
 تآلیفات علی میرسپاسی به معرفی نامه ایشان در ویکی پدیا

 مراجعه نمائید.
  

  ۳ ویدئو از سخنرانی محمد وثوقی

فصل اول از اساسنامه کانون : کلیات و اهداف 
ماده ۱- «کانون دوستداران فرهنگ ایران» از این به بعد «کانون»، یک سازمان مستقل 

فرهنگی است که به هیچ گرایش سیاسی، اجتماعی و دینی وابستگی ندارد و اعضای آن نیز با 
حفظ باورها و مرام های شخصی خود تنها در راه نیل به اهداف کانون با یکدیگر اشتراک مساعی 

دارند.
ماده ۲ - اهداف

الف : نگهداری و گسترش فرهنگ ایرانی و دستآوردهای تاریخی و مردمی آن
ب : برگزاری اجتماعات فرهنگی به منظور حمایت از آزادی بیان و فضای سالم برای تبادل نظر

پ : تقویت فضای تفاهم و همبستگی میان ایرانیان.
ماده ۳- کانون آماده است در راه دستیابی به اهداف خود با تمامی افراد و گروههایی که در تضاد با این اهداف نباشند همکاری کند. 

ماده ۴- کانون بعنوان یک سازمان فرهنگی مردمی و مترقی ایرانی در خارج از کشور، مدافع آزادی، حقوق بشر و صلح، مخالف دخالت نظامی هر کشوری 
در امور داخلی کشورهای دیگر از جمله تجاوز احتمالی آمریکا به ایران می باشد، و در این راستا با تمام نیروهای صلح دوست و مترقی همکاری خواهد 

نمود. تصویب این ماده در تاریخ ۲۷ جون سال ۲۰۰۵ می باشد.
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 دوشـنبه ۲۷ مـاه نـوامـبر

 موضوع: ماهیت مادی وجود انسان
 سخنران: تقی کیمیائی اسدی

دوشـنبه ۴ مـاه دسـامـبر 

مـوضـوع: نـبرد قـدرت در خـاورمـیانـه، 
جـایـگاه ایـران و بـرخـورد آمـریـکا  

سـخنران: عـلی شـاکـری 

 دوشـنبه ۱۱ مـاه دسـامـبر

موضوع: شاعران و بحران مخاطب در 
شعر معاصر 

سخنران: سعید یوسف 

 دوشـنبه ۱۸ مـاه دسـامـبر

 موضوع: نفوذ زبان پارسی و فرهنگ
 ایرانی در هندوستان

 سخنران: محمد اقتداری

 دوشـنبه ۲۵ مـاه دسـامـبر

 بدلیل تعطیالت کریسمس، کانون
 نیز تعطیل است.

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
عـبادت ـبه جـز خـدمـت خـلق نیسـت                                           ـبه تسـبیح و سـجاده و دلق نیسـت
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