
برنامه های ماه دسامبر ۲۰۱۷ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه  شماره ۳۹

 برنامه دوشنبه ۴ ماه دسامبر ۲۰۱۷
 موضوع: نبرد قدرت در خاورمیانه، جایگاه ایران و برخورد آمریکا

  سخنران: علی شاکری
 علی شاکری مقیم شهر ارواین کالیفرنیا ، عضو مشاورین هیأت

 مدیره بنیاد “شهروندان در خدمت به صلح” مدرسه علوم اجتماعی
.دانشگاه ارواین

 در کودکی با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دیدگانش  به سیاست باز 
شد. در قبل و بعد از ۱۵ خرداد۱۳۴۲ در نو جوانی با سیاست 

اشنا شد و در ۱۳۵۰ همزمان با جشنهای ۲۵۰۰ ساله 
شاهنشاهی ایران در جنبش جهانی دانشجویان با گرایش فکری 
چپ “طیف سوم”فعال شد.در بحبوحه انقالب بهمن ۱۳۵۷ بعد از 

فارغالتحصیلی در رشته”مدیریت بازرگانی”  از 
دانشگاه( تگزاس) به ایران باز گشت و بعد از حمله عراق به ایران 
داوطلبانه به جبهه دفاع میهنی پیوست و بعد از ۴ سال اقامت در ایران مجددا به کالیفرنیا باز گشت.

 علی شاکری به عنوان جمهوریخواه رفرمیست  از طرفداران جدی نافیان خشونت،جنگ،& اعدام  و 
 از مروجین منش اصالح طلبی قانونمند در دو دهه گذشته در ایران بوده است. کنش، گفتار، و
 نوشتههای شاکری به عنوان یک کشورمدار ؛ در خدمت به زمینه سازی تعامل در بین یاختههای

 اجتماعی و سیاسی ایرانیان بوده است. چو ن ایشان قویاً به این باورند که بدون تعامل ، پایه  جنبش دموکراسی خواهی و بالطبع پایه ایران  دمکرات لنگ است.
  منافع ملی و امنییت ملی بدون مشارکت و تعامل بین دولت و ملت نیز غیر ممکن است.

 

  ۳ ویدئو از سخنرانی تقی کیمیائی اسدی
 

منت سخنرانی تقی کیمیائی اسدی
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 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 
درخـت دوسـتی بـنشان کـه کـام دل ـبه بـار آرد                     نـهال دشـمنی ـبرکـن کـه رنـج ـبی شـمار آرد
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