
برنامه های ماه دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه  شماره ۴۱ در ۲ صفحه

 برنامه دوشنبه ۱۸ ماه دسامبر ۲۰۱۷
 موضوع: نفوذ زبان پارسی و فرهنگ ایرانی در هندوستان

 سخنران : دکتر محمد اقتداری
 حمد اقتداری: متولد سال ۱۳۱۶ شمسی از شهر الر استان پارس، در ژانویه سال ۱۹۶۰
 به آمریکا آمد. دارای یک فرزند دختر و دو نوه میباشد. دارای دکترای اقتصاد در زمینه

 اقتصاد بین امللل، استاد سابق دانشگاه در دانشگاه های زیر در آمریکا
Morgan State University and MD University Baltimore Campus 

 از فعالین و مسئولین قدیمی کنفدراسیون در شهر واشنگنت در دهه ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۹، از
 طرفداران شاد روان دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران بوده است. از اعضای سابق
 سازمان انقالبی، پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در دهه ۱۹۷۰ در واشنگنت. یکی از

 پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران در دهه ۱۹۸۰. یکی از پایه گزاران
 نهاد سیرا در آمریکا در دهه ۱۹۸۰. یکی از اعضای قدیمی کانون دوستداران فرهنگ

ایران از اوائل تأسیس آن و مسئول امور مالی و مالیاتی کانون میباشد  
 نویسنده و سخنور در مطبوعات و رادیو و تلویزیونهای مختلف. در حال حاضر دست اندر

  کار نوشنت سه کتاب میباشد
 یک : شرح زندگی و چگونگی فعالیت های سیاسی و اجتماعی بویژه در مدت طوالنی اقامت در آمریکا

– دو : تاریخ تسلط ایران بر مصر در زمان هخامنشیان  
سه : تاریخ کهن روابط ایران و چین

  
 ۴ ویدئو از سخنرانی سعید یوسف
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کانون دوستداران فرهنگ ایران 
درخـت دوسـتی بـنشان کـه کـام دل ـبه بـار آرد                     نـهال دشـمنی ـبرکـن کـه رنـج ـبی شـمار آرد

 ـبرـنامـه هـای مـاه دسـامـبر ۲۰۱۷

دوشـنبه ۲۲ دسـامـبر  
جـشن شـب یـلدا  

 جـزئـیات جـشن در صـفحه ۲ هـمین هـفته نـامـه

دوشنبه ۲۵ دسامبر 
کانون تعطیل است. 

 ـبرـنامـه هـای مـاه ژانـویـه ۲۰۱۸

  دوشـنبه اول ژانـویـه
 کـانـون تـعطیل اسـت.

دوشنبه ۸ ماه ژانویه  
 موضوع: مجمع عمومی میاندوره ای

..…………………………………………… 

دوشـنبه ۱۵ ژانـویـه  
کـانـون تـعطیل اسـت. 

 .…………………………………………
 

دوشـنبه ۲۲ مـاه ژانـویـه 
مـوضـوع: زنـدگـی و افـکار مـریـم 

مـیرزاخـانـی 
سـخنران: جـعفر وثـوقـی 

دوشنبه ۲۹ ژانویه  
  موضوع: ارتباط آمریکا با کمپ خمینی

پیش از انقالب به ویژه در پاریس  
سخنران: علی سجادی

https://kanooneiranian.org/2017/12/13/%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%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81/
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ورود برای همگان رایگان است


