
و برنامه های ماه فوریه ۲۰۱۸ برنامه دوشنبه ۲۹ ماه ژانویه ۲۰۱۸ هفته نامه شماره ۴۶

 برنامه دوشنبه ۲۹ ماه ژانویه  ۲۰۱۸
 موضوع: ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقالب به ویژه در پاریس

 سخنران : علی سجادی
معرفی نامه آقای علی سجادی از زبان خود ایشان:

 در سالی که یادم نمی آید در بیمارستان بازرگانان تهران، به قول قدیمی ها روی
   خشت افتادم. از همان اوان سرنوشت من با بازرگان و بازرگانی گره خورده بود.

 و بازرگانی خواندم و چون از هیچ کدام از آنها سر در نمی آوردم به عشق و عالقه بعدها در دانشگاه ملی رشتۀ اقتصاد سیاسی
 قدیمی پرداختم که  فضولی در کار دیگران بود و در آن ایام که هنوز اینترنت و خبر تقلبی و فیک نیوز باب نشده بود، روزنامه نگاری

 خوانده می شد که شاخه ای از شعر بود که قرآن سعید درباره ما گفته است «یتبعهم الغاوون»! که پیروی کنندگان ما از گمراهانند، ان شاء
اهلل. سخنرانی بنده در کانون هم به مهندس بازرگان بی ربط نیست.

 در چهل سالی که پالس خویش را در منطقه واشنگنت  بر زمین انداخته ام در برخی از کارهای عام املنفعه انتشاراتی چون هفته نامه
.ایرانشهر و ماهنامۀ پر مشارکت نزدیک داشته ام که البته هیچ سودبازرگانی برایم نداشته، ولی ترضیه خاطری فراهم آورده

 تا کنون دو فقره کتاب با عنوانهای «اوراق کبود» حاوی بیست نقد کتاب به شیوه ای غیر سنتی و نیز «غروب صادق» درباره زندگی
 سیاسی صادق قطب زاده منتشر کرده ام و تابستان امسال کتاب بعدی ام با عنوان «سینما رکس آبادان» منتشر خواهد شد، ان شاء اهلل.

 
 
  

عالم همه خندان شد بگذشت ز حد خنده                  امروز بت خندان میبخش کند خنده                      
میجوشد و میروید از عین حسد خندهپیوسته حسد بودی پرغصه ولیک این دم                     

در من بنگر ای جان تا هر دو سلف خندیم                         کان خنده بیپایان آورد مدد خنده
بربسته و بررسته غرقند در این رسته                            تا با همگان باشد از عین ابد خنده                  تا چند نهان خندم پنهان نکنم زین پس                         

هر چند نهان دارم از من بجهد خنده
ور تو پنهان داری ناموس تو من دانم                    کاندر سر هر مویت درجست دو صد خنده

هر ذره که میپوید بیخنده نمیروید                   از نیست سوی هستی ما را کی کشد خنده                               خنده پدر و مادر در چرخ درآوردت                               
بنمود به هر طورت الطاف احد خنده                            آن دم که دهان خندد در خنده جان بنگر                        کان خنده بیدندان در لب بنهد خنده
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 کانون دوستداران فرهنگ ایران
هـر ذره کـه مـیـپوـید ـبیخـنده نـمیروـید                     از نیسـت سـوی هسـتی مـا را کـی کشـد خـنده

ـبرـنامـه هـای مـاه فـوریـه ۲۰۱۸ 

دوشـنبه ۵ مـاه فـوریـه  

   مـوضـوع: مجـمع عـمومـی مـیانـدوره ای

دوشـنبه ۱۲ مـاه فـوریـه  
  مـوضـوع: چـه مـیتوان کـرد؟ بـعنوان
 جـامـعه ایـرانـی سـاکـن آمـریـکا پـس از

 حـوادث اخـیر
 سـخنران: عـلی اکـبر مـوسـوی خـوئـینی

  مـسئول جـلسه: سـعید قـدسـی

دوشـنبه ۱۹ مـاه فـوریـه  
 مـوضـوع: روانـشناسـی گـروهـهای

 سـیاسـی
  سـخنران: دکـتر مـاکـان فـردیـس
  مـسئول جـلسه: غـالم تـرشـیزی

  دوشنبه ۲۶ ماه فوریه..
 کانون تعطیل است.


