
برنامه های ماه جوالی ۲۰۱۸ Iranian Cultural Association  هفته نامه شماره ۶۷ در ۲ صفحه

  برنامه دوشنبه ۹ ماه جوالی ۲۰۱۸
 موضوع: آیا نظام دموکراسی حکومتی مناسب ایران است؟

  سخنران: دکتر محمد برقعی
 

 محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسالمی ایران است. تحصیالت
 وی دکتری جامعه شناسی است. و سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات

 مردم شناسانه پرداخته است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان
 است. وی چند سال پس ار انقالب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت. کتاب «سکوالریسم از نظر تا عمل» از وی

منتشرشده است.

 
اطالعات جشن تیرگان در صفحه دوم همین هفته نامه  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  کانون دوستداران فرهنگ ایران
                                                                                             اگـر غـم لـشگر انـگیزد کـه خـون عـاشـقان ریـزد              مـن و سـاـقی ـبه هـم تـازیـم و بـنیادش بـرانـدازیـم

چند ویدئو از سخنرانی دوشنبه قبل

 ـبرـنامـه هـای مـاه جـوالی ۲۰۱۸

 دوشـنبه ۱۶ جـوالی

  موضوع: جروبحث با شخصیت ناآرام
 سخنران: فریفته امام قریشی

 دوشـنبه ۲۳ جـوالی

 موضوع: وضعیت کنونی جنبش زنان و
تآثیر دختران انقالب بر جنبش  

 سخنران: فریبا داوودی

 دوشـنبه ۳۰ جـوالی

 موضوع: چرا جهانیان از طب سنتی
  ایران استقبال کرده اند

 سخنران: دکتر حسین صبا

محل برگزاری سخنرانی های کانون 
 James Madison High School
 2500 James Madison
  Dr., Vienna, VA 22181
Entrance 3

 کانون دوستداران فرهنگ ایران تقدیم میکند
جشن تیرگان

https://kanooneiranian.org/2018/07/04/%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%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C/
https://kanooneiranian.org/2018/07/04/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8/
https://kanooneiranian.org/2018/07/04/%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%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C/
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آری، آری، زندگی زیباست  
 زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست

گر بیفروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست  
ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست
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 پذیرائی با غذای سرد،
 نوشابه، میوه، چای،
 قهوه، شیرینی و

 تنقالت

 قیمت بلیط: ۲۵ دالر
محل: کلونیز
7681 Provincial Dr

McLean, Virginia, 22102

 زمان
۸  الی ۱۲ نیمه شب

تاریخ
۱۴ ماه جوالی ۲۰۱۸

 کانون دوستداران فرهنگ ایران تقدیم میکند
جشن تیرگان

 همراه با دی جی و
Cash Bar

شماره تماس 
571-329-2836


