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بخش نخست: سخنران

است که  سال   ٢١ مختار   تق آقای 
«ایرانیان»  هفته نامه  و سردبیری  مدیریت 
چاپ واشنگتن را به عهده دارد و در این 
مدت علیرغم انواع دشواری ها آن را بدون 
وقفه انتشار داده است. سابقه فعالیت آقای 
مختار چه در کار نویسندگ و روزنامه نگاری 
 و چه در عرصه هنر از پنج دهه تجاوز م
کند. او هماری با مطبوعات را از اواخر 

دهه ١٣٣٠ هنگام که محصل دبیرستان 
دارالفنون تهران بود آغاز کرد و سال ها در 
مهمترین نشریات پایتخت، از «امید ایران» 
و «سپید و سیاه»  و «فیلم و هنر» گرفته تا 
«فردوس» و «خوشه» و «کیهان» و «ستاره 
سینما» قلم زد و چند دوره نیز سردبیری 
مجالت «فیلم» و «ستاره سینما» را به عهده 
داشت. وی در سال ١٣۴٨ بازیری در سینما 

را نیز آغاز کرد و تا سال ١٣۵۶ در ١٨ فیلم 
این،  بر  افزوده  پرداخت.    آفرین به نقش 
وی کارگردان دو فیلم «تعصب» و «صبح 
خاکستر» را هم به عهده گرفت. آقای مختار 
در سال ١٣۵۶ به آمریا مهاجرت کرد و در 
واشنگتن اقامت گزید. او پیش از بنیانگذاری 
را  آرش»  «دل  مجله  «ایرانیان»  هفته نامه 
انتشار داد و در کنار آن در نمایش های تئاتری 

متعدد ایفای نقش کرد و به نوشتن  نقدهای 
سیاس، اجتماع و هنری پرداخت. ازآقای 
مختار چندین فیلمنامه، نمایشنامه و داستان 
نیز انتشار یافته است. هفته نامه «ایرانیان» 
درپرتو تالش مدیر وسردبیر آن و پای بندی 
 او به اصول درست روزنامه نگاری به ی
 از پرمحتواترین و معتبرترین نشریات فارس

زبان در سرتاسر آمریا تبدیل شده است.

برنامه ماه فوریه ۲۰۱۷ (اسفند ۱۳۹۵)

باتوجه به هزینه برگزاری برنامه ها در صد و یکمین جلسه هیات مدیره تصویب شد که ورودیه منظور شود ـ اعضاء: ۳ دالر ـ مهمانان: ۵ دالر

اجرای موسيقی ایرانی 
توسط دکتر هوشنگ 
حجتی (آواز)، دکتر 

هائی نامی (تار) و آقای 
فرشید مهجور (ضرب)

آشنائی با زبان و روایت سینمائی
برای درک بهتر فیلم
 سخنران: تقی مختار

بنیاد فرهنگی دماوند
(بنیاد غیر انتفاعی)

بخش دوم:  موسیق


