
زمان:  یکشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ 
گردهمائی :  ساعت ۵ و نیم  بعد از ظهر  (پذیرائی با چای، قهوه و شیرینی)

تلفن اطالعات:   240.428.8337 شروع سخنرانی: ساعت ۶ بعد از ظهر

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136

51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850
Direction from 355 (Hungerford Drive): 

Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (across from Technial Center)

Damavand Cultural Foundation
Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

www.DamavandCulturalFoundation.org

بخش نخست: سخنران

سفیر جان لیمبرت که در حال حاضر 
نیروی  دانشاه  در   سیاس علوم  استاد 
دریایی ایاالت متحده است مدت ٣۴ سال 
در وزارت امور خارجه آمریا به خدمت 
اشتغال داشته و بیشتر ماموریت های وی 
آفریقا و خاورمیانه   در کشورهای اسالم
(از جمله ایران) گذشته است. دکتر جان 

ایران  در  انقالب  وقوع  هنگام  لیمبرت 
دیپلمات  از ۵٢   ی و  داشت  ماموریت 
آمریایی بود که به گروگان «دانشجویان 
پیرو خط امام» درآمدند و مدت ۴٠٠ روز 

در اسارت جمهوری اسالم به سر بردند.
آقای لیمبرت برای نخستین بار در سال 
١٩۶۴ به عنوان سپاه صلح به ایران رفت و 

تا سال ١٩۶۶ در استان کردستان به خدمت 
مشغول بود. در جریان همین اقامت بود که 
همسر ایران خود را برگزید. او در سال ١٩۶٩ 
به ایران بازگشت و تا سال ١٩٧٢ و پیش 
از پیوستن به وزارت امور خارجه آمریا در 
دانشاه پهلوی شیراز به تدریس مشغول 
بود. او فارس را با تسلط صحبت م کند.

دانشنامه  دارای  لیمبرت  جان  سفیر 
صاحب  و  هاروارد  دانشاه  از  دکتری 
تالیفات متعددی درباره خاورمیانه است 
در  «شیراز  به  م توان  میان  آن  از  که 
تاریخ»  با  عصر حافظ»، «ایران در جنگ 
اشباح  با  هماوردی  ایران:  با  «مذاکره  و 

تاریخ» اشاره کرد.

برنامه ماه اپریل ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷)

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

اجرای موسيقی
اصیل ایرانی
اسامی هنرمندان

بعدا اعالم خواهد شد

هویت و فرهنگ در دو سوی خلیج فارس
سخنران: دکتر جان لیمبرت، سفیر پیشین ایاالت متحده در موریتانی 

و استاد دانشگاه نیروی دریایی آمریکا در آناپلیس، مریلند

بنیاد فرهنگی دماوند
(بنیاد غیر انتفاعی)

بخش دوم:  موسیق


