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) ۴۰۰۱  مرداد  31(  1202 اوت 22،  61 شمارۀ برنامه  
ازی)جمفضای  برنامه از طریق   مینھشت(  

این   ن الدن  سخ�ن    س�ا�ن��سندە و فّعال ، ام�ی حسنی
   امید به فردای بھتر، راھی به سوی آیندۀ ایران" " موضوع سخنرانی: 

ق آم��کا 2021  اوت 22زمان: ساعت دو بعد از ظهر روز �کشنبه    به وقت �ش
ان تو سط اردش�ی لطفعل�ان دب�ی بن�اد دماوند   معّر�ن سخ�ن

 مدیر برنامه: دک�ت مسعود الفت، عضو هیئت مدیرە 
 410-428-8337تلفن اطالعات: 

  
  آنگاه   ، در تھران تولّد یافت. نخستین سالھای دبیرستان را در ایران طی کرد   1322امیر حسین الدن در سال  :شرح حال فشردۀ سخنران

.   برای ادامۀ تحصیل عازم آتریش و آلمان شد.  پس از تکمیل دورۀ دبیرستان در اروپا بھ منظور گذراندن تحصیالت عالی بھ آمریکا عزیمت کرد
دورۀ لیسانس را در رشتۀ حقوق    شیکاگو. آنگاه در دانشگاه ایلی نوی در  فوق دیپلم گرفتدر رشتۀ ریاضی  شیکاگو  ابتدا از کالج ویلسون در  

را در  گاسی  سی آزادی"  نشریۀ دانشجویی"مدافعان  انتشار  تحصیل  در    1968ذراند و ضمن  آقای الدن  بعدی تحصیالت عالی  مراحل  کرد.  آغاز 
. آقای  شرکت کردفوق لیسانس  مدیریت صنعتی    ۀدور ک  ی  آمریکا بھ سبب بازگشت بھ ایران در پی درگذشت مادرش ناتمام ماند. او در ایران در

ف نقالب از  انحراشرکت جست ولی طولی نکشید کھ با  1357مانند میلیون ھا ایرانی دیگر در انقالب است    ه پیرو ملّی گرایی بودهالدن کھ ھموار
شد.   زندانی  امید می رفت دستگیر و  کھ  یاد  مسیری  و حقوق دانزنده  نویسنده   ، اوصیاء  آزادی"    ،پرویز  بھار  توحیدی در  کتاب "زندان  در 

در زندان قصر اشاره کرده است. آقای الدن در حال حاضر    ایشان ) بھ فعالیت ھای سیاسی و دورۀ گرفتاری  1371(نتشارات عصر جدید، سوئد،  
متحده  مقیم شناخت"  ایاالت  و  آگاھی  "اندیشکدۀ  بنیانگذاری  با  و  ا  1390در    است  طریق  مقاالت ناز  ایراد  م   ، تشار  و  تلویزیونی  ھای  صاحبھ 

برقراری مردمساالری  را در جھت  فعالیتھادی خود  کتاب "خدا    و حاکمیت ملّی  سخنرانی  بھ  توان  او می  تألیفات  از  داده است.  ادامھ  ایران  در 
 . " اشاره کرد  اندیشکده دیباچۀ"ساالری و در ماندگی" و  

 

 
 

در    داشتن  امیر حسین الدن:  موضوع گفتار مردم ساالری  نظام  برقرای  را مستلزم  ایران  برای  بھتری  آیندۀ  بھ  امید 
سخنران  بھ اعتقاد    می داند.  کھ بر میھن ما حاکم است  کنونیاستبداد دینی  بر اساس جدایی دین از دولت بھ جای  کشور  

است.  تحقق این امرنخستین در جھت ط ایشرو دادن نقش فعّال و مثبت بھ خرد و فرھنگ از ایجاد بستر مساعد اجتماعی 
      .  خواھد کردتشریح برای دستیابی بھ این ھدف را نباید کرد باید کرد و آنچھ را کھ آنچھ او در فرصت سخنرانی خود 

Zoom Meeting link and instructions on the page following this: 



Zoom Link: 

  

https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09  

Meeting ID:  847 6995 1622  

PassCode: 648519 

 

Dial by your location: 

+1 301 715 8592 US (Washington DC) 

+1 312 626 6799 US (Chicago) 

+1 646 558 8656 US (New York) 

+1 253 215 8782 US (Tacoma) 

+1 346 248 7799 US (Houston) 

+1 669 900 9128 US (San Jose) 

 

Meeting ID: 847 6995 1622 

Passcode: 648519 

 

 https://us02web.zoom.us/u/kcXgnwBYf4er: Find your local numb 
 

https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09
https://us02web.zoom.us/u/kcXgnwBYf4
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