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 شعرخوان  ی ؛ عالقمندان به شعر خوانی لطفا با خانم حورا شقاقی تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس:
٢۶١٣-٢٣٩-٧۵٨  

 
  سخنران: دکتر عبدی جواد زاده

 
 عنوان گفتگو:  تاریخچه جنبش های کارگری و نیروی کار سازماندهی شده در

 آمریکا (نگاه تاریخی/تحلیلی به فرهنگ سیاسی آمریکا و ارتباط آن با جنبش های نیروی کار)
 
 

 دکتر جوادزاده استاد جامعه شناسی/ جرم-شناسی و مدیر دوره ی عدالت قضایی در دانشگاه سن توماس است.
 ایشان همچنین با کالج آنرز در دانشگاه Florida International University  همکاری دارد. در طول بیست

 سال گذشته، وی کالسهای متعددی با موضوع جرم-شناسی و جرم-شناسی سیاسی تدریس کرده است. موضوع
 تحقیقات اخیر ایشان بررسی حداقل مزد در عرصه ی جهانی و شیوه ی اجرای آن در مقیاس بین المللی است.

 عالوه بر آن، ایشان به طور موازی به پژوهش در زمینه ی عدالت ترمیمی (restorative justice)  می پردازد.
 وی مطالعات گسترده ای در زمینه ی عدالت قضایی در فلوریدای جنوبی داشته است و در حال حاضر عضو هیات

 مدیره ی مرکز کارگران میامی و همچنین عضو هیات مدیره ی بخش جرایم مسلحانه (gun violence)  در
 موسسه ی PACT  می باشد. ایشان همچنین با موسساتی همکاری می کند که سعی بر آن دارند که مجازات

 اعدام را در فلوریدا ملغی کنند. تجربیات گذشته ی او شامل موضوعات مرتبط با عدالت، نژاد، جنبش های
 اجتماعی، نظریه های سیاسی و جامعه شناسی، جرم-شناسی بین الملل، جامعه شناسی تروریسم، و سیاست خاورمیانه است. وی مطالعات گسترده ای در

 باب جنبش های اجتماعی ایران و خاورمیانه داشته است و در این زمینه کتابی به نام Iranian Irony را به چاپ رسانده است. از نوشته های دیگر
  وی: از سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، پست مدرنیزم و تروریزم، شکنجه و اعتراف، و نیروی کار و سیاست در آمریکا را می توان نام برد.

 
  اجرای موسیقی زنده :آقای مزدا شاهانی

 ٨:٠٠  سرود ملی و خوش آمد گویی با رئیس انجمن
 ٨:١۵ شعر خوانی

  ٨:٣٠ سخنرانی
  ٩:٣٠ پرسش و جواب

 ٩:۴۵ استراحت
  ١٠:٠٠ موزیک
  ١٠:۴۵ اختتامیه

 
 
 
 

 محتوای سخنرانی ها تنها نظر شخصی سخنرانان می باشد و انجمن فرهنگی ایرانیان در آمریکا ( شباهنگ) در قبال آن مسئولیتی قبول نمیکند . عکاسی
  ، هرگونه ضبط صوتی و تصویری از برنامه های شباهنگ بدون اطالع قبلی غیر مجاز می باشد .

  هیات امنای انجمن فرهنگی ایرانیان در آمریکا ( شباهنگ)
 


