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بحراندمکراسیدراروپا


چکیده :در سالهای گذشته در بسیاری از
کشورهای اروپایی و همچنین در ایاالت متحده
آمریکا شاهد پیشروی گروهها و جنبشهای
سیاسی پوپولیستی با گرایشهای راستروانه
بودهایم .در این کشورها شهروندان ناراضی از
حکومتها و جامعه دچار بحران است .این
بحران تنها بحرانی اقتصادی نیست .تهدید
نظامی از بیرون نیز وجود ندارد .پس ریشۀ
این بحران در کجاست؟ دلیل پدیدههایی مانند
دونالد ترامپ ،ویکتور اوربان ،خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا و  ...چیست؟
سخنران دراین نشست به ریشهها و دلیلهای
شکلگیری این بحران خواهد پرداخت.
ماندانا تابان ( -۲۵۳۱تهران) از  ۲۱سالگی
ساکن شهر وین است .او دانش آموختۀ دانشگاه
وین در رشته ترجمه به زبانهای آلمانی،
انگلیسی و اسپانیایی در مقطع کارشناسی
ارشد و دارای دکترا در رشته پژوهشهای
ترجمه ،از همین دانشگاه است .وی هم اکنون
با بیش از  ۲5سال تجربه در کار ترجمه،
بهویژه متخصص در ترجمه و ویرایش
زیرنویس فیلم است .گذشته از آن ،او هم اکنون
 00سال است که سرگرم تدریس ترجمه و
ویرایش زیرنویس فیلم ،در سطح کارشناسی
ارشد ،در دانشگاه وین در رشته ترجمه است.

بابک دادفر

شاهنامهخوانی

اشاره :سخنران در این برنامه از بخش
تاریخی شاهنامه و از نخستین بزم خسرو
انوشیروان و بزرگمهر با بزرگان را برای
شرکتکنندگان در همایش خواهد خواند .در این
بخش دیگر از پهلوانان و رزمآوران و
کشورگشایان خبری نیست .استاد توس در این
بخش ،مخاطبان را به اندرزها و پندهای
حکیمانه فلسفی و اخالقی که از دهان وزیر
خردمند خسروانوشیروان ،بیرون میآیند،
دعوت میکند .سخنران در کنار شعرخوانی،
برای آشنایی هر چه بیشتر شرکتکنندگان،
درنگی نیز پیرامون دوران و روزگاران ایران
در زمان خسروانوشیروان ساسانی خواهد کرد.
بابک دادفر (کرمانشاه) از سنین نوجوانی با
شاعران بزرگ ایران ،مانند فردوسی ،سعدی،
حافظ و مولوی آشنا و به آنها عالقمند شد .او
در سالهایی که در اتریش زندگی میکند،
تالش کرده است تا در حد توان ،با فعالیتهای
فرهنگی خود ،دیگران را نیز به این شاعران،
به ویژه فردوسی عالقمند سازد.
او از سال  7002که با کانون اندیشه آشنا شده
است ،تا به امروز سخنرانیهایی گوناگون،
پیرامون شاهنامه ،مثنوی مولوی و
موضوعهای دیگر ایراد کرده است.

