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 .1پیشینه
 1.1تاریخچه
انجمن فرهنگی افراز در  20شهریور  1380توسط سیما مشعوف ،شروین مشتریخواه ،علیرضا افشاری و محمد فتحیه
بنیاد گذاشته شد .انجمن در سال  1381با گرفتنِ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان ،کوششهای خود را زیر نام انجمن
فرهنگی ایرانزمین (افراز) ،با آرمانِ «آشناسازی جوانان با فرهنگ و تمدن ایرانزمین» و نیز «پاسداری از ارزشهای
فرهنگی و گرامیداشت فرهنگ ملی ایرانیان» آغاز کرد؛ همچنین ،در سال  1394در «ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری» به شمارهی  36897ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در همان سال شد .پیرو درخواست
انجمن از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ( )ECOSOCدر سال  ،1397انجمن فرهنگی افراز موفق به
کسب مقام مشورتی ویژه این شورا در سال  2019گردید .همچنین پیرو ارسال درخواست و گزارش عملکرد انجمن به
استانداری تهران (مرجع صادرکننده پروانه فعالیت) ،مبنی بر گسترش سطح فعالیت انجمن از استانی به ملی و تایید هیات
نظارت استانداری تهران و سپس هیات نظارت وزارت کشور ،با ملی شدن سطح فعالیت انجمن فرهنگی افراز در زمستان
 1398موافقت شد .این سازمان مردمنهاد (سمن) در حوزههای ایرانشناسی و ایرانپژوهی ،تقویت هویت ایرانی از راهِ
آشناسازی مردم با ریشههای فرهنگ ملی ایران ،پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی ،و بهسازی فرهنگی و اجتماعی
فعالیت میکند.
 1.2ساختار سازمانی
برابرِ اساسنامه ،انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی ،هیأتمدیره و بازرس است .مهمترین رکن انجمن مجمع عمومی
است که با حضور همهی هموندان یک بار در سال برگزار میشود .در مجمع عمومی درباره مهمترین مسائل انجمن
تصمیمگیری شده ،همچنین گزارش عملکرد هیأتمدیره خوانده شده و به پیشنهادها و نقدهای هموندان رسیدگی
میشود .اعضای هیأتمدیره بهمدت دو سال و بازرس بهمدت یکسال در نشستهای ساالنهی مجمع عمومی بهدستِ
هموندان انجمن گزینش میشوند .همچنین انجمن دارای شورای مشورتی است که از هموندان قدیمی ،دبیران و بازرسان
پیشین انجمن تشکیل یافته و بهعنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن ،یاریرسانِ هموندان هیأتمدیره است .ساختار
اجرایی انجمن شامل کارگروههایی است که در راستای هدفهای انجمن فعالیت میکنند .دبیران کارگروهها شورای
مرکزی انجمن را تشکیل میدهند تا در تصمیمسازی و تصمیمگیری به مدیر عامل انجمن ،که بنا به عرف دبیر انجمن
نامیده میشود ،یاری برسانند .شورای مرکزی شامل اعضای هیات مدیره و دبیران کارگروههایی است که عضو هیات
مدیره نیستند .هیأتمدیره نمایندهی قانونی انجمن بوده و دبیر انجمن (مدیر عامل) باالترین مقام اجرایی انجمن است
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و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأتمدیره و اساسنامه به وی واگذار شده است نمایندهی آن محسوب میشود.

مجم عم می

بازر
را مر
(هیا م یر )
را مش رتی

دبیر انجمن
(م یر عام )

افراز شت

مس ین ا رایی

ر ها مست

ار رو ها

نمودار سازمانی انجمن

در راستای برآورده کردن هدفهای انجمن ،کارگروهها ایجاد شدهاند .اگرچه برای اجرای فعالیتهای فرهنگی همسو با
این هدفها ،امکان تعریف طرحهای مستقل نیز وجود دارد .در سال  1398کارگروههای انجمن عبارت بودند از :هنر،
کتابخوانی ،تاریخ و زیستبوم.
 1.3م یران و مس ین
 1.3.1دبیر انجمن (مدیر عامل)
پس از برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده انجمن در  20آبان  ،1398که دوره دوساله اعضای هیات مدیره پیشین تقریباً
به پایان رسیده بود ،اعضای جدید هیات مدیره انجمن انتخاب و شورای مرکزی انجمن شامل اعضای جدید هیات مدیره
بعالوه دبیران کارگروههایی که عضو هیات مدیره نبودند نسبت به انتخاب دوباره حمیدرضا افشاری به سمت دبیر انجمن
(مدیر عامل) اقدام نمودند.
5
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 1.3.2هیات مدیره انجمن
در مجمع عمومی فوقالعاده انجمن که در  20آبان  1398برگزار شد افراد زیر بهعنوان اعضای هیاتمدیره انجمن برای
مدت دو سال انتخاب شدند:
 -1لیال رستمیشکوه ،عضو اصلی و رئیس هیات مدیره،
 -2حمیدرضا افشاری ،عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل (دبیر انجمن)،
 -3امیرهمایون مکتبی ،عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره،
 -4شهروز طوسی ،عضو اصلی هیات مدیره و خزانهدار،
 -5شرمین پزشکانجلیلی ،عضو اصلی هیات مدیره،
 -6سارا سجادینائینی ،عضو علیالبدل هیات مدیره.
 1.3.3بازرس
عاطفه موسیزاده در مجمع عمومی فوقالعاده انجمن در سال  1398بهعنوان بازرس انجمن برای مدت یک سال انتخاب
شد.
 1.3.4شورای مرکزی
اعضای هیات مدیره انجمن و دبیران کارگروههایی که عضو هیات مدیره نیستند هموندان شورای مرکزی انجمن را
تشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را برعهده دارند .هموندان شورای مرکزی انجمن در سال  1398عالوه بر اعضای
هیات مدیره جدید عبارت بودند از :علیرضا افشاری (دبیر کارگروه تاریخ) ،سحر نامورکهن (دبیر کارگروه کتابخوانی) و
آناهیتا زمانی (دبیر کارگروه زیستبوم) .لیال رستمیشکوه عالوه بر عضویت در هیات مدیره انجمن دبیری کارگروه هنر
انجمن را نیز برعهده داشتند .همچنین مسئولیت افرازگشت که وظیفه برنامهریزی و اجرای برنامههای گردشگری و
جشنهایی که بهشکل تور برگزار میشود را دارد ،بر عهده امیرهمایون مکتبی بوده است.
 1.3.5مسئولین اجرایی
انجمن دارای چهار نفر مسئول اجرایی است که در مدیریت انجمن به شورای مرکزی یاریرسانی میکنند :شهروز
طوسی ،مسئول روابط عمومی؛ عاطفه موسیزاده ،مسئول ثبتنام و امور هموندان؛ تینا تائبی ،مسئول آموزش و طراوت
اعتراضی ،مسئول مالی انجمن.
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 1.3عملکرد سالها پیشین (از زمان بنیاد ذار تا پایان سال )1397
 1.3.1جشنها :انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه  1382خورشیدی ،جشن اسفندگان را ،که نکوداشت جایگاه واالی
بانوان در فرهنگ ایرانی است ،شاید برای نخستینبار در کشور به صورت گسترده و قانونی در تاالر سازمان دانشآموزی
برگزار نمود و آغازگر حرکت توجه به جشنهای ایرانی شد .پس از آن در تیرماه  1383جشن تیرگان را ،که جشن
پاسداری از فرهنگ جانبازی در راه میهن است ،به یاد آرش کمانگیر و بابک خرمدین در همان تاالر برپا نمود که با
مهر بسیار فرزندان ایرانی روبهرو گردید.

جشن نوروز  1387در تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیگر جشنهای برگزار شده ،عبارتاند از خردادگان ( 1384دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،تیرگان و نوروز 1385
(فرهنگسرای نظامی گنجوی) ،نوروز ( 1386تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،تیرگان و نوروز 1387
(دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تاالر فردوسی دانشگاه تهران) ،مهرگان و نوروز ( 1388تاالر
فردوسی دانشگاه تهران و کاخ سعدآباد [به همراه شماری از سمنهای همسو]) ،مهرگان و اسفندگان ( 1389سرای
محلهی خاقانی و دانشگاه علم و فرهنگ) ،مهرگان و نوروز ( 1390مرکز مشارکتهای مردمی ورشو و سرای محلهی
خاقانی [به همراه شماری از سمنهای همسو]) ،آئین شبچله (یلدا) ( 1394سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری) ،اسفندگان  1395با حضور برخی هموندان کارگروههای انجمن در کافه ویوناپالس پارک آب و آتش،
7
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چهارشنبهسوری  1395در نزدیکی شهر قدس با حضور حدود  100نفر از هموندان و دوستداران انجمن ،اجرای برنامه
تیرگان  1396در سه بخش کارگاه آموزشی ،نشست بیناانجمنی و همایش تیرگان در سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی و با همکاری این سازمان و شبکه سمنهای میراثی استان تهران ،برگزاری جشن نکوداشت یلدا  1396با
حضور گروهی از هموندان انجمن فرهنگی افراز در کافه الاللند ،برگزاری روز بزرگداشت زن و زمین (جشن اسفندگان
 )1396در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و برگزاری جشن چهارشنبهسوری  1396در نزدیکی شهریار.

جاللالدین کزازی در جشن اسفندگان ( 1396روز زن و زمین) در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی

 1.3.2نشستهای ماهانه :انجمن فرهنگی افراز در چهار سال نخستِ راهاندازی ( 84ـ  ،)1381هر ماه استادی را دعوت
میکرد تا دربارهی گوشهای از فرهنگ و تاریخ ایرانزمین به سخنرانی بپردازد .این نشستها در دو فرهنگسرای سرو
(بانو) در شمال بوستان ساعی و نظامیگنجوی در بوستان نظامی گنجوی برگزار میشد .عنوان برخی از این سخنرانیها
چنین است :تاریخ تجزیهی ایران (دکتر هوشنگ طالع) ،ایران فرهنگی (دکتر ناصر تکمیلهمایون) ،لزوم تشکیل
اتحادیهی ایران (دکتر داوود هرمیداس باوند) ،آیین مهر یا آموزش و پرورش در ایران باستان (شادروان نوربخش
رحیمزاده) ،وحدت ملی (شادروان دکتر پرویز ورجاوند) ،دانش در ادبیات فارسی (دکتر سرفراز غزنی) ،تواناییهای زبان
فارسی (دکتر حسین وحیدی) ،نگاهی به تاریخ معاصر (دکتر انور خامهای) ،جشنهای ایرانی (توران شهریاری) ،چگونگی
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تدوین شاهنامه (استاد فریدون جنیدی) ،خلعید از شرکت نفت انگلستان (دکتر عبدالرضا هوشنگمهدوی) ،اشغال ایران
در شهریور ( 1320شادروان مهندس رضا کرمانی) ،تاریخ فرهنگ ایران (دکتر ابوطالب میرعابدینی) ،آزادی آذربایجان
(رحیم زهتابفرد) ،هویت ملی (شادروان مهندس هوشنگ گودرزی) ،منابع تاریخ ایران (شادروان مرتضی ثاقبفر) ،ایران
چه حرفی برای گفتن دارد؟ (دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن) ،اقبال الهوری و ایران (دکتر محمد بقایی ماکان) ،سعدی؛
فردوسی ث انی (دکتر اصغر دادبه) ،دادگستری در ایران (شادروان دکتر محمدرضا جاللینائینی) ،نمادها در شاهنامه (دکتر
میرجاللالدین کزازی) ،دشواریهای مطالعهی تاریخ ایران (دکتر تورج دریایی) ،انتقال فرهنگ ایرانی از راه زبان فارسی
(دکتر محمدعلی سجادیه) ،جشن مهرگان (دکتر اردشیر خورشیدیان) ،تأثیر جهانی شدن بر فالت ایران (دکتر پرویز
امامزادهفر) ،آذربایجان و ناسیونالیسم ایرانی (استاد کاوه بیات) ،یگانگی فرهنگی ایرانیان و ارمنیان (استاد احمد نوریزاده)
و دارالفنون و امیرکبیر (دکتر علی رهبر).

آئین شبچله (یلدا)  1394در تاالر سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

 1.3.3طرحهای مستقل و برنامههای ویژه :در تعطیالت نوروزی سال  1382هموندان انجمن در نشستی با خانم
هایدماری کخ ،ایرانشناس آلمانی ،به گفتوگو و پرسش و پاسخ پیرامون کتابشان ،از زبان داریوش ،پرداختند .انجمن
9
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در نیمهی دوم سال  1382نشستهای «کنکاشی در شاهنامه» را به استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال 1383
دورهی «عرفان در شاهنامه» به استادی دکتر علیقلی محمودی بختیاری برپا کرد که در شماری از این نشستها استاد
امیر صادقی به روایت (نقالی) شاهنامه میپرداخت .همچنین انجمن در سال  1382نشستهای «نگاهی به تاریخ معاصر»
را در فرهنگسرای نظامیگنجوی برگزار کرد .عنوان و نام سخنران برخی برنامههای این دوره چنین بود :نهضت
مشروطیت (دکتر ناصر تکمیلهمایون) ،ملتگرایی (دکتر هوشنگ طالع) ،نهضت ملیشدن صنعت نفت (شادروان استاد
ادیب برومند) ،نقش شخصیتهای برجسته در مشروطه (علیرضا دولتشاهی) ،زمینههای اقتصادی مشروطیت (دکتر
فریبرز رییسدانا) ،حزبها و گروهها در دوران مشروطه (حسن اصغری) ،نقش اقتصاد جهانی و دولتهای بزرگ بر اقتصاد
روستایی ایران (دکتر رضا رییسیطوسی) ،مجلسهای یکم ،دوم و سوم (دکتر حسن امین) ،آرمانهای مشروطه (شادوران
دکتر پرویز ورجاوند) ،اقتصاد ایران در دوران مشروطه (دکتر انور خامهای) ،تأثیر روس و انگلیس بر مشروطیت (دکتر
داوود هرمیداسباوند) ،تحوالت اجتماعی در دوران رضاشاه (منوچهر یزدی) .همچنین باید یاد کرد از دوازده نشست با
شادروان مرتضی ثاقبفر با عنوان «سرشت فرمانروایی در ایران باستان» که در تابستان و پاییز  1384برگزار شد .از
آخرین برنامههای ویژهی انجمن نیز میتوان اشاره داشت به همایش «شبی با محمدعلی اسالمی ندوشن» ـ که با
همکاری خانهی هنرمندان ایران در اردیبهشت  1394برگزار شد ،آیین رونمایی از آخرین کتاب استاد ادیب برومند
(دردآشنا) ــ که با همکاری «بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار» و «شرکت سهامی انتشار» در مهر  1394برپا شد و
همایش بزرگداشت یعقوب آژند ،مرد خستگیناپذیر عرصه پژوهشِ هنر ،تاریخ و ادبیات ایران ،که در در  29آذر 1395
در خانه هنرمندان ایران برگزار گردید .در شهریور  1395انجمن فرهنگی افراز با هشت انجمنِ دارای مجوز از وزارت
کشور برای ثبت شبکهی سمنهای میراثی استان تهران اقدام نمود و جشن پانزدهمین سالروز بنیادگذاری انجمن را نیز
در همین ماه با پخش مستند مادرکُشی و با حضور کارگردان فیلم کمیل سوهانی برگزار کرد.

نشستی با ایرانشناس آلمانی ،هایدماری کخ ،نوروز 1382
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بزرگداشت یعقوب آژند ،آذر 1395

غالمحسین امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمیندوشن ،اردیبهشت 1394

 1.3.4ایرانگردی و گردشگری :انجمن با برپایی تورهای یکروزهی ورزشی اقدام به رفتن به بسیاری از درههای باصفا
و زیبای پیرامون تهران نموده است .انجمن با اجرای دو سفر یکروزهی رفتن به تپههای باستانی صَرم (گورستان عصر
آهن) و قُمرود و همچنین برپایی سفرهای چهارروزه به استانهای کرمانشاه (مهرماه  ،)1382فارس (اردیبهشت )1383
و آذربایجان (شهریور  )1383سالهای پرباری را از سر گذراند .همچنین انجمن ،بسیاری از گنجینهسراها و موزههای
تهران را هم با همراهی شماری از استادان بازدید نمود .گاهی نیز انجمن جشنهای ملی را در قالب برنامههای گردشگری
اجرا کرد ،از جمله جشن سده  1392را در قالب تور دوروزهی نائین ،جشن سدهی  1393را در قالب تور یکروزهی بازدید
از آثار تاریخی اطراف تهران شاملِ قلعه ایرج (ورامین) ،قلعه یزدگرد و تخترستم (شهریار) و برنامه گشت یکروزه بازدید
از مکانهای تاریخی کاشان شامل باغ فین ،تپه سیالک ،شهر زیرزمینی نوشآباد و آبشار و چهارتاقی نیاسر بهمناسبت
جشن سده  1395برگزار کرد .در سال  1396نیز بازدید تخصصی از آثار منتخب موزه هنرهای معاصر تهران با همراهی
حیدر زاهدی ،منتقد هنری ،انجام گرفت.
11
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نقش رستم ،اردیبهشت 1383

جشن سده در تخت رستم ،بهمن 1393
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گشت یکروزه بازدید از مکانهای تاریخی کاشان به مناسبت جشن شده ،بهمن 1395

 1.3.5نامهی افراز و مستند جشنهای ایرانی ـ طی این سالها ،انجمن فرهنگی افراز چند محصول یا خروجی ارزشمندِ
ماندگار داشت که در میان آنها انتشار نامهی درونی انجمن فرهنگی ایرانزمین (افراز) ،با عنوانِ «افراز» ،به سردبیریِ
علیرضا افشاری ،در  10شماره شاخص است؛ مجلهای که در شکل و شمایل و با صفحهآراییای حرفهای ــ هر چند بر
خالفِ اکثر مجلههایی از این دست با جلدی سیاهوسفید ــ سخنرانیهای استادان در انجمن فرهنگی افراز را به گونهای
ویراسته ،که توسط خودِ استادان بازبینی شده بود ،به همراه نوشتارهایی که هر کدام گوشهای از چیستی و هویت ایرانی
را به خوانندگان معرفی میکرد و همچنین اخبار انجمن ،به دست مخاطبان میرساند؛ مخاطبانی که به سرعت از دایرهی
هموندان انجمن بیرون رفت و انجمنهای همسو در سراسر ایران و نیز استادان و شخصیتهای برجسته را پوشش داد
و به این ترتیب ،بسیاری را با نام و روش انجمن فرهنگی افراز آشنا ساخت و مقدمهای گشت برای بسیاری از
همسوییهای بعدیِ دوستداران ،انجمنها و شخصیتهای ایرانگرا .در این سالها ،در کنار افراز ،خبرنامههایی هم برای
کارهای آماتوری و تجربههای نوشتاری و پوششِ خبرهای جزییتر به تناوب منتشر شد ،همچنین ویژهنامههایی که
بیشتر برای همایشها یا بر دستِ کارگروهها آماده میشد و نیز برای دورهای یکساله مجلهای با نام «سورا» .همینطور
نمیتوان از محصوالت افراز نام برد و به تالشی که برای ساخت فیلمهای مستندِ جشنهای ایرانی ،به کارگردانی بهرام
روشنضمیر ،انجام شد اشارهای نکرد .فیلمهایی که با کمترین امکانِ ساخت ،اما به شکلی حرفهای پنج جشن اصلیِ
ایرانیان (نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا و سده) را ،هر کدام در زمانهای نزدیک به نیمساعت ،به بینندگان معرفی میکند
و میکوشد تا خالء تصویری در این حوزهها را پر نماید ،که امروزه بهویژه در فضای مجازی این کاستیها بسیار به چشم
میآیند.
 1.3.6نهادسازی ـ میتوان نقطهی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی از کنشگران عرصهی تاریخ و فرهنگ را در انجمن
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فرهنگی افراز یافت؛ کنشگرانی که خود بعدها نهادهایی را ــ چه سمنی و چه دانشی و پژوهشی یا رسانهای و یا حتی
اقتصادی ــ بنیاد گذاردند و با گسترش اندیشههای ایرانگرایانه در آن حوزهها بیش از پیش نهال ایراندوستیِ آگاهانه
را بارور کردند .از این میان ،نام و تالشِ دو نهادِ سمنی برجستهتر مینماید .یکی «پایگاه اطالعرسانی برای نجات
یادمانهای باستانی» است که در نیمهی سال  ،84و در جریانِ اعتراض به آبگیری سد سیوند و احتمال تسریع در روند
فرسایش یادمانِ پاسارگاد ،با یاری شماری از هموندان انجمن فرهنگی افراز سنگ بنایش گذارده شد و دیگری «انجمن
دوستداران میراث فرهنگی افراز» که در مقام انجمنی برای دنبال شدنِ کنشگری هموندانی که سنشان از سی میگذشت
ــ و بر پایهی آییننامهی سازمان ملی جوانان ،که مرجع پروانهی فعالیت انجمن فرهنگی افراز در آن سالها بود ،چنین
کسانی نمیتوانستند هموندِ انجمن باشند ــ در نیمهی سال  85شکل گرفت و شماری از اعضای انجمن در کنار
کنشگرانی منفرد اما همسو ،که آنان نیز دارای چنین ویژگیای بودند یا پیش از آن هر کدام به دلیلی در انجمن فرهنگی
افراز جذب نشده بودند ،با برپاییِ مجمعی عمومی آن را برپا داشتند .پایگاه اطالعرسانی با طی کردن مراحل اطالعگیری
از کارشناسان ،راهاندازی تارنما ،همسو کردنِ انجمنها و صدور بیانیههای فنی و کارشناسی ،نامهنگاری به مقامهای
مسؤول و سرانجام شکایت به مراجع مربوط و برپایی تحصن ،نقشی مهم در گسترش نخستین جنبش میراثی کشور و
توجه دادن مقامها و رسانه ها به موضوع داشت و تالشی که در دفاعی علمی و کارشناسی و نیز قانونی از جنبش داشت
سبب دور شدن فضای امنیتی از آن و بهویژه کمرنگ کردن تهمتهای وابستگی یا احساسی بودناش شد .این پایگاه،
که شرح کوششهایش در کتاب «دفاع از تاریخ» گرد آورده شده است ،چند ماه پس از اعالم رسمی آبگیری سد سیوند
منحل شد و تجربههایش را در قالب «دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران» به نهادی که همچنان فعال است
بدل کرد« .انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز» ،که برای گرفتن پروانهی فعالیتش از سازمان میراث فرهنگی اقدام
کرده بود ،هر چند در کنشهای میراثی نقش داشت و با ایجاد کارگروههایی چون هنر دستکم در ساخت یک قطعه
موسیقی ،که در عنوانبندی مجموعهای مستند در زمینهی دفاع از میراث فرهنگی استفاده شد ،و نیز تهیهی کتابی
کمیکاستریپ با موضوعی تاریخی نقش داشت اما کنش اصلیاش را بر پایهی گرد هم آوردنِ کسانی گذارده بود که در
برابرِ تحریفهای تجزیهطلبانه کاری دانشی میکردند تا مانعِ خواستِ دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران در پراکندنِ ایرانیان
شوند ،که نخستین گامش در تحریفهایی تاریخی بروز مییابد .کارگروه قومشناخت ،با وجود مشکالتِ درونی و بیرونی
متعدد و وقفههایی که در روندش داشت ،همچنان در ساختاری مستقل ضمنِ رصد مسایل قومها و تیرههای ایرانی به
آسیبشناسی فعالیتهای قومگرایانه و مباحث واگرایانه میپردازد .این نخستین هستهی تا به امروز منسجم در این حوزه
بود که در کنارِ آشنا کردن بسیاری از هماندیشان به یکدیگر و نزدیک کردن دیدهگاههای آنان و بهویژه کارهای پژوهشی
و ترویجی و در دورهای برپا کردن برنامههای آموزشی بر دستِ خود هموندان ،که اکثراً از جوانان توانمند و صاحباندیشه
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بودند ،دست به کنشهای مدنیِ مؤثری هم زد که نقطهی آغازِ آن نامهنگاری به ستاد انتخاباتی شیخ مهدی کرّوبی
دربارهی تالشِ ستاد وی در ایجاد اختالف میان اقوام ایرانی ،که به صدور بیانیهی اعتراضی شماری از فعّاالن اجتماعی
و فرهنگی کشور در خرداد  1388انجامید ،بود« .انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز» چندین همایش هم برپا کرد
که مهمترینِ آنها عبارت بودند از :نشست علمی به مناسبت شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت 20 /اسفند /1389
فرهنگسرای نیاوران (با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران ،انجمن جامعهشناسی ایران)؛ همایش «تاریخچهی بحرین
و جزایر ایرانی خلیج فارس از دریچهی اسناد» به مناسبت چهلمین سالگرد اعادهی حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه8 /
آذرماه  /1390فرهنگسرای ابنسینا (با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران ،دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران
و مؤسسهی فرهنگی ـ هنری خورشید راگا) .ای ن انجمن در پی کسب مجوز انجمن فرهنگی افراز از وزارت کشور و بر
طرفِ شدن موضوعی که علت پیدایش آن شده بود ،از سال  94فعالیتهای خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر
بازگشت.
 1.3.7کارتهای شادباش افراز :کارتهای شادباش افراز عنوان کارتهای شادباش جشنهای ایرانی انجمن فرهنگی
افراز است .طرحهای کارتهای شادباش نخستین بار در طی فراخوان انجمن در سال  ،1396توسط طراحان مختلف از
سراسر ایران شرکت داده شده و توسط اعضای داوری طرحها با حضور حیدر زاهدی ،منتقد هنری؛ رایکا خورشیدیان،
پژوهشگر هنر؛ و لیال رستمیشکوه ،دبیر کارگروه هنر انجمن و بر اساس شش معیار ترکیببندی و رنگ ،خالقانه بودن،
گویا بودن ،مواد و تکنیک ،محتوا و تناسب بایدها مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفتهاند .در دور نخست فراخوان پنج جشن
ایرانی نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا (چله) و اسفندگان موضوع طراحی بوده است.

راست :یلدا اثر الهه همائیمقدم ،میانی :اکوان دیو اثر هما اسحاقی ،چپ :اسفندگان اثر الهام باقری
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 1.3.8کارگروهها :ساختار انجمن در سال  1394بازنگری شد و جهت پیشبرد اهداف انجمن کارگروهها تعریف گردید.
خالصه عملکرد کارگروههای انجمن در سال  1395تا  1396به این شرح است:

کتابخوانی :برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات و با حضور مجلسی ،ملکیان و عزیزی در نشر هنوز.
برگزاری نقد و بررسی کتاب هویت و خشونت و با حضور مترجم کتاب فریدون مجلسی در نشر هنوز .برگزاری نشست
نقد و بررسی کتاب قصههای پریا در نشر هنوز با همکاری کارگروه کودک و نوجوان .برگزاری نشستهای ماهانه
کتابخوانی و مطالعه و بررسی کتابهای سرگشته راه حق ،لبه تیغ ،زمستان  ،62زوربای یونانی ،اعتراف ،خاکستر گرم،

آدلف ،جستارهایی درباره عشق و مرشد و مارگریتا .برگزاری نشستی با دکتر علی فردوسی درباره حافظ و جمهوری ادبا
در قرن هشتم هجری .برگزاری نشست و گفت و گو پیرامون شخصیت و سبک ادبی گابریل گارسیا مارکز با محوریت
کتاب صد سال تنهایی با همکاری فصلنامه کاغذ رنگی .گفتوگو پیرامون کتاب حکایتهای فلسفی برای حفظ زمین با
همکاری کارگروه کودک و نوجوان و با حضورکودکان خانه علم خاکسفید و مترجم کتاب مهدی ضرغامیان .کودک و
نوجوان :تماشای فیلم پاندای کونگفوکار با همراهی تعدادی از کودکان خانهعلم خاکسفید در پردیس سینمایی قلهک
به همکاری کارگروه کودک و نوجوان .برگزاری جشن تیرگان در روستای بهان (پلور) با همراهی برخی از کوکان خانهعلم
خاکسفید .بازدید از گنبد مینا بههمراه کودکان خانهعلم خاکسفید در روز چهارشنبه در پارک آب و آتش .بازدید از باغ
موزهی گیاهشناسی در روز جمعه بههمراه کودکان خانهعلم خاکسفید و دوستان انجمن مهرگیاه .بازدید کودکان خانه
علم خاکسفید از کتابخانه حسینیه ارشاد بهمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی .یاریرسانی به روستای کوره فرنگی ،جنوب
تهران .بازدید از گنبد مینا با حضور کودکان و نوجوانان خانهی علم خاک سفید .بازدید از شهرک سینمایی با حضور
کودکان و نوجوانان خانهی علم خاک سفید .کارگروه هنر :برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در  18نشست دو ساعته در
گالری آشا با تدریس خانم نازنین یموتی .برگزاری دوره مقدماتی عکاسی به استادی محمد کیهان ،در شش جلسه سه
ساعته .برگزاری کارگاه نیمروزه آشنایی با مکتبهای سینمایی .اجرای نشستهای نمایشنامهخوانی .تهیه رادیو پادکستی
انجمن فرهنگی افراز .کارگروه ادبی :برگزاری نشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب حافظ؛ روح ایرانی در دفتر رئیس
هیاتمدیره وقت انجمن و با حضور مولف کتاب ،دکتر محمد بقایی (ماکان) .برگزاری نشستهای شاهنامهخوانی و
خوانش و بررسی حدود  16.500بیت از شاهنامه فردوسی .گردشگری :اجرای برنامه تور یکروزه هرانده (واقع در منطقه
فیروزکوه) .تاریخ :برگزاری نشست آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی ایران در منطقه قفقاز ،با سخنرانی دکتر حامد
کاظمزاده.
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نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات ،اردیبهشت 1395

جشن تیرگان در روستای بهان (پلور) ،تیر 1395

 1.3.9همایش علمی کورش بزرگ :علیرغم برنامهریزی و دریافت مقاله و داوری آنها توسط استادان صاحبنام و
همکاری نهادهای علمی و فرهنگی معتبر ،که در ابتدا قرار بود در روز هفتم آبان  ،1395برابر با روز بزرگداشت کورش
بزرگ ،در تاالر موزه ملی ایران و سپس در روز سیام دیماه همان سال در تاالر امام علیع مرکز دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی برگزار شود بهدلیل فشار نهاد امنیتی وزارت اطالعات لغو شد .ولی در این راستا سه پیشنشست با عنوانهای

نشست تخصصی علوم سیاسی و ایران باستان در روز شنبه  13شهریور در خانه اندیشمندان علوم انسانی ،علم
جامعهشناسی و ایران باستان در روز سهشنبه ششم مهر در انجمن جامعهشناسی ایران و مطالعات صلح و ایران باستان
در روز شنبه  10مهر در خانهی اندیشمندان علوم انسانی برنامهریزی و اجرا گردید.
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عکس سمت راست :پیشنشست نخست؛ بهترتیب از راست حمید احمدی ،داوود هرمیداس باوند و علی محمودی عکس سمت چپ :پیشنشست
سوم؛ به ترتیب از راست عبدالمجید ارفعی ،علی اکبر امینی ،و علیرضا افشاری

 1.4نشانوار
در نگاه نخست این نشانواره (لوگو) به گونهای طراحی شده است
که «برافراشته شدن» و «برپایی» را که از نام انجمن (اَفراز)
برمیآید ،به نمایش بگذارد .دیگر نکتهای که در همان نگاه
بهچشم میآید ،شباهت طرح به یکی از برجستهترین سبکهای
معماری ایرانی یعنی سقفهای ضربی و برجهاست که بهویژه در
ساخت مهرابهها و عبادتگاههای ایرانی بهکار رفته است .در
درجهی دوم تالش شده است مهمترین نمادهای فرهنگ
ایرانزمین در طرح ،تا آنجا که امکان آن باشد و به زیبایی طرح
و همچنین خوانایی عنوان یاری رساند ،بهکار رود .نخستین نماد ستونهای تختجمشید و سرستونهای آن است که
اصلیترین نماد دوران تاریخی ایران هستند از این رو که برپایی آنان ،پس از گذشت نزدیک به  2500سال ،زنده بودن
فرهنگ ایرانی و پیوستگی آن را میرساند .نماد دوم خورشید است که کهنترین نشان ایرانی است :خورشید که مظهر
نور ،زندگی و گرماست و تاریکی و سرما ،مظاهر پلیدی ،را نابود میکند .پرتوهای خورشید به شمار هفت است؛ عددی
که نزد ایرانیان ارجمند است (از هفت پلهی مهری ،برای رستگاری انسان ،تا هفت مرحلهی عشق در منطقالطیر و شاید
هفت خان رستم).
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 .2خالصه عملکرد سال 1397
 2.1انجمن



برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه.



بازدید از موزه دفاع مقدس به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر.



برگزاری جشن تیرگان بهشکل برنامه کوهپیمایی سبک در جنگل کارا.



برگزاری دومین فراخوان طراحی کارتهای شادباش
جشنهای ایرانی شامل طراحی و نقاشی  5جشن ایرانی
نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا و اسفندگان و همچنین روز
بزرگداشت کورش بزرگ .از بین طرحهای دریافتی برای
جشن شب یلدا طرح انار و شاهنامه (دیو) اثر شکیال کریمی
از تهران بهعنوان برنده انتخاب شد .همچنین طرح دوم
ایشان نیز به لحاظ کیفی برای چاپ پذیرفته شد .از بین
طرحهای دریافتی برای جشن اسفندگان طرح زایش اثر آرام
عالییاردبیلی از اردبیل بهعنوان برنده انتخاب شد .همچنین
طرح هما اسحاقی از تهران و شکیال کریمی نیز به لحاظ
کیفی برای چاپ پذیرفته شد .تنها اثر دریافتی برای مهرگان
از طرف آرام عالییاردبیلی جهت چاپ پذیرفته شد.
19
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برگزاری پیشهمایش هزاره خواجه نظامالملک :بهمنظور بزرگداشت وزیر خردمند ایران ،همایش بینالمللی هزاره
خواجه نظامالملک طوسی ،در پاییز  1397با همکاری دانشگاه
فردوسی مشهد و گروهی از انجمنهای فرهنگی و مردمنهاد
در مشهد برگزار شد .در این راستا نشست پیشهمایش هزاره
خواجه نظامالملک به همت انجمن فرهنگی افراز و برخی
نهادهای فرهنگی دیگر در تهران و در روز پنجشنبه سوم آبان
ماه در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار
گردید .در این برنامه ناصر تکمیلهمایون ،مورخ و
جامعهشناس و استاد تاریخ ،حمید احمدی ،استاد دانشکده
ناصر تکمیلهمایون

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،و شروین وکیلی،

جامعهشناس و پژوهشگر تاریخ به ایراد سخنرانی پرداختند.


برگزاری جشن شب یلدا بهشکل دورهمی هموندان انجمن.



برگزاری جشن اسفندگان ،روز بزرگداشت زن و زمین ،بهشکل کوهپیمایی سبک به همراه پاکسازی مسیر درکه تا
کافه عمران.



برگزاری جشن چهارشنبهسوری با حضور هموندان و دوستداران انجمن در نزدیکی شهریار.

 2.2ار رو ها



بازدید گروهی از موزه لوور فرانسه در موزه ملی ایران
در فروردین ماه توسط کارگروه هنر و با همراهی حیدر
زاهدی ،منتقد هنری.



بازدید گروهی از موزه فرش در امرداد ماه توسط کارگروه
هنر.



تماشای گروهی تئاتر در دو نوبت در ماههای تیر و دی
توسط کارگروه هنر.

بازدید از برخی از آثار موزه لوور در موزه ملی ایران



بازدید گروهی از موزه سینما به مناسبت روز سینما در شهریور ماه توسط کارگروه هنر.



برگزاری دو نشست تخصصی تاریخ هنر با همکاری کارگروه تاریخ انجمن در آبان و آذر ماه در خانه اندیشمندان
پیشینه و عملکرد سال  | 1398انجمن فرهنگی افراز
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علوم انسانی.


برگزاری هشت نشست نمایشنامهخوانی و خوانش هفت نمایشنامه توسط گروه نمایشنامهخوانی از کارگروه هنر.



برگزاری یازده نشست ماهانه درونگروهی و گفتگو پیرامون یازده کتاب مطالعهشده توسط کارگروه کتابخوانی.



برگزاری دو نشست خصوصی با دکتر علی فردوسی توسط کارگروه کتابخوانی.



برگزاری سه نشست عمومی پیرامون آرای اسپینوزا و موضوع روشنفکری ،حافظ؛ تجلی روح ملی ایرانیان؟ و گفتگو
درباره کتاب ِ “شهر و زندگی” (با همکاری خانهی علم خاک سفید و کافه کوخ) توسط کارگروه کتابخوانی.



برگزاری نشست معرفی تپههای باستانی ،و دورهها و عصرهای پیشاتاریخی ،شرایط جغرافیایی فالت ایران و تأثیر
آن بر شکلگیری تمدن و سومر در فروردین ماه توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشستی پیرامون تمدن سومر و میراث آن و زرتشت در اردیبهشت ماه توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشستی دربارهی ایالم در خرداد ماه توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشست آشنایی با زرتشت و تأثیر او بر تاریخ فرهنگ و ادیان در تیر ماه توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشستی دربارهی نقش اقوام ایرانی در جنبش مشروطیت با همکاری انجمن هماندیشان ایران فرهنگی
در امرداد توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشستی پیرامون برآمدن هخامنشیان؛ چرایی و چگونگی شکلگیری در امرداد ماه توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری همایش بزرگداشت حماسه چالدران در شهریور ماه با همکاری نشریه وطنیولی و برخی نهادهای فرهنگی
در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشستی پیرامون نقش داریوش در تاریخ ایران؛ چرایی روز شانزدهم مهر برای بزرگداشت داریوش بزرگ
در مهر ماه توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشستی دربارهی سرگذشت تخت جمشید در دی ماه توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشستی پیرامون نخجیرگاهی هخامنشی در تنگ بالغی و پاسارگاد و سیوند پس از یک دهه در بهمن
ماه توسط کارگروه تاریخ.



برگزاری نشستی دربارهی ایستادگی سغدیان در برابر اسکندر و سقوط هخامنشیان از دیدگاه نظامی در اسفند ماه
توسط کارگروه تاریخ.
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 .3عملکرد سال 1398
بهطور کلی برنامهها در دو سطح در انجمن برگزار میشود )1 :در سطح انجمن :بیشتر شامل برنامههایی است که
اطالعرسانی عمومی شده و هموندان و غیرهموندان در آن میتوانند شرکت کنند و مدیریت آن توسط شورای مرکزی
انجمن انجام میگیرد .مانند همایشهایی که انجمن برگزار میکند و  )2در سطح کارگروهها :بیشتر شامل برنامههایی
است که هموندان کارگروهها در آن مشارکت میکنند .مانند نشستهای کتابخوانی کارگروه کتابخوانی .البته ممکن
است برنامههای بزرگ کارگروهها در سطح انجمن برگزار شود.
 3.1انجمن
 3.1.1برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه
مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن با دستور جلسه ارایه گزارش عملکرد انجمن در سال  ،1397تصویب صورتهای
مالی انجمن در سال  1397و تصویب مبلغ هموندانه سال  1398در روز چهارشنبه  25اردیبهشت برگزار شد و مبلغ
پیشنهادی هموندانه با نظر شورای مرکزی انجمن تغییر نکرده ،همان مبلغ پنجاه هزار تومان تصویب گردید.
 3.1.2نامهی سرگشادهی چهار انجمن و نهاد فرهنگی دربارهی سخنان معاون وزارت امور خارجه
پیرامون گفتهی عباس عراقچی ،از معاونان وزارت امور خارجه ایران در برنامهای تلویزیونی مبنی بر ترک کردن برادران
و خواهران افغانستانی از ایران ،در صورت سختتر شدن شرایط اقتصادی ،انجمن فرهنگی افراز بههمراه انجمن
هماندیشانِ فرهنگی ایران ،دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و پویش مردمیِ حمایت از تشکیل اتحادیهی
کشورهای وارث تمدن ایرانی نامهی سرگشادهای را برای وزیر امور خارجه ایران فرستادند .در این نامه آمده است که
جدا از منظر غیرانسانی و حتی غیردینی و غیرفرهنگیِ این سخنان ،پذیرا شدنِ ما از این مردمان ــ در حدّ توانمان ــ
تاکنون به خاطر الزاماتِ بینالمللی نبوده است که معاون وزارت منتقدانِ سخنانشان را به آن ارجاع میدهند .در این
راستا این پرسش مطرح گردید که «مگر دولت جمهوری اسالمی به وظایفِ خود در قبال انبوه مهاجرانِ ایرانی که به
کشورهای دیگر میروند عمل میکند که در مدیریت و تأمین هزینههای مربوط به بحث این گروه از مهاجرین و
پناهندگان دغدغهی مسؤولیتهای بینالمللی را دارد؟!» .در ادامه نکاتی را به آگاهی وزیر امور خارجه رسانده شد و در
پایان بیان گردید که ایرانِ کنونی سرزمین همهی آنانی است که روزگاری دور یا نزدیک در چارچوب این قلمروی
جغرافیایی زیستهاند .تنها نگاهی کوتهبینانه میتواند مشروعیت و رسمیتی به مرزهای استعمارساخته در چنین مسائلی
بدهد ،که هموطنان افغانستانی بهواسطهی شرایطی که منفعتطلبان ،جهل ،واپسگرایان و بیکفایتی بر سرزمینشان
حاکم و آنها را ناگزیر از کوچ کردهاند اکنون باید خاک وطنِ نیاکانیِ خود را هم که به آن پناهنده شدهاند ترک کنند .این
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نامه در روز پنجشنبه دوم خرداد در روزنامه جهان صنعت نیوز چاپ گردید.
 3.1.3بازدید گروهی از گالری ردماند کیوریتوریال
برخی از هموندان در روز جمعه  10خرداد از گالری ردماند کیوریتوریال و مراسم اختتامیه گالری با حضور حیدر زاهدی،
منتقد هنری و داور فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی انجمن ،بازدید بهعمل آوردند.
 3.1.4جابهجایی کتابخانه استاد ثاقبفر
پس از چند سال نگهداری کتابهای کتابخانهی تخصصی ایرانشناسی شادروان استاد ثاقبفر در محل انجمن ،که پیش
از آن سالها در آموزشگاه موسیقی زروان به مدیریت اهورا پارسا نگهداری میشد ،سرانجام به کتابخانهی عمومی،
غیردولتی و مردمنهاد بامداد امید صبا (واقع در تهران ،خیابان کریمخان زند) جابهجا شد .اعضای هیات امنای کتابخانه
شامل منوچهر پیشوا ،رضا (اهورا) پارسا و حمیدرضا افشاری با موافقت مدیر کتابخانه امید صبا ،محمدحسن قیاسی،
موافقتنامهای را برای مدت دو سال در تاریخ  23خرداد  1398امضاء نمودند که در طی آن کتابخانه استاد ثاقبفر با
عنوان "کتابخانه تخصصی ایرانشناسی استاد ثاقبفر" با بیش از هشتصد جلد کتاب ،در محل کتابخانه امید صبا نگهداری
شود .بر اساس این موافقتنامه کتابخانه امید صبا شرایط مطالعه کتابها را در محل و طبق شرایط عادی کتابخانه برای
عالقهمندان فراهم مینماید بهشرطی که استفاده از کتابها در همان محل نگهداری کتابها بوده و کتابها از محل
نگهداری خود خارج نشود .این کتابخانه که به دست دوستانی در انجمن فرهنگی افراز و نیز شماری از کنشگران فرهنگیِ
دوستدارِ ایشان ،به یاد و بزرگداشتِ آن استاد ارجمند ،از خانوادهی آن شادروان خریداری گردید شامل بیش از هشتصد
جلد کتاب است که بیشینه آنها تاریخی هستند هر چند در زمینههای عمومی نیز کتابهایی در آن به چشم میخورد.
این کتابها به دست شماری از دوستان انجمن فرهنگی افراز فهرستبرداری گردیده و جهت نگاهداری به کتابخانهی
بامداد امید صبا سپرده شده است.
استاد مرتضی ثاقبفر صبح دوشنبه یازدهم دیماه  1391خورشیدی درگذشت .او ــ هر چند جامعهشناس بود و در این
حوزه ،هم نوشتههای چندی داشت و هم آثاری را ترجمه کرده بود ــ مترجم سرشناسِ آثار تاریخی ،بهویژه در زمینهی
ایران باستان ،به شمار میرفت .پرکاریِ ثاقبفر در ترجمهی آثار سرشناسانِ حوزهی تاریخ ایران ،در کنار باریکبینی
استاد در امر ترجمه ــ که در کتابهای مرجعی مانند تاریخ هرودوت او را به مقابلهی دو ترجمهی فرانسوی و انگلیسی
و گاه حتی ،با سختی ،به مقابله با ترجمهی آلمانی میکشاند ــ و همچنین حس مسؤولیتی که در برابرِ ترجمههایش
داشت و هر جا که نظر نویسنده را بر خطا میدید در پانوشت بر آن توضیحی میافزود ــ که حتی پافشاری وی در این
امر یکبار او و یکی از ناشرانِ آثارش را ،که از چاپ توضیحات وی خودداری میکرد ،به دادگاه کشاند ــ از او چهرهای
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شاخص در این حوزه ساخته بود .او بارها در انجمن فرهنگی افراز سخنرانی کرده و به آن مهر میورزید و از راه این
انجمن با شمار بسیاری از جوانان ایراندوست در پیوند قرار گرفته بود .یکی از مهمترین سخنرانیهای وی در انجمن،
برپایی دورهی «سرشتِ فرمانروایی در ایران باستان» در دوازده نشست ،در سال  1384خورشیدی بود.
 3.1.5برنامههای گردشگری افرازگشت
بهجزء برنامه گشت یکروزه تیرگان که جداگانه به آن پرداخته شده است ،در طی سال  1398شش برنامه کوهپیمایی
توسط بخش گردشگری انجمن فرهنگی افراز (افرازگشت) که مسئولیت آن برعهده امیرهمایون مکتبی است ،برگزار
شد .این برنامهها عبارت بودند از درکه (جنگل کارا) در روز جمعه  31خرداد؛ درکه (جنگل کارا) در روز جمعه  28تیر؛
درکه (جنگل کارا) در روز جمعه  11امرداد؛ دربند در روز جمعه  25امرداد؛ پلنگچال در روز جمعه  8شهریور؛ درکه
(جنگل کارا) در روز جمعه  6دی .همچنین دو برنامه دوچرخهسواری یکی در محوطه دریاچه چیتگر در روز جمعه 12
مهر و دیگری دوچرخهسواری در پارک چیتگر در روز جمعه  22آذر نیز توسط افرازگشت برگزار گردید .برخی از عکسهای
این برنامهها در زیر مشاهده میشود.
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 3.1.6همایش جشن تیرگان
انجمن همایش جشن تیرگان را در روز دوشنبه  10تیر در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود .این
جشن همراه با اجرای موسیقی و سخنرانی پیرامون جشن ،حق شادی و آب بود .همایش تیرگان با خوشامدگویی علیرضا
افشاری ،هموند و از بنیادگذاران انجمن ،آغاز شد .وی با اشاره به نخستین جشن تیرگانی که انجمن در سال 1383
خورشیدی در تاالر کاخ دانشآموزی و با حضور شادروان دکتر ورجاوند و استاد جنیدی برگزار شده بود ،اظهار خوشحالی
نمود که امروزه این جشنهای باستانی زنده شده و در سطح جامعه از چنین مناسبتهایی یاد میشود .او پُرمعنی و غنیتر
شدن روزها با اسطورهها و داستانهای حماسی و پهلوانی و تاریخی (در این مورد ،نبرد ایزد تیشتر یا دیو اَپوش تا پرتاب
تیر آرش و زادروز بابک خرمدین) را از جمله کارکردهای نگاهداشت این شادروزها در عصر امروزه دانست.

همایش جشن تیرگان در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی

دکتر محمدعلی دادخواه ،وکیل سرشناس حوزهی میراث فرهنگی و پژوهشگر عرصهی میراث معنوی ،نخستین سخنران
همایش بود که به چیستیِ تیرگان پرداخت .نویسندهی کتاب «نوروز و فلسفه هفتسین» ،که آن کتابش تاکنون بیش
از بیست چاپ داشته است ،به تشریح معانی نام ماههای ایرانی و نمودهای امروزینِ آنها پرداخت و سپس فلسفهی
جشن های باستانی مردم ایران را بازگو کرد و در نهایت از تیرگان و تیر آرش گفت .سپس استاد امیر صادقی ،روایتگر
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شاهنامه ،بر روی صحنه رفت و نخست به روال کارهای خود اشعاری را در وصف مجلس که بر وزن شاهنامه سروده
بود خواند و سپس حاضران را دعوت کرد به اجرایی از شاهنامه (بخشی از داستان عاشقانهی زال و رودابه ـ دیدار
سیندخت با سام) که بر دستِ دو شاگردِ نونهالش (سارا طالحپور و محمدمهدی زادفرخ) به زیبایی اجرا شد .مدتهاست
استاد صادقی با برپایی «پیامسرای فردوسی» به پرورش شاگردانی در راستای روایتگری شهنامه میپردازد .در پایان
این بخش از برنامه ،خودِ استاد ،جمعِ حاضر در همایش را به اجرای زیبا و پُرتوانش از داستان سوگناکِ کشته شدنِ
ایرج به دستِ برادران مهمان کرد .در دنبالهی برنامهی استاد صادقی از مازیار صادقی خواست که لوحی را که پیامسرای
فردوسی به خاطر دو دهه تالش فرهنگی علیرضا افشاری برای وی تهیه کرده بودند با حضور استادان حاضر در همایش
به او تقدیم کند .انجمن افراز نیز با اهدای تقدیرنامههایی از هنرِ دو نوجوانِ روایتگر شاهنامه قدردانی کرد.
سخنران بعدی همایش دکتر اسماعیل کهرم ،استاد برجسته و پیرِ حوزهی محیطزیست ،بود .او با توجه به بازدیدی که
از بخش کاوشهای فضایی ناسا در آمریکا داشت اشاره کرد که تنها بر روی رفتن به سیارههایی سرمایهگذاری میشود
که در آنها آب و در نتیجه احتمال حیات وجود دارد و با توجه به این موضوع بر اهمیت آب تأکید کرد و بیتوجهیهایی
که در این سال ها نسبت به آن در این سرزمین خشک شده است .او در بخشی دیگر از سخنش یادی از فعاالن
محیطزیستی کرد که بیش از  500روز است که در بند هستند و خواستار رسیدگی به وضعیت آنان شد و در عین حال
نسبت به کمکاریها و بیتوجهیهای دولت به مقولهی محیطزیست هشدار داد و کارهایش را بر خالف شعارهای
آغازینش دانست.

اسماعیل کهرم و شروین وکیلی در همایش جشن تیرگان

دکتر شروین وکیلی ،جامعهشناس ،به چرایی و شیوهی پیوند ایزدان در روایت آرش پرداخت و این که هنگام خواندن
تیریشت ،یعنی کهن ترین متنی که در آن به آرش کمانگیر اشاره شده ،این پرسش مطرح میشود که عناصر مربوط با
تیر آرش چرا به این ترتیب در متن مورد اشاره قرار گرفتهاند؟ چرا اهورامزدا بر تیر میدمد و چرا مهر است که تیر را
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هدایت میکند و نقش آناهیتا و زمین در این میان چیست؟ و چگونه است که وارونهی روایتهای یونانی در اینجا انسان
بازیچهی دستِ خدایانِ نیست بلکه این خدایان هستند که در خدمت انسان درمیآیند و هر کدام وظیفهای را در به ثمر
رسیدنِ تیر بر عهده میگیرند .سپس پیشنهاد هایی را ارائه داد که مبنایشان شناخت سیمای ایزدان باستانی ایرانی و
چگونگی پیوند خوردنشان با عناصر طبیعی از یک سو ،و فرشتگان و مفاهیم انتزاعی اندیشهی زرتشتی از سوی دیگر
بود و در نهایت بیان کرد آرش کمانگیر مانند بسیاری از شخصیتهای اساطیری کلیدی دیگر (همچون رستم و
سوشیانس) که گرانیگاهی از برخورد چندین مدار مفهومی و جریان معنایی هستند ،ارادهی انسانی برای دگرگون ساختن
هستی یا پاس داشتن آن را نمایندگی میکنند .پایانبخش برنامه اجرای موسیقی به دست کیوان حسینی بود که دو تا
از ساخته های خودش را اجرا کرد که یکی مضمونی عاشقانه داشت که خود سروده و به تازگی نیز منتشر شده بود و
دیگری حماسی ـ میهنی بود .این هنرمند جوان اثری از آرتوش ،هنرمند قدیمی ،را نیز با پیانو نواخت و در پایان سرود
«ای ایران» را خواند که با همراهی حاضران اجرا شد.
 3.1.7برنامه گردشگری تیرگان
انجمن بهمناسبت جشن تیرگان یک سفر یکروزه به سیباندره (کردان) را در روز جمعه  14تیر برگزار نمود.

صبح روز جمعه حرکت از تهران آغاز شد و پس از حدود دو ساعت دوستان به روستای سیباندره رسیدند .پس از
یکساعت پیادهروی ،صبحانه در باغ محل استراحت صرف شد که همزمان لیال رستمیشکوه ،دبیر کارگروه هنر ،پیرامون
جشن تیرگان برای همسفران توضیح دادند .همچنین نخهای رنگی جهت بافتن دستبند تیر و باد بین دوستان پخش شد
و با آموزش کوتاهی ،همراهان برای خود دستبندهای تیر و باد رنگی بافتند .سپس به سمت آبشار از مسیر رودخانه
پیمایش آغاز شد .آببازی در مسیر ،دوستان را واداشت تا کنار آبشار قدری استراحت کنند .پس از برگشت به باغ و صرف
ناهار دوستان به گپ و گفت پرداختند و بعداز ظهر به سمت تهران حرکت کردند.
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 3.1.8همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانون
انجمن فرهنگی افراز با همکاری نشریه وطنیولی ،بهمناسبت سالروز پیروزی جنبش مشروطه همایش مشروطیت و
نظریه حکومت قانون را با سخنرانی دکتر حمید احمدی ،دکتر محمد بقایی (ماکان) ،فریدون مجلسی و سعید جلیلیان در
روز دوشنبه 14 ،امرداد  1398در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود.

از سمت راست :حمید احمدی و فریدون مجلسی در همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانون

در آغاز این نشست فریدون مجلسی به زمینههای شکلگیری مشروطیت در ایران پرداخت و مشروطیت را جشن
همیشگی ایرانیان خواند وی افزود :ایران نه کشور پیشرفتهای بود و نه فعالیتهای سیاسی زیادی داشت اما نخستین
کشوری بود که در قاره آسیا سند منگوله دار حکومت را از پادشاهان گرفت و آن را به ملت واگذار کرد مجلسی ،نظریه
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انقالبی بودن قیام مشروطیت را مورد نقد قرار داد و گفت :شخصاً به انقالب بودن این مساله اعتقادی ندارم هرچند آثار
انقالبی زیادی داشت .انقالب دارای دو مبنا است؛ مارکسیستی ،که مبارزات طبقه فرودست علیه فرادستان را نشان
میدهد .و غیرمارکسیستی ،که بیانگر یک تحول انقالبی بر اثر توسعه فرهنگی در جامعه است وی زمینههای شکلگیری
مشروطیت را ناشی از تحوالتی دانست که پس از جنگهای ایران و روس به وقوع پیوسته بودند و ایرانیان را متوجه
عقبماندگی خود کرده بود وی به مکاتبه عباسمیرزا با ژوبر ،سفیرکبیر فرانسه اشاره کرد که در آن شاهزاده قاجار از
ژوبر دلیل شکست ایرانیان با وجود رشادتهای کمنظیر سربازان ایرانی را پرسیده بود و جواب سفیر فرانسه که بسیار
آموختنی بود وقتی گفته بود رشادت ایرانیان بینظیر است اما مشکل شما این است که در هماوردی علمی جهانی
عقبماندهاید فریدون مجلسی به نقش کسانی مثل امیرکبیر ،قائممقام فراهانی و عباسمیرزا در تحول علمی ایران اشاره
کرد و گفت :امیرکبیر میگفت ما باید مدرسه ای بسازیم که سه مشکل کشور را حل کند؛ دانش پزشکی که با سالمتی
عموم جامعه ارتباط داشت ،دانش نظامی برای ایجاد نظم و دفاع ملی و دانش مهندسی که رشته اصلی علم بود و زمینهی
صنعتیسازی کشور را مهیا میکرد

همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانون در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ امرداد 1398
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سخنران بعدی پنل اول این نشست دکتر محمد بقایی (ماکان) بود که موضوع مشروطه و ادبیات معاصر را برای نشست
مشروطیت برگزیده بود وی ادبیات مشروطه را یک پروسه معرفی کرد که تاریخی صد ساله دارد .غوغای بهاییگری،
قتل امیرکبیر ،نشر روزنامهها عواملی بودند که به جریان مشروطیت در سال  1285ختم گردید بقایی بر نقش قائممقام
در ادبیات مشروطه تاکید کرد و تصمیمی که این صدراعظم با کفایت برای زدودن لغات عربی از ادبیات فارسی در
مکاتبات اداری اتخاذ کرده بود وی در ادامه به نقش دارالفنون و فارغالتحیالن آن برای پراکنده نمودن افکار
مشروطهخواهی در سراسر کشور اشاره کرد و همچنین بر اهمیت روزنامههایی که در آن دوره منتشر میشدند تاکید نمود
بقایی از کسانی نام برد که از طریق ادبیات بر جریانهای مشروطیت تاثیر گذاشتند مانند احمد کسروی ،ادیبالممالک،
آخوندزاده و سیداشرف که در تشویق مردم به مشروطهخواهی ،آزادی و مدنیت نقش زیادی داشتند.
در ادامهی این نشست و آغاز پنل دوم که با شرکت حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و سعید جلیلیان
وکیل دادگستری تشکیل شده بود ،احمدی به دو نکته بحث خود بهعنوان مقدمه سخنرانیاش اشاره کرد و افزود :دو
برداشت نادرست در مورد انقالب مشروطیت وجود دارد؛ یکی اینکه خیلی از تحلیلگران انقالب مشروطه را در بعد
سیاسی آن خالصه میکنند و آرمان مشروطه را دموکراسی معرفی میکنند .برداشت اشتباه دیگری که وجود دارد این
است که بسیار شنیده شده که انقالب مشروطیت شکست خورده است .برای همین است که زیاد میشنویم که ایرانیان
 110سال است برای دموکراسی تالش می کنند در حالی که انقالب مشروطیت یکی از ابعادش سیاسی و یکی از
جنبههای بعد سیاسی آن هم دموکراسیخواهی بود احمدی در ادامه به بیان ابعاد مختلف انقالب مشروطه همچون ابعاد
سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و استقالل از خارج پرداخت و دموکراسی را یکی از نکات بعد سیاسی انقالب مشروطه معرفی
کرد که در تأسیس دولت مدرن خالصه میشود .بعد امنیتی انقالب مشروطه دارای پیشینهای  70ساله و قبل از مشروطه
داشته که شامل تالش ایرانیان برای استقرار امنیت در داخل کشور و امنیت در سطح بینالمللی میگردید احمدی به
بعد استقاللخواهی ایرانیان بهعنوان یکی از جنبههای مهم انقالب مشروطه اشاره کرد و افزود :بعد از جنگ ایران و
روس ،کشور در چنبره روسیه و انگلستان قرار گرفت و استقالل ایران از بین رفت .تالش برای بازپسگیری افغانستان
در دوره آخر ناصرالدین شاه و جنگ ایران و انگلیس که به محاصره بنادر جنوبی ایران توسط انگلستان ختم گردید
نمونهای از این مطالبه استقاللخواهانه است این استاد دانشگاه تهران بعد سیاسی انقالب مشروطه را نخستین آرمان
انقالب دانست که محقق گردید .قدرت سریع به مردم و رجال سیاسی واگذار شد و مجلس نماد این قدرت سیاسی بود.
بعد سیاسی یعنی دموکراسی به مفهوم عام آن محقق شد یعنی مجلس تشکیل شد و تالش برای تحقق ابعاد دیگر مانند
اقتصاد و استقاللخواهی هم صورت گرفت .بهطور کلی انقالب مشروطه تالش ایرانیان برای بازآفرینی هویت جدید
ایرانیها در تمام ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و استقاللطلبی آن بود .بازسازی اقتصادی و استقرار امنیت باید در
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درازمدت صورت میگرفت
سعید جلیلیان آخرین سخنران این نشست بود وی به زمینههای تاریخی مشروطیت پرداخت و حکومت مطلقه را تنها
شیوه زمامداری مورد پذیرش ایرانیان معرفی کرد :در آغاز دوره قاجار که آغاز آشنایی نزدیک ما با غرب متحول شده بر
اثر تجدد از طریق همسایگی با دو قدرت برآمده و ایجاد شده از انقالب صنعتی یعنی روسیه و انگلستان -با حضور در
خلیج فارس و بهویژه با کمپانی هند شرقی -میباشد ،تنها روش حکومت و تنها شیوه زمامداری شناخته شده نزد ایرانیان
حکومت سلطنت مطلقه و مستقل میباشد و سلطان بهعنوان ظلاهلل و سایه خداوند بر روی زمین از قدرت نامحدودی
برخوردار است .البته سایه نهاد وزارت و صدارت عظمی که یادگار روزگاری است که نظریهای برای حکومت وجود داشت
بهواسطه سنت وجود دارد و البته در کنار آن سنت وزیرکشی وی در ادامه به زمینههای شکلگیری مشروطیت پرداخت
و گفت :در این دوران امتناع اندیشه ،همسایگی با دو قدرت غربی که مجهز به اندیشه و صنعت دوران بعد از صنعتی
شدن در اروپا میباشند الجرم ما را با واقعیتی تلخ مواجه میکند .روزگار سیلی محکمی به گوش ایرانیان مینوازد و در
جنگ های ایران و روس و وهن ایجادشده ناشی از شکست در برابر دولتی بیگانه ابتدا اردوی عباسمیرزا و دارالسلطنه
تبریز با قدرت تجدد و میزان عقبماندگی ایران آشنا میشوند .بدعهدیهای صورتگرفته از سوی متحدین خیالی نیز
که درگیر بازی مهمتری در اروپا بودند درس دیگری به زمامداران ایرانی میدهد که در عالم سیاست هیچ عهد و پیمانی
ابدی نیست و اخالق سیاست جدید مبنایی جز منافع ملی ندارد و حتی سردار بزرگی چون ناپلئون به راحتی از توافقات
عدول می کند و روابط ایران و انگلیس نیز تحت تأثیر روابط انگلیس و روس و وقایع اتفاقافتاده در اروپا است که
اطالعات ایرانیان از آن تقریباً هیچ است .این اتفاقات و وقایع دردناک عباسمیرزا را که در خط مقدم جنگی قرار داشت
که شکست و وهنی بزرگ با وجود تمام رشادتها به ملت ایران تحمیل نموده و دستگاه فکری عباسمیرزا و دارالسلطنه
تبریز از توضیح آن عاجز بود بر آن داشت که افرادی را به توصیه میرزا بزرگ قائممقام (پدر قائممقام فراهانی) به غرب
گسیل دارد تا ضمن آموختن علوم نوین اطالعاتی از غرب و روابط حاکم بر آن کسب نموده و به ایران منتقل نمایند
جلیلیان به عقب ماندگی ایرانیان اشاره کرد و نقش احزاب و اصناف در روند دموکراسی و آزادی غرب را منحصر به فرد
دانست :مجموع این وقایع ،شکستها و تحقیرها در کنار دیدن رشد و پیشرفت غرب ایرانیان را متوجه این نکته کرد که
نظام فکری سنتی دیگر پاسخگوی سؤاالت و نیازهای جامعه ایرانی در دنیای مدرن نبوده و جنبشی برای فهم غرب و
روابط حاکم بر آن و دالیل پیشرفت و ترقی آن ایجاد شد و ما را با مظاهری از دنیای غرب از جمله دولت مدرن و ارکان
آن آشنا کرد .این آشنایی ضمن اینکه خیلی عمیق نبود و جنبههایی از مظاهر را شامل میشد ،در اکثر مواقع تحت تأثیر
اتفاقات ناشی از تحوالت فکری دوران جدید در اروپا و انقالبات و جنبشهای فکری قرن  19قرار داشت .اتفاقاتی که
اگر در آن جوامع قابل توضیح و نتیجه تحوالت فکری صورت گرفته بود که ذهن اندیشمند غربی میتوانست آنها را
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بفهمد برای ذهن ایرانی در چهارچوب سنت قدمایی مفاهیم روشنی نداشت و در حد فهم مظاهر باقی ماند و خیلی عمیق
نشد ،اما فکر اصالح و آزادی در میان ایرانیان به شدت طرفدار پیدا کرد .یکی از مظاهر دولتهای نوین غربی وجود
احزاب و اصناف و سندیکاها بود که دولت مدرن را پشتیبانی میکردند و روند دموکراسی و آزادی را در این جوامع تضمین
مینمودند
 3.1.9کسب مقام مشورتی سازمان ملل
پیرو درخواست انجمن از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ( )ECOSOCدر خرداد سال  ،1397با
درخواست انجمن بهعنوان مقام مشورتی ویژه این شورا در امرداد سال  1398موافقت شد .به این مناسبت شبکه سمنهای
میراثی استان تهران به انجمن فرهنگی افراز شادباش گفت و پیروزی روزافزون اعضای انجمن را در دستیابی به اهداف
فرهنگی و اجتماعی خود و راهیابی به جایگاههای درخورتر و اثرگذارتر آرزو نمود.
 3.1.10همایش بزرگداشت اخوان ثالث
در روز جمعه پانزدهم شهریورماه انجمن فرهنگی افراز با همکاری انتشارات زمستان و خانه هنرمندان ایران همایش
«یادی از مهدی اخوان ثالث» را با سخنرانی :محمد بقایی (ماکان) ،اصغر دادبه و بهرام پروین گنابادی در تاالر جلیل
شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار نمود .محمد بقایی ماکان در سخنان خود بیان کرد که اخوان ثالث شعر نیمایی را به
اوج رساند .اشعار وی حاوی احساس و اندیشهای
است که از دل برمی آید و بر دل مینشیند .به گفته
او اخوان به نیما اعتبار بخشید .بقایی افزود :اخوان
معتقد بود وزن برای شعر مانند هارمونی است برای
موسیقی .نیما و اخوان هردو زندگی را ستایش
میکنند .او بیان کرد :گاهی اشعار اخوان به نیما
نزدیک می شوند و گاهی اشعارش به سبک
خراسانی تعلق میگیرند .اخوان زبان فاخری دارد و
به واقعیتهای زندگی و جامعه نظر دارد .بسیاری از
سرودههایش در زمان خودش ورد زبانها بوده
است .او با اشاره به اینکه اخوان ثالث بیشتر

محمد بقایی (ماکان) در همایش یادی از اخوان ثالث

ایرانگرا بوده تا جهانگرا بیان کرد :انسان مورد نظر اخوان ثالث ایرانی است .جهانبینی او در واقع ایرانی بود .از سویی
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دیگر اخوان ثالث منتقد جریان حاکم بود .هر زمان که مجالی مییافت به تمجید مصدق میپرداخت .بقایی با اشاره به
اینکه سرودههای اخوان ثالث بیانگر جامعهای است که در آن زندگی میکند بیان کرد :مسائل زمان او ممکن است در
هر دورهای مطرح باشد .هوا ممکن است همیشه بس ناجوانمردانه سرد باشد .او با اشاره به اینکه اخوان ستایشگر عشق
بود و عشق را زندگی معنی میکرد گفت :اخوان اشعار عاشقانه حافظ را میستود و همواره میگفت ما عکسبرگردان
حافظ هستیم .او همواره احساس مالطفتآمیز به زندگی داشت و نگرشی مهرانگیز و امیدوارانه داشت.

همایش یادی از اخوان ثالث؛ خانه هنرمندان ایران؛ شهریور 1398

علی اصغر دادبه ،استاد ادبیات فارسی و معارف اسالمی نیز در این همایش به سخنرانی پرداخته و گفت :از دو زاویه
میتوان یک موضوع را بررسی کرد .یک نگاه بیرونی و یک نگاه درونی؛ دکتر بقایی از درون به موضوع نگاه کرد و من
از بیرون آن را بررسی می کنم .یکی از ستونهای هنر و شعر شرایط سیاسی است .در دوران حکومت آغامحمدخان
قاجار ادبیات ویژه ای پدیدار شد .او افزود :فتحعلیشاه قاجار نیز در دربار خود انجمن ادبی داشت .چنانچه اروپا کالسیسیسم
را تجدید میکند در ایران نیز مکتب بازگشت شکل میگیرد .در آن دوران ادیبان بزرگی پدیدار می شوند .دادبه با اشاره
به این که ادیبان بزرگ عصر ما نیز محصول بازگشت به همان ادبیات و مطالعه آن هستند بیان کرد :اخوان ثالث ،بهار و
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نیما و دیگر شعرا محصول بازگشت به همان دوران هستند .او با بیان اینکه پس از انقالب مشروطه شاخههای جدیدی
در ادبیات ایجاد شد اظهار کرد :این جمله معروف اخوان ثالث که میگوید من خراسان را به یوش پیوند زدم نیز اشاره به
همین شاخهها و بازگشت به دوران ادبیات کالسیک و مطالعه و بهرهمندی از سبکهای قدیمی شعر ایرانی دارد.
بهرام پروین گنابادی ،نویسنده ،پژوهشگر ادبی و استاد ادبیات فارسی در این همایش در رابطه با تحقیق شعر ماندگار
اظهار کرد :از اواخر دهه  60تا کنون تحقیقی را انجام دادهایم و بر مبنای پارامترهایی سوالهایی مطرح کردهایم .مانند
این که از اشعار معاصر کدام شعر را به خاطر دارید؟ دلیل این امر نیز آن است که یکی از پارامترهای شعرای خوب آن
است که شعرهایش در حافظه مردم مانده باشد .او افزود :در این تحقیق که تاکنون طول کشیده و نسلهای مختلف در
دهههای مختلف در آن شرکت کردهاند با عنوان خانه داماد منتشر شده است .اخوان ثالث در زمره  3شاعر برتر در این
تحقیق به شمار میرود .یکی از ویژگیهای شعر او نبوغ زبانی وی است .پروین گنابادی در ادامه با اشاره به اشعار سعدی
و فردوسی بیان کرد :زبان فارسی به اندازه فردوسی به سعدی نیز مدیون است .او توانمندیهای بالقوه زبان فارسی را
کشف کرد .ا خوان ثالث نیز هم به اشعار فردوسی و هم سعدی تسلط داشته است .او گفت :تسلط اخوان ثالث بر زبان
موجب شده که در آینده بتواند به عنوان یکی از شعرای کالسیک ایران ماندگار شود .او این امر را مدیون نبوغ و مطالعه
دانست.

فرنگیس طوسی و زردشت اخوان ثالث در همایش یادی از اخوان ثالث

از برنامههای دیگر نشست «یادی از اخوان ثالث» ،اخوانخوانی بود .در آغاز ،چیستا سالمتی شعر «ترا ای کهن بوم و بر
دوست دارم» اخوان ثالث را خواند .فرنگیس طوسی ،فرزانه زمانی ،نسرین ارمگان و زینب دریس نیز شعرهای دیگری از
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این شاعر را خواندند .پخش فیلم کوتاهی درباره زندگی و شعر اخوان ثالث ،برنامهی آغازین این نشست بود .برنامه «یاد
مهدی اخوان ثالث» با پخش سرود «ای ایران» به پایان رسید .گزارش همایش بزرگداشت مهدی اخوان ثالث در
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) و خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) کار شد.
 3.1.11کتاب مجموعه مقالههای همایش علمی کورش بزرگ
مجوز چاپ کتاب "کورش بزرگ" (مجموعهمقالههای همایش کورش بزرگ –  1395خورشیدی) ،بهنویسندگی علیرضا
افشاری و نشر شورآفرین در شهریور ماه از وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته شد .این کتاب که بهکوشش و
ویراستاری علیرضا افشاری ،دبیر اجرایی همایش ،تهیه شده ،در برگیرنده مقالههای برگزیده همایش که توسط هیات
داوران مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین شامل مقدمهای پیرامون کورش بزرگ ،گزارش کاملی از پیشنشستهای
همایش و تاریخچه انجمن فرهنگی افراز میباشد .این کتاب در نیمهی نخست سال  1399بهچاپ خواهد رسید.
 3.1.12سومین فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی
طراحی کارتهای شادباش شش جشن ایرانی نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا ،سده و اسفندگان و هم چنین روز بزرگداشت
کورش بزرگ (هفتم آبان) در سومین سال خود در اواخر تابستان فراخوان داده شد .مهلت ارسال آثار تا آخر پاییر اعالم
شد که تا نیمه بهمن نیز تمدید گردید .طرحهای دریافتی بر اساس شش معیار ترکیب بندی و رنگ ،خالقانه بودن ،انتقال
مفهوم (گویا بودن) ،مواد و تکنیک ،محتوا (بکارگیری عناصر فرعی) و تناسب با مدیا داوری گردید .طرح اسفندگان آرام
عالئیاردبیلی بهعنوان طرح برگزیده فراخوان انتخاب گردید .همچنین طرح دوم اسفندگان و طرح نوروز آرام
عالئیاردبیلی و طرح یلدای تبسم تهم از نظر کیفی برای چاپ کارت شادباش انجمن فرهنگی افراز مورد پذیرش قرار
گرفت.

سمت راست طرح نوروز آرام عالئیاردبیلی و سمت چپ طرح یلدا تبسم تهم
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طرح برگزیده سومین فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی؛ اسفندگان از آرام عالئیاردبیلی

 3.1.13نشست اردبیل
چهارمین گردهمایی سراسری سمنهای میراث فرهنگی عضو شورای هماهنگی سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،از هفدهم تا نوزدهم مهرماه  ،1398با محوریت بافت تاریخی شهر اردبیل،
در این شهر برگزار شد و انجمن فرهنگی افراز نیز با حضور لیال رستمیشکوه ،دبیر کارگروه هنر و شهروز طوسی ،دبیر
(وقت) کارگروه تاریخ انجمن در این گردهمایی شرکت نمود .شهر اردبیل همچنین در دوره قبلی ،یعنی سومین گردهمایی
شورای هماهنگی هم میزبان نمایندگان سمنها بود که نشان از پویایی و توانایی خوب سمنهای میراث فرهنگی در
این استان دارد 56 .نفر نماینده  32انجمن از  19استان سراسر ایران در این گردهمایی حضور داشتند .برنامه سه روزه
همایش شامل افتتاحیه ،بازدید از بقعه شیخ صفی ،پنل تخصصی ارائه پروژههای موفق انجمنها ،کارگاه آموزشی عملی
توانمندسازی ،نشست ویژه نمایندگان سمنها با دکتر طالبیان ،معاون وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،
نشست تخصصی سه جانبه سمنها ،نمایندگان میراث و شهرداری ،و مهندسین معماری و شهرسازی در خصوص حفاظت
و احیاء بافت تاریخی اردبیل شامل بازار اردبیل ،و در نهایت نشست مشترک گفتوگوی انجمنها و هیئت رییسه شورای
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هماهنگی و مراسم اختتامیه میشد.
پس از بازدید از مجموعه بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی ،نشست تخصصی ارائه پروژههای موفق انجمنها برگزار شد .در
این نشست نمایندگان چند انجمن که در زمینه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و بافت تاریخی شهرهای خود موفق عمل
کرده بودند تجربیات خود را با باشندگان در میان گذاشتند .از جمله این پروژههای موفق ،احیای بازار تبریز ،بخشی از
بافت تاریخی نیشابور ،احیای سرای سعدالسلطنه قزوین ،و شکلگیری رونق گردشگری روستای پاسارگاد بود .علیرضا
صادقی امیری ،به عنوان یکی از هموندان کارگروه فعال در پاسارگاد گفت که در آن روزها مردم روستای پاسارگاد در
تعارض با مجموعه پاسارگاد بودند و بابت محدودیتهایی که سازمان میراث فرهنگی اعمال میکرد نارضایتی زیادی
داشتند و نه تنها کمترین همکاریای با مجموعه نداشتند ،بلکه گزارشهای زیادی از حفاریهای غیرمجاز هرروزه در
منطقه پاسارگاد گزارش میشد .اما با فعالیتهای مداوم این کارگروه ،جو موجود به تدریج تغییر کرد ،به نحوی که امروز
شاهد رونق چشمگیر رویکرد گردشگری و اقتصاد حاصل از آن در روستای پاسارگاد هستیم ،و مردم محلی مانند پاسبانان
میراث فرهنگی ،به صورت خودجوش ،فعالیتهای غیر مجاز اطراف پاسارگاد را گزارش میکنند .همچنین در این روستا
که تا چند سال پیش هیچگونه امکانات اقامتی برای گردشگران وجود نداشت امروز چندین اقامتگاه بومگردی به وجود
آمده که فضای منطقه پاسارگاد را به کلی تغییر داده است.
روز دوم با برگزاری کارگاه میدانی بررسی آسیبها و چالشهای بازار اردبیل و بافت تاریخی اطراف آن آغاز شد .بعد از
ظهر روز دوم گردهمایی به نشست مشترک نمایندگان سمنها با محمد حسن طالبیان ،معاون وزارت میراث فرهنگی
اختصاص داشت .یکی از دغدغههای که در این نشست بیان شد ،نیاز به ثبت ملی آثار فرهنگی ملموس و ناملموس بود،
که در این زمینه تا امروز کمکاری و بیمهری زیادی صورت گرفته است .ثبت ملی میتواند حریم امنی برای این میراث
بوجود بیاورد ،چرا که قوانین میراثی و محیط زیستی قوانین فرادست هستند ،به این معنی که نسبت به سایر قوانین کشور
از ارجحیت و اولویت برخوردارند ،که امکان دستاندازی به آنها را تا حدود زیادی سلب میکند .یکی دیگر از آسیبهای
مطرح شده در این نشست ،مسئله واگذاری پروژههای مرمت و بازسازی بناها طی مناقصات بود ،که در آنها ،بدون در
نظر گرفتن میزان تخصص مجریان و پیمانکاران و آشنایی آنها با پیچیدگیها و ظرافتهای امر بازسازی مکانهای
تاریخی ،به گروهی که پایینترین هزینه را پیشنهاد کنند واگذار میشود .این مسئله آسیبهای زیادی را به دنبال خود
به همراه دارد و در قوانین و آییننامههای جدید نیاز به بازنگری و اصالح دارد .در روز پایانی گردهمایی نشست گفتوگوی
دوستانه نمایندگان سمن ها و اعضای هیئت رییسه برگزار شد که باشندگان نشست به بیان انتقادات و آسیبشناسی
فعالیتهای شورای هماهنگی و بیان فرصتها پرداختند .پس از این نشست با استراحتی کوتاه ،مراسم اختتامیه پایانبخش
چهارمین گردهمایی سمنهای شورای هماهنگی بود.
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 3.1.14مجمع عمومی فوقالعاده
با سررسید مدت دوساله اعضای هیات مدیره و مدیر عامل انجمن ،در روز دوشنبه  20آبان مجمع عمومی فوقالعاده
انجمن فرهنگی در محل تاالر خیام ،خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید .اعضای هیات رئیسه مجمع عبارت
بودند از ارشیا لشگری ،رئیس مجمع؛ سحر رمضانینمین ،منشی مجمع؛ طراوت اعتراضی ،ناظر اول و میالد محسنزاده،
ناظر دوم .طبق دستورجلسه رایگیری اعضای جدید هیات مدیره و بازرس انجام شد و اعضای جدید هیات مدیره برای
مدت دو سال و بازرس برای مدت یک سال به این شرح انتخاب شدند :لیال رستمیشکوه ،عضو اصلی؛ امیرهمایون
مکتبی عضو اصلی؛ شرمین پزشکانجلیلی ،عضو اصلی؛ شهروز طوسی ،عضو اصلی؛ حمیدرضا افشاری ،عضو اصلی؛ سارا
سجادینائینی ،عضو علی البدل و عاطفه موسیزاده ،بازرس اصلی .همچنین نخستین نشست اعضای هیات مدیره جدید
انجمن جهت تعیین سمتهای هیات مدیره نیز برگزار و این تصمیمها گرفته شد :لیال رستمیشکوه به عنوان رئیس هیات
مدیره؛ امیرهمایون مکتبی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شهروز طوسی به عنوان خزانهدار .همچنین حمیدرضا
افشاری به عنوان دبیر انجمن (مدیر عامل) برای مدت دو سال انتخاب شد.

هیات رئیسه مجمع عمومی فوقالعاده .از راست :ارشیا لشگری ،سحر رمضانینمین ،طراوت اعتراضی ،میالد محسنزاده
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 3.1.15سالروز نجات آذربایجان؛ روز گریز اهریمن
به مناسبت سالروز نجات آذربایجان ،انجمن فرهنگی افراز با همکاری انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران
همایش «سالروز نجات آذربایجان؛ روز گریز اهریمن» را با حضور دکتر اصغر دادبه ،دکتر عطاءاهلل عبدی (عضو هیئت
علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) ،ناصر همرنگ (پژوهشگر حوزه قفقاز) و احسان هوشمند (پژوهشگر
حوزه اقوام) در روز سهشنبه 19 ،آذرماه در محل تاالر کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار نمود.
دکتر عطاءاهلل عبدی در سخنرانی خود بیان نمود که با لحاظ این واقعیت که در ایران کنونی نیروهای قومگرا به شدت
فعال هستند ،نمیتوان آن را در یک نظریه کامل و به صورت همگون بررسی کرد .هر منطقه تفاوتهای خود را دارد.
ویژگیهای فقر و نقش همسایگان نیز در این موضوع نقش دارند .دکتر عبدی خطرناکترین منطقه را خوزستان اعالم
نمود و دلیل آن را فقر و بیکاری و احساس در حاشیه ماندن بیان کرد .ایشان اظهار نمود که در کشور ،هویت ملی به
یک بحث صنفی و گروهی تقلیل داده شده است و توجهی به آن نمیشود ،هر چند بحث هویت ایرانی مربوط به حکومت
خاصی نیست و واقعیتی است که هر حکومتی که کشور را اداره میکند باید به آن توجه کند .دکتر عبدی اضافه کرد
که بحثهای قومی در آذربایجان اما از همه جدیتر است .دکتر عبدی بیان نمود که امروز ما حیرت میکنیم از حرفها
وسخنهایی که برخی به نام نمایندهی مجلس ،امامجمعه ،استاندار ،شهردار و بهعنوان کسی که باید ضابط و عامل
هویت ملی و امنیت ملی ما باشد بیان میکنند و اینها در واقع تهدیدی علیه امنیت ملی ما هستند اما هیچ اتفاقی نمیافتد.
همچنین ناصر همرنگ در بخشهایی از سخنان خود ابراز کرد که باید توجه داشت که در آذربایجان جهان ایرانی ،در
یک نبرد نابرابر ،مورد حملۀ جهانهای اَنیرانی قرار گرفته است و یک نبرد اعالننشده در جریان است .بارها میهنپرستان
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آذری به مسئوالن آذری تذکرهای جدی دادند اما هیچ توجهی نشد و تنها خمیازه کشیدهاند ،اما این نبرد بسیار جدی
است .همرنگ بیان نمود که باور ندارم که یک حرکت جدی از بین مردم برای تجزیۀ آذربایجان شروع شده باشد بلکه
این نیرویی است که دمادم از باال به آذربایجان تزریق میشود .ادبیاتی که در آذربایجان ساخته شده و به صورت یک
گفتمان جدید روزمره درآمده از آن طرف مرزها آمده است .عباراتی همچون ستم ملی و زبان مادری ریشه در این آب و
خاک ندارد و از آن سوی آبها آمده است.

همایش سالروز نجات آذربایجان؛ روز گریز اهریمن 19 .آذر ،تاالر کمال دانشگاه تهران

در آخر احسان هوشمند در سخنرانی خود اظهار داشت که متاسفانه در دهه های اخیر روز  21آذر به فراموشی سپرده
شده است ،حال آن که در این روز به همت ارتش ایران و مردان و زنان آذربایجانی ،ملت ایران جلوی تجزیهی بخش
دیگری از کشور -پس از جنگهای ایران و روس -را گرفت .جریان قومگرایی حاصل گرهزدن سرنوشت ایران به
جهانوطنی مذهبی و بیوطنی لیبرالی است که هرکدام به نوبۀ خود به هویت ایرانی ضربه زده و بر طبل قومگرایی و
تجزیهطلبی کوبیدهاند .گویا امروز فقط امت اسالم و حقوق اقوام هست و خبری از ملت ایران نیست و غایب اصلی در
این مملکت هویت ایرانی و مردم ایرانی هستند.
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بهترتیب از راست :عطاهلل عبدی ،ناصر همرنگ و احسان هوشمند

 3.1.16مجمع عمومی شبکه سمن های میراثی استان تهران
مجمع عمومی شبکه سمن های میراثی استان تهران ،که انجمن فرهنگی افراز از بنیادگذاران و عضو آن میباشد در دی
ماه برگزار شد و سیدمحمدحسین موسوی میرکالئی ،نماینده انجمن فرهنگی افراز در کارگروه میراث معنوی ،به عنوان
عضو شورای مرکزی شبکه سمنها برگزیده شد.
 3.1.17ارتقاء سطح فعالیت انجمن از استانی به ملی
پیرو ارسال درخواست و گزارش عملکرد انجمن به استانداری تهران (مرجع صادرکننده پروانه فعالیت) در تابستان ،مبنی
بر گسترش سطح فعالیت انجمن از استانی به ملی و تایید هیات نظارت استانداری تهران ،پرونده به وزارت کشور ارسال
گردید و با ارسال دوباره گزارش عملکرد انجمن و برگزاری نشست هیات نظارت وزارت کشور ،با ملی شدن سطح فعالیت
انجمن فرهنگی افراز موافقت شد .همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و بحرانی شدن وضعیت کشور و پیرو هماهنگی
با وزارت کشور در اسفند ماه ،مقرر شد که نتایج رایگیری مجمع فوقالعاده انجمن در آبان ماه ،در مجمع عمومی عادی
انجمن در اردیبهشت سال  1399لحاظ گردد.
 3.1.18لغو جشن اسفندگان و چهارشنبهسوری
علیرغم آمادگی انجمن برای برگزاری جشن اسفندگان ،روز زن و زمین و با توجه به وضعیت پیشآمده شیوع ویروس
کرونا ،روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی لغو همه برنامهها ،از جمله جشن اسفندگان انجمن را اعالم نمود.
همچنین طبق تصمیم شورای مرکزی ،انجمن اعالم نمود که با توجه به بحرانی شدن وضعیت کشور و در اولویت بودن
سالمت دوستان ،جشن چهارشنبهسوری برگزار نمیشود.
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 3.2ار رو ها
 3.2.1هنر

دبیر کارگروه :لیال رستمیشکوه (از تیر ماه  1396تاکنون)

دبیران پیشین :سارا سجادی نائینی (از ابتدای ایجاد کارگروه تا شهریور  )1395و فائزه کثیر (از شهریور  1395تا تیر
.)1396
در سال  1398بخش نمایشنامهخوانی کارگروه هنر هشت نشست نمایشنامهخوانی در محل تاالر سعدی خانه اندیشمندان
علوم انسانی بهشرح زیر برگزار نمود.


نمایشنامه گلن گری گلن راس نوشته دیوید مامت در تاریخ  24اردیبهشت



نمایشنامه در انتظار لفتی و پسر طالیی نوشته کلیفرد اودتس و با حضور مترجم اثر خانم خاطره کردکریمی در
تاریخ اول تیر



نمایشنامه ملکه زیبایی لینین
نوشته مارتین مکدونا در تاریخ 29
تیر



نمایشنامه محاکمه اندرسون ویل
نوشته سال لویت در تاریخ  26امرداد



نمایشنامه مرگ و دختر جوان نوشته
آریل دورفمان در تاریخ  6مهر



نمایشنامه حباب معلق نوشته وودی آلن در تاریخ  11آبان



نمایشنامه عزادار اجیر نوشته واالس شان در تاریخ  7دی



نمایشنامه از ریورساید تا دیوانگی نوشته استیون آدلی گرگس در تاریخ  5بهمن
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 3.2.2کتابخوانی

دبیر کارگروه :سحر نامورکهن (از بهمن  1398تاکنون)

دبیران پیشین :محمد صادقی (از ابتدای ایجاد کارگروه تا خرداد  ،)1395عاطفه موسیزاده (از خرداد  1395تا دی ،)1395
امیرهمایون مکتبی (از دی  1395تا دی  .)1397شرمین پزشکانجلیلی (از دی  1397تا بهمن )1398


کتابخوانی :گروه کتابخوانی افراز در سال  1398در مجموع  12نشست برگزار کرد که در این میان  11نشست
بهصورت حضوری و یک نشست در پایان سال به علت شیوع بیماری همهگیر بهصورت مجازی برگزار شد .درطی
این نشستها کتاب از پیش انتخابشده در طول ماه خوانده و در حین نشست مورد نقد و بررسی اعضا قرار
میگیرد .هر یک از اعضا دیدگاه خود را پیرامون کتاب با دیگر دوستان بهاشتراک میگذارد .در سالهای پیش
اعضا پس از نشست نظرهای خود را بهشکل نوشتاری و از راهِ ایمیل با دکتر علی فردوسی نیز بهاشتراک میگذاشتند
که امسال بهسبب درگیریها و مشغله دکتر فردوسی این کار انجام نشد .کتابهای انتخابی سال  1398توسط
رایگیری بین اعضا کارگروه و از میان فهرست پیشنهادی آنها انجام گردید و دنبالهروی هیچ سبک و گروهبندی
معینی نبود و طیف بسیار متنوعی از موضوعها را شامل میشد .فهرست کتابها بهشرح زیر است .نشست نقد و
بررسی سه کتاب آخر فهرست در زمان دبیر جدید کارگروه انجام گردید:
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o

قلعه مالویل ،روبرت مرل ،ترجمه محمد قاضی (انتشارات علمی و فرهنگی)

o

تصویر دوریان گری ،اسکار وایلد ،ترجمه محسن سلیمانی (انتشارات افق)

o

ساالر مگسها ،ویلیام گلدینگ ،ترجمه ناهید شهبازی (انتشارات بهجت)

o

تجاوز قانونی ،کوبو آبه ،ترجمه علی قادری (نشر مروارید)

o

پاسخهای کوتاه به سواالت بزرگ ،استیون هاوکینگ ،ترجمه مزدا موحد (فرهنگ نشر نو)
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o

خوشههای خشم ،جان اشتاینبک ،ترجمه رضا اسکندری (نشر مجید)

o

کشتن مرغ مقلد ،هارپر لی ،ترجمه فخرالدین میررمضانی (انتشارات امیرکبیر)

o

کتابخانه بابل و  23داستان دیگر ،لوییس بورخس ،ترجمه کاوه سیدحسینی (انتشارات نیلوفر)

o

انسان خردمند ،یوال نوححراری ،ترجمه نیک گرگین (فرهنگ نشر نو)

o

 ،1984جورج اورول ،ترجمه حمیدرضا بلوچ (نشر مجید)

o

جز از کل ،استیو تولز ،ترجمه پیمان خاکسار (نشر چشمه)

o

سه قطره خون ،صادق هدایت (نشر چشمه)

 3.3.3تاریخ

دبیر کارگروه :علیرضا افشاری (از اسفند  1398تاکنون)

دبیر پیشین :شهروز طوسی (از ابتدای ایجاد کارگروه در اسفند  1396تا اسفند .)1398


سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران :روز دوشنبه  27خرداد در تاالر خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی دو
سخنرانی پیرامون بازخوانی تاریخ ایران برگزار شد .سخنرانی نخست با عنوان ایران در آتش دیادوخیها توسط
شهروز طوسی ،هموند انجمن و کارشناس سازمان رزمافزار و سخنرانی دوم با عنوان سلوکیان در ایران توسط
مسعود آجیلیان ،کارشناس ارشد ایرانشناسی ارایه گردید.
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سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران :روز سهشنبه 30 ،مهر نشستی با عنوان «سازمان اطالعات و جاسوسی
اشکانیان» با سخنرانی رضا اردو ،دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی
برگزار گردید.



سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران :روز سهشنبه 28 ،آبان نشستی با عنوان «منابع جدید فارسی دورهی
ساسانی» با سخنرانی محمود فاضلی بیرجندی ،دانشآموختهی دکترای تاریخ ایران در سالن خیام خانه اندیشمندان
علوم انسانی برگزار گردید.
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سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران :روز سهشنبه 29 ،بهمن نشستی با عنوان «تغییرات آبوهوایی و نقش
آن در تحوالت عصر ساسانی» با سخنرانی اسماعیل مطلوبکاری ،دانشآموختهی دکترای تاریخ ایران باستان در
سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.

 3.3.4زیستبوم

دبیر کارگروه :آناهیتا زمانی (از فروردین  1398تاکنون)



همایش گرمایش جهانی و آب :بهمناسبت هفته محیطزیست انجمن فرهنگی افراز با همکاری موسسه دروازههای
سبز پارس ،همایش گرمایش جهانی و آب را در روز شنبه  25خرداد در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم
انسانی برگزار نمود .در این همایش محمدصادق احدی ،کارشناس خبره تغییرات آب و هوایی ،پیرامون تغییر اقلیم
و گرمایش جهانی و محمد درویش ،کنشگر محیطزیست پیرامون مسئله آب به سخنرانی پرداختند .در این همایش
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مطرح گردید که ایران در سال  2007در انتشار گازهای گلخانهای از لحاظ احتراق سوخت رتبه ده جهان را داشته
که در سال  2009این رتبه به رتبه هفتم تغییر کرد .در حالی که کشورهایی همچون انگلستان ،کره جنوبی و کانادا
مقدار کمتری انتشار گاز گلخانهای از لحاظ احتراق سوخت نسبت به ایران داشتهاند.


برنامه بازدید از باغ ملی گیاهشناسی و موزه حشرات :کارگروه زیست بوم با همکاری افرازگشت و همزمان با
جشنواره گلهای داوودی در روز جمعه  10آبان برنامه بازدید از باغ ملی گیاهشناسی و موزه حشرات را برگزار نمود.

بازدید از باغ ملی گیاهشناسی
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محمد درویش در همایش گرمایش جهانی و آب
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 3.3عملکرد ما ی
 3.3.1صورتحساب سود و زیان
صورتحساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به  1398/12/29در زیر نشان داده شده است:
برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
درآمدها
هموندانه (حق عضویت)
وجوه حاصل از فعالیتهای انجمن
همیاری
فروش کارتهای شادباش
سود حساب پاسارگاد 310.8100
سود حساب کارگروه کودک و نوجوان
سود حساب صندوق

12.000.000
29.790.001
107.000.000
32.310.000
579.888
106.037
8.182

جمع دریافتیها

181.794.108

هزینه
هزینه جاری
هزینه گردشگری
هزینه همایش
هزینه آموزش
هزینه مالی
کسرو اضافه صندوق
حساب دریافتنی نشر چشمه کوروش

24.544.317
20.193.360
10.414.530
0
58.000
85.949
70.000

جمع هزینهها

55.366.156

س د (زیان)

126.427.952

توضیح :اعداد به ریال است.
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 3.3.2ترازنامه
ترازنامه انجمن برای سال مالی منتهی به  1398/12/29در زیر نشان داده شده است:

داراییها
بانکها
صندوق
بدهکاران تجاری
اسناد دریافتنی

1398

1397

101.322.518
11.265.567
27.810.000
0

11.076.592
2.893.541
0
0

140.398.085

13.970.133

ب هیها و
سرمایه
بدهیها
بستانکاران
اسناد پرداختنی
جمع بدهیها

سرمایه
سرمایه هیات
موسس
سود (زیان) سنواتی
سود (زیان) عملکرد
98
جمع سرمایه

م داراییها

م ب هیها و
سرمایه

1398

1397

0
0
0

0
0
0

1.000.000

1.000.000

12.970.133

11.145.195

126.427.952

1.824.938

140.398.085

13.970.133

140.398.085

13.970.133

توضیح :اعداد به ریال است.
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 .4همون

و همیار

 4.1همون (عض یت)
دوستان عالقهمند با اجرای گامهای زیر میتوانند هموند (عضو) انجمن شوند .دوستان میتوانند جهت دریافت فرمهای
خام و ارسال مدارک با مسئول ثبتنام انجمن ،عاطفه موسیزاده به شماره  09126349734هماهنگ نمایند.


آشنایی و پذیرش اساسنامهی انجمن



مطالعه و پذیرش مرامنامه انجمن



تکمیل و ارسال فرم هموندی



پرداخت مبلغ  500.000ریال برابر با پنجاه هزار تومان بهعنوان هموندانه (حق عضویت) ساالنه به شماره حساب
 310.8100.12360841.1یا شماره کارت  5022.2970.0000.0286عهده بانک پاسارگاد (شعبهی بوستان،
پاسداران ،تهران) بهنام انجمن فرهنگی افراز



فرستادنِ تصویر فیش واریزی برای مسئول ثبتنام

 4.2همیار
پشتیبانان مالی انجمن لطفاً مبالغ خود را به شماره حساب انجمن  310.8100.12360841.1و یا شماره کارت انجمن
 5022.2970.0000.0286عهده بانک پاسارگاد (شعبهی بوستان ،پاسداران ،تهران) بهنام انجمن فرهنگی افراز واریز
نموده کپی فیش واریزی خود را برای روابط عمومی انجمن ارسال نمایند.
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نشانی پستی :تهران ،صندوق پستی19395 – 1649 :



شمارهی همراه دبیر انجمن09123769210 :



شماره روابط عمومی09375796343 :



تارنمای انجمنwww.anjomanafraz.com :



اینستاگرامafraz.ngo :



رایانامه انجمنinfo@anjomanafraz.com :



تلگرامhttps://telegram.me/anjomanafraz :

