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 .1پیشینه
 1.1تاریخچه
انجمن فرهنگی افراز در  20شهریور  1۳۸0بنیاد گذاشته شد .در سال  1۳۸1با گرفتن اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان،
کوششهای خود را زیر نام انجمن فرهنگی ایرانزمین (افراز) ،با آرمانِ آشناسازی جوانان با فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گرامیداشت فرهنگ ملی ایرانیان ،آغاز کرد و در سال  1۳94در ادارهکل ثبت
شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و موفق به گرفتن مجوز از استانداری تهران در همان سال شد .همچنین پیرو
درخواست انجمن از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ( )ECOSOCدر سال  ،1۳97انجمن فرهنگی افراز
موفق به کسب مقام مشورتی ویژه این شورا در سال  2019گردید .در زمستان سال  1۳9۸نیز وزارت کشور با درخواست
انجمن پیرامون گسترش سطح فعالیت از استانی به ملی موافقت نمود و در آبان ماه سال  1۳99پروانه فعالیت در سطح
ملیِ انجمن توسط وزارت کشور صادر 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
ساختار انجمن بهشکل عضوپذیر بوده و برابرِ اساسنامه ،انجمن دارای سه رکن مجمع عمومی ،هیئتمدیره و بازرس
است .مهمترین رکن انجمن مجمع عمومی است که با حضور همهی هموندان یک بار در سال برگزار میشود .اعضای
هیئتمدیره که شورای مرکزی انجمن را تشکیل میدهند ،بهمدت دو سال و بازرس بهمدت یکسال در نشستهای
ساالنهی مجمع عمومی بهدستِ هموندان انجمن گزینش میشوند .از دیگر وظایف مجمع عمومی میتوان به تعیین
خطمشی کلی انجمن ،بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئتمدیره و تصویب صورتهای مالی انجمن اشاره کرد.
هم چنین انجمن دارای شورای مشورتی است که از هموندان قدیمی ،دبیران و بازرسان پیشین انجمن تشکیل یافته و
بهعنوان نهادی نگاهبانِ آرمان انجمن ،یاریرسانِ هموندان شورای مرکزی است .ساختار اجرایی انجمن شامل
کارگروههایی است که در راستای هدفهای انجمن فعالیت میکنند .شورای مرکزی انجمن تشکیل شده است از همه
اعضای هیئتمدیره بعالوه دبیران کارگروههایی که عضو هیئتمدیره نیستند .شورای مرکزی شخصی را از بین خود
بهعنوان دبیر انجمن یا همان مدیرعامل انتخاب میکند .دبیر انجمن (مدیرعامل) باالترین مقام اجرایی انجمن است و
در حدود اختیاراتی که از طرف هیئتمدیره و اساسنامه به وی واگذار شده است نمایندهی آن محسوب میشود.
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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  1400کارگروههای فعال انجمن عبارت بودند از
کتابخوانی ،هنر ،تاریخ و زیستبوم.
 1.3م یران و مس ین
 1.۳.1دبیر انجمن (مدیر عامل)
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده انجمن در  20آبان  ،1۳9۸که دوره دوساله اعضای هیئتمدیره
پیشین تقریباً به پایان رسیده بود ،اعضای جدید هیئتمدیره انجمن انتخاب و شورای مرکزی انجمن شامل اعضای جدید
هیئتمدیره بعالوه دبیران کارگروههایی که عضو هیئتمدیره نبودند نسبت به انتخاب دوباره حمیدرضا افشاری به سمت
دبیر انجمن (مدیر عامل) اقدام نمودند.
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 1.۳.2هیئتمدیره انجمن
در مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده انجمن که در  20آبان  1۳9۸برگزار شد افراد زیر بهعنوان اعضای هیئتمدیره
انجمن برای مدت دو سال انتخاب شدند:
 -1لیال رستمیشکوه ،عضو اصلی و رئیس هیئتمدیره،
 -2حمیدرضا افشاری ،عضو اصلی هیئتمدیره و مدیر عامل (دبیر انجمن)،
 -۳امیرهمایون مکتبی ،عضو اصلی و نایبرئیس هیئتمدیره،
 -4شهروز طوسی ،عضو اصلی هیئتمدیره و خزانهدار،
 -5شرمین پزشکانجلیلی ،عضو اصلی هیئتمدیره،
 -6سارا سجادینائینی ،عضو علیالبدل هیئتمدیره.
 1.۳.۳بازرس
عاطفه موسیزاده در مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن در  ۳0اردیبهشت سال  1400بهعنوان بازرس انجمن برای
مدت یک سال انتخاب شد.
 1.۳.4شورای مرکزی
اعضای هیئتمدیره انجمن و دبیران کارگروههایی که عضو هیئتمدیره نیستند هموندان شورای مرکزی انجمن را
تشکیل داده که مدیریت اجرایی انجمن را برعهده دارند .پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده انجمن در
آبان ماه  1۳9۸و تغییرات کارگروهها در سال  ،1۳99ترکیب اعضای شورای مرکزی انجمن در سال  1400عبارتند بودند
از :لیال رستمیشکوه (عضو اصلی) ،حمیدرضا افشاری (عضو اصلی ،دبیر انجمن) ، ،امیرهمایون مکتبی (عضو اصلی)،
شرمین پزشکانجلیلی (عضو اصلی) ،شهروز طوسی (عضو اصلی) ،سارا سجادینائینی (عضو علیالبدل) ،سحر نامورکهن
(دبیر کارگروه کتابخوانی) ،علیرضا افشاری (دبیر کارگروه تاریخ) ،مهدی صفری (دبیر کارگروه هنر) و آناهیتا زمانی (دبیر
کارگروه زیستبوم) .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.
 1.۳.5مسئولین 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؛ طراوت اعتراضی ،مسئول مالی انجمن
و تینا تائبی ،مسئول آموزش.
پیشینه و کارنامه سال  | 1400انجمن فرهنگی افراز
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 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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 .2کارنامه سالها پیشین (از زمان بنیا ذار تا پایان سال )1399
 2.1انجمن
 2.1.1جشنها
انجمن فرهنگی افراز در اسفندماه  1۳۸2خورشیدی ،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  1۳۸۳جشن 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  1۳۸7در تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیگر جشنهای برگزار شده ،عبارتاند از خردادگان ( 1۳۸4دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،تیرگان و نوروز 1۳۸5
(فرهنگسرای نظامی گنجوی) ،نوروز ( 1۳۸6تاالر پورسینای دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،تیرگان و نوروز 1۳۸7
(دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی تهران و تاالر فردوسی دانشگاه تهران) ،مهرگان و نوروز ( 1۳۸۸تاالر
فردوسی دانشگاه تهران و کاخ سعدآباد [به همراه شماری از سمنهای همسو]) ،مهرگان و اسفندگان ( 1۳۸9سرای
محلهی خاقانی و دانشگاه علموفرهنگ) ،مهرگان و نوروز ( 1۳90مرکز مشارکتهای مردمی ورشو و سرای محلهی
پیشینه و کارنامه سال  | 1400انجمن فرهنگی افراز
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خاقانی [به همراه شماری از سمنهای همسو]) ،آئین شبچله (یلدا) ( 1۳94سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری) ،اسفندگان  1۳95با حضور برخی هموندان کارگروههای انجمن در کافه ویوناپالس پارک آب و آتش،
چهارشنبهسوری  1۳95در نزدیکی شهریار با حضور حدود  100نفر از هموندان و دوستداران انجمن ،اجرای برنامه تیرگان
 1۳96در 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  1۳96با
حضور گروهی از هموندان انجمن فرهنگی افراز در کافه الاللند ،برگزاری روز بزرگداشت زن و زمین (جشن اسفندگان
 )1۳96در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی ،برگزاری جشن چهارشنبهسوری  1۳96در نزدیکی شهریار،
برگزاری جشن تیرگان  1۳97بهشکل برنامه کوهپیمایی سبک در جنگل کارا ،برگزاری جشن شب یلدا  1۳97بهشکل
دورهمی هموندان انجمن ،برگزاری جشن اسفندگان  ،1۳97روز بزرگداشت زن و زمین ،بهشکل کوهپیمایی سبک به
همراه پاکسازی مسیر درکه تا کافه عمران و برگزاری جشن چهارشنبهسوری  1۳97با حضور هموندان و دوستداران
انجمن در نزدیکی شهریار.

آئین شبچله (یلدا)  1۳94در تاالر سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی

میرجاللالدین کزازی در جشن اسفندگان ( 1۳96روز زن و زمین) در
تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی

کانون فرهنگیهنری آسافیلم با همکاری انجمن فرهنگی افراز در روز جمعه  1۳تیر ماه  1۳99جشن تیرگان را در
مجموعه فرهنگیهنری دیدار واقع در تهران با اجرای برنامههای گوناگونی مانند روایتگری جشن تیرگان ،موسیقی،
رقص محلی و شعرخوانی برگزار نمودند .گروه نمایشنامهخوانی کارگروه هنر انجمن در این مراسم اجرای برخوانی آرش
کمانگیر را برعهده داشت.
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گروه نمایشنامهخوانی انجمن ،نکوداشت جشن تیرگان ،مجموعه فرهنگیهنری دیدار1۳99 ،

 2.1.2نشستهای ماهانه
انجمن فرهنگی افراز در چهار سال نخستِ راهاندازی ( ،)1۳۸1 - ۸4هر 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 (نوربخش رحیمزاده) ،وحدت ملی (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 تدوین شاهنامه (استاد فریدون جنیدی) ،خلعید از
شرکت نفت انگلستان (دکتر عبدالرضا هوشنگمهدوی) ،اشغال ایران در شهریور ( 1۳20مهندس رضا کرمانی) ،تاریخ
فرهنگ ایران (دکتر ابوطالب میرعابدینی) ،آزادی آذربایجان (رحیم زهتابفرد) ،هویت ملی (مهندس هوشنگ گودرزی)،
منابع تاریخ ایران (مرتضی ثاقبفر) ،ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ (دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن) ،اقبال الهوری
و ایران (دکتر محمد بقایی ماکان) ،سعدی؛ فردوسی ثانی (دکتر اصغر دادبه) ،دادگستری در ایران (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
پیشینه و کارنامه سال  | 1400انجمن فرهنگی افراز
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ایرانیان و ارمنیان (استاد احمد نوریزاده) و دارالفنون و امیرکبیر (دکتر علی رهبر).
 2.1.۳طرحهای مستقل و برنامههای ویژه
در تعطیالت نوروزی سال  1۳۸2هموندان انجمن در نشستی با خانم هایدماری کخ ،ایرانشناس آلمانی ،به گفتوگو و

پرسش و پاسخ پیرامون کتابشان ،از زبان داریوش ،پرداختند .انجمن در نیمهی دوم سال  1۳۸2نشستهای کنکاشی
در شاهنامه را به استادی دکتر قدمعلی سرامی و در سال  1۳۸۳دورهی 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  1۳۸2نشستهای 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 (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 (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 مرتضی ثاقبفر با عنوان سرشت فرمانروایی در ایران باستان که در تابستان و

پاییز  1۳۸4برگزار 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  1۳94برگزار 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  1۳94برپا
شد و همایش بزرگداشت یعقوب آژند ،مرد خستگیناپذیر عرصه پژوهشِ هنر ،تاریخ و ادبیات ایران ،که در در  29آذر
 1۳95در خانه هنرمندان ایران برگزار گردید .در شهریور  1۳95انجمن 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 .بهمناسبت سالروز
آزادسازی خرمشهر برخی از هموندان انجمن از موزه دفاع مقدس در سال  1۳97بازدید نمودند .بهمنظور بزرگداشت وزیر
خردمند ایران ،همایش بینالمللی هزاره خواجه نظامالملک طوسی ،در پاییز  1۳97با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و

گروهی از انجمنهای فرهنگی و مردمنهاد در مشهد برگزار شد .در این راستا نشست پیشهمایش هزاره خواجه
نظامالملک طوسی 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
13
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و استاد تاریخ ،حمید احمدی ،استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،و شروین وکیلی ،جامعهشناس و
پژوهشگر تاریخ به ایراد سخنرانی پرداختند.

نشستی با ایرانشناس آلمانی ،هایدماری کخ ،نوروز 1۳۸2

کارگاه سرشت فرمانروایی در ایران باستان1۳۸4 ،

غالمحسین امیرخانی در مراسم بزرگداشت محمدعلی اسالمیندوشن ،اردیبهشت 1۳94

بزرگداشت یعقوب آژند ،آذر 1۳95
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ناصر تکمیلهمایون در پیشهمایش هزاره خواجه نظامالملک1۳97 ،

بازدید از موزه دفاع مقدس1۳97 ،

در سال  1۳9۸و 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
هیئتامنای کتابخانه شامل منوچهر پیشوا ،رضا (اهورا) پارسا و حمیدرضا افشاری به نمایندگی از انجمن فرهنگی افراز با
موافقت مدیر کتابخانه امید صبا ،محمدحسن قیاسی ،موافقتنامهای را برای مدت دو سال در تاریخ  2۳خرداد 1۳9۸
امضاء نمودند که در طی آن کتابخانه استاد ثاقبفر با عنوان کتابخانه تخصصی ایرانشناسی استاد ثاقبفر 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.
انجمن همایش جشن تیرگان سال  1۳9۸را در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود .این جشن
همراه با اجرای موسیقی و سخنرانی پیرامون جشن ،حق شادی و آب بود .دکتر محمدعلی دادخواه ،وکیل سرشناس
حوزهی میراث فرهنگی و پژوهشگر عرصهی میراث معنوی ،دکتر اسماعیل کهرم ،استاد برجسته و پیرِ حوزهی
محیطزیست و دکتر شروین وکیلی ،جامعهشناس از سخنرانان همایش بودند .در این جشن استاد امیر صادقی ،روایتگر
15
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شاهنامه و کیوان حسینی ،نوارنده پیانو نیز برنامههایی را اجرا نمودند .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 امرداد  1۳9۸در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم
انسانی برگزار نمود.

همایش جشن تیرگان در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی1۳9۸ ،

از سمت راست :حمید احمدی و فریدون مجلسی در همایش مشروطیت و نظریه حکومت قانون1۳9۸ ،
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در پانزدهم شهریورماه  1۳9۸انجمن 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.

فرنگیس طوسی و زردشت اخوان ثالث در همایش یادی از اخوان ثالث ،خانه هنرمندان ایران1۳9۸ ،

از برنامههای دیگر نشست ،اخوانخوانی توسط چیستا سالمتی ،فرنگیس طوسی ،فرزانه زمانی ،نسرین ارمگان و زینب
دریس بود .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 هیئتعلمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) ،ناصر همرنگ (پژوهشگر حوزه قفقاز) و احسان هوشمند
(پژوهشگر حوزه اقوام) در آذرماه  1۳9۸در محل تاالر کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار نمود.
 2.1.4ایرانگردی و گردشگری
انجمن با برپایی تورهای یکروزهی گردشگری 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  ،)1۳۸2فارس (اردیبهشت  )1۳۸۳و آذربایجان (شهریور
 )1۳۸۳سالهای پرباری را از سر گذراند .همچنین انجمن ،بسیاری از گنجینهسراها و موزههای تهران را هم با همراهی
شماری از استادان بازدید نمود.

17
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نقش رستم ،اردیبهشت 1۳۸۳

جشن سده در تخت رستم ،بهمن 1۳9۳
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گاهی نیز انجمن جشنهای ملی را در قالب برنامههای گردشگری اجرا کرد ،از جمله جشن سده  1۳92را در قالب تور
دوروزهی نائین ،جشن سدهی  1۳9۳را 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 در سال  1۳95برگزار کرد .در سال
 1۳96نیز بازدید تخصصی از آثار منتخب موزه هنرهای معاصر تهران با همراهی حیدر زاهدی ،منتقد هنری ،انجام
گرفت.

گشت یکروزه بازدید از مکانهای تاریخی کاشان به مناسبت جشن سده ،بهمن 1۳95

در سال  ،1۳9۸پیرامون 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 اعتراضآمیزی را برای وزیر امور خارجه ایران فرستادند .این
نامه در روز پنجشنبه دوم خرداد در روزنامه جهان صنعت نیوز چاپ گردید .به مناسبت بیستم خرداد  ،1۳99روز جهانی
صنایعدستی ،انجمن فرهنگی افراز با همکاری انجمن هنرهای سنتی و صنایع دستی پارس و بهسبب همهگیری ویروس
کرونا ،برنامه معرفی و بازدید مجازی از موزه هنرهای ملی ایران را به شکل پخش زنده در صفحههای اینستاگرام در
همان روز سهشنبه  20خرداد اجرا نمود .در روز جمعه دهم بهمنماه  ،1۳99جشن سده بهشکل تور یکروزه در روستایی
در اطراف ساوه برگزار گردید .جشن چهارشنبهسوری نیز بهسان سالهای پیشین (به جزء سال  1۳9۸که بهسبب آغاز
همهگیری ویروس کرونا این برنامه لغو گردید) در نزدیکی شهریار برگزار شد.
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برپایی جشن سده در اطراف ساوه ،بهمن 1۳99

 2.1.5نامهی افراز و مستند جشنهای ایرانی
طی این سال ها ،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
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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.
 2.1.6نهادسازی
میتوان نقطهی آغازِ کوششِ شمارِ قابل توجهی از کنشگران عرصهی تاریخ و فرهنگ را در انجمن 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  ،1۳۸4و 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 همون ِد
انجمن باشند ــ در نیمهی سال  1۳۸5شکل 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 رسانهها 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
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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 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 1۳۸۸
انجامید ،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  /1۳۸9فرهنگسرای 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 سهگانه ۸ /آذرماه  /1۳90فرهنگسرای
ابنسینا (با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران ،دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران و مؤسسهی فرهنگی ـ
هنری خورشید راگا) .این انجمن در پی کسب مجوز انجمن فرهنگی افراز از وزارت کشور و بر طرفِ شدن موضوعی که
علت پیدایش آن شده بود ،از سال  1۳94فعالیتهای خود را متوقف کرد و به دلِ انجمن مادر بازگشت.
 2.1.7همایش علمی کورش بزرگ
همایش علمی کورش بزرگ طرح اجرایی اصلی انجمن فرهنگی افراز در سال  1۳95بود که با توجه به عدم ورود انبوه
کانونهای دانشگاهی ،انجمنهای فرهنگی و مؤسسات علمی به این حوزه و از آنجا که انجمن ،پیشینهای روشن در
گشودن راههای تازه در حوزهی شناخت از تاریخ و فرهنگ ایران را در کارنامه دارد و به پشتوانهی اعتباری که در میان
استادان و نهادهای این حوزه داشت پا به این عرصهی سخت گذارد .ستاد اجرایی همایش از حمیدرضا افشاری ،زاگرس
زند بهعنوان دبیر علمی ،علیرضا افشاری بهعنوان دبیر اجرایی و شهروز طوسی بهعنوان سرپرست دبیرخانهی همایش
تشکیل شد .انجمن فرهنگی افراز ،برای این همایش ،از یاری نهادهایی چون سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،موزهی ملی ایران ،انجمن جامعهشناسی ایران ،انجمن علوم سیاسی ایران ،انجمن مطالعات صلح ،انجمن
ایرانی تاریخ و خانهی اندیشمندان علوم انسانی برخوردار شد و از استادانی صاحبنام چون عبدالمجید ارفعی ،ناصر
تکمیلهمایون ،میرجاللالدین کزازی ،حمید احمدی ،اصغر دادبه ،کتایون مزداپور ،حکمتاهلل مالصالحی ،داود
هرمیداسباوند ،رضا شعبانی ،مصطفی ندیم ،شهرام یوسفیفر و روزبه زرینکوب جهت حضور در هیئت داوری دعوت
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کرد .همایش در ده محور فراخوانِ مقاله داد و همچنین در بخش جنبی نیز فراخوان گرفتنِ آثار هنری مرتبط را داد و
برای ارزیابی آثار نیز با استادانی در این حوزه و همچنین دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی (فرهنگ و هنر ،واحد  46تهران)
ــ که تخصصی بر روی رشتههای گوناگون هنری کار میکند و در این حوزهها از بهترین استادان بهره میبرد ــ رایزنی
کرد و پشتیبانیشان را جلب نمود .در پی برنامهریزی ستاد برگزاری همایش کورش بزرگ ،پس از پخش فراخوان در
تابستان و داوری آثار در مهرماه ،در ابتدا قرار بود بخش ارایه مقاالت همایش در روز پنجم آبان در موزهی ملی ایران و
بخش دوم آن شامل مراسم پایانی و اهدا جوایز به مقاالت برتر در روز هفتم آبان ،برابر با روز بزرگداشت کورش بزرگ،
در تاالری فراخور همچون برج میالد تهران برگزار شود که متأسفانه کوتاهزمانی پیش از روز موعود مسؤوالن مرتبط
سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به دلیل اخطاری امنیتی که گرفته بودند ارائهی جا در موزه را لغو
کرده و خواهانِ جابهجاییِ زمان به ماه بعد شدند .در پی این رویداد ،نخست دبیر اجرایی و سپس دبیر انجمن به
وزارتخانهی اطالعات احضار شدند که با توضیحاتی که دادند قرار بر جابهجایی زمان برگزاری همایش شد .پس از آن،
طی رایزنی با مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،تاالر امام علیع آن مرکز مهیّای همایشی محدود در روز سیام دیماه
شد ،که دوباره به همان دلیل پیشگفته و اینبار بدون هیچ توضیحی که گویا اثرِ حضور خودجوش ،گسترده و بهیادماندنیِ
ایراندوستان در پاسارگاد بود برنامه از سوی مرجعی باالدستتر لغو گردید ،که انجمن هم شرایط موجود را پذیرفت.
در پیِ این رویداد ستاد برگزاری همایش گواهینامههای «پذیرش مقاله» را به همراه هدیههایی برای پژوهشگران پُست
نمود تا مجموع مقالههای پذیرفتهشده را در زمانی مناسب در کتاب همایش چاپ نماید .همچنین ستاد با تهیهی لوح و
هدیههایی ،از استادان داور مقالهها سپاسگزاری نمود .در راستای همایش علمی کورش بزرگ سه پیشنشست با
عنوانهای نشست تخصصی علوم سیاسی و ایران باستان در روز شنبه  1۳شهریور 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 .مجوز چاپ کتاب کورش
بزرگ (مجموعهمقالههای همایش کورش بزرگ –  1۳95خورشیدی) ،بهنویسندگی علیرضا افشاری و نشر شورآفرین
در شهریور ماه  1۳9۸از 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 هیئت داوران مورد ارزیابی
قرار گرفته و همچنین شامل مقدمهای پیرامون کورش بزرگ ،گزارش کاملی از پیشنشستهای همایش و تاریخچه
انجمن فرهنگی افراز میباشد .تعداد  ۳00جلد از این کتاب در نیمهی نخست سال  1۳99بهچاپ رسید که بخشی از
آنها برای نویسندگان مقالهها ،اعضای هیئت علمی همایش ،پشتیبانان مالی چاپ کتاب و همچنین اشخاص حقیقی و
حقوقی که در برنامهریزی و اجرای برنامه مشارکت داشتند ،اهدا گردید.
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پیشنشست نخست؛ بهترتیب از راست حمید احمدی ،داوود
هرمیداس باوند و علی محمودی

پیشنشست سوم؛ به ترتیب از راست عبدالمجید ارفعی ،علی اکبر امینی،
و علیرضا افشاری

بخش عمده هزینه چاپ کتاب توسط پشتیبانان مالی انجمن گردآوری گردید .این همیاری توسط مهشید ارفعنیا ،سیروس
اسدی ،هیال صدیقی ،پوراندخت برومند ،پرویز علیپور ،مهدی پورنامداری و انجمنهای باهمستان و مجموعهداران ایران
انجام گرفت .طرح پشتجلد کتاب از شکیال کریمی ،یکی از هنرمندان شرکتکننده در سومین فراخوان طراحی کارتهای
شادباش جشنهای ایرانی انجمن در سال  1۳9۸است.

 2.1.۸کارتهای شادباش افراز
کارتهای شادباش افراز عنوان کارتهای شادباش جشنهای ایرانی انجمن فرهنگی افراز است .طرحهای کارتهای
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شادباش نخستین بار در طی فراخوان انجمن در سال  ،1۳96توسط طراحان مختلف از سراسر ایران شرکت داده شده و
توسط اعضای داوری طرحها با حضور حیدر زاهدی ،منتقد هنری؛ رائیکا 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 .در سال  1۳97دومین فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای
ایرانی شامل طراحی و نقاشی  5جشن ایرانی نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا و اسفندگان و همچنین روز بزرگداشت کورش
بزرگ برگزار گردید .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
و شکیال کریمی نیز به لحاظ کیفی برای چاپ پذیرفته شد .تنها اثر دریافتی برای مهرگان از طرف آرام عالییاردبیلی
جهت چاپ انتخاب گردید.

راست :یلدا اثر الهه همائیمقدم و میانی :اکوان دیو اثر هما اسحاقی در فراخوان نخست ،چپ :یلدا اثر شکیال کریمی در فراخوان دوم

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  1۳9۸فراخوان داده شد .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 .انجمن فرهنگی افراز در چهارمین فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی در سال  1۳99با گالری
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نگر همکاری نمود تا طرحها به شکل فیزیکی ارسال شده و پس از انجام مراحل داوری و انتخاب طرحهای برگزیده،
طرحهای مورد نظر داوران در گالری نگر واقع در تهران ،خیابان کریمخانزند ،نبش ایرانشهر به نمایش گذاشته شود.
طرحهای دریافتی شامل تعداد  65اثر از  1۸هنرمند توسط هیئت داوری با حضور زروان روحبخشان ،سعید مزینانی ،بویه
ساداتنیا ،رائیکا خورشیدیان و لیال رستمیشکوه مورد ارزیابی قرار گرفت و طرحهای برگزیده انتخاب گردید .تعداد 1۸
اثر منتخب در هفته نخست اسفند ماه  1۳99در گالری نگر برای عموم به نمایش گذاشته شد.

سمت راست طرح نوروز از آرام عالئیاردبیلی و سمت چپ طرح یلدا از تبسم تهم ،فراخوان سوم

سمت راست :طرح اسفندگان و سمت چپ :طرح تیرگان از نفیسه محمدی از طرحهای منتخب برای چاپ کارت شادباش
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نمایش آثار منتخب چهارمین فراخوان طراحی کارهای شادباش جشنهای ایرانی در گالری نگر1۳99 ،

بر اساس نظر داوران پنج طرح برگزیده فراخوان ،بدون در نظر گرفتن رتبه ،انتخاب گردید که عبارتند از :طرح نوروز از
مائده کیهان (رشت) ،طرح یلدا از مینا موسوی (تهران) ،طرح (نخست) نوروز از مریم اسدی (تهران) ،طرح اسفندگان از
آرام عالئیاردبیلی (اردبیل) ،طرح (دوم) شاهنامه از الهام شیروی (کرج).
 2.1.9افرازگشت
در سال  1۳97برنامه تور یکروزه هرانده (واقع در منطقه فیروزکوه) توسط کارگروه گردشگری اجرا شد .ساختار این
کارگروه در سال بعد به افرازگشت ،بهعنوان مجری برنامههای گردشگری تغییر یافت که زیرنظر دبیر انجمن فعالیت
میکند .در طی سال  1۳9۸شش برنامه توسط افرازگشت برگزار شد که این برنامهها عبارت بودند از چهار برنامه
کوهپیمایی در درکه (جنگل کارا) و دو برنامه دوچرخهسواری یکی در محوطه دریاچه چیتگر و دیگری در پارک چیتگر.

برنامه دوچرخهسواری و جنگل کارا انجمن1۳9۸ ،

همچنین انجمن بهمناسبت جشن تیرگان یک سفر یکروزه به سیباندره (کردان) در سال  1۳9۸برگزار نمود.
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تور یکروزه جشن تیرگان  ،1۳9۸سیباندره ،کردان

افرازگشت در سال  1۳99سه برنامه اجرا نمود .با توجه به محدودیتهای همهگیری ویروس کرونا از کرایه وسیله
رفتوآمد مشترک خودداری گردید و از افراد شرکتکننده در همه برنامهها درخواست شد که از خودروی شخصی استفاده
نمایند .این برنامهها عبارت بودند از کوهپیمایی در درکه ،طبیعتگردی در روستای برگجهان از توابع لواسان و طبیعت-
گردی در روستای ایگل واقع در رودبارقصران.

روستای برگجهان ،آبان 1۳99
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 2.2کار رو ها
ساختار انجمن در سال  1۳94بازنگری شد و جهت پیشبرد اهداف انجمن کارگروهها تعریف گردید .خالصه عملکرد
کارگروههای انجمن در سال  1۳95تا  1۳99به این شرح است:
 2.2.1کتابخوانی
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 و 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 در سال 1۳95؛ 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 و و برگزاری نشستهای ماهانه کتابخوانی و مطالعه و بررسی کتابهای گفتگو در کاتدرال ،عقاید یک دلقک،
صد سال تنهایی ،خیابان بوتیکهای خاموش ،تهوع ،یادداشتهای زیرزمینی ،اسطوره سیزیف ،از دو که حرف میزنم از
چه حرف میزنم ،آشفتهحاالن بیداربخت و دل تاریکی در سال 1۳96؛ برگزاری یازده نشست ماهانه درونگروهی و
گفتگو پیرامون یازده کتاب نمایشنامهی پرنده آبی ،دشمنان ،سمفونی مردگان ،سرگذشت هکلبری فین ،چنین گفت
زرتشت ،روح گریان من ،آخرین انار دنیا ،سفر روح ،شبنشینی باشکوه ،جنگ چهرهی زنانه ندارد و نان و شراب ،برگزاری
دو نشست خصوصی با دکتر علی فردوسی و 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)
در سال 1۳97؛ برگزاری  12نشست ( 11نشست بهصورت حضوری و یک نشست در پایان سال به علت همهگیری
ویروس کرونا بهصورت مجازی برگزار شد) و مطالعه و بررسی کتابهای قلعه مالویل ،تصویر دوریان گری ،ساالر
مگسها ،تجاوز قانونی ،پاسخهای کوتاه به سواالت بزرگ ،خوشههای خشم ،کشتن مرغ مقلد ،کتابخانه بابل و 2۳
داستان دیگر و انسان خردمند و  19۸4در سال  1۳9۸و برگزاری  11نشست ماهانه درونگروهی مجازی و خوانش
کتابهای جز از کل ،سه قطره خون ،سرگذشت ندیمه ،هیچ دوستی به جز کوهستان ،آرامش ،درمان شوپنهاور ،خالکوب
آشویتس ،خدمتکار و پروفسور ،اسلحه فوالد میکروب ،پنه لوپه به جنگ میرود و توتالیتاریسم در سال .1۳99
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نشست نقد و بررسی کتاب در باغ حیوانات ،اردیبهشت 1۳95

 2.2.2کودک و نوجوان
تماشای فیلم پاندای کونگفوکار در پردیس سینمایی قلهک ،برگزاری جشن تیرگان در روستای بهان (پلور) ،بازدید از
گنبد مینا در پارک آب و آتش ،بازدید از باغ موزهی گیاهشناسی و بازدید از کتابخانه حسینیه ارشاد بهمناسبت هفته کتاب
و کتابخوانی بههمراه کودکان خانهعلم خاکسفید و یاریرسانی به روستای کوره فرنگی ،جنوب تهران در سال 1۳95؛
بازدید از گنبد مینا و بازدید از شهرک سینمایی با حضور کودکان و نوجوانان خانهی علم خاک سفید در سال .1۳96

جشن تیرگان در روستای بهان (پلور) ،تیر 1۳95

 2.2.۳هنر
برگزاری دوره آموزشی تاریخ هنر در  1۸نشست دو ساعته در گالری آشا با تدریس خانم نازنین یموتی در سال 1۳95؛

برگزاری دوره مقدماتی عکاسی به استادی محمد کیهان ،در شش جلسه سه ساعته ،برگزاری کارگاه نیمروزه آشنایی با
مکتبهای سینمایی به استادی غالمرضا معدنیپور (مدرس و مولف سینما) ،اجرای نشستهای نمایشنامهخوانی و تهیه
رادیو پادکستی انجمن فرهنگی افراز در سال 1۳96؛ بازدید گروهی از موزه لوور فرانسه در موزه ملی ایران با همراهی
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حیدر زاهدی ،منتقد هنری ،بازدید گروهی از موزه فرش ،تماشای گروهی تئاتر در دو نوبت ،بازدید گروهی از موزه سینما
به مناسبت روز سینما ،برگزاری دو نشست تخصصی تاریخ هنر با همکاری کارگروه تاریخ انجمن با عنوان بررسی سیر
تحول تاالرهای ستوندار در ایران باستان و مقایسه منشور کورش بزرگ با اعالمیه جهانی حقوق بشر و برگزاری هشت
نشست نمایشنامهخوانی و خوانش هفت نمایشنامه عشق لرزه ،خدای کشتار ،مرگ فروشنده ،گمشده در یانکرز ،هدا گابلر،
زندگی گالیله بخش اول ،زندگی گالیله بخش دوم و مرد بالشی توسط گروه نمایشنامهخوانی کارگروه هنر در سال 1۳97؛
بازدید برخی از هموندان از گالری ردماند کیوریتوریال و مراسم اختتامیه گالری با حضور حیدر زاهدی ،منتقد هنری و
داور فراخوان طراحی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی انجمن ،برگزاری هشت نشست نمایشنامهخوانی نمایشنامه-
های گلن گری گلن راس ،در انتظار لفتی و پسر طالیی (با حضور مترجم اثر خاطره کردکریمی) ،ملکه زیبایی لینین،
محاکمه اندرسون ویل ،مرگ و دختر جوان ،حباب معلق ،عزادار اجیر و از ریورساید تا دیوانگی در محل تاالر سعدی
خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال  1۳9۸و اجرای مجازی برنامههای نمایشنامهخوانی شامل افرا یا روز میگذرد،

چهارراه و اژدهاک و آرش از مجموعه سه برخوانیِ بهرام بیضایی در سال .1۳99

بازدید از برخی از آثار موزه لوور در موزه ملی ایران1۳97 ،
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نقد و بررسی کتاب حافظ؛ روح ایرانی با حضور محمد بقایی (ماکان) و قدمعلی سرامی1۳95 ،

 2.2.4ادبی
برگزاری نشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب حافظ؛ روح ایرانی در دفتر رئیس هیئتمدیره وقت انجمن و با حضور
مولف کتاب ،دکتر محمد بقایی (ماکان) ،نشست نقد و بررسی کتاب قصههای پریا با حضور مترجم کتاب ،سام کوهبنانی
و برگزاری  46نشست شاهنامهخوانی و خوانش و بررسی حدود  12.000بیت از شاهنامه فردوسی در سال 1۳95؛ خوانش
و بررسی نزدیک به  4500بیت از شاهنامه فردوسی در سال .1۳96
 2.2.5تاریخ
برگزاری نشست آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی ایران در منطقه قفقاز ،با سخنرانی دکتر حامد کاظمزاده در سال
1۳96؛ برگزاری دو نشست تخصصی تاریخ هنر با همکاری کارگروه تاریخ انجمن در خانه اندیشمندان علوم انسانی،
برگزاری نشست معرفی تپههای باستانی ،و دورهها و عصرهای پیشاتاریخی ،شرایط جغرافیایی فالت ایران و تأثیر آن بر
شکلگیری تمدن و سومر ،برگزاری نشستی پیرامون تمدن سومر و میراث آن و زرتشت ،برگزاری نشستی دربارهی ایالم،
برگزاری نشست آشنایی با زرتشت و تأثیر او بر تاریخ فرهنگ و ادیان ،برگزاری نشستی دربارهی نقش اقوام ایرانی در
جنبش مشروطیت با همکاری انجمن هماندیشان ایران فرهنگی ،برگزاری نشستی پیرامون برآمدن هخامنشیان؛ چرایی
و چگونگی شکلگیری ،برگزاری همایش بزرگداشت حماسه چالدران با همکاری نشریه وطنیولی و برخی نهادهای
فرهنگی در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی ،برگزاری نشستی پیرامون نقش داریوش در تاریخ ایران؛ چرایی
روز شانزدهم مهر برای بزرگداشت داریوش بزرگ در مهر ماه ،برگزاری نشستی دربارهی سرگذشت تختجمشید ،برگزاری
نشستی پیرامون نخجیرگاهی هخامنشی در تنگ بالغی و پاسارگاد و سیوند پس از یک دهه و برگزاری نشستی دربارهی
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ایستادگی سغدیان در برابر اسکندر و سقوط هخامنشیان از دیدگاه نظامی در سال 1۳97؛ برگزاری نشستهای بازخوانی
تاریخ ایران شامل ایران در آتش دیادوخیها توسط شهروز طوسی ،سلوکیان در ایران توسط مسعود آجیلیان ،سازمان
اطالعات و جاسوسی اشکانیان توسط رضا اردو ،منابع جدید فارسی دورهی ساسانی توسط محمود فاضلی بیرجندی و
تغییرات آبوهوایی و نقش آن در تحوالت عصر ساسانی توسط اسماعیل مطلوبکاری در خانه اندیشمندان علوم انسانی
در سال  .1۳9۸از آنجایی که به سبب همهگیری ویروس کرونا امکان برپایی نشستهای کارگروه تاریخ در خانه
اندیشمندان علوم انسانی در سال  1۳99فراهم نگردید ،کارگروه تاریخ شماری از پوشههای شنیداری نشستهای قدیم
انجمن را ،که در پیوند با تاریخ باشند ،به مناسبتهایشان در کانالِ تلگرامی انجمن اطالعرسانی نمود .یکی از پوشههای
شنیداری اطالعرسانیشده ،سخنرانی شادروان رضا کرمانی ،عضو شورای عالی رهبری و سخنگوی حزب پانایرانیست،
در انجمن افراز دربارهی رویدادهای ماه شهریور بوده است.

سخنرانی محمود فاضلی بیرجندی در سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران1۳9۸ ،

 2.2.6زیستبوم
برگزاری همایش گرمایش جهانی و آب در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی بهمناسبت هفته محیطزیست و
با همکاری موسسه دروازههای سبز پارس و سخنرانی محمدصادق احدی و محمد درویش و بازدید از باغ ملی گیاهشناسی
و موزه حشرات همزمان با جشنواره گلهای داوودی با همکاری افرازگشت در سال  .1۳9۸همچنین در روز  29دیماه

 ،1۳99بهمناسبت روز ملی هوای پاک ،با همراهی انجمن دروازههای سبز پارس ،گفتوگویی ویژه با عنوان روز ملی
هوای پاک با رئیس مرکز محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ،خانم دکتر شینا انصاری برگزار گردید.
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بازدید از باغ ملی گیاهشناسی
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 .3کارنامه سال 1400
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 کارگروه کتابخوانی .البته ممکن است برنامههای
بزرگ کارگروهها در سطح انجمن نیز برگزار شود.
 3.1انجمن
 ۳.1.1درخواست نامگذاری خیابان کورش
در پی درخواست انجمن از شورای شهر تهران مبنی بر نامگذاری خیابانی بهنام کورش ،حقشناس ،رئیس کمیته نامگذاری
شهر تهران در پاسخ نوشت :به رغم تایید نکات و مطالب مذکور و اطالع از جایگاه و اهمیت شخصیت کورش و سایر
مفاخر ایران باستان ،در گذشته خیابان کورش در منطقه  5شهرداری تهران به نام این شخصیت شهیر ایرانی نامگذاری
شده و از آنجا که یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون نامگذاری ،جلوگیری از نامگذاریهای تکراری معابر در سطح شهر
تهران می باشد ،امکان نامگذاری جدید برای این نام وجود ندارد .وی ادامه داد :شایان ذکر است اعضای این کمیسیون
بر این موضوع واقف هستند که انتخاب خیابان فعلی به نام کورش متناسب با جایگاه وی در تاریخ ایران زمین نمیباشد،
اما به هر روی با توجه به وجود این نام ،در حال حاضر امکان نامگذاری معبر جدید وجود ندارد .متن کامل پاسخ در تاریخ
 29فروردین  1400در خبرگذاری ایسنا کار شد.
 ۳.1.2برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه
مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن با دستور جلسه انتخاب بازرس ،ارایه گزارش عملکرد انجمن در سال  ،1۳99تصویب
صورتهای مالی انجمن در سال  1۳99و تصویب مبلغ هموندانه سال  1400در روز  ۳0اردیبهشت  1400برگزار شد و
هموندانه پیشنهادی به مبلغ  75هزار تومان تصویب گردید.
 ۳.1.۳مدت نگهداری کتابهای کتابخانه تخصصی ایرانشناسی استاد ثاقبفر
مدت نگهداری کتابهای کتابخانهی تخصصی ایرانشناسی شادروان استاد ثاقبفر در کتابخانهی عمومی ،غیردولتی و
مردمنهاد بامداد امید صبا به نشانی تهران ،میدان هفتتیر ،خیابان کریمخان زند ،جنب داروخانه سیزده آبان شماره ،27
برای مدت دو سال دیگر تمدید شد .استاد مرتضی ثاقبفر صبح دوشنبه یازدهم دیماه  1۳91خورشیدی درگذشت .او
مترجم سرشناسِ آثار تاریخی ،بهویژه در زمینهی ایران باستان ،به شمار میرفت .او بارها در انجمن فرهنگی افراز
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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  1۳۸4خورشیدی بود .کتابخانه شادروان استاد ثاقبفر ،که به دست دوستانی در انجمن و نیز شماری از کنشگران
فرهنگیِ دوستدارِ ایشان ،به یاد و بزرگداشتِ آن استاد ارجمند ،از خانوادهی وی خریداری گردید ،شامل بیش از هشتصد
جلد کتاب است که بیشینه آنها تاریخی هستند.
 ۳.1.4برپایی مراسم بیستمین سالگرد بنیادگذاری انجمن فرهنگی افراز
مراسم بیستمین سالگرد بنیادگذاری انجمن فرهنگی افراز (بیستم شهریورماه  1۳۸0خورشیدی) در روز دوشنبه 22
شهریور در پارک آبوآتش تهران و با حضور برخی از هموندان و دوستداران انجمن برگزار شد.

 ۳.1.5اعطای نمایندگی انجمن
در میانه سال  ،1400شورای مرکزی انجمن فرهنگی افراز در راستای توسعه فعالیتهای انجمن در حوزه پاسداشت
فرهنگ ملی با اعطای نمایندگی انجمن در استان گیالن به مائده کیهان و در استان اردبیل به آرام عالئی اردبیلی در
موافقت نمود.
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سمت راست مائده کیهان و سمت چپ آرام عالئی اردبیلی

 ۳.1.6گفتوگوی علیرضا افشاری دربارهی سخنان آقای رئیسجمهور در تختجمشید
علیرضا افشاری ،هموند شورای مرکزی انجمن فرهنگی افراز ،با روزنامهی جهان صنعت دربارهی سخنان آقای
رئیسجمهور در تختجمشید در روز شنبه  24مهر گفتوگویی انجام داد .علیرضا افشاری ،فعال میراث فرهنگی به
«جهان صنعت» گفت:
آقای رییسی در هنگام بازدید از مجموعه تاریخی تختجمشید ،پیام این اثر را خطاب به ستمگران دانست
که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم میکنند چیست .این که آقای رییسی نسبت به آینده حساس
است و ستمگران را زنهار میدهد بسیار خوب چرا که دادگری از فروزههای ستوده فرهنگ ماست .این که
تالش میکند تاریخ را آیینه عبرت برای دیگران بداند هم بسیار خوب و مثبت است و امید که سبب شود
این آثار به خوبی حفظ گردند ،اما شعر معروف خاقانی را خوب است کامل بخوانند چرا که محتوای آن با
آن دو بیتی که عموماً نقل میشود متفاوت است و بهتر است که با اطالعات درست از تاریخ چنین اقدامی
را انجام دهد و با دانش تاریخی از تاریخ سخن بگوید.
او افزود :به طور کلی باید تمامی افراد ،مسئوالن ،نمایندگان مجلس ،رؤسای جمهور و دولتمردان پیش از
انتصاب به سمتهای دولتی تاریخ را بدانند ،با فرهنگ و تاریخ کشور خود آشنا شوند و سپس بر مسند
قدرت بنشینند .یکی از مشکالت و ایرادهای اساسی آموزش و پرورش آن است که تاریخ کشور را به خوبی
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آموزش نداده و آن را همواره با دیدگاهی ایدئولوژیک به کودکان آموزش میدهد.
افشاری گفت :ای کاش آقای رییسی میدانست که تختجمشید حاصل تالش نمایندگان مردم ایران از
سراسر منطقهای است که امروزه آن را خاورمیانه مینامیم [و در واقع ایرانزمین است] ،و این بنای حکومتی
به گونهای احداث شده که هنگام بازدید نمایندگان مردم منطقه ،آنان بخشی از هنر و فرهنگ [یا مصالح]
خود را در آن ببینند .اگر او میدانست افرادی که برای احداث تختجمشید استخدام شده بودند و یا هنگام
فعالیت این مجموعه در آن مشغول به کار بودند حقوق میگرفتند  -سندهای این پرداختها هنوز باقی
مانده است  -در آن صورت این چنین به راحتی نیاکان و گذشتگان ما و خود را ستمگر نمینامید.
بنیانگذار انجمن فرهنگی افراز در ادامه بیان کرد :هیچ بنای حکومتی در سراسر جهان نداریم که ساختش
با ظلم و ستم توأم نبوده باشد و حتی گاه با افتخار شرح کشتار و تصویر ستم خود را بر این بناها ثبت نکرده
باشند .در حالی که در تختجمشید هیچ تصویری از جنگ وجود ندارد .آنچه موجود است تصاویر
اهداکنندگان هدایا است که با جزئیات لباسها در اندازههایی نزدیک به یکدیگر که گاه دستهای همدیگر
را هم گرفتهاند ،ثبت شده است .امروزه با مشاهده این تصاویر میتوانیم فرهنگ یا تولیدات و محصوالت
مردمان باستان را بشناسیم.
بخش زیر که در متن اولیهی گفتوگو وجود داشت برای انتشار در روزنامه حذف گردید.
او افزود :اگر آقای رییسی با تاریخ دوران هخامنشیان آشنا بود به طور حتم میدانست بنیانگذار این سلسله
 کورش هخامنشی  -فردی است که در تمامی کتابهای آسمانی ادیان ابراهیمی ستوده شده است .اوفردی است که حتی دشمنانش از وی به بزرگی و دادگری یاد کردهاند و شیوه حکومت وی را الگویی برای
همگان میدانستهاند .دریغ است مسئوالن با تاریخ و فرهنگ ایران که در آن غارتگری و بردهداری و
چندخدایی وجود نداشت آشنا نباشند .افشاری در ادامه بیان کرد :اگر آقای رییسی با الواح تختجمشید آشنا
بود میدانست که افزون بر آنکه حقوق مرد و زن یکسان بود ،و در جاهایی زنانی مدیریت اموری را بر
عهده داشتند ،کمکهای حکومتی برای برپایی جشنها ،سنتهای محلی و دینی نیز متعلق به تمامی مردم
با هر نژاد ،زبان و دینی بوده است و تنها برای دین شاهنشاه هزینه نمیشده است .در این باره سخن بسیار
است اما در مجموع دریغ است که مسئوالن حکومتی ما با تاریخ و فرهنگ کشوری که بر آن حکومت می
کنند آشنا نباشند.
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 ۳.1.7ارسال نامه اعتراض انجمن به سخنان وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
در پی سخنان ضرغامی ،وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،پیرامون حریم پاسارگاد ،در روز  ۳0مهر انجمن
به سخنان وی واکنش نشان داد و نامه اعتراضآمیزی صادر نمود .متن کامل نامه به شرح زیر است:
جناب آقای عزتاهلل ضرغامی ،وزیر محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
آنگونه که در خبرگزاری تسنیم آمده شما در شورای اداری استان فارس در عین آنکه اشاره کردید «فارس
بهنسبت وضعیتهای نسبی فوقالعادهای که در امر گردشگری و میراث فرهنگی دارد ،بسیار دچار
عقبماندگی است» ،گفتید «همه جای استان در خصوص ساختوساز در بخش حریمها دچار مشکل است.
امروز مردم پاسارگاد بهدلیل مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند ،چاه بزنند ،باید این مشکالت برطرف
شود و قوانین حریمها مقداری انقباض پیدا کند» .از این رو ،خواهشمندیم اگر در اینباره خبرنگار محترم
آن خبرگزاری  -که به اشتباه عنوان شما را هم وزیر گردشگری نوشته  -در انتقال سخنتان اشتباهی کرده
نسبت به تصحیحش اقدام کنید و اگر چنین نبوده خوشحال خواهیم شد که زین پس دو نکتهی زیر را مد
نظر قرار دهید:
 .1حریمها مهمترین مؤلفهی ثبت یک بنای تاریخی هستند که سبب نمایان ماندن یک اثر و باقی ماندن
فضای اصیل تاریخیاش میشوند و بیتوجهی به آنها و فضا دادن به ساختوسازها در درون شهر یا
کشاورزی در بیرون شهر ،دیر یا زود و به دالیل مختلف ،آثار را از میان خواهد برد ،همچنان که الیههای
باستانشناسی پیرامونشان را هم نابود خواهد کرد .این پیامد تلخ را در شهر بسیار ارجمند اصفهان شاهد
هستیم .اتفاقا مشکل بزرگ در میراث فرهنگی کشور ما همین عدم توجه به تعیین حریم آثار ،که سازوکاری
کامال علمی و کارشناسی دارد ،است تا آنجایی که نزدیک به اکثر بناهای تاریخی ما فاقد حریم مصوب
هستند .در نبودِ حریم است که بسیاری فسادها در ساختوسازهای پیرامون آثار شکل میگیرد .افزون بر
آن ،مثالی که شما برای سخنتان آوردید آرامگاه شخصیتی است که او را بنیادگذار کشور ایران  -نه تمدن
ایرانی ،که شما هم اشاره داشتید دیرینگی و قدمتی هفت هزار ساله دارد  -میدانیم ،آن هم بهگونهای که
بر خالف بسیاری از کشورهای کهن و نو که بنیادگذاریشان با کشتار دیگران پا گرفت توانست سیاستِ
باستانی کشتار ،غارت و بردهگیری را به سیاست احترام به فرهنگها و دینها و تالش برای آبادانی بدل
سازد و شادی را برای همگان بخواهد ،و از همین رو نه تنها دشمنانش او را ستوده و شیوهی کشورداریاش
را الگو دانستهاند بلکه در همهی کتابهای آسمانی دینهای ابراهیمی نیز بزرگ داشته شده است .آیا نباید
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حریم چنین یادگار ارجمندی را بیشتر قدر دانست ،به ویژه آن که در شرایطی ویژه و با دارا بودن همهی
شاخصههای ثبت جهانی به این ثبت نائل آمده است و نگین گردشگری کشور و استان فارس به شمار
میرود؟ و افزون بر موردهای یادشده ،شما وزیر میراث فرهنگی هستید و نه وزیر کشاورزی ،و وظیفهی
شما نخست پاسداری از این میراث و سپس منظم و بهینه کردن سازوکار گردشگری بر پایهی آن است و
طبیعتا آخرین فردی باید باشید که آن سخنان را بر زبان براند.
 .2جهت آگاهی شما ،که حتماً میتوانید در اینباره با کارشناسان مربوط نیز رایزنی کنید ،یادآوری میشود
که روی آوردن به حفر چاه به جهت کشاورزی به این معناست که آن منطقه مستعد گسترش کشاورزی
نیست ،چرا که آبهایی سطحی برای این کار در دسترس نیستند .چاه ،یعنی رشد و گسترش کوتاهمدت
کشاورزی به قیمت نابودی همیشگی یک زمین ،چون با زدن چاه آبهای زیرزمینی را که در حکم پسانداز
 آنهم پساندازی راهبردی  -هستند خرج میکنیم .اینچنین است که توسعهی ناپایدار ،پایداریِ یکسرزمینی را از میان میبرند که نمونهاش را در وضعیتِ امروزینِ دریاچهی گرانبهای ارومیه میبینیم.
خشک کردن سفرههای آبهای زیرزمینی به فرونشستها میانجامند که این روزها ،به سبب مدیریتِ
نادرست حوزههای مختلف ،رو به افزایش نهادهاند و ما اکنون رتبهی  4فرونشست زمین در دنیا را پیدا
کردهایم و متأسفانه بدترین وضعیت در بین  ۳1استان کشور از نظر تراز منفی آبخوان در استان فارس ثبت
شده است.
به عبارت سادهتر ،سخن ناکارشناسی شما در زمینهی کشاورزی نه تنها سبب نابودی آثار برجستهی تاریخی
استان خواهد شد که همین اکنون هم در وضعیتی بحرانی هستند ،بلکه استان فارس را به جهت بومشناختی
شکنندهتر ،آسیبپذیرتر و در آستانهی فروپاشی قرار خواهد داد .عذر ما را از آنکه این نکتههای ابتدایی را
به شما گوشزد کردیم بپذیرید.
متن کامل نامه انجمن در همان تاریخ در تارنمای تحلیلی خبری عصر ایران کار شد.
 ۳.1.۸درگذشت هایدماری کخ ،ایرانشناس برجسته آلمانی
هایدماری کخ ،ایرانشناس برجسته آلمانی و متخصص تاریخ ایالم و ایران پیشاآریایی و نویسنده کتاب از زبان داریوش
در نهم بهمنماه  1400در سن  7۸سالگی درگذشت .استاد هایدهماری کخ ،در سال  1۳۸2به همراه گروهی از دوستان
خود به ایران آمدند که پس از بازدید از تخت جمشید توقف کوتاهی در تهران داشتند که در این فرصت کوتاه پیشآمده
انجمن فرهنگی افراز سود جست و از ایشان درخواست کرد تا ساعتی از وقتشان را در اختیار انجمن قرار داده و به
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گفتوگو و پاسخ به پرسش های خوانندگان کتابشان «از زبان داریوش» (انتشارات کارنگ) بگذرانند .در بخشی از این
سخنان آمده است ..." :برابری حقوق زن و مرد ،پرداخت دستمزد کارگران بر اساس نظام منضبط مهارت و سن این همه
«تأمین اجتماعی» که لوح های اداری هخامنشی گواه آن است ،نشاندهنده آن است که  -با وجود پیشرفتهای مادی
و معنوی بسیار  -هنوز ایران باستان حرف هایی برای گفتن دارد ."...متن سخنرانی استاد هایدماری کخ در انجمن
فرهنگی افراز در روزنامهی همشهری ،شنبه  2۸تیر  1۳۸2کار شد.
 ۳.1.9بیانیهها
انجمن فرهنگی افراز در پاسخ به فراخوان سازمان ملل نهاد در خصوص پیشنهادها یا اقدامهای انجام گرفته در حوزهی
توسعهی پایدار طی بیانیهای موضوع لزوم همکاری کارگروههای ثبت میراث معنوی جهانی این کشورها با یکدیگر را
پیشنهاد داد تا از رقابتهای نامفید و تنشها کاسته و نزدیکی بیشتری میان مردمان منطقهی غرب آسیا شکل گیرد.
ترجمهی فارسی این بیانیه ،که در کتابچهی مجموعه بیانیههای انجمنهای مردمنهاد دارای مقام مشورتی شورای
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از سراسر جهان در جوالی ( 2021تیر ماه  )1400منتشر شده و بر روی تارنمای
این شورا نیز قرار گرفته ،به شرح زیر است:
از نظر تاریخی ،فرهنگ زادهشده بر دستِ تمدن بشری پنجهزار سالهی غرب آسیا ،ایدهپرداز جشن نوروز
شد .نوروز که ریشه در تاریخ و احترام به شکوفایی و نیرومندی طبیعت دارد ،نشان از خردمندی بنیادگذارانش
داشت .بیستوپنج قرن پس از آن ،در همین قلمرو ،کورش بزرگ نقطهی عطفی در تاریخ تمدن بشر پدید
آورد ،بهطوریکه بیانیهی وی (استوانهی کورش) را میتوان بهعنوان نخستین منشور حقوق بشر تلقی کرد.
دولتی که وی پایهگذاری کرد به عنوان نخستین دولت فراقومی و توسعهگرای تاریخ ،بر پایهی مدارای
مذهبی ،صلح و «وحدت در عین کثرت» بنا گردید .ما مهمانان نوروز را که بر پلکان آپادانا در تختجمشید
نقش بستهاند شاهد هستیم؛ نمایندگان اقوام و فرهنگهای گوناگون در جایگاهی گرد آمدهاند تا با گفتوگو
و مشورت ،در مقامی برابر ،در شکلدادن به دنیایی نو و بهتر سهیم باشند .بیش از یک دهه پیش در سال
 ،2010روز جهانی نوروز برابر با  21مارس (اعتدال بهاری) تحت عنوانِ«فرهنگ صلح» توسط مجمع
عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید ،جشنی که از کشورهای دارای یک فرهنگ مشترک ،به ارث
رسیده است.
نخستین شرط دستیابی به توسعهی پایدار ،ایجاد روابط دوستانه جهت بهبود مشارکت منطقهای و جهانی
است .این هدف بدون ارتباط عملگرایانه فرهنگی بین کشورهای منطقه محقق نخواهد شد .به نظر ما،
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بهرهگیری درست از میراث مشترک فرهنگی ،میتواند به نیرومندترین ابزار همگرایی و برقراری گفتوگوی
سازنده میان کشورهایی که پیشینهی تمدنی و فرهنگی مشترکی دارند بدل شود .این رویکرد میتواند مسیر
تحقق اهداف توسعهی پایدار را در سطوح منطقهای و زیرمنطقهای هموار نماید .متأسفانه در همین منطقه
ی نوروز ،درگیریهای قابلتوجهی در سالهای گذشته رخ داد.
و بر خالف پیام انسانی و محیطزیست ِ
پیامدهای بهجامانده از آن ،ثبت میراث فرهنگی در یونسکو را بهگونهای تحت تأثیر قرار داده است تا جایی
که گاهی دستمایهی بروز اختالف بین کشورها میشود.
از این رو ،در راستای تقویت و گسترش صلح منطقهای و تحکیم تالش برای حفاظت و پاسداشت میراث
فرهنگی منطقه ،از شما خواهانیم تا وظیفهی ارزیابی پیشنهادهای ثبت جهانی میراث ناملموس و در مواردی
ملموس را ،به ویژه آنجایی که به تاریخ ،بناها و شخصیتهای برجستهی مشترک فرهنگ این منطقه
مرتبط است به کارگروهِ میراث منطقهای شامل نمایندگان کشورهای حوزهی فرهنگی نوروز سپرده شود.
بدیهی است این کارگروه نمایندگی مجموع سهمیهی کشورهای عضو در این حوزه را خواهد داشت.
به باور ما ،اصل قرار دادن فرهنگ مشترک به جای مرزهای سیاسی در مواردی اینچنین ،که آشکارا
فرهنگی هستند ،سبب همگرایی بیشتر در منطقه خواهد شد .چرا که جدا کردن عناصر تاریخی و فرهنگی
از پیکرهی تمدنی که به آن وابستهاند نه تنها هویت و معنای آنها را از بین میبرد ،که ممکن است ارتباط
دوستانه ملتها را تحت تأثیر قرار دهد .امید که این همکاری فرهنگی سبب جدیتر شدن روابط اقتصادی
و سیاسی و در نتیجه تثبیت و نگهداری از صلح و روابط همکاری بین کشورهای منطقه شود.
متن کامل بیانیه سازمان ملل در روز  20تیر  1400در خبرگذاریهای ایسنا و ایلنا کار شد .انجمن در یکم شهریور
بیانیهی در واکنش به رخدادهای تلخ افغانستان صادر نمود .متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بهنام خداوند جان و خرد
افغانستان ،کشور همسایهمان که از زاویهی تاریخی و فرهنگی بسیار به ما نزدیک است ،بار دیگر بر دستِ
گروه بنیادگرای طالبان اشغال گردید که با توجه به تجربهی پیشین ،جدا از پایمال شدن حقوق شهروندی
و آزارهایی که ممکن است بر مردم روا شود حذف زنان از جامعهی مدنی؛ محدود شدن فعالیتهای مدنی
و رسانهای؛ محروم کردن کودکان و نوجوانان ،بهویژه دختران ،از آموزش آزاد و علمی؛ توقفِ زندگیِ عادی
شهروندان و قطعِ ارتباط مردم با جهان خارج پیشبینی میشود .بر همین پایه نیز شاهد خروج شمار بسیاری
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از مردمان عادی و نخبگان آن دیار از کشورشان هستیم .از اینرو ،انجمن فرهنگی افراز بهعنوان یک
سازمان مردمنهاد غیردولتی که همواره پیگیر موضوعهای مرتبط با کشورهای حوزهی تمدنی ایران بوده
است ،ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای وضعیت پیشآمده در کشور افغانستان ،در راستای وظیفهی ذاتی خود
بهعنوان یک واحد اجتماعی و همچنین اهداف انجمن پیرامون حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی
ایرانزمین ،برخی راهکارهای اجرایی را پیشنهاد میدهد:
 .1اگرچه شرایط اقتصادی ایران روزگار خوشی را سپری نمیکند اما بر اساس سفارشِ بنیادیِ فرهنگمان
(بنیآدم اعضای یک دیگرند) و توجهی که به همسایه در نگاه دینیِ ما وجود دارد ،بازگرداندن پناهندگان
افغانی ،علیرغم میل باطنیشان ،به افغانستان نیز دور از منش و فرهنگ ایرانی است .در این خصوص به
دولت ایران پیشنهاد میگردد که با باز کردن مرزها اجازه داده شود برادران و خواهران افغانستانی که توان
تحمل فشار حکومت طالبانی را ندارند به ایران بیایند و از آنها چون مهمان پذیرایی شود تا در اسرع وقت
امکان حضور آنان در جامعهی ایران فراهم گردد.
 .2جامعهپذیری دگراندیشان ،نخبگان و کنشگران اجتماعی ،فرهنگی و هنری ،استادان دانشگاه،
دانشجویان ،روزنامهنگاران ،ورزشکاران ،نویسندگان ،هنرمندان ،فعاالن مدنی و سیاسی و حقوق زنان و
حقوق بشر ،کارآفرینان و متنفذانِ افغانی در ایران ،بهجهت همسایگی و نزدیکی تاریخی و فرهنگی ایران
با افغانستان ،این امکان را برای آنان فراهم خواهد کرد تا بهمحض مساعد شدن شرایط ،به افغانستان
بازگشته و در بازسازی و توسعه کشورشان تالش نمایند .در این زمینه ،دولت و ملت ایران و همچنین قوه
مقننه در وضع و یا اصالح قوانین نقش کلیدی برعهده خواهد داشت تا از این طریق از رابطهِ دوستی و
پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی بین دو کشور حفاظت شود.
 .۳دولت ایران میبایست از توان ارتباطات منطقهای خود بهرهبرداری نموده تا از انجام فعالیتهای رسانهای
و خبررسانی درست و بهموقع بهمنظور آگاهیرسانی هر چه بیشتر از وضعیت داخلی افغانستان اطمینان
حاصل شده تا از عادیسازیِ حکمفرماییِ چنین شرایطی ،که به هیچ عنوان عادی نیست ،جلوگیری گردد.
 .4با توجه به تجربه تاریخی برخورد گروه طالبان با آثار تاریخی و میراث فرهنگی ،انجمن فرهنگی افراز
نیز همچون همهی کنشگران فرهنگی و دوستداران تاریخِ ایرانزمین ،نگران میراث فرهنگی و آثار تمدنیِ
افغانستان است .بنابراین دولت ایران میبایست ضمن مشارکت با نهادهای مرتبط جهانی ،تمهیدات الزم
برای نگاهبانی و سالمت آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان را ،که ریشههای تاریخی و فرهنگی مشترکی
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با ایران دارد ،فراهم آورد.
متن کامل بیانیه در روز  4شهریور  1400در خبرگذاری امرداد کار شد .همچنین انجمن در واکنش به محدودیتهای
هفتم آبان؛ روز کورش بزرگ ،بیانیهای صادر کرد .متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بهنام خداوند جان و خرد
هفتم آبان دیگری گذشت بدون آن که  -بر خالف همه شعارهای دادهشده دربارهی اقدامات کارگروه
دولتی بزرگداشت روز کورش و نیز اشارههایی که مقامهای کشوری در نشستهای جهانی به منش این
ابرمرد تاریخ ایران و جهان دارند  -گامی برای آزاد کردن این روز از بسته شدن راهها و تعطیلی محوطهی
پاسارگاد ،و برپایی خودجوش جشن و گردهمآیی دوستداران تاریخ و فرهنگ ایرانزمین برداشته شود.
و این بیتوجهی در حالی است که تقریباً همهی نهادهای تخصصی و کارشناسان و انجمنهای مردمیِ
مرتبط ،طی سالهای گذشته ،با نامهنگاریها یا صدور بیانیههایی بر تاریخی بودن این روز و نیز ارزشمندی
آن تأکید داشتهاند؛ روزی که با پیوستن سرزمینهای دو سوی رشتهکوه زاگرس سیاستی صلحجویانه و
توسعهمدارانه بر کل سرزمینهایی که نخستین کشور جهان را شکل دادند حاکم گشت و دولتشهرها و
شاهیهای رقیب و دشمن ،در کنار هم ،اتحادیهای بزرگ (شاهنشاهی) را شکل دادند که در آن غارتگری
و نابودی و کشتار و بردهگیری و تحمیل باورها به دیگران جایی نداشت .آرمانی که به نظر میرسد هماکنون
نیز برای منطقهی خسته از آشوب و رقابتِ ما خواستنی باشد.
صد البته با کمکاری نهادهای حکومتی و سخنان مغرضانه و تاریخستیزانه برخی مقامها که کمترین آشنایی
با تاریخ باستان جهان و روزگارِ برآمدنِ شاهنشاهی ایران را ندارند چیزی از توجه ایرانیان به شناخت بیشتر
کورش بزرگ در چنین روزی کم نمیشود و سال به سال این آگاهی و شناختِ خویش ژرفتر میگردد.
فقط جای دریغ میماند در هنگامهای که بیش از پیش برای از سر گذراندن بحرانها نیازمند نزدیکی بیشتر
میان نگاه ملی  -مردمی و نگاه دینی  -حکومتی و آشناسازیهای بیشتر این مسائل توسط رسانهی ملی
و نهاد آموزش و پرورش هستیم جای همراهی نظام با این خواستِ همگانی خالی است.
 ۳.1.10افرازگشت
افرازگشت در سال  1400تمرکز خود را روی برنامههای کوهپیمانی و صعود به قلل با هدف صعود به قله دماوند ،بام
ایران ،قرار داد .به این منظور و در مسیر ایجاد آمادگی همنوردان افرازی ،برنامههای کوهپیمایی با درجههای سختی از
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سبک تا سنگین طبقهبندی شده و برخی توسط انجمن به تنهایی و برخی بهصورت مشترک با گروه کوهنوردی دیاما با
موفقیت اجرا گردید .این برنامههای عبارت بودند از :کوهپیمایی درکه تا جنگل کارا ،کوهپیمایی دربند تا کافه رجب،
کوهپیمایی دربند تا پناهگاه شیرپال ،صعود به قله چینکالغ به بلندای  2.۸20متر ،صعود به قله توچال به بلندای ۳.964
متر ،صعود به قله خلنو به بلندای  4.۳75متر (برنامه دوروزه در روزهای  ۳و  4تیرماه و بهصورت مشترک با گروه دیاما)،
صعود به قله آزادکوه به بلندای  4.۳55متر (برنامه دوروزه در روزهای  17و  1۸تیرماه و بهصورت مشترک با گروه دیاما)،
صعود به قله کلون بستک به بلندای  4.1۸0متر ،صعود به قله علمکوه به بلندای  4.۸50متر (برنامه سهروزه در روزهای
 ۳0و  ۳1تیرماه و اول امرداد بهصورت مشترک با گروه دیاما؛ به دلیل ازدحام بسیار زیاد مسیر قله و خطر بروز حادثه به
جهت تنگی راه و همچنین در محل قله ،برای حفظ سالمتی همه اعضا و به صالحدید سرپرستان برنامه ،در ارتفاع 4550
متری تصمیم به برگشت به محل کمپ گرفته شد) ،صعود به قله سبالن به بلندای  4.۸11متر (برنامه دوروزه در روزهای
 21و  22امرداد و بهصورت مشترک با گروه دیاما) و صعود به قله دماوند (بام ایرانزمین) به بلندای  5.610متر در روز
پنجشنبه  4شهریورماه ( 1400برنامه سهروزه در روزهای  ۳تا  5شهریورماه بهصورت مشترک با گروه دیاما برگزار شد).

قله توچال
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سمت راست علمکوه ،سمت چپ قله سبالن

قله دماوند ،بام ایرانزمین
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 ۳.1.11جشنها
همچنین افرازگشت برنامه جشن تیرگان را در روز جمعه  11تیرماه در باغهای روستای کلوان ،مهرگان را در روز پنجشنبه
 15مهرماه بهشکل پیمایش در منطقه دهتنگه آهار ،شب چله (یلدا) را در روز جمعه  ۳دیماه بهشکل پیمایش مسیر
روستای کلوگان تا آبشار و جشن سده را در روز جمعه  15بهمنماه در روستایی نزدیکی ساوه برگزار نمود.

جشن تیرگان ،روستای کلوان

جشن مهرگان ،روستای آهار
47
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جشن شبچله ،روستای کلوگان

جشن سده ،اطراف ساوه
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 ۳.1.12پنجمین فراخوان تصویرسازی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی
پنجمین فراخوان تصویرسازی کارتهای شادباش جشنهای ایرانی با دریافت  ۸0اثر از  2۳هنرمند از سراسر کشور در
شش موضوع اصلی نوروز ،تیرگان ،مهرگان ،یلدا ،اسفندگان و روز بزرگداشت کورش بزرگ برگزار شد .در روز شنبه مورخ
 9بهمن  1400داوری آثار دریافتی فراخوان انجام شد .ارزیابی داوران بهشکل مجازی و در طی هفته پیش از جمعبندی
و با حضور لیال رستمیشکوه ،شکیال کریمی ،رویا مزروعی و هما اسماعیلی برگزار شد .از بین  ۸0اثر دریافتی ،تعداد ۳5
اثر به دلیل رعایت نکردن شرایط فراخوان توسط دبیرخانه از فرآیند داوری کنار گذاشته شد و تعداد  45اثر بر اساس شش
معیار ترکیببندی و رنگ ،خالقانه بودن ،انتقال مفهوم ،مواد و تکنیک ،محتوا و تناسب با مدیا مورد ارزیابی داوران قرار
گرفت .نتیجه نهایی ارزیابی با انتخاب هفت طرح به این شرح اعالم شد )1 :دو طرح اسفندگان از پردیس سپاسگزار از
تهران )2 ،یک طرح نوروز از نفیسه محمدی از کرج )۳ ،یک طرح یلدا از از نفیسه محمدی از کرج )4 ،یک طرح یلدا از
ساالر عشرتخواه از تبریز )5 ،یک طرح یلدا از فریبا منوچهری از همدان و  )6یک طرح یلدا از نیکو ممبینی از رامهرمز.
همچنین یک طرح کورش از میترا جاهد از فردیس (استان البرز) در بخش خارج از مسابقه بهعنوان پوستر روز بزرگداشت
کورش بزرگ پذیرفته شد.

سمت راست یلدا از نفیسه محمدی و سمت چپ یلدا از نیکو ممبینی

49
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طرح پوستر کورش بزرگ از میترا جاهد
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 3.2کار رو ها
 ۳.2.1هنر

دبیر کارگروه :مهدی صفری (از فروردین  1400تاکنون)

دبیران پیشین :سارا سجادینائینی (از ابتدای ایجاد کارگروه تا شهریور  ،)1۳95فائزه کثیر (از شهریور  1۳95تا تیر ،)1۳96
لیال رستمیشکوه از تیر  1۳96تا خرداد  ،)1۳99طراوت اعتراضی (از خرداد  1۳99تا اسفند  .)1۳99برنامههای اجراشده
کارگروه هنر در سال  1400به شرح جدول زیر است.
ردیف

زمان نشست

1

اردیبهشت

2

خرداد

3

تیر

4

امرداد
شهریور

شرح اقدام

خوانش باقیمانده و اتمام نمایشنامه سه بَرخوانی از بهرام بیضایی در اسکایپ
خوانش نمایشنامه مرگ یزدگرد از بهرام بیضایی در اسکایپ
خوانش حضوری سروده آرش کمانگیر از سیاوش کسرایی در جشن تیرگان
پنج نوبت خوانش و تمرین مرگ یزدگرد از بهرام بیضایی در اسکایپ

5

مهر

خوانش حضوری نمایشنامه شهرناز از حامد پورصیامی در جشن مهرگان

6

آذر

خوانش نیمی از نمایشنامه ملودی شهر بارانی از اکبر رادی و خوانش نمایشنامه
شب یلدا از میترا دیار بهمناسبت شبچله در اسکایپ

7

دی

خوانش باقیمانده و اتمام نمایشنامه ملودی شهر بارانی از اکبر رادی در اسکایپ

8

بهمن

آخرین تمرین و آمادگی برای ضبط استودیویی مرگ یزدگرد در اسکایپ و شرکت
در تماشای تئاتر بانوی محبوب من از گالب آدینه در تاالر اصلی تئاتر شهر

روز یکشنبه  1۳تیرماه سال  1400خورشیدی به کوشش کانون فرهنگی هنری آسافیلم ،انجمن فرهنگی افراز و برخی
دیگر از انجمنهای همسو و با همکاری راما وزیری ،جشن تیرگان در محل غاموزه وزیری (لواسان) برگزار گردید .در این
جشن برخوانی سروده «آرش کمانگیر/سیاوش کسرایی» توسط گروه نمایشنامهخوانی انجمن با حضور عاطفه موسیزاده،
51
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هوشنگ عباسی و مهدی صفری و با تنبورنوازی سبالن بچاوی اجرا شد.

همچنین گروه نمایشنامهخوانی کارگروه هنر در روز جمعه  16مهرماه  ،1400نمایشنامه «شهرناز/قیام کاوه آهنگر و
پیروزی فریدون بر ضحاک» را در «جشن مهرگان/غارموزه وزیری» برگزار نمود.
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 ۳.2.2کتابخوانی

دبیر کارگروه :یاشار اشتری (از بهمن  1400تاکنون)

دبیران پیشین :محمد صادقی (از ابتدای ایجاد کارگروه تا خرداد  ،)1۳95عاطفه موسیزاده (از خرداد  1۳95تا دی ،)1۳95
امیرهمایون مکتبی (از دی  1۳95تا دی  ،)1۳97شرمین پزشکانجلیلی (از دی  1۳97تا بهمن  ،)1۳9۸سحر نامورکهن
(از بهمن  1۳9۸تا بهمن  .)1400گروه کتابخوانی افراز در سال  1400در مجموع  11نشست ماهانه درونگروهی در
اسکایپ (به علت همهگیری ویروس کرونا) برگزار کرد .درفروردین ماه کتابهایی توسط هموندان گروه کتابخوانی،
معرفی و سپس مورد بررسی قرار گرفت و در آخر  12کتاب انتخاب شد .در طی  11نشست (طبق جدول زیر) که بیشتر
نشستها در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار شدند ،تعداد  11کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
نام کتاب

ردیف

تاریخ نشست

1

1400/01/25

شاهبیبی سرباز از والدیمیر ناباکف ،ترجمه رضا رضایی

2

1400/02/29

سووشون از سیمین دانشور

3

1400/03/26

حرمسرای قذافی از آنیک کوژان ،ترجمه بیژن اشتری

4

1400/05/06

تجربه مدرنیته از مارشال برمن ،ترجمه مراد فرهادپور

5

1400/06/03

اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولف ،ترجمه صفورا نوربخش

6

1400/07/07

جهش اجتماعی از ویلیام فون هیپل ،ترجمه میثم محمد امینی

7

1400/07/28

عامه پسند از چارلز بوکفسکی ،ترجمه پیمان خاکسار

8

1400/09/03

ذرت سرخ از مویان ،ترجمه ناصر کوهگیالنی

9

1400/10/01

جبر جغرافیا از تیم مارشال ،ترجمه امیرحسین مهدیزاده و فرمهر امیردوست

10

1400/11/13

با آخرین نفسهایم از لوییس بونویل ،ترجمه علی امینی نجفی

11

1400/12/11

یکی مثل همه از فیلیپ راث ،ترجمه پیمان خاکسار
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 ۳.2.۳تاریخ

دبیر کارگروه :علیرضا افشاری (از اسفند  1۳9۸تاکنون)

دبیر پیشین :شهروز طوسی (از ابتدای ایجاد کارگروه در اسفند  1۳96تا اسفند  .)1۳9۸بهجهت ادامه همهگیری ویروس
کرونا در سال  ،1400نشستهای کارگروه تاریخ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نگردید .دبیر کارگروه در روز
جهانی زبان مادری سخنرانی ضبطشدهای را بهعنوان بخشی از برنامهای در همکاری با کارگروه میراث معنوی شبکهی
سمنهای میراثی استان انجام داد .در این سخنرانی ،علیرضا افشاری ،ضمن شادباش روز جهانی زبان مادری با آوردن
دالیلی اشاره میکند که تاریخی مرتبط با سنگنوشتهی بیستون برای برپاییِ ملی چنین روزی مناسبتر است؛ او سپس
جایگاه و تاریخ زبان ملی را میکاود و نکتههایی را دربارهی چگونگیِ ارتباط آن با زبانهای محلی ـ قومی یادآور میشود؛
و در نهایت پیشنهادهایی عملی برای زمینهسازیِ نگاهبانی از زبانهای گسترده و گوناگون مادری را به کنشگران مدنی
و بهویژه مسؤوالن نهادهای فرهنگی میدهد .برخی دیگر از اقدامات کارگروه در این سال عبارت است از :بارگذاری
نسخهی الکترونیکی کتاب سه جلدی پرسپولیس اثر ای.اف .اشمیت ،باستانشناس محوطه تاریخی تختجمشید بر کانال
تلگرام انجمن ،راهاندازی کالبهاوس انجمن و برگزاری نشست «سقوط سلسلهی ساسانی؛ آغاز قرون وسطای ایران؟»
(دنبالهی مجموعهنشستهای بازخوانی تاریخ ایران) با سخنرانی دکتر ضیاء خزایی (رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد زاهدان و نویسندهی کتاب «ایران ساسانی؛ فئودالیسم ایرانی یا استبداد شرقی») در روز یکشنبه 22
اسفند ،آمادهسازی نوشتارهایی دربارهی جشنهای ایرانی یا مناسبتها برای قرار گرفتن روی کارتهای شادباش جشن-
های ایرانی یا کانال تلگرامی انجمن (سیزده بهدر ،تیرگان ،مهرگان 7 ،آبان ،یلدا ،سده ،نوروز ،نوروز ،فردوسی) و تدوین
پیشنویس یا ویرایش بیانیههای انجمن.
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 ۳.2.4زیستبوم

دبیر کارگروه :آناهیتا زمانی (از ابتدای ایجاد کارگروه در فروردین  1۳9۸تاکنون)

کارگروه زیستبوم ،ضمن تقویت هسته مرکزی کارگروه از  ۳نفر به  7نفر ،در سال  ،1400به مناسبت روز  29دیماه،
روز ملی هوای پاک ،با همکاری تشکل محیطزیستی دروازههای سبز پارس گفتوگوی زنده اینستاگرامی را با خانم
دکتر معصومه دادنوی برگزار نمود.
 ۳.25نمایندگی گیالن

مائده کیهان (از ابتدای ایجاد نمایندگی در مهر  1400تاکنون)

فعالیت های انجام شده نمایندگی گیالن در سال  1400عبارت است از :بازدید از روستای تاریخی ماسوله به مناسبت
جشن مهرگان ،معرفی اماکن تاریخی نظیر مناربازار در روستایی به همین نام در شهرستان صومعهسرا ،معرفی ساختمان
بلدیه در ابتدای خیابان سعدی در شهر رشت ،گرامیداشت سالگرد میرزا کوچکخان جنگلی ،برگزاری جشن شب چله
در اقامتگاه بومگردی کُتام در روستای سقالکسار ،تهیه گزارشی کوتاه در رابطه با روز رشت (همه برنامهها بهشکل ویدیو
تهیه شده و در کانال تلگرامی انجمن اطالعرسانی شده است) و معرفی جشنهای ایرانی ،واژگان گیلکی و کتاب در
قالب استوری در اینستاگرام نمایندگی انجمن در گیالن.
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برخی از برنامههای نمایندگی انجمن در استان گیالن
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 3.3ملکر ما ی
 ۳.۳.1صورتحساب سود و زیان
صورتحساب سود و زیان انجمن برای سال مالی منتهی به  1400/12/29در زیر نشان داده شده است:
برا سال ما ی منتهی به 1400/12/29
رآم ها

هموندانه (حق عضویت)
وجوه حاصل از فعالیتهای انجمن
همیاری
فروش کارتهای شادباش
سود حساب سپرده
سود حساب کارگروه کودک و نوجوان
سود حساب صندوق
درآمد متفرقه ،غیرعملیاتی
ریافتیها

م

26.250.000
141.۳00.000
250.000
146.125.000
۳.140.959
101.۳70
269.۸52
1.110.000
318.547.181

ه ینه

هزینه جاری
هزینه گردشگری
هزینه همایش
هزینه آموزش
هزینه مالی

14۸.726.719
107.۳۸7.۳60
0
0
141.606

م ه ینهها

256.255.685

س

(زیان)

62.291.496

توضیح :اعداد به ریال است.
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 ۳.۳.2ترازنامه
ترازنامه انجمن برای سال مالی منتهی به  1400/12/29در زیر نشان داده شده است:

اراییها

بانکها
صندوق
بدهکاران تجاری
اسناد دریافتنی

1400

1399

116.711.1۸6
27.۸70.460
26.414.000
0

۳5.522.۸57
6۳1.29۳
52.550.000
0

170.995.646

88.704.150

ب هیها و سرمایه
ب هیها

پیشدریافتها
اسناد پرداختنی

20.000.000
0

0
0

م ب هیها

20.000.000

0

1.000.000
۸7.704.150
62.291.496

1.000.000
1۳9.۳9۸.0۸5
()51.69۳.9۳5

م سرمایه

170.995.646

88.704.150

م ب هیها و سرمایه

170.995.646

88.704.150

سرمایه
سرمایه هیئت موسس
سود (زیان) سنواتی
سود (زیان) عملکرد 99

م

اراییها

1400

1399

توضیح :اعداد به ریال است.
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 .4همون

و همیار

 4.1همون

( ض ی )

دوستان عالقهمند با اجرای گامهای زیر میتوانند هموند (عضو) انجمن شوند .دوستان میتوانند جهت دریافت فرمهای
خام و ارسال مدارک با مسئول ثبتنام انجمن ،به شماره  09۳649709۸0از طریق واتزاپ هماهنگ نمایند.


آشنایی و پذیرش اساسنامهی انجمن



مطالعه و پذیرش مرامنامه انجمن



تکمیل و ارسال فرم هموندی



پرداخت مبلغ  1.000.000ریال برابر با یکصد هزار تومان بهعنوان هموندانه (حق عضویت) ساالنه به شماره
حساب  ۳10.۸100.12۳60۸41.1یا شماره کارت  5022.2970.0000.02۸6عهده 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  ۳10.۸100.12۳60۸41.1و یا شماره کارت انجمن
 5022.2970.0000.02۸6عهده 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 پستی19۳95 – 1649 :



شمارهی همراه دبیر انجمن0912۳769210 :



شماره روابط عمومی09۳75796۳4۳ :



شماره هماهنگی ثبتنام (از طریق واتزاپ)09۳649709۸0 :



تارنمای انجمنwww.anjomanafraz.com :



اینستاگرامafraz.ngo :



اینستاگرام نمایندگی انجمن در استان گیالنafraz.ngo.gilan :



اینستاگرام نمایندگی انجمن در استان کرمانafraz.ngo.kerman :



اینستاگرام نمایندگی انجمن در استان اصفهانafraz.ngo.isfahan :



رایانامه انجمنinfo@anjomanafraz.com :



تلگرامhttps://telegram.me/anjomanafraz :

