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تازه های باهَمِستان

1

برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم -نهاد ایرانیان

بیان آزاد ،نشریهی الکترونیکی کانون نویسندگان ایران ،دهمین شمارهی «بیان آزاد» را به بزرگداشت زنده نام
بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز آزادیخواه اختصاص داده است .او از اعضای کانون نویسندگان ایران بود.
این نشریه را در لینک زیر می توان خواند.
http://www.iran-chabar.de/user/pdf/section_21/pdf_95104.pdf

 ۱واژه باهمستان ،برساختۀ استاد داریوش آشوری ،معادل واژۀ انگلیسی  Communityاست.
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پروژۀ «موزۀ جنبش زنان ایران» از سال  ۱۳۸۷در ایران آغاز شد .هدف از تأسیس این موزه ،ایجاد یک سازمان
مردم نهاد زنان به منظور گردآوری اسناد و اطالعات در مورد وضعیت اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،علمی ،هنری و
ورزشی زنان ایرانی است :تالش برای نشان دادن شکستها و پیروزیهای زنان ایرانی از نهضت مشروطه تا کنون.
این مجموعه به صورت مجازی از طریق وب سایت دو زبانه و ارائۀ فیزیکی توسط نمایشگاه مسافرتی ما در چندین
کشور ارائه شده است.
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"از اوین با عشق" نام نمایشگاهی از آثار دستساز زنان زندان اوین است که به کوشش منصوره شجاعی و گروهی
از فعاالن جنبش زنان در نورمبرگ آلمان به نمایش درآمده است .این نمایشگاه شامل  ۳۳اثر است که از سال ۱۳۸۸
تا به امروز درون زندان اوین ساخته شدهاند و به مرور زمان به خارج از کشور منتقل شدهاند.

منصوره شجاعی فعال جنبش زنان در گفتگویی با فصلنامۀ آرمان این تاریخچه را چنین بیان می کند:
این طرح در سال  ۲۰۰۸درایران شروع شد و یکی از جرم های من در آخرین دستگیری و پنج سال حکمی که
گرفتم و هنوز درگیر هستم ،تالش برای تاسیس «موزۀ جنبش زنان ایران» بود .نگاه کنید به:
about/https://www.irwmm.org/en
این نمایشگاه اولین نمایشگاه موزۀ جنبش زنان است که نهادی است مردمی که در سال  ۲۰۰۸در ایران اعالم
موجودیت کرد .و البته به دلیل دستگیری بنده و پلمب شدن کتابخانه زنان صدیقه دولت آبادی که باهمت دوستانم
در مرکز فرهنگی تاسیس کرده بودیم و تهدید به پلمب کتابخانه های زنان که در شهرستان اوز و  ..ایجاد شده بود
کار متوقف شد .اما نمایشگاه دیاسپورایی« از اوین با عشق» نتیجۀ پروژه ای است که من در دپارتمان جامعه شناسی
دانشگاه آزاد زیر نظر دکتر هاله قریشی و دکتر کتی دیویس به عنوان بیوگرافیکال ریسرچ با تمرکز بر زنان زندانی
انجام دادم .و با کمک یکایک زنان زندانی در اوین و خارج از اوین درفاصله سالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۸جمع آوری
شد که به هزار و یک راه به دست من رسید .نگاه کنید به:
/https://www.irwmm.org/en
برای تارنمای موزه نگاه کنید به/https://www.irwmm.org/fa :
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در سال  ۲۰۱۸این نمایشگاه/موزه در شهر الهه با حضور خانم
شیرین عبادی که اصال پیشنهاد تاسیس موزه از جانب ایشان بود،
اعالم موجودیت کرد .از آن سال

تا کنون بارها در

کشورهای مختلف مثل هلند ،آلمان ،نروژ ،اتریش و ....به نمایش
درآمده ،هرچند دو سال همه گیری کرونا کار را متوقف کرد.
اما همکاری و همراهی رسانه های معتبری مثل رادیو زمانه ،دویچه
وله ،آسو و ایران اینترنشنال ،و ...به معرفی و ترویج این ایده کمک
های فراوانی کرد .در ماه سپتامبر و اکتبر نیز این نمایشگاه در موسسه
مطالعات اجتماعی دانشکاه اراسموس در شهر الهه (  )ISSبه
نمایش گذاشته می شود .قرار براین است که بعد از پایان مهلت این
نمایشگاه که طبق استاندارد شبکه موزه های زنان  ۴سال است ،هر
تکه از این مجموعه در یکی از موزه های زنان اروپا با زیرنویس های حک شد بر فلز به یادگار بماند .این
حرکت نوعی مستند سازی جنبش زنان در دو فضای سایبری و واقعی است و قصد درآمد زایی برای زنان زندانی
را ندارد.
ایران و ترکیه تنها اعضای خاورمیانه ای انجمن بین المللی موزه های زنان هستند .البته قدمت ما بیشتر از ترکیه است.
اما ما همچنان در د یازپورا هستیم برای همین هم من نخواستم برای موزه محلی تعیین کنم وگفتم تا زمانی که
کنشگران ایران در دیاسپورا هستند ،موزۀ ما هم درکشورهای مختلف سفر می کند تا عاقبت به وطن برسد!
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انیمیشن «گربه» ساختۀ مری آپیک هنرمند ایرانی ساکن لس آنجلس پس از درخشش در فستیوالهای کان،
نیویورک و تورنتو ،اخیرا در جشنوارۀ بینالمللی فیلم مسکو ،جایزۀ بهترین انیمیشن سال را دریافت کرد .مری
آپیک در سال  ۱۹۷۷برای هنرنمایی در فیلم «بنبست» ساخته پرویز صیاد ،جایزه بهترین بازیگر زن جشنوارۀ
مسکو را دریافت کرده بود .مری اپیک سابقه ای موفق در داستان گویی برای کودکان دارد .گربه ،نخستین تجربه
مری آپیک در سبک انیمیشن است .او عالوه بر نگارش فیلمنامه ،کارگردانی و تهیهکنندگی را نیز بر عهده داشته
است .این انیمیشن ماجرای دختر کوچک گلفروشی است که علیرغم ترس و وحشت از سیاهی ،با شجاعت در
مقابل ظلمت ایستادگی میکند .به گفته مری آپیک ،گربه در اصل قصه کودکان کار و زنان ایرانی است که در این
کشور با سختیها و مشکالت بسیاری مواجه هستند.
آرمان این موفقیت را به هنرمند ارجمند مری آپیک تبریک می گوید.
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کنسرت گروه موسیقى ارغنون همراه با برنامه اى از موسیقى مردمى بوسیله مسعود درویش و نادرمجد و سیامک
حسنى و سعید بنائى در روز  ۲۸مى  ۲۰۲۲در سالن  rVienna Community Centeدر شهر ویناى ویرجینیا
در دو قسمت اجرا شد .در قسمت اول گروه ارغنون به سرپرستى نادر مجد قطعاتى از موسیقى کالسیک ایران را با
خوانندگى مریم وزیرى ارائه دادند .این برنامه به آثارى از نادر مجد در دستگاه شور و بیات زند اختصاص داشت
که مورد توجه مدعوین قرار گرفت .نوازندگاه گروه عبارت بودند از:
ناهید ناصرى  -سه تار ،فرین ایقانى – تار ،فرنا ایقانى  -سنتور ،فریناز صفائى  -تنبک و دف ،نوشین فراهانى -
ویولن ،و نعیم نعیمى  -نى.
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در قسمت دوم مسعود درویش ترانه هایى شامل موسیقى مردمى ،محلى ،و پاپ کالسیک خواند و شور و هیجانى به
مجلس داد .این برنامه از سوى مرکز آموزش کالسیک ایران در وینا ویرجینا تدارک دیده شده بود.
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