جُنگُماهُ
نوامبر
16.11.2018

186. Ausgabe

زمان :آدینه  16نوامبر  ،2018ساعت 18:45
مکانAlbertgasse 23, 1080-Wien :


جنگ ماه در سومین آدینه هر ماه برگزار
میشود .شرکت در این برنامه رایگان و برای
همگان آزاد است.
Iranischer Kulturverein Andischeh
http://www.andischeh.com
kanun@andischeh.com
ZVR Nr.: 865853953
Mit freundlicher
Unterstützung
von Wien Kultur

اعظم انساندوست

شیوا بدیهی نژاد

مهاجرت آریاییها به مهد کهن ایران
(به همراه رونمایی کتاب)

زندانیان سیاسی زن،
بند زنان زندان اوین

اشاره :مهاجرت آریاییها و آغاز استیالی
آنان بررونمایی کتاب و شعرخوانی
جهان باستان ،چگونه بوده است؟
ِ
بومیان ایران پیش از ورود آریاییها چه
کسانی بودهاند؟ رفتار و برخورد آریاییها با
آنان چگونه بوده است؟ استقرار و آرام گرفتن
قوم آریایی بر مهد کهن ایران چگونه پیش
رفته است؟ علتهای کوچ آنان از میهن
ابتداییشان چه بوده است؟ این کوچ بیش
و کم در چه هنگامی رخ داده است؟ و...
سخنران در این برنامه تالش
خواهد کرد تا در کنار رونمایی
کتاب خود ،با استفاده از
متنهای اوستا ،به پرسشهای
باال و دیگر رمز و رازهای این
مهاجرت ،پاسخ گوید.

اشاره :بر پایه گزارش مجموعه فعاالن حقوق
زنان
بشر در ایران ( 7مهر  ،)1397در بن ِد
ِ
زن زندانی به سر می برند:
زندان اوینِ 17 ،
مریم اکبری منفرد ،زهرا زهتابچی ،فاطمه
مثنی ،نرگس محمدی ،ریحانه حاج ابراهیم
دباغ ،آزیتا رفیعزاده ،نازنین زاغری رتکلیف،
ارس امیری ،گلرخ ابراهیمی ایرایی ،نسرین
ستوده ،نگین قدمیان ،معصومه قاسمزاده
ملکشاه ،رقیه حاجی ماشااله ،لیال تاجیک ،آتنا
(فاطمه) دائمی ،الهام برمکی ،ستوده فاضلی
به چه «جرمی» زندانیان سیاسی و عقیدتی
زن ،در زندان به سر میبرند؟ وضعیت آنان
در زندان چگونه و مدت محکومیت آنان چه
اندازه است؟ و ...
سخنران تالش خواهد کرد تا در این نشست به
زندان اوین
زنان زندانی در «بند نسوان»
ِ
بپردازد.

اعظم ایراندوست (تهران) دانشآموخته
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم تحقیقات تهران
در مقطع کارشناسی ارشد ،در رشته
«فرهنگ و زبان ادبیات ملل باستان» است.
وی مدیر و بنیانگذار آموزشگاه علمی «قلم»
در تهران ،همراه با  15سال فعالیت آموزشی
است .او در سال  2015میالدی برای ادامه
تحصیل در مقطع دکترا به اتریش مهاجرت
کرد و هماکنون ساکن شهر وین است.

شیوا بدیهی نژاد ( -1348تهران) کارشناس
علوم آزمایشگاهی است و از سال  1990در
اتریش زندگی می کند .اوسالها است که در
وین درپیوند با مسائل زنان فعالیت میکند .وی
کنشگران حقوق بشر و از سال
همچنین از
ِ
 2002عضو هیئت مدیره جامعه مستقل زنان
ایرانی در اتریش است.

