جشنواره بینالمللی سینمای تبعید – سوئد برگزار میکند:

دوره دوم فیلم فوروم ضد جنگ
Antikrigs filmforum 2: a upplaga

فینم  -سخنرانی  -موزیک – شعر -بحث وگفتگو
 19تا  21اوت  – 2022گوتنبرگ – سوئد
بعد از آغاز جنگ اوکراین در  24فوریه  ،2022در بستر شرایط نابسامان جنگی و شدت گرفتن نظامیگری
و کشتار مردم بی دفاع ،ضرورت برخورد مسئوالنه با این وضعیت غیرانسانی پیش آمد .فیلم فوروم ضد جنگ
به عنوان یک امکان عملی ،یک صحنه (گردهمایی) آزاد و مستقل در ماه مه  2022تشکیل داد تا با اتکا به
توانایی تاثیرگذار هنر سینما و دیگر هنرهای بصری و ادبیات ،در راستای تقویت جبهه مردمی ضد جنگ و
صلح پایدار فعالیت کند.
اولین کوشش این جریان با برگزاری برنامهی سه روزه نمایش فیلم ،شعرخوانی ،موسیقی و سخنرانی در
روزهای بیستم ،بیست و یکم و بیست و دوم ماه مه برگزار شد.
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اما متاسفانه با گذشت زمان ،تالشها و صداهای مدافعان صلح به جایی نرسید و بلوکهای جنگ ساالر بر
شدت جنگ افزودند .پیوستن کشور سوئد به پیمان جنگی ناتو و تعهد رسمی این کشور به مشارکت فعال در
تمامی برنامهریزیها و عملیات نظامی ناتو ،حتی عملیات تولید ،ذخیره و به کارگیری سالحهای اتمی ،دامنه
جنگ را گسترش داد .با تقویت تقسیم جهان به بلوکهای نظامی متخاصم و تسلیح نظامی لجام گسیخته کشورها
در راستای منافع صنایع نظامی ،چشم انداز هراسناکی از قربانی شدن مردم ،تخریب محیط زیست و تشدید
بحرانهای پناهندگی برای وجدانهای بیدار مطرح میشود.
شرایط پیش آمده تداوم کار فیلم فوروم ضد جنگ و برگزاری دوره دوم آن را ضروری کردهاست .این دوره
با هدف پرداختن به محورهای زیر برنامه ریزی شدهاست.
-

پیش آمدهای گسترش جنگ؛ تهدید فروپاشی محیط زیستی ،جنگ هستهای و نابودی بشریت

-

تقویت افکار عمومی در سوئد در راستای بازپسگیری درخواست عضویت این کشور از پیمان جنگی
ناتو

-

دعوت عمومی از مردم در جهان به فاصله گرفتن از اتحادهای نظامی ،کاهش تنشها و تقویت جبههی
مشترک مبارزه برای صلح و پایداری در جهت فراهم نمودن امکان زندگی صلحآمیز ،امنیت و سالمت
عمومی و رفاه همگانی

-

گرامیداشت یاد قربانیان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی که در ماه اوت  1945میالدی توسط
دولت آمریکا صورت گرفت ،به عنوان فاجعه فراموش نشدنی تاریخ بشری.

برنامهها:
 سخنرانی• کارولینا رونس دوتر )Carolina Runesdotter( ،دبیر اتحادیهی زنان چپ سوئد
▪ موضوع سخنرانی :صلح با ابزارصلح آمیز؛ سالح های اتمی
• علی فیاض ،نویسنده
▪ موضوع سخنرانی :جنگ و حقوق بشر
• برندت ساندبری ( ،)Berndt Sandbergعضو گروه مبارزان علیه عضویت سوئد در ناتو
▪ موضوع سخنرانی :چرا باید علیه ناتو !
• توماس ماگنوسون ( ،)Tomas Magnussonاز کمیته صلح و داوری سوئد ،رهبر شبکه
جهانی سازمانهای صلح ،Peace Bureau ،با  300واحدهای عضو در  70کشور
▪ موضوع سخنرانی :تحریکهای جنگطلبانه باید خاتمه پیدا کند

 موسیقی• اونو نیلسون ( ،)Uno Nilssonترانه و موزیک
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• روزا موآبرینل ،)Rosa Moa Brynnel( ،ترانه و موزیک
• جعفر کاویانی ،موزیک موسیقی جنوب غربی ایران

 فیلم• دکتر استرنج الو یا :چگونه من یاد گرفتم که دیگر نگران نباشم و بمب را دوست داشته باشم.
ساخته استنلی کوبریک ( ) Stanley Kubrick
▪ طنز سیاه – درباره احتمال جنگ هسته ای
• باران سیاه – از کشور ژاپن .ساخته شوهی ایمامورا ( ) Shohei Imamura
▪

درامی تکان دهنده از چگونگی زندگی خانوادهای در حومه هیروشیما در میان

قربانیان بمباران اتمی
• حکم نورنبرگ ساخته استانلی کرامر ( ).Stanley Kramer
درامی درباره دادگاه جنایتکاران جنگی بعد از جنگ جهانی دوم در نورنبرگ؛ در

▪

آغاز جنگ سرد و کنکاشهای پشت پرده دادگاه که غربیها تالش میکنند تا با تاثیرگذاری
در دادگاه ،وتعدبل احکام آلمانی ها ؛ آن ها را برای بلوک خود در آینده حفظ کرده و در
برابر اتحاد شوروی بکار بگیرند .فیلمی فوق العاده جستجوگرانه و متفاوت.
 توجه برنامه ها به زبان سوئدی است. زمان برنامه ها  :جمعه  19اوت – ازساعت  18.30تا ساعت 13.00شنبه  20اوت – ازساعت  18.30تا ساعت 13.00
یکشنبه  21اوت – ازساعت  13.30تا ساعت .15.00

ورود برای عموم آزاد
این برنامه با حمایت اتحادیه آمورشی سندیکا های کارگران سوئد  ABFبرگزارمی شود.
برای اطالعات بیشتر با دفتر جشنواره تماس گرفته شودinfo@exilefilmfestival.com:

3

