جشنواره بینالمللی سینمای تبعید – سوئد برگزار میکند:

فیلم فوروم ضد جنگ
Antikrigsfilmforum
نمایش فیلم – سخنرانی – شعرخوانی – موزیک و بحث و گفتگو
جمعه  20ماه می  – 2022شنبه  21ماه می  – 2022یکشنبه  22ماه می 2022

گوتنبرگ سوئد – ویکتوریا هوس
هدف از برگزاری این گردهمایی ( ،)Forumپرداختن به تحوالتی است که بعد از  24فوریه  2022و اشغال
اوکراین توسط روسیه ،با عروج فاشیسم و شدت گرفتن نظامیگری و تهدید به توسعه جنگ ،مردم جهان و به
ویژه جامعهی سوئد را دچار بحران و چشم اندازی با افق تاریک کردهاست.
در سوئد رسانههای جریان اصلی با پخش اطالعات مهندسی شده و تبلیغات یکسویه ،نه تنها بر طبل گسترش
نظامیگری میکوبند ،بلکه آنچنان مردم را دچار هول و هراس و وحشت کردهاند که گویی دامنه جنگ به پشت
مرزهای سوئد رسیدهاست و هرلحظه امکان تجاوز و اشغال "وطن" میرود.
وطنی که توان "دفاع" ندارد و راه نجات را در پیوستن به پیمان نظامی ناتو میبیند.
این برنامه تالشی است در راستای واکاوی شرایط بحرانی کنونی از زوایا و نگاههای متفاوت و مسئوالنهی
جمعی مردمگرا.

سخنرانان:
-

کارین اوتاس کارل سون ،Karin Utas Karlsson ،دبیر کمیته صلح سوئد ،بنیانگذار خانهی صلح
و استاد پژوهشهای صلح
 oموضوع سخنرانی :میلیتاریسم – ناتو – روسیه

-

کارولینا رونس دوتر ،Carolina Runesdotter ،دبیر اتحادیهی زنان چپ سوئد
 oموضوع سخنرانی :ناتو -ازپیمان دفاعی تا پیمان متجاوز

-

آندرش کارلسون ،Anders Karlson ،نویسنده مجله هفتگی اینترناسیونال
 oموضوع سخنرانی :سوسیالیستها و آزادی بیان در سوئد امروز
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-

روبرت فریکنر ،Robert Frykner ،نویسنده ،از نویسندگان نشریههای معتبر  ،Etcپرولتر ،آفتون
بالدت و … ،فعال در عرصههای جنبشهای همبستگی بینالمللی ،عضو گروه نه به ناتو؛ نه به اتحادیه
اروپا
 oموضوع سخنرانی :در خدمت تبلیغات جنگ

-

سباستین اینگوارسون ،Sebastian Ingvarsson ،عضو هیئت تحریریه نشریهی انقالب
( ،)Revolutionارگان دانشجویان انقالبی – مارکسیست لنینیست یوتوبوری
 oموضوع سخنرانی :ناتو – روسیه

-

هنری آشر ،Henry Ascher ،پزشک محقق ،فعال حقوق بشر – عضو گروه کار اتحادیهی پزشکان
برای کودکان پناهنده ،عضو بنیاد ارائه خدمات پزشکی برای پناهندگان بدون اقامت و مخفی و عضو
جنبش دفاع از حقوق فلسطینیها
 oموضوع سخنرانی :حقوق بشر و عضویت سوئد در ناتو

-

مارکوس یونسون ،Marcus Jönsson ،سردبیر سیاسی بخش بینالملل نشریه پرولتر – ارگان
حزب کمونیست سوئد
 oموضوع سخنرانی :زمانهی رشد سودآوری صنایع نظامی

شاعران:
-

سلیمان قاسمیانی – ایران

-

سوکول دِماگو – Sokol Demaku ،آلبانی

-

آزاده نجفی – افغانستان

-

لوئیس هاکمن – Lowise Hakman ،سوئد

-

ابرت آبی مراد – Ebert Abimorad ،اروگوئه

-

ثریا کنت – Soraya Kennet ،سوئد

موسیقی:
-

گروه آمریکای التین

فیلمها:
-

شب و مه – ساخته آلن رنه – فرانسه ،با زیرنویس سوئدی

-

نسخه ویرایش شده  – Redactedساخته برایان دی پالما  -انگلستان ،با زیرنویس سوئدی

-

راههای افتخار – ساخته استانلی کوبریک – آمریکا ،با زیرنویس سوئدی

-

سمفونی دونباس – ساخته ژیگا وتروف – شوروی ،اوکراین ،با زیرنویس آنگلیسی
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-

دونباس – ساخته سرگی لوزنیستا – اوکراین ،فربلسه ،آلمان ،هلند ،رمانی ،با زیرنویس آنگلیسی

 oتوجه :برنامه ها بزبان سوئدی است.
 oزمان برنامه ها :جمعه  20ماه می – ازساعت  18.30تا ساعت 23.00
شنبه  21ماه می  – 2022ازساعت  18.30تا ساعت 23.00
یکشنبه  22ماه می  – 2022ازساعت  17.30تا ساعت 21.00

 oمحل اجرای برنامه ها :سالن ویکتوریا – سینما هاگا( Linnégatan 21،) Viktoriasalen
 oورود برای عموم آزاد
 oاین برنامه با حمابت اتحادیه آموزشی سندیکا های کارگران سوئد ( آ -ب – اف ) برگزار می شود.
 oبرای اطالعات بیشتر درباره فیلم فوروم ضد جنگ با دفتر جشنواره تماس گرفته شود.
info@exilefilmfestival.com
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