دکتر محمدباقر علیئی ،آزادهای که
تحصیل در آمریکا را رها کرد و به جبهه رفت

بحث علمی آزاد
اما وهن و تمسخر ممنوع
نگاهی به حکم ارتداد،
فلسفه و پیشینه تاریخی آن در اسالم

اطالعرسانی دیرهنگام
درباره اختالل اینستاگرام

تلخیهای اسارات
یک دانشجوی پزشکی
22

23

24

علمدار به تاالر
وحدت بازگشت
یادداشت

پس از اختاللهای شدید در اینستاگرام ،شرکت ارتباطات
زیرساخت دیروز از رفع اختالل این پلتفرم خبر داد

موسیقی -نمایش عاشورایی
«علمدار» با روایتگری پرویز
پرســتویی پس از 2سال با
بازآفرینی جدیــد در تاالر
وحدت بهمدت 5شــب اجرا
میشود.بهگزارشهمشهری،
«علمدار» با همراهی ارکستر
ســمفونیک تهران در ایام
منتهی به اربعین حسینی از
14تا 18شهریورماه به همت
بنیاد رودکــی و با همکاری
مؤسسه خیریه «خادمین امام
علی بن ابی طالب(ع)» اجرا
میشود .موسیقی -نمایش
«علمدار» بــه کارگردانی
حسین پارســایی و نوشته
محمدرضا کوهستانی است.
موسیقی این رویداد در قالب
پوئم ســمفونی «علمدار»
توســط پوریا خادم نوشته
شــده که توســط ارکستر
سمفونیک تهران به همراه
گروه آوازی ،به رهبری بردیا
کیارس اجرا میشود؛ پوریا
اخواص تکخوان این موسیقی
 نمایــش خواهــد بود.موسیقی -نمایش علمدار،
در رثای ســردار آب و ادب،
روایتگــر دالوری و وفاداری
حضرت ابوالفضل عباس(ع)،
علمدارکربالست.
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«بابک برزویه»
درگذشت
عکس :همشهری /مجید حجتی

جشنوارهای بدون فیلم
برگزاری جشنواره فیلم کودک در غیاب تولیدات جذاب

جشنواره

ناهیدپیشور
روزنامهنگار

معموال آنچه مربوط به کودک و ایام کودکی اســت ،یادآور
شــیطنتهای کودکانه و سرزندگی و شــادابی این دوران
است؛ اما در این میان سینمای کودک یک استثنا بهشمار
میرود .سینمای کودک ما تداعیگر خمودگی و بیرونقی
و رکود و جمود است.
تولیــدات این ســینما معمــوال دخل و خرجشــان با هم
نمیخواند و مخاطب هم ندارند .بخش خصوصی بیتمایل
به سرمایهگذاری در این ژانر است و اغلب تولیدات سینماي
کودک با سرمایه دولتی امکان ساخت پیدا میکنند ،هرچند
در اکران عمومی با اقبال مواجه نمیشــوند و فقط پولی از
بودجه عمومی صرف فیلمی میشود که به کاری جز ارائه
بیالن کاری نمیآید.
همه اینها باعث شده که تولید فیلمهای کودک در سالهای
اخیر ،علیالخصوص بعد از شیوع کرونا ،کاهش یابد و عمال
این ژانر با تنفس مصنوعــی و تزریق حمایتهای دولتی به
حیات خود ادامه میدهد .بهرغم وجود همه این مسائل ،اما
جشنواره فیلم کودک هر ســال برگزار میشود .انگار بود و
نبود تعدادی فیلم کودک جذاب و دیدنی تأثیری در برگزاری

این جشنواره ندارد .جشــنواره فیلم کودک فارغ از جریان
سینمای کودک حتی در زمان کرونا هم که تجمعات عمومی
قدغن بود ،برگزار شد .حاال که باز به روزهای برگزاری این
جشنواره نزدیک میشویم ،این سؤال مکرر اما ضروری پیش
میآید كه آیا جشــنواره کودک بیتوجه به وضعیت کلی
تولیدات این ژانر امسال هم برگزار میشود؟
مهدی جوادی ،مدیرعامل فارابی ،روز هفتم تیرماه بهعنوان
دبیر سیوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان معرفی شد و یک هفته بعد ،یک نشست هماندیشی
با فعاالن ،ســینماگران و پیشکسوتان ســینمای کودک
و نوجوان تشــکیل داد ولی بعد از آن دیگــر خبری از این
جشــنواره و حتی وضعیت تولید فیلم ها نشده است .البته
اظهارات اخیر مدیرعامل فارابــی مبنیبر اینکه «مصممتر
شــدیم تا به هیچ عنوان ،کیفیت آثار تولیدی حوزه کودک
را فــدای زمانبندی جشــنوارهای نکنیم» ایــن احتمال
را مطرح میکند که جشــنواره با تأخیر بیشــتری نسبت
به گذشته برگزار شــود .برگزاری جشــنواره فیلم کودک
بهصورت دوســاالنه یکی از راهکارهایی است که میتواند
باعث افزایش کمیت و احتماال کیفیت آثار شــرکتکننده
در این جشنواره شود .سیدجواد هاشمی که در این نشست
هماندیشی حضور داشــته در اینباره به ایسنا گفته است:
«در نشست هماندیشــی بهنظرم رســید آقای جوادی با

رئیس سازمان سینمایی:

ممنوعالکارها معرفی میشوند
رئیس سازمان سینمایی گفت :اسامی هنرمندانی
که احتماال دچار ممنوعالکاری میشوند هفته
سینما
آینده اعالم خواهد شــد؛ بهطور مثال مشخص
میشود که تدوینگر فیلم «عنبکوت مقدس»( ،هایده صفییاری)
چه سرنوشتی خواهد داشت .همچنین وضعیت سینماگرانی که در
ماجرای بیانیه مربوط به خوزستان و حاشیههای جشنواره کن دچار
مشکل شدند ،مشخص میشود.
به گزارش همشــهری ،محمد خزاعی ،رئیس سازمان سینمایی
درباره وضعیت برخی فیلمهای توقیفی و نیز فعالیت سینماگرانی
که گفتــه میشــود ممنوعالــکار شــدهاند و در صحبت اخیر
محمدمهدی اسماعیلی  -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  -هم به
آن اشاره شده بود؛ توضیح میدهد «:آقای وزیر در صحبتهای
خود شخص خاصی را نام نبردند و گفتند اگر کسی ممنوعالکار
شده باشــد عطف به ماسبق نمیشــود ،یعنی فیلمهایی که در
گذشته بازی کردهاند دچار مشکل نمیشوند .اینکه رسانهها این
حرفها را به سمت و سوی یک بازیگر یا کارگردانی ببرند و تحلیلی
داشته باشند ،مسئله دیگری اســت .با این حال برای یکسری از
دوســتان در ارتباط با بیانیه  ۱۷۰نفر (در حوادث خوزســتان)
و برای یکســری دیگر هم در ارتباط با جشــنواره کن مشکالتی
بهوجود آمده که ما درباره بیانیــه  ۱۷۰نفر گفتیم این جریان به
سازمان سینمایی مربوط نیســت .از ما درخواست کردند ،ما هم
از دوستان (امضاکنندگان) درخواســت کردیم که اگر بیانیه را
نخوانده بودند یا اطالعی نداشــتند بهطور رسمی اعالم کنند که
دچار مشکالت عدیده نشــوند ولی اینکه از میان سایر دوستان
چه کسانی ممنوعالکارند یا دچار مشکالتی هستند تا آخر هفته
آینده بهصورت شفاف اعالم میشود ».وی در ادامه با عنوان اینکه
در این مورد یک لیستی وجود داشت که خیلی از آنها در جلسات

متعدد کم و زیاد شدند و قرار شده آخرین لیست را هفته آینده به
ما بدهند؛ عنوان میکند«:تالش کردیم بعضی دوستان که اسامی
آنها مطرح بود از این لیست کنار گذاشته شوند .مجموع این افراد به
6 ،5نفر میرسد که البته چند نفر کم شد ه ولی بهطور کامل هفته
آینده مشخص میشود که مثال تدوینگر فیلم «عنکبوت مقدس»
(هایده صفییاری) چه وضعیتی خواهد داشت ،چون یکی از افراد
مورد بحث است .جمعبندی تمام اینها بهزودی مشخص میشود و
طبق گفته دکتر اسماعیلی اگر هنرمندانی ممنوعالکار شوند قطعاً
این را مدنظر خواهیم داشت که عطف به ماسبق نشود و سرمایه و
تهیهکننده و کارگردان و نتیجه زحمت گروه تولیدی که مربوط به
قبل از این جریانهاست ،دچار مشکل نشوند .ما قصد جلوگیری از
آثار را نداریم بلکه برای اکران آنها حمایت نیز خواهیم کرد تا شرایط
طبیعی خود را طی کنند و این ،خیلی با آثار جدید فرق دارد ».از
دیگر صحبتهایی که خزاعی دارد ،سرنوشت ممنوع الکاری عوامل
اصلی «برادران لیال» بــود .وی در گفتوگویی که با خبرنگاران
داشت؛ در اینباره میگوید«:هفته آینده وضعیت همه افرادی که
مطرح هستند مشخص میشود ،اما برای «برادران لیال» سازمان
سینمایی همه گونه همکاری و مشارکت را با دوستان  -حتی قبل
از اعزام (به جشنواره کن)  -داشته است .مواردی را گفتیم اصالح
کنند که دوستان ابتدا قبول کردند ،بعد نپذیرفتند و در رسانهها
نیز اعالم کردند که «هیــچ پالن را حذف و سانســور و ممیزی
نمیکنیم» .در حقیقت آنها بــدون پروانه نمایش بینالمللی در
جشنواره کن حضور پیدا کردند .این قوانین را هم که ما االن اعمال
میکنیم مربوط به دوره ما نیست و از قبل در سازمان سینمایی
وجود داشــت و هر کســی که میخواست در
جشــنوارههای خارجی حضور داشته باشد،
پروانه نمایش بینالمللی گرفته است».

2ساله بودن جشنواره موافق نیست ضمن اینکه  ۹۰درصد
سینماگران این حوزه هم مخالف هستند ،چون به هر حال
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان یک آبباریکه اســت و
سینمای کودک باید در یک جایی معرفی شود و این فرصتی
بوده کــه تولیدکنندهها از آن اســتفاده میکردند .اگرچه
این معرفی خیلــی ضعیف صورت میگیرد اما دســتکم
جایی وجود داشــته که مثل یک ویترین برای ســینمای
کودک باشــد .البته شــنیدهام آنقدر تولیدات امســال در
این بخش اندک اســت که حتی به تعداد انگشتان 2دست
هم نمیرســد ،اما اگر قرار باشد ســال دیگر برگزار شود،
قطعا میگویم هیچ فیلمــی تولید نخواهد شــد ،مگر در
مراکز دولتی و غیرخصوصی چــون ما در بخش خصوصی
به اندازه کافی ســرمایه خود را از دست دادهایم و شکست
خوردهایــم .خود من دیگر بــا تولیــد خداحافظی کردم،
مگر اینکه بخواهم برای نخســتینبار چشم به بودجههای
دولتی داشته باشم».
جز زمان برگزاری جشنواره ،محل برگزاری آن هم از دیگر
مواردی است که هرساله درباره آن بحث میشود .جشنواره
کودک در چند ســال اخیر در اصفهان و سال گذشته نیز
بهصورت مشترک در تهران و اصفهان برگزار شد .هاشمی
در پاســخ به این که آیا جمعبندی نظرها بــر تغییر محل
برگزاری جشنواره است و آیا ضعفهای اخیر به شیوع کرونا

برنمیگردد؟ بیان کرد« :فعال نمیتــوان با قطعیت در این
مورد نظر داد ولی بهنظر میرسد مسئوالن اصفهان ضرورتی
براي برگزاری جشنواره همانند سالهای گذشته نمیبینند،
مگر اینکه توجیه شده باشــند و بدانند بودجهای که صرف
میکنند برای یک رویداد مهم است؛ شاید آن وقت دلشان
برای آن(بودجه) بســوزد .بنابراین در شرایط فعلی بهنظرم
جشنواره در تهران باشد بهتر اســت تا بعدا برای برگزاری
جشنواره در یک شهر دیگر تعیین تکلیف شود».
هاشمی معتقد است که جشــنواره فیلم کودک میتواند
همراه جشنواره فیلم فجر برگزار شود .او در اینباره گفت:
«در این مورد شــاید بعضیها بگویند اگر این اتفاق بیفتد
جشنواره کودک له میشود ولی من فکر میکنم این بخش
میتواند با مالحظاتی به جشنواره فجر الصاق شود .جشنواره
کودک مثل یک بچه یتیم گوشــهای افتاده و کسی به آن
توجه نمیکند .ما تجربــه کردهایم که خیلی از بچهها اصال
متوجه نمیشوند ،جشنواره فیلم کودک چه زمانی برگزار
میشود ،آن وقت میگویند چرا فیلمهای سینمای کودک
فروش نمیکند؟ فیلم آخر من حدود ۶میلیارد فروخت فقط
به این دلیل که «پیشونی سفید» یک ب ِرند شده ولی جای
تأسف اســت که فروش فیلم خوبی مثل
«بازیوو» تازه به یکونیــم میلیارد تومان
رسیده است».

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

حمایت میکنیم اما رقابت نه
نشست مدیران ساترا با اهالی رسانه برگزار شد؛
نشستی که بیشتر خبرنگاران از عدمشفافیت
رسانه
مدیران ساترا گلهمند بودند و عمده مطالبی که
در این نشست مطرح شد مبهم بودن عملکرد ساترا بود؛ موضوعی
که سعید مقیسه ،رئیس ساترا ترجیح داد تا در نشستهای دیگر
پاسخگوی ســؤاالت خبرنگاران درباره آن باشد .در این نشست
پژمان کریمی بهعنوان نماینده از ســوی صدا و سیما در جلسه
حاضر بود .این جلسه در حالی برگزار شد که وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی پیگیر وضعیت شبکه نمایش خانگی است .در چند روز
اخیر او عنوان کرده بود که توافقاتی درباره این شــبکه صورت
گرفته است .البته رئیس ســاترا معتقد است که اختالفات میان
دســتگاهها نباید میان مردم مطرح و حل شــود چرا که باعث
ناامیدی و یأس مردم میشود .رئیس ســازمان تنظیم مقررات
صوت و تصویر فراگیر با اشاره به مناقشــاتی که پیرامون شبکه
خانگی وجود دارد بیان کرد که نگاه صداوسیما و ساترا نسبت به
آثار و پلتفرمها حمایتی است نه رقابتی .وی در بخش دیگری از
صحبتهایش با اشــاره به همکاری با دانشــگاه صداوسیما در
برگزاری دورههای رسانهای و رویکرد پژوهشکده فضای مجازی
در تعامل با ساترا ،فضای مجازی صداوسیما و دانشگاه صداوسیما
گفت :این پژوهشــکده خدماتی را در راســتای ماموریتهای
دوطرفه ساترا و خبرنگاران میتواند انجام دهد و به پژوهشهای
خبری کمک کند».
وی ادامه داد« :چند مدل انتشــار در صداوسیما داریم مدل اول
ایپیتیویهاست مثل تلوبیون یا شبکه سپهر که داخل خود
سازمان هستند .شرکتهای دیگری هم هستند مثل تیوینت،
لنز ،آیو و تیوا که نیمی از برندشــان از سازمان است .اینها حق
پخش زنده و شــبکهداری هم دارند .باقی این شــرکتها مثل

ویاودیها بیرون از سازمان هستند .تاکنون حدود 300رسانه
برای ســرویسها و پلتفرمها مجوز گرفتهاند .مجوزی هم برای
تولید یک اثر و مجوزی هم برای انتشار داریم که این مجوز سوم
هم برای آثار تامینی مثل فیلم و ســریالهای خارجی و هم آثار
تولیدی است».
وی همچنین توضیح داد« :بســیاری از ضوابــط و فرایندهایی
که عدهای اعالم بیخبری میکنند روی ســایت ساترا قرار داده
شده اســت و حتی این ضوابط تدریس هم میشود .ممیزی که
قبال بیرون انجام میشــد االن رایگان انجام میشــود .مسائل
زیرســاختی وجود دارد که در آینده اعالم میکنیم .قرار است
خدمات مشــاورهای و تبلیغی در صداوســیما بــرای پلتفرمها
داشته باشیم .به ما قانونی داده شــده و موظفیم انجامش دهیم
و صراحتا از نقاط مختلف ســازمان از ما مطالبه میشــود .االن
اینگونه نیست که هر چه روی پلتفرمها هست ممیزی ساترا را رد
کرده است اما مهلتی داده شده تا با نوعی اولویت ،برخی از اینها
تغییراتی داشته باشد».
مقیسه همچنین عنوان کرد« :ما نخستین ویاودی و نخستین
و بزرگترین ايپیتیوی کشور را داشتهایم و میتوانیم نیازها
را تشــخیص دهیم .اگر به نهاد بیرونی که ربطی به محتوا ندارد
حمایت را بسپرید چگونه میتواند حمایت کند؟ در رسانه سیستم
و فرایند باید بهگونهای چیده شــود که همافزایی صورت بگیرد.
صداوسیما رســما ویاودیها را مکمل فعالیت خود در فضای
مجازی میداند و نه رقیب .اینکه سازمان برای آثار میگوید من
رایت آن را میخرم ،نشاندهنده حمایت است نه رقابت .یا اینکه
اگر کسی در برودکست اثری نگاه نکرد و سراغ
ویاودی رفت تا پــول هم پرداخت کند ،اینها
همان حمایت سازمان است».

بابکبرزویه،هنرمندعکاس
درحوزهعکاسیمطبوعاتی
و سینما دیروز  -سهشنبه -
۲۵مرداد ماه از دنیا رفت.
بابک برزویه از عکاســانی
اســت که نهتنها در حوزه
سینمابلکهدرحوزهعکاسی
مطبوعاتــی و همکاری با
رسانههای مختلف ازجمله
خبرگزاریهاکارنامهپُرباری
دارد .خبر به کما رفتن این
هنرمند در تاریخ هشتم دی
ماهمنتشرشد.
کمالالدین شاهرخ ،عضو
هیأت مدیره انجمن صنفی
سراســری عکاسان ایران
در متنی پیشتر جزئیاتی
از آخرین وضعیت جسمی
این هنرمند را چنین بیان
کرده بــود« :خونریزی در
ناحیه مرکــزی مغز بخش
هیپوتاالموس باعث شده
هوشــیاری در ایشان از
بین بــرود ،امکان جراحی
با ریســک فراوانی همراه
باشد و موجب بروز صدمات
بیشتری شــود ».امروز
اما مهدی نورعلیشــاهی،
روابطعمومی وزیر فرهنگ
و ارشاد اســامی با انتشار
متنی در اینســتاگرام از
درگذشت این هنرمند خبر
داد .همچنین حیدر رضایی
که عکاس و از دوستان این
هنرمند محسوب میشود،
خبر درگذشت او را تأیید
کرده اســت .این هنرمند
در گفتوگویی با ایســنا
میگوید« :بابــک برزویه
امروز ظهر از دنیا رفتند و
خانوادهشان هنوز در شوک
هستند».

درگذشت
هنرمند
مجسمهساز

میرحســن ارژنگنــژاد
 هنرمند پیشکســوتمجسمهســازی  -در سن
۱۰۱ســالگی در پی ابتال به
کرونا درگذشت.
بهگزارش همشهری ،ظهر
دیروز اســتاد میرحسن
ارژنگنژاد کــه از چندی
پیش در پــی ابتال به کرونا
در بیمارستان بستری بود،
در 101ســالگی درگذشت.
ســیدعباس عظیمــی،
مدیرعامــل مؤسســه
هنرمندان پیشکســوت
در پیامــی ،فقــدان این
عضو گرانسنگ مؤسسه
و میــراثدار فرهنــگ و
هنر ایرانی اســامی را که
با رفتنش کام دوستداران
هنر را تلخ کرد به خانواده
وی ،هنرمندان پیشکسوت
واهالــی هنر تســلیت
گفت.

علی قنبری

روزنامهنگار

سمبولیسمرا
نادیده بگیرید

نگاهی به نمایش«تنداده»

«تنداده» عنوان نمایشــی از منصور صلواتی است
که این شــبها در تماشــاخانه دیوار چهارم اجرا
میشــود .نویســنده و طراحی صحنه اینکار هم
بر عهده خود کارگردان اســت .چــراغ قرمزی که
هیچوقت سبز نمیشود و رفتار مردمی که بهتدریج
پشت چراغ حاضر میشــوند و کارهای متفاوتی را
پیش میگیرند ،دستمایه بازنمایی منصور صلواتی
در این نمایش است .یک چراغ قرمز و دستهبندی
اجتماعی به ســادگی تعبیری از سمبولیسم را به
جان این کار میاندازد اما تئاتر شامل تقلید از افراد
درگیر در فعالیتهای خاص اســت و این شــامل
بازتولید فعالیتها میشود ،درحالیکه اساساً هدف
سمبولیسم بازتولید کنشها و فعالیتها نبوده است.
پس سمبولیسم را نادیده بگیرید و به تماشای اثری
پر از کاراکتر بروید که فــارغ از دیالوگها ،گریم و
طراحی لباسها هم کمک شــایانی بــه یک تنوع
ریتمیک کرده است.

منصور صلواتی به خوبی بیدلیلی و شلختگی هنر
پستمدرن را میشناسد و براساس همین دیدگاه
این نوع سبک را به خوبی اجرا میکند و پایه اندیشه و
اجرایش ریشه در همین فهم و دیدگاه دارد.
یکی دیگر از وجههای تئاتر منصور صلواتی کاربرد
زبان در آن اســت .زبانی که از جهان پســتمدرن
و نوعــی زبــان اســکیزوفرنی و بازیهــای زبانی
پیچیده تشکیل شــده که این موضوع نشاتگرفته
ی اســت که در آن زندگــی میکنیم که
از جامعها 
جامعهای اسکیزوفرن و چندوجهی است .براساس
همین دیدگاه اســت که بازیگر در اجرای او بیشتر
ارائهدهنده جهان نمایش است تا کسی که درام در
او تعریف میشود .منصور صلواتی در کارهای قبلی
خود ازجمله شمار اندکی از نمایشنامهنویسان وطنی
بود که بازیهای زبانی را بــه خورد دیالوگهایش
مــیداد و از این جهت برای من دلچســب بود .آن
قدرت دیالوگنویســی همچنان در اینجا به چشم
میآید.گرچه وجه عطفی آن و آن پیوســتاری که
درام را پیش میبرد از قدرت آن کاســته است اما
آیرونی و طنز پرجان و متفــاوت منصور همچنان
زینتبخش متن درام است .وجود بازیگران متعدد
انرژی بسیاری از منصور گرفته اما ماحصل کار یک
درام جاندار و دوستداشتنی است.

بزرگداشت
نادر طالبزاده
درسینماحقیقت

بزرگداشــت زنده یاد نادر طالبزاده در جشنواره
بینالمللی سینما حقيقت برگزار میشود.
بهگزارش خبرنگار همشهری ،در شانزدهمین دوره
جشنواره بینالمللی سينما حقيقت  ،بزرگداشتی
برای نادر طالبزاده برپا خواهد شــد .قرار است در
بخش ویــژهای که به طالــبزاده اختصاص یافته،
آثار این سینماگر به نمایش درآید .نادر طالبزاده
مستندســاز ،تهیهکننــده ،مجــری تلویزیونی،
کارگردان ایرانی و دبیــر کنفرانس بینالمللی افق
نو ،دبیر جشنواره فیلم عمار و از مؤسسان شبکه افق
بود که مدرک تحصیلی کارشناسی ادبیات انگلیسی
خود را از دانشگاه راندولف میکن و کارشناسی ارشد
کارگردانی سینمای خود را از دانشگاه کلمبیا گرفت.
طالــبزاده در دوران انقالب اســامی در آمریکا
مشغول تحصیل بود اما در بحبوحه انقالب به ایران
بازگشته و فیلمی ۳۵دقیقه در مورد گروگانگیری
در سفارت آمریکا ساخت .در واقع طالبزاده فعالیت
هنــری را از  ۱۳۵۹در صدا و ســیمای جمهوری
اسالمی ایران با ســاخت فیلمهای مســتند آغاز
کرد .در ســال 1360بهعنوان خبرنگار صدا و سیما
راهی جبهههای دفاعمقدس شــد .در آنجا مستند
شوش ،شهر شهیدان گمنام را تولید کرد و به تهران
بازگشت .پس از آن تا پایان جنگ بهعنوان فیلمساز
در مرکز تولید فیلم در تهران مشغول فعالیت شد.
پس از پایــان جنگ مدیر مرکز اســامی آموزش
فیلمسازی شــد .ســپس به مرور بهعنوان منتقد
سیاستهای رســانهای آمریکا در تلویزیون مطرح
شــد .از دیگر فعالیتهای او میتوان به تدریس در
مرکز اسالمی آموزش فیلمسازی و مدیریت مرکز
تحقیقات و مطالعات سینمایی در معاونت سینمایی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اشــاره کرد .وی
در جنگ بوسنی شرکت داشــت .او همچنین پس
از پایان جنگ تحمیلی ســابقه همکاری با شهید
مرتضی آوینی را نیز داشته اســت .نادر طالبزاده،
عصر ۹اردیبهشــت ۱۴۰۱بهدلیل عوارض ناشی از
عارضه قلبی و لختگی خون در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان درگذشت.

