
 

آبان و مبارزه با استکبار 31فرهنگی  یبسته  

 های عکس و پوستراجرای زنده موسیقی/ نمایشگاهطنز/  حوزه های پیشنهادی/ هنرمندانِاکران/ مهمان باقابلیتمحتوای 

 ایران هایدانشگاه دانشجویی هایتشکل پشتیکوله

https://t.me/kolehrah   

 3131 آبان
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توضیحات خلاصه و  فیلم موضوع لینک مشاهده و دانلود کارگردان ارتباط با کارگردان مهمان پیشنهادی 
/ چرایی، چگونگی و زمان دقیقه 05مدت: 

 .شودمیتسخیر لانه جاسوسی توضیح داده 

 .کندمیتسخیر لانه را روایت 

ه با صاحببیشتر مستند روایتی است از طریق م

 .امام خط پیرودانشجویان 

 منصوری/جواد 

دانشجویان پیرو خط 

 امام/

 

9333232259 

59337232259 

 

 ایمان گودرزی

 
http://yon.ir/oJS8B تسخیر لانه جاسوسی 

 روز 444مستند 

 

/ دکنمیدقیقه/ حادثه تسخیر را بیان 05مدت: 

 به مسئله نفوذ پرداخته و

که  بردمیموافقین توافقنامه الجزایر را نام 

 پررنگحسن روحانی بسیار  نام بیندراین

که جایی از  ایتوافقنامهاین های ضعفاست/ 

ننگ نامه و ترکمنچای نامبرده  عنوانبهآن 

/ عملیات طبس را شماردبرمیشده است را 

 .دهدمیتوضیح 

 د منصوری/جوا

دانشجویان پیرو خط 

 امام

 

9333232259  /

59337232259 

 

 ایمان گودرزی

 
http://yon.ir/8669V 

تسخیر لانه جاسوسی و 

 دستاوردهای آن

 39قرارداد مستند 

 ژوئن
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دقیقه/ بسیار متفاوت حادثه طبس را 43مدت: 

و  سپس مسئله نفوذ در آن  دهدمیشرح 

/ با برخی از فرماندهان شودمیتوضیح داده 

ارتش و سپاه همان موقع و همچنین برخی از 

 .مصاحبه دارد دانشجویان پیرو خط امام

جواد 

منصوری/دانشجویان 

پیرو خط امام/ 

زرشناس/ صادق 

 کوشکی

 

59393335323 

 
 

 جواد موگویی

 
http://yon.ir/2iMie طبس 

 شبنیمهمستند 

 آوریل 34

 

دقیقه/ برسی ماهیت، رویکرد و 24مدت: 

امریکا در این کشور در  یهای کودتازمینه

/ اصلاحاتی که رهبر جنبش مردمی 3905

تواند منبع خوبی در میدهد/ انجام می

ی برای بازخوانی کودتاها و های خصوصگروه

 آمریکا باشد/ یهادخالت

کارشناس مسائل 

 آمریکای لاتین

 

59333277343 

 
 

 وحید فرجی

 
http://yon.ir/qCQJA کودتا 

روزهای مستند 

 آزادی گوآتمالا

 

دقیقه/ معرفی پاتریس لومومبا 24مدت: 

ضد امپریالیستی کنگو و برسی  وزیرنخست

امریکا در این کشور  یماهیت و رویکرد کودتا

های تواند منبع خوبی در گروه/ می3905ر د

 یهادخالتصی برای بازخوانی کودتاها و خصو

 آمریکا باشد/

کارشناس مسائل 

 آمریکای لاتین

 

59333277343 

 
 

 وحید فرجی

 
http://yon.ir/rvWqw کودتا 

روزهای مستند 

 آزادی کنگو
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سیاسی  هایدخالتدقیقه/ به بیان  33مدت: 

 پردازدمیو نظامی آمریکا در کشورهای جهان 

ضد  یکشورهاو کودتاهای آمریکا علیه 

 در بخشی از فیلم شماردبرمیامپریالیستی را 

به تحلیل و بررسی انقلاب ایران از جانب 

 پردازدنیز می آمریکاییهای چهره

کارشناس مسائل 

 آمریکای لاتین/

 زرشناس

 

 
 حمید عظیمی

 
http://yon.ir/5xF30 

کودتاهای امریکا/ 

 انقلاب ایران

انقلاب در مستند 

 خیابان روزولت

 

مروری اجمالی بر روابط ایران و امریکا/ از 

 تا پایان ریاست جمهوری اوباما 03شهریور
   http://yon.ir/Bqrnk روابط ایران و آمریکا 

صداقت کلیپ 

 آمریکایی

ی خانم نورمحمدی/ دقیقه/ خاطره4مدت:

 با ایشان وگوگفتی ی حلقهمقدمه
 فرار از لانهکلیپ  خاطره http://yon.ir/ZXQFT   خانم نورمحمدی

دقیقه/ مناسب برای  2موشن گرافی/ مدت: 

و  هادخالتهای بررسی /گعدهشروع حلقه

 جنایات آمریکا در جهان

   http://yon.ir/Xwtae 

آمریکا از  هایشرارت

آغاز تا به امروز را به 

 کشدمیتصویر 

 استکبارکلیپ 

آموزان رمندان، دانشکا تحصن علاوه بر

 کنندتا تهران راهپیمایی میگرمساری هم 
   http://yon.ir/vgzbQ 

تحصن کارمندان 

مقابل سفارت و اهمیت 

 آوری خاطرات آنجمع

 تسخیر لانهکلیپ 
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موشن گرافی  صورتبهبه تحریم آمریکا 

 پردازدمی
   http://yon.ir/gxlmt 

 تسخیر دستاوردهای

 جاسوسی لانه

اقتصاد کلیپ 

 مقاومتی

 

اخراجشان  نهایتاًاعلام وضعیت دانشجویان که 

کنند/ اعتراضاتی که درجاهای مختلف ابراز می

 شودمی

   http://yon.ir/fPQdC 
 تسخیر دستاوردهای

 جاسوسی لانه

ایرانیان کلیپ 

 خارج از کشور

 

مبنای تحلیل فرمان تشکیل ارتش 

 است/ میلیونیبیست
   http://yon.ir/BhZzz 

 تسخیر دستاوردهای

 جاسوسی لانه

بسیج کلیپ 

 مردمی

 

 http://yon.ir/7r4ZJ    پردازدمردم میمختلف به مشارکت اقشار 
 تسخیر دستاوردهای

 جاسوسی لانه

ز پشتیبانی اکلیپ 

 لانه تسخیر

 جاسوسی

 

 "روزه سیاسی"و "اقتصاد مقاومتی":عنوان دو

 تواند مبنای بحث اقتصادی باشدمی
   http://yon.ir/XXcBf 

 تسخیر دستاوردهای

 جاسوسی لانه
 روزه سیاسیکلیپ 
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 مهمان/ استاد شهر محل سکونت علت دعوت شماره تماس توضیحات

آبان 32در موضوع مهمان برخی از مستندها 

 است
 

59333254344 

از دانشجویان حاضر در 

 جاسوسی آمریکا لانه تسخیر

 

 تهران

 
 الامینیروحعبدالحسین 

حضور در شیراز/ به  صرفاًاستاد دانشگاه/ 

دلیل وقت محدود، برای حضور در دیگر 

 ها نیاز به هماهنگی بیشتر داردشهرستان

 

59332307339 

 

از دانشجویان حاضر در 

 جاسوسی آمریکا لانه تسخیر

 

 سیدمحمدهاشم پوریزدان پرست شیراز

خصوصی حاضر به شرکت  هایگعدهدر 

 هستند
 

از دانشجویان حاضر در 

 تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

 

 خانم مصلحی تهران

خصوصی حاضر به شرکت  هایگعدهدر 

 هستند
 

از دانشجویان حاضر در 

 تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

 

 خانم نورمحمدی تهران
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خصوصی حاضر به شرکت  هایگعدهدر 

 هستند
 

از دانشجویان حاضر در 

 تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

 

 فرخانم رجایی تهران

در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی با توجه به 

 سخنگو عنوانبهمسلط بودن به زبان خارجه 

 بودند.

 

 دفتر:

53377233037 

 آقای کشاورز

از دانشجویان حاضر در 

 جاسوسی آمریکا لانه تسخیر

مستند  تا چند/ مهمان 

 آبان است32مربوط به 

 الاسلامحسین شیخ تهران

 هاشهرستانسخنرانی در تهران و 
 

59393045453 

از دانشجویان حاضر در 

 جاسوسی آمریکا لانه تسخیر

 

 سید عباس نبوی تهران

 59333322495 اولین فرمانده سپاه موقت

 مستندهایمصاحبه در 

ژوئن و  39روز، قرارداد 44

 آوریل 34 شبنیمه

 سخنرانی درباره نفوذ

 دکتر جواد منصوری تهران

 استاد دانشگاه

 از همکاران شهید آوینی در مجله سوره
 دکتر شهریار زرشناس تهران سخنرانی درباره نفوذ 

 59330477349 استاد دانشگاه

 نفوذسخنرانی درباره 

 شبنیمهمصاحبه در مستند 

 آوریل 34

 دکتر محمدصادق کوشکی تهران
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ی سخنران تواندمیسفیر کوبا تنها در تهران 

 ارتباط توانمی هاشهرستانداشته باشد و در 

 تلفنی و اینترنتی گرفت

 

سخنرانی پیرامون کودتا و 

 آمریکا هایشرارت

 

 سفیر کوبا تهران

 تواندمیسفیر ونزوئلا تنها در تهران 

 هاشهرستانسخنرانی داشته باشد و در 

 ارتباط تلفنی و اینترنتی گرفت توانمی

 
سخنرانی پیرامون کودتا و 

 آمریکا هایشرارت
 سفیر ونزوئلا تهران

  مسئول پژوهشی برنامه تلویزیونی ثریا

سخنرانی پیرامون اقتصاد و 

 از تحریم رفتبرونهای راه

ها )شروع دور جدید تحریم

 آبان32از

 فرد موسویسید حسن  تهران

  دبیر قرارگاه احمدی روشن

سخنرانی پیرامون اقتصاد و 

 از تحریم رفتبرونهای راه

ها )شروع دور جدید تحریم

 آبان امسال(32از

 فرد حسینی  آقای تهران

 59330593972 پژوهشگر مسائل انقلاب اسلامی

سخنرانی پیرامون 

جریان  شناسیآسیب

 دانشجویی

 محمدصادق شهبازی تهران
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الملل شبکه مسئول گروه روابط بین

 های تفکر ایرانکانون
 

سخنرانی پیرامون تحریم و 

)شروع دور جدید  اقتصاد

 آبان امسال(32ها ازتحریم

 مسعود براتی تهران

 59334524535 فعال فرهنگی

سخنرانی پیرامون 

جریان  شناسیآسیب

 دانشجویی

 وحید اشتری تهران

مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب 

 اسلامی/سردبیر مجله راه
 

سخنرانی پیرامون 

جریان  شناسیآسیب

 دانشجویی

 وحید جلیلی مشهد

  فعال رسانه
سخنرانی پیرامون جریان نفوذ 

 ایرسانه
 وحید یامین پور تهران

 تواندمیسفیرنیکاراگوئه تنها در تهران 

 هاشهرستانسخنرانی داشته باشد و در 

 ارتباط تلفنی و اینترنتی گرفت توانمی

 
سخنرانی پیرامون کودتا و 

 آمریکا هایشرارت
 سفیر نیکاراگوئه تهران

  آمریکا لاتینمسائل کارشناس 
سخنرانی پیرامون کودتا و 

 آمریکا هایشرارت
 امیر تفرشی تهران

  آمریکا لاتین کارشناس مسائل
سخنرانی پیرامون کودتا و 

 آمریکا هایشرارت
 تهران

 

 شهرابی آقای 
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اجرالینک   نام هنرمند شهر محل سکونت طنز 

https://www.aparat.com/v/K35RO مهدی پیرهادی قم شعر 

https://www.aparat.com/v/pA2fe افشار جابری ایلام شعر 

https://www.aparat.com/v/vq57E محمدرضا درخشان تهران شعر 

https://www.aparat.com/v/NuHbU ملیحه رجایی قم شعر 

https://www.aparat.com/v/oWjYy امین شفیعی قم شعر 

https://www.aparat.com/v/789Dr شکیباییمحمدرضا  اصفهان شعر  

https://www.aparat.com/v/lhtJf مصطفی صاحبی خراسان رضوی شعر 

https://www.aparat.com/v/2p8G4 محمدحسین علیان قم شعر 

https://www.aparat.com/v/NuHbU
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https://www.aparat.com/v/pbVts مهدی کبیری قم شعر 

https://www.aparat.com/v/CNQ54 فرهاد موحدی قم شعر 

https://www.aparat.com/v/aLtyN امیر معظمی لرستان شعر 

https://www.aparat.com/v/U0OY1 شاهرخ بایرامی البرز نثر 

https://www.aparat.com/v/zlsT2 جوادی ناصر خراسان رضوی نثر  

https://www.aparat.com/v/K7EO0 محمدحسین علیان قم نثر 

https://www.aparat.com/v/Y3anZ علی عموکاظمی تهران نثر 

https://www.aparat.com/v/FohT3 سیدحمید علیزاده خراسان رضوی استندآپ 

https://www.aparat.com/v/N15D4 زادهمؤذنمحمدرضا  تهران استندآپ  

 
https://www.aparat.com/v/hQSJ7 

 محمدامین میمندیان کرمان استندآپ

 

 

https://www.aparat.com/v/CNQ54
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 خواننده شهر محل سکونت نام قطعه لینک قطعه

https://www.aparat.com/v/L4hTX مرگ بر تو آمریکا 
 تهران و سمنان

 
 یعلی اسد

https://tamasha.com/v/B52DN 

 
 مرگ بر آمریکا

 

 اهواز

 
 

 حاج صادق آهنگران

 

http://rahnava.ir/news/9698 
 

 الموت لامریکا
 اهواز

 
 مرتضی آل کثیر

http://rahnava.ir/news/27097 

 
 رجز حرمله

 

 تهران

 
 وردیاللهمجتبی 

http://rahnava.ir/news/20621 
 

 جعبه سیاه
 یزد

 

 
 حمید استادیان

http://rahnava.ir/news/27552 
 مرگ بر آمریکا

 

 تهران

 

 بازچوگانطاها 

 

http://yon.ir/G99OJ 
 من انقلابیم

 

 یزد

 

 حجتی محمدرضا

 

http://rahnava.ir/news/22112 
 

 حماسه عشق

 

 یزد

 

 حجتی محمدرضا

 

https://www.aparat.com/v/L4hTX
https://tamasha.com/v/B52DN
http://rahnava.ir/news/9698
http://rahnava.ir/news/27097
http://rahnava.ir/news/20621
http://rahnava.ir/news/27552
http://rahnava.ir/news/22112
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https://tamasha.com/v/AJl6q تهران تا آخرین قطره خون ایمایستاده 
 

 حسین حقیقی

 

https://tamasha.com/v/bO0YK 
 

 مرگ بر آمریکا

 

 شهرخمینی

 

 رضایی محمدحسین

 

https://www.aparat.com/v/lLfzE/ 
 

 ایستاده بر موج
 

 محمد ضیایی

 
 

https://www.dideo.ir/v/ap/Sjvug 
 

 
 کجایند این سران

 تهران
 

 حمزه موسوی

https://tamasha.com/v/M3GKW 
 
 پروابیجاشوی 

 ساسان نوذری بوشهر

http://roshangari.ir/video/30883 
 

 حماسه نادر
 بوشهر

 ساسان نوذری

 

https://www.aparat.com/v/gBVlX/ 
 یکهوییمن و کاخ سفید 

 

 رشت

 

 علی نصیر نژاد

 

https://www.didestan.com/video/l8OqA2dG 
 

 میلاد هارونی تهران کاخ سیاه

 

  

https://tamasha.com/v/AJl6q
https://tamasha.com/v/bO0YK
https://www.dideo.ir/v/ap/Sjvug
https://tamasha.com/v/M3GKW
http://roshangari.ir/video/30883
https://www.didestan.com/video/l8OqA2dG
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 نام نمایشگاه قالب تعداد توضیحات

 .استه درآمد pdf صورتبهکه  هست 07متعلق به سال  هاعکس

جذاب  تواندمیاست که برای دانشجویان کنونی  07 هایسالاز  شدهدیدهکمتر  هایعکساز  ایمجموعه

 باشد.

عکس 33  (pdf) حماسه فتح 

 .در آمده است pdf صورتبهکه  هست 07متعلق به سال  هاعکس

جذاب  تواندمیاست که برای دانشجویان کنونی  07 هایسالاز  شدهدیدهکمتر  هایعکساز  ایمجموعه

 باشد.

عکس 30  (pdf)  07حمایت 

درباره تاریخ مستطاب بیشتر  info-http://mostataab.ir/main/#bookبا مراجعه به سایت 

 بدانید.

داشته باشید. استقبال دانشجویان از این نمایشگاه  تاناصلیدر کنار برنامه  توانیدمیاین نمایشگاه را 

 بسیار خوب بوده است.

 توضیحات لازم داده خواهد شد. پشتیکولهدر کانال  پوسترهابرای خرید این 

 .باشندمی a3مقوای گلاسه  صورتبه پوسترها

پوستر 05  تاریخ مستطاب آمریکا پوستر مقوایی گلاسه 

 است. شدهچاپ شهرفرنگاز پوسترهای گرافیکی علی داودی که در کتابی با عنوان  ایمجموعه

 کار خواهد شد. پشتیکولهدر کانال  شهرفرنگاز پوسترهای  اینمونه
عکس 37  شهرفرنگ فایل زیپ 

http://mostataab.ir/main/#book-info
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نمایشگاه روزنامه را برپا  توانمی.در کنار برنامه اصلی 07گلچینی از روزنامه جمهوری اسلامی در سال 

 استفاده کرد. هاروزنامهکرد و در کنارش از استاد و یا شخصی مسلط برای توضیح این 

 را چاپ کرد و در بین دانشجویان پخش کرد. هامهروزنااین  توانمیهمچنین 

عکس 34  فایل زیپ 
 هایشرارتجنایات و 

 آمریکا

 .07گلچینی از روزنامه جمهوری اسلامی در سال 

نمایشگاه روزنامه را برپا کرد و در کنارش از استاد و یا شخصی مسلط برای  توانمیدر کنار برنامه اصلی 

 استفاده کرد. هاروزنامهتوضیح این 

عکس 30  3روایت فتح لانه فایل زیپ 

 .07گلچینی از روزنامه اطلاعات در سال 

نمایشگاه روزنامه را برپا کرد و در کنارش از استاد و یا شخصی مسلط برای  توانمیدر کنار برنامه اصلی 

 استفاده کرد. هاروزنامهتوضیح این 

فایل 32  3روایت فتح لانه فایل زیپ 

 

 

زیر تماس حاصل فرمایید: هایتماسکسب اطلاعات بیشتر با شماره  راهنمایی و جهت  

39969955390 

39338979963 


