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 رفهغ  موضوعات توضیحات ضروری

یکی از مهمترین زمینه های استتتترمااس استتتترماا 

جان مردم می باشتت. ا استتترماا ران با استتترماا 

کشوا ها و مناطق مختلفس ساکنان آن کشوا ها اا 

می داشتن.ا وا دا ازای غذاس به کااهای بسیاا سخت 

های ستتتا  دا برده هایی که ستتتا  هم اکنون نیز 

ن. های مختلف زن. ی کرده ا و بومی آن  کشتتتوا 

 2شتتهرون. داجه کشتتوا موستتو  می شتتون. س 

سمیت  ش.هموسو   سیاای از حقوق آنها به ا و ب

 شناخته نمی شودا

  براسی  ذشته استرماا دا برده داای و ظلم

 به مردم دا مناطق توت سیطره

  تومیل شرایط زن. ی سخت به مردم کشوا

 های مسترمره

  ش.ن بومیان دا کشوا  2شهرون. داجه

 خودشان

 متمدن های برده دار

زمین و استفاده از منابع کشوا ها و مناطق  تصاحب

مختلف از اصتتتلی ترین ااه رد های کشتتتوا های 

استتتترماا ر می باشتتت.ا نام  ذاای مناطق توت 

ستفاده  سترماا ران و ا سامی مواد نظر ا سلطه به ا

مستتتترمره و اایگتتان از منتتابع ختت.ادادی زمین 

همچنین غصتتب مناز  مردم دا این مناطق برنامه 

 اا ران دا طو  تاایخ بوده استامشترک استرم

  براسی  ذشته استرماا دا تسلط به منابع

سرزمینی کشوا های مختلف و نام  ذاای بر 

 اوی مول زن. ی آنها

  بیرون اان.ن بومیان از مول زن. ی شان و

 غصب زمین

 دنیا سارقان

تغییر دا فرهنگ و ستتت ن زن. ی از اصتتتلی ترین 

استتترماا ران با ویژ ی های استتترماا می باشتت.ا 

سلطه بر مناطق مختلف سری کردن. فکر و فرهنگ 

مردم اا تغییر دهن.ا تغییر داستت ن زن. یس ا ا  

شی.نس غذاهاس زبان بومیس اازش ها و ااا از جمله  پو

شوا  سترماا ران دا ک ست که ا تغییرات فرهنگی ا

 های مختلف ایجاد نموده ان.ا

 ه اج اا مردم کشوا های مسترمره به زن. ی ب

 م.  زن. ی استرماا  ران

  اواج اج اای زبان خود به جای زبان بومی

 توسط استرماا  ران

 الگو های زورکی

ه.اص اصتتتلی  ته از ا های  ذشتتت مان  ایران دا ز

 فراوانسبوده استتتتس منابع مر.نی استتتترماا ران 

صلی ترین دالیل  ویژ ی های جغرافیایی و نفت از ا

عالقه این کشتتوا ها بوده استتتا دا زمان پهلوی و 

ستقیم  ستقیم و غیر م شیوه های م قاجاا کشوا به 

شت ا قراادادهای  سلطه قراا دا سلط نظام  توت ت

نفتتتس  قرااداد هتتای وا تتذاای  مثتتل  ین  گ ن ن

کاپیتوالستتیونس وا ذاای مناطق مختلف و کو ن 

 شوا وااا از جمله این موااد می باش.اش.ن ک

  براسی ادعای مسترمره بودن ایران دا زمان

 قاجاا و پهلوی

  نمایش سیر کو ن ش.ن کشوا دا زمان

 حکومت پهلوی و ج.ایی مناطق مختلف از آن

 کاپیتوالسیون 

 استرماا فرهنگی دا زمان پهلوی 

ایران زمان پهلوی ، مستعمره یا 

 ژاندارم منطقه؟
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 غرفه  موضوعات توضیحات ضروری

نظام سلطه خود اا دا استرماا  س57سا   دا انقال  اسالمیبا 

 مج.د ایران شکست خواده دی.ا

با تالش های مختلف ستتتری نمود ایران اا که دا موافه های 

مستقل ش.ه بودس مختلف سیاسیس فرهنگیس ااضی و اقتصادی 

شودا دا این غرفه به موافه های  سلط  سلیم کرده و بر آن م ت

فه ها اا پس از انقال  مختلف استتتتقال  پرداخ ته و این موا

ضوعات پر اهمیت دا  سی می نماییما یکی از مو سالمی برا ا

شه ایران تا ق ل از جمهوای  ش.ن نق سیر کو ن  این بخش 

 اسالمی می باش.ا

 براسی ادعای استقال  ایران با جمهوای اسالمی 

  سااه ذاه ذاه خاک ایران دا نظام اسالمی 43حفظ 

 و سیاسی نگیبراسی استقال  فره 

 براسی استقال  اقتصادی و استرماا اقتصادی 

جمهوری 

 مستقل

دا ستتایه استتتقال س دستتتاواد هایی برای ایران دا حوزه های 

ا این ی و فناوایس فرهنگی وااا حاصل ش.مختلف سیاسیس علم

ها تاواد  جه  دستتت هان مواد تو های آزاده ج لت  گاه م دا ن

ستاواد های  سی.ن به د ستقال  اا برای ا سیر ا قراا رفته و م

 لفس ه.ص  ذاای کردن.امخت

  ایران جغرافیایی و سرزمینیبراسی ویژ ی های 

 ایران س ابر ق.ات آین.ه 

  براسی ویژ ی های اقوام س ظرفیت های مرادن س دسترسی

 به دایا و شاهراه دنیا

 + 20ایران  

دستاورد های 

 استقالل

دا این غرفه می بایست با تولیل  ااش های موجود و ت یین 

ستانی و  سئواین ا ضوع و همچنین مطاا ه از م اهمیت این مو

ملی جهت ایجاد فضتتتا و بستتتتر مناستتتب دا اجرای ع.اات 

اجتماعی س آموزشی و اقتصادی  و نیز براسی مشکالت موجود 

انقال س ااهکاا مناستتب برای خروج  از این دا ب.نه کشتتوا و 

  ااش ها ااائه  رددا

 یو اقتصاد یآموزش سیع.اات اجتماع 

 متره. متخصص یروین تیو ترب یساز کادا 

 تخصص دانشمن.ان جوان و  استفاده از علم و ییتوانا ع.م

 فراا مغزها

 ینیو د یمل تیهو یفراموش 

 و مردم نیمسئوا فاصله 

 سیاسینفوذ دشمن دا مسائل حسا  نظام )س مسااه 

 (یاجتماع سیفرهنگ

 برون افت از  ااش ها یااهکاا برا ااائه 

چالش های 

امروز انقالب 

 اسالمی

دو انه استتترماا و استتتقال  دا حوزه فرهنگ از مستتائل مهم 

سلطه برای کاهش نقش خانواده و  ش.ا تالش نظام  اوز می با

فرهنگی به کشتتوا ها دا این نگاه ابزاای به زن برای تستتلط 

 بخش بای. مواد براسی قراا  یردا

   استرماا الیف استایل و اهمیت خانواده دا اویکرد استقال

 فرهنگی

 نقش نوجوان دا استوکام بنیان خانواده 

  زن از ین عنصر اجتماعی و مووا خواسته استرماا ت .یل

  استا خانواده به ین کاالی جنسی

 گوهرشاد

سترماا ری سترماا تالش می  ا ست ا ا سترماا بر اذهان ا نو ا

کن. با  ستتترش فضتتای مجازی و انتقا  زن. ی مردم به آن 

سری دااد اذهان مردم اا توت سلطه خود قراا ده. و دی. اه 

ها و س ن زن. ی خود اا دا جهان اواج داده و جهان اا توت 

 سلطه بگیردا

 استرماا نو استرماا افکاا 

  سلطه دا فضای مجازیفضای مجازی و براسی 

 سانسوا  یست 

 براسی هزینه های دشمنان دا اسانه های فااسی زبان 

 رایی عالقه جریان سلطه به حضوا بشریت دا فضای مجازی  

 آین.ه جهان اا  ه کسی اقم می زن.؟ 

امپراطور 

 دیکتاتور
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 غرفه  موضوعات توضیحات ضروری

ستتتترش فرهنگ مقاومت پس از انقال   

اسالمی دا کشوا های مختلف به خصوص 

سیاس زمینه افو  غر  و  شوا های غر  آ ک

به شتتترق اا فراهم  ق.ات از غر   قا   انت

آواده است ا با انزوای نظام سلطه و ت .یل 

شتتت.ن ملت های استتتالمی به امت واح.ه 

 تم.ین نوین اسالمی ظهوا خواه. یافتا

 سترش فرهنگ مقاومت دا دنیا افو  غر ؛ نتیجه  

 ت .یل ملت به امت 

   غر  دا آین.ه نزدینو انزوای افو 

های مقاومت ملت استمرار 

        افول آغاز ،آزاده

 سلطه گران

با ایجاد تم.ن نوین اسالمی زمینه سازی 

ظهوا حضرت حجت )عج( اقم خواه. 

 خواد ا

سا  آیه  ظهوا سواه م ااکه اع.  11بر ا

صل  سازی برای حا تالش امت ها و زمینه 

 ایجاد تغییر دا جهان خواه. بودا

 نقش ایران دا ایجاد تم.ن نو 

  این تم.ن برای ظهوابراسی زمینه سازی 
 تمدنی نو

ا این غرفه نوجوانان نقش آفرینی خود د

 دا ایجاد تم.ن نو اا مشخص می نماین.ا

توای. آثاا هنری س فراایت های فرهنگی با 

یت ج.ی دا  راا اویکرد تم.ن ستتتازیس ف

یت  راا له این ف حوزه علمی وااا از این جم

 ها می باشن.ا

  آفرینی دا تم.ن نوقراا اق.ام نوجوانان برای نقش 

 قراا فراایت های فرهنگی 

 قراا فراایت سیاسی 

  اجتماعیفراایت قراا 

 قراا فراایت علمی 

 قراا فراایت هنری و اسانه ای 

 نقش من در آینده

 )نقش نوجوان(
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 غرفه  موضوعات توضیحات ضروری

بر اسا  فراایت های  روه های اشکرفرشتگان 

 م.اسه این غرفه برپا خواه. ش.ا 

 قااب نمایش و نقاشی ان مجاه. دایان زن. ینامه بانوب 

   و کتا  "مسافر مهاجر سرزمین آفتا "های مررفی کتا

 و اجرای مسابقهدا قااب پادکست و کلیپ "تنها  ریه کن"

 وی و زن. ینامه مررفی بانوان مجاه.ی 

  و تهیه  دعوت از بانوان مجاه. دا غرفه و انجام کافه  فتگو

 عکس یاد اای با دانش آموزان

  نمایش تصاویر دی.ااهای مختلف با بانوان مجاه. استان و

 شهرستان 

 خاکریز دوم

 )ویژه دختران(

بر استتا  فراایت های  روه های همکالستتی 

 آسمانی م.اسه این غرفه برپا خواه. ش.ا

  ااائه ااگو های شه.ای دانش آموز و بیان اوایت های آنان 

 ااائه پرون.ه سر ذشت پژوهی انجمن م.اسه 

  توای.ات هنری و اسانه ای دا خصوص همکالسی آسمانی

 انجمن اسالمی م.اسه 

 همکالسی آسمانی

 )ویژه پسران( 

یان ویژ ی  دا این غرفه با موتوای هنری به ب

مررفی مکتب های حاج قاستتتم ستتتلیمانی و 

 سلیمانی پرداخته خواه. ش.ا

 پرده خوانی حاج قاسم 
پسران و دختران 

 حاج قاسم

دا این غرفتته دانش آموزان بتتازدیتت. کننتت.ه 

نمایشگاه که به زبان های زن.ه دنیا مسلط می 

باشتتن.س به اوایت نمایشتتگاه م.استته انقال  و 

شتادی  شگاه و نقش دهه ه بازدی. خود از نمای

پیشتت رد اه.اص انقال  و حفظ های انقال  دا 

با استتتتک اا و  یه م اازه  یت ملی و اوح هو

 استرماا خواهن. پرداختا

  به زبان های زن.ه دنیاسیر نمایشگاه اوایت 

دهه هشتادی روایت  

های انقالب بدون 

 سانسور

 

"اختیاری" هژویبخش   


