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:ایراندبیرکل سواد رسانه ای یونسکو در 
محتوای منتشر شده از این 678۱3تحقیقات بر روی پنج شبکه خبری ایرانی زبان خارج مانند ایران اینترنشنال و صدای آمریکا نشان داده  از بین 

.  هزار مورد از آن ها دروغ بوده است38شبکه ها بیش از 
یعنی بیش از نصف اخبار منتشر شده توسط این شبکه ها جعل، بزرگ نمایی، تحریف و وارونه سازی شده استاین 



این مقاله را بخوانید
https://www.farsnews.ir/news/14010725000427/

بزرگدروغمردم»:گوبلزیدروغتکنیکازاستفادهخصوصدرهیتلرجمله
د،کنیتکرارمکرراًرادروغیاگرومی کنندباورکوچکدروغاززودتررا

«.کردخواهندباورراآنزودیادیر
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خالصه ای از کشته سازی ها را با هم ببینیم



!دختر را نظام کشته است17این / از اسرا و نیکا تا پریسا و آرنیکا

سیم، غزاله، ، ندا، نگین، سارینا، آیتک، اسرا، پردیس، هانا، مائده، ناهید، نسرین، نداستان مستند مرضیه
.کردندروز اخیر برای نظام فاکتور 5۰پارمیس، آرنیکا، حدیث، پریسا و نیکا اسامی است که در 

مفصل بخوانید و ببینید
https://www.farsnews.ir/news/14010816000110/



!دندنکر؛ وقتی به بازیکن پرسپولیس هم رحم 1401تا 78کشته سازی از 

ورمان از دشمنان قسم خورده کش. واژه ای که با آشوب ها و اغتشاشات ایران عجین شده است« کشته سازی»: از شایعه تا واقعیت
ل و حتی طریق بازوهای رسانه ای خود در  فضای مجازی و رسانه ای از این ترفند استفاده می کنند تا از یک سو افکار عمومی داخ

.خارج از کشور را تحت تاثیر قرار دهند و از سوی دیگر مردم را علیه حاکمیت تحریک کنند

مفصل بخوانید و ببینید
https://www.farsnews.ir/news/14010712000011/













چیست؟« خدانور»عکس جنجالی ماجرای 

از ا به عنوان یکیروز گذشته تصویری از یک متهم که با دستبند به میله ای بسته شده در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و ضدانقالب آن راز 
.کشته های اغتشاشات اخیر به مردم معرفی می کند

چیست؟اما واقعیت ماجرا 
«  ییاغ»معروف به « صادق کبدانی»در رسانه های معاند در حال گردش است، « خدانور لجعه ای»فردی که عکس او هم اکنون با نام :دادستان زاهدان

.بوده و از اتباع افغانستانی است

سرقت ۱6این سارق سابقه دار که چندین شاکی خصوصی و سابقه . مرداد با قرار وثیقه آزاد شد27فرد در تیر امسال به جرم سرقت بازداشت و در این 
.مهرماه امسال حین یک سرقت دیگر در درگیری مسلحانه با ماموران کشته شده است۱۰دارد، 

وندی اش رعایت نشده به گفته دادستان نظامی این فرد شرور، مسلح بوده اما به دلیل اینکه حقوق شهر. منتشرشده از سارق مربوط به اوایل تیر استعکس 
.با فردی که او را به میله بسته سه ماه قبل برخورد قضایی شده است

لیس لیوان آب کنار متهم هم این است که او از ماموران آب خواسته و آن ها یک لیوان آب داده اند و پس از نوشیدن آب توسط متهم، افسر پماجرای 
.لیوان آب را بر روی سکو گذاشته است











.در حالی منتشر شد که برخی منابع او را عضو بسیج معرفی کردندتهران فوت حمیدرضا روحی در اغتشاشات خبر 

یابانی شرکت فارس نشان می دهد وی دارای سابقه عضویت عادی در بسیج بوده است اما در شب گذشته در اعتراضات خپیگیری های خبرنگار 
.عضویت در بسیج برای عموم مردم آزاد است. کرده بود

یروهای بسیج از دست این فرد در حالی که با تیر جنگی هدف قرار گرفته بود، توسط اغتشاشگران روی زمین کشیده می شد که با حضور نپیکر 
.آن ها آزاد شد

شته سازی به قتل توجه به عدم استفاده از سالح جنگی توسط ماموران و نیروهای بسیج، این احتمال که نامبرده توسط تیمهای ترور برای کبا 
.رسیده باشد محتمل است

کرده انددر ایران را مسلح « معترضان»قبل جان بولتون و برخی مقامات ضدایرانی اعالم کردند چندی 
بودتهرانشهرزیبامحلهاهالیاز،ساله۱9نوریمیدرضاح

فکالشینکمانندرایججنگیاسلحه هایازاوقتلبرایکهمی دهدنشان٬خونریزیعدموجواناینپهلویوسینهدرگلولهاصابتمحل
.استشدهاستفادهکشته سازیپروژهانجامبرای «شاهکش»عنوانتحتکوچکسالح هایازاحتماالونشدهاستفاده

ها را تایید میکندفیلم های منتشر شده از مهاباد و تصاویر مربوط به درگذشت حمیدرضا روحی به وضوح به کارگیری سالح شاه کش در آشوب



mehrnews.com/xYV63منبع خبرگزاری مهر :                                    عینیجزئیات کشته شدن حمیدرضا روحی از زبان شاهد 

ا به شب بود، که مشاهده کردیم تعدادی در بلوار شهر زیبا استان تهران چند سطل زباله ر9آبان ماه سال جاری تقریباً ساعت 26در تاریخ پنجشنبه 
.آتش کشیدند و ما به سوی آنها روانه شدیم که آنان گریختند

ناجا مامورین ما آهسته آهسته به آن سوی خیابان به راه افتادیم و مشاهده کردیم که آخر خیابان به سوی ما لیزر می اندازند که ما تصور نمودیم
چه های مدافع امنیت می باشند،ولی اندکی به جلوتر که حرکت کردیم فهمیدیم که اعتراض کنندگان می باشند و حتی نارنجک دستی نیز به سوی ب

.نارنجک دستی به سوی بچه ها پرتاب نمودند۱2تا ۱۰نظر به . می اندازند
ن اعتراض کنندگان حتی اغتشاشگران به یکی از مدافعین امنیت که به سوی آنها روانه شده بود یک تیر شکاری شلیک کردند و متوجه شدیم که آ

وباتوم را به بال، النچر اشک آورپینت : جملهکه نیروهای سپاه و ناجا در آنجا حضور داشتند،سالح هایی از البته . دارنداسلحه شکاری به همراه 
پرتاب کردند و به مدافعین امنیت به سوی معترض کنندگان پینت بال و اشک آورنیروهای .نبودگرم همراهشان سالح همراه داشتند، ولی هیچگونه 

.خاطر همین سبب شد که آنها عقب نشینی کنند و مابه جلو برویم
مشاهده کردیم از کوچه دوم و سوم عبور کردیم و به یک کوچه فرعی رسیدیم و مشاهده کردیم اعتراض کنندگان آخر کوچه گریختند ودر این بین

ا دیدیم، که در آخر کوچه شخصی بر روی زمین افتاده است و ما فکر می کردیم که به زمین خورده است، ولی هنگامی که رسیدیم و صورتش ر
ز دست داده دکتر به همراه داشتیم و او را معاینه کرد که متوجه شدیم که جان خود را ایک . بودصورتش کامل سفید شده بود و بدن او سرد شده 

د، که یک تیر شخص حمید رضا روحی بوآن . استاست و معلوم شد که تقریباً یک ساعت می باشد که به همان صورت روی زمین افتاده و فوت نموده 
.به قفسه سینه او اصابت کرده بود

وستانش افزودند که ایشان را به سوی ماشین می آوردیم چندی از دزمانی .اغتشاشگرانتمامی تردید داشتیم که او از نیروهای بسیج می باشد یا از 
سیجی شباهتی این بین چندی از اشخاص سایر که به آن صورت که باید صورتشان به بچه های بدر که حمید رضا روحی می باشد و از بچه های بسیج 

آن شخصی ازبعد .افتادندنداشت در آنجا حضور یافتند و افزودند که حمیدرضا روحی بسیجی می باشد و پس از آن بعضی از اشخاص به گریه 
می باشد و در ما تردیدی به وجود آمد که از کجا مشخص است که ایشان شهیدمجدداً . می باشدحمید رضا روحی را شناسایی نمود و افزود که لیدر 

.شاید از سوی اغتشاشگران بوده باشد
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عدد فشنگ جنگی کلت 26٫5۰۰کشف ��
...کمری در کرمانشاه 

اینارو برای چی میبرید بین مردم؟؟ 

...ونهکسیو باهاش بزنن میگن کار خودشبعد 



صهیونیستیرژیمارتشاطالعاتپیشینافسر



انایربهاسلحهقاچاقکشفعملیاتبزرگترین��
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نه به حجاب اجباری#

کشف حجاب#

بغل رایگان#

به شلوارنه #

عریان شدن#

همجنس بازی#

























































مردم در فضای 

مجازی

مردم در فضای 

حقیقی



















(تهراندراخیراغتشاشات)ایران۱شماره

(قبلسالسهپرستینژادبهاعتراض)امریکا2شماره

(مکروناستعفایخواستارمردم)فرانسه3شماره

(گرانیبهاعتراض)اتریش4شماره



فصل سوم

مشکل از کجا شروع شد؟







نتیجه بررسی پرونده مهسا امینی از زبان رئیس قوه قضاییه

























. در بیست وهشتم مرداد یک حکومت ملّی سر کار بود. 32آغاز چالش بین ملّت ایران و آمریکا بیست وهشتم مرداد است؛ بیست وهشتم مرداد سال 

اشت؛ فقط اسالم خواهی دداعیه یحکومت مصدّق یک حکومت ملّی بود؛ مشکلش هم با غربی ها فقط مسئله ی نفت بود؛ نه حجّت االسالم بود، نه 

.نفت دست انگلیس ها بود، او گفت نفت دست خودمان باشد؛ جرمش فقط این بود. مسئله ی نفت بود

ده بود چرا شما کودتا کردید و یک دولت ملّی را که با انتخاب مردم سرِ کار آم. اختالف ملّت ایران با آمریکا از روز بیست وهشتم مرداد است

ند دولت دیگر که در آن انگلیس بود، آمریکا بود، چ، سرنگون کردید؟ و نفت را که از چنگ انگلیس ها درآورده بود، دادید به یک کُنسِرسیومی

ین به پس آمریکایی ها حتّی به یک آدم خوش ب. شروع دعوای ما با آمریکایی ها از آن روز است. بودند؛ یعنی از چاله در  آمد، افتاد در چاه[ هم]

.خاطر منافعشان، که آن روز این منافع، نفت بودنکردند برای آمریکا و آدم فرنگی مآب هم رحم 

ها ضربه ی در آن روزی که آمریکایی ها دشمنی را شروع کردند یعنی در بیست وهشتم مرداد، در ایران هیچ کس مرگ بر آمریکا نمیگفت امّا آن

تهران گفتند دانشجوها در دانشگاهسال بعد که ضربه زدند در شانزدهم آذر همان . نیست« مرگ بر آمریکا»خودشان را زدند؛ ضربه ی آنها ناشی از 

.ه بودندمرگ بر آمریکا؛ مرگ بر آمریکا یادگار شانزدهم آذر است؛ از آن وقت گفته شد مرگ بر آمریکا؛ آمریکایی ها قبل از آن، ضربه را زد





میا باج بدی
میا قوی بشی









۱4۰۱آذر9به تاریخ خبر مربوط 



،جهاناقتصادچهاردهمینایران

،رکیهت،اسپانیاازباالتراکنونهم

قدساشغالگررژیم،عربستان

...و



























































فصل چهارم

هدف چیست؟















هایمولفهبهکنیددقتکردبازیپیشسالچندفرهانیگلشیفتهکهخورشیددخترانسینماییفیلم
ک بوده .ک.شعار اصلی گروهک تروریستی پ"زن، زندگی، آزادی"شعار . کنیددقتروزهااینبامشترک

...و از این شعار فریب دهنده برای جذب زنان و دختران به داخل گروهک استفاده میکردند



احتماالتی وجود دارد که مرگ مهسا امینی نیز یک
برنامه از پیش طراحی شده بوده است









ضوابط پوشش در وب سایت دانشگاه ها از طریق 

Student handbook دریا وStudent dress code 

اطالع دانشجویان آورده شده تا از این مقررات جهت 

.پوششی آگاه شوند



جاد آپاتو و حجاب اجباری



رهبر دینی یهودیان ایران از زن در دین یهود می گوید



اجتماعی ساخت کشور آمریکا_معضل#مستند 





















حجاب

ناموس

حیا

دین

حکومت دینی

احکام

اخالق

دین



مرحله4دربراندازیخصوصدرآمریکا اطالعاتیافسر

استینامنمرادمیکنندخیالعده ییفرهنگی،تهاجممیگویمکهمن
مویباندهبمیکنندخیال.کندبلنداین جاتاراموهایشپسریمثالًکه

بتهال.نیستاینفرهنگیتهاجممسأله ی.مخالفماین جاتابلندِ
امااست؛فرهنگیتهاجمشاخه هایازیکیهمفسادوبیبندوباری

بهادیمتمسالهایطولدراینهاکهاستاینبزرگترفرهنگىِتهاجم
دنباله رودباینمیتوانی؛توکهکردندتزریقایرانیباوروایرانیمغز

.کنیمباورراخودماننمیگذارند.باشیاروپاوغرب

اراده یکهطرفیهراست؛اراده هاجنگِجنگ،دنیادرامروز
ست؛امیدانهااینپیروزاوباشد،داشتهبیشتریثباتقوی تری،

کهطرفیهر.استاراده هابینواقعیجنگمردمی،قیامهردر
مابهنقرآ.استقطعیپیروزکندتحملراسختی هاوباشدمصمم تر

یهِمُ عَلَ تََتنَزَّلُاستَقامُواثُمَّاللَّهرَبُّنُاقالُواالّذینَإنّ »:کهمی آموزد
وبه«تُوعَدونَکُنتُمالَّتیبِالجَنَّهِأبشِرُواوَتَحزَنُواالوَتَخافُواألَّاالمَالئِکَه
أَهْوَاءَهُمْعَْتتَّبِ َولَاأُمِرْتَکَمَاوَاسْتَقِمْفَادْعُفَلِذَلِکَ»:می فرمایدپیامبرش

راقبم.کندتضعیفراشمااراده یفریب،وزوربامی کوشددشمن«
نشودسستشمااراده یباشید



نظم و امنیت کارآمدی امید اراده پیشرفت

























http://www.110313.ir/
http://www.azadfahmi.ir/

