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 هازمان

 5102دسامبر  6ثار: ارسال آثبت نام و مهلت 

 5106 ژانویه 8تا  0برگزاری جشنواره: 

 

 جوایز

 دالر  0111 جایزه ویژه:

 دالر + فانوس طالیی جشنواره 0211اول:  اثر جایزه

 نامهدالر + تقدیر 0111جایزه دوم: 

 ی برای آثار برتردالر 211 سه جایزه جایزه بخش جنبی:

 

 هاقالب

 مستند 

 انیمیشن 

 داستانی بلند و کوتاه 



 

 

 موضوعات فراخوان

 

 نفوذ استکبار در کشورها
 کشورهای دیگرنفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب در های راه 

 تاریخچه و سرگذشت کشورهای هدف نفوذ 

 عوامل داخلی مؤثر بر نفوذ 

 ی مقاوم سازی کشورها از نفوذ غربهاراه 

 اقتصاد مقاومتی و مقابله با نفوذ 

 

 فرهنگی
 :های غربی درلیود و رسانههانقش -0

 هدایت افکار عمومی 

 تخریب بنیان خانواده و ارزشهای فرهنگی 

  اعتقادات مذهبی وتحریف تاریخ پیامبران الهیتوهین به 

  گراییترویج سبک زندگی غربی بخصوص مصرف یی:آمریکارویای 

 

 
 اسالم و فرهنگ اسالمی: -5

 خانواده 

 حجاب 

 سبک زندگی و اخالق اسالمی 

 فرهنگ و هنر اسالمی 

 های ادبی در اسالمادبیات و چهره 

 های مشهور جهان اسالممعرفی چهره 

  عظیم اربعینراهپیمایی 

 

 ییآمریکا حقوق بشر
 های دوگانه غرب در رابطه با حقوق بشر:استاندارد -0

 غیره و استرالیا، ،آمریکادر  مینسل کشی مردم بو 

 نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی علیه رنگین پوستان 



  زادی بیان در غرب آنقض 

  شهروندیهای حقوق های شهروندی در کشورهای غربی، جنبشزادیآنقض 

 زادیآمنوعیت حجاب و نقض م 

  سوریه عراق، پاکستان، افعانستان، های غربی درتوسط ارتشو جنایات جنگی قتل عام غیر نظامیان ،

 ...و، ویتنام لیبی،

 یمن و غیره( )مانند بحرین، حمایت از دیکتاتورها و میهای مردسرکوب انقالب 

  آمریکاسرکوب صدای مخالفان در داخل و خارج 

  های غربیو رسانه فریقای مرکزی و سکوت مسئوالنآکشتار مسلحانه در میانمار و جمهوری 

 انگلیس، فرانسهآمریکاهای کشتار جمعی توسط مدعیان حقوق بشر مانند تولید و استفاده ازسالح ، 

 گناه غزهی دوگانه کشورهای غربی در جنگ علیه مردم بیهااستاندارد 

 سعودی وضعیت دموکراسی در عربستان 

 
 

 سیاسی

 سیاست های مداخله گرانه غرب علیه حاکمیت و استقالل کشورهای در حال توسعه:-0

        سازمان دهی کودتا علیه دولت های مردمی 

        سیاست های استعماری و جگ طلبانه غرب علیه دولت های مستقل 

         کشورهای دموکراتسازمان دهی انقالب های رنگی و جنگ نرم علیه 

         تحمیل تحریم های غیر قانونی بر ایران بعد از انقالب اسالمی و کشورهای دیگر 

         سال جنگ بر ایران و حمایت غرب از صدام حسین 8تحمیل 

 شده سازماندهی هراسی ایران و هراسی اسالم•        

 چالش های امنیتی در سراسر جهان:-5

        شهروندی توسط سرویس های جاسوسی غربی نقض حقوق 

        تروریسم سیاسی 

        جاسوس های پشیمان و رسوائی های جاسوسی علیه دولتها 

        تهدید سالح های کشتار جمعی اسراییل و غرب برای امنیت جهانی 

 

 جنگ

 جنگ در یمن -0

 گناهدر قبال کشتار مردم بی هاسکوت رسانه 

  جنگی در یمنابعاد جنایات 



 و تحریم غذایی میایستادگی مردم یمن برابر حمله نظا 

 شهدای مقاومت در یمن 

 
 و... ، کشمیر،، قره باغ، بوسنیویتنام ، لیبی،افغانستان عراق،جنگ در  -5

 و...قره باغ، کشمیر،  ، بوسنیویتنام ، لیبی،جنایات جنگی در عراق و افغانستان 

 خسارات مادی و معنوی جنگ 

  صدمات روانی جنگ و جنایات جنگی بر روی سربازان ارتش 

  آمریکاتحمیل جنگ بر کشورهای مستقل با پول مالیات مردم 

 هاالمللی در کشتار قربانیان جنگی بینهانقش سازمان 

 

 ی دوگانه غرب در مورد القاعده، داعش، تروریسمهااستاندارد -0

  حمایت از تسلیح القاعده و داعش در سوریه 

  علیه داعش در عراقائتالف غرب 

 
 جنایات جنگی اسرائیل علیه غیر نظامیان در غزه -4

 عدالت طلب و ضد جنگ ،ی مقاومتهاجنبش -2

 ی جنگ هانتایج و هزینه -6

 ی تکفیری و نقش آنها در تحریک جنگ علیه بشریتهاگروه -7

 هاتجارت سالح و تاثیر آن بر تحمیل جنگ -8

 

 اقتصاد
 داری و پیامدهای آن بر:ی غلط سرمایههاسیاست -0

  گسترش فقر 

 افزایش شکاف در طبقات اجتماعی 

 گرایی و تاثیر آن بر هویت کودکانمصرف 

 هابحران دری اقتصادی و نقش کشورهای غربی هابحران 

 ی کاری و حقوق کاریهاصنایع، نظام -5

 بحران انرژی در جهان  -0

 و اثرات آن در زندگی انسان گرایی در کشورهای توسعه یافته و ابعادمصرف -4

 جرائم اقتصادی در دنیا: -2

 فساد اقتصادی 

 پول شویی و اختالس 

 )قرض الحسنه، وقف، انفاق، و...( مدلها و فعالیتهای اقتصادی سالم در دنیا  -6



 ی موفق تأمین مسکنهانمونه  -7

 

 تکنولوژیوعلم
 افزایش کیفیت زندگی با علم و تکنولوژِی: -0

  مزایای طب و درمان در اسالم 

 ی طبی پزشکی در غربهاپیامدهای روش 

 برای کشاورزی و مدیریت منابع طبیعیمیی علهامعرفی روش 

 د بهتریو تول هابرای دامداری و کاهش هزینهمیی علهامعرفی روش 

 نقش علم در حفاظت از محیط زیست 

  المتی انساننتیک شده و تاثیر آن بر زندگی و سژاصالح مواد غذایی 

 ایکاربردهای صلح آمیز فنآوری هسته 

 

 جهانی اجتماعی و
 :50ی قرن هابحران -0

 ی اجتماعی و خانوادههابحران 

 یه ناسالمذخوراکی و تغدر  توطئه 

 قاچاق مواد مخدر 

 قاچاق اعضای بدن انسان 

 تخریب محیط زیست 

 قاچاق زنان و کودکان 

 شکنجه و خشونت در جوامع بشری خودکشی ، 

 جویانمهاجران و پناه 

  تغییرات جمعیتی و کاهش نرخ جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تاثیرات آن بر

 غیره امنیت، اقتصاد و جامعه،

 کار و جرائم علیه کودکانبزهکاری جوانان، کودکان 

 جنایت و تبعیض علیه زنان 

 وامعی اجتماعی و تاثیرات آن بر جهاشبکه 

 
 شدن و پیامدهای آن:جهانی  -5

 هواییوگرمای جهانی و تغییرات آب 

 و مافیا المللیبیندهی شده جرائم سازمان 

 تهاجم فرهنگی علیه ادیان، رسومات و اعتقادات 



 ی جهانیهای فراگیر و چالشهابیماری 

 ی آنهابحران آب، ابعاد و چالش 

 

 

 

 مردمی : مصاحبهجنبیبخش 

بگیرید و سؤاالت زیر را از مصاحبه سیاسی و...  ،دانشجویان، فعاالن فرهنگیمردم عادی،  نفر از 01 با

دقیقه  0حداقل جمعاً سوال قرار بگیرد و چهار آنها بپرسید. هر مصاحبه شونده باید در برابر هر 

 صحبت کرده باشد.

 را ارسال نمایید. هانسخه راش مصاحبهلینک دانلود برای شرکت در این بخش، 

 

 سؤاالت:

 رسد؟ سه مورد بگویید.میبا شنیدن نام ایران چه چیزی به ذهنتان  -0

 اند؟ها در تاریخ کشورتان چه نقشی داشتهآمریکایی -5

 ؟نام ببرید اید و دوست داریدیک فیلم ایرانی که دیده -0

سوز مثل اجاق، بخاری، کولر، ماشین لباسشویی یژیزات انرهتوانید از تجمیروز چقدر در شبانه -4

 استفاده کنید؟ محدودیتی دارید؟و... 


