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ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

ادﻋﺎی دروﻏﯿﻦ آزادی ﺑﯿﺎِن دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺰرگ ﺎﯾﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻫﺮاﺗﻔﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺳﮑﻮت روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﺧﱪ ﺟﻨﺒﺶ وال اﺳﱰﯾﺖ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ از ﴍوع آن

ﴎاﻧﺠﺎم

اﻗﺮار رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻋﻠﺖ

ﻓﺸﺎر اﺟﺘ[ع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی وال اﺳﱰﯾﺖ
و اَﺷﺒﺎه آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﺑﺰار
ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﻬﺎر و ﺟﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﻏﺮب ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻣﮑﺎن ﴎﮐﻮب ﻣﺮدم

ﻋﻠﺖ

ﻋﻠﺖ

ﺑﯽرﺣﻤﯽ رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮدش
در ﮐﻨﺎر ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ

ﻣﺆﯾﺪ

ﻟﺰوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری

ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از روشﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﴍوع ﺑﺤﺮان ﻏﺮب
و ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری

ﺗﺬﮐﺮ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ

دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ

اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان ،ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠ[ن
و اﻣﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ

»

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻀﯿﻪ وال اﺳﱰﯾﺖ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻠﻂ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم

3
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ وال اﺳﱰﯾﺖ

«
ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺎ ۹۹درﺻﺪﯾﻢ
در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻧﯿﻮﯾﻮرک

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﮐWﯾﺖ ﻣﻠﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اراده ﯾﮏ در ﺻﺪ ﻣﺮدم آن

راهاﻧﺪازی ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

وﯾﮋﮔﯽ

راهاﻧﺪازی ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ درﺻﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﺘﻪ و ﻏﺮاﻣﺖ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺼﺪاق

ﻋﻠﺖ

ﻣﺤﺴﻮس و ﻋﯿﻨﯽ ﺷﺪن ﻓﺴﺎد رژﯾﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﺮای ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺣ[ﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻏﺪه ﴎﻃﺎﻧﯽ اﴎاﺋﯿﻞ

ﻣﺼﺪاق

ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻫﻢ آن
در ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪهاﺳﺖ

ﴎﮐﻮب و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺑﻌﺪ از ﮐﺘ[ن و ﻣﺴﮑﻮت ﻧﮕﻪداﺷ] ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

دﻟﯿﻞ

ادﻋﺎی ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ،آزادی ﺑﯿﺎن و آزادی اﺟﺘ[ﻋﺎت
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و روشﻫﺎی اﺳﻼم؛
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﺧﻮد
در pﺎم دﻧﯿﺎ

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮدن ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﻣﺎﻟﯿﺎتﺷﺎن
ﺑﺮای ﴎﭘﺎ ﻧﮕﻪداﺷ] دوﻟﺖ ﺟﻌﻠﯽ اﴎاﺋﯿﻞ

