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تؼاِیتاػٕٝ

 

 آمریکا شیطانی چهره معرفی -آذر 31آبان تا  31از 

  استکبارستیزیمجموهع محصوالت 
 

 ۱ لَح -ّای هَضَػی ًوایطگاُ

 ای خاهٌِ اهام کالم دس آهشیکا 

 خویٌی اهام کالم دس آهشیکا 

 ایشاى دس آهشیکا جٌایات 

 أااػتجٟاٖوـٛستشیٗیافتٝتٛػؼٝأشیىأٛضٛعتاپٛػتش20ٔجٕٛػٝ:اهشیکایی سٍیای... 

 جْاى دس آهشیکا جٌایات  

 ایشاٖػّٕیٞایپیـشفتٔٛضٛعتاصیثاپٛػتش20ٔجٕٛػٝایۺ ّستِ ایشاى 

 آهشیکا دس جٌایات آهشیکا  

 ِآهشیکا تا اسالهی تیذاسی کطَسّای سشاى ساتط  

 أشیىایی٘اٚتٛػظ67ػاَدسأشیىاتشیٔؼافشٞٛاپیٕایاٟ٘ذاْ:َّاپیواسقَط 

 جٟاٖوُدسٞایؾػیاػتٚأشیىا٘مذدسپٛػتشٞاییۺ(آهشیکایی ضذ) فشًگ ضْش 

 جاسَسی الًِ ّای ػکس 

 اخیشدٞٝایشا٘یضذٞایتاصعٚٞافیّٓاصٔختلشیؿشحٚٔؼشفیایشاًیۺ ضذ ّای تاصی ٍ ّا فیلن 

 د٘یاأشیىاییضذٞایؿخلیتٔؼشفیآهشیکاۺ هخالفیي 

 پٛػتشٞاتشجٕٝٚاػتشیتٚاَجٙثؾتٝٔشتٛط:پٛػتشٞایاستشیت ٍال
 

 ۲ لَح - ػکس ٍ پَستش

 پشداصدٔیأشیىاأپشیاِیؼتیٔاٞیتتثییٗتٝوٝػٕٛدیٚافمیكٛستدٚتٝوٝپٛػتشٞاییاهپشیالیسن ضذ 

 ایشأّٖتػّیٝتشٚسیؼٓٞایسیـٝدادٖ٘ـاٖتشایپٛػتشٞاییتشٍس قشتاًی ایشاى 

 أشیىایی٘اٚتٛػظ67ػاَدسأشیىاتشیٔؼافشٞٛاپیٕایاٟ٘ذاْتٝٔشتٛطپٛػتشٞاییایشتاس سقَط 

 ایشاٖتاأشیىادؿٕٙیٞایجّٜٛحاٚیپٛػتشٞاییآهشیکا ضذ 

 ۹۹ اػتشیتٚاَٚٞا%99جٙؾاصٞاییػىغحاٚی ّا دسصذی
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 ۲ لَح - هحتَا ٍ جضٍُ

 جاػٛػیال٘ٝاػٙادتاصخٛا٘یضشٚستدستاسٜغذیاصپٛسسحیٓاصٌفتاسی/چْاسم دِّ اضخاظ دس اٍل دِّ اضخاظ 

 ُتسخیش تشای داًطجَیاى خثشًاهًِطشیِ  پشًٍذ  

 ُتسخیش تشای ایشاى سٍصًاهِ پشًٍذ  

 ُاسالهی اًقالب داًطجَیاى ًطشیِ دٍم اًقالب ًاهِ ٍیژ  

 آهشیکا تا ساتطِ قطغ جطي تشای اهام پیام  

 خویٌى اهام دیذگاُ اص آهشیکا  

 خویٌی اهام کالم دس آهشیکا تش هشگ  

 اًقالب سّثش تیاى دس اهشیکا تش هشگ  

 ۴ ِاهشیکا فشیة تشای خویٌی اهام تاسیخی تَصی  

 سّثشی ًگاُ اص اهشیکا  

 آٖتأثاسصٜچٍٍٛ٘یٚٞاتحشیٓٔختّفٚجٜٛ/اسالهی جوَْسی ػلیِ اقتصادی ّای تحشین 

 ُٞاییوٝآٔشیىاػّیٝایشاٖاػٕاَوشدٜاػتٔلذالیتحشیِٓیؼت–تشي89دسپٛیٙتپاٚس/اهشیکا تش هشگ یا اهشیکا تا هزاکش 

 تحّیُٕٞشاٜتٝاػتشیتٚاَجٙثؾكذتاكفش/استشیت ٍال جٌثص 

 خویٌی اهام ۵۹۸ قطؼٌاهِ قثَل پیام

 قطؼٌاهِ قثَل اص پس جوؼِ ًواص دس ای خاهٌِ آقای سخٌاى 

 ِغضٙفشیوأشاٖسٚایتتٝلغؼٙأٝلثَٛچشاییؿىافیواِثذ/ضذ؟-تصَیة چگ۵۹۸ًَِقطؼٌاه 

 ِآٖػاِٟایٚأشیىاؿذٜٚتٛٞایلغؼٙأٝٔٛضٛػاتجذَٚ/اهشیکا ضذُ ٍتَ قطؼٌاه 

 أشیىادستـشحمٛقٚضؼیتاصچیٗدِٚتیاعالػاتدفتش2010ػاٌَضاسؽ/اهشیکا ٍضؼیت اص چیي تطش حقَق گضاسش 

 آٔشیىا-ایشاٖیساتغٝتشلشاسیجٛا٘ةتشسػی/ اهشیکایی دستاى 

 ِپیـشفتٚٔماٚٔتیاٌشاییتٛػؼٝٚتؼأُ/ آهشیکا تا هزاکشُ هحتَایی ی تست 

 ٍُتٝكٛستتفلیّیػتیضیاػتىثاسٔثا٘یٚاكَٛتشسػی/ تصیشت آصهَى جض 

 ِتىٙیٓ؟چٝخٛاٞیٓٔیساأشیىاتاساتغٝٔا/اهشیکا ٍ ایشاى ساتطِ تشقشاسی دس ّایی تایست 

 ِاهشیکا تا ساتطِ هقاالت هجوَػ  

 ُتثییٗساٞثشدیا٘ذیـىذٜاصاثشی/اهشیکا تا هزاکش 

 ایشاٖاػالٔیجٕٟٛسیٚاػالٔیا٘مالبپیشأٖٛآٔشیىأمأاتٔٛاضغٌشدآٚسی/ایشاى هلت ػلیِ ّا آهشیکایی هَاضغ 

 ِٞا؟آٔشیىاییتاٚالیتیدیذاسٚآٔضیىاتأزاوضٜتضایٞاتالؽ/ّا آهشیکایی تا ٍالیتی دیذاس ضایؼ 

 ًِأشیىاالتلادیلذستافَٛچشاییدسػّٕیٍ٘اٜتاٞاییتحّیُ/آهشیکا اقتصادی افَل ّای ًطا 

 ِوثیشأیشدا٘ـٍاٜتٝٔشتٛط.2،9،13،10ٞایؿٕاسٜ/اهشیکا تا هزاکشُ دستاسُ اتاتیل داًطجَیی ًطشی 

 ِٚیظٜٔزاوشٜتاآٔشیىا5تا1ٞایؿٕاسٜ/ًثض داًطجَیی ًطشی 

 ِتٟشاٖدا٘ـٍاٜتٝٔشتٛط/اهشیکا تا هزاکشُ دستاسُ ۶۶ ضواسُ سپیذاس ًطشی 

 أشیىاییا٘ذیـٕٙذایٍٗ٘اٜاصأشیىادسلذست٘مذ/چاهسکی ًگاُ اص اهشیکا قذست 

 چأؼىیلّٓتٝٔیالدی1991تاِیفٞایسػا٘ٝتشحاوٕیتوتابتشجٕٝ/چاهسکی ًگاُ اص ّا سساًِ کٌتشل 

 أشیىادسلذستػاختاسٚتاسیخٔٛسددسٔثؼٛطایجضٜٚٚخٛدؽسٚایتتٝٚآٔاسٍ٘اٜاصآٔشیىاجضٜٚحاٚی/اهشیکا چیستی 
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 ُتیٍیسجةؿٟیذأشیىاػفاستتؼخیشوٙٙذٜدا٘ـجٛیٞایػشٚدٜ/اهشیکا تا ضذیت دس تیگی سجة ضْیذ ایّ سشٍد 

 ٚالؼٝایٗؿىافیواِثذدسجٛاٖسٚص٘ا88ٝٔػاَ٘أٝٚیظٜ/سپتاهثش ۱۱ ضکافی کالثذ 

 لاِةدسٚؿذٜآٚسیجٕغفیّٓٔٛسددسٔختّفٞایؿخلیتٔٛاضغاصایخالكٝ/آسگَ هَسد دس هختلف افشاد اظْاسات

 .اػتؿذٜاسایٝتالشیؿٟیذلشاسٌا6ٜ٘أٝآٌاٞی

  ۲ لَح - کاسیکاتَس
 پشػتی،ػپتأثش،٘ظاد11داسی،ػشٔایٝٔٛضٛػاتدسا٘ذ،وـیذٜدِٚتـاٖ٘مذدسٞاأشیىاییوٝواسیىاتٛسٞاییحاٚی/اهشیکا

...ٚٞادسكذی99

 َآسٌٛفیّٓتٝاػىاسجایضٜاٞذای٘مذدس/ آسگ

 ُأشیىاتأزاوشٜ٘مذدس/اهشیکا تا هزاکش

 ۲لَح - ایٌفَگشافیک
 ٙفٌٛشافیهدستاسٜساتغٝایشاٖٚآٔشیىاای 10/  ایشاى تا اهشیکا ضذیت 

 جٟاٖٚخٛدؽوـٛسدسأشیىاجٙایاتٚٞاچاِؾایٙفٌٛشافیهپیشا12ٖٛٔ جْاى/  ٍ اهشیکا دس اهشیکا 

 

  ۳ لَح -(اٍلهستٌذ )تخص 
 فشٍپاضی هستٌذ «collapse»

ٝ.ص٘ذٔیپاٚدػتفشٚپاؿیتاتالقدسحاَتٛد٘ؼٕتغشقٔیالدی70دٞٝآٔشیىاییسٚیایدسوٝأشیىایی 10َوؼهیچه ُػها لثه

ٗتهذٞیدالسٞضاسٔیّیهاسد16تهأشدٔا٘ؾوٝتشػذجاییتٝواسؽد٘یاػشٚسأشیىایوشدٔیتلٛس ْتهذٞىاستشی ٖٔهشد ٚتاؿهٙذجٟها

 .وٙٙذلیاْوـٛسآٖدساغٙیاضذتشفمشاوٝتشػذتیچاسٌیاصحذیتٝداؿتساجٟأٖشدْتشیٗٔشفٝوٝوـٛسی

تحشاٖػّٕیتشسػیتاػیاػاصٔاٖػاتكٔأٛسساپشتٔایىُٔؼتٙذایٗدس.داسد2008ػاَتحشاٖتٝٔتفاٚتٍ٘اٞی"فشٚپاؿی"ٔؼتٙذ

ٝایفشٚپاؿهی.دا٘هذٔهیآٔشیىاالتلادفشٚپاؿیتشایآغاصیتّىٝتحشاٖیه٘ٝساتحشاٖایٗآٖتٛدٖتیٙیپیؾلات2008ُٚػاَ وه

دا٘ؼهتجهاییوٙهذٔیؿاخقساآٖوٝسأؼتٙذلؼٕتٟٕٔتشیٗتتٛاٖؿایذ.اػتٟ٘ایتتیٌشاییٔلشفٚواپیتاِیؼٓراتاص٘اؿی

ٖوٝاػتایٗتٝتاٚسآٖٚتذٞذساٞضیٙٝایٗتـشؿذٜتاػثوٝاػتتـشتضسيتىثشٔؼتمذْٔٗ":ٌٛیذٔیساپشتوٝ ٔهیٚالؼهاا٘ؼها

 دلیم17ٝٚػاػت1:صٔاٖ/فاسػیصیش٘ٛیغ(تـٛدخذاتٛا٘ذ

  (ػشاق جٌگ دستاسُ حقیقت تواهی) ضذُ افطا

ٝتٛد٘هذ…ٚآٔشیىهادِٚتهیٔمأهاتآٔشیىا،دفاعٚصاستػیا،ػاصٔاٖپیـیٗاػضایاصواسؿٙاع23آٖتحّیٍّشاٖوٝٔؼتٙذایٗدس ته

اتٕهی،ٞهایػالحخّغلثیُاصآٔشیىاییٔمأاتٞایتشاؿیتٟا٘ٝتٝتخؾایٗدس.پشداصدٔیػشاقػّیٝآٔشیىاجًٙتحّیُٚتشسػی

ػهپتأثش11ٚالؼٝاصتؼذٞاتٟا٘ٝایٗاػاعوٝپشداصدٔیػشاقتٝحّٕٝتشای…ٚتشٚسیؼٓتأثاسصٜػشاق،دسجٕؼیوـتاسٚؿیٕیایی

ْتاكذاْسطیٓیااِماػذٜتا(كذاْ)ػشاقسطیٓتیٗاستثاعیٞیچؿذٜافـااػٙادٚاعالػاتاػاعتشحاِیىٝدسٌشفت،ؿى2001ُ اػهال

/فاسػهیصیش٘ٛیغ/.اػتٕ٘ٛدٜاػتفادٜٔشدْ،دستشعایجادتىٙیهیهػٙٛاٖتٝسااِماػذٜتاػشاقاستثاطآٔشیىادِٚتٚ٘ذاؿتٝٚجٛد

 ػاػت1:صٔاٖ

 اًساى اساست هستٌذ

2007ٖػاَاصوٝٔاِیؼتتحشاٖپیشأٖٛٔؼتٙذایٗ...اػتلشضٝاٚساقٔٛػؼاتٚتا٘هآٔذٖٚجٛدتٝپیشأٖٛسٚٔؼتٙذپیؾ تهاوٙٛ

فاسػیدٚتّٝ/.اػتؿذٜتٟیٝوٛتاٜلؼٕتػٝدسٔؼتٙذایٗ...ٔاػتسٚسپیؾ
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 ًت استاکس ای ّستِ ٍیشٍس - پٌجن استص هستٌذ

اصؿهذٜپخؾ/فاسػی/ایٞؼتٝیپشٚطٜدسؿىؼتایجادتشایغشبٞایتالؽٚ٘تاػتاوغایٞؼتٝٚیشٚعٔٛسددسایشا٘یٔؼتٙذ

 ضؼیفویفیت/دلیم40ٝ:صٔاٖ/ػْٛؿثىٝ

 ًت استاکس ٍیشٍس سایثشی جٌگ هستٌذ

دلیم40ٝ:صٔاٖ/ػْٛؿثىٝاصؿذٜپخؾ/فاسػی/.پشداصدٔی٘تاػتاوغٚیشٚعتحثتٝٚاػتؿذٜتٟیٝلؼٕتدٚدسٔؼتٙذایٗ

 ضؼیفویفیت/

 ِضلَؽ ضْش ّای سای

ٝاصؿهذٜپخؾ/فاسػی/ٔماٚٔتخظؿىؼتٗتشایأشیىایتش٘أٝٚػٛسیٝ٘ظیشٔٙغمٝٔختّفوـٛسٞایتشایآٔشیىاٞایتش٘أٝ ؿهثى

 دلیم33ٝ:صٔاٖ/یه

 ( دالس ساص)گزضتِ اص سهضگطایی هستٌذ

ٜاصدالسییههاػهىٙاعٕ٘ادٞایپشدٜپـتساصٞایدالس،پیذایؾتاسیخچٝتٝٔؼتٙذاصلؼٕتدسایٗ ٔخفهیتـهىیالتٔاػهٛ٘ی،ٍ٘ها

اصػشؿاستؼیاسی،٘ظشاصوٝاػتٔتحذٜایاِتپِٛیٚاحذدساػىٙاعٔـٟٛستشیٗدالسییهاػىٙاع.ؿٛدٔیپشداختٝ…ٚفشأاػٛ٘شی

 ٔٛػٛدٔٛػؼٝ/دلیم35ٝ:صٔاٖ/فاسػیدٚتّٝ/.ساصٞاػتٚسٔضٕٚ٘ادٞا

 ۴ پلیسی حکَهت هستٌذ

تیـهتشلؼٕتایٗدس.اػتوشدٜایجادسالذستٕٙذػایٝدسٚٔخفیحىٛٔتیهدِٚت،تش٘أٝتؼّؼُچغٛسوٝٔیىٙذثاتتٔؼتٙذایٗ

ٝدیذخٛاٞیذٔؼتٙذایٗدس.ؿٛدٔیكثحتآٖٔخفیفؼاِیتٚ[Fema]فیٕاتحشأٖذیشیتفذساَػاصٔاٖسٚی ٝوه ٚپّهیغچٍٛ٘ه

ٓػّٕیهاتا٘جاْتادِٚتحاَ،ػیٗدسٚوٙٙذٔیحّٕٝآٔشیىاٌٙاٜتیٔشدٔاٖتٝاستؾ، ٝدسػهؼیدسٚغهیٗ،پهشچ ٖتثشئه اصخهٛدوهشد

ٞایسػا٘ٝتٛػظٔشدْٔغضیؿؼتـٛیتاٌیشدٔیواستٝسافاػذٌیشسؿٜٛپّیؼیجٛ٘ض،اِىغچٍٛ٘ٝوٝدیذخٛاٞیذ.داسدٞایؾجٙایت

 دلیم39ٝ:صٔاٖ/2ؿثىٝاصؿذٜپخؾ/فاسػیدٚتّٝ/.(وٙذافـاساتضسي

 اتلیس پٌجِ دس پٌجِ هستٌذ

 دلیم23ٝ:صٔاٖ/اَٚؿثىٝاصؿذٜپخؾ/فاسػی/ایشأّٖتتاآٔشیىادیشیٙٝدؿٕٙیتشسػی

 ّا اٍل؛تخشیة تخص سپتاهثش ۱۱ اسشاس هستٌذ  

ٞیجا٘اتٌٛ٘ٝٞشاصدٚستٝوٝتاؿذٔی2001ػپتأثش11حادثٝتٝساجغٔؼتٙذاتلٛیتشیٗٚتٟتشیٗاصیىیػپتأثش،11اػشاسٔؼتٙذ

ساحادثٝایسیـٝٚػٕیكعٛستٝحادثٝ،ؿاٞذاٖٞایؿٙیذ٘یٚٞادیذ٘یتحّیُٚخثشٜواسؿٙاػاٖ٘ظشاتػّٕی،صتاٖتااحؼاػات،ٚ

صیش٘ٛیغ/(دٞذٔیاسائٝتٛدٜخٛدؽٔشدْػّیٝآٔشیىادِٚتیىجٙایتحادثٝایٗایٙىٝتشدأَؼتذِیٔذاسنٚدادٜلشاسوٙىاؽٔٛسد

 ٘یٓٚػاػت1:صٔاٖ/فاسػی

 ۲۱۱۶آهشیکای اٍتاها دس  هستٌذ 

ٖتش٘ذٜتادٞذ٘ـاٖتاوٙذٔیتالؽٚاػتؿذٜػاختٝاٚتأاجٕٟٛسیسیاػتاَٚدٚسپایاٖدسٔؼتٙذایٗ دٚسدساٚتأهاتهاسانؿهذ

ٔحافظٝٔفؼشٚ٘ٛیؼٙذٜتٛػظٔؼتٙذایٗداػتاٖؿذ؟خٛاٞذچ2016ٍٝ٘ٛػاَدسآٔشیىأتحذٜایاالتآیٙذٜ،جٕٟٛسیسیاػتدْٚ

ػیاػهیاحهضابٚٞهاؿخلیتتٝؿثیٝتؼیاسآٖداخُواساوتشٞایٚاػتدسآٔذٜاصخٛبتؼیاسوٝاػتؿذٜ٘ٛؿتٝدػٛصادیٙؾواس

 دلیم87ٝ:صٔاٖ/اكّیصتاٖ/..…ٚاػت

 دسدام ضکاسچی هستٌذ

 ٌْٕٙاْػشتاصاٖتٛػظوٝاػتایشاٖتٝ(CIA)آٔشیىااعالػاتػشٚیغاػضأیجاػٛعدػتٍیشیٔاجشایایٗٔؼتٙذ ٖأها (ػه )صٔها

 دلیم20ٝ:صٔاٖ/فاسػی/ؿذ٘ذدػتٍیش

 آهشیکایی سٍیای 

 دلیم22ٝ:صٔاٖ/ٔتٛػظویفیت/فاسػیصیش٘ٛیغ/.تش٘ذٔیآٔشیىادسٔشدْوٝٞاییس٘ ٚآٔشیىاییسٚیایتشوٛتاٞیتشسػی
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 جْاًی ًَیي ًظن هستٌذ

خهاسجیٚداخّهیٞهایػیاػتتأخاِفتٚػپتأثش11یحادثٝتٛدٖدسٚؽافـایتشایفؼاِیتتیّذستشي،ٌشٜٚٔٛسددسٔؼتٙذایٗ

 دلیم75ٝ:صٔاٖ/فاسػیدٚتّٝ/اػتؿذٜتٟیٝأشیىادسدٚػتا٘ؾٚجٛ٘ضاِىغتٛػظأشیىا

 دهَکشاسی جٌگ هستٌذ 

/دلیم83ٝ:صٔاٖ/فاسػیدٚتّٝ/...وٙٙذآصادآٔشیىاتٛػظداسیتشدٜ٘ٛیٗؿىُاصساخٛدداس٘ذػؼیوٝاػتٔشدٔیٔٛسددسفیّٓایٗ

 آٔذٜاِىتشٚ٘یىیضٕیٕٝدسلؼٕتػٝدس

 اهشیکایی جٌَى هستٌذ

 دلیم30ٝ:صٔاٖ/فاسػیصیش٘ٛیغ/آٔشیىاجاػٛػیٚتشٚسیؼتیسفتاسٞایتشسػیتشایٔؼتٙذی

 ضذ خاسج کِ کسی آخشیي"هستٌذ"

/فاسػهی٘هٛیغصیهش/.اػهتػپتأثشیاصدٜحادثٝپیشأٖٛ٘یٛیٛسندسدٚلّٛٞایػاختٕاٖتاصٔا٘ذٜتٟٙاٞایٚاٌٛیٝپیشأٖٛایٗٔؼتٙذ

 دلیم20ٝ:صٔاٖ

 جٌگ تشای ای تْاًِ هستٌذ

 دلیم23ٝ:صٔاٖ/1ؿثىٝاصؿذٜپخؾ/فاسػی/افغا٘ؼتاٖٚػشاقتٝحّٕٝتشایػپتأثشیاصدٜتاآٔشیىاػاصیتٟا٘ٝ

 هستؼول ٍ ضذُ تصاحة

ؿىُداػتاٖ.پشداصدٔیٔؼاكشدسدٚساٖداسیػشٔایٝ٘ظاْوـیذٖچاِؾتٝتذ٘ثا2012َػأَحلَٛٔؼتؼُٕٚؿذٜتلاحةٔؼتٙذ

آغهاصجٟها٘یٔاِیػشٔایٝٔشوضدسوٙیذاؿغاَسااػتشیتٚاَؿؼاستااػتشیتٚاَاؿغاَجٙثؾوٝؿذآغاصصٔا٘یاصٔؼتٙذایٌٗیشی

 ٔتٛػظویفیت-ػاػت2:صٔاٖ/4ؿثىٝاصؿذٜپخؾ/فاسػیدٚتّٝ/.وشدتثذیُداسیػشٔایٝتٝػشاػشیجٙثؾتٝساجٟاٖٚؿذ

 گشفت ضکل آهشیکاچگًَِ اقتصادی تحشاى

ٗتخؾتٛسْ.ٔیـٛد٘اؿیاصوجایافتا٘تماَاسٚپادیٍش٘ماطتٝآٖاصپغٌٚشفتؿى2005ُػاَدسوٝآٔشیىاالتلادیتحشاٖ ٔؼهى

ٗدیهذٜ٘هاػٕهالٚوٙٙذپشداختؿذٜخشیذاسیٞایخا٘ٝٔماتُدسسا٘مذیٍٙی٘تٛا٘ؼتٙذٌیش٘ذٌاٖٚاْآٖدسوٝ تهاالیسیؼههٌهشفت

 دلیم10ٝ:صٔاٖ/خثشؿثىٝاصؿذٜپخؾ/فاسػی/.یاتذافضایؾتـذتآٔشیىادیٖٛتاؿذٔٛجةٞاٚاْپشداخت

 داٍٍدیِ خاکستشّای هستٌذ

دلیم54ٝ:صٔاٖ/فاسػیدٚتّٝ/اػتپشداختٝآٔشیىادسداٚٚدیٝیفشلٝػاْلتُخلٛفدسآٔشیىاجٙایتتٝٔؼتٙذایٗ



 

 ۴ لَح -هستٌذ )تخص دٍم(

 سیکَ هستٌذ «Sicko Documentary» 

.ؿذاوشا2007ٖػاَدستاس٘خؼتیٗفیّٓایٗ.آٔشیىاػتدسٔاٖٚتٟذاؿتػیؼتٓتاسٜدسٔٛسٔایىُاصٔؼتٙذیفیّٓ(Sicko)ػیىٛ

ؿذتتٝآ٘شاٚوشدٜٔمایؼٝوٛتاحتیٚوا٘ادافشا٘ؼٝ،اٍّ٘ؼتاٖ،چٖٛوـٛسٞاییتٝساآٔشیىادسٔاٖٚتٟذاؿتػیؼتٓفیّٓ،ایٗدسٔٛس

ِٚیاػت،دسٔاٖٚتٟذاؿتتشایآصادداسیػشٔایٝػیؼتٓاصاػتفادٜٔذػیآٔشیىادِٚتاٌشچٝوٝدٞذٔی٘ـأٖٛس.وـذٔیچاِؾتٝ

تؼٕیٓآٔشیىاجأؼٝوُتٝآ٘شاتایذوٝداسد(ص٘ذاٟ٘ادسٔاٖٚتٟذاؿتػأا٘ٝاداسٜدستخلٛف)دِٚتیػیؼتٓدس٘یضٔٛفمیتجاسب

 ػاػت2:صٔاٖ/4ؿثىٝاصؿذٜپخؾ/فاسػی/دٚتّٝ.دٞذ

 طثس ضکاس کاهل هستٌذ (آهشیکایی، پْپاد اص گطایی سهض فیلن RQ۱۷۱) 

 دلیم31ٝ:صٔاٖ//فاسػی.ؿٛدٔیدادٜتٛضیحپٟپاداصؿذٜسٔضٌـاییاعالػاتٚٞافیّٓپٟپاد،ٌشفتٗوأُجشیأٖؼتٙذایٗدس
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 خَسدُ فشیة هستٌذ 

آٔشیىادسسػا٘ٝتحثتٌٝٚشددٔیتشاػتآٔشیىادستؼیاسیتّٛیضیٟٛ٘ایكاحةوٝؿخلیتی"ٔشدان"تٝ"خٛسدٜفشیة"داػتاٖ)

 ٔتٛػظویفیت/دلیم17ٝٚػاػت1:صٔاٖ/ٔؼتٙذؿثىٝاصؿذٜپخؾ/فاسػیپشداصد/دٚتّٝٔی

 غشب ٍ ایشاى هستٌذ 

وٝؿٛدتٛجٝ.اػتؿذٜپشداختٝٔؼاكشدٚساٖدسغشبٚایشاٖیساتغٝتحثتٝٚاػتؿذٜػاختٝػیتیتیؿثىٝتٛػظٔؼتٙذایٗ

اػتؿذٜلشاسدادٜضٕیٕٝدسوٝدْٚٚاَٚٞایلؼٕتٚاػتٔٙاػةػْٛلؼٕتكشفاؿٛداوشاٖ٘مذتذٖٚلشاساػتوٝكٛستیدس

 ایدلیم60ٝلؼٕتػٝ:صٔاٖ/ؿٛد/فاسػیتشسػیاػتالصْ

 ۵ لَح -(سَمهستٌذ )تخص 
 سٍصٍلت خیاتاى دس اًقالب هستٌذ  

اصٔخاِفؾٞایحىٛٔتٔماتُدسآٔشیىادِٚتسفتاسٞایتشسػیتٝ”سٚصِٚتخیاتاٖدسا٘مالب"صتاٖاٍّ٘یؼیٚتّٙذ٘یٕٝٔؼتٙذ•

 .پشداصدٔیٌزؿتٝ،ػا33َعیآٔشیىاتاایشاٖاػالٔیجٕٟٛسیٞایچاِؾٕٞچٙیٗٚجٟاٖػشتاػش

ػاتكسٚصِٚتخیاتاٖدس59ػاَآتا13ٖكثحوٝاػتػاصیػش٘ٛؿتٚالؼٝٞایپیأذٚٔمذٔاتداػتاٖسٚصِٚت،خیاتاٖدسا٘مالب

 دلیم22ٝ:صٔاٖ/فاسػی٘ٛیغ/صیش.دادپیٛ٘ذٞٓتٝساػشدجًٙدٚسٜدٚٚؿذصدٜسلٓتٟشاٖ

 ػقاب پٌجِ هستٌذ

 دلیم21ٝ:صٔاٖ/آسٌٛ/فاسػیایشا٘یضذفیّٓ٘مذ

 هاًیست تا اٍ -هاست تا اٍ هستٌذ

جایضٜٚٞاِیٛٚدػیٕٙاییتِٛیذاتٕٞچٙیٗٚایشأٖشدْتٝخغاباٚتأاتاسان٘ٛسٚصیپیاْػٝتشٔشٚسیتا«ٔاتااٚ»ٔؼتٙذ

 دلیم10ٝ:صٔاٖ//فاسػی.دٞذٔیٕ٘ایؾٔخاعةتٝساٌفتاسٚسفتاستٙالض٬إِّّیتیٗٞایجـٙٛاسٜ

 آرسخص 

دلیم33ٝ:صٔاٖ/فاسػی/صٔاٖآٖدا٘ـجٛیاٖتألاحثٝٚآرس16یٚالؼٝٚٔشداد28وٛدتایدستاسٜٔؼتٙذی



 ۵ لَح - فیلن
 فاسس خلیج ًثشد 

جـٙٛاسٜٞایفیّٓٞا/اص٘فتىؾجًٙدسآٔشیىاییٚایشاٖٞٛاییٞایجٍٙٙذٜٞٛایی٘ثشداصسٚایتیٚایحشفٝٚصیثاتؼیاسا٘یٕیـٗ

دلیم33ٝ:صٔاٖ/فاسػی/ػٕاسػْٛ

 ۱+۱۱۱ۻ 

15:صٔاٖ/فاسػیصیش٘ٛیغ/ػٕاسػْٛجـٙٛاسٜٞایفیّٓآٟ٘ا/اصتیچاسٌیٚػشاقدسآٔشیىاییػشتاصاٖحضٛساصسٚایتی-وٛتاٜفیّٓ

دلیمٝ

 قصاب فشضتگاى 

ویفیت-1ؿثىٝاصؿذٜپخؾ/افغا٘ؼتاٖ/فاسػیدسآٔشیىایی٘یشٚٞایحضٛسچٍٍٛ٘یاصٔؼتٙذداػتا٘یتاػیٕٙاییفیّٓ

دلیم24ٝٚػاػت1:صٔاٖ/ٔتٛػظ
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۵ لَح -صَت
 اهام سخٌاى آیٌِ دس اهشیکا  

 سّثشی سخٌاى آیٌِ دس اهشیکا  

 ٚاػالٔیجٕٟٛسیخاسجیػیاػتتٝٔشتٛطٔٛضٛػاتتااصغذیپٛسسحیٓحؼٗٚػثاػیحؼٗاصٞایی/ػخٙشا٘یاساتیذ

أشیىاچیؼتی

 طثس جطٌَاسُ تشگضیذُ آثاس 

 ِاػالٔیا٘مالباتتذایاصأشیىاییضذٔٛػیمیفاخشآثاس/ٌشدآٚسیایشاًی اهشیکایی ضذ هَسیقی دِّ س

 ۵ لَح - کلیپ




 ۵ لَح - سخٌشاًی تصَیشی
  دکتش حسي ػثاسی –دکتشیي ضَک 

 ایضدی ٍ تیشی هیساى دس گفتگَی ٍیژُ خثشی صحثتْای دکتش فَاد 
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 رقارگاه شهید بارقی:« استکبار ستیزی»دیگر محصوالت بسته 
 دا٘ـٍاٜفضایدستش٘أٝتشٌضاسیتشایٔحتٛاییٔحٛسٞای
 ٜدا٘ـٍاٜفضایدسفؼاِیتتشایػّٕیاتیٞایایذ

 اػتىثاسػتیضیصٔیٙٝآٔشیىاِٚیؼتاػاتیذتشایػخٙشا٘یٚٔٙاظشٜدس 

 آٔشیىاٚاػتىثاسػتیضیٔٙتخةدسٔٛضٛعوتاتٟایٔؼشفیتفلیّیِیؼت 

 ٔشتثظتاآٔشیىاٞایٞاٚٔؼتٙذفیّٓٔؼشفیِیؼت 

 

 توانید از رقارگاه تهیه نمایید: محصوالت دیگر رمتبط با موضوع استکبارستیزی هک می 
 «ِدیدسصٔیٙٝٔٛضٛعساتغٝتاآٔشیىا9ٚیظٜ٘أٝ؛«هیَُ هوٌَػ

فلُ)تىّیفسئیغجٕٟٛسأشیىادسایشاٖ،ِمٌٌّٕٝٛیش،ٔٙحٙی٘ضِٚی،تاصٌـتتٝسیُا٘مالب،تٟٙاٌضی5ٝٙؿأُ

 ٚسٚصؿٕاس(ٔیثاؿذ. اؿتثاٜاػتشاتظیهCTBTتخؾضٕیٕٝ)2سٚیٔیض(ٚ

 ۵ استکثاسستیضی»اى دس ساتطِ تا هَضَع ّای هشکض فشٌّگی آسه هستٌذ هٌتخة اص هستٌذ »

 ّای داًطجَیی خشیذاسی ضذُ استۺ تَسط قشاسگاُ تشای تسیج 

 Inside Job  اػهتٞهاِیٛٚدٔؼشٚفتاصیٍشدیٕٗٔتٔؼتٙذایٗسٚایتٍشتشسػیتحشأٖاِیآٔشیىاٚدالیُآٟ٘ا.ۺ.ٗ ایه

ٗ.ؿذٔؼتٙذفیّٓتٟتشیٗاػىاسجایضٜتش٘ذ2011ٜػاَدسٔؼتٙذ ٝدفتهشتٛػهظٔؼهتٙذایه ٚا٘مهالبفشٍٞٙهیجثٟه

 .اػتؿذٜتشجٕٝفاسػیتٝكادقأاْدا٘ـٍاٜ

 ًِٞایآٔشیىااصٔشدْجٟاٖٚػاصٔأٖؼتٙذیدسٔٛسدجاػٛػیۺ  جاسَسی کاسخاNSA 

 اخهشا ٞایآٔشیىاوهٝتهٝجهشْػهذْاػتمهادتهٝداسٚیٙیؼهٓٔؼتٙذیدسٔٛسدتؼذادیاصاػاتیذدا٘ـٍاٜۺ  ضذُ اخشاج

ا٘ذ.ؿذٜ

 ٞاییوٝدادتأشدْتهٝٚیسایدٞٙهذٚتغییهشدسٔؼتٙذیدسٔٛسدؿؼاسٞایا٘تخاتاتیاٚتأاٚٚػذٜۺ اٍتاها ّای فشیة

 اؽفشیةتٛد.ػاختاسحاوٕیتایجادوٙذِٚیٕٞٝ

 اػهتؿذٜػاختٝاِیٛساػتٖٛواسٌشدا٘یتٝجٙٛتیٔشصٔؼتٙذۺ  جٌَتی هشص.ٗ ٗدسفیّٕؼهاصایه ٚچهاٚصتهأؼهتٙذایه

ٔا٘ٙهذٌٛ٘هاٌٛ٘یٔؼائُیدستاسٜٔلاحثٝایٗدسچاٚص.اػتوشدٜٔلاحثٝالتیٗآٔشیىایجٕٟٛسسٚػایدیٍشٕٞچٙیٗ

 .اػتوشدٜكحثت...ٚاػتمالَ٘فت،كٙؼتأٛسجٟا٘ی،

سازمان مفتح، خیابان شهید خیابان طالقانی و تقاطع  ،تهران
 شهید باقری هرارگاق ،بسیج دانشجویی

 (۰۲۱) ۸۸۳۸۱۵۵۶تلفن/فکس: 

setad@q-b.ir 
q-b.ir 


