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از  31آبان تا  31آذر -معرفی چهره شیطانی آمریکا

ًوایطگاُّای هَضَػی -لَح ۱


آهشیکا دس کالم اهام خاهٌِ ای



آهشیکا دس کالم اهام خویٌی



جٌایات آهشیکا دس ایشاى



سٍیای اهشیکاییٔ:جٕٛػ20ٝپٛػتشتأٛضٛعأشیىاتٛػؼٝیافتٝتشیٗوـٛسجٟاٖاػتأا...



جٌایات آهشیکا دس جْاى



ایشاى ّستِ ایۺٔجٕٛػ20ٝپٛػتشصیثاتأٛضٛعپیـشفتٞایػّٕیایشاٖ



جٌایات آهشیکا دس آهشیکا



ساتطِ سشاى کطَسّای تیذاسی اسالهی تا آهشیکا



سقَطَّاپیوا:اٟ٘ذاْٛٞاپیٕایٔؼافشتشیأشیىادسػاَ67تٛػظ٘اٚأشیىایی



ضْش فشًگ (ضذ آهشیکایی)ۺپٛػتشٞاییدس٘مذأشیىاٚػیاػتٞایؾدسوُجٟاٖ



ػکس ّای الًِ جاسَسی



فیلن ّا ٍ تاصی ّای ضذ ایشاًیۺٔؼشفیٚؿشحٔختلشیاصفیّٓٞاٚتاصعٞایضذایشا٘یدٝٞاخیش



هخالفیي آهشیکاۺٔؼشفیؿخلیتٞایضذأشیىایید٘یا



ٍال استشیت:پٛػتشٞایٔشتٛطتٝجٙثؾٚاَاػتشیتٚتشجٕٝپٛػتشٞا

پَستش ٍ ػکس  -لَح ۲


ضذ اهپشیالیسن

پٛػتشٞاییوٝتٝدٚكٛستافمیٚػٕٛدیوٝتٝتثییٗٔاٞیتأپشیاِیؼتیأشیىأیپشداصد



ایشاى قشتاًی تشٍس

پٛػتشٞاییتشای٘ـاٖدادٖسیـٞٝایتشٚسیؼٓػّیّٔٝتایشاٖ



سقَط ایشتاس

پٛػتشٞاییٔشتٛطتٝاٟ٘ذاْٛٞاپیٕایٔؼافشتشیأشیىادسػاَ67تٛػظ٘اٚأشیىایی



ضذ آهشیکا 

پٛػتشٞاییحاٚیجّٜٞٛایدؿٕٙیأشیىاتاایشاٖ



 ۹۹دسصذی ّا

حاٚیػىغٞاییاصجٙؾٞ%99اٚٚاَاػتشیت
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جضٍُ ٍ هحتَا  -لَح ۲


اضخاظ دِّ اٍل دس اضخاظ دِّ چْاسمٌ/فتاسیاصسحیٓپٛساصغذیدستاسٜضشٚستتاصخٛا٘یاػٙادال٘ٝجاػٛػی



پشًٍذُ ًطشیِ خثشًاهِ داًطجَیاى تشای تسخیش



پشًٍذُ سٍصًاهِ ایشاى تشای تسخیش



ٍیژُ ًاهِ اًقالب دٍم ًطشیِ داًطجَیاى اًقالب اسالهی



پیام اهام تشای جطي قطغ ساتطِ تا آهشیکا



آهشیکا اص دیذگاُ اهام خویٌى



هشگ تش آهشیکا دس کالم اهام خویٌی



هشگ تش اهشیکا دس تیاى سّثش اًقالب



 ۴تَصیِ تاسیخی اهام خویٌی تشای فشیة اهشیکا



اهشیکا اص ًگاُ سّثشی



تحشین ّای اقتصادی ػلیِ جوَْسی اسالهیٚ/جٜٔٛختّفتحشیٓٞاٚچٍٍ٘ٛیٔثاسصٜتاآٖ



ٔلذالیتحشیٓٞاییوٝآٔشیىاػّیٝایشاٖاػٕاَوشدٜاػت

هزاکشُ تا اهشیکا یا هشگ تش اهشیکا/پاٚسپٛیٙتدس89تشي–ِیؼت



جٌثص ٍال استشیت/كفشتاكذجٙثؾٚاَاػتشیتتٕٞٝشاٜتحّیُ



پیام قثَل قطؼٌاهِ  ۵۹۸اهام خویٌی



سخٌاى آقای خاهٌِ ای دس ًواص جوؼِ پس اص قثَل قطؼٌاهِ



قطؼٌاهِ۵۹۸چگًَِ تصَیة-ضذ؟/واِثذؿىافیچشاییلثَٛلغؼٙأٝتٝسٚایتوأشاٖغضٙفشی



قطؼٌاهِ ٍتَ ضذُ اهشیکا/جذَٛٔٚضٛػاتلغؼٙأٞٝایٚتٛؿذٜأشیىاٚػاِٟایآٖ



گضاسش حقَق تطش چیي اص ٍضؼیت اهشیکاٌ/ضاسؽػاَ2010دفتشاعالػاتدِٚتیچیٗاصٚضؼیتحمٛقتـشدسأشیىا



دستاى اهشیکایی /تشسػیجٛا٘ةتشلشاسیساتغٝیایشاٖ-آٔشیىا



تستِ ی هحتَایی هزاکشُ تا آهشیکا /تؼأُٚتٛػؼٌٝشایییأمأٚتٚپیـشفت



جضٍُ آصهَى تصیشت /تشسػیاكَٔٚٛثا٘یاػتىثاسػتیضیتٝكٛستتفلیّی



تایستِ ّایی دس تشقشاسی ساتطِ ایشاى ٍ اهشیکأ/اساتغٝتاأشیىاسأیخٛاٞیٓچٝتىٙیٓ؟



هجوَػِ هقاالت ساتطِ تا اهشیکا



هزاکشُ تا اهشیکا/اثشیاصا٘ذیـىذٜساٞثشدیتثییٗ



هَاضغ آهشیکاییّا ػلیِ هلت ایشاىٌ/شدآٚسیٔٛاضغٔمأاتآٔشیىاپیشأٖٛا٘مالباػالٔیٚجٕٟٛسیاػالٔیایشاٖ



ضایؼِ دیذاس ٍالیتی تا آهشیکاییّا/تالؽٞاتضایٔزاوضٜتاآٔضیىاٚدیذاسٚالیتیتاآٔشیىاییٞا؟



ًطاًِ ّای افَل اقتصادی آهشیکا/تحّیُٞاییتاٍ٘اٜػّٕیدسچشاییافَٛلذستالتلادیأشیىا



ًطشیِ داًطجَیی اتاتیل دستاسُ هزاکشُ تا اهشیکا/ؿٕاسٜٞایٔ.10،13،9،2شتٛطتٝدا٘ـٍاٜأیشوثیش



ًطشیِ داًطجَیی ًثض/ؿٕاسٜٞای1تاٚ5یظٜٔزاوشٜتاآٔشیىا



ًطشیِ سپیذاس ضواسُ  ۶۶دستاسُ هزاکشُ تا اهشیکأ/شتٛطتٝدا٘ـٍاٜتٟشاٖ



قذست اهشیکا اص ًگاُ چاهسکی٘/مذلذستدسأشیىااصٍ٘اٜایٗا٘ذیـٕٙذأشیىایی



کٌتشل سساًِ ّا اص ًگاُ چاهسکی/تشجٕٝوتابحاوٕیتتشسػا٘ٞٝایتاِیفٔ1991یالدیتٝلّٓچأؼىی



چیستی اهشیکا/حاٚیجضٜٚآٔشیىااصٍ٘اٜآٔاسٚتٝسٚایتخٛدؽٚجضٜٚایٔثؼٛطدسٔٛسدتاسیخٚػاختاسلذستدسأشیىا
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سشٍدُ ّای ضْیذ سجة تیگی دس ضذیت تا اهشیکا/ػشٚدٜٞایدا٘ـجٛیتؼخیشوٙٙذٜػفاستأشیىاؿٟیذسجةتیٍی



کالثذ ضکافی  ۱۱سپتاهثشٚ/یظٜ٘أٝػاَ88سٚص٘أٝجٛاٖدسواِثذؿىافیایٗٚالؼٝ



اظْاسات افشاد هختلف دس هَسد آسگَ/خالكٝایاصٔٛاضغؿخلیتٞایٔختّفدسٔٛسدفیّٓجٕغآٚسیؿذٜٚدسلاِة
آٌاٞی٘أ6ٝلشاسٌاٜؿٟیذتالشیاسایٝؿذٜاػت.

کاسیکاتَس  -لَح ۲


اهشیکا/حاٚیواسیىاتٛسٞاییوٝأشیىاییٞادس٘مذدِٚتـاٖوـیذٜا٘ذ،دسٔٛضٛػاتػشٔایٝداسی11،ػپتأثش٘،ظادپشػتی،
99دسكذیٞا...ٚ



آسگَ /دس٘مذاٞذایجایضٜاػىاستٝفیّٓآسٌٛ



هزاکشُ تا اهشیکا/دس٘مذٔزاوشٜتاأشیىا



ضذیت اهشیکا تا ایشاى  10 /ایٙفٌٛشافیهدستاسٜساتغٝایشاٖٚآٔشیىا



اهشیکا دس اهشیکا ٍ جْاى12 /ایٙفٌٛشافیهپیشأٖٛچاِؾٞاٚجٙایاتأشیىادسوـٛسخٛدؽٚجٟاٖ

ایٌفَگشافیک  -لَح۲

 هستٌذ (تخص اٍل) -لَح ۳


هستٌذ فشٍپاضی «»collapse

أشیىاییوٝدسسٚیایآٔشیىاییدٔ70ٝٞیالدیغشق٘ؼٕتتٛدحاَدستاتالقفشٚپاؿیدػتٚپأیص٘ذ.چهٝوؼهی10ػهاَلثهُ
تلٛسٔیوشدأشیىایػشٚسد٘یاواسؽتٝجاییتشػذؤٝشدٔا٘ؾتهاٞ16ضاسٔیّیهاسددالستهذٞیتهذٞىاستشیٗٔهشدْجٟهاٖتاؿهٙذٚ
وـٛسیؤٝشفٝتشیٗٔشدْجٟاٖساداؿتتٝحذیاصتیچاسٌیتشػذوٝفمشاتشضذاغٙیادسآٖوـٛسلیاْوٙٙذ.
ٔؼتٙذ"فشٚپاؿی"ٍ٘اٞیٔتفاٚتتٝتحشاٖػاَ2008داسد.دسایٗٔؼتٙذٔایىُساپشتٔأٛسػاتكػاصٔاٖػیاتاتشسػیػّٕیتحشاٖ
ػاَٚ2008لاتُپیؾتیٙیتٛدٖآٖایٗتحشاٖسا٘ٝیهتحشاٖتّىٝآغاصیتشایفشٚپاؿیالتلادآٔشیىأهیدا٘هذ.فشٚپاؿهیایوهٝ
٘اؿیاصراتواپیتاِیؼٓٔٚلشفٌشاییتیٟ٘ایتاػت.ؿایذتتٛأٖٕٟتشیٗلؼٕتٔؼتٙذساوٝآٖساؿاخقٔیوٙهذجهاییدا٘ؼهت
وٝساپشتٔیٌٛیذٔٗٔ":ؼتمذْتىثشتضسيتـشاػتوٝتاػثؿذٜتـشایٗٞضیٝٙساتذٞذٚآٖتاٚستٝایٗاػتوٝا٘ؼهاٖٚالؼهأهی
تٛا٘ذخذاتـٛد)


صیش٘ٛیغفاسػی/صٔاٖ1:ػاػت17ٚدلیمٝ

افطا ضذُ (تواهی حقیقت دستاسُ جٌگ ػشاق)

دسایٗٔؼتٙذوٝتحّیٍّشاٖآٖ23واسؿٙاعاصاػضایپیـیٗػاصٔاٖػیاٚ،صاستدفاعآٔشیىأ،مأهاتدِٚتهیآٔشیىها…ٚتٛد٘هذتهٝ
تشسػیٚتحّیُجًٙآٔشیىاػّیٝػشاقٔیپشداصد.دسایٗتخؾتٝتٟا٘ٝتشاؿیٞایٔمأاتآٔشیىاییاصلثیُخّغػالحٞهایاتٕهی،
ؿیٕیاییٚوـتاسجٕؼیدسػشاقٔ،ثاسصٜتاتشٚسیؼٓ…ٚتشایحّٕٝتٝػشاقٔیپشداصدوٝاػاعایٗتٟا٘ٞٝاتؼذاصٚالؼ11ٝػهپتأثش
2001ؿىٌُشفت،دسحاِیىٝتشاػاعاعالػاتٚاػٙادافـاؿذٜٞیچاستثاعیتیٗسطیٓػشاق(كذاْ)تااِماػذٜیاسطیٓكذاْتااػهالْ
ٚجٛد٘ذاؿتٚٝدِٚتآٔشیىااستثاطػشاقتااِماػذٜساتٝػٛٙاٖیهتىٙیهایجادتشعدسٔشدْ،اػتفادٕٜٛ٘دٜاػت/.صیش٘ٛیغفاسػهی/
صٔاٖ1:ػاػت


هستٌذ اساست اًساى

ٔؼتٙذپیؾسٚپیشأٖٛتٚٝجٛدآٔذٖتا٘هٛٔٚػؼاتاٚساقلشضٝاػت...ایٗٔؼتٙذپیشأٖٛتحشأٖاِیؼتوٝاصػاَ2007تهاوٖٛٙ
پیؾسٚسٔاػت...ایٗٔؼتٙذدسػٝلؼٕتوٛتاٜتٟیٝؿذٜاػت/.دٚتّٝفاسػی
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هستٌذ استص پٌجن ٍ -یشٍس ّستِ ای استاکس ًت

ٔؼتٙذایشا٘یدسٔٛسدٚیشٚعٞؼتٝایاػتاوغ٘تٚتالؽٞایغشبتشایایجادؿىؼتدسپشٚطٜیٞؼتٝای/فاسػی/پخؾؿهذٜاص
ؿثىٝػ/ْٛصٔاٖ40:دلیم/ٝویفیتضؼیف


هستٌذ جٌگ سایثشی ٍیشٍس استاکس ًت

ایٗٔؼتٙذدسدٚلؼٕتتٟیٝؿذٜاػتٚتٝتحثٚیشٚعاػتاوغ٘تٔیپشداصد/.فاسػی/پخؾؿذٜاصؿثىٝػ/ْٛصٔاٖ40:دلیمٝ
/ویفیتضؼیف


سایِ ّای ضْش ضلَؽ

تش٘أٞٝایآٔشیىاتشایوـٛسٞایٔختّفٔٙغم٘ٝظیشػٛسیٚٝتش٘أٝیأشیىاتشایؿىؼتٗخظٔمأٚت/فاسػی/پخؾؿهذٜاصؿهثىٝ
یه/صٔاٖ33:دلیمٝ


هستٌذ سهضگطایی اص گزضتِ(ساص دالس) 

دسایٗلؼٕتاصٔؼتٙذتٝتاسیخچٝپیذایؾدالس،ساصٞایپـتپشدٕٜ٘ادٞایاػهىٙاعیههدالسیاصٍ٘هأٜاػه٘ٛی،تـهىیالتٔخفهی
فشأاػ٘ٛشی…ٚپشداختٔٝیؿٛد.اػىٙاعیهدالسیٔـٟٛستشیٗاػىٙاعدسٚاحذپِٛیایاِتٔتحذٜاػتوٝاص٘ظشتؼیاسی،ػشؿاساص
ٕ٘ادٞاٚسٔضٚساصٞاػت/.دٚتّٝفاسػی/صٔاٖ35:دلیمٛٔ/ٝػؼٛٔٝػٛد


هستٌذ حکَهت پلیسی ۴

ایٗٔؼتٙذثاتتٔیىٙذوٝچغٛستؼّؼُتش٘أٝدِٚت،یهحىٔٛتٔخفیٚدسػایٝلذستٕٙذساایجادوشدٜاػت.دسایٗلؼٕتتیـهتش
سٚیػاصٔاٖفذسأَذیشیتتحشاٖفیٕا[ٚ]Femaفؼاِیتٔخفیآٖكثحتٔیؿٛد.دسایٗٔؼتٙذخٛاٞیذدیذوهٝچٍ٘ٛهٝپّهیغٚ
استؾ،تٔٝشدٔاٖتیٌٙاٜآٔشیىاحّٕٔٝیوٙٙذٚدسػیٗحاَ،دِٚتتاا٘جاْػّٕیهاتپهشچٓدسٚغهیٗ،ػهؼیدستثشئهٝوهشدٖخهٛداص
سػا٘ٞٝای
ٔیٌیشدتاؿؼتـٛیٔغضیٔشدْتٛػظ 
سؿٌٜٛیشفاػذساتٝواس 
جٙایتٞایؾداسد.خٛاٞیذدیذوٝچٍٝ٘ٛاِىغج٘ٛض،پّیؼی 

تضسيساافـاوٙذ/).دٚتّٝفاسػی/پخؾؿذٜاصؿثى/2ٝصٔاٖ39:دلیمٝ


هستٌذ پٌجِ دس پٌجِ اتلیس

تشسػیدؿٕٙیدیشیٝٙآٔشیىاتأّتایشاٖ/فاسػی/پخؾؿذٜاصؿثىٝا/َٚصٔاٖ23:دلیمٝ


هستٌذ اسشاس  ۱۱سپتاهثش تخص اٍل؛تخشیةّا

ٔؼتٙذاػشاس11ػپتأثش،یىیاصتٟتشیٗٚلٛیتشیٗٔؼتٙذاتساجغتٝحادث11ٝػپتأثشٔ2001یتاؿذوٝتٝدٚساصٞشٌٞٝ٘ٛیجا٘ات
ٚاحؼاػات،تاصتاٖػّٕی٘،ظشاتواسؿٙاػاٖخثشٜٚتحّیُدیذ٘یٞاٚؿٙیذ٘یٞایؿاٞذاٖحادث،ٝتٝعٛسػٕیكٚسیـٝایحادثٝسا
ٔٛسدوٙىاؽلشاسدادٜٔٚذاسنٔؼتذِیداَتشایٙىٝایٗحادثٝیىجٙایتدِٚتآٔشیىاػّیٔٝشدْخٛدؽتٛدٜاسائٔٝیدٞذ)/صیش٘ٛیغ
فاسػی/صٔاٖ1:ػاػت٘ٚیٓ


هستٌذ آهشیکای اٍتاها دس ۲۱۱۶

ایٗٔؼتٙذدسپایاٖدٚساَٚسیاػتجٕٟٛسیاٚتأاػاختٝؿذٜاػتٚتالؽٔیوٙذتا٘ـاٖدٞذتاتش٘ذٜؿهذٖتهاساناٚتأهادسدٚس
دْٚسیاػتجٕٟٛسی،آیٙذٜایاالتٔتحذٜآٔشیىادسػاَ2016چٍٝ٘ٛخٛاٞذؿذ؟داػتاٖایٗٔؼتٙذتٛػظ٘ٛیؼٙذٜٔٚفؼشٔحافظٝ
واسدیٙؾدػٛصا٘ٛؿتٝؿذٜاػتوٝتؼیاسخٛباصدسآٔذٜاػتٚواساوتشٞایداخُآٖتؼیاسؿثیٝتٝؿخلیتٞهاٚاحهضابػیاػهی
اػت/..…ٚصتاٖاكّی/صٔاٖ87:دلیمٝ


هستٌذ ضکاسچی دسدام

ایٗ ٔؼتٙذ ٔاجشایدػتٍیشیجاػٛعاػضأیػشٚیغاعالػاتآٔشیىا()CIAتٝایشاٖاػتوٝتٛػظػشتاصاٌٖٕٙاْأهاْصٔهاٖ(ػه )
دػتٍیشؿذ٘ذ/فاسػی/صٔاٖ20:دلیمٝ


سٍیای آهشیکایی

ٔیتش٘ذ/.صیش٘ٛیغفاسػی/ویفیتٔتٛػظ/صٔاٖ22:دلیمٝ
تشسػیوٛتاٞیتشسٚیایآٔشیىاییٚس٘ ٞاییؤٝشدْدسآٔشیىا 
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هستٌذ ًظن ًَیي جْاًی

ایٗٔؼتٙذدسٔٛسدٌشٜٚتیّذستشي،فؼاِیتتشایافـایدسٚؽتٛدٖحادثٝی11ػپتأثشٔٚخاِفتتاػیاػتٞهایداخّهیٚخهاسجی
أشیىاتٛػظاِىغج٘ٛضٚدٚػتا٘ؾدسأشیىاتٟیٝؿذٜاػت/دٚتّٝفاسػی/صٔاٖ75:دلیمٝ


هستٌذ جٌگ دهَکشاسی

ایٗفیّٓدسٔٛسدٔشدٔیاػتوٝػؼیداس٘ذخٛدسااصؿىُ٘ٛیٗتشدٜداسیتٛػظآٔشیىاآصادوٙٙذ/...دٚتّٝفاسػی/صٔاٖ83:دلیم/ٝ
دسػٝلؼٕتدسضٕیٕٝاِىتش٘ٚیىیآٔذٜ


هستٌذ جٌَى اهشیکایی

ٔؼتٙذیتشایتشسػیسفتاسٞایتشٚسیؼتیٚجاػٛػیآٔشیىا/صیش٘ٛیغفاسػی/صٔاٖ30:دلیمٝ


هستٌذ"آخشیي کسی کِ خاسج ضذ"

ایٗ ٔؼتٙذ پیشأٖٚٛاٌٛیٞٝایتٟٙاتاصٔا٘ذٜػاختٕاٖٞایدٚلّٛدس٘یٛیٛسنپیشأٖٛحادثٝیاصدٜػپتأثشاػهت/.صیهش٘هٛیغفاسػهی/
صٔاٖ20:دلیمٝ


هستٌذ تْاًِ ای تشای جٌگ



تٟا٘ٝػاصیآٔشیىاتایاصدٜػپتأثشتشایحّٕٝتٝػشاقٚافغا٘ؼتاٖ/فاسػی/پخؾؿذٜاصؿثى/1ٝصٔاٖ23:دلیمٝ



تصاحة ضذُ ٍ هستؼول

ٔؼتٙذتلاحةؿذٜٔٚؼتؼُٕٔحلَٛػاَ2012تذ٘ثاَتٝچاِؾوـیذٖ٘ظاْػشٔایٝداسیدسدٚسأٖؼاكشٔیپشداصد.داػتاٖؿىُ
ٌیشیایٗٔؼتٙذاصصٔا٘یآغاصؿذوٝجٙثؾاؿغاَٚاَاػتشیتتاؿؼاسٚاَاػتشیتسااؿغاَوٙیذدسٔشوضػشٔایٔٝاِیجٟها٘یآغهاص
ؿذٚجٟاٖساتٝجٙثؾػشاػشیتٝػشٔایٝداسیتثذیُوشد/.دٚتّٝفاسػی/پخؾؿذٜاصؿثى/4ٝصٔاٖ2:ػاػت-ویفیتٔتٛػظ


تحشاى اقتصادی آهشیکاچگًَِ ضکل گشفت

تحشاٖالتلادیآٔشیىاوٝدسػاَ2005ؿىٌُشفتٚپغاصآٖت٘ٝماطدیٍشاسٚپاا٘تماَیافتاصوجا٘اؿیٔیـٛد.تٛسْتخؾٔؼهىٗ
وٝدسآٖٚاٌْیش٘ذٌاٖ٘تٛا٘ؼتٙذ٘مذیٍٙیسادسٔماتُخا٘ٞٝایخشیذاسیؿذٜپشداختوٙٙذٚػٕهال٘هادیهذٌٜهشفتٗسیؼههتهاالی
پشداختٚاْٞأٛجةؿذتادیٖٛآٔشیىاتـذتافضایؾیاتذ/.فاسػی/پخؾؿذٜاصؿثىٝخثش/صٔاٖ10:دلیمٝ


هستٌذ خاکستشّای داٍٍدیِ

فشلٝیداٚٚدیٝدسآٔشیىاپشداختٝاػت/دٚتّٝفاسػی/صٔاٖ54:دلیمٝ
ایٗٔؼتٙذتٝجٙایتآٔشیىادسخلٛفلتُػاْ 


هستٌذ (تخص دٍم) -لَح ۴


هستٌذ سیکَ «»Sicko Documentary

ػیى)Sicko(ٛفیّٓٔؼتٙذیاصٔایىُٔٛسدستاسٜػیؼتٓتٟذاؿتٚدسٔاٖآٔشیىاػت.ایٗفیّٓ٘خؼتیٗتاسدسػاَ2007اوشاٖؿذ.
ٔٛسدسایٗفیّٓ،ػیؼتٓتٟذاؿتٚدسٔاٖآٔشیىاساتٝوـٛسٞاییچٖٛاٍّ٘ؼتاٖ،فشا٘ؼ،ٝوا٘اداٚحتیوٛتأمایؼٝوشدٜٚآ٘شاتٝؿذت
ٔیدٞذوٝاٌشچٝدِٚتآٔشیىأذػیاػتفادٜاصػیؼتٓػشٔایٝداسیآصادتشایتٟذاؿتٚدسٔاٖاػتِٚ،ی
ٔیوـذٛٔ.س٘ـاٖ 
تٝچاِؾ 
تجاسبٔٛفمی٘یضدسػیؼتٓدِٚتی(تخلٛفدساداسٜػأا٘ٝتٟذاؿتٚدسٔاٖص٘ذاٟ٘ا)داسدوٝتایذآ٘شاتٝوُجأؼٝآٔشیىاتؼٕیٓ
دٞذ/.دٚتّٝفاسػی/پخؾؿذٜاصؿثى/4ٝصٔاٖ2:ػاػت


هستٌذ کاهل ضکاس طثس (فیلن سهض گطایی اص پْپاد آهشیکایی)۱۷۱RQ ،

دسایٗٔؼتٙذجشیاٖوأٌُشفتٗپٟپاد،فیّٓٞاٚاعالػاتسٔضٌـاییؿذٜاصپٟپادتٛضیحدادٜٔیؿٛد/.فاسػی/صٔاٖ31:دلیمٝ
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هستٌذ فشیة خَسدُ

(داػتاٖ"فشیةخٛسد"ٜتٔ"ٝشدان"ؿخلیتیوٝكاحةتّٛیضیٟ٘ٛایتؼیاسیدسآٔشیىااػتتشٔیٌشددٚتٝتحثسػا٘ٝدسآٔشیىا
ٔیپشداصد/دٚتّٝفاسػی/پخؾؿذٜاصؿثىٔٝؼتٙذ/صٔاٖ1:ػاػت17ٚدلیم/ٝویفیتٔتٛػظ


هستٌذ ایشاى ٍ غشب

یایشاٖٚغشبدسدٚسأٖؼاكشپشداختٝؿذٜاػت.تٛجٝؿٛدوٝ
تیػیػاختٝؿذٜاػتٚتٝتحثساتغ ٝ
تی 
ایٗٔؼتٙذتٛػظؿثى ٝ
لؼٕتٞایاَٚٚدْٚوٝدسضٕیٕٝلشاسدادٜؿذٜاػت

دسكٛستیوٝلشاساػتتذٖ٘ٚمذاوشاٖؿٛدكشفالؼٕتػْٙٔٛاػةاػتٚ
دلیمٝای
الصْاػتتشسػیؿٛد/فاسػی/صٔاٖ:ػٝلؼٕت 60

هستٌذ (تخص سَم) -لَح ۵


هستٌذ اًقالب دس خیاتاى سٍصٍلت

•ٔؼتٙذ٘یٕٝتّٙذٚاٍّ٘یؼیصتاٖ"ا٘مالبدسخیاتاٖسٚصِٚت”تٝتشسػیسفتاسٞایدِٚتآٔشیىادسٔماتُحىٔٛتٞایٔخاِفؾاص
ػشتاػشجٟاٖٕٞٚچٙیٗچاِؾٞایجٕٟٛسیاػالٔیایشاٖتاآٔشیىاعی33ػاٌَزؿتٔ،ٝیپشداصد.
ا٘مالبدسخیاتاٖسٚصِٚت،داػتأٖمذٔاتٚپیأذٞایٚالؼٝػش٘ٛؿتػاصیاػتوٝكثح13آتاٖػاَ59دسخیاتاٖسٚصِٚتػاتك
تٟشاٖسلٓصدٜؿذٚدٚدٚسٜجًٙػشدساتٓٞٝپی٘ٛذداد/.صیش٘ٛیغفاسػی/صٔاٖ22:دلیمٝ


هستٌذ پٌجِ ػقاب

٘مذفیّٓضذایشا٘یآسٌ/ٛفاسػی/صٔاٖ21:دلیمٝ


هستٌذ اٍ تا هاست -اٍ تا هاًیست

ٔؼتٙذ«اٚتأا»تأشٚسیتشػٝپیاْ٘ٛسٚصیتاساناٚتأاخغابتٔٝشدْایشاٖٕٞٚچٙیٗتِٛیذاتػیٕٙاییٞاِیٚٛدٚجایضٜ
ٔیدٞذ/.فاسػی/صٔاٖ10:دلیمٝ
جـٛٙاسٜٞایتیٗإِّّی٬تٙالضسفتاسٌٚفتاسساتٔٝخاعةٕ٘ایؾ 



آرسخص

16آرسٔٚلاحثٝتادا٘ـجٛیاٖآٖصٔاٖ/فاسػی/صٔاٖ33:دلیمٝ
ٚالؼٝی 
ٔؼتٙذیدستاسٜوٛدتایٔ28شداد ٚ


فیلن  -لَح ۵


ًثشد خلیج فاسس

جـٛٙاسٜ

فیّٓٞای
٘فتىؾٞا/اص 

حشفٝایٚسٚایتیاص٘ثشدٛٞاییجٍٙٙذٜٞایٛٞاییایشاٖٚآٔشیىاییدسجًٙ
ا٘یٕیـٗتؼیاسصیثا ٚ
ػْٛػٕاس/فاسػی/صٔاٖ33:دلیمٝ


۱+۱ۻ۱۱

جـٛٙاسٜػْٛػٕاس/صیش٘ٛیغفاسػی/صٔاٖ15:

فیّٓٞای
فیّٓوٛتا-ٜسٚایتیاصحضٛسػشتاصاٖآٔشیىاییدسػشاقٚتیچاسٌیآٟ٘ا/اص 
دلیمٝ


فشضتگاى قصاب

فیّٓػیٕٙاییتاداػتا٘یٔؼتٙذاصچٍٍ٘ٛیحضٛس٘یشٞٚایآٔشیىاییدسافغا٘ؼتاٖ/فاسػی/پخؾؿذٜاصؿثى-1ٝویفیت
ٔتٛػظ/صٔاٖ1:ػاػت24ٚدلیمٝ
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صَت  -لَح

۵



اهشیکا دس آیٌِ سخٌاى اهام



اهشیکا دس آیٌِ سخٌاى سّثشی



اساتیذ/ػخٙشا٘یٞاییاصحؼٗػثاػیٚحؼٗسحیٓپٛساصغذیتأٛضٛػاتٔشتٛطتٝػیاػتخاسجیجٕٟٛسیاػالٔیٚ
چیؼتیأشیىا



آثاس تشگضیذُ جطٌَاسُ طثس



سِ دِّ هَسیقی ضذ اهشیکایی ایشاًیٌ/شدآٚسیآثاسفاخشٔٛػیمیضذأشیىاییاصاتتذایا٘مالباػالٔی

کلیپ  -لَح ۵




سخٌشاًی تصَیشی  -لَح ۵


دکتشیي ضَک – دکتش حسي ػثاسی



صحثتْای دکتش فَاد ایضدی ٍ تیشی هیساى دس گفتگَی ٍیژُ خثشی
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یگ مح
ت
س
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س
ص
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شه
تک
ت
د ر والت ه «ا بار زی» رقارگاه ید بارقی:
ٔ حٛسٞایٔحتٛاییتشایتشٌضاسیتش٘أٝدسفضایدا٘ـٍاٜ
 ایذٜٞایػّٕیاتیتشایفؼاِیتدسفضایدا٘ـٍاٜ
ِ یؼتاػاتیذتشایػخٙشا٘یٙٔٚاظشٜدسصٔیٝٙآٔشیىاٚاػتىثاسػتیضی
ِ یؼتٔؼشفیتفلیّیوتاتٟایٔٙتخةدسٔٛضٛعآٔشیىاٚاػتىثاسػتیضی
ٞأٚؼتٙذٞایٔشتثظتاآٔشیىا

ِ یؼتٔؼشفی 
فیّٓ

مح
صوالت دیگر رمتبط با موضوع استکبارستیزی هک میتوانید از رقارگاه تهیه نمایید:
« هیَُ هوٌَػِ»؛ٚیظٜ٘أ9ٝدیدسصٔیٛٔٝٙضٛعساتغٝتاآٔشیىا
ؿأُ5فلُ(تىّیفسئیغجٕٟٛسأشیىادسایشاِٖ،مٌٌّٕٛٝیشٙٔ،حٙی٘ضِٚی،تاصٌـتتٝسیُا٘مالب،تٟٙاٌضیٝٙ
سٚیٔیض)2ٚتخؾضٕیٕCTBT(ٝاؿتثاٜاػتشاتظیه ٚسٚصؿٕاس)ٔیثاؿذ.

 ۵ هستٌذ هٌتخة اص هستٌذّای هشکض فشٌّگی آسهاى دس ساتطِ تا هَضَع «استکثاسستیضی»
تَسط قشاسگاُ تشای تسیج ّای داًطجَیی خشیذاسی ضذُ استۺ


 Inside Jobۺ تشسػیتحشأٖاِیآٔشیىاٚدالیُآٟ٘ا.سٚایتٍشایٗٔؼتٙذٔتدیٕٗتاصیٍشٔؼشٚفٞهاِیٚٛداػهت.ایهٗ
ٔؼتٙذدسػاَ2011تش٘ذٜجایضٜاػىاستٟتشیٗفیّٓٔؼتٙذؿذ.ایهٗٔؼهتٙذتٛػهظدفتهشجثٟهٝفشٍٙٞهیا٘مهالبٚ
دا٘ـٍاٜأاْكادقتٝفاسػیتشجٕٝؿذٜاػت.



ٔؼتٙذیدسٔٛسدجاػٛػیٞایآٔشیىااصٔشدْجٟاٖٚػاصٔاٖNSA

کاسخاًِ جاسَسی ۺ



اخشاج ضذُ ۺ ٔؼتٙذیدسٔٛسدتؼذادیاصاػاتیذدا٘ـٍاٞ ٜایآٔشیىاوهٝتهٝجهشْػهذْاػتمهادتهٝداسٚیٙیؼهٓاخهشا 
ؿذٜا٘ذ.




فشیة ّای اٍتاهاۺ ٔؼتٙذیدسٔٛسدؿؼاسٞایا٘تخاتاتیاٚتأاٚٚػذٜٞاییوٝدادتأشدْتهٚٝیسایدٙٞهذٚتغییهشدس
ػاختاسحاوٕیتایجادوٙذِٚیٕٝٞاؽفشیةتٛد.




هشص جٌَتی ۺ ٔؼتٙذٔشصجٛٙتیتٝواسٌشدا٘یاِیٛساػتٖٛػاختٝؿذٜاػهت.ایهٗفیّٕؼهاصدسایهٗٔؼهتٙذتهاچهاٚصٚ
ٕٞچٙیٗدیٍشسٚػایجٕٟٛسآٔشیىایالتیٗٔلاحثٝوشدٜاػت.چاٚصدسایٗٔلاحثٝدستاسٜیٔؼائٌُ٘ٛهاٌ٘ٛیٔا٘ٙهذ
أٛسجٟا٘ی،كٙؼت٘فت،اػتمالَ...ٚكحثتوشدٜاػت.
تهران ،تقاطع خیابان طالقانی و خیابان شهید مفتح ،سازمان
بسیج دانشجویی ،قرارگاه شهید باقری
تلفن/فکس)۰۲۱( ۸۸۳۸۱۵۵۶ :
setad@q-b.ir
q-b.ir
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