محورهای سخنواره جهاد تبیینی در بهمن ماه
هدف :کارزار شناختی برای گفتمان سازی و تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی از طریق نقش آفرینی شبکه ثامن
به منظور حضور حماسی مردم در  22بهمن 0011

محورهای
جهاد تبیین
بهمنظور مقابله با
روایتهای مخدوش

 -0تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی
 -2مقایسه هوشمندانه پیشرفت های ایران با کشورهای پیشرفته
 -۲تبیین جنایت ها،خیانت ها و خباثت های رژیم پهلوی
-0مقایسه استقالل ایران اسالمی با کشورهای وابسته منطقه
 -5تبیین ضرورت حضور حماسی و باشکوه در راهپیمایی  22بهمن امسال
 -6پیوند محتوایی با مناسبت های تقویمی خاص با انقالب اسالمی
پیشرفتهای صنعتی ،اقتصادی و استقالل علمی در تکنولوژیهای دانش بنیان و پیشرفته و سطح باال
عدالت اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی ،بهداشتی و درمانی و ...

تبیین دستاوردهای

گسترش زیرساخت های همه استانها ( فرودگاه ،بیمارستان ،جاده ها ،سدها و دانشگاه و)...

انقالب اسالمی

صیانت از تمامیت ارضی کشور علیرغم هجمه همه قدرتهای جهانی از آستین صدام

و مقایسه هوشمندانه

افزایش توانمندیهای دفاعی و خودکفایی در آن

پیشرفت های ایران

ارتقای مشارکتهای مردمی در حوزههای مختلف سیاسیاقتصادی و  ...نسبت به سایر کشورها

با کشورهای پیشرفته

توسعه عمق راهبردی جمهوری اسالمی در منطقه غرب آسیا
و ...

کتاب ایران  21و گلستان انقالب به عنوان منبع مناسب مطالعه شود.
اولین شاهان دستنشانده در ایران و

تبیین جنایت ها،
خیانت ها و خباثت
های رژیم پهلوی

بیتوجهی به تمامیت ارضی( واگذاری ارتفاعات قرسو و بحرین)

خباثت و تهی سازی فرهنگی و تخریب باورهای اعتقادی و ملی و تعمیق وابستگی به غرب
توسعه مرکز و استضعاف شهرها و روستاهای دور از مرکز
انتخابات فرمایشی و بیتوجهی به مشارکتهای اجتماعی و حقوق مردم
اختناق و سرکوب ساواک بعد از کودتای  2۲مرداد  ۲2و امتیاز کاپیتوالسیون به آمریکا
بررسی مولفه های اقتصادی و اجتماعی(سواد ،بهداشت ،علم ،تورم ،مرگ و میر و )....
و...

ضرورت تبیین حضور شکوهمند و حماسی مردم برای خنثی سازی توطئه های دشمن با کلید واژه #بهمن تماشایی )
وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ

احیا تمدن ایرانی اسالمی

چشمانداز

افول آمریکا و رژیم صهیونیستی

آینده کشور

بیداری امتها در جهان اسالم
کاهش مشکالت داخلی کشور
قدرت اول منطقه در ابعاد مختلف
و ...

اعتماد به نصرت الهی
اعتماد به ظرفیتهای درونی
حفظ انسجام ملی حول محور
ولیفقیه

به سه
شرط

