گزارش عملکرد سال (( 2931سال حماهس سیاسی  ،اقتصادی))

عنوان:کرسی آزاد اندیشی با موضوع  :تهاجم و تبادل فرهنگی

اترخی31/3/21 :

شرح رویدا د :کرسی آزاد اندیشی با موضوع تهاجم فرهنگی وتبادل فرهنگی با حضور مهندس علی حیدر اميری و جمع كثيری از دانشجویان دااگشنه علوم زپشكی لرستان توسط بسیج
مج
دانشجویی شب دوشنبه  21آبان ماه  31رد سالن آمفی اترت تمع گلدشت ربگزار گردید .علی حیدر اميری با اشاره هب مختصات جنگ رنم و تبعات آن رب روی جوامع هدف
مج
اظهار داشت :جنگ رنم از صدر اسالم وجود داشته ،امروز نيز وجوددارد و رد آينده نيز ب كار گرفته خواهد شد و شامل موهع عملیاتهای رساهن ای دشمن ربای از پا رد آوردن جوامع هدف
می باشد و اين نوع تحركات انمحسوس دشمن از طبقه نونهاالن آغاز و دیگر رده اهی سنی را نيز رد رب میگيرد ایشان رد اداهم افزود :ردجنگ رنم  ،دشمن نيرواهی جامعه هدف را هب
سمت خود می كشاند و هب نيرواهی خود اضاهف میكند هك بهترين راه مقابله با جنگ رنم دشمنان ،آموزه اهی دينی وعمل هب قرآن است.
ایشان با اشاره هب راه اندا زی وهدف شبكه اهی ماهواره ای گفت :شبكه اهی ماهواراهی جامعه ما را هدف قرار داده اند بطوریهك  211شبكه هب زبان افرسی با صرف زهينه اهی سر
سام آور با تبليغ رعافناهی كاذب و رتويج فرهنگ بي گاهن سعی دارند ،دهكده جهانی راهك رد نظم نوين خود تعريف کردهاند،راه اندا زی كنند و رد اين رابطه سينمای اهليوود یكي از
ازباراهی تحقق اين تفکر شوم است هك باید ربای خنثی کردن آن هب تقويت ااقتعدات و ايمان خود بپردازيم .
ایشان با اشاره هب جامعه هدف كودكان و نونهاالن رد اين هجمه رساهن ای خاطر نشان کرد :با رتويج بازيهای رایاهن ای و صدور ازباراهیی مانند اسباب بازيهایی هك نقش الگو ربای جوامع
گرفته اند سعی دارند ذهنيت افراد را تغير بدهند .رد پایان دانشجویان سواالتی را با موضوع تفاوتهای تهاجم فرهنگی با تبادل فرهتگی مطرح نمودند.
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