
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیهای، عناوین و اسامی ایامالله دهه فجر انقلاب اسلامی سال ۹۴ را اعلام کرد. 
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به نقل از خبرگزاری افکارخبر،ستاد  مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی این شورا، با توجه به نامگذاری  
سال 1394 از  سوی مقام معظم رهبری و اعلام سیاستهای کلان و رویکردهای داخلی و خارجی  نظام
مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط معظمله و با عنایت به تعیین سیاستها،  رویکردها، خطمشیها و
اصول حاکم بر بـرنامههای آیـیـن بزرگداشت عـیــد  انـقـلاب، شعار اصلی و محوری دهه فجر امسال را

«تداوم اقتدار و عزت انقلاب  اسلامی در پرتو ولایتمداری، همدلی و همزبانی دولت و ملّت» بیان و
ردیف        عناوین  روزها و اسامی ایامالله دهه فجر انقلاب اسلامی را به شرح جدول زیر اعلام  کرد:

تاریخ 
ایام هفته 
عنوان روز 
 

انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، ولایت فقیه و رهبری  دوشنبه  94/11/12  1    
 

انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی، همدلی و همزبانی دولت و ملٌت  سه شنبه  94/11/13  2    
 

انقلاب اسلامی، نهضت علمی، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی  چهارشنبه  94/11/14  3    
 

انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد، شهادت  پنجشنبه  94/11/15  4    
 

انقلاب اسلامی، وحدت امت اسلامی، عدالتخواهی و   جمعه  94/11/16  5    

حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)

  
انقلاب اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، جوانان و   شنبه  94/11/17  6    

سبک زندگی ایرانی اسلامی

  
انقلاب اسلامی، معنویت گرایی، حاکمیت ارزشها،   یکشنبه  94/11/18  7    

فرهنگ و تمدننوین اسلامی

  
انقلاب اسلامی، آمادگی دفاعی، امنیت همه جانبه، اقتدار و   دوشنبه  94/11/19  8    

عزت منطقه ای و بین المللی

  
انقلاب اسلامی، الهام بخشی، حمایت از جبهه مقاومت و   سه شنبه  94/11/20  9    

مبارزه با تروریسم بین المللی
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انقلاب اسلامی، دشمن شناسی، استکبار ستیزی و مقابله با نفوذ دشمن  چهارشنبه  94/11/21  10    
 

انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی  پنجشنبه  94/11/22  11    
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