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 .بدين وسيله چند طرح پيشنهادي جهت پيشبرد هرچه بهتر و سريعتر اهداف ستادهاي حامي مهندس موسوي ارائه مي گردد 

 :هفته آينده در اوايل   )شب شعر ( برگزاري يك نشست ادبي  -1
فراخوان از شاعران معاصر و تبليغ و دعوت از حاميان مهندس موسوي براي برگزاري يك نشست ادبي با حضور چهره هاي 

اشعار اين نشست كه به وسيله شاعران معاصر از ميان نسل هاي مختلف و اقشار متفاوت جامعه در قالب . برجسته سياسي 
  ا ساختارهاي نو ، كالسيك ، طنز و غيره قرائت مي شود  به وسيله  سي دي ، بلوتوث ،هاي  مختلف ترانه، غزل ، مثنوي و ب

 .  ايميل و سايت هاي اينترنتي در جامعه منتشر خواهد شد 
 :  ساخت فشرده كليپ ، ميكس و بلوتوثكارگروه  -2

ز بر روي كارهاي ستادي و اشاره به ميكس ، بلوتوث و تصاويري كه براي اقشار و مناطق مختلف مردمي بدون تمرك  ساخت كليپ ،
زي يك خروجي از  همايش ها ، نشست ها ، كه به صورت فشرده و حداقل رو) جهت جلوگيري از جبهه گيري مردم  (ستادي مشخص 

 .داشته باشد... سخنراني ها ، سفرها و
 :تشكيل يك كارگروه اجرايي جهت پخش خروجي ها  -3

بلوتوث ها در اماكن عمومي به طور مثال در مترو كه جمعيت بسياري از مردم به خصوص  كه براي پخش كليپ ها و اين كارگروه 
 .ساكنين جنوب شهر را در بر مي گيرد و اماكن ديگر به پخش بلوتوث ها مي پردازند

 :نفر  20طرح هر بلوتوث به  -4
به  88كرده در اختيار تمام اعضاي ستاد در اين طرح تمام بلوتوث ها ، كليپ ها ، و تصاويري كه كارگروه ساخت آنها را تهيه 

و تمام اين تصاوير هر روز در سايت موج سوم گذاشته مي شود و از . خصوص در استان ها قرار مي گيرد تا به انتشار آن بپردازند
  نفر حداقل 20به د باينفر   پويشگران دعوت مي شود كه هر كدام از آنها اين تصاوير را دانلود كرده و در مدت كمتر از يك هفته  هر

 . بلوتوث نمايند 
 :تهيه سرفصل هاي ملي و حائز اهميت در شزايط كنوني هر استا ن  -5

از ميان بيانيه هايي كه توسط تشكل هاي فعال در استان ها به صورت مشترك منتشر شده مسائل مهم مربوط به  در اين طرح
قرارمي گيرد تا در سخنراني ها و سفر هاي خود به هر استان در باب هر استان استخراج شده در اختيار آقاي مهندس موسوي 

 .آن سرفصل و موضوع خاص اعالم موضع نمايند
 :اختصاص يك باكس اينترنتي به ايرانيان مقيم خارج از كشور با انتخاب عنواني خاص -6

و تصاويري جهت دعوت از اين باكس كه در سايت هاي مختلف حامي مهندس موسوي طراحي ميشود شامل اشعار ، مقاله 
ايرانيان مقيم خارج از كشور براي حضور در صحنه انتخابات مي باشد كه لينك اين سايت ها همراه با لوگوي باكس مذكور به آدرس 

ان  تمام ايميل هايي كه كميته ايرانيان مقيم خارج از كشور در اختيار دارد و حتي ايميل هايي كه اعضاي ستاد و پويشگران از ايراني
در نهايت ايرانيان مخاطب اين باكس به و سيله كامنت ، ارسال مقاله و عكس و غيره . خارج از كشور دارند فرستاده مي شود 

 .ارتباط متقابل برقرار خواهند نمود
 :تهيه برنامه هاي نمايشي براي اجرا در بزرگداشت دوم خرداد  -7

ود بلكه اجرا در همايش بهترين تصوير براي خروجي آن يعني ساخت اين برنامه ها صرفا براي نمايش در همايش تهيه نمي ش
 8كودك زير  3برنامه هايي از قبيل اجراي دكلمه توسط . كليپ يا بلوتوث مي شود كه در كمترين زمان بين مردم منتشر خواهد شد

دكلمه شعر حماسي به زبان  دختر يكي با لباس كردي و اجراي شعر حماسي به زبان كردي ، يكي با لباس فارسي و 2سال ، 
 .فارسي و يك پسر با لباس آذري و دكلمه شعر حماسي به زبان آذري 

نفر از خوانندگان مشهور كه براي اولين بار در همايش اجرا خواهند كردو  5تا  3و برنامه  ديگري مانند ساخت يك ترانه مشترك بين 
 .دكليپ ترانه نيز از همان اجراي در همايش خارج خواهد ش
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