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 «جبهة مقاومت نامة ویژه فصلنامة کوی سیمرغ؛  معرفی»

ای است که به منظوو  بطوو و نشریه« مقاومت اسالمینامة کوی سیمرغ؛ ویژه» فصلنامة

تبیین بخشی از گفتمان د خشان انقالب اسالمی د  حوزة جهان اسالم )جبهة مقاوموت،  

های اصولی و مباحوم محوو ی گفتموان گفتمانی به بر سی حوزه –با  ویکردی تحلیلی 

 مقاومت و تحوالت جهان اسالم پرداخته است. 

تووان د  آن عیت و کا آمدی انقالب اسالمی ایران  ا توأموان مییکی از ساحاتی که مشرو

گیری جبهة مقاومت است. حقانیّت مبوانی و منعکس و متبلو  دید  قلمرو و ساحتِ شکل

ترین و المللیِ  اهبردهای آن  از مهمهای این جبهه و میزان نفوذ و تأثیرگذا ی بینا زش

ردی گفتموان انقوالب اسوالمی د  سو   گیری و عمق نفووذ  اهبوبهترین مصادیق شکل

 المللی و تمدّنی است.بین

بوه  1398وزیون خورداد مواه  فصلنامة  فعالیت خود  ا آغاز نموده و اولین شما ه از این 1398 فرو دین ماهاز  فصلنامة کوی سیمرغ

احطوان »)مودیر مطولو،،  « داود گوود زی»)مرکز اندیشه و همفکری  اهبردی بطوی  مواهر،  « صاحب امتیاز»چاپ  سیده است. 

 )دبیر تحریه،.« سلمان  ضوی»)سردبیر، و « خطروجردی

 ، بخش شامل: 9نامة جبهه مقاومت، د  )فصلنامه کوی سیمرغ )ویژه

 یِ مقاومتساختا شناسی جبهه -

 یِ بز گانیِ مقاومت د  اندیشهجبهه -

 مقاومت از نگاه دیگران -

 جایگاه مقاومت د  من قه -

 فرامن قهیِ مقاومت د  جبهه -

 انداز مقاومتچشم -

 نمودا های مقاومت -

 فرماندهان مقاومت -

 معرفی کتاب -
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 . مدوّن و چاپ شده است

گفتمان انقالب اسوالمی خواهود د  جهت تقویت و الملل مذکو  د  مواجهه با موضوعات  علوم سیاسی و  وابو بینفصلنامة  ویکرد 

 نماییم.حوزة تحلیل مطائل  وز و جهان اسالم توصیه میمندان بود  از این  و م العة آن  ا به همة عالقه

 مدیریت  گفتمان انقالب اسالمی مرکز ماهر

@kooyesimorgh 

https://eitaa.com/kooyesimorgh

