
  ماه با حضور سيدرضا صدرالحسيني، دي 21عصر روز شنبه » هاي مكتوب در حوزه جبهه مقاومتارزيابي پژوهش«نشست 

 شد و ابعاد جديدهاي فرهنگي در سراي اهل قلم برگزار كارشناس مسائل غرب آسيا و قادر آشنا، مديرعامل مؤسسه نمايشگاه

سيدرضا صدرالحسيني، كارشناس مسائل  .داز و دستاوردهاي آن مورد بررسي قرار گرفتانگيري و چشممقاومت، عواقب شكل

غرب آسيا در اين نشست با اشاره به ذووجهين بودن شخصيت شهيد سليماني گفت: از نوع تعامل شهيد حاج قاسم سليماني با بسياري 

لف شخصيت رسيم كه بايد نسبت به بررسي ابعاد مختنتيجه مي از هنرمندان و نويسندگان و صاحبان انديشه و فيلم نامه نويسان، به اين

وي اظهار كرد: با توجه به شرايط كاري كه شهيد سليماني داشت، بسياري از ابعاد نرم شخصيت وي  .اين شهيد واال مقام اقدام كنيم

پردازد، وريسم ميبه مسأله تر» پايتخت«شود، بخشي از فيلم ساخته مي» به وقت شام«قابل شناسايي نبود، اينكه در كوتاهترين زمان 

ها و گذارند و بسياري از نوشتهشوند و جلساتي با بعضي از كارگردانان ميبعضي از نويسندگان رمان به سوريه دعوت مي

و  تشود و به عنوان اسناد مقاومآوري ميهاي افرادي كه آنجا بودند در قالب شعر و كتاب با توصيه و دستور وي جمعيادداشت

در ادامه اين نشست، قادر آشنا، مديرعامل موسسه  .شود، نشانه بعد ديگر شخصيت اين شهيد استمقابله با تروريسم گذاشته مي

گيري محور مقاومت و اينكه ملت ما كي و كجا وارد جنگ داعش و هاي فرهنگي به بررسي چيستي و چگونگي شكلنمايشگاه

گيري مقاومت بود، اما اينكه چرا اينقدر ياران فلسطين محور وفاق جهان اسالم و محور شكل سوريه شدند، پرداخت و گفت: در ابتدا

وي اظهار كرد: انقالب اسالمي  .و مخالفان فلسطين به صورت شفاف مشخص شدند، موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد

خواهند استقالل داشته باشند، ژه اين بود كه ملت اسالمي ميكه توسط امام خميني(ره) مطرح شد سه كليدواژه داشت، اولين كليد وا

هاي مظلوم جهان هم خواهد به ملتدوم اينكه اين استقالل مبتني بر مباني شيعي شكل بگيرد و سوم اينكه اين تئوري و استقالل مي

ون كه اولين مخالفانش غرب بودند چكمك كند. اين اسالم سياسي كه امام خميني(ره) مطرح كرد، مخالفان بسياري را همراه داشت 

  .يك نظام ستمشاهي كه كامالً در اختيارشان بود از دست دادند

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

هاي مكتوب، در حوزه جبهه ارزيابي پژوهش

  مقاومت
  هزار تومان 400  كارت هديه 2

  تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي   اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500وميليون 1

  تومان

  هزار تومان 900ميليون و 1  جمع كل

  

 

 

 

 

 

  

  


