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 هو الشاهد

 

(227)شعرا، آيه  أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُون سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ  
 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران و امور اجتماعی  معاونت فرهنگی 

 برگزار می نمايد.

 کنگرۀ ملی شعر شهداي منا فراخوان

 مقدمه

هایشان داغدار ن مظلومانه به شهادت رسیدند و خانوادهدر آن هزاران نفر از مسلمانان جها کهفاجعه بزرگ منا، 

ای که تواند آن را فراموش کند، موارد چهارگانهای نمیای است که ذهن و زبان هیچ انسان آزادهشدند، حادثه

در فرمایشات مقام معظم رهبری، به شرح زیر در این مورد آمده است، مبین همین حقیقت است، حقیقتی که 

 زبان شعر و هنر در تاریخ پرافتخار اسالم و ایران ثبت و ضبط شود:  الزم است با

 

های ما و همه مسلمانان تواند خود را از این غم فارغ بداند و این غم بر دل ای نمی انسان لحظه -1

 .سنگینی می کند

فرافکنی حکام عربستان و سر باز زدن از پذیرش مسئولیت این فاجعه نادرست و اقدامی عقیم و بی  -2

باید به جای فرافکنی و متهم کردن این و آن، مسئولیت خود را بپذیرند و از امت  آنها است واثر 

 .های داغدار عذرخواهی کنند اسالمی و خانواده

سؤاالت زیادی دارد و جان باختن بیش از هزار نفر در این حادثه مسئله  در این مورد دنیای اسالم   -3

 .اید برای این مسئله فکری کندکوچکی نیست، بنابراین جهان اسالم ب

 .ها به طور جدی آن را دنبال خواهند کرداین قضیه فراموش نخواهد شد و ملت -4
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های ناروایی که بر آنها رفته است همواره از آنجا که در سراسر تاریخ پر فراز و نشیب مقابلۀ مسلمانان با ستم

-ستم ستمگران پرداخته و پرچمدار میدان سخن در ستمشاعران آزاده و متعهد با بیان هنرمندانۀ خود به افشای 

اداره کل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای این اند، پذیری بودهنا

از کلیه شاعران ایران اسالمی برای ارسال اشعار خود با موضوع شهدای حادثۀ منا واقعه تلخ و جانگداز ،

 آید. مل میدعوت به ع

 : کنگره اهداف  

 زنده نگهداشتن یاد و خاطرۀ شهدای مظلوم حادثۀ منا در قالب تأثیرگذار شعر -1 

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت -2

 تبیین ستم و تعدی ستمگران زمان  -3

  اشعار پذيرش شرايط

 شرکت براي عموم شعرا و هنرمندان کشور آزاد می باشد. -1

و از پشتوانۀ فرهنگی اسالم و ايران بهره بوده  شاعر خالقيت و   ، تجربههمطالع ارسالی حاصل اشعار -2

 برده باشد.

و سایر محصوالت تبلیغی برای  درج در مجموعه شعر کنگرهپذیرفته شده برای  اشعارویرایش  قح -3

 محفوظ است. دبیرخانه کنگره

 
 رش قرار خواهد داد.  اثر را مورد پذی دبیرخانه کنگره از هر شاعر حد اکثر پنج -4

 

 شعر کنگره مجموعه در چاپ براي تقدير و اشعار پذيرش نهايی ضوابط 
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   اشعار ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار خواهند گرفت و  *

 ها مشروط به تأئید نهایی داوران است.پذیرش نهایی آن   

 شد.  اشعار منتخب تحت غالب یک مجموعه چاپ و منتشر خواهد* 

 هدایای نفیسی به منتخبان اهدا خواهد شد .* 

 

 

 

 اشعار نگارش نحوه 

 تایپ شود.Wordدر نرم افزار و  A4 اتدر صفح اشعار -1

  .باشد 13 اندازۀ آن و B lotusفارسی  نوع قلمِ -2

شاعر  ان، شهر محل سکونت، شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی، نسبت ایثارگری، استنام و نام خانوادگی -3

 درج شود. صفحه اولدر 

 :آثار ارسال نحوه

 از طریق پست به آدرس دبیرخانه کنگره

 از طریق پست الکترونیک کنگره به آدرس:
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C.p.isaar@gmail.com 
 

:ارسال مهلت  

1395 شهریور 2  آخرین مهلت ارسال: آثار:  

 تاریخ برگزاری کنگره:

 1395شهریور  نیمه دوم

 

 : تكميلی اطالعات دريافت فرم ثبت نام و هايروش

 مراجعه به سایت: -1

       Www.isaar.ir    
.com  rwww.navideisa 

   .comddeshaheiwww.nav  
  

 ۸۸۳۰۳۷۶۰فکس:     ۸۸۳۰۵۷۶۵تماس با تلفن       -2

 .c.p.isaar@gmail.comارتباط با پست الکترونیک   -3

ساختمان شهید سلیمانی  ،5پالک ،خیابان ملک الشعرا بهار ،انیاهلل طالق آیتتهران خیابان :خانه کنگره دبیر -4

 اداره کل هنری ، طبقه دومورایثارگران ،معاونت فرهنگی واموراجتماعی بنیاد شهید و ام

 

 فرم تقاضاي شرکت در کنگره ملی شعرشهداي منا

اينجانبببب : .................................................. نبببام پبببدر : ....................... شبببماره شناسبببنامه :   

....... تبباريت تولببد : ............................. بببا ارسببال :  ............................. محببل تولببد : ......................

http://www.navideshahed.com/
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.................. جلد کتاب ............................. صفحه شعر آمادگی خود را براي شرکت در کنگره ملی شعر 

 شهداي منا اعالم می دارم.

 ه پرونده:..............................................نسبت ايثار گري:........................................  شمار

 

 تاريت : ............................ امضاء

 

 

 

 

:  :آدرس

...................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

............. 

 .....................................تلفن ثابت : ........

 تلفن همراه : ...........................................

 پست الكترونيک : .......................................................

 
    


