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  1مقدمه

 روند حیاتشان، ي ادامه در  آن کارگیري به با و کنند می کسب مبارزاتشان ي میانه در که هایی درس با موفق هاي انقالب

 رفتار عوامل از یکی انقالب تجربیات اما، شود می تر پیچیده دشمن با مبارزه چند هر. کنند می طی را خود تکاملی

  اسالمی انقالب مهم تجربیات این از یکی 88 سال انتخابات و بود خواهد رویش پیش حوادث با مقابله در خردمندانه

 آراي با خود پیروزي از خبر کاندیدایی که بود نشده تمام انتخابیه هاي حوزه برخی در آرا اخذ هنوز روز آن در. است

 شمارش در که خواست انتخابات برگزاري اندرکاران دست از قطعی پیروزي اعالم تکرار با اي بیانیه در و داد زیاد بسیار

    "کرد خواهم اقدام ایران ملت حقه حقوق احقاق براي قانونی امکانات همه از صورت این غیر در": کنند دقت آرا

  ...انتخابات به مانده ماه 3 *

 دادند هشدار انقالب رهبر 88 فروردین در و آن از پیش ماه سه نبود؛ "شبه یک پروژه" البته انتخابات سالمت در تشکیک

 این. کردن خدشه به اند کرده شروع حاال از گرفت، خواهد انجام دیگر ماه سه دو که انتخاباتى در ها بعضى بینم مى من« که

 تردید کنند، می متزلزل را مردم کنند، می خدشه بیخود چرا است؟ انصافى چه این است؟ فکرى چه این است؟ منطقى چه

 امام رحلت از بعد از. داشت وجود ریزي برنامه آن، از قبل سال پانزده سال، ده از حداقل« 88 فتنه براي »کنند؟ می ایجاد

 در. هست و بود مرزها این از بیرون در صحنه، مدیر و کش نقشه و طراح« و) 1389/08/04(»داشت وجود ریزي برنامه

 شکاف ملت آحاد بین« که بود این فتنه هدف) 1389/11/15.»(ندانسته بعضی دانسته، بعضی کردند؛ همکاري آنها با داخل

 تسخیر را ایران خواستند می واقع در بود؛ غریبی و عجیب قصد خیلی قصدشان«)1388/11/19(»بیندازند

 گذاشته مردم آفرین اقتدار و پرشور حضور "الهی نعمت ناسپاسی" بر را خود بناي که جماعتی )1389/08/12.»(کنند

 با« و) 1392/05/06(»کردند ایستادگی نجیبانه غیر شکل به و غیرقانونی شکل به کشور، قانونی جریان مقابل در« بودند

 حتّی« نکردند اعتنا بود کرده معین قانون که هایی راه به شکنان قانون) 1392/03/22(»زدند لگد کشور به قانون، به لگدزدن

 تعداد هر گفتیم شود؛ بازشماري آراء که کردند هم تمدید را زمان آن کردیم، خواهش نگهبان محترم شوراي از ما

                                                 
 انقالب اسالمی ، پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم)سیزدهم ي شماره( اهللا حزب خط ي نشریه ي سرمقاله ١
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 معقول نبود، منطقی کارشان! نرفتند بار زیر خب، شود؛ بازشماري شود، بازشماري بخواهند که صندوقی هر و معقولی

  )1392/02/16(«نبود

  گرجستان رویاي در *

 و اند کرده بندي جبهه اسالمی نظام علیه که کسانی به دادند روحیه و کردند امیدوار را دشمنان« غیرقانونی، رفتار این با

 عظیم ملت این و ایران اسالمى، جمهورى کردند خیال« نیز احمق دشمنان و) 1389/06/08.»(اند داده تشکیل اي جبهه یک

 طرف از اي شده هدایت حرکت« در و ناپذیر جبران خطایی در آنان) 1388/03/29.»(است] گرجستان[ آنجا مثل هم

] البته... [بردند پرتگاهی چنین یک لب را کشور« و کردند دعوت خیابانی شورش به را مردم) 1389/01/01(»بیگانگان

 نمیکرد، کمک ملت این به متعال خداي اگر« و) 1392/05/06(»دادند خرج به بصیرت هم ملت نگذاشت، خداوند

 که آنجاهائی منطقه، کشورهاي در امروز بینید می افتاد؟ می اتفاقی چه میدانید افتادند، می هم جان به مردم هاي گروه

 به نظام، این درونِ از« خواستند می آنها) 1392/05/06(»افتد؟ می دارد اتفاقی چه میگیرند، قرار هم مقابل مردم هاي گروه

  )1388/05/12(«بشوند موفق نتوانستند بزنند، ضربه اسالمی جمهوري نظام

  هست همیشه گر فتنه *

 الزم مردمی عظیم حرکت یک شد؛ نمی حل ها این و امنیتی و سیاسی گوناگون برخوردهاي این با که« فتنه این مقابل در

 است، دشمن یک امروز هست؛ همیشه دشمن و گر فتنه« اما زد؛ رقم را دي 9 الهی قدرت دست) 1390/09/21(»داشت

 و ها عبرت شدن فراموش یا تحریف دشمن، اصلی هاي برنامه از یکی) 1388/10/29(»است دیگر دشمن یک فردا

 که داد اجازه نباید... گذاشتن نسیان طاق در و کردن فراموش براى دارد وجود هایى انگیزه« است؛ فتنه هاي درس

 این مقابل در) 1393/10/17(»بشوند موفّق ببرند، یادها از را مهم و اثرگذار مقاطع دارند قصد که آلودى خباثت هاى انگیزه

 هتکی آن شد، اسالمی نظام به که ظلمی آن شد، مردم به که ظلمی« فراموشی یا تحریف از باید آلود، خباثت هاي انگیزه

 مسائل داد اجازه نباید. کرد جلوگیري) 1388/06/04(»گرفت انجام بعضی ي            وسیله به ها ملت مقابل در نظام آبروي از که

 گذاشتن براي تالش قانون، مقابل در غیرنجیبانه لجاجت ملت، و کشور به زدن ضربه و آشکار ظلم چون فتنه در اصلی
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 المللی، بین عرصه در آن ي چهره تخریب و اسالمی نظام به تهمت خیابانی، اردوکشی به دعوت غیرقانونی، هاي بدعت

 ي لبه در کشور قراردادن نظام، مقابل در مردم دادن قرار براي تالش دشمن، کردن امیدوار مردم، رأي کردن مخدوش

  .شود فراموش... دشمنان کردن شاد و امیدوار و مردم کردن مضطرب داخلی، جنگ و اختالفات پرتگاه

  است قرمز خط فتنه *

 اعتمادي بی که است عناصري از نکردن استفاده و مرزگذاري اعتمادي، بی فتنه، هاي عبرت و ها درس ترین مهم از یکی

 را خودشان اعتمادي بی... اند نامطمئنّی عناصر که کردند ثابت و دادند نشان که هستند ها بعضی« اند؛ کرده ثابت را خود

 براي هم اسالمیتش، براي هم کردند؛ ثابت اسالمی جمهوري براي کردند، ثابت کشور براي کردند، ثابت نظام براي

 مخالفت اسالمی جمهوري نظام جمهوریت با اینها خب انداختند، راه را بازي آن 88 سال که هایی همین... جمهوریتش

 نامطمئن که عناصري از... باانصاف هاي آدم مقابل در ي پسندیده و قبول قابل حرف هیچ بدون منطقی، هیچ بدون کردند،

 تأکید که است 88 فتنه از درس همین اساس بر و) 1394/04/20.»(نکنید استفاده مطلقاً کردند، اثبات را خودشان بودنِ

 رعایت فاصل خطوط و قرمز خطوط حتماً باید... است قرمز خطوط از و مهم مسائل از گران، فتنه و فتنه مسئله« شود می

 جوانان جنس از هایی رویش شوند، رعایت باید که قرمزي خطوط و ها ریزش این مقابل در البته و) 1393/06/05.»(شوند

 در یا اند ندیده را انقالب یا ها جوان این از خیلی« هستند؛ اسالمی انقالب براي تر روشن آینده بشارت انقالبی، و مؤمن

 کنند، می عمل دارند بهتر خیلی کردیم، می روز آن ماها که کاري از امروز اما اند؛ داشته کمی خیلی سنین انقالب پیروزي

 روزافزون بارش و برگ بحمداهللا انقالب. کنند می کار دارند تر هوشیارانه کنند، می عمل دارند تر قوي خیلی

 احساس اینکه مجرد به ،88 سال دي نهم مثل خاص، موارد در« که مردمی همان متن در هایی رویش) 1388/10/29.»(است

 خاصی دولت و خاص شخص به متوجه است، انقالب به متوجه است، نظام به متوجه است، شده شروع که حرکتی کردند

  )1390/05/16.»(دادند نشان خود از را عظیم حرکت آن نیست،

 

 جشنواره هدافا
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  :»روایت فتنه«و پژوهش ادبیات ي سراسري هنر،  ین اهداف جشنوارهاز جمله مهمتر

در العالی  حرکت در مسیر منویات مقام معظّم رهبري مدظلّهو  (ره)اندیشه هاي حضرت امام خمینیتحقق تبیین و  .1

 لزوم بصیرت افزایی و دشمن شناسی

 و رشد بصیرت در جامعه دانشگاهی  انقالب اسالمی  حوزهی در ي سیاس تقویت بنیه .2

  بصیرت  زمینه و مکتوب دانشگاهیان در ادبی، هنري نهادن به آثار  ارج ترویج و .3

  از ایشانو حمایت تقویت تقدیر،  ؛بصیرتیتولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر ناسایی ش .4

 انقالب اسالمی  ر خصوص موضوعات تأثیرگذار در تاریختحقیق و پژوهش د  گسترش حوزه .5

  انقالب اسالمی  حوزهاق در ، کاربردي و خلّدر صاحبان ایده هاي نوایجاد انگیزه  .6

 

  "روایت فتنه "و پژوهش ادبیات  ،هنرسراسري  ساختار جشنواره

(توسط معاون محترم فرهنگی و دانشجویی  شوراي سیاست گذاريرئیس  -دانشگاه و اجتماعی فرهنگیمدیرکل  .1

 دانشگاه آزاد اسالمی حکم صادر می شود.)

عضو شوراي سیاست گذاري (توسط معاون محترم  -دانشگاهیک نفر به پیشنهاد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی  .2

 فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی حکم صادر می شود.)

(توسط و عضو شوراي سیاست گذاري  جشنواره دبیر - علوم و تحقیقات تهرانواحد  معاون فرهنگی و دانشجویی .3

 ر می شود.)معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی حکم صاد

 دبیرتوسط (مسئوالن کمیته هاي مربوطه  -نیروهاي ستادي معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات .4

  احکام آنان صادر می شود.) تعیین وجشنواره 

  

  جشنواره مراحل 
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 )شوراي سیاست گذاريرییس ارسال شیوه نامه جشنواره به واحدهاي سراسر کشور (توسط  .1

 (توسط دبیر جشنواره)تهران جشنواره در واحد علوم و تحقیقات دائمی تشکیل دبیرخانه  .2

 واحدهاي سراسر کشور (توسط دبیر جشنواره)طراحی و ارسال پوستر فراخوان به  .3

(توسط معاونت فرهنگی و  و مجازي مکاتبه ايت محیطی، پیامکی، چهره به چهره، تبلیغ جشنواره به صور .4

  دانشجویی واحدهاي سراسر کشور)

 جشنواره ه اي به پست الکترونیکی دبیرخانه ارسال آثار در قالب یک پوشه رایان .5

دائمی را تشکیل   دبیرخانه اداره کل فرهنگی و اجتماعیموظف است با هماهنگی علوم و تحقیقات تهران واحد  .6

 .دهد

داوري نتیجه نهایی را و پس از نموده آثار را دریافت علوم و تحقیقات تهران واحد دبیرخانه جشنواره مستقر در  .7

اعالم  معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تا از طریق سایت نموده ارسالدانشگاه و اجتماعی اداره کل  فرهنگی به 

 شود.

  دانشگاه آزاد اسالمی »روایت فتنه«جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش مراحل جدول زمان بندي 

  

  یا تشکیل محل تحویل  کننده اقدام  موضوع  تاریخ

تا ارسال فراخوان از زمان 

  بهمن ماه نزدهمپا

و  ادبی ي،آثار هنر ارسال

  پژوهشی

  دبیرخانه جشنواره  داوطلب

  

بیست و هشتم تا  شانزدهماز 

  ماهبهمن 

  دبیرخانه جشنواره  هیئت داوران  آثار داوري

اداره کل فرهنگی و   اعالم نتایج  بهمن ماه سی ام 

  اجتماعی دانشگاه

  سازمان مرکزي

  معاونت فرهنگی و دانشجویی

برگزاري اختتامیه و   اسفندماه

  اهداي جوایز برگزیدگان

  واحد علوم و تحقیقات  دبیر جشنواره
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  هاي جشنواره بخش

و فتنه فتنه  با موضوعو  و کارکنان دانشجویان ،اساتیدي  رده چهارو در  یو پژوهش، ادبی هنريسه بخش این جشنواره در 

 ، ساخت کلیپپوستر طراحی ،شعر، بیان خاطره(روایت فتنه) هاي شامل رشته وشود  برگزار می انقالب اسالمیگري در 

  باشد. می حدادپور جهرمی)محمدرضا ن اثر آقاي خالصه نویسی (کتاب کف خیابوو  مقاله، تصویري

  

  شرکت در جشنواره شرایط

واحدهاي دانشگاه  معارف اسالمیگروه و اساتید  اعضاي هیئت علمی ،کارکنان،دانشجویان در حال تحصیل .1

 آزاد اسالمی سراسر کشور می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

را دارد ولی می تواند در تمامی رشته ها ) ، کارمنداستاد، ق شرکت در یک رده (دانشجوکننده تنها ح هر شرکت .2

 شرکت نماید.

امتیازي تعلق  ا موضوع جشنوارهبها و همچنین به موضوعات مغایر  ها، بخش رشته  شده در همه به آثار کپی .3

 گیرد. نمی

اي از برگزاري جشنواره و حتی پس از اختتامیه مشخص شود اصالت اثر شرکت داده شده  نانچه در هر مرحلهچ .4

اء شده پس گرفته شده و ي جوایز اعط باشد یا شخص دیگري مدعی اثر باشد، در صورت اثبات ادعا، کلیه مخدوش می

 واحد دانشگاهی معرفی خواهد شد.مراکز مربوطه ي شخص خاطی به 

  

  آثارو ارسال ضوابط تنظیم 

 باشد. جشنواره مرتبط با موضوع ومقاله ، کلیپپوسترخاطره، شعر،  .1

 قابل قبول می باشد.(غیر از رشته هاي خاص)   pdfو    wordارسال فایل به صورت .2

 نمایند. ارسال اثر خود را به همراه مشخصات فردي به پست الکترونیکی دبیرخانه جشنواره،می بایست داوطلبان  .3
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 ضروري است. داستاني اول  ه داستان در صفحهنوشتن خالص .4

 روش تحقیق، ضرورت تحقیق، دستاورد و نتایج تحقیق باشد.  در بردارندهاي  واژه 200حدود   داراي چکیدهمقاله  .5

 باشد. A4صفحه در قطع  15باید  نخالصه ي کتاب کف خیابو .6

  

  جشنواره لوح، تندیس و جوایز

 شد. انجام خواهد زیر جوایز نقدي برگزیدگان مطابق جدولپرداخت  .1

 شود. اعطاء میبه برگزیدگان  تهران واحد علوم و تحقیقاتاز طرف  و وجه نقديتندیس  ،هدایا شامل لوح تقدیر .2

ها  باالترین رتبه آن بیش از یک رشته حائز رتبه شوند،در چند رشته شرکت نمایند و  درشرکت کنندگانی که    .3

  دریافت می نمایند.فقط لوح تقدیر  رشته هاو بابت سایر  دریافت نموده نقدي هدیهیک و شده منظور 

  د شد.استفاده خواهاین جشنواره   گزیدگان جشنواره در نمایشگاهآثار براز  -6

  

  

  شرکت کنندهرده    آثار  عنوان

  

 نوع جایزه                          

  تومان)(کارت هدیه به             

  و چهارمسوم   دوم  اول  دانشجو       ستاد و کارمندا    

  000/500  000/000/1  000/000/2  دانشجو و کارمند استاد  مقاله

  000/500  000/000/1  000/000/2  دانشجو  استاد و کارمند  بیان خاطره (روایت فتنه)

  000/500  000/000/1  000/000/2  دانشجو  استاد و کارمند  شعر

  000/500  000/000/1  000/000/2  دانشجو  استاد و کارمند  پوستر

  000/500  000/000/1  000/000/2  دانشجو  استاد و کارمند  تصویري کلیپ

  000/500  000/000/1  000/000/2  دانشجو  استاد و کارمند  خالصه نویسی کتاب
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  الزحمه داوران حق

علوم و واحد ادبیات توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی هاي هنري، پژوهشی و  ي داوري بخش الزحمه حق .1

 پرداخت خواهد شد.تحقیقات تهران 

 در هر بخش(حق الزحمه هر یک از داوران) مبلغ یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اوران حق الزحمه د .2

  

  و اعالم نتایجداوري جشنواره 

 .دانشگاه تأیید شوند دانشجویی و معاونت  فرهنگی توسطو  شده انتخاب توسط دبیر جشنوارهبایست  داوران می .1

 می باشد.   100و نمرات آثار بین صفر تا  دادهآثار را مورد بررسی قرار  یک داوربخش هر در  .2

رسمیت خواهد  گردد ومیانجام  دانشگاهو اجتماعی اداره کل فرهنگی اعالم نتایج جشنواره فقط از طریق  .3

 .اشتد

  

  پژوهشی  بخشهاي داوري   شاخص

  امتیاز  هاي داوري مقاالت شاخص  موارد مورد بررسی

ها،  ي اجزاء مقاله شامل چکیده، مقدمه، مروري بر ادبیات، یافته دارا بودن کلیه  ساختار

  محتوایی و برخوردار از نظم و ترتیب منطقینتایج، منابع و مآخذ به صورت 

10  

  

  محتوا

  15  ها) موضوع، ادبیات، روشناسی، یافته( میزان نوآوري مقاله

  15  ي علمی و اجرائی اهمیت موضوع مقاله از لحاظ نیاز جامعه

  10  ارتباط محتوا با عنوان مقاله

  20  ها یافتهها و  قدرت استدالل علمی نویسنده در طرح موضوع، روش

  10  بودن منابع و مآخذ و مرتبط بودن با موضوع میزان کفایت، اعتبار علمی و جدید

  10  تناسب روش تحقیق با موضوع مقاله

  10  میزان روان بودن و انسجام کلی در نگارش مقاله  نگارش مقاله آیین

  100  جمع کل امتیازات
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   هاي داوري  بخش هنري شاخص

 طراحی پوستر -1

  .الزامی است 100و  با رزولشن Tif ارسال فایل اصلی با فرمت ؛ سانتی مترباشد 50×70 الزاماً اثر اندازه  -

 

  امتیاز  طراحی پوستر -هاي داوري شاخص

  10  گیري از کنتراست مناسب بهره

  10  ها ترکیب رنگ

  10  طراحی لوگو

  15  تناسب موضوعی

  15  زیباشناسی و معناگرایی

  10  فرم و تکنیک

  10  پویایی و ایجاز

  20  نوآوري و خالقیت

  100  جمع کل امتیازات

      

  ساخت کلیپ تصویري -2

 دقیقه. 5و حداکثر  3زمان حداقل  -

  امتیاز  کلیپ تصویري هاي داوري شاخص

  20  ایده پردازي

  40  هماهنگی مفهومی اثر و موسیقی

  40  فن آوري و اجرا

  100  جمع کل امتیازات
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  هاي داوري بخش ادبیات  شاخص

  شعر: کالسیک -1

  امتیاز  شعر -هاي داوري شاخص

  20  تناسب مفهومی با موضوع

  20  ها، سالمت زبان و . .) زبان شعر( انتخاب واژگان مناسب، ایحاد بافت همگون بین واژه

  20  موسیقی کلمه، کالم و . . . ) -زیباشناختی(زیبایی صور خیالی

  10  آفرینی(وحدت، هماهنگی مضمون، محتوا، فرم، خالقیت و . . .) مضموننوآوري و 

  10  عاطفه(شگرد بروز هیجانات، احساسات و . . .)

  10  ماندگاري و پایندگی

  10  نوازي، زبان تن، دلنوازي کالم و . . .) خوانش شعر(چشم

  100  جمع کل امتیازات

  

   بیان خاطره (روایت فتنه) -2

  امتیاز  نویسی داستان -هاي داوري شاخص

  15  )روایت فتنهها و مبانی  تم(توجه به آموزه -موضوع

  15  جذابیت خاطره

  5  )روایت(شروع  آغاز

  15  در خاطره پردازي شخصیت

  10  محوري گفتگو

  10  واقع نگري و پرهیز از اعمال سلیقه سیاسی

  15  پایان بندي) روایت،حوادث(کشمکش، تعلیق، اوج 

  15  خاطرهلحن 

  100  جمع کل امتیازات
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 خالصه نویسی کتاب-3

  امتیاز  نویسی داستان -هاي داوري شاخص

  25  تلخیص کلّ محتوي

  15  انتخاب واژگان

  10  و پایان آغاز 

  10  انحراف از محتويعدم 

  10  رعایت آیین نگارش

  15  واقع نگري و پرهیز از اعمال سلیقه سیاسی

  15  پایان بندي)حوادث(کشمکش، تعلیق، اوج روایت، 

  100  جمع کل امتیازات

  

  برخی عناوین پیشنهادي

 تقلب در انتخابات يو ادعا فتنه -1

  خاموش کردن فتنهکنترل و در  ينقش مقام معظم رهبر -2

 در فتنه (به خصوص آمریکا و انگلیس) یاستکبار و دشمنان خارج نقش -3

  در فتنه یستیترور يسلطنت طلبان و گروه ها ن،یمنافق نقش -4

  عوام و خواص در فتنه عملکرد -5

  فتنه ياقتصاد راتیتاث -6

  فتنه به مردم و جامعه يو معنو يماد يها خسارت -7

  

  جشنواره راه هاي ارتباطی با دبیرخانه دائمی

 revayatefetneh@gmail.comارسال آثار با ذکر مشخصات کامل به آدرس:  -1

  02144867350شماره تماس:  -2
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  برگزاري اختتامیه جشنواره

ي مراحل اعم از  از کلیه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه هماهنگی معاونت علوم و تحقیقات تهران باواحد  .1

 ي جشنواره اقدام نماید. نامه سبت به چاپ ویژهو ن نموده ویري تهیهاجلسات، دریافت آثار، داوري و اختتامیه گزارش تص

صورت معاونت فرهنگی و دانشجویی با نظر اسفندماه  در یکی از روزهاي مراسم اختتامیهزمان برگزاري  .2

 پذیرد. می

هماهنگی و آماده پذیرائی از مدعوین،  دعوت از برگزیدگان، تمهیدات الزم در خصوص علوم و تحقیقاتواحد  .3

، هاي مرتبط گان، دعوت از شخصیتتندیس، جوایز نقدي برگزید تقدیر، لوحتهیه سالن، برپایی نمایشگاه آثار، سازي 

  فراهم نماید.را اي، تبلیغاتی، سایر موارد  رسانه پوشش

از  فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تواند در صورت صالحدید و با تأیید معاونت میعلوم و تحقیقات واحد : تبصره

 استفاده نماید. سایر نهادهاي فرهنگیامکانات 

) موظف است نسبت به صدور مجوز روایت فتنه جشنواره سراسري فعالیت هاي(حوزه اداره کل فرهنگی دانشگاه .4

هاي ذیربط  سایر واحدهاي دانشگاهی و سازمان و ارسال بهعلوم و تحقیقات تهران چاپ ویژه نامه جشنواره توسط واحد 

  اقدام نماید.


