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 پيشگفتار

همه ساله حج به عنوان فريضه اي بزرگ پيش روي و   (  ص) به حكم قرآن و در تبعيت از سنت واالي حضرت نبوي 

مقصد اهالي ايمان است و در اجابت دعوت خداوندي و فراخوان جاويدان ابراهيم خليل فوج فوج مردمان عبادتگر و   

سالكان صالح ، شهر و ديار خويش را واگذاشته و راهي سرزمين وحي و ديار خاطرات اوليييام ميقيرا خيداونيد                           

مي گردند ، مدينة پيامبر و مكة با بركت خداوند ، با حضور جوشان و خروشان مسلمانان جهان حال و هواي ديگيري  

پيدا مي كند ، و اهالي اسالم فارغ از تعلقات ناسوتي و دلبستگيهاي ملي، بومي ، ايلي و عشيره اي و هرگونه رنگ و 

لعاا در حول محور قرآن و اهل بيت رسالت ، يكدل و منسجم وحدت و يگانگي اسالمي را پييش روي جيهيانيييان                        

قرار مي دهند ، زائران و حاجيان و سفركردگاِن به حريم قرا توحيد ، آرام و موقر و بيا شيكيوه ميهييياي خيلي                                

حماسه اي مي شوند كه در آن كفر و شرك و الحاد به قدرت ايمان درهم كوبيده مي شود و پرچم توحييد و ييكيتيا         

پرستي افراشته ترمي گردد ، در اين اجتماع نوراني ، اما عده اي نيز بال همت گشوده و قامت استوار آراسته اند  تيا  

عرشِي پر ماجرا از يك سو بستر عبادت آرام و مناسك و اعمال دقي  را براي مومنان فيراهيم آورنيد                    در اين يكماه

و از طرف ديگر حقيقت اسالم ناا محمدي را در سايه سار رهبري و زعامت ولي امر مسلمين پيش روي جهيانيييان                

به نمايش گذارند ، آنچه پيش روي شماست گزارش تصويري مختصري است كه چشمان مهربان شما را ، با كيميي                 

و تمهيدات و تالش ها و مجاهده هاي متن و حاشييه آن ،       2931حج سال . از آن تالش هايِ بي وقفه آشنا مي سازد 

بزرگتر از آن بود كه به توصيف و تصوير كشيده شود اما به رسم يادبود دفتري مصّور كه حاصل تيالش و وو       

امييد اسيت كيار                       .  همكاران ما در واحد صوتي تصويري موسسه فرهنگي هنري مشعر فراهم آمده ، تقديم مي گردد

( ارواحينيا فيدام     )  و تالش خدمتگزاران حج به عنوان برگ سبزي تحفه درويش مقبول روح حج ، حضرت بقيه اهلل االعظم 

 .    واقع شود

 

 

موسسه فرهنگي هنري مشعر

  
 



اگر اين فيريضيه   .  حجاج بيت اهلل الحرام ، تنها بهره مندان از سرچشمه فياض حج نيستند 

عظيم به درستي شناخته و عمل شود ملتها و آحاد مسلمانان در هيميه جياي جيهيان ،                            

 (مد ظله العالي ) مقام معظّم رهبري .                                                                            مشمول بركات آن خواهند شد



 قمری2191  -هجری شمسی  2931  آلبوم مصّور حج

 موسسه فرهنگی هنری مشعر : ناشر 

 (حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت ) 

 كمال الدین شاهرخ : عکس 

 محسن برمهانی

 طراحی ، صفحه بندی ، ویرایش متون و اجراء   

 كمال الدین شاهرخ  

 مشعر: چاپ 

 معین: صحافی 

 2939بهار : سال انتشار

كلیه حقوق این مجموعه متعلق به ناشر بوده و هرگونه استفاده 

 .  از عکس های این مجموعه منوط به اجازه كتبی ناشر می باشد

 

MASHAR ARTICAL & CULTURAL INSTITUTE 
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  022992991با رهبرمعّظم انقالب            29دیدار كارگزاران  حج   -(  ره)حسينيه امام خميني  -تهران  

بكارگيري و تربيت نيروهاي اليق  و اقايهق ق            

مهم رين نقش را در تحول روحق  و االقي ق           

هقا     نمايد، از اين رو با انجام آزمون زائران ايفا م 

هاي بدو و ضقمقن    هاي علم ، آموزش و مصاحب 

هاي  الدمت، آموزش مجازي و برگزاري همايش

آموزا  توجيه ، آموزاهاي مقيقدانق ، تقهقيق          

هاي آمقوزاق ، اسق قفقاد  از           عناوين و سرفصل

هقاي     هاي سمع  بصري و الروج از اقيقو    روش

هقا     سن   و نا كارآمد تيش كرد  ايم بقهق قريقن      

و .  گزينش اد  و الدم گزار زائران عزيز بااقنقد  

در همين راس ا بيش از دويهت نقفقر از      هللبحمدا

هاي علمي  گزيقنقش و      اساتيد سطوح عال  حوز 

  .اف خار الدم گزاري حج گزاران را پيدا كرد  اند

 :االسالموالمسلينقاضيعسكرحجت
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 :بياناترهبرمعظمانقالبدردیدارکارگزارانحج

 

 حجمایالاقتدارامتاسالمياست
 ند و با ااار  ب  ارايط كنون  جهان اسيم و منطق  و انهحضرت آيت اهلل الامن  اي رهبر انقيب اسيم  در ديدار كارگزاران حج امهال، حج را ماي  ا  دار سياس ، فرهنگ  و معنوي جامع  اسيم  د

اميدواريم رويكرد جديد امريكا در  بال سوري ، جدي و : هاي سلط  گران گف ند هاي مذهب  و همچنين تهديدها و آتش افروزي تيش بدالواهان براي ايجاد درگيري ميان مهلمانان ب  بهان  اال يف

 .بدور از فريب، و برگشت وا ع  از رويكرد الودسران  و غلط چند هف   االير بااد

 

 تدا با راوکدرزا،دستوراتاسالماست
دوري از جدال در ايام حج ك  در  رآن كريم بر آن تأكيد اد  ب  : رهبر انقيب اسيم  با تأكيد بر اينك  يك  از لوازم حج وا ع ، رف ار برادران  مهلمانان در عرص  اين فريض  بزرگ است، افزودند

 .اود معناي جدال نداا ن برادران دين  و مهلمان با يكديگر است ك  هم اامل پرهيز از جدال زبان  و هم پرهيز از تنافر  لب  م 

ببرند در ال م أسفان  برال  كج فهم ها، با تفهير غلط از جدال نداا ن در ايام حج، تيش دارند تا فلهف  برگزاري مراسم برائت از مشركين را زيرا سؤ: حضرت آيت اهلل الامن  اي الاطرنشان كردند

 .ترين دس ورات اسيم است ك  جدال با ارك و كفر، از اساس  حال 

 

 درگيرتمناههاسالميبالندبرمیم بيونيستياست
دامنان امت اسيم  بخوب  م وج  اد  اند ك  درگيري مذاهب اسيم  ب  : ايشان مهلمانان را ب  هواياري در  بال نقش  بدالواهان براي ايجاد اال يفها و درگيريهاي مذهب  فراالواندند و تأكيد كردند

براي دامن زدن ب  اال يفات از طرف ديگر، بدنبال  هاي ب  ظاهر اسيم  و ح   ايع  نفع رژيم غاصب صهيونيه   است و بر همين اساس با را  اندازي گروههاي تكفيري از يك طرف و با ايجاد رسان 

 .درگير كردن مهلمانان با يكديگر هه ند

 

 معر ييبررواقعياسالمو يعالا،ضروریاتاست
 و ديگران هموار  بر حفظ اتحاد امت اسيم  تأكيد كرد  اند، بنابراين آن تشيع  ك  با هدف دامن زدن ب  اال يفات، از رسان  هاي  ك  در( ر )بزرگان تشيع اعم از امام : رهبر انقيب اسيم  افزودند

 .اود، در مهير ايع  وا ع  نيهت لندن و امريكا هه ند، تبليغ م 

و اطيع از وا عيات و پيشرف هاي جوامع اسيم ، در  اود، تبادل فرهنگ اسيم  ناب ميان مهلمانان حضرت آيت اهلل الامن  اي يك  ديگر از نقاط  وت حج را ك  زمين  ساز ا  دار بيش از پيش آن م 

يم و ايع  و حقاي  و پيشرف هاي هاي معاند نظام اسيم ، يك  از وظايف زائران ايران ، معرف  و اناساندن چهر  وا ع  اس با توج  ب  حجم بهيار باال و غير ابل تصور رسان : ايام حج دانه ند و گف ند

 .نظام اسيم ، از طري  زبان و عمل الود است

 

 حسنينبالوعدرالبيدرحجبالدستمينید
ايمان  وي، توكل بر الدا و حهن ظن ب  وعد  اله  ك  الزم  عبور از گذرگاههاي داوار و : ايشان با تأكيد بر اينك  تقويت معنويت يك  ديگر از محورهاي اصل  حج وا ع  است، الاطرنشان كردند

 .آيد نهراسيدن از هيمن  ظاهري  درتها هه ند، در حج بدست م 

سلط  گران و ابر درتها :   ادن صدها انهان بيگنا ، گف ندكش رهبر انقيب اسيم  با ااار  ب  آتش افروزي دامنان امت اسيم  در پاكه ان، افغانه ان، عراق، سوري  و بحرين ب  بهان  ايع  و سن  و 

 .بويژ  امريكا براي رسيدن ب  منافع نامشروع الود از ويران كردن كشورها و كش ن انهانها هيچ اباي  ندارند

 

 اميدواریمرویكردتدیدامریكادرقبا سوریالبدورا، ریهبا د
آنها براي منافع مل  ادعاي  الود ك  در وا ع منافع : حضرت آيت اهلل الامن  اي ب  تحوالت سوري  و تهديدهاي چند هف   االير امريكاييها براي جنگ افروزي در منطق ، ااار  كردند و افزودند

 .هاي ديگر هه ند صهيونيه ها و سرماي  داران بزرگ است، ح   حاضر ب  آتش افروزي و پايمال كردن منافع كشورها و ملت

اگر چنين بااد، ب  معناي بازگشت امريكا از رويكرد الودسران  و غلط : ايشان با تأكيد بر اينك  اميدواريم رويكرد جديد امريكا در  بال سوري ، جدي و ب  دور از بازي سياس  بااد، الاطرنشان كردند

 .چند هف   االير است

 .كند جمهوري اسيم  ايران با د ت و هواياري حوادث منطق  را دنبال م : رهبر انقيب اسيم  تأكيد كردند

بر اسيم است، در ن  ما ب  عنوان يك ملت بزرگ در اين منطق  حهاس، بايد با نگا  درست و با اس فاد  از ا  دار اسيم ، اهداف واال و انهان  الود را ك  مب : حضرت آيت اهلل الامن  اي افزودند

 .معرض ديد همگان  رار دهيم و بشريت را ب  دس اوردِ حركت براساس اسيم، دعوت كنيم

ن و توكل بر الدا ب  ئوالدس اوردِ حركت براساس اسيم، ساالت ا  دار درون  ملت است ك  با ايمان راسخ، اتحاد آحاد مردم، عملكرد صحيح مهئوالن، همدل  مردم و مه: ايشان الاطرنشان كردند

 .آيد دست م 

 

 تنجعنوراساسيساتتاقتداردرونيملت
حركت نظام اسيم  در اين مهير و ا  دار روز افزون آن،  طعاً بر : رهبر انقيب اسيم ، عقل، معنويت، توكل، حركت و عمل را پنج عنصر اساس  براي ساالت ا  دار درون  برامردند و افزودند

 .ارايط منطق  تأثيرگذار الواهد بود، همانگون  ك  تاكنون بود  است
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 022992900همایش آموزشي زائران حج استان تهران          -ورزشگاه آزادي  -تهران  

 آقای سعید اوحدی ریاست سازمان حج و زیارت  در حال سخنرانی 

 آقای قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در حال سخنرانی 
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 022992900همایش آموزشي زائران حج استان تهران          -ورزشگاه آزادي  -تهران  



6 

 022992920پنجمين دوره آموزشي و توجيهي قاریان اعزامي به حج تمتع                     -سازمان اوقاف  -تهران  



7 



8 

 022992901نشست خبري نماینده ولي فقيه و ریاست سازمان                     -سازمان حجو زیارت  -تهران  

 آقای قاضی عسکر در حال سخنرانی 
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 022992999مراسم افتتاح پرواز حجاج                                 -فرودگاه مهرآباد  -تهران  

 آقای قاضی عسکر در حال سخنرانی 
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 022992992بدرقه نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني به مكه مكرمه           -فرودگاه مهرآباد  -تهران  

 آقای قاضی عسکر در کنار آقای محمدی گلپایگانی  

 شهسواری ، رضوی و اسماعیلی: از راست آقایان  
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 022992992                       و سرپرست حجاج ایراني  استقبال از نماینده ولي فقيه  -مدینه منوره  

 قائمی مهر ، رسولی محالتی ، قاضی عسکر ، بیات و نماینده امیر مدینه : از راست آقایان  
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 022992992                       و سرپرست حجاج ایراني  استقبال از نماینده ولي فقيه  -مدینه منوره  



14 

 022992992                       حجاج ایراني  به مدینه منورهاستقبال از اولين كاروان  -مدینه منوره  



15 

 022992992در مسجد شيعيان                   ( ع)مراسم جشن والدت حضرت رضا  -مدینه منوره  

 آقای احمدی در حال قرائت قرآن مجید  
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 022992991مراسم دعاي كميل در سالن اجتماعات بعثه رهبري                -مدینه منوره 



17 

 022992992مراسم دعاي ندبه در سالن اجتماعات بعثه رهبري                -مدینه منوره 



18 

 022992992                       جانبازان به مدینه منورهمراسم استقبال از كاروان  -مدینه منوره  



19 

 022992992دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در هتل وستاد منطقه یک                      -مدینه منوره  

 آقای قاضی عسکر در میان زائران ایرانی 
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 022992992سخنراني نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني در جمع كارگزاران حج              -مدینه منوره 
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 022992921اولين جلسه شوراي برنامه ریزي حج                           -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

 دکتر قنبری ، قاضی عسکر ، اوحدی و قائمی مهر : از راست آقایان  
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 022992921دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني اهل سنت                     -مدینه منوره  
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 022992921دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در                         -مدینه منوره  

 آقای قاضی عسکر در میان زائران ایرانی 



24 

 022992920دیدار نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از ستاد مدینه منوره                  -مدینه منوره 



25 

 022992920دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني                    -مدینه منوره  

 آقای قاضی عسکر و سعید اوحدی در میان زائران ایرانی 



26 

 022992920دیداررئيس دانشكده مطالعات اسالمي تایلند با نماینده ولي فقيه                  -مدینه منوره  



27 

 022992920دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در هتل  ماریوت                     -مدینه منوره  

 آقای سعید اوحدی در میان زائران ایرانی 
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 02299190دیدارنماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني با گروه اعزامي حج صدا وسيما                     -مدینه منوره  

 قاضی عسکر  ، رضاد مصداقی : از راست آقایان  

 و قائمی نسب
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  02299190 واحد هاي گوناگون بعثه رهبري                        نماینده ولي فقيه از دیدار  -مدینه منوره 

 دکتر احمدی ، مظلومی ، قاضی عسکر  و اسالمی فر : از راست آقایان  
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  02299190دیدارنماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از كاروان جانبازان                     -مدینه منوره  



31 

 02299190دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در هتل منازل الحرم                                -مدینه منوره  
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   02299190                            29گردهمایي روحانيون كاروان هاي حج   -مدینه منوره 



33 

 02299199دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در هتل صافي الياس                               -مدینه منوره  



34 

 02299199دیدار نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از دفاتر نمایندگي بعثه مراجع عظام               -مدینه منوره  

 دیدار از بعثه آیت اهلل شاهرودی

 دیدار از بعثه آیت اهلل صافی گاپایگانی

 دیدار از بعثه آیت اهلل موسوی اردبیلی دیدار از بعثه آیت اهلل مکارم شیرازی
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 02299199دیدار نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از دفاتر نمایندگي بعثه مراجع عظام               -مدینه منوره  

 دیدار از بعثه آیت اهلل سیستانی

 دیدار از بعثه آیت اهلل نوری همدانی
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 02299199دیدارنماینده بعثه الجزایر با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                       -مدینه منوره  

 از راست آقای استاد احمد سعیدی نماینده بعثه الجزایر در کنار آقای قاضی عسکر 



37 

 02299192دومين جلسه شوراي برنامه ریزي حج                           -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

 دنده بر ، ریاض ، حاج علیرضا رشیدی ، قنبری و قاضی عسکر : از راست آقایان  



38 

 02299192دیدار كاروان قاریان و حافظان قرآن كریم با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                 -مدینه منوره  

 پورزرگری ، احمدی ، قنبری و قاضی عسکر :  از راست آقایان 



39 

 02299192دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در هتل  راما مدینه                              -مدینه منوره  



40 

 02299191دیداررئيس بعثه بنگالدش با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                       -مدینه منوره  

دکتر جهانگیر عالم رئیس بعثه بنگالدش در کنننار     

 آقای قاضی عسکر 



41 

 02299191دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در هتل  منازل االسواف                        -مدینه منوره  



42 

 02299191اولين مراسم دعاي پرفيض كميل در بين الحرمين               -بين الحرمين   -مدینه منوره  



43 

 02299192مراسم دعاي ندبه در سالن اجتماعات بعثه رهبري                   -مدینه منوره 

 آقای میثم مطیعی در حال مداحی



44 

 02299192دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در هتل  زهرا الخير               -مدینه منوره  



45 

 02299192نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از بيمارستان هيات پزشكي حج                     دیدار  -مدینه منوره 

 آقای دکتر دنده بر در حال ارائه گزارش



46 

 02299192دیداررئيس بعثه عراق با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                       -مدینه منوره  

 شریعتمدار ، اوحدی ، قاضی عسکر ، موال و  هادوی: از راست آقایان  



47 

 02299192دیداراعضاي بعثه آیت اهلل یعقوبي با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                          -مدینه منوره  



48 

 02299192بازدید نماینده ولي فقيه از حجاج ایراني هتل  الزهراء                            -مدینه منوره 



49 

 02299191بازدید نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني ازآشپزخانه هاي مركزي                   -مدینه منوره  



50 

 02299191دیداراعضاي ستاد مدینه با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                     -مدینه منوره  



51 

 02299191دیداررئيس بعثه پاكستان با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                        -مدینه منوره  

 آقای محمد سیف انور چپه رئیس بعثه پاکستان در کنار آقای قاضی عسکر 



52 

 02299191دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني هتل مدینه هارموني                     -مدینه منوره  

 آقای قاضی عسکر در کنار زائران ایرانی



53 

 02299191دیدار آقاي سيد حيدرحكيم با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                        -مدینه منوره  



54 

 02299191دیداراعضاي دفاترنمایندگي بعثه مراجع عظام با نماینده ولي فقيه                 -بعثه رهبري  -مدینه منوره 

 بعثه آیت اهلل سیستانی

 بعثه آیت اهلل شاهرودی

 بعثه آیت اهلل مکارم

 بعثه آیت اهلل حکیم



55 

 02299191دیداراعضاي دفاترنمایندگي بعثه مراجع عظام با نماینده ولي فقيه                 -بعثه رهبري  -مدینه منوره 



56 

 02299191همایش تكفير                  -مدینه منوره  



57 

 02299191دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني هتل الزهراء               -مدینه منوره  

 آقای اوحدی در کنار زائران ایرانی

 آقای قاضی عسکر در کنار زائران ایرانی



58 

 02299192دیداراعضاي بعثه آیت اهلل شاهرودي با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                          -مدینه منوره  



59 

 02299192دیدارگروه اعزامي حج صدا وسيما با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                        -مدینه منوره  

 مصداقی ، گروسی ، قاضی عسکر ، مظلومی ، قنبری  و میری : از راست آقایان  



60 

 02299192همایش منزلت زن                          -سالن اجتماعات بعثه رهبري  -مدینه منوره  



61 

 02299192دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني هتل الياس ذهبي                  -مدینه منوره  

 آقای قاضی عسکر در میان زائران ایرانی 



62 

 022991901دیدارنماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از كاروان جانبازان                     -مدینه منوره  

 آقای قاضی عسکر در میان جانبازان  



63 

 022991901همایش بيداري اسالمي                     -مدینه منوره  



64 

 022991901دیدارمولوي عبدالحميد با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                      -مدینه منوره  

 قاضی عسکر ، مولوی عبدالحمید و مظلومی: از راست آقایان 



65 

 022991901اهل سنت                              -همایش حج نماد وحدت امت اسالمي  -سالن اجتماعات بعثه رهبري  -مدینه منوره  

 آقای راشد یزدی در حال سخنرانی



66 

 022991901دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني هتل وفاده الزهراء                          -مدینه منوره  



67 

 022991901محفل انس با قرآن و عترت                         -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

 آقای محمد رضا پور زرگری در حال قرائت قرآن کریم



68 

 022991900دیداراعضاي بعثه آیت اهلل موسوي اردبيلي با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني               -مدینه منوره  

 از راست آقایان اردبیلی ،  قاضی عسکر و مهمانپرست 



69 

 022991900سومين جلسه شوراي برنامه ریزي حج                           -بعثه رهبري  -مدینه منوره  



69 

` 



70 

 11/792911دیداررئیس بعثه کشمیر با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مدینه منوره  

 دکتر پیرزاده سید محمد سعید در کنار آقای قاضی عسکر  



71 

 11/792911همایش اهل البیت                        -سالن اجتماعاتد بعثه رهبری   -مدینه منوره  

 آقای قاضی عسکر درحال سخنرانی 



72 

 11/792911هتل  صافی پالزا و مدینه ذهبی                       حجاج ایرانی نماینده ولی فقیه از دیدار  -مدینه منوره 

 هتل صافی پالزا

 هتل صافی پالزا

 هتل صافی پالزا

 هتل مدینه ذهبی



73 

 11/792911دومین مراسم دعای پرفیض کمیل               -بین الحرمین   -مدینه منوره  



74 

 11/792917مراسم دعای ندبه  با حضور حجاج ایرانی                    -بعثه رهبری  -مدینه منوره  



75 

 11/792917نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با آقای شیخ کاظم عمری در مسجد شیعیان              دیدار  -مدینه منوره 

قاضی عسکر ، شیخ کاظم عمممری ،       :   از راست آقایان 

 مظلومی و شهسواری 



76 

 11/792917(                          ع)بزرگداشت شهادت حضرت امام محمد تقی   -بعثه رهبری  -مدینه منوره  

 آقای راشد یزدی درحال سخنرانی 



77 

 11/792911بدرقه نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی به مکه مکرمه                 -بعثه رهبری  -مدینه منوره  



78 



79 



80 

 11/792911مراسم استقبال از ورود نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی به مکه مکرمه                  -مکه مکرمه  



81 

 11/792911(            علیهم السالم)مراسم سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا   -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه  

 آقای دکتر قنبری درحال سخنرانی 



82 

 11/792911اولین جلسه شورای برنامه ریزی حج                            -بعثه رهبری  -مکه مکرمه   

 قاضی عسکر ، اوحدی و دکتر قنبری  : از راست آقایان 



83 

 11/792911دیدار نماینده ولی فقیه از حجاج ایرانی هتل  برکت البرهان                              -مکه مکرمه  



84 

 11/792911دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از انبار ستاد مکه                      -مکه مکرمه  

ماندگاری در حال ارائه گزارش سمت چپ آقای امان اله    



85 

 قحطانی

 قحطانی

 قحطانی

 ابوالجدائل

 ابوالجدائل

 ابوالجدائل

 11/792911دیدارنماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از آشپزخانه های مرکزی                  -مکه مکرمه  



86 

 11/792911دیدارآقای طالل با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                 -بعثه رهبری  -مکه مکرمه  

 اوحدی ، طالل و قاضی عسکر :  از راست آقایان 



87 

 11/792911دیدار رئیس بعثه برونئی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 



88 

 11/792911دیداررئیس بعثه کنیا با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 



89 

 11/792911محفل انس با قرآن                  -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه 



90 

 11/792911دیدار نماینده ولی فقیه از حجاج ایرانی هتل  میدان                             -مکه مکرمه  



91 

 11/792911دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از ستاد مکه مکرمه                     -مکه مکرمه 

  آقای عسکری و مجردی در حال ارائه گزارش



92 

 11/792911دیدار اعضای دفتر نمایندگی بعثه آیت اهلل مدرسی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی         -مکه مکرمه 



93 

 11/792911دیداررئیس بعثه تایلند با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 

 سمت چپ دکتر اسماعیل علی رئیس بعثه تایلند  



94 

 11/792911دیدار اعضای هیات پزشکی حج با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                     -مکه مکرمه   



95 

 11/792912جزء خوانی روزانه قرآن کریم                    -نمازخانه بعثه رهبری  -مکه مکرمه 

 آقای پورزرگری در حال قرائت قرآن کریم



96 

 11/792912اهل سنت                      -همایش حج تجلی امت واحده اسالمی   -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه 



97 

 11/792912دیداررئیس بعثه چین با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 



98 

 11/792912حجاج ایرانی خارج از کشور                           -همایش میعاد با ابراهیم  -مکه مکرمه  



99 

 11/792912همایش تقریب بین مذاهب                            -سالن اجتماعات بعثه عراق  -مکه مکرمه  



100 

 11/792911دیداررئیس بعثه کومور با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 



101 

 11/792911همایش امداد گران                         -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه 



102 

 11/792911همایش فرهیختگان                                  -مکه مکرمه 

 آقای هادوی در حال سخنرانی



103 

 11/792911همایش قدس                   -مکه مکرمه 

اگمر کسمی بمه        .  خواهمنمد   هاست از سرزمین فلسطین برخواسته و از مسلمانان کمك می باید پاسخگوی فریادی باشیم که سال:  نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 

  .خواهی آنها پاسخ ندهد قطعاً مسلمان نیست کمك



104 

 11/792911همایش روحانیون معین و معینه های کاروان های حج                 -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه 



105 

 11/792911در کاروان حجاج ایرانی خارج از کشور   (  علیهم السالم)مراسم سالروز پیوند آسمانی حضرت علی وحضرت زهرا  -مکه مکرمه  

 آقای دکتر قنبری در حال سخنرانی

 آقای میثم مطیعی در حال ذکر مصیبت



106 

 11/792911 مراسم دعای کمیل                          -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه  

 آقای غالمرضا زاده در حال قرائت دعای کمیل

 آقای فرحزادی در حال سخنرانی  



107 

 /11/79291 مراسم دعای ندبه                          -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه  

آقای رمضان پور در 

 حال قرائت دعای ندبه

 آقای غالمرضا زاده در حال قرائت دعای کمیل



108 

 /11/79291دیدار نماینده ولی فقیه از کاروان حجاج ایرانی خارج از کشور                              -مکه مکرمه  

 آقای قاضی عسکر در میان زائران ایرانی مقیم خارج از کشور



109 

 /11/79291دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بعثه عراق            -مکه مکرمه 

 اوحدی ، شریعتمدار ، قاضی عسکر و موال: از راست آقایان 



110 

 /11/79291دیداررئیس دیوان شیعی عراق با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 



111 

 /11/79291گردهمایی ذابحین                            -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه 

 آقای اوحدی در حال سخنرانی

 آقای اسماعیلی در حال سخنرانی



112 

 /11/79291همایش مدیران کاروان های حج                             -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه 



113 

 /11/79291مراسم تجلیل از خانواده های معظم شهداء                       -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه 



114 

 11/792971(                             ع) بزرگداشت حضرت امام محمد باقر  -سالن اجتماعات بعثه رهبری  -مکه مکرمه 



115 

 11/792971دیداررئیس بعثه فیلیپین با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 



116 

 11/792971با حضور نمایندگان دفاتر مراجع عظام              ( ع) بزرگداشت حضرت امام محمد باقر  -بعثه رهبری  -مکه مکرمه 

آقای رمضان پور در 

 حال مداحی



117 

 11/792971دیداررئیس بعثه عمان با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 



118 

 11/792971دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بیمارستان هیات پزشکی                 -مکه مکرمه  

 آقای دکتر نادری رئیس بیمارستان مکه در حال ارائه گزارش  



119 

 11/792971دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از ستاد مکه مکرمه                       -مکه مکرمه  

 آقای رضوی در حال ارائه گزارش نقل ترددی مکه    



120 

 11/792971دومین جلسه شورای برنامه ریزی حج                            -بعثه رهبری  -مکه مکرمه   



121 

 11/792971دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بعثه ترکیه                -مکه مکرمه 

 مصطفوی ، دکتر محمت گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه و قاضی عسکر  : از راست آقایان 



122 

 11/792971دیدارمشاور نخست وزیرعراق با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه 



123 

 11/792977مراسم برائت از مشرکین                      = صحرای عرفات   -مکه مکرمه 



124 

 11/792977مراسم برائت از مشرکین                      = صحرای عرفات   -مکه مکرمه 



125 

 11/792977دیدارمولوی عبدالحمید با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                     = صحرای عرفات   -مکه مکرمه 

 اوحدی ، قاضی عسکر و مولوی عبدالحمید : از راست آقایان 



126 

 11/792977دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از خیمه جانبازان                     -صحرای عرفات  -مکه مکرمه  



127 

 11/792977دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از کادر درمانی                     -صحرای عرفات  -مکه مکرمه  



128 

 11/792977مراسم دعای عرفه                                 -صحرای عرفات  -مکه مکرمه  



129 

  11/792971مراسم روز عید قربان                               -چادرهای منا  -مکه مکرمه  

 آقای  فرحزادی در حال سخنرانی



130 

  11/792971              سخنرانی دکتر حشمت اهلل قنبری در جمع جانبازان درچادرهای منا      -منا  -مکه مکرمه  

 آقای  دکتر قنبری در حال سخنرانی



131 

  11/792971              سخنرانی دکتر حشمت اهلل قنبری در جمع حجاج ایرانی درچادرهای منا      -منا  -مکه مکرمه  

آقای  دکتر قنبری در حال 

 سخنرانی



131 



132 

 42/392931نماز جماعت به امامت  نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                           -چادرهاي منا   -مکه مکرمه  



133 

 42/392931مراسم بزرگداشت خادمان ضیوف الرحمان در چادرهاي منا                   -منا  -مکه مکرمه  

 آقای راشد یزدی در حال سخنرانی

 آقای رمضان پور در حال مداحی



134 

 42/392931شرکت نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دربعثه ترکیه                       -مکه مکرمه  



135 

 42/392931مراسم دعاي کمیل                             -سالن اجتماعات بعثه رهبري   -مکه مکرمه  

 آقای میثم مطیعی در حال مداحی

 آقای پورزرگری در حال قرائت قرآن



136 

 42/392931مراسم دعاي ندبه                         -سالن اجتماعات بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



137 

 42/392931دیدار رئیس بعثه الجزایر با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   

 سمت چپ آقای بوغالم بو عبداهلل وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر 



138 

 42/392931دیداراعضاي نظارت و بازرسی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                         -مکه مکرمه  



139 

 42/392931دیدار رئیس بعثه قرقیزستان با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



140 

 42/392931دیدار اعضاي حرکت اسالمی فلسطین با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



141 

 42/392931دیدار اعضاي کاروان نیروهاي مسلح با نماینده ولی فقیه                   -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



142 

 42/392931دیدار رئیس بعثه بنین با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



143 

 42/392931دیدار کادر خدمات با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                     -مکه مکرمه  

 آقای مجید درزی در حال ارائه گزارش



144 

  42/392932هم اندیشی حج تبلور اتحاد و اعتدال امت اسالمی ، اهل سنت               -سالن اجتماعات بعثه رهبري   -مکه مکرمه 



145 

  42/392932سخنرانی دکتر حشمت اهلل قنبري همدانی در جمع کاروان جانبازان                          -مکه مکرمه 



146 

 42/392932دیدار رئیس بعثه اردن با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



147 

 42/392932دیدار رئیس بعثه پاکستان با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



148 

 42/392932دیدار رئیس بعثه ترکیه با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   

 قاضی عسکر  ، دکتر محمت گورمز رئیس سازمان امور دیانت ترکیه و باقری: از راست آقایان 



149 

 42/392932دیدار اعضاي ستاد مکه با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                   -مکه مکرمه  

 زاهدی ، رشید ، قاضی عسکر و اوحدی : از راست آقایان 



150 

 42/392932دیدار اعضاي توسعه منابع با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                   -مکه مکرمه  

 آقای مظفر در حال سخنرانی

 آقای بیات در حال ارائه گزارش



151 

 42/392932نشست خبري نماینده ولی فقیه  و ریاست سازمان با رسانه هاي خبري                  -مکه مکرمه  



152 

 42/392931دیدار نماینده ولی فقیه از کاروان حجاج ایرانی خارج از کشور                              -مکه مکرمه  



153 

 42/392931دیدار اعضاي معاونت بین الملل با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                   -مکه مکرمه  



154 

 42/392931دیدار اعضاي کاروان قاریان و حافظان قرآن کریم با نماینده ولی فقیه                       -مکه مکرمه  



155 

 42/392931دیدار اعضاي هیات علمی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه  



156 

 42/392931دیدار اعضاي هیات پزشکی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مکه مکرمه  

 آقای دکتر نادری در حال ارائه گزارش پزشکی



157 

 42/392931دیدار رئیس بعثه بوسنی هرزه گوین با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



158 

 42/392931دیدار رئیس بعثه اوگاندا با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



159 

 /42/39293دیدار واحد اهل سنت با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                  -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



160 

 /42/39293دیدار اعضاي فرهنگی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



161 

 /42/39293دیدار نماینده ولی فقیه از کاروان حجاج ایرانی هتل حسن عابد                       -مکه مکرمه  



162 

 /42/39293دیدار گروه تلویزیونی ساحل عاج با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   



163 

  42/392921همایش روحانیون و معین هاي کاروان هاي حج                       -سالن اجتماعات بعثه رهبري   -مکه مکرمه 



164 

 42/392921دیدار مسئول هتل دارهادي با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه   

 بن محفوظ  ، قاضی عسکر  و سعید اوحدی:  از راست آقایان 

 بن محفوظ  و خاکسار قهرودی:  از راست آقایان 

 صالحی ، رشیدی ، خاکسار قهرودی و  بن محفوظ  : از راست آقایان 



165 

 42/39194مراسم عید غدیر                  -سالن اجتماعات بعثه رهبري -مکه مکرمه   

 مهمانپرست  ، مصطفوی  و  قاضی عسکر : از راست آقایان 



166 

 42/39194عرض تبریک عید غدیر با حضورنماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی        -بعثه رهبري  -مکه مکرمه   

 سمت راست آقای مهمانپرست از راست آقایان  اوحدی و قاضی عسکر



167 

  42/392921مراسم عید غدیر با حضورجانشین نماینده ولی فقیه                       -سالن اجتماعات   -مدینه منوره 

 آقای فرحزادی در حال سخنرانی

 آقای رمضانپور در حال مداحی



168 

  42/39194مراسم عید غدیر درآشپزخانه مرکزي دخیل                        -مدینه منوره 



169 

  42/39193همایش  یاوران حجاج                       -سالن اجتماعات   -مدینه منوره 

 آقای استادی در حال سخنرانی



170 

  42/39193مراسم دعاي کمیل مدینه بعد                  -بین الحرمین   -مدینه منوره 

آقای غالمرضازاده در حال قرائت 

 دعای کمیل



171 

  42/39191دیدار امام جماعت بخش اروپایی ترکیه با جانشین نماینده ولی فقیه                        -بعثه رهبري   -مدینه منوره 



172 

  42/39191نشست روحانیون کاروان هاي حج                -سالن اجتماعات   -مدینه منوره 

 آقای استادی در حال سخنرانی



173 

  42/39191جلسه شوراي برنامه ریزي حج با حضورجانشین نماینده ولی فقیه                         -بعثه رهبري   -مدینه منوره 



174 

  42/39191دیدارجانشین نماینده ولی فقیه  از بیمارستان هیات پزشکی                  -مدینه منوره 



175 

  /42/3919مراسم دعاي کمیل مدینه بعد                  -بین الحرمین   -مدینه منوره 

آقای رمضانپوردر حال 

 قرائت دعای کمیل



176 

  42/391941مراسم دعاي ندبه مدینه بعد                  -سالن اجتماعات بعثه رهبري  -مدینه منوره 

آقای رمضانپوردر حال 

 قرائت دعای کمیل



177 



178 

  42/391931                 42/3دیدار دست اندرکاران حج با رهبرمعظّم انقالب و ارائه گزارش عملیات حج سال   -تهران 



179 
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