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قدر حج را بدانید 
  وحدت را حفظ کنید. دش��من، بس��یار خواستار 
آن اس��ت که منادی وح��دت را در خانه خودش دچار 
اختالف و تفّرق کند. همه این را همیشه به یاد داشته 
باشند. گروههای مختلف، مذاهب مختلف، شهرهای 
مختل��ف و آدمه��ای مختلف این را بدانند. دش��منان 
اس��الم و جمهوری اسالمی، خیلی دوس��ت میدارند 
بگویند »این هم جمهوری اس��المی که همه اش دم از 
وحدت میزد! ببینید! در خانه خودش دچار اختالف و 
تفرقه اس��ت!« دلشان میخواهد چنین وضعی را پیش 
بیاورن��د. به فضل پروردگار، تا امروز نتوانس��ته اند و به 
هدایت و کمک الهی و بیداری و هوش��یارِی شما ملت 

عزیز، بعد از این هم نخواهند توانست.
   امیدواریم خداوند این حجِ ّ مقبول را از شما و آحاد 
موّفقی که ان ش��اءاللهَّ امس��ال به حج مشّرف خواهند 
ش��د، بپذیرد. ان ش��اءاللهَّ زحمات همه را قبول کند و 

توفیق دهد که حّج خوبی برگزار شود.
   کس��انی که به حج می روند قدر حج را بدانند. من 
این ی��ک کلمه را هم فعاًل عرض کن��م تا اگر تفصیلی 
داشت بعداً راجع به آن بیش��تر بگوییم. کسانی که به 
مکه می روند، مکه را ف��دای بازارگردی و دکان گردی 
نکنند. مک��ه باالتر از این حرفهاس��ت. می توانند بعداً 
یک س��فر هم برای تجارت بروند و هر جا می خواهند 
بگردن��د. ام��ا در حج، ای��ن »ایام معلوم��ات« را برای 
خودش��ان و برای زیارت و توّجه و تذّکر نگه دارند و آن 

را فدای کارهای بیارزش نکنند.
   در نمازهای جماعت، شرکت کنید. در اجتماعات، 
شرکت کنید. نماز اّول وقت را به جماعت در حرمهای 
عالی مقام حتم��اً درک کنید. بگذارید حضور ش��ما، 
حضور مؤمنانه و پرهیزکارانه ای باشد که از ملت ایران 

انتظار می رود.
بخشی از بیانات
در دیدار با کارگزاران حج 1373/1/31

موسم حج، وقت تدبر درآیات قرآنی 
سرپرست حجاج ایرانی با تاکید بر توجه به رهنمود مقام معظم رهبری بیان کرد:

  ديدار سرپرست حجاج ايراني و رئیس سازمان حج و زيارت با امیرمنطقه مدينه منوره

نماین��ده ولي فقیه در ام��ور حج و زیارت و 
سرپرس��ت حجاج ایراني و رئیس سازمان حج 
و زی��ارت با امیر منطقه مدین��ه منوره دیدار و 
گفتگو کردند. در این دی��دار که به دعوت آقاي 
امیرفیصل بن س��لمان و در محل امارت منطقه 
مدینه انجام شد، درباره بهبود روند خدمت رساني 
به زوار ایراني و حل مشکالت زائران موجود بحث 
و تبادل نظر صورت گرفت. امیر مدینه ضمن ابراز 
خرسندي از دیدار با حجت االسالم والمسلمین 
س��یدعلي قاضي عس��کر و مهن��دس س��عید 
اوحدي، از جانب دولت عربس��تان از تالش هاي 

صورت گرفته تقدیر کرد.
سرپرس��ت حجاج ایراني نیز به سیاس��ت 
جمه��وري اس��المي مبن��ي ب��ر نزدیک��ي با 
کش��ورهاي اس��المي اش��اره کرد و گفت: ما 
هم��واره خواه��ان بهب��ود روابط دو کش��ور 

بوده ایم، چرا که ایران و عربس��تان دو کش��ور 
بسیار مهم و تأثیرگذار در جهان اسالم هستند 
و فواید روابط خوب این دو کشور نصیب سایر 

کشورهاي اسالمي نیز خواهد شد.
امیرالح��اج ای��ران با اش��اره به سیاس��ت 
جمه��وري اس��المي ایران مبني ب��ر گفتگو و 
تقریب بین مذاهب گفت: چندسالي است که 
موضوع گفت وگوي علماي دو کشور را مطرح 
کرده ایم زیرا با گفت وگو اس��ت که بسیاري از 
مسائل حل خواهد شد، البته اختالف در فروع، 
فیمابین اهل س��نت نیز وجود دارد و این نباید 

سبب اختالف میان امت اسالمي شود.
وي ادامه داد: متأسفانه افراطي گري باعث 
ضربه زدن به اسالم شده است و مراجع بزرگ 
ما فتوا داده اند توهین به مقدس��ات اهل سنت 
جایز نیست و زائرین ما نهایت دقت و همکاري 

را در این خصوص دارند.
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عس��کر 
همچنین درباره برخي برخوردهاي نامناسب 
که در فرودگاه مدینه و قبرس��تان شریف بقیع 
با زائران و روحانی��ون ایراني صورت مي گیرد، 
از امیر خواس��ت تا براي حل آن ها اقدام نماید. 
رئیس س��ازمان حج و زیارت نیز در این دیدار 
براي حل مش��کالت موجود پیش��نهاد داد تا 
ک��ه کمیته اي متش��کل از نماین��دگان بعثه، 
دفتر نمایندگي ایران در عربس��تان، هیات امر 
به معروف و وزارت حج در مدینه تشکیل شود.

امی��ر فیصل بن س��لمان ه��م در پایان این 
دیدار، ضمن استقبال از پیشنهادهاي ارائه شده 
بر پیگیري آن ه��ا تاکید کرد.امی��ر فیصل بن 
سلمان بن عبدالعزیز آل س��عود از 25 دي ماه 

1391 بدین سمت منصوب شده است.

  بازديد امیرالحاج ايران از دفتر صدا و سیما در مدينه منوره
نماین��ده ولي فقی��ه صبح امروز ب��ا حضور در دفتر صدا و س��یما در 

مدینه منوره از روند فعالیت هاي خبري و تولیدي آن مطلع شد.
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر ابتدا در 
جمع گروه هاي تولیدي حضور یافت و ضمن کسب اطالع از برنامه هاي 

آنان، درباره موضوعات مهم حج به بحث و تبادل نظر پرداخت.
س��پس نماینده ولي فقی��ه در امور حج و زیارت ب��ه بخش هاي دیگر 
دفتر صدا و سیما در مدینه منوره رفت و برخي برنامه هاي تولیدشده را از 

نزدیک مشاهده و در گفت وگویي زنده با رادیو تهران شرکت کرد.
سرپرس��ت حجاج ایراني، همچنین در گفت وگ��و با خبرنگاران صدا و 
سیما در مدینه منوره، ضمن قدرداني از فعالیت هاي آنان، خواستار انعکاس 

شایسته فعالیت هاي فرهنگي ایران در حج تمتع در رسانه ملي شد.
حجت االس��الم والمس��لمین قاضي عس��گر همچنی��ن به س��طح 
مطلوب خدمت رس��اني به زائران اش��اره و اضافه کرد: مدیریت حج یک 
مدیریت مشارکتي اس��ت و توفیق خدمت به زائران نیازمند تالش همه 
دس��تگاه هاي ذیربط است و برغم وجود مش��کالت فراوان، کیفیت ارائه 
خدمات در حوزه هاي مختلف نس��بت به س��ال هاي گذشته بهبود قابل 

توجهي داشته است.
سرپرست حجاج ایراني همچنین در پاسخ به سوالي در زمینه تحقق 
ش��عار حج 93 گفت: توجه به اتحاد اسالمي باتوجه به شبهه افکني هایي 
که دش��منان انجام مي دهند، ضرورت انکارناپذیر است و این موضوع در 
کلیه برنامه هاي فرهنگي مرتبط با زائران ایران در دستور کار قرار داشته 
اس��ت. عالوه بر پخش زنده اذان ظهر و مغ��رب از مدینه منوره در رادیو، 
چندین برنامه تلویزیوني و رادیویي نیز توس��ط دفتر صدا و سیما در این 

شهر تولید و در بخش هاي مختلف صدا و سیما پخش مي شود.

  ظرفیت هاي جديد قرآني را شناسايي و بهره برداري كنید
اعض��اي کاروان ن��ور متش��کل از 2۰ نفر از قاری��ان و حافظان قرآن 
کریم،ب��ا نماینده ولي فقیه در امور حج و زی��ارت دیدار و گفتگو کردند.
تالوت دلنشین آیات نوراني قرآن کریم توسط مهدي شایق عضو کاروان 

نور زینت بخش این دیدار بود.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسکر نماینده ولي فقیه و سرپرست 
حجاج ایراني در ابت��داي این دیدار ضمن تبریک به قاریان جوان حاضر 
که نخستین توفیق تشرف به سرزمین وحي را پیدا کرده اند، گفت: باید 
ظرفیت هاي تازه جهت فعالیت هاي قرآني در مکه مکرمه و مدینه منوره 

را شناسایي و بهره برداري کرد.
ایش��ان با اش��اره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، در مورد توجه 
و تدبر در آیات قرآن کریم در موس��م حج اظهار داش��ت: حضور کاروان 
قرآني در مراس��م حج باعث خرسندي و شعف است و مي تواند در توجه 

بیشتر زائران به قرآن موثر باشد.
سرپرس��ت حجاج ایراني با تاکید بر لزوم ش��رکت قاریان در حلقات 
قرآني مسجد النبي، بر لزوم برگزاري هرچه بهتر محافل انس با قرآن طي 

روزهاي آینده تاکید کرد.
در ابتداي این دیدار علیرضا س��بحاني رئیس گ��روه اعزامي قاریان 
و حافظ��ان ق��رآن کریم ضمن معرف��ي قاریان حاضر، گزارش��ي درباره 

فعالیت هاي صورت گرفته این کاروان ارائه کرد.
تالوت قرآن در مراس��م دعاي کمیل، دعاي ندبه، محافل انس 
و معرف��ت، دیدارهاي عموم��ي، دیدارهاي روحانی��ون و خادمان 
کاروان ه��ا و برگ��زاري محاف��ل قرآن��ي در مدین��ه من��وره و مکه 
مکرم��ه از جمل��ه برنامه هایي قاری��ان و حافظان ق��رآن کریم در 

حج سال جاري است.
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آمار حجاج جهان به حدود 
نیم میلیون نفر رسید

 بر اساس گزارش وزارت حج عربستان، 
تعداد کل حجاجي که از کشورهاي مختلف 
از ابتداي ذي القعده تا پایان روز هجدهم ذي 
القعده وارد عربستان شده اند، به ۴53 هزار و 
3۴ نفر مي رسند.از سوي دیگر دفتر وزارت 
حج عربس��تان در منطقه مدین��ه منوره، 
آخرین آمار ورود حجاج به شهر پیامبر )ص( 
را اعالم کرد.بر اس��اس این گزارش، تعداد 
حجاجي که از ابتداي ذي القعده تا شامگاه 
شنبه وارد مدینه منوره ش��ده اند، به 33۷ 

هزار و ۸1۶ نفر مي رسد.
در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت تعداد 
حجاجي که مدینه منوره را به مقصد مکه 
مکرمه ترک کرده اند، 12۴ هزار و 22۶5 
نفر هس��تند.از 1۴ ش��هریور ماه تاکنون 
ح��دود 2۰ هزار زائر ایراني به س��رزمین 
وحي اعزام شده اند که بیش از دو هزار نفر 
در مکه مکرمه و بی��ش از 1۷ هزار نفر در 

مدینه منوره حضور دارند.
تا پای��ان عملیات حج تمت��ع، بیش از 
۶۴ ه��زار ایراني به س��رزمین وح��ي اعزام 
مي شوند که از این تعداد 25۰۰ نفر عوامل 

اجرایي و ۶1 هزار و 5۰۰ نفر زائر هستند.

معاون حج وعمره مركز پزشكي حج وزيارت:
هیچ بیماري شايعي در میان 

زائران مشاهده نشده است
معاون حج وعمره مرکز پزش��کي حج وزیارت، با 
بیان اینکه طي 2۴ س��اعت گذشته 1۷۰5 مورد 
مراجعه به درمانگاه هاي حج ثبت شده است، اعالم 
کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ بیماري شایعي در 

میان حجاج ایراني مشاهد نشده است.
 دکت��ر عادل مقصودي معاون ح��ج و عمره مرکز 
پزشکي حج و زیارت که هم اینک در مدینه منوره 
به س��ر مي برد از صحت و سالمت زائران ایراني در 
س��رزمین وحي خبر داد و برخي توصیه هاي را به 
زائران ارائه کرد و خواس��تار رعایت نکات بهداشت 
ش��د. وي ادامه داد: در 2۴ س��اعت گذشته 1۷۰5 
مورد مراجعه به پزشکان حج وجود داشته که 55 

درصد آنان بانوان بوده اند.
دکتر مقصودي از کاهش آمار مراجعه زائران ایراني 
به مراکز درماني نس��بت به سال گذشته خبر داد 
و اضافه کرد: خوشبختانه هیچ بیماري شایعي در 

میان حجاج ایراني مشاهد نشده است.
وي یک��ي از موارد مراجع��ات به مراک��ز درماني 
مرکز پزش��کي حج را، همچون سال هاي گذشته  
بر اثر شکس��تگي ناش��ي از لیز خوردن در حمام، 
س��قوط از پله برقي، لیز خوردن در مسجد النبي 
و مسجد الحرام دانس��ت. معاون حج و عمره مرکز 
پزشکي حج وزیارت همچنین به بانوان زائر توصیه 
کرد، مواظب گیر کردن چادر در پله برقي ها باشند.

جزئیات استراتژي فراگیر 
براي امنیت بهداشتي حج

 رس��انه هاي س��عودي از اس��تراتژي 
فراگیر براي حفظ امنیت بهداشتي موسم 

حج امسال خبر دادند.
وزارت ام��ور ش��هري و روس��تایي 
عربس��تان، اس��تراتژي مبارزه ب��ا آفات 
 بهداش��ت عموم��ي در موس��م ح��ج را 

اعالم کرد.
به نوش��ته الریاض، افزایش اقدامات و 
فعالیتهاي نظارتي و رصد کردن، کش��ف 
کانونه��اي تکثیر آفات ناق��ل بیماري ها 
پیش از ورود حج��اج از جمله محورهاي 

این استراتژي است.
منص��ور ب��ن متع��ب ب��ن عبدالعزیز 
وزیر امور شهري و روس��تایي عربستان 
طي بخشنامه اي به ش��هرداریهاي مکه 
مکرم��ه، مدینه منوره و جده، خواس��تار 
توجه به دستورالعمل هایي شد که براي 
حفظ امنیت بهداشتي موسم حج اتخاذ 

شده است.
به گفته وي، این دستورالعملها باید بر 
طرحهاي مبارزه با آفات بهداشت عمومي 
پیش و در خالل و پس از پایان موسم حج 

در شهرداریهاي سه گانه متمرکز باشد.

همكاری و تعامل مطلوبی بین 
سپاه و دولت شكل گرفته است

سرلشکر پاس��دار »محمدعلی جعفری« 
روز گذش��ته در نشس��ت خبری به مناسبت 
فرارسیدن 2۶ ش��هریور، سالروز صدور فرمان 
حض��رت امام خمینی)ره( مبنی بر تش��کیل 
نیروهای س��ه گانه زمینی، دریای��ی و هوایی 
و هوایی س��پاه)13۶۴(، در پاس��خ به سووالی 
مبنی بر اینکه تعامل سپاه با دولت چگونه است، 
افزود: همانطور که پیشتر اعالم کردیم، حمایت 
از دولت ها جزو سیاس��ت های سپاه بویژه در 
سازندگی و فعالیت های مربوط به معیشت و 
رفاه و محرومیت زدایی مردم اس��ت.. وی ادامه 
داد: از زم��ان روی کار آمدن دولت یازدهم نیز 
اعالم آمادگی کردیم و اکنون همکاری و تعامل 

مطلوبی بین سپاه و دولت شکل گرفته است.

 قدردانی وزير بهداشت
از رهبر معظم انقالب 

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی با 
قدردانی از رهبر معظم انقالب در بیمارس��تان 
دولتی گفت: حضور رهبر معظم انقالب در یک 
بیمارس��تان دولتی و اعتماد ب��ه بخش دولتی 
برای تیم پزش��کی روحیه بخش و پر برکت بود. 
سیدحسن قاضی زاده هاشمی با اشاره به ترخیص 
رهبر معظم انقالب از بیمارستان دولتی، افزود: 
ایش��ان از کادر درمانی تشکر داشتند و به نوعی 

روحیه خاصی به تیم درمانی داده اند.

 آغاز ارائه مكمل های غذايی
به اقشار مختلف مردم

رییس دفتر س��المت جمعی��ت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداش��ت درم��ان و آموزش 
پزش��کی، اعالم کرد: در اج��رای برنامه تحول 
بهداش��ت ارائه مکم��ل های غذایی به اقش��ار 
مختلف شامل کودکان کمتر از پنج سال، زنان 
باردار و سالمندان آغاز گردید. محمد اسماعیل 
مطلق افزود: ارائه مکمل های غذایی به کودکان 
کمتر از پنج س��ال و زنان باردار از مدت ها قبل 
اجرا شده و ارائه آن به سالمندان نیز در روستاها 
و شهرهای کمتر از 2۰ هزار نفر آغاز شده است.

 رضايت استان ها 
از افزايش مسافران تابستانی

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با استناد با اطالعات 
این س��ازمان از اس��تان ها گفت: آنها از حجم 
مسافران تابستانی خود رضایت کامل داشته 
و به دنبال جذب مس��افران بیش��تر هستند. 
مرتضی رحمانی موحد گفت: در استان هایی 
چ��ون چهارمحال و بختی��اری و آذربایجان 
غربی حجم قابل توجهی از مسافران خارجی 
را داشتیم و جالب اس��ت بدانید گردشگران 
عالقه مند به سفر به استان هایی هستند که 

کمتر دیده شده است.

بررسي فعالیت هاي شوراي 
فرهنگي مجموعه ها

نخس��تین جلس��ه روحانیون مدینه  
منوره، در هتل قصرالدخیل برگزار شد.

مع��اون فرهنگ��ي بعثه مق��ام معظم 
رهبري با تشریح اهم فعالیت هاي مرتبط 
ب��ا روحانیون به بررس��ي رون��د اقدامات 

شوراي فرهنگي مجموعه ها پرداخت.
دکت��ر  حجت السالم و المس��لمین 
س��یدجواد مظلومي در تشریح جزییات 
این اق��دام که براي نخس��تین بار در حج 
امسال انجام شده گفت که در بسیاري از 
هتل هاي مدینه جلسات این شورا برگزار 

گردیده است.
وي به س��رانه فرهنگي اختصاص یافته 
به ازاي هر زائر ایراني اش��اره کرد و خواستار 
برنامه ریزي جهت نح��وه هزینه کرد آن در 
شوراي فرهنگي کاروان ها شد.حجت االسالم 
مظلومي به بررسي موضوع حضور معینه ها 
در کاروان ه��ا پرداخ��ت و ب��ر ل��زوم ایجاد 
ش��یفت هاي پاس��خگویي وی��ژه بان��وان 

درهتل ها تاکید کرد.
سپس حجت االس��الم علي مومن پور 
مهمترین مس��ائل مرتبط با احرام زائران 

تمتع را بررسي و مرور کرد.

صراط میزان
همیشه اجزاء این پیکر عظیم و 
پراکنده، به این مرکز وحدت و 
قدرت که برای آنان کانون صفا 
و ب��رادری و معنویت و توحید 
و معرفت واطالع است نیاز داش��ته اند.. و اسالم اگر از حج 

خالی می بود رکنی اصلی و جزیی جوهری را فاقد بود.
پیام به حجاج بیت  اللهَّ  الحرام ) 14/02/1374( 

الزم است برادران ایرانی، و شیعیان سایر 
کش��ورها از اعمال جاهالن��ه، که موجب 
تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند، 
در جماعات اهل س��نت حاضر شوند، از 
انعقاد و تشکیل نماز جماعات در منازل، 

و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویه، اجتناب نمایند. و از افتادن روی قبور 
مطهره، و کارهایی که گاهی مخالف شرع است، جداً اجتناب نمایند

 صحیفه امام، ج10، ص62

 حجاج ايراني در راستاي
تقويت وحدت گام بردارند

عضو بعثه مقام معظ��م رهبري با بیان اینکه 
فلسفه حج انس��جام و یکپارچگي جهان اسالم 
است از ملت هاي مسلمان به ویژه حجاج ایراني 
خواس��ت که در راس��تاي تقویت وح��دت گام 
بردارند.حجت االس��الم نجف نجف��ي روحاني 
حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگي جهان اسالم 
را از ابعاد مهم سیاس��ي و اجتماعي حج خواند و 
گفت: مسلمانان جهان به ویژه حجاج ایراني باید 

در راستاي تقویت وحدت گام بردارند.
وي دوري از هرگونه اختالف و دو دستگي را 
به نفع جهان اسالم دانست و تصریح کرد: زائران 
مراقب باشند که بهانه اي به دست افراد فرصب 
طلب و جاهل ندهند و سعي کنند با تکیه بر روي 
مشترکات و جنبه هاي انسجامي، رفتار و گفتار 

خود را به نفع مسلمانان مورد توجه قرار دهند.
عضو بعثه مقام معظم رهبري، افزون بر توجه 
به والیت، بر رعایت جنبه برائت از مش��رکان و 
کفار در حج تمتع تأکید کرد و افزود: مسلمانان 
باید به درستي دشمنان واقعي خود را بشناسند 
که امروز دشمن اصلي مسلمانان و جهان اسالم 

صهیونیسم و استکبار و کفر جهاني است.

حجت االس��الم نجف��ي روحان��ي تصریح 
کرد: الزم اس��ت ک��ه زائران در مناس��بت ها و 
مکانهاي مناسب نس��بت به بیداري مسلمانان 
و آگاهي بخش��ي به آنان در حد مقدورات خود 
اقدام کنند.وي با اش��اره به س��فارش اکید امام 
صادق)ع( که فرمودند ش��یعیان براي اهل بیت 
زینت بخش باشند، به زائران ایراني توصیه کرد 
با رفتار عملي مناس��ب خواسته آن امام همام را 
جامع عمل بپوش��انند و از هر کاري که س��بب 

سرافکندگي مي شود خودداري کند.
حجت االس��الم والمسلمین نجفي روحاني 
همچنین از زائران ایراني خواس��ت که فرصت 
کنگره عظیم حج را مغتنم شمرده و در عرفات، 
مشعر، منا و مسجدالحرام سعي کنند افزون بر 
رفتار زیب��ا و گفتار محبت آمیز با همه حجاج با 

ادب و وقار رفتار کنند.
وي تصریح کرد: بیدارس��ازي و آگاه سازي 
مس��لمانان را مدنظ��ر خود قرار دهن��د و براي 
پیروزي اسالم ناب و در رأس آن براي سالمتي 
رهبر معظم انقالب دعا کنند که ایشان سکاندار 

و یگانه پرچمدار اسالم ناب هستند.

حجت االسالم نجفي روحاني:
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