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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                 

حج سال يكهزاروسيصد ونود و تمهيدات و تالش ها و ميجياهيده هياي                      .  از آن تالش هايِ بي وقفه آشنا مي سازد 

متن و حاشيه آن ، بزرگتر از آن بود كه به توصيف و تصوير كشيده شود اما به رسم ييادبيود دفيتيري مص يور                              

كه حاصل تالش و ذوق همكاران ما در واحد صوتي تصويري موسسه فرهنگي هينيري مشيعير فيراهيم آميده ،                                        

اميد است كار و تالش خدمتگزاران حج به عنوان برگ سبزي تحفه درويش ميقيبيول روج حيج ،           .  تقديم مي گردد

 .    واقع شود( ارواحنا فدام) حضرت بقيه اهلل االعظم 

 

 

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
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 310990931با رهبرمعّظم انقالب                                                                    09دیدار كارگزاران  حج   -(  ره)حسينيه امام خميني  -تهران  

 :رهبر معظم انقالب اسالمي

مراقب اختالف افكني و مقابله باا  

موج بيداري اسالمي در ماراسام   

 .حج باشيد 

آقاي قاضي عسكر نماینده ولي 

فقيه و سرپرست حجاج ایراني 

 .در حال ارایه گزارش 

آقاي ليالي ریااسات   

سازمان حج و زیارت 

در حااال ارایااه        

 .گزارش 
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 310990931                                                                            همایش آموزشي زائران حج استان تهران                  -ورزشگاه آزادي  -تهران  

 آقاي قرني در حال سخنراني 

 آقاي پناهيان در حال سخنراني 

 آقاي مظلومي در حال اجراي مراسم آموزشي حج 
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 31099091          همایش معاونت بين الملل                                                                                                         -سازمان حج و زیارت   -تهران  

 آقاي باقري در حال سخنراني 

 آقاي رکن  آبادي در حال سخنراني 
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 310990931             همایش پزشكي حج و زیارت                                                                                                         -سالن همایش رازي  -تهران  

 آقاي قاضي عسكر در حال سخنراني 

 آقاي ليالي در حال سخنراني 

آقاي دکتر ریاا  در      

 حال ارایه گزارش 
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 310990913دیدار با  كاروان قاریان و حافظان قرآن كریم                                                                          -سازمان اوقاف و امور خيریه  -تهران  

آقاي دکتر قنبري  در حال سخنراني و تبيين ماموریت کاروان اعزاماي  

 به حج 
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 31099090                      گردهمایي زباندانان                                                                                                             -سازمان حج و زیارت  -تهران  
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 310990930                   مراسم افتتاح پرواز حجاج                                                                                                        -فرودگاه مهرآباد  -تهران  

 آقاي قاضي عسكر نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني در حال سخنراني 
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 310990933بدرقه نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني به مكه مكرمه                                                              -فرودگاه مهرآباد  -تهران  
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 310990933دیدارنماینده ولي فقيه و ریاست سازمان حج و زیارت با حجاج در هواپيما                             -مسير هوایي تهران ، مدینه منوره   
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 310990933              استقبال از نماینده ولي فقيه و و ریاست سازمان حج و زیارت                                                                       -مدینه منوره  

 :حجت االسالم قاضي عسكر نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني 

اميدواریم بتوانبم در فضایي آرام و معنوي به اهدافي که براي حج در قارآن و    

در نظر گرفته شده است ،برسيم تالش ما این نيز خواهد باود    ( ص) سنت پيامبر

که همچون گذشته تعامل مثبت و سازنده اي را با مسئوالن عربستان داشاتاه   

 .باشيم تا در فضایي صميمي حجي مطلوب برگزار نمایيم 
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 310990933دعاي كميل با حضورنماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني و زائران ایراني مدینه النبي           -بعثه رهبري  -مدینه منوره  
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 310990933دعاي ندبه با حضورنماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني و زائران ایراني مدینه النبي            -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

 آقاي ماهرخسار در حال برگزاري دعاي ندبه



15 

 310990933اولين جلسه شوراي برنامه ریزي حج                                                                                                -بعثه رهبري  -مدینه منوره  



16 



17 

 310990931             دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                                                                    -مدینه منوره  



18 

 310990931بازدید نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از واحد هاي اجرایي مستقر در ستاد بعثه                                     -مدینه منوره  

 آقاي دکتر قنبري در حال ارایه گزارش گروه قاریان اعزامي به حج
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 310990931             دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                                                                    -مدینه منوره  
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 310990931  دومين جلسه شوراي برنامه ریزي حج                                                                                                 -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

باقري ، ليالي ، قاضي عسكر و راشد یزدي: از راست آقایان   
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 310990931بازدید نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از واحد هاي اجرایي مستقر در ستاد بعثه                                     -مدینه منوره  
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 310990931             دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                                                                    -مدینه منوره  
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 310990931  دیدار نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از دفاتر بعثه مراجع عظام                                                          -مدینه منوره  

 بعثه آیت اهلل سيستاني

 بعثه آیت اهلل سيد عزالدین حسيني زنجاني

 بعثه آیت اهلل نوري همداني

 بعثه آیت اهلل جعفر سبحاني

 بعثه آیت اهلل فيا 
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 310990931   دیدار نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از دفاتر بعثه مراجع عظام                                                          -مدینه منوره  

 بعثه آیت اهلل حائري

 بعثه آیت اهلل شاهرودي

 بعثه آیت اهلل گلپایگاني

 بعثه آیت اهلل شاهرودي
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 310990931   دیدار نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از دفاتر بعثه مراجع عظام                                                          -مدینه منوره  

 بعثه آیت اهلل مكارم شيرازي

 بعثه آیت اهلل حكيم
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 310990931                                                                                                      09همایش روحانيون و معينه هاي كاروان هاي حج   -مدینه منوره  
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 310990931            دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                                                                    -مدینه منوره  
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 310990931بازدید نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از واحد هاي اجرایي مستقر در ستاد مدینه                                   -مدینه منوره  



29 

 310990931دیدار اعضاي هيات پزشكي حج با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                                                            -مدینه منوره  
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 310990930      دیداربعثه تاجيكستان با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                                                                   -مدینه منوره  

حاج اسماعيل پير محمد زاده رئيس 

بعثه حج تاجيكستان در دیدار با 

 حجت االسالم قاضي عسكر
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 310990930دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                                                      -مدینه منوره    -مدینه منوره  



32 

 310990930                  محفل انس با قرآن                                                                                                                -بعثه رهبري  -مدینه منوره  



33 

 310990930                 همایش اهل سنت                                                                                                                   -بعثه رهبري  -مدینه منوره  



34 

 310990930                                                                                                                    09همایش روحانيون حج    -بعثه رهبري  -مدینه منوره  



35 

 310990931دیدار كاروان قاریان و حافظان قرآن كریم با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                                           -مدینه منوره  
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 تالوت قرآن  قاریان بين المللي درصحن مسجد النبي           -مسجد النبي   -مدینه منوره  
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 310990931  سومين جلسه شوراي برنامه ریزي حج                                                                                                 -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

باقري ، قائمي مهر ، قاضي عسكر ، رسولي محالتي و حسيني بوشهري: از راست آقایان   



38 

 310990931ورود ریاست دفتر مقام معظم رهبري به مدینه منوره                                                                         -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

راشد یزدي ، ليالي ، رسولي محالتي  ، گلپایگاني ، قاضي عسكر ، حسيني بوشهري و قائمي مهر : از راست آقایان   
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 310990931دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                                                        -مدینه منوره    -مدینه منوره  



40 

 310990931      اولين مراسم دعاي پرفيض كميل                                                                                                     -بين الحرمين   -مدینه منوره  

 .مراسم معنوي دعاي کميل با حضور بيش از بيست و پنج هزار زائر ایراني با نظم و یكپارچگي خاصي در بين الحرمين برگزار گردید 
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 310990930اولين مراسم دعاي ندبه  با حضور حجاج ایراني                                                                                  -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

 آقاي محمد طاهري مداح اهل بيت در حال اجراي دعاي ندبه   



42 

 310990930دیدارنماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از بيمارستان هيئت پزشكي حج                                                        -مدینه منوره  



43 

 310990930   دیدار آقاي سيد حيدر حكيم با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                                                              -مدینه منوره  

خاندان حكيم در عراق خاندان با عظمتي هستند که نقش مهمي در تاریخ شيعه در عراق داشته و دارند و دوستي مان باا       :  ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني   نماینده 

الاماسالامايان          االساالم و    ماندني است و هرکجا که توفيق دعا پيدا کنم از خدا طلب رحمت براي آن شهيد و حجت شهيد محراب حكيم براي هميشه جاودان و به یاد

 .کنم حكيم مي سيدعبدالعزیز
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 310990930دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                                                    -مدینه منوره    -مدینه منوره  
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 310990919       استقبال از ورود كاروان جانبازان به مدینه منوره                                                                                 -فرودگاه  -مدینه منوره  



46 

 310990919مراسم بزرگداشت شيخ عمري در مسجد شيعيان مدینه با حضور نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني            -مدینه منوره  

شيخ کاظم عمري  ، قاضي عسكر و : از راست آقایان 

 محمدي گلپایگاني



47 

 310990919                                                                                                                09همایش یاوران حجاج  حج    -بعثه رهبري  -مدینه منوره  

 آقاي مظلومي در حال سخنراني

 آقاي سجادي در حال سخنراني



48 

 310990919    دیدار اعضاي ستاد مدینه منوره با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني                                                         -مدینه منوره  

ليالي ، قاضي عسكر و سقایي: از راست آقایان   



49 

 310990919   دیدار نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني از هيات علمي بعثه رهبري                                                           -مدینه منوره  



50 

 310990919بازدید نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني ازآشپزخانه مركزي دخيل و زین                                                    -مدینه منوره  

با تاالش دسات انادرکااران         :  ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني   نماینده

اجرایي حج، کيفيت توليد و توزیع غذاي زائران نسبت به سالهاي گذشته 

 . رشد خوبي داشته است

نفر دوم از راست آقاي رضایي مسئول آشپزخانه دخيل در 

 حال ارایه گزارش 
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 310990919            دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                                                                    -مدینه منوره  
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 1/8/3931دیدار اعضای بعثه مراجع عظام با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                     -بعثه رهبری   -مدینه منوره  

دیدار اعضای بعثه آیت اهلل عزالدین زنجانی با نماینده ولی 

 فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 

 دیدار اعضای بعثه آیت اهلل صافی گلپایگانی 

 دیدار اعضای بعثه آیت اهلل فیاض 
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 1/8/3931دیدار اعضای بعثه مراجع عظام با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                    -بعثه رهبری   -مدینه منوره  

 دیدار اعضای بعثه آیت اهلل مکارم شیرازی 
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 1/8/3931دیدار اعضای بعثه مراجع عظام با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                    -بعثه رهبری   -مدینه منوره  

 دیدار اعضای بعثه آیت اهلل نوری همدانی 

 دیدار اعضای بعثه آیت اهلل فیاض 
 دیدار اعضای بعثه آیت اهلل حائری 
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 1/8/3931دیدار رئیس بعثه عراق با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                             -بعثه رهبری   -مدینه منوره  

( رئیس بعثه عراق )قاضی عسکر ، موال:  از راست آقایان 

 ، حسینی بوشهری و هادوی
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 1/8/3931اهل سنت                                                                                                           -همایش پیامبر رحمت و امت واحده  -مدینه منوره  
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 1/8/3931              دیدارنماینده ولی فقیه از کاروان حجاج ایرانی مستقر در هتل ها                                                                    -مدینه منوره  
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 1/8/3931                      محفل انس با قرآن                                                                                                                -بعثه رهبری  -مدینه منوره  

هادوی ، قاضی عسکر ، حسینی بوشهری و مظلومی  : از راست آقایان   



59 

 1/8/3931          دیدارنماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از کاروان جانبازان                                                                  -مدینه منوره  



60 

 اعضای کاروان جانبازان در مدینه منوره     -مدینه منوره  

 قبرستان بقيع 

 حرم نبوي 

 مسجد شجره 

 مسجد شيعيان 



61 

 1/8/3931                                                                                                        /8همایش روحانیون و معینه های کاروان های حج   -مدینه منوره  

حسینی ، نجفی ، مظلومی و سجادی: از راست آقایان   



62 

 1/8/3931دیدار رئیس بعثه عمان با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                 -بعثه رهبری   -مدینه منوره  

 :ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده

در عمان علما، فرهیختگان و اندیشمندان بزرگی            

وجود دارند که با تبادل نظر و همفکری با آنان می              

 .توان در عرصه های مختلف کارهای خوبی انجام داد

 سمت چپ محمد ابن سعید العمری امیر الحاج عمان



63 

 1/8/3931              دیدارنماینده ولی فقیه از کاروان حجاج ایرانی مستقر در هتل ها                                                                    -مدینه منوره  



64 



65 



66 

 /1/8/393                                            همایش منزلت زن                                                                                                                 -مدینه منوره  

حجاب زنان در غرب    . غرب با خيانت به زنان، محبت و مودت را از آنان سلب، و ارزش آنان را در حد ابزار جنسی كاهش داد                      : ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی           نماینده

 .جرم محسوب می شود؛ زيرا كه غربی ها خوب می دانند اگر زن به جايگاه حقيقی خود برسد و نقش آفرين باشد، براي آنها مشكل خواهد شد



67 

 /1/8/393دیدار گروهی از شیعیان پاکستان از بعثه مقام معظم رهبری                                                                    -بعثه رهبری  -مدینه منوره  

 آقای حکیم الهی در حال سخنرانی



68 

 1/8/3931    چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی حج                                                                                               -بعثه رهبری  -مدینه منوره  

مظلومی ، ذاکری ، آخوند زاده و دکتر قنبری: از راست آقایان   



69 

 1/8/3931دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از کاروان حجاج ایرانی خارج از کشور                                              -مدینه منوره  

 : ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده

دستیابی به مغفرت خداوند اولین ثمره سفر حج است و کسی که مناسک حج را   

انجام می دهد مانند فردی که تازه از مادر زاده شده باشد به همان پاکی از اینن    

اینجا اقیانوس بی کران رحمت الهی است که هر کنس   . سرزمین بیرون  می رود

جان و روحش را در آن شستشو بدهد پاکیزه از آن بر می گردد و یک تولد دوباره 

 .پیدا می کند



70 

 1/8/3931      دیداراعضای حج صدا وسیما با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                               -مدینه منوره  



71 

 1/8/3931دیدار رئیس بعثه کشمیر با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                 -بعثه رهبری   -مدینه منوره  

 سمت راست حکیم امتیاز حسین قاضی القضات جامو وکشمیر



72 

 1/8/3931     دیدار گروهی از حجاج لبنان با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                             -مدینه منوره  



73 

 1/8/3931       دولین مراسم دعای پرفیض کمیل                                                                                                     -بین الحرمین   -مدینه منوره  



74 

 1/8/3931               دومین مراسم دعای ندبه                                                                                                           -بعثه رهبری  -مدینه منوره  

 آقای محمد طاهری مداح اهل بیت در حال خواندن دعای ندبه 



75 

 1/8/3931                          دیدار گروهی از حجاج افغانستان  از بعثه رهبری                                                                                  -مدینه منوره  

 آقای حسینی بوشهری  در حال سخنرانی



76 



77 

 1/8/3939              دیدار رئیس بعثه تایلند با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                -مكه مكرمه 

 .نیز گمشده زمان است( ره)در قلب ما زنده است و ادبیات امام( ره)یاد امام: مسئول بعثه تایلند

روابط خوبی میان :  ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده

ایران و تایلند وجود دارد که امیدواریم اینن روابنط هنر روز          

 .گسترش یابد



78 

 1/8/3939                    اعضای رابطین با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                          -مكه مكرمه 



79 

 1/8/3939دیدار رئیس بعثه اندونزی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                          -مكه مكرمه 

 پروفسور احمد رفیق دبیر کل مجلس العلمای اندونزی

 



80 

 1/8/3939                      گردهمایی گروه تبلیغات و رسانه بعثه مقام معظم رهبری                                                                             -مكه مكرمه 

 آقای دکتر قنبری همدانی در حال سخنرانی

برکت رضایی ، ماهرخسار ، فشمی و مظفر: از راست آقایان   



81 

 1/8/3939                                             همایش فرهیختگان                                                                                                               -مكه مكرمه  

 آقای قاضی عسکر در حال سخنرانی

 آقای باقری در حال سخنرانی



82 

 1/8/3939        اهل سنت                                                                                                                        -همایش طالیه داران وحدت  -مكه مكرمه  

 : ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده

ای است و فرهنگ غنی اسالم در همه جای دنیا             اسالم دین کامل، جامع و پرجاذبه     

برای یک جامعه مطلوب برنامه قابل قبول ارائه دارد و اگر اسالم آن گونه که هست                 

  پذیرند به مردم دنیا ارائه شود آن را می



83 

 1/8/3938                                           همایش تقریب بین مذاهب                                                                                                         -مكه مكرمه  

 : ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده

بنه  کنه    برای تحقق این امر باید ابتدا تعریف درستی از تقریب مذاهب داشته باشیم، تقریب به معنای فراموش کردن عقاید و باورهای اساسی نیست بل

 . معنای تکیه بر مشترکات است



84 

 1/8/3938                                    همایش حجاج ایرانی خارج از کشور                                                                                                -مكه مكرمه  

سفر معنوی حج این نورانیت را به انسنان    :  ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده
مسلما قلنبنی کنه      .  می دهد تا در آینده و پس از سفر حج نیز راه را از چاه تشخیص دهد

 .جای خدا شد دیگر غیرخدا را راه نمی دهد

 آقای محمدی گلپایگانی در حال سخنرانی



85 

 1/8/3938دیدار اعضای بعثه مصر با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                -بعثه رهبری   -مكه مكرمه  

نفر وسط دکتر فواد عبدالعظیم رئیس 

 بعثه اوقاف مصر



86 

 1/8/3938دیدار  نمایندگان مرحوم فضل اهلل  با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                    -بعثه رهبری   -مكه مكرمه  

با اشاره به شخصینت  :  نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 

فعالیت سنیناسنی و        :  ارزشمند مرحوم عالمه فضل اهلل تاکید کرد

فرهنگی ایشان در کنار شجاعت در دفاع از اسنالم از او فنردی         

 . متمایز ساخته بود



87 

 1/8/3938          دیدار  گروهی از بانوان عراقی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                         -مكه مكرمه  



88 

 /1/8/3931                                                  همایش نخبگان                                                                                                                  -مكه مكرمه  



89 

 /1/8/3931                                                 همایش قدس                                                                                                                     -مكه مكرمه  

 :ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده

اگر مسلمانان به آیاتی که در زمینه صهیونیست ها و دشمنان 

 اسالم در قرآن آمده است توجه می کردند و ویژگی هایی که

خداوند تبارك و تعالی را برای آنها بر شمرده است مد نظنر   

قرار می دادند قطعا می توانستند با برنامه ریزی و شنراینط   

 . بهتری به مقابله و رویارویی با دشمنان بپردازند



90 

 /1/8/3931                                         همایش امدادگران و امدادیاران                                                                                                  -مكه مكرمه  

 : آقای لیالی رئیس سازمان حج و زیارت

زائرانی که در کنار توفیق زائر بنودن کنمنک        

رسانی به زائران را نیز به توفیقات خنودشنان     

اضافه کرده اند باب جدیدی را در زنندگنی         

 .خودشان باز کرده اند

آقای رضا نیا در حال تشریح 

 برنامه ها



91 

 /1/8/3931                                              همایش روحانیون                                                                                                                -مكه مكرمه  

 : نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 

موسم حج را یکی از فرصتهایی که روحانیون  می توانند اثرگذار باشند منعنرفنی    

در این موسم با طیف ها، فرهنگها و آداب مختلف مردم مواجه هستیم و باید .  کرد 

از یکسو در گفتار دقت داشته و به اثرگذاری آن توجه کنیم و از سوی دینگنر از     

 .فرصت استفاده کرده و در زائران تحول معنوی ایجاد کنیم

 آقای لیالی در حال سخنرانی



92 

 /1/8/3931                 دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  از بعثه عراق                                                                      -مكه مكرمه 

عراق توسعه یافته، با فضیلت ، خواست جنمنهنوری    :    نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی

 . اسالمی ایران است ، و آرزو می کنیم با تحول سیاسی آرامش به فضای عراق بازگردد

 لیالی، حسینی بوشهری ، موال ، قاضی عسکر و هادوی : از راست آقایان 



93 

 /1/8/3931          دیدار رئیس بعثه کویت با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                  -مكه مكرمه 

 سمت چپ دکتر عادل الفالح رئیس بعثه کویت  



94 

 /1/8/3931             دیدار رئیس بعثه مالی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                  -مكه مكرمه 

سمت راست آقای التورا وزیر سابق علوم و امور عمومی کشور مالی   



95 

 1/8/39311                                              همایش اهل البیت                                                                                                               -مكه مكرمه  

 : ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده

آنچه که مسلم است خداوند متعال برای آفرینش بشر و موجودات هدفی داشته و آیات قرآن کرینم  

کامل ترین کتاب آسمانی را خنداونند       (  ص) نیز بر این مسئله تصریح دارند و در زمان رسول خدا

 .متعال در اختیار ایشان و بشریت قرار می دهد

 آقای شجاعی فرد 

 آقای شیخ عبدالکریم عبید 



96 

 1/8/39311                                                                                                                                    /8همایش مدیران کاروان های حج  -مكه مكرمه  

 : ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی   نماینده

در صورت بروز مشکل و یا اتفاق خاص آن را با تدبیر حل کنید و از                

 .خود سلب مسئولیت ننمایید

 آقای مجردی 

 آقای حبیبی تنها 



97 

 1/8/39311                 دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  از بعثه عمان                                                                      -مكه مكرمه 

 : نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی

در عمان علما، فرهیختگان و اندیشمندان بزرگی وجود دارند که با تبادل نظر و همفکری               

 .با آنان می توان در عرصه های مختلف کارهای خوبی انجام داد

 سمت راست محمد ابن سعید العمری امیر الحاج عمان  



98 

 1/8/39311      دیدار رئیس گروه جهاد اسالمی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                                                           -مكه مكرمه 



99 

 1/8/39311             دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  از ستاد مكه مكرمه                                                                 -مكه مكرمه 

 آقای رضا نیا در حال تشریح عملکرد ستاد گمشدگان 

 آقای رضوی در حال تشریح عملکرد نقل ترددی در ایام تشریق 
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 1/8/39311                  گردهمایی روحانیون اهل سنت در بعثه مقام معظم رهبری                                                                              -مكه مكرمه 



101 

 1/8/39311با حضور زائران ایرانی                                                                ( ع)بزرگداشت شهادت امام محمد باقر  -بعثه رهبری   -مكه مكرمه  

 آقای دکتر رفیعی در حال سخنرانی 



101 



102 

 31/890931                                           همايش علما و مبلغين                                                                                                           -مکه مکرمه  

 :ولیفقیهوسرپرستحجاجایرانینماینده

آتشزدنقرآنواهدایجایزهبهکاریکاتوریستیکهبهپیامبرعظیمالشأناسالمتوهینکردهبودازجلوههایایندشمنی

 .است



103 

 31/890931                                          همايش بازرسان افتخاري                                                                                                         -مکه مکرمه  

آقایرشیدیدرحال

 تشریحبرنامههایبازرسی



104 

 31/890931ديدار اعضاي بعثه فلسطين با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                         -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  

 :ولیفقیهوسرپرستحجاجایرانینماینده

در فلسطینمهمترینمسالهجهاناسالممحسوبمیشودوهموارهازجایگاهرفیعی

 .سیاستخارجیجمهوریاسالمیبرخورداراست



105 

 31/890931ديدار رئيس بعثه تركيه با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                                 -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  

 ‘:ولیفقیهوسرپرستحجاجایرانینماینده

و بینیم می روشن بسیار را کشور دو روابط افق

امیدواریمروابطبرادرانهمیاندوکشوربیشازپیش

 .توسعهیابد

سمتچپدکترمحمتگورمزرئیس

 سازماناموردیانتترکیه



106 

 31/890931ديدار رئيس بعثه بوسنی با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                         -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  

سمتچپکاظمخلیللویچرئیسبعثهحجبوسنیو

 هرزهگوین



107 

 31/890931ديدار اعضاي بعثه لبنان با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                                 -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  

حجاج سرپرست و فقیه ولی نماینده

 شجاعت،:ایرانی با نصراهلل حسن سید

و بیانمیکند را هایخود ایده و مواضع

نشان را اسالم قدرت شجاعت این

 .میدهد



108 

 31/890931    ديدار نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی  از بيمارستان هيات پزشکی                                                           -مکه مکرمه  



109 

با حضور نمايندگان دفاتر مراجع عظام                                     ( ع) بزرگداشت حضرت امام محمد باقر   -بعثه رهبري  -مکه مکرمه   



110 

 31/890931 آخرين جلسه شوراي هماهنگی حج قبل از ايام تشريق                                                                              -بعثه رهبري  -مکه مکرمه   



111 

 31/890931نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                                                ديدار سيد هاشم با  -بعثه رهبري -مکه مکرمه  



112 

 31/890931               مراسم برائت از مشركين                                                                                                          -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



113 

 31/890931               مراسم برائت از مشركين                                                                                                          -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  

مرگهایگرهکردهفریادهای،مرگبرآمریکا،الحرامبامشتاهللمراسمبرائتازمشرکیندرحالیدرصحرایعرفاتبرگزارشدکهحجاجبیت

 .ندبراسرائیل،اهللاکبر،الالهاالاهلل،یاایهاالمسلموناتحدوااتحدواوبحقربالعالمیناعتصموااعتصمواراسرداد



114 

 31/890931               مراسم برائت از مشركين                                                                                                          -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  

آقایقاضیعسکردرحالقرائتپیاممقاممعظمرهبریبه

 حجاجبیتاهللالحرام



115 

 31/890931ديدار نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی به همراه وزير ارشاد از خيمه جانبازان                   -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



116 

 31/890931ديدار نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی به همراه وزير ارشاد از كادر درمانی                     -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  
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 31/890931                  مراسم دعاي عرفه                                                                                                                -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  
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 31/890931                  مراسم دعاي عرفه                                                                                                                -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



119 



120 

  31/890931                   مراسم روز عيد قربان                                                                                                            -چادرهاي منا  -مکه مکرمه  



121 

 31/890931ديدار تيم عمليات هواپيمايی با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                         -چادرهاي منا   -مکه مکرمه  



122 

 31/890931ديدارنماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی  از ستاد هاي اجرايی در منا                                                         -منا  -مکه مکرمه  



123 

 31/890931ديدار گروه هاي مختلف با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی  درچادرهاي منا                                         -منا  -مکه مکرمه  

و(قائممقامسیما)،دارابی(کارگردانسینما)میرباقری:ازراستآقایان

 قاضیعسکر



124 

 31/890931نماز جماعت به امامت  نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                                        -چادرهاي منا   -مکه مکرمه  



125 

 31/890931          مراسم بزرگداشت خادمان ضيوف الرحمان در چادرهاي منا                                                                             -منا  -مکه مکرمه  

 آقایراشدیزدیدرحالسخنرانی



126 

 31/890931               ديدارنماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی  از بعثه تركيه                                                                      -مکه مکرمه  

 دکترمحمتگورمزرئیسسازماناموردیانتترکیه،قاضیعسکروحسینیبوشهری:ازراستآقایان



127 

 31/890930ديدار مبلغه ها با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                                                  -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



128 

 31/890930ديدار اعضاي بازرسی بعثه رهبري با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                 -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



129 

 31/890930ديدار كاروان نيروهاي مسلح با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                            -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  

 آقاینامینمایندهکارواننیروهایمسلحدرحالسخنرانی



130 

 31/890930ديدار اعضاي هيات پزشکی حج با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                         -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



131 

 31/890930ديدار روحانيون فرهنگی با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                                 -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  
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133 

 31/890930ديدار اعضاي استفتائات و وجوهات بعثه با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                          -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



134 

 31/890930ديدار گروهی از رايزنان فرهنگی با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                  -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



135 

 31/890930           ديدار رئيس بعثه چين با نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی                                                                  -مکه مکرمه   

 :نمایندولیفقیهوسرپرستحجاجایرانی

توالشدارکردنارزشمسلمانانبایدبرایریشه هایاسالمیدرمیانخوود

عومولهایاسالمیبهگونهکنند،زیراارزش ایاستکهاگرمسلمانانبهآن

در.تواننددیگرانرابهاسالمترغیبکننودکنندبارفتارواخالقخوبخودمی

حقیقتنزدیکیهرچهبیشترامتاسالمینقشاساسیدرکاهشآالمجوامع

 .اسالمیدارد

 سمتچپابراهیمهونگرئیسبعثهحجچین
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137 

 31/891931           دیدار رئيس بعثه قطر با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                  -مکه مکرمه   

سمت راست  عبدالحکیم علی عبداهلل  

 رئیس بعثه حج قطر 



138 

 31/891931دیدار اعضای كاروان خدمات با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                             -بعثه رهبری   -مکه مکرمه  

 بیات ، قاضی عسکر ، لیالی و حبیبی تنها : از راست آقایان 



139 

 /31/89193          دیدار رئيس بعثه الجزائربا نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                               -مکه مکرمه   

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



140 

 /31/89193           دیدار رئيس بعثه هند با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                  -مکه مکرمه   

 سمت راست آقای حسن احمد زیدی رئیس بعثه حج هند 



141 

 /31/89193          دیداراعضای هيات علمی با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                 -مکه مکرمه  



142 

 /31/89193دیدار گروهی از حجاج جنوب شرق آسيا از بعثه رهبری                                                                            -بعثه رهبری   -مکه مکرمه  



143 

 /31/89193     دیداراعضای نظارت و بازرسی با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                            -مکه مکرمه  

 رشیدی ، قاضی عسکر و مظفر : از راست آقایان 



144 

 /31/89193            دیداراعضای ستاد مکه با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                  -مکه مکرمه  

 حبیبی تنها ، قاضی عسکر ، لیالی و علیزاده : از راست آقایان 



145 

 /31/89193اولين جلسه شورای برنامه ریزی حج بعد از ایام تشریق با حضور نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی              -مکه مکرمه  

(  سفیر) ، رسولی محالتی ( کنسول ) قائمی مهر : از راست آقایان 

 ، قاضی عسکر ، لیالی و حسینی بوشهری 

 سلطان شیرازی ، باقری و مظفر : از راست آقایان 



146 

 /31/89193       دیداراعضای توسعه منابع بعثه با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                          -مکه مکرمه  



147 

 /31/89193     دیداراعضای تبليغات و رسانه بعثه با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                      -مکه مکرمه  

 آقای قاضی عسکر در حال سخنرانی  

 آقای دکتر قنبری همدانی در حال سخنرانی  



148 

 /31/89193مراسم دعای كميل                                                                                                             -سالن اجتماعات بعثه رهبری   -مکه مکرمه  



149 

 31/891938مراسم دعای ندبه                                                                                                            -سالن اجتماعات بعثه رهبری   -مکه مکرمه  



150 

 31/891938دیدار گروهی از روحانيون اهل سنت با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                               -بعثه رهبری   -مکه مکرمه  



151 

 31/891938دیدار نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی از مجموعه  گروه اعزامی صدا و سيما                                               -مکه مکرمه  



152 

 31/891938دیدار نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی از كاروان حجاج ایرانی مستقر در هتل ها                                          -مکه مکرمه  



153 

 31/891933          دیدار رئيس بعثه مالزی با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                -مکه مکرمه   

از راست آقایان باقری و داتو سید صالح سید رحمان 

 معاون سازمان حج مالزی



154 

 31/891933  نشست خبری نماینده ولی فقيه  و سرپرست حجاج ایرانی با رسانه های خبری                                                            -مکه مکرمه  



155 

 31/891933اهل سنت                                                                    -همایش علمی هم اندیشی وحدت ، بيداری  و مسئوليت اسالمی  -مکه مکرمه   



156 

 31/891933      دیداررئيس بعثه افغانستان با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                             -مکه مکرمه  

 سمت چپ دکتر یوسف نیازی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان  



157 

 31/891933          دیداررئيس بعثه سودان با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                 -مکه مکرمه  

 سمت راست آقای خلیل عبداهلل وزیر ارشاد و اوقاف سودان



158 

 31/891933دیدارنماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی  به همراه ریاست سازمان از آشپزخانه های مركزی                             -مکه مکرمه  

با تالش دست اندرکاران اجرایی حج، کیفیت توولویود و      :  نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی

 .  توزیع غذای زائران نسبت به سالهای گذشته رشد خوبی داشته است



159 

 31/891933دیدار بازرسان معاونت بين الملل بعثه با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                  -مکه مکرمه  

 حسینی بوشهری ،  قاضی عسکر و باقری: از راست آقایان 



160 

 31/891933دیدار نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی از كاروان حجاج ایرانی مستقر در هتل ها                                          -مکه مکرمه  



161 

 31/891931         دیدار رئيس بعثه تونس با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                                 -مکه مکرمه   



162 

 31/891931دیدار اعضای بعثه رهبری با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی  در روز عيد غدیر                                         -مکه مکرمه   



163 

 31/891931دیدار گروهی از نخبگان با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی  در روز عيد غدیر                                         -مکه مکرمه   



164 

 31/891931مراسم عيد غدیر با حضورنماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                           -سالن اجتماعات بعثه رهبری -مکه مکرمه   

 آقای قرنی در حال سخنرانی  

 آقای ماهرخسار در حال سخنرانی  

 آقای محمد طاهری در حال مدیحه سرایی  



165 

 31/891931دیدارنماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی  از وضعيت بازگشت حجاج ایرانی از فرودگاه جده                            -فرودگاه جده 



166 

 31/891931         دیدار رئيس بعثه فيليپين با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                                                              -مکه مکرمه  

حج را فرصت مغتنمی دانست که موجب آشنایی هرچه بیشتر مسلمانان بوا یوکودیو ور                           :   نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 

می شود و در این ره ذر مسلمانان با تعامل و تبادل فرهن ی با یکدی ر نسبت به دیدگاه ها و نظرات هم آگاهی یافته و پیوند و برادری و 

 .دوستی که رسول خدا در ابتدای پیدایش اسالم برقرار کردند را احیا می کنند 



167 

 311/91918 تالوت قرآن قاریان ایرانی درصحن مسجد الحرام                                                                                     -مسجد الحرام  -مکه مکرمه  



168 

                                  31/891931مراسم دعای كميل سوم مدینه بعد با حضورجانشين نماینده ولی فقيه                                              -بين الحرمين   -مدینه منوره 



169 

                                  31/89/91مراسم دعای كميل چهارم مدینه بعد با حضورجانشين نماینده ولی فقيه                                              -بين الحرمين   -مدینه منوره 



170 

                            891939/                      استقبال از نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی در فرودگاه مهرآباد                                                            -تهران 



171 

  89/931/                                                                  31/8دیدار دست اندركاران حج با رهبرمعظّم انقالب و ارائه گزارش عمليات حج سال   -تهران 
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