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مقدمه
گــروه یــاوران حجــاج زائــران بیتاهللالحــرام ،بــرای اولیــن
بــار پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا همــکاری تعــداد
محــدودی از زائــران در بعثــه مقــام معظــم رهبــری تشــكیل
شــد کــه در مكانهــای خاصــی همچــون بقیــع ،بــه ارشــاد و
راهنمایــی زائــران میپرداختنــد.
ایــن شــیوه گرچــه موفقیتهایــی را بــه همــراه داشــت ،اما
همــواره بــا كاســتیهایی روب ـهرو بــود كــه موجــب شــد تــا
معاونــت فرهنگــی بعثــه مقــام معظــم رهبــری ،بــا بهرهگیری
از نظــرات و پیشــنهادهای دســتاندركاران امــر حــج و بــا
بازنگــری در تشــكیالت ،ســازماندهی و روش اجرایــی گــروه
یــاوران حجــاج كاروانهــا ،آن را بــه شــكل كنونی ســازماندهی
نما ید .
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ضرورتها و کارکردهای گروه یاوران حجاج
انقــاب و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ،اهــداف بزرگــی
را بــرای حــج و حجگــزاران تعییــن و تبییــن کــرده اســت؛ از
جملــه:
 .1انجام حج صحیح و مقبول توسط حجاج؛
 .2ایجاد تحول روحی و اخالقی در حاجیان؛
 . 3معرفــی مکتــب اهــل بیــت و نظــام جمهــوری
اســامی ایــران بــه دیگــران؛
  .4فراهــم نمــودن زمینــه هرچــه بیشــتر اخــوت دینــی و
وحــدت اســامی.
رســیدن بــه ایــن اهــداف ،بــا توجــه بــه محدودیــت
امكانــات ،جــز بــا اتــكا بــه نیروهــای مؤمــن و عاشــق خدمــت
بــه اســام عزیــز و نظــام جمهــوری اســامی ایــران میســر
نخواهــد شــد.
بــا توجــه بــه مقدمــات پیشــین و اهــداف فــوق ،همهســاله
از میــان زائــران هر كاروان ،عــدهای از خواهران و بــرادران برای
انجــام مســئولیت دینــی و امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر و
راهنمایــی دیگــر زائــران و نیــز همــکاری در برنامهریزیهــا و
اجــرای فعالیتهــای فرهنگــی کاروان انتخــاب میشــوند ،تــا
ضمــن پیشــگیری از امــوری كــه در آن محیــط بــه شــیعیان و
تشــیع لطمــه وارد میكنــد ،بــا برگــزاری برنامههــای مؤثــر
دینــی و فرهنگــی ،دیــن خــود را بــه ائمــه معصومیــن ادا
نمــوده و بــا رفتــار پســندیده و بزرگوارانــه خود ،دیگر مســلمانان
را بــه مكتــب اهلبیــت عالقهمنــد نماینــد .
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نحوه و شرایط انتخاب اعضاء گروه یاوران حجاج
 .1اعضــای گــروه یــاوران حجــاج کاروانهــا ،پــس از
جلســه دوم آمــوزش کاروان از میــان واجدیــن شــرایط ،توســط
مدیــر کاروان معرفــی و جهــت بررســی و تأییــد نهایــی بــه
روحانــی کاروان پیشــنهاد میشــوند .
  .2تعــداد اعضــای گــروه یــاوران حجــاج بــه ازای هــر
دوازده زائــر ،یــک نفــر اســت.
تبصــره  :بــه نســبت تعــداد بانــوان زائــر كاروان  از بیــن
آنهــا نیــز در گــروه یــاوران حضــور خواهنــد داشــت.
 .3شرایط الزم برای عضویت در گروه یاوران حجاج:
 .1-3توان جسمانی؛
 .2-3آشنایی نسبی با احکام و معارف اسالمی؛
 .3-3رعایــت شــئون دینــی و اســامی (بهویــژه حجــاب
اســامی بــرای بانــوان محترم)؛
 .4-3برخورداری از تجارب و قابلیتهای فرهنگی؛
 .4اولویتهــای مــورد نظــر بــرای انتخــاب اعضــای گــروه
یــاوران حجــاج بدین شــرح اســت:
 .1-4تحصیالت کارشناسی به باال؛
 .2-4وابستگی به خانواده معظم شهدا؛
 .3-4جانبــازی ،آزادگــی و حضــور در جبهههــای حــق
علیــه باطــل؛
 .4-4طالب و روحانیون حوزۀ علمیه؛
 .5-4آشــنایی بــا یکــی از رشــتههای هنــری (خطاطــی،
نقاشی ،عکاســی و)...
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 .5پــس از تأییــد اعضــای گــروه یــاوران حجــاج توســط
روحانــی کاروان ،اســامی و مشــخصات اعضــای گــروه توســط
دبیــر شــورا در فــرم پیوســت ،درج و در تاریــخ مقــرر در ســامانه
شــخصی روحانــی کاروان ثبــت میگــردد.
 .6گــروه یــاوران حجــاج ،جلســات خــود را در ایــران و
موســم حــج ،بــا حضــور روحانــی و مدیــر تشــکیل داده و زیــر
نظــر آنــان فعالیــت میکنــد.
 .7تعــداد جلســات گــروه یــاوران حجــاج در ایــران ،حداقــل
یــک جلســه در مــاه و در موســم حــج حداقــل یــک جلســه در
هفتــه میباشــد.
 .8اعضــای گــروه یــاوران حجــاج ،در اولیــن جلســه ،یــک
نفــر را از میــان خــود بهعنــوان دبیــر گــروه یــاوران و رابــط بــا
معاونــت فرهنگــی بعثــه مقــام معظــم رهبــری ،انتخــاب و بــه
رئیــس و دبیــر شــورای فرهنگــی معرفــی میکننــد .
 .9شــورای فرهنگــی کاروان موظــف اســت از بیــن یــاوران
حجــاج دو نفــر از اعضــای واجــد شــرایط را ،با نظــر وهمفکری
معاونــت فرهنگــی بهعنــوان خبرنــگار افتخــاری بــه بعثــه مقام
معظــم رهبــری معرفــی نمایــد (شــرایط خبرنــگار افتخــاری در
ادامــه ایــن بخــش آمده اســت).

وظایف و مأموریتهای گروه یاوران حجاج
 .1تشــریک مســاعی و حضــور فعــال و مؤثــر در اجــرا و
برگــزاری مراســم و فعالیتهــای فرهنگــی کاروان؛
 .2شــرکت در همایــش یــاوران حجــاج کــه بــه منظــور
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آمــوزش و توجیــه برنامههــا و فعالیتهــای گــروه یــاوران
حجــاج بــه صــورت متمرکــز در مناطــق برگــزار میگــردد.
 .3جم ـعآوری و بررســی پیشــنهادات و انتقــادات زائــران
جهــت ارائــه بــه شــورای فرهنگــی کاروان؛
 .4همــکاری افتخــاری بــا بعثــه مقــام معظــم رهبــری در
زمینههــای فرهنگــی ،هنــری و اجرائــی (از قبیــل خبرنــگار
افتخــاری ،بــازرس افتخــاری ،فعالیتهــای پژوهشــی ،هنــری
و همــکاری در انجــام نظرســنجیها ،ظرفیتســنجیها و)...؛
 .5تعامــل و ارتبــاط مســتمر بــا معاونــت فرهنگــی بعثــه
مقــام معظــم رهبــری ،از طریــق دبیــر و رابــط گــروه؛
 .6نظــارت بــر رفتــار اجتماعــی زائــران و اتخــاذ تدابیــر
مناســب بــرای ارشــاد و راهنمایــی آنــان در طــول ســفر؛
 .7کمــک بــه افــراد نیازمنــد و ناتــوان در انجــام مناســک،
زیــر نظــر روحانــی کاروان ،بهویــژه در میقاتهــا ،زمــان
احــرام و ایــام تشــریق؛
 .8همکاری با شورای فرهنگی کاروان در اجرای مصوبات؛
 .9برنامهریــزی و اتخــاذ تدابیــر الزم جهــت اســتمرار
تشــکیل جلســات کاروان در ایــران پــس از بازگشــت؛
 .10پیگیــری و اجــرای امــور محولــه و ارجاعــی از ســوی
ســتاد مرکــزی شــوراها در بعثــه مقــام معظــم رهبری؛
 .11نظارت بر روند آموزش افراد بیسواد یا كمسواد
 .12توزیــع و جمــعآوری فرمهــای نظرســنجی در بیــن
زائــران محتــرم.
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شرایط و ویژگی های خبرنگار افتخاری
 .1تکمیــل فــرم اطالعــات و اعــام آمادگــی بــرای
همــکاری در قبــل ،حیــن و یــک مــاه بعــد از موســم حــج (
ترجیحــا مــرد)
 .2حداقل تحصیالت؛ مقطع فوق دیپلم
  .3حداقل سن  20و حداکثر  55سال (توانایی جسمی)
  .4برخــورداری از توانایــی نــگارش و آشــنایی بــا تهیــه
عکــس و فیلــم
 .5آشنایی با فضای مجازی
 .6داشــتن انگیــزه بــرای همــکاری بــا ســتاد اطــاع
رســانی و خبــری
 .7داشتن تلفن همراه مناسب
تبصــره یــک :درصورتــی کــه زائــر یــا زائرانــی در یــک
کاروان از پیشــینه فعالیــت در امــور خبــری و اطــاع رســانی
برخــوردار باشــند و از اعضــای طــرح یــاوران حجــاج هــم
نباشــند ،اولویــت همــکاری بــا آنهــا اســت و مــوارد دوم تــا
ششــم هــم بــرای ایــن افــراد در نظــر گرفتــه نمــی شــود.
وظایف رابط و دبیر گروه یاوران حجاج
 .1تــدارک زمینههــای الزم جهــت برگــزاری منظــم و
مطلــوب جلســات گــروه یــاوران حجــاج در ایــران و موســم
حــج ،زیــر نظــر روحانــی و مدیــر کاروان؛
 .2نــگارش صورتجلســات گــروه یــاوران حجــاج و ثبــت
آنهــا در ســامانه؛
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 .3پیگیــری و اجــرای مصوبــات گــروه یــاوران حجــاج بــا
همــکاری اعضــای گــروه و ســایر زائران؛
 .4تهیــه و تدویــن گــزارش عملکــرد و فعالیتهــای گــروه
یــاوران حجــاج ،جهــت ارائه بــه شــورای فرهنگــی کاروان؛
تبصــره :گزارشهــای مهــم ،بایــد در همــان روز از طریــق
شــورای فرهنگــی کاروان بــه بعثــه ارســال گردد.
  .5توزیــع ،تکمیــل و جم ـعآوری پاس ـخنامههای مربــوط
بــه نظرســنجی از زائــران و ارســال آن بــه واحــد ذیربــط در
بعثــه مقــام معظــم رهبــری .

دستورالعمل اجرایی گروه یاوران حجاج
پــس از گذشــت چنــد دوره از تشــكیل گــروه یــاوران حجــاج
در موســم حــج تمتــع و بــا بهرهگیــری از تجــارب بهدســت
آمــده و همچنیــن جمعبنــدی آرا و نظــرات فعــاالن عرصــه
فرهنگــی حــج و زائــران عالقهمنــد ،معاونــت فرهنگــی بعثــه
مقــام معظــم رهبــری بــر آن شــد تــا برنامــه جامعــی شــامل
فعالیتهــا ،راهنماییهــا ،دســتورالعملها و ســازوكارها بــه
عنــوان «دســتورالعمل اجرایــی گــروه یــاوران حجــاج» تهیــه و
تدویــن نمایــد و بــرای اجــرا در اختیــار ایــن گــروه قــرار دهــد .
ایــن برنامــه ممکــن اســت بــا ضعفهــا و كاســتیهایی
همــراه باشــد كــه از اعضــای محتــرم شــورای فرهنگــی و گروه
یــاوران حجــاج انتظــار داریــم بــا درایــت و دقــت ،ضمــن رفــع
كاســتیها ،بعثــه مقــام معظــم رهبــری را در جریــان نظــرات
اصالحــی و پیشــنهادی خــود قــرار دهنــد.
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اهداف برنامه
 .1ایجــاد وحــدت رویــه بیــن گــروه یــاوران حجــاج
كاروانهــای سراســر كشــور؛
 .2انسجامبخشــی بــه فعالیــت گروههــا و اجتنــاب از
ســردرگمی در تشــخیص وظیفــه.
شیوه و سازوكار
بــا توجــه بــه تعــداد اعضــای گــروه یــاوران حجــاج ،مناســب
اســت هــر نفــر از اعضــای گــروه یــاوران حجــاج گروهــی
متشــكل از دوازده نفــر زائــر را ســازماندهی و بــه عنــوان «گروه
زائــر» برابــر برنامههــا و دســتورالعملهای ایــن برنامــه
فعالیــت كننــد.
تذكر:
 .1عضویــت در «گــروه زائــر» بــرای زائــران ناتــوان ،پیــر،
نیازمنــد مســاعدت ،بیســواد یــا كمســواد ،الزامــی و بــرای
تحصیلكــردگان ،جوانــان و كســانی كــه قبـ ً
ا به حج مشــرف
شــدهاند ،اختیــاری میباشــد.
 .2در صــورت وجــود تعــداد قابل توجــه جوانــان در كاروان،
مناســب اســت یــك گــروه مخصــوص جوانــان بــا ســرگروهی
فــردی كــه بــا عالیــق و نیازهــای جوانــان آشــنایی دارد،
تشــكیل شــود و برنامههــای ویــژه را دنبــال كننــد.
 .3درصــورت وجــود تحصیلكــردگان و فرهیختــگان در
كاروان ،تشــكیل گــروه ویــژه بــرای دنبــال كــردن برنامههــای
ویــژه و مناســب آنــان ضــروری اســت.
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 .4حتیالمقــدور دو نفــر از اعضــا از میــان خواهــران واجــد
شــرایط انتخاب شــوند.

آموزش
زائرانــی کــه اســامی آنهــا توســط روحانــی و مدیــر کاروان به
عنــوان یــاور حجــاج در ســامانه ثبــت شــده اســت ،الزم اســت
در ایــران در آموزشهــای ویــژه بــه شــرح ذیــل شــرکت
نما یند .
 .1جلســه توجیهــی کــه در پایــان جلســه اول کاروانــی
برگــزار میشــود.
 .2یــک جلســه آموزشــی کــه در قالــب کاروان تشــکیل
مــی شــود .موضوعاتــی کــه در ایــن جلســه ،مطــرح خواهــد
شــد عبارتنــد از:
* فرهنگ کار گروهی و خدمترسانی
* مدیریت سفر (مدیریت معنوی ،مدیریت اجرایی و)...
 .3همایــش آموزشــی و توجیهــی متمرکــز کــه طبــق
دســتورالعمل مربوطــه (منــدرج در همیــن راهنمــا) در ســطح
منطقــه یــا اســتان توســط دفتــر نمایندگــی منطقــهای یــا
اســتانی بعثــه اجــرا میشــود.
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دستورالعملها
 .1مدیــر كاروان بهعنــوان دبیــر شــورای فرهنگــی ،بــا
تأییــد روحانــی كاروان (رئیــس شــورا) بــه تعییــن و معرفــی
اعضــای گــروه یــاوران حجــاج اقــدام نمایــد.
 .2بــا عنایــت بــه اینكــه اعضــای گــروه یــاوران حجــاج
بهعنــوان ســرگروه زائــران فعالیــت خواهنــد كــرد ،مناســب
اســت جلســات ویــژهای بــرای اعضــای گــروه یــاوران حجــاج
(ســرگروهها) توســط روحانــی محتــرم بــه صــورت جداگانــه
برگــزار گــردد.
 .3گــروه یــاوران حجــاج پــس از تعییــن و معرفــی ،اولیــن
جلســه خــود را زیــر نظــر روحانــی محتــرم كاروان تشــكیل و
از بیــن خــود یــك نفــر را بــه عنــوان دبیــر تعییــن و معرفــی
نما یند .
 .4برابــر دســتورالعمل ،حداقــل جلســات گــروه یــاوران
حجــاج در ایــران ماهــی یكبــار و در موســم ،هفتـهای یکبــار
میباشــد كــه دبیــر گــروه موظــف اســت نســبت بــه تشــكیل
و ارســال صورتجلســه و مصوبــات جلســات بــه دفتــر برنامــه
و محصــوالت فرهنگــی بعثــه در تهــران ،و در موســم بــه دفتــر
شــورا در بعثــه مكــه مکرمــه و مدینــه منــوره اقــدام و گــزارش
اجــرای مصوبــات و فعالیتهــا را نیــز ارســال نمایــد.
 .5اعضــای گــروه بــرای هماهنگــی و همکاری در مســائل
مختلــف ارشــادی كاروان ،نبایــد بــه تشــكیل حداقــل جلســات
بســنده كننــد ،بلكــه تــا حصــول بهتریــن نتایــج ،نســبت بــه
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انجــام مشــورتها و اقدامــات الزم ،اهتمــام ورزنــد.
 .6جلســات توجیهــی و آموزشــی بــا موضوعــات تعییــن
شــده ،توســط روحانــی و بــا همــکاری مدیــر كاروان بــرای
اعضــای گــروه یــاوران حجــاج تشــكیل و گــزارش آنهــا
توســط روحانــی محتــرم در ســامانه آمــوزش ثبــت گــردد.
 .7همایــش متمرکــز یــاوران حجــاج بــه صــورت متمرکــز
در مناطــق برگــزار میگــردد کــه الزم اســت یــاوران حجــاج
هــر کاروان بــا هماهنگــی مدیــر و روحانــی کاروان بــه منظــور
توجیــه برنامههــا و آمادگــی در انجــام وظایــف محولــه در ایــن
همایــش شــرکت نماینــد .الزم اســت گــزارش برگــزاری ایــن
همایــش توســط نمایندگــی بعثــه در ســامانه آمــوزش ثبــت
گــردد.
تذكــر :بــا توجــه بــه وجــود تنــوع مقلدیــن مراجــع عظام
تقلیــد ،مناســب اســت در حــد امــکان هماهنگــی و
انســجام بیــن ســرگروه بــا اعضــای گــروه ،بــه لحــاظ
مرجــع تقلیــد صــورت پذیــرد.
 .8بــا عنایــت بــه همراهــی ســرگروهها بــا گــروه زائــر
در اماكــن زیارتــی ،مناســب اســت پیــش از زیارتهــای دوره،
جلســه توجیهــی مســتقل بــرای ســرگروهها ،بــه منظــور
آشــنایی كافــی بــا اماكــن زیارتــی و نــكات تاریخــی مــورد
نیــاز ،برگــزار شــود.
 .9مدیــر محتــرم کاروان در جلســات مســتقل توجیهــی،
ســرگروهها را نســبت بــه مقــررات كشــور عربســتان ،مســائل
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بهداشــتی و اقامــت درهتلهــا ،مســایل بــازار و خریــد ،مســایل
حمــل و نقــل ،غــذا و ...توجیــه نمایــد.
 .10اعضــای گــروه یــاوران حجــاج بــه عنــوان الگوهــای
فضــل ،كمــال و اخــاق مــورد توجــه همــۀ زائــران میباشــند،
از ایــن رو برخــورد صمیمانه ،متواضعانــه ،ناصحانه و خیرخواهانه
آنــان نســبت بــه زائــران بهطــور جــدی مــورد تأکیــد اســت؛
تــا زائــران توصیههــا و درخواســتهای اعضــای گــروه را
مصلحــت خــود تلقــی كننــد و نه تنهــا واكنــش منفــی و دفعی
نشــان ندهنــد ،بلكــه بــا روی بــاز از تذكــرات اســتقبال نماینــد.
 .11بهرهگیــری از شــیوههای تشــویقی و احترامآمیــز و
پرهیــز از روشهــای آمرانــه ،تحكمآمیــز و تنــد ،بهتریــن نتایج
را در ایفــای وظیفــه مهــم ارشــاد و امــر بــه معــروف و نهــی از
منكــر بــه دنبــال دارد.
 .12اعضــای محتــرم گــروه یــاوران حجــاج توجــه داشــته
باشــند کــه آنچــه را بــه عنــوان تذكــر ،نصیحــت و توصیــه
خطــاب بــه زائــران محتــرم بیــان میکننــد ،خــود عامــل بــه
آنهــا باشــند .همچنیــن توجــه داشــته باشــند كــه همــه زائران
محتــرم ،میهمانــان خــدای رحمــان هســتند ،از ایــن رو رعایــت
احتــرام  ،تكریــم و پرهیــز از تحقیــر و ســرزنش ،شــرط الزم در
ارشــاد اســت.
 .13گــروه یــاوران حجــاج از نظــر تشــكیالتی زیــر نظــر
شــورای فرهنگــی كاروان اســت ،لــذا نظــارت دائمــی روحانــی
و مدیــر محتــرم كاروان بــه عنــوان رئیــس و دبیــر شــورای
فرهنگــی الزم و ضــروری اســت.
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دستورالعمل اجرای همایش توسط دفاتر منطقهای
بعثه
الف) فرایند برنامهریزی و اجرای برنامه:
 .1برگــزاری جلســه هماهنگــی مدیــر حــج و زیــارت
اســتان و مســئول دفتــر نمایندگــی بعثــه در منطقــه جهــت
برنامهریــزی و چگونگــی اجــرای برنامــه .
 .2تعییــن زمــان برگــزاری همایــش و اعــام کتبــی بــه
مدیریــت برنامــه و محصــوالت فرهنگــی.
 .3تدوین برنامه اجرایی با زمان حداقل سه ساعت.
 .4تعیین عوامل اجرایی برنامه.
 .5تعیین سخنران و اساتید آموزشی.
تبصــره :فهرســتی از ســخنرانان و اســاتید از طریــق دفتر
معاونــت فرهنگــی اعــام میشــود .در صــورت نیــاز بــه
دعــوت از اســاتید خــارج از فهرســت ،حتمــا بــا هماهنگی
مدیریــت آمــوزش اقدام شــود.
 .6پیشبینــی مســائل جانبــی ،هماننــد محــل توقــف
خــودروی شــرکتکنندگان ،تغذیــه ،پذیرایــی و ...
 .7تهیــه متنهایــی مناســب از قــرآن ،روایــات ،ســخنان
امــام (ره) ،مقــام معظــم رهبــری و اشــعار مناســب حــج تمتــع
و زیــارت و متناســب بــا موضــوع همایــش جهــت ارائــه بــه
مجــری در اجــرای برنامههــا.
 .8طراحــی و برنامهریــزی مناســب بــرای فضــا و محیــط
آموزشی.
 .9تــدارک ابزارهــا و وســایل آموزشــی و کمکآموزشــی
اعــم از وســایل صوتــی تصویــری ،بنرهــا ،پوســترها و ...

20
ب) موضوعات قابل ارائه
 .1توجیه فعالیتهای فرهنگی کاروان
 .2خدمترسانی ،بایدها ،نبایدها و محدودیتها
 .3موقعیت شناسی مکه ،مدینه و مشاعر
ج) شرایط و امکانات محیطی اجرای برنامه
 .1فضــای مناســب بــرای توقــف خودروهــا بــه میــزان
کافــی وجــود داشــته باشــد.
 .2فضــای داخلــی ،بــا پارچــه نوشــتهها و بنرهــا حــاوی
مطالــب مناســب و مؤثــر تزییــن گــردد.
 .3وســایل صوتــی مناســب انتخــاب و قبــل از شــروع
برنامههــا کامـ ً
ا تســت شــود تــا از ســامت و مناســب بــودن
آن اطمینــان حاصــل گــردد.
 .4محیــط از تهویــه ،وســایل سرمایشــی مناســب و نــور
کافــی برخــوردار باشــد.
 .5در صــورت لــزوم ،پالکاردهایــی جهــت راهنمایــی ورود
و خــروج زائــران در مکانهــای مناســب نصــب شــود.
نکات:
 .1برنامــه بــر اســاس طراحــی و برنامهریــزی بهعمــل
آمــده ،اجــرا گــردد .ارزیابــی از اجــرای برنامههــا و جمعبنــدی
آن صــورت گیــرد.
 .2گــزارش اجــرای برنامــه توســط نمایندگــی بعثــه تهیه و
در ســامانه آموزشــی ثبــت گردد.

21
دریافت پیشنهادها و برنامهها
ـدول اهــم برنامههایــی کــه گــروه یــاوران
پیــش از مــرور جـ ِ
حجــاج توانایــی انجــام آنهــا را دارنــد ،یــادآوری میشــود
کــه معاونــت فرهنگــی ،از برنامههــا و فعالیتهــای
ابتــكاری و تأثیرگــذار كــه در راســتای اهــداف گروههــای
یــاوران پیشــنهاد و ارائــه گــردد ،اســتقبال میكنــد .همــۀ
عالقهمنــدان ،خصوصــ ًا اعضــای محتــرم گــروه یــاوران
حجــاج ،میتواننــد بــا ارســال نظــرات و طرحهــای پیشــنهادی
خــود بــه دفاتــر بعثــه مقــام معظــم رهبــری در مكــه و مدینه و
یــا تهــران بــه نشــانی خیابــان آزادی ،خیابــان رودكی شــمالی،
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در امــور  حــج و زیــارت ،مدیریت
برنامــه و محصــوالت فرهنگــی بعثــه مقــام معظــم رهبــری،
درغنــای برنامههــا ســهیم باشــند .معاونــت فرهنگــی،
طرحهــا و برنامههــای مطلــوب و قابــل اجــرا را بــه نــام
پیشــنهاددهندگان ،در برنامههــای آتــی مــورد اســتفاده قــرار
خواهــد داد .بدیهــی اســت ایفــای نقــش فعــال در ایــن زمینــه،
از جملــه مالكهــای ارزیابــی و انتخــاب گروههــای برتــر
خواهــد بــود.
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اهمبرنامههاي پيشبيني شده
براي ياورانحجاج

عنوان موضوع

شرح
شــركت زائــران ایرانــی در نمازهــای جماعــت

حرمیــن شــریفین ،عــاوه بــر اینكــه توصیــهی
مؤكــد اهــل بیــت  اســت ،تجلیبخش شــكوه و

بنیان مرصوص

شركت در نماز جماعت

1

عظمــت امــت اســامی و كمكــی شــایان در بــه هم

پیوســتگی ،انســجام و وحــدت بیــن مذاهــب و ملــل
اســامی اســت.

ســرگروه محتــرم برایــن وظیفــه تأكیــد داشــته
باشــد كــه در همـهی نمازهــای واجــب ،بــه همــراه

گــروه خــود در نمازهــای جماعــت حرمیــن شــریفین
در مكــه و مدینــه شــركت کنــد و بــا روشهــای
ارشــادی ،مانــع از انجــام ســایر امــور )ماننــد خریــد( در

اوقــات نمــاز بشــود.

عنوان موضوع

شرح
ســرگروه محتــرم بــا برنامهریــزی ،تقســیم كار و بــا

تشــویق و ایجــاد انگیــزه در بیــن زائــران جــوان و

توانــا ،بــرای هــر یــك از زائــران كهنســال ،ضعیف،
ناتــوان ،بیمــار ،كــم ســواد و نیازمنــ ِد راهنمایــی و

2

كمك به زائران ناتوان

احسان و تعاون (طرح حامی)

كمــك« ،حامــی» تعییــن نماینــد« .حامی»هــای
زائــران توجــه داشــته باشــند كــه در ایــن ســرزمین

سراســر خیــر و بركـت ،بــركات مضاعفــی بــر آنــان
نــازل میشــود « .حامــی» در همــه امــوری كــه

ـران نیازمنــد ،بــه كمــك نیــاز دارنــد ،ایفــای نقش
زائـ ِ

میكنــد؛ همراهــی درانجــام مناســك ،همراهــی در
بازدیــد از اماكــن مقدســه ،جلوگیــری از گــم شــدن

آنــان در راه و ازدحــام جمعیــت ،همراهــی در بــازار
و ...از جملــه مــوارد احســان و تعــاون افــراد توانمنــد

نســبت بــه افــراد ضعیــف اســت.

تواصی

همیاری معنوی

3

بــا عنایــت بــه اینكــه فرصــت حــج ،بهتریــن
فرصــت خودســازی اســت و از آنجــا كــه مؤمــن
آینــه مؤمــن اســت و قــرآن كریــم مؤمنیــن را بــه
توصیـهی متقابــل نســبت بــه امــور خیــر و صــاح
دعــوت و تشــویق نمــوده اســت ،ســرگروه محتــرم
ترتیبــی اتخــاذ نمایــد تــا زائــران ،در یــك فضــای
كامــ ً
ا دوســتانه و صمیمانــه ،یكدیگــر را نســبت
بــه رفــع اشــكاالت اخالقــی و رفتــاری توصیــه و
راهنمایــی كننــد؛ تــا از ایــن طریــق ،اثرســازنده ایــن
ایــام بــه طــور فزاینــدهای ،نصیــب همــگان شــود
و ناهنجاریهــای رفتــاری از زائــران ایرانــی در
مشــاهده نشــود.

24
عنوان موضوع

شرح
یكــی از برنامههــای ثابــت كاروانهــا در موســم حــج

ارادت

زیارتهای دسته جمعی

4

و ایــام حضــور در مكــه و مدینــه ،انجــام زیارتهــای
دوره اماكــن زیارتــی اســت .انجــام ایــن كار در قالــب

گــروه دوازده نفــرهی زائــران بــا ســرگروهی عضــو
محتــرم گــروه یــاوران حجــاج ،ســازماندهی روان تر،

منســجمتر و در عیــن حــال پربهرهتــری را رقــم

میزنــد.

بازدیــد از مراكــز ،اماكــن مقدســه و محلهــای

دیدار

بازدیدهای دسته جمعی

5

تاریخــی در برنامــه كاروانهاســت و برابــر بــا آنچــه

گذشــت ،انجــام بازدیدهــا در قالــب گروههــای
كوچكتــر دوازده نفــره ،اســتفاده از زمــان را بــرای
زائــر مناســبتر و ســازماندهی و انســجام را بــرای

روحانــی و مدیــر کاروان ممكنتــر و ســادهتر
میســازد.

بصیرت

بازدیدهای ویژه

6

بــرای آن دســته از زائــران جــوان ،تحصیلكــرده

و عالقهمنــد كــه مایلنــد مســائل و اطالعــات
بیشــتری از ســرزمین وحــی در اختیار داشــته باشــند،
بــا هماهنگــی روحانــی و مدیــر كاروان گروههــای
ویــژه تشــكیل و از اماكــن و موزههــای خــاص

دیــدن نماینــد.

25
عنوان موضوع

مراقبت معنوی
برادری
ارشاد

راهنماییهای الزم

9

دید و بازدید

8

انجام برنامههای معنوی عبادی

7

شرح
بــا توجــه به عالقــه و انگیزة شــدید زائـران بـرای انجام
اعمــال معنــوی -عبــادی در موســم ،ســرگروههای
محتــرم ،متناســب بــا توانایــی و آمادگــی زائــران،
برنامههــای مختلــف ذكــر ،قرائت قــرآن كریــم ،قرائت
ادعیــه و مناجاتهــا ،ختــم صلـوات ،ختم دســتهجمعی
قــرآن و ...را طراحــی و اجـرا نمایند .همچنین همراهی و
حضــور جمعــی در مراســم دعــای كمیل محــل اقامت
و دعــای عرفــه در عرفــات از جملــه برنامههــا اســت.
ســرگروههای محتــرم ،بهمنظــور ایجــاد انــس و الفــت
بیــن زائـران میتواننــد در ایــام حضــور در ایـران و حتی
در ایــام موســم ،برنامــة دیــد و بازدیــد بیــن زائـران گروه
را ترتیــب دهنــد و بـرای حفــظ انــس ،الفــت و اخــوت
دینــی بــه وجــود آمــده ،ایــن برنامــه را پــس از موســم
و مراجعــت بــه ای ـران نیــز دنبــال كننــد و بهصــورت
دورهای هربــار جلســه انســی ،بــدون تحمیــل هزینــه
ســنگین بــه میزبــان ،در منــزل یكــی از زائـران برگـزار
نمایند.
وظیفـة اصلــی ســرگروههای محتــرم (اعضــای گــروه
یــاوران حجــاج) راهنمایــی ،ارشــاد و تذكــر بــه زائـران
نســبت به نحــوه حضور در عربســتان ،رعایت مقــررات،
تذك ـرات اجتماعــی ـ اخالقــی ،رفتــاری و ...میباشــد
كــه بــه دلیل اهمیــت و گســتردگی ایــن مـوارد ،در بند
مســتقلی بــه آنهــا پرداختــه میشــود (رجــوع كنید به
عنـوان رهنمودهــای فرهنگــی و اجرایــی)

26
راهنمایی و همکاری در برنامههای فرهنگی قبل از
سفر
الف) تشریک مساعی در امور فرهنگی قبل از سفر
 .1ترغیــب زائــران بــه مشــارکت در طــرح ختــم قــرآن
کریــم قبــل از ســفر و پیشکــش فرســتادن ثــواب آن بــه
ســاحت حضــرت رســول اکــرم و ائمــه بقیــع؛
 .2ترغیــب و برنامهریــزی جهــت مشــارکت زائــران در
طــرح ختــم صلــوات و طرحهــای معنــوی مشــابه؛
 .3تشــویق زائــران بــه حضــور گســترده در مراســم یادبــود
شــهدای شهرســتان ،بــا حضــور دســته جمعــی کاروان در گلزار
شــهدای شــهر یــا روســتای محــل ســکونت زائــران؛
 .4تشــویق و توجیــه زائــران نســبت بــه تکریــم خانــواده
شــهدای حاضــر در کاروان و همــکاری در برپایــی مراســم
تکریــم خانــواده شــهداء در زمــان اعــام برنامــه توســط
روحانــی محتــرم كاروان؛
 .5بازگویــی الزامــات ســفر بــه زائــران زیــر مجموعــه گروه
و تاکیــد بــر توصیههــا و راهنماییهــای منــدرج در جــزوه
یــاوران حجــاج و ســایر مســائل بیــان شــده توســط روحانــی
و مدیــر کاروان؛
 .6تشــکیل حلقــات قرآنــی و معنــوی جهــت آمادگــی
ذهنــی و ارتقــاء معنویــت روحــی زائــران پیــش از آغــاز ســفر،
بــا هماهنگــی مدیــر کاروان؛
 .7پیگیــری دغدغههــای روحانــی کاروان نســبت بــه امــور
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فرهنگــی و عبــادی اعضــای گــروه و راهنمایــی و ترغیــب
زائــران بــه فراگیــری اهــم مســائل از قبیــل تصحیــح قرائــت
نمــاز و احــکام فقهــی حــج و ....
ب) تشریک مساعی در امور اجرایی قبل از سفر
 .1مســاعدت بــا مدیــر کاروان در دریافــت و توزیــع بســته
فرهنگــی زائــران همگــروه در کاروان؛
 .2مســاعدت بــا مدیــر و روحانــی کاروان در تشــکیل
جلســات آموزشــی؛
 .3همــکاری در فضاســازی محیطــی و آمادهســازی
فضــای مناســب جهــت تشــکیل جلســات کاروان؛
 .4پیگیــری از اعضــای زیــر مجموعــه گــروه نســبت بــه
انجــام مطالبــات مدیــر و بالعکــس انعــکاس دغدغههــای
زائــران بــه مدیــرکاروان؛
 .5حضــور جــدی در جلســات آموزشــی هیئــت پزشــکی و
فراتــر از آن شــرکت در کالسهــای هــال احمــر شهرســتان
و فراگیــری امــداد و نجــات و آشــنایی بــا اصــول مدیریــت
بحــران؛
 .6حضــور جــدی در جلســات آموزشــی مربــوط به یــاوران
معنــوی ســفر حــج و شــرکت در همایــش اســتانی یــاوران
حجــاج؛
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رهنمودهای فرهنگی و اجرایی حین سفر
از آنجــا کــه یکــی از وظایــف اصلــی گــروه یــاوران
حجــاج ،نظــارت بر رفتــار اجتماعــی زائــران ،ارشــاد و راهنمایی
آنــان در طــول ســفر مــی باشــد ،بــه برخــی رفتارهــای مغایــر
قوانیــن عربســتان کــه بایــد مــورد مراقبــت ویــژه قــرار گیــرد
و راهنماییهــای الزم جهــت عــدم انجــام آنهــا صــورت
پذیــرد ،اشــاره میگــردد:
الف) فرودگاه جده و مدینه
 .1حمــل مــواد مخــدر هــر چنــد كــم ،در عربســتان جــرم
بهحســاب میآیــد و همــراه داشــتن آن ،عــاوه بــر خدش ـهدار
ســاختن حیثیــت زائــران ایرانــی ،بــرای اعضــای كاروان و
مســئوالن ایرانــی فــرودگاه مشــكلآفرین بــوده و در عربســتان
نیــز مجــازات ســنگینی در پــی خواهــد داشــت .بیان ایــن نكته
ضــروری اســت كــه زائــران و وســایل همــراه آنــان نیز توســط
مأمــوران ســعودی در فــرودگاه دقیقـ ًا كنتــرل و گاهی بهوســیله
س ـگهای تربیتشــده مــورد بازرســی قــرار میگیــرد.
 . 2فــروش اجنــاس از قبیــل :پســته ،زعفــران ،تســبیح،
انگشــتر ،گــز و  ...بهویــژه توســط بانــوان .
ب) بقیع و اطراف آن
 . 1تجمع مقابل بقیع به هنگام نماز جماعت؛
 .2خوانــدن روضههــای حساســیت برانگیــز تــوأم بــا
حــركات نامــوزون و احیانــ ًا بــا صــدای بلنــد؛
 . 3نماز خواندن مقابل و داخل بقیع؛
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 . 4نوحهخوانی و سینهزنی؛
 .5خوانــدن دعــای توســل و زیــارت عاشــورا بــه
صــورت دســتهجمعی و باصــدای بلنــد مقابــل بقیــع و دیگــر
اماكن زیارتــی؛
 . 6روشن كردن شمع و انداختن سفرههای نذری؛
 .7بســتن دخیــل بــه شــبكههای بقیــع بهوســیله پارچــه،
نــخ ،قفــل و امثــال آن؛
 . 8برداشتن خاك ،سنگ و گندم؛
 . 9انداختن عریضه ،پول ،لباس ،پارچه ،شمع و  ...روی
قبور؛
 .10فیلمبرداری و گرفتن عكس در داخل بقیع؛
 .11مالیــدن پارچههــای كفنــی و غیــره بــه شــبكههای
اطــراف ،جهــت تبــرك؛
 .12سد معبر مقابل بقیع و ایجاد مزاحمت برای دیگران؛
 .13ســیگار كشــیدن در بقیــع و مســاجد خصوصــ ًا
مســجدالحرام و مســجدالنبی و دیگــر اماكــن عمومــی.
ج) مسجدالنبی و اطراف آن
 .1بوسیدن ضریح و درهای حرم مطهر؛
 .2گذاشتن مهر ،چوب و كاغذ برای سجده و نماز.
 .3عبــور از مقابــل نمازگــزاران ،بــه خصــوص هنــگام نماز
جماعت؛
 . 4گرفتن قرآن و كفش در یك دست؛
 .5عبور از روی قرآن؛
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 .6بردن قرآنازمسجد بهمحلسكونت جهتتالوت؛
 .7بــه هــمزدن صفــوف نمــاز جماعــت و اصــرار بــر عبــور
از میــان جمعیــت؛
 .8خوانــدن نمــاز نافلــه و قرائــت قــرآن هنــگام خطبههای
نمــاز جمعه؛
 .9صحبت كردن هنگام اذان و ایراد خطبههای نماز جمعه؛
 .10ترك مسجد در آستانه اقامه نماز جماعت؛
 .11خواندن زیارت و فرستادن صلوات با صدای بلند؛
 .12یكدیگر را با صدای بلند صدا كردن؛
 .13خواندن نماز فرادی همزمان با نماز جماعت؛
 .14پشت به ضریح پیامبر نشستن؛
 .15دستبسته  نماز خواندن وگفتن «آمین» در نماز؛
 .16بلند گفتن ذكر ركوع و سجود؛
 .17زودتر از امام جماعت به ركوع و سجود رفتن؛
 .18شركتنكردن در نماز میت و ترك مسجد در آن لحظه؛
 .19خاموش نكردن تلفن همراه به هنگام نماز.
د)مسجدالحرام
 .1نــازك بــودن لبــاس احــرام بانــوان و نمایــان بــودن بدن
در حیــن طواف؛
 .2بردن نام ائمه با صدای بلند در هنگام طواف؛
 .3حرکــت برخــاف مســیر طوافكننــدگان ،بــه منظــور
رســیدن مقابــل حجراالســود؛
 . 4نمــاز خوانــدن در مســیر طوافكننــدگان و ایجــاد
مزاحمــت بــرای دیگــران؛
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 .5بوسیدن مقام ابراهیم؛
 .6كندن نخ از پرده كعبه؛
 .7عبــور خانمهــا از میــان صفــوف نمازگــزاران ،بــه ویــژه
در آســتانه اقامــه جماعــت بــه جهــت فشــرده بــودن صفــوف؛
 .8آزار رســاندن بــه دیگــران بــه منظــور اســتالم
حجراالســود و دیــوار کعبــه؛
 .9پشت به كعبه نشستن؛
 .10سایر موارد یادشده در مسجدالنبی .
هـ) موارد فرهنگی و اجتماعی
 .1حضور با لباس نامناسب در اماكن عمومی؛
 . 2بدحجابی و پوشیدن جورابهای نازك؛
 .3تجمــع در مقابــل ســاختمانهای محــل اســكان در
اوقــات نمــاز؛
 .4ریختن آشغال و زباله در معابر عمومی؛
 .5وضــو گرفتــن از منابعهــای آب آشــامیدنی ،بهخصــوص
داخل مســجدالحرام و مســجدالنبی؛
 . 6نوشــتن نــام و نــام خانوادگــی مشــابه بــا نــام خــدا و
معصومــان روی دمپایــی و كفــش؛
 . 7ایجاد مزاحمت در اوقات استراحت دیگران؛
 . 8عــدم حضــور بــه موقــع بــرای ســوار شــدن بــه
اتوبــوس ،صــرف غــذا و در نتیجــه معطــل ســاختن دیگــران؛
 . 9رعایت نكردن بهداشت و ایجاد ناراحتی برای خود و
دیگران.
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و) موارد مربوط به بازار و خرید
 .1چانهزدنهای حقارتآمیز؛
 .2حمل بارهای حجیم و سنگین؛
 .3مراجعــت از حرمیــن شــریفین بــه محــل اســكان در
اوقــات نمــاز؛
 .4تجمع مقابل مغازهها هنگام نماز؛
الزم بــه تذكراســت کــه گرچــه برخــی از مــوارد یــاد شــده،
فیحدنفســه اشــكالی نــدارد ،اما بــه دلیل برانگیختن حساســیت
پیــروان ســایر مذاهــب و پیامدهای نامطلــوب آن و بــرای رعایت
مصالــح مهمتــر ،بایــد از انجــام آنهــا خــودداری نمــود.
توآمــد همــۀ مســلمانان بــرای
بــاز بــودن درب بقیــع و رف 
زیــارت قبــور اولیــای دیــن و كمشــدن غربــت ائمــه از
مصالــح مهمتــری اســت كــه بهخاطــر آن ،پرهیــز از برخــی
مســائل دشــوار نخواهــد بــود.
توصیهها
مشــارکت متعهدانــه گــروه یــاوران حجــاج در ارتقــای کیفــی
ایــن ســفر معنــوی ،مــورد توجــه مســئولین بعثــه مقــام معظــم
رهبــری خواهــد بــود .بدیهــی اســت شــوراهای محتــرم
فرهنگــی ،گــزارش اقدامــات انجــام شــده توســط گروه یــاوران
حجــاج را در ایــن رابطــه بــه دفتــر معاونــت فرهنگــی در مکــه
و مدینــه ارائــه خواهنــد نمــود.
بــا عنایــت بــه نتایــج اســتخراج شــده از نظرســنجیها،
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رعایــت نــکات ،توصیههــا و برنامههــای ذیــل در جهــت
بهبــود هرچــه بیشــتر مراســم حــج و کاهــش آســیبها،
نارســاییها و افزایــش ضریــب رضایتمنــدی زائــران توصیــه
میشــود:
 .1گــروه یــاوران حجــاج کاروانهــا ،زائــران محتــرم را بــه
نمــاز جماعــت ،خلــوص و خشــوع در عبــادات و بهرهگیــری
از فرصــت محــدود و کوتــاه ایــام حــج ،بــرای کســب معنویــت
هرچــه بیشــتر و ســعی در تقــرب الهــی ،راهنمایــی نمــوده
وتذکــرات الزم را ارائــه نمایــد.
 .2بــا توجــه بــه وجــود افــراد کمســواد و بیســواد در
کاروان ،شــوراهای فرهنگــی ،زائــران تحصیــل کــرده و
باســواد را نســبت بــه وظیفــه ایمانیشــان متوجــه ســازند و
بــا تشــویق ،از آنــان در راهنمایــی وهدایــت زائــران کمســواد و
بیســواد بهــره گیرنــد.
  .3بــا توجــه بــه گزارشهــای واصلــه در زمینــه
عــدم رعایــت شــئونات اســامی از ســوی برخــی بانــوان،
گــروه یــاوران حجــاج ،بــا بهرهگیــری از بانــوان محتــرم
تحصیلکــرده ،برنامــهای را بــرای نظــارت بیشــتر بــر ایــن
مهــم پیشبینــی نماینــد.
 .4آمــوزش اصــول ،مقــررات و آداب زندگــی اجتماعــی
بــه زائــران قبــل از اعــزام و تذکــرات ناصحانــه و دوســتانه در
طــول ســفر ،از ضرورتهــای قطعــی هــر ســفر بــه ویژه ســفر
معنــوی حــج اســت کــه برنامهریــزی و اجــرای صحیــح آن،
بایــد انجــام شــود.
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 .5حســن معاشــرت و پرهیــز از خودخواهــی ،تــکروی،
عــدم رعایــت بهداشــت جمعــی ،عــدم بــه حقــوق اجتماعــی
همســفران ،فقــدان حــس همــکاری و تعــاون ،نظــم و ...بــه
طــور مرتــب در برنامــه تذکــرات اخالقــی پیگیــری شــود.
 .6پرهیــز از رفتارهــا و گفتارهــای تفرقهافکنانــه و توجــه
بــه ضــرورت اخــوت ،بــرادری و وحــدت و همدلــی بیــن تمامی
مســلمین و مؤمنیــن کــه بــه عنــوان نعمــت الهــی شــناخته
شــده ،بــه عنــوان یــک وظیفــه عمومــی معرفــی و تذکــر داده
شــود و گــروه یــاوران حجــاج مراقــب رفتارهــای احساســی در
اماکــن مقدســه ،بــه خصــوص در بقیــع باشــند.
 .7بــا توجــه بــه ایــن کــه بعضــی از زائــران کمتــر بــا
محیــط هتلهــا آشــنا هســتند ،الزم اســت بــرای نحــوه
ســکونت و بهرهگیــری از امکانــات هتلهــا توجیــه شــوند.
 .8بــا توجــه بــه گزارشهــای مکــرر از ضــرر و زیــان
زائــران محتــرم در هنــگام معاملــه و خریــد ،مناســب اســت
توجیــه كامــل بــا بهرهگیــری از افــراد مجــرب کاروان بــرای
عمــوم زائــران صــورت گیــرد.
 .9بــا توجــه بــه گزارشهــای واصلــه از رفتارهــای ناپســند
برخــی زائــران در هنــگام خریــد و معاملــه بــا فروشــندگان ،بــه
خصــوص برخــی از بانــوان ،حتیالمقــدور برنامــه خریدهــای
گروهــی ،بــا حضــور اعضــای گــروه یــاوران حجــاج ،پیشبینی
و اجــرا شــود و نســبت بــه عواقــب شــخصیتی ،معنــوی و
اخــروی ایــن گونــه رفتارهــا ،بــه طــور دائــم تذکــر داده شــود.
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 .10بــا توجــه بــه لــزوم رعایــت کامــل مســائل بهداشــتی
توســط زائــران جهــت حفــظ ســامتی و جلوگیــری از هرگونه
بیمــاری یــا انتقــال آنهــا مناســب اســت یــاوران حجــاج بیش
از دیگــران نســبت بــه فراگیــری و آمــوزش مطالــب حــوزه
ســامت و بهداشــت اقــدام نماینــد و عمــوم زائــران را بــه
رعایــت آنهــا تشــویق و راهنمایــی کننــد.
 .11نظــر بــه امــکان وقــوع حــوادث در هــر ســفر از جملــه
ســفر حــج تمتــع ،فراگیــری اصــول اولیــه امــداد و نجــات
بــرای گــروه یــاوران حجــاج ضــروری مینمایــد .بــر همیــن
اســاس مناســب اســت در فرصتهــای موجــود بــه فراگیــری
و افزایــش اطالعــات و مهــارت در ایــن حــوزه اقــدام نمــود
تــا در موقــع لــزوم بتــوان بــدون دغدغــه از دانــش و مهــارت
امــدادی بهــره جســت.
 .12تشــکیل جلســات ویــژه بــا حضــور زائــران عالقهمنــد
بــرای بررســی مشــکالت فرهنگــی و اجرایــی و ...کاروان در
طــول ســفر بــرای کاهــش مشــکالت ،اطالعرســانی صحیــح
بــه زائــران و افزایــش ضریــب رضایتمنــدی آنــان ضــروری
ا ست .
 .13گــروه یــاوران حجــاج ســعی کننــد ،خودشــان را
در معــرض ارزیابــی و داوری زائــران قــرار داده و بــا ارائــه
فرمهــای نظرخواهــی ،خــود بــه اســتقبال داوری آنــان برونــد.

