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5دتآید

درآمد
ســفر میلیونــی زائــران بــه عتبــات عالیــات در 
ــت  ــی نهض ــات و بالندگ ــانه حی ــن، نش ــام اربعی ای
بــزرگ عاشــورا و فرصتــی بــی نظیــر بــرای پیــروان 
و  نهضــت  ایــن  معرفــی  جهــت   اهل بیــت

ــت. ــان اس ــه جهانی ــزرگ ب ــه ب حماس
در   ثاراللــه عشــاق  و  زائــران  پیــاده روی 
و  کربــا  ســوی  بــه  نجــف  از  اربعیــن  ایــام 
ــور  ــا ش ــال ب ــر س ــه ه ــا ک ــه آنه ــانی ب خدمت رس
خالــق  می شــود،  انجــام  بیشــتری  اشــتیاق  و 
ــچ  ــه در هی ــت ک ــی اس ــیار زیبای ــای بس صحنه ه
یافــت. را  آن  ماننــد  نمی تــوان  دنیــا  از  نقطــه 
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ــی  گاه ــا آ ــور ب ــن حض ــزان ای ــر می ــد ه ــی تردی ب
و شــناخت همــراه باشــد، می توانــد بهــره وری 
ــم الهــی از ســوی  ــده عظی ــن مائ و اســتفاده از ای
زائــران را افزایــش دهــد و بــرای رســیدن بــه ایــن 
آمــوزش  اولیــن و اساســی ترین گام،  مقصــود، 
زائــران و اطــاع رســانی بــه هنــگام، بــه ویــژه در 

ــت.  ــن اس ــفر اربعی ــت س ــوع امنی موض
بــه همیــن منظــور کمیتــه فرهنگی-آموزشــی 
ســتاد مرکــزی اربعیــن، جهــت انتقــال تجربیــات 
و نــکات مهــم در زمینــه ســفر امــن بــرای زائــران 
و مشــتاقان زیــارت امــام حســین)ع( متــن حاضــر 
ــان  ــار مخاطب ــود و در اختی ــن نم ــه و تدوی را تهی
ــه و  ــا مطالع ــی رود ب ــار م ــت. انتظ ــرار داده اس ق
گاه ســاختن ســایر زائــران از  عمــل بــه آن و نیــز آ
ــوب،  ــفری خ ــرای س ــتمایه ای ب ــب آن دس مطال

ــت ایجــاد گــردد. ــا معنوی همــراه ب
ستاد مرکزی اربعین حسینی 
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هرچنــد مقدمــات ســفر مبلغــان اربعیــن حســینی 
بــه کشــور عــراق از جملــه دریافــت روادیــد )ویــزا( 
و تهیــه بلیــت توســط مســئوالن کمیتــه فرهنگــی 
حســینی  اربعیــن  مرکــزی  ســتاد  آموزشــی  و 
الزم  اقدامــات  برخــی  امــا  می گیــرد،  صــورت 
ــن  ــرد. ای ــام پذی ــغ انج ــر و مبل ــط زائ ــت توس اس

ــد از: ــوارد عبارتن م

تهیه گذرنامه
ایــام  در  عالیــات  عتبــات  بــه  ســفر  بــرای   .1
ــاز  ــات، نی ــه اوق ــون بقی ــینی همچ ــن حس اربعی
ــن رو،  ــد. از ای ــه می باش ــتن گذرنام ــه همراه داش ب
الزم اســت پیــش از رســیدن ایــام اربعیــن نســبت 
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بــه دریافــت گذرنامــه از طریــق دفاتــر پلیــس+10 
اقــدام شــود تــا بــا کمبــود وقــت و ازدحــام در ایــام 

ــردد. ــه نگ ــن مواج اربعی
بایــد  زائــر، گذرنامــه دارد،  2. در صورتــی کــه 
گذرنامــه وی حداقــل شــش مــاه از تاریــخ خــروج، 
اعتبــار داشــته باشــد. بدیهــی اســت چنانچــه 
اعتبــار آن کمتــر باشــد، از خــروج وی جلوگیــری 
ــر از  ــه کمت ــه گذرنام ــی ک ــد. در صورت ــد ش خواه
ــه  ــبت ب ــت نس ــار دارد، الزم اس ــدت اعتب ــن م ای

ــود. ــدام ش ــد اق ــه جدی ــذ گذرنام اخ
3. توجــه شــود گذرنامــه گروهــی صــادر نمی شــود، 
بلکــه بــرای هــر نفــر یــک گذرنامــه صادرمی شــود.

اخذ مجوز خروج
برخــی از متقاضیــان از جملــه طــاب حوزه هــای 
ــد  ــد، نیازمن ــی دارن ــت تحصیل ــه معافی ــه ک عملی
ــور  ــروج از کش ــرای خ ــاص ب ــای خ ــذ مجوزه اخ
ــه اخــذ مجــوز خــروج  ــد نســبت ب هســتند کــه بای

ــد.  ــدام نماین از مرکــز مربوطــه اق
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ــوارد را  ــی م ــت برخ ــران الزم اس ــک از زائ ــر ی ه
جهــت حفــظ امنیــت ســفر از هنــگام ورود بــه 
ــه  ــی ک ــد. موضوعات ــت نماین ــراق رعای ــور ع کش

رعایــت آنهــا الزم اســت، عبارتنــد از:

گذرنامه
از  نگهــداری  و  حفــظ  در  ســفر  طــول  در   .1
ــروج از  ــگام خ ــا در هن ــود ت ــش ش ــه کوش گذرنام

عــراق مشــکلی رخ ندهــد.
2. روادیــد، گذرنامــه و کلیــه مــدارک و وســایل 
مــورد نیــاز هــر زائــر حتمــًا همــراه خــودش باشــد، 
زیــرا ممکــن اســت از همســفران خــود جــدا شــود.
3. گاهــی بــه علــت ازدحــام در مرزهــا، مهــر 
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ــهوًا  ــرزی س ــان م ــط متصدی ــا ورود توس ــروج ی خ
در گذرنامــه زائــر درج نمی گــردد، لــذا الزم اســت 
ــر  ــه مه ــود ب ــه خ ــدن گذرنام ــران از ممهورش زائ
خــروج از ایــران و مهــر ورود بــه کشــور عــراق 
اطمینــان حاصــل نماینــد تــا هنــگام بازگشــت بــا 

ــد. ــه رو نگردن ــکل روب مش
ــه  ــی گذرنام ــه دالیل ــفر ب ــت در س ــن اس 4. ممک
ایــن اســاس توصیــه  بــر  زائــر مفقــود شــود، 
می شــود زائــران تصویــر گذرنامــه، روادیــد و ســایر 
ــه  ــس را ب ــه عک ــد قطع ــایی و چن ــدارک شناس م

ــند. ــته باش ــراه داش هم
5. در صــورت مفقــودی گذرنامــه، الزم اســت 
ســریعا بــه کنســولی جمهــوری اســامی ایــران در 

ــود. ــه ش ــف مراجع ــا و نج کرب

اقامت در عراق
1. ورود غیرمجــاز بــه خــاک عــراق، مجــازات 
ســنگین و حبــس طوالنــی مــدت )دو تا ده ســال( 
را دربــردارد، بنابرایــن الزم اســت گذرنامــه و روادید 

صــادره، در طــول ســفر همــراه زائــر باشــد.
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ــد  ــران طبــق مــدت زمــان منــدرج در روادی 2. زائ
ــس از آن  ــد و پ ــراق بمانن ــد در ع ــادره می توانن ص
ــود؛  ــوب می ش ــی محس ــت، غیرقانون ــدت، اقام م
در صــورت عــدم تمدیــد مــدت اقامــت، احتمــال 

ــران وجــود دارد. بازداشــت زائ
3. بــه دلیــل احتمــال آتش ســوزی از روشــن کردن 
شــمع و کشــیدن ســیگار و پهن کــردن لبــاس 
ــودداری  ــت خ ــل اقام ــی در مح ــاری برق روی بخ

شــود.

احترام به قوانین، آداب و رسوم
1. نســبت بــه قوانیــن و مقــررات خــروج از کشــور 
ــات الزم  ــد، اطاع ــور مقص ــه کش ــدأ و ورود ب مب
را از منابــع آن )کــه برخــی از آنهــا در بخــش بعــد 

معرفــی شــده( کســب شــود.
2. از حمــل بــار اضافــه، غیــر مجــاز و غیرقانونــی 

خــودداری گــردد.
حشــد  و  انتظامــی  نظامــی،  نیروهــای  بــه   .3
الشــعبی )بســیج مردمــی( احتــرام گذاشــته شــود، 
بــه تذکــرات امنیتــی و حفاظتــی آنــان توجــه 
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ــول  ــی غیرمعم ــورد کام ــه برخ ــردد و از هرگون گ
ــود. ــاب ش ــوران اجتن ــا مأم ب

4. بــا توجــه بــه وضعیــت ویــژه )کنترل هــای 
نیــروی  بــا  همــکاری  کمــال  ضدتروریســتی( 
بازرســی های  هنــگام  و  گیــرد  انجــام  نظامــی 
امنیتــی، بــا حوصلــه و خونســردی کامــل بــا 

شــود. برخــورد  مأمــوران 
و  نظامــی  ادوات  اماکــن،  از  فیلم بــرداری   .5
اماکــن مقدســه در کشــور عــراق ممنــوع اســت، 

ــد. ــودداری نماین ــر خ ــن ام ــران از ای زائ
ــدار  ــه مق ــی ب ــواد مخــدر حت ــه م 6. حمــل هرگون
خیلــی کــم و بــرای مصــرف شــخصی یــا بــه 
ــول  ــل قب ــی قاب ــم عراق ــزد محاک ــوان دارو، ن عن
نیســت و احــکام ســنگینی در برخواهــد داشــت. 
ــه هــر  ــه مــواد مخــدر ب در صــورت کشــف هرگون
میــزان در مبــادی خروجــی، افــراد از عزیمــت بــه 
ــی  ــی معرف ــم قضای ــه محاک ــری و ب ــفر جلوگی س
پلیــس  توســط  ورودی  مبــادی  در  و  می شــوند 
کشــور مربوطــه دســتگیر و طبــق قوانیــن آن 
ــانی  ــه کس ــد. ب ــه می گردن ــراد محاکم ــور اف کش
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اســتفاده  مــواد مخــدر  از  دلیــل  بــه هــر  کــه 
می نماینــد توصیــه می شــود از رفتــن بــه ایــن 

ــد. ــودداری نماین ــدًا خ ــفر اکی س
و  مجــاز  غیــر  وســایل  هرگونــه  خریــد  از   .7
ــس،  ــتبند پلی ــوم، دس ــوکر، باط ــد ش ــی مانن نظام
جلیقه هــای مخصــوص حمــل ســاح و خشــاب 

و غــاف اســلحه و... خــودداری شــود.
ــرآن  ــش و ق ــن کف ــش و گرفت ــردن کف 8. از باالب
در یــک دســت و گذاشــتن قــرآن روی زمیــن جــدًا 

خــودداری شــود.

حفظ وحدت
1. از طــرح مســایل جنــگ ایــران و عــراق یــا 
بــا میزبانــان  بــزرگان و... در گفتگــو  شــهدا و 
اســت  ممکــن  زیــرا  شــود،  اجتنــاب  عراقــی 
ــردد. ــه گ ــدورت و کین ــروز ک ــا ب ــاد ی ــب ایج موج
2. باتوجــه بــه وضعیــت سیاســی و امنیتــی کشــور 
عــراق، زائــران از هرگونــه بحــث و جــدل سیاســی 
و ســردادن شــعارهای سیاســی خــودداری کننــد و 
از رفــت و آمــد بــا افــراد مشــکوک و بــه خصــوص 
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جریان هــای معانــد نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران خــودداری نماینــد.

ــام  ــات، از انج ــات عالی ــارت عتب ــگام زی 3. در هن
اعمــال خــارج از عــرف و همچنیــن رویه هــای 

ــود.  ــودداری ش ــیعه، خ ــب ش ــاف مذه خ

حفظ آرامش
گذرانــدن  بــرای  مــرز  در  معطلــی  احتمــال 
تشــریفات گمرکــی و بررســی گذرنامــه وجــود دارد، 
لــذا حفــظ آرامــش وعــدم درگیــری مــورد انتظــار 

ــت. اس

مسیر تردد
بــه  تــردد  هنــگام  در  زائــران  اســت  الزم   .1
ــر  ــه در نظ ــی ک ــای اصل ــط از راه ه ــا، فق پایانه ه
ــی و  ــای فرع ــد و از راهه ــذر کنن ــده گ ــه ش گرفت

ناشــناخته عبــور ننماینــد.
پرتــردد  و  مشــخص  مســیرهای  از  زائــران   .2
ــد  ــت و آم ــیر از رف ــول مس ــد و در ط ــور نماین عب
بــه تنهایــی در شــب یــا در مکان هــای خلــوت یــا 
مشــکوک یــا اماکنــی کــه از امنیــت الزم برخــوردار 
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اخبــار  انتشــار  از  و  نیســتند، خــودداری کننــد 
ــد. ــز نماین ــق پرهی غیرموث

ــودکان،  ــان، ک ــردن زن ــت از همراه ب ــر اس 3. بهت
ــار  ــالخورده و بیم ــراد س ــوزادان و اف ــًا ن مخصوص
ــاخت های  ــدان زیرس ــون فق ــود، چ ــودداری ش خ
الزم و امکانــات مناســب و همچنیــن ازدحــام 
ــاد ایشــان  جمعیــت، باعــث زحمــت و مشــقت زی

خواهــد شــد.
تــردد در معابــری کــه ازدحــام جمعیــت  از   .4
را  مســیرها  ســایر  و  خــودداری  اســت  شــدید 

بررســی و ســپس اقــدام بــه تــردد نماییــد.

مراقبت از خود 
بــه  نزدیک شــدن  از  زائــر  اســت  الزم   .1
صحنه هایــی نظیــر تصادفــات، درگیــری، تجمــع، 
تظاهــرات خیابانــی، انفجــار، آتش ســوزی و... 
ایــن  مشــاهده  صــورت  در  و  کنــد  خــودداری 

حــوادث بــه ســرعت از محــل دور شــود.
ــای  ــات و فضاه ــورد در تجمع ــور بی م 2. از حض

ــه پرهیــز شــود. ــدون تهوی بســته و ب
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و  بســتگان  دقیــق  آدرس  همراه داشــتن   .3
شــماره تمــاس آنــان در ایــران و نهادهــای ایرانــی 
ــراری الزم  ــع اضط ــرای مواق ــراق، ب ــور ع در کش

ــت. اس
ــران  ــردد زائ 4. از موکب هــای مســتقر در مســیر ت
ــرای  کــه بیشــتر از ســایر اماکــن، امنیــت دارد، ب

اســتراحت اســتفاده گــردد.
از  حرکــت  همچــون  وعده هایــی  بــا  برخــی   .5
بــه  ســریع تر  تــردد  بــرای  میان ُبــر  مســیرهای 
مقصــد، قصــد فریــب زائــران را دارنــد که می بایســت 

ــود. ــودداری ش ــراد خ ــن اف ــا ای ــی ب از همراه
ــه  ــا حادث ــکل و ی ــه مش ــروز هرگون ــورت ب 6. در ص
اعــم از بیمــاری، تصــادف، دســتگیری و.... مراتــب 
را بــه اطــاع نماینــده رســمی جمهــوری اســامی 
ــی  ــرد ایران ــر ف ــا ه ــان ی ــق همراه ــران، از طری ای
بــه مســئولین ذیربــط اطــاع رســانی شــود تــا 
ــرد. ــه صــورت پذی ــن زمین پیگیری هــای الزم در ای
ــوای  ــه از محت ــه ای ک ــه برگ ــای هرگون 7. از امض
آن اطــاع وجــود نــدارد، بــدون حضــور نماینــده 

ــران خــودداری شــود. رســمی ای
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بیگانــه غیــر مطمئــن  افــراد  بــا  ارتبــاط  از   .8
گــردد. خــودداری 

ــدادی و  ــز ام ــن مراک ــماره تلف ــت ش ــر اس 9. بهت
ــد. ــراه باش ــان را هم ــتادی ایرانی س

حفظ اطالعات
1. حتمــا قبــل از ســفر نســبت بــه تخلیــه حافظــه 
تلفــن، فلــش ممــوری یــا دوربیــن عکاســی و 
فیلم بــرداری از مــوارد غیــر ضــروری و شــماره 

ــدام شــود. ــم، اق ــز مه تلفن هــای مراک
2. در مکالمــات تلفنــی از بیــان مطالــب محرمانــه 

و غیرضــروری خــودداری شــود.
3. از معرفــی و اظهــار مشــاغل خــود و همســفران 

بــه افــراد ناشــناس و بیگانــه پرهیــز گــردد.
4. از همــراه داشــتن هرگونــه مــدارک نوشــتاری، 
دیجیتــال و.... تحقیقاتــی و پژوهشــی مربــوط 
می باشــد،  طبقه بنــدی  دارای  کــه  کشــور  بــه 

ــود. ــودداری ش خ
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حفظ اموال
ــب  ــب عق ــول در جی ــدارک و پ ــرار دادن م 1. از ق
شــلوار پرهیــز شــود و بهتــر اســت در جیــب داخــل 
کــه دارای دکمــه و زیــپ اســت، قــرار گیــرد. 
یــا  کمــری  کیف هــای  از  امــکان  صــورت  در 

گردن آویــز اســتفاده شــود.
مراقــب  شــلوغ،  مکان هــای  در  بایــد  زائــر   .2
ــاک و  ــکوک در س ــایل مش ــیا و وس ــتن اش گذاش
کوله پشــتی خــود باشــد و از پذیرفتــن هرگونــه 
امانــت مشــکوک از افــراد ناشــناس پرهیــز کنــد.
3. از جابه جایــی بــار افــراد ناشــناس در طــول 
ــودداری  ــراق خ ــور ع ــوص در کش ــه خص ــفر ب س
نمایــد. عــوارض ناشــی از حمــل مــوارد یــاد شــده 

ــد. ــل می باش ــده حام ــه عه ب
ــه  ــل تهی ــود را از قب ــاز خ ــورد نی ــران، ارز م 4. زائ
نماینــد و از مراجعــه بــه افــراد و صرافی هــای 

مشــکوک خــودداری کننــد.
5. بــا عنایــت بــه وجــود برخی افــراد کاه بــردار در 
ــه  ــازار کــه ب ــی و ب اطــراف حرم هــا و اماکــن زیارت
زبــان فارســی نیــز تســلط دارنــد، توصیــه می شــود 
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ــایر  ــا س ــف ی ــته های مختل ــرش بس ــران از پذی زائ
ــًا  ــد و کام ــودداری نماین ــان خ ــنهادهای آن پیش

هوشــیار باشــند.
افــراد  بــه  خــود  همــراه  تلفــن  تحویــل  از   .6
ــض  ــا تعوی ــد ی ــگام خری ــژه هن ــه وی ــناس، ب ناش

شــود. پرهیــز  جــدًا  ســیم کارت 
ــرد  ــا ف ــته ی ــه بس ــاهده هرگون ــورت مش 7. در ص
بــا  ایمنــی،  مشــکوک ضمــن رعایــت فاصلــه 
رعایــت خونســردی کامــل مراتــب را بــه مأمــوران 

ــد. ــاع دهی ــی اط امنیت

وسایل همراه
به همراه داشــتن  از  امــکان،  صــورت  در   .1
هرگونــه  و  تبلــت  لپ تــاپ،  قبیــل  از  وســایلی 
اشــیای قیمتــی، پرهیــز گــردد. در غیــر ایــن 
ــگام  ــداری، هن ــظ و نگه ــر حف ــه خاط ــورت، ب ص
بازرســی ها و تحویــل بــه امانــات و... درد ســر 
زیــادی بــرای زائــر ایجــاد می شــود. اســتفاده 
وســایل  مختصــر  حمــل  بــرای  کوله پشــتی  از 

اســت. راحت تــر  و  مناســب تر  همــراه، 
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بــه افزایــش کیفیــت بازرســی ها  بــا توجــه   .2
جاســازی  از  ورودی،  و  خروجــی  مبــادی  در 
مجــاز  غیــر  وســایل  و  اشــیاء  پنهان کــردن  و 
و ممنوعــه جهــت انتقــال بــه کشــور میزبــان 

نماینــد. اجتنــاب 
3. افــرادی کــه بــه جهــت ابتــا بــه بیمــاری 
حــاوی  داروهــای  مصــرف  بــه  نیــاز  خاصــی 
مشــتقات مــواد مخــدر دارنــد قبــل از اعــزام حتمــًا 
ــد. ــذ نماین ــاوره الزم را اخ ــکی مش ــز پزش از مراک

تماس با ایران
ایــام  و  عــراق  در  اینترنــت  بــه  دسترســی   .1
اربعیــن بــا دشــواری روبه روســت، بهتــر اســت 
ــن  ــتن ای ــر داش ــا در نظ ــزی را ب ــران برنامه ری زائ
ــن  ــه ممک ــردی ک ــر ف ــد و ه ــام دهن ــئله انج مس
ــال  ــه احتم ــبت ب ــد را نس ــران وی باش ــت نگ اس
ســخت بودن برقــراری ارتبــاط و تمــاس تلفنــی 
در دســترس  ماننــد  تــا مســائلی  کنــد  توجیــه 
نبــودن تلفــن برایشــان غیرمنتظــره و موجــب 

نگرانــی نباشــد.
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امنیتــی  وضعیــت  ســبب  بــه  شــود  توجــه   .2
عــراق، گاهــی ممکــن اســت اخبــار نگران کننــده 
ــعی  ــوارد س ــن م ــود، در ای ــنیده ش ــت ش از جمعی
ایــران  بــا  بــرای رفــع نگرانــی خانــواده  شــود 

ــود. ــه ش ــاس گرفت تم

راه های کسب اطالعات
در  اطاعــات  کســب  بــه  نیــاز  صــورت  در 
اجرایــی،  و  آموزشــی  فرهنگــی،  حوزه هــای 
متقاضیــان می تواننــد از راه هــای ذیــل اطاعــات 

مــورد نیــاز خــود را بــه دســت آورنــد:

سامانه های اطالع رسانی
http://sema.moi.ir   
http://alarbaeen.ir  
http://samah.haj.ir  

شبکه های اجتماعی
telegram.me/sema1395
telegram.me/alarbaen


