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دمآرد

درآمد
ســفر میلیونــی زائــران بــه عتبــات عالیــات در
ایــام اربعیــن ،نشــانه حیــات و بالندگــی نهضــت
بــزرگ عاشــورا و فرصتــی بــی نظیــر بــرای پیــروان
اهلبیــت جهــت معرفــی ایــن نهضــت و
حماســه بــزرگ بــه جهانیــان اســت.
پیــادهروی زائــران و عشــاق ثاراللــه در
ایــام اربعیــن از نجــف بــه ســوی کربــا و
خدمترســانی بــه آنهــا کــه هــر ســال بــا شــور
و اشــتیاق بیشــتری انجــام میشــود ،خالــق
صحنههــای بســیار زیبایــی اســت کــه در هیــچ
نقطــه از دنیــا نمیتــوان ماننــد آن را یافــت.
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بــی تردیــد هــر میــزان ایــن حضــور بــا آگاهــی
و شــناخت همــراه باشــد ،میتوانــد بهــرهوری
و اســتفاده از ایــن مائــده عظیــم الهــی از ســوی
زائــران را افزایــش دهــد و بــرای رســیدن بــه ایــن
مقصــود ،اولیــن و اساســیترین گام ،آمــوزش
زائــران و اطــاع رســانی بــه هنــگام ،بــه ویــژه در
موضــوع امنیــت ســفر اربعیــن اســت.
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
را تهیــه و تدویــن نمــود و در اختیــار مخاطبــان
قــرار داده اســت .انتظــار مــیرود بــا مطالعــه و
عمــل بــه آن و نیــز آگاه ســاختن ســایر زائــران از
مطالــب آن دســتمایهای بــرای ســفری خــوب،
همــراه بــا معنویــت ایجــاد گــردد.
ستاد مرکزی اربعین حسینی
کمیته فرهنگی و آموزشی
1438 / 1395
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پیش از سفر

ارفس زا شیپ تینما

هرچنــد مقدمــات ســفر مبلغــان اربعیــن حســینی
بــه کشــور عــراق از جملــه دریافــت روادیــد (ویــزا)
و تهیــه بلیــت توســط مســئوالن کمیتــه فرهنگــی
و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی
صــورت میگیــرد ،امــا برخــی اقدامــات الزم
اســت توســط زائــر و مبلــغ انجــام پذیــرد .ایــن
مــوارد عبارتنــد از:
تهیه گذرنامه
 .1بــرای ســفر بــه عتبــات عالیــات در ایــام
اربعیــن حســینی همچــون بقیــه اوقــات ،نیــاز
بــه همراهداشــتن گذرنامــه میباشــد .از ایــن رو،
الزم اســت پیــش از رســیدن ایــام اربعیــن نســبت
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بــه دریافــت گذرنامــه از طریــق دفاتــر پلیــس10+
اقــدام شــود تــا بــا کمبــود وقــت و ازدحــام در ایــام
اربعیــن مواجــه نگــردد.
 .2در صورتــی کــه زائــر ،گذرنامــه دارد ،بایــد
گذرنامــه وی حداقــل شــش مــاه از تاریــخ خــروج،
اعتبــار داشــته باشــد .بدیهــی اســت چنانچــه
اعتبــار آن کمتــر باشــد ،از خــروج وی جلوگیــری
خواهــد شــد .در صورتــی کــه گذرنامــه کمتــر از
ایــن مــدت اعتبــار دارد ،الزم اســت نســبت بــه
اخــذ گذرنامــه جدیــد اقــدام شــود.
 .3توجــه شــود گذرنامــه گروهــی صــادر نمیشــود،
بلکــه بــرای هــر نفــر یــک گذرنامــه صادرمیشــود.
اخذ مجوز خروج
برخــی از متقاضیــان از جملــه طــاب حوزههــای
عملیــه کــه معافیــت تحصیلــی دارنــد ،نیازمنــد
اخــذ مجوزهــای خــاص بــرای خــروج از کشــور
هســتند کــه بایــد نســبت بــه اخــذ مجــوز خــروج
از مرکــز مربوطــه اقــدام نماینــد.

رفس ماگنه تینما

امنیت
هنگام سفر
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هــر یــک از زائــران الزم اســت برخــی مــوارد را
جهــت حفــظ امنیــت ســفر از هنــگام ورود بــه
کشــور عــراق رعایــت نماینــد .موضوعاتــی کــه
رعایــت آنهــا الزم اســت ،عبارتنــد از:
گذرنامه
 .1در طــول ســفر در حفــظ و نگهــداری از
گذرنامــه کوشــش شــود تــا در هنــگام خــروج از
عــراق مشــکلی رخ ندهــد.
 .2روادیــد ،گذرنامــه و کلیــه مــدارک و وســایل
ً
مــورد نیــاز هــر زائــر حتمــا همــراه خــودش باشــد،
زیــرا ممکــن اســت از همســفران خــود جــدا شــود.
 .3گاهــی بــه علــت ازدحــام در مرزهــا ،مهــر
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ً
خــروج یــا ورود توســط متصدیــان مــرزی ســهوا
در گذرنامــه زائــر درج نمیگــردد ،لــذا الزم اســت
زائــران از ممهورشــدن گذرنامــه خــود بــه مهــر
خــروج از ایــران و مهــر ورود بــه كشــور عــراق
اطمینــان حاصــل نماینــد تــا هنــگام بازگشــت بــا
مشــکل روبــهرو نگردنــد.
 .4ممکــن اســت در ســفر بــه دالیلــی گذرنامــه
زائــر مفقــود شــود ،بــر ایــن اســاس توصیــه
میشــود زائــران تصویــر گذرنامــه ،روادیــد و ســایر
مــدارک شناســایی و چنــد قطعــه عکــس را بــه
همــراه داشــته باشــند.
 .5در صــورت مفقــودی گذرنامــه ،الزم اســت
ســریعا بــه کنســولی جمهــوری اســامی ایــران در
کربــا و نجــف مراجعــه شــود.
اقامت در عراق
 .1ورود 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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 .2زائــران طبــق مــدت زمــان منــدرج در روادیــد
صــادره میتواننــد در عــراق بماننــد و پــس از آن
مــدت ،اقامــت ،غیرقانونــی محســوب میشــود؛
در صــورت عــدم تمدیــد مــدت اقامــت ،احتمــال
بازداشــت زائــران وجــود دارد.
 .3بــه دلیــل احتمــال آتشســوزی از روشـنکردن
شــمع و کشــیدن ســیگار و پهنکــردن لبــاس
روی بخــاری برقــی در محــل اقامــت خــودداری
شــود.
احترام به قوانین ،آداب و رسوم
 .1نســبت بــه قوانیــن و مقــررات خــروج از کشــور
مبــدأ و ورود بــه کشــور مقصــد ،اطالعــات الزم
را از منابــع آن (کــه برخــی از آنهــا در بخــش بعــد
معرفــی شــده) کســب شــود.
 .2از حمــل بــار اضافــه ،غیــر مجــاز و غیرقانونــی
خــودداری گــردد.
 .3بــه نیروهــای نظامــی ،انتظامــی و حشــد
الشــعبی (بســیج مردمــی) احتــرام گذاشــته شــود،
بــه تذکــرات امنیتــی و حفاظتــی آنــان توجــه

ارفس ماگنه تینما

گــردد و از هرگونــه برخــورد کالمــی غیرمعمــول
بــا مأمــوران اجتنــاب شــود.
 .4بــا توجــه بــه وضعیــت ویــژه (کنترلهــای
ضدتروریســتی) کمــال همــکاری بــا نیــروی
نظامــی انجــام گیــرد و هنــگام بازرســیهای
امنيتــی ،بــا حوصلــه و خونســردی كامــل بــا
مأمــوران برخــورد شــود.
 .5فیلمبــرداری از اماکــن ،ادوات نظامــی و
اماکــن مقدســه در کشــور عــراق ممنــوع اســت،
زائــران از ايــن امــر خــودداری نماینــد.
 .6حمــل هرگونــه مــواد مخــدر حتــی بــه مقــدار
خیلــی کــم و بــرای مصــرف شــخصی یــا بــه
عنــوان دارو ،نــزد محاکــم عراقــی قابــل قبــول
نیســت و احــکام ســنگینی در برخواهــد داشــت.
در صــورت کشــف هرگونــه مــواد مخــدر بــه هــر
میــزان در مبــادی خروجــی ،افــراد از عزیمــت بــه
ســفر جلوگیــری و بــه محاکــم قضایــی معرفــی
میشــوند و در مبــادی ورودی توســط پلیــس
کشــور مربوطــه دســتگیر و طبــق قوانیــن آن
کشــور افــراد محاکمــه میگردنــد .بــه کســانی

15

16

امنیت سفر اربعین

کــه بــه هــر دلیــل از مــواد مخــدر اســتفاده
مینماینــد توصیــه میشــود از رفتــن بــه ایــن
ً
ســفر اکیــدا خــودداری نماینــد.
 .7از خریــد هرگونــه وســایل غیــر مجــاز و
نظامــی ماننــد شــوکر ،باطــوم ،دســتبند پلیــس،
جلیقههــای مخصــوص حمــل ســاح و خشــاب
و غــاف اســلحه و ...خــودداری شــود.
 .8از باالبــردن کفــش و گرفتــن کفــش و قــرآن
ً
در یــک دســت و گذاشــتن قــرآن روی زمیــن جــدا
خــودداری شــود.
حفظ وحدت
 .1از طــرح مســایل جنــگ ایــران و عــراق یــا
شــهدا و بــزرگان و ...در گفتگــو بــا میزبانــان
عراقــی اجتنــاب شــود ،زیــرا ممکــن اســت
موجــب ایجــاد یــا بــروز کــدورت و کینــه گــردد.
 .2باتوجــه 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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جریانهــای معانــد نظــام جمهــوری اســامی
ایــران خــودداری نماینــد.
 .3در هنــگام زیــارت عتبــات عالیــات ،از انجــام
اعمــال خــارج از عــرف و همچنیــن رویههــای
خــاف مذهــب شــیعه ،خــودداری شــود.
حفظ آرامش
احتمــال معطلــی در مــرز بــرای گذرانــدن
تشــریفات گمرکــی و بررســی گذرنامــه وجــود دارد،
لــذا حفــظ آرامــش وعــدم درگیــری مــورد انتظــار
اســت.
مسیر تردد
 .1الزم اســت زائــران در هنــگام تــردد بــه
پایانههــا ،فقــط از راههــای اصلــی کــه در نظــر
گرفتــه شــده گــذر کننــد و از راههــای فرعــی و
ناشــناخته عبــور ننماینــد.
 .2زائــران از مســیرهای مشــخص و پرتــردد
عبــور نماینــد و در طــول مســیر از رفــت و آمــد
بــه تنهایــی در شــب یــا در مکانهــای خلــوت یــا
مشــکوک یــا اماکنــی کــه از امنیــت الزم برخــوردار
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نیســتند ،خــودداری کننــد و از انتشــار اخبــار
غیرموثــق پرهیــز نماینــد.
 .3بهتــر اســت از همراهبــردن زنــان ،کــودکان،
ً
مخصوصــا نــوزادان و افــراد ســالخورده و بیمــار
خــودداری شــود ،چــون فقــدان زیرســاختهای
الزم و امکانــات مناســب و همچنیــن ازدحــام
جمعیــت ،باعــث زحمــت و مشــقت زیــاد ایشــان
خواهــد شــد.
 .4از تــردد در معابــری کــه ازدحــام جمعیــت
شــدید اســت خــودداری و ســایر مســیرها را
بررســی و ســپس اقــدام بــه تــردد نماییــد.
مراقبت از خود
 .1الزم اســت زائــر از نزدیکشــدن بــه
صحنههایــی نظیــر تصادفــات ،درگیــری ،تجمــع،
تظاهــرات خیابانــی ،انفجــار ،آتشســوزی و...
خــودداری کنــد و در صــورت مشــاهده ایــن
حــوادث بــه ســرعت از محــل دور شــود.
 .2از حضــور بیمــورد در تجمعــات و فضاهــای
بســته و بــدون تهويــه پرهيــز شــود.

ارفس ماگنه تینما

 .3همراهداشــتن آدرس دقیــق بســتگان و
شــماره تمــاس آنــان در ایــران و نهادهــای ایرانــی
در کشــور عــراق ،بــرای مواقــع اضطــراری الزم
اســت.
 .4از موکبهــای مســتقر در مســیر تــردد زائــران
کــه بیشــتر از ســایر اماکــن ،امنیــت دارد ،بــرای
اســتراحت اســتفاده گــردد.
 .5برخــی بــا وعدههایــی همچــون حرکــت از
مســیرهای میان ُبــر بــرای تــردد ســریعتر بــه
مقصــد ،قصــد فریــب زائـران را دارنــد که میبایســت
از همراهــی بــا ایــن افــراد خــودداری شــود.
 .6در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل و یــا حادثــه
اعــم از بیمــاری ،تصــادف ،دســتگیری و ....مراتــب
را بــه اطــاع نماینــده رســمی جمهــوری اســامی
ایــران ،از طریــق همراهــان یــا هــر فــرد ایرانــی
بــه مســئولین ذیربــط اطــاع رســانی شــود تــا
پیگیریهــای الزم در ایــن زمینــه صــورت پذیــرد.
 .7از امضــای هرگونــه برگ ـهای کــه از محتــوای
آن اطــاع وجــود نــدارد ،بــدون حضــور نماینــده
رســمی ایــران خــودداری شــود.
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 .8از ارتبــاط بــا افــراد بیگانــه غیــر مطمئــن
خــودداری گــردد.
 .9بهتــر اســت شــماره تلفــن مراکــز امــدادی و
ســتادی ایرانیــان را همــراه باشــد.
حفظ اطالعات
 .1حتمــا قبــل از ســفر نســبت بــه تخلیــه حافظــه
تلفــن ،فلــش ممــوری یــا دوربیــن عکاســی و
فیلمبــرداری از مــوارد غیــر ضــروری و شــماره
تلفنهــای مراکــز مهــم ،اقــدام شــود.
 .2در مکالمــات تلفنــی از بیــان مطالــب محرمانــه
و غیرضــروری خــودداری شــود.
 .3از معرفــی و اظهــار مشــاغل خــود و همســفران
بــه افــراد ناشــناس و بیگانــه پرهیــز گــردد.
 .4از همــراه داشــتن هرگونــه مــدارک نوشــتاری،
دیجیتــال و ....تحقیقاتــی و پژوهشــی مربــوط
بــه کشــور کــه دارای طبقهبنــدی میباشــد،
خــودداری شــود.

ارفس ماگنه تینما

حفظ اموال
 .1از قــرار دادن مــدارک و پــول در جیــب عقــب
شــلوار پرهیــز شــود و بهتــر اســت در جیــب داخــل
کــه دارای دکمــه و زیــپ اســت ،قــرار گیــرد.
در صــورت امــکان از کیفهــای کمــری یــا
گردنآویــز اســتفاده شــود.
 .2زائــر بایــد در مکانهــای شــلوغ ،مراقــب
گذاشــتن اشــیا و وســایل مشــکوک در ســاک و
کولهپشــتی خــود باشــد و از پذیرفتــن هرگونــه
امانــت مشــکوک از افــراد ناشــناس پرهیــز کنــد.
 .3از جابهجایــی بــار افــراد ناشــناس در طــول
ســفر بــه خصــوص در کشــور عــراق خــودداری
نمایــد .عــوارض ناشــی از حمــل مــوارد یــاد شــده
بــه عهــده حامــل میباشــد.
 .4زائــران ،ارز مــورد نیــاز خــود را از قبــل تهیــه
نماینــد و از مراجعــه بــه افــراد و صرافیهــای
مشــکوک خــودداری کننــد.
 .5بــا عنایــت بــه وجــود برخی افــراد کالهبــردار در
اطــراف حرمهــا و اماکــن زیارتــی و بــازار کــه بــه
زبــان فارســی نیــز تســلط دارنــد ،توصیــه میشــود
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زائــران از پذیــرش بســتههای مختلــف یــا ســایر
ً
پیشــنهادهای آنــان خــودداری نماینــد و کامــا
هوشــیار باشــند.
 .6از تحویــل تلفــن همــراه خــود بــه افــراد
ناشــناس ،بــه ویــژه هنــگام خریــد یــا تعویــض
ً
ســیمکارت جــدا پرهیــز شــود.
 .7در صــورت مشــاهده هرگونــه بســته یــا فــرد
مشــکوک ضمــن رعایــت فاصلــه ایمنــی ،بــا
رعایــت خونســردی کامــل مراتــب را بــه مأمــوران
امنیتــی اطــاع دهیــد.
وسایل همراه
 .1در صــورت امــکان ،از بههمراهداشــتن
وســایلی از قبیــل لپتــاپ ،تبلــت و هرگونــه
اشــیای قیمتــی ،پرهیــز گــردد .در غیــر ایــن
صــورت ،بــه خاطــر حفــظ و نگهــداری ،هنــگام
بازرســیها و تحویــل بــه امانــات و ...درد ســر
زیــادی بــرای زائــر ایجــاد میشــود .اســتفاده
از کولهپشــتی بــرای حمــل مختصــر وســایل
همــراه ،مناســبتر و راحتتــر اســت.

ارفس ماگنه تینما

 .2بــا توجــه بــه افزایــش کیفیــت بازرســیها
در مبــادی خروجــی و ورودی ،از جاســازی
و پنهانکــردن اشــیاء و وســایل غیــر مجــاز
و ممنوعــه جهــت انتقــال بــه کشــور میزبــان
اجتنــاب نماینــد.
 .3افــرادی کــه بــه جهــت ابتــا بــه بیمــاری
خاصــی نیــاز بــه مصــرف داروهــای حــاوی
ً
مشــتقات مــواد مخــدر دارنــد قبــل از اعــزام حتمــا
از مراکــز پزشــکی مشــاوره الزم را اخــذ نماینــد.
تماس با ایران
 .1دسترســی بــه اینترنــت در عــراق و ایــام
اربعیــن بــا دشــواری روبهروســت ،بهتــر اســت
زائــران برنامهریــزی را بــا در نظــر داشــتن ایــن
مســئله انجــام دهنــد و هــر فــردی کــه ممکــن
اســت نگــران وی باشــد را نســبت بــه احتمــال
ســختبودن برقــراری ارتبــاط و تمــاس تلفنــی
توجیــه کنــد تــا مســائلی ماننــد در دســترس
نبــودن تلفــن برایشــان غیرمنتظــره و موجــب
نگرانــی نباشــد.
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 .2توجــه شــود بــه ســبب وضعیــت امنیتــی
عــراق ،گاهــی ممکــن اســت اخبــار نگرانکننــده
از جمعیــت شــنیده شــود ،در ایــن مــوارد ســعی
شــود بــرای رفــع نگرانــی خانــواده بــا ایــران
تمــاس گرفتــه شــود.

راههای کسب اطالعات
در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات در
حوزههــای فرهنگــی ،آموزشــی و اجرایــی،
متقاضیــان میتواننــد از راههــای ذیــل اطالعــات
مــورد نیــاز خــود را بــه دســت آورنــد:
سامانههای اطالعرسانی
http://sema.moi.ir
http://alarbaeen.ir
http://samah.haj.ir
شبکههای اجتماعی
telegram.me/sema1395
telegram.me/alarbaen

