نکاتیچندازحقوقوتکالیف
زائریناربعینحسینی
قیام امـام حسـین(ع) تداعی خـروش خالصانه
مفاهیـم واالیی چون ایثار ،شـهامت ،شـجاعت1،
صداقـت ،پاکـی ،درسـتی و راسـتی و تبلـور
ح ّریـت ،اسـتقامت ،بردبـاری ،جوانمـردی و
صالبـت اسـت .در همایـش عظیـم اربعیـن،
همـه ایـن ارزش هـا بـه یـک جـا متجلـی می
شـوند و مسـافران این سـفرمعنوی ،مشـتاقانه
بـه سـوی معشـوق میشـتابند تـا جرعـ ه ای
از ایـن بینهایـت بنوشـند .در مسـیر حرکـت
بـه سـرزمینی کـه میزبـان میلیـون هـا زائـر
از سراسـر دنیاسـت ،آشـنایی بـا قوانیـن و
اقتضائـات قانونی ،یکی از مقدمات سـفر اسـت.
در ایـن راهنمـا بـه برخـی نـکات حقوقـی و
تکالیف زائرین در سـرزمین عراق اشـاره شـده
اسـت تـا این همایـش عظیم در بسـتری آرام و
امـن برگزار شـود.

نکات الزم قبل از حرکت
زائریــن گرامــی بایــد توجــه داشــته

باشــند کــه عــراق کشــوری خارجــی

بــا شــرایط و مقــررات خــاص خــود

اســت .بنابرایــن از نظــر حقوقــی،

لــزوم رعایــت قوانیــن و احتــرام بــه

حاکمیــت آن الزامــی اســت .احتــرام بــه ســیادت و حاکمیــت ایــن
کشــور مــورد تاکیــد مقامــات ارشــد نظــام بــوده و طبعـ ًا مــورد توجــه
ز ّوار نیــز خواهــد بــود .بنابرایــن زائریــن محتــرم بایــد بداننــد:
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 -1در حفظ و نگهداري اسناد مسافرتي
از جمله گذرنامه ،قبض عوارض خروج
از كشور ،بليت تردد و غیره دقت کنند.
 -2از صفحه اول گذرنامه به وسیله
دوربین تلفن همراه عکس بگیرند ،شاید
موقع مفقود شدن گذرنامه موثر باشد.
 -3از تحويل گذرنامه و مدارك هويتي
و كارت ملي به افراد ناشناس در هنگام
جدی
اعزام به عتبات عاليات ،به طور ّ
پرهيز کنند و در صورت مفقود شدن
مدارك مذكور ،مراتب در اولين فرصت
به مراجع ذيصالح (در داخل کشور،
پلیس و در خارج از کشور ،کنسولگری

ایران) اعالم و تقاضاي المثني شود تا
ضمن پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي
افراد سودجو ،مسئوليتي متوجه زائر
نشود.
 -4هنگام ثبت نام برای اعزام به عتبات
عاليات ،صرفاً از آژانسهاي معتبر
سياحتي و زيارتي كه داراي مجوز
سازمان حج و زيارت هستند ،استفاده
شود؛ برخی از این موسسات در صورت
بروز حوادث ،خدمات پزشکی و بیمهای
مناسبی به زائران نمی دهند ،بنابراین
ز ّوار باید مراقب شرکت های غیرمجاز
در سفر به اربعین باشند و سراغ داللها

نروند .گرچه آنها در ظاهر قیمتهای
پایینتری برای بیمه و سایر تسهیالت
ارائه میکنند ،ولی در عمل هیچگونه
تعهدی به زائران نخواهند داد.

شدگان شامل :پرداخت غرامت نقص
عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزیی
در اثر حادثه ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال،
پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه
هزینههای
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال،
درمانی بستری بیمارستانی و اعمال
جراحی به علت بیماری یا حوادث
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و هزینههای
درمانی سرپایی و پاراکلینیکی به علت
بیماری یا حادثه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
تعیین شده است.

 -6همراه داشتن شماره تماس شخصي،
آدرس ،تلفن سفارت و نمايندگيهاي
سياسي جمهوري اسالمي ايران در
عراق ،ضروري است.

 -9حمل مواد مخدر در عراق جرم
محسوب می شود؛ یعنی فرد معتاد
متهم است نه بیمار .شش ماه زندان
و دو میلیون دینار عراقی جریمه مواد
مخدر در عراق است.

 -5زائران بايد توجه داشته باشند كه
مهر ورود و خروج در گذرنامه حتماً درج
گردد و به هر دليلي از جمله ازدحام
و شلوغي ،این کار انجام نشود ،تخلف
گذرنامهاي بوده و مشكالت زیادی از
جمله ورود غیرقانونی و حبس براي
زائرين به همراه خواهد داشت .

 -7در صورت ابتالء به بيماري از تجويز
دارو براي خود و يا ديگران پرهيز نمايند
و حتماً به هالل احمر و يا بيمارستان ها
و درمانگاه هاي معتبر مراجعه شود.
 -8بیمه ایران ،تمام زائران اربعین
حسینی را که انفرادی یا گروهی اما به
صورت قانونی از کشور خارج می شوند،
به مدت 30روز بیمه میکند .پوششهای
این بیمهنامه برای هر یک از بیمه

 -10كساني كه در خارج از كشور
مرتكب اعمال خالف قانون از قبيل
سرقت ،كالهبرداري ،خريد و فروش
مواد مخدر ،ولگردي ،فساد اخالقي و
ساير اعمال خالف شئونات اسالمي
شوند ،از خروج مجددشان جلوگيري
خواهد شد.
 -11کارت بانکی در عراق به کار میآید،
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اما نیازی به همراه داشتن کارت پایان
خدمت ،کارت ملی و دفترچه بیمه
نیست ،ولی توصیه می شود تصاویر آن
در تلفن همراه ذخیره شود.
 -12با هدف پیشگیری از برخی جرائم،
شایسته است خواهران از همراه آوردن
طال و جواهرات خودداری کنند و اگر
همراه داشتند ،از نشان دادن آن به
دیگران خودداری و در حفاظت آن دقت
الزم را داشته باشند .همچنین به آنان
توصیه میگردد از سفر انفرادی اجتناب
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و بصورت دسته جمعی سفر کنند و
همراه کاروان باشند.
-13در نظر داشته باشید از مبدأ تا
مقصد و همچنین در مسیر بازگشت،
ممکن است کسانی از ُحسن اعتماد
شما سوءاستفاده کنند و با ترفندهای
گوناگون دست به اخاذی زده و یا به
پول نقد و اشیاء قیمتی شما دستبرد
بزنند .بنابراین همواره سعی داشته
باشید از سپردن اشیاء همراه خود به
افراد ناشناس خودداری کنید.

پس از ورود به خاک عراق
 -1از مناطق نظامی و امنیتی ،ایستگاه
های بازرسی و غیره عکسبرداری نکنید.
 -2موکب دارانی که در صدد خرید و
تملک مکانهایی برای موکبهای خود
ّ
هستند چنانچه با حقوق دانان آگاه
به عراق مشورت نکنند ممکن است
در دام افراد سودجو گرفتار شوند .از
طریق فروش مال غیر یا موقوفات،
کالهبرداریهایی صورت پذیرفته که
خسارات جبرانناپذیری را در بر داشته
است.
 -3هنگام شارژ گوشی همراه از آن

فاصله نگیریم و یا مراقبت از آن را به
یکی از دوستان خود بسپاریم.
 -4مراقب همراهان ،اموال و وسایل
قیمتی خود باشید .نشانی موکب
محل اشیاء و افراد گمشده و نیز مراکز
امانتداری را شناسایی کنید.
 -5با توجه به نظرات علما مبنی بر قبول

زیارت ایام اربعین ،پس از اعمال زیارت،
سریعتر شهر را ترک کنید تا به مشکالت
بعد از مراسم نظیر کمبود وسیله حمل و
نقل و ازدحام برخورد نکنید.

کاال و  ...بپرهیزید .این اقدام عالوه
بر این که مذموم و دور از شأن زائر
اباعبداهلل الحسین(ع) است ،در مواردی
جرم محسوب می شود.

 -7از هر گونه نزاع و مشاجره با یکدیگر
و یا با اتباع عراقی بر سر مسائلی نظیر
هزینه هتل ،کرایه حمل و نقل و خرید

 -8در صورت مشاهده فعالیت مشکوک
و تبلیغی توسط نیروهای انحرافی برای
ضربه زدن به مبانی اعتقادی و حتی
سیاسی،مراتب را به مسئولین ستاد
اربعین مستقر در کشور عراق اطالع
دهید.

 -6شماره های تماس ضروری و نشانی
رسانه ها و شبکه های اجتماعی مفید
نظیر رادیو اربعین را به خاطر بسپارید.

برخی از قوانین کشور عراق
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الف) مقررات راهنمائی و رانندگی
گرچه بر اساس یادداشت تفاهم رسمی
بین ایران و عراق ،تردد خودروها با پالک
ایرانی در دو شهر زیارتی کربال و نجف
مجاز میباشد ،لیکن در صورت تخلف،
مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی این
کشور اعمال قانون میشوند.
 -1هرکس بدون داشتن گواهینامه یا
گواهینامه غیر مرتبط با خودرو ،رانندگی
کند به حبس حداقل یکماه و حداکثر
شش ماه محکوم خواهد شد.
 -2هرکـس بـدون توجـه بـه مقـررات
راهنمایـی و رانندگـی ،موجـب مـرگ

فردی شـود ،به مجـازات حبس حداقل
پنـج سـال و حداکثـر هفـت سـال و
جریمـه حداقـل یـک میلیـون دینـار و
حداکثـر یـک میلیـون و پانصـد هـزار
دینـار ،یـا هـر دو محکـوم خواهد شـد.
 -3اگر جرم فوق منجر به مرگ بیش از
یک نفر و یا مرگ یک نفر و ایجاد آسیب
یا بیماری شدید یا معلولیت دائمی در
یک یا چند نفر گردد ،به مجازات حبس

به مدت حداقل هفت و حد اکثر ده سال
و جریمه حداقل یک میلیون و پانصد
هزار دینار و حداکثر سه میلیون دینار و
یا هر دو محکوم میشود.
 -4هرکـس در نتیجـه سـهلانگاری،
بیاحتیاطـی و یـا در اثـر اعتیـاد بـه
مـواد مخـدر باعـث مـرگ فـردی گردد
و یـا بـدون اینکـه مقامـات مسـئول را
در جریـان حادثـه قـرار دهد ،فـرار کند
بـه مجـازات حبـس بـه مـدت حداقـل
هفت سـال و حداکثر ده سـال و جریمه
حداقـل سـه میلیـون و حداکثـر پنـج
میلیـون دینـار محکـوم میشـود.
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 -5فردی که مرتکب یکی از تخلفات
ذیل گردد به پرداخت جریمهای معادل
 1500دینار محکوم خواهد شد.

 -1استفاده نکردن از کمربند ایمنی
حین رانندگی با وسایل نقلیهای که
کمربند ایمنی در آن نصب شده
است.

 -2تـرکیا پارک شـبانه خودروهای
بـزرگ شـامل خودروهـای بـاری
واتوبـوس درکوچـه وخیابانهـای
مناطـق مسـکونی.
تبصره :توقف منظم در زمان تخلیه و
بارگیری استثناء میباشد.
 -3رانندگی با کامیونی که ارتفاع
غیر مجاز بار دارد.
 -4چنانچه با خودرویی رانندگی

شود که پالک آن مشخص نیست و
یا آسیب دیده است.

ب) حقوق عابرین پیاده

 -1چنانچه حادثه رانندگی با وجود
نصب عالئم هشدار دهنده عابران پیاده
در محلهای تعیین شده مختص عابر
پیاده صورت گیرد و یا راننده برای انتقال
مصدوم به نزدیکترین بیمارستان یا
مرکز درمانی بدون عذر موجه محل
حادثه را ترک کند ،به مجازات حبس
یاجریمه نقدی محکوم خواهد شد.
 -2در صورتیکه حادثه در خارج از
منطقه عبور عابر پیاده اتفاق افتاده
باشد و یا راننده بالفاصله مصدوم را
به نزدیکترین بیمارستان و یا مرکز
بهداشت انتقال داده باشد یا به هر دلیلی
امکان انتقال مصدوم فراهم نشده اما
حادثه را به پلیس گزارش داده باشد،
مجازات مذکور در ماده فوق قابل
تخفیف خواهد بود.

ج) قاچاق کاال ،اسلحه و مهمات

 -1هرکس اقدام به قاچاق سالح جنگی
و یا اجزای آن و یا مهمات نماید ،به
مجازات حبس محکوم میشود.
 -2هرکس اقدام به قاچاق سالح جنگی
و یا اجزای آن و یا مهمات به قصد اشاعه
تروریسم و یا اخالل در امنیت عمومی و
یا حمایت از هرگونه شورش علیه دولت
نماید ،به مجازات اعدام یا حبس ابد
محکوم میشود.
 -3نقل و انتقال برخی کاالها بین دو
کشور ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
د) رشاء و ارتشاء

 -1چنانچه پرسنل اداری و یا نظامی
هنگام خدمت ،درخواست هدیه و یا
مبلغی یا وعده ای در ازای انجام وظیفه
خود نماید و یا از وظایف شغلی خود
امتناع و یا اخالل ایجاد کند ،به حبس
و جریمه تا مبلغ پانصد دینار محکوم
خواهد شد.
 -2هرکس رشوه دهد و یا پیشنهاد
رشوه نماید و یا برای انجام کاری به
پرسنل اداری و نظامی وعده رشوه دهد،
رشوه دهنده محسوب و به مجازات
حبس محکوم میگردد.
 -3رشوه دهنده و یا فرد واسطه در
صورت اطالع دادن به مقامات مسئول
قضایی و اداری و یا اعتراف بدان قبل
از جلسه دادگاه ،از مجازات معاف
میشود و همچنین در صورت اطالع
دادن به مقامات مسئول قضایی بعد از
جلسه دادگاه و قبل از پایان محاکمه ،از
مجازات معاف میشود.
 -4در صورتیکه تقاضای رشوه پس از
انجام کار یا عدم انجام کار صورت پذیرد
و یا پس از نقض وظایف شغلی به قصد
رشوه انجام شود ،به مجازات حبس
به مدت حداکثر هفت سال محکوم
میشود.

7

8

