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طول حداقل دو هفته وارد و حداکثر طی چند روز می خواهند خارج 
شوند مشکالت عدیده ای از نظر کمبود وسیله حمل و نقل و ازدحام 

جمعیت و غیره خواهد داشت، که رعایت حقوق یکدیگر را می طلبد.
22. شماره تلفن های ضروری

سایت ها و شبکه های اجتماعی قابل توصیه:
- آدرس رادیو اربعین

- آدرس مراکز امانتداری

 برخی از قوانین کشور عراق
الف( مقررات راهنمائی و رانندگی 

تردد  عراق،  و  ایران  بین  رسمی  تفاهم  یادداشت  اساس  بر  گرچه 
خودروها با پالک ایرانی در دو شهر زیارتی کربال و نجف مجاز می باشد، 
لیکن در صورت تخلف، مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی این کشور 

اعمال قانون می شوند.
لهذا توجه به مقررات ذیل ضروری است:

1.هر کس بدون داشتن گواهینامه یا گواهینامه غیر مرتبط با خودرو، 
رانندگی کند به حبس حداقل یکماه و حداکثر شش ماه محکوم خواهد 

شد. 

2. هر کس بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، موجب مرگ فردی 
شود، به مجازات حبس به مدت حد اقل پنج سال و حداکثر هفت سال و 
جریمه حداقل یک میلیون دینار و حداکثر یک میلیون و پانصد هزار دینار، 

یا هر دو محکوم خواهد شد. 
3. اگر جرم فوق منجر به مرگ بیش از یک نفر و یا مرگ یک نفر و ایجاد 
به  گردد،  نفر  چند  یا  یک  در  دائمی  معلولیت  یا  شدید  بیماری  یا  آسیب 
مجازات حبس به مدت حداقل هفت و حد اکثر ده سال و جریمه حداقل 
دو  هر  یا  و  دینار  میلیون  سه  حداکثر  و  دینار  هزار  پانصد  و  میلیون  یک 

محکوم می شود. 
اثر اعتیاد به مواد  4. هر کس در نتیجه سهل انگاری، بی احتیاطی و یا در 
مخدر باعث مرگ فردی گردد و یا بدون اینکه مقامات مسئول را در جریان 
حادثه قرار دهد، فرار کند به مجازات حبس به مدت حداقل هفت سال و 
حد اکثر ده سال و جریمه حداقل سه میلیون و حد اکثر پنج میلیون دینار 

محکوم می شود. 

فردی که مرتکب یکی از تخلفات ذیل گردد به پرداخت جریمه ای 
معادل 1500 دینار محکوم خواهد شد: 

1. عدم استفاده از کمربند ایمنی در حین رانندگی با وسایل نقلیه ای که 
کمربند ایمنی در آن نصب شده است.

2. ترک یا پارک شبانه خودروهای بزرگ شامل خودروهای باری واتوبوس 
درکوچه وخیابانهای مناطق مسکونی.

تبصره: توقف بطور منظم در زمان تخلیه و بارگیری استثناء می باشد.
3. رانندگی با کامیونی که ارتفاع غیر مجاز بار دارد.

یا  و  نیست  رانندگی شود که پالک آن مشخص  با خودرویی  4. چنانچه 
آسیب دیده است. 

ب( حقوق عابرین پیاده
1. چنانچه حادثه رانندگی با وجود نصب عالئم هشدار دهنده عابران پیاده 
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در محل های تعیین شده مختص عابر پیاده صورت گیرد و یا راننده برای 
کمک به فرد مصدوم در انتقال به نزدیک ترین بیمارستان یا مرکز درمانی 
اقدام کند و یا برای کمک به مصدوم در صورت عدم امکان انتقال وی به 
را  بدون عذر موجه محل حادثه  یا مرکز درمانی  بیمارستان  نزدیک ترین 

ترک کند، به مجازات حبس یاجریمه نقدی محکوم خواهد شد.
افتاده  اتفاق  پیاده  عابر  عبور  منطقه  از  در خارج  در صورتیکه حادثه   .2
باشد، و یا راننده بالفاصله مصدوم را به نزدیک ترین بیمارستان و یا مرکز 
بهداشت انتقال داده باشد، چنانچه به هر دلیلی امکان انتقال مصدوم فراهم 
نشده باشد، حادثه را به پلیس گزارش داده باشد، مجازات مذکور در ماده 

فوق قابل تخفیف خواهد بود.

ج( قاچاق اسلحه و مهمات
1. هر کس اقدام به قاچاق سالح جنگی و یا اجزای آن و یا مهمات نماید، 

به مجازات حبس محکوم می شود.
2. هر کس 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 می شود.

د( رشاء و ارتشاء
1. چنانچه 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.
2. هرکس 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 می  گردد.
مقامات  به  دادن  اطالع  در صورت  واسطه  فرد  یا  و  دهنده  رشوه   .3
از  دادگاه،  جلسه  از  قبل  بدان  اعتراف  یا  و  اداری  و  قضایی  مسئول 
مجازات معاف می شود و همچنین در صورت اطالع دادن به مقامات 
مسئول قضایی بعد از جلسه دادگاه و قبل از پایان محاکمه، از مجازات 

معاف می شود.
4. در صورتیکه تقاضای رشوه پس از انجام کار یا عدم انجام کار صورت 
به  انجام شود،  رشوه  قصد  به  وظایف شغلی  نقض  از  یا پس  و  پذیرد 

مجازات حبس به مدت حداکثر هفت سال محکوم می شود.

                                                                   پایان
 

حقوق و تکالیف
 زائرین اربعین حسینی
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مقدمه:
چون  واالیی  مفاهیم  خالصانه  خروش  تداعی  حسین)ع(  امام  قیام 
مصداق  راستی  و  درستی  پاکی،  صداقت،  شجاعت،  شهامت،  ایثار، 
واقعی خود را در می یابند و حاالتی چون حّریت، استقامت، بردباری، 
جوانمردی و صالبت که در گردباد توطئه ها، فراموش گشته بود، به 

طرز جالبی تفسیر می شوند و عینیت می یابند.
نشان  حسین)علیه السالم(،  امام  خاص  ویژگی  اربعین  همچنین 
وحدت و مانور قدرت شیعه است و واالترین فضائل انسانی را داراست، 
لهذا راز ماندگاری عاشورا، مانوری برای ظهور است. البته مهم ترین 
یاران  و  امام  مورد  در  افزایی  بصیرت  و  معرفت  اربعین  سفر  بخش 

ایشان و اهداف قیام و پیام های حضرت زینب)سالم اهلل علیها( است.
به یقین حضور در چنین همایش عظیمی آمادگی هایی )قبل حرکت، 
این نوشتار ضمن  اقتضا دارد، که در  را  حین مراسم و در برگشت( 
ابعاد حقوقی در این سفر، به بیان قوانین مرتبط  از  اشاره به برخی 
کشور عراق از قبیل مقررات راهنمایی و رانندگی و مجازاتهای بعضی 

از جرائم دیگر، پرداخته می شود.

  نکات الزم قبل از حرکت
خارجی  کشوری  عراق  که  باشند  داشته  توجه  باید  گرامی  زائرین 
با شرایط و مقررات خاص خود است. بنابراین از نظر حقوقی، لزوم 
رعایت قوانین و احترام به حاکمیت آن الزامی است. بنابراین علی رغم 
دارا بودن مرز طوالنی و روابط خوب دو کشور، احترام به سیادت و 
حاکمیت این کشور مورد تاکید مقامات ارشد نظام بوده و طبعاً مورد 

توجه زّوار نیز خواهد بود. از جمله الزم است زائرین محترم بدانند:
1.کشور عراق قوانین سختگیرانه ای در ارتباط با ویزای جعلی و ورود 
غیرمجاز به خاک کشورش دارد و افرادی که به این علت دستگیر می 

شوند، معموال به 5 یا 6 سال حبس محکوم می شوند.

2. داشتن گذرنامه و ویزای عراق الزم است و مسئولین عراقی و ایرانی از 
ورود و خروج بدون مجوز ممانعت خواهند کرد. پس در حفظ و نگهداري 
اسناد مسافرتي از جمله گذرنامه، روادید، قبض عوارض خروج از کشور، بلیت 

تردد و غیره دقت شود.
3. از صفحه اول گذرنامه و صفحه ویزا به وسیله دوربین تلفن همراه عکس 

بگیرید، شاید موقع مفقود شدن گذرنامه به کمک شما بیاید.
ناشناس در  افراد  به  و کارت ملي  و مدارک هویتي  از تحویل گذرنامه   .4
هنگام اعزام به عتبات عالیات، به طور جّدی پرهیز شود و در صورت مفقود 
شدن مدارک مذکور، مراتب در اولین فرصت به مراجع ذیصالح )در داخل 
کشور پلیس و در خارج از کشور کنسول گری ایران( اعالم و تقاضاي المثني 
افراد سودجو، مسئولیتي  احتمالي  از سوءاستفاده  پیشگیري  تا ضمن  شود 

متوجه زائر عزیز نشود. 
5. هنگام ثبت نام جهت تورهاي سیاحتي و اعزام به عتبات عالیات، صرفاً 
از آژانس هاي معتبر سیاحتي و زیارتي که داراي مجوز سازمان حج و زیارت 
برای  روادید  دریافت  ادعای  شرکتها  برخی  زیرا  شود؛  استفاده  مي باشند، 

با  باینکه  نظر  دیگر،  از سوی  باشد.  واهی  است  اربعین می کنند که ممکن 
تعهدات بیمه ای این شرکتها خدمات پزشکی و بیمه ای مناسبی در صورت 
بروز حوادث به زائران داده نمی شود، لهذا زّوار باید مراقب فریب دسیسه های 
شرکتهای غیرمجاز در سفر به اربعین باشند و سراغ دالل ها نروند. گرچه آنها 
در ظاهر قیمتهای پایین تری برای بیمه و سایر تسهیالت ارائه می کنند، ولی 

در عمل هیچ گونه تعهدی به زائران نخواهند داد.
6. زائران توجه داشته باشند که مهر ورود و خروج در گذرنامه حتماً بایستي 
تخلف  نگردد  اعمال  شلوغي  و  ازدحام  جمله  از  دلیلي  هر  به  و  گردد  درج 
گذرنامه اي بوده و مشکالت عدیده اي براي زائرین به همراه خواهد داشت.

بنابراین باید هنگام ورود به کشور عراق نیز مهر ورود به آن کشور در گذرنامه 
شما درج گردد، تا در برگشت دچار مشکل نشوند و در عراق به عنوان ورود 

غیرقانونی تلقی نشود و زندانی نگردند.
7. همراه داشتن شماره تماس شخصي، آدرس، تلفن سفارت و نمایندگي هاي 

سیاسي جمهوري اسالمي ایران در عراق، ضروري است.
8. در صورت ابتالء به بیماري از تجویز دارو براي خود و یا دیگران پرهیز 
معتبر  هاي  درمانگاه  و  ها  بیمارستان  یا  و  احمر  هالل  به  حتماً  و  نمایند 

مراجعه نمایند . 
9. بیمه ایران تمام زائران اربعین حسینی که انفرادی یا گروهی اما بصورت 
قانونی از کشور خارج می شوند را به مدت 30روز بیمه می کند. پوشش های 
این بیمه نامه برای هر یک از بیمه شدگان شامل: پرداخت غرامت نقص عضو 
2.000.000.000ریال،  حادثه  اثر  در  جزیی  یا  کلی  دائم  کارافتادگی  از  یا 
هزینه های  2.000.000.000ریال،  حادثه  از  ناشی  فوت  غرامت  پرداخت 
حوادث  یا  بیماری  علت  به  جراحی  اعمال  و  بیمارستانی  بستری  درمانی 
علت  به  پاراکلینیکی  و  درمانی سرپایی  های  هزینه  و  200.000.000ریال 

بیماری یا حادثه 20.000.000ریال تعیین شده است. 
معتاد  فرد  یعنی  می شود  عراق جرم محسوب  در  مخدر  مواد  10. حمل 
متهم است نه بیمار. لذا ابتدا با وی برخورد فیزیکی و سپس رسیدگی قضایی 

خواهد شد و در محاکمه نیز شدیدترین احکام صادر می شود. 
قبیل  از  قانون  خالف  اعمال  مرتکب  کشور  از  خارج  در  که  کساني   .11
سرقت، کالهبرداري، خرید و فروش مواد مخدر، ولگردي، فساد اخالقي و 
سایر اعمال خالف شئونات اسالمي مي شوند، از خروج مجددشان جلوگیري 

خواهد شد.
12. کارت بانکی در عراق به کار می آید، اما نیازی به همراه داشتن کارت 
پایان خدمت؛ کارت ملی و دفترچه بیمه نیست، ولی توصیه میشود تصاویر 

آن در موبایل گذاشته شود. 
از همراه  برخی جرائم، شایسته است خواهران  از  پیشگیری  با هدف   .13
آوردن طال و جواهرات خودداری کنند و اگر همراه داشتند، از آشکار کردن 
و نشان دادن آن به دیگران خودداری و در حفاظت آن دقت الزم را داشته 
باشند. همچنین به آنان توصیه می گردد از سفر انفرادی اجتناب و بصورت 

دسته جمعی سفر کنند و همراه کاروان باشند.
14. در نظر داشته باشید از مبدأ تا مقصد و همچنین در مسیر بازگشت، 
هستند کسانیکه از ُحسن اعتماد شما سوء استفاده می کنند و با ترفندهای 
گوناگون دست به اخاذی زده تا بتوانند به پول نقد و یا اشیاء قیمتی شما 

دستبرد بزنند. بنابراین همواره سعی داشته باشید از سپردن اشیاء 
همراه خود به غیر افراد مطمئن خودداری کنید. 

 پس از ورود به خاک عراق
غیره  و  بازرسی  ایستگاههای  امنیتی،  و  نظامی  مناطق  از   .15

عکس برداری نکنید.
برای  مکانهایی  تّملک  و  خرید  صدد  در  که  دارانی  موکب   .16
عراق  به  آگاه  دانان  حقوق  با  چنانچه  هستند  خود  موکب های 
مشورت نکنند ممکن است در دام افراد سودجو گرفتار شوند. زیرا 
دیده شده از طریق فروش مال غیر یا موقوفات، کالهبرداری هایی 

صورت پذیرفته که خسارات جبران ناپذیری را در بر داشته است.
17. دقت در حفظ امنیت برای جلوگیری از مواردی چون سرقت و 
آتش سوزی نیز مورد توجه زوار محترم قرار گیرد. همچنین هنگام 
شارژ گوشی همراه از آن فاصله نگیریم و یا مراقبت از آن را به یکی 

از دوستان خود بسپاریم. 
18. یکی از مهم ترین مشکالت در اربعین، گم شدن افراد و اموال 
و  مدارک  مانند  قیمتی  وسایل  نگذاشتن  ضمن  شود  دقت  است. 
گوشی همراه در کوله پشتی، آشنایی با نشانی و موکب محل اشیاء 

گمشده مد نظر قرار گیرد. 
19. با توجه به نظرات علما از جمله حضرت آیت اهلل سیستانی و 
بسیاری از علمای ایران مبنی بر قبول زیارت ایام اربعین به جای 
روز اربعین، لذا در صورت وصول زودتر به کربال پس از زیارت، کربال 

را ترک تا به مشکالت بعد از مراسم برخورد نکنند. 
ویزا  مدت  اتمام  از  قبل  که  باشیم  داشته  نکته  این  به  دقت   .20
اقامت غیر مجاز جریمه سنگینی  اقدام شود زیرا  نسبت به خروج 

خواهد داشت. روز اول 30 دالر و هر روز اضافی 10 دالر. 
21. در پایان مراسم بدانیم که خروج میلیونی افراد و زّواری که در 


