
           حقوق سفر 
حق برخورداری از ایمنی و س��امت در س��فر، یکی از حقوقی اس��ت که  همواره کشورها برای 
شهروندان خود که در س��فر به س��ر می  برند درنظر گرفته و تأمین می کنند و کشور ما هم از این 
حقوق مستثنا نیست. این یعني وظیفه دولت، به ویژه دولت اسامی که با اتخاذ تدابیر الزم، انجام 
نظارت های دقیق و برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان و متخلفان از نقض حقوق شهروندان و 
مسافران به خصوص در ایام خاص جلوگیری و از آنان حمایت کند. عاوه بر همه اینها سفر زیارتي 

اربعین ذیل حقوق معنوي شهروندان در قانون اساسي ما نیز جایگاه خاصی دارد.

  ايجاد امكانات عادالنه در قانون اساسی 
اصل سوم قانون اساسي، جمهوري اس��امي ایران را موظف کرده است که براي نیل به یك سري 
از اهداف، تمامي امکانات را به کار برد. مطابق بند 9 این اصل، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات 

عادالنه برای همه ، در تمام  زمینه ها ی مادی و معنوی  مورد تأکید قرار گرفته است.
در اصل مي توان گفت »سفر« از جمله سفر زیارتي به اماکن مقدس ذیل همین رفع تبعیض ناروا 
و ایجاد امکانات عادالنه در تم��ام زمینه ها ي مادي و معنوي تعریف مي ش��ود. مواردي همچون 
هزینه ها ي متغیر و غیرثابت و البته باالي این سفر، محرومیت افراد از امکان استفاده سفر ریلي که 

سهل تر و کم هزینه تر است از جمله حقوقی است که زائران ایرانی اربعین از آنها محروم هستند.

  اصل 21 و رشد معنوي شهروندان 
 در اصل 21 دولت، خاصه موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسامي 
است. ذیل این اصل در بندي به ایجاد زمینه  ها ی مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق 
مادی و معنوی او اشاره مي شود. ذکر این نکته ضروري است، سفر اربعین از جهت معنوی و تقویت 
جنبه ها ی روحی انسان سفری کم نظیر و بلکه بی نظیر است که رشد تربیتی و اخاقی باالیي را براي 

شخصیت زنان رقم خواهد زد و در یك کام بلوغ فکری و رشد معنوی را به دنبال دارد.

   اصل 43 و خودسازي معنوي 
در اصل 43 قانون اساسي که موارد اقتصادي در آن مورد اشاره قرار گرفته، عبارتی عنوان شده که تهیه 
برنامه ها ی اقتصادی از سوی دولت برای خودسازي معنوي مردم در آن مورد تأکید قرار گرفته است. 
بند سوم این اصل تصریح دارد »تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات 
کار چنان باشد که هر فرد عاوه بر تاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی 

و اجتماعی و شرکت  فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.« 
سؤال این است که آیا سفر اربعین، فرصت خودسازی معنوی  را براي شهروندان فراهم نمي کند که 

احقاق این حق قانوني براي زائران آن در نظر گرفته شود؟!

  اصل 176 تهديد امنیتی و سفر اربعین
در اصل 176 قانون اساسي جمهوري اسامي ایران راجع به وظایف شوراي عالي امنیت ملي نسبت به 

بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تأکید شده است.
اجتماع عظیم اربعین فرصتی است برای آن که مسلمانان چهره رحمانی اسام را به جهانیان نمایش 
دهند اما از سوي دیگر چه فرصتي بهتر از این که غربي ها  با ایجاد تفرقه میان شیعیان با یك هدف 
مشترك، شکوه مذهب شیعه و عظمت عش��ق اهل بیت)ع( را تحت الشعاع قرار دهند و با ایجاد بار 
منفي، از شور و اشتیاق مردم براي این سفر جلوگیري کنند. چنانچه امسال در آستانه اربعین حسیني 
با هدف تیره ساختن رابطه دو کشور ایران و عراق،  سیاه نمایي رسانه ای گسترده ای راجع به برخی 
مسائل  در رسانه ها  هدف گذاري شد. خبرسازی برخی رسانه ها  درباره زائران عراقی و بالعکس صورت 
گرفت تا در ایجاد تنفر بین دو ملت ایران و عراق تأثیرگذار باشند. موضوعي که در صورت بي توجهي 
مي تواند یك تهدید باشد و رویکرد معنوي- امنیتی- حماسی سفر اربعین را زیر سؤال ببرد. دقیقاً 
و از همین منظر هم هست که شورای عالی امنیت ملی هم در این رابطه مسئولیت و وظیفه دارد و 
باید تمام امکانات خود را به کار گیرد تا حماسه اربعین به بهترین نحو برگزار شود، جنبه ها ی امنیتی 
این سفر بر کسی پوشیده نیست و شهروندان ایرانی از این بعد هم دارای حقوقی هستند که به آنها 

چندان توجهی نمی شود.
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مشكالت قانوني پیش خريداران ساختمان
آشنا نبودن بس��یاري از مردم به  قوانین پیش فروش مسکن،  تبعات و 
مشکات زیادی برای  خریداران به وجود آورده و باعث افزایش بی رویه 
پرونده های قضایی در کشور شده اس��ت. برخي از خانواد   ه ها برای فرار 
از اجاره نش��ینی با  تمام پس اند   از    و قرض گرفتن پولی فراهم مي کنند 
تا ب��ا آن آپارتمانی هرچند    کوچ��ك را پیش خرید    کنن��د    اما برخی به 
دالیلی مس��تأصل ماند   ه اند    و همه هس��ت  و نیس��ت خود    را از د   ست 
د   اد    ه اند    و س��رگرد   ان د   ر راهروه��ای د   اد   گاه ها ب��رای گرفتن حق خود    

تاش می کنند   .
نخست اینکه  خریدار باید با مالك اصلی یا وکیل قانونی وی معامله 
کند و اصل مدارك مالك بودن فروشنده را ببیند و پیش از استعام 
هیچ پول��ی پرداخت نکن��د. در گام بعدي باید زم��ان تحویل واحد 
ساختمانی و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی، تعیین تکلیف راجع 
به خسارات و با ارائه پاك ثبتی ملك مورد معامله از آخرین مالك 
و وضعیت توقیفی و ممنوع المعامل��ه نبودن مالك اطمینان حاصل 
کند. همچنین باید در قرارداد پیش خرید دقت شود تعداد آپارتمان 
احداثی و میزان زمین قید ش��ود و به مالك و سازنده اجازه احداث 

هیچ گونه بنای اضافی داده نشود.
جالب اینکه در ماده 3 قانون پیش فروش س��اختمان آمده است که 
قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از 
آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد 
دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خاصه آن به 
اداره ثبت محل صورت گیرد. به بیان ساده بنگاه های معامات اماك 
حق ندارند قرارداد پیش فروش ساختمان منعقد کنند بلکه مشاوران 
اماك باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم 
سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع 
داده و خود نمی توانند مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند.

ضمن اینکه ماد   ه 24 قان��ون پیش  فروش س��اختمان، به صراحت 
مش��اوران اماك را از تنظیم قرارد   اد    پیش فروش منع کرد   ه است. 
اگر فرد   ی به واسطه تنظیم قرارد   اد    د   ر مشاوران اماك متضرر شود    
می تواند به د   ستگاه قضایی ش��کایت کند   ، مش��اوران اماك ملزم 
به پاسخگویی هستند   . در صورتي که  فروش��نده در تاریخ مقرر در 
قرارداد،  واحد پیش فروش شده را تحویل  خریدار ندهد یا به تعهدات 
خود عمل نکند، با توجه به بند 9 ماده 2 قانون پیش فروش آپارتمان 

مصوب 1389، مکلف است جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد.
به طور مثال در صورتی که مس��احت بنا بر اس��اس صورت مجلس 
تفکیکی، کمتر یا بیش��تر از مقدار مشخص ش��ده در قرارداد باشد، 
مابه التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد، محاسبه مي شود. یعني 
اگر مساحت بنا تا پنج درصد افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، 
هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش 

از پنج درصد باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
همچنین در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد 
پیشرفت  نداشته باش��د،  خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط 
به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر پیش��رفت از سوی  فروشنده 
کرده و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هر یك از طرفین ظرف 

یك ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه کند.
یکي دیگر از مشکات پیش خریداران، عدم وفاي به عهد تعاوني هاي 
مسکن  است. چه بسیارند افرادي که با هزار امید و آرزو زندگي شان 
را حراج مي کنند به امید دس��تیابي به خانه اي که از این مؤسسات 

خریده اند اما دلیل سوءاستفاده این مؤسسات چیست؟ 
طبق قانون ش��هرداری ها مجاز به فروش تراکم هستند که این امر 
باعث شده بس��یاری از واحدهای در حال ساخت دارای شناسنامه 
فنی ساختمان نباشند و تنظیم قرارداد پیش  فروش منوط به ارائه 
مدارکی باشد که یکی از آنها شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد 
و دیگری مدارکی بود که به طور کامل در اختیار سازمان ثبت قرار 

نمی  گیرد.
بر اس��اس ماده 22 قانون پیش فروش س��اختمان، ش��هرداری ها 
مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه 
فنی مستقل با ذکر مش��خصات کامل و ملحقات و س��ایر حقوق با 
ش��ماره مسلس��ل صادر و به متقاضی تس��لیم کنند و این در حالی 
است که بسیاری از آپارتمان هایی که خرید و فروش می شود، فاقد 
شناسنامه فنی ساختمان است. این مش��کل در کنار عدم دریافت 
کد رهگیری و عدم مراجعه به دفاتر اس��ناد رسمی در ابتدای انعقاد 
قرارداد پیش فروش باعث شده متقاضیانی که به امید خانه دار شدن 
تمام اموال شان از دست رفته است ماه ها و سال ها برای احقاق حق 
خود در مراجع قضایی در رفت و آمد باشند و در نهایت هم به نتیجه 

مطلوب نمی رسند.

گروه حقوقی روزنامه جوان پذيرای مطالب جامعه حقوقی  است.
 انتشار ديدگاه های حقوقی به منزله تأييد يا رد تمام محتوای آنها نيست. 

قوانین جالب پارک  کردن خودرو
 فضای کوچه در ملکیت هیچ شخصی نیست 

و به عموم مردم تعلق دارد
این روزها شهرهاي بزرگ به دلیل ترافیك هاي معمول که در هر ساعت 
از شبانه روز شاهد آن هس��تیم، پارکینگ هاي دائمي خودرو شده اند. 
س��خت تر آنکه مش��کل پارك خودرو در نقاط مختلف ش��هر همواره 
بسیاري از شهروندان را س��ردرگم کرده اس��ت. کوچه هاي بن بست 
نیز همچون خیابان هاي کوچك و بزرگ مس��تثنا از پارك خودروها 
نیستند. کوچه هایي که بعضاً دیده مي شود  برخي مالکان ساختمان ها 
ادعاي ملکیت خیابان یا کوچ��ه را هم دارند و مان��ع پارك خودروها 
مي شوند، اما آیا به لحاظ قانوني فضاي کوچه ملك مطلق ساختمان ها 
محسوب مي شوند؟! اصًا از قاعده اي به نام »هر کی زودتر رسید« چه 
مي دانید؟! ش��ما هم به معضل جاي پارك و مواردي که نوشته شده 

»پارك =پنچري« برخورد کرده اید؟!
مطابق ماده 24 قانون مدني هیچ کس نمی تواند طرق و ش��وارع عامه و 
کوچه هایی را که  آخر آنها مسدود نیست تملك کند و نیز وفق ماده 92 
قانون فوق با رعایت سایر قوانین، هر کسی می تواند از منافع آن بهره  مند 
شود. تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعام 
نشده، توقف نکرده باشید، پارك در کوچه حق شماست و سهم شماست، 
مگر با یك استثنا که هر کسی با مالکیت، صاحب حق هایی می شود که 

برای بهره برداری از آن ملك در اموال دیگران وجود دارد.
اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانه های واقع در کوچه در 
حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند. به این حق، »حق ارتفاق 
نس��بت به ملك غیر« می گویند. )مواد 93 ت��ا 1۰8 قانون مدنی( در 
پارك ک��ردن در کوچه ها نباید راه رفت و آم��د صاحبان منزل گرفته 
ش��ود بنابراین حق پارك در برابر در پارکینگ منزل را ندارید. همین 
طور پارك در برابر سایر در ها، اگر امکان رفت و آمد آدمیزاد یا وسایل 
متعارف آن در مثل دوچرخه و موتورسیکلت را سلب کند، ممنوع است. 

این استثنای پارك در کوچه هاست.
 این که شما زحمت کشیده اید پیاده رو را سنگ فرش کرده اید، یا گل 
و بته و درخت کاشته اید، برای ش��ما هیچ حقی نسبت به آن و فضای 
مجاور در کوچه ایجاد نمی کند. در پارك کردن در فضای غیرعبوری 
کوچه ها، قاعده »هر کی زودتر رسید« حاکم است. نمی توان گفت زیر 
پنجره و جلوی دیوار، حریم ملك است. کوچه در مالکیت عمومی است 

و ایجاد حق در ملك عمومی، جنبه استثنایی و حداقلی دارد.
اینجا به بحث شیرین پارك= پنچری می رسیم. حتی اگر کسی مقابل 
در پارکینگ شما پارك کند، ش��ما حق ندارید او را به پنچری تهدید 
کنید. جلوی در منزل که قصه این است، پس قصه بقیه دیوار منزل و 

زیر پنجره و... به طریق اولی تکلیفش روشن است.
شما تنها می توانید از ضابطین قضایی )در اینجا نیروی انتظامی( برای 
رفع مزاحمت کمك بخواهید، ش��ما قاضی نیس��تید که برای گرفتن 
حق تان رأس��اً اقدام کنید. صرف تهدی��د دیگران به خس��ارت مالی 

)پنچری یا حتی خالی کردن باد تایر( جرم است.
تهدید به ایراد ضرر مالی تا 74 ضربه شاق یا دو ماه تا دو سال حبس 
دارد. )ماده 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسامی( تخریب عمدی 
اموال دیگری نیز از شش ماه تا سه س��ال حبس خواهد داشت )ماده 
677 کتاب پنج��م قانون مج��ازات(. یك توهین س��اده نیز می تواند 
مجازات شاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی به همراه داشته باشد )ماده 

6۰8 همان قانون(.

سرگردانی 27 ساله در راهروهای دادگاه
س��ال 1369 به علت درخواس��ت مردم فاورجان آزمایشگاه کاشف 
را دایر کردم. سال 1371 برخي افراد صاحب نفوذ، با تصرف اموال و 
دزدیدن شبانه مدارك اینجانب، زندگي مرا به غارت بردند. در نهایت 
از ورود من به آزمایش��گاه جلوگیري کردند. حکم جلب مرا گرفتند. 
بنده هم به جبر، آزمایش��گاه را فروختم و رضایتنامه محضري دادم. 
سال 1388 دستور رسیدگي به پرونده داده شد اما پرونده مفقود شد. 
سال هاست حوزه قضایي فاورجان نسبت به شکایات و تظلمات من 
بی توجهی مي کند و این بي توجهي همچنان ادامه دارد. در این راستا 
حتي از قاضي حاضر در یکي از ش��عب دادگاه کیف��ري 2 فاورجان 
شکایت کردم چراکه ایش��ان نیز به الیحه اعتراضي اینجانب توجهي 
نکرد و حس��ب وعده ها حتي جلس��ه اي با طرفین براي رسیدگي به 

موضوع فوق هم تشکیل شد.
27 سال است در راهروهاي دستگاه قضایي با تحمیل هزینه هاي باال 
سرگردان هستم، به دادخواست هایم توجهي نمي شود، پرونده من در 
دادگستري گم مي شود. همه به صورت مصلحت گونه اعمال دستگاه 
قضایي و نظارتي وابسته را توجیه مي کنند. آنچه بر سر من و خانواده ام 
آمده خاف شرع و قانون است و از دستگاه قضایي درخواست رسیدگي 

عادالنه به این پرونده را دارم.
محمدرضا مهدي پور- اصفهان

 دهه ترويج اصل هشتم قانون اساسی 9
»امر به معروف و نهی از منكر«

چند سالی است که دهه اول محرم الحرام، به نام دهه امر به معروف 
و نهی از منکر ش��ناخته ش��ده، در صورتی  که  باید همه سال به این 
نام مزین گ��ردد چراکه از موارد مهمی که امام حس��ین)ع( در نامه 
خودشان به محمد بن حنفیه نوش��تند، دقیقاً همین مسئله امر به 
معروف و نهی از منکر بود. این دو، فروع دین اسام است و بر مکلفین 
واجب اس��ت به رس��اله مراجع خود رجوع کرده و ضمن آشنایی با 
ش��رایط آن، مصادیق آن و مراحل آن، همواره به عنوان رهنمودی 

جامع و مستمر، در زندگی خود جاری سازند.
 به همین مناسبت، به واسطه ماهیت شرعی نظام، در اصل هشتم قانون 
اساسی،  دقیقاً به همین امر اشاره شده است: »در جمهوري اسامي 
ایران دعوت به خیر، امر ب��ه معروف و نهي از منکر وظیفه اي اس��ت 
همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم 
و مردم نسبت به دولت. ش��رایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین 
مي کند. »َو الُْمْؤِمُنوَن َو الُْمْؤِمناُت بَْعُضُهْم أْولِیاُء بَْعٍض یَأُمُروَن بِالَْمْعُروِف 
َو یَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر«. مطابق این اصل، امر به معروف و نهی از منکر اوالً 
وظیفه ای همگانی است؛ ثانیاً از سه جنبه مختلف بیان شده: »مردم 
نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت«، اینجا 
دیگر جنبه »دولت نس��بت به دولت« در معنای عام آن مطرح نشده 
است؛ ثالثاً شرایط و حدود و... توسط قانون گذار مشخص می شود؛ البته 
پس از گذشت سال های متمادی از پیروزی انقاب اسامی، سه سال 
پیش، قانوِن »حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« مشتمل بر 
24 ماده و 19 تبصره، مورخ 1394/1/23 به تصویب مجلس رسید و در 
تاریخ 1394/2/2 نیز طی سه مرحله بررسی، مورد تأیید شوراي محترم 
نگهبان قرار گرفت. اما آنچه بعد از قانون گذاری، مهم و اثرگذار تلقی 
می شود، اجرای قانون است. از جمله مباحثی که مطابق با اقتضائات 
زمانی باید مورد نظر قانون گذار قرار بگیرد، حق بر انتقاد مردم نسبت به 
عملکرد دولت به معنای حاکمیت است؛ حقی که در این قانون به مردم 
تعلق گرفته، بحث دعوت به خیر و نصیحت و ارشاد دولت است؛ یعنی 
همان »انتقاد منصفانه«. ماده 8  قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر مقرر می دارد: »مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، 
ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین 
مي توانند نسبت به مقامات، مسئوالن، مدیران و کارکنان تمامي اجزاي 
حاکمیت و قواي س��ه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، 
شرکت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي، نهادهاي 
انقاب اسامي، نیروهاي مسلح و کلیه دستگاه هایي که شمول قوانین 
و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به 

معروف و نهي از منکر کنند.«
 فارغ از اینکه در هر س��ازمان و نهاد و وزارتخانه ای باید متولیانی وجود 
داشته باش��ند تا هدایت معنوی کارکنان دستگاه ها را به عهده بگیرند، 
نظارت عمومی هم- با توجه به رسانه های جمعی ای که تاکنون کارایی 
آن افزایش یافته- بسیار فرصت مغتنمی است. الزم به ذکر است، عاوه 
بر نظارت عمومی و مستمر مردمی، نظارت مستمر دیگری در نهادهای 
قانونی وجود دارد که چنانچه مس��یر هدف گذاری انقاب اسامی در 
پرتو انحراف افراد به خطر افتاد، عاوه بر شخص خاطی، همان سازمان 
یا نهاد یا هر مجموعه ای که مراقبت از کارمندان را به عهده داشته، ولی 
به وظیفه اش عمل نکرده است،  هر دو مقصرند! به عبارتی دیگر، هر نهاد 
نظارتی که در جمهوری اسامی ایران وجود دارد، به نوعی در نقش آمر 
و ناهی ظاهر می شود و ضمن رصد عملکرد دولت و نهادهای عمومی و 
خصوصی، باید ضمانت اجرای مناسبی در جهت انحراف و تخطی افراد 

درنظر بگیرد.
* پژوهشگر حقوق عمومی

گروه حقوق »جوان« با توجه به 3 برابر شدن هزینه سفر اربعین موارد تضییع حقوق شهروندي زائران اربعین را بررسي کرده است

قانون از زائران اربعین حمايت می کند، دولت نه !
قانون اساس�ی، باالدس�ت ترین قانون ایران، الاقل 

روی کاغذ از زائران اربعین حمایت ویژه می کند 
ول�ی اراده ای در دول�ت برای اج�رای این 

حمایت های قانونی وجود ن�دارد. هزینه ها ي پیش روي مس�افران 
اربعین با تخمین ها ي سرانگشتي تا حدودي مشخص شده است. 

گویا اربعین 9۷ بیش از 3 برابر سال 9۶ براي هر نفر هزینه خواهد 
داش�ت. هر چند باید گفت فرهنگ زی�ارت اربعین آن  چنان در 
میان آح�اد ایرانیان ج�ا افتاده که ب�ا وجود تمامی س�ختی ها ، 
نابس�امانی ها ، گرانی ها  و حت�ی بی  امنیتی  ها  و کارش�کني ها ي 
دشمنان اهل بیت)ع(، بسیاری از شهروندان نه تنها این زیارت 

معنوی و سفر روحانی را از دس�ت نمی  دهند، بلکه بي صبرانه در 
انتظار آغاز این سفر معنوي هستند اما همین ها یي که ما از آنان به 

عنوان شهروند صحبت مي کنیم، همانند س�ایر افراد عالوه بر حقوق 
مادي داراي حقوق معنوي نیز هس�تند که از س�وی دول�ت وقعی به این 

قبیل حقوق نهاده نمی شود؛ حقوقی معنوي که با تکیه بر چندین اصل از قانون 
اساسي بر ایجاد زمینه ها ي مساعد براي رشد افراد تأکید دارد. در اصل مي توان گفت تمکین 
از اصول قانون اساس�ي و اعطاي این حقوق به ش�هروندان دقیقًا طب�ق ماهیت انقالب عظیم 

اس�المی ایران تعریف مي ش�ود؛ همان حقوق معنوي که امروز به دلیل ضعف ها ي 
موجود مسئولیتي زیر پا گذاشته مي شود و کمتر کسي به آن توجه مي کند. 
خوان نعمتی که امام حس�ین)ع( برای بشر گس�ترانده است آن  چنان 
سرشار از نعمت است که تا قیام قیامت قابل اس�تفاده است اما قطعًا 
هر کس در حد ت�وان و لیاقت خود امکان بهره  گی�ری از این دریای 
نعمت را دارد، حال مي خواهد این بهره گیري با حضور باش�د یا به 
شیوه حمایت ها ي قانوني از تك تك زائراني که در جاي خود یك 
شهروند محسوب مي شوند. آیا زائران اربعین شهروند نیستند؟ 
آیا حقوق ش�هروندي ندارند؟ آیا گراني بي سابقه و چندین برابر 
شدن هزینه سفري که ش�کوه مذهب شیعه است، تضییع حقوق 
شهروندی و حقوق معنوی ایرانیان نیست؟! پرداخت اجباری حق 
بیمه، پرداخت اجباری حق هالل احمر، گران ش�دن بلیت هواپیما و 
کرایه اتوبوس ها ، پرداخت اجباری وجه برای پارکینگ ها ي غیرمسقف 
در بیابان ه�ای م�رزی، تحمیل هزین�ه برای دریاف�ت ویزای انف�رادی در 
چارچوب کدام حق ش�هروندي تعریف مي شود؟! اینها س�ؤاالتي است که گروه 
حقوق روزنامه »جوان« با بهره گیري از متن قانون اساس�ي به برخي از این حمایت ها ي قانوني 
که ذیل حقوق شهروندي تعریف مي شود، مطرح کرده و پرداخته است که در ادامه مي خوانید.

نیره ساری
   گزارش

تهیه فرم 
و شناسه 
گذرنامه 

حمل و نقل 
در عراق 

 هزینه 
بلیت اتوبوس 

 بیمه زائر 
و هالل احمر

هزینه اخذ ویزا

هزینه حمل ونقل بعد از مرز

   نگاهي به برآورد حداقل هزينه ها 
کسانی که تا به حال از کشور خارج نشده اند یا به هر دلیل گذرنامه ندارند یا اعتبار گذرنامه شان به 
پایان رسیده، ناگزیر به مراجعه به دفاتر پلیس+1۰ هستند تا مراحل دریافت یا تمدید گذرنامه را 
سپری کنند. این اقدامات همچون س��ایر خدمات این دفاتر هزینه های گوناگونی را دربردارد که 

متناسب با آن و ذیل عناوین مختلفی از افراد دریافت می شود.

هزینه گذرنامه یك 3 هزار و 75۰ تومان 
و یك 1۰۰ هزار تومان به اضافه 36 هزار و 

98۰ تومان هزینه ارائه خدمات.

هزینه حمل ونقل از کربا تا سامرا حدود 4۰ 
دینار یا در حال حاض��ر 2۰۰ هزار تومان و از 
س��امرا تا کاظمین هم تقریب��اً همین حدود 
می ش��ود. همچنین هزینه حم��ل و نقل از 
کاظمین تا نجف نیز حدود 2۰۰ هزار تومان 

مي شود.

فارغ از نوسانات قیمت بلیت اتوبوس ها و توجیهات در این زمینه، در حال حاضر هزینه خرید بلیت 
اتوبوس به سمت مرز مهران حدود 46 هزار تومان است که با افزایش صد در صدی و با توجیه تعدیل 
بازار عرضه و تقاضا به حدود 92 هزار تومان می رس��د. البته این در شرایط عادی است و سال های 
گذشته با عدم نظارت ها گاهی قیمت بلیت ها به بیش از 2۰۰ هزار تومان و در مقاطعی در روزهای 

بازگشت به بیش از 3۰۰ هزار تومان هم رسیده است.
پیش بینی این است که هزینه های طرف عراقی دچار تغییرات زیادی نشود اما آن چیزی که باعث 

تفاوت زیاد ریالی هزینه هاست، افزایش نرخ دینار و کاهش ارزش ریال است.

موضوع دیگری که باید زائران نس��بت به تأمین هزینه آن و دریافتش اقدام کنند، بیمه است. این 
هزینه هم در سال گذش��ته 18 هزار و 8۰۰ تومان بود که احتماالً امس��ال حدود 2۰ هزار تومان  
خواهد  شد. با وجود این حسین ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی اربعین اردیبهشت امسال هزینه 
بیمه زائران اربعین را حدود 16 هزار تومان اعام کرد. مضاف  بر هزینه بیمه، هال احمر نیز به منظور 
ارائه خدمات درمانی خود، سال گذش��ته 6 هزار و 2۰۰ تومان از هر نفر دریافت کرد که این مبلغ  

احتماالً در اربعین امسال افزایش یافته و به بیش از 7 هزار تومان خواهد  رسید.

س�ال گذش�ته هزینه دریافت ویزا حدود 40 دالر 
بود اما اصل چالش دریافت وی�زا روی ارزش ریالی 
آن است. سال گذش�ته این مقدار حدود 1۶0 هزار 
تومان می شد، در حالی  که امسال این مبلغ به بیش 
از 400 هزار تومان می رسد و هزینه کرد زائران برای 

دریافت ویزا را چندبرابر بیشتر می کند.
هزینه ها ي تخمیني کارمزد دریافت ویزا هم بیش از 

12 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه رفت  و برگش�ت به نج�ف در آغ�از و پایان 
مراس�م اربعین برای هر نفر ح�دود 25 تا 30 دینار 
می شود که در سال گذشته این میزان حدود 80 تا 
100 هزار تومان بود اما امسال این هزینه با احتساب 
نرخ جدید حدوداً س�ه براب�ر می ش�ود و تقریبًا تا  

300هزار تومان هم افزایش پیدا می کند.

با یك جمع بندی ساده مشخص می شود هزینه یك زائر برای رسیدن به مرز و سپس ورود به 
خاک عراق، نجف، کربال، سامرا و کاظمین و شرکت در مراسم پیاده روی اربعین و بازگشت به 
تهران، بیش از یك میلیون و ۶00 هزار تومان می شود. در حالی  که در مراسم سال گذشته، 

هر نفر با مبلغی حدود 500 هزار تومان در این مراسم حاضر شد و به کشور بازگشت.


