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آخرین خبرها حکایــت از این دارد 
که وعده های برخی نمایندگان مبنی بر 
»حذف سربازی اجباری« در مجلس 
شورای اسالمی به سمت طرحی با عنوان 
»تسهیالت خرید سربازی برای ایرانیان 
خارج از کشــور« تغییر کرده اســت. 
طرحی که براساس آن ایرانیان مشموِل 
خارج از کشور می توانند برای رفت و آمد 
بدون اشکال، سربازی خود را با پرداخت 
۱۵ هزار یورو خریــداری کنند. این در 
حالی است که با توجه به قیمت روز یورو 
در بازار ارز تهران، این مبلغ چیزی حدود 

4۵0 میلیون تومان خواهد بود.
محمدرضــا میرتاج الدینی، عضو 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱40۱ 
پنج شنبه اعالم کرد: »طبق این مصوبه 
آن دسته از مشــموالن غایب خارج از 
کشور که پنج ســال از زمان فراخوان 
آنان به خدمت زیر پرچم می گذرد، در 
ســال آینده با رعایت اصل ۱۱0 قانون 
اساسی می توانند خدمت سربازی شان 

را خریداری کنند«.
هر چنــد این مصوبه کمیســیون 
هنوز نهایی نیســت و بایــد در صحن 
علنی مجلــس تصویب و در شــورای 
نگهبان تایید شود، اما صاحبنظران بعید 
می دانند با توجه به مشــکالت کسری 
بودجه کشور در سال آینده، مسئوالن 
امر، از چنین درآمــد میلیاردی در این 

بخش صرفنظر کنند.
تغییر رای به نفع درآمدزایی

اما خبر خرید خدمت مشــموالن 
خارج از کشور آن هم با مبلغ چشمگیر 
۱۵هزار یورو در حالی اســت که اداره 
کل سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح، تعداد مشموالن غایب در کشور 
را دو میلیون و ۹00 هزار نفر اعالم کرده 
است. افرادی که به استناد به مصاحبه 
خرداد ماه غالمرضا رحیمی پور، رئیس 
اداره سرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح با خبرگزاری فارس، 
مشــمول خرید خدمت نمی شوند. او 
گفته بود: »مشموالن وظیفه به شایعات 
توجه نکنند. چیزی به نام خرید خدمت 
ســربازی و جریمه مشموالن غایب در 
دستور کار نیست و ستاد کل نیروهای 
مسلح شدیداً با این موضوع ناعادالنه که 
آثار و تبعات منفی در بین جوانان داشته، 
مخالف است. باید گفت خدمت سربازی 

با قوت و جدیت انجام می شود«.
اما مخالفت با این »موضوع ناعادالنه« 
تا این لحظه تبصره ای برای خارج نشینان 

فراهم کرده و حتی رحیمی پور هم هفته 
پیش در گفت وگو بــا خبرگزاری برنا، 
درباره تعداد این مشموالن گفت: »آمار 
آن را داریم اما نمی توانیم منعکس کنیم. 
البته تعدادشان هم زیاد نیست ولی آمار 

دست وزارت امور خارجه است«.
این در حالی اســت کــه دبیرخانه 
شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج، 
وابســته به وزارت امور خارجه، ســال 
گذشته اعالم کرده بود که بیش از چهار 
میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی 
می کنند. از این تعــداد حتی اگر ۱00 
هزار نفر آنان »سرباز فراری« و یا »سرباز 
غایب« باشــند و تصمیم بگیرند که با 
پرداخت ۱۵ هزار یورو ســربازی خود 
را بخرند، به معنای آن است که مصوبه 
مجلس درآمد یک میلیون و ۵00 هزار 
یورویی برای نیروهای مسلح ایران را به 

دنبال دارد.
در حال حاضر بر اساس قانون مصوب 
سال ۱38۵، مشموالن مقیم خارج از 
کشور که از ایران رفتند و غیبت داشتند، 
ورودشان به کشورشــان آزاد، اما بعد از 
ورود خروج شــان ممنوع است. این در 
حالی اســت که این گروه از مشموالن، 
اگر حداقل 3 سال اقامت کشور دیگری 
را داشته باشند. می توانند سالی دوبار به 

ایران بیایند.
 حذف سربازی اجباری

 از دستور کار
هر چنــد برخی تســهیالت برای 
ایرانیان خــارج از کشــور را با موضوع 
ناعادالنه بودن خرید خدمت سربازی 
یکی نمی دانند و آن را راهی برای جذب 

ســرمایه خارجی ایرانیان مقیم خارج 
می دانند، اما بســیاری هم معتقدند، 
که درآمدزایی دولت از ایــن حوزه باز 
هم به قیمت نادیده گرفتن گروه های 
اجتماعی متوســط و آسیب پذیر تمام 
خواهد شد؛ گروه هایی که درآمد کافی 
برای مهاجرت ندارند و مجبورند تن به 
سربازی اجباری دهند. آنها معتقدند؛ 
با چنین قانونی بســیاری از کسانی که 
پولی در بساط دارند، برای قرار گرفتن 
در شمول این قانون، برای مدتی از کشور 
مهاجرت و ســپس تقاضا برای خرید 
خدمت می دهند. این در حالی است که 
سال هاست کارشناسان موضوع حذف 
ســربازی اجباری را مطرح می کنند 
و خواهــان اجرای ســربازی حرفه  ای 
هســتند و آن را در راســتای برقراری 

عدالت اجتماعی می دانند.
تغییر رویکرد سیاســی متخاصم 
در بسیاری دهه های اخیر سبب شده 
تا دیگر در بســیاری از کشورهای دنیا 
ســربازی اجباری حذف شود. اما ایران 
هنوز از معدود کشــورهایی است که 
ســربازی اجباری در آن وجود دارد و 

بسیاری از خانواده ها را نگران می کند.
تاکنون کارزارهای زیادی برای حذف 
خدمت سربازی اجباری در ایران شکل 
گرفته است اما با وجود وعده وعیدهای 
فراوان، هیچ قدم مثبتی در این خصوص 

برداشته نشده است.
در ماه هــای اخیر امــا برخی اخبار 
امیدوارکننده در خصوص ســربازی 
منتشر شــد که هیچ کدام از آنها تا این 
لحظه محقق نشده است. مثال شجاعی، 

نماینده مجلــس از پیگیــری طرح 
سربازی حرفه ای خبر داده و گفته بود: 
»از آسیب های سربازی به شکل فعلی 
آگاه هستیم و موضوع سربازی حرفه ای 

را پیگیری خواهیم کرد«.
سربازی در ایران

بر اســاس قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران تمام مردان باالی ۱8 سال 
ایرانی، بجز مواردی که استثنا شده اند، 

باید به خدمت سربازی بروند.
برای نخســتین بار الیحه خدمت 
اجباری نظام وظیفه در ســال ۱303 
توسط رضاشاه به مجلس شورای ملی 
چهارم تقدیم شــد و به رغم مخالفت 
مالکان بزرگ و روحانیون، قانون نظام 
اجباری که مشــتمل بر 36 ماده بود به 

تصویب مجلس آن زمان رسید.
براین اساس گذراندن دوره سربازی 
برای تمامی مشــمولین اجباری است 
و مشــمولین قبل از پایان این دوره از 
انجام هرگونه خدمات دولتی و استفاده 
از برخی خدمات شهروندی بازداشته 

می شوند، مگر با ارائه مدرک معافیت. 
هرچند در مهر ماه ۱3۹6، به دلیل وجود 
بیش از اندازه رانندگان بدون گواهینامه، 
به علت نداشــتن کارت پایان خدمت 
جهت دریافت گواهی نامــه رانندگی 
شرط ارائه مدرک ســربازی برای اخذ 

گواهینامه برداشته شد.
 با این حال بسیاری از مردان جوان بر 
این باورند که خدمت سربازی هدر دادن 
۲ سال از بهترین ســال های عمرشان 
است. هرچند برخی نیز این دو سال را 
ادای دین به کشــور می دانند. اما گویا 
شمار دسته اول بیشتر است. به طوری 
که حتی مسئوالن نظامی و نمایندگان 
مجلس هم معتقدند این نحوه خدمت 
با چنیــن قوانین قدیمــی باید تغییر 
کند. به طوری که به گفته سرلشــگر 
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح، قانون خدمت وظیفه عمومی 
به اصالحاتی نیاز دارد. به گفته او ۷00 
هزار نفر ساالنه مشمول خدمت وظیفه 
عمومی می شوند، اما تنها نیمی از آنها به 

خدمت می روند.
 انتقاد از سربازی اجباری

مهم ترین انتقاد منتقدان به خدمت 
ســربازی، »اجباری« بودن آن است. 
منتقدان خدمت سربازی دالیل دیگری 
مانند طوالنــی بودن زمــان خدمت 
ســربازی، عدم پرداخت دســتمزد 
متناســب با این دوره، وجود تبعیض و 
ایجاد مشــکالتی در اشتغال، تحصیل 
و ازدواج را از دالیــل مخالفت و انتقاد 
خود نسبت به خدمت سربازی عنوان 
می کنند.چندی پیش امــا ابوالفضل 
ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسالمی 
درخصــوص طرح مجلــس پیرامون 
خدمت ســربازی، گفت: »ســربازی 
اجباری از زمان حکومــت رضا خان با 
قوانینی سخت گیرانه پایه گذاری شد که 
تاکنون تحولی در درونش اتفاق نیفتاده 
و تنها مدت خدمت سربازی کاهش یا 

افزایش یافته است«.
به گفته نماینده مــردم نجف آباد؛ 
برای این تحول بنیادی باید چند مدل 
تعریف شــود یعنی اینکه ابتدا امنیت 
کشور باید تامین شود و دوما برای تامین 
امنیت، خدمت اجباری حذف شود. چرا 
که مکانیزم اجباری بودن با جانفشانی 
کردن در نیرو های مسلح کامال متضاد 
اســت. یعنی نمی توان به فردی گفت 
برو جانفشــانی کن، آن هم به صورت 
اجباری که این مورد اثــرات منفی در 

بزنگاه ها دارد.
ادامه تحصیل برای فرار از خدمت

در حالی که این روزها یکی از دغدغه 
اصلی پســران جوان و خانوادهایشان 

خدمت سربازی است که در این سال ها 
فراوان شــاهد بوده ایم که بســیاری از 
مردان جوان بعد از دوران دانش  آموزی 
به دانشــگاه می روند تا در با استفاده از 
معافیت تحصیلی از خدمت ســربازی 
که از بسیاری جهات با شیوه زندگی آنها 
همخوانی ندارد، طفره روند. به طوری 
که درحال حاضر کمتر فردی را مشاهده 
می کنیم که در همان سن ۱8 سالگی به 

خدمت سربازی برود.
اما ماجرا از آنجا شــروع می شــود 
که آنها پس از پایــان تحصیل به دلیل 
نداشتن کارت پایان یا معافیت خدمت 
با ممانعت های متعدد شغلی، معامالتی، 
مســافرتی و ... روبــرو می شــوند. به 
همین دلیل این روزها بسیاری از افراد 
با تحصیالت دانشــگاهی به سربازی 
می رونــد و در آن محیط با چالش های 

جدی مواجه می شوند.
حقوق کم عامل فرار از خدمت

اما در این میان برخی هم معتقدند 
در حالی که فرصت شــغلی در کشور 
برای جوانان فارغ التحصیل کم اســت 
چرا هنوز، خدمت گریزی در این قشر 
تا این میزان زیاد اســت. برخی عامل 
این موضوع را حقوق پایین ســربازان 

می دانند.
علی خضریــان، رئیــس کمیته 
سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون 
اصل ۹0 می گوید کــه در حال حاضر 
حقوق دریافتی سربازان وظیفه با قانون 

فاصله زیادی دارد.
به گفته او در حــال حاضر تنها ۱3 
درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان 
وظیفه پرداخت می شود که این میزان 
حقوق پرداختی به سربازان حتی کفاف 
مایحتاج روزانه و هزینه رفت و آمد آنها به 
محل خدمتشان را هم نمی دهد که این 
شرایط برای سربازان متاهل و سرپرست 

خانوار بسیار سخت تر است.
این در حالی که بســیاری وضعیت 
درآمد سربازان را به دلیل کمبود بودجه 
در این بخش می دانند و معتقدند که در 
صورت اختیاری شدن سربازی امکان 
تسهیالت درآمدزایی از این قبیل هم 

از بین می رود. 

خرید خدمت سربازِی مشموالن خارج نشین کلید خورد؛

»15هزار یورو«، هزینه ورود بدون دغدغه به وطن

خبر

هر چند سه شنبه گذشــته از سوی وزرای 
کشــور و آموزش و پرورش، بــر حضوری بودن 
مدارس تاکید شد، اما وزیر آموزش و پرورش اوایل 
هفته پیش گفت حضور دانش آموزان اختیاری 
است. این اظهارات متناقض که به فاصله کمی 
از یکدیگــر بیان شــدند، موجب ســردرگمی 

خانواده ها هم شده است.
دیــروز، علیرضــا کریمیــان، مدیــرکل 
آموزش وپرورش شهر تهران در گفت وگو با ایسنا، 
باز هم به این ابهامات افــزود و گفت: با مدیران 
مناطق و مدیران مدارس جلسه گذاشته و روی 
حضور حداکثری دانش آموزان و برگشت آنها به 
مدرســه تاکید کردیم.وی در واکنش به اینکه 
برخی مدارس با توجه به شرایط و تراکم باال، صرفا 
آموزش مجازی داشتند و دانش آموزان به مدرسه 
نمی رفتند عنوان کرد: از این پس، کالِس درِس 
صرفا مجازی نخواهیم نداشت و کالس های درس 
حضوری می شــود. در کنار آن، همکارانم هم 
کالس حضوری و هم مجازی را اداره می کنند و 
آموزش ترکیبی است و تحت هیچ شرایطی صرفا 
کالسی به صورت غیرحضوری نخواهیم داشت.

شرایط هر مدرسه متفاوت است
کریمیان درباره ســاعات آموزش و حضور 
دانش آمــوزان در مدرســه نیز عنــوان کرد: با 
برنامه ریزی مدیران مدارس، ساعت های طوالنی 
و حتی کامل از صبح تا ظهر پذیرای دانش آموزان 

هستیم.
وی درباره میزان حضــور در طول هفته نیز 
گفت: اکنون نمی توانیم نســخه واحدی برای 
تمام 4800 مدرسه در سطح شهر تهران بپیچیم. 
شرایط، مدرسه به مدرسه و پایه با پایه متفاوت 
اســت، مدیران برای دوره ابتدایی یک شیوه و 
برای متوسطه اول و دوم شیوه های دیگری را به 
کار گرفته، برنامه ریزی می کنند و به استحضار 

اولیا می رسانند.
کریمیان درباره الزامی بودن یا نبودن تزریق 
دو دوز واکسن برای حضور در مدرسه نیز توضیح 
داد: آنها که به لحاظ ســنی مشــمول هستند 
و وزارت بهداشــت اعالم کرده حتما واکســن  
می زنند ولی اینکه الزامی باشد یا خیر، به تصمیم 
وزارت بهداشت بستگی دارد و ما تابع پروتکل ها 
و سیاست های اعالمی ستادملی مقابله با کرونا 

هســتیم.وی اضافه کرد: همکاران من تا زمانی 
که عالئم ظاهری بیماری را در دانش آموز نبینند 
مانع حضورش نمی شوند، مگر آنکه دانش آموز 
عالئم ظاهری بیماری را داشته باشد که در این 
صورت در منزل استراحت می کند تا بهبود یابد.

بازگشایی گام به گام 
کل  یــر مد ی  صحبت هــا ر  کنــا ر  د
آموزش وپرورش شهر تهران، استاندار تهران از 
پیگیری گام به گام بازگشایی حداکثری مدارس 
توسط وزرای کشــور، آموزش وپرورش، علوم و 

استانداری تهران خبر داد.
محسن منصوری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
بازگشــایی مدارس و بالتکلیفی برخی مدارس 
در پی عدم ابالغ رســمی برای بازگشایی گفت: 
درحال پیگیــری موضوع هســتیم. چند روز 
گذشته نیز جلســه ای در همین رابطه با حضور 
وزرای کشور، آموزش وپرورش و علوم برگزار شد.

وی افزود: خانواده های تهرانی حساسیتی در 
این موضوع دارند که شــاید بیشتر از سایر نقاط 
کشور اســت ولی نباید بگذاریم این حساسیت 
منجر به افت تحصیلی دانش آموزان شــود؛ بر 

همین اســاس گام به گام موضــوع را پیگیری 
خواهیم کرد تا بازگشایی حداکثری محقق شود.

 احتمال وقوع پیک ششم کرونا 
از اسفندماه

رییس مرکــز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
شرایط فعلی شــیوع امیکرون در کشور، گفت: 
براســاس اطالعات علمی می توان به برقراری 
محدودیت ها فکر کرد. نباید صبر کنیم بحران 

به وقوع پیوند و بعد بخواهیم جلو آن را بگیریم.
علیرضا ناجی، ویروس شناس به ایسنا، گفت: 
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از این به 
بعد با یک شــیب مالیم میزان موارد کووید ۱۹ 

افزایش می یابد که مربوط به ســویه امیکرون 
است و تا سه هفته آینده اومیکرون سویه غالب 

تمام دنیا از جمله ایران خواهد شد.
وی گفت: بر همین اساس نیز انتظار داریم که 
از اسفند ماه خیز ششم بیماری آغاز شود و میزان 
مرگ و میر افزایش یابد. نکته مهم این است که این 
افزایش موارد به اندازه خیز پنجم که با سویه دلتا 
رخ داد، نخواهد بود؛ ولی هر نوع خیز از بیماری 

باعث بیماری و خسران خواهد شد.
این در حالی اســت که بنابــر آخرین اعالم 
مرکز روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت، دیروز ۵ هزار و ۲۷6 بیمار جدید مبتال 

به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند.

بازگشایی ها گام به گام و ویژه واکسن زده هاست؟

ابهامدرخصوصکالسهایحضوریمدارسودانشگاهها

در ماه های اخیر برخی 
 اخبار امیدوارکننده

 مثال پیگیری طرح سربازی 
حرفه ای در خصوص 
 سربازی منتشر شد 
 که هیچ کدام از آنها 

محقق نشده است

خبر خرید خدمت 
مشموالن خارج از کشور 
آن هم با مبلغ چشمگیر 

15هزار یورو در حالی است 
که اداره کل سرمایه انسانی 

ستاد کل نیروهای مسلح، 
تعداد مشموالن غایب 

خارج از کشور را محرمانه 
اعالم کرده است
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سعیده علیپور

اخراجمحمدفاضلی
جامعهشناسمعروفازدانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی، حکمی مبنی بر عدم نیاز 
به محمد فاضلی، اســتاد جامعه شناسی دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی این دانشکده صادر کرده که این 
حکم به معنی اخراج وی از دانشگاه تلقی می شود. به 
گزارش جماران؛ »محمد فاضلی« استاد دانشگاه 
طراح گزارش علمی حادثه پالسکو است که درست 
در سالگرد حادثه حکم اخراجش صادر شده است. 
فاضلی در سال های گذشته رئیس سابق مرکز امور 
اجتماعی منابع آب و انرژی و در ســال های ۹۲ تا 
۹6 معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک 
و مدیر شبکه مطالعات سیاســت گذاری عمومی 

بوده است.
    

قاضیصومعهسراییاجازه
ازدواجدختر۱۳سالهراصادرنکرد

قاضی صومعه ســرایی که اجازه ازدواج دختر 
۱3ساله را صادر نکرد، خبرساز شد.

براساس رای منتشر شده، خواستگار این دختر 
مردی ۲۵ ساله است که به دلیل سن پایین دختر، 
خانواده او بــرای ثبت ازدواج به حکــم قاضی نیاز 
داشتند.مطابق قانون مدنی ایران، عقد نکاح دختر 
قبل از رسیدن به ۱3 سال تمام شمسی و پسر قبل 
از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولّی 
به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح 
است.سید حسین موســوی فر، دادرس شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی صومعه ســرا با استناد به 
درخواســت ازدواج برای یک دختر دانش آموز ۱3 
ســاله، وضعیت روحی و عاطفی او را برای پذیرش 
نقش همسری و احتماال مادری آماده تشخیص نداد.

    
تقویتجدی

روضههایخانگیدرسال1۴۰1
رئیس سازمان بسیج مداحان، گفت: برای سال 
۱40۱ در راستای تبلیغ ســبک زندگی ایرانی-

اسالمی، ازدواج و فرزندآوری، روضه های خانگی را 
تقویت خواهد کرد.

به گزارش فارس، یوسف ارجونی، اشاره کرد در 
مداحی ها، محتواهایی در زمینه افزایش جمعیت، 
حجاب، طب اسالمی و تغذیه سالم گنجانده شده و 

مورد استفاده قرار می گیرد.
    

افزایشمراجعهخانوادگی
بهمراکزویژهبیخانمانها

مدیر موسسه کاهش 
آسیب نور سپید هدایت 
گفت: این روزها خوابگاه 
سایر آســیب ها غیر از 
اعتیاد هم تکمیل شده 
است، در حالی که قبل تر بیشتر مراجعین ما زن های 
معتاد بودند.به گزارش خبرآنالین، سپیده علیزاده 
گفت: در این مدت خانواده های زیادی داشــتیم که 
بی سرپناه شده اند، خانواده هایی که معتاد نیستند اما 
بی سرپناه شده اند و آسیب های جدی ای را دارند تجربه 
می کنند، دلیل بی سرپناه شدن آن ها در اغلب موارد 

فقر مالی و موارد مرتبط با فقر مانند بیکاری است.
    

بارش۱0متریبرفدرکردستان
 ارتفاع برف در گردنه 
ژاالنه هورامان در استان 
کردســتان به ۱0 متر 

رسید.
راهــداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کردســتان اعالم 
کرد که در گردنــه ژاالنه به اورامان یک دســتگاه 
ماشین آالت راهداری در زیر بهمن گرفتار شد.این در 
حالی است که به گزارش ایسنا، بارش برف در استان 
لرستان نیز اغلب راههای روستایی را مسدود کرد. 
دیروز همچنین گزارش شد که دو راهدار شهرستان 
الیگودرز در این اســتان هم که پنجشنبه شب در 
کوالک گردنه گله بادوش مفقود شده بودند، دیروز 
نجات یافته و به بیمارســتان منتقل شدند و حال 

عمومی آنها خوب است. 
    

تجهیزاتهواشناسی
بااستانداردهافاصلهدارند

رئیــس ســازمان 
هواشناســی گفــت: 
فاصله ایســتگاه ها در 
کشورهای توسعه یافته 
۲۵کیلومتر اســت درحالی که این فاصله در ایران 
حدود ۱00 کیلومتر است.سحر تاج بخش به ایسنا 
گفت: سازمان هواشناسی یک سازمان حاکمیتی 
است و بخش اعظمی از هزینه های آن از طریق دولت 
تامین می شود. طی دو سال گذشته شرایط اعتبارات 

عمرانی ما خیلی مساعد نبود.

از گوشه و کنار


