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شهرنوشت

ماه هاســت در ســایت کارزار کــه 
پلتفرمی برای بیان مطالبات و جمع آوری 
امضاست، درخواستی بارگزاری شده که 
از رئیس و نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی خواســته تا قانون سربازی 
اجبــاری را لغــو کنند. با وجــود 250 
هزار امضایی که برای این درخواســت 
جمع  آوری شده اســت، تاکنون هیچ 
کدام از مســئوالن امر واکنشــی به آن 
نشــان نداده اند. با این حــال دیروز این 
درخواست به شــکل دیگری خود را به 
نمایش گذاشت. گروهی از دانشجویان در 
مقابل سازمان نظام وظیفه تجمع کردند 
و پاکاردهایی با شعارهای » برده داری 
نوین«، » سرباز صدا ندارد« و » سربازی، 
کارخانه تولید ناامیدی« در دســت به 
سربازی اجباری اعتراض کردند. شیوه ای 
از ســربازی که به گفته کارشناسان در 
روزگار کنونــی ناکارآمدترین شــکل 
قدرت بخشی به سیستم نظامی است و 
در بسیاری از کشورها منسوخ شده. اما 
در ایران نزدیک به صد ســال است که 
این قانون اجرا می  شود. هرچند در کنار 
اجبار در اجرای این قانون، راهکارهایی 
هم برای دور زدن آن از سوی بسیاری از 
خانواده ها اجرا می شود. راهکارهایی که 
همه می دانند اما ترجیح می دهند از آن 
چشم پوشی کنند. مواردی چون طاق 
صوری پدر و مادران، ادامه تحصیل و کش 
دادن ترم های دانشگاهی و حتی جای 
وطن در سنین پایین و قبل از رسیدن به 

سن سربازی.
با این حال جز خرید خدمت سربازی 
در مقاطعی از این صد ســال، هیچگاه 
راهکاری بــرای باز کــردن این کاف 

پیچیده طرح نشده است.

مشموالن حق ثبت نام 
در دانشگاه را  ندارند

این روزها که نتایج کنکور آمده است، 
پسران مشمول خدمت سربازی بیش 
از همه نگران وضعیت خود هستند. آنها 
حتی اگر در کنکور قبول هم شده باشند 
باید راهی خدمت شوند و این موضوع از 
نظر بسیاری اجحافی بزرگ و از بین بردن 

فرصت طایی در زندگی است.
در روزهــای اخیر رئیس ســازمان 
وظیفه عمومی فراجا گفت: »مشموالنی 
که در کنکور سراسری شرکت کرده اند، 
توجه داشته باشند، غیبت سربازی مانع 
پذیرش قبول شدگان آزمون سراسری 
در دانشــگاه ها و موسســات آموزشی 
اســت«. ســردار »تقی مهری« افزود: 
»مشموالن مقاطع تحصیلی دانشگاهی 
و دوره متوسطه که در سال مشمولیت 

و در خرداد، تیرو شهریور ماه سال ۱۴00 
فارغ التحصیل شده اند تا پایان شهریور 

ماه سال ۱۴0۱، مهلت معرفی دارند«. 

سربازی اجباری در ایران
بر اســاس قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران تمام مردان باالی ۱۸ سال 
ایرانی، بجز مواردی که استثنا شده اند، 

باید به خدمت سربازی بروند.
برای نخســتین بار الیحه خدمت 
اجباری نظام وظیفه در ســال ۱۳0۳ 
توسط رضاشاه به مجلس شورای ملی 
چهارم تقدیم شد و به تصویب مجلس آن 
زمان رسید. بر این اساس گذراندن دوره 
سربازی برای تمامی مشمولین اجباری 
است و مشمولین قبل از پایان این دوره از 
انجام هرگونه خدمات دولتی و استفاده 
از برخی خدمات شــهروندی بازداشته 
می شــوند، مگر با ارائه مدرک معافیت. 
هرچند در مهر ماه ۱۳۹۶، 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 
2 سال از بهترین ســال های عمرشان 
اســت. 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 اصاحاتی 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 اســت. 
منتقدان خدمت سربازی دالیل دیگری 
ماننــد طوالنــی بودن زمــان خدمت 
ســربازی، عــدم پرداخت دســتمزد 
متناســب با این دوره، وجود تبعیض و 
ایجاد مشــکاتی در اشتغال، تحصیل 
و ازدواج را از دالیــل مخالفــت و انتقاد 
خود نســبت به خدمت سربازی عنوان 

می کنند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس 
شــورای اســامی درخصوص طرح 
مجلس پیرامون خدمت سربازی، گفت: 
»سربازی اجباری از زمان حکومت رضا 
خان با قوانینی سخت گیرانه پایه گذاری 
شد که تاکنون تحولی در درونش اتفاق 

نیفتاده و تنها مدت خدمت ســربازی 
کاهش یا افزایش یافته است«.

او گفت: »این وضع ســربازی دیگر 
پاسخگو نیســت چراکه اکنون شرایط 
دیگر مشــابه زمان رضاخان نیست. آن 
زمان مدارک تحصیلی افراد نهایتا سیکل 
بوده، ولی االن مدارک تحصیلی افراد به 
دکتری یا کارشناسی ارشد ارتقا پیدا کرده 
است پس نمی توان همان رفتاری که با 
فرد تحصیات پایین انجام می شده با یک 

فرد تحصیات باال انجام داد«.

طالق های صوری
 راهکاری برای نجات از سربازی

در حالی که به خصــوص در ده های 
اخیر عده ای از مشموالن که شمارشان 
هم کم نیست خدمت ســربازی را هدر 
رفتن دو ســال از وقت خــود می دانند، 
دنبال راهکارهایی هم برای دور زدن این 
اجبار می گردند.طاق های صوری یکی 
از این راه هاست. در چنین شرایطی اگر 
مشمول تک فرزند پسر باشد می تواند 
در صورت طاق والدینــش از خدمت 

معاف شود. 
معافیت کفالت مادر مطلقه یکی از 
انواع معافیت هایی اســت که توجه این 
خانواده ها و مشــموالن را به خود جلب 
کرده است. از این رو بسیاری از خانواده ها 

اقدام به گرفتن طاق صوری می کنند.
حتی به تازگــی عبدالرضا مصری، 
نایب رئیس مجلس شــورای اسامی با 
بیان اینکه حــدود ۳0 درصد طاق ها 
صوری است، و برای دریافت حقوق پدر 
فوت شده یا معافی فرزند از سربازی است 
اســت از برخی از قوانین انتقاد کرد و از 

اصاح ان سخن گفت.

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 دانشگاه می روند تا با استفاده از معافیت 
تحصیلی از خدمت سربازی که از بسیاری 
جهات با شــیوه زندگی آنها همخوانی 
ندارد، طفره رونــد. به طوری که درحال 
حاضر کمتر فردی را مشاهده می کنیم 
که در همان سن ۱۸ 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، معاماتی، 
مســافرتی و ... روبــرو می شــوند. به 
همین دلیل این روزها بسیاری از افراد 
با تحصیات دانشــگاهی به ســربازی 
می روند و در آن محیــط با چالش های 

جدی مواجه می شوند.
حتما شــنیده یا دیده اید که افراد با 
تحصیات باال در دوران خدمت سربازی 
به کارهایی نظیر جارو زدن برگ درختان، 
شســتن خودروی فرماندهان، شستن 
لباس فرماندهان یگان ها و دیگر اقداماتی 
که در شأن جوانان تحصیل کرده نیست، 
مشــغول می شــوند. همه این حرف و 
حدیث ها افراد را به این فکر فرو می برد که 
دوران اجباری خدمت سربازی را با کدام 

منطق و دلیل سپری کنند؟!
این در حالی اســت که بســیاری از 
مشموالن خدمت بر این عقیده هستند 
که در این دو ســال که احتماال مملو از 

انرژی و انگیزه برای پیشــرفت هستند، 
می توانند با استفاده از تخصص تحصیلی 
و اشتغال به کار پشتوانه ای شغلی قوی 
برای آینده خود ایجاد کنند، اما سربازی 
را همچون غل و زنجیری می بینند که 
دست و پای آنها را برای رسیدن به قله ها 

ترقی بسته است.
اما در این میان برخی هم معتقدند 
در حالی که فرصت شغلی در کشور برای 
جوانان فارغ التحصیل کم است چرا هنوز، 
خدمت گریزی در این قشر تا این میزان 
زیاد اســت. برخی عامل این موضوع را 

حقوق پایین سربازان می دانند.

چرایی دفاع از سربازی اجباری
 با این حال عده ای معتقدند در صورت 
رفع اجبار در خدمت سربازی و داوطلبانه 
شدن خدمت سربازی برای عاقه مندان، 
نمی توان انتظار داشــت که مثا برای 
مناطقی از کشور سربازی داوطلب شود. 
سردار موسی کمالی، جانشــین اداره 
منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح 
در خصوص سربازی اجباری می گوید: 
»راهبرد ما در سربازگیری اجباری، دفاع 
از مملکت است. کدام جوانی پیدا می شود 
در صورتی که سربازگیری حرفه ای شود، 
حاضر باشد برود سیستان و بلوچستان یا 
چابهار خدمت کند اما سربازان وظیفه 
در تمامی نقاطی که الزم باشد، خدمت 
می کنند. در جنگ ایران و عراق حدود سه 
میلیون جوان در قالب سربازی، آموزش  
دیده و به مناطق جنگی اعزام شــدند. 
حال اگر جنگ شــود، چه فردی حاضر 
است برود و استخدام شــود تا به جبهه 

اعزام شود؟«.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده نزدیک 
به ســه میلیون نفر مشــمول غایب از 
خدمت سربازی در کشور وجود دارند. 
بسیاری از آنها تشــکیل خانواده داده و 
حتی دارای فرزند هستند. برخی دانشجو 
و نگران پایان تحصیل هســتند. این در 
حالی است که منع به کارگیری این افراد 
در بخش خصوصی که نتیجه آن، بیکاری 
صدها هزار سرپرست خانوار خواهد بود، 
تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی را در 
پی دارد و حتی خود زمینه ناامیدی بیش 
از پیش جوانان کشور را فراهم می کند  

باید برای آن راهکاری منطقی ارائه داد.

تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان مقابل سازمان نظام وظیفه 

سربازیمشموالنرامیسازدیااززندگیساقطمیکند؟

این روزها که نتایج کنکور 
آمده است، پسران مشمول 
خدمت سربازی بیش از همه 
نگران وضعیت خود هستند. 
آنها حتی اگر در کنکور قبول 

هم شده باشند باید راهی 
خدمت شوند و این موضوع 

از نظر بسیاری اجحافی 
بزرگ و از بین بردن فرصت 

طالیی در زندگی است

در کنار اجبار سربازی، 
راهکارهایی هم برای دور 
زدن آن از سوی بسیاری 

از خانواده ها اجرا می شود. 
شیوه هایی که همه می دانند 

اما ترجیح می دهند از آن 
چشم پوشی کنند. مواردی 

چون طالق صوری پدر 
و مادران، ادامه تحصیل 

و کش دادن ترم های 
دانشگاهی و حتی جالی 

وطن در سنین پایین و قبل 
از رسیدن به سن سربازی
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آب نرسانیم، با یک تبخیر
کل دریاچه ارومیه نابود می شود

رئیــس ســابق واحد 
برنامه ریزی ســتاد احیای 
دریاچه ارومیــه گفت: اگر 
آب جدیــد وارد دریاچــه 
نشود نمک سفت می شود، 
یا نمک ها در آب ممکن است حل نشوند و به پایا 
تبدیل شــوند، و با یک تبخیر کل دریاچه از دست 

برود. 
به گزارش خبرآناین مسعود تجریشی افزود: 
اگر دریاچه خشک شود نمک آن به حلق مردم وارد 
می شود، منابع طبیعی را از بین می برد، بعد از مدتی 
به جایی می رسیم که اراضی کشاورزی و تمدن از بین 
خواهد رفت.  به گفته او در دولت جدید پروژه احیا یک 

درصد پیشرفت نداشت.
    

کالهبرداری میلیاردی
یک گل فروش در بهشت زهرا

رئیس پلیس فتــای پایتخت از شناســایی و 
دستگیری گل فروشی که در مسیر بهشت زهرا اقدام 
به کپی کارت بانکی شهروندان و برداشت از حساب 

آنان کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی 
گفت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با 
شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط 
پلیس، به کاهبرداری از بیش از ۳0 نفر با این روش 
به ارزش ریالی حدود ده میلیارد ریال معترف شد و 

نحوه اقدامات مجرمانه خود را فاش کرد.
    

۱۲ هزار شناسنامه برای کودکان 
دارای پدر اتباع

معــاون امــور هویتی و 
حقوقی سازمان ثبت احوال 
گفت: : ثبت احوال در فرآیند 
اجرای قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نیز تا کنون ۱2 هزار و 
۸۶۴ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر 

ایرانی و پدر غیر ایرانی صادر کرده است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر عباسی افزود: افرادی 
که فاقد مدارک هویتی هستند و مدرکی مبنی بر 
اثبات ایرانی بودن مانند نسب نامه دارند یا از طریق 
آزمایش DNA می توانند ایرانی بودن خود را ثابت 
کنند، با مراجعه به دفاتر ثبت احوال می توانند جهت 
دریافت مدارک هویتی درخواست دهند تا پس از 
روند بررسی مدارک و تایید مراجع رسیدگی از ثبت 

احوال مدارک هویتی خود را اخد کنند.
    

آغاز تمدید گذرنامه  برای اربعین 
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا از تمدید 
گذرنامه ها با اعتبار کمتر از شش ماه و صدور برگ گذر 

ویژه برای مراسم اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســردار علی ذوالقدری افزود: از 
امروز تمدید گذرنامه هایی که کمتر از شش ماه اعتبار 
دارند یا از ششم شهریور سال ۹۱ صادر شده و نسبت 
به تعویض آن اقدامی انجام نشده، آغاز شده است. این 
تمدید به صورت رایگان و صرفا برای سفر به کشور عراق 

و عتبات عالیات در ایام اربعین انجام می شود.
    

درخواست ۱۳ استان برای ایجاد 
قرق اختصاصی محیط زیستی

معاون محیط  زیســت 
طبیعی ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت گفــت: 
افزایش تعــداد قرق های 
اختصاصــی در کشــور 
ضروری است و امکان افزایش این قرق ها کاما در 

کشور وجود دارد.
معاون محیط  زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیســت افزود: نیروی کافی برای افزایش 
تعداد مناطق حفاظت شــده در کشــور نداریم و 
به این دلیل باید به ســراغ روش های مشــارکتی 
یا روش های بخش خصوصی برویــم. یکی از این 
روش ها که بستر تحقق آن در کشور فراهم است، 
قرق های اختصاصی اســت و الزمه برخورداری 
از جمعیت ســالم تری از گونه ها در زیستگاه ها، 
بهره گیری از روش هــای تکمیلی برای حفاظت 

است.
او در ادامه نیز به استان های مختلفی از جمله 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان 
و هرمزگان اشاره کرد که پیشنهادات خود را برای 
قرق های اختصاصی مطرح کرده اند و تقریبا از ۱۳ 
استان مختلف درخواست های متعددی را دارند اما 
بنابر رایزنی های انجام شده با سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور، بخش هایی که مورد تایید این 

سازمان باشند، در اولویت هستند.

از گوشه و کنار 

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: براساس برآورد تاکنون 
توانسته ایم حدود ۱۶0 هزار بازمانده از تحصیل را جذب کنیم.

قطعا خیریه ها در این زمینه به ما کمــک می کنند تا موارد 
اینچنینی به سرکاس درس برگردند.

حمیدرضا خان محمدی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و 
رئیس قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی در مورد 
مهارت آموزی به دانش آموزانی که مجبور به کار هســتند و 
همکاری با سازمان فنی و حرفه ای در این زمینه به ایلنا توضیح 
داد: برای دانش آموزانی که دچار چالش می شــوند و مجبور 
هستند به واسطه شرایط اقتصادی به اصطاح مرد عمل و مرد 
میدان شوند و کار کنند و کمک حال خانواده شوند، در متوسطه 
اول که قطعا باید به مدرسه بیایند، اما ما به مدیران گفته ایم تا 
جایی که می شود به آن ها کمک کنند تا این دانش آموزان به 
درس شان برسند و بخشــی از درآمدی که این دانش آموزان 
از کار به دســت می آوردند را از طریق خیرین به خانواده شان 

کمک کنند تا دانش آموز بتواند در کاس درس حاضر شود.
او تصریح کرد: طبیعتا وقتی دانش آموز از مدرسه فاصله 
بگیــرد وارد موضوعات دیگری می شــود و مــا در کنار این 
فعالیت ها، طرح »ایران مهارت« را هم داریم که با 500 رشته 

مهارتی در متوسطه اول برگزار می شود و از ۴0 تا ۴00 ساعت 
آمــوزش دارد و چون بودجه این طــرح در آموزش و پرورش 
نیست، اگر مشــارکت خیرین باشــد، کمک بزرگی به این 
دانش آموزان می شود و به این دلیل که در برخی مناطق مورد 
بحث، خانواده ها دچار چالش هایی هســتند پس الزم است 
کمک شود تا بچه های متوسطه اول به مهارتی که به آن عاقه 
دارند یا زمینه کاری پدر یا خانواده شان هست یا حتی بومی 

که در آن قرار دارند، این مهارت را می طلبد، دست پیدا کنند.
مشــاور وزیر آموزش و پرروش ضمن تاکیــد بر اهمیت 
مهارت افزایی دانش آموزان یادآور شد: به عنوان نمونه تعمیر 
قایق موتوری در مناطق توریستی، جوش فایبرگاس، تعمیر 
تور ماهیگیری و... همه اینها مشاغل و مهارت هایی است که 
واقعا به آن نیاز داریم و حتی برای برخی از این مهارت ها نیرو از 
خارج می آوریم. به طور مثال از پاکستان کسی را برای تعمیر 
یا بافت تور ماهیگیری می آورند. خوب ما می توانیم از کودکی 

چنین مهارت هایی را به بچه ها آموزش بدهیم. 
خان محمدی افزود: در مورد کودکان بازمانده از تحصیل 
که واقعا نمی توانند به واسطه کار سر درس بیایند ما واقعا همه 
تاش مان را می کنیم و از همه خیریه ها یاری می گیریم تا هیچ 

دانش آموزی از صندلی آموزش و پرروش پایین نرود، اما اگر هم 
این اتفاق افتاد حتما آموزش و پرورش زمینه هایی برای ادامه 
تحصیل او فراهم خواهد کرد حــاال یا به صورت آموزش از راه 
دور، آموزش از طریق مدرسه مجازی ایران یا حمایت گروه های 
پشتیبان که بازنشستگان ما، بسیج فرهنگیان، افراد عاقه مند 
و... را شامل می شود. ما تاش می کنیم تا هم مشکل اقتصادی 

دانش آموز حل شود هم حتما درسش را بخواند.
رئیس قرارگاه عدالت تربیتی با بیان اینکه به ثمر رسیدن این 
برنامه ها هنر مدیر مدرسه و گروه های خیریه است، اظهار کرد: 
اگر دانش آموزی جزو بازمانده ها حساب شود و کد مخصوصی 
هم دریافت کرده باشــد، در صورتی که هر کاری کرده ایم و 
خیریه ها هرچه تاش کرده اند نتوانســته اند برایشان کاری 
کنند، مدرسه ملی مجازی همچنان برای این دانش آموزان 
وجود دارد. البته تعداد این موارد خیلی زیاد نیست و براساس 
برآورد خودمان توانسته ایم تا به حال حدود ۱۶0 هزار بازمانده 

از تحصیل را جذب کنیم.
او خاطرنشــان کرد: قطعــا خیریه ها در ایــن زمینه به 
ما کمک می کننــد و موارد ایــن چنینــی از دانش آموزان 
بازمانده به ســرکاس درس برمی گردند. ما ظرفیت کافی 

داریم و صندلی هایمان خالی اســت و باید برای برگشت این 
دانش آموزان به کاس به ما یاری برســانند، چراکه طبیعتا 
براساس قانون نمی توانیم به دانش آموزی که مدرسه نمی آید 

نمره بدهیم.
خان محمدی در مورد مدارس شبانه روزی و فعالیت های 
قرارگاه عدالت تربیتی در آن حوزه نیز توضیح داد: خیلی خوب 
است اگر خیریه هایی که سفره دار هستند و اطعام در مناطق 
محروم توزیع می کنند را به سمت مدارس شبانه سوق دهیم. 
مدارس شــبانه روزی بهترین فرصت برای یادگیری را برای 
دانش آموزان فراهم کرده است و خیریه ها الزم است به سمت 
این مدارس بیایند و در بحث تغذیه این بچه ها کمک کنند.حال 
سوال این است چرا تغذیه این بچه ها دچار مشکل شده است؟ 
و در پاسخ باید گفت به واسطه تورمی که در مواد غذایی ایجاد 

شد و برخی تغییر کرد.

راهکار آموزش و پرورش برای دانش آموزان کار

۱۶۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل دوباره جذب شدند

گفت وگو


