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  سخن ناشر 

  

ضمن دستمایه قرار دادن حوادث مختلف اجتماعی و سیاسی روز تالش در مجموعه حاضر نویسنده 

سانی جاري در سبت به حاکمان در قدرت در ایران و قوانین غیر ان سیار تندي ن پیکر جامعه  دارد تا نقدهاي ب

شهاي تحول خواهی  سکوت در جنب سکون و  ارائه داده و با تیزبینی کامال حرفه اي به حالجی علل و عوامل 

  در جامعه فعلی داشته باشد.

ـــات مردمی گرفته تا  از حوادث مختلفی مانند تجاوز به دختران باکره در زندان و بازجویی ها و اعتراض

و فعالیت هاي اقشار مختلف در شبکه هاي اجتماعی مورد کنکاش و موضوعات روز از جمله بیماري کرونا 

  بررسی و قرار گرفته و موضوعیت داستانها می شود. 

ــمن به تصــویر کشــیدن موضــوعات و  به جرات می توان گفت که مولف با چیرگی تمام توانســته اســت ض

عه اي بینظیر از  یدتی، مجمو هاي مختلف فکري و عق یان درگیر در حوادث و رویکرد گروه یات ایران خلق

سانی را خلق کرده و آینه اي در برابر خواننده قرار دهد تا خود و یا یکی از اطرافیانش را  صائب طبیعی و ان م

  در قاب آن به تماشا بنشیند.

ـــطح آگاه ـــت. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن س  يمهم دولت هاس

ستبداد سور و يا سان شقان  شد عا شد و آگاه دیمخالفان  ستند. حکومت کردن بر گروه یر مردم  یمردم ه
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ــواد،یب ــ کتاتورید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو یخراف س مطلوب تر و راحت تر از حکومت بر  اریبس

  .آشنا هستند شیاست که به حقوق خو یمردم

ستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در سطح فهم و آگاه نیم شتن   يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه دا

ــده در زمان پهلو يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه يبرا هزار عنوان از 11 یعنی يچاپ ش

را با  نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در کشــور به چاپ رســ 275که بطور متوســط ســاالنه ه 1357تا  1316ســال 

خفقان و سانسور  زانیم م،یکن سهیمقا يشورو ریسال در اتحاد جماه هزار  عنوان کتاب در 120از  شیتعداد ب

سالم ي. در جمهورمیابی یرا در م سال به  یا شده در  سد که ب یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ  از  شیر

 زانیکُتب صفر است. م نیا یاست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د نای 97٪

ست.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا سال ا سالم يدر  ساز یا  ریو جعل و تزو يبا آمار 

 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرســانده که از ا قهیدق 75رقم را به  نیا

ــر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق ــت که البته ا یخوان هینش و   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاس

  .در روز است قهیدق 31سوئد 

ــر ــتا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نش ــت که در راس ــان يبه دو دهه اس ــوت یاطالع رس ــار  ص   یبه چاپ و انتش

ـــع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیهزاران کتاب ممنوعه و کم کند  یم یمجموعه ، س

  .مردم داشته باشد يداریدر ارتقاء فرهنگ و ب یسهم

 یاســیســ ادانیوشــ یالملل نیب اســتمدارانیدســت ســ چهیباز یبه راحت گریشــد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

 انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شتریهدف ما آشنا کردن ب .نخواهد شد یداخل

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیحق و یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یبه حقوق انسان

شور  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف هموطنان داخل ک

  .باشند یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیاست که به دل

رنگارنگ و دور  نیمســـتبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشـــور ا نیبا ا آواي بوف 

شر شده از قافله فرهنگ و تمدن ب شته  شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت ينگاه دا مبرم به   اجیو غرق 
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ـــتنیپمنجالب و  نیآمدن از ا رونیب يبرا یرفرم و مبارزه فرهنگ دارد، بوجود   یتمدن جهان يافلهبه ق وس

  آمد.

شکالت و موانع پ يسالها یط در شته با تمام م صورت  شیگذ شده ب سور  سان رو، هزاران کتاب ممنوعه و 

  و جهان قرار گرفته است. رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یو پ یصوت

که به علت سانسور قادر به چاپ آثار  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

عبور  ينمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین رانیخود در ا

شده در نشر  آثار سانسور  گانیراداخل، بصورت  انیرانیا ياز سانسور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا

  .دینما یآثار را ثبت جهان نیاقدام و ا

 دیسانسور ج.ا خورده و سرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

شده اند  شار کتب و آثار خود  سند که در ا یرا م یکس ایاز انت س نیشنا شر آوا ریم شته، ن بوف با  يقدم گذا

  انتشار   فراهم نموده است. و ثبت  يفرصت را برا نیافتخار ا

  

  

  نشر آواي بوف
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  پیشگفتار:

در برخی موارد  امري بسیار سخت و حتی، ر داده شدهاموضوعی که بر روي آن برچسب تقدس قر نمودنهمواره نقد   

شد ضوع. غیر ممکن می با ستم و یا دیدگاه و، شخص، به طور عام تقدس یک مو پذیرفتن بی به معناي عدم اجازه نقد و . .. سی

هم نوع دوستی و ایران دوستی به تنهائی انگیزه هایی بسیار قوي هستند که مرا قادر ساختند تا با وجود . قید و شرط آن می باشد

، آمدمشـــکالت و مســـائلی که در حین گردآوري و تالیف و نیز در زمان تالش براي نشـــر این اثر براي من و نزدیکانم بوجود 

ه نوري باشد باشد که مطالب عنوان شده روزن، کشورم قرار دهم اختیار مردم عزیز و دربند آن را درکتاب را به اتمام برسانم و 

  .براي احقاق حق ایشان

سیار ناقص و    سی فعلی که ب سا سانی و قانونی خود ( چه در قانون ا سفانه نه تنها مردم از حقوق اولیه ان شور ما متا در ک

آگاهی اي ندارند بلکه هر گونه تالشــی در جهت آگاهی یافتن یا آگاهی دادن در  ناکارآمد اســت و چه در قوانین بین المللی )

لذا من به عنوان شخصی که سال ها تالش کردم . مورد این حقوق با برخوردي قهریه و خشن از جانب حکومت مواجه می شود

خودشــان آگاه کنم بر آن شــدم تا گام را فراتر نهاده و جوانان کشــور  یاولیه و حداقلتا حداقل دایره نزدیکان خود را از حقوق 

سیاري از  شنا نمایم تا مانند ب شان آ ستند را با حق حقیقی و قانونی خود شور ه ساز ک شعارگونه ) آینده  که به معناي واقعی ( نه  

رفتار ننموده و با ، پوچ و به اجبار از دســت دادند وچ از ســرمایه گرانبهاي خود (عمرشــان) را بابت هی بخش عظیمیجوانان که 

  . ق بتوانند براي آینده خود و نیز رهایی نسل هاي بعد تالش نمایندقوآگاهی حاصله از این ح

نی هایی انجام شــد حدود دو سـال براي نشـر این اثر با انتشـارات متعددي رایزو طی مدت زمانی  کتاب پس از نگارش  

اما . در راستاي چاپ کتاب همکاري ننمودند، قدس نماو نقد شفاف یک موضوع م از آن ها بدلیل محتوا یچ یککه متاسفانه ه

هرگز با این حال ازآنجائی که . اشتممنوعه تلقی شد در کشورم دیگر جاي امنی براي من وجود ند از آنجائی که موضوع آن

آن گرفتم تا از طریق  PDFیت تصــمیم به انتشــار رایگان نســخه در نها، دیدگاه مادي و درآمد زا در مورد این کتاب نداشــته ام

  . لذا از زمان اتمام کتاب تا زمان نشر اینترنتی آن وقفه اي بوجود آمد. عالقه مندان قرار گیرد در دسترسشبکه اینترنت 
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هاي از وب سایته شده و نیز اطالعاتی کتاب از مقاالت متعدد و کتاب هاي موضوعی مرتبط استفاد تنظیمدر راستاي   

شور ست ک شده ا شوردانید اط همانگونه که می. هاي مختلف نیز جمع آوري  سته اطالعاتالعات نظامی هر ک و محرمانه  در ر

شده  شتار، ؛ اماقرار داردطبقه بندي  سط  در کل این نو شده تو شور همانبا اطالعات ارائه  ست هاک شده ا اینجا ذکر  در. تنظیم 

ست که شد و آمار و ارقام  این نکته الزم ا شورهاي مختلف همواره در حال تغییر می با سربازي در ک ضوع  قوانین مربوط به مو

شند شته با ست با آمار روز همخوانی ندا شده در کتاب بعد از گذشت مدت زمانی ممکن ا ضعیت  ،اما هدف ؛ذکر  فعلی ارائه و

ــور  ــعیتکش ــت و بدلیل دیدگاه ایدئولوژیک نظام و نیز آگاه کردن مردم ازحقوق ح جهانی و قیاس آن با وض قه خود بوده اس

ــربازي ــوع س ــالمی در مورد موض ــد ، جمهوري اس فلذا تغییر جزئی در آمار بخاطر ؛ امیدي به تغییر آن در کوتاه مدت نمی باش

  گذشت زمان خدشه اي به محتواي اصلی مطلب وارد نخواهد کرد.

ـــما از    ـــا دارم پس از ش ـــنایان خود معرفی نماییآن را به ، خواندن کتابخوانندگان محترم تقاض ـــتان و آش د و یا  دوس

همه با هم در جهت اصــالح این ســیســتم معیوب و ناکارآمد و نیز آگاه ســازي د تا در میان بگذاری آموخته هاي خود را با آنان 

پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت اصالح موارد عنوان شده همچنین ، برداریمهر چند کوچک مردم از حقوق خود گامی 

ـــال نمایی ـــت برخی از. داز طریق ایمیل ارس ـــم که در همین جا از  آن هابدلیل تعدد منابع و مآخذ ممکن اس را ذکر نکرده باش

  . صاحبان اثر عذرخواهی می نمایم

که براي  اسماعیل وفا یغمائیو ارجمند جناب آقاي  علی الخصوص استاد بزرگ همراهان عزیز و ،در انتها از خانواده   

صد چندان نمودند، شان با نگارش مقدمه اي بر این گفتار ارزش آن را  ست که ای شکر را بنده افتخاری که مرا  چرا دارم کمال ت

  .در ارائه این اثر یاري رساندند

  

  گردآوري و تنظیم

  رضا سلیمانی

 1397آبان 
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  : مقدمه

    

   : تحقیق یک مرکزي نقطه به ونگاهی سربازي تاریخچه

ست اثري "  واقعیت تا هدف از سربازي "  کتاب   شش به ا ضا کو شگفتار و مقدمه یک با سلیمانی ر  هفت در پی

 . یافتم جالب و خواندم را آن و داد دست فرصتی که پیوست سه و فصل

 ابتدا در ، هست و  بوده نوشتن و سرودن  ، ادبیات ، شعر در تحقیق اش یاصل کار قرن نیم حدود که شخصی براي  

 واداشت مرا بود کرده تاکید نهاآ روي بر که نکاتی و نویسنده دقت رفتم جلو که اندکی ولی نبود دالویز چندان اثر این خواندن

 .بخوانم دقت با را کتاب پایان تا

 با توانیم نمی ما بخش این بدون چرا که ،  دهد می قرار خواننده اختیار در را تعاریف و واژگان نخســت نویســنده اول فصــل در

 .دهیم ادامه دانستن و خواندن به داوري پیش بدون و باز چشم

 و کجا در سربازي. یابیم می را ها ضعف ما،  تقدس این پشت در ولی مقدس و ملی امریست نخست نگاه در سربازي  

 ســـربازان با جنگید می ویتنام علیه آمریکا جنگ در که ســـربازي فاصـــله  ؟ باشـــد مقدس تواند می اهداف کدام راســـتاي در

 ایران استقالل گذارنبنیا لیث یعقوب سربازان یا و ایستاد اسکندر ارتش برابر در پایتخت از دفاع براي که ایرانی سردار آریوبرزن

 است؟ چقدر ساسانیان ازسقوط پس

صل در   صر در را سربازان حکایت دوم ف  سربازي مدرن دوران در سرانجام و ابیمی می در نظامی بردگی و فئودالیزم ع

 حوادث علیرغم اروپا ســـراســـر در کبیر انقالب از پس چهره این که گیرد می خود به زیبا اي چهره فرانســـه کبیر انقالب بمدد

 .دهد می نشان را خود  مونارشی دوبارهو  ظهور ،  بعدي

 ســربازي و ارتش. خوانیم می نزدیک دوران تا تاریخ هاي دوردســت از را ایران در ســربازي تاریخچه ، دوم بخش در  

 زیادي هاي مخالفت با اگرچه و یافت مدرن شـــکلی شـــاه رضـــا ظهور با و نهاد نو اي عرصـــه به پا امیرکبیر دوران از ایران در

  .کند تصویب را گیري سرباز قانون  1305  سال در شد موفق شاه رضا ولی؛  شد روبرو آخوندهااز جانب  بخصوص
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 زیادي تعداد و زد آن تغییر به دست خمینی اهللات یور آدست به جدید حکومت اگرچه سال هفت و پنجاهحدود  از پس  

 وفادار نظامی نیروي بناي براي خوبیه ب ساله هفت و پنجاه تجربیات و ها ساخت زیر از ولی؛  کرد تیرباران را عالیرتبه افسران از

 . نمود استفاده خود به

 ایران در سربازي چهارم  فصل به تا داریم را جهان کشور هفت و نود و صد در سربازي به سریع گذري سوم فصل در  

 در ســال ســی مدته ب و ســالگی پنجاه ســن تا مجموعا ولی اســت ســال دو ســربازي تضــرور دوره اگرچه ایران در. رســیم می

ــورتی ــرایط که ص ــد خطیر ش ــاله این. یافت خواهد ادامه باش ــالمی جمهوري اینکه به توجه با مس  در جهانی افقی خود براي اس

 مستقیم غیر و مستقیم صورت به جنگ گذشته سال چهل طول در. ستا برخوردار اي ویژه اهمیت از،  شناسد می اسالم پیشبرد

 . است تعریف قابل کادر این در سربازي و داشته ادامه

 مواجهي دیگر جهانی با،  رسیم می ایران یعنی ششم فصل به وقتی ولی؛   خوانیم می سربازي هدف از پنجم فصلدر   

ستیم  جوان. دانند می خود زندگی براي مانعی بلکه،  ملت از دفاع و مردانگی راه پیمودن نه را سربازي که جوانان مقاومت با. ه

 میهن خدمت در نه سرباز که کشوري در هم آن،  روبروست آن از پس و سربازي حین ، سربازي از  پیش مشکل سه با ایرانی

شرفت ابزار بلکه مردم و صد پی سعه مقا ست حکومت طلبانه تو  سرباز بلکه شد نخواهد میهن سرباز که داند می ایرانی جوان. ا

از هموطنانمان  تن اي گذشته وکشتار هزارانهیات سال تجرب و ایستاده مردم مقابل ساله چهل اي تجربه طی که است حکومتی

 . است حقیقت این گواه یحکومت مسلح هاي نیرو دست به  ،

 نویسنده که است اي نکته همان پایه براین مهم بسیار مساله. است ارزشمند نکات بسیاري حاوي نیز هفتم و ششم فصل  

 مردم روبروي که اســت دولتی بند در و انقیاد ، شــهروندان به حمله ابزار ایران در ســربازي. ، اســت کرده تاکید نآ بر پایان در

  . است شده مخدوش بشدت اسالمی جمهوري حیطه در و درسربازي عدالت روح. است ایستاده

سیار   شفنی نکات ب سی و تاریخی و ش سی مورد کتاب این در تکنیکی و سیا ست گرفته قرار برر  بعنوان من براي ولی ا

. دارد اشــاره آن بر نویســنده که اســت اي نکته همان مرکزي نکته مالیان حکومت از ســاله چهل اي تجربه با کتاب این خواننده

 . گیرد می قرار فرع درمطرح شده در کتاب  نواقص و نکات بقیه ایستاده ملت رودرروي اسالمی جمهوري در سرباز

  

  

 یغمائی وفا اسماعیل
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  فصل اول   

  "واژگان و تعاریف"

  

ـــتر خوانندگان محترمدر این بخش    ـــنائی بیش ـــطالحات تعریف ، جهت آش عمومی در مورد  پرکاربرد و  برخی از اص

واژگان و اصطالحات متعدد دیگري پیرامون مساله سربازي و خدمت وظیفه  الزم به ذکر است که. ده استشه آورد ، سربازي

پیرامون ها دفترچه راهنماي خدمت عمومی و یا مصــوبات هیات دولت  توانند براي اطالع از آن وجود دارد که عالقه مندان می

  . معافیت ها را مطالعه نمایند

  

 : سربازي

ست که می   شنا سالسربازي، براي همه جوانان نامی آ شان میهاي جوانیدانند باالخره در  سراغ شورها . آیدشان به  ک

روزي دهند تا براي براي دفاع از مرزهاي خود و براي مقابله با تهدیدهاي کشـــورهاي دیگر نیروهاي جوان خود را آموزش می

ســربازي در لغت به معناي باختن ســر، جانفشــانی  و اما  که نیاز به دفاع از کشــورشــان بود این نیروها تربیت شــده و آماده باشــند

ــت ــتادن و جان باختن اس ــطالح امروزي خدمت دائمی یا موقت در . کردن، تا پاي جان در رزم ایس ــلحاما در اص  نیروهاي مس

 .شودمی کشورها، سربازي نامیده

  

  : خدمت وظیفه عمومی

ـــربازي (اجباري)، اجباري، فراخوان خدمت، خدمت ملی و یا به طور عام خدمت    خدمت وظیفه عمومی (که به آن س

نظامی یا کار اجباري اســت که توســط نظام حاکم براي شــهروندان برقرار  ءشــود) اصــطالحی عام براي اشــاره به دورهمیگفته 

سی دولت. شودمی سیا شتر در ادبیات  صطالح بی ستفاده میاین ا شهروندان در هایی ا ستار به کارگیري  نیروهاي شود که خوا

 ایاالت متحدهعمومی که در  ءشناسند؛ براي نمونه آخرین برنامه خدمت وظیفههاي مختلفی میاین دوره را با نام. هستند مسلح

از آن ها  گیرند و به جايبســیاري از کشــورها، نیروهاي وظیفه را به کار نمی. شــهرت یافت» فراخوان«انجام شــد، با اصــطالح 

با این حال بسیاري از این کشورها احتمال استفاده از نیروهاي وظیفه را به طور کلی . کننداي یا داوطلب استفاده میارتش حرفه
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شنفی نکرده و آن را موکول  صی (مثالً . کنندرایط جنگی یا بحرانی میبه  سن خا شورها مردانی را که به  سال)  18برخی از ک

  . این اجبار براي زنان نیز وجود دارد  )کوباکنند، در برخی دیگر از کشورها (مانند سربازي اعزام می خدمت وظیفهرسند به می

  

  شود:اصطالح خدمت وطیفه در نیروهاي مسلح دنیا به دو منظور استفاده می  

و  بریتانیااین دوره در . شودسال است اجرا می 3تا  1ساله به مدتی که غالباً  18تا  17اي که معموالً براي مردان خدمت وظیفه. 1

 سوئددر . دشه در ابتدا به آن آموزش نظامی اجباري و بعدها خدمت ملی گفت زالند نودر . مشهور بود» خدمت ملی«به  سنگاپور

  شود.نیز به آن دوره وظیفه پاسداري یا خدمت اولیه گفته می

 بســیجیســال) در جریان  55تا  18تري از مردان (مثالً بین اي که به مدتی نامعلوم و براي محدوده ســنی وســیعخدمت وظیفه. 2

  شد).گفته می» فراخوان«(در بریتانیا به آن . گیردشود انجام میهاي میهنی هم میامل سرزمینشه ک جنگگسترده براي 

  

  : جبهه خانگی

جبهه خانگی یک اصطالح غیر رسمی است که معموالً براي توصیف پشتیبانی هاي داوطلبانه یا فراخوان شده مردمی   

ــمن به ــط . رودمی کاردر طول جنگ با دش ــتیبانی ها توس ــتیبانی فعال تلقی  مردم غیر نظامیاین پش ــتم پش ــیس و به عنوان یک س

توسط افراد جامعه به  گرينظامی ءکشورها این اصطالح به طور ضمنی به در پیش گرفتن رویه جنگ داخلیدر زمان . شودمی

  . شوداطالق می، دستور فرماندهان نظامی آن جبهه از جنگ داخلی

هاي نبرد را در وابستگی مستقیم به پشتوانه و پشتیبانی مردم غیر نظامی کشورهاي صنعتی قدرت مبارزه سربازان در جبه  

  دانند.میآن ها  از

ـــدمبارزه رودررو طرفین نزاع می میدان نبردهاي نبرد محدود به در روزگار قدیم جبه   ـــترش . ش ولیکن امروزه و با گس

شارکت و دخالت تکنولوژیهاي نظامی ساخت امکانات و تجهیز و نیروهاي رزمنده نیز م سر دنیا، کارگرانی که در  سرا گري در 

شمنروند و طبیعتاً به عنوان هدفی براي شمار میارند، جزئی از نیروهاي رزمنده بهد شده و در معرض حمالت آن  د سوب  مح

باشد، اما در منازعات دنیاي کنونی تفکیک می جنایت علیه بشریتگرچه دیدگاه ذکر شده به نوعی مصداق . گیرندنیز قرار می

  میدان نبرد و جبهه خانگی امکان پذیر نیست.
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  : معافیت از خدمت

هاي فیزیکی یا شــوند به دالیل گوناگون (همچون نارســاییمی اجباري مشــمول خدمتبرخی از افراد که از نظر ســنی   

در برخی از کشورها بعضی از مردم از رفتن به سربازي معاف . شوندمعاف میسربازي روانی و یا اعتقادات مذهبی) از خدمت 

گذاران و غیره)، افرادي ، قانوننیروهاي پلیس، معلمانکنند (مانند هستند؛ بیشتر این افراد کسانی هستند که براي دولت کار می

مدیریت هایی هســتند که براي عملکرد کشــور مفید هســتند (یی که در شــغلهاکنند و آنکاران دولتی کار میکه براي پیمان

  براي بقاي ملت مفید هستند.آن ها  گویند زیراهاي اندوخته میبه این مشاغل، شغل بریتانیاو غیره) در  هانیروگاه، بازیافت

سرائیلدر    سیحیان عرب همچون یهودیان فوقاقلیت ا سلمان و م ستندهاي م سربازي معاف ه با . ارتدوکس از خدمت 

ساکنین دائمی . شوداسرائیلی و همچنین بسیاري از روستاهاي مسلمان بدوي نمی دروزياین حال معافیت شامل حال شهروندان 

شده معافیت از خدمت دلیلی براي آن نیست که افراد معاف. نیز از خدمت معاف هستند هاي جوالنبلنديهاي همچون دروزي

  شود.اي کمتر مشاهده میوطلب حضور در ارتش شوند،  با این حال چنین مسألهنتوانند دا

  

  : سربازي از خدمت فرار

مفید باشـــد اما آن ها  تواند برايه از خدمت میآمدکنند که تجارب به دســـت برخی از ســـربازان وظیفه احســـاس می  

سربازي هدر رفته و شان در خدمت  ستهمیآن ها  اکثریت بر این باورند که وقت شغل خود افراد توان صیالت و  اند با توجه به تح

دســتمزد پایین نیز یکی دیگر از مشــکالتی اســت که باعث رنجش و فرار . تري باشــند از این رو از ســربازي فرار می کنندموفق

  . شودمی ایرانو  سنگاپور، فنالند، کره جنوبی، یونانبیشتر سربازان وظیفه به ویژه در کشورهایی چون 

سربازان وظیفه در    ضویت  سلحع ست که همه نیروهاي م شند گجنموافق آن ها  ءدلیلی بر آن نی  ایاالت متحدهدر . با

، بســیاري از افراد از روابط ســیاســی خود اســتفاده کردند تا در جنگ به دور از هر گونه آســیب بالقوه قرار جنگ ویتنامهنگام 

  گیرند.

در شــدن و یا ، پدانشــگاهبراي مثال رفتن به . اندازندهاي ممکن، خدمت را به تعویق میبســیاري افراد با اســتفاده از راه  

ـــاغل  ـــرباز معلممانند تدریس؛ خدمت در برخی مش ـــیلیمعافیتاز  نیز رخیب. ... وس ـــتفاده کرده و برخی دیگر،  هاي تحص اس

در خدمات غیررزمی مانند نیروهاي ها  آن هرچند که بعدها ممکن بود از. شــکن وجدانی شــدند و یا تظاهر به آن کردندفرمان

ــکیآمد ــان پزش ــتفاد ادرس ــه اس ــاغل غیرنظامی مانند کار در همچنین یکی از راه. ودش ــان در مش هاي ممکن آن بود که از ایش

  به طور منظم استفاده کنند. بیمارستان
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ــت که بتوانند راه   ــان اس ــنایی کافی دارند آس ــانی که با نظام خدمت وظیفه آش هایی براي فرار از خدمت پیدا براي کس

خود را  بیماريتوانست با تظاهر به فرد می. است معافیت پزشکیهایی که بسیار فراگیر بوده و هنوز هم هست، یکی از راه. کنند

شمول  شان دهد اما  معافیتم شبن شکرطی که چندین ه  شتندگزارش کتبی به نفع وي می پز شت که . نو وقت ارتش ارزش ندا

کردند می این شیوه در شهرهاي بزرگ کارکرد بهتري داشت زیرا کسانی که مشمول را معاینه. خود را درگیر این مسائل کند

شکان مورد تأیید دولت انجام میبا این. شناختندوي را نمی سوي پز سختی از  شورها، معاینات  شود تا از فرار حال در برخی ک

  مشمولین سالم از خدمت جلوگیري به عمل آید.

ــتفاده می آمریکاهایی که در یکی دیگر از روش   ــد عبور از مرز در طول جنگ ویتنام براي فرار از خدمت وظیفه اس ش

بسیاري از مردم، این فراریان را تحقیر کرده و آنان . بود سوئدیا  مکزیک، کاناداشدگان خدمت غالباً مقصد این فراخوانده. بود

در ایاالت متحده به خصـــوص در اواخر جنگ ویتنام اعتراضـــات . کردندخی نیز از آنان دفاع میشـــمردند اما بررا ترســـو می

شده بودند  سارات زیادي را متحمل  ضدجنگ و همچنین حمایت از فراریان از جنگ افزایش یافت زیرا نیروهاي آمریکایی خ

  و دالیل و اهداف اصلی جنگ به سختی مورد سوال قرار گرفت.

ــشاواخر دوران    ــد تا با تبدیل این نظام به یک نوع قرعهنظام وظیفه در ایاالت متحده کوش ــی آن را هایی انجام ش کش

ـــازندکمی عادالنه ـــاص می. تر س ـــادفی اختص ـــیوه به هر یک از روزهاي تقویم یک عدد تص مردانی که عدد . دادنددر این ش

تر شدن اما به دالیلی این شیوه نیز کمکی به عادالنه. دندششد، براي مصاحبه احضار میتري با روز تولدشان مصادف میپایین

ـــال  ـــیده.ش1351( میالدي 1973نظام وظیفه نکرد و در نهایت این نظام در س امروزه از مردان آمریکایی که در . ) به پایان رس

از زمان پایان جنگ ویتنام تا به حال هیچ . نام کنندشود براي حضور در ارتش ثبتسال هستند درخواست می 25تا  18سنین بین 

  ایاالت متحده داده نشده است.فرمان فراخوانی در 

  شکنان وجدانی (خودداري از خدمت سربازي به دالیل وجدانی )فرمان

سربازي   ست و یا با یکی از  مخالف با  صی وي با خدمت نظامی مغایر ا شخ ست که عقاید  سی ا یا معترض اخالقی ک

شکنان وجدانی وضعیت قانونی مشخصی دارند که وظایف در برخی از کشورها، فرمان. قوانین نیروهاي مسلح ناسازگار است

بدون «از شـــاخه آن ها  دهد تای اجازه میشـــکنان وجدانبراي مثال ســـوئد به فرمان. کندرا مشـــخص میآن ها  خدمت اجباري

با این حال . را انتخاب کنند تکنیسین ارتباطات راه دوریا  پرستار، فرودگاه نشانآتش(غیر رزمی) ارتش، خدماتی چون » سالح

دالیل تمرد از خدمت متفاوت . دانندزنند زیرا این مشاغل را نیز جزو مجموعه ارتش میبرخی افراد از این انتخاب نیز سر باز می

ستند ضین، عقاید . ه ست مذهبیبرخی از معتر صلح ءبراي مثال عقیده. ا ساهاي تاریخی صلح، مبتنی بر  ضاي کلی ستاع . طلبی ا

هاي دنیوي حاضر به خدمت در نیروهاي مسلح نیز نیستند زیرا بر این باورند که مسیحیان باید در درگیري شاهدان یهوههمچنین 

  طرف باشند.بی
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  "دوم فصل  "

  

 " در جهان تاریخچه سربازي "

  

ــه و آغاز هاي منظم موضوعبه درستی اطالع دقیقی موجود نیست که از چه زمانی سربازگیري براي جنگ   ـــ ـــ یت یافتـ

 .گردیده است

آن سال پیش از میالد مسیح شروع شده اما به خاطر موقعیت سیاسی و اجتماعی 400توان گفت تفکر سربازگیري در حدود می

سربازگیري و همان اصول ابتدایی یعنی استخدام افراد مزدور وداوطلب، شیوه هاي اولیه آمدزمان این تفکر به مرحله عمل در نی

  .بوده است

 

 هاباجگذارن فئودال

  

سطی فئودالیدر نظام    ستاییان  قرون و ساناز رو سته میو ان سن هاي غیر برده خوا شد یکی از مردان خانواده را که در 

به مردانی . ودشه استفادآن ها  مناسبی براي خدمت نظامی بود به پادشاه یا فرمانرواي محلی معرفی کنند تا در شرایط بحرانی از

ن به آمدکسانی که از . گرفتندبه کار می مپیاده نظارا در آن ها  گفتند وشدند باجگذار میآورده می ارتشکه به این صورت به 

سربازان متعهد بود که از یک تا . شدندشناخته می یاغیکردند خدمت خودداري می شور، هر کدام از این  سته به قانون هر ک ب

  د.سه ماه در خدمت ارتش بجنگ
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 بردگی نظامی

  

ستم برده   سترده 19سده تا  9 ءسدهداري نظامی از سی ستفاده می خاورمیانهاي در میالدي به طور گ هاي در میانه. شدا

شکل از  عثمانی سلطان مراد اول میالدي 14سده  شی مت سیس کرد کاپیکولوبه نام  بردگانبراي خود ارت شکیل این نیروي . تأ ت

 اسالمبردگان اسیرشده، . دانسترا نیز جزو این سهم می اسرابود که وي  غنائم جنگیجدید مبتنی بر حق سلطان بر یک پنجم 

آوري جمع«یا » مالیات خون«(که آن را به صورت  دوشیرمهدر . دیدندخص سلطان آموزش میبه شآوردند و براي خدمت می

آن  هایشان جدا کرده، دینشان را به اسالم تغییر داده ورا از خانواده بالکاناهل  مسیحیاند) پسران جوان ترجمه کرده» کودکان

ـــربازي در ها  ـــاخه  به این. گرفتندبه کار می ارتش عثمانیرا در یکی از طبقات خاص س ـــربازان که مشـــهورترین ش طبقه از س

بســـیاري از . شـــدند حمله عثمانیان به اروپاها به تدریج تبدیل به فاکتور مهمی در چريینی. گفتندمی چريینیکاپیکولو بودند 

 سوکولو مهمت پاشاو  پارگالی ابراهیم پاشافرماندهان نظامی نیروهاي عثمانی، رؤساي ایالتی و حاکمان امپراتوري عثمانی مانند 

شیوه به خدمت گرفت سال . ده بودندشه با همان  سیده  100،000حدوداً به  ) نیروهاي کاپیکولوه.ش987( میالدي 1609در  نفر ر

  . چري را منحل کرد، سپاه ینی) با اجباره.ش 1204( میالدي 1826در سال  انیمحمود دوم عثم. بودند

ــربازان برده هامملوك   ــده ءس ــلمان ش ــدهمس ــالطین  خلیفههاي میانه به اي بودند که در س ــلمین و س خدمت  ایوبیمس

نظامی  ءآنان در گذر زمان تبدیل به طبقه. خدمت کردند بغداد در عباســیبه خلیفه  ســده نهمها در نخســتین مملوك. کردندمی

 میالدي 1517-1250هاي ها بین سالبراي نمونه مملوك. قدرتمندي شدند که در بیش از چند مورد قدرت را در دست گرفتند

ــر) بر ه.ش628-895( ــال . حکومت کردند مص ــر تو )ه.ش 628(میالدي  1250از س ــط مص ــل هادودمان بحريس آن ها  که اص

هایی را تشــکیل دادند کردند به تدریج گروهبودند و در این ارتش خدمت می قفقازبردگانی که اهل . شــدبود اداره می قبچاقی

صر قیام کرده و در نهایت  شکیل دادند هادودمان برجیکه در م سیحیان از مملوك. را ت صلی خروج م سطینها دلیل ا بوده و  فل

  . به سرزمین مصر شدند عراقو  ایراناز خاك  هاي مغولایلخانهمچنین آنان مانع ورود 

سماعیل   سلطان موالي ا شهور به خوه.ش1105-1050) (میالدي 1727-1672( مراکش،  سپاهن) م یانی از بردگان ریز، 

  . کشور را مطیع خود ساختآن ها  تشکیل داد که با استفاده از گارد سیاهنفر به نام  150.000سیاه به تعداد 
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  : ابداع خدمت وظیفه مدرن

ــه خدمت وظیفه مدرن ک   ــربازگیري از شــهروندان براي خدمت در ارتش بود در هنگام امل نامش انقالب نویســی یا س

سه شد تا  فران شکیل  سهت شاهی هايهاي بتواند در برابر یورش جمهوري فران ست جردن. دوام بیاورد اروپا پاد نماینده  ژان باپتی

آن بیان  ء) قانونی را در مجلس به تصویب نمایندگان رساند که اولین مادهه.ش1176(میالدي   1798 سپتامبر 5مجلس در تاریخ 

. هرت یافتشه این قانون به نام همان نمایند. »داندهر فرانسوي سربازي است که خود را موظف به دفاع از ملت می«داشت: می

. کیل شـــودنامید تشـــمی» ملت مســـلح«آن را  ناپلئون بناپارت(ارتش بزرگ) که  Grande Arméeقانون مذکور باعث شـــد 

فرانســه با این اقدام، به ارتش بزرگ و قدرتمندي دســت پیدا کرد که ظاهرا با هزینه اي اندك براي دولت این کشــور به دســت 

ـــور آمد ـــته از انقالب این کش به ه بود و در بحبوحه تنش هاي بین المللی اواخر قرن هجدهم، امتیاز بزرگی براي دولت برخاس

ـــ ـــوي بین  2/6بیش از . بر آید اروپااي هاي حرفهاین ارتش توانســـت از پس ارتش. مار می رفتش میلیون نفر از مردان فرانس

سه) به ه.ش1191تا  1178(میالدي  1813تا  1800هاي سال ستند ارتش فران ست . پیو ستفاده از این قدرت نظامی توان ناپلئون با ا

دوران هاي ، حکومت پروســی را که پس از پیروزيپروسنظم شــکســت ارتش بی. را شــکســت دهد» ارتش ســلطنتی پروس«

 levée en masseپیشــنهاد داد از  شــارنهورســتژنرال . پنداشــت به وحشــت انداختناپذیر میخود را شــکســت فردریکی

ستفاد شده بود ا سه باب  سترده) یا خدمت وظیفه عمومی که در فران سربازگیري گ دو پدیده همگانی گردیدن در نتیجه . ودشه (

ـــر مبناي قانون مصوب کنوانسیون مورخ  ـــومی بـ ـــه  1793اوت  23خدمت نظام و بسیج عمـ پس از پیروزي انقالب کبیر فرانسـ

 بـــراي اولـــین بار، اجباري شدن و همگانی شدن خدمت نظام وظیفه و توقیف هر نـــوع وســـیله اي را کـــه بـــه درد جنـــگ می

ــ ملت ترویج ناسیونالیسم و پدیده دولت. خورد را از تصویب گذرانید ــر فرانسه تقوی ها ـ ــالب کبیـ ت کننده ها نیز در کنار انقـ

ضرورت نظام و سازوکار خـدمت نظـام وظیفـه اجبـاري بـود و رفتـه رفتـه سـایر کشورها با توجیهات امنیتی و ضرورت تأمین 

  . امنیـت مرزهـا و امنیـت ملـی، خـدمت نظـام وظیفـه را در کشورشان اجباري نمودند

میالدي  1834این دوره در سال . سال بود 25میالدي طول دوره خدمت سربازي  19در اوایل سده  امپراتوري روسیهدر   

سن  35سال و بیش از  17ده نباید کمتر از شه سربازان به کار گرفت. سال کاهش یافت 20) به ه.ش1212( شتندمیسال  در . دا

ــال  ــ ) یکه.ش1252( میالدي 1874س ــه نظام عمومی مبتنی بر الگوي مدرن عرض ــمین  داريالغاي بردهتنها . دش ــت تض توانس

رسیدند مشمول سالگی می 20داشت که تمام مردان روسی، هنگامی که به قانون جدید بیان می. را فراهم آورد قانوناجراي این 

  . شدندخدمت شش ساله سربازي می

 میالدي 1863در ســال . شــکل گرفت ارتش متحددر  هاي داخلیجنگ، خدمت وظیفه عمومی در جریان آمریکادر   

شمولین این اجازه را می) قانون نامه.ش1241( سی به م . در ارتش خدمت کنندآن ها  داد که افرادي را اجاره کنند تا به جاينوی
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ستم مزدوران سی شانهشه اي، موجب بیزاري مردم از خدمت وظیفاجاره این قانون به همراه  هاي شورشهاي آن د که یکی از ن

. ها، نگاه تحقیرآمیزي به ســـربازان وظیفه داشـــتندهمچنین ســـربازان داوطلب و افســـران آن. بود نیویورك ضـــد خدمت وظیفه

خدمت وظیفه عمومی از آن زمان تا . از ارتش متحد را ســربازان وظیفه تشــکیل دادند ٪6ســرانجام کار به جایی کشــید که تنها 

  . استفاده نشد ارتش آمریکا) در ه.ش1295( میالدي 1917سال 

ـــتفاده میهم    ـــورهایی که از زنان در خدمت وظیفه اس ـــر، کوبا، چینکنند عبارتند از اکنون کش رژیم ، اریتره، مص

از ارتش  وئدســ) دولت ه.ش 1380(میالدي  2002در ســال . تایوانو  پرو، کره شــمالی، مالزي، لیبی، صــهیونیســتی ( اســرائیل )

و  هاي بریتانیاارتشزنان براي شرکت در  جنگ جهانی دومدر جریان . خواست امکان حضور اجباري زنان را در ارتش بسنجد

اما نقطه اوج این . بود ژاپندر جنگ با  پرسـتاربه عنوان آن ها  نیز در سـدد اسـتفاده از ایاالت متحده. دندشـه فراخواند شـوروي

یا و شوروي، سربازي را ایده در قرن بیستم و با وقوع جنگ هاي جهانی بود، به طوري که در زمان جنگ دوم کشورهاي بریتان

ــربازي براي . براي زنان نیز اجباري کردند ــمیم به اجباري کردن س ــال هاي پایانی این جنگ، تص دولت ایاالت متحده نیز در س

هر چند با شــکســت ژاپن، این ایده به .به نبردها اعزام شــوند» پرســتاري«زنان گرفت، با این تفاوت که قرار شــد زنان فقط براي 

با اینحال قانون سربازي اجباري در آمریکا تا سال ها بعد ادامه یافت و به ویژه با وقوع جنگ ویتنام، مخالفان . نرسیدمرحله اجرا 

سی همچون  شنا صره هاي . پیدا کرد» میلتون فریدمن«یا  »محمد علی کلی«سر سربازي در آمریکا،تب البته با وجود اجباري بودن 

ــت و تغییرا ــورت گرفتزیادي نیز روي آن وجود داش ــال . ت متعددي نیز در آن ص قانونی به نام ، میالدي1917 از جمله در س

مطابق این قانون، همه .در آمریکا به تصویب رسید که هنوز هم شیوه اصالح شده آن در حال اجراست» سیستم خدمت انتخابی«

نیز استفاده از خدمات اجتماعی زیادي در  ساله باید اطالعات خود را در این سیستم ثبت کنند و در حال حاضر 25تا  18مردان 

به در زمان صــلح، ثبت نام در این ســیســتم افراد را مجبور . این کشــور براي مردان،مســتلزم ثبت نام کردن در این ســیســتم اســت

رکت در دوره هاي آموزش نظامی یا صورت هاي دیگر خدمت سربازي عمومی نمی کند ولی افراد متعهد می شوند در زمان ش

ت متحده یکی از نخستین کشورهایی بود که تصمیم به با اینحال ایاال. و در صورت لزوم، براي دفاع از کشور اقدام کنند جنگ

گرفت که تحت فشار افکار عمومی و به خصوص پس از اعتراضات صورت میالدي  1973لغو سیستم سربازي اجباري در سال 

ــورت گرفت ــال . گرفته طی دوره جنگ ویتنام ص ــون در س ــتین بار در کمپین انتخاباتی ریچارد نیکس ــوع نخس  1968این موض

  .عملی شدمیالدي  1972مطرح شده بود و یک سال پس از پایان جنگ ویتنام در سال میالدي 

ن پرونده روستکر بر علیه گولدبرگ شکایاتی ) در ایالت متحده در جریاه.ش1359میالدي ( 1981افراد زیادي در سال   

شرط SSS( نتخابیقانون خدمت نظامی ارا تنظیم کردند مبنی بر اینکه  شخاص فرآیندلزوم طی )  متمم پنجم قانون از  حقوقی ا

سی آمریکا سا ست و نه زنان SSSنام در کند زیرا تنها از مردان براي ثبترا نقض می ا ست کرده ا دادگاه عالی ایاالت . درخوا

سرانجام این قانون را تأیی متحده ستوار است اما بنا بحث پیرامون ثبت«د کرده و بیان داشت نیز  نام زنان بر مبناي تساوي حقوق ا

  »  ت، این مجلس حق دارد به جاي تساوي حقوق به مسأله نیازهاي نظامی توجه کند.داده اس کنگرهبر قدرتی که قانون اساسی به 



AVAYeBUF.com 

 21 

ستفاده از ارتش هاي    سربازي اجباري گرفتند و ا ستم  سی صمیم به لغو  شتري ت شتر و بی شورهاي بی سال هاي بعد ک در 

سال  203درن سربازي همگانی بود، به عنوان مثال کشور فرانسه که پایه گذار سیستم م. حرفه اي مجددا رواج بیشتري پیدا کرد

یا کشــور .خدمت ســربازي را به طور کامل لغو کردمیالدي  2001پس از اجراي این قانون توســط ناپلئون، ســرانجام و در ســال 

سربازي عمومی براي ایجاد ارتش بزرگ روي آورده  ستم  سی ستفاده از  ست از ارتش بزرگ ناپلئون به ا شک آلمان که پس از 

در کشـــورهاي منطقه نیز، عراق از . خدمت نظام اجباري را براي دوره صـــلح حذف کردمیالدي  2011بود، ســـرانجام از ژوئیه 

خدمت سربازي میالدي  2012پاکستان، عربستان، امارات متحده عربی و بحرین از سال و افغانستان، میالدي  2013ابتداي سال 

  . اجباري را حذف کرده اند
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 " سربازي در ایرانتاریخچه  " 

 

این شـعر را فردوسـی در قرن چهارم تقویم شـمسـی سـرود و همچنان پس از گذشـت » به زر می توان لشـگر آراسـتن«  

از قرن ها . بودن این شــــاعر بزرگ ایرانی دانســــت» حکیم«گزاره پرحکمتی را می توان اثبات حدود یک هزار ســــال،چنین 

براي تامین امنیت و تقویت ارتش، در ایران و سایر کشورها یک چالش براي همه دولت ها محسوب » سرباز«پیش،مسئله نیاز به 

  ده است.ش همی شده و راه حل هاي متعددي براي آن آزمود

ــاران فناناپذیر،  در ایران که در طول تاریخ خود نامسربازگیري     ـــ ـــ ـــ ــدان، یـ ـــ ـــ هاي گوناگون (محافظ، گارد جاویـ

ده تاریخچه اي بالنســــــبه ش هلر، نسقچی لر، سپاهیان ایالت، قواي والیتی و غیره) خواند قزلباش، قواي محلی، تفنگچی لر، قول

صله این نگارش خارج سربازگیري برمبناي  طوالنی دارد که ذکر تمام آن از حو صري از  شرح مخت ست اما  که چندان » بنیچه«ا

  . قدمتی هم ندارد ضروري است

ـــن جامعه    ـــی آورد و ایـ ـــل مـ ـــه عمـ نظام قدیمی بنیچه، سربازگیري را به تناسب تراکم جمعیت و تولید کشاورزي بـ

ـد و روستایی در ایران بود که تصمیم می ـراد کمتر تندرست را انتخاب می گرفت چه کسی را به سربازي اعـزام کن  معمـوالً اف

ستفاده بیشتر بـــــه عمـــــل آید، نظام بنیچه را مرحوم امیرکبیر صدر اعظم با  کردند تا از نیروي کار سالم و توانا در روي زمین ا

 . شاه قاجـار ابـداع نمـوده بـود کفایت ناصرالدین

شــده اما بهتر آن اســت که آن را ماخوذ از کلمه بنه به معنی  به معنی اصــل و ریشــه مشــتق »بن« از کلمه » بنیچه«لغت   

و به مقدار زمینی اطالق ، زیرا بنه یا جفت اصطالحی است کشاورزي، جفـت بدانیـم که واحد تفسیم مالیات در دهات می باشد

زمین ( بنه ) بوده شـــود که با یک جفت گاو می توان آن را شـــخم زد و چون تقســـیم بندي در دهات بر مبناي جفت گاو و می

است میزان این نوع مالیات را بر آن استوار نموده و به سبب اینکه مبناي سربازگیري قاعده ثابت و مشخصی داشته باشد از این 

در اصطالح بنیچه عبارت بوده از تعهد اهالی روستا بــــراي تــــدارك عــــده اي سرباز جهت حکومت به  پس. دش هرویه استفاد

  . دادند منظور اینکه سربازي نیز مثل مالیات بر پایه اساسی مستقر شود بنیچه مالیاتی را مأخذ تعداد سرباز قرار می

اساس مالیات می پرداخت تعدادي ن ر خود که بر همابنه و جفت دای بـه تناسب و تعداد هبدین ترتیب مقـرر شـد هـر د  

سرباز بدهد، و در این مورد تعیین گردید که که ازهر  سربازي برود 10هم  ست . نفر اهل ده یکی به خدمت  علت هم این بوده ا

پنج میلیون نفر بقیه از را زن و  نفر از این عده پنج میلیون میلیون نفر بــــوده کــــــــه 10که در آن هنگام جمعیت ایران در حدود 
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، با کسر بچه ها و کودکان از این تعداد یک و نیم میلیون را اعیان و اشراف و طبقه علمــــــا و روحانیــــــون تشکیل داده بودند و

ســرانجام یک میلیون نفر مرد قابل خدمت ســربازي باقی می ماند و چون احتیاجات در حدود یکصــد هزار نفر بود مقرر گردید 

ـخاب ، زار نفر مرد واجد شرایط خدمت فقط یک نفر که جوان ترکه ازهر ده ه ـ ـاز انت ـ عالقمند تر و ال قواره تر بود به نام سرب

البته تالش می شد که سرباز خود داراي ملک و حشم باشد در غیر اینصورت آن چند نفر دیگر که به سربازي نمی رفتند . گردد

ـبلغ صـد تومان بطور سرشکن جمع ـست م ـ آوري نموده و براي خرید ملک و باغ و حشم ویا در واقع براي ایجاد عالقه  می بای

جالب اســت بدانیم که ملک و دارایی خریداري شــده تا خاتمه خدمت در رهن دولت باقی می . دادند به ســرباز تعیین شــده می

ن به اسلحه و دیگر اموال دولتی وثیقه ماند تا بدین وسیله از فرار او جلوگیري کرده باشـند و در صورت وارد آوردن ضرر و زیا

 .اي در دست دولت باقی باشد

ــتند با پول معاوضه نمایند و اگر سربازي حاضر و مایل به خدمت نبود می در آن زمان    ــمی توانسـ خدمت سربازي را نـ

ـن مبلغ بستگی به رضایت طرفین و طمع دیگري را با پرداخت مبلغی به اوتوانست شخص  ـند و ای ـزی شخصی داشت که به برگ

 .رفتخدمت می

هایی براي ایجاد ارتش نوین بـه  نویسـد: قـرن نوزدهم شاهد تالش استفان کرونین پیرامـون نظـام بنیچـه در ایـران مـی  

ق) . هـــ 1264-1268در دوره صدارت امیرکبیر (آن ها  ســـبک اروپـــایی انجـــام اصـــالحات جـــامع در ایـــران هستیم یکی از

 1290تا  1281هاي ( مـــیالدي) و دیگـــري در زمان میرزا محمد حسین خان مشیرالدوله سپهساالر اعظم در سال 1841 -1851(

هایی که این دو نفر پیشنهاد کرده بودند هر دو متضمن تجدید سازمان کامل نظامی بود که با تقلیـــد عده اي  ق) بوده طرح. هـــ

ـــر و اطریشی ها و روسی ها در از تنظیمات عثمانی و با مساعدت افسران خارج ـــان امیرکبیـ ی، اطریشی ها و ایتالیایی ها در زمـ

مناســبی را براي هاي  برنامه هاي مزبور تالش داشــت تا امور مالیه را ســازمان داده و روشذ. زمان مشــیرالدوله صــورت گرفت

به افسران ارائه دهد گرچه هیچ یک  هـــایی را در داخـــل کشـــور تولید کرده و آموزش کافی بیند، سالحبسربازگیري تدارك 

معرف نوآوري هایی شدند که تأثیر آن ها  از آن دو صدر اعظم نتوانستند در انجام کارهاي خود کامالً توفیق یابند ولی هر دوي

ــــه در بسیار مهمی را در روند توسعه نظامی ایران به جاي گذاشت، امیرکبیر نظام بنیچه را براي سربازگیري پایه ریزي کــــرد ک

ـــه ویژه اي که در آن آموزش نظامی جزء برنامه هاي  ـــکل ابتدایی نظام وظیفه اجباري بود و دارالفنون را بنا نهاد، مدرس واقع ش

  . درسی بود

سال   سربازگیري و . که ارتش شکل منظم تري یافت برقرار بودش .ه 1300این روش تا  ازابتداي تشکیل ارتش، مسئله 

تا سربازگیري اجباري به  آمدهایی به عمل  ش تالش.ه 1300از سال . یافت و ضوابط جایگزین شد نحوه احضار سربازان تغییر

 . صورت قانونی در کشور به اجرا درآید
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ـیري«شعبه اي بنام ، در نخستین سازمان ارتش   ـد گـ ـ ـا » جدی ـ ـازگیري«ی موقتًا ش .ه 1301تاسیس شد و در سال » سرب

مقرراتی هم بر اساس ضوابط قبلی براي سربازگیري وضع و به تصویب مجلس شـــوراي ملـــی رسید تا قانون کامل تري موافق 

ضاع و احوا ل زمان تهیه گردد ضیات او سال . مقت سی اداره اي به نام  1304در  سجل احوال«شم صائیه و  شکیل » اداره کل اح ت

وضع و قانـــون خدمت اجباري نیـــز از تصویب مجلس آن ها  قی کشور و ثبت احوالقانونی هم براي تعیین جمعیت حقی. شد

تشکیالت دایره ه.ش 1305تبـدیل و از ســال » دایره نـظام اجباري«به  ش.ه 1304بـهمن  28نیز از » سربازگیري«گذشت و شعبه 

ــتین تصویب قانون . بودارتقا یافت که از عناصر متشکل ارکان حرب » اداره نظام اجباري«مذکور به  ــاي نخسـ ــان روزهـ از همـ

نظام وظیفه اجباري، آحاد مردم به ویژه علما روحانیون و جوانان و خانواده هاي آنان از مخالفان جدي این قانون بودند چه 

ــه مردم و ضرورت هاي اجباري نمودن سربازي قانون  ــدم توجیـ ــبب عـ ــه سـ به اینکه بدون فرهنگ سازي الزم و ضروري و بـ

ـان مجبور بودند از سنین  ـه جوان ـن ک ـر ای ـود و دیگ ـیده ب سال به صورت اجباري به  2سالگی به مدت  30الی  19تصویب رس

ــامنتظره و  ــده و این مدت را به صورت ابهام آمیز در نقاط مختلف و تحت شرایط غیرقابل پیشبینی و نـ ــزام گردیـ ــدمت اعـ خـ

 چنین شرایطی انگیزه  هاي مثبت و منطقی را در خصوص نظام خدمت نظام وظیفه اجباري عمـدتاً نامطلوب سپري نمایند و طبعاً

شتند و به همین دلیل  تولید نمی سربازي ندا شور هیچ انگیزه و تمایلی مثبت و منطقی براي رفتن به  کرد و در گام اول جوانان ک

ن سربازگیري بود و به نحوي که این روش و سازوکار اعزام به خدمت سربازي توأم با زور و ارعاب و خشونت از سـوي مأمورا

اداره نظام اجباري . گذاشت خطا نیز مزید علت گردیده و بازتاب هاي منفی گسترده اي در میان اقشار مختلف مردم به جاي می

سازمان اداره ، چند گاهی از تغییر نام یافت و از این پس هر» اداره نظام وظیفه عمومی «به ه.ش  1307خرداد  15در  تغییراتی در 

سال  سازمان ه.ش  1313و افزایش نواحی و حوزه ها روي می داد به نحوي که در  ستقل آن مطابق  تعداد نواحی و حوزه هاي م

شگرهاي  شد 17گانه به  17ل سربازگیري تبدیل  سال  مناطق و نواحی نظام. منطقه  شکیالت و امور ه.ش  1314وظیفه تا  از نظر ت

ـــازمان جزء پادگانها و از لحاظ فنی تابع اد اره مرکزي (اداره نظام وظیفه عمومی) بودند ولی از آن تاریخ به بعد از نظر کادر س

امور سربازگیري از ارتش منتزع و به وزارت کشور واگذار شد ه.ش  1335در سال . کارهاي فنی تابع اداره مرکزي باقی ماندند

اســـفند  29به تعویق افتاد و ســـرانجام از تاریخ  ه.ش  1341 وزارت کشـــور تامهرماه اما اجراي این قانون به علت عدم آمادگی 

داران و وظیفه به ژاندارمري کل کشور محول گردید و در سال بعد هم الیحه قانونی انتقال افسران و درجهامور نظامه.ش  1343

) و از این تاریخ ه.ش30/10/1344ا و سنا رسید (وظیفه به وزارت کشور (ژاندارمري کشور) به تصویب مجلسین شوراموال نظام

 .دش هبه بعد اداره کل مرکزي به نام (اداره وظیفه عمومی) خواند

ــاع و احوال، تغییراتی در قوانین و مقررات وظیفه عمومی ــب با اوض ــکیالتی و متناس ــازمانی و تش نیز به وقوع  مطابق تغییرات س

رایط روز شــ هبا برخورداري از تجربیات گذشــته و مالحظ، خمینی. آیت ا.. رهبريانقالب اســالمی به  پیوســت پس از پیروزي

تبصـــره در جلســـه روز  57ماده و  67)، آخرین قانون خدمت وظیفه عمومی مشـــتمل بر در جنگ با عراق(بســـر بردن مملکت 

سالمی تصویب و در تاریخ ه.ش 1363یکشنبه بیست و نهم مهرماه  به تایید شوراي نگهبان ه.ش  8/8/1363در مجلس شوراي ا
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سید ست . ر سر گردیده ا ضافه و یا ک صورت قانون و تبصره ا صورت گرفته و به  از آن روز به بعد نیز تغییراتی در برخی قوانین 

  اما ذات سربازي اجباري هنوز پابرجا می باشد.
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  : ومفصل س

  

  " سربازي در کشورهاي جهان "

  

   ؟کشور جهان چگونه است 197خدمت سربازي در 

  

مدل ســـربازي چه از نظر زمان و چه از نظر نوع آموزش در کشـــورهاي جهان مختلف اســـت، دلیل این تنوع به خاطر   

کشور عضو سازمان ملل متحد + تایوان  196( 197با بررسی که در . موقعیت هر کشوري است که با کشور دیگر متفاوت است

کشــور به نوعی   197کشــور جهان انجام شــده اســت، مهمترین عاملی که وجود دارد این اســت که در تمام این  یا چین تایپه )

سربازي وجود دارد سربازي . خدمت  شده و به جاي آن  سربازي اجباري حذف  شورها  ضی از ک سربازي  داوطلبانهاما در بع یا 

ش ماه یا هشت ماه کاهش به شدر برخی دیگر هم مدت زمان سربازي . خدمت در امور مدنی جایگزین شده است حرفه اي و یا

ست ساس. پیدا کرده ا سی موقعیت ح سیا شورهایی که از نظر جغرافیایی و  سربازي دردر این میان ک آن ها  تري دارند خدمت 

  . دو سال است و سربازي به صورت اجباري استبیش از یک سال و حتی تا 

گروه تقسیم می شوند که متاسفانه ایران به همراه کشورهایی چون  7کشورهاي جهان از لحاظ وضعیت نظام وظیفه به   

  :بورکینافاسو در آخرین و بدترین گروه قرار دارد

 ) %55کشور، 108کشورهایی که سربازي اجباري را حذف کرده اند.( 

  )%13کشور، 26(. کشورهایی که سربازي اجباري یک سال و یا کمتر دارند

  )%4کشور،  8کشورهایی که صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح سربازي دارند.(

  )%6کشور،  12کشورهاي که سربازي انتخابی دارند.(
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 )%6کشور،  11(. اند ماه کاهش داده 18کشورهایی که مدت سربازي را به 

  ) %6کشور،12(. کشورهایی که از ترکیب نیروهاي داوطلب و اجباري استفاده می کنند

کشــور، 20(. ماه، غیر انتخابی و همراه با به کار گیري در امور عملیاتی نظامی دارند18کشــورهایی که ســربازي اجباري بیش از 

10%( 

 

  

  :عبارتند ازهر گروه اسامی این کشورها به تفکیک 

  

  :اند حذف کرده آن را کشورهایی که سربازي اجباري ندارند و یااسامی 

رد

  یف
  توضیحات  نام کشور

  ه استحذف شد میالدي 1999از   آرژانتین  

  ه استحذف شد میالدي 1994از   آفریقاي جنوبی  

كشورھایی كھ سربازی 
اجباری را حذف کرده اند

55%

کشورھایی کھ سربازی 
ر اجباری یک سال و یا کمت

دارند
13%

کشورھایی کھ صرفا در 
امور مدنی یا بھ صورت 
 نظامی غیر مسلح سربازی

دارند
4%

کشورھای کھ سربازی 
انتخابی دارند

6%

ی کشورھایی کھ مدت سرباز
ماه کاھش داده اند 18را بھ 

6%

 کشورھایی کھ از ترکیب
نیروھای داوطلب و اجباری 

استفاده می کنند
6%

کشورھایی کھ سربازی 
ماه، غیر 18اجباری بیش از 

 انتخابی و ھمراه با بھ کار
گیری در امور عملیاتی 

نظامی دارند
10%
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  -------------------  آنتیگوآ و باربودا  

  ------------------  آندورا  

  صرفا در شرایط اضطراري مجاز استسربازي اجباري   اتیوپی  

  تاکنون در حال تعلیق است میالدي 1994از سال   اردن  

  اروگوئه  
ـــورت نیاز می ـــت و در زمان جنگ دولت در ص ـــلح اختیاري اس آن را تواند  در زمان ص

  اجباري سازد

  ه استحذف شد میالدي 2005در   افغانستان  

  ه استلغو شد میالدي 1972در   استرالیا  

  ه استحذف شد میالدي 2006 در  اسلواکی  

  ه استحذف شد میالدي 2003 در  اسلوونی  

  
ــحــده  ــت امــارات م

  عربی
-------------------  

  ه استحذف شد میالدي 1963 در  انگلستان  

  ه استحذف شد میالدي 2005در   ایتالیا  

  -------------------  ایسلند  

  -------------------  باربادوس  

  -------------------  باهاما  

  -------------------  بحرین  

  -------------------  برمه  

  -------------------  برونئی دارالسالم  

  ه استآمدبه حالت تعلیق در   بلژیک  

  بلغارستان  

ــال  نیروي دریایی و هوایی کامال حرفه ــده اند و نیروي زمینی نیز در س  میالدي 2008اي ش

البته . ماه اســت 9مدت ســربازي اکنون . گردد ســربازي اجباري ملغی میاي شــده و  حرفه

  ماه است. 6براي دانش آموختگان دانشگاه 

  در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبین اجباري می شود اما تا کنون اجباري نشده است  بلیز  

  شده استسربازي اجباري صرفا در شرایط اضطراري مجاز است ولی تاکنون اجرا ن  بنگالدش  

  -------------------  بوتان  

  -------------------  بوتساوانا  

  
ــــــنــــی و  بــــوس

  هرزگوین
  ه استحذف شد میالدي 2006از اول ژانویه 

  در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبین اجباري می شود  بولیوي  
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  -------------------  پاکستان  

  -------------------  پاناما  

  ه استحذف شد میالدي 2004از   پاالئو  

  -------------------  پرتقال  

  -------------------  پرو  

  -------------------  تانزانیا  

  -------------------  ترینیاد و توباگو  

  -------------------  تونگو  

  -------------------  تووالو  

  -------------------  تیمور شرقی  

  سربازي اجباري تنها با اجازه والدین ممکن است  جامائیکا  

  -------------------  جزایر سلیمان  

  -------------------  جزایر مارشال  

  دوره سربازي اجباري حذف شده ولی دوره ذخیره هنوز ملغی نشده است  جمهوري ایرلند  

  -------------------  جمهوري کنگو  

  -------------------  جیبوتی  

  کامال لغوشد میالدي 2007آغاز و در  میالدي 2004لغو آن از   چک  

  -------------------  دومینیکا  

  -------------------  دومینیکن  

  -------------------  روآندا  

  ه استحذف شد میالدي 2006از   رومانی  

  -------------------  زامبیا  

  -------------------  ژاپن  

  -------------------  ساموآ  

  -------------------  سن مورینو  

  -------------------  سوآزیلند  

  -------------------  سیچیل  

  -------------------  سیرالئون  

  -------------------  سریالنکا  

  -------------------  سرینام  
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ســــنــت کیتس و 

  نویس
-------------------  

  شیلی  
قانون سـربازي اجباري ملغی نشـده ولی اکنون تمام نیروها به صـورت داوطلبانه و نه هرچند 

  اجباري به خدمت گرفته می شوند

  -------------------  عراق  

  -------------------  عربستان سعودي  

  -------------------  عمان  

  -------------------  غنا  

  -------------------  فدراتیو میکرونزي  

  است هحذف شد میالدي 1996از   فرانسه  

  -------------------  فیجی  

  -------------------  قطر  

  حذف شده است میالدي 1948ز ا  کاستاریکا  

  -------------------  کامرون  

  تاکنون در زمان صلح سربازي اجباري نداشته است  کانادا  

  -------------------  کریباتی  

  -------------------  کنیا  

  -------------------  گامبیا  

  -------------------  گرنادا  

  -------------------  گینه پاپائو  

  -------------------  لسوتو  

  -------------------  لبنان  

  شده استحذف  میالدي 2007از   لتونی  

  حذف شده است میالدي 1967از   لوکزامبورگ  

  -------------------  لیبریا  

  -------------------  لیختنشتاین  

  -------------------  ماالوي  

  -------------------  مالت  

  -------------------  مالدیو  

  -------------------  گویان  

  ه استحذف شد میالدي 2004در   مجارستان  
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  ه استحذف شد میالدي 2006از   مراکش  

  ه استحذف شد میالدي 2006از   مقدونیه  

  -------------------  موریس  

  -------------------  موناکو  

  ه استحذف شد میالدي 2006از   مونتنگرو  

  -------------------  نائورو  

  -------------------  نامیبیا  

  -------------------  نپال  

  -------------------  نیجریه  

  -------------------  نیکاراگوئه  

  ه استحذف شد میالدي 1972از   نیوزیلند  

  -------------------  واتیکان  

  -------------------  هائیتی  

  هلند  
ــال  ــربازي اجباري را لغو نکرده ولی از س ــمی س ــرباز  میالدي 1996به طور رس به بعد از س

  کامال حرفه اي دارداستفاده نکرده و ارتش 

  -------------------  هلند آنتلیس  

  هیچ گاه سربازي اجباري نداشته حتی در زمان استعمار انگلیس  هند  

  -------------------  هندوراس  

  -------------------  هنگ کنگ  

  ه استحذف شد میالدي 2001از   یمن  

  -------------------  وانوآتو  

  -------------------  کرواسی  

شما می توانید نام کشورهاي پیشرفته، در . حذف سربازي به کشورهاي خاصی اختصاص ندارد، ضمنا بر خالف برخی ادعاها

  . کشور ببینید108را در میان این  …حال توسعه، عقب افتاده، اسالمی، فقیر، غنی و

 

  :دارنداسامی کشورهایی که سربازي اجباري یک سال و یا کمتر 

  توضیحات  نام کشور  ردیف

  ماه کاهش یافت 6  ماه به  8از  میالدي 2007از ابتداي   اتریش  

  ماه 9-12بسته به محل خدمت   برزیل  

  ماه12  بولیوي  
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  ماه وصرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح 4-12بسته به محل خدمت   دانمارك  

  ماه، سربازي انتخابی است12  اکوادور  

  ماه، سربازي انتخابی است12  السالوادور  

  استونی  
  ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح  8-11بسته به محل خدمت 

  ه استشد نیز سربازي اجباري لغو میالدي 2010در سال 

  شده است نیز سربازي اجباري لغو میالدي 2010ماه، از  6 -9بسته به محل خدمت   صربستان  

  اوکراین  
اي شـــده و  ســـال آینده ارتش کامال حرفه 3یا  2ماه، در  18-12 بســـته به نوع خدمت

  گردد سربازي اجباري ملغی می

  ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح9  آلمان  

  یافته استماه کاهش  6 به به تازگی ماه و  15و  12بسته به محل خدمت   یونان  

  هما12  ازبکستان  

  ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح12  لیتوانی  

  اند اي شده سربازي انتخابی، نیروهاي هوایی و دریایی کامال حرفه  مکزیک  

  ماه12  مولداوي  

  ماه12  مغولستان  

  ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح12  نروژ  

  ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباري12-24بسته به محل خدمت   پارائوگه  

  روسیه  

، میالدي 2008از ابتداي ســـال . ده اســـتشـــ هترکیب اجباري و داوطلبانه به کار گرفت

ــ هما12 ــتایی ش ــکان روس ــال براي متاهالن داراي فرزند، معلمان و پزش د و از همین س

  حذف شد

  روز 260  سوییس  

  ماه 12-24محل خدمت بسته به نوع و   گوآتماال  

  لهستان  
سته به محل خدمت  سلح، 9-12ب صورت نظامی غیر م صرفا در امور مدنی و یا به  ماه و

  شدسربازي اجباري لغو  میالدي 2010در سال 

  ماه رسید 12به  میالدي 2008از سال امکان انتخاب براي مشموالن  با  تایوان  

  براي امور مدنیماه  15ماه براي امور نظامی و  12  ترکیه  

  ماه12  تونس  

  فنالند  
ماه  13ماه و غیر نظامی  11ماه، نظامی غیر مسـلحانه 6خدمت در امور نظامی مسـلحانه 

  وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح

 

  :شود اسامی کشورهایی که از سربازان صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح استفاده می



AVAYeBUF.com 

 33 

  توضیحات  نام کشور  ردیف

  ماه24  آنگوال  

  
  الجزایر

ماه فعالیت مدنی، ضمنا به زودي شرط انجام خدمت  12ماه آموزش و 6ماه: 18

  شود سربازي از شرایط استخدام کارمندي در الجزایر حذف می

  ماه12ماه و براي فارغ التحصیالن دانشگاهی 18  بالروس  

  -------------------  قبرس  

  -------------------  لوسیاسنت   

ـــنــت و    ـــنــت وینس س

  گراندین
-------------------  

  -------------------  اسپانیا  

  ماه، امکان انتخاب میان فعالیت نظامی یا غیر نظامی وجود دارد 7-17  سوئد  

  . ذکر شد نام آن ها  هفت کشور دیگر نیز از سربازان به صورت نظامی غیر مسلح استفاده می کنند که در بخش قبلی

 

  :اسامی کشورهاي که سربازي انتخابی(سرباز می تواند محل و نوع خدمت را انتخاب نماید) دارند

  توضیحات  نام کشور  ردیف

  از ترکیب سربازان داوطلبانه و اجباري استفاده می شود  بنین  

یقــاي    فر هوري آ م ج

  مرکزي
  استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباري

  -------------------  ایاالت متحده آمریکا  

  -------------------  چاد  

  -------------------  چین  

  استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباري  اندونزي  

  -------------------  نیجر  

  -------------------  گینه بیسائو  

  استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباري  سنگال  

  -------------------  کیپ ورد  

  استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباري  توگو  

  -------------------  مالزي  

 

  :اند کاهش داده یا کمتر و ماه 18اسامی کشورهایی که مدت سربازي را به 



AVAYeBUF.com 

 34 

  توضیحات  نام کشور  ردیف

  ماه 18ماه و سایرین  12براي فارغ التحصیالن دانشگاهی   آذربایجان  

  ماه16  ویتنام  

  ماه18  اریتره  

  ماه18  کامبوج  

  استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباري  کلمبیا  

  ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباري18  گرجستان  

  ماه18  الئوس  

  ماه18  ماداگاسکار  

  استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباريماه، 18  ساحل عاج  

  -------------------  قرقیزستان  

  -------------------  لیبی  

 

ستفاده می کنند شورهایی که از ترکیب نیروهاي داوطلب و اجباري ا سامی ک سیدن (. ا ست براي ر عمدتا این روش مقدمه اي ا

 : )به ارتش حرفه اي و حذف سربازي اجباري

  توضیحات  کشور نام  ردیف

  
  برمودا

به  ندکی  ها بخش ا مده اي از نیروهاي ارتش، حرفه اي بوده و تن بخش ع

  صورت اجباري تامین می گردد 

  -------------------  ونزوئال  

  -------------------  گابون  

  -------------------  کره جنوبی  

  -------------------  سنگاپور  

  -------------------  کویت  

  -------------------  مالی  

  -------------------  فیلیپین  

  -------------------  اوگاندا  

  -------------------  بروندي  

  
  موریتانی

نیروي هوایی و دریایی کامال حرفه اي شــده اند و از ســرباز اجباري تنها در 

  نیروي زمینی استفاده می شود

  -------------------  اسراییل  
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ــبت به اجباري کم  ــربازان داوطلب نس ــرباز پیمانی و داوطلب نیز وجود دارد ولی به قدري میزان س ــتفاده از س در قانون ایران اس

  . است که نمی توان ایران را در زمره این کشورها قرار داد

 

با به کار گیري در امور عملیاتی و مســلحانه نظامی  ماه، غیر انتخابی و همراه18اســامی کشــورهایی که ســربازي اجباري بیش از 

  :دارند

 ایران 

 آلبانی 

 مصر 

 گینه 

 کوبا 

 قزاقستان

 کره شمالی

 بورکینافاسو 

 سوریه 

 ارمنستان

 سومالی

 تاجیکستان

 سودان 

 تایلند

 ترکمنستان

 زیمباوه 

 جمهوري دموکراتیک کنگو

 موزامبیک  

 سائوتام و پرینسیپ 

 گینه استوایی 

شان می    دهد علی رغم برخی بهبودها در مقایسه با دیگر متاسفانه نام کشور ایران در زمره آخرین گروه قرار دارد که ن

ــالح را در مورد نظام وظیفه انجام داده ایم ــازي و اص ــورها کمترین میزان بهینه س ــاهد. کش ــهمانگونه که مش ــورهاي د ه.ش کش

اجباري را افغانستان، عراق، عربستان، عمان، قطر، امارات متحده، پاکستان و بحرین از جمله همسایگان ایران هستند که سربازي 

  . لغو کرده اند

در اینجا ذکر این نکته الزم می باشــد که در دســته بندي فوق برخی از کشــورها در بیش از یک دســته می توانند قرار   

حرکت کشورها در مسیري از سربازي اجباري به سربازي یا ارتش حرفه اي در ، بگیرند ؛ اما اولویت و مالك دسته بندي فوق

   .نظر گرفته شده است

  :ا را کمی بیشتر توضیح خواهیم دادبرخی  کشوره فعل و انفعاالت مربوط به آن دردر این بخش وضعیت سربازي و 

  روسیه
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ادي را در سـیسـتم نظامی پذیرفته ده اجباري و قراردشـ هسـن و مدت خدمت نظامی: روسـیه ترکیبی از نیروهاي به خدمت گرفت

ست ست 27تا  18سن خدمت نظامی . ا سن . سال ا سربازي نام 17مردان در  سی میسالگی براي خدمت  کنند طول مدت نوی

درصد پرسنل ارتش روسیه را نظامیان قراردادي تشکیل  30، میالدي 2005 در پایان سال . خدمت سربازي اجباري دو سال است

ــال  مقرر گردیده بود ریزيطبق برنامه. دادندمی ــلح  70، میالدي 2010تا س ــد نیروهاي مس ــیه را نیروهاي داوطلب و درص روس

  .دهندمابقی از نیروهاي خدمت اجباري تشکیل 

 دمیتري میلیوتینتوسط  میالدي 1874 ژانویه 1، اولین بار در تاریخ امپراتوري روسیهدر  اجباري سیستم خدمت وظیفه  

ها اکثر روسکه   ماه خدمت وظیفه اجباري براي مردان بوده است 12داراي  میالدي 2008تا سال  فدراسیون روسیه . وارد شد

ـــیه برخی از نمونه. ورزندبه طرق مختلف از انجام آن اجتناب می ـــر خدمت وظیفه در روس ـــور بر س ـــهاي عدم حض رح به ش

 :ندهستزیر

وقت از خدمت سربازي معاف هستند اما ممکن است پس  تمام دانشجویان تمام ؛ مشابه دیگرک مرکز تحصیل در دانشگاه یا ی

التحصــیلی به عنوان ســرباز صــرف به خدمت ویان پس از فارغجدانشــ. وندشــ هالتحصــیلی (یا اخراج) به خدمت فراخوانداز فارغ

شند میشوند ولی اگر داراي آموزشگرفته می ضاي خدمت هاي نظامی با سري بدهند 2توانند تقا سانی که . ساله با درجه اف ک

فوق ، دکتراي علوموقت ادامه دهند یا درجه آکادمیک داشته باشند (مانند پی اچ دي،  حصیالت عالی خود را به صورت تمامت

 .شوند) به خدمت فراخوانده نمیلیسانس

 .دریافت گواهی پزشکی مبنی بر عدم تناسب جسمی براي خدمت

 .داشتن بیش از دو فرزند

سال  27سال باشند یعنی اگر سن کسی از  27تا  18شوند که بین سنین در روسیه تنها کسانی به خدمت فراخوانده می  

به تدریج مدت خدمت را براي  مجلس دومادولت روســیه و  میالدي 2006در ســال . بگذرد، به خدمت فراخوانده نخواهد شــد

شدند به مشمول می میالدي 2008ماه و کسانی که در سال  18ماه به  24شدند از مشمول می میالدي 2007کسانی که در سال 

شد را حذف کردند (مانند قانون عدم مشمولیت ز مواد قانونی که مانع مشمولیت سربازي میسپس برخی ا. ماه کاهش دادند 12

ستایی و مردانی که فرزندان کوچکتر از  شکان و معلمان رو اعمال  میالدي 2008 ژانویه 1این قوانین از . ...). و سال دارند 3پز

هاي نظامی التحصیل شده بودند و آموزشهاي غیرنظامی فارغوقتی که از دانشگاه ین از این تاریخ، دانشجویان تمامهمچن. شدند

 .شدنددیده بودند از خدمت معاف می

سیه غالباً از این مسئل   شتهش هامراي ارتش رو سربازان معتاد به کایت دا مواد مخدر، اند که توده بزرگی از بدنه ارتش را 

سابقه شکیل دادهکندذهن و  سلحدر نتیجه روحیه و کارکرد . انددار ت شور  نیروهاي م شاین ک ستبه  سنل . دت افت کرده ا پر



AVAYeBUF.com 

 37 

ـــی به آن وظیفه ـــتند که در زبان روس ـــونت هس ـــخت و تحمل خش ددو  «در ابتداي ورود به ارتش مجبور به انجام کارهاي س

 .اندردهها مچندین تن از سربازان نیز به دلیل این خشونت. گویندمی (dedovshchina) »واشینا

 

 

  

 : آمریکاایاالت متحده 

 

ست     ستفاده کرده ا سال . ایاالت متحده آمریکا به طور متناوب از خدمت وظیفه ا میالدي  1863براي مثال در 

که ایاالت متحده وارد جنگ  میالدي 1917بعدها در ســـال . هاي نیویورك شـــدفراخوان نیروهاي وظیفه باعث ایجاد شـــورش

ــد دولت  ــتفاده کردجهانی اول ش ــور از فراخوان خدمت وظیفه اس ــلح نیز با . این کش ــتین دوره خدمت وظیفه در زمان ص نخس

  1973خدمت وظیفه فعال (فراخوان) در ســال . برگزار شــد  میالدي 1940اي به نام خدمت و آموزش انتخابی در ســال الیحه

سید میالدي شور به پایان ر سنین هم.در این ک سرانی که در  سته می 24تا  18بین اکنون از پ شود در نظام سال قرار دارند خوا

شرایط اضطراري است«هدف این خدمت . نام کنندخدمت انتخابی ثبت و » فراهم آوردن نفرات کافی براي نیروهاي مسلح در 

 ی است تاشکنان وجداناي براي فرماناز دیگر اهداف این طرح ایجاد برنامه.هدف دیگر آن نظام سالمت فردي کارکنان است

سال . نیز بتوانند در خدمات جایگزین کار کنندآن ها  کس به خاطر تخطی از قوانین نظام وظیفه تا به حال هیچ میالدي 1986از 

نام کنند اما این اختیار را دارند تا به عنوان داوطلب به ارتش توانند در خدمت انتخابی آمریکا ثبتزنان نمی. کشــته نشــده اســت

  .بپیوندند

ژوئن همان  30، خدمت اجباري مردان در ایاالت متحده به پایان رسید و در روز 1973ژانویه سال  27روز  در    

تا ژوئن  1947به غیر از مدتی از ماه مارس  1940بدین شکل خدمت اجباري که از سال . سال قانون خدمت اجباري منقضی شد

ـــآمددر ایاالت متحده به اجرا در 1948 ـــال . ته بود به تاریخ پیوس ـــون در مبارزات انتخاباتی س با هنوبرت  1968ریچارد نیکس

سال هاي  سخت خدمت اجباري بود، قول اتمام این قانون را داد ولی تقریبا هیچ کس بین  سر  1970تا  1968هامفري که مدافع 

انون خدمت اجباري لغو با این وجود پنج ســال پس از نطق رادیویی نیکســون ق. معتقد نبود که این قانون به زودي لغو می شــود

ست. شد شد؟اما . چهار دهه پس از لغو این قانون، دیگر خبري از خدمت اجباري نی سرعت لغو   چگونه خدمت اجباري به این 

ــاددانان از میانه دهه  ــترده اي بود که اقتص ــیار گس ــلی این رخداد، کارهاي بس تا پایان آن انجام دادند و  1960یکی از دالیل اص

هزینه انسانی خدمت اجباري چقدر زیاد است و چگونه می توان یک سیستم کاراي داوطلبانه در نیروهاي نظامی  نشان دادند که

در این کار . رداد در دانشگاه واشنگتن مراجعه کبه کار ولتر اوبی، پروفسور اقتص براي مطالعات تجربی می توان. به وجود آورد
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صادي سانی و اقت شد اوبی بین دو اثر هزینه هاي ان شان می دهد که خدمت اجباري می تواند . ارتش تفکیک قائل  او به خوبی ن

ـــربازان و افراد دیگري که می خواهند داوطلبانه  هزینه بودجه اي ارتش را کاهش دهد اما هزینه پنهان دیگري در مورد رفاه س

  . وارد ارتش شوند وجود دارد

س     شهورترین فرد در این زمینه میلتون فردیمن ا سامبر . تاما م شگا 1966در د شی چهار روزه در دان  هدر همای

با خواندن . ارائه داد» چرا یک ارتش داوطلبانه نداشــته باشــیم؟«یکاگو، فریدمن ایده اقتصــادي و فلســفی خود را تحت عنوان شــ

شوی که می توان افراد مختلف با دیدگاه هاي ایدئولوژیک گوناگون را یافت که با این قانون  ممباحث این کنفرانس متوجه می 

ســخنرانی . مخالف اند اما این اقتصــاددانان هســتند که به طور جالب توجهی بر ضــد قانون دالیل منطقی و اقتصــادي می آورند

یکی از بهترین قسمت هاي . هار دهه قابل توجه استفریدمن و اظهار نظرات مختلف او به عقاید دیگر سخنرانان هنوز بعد از چ

فریدمن در یکی از . ســـرباز می داند» اجیر کردن«ســـخنرانی او آنجاســـت که او مخالفان با قانون خدمت اجباري را موافقان با 

ـــرکت کردم اما هیچ کدام به ان«اظهارنظرات پایانی خود در این کنفرانس می گوید:  دازه این من در کنفرانس هاي زیادي ش

سکنفرا شته ا شنوندگان تاثیر نگذا سوم مخاطبان موافق . تنس بر  شده بود، دو  سنجی که پیش از آغاز کنفرانس انجام  در نظر

سنجی پایانی کنفرانس، ضد آن بودند قانون خدمت وظیفه بودند اما در نظر سوم بر  ست این کنفرانس نقطه . دو  فریدمن معتقد ا

  اجباري. ون خدمت وظیفدر پایان یافتن قان عطفی بود

هر دولتی براي انجام اهدافش چه «ویلیام مکلینگ، اقتصـــاددان در یادداشـــت معروفی در این رابطه نوشـــت:     

شدتر ندارد ضرورتا دو راه بی شکیل یک ارتش،  شد یا ت سازي با صی بیرون . راه صو دولت می تواند ابزار را از مالکیت بخش خ

در . ار را انجام دهند یا آنکه خود با خرید وســـایل و نیروي کار، آن هدف را محقق کندآورد و مردم را مجبور کند تا آن ک

هزینه پروژه ، خشی از مردم که مالک آن ابزار خاص هستند و افرادي که مجبور می شوند براي دولت کار کنندگزینه اول تنها ب

اما در راه دوم همه ؛ اما مالیاتی خاص که پولی نیســـت براي انجام پروژه مالیات می دهند آن ها . مورد نظر دولت را می دهند

ســال پیش نشــان داده بود که اجبار افراد به کاري خاص  200بنیامین فرانکلین بیش از . مردم هزینه کاال و خدمات را می دهند

  . چگونه ایجاد مالیاتی مخفی می کند و آن را غیرقانونی دانسته بود

در مورد برگرداندن این  هاي کوچکی بحث یگاهاز پس از لغو قانون وظیفه در ایاالت متحده تا به امروز هر     

از جمله این اقتصـــاددانان می توان به پل هوگان . اقتصـــاددانان در خط مقدم مبارزه با این مباحث بوده اند قانون شـــده اســـت،

امروزه خود ارتش . ان در نیروي دریایی ایاالت متحده اشــاره کردمتخصــص نیروي کار در ارتش و اســتیون ســایلک، اقتصــادد

  .این کاري بود که با همت اقتصاددانان صورت پذیرفت. بیش از همه مخالف سرباز وظیفه است

  

 : چین
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با این  . در تئوري وجود داشته است میالدي 1949خدمت وظیفه از زمان تأسیس جمهوري خلق چین در سال     

ـــور را دارند، تا به حال فراخوان حال به دلیل  ـــاي ورود به ارتش این کش جمعیت کالن چین و وجود داوطلبان زیادي که تقاض

وظیفه مقدس هر شهروند «قانون اساسی چین این طور تقدیس شده است:  55خدمت وظیفه در ماده .خدمت اعالم نشده است

ست که از میهن مادري خود در برابر حمالت  شمنان دفاع کندجمهوري خلق چین ا شهروند جمهوري . د وظیفه افتخارآمیز هر 

مبنــاي حقوقی فعلی خــدمــت وظیفــه، قــانون     ». خلق چین انجام خدمت نظامی و عضویت در نیروهاي مقاومت است

و کند که خدمت نظامی، وظیفه تمام شهروندان بدون تمایز نژادي است که این طور بیان می میالدي 1984نظامی مصوب سال 

ـــت. .. و یش مذهبی گرا ـــده به حالت اجرا در نی. اس ـــحیح ش ـــتآمداین قانون از زمانی که تص خدمت نظامی معموالً در . ه اس

اجازه اجراي خدمت وظیفه تحت عنوان نیروهاي احتیاط را  میالدي 1984شــود، اما قانون ســال نیروهاي مســلح عادي انجام می

  .انداز عضویت در ارتش منع شده میالدي 1999و  1997 کنگ و ماکائو از سالساکنان هنگ. نیز داده است
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 : آرژانتین

 

این وضــع حاصــل . خدمت وظیفه را لغو کرد و آن را تبدیل به خدمت داوطلبانه کرد میالدي 1994در ســال  آرژانتین  

سبت به ارتش بدگمانی سی و اجتماعی ن سیا ساالنهو بودجههاي  شد تا ارتش هر . رو به کاهش بود ءهاي  ضوع باعث  همین مو

اي را برتري نیروهاي حرفه، میالدي 1982در سال  دجنگ فالکلنهمچنین تجربه . کمتري را فراخوان کند ءساله سربازان وظیفه

 ءخشونت نسبت به نیروهاي وظیفه بود که نمونهاز دیگر مسائل تأثیرگذار، شایعاتی پیرامون . نسبت به نیروهاي وظیفه نشان داد

سال  سکو در یک پایگاه نظامی در  سرباز عمر کارا شن بود میالدي 1994آن قتل  شان . پس از یک اقدام تنبیهی خ باید خاطر ن

هنوز به طور رسمی در آرژانتین به پایان نرسیده است؛ قانون خدمت نظامی اجباري هنوز هم  خدمت وظیفه عمومیساخت که 

 . هاي اضطراري وجود داردها موجود است و امکان استفاده از آن در زمان جنگ، بحران یا حالتدر کتاب

ـــندمی la colimba وظیفه را در آرژانتین به نام خدمت   ـــناس ـــیالب colimba واژه. ش هاي ابتدایی ترکیبی از س

ست( barrerپاك کردن) و (  limpiar ، )دویدن(corer هايفعل شیدن) ا شت مردم از این خدمت این چنین . جارو ک بردا

، کردن و جارو کشـــیدناز دویدن، پاكاســـت  دهد، عبارتاســـت که تمام کاري یک ســـرباز در طول خدمت خود انجام می

  . شناسندمی colimbas سربازان وظیفه را نیز به نام همچنین

 

 : اسپانیا

 

 خدمت وظیفه عمومی در این کشـور را با نام موهن. خدمت نظامی اجباري را لغو کرد میالدي 2001در سـال  اسـپانیا  

«la mili» ـــناختندمی ـــفت توهیناین واژه معموالً . ش ـــد براي مثالآمیز دیگر مانند نام یک مکمل ترکیب میبا یک ص  ش

(Puta Mili) پســند و فکاهیکه به مجله عامه «El Jueves» ماه طول  9خدمت وظیفه و خدمت جایگزین .شــدمربوط می

 . دادندمشمولین خدمت جایگزین را به خدمت نظامی ترجیح می ءهاي آخر، بیشینهکشید و در سالمی

 : استرالیا

جنگ ، جنگ جهانی اول( هاي خدمت وظیفه عمومی در مواقع بحرانیمختلفی در فراخوان هاي شــدت با اینکه درجه  

  . خدمت وظیفه عمومی ندارد استرالیاوجود داشت، اما در حال حاضر  ) جنگ ویتنام، جنگ کره، جهانی دوم

 



AVAYeBUF.com 

 41 

 : ایتالیا

سامبر 31تا  ایتالیا   سال حق فرمان. داراي خدمت وظیفه عمومی براي مردان بود میالدي 2004 د شکنان وجدانی نیز از 

یا یکی از خدمات اجتماعی را » خدمت غیررزمی«توانستند میآن ها  گونه کهده بود به این ش هبه رسمیت شناخت میالدي 1972

ـــال  مجلس ایتالیا. به عهده گیرند ـــویب کرد میالدي 2004فرمان تعلیق خدمت اجباري وظیفه را در س اجراي این طرح از . تص

 . باشداي متشکل از مرد و زن میبود و پس از آن ارتش داراي نیروهاي داوطلب حرفه میالدي 2005ابتداي سال 

 : بریتانیا

 

ستفاده کرد بریتانیاپادشاهی متحد    سال نخست . در طول هر دو جنگ جهانی از فراخوان خدمت وظیفه ا بریتانیا در دو 

ـــال . تنها بر نیروهاي داوطلب تکیه کرد جنگ جهانی اول ـــترده در خطوط مقدم  میالدي 1916اما در س و به دنبال تلفات گس

شد تا الیحه شور مجبور  ستدجبهه، دولت این ک شرایط به مجلس بفر در . اي به نام خدمت وظیفه به منظور فراخوان افراد واجد 

مجبور به انجام آن ها  بســیاري از. شــکنان وجدانی صــورت گرفترفتارهاي خشــنی با فرمان میالدي 1918تا  1914هاي ســال

 .برخی نیز به زندان افتادند. کارهاي غیرنظامی ولی در رابطه با جنگ شدند

ـــمول این  میالدي 1918 آوریل 9ایرلند در آغاز جنگ جهانی اول از خدمت وظیفه معاف بود اما در    این قانون مش

شد ستقالل به . سرزمین نیز  صمیم مردم آن به ا شد و بعدها فاکتور مهمی در ت شدید در ایرلند  ضع باعث ایجاد بحرانی  این مو

امري عجیب است این براي من . «..نویسد: به نشانه اعتراض می لرد هالدناي به شاعر مشهور ایرلندي در نامه ییتس. آمدحساب 

»  خواهد آن را از خون پر کند.سرباز ایرلندي آماده ایجاد گودالی جدید بین دو کشور است و می 50,000 که انگلیس به خاطر

ایستند و حاضرند تیر بخورند زنان و کودکان در برابر مردانشان می«در اعتراض به این قانون اعالم کرد:  بانو گریگوريهمچنین 

 ». را به خط مقدم ببرندآن ها  اما اجازه ندهند تا

سال   شد جنگ جهانی دومو با آغاز  میالدي 1939خدمت نظامی بار دیگر در  سربازان وظیفه را در هر . برقرار  نه تنها 

بعدها در طول جنگ از . شــدنیز اســتفاده می ل ســنگزغادر اســتخراج معادن آن ها  گرفتند بلکه ازســه نیروي ارتش به کار می

. دشـــ هاي که به نیروي جدید ارتش زمینی زنان اعزام شـــده بودند براي کار در مزارع کشـــاورزي اســـتفادســـربازان زن وظیفه

خالی گرفتند اما در صـــورتی که از کارهاي مرتبط با جنگ شـــانه شـــکنان وجدانی نیز بیشـــتر مورد تحمل دولت قرار میفرمان

پس از آن ها . از خدمت وظیفه معاف بودند ایرلند شمالیدر طول جنگ جهانی دوم مردم . شدندکردند به زندان انداخته میمی

این خدمت در سال . دولت بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم خدمت ملی را معرفی کرد. از خدمت وظیفه معاف شدند جنگ نیز

 . لغو شد میالدي 1963
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 : بلغارستان

 

ستان   ست لغوخدمت وظیفه عمومی را  بلغار سربازان وظیفه در تاریخ . کرده ا به خانه  میالدي 2007 نوامبر 25آخرین 

ستاد شتند . دندش هفر سالگی قرار دا ست و هفت  سنین هجده تا بی شور براي مردانی که در  پیش از این خدمت وظیفه در این ک

شت. اجباري بود صیالت دا ستگی به میزان تح شتند . طول خدمت ب سی یا باالتر دا شنا ماه خدمت  6شهروندانی که مدرك کار

شتند باید . کردندمی صیالت عالی ندا سال . دکردنماه خدمت می 9شهروندانی که تح سال  میالدي 1994در  طول خدمت دو 

  . شد لغوشد تا اینکه به کلی بود که در طول زمان از مدت آن کاسته می

 

 : پاکستان 

 

هاي استقالل و جنگ سال زلزلهبا این حال پس از پس. اي بوده استهمیشه داراي ارتش حرفه هندنیز مانند  پاکستان  

هنگامی که ارتش در حال تبدیل شدن از یک نیروي مستعمراتی به یک ارتش جدید ملی بود، نیروهاي چریکی  میالدي 1948

اي معین هر قبیله ســهیمه. گیري کردندکلبه شــمســتقر بودند شــروع  کشــمیرو  پنجاباز اطراف قبایلی که در مرزهایی چون 

این . هر چند بســیاري نیز داوطلب بودند)(داشــت و بســیاري از افراد اعزامی به این نیروها به معناي واقعی کلمه داوطلب نبودند 

 . ذکر در ارتباط با خدمت وظیفه در پاکستان استمورد تنها مثال قابل 

 : رومانی

ـــربازي از آن جا  لغو.خدمت نظامی اجباري را ملغی اعالم کرد میالدي 2006 اکتبر 23در تاریخ  رومانی   خدمت س

داد تا د این اجازه را به مجلس میشــ هاین کشــور اضــاف قانون اســاســیبه  میالدي 2003نشــأت گرفت که متممی که در ســال 

این رأي به همراه . خدمت وظیفه داد لغورأي به  میالدي 2005در اکتبر  مجلس رومانی. خدمت وظیفه عمومی را انتخابی کند

 . شدملحق می ناتوکل رسمی به به شرأیی بود که مطابق آن رومانی 

 : ژاپن
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تا به حال از نیروهاي  متفقینو پس از پایان اشــغال  میالدي 1950نیروهاي دفاع از خود ژاپن از هنگام تأســیس در دهه   

ست شده ا شکیل  سی ژاپناز آن جا که . داوطلب ت سا شور را ازقانون ا شکیل هر گونه نیروي نظامی  ، دولت این ک منع  آفنديت

  .کرده است، خدمت وظیفه عمومی حداقل تا آینده نزدیک مسئله قابل بحثی در این کشور نخواهد بود

 

 : عراق

شینه   سنل ارتش بزرگ  ءبی سینپر شکیل داده بودند( صدام ح سربازان وظیفه ت در . به غیر از گارد عالی جمهوري) را 

سنل وظیفه در زمان  100٬000حدود  صحرابه نام  جنگ اول خلیج فارسنفر پر شت عملیات توفان  سال. دندش هک هاي بعد، در 

 «هاي قابل ذکریکی از برنامه. اجباري همچنان ادامه داشـــتبرد ولی خدمت از فســـاد و رهبري ضـــعیف رنج می ارتش عراق

شــهرت یافته بود و در طول آن کودکان عراقی از طریق تمرینات ســخت مانند » شــیرهاي صــدامبچه«بود که به  »اشــبال صــدام

دومین جنگ پس از . دفاع کنند عراقاز  دیدند تاهاي زنده آموزش میتکه کردن مرغافزارهاي گرم یا تکهیادگیري جنگ

. ارتش قبلی منحل گشته و ارتش جدید عراق توسط نیروهاي داوطلب تشکیل شدکه منجر به سقوط صدام شد،  خلیج فارس

 . آموزش این نیروها در ابتدا توسط حکومت ائتالفی موقت و سپس نیروهاي آمریکایی انجام شد

 : فرانسه

شتند تا بتوانند نظرات نیاز به نیروي دفاعی قويآن ها . ابداع شد انقالبیون فرانسويخدمت وظیفه مدرن توسط    تري دا

سترش دهند اروپارادیکال خود را به کل  سال  قانون جردن. گ شت: بیان می میالدي 1798در  سوي «دا ست و  سربازهر فران ا

شیوه» داند.خود را ملزم به دفاع از ملت می ست ارتش بزرگ ناپلئون بناپارتبود که  به این  را به   (Grande Armée)  توان

در زمان صلح را لغو  خدمت وظیفه عمومی میالدي 1996از سال  فرانسه. آغاز کندوجود آورد و اولین جنگ اروپایی خود را 

سال  سانی که پیش از  شده بودند باید خدمت خود را به پایان می میالدي 1979کرد اما ک ستقالل از زمان . بردندمتولد  جنگ ا

رجی یا جنگی اعزام نشــده بودند مگر اینکه خود داوطلب به این ســو، ســربازان وظیفه به مناطق خا )میالدي1954-62( الجزایر

 . شدندمی

 : فیلیپین

ــت فیلیپین   ــیبا این حال تمرین نظامی یکی از برنامه. داراي خدمت نظامی اجباري نیس اجباري در مدارس و  هاي درس

ـــگاه ـــتاختیاري در دانش ـــاعت در یک هفته طول می. ها اس ـــد و جزوي از از آن جا که این آموزش تنها به مدت چند س کش

شهروندان فیلیپینی که . آموزان در طول اجراي این برنامه از خانه دور شوندهاي مدرسه است، دیگر الزم نیست که دانشبرنامه

در ســال آخر دبیرســتان نباشــند واجد شــرایط  CAT دوره به نام دوره آموزشــی پیشــبرد شــهروندان یاحاضــر به گذراندن این 

هاي نظامی بود اما امروزه هدف اصلی این برنامه تنها آموزش مهارت میالدي 2003تا پیش از سال . التحصیلی نخواهند شدفارغ
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 (ROTC) ها با عنوان سپاه آموزشی افسران ذخیرهآموزش نظامی در دانشگاه. ده استه.شهاي غیرنظامی نیز به آن اضافجنبه

دو انتخاب . است (NSTP) خدمت ملی اجباريهاي موجود براي برنامه آموزشی اکنون یکی از انتخابشود و همشناخته می

شرکت در سپاه آموزشی افسران . (LTS) و خدمت سوادآموزي (CWTS) هرونديش هدیگر عبارتند از خدمت آموزش رفا

سال  شد تا دولت به فکر تغییر آن بیفتدش هاجباري بود تا اینک میالدي 2001ذخیره تا  سران باعث  سوءرفتار اف . ایعاتی پیرامون 

ـــجویان ملزم به تکمیل هم ـــرایط الزم براي  6اکنون دانش ـــتند تا بتوانند ش ـــی خدمت ملی اجباري هس واحد از برنامه آموزش

از سپاه آموزشی افسران ذخیره  )واحد 6واحد (هر سال  12تا پیش از آن الزم بود دانشجویان . التحصیلی را به دست آورندفارغ

سانند سه. را به اتمام بر سته به نوع مدر نیروهاي تواند به یکی از خوانند میدر آن درس میآموزان اي که دانشآموزش نظامی ب

ــاص یابد دریایییا  هوایی، زمینی ــرکت در برنامه. اختص ــانی که تابعیت هاي خدمت ملی معاف بیگانگان از ش ــتند اما کس هس

 . دوگانه دارند از این قاعده مستثنا هستند

 : لبنان

 

ـــال براي مردان در  عمومی خدمت وظیفهتا پیش از این    ـــت لبنانبه طول یک س  2005 مه 4در تاریخ . وجود داش

شش میالدي شد که در آن خدمتی  صویب  شده بود و همچنین این طرح دولت را ماهه پیشنظام خدمت وظیفه جدیدي ت بینی 

ــربازي در خدمت  لغوملزم به  ــال آینده کرده بود 2س  لغودر لبنان  میالدي 2007 فوریه 10خدمت وظیفه عمومی در تاریخ . س

  .شد

 : مجارستان

خدمت ســربازي پس از پایان  لغو. خدمت وظیفه عمومی را ملغی اعالم کرد میالدي 2004در نوامبر ســال  مجارســتان  

براي بازگرداندن خدمت وظیفه، باید دو ســوم . شــد قانون اســاســیییر یافتن مناقشــات ســیاســی طوالنی مدتی بود که منجر به تغ

اکنون این کشور در حال توسعه ارتش هم. رسدیار نامحتمل به نظر مینمایندگان به آن رأي مثبت دهند که در آینده نزدیک بس

 . اي خود با تأکید بر سربازان پیمانی است که هر چهار سال به طور داوطلبانه خدمت خواهند کردحرفه

 

 : هلند

ــیا) تشــکیل داد میالدي 1814در ســال  هلند   در همان . خدمت وظیفه عمومی را براي ایجاد نیروي مقاومت ملی (ملیش

با این حال کمبود نیروي داوطلب باعث شد . صرفاً توسط داوطلبان تشکیل شده بود را نیز بنا نهادزمان نیز یک ارتش دائمی که 

آن ها  کلی که توده ســربازان آن ارتش، وظیفه بودند و فرماندهانبه شــم ترکیب شــوند، با ه میالدي 1819هر دو نیرو در ســال 
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ارتش  میالدي 1996و  1991ي هابین ســال. وجود داشــت جنگ ســرداین نظام تا پایان . اي بودندداران حرفهافســران و درجه

 1995آخرین نیروهاي وظیفه در ســال . نیروهاي وظیفه خود را به تدریج کم کرد و تبدیل به ارتشــی کامالً داوطلب شــد هلند

کل رسمی خدمت وظیفه عمومی را به شهلند تا به حال . ترخیص شدند میالدي 1996به خدمت اعزام شدند و در سال  میالدي

ــربازان را به خدمت اعزام می ــتمی که س ــیس ــت که قانون و س ــت؛ این به آن معنا اس ــت و کرد لغو نکرده اس همچنان برقرار اس

توان (از نظر قانونی) در مواقع اند را میکامل کرده میالدي 1996شـــهروندان هلندي که خدمت نظامی خود را تا پیش از ســـال 

  . بحرانی به خدمت فراخواند

  

 

 : هند

نداشته  خدمت وظیفه عمومیتا به حال  میالدي 1947در سال  استقاللیا حتی پس از  بریتانیاچه در زمان استعمار  هند  

ت آن به بیش هاي کامالً داوطلب تاریخ را داشت که تعداد نفرایکی از بزرگترین ارتش ارتش هند جنگ جهانی دومدر . است

از آن زمان تا کنون این کشـــور توانســـته اســـت رکورد دومین ارتش بزرگ و اولین ارتش کامًال . رســـیدمیلیون نفر می 2/5از 

  . داوطلب را حفظ کند

 : اسرائیل 

ســالگی یا پایان  18ی در ســن اســرائیل تمام شــهروندان . داراي خدمت وظیفه براي تمام مردان و زنان اســت اســرائیل    

 :شوند به جز در موارد ذیلکالس دوازدهم مشمول خدمت وظیفه می

 .از خدمت معاف باشند تحصیالت مذهبیتوانند در طول می هاهاردیم

ــرائیل اعراب  ــتند اما با این حال میاس ــونداز خدمت معاف هس مردم دیگري که جزو جوامع غیر یهودي این . توانند داوطلب ش

 .توانند داوطلب شوندنمیآن ها  با این حال زنان. باید به خدمت بروند هاچرکسیو  نشینانبادیه، هادروزيکشور هستند مانند 

ستار اعزام به خدمت میآن ها  هر چند برخی از. توانند براي معافیت از خدمت متقاضی شوندزنان مؤمن یهودي می شوند، خوا

 .شرکت کنند »شروت لئومی «لیکل داوطلبانه و غیرنظامی در طرح خدمت مبه شخواهند بسیاري می

 .شوندزنانی که ازدواج کنند یا باردار شده باشند به خدمت اعزام نمی

 .شوندنمیافرادي که از لحاظ روانی یا جسمی صالحیت الزم را نداشته باشند نیز به خدمت اعزام 
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افســران و ســربازانی که در نیروهاي . ســال خدمت کنند 2ی اســرائیلســال و زنان  3ی باید اســرائیلبه طور معمول مردان   

دوره آمادگی پیش از اعزام) حضور ( »مچینا« افرادي که در. هستند باید خدمت بیشتري کنند حسدرو  نحالاي همچون ویژه

براي  )برنامه دیگري به نام (اتوداعی. توانند خدمت را تا پایان برنامه که معموالً یک ســـال اســـت به تعویق اندازنددارند می

شکنان وجدانی فرمان. پیش از اعزام به تحصیالت آکادمیک بپردازند دهد تااجازه میآن ها  متقاضیان شایسته وجود دارد که به

سیار کمی در  سرائیل ب سربازان ذخیره وجود دارد، عدم قبول خدمت در . وجود دارندا شایعتري که بین  کرانه باختري رود امر 

را به مدت چند ماه تا آن ها  یا شــکنان وجدانی را به جاهاي دیگر بفرســتندممکن اســت برخی از این فرمان. اســت غزهو  اردن

مردان پس از پایان مدت خدمت وظیفه . یک ســـال به زندان محکوم کنند و پس از آن به عنوان فرد ناشـــایســـت ترخیص کنند

سن  45عادي باید  سال را به خدمت احتیاط (میلوم) بپردازند تا اینکه به  سند 40روز در  شاغل . سالگی بر زنان نیز در برخی از م

جبور به انجام خدمت احتیاط به میزان کمی هســتند تا اینکه به ســن بیســت و چهار ســالگی برســند یا ازدواج کنند و یا خاص م

  .باردار شوند

 

 : اوکراین

 

شود و ها انجام میبه مدت دو سال (که در دانشگاه افسر احتیاطآموزشی  ءشامل دوره اوکراینهاي سربازي در گزینه  

افرادي که ســنشــان از بیســت و پنج ســال بگذرد را . اســت) یا یک ســال خدمت عادي اســت ارتشبه معناي عدم حضــور در 

اثر  بود تا اینکه بر ددو واشینادرگیر مشکالتی مانند  روسیهنیز تا مدتی پیش مانند  ارتش اوکراین. توان به خدمت فراخواندنمی

ماه و  18ماه به  24میالدي از  2000طول خدمت در اوایل دهه . تقلیل خدمت ســربازي این مشــکالت رو به کاهش گذاشــتند

از دیگر دالیل کاهش این مشـــکالت کم شـــدن تعداد پرســـنل وظیفه به دلیل رویکرد ارتش به . ماه کاهش یافت 12ســـپس به 

ستسمت حرفه شدن ا سال  شتاوکراین در نظر دا. اي  ساخته و خدمت وظیفه ارتش خود را کامالً حرفه میالدي 2010تا  اي 

به خدمت فراخوانده  میالدي 2010که آخرین کارکنان وظیفه در سال بود  وزیر دفاع این کشور اعالم کرده. عمومی را لغو کند

  . خواهند شد

 : دانمارك

خدمت به . تمامی مردانی که از ســالمتی کامل برخوردارند باید به خدمت اجباري بروند، قانون اســاســی دانماركطبق   

ـــد و معموالً توســـط افراد ماه طول می 4طور عادي  ـــاله انجام می 27تا  18کش برخی از خدمات خاص، بیشـــتر طول . شـــودس

آن ها  کنند که در آن ازاي دریافت مید نامهرسنسالگی خود می 18به سالروز  دانمارکیمعموالً هنگامی که پسران . کشندمی

رسد که طی آن تاریخ میآن ها  اي به دستکمی بعد نامه. شود که چه زمانی تحصیالت خود را به پایان خواهند بردپرسیده می
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با این حال ممکن اســت برخی از افراد، . براي انجام معاینات جســمی و روانی تعیین شــده اســت ســازمان نظام وظیفهمراجعه به 

حتی اگر شخصی شرایط الزم براي خدمت را داشته باشد ممکن است با نوشتن . حضور در خدمت محسوب نشوند ءشایسته

تر از افرادي که از نظر روانی و جسمی از آمادگی کمتري برخوردارند پایین. به خدمت اجتناب کند یک عدد تصادفی از رفتن

تواند در صــورت بروز بحران، دولت می. گیرند و به این ترتیب احتمال اعزامشــان بســیار کمتر خواهد بودتر قرار میافراد آماده

آن ها  این فراخوان بدون در نظر گرفتن اتمام یا عدم اتمام خدمت وظیفه. سالگی به خدمت فرا بخواند 50مردان سالم را تا مرز 

 .ده استش هاین حق بسیار به ندرت توسط دولتمردان دانمارکی استفاد. است

ـــکنــان وجــدانی میفرمــان  مــاه در مشـــــاغــل غیرنظــامی مــاننــد طرح 6تواننــد بــه جــاي خــدمــت نظــامی، بــه مــدت ش

Redningsberedskabet  ســوزي، ســیل، آلودگی و غیره) یا کار در یک کشــور مانند آتش(امل حوادث غیرنظامی شــ هک

  . بپردازند جهان سوم

 : برمودا

ــرزمینیکی از  برمودابا اینکه    ــت اما هنوز هم خدمت وظیفه را براي دفاع از خود حفظ  هاي ماوراي بحار بریتانیاس اس

ست سنین . کرده ا ستند ب 32تا  18مردانی که در  ستفاده از قرعهسال ه شی به خدمت فراخوانده میا ا ماه  38شوند تا به مدت ک

با این حال هر کس که اعتراضــی به این شــیوه . وقت اســتحضــور در خدمت به صــورت پاره. در گردان برمودا خدمت کنند

 .داشته باشد حق دارد وضع خود را در دادگاه معافیت مطرح کند

 : تایوان

ـــال  (تایوان) جمهوري خلق چین   ـــت میالدي 1949از س زنانی که در . داراي خدمت وظیفه براي تمام مردان بوده اس

خدمت اجباري از . کنند نیز باید در پدافند غیرنظامی محل زندگی خود نقش داشــته باشــندزندگی می فوچینجزایر دور افتاده 

 ژانویه 1ماه کاهش یافت و از  18این خدمت به  میالدي 2004در ژانویه . بیست و چهار ماه به بیست و دو ماه تقلیل یافته است

نویسـی داوطلبانه به وزارت دفاع جمهوري خلق چین اعالم کرده اسـت در صـورتی که نام. انزده تنزل یافتبه شـ میالدي 2006

ش شته با سد و تداوم دا سال حد مطلوب بر سربازي براي کارکنان وظیفه در  به چهارده ماه و در  میالدي 2007د، میزان خدمت 

ساکن هستند از خدمت معاف  هاي ماوراي بحار چینسرزمیناتباع چینی که در . به دوازده ماه کاهش یافت میالدي 2008سال 

است و طول  خدمات اجتماعیاین خدمات معموالً جزو . توانند تقاضاي خدمت جایگزین کنندمشمولین خدمت می. باشندمی

ستم پذیرفته می سی ستشوند بیش از کارکنان وظیفه بخشخدمت کسانی که در این  صی . هاي نظامی ا ص کارکنان وظیفه متخ

توانند وند میه.شهاي انتخاب افسري پذیرفترطی که بتوانند در آزمونبه شهستند  مهندسیهاي علوم یا التحصیل رشتهکه فارغ

سه سري در نیروهاي شود و ماهه آغاز میدر نظام خدمت دفاع ملی که در ابتدا با یک دوره آموزشی نظامی  سپس مأموریت اف

شی دولت را در پی دارد خدمت کنند سات پژوه س صنایع دفاعی یا مؤ سال کار فنی در  شور مأمور . احتیاط و چهار  وزارت ک
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ــت ــال  میالدي 2008 یکم اوتوزارت دفاع چین در . اداره آژانس خدمت وظیفه ملی اس به  میالدي 2014اعالم کرد که از س

ــه تا چهار وطلب نمیبا این حال مردانی که دا. اي کامالً داوطلب خواهد بودداراي نیروي نظامی حرفه تایوانبعد  ــوند باید س ش

در حالی . ماهه بروندکسانی که در هنگام مشمولیت، تحصیالت عالی ندارند باید به دوره آموزشی سه. ماه آموزش نظامی ببینند

در . که افرادي که در حال گذراندن تحصیالت عالی هستند باید در سه ماه تعطیلی تابستان آموزش نظامی خود را تکمیل کنند

اي خواهد بود و در عین حال هر مرد تایوانی ورتی که این ســیاســت ثابت بماند تایوان داراي یک نیروي نظامی کامالً حرفهصــ

 . امی سه یا چهارماهه را بگذراندباید دوره آموزشی نظ

 : سنگاپور

تا  18متممی به تصویب رسید که طبق آن تمام مردان تندرستی که بین  سنگاپوردر  میالدي 1967 مارس 14در تاریخ   

 فند ملی ســنگاپورنیروي پدایا  پلیسماهه در یکی از نیروهاي مســلح،  24ســال ســن داشــتند مجبور به انجام خدمت نظامی  21

سال به مدت  24هر فرد پس از انجام . شدندمی سال و هر  ضرورت، باید تا ده  هاي دوره روز در آموزش 40ماه خدمت دوره 

سانی زیادي نیاز داردخدمت می ارتش سنگاپورسربازان وظیفه در  ءبیشینه. احتیاط شرکت کند . کنند زیرا این نیرو به نیروي ان

سربازان وظیفه پیش از اعزام به یکی از نیروهاي پلیس یا پدافند ملی، آموزش شمولین، . بینندهاي نظامی ابتدایی میتقریباً تمام  م

توانند در صـــورت شـــود، میخادمین ملی نیز گفته میآن ها  ســـربازان وظیفه که به. اجازه انتخاب محل خدمت خود را ندارند

با داشتن  میالدي 2005سنگاپور تا پیش از سال . داشتن تخصص مشاغل رهبري را به عنوان متخصص و افسر جزء اشغال کنند

در  کره جنوبیاما این کشــور پس از آن که . هاي خدمت در دنیا بودترین دورهماه خدمت ســربازي، داراي یکی از طوالنی 30

 .د، رکورد قبلی را دوباره به دست آورداماه کاهش د 18خدمت سربازي را  2012سال 

 : سوئد

خدمت سربازي  میالدي 1902ذف شده است از سال حاجباري بودن سربازي در این کشور سال گذشته قانون از چند   

ــوئددر  ــتاجباري بوده  س ــنین . اس ــوئدي که بین س ــلح  47تا  18تمام مردان س ــن دارند براي خدمت در نیروهاي مس ــال س س

ست اما در زمان میزان فراخوانده. ندشدمی فراخوانده  سردشدگان در طول زمان متغیر بوده ا سید ٪90این مقدار به  جنگ  . ر

سربازي بین  سابماه بود، اما در تغییرات اخیر آموزش 15تا  8طول خدمت  شدند که با احت سه نیز لحاظ  طول آن ها  هاي مدر

 نشـــانیآتشتوانند به جاي خدمت نظامی، به یکی از خدمات غیرنظامی مانند مردان می. ماه تغییر یافت 15تا  11این دوره به 

ستطول خدمت غیرنظامی کوتاه. بپردازند سال  و تر از دوره نظامی ا ستند به خدمت در نیروهاي می میالدي 1980زنان از  توان

 . خواست تا امکان خدمت نظامی اجباري زنان را بررسی کند ارتشدولت سوئد از  میالدي 2002در سال . مسلح بپردازند

 : سوئیس



AVAYeBUF.com 

 49 

قانون اســاســی بنابر . نفر نیروي احتیاط) 220,000ه نظامی جهان اســت (به همراه داراي بزرگترین نیروي شــب ســوئیس  

ی (بر حسب شاخه یگانی) و هفته آموزش ابتدای 21تا  18این خدمت مشتمل بر . خدمت نظامی براي مردان اجباري است فدرال

یابد باید به حد هاي ساالنه که موازي با میزان درجه افزایش میمیزان این آموزش. هفته آموزش مجدد در طول هر سال است 3

خدمت براي زنان داوطلبانه است اما از همه نظر با خدمت مردان . روز است) 260معینی برسد (این مقدار براي سربازان صرف 

ـــ ـــکنان وجدانی میفرمان. تبرابر اس روز بر عهده  390توانند به جاي خدمت نظامی، یکی از خدمات غیرنظامی را به مدت ش

سال. بگیرند شکی و معافیت از آموزشهاي اخیر معافیتدر  ستند) هاي تعویقی پز شک برانگیز ه هاي ابتدایی نظامی (که غالباً 

 . کنندمردانی سوئیسی واقعاً خدمت نظامی خود را کامل می ٪60تا  ٪55گیري یافته است؛ بنابراین تنها افزایش چشم

 : صربستان

در عمل، تنها کسانی . سال هستند 35و  19داراي خدمت ملی اجباري براي تمام مردانی است که بین سنین  صربستان  

ــن دارند به خدمت فراخوانده می 27که زیر  ــال س ــوندس ــگاهی انجام . ش ــیالت دانش خدمت وظیفه معموالً پس از تکیمل تحص

توانند شکنان وجدانی نیز میفرمان. ماه کاهش یافت 6به  میالدي 2006ماه بود ولی در سال  9پیش از این طول خدمت . شودمی

شور زندگی میصرب. ماهه بپردازند 9به جاي خدمت نظامی به خدمت نظامی  کنند نیز باید خدمت نظامی هایی که خارج از ک

شان با این حال . خود را انجام دهند شغلی ضعیت  ستان، تأثیر بدي بر و صرب سر خدمت در  ضور بر  اگر بتوانند ثابت کنند که ح

 27تر از اثبات این مسئله نیز به این صورت است که اگر سن فرد پایین. توانند خدمت را به تعویق بیندازندخواهد گذاشت، می

سکونت تماس ب شور خارجی محل  ستان در ک صرب سفارت  شد باید با  ستقیماً با  27گیرد و اگر باالي سال با شد باید م سال با

شته. ارتش تماس بگیرد سال  شداعالم  در گذ ستان تا  صرب شد، اما به  لغو میالدي 2010که خدمت نظامی اجباري در  خواهد 

 . رسد این امر تا اطالع ثانوي به تعویق افتاده استنظر می

 : فنالند

کســانی که به . اســتآن ها  بســته به جایگاه مردان،روز) براي  180ماه ( 6داراي خدمت نظامی اجباري به مدت  فنالند  

ماه  12روز) یا  270ماه ( 9سـربازان ویژه نیز باید . روز) خدمت کنند 362ماه ( 12اند باید آموزش دیده داردرجهیا  افسـرعنوان 

سربازان . خدمت کنند ست که  ست و طول خدمت غیررزمی نیز امکان. کمترین طول خدمت را دارند صفراین درحالی ا پذیر ا

در . سالگی به تعویق افتد 29شود و ممکن است تا لگی آغاز میسا 19الزام ورود به خدمت از سن . روز) است 330ماه ( 11آن 

 .گرددشود یا وي از خدمت معاف میآن هنگام خدمت براي مشمول اجباري می

ـــال    ـــدن در خدمت نظامی را پیدا کردند میالدي 1995زنان از س توانند روز اولیه می 45در آن ها . اجازه داوطلب ش

نیز آن ها  هایی که در مورد طول خدمت براي مردان وجود دارد شـــاملروز تمامی الزام 45اما پس از . خدمت را ترك کنند
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شکی مانع از آن  شد مگر این که دالیل پز شود اما موجب اخراج بارداري هنگام خدمت باعث توقف خدمت می. شودخواهد 

 .خودکار نخواهد شد

ــتآن ها  خدمت غیرنظامی نیز براي مردانی که اخالقیات   ــکنان ( در تعارض با خدمت نظامی اس به  ) یوجدانفرمان ش

ـــربازي خودداري کنند به مدت . ماه وجود دارد 12مدت  اما اگر در حال . افتندماه به زندان می 6مردانی که کالً از رفتن به س

صف روزهاي باقی شند، مدت حبس به میزان ن شدخدمت با سبه خواهد  شان محا مردانی که در منظقه غیرنظامی . مانده از خدمت

ته خدمت کنند اما از آن جا که این خدمت هنوز ســاختار نیاف هاي دریاییفانوسیا  گمركکنند باید در دفاتر زندگی می آلند

ستند ساکنین این منطقه عمالً از خدمت معاف ه ست  سال به تعویق می گواهان یهوهخدمت پیروان . ا افتد تا اینکه فرد به هر دو 

براي تمام مردان اجباري  اســـتقالل فنالندمت نظامی از زمان خد  . شوددر آن سن وي از خدمت معاف می. سالگی برسد 28

با درجه ( افسر احتیاطبه عنوان آن ها  از ٪10و  )گروهبانیو  سرجوخگی( داريدرجهاز افراد، آموزش  ٪20تقریباً . بوده است

. را انجام دهند فرمانده یک گروهانرود بیشتر وظایف در زمان جنگ از افسران احتیاط انتظار می. بینندآموزش می )ستوان دوم

گیرند هفته، فرماندهان تصمیم می 8پس از این . شونداي اعزام میهفته 8آموزشی یکسان  ءتمام نفرات در آغاز خدمت به دوره

 .داري یا افسري را ببینندهاي درجهکدام یک از نفرات باید آموزش که

ممکن اســت که ســربازان احتیاط . رودپس از اینکه یک ســرباز خدمت وظیفه خود را به پایان برد به حالت احتیاط می  

صرفمدت این دوره براي . وندش ههاي مجدد اجباري فراخواند(ذخیره) به تمرین روز و  75 سربازان ویژهروز،  40 سربازان 

  . روز است 100داران افسران و درجه

به . توان آن را به تعویق انداختدســتور حضــور در تمرین مجدد را لغو کرد، تنها می توانخدمت، اجباري اســت؛ نمی  

ه اســــت از آن رو که نیروهاي دفاعی فنالند با آمدتازگی امکان ارســــال تقاضــــا براي اعزام به خدمت غیرنظامی به وجود 

 .دد نیروهاي احتیاط مشاهده کردهاي مجتوان این را در تعداد تمرینشوند و میهاي بودجه متوالی مواجه میکسري

هاي اجتماعی دلیلی براي معافیت یا به تعویق انداختن تحصیل، کار یا فعالیت. معافیت کلی براي مشمولین وجود ندارد  

ـــوندخودکار تلقی نمی ـــمولین میکارفرمایانقانون، . ش . کند، مالکان و غیره را ملزم به ادامه قراردادهاي پیش از خدمت با مش

احتمال بدهد که نارسایی  پزشکاگر . شودانداختن اعزام، تنها توسط پزشک نظامی صادر مییا عقب  معافیت پزشکیاجازه 

ــمول تنها به تعویق خواهد افتاد و از معافیت خبري  ــد، خدمت مش دکترین . نخواهد بودبدنی یا روانی در آینده درمان خواهد ش

توان با تغییر حداکثر سـن کنند و اندازه ارتش فعال را میبزرگ هر گروه سـنی با هم خدمت می ءاسـاسـی این اسـت که بیشـینه

 .این به جاي استفاده از خدمت انتخابی خواهد بود. نفرات احتیاط کنترل کرد
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ی از مؤسسات عمومی کار پیدا کند (امریه بگیرد) جایگزین غیرنظامی خدمت وظیفه آن است که مشمول بتواند در یک  

قانون  میالدي 2008تا پیش از سال . ها)) در آن مشغول باشدترین زمان خدمت براي سربازان (رانندهماه (طوالنی 12و به مدت 

 .گرفتاي تنبیهی مورد انتقاد قرار میماه خدمت بود که این مدت توسط مخالفین به عنوان دوره 13خواستار 

غالباً فشـــار زیادي از ســـوي اعضـــاي خانواده . دنبر میمردان فنالندي خدمت خود را در ارتش به پایان  ٪80بیش از   

از احترام  جنگ جهانی دومسربازان هاي غیرنظامی نروند؛ کهنهوجود دارد تا جوانان حتماً در ارتش خدمت کنند و سراغ گزینه

ـــبت به کهنه. زیادي در فنالند برخورداند ـــربازان خانواده تلقی مینرفتن به خدمت وظیفه، توهین نس ـــودس فرض اجتماعی . ش

ها وجود دارد مبنی بر اینکه مردانگی تنها با رفتن به ســربازي قابل اثبات اســت و نرفتن به خدمت ســربازي متداولی بین فنالندي

ـــت زیرا مردم آن را ایده. نبودن به فرد بزند» مرد واقعی«یا » نامردي«تواند انگ یم ـــوع به تازگی در حال افول اس اي این موض

ستکهنه می سنتی مانند تدریس این عقیده همچنان پابرجا شاغل  همچنین جوانان از این ترس دارند که . پندارند اما در برخی م

 .اند اجتناب کننده به جاي خدمت نظامی به خدمت غیرنظامی پرداختهکارفرمایان از استخدام افرادي ک

ست   شور ا ستقل از تمامی خاك این ک ست امنیت ملی فنالند مبتنی بر دفاع کامالً م شینه. سیا تعداد کارکنان نظامی  ءبی

سازمان ملل تنها توسط سربازان همکاري با نیروهاي . نیروي احتیاط) است 900000نفر (از بین  2000خارج از کشور محدود به 

سربازان احتیاطی آموزشحرفه صورت میدیده و حقوقاي و  شند  ضاي چنین کاري کرده با گیرد؛ بنابراین بگیري که خود تقا

 .مرزي در رابطه با خدمت وظیفه عمومی وجود نداردهاي برونگونه بحثی پیرامون جنگهیچ

 5خواهد انجامید و وي پس از  قرار توقیفعدم حضور مشمول سریعاً به صدور فرار از خدمت تقریباً وجود ندارد زیرا   

براي صدور  کارت پایان خدمتارائه . قرار خواهد گرفت پیگرد قانونیروز به عنوان غایب بدون ترك خدمت یا فراري تحت 

 .اجباري است گذرنامه

به . دهند ربط می آنارشیستیا  کمونیستهاي مخالفت سیاسی با خدمت وظیفه بد تلقی شده و معموالً آن را به گروه  

 جنگ ســـردکه با آمادگی نظامی مخالف بودند در زمان   (Rauhanpuolustajat) »مدافعان صـــلح  «ویژه آنکه گروه

 . شوددت عملی ضد میهنی و کمونیستی تلقی میبه شبنابر این مخالفت با نظام وظیفه . شدندحمایت می شورويتوسط 

 : قبرس

همچنین از ســال . ســال قرار دارند 50تا  18براي تمام مردانی اســت که بین ســنین  عمومیخدمت وظیفه داراي  قبرس  

ـــو تمام مردانی که معتقد به یکی از ادیان  میالدي 2008 ـــیحی مارونیو  التین، ارمنیبه این س ـــتند نیز باید به خدمت  مس هس

 شده پس از پایان خدمت جزو نیروهاي احتیاط تلقی شدهسربازان ترخیص. کشدماه طول می 25خدمت نظامی . سربازي بروند

ــماه  33توانند شــکنان وجدانی نیز میفرمان. و هر ســال باید چند روزي در تمرینات نظامی شــرکت کنند کل غیررزمی در به ش
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تاً تنبیهی قانون. ماه خدمت اجتماعی کنند 38ارتش یا  گذاري و اعمالی که مربوط به خدمات جایگزین غیرنظامی اســــت ذا

ساماندهباقی شد میالدي 2004لاند اما قانون جدیدي که در  شد باعث کاهش مدت این خدمات  صویب  اي که ویژه ءکمیته. ت

ضاهاي مربوط به فرمان سیدگی به تقا ست طرح عدم پذیرش کلی مبتنی بر زمینهمأمور ر هاي ایدئولوژیک را شکنان وجدانی ا

ـــیان براي معافیت، از بروز عقاید خاص خود اجتناب می ـــنهاد داد که دلیل آن مبتنی بر این بود که متقاض ـــاي . ورزندپیش تقاض

ـــط دولتمردان خارج از  هايارزیابی دوباره در روش با خدمات کامالً غیرنظامی توس این کمیته و جایگزینی خدمت نظامی 

رد شد، خواستار غیرنظامی کردن  میالدي 2004رفراندوم در سال که طی یک  طرح عنان براي قبرس. وزارت دفاع شده است

  . این جزیره و انحالل نیروهاي ترك و یونانی شده بود

 : کره جنوبی

 

ـــت 27تا  24داراي  کره جنوبی   ـــکنان وجدانی جز زندان وجود هیچ جایگزینی براي فرمان. ماه خدمت اجباري اس ش

ـــینه. ندارد طول مدت خدمت از یک نیرو تا . کنندمردان کره جنوبی به جز عده کمی در ارتش خدمت می ءبه طور کلی بیش

ماه کاهش  18خدمت در نیروي زمینی ارتش بســته به میزان تحصــیالت، به  میالدي 2012ســال  در. نیروي دیگر متفاوت اســت

 . پیدا کرد

 : کره شمالی

ـــمالی   براي تمامی  میالدي 2015داراي خدمت اجباري ارتش براي تمامی مردان و از آوریل  میالدي 1993از  کره ش

ست  20تا  17سال) و براي زنان  13ماه ( 156براي نیروهاي ویژه  )،سال 10ماه ( 120مدت آن براي نیروهاي عادي مرد . زنان ا

با تصویب قانونی، خدمت ) ه.ش1393بهمن  11( میالدي 2015ژانویه  31در  کره شمالیهاي مقام. سال است 3دست کم ، ساله

  . سربازي براي زنان را اجباري کردند و به قانون خدمت داوطلبانه زنان پایان دادند

 

 : مصر

 

صر   سنین بین  ءداراي برنامه م ست که در  خدمت نظام . سال قرار دارند 30تا  18خدمت نظامی اجباري براي مردانی ا

تقاضی ورود به خدمت را آن ها  افتد تا اینکهبه طور معمول تا پایان تحصیالت افراد به تعویق می مسلح مصر نیروهايوظیفه در 

سال کنند 28تا پیش از  شان از . سالگی ار سن ضور در  30افرادي که  سته ح شای شوند و مجبور به تلقی نمی ارتشسال بگذرد، 

افرادي که برادر ندارند یا ســـرپرســـتی اولیاي خود را بر عهده دارند از خدمت ســـربازي معاف . پرداخت جریمه خواهند شـــد
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گفته بود که هر مصــري که داراي تابعیت دوگانه باشــد از خدمت وظیفه معاف  ســاداتجمهور پیشــین مصــر، رئیس. شــوندمی

. باشـــدماه می 36تا  14مدت خدمت هر مرد مصـــري بنابر میزان تحصـــیالت وي از . این معافیت تا امروز نیز ادامه دارد. اســـت

ها بنابر میزان تحصیالت خود کمتر خدمت آموختگان دانشگاهدانش. سال) خدمت کنند3(ماه  36ها باید انهاي دبیرستاخراجی

ـــص دارند هنوز به خدمت فراخوانده میدانش. کنندمی ـــان با دیگران متفاوت آموختگانی که تخص ـــوند اما درجه و حقوقش ش

ست شغل را هم میامکان ماندن در ارتش و انتخاب آن به آن ها  همچنین به. ا صري. دهندعنوان  ها از خدمت وظیفه برخی از م

شورهاي خارجی می شان از فرار کرده و به ک سن شان محاکم. سال بگذرد 30روند تا  سن ای ده و مجبور به پرداخت ش هدر آن 

سال  580 این جرم که از . شوندشوند و با مذمت از انجام خدمت سربازي در ارتش رها میمی ) میالدي 2004دالر (طبق آمار 

  . کندمیرا از استخدام در نهادهاي رسمی منع » وفا به میهنبی«شود، شهروندان تلقی می» سیرت اخالقی بد«نظر قانونی جرم 

 : مکزیک

ضر تمام مردانی که در    سالگی می مکزیکدر حال حا سن هجده  سند باید براي طی دوره خدمت وظیفه به مدت به  ر

رنگ اش یک توپ سیاههر کس که قرعه؛  گیردکشی انجام میقرعه ءسامانهتوسط نوعی آن ها  انتخاب. یک سال اقدام کنند

باشد باید به عنوان یک نیروي احتیاطی به مدت یک سال به هیچ فعالیت شغلی دست نزند و در پایان سال، کارت پایان خدمت 

تماماً از نیروهاي  ها در گردان خدمت نظامی ملی کهآورند شـــنبهکســـانی که توپ ســـفید می. دوره ضـــرورت را دریافت کند

ست خدمت کنند شده ا شکیل  سانی که به خدمات اجتماعی عالقه دارند می. وظیفه ت توانند به عنوان معلم یا مربی ورزش در ک

به  ؛ انتخاب سـومی نیز وجود دارد وراکوزیا  مکزیکوسـیتیدر برخی از شـهرها مانند . شـرکت کنند هاي سـوادآموزينهضـت

سال در گردان  سد باید به مدت یک  سرخ بر سیتی توپ  سانی که در مکزیکو سانی که در وراکوز  چتربازک خدمت کنند و ک

ــت آورند باید در توپ  ــهر وراکوز خدمت کنند نیروي دریاییآبی به دس ــهرهایی که در. ش نیروي دریایی وجود آن ها  در ش

. کل داوطلبانه وجود داردبه شــ نیز خدمت وظیفه براي زنان. شــوندوظیفه توســط همین نیرو انتخاب میدارد، مشــموالن خدمت 

ـــال  ـــت آوردن ا میالدي 2002فرار از خدمت تا س رهایی از «نیاز به کارت  گذرنامهمري غیرمعمول بود زیرا افراد براي به دس

  . عمومیت بیشتري یافته استده است غیبت از خدمت نظامی ش هداشتند اما از زمانی که این الزام برداشت» خدمت

 

 : نروژ

سال در هنگام  55سال ( 44 تاسال با اجازه اولیا)  17( 18/5داراي خدمت وظیفه براي مردانی است که بین سنین  نروژ  

ــند ــال . جنگ) باش ــکی پیش از خدمت دعوت میاز زنان نیز براي انجام آزمایش میالدي 2006ارتش از س کند اما تا هاي پزش

شان اظهارنامه تمایل خود براي اع ستاده نمیزمانی که ای ضا نکنند به این دوره فر مدت واقعی خدمت . شوندزام به خدمت را ام

ـــش ماه براي نگهبانان داخلی و  مانده خدمت هم باید در طول باقی. اســــت دریاییو  هوایی، نیروهاي زمینیماه براي  12ش
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شکل براي تجدید آموزش فراخوانده میتمرین شود اما تعداد کمی از نیروهاي وظیفه به این  سالیانه انجام  دلیل آن . شوندهاي 

رود هاي پیشرفته به سمتی میاکنون ارتش به دلیل نداشتن بودجه کافی و تکیه بیشتر به فناوريهم. نیز کمبود بودجه ارتش است

ـــاالنه تنها  ـــر تنها . نیروي وظیفه جذب کند  10,000که س از جوانان خدمت وظیفه را به طور کامل به اتمام  ٪27در حال حاض

سیاري از دیگر افراد نیز رسماً پس از انجام آز. رسانندمی شوند یا به دلیل تحصیالت یا اقامت در هاي پزشکی معاف میمایشب

هاي فنی هایی که هنگام تحصیل در دبیرستان به سراغ آموزشبرخی دیگر مانند آن. افتدخارج از کشور خدمتشان به تعویق می

شابه را در اتوانند دورهاند میاي (مانند نجاري یا برقکاري) رفتهو حرفه سیاري از نروژي. رتش دنبال کنندهاي کارآموزي م ها ب

شمولین از خدمت را ناعادالنه می سربازي را نوعی امتیاز تلقی معافیت برخی م ستند که ورود به خدمت  سانی هم ه دانند، اما ک

لبًا کارفرمایان غا. هاي ارتش وجود داردکرده و بر این باورند که به طور معمول رقابت زیادي براي ورود به برخی از شـــاخه

سالگی  28معموالً کسانی را که به سن  ارتش نروژ. اند استخدام کنندرغبت بیشتري دارند تا کسانی را که به خدمت وظیفه رفته

ــند به خدمت اعزام نمی ــیده باش ــت ماه هاها و دورهدر نروژ برنامه. کندرس ــی داوطلبانه به مدت یک تا هش ــص ي آموزش تخص

ضرورت نیز وجود دارد ضاف بر خدمت دوره  شوند که طول آن گرایان نیز میصلح. م ضی  توانند براي خدمت غیر رزمی متقا

 . ماه است 12

 : یونان

ــال ( یونان   ــت 12داراي خدمت اجباري به مدت  يمیالد 2008جمهوري هلنی) تا س هر چند . ماه براي مردان بوده اس

هایی در رابطه با تقلیل آن ماهه عالرغم وعده 12اي اســت اما همچنان خدمت وظیفه که یونان در حال توســعه نظام ارتش حرفه

وارد شوند اما الزامی  ارتش یونانبگیر در اي حقوقتوانند به عنوان سربازان حرفهزنان نیز می. ده بود وجود داردش هماه داد 6به 

هاي دســتمزد نمادین کارکنان وظیفه تکافوي هزینه. کامل برخوردارند بیمه درمانیســربازان وظیفه از . وجود نداردآن ها  براي

هاي خود خانوادههاي مالی بســیاري از این ســربازان براي ادامه زندگی نیازمند کمک. کندایشــان را در اماکن دور از خانه نمی

  . هستند
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  : مچهارفصل  

  

  "  سربازي در ایران "

  

ــد   ــاره ش ــت خدمت وظیفه عمومیداراي  ایران، همانگونه که اش الیحه خدمت اجباري نظام وظیفه در . براي مردان اس

سط ش .ه 1303سال  ضا پهلويتو شوراي ملیبه  ر شد و به رغم مخالفت مالکان بزرگ و روحانیون به  مجلس  چهارم تقدیم 

 5مجلس شــوراي ملی دوره  178ل بر ســی و شــش ماده بود در جلســه قانون نظام اجباري که مشــتم. تصــویب آن مجلس رســید

شن شمورخ  سید 1304انزدهم خرداد به  صویب ر سربازي  21طبق قانون مزبور همه مردان جوان . به ت ساله باید اجباراً به خدمت 

گردیــد و پــس از آن بارهــا و  1304جایگزین قانون ســال ش .ه 1317قــانون نظام وظیفه عمومی در سال . شــدند اعزام مــی

پـس از انقـالب اسـالمی، قانون نظام وظیفه جدید در . مکـرر مفاد آن دستخوش تغییرات و تجدیدنظرهاي متوالی قرار گرفـت

و نابسامانی هاي شـدید امنیتـی  با عراقدر شـرایطی کـه کشـور دچار جنگ ش .ه 1363تبصره در سال  57ماده و  67فصل با  7

ـوراي اسالمی رسیدو اق ـس ش ـویب مجل ـه تص ـود ب ـادي ب قانون مزبور هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ) 2طبق ماده (. تص

  . سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود 19ماه سالی که طی آن وارد سن 

  

 : مدت سربازي

  

ــال    ــوب س  30کند که خدمت وظیفه عمومی در ایران بیان میه.ش  1363ماده چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی مص

   :شودسال است که به چهار دوره تقسیم می

ـاع می 2دوره ضرورت  ـالی دف ـوراي ع ـند ش ـاز باش ماه تقلیل  18تواند این مدت را تا  سال و در صورتی که مشموالن مازاد نی

  دهد،
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  سال می باشد، 8دوره احتیاط 

  سال می باشد،  10دوره ذخیره اول 

  سال می باشد،  10دوره ذخیره دوم 

ــدمت دوره ضرورت محاسبه می    ــان خـ تاریخ شروع و پایان خدمت ضرورت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایـ

  . سـالگی تجـاوز نخواهـد کـرد 50شود و در هر حال تاریخ خاتمه آن از سن 

ماه  19ماه و در مناطق مرزي  20اما خدمت در مناطق محروم . اســــتماه  21اکنون طول خدمت وظیفه در ایران هم  

اعالم کرد از طول خدمت افرادي که داراي مدرك ه.ش  1388اردیبهشت در جمهوري اسالمی  ي مسلحستاد کل نیروها. است

 90در ســال . شــودماه کســر می 4و  3، 2، 1باشــند به ترتیب می دکتري تخصــصــیکارشــناســی، کارشــناســی ارشــد، دکتري و 

  . ماه افزایش یافت 21ماه به  18هاي مربوط به مقطع تحصیلی و جبهه پدر حذف شد و خدمت وظیفه از کسري

ـــرورت را به پایان بردهان وظیفهدهد تا طبقاتی از کارکنقانون به حکومت اجازه می   اند براي اي که خدمت دوره ض

ظامی فراخوان کند یا تکمیل آموزش ن نده. تجدید  پایور هماین فراخوا عادل حقوق نفرات  خود  ءدرجه شــــدگان، حقوقی م

سازمان نظام وظیفه ایران بخش نامه جدیدي را براي افزایش سن مشمولیت ه.ش  1390در اسفند ماه سال . دریافت خواهند کرد

 .سالگی تغییر داد 19سال تمام و یا همان  18سالگی، تنظیم کرد و به  18سال تمام و یا همان  17براي خدمت سربازي را از 

دوم آذرماه همین سال  تصویب شد و در 1390آبان سال  22قانون جدید وظیفه عمومی پس از کش و قوس فراوان در   

سید شوراي نگهبان ر سال  22این قانون در . به تایید  شد و در نهایت  90آذرماه  سلح ابالغ  سوي رئیس جمهور به نیروهاي م از 

 53براســاس ماده . منظور اجرا به نیروهاي مســلح ابالغ کردبه 90بهمن  10پس از بررســی الزم ســتاد کل این قانون را در تاریخ 

 . االجرا اعالم شده استت وظیفه عمومی این قانون از تاریخ تصویب الزمقانون خدم

 

 : معافیت از سربازي

  

اساسًا . شوندهاي بدنی و یا برخی شرایط اجتماعی هستند از خدمت معاف میافرادي که داراي مصدومیت یا نارسایی  

  دو نوع معافیت وجود دارد: معافیت موقت و معافیت دائم.

  : رح زیر هستندبه شبرخی از این معافیت هاي کلی   

  : بنیاد ملی نخبگان
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شند، از طریق    شرایطی خاص با شی و می بنیاد ملی نخبگانافرادي که داراي  سربازي را با طی دوره آموز توانند دوره 

  . م برسانندانجام یک پروژه به جاي مابقی دوره، به اتما

  : معافیت پزشکی

  هاي معافیت است.دارا بودن شرایط خاص بدنی، یکی از امکان  

  : معافیت کفالت

  . شودخص مشمول داده میشه شود که به دلیل سرپرستی از افراد خانواده بمعافیت کفالت به معافیتی گفته می  

  : معافیت تحصیلی

آموزان و دانشـــجویان تا زمانی که تحصـــیل این معنی که دانش هاي موقت اســـت، بهمعافیت تحصـــیلی جزو معافیت  

  . کنند از خدمت معاف هستندمی

  : برادريمعافیت سه

سال    سالمی ایران به دلیل تراکم بیش از حد ه.ش1388 در اردیبهشت ماه  سازمان وظیفه عمومی جمهوري ا ، مسئولین 

  متوقف شد.ه.ش  1391مشمولین خدمت سربازي، قوانین جدید معافیت را اعالم کردند که این نوع معافیت از اول فروردین 

ـــی مانند معافیت فوطبرخی معافیت هاي مق   ـــپس لغو ق عی نیز وجود دارد که در بازه زمانی خاص ـــده اند و س اجرا ش

  . اندگردیده

الزم به ذکر اســت مدت خدمت ســربازي داراي برخی کســورات در شــرایط خاص نیز می باشــد مانند ســابقه فعالیت در نیروي 

  . گردیده استهمراه  تغییراته با که این موارد هموار. .. سابقه حضور در جبهه پدر براي فرزند مشمول و، مقاومت بسیج

  

 :هاي نظامی و مستمريدرجه

  

شد، درجه   صیالت فرد باالتر با بنابر قانون خدمت وظیفه عمومی نفراتی . وي نیز باالتر خواهد بود ءهر چه که میزان تح

شدکه داراي مدرك  سی ار شنا شند به درجه  کار سی، نفراتی که داراي مدرك ستوان دومیبه باال با شنا شند به درجه  کار با

نیز از  سربازان صفر. شوندنائل می گروهبان یکمی(فوق دیپلم) باشند به درجه  کاردانی، نفراتی که داراي مدرك ستوان سومی

ـــوندبین دارندگان مدارك پایین تر از دیپلم انتخاب می  ت وظیفه عمومی با توجه به درجهحقوق این افراد نیز در طول خدم. ش
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سال . شودتعیین میآن ها  صوبه  صورت که بنابر م سوم تا  41�500، از ه.ش 1388بدین  سرباز  تومان براي  69�600تومان براي 

که با توجه به افزایش حقوق تومان براي ستوان یکم داراي رشته پزشکی، متفاوت است  76�900داراي رشته فنی و  ستوان یکم

  .ساالنه بر حسب ضرایب موجود اندکی افزایش می یابد

  : خرید خدمت سربازي براي غایبان

همه مشـــموالن خدمت وظیفه عمومی را که ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا  16تبصـــره » ط«وکالي ملت در بند   

سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند صل از اعطاي معافیتآمدتمام در. بیش از هشت  هاي هاي حا

  . داري کل کشور واریز شودنزد خزانه 150128عمومی کشور موضوع ردیف  آمدمشموالن مذکور به حساب در

شت   صوبه مجلس به رغم دا سربازان غائب،م شکاالتی دارد که می ن امتیازاتی چون توجه به  تواند آن را به عنوان چنان ا

رسد که متخلف ما میبه شها ثبت کند؛ قانونی که تنها زمانی نفعش گذاري در کشور در حافظهاي عجیب در تاریخ قانوننمونه

  .دخدمت سربازي نداری باشید، که در غیر این صورت، راه گریزي از

 : انواع خدمت سربازي

 

  زیر به صورت کلی افراد جهت انجام خدمت سربازي به صورت نطامی در یکی از سه ارگان   

 ارتش

 سپاه پاسداران

 نیروي انتظامی

ـــود   ـــوند به کار گرفته می ش ـــامل می ش ؛ البته انواع  که هر یک از ارگان هاي فوق بخش هاي متفاوت و زیادي را ش

نیز وجود دارد که در مقایسه با تعداد سربازان سه ارگان . .. وزارت دفاع و سرباز معلم و، دیگري از خدمت سربازي مانند امریه

شند سیار اندك می با سازمان وظیفه عمومی که خود زیر  بهاعزام به خدمت وظیفه پس از ارسال دفترچه توسط مشمول . فوق ب

  . گیرد مجموعه نیروي انتظامی می باشد صورت می
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  : مپنجفصل  

  

  "هدف از سربازي  "

مجاري و راه هاي از و  ملتنیروهاي مسلح دژهاي استوار مردمـان و زینـت و فخـر حکمرانـان و مایـه عـزت و شـکوه   

ساسـی و بنیـادین نیروهـاي مسـلح و نظـامی، تـأمین امنیـت و مراقبـت و پاسـداري از آن ا، کـار ویـژه. استقرار امنیت می باشند

ــان شهروندان از نیازهاي اولیه و در عین حال بنیادین محسوب می شود. می باشد ــت در میـ ــاس امنیـ ــت و احسـ امنیت از . امنیـ

ـــد سیاسی نظم اجتماعی می باشد و داراي ابعاد متنو ـــی بعـ ـــردي و عناصر اساسـ عی شامل ذهنی و عینی، داخلی و خارجی، فـ

  امل حیطه هاي ملی، منطقه اي و جهانی می باشد.ش هاجتماعی است و از لحاظ گستر

ــه    ــه نوبـ ــت بـ امنیت از جهت سطح به سطوح خرد و کالن تقسیم می شود و هر یک از این ابعاد گستره و سطوح امنیـ

امنیت جانی، امنیت  :بندي است براي مثال امنیت در سطح خــــرد مــــی توانــــد شــــاملخود به خرده ابعاد دیگري قابل تقسیم 

در سطح کالن نیز می تواند . فکري، امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت بیانی، امنیــت اخالقــی و امنیــت حقــوقی و قضایی باشد

تحوالت سریع و شتابان . محیطی باشدشامل زیر سطوح: اقتصادي، سیاسی، اجتمـــــاعی، فرهنگـــــی، نظامی، طبیعی و زیست 

 هاي مـدرن و پیشرفته، انفجار اطالعات و کاربردهـاي گسـترده و مـؤثر تبلیغـات و پدیـده هـایی نظیـر ها و فناوري تکنولوژي

IT کشورها را مورد ، امنیـت اخالقی، امنیت اجتماعی، امنیت هویتی، و به تعبیر دقیقتـر امنیـت هسـتی شـناختی و امنیـت هسـتی

ـا مسأله آسیب پذیري ها و در بعد خارجی  دولت. تهدید جدي قرار داده است ـی ب ـت داخل ـد امنی ـونی در بْع ها در شـرایط کن

ـتند ـت و تکوین ناامنی و احساس آن بازتاب ترکیبی از تهدیدات و آسیب . امنیت با مسأله تهدیدات روبه رو هس ـدان امنی و فق

ـی  دولت. ها می باشد ـدوین و طراح ـراي ت ـاگونی ب ـا تهدیدات و آسیب ها از رویکردها و رهیافت هاي گون ـه ب ها براي مقابل

حسن . اسـتراتژي هـاي دفاعی و امنیتی بهره گیري می نمایند که از پیچیدگی ها، ظرافت ها و ابعاد گسترده اي برخوردار اسـت

سی و مدیران سیا شمندي و عقالنیت نخبگان  ست، هو شکیل می دهد فرا ستراتژي ها را ت سی ا سا هاي  نظام. اجرایی زیربناي ا

سیاسی مختلف براي تأمین امنیت ملی و پایداري و ثبــات آن اقــدام بــه  برنامه ریزي هاي معطوف به هدف می نمایند و عمده 

باشند که باید از  یاي مسلح محیاتی آن در واقع نیروههاي محوري و  ترین ابزار یک نظام سیاسی براي رفـــع تهدیـــد از ارزش

ي نیروهــاي مســلح آمدهاي توانایی، اقتــدار و کار برخی شاخص. پذیري به دور باشند هرگونه ضعف، سستی، خالء و آسیب

  : به منظور تحکیم ثبات و امنیت و توسعه صلح و توانایی براي دفاع ملی عبارتند از
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 نیروهاي انسانی با انگیزه هاي واالي ارزشی، 

 رماندهان و مدیران هوشمند، فرهیخته و با تجربه،ف 

 سازماندهی علمی و منطقی ساختار نیروهاي مسلح و منعطف با شرایط روز،

 آموزشهاي علمی ـ کاربردي،

 نظام تربیتی پویا و منطقی،

 هاي مدرن و پیشرفته بازدارنده، تجهیزات و فناوري 

 پذیر، نظم و انضباط انعطاف 

 خالقیت و ابتکار و نوآوري،جاري بودن روح  

 پایگاه اجتماعی و مردمی باال، 

 عزت نفس باال و مناعت طبع فرماندهان و نیروهاي انسانی، 

 منطقی بودن سازوکارهاي استخدام و به کارگیري جوانان با انگیزه و متعهد،  

 مندي شغلی نیروهاي انسانی،یتباال بودن نرخ رضا

 ی سازمانی و هویت گروهی، باال بودن نرخ انسجام و همبستگ 

 وجود پیچیدگی در سازمان و نیروهاي انسانی،

 سرعت، دقت و هوشمندي در عرصه عمل،  

 عدم ورود به رقابت جناح ها و احزاب سیاسی،

 . منطقی و به روز بودن قوانین و مقررات نیروهاي مسلح 

 

ی، سربازان و مشموالن  بدنه اصلی ارتش و نیروهاي در میان نیروهاي انسانی تشکیل دهنده سازمان هاي نظامی و انتظام  

ـــی از جایگاه و موقعیت برجسته اي برخوردار هستند و  هامسلح کشور را تشکیل می دهند و طبعاً در فرایند استراتژي امنیت ملـ

ـازو ـند و س ـه، نشاط، اشتیاق، اعتماد به نفس و رضایت باش ـد روحی ـارگیري چنانچه آنان افرادي فاقد انگیزه، فاق ـه ک کارهاي ب
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آن هــــا غیرمنطقــــی و خردمندانه و هوشمندانه نباشد در اجراي مأموریت هاي محوله و به ویژه در مصاف بــــا دشــــمن جــــز 

  . شکست، سرخوردگی و هزیمت راهی ندارند

   :اهداف خدمت نظام وظیفه عمومی عبارتند از و کالنترین و معقوالنه ترین  مهمترین

 ،جهت انجام امور برخی امور ارگان هاي نظامی انسانی جوان براي نیروهاي مسلحتأمین نیروهاي . 

ـت ارضی و آمادگی براي مقابله با  ـظ تمامی ـی، حف ـافع مل ـه من ارتقاي روحیه وفاداري ملی، درك و احساس مشترك نسبت ب

 تهدیدات امنیت ملی،

 میان جوانانپذیري و قانونگرایی در  تقویت روحیه احساس مسئولیت، جامع

  

برخی از نظرات مطروحه  نیز براي حمایت از اجراي خدمت وظیفه اجباري در این بخش شــرح داده می شــوند که می   

ستفاده آن ها  توان سائل مربوطه ا سئولین از این نظرات براي توجیه م سیاري از م شمرد چراکه ب سربازي بر  را نیز بعنوان اهداف 

  : می کنند

  

  : آموزش با ارزش

هاي مهم ال براي آموزش مهارتکنند که خدمت وطیفه در زمان صــلح ابزاري ایدهبرخی از متفکران این طور بیان می  

ایشان همچنین بر این باورند که خدمت وظیفه، نیروي کار . است ماندن در شرایط سختزنده و  شنا، اي اولیههکمکهمچون 

هاي گردند، مهارتســــازد زیرا مردان و زنانی که پس از پایان خدمت به جامعه باز میتر و ماهرتري را براي جامعه میمنظم

  یافته خود را به جامعه انتقال خواهند داد.توسعه

  

  : گذرگاه مردانگی

شــوند که مردان بالقوه آزمایش می. شــودبســیاري از کشــورها، خدمت وظیفه راهی براي گذر به مردانگی تلقی می در  

خدمت . لقب مرد اطالق شودآن ها  هاي نظامی را تاب بیاورند و این حق را به دست بیاورند که بهتوانند سختی آموزشآیا می

تواند رفاقت و همراهی خدمت وظیفه می. شودآزمایش مردانگی تلقی میشوند امل این خدمت میشه نظامی در کشورهایی ک
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درســت به همراه یکدیگر تحت یک فرماندهی چنین تمام مردان تن. را به ســربازان الهام کند و گروهی از مردم را متحد ســازد

  حاد و روحیه ملی در مردم ایجاد کند.تواند اتاین امر می. اندی داشتهاحساس

  

  : یه کودتاهاي نظامینیروي برعل

تواند یک دولت در اي مییک ارتش حرفه. متصـــل باشـــد دموکراســـیبرخی بر این باورند که خدمت وظیفه باید به   

به راحتی  اندهیســـلســـله مراتب فرمهاي نظامی مانند اطاعت بال شـــرط از دســـتورها و احترام به ارزش. دولت خطرناك باشـــد

ــتفاده قرار گیردمی ــوء اس ــط دیکتاتورهاي بالقوه مورد س ــورت خودآگاه یا ناخودآگاه به نظام. تواند توس هاي افرادي که به ص

، ارتش بیکاريو  رکود اقتصــاديهاي همچنین در زمان. شــوندتی به نیروهاي مســلح جذب میتمایل دارند به راح اســتبدادي

شغل ممکن براي مردم یا اقلیتمی شد نظامیتواند تنها  شد (این واقعیت تأثیر مهمی در ر شده با شت) ژاپنیگري هاي تحقیر . دا

به خانه خود تلقی کرده و آن را فراتر از دولت در نظر گیرنداین گونه افر ثا به م ـــوي دیگر، . اد ممکن اســــت ارتش را  از س

ـــیدند مانند  . انداز این خدمت اســـتفاده کرده صـــدام حســـینو  آدولف هیتلر، ناپلئون بوناپارتدیکتاتورهایی که به قدرت رس

  اي ارتش وي اتفاق افتاد.ترین سوءقصد به جان هیتلر نیز از سوي بخش حرفهمهم

ـــت که    ـــال همچنین باید به خاطر داش ـــیاري از کودتاهاي دیگر از آن جهت میالدي  1980کودتاي ترکیه در س و بس

ــی بود اما این واقعیت نیز باید گفت ــورت گرفتند که ارتش از نتیجه انتخابات مردمی ناراض ــه ص ــی متکی به ود ش که ترکیه ارتش

  نیروهاي وظیفه نیز داشت.

  

  : تعداد نفرات

ـــورهاي کوچک انتخاب   ـــکیل ارتش بزرگ دارندکش ـــت که تمام مردان آن ها  یکی از. هاي زیادي براي تش این اس

ــتقل بماند ســوییسبا این شــیوه بود که . درســت را به ارتش بفرســتندتن . توانســت با وجود حمالت مکرر در طول تاریخ مس

. به سرعت توسط دشمنانشان مورد تقلید قرار گرفتآن ها  هاي سوئیسی آن قدر موفق بودند که سبک جنگی و سالحچریک

ین کار باعث شد که سوییس تا حد سربازان مزدور مشهور گردد؛ بسیاري از حاکمان حتی براي خود گارد سوییسی در عوض ا

ـــکیل دادند ـــهرهاي تجاري فالندرزي در . تش ـــتند میالدي نیروهاي چریکی به وجود آوردند که حتی می 14ســــده ش توانس

شهور . را نابود کنند هاشوالیههاي ارتش سال  مهمیزهاي زریننبرد م خوبی براي این مدعا  ء) نمونهه.ش680 میالدي ( 1302در 

  است.
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کشورهایی . اشاره کرد ناتوهاي نظامی مانند توان به عضویت در ائتالفهاي موجود براي دفاع ملی میاز دیگر انتخاب  

ــتندنمونه لوکزامبورگو  بلژیکهمچون  ــوییس در ابتدا به عنوان مؤتلف نظامی بین بلوك. هاي خوبی در این مورد هس هاي س

به مؤتلفین آن ها  ابستگیها باعث کاهش استقالل کشورها و وبا این حال عضویت در این ائتالف. مستقل کار خود را آغاز کرد

چندین عضـــو ناتو همچنان داراي خدمت وظیفه هســـتند، پس در نتیجه عضـــویت در ائتالف، مانعۀالجمع . شـــودنیرومندتر می

  باشد.خدمت سربازي در این کشورها نمی

این رویکرد نیازمند داشتن . براي خود استخدام کنند مزدورهاي توانند ارتشهمچنین کشورهاي کوچک ثروتمند می  

وند تا شــ هبه عالوه اینکه در این شــیوه باید ابزارهایی در نظر گرفت. ثروت و همچنین وجود مردانی براي اســتخدام شــدن اســت

ها اي با وجود فرسایش نیروها که از قدیم در طول جنگیک ارتش حرفه نگهداري از تعداد سربازان در. مزدوران یاغی نشوند

تر شــدن وضــع در مواقع جنگ اي که باعث پیچیدهمســئله. هاي طوالنی بســیار مشــکل اســتمعمول بوده به ویژه هنگام جنگ

اي برخوردار ردهشود حتی اگر جنگ از حمایت گستشود این واقعیت است که خدمت نظامی در آن هنگام غیر جذاب میمی

شد شی از آن،  جنگ جهانی اولدر  ارتش بریتانیابه همین دلیل بود که ارتش متحد و . با سارات نا سال جنگ و خ پس از چند 

 نیکولو ماکیاولی. برددهد اما کیفیت را باال نمیبا این که خدمت وظیفه تعداد نیروها را افزایش می. رو به سربازان وظیفه آوردند

تشــکیل دهد که به فاجعه ختم شــد؛ نیروهاي وظیفه آموزش یا  فلورانسخواســت یک ارتش متشــکل از نیروهاي وظیفه در می

ـــتند و در انجام  ـــق نظامیو  مانورتجربه کافی نداش ـــی بودند مش اگر نیروهاي وظیفه تنها در هنگام بحران آموزش ببینند، . ناش

. دهد؛ چیزهاي دیگر را باید در صــحنه نبرد آموختهاي ابتدایی را به دولت میهاي زمان و منابع تنها اجازه آموزشمحدودیت

ـــلح با آموزش یک نیروي بزرگ در نتیجه می ـــکالت اجتناب کردتوان در زمان ص . که در زمان جنگ به کار آید از این مش

آن ها  در بسیاري از کشورهایی که نظام خدمت وظیفه در. هاي ثابت و مستمر مراقبت شودکیفیت نیروهاي ذخیره باید با تمرین

  اي است.هاي حرفهبرقرار است طول (و کیفیت) آموزش نظامی پرسنل وظیفه تقریباً مشابه ارتش

نیروهاي وظیفه در صـــحنه نبرد غالباً زیاد اســـت اما تلفات تعداد نفرات محدود به این واقعیت اســـت که تأمین  تلفات  

ست در یک ملت پایانمردان تن ستدر ستفاده هاي طوالنیهمچنین هر حکومتی که تن به تأمین مالی جنگ. ناپذیر نی مدت با ا

در این مورد، . دســـت دادن حمایت مردمی و حاکمیت قرار خواهد داددهد، خود را در معرض خطر از از نیروهاي وظیفه می

سر موجودیت کشورشان شوند که جنگشان بر تنها زمانی حاضر به استفاده وسیع از نیروهاي وظیفه می دموکراتیککشورهاي 

توان از نیروهاي وظیفه می. اي الزم استهاي خارجی همچنان وجود ارتش حرفهکشیاما براي پیگیري منافع ملی یا قشون. باشد

ستقرار در مناطق مهم، امنیت داخلی، حفاظت از  ستفاده کرد تا نیروهاي حرفه راه آماددر دیگر وظایف رزمی مانند ا اي بتوانند ا

  تر بجنگند.ها آسودهدر جبهه

  



AVAYeBUF.com 

 64 

  : کیفیت

میل اي آنان بیها نسبت به آموزش حرفههمچنین دولت. کیفیت کار نیروهاي وظیفه در بسیاري از کشورها پایین است  

آن ها  جریان دارد تنوع کارکنان نیروهاي وظیفه بزرگترین مزیتآن ها  اما در برخی از کشــورها که خدمت وظیفه در. هســتند

شوند اما این افراد در اقلیت اي استخدام نمیمورد دیگر این است که افرادي نیز هستند که توسط نیروهاي حرفه. شودتلقی می

وظیفه ممکن است داراي بهترین  با این حال نیروهاي. توان در موارد شدید ایشان را به دالیل پزشکی ترخیص کردهستند و می

شند که به هیچ وجه به ارتش حرفه سیاري از نیروهاي وظیفه از الیه. اي نپیوندندجوانانی با ستند کب غل موفق شه هاي اجتماعی ه

اگر . توان با آسانی براي مشاغل فنی و فرماندهی به کار گرفتاین افراد را می. شودبهتر از خدمتشان تلقی میآن ها  یا تحصیل

سرانجوان و  داراندرجهجایگاه  شود اف سط نیروهاي وظیفه پر  سیار کم میپایوراناي (کادر حرفه ء، اندازه و هزینهتو . شود) ب

سن شده و تبدیل به در طول زمان هنگامی که این نیروهاي وظیفه م شوند اما اند از حالت جنگی دور میشده نیروهاي ذخیرهتر 

شغل اجتماعیآن ها  توانمی شاغلی که با  ضطراري در م شتآن ها  را دوباره آموزش داد و به طور ا شد گما راي ب. سازگار با

ست، می مدیر حمل و نقلمثال، از یک  سر ذخیره نیز ه ستیکیتوان به عنوان که یک اف در زمان جنگ  گردانیک  فرمانده لج

آموختگان به این دلیل بود که از دانش جنگ یوم کیپورو  جنگ شــش روزهبین  ارتش مصــرپیشــرفت گســترده . اســتفاده کرد

شگاه ستمعاف میکه پیش از آن از خدمت  هادان سنل وظیفه در پ ستفادشدند به عنوان پر در زمان جنگ به . دشه هاي نظامی ا

در آن . شــوداي به تدریج کم میهاي بین نیروهاي وظیفه و حرفهتفاوت دومجنگ جهانی هاي طوالنی مانند ویژه هنگام جنگ

سنجش کیفیت نیروها در نظر می هایگانو  سربازان، تجربه جنگی فرماندهانهنگام  سربازان . گیرندرا به عنوان معیار  در نتیجه 

شاي که در عملیاتوظیفه سیار بی شند ب شرکت کرده با شدهاي حرفههاي نظامی  شتاي تازهتر از ار شان ارزش خواهند دا . کار

توان با این حال می. ترین جوانان طراحی شودبدترین مشکل این است که آموزش باید مطابق توان بدنی و بهره هوشی ضعیف

ـــگیري کردبا جدا کردن نیروهاي وظیفه به گروه ـــکالت پیش ـــعیف. هاي مختلف از این مش توانند یترین نفرات هم محتی ض

ـــدن دوره ببینند آماديها را در وظایفی ترین نقشمهم ـــص ش در . به عهده بگیرند تا در همین حین نفرات توانمند، براي متخص

سیاري از مواقع هم شکالت اجتماخدمتیب سربازان وظیفه م ستند ستیزجامعهیا  معتاد، قلدر، مجرمعی دارند، مثالً برخی هاي  . ه

هاي یگان را از بین برده و حتی ممکن است این نفرات توانایی. شودخدمت این افراد در ارتش باعث بروز مشکالت زیادي می

شخیص داده. امنیت دیگران را به خطر اندازند شکل را ت شورها این م شیدهبرخی از ک شکلاند و کو سازان بالقوه اند از ورود م

شکیپیش از اعزام به خدمت مثالً از طریق  شورها (مانند . جلوگیري کنند معافیت پز سو در برخی ک سیهاز دیگر  شکالت رو ) م

بزهکاري همچنین بحثی وجود دارد مبنی بر این که اگر این مشــکل را تحت عنوان . تر اســتمربوط به این مســائل بســیار وخیم

 توان پیشــرفتبا دادن مســئولیت به جوانان می. کندعمل می» مدرســه مردان«بندي کنیم در نتیجه ارتش به عنوان طبقه نوجوانان

بودن خدمت وظیفه  مشکل آن جاست که ذات اجباري. به حداقل رساندآن ها  را مشاهده کرد و رفتارهاي مجرمانه را درآن ها 



AVAYeBUF.com 

 65 

ستیز به جاي کم دهد و بسیار محتمل است که رفتارهاي جامعهها، سربازان را به سمت عدم پذیرش مسئولیت سوق میدر ارتش

  افزایش یابد.آن ها  شدن در

  

  : هاي سیاسی و اخالقیانگیزه

داد و معتقد بود که این حق و امتیاز هر اي داد ســـخن میهاي حرفهبا حرارت بســـیار بر ضـــد ارتش ژان ژاك روســـو  

انحطاط اخالقی مردم  ءاي نشانهرکت داشته باشد و واگذاري آن به نیروهاي حرفهشه شهروندي است که در دفاع از کل جامع

حالت زمانی به سقوط نزدیک شد که ارتش خود را از  روماو این باور خود را بر این پایه استوار کرده بود که جمهوري . است

ن تقسیم خدمت وظیفه بین توده مردم و نظم سیاسی کشور را مهم تلقی همچنین ارسطو ارتباط بی. اي تبدیل کردوظیفه به حرفه

  . کردمی

ـــتراکیهایی که بر ها مانند آنها و فرهنگدر برخی از ایدئولوژي   ـــتند، ارزش  یا بر تمرکز قدرت متکی نظام اش هس

شور را براي حق می دولتبه  هابینیجهانو  هاایدئولوژياین . شودجامعه بیش از ارزش افراد تلقی می ضاي ک دهند که جان اع

بینی و محور، جهانهاي جامعهخدمت وظیفه در کشورهایی که نظام حاکم بر ایدئولوژي. به خطر اندازد صالح همگانیدفاع از 

  باشد راهی طبیعی براي تشکیل ارتش است.مبتنی می دین

ند     فه مان یام جیمزبرخی دیگر از طرفداران خدمت وظی باورند که ارت ویل قاي بر این  ش و خدمت ملی راهی براي ال

  . در آنان است» انکار نفس«و » فداکاري«بالغ و همچنین ایجاد حس مردانگی در جوانان تازه

د با ســاخت یک ارتش پر جانبه تنها راه پیش روي ملل کوچک اســت تا بتواننهاي همهخدمت وظیفه در جریان جنگ  

رسد که ارتش کشور متخاصم بسیار این مورد به ویژه زمانی مهم به نظر می. توان بدون تکیه بر متحدین به دفاع از خود بپردازند

  تواند روبروي قواي دشمن دوام بیاورد.نظر از کیفیت، غالباً نمیدر این مواقع یک نیروي داوطلب صرف. بزرگتر باشد

دن خون شــه اگر با ریخت. نیز یافت ســودمندگراییتوان در اصــول در به خدمت گرفتن شــهروندان را میحق حاکمیت   

با این فرض باید این حق را به دولت داد تا از . بتوان به منافع بزرگتر رســـید، ملت باید خواهان این فداکاري باشـــد ســـربازچند 

  تر براي بشر استفاده کند.شهروندان براي رسیدن به منافع مهم

سیل   شتن پتان شده خدمت وظیفه در بریتانیا معموالً به خاطر دا ستایش  صالح رفتار  سودمند یا ا هایی از قبیل نامالیمات 

تواند با مجرمان برخورد کند اند بر این باورند که نظام ارتش بسیار بهتر از نظام قضایی میبرخی که در این مورد نظر داده. است

با آموزش نان  یا جوا یدا میامی و خدمت در ارتش راحتهاي نظو  با جامعه وفق پ یا حتی عدهتر  باورند که کنند  اي بر این 

  فرستاد. عراقمجرمان را براي جنگیدن باید به 
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  : اقتصاد

) تشکیل ارتشی که کامالً متکی به نیروهاي داوطلب باشد، جنگ جهانی دومهاي بسیار بزرگ (مانند در جریان جنگ  

از به خدمت گرفتن نیروهاي وظیفه بسیار کمتر  گونه موارد ضرر حاصلدر این. دارد کسر بودجهیا  مالیاتنیاز به افزایش شدید 

ــتاز افزایش مالیات ــان داد که یک . ها اس ــی از خدمت وظیفه در جریان جنگ جهانی دوم نش ــی در تأثیرات مالی ناش پژوهش

شدارتش داوطلب هم به همان میزان می ضر با صادي م شد اقت ست در ر ست که در یک ارتش  ارتش بریتانیا. توان تخیمن زده ا

شکل گروهاناي، یک حرفه صلحاز کادر ثابت که به عنوان  مت سه  نیروهاي حافظ  ست برابر با  شده ا شور اعزام  به خارج از ک

  شود.داخت میحقوق آنان کامالً از بودجه ارتش پر. گروهان در کشور است

بر . شــودبه عنوان راهی براي ســربازگیري اســتفاده می آســیاخدمت وظیفه همچنان در بســیاري از کشــورها به ویژه در   

  . د در مشاغل غیرنظامی خود مشغول به کار خواهند بودانداوطلبان نیروهاي ذخیره تا زمانی که اعزام نشدهآن ها  خالف
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  : ششمفصل 

  

  " در ایرانواقعیت سربازي  "

  

ـردن و همچنین میل ، شرایط روحی، روانی دوران جوانی   ـرا ک ـون و چ ـزي، چ وجود روحیه هاي جسارت، نظم گری

سال خدمت سربازي  2جوانـان بـراي پـذیرش رضامندانه مدت بـه رهـا و یلـه بـودن از قیـود، زمینـه سـاز عـدم آمـادگی الزم 

اي اجباري و محدودکننده و بازدارنده از پیشرفت و ترقی در  است و جوانـان مشـمول، خـدمت نظـام وظیفـه عمـومی را پدیده

ـد ـی فرآین ـی م ـدگی تلق ـد و سربازي در منظر اغلب جوانان مانعی براي ادامه تحصیالت، ازدوا زن ج و اشتغال و در نهایت کنن

ـأخیري در  جهت ـاملی ت ـربازي را ع ـدمت س ـه دوره خ ـداقل آنک ـدیابی براي ساماندهی زندگی است و ح پیشرفت و  فرآین

از منظـــر روانشـــناختی، فـــردي و شخصـــیتی جوان به لحاظ فقـــدان تعریـــف و . نماینـــد ساماندهی زندگی خویش تلقی مـــی

ـ ـداف س ـناخت الزم از اه و یا در تضاد دیدن حقایق موجود در جامعه راجب سربازي با تعاریف و اهداف تعیین شده  ربازيش

انگیـزه هـاي الزم بـراي خـدمت داوطلبانه و با رغبت و رضامندي براي سربازي ندارد و معموالً جوانـان بـه آن امیـد ، براي آن

ــربازي می ــه سـ ــالی و ازدواج و سروسامان روند که تکلیف اجباري خویش را به انجام  بـ ــتغال احتمـ برسانند تا بتوانند براي اشـ

شوند و فرصت اشتغال و ازدواج که در عـرف جامعـه ایرانـی پـیش نیاز آن داشتن پایان خدمت و مشخص  یافتن زندگی آماده

  شدن وضعیت سـربازي اسـت.

سربازي در ایر   شموالن  ضعیت م سی و شود تا به برر سعی می  شود و برخی حقدر این بخش  ق و واقعیت ایان پرداخته 

    : هاي زیر مطرح می گردد این موضوعات در قالب. هایی در این رابطه عنوان می گردد که بر هیچ کس پوشیده نمی باشد

 پیش از زمان مشمول شدن مربوط به  و  معضالت مسائل

 مربوط به حین انجام خدمت وظیفهو معضالت  مسائل

 پس از انجام خدمت وظیفه  و معضالت مسائل
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ـــت    ـــیاري از بخش ها و ارگان ها و متعاقبا افراد را درگیر خواهد نمودالزم به ذکر اس ـــربازي بس ارگانها و . خدمت س

که جهت . ... پزشــکان و بیمارســتان ها و، اداره بهداشــت ( جهت واکســیناســیون )، ســازمان هاي زیادي از جمله نیروي انتظامی

شمول همکاري  شمول با. نمایند میاعزام فرد م شخص م شد که  سایلی پرداخته خواهد  سی م آن ها  اما در این گفتار تنها به برر

ــد ــائل. درگیر می باش ــادي، از جنبه هاي اجتماعی این مس ــی، اقتص ــیاس ــتند و . فرهنگی و..، س همگی با یکدیگر در ارتباط هس

ـــده و موجبات بروز آمدیا وارد حوزه دیگر گردیده یا با پیهاي هر حوزه نیز به ناچار آمدپی ـــایر حوزه ها درهم تنیده ش هاي س

 . نارسائی هاي فراوان را فراهم نموده است

  

 : مربوط به پیش از زمان مشمول شدنو معضالت مسائل 

 

شمولیت یک فرد   سیدن زمان م شخص تجربه اي از  تا قبل از فرار ضور در یک ارگان و با توجه به اینکه هنوز خود  ح

سرباز را ندارد شنایان و، نظامی بعنوان  ستان و آ شد اکثر اطالعات وي از تجارب دو سانه هاي عمومی می با به طور در نتیجه  ر

  : براي وي وجود داشته و دارد در کشور همواره عمده مسائل زیرکلی و فارق از میزان تحصیالت 

دو سال از بهترین سال هاي  حدود آیا تنها راه خدمت من به کشورم فدا کردنهمواره این سوال در ذهن شخص وجود دارد که 

 ؟خدمت نمایمتر از سربازي آمدو کار توانم در اوضاع کنونی کشورم به گونه اي موثر و آیا نمیزندگی خود می باشد 

خود را براي به اصـــطالح ســـال از عمر  2همواره یک نوع احســـاس اعمال تبعیض وجود دارد که چرا تنها مردان می بایســـت 

 خدمت به کشور صرف نمایند و در صورتی که خدمت به کشور اجباري است چرا تنها براي مردان این خدمت وجود دارد ؟

سائلی از جمله برخورد با خاطیان سیاري از بی عدالتی ها در مورد م شاهده ب سی با توجه به م سیا شوه، از نظر  ، معافیت از طریق ر

 به نوعی احساس منفی نسبت به حکومت خواهد رسید !!. ... پارتی بازي ها و، هامعافیت آقازاده 

سر شمول و خانواده وي براي اعزام به  شخص م صیل بی فایده و مدرك محور ببا توجه به نگرانی  ازي تا حد امکان اقدام به تح

 گویاي عمق این فاجعه است ! بی کار ( آن هم از نوع مدرك محور )ي  می نماید تا جایی که آمار باالي تحصیل کرده ها

ــیل ها  ــگاه هاي غیر ي باال رفتن هزینه زندگی جوانان با توجه به ادامه تحص ــیل اکثر جوانان در دانش بی مورد ( با توجه به تحص

 این مورد اهمیت ویژه اي دارد )، دولتی و فشار اقتصادي باال در سالهاي گذشته

نوعی ناهنجاري اجتماعی و قانون گریزي بدلیل ممانعت از عمل به قانون معرفی خود جهت اعزام به خدمت در وي نهادینه می 

 ،گردد 
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صیل خود  سران براي نرفتن به خدمت مجبورند مدت تح سبت به دختران بدین مفهوم که پ صیل کرده ن سران تح سن پ باال رفتن 

سبی را طوالنی تر کنند اما دختران بدلی سبب باال بودن ن شوند که خود  صی می  سران فارغ التح شکل زودتر از پ شتن این م ل ندا

 ، سطح تحصیالت دختران نسبت به پسران می گردد که زمینه ساز مشکالت بزرگتري خواهد بود

ـــربازي بار در یا حضـــور بی میل و از روي اج یا معاف شـــدن از آن و اقئام به جعل برخی مدارك جهت کم کردن از مدت س

که در نهایت زمینه ساز انجام تخلفات بزرگتر توسط آن ها خواهد  در خدمت می شوندبرخی ارگان ها که سبب اعمال کسري 

 ، بود

 فرار از کشور قبل از رسیدن به سن مشمولیت که خود از جهات بسیاري زیان بار و قابل تفسیر می باشد ،

 میلیون نفر می باشد ، 2,5در حدود  آن بودن که آمارفرار از خدمت سربازي یا به نوعی مشمول غایب 

 ، بدلیل آینده مبهم باال رفتن سن ازدواج و عدم اقدام جوانان به این مقوله الهی

شتن اطمینان جهت  شتغال در این مرز و بوم تنها بدلیل ندا سیار زیاد جهت ا آمار باالي بیکاري با وجود فراهم بودن زمینه هاي ب

 ، بدلیل نزدیکی زمان اعزام به سربازيسرمایه گذاري مالی و زمانی 

 ، کارت پایان خدمت مشکل سفر خارجی براي بسیاري از مشمولین از جمله ورزشکاران بدلیل نداشتن پاسپورت و

 سوء استفاده بسیاري از کارفرمایان بدلیل نداشتن کارت پایان خدمت از مشمولین ،

 ... بیمه تامین اجتماعی و، عدم توانایی استفاده از برخی حقوق حقه مانند اخذ گواهینامه رانندگی

 گرایش به استعمال دخانیات و مواد مخدر به دلیل فشارهاي روانی این دوران ،

  دهی معاونت وظیفه عمومی نوع سرویس  وضعیتنا مناسب بودن 

ـا معاونت    ـان ب ـاي آن هاي وظیفه  اولین گام براي رفتن به خدمت سربازي به برقراري ارتباط میان سربازان و خانواده ه

ـعیت معاونت نظام وظیفه عمومی. هاي کشور می باشد عمومی در تهران و مراکز استان ـر در وض ـان نظ بیانگر وجود مسائل  امع

   :زیر در آنان می باشد

 براي پاسخگویی به مراجعان و خانواده هاي سربازان،  آمدها و مکانیسم ناکار روش 

 هاي وظیفه عمومی،  وجود پارتی بازي و فساد اداري در معاونت

 ها و واسطه هاي خبره براي معاف نمودن سربازي در مقابل اخذ رشوه،  وجود دالل
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 ، ها مکرر در زمان دقیق اعزام به خدمت و بالتکلیفی سربازان و خانواده هاي آنتأخیرات 

 

ـــخص نبودن مکان خدمتی ـــربازي با توجه به مش ـــترس از اعزام به خدمت س ـــدن به زمان ، وجود نگرانی و اس که با نزدیک ش

 مشمولیت این استرس زیادتر شده و به شکل خشونت و پرخاشگري نمایان می گردد ،

 ، انگیزه و عدم توانایی در رویاپردازي و ایده پردازي بدلیل مجهول بودن آیندهنداشتن 

 ، نگرانی از آینده بدلیل ترس از احتمال مجروحیت در  سربازي آنهم در اوج جوانی

.........  

ین بازه زمانی مواردي که در باال به صورت تیتر وار آورده شدند تنها اهمی از موارد کلی هستند که هر مرد ایرانی در ا  

م تغییر بســیاري از غربه همین دلیل اســت که علی. را تجربه نموده اســتآن ها  بســیاري از، اگر همه آن ها را تجربه نکرده باشــد

همواره افراد پیش از اعزام و رسیدن به سن مشمولیت تجربه هائی ، در گذر زمان در مورد مساله سربازي. .. شرایط و یا قوانین و

ـــنایان ورا از  این امر گویاي این . فوق می گردد موارددریافت می کنند که نتیجه همه این تجربیات منتهی به . .. نزدیکان و آش

نکته ظریف می باشد که قریب به یقین سربازان در دوره خدمت خود تجاربی را اخذ می کنند که عموما یکسان و نامناسب می 

آن ها  که هنوز مشـمول نگردیده اند سـبب واکنش هاي رفتاري می گردند که برخی از باشـد که با انتقال این تجارب به نفراتی

لذا در این مرحله به بیان  برخی از حقایق و مسایلی می پردازیم که در حین انجام خدمت سربازي براي جوانان ایرانی . ذکر شد

  : اتفاق می افتد

  

 : مربوط به حین انجام خدمت وظیفهو معضالت مسائل 

 

همانگونه که ذکر شــد فرد مشــمول در هر حال با هر ســطح تحصــیالتی در انتها می بایســت به ســربازي برود و پس از   

گذار از مســائل و مشــکالت پیش از اعزام ســرانجام در یکی از ارگان هاي نظامی براي گذراندن دوران ســربازي مشــغول به 

   : خدمت می گردد و با مشکالت و مسائل زیر روبرو خواهد بود

ماهه آموزشــی نگرانی  2حال در دوران ، پس از اتمام نگرانی در مورد اینکه در چه ارگانی و در چه مکانی به کار گرفته شــود

ـــراغ وي و خانواده اش خواهد  که پس از اتمام این مرحله در کجا و با چه درجه اي و در چه امري به کار  آمدجدیدي به س

 این نگرانی کمتر می باشد و یا وجود ندارد )، سربازان امریه و بسیجیان مشغول در سپاه(البته براي ، گرفته خواهد شد
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عدم تحویل جیره اســتحقاقی بســیاري از ســربازان در همان بدو ورود ســبب ایجاد بی اعتمادي و دیدن بی قانونی در مکانی می 

 شود که می بایست حرف اول و آخر را قانون بزند ،

 اصالح لباس و لوازم سربازي و تکمیل اجباري استحقاقی هاي تحویل نشده براي همه سربازان ،هزینه باالي تکمیل و 

شد ساز می با شکل  صیلی م سربازان با هر مدرك تح سیار پایین تر از معیار خط فقر براي همه  سیار ناچیز و ب صا ، حقوق ب صو خ

شغلی قبل و حین خدمت سربازان متاهل شتن  شده و نه در این ، که با توجه به ندا ستقراض از نزدیکان  شرایط مجبور به ا سن و 

 تنها باري از روي دوش خانواده خود بر نمی داذند ؛ بلکه هزینه هایی نیز به آن ها تحمیل می کنند،

حقوق ماه اول کلیه ســـربازان پرداخت نمی گردد که به هیچ عنوان و تحت هیچ حالتی قابل توجیه نیســـت که شـــخصـــی براي 

 حقوق حقه وي به حساب خزانه دولت واریز گردد ، ه کار گرفته شود اماخدمت اجباري ب

 زایی بدلیل نا مناسب بودن محل و زمان خدمت ، آمدعدم امکان داشتن شغل حتی نیمه وقت براي سربازان جهت در

 ، ایجاد مشکل مالی براي خانواده بدلیل ناکافی بودن حقوق سربازان و حمایت مالی خانواده ها از آنان

 را مستقل نکرده بلکه وابسته کرده ،آن ها  سرشکستگی جوانان که در موقعیت استقالل طلبی می باشند و شرایط نه تنها

 ، از دست دادن فرصت هاي شغلی در زمان خدمت

به دلیل طوالنی بودن زمان خدمت و عدم اســتفاده فراموش کردن بســیاري از دروس دانشــگاهی و یا ماقبل آن در حین خدمت 

 ،فراد با در نظر گرفتن تخصص آنهاا

 از بین رفتن احساس عزت نفس بدلیل برخوردهاي نامناسب پرسنل نیروهاي مسلح با سربازان وظیفه ،

 احساس بی میلی و بی رغبتی و بی انگیزگی در نتیجه برخوردهاي صورت گرفته ،

 شغلی آن ها ،احساس خستگی و بی هویتی بدلیل عدم استفاده از سربازان در زمینه هاي 

 سفارش پذیري ها در محیط نظامی ،، احساس دلزدگی و تضاد با حکومت بدلیل پارتی بازي ها

بچه دار شدن توسط سربازان متاهل و در نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت بدلیل مشکالت و مسائل عدیده حین براي عدم انگیزه 

 خد مت سربازي ،

ـــربازان به ازدواج در حین خدمت  ـــتفاده از برخی مزایاي مقطعی در تن ندادن س و یا ازدواج هاي بی منطق و عجوالنه براي اس

 حین خدمت که منجر به باال رفتن آمار طالق نیز می گردد،
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 عدم دسترسی فرد به امکانات و تکنولوژي روز ،

ها  دهنده وجود کاستی هـاي پـیشبینـی شـده بـراي دوره خـدمت سـربازي نشان نگرش بر عناوین و محتواي دروس و آموزش

ها با شـــرایط، تحـــوالت اجتماعی و اقتصادي و سیاسی جامعه انطباق نداشته و  هاي اساسی است به نحوي که آموزش و ضعف

ـــر روش هاي آموزش سنتی و قدیمی و بعضاً غیرمنطقی در دوره آموزش و تخریب  پاسخگوي نیازهاي روز نمی باشد تأکید بـ

  ،همین رابطه قابل مطالعه و بررسی می باشدشخصیت و هویت مشموالن در 

 هاي مورد استفاده در سربازي ،و تکنولوژي قدیمی بودن سالح 

 نبودن بهداشت کافی ،

 نداشتن تغذیه مناسب و کافی ،و در نتیجه  جیره غذایی سربازانو سالم کامل ، عدم تحویل به موقع

 بدلیل نداشتن انگیزه ،، )هر چند اندك( عدم توانائی در استفاده از اوقات فراغت

ستم  سی ضعیت و پیش برد بهتر امور بدلیل قدیمی و به روز نبودن  شدن و سربازان وظیفه براي یهتر  شنهادهاي  ستفاده از پی عدم ا

 نظامی ،مدیریت 

سی سیب ها و پژوهش ها حاکی از وجود ناهنجاري برر سربازان وظیفه  هاي رفتاري و همچنین آ شغول هاي مختلف در میان  م

ـــت و پدیده هایی نظیر فرار از خدمت، خودزنی،  به خدمت در یگان ـــامی اسـ ـــامی و نظـ ـــاي انتظـ هاي خدمتی اعم از نیروهـ

 ،ز شـیوع قابل توجهی برخوردار استا. خودکشی و جعل و سوء استفاده از موقعیت و..

 ، والنی بودن زمان خدمتطکاهش امید و انگیزه و ایده پردازي بدلیل 

 توسط سربازان  بدلیل اجباري بودن سربازي ،، امور محوله کامل و صحیح برخیعدم انجام 

 اعتیاد به مصرف دخانیات و مواد مخدر در بسیاري از سربازها ،

 .... رشوه و، تملق گوئی، جاسوسی، نهادینه شدن راه هاي نامناسب براي پیشبرد امور همانند چاپلوسی

 ي از قبیل پرخاشگري ،بروز مشکالت اخالقی و رفتار

 ، که منجر به تنش و عکس العمل می گردد سختگیري غیرمنطقی و بیش از حد متعارف در مورد سربازان

 ،که سرباز آن را به کل جامعه بسط می دهد هاي ناروا در بهره جویی از امکانات خدمتی در دوران سربازي وجود تبعیض

 برخوردهاي انضباطی و تنبیهی نامناسب و سلیقه اي، 
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 ،منتهی می شود. .. فرار و، خودکشی، که به خودزنی هاي خدمتی و فشارهاي روانی ناشی از آن هاي محیط استرس و تنش

  : به شرح زیر استهـاي اساسی و بنیادین  نظام تربیتی و پرورشـی سـربازان نیـز دچـار کاسـتی

 بدرفتاري دوره آموزش از سوي عناصر مافوق،  

 آمیز با سـربازان،  آمیـز و بعضاً غیر احترام رفتارهاي تحکم

 عـدم وجـود اسـاتید و مشـاوران رفتارشناسـی در مراکـز آموزشی در همین رابطه قابل مطالعه و تأمل به نظر می رسد، 

پذیري شخصیتی  ها و مراکز آموزشی، زمینه ساز آسیب پادگانوجود خرده فرهنگ هاي آموزشـــــی و رفتاري غیرمنطقی در 

 ، دسـربازان و مشموالن را فراهم می آور

  

 

  "سواستفاده کارفرمایان از نیروي کار مشمول خدمت سربازي "

 

هاي دولتی و خصوصی ترین شرایط استخدامی شرکتیکی از مهمبرخوداري از کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم   

شتن کارت پایان خدمت نیروهاي مشمول را بیمه نمی کنند. است این . اما برخی از شرکت هاي دولتی و خصوصی به بهانه ندا

ت اعم از هاي صــنفی کارگران ایران هر کس که مشــغول به کار اســدر حالی اســت که به گفته ســخنگوي کانون عالی انجمن

  .مند شودشده و از امکانات سازمان تامین اجتماعی بهره اینکه سربازي رفته باشد یا نه باید بیمه

ــت هیکی از مواردي که زمین   ــربازي اس ــت بحث س ــتفاده کارفرمایان از نیروي کار را فراهم کرده اس ــواس طبق نظر . س

ستفاده از نسازمان نظام وظیفه بنگاه صادي مجاز به ا ستهاي اقت سانی فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نی اما از . ندیروي ان

ســوي دیگر طیق قانون کار، کارفرما ملزم اســت کلیه موارد قانونی را در مورد نیروي کار خود اعم از اینکه دوران ســربازي را 

اســتفاده بســیاري از کارفرمایان را ابهامات قانونی و تصــمیمات شــخصــی در این مورد زمینه ســو. گذرانده باشــد یا نه فراهم کند

  .فراهم کرده است

شــده اســت که اگر کارگري پیش از خدمت ســربازي مشــغول به کار بود و از بیمه برخودار  در متن قانون کار اشــاره   

سابقه بیمه او در پیش از خدمت جزو سنوات او محسوب می همین . شودشد، و پس از خدمت سربازي به کار خود بازگشت، 

شا شان میا شد یا نه باید بیمهره در قانون کار ن سربازي رفته با ست اعم از اینکه  شغول به کار ا شده و از  دهد که هر کس که م

سازمان تامین اجتماعی بهره شودامکانات  ستفادهدر این زمینه بحث. مند  سوا هاي زیادي وجود دارد که موجب هاي انحرافی و 
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ست برخی کارفرمایان از این ا ستفاده کنندشده ا شتر از نیروي کار ا شی بی شرایط روبرو . بزار براي بهره ک کارگرانی که با این 

سیدگی به شوند میمی سان خود را براي ر سازمان هم بازر سند و این  سازمان تامین اجتماعی بنوی ست خود را به  توانند درخوا

 کنند و بیمهفرستند و در صورت تایید از آن کارگر نام نویسی کرده و او را بیمه میوضعیت به آن واحد تولیدي یا خدماتی می

شـــود اما به کارگیري کارگران و کارمندان فاقد کارت پایان خدمت جرم محســـوب نمی. او ارتباطی با خدمت ســـربازي ندارد

  .وظیفه وجود دارد میک دو گانگی میان وظیفه وزارت کار و سازمان نظا

اسـت فردي آمادگی اما ممکن . وزارت کار به دنبال نیروي انسـانی اسـت و سـازمان نظام وظیفه در پی سـربازي گیري  

طبق . خدمت ســربازي را داشــته باشــد اما به هر دلیلی مدتی را بتواند در کاري فعالیت کند تا موعد اعزام به خدمتش فرا برســد

در قانون پیش بینی شــده اســت اگر کارگري به . این فرد اگر به کاري مشــغول شــد کارفرما موظف اســت او را بیمه کندقانون 

سربازي پرداخت نمی ز آن درسربازي برود و بعد ا سنوات  شود، مبلغی بابت حق بیمه  شغول به کار  بر . شودهمان مکان قبلی م

اند بین کار و ســربازي شــود ارتباطی از آن نوع که برخی کارفرمایان مدعیهایی که از آن میاســاس متن قانون کار و برداشــت

اما از سوي دیگر حتی به شرط به کارگیري . کارمند خود را بیمه کندوجود ندارد و کارفرما ملزم است در هر صورت کارگر یا 

  .کارفرما موظف است نیروي کار خود را بیمه کند، افراد فاقد کارت پایان خدمت و قانون شکنی کارفرما

ـــتن کارت پایان خدمت خودداري کنند اما از آنجایی که در قانون کاکارفرما    ر باید از پذیرش نیروي کار بدون داش

سال پیش بینی شده است و این فرد طبق قانون کار تمامی مزایا و حقوق قانونی را داراست، اگر به هردلیلی  15حداقل سن کار 

قصوري از طرف کارفرما در به کارگیري کارگران فاقد کارت پایان خدمت انجام شود، حقوق و مزایاي قانونی به این دسته از 

 .گیردکارگران تعلق می

 

  " هاي خدمتی هاي استفاده به کارگیري سربازان در محیط سازوکار روش "

شاخص علیرغم تالش    ساس  سربازان برا سازوکارهاي  ساماندهی  صص و  هاي انجام یافته براي  صیالت، تخ هاي تح

مسلح رعایت ـــکل کـــامالً صـــحیح و دقیـــق در مراکـــز خدمتی نیروهاي به شهاي شغلی و حرفه اي هنوز این موضوع  توانایی

ــــه لحاظ نوع نگرش به ســربازان و موقتی تلقی کردن  نمی شــود و معاونت هاي نیروي انســانی ســازمان هاي نظامی و انتظامی بـ

ـاروا، پارتی بازي و سفارش پذیري دوران خدمت آنان، وجود برخی تبعـیض هاي  هاي برون و درون سازمانی و تفاوت هـاي ن

  .ر نوع به کارگیري و در نتیجه نوع رفتارهاي فرماندهان تأثیرگذار استهاي خدمتی گوناگون ب بارز محیط

ــب سربازان دیپلم و زیر دیپلم در مأموریت بررسی ها نشان می    ــپزخانه دهد اغلـ ــدگی، آشـ ، هایی نظیر نگهبانی، راننـ

امنیتـی کشـور نخواهنـد داشـت  یند دفـاعی وآنامـه بـري و پیـک بـه کارگیري می شوند که در مقام عمل تأثیر چندانی در فر
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سئولیت سلح عمالً در م صص نیروهاي م صص نیز به لحاظ وجود طبقه بندي در تخ سربازان باالتر از دیپلم و متخ شغل و   ها و 

  . هاي تخصصی کمتر به کارگیري می شوند

احساس نـوعی پـوچی موارد مزبور باعث احسـاس بـی هـویتی، خستگی و دلزدگی و از دست دادن انگیزه و همچنین   

ـان  ـش آن ـوان نق ـه می شود بنابراین اصالح سازوکارهاي به کارگیري سربازان و باز تعریف نمودن عن ـربازان وظیف ـان س در می

  .یند امنیت ملی و استراتژي دفاعی کشور ضرورتی حیاتی داردآدر فر
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  : فصل هفتم

  

  "تجزیه تجلیل و ارائه راهکار  "

  

ــده در فصــول قبل، در این بخش تالش می گردد با واکاوي وضــعیت فعلی و تجزیه و با توجه به    توضــیحات ارائه ش

تحلیل شرایط موجود، ابتدا مشخص گردد که سربازي اجباري به شیوه کنونی از هر لحاظ تعامل دوگانه بین دولت و جوانان از 

  . ن تعاملی، راه برون رفت و جایگزینی آن چه خواهد بودبرد را برآورده می کند یا خیر و در صورت عدم وجود چنی-نوع برد

شـــدن تبصره ها و لواحق  ساله اجراي قـــانون و انجـــام اصـــالحات مکـــرر آن و اضـــافه 80فراز و نشیب هاي حدود   

کارهاي علیرغم تالش هاي انجام شده براي بهینه سازي سازو. ه.ش استمرار داشته است 1357متعدد قبل و پس از انقالب سال 

بـه کـارگیري نیروهـاي وظیفـه و  تـالش بـراي اصالح ساختارهاي قدیم، هنوز آن چنانکه شایسته ایـران و شـهروندان متعهد و 

ـه کـارگیري سـربازان مطلوبیـت نداشته و نارضایتی بسیاري در میان  بزرگوار آن می باشد ساختار نظام وظیفه و مکانیسم هاي ب

  . اي آنان مشهود بوده به نحوي که برخی مسـئوالن امـر نیز به طور آشکار و تلویحی به آنان اذعان دارندمشموالن و خانواده ه

ها و پروژه هاي تحقیقاتی در سازمان هاي مختلف نیروهـــاي مســـلح بـــه منظـــور انجـــام اصالحات و بهینه  تهیه طرح  

ارائه پیشــنویس الیحه جدید مربوط به قانون خدمت وظیفه . ســازي نظام وظیفه نمودي از این واقعیت ملموس به شــمار می رود

ـاریخ  ـاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سپس باز پس گیري آن به دلیل ضرورت  1377/10/24عمومی در ت ـوي وزارت دف از س

  مقوله نظام وظیفه در همین راستا قابل مطالعه و بررسی می باشد.ي مطالعات عمیقتر و همـه جانبـه 

جه به موارد مزبور و همچنین تأکیدات مندرج در ســـیاســـت ها و حوزه هاي کلی برنامه هاي توســـعه اقتصـــادي با تو  

ـاي مسلح) 1379-1383اجتماعی فرهنگی کشور ( ـازمان نیروه ـالح س ـزوم اص کارایی و همچنین تأکید بر   ،تقویت ،مبنی بر ل

افزایش اقتدار، توان دفاعی و امنیتی کشـــور براي مقابلـــــــه با تهدیدات احتمالی و بهره گیري از ابزارهاي ممکن در چارچوب 

(اسـتراتژي امنیـت ملـی) و تحکـیم قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور، کیفی سازي نیروهاي انسانی به جاي تأکید بـر کمیـت 

ــتق ــلح و همچنین  رار و اسـ ــاي مسـ ــاعی نیروهـ ــت اجتمـ ــاي منزلـ ــه و ارتقـ تدریجی نظام حرفه اي به جاي خدمت نظام وظیفـ
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ــه چهارم توسعه کشور در قالب بند  سیاست ــی برنامـ ارتقا و توان دفاعی نیروهاي مسلح براي بازدارندگی، ابتکار » 24«هاي کلـ

ز منافع ملی و منابع حیاتی کشـــــور و بند توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت ا

تقویت، توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور با ضـرورت یـافتن بهتـرین، تأکید بر  مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشـور، 

 رهاي علمی ـ کاربردي براي اصالح و بهینهها و راهکا روش، گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوري هاي پیشـرفته

  از پیش نمایان می سازد. سازي خدمت نظام وظیفه عمومی را بـیش

ـور    ـی حض ـی و امنیت ـی و تربیت ـادي، فرهنگ ـاعی، اقتص ـی پیآمدهاي اجتم اهمیت موضوع کالبدشکافی و مطالعه علم

شور به مدت حدود  سانی جوان ک سترده نیروهاي ان سائل سال در مراک 2گ سلح و وجود م ــــاي م ز و یگان هاي مختلف نیروهـ

ـدمت و از انجام خدمت تا اخذ گواهی پایان خدمت) از  مختلف در فرآیند سربازي (اخذ دفترچه آماده به خدمت تا اعزام به خ

ـف، غیرع اهمیت بسزا و شایان توجهی برخوردار است در غیر این صورت استمرار روش ـازوکارهاي غیرمنعط ـا و س ـی و ه لم

ـه  ـه را ب ـوانین و مقررات و سازوکارهاي به کارگیري در مقام عمل ناکارآمدي و غیراثربخشی نیروهاي وظیف ـودن ق ـه روز نب ب

  . دنبال خواهد داشت

ــانی مهمترین عامل  به نظر می   ــرایط زمـ ــا شـ ــدم تناســـب آن بـ ــه و عـ رسد به روز نبودن قوانین و مقررات نظام وظیفـ

  .اکارآمدي خدمت نظام وظیفه عمومی کشور استنابسامانی و ن

ـــربازي به لحاظ اجباري بودن و همچنین (به دلیل) وجود    ـــی، پدیده س ـــتوانه غنی فرهنگی و ارزش علیرغم وجود پش

سازي در روش ها، در منظر و دیدگاه  سازوکارها و عدم نو صالح  شیوه ها و عدم ا ــــی در روش ها و  متغیرهاي تأثیرگذار منفـ

سربازي موافق نمی آحاد مردم ست و اغلب خانواده ها با اعزام فرزندان جوان خود به خدمت  شند و  از مطلوبیتی برخوردار نی با

که این مقوله داراي دالیل مختلفی  ،همچنین جوانان رغبت و انگیزه هاي الزم را براي رفتن داوطلبانه به خدمت سـربازي ندارند

  .ه در سازمان هاي مسلح ایران مورد کالبد شکافی و مطالعه قرار گرفته استاست که در برخی پژوهش هـاي انجـام شـد

ـه آن ها اشارت رفت ضرورت بازنگري، تجدیدنظر به منظور اصالح و بهینه سازي خدمت     ـه ب با عنایت به مواردي ک

بهــــره وري منطقی برخوردار  سربازي اهمیتــــی شایان توجه براي مردم ایران دارد تا در پرتو آن خدمت سربازي از مطلوبیت و

گردد و ســرمایه هاي ملی کشــور بیهوده به هدر نرود و در شــرایطی که نیروهاي نظامی بســیاري از کشــورها در پرتو تحوالت 

به نظر  ،تکنولوژي مدرن به ســمت حرفه اي شــدن جدي براي کارآمدي روز افزون و اثربخش اطمینان بخش حرکت نموده اند

ــرف ــه صرفاً به مأموریت هاي خدماتی و غیرتخصصی به سبک  می رسد، تاریخ مصـ ــه کـ ــربازان وظیفـ سال پیش می  100سـ

  . پردازند بـه سـرآمده اسـت

گفت که  «REF/RL» از مرکز مطالعات سیاسی اروپـا به شـبکه «Marrius Vahl» یک تحلیلگر بلژیکی به نام  

واهند کرد و نه سربازان وظیفـــــه اي که فقط قرار است به مدت سالح هاي جدید فقط توسط سربازان حرفه اي کاربرد پیدا خ
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شورهاي مختلف، مدت زمان متفاوتی دارد سربازي در ک سال یا کمتر (خدمت  سربازي در . یک  صل خدمت  شود به ف رجوع 

  . کشورهاي جهان ) خدمت کنند، استفاده از سربازان وظیفه جهـت بـه کـارگیري تکنولوژي هاي نو، ایده خوبی نیست

بررسی و تبیین مسائل مهم و اساسی درخصوص خدمت نظام وظیفه از ابعاد گونـاگون و شـناخت بازتاب ها و تأثیرات   

ـراي اصالح و بهینه سازي مکانیسم و سازوکارهاي  ـام ب ـین گ ـر اول آن بر امنیت ملی و دفاعی، مهمترین گام و به عبارت دقیقت

ـنکـه شناخت زوایا و پیچیدگی هاي مسائل و زمینه هاي پیدایش و تکوین آن . موجود در خدمت نظام وظیفه مـی باشـد چـه ای

ها و همچنین تأثیرات منفـــی و سلبی آن می تواند تصمیم سازان و تصمیم گیرنـــدگان را در مســـیري روشـــن و شـــفاف بـــراي 

یت ها بـه آنگونـه که هست گامی بلند اتخـاذ تصمیمات صحیح منطقی، هوشمندانه و بصیرت آمیز رهنمون باشد و شناخت واقع

  .و اطمینان بخش براي نیـل بـه کشـف روش هـا و راه هـاي مناسـب حـل مسـأله می باشد

  : مهمترین مسأله و مشکالت موجود در رابطه با خدمت سربازي در یک تقسیمبندي کالن به دو گروه اصلی   

 مسائل برون سازمانی تأثیرگذار بر خدمت سربازي،  

 سائل درون سازمانی مؤثر بر خدمت سربازيم

  . تقسیم می شود   

منظور از مسائل برون سازمانی عبارت از آن دسته و گروه متغیرها و مؤلفـــه هـــایی است که خارج از سیستم نیروهاي   

ـین چگونگی فعالیت ها و خدمت آنان در دوره  ـه و همچن ـربازان وظیف ـر س ـه ب ـام وظیف ـتم نظ ـی مسلح و سیس خدمت تأثیر م

  گـذارد کـه می توان بـه متغیرهـاي زیـر تقسیم بندي نمود:

 متغیرها و مؤلفه هاي فردي، شخصیتی، روانشناختی، 

 متغیرها و مؤلفه هاي جامعه شناختی ـ فرهنگی (خانوادگی، گروه همساالن)، 

 متغیرها و مؤلفه هاي اقتصادي و معیشتی

 

  مسائل زیر مطرح بوده و قابل مطالعـه و بررسـی بـه نظـر می رسد: در رابطه با مسائل درون سازمانی   

 ادبیات و فرهنگ رفتاري حاکم بر محیط هاي آموزشی سربازي و محیط هاي خدمتی،  

 سازوکارهاي غیرمنطقی و نابسامان به کارگیري مشموالن، 

 مدت زمان به نسبت طوالنی خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) 
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 ترتیبی نیروهاي مشمول و وظیفه، نظام آموزشی و  

 مسائل و روش هاي سرویس دهی به مشموالن در معاونت هاي وظیفه عمومی،

 کالهبرداري و....) ،آسیب هاي درون سازمانی دوره خدمت سربازي (فرار از خدمت، خودزنی، خودکشی، جعـل

 کاستی ها و چالش هاي قانون نظام وظیفه عمومی و ناکارآمدي آن،  

 ها و بار اقتصادي نظام وظیفه عمومی، هزینه 

 عدم وجود مزیت نسبی روشن و شفاف (امتیاز) براي دارندگان پایان خدمت،

 . وجود تبعیض، پارتی بازي در محیط هاي خدمتی سربازان

 

 : قسمت اول: مسائل برون سازمانی

 

  :هاي روانشناختی، شخصیتی متغیرها مؤلفه

 :نظام وظیفه عمومی دو رویکرد ایجابی و سلبی براي جوانان ایجاد می کندبـا ایـن وصـف سـربازي و خدمت   

 الف) رویکرد بعد سلبی منفی  

 سال عمر و از دست دادن فرصت ها 2هدر رفتن 

 مانع بودن براي اشتغال، ازدواج و ساماندهی و زندگی

 ابهام در چگونگی خدمت، محل خدمت و حوادث احتمالی دوره سربازي

 سال 2انان به مدت محدود شدن جو

 رویکرد بعد ایجابی مثبت 

 پیدا شدن فرصت احتمالی اشتغال 

 پیدا شدن احتمالی امکان ازدواج

 پیدایش روحیه جامعه پذیري، قانونگرایی
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 پیدایش اعتماد به نفس و مسئولیت پذیري

 پیدا کردن تجربه کاري 

  

  : ..). متغیرهاي جامعه شناختی ـ فرهنگی (خانوادگی

ـگ، سننساخت     ـأثیر فرهن ـت ت آداب و ، اجتماعی جامعه ایرانی و روابط اجتماعی مبتنی بر کنش هاي متقابل که تح

ــت ــذار اسـ ــربازي تأثیرگـ همبستگی عاطفی عمیق و پایدار در . رسوم دین و مذهب تکوین و بروز پیدا می کند که بر مقوله سـ

صـمیمانه میـان فرزندان و والدین زمینه ساز پیدایش خرده فرهنگ عـاطفی ویـژه میـان اعضـاي خـانواده هـاي ایرانـی و روابـط 

در همـین رابطـه خدمت نظام وظیفه در مقام عمل نوعی جدایی و دوري از کانون خانواده را فراهم می کند . اي گردیـده اسـت

ــــاظ عاطفی والدین و همچنین فرزندان احســاس آســیب پذیري می نمایند ده فرهنگ دیگري که در جامعه ایرانی خر. و از لحـ

شیوع دارد نوع نگرش خاص به خدمت نظام وظیفـــه و ســـربازي در عـــرف اجتمـــاع اســـت بـــه نحوي که سربازي را دوره اي 

ــــد که در عرف جامعه و همچنین » آش خور«اصــطالح . ســخت و ضــمناً با موقعیتی ضــعیف در نیروهاي مســلح تلقی می نماینـ

نکته شایان توجه دیگر . نمودي از این نگاه و رویکرد به خدمت سربازي و سربازان وظیفه است ، وف استنیروهاي مسلح معر

تشویق هاي گروه هـاي همساالن در میان جوانان براي عدم مراجعه به سربازي و حتی در برخی موارد تشویق به فـرار از خدمت 

سرباز سن خدمت  سیدن  شد ؛ یا اینکه مقارن با فرا ر ي در میـــــان جوانـــــان، خـــــانواده هـــــاي آنان به دنبال یافتن راه و می با

از جمله اقدامات خانواده ها می توان به تالش براي . ســازوکاري براي عدم اعزام فرزندانشــان به خدمت ســربازي می باشـــــــند

ـکی ـث سایر معافیت ها (کمک فرزند بودن، یگانه س، معافیت پزش ـه باع ـنادي ک ـدارك و اس ـه م ـتتهی ـد ... و رپرس ) و خری

ـته  ـاي گذش ـال ه ـدمت در س کلیه این موارد نشاندهنده وجود مسائل و مشکالتی هستند که تقریبا همه افراد در . اشاره نمودخ

 . سطح جامعه به آن ها واقف هستند

  

  : متغیرهاي اقتصادي معیشتی

ي ایرانـی از موضـوعیت مهمـی برخوردار است و هزینه هاي اقتصادي دوره خـدمت سـربازي نیـز بـراي خـانواده هـا   

با توجه به پرداخت اندك هزینه از سوي نیروهاي مسلح بـــــه مشـــــموالن در دوران خدمت نظام وظیفه، بخش قابل توجهی از 

ــــه هســتند، براي تأمین هزینه هاي اقتصــادي خویش دچار چالش و  مشــموالن که از خانواده هاي بی بضــاعت و متوســط جامعـ

ـک ـد عدیده اي التمش ـی گردن ـی . م ـا م ـویش ایف ـانوار خ ـر برخی از جوانان نقش کمک اقتصادي براي خ ـت دیگ از جه

ــاي خانوارها توسط فرزندان پسر خانواده تأمین می گردد و با توجه به جدایی جوانان به مدت  ــه هـ ــی از هزینـ ــد و بخشـ  2کننـ
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ـــود که در اغلب موارد  ـــربازي تحمیل می ش  موجباتســـال از خانواده ها، هزینه هاي جدید براي خانواده ها در ارتباط با س

ـأخیر . نارضایتی خانواده ها و مشموالن را فراهم می آورد ـین رابطـه ت ساله ورود جوانان به اشتغال رسمی و  2نکته دیگر در هم

نکته شایان توجه دیگر متأهل بودن برخی از مشموالن مـــی . گیزه هاي مشـــموالن در بـــر داردپایدار است که تأثیري منفی بر ان

  .باشـد کـه ایـن گـروه از سـربازان وظیفه، طبعاً از مشکالت عاطفی و اقتصادي بیشتري برخوردار خواهند بود

  

  : مشکالت درون سازمانیو قسمت دوم: مسائل 

ین واقعیت عینی است کـــه ســـربازان وظیفـــه عـــالوه بـــر مســـائل و مشکالت برون بررسی ها و مطالعات نشاندهنده ا   

سازمانی، در محیط هاي آموزشی و محیط هاي خدمتی تحت تـــأثیر متغیرهـــاي درون سازمانی با مسائل و مشکالت عدیده اي 

  : مواجه هستند که مهمترین آن ها عبارتند از

  

  : آموزشی خدمتی ادبیات فرهنگ رفتاري حاکم بر محیط هاي

ـوارد سربازان وظیفه به عنوان     ـب م ـلح، در اغل ـاي مس ـب در نیروه ـله مرات بررسی ها نشان می دهد که از لحاظ سلس

سوب می گردند و این خود زمینه اي بر رشد و تکوین خرده فرهنـــــگ  سله مراتب نظامی گري مح سل آخرین حلقه و رتبه در 

ـا نیروهـاي وظیفـه اسـت، تأکیـد بـر جـامع پـذیري افراطـی، اطاعـت از ویـژه اي در دوران خـدمت سـرباز ي و در ارتبـاط ب

مـافوق در دوره آموزشـی و سختگیري هاي بعضاً غیرمنطقی و فاقد پشتوانه علمی و هنجارهاي رفتاري آمرانه و تحکـم آمیـز و 

ـه نیروهاي مسلح متوجه می خشک زمینه ساز تخریب شخصیتی سربازان می گردد و آنان از همان گ ـتین ورود ب ـاي نخس ـام ه

سال بدون چون و چرا تحت هر شرایطی باید به  2شوند که پایینترین و ضعیفترین سطوح نیروهاي انسانی می باشـند کـه در طی 

سـاز کـنش هـاي این خرده فرهنگ ها و هنجارهاي رفتاري ویژه محیط هاي خدمتی زمینه . خدمت سربازي اشتغال داشته باشند

البته تالش هاي انجام شده در سال هاي متمادي مبنی بر حفظ . متقابــل در میــان ســربازان و عناصــر مــافوق آن هــا می گردد

ــرده فرهنگ در  ــن خـ ــته اســـت ؛ لکـــن ایـ کرامت و شخصیت و هویت سربازان تا حدودي از بحرانی بودن این پدیـــده کاسـ

ـــت و در درون نیروهاي مسلح چنین رفتارهایی را پوشش سلسله مراتب و نظم و  ـــهود اسـ ـــوده و مشـ انضباط همچنان حاکم بـ

ــربازان وظیفه، پس از . هنجاري و عادي تلقی می نمایند ــیار زیاد بوده چراکه با انجام چنین رفتاري با س ــوع بس اهمیت این موض

ینه شده که پایین ترین سطح جامعه را داراست و در اتمام دوره خدمت اجباري و با ورود به جامعه، این نگرش در شخص نهاد

ذکر این نکته . صــورت اعتراض به شــرایط، با رفتاري خشــن روبرو خواهد شــد کما اینکه در دوره خدمت نیز چنین بوده اســت

د که با الزم است که با توجه به اینکه کشور ما جزء معدود کشورهایی است که در واقع داراي دونیروي نظامی مستقل می باش
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شــرایط حاکم به نوعی تداعی گر  ،دقت در شــرایط جامعه و حضــور پر شــمار نیروهاي مختلف نظامی در تمامی ســطوح جامعه

داراي رمانبردار تبدیل می گردد که در جوامع امروزي و فمحیط سربازي براي جوانان خواهد بود،  و در نتیجه شخص به فردي 

  . دیکتاتوري به حساب می آید عی ازنودر واقع  این روند سی،دموکرانطام 

  

   : فرار از خدمت

ست     سازمان هاي نظامی و انتظامی ا سی در  سا شکالت ا سائل و م سربازان یکی از م شموالن و  پدیده فرار از خدمت م

ان قضایی مطالعـات و بررسی هاي انجام شده در سازم. که عوامل و متغیرهاي گوناگونی در پیـدا یش آن تأثیرگـذار مـی باشـند

در  (طبق قوانین جاري در نظام جمهوري اسالمی) شایعترین تخلف و جرم 1378نیروهاي مسلح ایران نشان می دهد که در سال 

ـت ـوده اس ـدمت ب ـرار از خ ـده ف ـا سـربازان پدی براساس پژوهش مزبور یکی از مؤلفه هاي مهم و اصلی تأثیرگذار بر . رابطـه ب

عـزت نفـس عبـارت از یـک . در میان آنان می باشـد "Self esteem" بود و کاستی عزت نفسکم ،فرار از خدمت سربازان

قبول یا عدم قبول خود که در نگرش فـــرد بـــروز و تجلی پیدا می  ،قضـــاوت شخصی در مورد با ارزش بودن یا بی ارزش بودن

متغیرهاي دیگري نیز تأثیرگذار بوده اند که در اغلب البته الزم به ذکر است که در شیوع و گسترش مسئله فرار از خدمت، . کند

   : از جمله. استه شده پژوهش هاي انجام شده در نیروهاي مسلح به آن ها اشار

ـرار از خدمت سربازان انجام یافته یک در    ـده ف پژوهش پیمایشی  که در سازمان قضایی نیروهاي مسلح در رابطه با پدی

  : است سه متغیر اصلی و مهم

  دوري از خانواده، .1 

  بعد مسـافت میـان محل سکونت و محل خدمت،. 2 

  ،مشکالت اقتصادي سربازان. 3 

  .مهمترین عوامل دخیل در تکوین پدیده فرار از خدمت تلقی شده است   

صله از     ساس نتایج حا سربازان"پژوهش دیگري که تحت عنوان  2برا سازي محیط خدمتی  شایند  "عوامل مؤثر بر خو

زمینه سـاز کـاهش جـرائم و تخلفـات سربازان مانند  ،انجـام یافتـه است، مشخص شده عوامل مؤثر بر خوشایندي محیط خدمتی

  فرار از خدمت آنان می باشد، مهمترین عوامل مؤثر بر خوشایند گردیدن محـیط هـاي خدمتی سربازان عبارتند از:

ـر خوشایندسـازي محـیط خـدمتی کـه   ـات ب ـأثیر امکان ـدهان و مسـئوالن نیروهاي مسلح در جامعه آماري  81ت درصـد فرمان

 درصد هم تأثیر متوسطی را براي آن تلقی داشته اند. 19مربوطه تأثیر زیادي براي این متغیر قایل بوده اند و 
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 . درصد فرمانـدهان جامعـه آمـاري نمونه آن را تأکید نموده اند 97تأثیر ویژگی هاي خدمتی بر خوشایندسازي محیط که  

 . درصد فرماندهان بـر آن تأکید داشته اند 78تأثیر متغیر وضعیت فرهنگ محل خدمت بر خوشایندسازي که 

ــازي محیط که  ــایندس ــته و 86تأثیر متغیر نحوه برخورد با ســرباز بر خوش ــد فرماندهان با آن توافق زیادي داش ــد  14 درص درص

 . توافقی متوسطی داشته اند

 . درصـد فرمانـدهان توافق زیادي داشته اند 80تأثیر متغیر نحوه توجه به سربازان بـر خوشایندسـازي محـیط کـه 

 .درصد فرمانـدهان با آن توافق زیادي داشته اند 84تأثیر متغیر ارتباط سرباز با خانواده اش بر خوشایندسازي محیط که 

  

   : ن نظر و دقت در نتایج حاصله از پژوهش مزبور نشان می دهد کهامعا    

 . امکانات رفاهی محیط هاي خدمتی بر مطلوبیت سربازي تأثیرگذار است

 . ویژگی هاي خدمتی بر مطلوبیت سربازي تأثیرگذار است

 .نحوه رفتار و برخورد فرماندهان با سربازان بر مطلوبیت سربازي تأثیر گذار است

 . فرهنگی محل خدمت بر مطلوبیت سربازي تأثیرگذار استوضعیت  

 . نحوه توجه به سربازان بر مطلوبیت سربازي تأثیرگذار است

 . امکان رابطه سرباز با خانواده اش در دوران خدمت سربازي تأثیرگذار است

  

 اما چرا در ایران جوانان ازسربازي فرار می کنند ؟

سیاست   میلیون غایب از سربازي در  2هم اکنون حدود «خارجی مجلس می گوید:  یک عضو کمیسیون امنیت ملی و 

 )1393دي  5(فارس، » هزار نفر نیز در خارج از کشور داریم. 300داخل و حدود 

  با توجه به سه هدفی که در افکار عمومی ایرانیان براي سربازي مطرح است یعنی:  

  تمامیت ارضی) و صلح،خدمت به کشور در شرایط جنگ (دفاع از استقالل و . 1

  ها، ي تمرینات و سختیساخته شدن جوانان مذکر (و نه مونث) در کوره. 2
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صیل. 3 سواد و تح ضار همگانی (ثروتمند و فقیر، با شمولیت و اح شدن جوانان با م ي قدرتمند و کرده، از خانوادهدر هم آمیخته 

  قدرت، روستایی و شهري) بی

سالمی فرار می کنند و عالوه بر ي پس باید دید که چرا عده    سربازي در جمهوري ا قابل توجهی در مقیاس میلیونی از 

   )که این خود نیز نوعی فرار از خدمت سر بازي می باشد.(آن عده بیشماري نیز غایب خدمت اجباري هستند

  : در زیر به بررسی این موضوع پرداخته ایم  

 

 : هر سه هدف زیر عالمت سوال

  .ها و فرآیندهایی در دنیاي سربازي شکل گرفته که هر سه هدف فوق را به شدت زیر سوال می بردروالدر عالم واقع   

با اعمال مجازات هایی افزایش هایی کاهش یافته یا ي ســربازي (که گاه با تخفیفاول این که از حدود دو ســال دوره   

ي وقت خصصی اختصاص دارد و بعد از آموزش بخش عمدهي کوتاهی از آن به آموزش نظامی عمومی یا ت) تنها دورهمی یابد

در این میان از حیث اتالف وقت تفاوتی . تلف می شود دون، سربازان در ایران با گماردن  آن ها به انجام کارهاي غیر مرتبط و

چه در ســربازان تحصــیلکرده و متخصــص نیز . نیســت. .. و متخصــص و غیر متخصــص ،تحصــیلکرده و غیر تحصــیلکرده  نمیا

هایی به کار گمارده می شـــوند که بازدهی چندانی ندارند و نیروهاي نظامی و چه در بخش دولتی غیر نظامی معموال در پســـت

بخش دولتی که غالبا ســربازان تحصــیل کرده (یا . خود احســاس رضــایت از کاري که به اجبار انجام می دهند پیدا نمی کنند

شوند ب سانی که داراي رانت ) به آن اعزام می  سد به ک راي کارکنان خود ظرفیت پر کردن زمان کار با کار مفید را ندارد چه بر

 . ي موقت در آن مشغول به کار می شونددر یک دوره

سربازي براي افراد   صورت فعالیتی داوطلبانه واما  ،دوم آن که انجام  ست تا بدان به  شته خالی از هزینه نی دیگر مثل گذ

ـــود ـــربازان باید هزینه .بدون هزینه نگاه ش ـــربازي و برخی هزینهس ـــاك و غذاي خود را نیز ي رفت و آمد به محل س هاي پوش

اش احساس می ها قابل تامین نیست و خود فرد و خانوادهاین هزینه ،با حقوق بسیار اندکی که به سربازان داده می شود. بپردازند

صلح)  شوند هزینهرو پکنند که در فعالیتی کم ثمر (باالخص در دوران  سال. درگیر می  هایی از هاي پس از جنگ در بخشدر 

( به دلیل وجود دو نیروي نظامی و اختصــــاص بودجه اي به مراتب کمتر ازارگان نیروهاي نظامی و انتظامی و باالخص ارتش

سالمی)، سداران انقالب ا سپاه پا سربازان مثیگان ثانویه یعنی  شتی هاي نظامی از تامین حداقل نیازهاي  ل لباس زیر یا لوازم بهدا

ست که برخی از افراد آن غذا را نمی خورند یا هزینههمچنین کیفیت غذاي پادگان. اندعاجز بوده هیه اي براي تها آنقدر پایین ا

 . آن می پردازند یا تکمیل
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کسانی که به . سوم آن که روح عدالت در خدمت سربازي در دوران جمهوري اسالمی به شدت مخدوش شده است  

ستانه  سیج و بودندارا یا و رانت دلیل ارتباطات خانوادگی و دو صویت و فعالیت در ب هاي ایدئولوژیک یا جهت گیري سابقه ع

از حیث ساعات کار و رفت و نیز اکثرا به مناطق دوردست فرستاده نمی شوند و  ،در سپاه خدمت سربازي خود را می گذرانند

ست بازتري پ شمول در دو دهه. یدا می کنندآمد به خانه د سانی که تازه م سربازي حتی براي ک ي اخیر چندین بار امکان خرید 

. هاي کم درآمد این روال را عادالنه نمی دانندشــده بودند فراهم شــد که این امر به ســود اقشــار ثروتمند بوده اســت و خانواده

اکثر . هاي مشابه طوالنی تر استها حتی در رشتهیان دانشگاهي معافیت تحصیلی براي طالب علوم دینی نسبت به دانشجودوره

روحانیون با اشـــتغال در بخش دولتی از ســـربازي معاف می شـــوند در حالی که این امکان براي بخش بســـیار کوچکی از فارغ 

 . اردتبعیض جنسیتی نیز از گذشته در سربازي وجود داشته و همچنان وجود د. ها فراهم استالتحصیالن دانشگاه

شته    سربازي دیگر کارکرد دوران گذ شدن و فعالیت داوطلبانه براي چهارم آن که  ي خود یعنی تنها مجراي اجتماعی 

جوانان امروز در مدرســه و دانشــگاه و در فضــاي عمومی فرآیند اجتماعی شــدن را می گذرانند و . بســیاري از جوانان را ندارد

هایی با دادن خدمت همچنین اکثر سربازان در فعالیت. صلح به آن اضافه نمی کند ي سربازي وجه قابل توجهی در دوراندوره

 .هاي اجتماعی پیدا کنندمستقیم به مردم در زمان صلح درگیر نیستند تا احساسی شبیه به داوطلبان در دیگر فعالیت

شدید بی عد   ساس  شور در کنار اح ساس خدمت به ک شغلی، بدون اح ضایت  التی و هزینه بر بودن بدین ترتیب بدون ر

سربازي بروند یا پس از سربازي نمی توان از همه سر رعایت قانون به  شتیاق یا از  شت که با عالقه و ا شور انتظار دا ي جوانان ک

سربازي بمانند سربازي که همچنان می توان به نحو عقالنی از آن دفاع کرد آموزش نظامی کوتاه . ورود در خدمت  تنها بخش 

ستتقویت بنیه مدت با هدف شور ا سلح ، این مزیت  ي دفاعی ک سلیحاتی نیروهاي م که آن هم با توجه به تکنولوژي قدیمی ت

 .نیز آن چنان تاثیر مثبتی نخواهد داشت

  

  "برخی از اهم دالیل مطرح شده در مخالفت با دوره خدمت وظیفه عمومی "

  

سعی بر آن گردید تا با واکاوي علمی دوره  صورت کلی در مبحث قبلی  ضرات آن پرداخت و به  سربازي اجباري به فواید و م

سامان حاکم بر این مقوله ترسیم کرد ضعیت فعلی و ناب مخالفت با دوره اجباري  کلی حال در ادامه بحث، به دالیل. شمایی از و

  : سربازي می پردازیم

  

  : اعالمیه جهانی حقوق بشر
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بســیاري از مجادالتی که پیرامون دوره خدمت ســربازي و یا تبعیض جنســیتی موجود در آن به پا شــده اســت، به خاطر   

شده در  صول مطرح  شرتخطی قوانین این دوره از ا ست لل متحدسازمان م اعالمیه جهانی حقوق ب به ویژه موادي که در ذیل . ا

  اند:آورده شده

هایی که در این اعالمیه برشــمرده شــده : هر کس بدون هیچ گونه تمایزي از حیث (...)، جنســیت (...) از حقوق و آزادي2ماده 

  است، برخوردار است.

  : هر کس حق حیات، آزادي و برخورداري از امنیت شخصی را دارد.3ماده 

  بردگی نگاه داشت، (...). و یچ کس را نباید در بیگاري: ه4ماده 

ــه، وجدان و مذهب بهره: 18ماده  ــامل آزادي تغییر مذهب یا باور و نیز هر کس حق دارد از آزادي اندیش مند گردد، این حق ش

و چه به صـــورت  ها چه به تنهاییآزادي اظهار مذهب یا باور به شـــکل آموزش، عمل به شـــعائر، نیایش و به جاي آوردن آیین

  گردد.جمعی نیز می

  : (...) هیچ کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد.20ماده 

  شغل (...) را دارد. ء: هر کس حق (...) انتخاب آزادانه23ماده 

نوعی از خدمت سربازي در آن جا  جنگ جهانی دومکشورهایی که پس از بسیاري ازاساسی  انونق الزم به ذکر است  

در براي سربازان  تناسب با موارد فوقمدهند، حقوق جنگ می ءیا احتمال آن را در هنگامه و دارد جریان یا هنوز ،جریان داشته 

  نظر گرفته شده است.

  (متن کامل اعالمیه جهانی حقوق بسر در پیوست قرار داده شده است)

  

  داري:برده

صیت فرد را در معرض نظامی   شخ سربازي  ست. دهدگرایی) قرار میگري (جنگخدمت  . این خدمت نوعی بردگی ا

، آلبرت اینشتین. آن است ءکنندهکنند، دلیل دیگري براي اثبات تأثیر ناتوانرا تحمل میها تحت تأثیر روزمرگی آن اینکه ملت

سل، اچ جی ولز، زیگموند فروید سربازي و آموزش نظامی جوانان در یهدر اعالم توماس مانو  برتراند را اي که بر علیه خدمت 

ها برخی گروه. ) صــادر کردند که در آن به برده داري بودن دوره خدمت وظیفه اعتراض کرده بودنده.ش1308( .م1930ســال 

ست پس نوعی همچون آزادي ساب می بردگیخواهان، معتقدند از آن جایی که خدمت وظیفه عمومی اجباري ا بنابر . آیدبه ح
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داري یا هر نوع خدمت غیر ارادي ممنوع اســت مگر اینکه بخشــی از مجازات برده ،متمم ســیزدهم قانون اســاســی ایاالت متحده

  . دانندمی اخالقو  قانون اساسیهاي مخالف، (دست کم در آمریکا) خدمت وظیفه را مخالف در نتیجه گروه. مجرمین باشد

دیدند و از آن ها در کارهاي غیرنظامی مانند هاي بســـیار ابتدایی میبســـیاري از ســـربازان وظیفه آموزش شـــورويدر   

ستفاده هاي کشاورزي بدون دریافت هیچ دستزمینی از زمینییالقی براي افسران و یا برداشت سیب هايساخت خانه مزدي، ا

هاي ریزي دولت شـــوروي، انگیزه کافی براي تولید ماشـــیناین رویه باعث شـــد تا در نظام اقتصـــادي مبتنی بر برنامه. شـــد می

ــود کوبخرمن ــف . چند منظوره (کمباین) در نظر گرفته نش ــاورزيبا این وص ــوروي از فن کش . عقب ماندهاي مدرن آوريش

، بیش از نیمی از سربازان وظیفه تنها چند هفته کار مجارستانبلوك مربوط به شوروي در ) در ه.ش1367(م . 1989پیش از سال 

رایگان و با  خطوط ریلشدند و معموالً مشغول به ساخت اعزام می» هاي کاردسته«آموختند و سپس با سرعت به را می تفنگبا 

هاي اي شـــاغل در کارخانهتوســـط نیروي کار حرفه اروپاي غربیهاي در همان زمان خط ریل. شـــدندکیفیت بســـیار پایین می

  شدند.خودکار و طبق باالترین استانداردهاي آن زمان ساخته میسازي نیمهریل

  

  : تبعیض سنی

هاي ســنی مختلف هبوده و تقریباً هیچ وقت به شــکل مســاوي بین گرو جوانانخدمت وظیفه عمومی معموالً محدود به   

مخالفان تبعیض ســنی و . شــوندشــوند، در همان ابتدا به خدمت فراخوانده میترهایی که تأیید میجوان. تقســیم نشــده اســت

کنند که خدمت سربازي مبتنی بر سن، شدیدترین تبعیض سنی است که توسط دولت طرفداران آزادي جوانان این طور بیان می

همیشــه «نشـان داده اسـت: » روممن دیگر به پیش نمی«اي به نام در ترانه فیل اوشـساین تبعیض را  .شـودبر افراد ملت اعمال می

  ».انداند که نابود گشتهاند؛ همیشه جوانان بودهاند که ما را به سوي جنگ بردهترها بودهمسن

دمت به حدي پایین است که غالبًا شود، سن مشمولین خحتی در کشورهایی که دولت آن ها توسط مردم انتخاب می  

هاي مربوط به مشمولین خدمت وظیفه داده هاي مهم از قبیل اعزام به جنگ یا تعیین سیاستشرکت در تصمیم ءبه آن ها اجازه

داد، بیشتر از سال کاهش می 18را به  دهندگانسن رأيکه  متمم بیست و ششم قانون اساسی ایاالت متحدهتصویب . شودنمی

عدالتی موجود در رابطه با جوانانی که علیرغم اعزام به خدمت ســـربازي اي پیرامون بیو انجام شـــد که انتقادات گســـتردهآن ر

  ازه رأي نداشتند باال گرفته بود.اج

  : انضباطیمشکالت ناشی از بی

یا انگیزه فعال موجود  روحیه گروهیتوان از راه انضــباط را می. تواند مؤثر باشــدهیچ نیروي نظامی، بدون انضــباط نمی  

به . هاي رهبر، در نیروها درونی کردتوان به صــورت بنیادین از طریق راهنماییهمچنین انضــباط را می. در پرســنل، آموزش داد
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سلحداوطلبان ارتش که به میل خود به توان حدس زد که سادگی می شان نظمیپیوندند بیمی نیروهاي م هاي کمتري از خود ن

شــوند انگیزه کمی براي خدمت اجبار و به عنوان خدمت وظیفه به این نیروها اعزام میدهند، در حالی که شــهروندانی که به می

  دارند.

با استفاده  اعدام. تنبیهات اعمال شده بر سربازان وظیفه نیز غالباً خشن هستند زیرا ذات این خدمت مبتنی بر اجبار است  

ـــطح ارتش، در هنگام جنگ یکی از راهجوخه آتشاز  ـــنل وظیفه بیهایی بوده که در س نظم به کار برده هاي جهان براي پرس

ها مربوط به اینگونه اعدام جنگ جهانی دومتلفات نیروهاي وظیفه در  ٪5تا  ٪1تخمین زده است که  آنتونی بیور. شده استمی

  خالصه نشان داد: به طور لئون تروتسکیتوان با عبارتی از این ادعا را می. بوده است

هاي تواند تودهاگر مجازات مرگ در زاغه مهمات فرمانده نباشــد، وي نمی. توان ســاختارتش را بدون تنبیهات نمی«    

گوییم) به دم بداندیش (حیواناتی که ما به آن ها انســـان میهاي بیتا زمانی که آن میمون. مردم را به ســـوي مرگ هدایت کند

ـــت ـــت که ها را میجنگ ءهاي خود را مجهز کرده و هزینهبالند و ارتشیآوردهاي فنی خود مدس پردازند، فرمانده مجبور اس

  »سربازان را بین مرگ محتمل در جبهه پیش رو و مرگ ناگزیر در پشت سر قرار دهد.

نیروهاي خود  خطر تمردهاي داراي نیروي داوطلب در معرض بیشتر از ارتش ،هاي داراي نیروي وظیفهدر نتیجه ارتش  

  اقدام کنند. بر علیه نیروهاي خودينیروهایی که ممکن است در موارد شدید . قرار دارند

ترین جوانان بر خالف اراده خود مجبور به خدمت تحت شوند که پرتوانتر مینظمی زمانی وخیممشکالت ناشی از بی  

چون و چرا از این فرماندهان اطاعت فرماندهی افرادي شوند که به نظر آن ها هوش و استعداد کمی دارند و اینکه آن ها باید بی

. دسترسی داشتند تحصیالت عالیباالي جامعه به  ءکرد زیرا تنها طبقهمشکلی ایجاد نمی سازيدوران صنعتیاین مسأله در . کنند

ـــد ـــکالتی ش ـــأله در جنگ ویتنام باعث بروز مش ـــگاهدر این جنگ دانش. اما همین مس ها مجبور بودند تحت آموختگان دانش

  د، خدمت کنند.خود را به پایان نرسانده بودن دبیرستانرفته بودند و عموماً حتی  دانشگاهکه به ندرت به  دارانیدرجهفرماندهی 

  : گرایی پیشرفتهگرایی و نظامیملی

ستوار است که ملت    اینیشتین ءدر بیانیه. ها حقوقی دارند که فراتر از حقوق فرد استخدمت نظام وظیفه بر این فرض ا

کند حق دارد شهروندان خود را مجبور به رفتن به دولتی که فکر می«آمده است که  مهاتما گانديو اعالمیه ضد خدمت وظیفه 

ـــاختار ارتش» جنگ کند، در زمان صـــلح نیز توجهی به ارزش شـــادي و زندگی آن ها نخواهد داشـــت. هاي بزرگ داراي س

  به اوج خود رسید. جنگ جهانی دوممیالدي بنا شد و در  20و  19سده در  ناسیونالیسمزمان با رشد هم ،نیروهاي وظیفه

بسیاري از مردان جوانی . آوردگري و تعصب خشک را در جامعه به وجود میدر زمان صلح، خدمت وظیفه جو نظامی  

کمی  ءشوند زیرا ماهیت اجباري بودن خدمت وظیفه روحیهگري بدگمان میشوند، به نظامیمی که بدون اراده به خدمت اعزام
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، اتریشگرایانه در آغاز در آن ها ضــعیف اســت مانند این مورد در کشــورهایی که احســاســات ملی. کنددر ســربازان ایجاد می

  ق است.اي در آن ها حاکم است بیشتر صادرحمانهو یا شرایط بی سوئدو  آلمان

همچنین . اند به مراتب بیشتر از دیگران آمادگی اظهار خشم در شرایط بحرانی را دارندمردانی که آموزش نظامی دیده  

یا تبعیض نسبت به کسانی به خدمت  تبعیض جنسیتیگرایانه شدید، در سربازان وظیفه احساسات میهن توانداین نوع خدمت می

  روند ایجاد کند.نمی

  

  : توجیه حمله به شهروندان

تواند به عنوان یک ســیاســت قانونی براي توجیه اســت و این خدمت می جانبهجنگ همهخدمت وظیفه یکی از اجزاي   

ـــته ـــورت گیرددولت مبنی بر اینکه فداکاري ءخواس ـــهروندان ص ـــوي ش لوئیس دادرس . به نظر آید هاي دیگري نیز باید از س

ــود، تمام عذرها از بین می«گوید: می برندیس ــتدالل می» روند.اگر اجازه فراخوان خدمت وظیفه داده ش توان گفت که به با اس

براي مثال . هاي بین شهروندان و نظامیان از میان برود تا شهروندان نیز مورد هجوم قرار گیرندتفاوتشود که این وضع منجر می

 کشــتار می اليتوان به بمباران یکســره شــهرها از ســوي هر دو طرف جنگ در طول جنگ جهانی دوم و در مورد خاص به می

بنامند، هر چند » خسارت موازي«به تازگی در ادبیات نظامی باب شده است که تلفات شهروندان در طول جنگ را . اشاره کرد

ستکه مرگ این افراد قابل پیش شهروندان ن. بینی ا شته، تلفات  سده گذ صحنه در حقیقت در طول  سبت به تلفات نظامیان در 

  نبرد رشد زیادي داشته است.

  

  : کیفیت

تر از سربازان یکی از ایراداتی که نسبت به خدمت وظیفه وجود دارد این است که کیفیت خدمت سربازان وظیفه پایین  

اینکه امکان افت دوم . دهدهاي نظامی را به شــخص نمینخســت اینکه مدت کوتاه خدمت اجازه رشــد مهارت. داوطلب اســت

ـــران و درجهروحیه در نیروهاي وظیفه زیاد اســـت که این امر به افت کیفیت نیز کمک می داران پایور کند در حالی که افس

  کوشند بر این مشکالت فائق آیند.می

ترین مشکل این است که سرعت آموزش باید با سرعت یادگیري ضعیف ترین سرباز از لحاظ یادگیري تنظیم بزرگ  

شـــود تا کیفیت کار نیروهاي این واقعیت به همراه مدت کوتاه خدمت (نســـبت به نیروهاي پایور و حرفه اي ) باعث می. شـــود

کنند کامالً از نیروهاي داوطلب هایی که از نیروهاي وظیفه اســـتفاده میتمام ارتش ءهاي ویژهبنابر این یگان. تر آیدوظیفه پایین

  .ارتش فنالنددر  چتربازي تشکیل شده است، مانند رنجرها
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افتد که آموزش آنان فراتر در موارد معدودي اتفاق می. ساده استهمچنین آموزش نظامی نیروهاي وظیفه تقریباً بسیار   

. هاي خدمتی و آموزش ســـاده صـــحنه نبرد باشـــد، آموزش ابتدایی مربوط به شـــاخه خدمتی و ســـالحتیراندازي، نظام جمعاز 

ـــربازان در خدمات محترمانه ـــتقاده از س ـــورها از جمله ایران به جاي اس ـــیاري از کش نظامی از آن ها به عنوان  ءهمچنین در بس

و سـاخت زیربناها  کشـاورزيدر اعمالی چون . .. و» یگان خدمات«یا » گردان کار«هایی چون خرج خدماتی با نامکارگران کم

  کنند.استفاده کرده و می

  

  : اقتصاد

ها ماه. برخی بر این باورند که نسبت هزینه خدمت سربازي در زمان صلح به سود به دست آمده از آن، بسیار زیاد است  

هزینه آموزش (و در برخی کشورها هزینه دستمزد) را هم به . شودمی اقتصادها خدمت بی بهره باعث کم شدن باروري یا سال

ـــیاري می توجه بهبا . این مقدار بیافزایید از این رو . دهی داردانگویند که این خدمت از نظر مالی زیاین حجم باالي هزینه، بس

ست که  شورهاي اروپایی بعد از پایان اکثر ا سردک این روند تا . به تدریج اقدام به برچیدن خدمت وظیفه عمومی نمودند جنگ 

سال  شورهاي  6تنها  2010آنجا پیش رفت که تا  شور از ک شان  اتحادیه اروپاییک هنوز اجباري گذراندن این دوره براي جوانان

  . نمودندرا حذف ن

تواند به اقتصاد شود از کار خود خارج شده و در نتیجه او دیگر نمیاي که به اجبار به ارتش آورده میوظیفههر سرباز   

ست، کمک کند سطح . مملکت که پایه مالی ارتش ا صنعتی دارند و  شا ضعیت پی شورهایی که و پایین  آموزشاین مورد در ک

اما این . توان جایگزین یکدیگر کردکند زیرا کارگران شــاغل در این گونه کشــورها را به راحتی میمشــکلی ایجاد نمی، اســت

شکلی که  ست به  ست، متفاوت ا سطح آموزش در آن ها باال صنعتی دارند و  سا ضعیت پ شورهایی که و ضع در ک نحوه انجام و

در آن جا بسـیار پیچیده بوده و یافتن جایگزین براي جاي خالی سـربازان وظیفه در سـطح  زش هاي مرتبط باهر شـغلکار و آمو

اي آن به عنوان سرباز هاي حادتري را براي اقتصادي متصور شد که نیروي کار حرفهتوان وضعیتحتی می. جامعه مشکل است

شود یا تا پایان زندگی معلول  شته  شت. گرددآماتور در جنگ ک سودمندي او براي جامعه بازگ ضعیت  ناپذیر خواهد در این و

  . شد

  

  : ابزاري براي انقیاد جامعه

یان می   ـــط مخالفان خدمت وظیفه ب ـــود از آن جهت اســــت که این خدمت را ابزاري براي ایراد دیگري که توس ش

اي به جاي آنکه این خدمت وســیله، اســت مردماي از دانند که قصــدشــان کنترل و بازآموزي عدهمی هاي دیکتاتوريحکومت
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ستم شدایجاد پایگاه قدرت در آن حکومت جهتبه نظام دیده براي نفوذ براي مردم  همچینین این طور بیان . هاي دیکتاتوري با

سلحدر  چون ،شود کهمی سنتی همه چیز به جاي  نیروهاي م سیبه طور  ست، خدمو فرمان فرماندهیمبتنی بر  دموکرا ت بري ا

ست به جاي آنکه به مردم شرط در جامعه ا سیار مؤثر براي القاء اطاعت و پیروي بی قید و  ساالران اجازه کنترل وظیفه ابزاري ب

را از یک ارتش کامالً داوطلب در  Reichswehr ارتش آلمان نازيشــاهد این مدعا این واقعیت اســت که . ارتش داده شــود

  که کامالً مبتنی بر پرسنل وظیفه بود تبدیل کرد. Wehrmacht) به 1312( 1934سال 

، صدام حسینتحت حکومت  عراقو  کره شمالی، سوریههاي دیکتاتوري معاصر (مانند حکومت ءهمچنین تقریباً همه  

ــالمی ایران و ــتند... جمهوري اس ــدت متکی بر این تقریباً تمام حکومت. ) داراي خدمت وظیفه هس ــابق به ش هاي دیکتاتوري س

هاي حکومت. که یک اســـتثناي برجســـته بود) برمهردان بالغ به خدمت وظیفه بروند (به جز دیکتاتوري نظامی م ءبودند که همه

در طول حیات خود  لیبیو  اندونزي، برزیل، آرژانتین، شـــیلی، اســـپانیا، یونان، ترکیهدیکتاتوري نظامی ســـابق در کشـــورهاي 

  کردند.از نیروهاي وظیفه استفاده می الیستی شوروياتحاد جماهیر سوسیمانند  کمونیستهمچون کشورهاي سابقاً 

  

 "سابقه مقامات ارشد حکومتی در انتقاد از سربازي اجباري در ایراناظهارات کمبرخی از "

  

اکثریت جامعه هم نظر هستند و تنها بخشی از افراد در مورد مفید نبودن خدمت اجباري سربازي در شرایط فعلی تقریبا   

در مورد دوام ســربازي اجباري متفق القول  ،و مســئولین حاضــر در ســیســتم حکومتی با توجه به منفعت نظام جمهوري اســالمی

لینی هستند که اما در این بین بعضا مسئو. هستند و متاسفانه زمام امور اساسی نیز در دست این گروه کوچک اما پر نفوذ می باشد

الزم به ذکر اســت صــرف ارائه این بخش از  (. از شــرایط فعلی انتقاد می کنند که در زیر به بخشــی از آن ها اشــاره شــده اســت

   ). صحبت هاي افراد به معناي تایید نظرات و اعمال آن ها در سایر امور و زمینه ها نمی باشد

شین و کنونی جمهوري شماري از مقام   شیوههاي پی سربازي، از  ضوع  شی با مو سالمی در همای سربازگیري ا ي کنونی 

 . اجباري در ایران انتقاد کردند و آن را نوعی بیگاري، تنبیه و بر خالف قانون اساسی توصیف نمودند

ي حقوق در دانشــکده” ســربازي و راهکارهاي عادالنه“  ) با عنوان1393اســفند  6در این همایش که روز چهارشــنبه (   

شد، غالمد شگاه تهران برگزار  ضو وقت ان سین الهام، ع صل ”شوراي نگهبان“ح سربازي اجباري را بر خالف بند چهارم ا  ،43 

 تاکید دارد.” رعایت آزادي شغل و عدم اجبار افراد به کار معین“قانون اساسی جمهوري اسالمی دانست که بر 

ـــربازي اجباري به عنوان اجبار به   کهبا بیان این وي   بودن ” مقدس“اســــت، ” بیگاري“یک کار معین، عمال نوعی س

سوال برد و افزود: ضافه خدمت را به عنوان یک کیفر مطرح می«  سربازي را نیز زیر  ست چرا ا سربازي مقدس ا او » کنیم؟اگر 
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ــربازي، آن را مانند فروش  ــت که ”برده“در عین حال، با انتقاد از امکان فروش س ــال براي«اي دانس دولت کار کند و  باید دو س

ستم به گفته وي، . »گوید خشکه حساب کنیمحاال که قرار نیست کار کند، می ” تنبیه“کنونی در حقیقت یک ” نظام وظیفه“سی

نسبت به یک فرد معاف «روند و این در حالی است که سرباز بدون دریافت هیچ امتیازي، براي کسانی است که به سربازي می

  افتد.می زندگی عقبدو سال از »  از خدمت،

سمت معاونت نظام    شت، با تاکید بر اینآقاي حلوایی که زمانی  سربازان کنونی هم «که وظیفه را بر عهده دا با نیمی از 

سلح را برطرف کردمی شرایط بحرانی نمیبا اطمینان عرض می«، افزود: »شود نیاز نیروهاي م سربازان کنم در  شود بر روي این 

کنونی سربازان را نیز نامناسب با ” نوع آموزش“  او» شان کار خاصی انجام نشده است.روي انگیزه و روحیاتحساب کرد چون 

ــلح، ارزیابی کرد و  ــنتی“ها به شــکل گفت که این آموزش نیازهاي فعلی نیروهاي مس ــتانداردهاي “و از لحاظ کیفیت با ” س اس

  شود.برگزار می” پایین

حاضــر «و حتی » کنندتر میتحصــیالت خودشــان را طوالنی«براي نرفتن به ســربازي  وي اضــافه کرد که برخی جوانان  

  ».ربط درس بخوانند ولی به سربازي نروندشوند در یک رشته بیمی

اي هاي رســمی جمهوري اســالمی نیز بازتاب گســتردهاز ســربازي اجباري که در خبرگزاري  ســابقهاین انتقادهاي کم  

ي در جریان تصـــویب جزییات الیحه” مشـــموالن غایب“  خرید غیبت ســـربازي ویب بند مربوط بهیافته، ســـه روز بعد از تصـــ

صورت می 1394ي بودجه سالمی  شوراي ا صوبه به دولت اجازه می. گیرددر مجلس  سربازي را دهد تا کلیهاین م شموالن  ي م

هاي حاصل از آن را به حساب درآمد عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند با دریافت جریمه از آن ها معاف کند و درآمد

  داري کل واریز نماید.کشور نزد خزانه

مرکز “  به دنبال انتشار گزارشی توسط  و 1392موضوع تغییرات در قانون سربازي در ایران نخستین بار در مردادماه سال  

سالمیپژوهش شوراي ا سانه”هاي مجلس  شد؛ هرچند ، به طور جدي در ر ضایی، هاي ایران مطرح  سن ر که پیش از آن نیز مح

سربازي اجباري را به یکی از وعده سالمی، حذف  ست جمهوري ا صلی انتخاباتی خود یکی از کاندیداهاي انتخابات ریا هاي ا

  تبدیل کرده بود.

سددر این میان، اما به نظر می   شد  ر سربازي با سالمی، از مدافعان اعزام جوانان به  سن روحانی، رییس جمهوري ا او . ح

در جریان بازدید از یک مجمتع بهزیســـتی در تهران در واکنش به ابراز نگرانی یک جوان براي   ،1393ســـال   در نخســـتین روز

صیل گفت:  سربازي و عقب ماندن از ادامه تح سی از زندگی عقب نمی«اعزام به  سربازي ک سربازي یک تجربه با رفتن به  افتد؛ 

  »است و فقط یک آموزش نظامی نیست.
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 "عمر سربازي اجباري در ایران به پایان رسیده است"

  

ست متعلق به دورهسربازي اجباري پدیده   شکلاي ا ها نیاز در این دوره، دولت. هاي جدیدملت -گیري دولتي آغاز 

اي دهند اما از لحاظ مالی و اداري و آموزشی قدرت تشکیل ارتشی کامال حرفهي صفر شکل داشتند ارتش ملی خود را از نقطه

چنان مکانیزه ها آنهمچنین ارتش. نداشتند هاي محوله را در زمان جنگ و صلح به انجام برساند،ي ماموریتکه قادر باشد همه

ر باید توسط نیروي انسانی (بیشتر غیر متخصص و ي اموهمه. نشده بودند که نیروي انسانی تنها بخشی از کار را بر عهده بگیرد

ــداي) انجام میغیر حرفه ــنگر می. ش ــت و نیروي کار باید س ــاخت و جاده به عنوان مثال، بیل مکانیکی و لودري وجود نداش س

نسانی آن را اي ارتش درصد بسیار اندکی از نیروي ابخش حرفه. ها در امان بمانند یا تحرك داشته باشندکرد تا نیرودرست می

  داد.تشکیل می

بدون . ها بر بیایدتوانست از پس بسیاري از کارمدت میدر چنین شرایطی نیروي انسانی غیر متخصص با آموزش کوتاه  

ــربازي اجباري براي جوانان تازه ــص و ارزان را براي آمادگی ارتش یا بالغ، نمیس ــانی پرانرژي، غیر متخص ــد این نیروي انس ش

ــدن در  ــتدرگیر ش ــایها هزینهبه همین دلیل، دولت. جنگ در اختیار داش ــربازگیري اجباري را تحمل تي نارض ی عمومی از س

  آوردند.مدت ارتش در می ها هزار جوان (مذکر) را به استخدام کوتاهها صدها هزار و بعدهر سال دهو کرده 

در دو سـال (کمتر یا . عی و سـیاسـی نیز داشـتهاي جدید، بُعدي اجتماملت-غیر از بعد نظامی، سـربازگیري در دولت  

شی که حاکمان می سی و منش و رو سیا شتر) این جوانان در معرض تبلیغات  ستند بی ستور از باال(خوا  )آن هم با اعمال زور و د

ـــتر مبتنی بر تنبیه بود میمدتاین طول در . گرفتندقرار می ر قالب آموختند که زندگی اجتماعی د، جوانان در نظامی که بیش

ملت (عمدتا اقتدارگرا)، یعنی اطاعت از مافوق و تن در دادن به قوانینی که اعمال یا عدم اعمال یا فرار از آن ها در -دولت

  را در اختیار دارند. قدرتدست کسانی است که 

کارکرد گذرد سربازي اجباري ها میگیري ارتش مدرن در بسیاري از کشورامروز پس از حدود یک قرن که از شکل  

  خود را هم از بُعد نظامی و هم از بُعد اجتماعی و سیاسی از دست داده است به دالیل زیر:

  

  : مکانیزه و تخصصی شدن دفاع و جنگ
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کننده در بازدارندگی و نظام و نیروي بدنی نقشی تعییناند و پیادهها، حتی در دنیاي در حال توسعه، مکانیزه شدهارتش  

ـــین و کامپیوهمان. کندتهاجم بازي نمی ـــب را گرفت، ماش ـــیاري از طور که تانک و خودرو جاي اس تر و روبات نیز جاي بس

ست (مثل هواپیماهاي بی سانی را گرفته ا ستفاه قرار مینیروهاي ان سایی و بمباران مورد ا شنا شین که براي  حتی در . گیرند)سرن

یاده ـــی جدي داشــــت، پدیدهنظام در آدوران جنگ ایران و عراق که نیروي زمینی و پ ها، کشهایی مثل جنگ نفتن نقش

  ها، بمباران تاسیسات زیربنایی و جنگ الکترونیک در سرنوشت جنگ نقشی محوري بازي کردند.بارانموشک

ـــادي باالیی دارند میاکثر دولت   ـــد اقتص هاي یک توانند به خوبی از پس هزینهها به ویژه آن ها که درآمد نفتی یا رش

ـــی کافی دارند و هم منابع مالی کافی براي به عنوان نمونه نیروهاي نظامی ایران، هم ظرفیت. اي برآیندارتش حرفه هاي آموزش

  اي.تامین نیروي انسانی تمام وقت و حرفه

ها از جمله در ایران آن است که ارتش و سپاه، دیگر کار یدي کافی براي پر کردن ي گویاي مکانیزه شدن ارتشنشانه  

ارتش و . رودي آموزشی، حدود دو سال از وقت این جوانان هدر میسربازان وظیفه و غیرمتخصص ندارند و غیر از دورهوقت 

ستند بینند بودجهسپاه حتی خود را ملزم نمی سربازان که قانونا بدان مکلف ه شت و غذاي این  ي کافی براي تامین لباس و بهدا

ســتاد نیروهاي مســلح نیز به این نکته رســیده که . کننددر جاهاي دیگري مصــرف می نیروهاي مســلح منابع خود را. تامین کنند

صیل صص و تح سیاري از نیروهاي متخ سپاه تلف میوقت ب ستگاهکرده در ارتش و  سیاري از د هاي دولتی شود و از این رو ب

صیلمی سربازان تح شد به باال را در خدمت بگیرند و ایکرده از کارتوانند  سی ار ساب ن به جاي دورهشنا سربازي آن ها ح ي 

  شود.

ـــص و ورزیده در حوزهارتش   هاي اطالعاتی، فنی و رزمی نیاز دارند و این ها امروز عمدتا به نیروي انســــانی متخص

ــودماهه ایجاد نمی یا چند ماهه ها با آموزش نظامی دوظرفیت ــرورت. ش هاي دفاعی آموزش رزمی عمومی به عنوان یکی از ض

سالهضروره نیازي به انجام دورهنیز بال سربازي ندارد و میي دو  شهروندان اعم از زن و مرد توان آن را جداگانه براي همهي  ي 

سال آن را تجدید کرد ست و نه یک فعالیت همگانی . انجام داد و هر از چند  سیم کار کنونی یک حرفه ا جنگاوري در نظام تق

  کند و هم فعالیت داوطلبانه.هم خدمت وظیفه معنا پیدا می البته در شرایط اضطراري،. و داوطلبانه

  هاي پس از جنگ اخیر ایران و عراق چهار بعد داشته است: استراتژي نظامی جمهوري اسالمی در سال  

ـــور در مناطق بحرانی و بی) 1 ـــر براي حض ـــوریه و عراق) جهت ایجاد دردس ـــتان، یمن، س ثبات منطقه (لبنان، نوار غزه، افغانس

  ي امن در داخل، هاي بزرگ و ایجاد حاشیهقدرت

  هاي چند هزار کیلومتري کشور براي بازدارندگی و نیز تهدید، تقویت توان موشکی و ایجاد تهدید در فاصله) 2

  کند،  ي اتمی که حداقل ظرفیت ساخت بمب اتمی را درکشور ایجاد میگیري جدي برنامهپی) 3
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  تقویت و تحکیم قدرت حزب پادگانی در داخل براي حفاظت از رژیم.) 4

ستراتژي ندارد و براي تداوم آن سربازان اجباري و پیاده   شکل از جوانان عادي غیر خودي هیچ جایی در این ا نظامی مت

ــور یا راهبردهاي نظامی یافتباید دالی ــربازان در ماه. ل دیگري غیر از دفاع از کش ــاهد فرار س هاي پایانی مقامات رژیم خود ش

  ها اتکا نخواهند کرد.اند و بر این نیرورژیم پهلوي بوده

  

  : تغییر معناي اجتماعی سربازي

هاي مدتا در نظام آموزش عمومی، فعالیتهاي اقتدارگرا و غیر اقتدارگراي امروز عاجتماعی کردن جمعیت در دولت  

از دســت داده  مروي ســابق را در این قلکنندهي ســربازي نقش تعیینشــود و دورههاي همگانی انجام میاوقات فراغت و رســانه

 ،بودگیري از خانواده و مزرعه ي فاصلههاي بیست تا چهل خورشیدي براي جوانی روستایی که سربازي تنها دورهدر دهه. است

  گیرد.ي سربازي میبسیار اندکی از دوره مثبت سربازي یک مقطع مهم در اجتماعی شدن بود اما امروز شخصیت جوانان تاثیر

حتی جمهوري اســـالمی که نظامی ایدئولوژیک اســـت و از هر فرصـــتی براي تبلیغ و آموزش ایدئولوژیک اســـتفاده   

ـــربازي به عنوان دورهمی ـــب بکند دیگر به س کند که بزرگترین گواه بر این مدعا راي القاي ایدئولوژي خود نگاه نمیاي مناس

هاي دولتی و مقامات رژیم به رســانه. اســتنیروي بســیج می باشــد که نمونه بارز ســیســتم ایدئولوژیک نظام جمهوري اســالمی 

ي ســربازي اســتفاده از دوره مراکز آموزشــی از یک ســو و فیلترینگ و پارازیت و ســانســور از ســوي دیگر بیشــتر اتکا دارند تا

دانند حتی بخشی از فرماندهان نظامی سابق که مشی اقتدارگریانه دارند لغو سربازي اجباري را یک تابو براي نظام نمی. اجباري

  کند.هاي انتخاباتی خود تبدیل میاین موضوع را به یکی از وعده )فرمانده سپاه در دوران جنگ(تا آن حد که محسن رضایی 

به دلیل خطر حملهتد   ـــربازي اجباري در ایران امروز نه  یل کارایی این نظام در آموزش و اوم س نه به دل ي نظامی و 

در کشــوري که در هشــت ســال دولت . بلکه به دلیل بحران اشــتغال در کشــور اســت ؛ي دفاعیپرورش نیروي انســانی در حوزه

حکومت  ،هزار شــغل ایجاد شــده 78به روایت مرکز آمار ســاالنه هزار شــغل و  14شــناســان ســاالنه نژاد به روایت کاراحمدي

التحصیل دانشگاه) را پر ساله (فارغ 22التحصیل دبیرستان یا ترك تحصیل کرده) یا ساله (فارغ 18ها هزار جوان خواهد صدنمی

تواند براي حکومت مشـــکل ت میاین جمعی. رها کند هااز انرژي و معترض به شـــرایط موجود و بدون امید به آینده در خیابان

  دو سال هم که آن ها درگیر سربازي باشند براي حکومت غنیمت است.. سیاسی درست کند

در کشــور در کنار شــعارهاي  ناکارآمدشــرمندگی حکومت از برقراري نظام  ،دلیل دیگر براي تداوم ســربازي اجباري  

رید ســربازي از ســوي افراد مقیم در داخل کشــور که ثروتمندان تمکن دقیقا به همین دلیل خ. طلبانه اســتگرایانه و عدالتعامه

شد شتند لغو  سربازي حرفه. آن را دا شاغل  ضاکنندگان براي م شار فقیر خواهند بود و قدرتمندان و ثروتمندان، تقا اي عمدتا اق
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ــتاد ــاو. فرزندان خود را به این بخش نخواهند فرس گرایانه را از حکومت خواهد اتاین امر یکی دیگر از ابزارهاي مدعاهاي مس

حکومت از اینکه اقشـــار فقیري باشـــند و از میان آن ها به اســـتخدام براي قواي ســـرکوب بپردازد خشـــنود اســـت اما . گرفت

آورد ســـربازي اجباري این امکان را براي حکومت فراهم می. خواهد این اقشـــار فقیر آن را حکومت ثروتمندان تلقی کنندنمی

 گاهی مساوي به فقیر و غنی دارد.که ادعا کند ن
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  : "تاریخچه اي از مخالفت با سربازي  "

  

ـــتیکی از قوانینی که اکنون در ایران با جدیت دنبال می   ـــربازي اس ـــود قانون نظام وظیفه عمومی یا س این قانون . ش

ــت ــاه اس ــاش ــوب زمان رض ــاه که می. مص ــاش ــت ارتشرض ــیرههاي قبیلهخواس در اقدامی تقلیدي از اي را حذف کند اي و عش

از . هاي اروپایی به تصــویب قانون نظام وظیفه عمومی مبادرت کرد که در آن زمان با مخالفت علما و مراجع روبرو شــدکشــور

هر . گانه قیامش علیه رضــاشــاه قرار دادجمله آیت اهللا نوراهللا اصــفهانی که مخالفت با قانون نظام وظیفه را در راس اهداف شــش

سران سطه مرگش این مخالفت ناکام ماندچند که  صفهانی و اهداف آن با تایید علما و مراجع آن . جام به وا قیام آیت اهللا نوراهللا ا

صفهانی، آیت سن ا شیخ ابوالح شتیانی و مدرس همراه بودزمان مانند آیت اهللا العظمی  شم آ مدرس نیز در . اهللا بهبهانی، میرزا ها

سالهمجلس مخالفت خود را ابراز داشت و د شاره به خاطرات اقامت هشت  اش در بین النهرین (عراق) این قانون ر نطق خود با ا

سته و گفت:  باالخره مملکت را گرفتن قشون عمومی از دست عثمانی به «را از دالیل نارضایتی مردم عراق از دولت عثمانی دان

  ».چون خالف طبیعت مردم بود. در برد

ضاي حوزه علمیه تهران    شان، تاکید میدر نامههمچنین اع ضمن حمایت از قیام ای صفهانی  کنند اي به آیت اهللا نوراهللا ا

اند و متفقا به تمام آقایان حجج اسالم و حصون ایمان دامت برکاتهم از امورات شخصیه و مشاغل نوعیه خود دست برداشته«که 

مقدسه اسالم وضع شود قیام و اقدام دارند، باالخص جلوگیري از هر قبیل قوانینی که به خالف قوانین  …کلمه واحده در مقام

امید است که به همم عالیه آن ذوات مقدسه[ائمه اطهار] . در قضیه نظام اجباري که فوق العاده از تحمل خارج و طاقت فرساست

اندیشــه ســیاســی و  مراجعه شــود به کتاب» ( کن شــود.و جدیت کامله و پافشــاري، رفع و دفع این قانون جابرانه و خانمان ویران

  )242-268تاریخ نهضت حاج آقا نوراهللا اصفهانی، موسی نجفی، صفحات 

سال     شتاد  شت حدود ه شرایط در جهان امروزي ، ناکارآمدياکنون با گذ ست، اما  و تغییر  شده ا شکار  این قانون آ

  جاي این سوال باقی است که چرا این قانون در نظام جمهوري اسالمی همچنان به قوت خود باقی است؟

شرع محدود همان طور که می    ست و در چارچوب قوانین و مقررات  سالم مطلق العنان و آزاد نی دانید نهاد دولت در ا

ســالم و فقه شــیعه دولت اســالمی حق دارد جوانان را وادار ســازد که دو ســال از بهترین بر اســاس کدام اصــل از قوانین ا. اســت

بر اساس شناختی که از . به اصطالح به خدمت بپردازند (نظام) هاي عمر خود را در اختیار خود نبوده و حسب دستور دولتسال

در اســالم بر آمادگی نظامی تاکید . بینیمســالم نمیاي را در هیچ جاي از دســتورات ادین اســالم و فقه شــیعه داریم چنین اجازه

هاي متوالی هاي آموزش نظامی براي جوانان بســیار مطلوب و الزم اســت اما ماهبســیار شــده اســت به همین دلیل برقراري دوره

تنها . ایی نداردج ی و انســـانیشـــود در تعالیم اســـالمبیگاري که بعد از پایان آموزش نظامی بر جوانان این مرز و بوم تحمیل می
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باب مصلحت است که در ادامه فواید و مضرات سربازي را خواهیم  ،توان این مساله را به کمک آن توجیه کرداي که میمقوله

  .شمرد تا نهایتا این نتیجه آشکار شود که نه تنها اکنون مصلحتی بر تداوم سربازي وجود ندارد بلکه مصلحت در لغو آن است

  

  :فواید

 مندي دولت از نیروي جوان ارزان (رایگان)   بهره. 1 

 شود،بخش آموزش نظامی آن موجب تقویت روحیه نظامی و آشنایی جوانان با مسایل نظامی براي روز مبادا می. 2

 دانند،برخی از پدران و مادران نیز خدمت سربازي را باعث مرد شدن پسرانشان می. 3 

  

   :مضرات ●

در اینجا تنها به برخی از . دهدتوان برشـمرد که این فواید را تحت الشـعاع قرار میزیادي میاما براي سـربازي مضـرات 

  :کنیمآن ها اشاره می

 

 : از دیدگاه شرعی سربازي جایز نیست

ست   سازگار ا سالمی نا صول ا سربازي با ا شد  شاره  سالمی حمله . همان طور که ا سالم حتی زمانی که به مملکت ا در ا

صورت واجب کفایی واجب میشود در می شور تحت ابتداي امر جهاد به  صورتی که ک ست یعنی در  شود و بر همه واجب نی

حال چگونه اســت که در جمهوري اســالمی در شــرایطی که هیچ جنگی . توان در ابتدا همه را به جنگ بردهجوم باشــد نیز نمی

بر اساس کدام اصل . ین زمان عمر خود را در اختیار خود نباشندکنند که قریب به دو سال از بهترهم نیست جوانان را مجبور می

بنابراین سربازي یک وظیفه دینی و . بگذارند نظاماز اصول دین اسالم جوانان ناچارند دو سال از بهار زندگی خود را در اختیار 

ستشرعی نمی شد و تحمیل آن به عنوان وظیفه دینی بر جوانان مطلوب و جایز نی صوص. با شبهه وجود  به خ آنکه اکنون این 

سالم می ضد ا سربازي بروند این قانون را  ستنددارد که روحانیون تا زمانی که خود قرار بود به  اما زمانی که این قانون براي  ؛دان

 : روحانیون لغو شـد، خدمت سـربازي نه تنها مجاز شـد بلکه مقدس هم شـد! یکی از روحانیون در جواب به دو نکته اشـاره کرد

در جواب باید گفت . کنند و دیگري مقدس بودن خدمت به نظام جمهوري اسالمی استکی اینکه روحانیون علم آموزي میی

حتی اگر فرض هم بکنیم که فقط فقه و ؟ کنند که دانشــجویان باید به ســربازي بروند ها جهل آموزي میاوال مگر بقیه دانشــگاه

ثانیا اگر خدمت به نظام به این نحو که بیگاري است،  ؟قرآنی سربازي نمی روند قرآن علم است پس چرا دانشجویان فقه و علوم
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شود؛ پس چرا روحانیون خود را از این خدمت مقدس محروم کرده سوب می  شبهه مورد قبول مقدس مح اند؟ البته به نظر ما نه 

  .حانیت شکل گرفته استبلکه معتقدیم یک غفلت و فراموشی تاریخی از سوي رو. است و نه جواب آن روحانی ؛

 

 : با توجه به شرایط فعلی سربازي یک وظیفه ملی هم نیست

شوري ایرانیان    سلح ست از روحیه  سی پر ا شاهنامه فردو ست و  سرزمین در خون ما ایرانیان ا ولی در کجا در . دفاع از 

هر  ؟دولت قرار دهند آن هم در زمان صـلحها و تاریخ ایران زمین آمده اسـت که جوانان باید جوانی خود را در اختیار اسـطوره

جان خود را تقدیم کند ولی حاضــر نیســت در زمان صــلح عمر خود را بیهوده هدر  ،جوان ایرانی حاضــر اســت در زمان جنگ

 .بدهد

 

 : معذل اعتیاد جوانان

ســربازي به  بیند که بســیاري از آن ها در خاللهر کس با نگاه کوتاهی به هم کالســی هاي دوران تحصــیل خود می  

  .ترین عوامل انحراف جوانان استمتاسفانه اکنون دوران سربازي یکی از اصلی. اندمواد مخدر و یا مشروب مبتال شدهسیگار، 

 

  : وجود دیدگاه تنبیهی در مسئولین

چون بر ، ولی این چاره کار نیست ؛شاید تصور شود که راه حل مشکل باال افزایش کنترل و برخورد با متخلفین است  

 ؛کنندها به سربازي به دید یک وظیفه ملی یا شرعی نگاه نمیها فرار می کنند جوانخالف تصور برخی مسئولین که از واقعیت

ـــتبلکه به دید یک نوع بیگاري نگاه می ـــئولین بر مقدس بودن این خدمت قهر چ. کنند و البته حق هم با جوانان اس در هم مس

ست می دهند ،دتاکید کنند وقتی واقعیت ندار شتر اعتبار خود در بین جوانان را از د شکل لذا راه کارهاي کنترلی نمی. بی تواند م

  .شود که جوانان را از کانون گرم خانواده جدا نسازیممشکل زمانی حل می. را حل کند

 

 : بیگاري از جوانان در کشوري ثروتمند

وادار ساختن نیروي جوانی که باید . وانان خود بیگاري بکشدکشوري که بر روي مخازن نفت قرار دارد چرا باید از ج   

هاي دولتی که مادرش و یا زن و فرزندانش تالش کند به دوري از خانواده و استفاده از نیروي او براي پیشبرد فعالیت ،براي پدر 

صور اتمام پول نفت به عنوان بیت ست به جز بیگاري چه معنایی دارد.( ت شود جوان از ز بیگاري موجب میالمال در اختیارش ا
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ــه هاي معذل پایین بودن راندمان کاري  همان ابتدا یاد بگیرد که در کار کردن براي دولت دل به کار ندهند که این خود از ریش

  ).در کشور است

 

  : وادار کردن سرباز به انجام امور دون، بیهوده و پست

ندارد زیرا وادار کردن آن ها به کاري اســت که در آن تخصــص خدمت ســربازي چیزي جز اتالف عمر براي جوانان   

ستاي تخصص آن ها باشد بطور ندارند و اگر ستثنا در را سربازان دیپلم. اي ندارندبه آن عالقه هم، ا ضع  و زیر دیپلم در مورد  و

ساعت ست و آنان  سیار بدتر ا سیاري از پست. ندگذرانهاي بیهوده و دیوانه کننده میبه نگهبانیرا هاي متوالی ب هایی در ضمن ب

  .پردازند زاید، بیهوده و قابل حذف استکه سربازان در آن ها به خدمت می

 

 : استفاده از سرباز براي امور مربوط به پرسنل نظامی

هاي مســـکونی ســـپاه و ارتش براي انجام کارهاي خدماتی و نگهبانی از منازل بســـیاري از جوانان ســـرباز در شـــهرك   

دیگر مشــاغل صــاحبان چرا . این خود نوعی رانت اســت. شــوند که بر خالف قانون اســتن و ارتشــیان به کار گرفته میپاســدارا

مند هســتند؟ مضــاف بر اینکه از منظر شــرع خدمات را بدهند ولی نظامیان از چنین رانتی بهرهگونه مجبور هســتند که هزینه این 

از ســوي دیگر این شــبهه وجود دارد که وظیفه . این گونه اقدامات باید در برابر دســتمزد و حقوق عادالنه و کامل باشــد اســالم

سازند و از جوانان مردم  صی ب صا شهرك هاي اخت ست ؛ نه آنکه براي خود  سر جامعه ا سرا نیروهاي نظامی افزایش امنیت در 

  . براي نگهبانی و حراست از خودشان استفاده کنند

 

 : تقدم منافع دولت و حکومت بر منافع مردم

حال این . اســتونظام هاي آنان هم نیســت و فقط به نفع دولت خدمت ســربازي به نفع جوانان نیســت و به نفع خانواده   

ست که در دولت  ساالر دینیبه ظاهرسوال باقی ا ضر رفتار دولت بر خالف  ،مردم ست یا دولت؟ در حال حا منافع مردم مقدم ا

از یک دولت اسالمی که داراي منابع . ظاهرا مردمساالري تا جایی محترم است که به نفع دولت باشد نه مردم. شعارهایش است

  .هاي واهی منافع دولت را بر مردم ترجیح دهدباشد بعید است که با بهانهغنی نفتی می

 

 : ازي مانع ازدواج استسرب
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اینکه برخی تسهیالت براي سربازان متاهل فراهم شود مناسب و . ترین موانع ازدواج جوانان استسربازي یکی از مهم   

 خواهد دو سال به سربازي برودها دختر خود را به مردي که میضروري است ولی حالل مشکالت نیست، زیرا بسیاري خانواده

تقصـــیر اســـت ولی خانواده دختر هم محق دهند و در این میان اگر چه آن جوان بینمی زگشـــت او باشـــد،و دختر نیز منتظر با

  .هستند

 

 باالنس کردن بیکاري و شغل هاي موجود بوسیله خدمت اجباري توسط دولت: 

 بر اســاس آمار. هاي مربوط به اشــتغال را به خود اختصــاص داده اســتاکنون نظام وظیفه بســیاري از فرصــت    

. موجود اکنون میزان شغل ایجاد شده در کشور به میزان جوانانی که در آن سال بایستی وارد بازار کار شوند نزدیک شده است

توان تا ها به این جوانان، میبا حذف سربازي و اختصاص فرصت. هاي قبل استاما مشکل در حجم عظیم بیکاران مانده از سال

ترین راه براي فایق آمدن بر شـــاید راحت. ســـت و بر نرخ باالي بیکاري در ایران فایق آمدحد زیادي از حجم عظیم بیکاران کا

گیرد شرکت ها و حتی سازمان هاي دولتی با سو استفاده در مواردي هم که استخدام صورت می. بیکاري حذف سربازي باشد

 .کنندضمین و آینده شغلی استخدام میاز نداشتن کارت پایان خدمت جوانان را با حقوق کم، بدون بیمه و هر گونه ت

 : مشکلی براي ورود به بازار کار و اشتغال مهارتی 

نه فقط اینکه امکان . حتی اگر کشــور مشــکل بیکاري نداشــت باز هم ســربازي از مهمترین موانع اشــتغال بود    

بلکه بسیاري مشاغل آزاد هم هستند که  ،شوداشتغال در مشاغل استخدامی اعم از دولتی و غیر دولتی از جوانان سرباز سلب می

ـــربازي با وقفه ـــوي آن کارها اي که ایجاد مینیاز به برنامه ریزي و تداوم کار دارند که س کند از ابتدا مانع رفتن جوانان به س

سئله خود حداقل داراي شود ؛ کهمی ستدو تاثیر منفی  این م ضرر  : ا شدن جوانان و  کالن به اول اینکه باعث تاخیر در مولد 

شور می صاد ک سربازي می. شوداقت ست تعداد جوانانی که به  ستند بر تولید ناخالص داخلی روند را در میزانی که میکافی ا توان

شود شکار  ضرر آ ضرب کنید تا حجم  سبب تاخیر در ازدواج می. بیفزایند  شیده دوم آنکه  سی پو سو آن بر ک شود که اثرات 

 .شودهاي فراوان اجتماعی میبزهکارياین مساله خود سبب بروز . نیست

 : افزایش فشار هاي روحی روانی بر جوانان 

که موجب انواع  ،سـایه شـوم سـربازي چون کابوسـی همواره بر سـر جوانان از آغاز نوجوانی تا جوانی هسـت     

سوء روانی می ضطراب ا. شوداضطراب و اثرات  سی، ا شار جن سربازي نیز دوري از خانواده، ف ، ز آینده نامعلوم و غیرهدر طول 

ضا به بیماريانواع بحران هاي روحی براي جوانان به ارمغان می شی منجر آورد که بع سردگی و حتی خودک هاي حاد روانی، اف

 .شودمی
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 : به روز نبودن مقوله سربازي اجباري 

ملت  -که دولتملت اســت و لذا در دوران جهانی شــدن کنونی  -ســربازي یک مقوله متعلق به دوران دولت    

  .در حال زوال است این مقوله متصل به آن نیز در حال زوال است

  

 

 : ایجاد شکاف بین جوانان و نظام با اعزام به سربازي اجباري 

کنند و حق هم با اکنون جوانان به ســربازي نه به عنوان وظیفه ملی و شــرعی بلکه به عنوان جبر و زور نگاه می    

ست سال عمر خود را به پاي نظام می ، چراکهجوانان ا سندکه اتالف قریب به دو  شتیم که در دوران . نوی ستانی دا سیار دو چه ب

ــیج دانش آموزي بودند ولی بعد از ســربازي به نظام بد و بیراه  ــیج و بعضــا از مســئولین پایگاه بس دبیرســتان از اعضــاي فعال بس

  .لیه آن ها خوابیده استتفاوت شده و شور و حرارت اوگویند و یا الاقل بیمی

 

 : عدم بازگشت نوابغ تحصیل کرده به کشور 

خواهند به کشـــور خود برگردند و به نام ایران بســـیاري از جوانان ایرانی که در خارج از کشـــور هســـتند می    

را تا زمانی که است، زی بازگشتشان ولی خدمت سربازي خود آن ها و یا فرزندانشان مانع ؛دستاوردهاي علمی خود را ثبت کنند

ساله بدهند هیچ گاه بر نمی شتن تاوانی دو  شند براي برگ سربازي را براي . گردندمجبور با شد که  شاید این با سوولین  راهکار م

شود و سربازي به یکی از منشاهاي تبعیض بین کسانی که آن ها حذف کنند یا فروشی سازند ولی این اقدام موجب تبعیض می

همخوانی  آن ها گردد که یقینا با شـــعار عدالت و عدم تبعیض در دولت اســـالمیجوانان داخلی تبدیل میدر خارج هســـتند و 

  .ندارد

 

 : عدم کاهش تعداد سرباز با تکیه بر دالیل واهی 

ــر ایران یکی از جوان     ــوولین حاض ــرباز وظیفه زیادي دارد، ولی مس ــت و لذا اکنون س ــورهاي دنیاس ترین کش

ستند خدمت وظیفه  سیدیم جواب داد . را کاهش دهندنی سلح علت آن را پر ستاد کل نیروهاي م شاغلین در  یک بار از یکی از 

سبه کرده سربازها کم میایم و دیدهمحا سال آینده تعداد  ضافه کنیم و لذا شود و اگر کم کردیم دیگر نمیایم در چند  توانیم ا

در حالی که دولت باید همواره . جوانان بســیاري ســرگردان هســتند ق،بی منط به همین دلیل و در نتیجه بهتر اســت که کم نکنیم

ژي به این تعداد سرباز نیاز نیست و هر سال به تعداد با رشد اتوماسیون و تکنولو عالوه بر این. منافع مردم را بر خود مقدم بدارد
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تعریف شده است بیهوده و قابل حذف شدن  هم اکنون نیز بسیاري از کارهایی که براي سربازان وظیفه. سرباز کمتري نیاز است

  .هستند

 

 : سوء استفاده از شرایط بین الملل براي پیش برد مقاصد نظام

به حذف و یا کاهش مدت ســـربازي اجباري ممکن اســـت گفته شـــود که در شـــرایط کنونی نظام بین الملل     

ساله امنیت ست؛ اما اوال در دنیاي امروز م صلحت نی سئله اي ،م ست و  م شده ا سربازي اجبارينرم افزاري و ذهنی  اتفاقا  حذف 

ثانیا بار اصلی در جنگ . کنیمکه سربازي را لغو می داراي نرم افزار پیشرفته و قابل اعتمادي هستیمنوعی پیام به دنیا است که ما 

ــیجیان ــربازان داوطلب) بر دوش بس ــن قانونی می (س ــیار جوانانی که قبل از س ــور در آمدبود و چه بس  جنگند و تمایل به حض

  .داشتند

 

 : حضور در حوزه هاي علمیه براي فرار از خدمت

سربازي به حوزه      سیاري از جوانان براي فرار از  ست و الزم هاي علمیه میب روند که اثرات مخرب آن معلوم ا

ها باعث تخریب فضــاي حوزه، تخریب وجهه عمومی حوزه در بین حضــور چنین افرادي در حوزه. نیســت که شــرح داده شــود

راه . اندشود که از اول با عشق و عالقه پاي در این راه نگذاشتهمردم به کسانی میدینی مردم و نهایتا واگذاري تربیت و هدایت 

توان یافت و چه بسا که باعث ممانعت از حضور افراد را نمی زیرا نیات درونی افراد. حاصل استحل هاي تفتیش انگیزه نیز بی

  .شایسته به واسطه ظن و گمانهاي حدسی شود

 

 به بیان اهل منطق اکنون سربازي سالبه به انتفاء موضوع شده است:

شده       شکیل و تامین نیروي ارتش هاي دایمی بود که اکنون چنین هدفی منتفی  سربازي براي ت ساس خدمت  ا

اي را منحل کند و ارتش دائمی تشــکیل دهد نیاز به نیرو داشــت و لذا اقدام به خواســت ارتش هاي قبیلهضــاشــاه که میر. اســت

شـــود و نیازي به اجباري بودن آن تصـــویب قانون خدمت وظیفه عمومی کرد ولی امروزه از طریق اســـتخدام این مهم انجام می

  .نیست

 

 : استفاده کننده از آنناهمخوانی تکنولوژي روز و اپراتورهاي  
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هاي حداکثر دوساله و بدون گذراندن دورهبا آموزش هاي در جنگ هاي پیچیده امروز و آینده از یک سرباز     

سال طول می صی که آموزش آن چندین  ص شد چه کاري بر میتخ شرفت ؟آیدک سربازان در واقع پی هاي تکنولوژیک کارایی 

ــمگیري کاهش داده ا ــتوظیفه را به نحو چش ــمت ارتش حرفه. س ــورهاي دنیا به س ــت که امروزه اکثر کش اي به همین دلیل اس

  اند.رفته

  

 : فرار مغزها

صلی      شور را ترك می. باشدترین عوامل فرار مغزها میسربازي یکی از ا سیاري از جوانانی که ک کنند براي ب

کنند بر شمار کشورهایی که سربازي را حذف میهاي اصلی است و به خصوص آن که هر روز فرار از سربازي یکی از مؤلفه

کدام نخبه علمی حاضر است در ایران بماند در حالی که . شود و لذا در آن کشورها نیز نیازي به سربازي رفتن ندارندافزوده می

  ؟!باید دو سال از بهترین سال هاي عمرش را به بیهودگی بگذراند

  

 

 : هزینه بر بودن سربازي اجباري 

گردد که ســربازي در یک بررســی دقیق و علمی و از منظر اقتصــاد صــورت پذیرد این نتیجه آشــکار میاگر     

ضرر دولت تمام می صور کند از او بیگاري می. شودمجموع به  شق و عالقه فعالیت نمیچون جوانی که ت شند با ع کند و این ک

انگیزه هســـتند مفیدتر و ري از خیل ســـربازانی که بیوچند کارمند داراي بهره. شـــودوري میمســـاله باعث کاهش جدي بهره

سرمایه را تنها براي . ندتراقتصادي سته اند، این  ش شور ن سرشار ک سردمداران نظام که بر روي منابع مالی  سد که  اما به نظر می ر

  پیش برد مقاصد خود صرف می کنند.

  

 : عدم تربیت مناسب جوانان نسبت به تعهد کاري

معموال کارمندانی که . انگیزه تبدیل شـــده اســـتعالقه و بیي به محلی براي تربیت افراد بیمتاســـفانه ســـرباز    

ـــربازي نرفته ـــتفاده میهاي فرار از زیر کار را کمتر میاند از انگیزه کاري باالتر برخوردار بوده و راهس . کننددانند و کمتر اس

  .گیرنداد میجوانان در سربازي به خوبی راه هاي فرار از زیر کار را ی
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 : تشدید اختالف بین اغنیا و بی بضاعت ها 

هاي کم اي برخوردار اســـت اینکه بیشـــترین ضـــرر و زیان را در ســـربازي خانوادهاي که از اهمیت ویژهنکته    

که البته در  کننداغنیا و پولداران با پول و پارتی سـربازي را براي نور چشـمی هایشـان به هتل تبدیل می. بینندبضـاعت و فقیر می

شود و بایستی اما فقرا که جوانشان سرمایه کاریشان محسوب می ؛هاي ملی مان هستیماین صورت هم ما شاهد هدر رفتن سرمایه

شوند و این نیز نکته ایست که دیده شدن آن از پتانسیل جوانی فرزندانشان استفاده کنند دو سال از این نعمت خداداد محروم می

هاي فقیر و متوسط که عمدتا کمک خرج کند که فرزندان خانوادهاتفاقا عدالت حکم می. مایه شرم است در حکومت اسالمی

ــوند و در عوض فرزندان خانواده ــربازي معاف ش ــتند، از خدمت س ــت خانواده هس ــور فرزند به معیش هاي پولدار که عدم حض

شهید مدرس کاري که بر خالف طبیعت مردم به آن ها تحمیل به گفته . سازد، به سربازي اعزام شونداي وارد نمیخانواده لطمه

  .شودکردیم نتیجه آن بهتر از این نمی

 

 در تعریف سرباز وظیفه ابهام وجود دارد: 

آموزد تا گري میتصـور عمومی از سـرباز وظیفه، جوانی اسـت که با رشـادت و شـهامت درس نظام و نظامی     

ن مرز و بوم دفاع نماید؛ زیرا کشور ما براي حفظ امنیت و ناموس و آب و خاك خود به هاي ضروري از کیان ایبتواند در زمان

اما آیا وضعیت فعلی سربازي این گونه است؟ استفاده غیر نظامی از سربازان وظیفه با این . نیروهاي نظامی مقتدر و توانا نیاز دارد

ست سازگار نی صور عمومی  ست که. ت سرباز این ا صور از  سفانه ت ستاز او به هر نحو می متا واگذاري امور دون . توان بهره ج

  .و اهمیت سربازي وارد کرده است هدفبزرگترین ضربه را به  آن ها شان سرباز و امور غیر نظامی به

 

 مخالفت اعتقادي و وجدانی با خدمت اجباري سربازي:

شده است و در برخی از ک      شر افزوده  شمرده یکی از مواردي که به مواد حقوق ب سمیت  شورهاي جهان به ر

بر این اساس خدمت وظیفه اجباري یکی از موارد نقض . شده، حق مخالفت اعتقادي و وجدانی با خدمت اجباري سربازي است

شایسته نیست آن را به اجبار بگیرد  ،اگر دولت نیاز به خدمت شهروندان دارد. شودحقوق انسان ها از سوي دولت ها دانسته می

هاي جدي با توجه به اهمیت موضوع حقوق بشر و نیز امواج جهانی شدن این مساله یکی از چالش. بلکه باید بهاي آن را بپردازد

  .اي اندیشیده شودهاي آتی است که بهتر است از اکنون براي آن چارهدر سال

 

 : نقاط جهانآگاهی جوانان از وضعیت سربازي در سایر 
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کنند و آگاهی فزاینده جوانان از این کشــورها به افزایش ســاالنه تعداد کشــورهایی که ســربازي را حذف می     

کافی . تواند به موج اعتراض گسترده اي تبدیل شود که بهتر است از هم اکنون به فکر چاره باشیمواسطه اینترنت و مسافرت می

امارات و عمان سربازي در افغانستان، پاکستان، عراق، عربستان، بحرین، قطر،. بیندازیم است نگاهی به کشورهاي همسایه ایران

تعامل جوانان ایرانی با همســایگان این ســوال را در ذهن جوانان و به ویژه مرزنشــینان ایجاد کرده . اجباري حذف گردیده اســت

ــت که یکی از ــت؟ بدیهی اس ــورها چیس ــت که فرق آنان با جوانان این کش هاي آینده نظام در امور جوانان همین امر چالش اس

  . خواهد بود که بهتر است از هم اکنون براي آن راهکاري اندیشیده شود
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   :"با سربازي چه می توان کرد؟  "

 

آنچه از ســربازي در بســیاري از کشــورها باقی مانده . امروز در اکثر کشــورهاي دنیا ســربازي اجباري لغو شــده اســت  

در اکثر کشورهایی نیز که سربازي اجباري دارند . ي احتیاط براي احضار در شرایط جنگی استآموزش نظامی و دورهي دوره

سربازي کاهش یافته و خدمت نیز به فعالیتدوره ستي  شده ا سط داده  شرایط جنگ . هاي مدنی ب شورها حتی در  برخی از ک

ـــربازي اجباري ندارند و نیروي دفاعی را نیز دوره ـــتخدام می کنندي س ـــدن علت این امر هم حرفه. از میان داوطلبان اس اي ش

دفاع از یک کشور یا قدرت نظامی کشورها در دنیاي امروز دیگر صرفا با تعداد . سربازي و تخصصی شدن امور دفاعی است

 . نیروهاي زمینی و دریایی و هوایی آن قابل سنجش نیست

ست متعلق به سربازي اجباري پدیده   شکلدورهاي ا ها نیاز در این دوره، دولت. هاي جدیدملت -گیري دولتي آغاز 

اي ي صفر شکل دهند اما از لحاظ مالی و اداري و آموزشی قدرت تشکیل ارتشی کامال حرفهداشتند ارتش ملی خود را از نقطه

شد همه ساند نداي ماموریتکه قادر با صلح به انجام بر چنان مکانیزه ها آنهمچنین ارتش. شتندهاي محوله را در زمان جنگ و 

ي امور باید توسط نیروي انسانی (بیشتر غیر متخصص و همه. نشده بودند که نیروي انسانی تنها بخشی از کار را بر عهده بگیرد

ــداي) انجام میغیر حرفه ــنگر می. ش ــت و نیروي کار باید س ــاخت و به عنوان مثال، بیل مکانیکی و لودري وجود نداش جاده س

اي ارتش درصد بسیار اندکی از نیروي انسانی آن را بخش حرفه. ها در امان بمانند یا تحرك داشته باشندکرد تا نیرودرست می

شکیل می ست. دادت شرایط تغییر یافته ا شکل. امروز این  سیاري از امروز پس از حدود یک قرن که از  گیري ارتش مدرن در ب

ــور ــربازي اجباها میکش ــتگذرد س ــت داده اس ــی از دس ــیاس . ري کارکرد خود را هم از بُعد نظامی و هم از بُعد اجتماعی و س

کننده در بازدارندگی و تهاجم نظام و نیروي بدنی نقشــی تعییناند و پیادهها، حتی در دنیاي در حال توســعه، مکانیزه شــدهارتش

هاي توانند به خوبی از پس هزینهشـــد اقتصـــادي باالیی دارند میها به ویژه آن ها که درآمد نفتی یا راکثر دولت. کندبازي نمی

 .اي برآیندیک ارتش حرفه

در دو سـال (کمتر یا . هاي جدید، بُعدي اجتماعی و سـیاسـی نیز داشـتملت-غیر از بعد نظامی، سـربازگیري در دولت  

سیاسی و منش و روشی که حاکمان می شتر) این جوانان در معرض تبلیغات  ستنبی ستور از باال-د خوا  -آن هم با اعمال زور و د

-آموختند که زندگی اجتماعی در قالب دولتدر این دو سال، جوانان در نظامی که بیشتر مبتنی بر تنبیه بود می. گرفتندقرار می

ن ها در دســــت ملت (عمدتا اقتدارگرا)، یعنی اطاعت از مافوق و تن در دادن به قوانینی که اعمال یا عدم اعمال یا فرار از آ

 . امروز جوانان کمتر زیر بار این گونه تبلیغات می روند. کسانی است که زور را در اختیار دارند

  هاي پس از جنگ ایران و عراق، چهار بعد داشته است: از سوي دیگر استراتژي نظامی جمهوري اسالمی در سال  
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ـــور در مناطق بحرانی و بی) 1 ـــر براي ثبات منطقه (لبنان، نوار غزهحض ـــوریه و عراق) جهت ایجاد دردس ـــتان، یمن، س ، افغانس

 ي امن در داخل،هاي بزرگ و ایجاد حاشیهقدرت

 هاي چند هزار کیلومتري کشور براي بازدارندگی و نیز تهدید،) تقویت توان موشکی و ایجاد تهدید در فاصله2

  کند،رکشور ایجاد میي اتمی که حداقل ظرفیت ساخت بمب اتمی را د) پیگیري جدي برنامه3

  . تقویت و تحکیم قدرت حزب پادگانی در داخل براي حفاظت از رژیم) 4 

ستراتژي نداردسربازان اجباري و پیاده   شکل از جوانان عادي غیر خودي هیچ جایی در این ا سداران . نظامی مت سپاه پا

ـــوریه از میان جوانان افغانی نیرو جذب می کند ـــتخدام نیرو از میان ایرانیان را و زمینه حتی براي اعزام نیرو به س ي اجتماعی اس

 . نمی بیند چه برسد به اعزام سرباز ایرانی به این کشور

. بدین جهت سربازي نه به کار دولت و حکومت می آید و نه به کار جامعه و هر دو طرف به دنبال فرار از مسئله هستند   

ساختن  سمت مردم چون امکانی براي قانع  هاي قدرتمند و ثروتمند با هاي دمکراتیک وجود ندارد خانوادهحاکمان با روشدر 

هاي بدون دسترسی به قدرت و ثروت با پذیرش فرار جوانان خود از سربازي با اتکا به روابط و ثروت خود و بخشی از خانواده

 .انداین معضل مواجه شده

ن پســر خود به ســن خدمت آن ها را براي تحصــیل به خارج می هایی که می توانند حتی قبل از رســیدن جواناخانواده  

هاي غیر متصل به قدرت و کم درآمد نیز در شرایط استیصال جوانان خود بخشی از خانواده. فرستند تا در داخل مشمول نشوند

اما . ین کسري بودجه استي ابزاري از این موضوع براي تامدولت نیز در این شرایط به دنبال استفاده. را به سربازي می فرستند

ــیده حل نمی کندراه حل ــربازي اجباري را که عمر مفیدش در دنیا به اتمام رس ــل س اي و ي کار در حرفهچاره. هاي فوق معض

هاي دفاعی ضــعیف تر داوطلبانه شــدن خدمت نظامی و آموزش نظامی همگانی براي شــرایط جنگی در کشــورهایی با ســیســتم

 . است

 : ضرورتی حیاتی

شتن ا   شور چین با دا شور هم 15یران بعد از ک شورهاي ک سایه در بین ک شتري تعداد هم مرز (زمینی و دریایی) داراي بی

ست ستراتژیک. دنیا سه دهه هم در یکی از ا شده  شده و از آخرین جنگی که درگیر آن  سازترین مناطق دنیا واقع  ترین و خبر

آماده را براي دفاع از کیان و مرزهاي اند داشـتن نیروهایی مسـلح و همیشـهتوها خود از دالیلی اسـت که میاین. نگذشـته اسـت

موضـــوعی که باعث شـــده ایران در میان معدود کشـــورهایی قرار بگیرد که در آن ها دوره . چنین کشـــوري کامال توجیه کند

ست و فراتر از آن در بین  شوري قرار بگیرد که طول این دوره در آن ها ب 7سربازي اجباري ا ستک سال ا شتر از یک  اما از . ی

سربازي یعنی کارکرد دفاعی و منظر قانون گذاران و مجریان شکل فعلی دوره خدمت وظیفه عمومی، تنها یکی از کارکردهاي 
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شــمارند که وقتی صــحبت از آن ها براي این دوره ســه کارکرد دیگر یعنی ســیاســی، آموزشــی و تربیتی را برمی. امنیتی اســت

 .کنندشود دو مقوله آموزشی و تربیتی بیشتر اهمیت پیدا میسربازي می شناسی دورهآسیب

 

 کنند؟برد را چگونه تعریف می-بازي برد

سیب   ست آ ش سربازي که به همت مرکز پژوهشدر ن سی دوره  سالمی برگزار و نتایج آن نیز شنا شوراي ا هاي مجلس 

شد یکی از دالیل بی شر  سربازي در انگیزگی جوانان و عدم اقبال به منت ستاوردها و منافع آن ها از  سربازي را تعریف نکردن د

توجهی از نیازهاي امنیتی و دفاعی کشور با حضور سربازان اینکه بخش قابل. برابر منافع طرف مقابل یعنی نظام معرفی شده است

ساس ارزش افزوظیفه تامین می سربازي جوانان اح صیت خود شود اما در برابر آن و پس از پایان دوره  شخ وده در زندگی و یا 

ســـواد بودند و امکان کند در دوران پیش از انقالب که بخش اعظمی از مشـــموالن ســـربازي بیاین گزارش اشـــاره می. ندارند

شت؛ انگیزه ستسوادآموزي در این دوره وجود دا شتر بوده ا سبز نظامی بی شیدن رخت  سه . ها باالي پو ضوع وقتی مقای این مو

اي که بسیاري از مشموالن سربازي تحصیالت کارشناسی و یا کارشناسی ارشد دارند موضوع انگیزه و اشتیاق نهشود با زمامی

شناسی دوره سربازي این موضوع تاکید هاي آسیبعبارتی یکی از خروجیبه. نشاندبراي اعزام شدن را بیشتر در مرکز توجه می

ش سهم جوانان از منافع این دوره تعریف ن ستدارد که  سیار ناچیز ا سال از دوره جوانی، . ده و یا ب یعنی در قبال محرومیت از دو

صیالت، دوري از خانواده و مهم سب با توانایی و تح شتن درآمد متنا شغلی و دوري از ندا ست دادن برخی از موقعیت  تر ،از د

 .شود بسیار ناچیز استبازار کار؛ آنچه عایدشان می

  

  : "ضرورت هاي تغییر الگوي نظام وظیفه"

 

ست   شور مطمئناَ یکی از ابتدایی ترین و مهمترین نیازهاي آن ملت براي ادامه زندگی ا . ایجاد و حفظ امنیت در یک ک

در کشور ما مشکالت بسیار  هاما متاسفانه امروز. تسمسلح ااین احساس امنیت حاصل تالش شبانه روزي تمام اعضاي نیروهاي 

را در پی  يزیادي در این زمینه وجود دارد که عدم توجه به آنان می تواند هزینه هاي اقتصـــادي و اجتماعی بســـیار ســـنگین تر

  .داشته باشد

محکوم به  ،درك هســتند دنیاي امروز با دنیاي قرون گذشــته تفاوت هاي اســاســی دارد و کشــورهایی که عاجز از این  

شته شت به عقب توقف در گذ ستعمار نیازي به . خواهند بود و حتی بازگ سخیر و ا شدن دیگر براي ت سترش جهانی  امروزه با گ

ــادي، فرهنگی و علمی و ــتعمارو جنگ از راه هاي اقص ــت بلکه اس ــی نیس ــکر کش با روش هاي نوین بر مبناي تکنولوژي . .. لش
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ست و مهمترین عامل دفاع از ک. صورت می گیرد سوم قدیمی ا سخت تر از جنگ هاي مر سیار  شور در مقابل این هجمه ها ب

  .براي موفقیت در این دفاع نیروي انسانی کارکشته و استفاده از تکنولوژي روز است

در هیچ . الگوي کنونی نظام وظیفه براساس سیستم زمان رضا پهلوي بنا شده که با نیاز هاي امروز کشور متناسب نیست  

براي مثال هیچ کشوري هزاران دالر براي . براي تامین سرباز استفاده نمی شود ییک از کشور هاي پیشرفته از یک چنین سیستم

سی یک فرد هزینه نمی کند تا  شنا صیل و اخذ درجه کار صله تح صیالت بالفا سال به عنوانپس از اتمام تح  مثال در وي را دو 

به  چرا که اوالً پلیس راهنمایی و رانندگی نیاز به تخصـــص و آموزش هاي مخصـــوص. ارگیردپلیس راهنمایی و رانندگی به ک

ست خود سیار کاراتر ا صصی یک فرد در رشته خود ب طبق آمار اعالمی خروج هر فرد تحصیل کرده فوق . دارد و ثانیاً کار تخ

لی این رقم براي کشور ما که با پدیده فرار لیسانس از کشور معادل حداقل یک میلیون دالر ضرر براي کشور است که بطور ک

  .مغزها رو به روست ساالنه به چند صد میلیون دالر می رسد

صص هر فرد وجود ندارد و    سب با تخ ستم کنونی نظام وظیفه جایگاهی متنا سی شأت می گیرد که در  شکل از اینجا ن م

اي کمترین ارزش می باشـــد و با توجه به کاهش تعداد در الگوي کنونی نیروي انســـانی دار ؛ چراکهنیســـت امرشـــدنیذاتاً این 

 جهت سهولت این امر، تحصیلی کارهاي یکسان و بدون نیاز به تخصص انجام می دهند که مدركتمامی افراد با هر  ،سربازان

ان ها وجود افراد متخصص بسیار زیادي در پادگ. نیروهاي مسلح در تمامی ارگان ها اقدام به تنزل درجه هاي نظامی کرده است

به هدر دادن این سرمایه هاي انسانی . ارائه دهند و ملت کشور هرا ب و موثري ت بسیار بیشتراد که می توانند در جامعه خدمندار

به همین دلیل در کشورهایی که سربازي اجباري وجود دارد با افزایش . قطعا هزینه هاي بسیار بیشتري را براي ما خواهد داشت

صیال سطح تح شوداجباري  ت مدت خدمتسن و  شدت کم می  سربازگیري. نیز به  ، به دلیل هزینه هاي ظاهري کمتراین نوع 

برخی مســئولین نیز ســعی می کنند تا با افزایش خدمت ســربازي اســتفاده بیشــتري از این ســربازان تحصــیل کرده داشــته باشــد و 

ــد  ــانس و یا دکترا باش ــان داراي مدرك فوق لیس ــرویس ش اما این ترجیح به ظاهر کم هزینه آنان  !ترجیح می دهند تا راننده س

سنگین سیار  صاد کال یضربه هاي ب ضرر خواهیم را به اقت شور وارد می کند که در نهایت همه ما مت سایر بخش ها و افراد ک ن و 

  .شد

ارتباط در پست هاي بی  اند، به مرحله باروري رسیدهبسیار هزینه  صرف نیروهاي متخصص که پس از سال ها تالش و  

جذب نخبگان و . یل ایجاد شــودتا دو ســال وقفه بین بازار کار و تحصــ ،اســتفاده می شــوند با رشــته تحصــیلی و تخصــص خود

نیروهاي تحصیل کرده خارج از کشور نیز با سیستم کنونی امکان پذیر نیست چرا که اکثرا فاقد پایان خدمت هستند و بجز سفر 

  .ممکن نیست در وطنشان سه ماه در سال اقامت آن ها
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متاسفانه تمامی قوانین اعالمی نیز . است کارایی کل سیستم بسیار پائینو مفید سربازان،  با توجه به عدم آموزش کامل  

 ؛دنبه کلی اجرا نمی شودر صورتی که در آنها منفعتی براي سرباز در نظر گرفته شده باشد، ضرر سربازان وظیفه است و یا  هیا ب

  .مانند افزایش حقوق سربازان وظیفه که با گذشت سال ها از تصویب، اجرا نمی شود

سربازي براي دفاع در م   شور واقعاً خدمت مفیدخدمت  ست که وظیفه همه ما با هر  يقابل تجاوز بیگانگان و حفظ ک ا

اما در شرایط صلح و وضع کنونی کشور، سیستم موجود منجر به مشکالت بسیار زیادي  ؛است یسن و سواد تحصیلی و ثروت

است که براي جامعه، گران تمام  دید صرف نظامی به مسئله باعث فراموش شدن جنبه هاي اقتصادي و اجتماعی شده. می شود

شود سربازي نیز قادر به اقناع . می  ست جامعهتوجیه نظامی وار این نوع خدمت  سربازي متفاوت فرزندان برخی . نی البته خدمت 

  .می شودتوسط تصمیم گیران امرمسئولین نیز مانع درك مشکالت موجود 

  : "راه کارها  "

  

ــده     ــیوه اجرائی این ، با توجه به مطالب عنوان ش ــربازي اجباري آن هم به ش ــد که س ــرورت بدیهی می باش ض

شیوه دی ستاي گکنونی باید با  سیل آنها در را ستفاده از جوانان در جهت اهداف نظام، از پتان سوء ا ري جایگزین گردد تا بجاي 

توان منتقدان خدمت میدر یک نگاه کلی . پیشــرفت کشــور و رســیدن به جایگاه واقعی کشــور در صــحنه بین المللی بهره برد

گروه اول شــامل افرادي هســتند که معتقدند باید خدمت ســربازي اجباري حذف گردد و . ســربازي را به دو دســته تقســیم نمود

ستفاده کند سربازان کنونی ا ستخدام افراد براي انجام وظایف  سربازان اختیاري و یا ا ستند که . حکومت از  گروه دوم افرادي ه

  .یوه کنونی سربازي هستند و حذف سربازي اجباري برایشان در اولویت نیستبه اصالح ش معتقد

سربازي اجباري چندان به مصلحتبه نظر می    رسد با توجه به ساختار اداري و حکومتی کشور، حذف یکباره خدمت 

شد، زیرا و حتی ممکن ساخن ها نبا صورت ناگهانی موجی از تغییر و تحوالت به دلیلمهیا نبودن زیر در تعداد بیکاران، تعداد  به 

سوي دیگر، بی. کندایجاد می …نیروهاي انتظامی و امنیتی و  ست، از  سئله خدمت نظام وظیفه نیز مطلوب نی توجهی کامل به م

  .توان اشکاالت فراوانی را در ساختار فعلی سربازي مشاهده نمودچراکه با یک نگاه سطحی و کلی می

ــود که بهترین راه گفته می   براي حل یک ماجرا آن اســت که از نقاط مشــترك میان شــاکی و متهم، یا میان منتقد و ش

  . انتقاد شونده بهره گرفته شود

هایشان به کار بگمارند و هاي مفید داده شود و آن ها را متناسب با تحصیالت و قابلیتطبیعتا وقتی به سربازان آموزش  

شان برنامه ریزي م ساس براي تربیت بدنی و اخالقی شد، کمتر جوانی طی دوران خدمت وظیفه عمومی اح شته با سبی وجود دا نا

همان نقطه مشترك فکري میان مدافعان و منتقدان خدمت سربازي است، چراکه اگر حقیقتا  این دقیقا. تضییع وقت خواهد نمود
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باقی نخواهد ماند و همین منتقدان  خدمت وظیفه عمومی متناسب با مطالبات هر دو طرف اجرا شود، هیچ منتقد منصفی براي آن

سربازي می سیار با آن حالت ها میاما مشکل اینجاست که آنچه امروزه در پادگان. پیوندندکنونی نیز به صف مدافعان  گذرد، ب

لذا ضرورت دارد که جمیع مدافعان و منتقدان خدمت سربازي دست به دست هم داده و براي اجرایی شدن . آرمانی فاصله دارد

  . این مطالبات، تالش نمایند

هاي بســیار زیادي براي جایگزین کردن این نیروها با از منظر کارشــناســان نظامی حذف ســربازي اجباري نیازمند هزینه  

ست که بهحرفه انسرباز ستگفته آن ها چنین هزینهاي ا ساالنه حدود . اي از توان دولت خارج ا ضر  سر  400در حال حا هزار پ

سال آن 900شوند که حدود وظیفه عمومی اعزام می مشمول به خدمت ها حال این هزینهبا این. هاستمیلیارد تومان هزینه یک 

سربازي حرفه ستصرفهبهاي مقرونگویا در برابر هزینه  سربازي حرفه. تر ا صی اما در کنار مدل  ص ست تخ ش اي در گزارش ن

هاي دیگري هم براي بررسی و انجام کار حلس منتشر شده راههاي مجلشناسی دوره سربازي که توسط مرکز پژوهشآسیب

از سربازي اختیاري گرفته تا مدل داوطلبی (بر پایه الگوي موفق بسیج در زمان جنگ) و خدمت . کارشناسی پیشنهاد شده است

شود برخالف مدلی که در آن تالش می. تخصصی-محور یا علمیساله در زمان صلح و درنهایت سربازي مهارتاجباري یک

سربازان بهمدل فعلی از توانایی سربازي حداکثر شودگونهها و دانش  ستفاده شود که انگیزه براي گذراندن دوره  البته همه . اي ا

ست و بهمدل این سی ا شنا سی مطالعاتی و کار ست برر ضر در د صالح و یا بهبود نظر میها در حال حا سد راه درازي براي ا ر

ضعیت خدمت وظیفه  ستو سوي همه طرفدر این میان یکی از نکاتی که می. عمومی در پیش ا هاي توان با قاطعیت گفت از 

ـــترك حاکمیت و جوانان را تعریف و  ـــربازي درمورد آن توافق وجود دارد این اســــت که باید منافع مش درگیر در بحث س

صول کردقابل ضعی که هم می. ح شور رومو هاي غیرقابل جبرانی نق دهد و هم اینکه از پدیدهتواند به بازار کار و کارآفرینی ک

 .هاي انسانی کشور جلوگیري کندچون مهاجرت نخبگان و از دست رفتن سرمایه

  : حال می توان  دو حالت کلی متصور بود

  ادامه روند سربازي با شرایط کنونی. 1

  ر و به روز تر ،و جایگزینی آن با روش هاي کار آمد ت به شیوه کنونی حذف سربازي اجباري. 2

از آنچه گفته شــد به روشــنی بر می آید که حالت دو همان حالت مطلوب می باشــد که آحاد جامعه ( حتی جامعه بین   

  : لذا در این راستا روش هاي زیر به عنوان راه حل هاي برون رفت مد نظر هستند. الملل ) با آن موافق هستند

  ) قرار بگیرد ، ملت و دولتن به گونه اي که مورد قبول هر دو طرف (اصالح شیوه فعلی سربازي و حذف مضرات آ. 1

  حذف یکباره سربازي اجباري و جایگزینی آن با سربازي حرفه اي. 2

  حذف سربازي اجباري به صورت تدریجی و جایگزینی آن با سربازي حرفه اي. 3
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و نظر غالب صـــاحب نظران  ،مطالعه اي صـــورت بگیرد تخصـــصـــیحال پیرامون موارد فوق اگر به صـــورت دقیق و  

با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و همچنین در اولویت قراردادن حق مردم که همواره پایمال گشته، راه حل متخصصان امر 

  . سوم راه حل منطقی تري به نظر می رسد

ي اجباري بوده اســت و قوانین و لوایح در ســال هاي گذشــته بارها حکومت در تالش براي اصــالح شــیوه فعلی ســرباز  

متععددي نیز تعیین شـــده ؛ اما متاســـفانه یا به طور ناقص عملی شـــده، یا تنها براي مدت کوتاهی عملی شـــده اند و مســـئله را به 

شدن  براي برآوردهبصورت مقطعی و تنها صورت دائمی حل نکرده اند و یا مانند بسیاري از قوانین کشور اصال اجرا نشده و یا 

کلی نسبت  يدر زیر به یکی از قوانین مذکور که قانون فروش سربازي اجباري می باشد می پردازیم تا دید. منافع نظام بوده اند

   : به عملکرد نظام در مورد اصالح قانون سربازي پیدا کنیم و دلیل رد کردن راه حل اول را نیز به روشنی در یابیم
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  "ي به غایبان قانون فروش سرباز ي برنقد "

 

در سنوات گذشته مسئولین مربوطه به دفعات متعدد در جهت تغییر یا بهبود خدمت اجباري سربازي، دست به ارائه راه   

کارهایی زدند که همانند راه کار هاي ســایر همکاران آن ها در ســایر بخش ها و پســت هاي حکومتی، راه حلی کوتاه مدت، 

شده، بی  سی  ستبدون تحقیق و کارشنا سیار . فایده و تنها به نفع حکومت بوده ا سی یکی  از این راه ها که ب لذا در ادامه به برر

  . هم جنجال بر انگیز شد خواهیم پرداخت

به هر دلیل  و اندها باز شد، ولی کسانی که تخلفی نکرده و قانونی را زیر پاي نگذاشتهخرید خدمت براي سرباز فراري  

است؛ این تنها یکی » اجباري«بینند و سربازي براي ایشان ازي بروند، هنوز راهی پیش روي خود نمیخواهند به خدمت سربنمی

از اشــکاالت مصــوبه مجلســیان اســت که براي تبدیل شــدن به قانون به تایید شــوراي نگهبان رســید و در این میان، نه اخطارهاي 

حتی پیشنهاد اصالحی  !!ثرگذار شد و نه پیشنهاد حذف این بندمربوط به اصل سوم قانون اساسی در مورد اعمال تبعیض ناروا ا

  برخی نمایندگان نیز مورد تایید سایرین قرار نگرفت.

سال   سربازي و در حالی که در  شدن طرح فروش خدمت  سال از برچیده  صله چندین  هاي اخیر، طول مدت این به فا

ــت و در حالی که ک ــیده اس ــال رس ــور میخدمت افزایش یافته و به دو س ــی تص کرد تغییرات جدیدي پیرامون خدمت متر کس

ش شاهد با سال یمسربازي  شد که هم عجیب بود، هم با رویکردي عجیب  94، بناگاه الیحه بودجه  سرآغاز مباحثی در این باره 

به   ،اصــل کلیبینیم با چند قانون و اي در قوه مقننه ختم شــد که در کمال ناباوري میبررســی و ســرانجام به مصــوبهدر مجلس 

   !شدت در تناقض و تعارض است

ــالمی، در بند    ــوراي اس ــوبه مجلس ش ــاس این مص ــره » ط«بر اس ــد تا همه  16تبص ماده واحده، به دولت اجازه داده ش

مشموالن، خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کرده و تمام 

ــل از اعطاي این معافیتدرآمدهاي حا ــوع ردیف ص ــور موض ــاب درآمد عمومی کش داري کل نزد خزانه 150128ها را به حس

  . کشور واریز کند

توجهی به جمعیت چند میلیونی کسانی که از سربازي رویگردانده ها بیداد که باالخره پس از سالاین مصوبه نشان می  

اند مشـکالت متعدد این افراد را از بابت نداشـتن کارت پایان خدمت مورد تهآیند، مسـئوالن تصـمیم گرفو متخلف به شـمار می

کرده و هم به کسـب درآمد از این مسـیر و تأمین ها را تعطیل توجه قرار داده و در عین حال، هم بازار جعل و فروش این کارت
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ـــان از بابت توهاي بودجه کمک کنند؛ تا اینجاي کار جا دارد هاي دیگر ردیفهزینه ـــکالت مغفول مانده به ایش جه به این مش

  . خسته نباشید گفت

از این نکته مثبت که بگذریم، خواهیم دید که مصــوبه مجلس به اشــکاالت متعددي مبتالســت؛ نخســتین اشــکال اینکه   

ـــدهبینیم چه دولتمردان، چه قانونمی را براي متخلفان اند که چگذاران و چه متولیان نظام وظیفه، هیچ یک به این مهم دقیق نش

ــانی که ــتند) راهکار فروش خدمت در نظر گرفته  طبق قوانین موجود (کس ــربازي نرفته و فراري هس در موعد مقرر به خدمت س

سانی که تخلف نکرده سربازي ک سربازي نروند، وجود ندارداند، ولی ترجیح میشده، ولی هیچ طرحی براي فروش  . دهند به 

  است؟ و نادیده گرفتن غیر متخلفان، عادالنه و منصفانه آیا امتیاز دادن به متخلفان 

پر واضح است که پاسخ این پرسش منفی است؛ اما چرا به این نکته مهم در تصویب قانون اخیر در مجلس دقت نشده،   

ی که به سؤالی است که باید نمایندگان مجلس به آن پاسخ بگویند، ولی این تنها یک اشکال مصوبه اخیر است؛ اشکالی اساس

  . رسداز تصمیم نمایندگان مجلس درباره فروش سربازي کافی به نظر می ،خودي خود براي دلسرد کردن بسیاري

شکار می   صوبه، هنگامی آ سربازي دقیق میشود که به نکتهایراد بعدي این م شویم که با کمال اي مهم درباره خدمت 

   : وه مقننه نرسیده استتعجب، شاهدیم به دید طراحان مصوبه مجلس و اعضاي ق

 :  ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی

ست و معادل    سربازي مطرح ا ساس این ماده، آنچه در نزد عموم مردم به عنوان خدمت  ست، در  24بر ا سربازي ا ماه 

ضرورت«حقیقت  شمار می» دوره  صورت که افراد موظفند . آید، نه تمام دوره این خدمتخدمت وظیفه عمومی به   24به این 

سال دیگر در دوره  سال در دوره ذخیره اول و ده  سال در دوره احتیاط، ده  شت  ضرورت را گذرانده و بعد از آن، ه ماه دوره 

  . ضرورت دوم سپري کنند تا به کل از انجام این خدمت معاف شوند

ماه)  24ه در حال گذراندن دوره ضــرورت هســتند (همان ککه جنگی درگیرد، ابتدا از ســربازانی بنابراین در صــورتی   

شــان تبهره گرفته خواهد شــد و بعد در صــورت نیاز، ســربازانی که کمتر از هشــت ســال از دریافت کارت پایان خدمت ضــرور

به  گذشته و در دوره احتیاط هستند، فراخوانده خواهند شد و به همین ترتیب، در صورت ضرورت، نیروهاي ذخیره اول و دوم

  . شوندها فراخوانده میپادگان

در هر حال تاریخ خاتمه آن [تاریخ خاتمه خدمت وظیفه «این قانون یک نکته مهم دیگر هم دارد که از این قرار است:   

شده که می. »سالگی تجاوز نخواهد کرد 50عمومی] از  ستثنا هم افزوده  ضرورت و البته به این بخش یک ا صورت  گوید، در 

  . گانی، این سن تا شصت سال قابل افزایش استبسیج هم
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ــاس می   ــیالت باالتري دارند، در نظر توان دریافت که قانونبر این اس ــانی که تحص گذار تلویحا این امتیاز را براي کس

شمولیت آن شود 50ها، یعنی گرفته که این مدت از دوران م سته  انونی، بار بیایید با توجه به بازخوانی این موارد ق حال. سال کا

  . دیگر مصوبه  مجلس را مرور کنیم و موارد تناقض آن با این قانون کلی را مورد دقت قرار دهیم

اند، دقیق شـــویم تا ها در نظر گرفتهاي که مجلســـیان براي فروش خدمت به ســـرباز فراريکافی اســـت به مبالغ جریمه  

این . تري باشــد، مجبور اســت مبلغ بیشــتري براي جریمه بپردازدبر اســاس آن، اگر مشــمول غائب داراي تحصــیالت باالدریابیم 

ضوع زمانی عجیب سالشود که میتر میمو شده با افزایش  صوبه اخیر، جریمه در نظر گرفته  ساس م هاي غیبت، روند بینیم بر ا

شمولی صعودي می سبت م سال غیبت کرده، باید مبلغ به مراتب کمتري به ن شت  شمولی که ه شتري یابد؛ یعنی م سالیان بی که 

  . بپردازدغائب بوده 

نکته عجیب این ماجرا آنجاست که سن مشمولیت در آن رعایت نشده و جریمه مشموالن غائب، به مانند جریمه بانکی   

به عنوان مثال، اگر فرد مشــمولی هشــت ســال غیبت کرده باشــد، بر . در نظر گرفته شــده اســت؛ در حالی که باید معکوس باشــد

اند و در نقطه مقابل، مانده، ولی جریمه کمتري برایش در نظر گرفتهســـال از خدمتش  22ن خدمت وظیفه عمومی، اســـاس قانو

سال غیبت کرده باشد، با جریمه بسیار سنگین تري مواجه شده، در حالی که بر اساس قانون خدمت وظیفه  24اگر فرد مشمولی 

  . تنمانده اسعمومی، چند سال بیشتر از سن مشمولیتش 

شکال هنگامی پر رنگ   سته توجه نمایندگان را جلب شود که میتر میاین ا ضافه خدمت هم نتوان بینیم بدیهیاتی مانند ا

ستوار کرده و بگویند: ساس آن ا صورت عدم مراجعه  کند تا مکانیزم جریمه را بر ا شموالن خدمت وظیفه، در  همان گونه که م

ــمول ج ــالریمه افزایش طول خدمت میبموقع براي انجام این خدمت، مش ــموالنی که س ــوند، مش ــان ش ــتري از غیبتتش هاي بیش

  !گذشته، باید جریمه بیشتري بپردازند تا معاف شوند

جالب اینجاست که اگر براي تعیین تکلیف این موضوع به سراغ کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی برویم، درخواهیم   

ـــل هفتم آن، ذیل ماده  یافت ـــیم کرده ها پرداخته، قانونها و مجازاتغیبت که به 58در فص ـــته تقس گذار جریمه را به چند دس

    :است

  شوند، مشموالنی که طول غیبتشان تا سه ماه باشد (در دوران صلح)، سه ماه اضافه خدمت جریمه می. 1

  خورند بیش از سه ماه، شش ماه اضافه می. 2

  . فراري محسوب شده و به مراکز قضایی معرفی خواهند شد ها،و از یک سال بیشتر، عالوه بر آن جریمه. 3
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افرادي که غیبتشان هشت سال و بیش از هشت سال  به مصوبه مذکور خرده بگیریم که چگونه جریمه بنابراین، جا دارد  

شاره به کند یا مصوبه مورد ناند؟ آیا قانون فوق این موضوع را تأیید میاست، در جریمه متفاوت در نظر گرفته شده ظر، بدون ا

  این ماده صریح قانونی، آن را ابطال کرده است؟ 

نیم نگاهی به مصوبه ، کافی است تا دریابیم طرح فروش خدمت به مشموالن با از اشکاالتی از این دست که بگذریم،   

اند) را ت سربازي فرار کردهخدمو از  تر (آنهایی که تازه به سن مشمولیت رسیدهغائب، به نوعی تنظیم شده که مشموالن جوان

مند شوند و در مقابل، مشموالن میانسال کند که طول غیبتشان را به هشت سال رسانده و از موهبت خرید خدمت بهرهترغیب می

شمار می سرباز فراري به  سال است  سالیان  مند شده و هاي همراه با این قانون گریزي بیشتر بهرهآیند، از محرومیت(آنهایی که 

خورند) را به این باور اند و ســن و ســالشــان زیاد شــده و به گفته مســئوالن نظام وظیفه، چندان به درد ســربازي نمیســیب دیدهآ

سالگی، از مشمولیت درآمده و معاف شوند تا مبلغ هنگفتی  50رسانند که بهتر است چند سال دیگر تحمل کرده و با عبور از می

  . صرف خرید خدمت سربازي کنند

ــتن ا   ــوبه مجلس، به رغم داش ــت که درخواهیم یافت مص ــکاالتی تنها امتیاز ینجاس ــربازان غائب، با چنان اش توجه به س

ها ثبت کند؛ قانونی که گذاري در کشـورمان در حافظهاي عجیب در تاریخ قانونتواند آن را به عنوان نمونهمواجه اسـت که می

لف باشید و دوم، طول دوران باقی مانده خدمتتان بیشتر از سایرین باشد، زیرا رسد که نخست، متختنها زمانی نفعش به شما می

 !درصد بیشتر جریمه بپردازید 10غیر از این، مجبور خواهید شد به ازاي هر سال کمتر شدن از سن مشمولیتتان، 

مردم وضع شده اند همانطور که مشاهده شد از این دست قوانین که تنها براي پر کردن صندوق خالی دولت از جیب   

 و با تمامی اصول و قوانین عدالت محور در تضاد هستند و نیز کارایی چندانی ندارند، بسیار می توان یافت ؛ لذا به روشنی بر می

  . آید که هدف نظام اصالح شیوه کنونی نبوده و شعار هایی که داده می شود جهت گمراه کردن افکار عمومی هستند

وم و حذف یکباره ســربازي به این نکته توجه می گردد که اســاســا این امکان براي کشــور ایران حال در مورد گزینه د  

ــد چراکه  ــت، مقدور نمی باش ــیار نا امید کننده اي اس ــعیت بس ــاختی در کلیه زمینه ها در وض با نیم نگاهی به که از لحاظ زیرس

وري به یک ارتش حرفه اي کاري بسیار پر هزینه و زمان تبدیل ارتش آماتروندي که سایر کشورها در این زمینه طی کرده اند، 

شد ستحکم می با سی و م سا ساخت هاي ا شبه امکان . بر و نیازمند زیر  ستم نظام وظیفه بطور یک  سی در نتیجه عمال امکان تغییر 

د که جایگزین حال این موضوع داراي اهمیت می گرد. پذیر نیست و باید بطور تدریجی و در طول زمان اصالحاتی انجام شود

  ظه مقصد کجاست ؟قسربازي اجباري چه خواهد بود و در واقع ن

در پاسخ باید گفت با در نظر گرفتن کلیه جهات و نیز الگو قرار دادن سایر کشورها و نیز وضعیت ژئوپولیتیکی کشور ما، مقصد 

اما از ذکر  ؛ارتش حرفه اي می پردازیم یکل پس در این مرحله ابتدا به فواید. این حرکت، رســیدن به ارتش حرفه اي می باشــد
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شورها اکثرجزئیات آن پرهیز می نماییم چرا که  سیده اند  ي جهانک ارتش حرفه خود گویاي مفید بودن که این به این مرحله ر

  می باشد. اي و موثرتر بودن آن به نسبت سربازي اجباري
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  :مزایایی ارتش حرفه ايبرخی از 

  نیروهاي مسلح:افزایش کارایی  ) 1

به . تر هســـتندشـــمار ســـربازان وظیفه کم آموزش دیده کارااي و آموزش دیده از تعداد بییک گروه کوچک، حرفه  

یک مرد جنگی به از صد . ها تغییر کرده و فزونی نفرات عامل موثري در برتري نظامی نیستخصوص آنکه امروزه شیوه جنگ

 .هزار

  

  مسلح: ) افزایش تخصص گرایی نیروهاي 2

ـــدن نیروهاي نظامی را به حداقل کاهش می   ـــی ش ـــص ـــربازي امکان تخص دهد اما ارتش مدت زمان اندك خدمت س

  .اي شدن نیروهاي نظامی استوار استاي بر تخصصی شدن و حرفهحرفه

  )  انگیزه باال: 3

داراي انگیزه باالیی هســتند کنند، اي داوطلبانه آمده و حقوق کافی دریافت میبه علت آنکه ســربازان در ارتش حرفه  

  .که با سربازان وظیفه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست

  هاي نوین و پیشرفته:)  استفاده از فن آوري4

هاي نوین به دلیل آنکه در سیستم سربازي اجباري، سربازان زیاد و فراوانی در اختیار است، میزان استفاده از فن آوري   

  .کند داردبسیار اي کم و توسعه آن نیز آهنگی در قیاس با ارتش حرفه

  هاي اقتصادي:)  کاهش هزینه5

کنند اما با توجه به ي حقوق بســیار اندکی دریافت میادرســت اســت که ســربازان وظیفه در مقایســه با ســربازان حرفه   

براي . در ســازمان وظیفه عمومی و.. از جمله هنگفت صــورت گرفتهو  جانبی هايو از ســوي دیگر هزینه بســیار زیادشــانتعداد 

حال اگر ضــریب  .هاي ســربازي وظیفه هم کم نیســتهزینه. شــناســایی، اعزام و یا معافیت مشــمولین و نهایتا تعقیب فراریان و...

  .هاي سربازي وظیفه بیشتر خواهد شدتردید هزینهکارآمدي این دو را در نظر بگیریم بی

  ) نداشتن معایب سربازي وظیفه:6
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اري مبرا است: ایجاد دشواري در مسیر ازدواج جبسربازي اذکر شده در مورد اي از بسیاري از معایب یک ارتش حرفه   

در کاهش جمعیت کار دشواري نیست)، دیر وارد شدن جوانان به بازار کار، سپري شدن نزدیک  جوانان (که ره گیري تاثیر آن

ها، دوري از خانواده، ســـال عمر جوانان در مســـیري مخالف خواســـت آنان، برخی مشـــکالت مشـــاهده شـــده در پادگان 2به 

  ...هاي روانی وها و ناآرامیاضطراب

  

ـــربازي به بودجه و برنامهاي و حذف خدمتردید تحقق ارتش حرفهبی   ریزي دقیق نیاز دارد ولی امیدوارم ت اجباري س

این مطالب ضــرورت حرکت براي حذف ســربازي اجباري و رســیدن به ارتش حرفه اي را هر چند در افقی چندین ســاله تبیین 

شد شتن. کرده با سیدن به ارتش حرفه اي، نیاز به بودجه و برنامه دا ست که بتواند ما را از نتایج ی منطقی و معقولدلیل  براي ر نی

با در نظر داشــتن نقطه فعلی (یعنی بخش عمده بدنه نیروها نظامی از ســرباز وظیفه تشــکیل . غافل ســازد اجباري زیانبار ســربازي

ــیر بدون کمترین  ــیري مشــخص را ترســیم کرد که در طی آن مس شــده ) و نقطه مقصــد ( رســیدن به ارتش حرفه اي) باید مس

ــارت به ن ــیدخس ــغل هاي کاذب موجود در . قطه مطلوب رس ــرباز وظیفه را با حذف ش ــت نیاز به س ــتا ابتدا می بایس در این راس

زیر ســاخت هاي اســتخدام ســرباز حرفه اي را  براي ایجاد هم زمان ،نیروهاي مصــلح به حداقل رســاند تا با کاهش ســرباز وظیفه

سربازان وظیفه مورد نیاز نیز فراهم کرد نیزفراهم نمود و  سربازي را براي آن عده از  شرایط انجام خدمت  صورت هم زمان  . به 

  : پس می بایست اموري از این دست در دستور کار قرار گیرد

  استخدام دوره اي نیروهاي پیمانی،

  کاهش وابستگی نیروهاي تخصصی مانند کالنتري ها به سربازان وظیفه، 

  و حذف پست هاي غیر ضروري، و چارت هاي سازمانی ي سیستمبهینه ساز

  گسترش عدالت و یکسان سازي نحوه خدمت همه نیروهاي وظیفه،

   کاهش مدت زمان در کنار افزایش حقوق براي سربازان داوطلب ،

  ... استفاده از تکنولوژي هاي به روز، جهت کاهش نیروي انسانی و

مصـلح  يي آن عده از سـربازانی که پس از کاهش تعداد سـربازان وظیفه در نیروهاسـربازي برا ،فوقموارد با توجه به   

وجه این دو  ،نیاز به اصالح دارد که براي جلوگیري از فشار به دولت” کمک هزینه“و ” مدت سربازي“فعال هستند،  از دو وجه 

 اي صورت می پذیرد:به صورت مرحله
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  : وجه اول: مدت سربازي

سریع مدت خدمت سربازي با توجه به این که اکنون تعداد جوانان آماده به خدمت بیشتر از تعداد مورد نیاز مرحله اول: کاهش 

  واقعی است ،

سپاه و ارتش و اجراي  سکونی و مراکز تفریحی  شهرك هاي م سربازان در  صویب قانون ممنوعیت به کار گیري  مرحله دوم: ت

  عملی و جدي آن ،

سربازي براي سوم: حذف  سیع مرحله  شتري از نخبگان کنکور و طیف و صیالت عالیه و تعداد بی شامل تح تري از نخبگان که 

  .هاي مهم مانند خوارزمی و نیز براي سربازان متاهل که سربازي مانع عمده اي در مسیر زندگی آنها می باشد..جشنواره

ولی به آن ها ســـرباز تعلق می گیرد و کاهش مرحله چهارم: اســـتخراج موارد قابل حذف و مشـــاغلی که نیاز به ســـرباز ندارند 

  مانند سربازان اجراي احکام ، براي آن موارد؛ متناسب مدت سربازي

به عنوان مثال . متناسب با آن سرباز وظیفه به جاي سرباز در مواردي که امکان دارد و حذف مرحله پنجم: استفاده از تکنولوژي

هاي نظامی و اســتفاده از منشــی کامپیوتري، اســتفاده از دوربین در و شــهرك هاها در ســازمانشــمار تلفنچیحذف تعداد بی

  .…راهنمایی و رانندگی و

هاي نظامی کوتاه مدت چند ماهه به جوانان که اي و آموزشمرحله ششم: حذف خدمت سربازي و تصویب قانون ارتش حرفه

  .جوانان آزاد و آسوده باشند ،تا پس از اخذ دیپلمتواند در یکی از تابستانهاي دوران دبیرستان برگزار شود میمثال 

  

  : وجه دوم: کمک هزینه 

ـــرباز وظیفه ماهیانه مبلغ اندکی کمک     ـــت که براي آن نمی توان از  اکنون یک س (این مبلغ آن قدر ناچیز اس

رد و گفتن مبلغ آن شــرم تواند به شــهر محل اقامت بازگکند که با آن حتی نمیاز دولت دریافت می واژه حقوق اســتفاده کرد)

ست؛ در حالی که وقتی دولت جوانان را مجبور می سربازي کنندآور ا صرف  سال از عمر خود را  خود آن جوان و  ،سازد دو 

سربار خانواده او را از یک نیروي کار به مدت دوسال محروم می ستی تدابیري نیز اتخاذ کند که دیگر این جوانان  سازد؛ لذا بای

با توجه به این نکته و همزمان با مراحل باال . نباشــد محتاج کمک خانوادههاي زندگی نباشــند و براي تامین حداقلخانواده خود 

  :الزم است که مراحل زیر نیز طی شوند

ـــربازان متاهل ـــربازان داراي فرزند مرحله اول: افزایش حقوق س ـــکن عمده اي  به حدي که بتوانند بخش و س از هزینه هاي مس

  .اوالد را تامین کنند وشاك همسر و،خوراك و پ
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  .دور از شهر خودمرحله دوم: افزایش حقوق سربازان 

  .مرحله سوم: افزایش حقوق سربازان تحصیل کرده در حدي که ثمره تحصیل خود را احساس کنند

  .نباشندمرحله چهارم: افزایش حقوق سربازان وظیفه در حدي که براي تامین نیازهاي خود محتاج خانواده و پدر 

  .اي که نه تنها مانع ازدواج نگشته بلکه مشوق آن نیز باشدمرحله پنجم: افزایش حقوق براي تمام سربازان در حد منصفانه

شــدن ســربازي، چرا که یقینا در صــورت پرداخت حقوق منصــفانه با اســتقبال  شــشــم: تحقق ارتش حرفه اي و داوطلبانه مرحله

  گیرد.لح نیز آنان را درست و منطقی و صرفا درحد نیاز به کار میشود و نیروهاي مسجوانان روبرو می

      

در مورد روند حرفه اي کردن ارتش یک کشور مسائل و پارامترهاي تاثیرگذار بسیاري وجود دارد که می بایست تک   

زد که بتوان هم کشور را به  دست به اقدامی تحولگرایانه ،به تک مورد بررسی و آنالیز قرار بگیرند و با توجه به امکانات موجود

در ادامه به روند حرفه اي شــدن ارتش برخی کشــور . منفعت رســاند و هم در حق جوانان این مرز و بوم اجحافی صــورت نداد

هاي جهان می پردازیم و خواهیم دید که آن ها چگونه توانستند بر این امر فائق آیند و نیز روند طی شده توسط آنها براي ما نیز 

  . کارگشا خواهد بود بسیار

 مطالعه تطبیقی روند حرفه اي شدن ارتش در چند کشور با تأکید بر خدمت نظا م وظیفه:

 

شرایط    ساز ترین راه حل ممکن که براي دولت و ملت  سیدیم که بهترین و چاره  در بخش قبلی در انتها به این نتیجه ر

شد -برد شدن ارتش می با سازي چند ارتش جهان می پردازیم تا  حال. برد ایجاد می کند، حرفه اي  در ادامه به روند حرفه اي 

ــیاســت هاي حاکمیتی متفاوت را شــاهد  عالوه بر اینکه اجرائی شــدن این طرح در کشــورهاي مختلف در نقاط متفاوت و با س

شور خو سعی و خطا در ک شده آن ها جهت جلوگیري از اعمال روش پر کاربرد  سیر طی  شیم، از تجربیات و م د، جلوگیري با

 . نماییم

در آغاز دهه پایانی قرن بیستم، کشورهاي توسعه یافته با استفاده از تجربیات جنگ هاي گذشته بـه خصوص دو جنگ   

ــه کویت) و جنگ بالکان به این نتیجه  ــراق بـ ــاوز عـ ــ تجـ ــال جنگ ایران و عراق ـ پایانی قرن بیستم در خلیج فارس (هشت سـ

سیدند که در آینده (قرن  ساس کمیت و افراد غیرحرفه اي بنا ر ساختار فعلی ارتش هاي خود که برا ست و یکم) نمی توان با  بی

  عوامل مؤثر و تأثیرگذار در این تصمیم گیري عبارت است از:. شده است، در جنـگ هـاي مـدرن جنگیـد و پیروز شد

  پیشرفت سـریع تکنولـوژي در ابعاد نظامی، 
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  ربازان نـرم افـزاري،ظهور پدیده هـایی ماننـد سـ 

  (c4-1) مهمـات سـریع سیسـتم کنترلـی و فرماندهی 

  سیستم هاي پیشرفته کنترل و هدایت آتش دیجیتالی جنگ افـزار تانـک و توپخانـه، 

  سیستم هاي مدرن ارتباطی و جنـگ الکترونیـک، 

  . و سایر عوامل و متغیرها می باشد  (TRADOC)نتـایج حاصـل شـده از یگـان آمـوزش و دکتـرین  

بالطبع به کارگیري این سالح ها و تجهیزات و به طور کلی ماهیـت نبـرد آینـده ایجـاب مـی کنـد ارتش ها، حرفه اي   

شند سیار باالیی برخوردار با صص هاي ب سط آن هم در مدت . و از مهارت و تخ صیالت پایین و متو سرباز با تح ست،  شن ا رو

قادر به فراگیري و آموزش نبوده و چنانچه آموزش هاي ارائـه شـده را نیـز فراگیـرد بـه علـت محدودیت  ،کنونی زمان محدود

ــرخیص می شود و در عوض هزینه هاي  ــز تـ ــه نیـ ــدمت وظیفـ ــان خـ ــس از پایـ زمان، بهره وري الزم را براي ارتش ندارد و پـ

ز طرفی کشور ایران داراي موقعیــــت بســــیار حســــاس و مهــــم در ابعــــاد ا. سنگینی را نیز به اقتصاد کشورها تحمیل می کنند

ـک، ژئواستراتژي و ژئواکونومیک در منطقه خاورمیانه است ـا جابجا شده و . ژئوپلتی حقیقت این است که هارتلند از شرق اروپ

ـر می گ ـاز را در ب ـه و قفق یرد و بدون تردید مرکز آن در ایران در حال حاضر کشور ما و قسمت هایی از افغانستان، آسیاي میان

ـــت ویژه اي به کشور ما . قرار دارد قرار گرفتن ایران در بین دو منبع انرژي عمده جهان در خلیج فارس و دریاي مازندران اهمیـ

 ضرورت اساسی در حفظ استقالل، امنیت ملـــــی و حفـــــظ. داده است تا جائی که ایران را واقع در چهار راه جهانی می دانند

ــد بستگی مستقیم با قدرت نظامی دارد که خود یکی از ابعاد  ــدون تردیـ ــا، بـ ــتاوردها و ارزش هـ ــی  چندگانهدسـ ــدرت ملـ قـ

ـوب می ش ـه تحوالت . دومحس ـودن ب ـه نم بنابراین شرط پایداري در جهان آشفته، به ویژه منطقه بسیار حساس خاورمیانه، توج

زدارندگی، دکتــــرین و اســــتراتژي جنــــگ افزارهــــا و تجهیزات نظامی، پیمان هاي در کلیه ابعاد به خصوص در زمینه هاي با

ساختار و کیفیت  ،نظامی دو جانبه و چند جانبه کشورهاي همسایه با کشــــورهاي منطقــــه و خارج از منطقه در ابعاد توان رزمی

اقدامات گسترده اي را در زمینه کیفـی سـازي ارتـش و تغییـر  1990کشورهاي توسعه یافته از سال . نیروي انسانی کارآمد است

ـــدمت وظیفه (اجباري ـــانون خـ به نظر می رسد استفاده از سربازان حرفه اي با مهارت و تخصص در میان . انجام داده اند )در قـ

ـد 10الی  5مدت ( ـزایش ده ـن کشـورها را اف ـی ای داده شده حال قصد آن اسـت با توجه به توضیحات . سال) بتواند توان رزم

تـا بـا مطالعـه و مـروري بـر تجربیـات و اقدامات برخی کشورهاي جهان در زمینه حرفه اي کردن ارتـش جهـت بـازنگري در 

 .نظـام وظیفـه و ساختار نیروهاي مسلح در ایران بهره گیري نماییم
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  : ضرورت مطالعه کشورهاي توسعه یافته و اهمیت

   

ـــرفت در تکنولوژي  پس از هر جنگ، از تجربیات آن در زمینه تمرینمعموالً   ـــی عمده، چگونگی پیش هاي آموزش

تسلیحاتی و تحوالت ایجاد شده در صحنه بین المللی استفاده برده و به تبع آن در دکترین، استراتژي نظامی و ساختار سازمانی 

ــی ایجـــاد می این کشورها عقیده دارند سربازان وظیفه اجباري علیرغم هزینه  برخی از. نمایند نیروهاي نظـــامی خـــود تغییراتـ

هـاي پیچیـده در زمینـه تکنولـوژي نظـامی سـالح هـاي پیشرفته  نمودن اعتبارات و بودجه هاي نظامی توانایی دریافت آموزش

ن ضرورت دارد تا تجربیات برخی بنـــابرای. نداشته، به گونه اي که حتی از نظر روحی و روانی نیـــز فاقـــد کـــارایی مـــی باشـــند

  .کشورهاي جهان تشکل حرفه اي بـا تأکیـد بـر نظـام وظیفـه مـورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد

  : مرور اجمالی

ـــش   ـــا در جهان با  در جهت تکمیل مطالعات قبلی و به منظور آگاهی بیشتر از روند و چگونگی حرفه اي شدن ارتـ هـ

از کشورها این شرایط حاصل می شود تا به صـــــورت جامعتري بتوان به مقایسه و تجزیه و  نگاهی اجمالی به وضعیت تعدادي

بررسی اجمالی در وضــعیت خــدمت وظیفه در کشورهاي اروپایی نشان ، همانگونه که قبال اشاره شد. تحلیل وضعیت پرداخت

له انگلستان خدمت وظیفه عمومی را حذف و دهـد خـدمت وظیفـه هـم چنـان در اروپـا ادامـه دارد برخـی کشورها از جم می

ــراي آن هستند و در برخی مناطق فقط مالحظات مذهبی مورد توجه قرار می گیرد ــایگزین بـ ــافتن جـ ــال یـ مثالً در . برخی دنبـ

ــبین مذهبی از خدمت وظیفه معاف هستند. ــتاریکا. آلمان، متعصـ ــا کاسـ  اکثر کشورهاي امریکاي التین خدمت وظیفه دارند امـ

ـت ـش اس ـد ارت ـالً فاق ) صدام  در کشورهایی مثل چین و عراق (زمان رژیم. ها هم از خدمت معاف نیستند در اسراییل زن. عم

ـــازمان در . نرفتن به خدمت سربازي می توانست منتهی به مرگ شود ـــل در سـ براساس مصوبه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملـ

کس خدمت در ارتش با اعتقادات وي منافات دارد بتواند به نحو دیگـري خـدمت خـدمت نبایـد اجباري باشد و هر 1987سـال 

تصویب  1983پارلمان اروپا از سال . این قانون را پارلمان اروپا پذیرفته و اعضاي خود را متعهد به اجراي آن نموده است. نماید

ـــی به وي تحمیل کن ها حتی از کار در  در اروپا اکثر جوان. دنموده که هیچ کس حق ندارد کاري بر خالف عقاید مذهبی کس

  کارخانجات نظامی به عنوان خدمت سربازي اکـراه دارند.

ـراي آن 1994در سال     ـاري ب ـدمت اجب ـل خ ها که از جنگ و  در میدان تاویستاك لندن سنگ یادبود مبارزه در مقاب

کشور خدمت وظیفه  12در . حذف شده استدنیا  کشور 108در حال حاضر خدمت وظیفه در. شد هکشتار اکراه دارند، گذاشت

به کشـــور از ســـربازان وظیفـــه  12در. کشور از پرســـنل وظیفه در خـــدمات غیرنظـــامی اســـتفاده می شود 8در . داوطلبی است

 . گردد استفاده می صورت انتخابی
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و الزم نیســـت پرســـنل حتمًا  صـــاحب نظران ناتو عقیده دارند ســـرباز وظیفه اگر خوب آموزش ببیند مفید خواهد بود 

ـــنل وظیفه بهتر است یا پرسنل رسمی. استخدام شده باشند تا خوب عمل کنند ـــش، پرسـ ـــک ارتـ هر . نمی توان گفت براي یـ

از دیدگاه صاحبنظران بار . کشور با توجه به شـرایط خـاص خـود بـه حـذف وظیفـه یـا کاهش درصد پرسنل وظیفه اقدام نماید

اي به مراتـــب بـــیش از به خدمت گرفتن نیروهاي وظیفه است و طبعاً حرکت به سمت آن بسیار کند خواهد  هزینه ارتش حرفه

ستان (بیش از . بود شکیل می 70اکثریت ارتش بلغار سنل وظیفه ت صد) را پر سال  در ــــه اي کردن ارتش از  دهند و تفکر حرفـ

ـالوي  1992در سال . در آن کشور به وجود آمده است 1991 ـه  180،000استعداد ارتش یوگس ـود ک ـر ب ـر آن  100،000نف نف

نیمـی از پرسـنل ارتـش مخـالف حکومـت بودنـد تفکـر تأسیس ارتش  1997چون در سال . دادند را پرسـنل وظیفه تشکیل می

  حرفه اي در آن کشور به وجود آمد.

ـش صرف این افراد می دهند که بدنه اصلی ارتش ترکیه را پرسنل وظیفه تشکیل می    ـه ارت ـد بودج ـازده درص  فقط ی

ـــود و خدمت وظیفه . گردد ـــد بـ ـــمی خواهنـ پرسنل . ماه خواهد شد 9در طرح ارتش حرفه اي کادر افسري ارتش همگی رسـ

  . سـالگی در صـورت بـروز موارد اضطراري به خدمت فرا خوانده خواهند شد 46وظیفه ترخیص شده تـا سـن 

ـــدم استقبال عمومی از استخدام در ارتش به خاطر در اسپانیا     ـــش حرفه اي عـ ـــه ارتـ ـــیدن بـ ـــدي رسـ تنها مشکل جـ

درصــــد آن را پرســــنل وظیفــــه  70نفر است که بیش از  23،000استعداد ارتش مقدونیه به حدود . مشکالت اقتصادي است

ــات رزمی نیستند و باعث به دلیل کوتاه بودن مدت خدمت و نداشتن آموزش کافی پرسن. دهند تشکیل می ــوي عملیـ ل جوابگـ

  . ظهور تفکر حرفه اي کردن قسمتی از ارتش، یعنی دو تیپ (یکی پیاده و دیگري نیروي مخصوص) گردید

ــر 4،600،000جمعیت قرقیزستان    ــر اســـت 18نفر و جمعیـــت زیـ ــون نفـ ــال آن دو میلیـ ــروي زمینی قرقیزستان . سـ نیـ

به علت عدم رعایت حقـــــوق بشر در ارتش مسأله خدمت وظیفه مطرح . نفر آن وظیفه هستند 11،000پرسنل دارد که  12،200

ـــته ، نخست وزیر قرقیزستان عقیده دارد ارتش باید محکم. شده است متحرك و حرفه اي باشد ولی تا زمان تحقق ایــــن خواسـ

  ارتـش بـه صـورت نیمـه حرفـه اي (وظیفه به عالوه قراردادي) خواهد بود.

مـاه الـی دو سـال خـدمت می کنند و اغلب افراد  18در کلمبیا افراد داراي دیپلم دبیرستان یک سال و افـراد فاقـد آن    

ـــگاهی دارند به سربازي می 40فقط . فاقد دیپلم روستایی هستند ـــیالت دانشـ ـــه تحصـ ـــرادي کـ روند و علت آن در  درصد افـ

ــ. خریدن خدمت است ــد انجام میدر کلمبیا ارتش هر کاري کـ چون سربازي برایشان ، دهد و فقرا هم مخالف نیستند ه بخواهـ

  یک فرصت شغلی خوب محسوب می شود.

ـاري و تمارض و حتی قطع  در تایوان تمایل به خدمت در ارتش بسیار کم است و جوان    ـد بیم ها سعی می کنند با تقلی

ـه چهار برابر کسانی است که به خدمت نرفته انددر تایوان میزان خودکشی پ. کردن انگشت از خدمت معاف شوند . رسنل وظیف

با توجه به این . تن از پرسنل وظیفه سالیانه در ارتش تایوان کشته می شوند 500دهد که حدود  هاي گذشته نشان می آمار سال
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تصــــویب  NT ه میلیــــوناعتبار آن حدود س 1999در تایوان به تصویب رسید از سال  1998که بیمه عمر پرسنل وظیفه از سال 

در برزیل و پاراگوئه قانونی براي . نفر بالغ گردید 280در ارتش تایوان به  1999شــدگان در ســال  با این وجود آمار کشــته. شــد

خدمت وظیفه تصـــویب شـــده ولی اعمال نمی شـــود به طور کلی خدمت وظیفه در امریکاي التین وجهه قانونی ندارد خدمت 

  التین سابقه صد ساله دارد.وظیفه در امریکاي 

ــدم خدمت سربازي به دلیل  1998براساس قطعنامه سال     ــل عـ کنوانسیون حقوق بشر کشورهاي عضو حق ندارد به دلیـ

اصلح است که هر کس قبل از شروع خدمت سربازي بـه حقوق انسانی . ـدنمغایرت با اعتقـادات شخصـی کسـی را زنـدانی کن

  .خود حین خدمت آشنا شود

  : در اینجا سیر تکاملی برخی از ارتش هاي جهان از وظیفه به حرفه اي را مرور می کنیم  

 : روسیه

ــاه از فهرست خدمت  21الی  18حکومت روسیه تصمیم گرفت افراد بین  2001در پاییز سال    ــه مـــدت دو مـ سال را بـ

از نظـر اکثریت افسران این کار به بدنه نیروي . نفر از خـدمت معـاف گردیدنـد 194824وظیفه حذف کند که با این کار عمالً 

این کار براساس طرح استخدام پرسنل . انسانی ارتـــش روســـیه آســـیب وارد مـــی کنـــد و دلیـــل آن هـــم بزرگی سازمان است

ش خواهند بود و از پرسنل قراردادي قراردادي براي ارتش روسیه صورت گرفتـــه کـــه در آن طرح پرسنل وظیفه باز هم در ارت

شد ستفاده خواهد  ستان، ایخازیا و..) ا ساس (چچن، تاجیک سریع به . فقط در نقاط ح ستمداران روس با تغییر حالت  سیا برخی 

کارشناسان . ارتش حرفه اي و حذف کامل خــــدمت وظیفــــه موافق هستند و این کار را ظرف دو الی سه سال مقدور می دانند

صادي باید فعالً فکر ار تش حرفه اي را به تعویق انداخت و برخی نیز اولی بر ا شکالت اقت شان به دلیل م شور ین اعتقادند که ک

 90-91حدود  2001در ســال . اذعان دارند که به طور کلی اســتفاده از پرســنل وظیفه براي امنیت شــهرها عمل اشــتباهی اســت

ـد آن  ـرزي و مانن ـارد م ـی، گ ـیه پرسنل وظیفه تشکیل میدرصد نیروهاي داخل دادند که با توجه به کنترل موالید و  را در روس

ــداد پرسنل وظیفه کاهش خواهد یافت و قسمت ــاً تعـ هاي متکی به آن دچار مشکل خواهند  کاهش نرخ رشـــد جمعیـــت طبعـ

 درصـد پرسنل وظیفه در لیست خالف 40نـام . درصد پرسنل وظیفه از خانواده هاي نه چندان مرفه هسـتند 40براساس آمار . شد

برخی از نمایندگان مجلس دوماي روسیه . درصد پرونـــده هـــاي جنـــایی دارند 70ي کوچک پلیس ثبت شده و بیش از کارها

در این حالت پرسنل وظیفه نیـروي ذخیـره متحـرك . ماه تقلیل داد 6خـدمت وظیفـه را به  2003د می توان از سال شتنعقیده دا

هــــاي  افسران ارشد عقیده دارند که واگذاري سریع قسمت. و پرســــنل قــــراردادي استخوان بندي اصلی خواهند بودارتــــش 

ـراردادي غیرممکن بوده ولی تغییر آهسته نظام بین سال ـنل ق ـه پرس ـش ب ـلی ارت ـش . گردیدممکن  2010تا  2004هاي  اص ارت

ـدت ماه را رد ن12یا  18روسیه کاهش خدمت وظیفه را به  ـه م ـدمت ب ـا خ ـرممکن دانست 6کرد ام ـاه را غی آغاز حرکت به . م

گزارشات منتشره متعدد نشانگر جنایات و . در بودجـه هـم منظـور گردید تعیین شـد و 2002سوي ارتش حرفه اي از ماه مارس 
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صحیح سنل وظیفه جوان و همچنین عدم آموزش نظامی  شده بر پر ستآن ها  آزارهاي مهلک اعمال  شاید یکی از  که. بوده ا

 50در ارتش حرفه اي پیشنهادي مدت خدمت پرسنل قـــراردادي بـــین . خـــدمت وظیفـــه همین باشد عدم انجام دالیل تمایل به

ـی  ـیش از مدت خدمت وظیفه فعلی خواهد بود 100ال ـد ب انجام  1992اولین مرحله به کارگیري نیروهاي قراردادي سال . درص

سال  صد نیروهاي قراردادي بودند 50حـــــدود  2000شد و در  صادي اجازه بدهد اکثریت نیروها قراردادي . در شرایط اقت اگر 

استفاده از نیروهاي قراردادي ارتش روسیه در یوگسالوي سابق انجام شد و نتایج مثبت آن شـــــامل ارتقاي وجهه . خواهند شد

ــن است که پرسنل قراردادي فقط براي . اجتماعی، سطح حرفه اي و روح داوطلبی نظامیان بوده اســـت ــنهادها ایـ ــی از پیشـ یکـ

ستفاده اگرچه بار . دانند یکی از علل بقاي ارتش روسیه را حرکت آن به سوي حرفه اي شدن می. شوند خدمت مناطق خاص ا

ـه پرسنل وظیفه نسبت به پرسنل قراردادي کمتر است ـده ا. هزین ـایور زب ست و حتی بهترین ارتش فعلی روسیه فاقد واحدهاي پ

شکیل شده سنل وظیفه ت سال . اند واحدها از پر سیه در  صادي رو سی اقت سیا ضاع  شدن او تفکر کوچک و حرفه اي  1996بدتر 

ـ ها امیدوار بودند که ارتش روسیه ارتش سال روس. شدن ارتش را به وجود آورد ـر فرانس ـاي اخی ـه پرسنل وظیفه  هه ـود ک ش

کننـــد و واحـــدهاي کوچـــک متحـــرك و حرفـــه اي بـــه عنـــوان نیروهاي عملیاتی انجام وظیفه ها خدمت  آن فقط در پادگان

دوماي روسیه در دومین جلسه بازخوانی قانون احضار به خدمت، اجــــاز ه خــــدمت جــــایگزین و خدمت به اجتماع را . نمایند

ه هر حال این طرح در پارلمان تصویب شد و ب. صادر کرد که جایگزینی براي احضار به خدمت نظامی تقریباً مسلم شده است

مخالفان جنگ به طور قانونی قادر حال . به نیروهاي مسلح ابالغ گردید 2004رسید و در ژانویه  توسط رئیس جمهـور بـه امضـا

ـذابیت خدمت به اجتماع. خواهند بود تا از خدمت نظامی احتراز کنند ـد ج ـانون جدی ـا ق ـت ب ـد توانس را کاهش  اما آیا خواهن

فردي که مخالف جنگ است ممکن است مجبور شود بیش از دو یــــا سه سال را در جایی دور از روسیه بگذراند و نمی . دهند

همچنین افراد مخالف جنگ، از لحاظ . تواند حق انتخابی داشــته باشــد و به او شــغلی ارائه می شــود که با او هیچ ســنخیتی ندارد

ـــل از  قانونی اجازه دارند تا به طور ـــال قبـ سالگی به مسئوالن نظامی عالقه خود را به انتخاب خدمت  18رسمی حداقل یک سـ

مسئوالن نظامی، سپس حق خواهند داشت که تصمیم بگیرند آیا درخواست . اجتماعی بـــه جـــاي خـــدمت نظـــامی، اعالم کنند

  کننـده اجـازه انجام خدمت اجتماعی را دارد یا خیر؟ 

 : فرانسه

سه دو مرحله    شدن ارتش فران ست مرحله اول  اي بوده  طرح حرفه اي  که به تأمین منابع مـــــالی طرح  2002تا  1998ا

صـرف کسـب اطمینـان از آن خواهـد شـد کـه نیروهـا تجهیزات الزم براي انجام چهار ) 2015اختصاص دارد، مرحله دوم (تا 

ــاجم و ــگیري، تهـ ــدگی، پیشـ ــردي بازدارنـ ــت دارند، مهمترین مطلب این است که پرسنل همگی  عمل راهبـ ــاع را دریافـ دفـ

درصد نیروي  50در زمان جنگ سرد سربازان وظیفه . قراردادي باشند یا بـــاز بـــه صـــورت قـــدیم، خـــدمت وظیفه انجام دهند

دمت وظیفه در فرانسه مخالفان طرح حذف خ. دادند درصد نیروي هوایی را تشکیل می 30درصد نیـروي دریـایی و  25زمینی، 

همچنـین هزینـه کمتـري دارد و باعـث ایجـاد روح همـدلی عمومی در . عقیـده دارنـد که سرباز وظیفه نشانه اراده ملت اسـت
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ــنش وقت رئیس جمهور. مردم می شود ــی، واکـ ــاي سریع،  (ژاك شیراك) این طرح را براساس نیازمندي موقعیتهاي بحرانـ هـ

ـت کفناوري جدید و تاکتی ـنهاد داده اس ـی پیش ـش دسترسی سریع و توان انجام . هاي چند ملیت ـردن ارت ـه اي ک ـداف حرف اه

ـز بوده طبعاً پرسنل وظیفه در آن کارایی نخواهند داشت، . عملیات چند منظوره است ـاوري روز مجه ـرین فن ـا آخ این ارتش ب

شـــدن از  هبنابراین نوسازي ارتش فرانسه به معنـــاي کشـــید. اي ندارد پس کـــاهش طـــول مـــدت خـــدمت وظیفـــه هـــم فایده

ـه سـمت بازدارندگی هسته اي است ـا سـرباز ب درصد مردم فرانسه با  70دهد که  نظرخواهی در فرانسه نشان می. بازدارنـدگی ب

 2002در سـال  نفـر 440،000حرفه اي کردن ارتش منجر به کوچکتـر شـدن آن می شود (. حذف خدمت وظیفه موافق هستند

درصد  92حدود  2002این کار با کاهش پرسنل وظیفه انجام می شود کـــه در ســـال ) 1996نفر در سال  573,000در مقایسه با 

ــا افزایش تدریجی کارکنان قراردادي و کاهش . پرسنل نیروي زمینی قراردادي بودند ــدریجی و بـ ــورت تـ ــه صـ ــد بـ این رونـ

  ه و می شود.نیروي وظیفه انجام شدتدریجی 

  : چگونگی فراخوانی عمومی جهت آمادگی دفاعی در فرانسه 

  قانون خدمت حرفه اي

ها و  اصـــالحاتی در قانون خدمت وظیفه اعمال گردید که براســـاس توانایی 1997اکتبر  28به موجب قانون مصـــوب   

ـانون جوانان متولد بعد از دسامبر  امکانات، صرف حرفه اي ـن ق ـویب ای از  1978سازي کامل نیروهاي نظامی گردد، بعد از تص

سال  شده تا  شبینی  ست که پی شده اند از اهداف این قانون تبدیل بـــــه یک نیروي حرفه اي ا به  2002خدمت زیر پرچم معاف 

  مرحله انجام برسد.

  موارد اجباري 

سالگی اجباري اســــت از آن جــــایی کــــه این قانون تمام  16چه دختر و چه پسر در سن خدمت براي تمام فرانسویان   

ـه  ـود از اول ژانوی ـی ش ـامل م ـنی را ش ـروه س ـاً همگانی گردیده است منظور اصلی از این  1999دختران و پسران در هر گ علن

 هانســوي باید در یک طرح دفاعی یک روزتمام جوانان فر 1998از اکتبر. دعوت به خدمت تشــکیل یک نیروي پدافندي اســت

هایی را منطبق با شرایط کنونی خود و اهداف عمومی دفاعی و همچنین با جنگ  شـــرکت کننـــد در ایـــن روز جوانان آموزش

در همین زمان از جوانان آزمون زبان فرانسه در سطح باال و نیز مهارت در خواندن . بینند افزارها به صورت آشنایی آموزش می

  گیرند. متون دشوار به عمل آمده و بدین ترتیب مورد ارزیابی قرار می

  موارد اختیاري 

ـد درصورت    ـی توانن ـد م ـرکت کردن ـاعی ش ـادگی دف ـرح آم ـر، در ط پس از آن که جوانان فرانسوي، دختر یا پس

بدیهی اســـت که بدین ترتیب این . تمایل براي یک دوره چهار هفته اي در داخل ارتش و یا نیروي ژاندارمري داوطلب شـــوند
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ـق از زنـدگی نظامی کسب کنند، با تخصصی آشنا شوند، روش ـا شـناختی عمی هاي ساختار  امکان براي جوانان مهیا می شود ت

نیروهاي ذخیره تکیه گاه غیرقابل اجتناب براي . فرماندهی را دنبال کننـد و بـه دنبـال آن در فهرست نیروهاي ذخیره قرار گیرند

حقق بخشیدن به مأموریت هاي نیروهاي مسلح و ژاندارمري محسوب می شوند، ارتش حرفه اي در حقیقت نیاز به یک نیروي ت

ـــوانی  ـــرح فراخـ منسجم، سازمان یافته و آموزش دیده دارد که به دالیل مختلف موفق به معرفی خود جهت شرکت در این طـ

  ر اقدام نمایندنشده اند و می توانند در هر زمان نسبت به این کا

  )شهرداري(نقش شهردار 

ـهرداري مسئولیت خطیري     ـئولین ش ـهردار و مس ـت، ش ـهروندان اس از آنجا که در این طرح صحبت از به کارگیري ش

ــات مربوط به نحوه انجام ثبت ــه اطالعـ ــتند، کلیـ ــهروندان هسـ ــا شـ ــتقیم بـ نام بستگی به  بر عهده دارند، چرا که در ارتباط مسـ

نامه ها را جمع آوري کرده  شهرداري باید معرفی. شهرداري است همردم از ایـن طـرح دارد کـه ایـن وظیفـه بـه عهـد شناخت

  .ها را در اختیار بخش خـدمات دولتی و سپس در اختیار سایر مراجع ذیربط قرار دهند و آن

 راخوانی مشمولینفنمونه طرح 

سوي متولد اول ژانویه     سران فران در فاصله زمانی میان روز مشمولیت خود  1983و دختران متولد بعد از ژانویه  1980پ

بوده و براي آن  1998اکتبر  13اولین روز ایــــن طرح پسران . نمایند سالگی در این طرح شرکت می 18در تاریخ ورود به سن 

سته از دخترانی که فراخواند ــــد هد ــــده انـ ــــنبه  ،شـ شـ شد 2000آوریل  8روز  هماهنگی به عمل آمده با نمایندگان با . می با

هایی براي آن دسته از جوانانی که خارج از کشور سکونت دارند پیشبینی  دیپلماتیک و سـفارتخانه هـاي خـارج از کشور محل

ـان تـا . شده است سـالگی بـه هنگـام شـرکت در آزمـون هـا و کنکورهاي دولتی  25دارا بودن و ارائه این مدرك بـراي جوان

ـت. همچون دیپلم، گواهینامه رانندگی و.. ـی موفق به شرکت در این طرح نشده اند می . اجباري اس ـه دالیل ـه ب ـویانی ک فرانس

ــی تا قبل از  ــخص ــت ش ــرکت در این طرح تعیین کنند 25توانند با درخواس ــالگی براي خود نوبتی را جهت ش از آن جا که . س

ـن فرصـتنیروهاي ذخیره، داوطلبانه در این طرح حضو ـد، ای ـراي سایر فرانسویان نیز به وجود می آورند ر یافته ان تا با . هـا را ب

ـــی و زندگی نظامی در فعالیت در حقیقت . هاي این طرح نظامی شرکت کنند ایجاد ارتباط سالم و دوستانه میان زندگی شخصـ

 ـاع به منظور به کارگیري جوانان در فعالیتطرح پذیرش داوطلبانه خـدمت، بخشـی از طـرح جـامعی اسـت کـه در وزارت دف

 بینند و در شرایطی برابر شرایط داوطلبـــین یکـــی از مشاغل حقیقی را آموزش می. هاي دولتی تهیه و تنظـــیم گردیـــده اســـت

SMIC ـ. رتبه بندي می شوند ـی آزماین ـن حالت داوطلبین، تجربه حرفه اي در زمینه خدمت وظیفه در جامعه ملی م از . ددر ای

از آن جا که حضور مردم در طـــرح . دیگـــر اهـــداف تهیه این طرح ایجاد یک خط ارتباطی جدید میان مردم و ارتش می باشد

  : االجرا تشکیل شده است فراخـوانی الزامـی اسـت، لـذا در ایـن طـرح از سـه مرحلـه الزم

  مدارس،الف) آموزش اصول و سازمان دفاع ملی در قالب دروس تحصیلی در  
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  ب) فراخوانی عمومی،  

  . ج) تعیین روز فراخوانی آمادگی دفاعی

تمامی پسـران و دختـران جـوان بایـد خـود را به شـهرداري محـل سکونت و در صورتی که  1997اکتبر 28طبق قانون   

  . یابد گی عینیت میسال 16این اجبار از ابتداي سن . باشند به سفارتخانه متبوع معرفی نمایند در خارج از کشور می

  : جمهوري اسلواکی

موضــوع حرفه اي کردن ارتش روندي بســیار پیچیده، گســترده و طوالنی مدت مشــتمل بر تغییرات کمی و کیفی در    

ـــنل رسمی و ارتقاي کیفیت کارایی آن  تمامی سازمان ارتش از نظر فنی، اجتماعی و حفاظتی است و هدف افزایش تعداد پرسـ

ـــرایط  با توجه به نیازمندي براساس وضعیت فعلی واین کار . ستها ا ـــط در شـ ها و پیشبینی هاي دفاعی طراحی می شود و فقـ

آن  درصــد از 60پایه ارتش جمهوري اسلواکی، پرسنل وظیفه هستند که . مناســب اقتصادي و اجتماعی صورت خواهد گرفت

ـا پرسـنل ذخیره آموزش دیده تعویض می شوندها  ـه  60این نسبت البته . همگـام ب ـل تغییر  40ب درصـد براسـاس ضـرورت قاب

  . از نظر صاحب نظران اسلواکی یکی از دلیل حرفه اي کردن ارتـش بـه کـارگیري فنـاوري جدید است. است

  ها عبارت است از: نکات مثبت حرفه اي کردن از دیدگاه آن  

 آموزش بهتر، مهارت بیشتر،  

 تطبیق با فناوري جدید رزمی، 

 تر نیروها،  توان رزمی باالتر، تسریع در حرکت یگان هاي رزمی و به کارگیري صحیح

 بهبود وضعیت اخالقی، حذف تضعیف کننده هاي انضباط و افزایش حس همبستگی، 

 (در صورت استقبال) امکان انتخاب پرسنل بهتر

ـوو اما     ـل ت ـاي قاب ـه ه ـار هزین ـداي ک ـویی اقتصادي با نکته منفی آن این است که در ابت ـرفه ج ـه ص جهی دارد؛ البت

ـــد و خارج می شوند و کاهش استهالك  اي پرسنل وظیفه که به صورت دوره اي آموزش می کاهش هزینه آموزش دوره بیننـ

  . نکته منفی کاهش پرسنل ذخیره است دیگر . تجهیزات به دلیل نگهداري بهتر، این را تا حدي جبران خواهد کرد

  : عقیده دارند کهمخالفین طرح   

 ،یابد احساس مسئولیت مردم در دفاع از مملکت کاهش می 

 انزواي ارتش از جامعه، 
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 خطر استقبال نامناسب از استخدام در ارتش، 

 ، افزایش هزینه ها به خصوص در ابتداي راه

 . کاهش یافت 9ماه و بعد  12ماه بود که تدریجاً به  24مدت خدمت ارتش  1993قبل از   

  : آلمان

درصد تولید ناخالص ملی آلمان را خرج می کند که کمترین رقم در تمام اعضاي پیمان نــــاتو  1/5ارتــــش آلمــــان    

ســـــت و ناتو به این موضوع معترض است ارتش آلمان قصد . درصد ارتش آلمان را پرسنل وظیفه تشکیل می دهند 40فعالً . ا

ـــورت کامالً حرفه خدمت وظیفه در ارتش آلمان حداکثر دو ماه بوده و برخی واحدها فاقد هم اکنون . ا ي درآید دارد به ص

ـتعداد . پرسنل وظیفه هستند ـه اس ـان ب ـراردادي) و  210,000در نهایت ارتش آلم ـمی (و ق ـنل رس ـنل وظیفه  30,000پرس پرس

سید سال . خواهد ر ستمیالدي  1992روند حرفه اي کردن از  شده ا ستعداد ارت. آغاز  ست  340,000ش آلمان هم اکنون ا نفر ا

  . نفر آن پرسنل وظیفه هستند 120,000که 

  : ایتالیا

خدمت اجباري وظیفـــه حـــذف میالدي  2005دولت ایتالیا قانونی تصویب کرد تا سال میالدي  1999در تابستان سال    

به  30،000مرحلــــه اول افــــزایش پرســــنل پایور از . حرفه اي کردن دو مرحلــــه دارد. آمدگردیده و ارتش حرفه اي به وجود 

ست 42،000 سال ا سه  ــــه  289،000در پایان مرحله دوم تعداد افراد از . در طی  سید 190،000بـ  قانون جدید می. نفر خواهد ر

  10میالدي  1996تا سال . هاي بزرگ خدمت اجباري وظیفــــه ســــریعاً احیا خواهد شد گوید: در صورت بروز جنگ یا بحران

ـد ـاري بودن هلند . فرانسه و اسپانیا در حال رسیدن به ارتش حرفه اي هستند. کشور از شانزده عضو ناتو داراي خدمت وظیفه اجب

هاي حرفه اي در اروپا کسب تـــوان عمـــل مســـتقل  هدف از ایجاد ارتش. خدمت وظیفـــه را حـــذف کردمیالدي  1996سال 

ـی و آمادگی بدون ن ـوان رزم ـاس ت ـی . یاز به ناتو می باشدبراس ـکل ب ـراي مش ـل ب ـک راه ح ـد ی ـی توان ـه اي م ارتش حرف

برخـی فرمانـدهان ارتـش ایتالیـا عقیـده دارنـد نسـل فعلـی از نظـر جسـمی ضعیفتر از نسل قدیم . کـاري روزافزون ایتالیا باشد

فعًال . د و طبعاً کارایی رزمی چندانی نخواهند داشتاست و به همین دلیل سربازان وظیفه تاب تحمل آموزش نظامی را ندارنـــــ

  . هـم اکنـون مـدت خـدمت وظیفه در ایتالیا ده ماه می باشد. درصد ارتش ایتالیا را پرسنل وظیفه تشکیل می دهـد 40بیش از 

  : یونان

ـــمی خود را افزایش  خودارتش یونان براي به روز کردن     ـــنل رسـ به خاطر کاهش تعداد موالید قصد دارد تعداد پرسـ

بعد از  1997تفکر تغییر در ارتش از سال . ماه کـــاهش یافتـــه است 12ماه به  18فعالً خدمت وظیفه براي مدت سه سال از . دهد

ــه با ترکیه پا گرفت ــال وقت نیاز دارد 5و به روز کردن ارتش یونان یازده میلیارد دالر هزینه . مناقش ــر حرفه اي ارتش . س عناص
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ها می توانند پس از حداقل سه سال خدمت  آن. سـاله اسـت) خواهنـد بست 5یک قرارداد ده ساله (برخالف قرارداد فعلی کـه 

نان از نظر نخست وزیر یو. حـــداقل مـــدرك تحصـــیلی استخدام شوندگان دیپلم دبیرستان باید باشد  . از ارتش خارج شـوند

ــش غلط است چون کشورهایی که به این کار مبادرت کرده اند با کمبود داوطلب استخدام مواجه  ــل ارتـ ــردن کـ حرفه اي کـ

در حـــال حاضر اکثر نیروهاي . در ارتش آینده یونان پرسنل وظیفه با وسایل پیشرفته جدیـــد کـــاري نخواهنـــد داشـــت. هستند

شش  هشور خدمت می کنند پرسنل وظیفــــه هستند و پرسنل رسمی فقط یک دورپاسدار صلح ارتش یونان که در خارج از ک

  . ماهه را در مناطق یاد شده می گذرانند

  :جمهوري چک

. درصد کوچــــک کردنــــد 50الی  10پــــس از فروپاشــــی شــــوروي اکثــــر کشورهاي اروپایی ارتش خود را بین    

کارشناســـان عقیـــده دارنـــد پرســـنل عـــادي . سال یک ارتش کامالً حرفه اي بســـازد 6جمهـــوري چـــک قصـــد دارد ظرف 

ـــات و مأموریت ـــراي تمام  الگوي ارتش کامالً حرفه. هاي برون مرزي مناسب نیستند عملیـ ـــه بـ ـــدمت وظیفـ ا ي و حذف خـ

ــه. کشورهاي اروپایی مناسب نیست ــر و در نهایـــت بـ ــه بـ ــرفه خواهد بود ایجاد ارتش حرفه اي ابتدا هزینـ شاید در نهایت . صـ

  . هاي کامالً حرفه اي اروپایی فقط به نفع ناتو باشد ایجاد ارتش

  :سوئد

نفـــر از ایـــن افـــراد وارد آمـــوزش نظامی  52,000. شـــدند هپسر براي خدمت معاینه آماد 58,000میالدي   1990سال    

. مشــاغل افســري براي ورود زمان آزاد اعالم شــده اســت، میالدي 1994ســال . دختر وارد آموزش افســري شــدند 67. گردید

ـوزش نظامی گردیدند 30,000. شدند هپسر براي خدمت معاینه و آماد 50،000میالدي   1996سال، ـراد وارد آم ـن اف . نفر از ای

پسر  46،000میالدي   1999 سال. دختـر وارد آمـوزش افسـري گردیدند 100. شـدند هدختر داوطلـب وارد خـدمت وظیفـ 400

دختر  250. نفــــــر پس از آموزش مرخص گردیدند 16،000نفر وارد ارتــــــش و  19،000. شــدند هبراي خدمت معاینه و آماد

ـــه و آمــــاد ـــه معاینـ ـــدند  هداوطلب براي خدمت وظیفـ  میالدي2000سال . درصد این افراد آموزش را به اتمام نرساندند 13شـ

  اما این مسأله قطعیت قانونی پیدا نکرده است.. ولت مطرح شدخدمت وظیفه دختران از طرف د

ــغول می شوند 35وضعیت فعلی: افرادي که سنشان باالي     ــدمت مشـ ــه خـ ــود بـ آمار . سال است و در محل زندگی خـ

نفـر وارد خدمت غیرنظامی  1,642نفر وارد واحد آموزشـی،  6,862نفر ذخیره،  22,960 ،پسر 55,444از بین  میالدي2000سال 

ـــدند 135و  ـــمت 3نفر وارد آموزش و  204دختر داوطلب  499از بین . نفر معاف ش تمام . هاي غیرنظامی گردیدند نفر وارد قس

ساله را می توان قانوناً به خدمت فرا خوانده که اگر قـبالً بـه خـدمت نرفته باشند به عنوان حفاظت از شهر  70الی  16شهروندان 

. واحدهاي حفاظت از شــهر واحدهاي دفاعی واکنش ســریع براي دفاع از یک ناحیه بزرگ هســتند. خدمت گرفته می شــوندبه 

ــه . سال را براي خدمت احضار نمی کنند 47عمالً سنین باالي  ــه بـ ــا توجـ اساس ارتش سوئد بر پرسنل وظیفه استوار است که بـ
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ـن کشور عدد قابل توجهی  ـایی ای ـتردگی جغرافی ـودگس ـد ب ـاع شــهري، . خواه ـامی، دف ـدهاي نظ ـه در واح ـنل وظیف پرس

  . خـدمات عمومی، سازمان هاي داوطلب و گارد ملی به خدمت مشغول هستند

  

  : مریکاآ

ـه . سال مرگ خدمت وظیفه در این کشور محسوب می شودمیالدي  1973سال     ـام ب ـگ ویتن ـا نشان آجن ـایی ه مریک

ـدداد پرسنل وظیفه اي که  ـگ گردیدن ـا جن ـی پرسنل وظیفه وقتی مشخص . معلول شده اند باعث ضدیت جامعه ب ـه واقع هزین

. حذف خدمت وظیفه در کنار بیکاري مشــکل را جدي تر می کند. هایی که ســرباز نشــده اند می شــود که مقایســه کنیم با آن

  .هزینه واقعی پرسنل وظیفـه از آنچـه به نظر می آید کمتر است

  

  ات مثبت و منفی خدمت وظیفه در ارتش امریکا:نکبرخی 

   :مثبت 

 قدرت تحرك باال 

 کمیت باال 

 هزینه متوسط 

 ها  تقویت روابط اجتماعی جوان

 هماهنگی مردم با ارتش 

   :منفی

 قدرت دفاعی متوسط 

 مهارت ضعیف 

 ترس از مجروحیت 

 نابرابري جنسی 
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 مشکالت سیاسی در اعزام به خارج از کشور

   

  نکات مثبت و منفی ارتش حرفه اي در امریکا:برخی 

  مثبت:

 قدرت تحرك باال  

 هزینه غیرمستقیم پایین 

 جذب نیروي کار 

 حذف مشکل حقوق بیکار 

 قدرت دفاعی باال

 

   :منفی

 ازدیاد نیروي منتظر عملیات  

 باال بودن سطح آموزش 

 هزینه مستقیم باال 

 خطر جدایی ارتش از مردم 

 

  

  :احضار به خدمت نیروهاي نظامیبیانیه اي علیه 

  

  : میالدي 2002مارس  20رائول پاول عضو کنگره امریکا 
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ــوانی نیروها را از  می   ــد فراخـ ــده نبایـ خواهم مصاحبه اي را توضیح بدهم که طی آن ذکر شده که دولت ایاالت متحـ

ــا . سر بگیرد ــد تـ ــرده انـ ــدامات فراخوانی به خدمت نظامی را تجدید حامیان این مصوبه از حوادث یازده سپتامبر استفاده کـ اقـ

بنا شده آن ها  کنند با وجود این مطرح کردن مجدد فراخوانی نیروها به خدمت اصول آزادي هاي فردي که این کشور براساس

ــت را نقض می کند ــت که فراخوانی به خدمت براي یک دولت توتالیتر مانند دولت مخلوع طالبان . اس ـــــراق نیس این گفته اغـ

ــا یک جامعه آزاد ــت، تـ ــه  30از اینرو فراخوانی نیروها . مناسبتر اسـ ــامی، بـ سال پیش پایان یافت، چرا که خدمت داوطلبانه نظـ

نبرد نظامی در افغانستان یـــــک بـــــار دیگر نمایانگر . طـــــور موفقیت آمیز نیازهاي نظامی ایاالت متحده را پاسخگو بوده است

فراخوانی . یی به مخاطرات ایجاد شده براي زندگی، آزادي و مکنت مردم ایاالت متحده بودتوانایی ارتش داوطلبی در پاسخگو

ــــــراي خدمت در ارتش و افرادي که به  ـــعیف می کند که بین افراد داوطلب بـ به خدمت زیر پرچم از این جهت ارتش را تض

انسجام نیروهاي نظامی را که عنصر اساسی در  ایـن امـر پیوستگی و. شده انـد رقابـت و تـنش ایجـاد می کند خدمت فراخوانده

سربازان وظیفه برخالف میلشان به ارتش فرا خوانده می شوند، لـذا ایـن طـرح تـا حـد . کارایی ارتش است را تحلیـل مـی بـرد

ـه مشکالت حفظ نیروها پرداخته و ـاچیزي ب ـظ نیروه. را بر طرف نمی کندآن ها  ن ـروزي، حف ـدرن ام ـش م ـا مهمترین با ارت

مشکل پرسنلی است و به نظر می آید که براي اتخاذ هرگونه سیاستی که این مشکل مهم را در نظر نگیرد، به صورت معکوس 

  .عمل خواهد کرد

   :کره جنوبی

گـاهی ایـن تبعیض را قانون . خدمت اجباري در ارتش کره جنوبی یک مشـکل اساسـی دارد و آن هـم تبعـیض اسـت  

در کره برخی از کارخانجات مجوز به خدمت گرفتن پرسنل وظیفه را دارند و هـــر پافشـــاري را که نتواند، . کرده استپیشبینی 

ــنل وظیفه وارد می آورند ــار اتحادیه ها، بر کارگرها اعمال کنند بر پرس البته باز کار در کارخانه . به دالیل قانونی یا به خاطر فش

در کـره . هاي پزشکی تقلبی از خدمت فرار می کنند سیاستمداران سرشناس با اخذ معافیت اقوام. بهتر از خدمت در ارتش است

هاي اهل  جوان. گویند می» شـیطان هبنـد«رسانند  که خدمت را به پایان میآن ها  و به» بنده خدا«به کسانی که معاف می شوند 

. دیرتـر وارد بازار کار شوند از نظر اقتصادي عقب بیافتندکره اعتقاد دارند خدمت در ارتش اتالف وقت است و باعث می شود 

شـغلی، اسـتخدام  هایی که در خدمات شهري خدمت می کنند در پایان خدمت کارنامه هایی دریافت می کنند که در آینده آن

ـافتی ایشـان ایجـاد تفاوت عمده می کند ـ. و حقـوق دری ـی در کره اکثریت مردم خدمت سـربازي را مقـدس م ی دانسـتند ول

ــر آن را خطرناك دیده اند ــال اخیـ ــد سـ ــانی آن می  70در حال حاضر در کره . در چنـ درصد بودجه ارتش صرف نیروي انسـ

این قانون از نظـر تحمیل هزینه . باید سه بار خود را براي خدمت ذخیره معرفی کنند ددر اولـین سال ترخیص از خدمت فر. شود

شکالت مدیریتی زاید  صاحب. به نظر می آیدو م صحیحی  به اعتقاد  سربازي علیرغم میل باطنی کار  نظران فراخوان به خدمت 

براي . می توانند از عناصـر وظیفـه در خـدمات شـهري غیرنظامی بهره ببرد 1999طبق قانون جدید تصویب شده در سال . نیست

زم براي خدمات شــهري انتخاب شــده و قرعه کشــی مرحله این کار پس از معاینات فیزیکی در قرعه کشــی مرحله اول افراد ال
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ـاه  28ماه و در خدمات شهري هـر کـدام  22دوم محل خدمت هر کدام را مشخص می کند و مدت خدمت وظیفه در ارتش  م

هـر سـال . ماه خواهد بـود 33افـرادي کـه خـارج از سیستم قرعه کشی در خدمات شهري خدمت کنند مدت خدمتشان . اسـت

ـف می شوندد ـود تل ـافوق خ ـت م ـه دس ـا ب ـی ی ـوانح، خودکش اکثر این . ر ارتش کره چندین نفر از پرسنل وظیفه به دلیل س

رفتار . گردند چون اگر علت چیزي غیر از خودکشــی باشــد تا رده فرمانده لشــگر تنبیه می شــوند موارد خودکشــی گزارش می

  . ست که احساس مـی کننـد توسـط یـک ارتش اشغالگر اسیر هستندنظامیان کره با پرسنل وظیفه به حدي وحشتناك ا

  

  

  : ترکیه

  : وضعیت کارکنان وظیفه احتیاط در کشور ترکیه

  : الف) سازمان تشکیالت کارکنان نیروي زمینی ترکیه 

 افسران پایور (کادر)

 افسران وظیفه  

 درجه داران 

 سرباز یکم و سربازان عادي 

 مأموران و کارکنان شخصی

شده باال، افسران کادر، درجه داران، سـرباز یکـم هـاي متخصـص بـه عنوان سرباز حرفه اي  هاز مجموع بندهاي اشار   

ــگاه ــی نیز با توجه به قوانین  در آموزش ــخص ـــــأموران و کارگران ش ــلح ترکیه آموزش می بینند و مـ هاي مختلف نیروهاي مس

سـرباز یکم ها و سـربازها نیز با سـیسـتم جذب سـرباز تأمین و به خدمت افسـران وظیفه و . مشـخص تأمین و اسـتخدام می شـوند

  . گرفتـه می شوند

  : سیستم جذب سرباز 

  : مشخص نمودن منبع

موظفین یک سال قبل از زمان سربازي به شعبه هاي نظام وظیفه مراجعـه و حضـور خـود را اعـالم می کنند و به عنوان    

ـو. منبع مشخص می شوند ـوان موظفین سال بعد جهت اعزام به خدمت زیر کسانی که حض ـه عن ـد ب ـرده ان ـالم ک ـود را اع ر خ
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ــال ــره آسـ ــه دایـ ــی می شوند و اطالعات جمع آوري شده درباره منابع در ماه نوامبر  (ASAL) پرچم بـ ــاع معرفـ وزارت دفـ

  . می شودتوسط دایره آسال وزارت دفاع بـه عنوان موظفین سال بعد به ستاد کل ارتش ارسال 

  : مشخص نمودن احتیاجات

ـرار دادن سرباز و سرباز     ـه ق ـورد توج ـمن م ـوامبر ض فرماندهی نیروها با توجه به تشکیالت و ساختار پرسنلی در ماه ن

ـأموران و کـارگران تأمین نشد شخصی استخدام شوند، میزان نیاز  هیکم هایی که باید به جاي سـرباز یکـم هـاي متخصـص، م

  ه نیروهاي وظیفه را مشخص می کنند.خود ب

  : تشخیص منبع

شده براي منابع از طـرف دایـره آسـال وزارت دفـاع و اطالعات احتیاجی  هستاد کل ارتش ضمن بررسی اطالعات داد  

ـرار داده تعداد سربازانی را که به هر نیرو تخصیص ـه ق ـورد توج داده  نیروها، وضعیت منابع در دسترس و وضعیت اولویت را م

  . می شوند و نیز راهنمایی جذب را اعالم می نماید

 : بخش افسران وظیفه

ــتاده می شــوند    نتیجه تســــــــت و معاینه به . ازدایره آســال وزارت دفاع موظفین به مراکز مختلف تســت و معاینه فرس

منابع و احتیاج و اطالعات تست سپس فرماندهی نیـروي زمـین بـا بررسـی وضعیت . فرماندهی نیروي زمینی اطالع داده می شود

  : و معاینه موظفین، را به دسته هاي زیر تقسیم می کند

 افسران وظیفه،  

 شوند،  همعلمین که باید به وزارت آموزش ملی فرستاد

 . شش ماه خدمت انجام می دهند هسربازانی ک

شده و  آموزشگاه هاي مختلف فرستادهشوند به  افسران وظیفه و معلمین که باید به وزارت آموزش و پرورش فرستاده   

   :بینند و از کسانی که آموزش مقدماتی را تمام می کنند جا به مدت سه ماه آموزش مقدماتی می در آن

 ،ها و واحدها اعزام می شوند افسران وظیفه به مناطق و قرارگاه

 گردند. معلمین به وزارت آموزش و پرورش اعزام می
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 45دهند، به مدت  بندي افراد مازاد بـر احتیـاج و کسـانی کـه خـدمت شـش ماهـه انجـام میدر اثناي بررسی و طبقه   

روز آموزش مقدماتی را مـــی بیننـــد، پرســـنل تحـــت شـــرایط فـــوق پـــس از پایـــان آموزش مقدماتی به عنوان کمک استاد به 

  . ده می شوندمراکز آموزش سربازي یـا بـه عنـوان فرمانـده دسـته بـه واحدها فرستا

  

  : سرباز یکم ها و سربازها

ــــر باز یکم ها و    سـ ــــغلی  شـ صیص و اطالعات  ستاد کل ارتش، تخ سرباز از طرف  شار راهنماي جذب  به دنبال انت

ـــال مشخص میسربازهایی که در هر دوره به نیروي زمینی تخصیص داده می ش  45نیروي زمینی . رددگ وند از طرف دایره آسـ

ـربازان را به دایره آسال وزارت دفاع می فرستد و با توجه به این طرح،  ـوزش س روز قبل از دوره طرح هاي مربوط به مراکز آم

ـــال شعبه هاي جذب، موظفین را به مراکز آموزش می ـــاع از کانـ ـــال وزارت دفـ ـــره آسـ وضعیت سرباز یکم ها و . فرستد دایـ

ه ریاست پرســـنلی نیـــروي زمینی است و سرباز یکم ها و ســـربازها توســـط ریاســـت سربازان در اثناي آموزش سربازي به عهد

  . نیـروي زمینـی بـه وسـیله رایانـه تقسـیم می شوند

  

  : خدمت سربازي بلندمدتالف) 

  ، ماه آن دوره آموزشی می باشد 4ماه است که  16مدت خدمت لیسانس وظیفه ها 

   ،ال در حین انجـام خـدمت زیـر پـرچم بـه درجـه سـتوان سومی نایل می گردنددارندگان مدارك دانشگاهی لیسانس به با

سته ها سیه ها و دارندگان مدارك باالتر به خدمت، در کارت اعزام به خدمت ر سان شودآن ها  در مواقع اعزام لی شخص می  . م

 . نیز تعیین می گرددآن ها  لذا با توجه به رسته مرکز آموزش

صبح تا  9ساعت آموزش می بینند (ماننــــد سربازان وظیفه از  8شبانه روزي می باشند و روزانه  هما 3لیسانس وظیفه ها در مدت 

 ساعت هم آمـوزش شـبانه دارند) 2ساعت ورزش و  2و هر روز  20ساعت 

 

  : خدمت سرباز کوتاه مدت (جهت دارندگان مدارك دانشگاهی)ب) 

ماه است و این در صورتی اجرا می گردد کــه دارنــدگان مــدرك لیســانس بــه بــاال بخواهند با  8مدت این خدمت    

ــه خدمت نمایند و ارتش هم نیاز داشته  ــادي و دیپلمـ ــ سرجوخه) همانند سربازان عـ ــ سرباز یکم ـ درجه سربازي (سرباز عادي ـ

یعنی می توان گفت با . خدمت می نمایندآن ها  و ماننددر این صورت با مدرك لیسانس به بــــاال ســــرباز عــــادي شده . باشند
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ـر، در زمان صرفه جویی نموده و زمان خدمت خود را به  ـایینت ـه پ ماه تقلیل داده و به جاي درجه  8قبول مشقت خدمتی و درج

  . می کندمی در درجه سرباز عادي خدمت ستوان سـو

  

  : ن ارتشجمع بندي وضعیت کلی ترکیه در رابطه با حرفه اي کرد

ـه ژئوپلیتیک در     ـه نشـان مـی دهـد ایـن کشـور اگـر چـه داراي ویژگـی هـایی در زمین مطالعه وضعیت کشور ترکی

منطقه می باشد ولی جوان بودن ترکیب جمعیتی کشـــور ترکیـــه ایـــن فرصـــت را بـــه آن کشور می دهد تا از نیروي جوان و با 

ـتفاده نما ـود اس ـدانگیزه براي رتق و فتق امور خ ـم دیگر این که کشور ترکیه علیرغم اینکه داراي ارتشی به نسبت . ی ـه مه نکت

دهد که کشــور  مطالعه نشــان می. قدرتمند در منطقه می باشــد اما نظیر فرانســه و انگلســتان از قدرت هســته اي برخوردار نیســت

ــوز اقدام جدي را در خصوص حرفه اي کردن ارتش خود انجام نداده است ــه هنـ ــور تمایل به ا. ترکیـ گر چه مسئولین آن کشـ

درمجموع می توان بدینگونه اذعان . انجام چنین کاري را دارند ولی همچنان خدمت زیر پرچم در آن کشـــور اجبـــاري اســـت

ــن اجازه را نمی دهد تا دست به اقدام جدي در خصوص  کرد که مجموعه ــه ایـ ــردان ترکیـ ــت مـ شاخص هاي موجود به دولـ

هـاي کشـورهایی چـون فرانسـه و انگلسـتان را در  رتـش خـود بزننـد و حـداقل ایـنکـه برخـی از شـاخصحرفه اي ساختن ا

قدرت اقتصـادي برتر ، اختیـار ندارنـد و آن شاخص ها می تواند هسته اي نبودن ترکیه، عضو دائمی شوراي امنیت نبودن ترکیه

ـــد صاحب صنعت و فنآوري برتر نبودن ترکیه، نبودن ترکیه البته زمینه هاي سیاسی و اجتماعی . به دلیل وجود صنایع مونتاژ باشـ

  . نیز در این زمینه بی تأثیر نیست

  : بودجه نظامی، پاکستان

افـزایش هزینـه هـاي دفـاعی و پرداخت بدهی . برخالف روند جهانی، بودجـه نظـامی پاکسـتان رشـد مـداومی دارد   

ـــت که مجموع هزینه ها و بدهی ها، بیشتر هایی که ایجاد می نماید، تأثیر  جدي بر اقتصاد داشته است دلیل این موضوع این اسـ

ــتقیم است درآمد پاکستان حاصل از مالیات ــتقیم و غیرمسـ ــاي مسـ درصد هزینه هاي دولت و  40به طور کلی هزینه دفاعی . هـ

ـه صرف آموزش و بهداشت می شود را  20بیش از  ـارج . به خود اختصاص می دهدبرابر مخارج ساالنه اي ک ـاالي مخ مقدار ب

ــد، اسالم آباد را نگران ساخته است ــاعی هنـ  520،000سازمان نیروي زمینی تعداد نظامیان نیروي زمینی پاکستان در حدود . دفـ

ــدارد. نفر است و نیاز به افزایش این تعداد وجود دارد ــت نیرو. هیچ کاهشی در زمینه پذیرش سرباز وجود نـ ــال کیفیـ ــا از سـ هـ

ـاهش  1970 ـتان ک ـذیرش تعدادي دانشجوي افسري با تحصیالت پایین در آکادمی نظامی پاکس ـا پ نظامیان قدیمی . یافته بودب

ـط فرزندان خود را ترغیب به رفتن کالج هاي معتبر غیرنظامی . اصول آکادمی نظامی را رعایت می نمایند ـه متوس ـردم طبق اما م

ــتن ــر نیروي زمینی، قرارگاه فرماندهی در راولپندي می باشد و هر چند طرح انتقال آن به  می نمایند تا پیوسـ ــاي فقیـ ــه نیروهـ بـ

نیروهاي شبه نظامی پاکستان زیر نظر مستقیم وزارت . رسد این امر به زودي محقق نگردد اسالم آباد وجود دارد ولی به نظر می
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نفـر، مسـتقل از ارتـش و  100،000در حـدود آن ها  تعداد. می باشنددر زمان جنگ)  GHQ کشور در زمان صـلح (زیـر نظـر

ـایی می باشند و مسئولیت ـدان آن . هاي اقتصادي مـی باشـد ها حفظ تمامیت ارضی و طبقه بندي هاي آن نیروهـاي دری کارمن

  . از نیروهاي حرفه اي تأمین می گردند

   

  : اي کردن ارتشجمع بندي وضعیت کلی پاکستان در رابطه با حرفه 

پاکستان از لحاظ جمعیت نسبت به کشورهاي دیگر قابل قیاس نیست و به همـــین صـــورت از لحـــاظ اقتصادي نمی    

ـی قرار دارد و از آن مهمتر اینکه کشوري . تواند با کشوري برابري کند ـرایط مهم ـوپلتیکی در ش ـاظ ژئ ـود از لح اما با این وج

  . است داراي قدرت هسته اي

شود   شناخته می  ستند  شاورز ه شوري فقیر که اکثریت مردم آن ک سب آمار و ارقام موجود ک ستان برح شور پاک اما . ک

ست دولت مردان آن  سأله د صادي عادت کرده و لذا این م ضت اقت ستان به کمبود درآمد و نوعی ریا نکته مهم اینکه مردم پاک

ـه ه ـد هزین ـل درص ـومی کشور را به امور نظامی اختصاص دهندکشور را باز گذاشته تا بالغ بر چه کشور پاکستان از . ـاي عم

این کشور سالهاست که نوعی حرفه اي گري را در ارتـــش . هایی دارد لحاظ وضـــعیت نظـــامی بـــا ســـه کشـــور دیگر تفاوت

تفاوت است اما اگر چه دالیل و شرایط ارتش حرفه اي در پاکستان نسبت به کشورهاي دیگر م. خـــــود پیـــــاده کـــــرده است

اینگونه به نظر می رسد حاکمیت نظامیان در آن کشور و جمعیت قابل توجـه ایـن فرصـت را بـراي مقامات نظامی آن کشور به 

وجود درآمد مناســــب و ثابت در محیط نظامی جوانان . وجود آورد تا بتوانند نوعی حرفــــه اي گــــري را در ارتش پیاده کنند

ـد و در نتیجـه مسئولین آن کشور را از فراخوانی اجباري جوانان براي جویاي کار را به آسانی  ـه سـوي خـود جـذب مـی کن ب

 خدمت سربازي بی نیاز می نمایند.
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 : سخن پایانی

  

چاقو در دســت یک جراح براي نجات یک شــخص به کار  " : معروفی وجود دارد با این مضــمون که جمله    

ــت یک قاتل، براي گرفتن جان یک شــخص ــت که نتیجه به  ".... می رود اما چاقو در دس ــنی مشــخص اس از این مثل به روش

است  ابزار یا یک سیستم تنها به ذات و تعریف موجود براي آن سیستم وابسته نیست، بلکه استفاده کننده، کارگیري  یک وسیله

بارها از خود پرسیده ام چرا در کشوري که گرم ترین نقطه جهان در آن واقع شده است . نتیجه کاربرد آن را تعیین می کندکه 

، پاك و تجدیدپذیر خورشیدي براي تولید انرژي ، از انرژي رایگان   ) کرماندر استان  دشت لوت ،گراددرجه سانتی 7٫70(

ستفاده نمی شود !! همچنین  روز به طول می انجامند و  170روزه سیستان که گاها تا  120پدیده بادهاي آنطور که باید و شاید ا

شوند به ستند به جاي آن که یک موهبت دیده  ستگی زیاد ه سرعت باال و پیو شوند و در  داراي  شته می  شم یک تهدید انگا چ

ـــتفاده از این گونه انرژي هاي رایگان ـــود !!!! اما به جاي اس ـــتاي تولید انرژي از آن ها بهره اي برده نمی ش ، خدادادي، راس

دارد که سالم و نیز ارزان در مرحله راه اندازي، نظام جمهوري اسالمی مرتبا اصرار بر بهره برداري از انرژي هستی ، تجدیدپذیر

بلکه براي کشور با توجه به نبود تکنولوژي و یا داشتن تکنولوژي ، نه تنها انرژي تجدید ناپذیر و نا سالم براي محیط زیست بوده

سیه شورهاي منفعت طلب چون چین و رو سته چندم ک شود، د سیار گران تمام می  ست که مثل فوق به ذهن . ب  خطور میاینجا

دســت می بینند  بهنظام را به مثابه قاتلی چاقو ، کشــورهاي مخالف، موارد متعدد و مرور در تاریخ کند که با ســابقه این رژیم در

فوق در که براي همه خطر آفرین اســت چرا که از طرفی مقرون به صــرفه نبودن انرژي هســته اي در قبال انرژي هاي ذکر شــده 

، ر کشور ها توسط سردم داران نظام سای گاه و بی گاه تهدید هاي از طرف دیگرو موجه نیست ه از آن مقابل منافع ناچیز حاصل

ـــایه را به فکر فرو برده و در نتیجه مخالفت آن ها و اعمال ابزارهایی چون  ـــورهاي همس ـــران قدرت هاي جهانی و حتی کش س

 . تحریم را در پی دارد

تاریخ می باشد، جنگی با حدود جنگ هشت ساله ایران و عراق بعد از جنگ جهانی دوم طوالنی ترین جنگ    

میلیارد دالر خسارت !!! اما چگونه با  1000میلیون کشته و معلول، میلیون ها آواره، هزاران روستا و ده ها شهر ویران و حدود  2

را قطنامه هاي چروح اله خمینی جنگ را نعمت می نامید ؟؟؟  ،وجود این همه خسارت آشکار و چندین برابر آن خسارت پنهان

شور هاي دیگر 511و  479 صدام که همگی و نیز هرگونه میانجیگري از جانب ک سط  شدند، از جانب رژیم  تو سین پذیرفته  ح

ـــعارهاي  جدید و تند تري همچون  نیز بوجود می . .. و "راه قدس از کربال می گذرد  "ایران رد می شـــدند و عالوه بر آن ش

وزیر تبلیغات هیتلر در ســخنان گوبلز را ؟ پاســخ اما دلیل این عمل چه بود. تآمدند که داللت بر ادامه جنگ توســط ایران داشــ
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دشمن خارجی  ،حکومت باید براي ملت، ما به دوست نیاز نداریم بلکه به دشمن نیاز داریم " : گوبلز گفته است. می توان یافت

اگر ي حکومت در بحران و جنگ می باشد،ماندگارو یا حتی داخلی بسازد و در نبود آن ها دشمن خیالی بسازد، رمز موفقیت و 

  ."جنگ و بحران نباشد مردم طلبکار حکومت می شوند 

مت      یک حکو جاي  به  یک  یدئولوژ تاتور و ا مت دینی دیک یک حکو به  فت  ـــر پس از انقالب ایران و پس

ست مردم بود سی که خوا سخگوئی ایدئولوژي حکومت جدید در مورد  دموکرا شامل رفاه، عدالت، نیاز هاي و عدم پا جامعه 

راه بقاي حکومت تازه تاســیس اســالمی براي خاموش کردن صــداي آزادي و خالی کردن . .. بهداشــت، مســکن و آزادي و

. پتانسیل آزاد شده بعد از انقالب و گمراه کردن مردم ؛ سوء استفاده از حس وطن پرستی ملت براي راه اندازي یک جنگ بود

شدتحریک هاي خمینی و عوام صدام  سط حکومت  سبب گرفتن آرایش جنگی تو ست تحرریکات . ل رژیم همگی  از این د

سالم براي کسی که از ما تبعیت می کند  " : می توان به پاسخ خمینی در جواب تبریک انقالب توسط صدام حسین اشاره کرد

دســت تحریکات در تاریخ پیش از  از این. اعالن جنگ به طرف مقابل می باشــدنشــان این جمله در حکومت هاي اســالمی ، "

شد که حتی صدام در سخنانی  دبا شروع و ادامه جنگ بارها تقاضاهاي آتش بس و صلح توسط ایران ر. جنگ فراوان می باشد

خمینی هر وقت بداند ضررش بیشتر از نفعش است ، جنگیم تا خمینی انعطاف نشان دهد ( ضعیف شود ) ما می : اشاره کرد که

هیچ قطنامه و پیشنهادي در . پذیرد مشابه گروگان گیري سفارت آمریکا که خودش مجبور به آزاد سازي آن ها شدصلح را می 

  ."جهت صلح نبوده که ما به آن بله نگفته باشیم 

سال جنگ خانمان سوز پذیرفت 598در نهایت خمینی قطعنامه شماره      و در این مدت زمان . را پس از هشت 

  . می مورد نظر خود را در جامعه اي که درگیر بحران و جنگ بود مستقر ساختحکومت دیکتاتوري اسال

ـــیار مهم بود     ـــوع بس ، در حالی که حکومت . هدف از ذکر مطالب فوق جلب توجه خوانندگان به یک موض

براي رسیدن به در پشت پرده آن اهداف پلید و سیاهی نهفته بود که تنها مشاهده شد که ، دمی نام "مقدس"جنگ فوق را امري 

ن اج ،و چه جوانانی که براي دفاع از خاك وطن ددر این راه چه خون ها یی که ریخته نشـــ. آن ها این جنگ ترتیب داده شـــد

ســاله نیز روند خود را به شــکل دیگري ادامه داد و در  8این ســیســتم جمهوري اســالمی پس از جنگ . را از دســت ندادند خود

در این راه تنها چیزي که براي . بقاي خود نمودادامه  اقدام به ایجاد بحران براي. .. ســوریه و، لبنان، نقاط مختلف چون فلســطین

حال نکته مهم . مت فاقد ارزش می باشد جان جوانان است که در راه رسیدن حکومت به اهداف خود می بایست فدا شودوحک

صورت اجباري و بدون آگاهی  ست که اکثر این جوانان به  شوند تا در نهایت ، اینجا ستاده می  سربازي فر سط حکومت به  تو

ـــده ت ـــت (در مناطق بحران زده ش ـــط حکومت ایران)وبراي جنگی دیگر که یا در حال انجام اس به راه انداخته  و یا در آینده س

  . راهی جبهه ها شوند ،خواهد شد
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هر کشور می تواند آنان را ، راستحال این نیروي جوان در هر کشور دقیقا حکم همان مثل چاقوي فوق را دا    

یا اینکه مانند حکومت جمهوري اسالمی از ؛ در جهت پیشرفت کشور و ملت تعلیم و آموزش دهد و آینده خود را تضمین کند

  . این سرمایه خدادادي را تلف نماید و این جوانان به اجبار درراه رسیدن به اهداف خود استفاده

شما خواننده    سازي اطرافیان در پایان از  سبت به آگاه  ضا می کنم ن شما تقا صمیمانه از  شکر را دارم و  گرامی کمال ت

  خود پیرامون مسائل عنوان شده در این کتاب کوشا باشید.

  

  با تشکر فراوان

  دوستدار شما

  رضا سلیمانی

  7913آبان 
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  :اعالمیه جهانی حقوق بشر  : 1پیوست 

  

  "اعالمیه جهانی حقوق بشر  "

 

دســامبر  10در تاریخ  ســازمان ملل متحداســت که در مجمع عمومی  المللیبین پیمانجهانی حقوق بشــر یک  ءاعالمیه  

بوده و براي اولین بار حقوقی را که تمام  جنگ جهانی دوممستقیم  ءمیه نتیجهاین اعال. در پاریس به تصویب رسیده است 1948

سان منتشر شده  سازمان ملل متحد گاهوبمتن کامل این بیانیه بر روي . داردصورت جهانی بیان میمستحق آن هستند را به هاان

  . است

مفاد این . پردازدمی حقوق بشردر مورد  سازمان ملل متحدمذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه  ءاعالمیه  

باید از آن  کشــوريدر هر  بشــراي را که تمامی ابناي حقوق بنیادي مدنی، فرهنگی، اقتصــادي، ســیاســی، و اجتماعی اعالمیه

المللی حقوق اقتصادي، میثاق بیناز اعالمیه جهانی حقوق بشر،  الیحه جهانی حقوق بشر. استبرخوردار باشند را مشخص کرده

مجمع  1966در سال . و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بینو  اجتماعی و فرهنگی

ساندتر مذکور را بهعمومی دو الیحه جزئی صویب ر سال . ت سط تعداد کافی هنگامی که الی 1976در  شر تو حه جهانی حقوق ب

  . تبدیل شد المللحقوق بینها مورد تأیید قرار گرفت، به از ملت

برخوردارست، زیرا به صورت  المللحقوق بینآور بوده و از اعتبار الزام پژوهشگرانالمیه از نظر بسیاري از مفاد این اع  

زیادي به مفاد اعالمیه  ءیافته اســتقاللکشــورهاي تازه . روداي پذیرفته شــده و براي ســنجش رفتار کشــورها به کار میگســترده

  . اندخود گنجانده قانون اساسیجهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادي یا 

  : تاریخچه

سازمان ملل    سازمان ملل متحد، اعالمیهمتحدمجمع عمومی  سیس  سال پس از تأ سه  صویب  ء،  شر را ت جهانی حقوق ب

 دسـامبر 10بود در هاي برابر براي همه مردم تضـمین حقوق و آزاديجهانی حقوق بشـر، که هدف آن برقراري  ءکرد و اعالمیه

  شود.گرامی داشته می المللی حقوق بشرروز بینبه تصویب رسید، روزي که اینک در سراسر جهان به عنوان  1948
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  : هاریشه

و جنایات  یهودیانعلیه  آدولف هیتلر نژادپرستانهو جنایات  آلمان نازيدر  ناسیونال سوسیالیسمپس از فاجعه تاریخی   

ــاناو علیه  ــکیل یک دگراندیش ــورهاي دیگر، اتحادي جهانی براي تش به وجود آمد، که  نظم نوین جهانی، مخالفان و مردم کش

شرهاي مدرن قرار شد بر پایه ارزش شود حقوق ب شر به این. مقرر  امر واقف بودند، که پیروزي بر  فعاالن و اندیشمندان حقوق ب

  تواند به صلح سیاسی در جهان منجر شود.بودند، به تنهایی نمی آلمان نازي متحدینهایی که ها و دولتنازي دیکتاتوري

نخسـت وزیر ، و فرانکلین روزولت، رئیس جمهوري آمریکا، جنگ جهانی دومبه  ایاالت متحده آمریکاپیش از ورود   

ستان ستون چرچیل، انگل شتی جنگی  1941، در اوت وین سیوقتیکه در یک ک شتند، » پرینس آف ویلس«نام به  انگلی ضور دا ح

شور آتالنتیک« شور آتالنتیک«هدف . را به جهان اعالم کردند» من ست در آن  صلح نوین جهانیبنیانگذاري » من بود، که قرار ا

  »ها در همه کشورهاي جهان یک زندگی آزاد و بدون فقر داشته باشند.همه انسان«

همه این رویدادهاي . را امضاء کردند سازمان مللبیانیه » ئتالف ضد هیتلريا«بیست و پنج کشور عضو  1942در ژانویه   

دســامبر  10اعالمیه جهانی حقوق بشــر مصــوبه . هایی بودند که به تصــویب اعالمیه جهانی حقوق بشــر منتهی شــدندتاریخی پله

هایی که در اعالمیه جهانی حقوق بشر مطرح آزادي. میالدي دستاوردي است که به دنبال جنگ جهانی دوم شکل گرفت 1948

، یعنی هفت سال قبل از تصویب اعالمیه 1941هستند توسط رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، فرانکلین روزولت، در ژانویه 

روزولت به شهروندان آمریکایی و به شهروندان تمام جهان پیام و نوید . مطرح شده بودند کنگره آمریکاهانی حقوق بشر، در ج

  براي آینده جهان بشري داده بود: چهار آزادي را

  ،آزادي بیان. 1

  ،آزادي عقیده. 2

   ترسرهایی از هر نوع . 3

  .فقررهایی از . 4

و از سوي دیگر میزان ابتدایی نوع  دیکتاتورياین چهار آزادي از یک سو هدف اول مورد حمله از سوي حاکمان هر    

ها نتوانند بصورت آزاد افکار خود را بیان کنند و در آن مورد بنویسند، در ه انساندر جامعه ایی ک. آزادي در یک کشور هستند

اي ها اجازه ندارند آزادانه به دین، یا فلسفه و جهانبینی یا به یک هدف سیاسی اعتقاد داشته باشند، در جامعهجامعه ایی که انسان

کنند و کنند و امنیت مردم را نابود میم را سرکوب میکه مقامات کشور با هدف به وجود آوردن رعب و وحشت و ترس مرد

ترین شرایط یک زندگی اي که مقامات کشور نتوانند حداقل رفاه زندگی را براي همه شهروندان فراهم کنند، ابتداییدر جامعه

  کرد.به این خاطر بود که روزولت بر این چهار مورد آزادي پافشاري می. آزاد از بین برده شده است
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در مقدمه این اعالمیه آمده که هدف این حقوق جدید بشري، تبلور آرمان مشترکی است که براي همه ملل این جهان   

ست شري . ا شده و به اهمیت حقوق نوین ب شاره  سم آلمان ا سیالی سو سیونال  شیانه نا در جمله اول این مقدمه به فاجعه اعمال وح

یت ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان از آنجا که شناسایی حیث …«شود: صحه گذاشته می

اي دهد، عدم شــناســایی و تحقیر حقوق بشــر منتهی به اعمال وحشــیانهاســاس آزادي و عدالت و صــلح را در جهان تشــکیل می

عقیده آزاد و از ترس و فقر  گردیده اســت که روح بشــریت را به عصــیان واداشــته؛ و ظهور دنیایی که در آن افراد بشــر در بیان

  »…فارغ باشند به عنوان باالترین آمال بشر اعالم شده است

شدند   شر نیز مطرح  ست. این نکات متعاقباً در اعالمیه جهانی حقوق ب هاي آزادي دین و بیان هم در دهه هفتاد البته خوا

ایده آزادي و رهایی از . مطرح شــده بودند انقالب فرانســهو هم در دهه هشــتاد قرن هجدهم در  انقالب آمریکادر  قرن هجدهم

ورها در ســطح جهانی منقلب هاي حقوق بشــري را براي شــهروندان همه کشــترس و فقر تصــوراتی بدعت آور بودند که آرمان

مطرح شده بود و  فرانکلین روزولتتوسط رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا » نیو دیل«این خواست نیز قبالً در برنامه . کردند

روزولت به این نتیجه رسیده . هاي اول دهه سوم قرن بیستم بودتجلی سیاست اجتماعی او در جواب به بحران اقتصاد جهانی سال

هدف روزولت بهبودي . دخالت کند تا حق اقتصــادي و اجتماعی فقرا پایمال نشــود بازار آزادبود که ســیاســت کشــور باید در 

که » نیو دیل«روزولت با پیش بردن برنامه اقتصادي سیاسی . دترین و فقیرترین قشرها جامعه بووضع اقتصادي و اجتماعی ناتوان

هاي بود، امکانات حقوقی، اجتماعی و اقتصادي جدیدي را براي بهبود وضع توده» سند حقوقی دوم«به گمان خودش یک نوع 

هاي جهان ایاالت متحده آمریکا همراه با چندین کشـــور دیگر، باقی دولت 1945در ماه آوریل . فقیر در آمریکا به وجود آورد

سیس  سکوبه  سازمان ملل متحدرا براي تأ سی سال . دعوت کردند سانفران سال پیش از آن، یعنی در  شینگتندر  1944یک  ، وا

قرار بر این بود که سازمان جدیدي . المللی ریخته شده بودطرحی توسط کشورهاي بزرگ غربی براي تأسیس یک سازمان بین

 26متعاقباً سازمان ملل متحد در . تأسیس شده بود 1920شود که در دهم ژانویه  اتحادیه مللبه نام سازمان ملل متحد جایگزین 

، یعنی اعالمیه جهانی حقوق بشر را 217قطعنامه  1948دسامبر  10در  مجمع عمومی سازمان ملل متحد. تأسیس شد 1945ژوئن 

  به تصویب رساند. پاریسدر 

 تحدکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مترین مؤلفین اعالمیه جهانی حقوق بشر، و رئیس ، یکی از مهمآنا الینر روزولت  

  ، نیز بود.فرانکلین روزولت، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکاسی و دومین  همسراو . بود

  

 : تصویب
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با  1948دســــامبر ســــال  10در روز    بدون 48میالدي اعالمیه جهانی  نده 8رأي مخالف و  رأي موافق،  غایب  ءنمای

جمهوري فدرال ، جمهوري سوسیالیستی بالروس شوروي، جمهوري سوسیالیستی شوروي اوکراین، شوروي. تصویب رسیدبه

سالوي ستی یوگ سیالی ستان، سو سلواکی، جمهوري خلق له سعودي، چک ستان  شت نماینده اتحادیه آفریقاي جنوبیو  عرب اي ه

  . هندوراس و یمن (که در آن دوره جزو کشورهاي عضو بودند) رأي ممتنع دادند. بودند که در جلسه تصویب حضور نداشتند

دانســـت، که عملکرد آن مســـتقیماً با تعدادي از  آپارتایددلیل نظام توان بهرا می اتحادیه آفریقاي جنوبیعدم حضـــور   

ــت ــعوديغیبت نماینده . مواد بیانیه در تناقض اس ــتان س که به همگان  18ماده از اعالمیه بود: ماده  2خالفت با دلیل منیز به عربس

ـــخن می» برابري حقوق در ازدواج«که در مورد  16دهد و ماده می» حق تغییر دین و باور« دلیل غیبت  النور روزولت. گویدس

لیست سایر کشورها که راي مثبت . دهد تا کشور خود را ترك کنندداند که به شهروندان اجازه میبیانیه می 13را ماده  شوروي

  : می باشد دادند به شرح زیر

  : کشورهاي زیر به اعالمیه رأي مثبت دادند

  افغانستان

  آرژانتین

  استرالیا

  بلژیک

  بولیوي

  برزیل

  میانمار

  کانادا

  شیلی

  چین

  کلمبیا

  کاستاریکا

  کوبا

  دانمارك

  جمهوري دومینیکن

  اکوادور

  مصر

  السالوادور

  اتیوپی

  فرانسه

  یونان

  گواتماال

  هایتی

  ایسلند

  هند

  ایران

  عراق

  لبنان

  لیبریا

  لوکزامبورگ

  مکزیک

  هلند

  نیوزیلند

  نیکاراگوئه

  نروژ

  پاکستان
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  پاناما

  پاراگوئه

  پرو

  فیلیپین

  سیام (تایلند امروزي)

  سوئد

  سوریه

  ترکیه

  انگلستان

  ایاالت متحده آمریکا

  اوروگوئه

  ونزوئال

نویس نشــد اما در نهایت با وجود نقش کلیدي جان هامفري کانادایی، دولت کانادا حاضــر به دادن رأي موافق به پیش  

  . نهایی رأي مثبت داد ءدر مجمع عمومی به نسخه

 

 : هاي اختیاريپروتکل

  

شر همراه با دو میثاق بین   صادي، اجتماعی و فرهنگیالمللی اعالمیه جهانی حقوق ب سیو  حقوق اقت سیا  حقوق مدنی و 

  دهند.یل میالمللی حقوق بشر را تشکترین اسناد بینمهم

  

 : هاترجمه

  

را در بین مکتوبات در طول  ترجمهبیشترین  رکورد، اعالمیه جهانی حقوق بشر کتاب رکوردهاي گینسبنا به گزارش   

  زبان مختلف ترجمه شده است. 300متن آن تا به حال به . استبه خود اختصاص داده تاریخ

 

  

 : متن اعالمیه جهانی حقوق بشر

  

 : مقدمه
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بشــري بنیان آزادي،  ءاز آنجا که بازشــناســی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و ســلب ناپذیر تمامی اعضــاي خانواده  

  عدالت و صلح در جهان است،

از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انســان به انجام کارهاي وحشــیانه انجامیده به طوري که وجدان آدمی را در رنج   

و عقیده برخوردار باشـــند و به رهایی از هراس و  آزادي بیانافکنده اســـت، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشـــر از 

  نیازمندي رسند، به مثابه عالیترین آرزوي همگی انسانها اعالم شده است،

ز شــوریدن علیه بیدادگري و ســتمکاري نباشــد، به از آنجا که بایســته اســت تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر ا  

  همت گمارد، حاکمیت قانونپاسداري حقوق بشر از راه 

  دوستانه بین ملتها گسترش یابد،از آنجا که بایسته است تا روابط   

ــور«در » ملل متحد«از آنجا که مردمان    ــی»منش ــاس ــانها، در حرمت و ارزش نهادن به ، ایمان خود به اس ترین حقوق انس

شده شان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان  سان را ن ضعیت شخص ان سعه اجتماعی و بهبود و صمم به ارتقاي تو اند و م

  ي آزادترند،زندگی در فضا

، خود را متعهد به دســـتیابی به ســـطح باالتري از حرمت جهانی »ملل متحد«، در همیاري با »ممالک عضـــو«از آنجا که   

  اند،هاي زیربنایی و دیده بانی آن کردهبراي حقوق بشر و آزادي

  ي است،از آنجا که فهم مشترك از چنین حقوق و آزادي ها از اهم امور براي درك کامل چنین تعهد  

مشــترك و دســتاورد  ءرا به عنوان یک اســتانده» اعالمیه جهانی حقوق بشــر«، این »مجمع عمومی«بنابراین، هم اکنون،   

ـــپاري این تمامی ملل و ممالک اعالن می ـــو جامعه با به خاطرس ـــان و هر عض ، به جد در راه یادگیري و »اعالمیه«کند تا هر انس

ـــطح ملی و آموزش آن در جهت ارتقاي حرمت براي  ـــبرنده در س ـــد و براي اقدام هاي پیش چنین حقوق و آزادي هایی بکوش

و چه » ممالک عضــو«المللی تالش کند تا [همواره] بازشــناســی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان بین

  [تحصیل و] تأمین نماید.آن ها  در میان مردمان قلمروهاي زیر فرمان

  

  : اعالمیهمواد 

  : 1 ءماده

عقالنیت و وجدان به آن ها ارزانی شده و الزم است . تمام ابناي بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند  

  تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.
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  : 2 ءماده

، عقاید ســیاســی یا هر همه انســان ها بی هیچ تمایزي از هر ســان که باشــند، اعم از نژاد، رنگ، جنســیت، زبان، مذهب  

دیگري، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و  ءعقیده

المللی به عالوه، میان انســان ها بر اســاس جایگاه ســیاســی، قلمروقضــایی و وضــعیت بین. اند» اعالمیه«آزادي هاي مطرح در این 

مینی که فرد به آن متعلق اســـت، فارغ از اینکه ســـرزمین وي مســـتقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت مملکت یا ســـرز

  هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزي وجود ندارد.

  : 3 ءماده

  هر فردي سزاوار و محق به زندگی، آزادي و امنیت فردي است.  

  : 4 ءماده

بندگی نگاه داشــته شــود: بردگی و داد و ســتد بردگان از هر نوع و به هر شــکلی باید باز هیچ احدي نباید در بردگی یا   

  داشته شده و ممنوع شود.

  : 5 ءماده

بایســت مورد شــکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانســانی و یا رفتاري قرارگیرد که منجر به کس نمیهیچ  

  تنزل مقام انسانی وي گردد.

  6 ءماده

  انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.هر   

  7 ءماده

همه انسان ها . همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند  

ـــداري و حمایت در برابر هرگونه تبعیض ک ـــت» اعالمیه«ه ناقض این محق به پاس همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک . اس

  آمیزي که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

  : 8 ءماده

صــالح ملی در برابر نقض حقوق هر انســانی ســزاوار و محق به دســترســی مؤثر به مراجع دادرســی از طریق محاکم ذي  

  اند.عادي براي او برشمرده و به او ارزانی داشتهاي است که قوانین اساسی یا قوانین اولیه
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  : 9 ءماده

  هیچ احدي نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.  

  : 10 ءماده

ستقل    سط دادگاهی بی طرف و م شکار و عادالنه تو سی آ سی کامل و برابر به دادر ستر سزاوار و محق به د سانی  هر ان

  هام جزایی علیه وي، به حقوق و تکالیف وي رسیدگی کند.است تا در برابر هر گونه ات

  : 11 ءماده

ــت تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ــزاوار و محق اس ــی متهم به جرمی کیفري، س ــخص اي علنی که هر ش

  تمامی حقوق وي در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

المللی، در زمان وقوع آن، حاوي هرگونه عمل یا ترك عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین هیچ احدي به حســـب ارتکاب

شد، نمی سوب گرددجرمی کیفري نبا ست مجرم مح شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم همچنین نمی. بای ست مجازاتی  بای

 [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

  : 12 ءماده

صی، تحت مداخله [و مزاحمت] نمیهیچ احدي    شخ صی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات  صو ست در قلمرو خ بای

هر کســـی ســـزاوار و محق به . کس نباید مورد تعرض قرار گیردبه همین ســـیاق شـــرافت و آبروي هیچ. خودســـرانه قرار گیرد

  حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخالت و تعرضاتی است.

  : 13 ءماده

اي] درون اي دیگر] و اقامت در [در هر نقطهاي به نقطه[حرکت از نقطه جابه جاییهر انســانی ســزاوار و محق به داشــتن آزادي 

  مرزهاي مملکت است.

  ق به ترك هر کشوري، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.هر انسانی مح

  : 14 ءماده

  هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداري از پناهندگی در کشورهاي پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.
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ملل «تکاب عملی مغایر با اهداف و اصول چنین حقی در مواردي که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ار

 باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.» متحد

  : 15 ءماده

  هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

  .بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وي دریغ نمودهیچ احدي را نمی

  : 16 ءماده

اي مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشـویی کنند و خانواده

سخ آن . بنیان نهند شترك و هنگام ف شویی، در طول زمان زندگی م شتن حقوقی برابر در زمان عقد زنا سزاوار و محق به دا همه 

  هستند.

  بایست صورت بندد مگر تنها با آزادي و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.نمی عقد ازدواج

  نگاهداري شود.» حکومت«جامعه و  ءخانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی براي جامعه است و سزاوار است تا به وسیله

  : 17 ءماده

  .هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد

  بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.کس را نمیهیچ

  : 18 ءماده

سانی محق به داشتن    ؛ این حق شامل آزادي دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، ، وجدان و دین استآزادي اندیشههر ان

و آزادي علنی [و آشـــکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صـــورت تنها، چه به صـــورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب 

  آموزش، اجراي مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

  : 19 ءماده

اي بدون [نگرانی] از مداخله ه آزادي عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادي داشتن باور و عقیدههر انسانی محق ب  

  اي بدون مالحظات مرزي است.[و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطالعات و افکار از طریق هر رسانه

  : 20 ءماده
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  مت آمیز است.هر انسانی محق به آزادي گردهمایی و تشکیل انجمن هاي مسال

  بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.کس نمیهیچ

  : 21 ءماده

  هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

  در کشور خویش را دارد. خدمات عمومیهر شخصی حق دسترسی برابر به 

ل گردد که بایســت در انتخاباتی حقیقی و ادواري اعمااي میبایســت اســاس حاکمیت دولت باشــد؛ چنین ارادهمردم می ءاراده

بایســـت به صـــورت مخفی یا به رأي گیري از افراد می. مطابق حق رأي عمومی باشـــد که حقی جهانی و برابر براي همه اســـت

  اي مشابه برگزار شود که آزادي رأي را تأمین کند.طریقه

  : 22 ءماده

ه کوشـــش در ســـطح ملی و هر کســـی به عنوان عضـــوي از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از را  

المللی با ســـازماندهی منابع هر مملکت، حقوق ســـلب ناپذیر اقتصـــادي، اجتماعی و فرهنگی خویش را براي حفظ همیاري بین

  شخصیت خویش، به دست آورد. ءحیثیت و رشد آزادانه

  : 23 ءماده

ط کاري منصفانه مورد رضایت خویش هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرای

  را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاري است.

  هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی براي کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

ش موافق با حیثیت و خوی ءکند ســزاوار دریافت پاداشــی منصــفانه و مطلوب براي تأمین خویش و خانوادههر کســی که کار می

  هاي اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.بایست در صورت نیاز از پشتیبانیکرامت انسانی بوده و نیز می

  بپیوندد. هاي صنفیاتحادیهتشکیل دهد و یا به  اتحادیه صنفیهر شخصی حق دارد که براي حفاظت از منافع خود 

  : 24 ءماده

ــتراحت و    اي همراه با هاي دوره، زمان محدود و قابل قبولی براي کار و مرخصــیاوقات فراغتهر انســانی ســزاوار اس

  حقوق است.
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  : 25 ءماده

ـــالمتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین  ـــتانداردهاي قابل قبول براي تأمین س ـــزاوار یک زندگی با اس ـــانی س هر انس

هاي هاي پزشـــکی و خدمات اجتماعی ضـــروري اســـت و همچنین حق دارد که در زمانخوراك، پوشـــاك، مســـکن، مراقبت

ــالمندي و فقدان مناب ــو، بیوگی، س ــرایطی که از حدود اختیار وي خارج بیکاري، بیماري، نقص عض ع تأمین معاش، تحت هر ش

  مند گردد.است، از تأمین اجتماعی بهره

کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشــویی یا خارج از  ءهمه. کودکی ســزاوار توجه و مراقبت ویژه اســت ءمادري و دوره ءدوره

  ی یکسان برخوردار شوند.بایست از حمایت اجتماعپیوند زناشویی به دنیا بیایند، می

  : 26 ءماده

ــت آموزش و پرورش ــت کم در دروهآموزش و پرورش می. حق همگان اس ــت، دس ایگان در اختیار هاي ابتدایی و پایه، ربایس

شدمی آموزش ابتدایی. همگان قرار گیرد ست اجباري با سترس براي همه مردم نیز می ايفنی و حرفهآموزش . بای ست قابل د بای

  هاي فردي صورت پذیرد.به شکلی برابر براي تمامی افراد و بر پایه شایستگی آموزش عالیبوده و دستیابی به 

. هاي اساسی باشدشخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادي ءبایست در جهت رشد همه جانبهآموزش و پرورش می

سن تفاهم، دگرپذ سترش ح ستی میان تمامی ملت ها و گروه هاي نژادي یا دینی آموزش و پرورش باید به گ سامح] و دو یري [ت

  در راه حفظ صلح یاري رساند.» ملل متحد«هاي و نیز به برنامه

  پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش براي فرزندان خود برتري دارند.

  : 27 ءماده

هاي مختلف هنرها برخوردار گردد و همکاري کند، از گونههر شــخصــی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش 

  مند شود.در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره

ـــل از تولیدات علمی، ادبی یا هنري خویش را  ـــگر، حق حفاظت از منافع مادي و معنوي حاص ـــی به عنوان آفرینش ـــخص هر ش

  داراست.

  : 28 ءماده

به تمامی » اعالمیه«المللی است که در آن حقوق و آزادي هاي مطرح در این بینهر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و   

  تأمین و اجرائی گردد.
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  : 29 ءماده

  گردد، مسئول است.او میسر می ءهر فردي در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه

قانون فقط به قصد امنیت  ءهایی قرار گیرد که به واسطهبایست تنها زیر محدودیتدر تحقق آزادي و حقوق فردي، هر کس می

اخالقی، نظم  ءهاي عادالنههاي دیگران وضــع شــده اســت تا اینکه پیش شــرطدر جهت بازشــناســی و مراعات حقوق و آزادي

  عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمساالر تأمین گردد.

  اعمال شوند.» ملل متحد«ها و اصول خالف با هدفها شایسته نیست تا در هیچ موردي این حقوق و آزادي

  : 30 ءماده

، گروه یا فردي متضــمن حقی براي »حکومت«اي برداشــت شــود که براي هیچ هیچ چیز نباید به گونه» اعالمیه«در این   

  باشد.» اعالمیه«هاي مندرج در این انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادي
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 : مخالف وجدانی سربازي  : 2پیوست 

  

  "مخالف با سربازي"

 

مخالف با سربازي فردي است که بر اساس آزادي فکر، وجدان ویا دین خواهان حق خودداري از انجام خدمت نظامی   

شود و قابل اعمال به نیروهاي نظامی به طور کلی وضعیت مخالف با سربازي تنها در زمینه سربازگیري اجباري لحاظ می. است

  وطلب نیست.دا

کمیســیون حقوق بشــر ســازمان ملل  1995/83به بیان قطعنامه  1995مارس  8المللی مخالفت با ســربازي در تعریف بین  

  تر شد.گسترده» شوند اشخاص گذراننده خدمت نظامی نباید از حق مخالفت با خدمت سربازي بازداشته«متحد که 

  :مطالعه کنیددر ادامه ترجمه متن این قطعنامه را می توانید   

  

  خودداري از خدمت سربازي به دالیل وجدانی

  کمیسیون حقوق بشر 1995/83شماره قطعنامه 

  کمیسیون حقوق بشر

شر و آزادي   ضو تعهد دارند که حقوق ب شورهاي ع سی را ترویج کرده و  با تاکید مجدد بر آن که کلیه ي ک سا هاي ا

مختلف بین المللی حقوق بشري، منشور سازمان ملل و حقوق بشردوستانه مورد حمایت قرار دهند و به تعهداتی که تحت اسناد 

  ، برعهده گرفته اند عمل کنند

شر و قرارداد بین المللی   شتن آنکه در اعالمیه ي جهانی حقوق ب شناخته، با درنظردا سمیت  سی به ر سیا  حقوق مدنی و 

  ، وجدان [آسوده] و مذهب دارد شده که هرکس حق زیستن، آزادي و امنیت شخصی و نیز حق آزادي تفکر،
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ـــهروندي    ـــورها امکان خدمت غیررزمی درچارچوب ارتش و گاهی خدمات ش با درنظرگرفتن این امر که برخی کش

آلترناتیو را فراهم می کنند، گرچه در قانون داخلی شــان در رابطه با برســمیت شــناختن خودداري از خدمت ســربازي به دالیل 

  ، نشده استوجدانی هیچ ماده اي تصریح 

از قرارداد بین المللی حقوق  18ي حقوق بشـــر در مورد ماده ي  )کمیته48( 22با اشـــاره به تفســـیر عمومی شـــماره ي   

ـــربازي به دالیل  ـــی و مدنی که در آن کمیته درکنار دیگر موارد، این نظر را بیان کرد که حق خودداري از خدمت س ـــیاس س

شـــد، بین  کرد و اینکه وقتی این حق توســـط قانون یا در عمل برســـمیت شـــناخته اســـتنباط 18وجدانی را می توان از ماده ي 

خودداري کنندگان وجدانی بر اســاس ماهیت اعتقادات خاصــشــان هیچ گونه تبعیضــی نمی بایســت وجود داشــته باشــد و اینکه 

ست برعلیه خودداري کنندگان وجدانی به خاطر خودداري از انج ضی نمی بای سربازي وجود همچنین هیچ گونه تبعی ام خدمت 

  . داشته باشد

با علم به آنکه افرادي که در حال انجام خدمت ســـربازي هســـتند ممکن اســـت به دالیل وجدانی از خدمت ســـربازي   

اذعان به اینکه خودداري از خدمت سربازي به دالیل وجدانی ناشی از اصول و علل وجدانی ازجمله اعتقاد  و با  خودداري کنند

  : انگیزه هاي دینی، اخالقی، بشردوستانه یا نظایر آن استعمیق ناشی از 

توجه را به حق هرکس براي خودداري از خدمت سربازي به دالیل وجدانی به عنوان اعمال مشروع حق آزادي فکر، وجدان . 1

حقوق ســیاســی و مدنی از قرارداد بین المللی  18از بیانیه ي جهانی حقوق بشــر و نیز ماده ي  18و مذهب، آنطورکه در ماده ي 

  ، مطرح شده، جلب می نماییم

ــربازي به دالیل . 2 ــتی از حق خودداري از خدمت س ــتند را نبایس تایید می کنیم که افرادي که در حال انجام خدمت نظامی هس

  ، وجدانی مستثنی نمود

و اقداماتی با هدف معاف کردن از  ها درخواست داریم که اگر تابحال چنین نکرده اند، قانون را به تصویب رسانده از دولت. 3

  ،خدمت سربازي بر اساس اعتقاد صادقانه به خودداري از خدمت سربازي به دالیل وجدانی درپیش گیرند

ها می خواهیم که در قانونشان بین خودداري کنندگان وجدانی از خدمت سربازي بر اساس ماهیت باورهاي  مصرانه از دولت. 4

و همچنین برعلیه خودداري کنندگان وجدانی ســرشــناس براي امتناع از انجام خدمت ســربازي خاصــشــان تبعیض قائل نشــوند 

  ،تبعیض روا ندارند

هاي داراي نظام خدمت سربازي اجباري که درآنجا هنوز چنین ماده اي به تصویب نرسیده، این توصیه را خاطرنشان  به دولت. 5

ـــکاآن ها  می کنیم که ل مختلفی از خدمات آلترناتیو را ارائه کنند که با دالیل خودداري به خودداري کنندگان وجدانی اش

  ،وجدانی سازگار باشند و اینکه از زندانی کردن مخالفان سربازي وجدانی خودداري نمایند



AVAYeBUF.com 

 158 

تاکید می کند که چنین اشکالی از خدمات آلترناتیو بایستی ماهیت غیررزمی یا مدنی داشته، در جهت مصالح عمومی بوده و . 6

  دون ماهیت تنبیهی باشند.ب

ـــته و از  اذعان می کند که برخی دولت. 7 ـــربازي را بدون بازجویی معتبر دانس ها ادعاهاي خودداري وجدانی از خدمت س

هاي تصمیم گیرنده  کشورهاي عضوي که چنین نظامی ندارند درخواست دارد که در چارچوب نظام قانونی داخلیشان، و طرف

یفه ي تعیین معتبر بودن یا نبودن خودداري وجدانی از خدمت ســربازي در یک پرونده ي خاص طرف و مســتقلی که وظ ي بی

  ، را برعهده دارند، چنین نظامی را برقرار سازند

اهمیت دسترسی به اطالعات درمورد حق خودداري وجدانی از خدمت سربازي و شیوه ي بدست آوردن جایگاه خودداري . 8

  نماییم. اشخاص ذیربط و متاثر از خدمت سربازي را تصریح میکننده ي وجدانی براي کلیه ي 

ـــال نموده و حق خودداري . 9 ـــو ملل متحد ارس ـــورهاي عض از دبیرکل می خواهیم که متن قطعنامه ي فعلی را به کلیه ي کش

ـــربازي را در زمره ي فعالیت ـــازمان ملل متحد، ازجمله [برنامه ي] دهه ي ملل  وجدانی از خدمت س متحد براي هاي عمومی س

  آموزش حقوق بشر بگنجاند.

مسئله ي «تصمیم دارد که این امر را بطورگسترده تر در نشست پنجاه و سوم تحت یک مورد دستور جلسه با عنوانی جدید:. 10

  بررسی نماید.» خودداري وجدانی از خدمت سربازي
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  :انید کهالزم است بد: 3پیوست 

 

  :انید کهالزم است بد

دولت موظف اســت اعضــاء خانوادهِ تحتِ تکفلِ کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت  : نظام وظیفه 55مادهبر طبق   

  .تحت پوشش قرار دهد و به آنان مستمري پرداخت نماید

  :انید کهالزم است بد

از ســـوي وزارت آیین نامه اي که  مطابقآن ها  کلیه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل  : نظام وظیفه 81بر طبق ماده   

دفاع با همکاري وزارتخانه هاي کشــور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شــود و پس از تأیید ســتاد کل به تصــویب هیأت 

  .رسد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهاي مسلح قرار می گیرند وزیران می

رت تا زمانی که سربازان فوق اشتغال به ــــ این بیمه به مدت حداکثر یک سال پس از پایان خدمت دوره ضرو1تبصره  

  .کار پیدا نکرده اند، استمرار می یابد

ـــــ دولت موظف است خانواده هایی را که با اعزام مشمول به خدمت سربازي از نظر تأمین معیشت زندگی با 2تبصره  

خانواده هاي مشــمولینی که مشــکل مواجه می شــوند و قادر به تمشــیت امور خود نباشــند بر اســاس مفاد قانون نحوه کمک به 

  .تا پایان خدمت تحت پوشش قرار دهد) 3/6/1366مصوب (قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند 

  :انید کهالزم است بد  

حقوق ســـربازان وظیفه حداقل  : به تصـــویب مجلس رســـیده اســـت 16/9/1390 درتاریخ نظام وظیفه که 49طبق ماده  

ــد ( ــت درص ــص ــد () و حداکثر نود %60ش ــلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات %90درص ) حداقل حقوق کارکنان نیروهاي مس

  .آنان توسط ستاد کل تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل می رسد کشوري است که با توجه به تحصیالت و درجات

  :انید کهالزم است بد  
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شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت  بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به  

آن را پیگیري "دیوان عدالت اداري"به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه هاي دولتی و احقاق حقوق خود می توانید از طریق 

  .کنید

  :انید کهالزم است بد

ــت در روند جا فرآیندتفکر اینکه یادگیري نظامی براي    ــهروندان یک جامعه نکته معه پذیري بلوغ اجتماعی مهم اس ش

  .منفی است

از طرفی در سربازي اجباري در کشورهایی که سربازي فقط عملی مردانه است یک گرایش جنسیتی وجود دارد.زیرا   

 "شــهروند ثانی"بلوغ شــرکت ندارند پس به نوعی  فرآینداین برداشــت دراین کشــورها وجود دارد که زنان از آنجا که در این 

  . هستند

  :انید کهاست بدالزم 

  بلوغ اجتماعی در کشورهاي توسعه یافته چگونه است؟ فرآیند

کال مختلف در حقیقت خدمت سـربازي تنها تجربه کشـورهاي محدودي نیسـت، بلکه از دوران یونان باسـتان ما به اشـ  

بنابراین پذیرفتن این تعهد از طرف افراد ، ستدر واقع سربازي شکلی از تعهد فرد به جامعه اش بوده ا. شاهد این سربازي بودیم

ـــاالن  ـــبه نوعی ورود به دنیاي بزرگس ـــتآمدمار می به ش بطوریکه بعد از پذیرفتن این تعهد جامعه فرد را به عنوان یک . ه اس

که کشورهایی . بزرگسال به حساب می آورد.بنابراین این کار کرد بطور واقعی در کنار موارد منفی سربازي وجود داشته است

شان جایگزینی مناسب  ستند براي شهروندان شته اند و همچنین نگران این کار کرد بودند و می خوا سربازي اجباري را کنار گذا

مثل دوره هاي . پیدا کنند این حالت را با فعالیت هاي عمرانی و فعالیت هاي داوطلبانه و اجتماعی و جمعی جایگزین کردند

جامعه پذیري  فرآیندراد در یک شــبکه اجتماعی از شــهروندان آن را یاد می گیرند.بنابراین کمک هاي اولیه و یا عمرانی که اف

ـــهروندان از طریق یک عمل اجتماعی جمعی در یک دوره زمانی به مراتب کوتاه تر بوجود می آید همچنین باید این را هم . ش

  د منفی سربازي را ندارد.در نظر گرفت که این عمل هم بعد انسانی تر دارد و هم آن مشکالت و موار

بادانی براي آانقالب ایران در ایران تحت نام ســپاه دانش و ترویج  از ســال قبل 15نباید فراموش کنیم که چنین روشــی   

  . تبدیل سربازي اجباري به یک فعالیت جمعی مدنی شروع شده بود که متاسفانه بعد از انقالب دیگر هیچگاه پیگیري نشد

  :انید کهالزم است بد
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هاي هاي اقتدارگرا و غیر اقتدارگراي امروز عمدتا در نظام آموزش عمومی، فعالیتاجتماعی کردن جمعیت در دولت  

رو از دســت داده ي ســابق را در این قلمکنندهي ســربازي نقش تعیینشــود و دورههاي همگانی انجام میاوقات فراغت و رســانه

گیري از خانواده و مزرعه بود ي فاصلهي جوانی روستایی که سربازي تنها دورههاي بیست تا چهل خورشیدي برادر دهه. است

  .گیردي سربازي میسربازي یک مقطع مهم در اجتماعی شدن بود اما امروز شخصیت جوانان تاثیر بسیار اندکی از دوره

  

  

  پایان
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  "منابع و مآخذ  "

  

کیفی نطامی هر کشوري در زمره اطالعات طبقه بندي شده در اینجا الزم به ذکر است ، از آنجائیکه اطالعات کمی و   

ساب می آید شور به ح سایت هاي  ،اعداد  ،و محرمانه آن ک شده در  صرفا با توجه به اطالعات ارائه  ارقام  و اطالعات  نظامی 

ي رادا ه به نوع منبع ،هم در گذز زمان و هم با توج، لذا این اطالعات  ؛معتبر می باشــد که به حقیقت امر بســیار نزدیک هســتند 

دیدي نسبی از وضعیت کشور ایران  ارائه، فوق این اطالعات در  نوشتار جمع آوريفلذا هدف از  هستند ،  تفاوت ها و تغییراتی

تغییري در نتیجه امر که  )و حتی غیر معتبر (ســه آن با ســایر کشــورها بوده اســت که در کل و با در نظر گرفتن منابع معتبریو مقا

در ادامه لیست منابع معتبري که در این نوشتار  . کردنخواهد  ایجادعدم رضایت کلی جامعه از روند سربازي اجباري می باشد ، 

ـــت ذکر می گردد ـــده اس خواهیم کر اهم آن ها ذلیل تعدد و نیز پراکندگی منابع و اطالعات ، تنها به دبه . از آنها بهره برده ش

  . پرداخت

  

WWW.SIPRI.ORG 

WWW.GLOBALFIREPOWER.COM 

WWW.HISTORY.ARMY.MIL 

WWW.TSK.TR 

WWW.UN.ORG 

WWW.NATIONMASTER.COM 

EVRYTHING2.COMWWW. 

WWW.SOURCEBOOK.FORDHAM,EDU 

WWW.BRITANICA.COM 

CIAS.COM-IWWW. 

SAKNES.IV-WWW.ROOTS 
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WWW.AUSA.ORG 

WWW.LAW.CORNELL.EDU 

WWW.CBC.CA 

WWW.NEWS.BBC.CO.UK 

WWW.CIA.GOV 

WWW.DW.COM 

DATA.COM-WWW.COUNTRY 

WWW.SSS.GOV 

WWW.STATE.GOV 

WWW.INDEPENDENT.ORG 

WWW.EUROPEFORVISITORS.COM 

WWW.VTG.ADMIN.CH 

WWW.PUOLUSTUSVIOMAT.FI 

WWW.GEOCITIES.COM 

WWW.ELMUNDO,SE 

WWW.HASBROUCK.ORG 

WWW.MILITARY.IE 

WWW.SOFIAECHO.COM 

WWW.PORTUGAL.GOV.PT 

WWW.INDEX.HR 

IRG.ORG-WWW.WRI 

WWW.ALBANIANTIMES.NET 

WWW.FACEBOOK.COM 

WWW.MNHM.NET 

WWW.USP.BR 

WWW.HAMSHAHRIONLINE.IR 
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WWW.POLICE.IR 

WWW.WIKIPEDIA.ORG 

WWW.MOI.GOV.TW 

KWWW.DANMARK.D 

WWW.YOUTUBE.COM 

B92.NETWWW. 

WWW.ARMY.GOV.CY 

WWW.AMNESTY.ORG 

WWW.ICAL.IR 

WWW.AFTABNEWS.IR 

WWW.BMN.IR 

WWW.MEHRNEWS.COM 

WWW.ALEF.IR 

WWW.TABNAK.IR 

WWW.ISNA.IR 

WWW.JAMEJAMONLINE.IR 

ORG.WWW.IICHS  

  

  

  


