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که  آنچه  می کردم،  دنبال  را  #از_سربازی_بگو 
بسیار  تناقض  آنچه که می خواندم  با  بودم  شنیده 
در  بود  چشمانم  مقابل  در  که  آنچه  و  داشتند 
مخیله ام نمی گنجید. نیازی به تامل و تفکر نبود و 
کلمات به شیوایی تمام دستان مرا به دردی ملموس 
شدن"  "مرد  برای  که  پسرانی  درد  می رساندند؛ 
در  سال هاست  که  دردی  پرداخته اند،  گزاف  بهایی 
در  است.  شده  پنهان  جنسیتی  کلیشه های  میان 
میان جمالت ساده و از درد برآمده  پسران ایران، از 
غرورهایی خواندم که خرد شده بود، از قطرات اشکی 
که در تاریکی شب ریخته شده بود، از روزها، ماه ها و 
سال هایی که بیهوده تلف شده بود و از فرصت هایی 

که از دست رفته بود..
آنچه که در بطن تمام جمالت نمایان و بدون نیاز 
به کاوش قابل لمس بود؛ تنفر آدمی از اجبار و سلب 
اختیار بود! اجبار واژه ای است که به تعریف و تفهیم 
نیاز ندارد و یقینا همه  ما با پوست و گوشت و استخوان 
طعم تلخ اجبار را چشیده ایم. اما اگر به دنبال دلیلی 
برای این تنفر ذاتی باشیم باید با دقت بیشتری به 
واژه اجبار بیندیشیم؛ دهخدا اجبار را مقابل اختیار 
به  است پس  مختار  موجودی  نیز  انسان  و  می داند 
این دلیل است که تاکنون واژه منحوس اجبار کنار 
هر واژه دیگری که ظاهر شده، خون قشر بزرگی از 
جامعه را به جوش آورده و زخم ها و دردهایی را بر 

جای گذاشته است.
سربازی  همچون  بسیاری  دغدغه های  و  مسائل 
اجباری، ازدواج اجباری و .... وجود دارند که می توان 
در نقد و نکوهش هر کدام کتاب ها نوشت! اما ما این 
بار از سربازی اجباری نوشتیم تا برای آنان که با 
واقعیت ها آشنا نیستند قطره ای از این درد کهنه 
را نمایان کنیم و همچنین در راستای حذف یکی 
"مرد شدن"،  جنسیتی،  کلیشه های  بزرگ ترین  از 

قدمی هر چند کوچک برداریم.

اسما شهنازی

تقدس را نمی بینم!

ورودی98 نفت

واجب  خودم  بر  و  است  شده  تمام  تازه  خدمتم 
می دانم تجربه ای را که به من تحمیل شد را برای 
وظیفه  خدمت،  نظرم  به  چون  کنم.  بازگو  همه 
عمومی به شکل فعلی، بر خالف آرمان هایی است 
که در قانون براش ترسیم شده. در واقع در تضاد 

با منافع و اولویت های تمام مردم ایران است.

 تقریبا از وقتی فهمیدم که پسر هستم، به من 
گفتند که باید به سرباز بروی. اطرافیانم می رفتند 
و ما هم از دور چیزهایی می دیدیم و می شنیدیم. 
کلیشه ای  حرف های  سربازی  موضوع  مورد  در 
بهت  نری  مانند »سربازی  و هست.  بوده  زیادی 
یا  نمی شی«  مرد  نری  ، »سربازی  نمی دن«  زن 
نمی شی«؛  استخدام  جایی  نری  اینکه«سربازی 
و  مبهم  البته  و  مآبانه  تحکم  گرایانه،  واپس 

بی معنی.

ناشناس

دلنوشته  یک سرباز 

سرباز مملکت
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موضوع سربازی، حدودا از 15،14 سالگی رنگ و 
که  است  موقع  آن  می گیرد.  خود  به  بویی جدی 
کشک  »آش  ضرب المثل  می شویم،  متوجه  بهتر 
خالته« به وضوح در خدمت سربازی دیده می شود 

و فقط می توان مواجهه با آن را عقب انداخت.

جز  چیزی  هم  حالت  بهترین  در  حتی  سربازی 
کل  اگر  حتی  شما  نیست.  مطلق  وقت  اتالف 
خدمت را هم در خانه بگذرانید باز هم از زندگی 
عقب می افتید. 21 ماه )در عمل بیشتر( نمی توانید 
کار کنید، نمی توانید برنامه ریزی کنید، نمی توانید 
راحت  نمی توانید  برسید،  سابقتان  فعالیت های  به 

سفر بروید و...

سربازی  درمورد  بزرگ ترها  که  حرف هایی  تمام   
از  زیادی  مدت  که  کسانی  خصوصا  می زنند، 
واقعیت  از  دور  به  کامال  گذشته،  خدمت شان 
است. کسی جز سربازها نمی دانند که در خدمت 
واقعا چه می گذرد؛ حال که قلم به دست شده ام، 
بگذارید من برایتان بگویم: بیهودگی، اتالف وقت، 
تضعیف  ذهن،  رفتن  تحلیل  روحی،  فشار  تحقیر، 
جسم و سالمت، کارهای عبث، بیگاری، زیر سوال 

رفتن شخصیت، آرمان ها و ارزش ها.

آن  برای  که  زحمتی  و  زمان  به  نسبت  خدمت،   
اما  دارد.  ناچیزی  بسیار  مثبت  افزوده  می کشی، 
فرد  زندگی  روی  منفی  تأثیر  بخواهد  دلتان  تا 
می گذارد. انگیزه تان را از دست می دهید، از زندگی 
عقب می ا فتید، روحیه تان خشن می شود، بد دهن 

می شوید و خلق و خوی بد پیدا می کنید.

از سرباز هم کاری جز اطاعت بر نمی آید. شما فقط 
باید در سکوت، حرف گوش کنید در غیر این صورت 
جریمه می شوید. جریمه با پول؟ نه! ارز رایج سربازی 
زمان است! در سربازی همه چیز با زمان سنجیده 
می شود. زمان، مهم ترین مفهوم در سربازی است. 
انرژی صرف شده، هوش و مهارت  میزان کارایی، 
مهم نیست. فقط زمان. از روزی که خدمت شروع 
می شود، شما 21 ماه در اختیار نیروهای مسلح اید. 
برای هر کاری که بخواهند. یعنی چه این زمان را 
کاًل در مرخصی باشید چه هر روز بیل بزنید فرقی 

ندارد. فقط باید بگذرد. برای همین است که پشت 
در دستشویی های پادگان می نویسند »عجله نکن 
این هم جزو خدمتته«. همین باعث اهمیت زمان 
می شود. مرخصی می گیرید. چک و چونه می زنید 
تا مدتش بیشتر شود. به سختی نگهبانی می دهید 
تا در پاس راحت بیافتید که بیشتر بخوابید. وقت 
ثانیه ها قاتل روحتان می شوند. آنجاست  نگهبانی، 
که می فهمید 2 ساعت چقدر طوالنی است. حتی 
جریمه سرباز هم با اضافه خدمت است. به همین 
الهه سربازی است. در  خاطر، زمان قدرتمندترین 
خدمت شخصیت شما را نابود می کنند. هویت تان 
نه  نه گذشته و  نه اسم دارید،  را می گیرند. دیگه 
آینده ای. از آنجایی که کادری ها به رفتن و آمدن 
همیشگی سربازها عادت کردن، برایشان صرفاً یک 
احساسات  افکار،  که  دسترسید  در  رایگان  نیروی 
می شوید،  مچاله  شما  نیست.  مهم  نیازهایش  و 
قرار  لحظه  در  وجودتان  تمام  و  شوید  می  جمع 
می گیرد. لحظه ای که دست آ ن ها است تا ببینند 
دیگر  برطرف کنید. شما  تا شما  دارند  نیازی  چه 
اید، کسی که صدایش نمی کنند مگر  »مهندس« 
برای اینکه کاری او بدهند. کسی که در این محیط 
آلوده یاد می گیرد که باید دروغ بگوید و گاها هم 
آسیب  تا  بخورد  را  خودش  و  کند  سکوت  باید 
نبیند. شما در آن لباس، دیگر خودتان نیستید و 
از دنیای بیرون جدا شده اید. اینجا دنیای دیگری 
می آیید  بیرون  وقتی  که  است  همین  برای  است. 
بی حس هستید، از خود قبلی تان دورید و به هیچ 

چیز اهمیت نمی دهید.

 قبل اینکه به خدمت بروم، اگر کسی معاف می شد 
و  شود  معاف  کسی  اگر  االن  می شدم.  ناراحت 
نرود برایش خوشحال می شوم. به نظر من، قانون 
شدت  به  یا  و  برداشته  باید  یا  سربازی  خدمت 
اصالح شود. کیش دادن این همه جوان به دانشگاه 
آن ها،  کردن  خارج  دور  از  خدمت،  از  فرار  برای 
یا  و  تحقیر  ناامید،  کردنشان،  زخمی  و  مستهلک 
کمتر کردنشان... برای جامعه هیچ فایده ای ندارد. 
حرف زیاد است! خدمت سربازی آن قدر معضل و 
پایان  چندین  می شود  که  دارد  موضوع  و  حاشیه 

نامه دکتری علوم انسانی از آن درآورد.
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خدمت وظیفه عمومی به دوره ای چند ماهه یا چند ساله گفته می شود 
هستند  نظامی  معمواًل  که  ارگان ها  از  برخی  در  فرد  آن  طی  که 
هر  قوانین  به  بسته  تاریخ  از  آن  بعد  و  می شود  خدمت  به  مشغول 
کشور ممکن است در لیست ذخیره قرار  گیرد. در حال حاضر خدمت 
وظیفه عمومی از نظر مدت زمان و نوع آموزش در کشورهای جهان 
اجباری در برخی  متفاوت است. در برخی کشورها خدمت وظیفه 
از  آن  زمان  مدت  و  داوطلبانه ست  دیگر  برخی  در  یا  و  انتخابی 
چند ماه تا دو سال است. در مواردی مشموالن به جای خدمت در 
ارگان های نظامی در امور مدنی مشغول به گذراندن خدمت هستند.

با  که  چه  هر  یا  عمومی  وظیفه  خدمت  یا  سربازی  قدمت 
پیش  سال  هزاران  به  داشته  نام  تاریخ  طول  در  مفهوم  این 
زمان  در  بار  اولین  آن  جامع  و  مدرن  شکل  اما  برمی گردد 
سپتامبر   5 تاریخ  در  شده بود.  گرفته  کار  به  فرانسه  انقالب 
جان  مارشال  نام  از  )برگرفته  جردن  اسم  به  قانونی   1798
باتیست جردن( در فرانسه تصویب شد که به موجب آن تمام 
مردان مجرد بدون فرزندی که 20 تا 25 سال سن داشتند 
)به استثنا روحانیون، کارگران صنعتی که شغل شان بر جنگ 
ادارات  مسئولین  و  اکول ها  گراند  دانشجویان  داشت،  اثر 
برای  قانون  این  می گذراندند.  عمومی  خدمت  باید  عمومی( 
فقرا و دهقانان تبعیض آمیز بود زیرا قانون به ثروتمندان اجازه 
می داد فردی را جایگزین خود کنند تا خدمت شان را انجام 
مقابل حمله  انقالب در  از  قانون دفاع  این  اولیه  دهد. هدف 
سایر پادشاهی های اروپا و بعدها گسترش ایده های رادیکال 
انقالب به سرتاسر اروپا بود. در بندی از قانون جردن آمده که 
هر مرد فرانسوی یک سرباز است و باید از کشورش دفاع کند. 
سرود ملی فرانسه )لَ  مرسیز( که در سال 1792 نوشته شده 
نشانه ای زنده از این تفکرات است. برای مثال در بندی از این 

سرود داریم:
»مردان فرانسوی، چو جنگجویان فداکار،

آماِج یورِش شما را تاب می آورند و نگه می دارند«
یا

»سالح برگیرید! شهروندان! 
ُگردان های رزم را تشکیل دهید!«

که گواه تفکرات انقالبیون آن زمان فرانسه بوده.
خدمت وظیفه عمومی تا سال ها و در طول جنگ های مختلف 
در فرانسه به کار گرفته  می شد و ادامه داشت تا اینکه در سال 
1996 به حالت تعلیق درآمد و در نهایت در سال 2001 در 
قانون خدمت وظیفه  زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک 

عمومی به طور رسمی ملغی گردید.
در ایاالت متحده قانون خدمت وظیفه عمومی برای اولین 
بار در زمان جنگ داخلی به کار گرفته شد. در سال 1863 
که  کنگره  بود  شده  خود  سوم  فصل  وارد  جنگ  که  زمانی 

محمد عسگری
قدمت سربازی

ورودی 95 هوافضا

نگاهی تاریخچه وار به سربازی در جهان

نیازمند نیرو برای ارتش اتحادیه )شمالی ها( بود قانون خدمت 
وظیفه عمومی را تصویب کرد. به موجب این قانون تمام مردان 
20 تا 45 سال می بایست خدمت وظیفه عمومی می گذراندند. اما 
اجبار برای فقرا بیشتر معنا پیدا می کرد چون بر اساس این قانون 
ثروتمندان می توانستند شخصی را جایگزین خود برای خدمت 
معرفی کنند و یا با پرداخت هزینه ای سنگین خود را از گذراندن 
خدمت معاف کنند. این قانون باعث برپایی شورش هایی شد که 

خشونت آمیزترین آن شورش نیویورکی ها در همان سال بود.
عالوه  به  می شد  قائل  ثروتمندان  برای  قانون  که  معافیت هایی 
معافیت آفریقایی-آمریکایی ها )به دلیل اینکه شهروند محسوب 
فعالیت  جنگ  ضد  که  روزنامه هایی  همچنین  و  نمی شدند( 
)خصوصاً  پوست  سفید  کارگران  خشم  آتش  همگی  می کردند 
 13 روز  در  اینکه  تا  می کرد  شعله ورتر  را  ایرلندی(  مهاجران 

شهر های  در  قانون  این  علیه  شورش هایی   1863 سال  جوالی 
مختلف ایاالت شمالی رخ داد که خشونت آمیزترین آن شورش 
نیویورکی ها بود که موجب کشته و زخمی شدن چند صد نفر 

شد.
در سال 1917 در دوره ریاست جمهوری ویلسون برای آمادگی 
درگیری در جنگ جهانی اول قانون خدمت وظیفه انتخابی به 
اجرا درآمد که بر اساس آن تمام مردان 21  تا 30 ساله )چه 
جدید  قانون  برای  می بایست  پوست(  سیاه  چه  پوست  سفید 
ثبت نام می کردند و در نهایت از میان ثبت نام کنندگان نفراتی 

انتخاب می شدند.
در طول جنگ جهانی دوم، جنگ کره و جنگ ویتنام نیز خدمت 
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قانون  امروزه  داشت.  وجود  آمریکا  در  عمومی  وظیفه 
خدمت وظیفه انتخابی در حالت استندبای وجود دارد و 

اگر کنگره تشخیص دهد از آن استفاده می شود.
قانون خدمت وظیفه عمومی پس  در رژیم صهیونیستی 
درآمد.  اجرا  به   1949 سال  در  رژیم  این  تأسیس  از 
خدمت  مشمول  مردان  فقط  که  کشورها  اکثر  برخالف 
وظیفه عمومی می شوند در این رژیم زنان نیز باید دوره 
رژیم  این  قانون  اساس  بر  بگذرانند.  را  وظیفه  خدمت 
تمامی شهروندان )به استثنا اعراب( که به سن 18 سالگی 
می رسند باید خدمت وظیفه )مردان 30 ماهه و زنان 24 

ماهه( را بگذرانند.
با وجود اینکه ارتش رژیم صهیونیستی یکی از پیشرفته ترین 
ارتش های دنیاست و ایاالت متحده متحد آنان است اما 

همچنان این قانون را اجرا می کنند.
در چند دهه ی اخیر بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای 
اروپایی قانون خدمت وظیفه عمومی را لغو یا تعلیق کرده 
و به سمت و سوی ارتش حرفه ای حرکت کرده اند. سازمان 
پیمان آتالنیک شمالی یا ناتو که یک پیمان نظامی ست 
بر  دانست.  موضوع  این  اصلی  دالیل  از  یکی  می توان  را 
اساس ماده 5 این پیمان حمله نظامی علیه یک یا چند 
کشور عضو این پیمان به مثابه حمله به تمام کشورهای 
عضو هست و همه کشورهای عضو موظف اند برای مقابله 
با ان تهدید اقدام کنند. همچنین پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی )یا به عبارت دیگر فروپاشی بلوک شرق( 
در سال 1991 که تفکر شماره یک در مقابل تفکر سرمایه 
داری غرب بود و از طرفی پیوستن کشورهای اسبقِ عضو 
تهدید  بزرگ ترین  باعث شده  تقریباً  ناتو  به  اتحادیه  این 
کشورهای غربی از بین برود و همچنین پیشرفت نظامی 
به  کمتر  زیاد  نفرات  به  نیاز  شده  باعث  غرب  چشمگیر 
چشم بیایید. در طرف مقابل کشورهایی که همواره تهدید 
نظامی علیه یکدیگر داشتند مثل ایران و رژیم صهیونیستی 
یا کره جنوبی و کره شمالی خدمت وظیفه عمومی را به 

شکل سخت گیرانه ای پیگیری کرده  و می کنند.
نظامی،  نامه های  پیمان  بستن  می توان  کلی  طور  به 
این  لغو  برای  مردم  فشار  نظامی،  تجهیزات  در  پیشرفت 
قوانین )خصوصاً در کشورهای توسعه یافته( و از بین رفتن 
دالیل  اصلی ترین  را  صلح  ایجاد  یا  و  نظامی  تهدیدهای 
تغییر قوانین مربوط به نظام وظیفه دانست. با وجود اینکه 
بسیاری از کشورها این قوانین را لغو کرده اند اما احتمال 
رد  نظامی  تهدید  شرایط  در  را  قوانین  این  بازگرداندن 
نمی کنند و حتی بعضی از کشورها این قوانین را در حالت 

آماده باش نگه داشته اند.

ناشناس

دلنوشته  یک سرباز 

سرباز مملکت

#از_سربازی_بگو
همیشه چهارشنبه عصر و پنج شنبه ظهر جلوی تنها عابر 
بانک کهنه و فرسوده پادگان صف درست می شد. اوایلش 
نمی دونستم این صف برای چیه ولی خیلی زود فهمیدم، 
می خواهند ببینند پولشان می رسد به خانه و  خانواده سر 

بزنند یا نه!
عده ای هم گرد می نشستند بغل عابر بانک و ورد زبانشان 

»نریختند؟! هنوز نریختند؟« بود.
خیلی ها را می دیدم که با چشم پر از اشک، از مقابل عابر 

بانک با بغض کنار می روند.
ماهایی که به واسطه ی داشتن پس انداز یا حمایت خانواده 
هفته  هر  می کردیم  سعی  بود  بقیه  از  موجه تر  وضعمان 
هزینه ی رفت و برگشت سرباز دیگه ای را هم حساب کنیم.

یکی مادرش سرطان داشت؛ یکی تازه داماد بود و شب ها از 
دلتنگی زیر پتو گریه می کرد. یکی سرپرست سهخواهرش 
بود. این ها باید می رفتند خانه. همه ی بدبختی های خدمت 
یک طرف، این فقری که به آدم تحمیل می شود یک طرف 

دیگر؛ خدمت عین فقره!
سربازهای بسیاری را دیدم که گرسنه باشند و حتی پولی 
فرط  از  که  سربازهایی  بخرند.  خوراکی ای  که  نداشتند 
نمی توانستند  دیگر  می شد  خراب  پوتین شان  اگر  نداری 
گریه  که  دیدم  را  سربازهایی  بخرند.من  دیگری  پوتین 

می کنند و تحقیر می شوند.
دورت  خانه  از  می گیرند،  ازت  را  شغلت  جوانی  اوج  در 
کفاف  که  وظیفه  حقوق  چندرغاز  با  بعد  و  می کنند 
کامال  امر  این  و  کنی  سر  باید  نمی دهد  را  هیچ چیزی 

اجباری است.
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مهدی نظری

تبعات اجتماعی سربازی
ورودی 95 م شیمی

نگاهی به تبعات اجتماعی سربازی اجباری در دوره پهلوی

مسئله  سربازی اجباری همانطور که امروز مورد مناقشه و 
بحث های جدی بین حاکمیت و بدنه  جامعه است؛ یکی از 
کشاکش های اجتماعی اوایل این قرن خورشیدی هم بوده 
است. با نظری به تاریخ و وضعیت اجتماعی ایران در دو 
قرن اخیر شاهد تضادی بین توده  مردم و منافع حکومتی 
سمت  به  تمام تر  چه  هر  سرعت  با  که  جهانی  در  هستیم. 
مدرن شدن پیش می رود بقای ایران و حیات آن طبعا با 
مدرنیزاسیون خود ایران نسبت عمیقی دارد. از سوی دیگر 
مردم )در این دو قرن( هنوز در یک زیست جهان سنتی به 
سر می برند و در غیاب نیروهایی اجتماعی که حرکت به 
بین  و  بزنند  جرقه  جامعه  متن  از  را  مدرنیزاسیون  سمت 
توده  مردم و حکومت دیالوگ برقرار کنند، پروسه  مدرن 
شدن و اصالحات اجتماعی غالبا با شکست مواجه می شود. 
اجباری سازی سربازی هم یکی از اقدامات پهلوی هاست 
وضع  و  روز  آن  جامعه   جهان  زیست  به  توجه  بدون  که 
اجتماعی و اقتصادی آن ها در صدد پیشرفت نظامی است. 
برابر آن مقاومت هایی هم  توده ها در  اقدامی که طبیعتا 
کردند که در متون نویسندگان آن دوره نیز بازتاب هایی 

داشته است.

در  ایران  نظامی  وضعیت  درباره   سیاحان خارجی  توصیفات  در 
مرج  و  هرج  و  تشتت  از  عجیبی  تصویر  با  نوزدهم  قرن  اوایل 
امروزی  ارتش های  از  ما  ذهنی  تصاویر  با  مطلقا  که  مواجهیم 
رجال  و  روشنفکران  برخی  و  خارجی  سیاحان  است.  ناسازگار 
دولتی از نبود لباس متحدالشکل، سالح های مدرن و البته نبود 
نظامی برای سربازگیری و آموزش سربازان انتقاد می کنند. باری 
امری  نظامی  باالی  رده های  در  حتی  بی سوادی  میان  این  در 
از وجود یک سپاه  شایع است و وجود فساد و رشوه خواری 

فشل حکایت می کند.

در مطالعه حکومت قاجار تالش های پراکنده ای برای نیل به یک 
نیروی نظامی مدرن دیده می شود، از جمله اقدامات عباس میرزا 
تسلیحات،  مدرن سازی  و  سربازان  آموزشی  نظام  نوسازی  برای 

تاسیس  یا  اروپا  به  جوانان  اعزام  حتی 
بود  اقداماتی  امیرکبیر  توسط  دارالفنون 
که غالب اهداف آن نوسازی ارتش بود اما 
در نهایت این تالش ها غالبا به نتایج قابل 
موثر  وسیله ای  را  ایران  ارتش  که  توجهی 

برای سیاست خارجی کند بازمی ماند.

عطف  نقطه   ایران  معاصر  تاریخ  در  اما 
 1304 خرداد  شانزدهم  نظامی گری 
خورشیدی است، روزی که قانون اجباری 
رسید؛  تصویب  به  ایران  در  وظیفه  نظام 
قانونی که رضاشاه پهلوی آن را گامی بلند 
نوین می پنداشت.  ارتشی  به  برای دستیابی حکومتش  و مفید 
در واقع رضاشاه با اجرای این قانون، آرزوی بسیاری از مصلحان 
ایرانی از عباس میرزا و امیرکبیر گرفته تا روشنفکران مشروطه 
را برآورده می کرد. این تغییر در راستای مدرنیزاسیون اجتماعی 
اقدامات  بیشتر  همچون  که  بود  متهورانه  و  بزرگ  گامی 
و زیست جامعه سنتی که هنوز  اجتماعی مردم  پهلوی مسائل 
پیش  در  دور  و  راهی صعب  زندگی مدرن  به سوی  برای گذار 
ماجرای  در  می توان  را  نمونه اش  و  می ورزید  غفلت  داشت، 
لباس متحدالشکل پسران محصل و فراتر از آن کشف حجاب و 
اسکان اجباری عشایر و پیش از همه قانون اجباری نظام وظیفه 

بازجست.

بازتاب این پیروزی و امید به اصالح و تغییر در میان توده های 
می کرد؛  پیدا  بازتاب  دیگری  شکل  به  محروم  روستایی  مردم 
چنان نافرجام و نخواستنی که به بهای دست شستن از جانشان 
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در برابر اجرای آن مقاومت می کردند؛ فارغ از آمال مصلحان 
اصناف  ویژه  به  و  بانفوذ  زمین داران  و  علما  چنانکه  تاریخ، 
در شهرها هم به دیده ترس و نفی به این قانون و تبعاتش 

می نگریستند.

یک  وضعیت  گاواره بان«   « کتاب  در  آبادی  دولت  محمود 
خدمت  به  جوانانش  بردن  برای  اجباری ها  که  را  روستا 

سربازی آمده اند به طور رقت آوری توصیف می کند.

در واقع مردم چنان فقیر و مفلوک و رنجیده اند که قادر به 
را  ملی  اصالح طلبان  خاطره  نیستند،  ملی  اصالحات  درک 
به یاد نمی آورند و بیش از هر چیز به آرامش اندک زندگی 
روزمره خود میندیشند و در برابر آن، حکومت وقت چنان در 
اجرای سیاست های تازه خود عجول است که راهی جز توسل 
به خشونت برای تحقق اهدافش نمی یابد. شاید یک دلیل این 
اصرار و اعتماد به نفس برای تحقق نظام سربازگیری مدرن 
از این رو بود که حکومت مدعی بود این قانون را بعد از طی 
مراحلی پر پیچ و خم و مطالعه دقیق قوانین نظام اجباری 
در کشورهای دیگر و پس از جلسات مکرر فکر و گفت وگو 
و  درستی  به  و  است  کرده  تدوین  قشون  عالی  شورای  در 
کارآمدی آن ایمان دارد، اما همه این اصالحات و مطالعات 
روستاییان  نداشت؛  اعراب  از  محلی  روستا  مردم  باور  در 
امیدی به آینده مملکت نداشتند و فراتر از آن چیزی از این 
از  آینده ادراک نمی کردند. جهان بینی روستاییان فقیر دور 
رسانه و اتحاد ملی که سال ها در سایه قدرت زمین داران و 
در نوعی زندگی ملوک الطوایفی زیسته بودند، تنها معطوف 

به روزمرگی بود و نه اهداف بلندمدت مملکتی.

 این جهان بینی را می توان در این توصیف زنده و گیرای دولت آبادی 
و  اجتماعی  فهم  از  به گوشه ای  و  بازجست  قربانعلی قصه  از عمو 
 35  ،30 »حاال  برد:  پی  روستاییان  ساده  و  بدوی  معرفت شناسی 
سال بود که دنبال گاواره می رفت و هر روز یک روز از عمرش را 
توی صحرا، میان ماسه های داغ و ال به الی بوته های سبد و هوهوی 
چرخه سر می کرد. هر روز، مثل هر روز بود. در خودش و در دنیا 
همین قدر  دنیا  که  می کرد  فکر  انگار  نمی کرد.  حس  فرقی  هیچ 
تنگست و آدم فقط، همین قدر، بنده  زندگانی خودش است. همان 
روز و همان غروب؛ همان آفتاب و همان خاک و همان توبره و کاله 
و کوزه  آب و سفره  نان و زنش که این آخری ها کور شده بود و 

پسرهایش و گاوهایش.«

ارائه می دهد که در  دولت آبادی تصویری از خشونت اجباری ها 
آن کدخدای ده به شدت مورد ضرب وشتم قرار می گیرد بدیهی 
است در چنین فضایی چه اندازه میل به فرار و نافرمانی را در میان 
جوانان بی نام و نشان و سودا زده روستا شعله ور می کند از دیگر سو 
نیازهای زندگی که همراه با فقر و نبود امکانات و خشونت اقلیم 

اجازه حتی خیال پردازی برای زندگی بهتر را از جوانان می گرفت.

نهایتا قصه نظام وظیفه در روایت گاواره بان دولت آبادی با خشونت 
و  گروهبان  و  محلی  مردم  میان  که  می رسد  نیمه  به  ستیزی  و 
از  نمادی  مانند  گویی  درمی گیرد،  روستا  حسینیه  در  سربازانش 
زیست سنتی مردم و نمایندگان حکومتی که به ارتش و جامعه ای 
مدرن میندیشند و در نهایت روستاییان مغلوب این نبردند و قنبر 
و  خفت  و  رنج  با  می رود،  اجباری  به   - روستا  جوانان  -قهرمان 
نویسنده به توصیف خانه ای روستایی می پردازد که جوانش را به 
اجباری برده اند: »وقتی که یک آدم کارآمد از خانه دور می شود، 
مثل این است که در تنه  مردی، مهره  پشتش شکسته باشد. دیگر 
و  بخندد  نه خوب  برود،  راه  نه خوب  نه می تواند خوب کار کند، 
نه خوب نفس بکشد؛ حتی نمی تواند که خوب بگرید فقط پوست 
صورتش جمع می شود، چروک های پیشانی و کنار چشم ها و بیخ 
گلوله  دائمی  غمی  چشم هایش  ته  در  و  می شود  گودتر  بینی اش 
می شود و می ماند و آن مرد با چشم های مات خودش کاهیدن همه 
زندگانی اش را نگاه می کند تا تمام شود. حاال از وقتی که قنبر را 

برده بودند، خانه قربانعلی مثل همچین مردی بود.«

می گریزد  اجباری  از  هم  باز  قصه  قنبرعلی  که  روست  همین  از 
و  محروم  روستای  یالن  روز  یک  که  سربازانی  بی شمار  همچون 
کوچکشان بوده اند و در اجباری به موجودات خفیف و حقیری بدل 
می شدند دلخوش به آش و آبگوشت ظهرها و کته شب ها و دیگر 

هیچ. اما برای حکومت آنچه بیش از رنج این روستاییان مهم بود، 
امید به داشتن ارتش صد هزار نفری مسلح و آماده جنگ بود 
که اهمیت داشت. در هر حال قصه محمود دولت آبادی با جمله 

پر از تخاصم و عناد قهرمان روایت مبنی بر چوب برداشتن در برابر 
نظام اجباری تمام می شود.
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که  است  این  سیستم  یک  عنوان  به  جامعه  یک  اساس 
تاریخ توسعه  را دنبال کند. در طول  هدف های متفاوتی 
را  یک دیگر  نیازهای  این که  برای  مردم  بشری،  جوامع 
برطرف کنند، در کنارهم جمع می شده اند. این موضوعی 
به قرن های اخیر نیست. در دوران گذشته خدماتی که  تنها محدود 
نان می پخت، دیگری  نفر  بود. یک  ارائه می شد محدود  در هرجامعه 
ارتباطی  نیازمند  خود  اجناس  مبادله  برای  که  می کرد  ماهی گیری 
براساس خدماتی  و  به شکل محدود  ارتباطات  بنابراین  بودند.  پایدار 
که هر فرد ارائه می کرد، شکل می گرفت و به این ترتیب نیازهای یک 
جامعه کوچک برطرف می شد. اما با گذشت زمان، جوامع از نظر تعداد 
بیشتر  هرچه  پایدار  کارهای  کسب و  به  نیاز  و  کردند  رشد  جمعیت 
ایمنی  امنیت و  به  نیاز  پایدار  لوازم یک کسب و کار  از  مشخص شد. 
است و اطمینان از آینده. امنیت و ایمنی دو ویژگی مهم یک سیستم 
پایدارهستند. این اصل که وقتی فردی وارد فعالیت مشخصی می شود 
و خدماتی را ارائه می کند؛  محدود به یک زمان محدود نباشد. و فرد 
بتواند بدون نگرانی از این که حریم آن فعالیت نقض شود آن فعالیت 
رقابت  البته  باشد.  هم  جمعیت  افزایش  پاسخگوی  و  داده  توسعه  را 
می تواند وجود داشته باشد. ولی اینطور نباشد که بخشی باشند که به 
یک باره بخشنامه صادر کنند که »از فردا کسی حق ندارد آب میوه ها 
را بگیرد؛ و همه باید میوه مصرف کنند«. چنین رفتاری با هر دلیل 
و برهانی که باشد مخل »ایمنی« است.  برای همین است که درک 
تفاوت های جدی بین »ایمنی« و »امنیت« بسیار ضروریست. باید توجه 
کرد که عده ای تصور می کنند که »امنیت« مهم تر از »ایمنی« است. 
درحالیکه اینطور نیست. این دو جای یکدیگر را نمی گیرند و موضوع 
جامعه  یک  امنیت  است.  موارد  همین  از  یکی  هم  سربازی  خدمت 
وابسته به این است که افراد قادر به فعالیت و ارائه خدماتی برای پایدار 
کردن حضور خود در آن جامعه باشند؛ یعنی بتوانند به فعالیت های 
مثبت خود ادامه بدهند، اصل اساسی حفظ جوامع و یا مهاجرت های 
کنونی هم همین است. درست مثل این که کسی برای احداث خانه 
آرزوهایش در نزدیکی یک کوه آتش فشان فعال اقدام نمی کند؛ چرا که 
احتمال فوران آن وجود دارد. پس منطقی ست که وقتی افراد تصمیم 
گرفتند، درکنارهم به صورت یک اجتماع زندگی کنند خدمات پایداری 
را به یکدیگر ارائه دهند. این سنگ بنای ایجاد ایمنی است. مثاًل شما 
گل گاو  فردا  می فروشد،  سیب  امروز  که  فروشگاه  یک  ندارید  انتظار 
زبان بفروشد و پس فردا هم تعطیل کند! البته انتظار هم نداریم این 
پایداری، الی االبد باشد ولی مثال اگر یک شرکت خودرو سازی )مثل 
ایران خودرو یا سایپا( قرار است خودروهای ایمن تری تولید کند، این 

از دیدگاه نظریه سیستم ها، نحوه پیدایش ایمنی و امنیت 
چگونه است؟

سربازی از دیدگاه علم
ورودی 95هوافضا

امیرحسین ذوالفقاری

دانشگاه   54 سال  ورودی  مالئک،  سیدمحمدباقر  دکتر 
علمی  هیئت  عضو  به عنوان  هم اکنون  شریف،  صنعتی 
دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف فعالیت دارند. اگر 
دانشجوی این دانشکده باشید و درسی با ایشان گذرانده 
باشید، بعید است از نقطه نظرات انتقادی ایشان نسبت به 
به دوران سربازی چیزی  خدمت وظیفه عمومی موسوم 
نشنیده باشید. تسلط ایشان به نظریه سیستم ها و تالیف چند 
با  تا مصاحبه ای  جلد کتاب در این زمینه، ما را واداشت 
ایشان ترتیب دهیم و خدمت وظیفه عمومی و نقاط ضعف و 

قوت آن را از دیدگاه نظریه سیستم ها بررسی کنیم.

 . خودرو  عملکرد  در  هم  و  باشد  خودرو  قیمت  در  هم  باید  ایمنی 
یعنی نباید این طور باشد که یک تعداد اولیه خوب باشند و با کیفیت 
مناسب و بعد از آن هرچه که تولید شود نه قیمت شان پایدار است 
و نه کیفیت شان رو به رشد. چنین رفتاری مخل »ایمنی« است ولی 
از دیدگاه امنیتی اصال بررسی هم نمی شود. امنیتی ها جمله معروفی 
دارند که می گویند به ما ربطی ندارد؛ گران است-نخرید. این سخن 

از دیدگاه امنیتی درست و از دیدگاه ایمنی به شدت غلط است.
نیرو های  تربیت  باالتر، مثال در یک دانشگاه که وظیفه  در طبقات 
جوان را بر عهده دارد هم همینطور است. اگر یک سیستم آموزشی 
قادر نباشد، نیروهای مورد نیاز جامعه را تربیت  کند، نقشی در ایمنی 
جامعه بازی نمی کند. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا صحیح 
را حفظ کنیم؟  نهاد صدور مدرک  این  است که تحت هر شرایطی 
واضح است که از دیدگاه سیستم امنیتی دانشگاهی که کارش صدور 
نیست.  اینطور  ایمنی  دیدگاه  از  ولی  است  است چیز خوبی  مدرک 
در ظاهر تصور می شود که صدور مدرک نقشی در ایمنی و پایداری 
یک جامعه ندارد؛ ولی موارد زیادی هست که می تواند مخل ایمنی 
جامعه باشد. زیرا افراد با مدرک ولی بی صالحیت با رسوخ به سطوح 
اگر  طرفی  از  باشند.  خطرآفرین  می توانند  تصمیم گیری  مختلف 
بخواهیم این شیوه صدور مدرک را به زور حفظ کنیم، دیگر مربوط 
به نظریه سیستم نیست و وارد وادی سیاستمداران شده ایم. عملکرد 
یک کشور نیز بی شباهت به یک کارخانه و دانشگاه نیست. کشور هم 
مانند مثال هایی که زده شد یک فضای فیزیکی دارد که مرزهایش 
باید حفظ شوند و همچنین جمعیتی دارد که رشد و فعالیت هایشان 
باید حفظ شود. همانطور که رشد بی رویه جمعیت خطرآفرین است، 
کاهش بی رویه و مهاجرت های بی ر ویه هم خطرآفرین است و از همه 
بدتر بی تفاوتی به این پدیده ها هم خطرآفرین و مخل ایمنی است. 
درکل باید بدانید که امنیت یک موضوع تخصصی است که همه نباید 
در آن دخالت کنند؛ درحالی که ایمنی یک موضوع عام است و همه 

باید در آن دخالت کنند.
با همه این مقدمه، مایلیم بررسی کنیم که آیا قوانین جاری کشور 
در راستای حفظ »امنیت« و »ایمنی« کفایت می کنند یا خیر. و آیا 
در راستای حفظ و افزایش ایمنی و امنیت هستیم یا جهت معکوس 
عمومی  وظیفه  قانون  قوانین،  این  از  یکی  البته  و  می زنیم.  قدم  آن 
است. واضح است افرادی که در یک جامعه از یک کسب و کار پایدار 
بهره مند هستند، پایداری شان تابعی از ایمنی و امنیت کشور است. 
ارتش  از  باشد،  بزرگ تر  مشخصی  قواره  از  که  کشوری  هر  بنابراین 
منظمی هم برخوردار است. ولی حفظ ارتش منظم همه ماجرا نیست. 

ایمنی و احساس ایمنی به مراتب مهم تر از امنیت است.  
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در بهترین حالت، هدف قانون وظیفه عمومی و منطق آن این 
است که همه افراد جامعه به نحوی در ایمنی و امنیت جامعه 
مشارکت کنند. اولین و بزرگ ترین ایرادی که به روش اجرای این 
قانون بعد انقالب وارد است این است که با چه منطق و تفکری 

خانم ها را در این مشارکت مهم نادیده گرفته اند، در حالی که تقریبا نیمی از 
جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند. البته مجدداً این سوءتفاهم ایجاد نشود 

ارتش منظم چگونه ایجاد می شود؟ آیا یک عده محدود در ازای 
دریافت حقوق بایستی از بقیه مراقبت کنند یا همه افراد بایستی در این 

امر مشارکت داشته باشند؟
که منظور من بطور مشخص لزوم مشارکت دادن بانوان در ایمنی کشور  است. 
در مورد ایمنی نمی توانیم نصف جمعیت کشور را نادیده بگیریم. یک خانم باید 
بتواند در یک روستای دورافتاده که در معرض انواع آسیب های ایمنی و حتی 
امنیتی است آموزش هایی را بدهد که بسیار حیاتی هستند. از رعایت بهداشت 
عمومی و آموزش کمک های اولیه به ساکنین خانه های آسیب پذیر در اثر زلزله و 
سیل بگیرید تا خطرات قاچاق و مواد مخدر. تا آن جایی که بخاطر دارم در رژیم 
گذشته هم، خانم ها می توانستند در سپاه بهداشت و سپاه دانش به ارائه خدمت 
بپردازند با اینکه جمعیت کشور به مراتب کمتر از شرایط حاضر بود؛ اکنون که 
جمعیت کشور افزایش یافته و مرز نشینان کماکان در معرض انواع آسیب های 
اجتماعی هستند، چطور می توان از خدمت مهمی که خانم ها می توانند ارائه 

دهند صرف نظر کرد.
ایراد بعدی این است که بعد از گذشت دو سال از خدمت سربازی، هرکسی 
انتظار دارد درکنار خاطره های اعجاب آور مهارتی هم کسب کرده باشد. امروزه 
کسانی هستند که با رضایت خاطر به سربازی می روند و انصاف نیست اجازه 
داده شود که دوسال عمرشان فقط تحت عنوان خدمت سربازی سپری شود. 
باید سعی شود که مهارت هایی هم که برای زندگی  در این مدت طوالنی 
عادی ضروری هستند به آن ها آموزش داده شود تا حس نکنند که این دوره 
دستاوردی برایشان نداشته. خصوصا اکنون که آموزش های حین خدمت بسیار 

باب هستند. 
 مورد دیگری که بسیار تعجب آور است این سوال ساده است که منطق تعیین 
پایه حقوق ماهیانه سربازی که برای ایمنی و یا امنیت کشور کار می کند چه 
ارتباطی با حداقل حقوق کارگر ساده ای که در همان کشور فعالیت می کند، 
دارد. به عقیده من توهین آمیز و تناقض غیرقابل قبولی است که از یک طرف به 
این خدمت، خدمت مقدس سربازی گفته می شود و از طرف دیگر به سربازها 
چنین القا می کنیم که کار آن ها تفاوت آن چنانی با یک کارگر ساده ندارد. 
خدمت سربازی از این جهت دچار تناقض در مفهوم شده است. برای رفع این 
مشکل واقعیت این است که اکثر ارتش های جهان آموزش مهارت های متفاوت 
در دوره سربازی را بعنوان بخشی از آموزش عمومی تلقی می کنند و برای آن 
برنامه ریزی های منسجم دارند. برای مثال ارتش چین این خیل عظیم نیرو را 
در خدمت به سازی اقتصاد خود به کارگرفت و نتایج شگرفی را هم در آبادانی 
چین بدست آورد. نظمی که ارتش دارد به همراه دانش قطعا می تواند در آبادانی  
نقاط حساس مرزی نقش مهمی ایفا کند یعنی باید دوره سربازی را به یک دوره 
آموزش فنی – حرفه ای تبدیل کرد. در این گونه ارتش ها، ذیل همان دیسیپلین 
ارتشی، به افراد حرفه ای مثل تعمیر ابزارهای مختلفی مانند خودرو آموزش داده 
می شود. آن فرد بعد از سربازی در حقیقت یک تکنسین است و رشد کرده. 
بنابراین نباید کاری کنیم که سربازی، به مثابه یک جام داروی تلخ باشد که 
باید آن را سرکشید. نباید مدام تکرار کرد که قانون است و باید اجرا شود. قانون 
هست ولی باید قانونی قابل هضم و پذیرش باشد. نه یک داروی تلخ که به اجبار 

سرکشیده می شود!
ایجاد نفرت از خدمت سربازی  البته در این بین، موارد دیگری نیز باعث   
می شوند مانند اتفاقات داخل پادگان ها برای ایجاد فرمان برداری. قوانین می توانند 
سخت گیرانه و دقیق باشند ولی نباید نفرت ایجاد کنند. اگر به طور خاص از این 
جنبه به مقوله خدمت وظیفه نگاه کنیم که هر فردی می داند عمر محدودی دارد 
و می خواهد تا آنجا که ممکن است برای خود و نزدیکانش مفید واقع شود. این 
حس فرد وقتی در جایی قرار می گیرد که می بیند نمی تواند مفید واقع شود، او 
را از خودش و محیط متنفر می سازد و این نفرت ماندگار و خطرناک است و با 
نصیحت و شعار هم قابل رفع نیست. به وفور در صداوسیما سربازانی در مناطق 
مرزی را در حال دیده بانی از مرزهای کشور نشان می دهند. این موضوع که 
وظیفه او، پاسداری از مرزهای کشور است موضوع قابل درک و قابل احترامی و 
حتی قابل تحسین است اما این فقط ظاهر قضیه است اگر این فرد حس کند 
که خانواده و اقوامش مثال به دلیل گران شدن قیمت اقالم در شهر حس ایمنی 

در کشورهایی که براساس نظریه سیستم خود را اداره می کنند، صرف نظر از 
این که از چه ویژگی های جغرافیایی برخوردار هستند؛ اولین قدم تشخیص نوع 
تهدید هاست. و خیلی واضح است که تهدید ها  از تهدیدهای آشکار و کوتاه مدت 
شروع و به تهدیدهای پنهان و بلندمدت ختم می شوند. بعد از مشخص شدن 
انواع این تهدیدهاست که به تعریف »ایمنی« و »امنیت« می پردازیم و از آن جا 
هم به نحوه مقابله با تهدیدها، نه برعکس. یعنی بنده بسیار شاهد بوده ام که با 
مشخص شدن تهدید، عده ای به سرعت به نحوه مقابله با آن تهدید می پردازند. 
که این کار به شدت خطرناک است. مثل اینکه بگوییم »بی سوادی« یک تهدید 
جدی برای جامعه است و بعد عده ای به سرعت تصمیم بگیرند که برای مبارزه 
با بی سوادی همه بی سوادان را دستگیر و به زندان بیندازیم. در مورد »حجاب 

نامناسب« هم عده ای به همین شیوه عمل کردند . 
از دیدگاه نظریه سیستم »ایمنی« یک مسئله عام است و باید برای همه سطوح 
جامعه وجود داشته باشد و همه هم در آن مشارکت کنند.  ایمنی چیزی 
مشابه تنفس است. نفس کشیدن محدود به طبقه خاصی نیست. همه باید در 
حفظ و ایجاد ایمنی مشارکت داشته باشند و باید شرایطی هم باشد تا همه در 
ایمنی مشارکت کنند. مسائل امنیتی این طور نیستن. حفظ امنیت برعهده 
عده مشخصی است. یعنی اگر یک ارتش حرفه ای وظیفه نگهداری از مرزها و 
امنیت کشور و جامعه را برعهده دارد، لزومی ندارد همگی با آن همکاری داشته 
باشیم. برای همین ارتش های خصوصی هم هستند که در قالب شرکت های 
خصوصی فعالیت دارند. اما در جایی که ایمنی مورد نظر هست نیروهایی عمومی 
و داوطلبانه حضور دارند. ارتش ایاالت متحده از بزرگترین ارتش های دنیاست 
ولی آمریکا نیرویی بنام گارد ملی ایاالت متحده هم دارد ولی نقش آن بیشتر 
ایمنی است. ساختاری مشابه بسیج  در ایران. هرچند که ممکن است تفاوت های 
زیادی را در آموزش و فرهنگ آن ها ببینیم ولی اصل این است که همه مردم 
تشویق به مشارکت در ایمنی جامعه می شوند. در گارد ملی آمریکا آموزش ها 
تخصصی هستند تا به افراد داوطلب کمک شود که شغل و حرفه ای هم برای 
خود فراهم کنند. در مورد بسیج اطالع زیادی ندارم ولی مشخص است که در 
دوره سربازی چنین نیست. سربازی در ایران، که در رژیم گذشته و با نقش 
برجسته مشاوران خارجی پایه گذاری شد همان نظریه سیستم های غربی را 
دنبال می کرده ولی به صورت ناقص و با کمال تعجب بعد از انقالب نیز با همان 
سبک و بدون توجه به مبانی و فلسفه ایمنی که باید ایجاد می کرد ادامه پیدا 
کرد و بنده براساس دیتاهایی که در طول مدت تدریس خود در دانشگاه کسب 
کرده ام به این نتیجه رسیده ام که در وضعیت کنونی دوره سربازی نه تنها ایمنی 

مشخصی ایجاد نمی کند بلکه شواهدی داریم که مخل ایمنی هم شده.

با یک نگاه کلی به شرایط کشور، آیا قانون وظیفه عمومی، 
وظیفه خود را به درستی انجام داده است؟
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چرا دانشجویان ایرانی به تحصیالت طوالنی تر عالقمند 
شده اند؟

بررسی های میدانی من را به این نتیجه رسانده که این علت عالقه 
نخبگان کشور بیش تر، در اثر ترس از رفتن به سربازی است. یعنی 
دوره کارشناسی را که تمام می کند، بدنبال کار و کسب درآمد 
نیست. درست که کار هم زیاد نیست ولی سوال این است که 

برای چه دانشجویان این همه در کنکور ارشد شرکت می کنند و پس از آن هم 
دوره دکترا. یک دلیل مهم این فرایند عجیب ایجاد تاخیر در رفتن به سربازی 
است که باعث می شود یک دانشجو بعد از دوران کارشناسی به کارشناسی ارشد 
و سپس به دوره دکتری ادامه دهد. عقل سلیم حکم می کند که این ترس 
رفتن به سربازی را بررسی و کاهش دهیم تا آن شخص که واقعا به افزایش 
سطح دانش خود عالقمند است به دوره های باالتر بیاید. و به نظر من، زمان 
دو ساله برای سربازی، عامل بسیار مهمی در ایجاد چنین ترسی است. برطبق 
نظریه سیستم  این که همه افراد جامعه را با وجود تفاوت های چشم گیری که 
دارند مقید به دوسال سربازی رفتن کنیم ساده لوحانه و مانند این است که 
در یک بزرگراه همه رانندگان را مقید به رانندگی با یک سرعت کنیم. در یک 
بزرگراه هم سه خط وجود دارد و افراد )زن و مرد- پیر و جوان( حسب شرایط 
خود خط و سرعتی را برای رانندگی انتخاب می کنند. سربازی هم باید چنین 
باشد. این نوع اعمال قانون عاقالنه و پذیرفتنی نیست. پیشنهاد من این است 
که همه افراد جامعه، متناسب با شرایط خود ) اعم از جنسیت، شغل، تحصیل 
و محل زندگی( را باید به چندین کالس تقسیم کنیم و به آن ها اجازه دهیم 
نوع سربازی  رفتن )یعنی نوع مشارکتشان در ایمنی و امنیت کشور( را انتخاب 
کنند. نفرت و ترسی نباید ایجاد شود. همه افراد باید حق انتخاب داشته باشند که 
خدمت وظیفه را چگونه و در چه مدتی و در چه ارگانی و درچه منطقه ای سپری 
کنند. به هرصورت همان طور که عرض کردم این که برای این همه آدم یک نسخه 
پیچیده شود و صرِف این که چون در رژیم گذشته این مدت بوده، اآلن هم باشد 
قابل قبول نیست. به نظر می رسد اگر امنیت و ایمنی به درستی تعریف شود و 
مشارکت خانم ها نیز صورت بگیرد، باتوجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، مدت 
زمانی بین چهار تا شش ماه برای سربازی معقول و کافی خواهد بود و البته با 
عنایت به این موضوع که هیچ کسی نباید حس ناخوشایندی در هیچ دوره ای از 
زندگی اش داشته باشد! البته محاسبات من تقریبی است، به عقیده من، ما نیاز به 
افرادی متفکر و مسلط به نظریه سیستم ها داریم تا بتوانند قوانین مناسب موضوع 
سربازی را تدوین کنند تا  مشکالتی که در شکل فعلی آن هست برطرف شود 

و پسرها هم اینقدر در دانشگاه ها به بهانه درس نمانند.

خودرا از دست داده اند، شاید جلوی دوربین چیزی نگوید ولی قطعا به ارزیابی 
نقش خود می پردازد و اگر آن نقش را در ایمنی خانواده اش موثر نبیند؛ حس 

خوبی پیدا نخواهد کرد.
و در نهایت، موضوع چهارمی که می خواهم به آن اشاره کنم، مدت زمان سربازی 
است. من تا به حال ندیده ام کسی درباره مدت زمان دوره کارشناسی که چهار 
سال است، شکایت و گله کند. معموالً یک فرد اگر حس کند در طول زمان 
تحصیل، چیزی به دانش او افزوده می شود، اصراری به کوتاه کردن زمان دوران 
تحصیل خود ندارد اما مسئله ای که برخی با آن مواجه اند این است که بعد از 
دوران تحصیل باید به سربازی بروند. به عقیده من، با ظهور اینترنت و انواع 
آموزش های روی شبکه، دانشگاه ها در آموزش منحصر به فرد نیستند یعنی 
کتابخانه ها و بیشتر اساتید به سادگی می توانند با یک سرچ روی اینترنت 
جایگزین شوند. حاال اگر بینید که دانشجویان ایرانی عالقه زیادتری پیدا کرده اند 
که دوران تحصیل خود را طوالنی کنند؛ باید کمی تعجب و کمی تحقیق کنید.

به نظر شما، اظهارنظرهایی که پیرامون اصالح 
موضوع سربازی از سوی برخی مقامات و مسئولین 

علی الخصوص در ایام انتخابات مطرح می شود، جنبه 
عملیاتی خواهد یافت یا صرفا در حد یک شعار و تبلیغات 

است؟

دانشگاه  رئیس  اگر  که  دادم  وعده  شما  به  روز  یک  من  اگر 
بالفاصله  شما  می کنم  محدود  را  علوم  وزیر  اختیارات  شدم، 
متوجه می شوید که من مشغول شوخی و یا درحال شعار پوچ  
تبلیغاتی هستم! البته مقصر اصلی در ترویج فرهنگ شعار، خود 

صداوسیماست. صدا و سیماست که با ساخت یک فالن دستگاه، اصرار دارد 
بگوید که ایران جزء مثال ده کشور سازنده فالن چیز است. درحالیکه فقط یک 
نمونه ساده از آن فالن چیز تهیه شده؛ به یکباره کل کشور می شود جزو فالن 
دسته. یا مثال این صداوسیماست  که انتخابات را به یک تنور تشبیه می کند و 
مدام صحبت از »تنور انتخابات« می کند. صادقانه عرض می کنم این رفتار که 
در عمل منجر به واکنشی شدن مردم و دورشدن آن ها از تفکر می شود، کودکانه 
و خطرناک است. رفتار صداوسیما با مردم مشابه رفتار یک مادر با کودکش 
می ماند. یک مادر وقتی می خواهد بچه اش را تشویق به خوردن غذا کند، انواع 
اقسام ترفندها را به کار می گیرد. مثل این که این به به است و اگر بخوری 
می برمت پارک. ولی صداوسیما فراموش کرده که این شیوه در برخورد با مردم 
ناکارآمد و ناپایدار است. این که مردم را چون کودکانی فرض کنیم و با آن ها 
کودکانه رفتار کنیم نتیجه اش این می شود که از تفکری که به آن نیاز دارند، دور 
می شوند. من در حال حاضر، افرادی را می بینم که از روی اجبار و نبود کار به 
مقطع ارشد و دکتری می آیند. شرایط حال حاضر در مقطع دکتری واقعا نگران 
کننده است. ما قادر به حمایت از دانشجویان دکترای خود نیستیم. این ها به 
هیچ وجه سیاه نمایی نیست. واقعیت هایی است که با آن روبه رو هستیم. این که 
یک فرد وعده اصالح قانون سربازی را بدهد در حالی که اساساً از اصل مشکل 
باخبر نیست و صرفاً به دنبال جمع کردن هوادار و رای است، صحیح نیست. البته 
شاید شورای نگهبان چنین افرادی را تایید صالحیت نکند ولی مشکل سربازی 
باید حل شود. شما هم نباید به این شعارها دلخوش کنید. موضوع سربازی یک 
موضوع جدیست که باید در جمع متفکرین و با استفاده از مدل سازی، زمان 
مناسب و چگونگی آن را برای کشور مشخص کرد. قانون قدیمی خیلی وقت 

است ناکارآمدی خود را نشان داده است.
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آینده و اتفاقات پیش روی ، دغدغه ای گاها سخت 
ذهن  و  تفکرات  از  ناپذیر  جدا  همیشه  البته،  صد  و 
اما  نمی دانم،  را  دیگر  جوامع  انسان هاست.  پریشان 
در زندگی جوان ایرانی مسئله ای مهم وجود دارد که 
بی شک از دیگر مسائل گوی سبقت می گیرد و بیش از 
همه  آن ها اظهار وجود و خودنمایی می کند؛ خدمت 
سربازی! درست است، موضوع سربازی آقایان همیشه 
پابرجا بوده و هست. اما چیزی که آن را در سال های 
است  قانونی  وجود  می کند،  گذشته  از  خاص تر  اخیر 
با پرداخت پول، برای  مبنی بر خرید خدمت سربازی 

افرادی با بیش از 8سال عدم حضور در این جایگاه.

نخستین بار در آذرماه سال 1377 برای زمانی 3ساله به مشموالن 
خدمت سربازی در ایران این اجازه داد شد تا با پرداخت مبالغی از 

خدمت سربازی معاف شوند.
در دولت آقای حسن روحانی نیز بندی در الیحه بودجه سال94 
و  اسالمی  قدری چکش کاری مجلس شورای  با  که  داده شد  قرار 
سربازی  خدمت  جریمه  عنوان  تحت  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
برای مشموالنی که بیش از 8 سال غیبت دارند ارائه شد. این افراد 
می توانستند با پرداخت جریمه نقدی غیبت خود، از سربازی معاف 
شوند. اما با تغییرات اعمال شده دیگر امکان انجام آن وجود نداشته 

و توانایی این کار از افراد واجد شرایط سلب شده است.
این در شرایطی است که این اقدام می توانست سود بسیاری نه تنها 
برای فرد مشمول، بلکه دیگر ارگان ها و جوامع کشوری نیز داشته 
باشد و همه  این موارد موضوع استفاده بهینه از سرمایه  انسانی را 

بیشتر به چشم می آورد.
نکته  قابل توجه، شرایط فعلی سربازی در کشور است که به گواه 
بسیاری از مسئولین کمک زیادی به سیستم دفاعی کشور نمی کند. 
حتی می شد با استقبال از این طرح، سربازی را به سمت حرفه ای 
و  برد  استفاده  موضوع  این  به  افراد عالقه مند  از  و  برد  شدن جلو 
الباقی افراد هم که قابلیت کمک به دیگر موارد کشوری را دارند، 
بجای استفاده نادرست در بعضی از ادارات، به حرفه خود مشغول 

شده تا باری از مشکالت کشوری بردارند.
تمام مسائل بیان شده می تواند با یک برنامه ریزی درست و دقیق 
سرانجامی خوش به همراه داشته باشد. اما موضوعات دیگری نیز 
وجود دارد، به  گونه ای که این دسته از قوانین، کام را بر جوامعی از 
مردم تلخ کرده به گونه ای که گاها مخالف اعمال همچین قوانینی 

هستند.
برای  بوده اند  از 8 سال غایب   میزان جریمه مشموالنی که بیش 
صدور  کارت معافیت نظام وظیفه با در نظر گرفتن مدرک تحصیلی 
15میلیون،  دیپلم  میلیون،   10 دیپلم  زیر  که  بود  ترتیب  این  به 
غیرپزشکی  دکترای  میلیون،   30 لیسانس  میلیون،   20 فوق دیپلم 
و  متخصص  پزشکان  و  میلیون   40 پزشکی  دکترای  میلیون،   35
باالتر 50میلیون تومان باید پرداخت می کردند. مسئله ی پول، که 
چرک کف دست ثروت مندان و آقازاده ها است و نان شب ضعیفان و 

طبقه پرجمعیتی از جامعه، مهم ترین اصل شکاف موجود است. اگر چه 
هستند کسانی که فروش جریمه سربازی را به چشم یک نوع تبعیض 
می کنند.  اجتماعی  معضالت  دیگر  از  سخن  و  نمی بینند  اجتماعی 
که  خانوادگی  اختالفات  وجود  یا  مهریه  و  دیه  زندانیان  مثال  برای 
ریشه اقتصادی دارند و بین اعضای یک خانواده گاهی جدایی به وجود 
می آورد را علم کرده و آن را، هم رده  فروش جریمه سربازی می بینند. 
اما احتماال بتوان با یک حساب سرانگشتی ساده  چنین سخنانی را رد 

کرده و بیشتر بر این مسائل تفکر کرد.
وجود  بر  دخالتی  هیچ  فرد  که  است  همگانی  موضوع  یک  سربازی 
انجامش  به  موظف  آن  براساس  که  قانونی  ندارد.  آن  وجود  عدم  یا 
هنجارشکنی  یک  با  که  نکرده  مجبور  را  فرد  کسی  دیگر  می باشد. 
یا هر عمل خاص دیگری که وقوع آن به شخص مربوط است، خود 
را در وضعیتی قراردهد که موضوع اختالف اجتماعی پدیدار شده و 
علت به وجود آمدن این موضوع، عملکرد خود شخص در کارهایش 

می باشد.
حفره   نشود،  انجام  اصولی  اگر  سربازی  خرید  موضوع  همین  حتی 
عمیق طبقاتی موجود را در جامعه بیشتر می کند. این گونه که هرکس 
که  هم  کسی  و  بخرد  را  سربازی اش  خدمت  می تواند  است  پول دار 

تمکن مالی ندارد، مجبور است در نقطه صفر مرزی خدمت کند.
یا هستند دانشجویانی که می گویند ما سال ها درس خواندیم و برای 
کسب مهارت های تخصصی زمان و هزینه صرف کردیم و حال پس از 
چندین سال زحمت و مشقت فراوان، باید دفترچه خدمت اخذ نموده 
مربوطه،  مسئول  که  باشد  این  امیدمان  تنها  و  برویم  سربازی  به  و 
پژوهش های ما را که بسیار باارزش اند، به حقوق ناچیز سربازی قبول 
و همه   را کاهش دهد  و طول مدت خدمت وظیفه عمومی مان  کند 
این ها در حالی است که بعضی افراد، با اتکا به مال و ثروت خانواده شان 
مشکلی برای شان پیش نمی آید و به راحتی زمان باارزش را خریداری 

می کنند.
اما نکته  مهمی که وجود دارد و بیشتر از دیگر مسائل، شبهه برانگیز 
است، این است که چرا بر چنین مسئله ی مهمی، از طرف مسئولین 
مربوطه تفکر بیشتری صورت نمی گیرد و با برطرف کردن مشکالت 
یا  نمی کنند؟  فراهم  افراد  همه  برای  را  کاری  چنین  انجام  امکان 
چگونه است که مدت زمانی برای این گونه موارد تعیین می شود و بعد 
از آن دیگر به راحتی فراموش می شود و دوباره در زمان الزم، از منظر 

افرادی خاص، به کار برده می شود؟
 هرچه که هست امیدواریم راهی در این پستی و بلندی ها پیدا شود تا
 همه  مردم بتوانند از یک شرایط خاص بهره برده و دیگر هیچ فردی
یک چشم به  همگی  و  نیابد  برتری  دیگری  از  مالی  تمکن   به سبب 

 دیده شوند.

حسین سروش

سربازی چند؟

ورودی 98 نفت

نگاهی به خرید و فروش سربازی
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حامد شیخیان

دو سال پر حادثه

ورودی 98 صنایع

دارید،  فاصله  جنگی  منطقه  از  فرسنگ ها  نشسته اید،  خوابگاه  در 
را  همه جا  گردوخاک  میآید؛  گوش تان  دم  شلیک  صدای  ناگهان 
گرفته، سقف آسیب دیده، دشمن حمل کرده؟ نه، یکی از سربازها 
مشغول تمیزکردن سالحش بوده و گویا آن را خالی نکرده بوده. این ها 
خاطرات عینی پدرم از زمان خدمتش در جنگ بود. او می گفت جّو 
آن زمان طوری بود که حتی باالدستی ها جرئت نمی کردند به امثال 
این سرباز ها چیزی بگویند. از سربازی می گفت که یک خشاب پر 
را خواب  این که شب  احتمال  یعنی  کرده.  خالی  فرمانده اش  روی 
از  دور  ظاهر شود،  گلویت  روی  چاقویی  با  و هم خدمتی ات  باشی 

انتظار نبود.
هم  صلح  زمان  در  حتی  که  است  اتفاقاتی  از  سربازی  حوادث 
گریبان گیر سربازان می شود، در ابتدا به چند مورد از این اتفاقات 
در چند سال اخیر میپ ردازیم که سروصدای زیادی هم در رسانه ها 

به پا کردند.
تهران،  کهریزک  پادگان  در  سربازی  که  بود   96 سال  مردادماه 
به سمت هم خدمتی هایش شلیک کرده و نتیجه آن، 4 کشته و 12 
زخمی بود که دلیل آن سرباز از این کار مشخص نبود و احتمال 

می رفت به خاطر مشکالت روحی و روانی باشد.
قزوین  آبیک  پادگان  در  سربازی   ،96 تیرماه  یعنی  عقب تر  کمی 
نفر مجروح شدند.  و 6  نفر کشته  و 33  تیراندازی کرده  به  اقدام 
نیروی  بازرسی  رئیس  سامانی،  امیرعلی  اظهارات  از  بخشی  حال 
زمینی ارتش نشان از این دارد که ضارب مانند باقی سرباز ها زندگی 
عادی داشته است. وی هم چنین به معاینات پزشکی و گمارده شدن 

سرباز ها بعد از احراز سالمت روحی -روانی مناسب اشاره داشت.
امیرعلی سامانی با اشاره به این که سرباز ضارب در حین امر نگهبانی، 
اقدام به تیراندازی کرده، تصریح کرد: وی هیچ گونه مشکل خدمتی 
لحظه  تا  فرماندهان  و  سربازان  با  سربازی  خدمت  مدت  طول  در 
بازرسی های  و  پزشکی  اولیۀ  بررسی های  اما  نداشته  حادثه  وقوع 
جنون  دچار  احتماالً  ضارب  می دهد  نشان  حادثه  محل  از  دقیق 
آنی )سایکوز گذرا( شده و با اسلحۀ در اختیار، در اقدامی ناگهانی 
به سمت سربازان حاضر در آسایشگاه پاس دارخانه و هم خدمتی های 
خود که در حال استراحت بودند، تیراندازی و بالفاصله نیز اقدام به 

خودزنی کرده است.
بعد از این اتفاق ها موجی در بین مردم راه افتاد مبنی بر صالحیت 
افراد برای رفتن به سربازی که آن را با هشتگ #بازبینی_سربازی 
نشان می دادند. برای مثال یکی از کاربران نوشته بود: »اآلن میتونید 
اون سرباز کشته شدن  تیر  با  که  اون جوون هایی  خانواده های  به 

بگید سربازی مقدس؟ مرد می سازه؟ #بازبینی_سربازی«
بود که  تیرماه سال 95  نیست.  تقصیر یک سرباز  اما همیشه هم 
خبری دوباره باعث شروع موجی در شبکه های اجتماعی شد. این بار 
بود. مسافرانی که  به دره  اتوبوس  از سقوط یک  اما خبرها حاکی 
همه سرباز بودند و در پی آن عالوه بر کاربران شبکه های اجتماعی، 
مسئوالن کشورمان، هنرمندان، ورزش کاران و بسیاری از چهرههای 
شاخص به این حادثه واکنش نشان دادند. کمپینی هم در فضای 

مجازی تشکیل شد به ناِم #سرباز_تسلیت.
برای مثال: عادل فردوسی پور هم در واکنش به این اتفاق در هنگام 
برای  فاتحه ای  خواست  مردم  از  پرتغال-مجارستان  بازی  گزارش 
این سربازان قرائت کنند. پرویز پرستویی هم در اینستاگرامش با 
اشاره به این حادثه نوشت: »19 سرباز و 29 زخمی در یک روز، در 
دو سانحه رانندگی می میرند. اگر این اتفاق در هر جای دیگر رخ 

می داد، رسانه های شان این قدر بی تفاوت نبودند و این فاجعه به یک 
وسیله  این  پاسخ گوی  چه کسی  واقعاً  نمی شد.  تبدیل  تیتر حوادث 
فیش  دارد؟  ارزشی  چه  مگر  سرباز  اما  است؟  اسقاطی  نقلیه های 
تومان می ارزد؛ 70  هزار  ماهیانه 70  است که سرباز  حقوقی شاهد 

هزار تومان...«
بعضی هم مشکل را در سیستم حمل ونقل سربازان و فرسوده بودن 

آن دانسته اند.
نامه ای  دادگستری  وکیل  احمدی،  حسین  حین،  این  در  هم چنین 
به وزیر راه و شهرسازی یعنی عباس آخوندی نوشت که در آن علت 
در  و  دانست  ریل  گارد  فقدان  و  آن  کنترل  عدم  را  اتوبوس  سقوط 
پایان، درخواستش از وزیر این بود که دستور بررسی موضوع را صادر 
کند تا با مقصران برخورد شود و هم چنین نسبت به به سازی و رفع 

موانع و پیچ های خطرناک جاده های کشور اقدام شود.
حال که از اتفاقات این چنینی بگذریم، حوادثی هم هست که به صورت 
روزمره در طول خدمت سربازی رخ می دهد که چند مورد از آن را 

بررسی می کنیم:
- سالم، بنده حین خدمت و توی پادگان، در حال نصب پرچم از روی 

نردبان افتادم و رباط زانوم پاره شد...
- با درود فراوان، من در زمان خدمت در محل خدمت، در اثر اشتباه 
یک سرباز نگهبان که اسلحه را امتحان می کرد، تیر به ران پام خورد...

- با سالم این جانب سرباز سپاه هستم. وقتی درحال پست نگهبانی 
روی برجک بودم، در موقعیت من ماشینی توقف کرد و باید در آن 
لحظه با اخطاری که می دادم، ماشینو از موقعیتم دور می کردم. وقتی 
به  حواسم  این که  به  توجه  با  بودم،  برجک  از  پایین اومدن  درحال 
ماشین متوقف شده بود، پام لیز خورد از برجک افتادم و به بیمارستان 

منتقل شدم و اآلن دیسک کمر و پارگی رباط دارم...
- با سالم بنده سرباز سپاه هستم و در چند روز مانده به پایان خدمتم 
در پادگان و در حین خدمت پام لیز خورد و افتادم و استخوان انگشت 

سوم کف دست چپم شکست...
این ها گوشه ای از حرف های کسانی است که در حادثه سربازی آسیب 
از بی توجهی، نوع  دیده بودند و همه به دنبال گرفتن غرامت. و اکثراً 

برخورد و ندادن غرامت کافی معترض بودند و به دنبال راه قانونی آن.
عادی  اتفاقی  به  رباط صلیبی،  پاره شدن  به طور کلی حوادثی مثل 
در سربازی تبدیل شده و هم چنین هرازگاهی اتفاقات هولناکی هم 
میافتد و باید دید باألخره تدابیری برای امنیت بیشتر این سربازان 

اتخاذ می شود یا خیر. 
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  آیا سربازی با شیوه فعلی را کارآمد می دانید؟ چند درصد؟          به طور کلی موافق سربازی اجباری با شیوه فعلی هستید؟   

به عنوان دیگر عامل مشوش کننده که از دستاورد های سربازی است 
می توان به اضطراب و نگرانی از آینده  شغلی و ورود به عرصه  کار نام 
برد. همگی آگاهیم که دانشجویان پس از اتمام دوران تحصیل خود به 
دنبال اشتغال هستند لکن پس از فراغت از تحصیل، با سربازی روبه رو 
ما  است. مخاطبان  مذکور  موضوع  برابر  در  می شوند که خود، سدی 
بیان کردند که تنها 4.3 درصدشان، آن را مانعی برای ورود به بازار کار 
ندیدند. عالوه بر آن اکثریت بر این باورند که سربازی نه تنها برای کار 

بلکه برای کلیت روند زندگی نیز اختالل ایجاد کرده می کند.

آیا سربازی در برنامه زندگی شما اختالل ایجاد می کند؟ چند درصد؟                      آیا سربازی را مانعی بزرگ برای ورود به بازار کار می دانید؟

چندی از گریزگاه هایی که برای رهایی از سربازی می توان به آن ها اشاره 
کرد عبارتند از اخذ معافیت پزشکی و معافیت کفالت و...که در این 
پرسشنامه به معافیت پزشکی خواهیم پرداخت. یکی از روش هایی که 
مرهمی موقت بر این الم است، ادامه دادن تحصیل است، یکی از اهداف 
اصلی ورود برخی جوانان به دانشگاه و گذراندن وقت، تعویق سربازی 
است. طبق اذعانات دانشجویان درصد وسیعی ادامه تحصیل را برای 

تعویق سربازی برگزیدند.

یکی از بزرگ ترین چالش های موجود در کشور که جامعه  
جوانان و دانشجویان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، 
سربازی و خدمات اجباری نظامی می باشد. لذا به بررسی 
از  پدیده  این  نواقص  و  مشکالت  و  معایب  مزایا،  اهداف، 
دیدگاه  کرده ایم  تالش  همچنین  و  می پردازیم  مردم  نگاه 
جامعه را در این باب نمایان کنیم. بدین منظور پرسشنامه ای 
خوب  مشارکت  با  که  کردیم  ایجاد  سربازی  محوریت  با 
که  شد  تالش  پرسشنامه  این  در  بود،  همراه  دانشجویان 

تمامی موارد مذکور به دقت بررسی شوند.
 در ادامه داده های گردآوری شده به کار گرفته شده اند.

یک از نکات حائز اهمیت این است که، نابخردی در حیطه ی تصمیمات 
اجتماعی منتج به زیان های جبران ناپذیری خواهد شد، که صرفا در 
نیز دخیل  را  خانواده ها  و  نبوده  مردان  به  موضوع سربازی محدود 
خواهد کرد؛ بر این اساس در جمع آوری داده ها، بانوان نیز حضور 
داشتند و نظرات آنان نیز در کنار دیگر نظرات آمده است؛ گرچه که 

تنها 11 درصد آمار را تشکیل می دهند لکن بسیار باارزش است.

بر اساس داده های پرسشنامه، که جامعه ی هدف اصلی آن دانشجویان 
و افراد فارغ التحصیل بوده اند، بالغ بر 95 درصد افراد مخالف با شیوه ی 
برگزاری کنونی سربازی هستند. عالوه بر این بر اساس آمار به دست 
زندگی،  طبیعی  روند  برای  بزرگ  مانعی  را  سربازی  تنها  نه  آمده 
آینده ی شغلی و ورود به  بازار کار می دانند بلکه 79.1 درصد از افراد 
حاضر در پرسشنامه، کامال آن را ناکارآمد دانسته  و سربازی را تنها 
راهی برای اتالف وقت، جلوگیری از رشد فردی و سرچشمه  انبوهی 

از آسیب ها دانسته اند که در ادامه به کرات به آن خواهیم پرداخت.
 

بردیا نبوی

آمارنامه

ورودی 98 مکانیک

نگاهی آماری به سربازی
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همان طور که پیش تر اشاره شد، برای فرار از سربازی، برخی راه کسب 
معافیت پزشکی را پی می گیرند، ولی برخی قدم را فراتر گذاشته و به 
بدن خود آسیب هایی وارد می کنند. بر اساس جامعه ی آماری 154 نفری 
این تک پرسش، 14 نفر به بدن خود صدمه وارد کردند تا بتوانند معافیت 

کسب کنند.

اتمام  به  را  خویش  سربازی  که  افرادیست  پاسخ  بخش  این  داده های 
رسانده اند.

امروزه یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان مهاجرت تحصیلی 
است، در این مسیر، عالوه بر گس بودن ترک خانواده و دوستان 

و مهم تر از همه زادگاه، مانع دیگر سربازی می باشد که برای 
مهاجرت، فرد می بایست کارت پایان خدمت داشته باشد و یا 

وثیقه ای را گرو قرار دهد که تضمین بازگشتش باشد. به همین 
دلیل بسیار حائز اهمیت است که بدانیم برای افرادی که قصد 
ادامه تحصیل در خارج از کشور و مهاجرت را دارند چه میزان 

تهیه این وثیقه دشوار است.

صورت  به  بانوان  برای  سربازی  کشورها  از  بسیاری  در  اینکه  با 
در  دارد  قرار  اختیاری  به صورت  دیگر  بسیاری  برای  و  اجباری 
کشور ما این مسئله هنوز در مرحله طرح و پیشنهاد باقی مانده 
است در نمودار زیر نظر مخاطبین در مورد سربازی بانوان نمایان 

شده است.

در پایان به بررسی تجربیات مکتوب افرادی که این دوره را سپری 
کرده ا ند و دیدگاه و نظرات افراد برای بهبود این شیوه و نیز راه های 
جایگزین می پردازیم همچنین تعدادی از چالش هایی که در دوران 

سربازی تجربه کرده اند را بیان می کنیم.

 آیا حین خدمت سربازی دچار آسیب دیدگی بدنی شده اید؟ سربازی چه میزان سالمت روان شما را تحت تاثیر قرار داده است؟

 آیا به دلیل اعزام به سربازی فرصت شغلی، خانوادگی یا... را از دست داده اید؟ آیا سربازی برای شما دستاورد های فردی و اجتماعی خاصی داشته است؟

 سربازی چه میزان سالمت روان شما را تحت تاثیر قرار داده است؟

 سربازی چه میزان سالمت روان شما را تحت تاثیر قرار داده است؟

 سربازی چه میزان سالمت روان شما را تحت تاثیر قرار داده است؟
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 به طور کلی باورهای متفاوتی درباره ی جو حاکم بر محیط پادگان ها 
وجود دارد. برخی از افراد آن را دورانی مفرح نامیدند و از آن، تحت 
عنوان یکی از لذیذترین دوران زندگی خویش یاد کردند، در مقابل 
آن گزارش هایی از آزارهای جسمی و روحی توسط مافوقان موجود 
»بیگاری«  به  را  سربازان  مافوقان  که  کرده اند  ذکر  برخی  است. 
می گرفتند همچنین »تحقیر، فحاشی، تخریب روحیه و عزت 
سربازی  دوران  در  جوانان  بر  که  است  رفتارهایی  سایر  از  نفس« 
تحمیل می شود که بی شک نقش بسیار زیادی در تخریب و تضعیف 

روحیه در یکی از بهترین دوران حیات آدمی دارند.

 از مهم ترین چالش های دوران سربازی که از آن ها نام برده شده 
می توان به »اتالف دو سال از عمر در بهترین بازه  زمانی زندگی، 
حقوق ناچیز، فشار بیش از حد، نبود امنیت در مناطق مرزی، 
و  روحی  آسیب  اشتغال،  و  ازدواج  دادن  قرار  شعاع  تحت 
افسردگی، عدم فرصت کسب دانش و مهارت در این مدت، 
اعتیاد، برقراری نظام رمه و چوپان توسط برخی مافوقان در 

برخی از پادگان ها، مانع مهاجرت و ...« اشاره کرد. 

تعدادی از پیشنهادات و راه های جایگزین سربازی اجباری از نگاه 
مخاطبین در ذیل آمده است:

- حذف کلی سربازی با وجود پیشرفت نظامی جوامع و ناکارآمدی 
و بطالن نزاع و دفاع به شیوه  سنتی

- اختیاری کردن سربازی و تغییر نقش آن به شغل سربازی حرفه ای 
همچون کشور های پیشرفته 

- عدم استفاده از سربازان در مناطق مرزی به جای عدم استفاده از 
افسران

- صرف اجبار سپران آموزش نظامی و حذف دوره  اصلی
در  رفاهی  امکانات  افزایش  و  سربازی  دوره ی  حقوق  افزایش   -

پادگان ها 
-توجه بیشتر به مسائل روحی و جسمی سربازان

- امریه و پروژه
- تقلیل مدت

کنون با توجه مطالب و داده های ذکر شده بی شک تعداد زیادی از 
ابعاد روحی و اجتماعی سربازی را از نگاه مردم بررسی کرده ایم. اگر 
چه امید به اصالح تمام موارد امیدی است واهی، اما امیدواریم که 
بخشی از این مطالب مورد اثر واقع شود و این شیوه  تحکم و جبر نه 

تنها از خدمت سربازی بلکه از تمام ارکان کشور حذف شود.
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خدمت؛ مسئله این است

سپهر استیری
پژوهشگر اقتصادی

به  را  ایرانی  پسران  اذهان  دیرباز  از  که  موضوعاتی  از  یکی 
بارها دست مایه  بارها و  خود مشغول کرده و طی سالیان اخیر 
نظام  خدمت  شده است،  انتخاباتی  کاندیداهای  شعارهای 
هر  که  برد  یاد  از  نباید  اما  است.  سربازی  همان  یا  وظیفه 
و  باشد  اجتماعی  منفی  و  مثبت  دارای جوانب  چیزی می تواند 
ولی  کند.  سنگینی  دیگری  بر  یادشده  جوانب  از  یکی  چه بسا 
خدمت  مختلف  جوانب  اندازه گیری  درصدد  نوشتار  این  در 
شرایط  در  می تواند  مهم  این  چراکه  نخواهیم بود،  وظیفه  نظام 
نیز  را  متفاوتی  پاسخ های  مختلف،  انسان های  برای  و  متفاوت 
خدمت  بررسی  به  ادامه  در  روی  همین  از  داشته باشد.  پی  در 
خواهیم پرداخت. اجتماعی  و  اقتصادی  بُعد  دو  از  وظیفه  نظام 

یکی از دغدغه های مشموالن نظام وظیفه، فاصله زمانی است که 
به واسطه خدمت سربازی میان تحصیل یا کار آنان ایجاد می شود. 
از  برخی  ازدست دادن  سبب  می تواند  نه تنها  زمانی  فاصله  این 
وقوع  با  می تواند  بلکه  گردد،  آکادمیک  و  شغلی  موقعیت های 
ازدست دادن موقعیت های  میادین، سبب  این  پیشرفت هایی در 
قبلی و تنزل جایگاه آنان نیز شود. در همین رابطه اشاره به این 
نکته ضروری به نظر می رسد که به گواه برخی از تحقیقات، آموزش 
Comple� )و تکنولوژی نقشی مکمل را در بازار کار ایفا می کنند 

 )mentarity of Technology Adoption and Schooling Decision
وظیفه  نظام  مشموالن  جمله  از  افراد  برای  زمانی  مهم  این  و 
حائز اهمیت می شود که دریابند مباحث فنی یا علمی در حوزه 
فعالیت یا رشته تحصیلی آنان به سرعت در حال تغییر است و این 
وقفه زمانی می تواند موجب عقب افتادگی آنان از بازار کار شود.

اما مشکالتی از این دست می تواند با برداشتن پروژه های تحقیقاتی 
و یا فعالیت به عنوان امریه در یکی از ارگان های دولتی در دوران 
خدمت به حداقل ممکن تقلیل یابد، اما نباید از یاد برد که چنین 
شرایطی برای همگان فراهم نیست. از دیگر سو ارگان های نظامی 
دانش  و  مهارت  دارای  سربازان  از  بهره گیری  با  می توانند  نیز 
آکادمیک در حوزه های مرتبط، به افزایش تجربه آنان یاری رسانده 
و خود نیز از آنان بهره مند شوند اما این مهم نیز با محدودیت هایی 
همراه است و نمی توان انتظار داشت برای تمامی رشته ها از جمله 
ریاضی، مدیریت و... مشاغل مرتبط یافته و یا اشتغال ایجاد کرد.

در همین راستا باید خاطرنشان کرد که اهمیت اشتغال صرفاً به 
فعالیت در حوزه مرتبط، کسب تجربه و بازماندن از دانش روز 
نیست، بلکه در برهه هایی و در میان برخی از اقشار، جوانان مشمول 

نظام وظیفه، بخش قابل توجهی از بار اقتصادی خانواده را به 
دوش می کشند. چنین مواردی به طور معمول در خانواده هایی 
مشاهده می شود که مردان از کار افتاده و زنان خانه دارند و 
به طور معمول والدین توانایی و مهارت الزم برای عهده داری 
از  پیش  مشمول  فرد  یا  نبوده  دارا  را  خانواده  اقتصادی  بار 
اعزام به خدمت متأهل شده و با توجه به عرف و هنجارهای 
جامعه ایرانی عهده دار بار اقتصادی خانواده شده که با توجه 
به اعزام به خدمت فرد موردنظر و دریافت حقوقی به مراتب 
پایین تر، قدرت خرید خانوارهای مذکور را تقلیل می بخشد.

برنامه ریزی  و  ایرانی  اهمیت جامعه  موضوعات حائز  دیگر  از 
عنوان  تحت  پدیده ای  با  معمول  به طور  ما  آن که  شهری، 
اقشار  جدایی  که سبب  هستیم  مواجه  پایین شهر  و  باالشهر 
مختلف جامعه از یک دیگر در زندگی شهری می شود اما در 
دوران سربازی، پسران به ناچار ملزم به تعامل با دیگر اقشار 
مردم می شوند که این مهم می تواند مزایای اجتماعی را برای 
آنان در پی داشته باشد. دلیل این مهم را می توان در آموزش 
از  این شاخه  Tacit Knowledge جست وجو کرد،  یا  حضوری 
دانش را می توان در برگیرنده موضوعاتی دانست که به سختی 
یاری  مردم  به  انتقال شان  به  آن،  بیان  یا  نگارش  با  می توان 
رساند؛ از همین روی نیازمند تعامل هرچه بیشتر با مردم است 
که از نمونه های این نوع از دانش می توان به دانش مدیریت، 
درک زبان بدن، توانایی صحبت کردن به دیگر زبان ها، برخورد 
اجتماعی با سایرین و... اشاره داشت. خدمت نظام وظیفه را از 
این حیث می توان فرصتی برای درک هرچه بیشتِر این مهم 
و بهره مندی از این نوع دانش برشمرد که این فرصت نیز تنها 
محدود به پسران است و طبعاً سبب افزایش قدرت ارتباط و 
تعامل پسران با سایرین و علی الخصوص در محیط کار می گردد.

با توجه به موارد یادشده می توان چنین گفت که طبعاً دغدغه 
می تواند سبب  بعضاً  و  بوده  اهمیت  حائز  کاری  و  آکادمیک 
در  و  شود  وظیفه  نظام  مشموالن  عقب افتادن  یا  بازماندن 
برخی از موارد این پیامدها محدود به سربازان نبوده، والدین 
و همسر آنان را نیز شامل می شود. از دیگر سو می توان چنین 
در  مردمی  مختلف  گروه های  با  تعامل  به دلیل  که  پنداشت 
یافته  فزونی  مشموالن  ارتباطی  مهارت های  دوران،  این 
گردد. بدل  آنان  آتی  تعامالت  در  قوتی  نقطه  به  می تواند  و 
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و آن جسم را احمد نامیدند

جواد جهانگیری
ورودی 96 مکانیک

 و این را نمیدانم ِکی، ولی هر وقت خواندی، در ذهنت جوجه اردک
 زشت را به خاطر بیاور؛ اما نه انتهای قصه اش را. اینجا سفیدی نیست

 و من نیز قویی زیبا نخواهم شد. محصور در میان شن ها و تا چشم کار
 می کند، بیابان، من، خیال و باز هم بیابان. اینجا همه مردند و من نیز،
به ناچار شده ام. می دانی بیشتر بحث زیست شناسی ست تا انسانیتش.

 و اینجا مرا احمد می نامند. در شناسنامه ام هم. میدانی یک عده
 کافیست که یک ثبت احوال بروند و بشوند خسرو یا رضا، نمی دانم. اما
 احمد نبودن تیغ می خواهد و بیهوشی. خرج دارد و جنگیدن با هرکه

 می ترسد بزرگ فکر کند، من نیز ترسیدم، قربانی شدم و این جبر
 است هم در جغرافیا، تاریخ و البد همان تعلیمات مدنی هم که بنفش

 بود و همه ازش متنفر بودیم. حال همه چیز باز می گردد به اینجا،
 اینجا که ایستاده ام و احمد نیز بود. شن ها، این شن های لعنتی، طوفان

نزدیک است.
  همینجا ایستاده بود، همانی که بسیار دوستش می داشتم. سر صبح،
 که آسمان به سرخی زد آمدم همینجا، نبود، صدایش کردم. هوا که
 روشن شد الی سیم خاردارها بود، سگ ها به دورش، جیغ کشیدم،

شلیک کردم به آسمان. احمد صورت نداشت.
 آن روزش تا غروب بازجویی بود و حبس. ترسیده بودم. گریه ام گرفته

 بود، معذب بودم در میان این همه مرد. در میان این همه غریبه که
 مرا از خودشان می دانستند در جنس، در نگاه و من، حیا شده بود

 چادری که سرتاپایم را چنگ میزد. منی که تنم می لرزید وقتی که
 در اتاق بازجویی تنها می شدم. از بوی سکوتش، عرق های برجبین

 بازپرس، از المپی که در صورتم بود. تاریکی، نورِ دریده ی در چشمانم
و پشه های کور که می کوبیدند در صورتم.

 منی که احمد جلوی چشمانم لخت و عور افتاده بود و باید میگفتم که
 آری خودش است، این مّیت، این مّیتی که بر روی شرمگاهش پارچه
 انداخته اید، همان محبوب من است که صورت ندارد. منی که دلش را

 نداشتم موش مرده ایی را با خاک انداز کنج حیاط بیندازدم، محکوم
 شده بودم به دیدن؛ دیدن صورت نداشته اش، کمرش که دریده شده

مثل پوتین کهنه ایی که دهن باز کرده و آن پارچه ی برآمده.
 بازپرس عکس هایش را پرت کرد سمتم، عکس های خیسش را.

 کنده کاری بود، پر خون، مثل زخم های خشک شده:»نمیخواهم مرد
 باشم«. انگار نستعلیق بود یا ثلث، نقطه نداشت. احمد خط می دانست؛

 می نوشت روی قوطی تایدها، روی شن ها، روی پوست زمین. حال
 پوست خودش، که خون بجوشد که دیگر جوهر نخواهد، جوهر از زیر

 خاک قل می زند، می جوشد، از تنور رگ هایش، و آن نشانه ی عذاب
بود.

 »و نوح را گفتیم که طوفان از تنور خانه ات آغاز خواهد شد و این
نشانه ایست از برای تو و بندگان«.

 احمد نمی خواست و من هم. فرقش این بود که من با سرنیزه ام روی
دستم ننوشتم اما او...

 بازپرس می گفت دستمال در دهانش بود که فریادهایش بقیه را خبر
 نکند، احمد چنین مردی بود. و البد در آخرین لحظاتش هم همین

 شن ها بودند که با او وداع کردند، همین هایی که می آیند که شاید مرا
 هم با خود ببرند، احمد گریخت به بلندترین نقطه، بر دکلی که نجات

یابد. که شن ها مدفونش نکنند.

 »و نوح را گفتیم که مباد دلبستگی زن و فرزند تو را از انجام ماموریتت
بازدارد«.

 عذاب از درون رگ های احمد جوشید. خون شد، گرفت پادگان را. حال
 نوبت من است. که بر بلند ایستاده ام و می بینم خونش را. در جلوی

چشمانم در تالطم و شن ها که می خندند.
 حال نوبت من است، منی که خودم هم احمدم و این قطار مرگ هر روز
 می آید که احمدها یکی یکی بروند و آب هم از آسیاب تکان نمی خورد. و
 شاید فردا هم یکی مرا الی سیم خاردارها پیدا کند، احمد نیازی، رسولی،

 محمدی، چه فرقی می کند؟ دارم جرئت پیدا می کنم که دستمال در
 دهانم بچپانم، باز می ترسم، از غالف سرنیزه ام می ترسم که می خندد. و

خنده اش گم می شود در نارنجِی آسمان و در هیاهوی بادهای شنی.
احمد رسولی، جنسیت مرد، علت مرگ: نامشخص.

   همان که بسیار دوستش داشتم.
و کسی چه می داند که احمد َمرد ُمرد یا…؟

 آسمان سرخ است، پادگان و مردهایش در غلظت گم اند، سرنیزه ام
نمی خندد و دیگر بخواهم هم صدایم را کسی نمی شنود.

»نمی خواهم مرد باشم«.
 پ.ن: هرساله در کشورمان شاهد خودکشی »احمد«هایی هستیم که
 قربانی این ساختار به اصطالح مردپرور سربازی اند، مشکالتی همچون

 دوری از خانواده و غربت، مأموریت های سخت و صعب که به بهانه هایی
 همچون مرد شدن، خدمت به خلق و مملکت، به مردان سرزمین مان

 تحمیل می شود؛ این سختی ها معموالً منجر به کشیده شدن جوانان به
اعتیاد، بیماری های روحی روانی و در نهایت گاهی خودکشی می گردد.

 آنچه که شایسته است، اگر واقعاً قائل به برپایی نظام تفکر و برابری
 جنسیتی هستیم، بایستی مانند بسیاری از کشورها، این اجبار از دوش
 مردان برداشته شود و این فضای رعب و وحشت که در اذهان عمومی

جوانان ایجاد شده، از بین برود.
 نکته پایانی که باید به آن اشاره شود، کلیشه های اشتباهی همچون همین

 مرد شدن است که ناشی از دیدگاه و تفکر عده خاصی از افراد هست و
 آنچه که ناپسند است، تحمیل این تفکر خاص به عموم جامعه است چرا
 که آنچه باعث پیشرفت یک جامعه در عرصه های گوناگون است، استقرار
 نظام تفکر و تضریب آرا و فضای باز برای همه ی دیدگاه هاست چرا که در

این فضا، می توان به حصول به یک قانون درست و منطقی دل بست.
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فرد مشمول، همین که به سن مشمولیت می رسد، باید 
خود را برای سربازی معرفی کند و هرچه زودتر اقدام 
به گرفتن دفترچه ی اعزام به خدمت کند تا وارد غیبت 

نشود زیرا در این صورت نه می تواند معاف شود و نه 
می تواند از امریه سربازی استفاده کند.

 انواع معافیت های سربازی و شناخت راه های معافیت، یکی
 از مسائل مهم و اساسی در سرنوشت و زندگی پسرهای

 کشورمان است. چراکه عموماً می شنویم که این دو سال،
 بخش مهمی از زمان طالیی زندگی را می گیرد و در حقیقت

 دو سال از زندگی تلف می شود. هرچند می گویند سربازی
 پسر را مرد می کند اما خیلی ها ترجیح می دهند این گونه

 مرد نشوند و می خواهند از هر طریقی که می شود به معافیت
.برسند و این راه مردشدن را برای همان دسته باز بگذارند

 نکته این جاست که همه تا حدودی در جریان راه هایی برای
 معافیت از سربازی هستند اما نمی دانند کدام یک به درد

 آن ها می خورد یا کدام یک از مسیرهایی که شنیده اند، طبق
 قوانین جدید حذف شده یا چه موارد جدیدی به قوانین

 افزوده شده است. برای پیداکردن بهترین مسیر معافیت الزم
است انواع معافیت های سربازی را به خوبی بشناسیم
انواع معافیت های سربازی شامل چه مواردی است؟

 مهاجرت تحصیلی
معافیت ایثارگری برای افراد متقاضی واجد شرایط

معافیت موارد خاص برای افراد متقاضی واجد شرایط
معافیت پزشکی برای افراد متقاضی واجد شرایط

معافیت تحصیلی برای افراد متقاضی واجد شرایط
 معافیت پروژۀ کسری خدمت برای افراد متقاضی واجد

شرایط
معافیت تعهد به خدمت برای افراد متقاضی واجد شرایط

معافیت مشموالن مددجو با حمایت کمیتۀ امداد
معافیت کفالت برای افراد متقاضی واجد شرایط

معافیت بخشودگی سنی
معافیت بنیاد ملی نخبگان

:معافیت پزشکی
 فرد مشمول ابتدا به پلیس+10 برای دریافت دفترچۀ خدمت

 سربازی مراجعه می کند. سپس توسط پزشک مورد معاینۀ
 اولیه قرار می گیرد، پس از آن به بیمارستان برای معاینات
 دقیق رجوع می کند. سپس با ارائۀ مدارک الزم و شرایط

 موردنظر به کاربر پلیس+10 ثبت نام می کند. بعداً در شورای

 پزشکی برای مشمول کمیسیون برگزار می کنند تا ببینند
معافیت پزشکی به فرد مشمول تعلق می گیرد یا خیر

 مشموالن مبتال به بیماری های عمومی با توجه به نوع بیماری
 که به آن مبتال می شوند، از معافیت های مندرج در هر بند به

شرح زیر برخوردار می شوند
 بند 1- عدم کفایت رشد و نمو جسمی و عضالنی کافی که

موجب ناتوانی در انجام تکالیف نظامی می شود، نه معافیت دائم
 بند 2- ابتال به بیماری های قابل عالج که مدت درمان آن ها

 بیشتر از یک ماه باشد و هم چنین اعمال جراحی و کسانی که در
 دوران نقاهت بیماری هستند، با تشخیص شوراهای پزشکی از 6

ماه تا یک سال معاف موقت
بند 3- پایین افتادگی احشا توأم با اختالالت عملی معاف دائم

تبصره: نوع خفیف - معاف از رزم
 بند4- اگر طول قد مشموالن کم تر از 150 سانتی متر باشد، از

معافیت دائم برخوردار می شوند
 بند های باال مختّص بیماری های عمومی است و انواع دیگر

 معافیت پزشکی به تفصیل و در هفده بخش در آیین نامۀ معافیت
پزشکی آورده شده است

 هم چنین اگر فرد مشمول وظیفه ای در شورای پزشکی معاف
 شناخته نشود، می تواند به رأی شورای پزشکی و یا به نظریۀ
 تخصصی اعتراض کنند و اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی
 فرد مشمول وظیفه توسط شورای پزشکی صورت می گیرد و

 اگر مشموالن به رأی شورای پزشکی اعتراض داشته باشند، ثبت
 درخواست اعتراض از طریق دفاتر پلیس+10 صورت می گیرد و

پروندۀ وی در شورای عالی پزشکی مطرح خواهدشد
 البته مشموالن در نظر داشته باشند که مطابق تبصره، مشموالن
 یک هفته پس از ثبت رأی به مدت 10 روز حق ثبت اعتراض به
 رأی شورای پزشکی را دارند و چنان چه پس از معرفی مشمول

 به بیمارستان و طرح پرونده در شورا، او سرباز شناخته شود،
 مشموالن باز هم می توانند به رأی شورا اعتراض کنند و در این
صورت نیز، پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده خواهدشد
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 الزم به ذکر است مشموالن به رأی شورای عالی پزشکی
 نمی توانند اعتراض کنند، چراکه رأی شورای عالی پزشکی

.قطعی و الزم االجراست
:مراحل دریافت معافیت ایثارگری

 فرد مشمول با داشتن شرایط معافیت ایثارگری می تواند -
 اقدام به دریافت آن کند. به این صورت که از بنیاد شهید

 برگه ای را که نشان می دهد که فرد یا پدرش جان باز است
 و یا دارای چه درصدی از جان بازی است، سپس به همراه

 دیگر مدارک الزم از جمله همراه داشتن عکس به پلیس+10
.تحویل می دهد تا دیگر مراحل ثبت نام را آغاز کند

 معافیت ایثارگری در هفت گروه معافیت ایثارگری از
 نوع فرزند شهدا و جاویداألثر، معافیت ایثارگری از نوع

 برادر ایثارگر، معافیت ایثارگری از نوع فرزند جان بازان و
 رزمندگان، معافیت ایثارگری از نوع فرزندان جان بازان 10

 درصد، معافیت ایثارگری از نوع فرزندان جان بازان 25 درصد،
 معافیت ایثارگری از نوع فرزندخواندۀ جان بازان، معافیت

 ایثارگری از نوع فرزندان آزادگان، دسته بندی می شود که
 .می توانید به تفصیل اطالعات هر کدام را بررسی کنید

:مراحل دریافت معافیت موارد خاص
 این معافیت همان طور که از اسمش معلوم است، برای افراد
 خاص است؛ به عنوان مثال کسانی که در خانواده یک عضو
 معلول دارند. متقاضی با داشتن شرایط و به همراه داشتِن

 مدارک به پلیس+10 مراجعه کرده و با ارائۀ مدارک مربوطه
 ثبت نام می کند. پس از بررسی های الزم توسط کارشناسان

 نظام وظیفه، کارت معافیت متقاضی به نشانی وی ارسال
.می شود

:مراحل دریافت معافیت تحصیلی
 این نوع معافیت نیز انواع گوناگونی دارد. برای دریافت این
 معافیت، فرد مشمول وقتی به سن 19 سالگی می رسد، به

 دفتر پلیس+10 مراجعه می کند. پس از دریافت معافیت
 تحصیلی به مرکز آموزشی محل تحصیل خود، مدرک مربوط

.به معافیت تحصیلی را ارائه می دهد
:مراحل دریافت معافیت بخشودگی سنی

 طبق این قانون افرادی که تا سن 50 سالگی هنوز به خدمت
 نرفته اند، معاف می شوند و شناس نامۀ آن ها برای اخذ مدرک
 معافیت سربازی کافی است. اما اگر به فکر معافیت از این راه

 هستید، باید بگویم بدترین را انتخاب کرده اید، به این فکر
 کرده اید تا سن پنجاه سالگی را بدون کارت معافیت چگونه
 می خواهید زندگی کنید؟ در طی این سال ها نمی توانید از
 کشور خارج شوید، هم چنین برای استخدام در بسیاری از
 ارگان ها به مشکل برمی خورید، پس این راه را از ذهن تان

خط بزنید
مراحل دریافت متأهل بودن

 این نوع از انواع معافیت های سربازی نیز در واقع تنها می تواند
 خدمت سربازی را چند ماه کوتاه تر کند. طبق این قانون سربازان
 متأهل کسر خدمت نمی گیرند و فقط به ازای هر فرزند می توانند

سه ماه کسر خدمت دریافت کنند
مراحل دریافت معافیت بنیاد ملی نخبگان

 طبق این قانون افرادی که در بنیاد ملی نخبگان عضو باشند و
 پروژه ای پژوهشی و تحقیقاتی تحویل دهند، می توانند از خدمت
 سربازی معاف شوند. البته این قانون دارای شرایط خاص نخبگی

 است که برای دریافت معافیت باید به طور کامل از شرایط آن
آگاه باشید

مراحل دریافت معافیت تعهد به خدمت
 هم چنین یکی دیگر از شرایط اخذ انواع معافیت های سربازی این

 است که فرد جهت کار در سازمان های دولتی تعهد و ضمانت
 دهد. این نوع از معافیت به این صورت است که فرد متعهد

 می شود به جای خدمت در یکی از ارگان های دولتی مانند: تربیت
 معلم، آموزش وپرورش، قوۀقضاییه، سازمان هواپیمایی، سازمان

 کشتی رانی، وزارت بهداشت یا سازمان نیروهای مسلح استخدام
 شود و بعد از گذراندن سهمیۀ موردنظر، هر کدام از ارگان ها
 برای دریافت کارت معافیت به سازمان نظام وظیفه مراجعه

نمایند
انواع معافیت کفالت خدمت سربازی شامل چه مواردی است؟

 انواع معافیت کفالت خدمت سربازی، موضوع این بخش از مقاله
 است که می خواهیم به طور مفصل به آن بپردازیم. معافیت

کفالت هم مانند معافیت های دیگر انواع مختلفی دارد
انواع معافیت کفالت خدمت سربازی به صورت زیر است

مشمولی که پدر نیاز به نگه داری دارد. سن پدر 70 به باال باشد
 مشمولی که پدرش فوت کرده و فرد تنها سرپرست و نگه دارندۀ

خانواده است
مشمولی که سرپرستی خواهرش را بر عهده دارد

مشمولی که از مادربزرگ و پدربزرگش نگه داری می کند
مشمولی که از برادران معلول خود مواظبت می کند

 مشمولی که به خاطر ازدست دادن همسرش، نگه داری فرزندانش
را بر عهده دارد

 اگر پدری در حین انجام خدمت سربازی فوت کند، پسرش
 می تواند معافیت بگیرد و اگر برادری در طول خدمت فوت کند،

یکی از برادرانش می تواند معاف شود
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 مسئله  سربازی اجباری و آسیب های آن برای مردان
 بسیار گسترده است اما جالب این است که گستره 

 آسیب ها آن قدر پیش رفته که زنان، افراد دارای
 معلولیت و ... را هم در بر می گیرد

 ماده 44 مکرر قانون وظیفه عمومی تحت عنوان معافیت
 مددجویان آورده

 معافیت مشموالنی که با بانوان دارای معلولیت جسمی-
 حرکتی ازدواج کنند: مشموالنی که با بانوان معلول

 ازدواج می کنند از معافیت موقت 5 ساله استفاده و در
 صورت استمرار ازدواج پس از اتمام5 سال از معافیت دائم

برخوردارمی شوند
 برای بهره مندی از این معافیت، معلول باید تحت پوشش

بهزیستی باشد
 با عنایت به اینکه برابر تبصره ماده »1« قانون حمایت

 جامع از حقوق معلوالن، معلولیت در سه حوزه جسمی،
 ذهنی و روانی دسته بندی شده است ،منظور از

 معلولیت جسمی- حرکتی وجود معلولیت در حوزه های
 جسمی)ارتوپدی،جراحی مغز و اعصاب و ...(بینایی، شنوایی

 و گفتاری می باشد و معلولیت های ذهنی و روانی در این نوع
 معافیت مالک رسیدگی نخواهند بود.)بیماري هاي ذهني و

)رواني به تنهایي شامل معافیت نمي شوند
 طبق این قانون مردانی که با زن دارای معلولیت ازدواج

 می کنند مشمول معافیت از سربازی می شوند. این قانون با
 استناد به ماده 6 قانون بهزیستی برای حمایت از معلولین

جسمی-حرکتی وضع شده است
 وضع قوانین حمایتی برای افراد دارای معلولیت و خانواده های

 آن ها خصوصا در کشوری مانند ایران که زیرساخت های
 موجود برای رشد آن ها وجود ندارد و حتی حضورشان در

 خیابان های کشور سخت یا بعضا غیرممکن است بسیار
 ضروریست. معافیت های موجود برای خانواده های آن ها از این

حیث بسیار حائز اهمیت هستند
اما انتقادهای مطرح شده به این قانون چه هستند؟

 سواستفاده: با جست وجوی کلیدواژه  معافیت سربازی در
 اینترنت به متن های زیادی می رسیم که ازدواج با دختران
 معلول را بهترین راه فرار از سربازی توصیف می کنند. برای

 جلوگیری از سواستفاده از این قانون و  ثبت ازدواج های
 صوری، تبصره  معافیت موقت را به قانون اضافه کردند، به
 صورتی که فرد تا پنج سال بعد از ازدواج معافیت موقت

 دریافت می کند و در صورت طالق گرفتن باید به سربازی
 اعزام شود و تنها بعد از گذشت پنج سال از ازدواج، معافیت

 دائم را دریافت می کند. با این حال راه سواستفاده از این این
 قانون بسته نیست. بسیاری افراد کم بضائت دختران خود را
 در ازای دریافت مبلغی پول به عقد مردان متقاضی معافیت

معلولیت،زنان،سربازی

سیده سبا افقه
ورودی 94 مکانیک

 در می آورند. افراد دیگری پس از ازدواج برای کسب معافیت
 با سواستفاده از معلولیت زن اجازه ی ازدواج دوم را از دادگاه

 دریافت می کنند و تعهدی برای حفظ شانیت همسر اول ندارند
 کاالانگاری: این قانون زنان دارای معلولیت را به عنوان ابزاری
 برای رسیدن به معافیت تعریف کرده است. یکی از مسئولین

 بهزیستی هدف از وضع این قانون را نه فقط وجود افرادی
 برای کمک، بلکه باال بردن آمار ازدواج دختران دارای معلولیت
 می داند. یعنی تالش قانون گذار نه در راستای فرهنگ سازی و

 تصحیح نوع نگاه جامعه به این افراد که بالعکس در راستای
 پذیرش این نگاه باال به پایین است. تفکری که ازدواج با فرد
 دارای معلولیت را نه یک ازدواج عادی که ازدواجی شایسته

پاداش و هدیه می داند
 تثبیت موقعیت فرودستچندین سال است که وضع قوانین

 برای حمایت از افراد دارای معلولیت در دستور کار کشورها
 قرار گرفته است اما مطابق با کنوانسیون های جهانی حمایت از
 معلوالن، این قوانین باید در جهت توانمند کردن و تالش برای

 هرچه بیشتر مستقل کردن این افراد باشد در حالی که این
 قانون در جهت عکس عمل می کند و فرد را به سوی وابستگی

سوق می دهد
 زن دارای معلولیت در این ازدواج به خاطر به رسمیت شناخته
 شدن ماهیت وابستگی اش در رابطه ای نابرابر در نقش فرودست
 قرار می گیرد و همین مسئله راه را برای اعمال خشونت علیه او
 باز می گذارد. بنا بر اعالم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد،

 زنان دارای معلولیت تا چهار برابر بیشتر از دیگر زنان قربانی
خشونت خانگی می شوند

 با وجود همه  این مسائل، در موقعیت کنونی که قوانین حمایتی
 دیگری در این حوزه در کشور وجود ندارند یا در صورت وجود

 اجرا نمی شوند، حذف ناگهانی این قانون هم ممکن است
 صدمات زیادی به دنبال داشته باشد و در صورت وجود همتی
 برای تغییر، بهترین کار اصالح و تنظیم قوانین مکمل در این

زمینه با توجه به نظر متخصصان است
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را  موضوع  نمی توانیم  کنیم  درباره سربازی صحبت  وقتی می خواهیم 
به صورت ساده و سطحی بررسی کنیم. اصل پدیده سربازی و ماهیت 
آن را باید درک کنیم. این که از کجا آمده و چرا در ایران تا این حد 
تلقی  و  برمیگردد  شاه  رضا  دوران  به  سربازی  اصل  است.  شده  مهم 
رضا شاه از دولت-ملت سازی که انجام می داد و دو بعد اساسی داشت:

شکل  پایه  عنوان  به  نظامی  قوای  و  ارتش  مهم  نقش   .1
کرد. پیدا  ادامه  هم  انقالب  از  بعد  که  ها  دولت-ملت  گیری 

رضا شاه معتقد بود ما شهروند نمی خواهیم بلکه سرباز می خواهیم.   .2
اساساً تفکر دولت-ملت سازی در آن دوره این بود که ملت برای اینکه از 
عقب ماندگی فکری و فرهنگی خارج شود، راهش این است که سرباز شوند.
میدانست. خدمت  وضع  را  جوانان  و  مردم  وضع  بهترین  شاه  رضا 
داریم. سرباز  آن  جای  به  و  نیست  خبری  شهروند  از  تعبیر  این  در 

خدمت  از  معاف  زنان  چرا  که  شود  ایجاد  سوال  این  است  ممکن 
که  این  شد  اشاره  تر  قبل  که  دولت-ملت  تلقی  در  هستند. 
از  واقع  در  که  است  معنی  این  به  هستند  خدمت  از  معاف  زنان 
موضوع  یک  سازی  دولت-ملت  ماجرای  هستند!  محروم  خدمت 
نیستند. بحث  محل  زنان  تعبیر  این  در  و  است  مردانه  کامال 

ورودی  مهاجر،  اندیشکده  مدیر  بادامچی،  محمدحسین 
سال 84 کارشناسی دانشگاه شریف بوده و در سال 95 در 
شده  فارغ التحصیل  دکتری  مقطع  در  جامعه شناسی  رشته 
نخبگان،  ملی  بنیاد  در  سربازی  دوران  گذراندن  است. 
پیرامون  اطالعاتی  تا  برویم  او  سراغ  به  تا  شد  بهانه ای 
کنیم. کسب  آن  به  مربوط  چالش های  و  نخبگان  سربازی 

 سربازی در ایران به شکل اجباری و فقط به صورت نظامی 
انجام می شود، از دیدگاه شما گذراندن سربازی به این 

شکل الزم است؟ و از نظر شما مهم ترین نقص آن چیست؟

در واقع ترکیب هر دو است. عادت یک سری الگوهاست که از دوره 
رضاشاه پایه ریزی شده و ادامه داشته اند. این الگوها کامال بعد از انقالب 
هم مورد تایید بوده اند. هم نقش نیرهای نظامی در حاکمیت خیلی مهم 
بوده است و بیشترهم شده و هم نگاه سرباز گونه به ملت و نه شهروند.

در دوره ای که سربازی مطرح شد این سواالت وجود داشت که دولت به 
چه مجوزی دو سال از عمر افراد را می گیرد و آن ها را وارد مسائل نظامی 
می کند. همان دوره هم این مسائل مطرح بود و مخالفانی داشت حتی 
بسیاری از علما آن را حرام می دانستند و اصلش هم مورد بحث بود.

اگر حتی اصل سربازی را بپذیریم و مثال بگوییم ما به یک خدمت 
عمومی نیاز داریم، خیلی از سواالت اساسی مطرح می شود مثل اینکه 
چرا به شکل اجباری باشد؟ چرا نظامی باشد؟ چرا داوطلبانه نباشد؟

نظامی  معافیت  استارتاپی  شرکت های  برای  اخیراً  مثال  برای 
که  است  این  دارد  وجود  که  سوالی  کرده اند.  تعریف  سربازی 
و  شده  ایجاد  نفوذی  ظاهرا ٌ  شرکت ها؟  این  برای  تنها  چرا 
است. آمده  وجود  به  نظامی  و  خصوصی  بخش  بین  رابطه ای 

چیز  به  سربازی  اساساً  باشیم  داشته  شاهی  رضا  اندیشه  اگر 
حرکت  جمهوری  ساختار  سمت  به  اگر  می شود.  تبدیل  دیگری 
شکل  سربازی  خدمت  شود،  تبدیل  شهروند  به  سرباز  و  کنیم 
عمومی  نهادهای  در  داوطلبانه  عمومی  خدمت  می گیرد.  دیگری 
ایران  در  ما  که  اینجاست  مسئله  اصل  عمومی.  منافع  برای 
داریم. دولتی  نهادهای  سری  یک  تنها  و  نداریم  عمومی  نهاد 

برا مثال اول انقالب دوره سربازی را از دو سال به یک سال کاهش دادند. 
انقالبیون دیدگاه شاه را مورد انتقاد قرار داده و دوسال را به یک سال 
تبدیل کردند. جنگ که شروع شد دوباره سربازی تبدیل شد به دو 
سال و همان طور هم باقی ماند یکی از سواالت مهمی که اینجا مطرح 
می شود که چرا حتی بعد از جنگ، طول دوران سربازی دو ساله ماند؟

 از نظر شما سربازی به شیوه فعلی ادامه همان تفکر است و یا بر حسب عادت این
روند ادامه پیدا کرده است؟

 اگر اصل سربازی را تایید کنیم ایده آل ترین شکل سربازی به نظر شما
چیست؟ و چه مراحلی برای رسیدن به آن باید طی کرد؟

فضای نظامی فقط درسربازی تمدید نشده بلکه در خیلی از جاها 
تمدید شد و این بحث، بحث مهمی است. ساختار فعلی، سربازی 
نیرهای  بگیرد.  صورت  باید  اساسی  اتفاقات  خیلی  و  می خواهد  را 
مسلح به لحاظ نیروی کار به سرباز تکیه کرده اند و اخیراٌ هم اعالم 
داشته اند که یکی از مهم ترین جنبه های اساسی نیروی کار ارزان، 
به صورت سرباز است. سربازی یک پروژه فرهنگی اجتماعی است و 
هیچ جنبه نظامی ندارد. هیچ ربطی به آموزش نظامی ندارد حتی 
پینت بال از سربازی یادگیری نظامی بیشتری دارد. فضای پادگان 
پوشش  در  سربازی  واقع  نیست.در  عملیاتی  و  سربازی  فضای  ها 
نظامی گری، یک پروژه فرهنگی اجتماعی است. برای مثال خیلی ها 
می روند.  بین  از  بدنی  لحاظ  از  و  شده اند  چاق  سربازی  دوره  در 
اضافه  باعث  و  نوشتم  سربازی  درباره  من  که  نقدهایی  از  یکی 
خدمتم شد همین مورد بود که هیچ آموزش نظامی وجود ندارد.

فضای نظامی که به صورت اضطراری ایجاد شد چرا تمدید شد؟

 درباره سربازی نخبگان صحبت کردیم اگر امکان دارد به صورت جزئی تر وارد
این مقوله شویم

اسماً دو سال سربازی به 14 ماه تبدیل می شود و بعداً هم پروژه 
تعریف می شود، سرباز نخبه هیچ حقوقی برایش تعریف نشده در 
حالی که سرباز سنتی دو حقوق اولیه دارد؛ اول آنکه از لحظه ای 
کم  سربازی اش  زمان  از  شمار  روز  صورت  به  می شود  اعزام  که 
از این حق بهره مند نیست و  می شود در حالی که نخبه وظیفه 
ندارد در حالی که  اگر مدتش ده سال شود هیچ اهمیتی  حتی 

علی ضیغمی نژاد

اجبار نا مقدس
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می شود.  کم  زمانش  مدت  از  شرایطی  هر  تحت  معمولی  سربازی 
در سربازی نخبگان تعریف پروژه و داوری ها عمدتاً یک سال طول 
بکشد. طول  ماه   6 است  ممکن  نامه  یک  مثال  برای  می کشد. 

حقوق اولیه دوم آن است که مقوله ای به اسم بازرسی در سربازی 
عادی وجود دارد و با آن که زیاد قابل توجه نیست اما به هر حال 
برای  و مطرح کرد.  داد  ارجاع  آن  به  را می توان  برخی موضوعات 
آن  باشد می تواند  گرفته  قرار  و شتم  مورد ضرب  اگر سرباز  مثال 
جا مطرح کند، ولی در سربازی نخبگان جایی برای احقاق حقوق و 
اعتراض وجود ندارد. مثاًل برای خود من 15 ماه تنها برای یک نامه 
خیلی راحت از بین رفت. هیچ جایی نبود که بتوان آن را برگرداند.

این که یک پروژه علمی چطور در فضای نظامی قابل تعریف است 
هم محل بحث است، کسی که نظامی است نگاه عملی به مسائل 
ندارد و جواب های از پیش آماده دارد و همان را می خواهد و این 
می کند. تبدیل  علمی  کارگر  یک  به  را  فرد  خود  به  خود  روش 

حالی  در  است  دیگری  چیز  فرد  پژوهشی  و  کاری  موضوع  گاهی 
پیش  از  هم  نتیجه  حتی  و  می خواهند  متفاوتی  چیز  او  از  که 
تعیین شده است! در رشته های علوم انسانی فضا بسیار پیچیده تر 
با  مختلف  روش های  به  را  مسائل  این  بارها  است.  عجیب تر  و 
رییس بنیاد نخبگان هم مطرح کرده ام و متاسفانه رسیدگی نشد.

چه کسانی فضا و موضوعات علمی و پژوهشی پروژه را تعریف می کنند؟

دید  و  رفت  باید  کنند  معرفی  تصادفی  صورت  به  را  شما  اگر 
با  که  نیست  شکل  این  به  اصاًل  و  می شود  تعریف  موضوعی  چه 
و خیلی  دارد  بستگی  برداشت طرف  به  ایجاد شود؛  تعاملی  نخبه 
داده  مراکز  آن  به  هم  زیادی  بودجه های  است!  شانسی  هم 
نخبگان  بنیاد  رئیس  از  من  که  سواالتی  از  یکی  اتفاقاً  و  می شود 

از لحاظ مالی حقوق و مزایای سربازی نخبگان به چه صورت است؟

و به عنوان کالم آخر؟

را  آن  تکنیکی  بتوان  که  نیست  ساده ای  مسئله  سربازی  مسئله 
صورت  به  و  مدت  درکوتاه  تنها  حل ها  راه  از  خیلی  و  کرد  حل 
در  و  می کنند  حل  را  سربازی  به  مربوط  مسائل  برخی  مقطعی 
طور  به  کسی  هم  کنون  تا  می کنند.  عمل  مسکن  همچون  واقع 
همچنین  است،  نکرده  صحبت  آن  درباره  حرفه ای  و  تخصصی 
به  سربازی  که  خسارتی  میزان  از  هم  گزارشی  و  روایت  هیچ 
این  من  نظر  از  البته  نیست؛  در دسترس  کرده است  وارد  ما  نسل 
خسارت بسیار زیاد است! حتی برخی از راه حل ها مانند سربازی 
من  بپرسد  من  از  کسی  اگر  و  نکرده  حل  را  مشکل  نخبگان، 
سربازی عادی را به جای سربازی نخبگان به او پیشنهاد می دهم!

این موضوع نیز از مسائلی بود که خود افراد تصمیم می گرفتند که 
پرداخت به چه صورت باشد و اصال حقوق بگیرند یا خیر. خیلی از 
نخبگان این حقوق را نمی گیرند و وارد مناقشه نمی شوند چرا که ممکن 
است برایشان بد تمام شود. در حقیقت حق و حقوق تعریف شده ای 
وجود ندارد اگر بخواهند می توانند بدهند یا ندهند. رقمش هم قابل 
توجه نبود. به عنوام مثال برای بنده، قبل از امسال که 33 سالم بود 
و متاهل بودم و دو فرزند داشتم، مجموعاً 900 هزارتومان در ماه بود.

پایان  حد  در  مقاله  هزار  چندین  بود.  راستا  همین  در  پرسیدم 
که  حالی  در  می شود  تولید  سربازی  نوع  این  در  دکتری  نامه 
است! نداشته  خاصی  خروجی  کنون  تا  هزینه  و  وقت  همه  این 




