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 میحرلا نمحرلا هللا مسب
  د؟یکنیم یابیچگونه است و آن را چگونه ارز یسرباز یروند فعل دییدر ابتدا بفرما .۱

 به تاریخ دارد؛ این سربازی تاریخی شود. بیان است خودش رضای آنچه بدهد توفیق اهلل خداوند شاء ان  

 مطرح اجباری سربازی بحث که ایمرتبه لیناوّ ،است شده انجام که طبق تحقیقاتی .گرددبرمی مدرن دولت

داشتند. این  رایگان نیاز نیروی به ،های نظامیبرای تأمین سازمان که بود ناپلئون عصر و هجدهم شد در قرن

 رایگان نیروی از استفاده برای مدرن عصر در دولت این که ینیازهای و مدرن عصر و مدرن دولت بحث به

 این نکته باید دقت کرد. رویبنظرم . شودمی ، مربوطدارد

 در اجباری سربازی قانون بار اولین برای آمریکا که کشور جمله از ؛شد پیاده مختلفی کشورهای در قانون این

که  شد مواجه زیادی بسیار هایچالش با آمریکا در امنته ؛شد پیاده ۲۶۸۱ سال در لینکلن آبراهام زمان

 توانستمی داشت اگر فردی پول که معنا این بخرند؛ به را سربازیتوانستند می ایهعدّ مثالً کردند؛ اصالح

 اعتراض مورد "جنگ اغنیا و جنگیدن فقرا"تحت عنوان  قانون اینبفرستد.  خودش جای به را دیگری فرد

 خریدمی شخصی سربازی را که شد انجام ایران در ۶۸ دهه قانون در . همینو نهایتاً اصالح شد گرفت قرار

 ؛استبوده  مدرن یایدن در یسربازمنشأ  اینگونه نیست که مگر .بود اجتماعی عدالت خالف بر کامالً  که

 نیا .است آمده آنجا از آن اصلامّا  ،کردند اصالحش و رو شدندروبه مشکل ابهم  آنها از یلیخ که اگرچه

 یاستعمار مطامع یبرا کهنشأت گرفته است  هایغرب ةانیکشورگشا و استعمارگونه رتفکّ از اصالتاً فرهنگ

 ؛خوردمی آب ،غرب این فرهنگ از تفکر استعماری   ة. پس سرچشمداشتند ازین گانیرا و ارزان یروین بهخود، 

 کردیرو و شهیاند بر یمبتن فرهنگ نیا .کرد نگاه تیّن حسن با آن به توانینم .میباش نیظن آن به ما دیبا لذا

 داشته اریاخت در یانسان یروین دیبا یباش داشته قدرت یخواهیم اگر»گوید: می . این اندیشهاست قدرت

 و کند فکر ستین الزم که ییروین .کرد استفاده ابزارو  ءیش ةمنزل به آن از توانمی که اییانسان یروینی. باش

درست است خدمت در نیروهای مسلح  پس .«او فقط عمل کند و زیبر برنامه و کن فکر تو ؛ بلکهزدیبر برنامه

و به اصطالح  و اصالتًا برای استعمار و کشورگشایی بوده است ستین سمقدّاصل سربازی، مقدس است، اما 

 بیند.ها را شیء میریشة سوبژکتیویه دارد که انسان

 که است ریخالف تصوّ بروجود داشته است که  اجباری سربازی قانون امیرکبیر زمان از هم ایران در

 مالیات، عنوان بهمدرن خود،  برای سازماندهی ارتش . امیرکبیراست بوده رضاخان زمان سربازی ازگویند می

 به ۲۱۸۱ سال در آمد. در قانون عنوان به رضاخان زمان در بعد ؛گرفتمی را به سربازی روستاییانفرزندان 

 شد. قانون ۲۱۸۱ در و مجلس رفت
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انقالب و نظام جمهوری پرسم که مبنای می حاال من سؤال .ستین یدرست فرهنگ ،فرهنگ نیا اصلپس 

سه رکن اصلی انقالب اسالمی یعنی توحید، کرامت  رهبری )مّدظلّه العالی( معظّم مقام چیست؟اسالمی 

 این در را خود هایماندگیعقب همه باید ما»فرمایند: هم بیان میدانند. بعد انسانی، و عدالت اجتماعی می

 توحیدی رفتار از مسؤوالن ما رفتار و شخصیت هرچه» دهند:و ادامه می.« بدانیم ماندگیعقب رکن، سه

 که مقدار هر به و کند پیدا کاهش مردم عّزت و هویّت شخصیت، زندگی، به ما احترام و بگیرد فاصله

 ماندگیعقب این نگردد، دنبال کشور در حقیقی معنای به اجتماعی عدالت و نشود عالج طبقاتی هایشکاف

. باشد چنیناین باید هم جامعه فضای کنیم؛ جبران را هاماندگیعقب که باشد این ما تالش همه باید. است

سه « .نظرهاست نقطه همین خاطربه دهم،می هشدار - دیگران و مسؤوالن - کسان بعضی به گاهی کهاین

له است. حاال سوال بنده آن است فرمایشات صریح معظمجمهوری اسالمی جز  یاصل یریگجهترکن و سه 

 «آد م  ل ق دْ ک ر ّمْنا ب ن ی و  » ؟چه یعنی یانسان کرامتسازگار است؟ موجود سربازی با این مبانی  فرهنگ آیاکه 

نظام  آیادر جامعه زندگی و فعالیت کنند.  خودشان تیّهو یی وتوانا ،تعزّ  با دیبا هاانسان یعنی یعنی چه؟

 نشانفراری  ونیلیم سه ؟ زندمی نیزمبه  ای بردمی باالو کند می حفظ را یانسان کرامت نیا یسربازفعلی 

ضمن اینکه جای این سوال است که هر سال از میان  کنند.نمی کرامت حفظ اسحسا جوانان که دهدمی

زندگی روزمره خود و معامالت و مشموالن چند درصد غایب و به اصطالح سرباز فراری هستند که بعداً در 

یک نکتة مهم اینکه کرامت انسانی باید خود را در قانون و  ؟کنندسفرها و امثال آن به مشکل برخورد می

ماندگی از اجرا نشان دهد، یعنی قانونی که کرامت انسانی را زیرسوال ببرد و به تعبیر حضرت آقا موجب عقب

ت. یا مسئولی که کرامت انسانی جامعة هدف خود را زیرپا بگذارد، کرامت انسانی شود، قانون مشروعی نیس

ماندگی انقالب اسالمی و باید به آنان هشدار داد که شما موجب عقب مشروعیت ندارد یا حداقل بگوییم که از

 اید.جمهوری اسالمی شده

اجباری معروف است، با این رکن اصلی و وظیفه و حاال سوال این است که نظام فعلی سربازی که به سربازی 

سربازی  ،بخرند را یسربازتوانند می که یکسان بنا شد هم وقت کیاست؟  سازگار یاسالم یجمهور یاساس

 گانیرا خدمات از نکهیا یجا بههم  مسلّح یروین شوند ومیاز خدمت سربازی معاف و اینگونه خریدند را می

اما این طرح هم شکست خورد و واقعًا . کندیم خرج یگرید یجا در و ردیگیم آن را پول ،کند استفاده هاآن

نبود و اخیرًا هم برخی خواستند آن را احیا کنند، با مخالفت مواجه شد که از  سازگار یاجتماع عدالت باهم 

 چندجمله متولی اصلی سربازی و نیروهای وظیفه یعنی ستاد کل نیروهای مسلح با آن مخالفت کردند. بله 

 االن طرفدار جدی ندارد. و است  یبد زیچ یلیخ واقعاً یمدیدیم که کرد تجربه را آن یسال

اما سوال بعدی بنده آن است که سربازی در زمان شاه با زمان ما چه تفاوت اساسی کرده و چگونه اصالح 

 . اما اشکال شد انجامهم  دیمتعدّ هایاصالحشود و  اصالح سربازی قانونشد  تالش انقالب از بعدشده است؟ 
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 واردسربازی اجباری  بر جّدی بسیار اشکاالت رسدمی نظر بهو  است.اجباری  سربازیاصلی باقی است و آن 

 .است

بلکه دفاع از کشور را واجب و یک مطلب خدمت شما عرض کنم، بنده مخالف نظام وظیفه و سربازی نیستم، 

یعنی سربازی اجباری زاویه دارم، و معتقدم که نظام سربازی  با نظام فعلیدانم، اما تکلیف شرعی و ملی می

کنم که شرط کافی ـ نه شرط الزم باید اصالح جدی شود که از آن به سربازی اختیاری ـ هوشمند تعبیر می

است که به سربازان حقوق و مزایا و بیمه و سنوات طبق نیروهای مشابه داده شود، یعنی یک سرباز ـ آن 

شرایط دیگری چون  کنم این شرط کافی است برای اصالح نه شرط الزم.و باز تأکید می یرد.حقوق واقعی بگ

 بکارگیری نیروهای متخصص در صرفاً در تخصص خود و امثال آن هم از شرایط مهم آن است.

 مقام تدابیرخواهم برخی از فکر کنم توانسته باشم که پاسخ سوال شما را بدهم. اما برای تمیم فایده اجازه می

له با نظام فعلی سربازی موافق برخی نگویند که معظم ؛کنمرا برای شما بیان  رهبری )حفظه اهلل( معظّم

له چقدر است و ، باید ببنیم فاصله نظام فعلی با تدابیر معظمگذاشتند شروطی آقا حضرتامّا هستند. 

 یک از این تدابیر اجرا شده است. کدام

است، رد  امام عرض کنم که حضرت امام صریحاً سربازی اجباری را که در دورۀ شاه بودهیک نکته از حضرت 

فرمایند: در جمهوری اسالمی سربازی یک وظیفه و امر و تکلیف الهی است. و شرط آن را کنند و میمی

 کنم:دانند. با این مقدمه برخی از بیانات رهبری حکیم را عرض میساختن جوانان می

های مفید به سربازان، باره آموزشاز مسائل مهم در این»فرمایند: می۲1/۱/۲۱۶۱ تاریخ درایشان  (۲

باید ریزی برای تربیت دینی و اخالقی است. ها، برنامهکارگیری در کارهای متناسب با تحصیالت و قابلیتبه

ایشان «. هدند دست عمر و وقت تضییع احساس است عمومی ةوظیف خدمت گذراندن حال در که به کسی

کارگیری در کارهای های مفید به سربازان. دوم: بهاند: اول: آموزشسه تدبیر در این بند سخنان فرموده

مشموالت پزشکی خیلی  ها. خب این االن هست؟ فکر نکنم جواب ـ بجز درمتناسب با تحصیالت و قابلیت

اش رود، تقیدات دینیجوان ما که به سربازی میریزی برای تربیت دینی و اخالقی. و سوم: برنامهمثبت باشد. 

آیا نظام وظیفه در این جهات این تدابیر چقدر عملیاتی شده است؟  که بپرسم بایدشود یا نه؟ بیشتر می

 اصالح شد؟

فرمایید! تعبیر را دقیق می« خوب نیست سربازها وضع» فرمایند:می  ۲۱/9/۲۱9۱ یعنی بعد سال ۲۸ در( ۱

این اشکال اول و اشکال مهمی است.  «نیست هاوظیفة آن که کارهایی به هاآن گماشتن لحاظ ازهم »

 باید خیلی دارند. تخّصص هاخیلی نیستند، کم باالتر و لیسانس ]در بین آنها[ هستند، باسواد امروز سربازان»

 میلیون۱ االن«. باشیم داشته فراری همه این نیست معلوم شوند گرفته کار به درست اگر شود، کار این روی

 های مختلف علوم انسانی یا تحصیالت تکمیلی در رشته مثالً  ؛دارند تخّصص از آنها یلیخ. داریم فراری
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 کار در پزشکان معموالً ی که پزشک یا فارغ التحصیالن وتریکامپ مهندس ،عمران مهندسچون مهندسی 

البته از حق نگذریم؛ تالش شده که با  .ندهست اینگونه کم یلیخ ،بقیه درامّا  وندشمی گماشته ناخودش

هایی چون امریه و نخبگان تحوالتی انجام شده است، اما کافی نیست و نیاز به کار کارشناسی بیشتری بحث

 است.

 کاهش لحاظ به خاص نیمشمول تر  یفیک ی  ریکارگ به در یشتریب مراقبت» اند:فرموده ۶/۶/9۲ ایشان در (۱

 .«بشود عملکرد بر ترقیدق نظارت و تیّکمّ

 جیترو را ینوآور ،کارآمد و جوان نیمشمول از استفاده با یانسان یروین در» فرمایند:می در جای دیگر (۱

 .«دیده

 را یدفاع یازهاینکه  ییهابخشدر  ژهیو به ؛دیکن یساز نهیزم»اند: در یکی دیگر از بیاناتشان فرموده (5

 «.کند برطرف

گوییم نیاز به اصالح است، همة این موارد را درنظر داریم. و این اصالح هم باید انقالبی باشد، نه وقتی ما می

 گر در سرمایة انسانیمداخله الگوی که سربازی فعلی روند رسدمی نظر بهفقط اصالحات فرمی و شکلی. زیرا 

البته بنده در جریان هستم که ستاد کل دنبال اصالح است و خود آنان هم دغدغه  .کند پیدا تحوّل باید ،است

کنم که ما نیازمند اصالحات توجه باشند، اما باز تأکید میگونه نیست که آنان به این مسائل بیدارند، این

 انقالبی هستیم.

 کردیرو اصطالحاً  کنند،می عدفا یسرباز از آن ةمعمواًل مسئولین نظامی به وسیل که ییکردهایرویکی از 

حفظ  اصالحات برخی باآن را  دیباامّا  ددار مشکل سربازی که میدار قبول» :ندیگویم .است یتیامن_یاسیس

 از .دارد یادیز ۀدیفاامّا  کندمی لیتحم مسلّح یروهاین بر را ییهانهیهزاینکه سربازی،  رغمکنیم؛ چون علی

 نشاناست که  یتیامن و ینظام بخش در هاآن نیترمهم ؛شودیم استفاده مسلّح یروین در جوانان خدمات

کنند که برای حفاظت از چنین تأکید میهم .«میدار یادیز مسلّح   یروهاین و میهست یمقتدر کشور میدهمی

 مرزها نیازمند نیروهای جوان و پرتوان هستیم. 

تا چه حدی تأمین شده است. مطلوب  ةجینت و هافایدهها، نهیهزکه  یمکن یبررس قیدقباید  اوالًخیلی خب. 

 .میکرد اثبات )علیهم السّالم( تیب اهل حرم از دفاع و سمقدّ دفاع در را اقتدارمان که است نیا تیّواقعثانیاً 

و  یافزار سخت یهابرنامه گذشته .استیعنی نیروهای داوطلب مردمی  جیبس ةشان یروبر  کشور اقتدار

ما باید دنبال الگویی باشیم که بتوانیم  ؛ یرسم ی  نظامنیروهای جز  ،میدار مسلّح یروهاین در کهبنیادی دانش

 استفاده سربازیبرای  الگو نیا از از چرااست؛  یقموفّ و خوب یالگو جیبساز نیروهای مردمی استفاده کنیم و 

 قموفّ یالگو نیابرای ما به ودیعه گذاشتند.  خوب اریبس یالگو کی (هیعل یتعال اهلل رضوان) امام ؟میکنمین

 .دینی دارد و در همة امور ر تفکّپایة   ،جیبس یالگو .میکن استفاده یسرباز در و میکن یسازماندهو  نهیبه را
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تر از نظام که هزینه آن بسیار کمفایده داشته است، گذشته از آنسازندگی و مقاومت کشور اعم از امنیتی و 

 .استآن  یاستعمار نگاه با مدرن یایدن و یغرب راز تفکّفعلی سربازی است که برآمده از 

 پس ما نیاز داریم که مسیر جدیدی پیدا کنیم تا جوانان ما با طیب خاطر به خدمت سربازی بیایند. 

 

 است؟ میزان چه به فرزندآوری و ازدواج اشتغال، روند در سربازی تأثیر شما نظر به. ۲

باشد؛ البته  مسّلح یا حداقل حقوق در خدمت نیروهای به صورت رایگان سال فرد باید دو یعنی سربازی

رسد که حقوق نیروهای وظیفه اصالحاتی داشته است و االن نسبت به گذشته اصالح شده است، اما بنظر می

که با خدمت  اینکنند. اما همکاری نمیدولت و سازمان برنامه و بودجه در این جهت خیلی با نیروهای مسلح 

 وجود دارد، شغل أمینت در که شدیدی رقابت دو سال ازصورت طبیعی جوان ما را حداقل حقوق است، به

رفت، یک بحث بود، اما جوانی که لیسانس یا سالگی به سربازی می ۲۶اندازد. ببنید، اگر جوان ما در می عقب

 و استخدام دیگرسال است. دو سال هم سربازی.  ۱۸نش حداقل تا سکارشناسی ارشد یا باالتر دارد، 

 شود.تر میرود، خیلی سختمی شغل به دنبال سالگی ۱۱ سن در که کسی نسبت به برای او کردنکارپیدا

کنند و روند و مشاغل را اشغال میهای ما هم تحصیالت عالیه دارند و بدون مانع سربازی میویژه که خانمبه

 ازدواجش هم در طبعاً  باشد نداشته مناسب شغل وقتی گیرد. جوان ما در یک رقابت نابرابر قرار میعمالً 

 که شده است معیوبی تعریف شود. پروسةمی نیز فرزندآوری در باعث تأخیر ازدواج در تأخیر و افتدمی تأخیر

 در حضور از رودمی سربازی به که پروسه، جوانی این شد. در خواهد اجتماعی جدّی بسیار هایآسیب موجب

اگر در دوران سربازی،  شد. خواهد محروم تشالیّفعّ اوج در زمان کشور، در سازندگی کار و هایعرصه

کار گرفته شوند تا علم انان با آموزش و تجربه به های تخصصی بود، و نیروها در رشتة خود بهآموزش

واقعیت چنین نیست. اتفاقاً یکی از تدابیر رهبری حکیم ما کرد. اما در زمین و شکوفایی برسد، بحث فرق می

ها بادقت مورد توجه باشد...اگر نیاز نیروهای مسلح را مشخص کنند، چقدر است؟ رعایت نیاز آن»آن است که 

تر تر به مشمول نیاز دارد، ستاد کل بررسی کند، سیاست معلوم باشد، نه سهمیه بدهند ولی کمسازمانی کم

 کار دارد.البته این امر هم راه است. ۲۱۶۶فروردین  ۱۸این فرمایش « بگیرند.

 

 ی  روند فعل . آیاانقالب بوده است معظّمرهبر  یاصل هایدغدغه از آن ة. همواره علم و توسع۳

که در  یافراد ایافراد پشت کنکور مانده  یبرات این مانعیّاست؟  یعلم یهاتیمانع فعال یسرباز

 ؟به چه میزان است کنند،یکمک م دیبه تول انیبندانش یهامؤسّسات و شرکت

 را کمی تغییر بدهم. سربازی را سوال این خواهممی یعنی ؛ببینیم به صورت جامع را سربازی باید معتقدم من

  به است که امری سربازی: »گویندمی که دارند استداللی سربازی هستند موافق که کسانی دید. جامع باید
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 این کشور سیاسی_جغرافیایی گسترۀ به توجّه با کند.می کشور کمک سیاسی و امنیتی و فرهنگی جهات

 کشور اقتدارمایة  یعنی بکند؛ را کشور به ضتعرّ فکر نتواند دشمن که هستند بازدارنده عامل یک نیروها

های آن چالشو به دنبال  کنندمی نگاه هیّ قض به یاقتصاد جهت از برخی ،رتفکّ نیا مقابل در .«هستند

 به یسرباز به یوقت کهاست  نیا من عرض .نندیبمی را آن یفرهنگ_یاجتماعهای چالش هم یبرخهستند. 

 و ینظام اقتدار باعث، این پروسه میکنمی نگاه است گرفته بر در را کشور که یاپروسه کو ی نهاد کی عنوان

شود و  انجام رغبت ول یم با یسرباز کهنیا چون است، اما با شرایط خاص خودش؛  کشور یدفاع اقتدار

 هوشمند باشد. 

یعنی آن را وظیفة خودشان ؛ شوندمی وارد اجبار کی با وندشمیسربازی  پروسه وارد که یکساناکثر 

 از ید.باش داشته او از دیدار کشور از دفاع در یجیبس داوطلب کی از که یعتوقّید توانینمپس بینند. نمی

 به توجّه باامّا  بدهد لیتحص ادامه خواهدمی فرد .دیآمی شیپ آمده السؤ در که یچالش همان گرید یسو

 ی اوجلوهم  را سد نیا یوقت ،است لاوّ تراز یهادانشگاه به دروو یبرا سخت ندیفرا کی که کنکور ندیفرا

 ۲۶دانید که بهترین سن برای سربازی در اوج جوانی یعنی شما هم بهتر می د؛فتامی عقب خیلی گذاریدمی

امّا  برود یسرباز به یا هرمقطع تحصیلی دیگری پلمید ازپس  بخواهد یکس دیکن فرضسال است.  ۱۱تا مثال 

 در که یافاصله نیا د.بده لیتحص ادامهدر دانشگاه مناسبی  بتواند که ستین معلومدیگر  پلمید از بعد

 بدهد.  لیتحص ادامة ندهد که  ۀاجاز، و شاید دیآمی شیپ تحصیل او

مانع نباشد، بلکه باعث پیشرفت جوان ما ریزی کنیم، ای برنامهگونهتوانیم سربازی را بهمی که معتقدم من

باشد تا هم خودش و هم خانواده و هم اجتماع وی را به آن تشویق کنند. اما االن حداقل درصدی ـ 

روند و به اصطالح سرباز فراری محسوب درصد از مشموالن، به خدمت نمی ۱۸ام، طورغیررسمی شنیدهبه

گردند. این یعنی مانع و ایجاد شوند و در مسیر آیندۀ زندگی خود دچار نقصان و مشکالت عدیده میمی

 کشیدن کرامت انسانی افراد متعددی در جامعه.مشکل برای وی و خانوادۀ او و به چالش

 

آن مورد  یاقتصاد ،یاسیس ،یتبعات اجتماع ایآ ست؟ین یتیّفقط امن یسرباز یفعل کردیرو ایآ .۴

 ست؟ین شتریآن ب دیاز فوا یسرباز یهابیات و آسقرار گرفته است؟ مضرّ توجّه

 ی، برخوردسرباز ندیفرآ به رفتم،می زمان که . هررفتممی زیاد و پادگانها ینظام مراکز به ،دور یسالهااز 

که این  کردم عرض. است وبیمع  ندیفرا نیا نظرم به .کردمی طور مسائل نگاهنیا و سربازان با فرماندهان

 معّظم مقام از که یصحبت است. همان ناقص کامالً  ندیفرا نیا. است مدرن دولت مدل سربازی، مقتضای

 لحاظ از سربازها وضع» . ایشان فرمودند:دیکن دقت ،خوانممی دیگر کباررا ی کردم نقل رهبری )مدّظلّه العالی(

  ]در بین آنها[ هستند، باسواد امروز سربازان نیست؛ نیست، خوب وظیفة آنها که کارهایی به آنها گماشتن
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 هئارا یآمار مسئولین«. شود کار این روی باید خیلی دارند. تخّصص هاخیلی نیستند، کم باالتر و لیسانس

 درام. بنده، خودم اینها را دیده شوند؟می گرفته کار به خود تخّصص در سربازها نیا از کی کدام که دنبده

 نخبة انیدانشجو داشت که جزء یکشاورز سانسیل فوق یشخص کبزنم؛ ی مثال شما یبرا لواسان نیهم

 در اگردانید این آدم می: »گفتممی مسئول او و به دمیخندمی . منبود راننده اینجاامّا  بود تهران دانشگاه

از  کمک کند، چقدر کشاورزان به عسل و پرورش یدامپرورکشاورزی، باغداری،  در لواسان در سال دو نیهم

کند اما اگر او نگاه می «. کنیدمی استفاده راننده عنوانشما از او به امّا  ؟شودمی حل ما کشاورزان مشکالت

 که رانندگی بهتر از آن است که او را نگهبان بگمارند. 

 درمراکزامّا  هستند وتریکامپ مهندس یا عمران مهندس مثالًدارند؛  تخّصص که شناسممی را یادیز افراد من

 کاریب آنجا در امّا ی داشتنددکتر و سانسیل فوق ة آنهاکه هم رفتم . به جاییدهندمی ینگهبان خودشان کار

 که بود شناس آنها جامعهیکی از  مثالً ؛ بودند نشده گرفته کار به خود تخّصص اساس بر کدام چیه بودند و

 فوقامّا  دارد شیرایو به ازین شودمی نوشته که ییسندها ش بسیار کمک کند.تخصّص ةتوانست در حیطمی

 به حال برای ویرایش اسناد تا د. به یکی از آنها گفتمکنمی جارو را نیزمرود، که به آنجا می اتیادب سانسیل

چقدر  «.کنند مراجعه و دنویبگ یزیچ من به است نشده هم بار کی االن تا»گفت:  اند.کرده مراجعه شما به

شود؟ به بحث امریه است که آن را هم خیلی آشنا سربازها در تخصص و تحصیالت خود به کار گرفته می

که  است گانیراسربازی تقریباً  چوندانید کجاست؟ نیستم با بحث نخبگان که رو به جلو است، اما مشکل می

ایم و نیروی داده قرار مسلّح یروینرایگان، در اختیار البته اخیراً مجلس اصالحاتی کرده است. وقتی نیروی 

داند. شأن کادر رسمی نمی که گذاردمی ییکارها یبراای ندارد و او را زهیانگاز او  استفاده یبراهم  مسلّح

 من یغذا» :گفتندمی سانسیل فوق ای یدکتربا مدرک  آدم کی به دمیدمی یک مورد دیگر این بود که مثالً

یا  سهمیة غذا ندارد و پس از ساعت اداری باید برود منزل یا سرکارش، که دیده هم سرباز خود «.کن داغرا 

 شوندروند و تا شب به کاری مشغول میایم که برخی هم  بالفاصله میشنیده

این یک  بگذارد. یرسم یروین یآقا آن یجلوداغ کند و  غذا را برود دیبا بخورد و غذا ندارد حقها خب آن

ای که ما از فرماندهان خودمان سراغ داریم، زیاد هم نیست. نمونه است، ان شاء اهلل هم زیاد نباشد و با روحیه

 ةسابق که یسرباز ؟ همانشودمی دایپ ما یبرا یتبعات چه افتد؟می یفاقاتّ چهبا این کارها اما همین نمونه 

ها را باید جدی گرفت.  این .شودمییا الاقل نسبت به نظام سربازی منتقد  مخالفگردد و می بر دارد جیبس

دانم که مسئوالن امر کار تحقیقی توانستیم از این موارد نداشته باشیم. نمیحداقل اگر نظارت دقیقی بود، می

 دیشاتند،  و چقدر ناراضی هستند و چرا راضی هسهای ما در طول و پس از سربازی چقدر اند که بچهکرده

 زیرا نظارت رسد چیز دیگری است؛ می اجرا ةبه مرحل یوقتامّا  باشد ییبایز یهاطرح دهندمی که ییهاطرح
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شود؟ چون آمار طرح خوبی است. اما چقدر اجرا می یتخّصص آموزشهم ضعیف است. برای مثال بحث 

 زنم. ندارم، حرفی نمی

 

همگان بوده و در عرف مرسوم است که  توجّهعد تربیتی و آموزشی سربازی مورد همواره بُ .۵

آورد، لکن چقدر این امر صحیح بوده و توانسته است از لحاظ اخالقی، سربازی، پسر را مرد بار می

 فق باشد؟اعتقادی و مهارتی موّ

 بله، .ندارد تیّواقع که است ییشعارها از یکی نیاامّا  آورد را ما هم شنیده ایممی بار مرد یسرباز نکهیا

ویژه اگر در مرزها یا در چنین کار جمعی و جدی به، هماست جوانان یبرا جدّی دوره ی، یکنظام آموزش

 یسرباز خود آیا واقعاً حال دانم!نمیدر گسترۀ ایران را  ساز است. اما سربازی فعلی جبهه باشد، حتماً انسان

 آن یاخالق یهابیآسپیدا کنند.  را یسرباز یهابیآس و کنند کار بروند عده کی شود؟می مردشدن موجب

 یکس چرا افتد؟می یفاقاتاتّ چه؛ میگذارمی هم کنار روزشبانه پادگان، کی در را جوان هعدّ کی پیدا کنند. را

 کند؟نمی صحبت رابطه نیا در

 

ای به ها هم عالقههای پایین جامعه است و طبعاً دولتسربازی اجباری مالیات پنهان دهک" .۶

نظر شما نسبت به این جمله چیست؟  "اندهای خود و زحمت اصالح سربازی نداشتهقطع دریافتی

 نسبت این مسئله با عدالت چگونه است؟

 هایجوان از یاهعدّ» :گفتبه روستائیان می که بود نیا سربازان یاجبار استخداماستدالل امیرکبیر برای 

 به فیضع ةطبقباید  که بود نیا او کار اساس ؛ یعنی«دهید قرار حکومت اریاخت در اتیمال عنوان به را خود

ی فعلی هم، سربازهای بخشی از استدالل عمالً  .گذاری کردهیپا اینگونه را یاجبار نظام و بدهد اتیمال دولت

 سال ۲۸یا  سال ۲۱»ند: یگومی خودشان ریتعب به .دنکن ادا کشور به را خود نید که مردم باید  است نیهم

ادا  نسبت به آن خدمات را نتید  باید حاال ؛ه استداد خدمات شما به و کشور کردی لیتحص کشور در

 ةمدرس که کسانیبرای  بلکه ؛باشد گانیرا ستین معلوم االنامّا  بود گانیرا قبالً خدماتالبته  «.کنی

 ؛باشد گانیرا خدمات اینکه فرض بر. ستین همین خدمات هم رایگان روندمی آزاد دانشگاه ی یارانتفاعیغ

 حکومت ةفیوظ اگراست یا نه؟  بوده رسانی به مردمحکومت، خدمت ةفیوظ آیا کهسوال من این است 

دولت وظیفة خودش را انجام دهد و از جوان هم توقع داشته باشد که تکلیف و وظیفة  ،رسانی استخدمت

 در دیایب ما تخّصصم و نخبه جوان مثالًبگیرد؛  خدمتآنها  از یگرید ةگون به بایدخودش را انجام دهد. دولت 

 یا حفاظت از  شود.می که باعث پیشرفت کشور کند کار خودش تخّصص ةدر حیط یتخصّص شرکت کی
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کنند، اگر قرار است، مرزها ـ در کنار نیروهای رسمی نیروهای مسلح که انصافاً هم خیلی فداکارانه زحمت می

سربازها هم باشند، چه مانعی دارد که حقوق و مزایای آن داده شود تا جوان ما با رغبت به وظیفة خودش 

بنده با بکارگیری اجباری مشکل داد، بلکه اگر کار را ما نماید.  ادا کشور به را خود نید اینگونهعمل کند و 

رود و آنگاه خدمت سربازی برای او هوشمند و اختیاری کنیم، جوان ما با طیب خاطر به خدمت سربازی می

 فایده دارد و برای کشور هم فایده دارد و طبعاً مقدس است. 

های شدید اجتماعی ل محرومیّتغایب از سربازی که حاضر به تحمّ . آیا سه میلیون مشمول ۷

 ، نشانة ناکارآمدی و مناسب نبودن روند فعلی نیست؟دهندنمی سربازی تن به هستند ولی

 هزار نفر ۱۸۸ که سالیانه قریبکه از اینکننده است. آمار دیگر ایننگرانمار آطور است. این یقیناً همین

یعنی محرومیت از سه میلیون غایب کنند؟ بله فرار میروند؛ چند درصد از آن مشمول داریم یا به سربازی می

ها بازداریم، مثل سری حقوق اجتماعی که در قانون اساسی مصرح است که حق نداریم مردم را از آنیک

رویم چون به سربازی نمی» :گویندمیشغل و مسافرت و معامله و امثال آن. استدالل جوان ما چیست؟ 

دولتی  ۀخواهند در ادارمی روند یامی برخی به اجبار والدین ،روندمی هم که. کسانی «شودوقتمان تلف می

کنند تالش میبازی، ند به سربازی بروند. اگر هم بتوانند با ارتباطات و پارتیهست استخدام شوند لذا مجبور

بخواهیم و چه یعنی ما چه تر باشد. جوری دوران سربازی را در جاهایی بگذراند که برایشان راحتکه یک

 ایم.بازی در بحث سربازی ایجاد کردهنخواهیم یک نوع رانت و پارتی

و عمالً تا بتوانند از  ؛روندمی به اجبارروند، که میروند و بسیاری از افراد هم سه میلیون رسمًا نمیبنابراین 

روند. خب است خاطرات سربازها را بگیرند و جمع کنند، موارد ناخوشایند و خوشایند را زیرکار در می

 دربیاورند. 

 

کنند مانند خود ها تغییر میموجود، ساختار هایها و تهدیدبه فرصت توجّه. با گذشت زمان، با ۸

اصالح نشده  سربازیهنوز ، ۶۶چرا بعد از گذشت چندین سال از تغییرات دههامّا  ؛مسلّحنیروهای 

 است؟

ها در شوند و چقدر از آنسوال من این است که چقدر از این سربازها در تخصص خود بکار گمارده می

شوند؟ یک جاهایی ها تلمبار میشوند و چقدر در پادگانمراکزی چون مرزها که نیاز به نیرو دارد، اعزام می

 های مختلف به سلیقة خود رفتار هم مجریان در ردهقانون مربوطه اشکال دارد و باید اصالح شود و جاهایی 
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شوند. این تصور خوبی نیست که سرباز نیروی خدماتی ماست. اگر مالک کنند و عماًل موجب نارضایتی میمی

 فرمایند، با این وضع فعلی سازگار نیست. سربازی امیرالمومنین علیه السالم که امام می

 

 اصالح سربازی چیست؟ تا به حال چگونه بوده است؟نقش نخبگان و کارشناسان در  .۹

و کارشناسان نظامی وارد شوند. نخبگان باید  در جهت اوّلانجام بشود.  جدّیدو جهت، کار  ازباید به نظرم 

مسئولیت اصلی بحث سربازی با ستاد کل نیروهای مسلح است که الحمدهلل محل نخبگان نظامی ماست. آنان 

البی باشند و با توجه به تدابیر  امامین انقالب اسالمی این فرایند را اصالح کنند. در باید در فکر اصالح انق

ها نظامی چون کنار آن نخبگان و کارشناسان در نیروهای مسلح ـ ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و دانشگاه

بحث را پیگیری  این دانشگاه دفاع ملی و دانشگاه امام حسین و دانشگاه افسری امام علی و اساتید آن باید

در وهلة دوم نخبگان و کارشناسان سیاسی و دولتی هستند که باید بستر خدمت بهتر را فراهم کنند.  .دکنن

توجه عرض کردم، بحث حقوق یکی از موارد بسیار مهم است که دولت در این جهت باید وارد عمل شود و بی

کار ستاد کل باشد. در وهلة سوم باید دولت یار و کمکجا انه خالی کند. ایننباشد. سازمان مدیریت نباید ش

هم مجلس و نمایندگان مجلس هستند که باید با کمک ستاد کل بیایند  و در اصالح قانون اقدام کنند. البته 

دانید که قانون باید با روش الیحه اصالح شود، زیرا بار مالی دارد و دولت باید محل اعتبار آن را تعیین می

ها براین اصالح قانون اواًل وظیفة ستاد کل است و در این جهت دولت و مجلس هم باید یاور آنکند. بنا

 باید اشکاالت را احصا کنند و هستند که ها و رسانهنخبگان اجتماعی، فرهنگی، علمی باشند. در وهلة چهارم 

 مسئوالن نظامی ارائه دهند.ویژه های علمی و کارشناسانه به مسئوالن بهکارهای مناسب را با بحثدر راه

اما کارهای باید محور همة کارهای ما باشد. باالتر بیان شد[ که ] رهبری )حفظه اهلل(به نظر بنده این تدابیر 

، و البته تأکید دارم که محور هم ستاد کل است که کمربسته و هم همپوشانی داشته باشندکارشناسی باید با

 متولی سربازی است و ان شاء اهلل تعالی عزم برای تحول و اصالح هم است. 

 

 ؟جایگزین خوبی است یاحرفه یسرباز آیاست؟ چی برای سربازی مناسب نیگزیبه نظر شما جا. ۱۶

 مات آن را فراهم کنند؟مقدّ دیبا ییها و نهادهاچه دستگاهآن چیست؟  جادیمقدّمات ا

وضعیت  آمار بهتر است. هوشمند_اختیاری یسرباز به نظر من .ارمگذینم یاحرفه یسرباز آن را من اسم

اند، حتمًا  ها موجود است. کشورهایی که الگوی سربازی خود را تغییر دادهکشورها دربارۀ سربازی و تجربة آن

اطالع نیستیم و برخی هم در ایران کار هم دارند و ما هم خیلی بیشان موجود است و مسئوالن تجربه

 توانیم بپرسیم. ها هم میاند که از آنتخصصی کرده
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 یسرباز اصالً  (۲ :ر کردشود تصوّمی را یحاالت مختلف ،میانتخاب کنبرای سربازی را  ییچه الگو برای اینکه

در امور باشد، اما فقظ  یاجبار یسرباز (۱باشد، اما آن را اصالح کنیم.  یاجبار یسرباز (۱. مینداشته باش

 و در زمان صلحباشد و  یاجبار یفقط در زمان جنگ سرباز (۱بکارگیری شوند.  یرزم ریغو  یامور مدن

کشور  ۲۱۱خب از میان  .میکن یکمبود سرباز بود اجبارمسلّح  یرویدر ناگر  (5 .داوطلبانه باشد سریازی 

هاست. انتقادات به ها سربازی اجباری دارند که ایران هم یکی از آندرصد آن 9کشور یعنی  ۲1جهان فقط 

کنند که ما کشوری هستیم با مرزهای طوالنی های امنیتی را مطرح میهم زیاد است و مدافع آن هم بحثآن

ما هم قبول داریم. اما بنظرم این روند باید اصالح شود. به کنند. خیلی خوب؛ و تهدیدهای فراوان را مطرح می

گویم با همین نگاه اشکاالت سربازی را بنده میتعبیر دیگر این استدالل منافاتی با اصالح جدی روند ندارد.  

خواهیم خدمت وظیفة عمومی به عنوان یک عبادت و یک وظیفه و برطرف کنیم و کارآمدتر کنیم.  اگر می

دس شمرده شود، اصالح آن ضروری است. اصالحاتی هم تاکنون انجام شده که آخری آن بحث تکلیف مق

 تر منظور بنده است. حقوق بود، اما اصالحات بنیادی

کنم. البته باید روی آن ام، عرض میگداشتههوشمند _یاریاخت ی  سربازدهم و نامش را الگویی که پشنهاد می

خاطر به  بیاست و فرد با ط یاریاخت هاست ک نیشرطش ااوالً صورت اجمال این الگو کار شود، اما به

و هم خود فرد با عالقه و  خواهدمی او را مسلّح یرویهم ن یعنی ؛هوشمندانه استثانیاً  .رودمی یسرباز

سازی معلوم است که این طرح باید پخته شود و بنده حاضرم در جهت کارشناسی و تصمیم رود.می استعداد

هاست و نیاز به دانید که راهبرد و همان الگوی تحقق تصصمیمبه مسئوالن مربوطه کمک هم بکنم. می

سازی درست و کارشناسانه نباشد، حتمًا سازی صحیح و دقیق و کارشناسانه است. وقتی تصمیمتصمیم

 عزم کی مستلزم  طرح نیا شدنییاجراها هم نه بایسته است و نه شایسته. اما مطلب بعدی برای تصمیم

و مجلس و نخبگان هستیم. در اجرا هم نیاز به   دولت و  مسلح یروهاین نیماب یف مناسب تعامل و یجمع

شدن شناسایی شود بررسی کارشناسانه متخصصان و باتجربه است، نقاط ضغف و قوت این طرح برای اجرایی

 .گاه تصمیم درست گرفته شود، باید آنقدر طرح پخته شود که نوعی وفاق برای آن ایجاد شودو آن

دیگری باید از دل ستادکل نیروهای مسلح بیرون بیاید و با  راهش هم مشخص است، این طرح یا هر طرح

تفهیم و تفاهم دولت و مجلس همراه باشد و فرماندۀ کل قوا نیز در جریان قرار گیرد و ایشان هم برپایة 

کنم که آمادگی همکاری با مسئوالن شدن آن صحه بگذارند. به این دلیل عرض میمصالح نظام برای اجرایی

های جمهوری اسالمی و و جبران گیریاما تصور بنده آن است که برای رسیدن به جهت مربوطه هستم.

ها در بخش سربازی در دو حوزۀ عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، خب است نیروهای مسلح ماندگیعقب

قدم بودند و به مسئوالن کشوری هم راه درست را گونه که در دفاع مقدس پیشقدم شود و همانپیش

 آموزش بدهند.  



12 
 

 

طور خالصه چنین است. اوالً  بودجة آن باید تأمین شود، زیرا پایة اول آن این است که الزم ب این طرح بهح

شود، تمام و کمال داده است حقوق درست، یعنی تمام حقوق و مزایای یک کسی که به سربازی اعزام می

کرده فقط در رشته و تخصص خود گمارده شوند تا پس از اتمام دورۀ های تخصصی و تحصیلنیاً گروهشود. ثا

ها بیاید و این کارشناسی سربازی، تجربة گرانبهایی هم در کسب کرده باشند که در اشتغال به کار آن

گمارده نشوند، بلکه با تخصصی و فنی الزم دارد. ثالثًا جوانانی که مدرک یا تخصص ندارند، در کارهای پست 

های فنی، هرکس بسته به استعداد خود و نیاز نیروهای مسلح به کار گمارده شود که به اصطالح پس آموزش

از پایان دورۀ خدمت، مرد بار آمده باشد. رابعاً در کارهای ویژه چون حفاظت از مرزها؛ نیاز را نیروها مسلح 

شوند، مزایایی داشته باشند که بخواهند با طیب خاطر به آن زام میجا اعجوانانی که به آنکنند، و اعالم می

گونه هم گیرد، اینمناطق اعزام شوند. بحث عدم استقبال جوانان را هم با مزایایی که در اختیار آنان قرار می

باشد رود، برای مثال برای استخدام امتیاز خاصی داشته توانیم جبران کنیم. اگر کسی که به سربازی میمی

که برای استخدام اولویت دارد، یا امثال این مسائل، شما ببینید که افراد با رغبت و میل خود به خدمت اعزام 

 شوند. می

روند دو گروه کلی هستند: گروهی دارای مدرک یا تخصص باالیی روشن است که کسانی که به سربازی می

شوند و نیروهای مسلح از همان ابتداء بدانند که وی هستند و آنان حتماً باید در تخصص خودشان بکار گرفته 

های دیگر چون امریه به خواهند، حاال در درون نیروهای مسلح باشد یا به صورترا برای چه کاری می

ها و نهادهای دولتی داده شوند. بویژه این مسأله دربارۀ فارغ التحصیالن علوم انسانی از اهمیت سازمان

ها نیز از این توانند برای نیروهای مسلح انباشت علمی ایجاد کنند و خود آنآنان میبیشتری برخوردار است. 

ها بیگاری نیست، هم حقوق کافی دارند و هم کند. و چون کار آنبرد و علم او عینیت پیدا میدوره فایده می

دهند و حقوق میکند، برای خدمت و نیروهای مسلح هم ـ چون موجب پیشرفت وی است، او انگیزه پیدا می

که نیروی وی هرز نظارت هم دقیق است ـ انگیزه دارند که وی را در کار تخصصی خود استفاه کنند نه این

 .   و حس کند که عمرش تلف شده است برود

کرامت  دیبادرمورد این افراد هم  ند.نداری تخّصص هستند و یا پلمید ریزیا  پلمیهستند که د یم کسانگروه دوّ

که خود را موظف بدهیم که به وی در این مدت کار اینیعنی  نجایادر بودن هوشمند. فظ شودح یانسان

شود و اش مفید است، آموزش داده شود. برای مثال فردی که به پادگان اعزام میتخصصی که برای آینده

یاد نظر استاد، مکانیکی پادگان است، زیردر که  یدو سالسالش شده است، در  ۲۶تخصصی هم ندارد. تازه 

بنایی، کارهای دیگر چون شود یا مییا شاگرد مکانیک کارآمد  از آنجا برود یک استاد مکانیکبگیرد، وقتی 

. در نهایت هم نیروی مسلح پس از پایان ی دیگر که زیاد هم هستندتخّصصسلمانی، نانوایی یا کارهای 

 کند و همین گواهینامه هم برای استخدام وی تأثیر و خدمت به او گواهینامه بدهد و تخصص وی را تأیید 
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شوند، فرض شوند، یا در کارهای خاص گمارده میچنین کسانی که به مرزها اعزام میامتیاز داشته باشد. هم

 بفرمایید، پلیس راه و امثال آن. مزایایی در نظر گرفته شود.  

دارند  تخّصصچون هم برای افرادی که جایگیزن مناسبی است؛  هوشمند_اختیاریسربازی من به نظر لذا 

برداری قرار بگیرد. در اینصورت هم کامالً مورد بهره ندارند تخّصصبرای افرادی که تواند میمفید است و هم 

نیز  مسلّحچون برای حال و آینده خودشان خوب است و نیروی  ؛جوانان انگیزه دارند وارد سربازی بشوند

که سربازی اختیاری است، اما وظیفه رغم اینصورت است که علیدر این ارد که استفاده بهینه بکند.انگیزه د

شوند و  در هر دوره هم بررسی و مقایسه کنیم که با این نظام جدید سربازی، میهنی و عبادت محسوب می

تر خواهد میزان غایبان کمکنم که هزینه و فایدۀ آن نسبت به روش فعلی چگونه خواهد بود. بنده فکر می

 شود. ها بیشتر میشد. و استقبال افراد و خانواده

تحقیقاتی انجام داده  ۲99۶ی حسابرسی آمریکا در سال مطلبی را خواندم که خیلی جالب بود. سازمان ملّ 

در این  ای را مقایسه کرده است.های سربازی حرفههای سربازی اجباری در برابر هزینههزینه در آناست که 

سربازی اجباری  رایگان است؛  ةدر آمریکا کمتر از هزین ایحرفهسربازی  ةکه هزیناست گزارش بیان شده 

 هنگفت آموزش را ةت در اختیار ارتش هستند و ارتش هزینمدّت کوتاهچرا که سربازان اجباری، به صور

یک ای معادل حرفه یسرباز ةهزینامّا  ؛گیرداستفاده بهینه صورت نمی ،بودن آنو به دلیل رایگان پردازدمی

 مسلّحپس از نظر اقتصادی که نگاه کنیم به نفع نیروهای  سربازی اجباری است. ةهزین پنجم تا یک ششم 

 است. 

پس وقتی سربازی اختیاری ـ هوشمند شود، هم سرباز که به خدمت اعزام شده است، انگیزه دارد،  یک سرباز 

اند، او با داهخودرویی را در اختیار او قرار دیده و آموزش رانندگی کنیم که  ساده را درنظر بگیرید، فرض

آن  تی برایش ندارد.وقتی اجباری است، هیچ اهمیّامّا  کندنگهداری و مراقبت می ودل از این خودروجان

ترین استفاده را از نیروی و دقیقکند که در این مدت بهترین دار محترم هم تالش میفرمانده و افسر و درجه

باید به قول سهراب سپهری چشمانشان را بشورند و جور دیگری نگاه  مسّلحنیروهای  وظیفه بگیرید. پس 

گویند این می کنند. یکی از مشکالت این است که بعضی از دوستان خیلی سفت و غیرمنعطف هستند و

فهمد و نه نیت خوبی دارد و یت چیزی میزند، نه از امن، هر کس هم که حرف میهست و جز این نیست

 جور دیگری به قضایا نگاه کرد.شود میگوییم می ماامّا  شود! هدفش هم نادرست است و موجب ناامیدی می

 

شود تا به حال شاهد برخورد نامناسب و متخلّفانة س شمرده می. ضمن اینکه سربازی مقد۱۱ّ

 متجاوز متخلّف قانون و  جدّیشاهد مؤاخذة امّا  ایمبودهفرمانده، قاضی و نمایندة مجلس با سرباز 
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و قانون هستند  یچرا باید چنین اشخاصی که خود مدافع سرباز ؛یماهبه حقوق سربازان نبود

 ؟ شودمی چه چیزی ازاینچنین رفتاری را انجام دهند؟ به نظر شما این عمل 

باید در آن دقت شود، بلکه خدمت در نیروهای مسلح مقدس است، چه  ،است سمقدّ  یسرباز اینکه اوالً

رسمی باشند و کادر یا وظیفه. اما به مقتضیات آن باید توجه شود، وگرنه چه مقدسی است؟ و این واژه 

 دفاع یا در شودمی حرم مدافع به صورت داوطلبانه ؛ چون بسیجیاست سمقدّ جیبس شعاری بیش نخواهد 

با روش فعلی  یسربازامّا  دارد؛ حضور ی و ...فرهنگ علمی، مختلف یکارها در ای کند می حضور پیدا سمقدّ

 .و باید نظام آن را تغییر بدهیم بدانیم سمقدّ  میتوانینم را

 نگاه ز یکا یاشدهند اما این نوع برخوردها که گفتیم که قاضی یا نمایندۀ مجلس یا کسان دیگر انجام می

ی است که حتمًا باید با آن برخورد جدی بشود و متولی اصلی آن هم مذموم فرهنگحاکم ـ رعیتی است که 

 ندارد، زور که یکس ایماست،  ردستیز که یکس ایکه سرباز   رتصوّخود نیروهای مسلح هستند. این 

ناشی از همین فرهنگ غلط است.  یگرید فرد ای مجلس ۀندینما ای یقاضهرکس باشد، . ندیبگوتوانیم زور می

شود، باید با جدیت مورد مواخذه و هایی که پخش نمیشود و چه آنای میها که رسانهچه آن هااین رفتار

کنندگان که ضعیف هستند و برخورد قرار گیرد. البته فقط سرباز هم نیست. نسبت به زیردستتان یا مراجعه

 ای گردد. هم رسانهزور ندارند، باید اصالح شود. و با متخلفان برخورد شود و این برخورد 

 

ماتی و در بین نظام مقدّ  ،وصل ةبه عنوان حلقتوانسته است جایگاه خود را . آیا خدمت وظیفه ۱۲

در جهت تربیت انسان تراز انقالب اسالمی، توانسته است  آیا؟پیدا کندآموزش عالی  و هطمتوسّ

 برقرار کند؟ بوطهارتباط و هماهنگی الزم را با آموزش و پرورش و نهادهای مر

ای از اعزام و هر سال هم درصد قابل توجه داریم یفرار ونیلیم سه است که نیا لشیدلپاسخ مثبت نیست. 

، این است نیا هیّقض تیّواقع. ها مشکل استها در ارائه خدمات به آنزنند و تا سالبه سربازی سرباز می

آن هم به  ایم. دلیل اصلیدر آن موفق نبودهخواست حضرت امام بود و خواست حضرت آقا هم است، اما ما 

 گردد که قباًل عرض کردم که فرهنگ آن باید اصالح شود. ای باز مییک مسأله ریشه

 

 نیمأت برای ،سربازی اجباری» :گویندمی . برخی افراد در مقابل انتقادات به روند سربازی فعلی۱۳

 نشود؟ انجاموار یجیبس و داوطلب یروهاین این کار با چرا«. است یضرور و الزم مرزها
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 ازین یکار نیچن یبرا دارند؟ زهیانگ چقدر شوند، گمارده کاری به به اجبار که ییروهاینراهش را عرض کردم. 

 .میدار زهیانگ با یروهاین به

. کرد تصور تخّصص بدون و یچسوءاستفاده را نقادان و کرد یلجباز نقدها به پاسخ در دینباکنم، عرض می

 ؛باشد جّدی وباید عملی  دفاعامّا  است خوب سربازان از دفاع .شوند دهید باز دید با نقدها است خوب بلکه

 یدلبخواه یسرباز آن یمعنا. است ممکن هوشمند_اختیاری یسرباز با که است موانع رفع آنها از یکی

 یبرخ که است یغرب ینگاهاین نگاه،  متاسفانه. است سربازان به یءبودگیش نادرست  نگاه   از گذر بلکه ست،ین

 زنند.می دامن آن به ایران ، درتوّجه  بدونهم 

 

 ای پیرامون سربازی اجباری دارید بیان بفرمایید؟. در پایان اگر نکته۱۴

سازی و و در حلقة نظام تصمیم، کنندیم یزیربرنامه جریان نیا در دارند که ما ینظام دوستانو  برادران

افق به رهنمودهای حضرت در این حوزه مشغول خدمت هستند، باید فضای فکری خود را همگیری تصمیم

امام و حضرت آقا، سربازی را به سمتی سوق بدهند که هم نیازهای واقعی نیروهای مسلح برطرف شود و هم 

 بیاناتبه  جوانان ما راضی باشند و هم کشور بیشترین بهره را از نیروی جوان خود ببرد. بنظر بنده، وقتی

فهمیده  یاجبار یسرباز ایشان یهاازحرف اصالً کنیم، را با توجه به نظام فکری ایشان مطالعه میآقا  حضرت

؛ است نداده جواب ،دیاداده انجام حالبه  تاکه  یجزئ اصالحات .دندار اصالح به اصرار شانیا بلکه ؛شودنمی

سوال  .است نداده جواب نهایاامّا اند، همگی هم خوب بوده ؛دناگذاشته و چه چه ؛دناگذاشته یتخّصص آموزش

 کنیم که چه بکنیم؟ 

تا سربازی بشود عبادت و . خارج کنند وبیمع حالت نیا از را یسربازمتمرکز شوند  و  یانقالب اصالح باید 

مایة صورت سربازی امر مقدسی است و وظیفة الهی و فرصتی برای باروری جوان ما، نه اجباری! در این

 اطمینان و امنیت جامعه و موجب ارتقای اعتماد جوانان به نظام و ارتقای روحیة دینی در میان آنان است.

ای را . البته بنده معنای حرفهایحرفهگویند: سربازی ؛ برخی میهوشمند_یاریاخت سربازی راگویم: بنده می

 طرف آن ازو  باشد داشته زهیانگ برای سربازی ما جوان شود تا هوشمندسربازی باید فهمم. خیلی نمی

، بشود سرباز نخواست که هم یکس .باشد داشته زهیانگ هم برای استفاده درست از این نیرو مسلّح یروهاین

 اش بهتر است. اجباری نباشد، اما خودش حس کند که برود، برای آینده

مجرم! یا عنوان دیگری شما بر روی آن شود، فراری یعنی رود، فراری محسوب میاالن هرکس نمی

 شود، موانعی قانونی سر راه پیشرفت او گذاشته میگذارید! از بخشی حقوق اجتماعی خود محروم است، می
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شود.  معلوم است که این با اصل و رکن کرامت میلیون فراری داریم هر سال هم به این تعداد اضافه می ۱باز 

 گرد داریم. ر این جهت عقبخوانی ندارد و دانسانی هم

 حتماً . انجام شود جدّی یجراح کی ،جّدیاصالح  کی دیبا اً حتم که است نیا بنده برداشت لیدل نیهم به

 .بدهد انجام جدّی اصالح کی و کارشناسان دیاسات ،مجلسدولت و  کمکبه  مسلّح یروهاینکلّ  ستاد دیبا

 یفکر کمک حاضرم طلبه کی عنوان به هم بندهافراد زیادی هم هستند که آمادۀ کمک فکری هستند، 

کمربستة کار ستاد کل نیروهای مسلح است و آنان باید بیایند وسط میدان و بقیه را هم با خودشان امّا  ؛بکنم

 همراه کنند. 

 و ازدواجاشتغال،  .بود خواهد ما نفع به فرهنگی ی واجتماعی، امنیتی، اقتصاد نظر از شود انجام کار نیا اگر

 .شودیم لیتسه نیزو تحصیل و انگیزه و امید به آینده  یفرزندآور

 برکاته و اهلل رحمة و کمیعل والسالم


