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تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان
رحمتاهلل قلیپور
استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
حامد رستگار

دانشجوی دکتری خطمشیگذاری پردیس فارابی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 96/3/21 :تاریخ پذیرش)96/6/17 :

چكيده
سیاستهای اتخاذ شده برای معافیت و یاا ررااتات یری او او ای تی ات ،ه ااا ه مااشاااز ایااای ا
برانگیختو است .هدف اا رژوهشِ انجام گرفتو ،تحلیل سیاستیِ شکلگیری شانای مرباط بو فروش تدمت سرباای
یا ه ای یری و معافیت می باشد .مدل معرفی شده تاسط ویلیام اای یک ابزا مااسب برای تحلیل سیاستی است.
تحلیل سیاستی شامل او فرایاد صا زبادی ماکل و حل ماکل میباشد .ا این متن ،تأکید بر صاا زباادی
ماکل مرباط بو تدمت سرباای است .ا این یستا  ،شکلگیری باد مزبا ا باایاو باو صاا ز معکاا
تحلیل می شاا؛ بدین صا ز کو بدیلهای سیاستی ایگری ا کاا آی مطرح میشاند و ساس بارای هار یاک
یداگانو ذیافعای و مفروضاز ترسیم شده و چرایی تصایب آی بر سی میگراا .ا نهایت رایش آی انجام گرفتو
و ا ایابی مقدماتی ا ائو میگراا .ا انتها مالحظو تااهد شد کو این شانای م تای بر مفروضاتی ا میای ذیافعای
مختلف است کو بو صا ز بادی نامااسب آی انجامیده و ماکل اساسی مرت ط با تدمت وظیفو ع امی ا حال
نکراه است.
واژگان كليدي :تحلیل تطمای ،صا زبادی ماکل ،رایش ،ا ایابی ،یری و ما الین تایب

 ) Email: hamedrastegar@ut.ac.irنایساده مسئال( -
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مقدمه
تحلیل سیاست ،گامی مهم ا ایجاا اانش حال فرایاد تطمای است .تحلیل سیاستی
باعث شفاف شدی مسائل شده و بو به اا فرایاد تطمایگذا ی میانجامد .تحلیل سیاستی
ک ک میکاد تا تص یمگیرای و شانایگذا ای با تایو بو مفروضاز و ریشفرضهای مختلف

بتااناد اا اثراز و ریامدهای احت الی ایرای یک تطمای آگاه شاند .اا تحلیل سیاستی

میتاای بو عااای ابزا ی برای به اا شانای مرباط بو یری و تی ت تدمت وظیفو ع امی هم
استفااه کرا.
شد ی عیت سریع و کاهش بیسابقو ا آمدهای نفتی ا سالهای انتهایی هزا ه بو عااای او
عامل مهم س ب شدند تا طی سالهای 1377الی  1379طرح فروش تدمت سرباای بو صا ز
گستراه بو ایرا ا آید .ال تو ماابو این طرح ریش اا آی نیز و اا سال  1370بو صا ز
محدواتری ایرا شده و متالدین ما ال تایب سالهای 1338الی 1347و ما الین تایب
تا ج اا کاا  ،میتاانستاد بو تااسب مد ک تحصیلی تاا با ررااتت م لغی اا معافیت
بهرهماد شاند .ا این او او ه ،بو ترتیب امانی ،حدوا5000نفر اا ما االی تا ج اا کاا و
 65000نفر اا ما االی ااتل و نیز  360000ا او ه اوم اشدام بو ترید تدمت ن ااهاند .
ویاا مخالفتهای فراوای بو س ب ت عیضآمیز شل داا شدی فروش سرباای ا سطح یامعو و
نیروهای مسلح و ه چاین افزایش اوبا ه ا آمدهای نفتی اولت مایب گراید تا این طرح
اا استا کا تا ج شاا.
ر اا یک او ه  14سالو و با افزایش فاا های اشتصاای ناشی اا تحریم و افزایش سطح
تحصیالز ما االی کو با وظایف تعریف شده برای این افراا ا ساتتا نیروهای مسلح هم-
تاانی نداشت ،ا باد «ط» ت صره  16شانای باایو سال  ،1394برای ما االنی با بیش اا 8

سال تی ت امکای ترید معافیت بو تااسب مد ک تحصیلی بو ویاا آمد .چاین بادهای شانانی
و ریش بیای باایو ما ا نظر ،بر رایو ناع تاصی اا نگرش و مفروضاز شرا اا ند .بدینسای
گرچو بو نظر می سد مسئلو مرباط بو تای ین حل شده ،اما یاوهای اصلی و عاامل بوویاا
آو نده آی ک اکای باشی می ماناد .تحلیل سیاستی ناای تااهد ااا کو این مفروضاز کداماد و
چرا این ت هیداز شانانی برای حل مسئلو مرباط بو تدمت سرباای مااسب نیستاد.
 - 1وانامو اشتصاا رایا بو نقل اا یاناین ااا ه ماابع انسانی ستاا کل نیروهای مسلح .ش ا ه 2908
 - 2بو عااای ن انو گزا ش ستاا کل نیروهای مسلح ا ای ماه 1376
 - 3میانگین شی ت س د نفت تام اورک ا سال  1998بو سطح بیسابقو  12اال کاهش ریدا کرا و سس
شم  27اال سید.

ا سال  2000باو
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استراتژي تحليل
ر

اا یاگ یهانی اوم ،سیاستگذا ی ع امی اا ال سات بسیا شد ت اد اث ازگرایی

بیروی آمد (را سانز .)119 :1385 ،اث ازگرایی با تکیو بر یدایی میای ا اش و واشعیت ،سات

تالب ا تحلیل سیاستی تا سالیای مت اای باا .با ریارفت نظریاز رارر ،کاهن ،فاکا،
هابرما و  ...بسیا ی اا تحلیلگرای ا تصاص تحلیل اث ازگرایانو سیاستها بو مازلو

عرضوکااده رایوای برای تص یمگیریهای عقالییتر و عل یتر اظها شک کراهاند (را سانز،
 .)1385:113ا ویکرا تفسیری ا اشها و واشعیاز ا ریاند با یکدیگرند و تحلیل یک
مسئلو سیاستی با مفروضاز و آگاهی ریایایِ ذیافعای ا تعامل است .ماضاعی ماناد تدمت

وظیفو ع امی ،با مفاهی ی م اناد ملیت ،افاع اا سرامین ،ایثا و ...گره تا اه و اا این یهت
بسیا هاجا ی و م تای بر ا اشها است .باابراین ا تحلیل سیاستهای مرت ط با آی مسائل
عیای کم نگتر بااه و استدالالز و احتجایاز ریرامای هر تحلیلی ،بیاتر متکی بر
مج اعوای اا شااعد هاجا ی و ا اشی است کو استفااه اا ویکرا تفسیری ا ایتاابنارذیر

میکاد.
تحلیل حاضر بو لحاظ امای بر سی سیاست ،یک تحلیل گذشتونگر 1است .این وش ،بر
2
تالید و انتقال اطالعاز ر اا ایرای اشداماز سیاستی تأکید اا ا .ماضاع ایگر ،حل ماکل
ا برابر ماکلیابی است .ماکلیابی ع لی مفهامی و تئا یک است .سؤال اصلی ا ایاجا
ماهیت ماکالز است و نو حااههای ع لی و استیابی بو اهحل برای آیها .ا عاض ،حل
ماکل با ایرا و ااا ة یک شتو اشداماز ا طال امای مرت ط است .حل ماکل یک فعالیت
ع لی است کو هدف اولیو آی ،انتخاب یک اشدام( اه حل) است و ا واشع بو ماهیت
ماکالز ،کا ی ندا ا .مسئلو یابی امری هاجا ی و ا اشی است ا حالیکو ویکرا حل
مسئلو ،با مفروض اانستن ماکل ،یک امر فای بوش ا می وا (اای 2012 ،3ص .)14طرح

حاضر اا ناع مسئلو یابی است و ماضاع سرباای ا ا بستری وسیعتر وا میکاوا .شکل 1
بیایگر است راتژی این تحلیل است .استراتژی انتخابی برای تحلیل سیاست یری و ما الین
تایب ا نی و چپ شرا اا ا.

1

- Retrospective
- problem finding VS problem solving
3
- Dunn
2
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آینده نگر

گذشتهنگر

تجویزی

توصیفی

توصیه و پیشبینی

ارزیابی و پایش

حل مسئله

مسئلهیابی

شکل -1استراتژی انتخابی برای تحلیل سیاست یری و ما الین تایب.

ساختار تحليل
هر تحلیل سیاستی میتااند متض ن  5بخش باشد :صا زبادی ماکل ،ریشبیای،1
تجایز ،2رایش 3و ا ایابی( 4گ و فا نهام 2000 ،5ص .)12ال تو ا یک تحلیل سیاستی الزاماً
ه و این  5بخش ویاا ندا ند و م کن است بر حسب تقدم و تأتر امانی تأکید بر تجایز و
ریشبیای و یا رایش و ا ایابی باشد .صا زبادی ماکل یزء اصلی هرتحلیل سیاستی است.

صا زبادی ماکل یک فرا وش است و بر  4بخش ایگر نیز اثر میگذا ا .صا زبادی
ماکل 6میتااند بو ما ا آشکا ساای فرضیاز مکتام ،تاخیص علتها ،باان ایی اهداف
م کن ،ترکیب نظراز متضاا و طرح انتخابهای سیاستی یدید ک ک کاد .بو ک ک ریشبیای
میتاای ظرفیتها ،آیادههای شابل ش ال و تجایزی ا بر سی کرا و بو نتایج سیاستهای
مایاا و ریااهاای ری بُرا .ا بخش ریشبیای برتی اا نتایج محت ل ااامو وضعیت مایاا

بر سی میشاا.
با استفااه اا تجایز میتاای عاامل بیرونی و ناتااستو ا تاخیص ااا و معیا انجام
انتخابها ا ماخص ن اا .ا ایاجا آلترناتیاهای مختلف برای یری و ما الین تایب ا ائو

1

- forecasting
- Prescription
3
- Monitoring
4
- Evaluation
5
- Guess and Farnham
6
- Problem structuring
2
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میشاا .برناموهای رایش بو ماظا تاخیص میزای ریروی اا تطمایها تدوین گرایده و
معایب و اشکاالز و نقاط ضعف شانای مزبا ا این مرحلو ماخص میشاا.

ا ایابی ،ا امیاة تفاوز بین ع لکرا سیاستهای ما ا انتظا و واشعی انجام میشاا و

بدینسای بو سیاستگذا ای ا مرحلو برآو ا سیاستی فرایاد سیاستگذا ی یا ی تااهد ساند.
ا ایابی طرح مزبا تقری اً کا ماکلی است چای ع الً اهداف آی شفاف بیای ناده است.

پيشينه پژوهش
مطالعاز و رژوهشهایی کو با محا یت تدمت وظیفو ع امی انجام شده ،ا سو استو

کلی شرا اا ند .گروه اول کو مع االً ا ساامایها و نهااهای رژوهای وابستو بو مراکز انتظامی

و افاعی انجام شدهاند شامل ریااهاااتی برای تغییراز شکلی ا چا چاب فعلی تدمت
وظیفو ع امی است .مثالً مرکز تحقیقاز اه رای افاعی وابستو بو ستاا کل نیروهای مسلح،
اا ای یک میز تخصصی برای حااه تدمت وظیفو ع امی است .ناستها و تروییهای این
مرکز ا با ه اسافااه بهیاو سربااای و به اا شرایط فعلی تدمت وظیفو ع امی هستاد .1ساامای
شضایی نیروهای مسلح نیز اا ای یک بخش ویژه با عااای تدمت سرباای است کو با
تحقیقاتی تحت عااویای ه چای تاشایاد ساای محیط سرباای و ناسااگا ی سربااای وظیفو
بو مسائل ریرامای تدمت وظیفو ع امی ررااتتو است .ن انو ایگر رژوهش ترید تدمت
سرباای است کو ماخصاً بو شرایطی ماابو با وضع مایاا کو ریاتر با فروش تدمت وظیفو

خ ااا میرراااا .با این حال ،ا هیچ یک اا تحقیقاز ریشگفتو ،تدمت وظیفو ع امی بو
عااای یک سیاست تحلیل و بر سی ناده و اصل بر ویاب آی بو صا ز فعلی بااه است و
صرفاً محتایاز ا ونی آی ما ا مداشو شرا گرفتو بیآیکو ماهیت این سیاست بر سی شاا.
ترویی این رژوهشها تأکید بر بهساای وشها و وندها است (مثل عدم بوکا گیری
سربااای ا مااتل تیرنظامی ،افزایش ا یو سربااای ،ایجاا امکاناز مااسب یهت آمااش

فای و حرفو ای سربااای) و یا بر ماا ا تیرواشعی و تیرکا برای مت رکز است (ماناد تاکیل
یک نیروی افاعی تاص نظامی ا کاا های اسالمی) و تدمت سرباای ا بو صا ز یک
مسئلو سیاستی ن یکاوا.
استو اوم ،رژوهشهایی است کو با محا یت مرکز رژوهشهای مجل انجام شده است.

ا این تحقیقاز یک تط سیر ماخص ایده میشاا کو حاکی اا نگاه ع یقتر بو تدمت

 - 1اا آی ی لو سلسلو ناستهای ( اهکا های بو کا گیری بهیاو سربااای اانشآماتتو اانااگاههاا ا نیروهاای مسالح) و
(سرباای متعالیو ا برابر سرباای متدانیو)
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وظیفو ع امی ،بو عااای یک ماضاع سیاستی است .ایجاا ابیرتانو مطالعاز نظام وظیفو ا این
مرکز حکایت اا اه یت تدمت وظیفو ع امی و مسائل ریرامای آی ا حااه سیاسترژوهی
اا ا .سلسلو گزا شاز این مرکز شامل طیف گستراهای اا مطالعاز تط یقی تا ا ائو و تجایز

مدلهای یایگزین برای شیاه فعلی تدمت نظام وظیفو است .اا ی لو آیها بو این گزا شاز
میتاای اشا ه کرا :چامانداا ک ی و کیفی ما االی ،الگاهای سرباای آیاده ا ایرای،

آسیبشااسی فرهاگی-ایت اعی نظام وظیفو ،نظام وظیفو ع امی ا ایرای ،مسائل و ریااهااها.
ا ه و این گزا شاز تأکید ض ای بر ضرو ز تحال بایاای ا تدمت وظیفو ع امی ایده
میشاا.

استو سام ،رژوهشهایی هستاد کو تاسط افراا و یا ساامایهایی تیر اا او ما ا فاق انجام
می شاند .ا این استو اا تحقیقاز مع االً انسجام ماطقی و مسائل ویوای ا انجام رژوهش،
کامالً مقدم بر ماضاع سیاستی هستاد و ترویی آیها چو اال بر تغییراز شکلی ا وضعیت
حاضر تدمت وظیفو ع امی و چو اال بر تغییراز محتاایی و ایرباایی ا این عرصو باشد،
یا و تحلیل سیاستی ندا ا .تاها رژوهای کو مستقی اً بو سیاستگذا ی تدمت وظیفو ع امی

اشا ه کراه «سیاستگذا ی تدمت سرباای و فرایاد ملتساای ا ایرای» 1است کو ال تو ا این
رژوهش نیز تحلیل سیاستی بو صا ز کالسیک مدنظر ن ااه و تاها و وا تدمت وظیفو
ع امی بو مج اعو استا کا 2های حکامت ما ا تایو شرا گرفتو است.

صورتبندي مشكل
ماکالز ا میتاای بو  3گروه تقسیم کرا :کالن مشکالت کو مج اعوای ذیافعای با
ایدگاه متعا ض ا ا بر میگیرا ،مشکالت اساسی کو باان اا کالی ماکالز ا شالب
هاجا ها و ا اشهای ذیافعای میباشاد و یهای بیایها ،ایدوئالاژیها و یا افسانوهای ماها
ا چگانگی تعریف و ت یین آیها نقش مه ی اا ند .ماکالز اساسی ا چا چاب

یهتگیریهای کالی محقق تدوین میشاند و ا اینیا س ت و سای ماکل ماخص
میگراا .مثالً ا این طرح معلام میشاا کو گاجاندی باد «ط» ت صره  16با چو ویکرای
انجام گرفتو و ماکل اساسی ا با چو ریشفرضی ا نظر گرفتو است .مشکالت رسمی
کاچکتر و یزئیتر هستاد و بر رایو آما و اطالعاز اشیق شرا میگیرند.
مسائل سیاستی ماعک کااده نظراز شیب و متفاوتی ا تصاص ماهیت ماکالز
میباشاد .ر

شانای یری و ما الین تایب ن یتااند ا یهت حل ه و این ماکالز باشد.

 - 1ای انی و شاس ی( :)1395فصلاامو رژوهاهای اه رای سیاست

- Agenda
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اا این و ابتدا الگای حاکم بر تحلیل ،وش ما ا نظر و نحاه ایرای آی ذکر شده و سس
مفروضاتی ا با ه سرباای ای ا ی کو شاکلو شانای تدمت نظام وظیفو ا میسااا ،ا ائو

میشاا.

فرایاد ساتتا اهی ماکالز  4مرحلو است :یستجای ماکل (کو کالی ماکالز ا

باامین ایاند) ،تعریف ماکل (کو م ین ماکالز اساسی است) ،تعیین ماکل (کو ماکالز
س ی ا وشن میکاد) و نهایتاً احسا ماکل کو تک یل کااده این چرتو است و اوبا ه بو

یستجای ماکل ماتهی میشاا .میتاای اینگانو تع یر کرا کو این مراحل ا حقیقت اا
احسا ماکل شروع شده و بو تعیین ماکل تتم میشاا (وسلی 2007 ،1ص.)84
ا این فرایاد میتاای اا وشهای مختلفی استفااه کرا .تحليل مفروضات 2تکایکی است
برای تلفیق و ترکیب مفروضاز متضاای کو مرباط بو یک ماکل سیاستی میباشاد .تجزیو و

تحلیل مفروضاز با ا ائو اه حلهایی برای ماکل آتاا میشاا نو با ا ائو مفروضاتی ا
تصاص ماکل .علت این امر آی است کو اکثر ذیافعای سیاستی اا اهحلهای ریااهاای برای
ماکالز آگاه هستاد اما عده ک ی اا آنها بو مفروضاز مرت ط با ماکالز آگاهی اا ند.

تحلیلگر میتااند بو صا ز فرای ،مفروضاز ذیافعای ا ا ذهن تاا مجسم کاد و سعی
ن اید بر رایو آیها بحث مستدلی با تاا ااشتو باشد .تحلیل مفروضاز شامل راج مرحلو می-
باشد (اای 2012 ،ص :)104
 -1تاخیص ذیافعای
 -2شااتت مفروضاز
 -3مقایسو و ا ایابی مفروضاز
 -4ت وبادی مفروضاز
 -5ترکیب ذیافعای و تلفیق مفروضاز
مهمترین ماخصو تکایک تحلیل مفروضاز آی است کو برای ررااتتن بو ماکالز بد

صا زبادی شده( 3یعای ماکالتی کو سیاستگذا ای ،تحلیلگرای سیاست و ایگر ذیافعای ا
تصاص نحاه ت یین آنها باهم اتتالف اا ند) طراحی شده است .ماکل سرباای ای ا ی یک
ماکل بد صا زبادی شده است چرا کو بو عااای یک کالی ماکل ،اا اید هر یک اا ذیافعای
بو نحای متفاوز تع یر و تفسیر میشاا و عالوه بر آی ،ماکل س ی کو باد «ط» ت صره 16

ا ری حل آی است ،باان اا ناا ستی اا ماکل اساسی و کالی ماکل تدمت وظیفو ع امی
است (هاپ 2002 ،4ص .)310بو بیای ایگر این باد شانانی بو یای حل ماکل اصلی ،ماضاع

1

- vesely
- Assumption analysis
-ill-structured
4
- Hoppe
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ایگری ا حل کراه است .یدول  1ترکیب مراحل صا زبادی و وش تحلیل مفروضاز ا
ناای میاهد.
احساس مشكل
تغییراز مداوم سالیای اتیر ا شانای نظام وظیفو ه چای ناسای معافیتها (شانای 3براا ی،
کسر تدمت و ،)...افزایش مدز او ای سرباای ،شانای ترید تدمت ،یری و ما االی تایب

و ....ا کاا افزایش آما تی ت ما االی ،ناای اا ویاا یک ماکل ا این عرصو و ایجاا
ک سین های مختلف ا اعتراض بو سرباای ای ا ی ،اظها نظراز متااشض مقاماز لاکری و

کاا ی 1و افزایش ش ا تای ین مؤید ویاا یک ماکل ا این امیاو است.
در جستجوي مشكل

-

ماکل سرباای با تایو بو ذیافعای 5 ،ایدگاه مختلف ا ا بر میگیرا:

ا نگاه نظامیای ،کاهش ما الین س ب تضعیف بایو شاای امی شده است و باید عالوه
بر سختگیری ا معافیتها ،ما الین تایب ا هم بو تدمت فرا تااند.
ا نگاه اولتمراای ،میای افزایش سرانو هزیاو سربااای ،عدم بهرهو ی و کا ایی
ما الین و فاا اشتصاای باید بو ناعی مااانو سید.
ا نگاه ما الین و تاناااهها ،شکل و ماهیت تدمت وظیفو ع امی ا حال حاضر

تیرشابل رذیرش است و بو اتالف ع ر و هزیاوهای سربا اشتصاای میانجامد.
 اا ماظر کسانی کو سرباای فتواند ،سرباای با شرایط فعلی باید ااامو ریدا کاد تا عدالتا حق ه و یا ی شاا.
 اا اید ما الین تایب ،سطح محرومیتهای ایت اعی برای آیها باید کاهش یابد.ال تو ماخصاً این ذیافعای بو یک اندااه شد ز تأثیرگذا ی بر سیاستهای مرت ط با تدمت

نظام وظیفو ا ندا ند و نظامیای و اولت است باال ا ااشتو و سایر گروهها ا مرت وهای بعد
شرا میگیرند.

 - 1اا ی لو معاونت ما االی و اما معافیتهای ساامای وظیفو ع امی نایا؛ ایساا کد ت ر .92102111354
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یدول  -1ترکیب وش تحلیل مفروضاز با مراحل صا زبادی
مراحل
صا زبادی
گامهای تحلیل
مفروضاز

احسا

ماکل

-----------

یستجای

تعریف ماکل

تعیین ماکل

-شااتت

 -ت و بادی مفروضاز

شااتت

مفروضاز

-ترکیب و تلفیق

ذیافعای

-ط قوبادی

مفروضاز

ماکل

مفروضاز
الگای لفظی

ااامو تدمت وظیفو ع امی بو شکل فعلی عالوه بر افزایش با هزیاوای اولت و

ناایگر ماکل

اا ا ن اای کا ایی و بهرهو ی ا نیروهای مسلح ،هزیاوهای ساگین ایت اعی و

اساسی

فرهاگی ا نیز بو ه راه اا ا.

تعریف مشكل
ا حرکت اا کالی ماکل بو ماکل اساسی تحلیلگر سعی می کاد ماکل ا بر اسا
ویژگیهای مهم و کلی آی تعریف کاد .یهایبیایها ،اایدوئالاژیها و یا افسانوهای ماها
(مفروضاز) ا چگانگی تعریف و ت یین ماکالز اساسی نقش مه ی اا ند .ا ما ا تدمت
سرباای می تاای مفروضاز مختلفی ا با تایو بو هریک اا ذیافعای ا نظر گرفت .مثالً اگر با

نگاه ملیگرایانو بو ماضاع باگریم ،سرباای ای ا ی ناعی ت یین مقد گانو تااهد ااشت.
برعک  ،اگر م اا علم اشتصاا باشد ،آیگاه وش تحلیل ما اا وضعیت شانای و سیاست اتخاذ
شده ا این امیاو بو گانوای ایگر تااهد باا .اگر تحلیل یا و حقاشی ااشتو باشد ،تأکید بر
حقاق اساسی و شاانین باالاستی بخش ع ده تحلیل ا ا بر تااهد گرفت.

طبقهبندي و شناخت مفروضات ذینفعان
ت امی مفروضاز ذیافعای این حااه ا میتاای ا او استو کلی یای ااا :ساتی و مد ی.
ا هر یک اا این او استو بخای اا ذیافعای یای میگیرند .طرفدا ای عدالت (بو معاای
کالسیک) و نظامیای ایدگاهی ساتی اا ند .اولت ا حالت بیاابیای شرا گرفتو و ا عین حال
کو تا حدی طرفدا ایدگاه ساتگرایای است ،بو علت ماایهو با واشعیتهای اشتصاای و

مطال از م تای بر حقاق فرای و اساسی مرام ،ناگزیر اا انجام اصالحاز ا سرباای ای ا ی
است .ذیافعای ایگر یعای ما الین (کو هااا بو تدمت نرفتواند) و ما الین تایب و
تاناااه ها عالوه بر این مسئلو تکیو اا ند کو اوالً شکل و ماهیت افاع نظامی اا کاا کامالً
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عاض شده و اا سای ایگر ،بایستوهای حقاق اساسی بو اولت این امکای ا ن یاهد کو بو
شکل فعلی اا سربااای بهره کای کاد .ا ااامو بو تحلیل و نقد این مفروضاز تااهیم

ررااتت.

چرایی و چيستی خدمت وظيفه عمومی
« افاع اا استقالل و ت امیت ا ضی و نظام ی ها ی اسالمی ایرای و یای و مال و ناما

مرا م وظیفو ایای و ملی هر فرا ایرانی است و ا ایرای این وظیفو کلیو ات اع ذکا اولت
ی ها ی اسالمی ایرای مکلف بو انجام وظیفو تدمت ع امی برابر مقر از این شانای

میباشاد.»...
متن فاق بخای اا مااه  1شانای وظیفو ع امی ایرای است .ا این چاد ی لو تأکید بر

حفظ «شل رو» حکامت« ،ملیت» و «اولت» مد ی ایده میشاا .این سو واژه ا میتاای هم-
ایف با حاک یت ا برابر اول تا یی ،ناسیانالیسم و حاک یت ااتلی اانست .ایجاا اولت-
های مد ی ا معاهده وستفالی بو ظها اول ملی یا ه ای اولت-ملت1ها ماتهی شد .ا این

شکل اا حکامت ویاا شاای شهریو برای اع ال حاک یت 2ا سطح شل رو یغرافیایی
ایتاابنارذیر است .نظام وظیفو وشی برای تأمین ماابع انسانی ا ساامایهای نظامی اولت-
های مد ی است کو ا انقالب فرانسو ابداع شد و مایب ریاند میای ا تش (بو عااای مظهر
شد ز شهریو حکامت) و ملت گراید (سیاایی  ،1389ص .)100اا نظر متفکرین ،اولت تاها

مایاایتی است کو حق برتا اا ی اا اع ال تاانت ا اا است .ا تشها یزئی یدایی-
نارذیر اا ابزا های اولت برای اع ال تاانت هستاد .عالوه بر آی ،اولتها برای حفظ
وحدز ا ضی و مقابلو با اول ملی ایگر ناچا اا ااشتن ا تش و تسلیحاتاد .تهدیداز مداوم
ایگر ش ا ویاا یک ا تش ملی اائ ی و وفااا ا الزام آو کرا .اا سای ایگر ناسیانالیسم
حرکتی ا یهت کسب استقالل ،وحدز و هایت مرامانی است کو ا ری تاکیل یک ملتاد

(سیاایی 1389 ،ص .) 107مفهام ملت ا مرکز ناسیانالیسم است .اولت برای شکل ااای این
اتحاا و هایت ماترک میای مرامای ،اا ابزا های ه گنساای برای ایجاا یک فرهاگ ،ن ااها
و اسطا هها استفااه میکاد کو ا تشهای ملی اا ی لو مؤثرترین آیها شل داا میشاند .شانای
نظام وظیفو ع امی ا ایرای نیز با اتکا بو این  3محا شکل گرفتو کو هدف آی حفظ حاک یت
ااتلی و مقابلو با تهدیداز تا یی با اتکا بو مفهام ملیت است .این مفروضاز با ایدگاه
نظامیای و بخای اا بدنو اولت و ال تو شس تی اا مرام همتاانی اا ا.

- Nation state
- Sovereignty

1
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2

بخش ع ده کسانی کو تدمت ایر ررچم ا انجام اااهاند ،تااهای ااامو شانای سرباای

ای ا ی هستاد .استدالل ایاای آی است کو چای عدهای اا مرام این فرایاد ا طی کراهاند،
ایگرای نیز ملزم بو گذ ای آی هستاد و هرگانو فع محدوایت اا ما الین بو معاای ظلم و
ایحاف ا حق بقیو است مگر آنکو مزایایی برای آنای کو بو تدمت فتواند مهیا شاا .عدالت

ایت اعی اا این ماظر بو معاای یکسای باای و عدم تغییر شانای ا طی امای برای نسلهای
مختلف است و نو ایرای برابر شانای .بو صا ز کالسیک ،این ذیافعای بو ناعی اا برتری حق

ا مقابل تیر ایت اعی سخن میگایاد .ال تو باید اشا ه ااشت کو این اوگانو حق  -تیر و این

کو کدام یک بر ایگری ااولیت اا ا ،بحثی مااشاو برانگیز میای صاحبنظرای ایت اعی و
سیاسی است و شکل و محتاای آی هم بو طا کلی متفاوز با بحث ماست ،اما نظراز ذیافعای
حال ه ین اوگانو شکل گرفتو است؛ بو این معاا کو اگر هم تیر ایت اعی ا گرو لغا و یا
ایجاا تغییراز اساسی ا شانای سرباای باشد ،چای حقی اا سربااای بو تدمت فتو ضایع

میگراا؛ ر

باید یلای آی گرفتو شاا.

دولت و كاركردهاي 3متضاد
اولت نیز با یک یهایبیای تاص بو مسئلو سرباای مینگرا .اولتها  3کا کرا اصلی
اا ند کو ماط ق بر  3ماطق است :ااا ه بی طرفانو اما و افزایش کا ایی م تای بر با وکراسی و

عقالن یت ،ایجاا ه ستگی ایدئالاژیک بر اسا اصال اماکراتیک ا یامعو کو اا طریق
افزایش فاه شابل است یابی است ،سیاستگذا ی اشتصاای ا یهت تسهیل و تسریع وند
ان اشت سرمایو (بایریو 1386 ،ص .)347اولت اا یک سا مج ا بو بیاترین تالش برای
حفظ ساتتا سرمایو است و ا یهت ان اشت هر چو بیاتر سرمایو میکاشد .ا این استا

بهرهکای اا سربااای وظیفو با ررااتت ک ترین استمزا و ی رای تدماز اهی برای یریای
سرمایو بو س ت و سای ان اشت و بااتالید است .ا ه ین حال ،یداساای سربااای اا بدنو
اشتصاای یامعو و بوکا گیری آنای ا مااتل و وظایف تیرتخصصی تاا باعث کاهش
کا آیی و باااهی اشتصاای ا سطح کالی ملی میگراا و بو بیای ایگر با کا کرا اول کو
متض ن عقالنیت و بیطرفی است تدشو وا ا میکاد .کا ویژه ایگر اولت یعای اماکراسی و
ماروعیت با کا کرا ان اشت سرمایو کامالً ا تعا ض است .اگر اولت ا یهت افزایش سطح

1

- right
- Good
3
- Functions
2
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فاهی و ا ائو تدماز بو سربااای بکاشد ،ایگر سرباای بو معاای یریای ان اشت سرمایو
بیمعای تااهد باا و افزایش هزیاوهای اولت ایااه بااتالید سرمایو ا نخااهد ااا .با
تصایب شانای مزبا اولت ناعی مااانو و تعاال میای این  3کا کرا ا ا ریش گرفتو است .با

تایو بو این کو ط ق ت صره مرباطو ،ماابع ا آمدی حاصلو بو نیروهای مسلح تعلق تااهد
یافت ،بخای اا کا ویژههای م تای بر افزایش فاه محقق میشاا .همامای ،کسانی تاانایی
برتا اا ی اا معافیت فاقالذکر ا تااهاد ااشت کو بو لحاظ اشتصاای اا وضعیت مااس ی
برتا اا باشاد .معافیت ایاای اا سرباای ،ک کی ا یهت تسهیل وند ان اشت سرمایو ا کل
سطح یامعو است.

نقد و تركيب مفروضات
اکاای میتاای هریک اا مفروضاز ذیافعای ا با گزیاوهای ضد آی ا نظر گرفت و بو
مقایسو و ترکیب ررااتت .ایدیم کو مفروضاز اولیو ا شکلگیری شانای نظاموظیفو ع امی
متکی بر مفاهی ی هم چای ملیت ،حاک یت ااتلی و مقابلو با تهدیداز تا یی است .این

مفاهیم و استیابی بو آیها ا گذ امای کامالً تغییر کراهاند .امرواه مفهام حاک یت نو صرفاً
م تای بر اع ال شاه شهریو اا سای حکامت ،بلکو ناای اا ناعی تاافق و ای اع 1بین یامعو
مدنی و بدنو حکامت است .حاک یت اولتها ا شل رو یغرافیایی تاا اا یا و شد ز
فیزیکی تا ج شده و بو مسائل اشتصاای و فرهاگی تسری ریدا کراه است .همامای ،تغییراز

سریع ا فااو ی ،لزوم ویاا ا تش ان اه و فاشد تعلی از تخصصی ا ایر سؤال براه است.
و افغانستای ناای اا وضعیت یدیدی ا یاگها اا ا
تجربو یاگ بالکای ،یاگ تلیج فا
کو ا آی ها نو نیروی انسانی بلکو برتری تکاالاژیک و استفااه صحیح اا آی تاسط نیروی
ابده و آمااش ایده بو عااای کلید مافقیت است (گزا ش افتر مطالعاز سیاسی مرکز
رژوهشها ،ش ا ه  ،6795آبای  .)1382ا طی اهو آتر شری بیستم تعداا افراا نظامی
کاا های یهای  % 26کاهش یافتو است (گزا ش افتر مطالعاز سیاسی مرکز رژوهاها ،ش ا ه
 )1382 ،6796ا حالیکو وند افزایش ی عیت انیا همچاای ااامو اا ا.
عدالتگرایای هم ا چا ره برااشتی کژ و انعطافنارذیر اا عدالت هستاد و تدمت وظیفو
ع امی ا یک حق میااناد کو باید ا ش ال ه و سا ی و یا ی شاا .ا واشع آیها بو ان ال
عدالت صا ی و نو محتاایی هستاد .ا عدالت صا ی فقط ایرای شانای مهم است و ایاکو

آیا شانای عااالنو است یا تیر سخای گفتو ن یشاا .ا حقیقت اا ماظر ما الین و تاناااهها،
شانای نظام وظیفو با طیف وسیعی اا معافیتها و شرایط تاص و نحاه انتخاب محل تدمت
- Consensus
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و ...یک بیعدالتی است و ت عیض ا میای افراا یامعو میگستراند .بین این او گروه و برااشت
آنای تفاوز مهم ایگری نیز ویاا اا ا .اا ماظر افراای کو او ه ضرو ز ا گذ اندهاند مهم

نیست مضراز و ماافع سرباای چیست و فقط برشرا شدی عدالت و ایرای حق (فا غ اا
ایاکو ا سطا ش لی بیای کرایم کو این برااشت اا عدالت و حق بسیا کژاندیاانو است) ا

الام میااناد .با نگرش کانتی ،عدالت معطاف بو حقاق آامیای و مستقل اا تیر و سعااز
است (واعظی .)1388

اا اید ما الین و تاناااههای ایاای ،مضراز سرباای چو ا شالب فرای و چو
ایت اعی ،بر ماافعش میچربد .یعای آیها تیر ایت اعی ا مهمتر اا حق میااناد .این ایدگاه

بو نظریاز والتز  1نزایک است کو تیراز ایت اعی ا ماضاع بحث عدالت ایت اعی میااند
(واعظی  .)1388شانای فعلی سرباای تیراز ایت اعی ا بیایاو ن یسااا و بو چا چاب

تعریف ساتی عدالت نزایکتر است.
بحث اولت و فتا آی ا ش ال تدمت وظیفو ع امی بسیا ریچیده است .کا کراهای
متعا ض اولت س ب میشاا کو بر حسب مقتضیاز و ی ر امانو ،چرتشهای متضاای ا

ش ال این مسئلو ااشتو باشد .اولت ب ا کاهش ا آمدها ،کا کرا تاا برای تض ین وند ان اشت
سرمایو و حتی تأمین تدماز فاهی ا (گا ایاکو هر او ا تعا ض با هم هستاد) ا تطر
میبیاد و ا او ههای مختلفی اشدام بو فروش تدمت سرباای و یا یری و ما الین و اعطای
معافیت میکاد .با افزایش ا آمدها ،اولت با نظامیای ه سا میشاا تا اا محل نیروی کا

مجانی سربااای ،بو ان اشت سرمایو ک ک کاد .ا ه ین حال ،ناکا آمدی این نیروی فاشد
آمااش س ب کاهش کا ایی ا بخشهایی میشاا کو این نیرو ا آییا بو کا گرفتو شده
است و ماطق با وکراتیک و عقالیی اولت ا ایر سؤال میبرا .بخای اا ما الین تااستا
افزایش تدماز فاهی بو سربااای و تاناااه ایاای و استفااه تخصصی اا سربااای وظیفو
هستاد کو میتااند کا کرا ان اشت سرمایو اولت ا تدشو اا کاد.
اکاای میتاای بایای باد «ط» ت صره  16شانای باایو  94ا احتتر شااتت .اول آنکو ا
این باد بدوی ا یجاا تغیراز اساسی ا وضعیت تدمت سرباای ،صرفاً ما االی تایب
میتااناد با ررااتت م لغی اا تدمت سرباای معاف شاند .این باد ناایگر تاانایی بیاتر
اولت ا مقابل سایر ذیافعای است .اوم ،کاهش ا آمدهای نفتی ناشی اا تحریم ،کا کراهای
اولت ا بو تطر انداتتو و کسب ا آمد اا محل فروش این معافیتها صرف بخای اا

هزیاوهای اولت ا نیروهای مسلح می شاا .ر ا واشع بخش اعظم ذیافعای (ماناد ما الین،
تدمت فتگای ،اا ندگای معافیتهای ماشت) ا این طرح ساای ن یبرند و ه ایگانو کو ا
- Walzer
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بخش مرباط بو رایش تااهیم اید ،حتی چالش بیعدالتی ا بو نحای ایگر ا ریش تااهد
کاید .ال تو بو نظر می سد نظامیای اندکی اا مااهب این طرح ا شالب افزایش باایو بهرهماد
شاند کو ال تو ا شانای بو این مسئلو تصریح ناده کو آیا این ا آمد ا کاا باایو مصاب

شاای نظامی است و یا ماااا بر آی.
یدول  2مراحل کامل صا زبادی ا ناای میاهد .تایو بو این نکتو ضرو ی است کو

ا حقیقت فرایاد ا اا اهحلها شروع کرایم و بو شکل معکا
گرچو تاالی آیها ا ناشتا بو صا ز برعک است.

بو مفروضاز سیدهایم؛

یدول  -2مراحل صا زبادی و ذیافعای و مفروضاز هر یک
ذینفع
شاای مسلح

راه حل

اولت-ملت و حاک یت ساتی ،برتری
ااامو وضعیت فعلی

سربااای ریاین
اولت

نفراز ا مااشااز نظامی
عدالت صا ی ،عدالت بو مثابو حق
لزوم ایجاا تعاال ا کا کراهای متعا ض

یری و ما الین تایب

ما الین تایب
ما الین تیر تایب

مفروضات

اولت
لزوم کاهش محرومیتهای ناشی اا تی ت

تغییراز اساسی ا

اولت رستمد ی ،عدالت بو مثابو تیر

شانای وظیفو ع امی

ع امی ،برتری فااو ی ا مااشااز نظامی

پایش
رایش یک سیاست ناای میاهد کو آیا با هاجا ها ،ا اشها و شاانین باالاستی تطابق اا ا
یا تیر .ا اینیا رایش بر وی اثراز شانای مصاب شده انجام میگیرا و نو تروییها و

نتایج .او ماضاع مهم ا حین رایش این طرح ایده میشاا :چرا برای متخلفای (کسانی کو
ط ق شانای فعلی ا ماعد مقر بو تدمت سرباای نرفتو و فرا ی هستاد) اهکا فروش تدمت
ا نظر گرفتو شده ،ولی هیچ طرحی برای فروش سرباای کسانی کو تخلف نکراهاند ،ولی
ترییح میاهاد بو سرباای نروند ،ویاا ندا ا؟ آیا امتیاا ااای بو متخلفای و ناایده گرفتن تیر
متخلفای ،عااالنو و ماصفانو است؟ بدتر آنکو ااناجایای (بو تصاص ا مقاطع تک یلی) بو
علت استفااه اا معافیت تحصیلی ،بو عااای ما ال تایب بو ش ا نرفتو و شاا بو ترید
تدمت ن یباشاد! ه ینگانو است وضعیت تعیین شرط مدز تی ت؛ اگر فرای فقط  6سال
تایب باشد ن یتااند اا این طرح استفااه کاد و حت اً باید او سال ایگر نقض شانای کاد تا
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ما ال ترید معافیت شاا! بدین ترتیب معلام است کو شانایگذا یا با بی اطالعی محض اا
شانای وطیفو ع امی اشدام بو اتخاذ سیاست یری و ما الین تایب گرفتو است و یا

تااتااستو نس ت بو آی بی تایو بااه کو بیایگر عدم اعتقاا واشعی شانایگذا بو شانای

فاق الذکر است .ا حقیقت ،نرفتن بو تدمت سرباای حکم راااشی ا اا ا کو متخلفین با

ررااتت یری و آی ا بو است آو اهاند .ا اینیا عدالت و انصاف اا سای یامعو احسا
ن یشاا.

مسئلو اوم ،عدم تطابق یرایم با او ای تخلف است .مااه  4شانای وظیفو ع امی ،تدمت
وظیفو ا  30سال میااند و تلقی ع ام اا سرباای طی او ای  24ماهو ا واشع او ه ضرو ز

است و نو کل او ای تدمت .بدینسای بو ماکل عجی ی برمیتا یم :با تایو بو ویاا سقف
معافیت سای ،کسانی کو او ه ضرو ز ا نگذ انده اند و او ای بیاتری تی ت اا ند ،مدز

ک تری اا امای تدمت ای ا ی شای باشی مانده و ا عین حال باید یری و بیاتری بسراااند.
اگر سن ش ال ا  18سال بدانیم ،با احتساب  30سال او ای تدمت و سقف معافیت سای 50
سالگی ،فرای کو  15سال تی ت کراه ،فقط  15سال اا او ای تدمتش باشی است .فرا اومی با

 10سال تی ت معاال  20سال اا او ای تدمتش باشی است؛ با این ویاا نفر اوم م لغ ک تری
ا بو عااای یری و ررااتت میکاد! ماخص نیست کو چرا م اای یری و بر اسا او ای
تی ت ماخص ش ده و نو بر اسا او ای باشی انده تدمت .ال تو م کن است استدالل شاا
عک این ماضاع بو تاایق تای ین برای اطالو او ای تی ت میانجامد کو ا این صا ز،

ه ایطا کو ریاتر هم گفتو شد ،شید امانی  8سالو ذکر شده ا شانای باایو تاا باعث چاین
ماکلی تااهد شد.

ارزیابی
ا واشع با تایو بو امای اندکی کو اا اع ال شانای ترید معافیت ما الین تایب گذشتو و

هااا ا مرحلو ایرا شرا اا ا ،ا ایابی اثراز و ریامدهای آی چو بر گروههای هدف و چو بر
تیر اا آی ها ،بسیا اوا و نام کن است .با این حال اگر هدف اا ایرای آی ا ع ا از بیای
شده ا متن شانای باایو بدانیم ،یعای کسب ا آمد تا سقف 27هزا میلیا ا یال ،ط ق ا شام
اعالم شده اا سای مسئالین حدوا 300هزا نفر برای ررااتت یری و اشدام ن ااهاند کو با

تایو بو ترکیب تحصیلی ما الین کو اکثراً ایسلم هستاد ،حداشل 45هزا میلیا ا یال عااید
اولت اا طرح مزبا بااه کو بسیا بیاتر اا ریشبیای ا باایو است .این شانای یک هدف
ناناشتو ایگر هم اا ا .انتظا می وا با شانانی شدی ترید تدمت سرباای ،بساط تهیو کا ز-
های معافیت یعلی برچیده شاا .شکل  2تالصوای اا مراحل مایاا و محت ل ا تحلیل این
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سیاست ا کو ا مقالو ذکر شده است ا ناای میاهد .ا بخش ریشبیای بو گزا شهای مرکز
رژوهشهای مجل استااا شده است.

شکل - 2تحلیل سیاستی شانای یری و ما الین تایب و حل نادی ماکل اساسی.

توصيههاي سياستی
آنچو تاکاای برای ا تقای وضعیت تدمت وظیفو ع امی ا ایرای انجام شده ماناد طرح
تاشایادس اای سرباای ،نو برای فع ماکالز اساسی سرباای ،بلکو ررااتتن بو ماکالز
س ی ا شالب فرایادها و وندها بااه است .ررسیدی سؤالِ ا ست ،مهمتر اا ا ست راسخ-
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ااای است .ا ایاجا تاصیو سیاستی نو برای معرفی یک سیاست یایگزین و آثا احت الی آی و
یا اشدامهایی برای به اا سیاست فعلی ،بلکو برای تغییر ا مفروضاز و ساتتا تص یمگیری و

اساساً نگاه بو سرباای برای حل این مسئلو است .تاصیو سیاستی برای به اا تدمت وظیفو

ع امی و یا تغییر ا آی بو این سؤاالز باید راسخ اهد کو ماکل تدمت وظیفو ع امی ا

ایرای چیست؟ یاو این ماکل و مفروضاز مرباط بو آی کدام است؟ نحاه تص یمگیری برای
حل این ماکل چگانو و تاسط چو کسی باید باشد؟

ا شکل  2ایده شد کو ماکل اساسی تدمت وظیفو ع امی ،اا ای  2بخش حل ناده
است کو شانای فعلی ترید تدمت اهحلی برای آیها ندا ا .این او بخش ،یعای عدم تطابق

مفهام ساتی و یدید حاک یت و عدم کا ایی ا تش تیرحرفوای ،متکی بر مفروضاتی است کو
ا بدنو شاای مسلح (بو عااای تص یمگیرنده اصلی ا امیاو تدمت وظیفو ع امی) ایده

ن ی شاا و اا شیاه و وش فعلی تدمت نظام وظیفو ح ایت میکااد و صرفاً تن بو تغییراز
شکلی  -فرایادی و تیرمحتاایی (ماناد شانای ترید تدمت) میاهاد.
ریش اا هر چیز ،رذیرش مسئلو سیاستی تدمت نظام وظیفو و ا استا کا شرا گرفتن
آی ،تاها ا صا تی امکایرذیر است کو مج اعوای اا بروندااهای رژوهی معت ر کو تاسط
مرکز رژوهای ذیصالح و مرت ط با بدنو سیاستگذا ی کاا تهیو شده (مثل مرکز تحقیقاز
استراتژیک مج ع و یا مرکز رژوهشهای مجل ) سیاستگذا ای ا مجاب کاد کو باید این
ماضاع ا استا کا شرا گیرا و اا یک مسئلو ع امی بو یک مسئلو س ی ت دیل شاا .این

تاصیو سیاستی مااط بو وحدز ویو ا عرصو سیاسترژوهی تدمت وظیفو ع امی است.
ه ایگانو کو ایده شد م راکز مختلفی ا با ه نظام وظیفو بو رژوهش میرراااند و یدای اا
ایاکو این تحقیقاز یا و سیاسترژوهی نداشتو و تدمت سرباای ا نو بو عااای یک سیاست
بلکو بو عااای یک وند ایرایی مینگرند ،ویاا ریشفرضهای مختلف ا این نهااها بو
ساگیریها متفاوز ا نتایج رژوهای اامن ااه است.
تاصیو سیاستی برای حل این ماکل و صا زبادی مااسب اا مسئلو تدمت وظیفو
ع امی ،اتیل ساتتن سایر مفروضاز ایگر ذیافعای اا طریق ت دیل ماضاع نظام وظیفو بو
یک مسئلو سیاستی و نو یک ماضاع نظامی صرف است .ا حال حاضر مفروضاز حاکم بر
شاانین مؤثر ا حااه تدمت وظیفو ع امی ماحصراً مفروضاز شاای مسلح است و مجل بو
عااای ن اا حاک یت و ن ایاده بخش بز گی اا ما الین (اعم اا تایب و تیرتایب) نقش
ک رنگی ا ا این عرصو اا ا .ر  ،الام است ا ابتدا ماضاع تدمت وظیفو ع امی و
شاانین مرت ط با آی ،با تایو بو ابعاا بسیا گستراه اشتصاای ،ایت اعی و فرهاگی بو عااای یک
مسئلو سیاستی بو س یت ش راه شده و تص یمگیری ا حااه آی بو مجل سسراه شاا .ا
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گام اوم ،این مسئلو سیاستی با ویکرای ترکی ی اا سای ذیافعای بو ریشبیای نتایج تغییراز
احت الی ماتهی شده و ا نهایت با تجایز الگایی تیر اا الگای فعلی (کو متکی بر مفروضاز

عده اندکی اا یامعو است) ا یهت فع کالی ماکالز بکاشد.

ررواضح است کو باد «ط» ت صره  16شانای باایو سال  1394کو نقطو شروع شانای ترید
تدمت باا و ا باایو ساااز بعد تکرا گراید ،بو حل ماکالز اساسی تدمت سرباای

ماجر ن یگراا .این سیاست بدوی آی کو ماکل واشعی ا شااسایی کاد ،صرفاً بو ماظا ی رای
کسری باایو اولت ا بخش نیروهای نظامی اتخاذ شده و انتظا می وا ا صا ز گاایش

اشتصاای و افزایش ماابع ا آمدی اولت ا سالهای آتی ،مجدااً ماساخ شاا ه ایطا کو

سلف آی ا سال  80و ر

اا افزایش بهای نفت ماقضی شد.

منابع
الف) فارسی
«آسیب شااسی فرهاگی ایت اعی تدمت وظیفو» ( .)1393افتر مطالعاز فرهاگی مرکز رژوهشهای مجل

شاا ای

-1

-3

«الگاهای سرباای آیاده ا ی ها ی اسالمی ایرای» ( .)1392افتر مطالعاز سیاسی مرکز رژوهشهای مجل

شا ای

-4

بایریو ،حسین (« .)1386تا یخ اندیاوهای سیاسی ا شری بیستم :یلد اول ،اندیاوهای ما کسیستی» ،نار نی.

-2

-5
-6

-7

اسالمی.

«آیاده رژوهی تدمت سرباای ا ی ها ی اسالمی ایرای» ( .)1390فصلاامو اه را افاعی ،ش ا ه .34

اسالمی.

را سانز ،واین (« .)1385م انی سیاستگذا ی ع امی و تحلیل سیاستها» ،تری و ح ید ضا ملک مح ادی ،انتااا از
رژوهاکده مطالعاز اه رای.

«چرا ا تشها کاچک میشاند؟» ( .)1382افتر مطالعاز سیاسی مرکز رژوهشهای مجل

شا ای اسالمی.

«چام انداا ک ّی و کیفی ما االی نظام وظیفو» ( .)1382افتر مطالعاز سیاسی مرکز رژوهشهاای مجلا

اسالمی.

شاا ای

-8

سیاایی ،وحید (« .)1388اولت ملی ،ا تش مد ی و نظام وظیفاو» ،اوفصالناماو راژوهش سیاسات نظاری ،شا ا ه7

-9

« گزا ش ناست تخصصی وضعیت فعلی سرباای ،شرایط مطلااب آیااده» ( .)1393افتار مطالعااز سیاسای مرکاز

صص.111- 95

رژوهشهای مجل

شا ای اسالمی.

 « - 10گزا ش کا شااسی ا با ه وضعیت ترید تدمت سرباای» ( .)1380افتر سیاسی فرهاگی مرکز رژوهشهای مجل
شا ای اسالمی.

 - 11الیحو باایو سال  1394کل کاا .

« - 12نظام وظیفو :مسائل و ریااهااها» ( .)1384افتر مطالعاز سیاسی مرکز رژوهشهای مجل

شا ای اسالمی.

 - 13واعظی ،اح د (« .)1388نقد و بر سی نظریوهای عدالت» ،مؤسسو آمااشی رژوهای امام ت یای.
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