اﻣﮑـﺎن ﺣـﺬف ﺧـﺪﻣﺖ ﺳـﺮﺑﺎزی وﺟـﻮد
ﻧـﺪارد وﻟـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭼـﺮا /ﻃـﺮح
ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﺮﻓﻪای ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺳﺮدار اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی
ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﺷﺒﻬﺎت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در دوران ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
رزﻣﻨﺪه داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ آن ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود  60ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد  160ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻗﺪرت ﻣﺎ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺣﻀﻮر
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮد ﮐﻪ در رﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻟﺬا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه
ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از زﺣﻤﺎت ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ
ﮔﻼﯾﻪای ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﻮﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎزی و ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎی ﭘﻮچ و ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﺪون
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻃﺮحﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دﺷﻤﻦ را
ﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺎ از ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 60 ،درﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎز
دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﺮی  40درﺻﺪی ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ روز ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ
ﻣﺮزﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺎ دﭼﺎر
ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ
ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ اﻣﻨﯿﺘﺸﺎن را ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را دارﯾﻢ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮔﻔﺖ :ارﺗﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﻨﺪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﭼﺸﻢ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺸﺎن را آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎاﻣﻦﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ روزی آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ وارد ﺷﻮد دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﺻﻼ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺑﺎزی
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻇﻔﯽ
واژه “اﺟﺒﺎری” ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﻪ را دارﯾﻢ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ در ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ ﺷﺮارتﻫﺎی ﻣﺮزی و ﻧﺎ اﻣﻨﯽﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﺮﻓﻪای و اﺧﺘﯿﺎری ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺮاد اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ) ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر( را
روی دوش ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭘﺎﯾﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺣﻘﻮق ﻣﺼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺮﺑﺎزان در ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ دوﺳﺎل  35درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای
ﺳﺮﺑﺎزان داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻣﺠﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن .اﮔﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ  100درﺻﺪی
ﺣﻘﻮق اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎی
اﺟﺮای ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﺮﻓﻪای را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و
ﺻﺤﺒﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز ﻓﺮدی اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ در
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ اﻻن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
از ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﺑﺎزی دﻋﻮت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺮف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪاﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﺖ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﻤﺎ
دروغ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺻﺎﺣﺐ دارد و در راس
آن رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎدﮐﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﻇﺮه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم از آن ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺣﺮف از ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽزﻧﯿﻢ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ) اﺟﺮای ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﺮﻓﻪ ای  5ﯾﺎ ده ﺳﺎﻟﻪ(
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻨﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﺨﺪام در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دوﻟﺘﯽ را ﻧﺪارد و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ  40درﺻﺪ زﯾﺮ
ﺳﻘﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺮﺑﺎز دارﯾﻢ .ﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از ﺑﺪو ورود ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺳﺮﺑﺎزی ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ  40درﺻﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺟﺤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در ﻃﻮل  26ﺳﺎل  14.5درﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎز
ﻏﺎﯾﺐ دارﯾﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﺷﻌﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺟﺤﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزی دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﻓﺮاد از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ژاﻧﺪارمﻫﺎ از روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻓﺮاد را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻻن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﯾﻘﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؟ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﻋﺰام ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮوﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽدﯾﺪ ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﭙﻬﺮ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﮐﻞ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه و ﻧﺎﺟﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزی ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری دارﯾﻢ .ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان در دوره ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ
آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد و ﺳﺮﺑﺎزان از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮح راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ را ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه ﺳﺮﺑﺎزی و ﻃﺮح ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :اﻻن  48درﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ دارﻧﺪ
و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﺮده و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی
ﯾﮏ اﺳﺘﺎن در اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در
ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و اﻓﺮاد
ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزی در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﻮد در ﺗﻤﺎم
ﻃﻮل درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده او ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻻن ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻔﺼﺎل
از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ،ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ.

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
در اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر دارد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﺬف ﺷﻌﺎر “ﺣﺬف ﺳﺮﺑﺎزی”
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺮﺑﺎزی را دارﻧﺪ .ﻣﺎ  37ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز
اﻣﺮﯾﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  50درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﺎﮐﻦ ﺣﺴﺎس را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ و  50درﺻﺪ ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻢ از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه از ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ ﮐﺮاﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﺮدرا ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان
و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺮﺑﺎز راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
و راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻋﻨﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺒﺰوار در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رود ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رای ﻣﺮدم را
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ .ﺳﯿﻠﯽ زدن ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﻪ رﻓﺘﺎر آن ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و
ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻪ اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ،از دﯾﺪ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻠﯽ زدن ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﯿﻠﯽ زدن
ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزی ﺗﺨﻠﻒ ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ
ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎ او اﯾﻦ اﯾﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻠﻒ او را از ﻣﺠﺎری
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ از ﻫﺮدو اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎزه ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق او ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او
اﯾﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺳﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽرود؟
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮل در
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﮔﻔﺖ :دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای رای آوردن ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ
ای ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد .ﮐﺴﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارد ﮐﻪ
وﻋﺪه ارﺗﻘﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﺑﺎزان در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درک درﺳﺘﯽ

از ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪارد ﻧﻪ آن ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ را ﮐﻒ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻄﺮ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

