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 دهیچک

 همسر، کفالت واسطه به متأهل افراد معافیت عدم و غیرنظامی نهادهای در سربازان از استفاده
 مصوب «عمومی وظیفه خدمت» طرح به نگهبان شورای فقهای شرعی ایرادات جمله از
 اصالحات در نگهبان، یشورا اولیه ایراد رغمعلی. بود اسالمی شورای مجلس 5/11/1632

 گرفته بود، به ایراد آنچه شورای نگهبان به آن مشابه مقرراتی این قانون، در گرفتهصورت
پس  چرااکنون این سؤال مطرح است که  رسید. نگهبان شورای فقهای تأیید و مجلس تصویب

 روش و ایهکتابخان مطالعه با رو پیش مقاله نشد؟ لحاظ مزبور شرعی ایرادات اصالحات، از
 مذاکرات مشروح و نظرات مربوطه، مقررات و قوانین تحلیل و بررسی با و تحلیلی توصیفی ـ

 و قوانین متن در همچنان اینکه رغمعلی مذکور، ایراد دو که رسید نتیجه این به نگهبان، شورای
 برای متقنی دلیل و اندشده گرفته نادیده نگهبان شورای توسط دارند، وجود خارجی واقعیت

 پاسدار نهادعنوان به نگهبان شورای است الزم جهت بدین. شودنمی مشاهده گرفتن نادیده این
 شرعی موازین با تطابق جهت از را عمومی وظیفه خدمت به مربوط قوانین مجدداً شریعت،
 .کند بازنگری

 یتمعاف متأهل، مشمولین نگهبان، شورای عمومی، وظیفه خدمت سربازی،: واژگان کلیدی
 غیرنظامی نهادهای کفالت،

                                                                                                                                                       
  Email: raji@isu.ac.ir                                                                                         نویسنده مسئول 
  Email: hosseinealisafar@gmail.com 
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 مقدمه
 موضوعه قوانین موجب به دولت طرف از نظامی امور در مشارکت به شهروندان عمومی اجبار

 ساختاری و فکری گسترده تحوالت از پس گوییم ـبه آن سربازی می امروزه آنچه به نزدیک ـ
و  یازی)ن گرفت ورتص فرانسه کشور در بار اولین برای مدرن جامعهگیری شکل و اروپا در

 پس یکی فرانسه تجربه از استفاده با اروپایی کشورهای فرانسه، از پس. (111، 16۳2 ی،شالچ
 دیری. (1۳، 1655 ی،)زنجان کردند عمومی سربازگیری قانون تصویب به اقدام دیگری از

 1یافت. منتقدانی جهانی عرصه در و شد آشکار اجباری سربازگیری نظام ایرادات که نگذشت
 به ماده هجده درش 12۳1 سال و در طهمشرو انقالب از پس« قانون سربازگیری»در ایران 
 طرز به را ایران دولت گیریقشون اساس قانون، این اول ماده. رسید سوم مجلس تصویب

 «اجباری نظام خدمت قانون» آن از پس. کرد مقرر 2(خصوصی اجباری خدمت) بنیچه
 به ملی شورای مجلس پنجم دوره درش 1611 سالماه  خرداد در ماده 63 در( عمومی)

 .(23، 1611)آشنا،  رسید تصویب
 در 5/11/1632 تاریخ در «عمومی وظیفه خدمت طرح» بار اولین برای اسالمی انقالب از پس

. شد ادهفرست نگهبان شورای به 3/11/1632 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس
 قانون و شرعی موازین با مذکور مصوبه تطبیق در خود قانونی وظیفه مطابق نگهبان شورای
 6دانست. شرعی ایراد دوازده دارای را این قانون اساسی،

 عدم به ناظر نگهبان، شورای فقهای محتوایی ایراد دو است شده سعی روپیش  مقاله در
 اهمیت. شود بررسی و تحلیل غیرنظامی نهادهای در نسربازا کارگیریبه و متأهل افراد معافیت
 ایراد دو هر فعلی قوانین متن در رسدمی نظر به که است جهت این از ایراد این دو بررسی
 وظیفه خدمت به مربوط فعلیِ قوانین مجموعه در دیگر، عبارت به. است شده گرفته نادیده

 نیز مناسبی تمهیدات بلکه نیستند، معاف عمومی وظیفه خدمت از متأهل افراد تنهانه عمومی،
 به غیرنظامی متعدد نهادهای همچنین. است نشده گرفته نظر در افراد این معیشت تأمین جهت

 .کنندمی استفاده غیرنظامی امور در سربازان از قانونی، صورت
 مشروح و نظرات سابقه مانند خصوص، این در موجود اسناد به مراجعه با مقاله این در
 که هستیم مهم این به پاسخ پی در تحلیلی، توصیفی ـ ایمطالعه در نگهبان، شورای ذاکراتم

 وظیفه خدمت قانون اصالحات در مذکور ایرادات به نگهبان شورای توجه عدم برای دلیلی چه
 عمومی وظیفه خدمت از متأهل افراد معافیت عدم رسدمی نظر به. است داشته وجود عمومی
 کنونیِ وضعیت در دارد، ناسازگاری هامعافیت اعطای در گذارقانون مبنای با اینکه بر عالوه

 تأثیرات موجب تواندمی است، خانواده تشکیل جوانان اصلی هایدغدغه از یکی که جامعه،
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 نهادهای در از سربازان استفاده همچنین. شود ازدواج سنباال رفتن  و خانواده نهاد بر منفی
 راه تواندمی بلکه است، ناسازگار عمومی وظیفه خدمت نظامیِ ماهیت اب تنهاغیرنظامی، نه

 .کند باز نیز را کشور مختلف هایبخش در جوان کار نیروی از دولت رایگان استفاده
 وظیفه خدمت قانون تأیید فلسفه تبیین به مختصر صورت به مقاله اول قسمت در منظور بدین

 نگهبان شورای مهم ایراد دو تبیین به دوم قسمت رد و پرداخته نگهبان شورای توسط عمومی
 بعدی قوانین در این ایرادات شدن گرفتن نادیده چگونگی و عمومی وظیفه خدمت مصوبه به

 پرداخته خواهد شد.

 یشورا یفقها دگاهید از «یعموم فهیوظ خدمت» مصوبه دییتأ فلسفه. ۱
 نگهبان

 1بود. نظر اختالف نگهبان شورای قیهف اعضای میان عمومی وظیفه خدمت مصوبه تأیید در
 دولت ذکور اتباع کلیه که بود مصوبه اول ماده بارهدر داشت وجود که نظری اختالف ترینمهم

 الزام واقع در 5دانست.می عمومی وظیفه خدمت انجام به مکلف را ایران اسالمی جمهوری
. شدمی استوار حکمیمست فقهی مبنای بر بایستمی عمومی وظیفه خدمت به جوانان کلیه
 در «دفاع»کلمه  که اندشده تنظیمای گونه به قانون مواد که بود معتقد گلپایگانی صافی اهللآیت
 کفایی عینی؛ چراکه اگر واجب واجب نه دانست، کفایی واجب توانمی نه را قانون اول ماده

 گرفتن نظر در باشد، نیعی واجب اگر و داشت نخواهد فقهی مجوز ذکور اتباع کلیه الزام باشد،
 .داشت نخواهد معنا خاص زمان مدت و سن

 که بود معتقد است، کفایی واجب شرعی، موازین مطابق دفاع اصل اینکه بر اصرار با ایشان
 شرکت به ملزم همه و برود فراتر المقدمهذی از تواندنمی است، نظامی آموزش که دفاع مقدمه

 شرکت به جوانان کلیه الزام دفاع، اصل کفایی وجوب به توجه با بنابراین، ایشان. باشند آن در
 موازین خالف مطلق، صورت به است، دفاع برای ایمقدمه که را عمومی وظیفه خدمت در

 به و کند اعالم را خود نیاز میزان باید سال هر در دولت که بود معتقد ایشان دانست.می شرعی
اهلل بر اساس نظر آیت. باشند عمومی وظیفه خدمت در شرکت به ملزم جوانان میزان همان

 در شرکت به ملزم جوانان کلیه نامحدود صورت به آن در که مجلس مصوبه صافی گلپایگانی
 شرعی موازین خالف و دارد تعارض دفاع کفایی وجوب با اند،شده عمومی وظیفه خدمت

 .است
 3انفال، سوره 31 شریفه آیه به اداستن با جنتی احمد اهللآیت و مؤمن محمد اهللآیت مقابل در

 را آمادگی این به مربوط مقررات تنظیم و کفایی واجب را دشمن مقابل در نظامی آمادگی نفس
 و ایدوره صورت به افراد کلیه الزام برای ریزیبرنامه رو، این از. دانستندمی دولت عهده بر
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 مطابق و مذکور آیه راستای در را آن بلکه دانستند،نمی شرعی موازین خالفتنها نه را موقت
 از پس «عمومی وظیفه خدمت» مصوبه اول ماده در نهایت، .پنداشتندمی شرعی موازین

 7رسید. تصویب به اعضا اکثریت تأیید با نگهبان شورای فقهای میان فراوان مباحثات
 مصوبه تأیید مبنای که شودمی مشخص روشنیبه نگهبان، شورای مذاکرات مشروح در دقت با

 هایاستدالل و بوده نظامی نگهبان ـ شورای فقهای میان نظر اختالف از پوشیچشم ـ با فوق
 نکته این بر تأکید. بوده است اسالم در دفاع و جهاد فقهی احکام محور حول همگی نیز اعضا
 هدف ناقض آن مواد از برخی که رسیده تصویب به قوانینی این، از پس که است جهت بدین

 .است عمومی وظیفه خدمت قانون تأیید و تصویب از هاولی

 ایرادات و فلسفه یعموم فهیوظ خدمت مصوبه به نگهبان یشورا رادیا دو .۲
 وظیفه خدمت مصوبه به نگهبان شورای مهم ایراد دو به خالصه صورت به قسمت این در 

 وظیفه خدمت مصوبه دتأیی مبنای شد، که گفتهچنان. پردازیممی اتایراداین  فلسفه و عمومی
 بوده دشمنتهاجم  مقابل در کشور دفاعی آمادگی حفظ نگهبان شورای فقهای توسط عمومی
 اصلی هدف راستای در که را فوق مصوبه از موادی نگهبان شورای فقهای دلیل همین به است.

 کرده ماعال شرع موازین خالف بوده، اسالمی احکام با مغایر دیگر صورتی به یا یا نبوده مصوبه
 .است

 کارگیری مشموالن خدمت وظیفه عمومی در نهادهای غیرنظامیبه .۱-۲
 دادمی اجازه که بود موادی به وظیفه خدمت قانون به نگهبان شورای ایرادات ترینمهم از یکی

 :بود داشته مقرر مجلس مصوبه 5 ماده. شود استفاده غیرنظامی نهادهای در سربازان از
 از پس و شوندمی اعزام ضرورت دوره خدمت به بالمانع و خدمت به قادر مشموالن کلیه

 مسلح نیروهای در را ضرورت دوره خدمت بقیه الزم نظامی هایآموزش فراگرفتن
 و مؤسسات و قانونی نهادهای و هاوزارتخانه یا و هادانشگاه یا ایران اسالمی جمهوری

 و هاشهرداری یا احمر هالل و دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات سایر و دولتی هایشرکت
 .داد خواهند انجام آنهاست نام ذکر مستلزم قانون شمول که دولتی هایسازمان کلیه
 مغایر ذیل استدالل با را مذکور ماده 23/11/1632 مورخ 11651 شماره نظر در نگهبان شورای

 :دانست شرعی موازین با
 اگرچه الزم، نظامی آموزش که است نای نگهبان شورای فقهای اکثریت نظر 5 ماده در

 افرادی آمادگی و دفاع وظیفه با رابطه در شود، شامل هم را ضرورت دوره مدت تمام
 افراد داشتن نگاه سالح تحت چنانکه است، شرعی است واجب آنها بر دفاع که

 الزم و شرعی شود شامل را آنها تمام اگرچه نیاز مقدار به نیز دوره پایان تا دیدهآموزش
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 ممکن نباشد، نیاز ضرورت دوره بقیه در دیدهآموزش افراد تمام به چنانچه و است
 ممکن اگر و متناوب طوربه سالح تحت جهت به ضرورت دوره خاتمه تا آنها از است

 به مربوط غیر هایخدمت به دیدهآموزش افراد الزام اما شود؛ استفاده قرعه با نیست
 هاسازمان سایر و نهادها و هادانشگاه و هاوزارتخانه در رکشو از دفاع و نظامی آموزش

 عنوان الزام این اساس بر که قانون این مواد تمام باید و باشدنمی شرعی مؤسسات و
 (6۳6، ۹۳۱۰نگهبان،  یشورا یقات)مرکز تحق. شود اصالح است شده
 تأیید و تصویب فلسفه با فوق نظر نگهبان، شورای نظریه تأمین برای اسالمی شورای مجلس
 شهروندان کلیه الزام که است استوار مبنا این بر مطابقت دارد و عمومی وظیفه خدمت قانون

 آمادگی و دفاع که آنجا از. باشد مستحکمی فقهی مبنای دارای باید دولت در خدمت انجام به
 تقویت جهت در عمومی وظیفه خدمت به جوانان کلیه الزام است، واجب مسلمانان بر فاعید

 تفسیر موسع صورت به را دولت اختیار نباید حال، عین در. است بالاشکال کشور دفاعی بنیه
 در حضور به ملزم را خود نیاز بر مازاد افرادی باشد داشته اجازه دولت که ایگونه به کرد؛

 دیگر نهادهای به خدمت برای را آنان اضافی نیروی وجود دلیل به سپس و کند وظیفه خدمت
 دفاعی بنیه تقویت وظیفه خدمت در افراد الزامی حضور فلسفه اگر واقع در. کند اعزام دولتی
 قدر به باید دارد،تام  وابستگی افراد آزادی و حقوق به موضوع این که آنجا از است، کشور

 جهت این از. نکرد وظیفه خدمت در شرکت به ملزم را افراد نیاز، از شبی کرده، اکتفا ضرورت
 مصوبه تأیید فلسفه باغیرنظامی  امور در مشمولین از استفاده هرگونه نگهبان شورای نظر مطابق
 .شود اصالح باید بوده، مغایر مذکور

 در زانسربا ضرورتِ دوره خدمتِ ادامه و کرد اصالح را 5 ماده خود، اصالحی مصوبه در
 به استناد با اصالحی 5 ماده 6 تبصره کرد. البته حذف مذکور ماده متن از غیرنظامی را نهادهای

 از استفاده مسلح، نیروهای رزمی آمادگی به آسیب عدم به مشروط و 1اساسی قانون 117 اصل
 11تند؛به آن ایراد نگرف نگهبان شورای که فقهای ۳کرد تجویز را غیرنظامی نهادهای در سربازان

 از استفاده اجازه آنها دوی هر و است یکی 5 ماده با مذکور، تبصره محتوای که حالی در
 الزام 5 ماده 6 تبصره که گفت توانمی حتی. دهدمی دولت به غیرنظامی امور در را سربازان

 کرده غیرنظامی هایبخش اختیار در سربازان دادنِ قرار به موظف را دولت بیشتری دارد و
 .است

 نسبت را 5 ماده ایراد نگهبان شورای فقهای چرا که نیست مشخص شد گفته آنچه به توجه با
 وظیفه خدمت درباره قانون آخرین در. اندکرده تأیید را آن ،ندانسته وارد ماده این 6 تبصره به

 تاریخ در که نیز «عمومی وظیفه خدمت قانون از موادی اصالح قانون» عنوان با عمومی
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 از غیرنظامی هایدستگاه استفاده» عنوان با فصلی رسید، نگهبان شورای تأیید به 2/۳/16۳1
 اساسی قانون 117 اصل به استناد این قانون با 11 ماده در .شد اضافه «وظیفه کارکنان خدمات

 استفاده نیزغیرنظامی  نهادهای در وظیفه خدمت مشمولین از که است شده داده اجازه دولت به
 گونههیچ موضوع، این درباره خود قبلی نظریه گرفتن نظر در بدون نگهبان یشورا 11کند.

 .ه استکرد تأیید را آن و هندانست مذکور ماده متوجه را ایرادی
تنها نه غیرنظامی نهادهای در عمومی وظیفه خدمت مشمولین کارگیریبه شد گفته کهچنان آن
 به توجه با بلکه ندارد، سازگاری نظامی، ییتماهبا  عمومی وظیفه خدمت قانون فلسفه و مبنا با

 شرعی جهت از شد، نقل و منعکس 1632 سال در نگهبان شورای مذاکرات مشروح در آنچه
 سال در مذکور ماده درباره نگهبان شورایمذاکرات  مشروح در. است صحیح مبنای فاقد نیز

 به استناد. است نشده آن، در موجود شرعی ایراد و شورا قبلی نظریه به ایاشاره هیچ نیز 16۳1
 شورای ایرادچراکه کرد؛  نخواهد حل را موضوع شرعی مشکل نیز اساسی قانون 117 اصل

ناظر به قانون اساسی نبوده است که  بوده و اساساً شرعی موازین با مغایرت جهت از نگهبان،
 اصول سایر بر حاکم اساسی قانون 1 اصل طرفی، از .مشکل را حل کند 117استناد به اصل 

 موازین با مغایر که کرد تفسیر نحوی به را اساسی قانون اصول تواننمی و است اساسی قانون
 .باشد شرعی
 در سربازان از استفاده برای اساسی قانون 117 اصل به استناد مذکور، موارد از نظر صرف

 در ارتش ،117 اصل نص موجب به دارد؛ چراکه نیز دیگری مهم ایراد غیرنظامی نهادهای
 کند استفادهغیرنظامی  امور در خود فنی تجهیزات و امکانات از صلح زمان در تواندمیصورتی 

 از دارد قصد ارتش وقتی دیگر عبارت به. نشود وارد ایصدمه مذکور نهاد رزمی آمادگی به که
 ظامین جهت از که باشد کرده بررسی آن از قبل باید کند، استفاده غیرنظامی امور در نیرویی
 غیرنظامی امور در مشمولین از وقتی حال. ندهد دست از را خود آمادگی و نبیند ایصدمه

 وجود به که است معنی بدین واقع در کند،می واگذار دیگر نهادهای به را آنها و کندمی استفاده
 آن دفاعی قدرت به و است آمادگی دارای نیز آنها بدون و ندارد ضروری نیاز ارتش در آنها

 اشکال وظیفه خدمت به مشموالنی چنین الزام اصل فرض، این با. شودنمی وارد ایصدمه
 آمادگی حفظ وظیفه، خدمت به آنها الزام و ارتش در مشمولین حضور فلسفه چراکه دارد؛

 فرستند،می دیگر نهادهای به را مشمولین نظامی نیروهای وقتی. است نظامی نیروهای دفاعی
 دارد اشکال افراد به خدمت وظیفه الزام اصل بنابراین، ندارند؛ ضروری نیاز آنها وجود به یعنی

 نظر به ایراد واجد شرعی جهت از نگهبان شورای 5/11/1632 مورخ نظریه به توجه با و
 نیز 117 اصل درباره اساسی قانون نهایی بررسی مجلس اعضای مذاکرات مشروح. رسدمی
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 مخالف غیرنظامی نهادهای در سربازان از استفاده با جلسم اعضای اغلب که است آن دهندهنشان
 12است. رسیده تصویب به مورد، این در تغییراتی با 117 اصل نویسپیش متن و اندبوده

 از معیاری چهاساس  بر نگهبان شورای فقهای که نیست مشخص شد گفته آنچه به توجه با
 غیرنظامی نهادهای در عمومی وظیفه متخد مشمولین از استفاده کرده، عدول خود اولیه نظریه

 16اند.دانسته جایز را

 معافیت کفالت همسر .۲-۲
 عمومی وظیفه خدمت مصوبه به نگهبان دوم شورای ایراد تبیین و تحلیل به ابتدا قسمت این در
 از پس چگونگی نادیده انگاری ایراد مذکور و اجرای قوانین مغایر با آن پرداخته خواهد شد. و

محاسبه و را  امروزی جامعه نیازهای با آن انطباق عدم و متأهل مشمولین دریافتی وقحق آن،
 .کنیممی تحلیل

 آن سرانجام و نگهبان یشورا رادیا لیتحل و نییتب .۱-۲-۲
 را آن و گرفتند «عمومی وظیفه خدمت» طرح به نگهبان شورای فقهای که مهمی ایراد دومین
 دیگری، کفالت مسئولیت باافراد  آنها در که بود موادی ربوطم دانستند، شرعی موازین با مغایر

 شورای نظر ،1 بند در مصوبه1511ماده درباره مثال برای شده بود؛ دانسته وظیفه خدمت مشمول
 :بود شده بیان نیچننیا نگهبان

 جده و جد و مادر و پدر کفالت که داوطلبی خدمتِ به اعزام مورد در 15 ماده اطالق» 
 انجام را خود وظایف نتواند ارتش در چنانچه دارد، عهده به را خود اوالد و همسر و

 .«نرسید فقهاء تأیید به دهد
 افراد کفالت قانون، و شرع مطابق که افرادی الزام نگهبان شورای فقهای فوق، نظراساس  بر

 شرعی وظایف انجام از کهصورتی  در عمومی، وظیفه خدمت به دارند،عهده  بر را دیگری
 کشور دفاعی بنیه تقویت دیگر، عبارت به. انددانسته شرعی موازین با مغایر شوند، ناتوان خود

 کفالت حالی که، در است، اسالمی دولت و مسلمانان عموم عهده بر و 15بوده کفایی واجبی
 واجب، دو این تعارض در. است خاصعهده فرد  بر و عینی واجب غیره و همسر مادر، پدر،

 اجازه دولت و (111: 1، ج 1671 یلی،اردب ینی)مشک است مقدم کفایی واجب بر عینی واجب
 نگهبان شورای فقهای دیدگاه به توجه با. ندارد را عمومی وظیفه خدمت به مذکور افراد الزام
 و کرد وظیفه خدمت در حضور به ملزم را فرزندان و همسر اجداد، والدین، کفیل تواننمی
 .کند کشور دفاعی بنیه تقویت به اقدام دیگری هایراه از دولت است الزم

 5/6/1636 تاریخ در نگهبان شورای ایرادات به توجه با را خود مصوبه اسالمی، شورای مجلس
 شورای. فرستاد نگهبان شورای به اساسی قانون و شرعی موازین با تطبیق جهت وکرد  اصالح
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 تاریخ در مجدداً خود، نظر تأمین عدم دلیل به ارسالی، طرح بررسی از مرحله دومین رد نگهبان
 بارهدر شورا نظر در. برگرداند اسالمی شورای مجلس به اصالح جهت را مصوبه 27/6/1636

 :بود آمده چنین اصالحی مصوبه
 هب و نشده تأمین اصالحیه در 23/11/1632 مورخ نظریه 1 بند در شورا فقهای نظر

 باقی مذکور اشکال نگردیده، ایاشاره فرزند و همسر تکفل واسطه به مشمول معافیت
 .نرسید فقها اکثریت تأیید به لحاظ بدین و است

 درباره کفالت معافیت به صرفاً نگهبان، شورای نظر رغمعلی اصالحی مصوبه در مجلس
 فرزندان و همسر کفالت اسطهو به معافیت درباره ایمقرره هیچ و کرده اشاره اجداد و والدین
نفقه  تأمین در شوهر وظیفه و فرزندان و همسر کفالت که است در حالی این. بود نکرده وضع
 ،1111 اول، شهید ؛616: 2 ج ،167۳ خمینی، ؛125 ،1115 انصاری،) فقهی احکام مطابق آنان،
 آن در تردیدی هیچ و بوده مسلم امری ،(مدنی قانون 1۳۳117 و113113 مواد) قانونی و (11۳
 سایر نفقه رب تأمین نفقه همسر 11(مدنی قانون 1216 ماده) قانون مطابق همچنین. ندارد راه

 بوده جهت این از اسالمی شورای مجلس سنجیمصلحت رسدمی نظر به. دارد اولویت اقارب
 تعداد است ممکن فرزندان و همسر کفالت واسطه به متأهل افراد معافیت در صورت که است

 کاسته مشمولین تعداد از کرده، ازدواج خدمت، به اعزام سنِ به رسیدن از قبل جوانان از زیادی
 .شود

 که باشد دلیل این به است ممکن همسر کفالت جهت به متأهل افراد معافیت عدم همچنین
 . درکند جلوگیری خدمت از معافیت دلیل به صوری هایازدواج از است خواسته گذارقانون

 در که موقت، معافیت اعطای. دارد وجود نیز دیگری هایراه مشکل این حل برای کهحالی 
 تواندمی شود،می تبدیل دائم معافیت به( سال 11 یا 5 فرضاً) مشخصی زمان گذشت صورت

 با که موقت معافیت اعطای همچنین. باشد صوری هایازدواج از جلوگیری هایراه از یکی
 گذارقانون که است هاییراه از دیگر یکی نیز شود،می تبدیل دائم معافیت به اول فرزند تولد
 عالوه مذکور هایمعافیت اعمال. کند بینیپیش صوری ازدواج از جلوگیری برای انستتومی
 واقع مؤثر تواندمی نیز جمعیت افزایش سیاست راستای در اساسی قانون 11 اصل با انطباق بر

 .شود
 شرعی تکلیف و وظیفه نافی تواندنمی اسالمی، شورای مجلس سنجیمصلحت صورت هر در

 گذاریقانون ایگونه به بایستمی مجلس و باشد خود فرزندان و همسر نفقه تأمین در شوهر
 است زن قانونی حقوق از نفقه تأمین .نشوند ناتوان خود وظایف ادای از متأهل افراد که کردمی
 حقوق این تأدیه به ملزم را همسر کرده، رجوع دادگاه به خود حق ایفای راستای در تواندمی و
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 خدمت به قانونی الزام موجب به همسر اگر کهحالی  در ؛1۳(مدنی قانون 1111 ماده) کند
 عاجز همسر نیازهای و نفقه تأمین از دولت الزام به و اختیار بدون باشد، شده اعزام وظیفه
 خود خانواده نفقه نتواند که است کرده کاری به مجبور را فرد دولت حالت، این در. است مانده

 نفقه تأدیه به ملزم را همسر باید زن مراجعه صورت در دولت خودِ دیگر طرف از و بپردازد را
جایز  نیز شرعی جهت از بلکه نیست، پذیرفته منطقی و عقلی جهت ازتنها نه امر این. کند

 اختیار از خارج دلیلی به که کرد ملزم عملی به را فرد تواننمیبلکه از جهت شرعی نیز نیست؛ 
 عدم مذکور، موارد به توجه با نگهبان شورای فقهای. دهد انجام را آن ستا نتوانسته خود

 دهند،می دست از را خود معاش اداره قدرت خدمت به اعزام با که متأهلی مشمولین معافیت
 .است ندانسته شرعی موازین با مطابق

 که دکر سعی ،2۳/7/1636 تاریخ در نگهبان شورای مجدد ایراد از پس اسالمی شورای مجلس
 فقهای نظر تأمین جهت در 11 ماده( هـ) بند در دلیل همین به کند، برطرف را مذکور ایراد

 تصویب تا و موقت صورت به را فرزند و همسر دارای مشمولین معافیت نگهبان، شورای
 خود معاش اداره قدرت خدمت به اعزام با که مشمولینی به کمک جهت دولت توسط ایالیحه

 تاریخ در خود، بررسی از مرحله سومین در نگهبان شورای 21کرد. تصریح ند،دهمی دست از را
 مذکور مصوبه و نداد تشخیص اساسی قانون و شرع موازین مغایر را مجلسمصوبه  1/1/1636
 .شد تبدیل قانون به
 از را خود معاش اداره قدرت مشمول اعزام با که مشمولینی هایخانواده به کمک نحوه قانون»

 تاریخ در و اسالمی شورای مجلس تصویب به 6/3/1633 تاریخ در نیز «دهندمی دست
 .رسید نگهبان شورای تأیید به 1۳/3/1633
 که شودمی مشخص ،2۳/7/1636 مصوب عمومی وظیفه خدمت قانون 1121 ماده در دقت با

 افرادی ار،گذقانون دیگر عبارت به. است نداشته یکسانی مبنای هامعافیت اعطای در گذارقانون
 صورت به عمومی وظیفه خدمت از را هستند خود خواهر یا مادر یا پدر نگهدارنده یگانه که

 و دارندبر عهده  را خود فرزندان و همسر کفالت قانوناً که افرادی اما است؛ کرده معاف دائم
 باشند، خود خانواده معنوی و مادی نیازهای پاسخگوی و بپردازند را آنها نفقه باید قانون مطابق

 و پدر و شوهر به فرزندان و همسر نیاز کهحالی  . دراست نکرده معاف وظیفه خدمت از
 .نیست برادر به خواهر یا فرزند به پدر نیاز از کمتر خانواده در او حضور
 خدمت قانون از موادی اصالح قانون» عنوان با عمومی وظیفه خدمت درباره قانون آخرین
. است کرده بیان دیگری نحو به را سابق قانون 11 ماده ،22/1/16۳1 مصوب «عمومی وظیفه
 وظیفه، خدمت به اعزام با که متأهلی مشمولین به کمک بارهدر اخیر قانون 11 ماده 2 تبصره
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 :است کرده مقرر دهند،می دست از را خود معاش اداره قدرت
 تأمین نظر از زیسربا خدمت به مشمول اعزام با که را هاییخانواده است موظف دولت

 براساس نباشند خود امور تمشیت به قادر و شوندمی مواجه مشکل با زندگی معیشت
 از را خود معاش اداره قدرت که مشمولینی هایخانواده به کمک نحوه قانون مفاد

 .دهد قرار پوشش تحت خدمت پایان تا 6/3/1633 مصوب دهندمی دست
 متأهل، مشمولینِ هایخانواده معیشت تأمین برای نیز 16۳1 سال قانون در دیگر عبارت به

 .است شده گرفته نظر در گذشته، قوانین در موجود روش
 و 1636 سال قانون در مشمولین خانواده معاش تأمین مشکل حل برایشده  تعیین شیوه

 حل در قانونگذار سعی رغمعلی و دارد متعددی ایرادات ،16۳1 سال تا آن از پس اصالحات
 وجود همچنان اجرا صحنه و قوانین متن درنگهبان  شورای ایراد فلسفه و دلیل مزبور، مشکل

 متأهل، مشمولین خانواده معاش تأمین جهت 1633 سال مصوب قانون در دقت با. دارد
 :کرد مشاهده آن در را زیر ایرادات توانمی

 قدرت مشمول اعزام با که مشمولینی هایخانواده به کمک نحوه قانون» یک ماده مطابق الف(
 :«دهندمی دست از را خود معاش اداره

 مشمولین تکفل تحت خانواده به کمک برای الزم، اعتبارساله همه است موظف دولت
 ذیل کشور کل بودجه الیحه در ایجداگانه ردیف در را قانون این موضوع نیازمند
 .نماید منظور امام امداد کمیته ردیف

 قوانین از کدامهیچ در 16۳1 تا 1633 سال بودجه قوانین در جوی صورت گرفتهوجست با
 یافت امداد کمیته ردیف بودجه ذیل مشمولین هایخانواده به کمک موضوع با ردیفی بودجه
 کمیته به منظور بدین ایبودجه و است نداده رخ اتفاقی چنین عمل مقام در واقع به 22نشد.
 الیحه به نگهبان شورای ایرادعنوان به توانستیم امر این. است نشده داده اختصاص امداد

 اشکال امداد، کمیته به مذکور ردیف ندادن اختصاص صورت درکه چرا شود، مطرح بودجه
 قانون نگهبان شورای دیگر، عبارت به. ماندمی باقی کماکان عمومی وظیفه خدمت قانون شرعی
 برای را ایبودجه دولت باید آن مطابق که کرد تأیید دلیل این به را عمومی وظیفه خدمت
 نحوی به و است فتادهین اتفاق امر این کهحالی  در گرفت،می نظر در مشمولین هایخانواده

 .است باقی همچنان نگهبان شورای ایراد
 هایخانواده به کمک نحوه قانون» تصویب از بعد و قبل وزیران هیئت که است گفتنی

 جلسات در 26«دهندمی دست از را خود معاش اداره قدرت مشمول اعزام با که مشمولینی
 عنوان با را هایینامهتصویب 61/11/1633 و 16/2/1633 هایتاریخ در جمله از متعددی
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 به کمک جهت[ ریال میلیارد یک تا] ریال میلیون پانصد مبلغ اختصاص و اعتبار تأمین»
 از را خود معاش اداره قدرت یعموم وظیفه خدمت به مشمول اعزام با که مشمولینی خانواده

 یک به تماماً که مصوبات این در. رساند تصویب به «خمینی امام امداد کمیته به دهندمی دست
 استناد 1633 سال بودجه قانون واحده ماده ۳ تبصره به هستند، آن اصالحیه و مربوط مصوبه

 خرید و تحمیلی جنگ ایههزینه از قسمتی تأمین برای منحصراً» اعتباری آن در که است شده
 خانواده به کمک برای را مبلغی محل، این از دولت. بود شده گرفته نظر در «دفاعی عمده اقالم

 دست از را خود معاش اداره قدرت عمومی وظیفه خدمت به مشمول اعزام با که مشمولینی
 تصویب به مذکور نعنوا با که ایمصوبه آخرین. داد قرار امام امداد کمیته اختیار در دهند،می
 این در ایمصوبه وزیران هیئت این تاریخ از بعد وبود  7/1/1631 مورخ رسید وزیرانت ئهی

 بهند اموظف متأهل افراد همه تاکنون 1631 سال از دیگر، عبارت به. است نداشته خصوص
 ماقدا آنها زندگی نیازهای تأمین جهت گذارقانون کهحالی  در شوند؛ اعزام وظیفه خدمت
 .است نداده انجام مؤثری

 جهت آنها تقاضای به مشمولین خانواده معاش امرار هزینه پرداخت کردن منوط اساساً ب( 
 و جامعه فضای به توجه باچراکه  نیست؛قبول قابل امری امداد، کمیته پوشش تحت گرفتن قرار
 امداد کمیته پوشش تحت وی خانواده که بپذیرد نباشد حاضر فرد است ممکن آن روانی بار

 معاش امرار توانایی خود که است افرادی به کمک برای خمینی امام امداد کمیته. بگیرد قرار
 محسوب جامعه فقیر و نیازمند طبقه جزء افراد این نیز اجتماعی جهت از و ندارند را خانواده

 در یباالی اجتماعی جایگاه فردی است ممکن وظیفه، خدمت موضوع در کهحالی  در شوند.می
 به اما باشد، داشته را خود خانواده نفقه تأمین امکان عادی حالت در و باشد داشته جامعه
 است ممکن امر این. شد خواهد داده قرار جامعه فقیر طبقه جزء دولت، اجبار و الزام واسطه

 توانایی همچنان و نروند امداد کمیته در عضویت سراغ به که کند وادار را افراد از بسیاری
 .باشند نداشته را خانواده نفقه أمینت

 اندازه به دهدمی قرار پوشش تحت هایخانواده اختیار در خمینی امام امداد کمیته آنچه ج(
 آنان حداقلی و ضروری نیازهای که است ایاندازه به بلکه نیست، آنان واقعی نیازهای تأمین
 به نیاز خود، اجتماعی شأن و جایگاه به توجه با فرد است ممکن کهحالی  . درشود تأمین
 با متناسب زنی هر نفقه ،(111721 ماده) مدنی قانون مطابق. باشد داشته بیشتری مالی تأمین

 به امداد کمیته آنچه نتیجه در شود؛می تعیین او قبلی زندگی وضعیت و اجتماعی جایگاه
 ممکن حیث این از. باشد ایخانواده هر نفقه گویپاسخ تواندنمی کند،می پرداخت خانواده

 .ببیند آسیب نیز جامعه در مشمول آبروی و احترام است
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 ترمهم آن از بلکه نیست، فرزندان و همسر مادی نیازهای تأمین صرفاً خانواده در مرد وظیفه د(
 از پاسداری و تداوم در مهمی نقش خانواده، آرامش و پشتوانهعنوان به خانواده در مرد حضور
 صرفاً و اندبه این امر توجه نکرده نگهبان شورای و گذارقانون متأسفانه. اردد خانواده کرامت
 .اندقرار داده را مورد توجه مشمولین خانواده معاش حداقلی تأمین

 تسهیل راستای در مقررات و هاریزیبرنامه همه است الزم 25اساسی قانون 11 اصل مطابق هـ(
 نبایدتنها نه وظیفه نظام مقررات بنابراین. شود تنظیم آن قداست از پاسداری و خانواده تشکیل

 شده، تشویق ازدواج امر به افراد که شود تنظیم ایگونه به باید بلکه باشد، مذکور اصل با مغایر
 امری چنین تنهانه کنونی مقررات با کهحالی  . درشود تسهیل خانواده نهاد گیریشکل روند
محسوب  خانواده تشکیل موانع از یکی عمومی وظیفه خدمت ،عکسبر بلکه ،نیفتاده اتفاق

 مواجه زندگی هایهزینه تأمین جدی مشکل با ازدواج از پس را متأهل افراد و شودمی
 سازد.می
 مشمولین دریافتی است کرده سعی اسالمی شورای مجلس ،16۳1 سال مصوب قانون در

 افراد میان تفاوتی ناچیز، و ودمحد مواردیجز به حال عین در دهد، افزایش را وظیفه خدمت
 در آنچه و مشمولین مزایای و حقوق به مربوط مواد بررسی با. است نشده قائل مجرد و متأهل
 و کنونی وضعیت در و است نشده تأمین مشمولین نیازهای گفت توانمی شود،می اجرا عمل

 هیچ به که است ایگونه به متأهل مشمولین دریافتی میزان افراد، زندگی هایهزینه به توجه با
 میزان ،مربوط مواد بررسی با ادامه در. بود نخواهند زندگی هایهزینه تأمین به قادر وجه

 با وجه هیچ به این دریافتی که دهیممی نشان و کنیممی بررسی مشمولین را ازهریک  دریافتی
 .ندارد تطابق کنونی زندگی واقعیت

فه مطابق ابالغیه ستاد کل نیروهای میزان دریافتی مشمولین خدمت وظی .3
 ۱331مسلح در سال 

 حقوق ،22/1/16۳1 مصوب «عمومی وظیفه خدمت قانون از موادی اصالح قانون» 6123 ماده
 حقوق حداقل( ۳1)% درصد نود حداکثر و( 31)% درصد شصت حداقل را وظیفه سربازان
 به توجه با که است انستهد کشوری خدمات مدیریت قانون بر مبتنی مسلح نیروهای کارکنان

. رسدمی کل فرماندهی تصویب به و شودمی تهیه کل ستاد توسط آنان درجات و تحصیالت
 صد معادل را وظیفه خدمت متأهل کارکنان مندیعائله حق نیز 61 ماده یک تبصره همچنین

 .است دانسته مسلح نیروهای پایور کارکنان مندیعائله حق( %111) درصد
 شاغلین مستمر مزایای و حقوق حداقل» 27وزیران هیئت 5/2/16۳7 مورخ مصوبهاساس  بر

 مشمول اجرایی هایدستگاه کارمندان برای کشوری خدمات مدیریت قانون 73 ماده موضوع
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 پرداخت هماهنگ نظام قانون مشمولین استثنای به مذکور ماده مشمولین سایر و قانون این
 باید بنابراین. است شده تعیین« ریال 1122612111 انمیز به 16۳7 سال در دولت کارکنان
 و ریال 327612111 معادل مذکور، مبلغ درصد شصت وظیفه خدمت سربازان حقوق حداقل
 ابالغیه آخرین کهحالی  . درباشد ریال 1121172111 معادل مذکور، مبلغ درصد نود آن حداکثر

 دفتر» 21/1/16۳7 مورخ 51/2/611/21 شماره نامه موجب به که 21مسلح نیروهای کل ستاد
 ضریب است، شده ابالغ «مسلح نیروهای اطالعات حفاظت راهبردی نظارت و گذاریسیاست

 به آنچه یعنی است؛ کرده اعالم( %21) درصد بیست را مشمولین حقوق برای اجرا قابل
 حقوق حداقل بنابراین است. مذکور مبالغ درصد بیست شودمی پرداخت وظیفه سربازان

 یکمستوان درجه با آن حداکثر و ریال 123172121 برابر ناوی یا سرباز درجه با مشمولین
 وظیفه کارکنان مندیعائله حق همچنین. است ریال 221252311 پزشک، یکم ناوبان یا پزشک
 مجموعاً 16۳7 سال در مسلح نیروهای کل ستاد ابالغیه مطابق فرزند، یک دارای متأهل

 مزایای و حقوق مسلح، نیروهای کل ستاد ابالغیه مفاد به توجه با. تاس ریال 121622۳11
 تقریباً باشد، نیز فرزند یک دارای و متأهل حال عین در و دکتری مدرک دارای که مشمولی

 در این. رسدمی نظر به ناعادالنه بسیار فعلی شرایط به توجه با که است، ریال 125212111 برابر
 شود، پرداخت 16۳1 سال مصوب قانون مطابق مذکور فرد مزایای و حقوق اگر که است حالی
 .بود خواهد ریال 1621322۳11 معادل مبلغی
 آنان خانواده که ایوظیفه کارکنان برایاجرا  قابل ضریب مسلح، نیروهای کل ستاد ابالغیه برابر

 دص باشند، متأهل کهصورتی  در است،( ره) خمینی امام حضرت امداد کمیته پوشش تحت
 عبارت به. است شده اعالم( %71) درصد هفتاد باشند، مجرد کهصورتی  در و( %111) درصد
 و حقوق اند،داده خمینی امام امداد کمیته در عضویت درخواست که متأهلی افراد صرفاً دیگر

 مسلح نیروهای کارکنان حقوق حداقل درصد ۳1 معادل که قانون در موجود واقعی مزایای
 .کنندمی دریافت را( ریال 1121172111) است

 وظیفه خدمت قانون از موادی اصالح قانون 61 ماده که شودمی مشخص پیشین مطالب از
. شودنمی اجرا وظیفه، خدمت مشمولین مزایای و حقوق درباره 22/1/16۳1 مصوب عمومی
 تخدم قانون از موادی اصالح قانون 512۳ ماده در که است آن در موضوع قانونی اشکال
 دولت توسط آن مالی بار تأمین به منوط را 61 ماده اجرای ،22/1/16۳1 مورخ عمومی وظیفه

 را 61 ماده مالی بار دولت اگر که است آن 51 ماده نتیجه. است دانسته سنواتی هایبودجه در
 .ندارد آن اجرای به الزامی کل ستاد نکند، تأمین
 تأمین عدم دلیل به و 51 ماده به استناد با کل ستاد اکنون که است آن 51 ماده وضع نتیجه
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 اعالم درصد بیست را مشمولین به حقوق پرداخت برای اجرا قابل ضریب نیاز مورد بودجه
 شودنمی اجرا اکنون است، کرده تأیید قانونعنوان به نگهبان شورای آنچه واقع در. است کرده

 این اگر. شودنمی پرداخت نگهبان شورای ةتأییدشد قانون مطابق مشمولین مزایای و حقوق و
 که شودمی مشخص شود، داده قرار ،1636 سال قانون به نگهبان شورای ایراد کنار در موضوع،

 به پرداختی مزایای و حقوق چراکه است؛ نشده برطرف و دارد وجود همچنانشورا  ایراد
 و شرعی وظایف انجام در افراد طبیعتاً و نیست متناسب آنان زندگی واقعیت با متأهل مشمولین

 .شوندمی مواجه مشکل با خود قانونی
حال اجرا است ایراد  توان به این نتیجه رسید که آنچه در عمل دربا توجه به آنچه گفته شد، می

از این جهت الزم  .و شورای نگهبان آن را مطابق با موازین شرعی ندانسته استدارد شرعی 
موازین شرعی و قانون اساسی، مجدداً مقررات خدمت  عنوان پاسداربهنگهبان، است شورای 

 .کندوظیفه را با اشراف به واقعیت خارجی از جهت تطبیق با موازین شرعی بررسی 
 گیری جهینت
 انقالب از پس عمومی وظیفه خدمت مصوبه اولین به نگهبان شورای فقهای اصلی ایراد دو

 واسطه به متأهل مشمولین معافیت عدم و غیرنظامی نهادهای در سربازان از استفاده اسالمی،
 به افراد الزام فلسفه نگهبان شورای فقهای منظر از. بود عمومی وظیفه خدمت از همسر کفالت
 نظامی آموزش و کشور دفاعی بنیه تقویت آن، دانستن مشروع مبنای و عمومی وظیفه خدمت

 تناسبی که را غیرنظامی هادهاین در سربازان از استفاده شورای نگهبان فقهای رو، این از بود.
 اکثریت دیدگاه مطابق همچنین. دانستندینم مشروع نداشت، عمومی وظیفه خدمت هدف با

 از نتوانند کهصورتی  در وظیفه، خدمت انجام به متأهل مشمولین الزام نگهبان، شورای فقهای
تعارض  خانواده نفقه ینتأم بر مبنی آنها عینی تکلیف با برآیند، خود خانواده معاش تأمین عهده

دو ایراد مذکور که در نظرات اولیه فقهای شورای  .دارد و از این جهت مغایر با موازین شرعی است
قبولی نگهبان درباره مصوبه خدمت وظیفه عمومی ذکر شده بود، در اصالحات بعدی بدون دلیل قابل 

همچنان وجود دارد. در قوانین فعلی  توسط خود شورا نادیده گرفته شد. این ایرادها در قوانین فعلی
شوند و افراد متأهل نیز مانند سایر افراد به خدمت اعزام کار گرفته می سربازان در نهادهای غیرنظامی به

رو، انتظار شوند، بدون آنکه راهکار مناسبی جهت تأمین معیشت آنان در نظر گرفته شده باشد. ازاینمی
در جهت جلوگیری از اجرای  ،نهاد پاسدار قانون اساسی و موازین شرعیعنوان شورای نگهبان به رودمی

کند.قوانین مغایر با موازین شرعی، مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را بررسی 
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 یادداشت ها
 (Robert Anthony, 2010)                       ک:.ایشان در جهان ر یهااستداللهای منتقدان و برای مطالعه دیدگاه. 1

خدمت اجباری خصوصی که در آن تنها افراد روستاها مکلف به گذراندن دوره سربازی بودند، در مقابل  .2
در خدمت اجباری عمومی همه افراد کشور موظف به گذراندن دوره سربازی  .مت اجباری عمومی قرار داردخد

قانون خدمت اجباری عمومی کمی  .(71)مذاکرات مجلس سوم جلسه  هستند و فرقی بین روستا و شهر نیست
 س شورای ملی پنجم به تصویب رسید.بعدتر در مجل

ی نگهبان بر مصوبه خدمت وظیفه عمومی، شرعی بوده و هیچ کدام از جهت گفتنی است که همه ایرادت شورا. 3
توان به چند دسته تقسیم کرد که از این مغایرت با قانون اساسی مطرح نشده است. همچنین ایرادات مذکور را می

را بپردازند  میان چند ایراد ناظر به اشخاصی است که شرعاً متکفل تأمین زندگی دیگران هستند و باید نفقه ایشان
کارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی است )ایراد شماره (. یک ایراد نیز ناظر به به1و  7، 3، 5)ایرادات شماره 

جهت مطالعه کامل (. چند ایراد نیز به صورت جزئی و ناظر به یک موضوع خاص بوده است )سایر ایرادات(. 6
 yon.ir/L8PCT                                                            مصوبه مجلس و ایرادات شورای نگهبان ر.ک:

اهلل : لطفآیات اعظام. فقهای شورای نگهبان در زمان بررسی مصوبه خدمت وظیفه عمومی عبارت بودند از 4
 صافی گلپایگانی، احمد جنتی، محمد مؤمن، ابوالقاسم خزعلی، محمد محمدی گیالنی، محمد امامی کاشانی.

دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه » -1ماده  .5
اتباع ذکور دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به  کلیهدینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه 
هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در  باشند وانجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می

 .«توان از خدمت معاف کردموارد مصرحه در این قانون نمی

آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ  عَدُوَُّکُمْ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَُّ اللَُّهِ وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ وَ وَ» .6
 (31)انفال:  «مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ یُوَفَُّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لَاتُظْلَمُونَ وَ مُونَهُمُ اللَُّهُ یَعْلَمُهُمْلَلَاتَعْ

، موجود در 1/11/1632مطالب فوق برگرفته از مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان در جلسه مورخ  .7
 بان است.آرشیو پژوهشکده شورای نگه

، امدادی در کارهای ارتش فنی از افراد و تجهیزات صلح باید در زمان دولت»قانون اساسی:  117. اصل 8
 آمادگی به که کند در حدی استفاده اسالمی عدل موازین کامل ، با رعایت، تولیدی و جهاد سازندگیآموزشی

 .«نیاید وارد آسیبی رزمی

طبق  نداموظفنیروهای نظامی و انتظامی : »2۳/7/1636قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  5ده ما 6. تبصره 9
تولیدی، عمرانی،  خود را بنا به درخواست دولت برای اموروظیفه ثابت و  قانون اساسی پرسنل کادر 117اصل 

آنها آسیبی  آمادگی رزمیآموزشی، بهداشتی و درمانی با رعایت کامل موازین اسالمی در حدی که به  تحقیقاتی،
 .«دولت قرار دهند وارد نیاید در اختیار

 مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان، مربوط به تبصره فوق در دسترس نیست.متأسفانه . 10

مواد الحاقی زیر  ـ 11ماده : 22/1/16۳1مت وظیفه عمومی مصوب قانون اصالح موادی از قانون خد 11ماده . 11
 شود:به قانون اضافه می« های غیرنظامی از خدمات کارکنان وظیفهـ استفاده دستگاهشتمفصل ه»با عنوان 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی 117ند در اجراء اصل یکصد و چهل و هفتم )انیروهای مسلح موظف ـ 33ماده 
ی، جهاد کشاورزی، ایران تعدادی از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت برای امور امدادی، تولید

آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی، بهداشتی و درمانی مشروط بر این که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد 
 .«ار دهدنیاید در اختیار دولت قر



 

 
 29/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

06 

صورت ر.ک:  117اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ذیل اصل  مذاکرات. برای مطالعه مشروح 12
 .1671-1631: 2، ج 1631رسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مشروح مذاکرات مجلس بر

ای به نظریه قبلی شورا و ایراد فقها نشده و اساساً در این . در مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز هیچ اشاره13
 خصوص بحثی صورت نگرفته است.

زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره مشموالن : »5/11/1632الیحه خدمت وظیفه عمومی مصوب  15. ماده 14
 د:گر اینکه داوطلب انجام خدمت باشنم ،باشندضرورت معاف می

 .ـ یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشدالف

 .ـ یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیرب

 .سالگی مجرد باشد 21سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن ـ یگانه ج

برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا  6یا  2ـ از د
 .«احتیاط اعزام نخواهد شد. و ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود

. گروهی خدمت اندداشتهشورای نگهبان در این خصوص نظرات متفاوتی  فقهایکر شد ذ 1که در بند  گونهآن. 15
 دانستند.سوره انفال آن را واجب کفایی می 31وظیفه را مقدمه واجب کفایی و گروهی با استناد به آیه 

 .«عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر استدر »قانون مدنی:  1113. ماده 16

 .«بر عهده پدر است نفقه اوالد»ی: قانون مدن 11۳۳. ماده 17

 «.زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود ،النفقه دیگردر صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب»قانون مدنی:  1216. ماده 18

محکمه رجوع کند در این ه تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بزن می»قانون مدنی:  1111ماده  .19
 .«دادن آن محکوم خواهد کرده ان نفقه را معین و شوهر را بصورت محکمه میز

مشموالن زیر حسب مورد از انجام  -11ماده »ذیل بود:  به شرحمصوبه اصالحی مجلس  11. بند )هـ( ماده 20
باشند مشمولین غیر غایبی که دارای همسر یا فرزند تحت تکفل می -هـ ...باشند: خدمت دوره ضرورت معاف می

این قانون در زمان صلح. بدیهی است پس از تصویب و اجرای  55و اجرای الیحه مذکور در ماده  تا تصویب
قانون خدمت  55ماده  .«الیحه مذکور به شرط نداشتن مانع دیگری مشمولین فوق به خدمت اعزام خواهند شد

لینی را که با اعزام های مشمودولت موظف است الیحه نحوه کمک به خانواده» :وظیفه عمومی مقرر داشته بود
ماه جهت تصویب به مجلس شورای  3و ظرف مدت دهند تهیه مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می

 «.اسالمی تقدیم نماید

ـ مشموالن زیر حسب مورد از انجام 11ماده : »2۳/7/1636قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  11. ماده 21
 :باشندخدمت دوره ضرورت معاف می

 .ـ یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشدالف

 .ـ یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیرب

 .سالگی مجرد باشد 21ـ یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن ج

م به خدمت یکی از آنان تا خاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا برادر واجد شرایط اعزا 6یا  2ـ از د
 .و ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود .احتیاط اعزام نخواهد شد

باشند تا تصویب و اجرای الیحه مذکور در ماده دارای همسر یا فرزند تحت تکفل میمشمولین غیرغایبی که  -ـه
 .ان صلحاین قانون در زم 55

ولین فوق به خدمت اعزام بدیهی است پس از تصویب و اجرای الیحه مذکور به شرط نداشتن مانع دیگری مشم
 .«خواهند شد

های های مختلف، ذیل ردیف کمیته امداد امام خمینی )ره( بودجه. گفتنی است که در قوانین بودجه در سال22
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های اجتماعی، امنیت غذا تلف از قبیل تأمین مسکن، حمایتهای مخمختلفی جهت کمک به کمیته امداد در زمینه
ای به صورت خاص به سربازان خدمت و تغذیه و معیشتِ مشمولین، در نظر گرفته شده است؛ اما ردیف بودجه

 وظیفه اختصاص داده نشده است.

 ید شد.توسط شورای نگهبان تأی 1۳/3/1633به تصویب مجلس رسید و در  6/3/1633. این قانون در 23

، البسه، غذا، اثاث منزل و نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن. »24
 .«های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرضهزینه

و  و مقررات قوانین ، همهاست اسالمی جامعه واحد بنیادی خانواده از آنجا که»اصل دهم قانون اساسی: . 25
روابط  و استواری آن از قداست ، پاسداریخانواده تشکیل کردن آسان مربوط باید در جهت هایریزیبرنامه

 .«باشد اسالمی و اخالق حقوق بر پایه خانوادگی

به شرح زیر ( 1۳ماده ): »22/1/16۳1قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  61. ماده 26
 :گردداصالح می

( حداقل حقوق کارکنان ۳1%( و حداکثر نود درصد )31%حداقل شصت درصد ) وظیفه ـ حقوق سربازان 1۳ماده 
درجات آنان توسط خدمات کشوری است که با توجه به تحصیالت و ای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت نیروه

 .رسدکل می تصویب فرماندهیشود و به ستاد کل تهیه می
مندی کارکنان پایور حق عائله( 111%صد )ل یا سرپرست خانواده معادل صد درمتأه ـ به کارکنان وظیفه 1تبصره 

 .گردداخت مینیروهای مسلح پرد
در دوران آموزش و قبل از دریافت درجه یا سردوشی به میزان پنجاه درصد  وظیفه ـ حقوق کارکنان 2تبصره 

 .آنان است خدمت ( حقوق اولین ماه دوران%51)
 گردد.عنوان پاداش پرداخت میدوره ضرورت معادل یک ماه حقوق به خدمت در خاتمه وظیفه ـ به کارکنان 6تبصره 
 ».گرددکسر نمی وظیفه از حقوق ماهانه کارکنان خدمت ـ حق بازنشستگی و حقوق اولین ماه 1تبصره 

ابالغ نشده است  ربطیذهای هنوز به دستگاه 16۳1تاد کل نیروهای مسلح در سال . با توجه به اینکه مصوبه س27
 در این زمینه مورد تحلیل قرار گرفت. 16۳7و در دسترس نیست، مقررات مربوط به سال 

قانون خدمت وظیفه عمومی  71ماده  2مستند به تبصره  سربازان امریه بوده و در خصوص . ابالغیه مذکور28
. نشده است 71، استنادی به ماده 16۳3مشابه مصوبه فوق در سال  الزم به ذکر است در مصوبه همچنین. است

 yon.ir/xINRm - yon.ir/CVoR6های مذکور ر.ک:                                               برای مشاهده ابالغیه

بار مالی ناشی از اجرای : »22/1/16۳1خدمت وظیفه عمومی مورخ  اصالح موادی از قانون قانون 51. ماده 29
اجرای احکام  شود.کل کشور تأمین می 16۳1( قانون بودجه سال 12براساس بند ) 16۳1این قانون در سال 

( موضوع ماده 11( و )71( و مواد الحاقی )11( موضوع ماده )71( و ماده الحاقی )11( و )61(، )61مواد )
«های سنواتی است.به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجه های آتی منوط( این قانون در سال1۳)
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