
سال( میرسند، به جز مشمولین معاف از خدمت، موظف   18طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تمام پسرانی که به سن قانونی )
هستند به خدمت سربازی بروند و دوره خدمت را بگذرانند. خدمت سربازی برای تمام افراد به جز افراد استثنا و شرایط خاصشان،  

زمان گرفتن کارت پایان خدمت به تمام خدمات دولتی و شهروندی دسترسی ندارد    نتهای دوره سربازی واجباری است. فرد مشمول تا ا

و از بعضی از آن ها محروم میباشد. در این میان بعضی از افراد مشمول با توجه به این که به خدمات یا امکانات دولتی و شهروندی  

صورت کلی خدمت نمیروند و گروه دیگری اعزام میشوند اما طاقت نمیاورند و فرار  نیاز دارند اما قید سربازی رفتن را میزنند و به 
میکنند. به گروه اول مشموالن غایب و به گروه دوم سربازان فراری میگویند البته؛ اگر گروه اول به غیبت خودش ادامه دهد هم وارد  

نوشته شده و با نحوه مجازات و   1401در سال رباز فراری  مجازات سگروه دوم میشود و سرباز فراری محسوب میشود. در این مقاله 

 .عفو بخشش آن آشنا خواهیم شد

به    تیم ایران تحصیل با داشتن مشاورین متخصص در حوزه نظام وظیفه آماده پاسخگویی و خدمت رسانی به صورت آنالین و تلفنی 

 .سواالت شما عزیزان است 

 کلیک کنید  مشاوره سربازی نظام وظیفه به صورت آنالین برای 

 به چه افرادی، سرباز فراری میگویند؟ 
شرایط و محل خدمتشان، پس از اعزام به خدمت،    ت مالی، خانوادگی و یا دشوار بودن بعضی از مشمولین سربازی، به دلیل مشکال 

یگان خود را ترک میکنند. به این افراد تحت شرایط خاص سرباز فراری میگویند. اگر مشمول، مدت غیبت و ترک خدمتش بیشتر از  

محسوب میشود. طبق قانون اساسی فرار از خدمت  روز شود و یا توسط ارگان های نظامی دستگیر شود؛ فرد سربازی فراری  60

سربازی به هردلیلی جرم محسوب میشود و اکثر افرادی که این عمل را انجام میدهند؛ مجرم محسوب شده . باید برای محاکمه آن ها  

 .دادگاه تشکیل شود 

  مجازات فرار و ترک خدمت چیست؟
روز متوالی   15کارکنان وظیفه نیرو های مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،  59طبق ماده 

ترک خدمت کنند و مذتکب غیبت سربازی شوند و در عین حال عذر موجهی نداشته باشند؛ فراری محسوب میشوند و در صورت  

این مجازات ذکر شده برای افرادیست  دستگیر به سه ماه تا یکسال حبس و یا به سه ماه تا یکسال خدمت اضافه خدمت محکوم میشوند. 
که خود را معرفی نکردند و دستگیر شدند؛ قانون با افرادی که خود را قبل از دستگیری معرفی میکنند با مهربانی و لطافت و انعطاف  

و قبل از   قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر فردی، از سربازی فرار کرده باشد  60بیشتری برخورد میکند. بر اسا ماده 

دستگیری خودش را معرفی کند؛ مطابق با شرایط و مدت زمان فراری بودنش، سازمان های قضایی نیرو های مسلح، نظرات و دیدگاه  

 .آسان تری نسبت در مقایسه با فرد دستگیر شده خواهد داشت و با آسانی بیشتری وی را محاکمه میکنند 

با ایجاد طرح»بازگشت به سنگر« با تخفیفات بیشتری افراد خاطی را محاکمه میکنند که  سازمان ها و مراجع قانونی مربوطه  :اطالعیه

 .در ادامه به آن پرداخته ایم

  

 شرایط صدور رای سازمان های قضایی نیرو های مسلح در رابطه با مجازات سرباز فراری 
روز باشد؛ پرونده به مراجع قضایی   60از اگر سرباز برای اولین بار از خدمت سربازی، فرار کرده باشد و غیبت او کمتر  •

روز به خدمتش اضافه خواهد شد. در نظر داشته باشید میزان اضافه خدمت   2ارجاع داده نمیشود و در مقابل هرروز غیبت، 

 .بیشتر از سه ماه نمیشود 
مراجع قضایی ارجاع  روز باشد؛ حکم وی به  60اگر سربازی برای چندمین بار از خدمت، فرار کند و غیبتش بیش تر از  •

 .ماه حبس محکوم میشود  6الی  2داده میشود وطبق حکم دادگاه به 
اگر فرد در زمان جنگ کم تر از دو ماه غیبت یا فرار داشته باشد؛ از تعقیب یا کیفر معاف خواهد شد؛ اما اگر این غیبت بیش   •

 .ماه باشد؛ حکم فراری در زمان جنگ را خواهد داشت 2از 

باید به این نکته توجه داشت که قاضی پرونده های سربازان فراری میتواند با توجه به شرایط متفاوت افراد و دلیل هایشان حکم  البته 

 .ماه به سرباز مجرم بدهد 4تا   2های متفاوت که شامل جریمه نقدی از یک تا میلیون لایر و یا اضافه خدمت از 
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 میکنند؟ آیا سربازان دارای غیبت هم حقوق دریافت 
سربازان فراری در دوران غیبت هم حقوق خود را دریافت میکنند اما هر چه قدر از زمان غیبت وی بیشتر بگذرد مراجع، مجازات  

سرباز فراری را سنگین تر کرده و با پیگرد قانونی بیشتر فرد خاطی را دنبال می کند. بعضی از سربازان فکر میکنند اگر اضافه  

وق ماهیانه خود را دریافت نمیکنند اما تمام سربازانی که در حال خدمت هستند حتی کسانی که اضافه خدمت  خدمت بخورند دیگر حق

 .خورده اند به صورت ماهیانه حقوق خود را دریافت میکنند 

 آیا توجیه غیبت غایبین سربازی امکان پذیر است؟ 

اعضای درجه یک خامواده مشمول، حوادثی که باعث صدمات جسمی  فرد مشمول در شرایطی خاص مثل داشتن بیماری، فوت یکی از 
روحی و روانی میشود، مشکالت اداری ایجاد شده در دفترچه اعزام و.... این دسته از موارد میتواند موجب توجیه غیبت مشمول خدمت  

ارائه مدارک الزم، این اقدام یکبار    میشود. در بعضی از موارد هم فرد مشمول درخواست تمدید یا تعجیل خدمت را دارد که بر اساس

 .برای فرد انجام میشود؛ البته اگر غیبت موجه نباشد فرد، سربازی فراری محسوب میشود و باید به دادگاه مجازات سرباز فراری برود

 .ملی کلیک کنید  استعالم کسری خدمت سربازیبرای 

 تخفیف مجازات سربازان فراری 

ست  طی گفت و گو و توافقی که سازمان نظام وظیفه با سازمان های قضایی نیرو های مسلح انجام شده؛ این دو ارگان به توافق نظری د

یافتند که خبر خوشی برای سربازان فراری محسوب میشود. اگر سربازی محل خدمت خود را ترک کند ولی پشیمان بشود و به همان  
محل یگان خدمتی خود باز گردد، از طرف دادگاه نظامی در روز محاکمه، تخفیفی در حکم نهایی فرد اعمال میشود. نام طرح توافقی  

قضایی نیروهای مسلح، »بازگشت به سنگر« نام دارد. این طرح در تالش است شرایط را    ازمان های بین سازمان نظام وظیفه و س

 .برای سربازان فراری فراهم کند تا افراد، راه آسان تر و هموار تری برای بازگشت به یگان خدمتی خود و جامعه داشته باشند 

 طرح بازگشت به سنگر 

 .اجرا شده و تا به امروز ادامه دارد 98فروردین سال این طرح تخفیف مجازات، از اول 

 :امکانات و قابلیت های طرح بازگشت به سنگر 

 تخفیف در مجازات سرباز فراری  •
 تعویق مجازات سرباز فراری  •
 .در بعضی از موارد و با توجه به شرایط سرباز مجرم، حتی عفو نیز شامل حال او شود  •

سربازان خاطی و مشموالن قبل از این که مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند؛ خود    است که هدف طرح بازگشت به سنگر به گونه ای

عالقه مند به بازگشت به خدمت باشند تا از حداکثر تخفیفات سازمان ها و ارگان های مربوطه بهره مند شوند. تمامی یگان های خدمتی  

ر اکثر اوثات طبق آماری که سازمان نظام وظیفه منتشر کرده، خانواده  موظف به تشکیل هیات رسیدگی به فرار سربازان هستند؛ زیرا د
سربازان خاطی و فراری در جریان این اقدام فرزند خود نیستند و وظیفه این هیئت، آگاه سازی خانواده ها از این عمل و مجازات  

ی بازگشت؛ شرایط مناسب تری برای خدمت  مربوطه است.مجریان این طرح امیدوار هستند که با این نو آوری و باز گذاشتن در ها

 .افراد مشمول در یگان های نظامی ایجاد کنند 

 

 .کلیک کنید  شرایط خروج از کشور مشمولین غایب برای اطالع از 
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 آیا سربازان فراری میتوانند ازدواج کنند؟

در گذشته، کارت پایان خدمت برای مردان در شرف ازدواج از جمله مدارک اصلی محسوب میشد که داماد برای ثبت رسمی ازدواج  
خود داشته باشد اما با گذشت زمان و تغییر قوانین نظام وظیفه این سخت گیری ها کاسته شده و امروزه حتی  خویش میباست همراه 

سربازان فراری هم میتوانند بدون ارائه کارت پایان خدمت ازدواج کنند ولی به صورت کلی در ادامه زندگی مشترکشان به دلیل این که  

  .خدمات دولتی و حقوق شهروندی برخوردار شوند؛ با چالش هایی روبرو خواهند شد سربازان فراری نمیتوانند به صورت عادی از 

سربازان فراری میتوانند به صورت رسمی ازدواج کنند؛ اما از مزایا شهروندی همچون وام های مربوطه ازدواج محروم   :اطالعیه

 .هستند

 !ارسال پیامک برای سربازان فراری

رحیمی پور«رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح به تمام مشمولین سربازی که در  طبق گفته »امیر غالم رضا 
دوره غیبت هستند و یا از یگان های نظامی و خدمتی خود فرار کرده اند و به اصطالح سرباز فراری هستند؛ پیامک هایی ارسال شده  

ا محاکمه خود را معرفی کنند. وی افزود: چون بسیاری از مشمولین ادعا میکنند  که در اسرع وقت خود را معرفی بکنند و برای اعزام ی

  در جریان نبوده اند و نمیدانستند باید چه کاری انجام دهند . قوانین دائما در حال تغییر است؛ با روش ارسال پیامک دیگر این سوءتفاهم
کن و فراری دیگر باقی نمیماند و در صورت تخلف میتوان با جدیت  ها و قانون شکنی ها رخ نمیدهد و بهانه ای برای افراد قانون ش

 .کامل با این افراد برخورد خواهد شد

 سخت شدن شرایط کار برای سربازان فراری و غایبین

مشمولین  طبق گزارش یکی از اتحادیه های صنفی در خبری به زیر مجموعه های صنفی خود، هشدار داد اگر از سربازان فراری یا 

سربازی در کسب و کار خود استفاده کنید؛ طبق قانون هم صاحب کار جریمه خواهد شد و هم فرد مشمول یا فراری و در اسرع وقت  

افراد مقصر به مراجعه قضایی معرفی خواهند شد. طبق اخبار منتشر شده بارزسانی به صورت سر زده از تمام زیر مجموعه های  

 .لیست کامندان و افرادی که بیمه هستند با تمام جزئییات بررسی خواهند کرد صنفی بازدید خواهند کرد و 

 

 اخبار و نکات پیرامون مجازات های سربازان فراری 

 اجرای طرح بازگشت به سنگر در پادگان امام رضا )ع( مراغه 

یاد در محاکمه دادگاه مجازات  درصد از سربازان فراری پس از گرفتن تخفیفات ز   70پس از اجرای طرح بازگشت به سنگر بیش از  

سرباز فراری، به یگان های خدمتی خود بازگشتند. یکی از موفق ترین پادگان ها در این زمینه، پادگان امام رضا)ع( در مراغه است  

کردن   سربازان توانستند پس از طی  نفر از آن ها به پادگان بازگشتند و 50که با اجرای این طرح در حضور خانواده ها سربازان 
کارت پایان خدمت خود را تحویل بگیرندو همانند بقیه مردم از امکانات دولتی و حقوق شهروندی برابر بهره مند    دوران سربازی،

 .شوند

 قوانین سازمان نظام وظیفه و خدمت سربازی

  60ی سن مشمولیت به سالگی است و در بعضی مواقع حت 50تا  18طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سن مشمولیت بین 

ماه است و برای مشمولینی که در   21سالگی هم میرسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین در مناطق عادی و نظامی 

ماه است. قوانین وظیفه عمومی به خاطر شرایط جامعه،   24هستند؛   سازمان ها و ارگان های غیر نظامی در حال خدمت و انجام وظیفه
در حال تغییر و تحول است و مشمولین برای استفاده از کسری خدمت، معافیت ها، امریه ها و عدم محکوم شدن به دادگاه   پیوسته

 .باید دائما اخبار قوانین وظیفه عمومی را دنبال کنند مجازات سرباز فراری 

 

 



 خروج از کشور 

ر نیاز به گرفتن مجوز از سازمان نظام وظیفه ندارند اما در  افرادی که به سن مشمولیت و سن قانونی نرسیده اند برای خروج از کشو
ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل موظف    عوض فردی که به سن مشمولیت و قانونی رسیده باشد حداکثر یک سال بعد از 

هستند، برای خروج از کشور   است خود را به وظیفه عمومی معرفی کند. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت دارند و معاف از رزم 

از سوی سازمان نظام وظیفه و وظیفه عمومی ممنوعیتی ندارند. مشموالنی که به هر دلیل زیارتی، مسافرتی، پژوهشی، مسابقاتی و...  

عالم  باید از کشور خارج شوند باید با توجه به مقصد، نوع سفر و مدت زمان سفر، طبق مبلغی که سازمان نظام وظیفه در وبسایتش ا

 .میکند؛ باید در بانک سپه)قوامین قدیم( وثیقه بگذارد 

 خالصه مطلب 

سالگی مشمول به خدمت مشوند و برای ادامه روند زندگی بدون چالش در   18در جمهوری اسالمی ایران، پسران بعد از رسیدن به سن 

اعزام به خدمت باشند. بعضی از افراد در این حین نه معاف هستند و نه اعزام شده اند؛    جامعه یا باید معافیت موقت داشته باشند و یا

ن غیبت خود هستند و باید در اسرع وقت دفترچه اعزام بگیرند. گذوه دیگری از افراد سربازانی هستند که از محل  این افراد در دورا
خدمت خود فرار میکنند و دیگر بر نمیگردند؛ این افراد سرباز فراری نامیده میشود که تحت پیگرد قانونی قرار میگرد و اگر دستگیر  

محاکمه و جریمه شود. در نهایت چون قوانین وظیفه عمومی دائما در حال   جازات سرباز فراریمشود باید در دادگاه نظامی به نام، 

تغییر است بهتر است؛ با به روز نگه داشتن اطالعات خود از مشکالت احتمالی پیشگیری کنیم. مشاورین ایران تحصیل آماده خدمت  

 .نی به شما خوشحال میشوند رسانی و پاسخگویی به تمام سواالت شما را دارند و از خدمت رسا
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