
 

 

 سرباز فراری آیا امیدی به اتمام خدمت دارد؟ 

ول خدمت سربازی شده و موظف به  شم سال تمام م 18مرد ایرانی در سن هر  

دوره  است. برخی اقدام به تعیین تکلیف خدمتی نموده و عازم سپری نمودن آن 

جدای از این دو  ازند. دیگر به ادامه تحصیل می پرد گروهی ضرورت می شوند و 

گروه، عده ای نه به ادامه تحصیل پرداخته و نه به خدمت عازم می شوند. که از  

ستند که عازم خدمت  می گردد. حا عده ای هآنان تحت عنوان مشمول غایب یاد  

می  اندن این دوره ه عدم گذرمی شوند اما بعد از چند روز یا حتی ساعت تصمیم ب

 د. از این گروه تحت عنوان سرباز فراری یاد می شود.گیرن

اری مجرم محسوب شده و  شخص فرطبق قوانین سازمان وظیفه عمومی ناجا،  

استفاده از   امکان مزایا و برخی قوانین مثبت از وی سلب می شود. مثل عدم 

 و... .  ای ه فیت ها، کسرعام

ری را خواهیم داشت تا مسیر  استا قصد بررسی شرایط سرباز فرامین ردر ه 

به راهنمایی   گردد. در صورت وجود هر گونه سوال و نیازبازگشت هموار و روشن تر 

 شید. ارتباط با از ماندگار در مشاورین ر با ن  ایگامی توانید جهت مشاوره ر

 

 سرباز فراری کیست؟

، از یگان  سرباز فراری به فردی اطالق می شود که بعد از ورود به خدمت سربازی

انی معینی  بازه زم  ، تا د. البته الزم به ذکر است کهازنگشته باشرج شده و دیگر ب خا

 فراری تغییر می یابد.و سپس به اسم فرد به عنوان غایب رد می شود 

 ماری و...سافتی، مالی، بیخانوادگی، ممسائل مثل  ی به مشکالتافراد معموال بنا

اگر دارای شرایطی با فشار روانی زیاد   خدمت سربازی خود را ادامه نمی دهند.

 قدام کنید. ستید با دقت بیشتری به تصمیم گیری اه

 آن حین خدمت. راری یعنی ترک ر نتیجه سرباز ف پس د

 

 سرباز فراری و معافیت

. غایبان  ص از دریافت هرگونه خدمات اجتماعی محروم می شونداز اشخااین گروه 

نیز در این زمره هستند. زندگی برای این گروه بسیار محدود و در مسائل اداری و  

ستی  یا بایسرباز فراری  در رابطه با معافیت  شغلی به مشکالتی برخورد می کنند. 

 م کند. قداری برای رسیدن به هدف از مسیر دیگ خود را به یگان معرفی نماید و یا ا



 

 

ری وجود دارد که در ذیل به این دو اشاره شده  تقریبا چندین راه برای معافیت فرا

 است. 

 معرفی خود 

جریمه هایی برای شما در نظر گرفته می  به یگان، با معرفی خود به عنوان فراری  

مت متفاوت می باشد. به  وقعیت فرد و زمان ترک خد بسته به شرایط و مشود که  

عنوان مثال مجازات و شرایط فردی که در حین پست و نگهبانی ترک خدمت کرده  

خودداری   باز فراری است که بعد از رفتن به مرخصی از بازگشت کامال متفاوت از سر

 نموده است. 

ر خود را با مشخصات و مدت  این افراد بعد از مراجعه به یگان خدمتی خود نامه فرا

ریمه  و به دادگاه نظامی مراجعه می کنند. قاضی با توجه به شرایط جدریافت   زمان 

صادر می کند. برخی از این جریمه ها امکان   ، اضافه خدمت و...های نقدی، زندان 

 ود. ماهه فرد به جریمه نقدی افزوده می ش  1تبدیل دارند یعنی زندان 

یا افزایش میزان جریمه ها، سابقه خدمتی فرد و   کاهشمله موارد موثر در از ج

ر از خدمت خودداری  فراری شدن است. اگر فردی به دلیل بیماری ماد دلیل سرباز

 ، با ارائه مستندات و مدارک امکان کاهش قابل توجه جریمه وجود دارد.نموده باشد

ماه اضافه خدمت در    3تا   1ی شدن آنان است تقریبا بار اول فراربرای افرادی که  

گرفته شده و در دفعات بعد ضمن افزایش آن، جریمه نقدی و زندان نیز اضافه  نظر 

 می گردد. 

 فراری شدن علت سرباز

  و مکمل مورد اول است، شخص باید مدارک علت خروج ازادامه  در مورد دوم که 

قبل از تاریخ فرار بوده،  مشکل و شرایط دشوار  ثابت شود  هد. چنانچه یگان را ارائه د 

است  ممکن امکان تخفیف زیاد و یا حتی عدم جریمه وجود دارد. در این شرایط 

وجود  ده نظامی شخص پاک شود که شرایط معافیت و کسری به ه فرار از پرون سابق

 می آید. 

لبته افرادی که  ین معافیت بهره مند شود. اخود می تواند از قوانبا توجیه فرار    سرباز

ه قانون قدیمی خرید سربازی می  بود، بنابسال   8مدت غیبت آنان بیشتر از 

شته  ود را از خدمت خالص کنند. این قانون بردا ی پول، ختوانستند با پرداخت میزان

 شده است.

با استفاده از  سال باشد می تواند    50ی که سن فرد باالی ر صورتدر قانونی دیگر د

قانون معافیت سنی خود را از خدمت سربازی معاف کند. این بازه سنی به مدارک  

 یز مرتبط است.ند راتحصیلی اف



 

 

 

 بخشودگی سرباز فراری 

اخوان  . این فرام ماه های مختلف داده می شودحوان هایی جهت اعزفرا  ههر سال

شر می شود. در این فراخوان ها  یز ارائه و منتها برای غایبین و سرباز فراری ها ن

گی هایی نظیر تخفیف  ژو وی مید و انگیزه اتمام خدمت سربازی، مزایا برای افزایش ا 

 خدمت در نظر گرفته می شود. اضافه 

عمومی ناجا  برخی از این فراخوان ها را می توان در سایت سازمان نظام وظیفه 

 مشاهده کرد. 

 

 فراری  معافیت پزشکی و سرباز

، معرفی خود به یگان است. در غیر این صورت  الزمه بهره مندی از شرایط معافیت

را نخواهد   10یت پزشکی در پلیس+فرد خود به خود امکان ثبت درخواست معاف

دد احتمال  گر ار باز قدام به فرزمان قبل از اداشت. در شرایطی که این بیماری به 

 شکی افزایش می یابد.معافیت پز

 

در صورت وجود   بوط به سرباز فراری پرداختیم.بررسی مسائل مردر این مقاله به 

یفه با  شکل و نیاز به راهنمایی می توانید جهت مشاوره نظام وظهرگونه م

 مشاورین راز ماندگار در تماس باشید. 

 


