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 چكيده

توجه  يمتماد يهااست که سال يموضوعات ينتراز مهم يکي يدفاع يهاو تحول در حوزه يانقالب در امور نظام

عمدتاً در حوزه  يستمبن در قر يرا به خود جلب کرده است. تحول دفاع ينظام يدفاع هاييستو استراتژ ياستمدارانس

با تحول  يسهدر مقا يساختار و سازمان دفاع يهامورد توجه بوده است و تحول در حوزه ينظام يو فناور يحاتتسل

تحول در ساختار و سازمان  يکمو  يستکرده بود  اما با ورود به قرن ب يرا سپر يکند يارروند بس يدفاع يدر فناور

 يمورد توجه کشورها يعيوس بطور يابه ارتا حرفه ياهيفوظ يهامسلح کشورها در قالب تحول از ارتا يروهاين

خود را از  ينظام يکشور ساختار و سازمان دفاع 30حدود  يستمفقط در دهه اول قرن ب کهيبطور فتجهان قرار گر

تعداد از  يناند که در حال حاضر اداده ييرتغ ياداوطلبانه و ارتا حرفه يبه سرباز اييفهو ارتا وظ ياجبار يسرباز

و  يحاتدر حوزه تسل يقابل توجه هايياستس فاعيتحول د ينهدر زم يزن يراناند. ايدهرس 100ها  به رقم حدود کشور

را تجربه نکرده است. علت  يجهتحول قابل تو يتجربه کرده است اما در حوزه ساختار و سازمان نظام ينظام يفناور

به  يايفهتحول از ارتا وظ ينهمها در زيسنجو امکان يقيتطبو مطالعات  يفقر نظر يرانعدم تحول در ا ينا ياصل

 يگاهنوع و جا يينجهان و تب يتجربه کشورها يقيمقاله تالش شده است با مطالعه تطب ينبوده است. در ا ياارتا حرفه

گردد. در  يينتب يرانرو در مورد ا ياپ يموفق کشورها هاييو استراتژ هاياستجهان، س يها در نظام تجول دفاعآن

جهان در نظام تحول  يکشورها يتشده است ابتدا وضع الشت ،انجام شده يليو تحل يفيروش توصپژوها که به  ينا

 يهاشود و سپس کشورها و ارتا يدوم تا کنون بررس يتحوالت پس از جنگ جهان ينا يندشده و فرآ يبررس يدفاع

ان يرا يتموقع يسهفته و ضمن مقاقرار گر يمورد بررس يابه ارتا حرفه اييفهاز ارتا وظ يتحول دفاع ينهموفق در زم

را  يراندر ا يسازيبوم يتکشورها که قابل ينموفق ا يو راهبردها هاياستس باشديکشور م 10با کشور منتخب که 

 .اندشده ييندارند، تب

 .يانقالب در امور نظام ي،اسرباز حرفه اي،يفهارتا وظ ي،اارتا حرفه ي،نظام تحول دفاع کليدي: هايهواژ
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 مقدمه .1

قدرت نظامي و برتري آن کشورها در آن، در سراسر تاريخ و تمدن بشري موضوعي بسيار مهم 

که  ها در دوران مختلف تاريخي بوده است. اما اين رقابتدر بقاء و طول عمر کشورها و قدرت

در دوران پس از جنگ سرد بطور ويژه مورد توجه حاکمان سياسي و نظامي قرار گرفته است، 

ها هاي محوله براي ارتابا تحوالت بسيار وسيع در حوزه ساختار ساماني و ماموريتهمراه 

ي و کوچکتر احرفهاي به ارتا تحول از ارتا وظيفه بوده است. اين تحوالت عالوه بر اينکه

تحول از  شده است. ها نيزها را در بر داشته است در عمل سبب کارآمدتر شدن آنشدن ارتا

اند بيشتر اي در کشورهايي که داراي تعارض ژئوپليتيکي بودهحرفه ه ارتااي بارتا وظيفه

اي شدن ارتا در هند فدرال و جمهوري مورد توجه بوده است. بطور مثال تحول نظامي و حرفه

اند که همواره در تعارض ژئوپليتيکي بوده اسالمي پاکستان و بريتانيا، آرژانتين، آمريکا روسيه

ها در اروپا بيشتر تحولي ي شدن ارتااحرفههر چند که روند  بوده است.بيشتر مورد توجه 

گيري اين تحوالت هاي ژئوپليتيکي چندان در شکلها و رقابتبر نياز بوده است و تعارض مبتني

 گذار نبوده است.ريتأثاساسي 

در تراز قدرت که بخواهيم رتبه و جايگاه هر کشور را  کنديمزماني اهميت پيدا  هااما اين رقابت

نظامي جهان از يک طرف و عوامل و علل بوجود آن را از طرف ديگر مورد توجه قرار دهيم. 

ي احرفهاين نگاه نوعي الزام در مطالعه تطبيقي بين ايران و برخي از کشورها که داراي ارتا 

 آورديم ي هستند بوجوداحرفهو يا در مرحله گذار از ارتا نظام وظيفه عمومي به ارتا  هستند

کشور( با ايران مورد مقايسه قرار گرفته  5در اين پژوها نيز ضمن مطالعه الگوهاي جهاني)

ها و سازي سياستبا بومي توانيم احتماالًاست. در اين پژوها اين فرض مهم مطرح است که 

 توانيم ي از اين کشورها،امجموعهي يک يا احرفهي به ارتا افهيوظي تحول از ارتا هانهيزم

ي در ايران به تصوير احرفهي به ارتا افهيوظانداز روشني از روند گذار از ارتا تصوير و چشم

ها ي از سياستامجموعهاي از ي به ارتا حرفهافهيوظبراي گذار از ارتا  توانيمدر واقع کشيد. 

منطقي اين قضيه  استفاده کرد اما راه اندداشتهي را اتجربهو الگوهاي موفق کشورهايي که چنين 

ها و الگوهاي موفق کشورهاي اين است که براي تدوين نقشه راه دقيق و جامع، بايد سياست
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هاي و سياست ؛ راهبردهاشوديمسازي کرد. بنابراين در اين جستار تالش موفق را اخذ و بومي

رو محقق دو  شرايط کنوني ايران مقايسه گردد. از اين موفق هر کشور در زمينه مورد بحث را با

اي به کند. نخست اينکه در دنيا در زمينه تحول از ارتا وظيفههدف کلي و اساسي را دنبال مي

اما  ؟اي وجود دارد و شرايط کنوني جهان در اين زمينه چگونه استاي چه تجربهارتا حرفه

مسلح  اي جهان با ارتا و نيروهايهاي حرفههدف دوم محقق، ارتباط بين نوع و ماهيت ارتا

اي هاي موفق کشورهاي دارنده ارتا حرفهايران است در واقع محقق به دنبال اين است ويژگي

زده و تشريح نمايد که کدام ويژگي و الگوها از کشورهاي موفق هاي ايران محکرا با پتانسيل

هاي کشورهاي موفق تواند براي شرايط ايران مناسب باشد. زيرا طبيعي است همه ويژگيمي

 مناسب باشد.  نظامي مورد بحت در ايران تحول تواند برايينم

 شناسيروش.2

ها و تحليلي است و از منظر چگونگي گردآوردي داده –پژوها حاضر از نوع تحقيق توصيفي 

هاي اطالعاتي معتبر و هاي و پايگاهاي استفاده از مجالت، مقاالت و سايتاطالعات، کتابخانه

نظران و خبرگان حوزه مطالعاتي نظام تحول و نوآوري دفاعي مصاحبه از صاحب همچنين

به ارتا  يافهيوظتحول از ارتا  شرايط باشد. بنابرين تالش شده است ضمن ارزيابيمي

آن در گذار از ارتا وظيفه به  يهاروش کشورها، موقعيت اي در نمونه انتخاب شده،حرفه

از کشورها در حوزه نيروي انساني  شناختي هر کدامتيجمع اطالعات و ي،احرفهارتا 

 .کشورهاي مورد بحث مورد توجه قرار گرفته است
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 ادبيات نظري.3

 1ايارتش حرفه.1-3 

جاي کارکنان شود که بخشي از سامانه نيروي انساني آن بههايي گقته مياي به ارتاارتا حرفه

مقابل  ها عمدتا در نقطهوظيفه موقت از کارکنان داوطلب دائم تامين گردد. اين نوع ارتا

دهند؛ اي که بخا عمده کارکنان آن را نيروها و سربازهاي وظيفه تشکيل ميهاي وظيفهارتا

يسه با هاي منحصر به فردي در مقااي ويژگيگيرد. اما در نگاه تخصصي ارتا حرفهقرار مي

يا پيماني که داراي اي ارتشي است با کارکناني اعم از پايور اي دارد. ارتا حرفهارتا وظيفه

بين  هاي ديگر دررسته تخصص بسيار عالي در رسته خود که قابليت انعطاف و همگوني را با

ز به فناوري کارکنان آن در حد بسيار مطلوبي بوده و به علوم روز دنيا کامالً آشنا و با تجهي

اهم آوردند نازل فرپيشرفته قادرند فناوري را با استفاده از علوم مکتسبه و فردي با امکانات 

(Loni,2010:17-18). ب داراي سازمان مصوب باشد. (الف اي بايدبا اين رويکرد ارتا حرفه) 

ته زمان از امکانات وتجهيزات پيشرف (نيروي انساني خود را به صورت ثابت استخدام نمايد. ج

اي وان حرفهتا ميبنابراين ارتشي ر داراي بودجه واعتبارات ثابت باشد. (خود استفاده نمايد. د

ده و توانايي کم بودن نفرات از قابليت بااليي برخوردار بو ،بودن سازمانرغم کوچکناميد که علي

اريف مختلفي هاي نفوذ ژئوپليتيکي را داشته باشد. لذا تعحفاظت از اهداف و مناع ملي در حوزه

صي در اين حوضه بيانگر تخصها ارائه داد. يکي از تعاريف گونه از ارتاتوان براي اينرا مي

اي نوعي اشتباه حرفه ها امري نسبي است و کاربرد صرف کلمهاي بودن ارتااين است که، حرفه

ها و امکان اجراي مأموريت ب ميان نيازمندياي ناشي از تناسبودن ارتا حرفهنسبي ،پنهان است

ايت و وابستگي آن به حمميزان توانائي يک ارتا در برآورد نيازهاي خود و کم بودن  ،است

هاي ترين چالاماري و... مهمآ ،علمي ،هاي مختلف اطالعاتيها در عرصهپشتيباني ساير سازمان

يگر )همان( با توجه به اينکه اين خصوصصيات از کشوري به کشور داي استهاي حرفهارتا

 تفاوت دارد تعريف دقيق اين مفهوم را با چالا روبروست.

 ديگر و روم، باستان، يونان مسلح در نيروهاي تاريخ در ايحرفه رتابه لحاظ تاريخي ا

                                                           

1. Professional Army 
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 ايتاليا، فرانسه، مانند غربي، اروپاي کشورهاي ،18 تا 14 از قرن. است داشته وجود کشورهاي

به خدمت گرفته  مدت معيني براي که ايحرفه سربازان از مزدور ارتا هلند، و اسپانيا آلمان،

 خدمت سربازان از که 19 اول نيمه و 18 قرن از منظم ارتا سيهرو شکل گرفت در شدند،مي

اين سياست نظامي با تغييرات اساسي در کارکردها،  .شکل گرفت بود، شده تشکيل مدت طوالني

مجدداً در دکترين دفاعي و نظامي کشورهاي صاحب  ها و ساختارها از نيمه دوم قرن بيستمنقا

درصد از  60است بطوري که در حال حاضر حدود نفوذ و قدرت ژئوپليتيکي ظهور کرده 

 ,Huntington and Samuel)اي هستنداي يا شبه حرفهحرفه ارتا داراي کشورهاي جهان

اي از نيمه دوم قرن بيستم به بعد با فلسفه فناوري و توسعه علوم ارتا حرفه. (1957:51

روش تأمين نيروي انساني و  با پايان جنگ جهاني دوم تغيير و تحول در همپوشاني وسيعي دارد

هاي نوين نظامي نيازمند نيروهاي غاز شد. فناوريآاي روي آوردن به نيروهاي متخصص و حرفه

هاي نظامي نقا هاي پيچيده است که توان تحول در استراتژيمتخصص و برخوردار از آموزش

ارامدي سربازان وظيفه در مهم در اين فرآيند داشته باشند. دستيابي به سالح اتمي و پيشرفته، ناک

انجام وظايف محوله پيچيده، اتخاذ استراتژي نوين سياست خارجي و امنيتي، روي آوردن برخي 

المللي هاي بينهايي که تأمين امنيت و دفع تهديدهاي نظامي را به سازماناز کشورها به استراتژي

مين منابع انساني در برخي کند؛ موجب تحول در اشکال مرسوم تأهاي بزرگ واگذار ميو قدرت

اي شده هاي حرفهنان به نيروهاي داوطلب و ارتاآاز کشورها و عطف توجه 

 (.Sinaei,2011: 23)است

در تشکيالت نيروهاي مسلح بيشتر کشورهاي پيشرفته، تغييرات بنياديني صورت گرفته بنابراين 

ي جنگ بسيج و سازماندهي شهروندان را برابخا بسيار زيادي از و نيروهاي مسلح حجيمي که 

اي را در اند که نيروها يا کارکنان حرفهکرد، اکنون به واحدهاي نظامي کوچکي تبديل شدهمي

باشد. خود جاي داده است. تمرينات و عمليات نظامي و رزمي، اشتغال اصلي و اول اين افراد مي

هاي بارز از اين نمونهاست. شواهد و  نگرفتهاما اين تحول در همه کشورها به يکسان صورت 

توان در نيروهاي مسلح کشورهاي پيشرفته مشاهده کرد. در همه اين کشورها روند انتقالي را مي

اي و آموزش اتکا به سربازان حرفهرو از اينتر شده است. و پيچيدهيافته تقسيم کار نظامي رشد 
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زيرا دفاع مناسب در  باشد.هاي ساختاري مشترک نيروهاي مسلح اين کشورها ميديده از ويژگي

 .سازدرا ملزم مي نيروهاي مسلح ايو حرفه هاي تهاجمي پيشرفته، آمادگي دائميبرابر سيستم

 1اجباري اي با خدمت وظيفهارتش وظيفه.2-3

شور کاساساً معادل مفهوم سرباز و خدمت اجباري در نيروهاي مسلح يک  خدمت وظيفه عمومي

در ارتا يا ديگر  هاگروهاست که در آن افراد و  ايوظيفه، وظيفه عموميخدمت باشد. مي

اجبار مشغول  با کشوربراي حفظ امنيت و اقتدار ها و با الزاماتي از سوي دولتنظامي  هايبخا

ان نيز در اير. در بعضي کشورها خدمت سربازي اجباري و در بعضي اختياري است. شوندمي

هفته است جمهوري اسالمي ايران ن وظيفه خدمت ي قانونالاي در البهارتا وظيفه مفهوم اصلي

 ايران المياس جمهوري نظام و ارضي تماميت و استقالل از دفاع»کند اين قانون بيان مي 1ماده 

 کليه وظيفه اين اجرايدر  و است ايراني فرد هر ملي و ديني وظيفه مردم ناموس مال و و جان و

 ين قانونا مقررات برابر عمومي وظيفه خدمت انجام به کلفم ايران اسالمي جمهوري اتباع ذکور

 تواننمي نوناين قا در خاص موارد در جز را عمومي وظيفه خدمت مشمول فرد هيچ و باشندمي

 .(Islamic Consultative Assembly Research Center (IRAN),2016:1)«کرد معاف خدمت از

 يمجلس شورا بيبه تصو 1304خرداد  16، در ماده 32مشتمل بر  يقانون خدمت نظام اجبار

و  ييو روستا ياعم از نفوس شهر ران،ياتباع ذکور ا کليه. به موجب ماده اول آن، ديرس يمل

 بودند يموظف به خدمت سرباز يسالگ 21سن  يو افراد ساکن خارج از کشور، از ابتدا التيا

آنان  ليا ايکر بدون توجه به منطقه همه افراد مذ ب،يترت نيادو سال بود. به زيو مدت خدمت ن

 نياز افراد کشور بود و به هم يقيآمار دق ازمنديامر ن نيشدند. ا يموظف به انجام خدمت سرباز

تعداد  نييتع يشد و برا ليو سجل احوال تشک هيبه نام اداره کل احصائ ايادارهعلت، ابتدا 

 بي. با تصوديرس يمل يس شورامجل بيبه تصو يقانون زيکشور و ثبت احوال آنان ن تيجمع

 تأسيسدر سازمان قشون  زين يو نظام اجبار يريسربازگ رهيدا ،يخدمت اجبار قانون

 250اي با توجه به مقتضيات زمان طي هاي وظيفهبنابراين مفهوم ارتا (.Niazi,2013:64)شد

يته الگوي رنها در عصر گذار از سنت به مدسال گذشته، تبيين و تکامل يافته است. اين ارتا

                                                           

1.Conscription 
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سازي هاي خاص خود نقا اساسي در پديده ملتغالب در جهان شده و با توجه به ويژگي

کشورهاي جهان بوجود آورد و جايگاه خود را به عنوان ارتا ملي در نظام اجتماعي و سياسي 

هاي جهاني اول و دوم و تحوالت فناوري هولناک جنگاي جهان تثبيت کرد. اما اتفاقات کشوره

  .اي وارد کردهاي وظيفهمي پس از آن ضربه بسيار مهلکي بر پيکر ارتانظا

 نظام تحول دفاعي.3-3

تحول گردد. نظام ميتحول دفاعي آغاز  هايضرورتبا فهم منطق و  تحول دفاعيراهبرد منسجم 

طريق  اطالعاتي نوين، از هايسيستمو  هاشبکهاست که دستيابي به  استواردفاعي بر اين فرض 

عملي براي که  آوردوجود ميرا ب شياري نيروهاي نظامي، مزاياي عظيميوزايا دانا و هاف

. هستند به مقادير عظيمي از دانا مرتبط و کاربردينيازمند تجهيز نيروهاي نظامي شدن اين امر، 

درصورتي  و هستند بنيادداناويکم اين است که به شدت، قرن بيست هايجنگويژگي عمده 

، به هاجنگها براي پيروزي در آن نظامي از برتري دانشي برخوردار شوند، توانکه نيروهاي 

در نظام دفاعي و امنيتي ايران  .(Bullis and Craig,2003:59)ميزان زيادي افزايا خواهد يافت

اي تحقق پيدا اي به ارتا حرفههم اين امر بسيار حياتي بوده و تنها با گذار از ارتا نظام وظيفه

. در واقع تحول دفاعي مفهومي است که در ساختار، تجهيزات و سازمان رزم کشورها رخ کندمي

سازد شيوه تامين نيروي انساني دفاعي خود را مورد بازنگري ها وادار ميدهد و اين امر آنمي

اي( برگزينند با اين رويکرد )سربازي داوطلبي ويا حرفهار داده و استراتژي متناسب با آنقر

هاي کنند. در شيوهاي که در ساير ساختارهاي دفاعي خود تحول پيدا ميبه همان اندازهکشورها 

 جذب نيروي انساني نيز نيازمند تحول هستند 

اي بوجود اي به ارتا حرفهالتزام نظام نوآوري با رويکرد تحول از ارتا وظيفه ترين عاملمهم

 و بنديشبکه نبرد است. تحول در هايآورد؛ گستردگي عيني، شناختي و کارکردي صحنهمي

. کنندمي هاي نبرد ايفادر صحنه را مهمي نقا پيشرفته، فضايي هايسيستم اطالعات، تسهيم

 ميدان فرماندهان با ملي فرماندهي مقامات ساختن مرتبط از طريق پيشرفته مخابراتي هايماهواره

 را هاداده انتقال و هاکنفرانس ويدئو سيم،بي مخابرات از پرحجمي دوطرفه جريان نيروها، و نبرد

 را هوا و آب روندهاي زير نظر گرفتن قابليت پيشرفته هواشناسي هايماهواره. سازندمي ممکن
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 که جهاني يابيموقعيت سيستم کنوني فناوري نيز يابيجهت هايماهواره و سازند،مي فراهم

 ارتقا سازد،مي ممکن را مينز روي بر کوچک چيزهاي موقعيت شناسايي فضا، از اينکهم

 را بهتر برداري عکس و مخابراتي جاسوسي امکان پيشرفته، جاسوسي هايماهواره. دهندمي

 فوري رهگيري که فضايي رادار هايسيستم ممکن است آينده، در تحول اين. سازندمي فراهم

اين رابطه بسيار اهميت  اي که درنکته .آوردفراهم  جهان نقاط تمامي در تقريباً را متحرک اهداف

را  اي دانا و بنيان الزم براي بکارگيري اين تجهيزاتهاي نظام وظيفهدارد؛ اين است که ارتا

 در بلکه درفضا تنها نه اطالعاتي بنديهاي الزم براي شبکهاي زمينههاي حرفهندارند. اما ارتا

 دراختيار را حساس اطالعات از ديزيا حجم بهتر، هايداده ارائه. دارند نيز زمين روي بر و جو

 قابليت رودهند از اينمي قرار جنگنده هواپيماهاي و هاکشتي ها،تانک فرماندهي، ستادهاي

 که سازدمي قادر را پشتيباني هاييگان و جنگي نيروهاي تمامي هايي،داده چنين انتقال فزاينده

 نيروهاي آتا از ديدن صدمه و ريپذيآسيب کاها عيندر  و بوده يکديگر با مستمر تماس در

 استفاده براي. کنند حمله دشمن نيروهاي به بيشتري کارآمدي با تا دهدمي اجازه آنان به خودي،

 دفاعي تحول. است نياز نيز جديدي نظامي هايآموزه و ساختارها به دستاوردها اين از کارآمد

 به فرانوين مهمات و جديد، تسليحاتي هايسيستم نوين، اطالعاتي هايشبکه زدن پيوند با صرفاً

 تحول اصالح رو، اين از. شد نخواهد کامل موجود، عملياتي هايآموزه و نظامي ساختارهاي

بوده و الزم  برخوردار حياتي اهميت از نظامي هايقسمت تمامي هايآموزه و ساختارها گرايانه

 ساختارهاي و هاآموزه ايجاد بر نبرد، ميدان در عملکرد افزايا مبناي بر دفاعي تحول که است

  .شود متمرکز جديد نظامي

 مدل مفهومي.4

تجربه و  ي ازاحرفهي به ارتا افهيوظهمه کشورهاي جهان در گذار از ارتا  شکي نيست

در هر  اما نبايد فراموش کرد هر الگو و مدل اقتباسي کننديماستفاده  الگوهاي موفق ساير کشور

. اصول کلي و حاکمي در اين باشدينمها قابل استفاده سازي آنيکشوري بدون تطبيق و بوم

زمينه در همه کشورها وجود دارد که اغلب کشورها تا حدودي براي ايجاد چنين تحولي از اين 

که تحت  باشديم. اين الگو نقشه راهي براي کلي براي مسير مذکور برنديمقاعده کلي بهره 
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گر، ي طيف وسيعي از عوامل محيطي، مداخلهانهيزمور عنوان دو فاکتور سازماني و فاکت

از ارتا  اندتوانستهکنون در واقع اگر کشورهايي که تا کنديمها را تبيين ها و نوآوريتوانمندي

 بنوعي، خواسته يا ناخواسته ميشويمي عبور کنند بررسي کنيم متوجه احرفهي به ارتا افهيوظ

در جمهوري اسالمي  . البته فرآيند اجراي اين الگوياندکردهعيت از فرآيند و مدل مفهومي زير تب

 ايران نيز سازوکار خاص خود را دارد.
 (: چهارچوب مفهومي نوآوري دفاعي1شكل)

   
(and  et al ,2011 Source: Mohammadi) 

فراهم شدن اين فرآيند در محيط سياسي اداري جمهوري اسالمي ايران نيازمند تحقق فاکتورها 

عوامل چهارچوب کلي نوآوري دفاعي است. مروري بر محيط سياسي اداري کنوني ايران،  و

اي اي به ارتا حرفهبيانگر اين است که براي تجربه فرآيند منطقي گذار از ارتا نظام وظيفه

باشد و با نگاهي متفاوت به متغيرها راستا ميهاي سازماني و فاکتورهاي محيطي ايران هممؤلفه
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کند، هماهنگ است. گرايي را در ارتا دنبال ميپژوها که همانا پويايي و تحول و ماهيت

بنابراين عملياتي شدن اين چهارچوب از نوآوري در زمينه گذار از ارتا نظام وظيفه به ارتا 

اي در ايران در وهله اول نيازمند مطالعه تطبيقي تجربيات ساير کشورهاي پيشرو در اين حرفه

تبيين آن متناسب با شرايط کنوني ايران و درک دقيقي از تهديدات بالقوه و  استراتژي و سپس

هاي دفاعي و امنيتي کشور تواند زيرساختباشد. و محقق شدن اين نوآوري ميبالفعل کشور مي

را تقويت کرده و نوآوري در سه حوزه اثرگذاري داشته و زمينه براي ورود به دوران جديدي در 

 :فراهم کندنيروهاي مسح کشور 

 اي بر سازمان کنوني و اي به ارتا حرفهدر گذار از ارتا نظام وظيفه ميزان تاثيرگذاري نوآوري

 .نيروهاي مسلح از نظر تغيير تدريجي يا تحولي

 ها و اي بر فناورياي به ارتا حرفهدر گذار از ارتا نظام وظيفه ميزان تاثيرگذاري نوآوري

هاي هاي پايدار بر ساختار و سياستفناوري و سياست هاي تحولي از نظر محوريتسياست

 .نيروهاي مسلح

 ها ها، ماموريتاي بر ارزشاي به ارتا حرفهتاثيرگذاري نوآوري براي گذار از ارتا نظام وظيفه

 .هاي ارتا و نيروهاي مسلحو فعاليت

 تجزيه و تحليل.5

 1ي در جهاناحرفههاي وضعيت نظام وظيفه و ارتش.1-5

هاي سيستماتيک که بتوانند کشور و منافع ملي آن را صيانت کند امري اي نظامي و ارتانيروه

طور که اشاره شد ماهيت، چرايي، چگونگي، کارکرد و ناپذير است. اما همانبديهي و اجتناب

است. با توجه ها يکي از موصوعات مهم در کشورهاي جهان تبديل شدهاين سازمان اثربخشي

گيرند و يمي بسيار وسيعي از جوامع را در بر هاحوزهي نظامي هاسازمانونه گبه اينکه اين

 يزي کشورها دارد؛ربرنامهاي بر مديريت و ها اثر اقتصادي، سياسي و فرهنگي ويژهيت آنمأمور

کنند که طيفي از ارتا يمهاي عملياتي و اجرايي متفاوتي را نسبت به يکديگر دنبال ياستراتژ

                                                           

ستخراج   اين بخا از مقاله  عمدتاً .1 ست     از تحليل ديدگاه خيرگاه جامعه مورد مطالعه در رساله ا نابراين به منبع و بشده ا
   .مرجع علمي استناد نشده است
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اي را در بر يفهوظنظام اي و ارتا شبهي، ارتا نظام وظيفهاحرفهي، ارتا شبهاحرفه کامالً

اي هستند با يفهوظي يا نظام احرفهها يا گيرد. البته در باور عمومي و در شرايط کنوني ارتامي

باشد و برخي از کشورها يمهاي دفاعي و نظامي کشورهاي جهان متفاوت توجه به اينکه سياست

اند و همچنين با توجه غلبه يدهبرگزي احرفههاي هاي نظام وظيفه و ارتاانه از ارتاحالت مي

نظام ي و شبهاحرفههاي شبهاي، در اين پژوها به ارتايفهوظي يا نظام احرفههاي ويژگي

 .شونديمتعبير  اييفهوظ

هاي ن برخي از ويژگيهايي هستند که با وجو دارا بودي ارتااحرفهي شبههاارتابا اين نگاه، 

اي در حوزه عمل و نوع بکارگيري سربازان و اعطاي آزادي عمل به آنها در انتخاب يفهوظنظام 

هاي از ويژگي (اي، ملي)سطوح محلي، منطقهرزمي( و محل خدمتخدمت رزمي يا غير)نوع

دني و م معموالًي برخوردار هستند در اين دسته از کشورها خدمت نظام وظيفه احرفهارتا

هاي اي غلبه با ويژگييفهوظنظام هاي شبهباشد اما ارتايمتر تر و دموکراتيکبخايترضا

ي است يعني اين گونه احرفهسربازي اجباري است و در ابتداي راه حرکت به سمت ارتا 

ناپذير در برابر سربازي طوالني مدت و ها با شکستن ساختار نظام اجباري و انعطافارتا

اي هاي گذار از ارتا نظام وظيفه به ارتا حرفهکنند؛ راهيمتالش  براي جامعه مدني نامطلوب

ايسه کنيم بايد اي مقوظيفههاي شبهي را با ارتااحرفهي شبههاارتايعني اگر  را آزمايا کنند.

رتا اي به اهايي که در انتهاي راه گذار از ارتا نظام وظيفهي ارتااحرفهي شبههاارتابگوئيم 

که در ابتداي اين راه بوده و  دهايي هستناي ارتايفهوظنظام هاي شبهارتا ي هستند واحرفه

يباً ناکارآمد نظام تقرهاي چاق و پذير، خود را از تله ارتاهاي انعطافکنند با سياستيمتالش 

 اي رها کنند.يفهوظ

لبته اين کند ايمي را تبيين اهحرفهاي نماي کامل از وضعيت نظام وظيفه و ارتانقشه  (2شکل)

 .کنديمکه با توضيحات بيشتر اين شرايط بهتر تبيين  (1نقشه در ارتباط با جدول)

ي در ايران از در دو محور مورد توجه احرفهاي به ارتا مطالعه تطبيقي تحول از ارتا وظيفه

راتژي جهاني در ي جهان است که بيشتر استهاارتااست محور مطالعه کلي و تطبيقي وضعيت 

دهد که جنس و يم نشان دهد اين رويکرديمي را نشان احرفهي هاارتاگذار از وظيفه به 
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ي و سربازي اجباري چه ارتباطي دارد؟ احرفهبا نظام دفاعي  هويت سياسي اقتصادي کشورها

 هايرويي در مابين اين دو استراتژي، ارتاسياسي و اقتصادي ميانه هايمحور دوم نظام

 رويکرد کلي وجود دارد 4کند. در اين زمينه يماي را بيان يفهوظي و شبهاحرفهشبه
 ي(احرفه)ارتش کشورهاي بدون خدمت سربازي اجباري .1

توان استنباط کرد که اغلب کشورهاي جهان در حال حاضر يم( براحتي 1با نگاهي کلي به نقشه) 

کشورهاي پيشرفته صنعتي در شرق و  عمدتاً در اين گروه قرار دارند. اين گروه از کشورها

شبه قاره هند، اروپا، آمريکاي شمالي کشورهاي آفريقايي واقع در جنوب خط  شرق آسياجنوب

و بسياري از کشورهاي کوچک آمريکاي مرکزي در اين گروه جاي دارند. در اين گروه به  استوا

ي هاارتااي که امکان تشکيل يلهقبو  به دليل منازعات قومي عمدتاًکه  -جزء کشورهاي آفريقايي

و برخي از کشورهاي آمريکاي مرکزي که در آنها ارتا مفهوم دفاعي و  -اندنداشتهاي يفهوظ

باشند هرچند که يماغلب کشورها در دسته کشورهاي صنعتي و جهان اول  قابل توجهي ندارد،

مثل پاکستان، افغانستان، عراق، و  ايقطعيتي در اين زمينه وجود ندارد و کشورهاي توسعه نيافته

 فارس در اين دسته قرار دارند. اماصنعتي مثل کشورهاي حاشيه جنوب خليجيا کشورهاي غير

اي در آمريکاي شمالي، اروپا، و جنوب شرق ي دارنده ارتا حرفهکشورهابه دليل تراکم باالي 

 شوند.اول تلقي مي ها در اين پژوها، به ارتا کشورهاي جهانآسيا، اين گونه ارتا
 سال( 10ماه تا  6اجباري)از  کشورهاي با خدمت سربازي .2

کشورهاي در حال  ين نيروي انساني دفاعي در حال زوال است و عمدتاًتأماين استراتژي در 

)باالي خط آفريقاقفقاز و مناطق داخلي و مرکزي قاره  غرب آسيا، آسياي مرکزيتوسعه جنوب

اي يشرفتهپچند که در اين گروه هم قطعيتي وجود ندارد و کشور صنعتي و استوا( قرار دارند. هر

بندي قرار شرق آسيا و يا فنالند اتريا و يونان در اورپا در اين دستهمثل کره جنوبي در جنوب

در حال تحول از ارتا  مثل قزاقستان و ترکيه، اکراين و.. برخي از کشورهاي اين گروه دارند

 .چندان دور از اين ليست خارج شونده و احتمال در آينده ن ي هستندارفهحاي به ارتا يفهوظ
 الگوي مناسب براي ايران()ياحرفههاي شبهکشورهايي با ارتش.3

هاي خاص و منحصر به فرد دارند در واقع اين گروه اين گروه از کشورهاي شرايط و ويژگي 
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اين گروه از کشورهاي خود  شوديمجام اي انيژهواز کشورها، خدمت سربازي اجباري با شرايط 

 :شونديمبه سه دسته تقسيم 

 اياي و نظام وظيفهوضعيت کشورهاي جهان براساس دارا بودن ارتش حرفهنقشه  :(2)شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source: http://www.tabnak.ir/pages/?cid=36853) 

 يي با خدمت غير رزمي يا بدون سالح( کشورهاالف

ي بيرون کشيده و اخانه سربازسربازي اجباري را از محيط  اندکردهسعي  اين دسته از کشورها

بسيار کم  . تعداد اين کشورهاکننديماستفاده  ياحرفهبراي انجام خدمت رزمي از سربازان 

( و با توجه به اينکه در اين ايالتو ،قبرس ن،)آنگوال، استوني، الجزاير، بالروس، صربستاباشديم

 نيتأمي احرفهبندي نيروهاي مسلح، نيروهاي مورد نياز خود را به صورت سرباز داوطلب و دسته

در شرايط صلح نيازي به اين سربازان ندارند. با تحقق اراده سياسي حاکميت مبني بر  ندنکيم

 توانيمرا  هاد داد. لذا اين گونه ارتاحذف اين استراتژي اهميت خود را از دست خواهن

اين استراتژي در شرايط کنوني جمهوري اسالمي در  خطاب کرد. 2ي درجه احرفههاي ارتا

سب است. در مصاحبه خبرگان و ي منااحرفهاي به ارتا يفهل از ارتا وظيند تحوآفر

ي به ارتا افهيوظ ارتا اغلب بر اين اصل تاکيد داشتند که در فرآيند گذار از نظران کهصاحب

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=36853
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بهتر است اين گذار به مرور زمان و مرحله به مرحله انجام شود. تعدادي از  ي در ايران،احرفه

ي اين تحول الزم است تعداد قابل توجهي از هانهيهز نيتأمهستند که براي  خبرگان معتقد

هاي امنيتي هزينهکشي در قبال پرداخت مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي را به صورت قرعه

 نيتأمقانوني براي  هاي اخذ شده طي مکانيزميت وظيفه عمومي معاف شوند و هزينهمااز خد

هاي الزم براي زمينه فرصت ي بکار گرفته شود. اين الگو عالوه بر اينکهاحرفهي ارتا هانهيهز

هاي ريت بحران. نيروهاي الزم براي مديکنديم ي فراهماحرفهي به ارتا افهيوظگذار ارتا 

 .دهديمطبيعي و شرايط ناخواسته جنگي در اختيار دولت و نيروهاي مسلح قرار 

 ب( کشورهايي با ترکيب خدمت وظيفه و داوطلبانه

در امور غيررزمي است با اين تفاوت که سربازان وظيفه  سربازي بسيار مشابه الگوي اين الگو

تعداد کشورهاي دارنده اين ويژگي  .رنديگيمهاي از خدمت سبک رزمي را نيز بر عهده بخا

( همانند ونزوئال و ي، موريتانيمال ،گابون ،تيکو ،نيپيليف ،سنگاپور ي،بروند ،برمودا )اوگاندا،

کدام کشورهاي مذکور،  هيچ و داراي دو ويژگي برجسته هستند. اول اينکه باشديمقبلي  الگوي

منطقه جغرافيايي خود دنبال کنند؛ نيستند و کشور قدرتمندي که رقابت ژئوپليتيک خاصي را در 

 کننديمي را دنبال احرفهيند تحول به ارتا آتري در فراستراتژي جدي دوم اينکه اين کشورها

در شرايط  توانديمهستند. اين الگو هم  يافهيوظي با ارتا احرفهي ارتا سازمعادلو در حال 

 .باشد ناسبخاصي براي تحول دفاعي جمهوري اسالمي ايران م
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 نمودار الگوهاي مختلف سربازي در جهان(: 3)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يي با ارتش داراي خدمت انتخابي( کشورهاج

ي افهيوظي هاارتاهر چند که بيشتر به سمت و سوي  کشورهايي که در اين گروه قرار دارند 

کنند؛ و عمال ميدر ارتا ا ي کهاانهيگراهاي تخصص سياست کنند، اما به دليلحرکت مي

، در دسته اندکردههاي دموکراتيکي که نسبت به خدمت سربازي ايجاد سياست همچنين

. نکته جالب در اين گروه اين است که کشور چين در رنديگيمي قرار احرفهي شبههاارتا

 به خاطر اين احتماالًجايگاه سومين قدرت نظامي جهان در اين دسته قرار دارد و اين موضوع، 

است که چين به دليل شرايط خاص جمعيتي خود، بايد نوع خاصي از ارتا را در ساختار دفاعي 

هاي انساني خود به بهترين نحو ممکن در امور دفاعي و امنيتي خود قرار دهد تا بتواند از پتانسيل

، اکوادور مرکزي، و نظامي بهره ببرد. از طرف ديگر در اين گروه از کشورها)جمهوري آفريقاي

 ورد، گينه السالوادور، اندونزي، بنين، تايوان، توگو، چاد، جمهوري خلق چين، سنگال، کيپ

نيجر( افراد و مشمولين خدمت سربازي اختياراتي در خصوص  و بيسائو، مالزي، مکزيک

ي هاوهيش)متناسب با نوع خدمت( دارند و مختارند بندي، محل خدمت و مزاياي ماديمانز
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تي از سختي( را انتخاب کنند. بنابراين جنبه اجباري بودن خدمت در اين درجه متفاو)مختلفي

 اي کمتر استهاي نظام وظيفهکشورها در مقايسه با ارتا

البته در اين رويکرد کشورهاي مختلفي وجود دارند که فاقد ارتا و نيروهاي مسلح هستند. اين 

پاناما و  کنند پيمان دفاعييماستفاده  «ين امنيتتأمپيمان دفاعي براي »گروه از کشورها از اصل 

اين گروه هاي ايسلند با اياالت متحده آمريکا پيمان دفاعي موناکو با فرانسه نمونه بارز از استثناء

گرينلند،  يا،لوسسنتاشغالي،  )تووالو، ايسلند، جزاير موريس، فلسطينهستد. کشورهاي اين گروه

 جزاير و اشتاين، هائيتي، گرانادا، دومنيکنيختنلکان، ساموآ، پاناما، موناکو، کاستاريکا، واتي

ي و احرفهاي، ارتا يفهوظهاي باال )کشورهاي دارنده ارتا مارشال( و هر کدام از گروه

( و 3شکل) ي( داراي پراکنا جغرافيايي خاصي در سراسر جهان هستنداحرفههاي شبهارتا

 را مشخص شده است هاقارهها و درصد آن بر حسب ( اين پراکنا1)جدول
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 وضعيت سربازي و نوع ارتش کشورهاي جهان(: 1)جدول
 شاخص کشور منطقه جغرافيايي الگو توضيحات شاخص کشور منطقه جغرافيايي الگو توضيحات

- 
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نيا اهميت پس از جنگ با بريتا

وجه قرار ي مورد تاحرفهارتش 

 گرفت

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ش 

ارت
رفه

ح
يا

 

 آرژانتين آمريکاي جنوبي
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 خ

قد
 فا

اي
ره

شو
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 آفريقاي جنوبي افريقا - بليز آمريکاي مرکزي -

 آلباني اروپا 2010از سال  بوليوي آمريکاي جنوبي -

 جامائيکا ي مرکزيآمريکا -
نفر  241ارتش بسيار کوچک با 

 پرسنل
 آنتيگو و باربودا آمريکاي مرکزي

 ماه 12

   
   

 
ش

ارت
 

فه
ظي

و
 

اي
 

    ازبکستان آسيا
   

ک
ت ي

دم
 خ

 با
يي

رها
شو

ک
متر

 ک
 يا

اله
س

 

 آنتيل هلند آمريکاي مرکزي -

 اتيوپي افريقا - استوني اروپا ماه 8–11

 اردن آسيا - رايناوک اروپا ماه 12

 بوليوي آمريکاي جنوبي ماه 12

خدمت وظيفه  2001از سال 

منسوخ و خدومت داوطلبانه 

 تصويب شد

 اسپانيا اروپا

ماه نيروي زميني؛  12

 ماه نيروي دريايي 24
 پاراگوئه آمريکاي جنوبي

همزمان با  باًيتقر 1972از سال 

 اياالت متحده
 استراليا اقيانوسيه

ماه براي افراد باال  12

 سال 18
 برزيل آمريکاي جنوبي

 اسلواکي اروپا - تونس آفريقا ماه 12

 اسلوني اروپا - گواتماال آمريکاي مرکزي ماه 12–24

 التويا اروپا -
پس از تشكيل دولت جديد و 

 برقراري ثبات
 افغانستان آسيا

 مغولستان آسيا ماه 12
ارتش  رسماً 2012از سال 

 ي در اين کشور پا کرفتاحرفه
 آلمان اروپا

 امارات متحد عربي آسيا - مولداوي اروپا ماه 12

 اياالت متحده آمريکا آمريکاي شمالي - يونان اروپا ماه 12

- 

   
  

اي
ه 

ظيف
 و

ش
ارت

 

 آذربايجان آسيا

با 
ها 

ور
کش

18 
اه 

م
   

 

فه
ظي

 و
ت

دم
خ

 

 نيروهاي داراي 2005 سال

 مرد از متشكل ايحرفه اوطلبد

 زن و

 ايتاليا اروپا

 ايرلند اروپا کامالً ارتشي داراي هميشه اريتره افريقا -
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 است بوده داوطلب

 ترکيه آسيا ماه 6–15
گردان کل پرسنل ارتش سه 

 نفر( 1000)
 باربادوس آمريکاي جنوبي

ماه در حال  12–18)

 ياحرفهگذار به ارتش 
 هروسي اروپا

نفر  1600فقط نيروي دريايي با 

 پرسنل دارد
 باهاماس آمريکاي مرکزي

 بحرين آسيا - ساحل عاج آفريقا -

 برمه آسيا - کلمبيا آمريکاي جنوبي -

 برونئي آسيا - کامبوج آسيا -

 گرجستان آسيا -
اولين کشور در ايجاد ارتش 

 ي پس ازجنگ جهاني دوماحرفه
 تانيابري اروپا

 الئوس آسيا -
 به را وظيفه خدمت 1994 سال در

 درآمد تعليق حال
 بلژيک اروپا

 ماداگاسکار آفريقا -
ي شده ارسماً حرفه 2007از سال 

 است
 بلغارستان اروپا

- 

اي
ه 

رف
 ح

شبه
ش 

ارت
 

 

 آفريقا

 آنگوال

   
   

   
   

الح
 س

ون
بد

يا 
ي 

زم
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غير
ت 

دم
 خ

 با
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کش

 

ستان هميشه هندو پاک همانند

ي بوده است احرفهداراي ارتش 

اجباري در شرايط  سربازياما 

اضطراري مجاز است ولي تاکنون 

 اجرا نشده است

 بنگالدش آسيا

 بوتان آسيا  استوني اروپا -

 بوتسوانا افريقا  الجزاير آفريقا -

- 
 اروپا

 بالروس
 را سربازي خدمت 2006 ژانويه 1

 کرد منسوخ
 بوسني و هرزگوين ااروپ

 ماه غيرنظامي 9
 اروپا

 صربستان
مثل هند هميشه داراي اترتش 

 ي بوده استاحرفه
 پاکستان آسيا

 

 اروپا
 قبرس

 اجباري خدمت 2004 نوامبر 19

 کرد لغو را نظامي
 پرتغال اروپا

 پرو آمريکاي جنوبي - التويا اروپا 

 4500ارتش به استعداد 

رآمدترين نفر و جزء نا

 هاارتش

  
اي

ه 
رف

 ح
شبه

ش 
ارت

 

 آقريقا
آفريقاي 

 مرکزي

يي
ها

ور
کش

بي 
خا

 انت
ت

دم
 خ

با
 

 تانزانيا آفريقا -

 ترينيداد و توباگو آمريکاي جنوبي - اکوادور آمريكاي جنوبي 
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 تونگا اقيانوسيه - السالوادور آمريكاي مرکزي 

 تيمور شرقي آسيا - اندونزي آسيا 

 جيبوتي آقريقا - بنين يقاآقر 

 )چک )جمهوري اروپا - تايوان آسيا 

 دومينيکن )جمهوري( آمريکاي مرکزي - توگو آفريفا 

 رواندا آقريقا - چاد آقريقا 

 روماني اروپا - چين آسيا 

 زامبيا آقريقا - سنگال آقريقا 

 زالند نو اقيانوسيه - کيپ ورد آقريقا 

 گينه بيسائو آقريقا 
ي دفاع از ژاپن احرفهداراي نيروي 

 به بعد 1950از سال 
 ژاپن آسيا

 سريالنکا آسيا - مالزي آسيا 

 سنت کيتس و نويس آمريکاي مرکزي - مكزيک آمريكاي مرکزي 

 سوازيلند آقريقا - نيجر آقريقا 
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 سورينام آمريکاي جنوبي -

 سيرالئون آقريقا - برمودا آمريكاي شمالي 

 سيشل آقريقا - بروندي آقريقا 

 شيلي آمريکاي جنوبي - سنگاپور آسيا 

 عراق آسيا - فيليپين آسيا 

 عربستان سعودي آسيا - کويت آسيا 

 عمان آسيا - گابون آقريقا 

 غنا آقريقا - مالي آقريقا 

 فرانسه اروپا - موريتاني آقريقا 

 فيجي اقيانوسيه - ونزوئال آمريكاي جنوبي 

 12ارتش به استعداد 

هزار نفر و جزء 

ارتشها با  نيترفيضع

تا  18 خدمت سربازي

 ماه 20

   
   

   
   

ثنا
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ت
 

 اسرائيل آسيا
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اي
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ه بي

يق

18 
ماه

 

 هنوراس آمريکاي مرکزي -

 قطر آسيا - ايران آسيا 

نفر نيروي نظامي )به ازاي  400با  بورکينافاسو آقريقا   لوگزامبورگ اروپا



 235...............کشور يدفاع يانسان يروين ينتأم يالگو يقيمطالعه تطب  _________________________

 

يک مليون دالر در  باًيتقرهر نفر 

سال بودجه تخصيص داده 

 (شوديم

 کامرون قاآقري - تاجيكستان آسيا 

 کانادا آمريکاي شمالي - تايلند آسيا 

 کرواسي اروپا - ترکمنستان آسيا 

 آفريقا 
سائوتوم و 

 پرنسيپ
 کنيا آقريقا -

 کونگو آقريقا - سومالي آفريقا 

 سودان افريقا 
ارتش بسيار کوچک به استعداد 

 نفر 900
 گامبيا آقريقا

 گينه نو پاپوا نوسيهاقيا  سوريه آسيا 

 لبنان آسيا  ارمنستان آسيا 

 لسوتو آقريقا  قرقيزستان آسيا -

 لوکزامبورگ اروپا  قزاقستان آسيا -

 کره جنوبي آسيا -
 2008 ي در سالافهيوظارتش 

 برچيده شد
 لهستان اروپا

 ليبريا آقريقا - کره شمالي آسيا -

 آفريقا -
ک دموکراتي

 کنگو
 ليتواني اروپا -

 ماالوي آقريقا - کوبا آمريكاي مرکزي -

بيشترين طول مدت 

خدمت سربازي در 

سال  10مردان جهان )

سال  13نيروهاي ويژه 

 زنان حداقل سه سال(

 مالت اروپا - گينه آقريقا

 مالديو آسيا - گينه استوايي آقريقا -

 ارستانمج اروپا - ليبي آقريقا -

 مراکا آقريقا لغو شد 2006 اوت 31 مصر آقريقا -

 مقدونيه اروپا  موزامبيک آقريقا -

 ويتنام آسيا -
 را سربازي خدمت 2006 اوت 30

 شد لغو
 مونتنگرو اروپا



236   1401 بهار، اولهم، شماره هجدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ____________________________

- 

 

 تووالو اقيانوسيه

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ين

زم
سر

و 
ها 

ور
کش

ن ا
دو

ي ب
ها

ش
رت

 

- 

 

  ناميبيا آقريقا

 نپال آسيا - ايسلند اروپا -

 نيجريه آقريقا - موريس افريقا -

 آسيا -
فلستين 

 اشغالي
 نيکاراگوا آمريکاي مرکزي -

 هائيتي آمريکاي مرکزي - سنت لوسيا آمريکاي مرکزي -

 هلند اروپا - گرانادا آمريكاي مرکزي -

 هند آسيا - گرينلند اروپا -

 يمن آسيا - ساموآ اقيانوسيه -

  پاناما آمريکاي مرکزي -

 موناکو اروپا -

 کاستاريكا آمريکاي مرکزي -

تحت حمايت ارتش 

 دانمارک
 واتيكان اروپا

 ليختن اشتاين اروپا 

تحت حمايت ارتش 

 آمريكا
 هائيتي آمريکاي مرکزي

تحت حمايت ارتش 

 نسهفرا
 دومنيكن آمريکاي مرکزي

 اقيانوسيه 
جزاير 

 مارشال

 

 مطالعه تطبيقي کشورهاي جهان .5-2

 باالکشور از جدول  5بوده و تعداد  بخا دوم مطالعه تحقيق پژوها حاضر به صورت انتخابي 

ن شان در نظام قدرت جهاني و وزدر نظر گرفتن سابقه جايگاه ژئوپليتيکي و همچنين جايگاه با

آنها انتخاب شده است. در اين رويکرد کشورهاي ترکيه و پاکستان )به عنوان  ژئوپليتيکي

ي و هم مرز ايران در شرق و غرب جمهوري اسالمي ايران( آمريکا)به عنوان امنطقههاي قدرت

)به عنوان ( آلمانياحرفهي به ارتا افهيوظدر فرآيند تحول از ارتا  کشورهاي پيشرو در

ي دارد( و روسيه و احرفهي به ارتا افهيوظدر تحول از ارتا  هاتجربه نيترتازهکشوري که 
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در اين  به ترتيب دوم و سوم( مورد توجه قرار گرفته است. هاي نظاميدرتچين)به عنوان ق

ي افهيوظ در تحول از ارتا کشورهاو الزامات اين  هاياستراتژبخا تالش شده است تجربيات، 

 .مورد بررسي قرار گرفته و تجارب موفق آنها مورد مطالعه قرار گيرد ياحرفهبه ارتا 

 تطبيق وضعيت ارتش ترکيه با ارتش ايران.5-2-1

هاي جهان و مقايسه آن با شرايط کنوني ارتا و ترين مباحث در زمينه مطالعه تطبيقي ارتامهم

و امکان مقايسه و  هايي است که در اين کشورها وجود داردسياست نيروهاي مسلح در ايران

تعميم آن با نظام خدمت سربازي در ايران و ساختار سازماني نيروهاي مسلح و همچنين نوع و 

ي کشورهايي که هااستيس نيترمهمهاي نظامي در ايران وجود دارد يکي از حيطه ماموريت

خدمت فروش هدفمند  اندگذاشتهرا پشت سر  ي به ارتا حرفهافهيوظيند تحول از ارتا آفر

ي است. اين سياست در کشور ترکيه، احرفهي ارتا و سرباز هانهيهز نيتأمسربازي و به منظور 

قابليت تعميم به وضعيت کنوني ايران را دارد. اين استراتژي در ترکيه)که در حال تحول از ارتا 

 وباليحه مص اساس بر تصويب رسيده است. به 2011اي است( از سال ي به ارتا حرفهافهيوظ

 31 تا: شد تعيين زير شرح به معافيت و ميزان مبل  قابل پرداخت شرايط 2011دسامبر  31در 

 مجاز( دالر 16000)ليير 30000پرداخت  با هستند، بيشتر يا سال 30 که کساني ،2011دسامبر 

 تأملاما نکته قابل  .(Globalsecurity,2017)شوند معاف خود نظامي خدمات از که بود خواهند

هاي مشابه در سازمان و تعداد نيروهاي نظامي ترکيه اين سياست و سياست ريتأثاين زمينه، در 

، بر اثر (4شکل)در  تعداد نيروهاي نظامي در ارتا ترکيه که کاها قابل توجه. بطوريباشديم

. در واقع اين کاها بيانگر تجديد سازمان، اصالح و شوديمديده  بکارگيري اين استراتژي

 اي در اين کشور است.زي ارتا ترکيه به دليل باور شدن استراتژي و تفکر ارتا حرفهساچابک
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 به زمان آن از و در ارتا ترکيه به اجرا درآمده 1919 سال از خدمت نظام وظيفه عمومي قانون

 بين . است يافته کاها زمان طول در پيوسته طور به آن مدت طول اما. است مانده باقي بعد

در )هاکردهتحصيل براي ماه 12 و کرده غيرتحصيل مردان براي ماه 18، 1998و1919 ياهسال

 ماه 6و  هاکردهغيرتحصيل براي ماه 12 مدت به هادوره اين 1998 سال در. بود( دانشگاه سطح

 براي ماه 12)يفعل زمان مدت ،2001 سال از پس. يافت کاها هاتحصيلکرده براي

 ماه 6 و( دانشگاه التحصيالنفارغ) ذخيره افسران براي ماه 8 دبيرستان، يا ابتدايي التحصيالنفارغ

 ارائه (کننديمخدمت  ذخيره افسران عنوان به و هستند دانشگاهي مدرک داراي که کساني براي

يابد. بديهي است سال  ادامه 2024 سال تا اين روند کاها شوديمبيني پيا است، بنابراين شده

 ي محقق خواهد شد. احرفهي ترکيه براي تحقق کامل آرمان ارتا هاهوعد 2025 - 2024

 دريافت به مجبور خود، اجباري خدمت از پس مذکر در شرايط کنوني، در ترکيه شهروندان

 داشته باشد، قرار بحراني شرايط در البته وقتي که دولت. شونديم سالگي 46 تا نظامي خدمات

 از است ممکن جوان بزرگساالن و نوجوانان شده و ت نظاميخدم به مجبور ساله 42 تا 18 زنان

اي شدن هاي نظامي منتقل شوند. البته روند حرفهاز دبيرستان به پادگان سالگي 15 سن تا سنين

تواند اين استراتژي را تا حدي تغيير داده و آمايا جمعيتي قابل توجهي در ارتا در ترکيه مي

ها آثار مخربي در ساختار دون اينکه اجراي اين سياستساختار اجتماعي ترکيه رقم بزند ب

ترين وظيفه ارتا حراست از قلمرو نيروهاي مسلح اين کشور برجاي گذارد. در ترکيه مهم

)از نظام وظيفه عمومي به ين تغيير در ساختار و ماهيت ارتاباشد. بنابراژئوپليتيکي کشور مي
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ا در سراسر درياي مديترانه، شمال و شمال شرق اي( قلمرو ژئوپليتيکي اين کشور رارتا حرفه

فارس و کشورهاي پاکستان و افغانستان آفريقا، قفقاز،آسياي مرکزي، حوزه ژئوپليتيکي خليج

 .شوداي ديده ميسال اخير به قابل مالحظه 5گسترش داده است که آثار آن در 
 روسيه  باق ارتشهاي قابل انطويژگي.5-2-2

توان آن را با ارتا ايران مقايسه کرد. ابهامات و دو دستگي رتا روسيه که ميا ترين جنبه ازمهم 

اي است. البته اين به ارتا حرفه ايدر فرآيند تحول از ارتا وظيفه ()گروه مخالفان و موافقان

تري در اين حوزه داشته و در زمينه حرکت تر و جديکشور در مقايسه با ايران استراتژي منظم

اي از پيشينه و تجربه بيشتري برخوردار است. در واقع، هرچند که ارتا حرفه به سمت ارتا

شود. اما اين کشور درحال حاضر روسيه به عنوان ارتشي مبتني بر سربازي وظيفه شناخته مي

کند. روسيه اي دنبال مياي به ارتا حرفهبرنامه جدي تري را در فرآيند تحول از ارتا وظيفه

هاي جهان اي از قدمت باالتري در بين ساير ارتاتا و نظام سربازي حرفهدر زمينه تشکيل ار

 1992سال در ارتا اين کشور در  اولين مرحله به کارگيري نيروهاي قرارداديبرخوردار است 

است. اما نياز شديد به حجم سرباز و بار اقتصادي اين طرح در زمان خود، سبب شد؛ اين 

تري در حاضر پس از حدود يک قرن اين استراتژي بشکل جدياستراتژي دنبال نشود. در حال 

سازي ايي که حرفهگونهه ه است بروسيه مجددا مورد توجه قرار گرفت نظامي –ساختار دفاعي

دهه اخير در سال اخير، روند بسيار تندي داشته است. ارتا اين کشور  10ارتا در روسيه در 

اجازه بدهد  1. اگر شرايط اقتصاديگرفته استبه خدمت درصد نيروهاي قراردادي  50حدود 

استفاده از نيروهاي قراردادي ارتا  شوند.مي اي()حرفهقراردادي 2025تا سال اکثريت نيروها 

 ءارتقادر زمينه  قابل توجهييوگسالوي سابق انجام شد و نتايج جنگ در « شيوه کنوني»به روسيه 

 بدست آمد.    اميان اي و روح داوطلبي نظوجهه اجتماعي، سطح حرفه

با توجه به اين که ماموريت ارتا در روسيه گسترش و حفظ قلمروهاي ژئوپليتيکي کشور است؛ 

اي شدن ارتا به طور نسبي در گسترش حوزه نفوذ ژئوپليتيکي روسيه بسيار موثر روند حرفه

                                                           

شود با توجه به اينکه در اي از سوي دولت تامين ميهاي تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفهدر روسيه تمامي هزينه .1
اي نوع ارتا وظيفهاي در هر کشوري هزينه به دليل برقرار بودن هر دو مراحل اوليه تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفه

 .هاي اقتصادي اين مسئله به يک موضوع اساسي تبديل شده استيابد؛ چالااي  افزايا ميو حرفه
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ر را در گرايي در ارتا روسيه، قدرت اين کشواي شدن و تخصصخواهد بود. به عبارتي حرفه

گسترش حوزه نفوذ ژئوپليتيکي ارتقاء خواهد داد. کما اينکه ارتا سنگين و نسبتا فرسوده تزاري 

در شوروي سابق در دوران جنگ سرد، حراست از قلمروهاي ژئوپليتيکي شوروي را به سختي 

 داد.انجام مي

نگين ارتا پر هاي سو هزينه شدن اوضاع سياسي اقتصادي روسيهبدترگونه که اشاره شد همان

اي شدن تفکر کوچک و حرفه 1996سال  حجم روسيه به عنوان دومين ارتا بزرگ جهان از

يکي از اي در روسيه؛ در روند گذر از ارتا وظيفه به ارتا حرفهارتا را به وجود آورد.

پرسنل قراردادي فقط براي خدمت مناطق خاص استفاده هاي سازماني اين است که استراتژي

هاي اخير ارتا سالمشابه  ،اميدوار بودند که ارتا روسيه هاي روسياستراتژيست بته. الشوند

و واحدهاي کوچک متحرک و  ها خدمت کنندفرانسه شود که پرسنل وظيفه آن فقط در پادگان

 .(Torabi and et al,2005:40-42)دعنوان نيروهاي عملياتي انجام وظيفه نماين اي بـهحرفه

شدن ارتا در روسيه عالوه بر اصالح ساختاري و سازماني بر نفوذ اي بنابراين حرفه

 داده نشان اوکراين عمليات در که طورژئواستراتژيکي اين کشور تاثير شگرفي داشته است همان

 خود، نوبه به روسيه، نيروهاي بيشتر آمادگي و اطمينان قابليت افزايا شدن، ايشد. حرفه

 که طورکردند. و همان تقويت قلمرو ژئواستراتژيکي آن بر تسلط براي آن را هايتوانايي

 نيروهاي در روسيه گذاريسرمايه داد، نشان سوريه در هاي نظامي ارتا روسيهعمليات

 شده است آن هايقابليت بهبود باعث دور( راه از اي)ضربهحرفه

اي شدن هيکي از علل بقاي ارتا را حرکت آن به سوي حرفاغلب استراتژيست نظامي روسيه 

و  .دادنديم تشکيل قراردادي نظاميان را ارتا روسيه پرسنل %30، 2005. در پايان سال دانندمي

 نيروهاي را روسيه مسلح نيروهاي %70 ،2010 سال تا ريزيبرنامه بيني شده بود طبقپيا

 50اما در عمل فقط حدود  داد خواهد تشکيل اجباري خدمت نيروهاي از مابقي و داوطلب

ي انکتهمحقق گردد  2020اين هدف تا سال  روديمصد اين هدف محقق شده است و انتظار در

ي است که احرفهکه در اين زمينه اهميت دارد فرآيند عبور روسيه از ارتا وظيفه به ارتا 

 Torabi and et)الگو مناسبي براي جمهوري اسالمي ايران در طي اين روند باشد توانديم
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al,2005:40-42). 
 نفر( هزار روسيه،) مسلح نيروهاي در ايحرفه سربازان تعداد: (2ل)جدو

تعداد نيروي حرفه اي )هزار  سال

 نفر(

 درصد تغيير نسبت به سال قبل

2011 174 - 

 درصد  8/6 186 2012

 درصد 45/15 220 2013

 درصد 4/25 295 2014

 درصد 2/16 352 2015

2019 415 2/20 

 آناتولي خارجه، وزير روسيه، دفاع وزارت نظامي کميته نشست جريان در ،2008 اکتبر 14 در

)نيروهاي مسلح فدراسيون  2AF RFساختار در عمده اصالحات اصلي پارامترهاي ،1سرديوکف

 نيروهاي نظامي روسيه بايد 2012 سال تا شده، منتشر هايبرنامه به توجه با .کرد اعالم روسيه(را

 2007 سال اواسط از هانوآوري اين. شود تبديل تيپ ساختار به نيرويي تقسيم ساختار جاي به

 اصلي واحد هاتيپ که جايي چچن، جمهوري در جنگي عمليات نتيجه يک عنوان به عمدتاً)

 سازي ارتا در روسيهايهاي حرفهترين جلوهبود. يکي از مهم شده ريزيبرنامه( بودند تاکتيکي

استخدام نيروهاي  شمار افزايا و خود هايسياست جرايا براي دفاع اين کشور، وزارت تالش

شکل  2006 -2005 هايسال در گردد کهمسلح با اجراي مراحل زير ممکن مي

 . (Globalsecurity,2019)گرفت

حول تقراردادهاي وزارت دفاع براي  شرايط ناقض که کساني اعمال براي دادگستري وزارت 

 سختگيرانه شد قوانين اعمال ند، خواستاراي هستاز ارتا وظيفه به ارتا حرفه

 خدمات ارتقاء نظورمبه  مدني، هايکالج و هادانشگاه در نظامي مراکز ايجاد از وزارتخانه اين 

 .خواهد کرد حمايت ايحرفه نظامي

                                                           

1. Anatoly Serdyukov 

2. Armed Force Russian Federation  
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معرفي  ارتا ارشد افسران و سربازان بين ميانجي، رهبران عنوان به قراردادي ارتا سربازان 

 مؤثر ابزار که هستند معتقد و هستند ارتا نيروهاي پرورش و آموزش مسئول هاآن. شوندمي

 .هستند نظام صفوف درون جنايت و جنجال با مبارزه براي

 سطح و جسماني آمادگي ارتقاء براي متوسطه مدارس در ويژه نظامي آموزش هايدوره 

 .(Globalsecurity,2018)شودمي بازسازي بالقوه متقاضي افراد ايحرفه و تحصيالت

سازي و اصالح ساختار و سازماندهي ترين بخا تحول ارتا روسيه در زمينه چابکماما مه

سازي و اصالح ساختارهاي خود و در باشد. ارتا روسيه در بخا چابکارتا اين کشور مي

ها و تحرک نيروها پنج سياست گري در خود و همچنين بهبود هزينهايواقع مهياسازي حرفه

 به تصميم کند. بنابراين ارتاده را در ساختار اصول فرماندهي و کنترل خود را دنبال ميعم

 تحرک و سازماندهي ها،هزينه بهبود براي تالش در خود کنترل و فرماندهي اصول ساختار تغيير

 :از عبارتند عمده اصالحات. نمود روسيه مسلح نيروهاي

 اروپاي -ايمنطقه فرماندهي سه به شدهتهگرف نظر در ناوگان چهار و نظامي منطقه شا 

 خواهند شد که بر پايه فرماندهي -( شرق)دور شرق و( جنوب)مرکزي آسياي ،(غرب)غربي

 فعلي اداره خواهند شد نظامي مناطق در واقع دريايي نيروي و زميني نيروهاي کنترل و يکپارچه

 تمام مسئول "در حال فرماندهي افسر"استراتژيک،  موشکي نيروهاي استثناي در کليه مناطق به 

 موارد در ايمنطقه دفاع مسئول همچنين فرمانده مناطق .است نظامي هايتشکل و خدمات

 .است ايمنطقه يا محلي هايدرگيري يا و تروريستي حمالت

 هوايي جلوگيري از اتالف هزينه و منابع، نيروي سازي و يکپارچه سازيبراي نيل به هدف چابک 

هاي ترين نشانهکه يکي از مهم.است شده ادغام فضايي نيروهاي و استراتژيک موشکي نيروهاي با

 .شوداي شدن آن تلقي ميگام ارتا روسيه در زمينه تالش براي حرفه

 باشند اصلي زميني فرماندهي( نيرويز فرماندهي)سربه مرک وابسته بايد هوابرد نيروهاي. 

 خواهد  ايجاد امنيتي /دفاعي هايسرويس امتم براي مشترک لجستيک و تدارکات سيستم يک

 .(Globalsecurity,2018)شد
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 هاي قابل انطباق ارتش پاکستانويژگي.5-2-3

پاکستان يکي ديگر از کشورهايي است که به دليل تشابهات فرهنگي و اجتماعي در بسيار از 

مطالعه بسترهاي هاي نظامي، سياسي و اقتصادي و ... قابل مقايسه هستند. با اين فرض، عرصه

اي به ارتا استراتژي تحول از ارتا وظيفه اي اين کشور و تطبيق آن باگيري ارتا حرفهشکل

اي در ايران اهميت دارد. در حال حاضر ارتا پاکستان بواسطه دارا بودن رويکرد و عملکرد حرفه

چهارمين )ند هنداي ارتشي بسيار توانمند است بطوريکه در رقابت و تخاصم با ارتا قدرتمحرفه

ارتا پاکستان  1ارتا قدرتمند جهان( بسيار موفق بوده است بر اساس گزارش گلوبال فاير پاور

و در مقايسه با نيروهاي  (Globalfirepower,2020)هزار نفر نيروي انساني دارد 637 حدود

. بديهي است رسد از عملکرد خوبي برخوردار باشدليون نفر( به نظر مييم1بيشتر از )نظامي ايران

اي و حرفه گرايي در ارتا يعني بکارگيري سربازصرفاً با دو ابزار مهم تخصص اين کشور

اي تخصص محور و همچنين سطح تعامل نظامي قوي با ساير کشورهاي جهان و قدرت هسته

دو کشور در  به قدرت نظامي مطرح در سطح چهان تبديل شده است. بنابراين مقايسه و تطبيق

 .مي قابليت مقايسه داردسطوح نظا

جهان  14ي قدرت نظامايران  2020ال فاير پاور در سال براساس گزارش پايگاه اطالعاتي گلوب .1

 .جهان را داراست 15و پاکستان قدرت نظامي 

خوردار ايران از پشتوانه مالي بهتري نسبت به پاکستان جهت تقويت نيروهاي مسلح خود بر.2

 .است

اي و قدرت موشکي اي و ايران داراي ارتا وظيفهو قدرت هسته ايحرفه پاکستان داراي ارتا.3

 برتر در سطح منطقه است

 هستند. آسيا غربمشابه در جنوب هر دو کشور عاليق ژئوپليتيکي .4

مجموع عوامل فوق نشانده آنست که رقابت نظامي شديد، اما پنهان بين دو کشور حاکم است. 

ت و الگوبرداري از ساختار نظامي همديگر، که در يک دهه گذشته دو کشور براي شناخ بنابراين

                                                           

1.Global Firepower 
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در راستاي  1ارشد جريان دارد تمايل دارند. يدر قالب تبادل دانشجوي نظامي در سطوح کارشناس

سازي کيفيت آموزش رسد رابطه نظامي ايران و پاکستان در قالب همساناين رويکرد به نظر مي

اي تواند روند حرفهمديريت کيفيت و کميت نيروي انساني ميو الگوبرداري از سازمان رزم و 

 .شدن ارتا جمهوري اسالمي ايران را تسهيل کند

با توجه اينکه  اي است.هاي منحصر به فرد در زمينه تحقق ارتا حرفهپاکستان يکي از نمونه

و اي طراحي اين کشور از در اولين روزهاي استقالل خود ارتا خود را به صورت حرفه

اي و اجباري را تجربه نکرده است( اين سازماندهي کرده است. )پاکستان هيچگاه ارتا وظيفه

هاي نظامي و دفاعي خود قرار داده بود، از پايان دهه اول قرن استراتژي را در رأس سياست

هاي نظامي مثل با قدرت اي کامالً پخته، قدرت مبارزهبيست و يکم در جايگاه يک ارتا حرفه

اي يند حرفهآفر اي( را داشته است. موضوع بسيار مهم درهاي نبرد منطقه)در صحنهو چينهند 

هاي هاي جمعيتي و پشتوانهشدن ارتا در پاکستان اين است که اين کشور از لحاظ پتانسيل

و.. براي  هاي فرهنگي، اجتماعي، زمينه2اياي به ارتا حرفهاقتصادي براي گذار از ارتا وظيفه

هاي نگري استراتژيستاي مناسب نبوده است. اما آيندهاي به ارتا حرفهز ارتا وظيفهتحول ا

اي و سياسي و نظامي اين کشور با وجود مشکالت اساسي در اين زمينه، استراتژي ارتا حرفه

 قابليت رزمي کنوني را دنبال و به نتيجه رساندند. 

تفاوت است اما بت به کشورهاي ديگر ماي در پاکستان نساگر چه داليل و شرايط ارتا حرفه

رسد حاکميت نظاميان در آن کشور و جمعيت قابل توجـه ايـن فرصت را مياينگونه به نظر 

را در ارتا پياده  شدن ايحرفه استراتژيبـراي مقامات نظامي آن کشور به وجود آورد تا بتوانند 

جوياي کار را به آساني بـه سـوي کنند. وجود درآمـد مناسب و ثابت در محيط نظامي جوانان 

                                                           

مي ايران د ارتا جمهوري اسال دانشجوي هندي در دانشگاه فرماندهي و ستا    2دانشجوي پاکستاني و    4در حال حاضر   .1
 .در مقطع کارشناسي ارشد مديريت دفاعي مشغول به تحصيل هستند

اي هر ن باور هستند که در روند گذار از ارتا وظيفه به ارتا حرفهنظامي بر اي -هاي دفاعياغلب اقتصاد دانان حوزه .2
گيرد و کشورها مجبور اي( صورت ميفهدرصد وظي 70اي و درصد حرفه 30الگوي غالب: )کشوري به صورت تدريجي

اي را در برنامه دفاعي خود دنبال کنند بنابراين، يک دهه با افزايا بودجه اي و حرفههستند همزمان دو نوع ارتا وظيفه
ها کاها ليل حجم کم اين نوع ارتاداي هزينه به شوند اما با تحقق نسبي استراتژي ارتا حرفهدفاعي نظامي مواجه مي

هاي اکند بطوريکه در کشورهايي که اين استراتژي تحقق پيدا کرده است بار افتصادي آن بر کشور بسيار کمتر از ارتا ميپيد
 .اي استوظيفه
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مسئولين آن کشور را از فراخواني اجباري جوانان براي خدمت  کند و در نتيجـهخـود جذب مي

هاي در حال حاضر يکي از ويژگي (Alizade and et al,2003:381)نمايندنياز ميسربازي بي

که در وت است بطوريخوب ارتا  پاکستان وجود تناسب بين نيروهاي مختلف با درجات متفا

 اي يک نفر افسر در درجات مختلف وجود دارد مثالًنفر سرباز حرفه 10اين ارتا به ازاي هر 

هزار نفر افسر در درجات  50اي و هزار نفر سرباز حرفه 500نيروي زميني به طور تقريبي 

تواند ح ميهاي مسلبديهي است اين سياست به دليل آمايا نيروي انساني نيروي .مختلف دارد

  .نيروهاي مسلح مورد توجه قرار گيرد نهاي کالدر سياست
 هاي قابل انطباق ارتش آلمان ويژگي.5-2-4

ترين کشورها يافته اروپاي غربي يکي از جوانآلمان به عنوان يک کشورهاي پيشرفته و توسعه

لمان در مقايسه شود. شرايط آاي محسوب مياي به ارتا حرفهدر زمينه تحول از ارتا وظيفه

اي بودند، با ساير کشورهاي اروپاي که پيشروترين کشورها در اجراي استراتژي ارتا حرفه

ها و مسائل اجتماعي ها و زمينهباشد. تجزيه آلمان و اتحاد مجدد آنکمي پيچيده و دير هنگام مي

گرايي و توسعه اوج تحوالت 1980تاثير نبوده است، اما دهه ها در اين تاخير بيناشي از آن

 قالب ارتا آلمان متحد نقا منحصرباشد که بعدها در سازماني در ارتا آلمان غربي ميدرون

هانس هاي فردي ايفا کرد. به لحاظ تئوريک تحول و توسعه کنوني ارتا آلمان در ديدگاهب

 1930( در دهه 1920تا1919)رئيس ستاد مشترک ارتا آلمان از 1لئوپولد فون زکت ايدريفر

 نظاميان از بايد کند،مي فعاليت عملياتي ردۀ در که ارتا از بخشي»...نويسدمي زکتنهفته است. 

 انساني نيروي حداکثر ترتيب، اين به. شود تشکيل "ترطوالني هرچه مدتي با پيماني -ايحرفه"

 و سالح توليد براي که شودمي گرفته کار به صنايعي گسترش راه در صلح در زمان کشور

 آينده هايجنگ من نظر به اينکه، است. خالصه الزم ايحرفه ارتا براي انبوه نو و هيزاتتج

 باشند عالي کيفيت نظر از اما کوچک، نسبتاً که است متحرکي استوار هايارتا کاربرد پايۀ بر

 هحمل يا که شوند بسيج نيروها تمام همزمان و گردند بسيار موثرتر هاآن به هواپيما افزودن با و

فکري آن،  اين ديدگاه و زمينه (Liddell Hartm,2001:108)«نمايند تغذيه را سرزميني دفاع يا

                                                           

1.Hans Friedrich Leopold Von Seeckt 
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 000/495 جمعاً آلمان ارتا 1988مورد توجه قرار گرفت. سال 1980سال بعد يعني دهه  50

 وظيفه، سرباز درصد 5/51)زميني نيروي در نفر 000/340 تعداد اين از که است، داشته پرسنل نفر

 7/21)دريايي نيروي در نفر 300/38( وقتتمام صورت به نيروها درصد1و وقتپاره درصد 4/38

 در نفر 700/110 و( وقتتمام نظاميان درصد 2/22 و وقتپاره درصد 1/56وظيفه سرباز درصد

 نيروهاي درصد 9/18 و وقتپاره سرباز درصد 8/48 وظيفه، سرباز درصد 3/32)هوايي نيروي

ويکم در ارتا مقايسه اين آمار با آمار ابتداي قرن بيست .اندبوده وظيفه انجام مشغول( ايحرفه

اي  آلمان بيانگر اين است که ارتا آلمان در حال بازسازي و گرايا اساسي به سمت ارتا حرفه

 از پيشگامان آلمان، سابق دفاع وزير ،1گوتنبرگ تسو تئودور زکت و کارلبوده و نهايتا آرمان فن

اي شدن ارتا در آلمان محقق شده است. اما حرفه 2011ارتا در سال  کردن ايحرفه رحط

کنوني بيشتر از آنکه بر توسعه حوضه نفوذ ژئوپليتيکي آن اثرگذار باشد بر آمايا اجتماعي و 

مديريت بهينه نيروي کار و رضايتمندي اجتماعي ناشي از حذف خدمت نظام وظيفه عمومي 

 امتناع ارتا در خدمت از جوانان از نفر 75000 حدود ،1990 سال ، درمنجر شده است زيرا

گيري به اين ترتيب، شکل (Azgandi,2013)رسيد نفر 000/140 به بعد سال يک تعداد اين. کردند

اي ادامه چنين نافرماني مدني را متوقف کرده است. در واقع اين استراتژي نظامي، ارتا حرفه

اي اي به ارتا حرفهيند گذار از ارتا وظيفهآفر 1992ن  که از سال سبب شده است؛ ارتا آلما

اي به مفهوم واقعي توسعه نيروي انساني رسما ارتا حرفه 2011را شروع کرده بود؛ در سال 

 ايجاد کند.

آلمان غربي از زماني که به منظور پشتيباني از اياالت متحده آمريکا در جنگ کره شرکت کرد 

کردن ارتا و نظام دفاعي کشور برداشته بود. به اين اييه را به سمت حرفههاي اولعمال گام

ها، عمليات، شدن تجهيزات، تاکتيکايشدن در ارتا آلمان ابتدا با حرفهايمفهوم که حرفه

و اين امر پس از چندين سال انزواي سياسي، اقتصادي و بخصوص  دکترين، صورت گرفت

در جنگ کره اولين حضور سربازان و افسران آلماني در صحنه دفاعي آلمان؛ شرکت آلمان غربي 

جنگ پس از جنگ جهاني دوم بود. جنگ کره براي ارتا آلمان بوده است در واقع جنگ کره 
                                                           

1. Carl Theodor Tsu Gutenberg 
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هاي آلماني فاصله شود. در اين جنگ استراتژيستآزمايشگاهي براي ارتا آلمان غربي تلقي مي

هاي درگير در جنگ کره را درک کرده و در سالهاي بين تجهيزات ارتا آلمان با ساير ارتا

هاي الزم براي رفع شکاف عظيم تجهيزاتي و سپس شکاف بين نيروي انساني بعد استراتژي

غيرماهر و تجهيزات مدرن را بکار گرفتند. مشابه اين وضعيت براي ايران هم در پس از سرنگوني 

 نظامي ايران در يک محيط کامالً هايشاه در جنگ با عراق رخ داد و استراتژيست امحمدرض

واقعي شکاف بين تجهيزات مدرن و نيروي انساني غيرمهار را  درک کرده و پس از پايان جنگ 

هاي مشابه ايران و آلمان از بنابراين تجربه .اندبه سمت تجهيزات فوق مدرن حرکت کرده

هر  گردداي تلقي ميهترين وجوه انطباق دو کشور در تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفمهم

گيري تحول واقعي يک در ايران مانع شکلژچند که در ايران عوامل مختلف سياسي و ايدئولو

در يک پلتفرم  در ساختار ارتا و ساير نيروهاي مسلح گرديده است و نيروهاي مسلح عمالً

 .سنتي و سرباز محور تاکنون باقي مانده است

زي ارتا آلمان يک واقعيت استثنائي و مهم ريشه دارد که در سايند بازسازي و مدرنآالبته در فر

ها همزمان با تحول و ساير کشورهاي جهان وجود ندارد. اتحاد دو آلمان و و ادغام ارتا آن

ه است. هرچند که يند داشتآتوسعه کارکردي و ماهيتي ارتا در آلمان، نقا بارزي در اين فر

يند آهاي پيمان ورشو( به لحاظ نيروي انساني در فراترين ارت)يکي از بزرگشرقيارتا آلمان

هاي مادي و فضايي آن در توسعه کارکردهاي شک ظرفيتادغام خيلي موثر واقع نشد اما بي

اي با ارتا نوين در آلمان بسيار موثر بوده است. بديهي است در اين الگو، دو ارتا نظام وظيفه

)البته نوپا( تبديل شدند اين وضعيت در هيچ نداي قدرتمهم ادغام شده و به يک ارتا حرفه

شود. بنابراين کشوري بجزء کشورهايي که دو نيروي نظامي با ماهيت متفاوت دارند، ديده نمي

تواند از اي شدن آن ميجمهوري اسالمي ايران شايد تنها کشوري باشد که روند و الگوي حرفه

 .الگوي آلمان فدرال کمک بگيرد
 قابل انطباق ارتش چينهاي ويژگي.5-2-5

هاي جهاني، بُعد اثرگذاري فراملي و بديهي است موضوع مورد مطالعه به دليل داشتن شاخص

شناسي محدود به جغرافيا و کشور خاصي المللي به لحاظ محيطنوع تعامالت در سطوح بين
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اي به ارتا ههاي تحول از ارتا نظام وظيفنيست. بنابراين در اين جستار تشريح سوابق و برنامه

هايي است که تحوالت اي دارد. در اين روند ارتا چين يکي از ارتااي اهميت ويژهحرفه

دروني مهمي را در دو دهه اخير طي کرده است. در يک نگاه کلي و براساس رويکردهاي سياسي 

ام هاي جمعيتي بسيار باال نيازي به تحول ارتا از نظو اقتصادي کشور چين به دليل پتانسيل

اي با اي و لزوم تحول از وضعيت نظام وظيفهاي ندارد اما ارتا حرفهاي به ارتا حرفهوظيفه

اي عالوه بر ارتقاء توان رزمي هاي اجتماعي آن نيست بلکه ارتا حرفهبه دليل مزيت آن صرفاً

هاي نظامي در پهنه جهاني به کشورها و در اختيار قرار دادن درک مناسبي از کنا

هاي سياسي، اقتصادي، )سياستمداران نظامي و نظاميان سياستمدار( بر تمام حوزههاتتکنوکرا

هاي جذب فناوري، آمايا سرزميني و... اثرگذار است. بنابراين ارتا چين نه به دليل سياست

اي تلقي نيروي انساني بلکه در نوع نگاه و انعطافي که در اين زمينه دارد نوعي ارتا حرفه

هاي نفوذ ژئوپليتيکي اين کشور کنون در ماموريت حفاظت و گسترش حوزه شود که تامي

توان از ارتا چين در روند تحول ترين نکاتي که ميبسيارموثر بوده است. در واقع يکي از مهم

را با  دفاعي جمهوري اسالمي ايران الگو گرفت، همين رويکرد است که نيروي انساني وظيفه

تواند در کار بگيرد. اين الگو در چين يک الگوي موفقي بوده و مياي بتفکر و انعطاف حرفه

 سازي موفق در ايران نيز بکار گرفته شود.صورت بومي

را  روند کلي و کليدي مدت دار به شرح ذيل 4در حوزه نظامي ارتا چين در دو دهه گذشته 

 پشت سر گذاشته است:

اي، نسل جديدي از رهبران نظامي با تبديل تدريجي ارتا کالسيک چين به ارتا حرفه.1

اري دفاعي به شمار ذاي روي کار آمده است که عمدتاً از نخبگان تأثيرگذار در امور سياستگحرفه

نظامي به مدرنيزاسيون نظامي و انقالب در امور  -هاي مذکور سياسيروند. توجه شخصيتمي

ي و صنعتي آن کشور از هاي اقتصادي، تجارشود که ادامه پيشرفتگفته مي (،RMA)نظامي

 .گيردنظامي آن کشور نشأت مي -هاي قدرتمند صنعتيزيرساخت

اي چين، روند مدرنيزاسيون ارتا را در امور موشکي، هوايي، سطح محيط پيچيده امنيت منطقه.2

اي و زير سطح دريا پرشتاب کرده است. توان بازدارندگي، دفاع در عمق و نيروي ضربت قاره
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شرق آسيا از مفاد اصلي دستور کار امنيت ملي و امنيت  يتيکي و ژئواستراتژيکژئوپلدر محيط 

 .رودنظامي چين به شمار مي

راهم کرده فافزاري فکري انقالب در امور نظامي چين را فرهنگ و بستر تمدني چين زمينه نرم.3

نقالب در ري اافزاري و سخت افزاافزاري، مغزافزاري، فرهنگرسد که امور نرماست. به نظر مي

شور  کاي شدن ارتا در اين ترين مظاهر  تحول دفاعي و حرفه؛ يکي از مهمامور نظامي چين

 .باشدمي

صدور مجوز درآمدسازي ارتا چين در امور عمران و آبادي، صنعتي و طراحي ملي است که .4

ضور هدف آن جبران کسري بودجه و نيز افزايا رشد اقتصادي غيرنظامي است. بنابراين ح

)سياستمداران نظامي و نظاميان سياستمدار( در امور غيرنظامي به هااي و تکنوکراتنظاميان حرفه

با توجه به نکات اشاره شده فوق  .(Rezaei and Zare,2012:1720-174)شودخوبي ديده مي

رئيس  «1پينگ جين شي »آوري تبديل شده است بطوري که تغيير ساختار ارتا چين به امر الزام

بطور صريح  2017تادمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم در سال جمهور چين در جريان هف

 بوده همراه خوبي ابداعات و اصالحات با خود تاريخي حرکت طول در چين ارتا»؛ اشاره کرد

 و کرده تغيير بزرگي به کوچکي از ارتا وسعت و بزرگي است، رسيده قدرت به ضعف از و

 را تريپيچيده تحوالت دنيا که شرايطي در .است اولويت در پيروزي ـ پيروزي يندآفر زمانهم

 فرماندهي ساختارهاي و پليس نيروهاي ارتا، در دفاعي و نظامي اصالحات کند،مي تجربه

 اصالحات وقفهبي بايد هميشه قوي ارتا يک .است ترمهم ديگري زمان هر از ارتا نظامي

 و رزمي نيروي و بپردازد سازيمدرن و نوسازي به ه،داد قرار توجه مورد را سازماني درون

ارتا چين تالش خود را  .(IRNA News Agency,2017)کند ترقوي را اشجنگي هايقابليت

 واي با نيروها و سربازان با کيفيت، حرفه اد نفرات و روي آوردن به يک ارتابراى کاها تعد

هاي بزرگي گام 1980ر اين راستا از دهه دت. هاي چيني، آغاز کرده اسبا خصوصيات و ويژگي

نفر از پرسنل  000/000/1چين  ،1980را در اين مسير برداشته است که به عنوان مثال در دهه 

سرباز ديگر  000/500چين اعالم کرد که ارتا  ،1997در سپتامبر  .خود در ارتا را کاها داد

                                                           

1. Xi Jinping 
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سرباز  000/200نيز اعالم کرد که  2005ساله کاها خواهد داد و در سال  3را نيز در يک فاصله 

به صرفا کاها حجم و اندازه ارتا چين  (.Shambauagh,2002:19)ديگر بايد کاها پيدا کند

بلکه استراتژي ژئوپليتيکي  بوده است؛نمنظور بهينه کردن سازمان نظامي و افزايا کيفيت ارتا 

پليتيکي چين از جمله نيروهاي اين کشور سبب شده است کليه عوامل پشتيبان کننده عاليق ژئو

مسلح، دچار تحول راهبردي شده و از چين به عنوان يک قطب نوظهور در معادالت جهاني  

قدرت حمايت کنند. زيرا قلمرو گستري و قلمروخواهي چين با شروع قرن بيست و يکم تغييرات 

ملي اين کشور  ترين ابزارهاي قدرتشگرفي داشته و ارتا ملي چين هم به عنوان يکي از مهم

 هاي نظامي چينتژيسترااست در شرايط جديد و متناسب با تهديدات آن در حال تحول است.

کاها حجم و اندازه ارتا، چين را قادر خواهد کرد تا منابع محدود خود را براي هستند،  معتقد

ي هاي اطالعاتاي و مجهز به تکنولوژيسرعت بخشيدن هرچه بيشتر به ساخت يک ارتا حرفه

هاي حمايتي و پشتيباني، ارتا چين تالش دارد سيستمبه کار گيرد. ،ايو عملکرد شبکه

هاي نظامي و قوانين و ساختارهاي نظامي را همزمان با تحوالت نوين مورد اصالحات آکادمي

پرسنل نظامي خود را با ارائه  کندالش ميتفرماندهان ارتا چين مجدد قرار دهد. در مجموع 

هاي تسليحاتي و تکنولوژيک جديد، به عنوان يکي از ه روز، متناسب با سيستمهاي بآموزش

هاي اساسي خود در حرکت به سمت مدرنيزاسيون نيروهاي نظامي و همراه شدن با شاخص

  .(Rezaei and Zare,2012:177)دنيند انقالب در امور نظامي، روز به روز بيشتر تقويت کنآفر
 

 هايافته.6

هاي ( جزء ارتا3)که همه کشورهاي مطرح شده در جدول بيانگر اين است (3مروي بر جدول)

هاي کند که اين کشور در ساير حوزهقدرتمند جهان هستند نگاهي به نام اين کشور بيان مي

اي دارند. عمده اين کشورها جزء رقباي اي و جهاني ويژهسياسي و اقتصادي هم نقا منطقه

الملل هستند بنابراين مطالعه و وري اسالمي ايران در نظام بيناي و مخالفان سرسخت جمهمنطقه

ها با ايران و همچنين تبيين نقاط قوت و ضعف نيروهاي مسلح ايران در مقايسه وضعيت آن

بندي پايگاه اطالعاتي گلوبال اي برخوردار است. ايران براساس ردهها از اهميت ويژهمقايسه با آن
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کم قدرت نظامي جهان قرار دارد. اين جايگاه هر چند که جايگاه در رده بيست و ي1فاير پاور

هاي نظامي شود اما با نگاهي به ساير قدرتهاي جهاني تلقي ميبندي قدرتدر رده بسيار مهمي

ها با جمهوري اسالمي ايران از يک طرف و جايگاه ژئواستراتژيک ايران در جهان نوع رابطه آن

کند که ايران هنوز نيازمند تقويت جايگاه نظامي ديگر بيان مي نظام ژئوپليتيک جهاني از طرف

دهد که کشورهايي خود است. مرروي بر ساختار و کنشهاي نظامي کشورهاي جهان نشان مي

اي برخوردارند بخا اي( و به تبع آن ارتا حرفهکه از نيروي نظامي متخصص)سرباز حرفه

اي مديون ل از ارتا وظيفه به ارتا حرفههاي ژئوپليتيکي خود را به تحومهمي از فرصت

استراتژي عمده کشورهاي رقيب و  -ايهستند. با اين ويکرد، ايران هم با استراتژي ارتا حرفه

کارايي و توان رزمي نيروهاي مسلح  –متخاصم جمهوري اسالمي ايران نسبت به نيروهاي نظامي

ئواستراتژيکي مناسب شان خود بدست هاي ژئوپلبيتکي و جايگاه ژخود را ارتقاء داده و فرصت

ست که که بيشتر اين ا (3اي مندرج در جدول)هاي حرفهارتا آورد. نکته جالب در خصوصمي

اي کشورهايي که از ارتا وظيفه )آلمان، فرانسه، بريتانيا( در مقايسه با بسياريايهاي حرفهارتا

ي کنند ولي بسيار کمتري استفاده ميبرند؛ از حجم نيروي انسانيا سياست نظام وظيفه بهره مي

قدرت برتر نظامي در دنيا  10عملکرد و مطلوبيت رزمي بسيار بااليي برخوردارند بطوريکه جزء 

اي صرفاً به دليل برقراري ارتباط معنادار بين هاي حرفهباشند. البته، اين قابليت در ارتامي

پس از ارتقاء توان  اين اثر ارتا حرفهتريمهم باشد.هاي انساني و تجهيزات نظامي ميتخصص

هاي هاي نظامي در حوزه آمايا نيروي کار و تقويت پتانسيلرزمي و مطلوبيت ماموريت

اي اساساً اي به ارتا حرفهاجتماعي بوده است. عالوه بر اين استراتژي تحول از ارتا وظيفه

و توسعه دموکراتيک تبديل شده  هادر ذهن شهروندان به نماد مبارزه با کار اجباري در پادگان

اي به گيري ارتا حرفهاست. بطوريکه در آلمان پس از حذف کامل خدمت سربازي و شکل

کرد. ناماليمتي  طور گسترده از جرائم مربوط دور زدن خدمت سربازي در جامعه کاها پيدا

شور باور دهد که مردم يکي کنسبت به قوانين خدمت سربازي زماني بيشتر خود را بروز مي

هاي جايگزين براي اين امر مهم وجود ندارد و دولت به عنوان مدافع حقوق داشته باشند روش

                                                           

1. Global Firepower 
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اري را تحميل نکند هاي اجتماعي فشجوامع موظف به جايگزين کردن قوانيني است که بر توده

دهد که اغلب کشورهاي پيشرفته و جهان اول و تعدادي از نشان مي (3نگاهي به جدول)

اي کردن ارتا ي در حال توسعه راه حل تحقق اين خواسته اجتماعي را از طريق حرفهکشورها

 .اندتحقق بخشيده
 (: استعداد نظامي کشورهاي که داراي  الگوي ارتش حرفه اي و يا در حال گذار هستند3جدول)

ف
ردي

 

 کشور
 جعيت

 کل

نيروي انساني 

 در دسترس

گروه سني 

رسيده به خدمت 

 نظامي

 تعداد

 نيروي

 فعال نظامي

تعداد نيروي نظامي 

 ذخيره
 نو ع ارتش رتبه

 ايارتش حرفه 13 282000 637000 4345000 95000000 201995540 پاکستان 1

 8 360565 382850 1375000 41640000 80274604 ترکيه 2
اي در حال گذر به ارتش ارتش وظيفه

 ايحرفه

 5 183635 204000 775000 30000000 66836154 فرانسه 3
با ترکيبي از نيروهاي ) ايحرفهارتش

 مزدور ارتش نيروهاي خارجي(

 ايارتش وظيفه 3 1452500 2260000 19550000 750000000 1373541278 چين 4

 تازه تحول يافته() ايحرفهارتش 9 30000 180000 791000 37000000 80722792 آلمان 5

 2 2572500 798527 1355000 70000000 142355415 روسيه 6
اي در حال گذر به ارتش ارتش وظيفه

 ايحرفه

 هند 7
1266688359

8 
 ايارتش حرفه 4 2844750 1362500 22900000 616000000

8 
اياالت متحده 

 آمريكا
 ايارتش حرفه 1 990025 1373650 4220000 145215000 323995528

9 
عربستان 

 سعودي
 ايارتش حرفه 24 25000 231000 510000 15300000 28160273

 6 81500 151175 750000 30000000 64430428 بريتانيا 10
به عنوان اولين کشور )اي حرفهارتش

 (ايتحول يافته به حرفه

11 
رژيم ) اسرائيل

 (صهيونيستي
 ايارتش کامالً وظيفه 15 550000 168250 122000 3600000 8174527

12 
جمعوري 

 اسالمي ايران
 ايارتش کامالً وظيفه 21 400000 *534000 1400000 47000000 82801633

https://www.globalfirepower.com/country 
 باشد.ميsipri * اين آمار صرفاً مربوط ارتا جمهوري اسالمي ايران  در 

  

https://www.globalfirepower.com/country
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توان نوع ارتا کشورهاي بررسي شده مي در مجموع از بررسي وضعيت خدمت سربازي و

اي مؤثر بوده اي به حرفهاصول و قواعد زير را که در فرآيند تحول ارتا اين کشورها از وظيفه

 اي در ايران مورد استفاده قرار داد. است، در اجراي استراتژي گذار به ارتا حرفه

 مرد و زن از اعم سني هايرده کليه در سلحشوري و دفاع روحيه حفظ براي عمومي آموزش.1

 .پذيرد انجام ديگر روشهاي يا گروهي سازماني، صورت به ساالنه و شود بينيپيا

 فراخواني سربازي مقدس خدمت براي که کساني اجراي استراتژي تحول، کليه براي شروع.2

 الزم تحصيالت داراي که کساني از دسته آن و گيرند ويژه قرار ارزيابي و آزمايا مورد شوندمي

به خدمت گرفته  ساله ده يا پنج قراردادي به صورت هستند وافر انگيزه و مناسب بدني قدرت و

 .شوند

 هايو تکنيک هاتاکتيک با آن مطابقت و هارزمايا و آموزشي هاينامهآيين کليه در تجديدنظر .3

 .دشمن پيشرفته تجهيزات با مقابله براي روز

 انفرادي تسليحات و تجهيزات جاي به انفرادي پيشرفته تسليحات و تجهيزات جايگزيني.4

 .شده اتخاذ هاي جنگيتاکتيک و روز آوريفن به توجه با الزم هايآموزش ارائه و موجود

روحيه  دفاع، انگيزه مردم آحاد که ايگونه به سازي روحيه سلحشوريفرهنگ و ريزيبرنامه .5

 . شوند دارا را دشمن احتمالي تحمال انواع برابر در مقاومت توان و سلحشوري

 آساني به را پيشرفته هايسالح و تجهيزات بتوانند که کردهتحصيل نيروهاي از ايحرفه استفاده.6

پيشرفته  انساني نيروي تأمين براي مناسب روند يک با ريزيبرنامه. است ضروري ببرند، کار به

 .آوردمي فراهم دفاعي قدرت تقويت براي را زمينه

اي شدن ارتا رغم اينکه تجربيات حرفهدر اين مطالعه اهميت دارد اين است که علي هآنچه ک اما

توانند ها به وقوع پيوسته است، در تحول دفاعي ايران ميدر اغلب کشورهايي که اين تحول در آن

هاي اجتماعي، اقتصادي، کشور ذيل به دليل سنخيت 6گيرند اما تجربيات مورد استفاده قرار 

( بطور 4)شوند جدولشدن ارتا ايران موثرتر قلمداد مياييند حرفهآياسي و تاريخي در فرس

  .کندن مييهاي موثرتر هر کشور را تبيخالصه زمينه
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 اياي به ارتش حرفهيند تحول از ارتش وظيفهآالگوهاي مناسب براي ايران در فر (:4)جدول

 ياحرفهتحول از ارتا وظيفه به ارتا  و قابل تعميم بر مؤثري هااستيس کشور رديف

سرباز يک افسر و يک  20)مثالً براي هر دارو نسبت سرباز به افسر و درجهسيستم پرداخت حقوق  پاکستان 1

 دار(درجه

 سياست فروش هدفمند خدمت سربازي / استراتژي تحول سه وجهي ترکيه 2

 ايي تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفههامدل سربازي انتخابي به عنوان يکي از سياست چين 3

گذار از ارتا  مديريت شرايط يند دموکراتيزه شدن کشور از طريق اختياري کردن خدمت سربازي/آفر آلمان 4

 اياي به ارتا حرفهوظيفه

 وهاي مسلحنير اي شدن درو سپس حرفه ارتا هاياي شدن مبتني بر تغيير ساختارها و زيرساختحرفه روسيه 5

 حوزه در جديد مفاهيم توليد نوين تجهيزات بکارگيري  ، تربيت و آموزش،مديريت مطالبات اجتماعي اياالت متحده آمريکا 6

 ...و رواني جنگ الکترونيک، جنگ لجستيک، ، نبرد صحنه مديريت

 هاي باالنمونه الگو گيرنده از مدل جمعوري اسالمي ايران 7

 

 گيرينتيجه.7

 خواه اختياري است حاکم کشور آن در که مختلفي شرايط و متعدد عوامل از دهاستفا با کشور هر

 ترينمهم. است گرفته نظر در ارتا کردن ايحرفه براي را روندي اجباري صورت به خواه و

 سياسي، جمعيتي، ژئوپليتيکي، اجتماعي، اقتصادي، مسائل تواندمي را هاشاخص و عوامل اين

 در آن هايويژگي توجه به با که باشد. نظامي تسليحات زمينه در هويژ به آوريفن در پيشرفت

 5 ويژه به جهان مختلف کشورهاي انگيزه بيشترين است گرفته قرار برداريبهره مورد کشور هر

 منابع و امکانات تمامي از بهينه استفاده ايحرفه داشتن ارتا اختيار در براي مطالعه مورد کشور

 تحقق چگونگي لذا است استهالک و هزينه، وقت صرف حداقل با دفاعي قدرت تقويت براي

 به توجه با ايران اسالمي در جمهوري بنابراين. است متفاوت کامالً مختلف کشورهاي در آن

 از بايد بلکه ندارد خاصي وجود کشور از کامل و مستقيم الگوبرداري امکان موجود شرايط

استراتژي مناسب براي چنين  و گرفت بهره مختلف هايزمينه در کشورها اي ازمجموعه تجارب

)ساختار سازمان، تجهيزات، ايتحول دفاعي در هر زمينه. ريزي و اجرا کردتحول بزرگ را برنامه

ها و الگوهاي موفق کشورهاي استراتژيهاي تامين نيروي انساني و..( بدون در نظرر گرفتن تجربه
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ان بخا مهمي از  توسعه و تحول در ارتا خود ديگر ممکن و موثر نخواهد بود. کشورهاي جه

اند بنابراين رقابت در هاي دفاعي کشورهاي ديگر مورد بدست آوردهرا به خاطر رصد برنامه

هاي ژئوپليتيکي کسب اطالعات حياتي از ساختار و الگوهاي دفاعي کشورها به بخشي از رقابت

رهايي که در ساختار و سازمان تبديل شده است. در اين پژوها تالش شد عوامل و متغيي

نيروهاي مسلح ساير کشورها  وجود داشته و در فرآيند تحول نيروهاي مسلح ايران موثر هستند؛ 

  :مورد بررسي قرار گرفت و از آن نتايج زير احصاء گرديد

اي ارتا و يا نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با سياست بکارگيري نيروي انساني وظيفه .1

مانده مناطق مرکزي آفريقا و کشورهاي در حال رشد آسياي مرکزي ديف کشورهاي عقبدر ر

ها در موقعيت ژئوپليتيکي مطلوب قرار ندارند. و آمريکاي جنوبي قرار دارد. هيچکدام ازآن

کند در حالي که موقعيت ها ديکته نميها نيروهاي مسلح قدرتمندي بر آنموقعيت ژئوپليتيکي آن

يران منحصر بفرد و اثرگذار در ساختار سياسي جهان است و نيازمند نيروهاي مسلح ژئوپليتيکي ا

 اي است.مدرن تمام حرفه

اي جمهوري اکثر کشورهاي همسايه ايران که تا حدي رقيب ژئوپليتيکي منطقه( 1شکل)مطابق .2

ول از ارتا اي هستند بنابراين نوعي الزام در تحشوند داراي ارتا حرفهاسالمي ايران تلقي مي

  .شوداي در ايران نيز احساس مياي به ارتا حرفهوظيفه

  :حوزه مهم مطرح است 4اي در فرآيند تحول دفاعي ايران از وظيفه به حرفه .3

ريزي اقتصادي دفاعي الزم است الگوي الف( حوزه افتصادي: در حوزه اقتصادي برنامه

)مانند هاهستند و يا ميزان بودجه دفاعي آنوزن هميي که به لحاظ اقتصادي با ايران کشورها

گيرد در واقع تجربه مديريت اقتصادي پاکستان( نزديک به ايران است مورد توجه قرار  و ترکيه

 باشد. ها در حوزه دفاع براي ايران مهم ميآن

ب( حوزه مديريت نيروي انساني دفاعي: در اين حوزه کشورهايي که به لحاظ رشد جمعيتي و 

نظامي  -هاي سياسيتواند مورد توجه استراتژيستهاي نيروي کار مشابه ايران هستند، مييلپتانس

 ترکيه( و  آلمانمانند )قرار بگيرد

ج( حوزه ساختار و سازمان دفاعي: در اين حوزه کشورهايي که در حال تحول از ارتا وظيفه 
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ايران الگوي  تواند براياند ميکردهاين استراتژي را اجرا   اي هستند و يا به اخيراًبه ارتا حرفه

 آلمان و روسيه( ،ترکيهمانند )مناسبي ارائه نمايد

وري نوين در سازمان د( حوزه تجهيزات و فناوري: در اين حوزه  کشورهايي که تجهيزات و فنا 

آلمان(  و روسيه ،چينمانند ). از اين نظر الگوي کشورهاياند مورد توجه استدادهرزم خود قرار 

  تواند براي ايران مناسب باشد.مي

 قدرداني.8

سنجي الگوي تامين نيروي امکان» عنوان رساله دکتري جغرافياي سياسي با از برگرفته مقاله اين

 :مطالعه موردياي)اي به ارتا حرفهانساني دفاعي کشور از طريق تحول از ارتا وظيفه

 وظيفه خودبر  نگارندگان. استدر دانشگاه تربيت مدرس تهران « (جمهوري اسالمي ايران

 کردن و فراهم و معنوي مادي هايبخاطر حمايت تربيت مدرس قدرداني دانشگاه از دانندمي

 .پژوها قدراني نمايند شرايط
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