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انقالب در امور نظامي و تحول در حوزههاي دفاعي يکي از مهمترين موضوعاتي است که سالهاي متمادي توجه
سياستمداران و استراتژيستهاي دفاعي نظامي را به خود جلب کرده است .تحول دفاعي در قرن بيستم عمدتاً در حوزه
تسليحات و فناوري نظامي مورد توجه بوده است و تحول در حوزههاي ساختار و سازمان دفاعي در مقايسه با تحول
در فناوري دفاعي روند بسيار کندي را سپري کرده بود اما با ورود به قرن بيست و يکم تحول در ساختار و سازمان
نيروهاي مسلح کشورها در قالب تحول از ارتاهاي وظيفهاي به ارتا حرفهاي بطور وسيعي مورد توجه کشورهاي
جهان قرار گرفت بطوريکه فقط در دهه اول قرن بيستم حدود  30کشور ساختار و سازمان دفاعي نظامي خود را از
سربازي اجباري و ارتا وظيفهاي به سربازي داوطلبانه و ارتا حرفهاي تغيير دادهاند که در حال حاضر اين تعداد از
کشورها به رقم حدود  100رسيدهاند .ايران نيز در زمينه تحول دفاعي سياستهاي قابل توجهي در حوزه تسليحات و
فناوري نظامي تجربه کرده است اما در حوزه ساختار و سازمان نظامي تحول قابل توجهي را تجربه نکرده است .علت
اصلي اين عدم تحول در ايران فقر نظري و مطالعات تطبيقي و امکانسنجيها در زمينه تحول از ارتا وظيفهاي به
ارتا حرفهاي بوده است .در اين مقاله تالش شده است با مطالعه تطبيقي تجربه کشورهاي جهان و تبيين نوع و جايگاه
آنها در نظام تجول دفاعي جهان ،سياستها و استراتژيهاي موفق کشورهاي پيا رو در مورد ايران تبيين گردد .در
اين پژوها که به روش توصيفي و تحليلي انجام شده ،تالش شده است ابتدا وضعيت کشورهاي جهان در نظام تحول
دفاعي بررسي شده و فرآيند اين تحوالت پس از جنگ جهاني دوم تا کنون بررسي شود و سپس کشورها و ارتاهاي
موفق در زمينه تحول دفاعي از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن مقايسه موقعيت ايران
با کشور منتخب که  10کشور ميباشد سياستها و راهبردهاي موفق اين کشورها که قابليت بوميسازي در ايران را
دارند ،تبيين شدهاند.
واژههاي کليدي :نظام تحول دفاعي ،ارتا حرفهاي ،ارتا وظيفهاي ،سرباز حرفهاي ،انقالب در امور نظامي.
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 .1مقدمه
قدرت نظامي و برتري آن کشورها در آن ،در سراسر تاريخ و تمدن بشري موضوعي بسيار مهم
در بقاء و طول عمر کشورها و قدرتها در دوران مختلف تاريخي بوده است .اما اين رقابت که
در دوران پس از جنگ سرد بطور ويژه مورد توجه حاکمان سياسي و نظامي قرار گرفته است،
همراه با تحوالت بسيار وسيع در حوزه ساختار ساماني و ماموريتهاي محوله براي ارتاها
بوده است .اين تحوالت عالوه بر اينکه تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي و کوچکتر
شدن ارتاها را در بر داشته است در عمل سبب کارآمدتر شدن آنها نيز شده است .تحول از
ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي در کشورهايي که داراي تعارض ژئوپليتيکي بودهاند بيشتر
مورد توجه بوده است .بطور مثال تحول نظامي و حرفهاي شدن ارتا در هند فدرال و جمهوري
اسالمي پاکستان و بريتانيا ،آرژانتين ،آمريکا روسيه که همواره در تعارض ژئوپليتيکي بودهاند
بيشتر مورد توجه بوده است .هر چند که روند حرفهاي شدن ارتاها در اروپا بيشتر تحولي
مبتني بر نياز بوده است و تعارضها و رقابتهاي ژئوپليتيکي چندان در شکلگيري اين تحوالت
اساسي تأثيرگذار نبوده است.
اما اين رقابتها زماني اهميت پيدا ميکند که بخواهيم رتبه و جايگاه هر کشور را در تراز قدرت
نظامي جهان از يک طرف و عوامل و علل بوجود آن را از طرف ديگر مورد توجه قرار دهيم.
اين نگاه نوعي الزام در مطالعه تطبيقي بين ايران و برخي از کشورها که داراي ارتا حرفهاي
هستند و يا در مرحله گذار از ارتا نظام وظيفه عمومي به ارتا حرفهاي هستند بوجود ميآورد
در اين پژوها نيز ضمن مطالعه الگوهاي جهاني( 5کشور) با ايران مورد مقايسه قرار گرفته
است .در اين پژوها اين فرض مهم مطرح است که احتماالً ميتوان با بوميسازي سياستها و
زمينههاي تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي يک يا مجموعهاي از اين کشورها ،ميتوان
تصوير و چشمانداز روشني از روند گذار از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي در ايران به تصوير
کشيد .در واقع ميتوان براي گذار از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي از مجموعهاي از سياستها
و الگوهاي موفق کشورهايي که چنين تجربهاي را داشتهاند استفاده کرد اما راه منطقي اين قضيه
اين است که براي تدوين نقشه راه دقيق و جامع ،بايد سياستها و الگوهاي موفق کشورهاي
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موفق را اخذ و بوميسازي کرد .بنابراين در اين جستار تالش ميشود؛ راهبردها و سياستهاي
موفق هر کشور در زمينه مورد بحث را با شرايط کنوني ايران مقايسه گردد .از اين رو محقق دو
هدف کلي و اساسي را دنبال ميکند .نخست اينکه در دنيا در زمينه تحول از ارتا وظيفهاي به
ارتا حرفهاي چه تجربهاي وجود دارد و شرايط کنوني جهان در اين زمينه چگونه است؟ اما
هدف دوم محقق ،ارتباط بين نوع و ماهيت ارتاهاي حرفهاي جهان با ارتا و نيروهاي مسلح
ايران است در واقع محقق به دنبال اين است ويژگيهاي موفق کشورهاي دارنده ارتا حرفهاي
را با پتانسيلهاي ايران محک زده و تشريح نمايد که کدام ويژگي و الگوها از کشورهاي موفق
مي تواند براي شرايط ايران مناسب باشد .زيرا طبيعي است همه ويژگيهاي کشورهاي موفق
نميتواند براي تحول نظامي مورد بحت در ايران مناسب باشد.
.2روششناسي
پژوها حاضر از نوع تحقيق توصيفي – تحليلي است و از منظر چگونگي گردآوردي دادهها و
اطالعات ،کتابخانهاي استفاده از مجالت ،مقاالت و سايتهاي و پايگاههاي اطالعاتي معتبر و
همچنين مصاحبه از صاحب نظران و خبرگان حوزه مطالعاتي نظام تحول و نوآوري دفاعي
ميباشد .بنابرين تالش شده است ضمن ارزيابي شرايط تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا
حرفهاي در نمونه انتخاب شده ،موقعيت کشورها ،روشهاي آن در گذار از ارتا وظيفه به
ارتا حرفهاي ،و اطالعات جمعيتشناختي هر کدام از کشورها در حوزه نيروي انساني
کشورهاي مورد بحث مورد توجه قرار گرفته است.
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.3ادبيات نظري
.3-1ارتش

حرفهاي1

ارتا حرفهاي به ارتاهايي گقته ميشود که بخشي از سامانه نيروي انساني آن بهجاي کارکنان
وظيفه موقت از کارکنان داوطلب دائم تامين گردد .اين نوع ارتاها عمدتا در نقطه مقابل
ارتاهاي وظيفهاي که بخا عمده کارکنان آن را نيروها و سربازهاي وظيفه تشکيل ميدهند؛
قرار ميگيرد .اما در نگاه تخصصي ارتا حرفهاي ويژگيهاي منحصر به فردي در مقايسه با
ارتا وظيفهاي دارد .ارتا حرفهاي ارتشي است با کارکناني اعم از پايور يا پيماني که داراي
تخصص بسيار عالي در رسته خود که قابليت انعطاف و همگوني را با رستههاي ديگر در بين
کارکنان آن در حد بسيار مطلوبي بوده و به علوم روز دنيا کامالً آشنا و با تجهيز به فناوري
پيشرفته قادرند فناوري را با استفاده از علوم مکتسبه و فردي با امکانات نازل فراهم آوردند
( .)Loni,2010:17-18با اين رويکرد ارتا حرفهاي بايد الف) داراي سازمان مصوب باشد .ب)
نيروي انساني خود را به صورت ثابت استخدام نمايد .ج) از امکانات وتجهيزات پيشرفته زمان
خود استفاده نمايد .د) داراي بودجه واعتبارات ثابت باشد .بنابراين ارتشي را ميتوان حرفهاي
ناميد که عليرغم کوچکبودن سازمان ،کم بودن نفرات از قابليت بااليي برخوردار بوده و توانايي
حفاظت از اهداف و مناع ملي در حوزههاي نفوذ ژئوپليتيکي را داشته باشد .لذا تعاريف مختلفي
را ميتوان براي اينگونه از ارتاها ارائه داد .يکي از تعاريف تخصصي در اين حوضه بيانگر
اين است که ،حرفهاي بودن ارتاها امري نسبي است و کاربرد صرف کلمه حرفهاي نوعي اشتباه
پنهان است ،نسبيبودن ارتا حرفهاي ناشي از تناسب ميان نيازمنديها و امکان اجراي مأموريت
است ،ميزان توانائي يک ارتا در برآورد نيازهاي خود و کم بودن وابستگي آن به حمايت و
پشتيباني ساير سازمانها در عرصههاي مختلف اطالعاتي ،علمي ،آماري و ...مهمترين چالاهاي
ارتاهاي حرفهاي است (همان) با توجه به اينکه اين خصوصصيات از کشوري به کشور ديگر
تفاوت دارد تعريف دقيق اين مفهوم را با چالا روبروست.
به لحاظ تاريخي ارتا حرفهاي در تاريخ نيروهاي مسلح در يونان باستان ،روم ،و ديگر
1. Professional Army
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کشورهاي وجود داشته است .از قرن  14تا  ،18کشورهاي اروپاي غربي ،مانند فرانسه ،ايتاليا،
آلمان ،اسپانيا و هلند ،ارتا مزدور از سربازان حرفهاي که براي مدت معيني به خدمت گرفته
ميشدند ،شکل گرفت در روسيه ارتا منظم از قرن  18و نيمه اول  19که از سربازان خدمت
طوالني مدت تشکيل شده بود ،شکل گرفت .اين سياست نظامي با تغييرات اساسي در کارکردها،
نقاها و ساختارها از نيمه دوم قرن بيستم مجدداً در دکترين دفاعي و نظامي کشورهاي صاحب
نفوذ و قدرت ژئوپليتيکي ظهور کرده است بطوري که در حال حاضر حدود  60درصد از
کشورهاي جهان داراي ارتا حرفهاي يا شبه حرفهاي هستند( Huntington and Samuel,

 .)1957:51ارتا حرفه اي از نيمه دوم قرن بيستم به بعد با فلسفه فناوري و توسعه علوم
همپوشاني وسيعي دارد با پايان جنگ جهاني دوم تغيير و تحول در روش تأمين نيروي انساني و
روي آوردن به نيروهاي متخصص و حرفهاي آغاز شد .فناوريهاي نوين نظامي نيازمند نيروهاي
متخصص و برخوردار از آموزشهاي پيچيده است که توان تحول در استراتژيهاي نظامي نقا
مهم در اين فرآيند داشته باشند .دستيابي به سالح اتمي و پيشرفته ،ناکارامدي سربازان وظيفه در
انجام وظايف محوله پيچيده ،اتخاذ استراتژي نوين سياست خارجي و امنيتي ،روي آوردن برخي
از کشورها به استراتژيهايي که تأمين امنيت و دفع تهديدهاي نظامي را به سازمانهاي بينالمللي
و قدرتهاي بزرگ واگذار ميکند؛ موجب تحول در اشکال مرسوم تأمين منابع انساني در برخي
از کشورها و عطف توجه آنان به نيروهاي داوطلب و ارتاهاي حرفهاي شده
است(.)Sinaei,2011: 23

بنابراين در تشکيالت نيروهاي مسلح بيشتر کشورهاي پيشرفته ،تغييرات بنياديني صورت گرفته
و نيروهاي مسلح حجيمي که بخا بسيار زيادي از شهروندان را براي جنگ بسيج و سازماندهي
ميکرد ،اکنون به واحدهاي نظامي کوچکي تبديل شدهاند که نيروها يا کارکنان حرفهاي را در
خود جاي داده است .تمرينات و عمليات نظامي و رزمي ،اشتغال اصلي و اول اين افراد ميباشد.
اما اين تحول در همه کشورها به يکسان صورت نگرفته است .شواهد و نمونههاي بارز از اين
روند انتقالي را ميتوان در نيروهاي مسلح کشورهاي پيشرفته مشاهده کرد .در همه اين کشورها
تقسيم کار نظامي رشد يافته و پيچيدهتر شده است .از اينرو اتکا به سربازان حرفهاي و آموزش
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ديده از ويژگيهاي ساختاري مشترک نيروهاي مسلح اين کشورها ميباشد .زيرا دفاع مناسب در
برابر سيستمهاي تهاجمي پيشرفته ،آمادگي دائمي و حرفهاي نيروهاي مسلح را ملزم ميسازد.
.3-2ارتش وظيفهاي با خدمت وظيفه

اجباري1

خدمت وظيفه عمومي اساساً معادل مفهوم سرباز و خدمت اجباري در نيروهاي مسلح يک کشور
ميباشد .خدمت وظيفه عمومي ،وظيفهاي است که در آن افراد و گروهها در ارتا يا ديگر
بخاهاي نظامي و با الزاماتي از سوي دولتها براي حفظ امنيت و اقتدار کشور با اجبار مشغول
ميشوند  .در بعضي کشورها خدمت سربازي اجباري و در بعضي اختياري است .در ايران نيز
مفهوم اصلي ارتا وظيفهاي در البهالي قانون خدمت وظيفه جمهوري اسالمي ايران نهفته است
ماده  1اين قانون بيان ميکند «دفاع از استقالل و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسالمي ايران
و جان و مال و ناموس مردم وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه کليه
اتباع ذکور جمهوري اسالمي ايران مکلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون
ميباشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد خاص در اين قانون نميتوان
از خدمت معاف

کرد»(.)Islamic Consultative Assembly Research Center (IRAN),2016:1

قانون خدمت نظام اجباري مشتمل بر  32ماده ،در  16خرداد  1304به تصويب مجلس شوراي
ملي رسيد .به موجب ماده اول آن ،کليه اتباع ذکور ايران ،اعم از نفوس شهري و روستايي و
ايالت و افراد ساکن خارج از کشور ،از ابتداي سن  21سالگي موظف به خدمت سربازي بودند
و مدت خدمت نيز دو سال بود .بهاين ترتيب ،همه افراد مذکر بدون توجه به منطقه يا ايل آنان
موظف به انجام خدمت سربازي شدند .اين امر نيازمند آمار دقيقي از افراد کشور بود و به همين
علت ،ابتدا ادارهاي به نام اداره کل احصائيه و سجل احوال تشکيل شد و براي تعيين تعداد
جمعيت کشور و ثبت احوال آنان نيز قانوني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .با تصويب
قانون خدمت اجباري ،دايره سربازگيري و نظام اجباري نيز در سازمان قشون تأسيس
شد( .)Niazi,2013:64بنابراين مفهوم ارتاهاي وظيفهاي با توجه به مقتضيات زمان طي 250
سال گذشته ،تبيين و تکامل يافته است .اين ارتاها در عصر گذار از سنت به مدرنيته الگوي
1.Conscription
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غالب در جهان شده و با توجه به ويژگيهاي خاص خود نقا اساسي در پديده ملتسازي
کشورهاي جهان بوجود آورد و جايگاه خود را به عنوان ارتا ملي در نظام اجتماعي و سياسي
کشورهاي جهان تثبيت کرد .اما اتفاقات هولناک جنگهاي جهاني اول و دوم و تحوالت فناوري
نظامي پس از آن ضربه بسيار مهلکي بر پيکر ارتاهاي وظيفهاي وارد کرد.
.3-3نظام تحول دفاعي

راهبرد منسجم تحول دفاعي با فهم منطق و ضرورتهاي تحول دفاعي آغاز ميگردد .نظام تحول
دفاعي بر اين فرض استوار است که دستيابي به شبکهها و سيستمهاي اطالعاتي نوين ،از طريق
افزايا دانا و هوشياري نيروهاي نظامي ،مزاياي عظيمي را بوجود ميآورد که براي عملي
شدن اين امر ،نيروهاي نظامي نيازمند تجهيز به مقادير عظيمي از دانا مرتبط و کاربردي هستند.
ويژگي عمده جنگهاي قرن بيستويکم اين است که به شدت ،دانابنياد هستند و درصورتي
که نيروهاي نظامي از برتري دانشي برخوردار شوند ،توان آنها براي پيروزي در جنگها ،به
ميزان زيادي افزايا خواهد يافت( .)Bullis and Craig,2003:59در نظام دفاعي و امنيتي ايران
هم اين امر بسيار حياتي بوده و تنها با گذار از ارتا نظام وظيفهاي به ارتا حرفهاي تحقق پيدا
ميکند  .در واقع تحول دفاعي مفهومي است که در ساختار ،تجهيزات و سازمان رزم کشورها رخ
ميدهد و اين امر آنها وادار ميسازد شيوه تامين نيروي انساني دفاعي خود را مورد بازنگري
قرار داده و استراتژي متناسب با آن(سربازي داوطلبي ويا حرفهاي) برگزينند با اين رويکرد
کشورها به همان اندازهاي که در ساير ساختارهاي دفاعي خود تحول پيدا ميکنند .در شيوههاي
جذب نيروي انساني نيز نيازمند تحول هستند
مهمترين عامل التزام نظام نوآوري با رويکرد تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي بوجود
ميآورد؛ گستردگي عيني ،شناختي و کارکردي صحنههاي نبرد است .تحول در شبکهبندي و
تسهيم اطالعات ،سيستمهاي فضايي پيشرفته ،نقا مهمي را در صحنههاي نبرد ايفا ميکنند.
ماهوارههاي مخابراتي پيشرفته از طريق مرتبط ساختن مقامات فرماندهي ملي با فرماندهان ميدان
نبرد و نيروها ،جريان دوطرفه پرحجمي از مخابرات بيسيم ،ويدئو کنفرانسها و انتقال دادهها را
ممکن ميسازند .ماهوارههاي هواشناسي پيشرفته قابليت زير نظر گرفتن روندهاي آب و هوا را
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فراهم ميسازند ،و ماهوارههاي جهتيابي نيز فناوري کنوني سيستم موقعيتيابي جهاني که
هماينک از فضا ،شناسايي موقعيت چيزهاي کوچک بر روي زمين را ممکن ميسازد ،ارتقا
ميدهند .ماهوارههاي جاسوسي پيشرفته ،امکان جاسوسي مخابراتي و عکس برداري بهتر را
فراهم ميسازند .اين تحول در آينده ،ممکن است سيستمهاي رادار فضايي که رهگيري فوري
اهداف متحرک را تقريباً در تمامي نقاط جهان فراهم آورد .نکتهاي که در اين رابطه بسيار اهميت
دارد؛ اين است که ارتاهاي نظام وظيفهاي دانا و بنيان الزم براي بکارگيري اين تجهيزات را
ندارند .اما ارتاهاي حرفهاي زمينههاي الزم براي شبکهبندي اطالعاتي نه تنها درفضا بلکه در
جو و بر روي زمين نيز دارند .ارائه دادههاي بهتر ،حجم زيادي از اطالعات حساس را دراختيار
ستادهاي فرماندهي ،تانکها ،کشتيها و هواپيماهاي جنگنده قرار ميدهند از اينرو قابليت
فزاينده انتقال چنين دادههايي ،تمامي نيروهاي جنگي و يگانهاي پشتيباني را قادر ميسازد که
در تماس مستمر با يکديگر بوده و در عين کاها آسيبپذيري و صدمه ديدن از آتا نيروهاي
خودي ،به آنان اجازه ميدهد تا با کارآمدي بيشتري به نيروهاي دشمن حمله کنند .براي استفاده
کارآمد از اين دستاوردها به ساختارها و آموزههاي نظامي جديدي نيز نياز است .تحول دفاعي
صرفاً با پيوند زدن شبکههاي اطالعاتي نوين ،سيستمهاي تسليحاتي جديد ،و مهمات فرانوين به
ساختارهاي نظامي و آموزههاي عملياتي موجود ،کامل نخواهد شد .از اين رو ،اصالح تحول
گرايانه ساختارها و آموزههاي تمامي قسمتهاي نظامي از اهميت حياتي برخوردار بوده و الزم
است که تحول دفاعي بر مبناي افزايا عملکرد در ميدان نبرد ،بر ايجاد آموزهها و ساختارهاي
نظامي جديد متمرکز شود.
.4مدل مفهومي
شکي نيست همه کشورهاي جهان در گذار از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي از تجربه و
الگوهاي موفق ساير کشور استفاده ميکنند اما نبايد فراموش کرد هر الگو و مدل اقتباسي در هر
کشوري بدون تطبيق و بوميسازي آنها قابل استفاده نميباشد .اصول کلي و حاکمي در اين
زمينه در همه کشورها وجود دارد که اغلب کشورها تا حدودي براي ايجاد چنين تحولي از اين
قاعده کلي بهره ميبرند .اين الگو نقشه راهي براي کلي براي مسير مذکور ميباشد که تحت
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عنوان دو فاکتور سازماني و فاکتور زمينهاي طيف وسيعي از عوامل محيطي ،مداخلهگر،
توانمنديها و نوآوريها را تبيين ميکند در واقع اگر کشورهايي که تاکنون توانستهاند از ارتا
وظيفهاي به ارتا حرفهاي عبور کنند بررسي کنيم متوجه ميشويم بنوعي ،خواسته يا ناخواسته
از فرآيند و مدل مفهومي زير تبعيت کردهاند .البته فرآيند اجراي اين الگوي در جمهوري اسالمي
ايران نيز سازوکار خاص خود را دارد.
شكل( :)1چهارچوب مفهومي نوآوري دفاعي

()Source: Mohammadi and et al ,2011

فراهم شدن اين فرآيند در محيط سياسي اداري جمهوري اسالمي ايران نيازمند تحقق فاکتورها
و عوامل چهارچوب کلي نوآوري دفاعي است .مروري بر محيط سياسي اداري کنوني ايران،
بيانگر اين است که براي تجربه فرآيند منطقي گذار از ارتا نظام وظيفهاي به ارتا حرفهاي
مؤلفههاي سازماني و فاکتورهاي محيطي ايران همراستا ميباشد و با نگاهي متفاوت به متغيرها
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و ماهيت پژوها که همانا پويايي و تحولگرايي را در ارتا دنبال ميکند ،هماهنگ است.
بنابراين عملياتي شدن اين چهارچوب از نوآوري در زمينه گذار از ارتا نظام وظيفه به ارتا
حرفه اي در ايران در وهله اول نيازمند مطالعه تطبيقي تجربيات ساير کشورهاي پيشرو در اين
استراتژي و سپس تبيين آن متناسب با شرايط کنوني ايران و درک دقيقي از تهديدات بالقوه و
بالفعل کشور ميباشد .و محقق شدن اين نوآوري ميتواند زيرساختهاي دفاعي و امنيتي کشور
را تقويت کرده و نوآوري در سه حوزه اثرگذاري داشته و زمينه براي ورود به دوران جديدي در
نيروهاي مسح کشور فراهم کند:
 ميزان تاثيرگذاري نوآوري در گذار از ارتا نظام وظيفهاي به ارتا حرفهاي بر سازمان کنوني و
نيروهاي مسلح از نظر تغيير تدريجي يا تحولي.
 ميزان تاثيرگذاري نوآوري در گذار از ارتا نظام وظيفهاي به ارتا حرفهاي بر فناوريها و
سياستهاي تحولي از نظر محوريت فناوري و سياستهاي پايدار بر ساختار و سياستهاي
نيروهاي مسلح.
 تاثيرگذاري نوآوري براي گذار از ارتا نظام وظيفهاي به ارتا حرفهاي بر ارزشها ،ماموريتها
و فعاليتهاي ارتا و نيروهاي مسلح.
.5تجزيه و تحليل
.5-1وضعيت نظام وظيفه و ارتشهاي حرفهاي در

جهان1

نيروهاي نظامي و ارتاهاي سيستماتيک که بتوانند کشور و منافع ملي آن را صيانت کند امري
بديهي و اجتنابناپذير است .اما همانطور که اشاره شد ماهيت ،چرايي ،چگونگي ،کارکرد و
اثربخشي اين سازمانها يکي از موصوعات مهم در کشورهاي جهان تبديل شدهاست .با توجه
به اينکه اينگونه سازمانهاي نظامي حوزههاي بسيار وسيعي از جوامع را در بر ميگيرند و
مأموريت آنها اثر اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ويژهاي بر مديريت و برنامهريزي کشورها دارد؛
استراتژيهاي عملياتي و اجرايي متفاوتي را نسبت به يکديگر دنبال ميکنند که طيفي از ارتا
 .1اين بخا از مقاله عمدتاً از تحليل ديدگاه خيرگاه جامعه مورد مطالعه در ر ساله ا ستخراج شده ا ست بنابراين به منبع و
مرجع علمي استناد نشده است.
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کامالً حرفهاي ،ارتا شبهحرفهاي ،ارتا نظام وظيفهاي و ارتا شبهنظام وظيفهاي را در بر
ميگيرد .البته در باور عمومي و در شرايط کنوني ارتاها يا حرفهاي يا نظام وظيفهاي هستند با
توجه به اينکه سياستهاي دفاعي و نظامي کشورهاي جهان متفاوت ميباشد و برخي از کشورها
حالت ميانه از ارتاهاي نظام وظيفه و ارتاهاي حرفهاي برگزيدهاند و همچنين با توجه غلبه
ويژگيهاي حرفهاي يا نظام وظيفهاي ،در اين پژوها به ارتاهاي شبهحرفهاي و شبهنظام
وظيفهاي تعبير ميشوند.
با اين نگاه ،ارتاهاي شبهحرفهاي ارتاهايي هستند که با وجو دارا بودن برخي از ويژگيهاي
نظام وظيفه اي در حوزه عمل و نوع بکارگيري سربازان و اعطاي آزادي عمل به آنها در انتخاب
نوع(خدمت رزمي يا غيررزمي) و محل خدمت(سطوح محلي ،منطقهاي ،ملي) از ويژگيهاي
ارتاحرفها ي برخوردار هستند در اين دسته از کشورها خدمت نظام وظيفه معموالً مدني و
رضايتبخاتر و دموکراتيکتر ميباشد اما ارتاهاي شبهنظام وظيفهاي غلبه با ويژگيهاي
سربازي اجباري است و در ابتداي راه حرکت به سمت ارتا حرفهاي است يعني اين گونه
ارتاها با شکستن ساختار نظام اجباري و انعطافناپذير در برابر سربازي طوالني مدت و
نامطلوب براي جامعه مدني تالش ميکنند؛ راههاي گذار از ارتا نظام وظيفه به ارتا حرفهاي
را آزمايا کنند .يعني اگر ارتاهاي شبهحرفهاي را با ارتاهاي شبهوظيفهاي مقايسه کنيم بايد
بگوئيم ارتاهاي شبهحرفهاي ارتاهايي که در انتهاي راه گذار از ارتا نظام وظيفهاي به ارتا
حرفهاي هستند و ارتاهاي شبهنظام وظيفهاي ارتاهايي هستند که در ابتداي اين راه بوده و
تالش ميکنند با سياستهاي انعطافپذير ،خود را از تله ارتاهاي چاق و تقريباً ناکارآمد نظام
وظيفهاي رها کنند.
شکل( )2نقشه نماي کامل از وضعيت نظام وظيفه و ارتاهاي حرفهاي را تبيين ميکند البته اين
نقشه در ارتباط با جدول( )1که با توضيحات بيشتر اين شرايط بهتر تبيين ميکند.
مطالعه تطبيقي تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي در ايران از در دو محور مورد توجه
است محور مطالعه کلي و تطبيقي وضعيت ارتاهاي جهان است که بيشتر استراتژي جهاني در
گذار از وظيفه به ارتاهاي حرفهاي را نشان ميدهد اين رويکرد نشان ميدهد که جنس و
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هويت سياسي اقتصادي کشورها با نظام دفاعي حرفهاي و سربازي اجباري چه ارتباطي دارد؟
محور دوم نظامهاي سياسي و اقتصادي ميانهرويي در مابين اين دو استراتژي ،ارتاهاي
شبهحرفهاي و شبهوظيفهاي را بيان ميکند .در اين زمينه  4رويکرد کلي وجود دارد
 .1کشورهاي بدون خدمت سربازي اجباري(ارتش حرفهاي)

با نگاهي کلي به نقشه( )1براحتي ميتوان استنباط کرد که اغلب کشورهاي جهان در حال حاضر
در اين گروه قرار دارند .اين گروه از کشورها عمدتاً کشورهاي پيشرفته صنعتي در شرق و
جنوبشرق آسيا شبه قاره هند ،اروپا ،آمريکاي شمالي کشورهاي آفريقايي واقع در جنوب خط
استوا و بسياري از کشورهاي کوچک آمريکاي مرکزي در اين گروه جاي دارند .در اين گروه به
جزء کشورهاي آفريقايي -که عمدتاً به دليل منازعات قومي و قبيلهاي که امکان تشکيل ارتاهاي
وظيفهاي نداشتهاند -و برخي از کشورهاي آمريکاي مرکزي که در آنها ارتا مفهوم دفاعي و
قابل توجهي ندارد ،اغلب کشورها در دسته کشورهاي صنعتي و جهان اول ميباشند هرچند که
قطعيتي در اين زمينه وجود ندارد و کشورهاي توسعه نيافتهاي مثل پاکستان ،افغانستان ،عراق ،و
يا کشورهاي غيرصنعتي مثل کشورهاي حاشيه جنوب خليجفارس در اين دسته قرار دارند .اما
به دليل تراکم باالي کشورهاي دارنده ارتا حرفهاي در آمريکاي شمالي ،اروپا ،و جنوب شرق
آسيا ،اين گونه ارتاها در اين پژوها ،به ارتا کشورهاي جهان اول تلقي ميشوند.
 .2کشورهاي با خدمت سربازي اجباري(از  6ماه تا  10سال)

اين استراتژي در تأمين نيروي انساني دفاعي در حال زوال است و عمدتاً کشورهاي در حال
توسعه جنوبغرب آسيا ،آسياي مرکزي قفقاز و مناطق داخلي و مرکزي قاره آفريقا(باالي خط
استوا) قرار دارند .هرچند که در اين گروه هم قطعيتي وجود ندارد و کشور صنعتي و پيشرفتهاي
مثل کره جنوبي در جنوب شرق آسيا و يا فنالند اتريا و يونان در اورپا در اين دستهبندي قرار
دارند برخي از کشورهاي اين گروه مثل قزاقستان و ترکيه ،اکراين و ..در حال تحول از ارتا
وظيفهاي به ارتا حرفهاي هستند و احتمال در آينده نه چندان دور از اين ليست خارج شوند.
.3کشورهايي با ارتشهاي شبهحرفهاي(الگوي مناسب براي ايران)

اين گروه از کشورهاي شرايط و ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد دارند در واقع اين گروه
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از کشورها ،خدمت سربازي اجباري با شرايط ويژهاي انجام ميشود اين گروه از کشورهاي خود
به سه دسته تقسيم ميشوند:
شكل( :)2نقشه وضعيت کشورهاي جهان براساس دارا بودن ارتش حرفهاي و نظام وظيفهاي

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

الف) کشورهايي با خدمت غير رزمي يا بدون سالح

اين دسته از کشورها سعي کردهاند سربازي اجباري را از محيط سرباز خانهاي بيرون کشيده و
براي انجام خدمت رزمي از سربازان حرفهاي استفاده ميکنند .تعداد اين کشورها بسيار کم
ميباشد(آنگوال ،استوني ،الجزاير ،بالروس ،صربستان ،قبرس ،التويا) و با توجه به اينکه در اين
دسته بندي نيروهاي مسلح ،نيروهاي مورد نياز خود را به صورت سرباز داوطلب و حرفهاي تأمين
ميکنند در شرايط صلح نيازي به اين سربازان ندارند .با تحقق اراده سياسي حاکميت مبني بر
حذف اين استراتژي اهميت خود را از دست خواهند داد .لذا اين گونه ارتاها را ميتوان
ارتاهاي حرفهاي درجه  2خطاب کرد .اين استراتژي در شرايط کنوني جمهوري اسالمي در
فرآيند تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي مناسب است .در مصاحبه خبرگان و
صاحبنظران که اغلب بر اين اصل تاکيد داشتند که در فرآيند گذار از ارتا وظيفهاي به ارتا
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حرفهاي در ايران ،بهتر است اين گذار به مرور زمان و مرحله به مرحله انجام شود .تعدادي از
خبرگان معتقد هستند که براي تأمين هزينههاي اين تحول الزم است تعداد قابل توجهي از
مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي را به صورت قرعهکشي در قبال پرداخت هزينههاي امنيتي
از خدمات وظيفه عمومي معاف شوند و هزينههاي اخذ شده طي مکانيزمي قانوني براي تأمين
هزينههاي ارتا حرفهاي بکار گرفته شود .اين الگو عالوه بر اينکه زمينه فرصتهاي الزم براي
گذار ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي فراهم ميکند .نيروهاي الزم براي مديريت بحرانهاي
طبيعي و شرايط ناخواسته جنگي در اختيار دولت و نيروهاي مسلح قرار ميدهد.
ب) کشورهايي با ترکيب خدمت وظيفه و داوطلبانه

اين الگو بسيار مشابه الگوي سربازي در امور غيررزمي است با اين تفاوت که سربازان وظيفه
بخاهاي از خدمت سبک رزمي را نيز بر عهده ميگيرند .تعداد کشورهاي دارنده اين ويژگي
(اوگاندا ،برمودا ،بروندي ،سنگاپور ،فيليپين ،کويت ،گابون ،مالي ،موريتاني و ونزوئال) همانند
الگوي قبلي ميباشد و داراي دو ويژگي برجسته هستند .اول اينکه هيچ کدام کشورهاي مذکور،
کشور قدرتمندي که رقابت ژئوپليتيک خاصي را در منطقه جغرافيايي خود دنبال کنند؛ نيستند و
دوم اينکه اين کشورها استراتژي جديتري در فرآيند تحول به ارتا حرفهاي را دنبال ميکنند
و در حال معادلسازي ارتا حرفهاي با ارتا وظيفهاي هستند .اين الگو هم ميتواند در شرايط
خاصي براي تحول دفاعي جمهوري اسالمي ايران مناسب باشد.
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شكل( :)3نمودار الگوهاي مختلف سربازي در جهان

ج) کشورهايي با ارتش داراي خدمت انتخابي

کشورهايي که در اين گروه قرار دارند هر چند که بيشتر به سمت و سوي ارتاهاي وظيفهاي
حرکت ميکنند ،اما به دليل سياستهاي تخصص گرايانهاي که در ارتا اعمال ميکنند؛ و
همچنين سياست هاي دموکراتيکي که نسبت به خدمت سربازي ايجاد کردهاند ،در دسته
ارتاهاي شبهحرفهاي قرار ميگيرند .نکته جالب در اين گروه اين است که کشور چين در
جايگاه سومين قدرت نظامي جهان در اين دسته قرار دارد و اين موضوع ،احتماالً به خاطر اين
است که چين به دليل شرايط خاص جمعيتي خود ،بايد نوع خاصي از ارتا را در ساختار دفاعي
و امنيتي خود قرار دهد تا بتواند از پتانسيلهاي انساني خود به بهترين نحو ممکن در امور دفاعي
و نظامي بهره ببرد .از طرف ديگر در اين گروه از کشورها(جمهوري آفريقاي مرکزي ،اکوادور،
السالوادور ،اندونزي ،بنين ،تايوان ،توگو ،چاد ،جمهوري خلق چين ،سنگال ،کيپ ورد ،گينه
بيسائو ،مالزي ،مکزيک و نيجر) افراد و مشمولين خدمت سربازي اختياراتي در خصوص
زمانبندي ،محل خدمت و مزاياي مادي (متناسب با نوع خدمت) دارند و مختارند شيوههاي
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مختلفي(درجه متفاو تي از سختي) را انتخاب کنند .بنابراين جنبه اجباري بودن خدمت در اين
کشورها در مقايسه با ارتاهاي نظام وظيفهاي کمتر است
البته در اين رويکرد کشورهاي مختلفي وجود دارند که فاقد ارتا و نيروهاي مسلح هستند .اين
گروه از کشورها از اصل «پيمان دفاعي براي تأمين امنيت» استفاده ميکنند پيمان دفاعي پاناما و
ايسلند با اياالت متحده آمريکا پيمان دفاعي موناکو با فرانسه نمونه بارز از استثناءهاي اين گروه
هستد .کشورهاي اين گروه(تووالو ،ايسلند ،جزاير موريس ،فلسطين اشغالي ،سنتلوسيا ،گرينلند،
ساموآ ،پاناما ،موناکو ،کاستاريکا ،واتيکان ،ليختناشتاين ،هائيتي ،گرانادا ،دومنيکن و جزاير
مارشال) و هر کدام از گروههاي باال (کشورهاي دارنده ارتا وظيفهاي ،ارتا حرفهاي و
ارتاهاي شبهحرفهاي) داراي پراکنا جغرافيايي خاصي در سراسر جهان هستند شکل( )3و
جدول( )1اين پراکناها و درصد آن بر حسب قارهها را مشخص شده است
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جدول( :)1وضعيت سربازي و نوع ارتش کشورهاي جهان
شاخص

منطقه جغرافيايي

کشور

الگو

شاخص

توضيحات

آنتيگو و باربودا

آمريکاي مرکزي

آنتيل هلند

آمريکاي مرکزي

-

اتيوپي

افريقا

-

اردن

آسيا

-

اسپانيا

اروپا

استراليا

اقيانوسيه

ارتش حرفهاي

خاص

کشورهاي فاقد خدمت اجباري

آلباني

اروپا

از سال 2010
ارتش بسيار کوچک با  241نفر
پرسنل

منسوخ و خدومت داوطلبانه
تصويب شد
از سال  1972تقريباً همزمان با

کشورهايي با خدمت يکساله يا کمتر

از سال  2001خدمت وظيفه

اياالت متحده

ارتش شبه وظيفه اي

آفريقاي جنوبي

افريقا

گرفت

اوروگوئه

آمريکاي جنوبي

-

بليز

آمريکاي مرکزي

بوليوي

آمريکاي جنوبي

جامائيکا

آمريکاي مرکزي

-

ازبکستان

آسيا

 12ماه

استوني

اروپا

اوکراين

اروپا

بوليوي

پاراگوئه

-

ارتش وظيفه اي

آرژانتين

آمريکاي جنوبي

ارتش حرفهاي مورد توجه قرار

کشورها با خدمت اجباري در شرايط

پس از جنگ با بريتانيا اهميت

کشور

منطقه جغرافيايي

الگو

توضيحات

 8–11ماه
 12ماه

آمريکاي جنوبي

 12ماه
 12ماه نيروي زميني؛

آمريکاي جنوبي

 24ماه نيروي دريايي
 12ماه براي افراد باال

برزيل

آمريکاي جنوبي

اسلواکي

اروپا

-

تونس

آفريقا

 12ماه

اسلوني

اروپا

-

گواتماال

آمريکاي مرکزي

 12–24ماه

افغانستان

آسيا

التويا

اروپا

-

آلمان

اروپا

مغولستان

آسيا

 12ماه

امارات متحد عربي

آسيا

-

مولداوي

اروپا

 12ماه

اياالت متحده آمريکا

آمريکاي شمالي

-

يونان

اروپا

 12ماه

ايتاليا

اروپا

پس از تشكيل دولت جديد و
برقراري ثبات
از سال  2012رسماً ارتش
حرفهاي در اين کشور پا کرفت

ايرلند

اروپا

هميشه

داراي

ارتشي

کامالً

خدمت وظيفه

و زن

کشورها با  18ماه

داوطلب حرفهاي متشكل از مرد

آذربايجان
اريتره

آسيا
افريقا

ارتش وظيفه اي

سال  2005داراي نيروهاي

 18سال

-
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داوطلب بوده است
کل پرسنل ارتش سه گردان

 6–15ماه

باربادوس

آمريکاي جنوبي

باهاماس

آمريکاي مرکزي

بحرين

آسيا

-

برمه

آسيا

-

کلمبيا

برونئي

آسيا

-

کامبوج

آسيا

بريتانيا

اروپا

گرجستان

آسيا

-

بلژيک

اروپا

الئوس

آسيا

-

بلغارستان

اروپا

ماداگاسکار

آفريقا

-

بنگالدش

آسيا

بوتان

آسيا

بوتسوانا

افريقا

بوسني و هرزگوين

اروپا

پاکستان

آسيا

پرتغال

اروپا

پرو

آمريکاي جنوبي

-

تانزانيا

آفريقا

-

ترينيداد و توباگو

آمريکاي جنوبي

-

( 1000نفر)
فقط نيروي دريايي با  1600نفر
پرسنل دارد

اولين کشور در ايجاد ارتش
حرفهاي پس ازجنگ جهاني دوم
در سال  1994خدمت وظيفه را به
حال تعليق درآمد
از سال  2007رسماً حرفهاي شده
است

ترکيه

آسيا

روسيه

اروپا

ساحل عاج

آفريقا

-

آمريکاي جنوبي

-

اما سربازي اجباري در شرايط
اضطراري مجاز است ولي تاکنون
اجرا نشده است

 1ژانويه  2006خدمت سربازي را
منسوخ کرد
مثل هند هميشه داراي اترتش

کشورها با خدمت غير رزمي يا بدون سالح

داراي ارتش حرفهاي بوده است

آنگوال

 19نوامبر  2004خدمت اجباري

استوني

اروپا

الجزاير

آفريقا

-

بالروس

قبرس

نظامي را لغو کرد

-

-

صربستان

حرفهاي بوده است

گذار به ارتش حرفهاي

ارتش شبه حرفه اي

همانند هندو پاکستان هميشه
آفريقا

( 12–18ماه در حال

التويا

با خدمت انتخابي

کشورهايي

مرکزي
اکوادور

اروپا

 9ماه غيرنظامي

اروپا
اروپا

آقريقا
آمريكاي جنوبي

ارتش شبه حرفه اي

آفريقاي

اروپا

-

ارتش به استعداد 4500
نفر و جزء نارآمدترين
ارتشها
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تيمور شرقي

آسيا

-

اندونزي

آسيا

جيبوتي

آقريقا

-

بنين

آقريقا

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

ژاپن

آسيا

گينه بيسائو

آقريقا

سريالنکا

آسيا

-

مالزي

آسيا

سنت کيتس و نويس

آمريکاي مرکزي

-

مكزيک

آمريكاي مرکزي

سوازيلند

آقريقا

-

نيجر

آقريقا

سورينام

آمريکاي جنوبي

-

اوگاندا

آقريقا

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

هنوراس

آمريکاي مرکزي

-

اسرائيل

آسيا

قطر

آسيا

-

ايران

آسيا

لوگزامبورگ

اروپا

با  400نفر نيروي نظامي (به ازاي

بورکينافاسو

آقريقا

داراي نيروي حرفهاي دفاع از ژاپن
از سال  1950به بعد

کشورهايي با ترکيب خدمت وظيفه و داوطلبانه

ارتش شبه حرفه اي

تونگا

اقيانوسيه

-

السالوادور

آمريكاي مرکزي

 18ماه

استثنائات

کشورهاي داراي خدمت وظيقه بيشتر از

ارتش به استعداد 12
هزار

نفر

و

جزء

ضعيفترين ارتشها با
خدمت سربازي  18تا
 20ماه
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هر نفر تقريباً يک مليون دالر در
سال

بودجه

تخصيص

داده

ميشود)
کامرون

آقريقا

-

تاجيكستان

آسيا

کانادا

آمريکاي شمالي

-

تايلند

آسيا

کرواسي

اروپا

-

ترکمنستان

آسيا

کنيا

آقريقا

-

کونگو

آقريقا

-

گامبيا

آقريقا

سائوتوم

و

پرنسيپ

آفريقا

سومالي

آفريقا

سودان

افريقا

گينه نو پاپوا

اقيانوسيه

سوريه

آسيا

لبنان

آسيا

ارمنستان

آسيا

لسوتو

آقريقا

قرقيزستان

آسيا

-

لوکزامبورگ

اروپا

قزاقستان

آسيا

-

لهستان

اروپا

کره جنوبي

آسيا

-

ليبريا

آقريقا

-

کره شمالي

آسيا

-

ليتواني

اروپا

-

آفريقا

-

ماالوي

آقريقا

-

کوبا

آمريكاي مرکزي

-

مالت

اروپا

-

گينه

آقريقا

مالديو

آسيا

-

گينه استوايي

آقريقا

-

مجارستان

اروپا

-

ليبي

آقريقا

-

مراکا

آقريقا

 31اوت  2006لغو شد

مصر

آقريقا

-

مقدونيه

اروپا

موزامبيک

آقريقا

-

مونتنگرو

اروپا

ويتنام

آسيا

-

ارتش بسيار کوچک به استعداد
 900نفر

ارتش وظيفهاي در سال 2008
برچيده شد

دموکراتيک
کنگو

بيشترين

طول

خدمت

سربازي

مدت
در

جهان (مردان  10سال
نيروهاي ويژه  13سال
زنان حداقل سه سال)

 30اوت  2006خدمت سربازي را
لغو شد
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ناميبيا

آقريقا

-

تووالو

اقيانوسيه

-

نپال

آسيا

-

ايسلند

اروپا

-

نيجريه

آقريقا

-

موريس

افريقا

-

نيکاراگوا

آمريکاي مرکزي

-

آسيا

-

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

-

واتيكان

اروپا

ليختن اشتاين

اروپا

هائيتي

آمريکاي مرکزي

دومنيكن

آمريکاي مرکزي

فلستين
اشغالي

کشورها و سرزمينهاي بدون ارتش

جزاير
مارشال

اقيانوسيه

.5-2مطالعه تطبيقي کشورهاي جهان

بخا دوم مطالعه تحقيق پژوها حاضر به صورت انتخابي بوده و تعداد  5کشور از جدول باال
با در نظر گرفتن سابقه جايگاه ژئوپليتيکي و همچنين جايگاهشان در نظام قدرت جهاني و وزن
ژئوپليتيکي آنها انتخاب شده است .در اين رويکرد کشورهاي ترکيه و پاکستان (به عنوان
قدرتهاي منطقها ي و هم مرز ايران در شرق و غرب جمهوري اسالمي ايران) آمريکا(به عنوان
کشورهاي پيشرو در در فرآيند تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي) آلمان(به عنوان
کشوري که تازهترين تجربهها در تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي دارد) و روسيه و

تحت حمايت ارتش
دانمارک
تحت حمايت ارتش
آمريكا
تحت حمايت ارتش
فرانسه
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چين(به عنوان قدرتهاي نظامي به ترتيب دوم و سوم) مورد توجه قرار گرفته است .در اين
بخا تالش شده است تجربيات ،استراتژيها و الزامات اين کشورها در تحول از ارتا وظيفهاي
به ارتا حرفهاي مورد بررسي قرار گرفته و تجارب موفق آنها مورد مطالعه قرار گيرد.
.5-2-1تطبيق وضعيت ارتش ترکيه با ارتش ايران

مهمترين مباحث در زمينه مطالعه تطبيقي ارتاهاي جهان و مقايسه آن با شرايط کنوني ارتا و
نيروهاي مسلح در ايران سياستهايي است که در اين کشورها وجود دارد و امکان مقايسه و
تعميم آن با نظام خدمت سربازي در ايران و ساختار سازماني نيروهاي مسلح و همچنين نوع و
حيطه ماموريتهاي نظامي در ايران وجود دارد يکي از مهمترين سياستهاي کشورهايي که
فرآيند تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفه را پشت سر گذاشتهاند فروش هدفمند خدمت
سربازي و به منظور تأمين هزينههاي ارتا و سرباز حرفهاي است .اين سياست در کشور ترکيه،
قابليت تعميم به وضعيت کنوني ايران را دارد .اين استراتژي در ترکيه(که در حال تحول از ارتا
وظيفهاي به ارتا حرفهاي است) از سال  2011به تصويب رسيده است .بر اساس اليحه مصوب
در  31دسامبر  2011شرايط معافيت و ميزان مبل قابل پرداخت به شرح زير تعيين شد :تا 31
دسامبر  ،2011کساني که  30سال يا بيشتر هستند ،با پرداخت  30000ليير( 16000دالر) مجاز
خواهند بود که از خدمات نظامي خود معاف شوند( .)Globalsecurity,2017اما نکته قابل تأمل
در اين زمينه ،تأثير اين سياست و سياستهاي مشابه در سازمان و تعداد نيروهاي نظامي ترکيه
ميباشد .بطوريکه کاها قابل توجه تعداد نيروهاي نظامي در ارتا ترکيه در شکل( ،)4بر اثر
بکارگيري اين استراتژي ديده ميشود  .در واقع اين کاها بيانگر تجديد سازمان ،اصالح و
چابکسازي ارتا ترکيه به دليل باور شدن استراتژي و تفکر ارتا حرفهاي در اين کشور است.
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قانون خدمت نظام وظيفه عمومي از سال  1919در ارتا ترکيه به اجرا درآمده و از آن زمان به
بعد باقي مانده است .اما طول مدت آن به طور پيوسته در طول زمان کاها يافته است .بين
سالهاي 1919و 18 ،1998ماه براي مردان غيرتحصيل کرده و  12ماه براي تحصيلکردهها(در
سطح دانشگاه) بود .در سال  1998اين دورهها به مدت  12ماه براي غيرتحصيلکردهها و  6ماه
براي تحصيلکردهها کاها يافت .پس از سال  ،2001مدت زمان فعلي( 12ماه براي
فارغالتحصيالن ابتدايي يا دبيرستان 8 ،ماه براي افسران ذخيره (فارغالتحصيالن دانشگاه) و  6ماه
براي کساني که داراي مدرک دانشگاهي هستند و به عنوان افسران ذخيره خدمت ميکنند) ارائه
شده است ،بنابراين پيابيني ميشود اين روند کاها تا سال  2024ادامه يابد .بديهي است سال
 2025 - 2024وعدههاي ترکيه براي تحقق کامل آرمان ارتا حرفهاي محقق خواهد شد.
در شرايط کنوني ،در ترکيه شهروندان مذکر پس از خدمت اجباري خود ،مجبور به دريافت
خدمات نظامي تا  46سالگي ميشوند .البته وقتي که دولت در شرايط بحراني قرار داشته باشد،
زنان  18تا  42ساله مجبور به خدمت نظامي شده و نوجوانان و بزرگساالن جوان ممکن است از
سنين تا سن  15سالگي از دبيرستان به پادگانهاي نظامي منتقل شوند .البته روند حرفهاي شدن
ارتا در ترکيه ميتواند اين استراتژي را تا حدي تغيير داده و آمايا جمعيتي قابل توجهي در
ساختار اجتماعي ترکيه رقم بزند بدون اينکه اجراي اين سياستها آثار مخربي در ساختار
نيروهاي مسلح اين کشور برجاي گذارد .در ترکيه مهمترين وظيفه ارتا حراست از قلمرو
ژئوپليتيکي کشور ميباشد .بنابراين تغيير در ساختار و ماهيت ارتا(از نظام وظيفه عمومي به
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ارتا حرفهاي) قلمرو ژئوپليتيکي اين کشور را در سراسر درياي مديترانه ،شمال و شمال شرق
آفريقا ،قفقاز،آسياي مرکزي ،حوزه ژئوپليتيکي خليجفارس و کشورهاي پاکستان و افغانستان
گسترش داده است که آثار آن در  5سال اخير به قابل مالحظهاي ديده ميشود.
.5-2-2ويژگيهاي قابل انطباق ارتش روسيه

مهمترين جنبه از ارتا روسيه که ميتوان آن را با ارتا ايران مقايسه کرد .ابهامات و دو دستگي
(گروه مخالفان و موافقان) در فرآيند تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي است .البته اين
کشور در مقايسه با ايران استراتژي منظمتر و جديتري در اين حوزه داشته و در زمينه حرکت
به سمت ارتا حرفه اي از پيشينه و تجربه بيشتري برخوردار است .در واقع ،هرچند که ارتا
روسيه به عنوان ارتشي مبتني بر سربازي وظيفه شناخته ميشود .اما اين کشور درحال حاضر
برنامه جدي تري را در فرآيند تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي دنبال ميکند .روسيه
در زمينه تشکيل ارتا و نظام سربازي حرفهاي از قدمت باالتري در بين ساير ارتاهاي جهان
برخوردار است اولين مرحله به کارگيري نيروهاي قراردادي در ارتا اين کشور در سال 1992
است .اما نياز شديد به حجم سرباز و بار اقتصادي اين طرح در زمان خود ،سبب شد؛ اين
استراتژي دنبال نشود .در حال حاضر پس از حدود يک قرن اين استراتژي بشکل جديتري در
ساختار دفاعي– نظامي روسيه مجددا مورد توجه قرار گرفته است به گونهي که حرفهايسازي
ارتا در روسيه در  10سال اخير ،روند بسيار تندي داشته است .ارتا اين کشور در دهه اخير
حدود  50درصد نيروهاي قراردادي به خدمت گرفته است .اگر شرايط اقتصادي1اجازه بدهد
اکثريت نيروها تا سال  2025قراردادي(حرفهاي) ميشوند .استفاده از نيروهاي قراردادي ارتا
روسيه به «شيوه کنوني» در جنگ يوگسالوي سابق انجام شد و نتايج قابل توجهي در زمينه ارتقاء
وجهه اجتماعي ،سطح حرفهاي و روح داوطلبي نظاميان بدست آمد.
با توجه به اين که ماموريت ارتا در روسيه گسترش و حفظ قلمروهاي ژئوپليتيکي کشور است؛
روند حرفهاي شدن ارتا به طور نسبي در گسترش حوزه نفوذ ژئوپليتيکي روسيه بسيار موثر
 .1در روسيه تمامي هزينههاي تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي از سوي دولت تامين ميشود با توجه به اينکه در
مراحل اوليه تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي در هر کشوري هزينه به دليل برقرار بودن هر دو نوع ارتا وظيفهاي
و حرفهاي افزايا مييابد؛ چالاهاي اقتصادي اين مسئله به يک موضوع اساسي تبديل شده است.
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خواهد بود .به عبارتي حرفهاي شدن و تخصصگرايي در ارتا روسيه ،قدرت اين کشور را در
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
انجام ميداد.
همانگونه که اشاره شد بدترشدن اوضاع سياسي اقتصادي روسيه و هزينههاي سنگين ارتا پر
حجم روسيه به عنوان دومين ارتا بزرگ جهان از سال  1996تفکر کوچک و حرفهاي شدن
ارتا را به وجود آورد.در روند گذر از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي در روسيه؛ يکي از
استراتژيهاي سازماني اين است که پرسنل قراردادي فقط براي خدمت مناطق خاص استفاده
شوند .البته استراتژيستهاي روسي اميدوار بودند که ارتا روسيه ،مشابه ارتا سالهاي اخير
فرانسه شود که پرسنل وظيفه آن فقط در پادگانها خدمت کنند و واحدهاي کوچک متحرک و
حرفهاي بـه عنوان نيروهاي عملياتي انجام وظيفه نمايند(.)Torabi and et al,2005:40-42
بنابراين حرفهاي شدن ارتا در روسيه عالوه بر اصالح ساختاري و سازماني بر نفوذ
ژئواستراتژيکي اين کشور تاثير شگرفي داشته است همانطور که در عمليات اوکراين نشان داده
شد .حرفهاي شدن ،افزايا قابليت اطمينان و آمادگي بيشتر نيروهاي روسيه ،به نوبه خود،
تواناييهاي آن را براي تسلط بر قلمرو ژئواستراتژيکي آن تقويت کردند .و همانطور که
عملياتهاي نظامي ارتا روسيه در سوريه نشان داد ،سرمايهگذاري روسيه در نيروهاي
حرفهاي(ضربه از راه دور) باعث بهبود قابليتهاي آن شده است
اغلب استراتژيست نظامي روسيه يکي از علل بقاي ارتا را حرکت آن به سوي حرفهاي شدن
ميدانند .در پايان سال  %30 ،2005پرسنل ارتا روسيه را نظاميان قراردادي تشکيل ميدادند .و
پيابيني شده بود طبق برنامهريزي تا سال  %70 ،2010نيروهاي مسلح روسيه را نيروهاي
داوطلب و مابقي از نيروهاي خدمت اجباري تشکيل خواهد داد اما در عمل فقط حدود 50
درصد اين هدف محقق شده است و انتظار ميرود اين هدف تا سال  2020محقق گردد نکتهاي
که در اين زمينه اهميت دارد فرآيند عبور روسيه از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي است که
ميتواند الگو مناسبي براي جمهوري اسالمي ايران در طي اين روند باشد( Torabi and et
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.)al,2005:40-42
جدول( :)2تعداد سربازان حرفهاي در نيروهاي مسلح روسيه (،هزار نفر)
سال

تعداد نيروي حرفه اي (هزار

درصد تغيير نسبت به سال قبل

نفر)
2011

174

-

2012

186

 6/8درصد

2013

220

 15/45درصد

2014

295

 25/4درصد

2015

352

 16/2درصد

2019

415

20/2

در  14اکتبر  ،2008در جريان نشست کميته نظامي وزارت دفاع روسيه ،وزير خارجه ،آناتولي
سرديوکف 1،پارامترهاي اصلي اصالحات عمده در ساختار( AF RF2نيروهاي مسلح فدراسيون
روسيه)را اعالم کرد .با توجه به برنامههاي منتشر شده ،تا سال  2012نيروهاي نظامي روسيه بايد
به جاي ساختار تقسيم نيرويي به ساختار تيپ تبديل شود .اين نوآوريها از اواسط سال 2007
(عمدتاً به عنوان يک نتيجه عمليات جنگي در جمهوري چچن ،جايي که تيپها واحد اصلي
تاکتيکي بودند) برنامهريزي شده بود .يکي از مهمترين جلوههاي حرفهايسازي ارتا در روسيه
تالش وزارت دفاع اين کشور ،براي اجراي سياستهاي خود و افزايا شمار استخدام نيروهاي
مسلح با اجراي مراحل زير ممکن ميگردد که در سالهاي  2006 -2005شکل
گرفت(.)Globalsecurity,2019

وزارت دادگستري براي اعمال کساني که ناقض شرايط قراردادهاي وزارت دفاع براي تحول
از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي هستند ،خواستار اعمال قوانين سختگيرانه شد
اين وزارتخانه از ايجاد مراکز نظامي در دانشگاهها و کالجهاي مدني ،به منظور ارتقاء خدمات
نظامي حرفهاي حمايت خواهد کرد.
1. Anatoly Serdyukov
2. Armed Force Russian Federation
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سربازان قراردادي ارتا به عنوان رهبران ميانجي ،بين سربازان و افسران ارشد ارتا معرفي
ميشوند .آنها مسئول آموزش و پرورش نيروهاي ارتا هستند و معتقد هستند که ابزار مؤثر
براي مبارزه با جنجال و جنايت درون صفوف نظام هستند.
دورههاي آموزش نظامي ويژه در مدارس متوسطه براي ارتقاء آمادگي جسماني و سطح
تحصيالت و حرفهاي افراد متقاضي بالقوه بازسازي ميشود(.)Globalsecurity,2018

اما مهمترين بخا تحول ارتا روسيه در زمينه چابکسازي و اصالح ساختار و سازماندهي
ارتا اين کشور ميباشد .ارتا روسيه در بخا چابکسازي و اصالح ساختارهاي خود و در
واقع مهياسازي حرفهايگري در خود و همچنين بهبود هزينهها و تحرک نيروها پنج سياست
عمده را در ساختار اصول فرماندهي و کنترل خود را دنبال ميکند .بنابراين ارتا تصميم به
تغيير ساختار اصول فرماندهي و کنترل خود در تالش براي بهبود هزينهها ،سازماندهي و تحرک
نيروهاي مسلح روسيه نمود .اصالحات عمده عبارتند از:
 شا منطقه نظامي و چهار ناوگان در نظر گرفتهشده به سه فرماندهي منطقهاي -اروپاي
غربي(غرب) ،آسياي مرکزي(جنوب) و شرق دور(شرق)  -خواهند شد که بر پايه فرماندهي
يکپارچه و کنترل نيروهاي زميني و نيروي دريايي واقع در مناطق نظامي فعلي اداره خواهند شد
 در کليه مناطق به استثناي نيروهاي موشکي استراتژيک" ،افسر در حال فرماندهي" مسئول تمام
خدمات و تشکلهاي نظامي است .همچنين فرمانده مناطق مسئول دفاع منطقهاي در موارد
حمالت تروريستي و يا درگيريهاي محلي يا منطقهاي است.
 براي نيل به هدف چابکسازي و يکپارچه سازي جلوگيري از اتالف هزينه و منابع ،نيروي هوايي
با نيروهاي موشکي استراتژيک و نيروهاي فضايي ادغام شده است.که يکي از مهمترين نشانههاي
گام ارتا روسيه در زمينه تالش براي حرفهاي شدن آن تلقي ميشود.
 نيروهاي هوابرد بايد وابسته به مرکز فرماندهي(سرفرماندهي) نيروي زميني اصلي باشند.
 يک سيستم لجستيک و تدارکات مشترک براي تمام سرويسهاي دفاعي /امنيتي ايجاد خواهد
شد(.)Globalsecurity,2018

_________________________ مطالعه تطبيقي الگوي تأمين نيروي انساني دفاعي کشور243...............
.5-2-3ويژگيهاي قابل انطباق ارتش پاکستان

پاکستان يکي ديگر از کشورهايي است که به دليل تشابهات فرهنگي و اجتماعي در بسيار از
عرصه هاي نظامي ،سياسي و اقتصادي و  ...قابل مقايسه هستند .با اين فرض ،مطالعه بسترهاي
شکلگيري ارتا حرفهاي اين کشور و تطبيق آن با استراتژي تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا
حرفه اي در ايران اهميت دارد .در حال حاضر ارتا پاکستان بواسطه دارا بودن رويکرد و عملکرد
حرفهاي ارتشي بسيار توانمند است بطوريکه در رقابت و تخاصم با ارتا قدرتمند هند(چهارمين
ارتا قدرتمند جهان) بسيار موفق بوده است بر اساس گزارش گلوبال فاير پاور1ارتا پاکستان
حدود  637هزار نفر نيروي انساني دارد( )Globalfirepower,2020و در مقايسه با نيروهاي
نظامي ايران(بيشتر از 1ميليون نفر) به نظر ميرسد از عملکرد خوبي برخوردار باشد .بديهي است
اين کشور صرفاً با دو ابزار مهم تخصصگرايي در ارتا يعني بکارگيري سرباز حرفهاي و
تخصص محور و همچنين سطح تعامل نظامي قوي با ساير کشورهاي جهان و قدرت هستهاي
به قدرت نظامي مطرح در سطح چهان تبديل شده است .بنابراين مقايسه و تطبيق دو کشور در
سطوح نظامي قابليت مقايسه دارد.
 .1براساس گزارش پايگاه اطالعاتي گلوبال فاير پاور در سال  2020ايران قدرت نظامي  14جهان
و پاکستان قدرت نظامي  15جهان را داراست.
 .2ايران از پشتوانه مالي بهتري نسبت به پاکستان جهت تقويت نيروهاي مسلح خود برخوردار
است.
.3پاکستان داراي ارتا حرفهاي و قدرت هستهاي و ايران داراي ارتا وظيفهاي و قدرت موشکي
برتر در سطح منطقه است
 .4هر دو کشور عاليق ژئوپليتيکي مشابه در جنوبغرب آسيا هستند.
مجموع عوامل فوق نشانده آنست که رقابت نظامي شديد ،اما پنهان بين دو کشور حاکم است.
بنابراين دو کشور براي شناخ ت و الگوبرداري از ساختار نظامي همديگر ،که در يک دهه گذشته

1.Global Firepower
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در قالب تبادل دانشجوي نظامي در سطوح کارشناسي ارشد جريان دارد تمايل دارند1.در راستاي
اين رويکرد به نظر ميرسد رابطه نظامي ايران و پاکستان در قالب همسانسازي کيفيت آموزش
و الگوبرداري از سازمان رزم و مديريت کيفيت و کميت نيروي انساني ميتواند روند حرفهاي
شدن ارتا جمهوري اسالمي ايران را تسهيل کند.
پاکستان يکي از نمونه هاي منحصر به فرد در زمينه تحقق ارتا حرفهاي است .با توجه اينکه
اين کشور از در اولين روزهاي استقالل خود ارتا خود را به صورت حرفهاي طراحي و
سازماندهي کرده است( .پاکستان هيچگاه ارتا وظيفهاي و اجباري را تجربه نکرده است) اين
استراتژي را در رأس سياست هاي نظامي و دفاعي خود قرار داده بود ،از پايان دهه اول قرن
بيست و يکم در جايگاه يک ارتا حرفهاي کامالً پخته ،قدرت مبارزه با قدرتهاي نظامي مثل
هند و چين(در صحنههاي نبرد منطقهاي) را داشته است .موضوع بسيار مهم در فرآيند حرفهاي
شدن ارتا در پاکستان اين است که اين کشور از لحاظ پتانسيلهاي جمعيتي و پشتوانههاي
اقتصادي براي گذار از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي 2،زمينههاي فرهنگي ،اجتماعي و ..براي
تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي مناسب نبوده است .اما آيندهنگري استراتژيستهاي
سياسي و نظامي اين کشور با وجود مشکالت اساسي در اين زمينه ،استراتژي ارتا حرفهاي و
قابليت رزمي کنوني را دنبال و به نتيجه رساندند.
اگر چه داليل و شرايط ارتا حرفهاي در پاکستان نسبت به کشورهاي ديگر متفاوت است اما
اينگونه به نظر مي رسد حاکميت نظاميان در آن کشور و جمعيت قابل توجـه ايـن فرصت را
بـراي مقامات نظامي آن کشور به وجود آورد تا بتوانند استراتژي حرفهاي شدن را در ارتا پياده
کنند .وجود درآمـد مناسب و ثابت در محيط نظامي جوانان جوياي کار را به آساني بـه سـوي
 .1در حال حاضر  4دانشجوي پاکستاني و  2دانشجوي هندي در دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتا جمهوري اسالمي ايران
در مقطع کارشناسي ارشد مديريت دفاعي مشغول به تحصيل هستند.
 .2اغلب اقتصاد دانان حوزههاي دفاعي -نظامي بر اين باور هستند که در روند گذار از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي هر
کشوري به صورت تدريجي(الگوي غالب 30 :درصد حرفهاي و  70درصد وظيفهاي) صورت ميگيرد و کشورها مجبور
هستند همزمان دو نوع ارتا وظيفهاي و حرفه اي را در برنامه دفاعي خود دنبال کنند بنابراين ،يک دهه با افزايا بودجه
دفاعي نظامي مواجه ميشوند اما با تحقق نسبي استراتژي ارتا حرفهاي هزينه به دليل حجم کم اين نوع ارتاها کاها
پيدا مي کند بطوريکه در کشورهايي که اين استراتژي تحقق پيدا کرده است بار افتصادي آن بر کشور بسيار کمتر از ارتاهاي
وظيفهاي است.
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خـود جذب ميکند و در نتيجـه مسئولين آن کشور را از فراخواني اجباري جوانان براي خدمت
سربازي بينياز مينمايند( )Alizade and et al,2003:381در حال حاضر يکي از ويژگيهاي
خوب ارتا پاکستان وجود تناسب بين نيروهاي مختلف با درجات متفاوت است بطوريکه در
اين ارتا به ازاي هر  10نفر سرباز حرفهاي يک نفر افسر در درجات مختلف وجود دارد مثالً
نيروي زميني به طور تقريبي  500هزار نفر سرباز حرفهاي و  50هزار نفر افسر در درجات
مختلف دارد .بديهي است اين سياست به دليل آمايا نيروي انساني نيرويهاي مسلح ميتواند
در سياستهاي کالن نيروهاي مسلح مورد توجه قرار گيرد.
.5-2-4ويژگيهاي قابل انطباق ارتش آلمان

آلمان به عنوان يک کشورهاي پيشرفته و توسعهيافته اروپاي غربي يکي از جوانترين کشورها
در زمينه تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي محسوب ميشود .شرايط آلمان در مقايسه
با ساير کشورهاي اروپاي که پيشروترين کشورها در اجراي استراتژي ارتا حرفهاي بودند،
کمي پيچيده و دير هنگام ميباشد .تجزيه آلمان و اتحاد مجدد آنها و زمينهها و مسائل اجتماعي
ناشي از آنها در اين تاخير بيتاثير نبوده است ،اما دهه  1980اوج تحوالت و توسعهگرايي
درونسازماني در ارتا آلمان غربي ميباشد که بعدها در قالب ارتا آلمان متحد نقا منحصر
ب فردي ايفا کرد .به لحاظ تئوريک تحول و توسعه کنوني ارتا آلمان در ديدگاههاي هانس
فريدريا لئوپولد فون زکت(1رئيس ستاد مشترک ارتا آلمان از 1919تا )1920در دهه 1930
نهفته است .زکت مينويسد«...بخشي از ارتا که در ردۀ عملياتي فعاليت ميکند ،بايد از نظاميان
"حرفهاي -پيماني با مدتي هرچه طوالنيتر" تشکيل شود .به اين ترتيب ،حداکثر نيروي انساني
کشور در زمان صلح در راه گسترش صنايعي به کار گرفته ميشود که براي توليد سالح و
تجهيزات نو و انبوه براي ارتا حرفهاي الزم است .خالصه اينکه ،به نظر من جنگهاي آينده
بر پايۀ کاربرد ارتاهاي متحرکي استوار است که نسبتاً کوچک ،اما از نظر کيفيت عالي باشند
و با افزودن هواپيما به آنها بسيار موثرتر گردند و همزمان تمام نيروها بسيج شوند که يا حمله
يا دفاع سرزميني را تغذيه نمايند»( )Liddell Hartm,2001:108اين ديدگاه و زمينه فکري آن،
1.Hans Friedrich Leopold Von Seeckt

 246فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره اول ،بهار  ____________________________ 1401

 50سال بعد يعني دهه 1980مورد توجه قرار گرفت .سال  1988ارتا آلمان جمعاً 495/000
نفر پرسنل داشته است ،که از اين تعداد  340/000نفر در نيروي زميني( 51/5درصد سرباز وظيفه،
 38/4درصد پارهوقت و1درصد نيروها به صورت تماموقت)  38/300نفر در نيروي دريايي(21/7
درصد سرباز وظيفه 56/1درصد پارهوقت و  22/2درصد نظاميان تماموقت) و  110/700نفر در
نيروي هوايي( 32/3درصد سرباز وظيفه 48/8 ،درصد سرباز پارهوقت و  18/9درصد نيروهاي
حرفهاي) مشغول انجام وظيفه بودهاند .مقايسه اين آمار با آمار ابتداي قرن بيستويکم در ارتا
آلمان بيانگر اين است که ارتا آلمان در حال بازسازي و گرايا اساسي به سمت ارتا حرفهاي
بوده و نهايتا آرمان فنزکت و کارل تئودور تسو گوتنبرگ 1،وزير دفاع سابق آلمان ،از پيشگامان
طرح حرفهاي کردن ارتا در سال  2011محقق شده است .اما حرفهاي شدن ارتا در آلمان
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
منجر شده است زيرا ،در سال  ،1990حدود  75000نفر از جوانان از خدمت در ارتا امتناع
کردند .اين تعداد يک سال بعد به  140/000نفر رسيد( )Azgandi,2013به اين ترتيب ،شکلگيري
ارتا حرفه اي ادامه چنين نافرماني مدني را متوقف کرده است .در واقع اين استراتژي نظامي،
سبب شده است؛ ارتا آلمان که از سال  1992فرآيند گذار از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي
را شروع کرده بود؛ در سال  2011رسما ارتا حرفهاي به مفهوم واقعي توسعه نيروي انساني
ايجاد کند.
آلمان غربي از زماني که به منظور پشتيباني از اياالت متحده آمريکا در جنگ کره شرکت کرد
عمال گامهاي اوليه را به سمت حرفهايکردن ارتا و نظام دفاعي کشور برداشته بود .به اين
مفهوم که حرفهايشدن در ارتا آلمان ابتدا با حرفهايشدن تجهيزات ،تاکتيکها ،عمليات،
دکترين ،صورت گرفت و اين امر پس از چندين سال انزواي سياسي ،اقتصادي و بخصوص
دفاعي آلمان؛ شرکت آلمان غربي در جنگ کره اولين حضور سربازان و افسران آلماني در صحنه
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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آزمايشگاهي براي ارتا آلمان غربي تلقي ميشود .در اين جنگ استراتژيستهاي آلماني فاصله
بين تجهيزات ارتا آلمان با ساير ارتاهاي درگير در جنگ کره را درک کرده و در سالهاي
بعد استراتژي هاي الزم براي رفع شکاف عظيم تجهيزاتي و سپس شکاف بين نيروي انساني
غيرماهر و تجهيزات مدرن را بکار گرفتند .مشابه اين وضعيت براي ايران هم در پس از سرنگوني
محمدرضا شاه در جنگ با عراق رخ داد و استراتژيستهاي نظامي ايران در يک محيط کامالً
واقعي شکاف بين تجهيزات مدرن و نيروي انساني غيرمهار را درک کرده و پس از پايان جنگ
به سمت تجهيزات فوق مدرن حرکت کردهاند .بنابراين تجربههاي مشابه ايران و آلمان از
مهم ترين وجوه انطباق دو کشور در تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي تلقي ميگردد هر
چند که در ايران عوامل مختلف سياسي و ايدئولوژيک در ايران مانع شکلگيري تحول واقعي
در ساختار ارتا و ساير نيروهاي مسلح گرديده است و نيروهاي مسلح عمالً در يک پلتفرم
سنتي و سرباز محور تاکنون باقي مانده است.
البته در فرآيند بازسازي و مدرنسازي ارتا آلمان يک واقعيت استثنائي و مهم ريشه دارد که در
ساير کشورهاي جهان وجود ندارد .اتحاد دو آلمان و و ادغام ارتا آنها همزمان با تحول و
توسعه کارکردي و ماهيتي ارتا در آلمان ،نقا بارزي در اين فرآيند داشته است .هرچند که
ارتا آلمانشرقي(يکي از بزرگترين ارتاهاي پيمان ورشو) به لحاظ نيروي انساني در فرآيند
ادغام خيلي موثر واقع نشد اما بيشک ظرفيت هاي مادي و فضايي آن در توسعه کارکردهاي
ارتا نوين در آلمان بسيار موثر بوده است .بديهي است در اين الگو ،دو ارتا نظام وظيفهاي با
هم ادغام شده و به يک ارتا حرفهاي قدرتمند (البته نوپا) تبديل شدند اين وضعيت در هيچ
کشوري بجزء کشورهايي که دو نيروي نظامي با ماهيت متفاوت دارند ،ديده نميشود .بنابراين
جمهوري اسالمي ايران شايد تنها کشوري باشد که روند و الگوي حرفهاي شدن آن ميتواند از
الگوي آلمان فدرال کمک بگيرد.
.5-2-5ويژگيهاي قابل انطباق ارتش چين

بديهي است موضوع مورد مطالعه به دليل داشتن شاخصهاي جهاني ،بُعد اثرگذاري فراملي و
نوع تعامالت در سطوح بينالمللي به لحاظ محيطشناسي محدود به جغرافيا و کشور خاصي
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نيست .بنابراين در اين جستار تشريح سوابق و برنامههاي تحول از ارتا نظام وظيفهاي به ارتا
حرفهاي اهميت ويژهاي دارد .در اين روند ارتا چين يکي از ارتاهايي است که تحوالت
دروني مهمي را در دو دهه اخير طي کرده است .در يک نگاه کلي و براساس رويکردهاي سياسي
و اقتصادي کشور چين به دليل پتانسيلهاي جمعيتي بسيار باال نيازي به تحول ارتا از نظام
وظيفهاي به ارتا حرفهاي ندارد اما ارتا حرفهاي و لزوم تحول از وضعيت نظام وظيفهاي با
آن صرفاً به دليل مزيتهاي اجتماعي آن نيست بلکه ارتا حرفهاي عالوه بر ارتقاء توان رزمي
کشورها و در اختيار قرار دادن درک مناسبي از کناهاي نظامي در پهنه جهاني به
تکنوکراتها(سياستمداران نظامي و نظاميان سياستمدار) بر تمام حوزههاي سياسي ،اقتصادي،
فناوري ،آمايا سرزميني و ...اثرگذار است .بنابراين ارتا چين نه به دليل سياستهاي جذب
نيروي انساني بلکه در نوع نگاه و انعطافي که در اين زمينه دارد نوعي ارتا حرفهاي تلقي
ميشود که تا کنون در ماموريت حفاظت و گسترش حوزههاي نفوذ ژئوپليتيکي اين کشور
بسيارموثر بوده است .در واقع يکي از مهمترين نکاتي که ميتوان از ارتا چين در روند تحول
دفاعي جمهوري اسالمي ايران الگو گرفت ،همين رويکرد است که نيروي انساني وظيفه را با
تفکر و انعطاف حرفهاي بکار بگيرد .اين الگو در چين يک الگوي موفقي بوده و ميتواند در
صورت بوميسازي موفق در ايران نيز بکار گرفته شود.
ارتا چين در دو دهه گذشته در حوزه نظامي  4روند کلي و کليدي مدت دار به شرح ذيل را
پشت سر گذاشته است:
.1با تبديل تدريجي ارتا کالسيک چين به ارتا حرفهاي ،نسل جديدي از رهبران نظامي
حرفهاي روي کار آمده است که عمدتاً از نخبگان تأثيرگذار در امور سياستگذاري دفاعي به شمار
ميروند .توجه شخصيتهاي مذکور سياسي -نظامي به مدرنيزاسيون نظامي و انقالب در امور
نظامي( ،)RMAگفته ميشود که ادامه پيشرفتهاي اقتصادي ،تجاري و صنعتي آن کشور از
زيرساختهاي قدرتمند صنعتي -نظامي آن کشور نشأت ميگيرد.
.2محيط پيچيده امنيت منطقهاي چين ،روند مدرنيزاسيون ارتا را در امور موشکي ،هوايي ،سطح
و زير سطح دريا پرشتاب کرده است .توان بازدارندگي ،دفاع در عمق و نيروي ضربت قارهاي
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در محيط ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيک شرق آسيا از مفاد اصلي دستور کار امنيت ملي و امنيت
نظامي چين به شمار ميرود.
.3فرهنگ و بستر تمدني چين زمينه نرمافزاري فکري انقالب در امور نظامي چين را فراهم کرده
است .به نظر ميرسد که امور نرمافزاري ،مغزافزاري ،فرهنگافزاري و سخت افزاري انقالب در
امور نظامي چين؛ يکي از مهمترين مظاهر تحول دفاعي و حرفهاي شدن ارتا در اين کشور
ميباشد.
.4صدور مجوز درآمدسازي ارتا چين در امور عمران و آبادي ،صنعتي و طراحي ملي است که
هدف آن جبران کسري بودجه و نيز افزايا رشد اقتصادي غيرنظامي است .بنابراين حضور
نظاميان حرفهاي و تکنوکراتها(سياستمداران نظامي و نظاميان سياستمدار) در امور غيرنظامي به
خوبي ديده ميشود( .)Rezaei and Zare,2012:1720-174با توجه به نکات اشاره شده فوق
تغيير ساختار ارتا چين به امر الزامآوري تبديل شده است بطوري که « شي جين پينگ» 1رئيس
جمهور چين در جريان هفتادمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم در سال  2017بطور صريح
اشاره کرد؛ «ارتا چين در طول حرکت تاريخي خود با اصالحات و ابداعات خوبي همراه بوده
و از ضعف به قدرت رسيده است ،بزرگي و وسعت ارتا از کوچکي به بزرگي تغيير کرده و
همزمان فرآيند پيروزي ـ پيروزي در اولويت است .در شرايطي که دنيا تحوالت پيچيدهتري را
تجربه ميکند ،اصالحات نظامي و دفاعي در ارتا ،نيروهاي پليس و ساختارهاي فرماندهي
نظامي ارتا از هر زمان ديگري مهمتر است .يک ارتا قوي هميشه بايد بيوقفه اصالحات
درون سازماني را مورد توجه قرار داده ،به نوسازي و مدرنسازي بپردازد و نيروي رزمي و
قابليتهاي جنگياش را قويتر کند( .)IRNA News Agency,2017ارتا چين تالش خود را
براى کاها تعداد نفرات و روي آوردن به يک ارتا حرفهاي با نيروها و سربازان با کيفيت ،و
با خصوصيات و ويژگيهاي چيني ،آغاز کرده است .در اين راستا از دهه  1980گامهاي بزرگي
را در اين مسير برداشته است که به عنوان مثال در دهه  ،1980چين  1/000/000نفر از پرسنل
خود در ارتا را کاها داد .در سپتامبر  ،1997ارتا چين اعالم کرد که  500/000سرباز ديگر
1. Xi Jinping
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را نيز در يک فاصله  3ساله کاها خواهد داد و در سال  2005نيز اعالم کرد که  200/000سرباز
ديگر بايد کاها پيدا کند( .)Shambauagh,2002:19کاها حجم و اندازه ارتا چين صرفا به
منظور بهينه کردن سازمان نظامي و افزايا کيفيت ارتا نبوده است؛ بلکه استراتژي ژئوپليتيکي
اين کشور سبب شده است کليه عوامل پشتيبان کننده عاليق ژئوپليتيکي چين از جمله نيروهاي
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
شگرفي داشته و ارتا ملي چين هم به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي قدرت ملي اين کشور
در شرايط جديد و متناسب با تهديدات آن در حال تحول است .استراتژيستهاي نظامي چين
معتقد هستند ،کاها حجم و اندازه ارتا ،چين را قادر خواهد کرد تا منابع محدود خود را براي
سرعت بخشيدن هرچه بيشتر به ساخت يک ارتا حرفهاي و مجهز به تکنولوژيهاي اطالعاتي
و عملکرد شبکهاي ،به کار گيرد.ارتا چين تالش دارد سيستمهاي حمايتي و پشتيباني،
آکادمي هاي نظامي و قوانين و ساختارهاي نظامي را همزمان با تحوالت نوين مورد اصالحات
مجدد قرار دهد .در مجموع فرماندهان ارتا چين تالش ميکند پرسنل نظامي خود را با ارائه
آموزشهاي به روز ،متناسب با سيستمهاي تسليحاتي و تکنولوژيک جديد ،به عنوان يکي از
شاخص هاي اساسي خود در حرکت به سمت مدرنيزاسيون نيروهاي نظامي و همراه شدن با
فرآيند انقالب در امور نظامي ،روز به روز بيشتر تقويت کنند(.)Rezaei and Zare,2012:177

.6يافتهها
مروي بر جدول( )3بيانگر اين است که همه کشورهاي مطرح شده در جدول( )3جزء ارتاهاي
قدرتمند جهان هستند نگاهي به نام اين کشور بيان ميکند که اين کشور در ساير حوزههاي
سياسي و اقتصادي هم نقا منطقهاي و جهاني ويژهاي دارند .عمده اين کشورها جزء رقباي
منطقهاي و مخالفان سرسخت جمهوري اسالمي ايران در نظام بينالملل هستند بنابراين مطالعه و
مقايسه وضعيت آن ها با ايران و همچنين تبيين نقاط قوت و ضعف نيروهاي مسلح ايران در
مقايسه با آنها از اهميت ويژهاي برخوردار است .ايران براساس ردهبندي پايگاه اطالعاتي گلوبال
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فاير پاور1در رده بيست و ي کم قدرت نظامي جهان قرار دارد .اين جايگاه هر چند که جايگاه
بسيار مهمي در ردهبندي قدرتهاي جهاني تلقي ميشود اما با نگاهي به ساير قدرتهاي نظامي
جهان نوع رابطه آنها با جمهوري اسالمي ايران از يک طرف و جايگاه ژئواستراتژيک ايران در
نظام ژئوپليتيک جهاني از طرف ديگر بيان ميکند که ايران هنوز نيازمند تقويت جايگاه نظامي
خود است .مرروي بر ساختار و کنشهاي نظامي کشورهاي جهان نشان ميدهد که کشورهايي
که از نيروي نظامي متخصص(سرباز حرفهاي) و به تبع آن ارتا حرفهاي برخوردارند بخا
مهمي از فرصتهاي ژئوپليتيکي خود را به تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي مديون
هستند .با اين ويکرد ،ايران هم با استراتژي ارتا حرفهاي -استراتژي عمده کشورهاي رقيب و
متخاصم جمهوري اسالمي ايران نسبت به نيروهاي نظامي– کارايي و توان رزمي نيروهاي مسلح
خود را ارتقاء داده و فرصتهاي ژئوپلبيتکي و جايگاه ژئواستراتژيکي مناسب شان خود بدست
ميآورد .نکته جالب در خصوص ارتاهاي حرفهاي مندرج در جدول( )3اين است که که بيشتر
ارتاهاي حرفهاي(آلمان ،فرانسه ،بريتانيا) در مقايسه با بسياري کشورهايي که از ارتا وظيفهاي
يا سياست نظام وظيفه بهره ميبرند؛ از حجم نيروي انساني بسيار کمتري استفاده ميکنند ولي
عملکرد و مطلوبيت رزمي بسيار بااليي برخوردارند بطوريکه جزء  10قدرت برتر نظامي در دنيا
ميباشند .البته ،اين قابليت در ارتاهاي حرفهاي صرفاً به دليل برقراري ارتباط معنادار بين
تخصصهاي انساني و تجهيزات نظامي ميباشد .مهمترين اثر ارتا حرفهاي پس از ارتقاء توان
رزمي و مطلوبيت ماموريت هاي نظامي در حوزه آمايا نيروي کار و تقويت پتانسيلهاي
اجتماعي بوده است .عالوه بر اين استراتژي تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي اساساً
در ذهن شهروندان به نماد مبارزه با کار اجباري در پادگانها و توسعه دموکراتيک تبديل شده
است .بطوريکه در آلمان پس از حذف کامل خدمت سربازي و شکلگيري ارتا حرفهاي به
طور گسترده از جرائم مربوط دور زدن خدمت سربازي در جامعه کاها پيدا کرد .ناماليمتي
نسبت به قوانين خدمت سربازي زماني بيشتر خود را بروز ميدهد که مردم يکي کشور باور
داشته باشند روش هاي جايگزين براي اين امر مهم وجود ندارد و دولت به عنوان مدافع حقوق
1. Global Firepower
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جوامع موظف به جايگزين کردن قوانيني است که بر تودههاي اجتماعي فشاري را تحميل نکند
نگاهي به جدول( )3نشان مي دهد که اغلب کشورهاي پيشرفته و جهان اول و تعدادي از
کشورها ي در حال توسعه راه حل تحقق اين خواسته اجتماعي را از طريق حرفهاي کردن ارتا
تحقق بخشيدهاند.
جدول( :)3استعداد نظامي کشورهاي که داراي الگوي ارتش حرفه اي و يا در حال گذار هستند
رديف

کشور

جعيت

نيروي انساني

کل

در دسترس

گروه سني

تعداد

رسيده به خدمت

نيروي

نظامي

نظامي فعال

تعداد نيروي نظامي
ذخيره

رتبه

نو ع ارتش

1

پاکستان

201995540

95000000

4345000

637000

282000

13

2

ترکيه

80274604

41640000

1375000

382850

360565

8

3

فرانسه

66836154

30000000

775000

204000

183635

5

4

چين

1373541278

750000000

19550000

2260000

1452500

3

ارتش وظيفهاي

5

آلمان

80722792

37000000

791000

180000

30000

9

ارتشحرفهاي (تازه تحول يافته)

6

روسيه

142355415

70000000

1355000

798527

2572500

2

7

هند

616000000

22900000

1362500

2844750

4

ارتش حرفهاي

323995528

145215000

4220000

1373650

990025

1

ارتش حرفهاي

28160273

15300000

510000

231000

25000

24

ارتش حرفهاي

64430428

30000000

750000

151175

81500

6

8174527

3600000

122000

168250

550000

15

ارتش کامالً وظيفهاي

82801633

47000000

1400000

*534000

400000

21

ارتش کامالً وظيفهاي

8
9
10
11
12

اياالت متحده
آمريكا
عربستان
سعودي
بريتانيا
اسرائيل (رژيم
صهيونيستي)
جمعوري
اسالمي ايران

1266688359
8

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

ارتش حرفهاي
ارتش وظيفهاي در حال گذر به ارتش
حرفهاي
ارتشحرفهاي (با ترکيبي از نيروهاي
مزدور ارتش نيروهاي خارجي)

ارتش وظيفهاي در حال گذر به ارتش
حرفهاي

ارتشحرفهاي (به عنوان اولين کشور
تحول يافته به حرفهاي)
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در مجموع از بررسي وضعيت خدمت سربازي و نوع ارتا کشورهاي بررسي شده ميتوان
اصول و قواعد زير را که در فرآيند تحول ارتا اين کشورها از وظيفهاي به حرفهاي مؤثر بوده
است ،در اجراي استراتژي گذار به ارتا حرفهاي در ايران مورد استفاده قرار داد.
.1آموزش عمومي براي حفظ روحيه دفاع و سلحشوري در کليه ردههاي سني اعم از زن و مرد
پيابيني شود و ساالنه به صورت سازماني ،گروهي يا روشهاي ديگر انجام پذيرد.
.2براي شروع اجراي استراتژي تحول ،کليه کساني که براي خدمت مقدس سربازي فراخواني
ميشوند مورد آزمايا و ارزيابي ويژه قرار گيرند و آن دسته از کساني که داراي تحصيالت الزم
و قدرت بدني مناسب و انگيزه وافر هستند به صورت قراردادي پنج يا ده ساله به خدمت گرفته
شوند.
 .3تجديدنظر در کليه آييننامههاي آموزشي و رزماياها و مطابقت آن با تاکتيکها و تکنيکهاي
روز براي مقابله با تجهيزات پيشرفته دشمن.
.4جايگزيني تجهيزات و تسليحات پيشرفته انفرادي به جاي تجهيزات و تسليحات انفرادي
موجود و ارائه آموزشهاي الزم با توجه به فنآوري روز و تاکتيکهاي جنگي اتخاذ شده.
 .5برنامهريزي و فرهنگسازي روحيه سلحشوري به گونهاي که آحاد مردم انگيزه دفاع ،روحيه
سلحشوري و توان مقاومت در برابر انواع حمالت احتمالي دشمن را دارا شوند.
.6استفاده حرفهاي از نيروهاي تحصيلکرده که بتوانند تجهيزات و سالحهاي پيشرفته را به آساني
به کار ببرند ،ضروري است .برنامهريزي با يک روند مناسب براي تأمين نيروي انساني پيشرفته
زمينه را براي تقويت قدرت دفاعي فراهم ميآورد.
اما آنچه که در اين مطالعه اهميت دارد اين است که عليرغم اينکه تجربيات حرفهاي شدن ارتا
در اغلب کشورهايي که اين تحول در آنها به وقوع پيوسته است ،در تحول دفاعي ايران ميتوانند
مورد استفاده قرار گيرند اما تجربيات  6کشور ذيل به دليل سنخيتهاي اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي و تاريخي در فرآيند حرفهايشدن ارتا ايران موثرتر قلمداد ميشوند جدول( )4بطور
خالصه زمينههاي موثرتر هر کشور را تبيين ميکند.
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جدول( :)4الگوهاي مناسب براي ايران در فرآيند تحول از ارتش وظيفهاي به ارتش حرفهاي
رديف

کشور

سياستهاي مؤثر و قابل تعميم بر تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي

1

پاکستان

سيستم پرداخت حقوق و نسبت سرباز به افسر و درجهدار(مثالً براي هر  20سرباز يک افسر و يک

2

ترکيه

سياست فروش هدفمند خدمت سربازي  /استراتژي تحول سه وجهي

3

چين

مدل سربازي انتخابي به عنوان يکي از سياستهاي تحول از ارتا وظيفه به ارتا حرفهاي

4

آلمان

فرآ يند دموکراتيزه شدن کشور از طريق اختياري کردن خدمت سربازي /مديريت شرايط گذار از ارتا

5

روسيه

حرفهاي شدن مبتني بر تغيير ساختارها و زيرساختهاي ارتا و سپس حرفهاي شدن در نيروهاي مسلح

6

اياالت متحده آمريکا

مديريت مطالبات اجتماعي ،تربيت و آموزش ،بکارگيري تجهيزات نوين توليد مفاهيم جديد در حوزه

7

جمعوري اسالمي ايران

درجهدار)

وظيفهاي به ارتا حرفهاي

مديريت صحنه نبرد  ،لجستيک ،جنگ الکترونيک ،جنگ رواني و...
نمونه الگو گيرنده از مدلهاي باال

.7نتيجهگيري
هر کشور با استفاده از عوامل متعدد و شرايط مختلفي که در آن کشور حاکم است خواه اختياري
و خواه به صورت اجباري روندي را براي حرفهاي کردن ارتا در نظر گرفته است .مهمترين
اين عوامل و شاخصها را ميتواند مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،ژئوپليتيکي ،جمعيتي ،سياسي،
پيشرفت در فنآوري به ويژه در زمينه تسليحات نظامي باشد .که با توجه به ويژگيهاي آن در
هر کشور مورد بهرهبرداري قرار گرفته است بيشترين انگيزه کشورهاي مختلف جهان به ويژه 5
کشور مورد مطالعه براي در اختيار داشتن ارتا حرفهاي استفاده بهينه از تمامي امکانات و منابع
براي تقويت قدرت دفاعي با حداقل صرف هزينه ،وقت و استهالک است لذا چگونگي تحقق
آن در کشورهاي مختلف کامالً متفاوت است .بنابراين در جمهوري اسالمي ايران با توجه به
شرايط موجود امکان الگوبرداري مستقيم و کامل از کشور خاصي وجود ندارد بلکه بايد از
تجارب مجموعهاي از کشورها در زمينههاي مختلف بهره گرفت و استراتژي مناسب براي چنين
تحول بزرگ را برنامهريزي و اجرا کرد .تحول دفاعي در هر زمينهاي(ساختار سازمان ،تجهيزات،
استراتژيهاي تامين نيروي انساني و )..بدون در نظرر گرفتن تجربهها و الگوهاي موفق کشورهاي
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ديگر ممکن و موثر نخواهد بود .کشورهاي جهان بخا مهمي از توسعه و تحول در ارتا خود
را به خاطر رصد برنامه هاي دفاعي کشورهاي ديگر مورد بدست آوردهاند بنابراين رقابت در
کسب اطالعات حياتي از ساختار و الگوهاي دفاعي کشورها به بخشي از رقابتهاي ژئوپليتيکي
تبديل شده است .در اين پژوها تالش شد عوامل و متغييرهايي که در ساختار و سازمان
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:
 .1ارتا و يا نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با سياست بکارگيري نيروي انساني وظيفهاي
در رديف کشورهاي عقب مانده مناطق مرکزي آفريقا و کشورهاي در حال رشد آسياي مرکزي
و آمريکاي جنوبي قرار دارد .هيچکدام ازآن ها در موقعيت ژئوپليتيکي مطلوب قرار ندارند.
موقعيت ژئوپليتيکي آنها نيروهاي مسلح قدرتمندي بر آنها ديکته نميکند در حالي که موقعيت
ژئوپليتيکي ا يران منحصر بفرد و اثرگذار در ساختار سياسي جهان است و نيازمند نيروهاي مسلح
مدرن تمام حرفهاي است.
.2مطابق شکل( )1اکثر کشورهاي همسايه ايران که تا حدي رقيب ژئوپليتيکي منطقهاي جمهوري
اسالمي ايران تلقي ميشوند داراي ارتا حرفهاي هستند بنابراين نوعي الزام در تحول از ارتا
وظيفهاي به ارتا حرفهاي در ايران نيز احساس ميشود.
 .3در فرآيند تحول دفاعي ايران از وظيفه به حرفهاي  4حوزه مهم مطرح است:
الف) حوزه افتصادي :در حوزه اقتصادي برنامهريزي اقتصادي دفاعي الزم است الگوي
کشورهايي که به لحاظ اقتصادي با ايران هموزن هستند و يا ميزان بودجه دفاعي آنها(مانند
ترکيه و پاکستان) نزديک به ايران است مورد توجه قرار گيرد در واقع تجربه مديريت اقتصادي
آنها در حوزه دفاع براي ايران مهم ميباشد.
ب) حوزه مديريت نيروي انساني دفاعي :در اين حوزه کشورهايي که به لحاظ رشد جمعيتي و
پتانسيلهاي نيروي کار مشابه ايران هستند ،ميتواند مورد توجه استراتژيستهاي سياسي -نظامي
قرار بگيرد(مانند آلمان و ترکيه)
ج) حوزه ساختار و سازمان دفاعي :در اين حوزه کشورهايي که در حال تحول از ارتا وظيفه
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به ارتا حرفهاي هستند و يا به اخيراً اين استراتژي را اجرا کردهاند ميتواند براي ايران الگوي
مناسبي ارائه نمايد(مانند ترکيه ،آلمان و روسيه)
د) حوزه تجهيزات و فناوري :در اين حوزه کشورهايي که تجهيزات و فناوري نوين در سازمان
رزم خود قرار دادهاند مورد توجه است .از اين نظر الگوي کشورهاي(مانند چين ،روسيه و آلمان)
ميتواند براي ايران مناسب باشد.
.8قدرداني
اين مقاله برگرفته از رساله دکتري جغرافياي سياسي با عنوان «امکانسنجي الگوي تامين نيروي
انساني دفاعي کشور از طريق تحول از ارتا وظيفهاي به ارتا حرفهاي(مطالعه موردي:
جمهوري اسالمي ايران)» در دانشگاه تربيت مدرس تهران است .نگارندگان بر خود وظيفه
ميدانند از دانشگاه تربيت مدرس قدرداني بخاطر حمايتهاي مادي و معنوي و فراهم کردن
شرايط پژوها قدراني نمايند.

257..............._________________________ مطالعه تطبيقي الگوي تأمين نيروي انساني دفاعي کشور

References
1. Alizadeh, A; and et al.(2003). A Case Study of the Experience of Four Countries

on Professionalizing the Army with Emphasis on Duty System, Tehran, Office of
Political Studies, Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Spring.
2. Ayse Gul Altinay, (2004). The Myth of the Military Nation: Militarism, Gender
and Education in Turkey Palgrave MacMillan, 2004.
3. Azgandi, A (2013). The role and position of the army in the German political
system,Quoted from” Institute of Humanities and Cultural Studies’’ Access,
https://www.farsnews.ir/news/ 13920630001433.
4. Basil, H; Liddell, H (1992) The German Experience in the Reconstruction of the
Armed Forces Translated by Majid Mokhtari , Quarterly Journal of War History,
Spring 1992.
5. Bullis, C (2003). "Officer Leaders Development: Developing the Professional
Army Officer: Im-plications for Organizational Leaders." Military Review 83
(May-June 2003): 56-62.
6. Globalsecurity,
Turkey Military Personnel(2017).
Available at
https://www.Global security.org/military/ world/ europe/tu-personnel.htm.
7. Huntington, S (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of CivilMilitary Relations. New York: Belknap Press,. pg 11.
8. Iran,s Plan and Budget Organization (2017). Budget Law of 1396 Tehran
Publications by 2017.
9. Islamic Consultative Assembly Research Center(IRAN) (2016). military service
Law Public,File Number: 2/724 period 2, Volume: 1 p: 294.
10. Islamic Republic of Iran News Agency (IRNA) (2017). The military structure of
the Chinese army awaiting reform Available at http://www.irna.ir/ fa/News/
81855696 Download Date 17. September .2017.
11. Loni, M.R (2010). Review the Professional army in a Qty From the countries of
the world and presenting a suitable model for the Armed Forces of the Islamic
Republic of Iran, Tehran, Office of Theoretical Studies of the Army of the Islamic
Republic of Iran.
12. Martin, E. D (2010). An Army White Paper The Profession of arms, Authorized
for distribution 2 December 2010:search in:http://www.milsci.ucsb.edu/
sites/secure. lsit.ucsb.edu .mili.d7/files/ sitefiles/resources/The%20Profession %
20of%20Arms.pdf
13. Mohammad Mehdi, and et al (2011). A review of the central innovations five
countries (China, France, Germany, Great Britain, Spain) Tehran, published by
the Institute for Defense Industries Training and Research (Center for Futures
Studies and Technology of Defense), First Edition.
14. Niazi, M (2013). Reza Khan Compulsory Service and Nation Building System
Archive of Laws of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly,
Law on Compulsory Service, The fifth period, second edition, Volume One,

 ____________________________ 1401  بهار، شماره اول، فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم258
Resolution 03/16/1304 - Islamic Consultative Assembly Documentation Center.
15. Rezaei, A.A; Zare, M (2012). China and the Revolutionary Process in Military

Affairs,Quarterly Journal of Policy guide,Third year, second issue, summer 2012.
How Democracies Control the Military, National
Endowment for Democracy and the Johns Hopkins University Press. All rights
reserved. Journal of Democracy 8.4 (1997) 140-153.
17. Shambauagh, D (2002). Modernizing Chinas Military,University of California
press, 19.
18. Sinai, V (2011). Review the effect of new Strategies and Technologies in
Transforming the Conscription System into a Professional Army, Quarterly
Journal of Politics, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran,
Volume 41, Number 2, Summer.
19. Torabi,Y; and et al. (2005). Public Service System in Iran, Issues And
Suggestions, Center of the Iran,s Islamic Consultative Assembly Research,s,,
Office of Political Studies, serial number: 7352.
20. https://www.globalfirepower.com/country-military strengthdetail.asp?country _
id= Pakistan.
21. https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/military-reform.htm.
22. https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/military-reform.htm.
16. Richard, H. K (1997).

