
يارتش حرفه ا
Professional Army

1عزت اله نصیري

چکیده
کشور) از جمله اتریش ، بلغارستان ، مجارستان ، رژیم اشغالگر قدس ، عـراق ،  78اکثر کشورهاي دنیا (

ایــران ، اســپانیا ، ایتالیــا ، چــین ، لهســتان ، رومــانی ، اســلواکی ، اســلوونی ، ترکیــه ، ســویس ، ســوئد ،  
کشوردیگراز سیستم عضوگیري داوطلبانـه بهـره   55داراي نظام وظیفه اجباري هستند .یوگسالوي و .... 

می برند از جمله آمریکا،کانادا،بریتانیا،بلژیک، هند، ایرلند،افریقاي جنوبی، استرالیا، پاکسـتان، عربسـتان   
روش هـاي  اکراین ، روسیه ، آلمـان ، الجزایـر، فرانسـه و کویـت نیـز از     سعودي و ژاپن ...... کشورهاي

بینابین استفاده می کنند .   آمریکا و انگلیس بدون موافقت سازمان ملل ، حمله خـود را آغـاز کردنـد و    
توانستند در مدتی کوتاه کشور عراق را به محاصره خود در آورند. تجهیزات و تسلیحات نظـامی بغـداد   

در مقابل تکنولوژي آمریکا دوام نیاورد.
ن و بعد دیگر آن استفاده از نیروهاي حرفه اي بود. تحلیل گران نظامی      یک بعد جنگ ، تکنولوژي مدر

ــزات پیشــرفته نظــامی      ــر از تجهی ــی کمت ــیس اهمیت ــه اي آمریکــا و انگل ــد کــه ســربازان حرف مــی گوین
نداشتند.تاریخ مصرف سربازان وظیفه دیگر به سر آمده است .

مطالعـات سیاسـی اروپـا بـه شـبکه      از مرکز>>Marrius Vahl<<یـک تحلیـل گـر بلژیکـی بـه نـام       
REF/RL      گفت: که سالح هاي جدید فقط توسط سربازان حرفه اي کـاربرد پیـدا خواهنـد کـرد نـه

سربازان وظیفه اي که فقط قرار است به مدت یک سال یا کمتر خدمت کنند.
استفاده از سربازان وظیفه جهت بکار گیري تکنولوژي هاي نو ، ایده خوبی نیست.

مقاله قوانین خدمت وظیفه و استخدامی بعضی از ارتش هـاي مطـرح جهـان مـورد بررسـی قـرار       در این 
گرفته و در نهایت مزایا و معایب این رویکرد به چالش کشیده شده است .

نظام وظیفه داوطلبانه، ارتش حرفه اي، نظام وظیفه اجباري:واژه هاي کلیدي

جااستاد دافوس آ- ١

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386بهار و تابستان
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مقدمه
د که یگویم((Ian Kemp))يآقاjane's Defence Weeklyر مجله یسردب

گرفتـه تـا   یفه در ارتـش نـاپلئون  یوظيروهاینيریاز بکار گیمیخچه قدیتارياروپا دارا
حرکت خود را آغاز يسال گذشته فرانسه به سمت ارتش حرفه ایسراسر اروپا است ول

يما ارتش حرفـه ا ز حرکت خود را آغاز کرده اند . ایا نیتالیا و ایک،اسپانیکرد. هلند، بلژ
جهت حرکت بـه سـمت آن بـا مشـکل     ییاروپاياز کشورهاینه است و لذا بعضیپر هز

برده اند که ادامه کار با سـربازان  ین نکته پیباشند . دانمارك و نروژ به ایمواجه میمال
رممکن اسـت . آلمـان بـه    یداوطلب به طور همزمان غيروهاین استخدام نیفه و همچنیوظ
يفـه بـرا  یوظيروهـا یفـه اسـت . وجـود ن   یوظيروهـا یل به استفاده از نیمایخیل تاریدال
ان یـ ان بـر نظام یـ ر نظامیشود ،درآلمان، غیمیتلقیاسیقدرت سیاز کشورها نوعیبرخ

ده یر کشـ یان آلمـان بـه تصـو   یاز قدرت نظاميریدوم ، تصویکنترل دارند و جنگ جهان
ياست .صـدر اعظـم آلمـان در جسـتجو    بان دولت بودهین قدرت همواره پشتیاست که ا

ماه کاهش 6را يفه است ، وزارت دفاع مدت زمان سربازیوظيروهایل نیتقليبرایراه
تا کنون در خصوص لغو آن نگرفته است .یمیداده ، اما تصم

یفـه مـ  یوظيروهاینفر آن ن38000آلمان ، یخدمه نظام000/290در حال حاضر از 
حرکـت  يبه سمت ارتش حرفه ایشرقيو اروپايمرکزياروپايهاباشند. اکثر کشور

ش از تمام کشورها نمود دارد .یعضو ناتو بيل کشورهایخود را آغاز کرده اند . اما تما
، یبلغارسـتان ، اسـتون  يو کشـورها 1999چک ، مجارستان و لهستان در سال يجمهور

وستند.یبه ناتوپ"رسما2004ماه مه دریو اسلونی، اسلوواکی، رومانی، لتونیتوانیل



1386، بهار 9و8سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی ارتش حرفه اي                 

94

فه تا سـال  یان دادن به خدمت نظام وظیجهت پاییطرح هایوزارت دفاع چک واسلواک
) دسـتور  Jaeoslav Tvrdik(ير دفاع چـک آقـا  یآماده کرده اند ، وزيالدیم2005

داده است .2005را تا سال يسرباز حرفه ا2500استخدام 
اعتقـاد دارد کـه ارتـش    Pavel Felgenhaverيه آقـا یوسـ ریل گر دفـاع یتحل

ارتش قدم بردارد . او يش را کاهش داده و در جهت بهسازیروهاید به شدت نیه بایروس
ه در حـال  ین مشکل نه سربازان بد، بلکه افسران بـد هسـتند . روسـ   یمعتقد است که مهمتر

ن مشکل را یه است . اما ابه خدمت ارتش در آورديرا به صورت قرارداديحاضر عده ا
ن یـ ه وجود ندارد تـا ا یدر ارتش روسيچ افسر درجه دار حرفه ایبدتر کرده است چون ه

کنند یسست و اوباش در جامعه رفتار ميرد . لذا سربازان مانند آدم هایافراد را به کار گ
.ینظاميرویتکاران مست است تا  نیه جنایشتر شبیکه رفتار آنها ب

ه چقدر ید که جنگ عراق نشان داد که ارتش روسیگویمFelgan haverيآقا
ک قرن قبل تعلق دارد . در سال یه به یس عقب است .ارتش روسیکا و انگلیاز ارتش آمر

سرباز را به خدمت گرفـت . آنهـا مسـافت    120000ه جهت جنگ با چچن ی، روس1991
يکردنـد و بـرا  یو مـاه طـ  ) را ظـرف مـدت د  یتخت چچن (گروزنـ یتا پايلومتریک40

سه هفته به داخل یکا طیارتش آمریگر وقت صرف کردند ولیز دو ماه دیگرفتن شهر ن
خ یر دفـاع چـک در تـار   یووز3/8/2002خ یر دفاع قزاقستان در تاریعراق رخنه کرد . وز

در کشورشـان دادنـد ، برنامـه جـامع تحـول      يل ارتـش حرفـه ا  یخبر از تشک13/3/2003
د .یان خواهد رسیبه پا2007و برنامه چک تا سال 2010ان تا سال ارتش قزاقست

کایآمر
را اجبـار  يتنـام خـدمت نظـام سـرباز    یزه جنگ ویبه انگ1973کا در سال یارتش آمر

تنام باعث شده اسـت کـه   یارتش در ویده داشتند واماندگیاز متخصصان عقیکرد. بعض
سال ادامه داشت .15به مدت ن قانون یرد. ایرا بگیمین تصمیارتش چن
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شـود. بـه   یدر ارتش به مدت سه تا شش سال منعقد ميدر حال حاضر استخدام قرارداد
ن بـه  یـ د قـرار داد هسـتند . ا  یـ ل بـه تجد یاز آنان ماياریخوب ، بسيایعلت درآمد و مزا

ک ارتـش  یـ جـاد  یشـود. ا یآمـوزش مـ  ينـه هـا  ینوبه خـود باعـث کـاهش پرسـنل و هز    
6/5از » یانسـان يرویـ نينگهـدار « ينـه هـا  یش قابل مالحظه هزیر به افزامنجيقرارداد

ن یـ درصد است) بـا وجـود ا  70ش از ین رقم بیه ایشود (در روسیدرصد م19درصد به 
ياسـت ، ژنـرال هـا   يک ارتـش بـا نظـام خـدمت اجبـار     یـ نه هـا کمتـر از   یت هزیدر نها

و بهـره  ییدر همـان سـطح کـارا   مسـلح  يروهـا ینينه نگهداریمعتقدند که هزییکایآمر
شـتر  یارد دالر بیـ لیم5/2ل شده است ، در سـال حـدود   یتشکيکه از سربازان اجباريور

خواهد شد.

م اشغالگر قدسیرژ
ت از یـ وجـود دارد. معاف یسـت یونیساله در ارتش صه18مردان و زنان يخدمت اجبار
22سال و زنان 3خدمت مردان شود . مدت یبودن ، داده میل روحانیخدمت فقط به دل

ک یـ ره منتقـل شـده و بـه    یـ ست سـربازان ذخ ین مدت ، افراد فوق به لیماه است . بعد از ا
رند.یگیتعلق مینیواحد مع
60به مدت يط اضطراریروز و تحت شرا30هر سال به مدت "بایسال تقر50ر یمردان ز

در یسـالگ 24نان مجرد تـا سـن   شوند. زیبه خدمت فراخوانده م"شتر ، مجددایا بیروز 
مانند.یمیره باقیست ذخیل

ين ارتش هاین و گرانتریتریاز قویکیل ییمسلح ، ارتش اسرايروهایرغم تعداد کم نیعل
ارد دالر اسـت کـه   یـ لیم5/8ک سال حدود ییجهان است . مجموع مخارج ارتش در ط

رج )اختصاص دارد .(از داخل و خایحات نظامیزات و تسلید تجهیشتر آن به خریب



1386، بهار 9و8سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی ارتش حرفه اي                 

96

آلمان
در پارلمـان  "رایبرد . اما اخیبهره ميک نظام خدمت اجباریل، آلمان از ییه اسرایشب

نـدگان  یده شـده اسـت . نما  ی، شنيقراردادینظاميجاد واحدهایرامون ایپییصحبت ها
وند و ریدرصد از جوانان آلمان از خدمت داوطلبانه در ارتش طفره م45معتقدند حدود 

ن ینند ، و در ایبیماه آموزش م20که حدود یاند که سربازانیاستمداران مدعیسیبعض
ت کشـور  یـ امنيبـرا يده ایـ آموزند چـه فا یز رفتن را مینه خیو سيراندازیمدت فقط ت

حات بـا دقـت بـاال    ید و تسـل یـ جديهـا يکه در حال حاضر تکنولوژیدارند . در صورت
شتر.ید نه تعداد افراد بکننیجه جنگ را مشخص مینت

و يسـاختار ي، بهسـاز یانسـان يرویـ نيرامـون بهسـاز  یپییدر وزارت دفاع صحبت هـا 
ان یـ نده ، تعـداد نظام یچهار سال آیزات شده است . قرار است در طیتجهيزه سازیمدرن

یل شـود . ولـ  یـ تعطیگاه نظـام یپادگان و پا50ابد و ینفر کاهش 282000به 448000از 
جاد کرده است .ین طرح ایرا در ایموانعیو اجتماعيقتصادط ایشرا

هیروس
ینید و بدبیبا ترديقرارداديرویک ارتش با نیل یده تشکیه به ایستاد کل ارتش روس

یزمـان صـلح معنـ   يبـرا يک ارتش قـرارداد یجاد یکند. ژنرال ها معتقدند که اینگاه م
بـزرگ رخ دهـد ، بـا وجـود     یرخورد نظـام ک بیکه جنگ آغاز شود و یندارد. و زمان
ت یـ ها قادر نخواهنـد بـود بـا تعـداد کـم شـان امن      يه ، حرفه ایبزرگ روسيطول مرزها

ین فراخـوان یو همچنـ ينه آموزش ارتش حرفه اینکه هزین کنند. ضمن ایکشور را تضم
ن هنگـام اسـت کـه    یـ کنـد، و در ا ینه ها راچند برابر میخود هزيبه خودیج همگانیبس

م داشـت . البتـه   یاز سـالح روز باشـد ، نخـواه   يریکه قادر به استفاده و به کار گيسرباز
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50نکـه  یتوان مدت آن را کاهش داد، ضمن ایفه ، میزه مند کردن خدمت وظیانگيبرا
م .یپر کنيآن را با ارتش حرفه ایت خالیدرصد ظرف60تا 

توان مـدت  ین حالت میدر ا» فرنویاسمیلیواس«هیفه روسیس اداره نظام وظییبه گفته ر
کامـل  يخدمت را از دوسال به شش ماه کاهش داد و سپس در خصوص امکان واگذار

ان یـ خـود ب یابیدر ارز» فرنویاسم« را که یاطیصحبت کرد. احتيستم خدمت اجباریس
در اول Pskovهـوابرد  66رد کـه لشـکر   یـ گیت سرچشـمه مـ  ین واقعینموده است از ا

فقط توانست یکرد وليان خود با افراد قراردادینظامینیگزیم به جایتصم2002سپتامبر 
نفر) استخدام کند.1100از خود را (ینصف افراد مورد ن

2004ه یـ ه از اول ژانویه گفتـه اسـت کـه ارتـش روسـ     یر دفـاع روسـ  یوز» وانفیایسرگ«
نفـر خواهـد بـود   165000"کـه حـدودا  يک ارتـش قـرارداد  یحرکت خود را به سمت 

را بـرآورد  يک ارتـش حرفـه ا  یـ جـاد  ینـه ا یتوان هزیکند .در حال حاضر نمیشروع م
دارد .يک ارتش حرفه ایجاد یدر اینقش مهمیکرد. مسائل مال

که ید مردان جوانیگویه میفه وسیس بخش استخدام حوزه نظام وظییر» نیاستانيوالر«
ن یو تکنسـ یالت فنـ یتحصـ ياراچکدام دیه شده اند ، هیل به استخدام در ارتش روسیما

کـه  یرزمـ يز نداشته اند . واحدهاینییالت ابتدایتحصیموارد حتینبوده اند و در بعض
ن افـراد  یـ بوده است ، از سـطح مهـارت ا  ینظاميروهایتمام افتخارشان در سرآمد بودن ن

ک، یاسـتراتژ ي، خدمـه موشـک هـا   ییفضـا يگان هـا یمثال ، يباشند . برایگله مند م
از دارند.یبا مهارت باال نیفنيروهایبه ن"و ... متناوباییهوايروین
»استفاده کرديهسته ايد سالح هایکليتوان به جایاز چکش نم«

آن حـل شـود ، بتوانـد نسـل     یاگر مشکل مالیه حتیرسد که ارتش روسید به نظر میبع
یزشیو انگینیستم تضمیک سیاز به یشدن سوق بدهد ، نیجوان کشور را به سمت نظام

را بـه وجـود آورد. اول از   ياست که خدمت در نظام را جذاب ساخته و ارتـش حرفـه ا  
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یبازنشسـتگ يایـ حقـوق و مزا "ایـ ، ثانیلیالت تکمیهمه ، فرصت خانه دار شدن و تحص
ت ارتقاء درجه بـر  ی، ...) و در نهایا از کار افتادگیخوب (شامل فوت در حال خدمت و 

بـاال بـردن   يبـرا یزه و محـرك واقعـ  یـ تـوان انگ یق مـ ین طریت خدمت از ااساس سنوا
دار کرد.یدرافراد را بيمهارت حرفه ا

ن عوامـل  یـ را به وجود آورده اند و مجمـوع ا ییستم هاین سیکا چنیر آمرینظییکشورها
ن در جهان کرده است .یارتش آنهارا بهتر

مـه و  یسـتم ب یچگونـه س یجـود نـدارد. ه  ان ویرنظامیغيبرایحتیزمین مکانیه چنیدر روس
ار یـ ستم تمام عیک سیوجود ندارد و از یو آموزشيستم اعتباری، سین ، وام بانکیتضم

ار دور است.یبس
ر ممکـن اسـت .   یـ غیسـتم نظـام  یمجـدد س یاز عوامل ذکر شده ، بدون سازماندهیبخش
تنـام را  یاز جنـگ و یافراد توانستند جراحات ناشـ یت زندگین وضعیها با تامییکایآمر

باشد.یمیون ها دالر نفتیلیافراد ارزشمندتر از میام بخشند. زندگیالت

نیاکرا
را صـادر کـرد.   يل ارتـش حرفـه ا  یدستور تشـک 7/4/2001خ  ید کوچما در تاریلئون

الزم يزیـ ن امر برنامـه ر یايجهت اجرا2015ن موظف است تا سال یوزارت دفاع اکرا
هد.را انجام د

ن طرح:یهدف از ا
یو مشارکت جهانيتوسعه همکار-1
ر متعارف)یغي(سالح هایحرکت به سمت خلع سالح جهان-2
ير هسته ایه غیهمسايتا سطح تعادل با کشورهاینظاميرویکاهش ن-3
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يکار آمد و اقتصادینظاميرویک نیجاد یبه منظور: ا
تحـرك بـاال ، چنـد    ي، داراییاروپـا ين مطابق با مدل ارتـش هـا  یاکرايارتش حرفه ا

قرار گرفته و يحرفه ايشرفته و تحت آموزش هایحات مدرن و پیمنظوره ، مجهز به تسل
باشد.یفه میمختلف ، قادر به انجام وظیطیط محیدر شرا

شود.یميو نگهداریبانیپشتیط کاملین ارتش تحت شرایا
رد.یگیر انجام میحله زسه مرین طیدر کشور اکرايجاد ارتش حرفه ایا

2005تا  2002ک: از سال یمرحله 
2010تا  2006مرحله دو: از سال 
2015تا 2011مرحله سه: از سال 

اهم اقدامات در مرحله اول
گام برداشته اند يجاد ارتش حرفه اینه ایکه درزمییات کشورهایمطالعه تجرب-1
د یـ و توسـعه مفهـوم جد  يمسـلح خـود  يروهـا ینيهايت ها و توانمندیتوجه به قابل-2

زم انتقال ارتش از زمان صلح به جنگ.یمسلح ، بهبود مکانيروهایآموزش ن
مشغول خدمت خواهند ين مرحله به صورت قرار دادیدر ایدرصد از خدمه نظام3-30

رنـد . مـدت   یگیقرار مـ یمسلح تحت آموزش فرماندهيروهایدرصد از کل ن22شد و 
سال خواهد بود.5قرار داد حداقل به مدت سه تا یباشد ولیکساله میقرار داد 

ابـد و مـدت آمـوزش دوره    ییل مـ یـ مـاه تقل 12فه سربازان به یمدت خدمت نظام وظ-4
ماه است.3ه یپایفرمانده

ده و به صورت قرار داد یمسلح آموزش ديروهاینفر از ن50000ن مرحله یان ایدر پا-5
اهند بود.مشغول به خدمت خو

اهم اقدامات در مرحله دوم
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یزات و ادوات نظامیتجهيزه سازیمدرن-1
يبر اساس خدمت قراردادین خدمت نظامیجاد و توسعه قوانیا-2
ینظامیت اخالقیفیه و کیمشاغل ، ارتقاء روحیابیدارزیستم جدیجاد سیا-3
نظام ارتشیبدنه اصلیساختار سازمانينه سازیبه-4
یدفـاع يگر بخش هـا یمسلح و ديروهایاز نیمطابق با نید خدمت نظامیر جدساختا-5

در هنگام جنگ
مشـغول کـار   يان بـه صـورت قـرار داد   یـ درصـد کـل نظام  50ان مرحلـه دوم ،  یدر پا-6

خواهند بود.
اهم اقدامات در مرحله سوم

مشغول به خدمت خواهند بود.يبه صورت قراردادیصددرصد خدمه نظام-1
زات و سـاخت و  یتجهيجهت استخدام ، آموزش ، آماده سازيبودجه ايزینامه ربر-2

ید اقالم دفاعیخر
ک یـ رد و به صورت یگیشکل میمال–يه تفکر اقتصادید بر پایمسلح جديروهاین-3

شود.یت مید مشغول فعالیماژل جد
يرش جهت خدمت قراردادیط پذیشرا

مسـلح بـه   يروهـا یاز نیـ مسلح باشند بر اساس نيروهایل به خدمت در نیکه مايافراد-1
Master(گروهبـان) و  Sergeant(سـرباز) ،  Privateدر درجـات  یخـدمت نظـام  

sergeantکنند .ی(سرگروهبان) ثبت نام م
کسال نخواهد بود.یفوق به صورت فعال بوده و کمتر از یخدمت در سه درجه نظام-2
باشـد کـه آمـوزش    یسال مـ 19-30و زنان 18-45افراد موضوع فوق شامل مردان -3

خواهند کرد.یطیتخصصيزیمناسب را بر اساس برنامه ریتخصصيها
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شوند یارتش به کار گمارده میون پزشکیسیت از کمین افراد پس از کسب صالحیا-4
زنان در زمان صلح منـوط  يریرند. (به کارگیگیمناسب را فرا میکیزیفيو آموزش ها

است).ین دبستانیشتن فرزنددرسنبه ندا
توسط فرمانـدهان  "مایبوده و مستقینظامياز بخش هایاستخدام افراد فوق بر اساس ن-5
شوند.یرش میپذینظاميگان های

ون یسـ ید اسـت (بـا نظـر کم   یسال قابل تمد5مدت قرارداد حداقل سه سال بوده که تا -6
)یپزشک

باشد.یسال تمام م45فوق خدمت در سه درجه يحداکثر سن برا-7
ارتش است .یون پزشکیسید قرارداد منوط به نظر کمیتمد-8

ج مورد انتظارینتا
و حفظ آنیدفاعیش و بهبود آمادگیافزا-1
آنهايق بهبود سطح حرفه ایاز طریت خدمه نظامیفیت و کینه کردن کمیبه-2
مناسـب ،  یط زنـدگ یجاد شرایا با اان و خانواده آنهینظامین اجتماعیستم تامیبهبود س-3

باالتریاجتماعيایبه سطح حقوق بهتر و مزایابیدست
مختلـف و  يگـان هـا  یرو در یـ ع نیـ (از مرحله ثبت نام تا توزیستم دفاعیون سیاتوماس-4

آنها به موقع جنگ)یفراخوان

رانیا
رات در قـانون  یـ یش اسـت . بـا وجـود تغ   یسـال پـ  80ران مربوط به یفه ایقانون نظام وظ

فه گر چه بـا جوانـان سـروکار دارد    یآن حفظ شده است ، نظام وظی، ساختار کلیاساس
آن تمـام  یو روانـ ی، فرهنگـ ي، اقتصـاد یدامنه آثار آن در ابعـاد مختلـف اجتمـاع   یول

، بهـره  یحات نظـام یزات و تسـل یـ شـرفت تجه یرد . با توجه به پیگیخانواده ها را در بر م
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ش خـانواده هـا ، ضـرورت    یل کـرده و کمـک بـه آسـا    یتحصـ يروهـا یاز ننهیبهيبردار
کند.یکته میفه را دیا اصالح قانون نظام وظیب یتصو

پلم و یـ افـراد فـوق د  يبـرا يپلم ، لغو دوره سربازیر دیافراد زيکاهش مدت خدمت برا
ل آن بـه وزارت کشـور   یـ مسـلح و تحو يروهـا یفـه از ن یباالتر،جدا شدن سازمان نظام وظ

ییو ... راه حل هايد خدمت سربازی، ممکن ساختن خريدفاع شهريروین نیجهت تام
دارند.یب آنها گام بر میتصویندگان مجلس در پیاست که نما

ها ، مرارتها و عدم بهداشـت و اسـکان مناسـب همـراه     یم با سختیدر قديخدمت سرباز
شود.یمیطار راحت و ساده یبسین مدت از زندگیبود. در حال حاضر ا

رنـد ،آمـوزش   یک شغل بپذیل هستند آن را به عنوان یکه ماي، افراديدر ارتش حرفه ا
ین حرفه به دو سال محدود نمـ یگذرانند. ایالزم میط جسمیالزم را با داشتن شرايها

و یش و قـدرت دفـاع  یرا افـزا یانسـان يرویـ نییو کـارآ يب بهـره ور یشود و لذا ضـر 
یراهيدن به ارتش حرفه ایرسيبرد. البته کشور ما برایباالتر مکشور را یتیب امنیضر

یباشـد ولـ  یشتر کشورها میج در بیمقدس و رايگرچه امريش دارد. سربازیدراز در پ
کننـد. البتـه ارتـش    یمـ یر پرچم را تلف کردن عمر تلقـ یزيخدمت اجبارياریعده بس
يروهـا یرها اسـتفاده از ن کشـو یاسـت و تمـام  یدر صورت وقوع جنگ ناکـاف يحرفه ا

دانند.ینمین مواقع منتفیع آنها را در ایو آموزش سریمردم
یشـرفته و لغـو آن بـار مـال    یزات پیـ اسـت نـه تجه  یانسانيرویبه نیران فعال متکیارتش ا

را در بر خواهد داشت .يادیز
جهینت

وه و بالفعـل ،  دات بـالق یـ دخـود ، ته یبا توجه به ساختار و بافـت اجتمـاع  يهر کشور
فـه دارد .  یانجام خدمت نظام وظيخاص برایروشيو اقتصادیاسی، سیط فرهنگیشرا
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یمیر است . به طور کلیجهان متغيسال در کشورها3ماه تا 4از يمدت خدمت اجبار
نمود.ير جمع بندیرا به شکل زیو ارتش سنتيب ارتش حرفه ایا و معایتوان مزا

يارتش حرفه ايایمزا
ننـد و  یبیفـه مـ  ینسبت به سـربازن وظ يبهتر و کاملتريآموزش هايسربازان حرفه ا-1

تر در خدمت ارتش هستند.یمدت طوالن
بـاالتر  یو اثر بخشـ ییده ، از کارایچید و پیجديبا سالح هایین افراد ضمن آشنایا-2

برخوردارند.
اتب ساده تر است.ن سربازان در خارج از مرزها به مریايریبه کار گ-3

يب ارتش حرفه ایمعا
د ثابـت باشـد و فقـط در    یـ با"باین ارتش تقریست ، تعداد ایر نیستم انعطاف پذین سیا-1

ن تعداد سـربازان زمـان   یکرد. بنابرايزیتوان برنامه ریاز در دراز مدت میصورت عدم ن
ابد.ییش مینسبت به زمان صلح افزایجنگ فقط مقدار کم

ست ، بـه آنهـا سـربازن    ینیکافیبیاد است ، فقط پول توجیزيازان حرفه انه سربیهز-2
ند.یگویز مینیسوپر مارکت

یارتش سنتيایمزا
ره یـ تـوان از سـربازان ذخ  ید مـ یـ دابل انعطاف است و مطابق با شدت تهستم قین سیا-1

استفاده کرد
ن یـ در ایکـاف دهـد واز دانـش  یانجـام مـ  یرا بـه خـوب  يدفـاع منطقـه ا  یارتش سنت-2

خصوص برخوردار است .
ن است.یین ارتش پاینه ایهز-3

یب ارتش سنتیمعا
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ن است .ییار پایت آموزش بسیفیمدت و ک-1
ن یـ مجـدد ا يریـ حات ، بـه کـار گ  یزات و تسلیتجهيشرفت در تکنولوژیبا توجه به پ-2

سربازان در زمان ضرورت با مشکل روبرو خواهد شد.
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