
در ایراناط و ذخیرهــنیروهاي احتیسابقــۀ
استعداد و...)(قوانین، سازماندهی، آموزش، نحوة احضار، 
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چکیده
مطرح 1304احتیاط و ذخیره در سال نیروي عمومی،قانون نظام وظیفه ،براي اولین بار در تاریخ ایران
موضوع احتیاط و )شروع جنگ تحمیلی(1359تا سال اماایجاد شده بود آنگردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در 

تا اینکه در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و کمبود نیروي سرباز در اجرایی وارد نشده بودۀبه مرحلذخیره عمالً
یگان هاي ارتش، تصمیم به فراخوانی یک دوره از آخرین ترخیص شدگان خدمت وظیفۀ عمومی گرفته شد.

جدید و متناسب با زمان و هایی ایجاد ساز و کار، نیاز به قانون نظام وظیفه عمومیجهت بهره برداري بهینه از 
که استیهایکارراهتنظیم و در سطح تصمیم گیري رسیدن به یک فرآیندکلی منظوره بشاید بازنگري در قانون

نیروهاي احتیاط را طبق قانون وظیفه عمومی جهت تقویت بنیه دفاعی کشور مهیا ،بتواند در شرایط بحرانی و جنگ
از و هزینه بتوان بدنۀ نیروهاي مسلح کشور را به نیروي بی پایان مردمی متصل نمود وبا کمترین مشکالتتا،نمود

پشتیبانی مردمی برخوردار سازد.

کلید واژگان: 
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مقدمه
حث جهاد و دفاع  در اگرچه موضوع اصلی ما در این مقاله جهاد نیست لیکن عمومی بودن ب

کند. نزول آیاتشرع مقدس اسالم مقدمۀ بسیار خوبی براي  ورود به بحث اصلی ما را فراهم می
فراوان قرآن کریم در مورد جهاد، قتال و امر به آمادگی مسلمانان در مقابل دشمنان، دفع خطرات و 

بخش اسالم به آنها توجه توطئۀ احتمالی آنها و تبلیغ یکتاپرستی مقاصدي است که مکتب رهایی 
گرایی اسالم در زمینۀ نگاه به جوامع انسانی و رقابت بین بازیگران خاص دارد. این امر نشان از واقع

نهادند به قطع میسیاسی دارد و چنانچه مسلمانان بر این امر خطیر و دستور اکید اسالمی گردن 
ی بر جهان را از آن خود کرده بودند.  یقین شرایطی بهتراز وضعیت کنونی داشتند و سیادت و آقای

جهاد و دفاع-2
جهاد در قرآن-1-2

قتال و مشتقات و کلمات هم خانواده واژةمورد از31جهاد و واژةمورد 33به قرآن کریم 
مورد تقدیس و واژه و هر دو استسخن گفته در مورد آنها با تجلیل و احترام اشاره کرده و آنها 

در این قسمت به عنوان نمونه به  چند مورد از آیات قرآنی اشاره واقع گردیده اند.تقدیر خداوندي 
شود.می

شیئا و هو خیرلکم وعسی اکتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهو
)216-بقره (شیئا و هو شرلکم واهللا یعلم و انتم ال تعلمون اان تحبو

نوشته و مقرر گردید و حال آنکه بر شما ناگوار و حکم پیکار و قتال در راه خدا بر شما
ه بسیار چیزهایی که براي شما ناگوار و مشقت آمیز است اما در حقیقت خیر چسنگین است، ولی 

شما در آن دارید ولی در واقع شرّمیدوست که ی را هایالح شما در آن است و چه بسیار چیزصو
"دانید.میاست و خداوند به مصالح امور دانا است و شما ن

بسیج یا آمادگی عمومی براي جنگ:-2-2
لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدواهللا و اعدو او

)60- عدوکم(انفال 
سازید بقدري که آن اندازه که در توان خود دارید، از قوه و قدرت و اسبان سواري فراهم "

"در دل دشمنان خدا و دشمنان خودتان رعب و هراس ایجاد کنید.
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و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اهللا ذلکم خیرلکم ان انفروا خفافا و ثقاالً

)41-توبه(کنتم تعلمون
جهاد خود براي جنگ با کفار سبک بار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا با مال و جان "
".این براي شما بهتر خواهد بود اگر بدانیدکنید 

)71- نساء(حذرکم فانفروا ثباتا اوانفروا جمیعاَایا ایها الذین امنو خذو
".اي اهل ایمان سالح جنگ برگیرید و آنگاه دسته دسته یا به یکباره بیرون روید"

کی از فروع دین و نهج البالغه و سایرآثاراسالمی نیز به این اصل مهم اسالم که به عنوان ی
همردیف نماز مهم شمرده شده است تأکید دارند.  

:جهاد و شهادت از دیدگاه نهج البالغه-3-2
ی که نهج البالغه در موردجهاد بطور مشروح به آنها پرداخته اجماالً به شرح زیر موضوعات

است:
فضیلت و نتایج جهاد و عواقب ترك آن-الف 
مقاومت در میدان جهادپایداري و -ب   
فنون مبارزه و روش جنگ- ج   
شوق شهادت در راه جهاد براي خدا- د    

در ا)حرب و محاربه در راه خد،پیکار و قتال(نام جهاد و مشتقات آنبار 103و در مجموع 
)96آمده است. (همان :البالغهنهج

:غزوات و سرایاي پیامبر اسالم(ص)-4-2
و زندگی پر برکت پیامبر گرامی اسالم، بویژه در مدت ده سال تشکیل حکومت اسالمی سیره 

پس از هجرت به مدینه، که حدود نود و هشت مورد جنگ و قتال را به خود اختصاص داده  بیانگر 
آن است که جنگ با کفار و دفاع از حکومت اسالمی بخش مهمی از برنامه هاي ایشان را تشکیل 

ن امر موجبات موفقیت و سر بلندي حکومت اسالمی در آن مدت کوتاه از تاریخ داده و همیمی
اسالم را باعث گردیده است.   
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پس از هجرت به پیامبر اسالم(ص) در طول ده سال حکومت خودکه غزوات و جنگهایی 
مدینه و تشکیل دولت اسالمی، خود مستقیماً در آنها شرکت داشتند (غزوه) و یا شخصی را به 

باشد.میگزیدند(سریه) به شرح زیر میماندهی آنها  برفر
مورد18غزوه     -
مورد80سرایا   -
)98(یاسین :مورد98جمع     -

از رسالۀ امام خمینی (ره) در مورد وجوب دفاع2826مسألۀ -5-2
دارند و از مراجع عظام تقلید و علماي اسالم نیز به بحث جهاد و دفاع توجه ویژه اي داشته و 

اگر دشمن بر بالد مسلمانان و سرحدات آن «(ره): خمینیآن جمله است فتواي حضرت امام
هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله اي که امکان داشته باشد، از 

))رسالۀ حضرت امام (ره» (بذل جان و مال، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

هاي مختلف در مورد جنگ:دیدگاه-6-2
کرد تـا بـین ایمـان و خـرد آشـتی      میکه تالش -فیلسوف و فقیه یهودي،موسی بن میمون، پزشک

گوید:حقوق جنگ در تورات و انجیل میدر مورد -برقرار کند
فقط هاي تجاوزکارانه تمام مردم باید بجنگند ولی در جنگ،در موقع تهاجم مسلحانۀ دشمن"

"کنند.داوطلبان شرکت می

گوید دو نوع جنگ وجود دارد، میموسی بن میمون همچنین در مورد انواع جنگ، 
جنگهاي ضروري و لشگرکشی هاي داوطلبانه که جنگهاي نوع اول  براي دفاع از سرزمین ملی و "

یارات خود جنگهاي نوع دوم براي کشور گشایی است. در جنگهاي نوع اول شاه با استفاده از اخت
(دادگاه یهودیان » سان هدرن«شود؛ اما در جنگهاي نوع دوم، رضایت و مصوبۀ میوارد جنگ 

)18-17(بوتول:"کهن در اورشلیم) براي شاه الزم است.
پردازي هابز فیلسوف انگلیسی قرن شانزدهم و هفدهم که پیرامون رفتار انسانها و دولتها نظریه

جنگ همه بر « ناپذیر از زندگی انسان قلمداد کرده و نظریۀکرده است، جنگ را بخش اجتناب 
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در "گوید: میاز اوست. وي در مورد دالیل منازعه، جنگ و کشمکش انسانها چنین » ضد همه

نهاد آدمی سه علت اصلی براي کشمکش و منازعه وجود دارد. نخست رقابت؛ دوم ترس؛ سوم 
سود؛ علت دوم براي کسب امنیت؛ و علت طلب عزت و افتخار. علت اول آدمیان را براي کسب

)     158(هابز:"دارد.میسوم براي کسب اعتبار و شهرت به تعدي وا 
ملتها در هر دوره اي از ادوار ،گرایانه به جهان بنگریمبنابراین در صورتی که با دید واقع

تاریخی بایستی براي جنگ و دفاع آماده باشند، تا همیشه سربلند و عزیز باشند، در غیر اینصورت 
عزت، آبرو و شرف آنها زیر چکمۀ زورگویان پایمال خواهد شد.

سزاوار بی زور گور است و بسجهان یکسره جاي زور است و بس 
با ذکر این مقدمه به تبیین وضعیت آمادگی نظامی، طریقۀ بسیج نیرو و احتیاط در علیهذا

پردازیم. ابتدا در این قسمت براي روشن شدن وضعیت نظامی اقوام پیشین و میگذشته و حال ایران 
نمائیم.  مینحوة گردآوري و بسیج نیرو در ادوار گذشته به برخی سلسله هاي ایرانی شاره 

گذر تاریخن نظامی ایران در سازما-3
زمان ساسانیان-1-3

ایرانیان و رومیان در نیرو و توانایی نظامی و سازماندهی آن و نیز روشهاي جنگی نسبت به 
اند. ایرانیان، سازمان صفوف در پیاده نظام و سواره نظام را ر اقوام ممتاز و برتر بودهسای
شناختند. میگرفت) میاند، چنانکه سازمان یگانها را (که حدود ششصد نفر را دربر شناختهمی

اسب سواران ، اسب سوارانهمین طور نیز ایرانیان انواع جنگجویان را در لشگر خویش مثل، 
گروه فدائیین (گروهی از سواران ، گروه خالدین( گروهی از سواران که برجسته بودند)، تیرانداز

را سازماندهی روه احتیاطو گپیادگان، فیل سواران، خطرپذیري ممتاز بودند)وکه به شهامت 
کرده بودند.

که در اطراف و نواحی سرزمین ایران ساکن بودندگروهی از قبایل جنگجو، گروه احتیاط
شدند. آنان معموال جنگجویان ممتازي بودند که فرمانده آنان نیز بودند و براي جنگ بسیج می

جنگیدند.مردم بومی همان منطقه بود. بعضی از گروهها بصورت سواره مییکی از 
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کسري انوشیروان اصالحات وسیعی در سازمان نظامی خود به اجرا در آورد و از مهاجران 
)57- 56:یاسین(بیگانه نیز در آن بهره برد.

:کندمیدوران ساسانی را چنین توصیف شاعر حماسه سراي ایرانی نیز فردوسی 
ونــرهنمهر سوي فرستاد برفزونلشگرت خواسدرگاه چون به

هنریـــــبباال  کندکهنماند پسرداردکهی را ــــکه تا هر کس
به گرز و کمان و به تیرخدنگجنگرسمواموزد ــــــسواري بی

ديبی آهوبدر یــبخششبهرنیروشديچو کودك زکوشش به
ندارگان آمدـــــبناموربدانندآمدشاهدرگاهبهور ـــزکش
اويایوانو بیاراستی کاخ اويوانـــعرض نام دییـــنوشت
پهلوانبااهــدرگزبرفتی جواننو رسیدهآمديجنگچو

آمديه آورد  نا  تندرست  ــــبهرآن کس که در جنگ سست آمدي
)2:1218(فردوسی،ج

ه ق.)399تا254دورة صفاریان (از-2-3
پس از پایان کار ساسانیان، امیران عرب، لشگریانی نیز از ایرانیان تحت فرمان خود داشتند که 

کردند. این نفرات سرو سامان درستی نداشتند و موقتی بودند. با هاي جنگ، پیکار میداندر می
شرق ایران، گروه فراوانی از ایران به دور او گرد آمدند و بدین سان لشگري ظهور یعقوب لیث در 

شدند، پدید آمدند.نامیده می» عیاران«بر اساس پیرامونیان او که
ترین سند دربارة صفاریان است، در آن زمان سپاهیان ن و کهنبه نوشتۀ تاریخ سیستان که بهتری

شدند.مییعقوب لیث صفاري معموالً از سه بخش تشکیل
موالیان که سربازان معمولی بودند.-
سرهنگان که از زرخریدهاي آزاد شده بودند و هر کدام از آنها یکهزار سوار زیر امر -

خود داشتند.
شدند و خود دنبالۀ آزادگان که از دهقانان و نجیب زادگان و ثروتمندان تشکیل می-

آمدند.دوران ساسانی به شمار می» آزادگان سگستان«
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شدند که رستۀ از سوي دیگر لشگریان صفاري به دو دستۀ بزرگ پیاده و سواره تقسیم می

توانستند براي خود اسب و جنگ افزار سواره بیشتر از دو گروه سرهنگان و آزادگان بودند که می
)1382:34مناسب تهیه کنند. (بابایی،

ه ق)447تا316(ازارتش دیلمیان-3-3
ان که سرزمینشان در پشت کوه هاي البرز و کرانۀ دریاي مازندران است مردم گیالن و دیلمی

هاي سرزمین از زمان قدیم به دالوري و جنگجویی معروف بودند و در پناه جنگل ها و کوهستان
هاي ایران است. خودسر و آزاد زیسته و کمتر زیر فرمان پادشاهان و خود که از استوارترین بخش

رفتند.فرمانروایان می
سپاهیان دیلمی به دو گونه بودند، یکی سپاهیان ورزیده همیشگی که آموزشهاي جنگی

کردند. دیدند و در برابر کار خود مزد دریافت میمی
پیوستند و براي که هنگام جنگ به سپاهیان همیشگی می» حشري«یا » حشر«دوم سپاهیان 

جنگیدند.غارت و چپاول دشمن می
سوارگان . خود از دو دسته همیشگی(ثابت) و موقتی تشکیل شده بودسوار نظام ارتش ایران، 

همیشگی، سپاهیان سواري بودند که در پایتخت و شهرهاي بزرگ ایران همواره در خدمت ارتش 
سوارگان موقتی سپاهیانی شدند.میکارزار گسیل میدان هاي بودند و به هنگام نیاز به مرزها و 
پرداختند و به هنگام نیاز بسیج میشهرها و روستاها بکار خود بودند که هنگام صلح و آرامش در

)36(همان:شتافتند.میدر ردة جنگاوران دیگر به میدان هاي نبرد ،شده

ه ق.)1135تا907دورة صفوي(از -4-3
ارتش ایران در آغاز پادشاهی این دودمان، شصت هزار سوار بومی داشت که از سران و 

بزرگ؛ شاملو، تکلو، استاجلو، ذوالقدر، افشار، قاجار، و بهارلو برگزیده شده هاي هفت تیرة یکّه
ها که از سرسپردگان شیخ صفی و فرزندان و نوادگان او بودند، به پیروي از بودند. این تیره

بستند و  به میپیشوایان خود چون کاله سرخ دوازده ترکی بر سر نهاده و دستاري سفید دور آن 
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معروف بودند و این کاله در آن روزگار نشانۀ وفاداري به خاندان صفوي » سرخ سرقزلباش یعنی «
و سرداري و بزرگی و بزرگ زادگی بود.

سپاهیان قزلباش سازمان پایداري نداشتند و سواران و جنگاورانی بودند که تنها از سرکردگان 
شد که به زیان کشور و میبردند. همین امر باعث خودسري و سرپیچی از فرمان شاه میخود فرمان 

خاندان صفوي بود. از این رو سرانجام شاه عباس براي کاستن از نیروي قزلباش و نشاندن آنان 
هاي کهجاي خود، سپاه دیگري با بیست هزار نفر سوار و دوازده هزار نفر پیاده از سربازان و یبر

اه خوانده شد. این سپاه، ارتشی یعنی دوستدار ش» شاهسون«هاي گوناگون بسیج کرد که بنام تیره
کم از ارج و بهایی که ها کمها، قزلباشآمدن شاهسونبگیر بودند. با روي کارو حقوقايحرفه

داشتند، افتادند و نامشان رو به فراموشی نهاد.
ان الزم به ذکر است که در این دوره با کوشش برادران شرلی و دستیارانشان با این سپاهی

نی داده شد که در آمادگی آنان بسیار کارگر افتاد و آنان را با روش هاي جدید هاي نویآموزش
ها، و پیکار با جنگ افزارهاي گرم آشنا ساخت و نیز کارخانه هاي توپ ریزي و نبرد در میدان

کرد.می، همچنان کار ـ.قه1224جنگ افزارسازي در اصفهان برپا گردید که تا سال 
گونی هایی که برادران شرلی در آن پدید آوردند، در زمان شاه سازمان ارتش ایران با دگر

عباس چنین بود:
شدند.میکه خود به سه بخش تقسیم :الف) سواران

قزلباش ها-
قوللر (غالمان گرجی،ارمنی و چرکسی)-
قورچیلر (گارد ویژه شاهان صفوي)-

ب) پیادگان(تفنگچی لر)
ج) توپچیلر

)39-37د) نسقچیلر(راهداري و راهبانی بعهدة نسقچی ها بود.) (همان،ص
) در زمان جنگ با عبید خان ازبک که توسط هـ.ق936ۀ(مجموع سپاهیان ایران در دورة صفوی

نفر ذکر شده که در 102600شاه طهماسب اول از آنان سان دیده شد، به نقل از خالصه التواریخ، 
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کشورهاي بزرگی مثل اسپانیا، فرانسه، انگلستان، سوئد و ایاالت متحدة هلند آن زمان در مقایسه با

) 1380:47به مراتب پر استعدادتر بوده است. (نورایی،

ه ق.)1163تا1148دورة نادري (از-5-3
سازمان ارتش نادري با ارتش دوران صفوي از تفاوت چندانی برخوردار نبود. در زمان 

هاي ن ایرانی، طوري توانایی و سرو سامان یافتند که مانند آن را در دورهنادرشاه، ارتش و سپاهیا
توان دید.دیگر کمتر می

نویسد:یکی از تاریخ نویسان دربارة او در کتاب خود می
آوري بود که روزگار هرگز مانند او را به یاد نیاورده است، نادرشاه یکی از مردان شگفت«

اي ههمه خوي نیک سربازي را با خود داشت، جربزة فرماندهی وي به پایچه او گذشته از آن که 
خود را آوريتوان گفت هیچ یک از سرداران نامی جهان دوران سلحشوري و جنگبود که می

»چون نادر به حد کمال نپیموده و در فرماندهی به پایگاه واالي او نرسیده است.هم
نویسد:لرد کرزن در همین زمینه می

ان ارتش نیرومندي که نادرشاه پدید آورد، از دیدة دلیري و آموزش سپاهیگري در می«
مانند بود و با همین ارتش بود که لشگرکشی هاي بزرگ و پردامنه خود هاي آن روزگار بیارتش

اش در جهان آن روز در اب شد و نام و آوازههاي تاریخی کامیرا انجام داده، به کشورگشایی
خان زند و آقامحمدخان قاجار هنوز دلیري و مد. این ارتش نیرومند، تا زمان کریجا پیچیهمه
هاي سردودمان قاجار در پایداري ایمنی در باکی سرشار خود را از دست نداده بود و کامیابیبی

سرتاسر ایران و نگاهبانی و نگاهداري مرزهاي آن مدیون بازمانده همین ارتش و همان روحیه 
»بوده است.

شد که عبارت بود از: سوارگان، دسته تشکیل میارتش ایران در دوران نادري از چهار
)1382:40پیادگان، توپچیان، زنبورکچیان و مهندسان. (بابایی،

داد و معموالً وي در تمامی نیروها حضور داشته و سپاه نادر را عمدتاً سواره نظام تشکیل می
شد. شاید رمز موفقیت او در نکاتی چون له ور میپیشاپیش سربازان خود به صفوف دشمن حم

باکی و صفاتی نظیر آنها بوده زندگی ساده سربازي، حضور مستمر در بین سپاهیان، شجاعت، بی
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سپاهی به همراه داشت که طبق گفتۀ وقایع 160000است. نادر به هنگام حمله به هندوستان قریب 
اردو، سوار بوده و حتی یک نفر هم پیاده نبوده نگار نادري کلیۀ نفرات اعم از سرباز یا خدمه

گوید:است. یک اروپایی که سپاهیان نادر را در حال پیشروي دیده است، می
نفر بوده که مخارج نگاهداري آن با فرماندهانش، سرانه در 200000تعداد آنها بیش از "

لیره 5000000نظامی ساالنۀ او بالغ بر سال صدکورن، یا بیست و پنج لیره بود، بنابراین جمع هزینۀ 
)64: 1380، 1(نورایی،ج"گردید.می

:سپاهیان دورة قاجاریۀ تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه-6-3
طور کلی از دو قسمت به نام قشون پارکابی و قشون والیتی ه ارتش ایران در این زمان ب

ملتزم رکاب شاه و قواي والیتی به هزار نفر، همیشه75شد. قشون پارکابی شامل تشکیل می
اند.فرماندهی شاهزادگان و حکام محلی و سران ایاالت بوده

قشون «قمري) عالوه بر عناوین مذکور دو اصطالح 1313-1264(از زمان ناصرالدین شاه
)1382:53(بابایی،د.گردینیز وضع و معمول » قشون متحرك«و » متوقف

باشد نحوة سربازگیري، نیروهاي آنچه در این مقاله مورد توجه مینکته قابل ذکر آن است که، 
بگیر در ارتش حضور ندارند، و در مواقع اي و حقوقاحتیاط و ذخیره است که بصورت حرفه

شوند. لذا به همین دلیل از ذکر سایر خصوصیات و ضروري و بحرانی به خدمت فراخوانی می
گردد. هاي ارتش زمان قاجار خودداري میویژگی

در ایران در گذر تاریخنحوه سرباز گیري-4
م1807/قه.1222درنحوه سربازگیري-1-4

:گویددر مورد نحوة سربازگیري در این دوره چنین میدر گزارش خودژنرال گاردان 
نحوة سربازگیري در ایران به روش ودر ایران هر ایل ملزم است مقدار معینی سوار بدهد«
با رباز سوار،اي سن، به استثناء چند شهر، باید عدهالطوایفی است، هر استان و هر شهرستاملوك

اسب بدهد و اگر سربازي فرار کند، یکی از بستگانش را به جاي او به خدمت سربازي خواهند 
دانیم براي اینکه سربازان مزبور با رغبت همین قدر می«گوید: ژنرال گاردان در ادامه می.» برد
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و مبلغ این مالیات حدود پانزده تومان ندوشبیشتري خدمت کنند از مالیات ساالنه احشام معاف می63

اش مقداري زمین جهت کشت و زرع است. بعالوه به هر سرباز به جهت تأمین معاش خانواده
شان عبارت بود از روزي یک من جو، ن به او تعلق داشت و جیره روزانهدادند و حاصل آن زمیمی
»دادند.میمن کاه و یک چارك گندم، مگر در فصل بهار که به اسبها علف تازه دو

)1382:193(بابایی،

:شه.1226توسط امیرکبیر »بنیچه«تصویب و اجراي قانون-2-4
تعهد اهالی هر ده مبنی بر آماده کردن "در تعریف از بنیچه آمده است:فرهنگ معیندر 

گیري هم مثل مالیات بر پایه و اساسی مستقر شود براي اینکه قشون، اي سرباز براي حکومتعده
بنیچۀ مالیاتی را مأخذ دادن سرباز هم  مقرر داشتند. خرج سفر سرباز تا محل اردوگاه و کمک 
خرج  براي سرباز و پادارانه دادن به خانواده در مدت بودن او سر خدمت بر عهده صاحب بنیچه 

).1:467ج (معین "(مالک) بود
سی هزار نفر قشون حاضرالسالح و "هاي باقی مانده از قانون بنیچه امیرکبیربه موجب نوشته

شماريمیان رعیت  به ترتیب سردر نظر گرفته شده بود و این عده از"شصت هزار نفر ذخیره
رفت. اگر از میان رعایاي یعنی از هر ده نفر یک نفر به خدمت سربازي میشد.گرفته می

آوري نموده و براي او چند نفر دیگر باید صد تومان به صورت سرشکن جمع،نبود(متمکّن)پادار
عالوه دولت ساالنه شش تومان حقوق محلی براي خانواده و ماهانه ه ب. خریدندملک و باغ و... می
پرداخت. و هنگام احضار به خدمت نیز افراد گروه حقوق خدمت به سرباز میهم هفت قران و نیم

به عیال و اطفال او »خانواري«یعنی نه نفر دیگر که سرباز نشده بودند یک خروار گندم به نام او
دادند.می

سرباز در مدت خدمت از پرداخت مالیات معاف بود و نیز یک نفراز اهالی ده خود را به نام 
شخص هم د که در غیاب وي به امور رعیتی مربوط به او رسیدگی کند و اینکرمعین می»هم پا«

شدند، براي هزینه راه از تأدیه مالیات سرانه معاف بود. سربازانی که بدین نحو به خدمت احضار می
کردندخود از قرار هر فرسنگ، یک ریال و اگر سواره بودند یک ریال و نیم دریافت می

).1382:197(بابایی،
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تر شده و هاي مختلف تکمیلمتناسب با دورهکبیر به بعد همان قانون سربازگیريراز زمان امی
به تصویب مراجع قانونی رسیده است. 

ه.ش1294قانون سربازگیري سال-3-4
گیري دولت ایران بر طرز بنیچه (خدمت اجباري خصوصی) است.ماده اول) اساس قشون

که االمکان از بلوکات و ایالتیماده دوم) افواج پیاده و دستجات سواره و توپخانه، حتی
دادند گرفته شود.مطابق بنیچه قشون میکنون تا

جده ماده بود و مدت خدمت وظیفه براي توپچی و سوار سه سال و براي یاین قانون شامل ه
.پیاده دوسال تعیین شده بود

سال که سه سال وظیفه و نه سال بعنوان ذخیره قشون محسوب 12دوره خدمت 20در ماده 
)1382:206(علی بابایی،شد. می
:ه.ش1301سال در قانون سربازگیري -4-4

االمکان از بلوکات و ایالتی که تاکنون ) افواج پیاده و دستجات سواره و توپخانه، حتی1ماده
دادند، گرفته شود.مطابق بنیچه قشون می

مورد نیروي احتیاط در20مادة بوده و در1294این قانون تکمیل شده قانون سربازگیري سال 
گوید:و ذخیره می

شود) از اول دخول به ) مدت خدمت سربازي(مادامی که به طور بنیچه سرباز گرفته می20ماده 
سال خواهد بود. 12خدمت براي هر فرد 

با توجه به نیاز کشور به ارتش با استعداد و اصالح شد و1304مجدداً این قانون در سال 
.تعیین شدسال و شامل سه دوره 25بر مبناي قانون جدید خدمت وظیفه جمعاًجمعیت بیشتر،

دوره خدمت نظامی به مدت شش سال(دو سال اول تحت السالح و چهار سال بعد- 
احتیاطی)

سال ( شش سال اول ذخیره مقدم و هفت سال بعد ذخیره تالی )13دوره ذخیره به مدت - 
)210(همان :دوره پاسبانی به مدت شش سال- 
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هاي داخلی و جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه با آغاز بحرانپس از انقالب اسالمی و

ایران، نیروي انسانی مورد نیاز در دوران دفاع مقدس، با تکیه بر شور انقالبی ملت شریف ایران و 
نظیر مردم از رهبري حضرت امام (ره) و حضور داوطلبانه و قابل توجه مردم و سربازان پیروي بی

تأمین گردید که تا پایان جنگ این وضعیت ادامه یافت. شایان ذکر مشمول در مناطق عملیاتی
گرفت هاي متفاوت از میان اقشار مختلف مردم صورت میاست که بسیج و اعزام نیروها به روش

که نحوة بسیج نیرو در زمان دفاع مقدس، خود موضوعی جداگانه است که در جاي خود بایستی 
این نوشتار مورد توجه است بسیج نیروي احتیاط و ذخیره در به آن پرداخته شود. لیکن آنچه در
گیرد.ارتش است که مورد بحث قرار می

29/7/1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 4ماده -5-4
پس از انقالب نیز قانون سربازگیري قبل از انقالب مورد تأکید، اصالح و تصویب قرار 

مجموعاً سی سال تعیین گردید که 2و1گرفت و مدت خدمت وظیفۀ عمومی و احتیاط و ذخیرة 
29مصوب خدمت وظیفه عمومیقانون 4هاي سنی مشمول خدمت وظیفه عمومی (ماده گروه

براي اتباع ه از موارد مندرج در این ماده قانون و توزیع سنی جمعیت ایران، )، با استفاد7/1363/
:باشددر گروههاي سنّی مختلف به شرح جدول زیر می،سال30ذکور جمعاً 

ساله ها19- 21سال2دوره ضرورت-
=21-29سال8دوره احتیاط   -
=30- 39سال10دوره ذخیره اول  -
)125: 1380، 2(نورایی،ج=40-49سال10دوره ذخیره دوم  -

نیروي 1384ساله ها در سال 19-50آمار تقریبی جمعیت ذکوربا توجه به جدول فوق،
شود. که با پشتوانۀ قانونی در زمان برآورد مینفر12914966)2و1(ضرورت، احتیاط، ذخیره 

باالیی را براي نیروهاي مسلح فراهم نماید. تواند مورد استفاده قرار گیرد و توان بسیارمقتضی می
شود.در همین زمینه به یک نمونه از بسیج ملی و احضار نیروي احتیاط در جهان اشاره می
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بسیج ملی در فرانسهنمونه -5
میالدي به پیشنهاد کمیته 1794اولین فرمان بسیج عمومی در سال فرانسهپس از انقالب کبیر

شد:و  به شرح زیر اعالمتصویباین کشور نجات ملی 
از هم اکنون تا هنگام رانده شدن دشمن، در سرزمین جمهوري، همه فرانسویان در بسیج "

در مدت کوتاهی حدود پس از اعالم فرمان بسیج عمومی ".انددائمی براي خدمت به ارتش
نفر به 600000م بیش از 1794بهارادامه آن در درو داوطلب بسیج شدندسرباز نفر 50000

بعدها این لذانفررسید.1200000به فرانسهبطوریکه استعداد نیروهاي مسلحها اعزام شدند.جبهه
در جنگ جهانی اول وينیروهاي فرانسکه تبدیل شدی به قانونآن گران بها با رفع نقایص تجربه

که فرانسه زمانیومدر جنگ جهانی دسرباز به جبهه ها اعزام کردند، همین کشور، نفر2900000
)1380:304، 2به جبهه اعزام کرد. (نورایی،جنفر6000000در اشغال نیروهاي آلمان بود

احتیاط درایران گذشتآنچه درمورد نیروي ذخیره و-6
احتیاط و ذخیره در سال نیروي عمومی،قانون نظام وظیفه ،براي اولین بار در تاریخ ایران

شروع (1359تا سال اماایجاد شده بود آنمطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در 1304
همچنان در ولی اجرایی وارد نشده بود،ۀبه مرحلموضوع احتیاط و ذخیره عمالً)جنگ تحمیلی
تا اینکه در شرایط بحرانی پس از انقالب و جنگ تحمیلی و کمبود نیروي گردید.قانون قید می

هاي ارتش، با تشخیص صحیح فرماندهان وقت، تصمیم به فراخوانی یک دوره از گانسرباز در ی
شدگان خدمت وظیفۀ عمومی گرفته شد که کارنامۀ آن به شرح زیر است:صآخرین ترخی

1356شدگان سال از بین ترخیص1359احتیاط در سال فراخوانی نیروي -
هاي نزاجانفر نیروي احتیاط  به پادگان85000مراجعه حدود -
صورت جایگزینیه انجام آموزش دو هفته اي و اعزام به یگانها ب-

ریزي مناسب معایب، محاسن و نواقصی در اثرعدم آمادگی و برنامهشایان ذکر است که 
ضمناً بایستی اذعان کرد که این نیروها نیز به نوعی داوطلبانه به هرگز بررسی نشد.کهوجود داشت

وقت از متمردین این دوره و کسانی که به هر دلیلی از هاي جنگ اعزام شدند، چرا که هیچجبهه
ها سرباز زدند بازخواست نشد.فرمان احضار و اعزام به جبهه
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خدمت احتیاط در طول جنگ تحمیلی:-1-6

هاي جنگ تحمیلی از آنجا که انبوه نیروي انسانی در دسترس همیشه مورد نیاز در طول سال
مدت حضور ،ماه به خدمت دوره ضرورت بعنوان دوره احتیاط6دن مدت کراضافه بود لذا با 

و با استفاده از این اقدام دمحسوب گردیماه24مجموعاًدوره ضرورت و احتیاطسربازان در 
هاي پشت جبهه د که افرادي که دورة خدمت ضرورت خود را در یگانقانونی، فرصتی بوجود آم

هاي احتیاط قدس نزاجا ها بروند و در گرداناط را به جبههگذراندند. دورة شش ماهۀ احتیمی
لشگرهاي مختلف و قرار دادن هاي احتیاط قدس در انگردتشکیل و نزاجا با شوندسازماندهی

هاي آفندي جویی کرده و در عملیاتاصلی و سازمانی را صرفههايآنها در خطوط پدافندي، یگان
که در طول دوران هشت سال دفاع مقدس و کردستان28(به عنوان مثال لشگر گرفت. بکار می

قبل از آن همواره در منطقۀ سرزمینی خود با ضد انقالب فعال در کردستان درگیر بود با استفاده از 
علیهذا در چندین عملیات آفندي شرکت نماید.) ،نطقه جنوبتوانست حتی در مهااین گردان

گردان احتیاط قدس تا پایان 54بیش از سوابق موجود حاکی است که با استفاده از این تدبیر،
هاي سري هاي احتیاط، در قالب گردانتشکیل شد، که پس از جنگ نیز همان گردانجنگ 

هفتصد به پیکرة اصلی نزاجا پیوستند.

اموریت و وظایف معاونت احتیاط :م-2-6
هاي احتیاط.ریزي ، هدایت و نظارت در تشکیل و سازماندهی یگانطرحـ ماموریت :الف 
ـ وظایف :ب 
در امور مربوط به احتیاط.نزاجافرماندهمعاونـ 

ـ اداره و کنترل کلیه فعالیتهاي معاونت احتیاط نزاجا.
پایان خدمت پرسنل وظیفه خدمت منقضی نزاجا.ـ تهیه و تنظیم صدور کارت 

اقدامات ستادي نیروي احتیاط در نزاجا:-3-6
با شروع جنگ تحمیلی اقداماتی به شرح زیر در رابطه با نیروي احتیاط در نزاجا انجام گردید:

1359در سال تشکیل ستاد موقت احتیاط -
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1362تشکیل معاونت احتیاط نزاجا از دي ماه سال -
نزاجادر معاونت احتیاط67انجام امور مربوط به احتیاط  تا سال -
شدگان از حتیاط، اموراداري مربوط به ترخیصمعاونت اتاکنونپس از پایان جنگ تحمیلی-

دهد.خدمت وظیفه و سازماندهی آنها در نیروي احتیاط و ذخیره را انجام می
55مرازرهی و گروه ،هاي مراپشیگانلشگر و12سازمانی احتیاط در رکن غیر15تشکیل -

هادر یگانتوپخانه اصفهان به عنوان بازوي اجرایی امور احتیاط
هاي سرزمینی و مجاور سازمانی در یگانداراي شعبات غیر،ک از این ارکانیهر توضیح اینکه 

هاي در قالب گردان،نسبت به سازماندهی اولیه کلیه کارکنان ترخیصی نزاجاو باشند خود می
گونه اقدام عملی در رابطه با احضار، لیکن از آنجا که تاکنون هیچنماینداحتیاط سازماندهی می

آموزش، سازماندهی و بکارگیري این نیروها و حتی سازمانی کردن قسمتهاي مذکور، انجام نشده 
ضعیف در تداوم ساز و تنها یک مبناي بسیار بر روي کاغذاین سازماندهیبایستی پذیرفت که 

باشد و اشکاالت میدر نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران احتیاط و ذخیره نیرويکار
اجرایی و ساختاري و اداري فراوانی بر آن وارد است.

هاي کلیه ترخیصیتواندمیی خود بانک اطالعاتاحتیاط نزاجا، با در اختیار داشتن  معاونت 
هاي نیازو چنانچه سایر پیشنماید به سهولت سازماندهی نزاجا،سطح درراضرورت هايدوره

توان نسبت به سازماندهی کلیه راخوانی احتیاط مرتفع گردد میامور فهط بومرباي و بودجهقانونی
کارکنان احتیاط نزاجا به شکل تمرکزي و بر اساس فاکتور هایی از قبیل تاریخ اعزام، سال تولد، 

؛ اما این اقدامات تنها مربوط به اقدام نمودآنهاتحصیالت و محل زادگاه یا سکونترسته، میزان 
گذرانند و در مورد سایر نیروها و مینیروهایی است که خدمت دورة ضرورت را در نزاجا 

کنند عمومیت ندارد لذا این خود از نقایص کار   میسازمانهایی که از نیروي وظیفه استفاده 
باشد.می
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و در عین است ترین قوانینترین و پیشرفتهقانون نظام وظیفه عمومی در ایران یکی از مترقی
حال به عنوان یک سرمایه استراتژیک و ملی در حوزه هاي دفاعی و امنیتی و توسعه و آبادانی 

که داراي ضمانت اجرایی و تعمیم در سطح کشور و پذیرش از سوي شودمیکشور محسوب 
هایی جدید و متناسب با ایجاد ساز و کارباشد؛ لیکن براي بهره برداري بهینه از آن نیاز به میجامعه 

تنظیم و در سطح تصمیم گیري رسیدن به یک فرآیندکلی بمنظورزمان و شاید بازنگري در قانون
نیروهاي احتیاط را طبق قانون وظیفه عمومی ،د در شرایط بحرانی و جنگی که بتوانهایراه کار

و هزینه بتوان بدنۀ با کمترین مشکالتتاباشد.میجهت تقویت بنیه دفاعی کشور مهیا نمود
از پشتیبانی مردمی برخوردار نیروهاي مسلح کشور را به نیروي بی پایان مردمی متصل نمود و

در بازنگري قوانین و طرحریزي براي سازماندهی نیروي احتیاط و شایان ذکر است که سازد.
ذخیره بایستی به مشکالت ناشی از فراخوانی نیروها، آمار جمعیت ذکور و فعال جامعه، 

پذیري در قانون متناسب با وضعیتهاي مختلف و محدودیتهاي بودجه اي و... توجه داشت انعطاف
توان به مقاصد زیر نایل شد:میکه در صورت بهره مند بودن از چنین نیرویی 

تقویت استراتژي بازدارندگی) 1
کاهش نیروهاي مسلح در زمان صلح) 2
در مواقع لزومسایر نیروهاي مسلحو تکمیل استعداد نیروي انسانی یگان هاي ارتش ) 3
تکمیل استعداد نیروي انسانی یگان هاي احتیاط) 4
براي تقویت نیروهاي مسلح) تشکیل یگانهاي جدید به هنگام نیاز5
جایگزینی تلفات و ضایعات نیروي انسانی یگان هاي شرکت کننده در عملیات) 6
و یگانهاي مراکز آموزشی،در ستادهاثابت پایورپرسنل برخیتعویض ) جابجایی و 7

و بالعکس.استفاده از آنها در یگان هاي عملیاتیبمنظورپشتیبانی،
تواند در زمان صلح انجام گرفته، میضمناً بایستی به این نکته توجه داشت که این اقدامات تنها 

امکان شور و بروز بحران در کبعد از آغاز جنگ تمرین و نهادینه شود. در غیر این صورت 
د.گردمیضعیف تر بسیار تجهیز و اعزام سازماندهی،احضار،



1387/ پائیز و زمستان12شمارهعلوم و فنون نظامی /فصلنامه ..................................................................70

منابع و مأخذ:
انتشارات علمی و تهران:،، ترجمه، هوشنگ فرخجستهجامعه شناسی جنگ)،1380(گاستون،،بوتول- 1

.فرهنگی
.توضیح المسائلرسالۀ ،حضرت امام خمینی(ره)- 2
.تهران: انتشارات هرمس، 2جشاهنامه)،1382(فردوسی، ابوالقاسم،- 3
.انانتشارات آشیتهران: ، تاریخ ارتش ایران)،1382(علی بابایی،غالمرضا،- 4
.گلنشر سیتهران: ، 1جفرهنگ فارسی معین)،1382(معین، محمد،- 5
.دانشگاه عالی دفاع ملیتهران: ، 1ج بسیج ملّی)1380(نورایی، منوچهر،-6
.دفتر نشر فرهنگ اسالمیتهران:،جهاد)1366(حسین،نوري،- 7
.نشر نیتهران: ، ترجمه حسین بشریه، لویاتان)1381(هابز، توماس،- 8
.دانشگاه امام حسین(ع)تهران:،اصول و مبانی هنر جنگ در اسالم)1365(،سرتیپ سوید،یاسین- 9


