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و فناوريبررسي تاثير استراتژي  اي نوينهها

 در تحول نظام وظيفه به ارتش حرفه اي

∗يئوحيد سينا

 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد

)9/2/88: تاريخ تصويب–18/9/87:فتتاريخ دريا(

:چكيده

و تحول در تابا پايان جنگ دوم جهاني به تدريج تغيير و مين منـابع انـساني ارتـش هـا روش هاي
و حرفه اي آغاز شد فناوري هاي نوين نظـامي، نيـاز بـه نيـروي. روي آوردن به نيروهاي داوطلب

و برخوردار از آموزش  و تحول در استراتژي هاي نظامي نقش انساني متخصص  مهـميهاي پيچيده
و پيشرفته، ناكار دستيابي به سالح. در اين فرايند داشتند آمدي سربازان وظيفـه در انجـام هاي اتمي

و امنيتي، روي آوردن برخي از كشورها نوينوظايف محوله، اتخاذ استراتژي هاي   سياست خارجي
و دفع تهديدهاي نظامي را به و به استراتژي هايي كه تامين امنيت  قـدرت سازمان هاي بين المللـي

و برخيدرع انساني تحول در اشكال مرسوم تامين مناب موجب؛هاي بزرگ وامي گذارد  از كشورها
وعطف توجه آنان به اي ارتش هاي نيروهاي داوطلب  شده است حرفه

: كليديگانواژ
 خدمت سربازي، نظام وظيفه، ارتش حرفه اي، فناوري هاي نوين، استراتژي

 Email: sinaee@um.ac.ir 05118829584: فاكس*
اي"اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي نگارنده تحت عنوان در"بررسي داليل تحول نظام وظيفه به ارتش حرفه  است كه

و .اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است دانشكده علوم اداري



 1390 تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 198

 مقدمه
ت سازمان به اشكال متفاوت منابع انساني مورد نياز خود را امين هاي نظامي در قرون مختلف

و-با ايجاد دولت. اندكرده و طـرح مفـاهيمي ماننـد حاكميـت ملـي  ملت، رشـد ناسيوناليـسم

برابري، خدمت سربازي اجباري يا نظام وظيفه عمومي به منبعـي بـراي تـامين نيـروي انـساني

و اوايـل قـرن بيـستم.ي نظامي كشورهاي اروپايي تبديل شد سازمان ها  در اواخر قرن نوزدهم

ش   نظام وظيفه بـه ايـن كـشورها،ي ملي در كشورهاي غيراروپاييهادولتگيريكلهمزمان با

و كاركردها. نيز راه يافت و در مجمـوعينظام وظيفه در كشورهاي جهان آثار ي گوناگون داشته

و تداوم آن مدد رسانده است-هاي دولتبه تحكيم پايه و اما با شايع شدن استراتژي. ملت هـا

و در برخـي از كـشورها برچيـده هاي نوين در فناوري  جهان، مدتي است نظام وظيفه متحـول

و فناوري هدف اين مقاله بررسي نقش استراتژي. شده است هاي نوين در تحول شيوه تـامين ها

و هـا سازماننيروي انساني در  و وظيفـه بـه خـدمت داوطلبانـه ي نظـامي از خـدمت اجبـاري

ن مقصود از فناوري. اي است حرفه و اسـتراتژيك، هـاي هـسته گيـري از سـالح وين بهره هاي اي

و استراتژي هاي نوين، ناظر بـر اسـتراتژي هوشمند، ماهواره  و مخابراتي است هـاي هاي نظامي

و امنيت جمعي هـستند كـه از نيمـه دوم قـرن بيـستم بـه ايـن سـو مبتني بر فناوري   هاي نوين

.به تدريج شايع شدند

 مدرناپيش در دورانيسرباز
و برخورد ميان گروه در جوامع اوليه علي و نبـرد رغم وجود كشمكش هـاي رقيـب، جنـگ

كه ذخيره كردن آن بـه. طوالني وجود نداشت  همه مردان هر روز به گردآوري يا توليد خوراك

هايي از مـردان آزاد كـه در اين جوامع گروه،رواز اين. ميزان زياد امكان نداشت، اشتغال داشتند 

ص  و نيز فناوري به هاي جنگـي حتـي در ورت هميشگي جنگ كنند يا حرفه آنان جنگيدن باشد

و اوليه وجود نداشت  شكل.اشكال ساده و خـونين، عصر جنگ دولت ها گيري با هاي طـوالني

و گروههادولتها، امپراتوري. آغاز شد  كه با غلبه نظامي بر ملل تـر بنيـان هاي ضعيفيي بودند

و ارتش است. نهاده شدند  و سالح هايي از مردان هاي ثابت يعني گروه فاده از فلز براي توليد زره

هاكه سرباز تمام وقت بودند، نخستين بار در اين  در جـوامعي كـه موقعيـت. پديد آمـد دولت

و قـدرت آنهـا را بـه اسـتفاده از نيـروي دريـايي وابـسته مـي كـرد  ؛جغرافيايي، ازدياد ثـروت

ج كشتي و اين نيروها تمام وقت. نگجويان دريايي نيز بر نيروي زميني افزوده شدند هاي جنگي

و ثابت آنها كوچكو حرفه  و خاندان امپراتـور يـا اي بودند اما هسته دائمي و حفاظت از دربار

و لشكركـشي. پادشاه بر عهده آنان بـود هـاي بـزرگ از دهقانـان بـراي آنهـا بـه هنگـام جنـگ

مي  و دولت در قرون وسـطي،.)1374:316گيدنز،(دكردنسربازگيري استفاده ساخت پراكنده قدرت
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و سلـسله مراتـب حـاكم بـر آنهـا را سازمان ارتش در ايـن دوران،. كـرد ضعيف تـ هاي فئودال

و   ( Vassals)هـا هـاي مقتـدر، واسـال پادشاهان براي تامين نيروي جنگي ناچار از اتكا به دوك

و كليسا بودند هاي سربازگيري از روستاييان دهكده با تشديد منازعه بـين.)236: 1363بلوخ،( خود

و فراهم شدن  و كليسا شكلبسترپادشاهان )ي مطلقـه هـا دولـت گيـري هاي Absolutist state) ،

و اقدامات خود قرار دادند پادشاهان تشكيل ارتش پايان بخشيدن. هاي دائمي را سرلوحه برنامه

و توسعه اقتدار شـهريار مـستلزم وجـود ارتـش منـضبط، هاي داخلي، دفاع از مرزهبه آشوب  ا

و اخذ ماليـات بـود و وجود اين ارتش نيازمند تامين هزينه به پادشاه و وابسته از سـوي. دائمي

به لشكريان منضبط بستگي داشت،ديگر سـرانجام آنچـه موجـب تفـوق. گردآوري ماليات نيز

و اختراعـات جديـد در ها شد رشد صناي نيروهاي نظامي پادشاه بر فئودال  و كارگـاهي ع دستي

كه ارتش و نيز سازماندهي نوين بود .ي مطلقـه از آن بهـره منـد شـدندهادولتهاي تسليحات

نه بر مزدوراني كه خدمت خود را در بـازار در معـرض فـروش پايه هاي حكومت حكام مطلقه

و وفادار استوار بودمي .)1373:263بشيريه،( گذاشتند بلكه بر نيروهاي ثابت

و نظام وظيفهارتش  هاي ملي
هـايي مطلقه با ايجاد نظام وظيفه عمـومي بـه ارتـش دولت ها اي كوچك هاي حرفه ارتش

به مفهوم جديد را الزار كارنو. ملي تبديل شدند  در انقالب فرانـسه Lazar Carnot)(ارتش ملي

را. ابداع كرد و ملت .)1373:264بـشيريه،( تقويت كرد اصل نظام وظيفه عمومي ارتباط ميان ارتش

و به وظيفه اي ملي، عمومي و مزدوري با ايجاد نظام وظيفه، خدمت سربازي از شكل داوطلبانه

مي. اجباري تبديل شد  به خدمت يا ترك خدمت، مشمول مجازات .شددر نتيجه امتناع از ورود

و رشد نيروهاي مسلح چند عامل موثر بودند  افـزايش جمعيـت،نخـست. در ايجاد نظام وظيفه

و بسيار بزرگ را فراهم كردكه امكان تشكيل ارتش و سـازماندهي، دوم؛هاي ثابت هـاي نـوين

و قـراردادن نظاميـان تحـت نظام و سـربازگيري كه امكان فراخـواني جوانـان هاي بوروكراتيك

و برقراري آموزش  ي هـا سـازمان ها ماننـد ارتش،در نتيجه. هاي منظم را بوجود آوردند انضباط

به گونه و كادر افسري ديگـر آنكـه جنـگ بطـور. اي شـدند فزاينده حرفـهايديگر ديوانساالر

و تكنيك   عظـيم بـه قـدرت ويرانگـريهاي صنعتي جديـد شـتاب مستقيم با صنعت پيوند خورد

و رقابت. تسليحات داد و اقتدار ناشي از آن، ناسيوناليسم ي قـدرت هـا افزون بر اينها حاكميت

به شكلايهسرم و نظام وظيفه كمك شايان كردگيري ارتشداري در اروپا .هاي ملي

و حـق حاكميـت ملـي 1789انقالب فرانسه در سال  با طرح مفاهيمي مانند آزادي، برابري

و شكل  فرانـسه،1793قانون اساسي سـال. گيري نظام وظيفه را فراهم كردامكان بسيج عمومي

و تشكي بـر اسـاس ايـن.ل ارتشي مبتني بر بسيج ملي را تـضمين كـرد حق راي همگاني مردان
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مي شد و 1813ناپلئون در سال. قانون هر فرانسوي سرباز ملي محسوب به بـسيج ملـي  با اتكا

رايسربازگيري عمومي توانست ارتش و سيصد هزار نفري : 1374گيـدنز،( احضار كنـد يك ميليون

و طرح مفاهيم.)375 ارتـش. آغـاز شـد» هاي تـوده اي جنگ«جديد، عصر با ايجاد نظام وظيفه

و  توانـست نقـشه» بـسيج افـراد ملـت«انقالبي فرانسه با اتكا بر همگاني بودن خدمت سربازي

بدين ترتيب انقالب فرانـسه پيونـدي بـين حقـوق.)27: 1375مي ير،( سياسي اروپا را تغيير دهد 

و جنگ پردازي جديد ايجاد كرد  اي بـا انگيـزه سياسـي، مي ارتـش تـوده موفقيت نظا. همگاني

به نيروي مسلح به مراتـب بـيش از پيـام انقالبـي اوليـه  و درك وابستگي آن ملت آگاهي ملت

و دموكراسي دخيل بود  و برادري در ايجاد پيوند جديد جنگ انقـالب«به دنبال. آزادي، برابري

كه جنگ نه ملت» فرانسه  فقط سرنوشت شـاهان بلكـه ها پديد آمدند؛ اكنون مردم مي فهميدند

مي سرنوشت ملت مي. كندها را نيز تعيين ا هـ رسيد پيـروزي در جنـگ بـه قـدرت ملـتبه نظر

و الزم براي جنـگ تلقـي. بستگي دارد و بهبود سطح زندگي مردم از تدابير مهم اينك بهداشت

 اصـالح:د از هاي توسعه دموكراسي به وسيله بسيج ملي در غرب عبارتن بارزترين نمونه.شدمي

به جنگ مستعمراتي ايتاليـا در ليبـي در سـال و 1912حق راي در ايتاليا براي مشروعيت دادن

قانون انتخابات كانادا كه براي هموار كردن راه ورود آن كشور بـه جنـگ جهـاني اول در سـال

و سياسـت. تصويب شد 1917 به دولـت به مردم، نزديك كردن آنان هدف از اعطاي حق راي

و در مورد كانادا سست كردن مقاومت مردم در برابر خـدمت نظـام وظيفـه نيـز بـود جنگ ي آن

.)569: 1383دربورن،(

و امريكـايي قـدرت هـا در تعدادي از كشورهاي غيرغربي نيز كـه از جانـب ي اروپـايي

كه آنهـا را مي شدند فرمانروايان محلي بدين منظور به مردم حقوق سياسي دادند شمالي تهديد

ي غربي را بـه قدرت ها در واقع اين كشورها توان برتر.و براي جنگ تدافعي آماده كنند بسيج

 چنين نهادهايي را بـراي بـسيج كـردن،بنابراين. دادندنهادهاي مشاركتي همگاني آنها نسبت مي

و ايجاد كردند نخستين نمونه اين نوع توسعه دموكراسي در رويارويي با خطـر. مردم خود وارد

در فرمان ميجي، امپراتور. بود 1881امپراتوري عثماني در سال) تنظيمات(، اصالحات استعمار

كه حقوق1881سال ژاپن در   قابل توجه را براي همگان تضمين كندي نيز تدوين قانون اساسي

.)570: 1383دربورن،(شد) ارائه1889و در سال(نويد داده

و جنـگ از  طريـق قـانون همگـاني شـدن خـدمت امكان شركت همه شهروندان در ارتش

و نخبگان حاكم محسوب مي شد چه پيش. نظامي گامي ديگر در از ميان بردن امتيازات طبقات

و نجبـا بـود،از آن و فرماندهي تنها در صـالحيت اشـراف به مقامات باالي نظامي در. رسيدن

ات طلبانـه، واقع در قرن نوزدهم در بطن ايده خـدمت نظـام وظيفـه عمـومي، گرايـشي مـساو

و ناسيوناليستي نهفته بود  به نظر فريدريك انگلس اجراي قانون نظام وظيفه در اروپا. دمكراتيك
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و اعطـاي حـق راي همگـاني اهميـت براي دموكراتيزه كردن جامعه از قانون انتخابات عمومي

و از اين رو در اروپاي قرن نوزدهم مـدافعان حكومـت مـور.)101: 1375مي ير،(بيشتر داشت  وثي

و ناپلئون بناپـارت، نوعـا هـوادار  حفظ امتيازات سنتي، پس از تجربه برخورد با انقالب فرانسه

و نيروهاي نظامي كوچك حرفه  و آزادي. بودند» مزدور«اي كه عناصر سياسـي تنـدرو در حالي

آن» ملتي مسلح«خواهان) ليبرال(خواه  كه در  همه مردان جـوان آمـوزش نظـامي ديـده،بودند

مي. شندبا كه از رژيم سابق حمايت مي اشرافي و چـرا كردند ارتشي را ترجيح داند كه بي چون

آنـان. حامي شاه باشد حتي اگر فرمان آتش كـردن بـه سـوي مـردم معتـرض را دريافـت كنـد 

كه همه افسرانش عضو طبقه اشـراف باشـند، حتـي المقـدور بـا  خواهان نيروي مسلحي بودند

د  به اصل مـوروثي بـودن اقتـدار پـاي بنـد شخص پادشاه نسبتي دور و در هر حال اشته باشند

تر بودنـد كـه هاي بزرگ ها يا افراطيون، درست برعكس خواستار تشكيل ارتش راديكال. باشند

به كل ملت وفادار باقي بمانندبه سبب در  در چنين ارتشي، افسران از ميان. برگرفتن همه مردم

و چه بسا از  مي شدنداعضاي طبقه متوسط  ).1383:243كويستر،( طبقات فقيرتر برگزيده

و دولـت انجاميـد به تغييري در رابطـه فـرد و ارتش ملي نظـام وظيفـه. بنيانگذاري دولت

و مقامات محلي دولت بر اسـاس  همگاني موجب شد به جاي رهبران مذهبي، زمينداران بزرگ

و  و صرف نظر از تعلقات مذهبي، قومي، زباني هاي طبقاتي اتباع خـود وابستگي ضوابط قانوني

به خدمت نظام فراخواند  به همگان هويتي نوين اين ضابطه. را كه و غيرشخصي بود اي انتزاعي

به خدمت نظام درمي. بخشيدمي كه به اين ترتيب و اتباعي آمدنـد در فـضايي جديـد، منـضبط

و در مجموع شيوه زيست يكسان به  . شـدند ره مند مـي جمعي از آموزش، لباس، خوراك، زبان

به مدرسه اي براي آحاد ملـت، نهـادي بـراي تبليـغ وفـاداري بـه دولـت،،بدين ترتيب  ارتش

و ترويج شيوه و جنگ براي وطن و آمـوزش اي فداكاري هـاي ناسيوناليـستي جديد از زندگي

هاي سنتي تـامين منـابع انـساني بـراي آن را از انواع روش،هاي نظام وظيفه ويژگي.تبديل شد 

مي  كه اجباري بـود. كردنيروهاي مسلح متفاوت  بـا تمـام جوانـان ذكـور معمـوالًو نخست آن

به سن بين  معـين در حـدود دو سـال، بـه خـدمت اعـزامي سال، براي مـدت21تا18رسيدن

و محل زندگي اعم از شهر يا روستا مانع اعزام. شدندمي ديگر آنكه امتيازات اجتماعي، طبقاتي

و مـذهبي نيـز نمـي همچنانكه تفاوت. بازي نبودبه خدمت سر  توانـست در هاي زبـاني، قـومي

به آن موثر باشد  همه افـراد ملـت بـه اعتبـار برخـورداري از حـق. معافيت از سربازي يا اعزام

به كـشور  و بهره مندي از مواهب زندگي در كشور خود، مكلف به ارائه خدمات نظامي تابعيت

كه شهروندان يك كشور در قيـد حيـات بودنـد از آنـان سـاقط البته اين تكليف،. بودند مادامي

و ميان سالي متوجه آنـان بـود نمي به ويژه در دوران جواني رو نظـام وظيفـه را از ايـن. شد اما

به مدت   سال تعيين مي كردند كـه دو سـال نخـست آن بـه30تا25هاي طوالني بين معموال
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و مابقي به دوره و ذخيـره اختـصاص مـي يافـت هاي اح دوره ضرورت همـه اينهـا غلبـه. تياط

و برقراري روابط  و ملت را هويدا مي كرد كـه نـهيرويكردهاي ناسيوناليستي  جديد بين دولت

و زباني بلكه بر خاصه هاي ملي مبتني بود بر عالقه همه اتباع كشور با اداي. هاي قومي، مذهبي

مي  به دولت، زيرپرچم ملي خدمت  البته در قانون نظـام وظيفـه معمـوالً. كردندسوگند وفاداري

مي هايي پيش معافيت و غيرشخـصي شود اما اين معافيت بيني هـا بـر اسـاس مـالك هـاي عـام

و تحصيلي است كه در مورد اخير حالت موقت داردهمچون معافيت .هاي پزشكي، كفالت

و غيرارو و اجباري به تدريج در كشورهاي اروپايي در. پايي رايـج شـد نظام وظيفه عمومي

و اياالت متحده تنهـا كـشورهايي بودنـد كـههاقدرتآغاز قرن بيستم در بين ي بزرگ، بريتانيا

شركت در جنـگ جهـاني. نظام سربازگيري همگاني يا خدمت وظيفه عمومي را نپذيرفته بودند

كه 1940اياالت متحده در سپتامبر. اول به برقراري نظام وظيفه در بريتانيا منجر شد  پيش از آن

اجبـاري شـدن بـا.)27:فرامزيان، بـي تـا( به جنگ جهاني دوم وارد شود نظام وظيفه را اجباري كرد 

 ميليـون4/1به 1939 هزار نفر در سال210نظام وظيفه تعداد نيروهاي مسلح اياالت متحده از 

.)371:جلد دوم،1375ن،ورونو( رسيد1941نفر در ژوئيه

 اي هاي حرفهفرايند تشكيل ارتش
به معناي فرايند يـادگيري اسـت در قـرن هفـدهم بـه discipline)( واژه انضباط كه در اصل

و رفتار  . آورديبوجـود مـ را شـد كـه ايـن آمـوزش كنتـرل شـده اطـالق مـييآموزش نظامي

و سـپس بـه شكل هاي استاندارد شده سازمان نظامي پيش از همه در ارتـش هلنـد پديـد آمـد

س به در قـرن) (Orange شـاهزاده اورانـژ (Maurice) مـوريس. راسر اروپا گسترش يافتسرعت

هاي او بعـدها در سراسـر قـاره آموزه. شانزدهم نخستين آكادمي نظامي را در اروپا تاسيس كرد 

به صورت روش استاندارد درآمد  و لباس. اروپا و او يونيفورم هـاي يكـسان، قـدم روي مـنظم

و داير  ها مـدلي بـراي ارتش،بدين ترتيب. كردن خطوط فرماندهي را ابداع كردپابرداشتن افراد

و  ،از ايـن دوران.ي ديگـر بـه وجـود آوردنـدهاسازمانتوسعه بوروكراسي در خدمات اداري

اي را طـي كننـد، بـه توانستند يك دوره خدمت حرفه هاي ثابت بزرگ كه افراد در آن مي ارتش

 اي شـدن در فراينـد حرفـه.)374: 1374گيـدنز،( آمدنـد صورت ويژگي عمـده جوامـع امـروزي در 

 از طبقه اشـراف تا اوايل قرن نوزدهم، افسران معموالً. هاي نوين، با كادر افسري آغاز شد ارتش

براي دسته اول يعني اشراف جنگ هنوز نوعي سـرگرمي امـا بـراي دسـته دوم. يا مزدور بودند

و منفعت مـادي محـسوب مـي   افـسران مـزدور گـوش بـه فرمـان هـر. شـد فعاليتي براي سود

مي داد فرمانده به آنها پول اصالحات نظامي دولت پروس در اوايل قـرن نـوزدهم. اي بودند كه

براي اسـتخدام افـسران سياسـت گـزينش آشـكار،. گامي ديگر براي حرفه اي كردن ارتش بود 
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و معيارهاي منظم ترفيـع برقـرار شـد مـه كـشورهاي بـزرگه1900تـا سـال. انتخابات كتبي

و روسيه مدارس آموزش نظامي را با استفاده از  و شـيوه اروپايي، اياالت متحده هـاي گـزينش

 افزون بر افسران، بخشي ديگر از كادرهاي مـورد،در اين دوران. ترفيع بوروكراتيك داير كردند 

مي شـدند  سـربازان، امـا منبـع اصـلي تـامين. نياز ارتش براي دوره هاي معين زماني استخدام

.كماكان نظام وظيفه اجباري بود

و در مـواردي وقوع دو جنگ جهاني در نيمه نخست قرن بيـستم بـه تـداوم نظـام وظيفـه

 اما با پايـان جنـگ جهـاني دوم بـه تـدريج حركـت بـه سـوي. احياي آن در جهان كمك كرد 

شد حرفه هاي كامالً ارتش خـ. اي آغاز كه از دمت وظيفـه اجبـاري بريتانيا نخستين كشوري بود

در واقـع اگـر. در امريكا، خدمت نظام وظيفه پس از پايان جنگ ويتنام لغو شـد. فاصله گرفت 

و مقدمه اجباري كردن نظـام وظيفـه  و آمادگي براي شركت در جنگ، زمينه پيش از اين تمايل

ام؛بود و تغييـر عاليـق و فايـده نظـام وظيفـه و اينك تجربه جنگ، مطالعه رفتـار، هزينـه نيتـي

دولـت. اي سـوق داد هاي نظامي امريكا، اين كشور را به سوي تـشكيل ارتـش حرفـه استراتژي

مطـابق ايـن. در دستور كار خـود قـرار داد 1996اي كردن ارتش را از سال فرانسه برنامه حرفه 

و ارتش پانصدهزار نفري فرانسه بـه  به تدريج متوقف نفـر تقليـل هـزار 260طرح سربازگيري

به طور كامل لغو شد 2001 ژوئن27در. يافت دفتـر مطالعـات سياسـي( خدمت سربازي در فرانسه

 ارتـش پـر تعـداد20 در ميـان1999در سـال.)8): الـف(1382مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 

نيمـي از كـشورهايدر2010در سـال. جهان، تنها نام شش كشور توسعه يافته ديده مـي شـد

كه نظـام وظيفـه را لغـو.فه اجباري برقرار نيست جهان، نظام وظي  اينها شامل كشورهايي هستند

چـونهمي پيشرفتهيدر بين اينها كشورها. كرده يا اساساً از بدو استقالل نظام وظيفه نداشته اند 

، انگليس، فرانسه، ايتاليا، استراليا، كانادا، ژاپن  نيز كـشورهاي در حـال توسـعهو اياالت متحده

مي چون هم و عربستان ديده در برخي از كشورها. شونداردن، مالزي، قرقيزستان، پاكستان، قطر

و لهستان از سربازان وظيفه در قـسمتهاي  از جمله اسپانيا، دانمارك، استوني، چك، فنالند، نروژ

ي جهان براي آگاهي بيشتر از وضعيت نظام وطيفه در كشورها( غيررزمي يا خدمات غيرنظامي استفاده مي شود 

.www.nationmaster.com, Military Statistics>Conscription (most recent) by country): بنگريـد بـه(

كه نظام وظيفه اجباري را لغو كرده است يكي از آخرين كشورهايي است بـر اسـاس. كرواسي

 خدمت داوطلبانه، جـايگزين خـدمت شـش ماهـه2008مصوبه مجلس كرواسي از اول ژانويه 

لغو نظام وظيفه در اين كشور با طي مراحل عضويت در سازمان پيمـان آتالنتيـك. باري شد اج

.)2/12/1386پايان خدمت نظام وظيفه اجباري در كرواسي،( همزمان بود) ناتو(شمالي 

و الغاي نظـام وظيفـه، به ارتش حرفه اي با وجود روي آوردن بسياري از كشورهاي جهان

و اجباري كماكان برقرار اسـت در برخي از كشورهاي جهان  امـا در عمـل. نظام وظيفه عمومي
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مي هر و پـيش گذرد بر دامنه معافيتچه و ها، تـسهيالت  بينـي انـواع ديگـر خـدمات عمـومي

در آلمـان بـا وجـود آغـاز رونـد. شودالمنفعه به جاي خدمت اجباري در ارتش افزوده مي عام

به، خدمت سربازي1992حرفه اي ارتش از سال   عمومي حذف نشده اما مدت آن را از ده ماه

به ويژه در ارتباط با حقوق مشموالن برقرار شده است و تسهيالت قابل توجه در.نه ماه كاهش

و حقوق مشمولين متاهل  درصد ميـزان درآمـد آنهـا90اين كشور حقوق مشمولين قابل توجه

مي. پيش از شروع خدمت وظيفه است به داليل مختلف ماننـد توانند خدمت مشمولين  خود را

دانشجو بودن، زندگي در خارج، در انتظار كودك بودن يا بروز مشكالت شديد بـراي آنـان بـه

و در مواردي چون بچه  دار شدن، انجام خدمت داوطلبانه براي توسعه يا كـشيش تعويق اندازند

پس از جنگ خلـيج فـارس در فرانسه،.)43: 1381طالقاني،( شدن خواستار معافيت از خدمت شوند 

به خدمت گرفتن سربازان عادي در  كه هنوز خدمت وظيفه عمومي جريان داشت، و در دوراني

و شركت در اين ماموريت ماموريت هـا تنهـا بـر عهـده هاي خطر آفرين خارج از كشور ممنوع

.سربازان حرفه اي بود

حـسب سـطح طـول مـدت خـدمت،ر برخي از كشورها بـا وجـود ادامـه نظـام وظيفـهد

و فارغ التحصيالن دانشگاه  ها براي مدت كوتاه تر بـه خـدمت وظيفـه تحصيالت متفاوت است

مي اعزام يا اساساً  هـا تنهـا دانـشگاه دانـش آموختگـان در تركيـه. شوند از خدمت وظيفه معاف

مي  سه برابر آنهاسـت هشت ماه خدمت بي سواد در روسـيه. كنند حال آنكه مدت خدمت افراد

پذيرفتـه همه در چين. ها به يك سال كاهش يافته استت فارغ التحصيالن دانشگاه مدت خدم 

و مفيـد داشـته باشـند از شدگان دانشگاه  كه پس از دبيرسـتان شـغل مناسـب و حتي كساني ها

.)8: 1382گروه مطالعات سربازي دانشگاه صنعتي شريف،( شوندخدمت سربازي معاف مي

درفناوري تاثير  تحول نظام وظيفه هاي نوين
به ارتش حرفه و متعدد است عوامل روي آوردن كشورها برخـي از ايـن عوامـل. اي متنوع

و درآمـد سـرانه. خاص يك يا چند كشور هستند  و پاكستان جمعيـت زيـاد در كشورهاي هند

و اجبـاري را منتفـي سـاخته  اندك اساساً از بدو استقالل ضرورت برقراري نظام وظيفه عمومي

از يروهاي مسلح در اين كشورها با پرداخت حقوق، نيروي انساني مـوردن. است نيـاز خـود را

در كشور پرجمعيتي مانند چين نيـز هرچنـد خـدمت. ميان خيل داوطلبان موجود برمي گزينند 

به شرحي كه گفته آمد معافيت  و اجبـاري وظيفه اجباري وجود دارد اما هاي گسترده، جامعيـت

ك  و عمالً تحت بودن نظام وظيفه را دست كم يك عامل مهم ارائه. الشعاع قرار داده است مرنگ

و حتـي هاي گسترده، جمعيت فوق اين معافيت  و وجود نيروي انـساني مـورد نيـاز العاده زياد

در برخـي از كـشورها كـامالً بـرعكس،. بيش از حد نياز در ميان بخـشي از مـشموالن اسـت 



و بررسي تاثير استراتژي هاها بهفناوري  205اي ارتش حرفهي نوين در تحول نظام وظيفه

و درآمد سرانه زياد باع و روي آوردن به ارتش جمعيت اندك هايث شكل نگرفتن نظام وظيفه

و مزدور شده است حرفه نمونه بارز ايـن دسـته، كـشورهاي عربـي جنـوب خلـيج فـارس. اي

 اسـتقالل يافتنـد فاقـد نظـام وظيفـه 1970و 1960هـاي اين كشورها كه بيشتر در دهه. هستند

پ به و منابع انساني نيروهاي نظامي خود را شتوانه درآمدهاي نفتـي بـا اسـتخدام اجباري هستند

و سربازان بيشتر غيربومي تامين مي .كنندنظاميان

و سپس بـراي تـامين اما كه پيش از اين داراي نظام وظيفه اجباري بوده در ميان كشورهايي

و حرفه اي روي آورده انـد تحـول  نيروي انساني سازمان هاي نظامي خود به خدمت داوطلبانه

و در فناوري هاي  به بـي نيـازي از نيروهـاي غيرحرفـه اي انبـوه كه نظامي عامل شايعي است

و جنگ هاي نوين منجر شده است  و ناكارآمدي اين نيروها در استراژي ها به عبـارت. ناتواني

و كميت نيروي انساني مورد نيـاز نيروهـاي مـسلح به صورت قهري بر كيفيت ديگر اين عامل

و سياست جذب آنها . اثرگذارده استاين كشورها

و لغو آن در ارتباط مستقيم بـا دگرگـوني در دوري جستن بريتانيا از خدمت وظيفه عمومي

بريتانيا نخستين كشوري بود كه تالش كرد بمب اتمي بسازد امـا. سياست نظامي اين كشور بود 

و بيشتر بودن منابع در اياالت متحده باعـث شـد كـه ايـن فعاليـت   در هـا كمتر بودن مخاطرات

به آمريكا انتقال يابـد اي بـه رياسـت سـرهنري كميتـه1945از سـال. دوران جنگ جهاني دوم

كه داشتن سالحنتيجه)Sir Henry Tizard( تيزارد هاي اتمي بايد اسـاس سياسـت دفـاعي گرفت

هاي بمبو كار در مورد توليد 1947هاي اتمي در سال برنامه ساخت سالح. آينده بريتانيا باشد 

ترين دگرگوني در سياست بزرگ«1957در سال. در بريتانيا آغاز شد 1952روژني در سال هيد

شد» نظامي در شرايط عادي  در استراتژي جديد، سياست نظامي بريتانيـا مبتنـي بـر يـك. اعالم

بـدنبال. اي بـود هـاي هـسته تشكيالت نظامي نسبتاً كوچك، همراه با در اختيـار داشـتن سـالح 

تعـداد نيروهـاي مـسلح بـه نـصف. اتژي خدمت نظام وظيفه اجباري لغو شد گزينش اين استر 

و برنامه  سه نيرو با سالح كاهش يافت  گيـدنز،(اي به اجرا درآمـد هاي هسته هايي براي تجهيز هر

1374 :379(.

و سرآغاز جنگ جنگ جهاني دوم را پايان جنگ .هاي پـست مـدرن ناميـده انـد هاي مدرن

و تا اواسط قرن بيستم ادامه پيدا1500 نخست سال جنگ هاي مدرن از دهه  ميالدي شروع شد

جنگ پست مدرن اگرچه با جنگ مدرن بي ارتباط نيست اما تفـاوتش آن قـدر اسـت كـه. كرد

و. بر آن نهاده شود"پست مدرن"عنوان  و نقش اطالعات، رايانه ها به جايگاه مهمترين تفاوت

د  و سيبرنتيك جنگ سـيبرنتيك.ر جنگ هاي پست مدرن بازمي گردد تجهيزات چند رسانه اي

و تفـسير آن  به شيوه هاي علمي اداره جنگ، عنصر اطالعات سه مولفه متمايز است؛ اتكا داراي
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و قابليت آن در پشت سر گـذاردن مرزهـاي مرسـوم و جايگاه رايانه و سرانجام تاكيد بر نقش

و مكاني ).46-45: 1381گري،( زماني

كه جن به سربازان مدرن احتيـاج داشـت، جنـگ پـست مـدرن نيـز بـه همان طور گ مدرن

سربازاني با مزاياي نظامي جديد نياز دارد كه بتوانند پاسخگوي ملزومات شگفت انگيـز جنـگ

به فناوري عالي باشند  بخش از كـار قالـب ريـزي ايـن سـربازان جديـد برعهـده امـور. متكي

كه در پيوندي متز  و بازاريابي است و جامعه نظامي سـنتي قـرار دارد استخدامي . لزل با مقررات

و فردا هستند : 1381ري،گـ( اما از زاويه اي ديگر، جنگ افزارها خود در حال ساخت سرباز امروز

و مهمي در جنگ ايفا كرده است.)339-340 از. سالح از ديرباز نقش اساسي امـا امـروزه سـرباز

مي برد تاثير نمي پذيرد بلكـ  به كار كه ه اكنـون سـرباز را بـه گونـه اي مـورد تجديـد سالحي

و تجديد برنامه ريزي قرار مي به صورت يكي از اجزاي تشكيل دهنده سيستم ساخت دهند كه

مي آيد  و نيـز. تسليحاتي در اساسا در هر برهه از تاريخ با ظهور فنـاوري هـا، واقعيـت جنـگ

ك. منابع انساني آن شكل تازه اي به خود گرفته است  ، از آنجا ه پيدايش سالح هـاي هـسته اي

و هوشمند موجب افزايش تلفات انسان مي شود، تحقيقات گسترده اي نيز شيميايي، بيولوژيك

به عمل آمده است  يكي از محصوالت اين تحقيقات توليد لبـاس. در زمينه حفاظت از سربازان

مي كند  كه سرباز آينده را روئين تن مل يـك پوشـش لباس هاي جديد شـا. بسيار سبكي است

و عملكـرد فـردي را  و سامانه برق رساني همراه هـستند محافظت كامل فردي، شبكه رايانه اي

. تخيلي هستند_اين طرح ها يادآور موجودات تهديدآميز فيلم هاي علمي. افزايش خواهند داد 

 ها كـه بـا اسـتفاده از فنـاوري نـانو سـاخته هاي زرهي جليقه هاي ضد گلوله اين لباس پوشش

مي مي به فاصله شش تا هشت سانتيمتر از سطح بدن قرار و آسـيب هـاي ناشـي از شوند گيرند

مي  يه سوي سرباز را به حداقل و نـوآوري نظـامي،( رسانندشليك گلوله .)1383:43ديده بان پايش فنـĤوري

مي نامند چرا كه تمام قابليت16اين سربازان را اف كه يك هواپيماي اف هاي پياده در16هايي

بـراي آگـاهي بيـشتر از كاربردهـاي(تواند به خلبان خود عرضه كند در اختيار خواهند داشت هوا مي

در"سرباز آينده" نانو فناوري در طرح  ام" موسسه نانو فناوري براي سربازان" كه و.آي. وابـسته بـه دانـشگاه تـي

ر و نوآوري دفاعي،ديده بان پايش فنا:به.ك.ساير موسسات پژوهشي انجام مي شود .)63-60،صص 1384وري

در تحول نظام وظيفهتاثير استراتژي و امنيتي  هاي سياسي
هاي برچيدن نظام وظيفه يا عدم برقراري آن در برخي از كشورها با انتخاب استراتژي

در ميان كشورهايي كه فاقد نظام وظيفه هستند برخي بر اساس. امنيتي خاص مرتبط بوده است

و و در چارچوب سمته ويژگيشرايط و روي هاي سياست خارجيگيرياي داخلي خود شان

و ائتالف اساساً هيچگاه داراي سربازي اجباري نبودهآوردن به استراتژي هم. اندهاي اتحاد
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يا. اندچنانكه پيش از اين گفته آمد كشورهاي جنوبي خليج فارس از اين جمله البته عدم نفوذ

و جمعيت اندك از عوامل- ليسم، تاخير در آغاز فرايند دولتنفوذ اندك ناسيونا  ملت سازي

در اما حتي كشورهاي بزرگ؛موثر در شكل نگرفتن نظام وظيفه در اين كشورها بوده است تر

 نظامي-ها يا عقد قراردادهاي امنيتياند با عضويت در پيمانفارس نيز ترجيح دادهجنوب خليج

و اعطاي پايگاه و تامين امنيت خود،هدوجانبه اي نظامي، براي مقابله با تهديدهاي خارجي

به  از.ي بزرگ متكي باشندهاقدرتبيشتر و بسياري نيروهاي نظامي اين كشورها كه داوطلب

و بهرهآنها غيربومي هستند با وجود هزينه هاي آفندي ترين سالحمندي از پيشرفتههاي سنگين

مق تعيينيتاكنون نقش آنها بيشتر در خدمت تامين. اندابله با تهديدهاي خارجي نداشتهكننده در

و توجيهي براي خريدهاي هنگفت تسليحاتي بوده اند  micro)اي كشورهاي ذره. امنيت داخلي

state)  و منابع الزم براي و اقيانوس آرام نيز كه فاقد جمعيت، عمق استراتژيك واقع در اروپا

بايجاد نيروهاي  و نيروهاي مسلح، نظام وظيفه اجباري نيز نظامي هستند ه تبع نداشتن ارتش

ل. ندارند بهونيختن اشتايآندورا، سن مارينو تأمين امنيت خود را با عقد قراردادهايي

و كشور  و اسپانيا  جزيره هاي واقع در اقيانوس آرام–كشورهاي بزرگ اروپايي مانند فرانسه

.اندبه استراليا واگذار كرده

ت متحده امريكا نخستين كشوري بود كه در جريان جنگ جهاني دوم مجهز بـه بمـب اياال

نظـام دوقطبـي،. نظام وظيفه در اين كشور حتي با پايان جنگ لغو نشد اين، با وجود؛اتمي شد

كه امريكا پس از جنگ جهـاني دوم در رهبـري جنگ سرد، مسئوليت  بـراي» جهـان آزاد«هايي

و دكترينخود قايل بود، مقابله با  و مداخله در گوشـه گسترش كمونيسم هاي نظامي جاه طلبانه

كه علي  اي امريكا اجازه لغو نظام وظيفه اجبـاري رغم توانايي هستهو كنار جهان عواملي بودند

و دكتـرين اين، با وجود. را نمي دادند  تجـارب حاصـل از جنـگ جهـاني دوم، جنـگ ويتنـام

هاي برچيده شدن نظام وظيفه را در اين كشور فراهم بستربه تدريجNixon Doctrine)( نيكسون

آن. آوردند كه سياست دفاعي مبتنـي بـر سـالحهاي اتمـي، شايد بتوان گفت برخالف انگليس

به برچيدن نظام وظيفه ترغيب كرد  و ضعف؛كشور را هاي سربازان وظيفه امريكـايي ناكارآمدي

و برنامه در اجراي سياست  ك ها شور كه در جريان جنگ ويتنام به روشني آشكار هاي نظامي اين

و؛شد و به نيروهاي داوطلب  سرانجام مقامات امريكايي را متقاعد كرد كه نظام وظيفه را ملغي

كه با افراد چهارصد گردان پياده نظام ارتش امريكا در مصاحبه.حرفه اي روي آورند هاي بسيار

ب  ك،عمل آمده طول جنگ جهاني دوم در15ه به طور متوسط فقـط نشان داد  درصـد سـربازان

مي نبرد تفنگ كه مواضع آنها مستقيماً؛كردندهاي خود را شليك  زير حملـه قـرار حتي هنگامي

و زندگيشان در خطر بود زيـرا. ها براي افراد پياده نظام هم تكـان دهنـده بـود اين يافته. داشت

كه از انجام  مي كنـد هركس گمان مي كرد خودش تنها فردي است . دادن وظيفه اش خودداري
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به ويژه افسران، حضور داشتند سالح مي كردند امـا آنها هنگامي كه ديگران هاي خود را شليك

كه تنها بودند چنين نمي  بي ميلي آنها براي شليك كردن هيچ ارتباطي بـه تـرس. كردندهنگامي

به كشتن بود كه،نداشت بلكه بازتاب عدم تمايل ن« هنگامي  گيـدنز،(وجـود نداشـت» يازيهيچ

و) Gwynne Dyer(به نظر گـوين دايـر.)373: 1374 و جـامعي دربـاره جنـگ  كـه بررسـي مـنظم

به عمل آورده و حـال آنكـه بـراي كار ارتش؛پرخاشگري ها در نهايـت كـشتن دشـمن اسـت

مي  اد نيـستند، ها پر از اين گونه افر اما ارتش«. بايد آموزش داده شود اكثريت عظيم مردم، كشتن

كه حتي در ارتش   بسيار كوچك را تـشكيلياي كوچك تنها بخشهاي حرفهآنها آن قدر نادرند

و اكثراً هاي بـزرگ كـه بـر در ارتش. در نيروهاي مزدور از نوع كماندو جمع شده اندمي دهند

 رار تـر قـ الشعاع تعداد انبوه افراد عـادي تحت ده آنها عمالًشاساس خدمت نظام وظيفه تشكيل 

و ارتش مي  نبرد را دوست ندارند بـه كـشتن ترغيـب ها بايد اين مردان عادي را كه اصالً گيرند

.)373: 1374 گيدنز،( كنند

كه سربازان وظيفه حاضر در جنـگ بـه دليـل ضـعيف جنگ ويتنام به امريكايي ها نشان داد

و   در جنـگ برخـوردار از كارآمـدي الزم... مهارتي، ترس از مجروح شدن، نـاتواني از كـشتن

در.)11):ب(1382هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش( نيستند ناكامي اياالت متحـده

و مخالفت  هاي گسترده بـا اعـزام سـربازان امريكـايي بـه جبهـه هـاي جنـگ، بـه جنگ ويتنام

ا"پاسخ انعطاف پذير"تجديدنظر در استراتژي   (F.Kennedyف كندي منجر شد كه از زمان جان
(John بـه معنـاي بازسـازي ارتـش امريكـا بـراي انجـام» پاسخ انعطاف پذير«. اتخاذ شده بود

هاي متناسب در مقابل هر نوع جنگي اعم از اتمي، محدود، چريكي يـا آزاديـبخش بـود واكنش

كه عمالً بـه معنـاي حـضور مـستقيم نيروهـاي امري.)158-161: 1366بوفر،( كـايي در اين استراتژي

و كنار جهان بود تا اندازه زيـاد بـه تـداوم نظـام وظيفـه جنگ و كوچك در گوشه هاي محدود

كـرد امـا دكتـرين نيكـسون كـه متحـدين امريكـا را تـشويق مـي. اجباري در امريكا كمك كرد 

و دفاعيشان را خود برعهده گيرند عمالً امكان لغـو نظـام وظيفـه را در  مسئوليت امنيت داخلي

به نيروهاي حرفه.)172-173: 1362فونتن،( فراهم آورد امريكا و روي آوردن اي برچيدن نظام وظيفه

وو داوطلب هم از دامنه مخالفت  هاي داخلي با اعزام سربازان امريكايي به جبهـه هـاي جنـگ

.هاي موجود در ميان سربازان امريكايي مي كاستهم از ضعف

س به شـرايط اضـطراري در جنـگ اول در فرانسه نيز ناتواني ارتش در پاسخ و مناسب ريع

به ارتش حرفه اي شـد خليج حرفـه اي شـدن ارتـش در فرانـسه بـا. فارس باعث روي آوردن

هزينـه. مخالفين معتقد بودند سرباز وظيفه نشانه اراده ملت اسـت. هايي نيز روبرو بود مخالفت

مي شود  و باعث ايجاد روح همدلي عمومي در مردم اما ژاك شيراك رئيس جمهور. كمتر دارد

به خاتمه نظام وظيفه بود  به پشتوانه موافقت هفتاد درصد مردم فرانسه مصمم او معتقـد. فرانسه
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و توانايي انجام عمليـات چنـدمنظوره اسـت بود هدف از حرفه در. اي كردن ارتش پاسخ سريع

كه كاركنان وظيفه براي اين اهداف كارايي الزم را ندارند كاه ش طول مـدت خـدمت شرايطي

.)377: 1382عليزاده،(وظيفه هم فايده اي ندارد

و روي آوردن به استراتژي امنيت جمعي از ديگر عوامل موثر در كوچـك شـدن ارتـش هـا

در. برچيده شدن نظام وظيفه در برخي از كشورها بوده است  اكنون مدتي است كه امنيت ملـي

به امنيت جمعي متحـول شـده اسـ   ايـن منـاطق شـاهد پـشت سـرگذاردن.تمناطقي از جهان

و مدرن عصر وستفالياهادولت هاو ورود به مرحله ( Westphalia)ي ملي ي پست مدرن دولت

. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نمونه شاخص ايـن كـشورها هـستند.)12-15: 1379 بوزان،( هستند

كه احتمال وقـوع جنـگ ميـان فرايند ادغام اين كشورها در نهادهاي فراملي آنچنان تعميق ياف ته

نه،در اين ميان. آنها منتفي شده است  كشورهاي كوچك عضو اتحاديه اروپا مانند لوگزامبورگ

هاي نظامي در كشور خود بلكه بـه دليـل از بـين رفـتن منـابع تهديـدبه دليل پيشرفت فناوري

 را بـراي دسـتيابي بـه شان ترجيح داده اند منابع محدود خودنظامي از سوي همسايگان اروپايي 

و رفاه بيشتر شهروندان شان اختصاص دهند هاي نرم افزارانه تامين در واقع آنها جنبه. پيشرفت

و جنبه به متحدين قدرتمندشان سپردههاي سختامنيت را خود برعهده گرفته .اندافزارانه آن را

جهنتي
و تغيير استراتژي تحول در فناوري و هاي نظامي دري نظامي عامل هاي امنيتي  تعيـين كننـده

و. اي بوده استانتقال از نظام وظيفه به ارتش حرفه اين فرايند كـه پـس از جنـگ جهـاني دوم

به سالح  به ديگـر كـشورها نيـز راه هاي هسته تحت تاثير دستيابي بريتانيا اي آغاز شد به تدريج

به ارتش حرفه. يافت ازيهااي جنبه البته در روي آوردن  تحوالت استراتژيك نيـز مـوثري ديگر

و تحول امنيت ملي بـه امنيـت جمعـي در هاي نرمهبرجسته شدن جنب. بوده است افزارانه امنيت

و پيشرفت  هاي نظامي، باعث كـاهش اهميـت كميـت هاي نوين در تكنولوژي مناطقي از جهان

.نيروي انساني شده است

و خليجهجنگ ن اي اخير در بالكان، افغانستان  برتـري بـا،شان داد كه در عرصـه رزم فارس

و قادر به استفاده از تسليحات مدرن است و نظاميان توانمند در. دانش نظامي، عنصر تكنولوژي

و هوشمند، انتقال سريع اطالعـات بـه نيروهـاي هاي امروز ارتش جنگ ها به تجهيزات پيشرفته

و پرتـاب هـا، جابـه نظامي از طريق مـاهواره  از سـالح جـايي سـريع نيروهـا  هـاي اسـتراتژيك

ر براي اطالع بيشتر از جنگ( هاي دور متكي هستند مسافت در.)160-179: 1382ناجي ميداني،:به.ك.هاي نوين

و اسـتوار كـردن به اشكال سنتي دفاع، اتكاي صرف بر نيروي انساني انبـوه چنين شرايطي اتكا

ف هاي نظامي بر نيروي انساني مي استراتژي در. اجعه بار باشـد تواند اعـالم پايـان نظـام وظيفـه



 1390 تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 210

كه بنيانگذار آن بودند نشان مي كه عـصر اتكـا بـه سرچـشمه كشورهايي نظير فرانسه هـاي دهد

كـشورهاي.پايان يافتني نيروي انساني انبوه در عرصه جنگ در جهان معاصر خاتمه يافته است 

مي  هـاي نظـامي، امنيتـي، سـطح فنـاوري بايد متناسب با شرايط بومي، راهبردهـاي جهان اكنون

و چشم  و كميت منابع انساني و تـضمين كيفيت و حيـاتي تـر از همـه تـامين اندازهاي آتي آن

و روزآمد تامين منابع انساني نيروهاي نظامي بيانديشند به الگوهاي جديد .امنيت پايدار خود
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