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 ارتش آینده ایران
 

  وظایف ارتش آینده ایران
  پشتیبانی از اصول قانون اساسی کشور -الف
  خارجیان بھ سرزمین ایران.نیروھای نظامی حاکمیت ملی ایران در ھنگام تجاوز  دفاع ازحفظ مرزھا و - ب
طوفان، آتش فشان، بیماریھای کمک رسانی بھ ملت ایران در ھنگام وقوع وقایعی از نوع قھر طبیعت: سیل، زلزلھ،  - پ

  واگیر و مشابھ آن.
  .ارتش ایران یک ارتش دفاعی بوده و در ھیچ زمانی و تحت ھیچ شرایطی تبدیل بھ یک ارتش تھاجمی نخواھد شد - ت
مراکز ارتشی ایران بعنوان یکی ازبزرگترین موسسات آموزشی کشور انجام وظیفھ نموده و ھدفش ضمن تربیت  - ث

رآزموده و آشنا بھ فنون نظامی، باالبردن سطح دانش و آگاھی ھا واطالعات عمومی کلیھ افرادی است کھ افراد نظامی کا
  بگونھ خدمت موقت و یا دائم وارد ارتش خواھند شد.

  پرسنل ارتش
شامل کسانی خواھد بود کھ از لحاظ جسمی و ارتش آینده ایران افراد شرکت کننده درکادر افسری و درجھ داری  -1

روحی، وطن دوستی و معتقد بھ اصول قانون اساسی کشور، با ھوش سرشار و پایھ تحصیلی باال و طی دوره ھای 
  مربوط بھ اصول نظامیگری، با قدرت تصمیم گیری و درعین حال منضبط و مجری دستورات منطقی بوده باشند.

از ھر لحاظ در طول خدمت ثابت  مانند کھدر خدمت ارتش باقی ببمدت بیشتری می توانند ،افسران و درجھ دارانی  -2
  بوده و خود تمایل بھ ادامھ خدمت دارندکرده باشند کھ باقی ماندنشان در ارتش مفید بحال کشور و ارتش 

ت افسران و درجھ داران پس از استخدام و گذراندن دوره ھای مقدماتی نظامی وتخصصی ، بازاء ھر سال تحصیال -3
ال خدمت در ارتش خواھند بود. پس از طی این مدت ، چنانچھ افسران و درجھ داران تمابل دو سطی موظف بھ  مقدماتی،

بھ ادامھ خدمت داشتھ و در عین حال سوابق امر نشانگرمفید بودن آنھا برای ارتش باشد، در آنصورت این افراد برای 
ی از یکسال، پس از طی دوره طی دوره ھای تکمیلی تخصصی اعزام گردیده و بازاء ھر سال تحصیل اضافی یا بخش

  ھای مربوطھ، موظف بھ دوسال خدمت در ارتش خواھند بود. 
 کھ از ھر جھت صالحیت ادامھ خدمت در ارتش را بھ این طریق افسران و درجھ دارانی در ارتش باقی خواند ماند -4

بدست آورده و برابر قوانین و آئین نامھ ھای مصوبھ بھ درجات باالتری نایل گردیده باشند. و ضمناً شغل سازمانی 
ھمطراز این اشخاص در ارتش موجود باشد، و نیازی نباشد کھ چون گذشتھ برای ترفیع افسران و درجھ داران مجبور بھ 

اعث اشباح دفاتر ستادی پادگانھا از وجود افسران و درجھ دارانی باالبردن درجھ مشاغل سازمانی باشند کھ در نتیجھ ب
باعث  در ادارات مختلف ارتش،گردد کھ حتی نھ تنھا بھره کافی برای انجام امور نخواھند داشت بلکھ با حضورشان 

  تضعیف روحیھ سایرین نیزمی گردند.
یح ارزیابی دارد؛ لذا یکی از اقدامات اساسی و چون برای ارزیابی افسران و درجھ داران ، نیاز بھ یک سیستم صح - 5 

ضروری تھیھ چنین سیستم ارزیابی خواھد بود. البتھ ضروری خواھد بود کھ این سیستم با گذشت زمان و اندوختن 
  تجربیات بیشتر در امر ارزیابی پرسنل، بتدریج تکمیل گردد.

  استخدام کادر افسری -6
ا در رشتھ ھای ریاضی و علمی با موفقیت طی کرده و معدل نمرات آنھا بالغ جوانانی کھ دوره کامل دبیرستان ر -الف

  بر. . . باشد
این جوانان پس از معاینات پزشگی و بررسی سوابق اخالقی و علمی آنھا و مصاحبھ حضوری در مورد علل پیوستن  - ب

  یایی اعزام خواھند گردید.بھ ارتش، در صورت مناسب بودن بھ دانشکده ھای مقدماتی نیروی زمینی، ھوایی و در
خواھد  سال و پس از پایان موفقیت آمیز مدرک تحصیلی آنھا برابر لیسانس 4مدت دوره ھر یک از این دانشکده ھا  - پ

  بود.
این افسران موظف خواھند بود، مدت ھشت سال در خدمت ارتش باقی بمانند، البتھ این بشرطی خواھد بود کھ در  - ت

 8تمام این مدت ارتش از وجود خدمتی آنھا بھرمند شده و کمال رضایت را داشتھ باشد. ( در صورتیکھ درحین این مدت 
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ت مدت خدمت او در ارتش برابر دوبرابر مدت تحصیل سال افسری برای طی دوره تخصصی اعزام گردد ، در آنصور
  بعدی اضافھ خواھد شد. 

در زمانیکھ بعلتی ارتش نیازی بھ ادامھ خدمت افسری نداشتھ باشد و یا اگر پس از پایان دوره تعھد شده افسری  - ث
را کھ در مدت خدمت این افسر بعنوان بازنشستگی از حقوق او  مبلغی مجموع نخواھد در ارتش بماند، در آن حالت ارتش

و بحساب بازنشستگی افسران  آئین نامھ ھا و مصوبات ارتشی تعیینبرابرکھ  کسر کرده است ھمراه با مبلغی مساوی آن،
  .می کندپرداخت  یکجا بھ آن افسر ، واریز شده است

نھ افسرانی کھ از ارتش بیرون رفتھ اند نیاز پیدا کند،با احضار در ھنگام بحرانھای ھایی کھ ارتش بھ وجود این گو - ج
  بخدمت خواھد گمارد.  کھ آن بحران ادامھ دارد شان مجدداً آنھا را برای مدتی محدود

  استخدام کادر درجھ داری -7
رای کادر جوانانی کھ حداقل پایھ تحصیلی آنھا کالس سوم متوسطھ و حداکثر دیپلم ششم متوسطھ است، ارتش ب -الف

  درجھ داری بھ استخدام خود در می آورد.
این جوانان پس از معاینات پزشگی و بررسی سوابق اخالقی و علمی آنھا و مصاحبھ حضوری در مورد علل پیوستن  - ب

  بھ ارتش، در صورت مناسب بودن بھ آموزشگاه ھای مقدماتی نیروی زمینی، ھوایی و دریایی اعزام خواھند گردید.
  

فرا گرفتھ و در باره  را ، اصول قانون اساسی دوره تحصیلی مقدماتی نظامیعالوه بر آموزشگاه ھا ، این جواناندراین 
طی نموده و سپس برمبنای پایھ تحصیلی  بند بند اصول آن با حوصلھ ودقت فراوان بھ بحث و تبادل نظر خواھند پرداخت،

پس از پایان موفقیت  اعزام خواھند گردید.وره تکمیلی در دبرای طی  قبلی و تمایلش بھ رشتھ تخصصی مورد نظرش ،
آمیز دوره ھای مربوطھ گواھینامھ تخصصی خود را کھ ارزشش توسط وزارت آموزش و پرورش تائید گردیده است، 

  دریافت خواھند نمود.
وره، بر مبنای تحصیلی این درجھ داران بستگی بھ نوع رشتھ تخصصی آنھا داشتھ و پس از پایان ھر دمدت دوره  - پ

  آئین نامھ ھای ارتشی بھ درجات گروھبان سومی و یا دومی مفتخر می گردند.
بر مبنای ھر سال آموزش، این درجھ داران موظفند مدت دو سال در نیروی مربوطھ خدمت کنند. پس از پایان این  - ت

بھره کاری آنھا مورد قبول کھ مدت درجھ داران حق دارند درخواست خروج از ارتش را نموده و یا ارتش در صورتی
  از خدمت مرخصشان کند.  ارتش نمی باشد،

و ضمن اینکھ خدماتشان مورد نیاز ارتش بوده وارتش از نحوه  ھدرجھ دارانی کھ تمایل ادامھ خدمت در ارتش را داشت
ند و البتھ در در ارتش باقی خواھد ما یکار آنھا رضایت کامل دارد، در آنصورت درجھ دار برای مدت محدود دیگر

  صورت استحقاق بھ درجات باالتری ارتقاء خواھد یافت. 
در زمانیکھ بعلتی ارتش نیازی بھ ادامھ خدمت درجھ داری نداشتھ باشد و یا اگر پس از پایان دوره تعھد شده ،  - ث

نخواھد در ارتش بماند، در آن حالت ارتش مجموع مبلغی را کھ در مدت خدمت این درجھ دار بعنوان بازنشستگی از 
ابرآئین نامھ ھا و مصوبات ارتشی تعیین و بحساب حقوق او کسر کرده است ھمراه با مبلغی مساوی آن، کھ بر

  بھ آن درجھ دار پرداخت می کند.یکجا  بازنشستگی درجھ داران واریز شده است ، 
  
  استخدام افراد وظیفھ -8

دارای پایھ تحصیلی افرادی کھ بخدمت وظیفھ احضار می گردند، در مرحلھ یکم باید از بین جوانانی باشد کھ حد اقل  -الف
  بتدائی بوده باشند.ششم ا

در صورتیکھ جوانان  باسواد احضار شده بخدمت سربازی در حد مورد نیاز سالیانھ ارتش نباشد، در آن صورت از  
  اوطلب استفاده خواھد شد.دجوانانی کھ دارای سھ کالس سواد فارسی ھستند بمنظور جبران کمبود 

ی نبود در آن صورت از جوانان بیسواد استفاده نموده ، ولی قبل اگر اجباراً داوطلب خدمت سربازی با سواد بھ تعداد کاف
از اعزام این جوانان بھ پادگانھای نظامی، آنھا را در آموزشگاه ھای شبانروزی اسکان داده و پس از سواد آموزی در حد 

منظور آنان خدمت نظامی متعادل آنھا  را بھ پادگانھای نظامی اعزام نمایند. البتھ دوران آموزش زبان فارسی جزو دوران 
  خواھد شد.
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  با انجام این عمل ارتش موفق خواھد شد ھمھ سالھ تعدادی از جوانان بیسواد کشور را وادار بھ باسواد شدن نماید.
دوره خدمت وظیفھ بستگی بھ نیاز کشور و شرایط آن در ھر زمان خواھد داشت. ولی در ھیچ زمانی و تحت مدت  - ب

  نباید از دو سال طوالنی تر گردد.ھیچ شرایطی این دوره 
و  ماه دوره ھای مقدماتی نظامیگری و آشنائی با سالح ، آئین نامھ ھا، تیراندازی، 4افراد وظیفھ بمدت حد اکثر  - پ

  فھ ای خود می شوند.رآماده دوره آموزش حسپس و غیره را فرا گرفتھ و  مرور قوانین مدنی و اساسی کشور
اتی، افراد وظیفھ را بر مبنای تمایلشان بھ فراگیری یک حرفھ فنی، بھ گروه ھای مختلف پس از خاتمھ دوره مقدم - ت

تقسیم کرده و سپس در کارگاه ھای مخصوصی کھ در محوطھ پادگانھا ساختھ شده است، بھ منظور فرا گیری آن حرفھ 
  روانھ می کنیم.

بنایی، سیمانکاری،  ،تجربھ در اموری از قبیل: نجاریدر این کارگاه ھا جوانان بی حرفھ در تحت راھنمایی استادان با 
تعمیرات اتومبیل و  پزی، لولھ کشی، آھنگری، حلبی سازی و مسگری، جوشکاری، برقکاری و سیم کشی،آجر 

باغبانی، ابزار شناسی، قنات کنی و الیروبی، تھویھ  آشپزی و نانوایی، کشاورزی، گلکاری،رانندگی،  موتورھای دیزلی،
و یک حرفھ فنی را در حد کار اجرایی  بکار آموزی وسردخانھ، مرغداری و نگھداری گاو و گوسفند و و و مطبوع و 

  .خوب فرا خواھند گرفت
خیلی از پروژه استادان خود،  زیر نظر استفاده نموده و ،این جوانان  ، می توان ازیک حرفھ فنی در ھنگام فراگیری  - ث

خود را مانند: کتابخانھ ھا، ھای و مراکز عمومی متعلق بھ جامعھ اطراف پادگان ھای مربوط بھ توسعھ پادگانھا نظامی، 
  مدارس، بیمارستاھا ، درمانگاه ھای دولتی، پرورشگاه ھا و غیره را انجام دھند.

ز نیازمندیھای ارتش را بوسیلھ آنھا برطرف خواھیم نمود، با استفاده از حرفھ ای کھ بھ آنھا آموختھ ایم، چون خیلی ا -  - ج
  صرفھ جوئی خواھد کرد.مبالغ گزافی لذا ارتش در ھزینھ ھای مربوطھ 

بھ مردم کشور کھ در نتیجھ قھر طبیعت چون ( سیل، آتش  رسانیدر حین آموزش میتوان ، آموزشھایی برای کمک  - چ
) رخ می دھد و از پیش قابل پیش بینی نیستند بھ این افراد یاد داد تا در سوزی، زلزلھ، شیوع بیماریھای واگیر، ومشابھ

ی الو قبل از رسیدن مامورین متخصص مربوطھ بھ اھ منطقھ اقامتش در ھنگامیکھ این بالیای طبیعت نازل می گردند
  کمک نمایند.

صنعتی شدن روانھ کرده  وبھ تدریج با حرفھ ای کردن جوانان جامعھ ایران، ما خواھیم توانست کشوررا بھ سوی  - ح
ضمن اینکھ این جوانان پس از  کارگران حرفھ ای و با تجربھ بی نیاز کنیم. نیروی برخورداری از لحاظ کشور را از

، بآسانی موفق خواھند گردید کھ شغل مناسبی را در حرفھ مربوط بخود جستجو نموده و مشغول خاتمھ خدمت سربازیشان
  کار گردد.

نظافتچی، و غیره نخواھند پرداخت. وظیفھ بر خالف گذشتھ بھ مشاغلی چون: گماشتگی، باغبانی، امربری،  افراد - خ
برای انجام اینگونھ مشاغل بھتر است ارتش از غیر نظامیان استخدامی استفاده نموده و بھیچوجھ از سربازان وظیفھ 

  بعنوان بیگاری استفاده نگردد.
و ضمنآ برای شستشوی  خواھد شدزشی، حقوق حد اقلی بھ این سربازان پرداخت و آمو یر دوران خدمت سربازد - د

غیر نظامی راھبری می  مالفھ و پتو وغیره این سربازان از ماشینھای رختشوئی  و اتوکشی  کھ توسط پرسنل ،لباس
   خواھد شد.  استفاده گردد

در مورد امور مختلف از جملھ، بھداشت عمومی  ن گونھ جوانان و باال بردن سطح معلومات عمومی آنھایبا آموزش ا - ذ
دن محیط زیست، نظافت شخصی خود رو محیط زیست، پیشگیری و جلوگیری از بیماریھای واگیر، جلوگیری از آلوده ک

برای شرکت و خانواده اش، ھمیاری و ھمکاری با ھمسایگانش، شرکت در انتخابات، و رای دادن بھ افرادمورد نظرش 
  جمن ھای ده، شھر و شھرستان و مجلس شورای ملی و سنا و در نھایت انتخاب شخص اول کشور.انتخابات: اندر
افراد وظیفھ پس از پایان دوره وظیفھ و مراجعت بھ زادگاه ھای خود، در ھر سال بمدت یک یا دوھفتھ دوباره بھ  -9

ه فشرده کوتاه مدتی را بھ منظور و در این مدت دوراحضار شده  ،انارتش در نزدیکترین محل اقامتش یشمراکز آموز
فراگیری سالح و تجھیزات جدیدی کھ شاید در این یکسال وارد ارتش شده و تمرین آنچھ را کھ سابقاً اموختھ اند و یاد 

  آوری آئین نامھ ھای ارتشی ، طی خواھند نمود.
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پرداخت حقوق او می باشد ، ولی  در این مدت ،اگر افراد در استخدام دیگران ھستند، سازمان استخدام کننده موظف بھ
خواھد  پرداخت  او مبلغی  برابر درآمد قبلیش بھاگر در استخدام خودھستند، در این صورت ارتش موظف بھ پرداخت 

  .نمود
با بکار گیری این روش بتدریج ارتش ایران عالوه بر کادر محدود افسران ، درجھ داران و افراد وظیفھ دایمی خود  - 10

یفھ ، درجھ داران و افسرانی کھ بتدریج از ارتش خارج شده ولی با گذراندن تعلیمات کوتاه مدت، در ھمھ از افراد وظ
. لذا در ھر بحرانی، مثالً درگیری با یک کشور زمانھا آمادگی خدمت در ارتش را خواھند داشت، برخوردار خواھد بود

برای دفاع از مرز و بوم کشور می  دوره دیده اد نظامیلیون افرییک م بر بالغ برخوردار ازارتش ایران، چون  ،خارجی
  باشد، مشکلی برای نابودی دشمن نخواھد داشت.

حرفھ ای نمودن افراد وظیفھ، حس وطن دوستی اعتماد و وفاداری جوانان و  واز ھمھ مھمتر با با سواد کردن   -11 
  ایم.بر خالف گذشتھ جلب کرده خانواده آنھا را بسوی ارتش و ارتشیان، 

  
بجای شعار " خدا، شاه ، میھن" شعار ارتش ایران  " دفاع از مرز و بوم کشوربر مبنای اصول قانون اساسی "  - 12

  .خواھد بود
  

   سالح ارتش
و کشورھای پیشرفتھ صنعتی کھ ضمناً چشم داشت بھ  خارجی ارتش ایران از منابع و تجھیزات سالح ، بیشتردر گذشتھ

کشور ما از طریق اینگونھ ارتشی تامین نیازمندیھای  چون منافع ملی ما داشتھ اند تامین می شده است. پر واضح است کھ
این کشورھا ، در  ترتیب داده شده بود؛ لذامنافع خودشان  حفظ بخاطر و کشورھای خارجی سود جو و فرصت طلب

، در آن در حال قدم برداشتن ھستندخود  ملی کشورحفظ منافع  برایایران مقامات کشور احساس می کردند، نی کھھرزما
و تجھیزات مورد نیاز ارتش  قطعات یدکی  ،سالح  صدور ھنگام کشورھای خارجی شروع بھ اشکالتراشی در مورد

   .کرده اندایران 
  :بھ این دلیل

آنرا درداخل کشور تولید  مشابھ  بتواندبحرانی ارتش ایران بایستی از سالحی استفاده نماید کھ در مواقع  در آینده  -الف
ارسال  ازکھ آن کشورھا  یم تجربھ آموخت بھ چون نداشتھ باشد.دست تکدی بسوی خارجیان دراز کردن نیازی بھ نماید و 

  ی کرده و خواھند کرد. خوددار سالحی کھ حتی از قبل پولش را پرداخت کرده بودیم
ایران قادر نیست سالح پیشرفتھ خود را چون سیستم ھای دفاعی  در حال حاضر با امکانات موجود در کشور، چون  - ب

الکترونیکی کھ در روی، موشک ھا، ھواپیما ھای جت جنگی ، تانک ھا، ناوگان جنگی و پایگاه ھای نظامی نصب شده 
بجای  لذا ؛از طریق کمپانیھای تولید کننده خارجی تامین گردندبایستی و اجباراً  ،نمایداند، بصورت کامل در ایران تولید 

یک  تقسیم نموده وھر یا از قطعات را برای تولید بھ قطعات جدا از ھم بھبھتر است آنرا  سالح جنگیسفارش کامل یک 
این اطالعی داشتھ باشد. پس از دریافت  ھ عبدون آنکھ آن کمپانی از کار برد آینده این قط کمپانی خارجی سفارش دھیم، 

دور از   Assembly Shopدر مرکزی نظامی و سری بنام  آن قطعات را ھمھ می توانیم،  ازخارج کشورقطعات 
تولید  با مختصات خودمان بیکدیگر مربوط کرده و سالح مورد نظر راخود  یمان خارجیان ،بوسیلھ متخصصان ایرانشچ

  .یمنمای
از نحوه عملکرد  نخواھند توانست شانیکشورھای صنعتی خارجی و سازمانھای اطالعاتی کشور ھا  ،عملبا این طرز 

از  دیگر برایشان مقدور نیست تا بتوانندو شده این تولیدات کھ در گدشتھ خود در تولید و تکمیلش دخالت داشتھ اند، باخبر 
( از طریقاز کار بیاندازند! و آنرا خنثی کرده و سالح ما دخالت کرده نھایی عملکرد نحوه در بآسانی راه دور

Jamming (  
از این طریق توانستند از  بمبارانھای بسیار شدید  کشور عراق مرحلھدر ھردو  ،( در دوران جنگ آمریکا و عراق

  عملیات جنگی ھواپیماھا و موشک ھای عراقی جلوگیری کنند.)
  استفاده از سالح اتمی و موشک ھای دوربر و قاره پیما 
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چون ارتش ایران یک ارتش دفاعی خواھد بود لذا نیازی بھ سالح تخریبگر بمب اتمی و موشکھای دور برد و قاره پیما 
  نخواھد داشت.

ب ھستھ ای حتی اگر نیمی از کشور ایران بھ تصرف یک کشور خارجی مھاجم درآید، ارتش ایران حتی با داشتن بم
در نتیجھ این بمب نیمی از ملت ایران حاضر نخواھد بود کھ برای بیرون راندن دشمنش از بمب اتمی استفاده نماید. چون 

  نیزنابود خواھد گردید.
بھمین دلیل ارتش ایران نیازی بھ موشک ھای دور برد نخواھد داشت، چون  برای دفاع در برابر ھمسایگان متجاوز 

  ھای با بردمیانی جوابگو خواھند بود.کشورمان ، موشک 
ضمناً دفاع در مقابل کشورھایی از نوع آمریکا، روسیھ، چین و غیره کھ از نیروھای نظامی بسیار قدرتمند برخوردار 
ھستند و از لحاظ تجھیزات پیشرفتھ با کشورھایی چون ایران قابل مقایسھ نبوده وامکان مقابلھ از راه دور وجود ندارد، لذا 

و با روبرو شدن با آنھا و بدون ترس از  ی دفاع از تجاوز آنھابھتر است، نیروھای نظامی آنھا را بداخل کشور کشیدهبرا
انفجار بمب اتمی ، اقدام بھ نابودی آنھا نماییم. در این مورد کافی است نگاھی بھ جنگ ھای کره شمالی، ویتنام ، عراق و 

  افغانستان اندازیم! 
ی رو در رو کشورمان نیاز بھ بمب اتمی، موشکھای دور برد و حتی توپخانھ دور زن و تانکھا و برای اینگونھ جنگھا

  زره پوشھای مجھز نخواھیم داشت.
   بودجھ ارتش آینده ایران

اگر تجھیزات و سالح و مھمات مورد نیاز یک کشور در داخل آن کشور تھیھ گردد، با وجود آنکھ ھزینھ این تجھیزات 
خیلی زیاد باشد ولی چون ھزینھ ھای مربوط بھ تھیھ آنھا در داخل کشور بمصرف رسیده است از نظر عموم ممکن است 

کار برای ملت ایران بوجود می آورد، لذا پول در داخل کشور بجریان افتاده و باعث شکوفایی اقتصادی و تعداد زیادی 
ھا صنایع وابستھ بھ تولیدات صنعتی در کشور بوجود  می گردد. ضمن اینکھ برای ساختن نیازمندیھای ارتش اجباراً ده

   خواھد آمد، لذا از لحاظ صنعتی قدمی بجلو برداشتھ و بسوی خودکفائی روانھ خواھیم شد.
در حالیکھ اگر برای خرید تجھیزات ارتشمان بھ خارج متکی گردیم ، ضمن آنکھ ارز ناچیز مملکت بھ خارج روانھ 

و البتھ  وسعھ صنایع رخ نداده و در نتیجھ خود کفایی صنعتی کشور بوقوع نخواھد پیوست.خواھد شد، بلکھ پیشرفتی در ت
  مھمتر از آن ریش و قیچی ما در دست خارجیان باقی خواھد ماند

  
  تبدیل بھ یک ارتش ملی و برخوردار از پشتیبانی قاطبھ ملت ایران گردد.بھ امید روزی کھ ارتش ایران 

  ی ارتشملت برا - ارتش برای ایران 
 


