
C2Wرلــرماندهی و کنتـجنگ ف
1علی نیازي

چکیده
از بین بردن قرارگاه فرماندهی یک نیـروي رزمـی  و یـا بـه بیـانی دیگـر  انهـدام کـانون 

بـوده ي انسـان در جنـگگیري و تفکر یک نیـروي نظـامی، از شـگردهاي دیرینـهتصمیم
ماندهی دشمن از است. هدف اصلی جنگ فرماندهی و کنترل، جداسازي ساختار مرکز فر

باشد. چنانچه تهاجم علیه قرارگاه فرماندهی به هنگام اجرا شود، ي نیروهاي آن میبدنه
د، دشـمن را بـراي شـروع  و شـوکه منجر به کشته شـدن فرمانـده یگـان هـم ندرصورتی

کند. در عصر فناوري جدید در فرایند جنگ فرماندهی و  اجراي عملیات دچار تردید می
صر اصلی شناخته شده است:کنترل پنج عن

امنیت عملیات، عملیات روانی ، فریب نظامی، جنگ الکترونیک و تخریـب فیزیکـی . ایـن 
مقاله به طور فشرده براي آگاهی و افزایش دانش نظامی طراحـان و فرمانـدهان صـحنه

.ده استشتدوین نبرد که در سامانه امنیت دفاعی نیروهاي مسلح کشور گام بر می دارند،

اژگان کلیدي: جنگ فرماندهی و کنترل، امنیت عملیات روانی ، فریب نظامی، فرایند تصمیم گیريو

آجاکده فرماندهی و ستاددانشمدرس - ۱

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386پائیز و زمستان 
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مقدمـه
ي فنـاوري اطالعـات پایـه    هاي اطالعات بر مبناي پیشرفت و توسـعه اساس کار جنگ

هـا، تأثیرگـذاري بـر عملکـرد فرآینـدهاي      گذاري شده است. هـدف نهـایی ایـن جنـگ    
هـاي  اسـت؛ بنـا بـراین، پشـتیبانی    و یا  توسط انسان سامانه ايت به صوراطالعات محور،

جنـگ  اطالعاتی و مخابراتی در این نبردها،  از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت. سیاسـت   
تواند پشتیبانی اهداف نظامی یک کشور باشد؛ در صورتی کـه از پشـتیبانی،   اطالعات می

C4ISR1د.شـو ع ملی برخوردار هاي مختلف دولتی و صنایهماهنگی و مشارکت بخش

شکل کامل فرماندهی و کنترل خودي اسـت کـه شـامل مـی باشـد کـه هسـته مرکـزي و         
جنـگ فرمانـدهی و   مـی باشـد.    C2قدیمی این سامانه در واقـع فرمانـدهی و کنتـرل یـا     

نظامی است. در این نوع ) یکی از کاربردهاي جنگ اطالعات در عملیاتC2W(2کنترل
فرماندهی سامانهي هاي مختلف، با هدف تهاجم به مجموعهو فناوريها روشازجنگ

و  مراقبـت از مجموعـه سـامانه فرمانـدهی و کنتـرل نیروهـاي       و کنترل نیروهـاي دشـمن  
بهتر این جنگ، قبل از پرداختن به اصول پنج گانـه  خودي استفاده می شود. براي درك

به تعاریف و اصـطالحات مـرتبط   راوجه خوانندگان محترمت،جنگ فرماندهی و کنترل
نمایم.با جنگ فرماندهی و کنترل جلب می

و کنتـرل:جنگ فرماندهی
ي یکپارچه و هماهنگ و کنترل یعنی استفادهاز یک نگاه کلی جنگ فرماندهی

، امنیـت در عملیـات، جنـگ الکترونیـک و     3هاي جنـگ روانـی، فریـب نظـامی    از روش
پشتیبانی شده باشـند و توانمنـدي پیشـگیري از    4طالعاتي اتخریب فیزیکی که به وسیله

1- Command Control Communication Computation intelligence integration surveilance rcconssiance
2 - Command and Control Warfare (C2W)
3- Military Deception
4- Intelligence
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دسترسی دشمن به اطالعات خودي، اثرگذاري بر فرآیند گردآوري اطالعات و کـاهش  
کیفیت اطالعات دشمن، از بین بردن سامانه هاي فرمانـدهی و کنتـرل حریـف و دفـاع از     

باشـد. جنـگ   یسامانه هاي خودي در گسترش جنگ فرماندهی و کنترل، قابل دستیابی م
تمـام سـطوح رویـارویی نظـامی     ) شامل هـر نـوع عملیـات در   C2Wفرماندهی و کنترل (

تواند ماهیت تدافعی و تهاجمی داشته باشد. می» C2W«باشد. بنابراین می
اصول جنگ فرماندهی و کنتـرل: 

جنگ فرماندهی و کنترل ممکن است در دو حالت آفندي یا پدافندي (تهاجمی 
اجرا شود. در یک عملیات آفنـدي، هـدف، بازداشـتن دشـمن از دسترسـی بـه       یا تدافعی)

هـاي  اطالعات نیروهاي خودي و تأثیرگذاري برآن، کـاهش کـارآیی و تخریـب سـامانه    
فرماندهی و کنترل حریف است. 

هاي فرماندهی و کنترل خـودي، سـعی   در عملیات پدافندي یا حفاظت از سامانه
هاي فرماندهی وکنترل و جلوگیري از ایجـاد اخـتالل یـا    بر حفظ سالمت عملکرد سامانه 

هــاي هــا و فنــاوري) از روشC2Wتخریــب آنهاســت. در جنــگ فرمانــدهی و کنتــرل (
شود تا عملیات دفاعی و تهاجمی صورت پذیرد. این نـوع جنـگ   مختلفی بهره گرفته می

هاي نظامی مورد بهره برداري قرار گیرد.عملیاتيتواند در کلیهمی
یکی از اصول مهم این رویارویی، ایجاد اطمینان از سـیرمراحلِ طـرح ریـزي و    
اجراي آن توسط فرماندهان عملیاتی نیروها و عناصر و ارکان ستاد مشترك ارتش اسـت.  

C2W  یکی از عناصر اصلی هرنوع عملیات نظامی در کشور است؛ که ممکن اسـت در
حفـظ صـلح و یـا در مقابـل     مقابل یـک ارتـش متخاصـم یـا درعملیـات ضـد شـورش و        

هاي شبه نظامی باشد. جنگ فرمانـدهی و کنتـرل مـی توانـد در کلیـه مراحـل یـک        گروه
د.شو)اجرا آنعملیات (قبل از شروع نبرد و پس از 
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:فرایند تصمیم گیري فضاي نبرد
شـامل توانمنـدي هـایی    ،فرایند تصمیم گیري فرماندهی یا چرخه تصمیم گیري

ي ،اقدامات مورد نیاز براي مشاهده منطقـه عملیـات ،تـدبیر و نتـایج     مانند فرآیندهاي فکر
گیري از ارزیـابی بـه منظـور  تصـمیم گیـري بـه موقـع و مـؤثر و مخـابره          مشاهدات، بهره

تصمیم ها (فرمان ها) به فرماندهان یگان هاي زیر دست با هدف برتري بر روند و جریـان  
رفین منازعه و درگیر نبرد، موقعیت میدان نبرد است. اجراي دستورات توسط فرماندهان ط

کند. که این دگرگونی ها نیز با بهره گیـري از ابزارهـاي   نبرد را دستخوش دگرگونی می
جنگ فرماندهی و کنترل باید به طور مستمر مورد مشاهده و ارزیابی قرار گیرنـد. شـکل   

زیر چرخه تصمیم را نشان می دهد.

رخه تصمیم گیريفرایند یا چ
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فرمانـدهی وکنتـرل بـه    اي در جنـگ عنصر بسیار مهم و تعیـین کننـده  هماهنگی، 
ي نیروهـاي  به طور هماهنگ پیش رود، فرمانده C2Wچه عملیات رود. چنانشمار می

ي تصمیم گیري دشمن شود؛ این امر مهـم در شـرایطی   خودي باید به راحتی وارد چرخه
تـر از فرمانـدهان نیروهـاي دشـمن     هان نیروهاي  خـودي سـریع  دهد که فرمانده روي می

تصمیم گیري کنند؛ یعنی چابکی ، پیشگامی  و ابتکـار عمـل فرمانـدهی کـه همـواره در      
نبردها مورد توجه بوده است.

هاي جنگ فرماندهی و کنترل:توانمندي
تـوان و توانمنـدي هـاي نیـروي مشـترك حاضـر درمنطقـه       1ایجاد هـم نیروبخشـی  -الف

هاي غیررزمی، مانند عملیات ایجاد ترس عملیاتهمچنین،صحنه جنگ  است/علمیات
.وحشت یا عملیات حفظ صلحو

اختیـار  کشـتاري یـا غیرکشـتاري را در   توانـد ابـزاري   کنترل مـی فرماندهی و جنگ -ب
فرماندهی قرار دهد. 

برداشت دشمن از میـدان  ایجاد شرایطی است که فرماندهان نیرو بتوانند از ارزیابی و-پ
ي عملیاتی آگاه شوند.نبرد و منطقه

این توانمندي گاهی ممکن است فراتر رفته و دشمن را متقاعد کند که در صورت آغاز 
اقـدام  ي فریبنده، دشمن را ازقطعی نبرد نخواهد بود بنابراین، ترس ایجاد شدهنبرد، فاتح

دارد.می به شروع عملیات باز
اصر پنج گانه تشکیل دهنده ي جنگ فرماندهی و کنترل: عن

عملیات روانی، فریب :ي جنگ فرماندهی و کنترل عبارتند ازعناصر پنج گانه
ي فرماندهی و کنترل نظامی، جنگ الکترونیک، امنیت عملیات و تخریب فیزیکی سامانه

یبانی نمایند. هر چند دشمن که می توانند عملیات زمینی، دریایی، هوایی و فضایی را پشت

۱- Synergy
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پنج عنصر فوق به عنوان عناصر اصلی جنگ فرماندهی و ،که در تعاریف قراردادي
هاي عملیاتی دیگري نیز ممکن است به کنترل معرفی می شوند، اما در عمل توانمندي

این عناصر اضافه شوند تا امر تهاجم یا حفاظت به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد. 
اده از عوامل تشکیل دهنده این نوع جنگ بستگی به نوع ماموریت، سطح و شیوه استف

نوع ا هداف و منابع در دسترس یک نیرو دارد.شرایط،
امنیت عملیات

گیري از دسترسی دشمن به اطالعات هدف اصلی بخش امنیت اطالعات، پیش
لیه ارزشمند نیروهاي خودي است. به بیان دیگر در جنگ فرماندهی و کنترل، تهدید ع

گیري است. تالش بخش امنیت اطالعات، در واقع تهدید علیه فرماندهی و مرکز تصمیم
ي جنگ فرماندهی و کنترل، ایجاد شرایطی است تا دشمن امنیت اطالعات در مجموعه

را وادار به برداشت اشتباه و ناقص از وضعیت نظامی منطقه بنماید. 
جنگ روانـی: 

اي مورد استفاده قرار گیرند تا بخـش مهمـی   باید به گونهابزارهاي جنگ روانی
هاي سیاسی، نظـامی، اقتصـادي و اطـالع رسـانی یـک دولـت را در بـر گیرنـد.         از فعالیت

یک از عناصر قدرت ملی، به ویژه اهرم نظامی، به طور حـتم داراي بعـد   گیري از هربهره
هـاي ملـی   ز کشـورها، دیـدگاه  بسـیاري ا شناسی هم خواهد بود. در دکترین نظـامی روان

جنگ روانـی  ي جنگ روانی به صورت مدون و شفاف بیان شده است.  عملیاتدرحوزه
و رفتــارها هـا، شوند تا برداشـت در سطوح راهبردي و توسط ارکان یک دولت اجرا می

برخورد دیگر کشورها، در سطح منطقه و جهان در جهت اهـداف و منـافع کشـور مـورد     
هـا و شـیوه هـاي جنـگ روانـی درسـطح       . در یک عملیات نظامی، از طرحنظر تغییر کند

هاي نظر فرماندهی، با شدت و ضعفشود تا پیام موردعملیاتی و تاکتیکی بهره گرفته می
هاي جنگ نظر به مخاطبین برسد. در دکترین جامع جنگ روانی، نقش و مأموریتمورد
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ي ایـن  گسـترده ی مشخص شده و طـرح محدوده نیروي زمینی، دریایی و هوایروانی، در
د. شومخاطبین مورد نظر آن به دقت ترسیم میجنگ، در بخش فرماندهی و کنترل و

فـریب:
ي جنگ فرماندهی و کنتـرل، فریـب نظـامی    یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده

هان نام دارد که هـدف اصـلی آن، ایجـاد انحـراف در فرآینـد تحلیـل و ارزیـابی فرمانـد        
پـذیري اهـداف نیروهـاي خـودي     ها و آسـیب دشمن، در مورد آرایش نظامی، توانمندي

ایجاد تردید در فرمانـدهی  است. به عنوان نمونه، ممکن است هدف یک عملیات فریب،
دشمن و در نتیجه، عدم تصمیم گیري به موقع ضمن عملیات نظامی باشد. 

جنگ الکترونیکی:
ده است:شتشکیل زیر کترونیک از سه بخش جنگ الدر تقسیم بندي جدید،

                           تک یا تهاجم الکترونیکیElectronic Attack(EA)

                                 دفاع الکترونیکیElectronic Protection (EP)

          پشتیبانی الکترونیکیctronic SupportٍٍEle

هـر سـه عامـل فـوق مـورد اسـتفاده قـرار        ،براي تحقق اهداف جنگ فرماندهی و کنتـرل 
می توانند در عملیـات آفنـدي و پدافنـدي جنـگ فرمانـدهی و کنتـرل نقـش        گیرند ومی

موثري داشته باشند.
: فیزیکیتخریب

انسـان ذهـن درمتعـارف کشتاريهايسالحازتصویريفیزیکی،تخریبژهوا
هــايســالح. اســتمتفــاوتکنتــرل،وفرمانــدهیاجــزايدیگــربــاکــهکنــدمــیدایجــا
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فیزیکـی هـدف یـک انهـدام ازغیـر دیگرينقش،جنگنوعایندر1کشتاريسخت
.کنندمیایفامشخص
اسـت؛ کنترلوفرماندهیحساسنقاطانداختنکارازفیزیکی،تخریبکهچندهر

درنبـوده، دشـمن کنترلوفرماندهیسامانهعلیهتخریب،عملیاتاستممکنگاهیاما
. باشدخوديکنترلوفرماندهیجنگاجزايازیکینیازبهیابیدستدرجهتعوض،
وفرمانـدهی سـاختار دفـاعی وتهـاجمی عملیـات درتوانـد مـی فیزیکیتخریبعملیات

. گیردقراربرداريبهرهموردکنترل
فرماندهیعلیهعملیات:
ازتـا ،تابعهفرماندهانوفرماندهیقدرتکاهشیعنیفرماندهیعنصربردنبیناز
اوقـات گـاهی .مراکـز ایـن ارتباطاتدراختاللیاوفرماندهیهايقرارگاهانهدامطریق

يکننـده پشـتیبانی تجهیـزات یـا فرمانـدهی يکنندهپشتیبانیهايزیرساختعلیهتهاجم
فرمانــدهخــودبــهمســتقیمتهــاجمازمــؤثرترورتــآســانمراتــببــهعملیــات،اطالعــات

. بودخواهد
کنترلسامانهعلیهعملیات:

هاییدیدگاهونقاطدشمن،وکنترلفرماندهیيسامانهمعماريوهازیرساختدر
صـدور واطالعـات تحلیلنبرد،میدانگرفتننظرزیرآنهامأموریتکهدارندوجود

فیزیکیتخریببرايمطلوبیومشخصاهدافنقاط،این.استفرماندهیدستورات
تخریـب نباشـد؛ مقـدور فیزیکـی ينقطـه یـک انهـدام کـه صـورتی در. بودخواهند

تـأثیر همـان دشمن،کنترلوفرماندهیيمجموعههايزیرساختازدیگرييمنطقه
. داردرانهایی

۱- Hard Kill
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: کنترلوفرماندهیجنگسازمان
بـا اسـت ممکنکنترلوفرماندهیجنگبرايشوريکهرتشکیالتوسازمان

،شـود مـی مشاهدهنظامیپیشرفتهکشورهاياکثرساختاردرآنچه. باشدمتفاوتدیگري
وهـا برنامـه هـدایت لیتئومسـ مشـترك ستادیامشتركنیروهايفرماندهیکهاستاین

توسـط تـرل کنوفرمانـدهی جنـگ عملیـات افسر. داردعهدهبهراC2Wهايعملیات
افسـر، ایـن . شـود مـی انتخـاب سـوم ادارةافسـران بینازمعمولطوربهوکلفرماندهی
جنـگ عملیـات درراکارکنـان یکپـارچگی ایجـاد وهمـاهنگی ریـزي، طـرح مسئولیت
. داردعهدهبهکنترلوفرماندهی

هـاي اسـته خوواهـداف بهتاگیردکاربهراالزمتمهیداتتمامیبایدC2Wيفرمانده
:باشدزیرمواردشاملاستممکنتمهیداتاین. بپوشاندعمليجامهکلفرماندهی

مهمجلساتدرحضور
کشورکنترلوفرماندهیوضعیتبیان

کانونرهبريوهدایتC2W

دهندهتشکیلهايیگانوعناصربینهماهنگیC2W

کنتـرل وفرمانـدهی گجنـ مرکـز دارايکشـورها ارتـش مشـترك ستادمعمولطوربه
درطـول آنهـدایت وجنـگ يهسـته تشکیلدرراكفجيفرماندهمرکز،این. است
.نمایدمیمعاونتوپشتیبانینبرد،
در جنگ فرماندهی وکنترل: C4هايسامانهنقش

عنــوانتحــتاصــلی،گــروهدوبــهتــوانمــیراC2Wدر C4هــاي پشــتیبانی
. کردتقسیماي،رایانههايتیبانیپشوارتباطاتهايپشتیبانی
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:ارتباطاتهايپشتیبانی-
ــه خــوبی  ي ســامانهاگــر از فنــاوري پیشــرفته هــاي ارتبــاطی و تجهیــزات مربــوط، ب

هـر برداري شود، خدمات قابل توجهی در اختیار فرماندهی قرار خواهد گرفت. البته بهره
بـه نبایـد كفجطراحـان  کنـد؛ مـی اهمفـر راايارتبـاطی شـاهراه ارتباطـات، کـه چند

درزیـرا بنگرنـد، کنتـرل وفرمانـدهی يکننـده پشـتیبانی عنصـر تنهـا عنوانبهارتباطات
ایـن يجملهاز. دارندنقشهمدیگريمهماجزايکنترل،وفرماندهیسامانهدهیشکل
: کرداشارهزیرمواردبهتوانمیاجزا

پشـتیبانی متعدد،هايشبکهوارتباطاتکنترل،ویفرماندهتجهیزاتووسایلـالف
ارتباطـات تـا هسـتند نیـاز موردباال1تعاملتوانمنديبااطالعاتیهايپایگاهوايرایانه

. کنندبرقرارراموردنیاز
یـا فـرد بـه منحصـر مخابراتیهايسامانهداراينظامی،هايیگانکهاینبهنظرـب
یـا کننـده، عمـل نیـروي بیندراستممکنكفجارتباطینیازهايهستند،ايویژه
. باشدمتفاوتکاملطوربهمنطقه،درحاضرنیروييدهندهتشکیلهايیگان
وامـن انتقـال وارتباطـات بایـد باشـد، داشـته نیازكفجکهنقاطیيکلیهدرـج

. پذیردصورتاطالعاتیکدست
: ايرایانههايپشتیبانی

تواننـد طراحـان   گیـري، مـی  هـاي تصـمیم  اي، از جمله پشـتیبانی هاي رایانهپشتیبانی
تـوان میهاپشتیبانیاینيجملهاز. کنندیاريعملیاتتعقیبوطراحیدرراكفج
: کرداشارهزیرمواردبه

هـاي پایگاهراکنترلوفرماندهیهايجنگدرايرایانهپشتیبانیمهمهايزمینهـالف
عنصـر پـنج اطالعاتپشتیبانیها،پایگاهاینواقعدردهند؛میتشکیلايرایانهعاتاطال

۱- Interoperable



سال چهارم-10شماره -فصلنامه علوم و فنون نظامیC2Wجنگ فرماندهی و کنترل  71

بداننددقیقطوربهبایدنبردنوعاینطراحان. کنندمیتأمینراكفجيدهندهتشکیل
وکننـد پیـدا دسترسـی فـوق ايرایانههايپایگاهبهتوانندمیمکانیچهدروچگونهکه
. بودخواهندهاآناطالعاتینیازهايازبخشیچهگويسخپاهاپایگاهاین

هاي اطالعاتی موجود در ك از طریق پایگاهفب ـ اکثر اطالعات موردنیاز طراحان ج 
هاي د. این اطالعات از طریق منابع متعدد و فعالیتشوي دوم ستاد مشترك مهیا میاداره

برداري ریوهاي مختلف مورد بهره پدید آمده و براي سناجاسوسی و گردآوري گسترده
ي دوم، باید مطمئن شود کـه  گیرند. گروه طراحی در یک ارتباط مستمر با ادارهقرار می

آیــا فعالیــت گــردآوري و پــردازش اطالعــات، کامــل شــده اســت. افــزون بــر ایــن، آیــا 
؟ کنندي دوم، اعتبار زمانی اطالعات موجود را تأیید میتحلیل گران اطالعاتی اداره

رك را بـ فریـزي عناصـر ج  ولیت طرحئکه مسپ ـ یگان هاي طراح و هماهنگ کننده 
هاي گیرند. هستهبهره می1هاهاي اطالعاتی و پردازش خودکار دادهعهده دارند، از پایگاه

ي هـاي پیچیـده  گیـري و تعیـین فهرسـت اهـداف، از سـامانه     تعیین هـدف، هنگـام هـدف   
کنند. اده میها استفپردازش خودکار داده

سامانه فوق با توانمندي بسیار باال، در بخش جنگ الکترونیک ستاد مشترك مورد 
هاي اطالعاتی اداره دوم ستاد، به طور گسترده توسط عناصـر  گیرد. پایگاهاستفاد قرار می

قـرار استفادهموردفریبعملیاتوروانیجنگعملیات،امنیتطراحانمانندك،فج
توسـط نیـز، سـتاد ششـم يادارهمخـابراتی اطالعـات هايپایگاهاوقاتهیگا. گیرندمی

. گیرندمیقراربرداريبهرهموردكفجطراحان

1- Automatic Data Processing
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: گیرينتیجـه
هـاي سـامانه واپتیـک الکتـرو مخـابرات، الکترونیک،يحوزهدرهافناورييتوسعه

دادهقـرار نظـامی يرمانـده ففـراروي راايپیشـرفته وجدیـد هايتوانمندياي،رایانه
.است
هـدف . اسـت اطالعاتفناوريرشدوشدنترپیچیدهروندبهمتکیاطالعاتجنگ

ماشینییادستیازاعممدار،اطالعاتفرآیندهايدراختاللاطالعات،جنگنهایی
کشـور ملـی امنیـت بـراي مطمئنـی يکننـده پشتیبانیتواندمیاطالعاتجنگ. است
دولتیهايسازمانطریقازوگرفتهقرارلینئومسپشتیبانیموردکهاینبهمنوطباشد؛

. شودمعاونتخصوصیبخشصنایعو
   گیـري و تفکـر   از میان برداشتن فرماندهان یک نیرو  یا به عبارتی مرکـز ثقـل تصـمیم

ها بوده است. هدف اصـلی  ي انسان در جنگیک نیروي نظامی، از شگردهاي دیرینه
ي نیروهاي آن ماندهی و کنترل، جدا سازي ساختار فرماندهی دشمن از بدنهجنگ فر

باشد.می
ــگ ــدهیجن ــرل،وفرمان ــیکنت ــايازیک ــگکاربرده ــاتجن ــوزهدراطالع يح

مأموریتمختلف،هايفناوريوهاروشازگیريبهرهباکهاستنظامیهايعملیات
کنتـرل وفرمانـدهی يسـامانه ازفـاع دودشـمن وکنترلفرماندهیيسامانهبهتهاجم
. داردعهدهبرراخودي

عملیـات، امنیـت نظـامی، فریـب روانـی، هـاي عملیـات ازکنترلوفرماندهیجنگ
ــگ ــکجن ــداموالکترونی ــیانه ــکیلفیزیک ــدهتش ــتش ــهاس ــاک ــرهب ــريبه ازگی

ــتیبانی ــايپش ــاتیه ــل،اطالع ــهمتقاب ــاريوظیف ــاتانک ــلدراطالع ــممقاب ن،دش
دشمنکنترلوفرماندهیهايتوانمنديبردنبینازیاکارآییکاهشتأثیرگذاري،
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رامشـابه هايتالشمقابلدرخودي،کنترلوفرماندهیهايتوانمنديازمحافظتو
. دارد
 نیروهـاي يفرمانـده تـا کنـد مـی ایجـاد توانمنـدیی مـؤثر، کنترلوفرماندهیجنگ

گذاشته،تأثیرعملیاتیيمنطقهازدشمنفرماندهیتلقیواهبرداشتبربتواندخودي
ازتـر بـیش آگـاهی . نمایـد تسـریع فرمانـدهی بـراي راگیريتصمیميچرخهفرآیند
اختیــاردرراعمــلابتکــارتــر،ســریعگیــريتصــمیمتوانمنــديوعملیــاتیيمنطقــه

. دادخواهدقرارخوديفرماندهی
وضـعیت ازراخـودي نیروهـاي کنتـرل، وفرمانـدهی جنـگ اطالعاتیهايپشتیبانی

جنگاصلیيهستهاطالعات،این. سازدمیآگاهدشمنکنترلوفرماندهیيسامانه
تشـکیل راوکنتـرل فرمانـدهی پدافنـدي وآفنديهايعملیاتدرکنترلوفرماندهی

. دهدمی
نظـامی هـاي عملیـات يکلیهبابایدموفقیت،تضمینبرايکنترلوفرماندهیجنگ

اصـلی اجـزاي بـین بایـد مهماینبهیابیدستبراي. باشدیکپارچگیوهماهنگیدر
بـا مـرتبط هـاي یگـان دیگـر فرماندهانورزمیهايیگاننمایندگانیعنیعملیات،
. باشدداشتهوجودمناسبییکپارچگیعملیات،
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