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چکیده
ه در طول اعصار مختلـف، داراي  باشد کمعموالً جنگ، آخرین راه رسیدن یک حکومت و ملت به اهدافش می

ــه شــکل ــاگونی بــوده و ب کــه هــم اکنــون عصــر چهــارم باشــدطــورکلی داراي چهــار دوره مشــخص مــی هــاي گون
جانبه نظـامی،  آمریکا به لحاظ برتري همهمتحدهگذراندن است. در این دوره ایاالت(دوره پسامدرن) خود را در حال 

دهـد. لـذا   بینـد، مـورد تهدیـد قـرار مـی     خـود مـی  خود را پلیس جهان دانسـته و کشـورهایی را کـه در تضـاد رأي بـا     
ان، همواره در معرض تهدید نظامی آمریکا قرار داشته و به همـین علـت، محـیط    ایراسالمیکشورهایی نظیر جمهوري

هـاي مخصـوص بـه خـود اسـت.      ژگـی باشـد کـه داراي مشخصـات و وی   مـی نـاهمتراز رو، یک محیط رزمی در پیش
ع، ، داراي مشکالت، تهدیدات و مشخصات خاصی است که مـداف ناهمترازفرماندهی و کنترل نیز در نبرد برابر نیروي 

ریـزي)،  با توجه به نقاط قوت خود و نقاط ضعف دشمن، بایستی در سه مرحلـه یعنـی: قبـل از درگیري(هنگـام طـرح     
هنگام نبرد و نهایتاً با اقدامات متقابل آن را به مورد اجرا گذارد تا هم سیستم فرماندهی و کنترل خود را تا حد امکـان  

ندهی و کنترل دشمن را با اخالل مواجه سازد.حفظ کند و هم تا جایی که ممکن است، سیستم فرما

:کلید واژگان
، تئوري واردن، جنگ اطالعات، جنگ فرماندهی و کنترلناهمترازاعصار جنگ، نیروي 

عضو هیات علمی دانشکده فرماندهی و ستاد آجا-1
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مقدمه

هـاي خـود را   هـا و برنامـه  یق و اهدافی است که تمامی سیاسـت هر حکومتی داراي عالیق، سال
گاه این عالیق و اهداف در تضـاد بـا عالیـق و اهـداف حکـومتی      ند. کها تنظیم مینیل به آنجهت

توانـد   کنـد. ایـن برخوردهـا مـی    ها را ایجاد مـی بین حکومتیرد که مقدمه برخوردگدیگر قرار می
یابی به اهـداف ملـی   هاي مختلفی داشته باشد که جنگ آخرین و حادترین روش جهت دستشکل

کـه وارد جنـگ شـود بایـد تمهیـدات الزم را اندیشـیده و       است. بدیهی است که هر ملتی براي این 
شـده  هاي تنظیمهاي منطقی را تنظیم و برمبناي برآوردهاي مورد نیاز را فراهم کند، برآوردپشتیبانی

هـا جهـت نیـل بـه     گیري از جنگ و روآوردن بـه دیگـر روش  شدن و یا کنارهتصمیم به وارد جنگ
شرایطی ایجاد شود که حتی ملتـی کـه قصـد جنـگ نـدارد      اهداف مورد نظر بکند. اما ممکن است 
در جنـــگ در کتـــاب1کالزویتـــزفـــونگونـــه کـــه کـــارلمجبـــور بـــه جنگیـــدن شـــود، همـــان

آوري، اش از نظـر اسـتعداد و فـن   اسـت حتـی زمـانی کـه نیروهـاي نظـامی      ملتی ممکـن « نویسد:می
».تر از دشمن است، مجبور به جنگ با او شودضعیف

د نـ کنبنـدي مـی  ها را در چهار عصر یا دوره تقسـیم جنگ3بانکرو روبرت2مورلیندسیدکتر تی
این نظریه، چهار عصر جنگ عبارتند از:  برکه بنا

ر قالب سپاه فشـرده  هاي عصر اول (دوره باستان، انرژي انسان) که مبتنی بر انرژي انسان دجنگ.1
هاي سازمان یافته بود. و انبوه و هنگ

قرون وسطی) مبتنی بر استفاده از انرژي حیوانات و تشکیل سواره نظام. هاي عصر دوم (جنگ.2
کـارگیري انـرژي مکـانیکی و    درن و انرژي مکانیکی) مبتنی بـر ب هاي عصر سوم (دوره مجنگ.3

بگیر که از زمامداري ناپلئون شروع و در جنگ جهانی دوم نهادینه گردید.سربازان حقوق
کـه بـه نظـر تئوریسـین آن داراي دو سـبک اسـت،       هاي عصـر چهـارم (دوره پسـامدرن)   جنگ.4

هـاي پیشـرفته نظـامی هـم چـون تسـلیحات هـدایت شـونده دقیـق،          آوريسبک غربی مبتنی بـر فـن  
جنگ اطالعات، واحـدهاي جنگـی روباتیـک، برتـري در هـوا و فضـا و دیگـري سـبک غیرغربـی          

1- carl von clausewitz
2- T.Lindsi moor
3- Robert
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نامتقـارن (بـه زعـم ایشـان)     تـر بـه شـیوه جنـگ     هاي ضـعیف تی که توسط کشورها یا گروهروریست

اند. روآورده
گذرانـد. بـا مطالعـه و بررسـی     هـاي کنـونی، عصـر چهـارم خـود را مـی      بنابراین نظریـه، جنـگ  

تأمـل  هایی هستیم که چند نکته مشترك و قابلبه بعد شاهد جنگ1990اده از سال هاي رخ دجنگ
شود که عبارتند از: ها دیده میدر تمامی آن

دهی و هدایت نبرد.متحده آمریکا در اداره سازمانتمحوریت ایاال
پیمانیاالت متحده آمریکا و کشورهاي همتشکیل ائتالف بین ا.
همین لحاظ لقـب  دست مورد تعرض که بههاي دورحضور گسترده نیروهاي مؤتلفه در سرزمین

اند.  اي را گرفتهنیروهاي فرامنطقه
هاي مورد هجوم.  نسبت به کشورها و حکومتاي منطقهبرتري مطلق نظامی نیروهاي فرا

تهدید:
ا چند طرف باعـث بـروز تهدیـد از    هاي دو یگونه که قبالً اشاره شد تضاد منافع و خواستههمان

ملی باشـد، حتـی تهدیـد    تواند لفظی یا اقدام عدیگر خواهد شد، که این تهدید میسو به طرفیک
ال حـ هرصـره نظـامی و نهایتـاً جنـگ شـود. بـه      جـر بـه محا  تواند کامالً لفظی بوده یا مننظامی هم می

توانـد باعـث بـروز جنـگ     ازن نظامی در هر نقطه از جهـان مـی  توان گفت، تضاد منافع و عدم تومی
شود و هـیچ کشـور و ملتـی از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت، مخصوصـاً ایـن کـه بـه لحـاظ موقعیـت              

گرفتـه باشـد  ورزي بیگانگـان قرار مـورد طمـع  خیـز و  حـران اي بنطقـه جغرافیایی و استراتژیکی در م
مانند ایران. 

فیـایی، منـابع   در طول تاریخ ثابت شده که کشور ایران همواره به لحـاظ موقعیـت خـاص جغرا   
اي و توجـه و حتـی تعـرض دشـمنان منطقـه     ردهـاي خـدادادي، همـواره مـو    سرشار انرژي و ثـروت 

اي از جملـه انگلـیس   توسط کشورهاي فرامنطقهاي بوده که از جمله آخرین این تعرضات، فرامنطقه
توان نـام بـرد. اکنـون    ابق در خالل جنگ جهانی دوم را میو آمریکا و همزمان با یورش شوروي س

ا و عدم وجـود  آمریکمتحدهآن، تضاد ایدئولوژیکی با ایاالتنیز به لحاظ موارد قید شده و افزون بر
از ختن رژیـم صهیونیسـتی، موجـب شـده تـا تهدیـدات      نین عدم به رسمیت شناچرابطه متقابل و هم

افقـی  چنان متوجـه کشـور گـردد. تهدیـدي کـه در بعـد نظـامی آن،       آمریکا هممتحدهجانب ایاالت
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نگـاهی بـه ادوار   کـه بـا نـیم   جنگی را به همراه داشـته اسـت، چرا  هاي جدید در راهبردها و تاکتیک
زمـی طـرفین کـه یـک عـدم تـوازن و یـک        مختلف جنگ که قبالً گفتـه شـد و بـا محاسـبه تـوان ر     

ي در نیروهاي نظامی طرفین برقرار است. به هر حال این عدم توازن، باعث بـه وجودآمـدن   ناهمتراز
ها بـه  رویکردهاي جدیدي در صحنه نبرد شده و نوعی خاص از نبرد را با ابزار، تفکرات و تاکتیک

شود.تعبیر میناهمترازر مقابل نیرويجانبه دوجودآورده که از آن به نبرد همه
باشـد کـه بـر اسـاس     شد مـی یه روند تکامل ادوار جنگ که گفتهاین عدم توازن پیرو همان نظر

هـاي  تـرین ویژگـی  ع چهارم یا عصر چهارم است کـه مهـم  آمریکا، تهدیدي از نومتحدهآن، ایاالت
نظامی آن عبارتند از:

.استفاده از تسلیحات پیشرفته
 چاالك و یک پارچه.فرماندهی و کنترل
.حمالت دقیق، سریع و مهلک
.برتري هوایی و فضایی
هاي اطالعاتی، ارتباطی و الکترونیکی گسترده.برتري اطالعاتی و توان انجام جنگ
اي و خبره.نیروهاي نظامی حرفه
.حجم آتش فوق العاده باال، گسترده، مؤثر و از راه دور
پذیر.وشمند و هدایتسرنشین، خودکار، هجنگ افزارهاي بدون
ابک.لجستیک قدرتمند و چ
.قدرت پدافندي زیاد
ملیتی).ی انجام عملیات مشترك و مرکب(فراتجربه جنگی گسترده و توانای

و 2010ز انـدا گونـه کـه در سـند چشـم    کوشد همـان ها، ایاالت متحده آمریکا مینعالوه بر ای
گسترده تحقیق، توسعه و آموزش، به برتري هايکشیده، از طریق برنامهارتش خود به تصویر2020

نیروهـاي  هـاي جهـان سـوم کـه بـر     دیگر برخی از نقاط ضعف ارتـش سويجانبه دست یابد، ازهمه
کند که عبارتند از:باشد که این عدم توازن را تشدید میمسلح ایران نیز حاکم می

گیري.در تصمیمرغبت غیر قابل برگشت به فرماندهی از باال به پائین و تمرکزگرایی
.تأخیر در واکنش به یک وضعیت تاکتیکی جدید



23........................................................................................رازکنترل در نبرد برابر نیروي ناهمتفرماندهی و
.تبعیت از تاکتیک و تکنیک تقلیدي
.برد عملیاتی محدود
.محدودیت در سیستم آموزشی جهت ایجاد تغییر به موقع در تاکتیک
هاي پدافندي سنتی.تعهد به رده

:ناهمترازنبرد در مقابل نیروي 
هرگاه دو طرف مخاصمه از یک عدم تعادل بسـیار فـاحش از   بر تعاریف مختلف ارائه شده،بنا

تـر باشـد   نظر توان رزمی برخوردار باشند و به تعبیري، یک طرف نسبت به طرف مقابل بسـیار قـوي  
یک باشـد، عـدم تـوازن ایجـاد شـده و باعـث بوجودآمـدن        رببریک یا دهحتی این برتري، ششکه

هـاي ناشـناخته و   گیري از توانمنـدي تر با بهرهضعیفشود که در آن، طرف نوعی خاص از نبرد می
پـی بـه نقـاط    درتر، مبادرت به زدن ضربات پـی هاي نامتعارف براي طرف قويها و تاکتیکتکنیک

بینـی  تر به طور غیرقابل پیشکند. در این نوع نبرد، طرف ضعیفشده طرف مقابل میضعف کشف
کنـد و  ریـزي مـی  بینی از طرف دشمن، طـرح بل پیشقاکند، به طور غیر، برآورد میاز طرف دشمن

جنگد.بینی از طرف دشمن، میقابل پیشطور غیربه
قـرار گرفتـه،   نـاهمتراز نیروي مدافع که در برابر یک تهـاجم وسـیع و گسـترده توسـط نیـروي      

بایستی کامالً به محیط عملیـاتی آگـاهی داشـته و نقـاط قـوت و ضـعف قـواي خـودي و دشـمن را          
هـاي نبـرد در   دهد و در طول این اقدامات، مشخصـه ریزي مناسب انجام بر مبناي آن طرحشناخته و 

ها عبارتند از:نظر داشته باشد که تعدادي از آنرا مدناهمترازبرابر نیروي 
زیـرا اقـدامات   ناپـذیر باشـد   ، بایستی تکرارناهمترازابر دشمن هر اقدامی در برناپذیري:تکرار

ریـزي و دائمـاً کنتـرل خواهـد شـد، لـذا یـک ناشـناختگی دائـم از اقـدامات           ضد آن بالفاصله طرح
احتمالی باید در ذهن دشمن باشد.

این مشخصه براي دشمن، یک عـدم اعتمـاد و   همه جا، همه وقت، همه کس، همه چیز :
شود.و باعث ترس و دلهره دائمی او میاطمینان به تمامی عناصر و محیط پیرامونی را دربرداشته

تواننـد در  ، جنگجویـان مـی  ناهمتراز: در نبرد برابر نیروي نامشخصی و نامعینی جنگجویان
هرلباسی، در هرشغلی و در هرمنصبی باشند. این، عالوه بر همان مطلب اختفـا و اسـتتار رایـج سـنتی     

است که بایستی به نحو احسن انجام شود.
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 :اقـدامات انجـام شـده نیـروي     ایـن مشخصـه بـه منظـور جلـوگیري از مقابلـه بـا        کوتاه مـدت
است که بایستی حداکثر تلفات و خسارات در حـداقل زمـان بـه    ناهمترازپدافندکننده توسط دشمن 

دشمن وارد شود.
، نیروهـاي تـدافعی بایسـتی بـه     نـاهمتراز برابـر نیـروي   هاي فوق براي نبـرد در عالوه بر مشخصه

ها عبارتند از: آنه خاص داشته باشند که برخی از سري از موارد توجیک
برداري از نقاط ضعف دشمن.هاي خودي و حداکثر بهرهبه حداکثر رساندن برتري.1
سازي با نقاط قوت دشمن.پرهیز از قرینه.2
ترین هزینه در مقابل بیشترین بازده.تأکید بر اصل کم.3
توجه ویژه به ابعاد عملیات روانی و عوامل برترساز و غیرفیزیکی در نبرد..4
ــژ .5 ــه وی ــروي     توج ــر نی ــرد در براب ــرا در نب ــانی، زی ــل انس ــه عام ــاهمترازه ب ــر  ن ــان عنص انس

اي است که مسئولیت حمله و اجراي عملیات علیه دشمن به عهده او است.نندهکتعیین
جسـتن از نقـاط قـوت خـویش و     توانـد ضـمن بهـره   شده، مدافع مـی با رعایت دقیق موارد گفته

،هـاي دشـمن اسـت   تـر برسـد و آن شکسـت طـرح    مهـم ن به نقاط ضعف دشمن، به هدفی زدضربه
ویـد: آن چـه کـه در جنـگ از اهمیـت      گتـزو نیـز در کتـاب هنـر جنـگ خـود مـی       همچنان که سن

تزو روي شکست طـرح دشـمن   ه استراتژي دشمن است (تأکید سنالعاده برخوردار است تک بفوق
سو یک، ازناهمترازرابر نیروي است نه شکست ارتش او). لذا به کار بردن نیروها براي جنگیدن در ب

دیگر، فرماندهان کارآمد، شجاع، مبتکر و خالق سويطراحی قوي، حساب شده و دقیق و ازنیاز به 
دارد تا با کنترل و هدایت نیروهاي تحت امر خود بـراي واردکـردن ضـربه بـه اسـتراتژي دشـمن از       

دن و به سـتوه آوردن نیروهـاي   کرکردن، مستأصلدلهره و رعب در دل دشمن یا خستهطریق ایجاد
مهاجم نهایتاً او را از ادامه تجاوز باز داشته و وادار بـه تـرك مخاصـمه و تمکـین در برابـر خواسـت       

اي برخـوردار اسـت کـه    راز از اهمیـت ویـژه  همتدر نبرد نـا مدافع نماید. بنابراین فرماندهی و کنترل 
ها و مسائل خاص خود را دارد.  چالش
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نویسـد، یکـی از دشـوارترین مسـائلی کـه      در مقدمـه کتـاب هنـر جنـگ مـی     1گریفیتساموئل
فرمانده ممکـن اسـت بـا آن مواجـه شـود، ایـن اسـت کـه نیروهـایش را مطـابق بـا طـرح کـامالً              هر

آمده هاي پیشوضعیتحسب تغییر ود آن طرح را برگرفته باشد ولی مجبور شاش به کاریافتهتوسعه
فع کرده و تغییر دهد. این همان چالش اساسی براي سیسـتم فرمانـدهی و کنتـرل نیـروي مـدا     اصالح

راز است.  تهمهنگام وارد شدن در یک نبرد نا
هـاي فرمانـدهی و کنتـرل وابسـته اسـت و در حـال حاضـر افـزایش         مدیریت نظامی بـه سیسـتم  

ري موجــب آوهــاي فــنانســانی و محــدودیتت، دخالــت منــابعســرعت، دقــت و وســعت منازعــا
ی عدم قطعیت صـحنه نبـرد و   از طرفهاي فرماندهی و کنترل شده است.ازحد سیستمپیچیدگی بیش

هاي سنتی تجزیه و تحلیل اطالعات را با مشکل گیري از روشمکان بهرههاي ذکر شده، اپیچیدگی
گیـري از  نفـرات و تجهیـزات بـا بهـره    مواجه ساخته است. فرمانـدهی و کنتـرل یعنـی سـازمان دادن     

ریزي، هدایت و کنترل عملیات. در تشکیل یـک سیسـتم فرمانـدهی و کنتـرل،     اطالعات براي طرح
چهار مدیریت اصلی فعالند: مدیریت تأمین ارتباط، مدیریت مخابرات، مدیریت بانـک اطالعـات و   

ضـروري جهـت اخـذ موفقیـت و     مدیریت منابع. فرماندهی و کنترل مؤثر، همواره یکی از ابزارهاي
ــهتوســعه موفقیــت از طــرفین ســعی در رو در نبردهــا، هریــکباشــد. ازایــنآمــده مــیدســتهــاي ب

ازکارانداختن سیستم فرماندهی و کنترل طرف مقابل دارد.  
2واردنآمریکا نیز برمبناي تئوري پنج حلقه واردن که توسط سرهنگ هوایی جانمتحدهایاالت

مطرح شد و دقیقاً مورد 1991اگون و شوراي امنیت ملی آمریکا در دهم آگوست مشاور نظامی پنت
11عـراق، مناقشـه   1991ه سـال  روز43استفاده فرماندهان عملیـاتی آمریکـا و متحـدین در جنـگ     

فـارس قـرار گرفـت، سـعی در     خلـیج 2003کوزوو علیه یوگوسـالوي و جنـگ   1999اي سال هفته
در ایـن راه بـه   ع داشـت و و کنتـرل و مغـز متفکـر نیروهـاي مـداف     ازکارانداختن سیسـتم فرمانـدهی  

گیري نیز رسید. مطابق این الگوي تهاجم، اولـین بخـش از هـر کشـور کـه مـورد       هاي چشمموفقیت
کننده امور سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی و دفـاعی کشـور اسـت      گیرد رهبري هدایتتوجه قرار می

1- Samual Grifit
2- John warden
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کنترل نیروهاي مسلح (فرمانـده کـل قـوا، سـتاد مشـترك و      (هم چون مغز انسان). نظام فرماندهی و 
شود. جنـگ  ستاد فرماندهی هاي نیروها) بخش رهبري نیروهاي مسلح (و بخش دفاع) محسوب می

ام فیزیکـی در صـحنه   راهبردي نظامی است که از طریق جنگ اطالعات با انهد،فرماندهی و کنترل
سـاختار فرمانـدهی از بدنـه    نترل، جداکردن سـر خورد. هدف از جنگ فرماندهی و کنبرد پیوند می

گیرنده.نیروهاي تحت امرش است یعنی جدا کردن مغز متفکر و عامل تصمیم
امنیت سیستم فرماندهی و کنترل:

آوري، نحوه فرماندهی و کنترل را ارتقا بخشیده، لذا فرمانـدهان بایسـتی از توانـایی    پیشرفت فن
ــد  ــیط پیچیـ ــک محـ ــات در یـ ــابی اطالعـ ــن ارزیـ ــرفت فـ ــن پیشـ ــند. ایـ ــوردار باشـ آوري، ه برخـ

ترین آن جنگ اطالعات است. هایی را به همراه دارد که مهمريپذیآسیب
العـات بـه کلیـه    تهدیـد اصـلی سیسـتم فرمانـدهی و کنتـرل اسـت. جنـگ اط       1اطالعاتجنگ

ات گردش اطالعـ دادن شبکه برداري و یا هدف قرارها بهرهشود که منظور از آناقداماتی اطالق می
را مورد هدف قرار داده و یـا از آن بـه نفـع    2تواند هر نوع رسانهو فرامین است. جنگ اطالعات می

ضـد نقـاط   جنـگ فرمانـدهی و کنتـرل اسـت کـه بر     خود استفاده کند. بخشی از جنـگ اطالعـاتی،  
شود:فرماندهی و کنترل طرف مقابل است و به دو قسمت اصلی تقسیم می

که بـه منظـور از کـار انـداختن فرمانـدهان از طـرق گونـاگون اجـرا         3دهضد شخص فرمانبر.1
شود.می

ر این قسمت، ارتباط بـین فرمانـدهان  که د4ارتباطات فرمانده و مجموعه تحت امر اوبر ضد.2
شـود،  بایست فرامین در آن جا به اجرا درآیند قطـع مـی  اي تحت امر و نقاط عملیاتی که میو نیروه

.5ک و جنگ سایبریکمانند جنگ الکترونی

1- Information warfare
2- Media
3- Anti head
4- Anti neck
5- Cybernetic
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هـا و تسـلط بـر هـوا و فضـا و      آوري برتر در تمـامی عرصـه  ایاالت متحده آمریکا با تکیه بر فن
سیطره بر گستره عظیم اطالعات منتشره در محیط، از یک طرف سعی در تغذیـه اطالعـاتی سیسـتم    

هـا سـعی در اخـالل و از    دیگر، با تکیه برهمین توانمنـدي فرماندهی و کنترل خود داشته و از طرف
کار انداختن سیستم فرماندهی و کنترل نیروي مقابل خود را دارد. اما باید این موضوع را هم مدنظر 

باشـد کـه بـا    درت، داراي نقاط ضعف فاحشی هم میداشت که این دشمن سرسخت و به ظاهر ابرق
اندیشـی  ضـمن واردآوردن ضـربات مهلـک و اثـربخش، چـاره     نتواها میگیري به موقع از آنبهره

نـاهمتراز مناسبی براي حفظ و بقاي سیستم فرماندهی و کنترل نیروهاي خودي در نبرد مقابل نیروي 
داشت که تعدادي از این نقاط ضعف عبارتند از:

پذیري در جنگ نامنظم.آسیب
.عدم پذیرش تلفات زیاد
.اجتناب از طوالنی شدن جنگ
ازحد به اطالعات کامل و به هنگام.وابستگی بیش
.وابستگی کامل به پشتیبانی هوایی

گیـري بـه موقـع و    ، تصـمیم نـاهمتراز در برابر نیروي نین باید در نظر داشت که هنگام نبردهمچ
گیـري وجـود   صحیح فرماندهان از اهمیت باالیی برخوردار است. اصـوالً سـه نـوع فرآینـد تصـمیم     

دارد:
شود که ایـن  هایی میگیريهاي مختلف تصمیمي از نوع وابستگی ترتیبی، در بخشیرگتصمیم.1

باشند.درپی و وابسته به هم میها، پیگیريتصمیم
گیري از نوع وابستگی همگرا، که همان نوع شورایی است.تصمیم.2
گیري مستقل.تصمیم.3

گیـري  ین روش تصـمیم ، بهتـر نـاهمتراز یـابیم کـه درجنـگ برابـر نیـروي      با اندك توجه درمی
گیرنـده داراي  گیـري، تصـمیم  گیـري مسـتقل اسـت. چـون در ایـن نـوع تصـمیم       فرماندهان، تصمیم

اختیارات تام بوده و توان اجرایی کامل براي تصمیمات اتخاذ شده را دارد.
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، جهـت حفـظ سیسـتم    نـاهمتراز با توجه به موارد گفته شده، مدافع هنگام نبرد در مقابل نیـروي  
ندهی و کنتـرل  فرماندهی و کنترل خود و یا به حداقل رسانده تبعات ناشی از قطع کامل سیستم فرما

توانـد  ی و کنتـرل متجـاوز اقـدامات زیـر مـی     آوردن خساراتی به سیستم فرماندهو در وهله بعد وارد
و در            یـري  تواند انجام شود، بخش اول قبـل از درگ د. این اقدامات در سه بخش کلی میگشا باشراه

و بخـش سـوم،   نـاهمتراز هاي مقدماتی و بلنـد مـدت، بخـش دوم هنگـام تجـاوز نیـروي       ریزيطرح
.ناهمترازاقدامات متقابل براي از کار انداختن سیستم فرماندهی و کنترل نیروي 

یري: گالف. قبل از در
تصـمیم  توانند در چهـار چـوب هـدف فرمانـده ارشـد خـود       پرورش فرماندهان جزء که می.1

بگیرند (تمرکز زدایی)، این نکتـه حـائز اهمیـت اسـت کـه تنهـا راه کـاهش زمـان واکـنش یگـان،           
زدایـی از  تـرین روش تمرکز و کنتـرل نیسـت، بلکـه اولـین و مهـم     اي کردن سیستم فرماندهیشبکه

کـردن مسـیر اخـذ    رات بـه فرمانـدهان رده پـایین بـراي کوتـاه     اگیري و تفویض اختیـ سیستم تصمیم
گیـري  کردن و اتوماسیون باعث تمرکزگرایی در تصمیمايو صدور فرمان است. اگر شبکهتصمیم 

پـایین شـود، در عمـل آسـیب پـذیري سیسـتم فرمانـدهی و        کاهش اسـتقالل رأي فرمانـدهان رده  و 
،کنترل، در مقابل حمالت هوایی، موشـکی و جنـگ الکترونیـک را افـزایش خواهـد داد. بنـابراین      

ارشـد خـود، تصـمیم بگیرنـد     توانند در چهـارچوب هـدف فرمانـده   ء که میپرورش فرماندهان جز
گیري غیر متمرکز) امري حیاتی خواهد بود. (تصمیم

هـا از نظـر پشـتیبانی آتـش،     هاي کوچک توانمنـد (خودکـافی کـردن یگـان    بینی واحدپیش.2
مهندسی، مخابرات، پدافند هوایی).

هاي عملیاتی.قابلیت انعطاف در طرح.3
ترین رده.ماندهی مستقل تا پایینتوسعه فر.4
ملیـات  ریـزي ع شناسایی دقیق (رفتن با پا و دیدن با چشم) از مناطق مورد تهدید براي طـرح .5

.ناهمترازپدافندي در برابر نیروي 
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استفاده از حداقل نقاط ارتباطی..1
(مقرهاي فرماندهی باید کوچک، پرتحـرك و  استفاده از فرماندهی و کنترل سیار و چابک .2

سیار باشد).
ها.موریت یگان به مأموریت سایر یگانالمقدور عدم اتکاي مأحتی.3
ابالغ کل مأموریت در دستور آگهی..4
به حـداقل رسـاندن اقـدامات کنترلـی بـه منظـور افـزایش خالقیـت و ابتکـار در فرمانـدهان           .5

زیردست.
جایی در محدوده یگان.براي آغاز درگیري و جابهدادن اختیار به فرمانده هر رده .6

: ناهمترازانداختن سیستم فرماندهی و کنترل نیروي پ. اقدامات متقابل براي از کار
هـاي دشـمن از طریـق شـنود، پارازیـت، فریـب و       هاي ارتبـاطی و حساسـه  کردن شبکهناامن.1
انهدام.
اي).هاي اطالعاتی دشمن (نفوذ رایانهکردن بانکناامن.2
کردن فیزیکی (دسترسی به اطالعات از طریق سرقت و انهدام).ناامن.3
پایداري نفرات و تجهیزات در صحنه نبرد..4
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