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مقاله پژوهشی
راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجا در عملیات مشترک
فتح الله کلانتری ،1عبدالعلی پورشاسب
تاریخ دریافت1400/08/52 :
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تاریخ پذیرش1401/05/50 :

چکیده:
ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل چهار نیرو (زمینی ،پدافند ،هوایی و دریایی) با ماهیت تخصصی
مجزا و فضای عملیاتی متفاوت است ،تنوع در تخصص و محیط عملیاتی آجا ،موجب تفاوت در راهبردها
و نهایت ًا انحصارطلبی فرماندهی و كنترل میشود .الزام حضور سلاحها و تجهیزات و نیروهای متنوع با
تخصصها و فرهنگ سازمانی مختلف برای پاسخگویی به كنشهای متنوع دشمن ،نیاز به سامانه فرماندهی
و كنترل یكپارچه و شبكهمحور دارد كه با توسعهی زیر ساختهای ارتباطی امن و مستقل و پایدار و ایجاد
ک
وحدت فرماندهی ،باعث همافزایی در طرحریزی ،اجرا ،كنترل ،نظارت و ارزیابی مستمرِ عملیات مشتر ِ
نیروهای آجا میگردد .هدف اصلی تحقیق احصاء عوامل محیطی نقشآفرین و تدوین راهبردهای هم افزایی
سامانه فرماندهی و كنترل آجا در عملیات مشترک است ،نوع تحقیق كاربردی -توسعهای ،روش تحقیق
مركب (توصیفی و زمینهای -موردی) با رویكرد آمیخته (كمی و كیفی) است .جامعه نمونه  47نفر ،روش
جمعآوری اطلاعات میدانی و كتابخانهای ،یافتهها با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شده است.
بر اساس نتایج تحقیق تعداد  11عامل ( 4قوت 3 ،ضعف 4 ،فرصت و  2تهدید) نقشآفرین احصاء شده
است .از تلفیق عوامل بالا تعداد  12مطلوبیت و  14چالش بهدست آمده است .برابر محاسبات مشخصات
منطقه راهبردی در موقعیت تهاجمی معطوف به قوت قرار دارد ،بر همین اساس تعداد  4راهبرد برای هم-
افزایی مولفه فرماندهی و كنترل آجا در عملیات مشترک تدوین شده است .برای تحقق راهبردها الزامهای
7گانه دانشی -منابع -ساختاری و قوانین و مقرارات ارائه شده است.
واژگان اصلی :عملیات مشترک ،آجا ،فرصت ،تهدید ،قوت ،ضعف.

 .1استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
abdolalipourshasb@gmail.com
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یكی از مولفههای مهم واثرگذار برای نیل به پیروزی در عملیات مشترک ،سامانه فرماندهی و كنترل
است ،این سامانه از طریق شبكههای ارتباطی امن و پایددار ،همداهنگی سدازمانی و عملیداتی نیروهدای
چهارگانه آجا را با سایر سازمانهای لشكری و كشوری تسهیل مینماید .فرماندهی و كنتدرل یكپارچده
باعث همافزایی در اجرای عملیات شبكهمحور و افدزایش كدارایی سدلاحهدا و تجهیدزات و اثربخشدی
نیروهای عمل كننده در عملیات مشترک میگردد .توانایی نظامی معیار نهایی قدرت ملدی اسدت .زیدرا
كشورها در محیطی قرار دارند كه تهدیدات داخلی و خارجی نسبت به امنیدت آنهدا بدهطدور عدادی و
همواره وجود دارد ،لذا اثربخشی و همافزایی نیروهای آنها؛ برآورد نهایی قدرت محسوب میشود و بده
كشورها اجازه میدهد تا در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی از خود دفاع نماید( .شدم

احمدر؛

حسدددابی )133 :1331 ،یﮏ عملیات مشترک از سلسله عملیاتهای كوچﮏ و بزرگ نیروهای مختلف
تشكیل شده كه در یﮏ منطقه جﻐرافیایی خاصی انجام می شود و نتایج نهایی این عملیاتها رسیدن به
هدف مشتركی تحت فرماندهی وكنترل واحد است .سامانه فرماندهی و كنتدرل یكپارچده در عملیدات
مشترک ،احتمال پیروزی را به طور تصاعدی افزایش داده و به عنوان كاربردیترین و مؤثرترین مولفه در
جنگهای امروزی مورد استفاده قرا میگیرد .طرحریزی و اجرای عملیات مشترک زمینه تجمیدع تدوان
رزم نیروهایی است كه به لحاظ فرهنگ سازمانی ،ابعاد مدیریتی ،فضای عملیداتی و محدیط تخصصدی
كاملا متفاوتند و ممكن است در اجرای عملیات مختلف به هماهنگی و همافزایدی لدازم نرسدند .نتدایج
حاصل از انجام رزمایشهای مشترک در سطح آجا كه نمونهای تمرینی از عملیاتهای مشترک واقعدی
بوده و انتظار میرود دستاوردهای آنها قابل قابل استفاده در عملیات واقعی باشد حاكی از این است كه؛
اگرچه فرماندهان و مسئولان امر به مبانی و مفاهیم عملیات مشترک وقوف كامل دارند ،لیكن بده علدت
یكپارچه نبودن سامانه فرماندهی و كنترل ،نتیجه امر آنچنان كه انتظار میرود دارای تأثیرات همافزا نمدی
باشد .بسیاری از این مشكلات ناشی از ضعف زیر ساختهای ارتباطی امن و مستقل و مراكز فرماندهی
مشترک ،شبكهمحور نبودن مراكز فرماندهی و كنترل و ناتوانی در تطبیدق قابلیدت جندگ الكترونیدﮏ و
سایبری با شبكه های اجتماعی موجود است .بنابراین دغدغه اصلی این تحقیق شناخت عوامل مؤثر بدر
همافزایی مولفه فرماندهی و كنترل میان نیروهای تحت امر آجا و تدوین راهبردهایی است كه نیل به هم
افزایی در طراحی و اجرای عملیاتهای مشترک آجا را میسر سازد تا از طریق ایجاد سامانه فرماندهی و
كنترل یكپارچه نتیجه كلی عملكرد و توان رزم آجا ارتقا یابد .لذا مسئله ما در این تحقیق نداشتن راهبرد
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فرماندهی و كنترل در عملیات مشترک برای بهینهسازی توان عملیاتی و اطلاعاتی در مقابله با تهدیددات
آینده ،ضرورتی انكار ناپذیر است .برای اهمیت سامانه فرماندهی و كنترل در عملیدات مشدترک ،ایجداد
هماهنگی بین نیروها و تجهیزاتی است كه از تنوع بالایی در ،تاكتیﮏ و تكنیﮏ برخوردار هستند .انجدام
این تحقیق علمی منافع راهبردی زیر را برای آجا دارد:
 توان اجرای فرماندهی و كنترل یكپارچه را در آجا افزایش میدهد.
 هماهنگی سازمانی بین نیروهای چهارگانه آجا را تسهیل میكند.
 توان اجرای عملیات مشترک را در آجا افایش میدهد.

 قابلیت جنگ الكترونیﮏ و سایبری و عملیات شبكهای آجا را افزایش میدهد.
كمتوجهی به نتایج تحقق باعث:
 جزیرهای عمل كردن و یا همزمان كار كدردن نیروهدا كده نهایدتً باعدث كداهش كدارایی و
اثربخشی نیروها میشود.
 استهلاک و تضعیف توان رزمی نیروهای شركت كننده در عملیات مشترک.
 مخدوش شدن وحدت فرماندهی و كاهش انسجام بین نیروها و عناصر شدركت كنندده در

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجا در  /...كلانتری و پورشاسب

همافزایی سامانه فرماندهی و كنترل بین نیروهای چهارگانده آجدا مدیباشدد .یكپارچده نمدودن سدامانه

عملیات مشترک میشود.
 توزیع ناهمگون و ناهماهنگ ماموریتها بین نیروهای چهارگانه آجا باعث عددم تعدادل در
نیل به اهداف عملیات مشترک میگردد.
سؤال اصلی پژوهش عبارتست از :راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجا در عملیات مشترک كدامند؟
سئوالات فرعی تحقیق شامل موارد زیر است:
 .1قوتها ،ضعفها و فرصتها و تهدیدهای نقشآفرین بر سامانه فرمانددهی و كنتدرل آجدا
در عملیات مشترک كدامند؟
 .2مطلوبیتها و چالشهای سامانه فرماندهی و كنترل آجا در عملیات مشترک كدامند؟
 .3اولویتبندی راهبردهای تحقق سامانه فرماندهی و كنترل آجا در عملیات مشترک كدامند؟
 .7الزامات تحقق راهبردهای سامانه فرماندهی و كنترل آجا در عملیات مشترک كدامند؟
اهداف تحقیق متناظر با سوالات تحقیق میباشد .این تحقیق از یﮏطرف اكتشافی است و از سدوی
دیگر سؤال محور و تجویزی میباشد ،به همین دلیل محققین بهدنبال اثبات و تأیید فرضیه نیستند.
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راهبرد :راهبرد یا استراتژی طرحی است جامع با الگویی پویا كه در فرآیند آن بدا بیدان مجددد
مأموریت و تجزیه و تحلیل و شناخت و ارزیابی عوامل محیط داخلی و خدارجی مدؤثر در اجدرای
مأموریت ،اهداف عالی ،بلند مدت و مزیت آفرین بدا آینددهنگدری ،در دورنمدایی مطلدوب ،بدرای
رسیدن به موقعیتی برتر در محیط رقابتی تعیین میشوند و ابزراهایی وراهكداری رسدیدن بده راهدی
است در قالب گزینههای راهبردی لم

میگدردد .راهدی اسدت كده مدا را بده هددف مدیرسداند،

ماموریت را محقق میسازد و به چشمانداز معنی میبخشد( .حسنبیگی)73:1314،
عملیات مشترک :1عملیاتی كه دو یا چند نیرو از نیروهای مسلح یﮏ كشور انجدام مدی دهندد.
(فرهنگ هزار واژه نظامی )171 :1312 ،عملیاتی است كده بده وسدیله عناصدر قابدل ملاحظده از دو
نیروی مسلح یا بیشتر از یﮏ كشور به مورد اجراء گذاشته میشود (باقری.)97:1311 ،
فرصت :فرصتها كلیه عوامل ،عناصر ،پدیدهها و شرایط بیرون از سیستم هستند كه بده كمدﮏ
آنها میتوان اهداف را محقق ساخت ،ضعفها و آسیبپذیریها را كاهش داد و تهدیدها را كنتدرل
كرد یا از میان برداشت و یا با آنها مقابله كرد ،فرصت منفعت بالقوهای است كه هندوز بالفعدل نشدده
است .آنچه كه مدیران راهبردی را قادر میسازد كه از امكاندات بدالقوه در خدارز از سدازمان بهدره
گرفته و به نفع سازمان عمل نمایند ،گفته میشود( .نانچیان)791 :1341 ،
تهدید :آنچه خارز از نفوذ مدیران راهبردی قرار دارد و مستقیم یا غیدر مسدتقیم مدیتواندد اثدر
منفی در عملكرد نظام اداری به جا گذارد و باعث خارز شدن سازمان از مسیر عادی و گدرایش بده
سمت اضمحلال شود تهدید نامیده میشود .قابلیتها ،نیات و گاه اقدام دشمنان بالفعل وبالقوه بدرای
ممانعت از دستیابی موفقیتآمیز به علایق و مقاصد ملی ،به نحوی كه ثبدات سیاسدی و امنیدت ملدی
كشور به خطر افتد( .افتخاری)22:1312 ،
قوت :نقاط قوت مجموعهای از تواناییهای محیط داخلی كه استفاده از آنها موجب تسهیل مقابله با
تهدیدهای محیط خارجی و كاهش نقاط ضعف احتمالی سازمان میشود .عاملی به عنوان قدوت تلقدی
می شود كه مزیت رقابتی یا مهارت (شایستگی) متمایزی برای سازمان باشد( .احمدوند)19 :1339 ،
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آن زمینه ها دارای آسیب پذیری قابل توجه است .نقاط ضعف سازمان ،مجموعده محددودیتهدا و
تنگناهای داخلی سیستم است كه موجب تأثیر منفی در وصول به اهداف و یا عدم تحقق آنهدا مدی-
شود و یا نقاط ضعف ،عوامل و شرایط محیط داخلی كه رفع نكدردن آنهدا در فرایندد جلدوگیری از
تهدید در محیط خارجی مانع ایجاد میكند( .حسنبیگی)214:1314،
پیشینههایپژوهش
تعداد پنج عنوان پیشینه كه با این پژوهش ارتباط دارد به شرح زیر میباشد:
عنوان تحقیق :رساله دكتری

الگوی تدوین عملیات مشترک در ارتش جمهوری اسلامی ایران

مشخصددات محقددق ،تدداری و دانشجویان دوره دوم فرماندهی عملیات مشترک و مركب ،1319 ،دافدوس
محل اجرا

آجا

هدف تحقیق

ارائه عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

روش تحقیق

زمینهای -موردی و همبستگی

نتیجه تحقیق

عنوان تحقیق :رساله دكتری
مشخصددات محقددق ،تدداری و
محل اجرا

ارایه الگوی تدوین دكترین عملیات مشدترک آجدا در ابعداد و مولفدههدای
مختلف مثل آكوزش ،عملیات ،اطلاعات ،آماد و پش بدست آمده است.
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ضعف :عواملی به عنوان ضعف تلقی می شوند كه سازمان توانایی انجام آنهدا را نددارد و یدا در

تدوین الگوی تشكیل فرماندهی مشترک منطقهای مبتنی بر تهدیدات آینده
دانشجویان دوره اول عملیات مشترک و مركب دافوس آجا1317 ،

هدف تحقیق

تبیین الگوی مناسب فرماندهی مشترک منطقهای مبتنی بر تهدیدات آینده

روش تحقیق

زمینهای -موردی
تهدیدددات منطقددهای و فرامنطقددهای و موقعیددت ژئواسددتراتژیﮏ كشددور

نتیجه تحقیق

جمهوری اسلامی ایران جهت دفاع همه جانبه ،تشكیل فرمانددهی مشدترک
منطقهای نه تنها یﮏ ضرورت محسوب گردیده بلكه بهعنوان یﮏ شداخص
تأثیرگذار در توان رزمی و قدرت نظامی میباشد.
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عنوان تحقیق :رساله دكتری

ارائه الگوی تشكیل نیروی مشترک با توجه به نمونههای ارائه شدده توسدط
كشورهای دیگر

مشخصددات محقددق ،تدداری و دانشجویان دانشپایه  2دوره دوم عملیات مشترک و مركدب دافدوس آجدا،
محل اجرا
هدف تحقیق
روش تحقیق

1311
طراحی و ارائه الگوی بومی برای تشكیل نیروی مشترک آجا بدا توجده بده
نمونههای ارائهشده در كشورهای دیگر.
تطبیقی -مفایسهای
به جهت افزایش قددرت نظدامی در دو بخدش بازدارنددگی و اقددام علیده
دشمن از طریق همافزایی تمام مؤلفههای قدرت ملی و بهكارگیری هر یﮏ

نتیجه تحقیق

از مؤلفههای قدرت در هنگام لزوم ،تشدكیل نیدروی مشدترک تحدت یدﮏ
فرماندهی واحد امری ضروری و اجتنابناپذیر هست .الگوی كلی جهدت
تشكیل نیروی مشترک با بررسی و توصیف ابعاد ،مؤلفهها و شداخصهدای
كلان بهدستآمده است.

عنوان تحقیق :رساله دكتری ارائه الگوی آموزش عملیات مشترک آجا
مشخصات محقق ،تداری

دانشجویان دانشپایه  1دوره سوم عملیات مشدترک و مركدب دافدوس

و محل اجرا

آجا1314 ،

هدف تحقیق

تدوین الگوی آموزش عملیات مشترک آجا

روش تحقیق

زمینهای -موردی و همبستگی
الگوی ارائه شده میتواند باعث ارتقاء كیفیت آموزش ،بهرهوری لدازم،
بهینهسازی منابع ،سرعت و دقت تصمیمگیران ،همافزایی توانمندیهدا

نتیجه تحقیق

و صرفهجویی زمان در آموزش عملیات مشترک در آجا در ابعداد زیدر
میگردد :بعد نیازسنجی -طراحی و برنامدهریدزی آموزشدی -اجدرای
آموزش عملیات مشترک -ارزشیابی در آموزش عملیات مشترک.
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مشخصدددات محقدددق، Brigadier General, U.S. Air Force، ،PAUL E. BAUMAN ،
تاری و محل اجرا
Deputy Director, J-7
هدف تحقیق

چگونگی تحقق همافزایی در نیروها با طرح ادغام در یﮏ برنامه جامع

روش تحقیق

توصیفی با رویكرد تحلیلی تاریخی
موانع -1 :بكارگیری تخصصهای متنوع برای حل مسئله

نتیجه تحقیق

 -2تعلیم و تعلم ضعیف  -3مدیریت  -7در انحصار نگهداشتن قابلیتها

در تحقیقات قبلی الگوی همافزایی عملیات مشترک و تاریخچه آنهدا بیدان شدده كده بیشدتر بده
شناسایی ابعاد ،مولفهها و شاخصهای عملیات مشترک پرداخته شده است .در هیچكدام از پیشدینه-
های یاد شده محیطشناسی و تدوین راهبرد انجام نشده است ،لذا این تحقیق بهدنبال این اسدت كده
اول عوامل محیط داخلی شامل قوتها و ضعفها و عوامدل محدیط خدارجی شدامل فرصدتهدا و
تهدیدها را شناسایی نموده و نهایتاً پ

از تعیین مطلوبیتهدا و چدالشهدا ،راهبردهدای هدمافزایدی

فرماندهی و كنترل آجا را در عملیات مشترک تدوین نماید.
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عنوان تحقیق :پروژه

CROSS-DOMAIN SYNERGY IN JOINT OPERATIONS
دامنههای متقابل هم افزایی در عملیات مشترک

مبانی نظری تحقیق
فرماندهی و کنترل:
مفهوم فرماندهی و كنترل با تاری بشریت پیوند دیرینهای دارد .اگر اعصار تكامل بشدر بررسدی
شود ،مشخص میگردد كه هیچ عصری (قبیلهای ،كشاورزی ،صنعتی و اطلاعدات) بددون سدامانهی
فرماندهی و كنترل نبوده ولی همراه با ارتقاء سطح فناوری بشر ،پیشرفت و گسدترش قابدل تدوجهی
داشته بهگونهای كه از مفهوم  C21آغاز گردیده و امروزه به عناوینی همچون ( C4I2SR2و شداید
حتی بیشتر) تبدیل گردیده است .آنچه واضح و مبرهن است ،هر چده ندرر رشدد فنداوری بیشدتر
باشد ،زمینه برای توسعهی سامانهی فرماندهی و كنترل مطلدوبتر خواهدد بدود .بددیهی اسدت كده
سامانهی فرماندهی و كنترل نقش بیبدیلی در حفظ ثبات ملی یﮏ كشور و یدا یدﮏ نظدام سیاسدی

1- Command & Control
2- Command.Control,Communications,Computer,Intelligence,Surveillance and
Reconnaissance
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دارد .یﮏ نظام سیاسی برای بقای خود بایستی از تمامی گزینههای در دسترس ،جهدت حفدظ ثبدات
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

ملی و نیز ارتقاء قدرت ملی خود استفاده كند .ابزار مناسب بدرای رصدد اخبدار ،گدردآوری دادههدا،
پالایش اطلاعات و نهایتاً انجام مطلوب فرآیند تصمیمسدازی و تصدمیمگیری در سدطح كلدان ملدی،
سامانهی فرماندهی و كنترل میباشد .اغلب ،سامانهی فرماندهی و كنترل تنها در بعدی نظدامی دیدده
میشود در حالیكه این سامانه ،صرفاً ارزش نظامی نداشدته(هر چندد كده در ابعداد نظدامی مؤلفدهی
بسیار تعیین كنندهای است) و به كلیهی مؤلفههای قدرت ملی تعمیمپذیر است .فرآیندد بدهكارگیری
سامانهی فرماندهی و كنترل ،خود نیازمند استفاده از ابزارهدای مطلدوب و مناسدبی اسدت كده قدادر
باشند تحقق شاخصهای كلیدی هر یﮏ از مؤلفههای این سامانه را تأمین نمایندد .ایدن عبدارت بده
نظام فرماندهی و كنترل نیز اطلاق میگردد .در سدال  ،1133نداتو فرمانددهی و كنتدرل را ایدنگونده
توصیف كرد :اعمال اختیار و هدایت از سوی یﮏ فرد مشروع بر منابع در اختیار برای دستیابی بده
یﮏ هدف مشخص و مشترک .فرآیند فرمانددهی و كنتدرل از زمانهدای بسدیار دور مدورد اسدتفاده
فرماندهان و استراتژیستهای نظامی قرار گرفته و دسدتاوردهای ارزشدمند آنهدا بدرای رسدیدن بده
اهداف نظامیشان بوده است( .خادم دقیق)13:1312،
البته باید توجه داشت كه با پیشرفت علوم دیجیتدال و فنداوریهدای ارتبداطی در دوران كندونی
همان طور كه امور متعدد در دنیا دستخوش پیشرفتهای متعدد شده فرآیندد “فرمانددهی و كنتدرل“
هم از این امور مستثنی نبوده و دستخوش تحولات متعدد و رو به رشدد بدوده اسدت .در واقدع بدا
پیشرفت علوم و فناوری در دوران معاصدر زمیندههای متعددد بهرهبدرداری از فرآیندد “فرمانددهی و
كنترل” در دنیای معاصر منجر به رشد این سامانه یعنی) (C2شدده و آن را دسدتخدوش تحولدات
متعدد كرده است .اهمیت عرصه فرماندهی و كنترل در دوران ما از این جا رر مینمایدد كده باعدث
تحول در مانور فرماندهی و كنترل نیروهای مسلح و نظامی دنیدای كندونی شدده و توانسدته اهدداف
فرماندهان و استراتژیستهای دوران كنونی را با صرف كمترین اتلاف منابع و زمان تحقق بخشدد و
بهرهوری نیروهای نظامی تحت امر فرماندهان را به حد قابل قبولی افزایش دهد.
عمق تأثیر فناوری نوین در عرصه فرمانددهی و كنتدرل نیروهدای نظدامی در جنگهدای كندونی
مشهود است و سبب شده تا فرمانددهان از فواصدل بسدیار دور بتوانندد نداظر صدحنه نبدرد بدوده و
نیروهای تحت امر خود را هددایت و كنتدرل و بده اهدداف از پدیش تعیدین شدده نزدیدﮏتر كنندد.
سیستمهای هوشمند شبیهسازی صحنه نبرد و تصمیم سازی فرماندهی توانستهاند عمق تدأثیر مثبدت
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اتخاذ شده نشان دهند .همانطور كه مشهود است فناوریهای ندوین و الكترونیكدی موجدب ظهدور
تﻐییرات شگرف در كلیه ابعاد زندگی بشر امروزی گردیده و اكثدر فعالیتهدای جوامدع پیشدرفته را
تحت تأثیر قرار داده است .تأثیر فناوریهای ندوین اطلاعدات و ارتباطدات دیجیتدالی و الكترونیكدی
همانند خونی در رگ و مویرگهای دانشمندان عرصهی تصمیمسازی و تصمیمگیری نظدامی نفدوذ
كرده و خون تازهای را در آن جاری ساخته و توانسته آنها را بده تسدخیر خدود در آورد .در دوران
معاصر این دگرگدونیها و تحولدات عظددیم الكترونیكدی و دیجیتدالی توانسدته بدر سدطوح متعددد
راهبدردی ،عملیداتی و تداكتیكی نیروهدای مسدلح مسلط شدده و هرچه بیشتر در عمق آنهدا ریشده
دواند و چنانچه نیروهای نظامی نتوانند خود را با این دگرگدونی در سدازمانهای خدود هماهندگ و
سازگار شوند میتوان به جرأت آنها را فاقد كدارایی در دوران ندوین دانسدت و حتدی بده جدرأت
میتوان به چنین سیستمهای نظامی عنوان ورشكسته و ناكارآمد را اطلاق كرد .با توجه بده روندد رو
به رشد فناوری و علوم و فنون نظامی ملتها بهمنظور دفاع از كیان خود در مقابل تهدیدات داخلدی
و خارجی اقدام به تﻐییر شیوه مبارزات خود نمودهاند كه در عصر حاضدر وجدود عملیدات مشدترک
یكی از تاكتیﮏهای موجود در نبردهای امروزی است .وجود این تاكتیﮏ در كشدورهای پیشدرفته و
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خود را در اتاقهای تصمیمسازی و تصمیمگیری نظامی و نیز نظدارت بر نتدایج اجددراء دسدتورات

در حال پیشرفت مشدهود و در سدایر كشدورها اگرچده در عمدل اجدرا میگدردد لدیكن بهصدورت
برنامهریزی شده صورت نمیگیرد( .نریمانی)91:1313 ،
انواع سامانههای فرماندهی و کنترل:
سامانههای فرماندهی و كنترل كه بدهعنوان بسدتر اساسدی مددیریت و رهبدری در سدازمانهای
نظامی بهكارگرفته شده و میشوند ،با سایر سامانههای مدیریتی ،اجرایدی و تجهیزاتدی قابدل قیداس
نیستند ،زیرا الگوی ویژه و شناخته شدهای برای معرفی این سامانهها و مشخص كدردن سدطح هدر
سامانه از نظر دامنه فعالیت ،شامل گسترهی جﻐرافیایی و یگانهای تحت پوشش و همچندین میدزان
كارآیی و اثربخشی از نظر تنوع ،حجم ،سرعت و دقت مبادلهی دادهها ،پدردازش اطلاعدات و میدزان
تصمیمسازی وجود ندارد .چنانچه بتوانیم هر یﮏ از زیر مجموعههای كاری سامانهی فرمانددهی و
كنترل را به اجزای كوچﮏتری تقسدیم كندیم ،آنجدا كده بده یدﮏ عنصدر مشدابه در اجدزایِ كلیده
سامانههای فرماندهی و كنترل با كارآیی یكسان برسیم .شاید بتوانیم با مقایسهی تعداد ایدن عناصدر
مشابه در هر یﮏ از اجزای سامانهی فرمانددهی و كنتدرل بده یدﮏ مقایسدهی كلدی دسدت بدزنیم و
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سامانههای فرماندهی و كنترل موجود را دستهبندی كرده و سامانهی مورد نظر خود را بدا تركیبدی از
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

عناصر مشابه یاد شده طراحی و تولید نماییم( .معطوفی)72:1314 ،
بهكار بدردن شناسدههایی مانندد C27 ،C33 ،C3I2 ،C4I1 :و یدا  C4ISR9نمیتواندد ملداک
مقایسهی دو سامانهی فرماندهی وكنترل با نامهای مشابه یدا متفداوت باشدد ،در حالیكده سدامانهی
فرمانددهی و كنتدرل نظدامی جهدانی (1)WWMCCSیدا سدامانهی جدایگزین آن یعندی سدامانه
فرماندهی و كنترل فراگیر جهانی ( 4)GCCSكده از پیشدرفتهترین ،گسدتردهترین و پرقددرتترین
شبكههای فرماندهی و كنترل محسوب میگردند فقط از عندوان  C2یدا فرمانددهی و كنتدرل بهدره
جستهاند در حالیكه یﮏ كشور كوچﮏ میتواند سامانهی فرماندهی و كنترل خودكار ولدی محددود
)از نظر پرسش جﻐرافیایی ،حجم مبادلدهی اطلاعدات ،سدرعت ،دقدت و ( ...طراحدی كندد و آن را
C4ISRبنامد كه در اینصورت به هیچ وجه نمیتوانیم چنین نتیجه بگیریم كه چدون سدامانههای
اول از عنوان  C2استفاده كردهاند در سطحِ به مراتب پایینتری نسبت به سامانهی یاد شدده آخدری
قرار دارند .به هر حال در بررسی و ارزیابی یﮏ سامانهی فرماندهی و كنترل بهمنظور تعیدین سدطح
آن ،جهت مقایسه با سایر سامانههای فرماندهی و كنترل علاوه بر در نظدر گدرفتن تدوان آن از نظدر
عملكرد اطلاعاتی (حجم ،تنوع ،و سرعت دریافت ،پردازش و ارسال اطلاعات) ،لازم است فنداوری
بهكاررفتدده در سدداخت سددختافددزار و طراحددی نددرمافددزار نیددز مددورد توجدده قددرار گیددرد.
()Martsenyuk,69:2015
عملیات مشترک:
هووخشتره یا كیاكسار سومین و بزرگترین پادشاه ماد ،اولدین كسدی بدود كده ارتدش را بده دو
بخش پیادهنظام مسلح به نیزه و سوار نظام تیراندداز تقسدیم كدرد و بدرای نخسدتین بدار از كشدتیها
بهعنوان ناوگان دریایی و از ارابههای جنگی مسلح به نیزههای برنده بهصورت محدود استفاده نمدود

1- Command & Control & Communication & computer & Intelligence
2- Command & Control & Communication & Intelligence
3- Command & Control & Communication
4- Command & Control
5- Command & Control & Communication & computer & Intelligence & Survilence & Reconnaissance
6- World Wide Military Command & Control System.
7- Global Command & Control System.
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بهصورت عملیات مشترک آبخاكی استفاده گردید .اولدین عملیدات مشدترک ایدران كده در تداری
ثبتشده نبرد ایونیه است كه از سال  713الی  711پیش از میلاد ررداده است .در ایدن جندگ ابتدداً
گروهی از یونانیان به شهر سارد هخامنشی حمله كردند اما در ادامه ناوگان دریایی ایران به همراهدی
پیادهنظام در جنگ ایونیه در مقابل یونانیان ایستادند ،این نبرد شش سال به درازا كشدید و در نهایدت
ایران به پیروزی كامل و قطعی رسید( .پیرنیا)13:1313 ،
تشكیل اتحادیه نظامی با كشورهای همسایه با حمایدت از دولتهدایی كده در برابدر آشدوریها
قصد مقاومت داشتند توسط مادها با رویی گشاده بدا اسدتقبال مواجده میگشدت مثلداً در سدال 441
زمانی كه سپاه ویرانگر آشور به فرماندهی سارگون دوم به «نیبه» پادشاه «الی پدی»(حددود كرمانشداه
فعلی) حمله نمودند ،هم جنگاوران مادی و هم شوتروک ناخونته دوم پادشداه ایلدام بهوسدیله 7944
كماندار از آنها حمایت كردند .در حاشیه دریاچه ارومیه اقوامی میزیستند كه سرزمین آنهدا «نیدﮏ
دیار» (حدود  144ق.م) نامیده میشد .به اعتقاد دیاكونوف این قوم نیروی دریایی كدوچكی را بنیدان
گذارده بودند كه بدا تكیدهبر آن توانسدتند در برابدر حملدات وحشدیانه آشدوریان بده قلمروشدان در
سالهای  339ن.م ،به دریاچه پناه برده و با استفاده از قایقهایی كه این نیرو از شداخههای بافتهشدده
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و در زمان داریدوش نیدروی دریدایی قدرتمنددی تشدكیل و ازآنجهدت هجدوم بده یوندان و اروپدا

بید ساختهشده بود به مقابله بپردازند .در دوران حكومت شاهعباس علیدرغم همدت و تلداش وی در
امر اصلاحات ارتش و دریافت صنایع تسلیحات اروپایی از جمله تدو ،،تفنگهدای فتیلدهای و سدر
پر ،بهمنظور تجهیز ناوگان دریایی در عملیات آبی -خشكی و جنگ دریایی برای فتح جزایر هرمدز-
قشم موفقیتی بهدست نیاورد اما امام قلی فرزند شاهعباس با استفاده از پیادهنظدام و حمایدت ناوگدان
دریایی انگلیسی در سال  1121م (صفر  )1431توانست بر اشﻐال یﮏصد ساله پرتﻐالیها در جزایدر
قشم و هرمز پایان دهد .نادر ،در سال  1194هد  34 -فروند كشتی كوچﮏ تو،دار از هلنددیها و
انگلیسیها خریداری نمود وعدهای از ملواندان عدرب و صدفوی را تحدت فرمانددهی لطیدف خدان
درآورد و اولین ناوگان دریایی پ

از دوران ایران باسدتان را بنیدان گدذارد بهگوندهای كده در اولدین

عملیات ساحلی و آبی -خشكی خود مسقط و عمان را از سدیطره اعدراب خدارز كدرد و پد ازآن
اقدام به فتح جزیرهی كیش كرد و پ

از مرمت قلعدهی كهندهی پرتﻐالیهدا آنجدا را مركدز ناوگدان

دریایی قرارداد( .معطوفی)413:1314،
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خلاصهای از چند عملیات مشترک انجام شده در طول دفاع مقدس
الف -عملیات آفندی ثامنالائمه()1631/7/5
"حصر آبادان باید شكسته شود" این ،پیام تاریخی حضرت امام در تداری چهداردهم آبدان 1314
خطاب به نیروهای مسلح بویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران بود .در پی این فرمان ،قرارگداه مقددم
نیروی زمینی ارتش در اهواز طرح عملیاتی عملیدات ثدامنالائمده را تهیده و طراحدی ،فرمانددهی و
اجرای این عملیات توسط نیروی زمینی ارتش با پشتیبانی نیروی هدوائی و بدا شدركت و همكداری
یگانهایی از سپاه پاسداران صورت پذیرفت .نتیجه عملیات تأمین ساحل شرق رودخانده كدارون بدا
آزادسازی  194كیلومتر مربع از زمینهای خودی ،و خارز شدن آبادان از محاصره و اجدرای فرمدان
فرمانده كل قوا بود .از نكات قابل توجه در این عملیات ،طراحی كلاسیﮏ و انجدام پدیشبیندیهدای
موردنیاز در تمام زمینهها بود (جعفری)17 :1313،
ب-عملیات آفندی طریقالقدس()1631/9/9
با انتصاب شهید صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش ،زمینده وحددت بدین نیروهدای
مسلح بیشتر فراهم گشت و برای اجرای عملیاتهای مشترک طرحریزیها شروع و تقدم بده غدرب
دزفول و محور غرب سوسنگرد داده شد .ولی با بررسدی كارشناسدان دانشدكده فرمانددهی و سدتاد
ارتش ایران كه توسط فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش در قرارگاه مقدم این نیرو بكار گرفته شدده
بودند ،عملیات غرب سوسنگرد ترجیح داد شد .تﻐییرات و جابجاییهای لدازم صدورت پدذیرفت و
نهایتاً اجرای طرحی كه بصورت مشترک توسط ارتش و سپاه تهیه شده بود در هشدتم آذرمداه 1314
آغاز و پ

از  3روز نبرد طولانی و سخت با پیروزی كامل پایدان یافدت و دومدین عملیدات بدزرگ

جهت بیرون راندن دشمن به وقوع پیوست .نتیجه عملیات آزادسدازی شدهر بسدتان و  144كیلدومتر
مربع از خاک میهن اسلامی بود( .جعفری)11 :1313 ،
پ -عملیات آفندی فتحالمبین()1631/1/2
انجام دو عملیات مشترک ارتش و سپاه تحت عنوان عملیاتهای ثدامنالائمده و طریدقالقددس در
تقویت روحیه رزمندگان بسیار موثر بود و زمینه بسیار خوبی در خاتمده عملیدات طریدقالقددس بدرای
اجرای عملیاتهای بزرگ به وجود آمد و همین امر سبب گردید كه فرمانددهان ارتدش و سدپاه بدرای
222

مشترک ارتش و سپاه به نام كربلای  2در جنوب فعالیت خود را شدروع كرد(.شداهینراد3 :1332 ،و)7
در تاری  14 /11/19پ

از صدور طرح عملیاتی شدماره 1كربلدا(2طدرح اولیده) ،طبدق همداهنگی و

توافقی كه بین فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرمانده كل سپاه پاسداران به عمل آمدد ،دسدتورالعملی در
زمینه روش ادغام نیروهای ارتشی و سپاهی تهیه و با امضدای فرماندده نیدروی زمیندی ارتدش بده كلیده
یگانهای شركت كننده در عملیات توزیع گردید .در این دستورالعمل آمده است"فرماندهان تید هدا و
گردانهای ارتش و سپاه لازم است با توجه به تجربیات گذشته و اتكا به اصل مهم تفاهم ،این ادغدام را
انجام دهند .در تمام سطوح گروه ،دسته ،گروهدان و گدردان ،اصدل بدر تفداهم و كداردانی مدیباشدد و
برادران تی ها با مشورت ،فردی را كه توان هدایت گردان را داشته باشد برای فرماندهی انتخاب مدی-
كنند و فرمانده دیگر به عنوان معاون قرار میگیرد به همین ترتیب فرمانده گردان ،معداون فرمانددهان و
مسئولین رده پایینتر را انتخاب مینمایند و در صورت عدم وحددت نظدر در هدررده ،بده وسدیله رده
بالاتر سپاه و ارتش حل خواهد شد(".معینوزیری)13 :1312 ،
ت -عملیات آفندی بیتالمقدس()1631/2/11

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجا در  /...كلانتری و پورشاسب

اجرای عملیاتهایی مانند فتحالمبین و بیدتالمقددس اقددام نمایندد .در همدین بداره قرارگداه عملیداتی

نبردی كه به نام عملیات بیت المقدس و با شركت یگان های عمده از نیروهای بسیجی مردمی ،سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی ،جهاد سازندگی و همچنین پشتیبانی های نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش
از تاری دهم اردیبهشت ماه تا چهارم خرداد ماه  1311به مدت  21روز در جنوب غربی اهدواز انجدام
گرفت و یكی از درخشانترین كارنامه های عملیاتی نیروهای مسلح ایران بر علیه متجاوز به شمار میرود
كه علاوه بر پایان دادن به  11ماه اشﻐال نظامی قسمتی از حساسترین نقاط خوزستان ،ضربهای قاطع به
نیروهای متجاوز عراق و توان و میل جنگجوی او وارد آورد( .بختیاری )9 :1334،ایدن عملیدات بطدور
مشترک توسط ارتش و سپاه ایران طرحریزی ،هدایت و اجرا گردید .قرارگاه هدایت كننده تحت عنوان
قرارگاه كربلا با  7قرارگاه قدس و فتح ،نصر و فجر شامل  4لشكر و  9تی مسدتقل از ارتدش و سدپاه،
عملیات را كنترل و هدایت نمود( .نمكی عراقی)241 :1334 ،
روششناسی تحقیق:
در این تحقیق ،پژوهشگر صرفاً راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجدا را در عملیدات مشدترک
بررسی نموده است ،بنابراین روش تحقیق توصیفی و زمینهای -موردی و بهصدورت آمیختده (كمدی و
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كیفی) است .نوع پژوهش توسعهای -كاربردی است .قلمرو تحقیق از نظر زمانی ،پ
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رزمایش مشترک در سال  1314تا زمانی كه الگوها جدید عملیات مشترک خلق شوند .از نظدر مكدانی،
شامل استقرار یگانهای آجا در جﻐرافیای جمهوری اسلامی ایران میباشد .جامعه آماری این تحقیدق از
صاحبنظران و نخبگان لشكری با جایگاه سرتیپی به بالا كه حداقل دارای مدرک تحصیلی كارشناسدی
بوده و سه سال به عنوان فرمانده لشكر و تی یا مدیر سطح  13و بالاتر انجام وظیفه كرده باشدند .یكدی
از ویژگیهای مهم جامعه نمونه این است كه حدداقل یكبدار سدابقه حضدور در رزمدایش مشدترک را
داشته باشند .تعداد جامعه نمونه  47نفر میباشد .چون جامعه آماری كمتر از  144نفر میباشد ،نمونده-
گیری بهصورت تمام شمار میباشد .اطلاعات ایدن تحقیدق از دو روش «میددانی» و «بررسدی اسدناد و
مدارک (كتابخانهای علمی و تخصصی)» گردآوری شده است .در روش میدانی ،پرسشنامهای تنظیم شد
كه  11پرسش بسته آن از طریق طیف لیكرت در پنج سطح طبقهبندی گردید .در طراحی پرسشدنامه بدا
روش دلفی و با استفاده از نظر صاحبنظران ،استادان و فرماندهان نظامی ،شناسایی و سپ
مقدماتی تهیه و دو مرحله بین خبرگان توزیع شد و پ

پرسشدنام

از تعیین اعتبار و روایدی آن ،پرسشدنام نهدایی

تهیه گردیده است .برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و توزیع دو مرحلهای پرسشدنامه
استفاده شده و برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای كرونبار استفاده شده و یدﮏ نموند اولیده بدین
خبرگان و كارشناسان پیشآزمون گردید و سپ

با استفاده از دادههای بهدست آمده از این پرسشنامهها

و به كمﮏ نرمافزار آماری  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای كرونبار بزرگتر از  4/3بهدست
آمد ،بنابراین پرسشنام مورد استفاده از قابلیت اعتماد لازم برخوردار میباشد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:
تجزیه و تحلیل جمعیتشناختی :همانطوری كه در جدول زیر مشاهده میگدردد  %74جامعده
نمونه دارای مدرک دكترا و  %93آنها بیشتر از  34سال خددمت و  %39آنهدا در مشداغل فرمانددهی
تی
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به بالا خدمت میكنند .بنابراین جامعه نمونه دارای روایی و پایایی لازم میباشد.

جدول شماره ( :)1مشخصات جامعه نمونه

تحصیلی
کارشناسی

فراوانی

11

22%

23

61%

دکتری

39

77%

جم

77

111%

ارشد
دانشجوی
دکتری

29-21
سال
34-21
سال
بالاتر از
 34سال
جم

فراوانی

فراوانی

14

17%

فرماندهی

21

65%

29

37%

ستادی

72

57%

31

93%

آموزشی

1

01%

77

%111

جم

47

111%

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق:
فرماندهی و كنترل آجا برای عملیات مشترک:
فراوانی دادههای عوامل داخلی :در این قسمت برای اینكه بتوانیم به ماتری

ارزیدابی عوامدل

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجا در  /...كلانتری و پورشاسب

مقطدددد

فراوانی

درصددد

سنوات

فراوانی

درصد

مشاغل

فراوانی

درصددد

داخلی دستیابیم نیاز است در ابتدا فراوانی عوامل داخلی را كه بیشتر بده قضداوتهای شدهودی و
نقطه نظرات جامعهی خبره و ذینفعدان تكیده دارد ،تعیدین كندیم .پد

از جمدعآوری اطلاعدات از

جامعهی نمونه ،عواملی كه میانگین آنها  3كمتر بوده؛ ضعف و آندسته عوامدل كده میدانگین آنهدا
بیش از  3بوده قوت محسوب میشوند كه نقش مؤثر و عمدهای در همافزایی نیروهدای آجدا بدرای
عملیات مشترک ایفا مینمایند.
تعیین امتیازهای وضع موجود عوامل داخلی :با توجه به تجزیه و تحلیل آماری ،فراواندی تعیدین
عوامل محیطی(قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) نقشآفرین در هدمافزایدی مولفده دادههدای عوامدل
داخلی از پرسشنامههای جمعآوری شده از جامعهی نمونه ،امتیاز وضع موجود هر یﮏ از سدؤالات
به شرح جدول ذیل محاسبه گردید(لازم به ذكر است كه امتیاز وضع موجدود هدر عامدل بدرای هدر
كدام از گزینهها از عدد  1تا  9بهترتیب با عناوین  -1خیلی كم  -2كدم  -3متوسدط  -7زیداد و -9
خیلی زیاد استفاده شده است)
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مشترک در آجا

جم

میانگین

نتیجه

7

1

19

77

77

2339

ضعف

5

1

73

26

77

7311

قوت

فرماندهی و مدیریت اثدربخش
6

بددا ایجدداد فضددای حمددایتی و

7

1

53

11

77

7331

قوت

اعتماد متقابل
7
5
3
7
0
9
11
11
12
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سددامانه یكپارچدده فرماندددهی -

فرصت

2

مشترک در آجا

تهدید

1

دكتدرین طدرحریدزی عملیدات

قوت

ردیف

سوال

ضعف

جدول شماره ( :)2نقش عوامل مربوط به مولفه فرماندهی و کنترل

روشهددای جدداری موجددود
مشترک بین نیروهای آجا
زیددر سدداخت ارتبدداطی امددن و
مستقل در عملیات مشترک
توان اجرای عملیدات شدبكهای
رایانهای در آجا
ماموریت محوری نیروهای آجا
در عملیات مشترک
نظدددارت و ارزیدددابی مسدددتمر
تﻐییرات در سیستم فرماندهی
چددابكی سددتادها در عملیددات
مشترک
مراكددز فرماندددهی در عملیددات
مشترک
سیاستهدای دفداعی كشدوری
مرتبط با آجا
دكترین دفاعی نیروهای مسدلح
در عملیات مشترک

2

1

65

67

77

2337

ضعف

5

1

79

21

77

7373

قوت

5

1

67

62

77

7397

قوت

7

1

53

16

77

7337

قوت

7

1

57

15

77

7331

قوت

5

1

23

72

77

2373

ضعف

5

1

55

16

77

7399

قوت

71

12

12

9

77

7374

فرصت

63

7

27

7

77

7379

فرصت

63

0

22

0

77

7371

فرصت

67

5

66

2

77

7312

فرصت

هماهنگی سازمانی بین آجدا بدا
15

سددایر سددازمانهددای نیروهددای

71

7

17

11

77

7371

فرصت

مسلح
حضور آجا در مسابقات نظامی
13

و رزمایشهای مركب با سدایر

52

1

10

6

77

7331

فرصت

كشورها
17
10
19

شبكهمحوری مراكز فرمانددهی
و كنترل دشمن
قابلیددت جنددگ الكترونیددﮏ و
سایبری توسط دشمن
بهددرهگیددری از ظرفیددت شددبكه
های اجتماعی

احصاء راهبردهای بخشی :پ

7

50

0

7

77

1341

تهدید

2

39

2

1

77

1393

تهدید

65

25

0

3

77

7379

فرصت
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كشور برای عملیات مشترک آجا

فرصت

شبكه یكپارچده پدافندد هدوایی

تهدید

17

مشترک در نیروهای مسلح

قوت

16

دكتدرین طدرحریدزی عملیدات

ضعف

ردیف

سوال

جم

میانگین

نتیجه

از مقایسه دو به دو عوامدل مربدوط بده متﻐیدر هدای داخلدی و

خارجی بر اساس گروه بندی در قالب نواحی تهاجمی ،محافظهكارنه ،رقابت و تددافعی در مداتری
زوجی ،با استفاده متخصصین همافزایی مولفه فرماندهی و كنتدرل آجدا بدرای عملیدات مشدترک بده
احصاء راهبردهای بخشی پرداخته شد.
راهبردهای بخشی مربوط به ناحیه تهاجمی :هدف از اجدرای راهبردهدای ایدن ناحیده حدداكثر
استفاده از فرصتهای محیطی با اتكاء به نقاط قوت داخلی است .هر كشدوری علاقمندد اسدت كده
همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهرهگیری از نقاط قوت داخلی ،از فرصدتهدا و
رویدادهای خارجی حداكثر استفاده را بنماید (دیوید .)112 ،1331 ،جدول ذیدل تعدداد  21راهبدرد
بخشی همافزایی مولفه فرماندهی و كنترل آجا برای عملیات مشدترک در ناحیده تهداجمی و عوامدل
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قوت و فرصتی را كه راهبردهای مزبور از آنها احصاء شده است را گزارش میدهد
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جدول شماره ( :)6جدول ترکیب نقاط قوت ها و فرصت ها SO
ردیف

راهبرد

تركیب نقاط قوت و فرصتها
فرصتها ()O1

1

همكاری نیروهای جهدادی و كشدورهای همسدو

O1,O2,O4,O5

نقاط قوت ()S2
S1,S2,S6

با جمهوری اسلامی ایران در عملیات مشدترک بدا
اهداف مشترک و تطبیق آتش ها.
2

برنامه ریزی عملیاتی جهت حمله به سیسدتم هدا و

O1O4

S2S3

شبكه هدای حریدف در فضدای سدایبری و طیدف
الكترومﻐناطیسی جهت ایجاد فریب ،تنزل ،اختلدال،
انكار ،نابودی یا دستكاری طرح ریزی شود.
3

بكارگیری ظرفیت ها و منابع كشور در حوزه هدای

O11,13,14,16

S12,13,S14,S16

مختلف برای انجام تمهیدات لازم پدافند غیرعامل.
7

تدوین دكترین تشكیل نیدروی مشدترک بدومی در

O17,O25

S3,S9,S15,S33

نیروهای مسدلح جمهدوری اسدلامی ایدران توسدط
مراكز مطالعدات راهبدردی در نیروهدای مسدلح بدا
همكاری معاونت های عملیات ،اطلاعات ،طدرح و
برنامه و بودجه ،آماد و پش ،آموزش و پژوهش.
9

مانایی و ماندگاری نیروها در میدان كدارزار ،علداوه

O11,O19,O20,O28

S3,S9,S15,S33

بر داشدتن جندگ افدزار ،تدو ،،تاندﮏ و هواپیمدا،
نیازمند آموزش ،انگیزه ،ایمدان و  ...مدی باشدد .تدا
نیروی انسانی و رزمنده در این میددان نبدرد بتواندد
جانانه در مقابل متجاوز مقابلده و مقاومدت نمایدد؛
بنابراین فرماندهان نظامی ،تاكتیﮏ های میدان نبدرد
را با تلفیق و تركیب توان رزمی پیاده سازی كنند.

1- Opportunities
2- Strength
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از طریق واحدهای نظارتی نسدبت بده اسدتفاده از

1

S28

O11,O19,O20,O28

سیاسی در امر نهادینه كردن فرهنگ اعتماد سازی
به واحدهای نظارتی اقدام شود.
نسبت بده شناسدایی تدوان و شایسدتگی كاركندان

4

S28,S32

O11,O19,O20,O28

متعهد و سدالم و ارتقدای آندان بدرای مسدئولیت
فرماندددهی و  ...بددا هدددف تددرویج رفتارهددای
اعتمادساز اقدام شود.
O4,O6,O7,O8,O27

3

سامانه فرماندهی و كنترل C5I2

1

تدوین استراتژی و خط مشی مناسدب در راسدتای

S8,S9,S24,S25,S
27,S32,S33
S29

O28,O29

فراهم آوردن زیرساخت رسانه اجتماعی بومی آجا.

راهبردهای بخشی ناحیه محافظهكارانه :راهبردهای ناحیه محافظهكارانه میكوشد تا با اسدتفاده از
نقاط قوت داخلی خود ،برای جلوگیری از تأثیر منفی تهدیدات خارجی ،سدازوكارهایی را در پدیش

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجا در  /...كلانتری و پورشاسب

ظرفیدت هدای فرمانددهان و روحدانیون عقیددتی

بگیرد و یا تهدیدات را از بین ببرد (دیوید .)112 :1331 ،جدول ذیل تعداد  11راهبرد بخشدی بدرای
همافزایی نیروهای آجا برای عملیدات مشدترک در جندگ آیندده در ناحیده  STو عوامدل قدوت و
تهدیدی را كه راهبردهای مزبور از آنها احصاء شده است را گزارش میدهد.
جدول شماره ( :)7جدول ترکیب نقاط قوت و تهدیدات ST
ردیف

راهبرد

1

هدف گزاری مشترک برای نیروهای  7گانده

تركیب نقاط قوت و فرصتها
فرصتها ()T
T1,T5,T6,T7

نقاط قوت ()S
S1,S2,S3,S4,S6

در مقابله با عملیات مشترک و مركب دشمن
2

آمایش یگان های نیروهای آجا در سمت تهدید

T9,T17,T18

3

تقویت و توسعه زیرساخت های امنیت فضای

T20

S1,S2,S4,S6,S13,S12,S18
S29,S30

سایبر به عنوان پیش نیاز صیانت امنیتی
7

خودكفددایی و خوداتكددایی در حددوزه رزم

T2,T3,T9,T13,T17

S1,S2,S7,S12,S13,S14,S15,
S16,S24,S25,S29,S30

زمینی ،دریایی ،دفاعی ،پدافندی و موشكی
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راهبرد های بخشی ناحیه رقابتی:هدف از راهبرد های این ناحیه استفاده از فرصت ها برای رفدع
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و جبران نقاط ضعف است (دیوید .)112 :1331 ،جدول زیر تعداد  19راهبدرد بخشدی هدمافزایدی
نیروهای آجا برای عملیات مشترک در جنگ آینده در ناحیه  WOو عوامدل ضدعف و فرصدتی را
كه راهبرد های مزبور از آنها احصاء شده است را گزارش می دهد.
جدول شماره ( :)5جدول ترکیب نقاط ضعف ها و فرصت ها WO
تركیب نقاط قوت و فرصتها

ردیف

راهبرد

1

نسبت به شناسایی توان و شایستگی كاركنان

فرصتها ()O
O1,O9,O11,O19,
O20,O28

نقاط ضعف()W
W12,W13,W14,W17

متعهد و سالم و ارتقای آنان برای مسدئولیت
فرماندهی و  ...بدا هددف تدرویج رفتارهدای
اعتمادساز اقدام شود.
2

همكدداری نیروهددا در عملی دات مشددترک بددا

O1,O2,O3,O13,O14,
O16,O19,O20

W4,W6,W8,W9,
W11,W12,W16,W19
,W20

O4,O8,O14,O18

W3,W12,W13,W14

اهداف مشترک
3

سازماندهی ،آموزش ،تجهیدزات و گسدترش
نیروهای زمیندی ،هدوایی ،دریدایی و پدافندد
متناسب با امكانات و تهدیدات ،برای انجدام
مأموریتهای محوله.

7

تدوین دكترین نظدامی عملیدات مشدترک در

O24,O25

W18

نیروهای  7گانه آجا.

تعیین موقعیت راهبردی و تحلیدل شدفا  :جهدت تعیدین موقعیدت راهبدردی بدر روی محدور
مختصات و تحلیل شكاف ،باید از روی ماتری

 EFE &IFEنمدره مدوزون ضدعف هدا را از نمدره

موزون قوتها كسر نمود كه عدد حاصل را به نام  Aندام گدذاری مدی كندیم و همچندین نمدره مدوزون
تهدیدات را از نمره موزون فرصت ها كسر و آن را به نام  Bنام گدذاری مدی كندیم كده ایدن دو عددد
مختصات نقطهای است كه موقعیت وضع موجود را روی محور مختصات نشدان مدیدهدد (.)B ، A
همچنین در محور مختصات ،روی محور  Xها ،عوامدل محدیط خدارجی (فرصدتهدا و تهدیددها) و
روی محور  Yها ،عوامل محیط داخلی (ضعفها و قوتها) قرار میگیرند .خطی كه از نقطده مربدوط
به وضع موجود به مبدأ مختصات رسم می شود زاویه ای با محور  Xها به وجدود مدیآورد .از طرفدی
204

است به عبارتی یعنی در طیف اعدادی كه در پرسشنامهها بین  1الى  9درز میشد ،مقدار عدددی  9را
دارا می باشند بنابراین نقطه ایده آل دارای مختصات ( )9 ،9در ناحیه اول محور مختصات بدوده و اگدر
خطی از این نقطه به مبدأ مختصات رسم كنیم زاویه آن با محور  Xها برابر  79درجده مدی باشدد (كده
اسم این زاویه را  Dمیگذاریم) .تانژانت  79درجه برابر  1میباشدد بندابراین زاویده ای كده بدین پداره
خطهای این دو نقطه (بین نقطه وضع موجدود و نقطده ایدده آل بدر روی محدور مختصدات تشدكیل
میشود ،مقدار چرخش از وضع موجود به وضع ایده آل (مطلدوب) مدیباشدد .ضدمناً بدرای محاسدبه
میزان زاویه نقطه وضع موجود با محور  Xها باید از (آرک تانژانت تانژانت معكوس) استفاده كدرد كده
بدین شكل به دست می آید Arctg A/B = :كه صورت كسر یعنی مقدار  Aبرابر بدا مقددار عدددی
حاصل از تفریق نمره موزون عوامل داخلی است و مخرز كسر ،یعنی  Bبرابر با مقدار عدددی حاصدل
از تفریق نمره موزون عوامل خارجی است و  Cنیز مقدار زاویه آن نقطده اسدت .لدذا میدزان چدرخش
راهبردی از وضع موجود به وضع ایده آل (مطلوب) برابر است با مجموع دو زاویه مذكور یعنی:
C = Arctg A/B
مختصات وضع موجود = ( Bو )A

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجا در  /...كلانتری و پورشاسب

نقطه ایده آل در روی محور مختصات دارای بیشترین مقدار قوت و همچنین بیشترین مقددار فرصدت

نمره موزون ضعفها – نمره موزون قوتها = A
نمره موزون تهدیدات – نمره موزون فرصتها = B
A = - 1/221
B = - 3/119
C = Arctg A/B = 71°
 = 79°زاویه نقطه مطلوب (ایده آل) با محور D = X
مقدار زاویه چرخش راهبردی از وضع موجود به سمت وضع مطلوب = C+D
°141° = 14° + 79° + 71
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نمودار :1تعیین موقعیت راهبردی

نمودار تعیین موقعیت نشان میدهد ،مقدار زاویه چرخش از وضع موجدود بده وضدع مطلدوب
برابر با  141درجه میباشد .و نشان دهنده مطالب زیر است:
الف) وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد و لذا كشور جمهدوری اسدلامی ایدران
می تواند از فرصتها و قوتهای برای حالت هجومی استفاده نماید.
ب) وضعیت موجود نیز نشان میدهد ،كه محیط مورد مطالعه در وضعیت تدافعی خفیف قدرار
دارد .بنابراین بر اساس راهبردهای احصاء شده بایستی با تكیه بر قوتها و فرصتها ،ضدعفهدا را
كاهش و تهدیدات را دور نمود.

202

پاسخ سوال فرعی یفم :نقش عوامل مؤثر بر فرمانددهی و کنتدرل آجدا در عملیدات مشدترک
چگونه است؟
قوتها عبارتند از:
 .1سامانه یكپارچه فرماندهی مشترک برای نیروهای  7گانه در آجا،
 .2فرماندهی و مدیریت اثربخش با ایجاد فضای حمایتی و اعتماد متقابل در اجا،
 .3زیر ساخت ارتباطی امن و مستقل در عملیات مشترک،
 .7توان اجرای عملیات شبكهای رایانهای بین نیروهای  7گانه آجا،
 .9ماموریت محوری نیروهای آجا در عملیات مشترک،
 .1مراكز فرماندهی در عملیات مشترک،
 .4نظارت و ارزیابی مستمر تﻐییرات در سیستم فرماندهی.
ضعفها عبارتند از:
 .1دكترین طرحریزی عملیات مشترک در آجا،
 .2روشهای جاری موجود مشترک بین نیروهای  7گانه در آجا،

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای تحقق فرماندهی و كنترل آجا در  /...كلانتری و پورشاسب

نتیجهگیری

 .3چابكی ستادها در عملیات مشترک.
فرصتها عبارتند از:
 .1دكترین دفاعی نیروهای مسلح در عملیات مشترک،
 .2سیاستهای دفاعی كشوری مرتبط با آجا،
 .3دكترین طرحریزی عملیات مشترک در نیروهای مسلح،
 .7شبكه یكپارچه پدافند هوایی كشور برای عملیات مشترک آجا،
 .9هماهنگی سازمانی بین آجا با سایر سازمان های ن.م،
 .1حضور آجا در مسابقات نظامی و رزمایشهای مركب با سایر كشورها،
 .4بهرهگیری از ظرفیت های ارتباطی با شبكه های اجتماعی.
تهدیدها عبارتند از:
 .1شبكهمحوری مراكز فرماندهی و كنترل دشمن،
 .2قابلیت جنگ الكترونیﮏ و سایبری توسط دشمن.
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کدامند؟ مطلوبیت های نیروهای آجا برای عملیات مشترک بر اساس نقاط قوت و فرصت ها مدورد
تحلیل جامعه خبره قرار گرفت كه اكثریت جامعه خبره با موارد زیر برای مطلوبیدت هدای نیروهدای
آجا ( )SOبرای عملیات مشترک موافقت داشتند.
جدول شماره ( :)3مطلوبیتهای همافزایی مولفه فرماندهی و کنترل آجا برای عملیات مشترک
ردیف
1
2
3
7
9
1
4

مطلوبیتها
همكاری نیروهای جهادی و كشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایدران در عملیدات مشدترک بدا
اهداف مشترک و تطبیق آتشها.
استفاده از تئوری بازی جنگ با تجارب جنگی جمهوری اسلامی ایران و وارد شدن به جنگ فرسایشی.
برنامه ریزی عملیاتی جهت حمله به سیستمها و شبكه های حریدف در فضدای سدایبری و طیدف
الكترومﻐناطیسی جهت ایجاد فریب ،تنزل ،اختلال ،انكار ،نابودی یا دستكاری طرح ریزی شود.
سازماندهی ،آموزش ،تجهیزات و گسترش نیروهای زمینی ،هوایی ،دریدایی و پدافندد متناسدب بدا
امكانات و تهدیدات ،برای انجام مأموریتهای محوله.
هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری ،زیستی ،پرتوی ،شیمیایی ،اقتصادی) با تشدكیل
و سازماندهی قرارگاه های پدافند غیرعامل در موضوعات مرتبط با تهدید.
بكارگیری ظرفیتها و منابع كشور در حوزههای مختلف برای انجام تمهیدات لازم پدافند غیرعامل.
شناخت واقعی از توان فریب دشمن در فضایی كه صحنه نبرد دائم در ابعاد فیزیكی و عملیداتی در
حال تﻐییر است.
تدوین دكترین تشكیل نیروی مشترک بومی در نیروهای مسدلح جمهدوری اسدلامی ایدران توسدط

3

مراكز مطالعات راهبردی در نیروهای مسلح با همكاری معاونت های عملیات ،اطلاعدات ،طدرح و
برنامه و بودجه ،آماد و پش ،آموزش و پژوهش.
مانایی و ماندگاری نیروها در میدان كارزار ،علاوه بر داشتن جنگ افدزار ،تدو ،،تاندﮏ و هواپیمدا،

1

نیازمند آموزش ،انگیزه ،ایمان و  ...می باشد .تا نیروی انسانی و رزمنده در ایدن میددان نبدرد بتواندد
جانانه در مقابل متجاوز مقابله و مقاومت نماید؛ بنابراین فرماندهان نظامی ،تاكتیﮏ های میدان نبدرد
را با تلفیق و تركیب توان رزمی پیاده سازی كنند.
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نسبت به شناسایی تدوان و شایسدتگی كاركندان متعهدد و سدالم و ارتقدای آندان بدرای مسدئولیت
فرماندهی و  ...با هدف ترویج رفتارهای اعتمادساز اقدام شود.
سامانه فرماندهی و كنترل C5I2

تدوین دكترین نظامی عملیات مشترک در نیروهای  7گانه آجا

چالشهای فرماندهی و کنترل آجا بدرای عملیدات مشدترک کدامندد؟ چدالش هدای هدای
نیروهای آجا برای عملیات مشترک بر اساس نقاط ضعف و تهدیدها مورد تحلیل جامعه خبره قدرار
گرفت كه اكثریت جامعه خبره با موارد زیر برای چالش های نیروهای آجدا ( )WTبدرای عملیدات
مشترک موافقت داشتند.
پاسخ سوال فرعی سوم :نتایج اولویت بندی راهبردهای تحقق فرماندهی و کنترل آجا برای
عملیات مشترک کدامند؟ وضعیت موجود نیز نشان میدهد ،كه محیط مدورد مطالعده در وضدعیت
تدافعی خفیف قرار دارد .بنابراین بر اساس راهبردهای احصاء شده بایسدتی بدا تكیده بدر قوتهدا و
فرصتها ،ضعفها را كاهش و تهدیدات را دور نمود.
جدول شماره ( :)7جدول اولویت بندی راهبردها براساس نمره جذابیت نسبی
ردیف
1
2
6
7
5
3
7

نوع راهبرد

شرح راهبرد
 :S2تدوین دكترین نظامی عملیات مشترک در سه سطح راهبدردی،
عملیاتی و تاكتیكی
 :S3ساماندهی فرماندهی و كنترل عملیات مشترک در صحنههای عملیات
آینده با هدف شناسایی تهدید ،هدایت و راهبری و مدیریت و كنترل
 :S5تدوین برنامههای آموزشی و اجرای رزمایشهدای مشدترک بدا
رویكرد تقویت همافزایی در آجا
 :S6طراحی و پیاده سازی سامانه بازی جنگ با هددف هدم افزایدی
در طرح ریزی و تدوین سناریوهای مشترک جنگ آینده
 :S7پایش مناطق عملیاتی آینده به منظور شناخت و بهره برداری از
ظرفیتهای بومی(هم افزایی ارتش و مردم)
 :S8ایجاد رسانه و شبكههای اجتماعی و اطلاع رسانی بومی آجا در
جهت ایجاد فرهنگ عملیات مشترک
 :S11تقویت طرح و شیوه نامههای توان افزایی و ارتقاء تاب آوری
نیروهای آجا



جذابیت
نسبی

تهاجمی

1/192

تهاجمی

1/191

تهاجمی

1/101

تهاجمی

1/179

تهاجمی

1/170

تهاجمی

1/176

تهاجمی

1/137
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ردیف
12

مطلوبیتها
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بنابراین بردار وضع موجود دارای طول  2/3324و اختلاف زاویه  3/79تدا  79درجده اسدت .در
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شرایط فوق الذكر لازم است با اختصاص امكانات بده نقطده مطلدوب برسدیم ،لدذا ضدروری اسدت
امكانات به صورتی بهینه تقسیم شود .با بدست آوردن مجموع ضرایب گروهها مدیتدوانیم امكاندات
موجود را طوری در راستای رفع ضعفها و تهدیدها و همچنین به كارگیری قوتها و فرصدتهدا
تقسیم كنیم كه رسیدن به نقطه مطلوب امكان پذیر گردد .بدین منظور امكانات مدورد نیداز ابتددا در
بین مجموع قوت ها و ضعف ها و سپ

بین مجموع فرصت ها و تهدیدها و نهایتاً بین هر یﮏ بدر

حسب درصد تقسیم شده است .برابر نمودار تعیین موقعیت رهبردی (نمودار شماره )1و محاسدبات
صورت گرفته وضعیت فعلی در حالت تهاجمی معطوف به قوت میباشد.
جدول زیر حاصل انجام محاسبات لازم و مبین این تقسیم بندی می باشد:
جدول شماره ( :)0جدول تخصیص امفانات جهت بهبود راهبرد
قوت

237262

ضعف

133716

فرصت

231520

تهدید

133797

مجموع قوت و ضعف

1/7029

مجموع فرصت و تهدید

1/5161

زاویه بین دو پاره خط

6/75

درصد امفانات مورد نیاز قوت و ضعف

51/5377

درصد امفانات مورد نیاز فرصت و تهدید

79/7652

درصد امفانات قوت

71/2925

درصد امفانات ضعف

9/2722

درصد امفانات فرصت

71/1532

درصد امفانات تهدید

0/2791

پاسخ سوال فرعی چهارم :الزامات پیاده سازی راهبردهای فرماندهی و کنتدرل آجدا بدرای
عملیات مشترک کدامند؟ عمدهترین الزامدات چهارگانده (سداختاری ،فنداوری ،مندابع و قدوانین و
مقررات) تحقق راهبردهای همافزایی مولفه فرماندهی و كنترل آجا برای عملیات مشترک بر اسداس
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الزامات دانشی -الزامات منابع -الزامات قوانین و مقررات -الزامات ساختاری
با این توضیح كه الزامات 2منابع عبارت میشود از الزامات مالی ،انسانی و تجهیزاتی و الزامدات
آموزشی نیز در الزامات دانشی دیده شده است.نكته بعدی این است كه برای تعیین الزامات اجرایدی
شدن راهبردهای احصاء شده این تحقیق در دو جلسه خبرگی در دافوس با حضدور تعدداد  12نفدر
از خبرگان این حوزه به بحث گذاشته شد كه نتیجه آن برابر جدول زیر حاصل گردید.
جدول شماره ( :)9الزامات تحقق راهبردها
الزامات
الزامات دانشی
 گسترش هوشمندانه استفاده از فناوری های نوین داخلی بازنگری علمی در دكترین نظامی از طریق به كدارگیری الگوهدای ندوین دكتدری نظدامی و بهدرهبرداری به جای رقابت.
 فراگیر كردن فرهنگ مقاومت برای حفظ آمادگی مسئولین و نفرات در همه سطوح -مطالعات لازم جهت تدوین دكترین نظامی در همافزایی نیروهای آجا
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مطالعات نظری الزامات راهبردهای 1این پژوهش عبارت خواهند بود از:

الزامات مناب (انسانی ،مالی تجهزاتی)
 نسبت به شناسایی توان و شایسدتگی كاركندان متعهدد و سدالم و ارتقدای آندان بدرای مسدئولیتفرماندهی و  ...با هدف ترویج رفتارهای اعتمادساز اقدام شود.
 برنامه ریزی برای كاهش وابستگی ها در بعد تجهیزات و منابع انسانی مانایی و ماندگاری نیروها در میدان كارزار ،علاوه بر داشتن جنگ افزار ،تدو ،،تاندﮏ و هواپیمدا،نیازمند آموزش ،انگیزه ،ایمان و  ...می باشد .تا نیروی انسانی و رزمنده در این میدان نبدرد بتواندد
جانانه در مقابل متجاوز مقابله و مقاومت نماید؛ بنابراین فرماندهان نظدامی ،تاكتیدﮏ هدای میددان
نبرد را با تلفیق و تركیب توان رزمی پیاده سازی كنند.

 -1برای توضیح بیشتر باید اشاره شود که هر راهبرد از سه عنصر مسیر و روش ( )waysابزار و منااب ()means
و هدف ( )Endsبهره می گیرد .که معمولاً مسیر و روش (یا گزاره راهبردی) در ابتادای راهبارد سااب ابزارهاای
مورد استفاده در راهبرد و نهایتاً هدف راهبرد نوشته میشود.
 -2برای مشخص شدن منظور از الزامات یک مثال ساده بیان میشود .فرض کنید فردی قصد سااتت یاک سااتتمان
را دارد .ای ساتتمان احتیاج به ابزاری چون سیمان ،آجر ،آه و ش وغیره دارد اماا الزاماات سااتت ایا بناا عباارت
تواهد بود از کسب مجوز از شهرداری و داشت پروانه ساتت ،نیروی انسانی کافی ،مناب مالی و غیره
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 توجه به نیروهای دانشی به منظور خلق فناوری و حمایت و پشتیبانی مناسب از آنهافصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

 بهرهبرداری از تجسم فضدایی ) (orientationصدحنهنبرد و بده روز بدودن سدامانه اطلاعداتجﻐرافیایی ) (GISجهت كاهش زمان اجرای عملیدات ،دقدت هددف گیدری ،نزدیكدی سدطوح
راهبردی و عملیاتی و راه كتشی.
 سامانه فرماندهی و كنترلC5I2 تعیین مناطق درون و برون مدرزی بده منظدور پشدتیبانی و افدزایش تدوان راهبدردی در موقعیدتمشخص شده برای اجرای سناریو
 ایجاد ارتباطات ،امكانات و زیر ساختهای مشدترک بده نحدوی كده در شدرایط بحدران قابلیدتپشتیبانی مطلوب وجود داشته باشد
الزامات قوانین و مقررات
 تدوین الزامات همافزایی نیروهای آجا برای عملیات مشترک متناسب با تهدیدات منطقه تدوین ملاحظات منطقه ای جهت اجرا در طرح های توسعه ای تدوین استراتژی و خط مشی مناسب در راستای فراهم آوردن زیرساخت رسانه اجتماعی بومی آجا. تهیه ضوابط ،استانداردها و اصول تدوین دكترین نظامی تدوین طرح جامع مدیریت بحران ،با پوشش بحرانهای ناشی از انواع تهاجمهای آفندی تدوین دكترین تشكیل نیروی مشترک بومی در نیروهای مسلح جمهوری اسدلامی ایدران توسدطمراكز مطالعات راهبردی در نیروهای مسلح با همكاری معاونت های عملیات ،اطلاعات ،طدرح و
برنامه و بودجه ،آماد و پش ،آموزش و پژوهش.
 هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سدایبری ،زیسدتی ،پرتدوی ،شدیمیایی ،اقتصدادی) بداتشكیل و سازماندهی قرارگاه های پدافند غیرعامل در موضوعات مرتبط با تهدید.
الزامات ساختاری
 باز آرایی ساختار سازمانی متناسب با شرایط كنونی كشور-

ایجاد ساختار لازم جهت بكار گیری نیروهای جوان و مستعد داخلی و نخبه

 ایجاد ساختاری جهت تعامل موثر و سازنده با منطقه ایجاد ساختار مناسب جهت مطالعه ،طراحی ،سیاستگذاری ،همسویی ،هماهنگی و نظارت -تعیین ستاد مدیریت شرایط بحرانی و همچنین فرمانده ارشد بحران
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 -1تشكیل قرارگاه دائمی فرماندهی مشترک و همچنین ایجاد سامانه فرماندهی و كنتدرل یكپارچده و
امن در سطح آجا برای طرحریزی ،هدایت و اجرای عملیات مشترک بین نیروهای  7گانه آجا.
 -2نسبت به رفع مشكل ،كاستی نظام آموزشی ،مددون نبدودن رهنامده خداص آمدوزش عملیدات
مشترک ،كمبود دورههای آموزش طرحریدزی عملیدات مشدترک در سدطوح مختلدف جهدت
طرحریزی عملیات مشترک در سطح آجا اقدام نماید.
 -3با نظارت بیشتر بر مراكز آموزش نسبت به رفع مشكل ضعف آمدوزش و تخصدص در طدرح-
ریزی عملیات مشترک ،كاستی توسعه و تعمیق فرهنگ سازمانی نیروهای تابعه بدرای اجدرای
رزمایشات و تمرینات صحرایی در طرحریزی عملیات مشترک و ستاد آجا اقدام بهعمل آورد.
 -7به منظور همافزایی نیروهای مسلح شامل ارتش و سپاه در عملیدات مشدترک و مركدب همدین
تحقیق درسطح نیروهای مسلح انجام شود.
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