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چکیده
هاي عملکرد او یکـی از  مهمتـرین ابـزار الزم بـراي چگـونگی آمـادگی و       ها و شیوهشناخت دشمن، روش

باشد. عملیات توزیع لجستیک مشترك یکی از مفاهیم عملیاتی ارتش آمریکا است که مقابله با این تهدیدات می
ي حفظ اقتدار ارتش آمریکا در آینده ایجاد شده است.برا

هـاي  عملیات توزیع مشترك بطور کلی قابلیت بکارگیري در سرتاسر عملیات نظامی را بـه ویـژه بـر چـالش    
موجود در توزیع در پشتیبانی از کسب ابتکار عمل ابتدایی در مراحل اولیه عملیات عمده نظامی دارد.

هـاي لجسـتیکی فرمانـده نیـروي مشـترك از لحظـه       ی فراهم نمودن نیازمنـدي عملیات توزیع مشترك به معن
حرکت از مبدأ تا صحنه نبرد و ادامه عملیات در صحنه است. این مفهوم در مورد عملیات توزیع مشترك آینده با 

هاي تهاي توزیع مشترك در مراحل اولیه عملیاهاي یکپارچه سازي سریع و مؤثر توانمنديتأکید ویژه بر چالش
کند. عمده نظامی است، بحث می

، محیط امنیتی آینده.یکپارچگی مشتركلجستیک مشترك،توزیع : واژه هاي کلیدي
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مقدمه
هـاي مقابلـه بـا    هاي آن یکی از مهمترین اصول در ایجاد ساختار و روششناخت دشمن و شیوه

ر علوم نظامی چگـونگی آغـاز و   آوري و همسو با آن دباشد. امروزه با پیشرفت سریع در فنآن می
هـاي اساسـی روبـرو شـده اسـت. در ایـن میـان کشـورهاي مسـتقل و          انجام عملیـات بـا دگرگـونی   

آزادیخواه همیشه در معرض تهدید بوده و بایستی آمادگی مقابله بـا انـواع ایـن تهدیـدات را داشـته      
دنبال آن بـوده کـه خـود را    باشند. کشور ایاالت متحده به عنوان سردمدار نظم نوین جهانی همیشه ب

هـا از جملـه مداخلـه نظـامی بتوانـد      ها تحمیل کرده و با انـواع دخالـت  به عنوان حاکم جهان بر ملت
منافع آمریکا و حامیانش را تداوم بخشد. 

ارتش آمریکـا بـا اسـتفاده از عملیـات نظـامی در کشـورهاي افغانسـتان، یوگسـالوي، عـراق و          
ر کشورهاي آشوب زده و تجارب حاصله از آنهـا، دسـت بـه ایجـاد     همچنین ایجاد ثبات و امنیت د

هـاي نظـامی و اقتصـادي زده کـه پایـه و اسـاس       مفاهیمی جدید براي استمرار برتري خود در زمینـه 
عملیات ارتش آمریکا را در آینده رقم خواهد زد. 

جـاد و توسـعه   یکی از مفاهیمی که ارتش آمریکا در راستاي برتري جویی نظامی در آینده به ای
وارد ادبیات نظـامی  2006باشد که در سال مفهوم توزیع لجستیک مشترك میآن دست زده است، 

ارتش آمریکا گردیده است.
بینـی شـده   پـیش 2025تـا  2015بر اساس این مفهوم ارایه شده که براي چارچوب زمـانی بـین   

شتیبانی عملیـات بـا یـک توزیـع     هاي آینده به منظور پتوسعه توانمندياست ارتش آمریکا در صدد 
متمرکز براي شـروع یـک ارزیـابی قابلیـت محـور اسـت. ایـن مفهـوم وظـایف کلیـدي، شـرایط و            

هاي قابلیـت توزیـع مشـترك    ها و همچنین ظرفیتاستانداردهاي یک مفهوم پشتیبانی کننده عملیات
کند.را تعیین می

ه اسـت بـا نگـرش بـر یکـی از      اي که در پیش روي شما قـرار گرفتـه اسـت سـعی شـد     در مقاله
هایی که آمریکا، در تهاجم به کشورهاي مختلف در آینـده بکـار خواهـد بـرد آشـنا شـده، تـا        شیوه

ها، نقاط ضعف و نقاط قوت او و با آگاهی از برتري بتوانیم با پایش دائمی و شناخت آسیب پذیري
که زمانی با کشور ما درگیـر  آوري و استفاده از تسلیحات فوق مدرن توسط آمریکا، در صورتی فن

شد، آمادگی و توانایی رویارویی با او را داشته باشیم.
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توزیع لجستیک مشترك:

این مفهوم یکپارچگی مشترك، به دنبال یک مؤسسـه کـاربرد و توزیـع مشـترك قدرتمنـد بـه       
منظور فراهم آوردن پشتیبانی الزم براي فرماندهی مشـترك متحـرك و پایـدار در محـیط عملیـاتی     

هاي نظامی است. این مؤسسه یک سامانه یکپارچه شامل ابـزار، تجهیـزات،   آینده در گستره عملیات
هـاي  حـل کارکنان، رهبران، سـازمانها، فرآینـدها، آمـوزش، امکانـات و دکتـرین فـراهم کننـده راه       

هـاي موجـود در سـامانه    فمناسب لجستیکی براي فرمانـدهی نیـروي مشـترك بـراي کـاهش شـکا      
نماید.وزیع در صحنه نبرد کنونی است، ایجاد میراهبردي ت

مؤسسه کاربرد و توزیع مشترك: 
هاي زیر خالصه شده است:ایده مرکزي این مفهوم در فرضیه

   ایجاد یک مؤسسه متحد و یکپارچه که قادر به توزیع و تحویل سریع لجستیک بـه نیـروي
انی به هر فرمانده نیـروي مشـترك تعیـین    مشترك متحرك و پایدار از هر نقطه و یا از هر منبع پشتیب

شده و بالعکس، باشد.
گیري و سریع.هاي توزیع آماده، قابل اندازهتقویت فرماندهی مشترك با توانمندي
    شبکه نمودن سرتاسر سامانه توزیع در یک زمان واقعی با دید کلـی عملیـاتی و اطالعـات

اشتراکی.
نتیجه مورد انتظار به شرح زیر خواهد بود:

    افزایش توزیع نیروها و پایداري براي فرماندهی مشترك، تقویت هنـر عملیـاتی و کـاربرد
نیروها. 
هاي توزیع اضـافی در صـحنه بـه منظـور اتصـال نیـروي       آشنایی سریع و ترکیب توانمندي

مشترك با سامانه توزیع سرتاسري.  
 توزیع.  افزایش اطمینان و اعتماد به توزیع به موقع لجستیک با سامانه کلی

منظور: 
ها و منظور اولیه از این مفهوم، پشتیبانی از ارزیابی دقیق و تجزیه و تحلیل شکاف بین توانمندي

هاي اضافی از طریق فرآیند ارزیابی قابلیت محـور بـه منظـور رسـیدن بـه راه حـل مـادي یـا         ظرفیت
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مشترك است. به عنـوان  هاي غیرمادي به عنوان بخشی از تالش سامانه توسعه یکپارچگی توانمندي
ها و وظایف مشابه، شـرایط و  پایه و اساس براي اجراي این ارزیابی، این مفهوم یک سري توانمندي

هاي توزیع لجسـتیک مشـترك در طـول    استانداردهایی که بطور بالقوه نحوه یکپارچه سازي فعالیت
مشـترك در آینـده را   یک سلسله عملیات به منظور تسهیل عملیات نظامی، توسـط فرمانـده نیـروي    

کند. بعالوه این مفهوم در نظر دارد به نیروها و بازیگران چند ملیتـی در کسـب   تعیین و راهنمایی می
هاي بالقوه از حلآوري در توزیع مشترك کمک نماید. زمانی که راهتجربه و بکارگیري علم و فن

مانـدهان منطقـه و سـایرین را در    طریق ارزیابی قابلیت محور تعیین گردیدند، این مفهوم همچنین فر
هاي توزیع لجستیک موجود راهنمایی خواهد کرد.مورد توسعه و اصالح توانمندي

هدف:
این مفهوم، مؤسسه کاربرد و توزیع مشترك آینده را تشریح نمـوده و چگـونگی عملیـات ایـن     

وره زمـانی  هـاي نظـامی را در د  هاي مشترك در گستره عملیـات مؤسسه در افزایش هدایت عملیات
ریـزي، همـاهنگی، اجـرا و ارزیـابی     کند. مأموریت این مؤسسه آینده طرحتعیین می2025تا 2015

عملیات توزیـع  عملیات توزیع لجستیک جهانی در پشتیبانی از فرماندهان  نیروهاي مشترك، است.
رکـت  هاي لجستیکی فرمانده نیروي مشترك از لحظه حمشترك به معنی فراهم نمودن نیازمندي

از مبدأ تا صحنه نبرد و ادامه عملیات در صحنه است.
براي اینکه عملیات توزیع مشترك معموالً با محدودیت منـابع ( موجـودي ناکـافی و نامناسـب     
کاالي مورد نیاز، تجهیزات بارگیري، برتري تدارك، تراکم و ...) مواجه بـوده اسـت، روش سـنتی    

مواجه خواهد بود. یکی از اهـداف ایـن مفهـوم یکپـارچگی     براي انجام این عملیات، کامالً با تضاد
هـاي پایـداري در   مشترك، حذف رقابت منابع در حین حرکت نیروها، توزیع تجهیزات و نیازمندي

صحنه عملیات، است.
هاي تشریح شده در مفاهیم عملیاتی مشترك را بـا تأکیـد   این مفهوم همچنین کاربرد توانمندي

دو حـوزه توانمنـدي گسـترش، توزیـع سـریع و پایـداري و ...، در مفهـوم        ویژه بر عوامل حیاتی در
کند.   کاربردي مشترك لجستیک متمرکز ، منعکس می

باشد. لجسـتیک  اي از حوزه بزرگ لجستیک مشترك میعملیات توزیع مشترك زیر مجموعه
ارگیري و هاي دیگر مانند تهیه و تدارك، نگهـداري تجهیـزات، اسـتقرار، بکـ    مشترك شامل حوزه
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بازیافــت تجهیــزات و ایجــاد، پیمانکــاري، نگهــداري، بکــارگیري و گســترش امکانــات، پشــتیبانی  
خدمات بهداشتی، مهندسی عملیاتی و غیرنظامی و ایجاد و تجهیز خـدمات (پسـتی، کفـن و دفـن و     

هـا را شـامل   ثبت قبور و غیره) و حداقل نیروهـاي مـورد نیـاز جهـت حفاظـت و تـأمین  ایـن حـوزه        
کنـد.  هاي لجسـتیک صـحبت نمـی   شود. این مفهوم به طور واضح و آشکار در مورد سایر حوزهمی

هـا بـوده و زمینـه الزم را جهـت ترکیـب      به هرحال عملیات توزیع مشـترك در خـدمت ایـن حـوزه    
کنـد.  منظور پشتیبانی لجستیکی از عملیات فرماندهی مشترك، فراهم مـی هاي موجود خود بهقابلیت

وضیحات داده شده در مورد سامانه و مؤسسه یکپارچه کاربرد و توزیـع مشـترك آینـده    با توجه به ت
این سامانه به عنوان یک بخش عمده از مؤسسه بزرگ لجستیک مشترك بـوده و مفـاهیم مشـترك    

پشتیبانی کننده باید در راستاي مؤسسه باشند.   
بفرد لجستیک مشـترك  هاي منحصرهاي گسترش، توزیع و تداوم لجستیک از حوزهتوانمندي

ها اجزاء گسترده فرآیندهاي عملیاتی دیگر مانند اعزام نیروي مشترك، نبوده همچنین این توانمندي
هـا و اقـدامات مربـوط بـه تجهیـز، گسـترش،       عملیات اعزام نیروي مشترك بـه عنـوان مثـال فعالیـت    
عملیـات توزیـع شـامل    کـه گیرد. در صورتیبکارگیري، پایداري و گسترش مجدد، را نیز در بر می

هاي گسترده،  در برگیرنده گسترش، پایـداري و سـایر   وظایف مشابه زیادي در دل حوزه توانمندي
باشد ولی این مفاهیم نباید به عنوان مشابه فرآیندهاي بزرگ مانند عملیات اعزام نیروي مشترك می

و مترادف هم در نظر گرفته شوند. 
یز را به وسیله مساعدت به فرماندهان نیروهـا  و فرمانـدهان   عملیات توزیع مشترك، فرآیند تجه

مشترك در تجمیع و یکپارچه سازي و حرکت دادن منابع ملی بـه منظـور پشـتیبانی از اهـداف ملـی      
سازد. این عملیات در برگیرنـده کلیـه اقـدامات جابجـایی از لحظـه      امکان پذیر میپشتیبانی کرده و

ه ایاالت متحده، در داخل صحنه، صحنه دریافت و پـذیرش، در  حرکت و مبداء بویژه در داخل قار
مسیر حرکت به و در داخل صحنه عملیات و منطقه تجمع، است. عملیات توزیع مشـترك همچنـین   

ها و بیماران و پشـتیبانی از عملیـات   شامل تلفات و صدمات داخل صحنه و عملیات جابجایی زخمی
شود.تخلیه و اخراجات غیررزمی نیز می

کند که جابجایی ابتدایی به و یا در داخل صـحنه بوسـیله مـانور عملیـاتی و     سترش ایجاب میگ
راهبردي انجام شود.  
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به محض پایان استقرار و گسـترش نیروهـاي مشـترك در داخـل صـحنه عملیـات، ایـن نیروهـا         
منظـور انجـام   ممکن است جهـت هـدایت حرکـات اضـافی اداري و عملیـاتی در داخـل صـحنه بـه        

هاي پشتیبانی، دستور داده شوند. اگر ایـن نیروهـا از قـدرت تحـرك و تجهیـزات مناسـب       یتمأمور
سازمانی جهت حرکت خود، برخوردار نباشـند، در ایـن صـورت فرمانـده نیـروي مشـترك ممکـن        
است از مقدورات جابجایی داخل صحنه استفاده نماید و در اینجاست که مسئولیت سامانه گسترش 

شود.ان میو توزیع مشترك نمای
این مفهوم همچنین پایداري در صحنه عملیات را به عنوان یک مشخصه و وظیفه کلیدي براي 

موقـع و مـؤثر آمادهـا، تجهیـزات و     گیـرد. توزیـع بـه   سامانه گسترش و توزیع مشـترك در نظـر مـی   
خدمات به نیروي مشترك نیازمند سلسله مراتب دقیق و پـرتالش و چابـک اسـت. عملیـات توزیـع      

ترك یک ارتباط ناگسستنی با شـبکه جهـانی  آمادرسـانی وزارت دفـاع ایـاالت متحـده امریکـا        مش
ریزي تجهیزات، تخصیص منابع، تهیـه، توزیـع   دارد. عملیات سلسله مراتب آماد شامل فرآیند برنامه

ریـزي  باشد. عملیات توزیع مشترك به طور مستقیم از کلیه اقدامات مربـوط بـه طـرح   و بازیافت می
یره آمادي، تخصیص منابع، تهیه، توزیع و بازیافت، پشتیبانی نموده و یا آنها را تحت تـأثیر قـرار   زنج
دهد. سامانه گسترش و توزیع مشترك وظیفه و عملکرد توزیع را در پشتیبانی از عملیات سلسـله  می

ادل قوي دهد. سلسله مراتب و زنجیره آماد باید یک تعمراتب آمادي جهانی وزارت دفاع انجام می
یـابی انبارهـاي ذخیـره و    در حفظ سطوح آمادي در منابع آمادي و انبارهاي ذخیره  شـامل موقعیـت  

ها را به صحنه عملیـات و در  اي که آن ذخیرههاي مناسب با فراهم کردن مسیر و خط لولهتوانمندي
بـه منظـور مواجـه    داخل صحنه عملیات برساند، ایجاد نماید. این سامانه همچنین باید قابلیت توسـعه  

هاي اضطراري و ناگهانی را داشته و بتواند نیروهـاي گسـترش یافتـه را در منـاطق و     شدن با وضعیت
هاي عملیاتی غیرقابل دسـترس و یـا بـا دسترسـی سـخت پشـتیبانی نمایـد. در نهایـت زنجیـره          محیط

کشـور میزبـان،   آمادي باید یک خدمات  توزیع آماد پایدار را در میان نیروهـاي ایـاالت متحـده و   
نیروهاي چند ملیتی، سازمانها و پیمانکاران غیردولتی، هماهنگ نماید. 

عملیات توزیع مشترك شامل حرکت نیروها و تجهیزات از نقطه مبـداء و منـابع آمـاد بـه نقطـه      
پایانی یا نقطه مصرف، با دقت و سرعت مناسب اسـت. نقطـه مصـرف بـه وسـیله فرمانـدهی نیـروي        

تواند یک بندر استراتژیک و عمده، یـک پایگـاه   شود. نقطه مصرف و انتهایی میمشترك تعیین می
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هوایی سخت، یک پایگاه دریایی و یا یک موضع در داخل صحنه نبرد ( به عنوان مثال منطقـه بـاز،   

اي آمادهـا در مسـیر حرکـت،    توقفگاه بزرگ و یا بزرگراه  و.... ) باشد. با ایجاد سامانه کنترل لحظه
بهترین همـاهنگی و در نتیجـه بهتـرین پشـتیبانی مـورد نیـاز را بـا سـامانه گسـترش و توزیـع           توانمی

مشترك در باال بردن قابلیـت و اثـر بخشـی آمادرسـانی در داخـل صـحنه عملیـات بـه عمـل آورد.          
کند.دکترین موجود جریان توزیع مشترك را به عنوان دو بخش مجزا از یکدیگر توصیف می

اتژیک اسـت کـه از نقطـه آغـاز یـا مبـداء آمـاد  شـروع و بـه صـحنه           ، بخش اسـتر بخش اول
) وظیفه توزیـع کـه در   1کند. (ه وابسته را پشتیبانی میکند. این بخش دو وظیفپشتیبانی ادامه پیدا می

)  2شـود. و ( حال حاضر بطور سنتی مقدمتاً بـه وسـیله آژانـس لجسـتیک دفـاعی و نیروهـا اجـرا مـی        
شود.  وظیفه حمل و نقل  که بوسیله فرماندهی حمل و نقل ایاالت متحده انجام می

پیاده شدن نیرو و آمادها شـروع و  ، بخش صحنه عملیات است که از بندر تخلیه وبخش دوم
شود. عملیات توزیع در داخل صحنه عملیات هـم اکنـون از   به نقطه نهایی یا مصرف آمادها ختم می

باشد.متحده میوظایف فرماندهان مناطق ایاالت
گیـرد ولـی بـه  عنـوان یـک مؤسسـه       این مفهوم هر دو بخش تشریح شده در باال را در بـر مـی  

شترك که داراي اختیار کافی بـه منظـور اعمـال کنتـرل انتخـاب شـده در سراسـر        یکپارچه توزیع م
کند. هاي توضیح داده شده عمل نمیباشد مانند بخشجریان توزیع می

کنترل جریان توزیع بمعنی توانایی ردیابی و انتقال و تغییر شکل ( برابر تدبیر فرمانـده پشـتیبانی   
بینی شده بـه نیروهـاي   هاي لجستیک پیشحتی تا تحویل بستهشونده) در نیروها، تجهیزات و آمادها 

ریزي، تقسیم، اختصاص، هایی مانند طرحباشد. کنترل همچنین شامل فعالیترزمنده و تداوم آن می
باشد. ها و هدایت وظایف میتعیین مسیر، زمانبندي، ارزیابی و تعیین اولویت

هاي یکپارچـه سـازي   با تأکید ویژه بر چالشاین مفهوم در مورد عملیات توزیع مشترك آینده 
هـاي عمـده نظـامی اسـت. در     هاي توزیع مشترك در مراحل اولیـه عملیـات  سریع و مؤثر توانمندي

هاي عمده نظامی، فرمانده نیروي مشترك نه تنهـا  جریان کسب ابتکار عمل در مراحل اولیه عملیات
هاي مناسـب بکـار گیـرد بلکـه     با اجراي مانورباید نیروهاي مشترك را به سرعت تغییر مکان داده و 

منظور ترکیب و یکپارچگی پشـتیبانی مـداوم، پرسـنل، تجهیـزات و آمادهـا و      باید شرایط الزم را به
تجدید ساختار این نیروها جهت درگیري  و رزم در داخل منطقه عملیات مشترك یـا منـاطق دیگـر    
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ل سلسـله عملیـات اسـتراتژیکی، عملیـاتی و     را، فراهم نماید. عملیات توزیـع مشـترك بایـد در طـو    
ریزي، ترکیب و اجرا شود.تاکتیکی طرح

محیط امنیتی آینده:  
هـاي همـه جانبـه و    بینی و انتظار، چـالش تهدیدات غیرقابل پیش21انداز استراتژیک قرن چشم

هـان،  جدول زمانی کوتاه و فشرده را به منظور تـأثیر گـذاري بـر اتفاقـات و حـوادث در سرتاسـر ج      
هاي متعارف و نامتعارف تروریزم جهـانی و کـاهش   کند. تسلیحات کشتار جمعی، جنگمطرح می

هاي ورأي مرزها عملیات نیروي مشترك آینده را تحـت تـأثیر قـرار خواهـد     دسترسی به زیرساخت
داد. علیرغم اینکه ساختار نیروهاي دشمن سنتی به عنوان یک تهدید همیشگی مطرح بوده و اسـت،  

هاي جنگی موجود ما، تهدیدات جدید نامتقـارن نیازمنـد   هاي مناسب و مداوم در توانمنديفتپیشر
آزمایش مجدد مفاهیم نوظهور عملیاتی براي کسب تسـلط همـه جانبـه از نیروهـاي ایـاالت متحـده       

اي براي هدایت عملیـات توزیـع مشـترك    امریکاست. این محیط آینده دلیل روشن و  قابل مالحظه
است.2025تا 2015و در دوره زمانی در آینده 

هـاي نظـامی را جهـت هـدایت     سه جنبه کلیدي از محیط امنیتی آینـده کـه یـک سـري چـالش     
کند، عبارتند از:عملیات توزیع مشترك را تحت تأثیر  قرار خواهند داد ، مطرح می

گستردگی دامنه و حوزه دشمنان.-1
صحنه نبرد پیچیده و کامالً متفاوت.  -2
هاي پیشرفته توسط دشمنان.آوريها و دسترسی به فنآوريانتشار  و توسعه فن-3
هاي عمده محیط امنیتی و کاربردهاي مشابه عملیات توزیع مشترك در زیـر مـورد تجزیـه و    چالش

گیرند.تحلیل و بحث قرار می
ق بعدي ) عملیاتهاي آینده ممکن است نیازمند کسب ابتکار عمل اولیه که با عملیات دقی1(

پشتیبانی شود، خواهند بود.
الــف) نیــاز بــه اعــزام ســریع نیروهــاي مشــترك آمــاده بــراي گســترش و بکــارگیري از فاصــله 

استراتژیکی و عملیاتی.  
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تواند شامل اسـتقرار از  ب) لزوم یکپارچگی و گسترش سریع پایگاههاي پشتیبانی کننده که می

هاي دریا پایه باشد. قبل و اولیه ، پایگاههاي مقدم و یا توانمندي
پ) نیاز به نزدیکی نیروها به صحنه عملیات با آمادهاي همراه مناسب.  

هاي گسـترش و توزیـع   هاي ثابت براي تسهیل  و برقراري سریع توانمنديت) نیاز به توانمندي
در مناطق محروم و بدون زیرساخت.

ط پیچیـده، مجـزا و غیـر    ث) نیروهاي دشمن کم تعداد و لی به شدت متفرق که در یـک محـی  
قابل دسترس.

) نیروهاي دشمن کم تعداد ولی به شدت متفرق که در یـک محـیط پیچیـده، مجـزا و      2(
اند.غیرقابل دسترس گسترش یافته

الف) شاید نیاز به مناطق ورود متعدد و جداگانه بـا فواصـل زیـاد بـراي اسـتفاده نیروهـاي مشـترك        
باشد.

انعطاف و قابلیت همکاري موسسه گسترش و توزیع مشترك باشد. ب) نیاز به درجه باالیی از 
اي که بتواند قدرت رزمی مورد نیاز و مناسب با تهدید را در صحنه نبـرد حاضـر   پ)  نیاز به مؤسسه

نماید، باشد.
ت) شاید به علت طوالنی شدن خطوط ارتباطی، نیاز به تحرك عملیاتی بیشتري باشد.

منظور جهت پشتیبانی از مانور عملیاتی و تغییر موضع نیروهاي مشترك بهايج) شاید نیاز به مؤسسه
هدایت عملیات بر علیه نیروي دشمن کامالً متفرق و در مناطق جداگانه و غیرخطی و غیرهمجـوار،  

باشد.
هاي مشخص در صحنه عملیات باشد.ح) نیاز به برقراري و حفظ توانمندي

اضـطراري بـدون بنـادر تخلیـه نیـرو و بـار و       هـاي هـاي ناگهـانی و موقعیـت   ) صـحنه 3(
هاي مناسب، که ممکن است موجب: زیرساخت

الف) کاهش و ضعف در ظرفیت حمل بار شود.
ب) تاثیر بر ظرفیت مسیر توزیع مشترك شود.  

پ) نیاز به موسسه گسترش و توزیع مشترك قوي سازگار و پیشدستانه باشد.
اي پیش ساخته باشد.هت) نیاز به برقراري سریع زیر ساخت
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ها و مسیرهاي توزیع مشترك ممکن است موجب:) احتمال حمله به سرتاسر کانال4(
تاثیر در توانایی و قابلیت توزیع مطمئن در زمان معین باشد. 

) عملیات همزمان در چندین صحنه عملیات:5(
الف) نیاز به یک سامانه گسترش و توزیع یکپارچه جهانی چابک.

برقراري یک سامانه اولویت حرکت تقاضاي ساده و مؤثر.ب) نیاز به
سـازي قـوي بـه منظـور ایجـاد      سازي یـا مـدل  پ) نیاز به ابزارهاي پشتیبانی از تصمیمات و شبیه
تعادل در اختصاص اعتبار تجهیزات در داخل مؤسسه.

ر هاي تحت کنترل ایاالت متحـده د منظور تأمین تأسیسات و پایگاه) کاهش دسترسی به6(
خارج از مرزها و کشورهاي دیگر:
هاي دریایی.  هاي استقرار نیروها در پایگاهالف) تأکید بیشتر بر ایجاد قابلیت

تر شدن خطوط ارتباطی و توزیع لجستیک.ب) احتمال طوالنی
پ) احتمال نیاز بـه اعـزام نیروهـا بـه منطقـه مـورد اسـتفاده بطـور مسـتقیم، دور زدن بنـدرهاي           

ها.و فرودگاهاستراتژیک سنتی
) افزایش احتمال حمله به شبکه، قطع شبکه و یا نفوذ و داخل شدن به آن.7(

ها و فرایند ساده از طرف موسسه توزیـع، کـه کـامالً وابسـته بـه      الف) نیاز به بکارگیري روش
فناوري نباشد.

فاظتی.ب) نیاز به توجه بیشتر به تعیین میزان تهدید بطور مداوم و توجه به اقدامات ح
پذیري در پ) نیاز به ایجاد سامانه شبکه به منظور ایجاد تأمین مناسب و با کمترین درجه آسیب

مقابل بالیاي طبیعی.  
ت) نیاز به یک قابلیت پشتیبان و جایگزین که بتواند در مواقع بحران سامانه توزیع عمل کند.

مشکالت احتمالی در جریان توزیع لجستیک مشترك:
رود وزارت دفاع ایاالت متحده در محیط امنیتـی نـامطمئن آینـده، در برقـراري یـک      انتظار می

قابلیت گسترش و توزیع لجستیک یکپارچـه، شـبکه شـده کـه داراي ظرفیـت مناسـبی از، چـابکی،        
کنترل و اعزام نیرو، براي پشتیبانی مؤثر از فرماندهان نیروي مشترك در قابلیت اعزام  قدرت رزمـی  
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عملیات، با چالش روبرو شود. بعالوه سامانه توزیع مشترك کنونی ما از دو بخش مناسب  به صحنه

مجزا ، بخش توزیع استراتژیک و بخش توزیع در صحنه تشکیل شده اسـت. علیـرغم اینکـه بخـش     
هاي برتـري برخـوردار بـوده و بـه سـمت اصـالحات بیشـتر پـیش         توزیع استراتژیک ما از توانمندي

هـاي توزیـع در سـطح    ارچگی کامل بـا بخـش توزیـع در صـحنه و فعالیـت     رود ولی هنوز به یکپمی
توان گفت در سطوح توزیع عملیاتی و تاکتیـک  عملیاتی و تاکتیکی نرسیده است. بطور وضوح می

هنوز پیشرفت کامل مانند سطح استراتژیک اتفاق نیافتاده است. 
ست: هاي کلیدي در مشکالت نظامی مطرح شده باال به شرح زیر اشاخص

 .نبود یکپارچگی کامل در میان فرایند گسترش و تقویت نیروي مشترك
هـا و دکتـرین جداگانـه  در وزارت دفـاع ایـاالت متحـده  بـراي گسـترش و         وجود سامانه

توزیع.
       نبود یک سامانه و محیط یکپارچه و شبکه شده عملیـاتی کـه قـادر بـه پشـتیبانی از کنتـرل

هاي توزیع از نقطه شروع تا پایان.لیتمورد نیاز در اصالح و تطبیق فعا
          محدودیت در توانمنـدي و قابلیـت اعـزام و گسـترش مسـتقیم نیـرو از پادگـان بـه صـحنه

عملیات.  
.عدم توانایی در اعزام سریع نیروي مشترك در داخل صحنه عملیات
  .مدیریت ضعیف عقب روي و بازیافت در مسیرها و خطوط توزیع
هاي پشتیبانی از تصمیم و مدلسازي و شبیه سازي.ابزار نا کافی در ابزار
.عمومی سازي نامناسب در عناصر اطالعاتی نیرو
  .محدودیت در ایجاد یک تصویر عملیاتی مشترك
         ،ضعف در ایجاد همـاهنگی و یکپـارچگی در میـان نیروهـاي چنـد ملیتـی، بـین سـازمانی

هاي غیر دولتی و پیمانکاران شخصی.  سازمان
رتاسر مسیرها و خطوط توزیع در مقابل حمالت تروریستی.  پذیري سآسیب
اي سخت و طاقت فرسا.وجود فرایند مالی و بودجه
ها، ابزارها و فرایندهاي استاندارد شده به منظور تسهیل عملیات توزیع مشترك.نبود روش
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نتیجه:
قـادر بـه   گسترش و تـوزیعی اسـت، کـه   مفهوم توزیع لجستیک مشترك به دنبال ایجاد مؤسسه

تجهیز فرماندهان مشترك آینده با قابلیت اعزام و بکارگیري سریع نیروهاي مشترك تعیین شـده در  
هـا، باشـد. ایـن مؤسسـه بایـد قـادر بـه انجـام         هاي عمده نظامی و سـایر عملیـات  پشتیبانی از عملیات

ي یکپارچـه  هـا اي از شـبکه عملیات در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی بـه همـراه مجموعـه   
ــظ        ــراري و حف ــه برق ــادر ب ــد ق ــه بای ــن مؤسس ــین ای ــد. همچن ــاطی باش ــاتی و ارتب ــی، اطالع فیزیک

هاي الزم براي توزیع لجستیک در هر زمـان و مکـان مـورد نیـاز باشـد. بکـارگیري ایـن        زیرساخت
مفهوم  بطور مستقیم باعث خواهد شدکه:  

      و خطـوط توزیـع مشـترك،    نیازمندي به ایجاد یـک ظرفیـت کـافی و مناسـب از مسـیرها
برطرف شود. 
.اعمال کنترل مناسب بر این خطوط و مسیرها انجام شود
     ایجاد یک درجه  اطمینان باال  از اینکه نیروها، تجهیـزات، تقویـت و پشـتیبانی مناسـب در

زمان و مکان مورد نیاز حاضر خواهند بود، بوجود آید.
کننـد، کـه   و توزیـع مشـترکی تأکیـد مـی    فرماندهان نیروي مشترك آینده به مؤسسه گسـترش  

هاي ثابـت، قابـل اطمینـان و  دوربـرد     بتواند شبکه موجود توزیع مشترك زمان صلح را به توانمندي
هاي واگذاري در محـیط عملیـاتی   گسترش و توزیع مشترك،  توسعه داده و قادر به انجام مسئولیت

آینده باشد. 
هـاي اسـتراتژیکی،   رتاسـر سلسـله عملیـات   شرکت کنندگان در مؤسسـه توزیـع مشـترك در س   

عملیاتی و تاکتیکی عمل خواهند نمود، و شـرکاي زیـادي بـه وسـیله فرمانـدهان پشـتیبانی کننـده و        
پشتیبانی شونده مورد پذیرش قرار گرفته و تحت روابط مختلف فرماندهی، بکار گرفته خواهندشد. 

ه خواهند گرفت.ك به عهدشرکاي تجاري نقش بسیار مهمی را در سامانه توزیع مشتر
اگر ایاالت متحده  بتواند:

یـابی و تحویـل سـریع    یک مؤسسه یکپارچه گسترش و توزیع مشترك توانمند به موقعیت
لجستیک و تداوم آن به نیروهاي مشترك از هر مبداء و منبـع بـه هـر نقطـه کـه مـورد نیـاز فرمانـده         

نیروي مشترك باشد، ایجاد نماید.
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را با توانمندي توزیع اضافی آمـاده، قابـل مالحظـه در صـحنه نبـرد      هر فرماندهی مشترك

تقویت نماید.
      ،سرتاسر سامانه توزیع را در زمان حقیقی از نظر دیـد کلـی عملیـاتی، اشـتراك اطالعـاتی

پشتیبانی از تصمیم ذاتی و قابلیت رؤیت این اقدامات در هر نقطه از این سـامانه بـه یکـدیگر متصـل     
ید.نموده و شبکه نما

نتیجه اینگونه خواهد بود:
     افزایش تحویل لجستیک و کاالي مورد نیاز به نیروهـاي مشـترك و تـداوم آن در صـحنه

نبرد موجب توانمندسازي به جاي محدودیت در هنـر عملیـاتی و بکـارگیري نیروهـا در فرمانـدهان      
مشترك خواهد گردید.

    هـاي توزیـع در صـحنه    موجب آشنایی و یکپارچگی سریع نیـروي مشـترك بـا توانمنـدي
منظور اتصال و ارتباط کامل با سامانه کامل توزیع خواهد شد.به

      موجب اعتماد و اطمینان نیروي مشترك از سامانه کامل توزیـع در مـورد تـامین بـه موقـع
نیازمندي نیروهاي در صحنه خواهد شد.
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