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  ٢٠١٧ فبروری ٠٩

  

  :پاکستان
  ژيک تا بازدارندگی طيف  کاملياز بازدارندگی سترات

  

 پاکستان است که از اواخر دھۀ ھشتاد تا اکنون من حيث می و استعمال آن جزء تکتيک و ستراتيژی نظامیواسلحۀ  ات

برتری . يک وسيلۀ بازدارنده عليه تجاوز احتمالی ھند در ذھن حاکمان نظامی و ملکی پاکستان پرورش يافته است

کيفيتی و کميتی نظامی ھند، پاکستان را وادار ساخته است که در صورت تجاوز ھند بر پاکستان، دوکتورين نظامی خود 

به عبارت ساده تر، پاکستان خود را ناگزير می بيند که در تقابل با . می بنا نمايدورا بر پايۀ استعمال اول اسلحۀ  ات

می استفاده نمايد که عاقبت آن نه وتوانائی عظيم نظامی ھند و در صورت حملۀ اين کشور،  برای دفاع خود از اسلحۀ ات

 .  و جھان مصيبت بار خواھد بودتنھا برای اين دو کشور، بلکه  برای منطقه

 بم ٣۵٠ تا ٣٠٠ حد اقل تا ده سال ديگر، بين ،اين کشور قادر خواھد بود. می شدن استوًپاکستان سريعا در حال ات

پاکستان اولين کشور است که دوکتورين نظامی خود بر مبنای استعمال اول . می تکتيکی و ستراتيژيک توليد نمايدوات

اين دوکتورين . اده است، آنھم در صورتی که خاک و امنيت پاکستان به خطر جدی مواجه گرددمی بنا نھواسلحۀ  ات

قدرت آتش "متوجه افغانستان ضعيف و ناتوان و اشغال شده نيست، بلکه متوجه ھند قوی و تواناست که نظر به احصائيۀ 

ه  پاکستان از تقويت قوای نظامی عنعنمی،وبه موازات گسترش توان ات. در جھان درجه چھارم شناخته شده است" جھانی

 توليد ١٧پاکستان حال قادر شده است که به کمک چين طيارات جت جنگنده به نام جی اف . ی خود غافل نبوده است ئ

تحليلگران نظامی اظھار عقيده می نمايند که . نمايد و تا اندازه ای خود را از تعزيرات نظامی امريکا بی نياز سازد

 امريکائی است که برای دفاع از  آسمان پاکستان ١۶ از نگاه مانور معادل طيارات اف ١٧گندۀ جی اف طيارات جت جن

، پاکستان قادر شده است که برای خود ١٧با توليد طيارات جنگندۀ جی اف . شود عليه رخنۀ ھند  يک پديده تلقی می

ان در توليد تانک ھا و ساير وسايل نظامی پيشرفت پاکستان ھمچن. ًبازار جھانی خصوصا در قارۀ افريقا دست يابی نمايد

  . ی داشته استئھا

به ھر اندازه ای که مسابقۀ تسليحاتی بين ھند و پاکستان افزايش می يابد، منطقه و جھان در اضطراب  بيشتر قرار می 

ر ھمسايه يعنی ھند دانيم، پاکستان به مرکز جھاديسم و تروريسم جھانی مبدل شده است که دو کشو که می طوری. گيرد

افغانستان اشغال شده به جز شکوه، توان بازدارندگی پاکستان را . و افغانستان بيشتر از ھمه صدمۀ آن را تحمل کرده اند

ھمين . خواھد کردندارد، اما ھند کشور ديگری است که با درنظر داشت ضرورت ستراتيژيک،  پاکستان را تکه تکه 
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می خود جبران ومی شدن روان ساخته تا بتواند برتری ھند را با توان اتوترس از ھند است که پاکستان را به سوی ات

  . جواب دھد" بازدارندگی طيف کامل"ھند را با دوکتورين " آغاز سرد"پاکستان مصمم است که دوکتورين . نمايد

ی در دوکتورين نظامی ھند عليه پاکستان است که اين کشور را به خاطر يک نوع تکتيک  جنگ" آغاز سرد"دوکتورين 

که به يک جنگ ھمه جانبه و يا  به راه انداختن فعاليت ھای تروريستی در صورت لزوم مجازات می نمايد، بدون اين

 طبق ايجاب بر مبنای اين دوکتورين، ھند واحد ھای نظامی ميکانيزۀ کوچکی را تشکيل داده که. می متوصل شودوات

در مقابل، پاکستان ھم تصميم دارد . شرايط و ضرورت، قادر خواھد شد که ضربات آنی و مدھش بر پاکستان وارد سازد

اين روش نظامی پاکستان را به اسم . که ھر گونه تجاوز ھند را روی ھر بھانه ای  که باشد با تمام قوت دفع کند

ان برای بقاء و جبران ناتوانی نظامی خود در مقابله با ھند، دوکتورين پاکست. ياد می کنند" بازدارندگی طيف کامل"

بر اساس اين . را ابداع نموده و آن را جزء دوکتورين مجموعی نظامی خود ساخته است" بازدارندگی طيف کامل"

می پناه ببرد و از ومی از جانب ھند نخواھد شد تا اين کشور ھم به سالح اتودوکتورين، پاکستان منتظر استعمال اسلحۀ ات

استفاده نمايد، بلکه با کمترين تحريکات نظامی ھند، پاکستان طور ھمه " بازدارندگی ستراتيژيک"آن من حيث وسيلۀ 

وارد مرحلۀ " بازدارندگی ستراتيژيک"به عبارت ساده تر، پاکستان از مرحلۀ . جانبه به ھند جواب خواھد داد

  . می تکتيکی جزء آنستوعمال اسلحۀ اتشده است که است" بازدارندگی طيف کامل"

پاکستان چه خواھد بود؟ بدون کمترين ترديد " بازدارندگی طيف کامل"عکس العمل ھند در قبال عملی شدن دوکتورين 

که ھند دست روی دست نخواھد گذاشت تا تماشاچی انھدام قوای نظامی و شھر ھای خود توسط بم ھا و راکت ھای  

 در صورتی. می ھند، ده ھا بار توانا تر و مستعد تر نسبت به پاکستان استوروی نظامی و قوای اتني. اتمی پاکستان باشد

عيار بين اين دو کشور  نتيجه،  يک جنگ تمام. برد، ھند ھم جواب متقابل خواھد دادبمی وکه پاکستان دست به اسلحۀ ات

را درين جنگ خواھد کشانيد و  بشريت را به در خواھد گرفت که ابعاد وسيعی خواھد داشت و پای قدرت ھای جھانی 

 . سوی تباھی سوق خواھد داد

اميد که رھبران اين دو کشور باالخص حاکمان پاکستان غير عقالنی عمل نکنند و مردم خويش و منطقه را به کام نيستی 

  . نبرند

  

  

 

 

 


