
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 28/04/2018         عبدالرحیم عزیز میر

 پاکستان:

 کامل طیف  ژیک تا بازدارندگییاز بازدارندگی سترات
 

جزء تکتیک و ستراتیژی نظامی پاکستان است که از اواخر دهۀ هشتاد تا اکنون من حیث و استعمال آن اتمی اسلحۀ 

نظامی و ملکی پاکستان پرورش یافته است. برتری یک وسیلۀ بازدارنده علیه تجاوز احتمالی هند در ذهن حاکمان 

است که در صورت تجاوز هند بر پاکستان، دوکتورین نظامی  هکیفیتی و کمیتی نظامی هند، پاکستان را وادار ساخت

ا قابل بتاتمی بنا نماید. به عبارت ساده تر، پاکستان خود را ناگزیر می بیند که در اسلحۀ را بر پایۀ استعمال اول خود 

تمی استفاده نماید که عاقبت آن نه ابرای دفاع خود از اسلحۀ حملۀ این کشور، صورت توانائی عظیم نظامی هند و در 

 برای منطقه و جهان مصیبت بار خواهد بود.   بلکه، این دو کشور یتنها برا

بم  350تا  300ل دیگر، بین ده ساتا پاکستان سریعاً در حال اتمی شدن است. این کشور قادر خواهد بود تا حد اقل 

ل اول ا. پاکستان اولین کشور است که دوکتورین نظامی خود بر مبنای استعمتولید نمایداتمی تکتیکی و ستراتیژیک 

د. این دوکتورین گرددر صورتی که خاک و امنیت پاکستان به خطر جدی مواجه آنهم  ،استاتمی بنا نهاده  اسلحۀ 

متوجه هند قوی و تواناست که نظر به احصائیۀ "قدرت بلکه  ،ان و اشغال شده نیستمتوجه افغانستان ضعیف و ناتو

ه چهارم شناخته شده است. به موازات گسترش توان اتمی، پاکستان از تقویت قوای نظامی جآتش جهانی" در جهان در

 17ده به نام جی اف . پاکستان حال قادر شده است که به کمک چین طیارات جت جنگننبوده استعنعنوی خود غافل 

 یندعقیده می نماگران نظامی اظهار ت نظامی امریکا بی نیاز سازد. تحلیلتولید نماید و تا اندازه ای خود را از تعزیرا

آسمان امریکائی است که برای دفاع از  16معادل طیارات اف از نگاه مانور  17که طیارات جت جنگندۀ جی اف 

، پاکستان قادر شده است که برای 17ده تلقی میشود. با تولید طیارات جنگندۀ جی اف پاکستان علیه رخنۀ هند  یک پدی

پاکستان همچنان در تولید تانک ها و سایر وسایل نظامی  خود بازار جهانی خصوصاً در قارۀ افریقا دست یابی نماید.

 پیشرفت های داشته است. 

رار می بیشتر قجهان در اضطراب منطقه و مسابقۀ تسلیحاتی بین هند و پاکستان افزایش می یابد، ای که به هر اندازه 

مرکز جهادیسم و تروریسم جهانی مبدل شده است که دو کشور همسایه یعنی هند به گیرد. طوریکه میدانیم، پاکستان 

 شده به جزء شکوه، توان بازدارندگی پاکستان و افغانستان بیشتر از همه صدمۀ آن را تحمل کرده اند. افغانستان اشغال

پاکستان را تکه تکه خواهد کرد. همین  ضرورت ستراتیژیک، با درنظر داشترا ندارد، اما هند کشور دیگری است که 
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تا بتواند برتری هند را با توان اتمی خود جبران  هترس از هند است که پاکستان را به سوی اتمی شدن روان ساخت

 جواب دهد.  "کاملطیف بازدارندگی "غاز سرد" هند را با دوکتورین آکستان مصمم است که دوکتورین "نماید. پا

هند علیه پاکستان است که این کشور را به خاطر به  نظامیدوکتورین  جنگی در وکتورین "آغاز سرد" یک نوع تکتیکد

نماید، بدون اینکه به یک جنگ همه جانبه و یا اتمی می مجازات در صورت لزوم راه انداختن فعالیت های تروریستی 

یط طبق ایجاب شراکه متوصل شود. بر مبنای این دوکتورین، هند واحد های نظامی میکانیزۀ کوچکی را تشکیل داده 

ضربات آنی و مدهش بر پاکستان وارد سازد. در مقابل، پاکستان هم تصمیم دارد که قادر خواهد شد که  ،ضرورت و

که باشد با تمام قوت دفع کند. این روش نظامی پاکستان را به اسم  تجاوز هند را روی هر بهانه ای  ر گونهه

و جبران ناتوانی نظامی خود در مقابله با هند، دوکتورین ء "بازدارندگی طیف کامل" یاد می کنند. پاکستان برای بقا

امی خود ساخته است. بر اساس این ظنمجموعی "بازدارندگی طیف کامل" را ابداع نموده و آن را جزء دوکتورین 

دوکتورین، پاکستان منتظر استعمال اسلحۀ اتمی از جانب هند نخواهد شد تا این کشور هم به سالح اتمی پناه ببرد و از 

ور همه نظامی هند، پاکستان ط اتاستفاده نماید، بلکه با کمترین تحریک "بازدارندگی ستراتیژیکوسیلۀ "آن من حیث 

ه به هند جواب خواهد داد. به عبارت ساده تر، پاکستان از مرحلۀ "بازدارندگی ستراتیژیک" وارد مرحلۀ جانب

 "بازدارندگی طیف کامل" شده است که استعمال اسلحۀ اتمی تکتیکی جزء آنست. 

 چه خواهد بود؟ بدون کمترین تردیدپاکستان شدن دوکتورین "بازدارندگی طیف کامل"  یعکس العمل هند در قبال عمل

 ها و راکت های  بمکه هند دست روی دست نخواهد گذاشت تا تماشاچی انهدام قوای نظامی و شهر های خود توسط 

نظامی و قوای اتمی هند، ده ها بار توانا تر و مستعد تر نسبت به پاکستان است. در  یاتمی پاکستان باشد. نیرو

یک جنگ تماماً عیار بین این دو جواب متقابل خواهد داد. نتیجه،  سلحۀ اتمی برد، هند همصورتیکه پاکستان دست به ا

 بشریتد و یو پای قدرت های جهانی را درین جنگ خواهد کشان داشتوسیعی خواهد  کشور در خواهد گرفت که ابعاد

 را به سوی تباهی سوق خواهد داد. 

و منطقه را به کام  پاکستان غیر عقالنی عمل نکنند و مردم خویشامید که رهبران این دو کشور باالخص حاکمان 

 02/09/2017نشر قبلی تأریخ  نیستی نبرند. 

 

 

 
 

 

 

 

 


