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 چکیذٌ

دس سػیذى ثِ ّذف خوَد ًبکوبم ثوَدُ     پیؾ سًٍقبط ضقف ٍ تْذیذّبی ثِ فلت رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى 

قشاس گشفتِ اػت، ایوي  ّبی رذیذ پیؾ سٍی ایي رٌجؾ اص آًزب کِ دس فلش ثیذاسی اػالهی فشكت اػت

 پوشداصد   هوی  فلش ثیذاسی اػوالهی رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى دس ّبی  ٍ چبلؾّب  تحقیق ثِ ثشسػی فشكت

قَی ثوَدى ایوذلَلَطی   َّیت اػالهی هشدم پبکؼتبى، پبکؼتبى فجبست اػت اص  ًقبط قَت رٌجؾ اػالهی

اػالهی پبکؼتبى فجبست اػت اص  الم گشا  ًقبط ضقف رٌجؾّبی اػفقبلیت گؼتشدُ گشٍٍُ ، اػالم گشایی

ّبی پویؾ سٍی روْوَسی اػوالهی    وتشیي فشكتهْسّجشی ٍاحذ ٍ اًتخبة ساّجشدّبی ًبکبسآهذ   ،تفشقِ

ّبی هشدهی دس ثشخی کـَسّبی فشثی دس احش ٍقَؿ هوَد  پبکؼتبى، پیشٍصی اًقالة اػالهی ایشاى، خیضؽ

ّبی ارتوبفی هزبصی ثبؿذ؛ ّوچٌیي هْن توشیي تْذیوذات    ٍ تـکیل ؿجکِذاسی اػالهی، ؽَْس رذیذ ثی

ثوِ دٍلوت پبکؼوتبى ثوشای هحوذٍد کوشدى فقبلیوت        فـوبسّبی آهشیکوب   سٍی ایي رٌجؾ فجبستٌذ اص: پیؾ 

فقبلیوت   ّبی تکفیشی ٍرشیبىػپتبهجش، حوبیت فشثؼتبى ػقَدی اص  66ّبی اػالهی پغ اص حَادث  گشٍُ

 ثبؿذ  هی عبلجبى دس ًضدیکی هشصّبی پبکؼتبى

  ّبی، ثیذاسی اػالهی ّب، چبلؾ پبکؼتبى، رٌجؾ اػالهی، فشكت :َای کلیذی ياشٌ

  

                                                 
 داًؾ آهَختِ کبسؿٌبػی اسؿذ فلَم ػیبػی، داًـگبُ ثبقشالقلَم  
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 مقذمٍ

ّبی هْن اػالم گشایی ثَدُ اػت ٍ هتفکشاًی پبکؼتبى دس دٍساى هقبكش یکی اصکبًَى

هبًٌذ فالهِ اقجبل الَّسی اص ایي کـَس تبحیش ثؼضایی دس کل رشیبى اػالم گشایوی داؿوتِ   

اًذ، ثَیظُ پغ اص پیشٍصی اًقالة اػالهی فقبلیت رٌجؾ اػالهی دس پبکؼتبى تـذیذ گـتِ 

ثشای حضَس فقبل دس فشكِ ػیبػی داؿتِ اػوت؛ اهوب فلوی     ٍ ایي رٌجؾ تالؽ هضبففی

ّب ٍ گشایؾ هشدم پبکؼتبى ثِ اػالم گشایی ّیچ گبُ ایي رٌجؾ دس فشكِ سغن ایي فقبلیت

 ػیبػی تَفیق چٌذاًی ًذاؿتِ اػت 

ّوبی پویؾ سٍی رٌوجؾ    ّوب ٍ چوبلؾ  ثٌبثشایي هَضَؿ ایي تحقیق ثشسػوی فشكوت  

ّبی هٌبػت ی هیجبؿذ؛ ٍ اص آًزب کِ یکی اص سٍؽاػالهی پبکؼتبى دس فلش ثیذاسی اػاله

ّوب ٍ  ّب ػَات اػت، دس ایي سػبلِ ثوشای ثشسػوی فشكوت   ّب ٍ چبلؾثشای ثشسػی فشكت

 ّبی پیؾ سٍی رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى اص سٍؽ ػَات اػتفبدُ ؿذُ اػت چبلؾ

 چارچًب وظری

ش ٍ تَهبع ّبًگایي چبسچَة ًؾشی اٍلیي ثبس اص ػَی ثشخی هحققیي ّوچَى دیَیذ

( اثضاسی اػت swotّب اسالِ گشدیذُ اػت  هبتشیغ ػَات )ال ٍیلي، ثشای هذیشیت ػبصهبى

کِ اصعشیق ؿٌبػبیی ًقبط ضقف ٍ قَت دس هحیظ داخلوی ػوبصهبى ٍ ّوچٌویي ؿوٌبخت     

ّب ٍ تْذیذاتی کِ دس هحیظ ثیشًٍی پیؾ سٍی یک ػبصهبى قوشاس داسد ساّجشدّوب ٍ   فشكت

دّذ  ثٌبثشایي دس ایوي  ت یبثی ػبصهبى ثِ اّذافؾ سا اسالِ هیساّکبسّبی هٌبػت رْت دػ

 هفَْم صیش ثؼیبس پشسًگ ٍ تبحیش گزاس اػت  4چبسچَة ًؾشی 
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( فجبست اػت اص ؿبیؼتگی هوتبصی دس داخل گوشٍُ یوب   Strengthenًقبط قَت ) -6

ؿَد فولکشد گشٍُ ثغَس هحؼَػی پیـشفت کٌذ؛ هبًٌذ ٍرَد سّجشی ػبصهبى کِ ثبفج هی

 گبُ یب اتحبد ثیي افضبی ػبصهبى آ

( یقٌی ًَفی هحذٍدیت ٍ کوجَد کِ ثغوَس هحؼوَع   Weaknessًقبط ضقف ) -2

ؿَد؛ هبًٌذ کوجَد هٌبثـ اًؼبًی، ٍرَد اخوتالف  هبًـ فولکشد احش ثخؾ گشٍُ یب ػبصهبى هی

 ثیي افضبی ػبصهبى یب ضقف تـکیالتی ٍ سّجشی 

َفقیوت فووذُ دس هحویظ خوبسری     ( فجبست اػوت اص ه Opportunity)ّب فشكت -3

ؿَد هبًٌوذ فوذم اقجوبل    ػبصهبى کِ ثبفج ایزبد ؿشایغی هٌبػت ثشای فقبلیت ػبصهبى هی

ّبی سقیت ػبصهبى، تفشقِ ثیي ًیشٍّبی سقیت یب ٍقَؿ یک اتفوب  دس هحویظ   هشدم ثِ گشٍ

 ؿَد  ثیشٍى ػبصهبى کِ ثبفج افضایؾ هَفقیت ػبصهبى هی

ػت اص هبًقی دس خبسد اص هحیظ ػوبصهبى کوِ ثبفوج    ( فجبست اThreatتْذیذات ) -4

ّبی ؿَد هبًٌذ فقبلیت قَی گشٍُاخالل دس ٍضقیت ػبصهبى یب رلَگیشی اص هَفقیت آى هی

 قذستوٌذ ثیشًٍی رْت رلَگیشی اص هَفقیت ػبصهبى یب فذم اقجبل هشدم ثِ ػبصهبى 

ّوبی ٍ  یقٌی اص عشیق ؿٌبخت ًقبط ضقف ٍ قَت دس هحیظ داخلی ٍ ؿٌبخت فشكت

تَاى ثِ ثْتشیي ساّکبسّب دػت یبفت  دس  هی ّبیی کِ اص هحیظ ثیشًٍی ایزبد هیـًَذچبلؾ

ؿَد اثتذا ثبیوذ فَاهول داخلوی ٍ خوبسری     تحقیقبتی کِ ثب اػتفبدُ اص ایي چبسرَة اسالِ هی

ّب ٍ تْذیذات ثیشًٍی ؿٌبػبیی ؿًَذ، ػپغ یقٌی توبم ًقبط ضقف ٍ قَت داخلی ٍ فشكت

 ّشیک اص ایي فَاهل هـخق گشدد هیضاى اّویت 
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 وقاط قًت

 پرروگ بًدن ًَیت اسالمی در جامؼٍ پاکستان -1

یکی اص ًقبط قَت رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى پشسًگ ثَدى َّیوت اػوالهی دس ربهقوِ    

پبکؼتبى اػت  ّوبًغَس کِ دس ثخؾ قجل اؿبسُ ؿذ هْوتشیي فبهول اػوتقالل پبکؼوتبى    

شیت ٌّذٍ ؿجِ قبسُ ثَد؛ دس ٍاقـ پبکؼتبى تٌْب کـوَس  دفبؿ اص َّیت هؼلوبًبى دس ثشاثش اکخ

اػالهی ثَد کِ ثخبعش اػالم ٍ ایذلَلَطی اػالهی ثَرَد آهذ ٍ ایي هَضَؿ ثوشای رْوبى   

( ٍ ثوشخالف  29ف ،6363 پغ اص رٌگ رْبًی دٍم تبصگی داؿت  )ّبدی ًزوف آثوبدی،  

بلی تقلوق ثوِ   اکخش کـَسّبی تبػیغ ؿذُ دس قشى ثیؼتن کِ ثش احش غلجوِ فشٌّوگ ٍػوتف   

ّوب ٍ تووبیض اص   فٌبكش هلی هبًٌذ: ًظاد، صثبى، ٍ یب خبک هـتشک، هقیبس ّوجؼتگی هیوبى آى 

دیگش کـَسّب ثَدُ اػت، دس پبکؼتبى اػالم فبهل ؿکل گیوشی َّیوت هؼوتقل ٍ تووبیض     

 ثبؿذ  هشدم ایي کـَس هی

هحَسیت اػالم دس ؿکل گیشی کـَس پبکؼوتبى ثبفوج ایزوبد تقوبسم ثویي َّیوت       

ّبی هتضبد هلی ٍ هزّجی کِ یکی هی ٍ هلی ًـذ ٍ ثِ ّویي دلیل ؿکبف ثیي َّیتاػال

ّوبی  ؿَد ٍ دس ّش ربهقوِ فقبلیوت رٌوجؾ   ّبی ارتوبفی هحؼَة هیاص هْوتشیي ؿکبف

کٌذ، دس پبکؼتبى ثذلیل آًکِ َّیت اػالهی فبهول ؿوکل    هی ارتوبفی سا ثب هـکل هَارِ

ایي هؼبلِ یکی اص ًقبط قوَت رٌوجؾ اػوالهی    ثبؿذ ٍرَد ًذاسد، کِ گیشی ایي کـَس هی

 پبکؼتبى اػت 

 قًی بًدن ایذئًلًشی اسالم گرایی در پاکستان  -2

یکی اص ًقبط قَت رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى قَی ثَدى ایوذلَلَطی اػوالم گشایوی دس    

تَاًوذ ثبفوج سؿوذ ٍ هَفقیوت رٌوجؾ      ثبؿذ، کِ ایي هؼبلِ دس ّش کـَس هوی پبکؼتبى هی

ذ، ثشای قَی ثَدى تفکش اػالم گشایی دس ّوش ػوشصهیي ثبیوذ دٍ فبهول     اػالهی دس آى ثبؿ
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ّوبی ثشرؼوتِ اػوالم گوشا، کوِ ثبفوج       ٍرَد داؿتِ ثبؿذ، اٍل ٍرَد هتفکشاى ٍ ؿخلیت

گشدد  ٍ دٍم هزّجی ثوَدى ربهقوِ، کوِ    اًؼزبم ٍ ثَهی ؿذى ایذلَلَطی اػالم گشایی هی

ی ٍ الگَ قشاسگشفتي هتفکشاى اػالم ثبفج گشایؾ هشدم ٍ ًحجگبى ثِ ایذلَلَطی اػالم گشای

 ؿَد گشا هی

دس پبکؼتبى ّش دٍفبهل هزکَس ٍروَد داسد  ایوي کـوَس ّون صادگوبُ ٍ هحول سؿوذ        

فالهوِ هوَدٍدی ٍ    ّبی ثشرؼتِ اػالم گشا ّوچوَى فالهوِ اقجوبل،   هتفکشاى ٍ ؿخلیت

ا دس ثبؿذ، کِ ثشخی اص آًبى رضء ثشرؼتِ تشیي هتفکشیي اػالم گوش ؿْیذ فبسف حؼیٌی هی

ؿًَذ، ٍ ّن ربهقِ پبکؼتبى یک ربهقِ هزّجی ٍ هقیذ ثِ ػغح رْبى اػالم هحؼَة هی

 (68، ف 6382 )ًؾیف کبس، ؿَد ثبٍسّبی دیٌی هحؼَة هی

ٍرَد ایي دٍ فبهل ثبفج قَی ثَدى ایذلَلَطی اػالم گشایی دس پبکؼتبى ؿذُ اػوت  

 گشدد   هی کِ یکی دیگش اص ًقبط قَت ایي رٌجؾ هحؼَة

 َای اسالم گرا در پاکستانفؼالیت گستردٌ گريٌ -3

یکی دیگش اص ًقبط قَت رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى فقبلیت گؼتشدُ ایي رٌجؾ دس ػغح 

پبکؼتبى اػت  دس ثشخی اص کـَسّبی اػالهی ثِ فلت ًجَد ایي فقبلیت گؼتشدُ، رشیبًوبت  

َسّب هؼلظ ؿذُ ّبی ػکَالس ثغَس کبهل ثش آى کـاػالم گشا ثِ کلی هٌضٍی ؿذُ ٍ گشٍُ

اًذ  اهب دس پبکؼتبى رٌجؾ اػالهی ثؼجت صهیٌِ هؼوبفذ دس احوش پیـویٌِ عوَالًی، ٍروَد      

ای هتفکشاى ثشرؼتِ اػالم گشا ٍ گشایـبت هزّجی هشدم پبکؼتبى داسای فقبلیوت گؼوتشدُ  

ثبؿذ؛ ٍ ّویي فقبلیت گؼتشدُ دس ػغح پبکؼتبى یکی اص دالیل روزة اقـوبس هختلوف    هی

ؾ اػالهی دس فشكِ ػیبػی پبکؼتبى ثَدُ اػت  دس حبل حبضش چٌذیي هشدم ٍ ثقبی رٌج

ّوب  گشٍُ اػالم گشا ثغَس فوَهی دس ػشاػش پبکؼتبى فقبلیت داسًذ کِ ّشکذام اص ایي گشٍُ

 ّب فجبستٌذ اص:ًوبیٌذُ ٍ هشٍد یکی اص فش  هزّجی پبکؼتبى سا ثش فْذُ داسًذ ٍ هْوتشیي آى

 عیف هقتذل اّل ػٌت  روبفت اػالهی پبکؼتبى ًوبیٌذُ -6
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  روبفت فلوبی پبکؼتبى ًوبیٌذُ هکتت دیَثٌذی ٍ افکبس ؿبُ ٍلی اهلل دّلَی  -2

 روقیت اّل حذیج پیشٍ افکبس ؿبُ ٍلی اهلل ٍ ًضدیک ثِ گشایـبت ػلفی  -3

ًْضت تحشیک رقفشیِ ًوبیٌذُ ٍ حبهی حقَ  ؿویقیبى  )ّوبدی ًزوف آثوبدی،      -4

 (647، ف 6363

اة اػالم گشا دس پبکؼتبى ثَیظُ دس اهوَس ػیبػوی، ثبفوج ایزوبد     فقبلیت گؼتشدُ احض

استجبط تـکیالتی ٍ ػبصهبى دّی ثیي سّجشاى اػالم گوشای پبکؼوتبى ٍ پبیگوبُ ارتووبفی     

رشیبى اػالم گشایی ؿذُ اػت  ثغَس هخبل تبػیغ حشکت ًْضت رقفشی ثبفوج تؼوْیل   

بى دّوی ٍ اًؼوزبم هٌبػوت    استجبط ثیي ؿیقیبى پبکؼتبى ٍ سّجشاى ؿیقِ ایي کـَس، ػبصه

ؿیقیبى ٍ دفبؿ اص حقَ  ؿیقیبى ؿذ  ثغَس کلی ّش رشیبى ػیبػی ثشای ػبصهبى دّی ثوِ  

پبیگبُ ارتوبفی خَد، ایزبد استجبط ثیي ثذًِ ارتوبفی ٍ سّجشاى، ایزبد اًؼزبم دس تلووین  

ّب ثیي ػشاى، ًیبص ثِ داؿوتي  گیشی، تقییي خظ هـی ػیبػی ٍ تقؼین ٍؽبیف ٍ هؼئَلیت

 تـکیالت ػیبػی هٌبػت داسد 

 وقاط ضؼف

ثذٍى ؿک رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى دس کٌبس ایي ًقبط قَت داسای ًقوبط ضوقفی ًیوض    

ثبؿذ کِ آػیت پزیشی رٌجؾ سا ثبال ثشدُ ٍ ثبفج ؿذُ اػت کِ رٌجؾ اػالهی ًتَاًوذ  هی

 ّبی هَرَد ثِ خَثی اػتفبدُ کٌذ هْوتشیي ایي ًقبط ضقف فجبستٌذ اص: اص ؽشفیت

 يجًد تفرقٍ در جىبص اسالمی پاکستان -1

ّوبی هختلوف   یکی اص ًقبط ضقف رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ٍرَد تفشقوِ ثویي گوشٍُ   

ثبؿذ، هتبػفبًِ اختالف ًؾش ثیي ثشخی رشیبًبت اػالم گشا دس پبکؼوتبى توب حوذ    رٌجؾ هی

خلَهت ٍ اقذاهبت تشٍسیؼتی ًیض پیؾ سفتِ اػت ٍ ّویي اختالفبت ؿوذیذ ثبفوج ؿوذُ    

ّبی ارتووبفی ایوي کـوَس    اػالهی پبکؼتبى ًتَاًذ ثب اػتشاتظی هٌؼزن دس فشكِرٌجؾ 
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حضَس یبثذ  هْوتشیي فلت تفشقِ دس رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ٍرَد اختالفبت هزّجی ثیي 

( ٍ اص آًزب کِ ثؼیبسی 63،ف  6382ثبؿذ، )فبسفی،  هی فش  ٍ هزاّت هختلف دس پبکؼتبى

اص هزاّت پبکؼوتبى ّؼوتٌذ، تفشقوِ ثویي هوزاّت       ّبی داخل رٌجؾ ًوبیٌذُ یکیاص گشٍُ

اػالم گشای پبکؼتبى ؿوذُ اػوت  ٍروَد تفشقوِ ثویي      ّبی  هختلف ثبفج تفشقِ ثیي گشٍُ

ّبی هختلف حبضش دس رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ػجت پخؾ ؿذى پبیگوبُ ارتووبفی   گشٍُ

 ّبی هختلف، ٍ اص ثویي سفوتي اهکوبى اػوتفبدُ هٌبػوت اص آى، ّوچٌویي      رٌجؾ ثیي گشٍُ

ّبی اػالم گشا ثِ سقبثت ثب یکذیگش ؿذُ اػت ٍ تضقیف رشیبى اػوالم  هـغَل ؿذى گشٍُ

گشایی ثبفج تؼْیل تؼلظ احضاة ػکَالس ثش پبکؼتبى ٍ ثِ حبؿیِ سفتي رٌجؾ اػالهی دس 

 ایي کـَس ؿذُ اػت 

 وبًد رَبری ياحذ ي قذرتمىذ در جىبص اسالمی پاکستان  -2

الهی پبکؼتبى ٍرَد خوالء سّجوشی ٍاحوذ ٍ    یکی اص هْوتشیي ًقبط ضقف رٌجؾ اػ

ثبؿذ اص آًزب کِ یکی اص هْوتشیي ؿشایظ هَفقیت ّش حضة ػبصهبى ٍ رٌجـوی  قذستوٌذ هی

ثبؿذ ایي خالء یکی اص هْوتشیي فوَاهلی اػوت کوِ ثبفوج ؿوذُ      داؿتي سّجشی قَی هی

َست رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ًتَاًذ ثِ ًتیزِ هغلَة ثشػذ  چشا کِ سّجشاى ػیبػی دس كو 

تَاًٌذ دس هؼویش فکوشی ٍ رْوت گیوشی ػیبػوی ربهقوِ       ّبی الصم هیٍارذ ثَدى تَاًبیی

تَاى ادفب کشد کٌؾ هشدم ٍ ّوش گشٍّوی کوِ    تغییشات اػبػی ایزبد کٌٌذ؛ تب ربیی کِ هی

تحت سّجشی یک سّجش ػیبػی قذستوٌذ قشاس داسد ثبصتبثی اص کوٌؾ ٍ سفتوبس سّجوشی آًْوب     

ّب ٍ تـکیالت ًفَر افشاد قذستوٌوذ  ٍ رْبى ػَم کِ ػبصهبى اػت  ثِ ٍیظُ دس رَاهـ ػٌتی

ًقؾ سّجشی قذستوٌذ ػیبػی دس پیـجشد اّذاف کالى هلوَع اًذ  سا تحت ؿقبؿ قشاس ًذادُ

تش، ٍ ٍرَد آى ثشای ثقب ٍ پیـشفت یک رشیبى ػیبػی ضشٍسی تش اػت  ثٌبثشایي یکوی اص  

سّجشی قذستوٌوذ ػیبػوی ٍ دیٌوی    هْوتشیي ًقبط ضقف رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ًذاؿتي 

ثبؿذ کِ خَد فبهل تبحیش گزاس دس ثشخی دیگش اص ًقبط ضقف رٌجؾ ّوچَى اًفقوبل دس  هی
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ثشاثش احضاة ػکَالس اػت  ًذاؿتي سّجشی قَی یکی اص هْوتوشیي فلول ًبکوبهی رٌوجؾ     

 اػالهی پبکؼتبى اػت کِ ثبیذ دس ثخؾ اسالِ ساّکبس هَسد تَرِ قشاس گیشد 

 برد واکارآمذاوتخاب راَ-3

تشیي ًقبط ضقف رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى کِ هبًـ سػیذى ایي رٌجؾ ثِ یکی اص هْن

اّذاف خَد ؿذُ اػت، فقذاى اػتشاتظی کبسآهوذ ٍ هتٌبػوت ثوب اّوذاف رٌوجؾ اػوالهی       

ّبی داخل رٌجؾ اػالهی پبکؼوتبى ایزوبد اًقوالة    تشیي ّذف توبهی گشٍُثبؿذ  هْنهی

گشا ثشای ّبی اػالمثبؿذ، اهب ّیچ یک اص گشٍُ هی هیػیبػی رْت تـکیل حکَهت اػال

سػیذى ثِ ایي ّذف اػتشاتظی کبسآهوذ ٍ روبهقی ًذاسًوذ، ثغوَس هخوبل روبفوت اػوالهی        

اثوَالفلی  » ثبؿوذ ٍ تَػوظ  تشیي گشٍُ اػوالم گوشای ایوي کـوَس هوی     پبکؼتبى کِ ثضسگ

حکَهوت   ثٌیبى گزاسی ؿوذُ اػوت  اػوتشتظی اًقوالة فکوشی سا، ساُ تـوکیل      « هَدٍدی

داًذ ٍ تـکیل حکَهت اػالهی سا هـشٍط ثِ ایزبد تحَل فکوشی ٍ فشٌّگوی   اػالهی هی

ّبی اًتخبثبتی ًیض تغییش ًکشد، داًذ، ًؾش اٍ حتی پغ اص ٍسٍد ثِ سقبثتدس اکخشیت ربهقِ هی

 گَیذ:سارـ ثِ ایي هؼبلِ هی« اثَالفلی هَدٍدی»چٌبًچِ 

دٌّذگبى سا تغییوش دّیوذ  آًوبى سا ثوب ًؾوبم      ثٌبثشایي ؿوب ثبیذ هقیبسّبی اخالقی سای 

اػالهی آؿٌب ػبصیذ  دس دسٍى آًْب توبیل ثِ ًؾبم اػالهی سا ثَرَد آٍسیذ  آًبى سا ثب ًیک ٍ 

تَاًذ ثش ایي تلَس ثبؿذ کِ ثذٍى پشٍسؽ ٍ آهبدُ ثذ آؿٌب ػبصیذ    ٍ آیب، ّیچ داًـوٌذی هی

اهکوبى پوزیش گوشدد  )فوبسفی،      ػبصی سای دٌّذگبى ایي کـَس، اًقالة دس ػوغح سّجوشی  

 ( 691ف  ،6382

اهب ثِ کبس ثشدى اػتشاتظی اًقالة فکشی ٍ هقذم داًؼتي آى ثش تحَل ػیبػوی داسای  

ثبؿذ، هْوتشیي آى، ایٌکِ تحَل فکشی ٍ فشٌّگی دس صهشُ هؼبلل ثلٌوذ هوذت   اؿکبل هی

د ٍ ؿَد کِ ثِ ًتیزِ س ػیذى آى هوکي اػت حتی تب چٌوذ ًؼول صهوبى ثجوش    هحؼَة هی

ؿَد توشکض سٍی ایي ساّکبس ٍ هـشٍط کشدى تحقق اّذاف رٌجؾ اػالهی ثِ آى ػجت هی



 673 های جنبش اسالمی پاکستان در عصر بیداری اسالمی ها و چالش فرصت 

اهیذ ثِ هَفقیت ایي رٌجؾ دس کَتبُ هذت ٍ هیبى هذت اص ثیي ثشٍد ٍ ایي هؼوبلِ هوکوي   

اػت ثب ایزبد ًب اهیذی دس سّجشاى ٍ سٍی گشداًی َّاداساى رٌجؾ اػوالهی، دس فقبلیوت ٍ   

اًقالة فکشی خلل ایزبد کشدُ ٍ تحقق ایوي ّوذف سا ًیوض ثوب     اًگیضُ رٌجؾ ثشای تحقق 

 هـکل رذی سٍثشٍ کٌذ 

 َافرصت

 پیريزی اوقالب اسالمی ایران -1

)فشاتوی،   رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى  ثب تَرِ ثِ تزشثِ هَفوق اًقوالة اػوالهی ایوشاى    

 دس تَرِ ّوضهبى ثوِ اكوالف فشٌّگوی ٍ ایزوبد تغییوش دس ًؾوبم ػیبػوی        (54،ف 6386

دس اكالف ساّجشد ًب کوبس آهوذ    فشٌّگی، اًقالة ٍ فکشی اكالف ساّجشد تحقق دس اًذتَ هی

ػیبػوی اص اًقوالة    تغییوشات  ایزبد ٍ فشٌّگی اًقالة ساّجشد تحقق داًؼتي هقذم دس خَد

 اًقوالة  اػتشاتظی ثب ّوضهبى سا ربهقِ ػیبػی تحَل ساّجشد ٍ اػالهی ایشاى الْبم ثگیشد،

 الگوَی  تَاًوذ هوی  کِ ایشاىّبی اًقالة اػالهی  یکی دیگش اص ٍیظگی  ی دًجبل کٌذفشٌّگ

تغجیوق اّوذاف اػوالهی ثوب     ثبؿذ،  پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ ضقف ًقبط سفـ ثشای هٌبػجی

 ؿوَد  هوی  ایي ٍیظگی ثبفوج  ثبؿذ،هی ؿشایظ ارتوبفی ٍ ایزبد تٌَؿ دس ساّجشدّب ٍ ؿقبسّب

 خوَد  اٍلَیوت  دس سا ػیبػی فقبلیتایشاى  ّبی اًقالثی ثب دس ًؾش گشفتي ؿشایظ ربهقِگشٍُ

 ٍ اػوالهی  اّوذاف  تغجیق ثب کٌٌذ، ٍ خَدداسی هزّجی ّبی فقبلیت ثِ توشکض اص ٍ داسد قشاس

، توالؽ ثوشای   هؼتضوقفبى  اص حوبیوت  ساّجشدّبی فوَهی، ّبیخَاػتِ ٍ ربهقِ ًیبصّبی

ِ اػتقالل کـَس،تـکیل حکَهت اػالهی ثب سٍیکشد هشدم ػوبالساًِ سا دسساع    ّوبی  ثشًبهو

 دٌّذ   قشاس خَد
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ّبی هٌبػت پیؾ سٍی رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى دس فلش حبضش ٍقَؿ یکی اص فشكت

اهَاد رذیذ ثیذاسی اػالهی اػت؛ کِ ثبفج تقَیت گوشایؾ ثوِ اػوالم گشایوی دس ػوغح      

ّوبی اػوالم گوشای    ػت  ّوبًغَس کِ اص قجل اؿبسُ ؿوذ اًفقوبل گوشٍُ   رْبى اػالم ؿذُ ا

پبکؼتبى دس ثشاثش احضاة ػکَالس یکی اص هؼبللی اػت کِ ػجت ایزبد ًقبط ضوقف هتقوذد   

ّبی اػالهی دس کؼت قذست ثشای رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ؿذُ اػت  فذم هَفقیت گشٍُ

تبى ثبفج ؿذُ اػت تب ثشخی اص ّبی پبکؼٍ پیشٍصی ّویـگی احضاة ػکَالس دس اًتخبثبت

ّوبی  ّبی اػالم گوشا دس رشیوبى سقبثوت   تحلیل گشاى ثِ ایي ًتیزِ ثشػٌذ کِ اػبػب گشٍُ

ػیبػی ٍ اًتخبثبتی ّیچ ؿبًؼی ثشای غلجِ ثش رشیبًبت ػکَالس ًذاسًذ اهب ًقوؾ هحوَسی   

ّبی غوشة گوشای   ّبی اػالم گشای الٌْضِ ٍ اخَاى الوؼلویي دس ػشًگًَی حکَهتگشٍُ

ّبی پغ اص آى ًـبى داد رشیبًوبت  ّب دس اٍلیي اًتخبثبتتًَغ ٍ هلش ٍ پیشٍصی ایي گشٍُ

ّبی اًتخبثبتی تَاًذ دس فشآیٌذّبی ػیبػی ًقؾ هحَسی ایفب کٌذ ٍ دس سقبثتاػالم گشا هی

 احضاة ػکَالس سا ؿکؼت دّذ 

ّوبی  ثٌبثشایي فذم هَفقیت رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى دس کؼت قذست ثوَیظُ ؿکؼوت  

ّبی اًتخبثبتی ثبؿذ دس احش ًتخبثبتی رشیبًبت اػالم گشا ثیؾ اص آًکِ ًبؿی اص هبّیت سقبثتا

ّوبی  ثبؿذ کِ هَفقیت گوشٍُ ضقف ثشًبهِ سیضی، اختالفبت دسًٍی ٍ ًجَد سّجشی قَی هی

ّبی اػالم گوشای  تَاًذ فشكت هٌبػجی پیؾ سٍی گشٍُّبی اخیش هیاػالم گشای دس ػبل

تب ثب الگَ ثشداسی اص رشیبًبت اػالم گشای هلش ٍ توًَغ رْوت ایزوبد    پبکؼتبى قشاس دّذ، 

ّبی داخل رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى تالؽ کشدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص اثضاسّوبی  ٍحذت ثیي گشٍُ

ّبی رٌجؾ ثب ًیبصّوب ٍ ؿوشایظ   ّبی ارتوبفی ٍ تغجیق ؿقبسّب ٍ ثشًبهِرذیذ ثَیظُ ؿجکِ

ّبی ػیبػی گشای تًَغ ٍ هلش دس فشكِ سقبثت ربهقِ پبکؼتبى ثتَاًذ هبًٌذ احضاة اػالم

 ٍ اًتخبثبتی ثِ هَفقیت ثشػذ  
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 َای اجتماػی. تطکیل ضبک3ٍ

ّبیی کوِ داسًوذ دس تحوَالت هٌغقوِ     ّبی ارتوبفی هزبصی ثب تَرِ ثِ ٍیظگیؿجکِ

ِ  ؿجکِ اًذ ثَیظُ ثیذاسی اػالهی ًقؾ قبثل تَرْی داؿتِ ای اص ّبی ارتوبفی ثوِ هزوَفو

ّب، كَست گشٍّی ثب یکذیگش استجبط داؿتِ ٍ هَاسدی هبًٌذ اعالفبت، ًیبصهٌذی افشاد کِ ثِ

( 662، ف 6391ؿَد  )رقفش پَس،گزاسًذ اعال  هیّب ٍ افکبس خَد سا ثِ اؿتشاک هیفقبلیت

ّبی ارتووبفی هزوبصی ٍ غیوش هزوبصی     تَاى ثِ دٍ دػتِ ؿجکِّبی ارتوبفی سا هیؿجکِ

ِ  یشهزبصی ؿجکِّبی ارتوبفی غتقؼین کشد ؿجکِ ای اص ّبیی ّؼتٌذ کِ تَػوظ هزوَفو

ّبی ارتوبفی کٌٌذ  اهب ؿجکِّبی ثِ ّن پیَػتِ دس هحیظ ارتوبفی فول هیافشاد ٍ گشٍُ

ؿَد کِ اهکبى ّب اعال  هیهزبصی هحلَل ٍة دٍ ّؼتٌذ ٍة دٍ ثِ آى دػتِ اص فٌبٍسی

: هوتي، فکوغ، فویلن،    هـبسکت کبسثشد دس تَلیذ هحتَای اؿتشاک گزاسی اعالفبت ؿوبهل 

 ( 662آٍسًذ  )ّوبى، ف پیًَذ، فبیل ٍ ّشگًَِ دادُ سا فشاّن هی

فذم کٌتشل کبهل ًْبدّوبی قوذست    ّبی ارتوبفی هزبصیّبیی ؿجکِص ٍیظگییکی ا

ّبی حبضوش دس روْوَسی    ّوبًغَس کِ گفتِ ؿذ ثؼیبسی اص گشٍُ ،ثبؿذّب هیدس ایي ؿجکِ

رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ثِ ٍػیلِ دٍلت ایوي کـوَس ػوشکَة ٍ تقغیول ؿوذًذ ٍ رلوَی       

 ثوب  آهشیکوب  هقبثلِ ٍ ػپتبهجش 66 حَادث اص پغ ایي ثش فالٍُفقبلیت آًْب گشفتِ ؿذُ اػت 

 ساػوتب  ایوي  ّوکوبسی دس  ثوشای  پبکؼوتبى  دٍلوت  دادى فـبس تحت ٍ اػالم گشا ّبیگشٍُ

ـ  ثوب  خَد ارتوبفی ّبیفقبلیت ثشای پبکؼتبى گشای ّبی اػالمگشٍُ ٍ  ثؼویبسی  هَاًو  سٍثوش

 خوبسد  قوذست  ًْبدّوبی  کٌتشل اص صیبدی حذٍد تب کِ آًزب اص ارتوبفی ّبیؿجکِ اهب ؿذًذ

 ثبؿذ  پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ فقبلیت ثشای هٌبػجی هحیظ تَاًٌذهی ّؼتٌذ
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 تُذیذات

تحت فطار قرار گرفته ديلت پاکستان برای مقابلٍ با جریاوات اسالم گرا در پیی حیًاد     -1

 ستامبر 11

 اص غوشة  دس ّشاػوی  اػوالم  هَد تـذیذ ٍ ػپتبهجش 66دس پی ٍقَؿ حبدحِ تشٍسیؼتی 

ثضسگتشیي حبهی ایي  دٍلت ایي کـَس ٍ عبلجبى خبػتگبُ فٌَاى ثِ پبکؼتبى کـَس کِ آًزب

ّبی تشٍسیؼوتی تکفیوشی ثوِ ؿوذت      پبکؼتبى ثشای هقبثلِ ثب گشٍُؿَد گشٍُ هحؼَة هی

 ٍ تقغیلوی  ثِ اقذامدٍلت پبکؼتبى ثشای سّب ؿذى اص ایي فـبسّب  تحت فـبس قشاس گشفت  ٍ

ّبی تکفیشی ُ گشٍ ثِ هحذٍد اقذام ایي اهب کشد اػالم گشا ّبی گشٍُ ثشای هحذٍدیت ایزبد

گشا کِ ثب رشیبًبت تکفیوشی داسای هشصثٌوذی ٍ    ّبی اػالم تٌذسٍ هحذٍد ًـذ ٍ ػبیش گشٍُ

ّبی ؿذیذ هَارِ ؿذًذ ثِ عَس هخبل رشیبى تحشیک رقفشی  ثقذاً تضبد ثَدًذ ثب هحذٍدیت

 تشٍسیؼون  اص حوبیوت  اتْبم ثِّبی تٌذسٍ هبًٌذ عبلجبى ثِ ؿذت هخبلف ثَد ًیض کِ ثب گشٍُ

 فـوبس  تحوت  ٍ ػپتبهجش 66 حَادث اص پغّبی اػالم گشا تقبثل آهشیکب ٍ گشٍُ  ل ؿذتقغی

 ٍ تْذیوذات  اص یکوی  ّوب گوشٍُ  ایي ثشای هحذٍدیت ایزبد رْت پبکؼتبى دٍلت دادى قشاس

 فـوبسّبی  ایوي  دسپوی  کِ چشاپبکؼتبى هحؼَة هیـَد  اػالهی رٌجؾ سٍی پیؾ هَاًـ

 تقغیلوی  ٍ هحوذٍدیت  ایزوبد  هـوکل  ثب پبکؼتبى گشای اػالم ّبی گشٍُ اص ثؼیبسی آهشیکب

 رلَگیشی ثشای ػکَالس احضاة دػتبٍیض تشٍسیؼن اص حوبیت اتْبم ّوچٌیي اًذ، ؿذُ هَارِ

 اػت  ؿذُ گشا اػالم رشیبى ثِ هشدم گشایؾ اص

 َای تکفیری در پاکستانحمایت ػربستان سؼًدی از گريٌ -2

یکی اص تْذیذات پیؾ سٍی رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى، حوبیت فشثؼوتبى ػوقَدی اص   

کـَس ثِ تشٍیذ اًذیـِ تکفیشی دس پبکؼتبى ثَدُ اػوت کوِ   ّبی ػلفی ٍ کوک ایي گشٍُ

ثبفج ؿذیذتش ؿذى تفشقِ هزّجی دس ایي کـَس ٍ ایزبد هوبًـ دس ساُ سػویذى ثوِ اّوذاف     

ثبؿذ  فشثؼتبى ػقَدی ّووَاسُ ثوِ اؿوکبل هختلوف دس پوی      رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى هی
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 ُ ى ثوشای ایوي کوبس    ّوبی فشثؼوتب  تشٍیذ تفکشات ػلفی دس پبکؼتبى ثَدُ اػت یکوی اص سا

تبػیغ هذاسع ٍ هؼبرذ هزّجی هجلغ ٍّبثیت دس پبکؼتبى ثوَدُ اػوت، دس ّوویي ساػوتب     

هحبفل هزّجی فشثؼتبى ًیض ػشهبیِ گزاسی اكولی خوَد سا دس صهیٌوِ تبػویغ هوذاسع ٍ      

هؼبرذ هتوشکض ًوَدًذ  ایي هذاسع ثِ آهَصؽ افکبس اػالم ػٌتی اثي تیویِ ٍ هحووذ ثوي   

 ( 91،ف6366اهلل ػشگشم ؿذًذ  )كبفی گلپبیگبًی،  فجذالَّبة ٍ ؿبُ ٍلی

ّبی هوبلی ٍ چوِ اص عشیوق پـوتیجبًی فلووبی      فشثؼتبى ػقَدی چِ اص عشیق کوک

ّوب  ّبی تکفیشی ّوچَى ػپبُ كحبثِ حوبیت کشدُ اػوت، ٍ ایوي حوبیوت   ٍّبثی اص گشٍُ

ؿَد چشا کِ ثوب قوذست گوشفتي    تْذیذی رذی ثشای رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى هحؼَة هی

ؿَد ّبی داخل رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ؿذیذتش هیشیبًبت تکفیشی ّن تفشقِ ثیي گشٍُر

ّب ثبفج ثذثیٌی هشدم ثِ رشیبى اػالم گشا ٍ گشایؾ ٍ ّن افوبل تٌذ ٍ تشٍسیؼتی ایي گشٍُ

 (686، ف6392گشدد  )ّشػیذ،آًبى ثِ احضاة ػکَالس هی

 پاکستان مرزَای وسدیکی در طالبان فؼالیت تُذیذ -3

ی اص تْذیذّبی پیؾ سٍی رٌجؾ اػالهی دس پبکؼتبى خغش فقبلیت گشٍُ عبلجوبى  یک

ثبؿذ  ًفَر گوشٍُ عبلجوبى دس   دس افغبًؼتبى ٍ اهتذاد ایي فقبلیت دس ثشخی ًقبط پبکؼتبى هی

ای ٍ تقلجبت قَهی ایي گشٍُ فبهل هْوی دس ایزبد ّبی تٌذ فشقِپبکؼتبى ثب تَرِ گشایؾ

خلی دس رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ثبؿذ  ثب تَرِ ثِ سیـِ فکشی ّبی داتضبد ٍ ثشٍص دسگیشی

گوشدد ٍ قَهیوت گشایوی گوشٍُ     گشٍُ عبلجبى کِ ثِ ثشخی اص هذاسع فلویِ پبکؼتبى ثشهوی 

عبلجبى ٍ روقیت قبثل تَرِ پـتَى پبکؼتبًی دس هشص ثب افغبًؼتبى )کِ ثبفج فقبلیت قوَی  

بفوج ایزوبد تْذیوذ ثوشای رٌوجؾ      عبلجبى دس ایي هٌبعق ؿذُ اػت( ٍرَد گشٍُ عبلجبى ث

ِ خبػتگبُ فکشی عبلجبى ثِ هذاسع فلویِ  اػالهی پبکؼتبى ؿذُ اػت  ِ  ٍاثؼوت  هکتوت  ثو

 ثشخوی  ثب عبلجبى سٍاثظ ثِ تَرِ ثب ٍ (667ف  ،6387گشدد )فلوت الْی، هی ثشذی دیَثٌ

 تَاًذهی عبلجبى پبکؼتبى، اػالم القلوبی روقیت رولِ اص پبکؼتبًی گشای اػالم ّبیگشٍُ
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ِ  كَست ایي دس  کٌذ هٌتقل ّبگشٍُ ایي ثِ سا خَد گشایبًِ فشقِ ّبیگشایؾ  هَروَد  تفشقو

ّوبی   ؿَد، ثِ ٍیظُ آًکوِ ایبلوت  هی تـذیذ پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ هختلف ّبی گشٍُ ثیي

 پبیگبُ کـَس هْوتشیي آىپـتَى ًـیي پبکؼتبى دس هشص ثب افغبًؼتبى ٍ ًقبط پـتَى ًـیي 

 ًـیي پـتَى ایبلتْبی دس عبلجبى فقبلیت اخیش ّبی ػبل عَل دس ؿَد؛هی هحؼَة عبلجبى

 کب ٍ عبلجبى پبکؼتبى ؿذُ اػت  گشٍُ تـکیل ثِ هٌزش (گشایی قَهیت ثش تکیِ ثب) پبکؼتبى

-هال ٍاضح اػت تـکیل گشٍّی ّوؼَ ثب عبلجبى دس خبک پبکؼتبى هَرت تقَیت اًذیـِ

ؿوَد،   گشای پبکؼتبى هی ّبی اػالم شٍُگیض ّبی تکفیشی، افضایؾ ثشخَسدّبی خـًَت آه

 آهیوض  خـًَت سفتبس ثِ ٍاکٌؾ پبکؼتبى دس گشای اػالم رشیبًبت ػبیش اػت هوکي کِ چشا

ّبی ّوؼَ ثب آى اقذام ثِ ٍاکٌؾ هتقبثل کٌٌذ کِ دس ایوي كوَست رشیوبى     بلجبى ٍ گشٍُع

 تَاًذ هی هؼئلِ ایي ؿَدهی ؿٌبختِگشای پبکؼتبى ثِ فٌَاى رٌجـی خـًَت علت  اػالم

 تقغیلوی  ٍ هحوذٍیت  ثشای الصم ثْبًِ ٍ گـتِ اػالهی رٌجؾ اص هشدم سٍی گشداًی ثبفج

  ّن کٌذفشا سا دٍلت تَػظ ّبگشٍُ ایي

 راَبردَا

دس ایي ثخؾ ثِ اسالِ ساّجشدّبی هٌبػت ثشای رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ثب قوشاس دادى  

یؾ سٍی ایي رٌجؾ دس هحویظ  ّبع پًقبط ضقف ٍ قَت داخلی دس ثشاثش فشكت ٍ چبلؾ

 گشدد  هی دػتِ اص ساّجشدّب 4ؿَد، کِ ؿبهل  هی پیشاهَى )ثشاػبع الگَی ػَات( پشداختِ

 ( یا راَبردَای تًسؼs-oٍ) فرصت-ارائٍ راَبردَای قًت -1

ّوبی هٌبػوت دس هحویظ    دس ایي ثخؾ ثب تَرِ ثِ ٍرَد ًقبط قَت داخلی ٍ فشكوت 

( ساّجشدّبیی اسالِ گشدد کِ ؿیَُ swotهبتشیغ ػَات ) ؿَد ثب اػتفبدُ اصپیشاهَى ػقی هی

 ّبی پیشاهَى ثب کوک ًقبط قَت داخلی سا ًـبى دّذ هٌبػت اػتفبدُ اص فشكت
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 ارتقای ًَیت اسالمی مردم پاکستان -1

یکی اص ساّکبسّبی هجتٌی ثش فشكت ٍ قَت استقبی َّیت اػوالهی هوشدم پبکؼوتبى    

ثبؿذ ّوبًغَس کِ گفتِ ؿذ یکی اص ًقبط قَت رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى پشسًوگ ثوَدى   هی

ثبؿوذ  اػالهی هوی َّیت اػالهی دس ایي کـَس ٍ تـکیل کـَس پبکؼتبى ثش اػبع َّیت 

گشا دس ػغَف  ّبی اػالم ّوچٌیي یکی دیگش اص ًقبط قَت ایي رولِ فقبلیت گؼتشدُ گشٍُ

 رٌوجؾ  توب تَاًٌوذ کووک کٌٌوذ    ثبؿذ ایي دٍ ًقغِ قَت هوی هلی ٍ هحلی دس پبکؼتبى هی

  ٌذک اػتفبدُ خَثی ثِ سٍ پیؾ ّبیفشكت ثشخی اص پبکؼتبى اػالهی

اًقالة اػوالهی دس   پیشٍصیػالهی پبکؼتبى ّبی پیؾ سٍی رٌجؾ ا یکی اص فشكت

ثبؿذ ٍّوبًغَس کِ اؿبسُ ؿذ ثبفج احیبی تـیـ ٍ ّوچٌیي احیبی َّیت اػالهی ایشاى هی

 اػوالم  ّبی گشٍُ ٍ تَفیق اػالهی ثیذاسی تبصُ هَد ٍقَؿ ّوچٌیي، گشدیذهشدم پبکؼتبى 

ّوبی  گشٍُکِ احجبت کشد  ٍیؾ سٍی رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى قشاس داد پ هْوی فشكت گشا

 ثبؿٌذ؛ هی داسا سا اػالهی کـَسّبی ػیبػی فشآیٌذ دس هحَسی ًقؾ ایفبی تَاىاػالم گشا 

 ارتوبفی ّبیؿجکِ ؽَْس پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ سٍی پیؾ ّبی فشكت اص دیگش یکی ٍ

گشا دس پبکؼتبى ٍ ّوچٌیي استجبط ثوب  اػالم  گشٍّْبی ثیي استجبط ثشقشاسی کِ دس ثبؿذهی
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فالٍُ ثوش   ٍ کشدُ اػتایفب سا ًقؾ هْوی گشای کـَسّبی اػالهی  ّبی اػالم ػبیش گشٍُ

ّب فشكت ثؼیذ ًیشٍّب سا پویؾ سٍی رٌوجؾ اػوالهی پبکؼوتبى قوشاس دادُ      آى ایي ؿجکِ

 .اػت

قبلیوت  ف اص گشفتي ٍثْشُّب تَاًذ ثب اػتفبدُ اص ایي فشكترٌجؾ اػالهی پبکؼتبى هی

 اػوالهی  َّیوت ( ؿَدهی هحؼَة رٌجؾ قَت ًقبط اص کِ) گشا اػالم ّبیگشٍُگؼتشدُ 

 ایوي  اػوبع  ثوش  دّوذ،  استقب سا( پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ قَت ًقغِ اٍلیي) پبکؼتبى هشدم

ی پبکؼتبى کِ فقبلیت گؼتشدُ دس ػغح ایوي کـوَس داسًوذ اص    ّبی اػالم گشاگشٍُساّکبس،

ّبی ارتوبفی ٍ َّیت اػالهی هوشدم   ٌذ ثب حضَس پشسًگ دس ؿجکِخَاّ ًیشٍّبی خَد هی

 اص دفوبؿ  ثوشای  پبکؼتبى کـَس تـکیل ؿًَذ یبدآٍس سا ًکتِ ایي ٍ سا استقبء دٌّذایي کـَس 

ِ  خوالف  ثش پبکؼتبى ٍ اػت ثَدُ ٌّذٍّب ثشاثش دس ٌّذ قبسُ ؿجِ هشدم اػالهی َّیت  ثقیو

ّووبًغَس کوِ اص تـوکیل کـوَس      ٍ ًـذُ اػت  تـکیل ًظاد یب ٍ قَهیت اػبع ثش کـَسّب

پبکؼتبى ثش اػبع دفبؿ اص َّیت اػالهی ثَدُ ٍ قَهیت گشایی ثقب ٍ پیـشفت ایوي کـوَس   

ِ ثبؿوذ، صیوشا   ًیض هٌَط ثِ استقبی َّیت اػالهی هشدم پبکؼتبى هوی   هوشدم  هـوتشک  ٍرو

 هشدم ایي اػالهی َّیت ٍ اػالم دیي ّؼتٌذ ٍ هختلف ّبیًظاد ٍ قَهیت اص کِ پبکؼتبى

ِ  ؿوذى  کوشًوگ  هَرت اػالهی َّیت تضقیف ّشگًَِ ٍ ثبؿذ، هی  هوشدم  اؿوتشاک  ًقغو

ِ  هٌزوش  تَاًوذ  هوی  کِ بؿذ؛ثهی آًْب هیبى قَهیتی ّبیگؼل ؿذى فقبل پبکؼتبى،  ًوضاؿ  ثو

  گشدد پبکؼتبى دس داخلی رٌگ حتی ٍ ًظادی ٍ قَهیتی

 تًسؼٍ ایذيلًشی اسالم گرایی در پاکستان -2

یکی اصحیبتی تشیي ساّجشدّبی هجتٌوی ثوش فشكوت ٍ قوَت ثوشای رٌوجؾ اػوالهی        

ثبؿوذ، چشاکوِ رٌوجؾ     پبکؼتبى ساّجشد تَػقِ ایذلَلَطی اػوالم گشایوی دس پبکؼوتبى هوی    

حکَهت اػالهی ًیبص ثوِ   تـکیل یقٌی خَد اكلی ّذف ثِ سػیذى ثشایاػالهی پبکؼتبى 

 اص توَرْی  قبثول  ثخوؾ  کن دػت کِ هبًیص تب صیشا داسد، گشاییتَػقِ ایذلَلَطی اػالهی 
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 ٍ حکَهت ؿذى اػالهی خَاّبى ٍ ًپزیشًذ سا گشایی اػالم تفکش پبکؼتبى ًخجگبى ٍ هشدم

 ثشػذ  خَد ّذف ثِ تَاًذ ًوی اػالهی رٌجؾ ًجبؿٌذ پبکؼتبى ربهقِ

َلَطی اػالهی یکی اص ساّجشدّبی الصم ثشای تحقوق ایوي ّوذف    ایذل تَػقِ ثٌبثشایي

ّوبی   ثبؿذ؛ دس ایي ساّجشد ثب اػتفبدُ اص فقبلیت گؼوتشدُ گوشٍُ   پبکؼتبى هیرٌجؾ اػالهی 

گشا دس پبکؼتبى ٍ پشسًگ ثَدى َّیت اػالهی هشدم پبکؼتبى اص فشكوت ثوِ ٍروَد     اػالم

آهذُ تَػظ اًقالة اػالهی ایشاى ٍ ثیذاسی اػالهی کِ ثبفج تقَیت رشیبى اػالم گشایوی  

-لَلَطی اػالهی دس پبکؼتبى ثْشُ گشفتِ هوی دس رْبى اػالم ؿذُ اػت رْت تَػقِ ایذ

   ؿَد

 راَبردَای بازداروذگی یا تمرکس (s-tتُذیذ )-ارائٍ راَبردَای قًت -3

سٍد کِ ػبصهبى دس هحویظ داخلوی خوَد داسای ًقوبط     ایي ساّجشدّب دس صهبًی ثکبس هی

َد ثب ؿثبؿذ اهب دس ایي هحیظ پیشاهًَی ثب تْذیذّبیی رذی سٍثشٍػت، ٍ ػقی هیقَت هی

ّوبی  کوک ساّجشدّبی ثبصداسًذگی یب توشکض ثَػیلِ اػتفبدُ اص ًقبط قوَت دسًٍوی تْذیوذ   

گوشدد توب ثوِ    پیؾ سٍ سا ثشعشف کٌذ، ثِ ّویي دلیل دس ایي ثخؾ ساّجشدّبیی اسالوِ هوی  

 کوک ًقبط قَت رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى تْذیذات پیؾ سٍی ایي رٌجؾ ثشعشف گشدد  

 روتهدیدات پیش نقاط قوت

پررنگگبودگگهویو هسگگیومرگگ   و گگرو وووو-1

وپاکستای.

وقهیودهویومسولهژهشیومر  ویرمس .-2

و ایومر  ویرم.فعاژییویستروهویروهو-3

تطوسووفطاروآ رسکاودگهوووژگیوپاکسگتایوووو-1

اهیومسجاوو حوووسیودرمیوانبصومر   و

ورتا بر.و11پسومزوحهموثو

 گایووحماسیوعردستایورگعهویومزویگروهوو-2

وتکفیری.

طاژبگگایوورونسوسکگگ و رز گگایوووفعاژیگگیو-3

وپاکستای.
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 (s-t) تهدید-راهبردهای قوت

مقوم ودرمیوکا صورومدطوووژیوپاکسگتایوو-1

وداوآ رسکا

 ایوتکفیریودازومرنوی ومزومضاعهویرمسص-2

ووروپاکستای.

T1-s3-s2-s1 

T3-t3-s1-s2-s3و

 

 قذام جُت کاَص رابطٍ ديلت پاکستان با آمریکا ا -1

ِ  پبکؼوتبى  دٍلوت  ٍاثؼتگی اص رلَگیشی تْذیذ قَت ثش هجتٌی ساّجشدّبییکی اص   ثو

 اػوالهی  رٌوجؾ  سٍی پویؾ  تْذیوذات  اص یکوی  ؿوذ،  اؿبسُ کِ ّوبًغَس ثبؿذ،هی آهشیکب

 ثوشای  سا پبکؼوتبى  دٍلوت  ػتبهجش، یبصدُ حبدحِ اص پغ آهشیکب دٍلت کِ اػت ایي پبکؼتبى

دس پوی ٍقوَؿ حبدحوِ تشٍسیؼوتی      ّبی اػالم گشا تحت فـبس قشاس دادُ اػت قبثلِ ثب گشٍُه

یبصدُ ػپتبهجش، ثب هقشفی ؿذى عبلجبى ٍ القبفذُ ثذٍى تـکیل کویتِ حقیقت یبة هؼتقل ثِ 

یي تـذیذ هَد اػالم ّشاػی دس غشة اص آًزب کِ کـَس ٌفٌَاى هؼججبى ایي حبدحِ ٍ ّوچ

حؼوَة  پبکؼتبى ثِ فٌَاى خبػتگبُ عبلجبى ٍ دٍلت ایي کـَسثضسگتشیي حبهی ایي گشٍُ ه

ّبی تشٍسیؼتی تکفیشی ثِ ؿذت تحوت فـوبس قوشاس     ؿَد پبکؼتبى ثشای هقبثلِ ثب گشٍُهی

 گشفت  

دٍلت پبکؼتبى ثشای سّب ؿذى اص ایي فـبسّب اقذام ثوِ تقغیلوی ٍ ایزوبد هحوذٍدیت     

ّبی تکفیوشی تٌوذسٍ هحوذٍد     هگشا کشد اهب ایي اقذام هحذٍد ثِ گشٍُ ّبی اػال ثشای گشٍُ

بی اػالم گشا کِ ثب رشیبًبت تکفیشی داسای هشصثٌذی ٍ ثقذاً تضبد ثَدًذ ّ ًـذ ٍ ػبیش گشٍُ

ّبی ّبی ؿذیذ هَارِ ؿذًذ ثِ عَس هخبل رشیبى تحشیک رقفشی کِ ثب گشٍُ ثب هحذٍدیت

 تٌذسٍ هبًٌذ عبلجبى ثِ ؿذت هخبلف ثَد ًیض ثِ اتْبم حوبیت اص تشٍسیؼن تقغیل ؿذ  

ثب ایي تْذیذ اقذام رْت کبّؾ ساثغِ دٍلت ّب رْت هقبثلِ یکی اص هْوتشیي ساّجشد

 هحوذٍدیت  ایزوبد  رْت آهشیکب خَاػتِ اربثتثبؿذ  هْوتشیي فلت پبکؼتبى ٍ آهشیکب هی
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ِ  ثبؿوذ، هوی  آهشیکوب  ثوب  گؼتشدُ سٍاثظ پبکؼتبى دٍلت تَػظ اػالم گشا ّبی گشٍُ ثشای  ثو

 آهشیکوب  وبًوبى پی  ّون سی کِ دٍلت پبکؼتبى دس عَل ایي ػبلْب ّوَاسُ ثِ فٌَاى یکی عَ

تَاًوذ  هوی  خوَد  قَت ًقبط ثِ ثبتأکیذ  پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ ؿَد؛هی هحؼَة ؿٌبختِ

دّوذ، ثوشای تحقوق ایوي      قشاس فـبس تحت آهشیکب ثب سٍاثظ کبّؾ رْت سا پبکؼتبى دٍلت

ِ خغش افتبدى َّیت اػالهی، فقبیذ هزّجی هشدم پبکؼوتبى ٍ  ث ثش تبکیذ تَاى اصساّجشد هی

 ، اػوتفبدُ کوشد   پبکؼتبى، ثِ فلت ّن پیوبى ثَدى دٍلت پبکؼتبى ٍ آهشیکباػتقالل کـَس 

گوشا دس   ّبی اػالم اػتفبدُ اص فقبلیت گؼتشدُ گشٍُ یذ ثبسّجشاى رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ثب

ظُ قـش هوزّجی سا افوضایؾ دادُ، ٍ   ٍی ثِ هشدم هختلف اقـبس ثب خَد استجبطػغح پبکؼتبى، 

فلل هختلف اص رولِ احؼبع خغش اص  کِ دٍلت آهشیکب ثٌبثشایي ٍاققیت سا خبعشًـبى کٌٌذ 

تفکش اػالم گشایی، اص هیبى ثشداؿتي هَاًـ تؼلظ ثش خبٍسهیبًِ، ؿوجِ قوبسُ ٌّوذ ٍ آػویبی     

ِ  هٌوبعق  ایوي  دس گشایوی  اػالم تفکش سفتي ثیي اص خَاّبى …هیبًِ، ٍ ُ پبکؼوتبى  ٍیوظ  ثو

ثبؿذ، ٍ دس كَست هَفقیت آهشیکب دس دػتیبثی ثِ ایي اّذاف َّیت اػوالهی ٍ فقبیوذ    هی

 اؿبسُ چٌبًچِ) اػالهی َّیت صیشاهزّجی هشدم پبکؼتبى ثب خغش ًبثَدی هَارِ خَاّذ ؿذ، 

 اػوالم  سفوتي  حبؿیِ ثِ كَست دس ٍ داسد گشایی اػالم ایذلَلَطی ثب تٌگبتٌگی استجبط( ؿذ

ِ  ًوبثَدی  خغوش ب ثو  گشایی َست اروشای دقیوق ٍ هٌبػوت ایوي     كو  دس ؿوذ،  خَاّوذ  هَارو

 ؿذى هحقق اص پغ ؿذ،ٍ خَاّذ آهشیکب ثب سٍاثظ کبّؾ ثِ هزجَس پبکؼتبى دٍلت ،ّجشدسا

 فـبس ثب تَاًذ ًوی هتحذُ ایبالت دٍلت دیگش آهشیکب، ثب پبکؼتبى سٍاثظ ػغح کبّؾ ساّجشد

ػالم دس آى کٌٌوذ ٍ  ا ّبیگشٍُ ثشای هحذٍدیت ایزبد ٍ هقبثلِ ثِ هزجَس سا پبکؼتبى دٍلت

ِ  پبکؼوتبى  اػوالهی  رٌجؾ سٍی پیؾیکی اص هْوتشیي تْذیذات ٍ هَاًـ   عشیوق  ایوي  ثو

 ؿَد هی ثشعشف

 َای تکفیری در پاکستان بازداروذگی از اضاػٍ گرایص -2

هَاًـ ٍ تْذیوذات پویؾ سٍی روْوَسی     هْوتشیي هَسد اص ّوبًغَس کِ اؿبسُ ؿذ دٍ

كوحبثِ  ّوبی تکفیوشی هبًٌوذ ػوپبُ      اػالهی پبکؼتبى فجبستٌذ اص حوبیت فشثؼتبى اص گشٍُ
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 پـتَى ایبالت دس پبکؼتبًی عبلجبى گشٍُ تـکیل ثِ هٌزش پبکؼتبى هشص دس عبلجبى فقبلیت ٍ

 ؿوذُ  ؼوتبى پبک گوشای   اػوالم  ّوبی  گشٍُ ثشخی دس تکفیشی ّبی اًذیـِ تشٍیذ ٍ پبکؼتبى

 ٍ اػوالهی  رٌوجؾ  هختلوف  ّوبی  گشٍُ ثیي اتحبد رْت هَاًـ هْوتشیي اص یکی کِ اػت؛

 پبکؼوتبى  اػوالهی  رٌوجؾ  ثبؿوذ، هی رٌجؾ ایي هـتشک ّذف تحقق ساػتبی دس حشکت

ِ  اتکوب  ثب ٍ تکفیشی ّبی گشایؾ ارشای اص ثبصداسًذگی ساّجشد اتخبر ثب تَاًذهی  اص ثشخوی  ثو

ّبی فقبلیت گؼتشدُ گشٍٍُ ای هشدم ایي کـَس َّیت اػالهیدى ثَ ثضسگ خَد قَت ًقبط

  اػالم گشا، ایي هَاًـ سا اص هیبى ثشداسد

رْت تحقق ایي اػتشاتظی تبکیذ ثش َّیت اػالهی ٍ فشا هزّجی هوشدم   ؿیَُثْتشیي 

ّبی اػوالم گوشای پبکؼوتبى هبًٌوذ روبفوت اػوالهی ٍ ًْضوت        گشٍُ ثبؿذ،پبکؼتبى هی

ّبی تکفیشی ٍ تفشقِ افکٌبًِ ّؼتٌذ، ثبیذ ثب تبکیوذ ثوش   ف اًذیـِتحشیک رقفشی کِ هخبل

َّیت اػالهی پبکؼتبى، ایي ٍاققیت سا ثِ حبهیبى رٌجؾ اػوالهی ثوَیظُ ثذًوِ ارتووبفی     

ّبی اػالم گشای داسای گشایؾ تکفیشی یبد آٍسی کٌٌوذ کوِ اكول تبػویغ کـوَس      گشٍُ

دس ثشاثش ٌّذٍّب ثَدُ اػوت، ٍ دیوي   پبکؼتبى ثشای دفبؿ اص توبهی هؼلوبًبى ؿجِ قبسُ ٌّذ 

اػالم فبهل یگبًگی هؼلوبًبى ؿجِ قبسُ ٌّذ ثَدُ اػت ٍ ًقغِ هقبثل آًبى ًیض اکخشیت غیش 

هؼلوبى ؿجِ قبسُ ثَدُ، ٍ پیشٍی اص دیي اػالم )افن اص هزاّت ٍ فش  هختلف( ثوِ فٌوَاى   

ش هؼلوبًبى، ثبفوج  فبهل یگبًگی هؼلوبًبى ؿجِ قبسُ ثب یکذیگش ٍ غیشیت ػبصی آًبى ثب غی

ؿذ اٍلیي ثبس یک کـَس تٌْب ثش اػبع دیي هـتشک تـکیل گشدد، اهب فشثؼتبى ػقَدی ٍ 

ّبی ّبی تکفیشی، کِ هجٌبی آى دؿوٌی ثب پیشٍاى ػبیش فشقِگشٍُ عبلجبى ثب تشٍیذ اًذیـِ

 اًذاصًذ ثبؿذ، اكل َّیت اػالهی هشدم پبکؼتبى سا ثِ خغش هیاػالهی ثَیظُ ؿیقیبى هی

 اص افون ّوبًغَس کِ گفتِ ؿذ هجٌبی ّوگشایی هشدم پبکؼتبى پیشٍی اص دیوي اػوالم   

 فوش   ػوبیش  کِ تکفیشی رشیبى اص خبسری ّبیحوبیت اهب ثبؿذ، هی هختلف هزاّت ٍ فش 

ِ  ًْبیوت  دس گشایوی  ّون  ایي سفتي ثیي اص ثبفجداًٌذ،  وي خَد هیدؿ سا اػالهی  خغوش  ثو

 گوشای  اػوالم  ّوبی  گوشٍُ  سّجشاى ثٌبثشایي ؿَد، هی پبکؼتبى هشدم اػالهی َّیت افتبدى
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 هخوبلف  ّوب رشیبى ایي اص خبسری ّبیعشف حوبیت ٍ تکفیشی ّبی رشیبى ثب کِ پبکؼتبى

پبکؼتبى ٍ تجییي اّویوت َّیوت   م ثشای هشد خغشات ایي گَؿضدکشدى ثب تَاًٌذهی ّؼتٌذ

 ّوچٌویي اػالهی ایي هشدم دس دس حفؼ اتحبد ٍ یکپبسچگی هشدم ٍ ثقبی کـَس پبکؼوتبى  

 پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ پیـشٍی اص سا تْذیذ ایي کـَس، ایي هشدم اػالهی افتقبدات حفؼ

َّیت فیشی، ثب اتکب تک ّبیگشایؾ ؿیَؿ اص ثبصداسًذگی ؿَد هی هـخق ثٌبثشایي ثشداسًذ،

اػالهی هشدم پبکؼتبى ساّجشد هٌبػجی رْت هقبثلِ ثب تْذیذّبیی اػت کِ دس احش حوبیوت  

ّبی تکفیشی ٍ تقَیت اًذیـِ تکفیشی دس پبکؼتبى ثب فقبلیت عبلجوبى دس  فشثؼتبى اص گشٍُ

 هشصّبی پبکؼتبى ایزبد ؿذُ اػت 

 ( راَبردَای بازوگری یا تىًعw-oفرصت )-راَبردَای ضؼف -3

بتشیغ ػَات صهبًی کِ ػبصهبى دس هحیظ داخلی خَد ثب ًقبط ضقف فوذُ ثش اػبع ه

ّبی هٌبػوجی پویؾ سٍی خوَد داسد، ثوش اػوبع      سٍثشٍػت اهب دس هحیظ پیشاهًَی فشكت

ّبی پیؾ سٍ ًقبط ضقف خَد سا ثشعشف ثب اػتفبدُ اص فشكت تَاًذساّجشدّبی ثبصًگشی هی

تب ثِ رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى کوک کٌذ  گشددکٌذ، لزا دس ایي ثخؾ ساّجشدّبیی اسالِ هی

  ّبی پیؾ سٍ ًقبط ضقف خَد سا ثشعشف ًوبیذ ثب اػتفبدُ اص فشكت

 روهای پیشفرصت نقاط ضعف داخلی

و ایو ختلفومر  ویرم.تفرقهودینویروه-1

وفقومیور بریوومحووووقورتمنووریار .-2

ومنتخابورم برو ایومضتباه.-3

وپیروزیومنق بومر   .-1

 ایو رو  وورودرخ وکطگهر ایووخیسش-2

عردگگ ووروپگگ ووقگگهجو گگهیومخیگگرودیگگومریووو

ومر   ..

و ایوماتماع .مسجاووضبکه-3

 (w-o) فرصت -راهبردهای ضعف 

 ایومرگ  ویگرمودگروووومسجاووملت فوورویروه-1

ومراسومژگهیودیومریومر   .

 گایووپروکرویوخ ءور بریودهریلهوضبکه-2

وماتماع .

O2-w1 

O3w2 
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 گرای پاکستان بر اساس الگًی بیذاری اسالمی َای اسالمگريٌ ائتالف -1

ّوبی هختلوف   یکی اص ًقبط ضقف رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ٍرَد تفشقوِ ثویي گوشٍُ   

ثبؿذ، هتبػفبًِ اختالف ًؾش ثیي ثشخی رشیبًبت اػالم گشا دس پبکؼوتبى توب حوذ    رٌجؾ هی

اختالفبت ؿوذیذ ثبفوج ؿوذُ    خلَهت ٍ اقذاهبت تشٍسیؼتی ًیض پیؾ سفتِ اػت ٍ ّویي 

ّبی ػیبػی ٍ ارتووبفی  فقبلیت ٍاسد رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ًتَاًذ ثب اػتشاتظی هٌؼزن 

ّبی هختلف حبضش دس رٌجؾ اػوالهی  دس ایي کـَس ؿَد، ّوچٌیي ٍرَد تفشقِ ثیي گشٍُ

ّبی هختلف، ٍ اص ثیي سفوتي  پبکؼتبى ػجت پخؾ ؿذى پبیگبُ ارتوبفی رٌجؾ ثیي گشٍُ

ّبی اػوالم گوشا ثوِ سقبثوت ثوب      ػتفبدُ هٌبػت اص آى، ّوچٌیي هـغَل ؿذى گشٍُاهکبى ا

تضقیف رشیبى اػالم گشایی دس احش ایي سقبثت داخلی ؿذُ، کِ هَرت یکذیگش ؿذُ اػت ٍ 

 ثبؿذ ثبفج تؼْیل تؼلظ احضاة ػکَالس ثش پبکؼتبى ٍ ثِ حبؿیِ سفتي رٌجؾ اػالهی هی

ّوبی  فشكت( ثب اػوتفبدُ اص فشكوت  و   )ضقف ٍ اص آى رب کِ دس ساّجشدّبی ثبصًگشی

گشدد ثوب اػوتفبدُ اص   گشدد، دس ایٌزب ػقی هیهحیظ پیشاهَى ًقبط ضقف داخلی ثشعشف هی

ّبی اػالهی دس صهوبى هوَد رذیوذ ثیوذاسی اػوالهی دس ثشخوی کـوَسّبی        الگَی گشٍُ

ؿَد، ًقغِ ّبی پیؾ سٍی رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى هحؼَة هی فشثی،کِ یکی اص فشكت

سا ثشعشف کشد  ّوبًغَس  ّبی هختلف رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى قف ٍرَد تفشقِ دس گشٍُض

-کِ دس تَضیح ساّجشد قجل گفتِ ؿذ، یکی اص ساّْب ثشای اص ثیي ثشدى ًقبط ضقف رٌوجؾ 

ثبؿوذ،  ّبی ارتوبفی ٍرَد الگَّبی هٌبػت هَفق دسکـَسّبی دیگش ثِ ٍیظُ ّوؼبیِ هی

ذ، ٍرَد چٌیي الگَی هوَفقی ثوشای ّوش    ٌثبؿتٌبػت  دٍ کـَس اص لحبػ هختلف داسایاگش 

تَاًذ ثٌبثشایي، رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى هی ؿَد،رٌجؾ ارتوبفی فشكتی هْن هحؼَة هی

گیشی اص الگَی هَفق رٌجؾ اػالهی دس رشیبى ٍقَؿ اهَاد اخیش ثیذاسی اػوالهی،   ثب ثْشُ

  ثشخی اص ًقبط ضقف خَد سا ثشعشف کٌذ

ّبی هشدهی دس ثشخی ّبی اػالهی دس رشیبى خیضؽرٌجؾ ّبی هخجتیکی اص ٍیظگی

ّبی اػالهی ثشای سػیذى ثِ ّذف هـتشک ٍ هقبثلِ ثوب  کـَسّبی فشثی، اتحبد ثیي گشٍُ
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سا  ّبی اػوالهگ  ّبی ٍاثؼتِ ثِ غشة ثَدُ اػت، ثِ عَس هخبل دس هلش توبهی گشٍُدٍلت

رشیوبى الَػوظ فلوی سغون     افن اص اخَاى الوؼلویي، حضة ػلفی الٌَس، روبفت اػالهی ٍ 

ثش ػش خَاػتِ تغییش ٍ هخبلفت ثب حکَهت هجبسک ثِ اتحبد سػیذًذ؛  ،داؿتي اختالفبت ثؼیبس

تَاًٌذ ثب الگَ گشفتي اص ایي تزشثِ هَفق رْت تغییوش  گشای پبکؼتبًی هی گشٍّْبی اػالم

  هؼلظ اقذام ًوبیٌذ  دس ٍضقیت هَرَد ٍ هخبلفت ثب حبکویت احضاة ٍ قذست

 َای اجتماػین خالء رَبری با استفادٌ از ضبکٍجبرا -2

ثشای رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى رجشاى خالء سّجشی ثوب   تٌَؿیکی دیگش اص ساّجشدّبی 

یکوی اص هْوتوشیي ًقوبط ضوقف رٌوجؾ       .ثبؿذّبی ارتوبفی هیاػتفبدُ اص فشكت ؿجکِ

اص هْوتوشیي  ثبؿذ اص آًزب کِ یکی اػالهی پبکؼتبى ًجَد خالء سّجشی ٍاحذ ٍ قذستوٌذ هی

ثبؿذ ایي خالء یکی اص ؿشایظ هَفقیت ّش حضة ػبصهبى ٍ رٌجؾ داؿتي سّجشی قَی هی

هْوتشیي فَاهلی اػت کِ ثبفج ؿذُ رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ًتَاًذ ثوِ ًتیزوِ هغلوَة    

ّبی اػالم گشا ٍ هذاسع دیٌوی پبکؼوتبى    گشٍُ دسثشػذ  اص آًزب کِ ایزبد تغییشات اػبػی 

ِ  ًیوبص  کٌٌذ تشثیت پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ ثشای ؿبیؼتِ،ذستوٌذ ٍ سّجشی ق ثتَاًٌذکِ   ثو

 فَاسم کبّؾ ثشای ؿَد، عَالًی ًؼل چٌذ تب اػت هوکي کِ داسد هذت ثلٌذ فشآیٌذ یک

 ًذاؿوتي  اص ًبؿوی  هـکالت هذت کَتبُ دس ثتَاًذ کِ اػت ًیبص ساّجشدی ثِ سّجشی فقذاى

 تشیي  هٌبػت اص دّذ یکی کبّؾ پبکؼتبى اػالهی رٌجؾی ثشا سا قذستوٌذ ٍ ٍاحذ سّجشی

ِ  سّجوشی  خوالء  رجشاى، ّذف ایي تحقق رْت ساّجشد ِ  ثو ِ  اص اػوتفبدُ  ٍػویل  ّوبی ؿوجک

 خجش تَاًٌذ هی کِ ّؼتٌذ هْن ٍیظگی دٍ داسای ارتوبفی ّبیؿجکِ صیشا ثبؿذ،هی ارتوبفی

   دٌّذ کبّؾ پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ ثشای سا سّجش ًجَد

ّبی ارتوبفی هزبصی اهکبى ثؼیذ ػشیـ ًیشٍّب تَػظ ایي ؿجکِّبی یکی اص ٍیظگی

ّوب دس ؿوجکِ ارتووبفی     ثبؿذ ثِ عَس هخبل دس اًقالة هلوش اٍلویي ّووبٌّگی   ّب هیؿجکِ

 ثؼویذ  اهکوبى  اعالفوبت  ػشیـ اًتقبل قبثلیت فلت ثِ ّبؿجکِ ایي دسثَک اًزبم ؿذ  فیغ
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ّبی سّجشی ػیبػی تَاًوبیی الصم  یثبؿذ، ٍ یکی اص هْوتشیي ٍیظگهی فشاّن ّبًیشٍ ػشیـ

ِ تَاًذ ثب ثؼیذ ًیشٍّب ثبؿذ، ثٌبثشیبى رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى، هیرْت ثؼیذ ًیشٍّب هی  ثو

 سّجشی فقذاى ضقف ًقغِ اص ًبؿی هـکالت هْوتشیي اص یکی ارتوبفی، ّبیؿجکِ ٍػیلِ

  کٌذ رجشاى سا

 ( راَبردَای بقاءt-wتُذیذ )-راَبردَای ضؼف -3

ػبصهبى دس هحیظ داخلی خَد دچبس ًقبط ضوقف هتقوذد ثوَدُ ٍ دس هحویظ     صهبًی کِ 

ؿوَد ضووي   پیشاهًَی ًیض ثب تْذیذات هْوی سٍثشٍػت، ثب اسالِ ساّجشدّبی ثقبء تالؽ هوی 

ثشعشف کشدى ًقبط ضقف داخلی ٍ تْذیذات ثیشًٍی ثقبی ػبصهبى سا تضویي کشد  دس ایوي  

ؾ اػالهی پبکؼوتبى ساّجشدّوبیی   ثخؾ ثش اػبع ًقبط ضقف ٍ تْذیذات پیؾ سٍی رٌج

ؿَد کِ ثَػیلِ ثشعشف کشدى ًقبط ضقف رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى تْذیذات پیؾ اسالِ هی

 سٍی آى سا ثشعشف کشد

 

و(t-w)وتهوسو_رم برو ایوضعف

 ایومر  ویرمیوغیگروتکفیگریووووحوتویروهو-1

تطگگکیلوو-2حگه و حگهرونفگگ وارسگایوتکفیگر.ووووو

ملت فوفرمییگرودگرمیوحفگسومرگتق  وریارگ وووووو

وپاکستایوو

W1-t3-t3 

T1-t2-w1-و

 روتهدیدات پیش نقاط ضعف

و ایومر  ویرم.تفرقهودینویروه-1

وفقومیور بریوومحووووقورتمنووریار .-2

ومنتخابورم برو ایوناکارآ و.-3

فطاروآ رسکاودگهوووژگیوپاکسگتایووووتطوسوو-1

درمیو قادلهوداوانبصومرگ   وپگسوحاو گهوووو

ورتا بر.و11

 گایووحماسیوعردستایورگعهویومزویگروهوو-2

وتکفیری.

فعاژیگگیوطاژبگگایوورونسوسکگگ و رز گگایووو-3

وپاکستای.وو
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 اتحاد حًل محًر وفی تکفیر -1

یکی اص ساّجشدّبی ثقب ثوشای رٌوجؾ اػوالهی پبکؼوتبى اتحوبد حوَل هحوَس ًفوی         

ّوبی تکفیوشی ٍ   ِ تْذیذ حوبیت فشثؼتبى ػوقَدی اص رشیوبى  ایٌک ثِ تَرِ ثب، اػتتکفیش

ی اص ایي عبلجبى دس ًضدیکی هشصّبی پبکؼتبى )کِ هٌزش ثِ تـکیل ؿقجِّوچٌیي فقبلیت 

 ٍ اػوت،  ؿوذُ  پبکؼوتبى  دس تکفیوشی  رشیبى گؼتشؽگشٍُ دس خبک پبکؼتبى ؿذُ اػت( 

ِ  تـذیذ ػجت تکفیشی ّبیرشیبى فقبلیت گؼتشؽ ّوبی اػوالم گوشای    شٍُگو  ثویي  تفشقو

 ٍروَد  اكل عشفی اص ٍ ػت؛ا ؿذُ کـَس ایي دس اػالهی رٌجؾ ارتوبفی ثذًِ ٍ پبکؼتبى

 تکفیوشی  ّوبی  گوشٍُ  فقبلیوت  ثشای سا صهیٌِ اثتذاً پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ داخل دس تفشقِ

 تْذیذ ایي ٍ تفشقِ ضقف ًقغِ گشددهی هـخق ثَد، کشدُ فشاّن تْذیذات ایي ثشگضاسی

احش گزاسی هتقبثل ثَدُ ٍ ثب تقَیت یکذیگش هبًـ هْوی پیؾ سٍی رٌوجؾ اػوالهی    داسای

 ساّجوشدی  اص اػتفبدُ پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ اػت الصم ثٌبثشایي  پبکؼتبى ایزبد کشدُ اًذ

 رٌوجؾ  ثقوبء  ٍ حفؼ ثشای ثتَاًذ تب دادُ، قشاس خَد کبس دػتَس دس سا هزکَس ؿشایظ اػبع ثش

 ایي تْذیذ سا ثشعشف کٌذ   ٍ تفشقِ ضقف ًقغِ

تَاًذ ثْتشیي اػتشاتظی ثشای سػیذى ثِ ّذف فَ  ساّجشد اتحبد حَل هحَس تکفیش هی

-رشیبى اص فشثؼتبى حوبیت تْذیذ ٍ تفشقِ ضقف سفـ ثِ ّوضهبى ساّجشد ایي دس صیشاثبؿذ  

شاس ؿذ رشیبى تکفیش ؿذُ اػت( هَسد تَرِ قس ثِ هٌزش کِ) عبلجبى فقبلیت ٍ تکفیشی ّبی

هشصثٌذی ثب رشیبى تکفیشی هقیبس هٌبػجی ثوشای ایزوبد ٍحوذت ثویي      ٍ ّوچٌیيگیشد، هی

 رٌوجؾ  داخول  رشیبًوبت  ٍ احوضاة تووبهی    ثبؿوذ ی هیکفیشگشای غیش ت ّبی اػالمگشٍُ

ْوِ هتحوذی سا   رج داسًذ، هخبلفت آى ثبس خـًَت اقذاهبت ٍ تکفیشی رشیبى ثب کِ اػالهی

ّبی ایوي کوِ   دٌّذ کِ هْوتشیي ثشًبهِتـکیل هی تکفیشیهخبلفت ثب رشیبى حَل هحَس 

 فجبستٌذ اص:

ّبی هختلف اػالم گش ٍ اتخبر تلوویوبت   ٌّگی ثشای فقبلیت ػیبػی گشٍُبّو (الف

 یکؼبى 
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ّوبی  رلَگیشی اص ایزبد تٌؾ ثیي ثذًِ ارتوبفی رٌجؾ اػالهی ٍ َّاداساى گشٍُ (ة

 هختلف اػالم گشا 

 ایزبد ػبص ٍ کبس هٌبػت ثشای سػیذى ثِ اتحبد ثلٌذهذت  (د

 ّبی خبسری اص ایي رشیبى ًقـِ ّوِ ربًجِ رشیبى تکفیشی ٍ هخبلفت ثب حوبیت (د

 ّبی تکفیشی تـکیل اتب  فکش هـتشک ثشًبهِ سیضی ثشای رزة َّاداساى گشٍُ (وّ

اتحوبد   ساّجشددد تب گش هی ّب ثبفجتـکیل ایي رجِْ فشاگیش ٍ ثِ کبسگیشی ایي ثشًبهِ

ٍ رٌجؾ اػالهی پبکؼوتبى ثتَاًوذ ثوب ثشعوشف کوشدى       هحقق ؿذُ ًفی تفکیش حَل هحَس

 کٌذ  تضویي ثحشاًی ؿشایظ دس سا خَد ثقبی هزکَس تْذیذ ٍضقف تفشقِ 

 تطکیل ائتالف فراگیر جُت حفظ استقالل سیاسی پاکستان -2

 اػوت ػجت ایزبد تْذیذ ثشای رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى ؿذُ، ایي  کِ یکی اص هؼبللی

 هقبثلِ ثِ گشایی اػالم تفکش ٍ اػالهی ّبیرٌجؾ ثب ّوَاسُ غشثی کـَسّبی ٍ آهشیکب کِ

-هوی  ؿوبس ثِ اػالهی ّبیرٌجؾ توبهی ثشای رذی تْذیذی هؼبلِ ایي کِ اًذ؛ پشداختِ

 هَققیوت  دلیل ثِ ثلکِ ًیؼت هؼتخٌب اكل ایي اص تٌْب ًِ ًیض پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ  سٍد

 رشیبى دس پبکؼتبى ٍیظُ ًقؾ ّویي عَس ٍظیک پبکؼتبى اص لحبػ ػیبػی ٍ اهٌیتی اػتشات

 دس گشایوی  اػوالم  تفکوش  ثوب  ٍیوظُ  ثغوَس  آهشیکب هخلَكب غشثی گشایی، کـَسّبی اػالم

ِ  آًزب اص ٍ اًذ؛ کشدُ هقبثلِ ػپتبهجش 66 حَادث اص پغ پبکؼتبى ص دٍ ثقوذ  ا ِهؼوئل  ایوي  کو

رشیبى اػالم گشایی ٍ فـوبس آهشیکوب ثوِ دٍلوت پبکؼوتبى      ثب هقبثلِ تئَسیک ٍ فولی غشة 

ػپتبهجش، ؿذُ اػت، اص  66ّبی اػالم گشا پغ اص حَادث رْت ایزبد هحذٍدیت ثشای گشٍُ

 فولوی  ٍ تئَسیوک  توَاى  اػت ؿذُ ثبفجعشفی ٍرَد تفشقِ دس رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى، 

ِ  آًزوب  اص ٍ یبثوذ   کوبّؾ  تْذیذ دٍ ایي ثب هقبثلِ ثشای پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ  هتحوذ  کو

ًی داؿتِ ثبؿذ، تـکیل عَال ایپشٍػِ ثِ ًیبص اػت هوکي گشا اػالم احضاة توبهی کشدى

ّوبی اػوالم گوشا    یک التالف ػیبػی اهکبى پزیشتش ٍ آػبى تش اػت ثِ ثَیظُ ایٌکِ گوشٍُ 
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 هخبلفت ایٌکِ ثِ تَرِ ثب داسًذ، سا اهل هتحذُ هزلغ ًبم ثِ ػیبػی التالف تـکیل ػبثقِ

توی  ح کـوَس  ایي گشای اػالم ّبیگشٍُ توبهی هـتشک ًقغِ پبکؼتبى ثِ آهشیکب تؼلظ ثب

 ّوب  گوشٍُ  ایوي  ثبؿوذ، هوی ّبی داسای گشایؾ ػلفی هبًٌذ القلووبی اػوالم پبکؼوتبى     گشٍُ

 حولِ ّوچٌَى) پبکؼتبى اسضی توبهیت ثِ آهشیکب تقشم ثب هخبلفت هحَسیت ثب تَاًٌذ هی

ِ  دػوت ( پبکؼوتبى  ایبالت ثشخی ثِ کـَس ػشًـیي ثذٍى َّاپیوبّبی  الوتالف  تـوکیل  ثو

 ّبی آهشیکب ثضًٌذ ػیبػی پبکؼتبى دس ثشاثش دخبلت اػتقالل حفؼ ػیبػی،رْت
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 گیریوتیجٍ

ثب تَرِ ثِ ؿشایظ رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى دس هحیظ داخلی داسای ًقبط قَت ٍ ضقف 

 فلش ؿشایظ ثِ تَرِ ثب کِ رٌجؾ ایي پیشاهًَی هحیظ ثشسػیثبؿذ، ٍ ّوچٌیي هتقذد هی

ِ    فشكت ذاسی اػالهی،ثی  ّب ٍ تْذیذاتی پیؾ سٍی ایي رٌجؾ قوشاس گشفتوِ اػوت؛ ًتیزو

 اػالهی رٌجؾ ثشای سا ساّجشد دػتِ چْبس تَاىهی ػَات سٍؽ اص اػتفبدُ ثبگیشین کِ  هی

 :کشد اسالِ پبکؼتبى

 ًقوبط  اص اػوتفبدُ  ثوب  ؿوَد، هی ػقی آى دس کِفشكت( -ساّجشدّبی تَػقِ )قَت -6

ّبی پیشاهوًَی   قَت دسًٍی رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى صهیٌِ هٌبػت ثشای اػتفبدُ اص فشكت

 ثبؿذ،هی پبکؼتبى دس گشایی اػالم ایذلَلَطی تَػقِ تَػقِ، ساّجشد هْوتشیيفشاّن گشدد، 

 ثوَدى  قوَی  پبکؼوتبى،  هوشدم  اػوالهی  َّیوت  ثوَدى  پشسًگ اص اػتفبدُ ثب ساّجشد ایي دس

ِ ّبی اػالم گوشا )  فقبلیت گؼتشدُ گشٍُ ،دس ایي کـَس گشایی اػالم ایذلَلَطی اص ًقوبط   کو

ٍ  اًقوالة  تَػظ آهذُ پیؾ ّبیفشكت اصگشدًذ( قَت ایي رٌجؾ هحؼَة هی  اػوالهی 

 تَػوظ  آى پزیشؽ ٍ گشایی اػالم ایذلَلَطی تَػقِ ثشای ارتوبفی ّبیؿجکِ اص ّوچٌیي

   ؿَد اػتفبدُ تحلیل کشدُ ٍ پبکؼتبى ربهقِ هختلف اقـبس

ؿوَد توب   تْذیذ( کوِ ثوش اػوبع آى توالؽ هوی      - ساّجشدّبی ثبصداسًذگی )قَت -2

ساّجشدّبیی ثِ رٌجؾ اػالهی پبکؼتبى اسالِ گشدد کِ ثوِ کووک ًقوبط قوَت داخلوی ثوب       

د ثبصداسًذگی ثوشای رٌوجؾ اػوالهی    تْذیذات هحیظ پیشاهَى هقبثلِ کٌذ  هْوتشیي ساّجش

ثبؿذ کِ ثش اػبع آى ّبی تکفیشی دس ایي کـَس هیپبکؼتبى ثبصداسًذگی اص اؿبفِ گشایؾ

گشدد ثب اػتفبدُ اص ًقبط قَتی ّوچَى، پشسًگ ثَدى َّیوت اػوالهی )فشاتوش اص    تالؽ هی

تْذیوذ   ّبی اػالم گشای پبکؼوتبى، هزاّت ٍ فش ( هشدم پبکؼتبى ٍ فقبلیت گؼتشدُ گشٍُ
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حوبیت فشثؼتبى اص رشیبًبت تکفیشی ٍ فقبلیت عبلجبى دس ًضدیکی هشصّبی پبکؼتبى کن احش 

 گشدد 

 ثب ؿَد هی تالؽ ساّجشدّب اص دػتِ ایي دسفشكت(  - ساّجشدّبی ثبصًگشی )ضقف -3

ًقبط ضوقف داخلوی آى ثشعوشف     ،تبىپبکؼ اػالهی رٌجؾ پیشاهَى ّبیفشكت اص اػتفبدُ

پش کشدى خال سّجوشی ثوِ    پبکؼتبى اػالهی رٌجؾ ثشای ثبصًگشی ساّجشد هْوتشیيگشدد، 

گشدد ثب اػوتفبدُ اص  ؽشفیوت    هی ثبؿذ کِ ثش اػبع آى ػقی هی ارتوبفیّبی  ؿجکِ ٍػیلِ

 ٍاحذ سا رجشاى کشد  سّجشی  خالارتوبفی ّبی  ؿجکِ

 پبکؼتبى، اػالهی رٌجؾ ساّجشدّب ایي ثشاػبعتْذیذ(  - ساّجشدّبی ثقبء )ضقف -4

 کشدُ فجَس ثحشاى اص خبسری تْذیذات ٍ داخلی ضقف ًقبط کشدى ثشعشف ثب کٌٌذ هی ػقی

 ، ایزوبد ی رٌوجؾ اػوالهی پبکؼوتبى   ثشا ثقبء ساّجشد هْوتشیي کٌذ؛ تضویي سا خَد ثقبء ٍ

 ؿوَد هوی  تالؽ آى ثشاػبع کِ ثبؿذ،هیّبی اػالم گشای غیش تکفیشی  ٍحذت ثیي گشٍُ

َ  یوک  اص تکفیوشی  غیوش  گشای اػالم بیّگشٍُ ٍحذت ایزبد ثب ِ  ضوقف  ػو  رٌوجؾ  تفشقو

تکفیوشی ٍ   رشیبًوبت  اص حوبیت فشثؼوتبى  دیگش عشف اص ٍ ؿذُ عشف ثش پبکؼتبى اػالهی

 د  فقبلیت عبلجبى دس ًضدیکی هشصّبی پبکؼتبى کن احش گشد
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