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 از زمان به قدرت رسیدن عمران خان در 
پاکستان، جای پای پکن در پاکستان 

محکم تر شده و در این مسیر با ابتکار احیای جاده 
ابریشم، سلطه چین بر پاکستان که یکی از 

کشورهای این مسیر است نیز افزایش یافته 
است. اتحاد عمران  خان با حکومت های مستبد 

شرق از جمله چین و روسیه و ایستادگی مقابل 
خواست ارتش و قانون اساسی پاکستان 

می تواند به قیمت پایان عمر سیاسی او تمام 
شود 

۳

 در دوران عهد عتیق، سامســون، شــخصیت سرشــناس کتاب 
مقدس، با قدرت عظیم خود توانســت معبد داگون را ویران کند و 
دشــمنانش که او را به اسارت گرفته بودند، کشت. به نظر می رسد 
امروز عمران خان، نخست وزیر پاکستان، خود را در نقش سامسون 
می بیند و مصمم به فروپاشــی حکومتی اســت که تاکنون تحت 

سلطه ارتش پاکستان بوده است.
عمران خان که به واســطه قهرمانی در جــام جهانی کریکت 
۱۹۹۲ یك قهرمان ملی در پاکســتان به شــمار می آید، از پیروی از 
بسیاری اسالف غیرنظامی خود که بدون سر و صدا به دست ارتش 
قدرتمند پاکســتان از قدرت برکنار شدند، خودداری کرده و فعال در 
برابر نظامیان پاکستان ایستاده است. پیش از این، رهبران غیرنظامی 
پاکســتان که از خواسته های ارتش ســرپیچی کردند، عاقبت خود 
را در زنــدان، اعدام یا تبعیــد دیدند. باوجود ایــن، در جریان تقابل 
نخست وزیر پاکستان و ارتش و دیگر مخالفانش، نمی توان در کنار 
عمران خان ایســتاد که مانع از رأی عــدم اعتماد مجلس ملی به 
خود شده و کار را به جایی رسانده که رئیس جمهور پاکستان دستور 

انحالل پارلمان را صادر کند.  مخالفت او با قانون اساسی پاکستان، 
فعال ســرکوب خواهد شد؛ اما او تشــکیالت قدرت در این کشور را 
تهدیــد کرده که حتی خروجش از قــدرت، نه تنها آرامش را بر این 
کشــور حکمفرما نخواهد کرد، بلکه تهدیــد بزرگ تری هم ایجاد 
خواهد شــد. عمران خان آماده است تا مانند سامسون از کارت ها 
و نقاط قوت خود برای تضعیف رقبا اســتفاده کند؛ اما در گام اول 
باید با دادگاه عالی پاکستان مقابله کند که اعالم کرده قانونی بودن 
اقــدام غیرمنتظره عمران خان برای جلوگیری از رأی پارلمان علیه 
وی و سپس دعوت به برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام را مورد 
بررســی قرار می دهد. احتماالت پیش رو درمورد رأی دادگاه عالی 
می توانــد تأیید یا مخالفت با تصمیم عمران خان و برگرداندن رأی 
او مبنی بــر انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام باشــد. 
همچنین دادگاه عالی ممکن اســت با نظــر عمران خان مخالفت 
کرده ولی با انجام انتخابات زودهنگام موافقت کند. عدم مداخله 
دادگاه عالی هم یکی دیگر از احتماالت مطرح شــده اســت. با این 
 حال، تبعات تنش سیاسی ایجاد شده، در خارج از پاکستان به دلیل 

وجــود بازیگران متعدد، فراتر از پیش بینی ها ســت. عمران خان از 
زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۸ به مرور تالش کرده تا خود را 
به حکومت های مســتبد شرق از جمله چین و اخیرا روسیه نزدیك 
کند و هم زمان رابطه پاکستان با ایاالت متحده را سردتر از قبل کرده 
و هر از گاهی به حمله به واشــنگتن پرداخته است. در این میان پکن 
از این رویکرد اسالم آباد استقبال می کند و می خواهد نفوذ خود در 
پاکســتان را افزایش دهد و در طرف دیگر واشنگتن نگران آن است 
که قدرت نمایی چین در پاکســتان می تواند منافع غرب را بیش از 

گذشته به خطر بیندازد.
کارشناسان سیاست خارجی اعتقاد دارند کنترل ارتش قدرتمند 
پاکســتان بر حوزه های سیاســت خارجی و دفاعی پاکستان باعث 
شده بود تا اثرات بی ثباتی سیاسی داخلی این کشور در این حوزه ها 
چندان ملموس نباشد؛ اما اقدامات عمران خان می تواند مناسبات 

خارجی اسالم آباد را هم با چالش های بیشتری روبه رو کند.
افغانستان

در ســال های اخیر روابط بین آژانس اطالعــات نظامی ارتش 

پاکستان و شــبه نظامیان طالبان سست شده اســت؛ اما اکنون که 
طالبان در افغانســتان به قدرت بازگشته اند و به دلیل کمبود پول و 
انزوای بین المللی، با یک بحران اقتصادی و انسانی مواجه هستند، 
قطر را به جای پاکســتان به عنوان مهم ترین شــریك تجاری خود 

انتخاب کرده اند.
«لیزا کورتیس»، مدیــر برنامه امنیتی هنــد و اقیانوس آرام در 
اندیشــکده «نیو امریکن» می گوید: «ما دیگر به پاکســتان به عنوان 
مجــرای ارتباط با طالبان و کنترل آنها نیــاز نداریم. اکنون قطر این 

نقش را بازی می کند».
در ماه های گذشته تنش بین طالبان و ارتش پاکستان که چندین 
نفر را در درگیری مرزی افغانســتان و پاکســتان از دســت داده اند، 
افزایش یافته اســت. پاکســتان از طالبان می خواهد برای سرکوب 
گروه های افراطی تر تالش بیشتری کند و نگران است که این گروه ها، 

خشونت را در پاکستان گسترش دهند.
در این میان، عمران خــان که رابطه ای نزدیك با حکومت های 
چین و روســیه دارد، طبیعتا عالقه  چندانی به حقوق بشــر از خود 
نشان نمی دهد و از زمانی که این گروه بر افغانستان حاکم شده اند، 
انتقاد چندانی به نقض حقوق بشــر از سوی طالبان در افغانستان 

نکرده است.
چین

از زمان به قدرت رســیدن عمران خان در پاکســتان، جای پای 
پکن در پاکستان محکم تر شده و در این مسیر با ابتکار احیای جاده 
ابریشم، سلطه چین بر پاکستان که یکی از کشورهای این مسیر است 
نیز افزایش یافته است. خان نیز همواره بر آنچه نقش مثبت چین 

در پاکستان خوانده، تأکید کرده است.
در ســال های اخیــر کریــدور اقتصــادی چیــن- پاکســتان با 
ســرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دالری که همسایگان پاکستان را به هم 
پیونــد می دهد، عمال مفهوم ســازی و زیر نظر دو حزب سیاســی 
پاکســتان راه اندازی شد؛ اما اکنون هر دو حزب خواهان کناره گیری 
عمران خان از قدرت هســتند. شــهباز شــریف، رهبر اپوزیسیون و 
جانشین احتمالی عمران خان، مستقیما به عنوان رهبر استان شرقی 
پنجاب پاکســتان با مقام های چینی مذاکــره و توافق هایی تجاری 

برای افزایش نفوذ و سرمایه گذاری چین در پاکستان امضا کرد.
شــهباز شــریف شــهرت زیادی در اجرای پروژه های زیربنایی 

بــزرگ دارد و از نمایش سیاســی دوری می کنــد. همین ویژگی ها 
باعث شــده تا پکن نگاه مثبتی به شهباز شــریف داشته باشد و در 
صــورت کنار رفتن عمــران خان از قــدرت، او را بهترین گزینه برای 

نخست وزیری پاکستان بداند.
هند

هند و پاکســتان از زمان استقالل پاکستان از هند در سال ۱۹۴۷، 
سه بار با یکدیگر جنگ داشته اند که دو مورد از این درگیری نظامی 
بر ســر منطقه مورد مناقشــه کشمیر که اکثریت مســلمانان آن را 
تشــکیل می دهند، بوده است. درباره هند هم مانند افغانستان، این 
ارتش پاکستان است که سیاست اسالم آباد را کنترل می کند و اکنون 
تنش ها در امتداد مرزهای دو کشــور بــه پایین ترین میزان خود در 

حدود دو سال اخیر رسیده است.
با  این  حــال به دلیل بی اعتمادی عمیق دهلی نو و اســالم آباد 
نسبت به طیف وســیعی از موضوعات دوجانبه، سال هاست هیچ 
مذاکره رســمی دیپلماتیکی بین رقبا انجام نشــده اســت. یکی از 
تنش های اخیر به وضعیت اقلیت مسلمان در هند مربوط می شود 
که انتقاد شدید عمران خان از نارندرا مودی، نخست وزیر هند را در 
پی داشــت. «کاران تاپار»، تحلیلگر سیاسی هندی که روابط هند و 
پاکستان را زیر نظر دارد، به رویترز می گوید: «ارتش پاکستان می تواند 
بر یک دولت غیرنظامی جدید در اسالم آباد فشار بیاورد تا آتش بس 
موفق در کشــمیر همچنان ادامه یابد». در همین حال، ژنرال «قمر 
جاوید باجوا»، فرمانده ارتش پاکســتان، اخیرا گفته کشورش آماده 

است در صورت موافقت هند، در کشمیر پیشروی کند.
ایاالت متحده

با توجه بــه تمرکز جو بایدن، رئیس جمهــوری ایاالت متحده، 
بر جنگ اوکراین و مذاکرات هســته ای با ایران، بســیار بعید است 
تحوالت سیاســی اخیر در پاکســتان به اولویتی برای کاخ ســفید 
تبدیل شــود؛ مگر اینکه این تنش داخلی به ناآرامی های گســترده 
یا افزایش تنش پاکســتان با هند منجر شود. «رابین رافل»، دستیار 
ســابق وزیر خارجه آمریکا در آســیای جنوبی می گوید: «در شرایط 
فعلی، واشــنگتن توجه چندانی به اسالم آباد ندارد. کاخ سفید در 
حال دست و پنجه نرم کردن با چالش های متعددی است و پاکستان 
می تواند آخرین موضوعی باشــد که واشــنگتن ســراغش می رود 
و ایــن امر می تواند خبر خوبی برای چین باشــد که از انفعال کاخ 
سفید برای تأمین منافع خود استفاده کند. با توجه به اینکه ارتش 
پاکستان کنترل پشت پرده خود را بر سیاست های خارجی و امنیتی 
این کشــور و موضوعات کلیدی شــامل افغانســتان، هند و سالح 
هســته ای پاکســتان حفظ می کند، سرنوشــت عمران خان چیزی 

نیست که توجه چندانی را در کاخ سفید به خود جلب کند».
سفر اخیر عمران خان به مسکو نیز یکی دیگر از مسائلی است 
که باعث افزایش تنش میان واشــنگتن و اســالم آباد شــده است. 
نخســت وزیر پاکســتان در حالی به روسیه ســفر کرد که جامعه 
بین الملل کمپینی گســترده را برای تحت فشار قرار دادن والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه، به دلیل حمله به اوکراین شــکل 
داد؛ اما عمران خان که عمر سیاســی خود را به رابطه پاکســتان با 
چین و روســیه گره زده، با انجام این ســفر شاید عمر سیاسی خود 

را پایان یافته ببیند.

قضات دیوان عالي، سرنوشت نخست وزیر پاکستان را رقم می زنند

عمران  خان علیه ژنرال ها


