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   دكتر سيدرضا ميرطاهر
پس از روي كار آمدن جو بايدن، او تالشي 
همه جانبه براي احياي اتحاد فراآتالنتيكي 
آغاز كرد كه در دوره رياس��ت جمهوري 
دونال��د ترامپ به ش��دت صدم��ه ديده 
بود. اين تالش ها پ��س از جنگ اوكراين 
دوچندان شده است. بايدن توانسته است 
با استفاده از پديده روسيه هراسي، سران 
اغلب دول اروپايي را براي ايجاد جبهه اي 
متحد عليه روسيه همراه خود كند، البته 
در اين ميان استثناهايي مانند مجارستان 
نيز وجود دارد كه با تحريم روسيه به ويژه 
تحريم انرژي آن مخالفت كرده اس��ت و 

اروپايي ها را متضرر اين امر مي داند. 
كش��ورهاي اروپاي��ي در چارچوب بلوك 
غرب به سركردگي امريكا كارزار تحريمي 
همه جانبه اي عليه روس��يه آغاز كرده اند. 
آنها بس��ته هاي تحريم��ي متعددي عليه 
روسيه اعمال كرده اند كه در كنار بحران 
اوكراين، به تورم در سراس��ر اروپا سرعت 
بخشيده و باعث اختالل در زنجيره تأمين 
و افزايش قيم��ت انرژي در جهان ش��ده 
اس��ت. تحريم ه��اي اروپاي��ي در مراحل 
بعد به تالش براي تحريم انرژي روس��يه 
رس��يد. تحريم بخش انرژي با قطع خريد 
نفت از طريق دريا و نيز كاهش خريد گاز 
نيز نخستين بار توس��ط مقامات اروپايي 
و ب��ا هدايت و خواس��ت امري��كا مطرح و 
اجرايي ش��د. آنها با تبعيت كوركورانه از 
واشنگتن بدون محاسبه درستي از تبعات 
و پيامدهاي تحريم نفتي و گازي روسيه در 
بسته هاي تحريمي خود، اقداماتي انجام 
دادند كه با واكنش متقابل مسكو مواجه 
ش��ده و منجر به كاهش و در نهايت قطع 
نفت و گاز صادراتي به اروپا ش��ده اس��ت. 
نكته جالب اينكه پس از حدود هشت ماه 
از اعمال انواع تحريم ها عليه روسيه اكنون 
مشخص شده است غربي ها در اين زمينه 

با ناكامي بزرگي مواجه شده اند. 
    آمار شگفت آور

روزنام��ه امريكاي��ي نيويورك تايمز طي 
گزارشي نوشته اس��ت برخي كشورهاي 
غربي حامي تحريم هاي روس��يه، واردات 
از اين كشور را از ماه فوريه 2022 به بعد 
افزايش داده اند. كشورهاي بلوك غرب كه 
خريد كاالها و محصوالت از روس��يه را به 
نحو قابل توجهي افزاي��ش داده اند، نقش 
فعالي در مخالفت ب��ا عمليات نظامي اين 
كشور در اوكراين داش��ته اند، از آن جمله 
مي توان به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
و آنهايي ك��ه از تحريم هاي ضدروس��يه 

حمايت مي كنند، اشاره كرد. 
خريد كاالهاي روس��ي از س��وي اسپانيا 
افزاي��ش 112 درص��دي را ثب��ت كرده و 
در عين حال صادرات روس��يه به بلژيك 
130 درصد بيشتر شده اس��ت. هلند نيز 
واردات از روسيه را 74 درصد افزايش داده 
و خريد كاالها و محصوالت روسي از سوي 
ژاپن نيز 40 درصد رش��د داشته است. در 
حالي كه آلمان و نروژ، واردات از روسيه را 
به ترتيب 38 و 21 درصد افزايش داده اند. 
عالوه بر اين، كل مبادالت تجاري روسيه 
با هلند 33 درصد، با ژاپ��ن 13 درصد و با 
بلژيك 84 درصد افزايش يافته اس��ت. به 
نظر مي رسد كشورهاي اروپايي راه هايي 
براي دور زدن تحريم هاي روسيه يافته اند، 
براي نمون��ه دولت هلن��د 91مجوز براي 
معافيت كسب وكارها از اجراي تحريم هاي 
اتحاديه اروپا عليه روسيه صادر كرده است. 
يك سخنگوي وزارت خارجه هلند گفته 
اس��ت اين وزارتخانه به همراه وزارت امور 
اقتصادي، دارايي، زيرساخت ها و آموزش 
و پرورش، اجازه يافته اند معافيت هايي از 
تحريم  ها اعطا كنن��د و در مواردي خاص 
درجه اي از انعطاف پذيري از خود نش��ان 

دهند. 
   شكست كارزار

اين آمارها نشان مي دهد به رغم جنجال 
غربي ها درباره به راه انداختن بزرگ ترين 
كارزار تحريم��ي علي��ه روس��يه با هدف 
متوقف كردن آن از ادام��ه عمليات ويژه 
نظام��ي در اوكراي��ن و تضعي��ف اقتصاد 

روس��يه و در نتيجه ماش��ين جنگي آن، 
آنها خود تبديل به بزرگ ترين مش��تريان 
مسكو ش��ده اند. با گذشت هش��ت ماه از 
جنگ اوكراي��ن و اعمال گس��ترده ترين 
و بي س��ابقه ترين تحريم ها عليه روس��يه 
به اي��ن بهانه، ش��واهد كنون��ي حاكي از 
شكست غرب در رس��يدن به هدف خود، 
يعني تضعيف روسيه و نيز دو دستگي در 
اردوگاه اروپاس��ت. روزنامه گاردين اواخر 
ژوئيه 2022 با بي��ان اينكه اقدامات غرب 
عليه روسيه نتيجه عكس داده، تحريم هاي 
اروپا و امريكا را نس��نجيده ترين سياست 
تاريخ كنوني ح��وزه بين المل��ل ارزيابي 

كرد و نوشت: »والديمير پوتين از هميشه 
قدرتمندتر شده اس��ت.« با وجود شواهد 
بسياري كه نشانگر شكست تحريم ها عليه 
روس��يه اس��ت، هنوز هيچ يك از رهبران 
غرب جرئت آن را نداشته است تحريم ها 
را زير سؤال ببرد چراكه اعتراف به شكست 
يا حتي تصور آن هم توهين به مقدس��ات 
تلقي مي شود. غربي ها بر اين تصور بودند 
ب��ا تحريم ه��اي فلج كننده عليه روس��يه 
مي توانند به س��رعت اقتص��اد آن را نابود 
كرده و در نتيجه بخش نظامي اين كشور 
اعم از توليد تس��ليحات و ني��ز نيروهاي 
روس��ي مس��تقر در اوكراين را به تنگناها 
و محدوديت هاي ش��ديد روبه رو س��ازند 
و در نتيجه توازن قوا را ب��ه نفع نيروهاي 
اوكراين��ي در جبهه هاي جن��گ در اين 

كشور رقم بزنند. 
   كاميابي روسيه 

اين اعتراف تلخ و س��نگين براي غربي ها 
پس از اع��الم كارزار تحري��م اقتصادي، 
سياسي و ديپلماتيك به معناي شكست 
هژمون��ي غرب ب��ه س��ركردگي امريكا و 
ناتواني آن در رس��يدن به اهداف خود به 
رغ��م س��رمايه گذاري هاي كالن مالي و 
تس��ليحاتي به نفع اوكراين است. اكنون 
روس��يه از لحاظ اقتص��ادي در موقعيت 
تثبيت شده اي قرار دارد و از طريق ارتباط 
نزديك با متحدان خود توانس��ته است بر 
ش��رايط و محدوديت هاي تحريمي غلبه 
كند. روبل به عنوان واحد پول روسيه، در 
س��ال جاري به يكي از قوي ترين ارز هاي 

جه��ان ب��دل و از ژانوي��ه2022 تاكنون 
نزدي��ك ۵0 درصد تقويت ش��ده اس��ت، 
ضمن اينكه آمارهاي ذكرشده در گزارش 
نيويورك تايمز نش��ان مي ده��د رويكرد 
جديد سياست خارجي روسيه موسوم به 
چرخش به سوي شرق كه از سال2014 
در پيش گرفته بود و پس از جنگ اوكراين 
تش��ديد ش��ده، حاصل آن افزايش قابل 
توجه مراودات اقتصادي و تجاري روسيه با 
كشورهايي مانند چين، هند و تركيه است. 
هند و تركيه به عنوان واردكنندگان بزرگ 
كاالها و محصوالت روسي ظاهر شده اند و 
ميزان واردات شان از اين كشور به ترتيب 
430 و 213 درصد افزايش يافته اس��ت. 
صادرات روس��يه به چين ني��ز 98 درصد 

افزايش يافته است. 
   جمع بندي

كارشناس��ان اقتصادي معتقدن��د آثار و 
پيامده��اي اقتص��ادي ناش��ي از جنگ 
اوكراين بر كشورهاي غربي طوالني مدت 
خواهد بود و بيش از 20سال ادامه خواهد 
داشت. شرايط كنوني اروپا، در واقع حاصل 
همراهي اين كش��ورها با سياس��ت هاي 
امري��كا در حمايت از اوكراي��ن در جنگ 
با روس��يه اس��ت. بهاي اي��ن همراهي را 
ش��هروندان اروپايي با كاهش شديد رفاه 
و نيز تورم ش��ديد و بحران هاي اقتصادي 
و اجتماعي مي پردازند. با توجه به كمبود 
مناب��ع انرژي ب��ه وي��ژه گاز، قيمت همه 
موارد وابس��ته به گاز از جمل��ه بهاي برق 
مصرفي نيز به ش��دت افزايش يافته است 
و بسياري از شهروندان اين كشورها ديگر 
قادر به پرداخت قبض هاي گاز و برق خود 
نيستند. آنها با كاهش خدمات اجتماعي، 
بحران انرژي، افزايش بهاي سوخت و مواد 
غذايي و تورم بي سابقه دست به گريبانند 
و چش��م انداز نامطلوبي نيز در زمس��تان 

2022 در انتظار شان است. 
همه اين مس��ائل در واقع حاصل تبعيت 
و پيروي بي چ��ون و چ��راي اروپايي ها از 
خواس��ته ها و اه��داف اياالت متح��ده 
اس��ت. اكنون اتحاديه اروپا و كشورهاي 
بزرگ اروپايي كه در كنار واش��نگتن بار 
هزينه هاي تأمين تس��ليحاتي اوكراين را 
نيز متحمل شده اند، بدون توجه به منافع 
درازمدت خود بر طبل دشمني با روسيه 
مي كوبند، بدون اينكه متوجه باشند اين 
مس��ير در نهايت به تضعيف ش��ديد توان 
اقتصادي و سياس��ي و حتي نظامي اروپا 
منجر خواهد شد و صرفاً امريكا برنده اين 

بازي خواهد بود.

    محمود حكيمي
سرانجام انتخابات كنست در رژيم صهيونيستي 
برگزار شد و به كار يك ساله دولت به اصطالح 
ميانه روها پايان داده شد. پيروز اين انتخابات 
هم��ان گونه ك��ه برخ��ي نظرس��نجي ها و 
گمانه زني ها انتظارش را داشتند، كسي نبود 
جز بنيامين نتانياهو. او تا همين ژوئن س��ال 
گذشته نخست وزير رژيم صهيونيستي بود و 
حاال بازگشتش به قدرت اين معنا را دارد كه 
تمام تالش مخالفان سياس��ي وي در نهايت 
باعث ش��د او كمتر از 1/۵س��ال از قدرت دور 
بماند و آنها عاقبت نتوانستند نتانياهو را براي 
هميش��ه كنار بزنند. اين نتيجه باعث ايجاد 
تصوري از قدرت نتانياهو مي ش��ود، چنانكه 
گويا او در قدرت ماندني است و تالش ها براي 
حذف وی از عرصه سياسي رژيم صهيونيستي 
بيهوده اس��ت اما به نظر مي رسد، حتي نتايج 
انتخابات نيز نش��ان مي دهد چنين تصوري 
بيش��تر خيال پردازي اس��ت تا اينكه گوياي 
واقعيت باش��د. در واقع، بازگشت نتانياهو به 
ق��درت چالش هايي را به وج��ود مي آورد كه 
مي تواند تكرار وضعيت پيش��ين او باشد و باز 
دولت آينده او را همانند دولت پيش��ينش يا 
دولت نفتالي بنت- يائير الپيد مبدل به دولتي 

مستعجل كند. 
    نتايج انتخابات

كميت��ه انتخابات رژيم صهيونيس��تي بعد 
از ش��مارش تم��ام آرا در روز جمعه پنجم 
نوامب��ر اعالم ك��رد ائتالف تح��ت رهبري 
نتانياهو با كسب 64كرسي از 120كرسي 
موجود در كنس��ت، پيروز انتخابات است. 
بنا بر اعالم اين كميته، 64كرس��ي ائتالف 
پيروز ش��امل 32كرس��ي حزب ليكود به 
رهبري نتانياهو، 14كرسي به طور مشترك 
متعلق به حزب صهيونيسم ديني به رهبري 
بتسلئيل سموتريتچ و حزب قدرت يهودي 
به رهبري ايتمار بن غفير، 11كرسي متعلق 
به حزب شاس به رهبري آريه درعي و هفت 
كرسي باقيمانده هم نصيب حزب يهوديت 
توراتي به رهب��ري ياكوب ليتزمن ش��ده 
است. در مقابل، حزب يش عتيد به رهبري 
الپيد 24كرس��ي، بلوك رسمي به رهبري 

بني گانت��س 12كرس��ي، حزب اس��رائيل 
خانه ما به رهبري آويگدور ليبرمن ش��ش 
كرس��ي، فهرس��ت متحد عربي به رهبري 
منصور عباس پنج كرسي، جبهه حداش به 
رهبري محمد بركت پنج كرسي و در آخر، 
حزب كارگر به رهبري مراف ميكائيل چهار 
كرسي به دست آورده اند. نكته روشني كه 
از نگاه گذرا به اين اعداد و ارقام به دس��ت 
مي آيد، اين است كه نتانياهو نمي تواند به 
تنهايي دولت آينده را تشكيل دهد و براي 
اينكه رأي اعتماد كنس��ت را براي اعضاي 
كابينه اش داشته باش��د، دو گزينه بيشتر 
پيش رو ندارد: اول اينكه فقط به متحدان 
انتخاباتي خ��ود تكيه كن��د و كابينه اي با 
تمايالت راست افراطي تشكيل دهد، دوم 
اينكه براي ايجاد تعدي��ل در كابينه خود و 
پرهيز از تبعات اقدامات افراطي به خصوص 
جنگ دست كم بخشي از كابينه را اختصاص 
به احزابي در خارج از ائتالف انتخاباتي اش 
بدهد. بايد گف��ت اين دو مس��ير هر كدام 
س��ختي ها و چالش هاي خ��ود را دارند كه 
باعث مي شود نتانياهو نتواند كابينه اي بدون 

تنش و طبق ميل خود دست و پا كند. 
    گزينه اول

اگ��ر نتانياهو گزين��ه نخس��ت را انتخاب 
كند، دس��ت كم مي تواند به اكثريت فعلي 
64كرس��ي تكيه كند تا اينكه كابينه اش 
بتواند آزم��ون رأي اعتماد از كنس��ت را با 
موفقيت پشت سر بگذارد اما اين موفقيت 
به معناي پش��ت سر گذاش��تن مشكالت 
نيست و حتي به نظر مي رس��د به معناي 
شروع مشكالت و تنش هايي سخت است. 
طنز قضيه اين است كه حزب ليكود و حتي 
ش��خص نتانياهو با وجود تعل��ق به جناح 
راست و تمايالت سرسختانه در اين جناح 
اما باز در مقايس��ه با احزاب صهيونيس��م 
ديني، ق��درت يهودي، ش��اس و يهوديت 
توراتي باز حزبي ميانه تلقي مي شود و بهتر 
است ليكود را در طيف راست ميانه قرار داد 
و اين احزاب را در جناح راست افراطي. به 
ياد داشته باشيم آريه درعي در سال2013 
تنها به اين دليل از دولت آن وقت نتانياهو 

خارج ش��د كه او خواس��تار اجباري شدن 
خدمت س��ربازي يهوديان حريدي ش��ده 
بود و درعي به اين دليل ن��ه تنها از دولت 
خارج ش��د بلكه ترجيح داد در كنار حزب 
كار اپوزيسيون دولت قرار بگيرد. حاال هم 
مس��ائلي نظير خدمت س��ربازي اجباري، 
تغيير در نظام قضايي، دادن امتيازات خاص 
به جوامع متعصب مذهب��ي و به خصوص 
موضوع شهرك س��ازي ها و غصب اراضي 
فلس��طيني ها مي تواند باع��ث تنش هايي 
براي نتانياهو ايجاد كند. در واقع، نتانياهو 
يا در برخ��ي از اين مس��ائل نظير خدمت 
س��ربازي يا امتيازات ويژه جوامع متعصب 

با اين اح��زاب هم عقيده نيس��ت يا اينكه 
در برخ��ي مثل شهرك س��ازي ها و غصب 
اراضي فلسطيني ها با آنها هم عقيده است 
اما حاضر نيست به ش��يوه آنان عمل كند 
تا باع��ث بروز خش��ونت و حت��ي جنگ با 
فلسطيني ها بش��ود. ديگر احزاب موجود 
در اين ائت��الف اصوالً اعتق��ادي به حقوق 
فلس��طيني ها ندارند و حاضرند تا كشتن 
آخرين نفر آنها پي��ش بروند؛ گزينه اي كه 
بي شك نتانياهو از آن بيم دارد. بايد توجه 
داشت كه نتانياهو به خصوص در اين زمينه 
سياست دوگانه اي داشته و در طول نخست 
وزي��ري طوالني مدت��ش از يك س��و الف 
تندروي مي زد و از سوي ديگر مواظب بود 
الف زني اش به حد خشونت جدي نرسد اما 
حال ديگر نمي تواند با همراهي اين احزاب 
در كابينه خود اين سياست را ادامه بدهد. 

    گزينه دوم
گزين��ه دوم ب��ه نتانياه��و اين ام��كان را 
مي دهد تا به سياس��ت دوگان��ه اش ادامه 
بدهد، خش��ونت ها را تا ح��د بهره برداري 
سياس��ي پيش ببرد و نه جلو تر و مهم تر از 
همه اينكه مسئله شهرك سازي ها و فشار با 
فلسطيني ها را تا حدی جلو نبرد كه حمايت 
سنتي كشورهاي غربي و در رأس آنها دولت 
امريكا را از دس��ت دهد. هر چند بازگشت 
احتمالي دونال��د ترامپ به ق��درت بعد از 
انتخابات 2024 مي تواند قوت قلبي براي 

نتانياهو باشد اما بازگشت ترامپ به قدرت 
حتي در صورتي كه اتفاق هم بيفتد، دو سال 
زمان باق��ي مانده و نتانياه��و در اين مدت 
بايد رعايت حال دولت دموكرات امريكا به 
رهبري جو بايدن را بكند. شايد اين گزينه 
به عنوان نتيجه گزينه اي مناسب با شرايط 
فعلي نتانياهو باشد اما مشكل اوليه اين است 
كه رهبران احزاب موجود در اين گزينه به 
خصوص دو حزب يش عتيد و بلوك رسمي 
و حتي حزب اس��رائيل خانه ما با ش��خص 
نتانياهو مشكل جدي دارند و تنها به واسطه 
انتخاب��ات و رعايت قواعد بازي اس��ت كه 
پيروزي نتانياهو را در انتخابات به رسميت 
شناخته اند اما اين كار در نظر آنها به معني 
مش��روعيت اخالقي و تأييد نخست وزيري 
نتانياهو نيست. در واقع، رهبران اين احزاب 
مي دانند كه پيوستن به نتانياهو نتيجه اي 
جز طرد شدن از حزب ش��ان در پي ندارد و 
به اين جهت، حتي اگر بخواهند در قدرت 
با نتانياهو ش��ريك بش��وند، باز هم قادر به 
انجام آن نيس��تند. عالوه بر اين، پناه بردن 
نتانياهو به آن احزاب افراطي اين شانس را 
براي افرادي نظير الپيد، گانتس و ليبرمن 
ايجاد مي كند كه افراط گراي��ي افراطي ها 
باعث تنش هاي بيشتر و در نتيجه، سقوط 
زودهنگام دولت نتانياهو بشود. بايد توجه 
داشت كه هر چند 64كرسي به نتانياهو رأي 
اعتماد مي دهد اما حاشيه امني براي حفظ 
كابينه اش نيست و به عبارتي، او با حمايت 
اين تعداد كرس��ي در كنست همواره روي 
لبه تيغي حركت مي كند كه هر آن امكان 
لغزيدنش هست و الپيد، گانتس و ليبرمن 
هم منتظ��ر چنين لغزش��ي خواهند ماند، 
بنابراين بازگش��ت نتانياهو مي تواند به اين 
معنا باشد كه كنار زدن او از عرصه سياست 
رژيم صهيونيستي كار آساني نيست اما به 
اين معنا نيس��ت كه او كار آساني در پيش 
دارد و مي تواند دولت دلخواه خود را بدون 
دردس��ر حفظ كند. نتانياهو با انتخاب هر 
ش��ريكي در دولت خود دچ��ار تنش هايي 
خواهد ش��د كه همين تنش ه��ا مي توانند 

زمينه ساز سقوط دولتش بشوند. 

بومرنگ تحريم روسيه در مالج اروپا

يك دولت مستعجل ديگر

   چالش

   سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
عمران خان، نخست وزير سابق پاكستان و رهبر حزب 
تحريك انصاف پاكستان )PTI( روز پنج شنبه، سوم 
نوامبر مورد سوءقصد قرار گرفت. اين اتفاق در جريان 
برگزاري تظاهرات اعتراضي در منطقه وزيرآباد واقع 
در شرق ايالت پنجاب رخ داد و خان در حال سخنراني 
روي يك كاميون كانتينري بود كه فردي شش بار به 
سمت كاميون او ش��ليك كرد. يكي از هواداران خان 
در اين جريان كشته شد و 9 نفر از جمله خود خان و 
سناتور فيصل جاويد خان زخمي شدند. خان بالفاصله 
به بيمارستان و مركز تحقيقات سرطان شوكت خانم 
مموريال الهور منتق ش��د و به گفت��ه نزديكان وي 
وضعيت باثباتي دارد و تنها از ناحيه پا دچار س��انحه 
شده اس��ت. هر چند خان از اين سوءقصد جان سالم 
به در برده اما اين حادثه نشان داد خشونت همچنان 
نقش مهمي در سياست پاكستان دارد و بايد ديد او و 

مخالفانش  بعد از اين چه خواهند كرد. 
   خشونت سابقه دار

حرف از تداوم خشونت در پاكستان با توجه به سابقه 
طوالني مدت اي��ن موضوع در عرصه سياس��ي قابل 
توجيه است. ش��ايد بتوان گفت خشونت و سياست 
دو همزاد در تاريخ سياسي پاكس��تان هستند، زيرا 
نخستين ترور عليه نخستين نخست وزير پاكستان 

به نام لياق��ت علي خان و در 1۵اكتب��ر19۵1 و تنها 
چهار سال بعد از تأسيس كشور پاكستان اتفاق افتاد. 
خان آن زمان در يك گردهماي��ي 100هزارنفره در 
شهر راولپندي سخنراني مي كرد كه فردي دو گلوله 
به سينه او شليك كرد و تالش ها براي احياي خان به 
نتيجه نرسيد. فرد ضارب به سرعت توسط نيروهاي 
پليس كشته و بعد هم اعالم شد او يك قاتل حرفه اي 
از افغانستان به نام سعيد اكبر ببرك از قبيله پشتون 
زادران بود. نكته عجيب اين اس��ت كه ببرك فردي 
شناخته ش��ده براي پليس پاكس��تان ب��ود و معلوم 
نيست چرا اجازه ورود او به محل سخنراني و نزديك 
شدن به خان داده ش��ده بود، جداي از اينكه به جاي 
دستگيري، نيروهاي پليس او را كشتند. اين موضوع 
باعث طرح برخي گمانه زني ها شد كه پليس و ارتش 
پاكس��تان با كش��تن وي به دنبال پاك كردن سرنخ 
جنايت بودند. جداي از ترورهاي مكرر، ترور بي نظير 
بوتو يكي از آن خشونت هاي قابل توجهي بود كه مثل 
ترور لياقت خان هم در شهر روالپندي اتفاق افتاد و 
هم با كشته شدن عامل ترور، سرنخ ها به نحو عجيبي 
پاك شدند. او در 27دسامبر2007 بعد از سخنراني در 
يك گردهمايي حزب مردم پاكستان توسط يك عامل 
انتحاري ترور شد. نه انگيزه و نه عامالن پشت پرده اين 
ترور نيز همانند ترور لياقت خان مشخص نشد و پرويز 
مشرف، رئيس جمهور وقت با متهم كردن القاعده و 
طالبان تالش كرد خود را از مظان اتهام نجات دهد، 
هر چند اين دو گروه هر گونه دس��ت داشتن در اين 
ترور را تكذيب كردند. حاال به نظر مي رسد اين سناريو 
در مورد نخس��ت وزير پيشين و 70س��اله پاكستان 
تكرار شده است و با ترور عمران خان بازار اتهام زني و 

شايعات مثل گذشته داغ شده است. 
   اعتراض خان

اولين نكته اي كه در مورد ترور خان به نظر مي رسد 
مربوط به تداوم اعتراض او به بركناري اش مي ش��ود. 
در واقع، خان از زماني كه در 10آوريل2022 توسط 
عارف علوي، رئيس جمهور و مجلس اين كشور از مقام 
نخست وزيري عزل شد، تاكنون به اين اقدام اعتراض 
دارد و حتي بعد كه شهباز شريف از حزب مسلم ليگ 
پاكستان به مقام نخس��ت وزيري رسيد، همواره اين 
اقدام را نامشروع دانسته و سعي كرده است با بسيج 
هواداران خود مسير سرنگوني دولت شريف را دنبال 
كند. به اين ترتي��ب، او طي ماه هاي گذش��ته دهها 
تجمع اعتراض آميز را با كمك ه��واداران خود به راه 

انداخت و با س��خنراني هاي خود هم دولت شريف را 
دولتي غاصب معرفي كرده و هم درخواست انتخابات 
زودهنگام كرده اس��ت تا ب��ه اين وس��يله به قدرت 
بازگردد. در واق��ع، حمايت قابل توج��ه مردمي كه 
عمران خان برخوردار از آن است به او امكان مي دهد 
با پيگيري مصرانه و ادامه اعتراضات اميد به موفقيت 
داشته باشد. انتخابات ميان دوره اي پارلمان پاكستان 
در 17اكتبر محبوبيت عمومي خان و حزبش را نزد 
افكار عمومي نشان داد، زيرا حزب او توانست در اين 
انتخابات شش كرس��ي را از هشت كرسي موجود به 
دست بياورد و حزب شريف، نخست وزير، تنها موفق 
به كسب دو كرس��ي ديگر ش��د و چيزي هم نصيب 
ديگر احزاب نش��د. اين يك پيروزي چشمگير براي 
خان بود و نشان داد اگر انتخابات زودهنگام پارلماني 
برگزار شود، حزب او شانس بااليي براي پيروزي دارد 
و او مي تواند دوباره به مقام نخس��ت وزيري برس��د. 
فواد چودري، يكي از رهبران ارش��د تحريك انصاف 
پاكس��تان، همان موقع و در توئيتر نوش��ت: »من از 
دولت و اين تشكيالت مي خواهم به خواسته اكثريت 
مردم احت��رام بگذارند و به س��رعت انتخاباتي ديگر 
برگزار كنند. ما آم��اده گفت وگو درب��اره چارچوب 
انتخابات ب��ا دولت هس��تيم.« با اين ح��ال، عمران 
خان كه مطمئ��ن بود مذاك��ره با ش��ريف به جايي 
نمي رس��د، آن موقع نتيجه انتخابات ميان دوره اي را 
رفراندومي به نفع خود توصيف كرد و وعده برگزاري 
سلسله راهپيمايي هاي اعتراضي تا اسالم آباد و براي 
سرنگوني دولت شريف را داد. به راه افتادن اين رالي 
سياسي بدون ترديد تهديد جدي براي دولت شهباز 
ش��ريف بود كه تنها با خاموش كردن صداي عمران 
خان مي شد جلوی آن را گرفت و اين كاري بود كه با 

ترور روز سوم نوامبر اتفاق افتاد. 
   دست پنهان يا مظلوم نمايي؟

عمران خان بع��د از ترور فرصت را از دس��ت نداد و 
با صدور بيانيه اي انگش��ت اتهام را به سوي شخص 
شهباز ش��ريف، ورنا صنع اهلل، وزير كش��ور و ژنرال 
فيصل حمي��د از فرماندهان ارش��د امنيتي گرفت. 
همراهان خان در تحريك انصاف و هواداران آنها نيز 
در روزهاي بعد مدام اين س��ه تن را هدف تبليغاتي 
خود قرار داده اند و حتي شيرين مزاري، وزير پيشين 
حقوق بشر در دولت پاكستان و عضو حزب تحريك 
انصاف، در توئيتر ضمن اينكه عمران خان را »خط 
قرمز« ناميد، از عارف علوي و ژنرال نديم انجم، رئيس 
س��ازمان اطالعات نظامي پاكس��تان )آي اس آي( 
خواست اقدام هاي فوري براي محاكمه اين سه متهم 
اصلي حمله به عمران خان را انجام دهند. هر چند 
شريف و صنع اهلل اين ترور را علناً محكوم كرده اند اما 
به نظر مي رسد تيم عمران خان از اين ترور با طرح اين 
اتهامات زمينه سقوط دولت را فراهم مي كنند. به اين 
ترتيب، تئوري توطئه عليه خان و دست پنهان دولت 
در ترور اصل اوليه اي است كه مبناي كار اين تيم قرار 
گرفته اما جداي از صحت و سقم اين فرضيه، فرضيه  
ديگري نيز است كه مي توان بنا بر آن و به جاي مثلث 
شريف- صنع اهلل- فيصل، خود خان و همراهانش در 
تحريك انصاف را عامل پشت پرده اين ترور دانست. 
در واقع، مي توان ترور خان را به جاي ترور لياقت خان 
و بي نظير بوتو با تروري مقايسه كرد كه عليه پرويز 
مش��رف در چهارم آوريل2014 اتفاق افتاد. پرويز 
مشرف آن زمان در حال انتقال از بيمارستان قلب و 
عروق ارتش پاكستان به سمت مزرعه شخصي اش 
در چاك ش��هرزاد ش��هر روالپندي بود كه بمبي در 
مسير راهش منفجر شد و تنها به دليل انفجار زودتر 
توانس��ت جان س��الم به در ببرد. گفته مي شود آن 
انفجار براي تحت تأثير ق��رار دادن اتهاماتي بود كه 
از سوي دستگاه قضايي عليه مش��رف مطرح شده 
بودن تا نشان دهند او هم قرباني توطئه هاست. حاال 
برنامه ترور عمران خان را نيز مي توان مشابه اين و 
نوعي مظلوم نمايي به سبك مشرف ارزيابي كرد تا با 
بحراني تر كردن اوضاع ش��رايط براي سقوط دولت 

شريف فراهم شود. 
چه ترور عم��ران خان را كار دولت ش��ريف بدانيم يا 
يك خودزني سياس��ي و حتي اقدام فردي، ش��كي 
نيست وضعيت بعد از اين ترور به شدت بحراني شده 
است. مدينه افضل، نويس��نده كتاب »پاكستان در 
محاصره افراطي گري، جامع��ه و دولت« در توئيتي 
نوشت: »فضاي سياسي پاكستان قبل از اين و به طرز 
باورنكردني متشنج بود. حمله به عمران خان آن را به 
كلي تغيير داده و احتمال بي ثباتي سياسي را بيشتر 

كرده است.«

ترور عمران خان
بی ثباتی پاکستان را طوالنی می کند

پرونده

خري�د كااله�اي روس�ي در 
اس�پانيا افزاي�ش 112 درصدي 
را ثبت كرده، صادرات روس�يه 
به بلژي�ك 130 درصد بيش�تر 
شده، هلند واردات از روسيه را 
74 درصد افزايش داده و خريد 
كااله�ا و محصوالت روس�ي از 
س�وي ژاپن نيز 40 درصد رشد 
داش�ته، ضم�ن اينك�ه ارزش 
روب�ل از ابت�داي 2022 حدود 
50 درصد بيش�تر ش�ده است

    دورنما

هر چند 64كرس�ي به نتانياهو 
رأي اعتماد مي دهد اما حاشيه 
امني براي حفظ كابينه اش نيست 
و ب�ه عبارتي، او ب�ا حمايت اين 
تعداد كرسي در كنست همواره 
روي لبه تيغي حركت مي كند كه 
هر آن امكان لغزيدنش هست و 
الپيد، گانتس و ليبرمن هم منتظر 
چنين لغزش�ي خواهن�د ماند

چه ترور عمران خان را كار دولت شريف 
بدانيم يا يك خودزني سياسي و حتي 
اقدام فردي، ش�كي نيس�ت وضعيت 
بعد از اين ترور به كلي تغيير می كند و 
احتمال بي ثباتي سياسي بيشتر است


