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 Junge Welt -يونگه وات

   توماس برگر:يسندهنو
  مينا صابری: برگردان

 ٢٠٢٢ اگست ٢٤

 فشار  عمران خان تحت

 

 .خان اتھامات را سياسی می داند حزب عمران.  پاکستان در مظان اتھامۀنخست وزير برکنار شد

 –ی عدم اعتماد در پارلمان أ، عمران خان، نخست وزير وقت، با رپريلادر : پاکستان در چھار ماه اخير آرام نبوده است

  .برکنار شد – اين کشور ۀ سال٧۵برای اولين بار در تاريخ 

. ر قدرت بوده است، قريب الوقوع استاکنون به نظر می رسد دور جديدی از جنگ قدرت با ائتالفی که از آن زمان د

  .عليه رئيس دولت سابق شکايت کرد» قانون ضد تروريسم«آنھا روز يکشنبه بر اساس 

 تسگ ا٢٠در  (PTI) ی توسط طرفداران حزب تحريک انصاف پاکستانئعلت آن اظھارات عمران خان در يک راھپيما

ليس و پۀن ملی انتخابات، يک قاضی و افسران عالی رتبسای کميسيوؤعمران خان تھديد کرد بود که عليه ر. آغاز شد

  .شکايت خواھد کرد

ليس شکنجه شده وشايعاتی وجود دارد که او در بازداشتگاه پ.  اين اظھارات دستگيری مشاور نزديک خان بودۀپس زمين

 .است

ا نيز منتشر کرده بود، در  اسناد و مدارکی رۀ که اين ادعای بدون ارائ ی در يوتيوبئنگار و فعال رسانه  يک روزنامه
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 تلويزيونی بول تی وی را ۀيک دادگاه محلی در کالنشھر کراچی، جميل فاروقی، کارمند شبک. ابتدای ھفته دستگير شد

  .ی بيشتر به اسالم آباد پايتخت منتقل شودئبه مدت سه روز بازداشت موقت کرد تا وی در اين مدت برای بازجو

به ويژه در محافل تحريک انصاف، دستگيری وی به . س با او نيز مطرح شده استليوشايعاتی مبنی بر بدرفتاری پ

عنوان نمونه ای از تالش مقامات دولتی برای خاموش کردن صداھای انتقادی بخش رسانه ھا به دستور مافوق، به ويژه 

  .در وزارت کشور ذکر شده است

  .ادگاه تا بازداشت زودھنگام اعطا شدحداقل تا روز پنجشنبه، به عمران خان سه روز فرجه از سوی د

اگر اظھارات وی در مورد قاضی . با اين وجود، اظھارات او در آخر ھفته می تواند عواقب جدی برای او داشته باشد

با چودری که دستور بازداشت رئيس دفترش، شھباز گيل را صادر کرده بود، به عنوان اھانت به دادگاه تلقی شود، يز

  .اه زندان محکوم شودممکن است به شش م

  .عثمانی، رئيس سابق دادگاه عالی سند در تلويزيون گئو گفت يقاش

  . شرکت داشته باشدۀعالوه بر اين، خان نبايد در انتخابات بعدی اجاز

 يک مأموريت ٢٠١٨انتخابات زودھنگام، که در آن خان اميدوار است مانند سال  –کند  ًاين کار او را کامال کند می

  .اش برای رسيدن به آن تالش کرده است ته باشد، ھدف اصلی که او از زمان برکناریروشن داش

 مستقر در پايتخت، ۀآباد، دادگاه منطق شنبه، دادگاه عالی اسالم روز سه: دستگاه قضايی پاکستان اما بيکار ننشسته است

  .بررسی اين پرونده را آغاز کرد

 تلويزيونی سخنرانی ھای عمران خان را در آخر ھفته ممنوع کرد، ۀش زند رسانه ھا پخۀکه نھاد تنظيم کنند پس از آن

  .حزب تحريک انصاف محدود کردن آزادی مطبوعات را طرح و محکوم کرد

که رھبری ائتالف فعلی  (PPP) و حزب مردم پاکستان (PML-N)  حزب مسلم ليگ نواز پاکستانۀنمايندگان برجست

عمران .  را بر عھده دارند، از سوی ديگر از اين اتفاقات خوشحال ھستندحکومتی تحت نخست وزيری شھباز شريف

  . قانونی قرار داده استۀدست خود در اين مضيقه خان خود را ب

در ھمين حال، ھواداران حزب او از پيش در اعتراض به اتھامات به خان در کالنشھرھای کراچی و الھور و ھمچنين 

  .و سيالکوت تجمع کردنددر شھرھای متوسط مانند گوجرانواال 

 چندين بار در حمايت از پريلا که ازیاگر نخست وزير سابق دستگير شود، ممکن است تظاھرات گسترده ای از نوع

 .خان برگزار شده است، برگزار شود

 


