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 Reports  گزارشھا

 
 Junge Welt -يونگه وات

   توماس برگر:سندهينو
  مينا صابری: برگردان

  ٢٠٢٢ اگست ٢٤
  

 یورشکستگ پاکستان در مسير 

 
  برای قسط بعدی

دولت می خواھد با تدابيری سختگيرانه به الزامات صندوق بين .  دو برابر شده استًاقيمت سوخت در پاکستان اخير

  المللی پول پاسخ دھد

ری خود به صندوق لاد ميليارد ١.١٧٧ انجام می دھد تا به سرعت بدھی ، می دولت پاکستان ھر کاری که از دستش بر

  .بين المللی پول را پرداخت کند

  .قيمت سوخت انجام شده است» تعديل«به ھمين منظور اين روزھا چندين با 

 ثابت است، ًدر حالی که قيمت گازوئيل و نفت سفيد، که اغلب برای پخت و پز در آسيای جنوبی استفاده می شود، تقريبا

  . روپيه در ھر ليتر افزايش يافته است٢٣٣.٩١ به ٢٢٧.١٩د از قيمت بنزين در حال حاضر حدود سه درص

  .ی در اوايل ماه، اين افزايش ممکن است جزئی به نظر برسدئ روپيه ٩با توجه به کاھش 

  : قبل به شدت افزايش يافته بودۀبا اين حال، قيمت بنزين در سه ماھ

  .زايش يافتند درصد اف۶۶ روپيه يا ٩٩، آنھا در مجموع والیج ٢ می و ٢۶بين 
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 کشور جنوب انفجار قيمتی که اکثريت مردم اين – درصد بود ٩۵ و ١٠٠برای گازوئيل و نفت سفيد افزايش به ترتيب 

  .ثير قرار دادأآسيا را به شدت تحت ت

  .به خصوص که نه تنھا سوخت، بلکه ساير کاالھای روزمره نيز گران شده اند

ی عدم اعتماد موفق به عمران خان، نخست وزير سابق، أريل و پس از رپاه پس از انتقال قدرت در اسالم آباد در ما

  .دولت ائتالفی جديد با يکی از بزرگترين بحران ھای اقتصادی در تاريخ کشور مواجه است

 .شوند  اما اين وام ھا با سرايط خاصی پرداخت میدوام ھای صندوق بين المللی قرار است کمک کن

روپيه در  ۵٠ريل آينده به پا و نوریجالمللی پول، ماليات بر بنزين و گازوئيل به ترتيب تا  ينبر اساس توافق با صندوق ب

  .يابد ھر ليتر افزايش می

  . ملی کشور سرازير خواھد شدۀ ميليارد روپيه از اين منبع درآمد به بودج٨۵۵تنھا در سال مالی جاری، 

زايش دھد تا ذخاير مالی فعلی به جای پنج ھفته، برای ده ھفته پاکستان ھمچنين متعھد شده است که نقدينگی خود را اف

  .واردات ضروری کافی باشد

 صندوق بين المللی ۀت تصميم گيرندأصندوق بين المللی پول، ھي  روز چھارشنبه استر پرز روئيز، مديرۀبر اساس بياني

  .ت تشکيل جلسه خواھد دادسگ ٢٩پول در 

روشن شده  EFF  وام اضطراریۀچيز برای دستورالعمل قسط بعدی از برنامدر سطح کاری گفته می شود که ھمه 

  .است

 . ادامه دارد٢٠٢٣ ونجر دريافت کرده است که اين در چارچوب توافق تا لا ميليارد د۴.٢پاکستان تاکنون 

از شش ميليارد  گزارش شده است، صندوق بين المللی پول نيز در اصل آمادگی دارد تا مبلغ وام را ًھمانطور که اخيرا

  .به ھفت ميليارد افزايش دھد

 فروپاشی مالی قرار نگرفته است، اما سال ھاست که برای حفظ نقدينگی ۀاگرچه پاکستان ھنوز مانند سريالنکا در آستان

  . خليج فارسۀچه از طرف صندوق بين المللی پول، چه چين يا کشورھای حاشي –خود به وام ھای جديد وابسته است 

ی و اخذ ماليات را تقويت کند و در نھايت از ثروتمندان ئبلی در زمان عمران خان قول داده بود که وزارت دارادولت ق

  .بخواھد که طبق قوانين مالياتی فعلی بيش از گذشته پرداخت کنند

نرژی در بازار ويژه قيمت ا افزايش قيمت بسياری از کاالھا و به. با اين حال، ھنوز ھيچ موفقيت بزرگی حاصل نشده بود

ويژه به پاکستان ضربه وارد کرده است، چرا که بسياری از کشورھای ديگر جھان ھم  جھانی از آغاز جنگ اوکراين به

  .المللی ھستند، و ذخاير موجود ھم مصرف شده است کنندگان بين وابسته به کمک

سوپر « ً پايان سال مالی، دولت اخيرا يک توافق شده با صندوق بين المللی پول تاۀبه منظور دستيابی به مازاد بودج

  . بخش از اقتصاد و درآمدھای باال اعمال کرد١٣ درصدی را بر ١٠موقت » ماليات

حتی در مسلم ليگ از نخست وزير شھباز شريف ھم در ائتالف اختالفاتی . مواضع در داخل ائتالف دولتی متفاوت است

  .وجود دارد

ول اين اقدامات بود، انتقادھا به ويژه از سوی مريم نواز، دختر نواز ؤی مسئارادر حالی که مفتاح اسماعيل وزير د

  .شريف، رھبر حزب، برادر بزرگتر نخست وزير وارد شد

ًگفته می شود که دومی در تبعيد در لندن اخيرا با عصبانيت از مشاوره با مقامات دولتی در مورد مسائل مالی خارج شده 

  .است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

توانند اکنون در آرامش لم بدھند و  پاکستانی، عمران خان و حزبش به عنوان اپوزيسيون می ۀبه نوشته يک روزنام

شاھد دعواھای اردوگاه ھای مختلف حزب حاکم باشند که به بھترين دشمنان خود برای اجرای دستورالعمل ھای صندوق 

 .بين المللی پول تبديل شده اند

 

 


