
 

 پریس ریلیز

 اپنی پالیسیوں پر ہ قابل مذمت ہے ، آئی ایم ایفسبسڈیز کے مکمل خاتمے کا مطالب

 نظرثانی کرے، سول سوسائٹی گروپ 

ایک یم ایف( سے بین االقوامی مالیاتی فنڈ )آئی ا پاکستان بکہجایسے میں : 2022اسالم آباد، الہور، کراچی، یکم جون، 

ہ ے کہ وہ ادارے سے مطالبہ کیا  بیل آؤٹ پیکج کا خواہاں ہے، سول سوسائٹی کے ایک گروپ نے عالمی قرض دہندہاور

ی عشروں سے قرض کے چنگل میں جکڑے ملک ککے ذریعے  آسان طریقوںپاکستان میں سماجی طور پر منصفانہ اور 

 جات حاصل کرنے میں مدد کرے۔سے نقرضوں 

نصاف یات ، اتنظیموں کے اتحاد االئنس برائے ماحولسول سوسائٹی  پاکستان مین توانائی کی منتقلی پر کام کرنے والی

توانائی کے شعبے میں گروپ نے  خط میںکولکھے گئےایک  آئی ایم ایفکی طرف سے( ACJCEوکلین انرجی)

جاری  کے پاکستان  حکومتاور عین کے طریقہ کار کے حوالے سے آئی ایم ایفاصالحات اور توانائی کی قیمتوں کے ت

بدھ کو  خط کی تفصیالت اس  مبنی  سے متعلق اپنے تحفظات  کا اظہار کیا ہے ۔ گروپ نے اپنے تحفطات پرمذاکرات 

 کیں ۔ پیش منعقدہ ایک آن الئن میڈیا بریفنگ میں 

سے  کہا کہ آئی ایم ایف کی جانب شرکا سے بات چیت  بدر عالم نےسینئر صحافی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے 

ال کر توانائی کی سبسڈی کو مکمل طور پر ختم کرنے پر اصرار معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقوں کو مزید بدح

ین کے محققیم "آئی ایم ایف کی جانب سے سول سوسائٹی، عوامی نمائندوں اور پاکستان میں مق انہوں نے کہا کہ  دے گا۔

اضافہ یں کے بغیر ان سبسڈیز کو ختم کرنے کا طریقہ مہنگائی اور بے روزگاری م کثیر المتعلقین   مشاورت  ساتھ 

 ۔"کا موجب بنے گامزید مسائل پیدا کرتے ہوئے

ی بھ تو اسے تسلیم کرتی ہےکی شرائط  عالمی مالیاتی فنڈ  بغیرلئے عوام کو اعتماد میںانہوں نے کہا کہ اگر حکومت 

بوطی  اور جمہوریت کی مض میںملک   حکومتمطالبہ کیا کہ انہوں نے  ساکھ کے سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 

ہر یلئے مشتکو عوام ک معامالت طے ساتھ  عوام کی بہتری کے مقصد  کو مد نظر رکھتے ہوئے  عالمی مالیاتی  فنڈ  کے 

نے الئی ایم ایف کیساتھ جاری بات چیت کو ہر پہلو سے زیر بحث بدر عالم نے حکومت کو تجویز دی کے آ کرے ۔ 

عد انے کے بکا موضوع بنایا جائے ،اور پسماندہ و غریب طبقات  کے معاشی تحفظ کو یقینی بن  کیلئے اسے عوامی بحث 

 اطالق کیا جائے ۔  عملی  ہی  ان پالیسیوں کا

ور سماجی یاتی اکے ماحولولوی نے عالمی مالیاتی فنڈ کے اقدامات اس موقع پر آلٹرنیٹو ال کلیکٹو کے ایسوسی ایٹ زین م 

اکستان پآئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جاری مذاکرات کو شرکا کو آگاہی دی ۔ انہوں نے اثرات کے بارے میں 

نے گزشتہ  فنڈ امر یہ ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک ہمارے لئے  زین مولوی نے کہا کہ ۔ کیلئے غیر مفید قرار دیا 

ے کے ے فیصلکسال اپنے دائرہ ہائے اختیار کے تمام شعبوں میں ماحولیاتی تبدیلی کے معاماالت کو مرکزو محور بنانے 

کستان پایاتی فنڈ منتظر ہیں کہ عالمی مال۔ ہم  ہےہنگامی صورتحال پر مکمل توجہ نہ دی  ماحولیاتی پاکستان کی  باوجود 

 ہے۔ کرتا ٹھوس پروگرام تیار کب ایک لئے مل اور توانائی کی منتقلی میں مدد کے کے عمیں ماحولیاتی تبدیلی 

 یوکرائن و ڈقبل از کوو، کے پیش نظر الزم ہے کہ  میں بنیادی تبدیلیوں  منظرنامے زین نے مزید کہا کہ عالمی مسٹر 

و مکمل تمام شرائط  کا ازسرنپروگرام کی  کے توسیعی  طے پانیوالے معاہدے کے تحت مہیا کئے جانیوالے قرضجنگ 

وسیع  ادہ مطلب( کو  ختم کرنے کا سزسبسڈی کے رعائتی نرخوں  ) ایندھن اور بجلی جائزہ لیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ 

پاکستان  ور حکومتانہوں نے کہا کہ  عالمی مالیاتی فنڈ ا ۔ہوگااضافہ  میںے بحران پیمانے پر عدم مساوات اور توانائی ک

ودہ اس پورے عمل میں موجپسماندہ  طبقات  کی  نمائندگی نہ ہونے کے کے باعث  کے مابین جاری مذاکرات میں 

 درکار جواز یا افادیت کا فقدان ہے۔ لئےاقتصادی اور توانائی کے بحران سے نمٹنے کے 


