
   

  
  

  خان در پاکستان حزب عمران یپژوه ندهیآ
   1نصیري شهریار فرجی

  
  
  

  
  15/11/1399پذیرش نهایی:  تاریخ          30/10/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
قدرت را در پاکستان به دست گرفت  ٢٠١٨ی.تی.آی) در آگوست هدف حزب تحریک انصاف پاکستان(پ
مالی در  -پاکستان انتخاب شد. فساد سیاسی و اداری وزیر نخستو عمران خان رهبر این حزب به عنوان 

ساختار سیاسی پاکستان، ساختار دودمانی و خانوادگی دو حزب مهم پاکستان یعنی حزب مردم که تحت 
ارد و مسلم لیگ شاخه نواز که تحت تسلط خاندان شریف است، شعارهای مترقی تسلط خاندان بوتو قرار د

یزمای شخصی رو عامه پسند پی.تی.آی، حمایت گسترده جوانان و در نهایت حمایت پنهانی ارتش و کا
عمران خان، مهمترین دالیل پیروزی پی.تی.آی در انتخابات پارلمانی پاکستان بودند. پی.تی.آی با هدف و 

یجاد یک دولت رفاه اسالمی در سپهر سیاسی پاکستان ظاهر شد و قدرت را به دست گرفت، امـا شعار ا
آنها کاری بس دشوار و در مواردی غیر ممکن اسـت. اکنـون و پـس از سازی  تحقق این شعارها و عملی

ش ی عمده پاکستان همچنان پابرجا هستند؛ ارتها بحرانی عمران خان، وزیر نخستگذشت نیمی از دوره 
در پاکستان دارد، مشکالت اقتصادی الینحل بـاقی مانـده و بحـران ای  هنوز قدرت اصلی و تعیین کننده

ها همچنان مهمترین بحران اقتصادی فعلی این کشور است. از این رو پژوهش حاضر در صدد است  بدهی
پاسخگویی به این به تبیین و بررسی عملکرد پی.تی.آی به رهبری عمران خان بپرازد. این پژوهش در پی 

است که عملکرد دولت پی.تی.آی تحت رهبری عمران خان چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش  سؤال
-ها مانند حمایت از اقشار آسیب برآنست که دولت عمران خان علی رغم توفیقات نسبی در برخی زمینه

ل هنوز همچنان پابرجاست و ها و بحران اشتغا ی اصلی پاکستان مانند بحران بدهیها بحرانپذیرتر، اما 
  تغییر محسوسی در آنها ایجاد نشده است. 

  واژگان کلیدي
  انداز دولت  خان، حزب تحریک انصاف، چشم پاکستان، عمران

                                                                                                                                         
  عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستاناستاد و . ١

  83ـ 114؛ صفحات 1399زمستان ،84یاپی ، پ4، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
پس از پیروزی در انتخابات پارلمـان ملـی پاکسـتان، بـه  ٢٠١٨آگوست  ١٨عمران خان در 

د را آغـاز کـرد. پی.تـی.آی در سـال وزیر این کشور کـار خـو عنوان بیست و دومین نخست
پا به عرصه وجود نهاد و توانست در مدت نسبتا کوتاهی به یکی از بازیگران مهـم در  ١٣٧٥

سپهر سیاسی پاکستان تبدیل شود. پیروزی پی.تی.آی در انتخابات ایالتی خیبرپختونخواه در 
موفقت آمیز این منطقه و تجربه موفق این حزب در اداره این ایالت و روند ادغام  ١٣٩٢سال 

خومختار در ساختار سیاسی پاکستان، پی.تی.آی را بـه رقیـب جـدی بـرای احـزاب سـنتی 
تبـدیل کـرد. پی.تـی.آی بـا انتشـار یـک مانیفسـت  ١٣٩٧پاکستان در انتخابات پارلمـانی 

 نسبتا جامع برای اداره امور و انجام اصالحات گسترده در پاکستان ارائـهای  انتخاباتی، برنامه
هــای حاکمیــت،  در حوزهای  داد. در مانیفســت انتخابــاتی ایــن حــزب اصــالحات گســترده

های آسـیب پـذیر، اقتصـاد و تجـارت، کشـاورزی و آب،  دموکراسی، سیستم عدالت، گروه
توریسم و شیالت، بهداشت و درمان، آموزش، تغییر اقلیمی و جمعیت، سیاست خارجی و 

ن و جذابترین شعار انتخاباتی پی.تی.آی که باعث دفاعی و فرهنگ وجود داشت؛ اما مهمتری
ها و خصوصا نسل جوان شد، شعار مبارزه با فساد بود؛ چرا که فسـاد سیاسـی و  جذب توده

مالی همچنان بزرگترین معضل ساختاری دولت پاکستان است. این فسـاد حتـی در  -اداری
برای سالیان متمـادی  ساختار احزاب سیاسی این کشور هم قابل مشاهده است. تا جایی که

است که حزب مردم تحت تسلط خاندان بوتو قرار دارد و حزب مسلم لیگ شاخه نواز تحت 
تسلط خاندان شریف. ساختار دودمانی این احزاب یکی از دالیـل اقبـال مـردم و خصوصـا 

  نسل جوان به پی.تی.آی بود. 
کسـتان مطـرح شـد، آرام آرام بـه عنـوان جریـان سـوم در پا ١٣٩٢پی.تی.آی که از سال 

که مناصب سازمانی ایـن حـزب از ای  ساختاری غیر دودمانی و کامال به روز داشت به گونه
رسید. اما علی رغم شعارهای جذاب و عامـه  طریق انتخابات درون حزبی به اعضای آن می

ی پاکستان به حدی عمیق بوده که حتـی عمـران خـان بـا پشـتوانه ها بحرانپسند انتخاباتی، 
  بسیار قوی هم از حل بسیاری از آنها عاجز است. مردمی 

میلیارد دالر است که این رقـم معـادل  ٨٥٫٤٨های کنونی پاکستان رقمی معادل  بدهی
ها موعـد  درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است و بسـیاری از ایـن بـدهی ٤٣٫٤

وامهای خارجی جدید  پرداخت آنها سررسیده و دولت ناتوان از پرداخت آنها ناچار به گرفتن
برای پرداخت اقساط این وامهاست و این دور باطل سالهاست که ادامه داشته و همچنان بـر 
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شـود. اکنـون و پـس از گذشـت بـیش از نیمـی از دوران  ها این کشور افـزوده می رقم بدهی
توان به برداشت و تحلیلی نسبی از عملکرد دولت  ی عمران خان، تا حدودی میوزیر نخست

ها ماننـد  ان خان پرداخت. دولت عمران خان علی رغم توفیقات نسبی در برخـی زمینـهعمر
ها و بحـران  ی اصلی پاکستان مانند بحران بدهیها بحرانپذیرتر، اما حمایت از اقشار آسیب

  اشتغال هنوز همچنان پابرجاست و تغییر محسوسی در آنها ایجاد نشده است. 

 .تی.آيبررسی اهداف و ساختار سازمانی پی
  الف) اهداف پی.تی.آي

هدف حزب تحریک انصاف پاکستان (پی.تی.آی) ایجاد پاکستان به عنوان یک کشور مرفـه 
 دموکراتیک، برابری طلب و مداراکننده

ً
اسـت کـه در آن هـر شـهروند از نظـر  اسالمی واقعا

قانون اساسی با حقوق اساسی تضمین شده بدون در نظـر گـرفتن جنسـیت، طبقـه، دیـن و 
هب یا هر شرایط اقتصادی، جسمی و اجتماعی برابر است؛ تا از فرصـت برابـر، صـلح، مذ

  به شرح زیر است:تر  این اهداف به طور واضح هماهنگی و خوشبختی برخوردار شوند.
  . عدالت برای همه: تضمین حقوق اساسی و استقالل قوه قضاییه؛١
اشت، رفـاه اجتمـاعی و . دولت: اصالحات، اجرای قانون، پاسخگویی، آموزش، بهد٢

  محیط زیست؛
  . دموکراسی: تقویت مشارکت مردمی، فرهنگ و ملت سازی؛٣
  . اقتصاد: مالیات، کشاورزی، صنعت، کار و اشتغال؛ و٤
 سیاست خارجی و دفاع از پاکستان: پیگیری سیاست خـارجی مسـتقل در جهـت ارتقـا. ٥

کیدمنافع ملی با  امت اسالمی، تالش برای دستیابی به حق ویژه بر روابط با کشورهای منطقه و  تأ
تعیین سرنوشت برای مردم ایالت جامو و کشمیر، تقویت امنیت ملی و دفـاع در برابـر تهدیـدات 

  .  Constitution of Pakistan, 2019: 8-12)( خارجی و داخلی و مبارزه با همه انواع تروریسم

  عملکرد و ساختار سازمانی پی.تی.آي
 ها سـازمانمتفاوتی از ساختارهای سازمانی است که هریک از این  پی.تی.آی دارای سطوح

ی ها سـازمانی مرکـزی، ها سـازمانشـامل  ها سـازمانعملکرد و کارکرد خاصی دارند. این 
  شوند. میای  ی ناحیهها سازمانی بخشی و ها سازمانایالتی، 

  



فصلنا
مه مطالعات راهبرد

 ي
جهان اسالم، سال 

ت و یکم
بیس

، شماره
 4

یپ، 
اپ
 ی

84
، زمستان 

1399
  

   
 
 

 

 86  

 ي مرکزيها سازمان
های خـارج از کشـور نیـز  . یک سازمان مرکزی برای کل کشـور کـه شـامل پاکسـتانی١
و  شود. این سازمان متشکل از سه کمیته است: کمیتـه مرکـزی، کمیتـه اجرایـی مرکـزی می

  شورای ملی.
  شود؛ ـ کمیته مرکزی توسط رئیس(رهبر) هدایت می

عضو دائمی را از بین اعضای حزب که عضو یا کاندیدای پارلمـانی ملـی یـا  ١٦ـ رئیس 
  کند؛ استانی هستند معرفی می

تواند چهار عضو دائمی دیگر را از میـان رهبـران حـزب  عالوه بر موارد فوق، رئیس می ـ
  معرفی کند؛

  معرفی کند؛  کمیته مرکزی تواند یکی از اعضا را به عنوان دبیر ـ رئیس می
  تواند از متخصصان موضوع دعوت کند تا به کمیته مرکزی کمک کنند؛ ـ رئیس می

ه مشاوره، تجزیه و تحلیل و توصـیه بـه رئـیس در مـورد ارائ کمیته مرکزی ـ وظیفه اصلی
 .Constitution of Pakistan 2019: 26)( ی استالملل بینمسائل اقتصادی و سیاسی فعلی ملی و 

  کمیته اجرایی مرکزي
این است که با قرار گرفتن در راس یک نقش اجرایی، بـه حـزب  کمیته اجرایی مرکزی وظیفه اولیه

 شود:  دهد. هیات رئیسه کمیته اجرایی از اعضای زیر تشکیل میبینش یا جهت سیاسی 
. معـاون ٦. دبیـر کـل اضـافی؛ ٥. پرزیـدنت؛ ٤. نائب رئـیس؛ ٣. دبیرکل ٢. رئیس؛ ١

 . دبیــر اطالعــات مرکــزی٨. دبیــر مــالی مرکــزی؛ و ٧(از هــر اســتان یــک نفــر)؛  دبیرکــل
)(Constitution of Pakistan, 2019: 28.  

  شوراي ملی
در اولـین آخـر  اصلی شورای ملی برگزاری کنفرانس ملی ساالنه است. شـورای ملـی وظیفه

 کنــد هفتــه مــاه نــوامبر هــر ســال ایــن کنفــرانس ملــی ســاالنه را تشــکیل داده و برگــزار می
)(Constitution of Pakistan, 2019: 31. 

  ي استانی  ها سازمان
هـر یـک از منـاطق در هر استان یـک سـازمان اسـتانی وجـود دارد. همچنـین بـرای 

  نیز یک سازمان استانی وجود دارد بلتستانـ  و گیلگیت استانی جامو و کشمیرآزاد نیمه
)(Constitution of Pakistan, 2019: 33.  
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  ي بخشیها سازمان
برای هر بخش سازمانی جداگانه تشکیل خواهد شد به استثنای مناطق شـهری در شـهرهای 

بایـد یـک  به عنوان پایتخـت استانی بعالوه اسالم آبادمرکز استان. هر یک از شهرهای مرکز 
سـازمان «ی بخشـی داشـته باشـند بـه نـام ها سـازمانسازمان جداگانه بـا همـان وضـعیت 

 ..Constitution of Pakistan, 2019: 38)»(پایتخت

 اي ي شهري/ ناحیهها سازمان
ی ها رکتشــ برای هر ناحیه سازمانی وجود خواهد داشت بـه اسـتثنای منـاطق شـهری 

  های بخش شهرهای بزرگ.  و شهرهای کوچک/ زیرمجموعه ١شهرداری
منطقـه «باید یک سازمان جداگانه با همان وضـعیت بـه نـام » ٢شرکت شهرداری«ـ هر 

  داشته باشد.» شهر
  داشته باشد.» یک سازمان شهری«ـ هر شهر در شرکت متروپولیتن باید 

  باشــد» منطقــه شــهری«زمان ـــ هــر منطقــه از اســالم آبــاد بایــد دارای یــک ســا
 (Constitution of Pakistan, 2019: 41).  

 پاکستان 1397انتخاباتی پی.تی.آي در انتخابات ملی  مانیفست
های مفصـلی را بـرای چگـونگی ایجـاد دولـت رفـاه  مانیفست انتخاباتی پی.تی.آی برنامـه

 پی.تـی.آی دازدهد. عدالت اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی در چشم انـ اسالمی ارائه می
 در پی.تـی.آی در مورد پاکستان اولویت اساسی دارد. این مانیفست براسـاس دسـتاوردهای

خیبرپختونخواه، از جمله جنگل کاری گسترده، اصالحات در پلیس و بهبود آموزش تنطـیم 
  دهد: های زیر ارائه می مانیفست انتخاباتی پی.تی.آی اصالحاتی را در حوزه .شده است

را بـا تقویـت  (مرکـز پاسـخگویی ملـی) NAB٣ دهـد کـه تی.آی قـول میپی. حاکمیـت:
(بازگشت داوطلبانه  »بازگشت داوطلبانه«مأموریت خود و از بین بردن خألهای قانونی مانند 

 » اقـرار مصـلحتی«یـا » معـامالت اقـرار«پناهجویان به سـرزمین مـادری خـود) و 
ً
کـامال

دولت الکترونیکی است که به موجـب آن  این تعهد یک انقالب گسترده در .خودمختار کند
 .شـود های الکترونیکی دولـت ایجـاد می های الکترونیکی حقوقی، مالکیت و پرونده پایگاه

  این امر با اطمینان از شفافیت کامل و دسترسی کامل اقدامات، سـوابق و اطالعـات دولـت 

                                                                                                                                         
1. Municipal Corporation 

  زیرمجموعه درآمدی یک ناحیه است که توسط یک دستیار کمیسونر اداره می شود. . ٢
3. National Accountability Bureau 
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مانیفسـت برنامـه (به عنوان مثال گزارش بودجه) به نظارت عمومی تکمیل خواهد شد. این 
اسـخگویی پکنـد تـا تخلفـات رسـمی را بـه مراکـز  جدیدی را برای شهروندان پیشـنهاد می

های پلیس زنـان و  ملیگزارش دهند. پی.تی.آی ضمن متعهد ساختن پلیس به ایجاد ایستگاه
کیـدزدایـی پلـیس  نیز ایجاد میزهای زنان در کلیه مراکز پلیس، بـر سیاسـت در  کنـد و می تأ

 .دهد که مافیاهای زمـین، آب و زورگیـری را در کراچـی از بـین ببـرد ود قول میمانیفست خ
(Pakistan Tehrik, 2018: 1)   

پی.تی.آی قصد دارد مدل واگذاری خیبر پختونخواه خود را در سرتاسر پاکستان  دموکراسـی:
هـا  های محلی به شـوراهای دهیاری کند که به موجب آن ابتکار عمل زیرساختسازی  پیاده

حقـوق ای،  تفویض شود. هنگامی که با اجرای و تلفیق ادغام اداره مناطق خودمختـار قبیلـه
برای توسـعه بـه منطقـه و انتخابـات ای  گسترش یابد، بودجه ویژهای  مساوی به مناطق قبیله

شـود. در  شود که بالفاصله برای اطمینان از واگـذاری، برگـزار می محلی اختصاص داده می
حه سیاسی با رهبران بلوچ ذکر شده و طرحی برای اطمینان از مشـارکت این مانیفست مصال

و گوادر پیشـنهاد شـده اسـت. بـا » پاکستان ـ کریدور اقتصادی چین«های  ها در پروژه بلوچ
شـود. همچنـین  حاشیه اقتصـادی پنجـاب جنـوبی اصـالح می ایجاد استان پنجاب جنوبی

اعطای خودمختاری به مجلس قانونگذاری، بلتستان از طریق ـ  مردم گیلگیتسازی  توانمند
های  و سـرمایه گـذاری» پاکسـتان -کریدور اقتصـادی چـین«اساسی در و مشارکت واقعی 

جدید در زمینه گردشگری و اکتشاف منابع معدنی وعده داده شـده اسـت. ایـن برنامـه یـک 
ت کند که مقامـات منتخـب محلـی و دولـ الگوی حکمرانی جدید برای کراچی پیشنهاد می

  (Pakistan, 2018: 1).کند شهری را توانمند می
های مدنی را طی یـک  های دادگاه پی.تی.آی با جاه طلبی قصد دارد کلیه پرونده سیستم عـدالت:

خیبـر  سال از طریق اصالحات در قانون آیین دادرسی مـدنی بـر اسـاس اصـالحات دادرسـی
جدید زندان زنان و نوجوانان وجود همچنین تعهداتی برای ایجاد مراکز  .پختونخواه بررسی کند

توانند زندانیانی را که بیش از یک  ها می دارد در حالیکه طبق قوانین جدید آزادی مشروط، زندان
ای که دولت موظف بـه ایجـاد آنهـا اسـت، به مراکز اصالح و بازپروریاند  هسال در زندان بود

یـک پایگـاه داده جـامع ادغـام  سـال گذشـته در ١٠های حقـوقی از  تمام پرونـده منتقل کنند.
  .(Pakistan, 2018: 2) شوند می

پی.تی.آی نوید یک بازرسی گسترده از کلیه قوانین مربوط به زنان را بـرای : پذیر های آسیب گروه
هـای مربـوط بـه خشـونت  دهـد. دادگاه های قـانونی را می یافتن و اصالح خألهـا و ضـعف
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شـود. عـالوه بـر ایـن،  تر از زنـان ایجـاد میجنسیتی برای حل سریع و حمایت قانونی بیشـ
یابـد و تضـمین  خدمات حمایتی برای زنانی مانند داراالمان به طور قابـل تـوجهی ارتقـا می

دهد که اقدامات مثبتی درحوزه اشتغال عمومی انجام خواهد گرفت. اقدامات سختگیرانه  می
انجـام » اقـدام ملـی«رنامه تحت ب ها اقلیتدر برابر سخنان نفرت انگیز و خشونت بار علیه 

تشکیل خواهد شد که بـه لحـاظ ای  به گونه ها اقلیتخواهد شد. ضمن اینکه کمیسیون ملی 
های اسـتانی  قانونی قدرتمند بوده و دارای منابع کافی و استقالل الزم باشد و بدنبال آن ارگان

ادارات دولتـی  در کلیه ها اقلیتتشکیل خواهد شد. سهمیه  ها اقلیتبرای حمایت از حقوق 
بـرای افـراد  ٪٢هم در حرف و هم در عمل اجرا خواهد شد. به همین ترتیب، سهمیه شغلی 

شود و مراکز تشخیص معلولیت در هر منطقـه بـا تجهیـزات الزم بـرای  کم توان تضمین می
شود که ظرفیت و تحقق چهار برنامه  متعهد می.یابد پی.تی.آی غربالگری و درمان توسعه می

تماعی موجود را بهبود بخشد: صندوق رفاه کارگران، کارمنـدان موسسـه مزایـای حمایت اج
 (Pakistan, 2018: 2).سالخوردگی، صندوق زکات و بیت المال

پی.تی.آی پیشنهادهای بی شماری برای اصـالح و احیـای اقتصـاد متزلـزل  اقتصاد و تجارت:
  (FBR١) فــدرالپاکسـتان دارد. بــرای افــزایش درآمــدهای مالیــاتی: هیــات درآمـد 

ً
کــامال

شوند و از موتورهای  خودمختار خواهد بود؛ مشاغل برای ورود به اقتصاد رسمی تشویق می
های هوشمند برای شناسایی مالیات دهندگان بالقوه و جلوگیری از فرار از  ریسک و الگوریتم

نج سـال شود. این امر با هدف ایجاد ده میلیون شغل جدید در پ پرداخت مالیات استفاده می
هـای عملکـرد  های دولتی بدهکار و ناکارآمد همگی بـر اسـاس شـاخص آینده است. بنگاه

ی مسـتقل غیرسیاسـی قـرار هـا هیئتی بـزرگ شـده و تحـت مـدیریت ها شـرکتتبدیل به 
هـای اسـتفاده نشـده کریـدور  دهـد بـه طـور کامـل از ظرفیت گیرند. پی.تی.آی قول می می

ه عنــوان یــک منبــع بــومی و عادالنــه در راســتای بــ (CPEC٢) پاکســتان ـ اقتصــادی چــین
اسـتفاده کنـد. ایـن نویـد تری  و قـویتر  آفرینی در بهبود تولید داخلی به طرز مطمئن مهارت

صـادرات اسـت. بخـش صـنعت سـازی  بهبود صادرات با افزایش توافقات تجـاری و متنوع
ت خواهـد شـد. یـک نساجی با افزایش تولید محلی مواد اولیه و بهبود کنترل کیفیـت تقویـ

شـود کـه راهبـرد  دانش با اختیارات الزم در سراسر ادارات دولتی ایجـاد می ـ مرجع اقتصاد
و بهبود بخش فناوری اطالعات پیش خواهد برد. عالوه بر سازی  اصلی را به سمت دیجیتال
شود تا با اتخاذ یـک اسـتراتژی ملـی شـامل افـزایش پایـه سـپرده  این، این برنامه متعهد می

                                                                                                                                         
1. Federal Board of Revenue 
2. China-Pakistan Economic Corridor 
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هـای  ها جهـت اجـرای پروژه ها و ایجاد یک بانک وام دهنده بـرای ایجـاد زیرسـاخت انکب
بزرگ، کارایی مالی بانک دولتی پاکستان را به منظور افزایش شدید دسترسی به منابع مـالی، 

های  دهـد کـه بـا بهبـود زیرسـاخت بهبود بخشیده و ارتقا دهد. این برنامه همچنین قول می
اقتصاد برتر طبـق رتبـه بنـدی بانـک  ١٠٠ز تأمین برق، پاکستان را در لجستیکی و اطمینان ا

های زود بازده از طریـق تـامین اعتبـار،  جهانی قرار دهد. این برنامه قصد دارد با ایجاد بنگاه
 .های کوچـک و متوسـط را بـه روز کنـد تهیه فناوری پیشرفته و تنظیم مطلوب مالیات، بنگاه

(Pakistan, 2018: 2)  
واردات ماشـین آالت کشـاورزی را  به منظور احیای کشاورزی، پی.تـی.ای و آب: کشاورزی
کند، پشتیبانی فنـی  تجاری بذر جدا می دهد، تعداد کمی از دانه حیاتی را از بازار کاهش می

بخشـد. دامپـروری بـا اسـتفاده از  دهد و دسترسی به منابع مـالی را بهبـود می را افزایش می
ــاوری ژنتیکــی، واکسینا ــؤثرســیون فن ــرای  و تشــویق ســرمایه م ــدگان، ب گــذاران و تولیدکنن

های جمـع آوری  سازماندهی کشاورزان کوچک جهت ساخت گیاهان بیوگـاز و زیرسـاخت
هدف این است که پاکستان در شیر و محصوالت شیرپایه خودکفا  .شیر، تقویت خواهد شد

ر مـورد مسـئله آب، شود و تولید گوشت را برای مصرف داخلی و صادرات گسترش دهـد. د
کنـد؛  سنجی سایر سدها را تسریع می و مطالعات امکان ١باشا -ساخت سد دیامر پی.تی.آی

کند. ایـن برنامـه  تری نیز در سراسر پاکستان ایجاد می در حالی که همزمان سدهای کوچک
انـدازی  شـهرها راه قصد دارد یک کمپین تأمین آب آشامیدنی تمیز در کراچی و سپس سـایر

راه حل این کمپین تصفیه آب مورد استفاده خانوارهـا در محـل اسـتفاده اسـت کـه بـا  کند.
 ـ ات تصفیه خانه از طریق مـدل مشـارکت عمـومیتأسیسهای دولت محلی،  حمایت ارگان

ظرفیت حوضه آبریز باران به شدت افزایش یافته و یک کارخانه  .خصوصی فراهم خواهد شد
  (Pakistan, 2018: 3).خواهد شد اندازی آب شیرین کن در کراچی راه

معرفـی » بهتـرین راز مخفـی آسـیا«ی به عنوان الملل بینپاکستان در سطح  توریسم و شیالت:
مقاصد گردشگری ساالنه توسعه یافته و تمرکز فقط از منـاطق شـمالی برداشـته  .خواهد شد

خواهد شد.  های فنی به مردم محلی ارائه جهت افزایش سرمایه انسانی، آموزش خواهد شد.
هـای  یابـد، زمین از خط ساحلی افزایش می ٪١٠به  ٪١مناطق محافظت شده ماهیگیری از 

بایر برای پرورش ماهی به منظور ترویج آبزی پروری در داخـل کشـور مـورد اسـتفاده قـرار 

                                                                                                                                         
1. Diamer-Bhasha 
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خواهد گرفت و تا زمانی که ذخایر ماهیان دریایی به سطح پایدار برسند و مقررات جدیـدی 
ــال می ــو اعم ــوع میش ــزرگ ممن ــای ب ــا توره ــاهیگیری ب ــد م ــای جدی ــود د، مجوزه   .ش

(Pakistan, 2018: 3) 
برنامـه کارکنـان  .یابـد برای تمام پاکستان ارتقا می» انصاف صحت«برنامه  بهداشت و درمـان:

در مقیاس دو برابر افزایش خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود کـه هـر زن » بانو بهداشت«
هـای  از جمله تنظیم خانواده، مدیریت بارداری، مراقبت - (LHW١) به بسته کامل خدمات

مشارکت بخش خصوصی برای بهبود امکانـات بهداشـت عمـومی  .دسترسی دارد -نوزادی
شـود. بـرای اطمینـان از  شود و سیاست جامع بهداشت روان جدیدی تدوین می تشویق می

 مرکـز بهداشـت پایـه و دادات در شعاع ده کیلومتری، تعـتأسیسدسترسی هر روستا به این 

ــهری ــالمت ش ــز س ــزایش می مراک ــوالنس اف ــرویس آمب ــنل و س ــه پرس ــز ب ــد مجه   .یاب
(Pakistan, 2018: 3)  

یک نهاد ملی برای توسعه سرمایه انسانی جهت پیش بینی، شناسایی و تنظیم میزان  آموزش:
ایجاد خواهـد تأمین دانش آموزان در یک رشته خاص از تحصیل با توجه به شرایط بازار کار 

خصوصـی  -دهد که یک مشارکت عظـیم دولتـی قول می در این مانیفست، پی.تی.آی .شد
برای تضمین دسترسی دانش آموزان به آمـوزش از طریـق مـدارس خصوصـی کـم هزینـه و 

یک صندوق  .دسترسی جوانان به تحصیالت (دانشگاهی و مالی) در جوامع خود ایجاد کند
های مجهـز بـه ارتباطـات جهـت  رای توسعه فناوری و راه حلآموزش، کارآفرینان جوان را ب

کند. ایجاد و به روزرسانی مدارس دخترانـه  دسترسی مناطق دور افتاده به آموزش تشویق می
های نقدی برای آموزش زنان در اولویت قرار خواهد گرفت. جوانان برای حل  همراه با مشوق

توسعه مشارکت خواهند کرد. مدارس از های کم در فرآیند  مشکالت جامعه با اعطای کمک
شوند که در آن به مشـاغل  ، دولتی و خصوصی ساده می»تصویب یک طرح مدرسه«طریق 

همچنـین ایـن  .گیـرد هـای مالیـاتی تعلـق می محلی که به تصویب مدارس برسند، معافیت
تحصـیل ال های کارآموزی برای دانشجویان فـارغ آی.تی خود به ارائه دوره مدارس برای ارتقا

 (Pakistan, 2018: 3) .خود خواهند پرداخت
 اقتصـاد سـبز توسـعه  تغییر اقلیمی و جمعیت:

ً
با ایجاد مشاغل سازگار با محیط زیست، متناوبـا

های  خواهد یافت. ساالنه یک بودجه محیط زیستی در نظـر گرفتـه خواهـد شـد کـه هزینـه
شـود  تی.آی متعهـد میپی. زیست محیطی در تمام تصمیمات اقتصادی لحاظ خواهد شد.

                                                                                                                                         
1. Lady  Health  Worker 
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را با هدف: آموزش اجباری محیط زیست، قوانین ساختمانهای سبز و کـاهش » قانون سبز«
سـونامی ده «استفاده از پالستیک به تصویب برساند. یک جنگل کاری گسترده تحت عنوان 

هایی از تلویزیـون  طی پنج سال با نظارت جامعه انجام خواهد شد. برنامـه» میلیارد درخت
تغییر رفتار باروری و افزایش درک و تداوم پیشـگیری از بـارداری پخـش  به منظور ارتقاملی 

خواهد شد. پی.تی.آی بر اساس توافق موجود بین رهبران مذهبی همه مدارس بـزگ فقهـی، 
در مورد استفاده از روشهای موقت پیشـگیری از بـارداری و تأییـد آنهـا در سـطح جامعـه و 

سرانجام، یک برنامه ملی بهداشت مادران جهت ارائه اطالعات  .ردها تبلیغ خواهد ک خانواده
  .انــدازی خواهــد شــد مربــوط بــه زایمــان و تنظــیم خــانواده بــه زنــان در مقیــاس وســیع راه

(Pakistan, 2018: 4)  
این است که با گسترش سرویس امور خارجه، معرفی یک  پی.تی.آی هدف سیاست خارجی:

مور خارجه و ایجاد یک مرکـز همـاهنگی تحـت کنتـرل در وزارت ا الملل بینبخش حقوق 
گیـری خـارجی، تغییـرات اساسـی  وزیر با مشارکت تمام ذینفعان اصلی در تصـمیم نخست

ساختاری در سیاست خارجی را به حداقل برساند. این حزب قصد دارد تا نقشی بی طرفانـه 
د؛ مشـارکت اسـتراتژیک آمیز عمل کن در خاورمیانه ایفا کرده و به عنوان یک نیروی مصالحه

ــر روی مشــارکت ــا چــین را گســترش دهــد و ب ــا روســیه  ب ــد مشــارکت ب ــد مانن های جدی
  (Pakistan, 2018: 4) .گذاری کند سرمایه

یک سازمان امنیت ملی جهت اتخاذ یک استراتژی منسجم و سازمان یافته در قبـال  دفـاع:
لیـه ذینفعـان اصـلی ایـن سـازمان شـامل ک .های امنیت داخلی تشکیل خواهـد شـد چالش

ها  پی.تـی.آی قصـد دارد سیاسـت تشـویق تروریسـت .سیاسی، امنیتی و اداری خواهد بود
مناطق  جهت موافقت با زمین گذاشتن اسلحه و همچنین رسیدگی به شکایات سیاسی مردم

همچنین این حزب بر ضرورت اسـتقرار  .بلتستان را ادامه دهد-گیلگیتای  قبیله خودمختار
گیری و  که تحت کنترل دولت قرار نداشته و نیز بر لزوم بازپس های مهار نشدهدولت در فضا

کیدها  اصالح فضاهای اجتماعی از طریق تبلیغات ضد تروریست خواهد کرد. این حزب  تأ
هـا را از  هـای آنهـا، تروریسـت سعی خواهد کرد با جذب عناصر منفعل و ردیـابی فعالیـت

مرکـز «هـای آنهـا را از طریـق ایجـاد یـک  لیـتهای لجستیکی محـروم کنـد و فعا حمایت
  (Pakistan, 2018: 4).ردیابی کند» تحقیقات ملی تامین مالی تروریسم

دهد که با بودجه کافی و توسعه مناسـب زیرسـاختی، ورزش را  پی.تی.آی قول می فرهنگ:
د شود مراکز اجتماعی فعال در سطح مناطق ایجا این حزب متعهد می .در پاکستان احیا کند
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توانـد در ایـن  هـا می رویدادهای ادبـی و کارگاهای،  های جاده ها، نمایشگاه کند که نمایشگاه
شود و مشارکت و تبادل هنر و فرهنـگ  شورای ملی هنر پاکستان احیا می .مراکز برگزار شوند

شود تا هنرمندان محلی در معرض دیـد  ی ایجاد میالملل بینی هنری ها سازمانبا شوراها و 
  (Pakistan, 2018: 4).ی قرار بگیرندمللال بین

  1397ي حزبی پاکستان و پیروزي پی.تی.آي در انتخابات ها سیاستعلل تغییر در 
توانست فضایی جدیـد در سـاختار سیاسـی  پی.تی.آی کند که چگونه این بخش بررسی می

 توسط احزاب موجود حفظ شده و پیروزی انتخاباتی را 
ً
در ابعاد پاکستان ایجاد کند که عمیقا

عالوه بر کاریزمای  مختلف سیاسی و اجتماعی در یک بازه زمانی کوتاه مدت به دست آورد.
شخصی عمران خان، جذابیت ایدئولوژیک، بهبود سطح سازمانی و کاهش روابط نظامیان و 
غیرنظامیان در پی.تی.آی، نقش مهمـی در تنـوع بخشـیدن بـه سـاختار سیاسـی و تغییـرات 

. از احـزاب (Ghosh, 2018)ی حزبـی پاکسـتان داشـته اسـتها ستسیاسیاسی جدید در 
و شـعارهای آنهـا،  پی.تـی.آی سیاسی سنتی پاکستان نارضایتی وجـود داشـت و پلـت فـرم

منعکس کننده این نارضایتی بود. کینه عمومی نسبت به تورم، فسـاد و قطـع بـرق مکـرر در 
به هـم پیوسـت. رأی  بودند های مدیریت احزاب بزرگ کشور خسته جمعیتی که از نارسایی

های اجتمـاعی و  دهندگان جوان در پاکستان از طریـق روشـهای جدیـدی از جملـه رسـانه
موضوعات جدید مانند شفافیت، پاسخگویی و غرور ملی هدف قرار گرفتند. شعارها هم بر 

ی متمرکـز شـده بـود کـه بـر جهـت گیـری رای الملل بینجذابیت داخلی و هم بر یک نگاه 
ات مهمـی بـر سیسـتم سیاسـی پاکسـتان داشـت. تـأثیرگذاشت. این امر  می تأثیردهندگان 

مشارکت مردم، به ویژه جوانان و زنان، در روند سیاسی، گسترش پایگاه رهبری و گسترش آن 
به طبقه متوسط، سیاست ضد وضع موجود و جهت گیـری سیاسـت خـارجی در برخـی از 

  .(Hadid, 2018)  ر بودگذاتأثیر مناطق بزرگ در ایجاد تغییرات جدید
  الف) جذابیت ایدئولوژیک پی.تی.آي

های سیاسی و هم  در پاکستان ایدئولوژی احزاب سیاسی ابزار اصلی مشروعیت هم در طیف
های اجتماعی است و منعکس کننده باورهای متفق القول و درک مشـترک اعضـای  در طیف

ناپذیر ارائه کردند  ح و سازشپی.تی.آی پیام صری ، عمران خان و١٣٧٥از سال  .حزب است
که مشکالت اصلی پاکستان فساد و تقسیم نهادهای دولتی غیرنظامی بین نخبگـان سیاسـی 

پی.تی.آی به عنوان تنها حزب اصلی سیاسی که در قدرت نبود، در ،  بنابراین .دودمانی است
، ١٣٩٧ال در نتیجه، در س .موقعیت خوبی قرار داشت تا بتواند سخنگوی شکایات رایج شود
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رحمانه و از نظر فنی پیچیده را انجام داد کـه  یک مبارزات انتخاباتی هوشمند، بی پی.تی.آی
  .(Niaz, 2018) ی را به آن تحویل دادوزیر نخست

خصوصــیات » ضــد فســاد«و » ضــد نخبگــان«، »تغییــر«شــعارهای منحصــر بــه فــرد 
 .کـرد دیگر ایجـاد میاین حزب و دو حزب  تمایز مشخصی بین ایدئولوژیک پی.تی.آی بود

کند که بر موضع مدارا و تساهل ایستاده و همه را به وحدت  عالوه براین، پی.تی.آی ادعا می
کنـد. بـرخالف احـزاب  ملی و تالش برای از بین بردن نفرت وتعصـب مـذهبی دعـوت می

یر کند نوعی ایدئولوژی رادیکال و فراگ های اسالمی، این حزب ادعا می رادیکال با ایدئولوژی
همـانطور کـه  .است که برای رأی دهندگان طبقه متوسط پاکسـتان در حـال گسـترش اسـت

به عنوان یک سونامی ظهـور کـرد و  پی.تی.آی سرانجام«گفت:  ١٣٩٠عمران خان در سال 
از جمعیـت ایـن  ٪٧٠سـال پاکسـتان (حـدود  ٣٠تبدیل به اولین انتخاب برای جوانان زیر 

ذابیت زیادی برای جوانان پاکستان دارد؛ جوانان بخش ج پی.تی.آی ایدئولوژی کشور) شد.
 دهند و سهم مهمـی در پیـروزی انتخابـاتی از جمعیت ملی پاکستان را تشکیل میای  عمده
  (Khan, 2018).داشتندای  پی.تی

 پی.تی.آي سازمانی ب) قدرت
هاست. با  پتانسیل شعارها و برنامه تأثیرها، رفتار رأی دهندگان به طور کلی تحت  دموکراسی

 .شود این حال، پاکستان کشوری است که به صورت قیمومیتی و خویشاوندساالری اداره می
 متعادل در ساختار سازمانی

ً
آن را از سلسله مراتب سـازمانی  پی.تی.آی سلسله مراتب نسبتا

انتخابات درون حزبـی از ویژگیهـای  .کند نواز متمایز می-مسلم لیگ و حزب مردم عمودی
 .های احزاب در تمـام سـطوح اسـت .آی برای ساختار داخلی حزب و نامزدیپی.تی اصلی

و سـازی  این ظرفیت سازمانی منحصر به فرد به این معنی است کـه در حـال فراینـد نهادینه
در ایجاداجمـاع و افـزایش  های دموکراتیک در این حزب هستیم. این امر در استقرار سیستم

. در (Rizwan And Others, 2016: 78) تتوانایی بسیج حـزب نقـش مهمـی داشـته اسـ
اعالم کرد که برای انجام انتخابات درون حزبی و معرفی جلسات  پی.تی.آی،  ٢٠١٢مارس 

محلی قبل از انتخاب در مناطق مختلف کشور، روند نامزدی به سـبک آمریکـایی را دنبـال 
مقـدماتی پیـروز  نامزدهای مشتاق باید در مناظرات شرکت کرده و در انتخابات .خواهد کرد

 .شوند تا واجد شرایط ورود به لیست حزب در انتخابات ایالتی یا مجلس شورای ملی شوند
 ٤برگـزار شـد. بـیش از  ١٣٩١این انتخابات درون حزبی بی سابقه و بزرگ از مهر تا اسـفند 
پـس از طـی مراحـل طـوالنی  .میلیون عضو ثبت شده حزب در رأی گیـری شـرکت کردنـد
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پی.تی.آی، کمیته ملی و نامزدهـای مجـالس فـدرال و ایـالتی بـا موفقیـت  سانتخابات، رئی
پی.تی.آی تبدیل به اولین حزب سیاسی پاکستان شـد کـه در داخـل کشـور  .انتخاب شدند

  .برگزار کردای  انتخابات گسترده درون حزبی در مقیاس گسترده
، انتخابـات دهنـدگان و جلب حمایـت رای» تغییر«به عنوان یک حزب سیاسی با شعار 
، ١٣٩٦انـداز بـرای پی.تـی.آی اسـت. در خـرداد  حزب وسیله مهمی برای تحقق این چشم

 یک مبارزات انتخاباتی درون حزبی را در مقیاس گسترده آغاز کرد. 
ً
حزب پی.تی.آی مجددا

کنـد. از  از یک سو، از طریق انتخابات حزبی، نسل آینده رهبران را به طور کامل تربیـت می
از طریق افکار عمومی و تبلیغـات، خـود را بـه عنـوان رقیبـی سرسـخت بـرای طرف دیگر، 

  (Wasim, 2017) . کرد احزاب خانوادگی معرفی می
  ج) کاهش روابط نظامی ـ غیر نظامی

سیاست حزبی پاکستان، رقابتی قوی و منظم بین انتخابات و دیکتاتوری بوده است. بـا ایـن 
گران سیاسی بالغ تبدیل نشـدند. فرهنـگ سـازش و حال، کارکنان دولت در پاکستان به بازی

پذیرش نتایج سیاسی انتخابات نیز توسعه نیافت. در انتقال از جوامع سنتی به مدرن، احزاب 
هنگام شکست، روند انتخابات و نتایج را نمی پذیرند. نتیجه مبارزات سیاسی شدید حزبی، 

ده اسـت، تـا جـایی کـه در اجماع اجتماعی را تضعیف کرده و هویت ملی را مخدوش نمـو
ترین دالیـل  شد. احزاب ضعیف سیاسی مهم ١٣٥٠نهایت منجر به تجزیه پاکستان در سال 

پـا بـه  ١٩٩٦حکومت آشکار و پنهان دیکتاتورها در پاکستان هسـتند. پی.تـی.آی در سـال 
عرصه وجود نهاد و از دوران سخت تنش سیاسی بین نهادهای مدنی و نظامی جان سالم بـه 

 ١٣٨٩ـ  ١٣٧٥ســاله را  ١٤د. عمــران خــان در زنــدگی نامــه خــود ایــن دوره زمــانی در بــر
پی.تی.آی درگیری باز و آشکاری ،  مبارزه در زندگی خود نامید. در طول این دورهترین  سخت

ــا عمــران خــان پیشــنهاد  ــان نداشــت؛ ام ــا نظامی هــای  ی را از طریــق روشوزیر نخســتب
تهم است کـه از پرویـز مشـرف در همـه پرسـی بـرای غیردموکراتیک قبول نکرد، اگرچه او م

  .(Tribune, 2017) شدن حمایت کرد وزیر نخست
 ٣٠خودخوانـده، جمعیتـی صـدهزار نفـری را در » سونامی سیاسـی«عمران خان وقتی در یک 

 (Behera, 2018: 244) . به تظاهرات در الهور در دعوت کرد، ناظران را متعجب کـرد ٢٠١١اکتبر 
با افزایش چشمگیر حمایـت مردمـی روبـرو شـده اسـت و بـه ایـن ترتیـب  پی.تی.آیاز آن زمان، 

  . (Flamenbaum, 2012)کند جمعیت زیادی را به تجمعات در سراسر کشور دعوت می
این تظاهرات به حزب کمک کرد تا به سرعت رشد و توسعه یابد. این یکی از بزرگتـرین  
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پی.تی.آی خودش تعجب کرد. از آن زمان، اجتماعات سیاسی در تاریخ پاکستان بود. حتی 
، ١٣٩٧تـا  ١٣٨٧پیشگامان سیاسی شروع به جـدی گـرفتن عمـران خـان کردنـد. از سـال 

پاکستان به دو انتقال قدرت مسالمت آمیز در دموکراسی پارلمانی دست یافته است. فرهنگ 
احـزاب های گذشته در این دهه شـکل گرفتـه اسـت.  پذیرش نتایج انتخابات برخالف دوره

اقدامات اساسی را برای به چالش کشیدن سیستم دموکراتیک انجام ندادند، همچنین ارتـش 
 در سیستم سیاسی دخالت نکرد. چشم انداز امنیتی

ً
 پی.تی.آی خویشتنداری کرد و مستقیما

در روابط نظامیان و غیرنظامیان ثبات  ١٣٨٧در راستای استقرار امنیت کشور است و از سال 
 های مطلـوبی بـرای فعالیـت ها زمینه برقرار بوده است؛ که این امر در این سالقابل توجهی 

ای  بنابراین در ساختار سنتی قدرت پاکستان فضای امیدوارکننـده .فراهم کرده بود پی.تی.آی
برای بازسازی سیاسی و گفتگو درباره پی.تی.آی، بقاء آن و رقبـای سیاسـی آن فـراهم شـده 

  .(Shackle, 2019 & BR, 2019 & Imtiaz, 2019)  است

  و پیامدهاي سیاسی آن 1397پیروزي پی.تی.آي در انتخابات 
های کـافی  تحول در تعداد احزاب در یک سیستم سیاسی پدیده قابل توجهی است که زمینه

کند. سیسـتم سیاسـی پاکسـتان شـاهد تغییـر در  برای ایجاد یک گفتمان علمی را فراهم می
 کوتـاهی از سیسـتم دو حزبـی بـه  ی حزبی بود؛ جاییها سیاست

ً
که در مدت زمـان نسـبتا

سیستم سه حزبی تبدیل شد. تحریک انصاف پاکستان در صحنه سیاسی ایـن کشـور ظـاهر 
از طریـق بسـیج  شد و پس از تنها دو انتخابات توانست دولـت تشـکیل دهـد. ایـن حـزب

، بـرای نیروهـای غیرنظـامی ـ سازمانی، ایدئولوژی، ضد روایت و رهـایی از تـوازن نظـامی
سیاسی موجود چالش ایجاد کرده و موفق به ایجـاد تحـولی سیسـتمی در سـاختار سیاسـی 

های متنوعی از پویایی حزبی  پاکستان شد. تغییر در این ساختار سیاسی پیچیده نتیجه تالش
های متنوع هم در مجلس قانونگذاری  و شعارهای انتخاباتی مناسب گرفته تا اتخاذ استراتژی

ترین چالش پیش روی این حزب، تبدیل این شعارها  اما مهم .ل و هم مجالس ایالتی بودفدرا
های  های سیاسی و عمل به آنها اسـت؛ در حـالی کـه ایـن حـزب بـا پیچیـدگی به واقیعیت

ساختاری، اجبارهای داخلی اقتصادی و الزاماتی در روابط خارجی روبرو است که به آسانی 
هر صورت پیروزی پی.تی.آی تغییرات جدیدی در سیستم حزبی  این اجازه را نمی دهند. در

  پاکستان ایجاد کرد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت: 
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  ٢٠١٨ - ١٩٩٧: عملکرد انتخاباتی پی.تی.آی ١جدول شماره 
 

سال 
 انتخابات

 هاي مورد رقابت در مجلس ملی کرسی
هاي  سهم از کرسی
 مجلس ملی

درصد راي از 
 مجلس ملی

1376 133 0 65/1 
1381 92 1 83/0 
 - - محروم از انتخابات 1387
1392 230 33 92/16 
1397 270 116 7/51 

Source: Network of Research in International Affairs, 2018 

 2008الف) تحول از یک سیستم دو حزبی به یک سیستم سه حزبی از سال 
اکستان شاهد انتقال قـدرت بـین دو حـزب مـردم و ، دموکراسی پارلمانی در پ١٣٩٧تا سال 

قانون اساسی دوره خود  مسلم لیگ شاخه نواز شریف بود که به طور مسالمت آمیز بر اساس
هایی که ایـن  در طول دوره دادند. کردند و قدرت را پس از انتخابات تحویل می را تکمیل می

اقتصـادی، همکـاری  در قـدرت بودنـد در مـواردی ماننـد ثبـات سیاسـی، رشـد دو حزب
دیپلماتیک و مبارزه با تروریسم پیشرفت زیادی حاصل شد. سـاختار دو حزبـی در سـاختار 
سیاسی پاکستان تثبیت شده بود. افکار عمومی نه تنها سـاختار دو حـزب را پذیرفتـه بودنـد 

ین پی.تی.آی به ا بلکه در طوالنی مدت نیز انتظار تغییری در این سیستم را نداشتند. پیروزی
  (Chaudhary 2013; Shah 2013) . الگوی چرخش دو طرفه پایان داد

یک الگوی اساسی سیاست حزبـی در نظـم دموکراتیـک پاکسـتان  ٢٠٠٨انتخابات عمومی 
کرسی حزب مردم به رهبـری آصـف علـی زرداری  ١٢٠ایجاد کرد. این انتخابات شاهد پیروزی 

). ٢٠٠٨پارلمان تبدیل کرد (بی بی سـی،  مجلس ملی بود که این حزب را به بزرگترین حزب در
شش مـاه پـس از انتخابـات، ژنـرال پرویـز مشـرف قـدرت را بـه دولـت منتخـب تحویـل داد. 

بر سر کـار آمدنـد، کـه یـک اکثریـت  مردم وزیر و رئیس مجلس از حزب جمهور، نخست رئیس
پاکستان، حـزب  ستأسیمجلس ملی در اختیار داشتند. برای اولین بار از زمان  تضمین شده را در

تـا  ١٣٨٧ از - سـاله ٥در طول این دوره  .حاکم تمام اختیارات اصلی را همزمان در اختیار داشت
حزب مردم از ثبات سیاسی موجود استفاده کرد و منابعی را برای حکومت بسیج کرد که  - ١٣٩٢

از  تا حدی قابل توجه به ثبات سیاسی داخلی دست یافـت، از نظـم اجتمـاعی محافظـت کـرد و
  .  (Cookman, 2010)رکود اقتصادی جلوگیری کرد

پاکستان، مسلم لیگ شـاخه نـواز شـریف بیشـترین تعـداد  ١٣٩٢در انتخابات عمومی 
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ها را در مجلس ملی به دست آورد. پیوستن نامزدهای مسـتقل بـه مسـلم لیـگ، ایـن  کرسی
. این (Tribune, 2013) داد تا با اکثریت ساده دولت را تشکیل دهد اجازه را به این حزب می

انتخابات اولین انتقال قدرت در این کشور از یک دولت منتخب دموکراتیک به دولت دیگـر 
، پی.تـی.آی بـا افـزایش ١٣٩٢در انتخابات عمومی در مـاه اردیبهشـت  .(PRI, 2013) بود

مجلــس ملــی و در چهــار مجمــع اســتانی، تشــکیل دولــت در اســتان  ها در ســریع کرســی
کـه سـابقه  ، پی.تـی.آی١٣٩٧را به عهده گرفت. پس از انتخابات عمـومی خیبرپختونخواه 

قبلی در سطح فدرال را نداشت، بر خالف انتظارو بـا شکسـتن تـوالی چـرخش دو حـزب، 
  .اکثریت نسبی پارلمان را به دست آورد

  ي دودمانیها سیاستب) تغییر در سنت 
بـه  .نفوذ و سران آنها بوده اند های با احزاب سیاسی در پاکستان همیشه تحت سلطه خانواده

حزب مسلم لیـگ شـاخه نـواز  و خانواده شریف بر حزب مردم عنوان مثال، خانواده بوتو بر
های بزرگ و نفوذ سیاسی در سـند بودنـد، در  خانواده بوتو دارای زمین .شریف سلطه داشتند

احـزاب  .حالی که خانواده شریف به طبقه صـنعتی ثروتمنـد ایالـت پنجـاب تعلـق داشـتند
سیاسی موجود در پاکستان دارای یک سیستم الیگارشیک هستند زیرا به جای ایدئولوژی یـا 

های  . به عنوان مثال، کمیته(Khan, 2018)شوند سیاست، توسط بنیانگذاران آنها شناخته می
ی حـزب را کنتـرل ها سیاسـتهای کارگری مرکزی وجـود دارد کـه نـه تنهـا  مرکزی و کمیته

  کنند.  به طور مستقیم نیز حزب را هدایت می کنند بلکه می
  ج) تغییر شکل درانحصار سیاسی استانی

عوامل محلی نیز در سیاست حزبی پاکستان نقش مهمی دارنـد. روابـط سیاسـی و تجـاری 
های استانی در هـم آمیختـه اسـت. منـافع  پیچیده و منافع درهم تنیده در رقابت برای کرسی

پس از انتخابات عمومی  .های استانی در هم آمیخته است رسیدرهم تنیده در رقابت برای ک
در خیبر پختونخواه افزایش یافـت، بلکـه همچنـین رأی  پ.تی.آی ، نه تنها بانک رأی١٣٩٧

 و حزب مردم نواز-مسلم لیگ های رای گیری سند، که به ترتیب بانک و پنجاب بیشتری در

  .مجامع استانیتعادل در  ها به دست آورد؛ بودند، با تغییر کرسی
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  ١٣٩٢های استانی سه حزب عمده در انتخابات  : کرسی٢جدول شماره 
 بلوچستان خیبر پختونخواه سند پنجاب نام حزب

 8 12 4 214 نوازـ  مسلم لیگ
 0 3 94 6 حزب مردم
 1 39 2 24 پی.تی.آي

Source: Election Commission of Pakistan 2013  

  

  ١٣٩٧ستانی سه حزب عمده در انتخابات های ا : کرسی٣جدول شماره 
 بلوچستان خیبر پختونخواه سند پنجاب نام حزب

 1 6 0 166 نوازـ  مسلم لیگ
 0 5 99 7 حزب مردم
 7 85 30 181 پی.تی.آي

Source: Election Commission of Pakistan 2018  

  
ب فعالیت نواز تحت سلطه خانواده شریف است که به مدت سه دهه در پنجا مسلم لیگ

کند. استان پنجاب از موقعیت غالب در سیاست پاکستان برخـوردار اسـت. ایـن اسـتان  می
دارای جمعیتی گسترده، پایگاه صنعتی و کشاورزی وسیع و دارای جایگاه اقتصادی باالیی به 

 ویژه در مجلس قانونگذاری فدرال است که 
ً
ها را به خود اختصـاص داده  کرسی ٪٦٠ تقریبا

ردم تحت سلطه خانواده بوتو است. سه نسل است که خـانواده بوتـو در سـند است. حزب م
کنند و یک پایگاه بزرگ انتخاباتی در سند ایجاد کرده اند. سند در جنوب شرقی  حکومت می

پاکستان و جنوب اقیانوس هند واقع شده است و دارای یک شهر ساحلی برجسته در کراچی 
ود که در انتخابـات مجمـع نماینـدگان اسـتان در ش مشاهده می ٢است. طبق جدول شماره 

های پنجـاب و  نواز و حزب مردم به ترتیب اکثریت آرا را در اسـتان-، مسلم لیگ١٣٩٢سال 
 از خیبر پختونخواه حمایت می

ً
شد. الزم به ذکـر اسـت  سند تأمین کردند. پی.تی.آی عمدتا

 ٢٤د و پی.تـی.آی، ، حزب مردم تنها شش کرسی در پنجاب بدسـت آور١٣٩٢که در سال 
رونـد مـداوم  ١٣٩٢نـواز جمـع کـرد. نتیجـه انتخابـات ـ  کرسی را در سـنگر مسـلم لیـگ

های مختلـف را  دهد که احزاب مختلف استان در سیاست پاکستان را نشان میسازی  منطقه
  .(Malek, 2013: 180)کنند کنترل می

نشـان داده شـده  ٣کـه در جـدول  ٢٠١٨با تجزیه و تحلیل انتخابات مجـالس اسـتانی 
است، پی.تی.آی نه تنها مواضع خود را در خیبر پختونخـواه تحکـیم کـرده اسـت، بلکـه در 
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 ١٨١پنجاب و سند نیز به نتایج چشمگیری دست یافته است. به ویژه در پنجاب، پی.تی.ای 
کرسـی  ١٦٦نواز به ـ  کرسی به دست آورده است، در حالی که قدرت انتخاباتی مسلم لیگ

ه است و اکثریت مطلق خود را در مجمع استانی پنجاب از دست داده اسـت. در کاهش یافت
پیشرفت زیـادی کـرد، در  ١٣٩٢کرسی به دست آورد و در مقایسه با  ١٣٠سند، پی.تی.آی 

  ای در سند به دست نیاورد.نواز کرسیـ  حالی که مسلم لیگ
برجسته سیاسی  های استانی که توسط دو حزب انحصار و سلطه طوالنی مدت بر کرسی

ضد «شکل گرفته است، توسط یک حزب ثالث تغییر یافته است. پی.تی.آی با جهت گیری 
نواز قـرار داشـت -مسلم لیگ تأثیرپایگاه رأی دهی پنجاب را که کامال تحت » وضع موجود

» تغییـر«های خوبی به دست آورد. در این انتخابات، شعار  جارو کرد و در سند نیز پیشرفت
بسـزایی در منـافع اسـتانی حـزب مـردم و مسـلم  تأثیرتوسط پی.تی.آی » با فساد مبارزه«و 

نواز داشته است. مبارزات این سه حزب در سـطح فـدرال و محلـی بـه دلیـل چرخـه -لیگ
بندی بیشتر حـاکی از آن  انتخابات، به ویژه در پنجاب و کراچی قابل توجه است. این تقسیم

ب بـزرگ در دوره پـیش از انتخابـات بـا آن روبـرو است که فشارهایی کـه بسـیاری از احـزا
  .(Cookman, 2018) اند داشته تأثیراند، در نتیجه انتخابات  بوده

  بررسی عملکرد اقتصادي پی.تی.آي
پاکسـتان کـار خـود را  وزیر نخستبه عنوان بیست و دومین  ١٣٩٧مرداد  ٢٧عمران خان از 

کرد که اقتصاد پاکستان را در مسیر  ی میپیش بین پی.تی.آی آغاز کرد. دستور کار اصالحات
مهمتـرین مشـکل اقتصـادی پاکسـتان در ،  پی.تی.آی طبق برآورد .رشد پایدار باال قرار دهد

ی نادرست انرژی، افزایش کسری مالیاتی، عدم تناسب بین رشد تولید ناخـالص ها سیاست
ی تحـت المللـ بینهای  های مالی متعدد توسط آژانس ملی و رشد درآمدهای مالیاتی، کمک

همچنـین  بهداشت و مهارت است. پی.تی.آی،  های آموزش عنوان سرمایه گذاری در بخش
جانبه و عـدم رهبـری سیاسـی مناسـب را از دالیـل  شیوه حکمرانی منسوخ شده و فساد همه
همچنین عنوان کرده که وضعیت تجارت  پی.تی.آی .سقوط طوالنی مدت در اقتصاد دانست

برای هر  روپیه ١٤٥٠٠٠یت مناسبی ندارد، زیرا پاکستان با سرانه بدهی به طور معمول وضع
یک فضـای ای  خواهد شد. برنامه اصالحات اقتصادی پی تی» ٢١مرد فقیر قرن «پاکستانی 

درصد آن از طریـق  ٥کند که  درصدی تولید ناخاص داخلی را پیش بینی می ٩مالی با رشد 
درصـد کـاهش در  ٢های غیرضـروری و  هدرصـد کـاهش در هزینـ ٢آوری مالیـات،  جمع
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انداز اصالحات اقتصـادی  شود. عالوه براین چشم ضررهای بازار بورس پاکستان حاصل می
درصد، درآمد مالیات به  ٤٫٥درصد،کسری بودجه به  ٧درصد، کاهش تورم به  ٦نرخ رشد 

ات کنـد. ایـن اصـالح بینـی می های رفـاهی را پـیش درصد و چهار برابـر کـردن هزینـه ١٥
ها، جمع آوری درآمدها و توسعه سـرمایه انسـانی  ساختاری در بخش انرژی، اصالح هزینه

انجام خواهد شد. وزارت راه آهن منسوخ خواهد شد و یک هیات مدیره راه آهـن جـایگزین 
آن خواهد شد. همچنین یک هیات مدیره کامال مستقل شبیه خزانه مـالزی جهـت مـدیریت 

ها بـه دفـاتر همـه  خواهـد شـد. وضـعیت اضـطراری هزینـهبازار بورس پاکسـتان تشـکیل 
به یک مکان با اسـتفاده عمـومی تبـدیل و  وزیر نخستها اعالم خواهد شد، دفتر  فرمانداری

 ٣٧های فـدرال از  به نصف کاهش خواهد یافت. تعـداد وزارتخانـه جمهور رئیسهای  هزینه
وسعه نمایندگان مجلس و تمام مورد کاهش خواهد یافت، کلیه صندوقهای ت ١٧وزارتخانه به 

 . (PTI Economic Vision, 2018-2019)وجوه اختیاری حذف خواهند شد
های اقتصادی کالن و چشمگیری روبرو شود:  واضح بود که دولت عمران خان با چالش  

ی پولی متناسب با ها سیاستهای مالی و  های جاری در حال گسترش، لغزش کسری بودجه
ه پوشش دو سه ماه واردات کاهش یافتـه و آسـیب پـذیری مربـوط بـه شرایط. ذخایر ارزی ب

ترین چالش اقتصادی، افزایش نرخ رشـد اقتصـادی بـدون  ها افزایش یافته است. مهم بدهی
های مالی داخلی و خارجی  منابع متناظر برای حمایت از آن بود که منجر به کسری پرداخت

ی پـولی ها سیاسـتکسـتان عـالوه بـر شد. بـرای رفـع بـی ثبـاتی شـدید اقتصـاد کـالن، پا
سختگیرانه، نیازمند اتخاذ تدابیری جهت حفظ انضـباظ مـالی، جلـوگیری از ضـرر و زیـان 

 وزیر نخسـتهای اقتصادی بخش خصوصـی و دولتـی و اصـالحات سـاختاری بـود.  بنگاه
های دولت بـه عنـوان بخشـی از  عمران خان در نخستین نطق خود با مردم، بر کاهش هزینه

کیدها  کاهش هزینهطرح  طلبانه اقتصادی اعالم کـرد. دولـت  کرد و چندین اقدام ریاضت تأ
استفاده اختیاری از وجوه دولتی و سفرهای هـوایی درجـه یـک توسـط مقامـات و ای  پی تی

خـان از  را ممنوع کرد. اندکی پـس از آن عمـران جمهور رئیسو  وزیر نخسترهبران از جمله 
تحت فشار ریاضت اقتصادی خبـر داد. دولـت  وزیر نخست فروش صد اتومبیل لوکس دفتر

میلیون دالر از فروش این اتومبیلهـا درآمـد کسـب کنـد امـا فقـط  ١٦امیدوار بود ای  پی تی
های ضروری کار  اتومبیل به دست آورد. کاهش هزینه ٧٠ششصدهزار دالر آمریکا از فروش 

 - شد تحلیل توان دفاعی کشور می که قطع آنها باعث -های دفاعی آسانی نبود؛ کاهش هزینه
در ای  ها از چرخش دولت پی تی و تخصیص آنها به امر آموزش عمال امکانپذیر نبود. رسانه

و  ی به یک دانشگاه تحقیقاتی تحت عنوان دانشگاه ملی اسـالم ابـادوزیر نخستتبدیل دفتر 
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تی انتقـاد عدم موفقیت دولت در انجام اصالحات آموزشی پیشنهادی یا اصـالحات بهداشـ
هـای تثبیـت اقتصـاد کـالن بـر بحـران رشـد اولویـت  کردند. کامال واضح است که چالش

بنابراین پی.تی.آی جهـت جبـران کمبـود  .(The Week, September 18. 2018) اند داشته
سرمایه گذاری و احیاء اقتصاد پاکستان چهار اولویت اقتصادی مهم برای دولت خود تعیین 

کریـدور اقتصـادی چـین  .١کمبودها را از این چهار طریق جبران کند: کرد و سعی کرد این 
اصـالح  .٤استقراض خـارجی؛ و  .٣ ی پول؛الملل بینکمک گرفت از صندوق  .٢پاکستان؛ 
  ی پولی و مالی.ها سیاست

  پاکستان -تالش براي انرژي و کریدور اقتصادي چین
خت مـورد اسـتفاده کشـور و پاکستان جهت کاهش کمبودهای مزمن، متنوع کردن ترکیب سـو

بهبود روابط تجاری خود، یک سرمایه گذاری عظیم در زمینه انرژی و زیرساخت را آغاز کـرد. 
هـای  پاکستان است که مجموعه بزرگـی از پروژه - ها، کریدور اقتصادی چین یکی از این پروژه

الص داخلـی درصـد تولیـد ناخـ ٢٠( میلیارد دالر آمریکا ٥٥سرمایه گذاری به ارزش تقریبی 
پـروژه را  ١٩پاکستان  - شود. کریدور اقتصادی چین پاکستان) در یک دوره ده ساله را شامل می

میلیارد دالر در بخش زیرساختی که  ٥٫٩میلیارد دالر در بخش انرژی،  ١٧٫٧شود:  شامل می
یـدور های زیربنـایی و حمـل و نقـل کر و اجرا قرار دارند. پروژهریزی  در مراحل پیشرفته برنامه

شوند، در حالی  پاکستان با استقراض بلند مدت دولتی از چین تامین مالی می - اقتصادی چین
گـذاری مسـتقیم خـارجی و  های بخش انرژی این برنامـه، از طریـق سـرمایه که فاینانس پروژه

رود طـی یـک دوره ده سـاله  شود. انتظار مـی وامهای تجاری از موسسات مالی چین تامین می
پاکستان به اقتصـاد  - های کرویدور اقتصادی چین یارد دالر اعتبار از طریق پروژهمیل ١٣حدود 

پاکستان اختصاص یابد. همزمان پاکستان ملزم به بازپرداخت سود و اصل سرمایه هزینه شـده 
ها هر ساله افزایش یابـد  شود این بازپرداخت های بلندمدت است. پیش بینی می به صورت وام

میلیارد دالر برسـد. از  ٤٫٥تا  ٣٫٥به باالترین رقم خود یعنی  ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤و تا سال مالی 
هـای خـارجی را  افزایش پرداخت تأثیراین رو پاکستان باید ذخایر ارزی خود را افزایش دهد تا 

بر اقتصاد خود کاهش دهد. این امر به میزان قابل توجهی از انضباط مالی، افزایش درآمـدهای 
ها و عمـل بـه  ی دولتی برای اطمینان از بازپرداخـت هزینـهها شرکتمالیاتی و تجدید ساختار 

ــد وام ــدات جدی ــاز دارد تعه ــه نی ــه مرحل ــه ب ــدریجی و مرحل ــه صــورت ت ــای خــارجی ب   ه
(Pakistan Economic Survey, 2018-19).  
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  المللی پول در پاکستان هاي صندوق بین برنامه
ی پـول حضـور المللـ بینصـندوق های  در یکـی از برنامـه ٢٠١٦تا  ٢٠١٣پاکستان از سال 

ی پول نـاقص مانـده الملل بینداشت. این دستور کار علی رغم برنامه طوالنی مدت صندوق 
بود چرا که این امر مستلزم تالش مسـتمر بـرای ثبـات اقتصـاد کـالن و افـزایش حمایـت از 

. مقام ناظر (IMF Country Report No. 16/1, January 2016) اصالحات ساختاری بود
در گزارشی عنوان کرد که  ٢٠١٨ی پول در سال الملل بینبرنامه گفتگو بین پاکستان و صندوق 

ی پـول را افـزایش الملل بینهای صندوق  ی فعلی پاکستان خطر بازپرداخت بدهیها سیاست
، ظرفیت بازپرداخت این ٢٠٢٤تا  ٢٠١٩های  داده و با توجه به افزایش این پرداختها در سال

ف پاکستان در میان مدت کاهش خواهد یافـت. بازپرداختهـای پاکسـتان بـه ها از طر بدهی
(اس.دی.آر حـق برداشـت مخصـوص یـا طـالی  (SDR١) ٢٤٣ی پول با الملل بینصندوق 

ی پـول ایجـاد شـد تـا کمبـود المللـ بینکاغذی یک دارایی صوری است که توسط صندوق 
با یک برنامه  ٢٠٢١ه و در سال شروع شد ٢٠١٨ی را جبران کند) در سال الملل بیننقدینگی 

هـا بـه  خواهد رسید. این بازپرداخـت SDRمیلیون  ٨٢٠به  ٢٠٢٦کاهش تدریجی تا سال 
خواهند رسید. در ادامه این گزارش آمده  ٢٠٢٢درصد از ذخایر ارزی پاکستان در سال  ٢٢

نفـس  ها گسترش یافته، ذخایر ارزی کاهش یافته و اعتماد بـه است، عدم تعادل در پرداخت
ی پاکسـتان تجدیـد سـاختار یافتـه انـد، المللـ بینبازار از بین رفتـه اسـت. خطـوط هـوایی 

آهن پاکستان پیشرفت نکرده و خسـارات مـالی آنهـا همچنـان  کارخانجات فوالدسازی و راه
ی فعال در بخش انرژی همچنان متحمل معوقات پرداختهـای جدیـد ها شرکتادامه دارد و 

های جدید نیز به دلیل سرمایه گذاریهای کریدور  عهدات بازپرداختشوند. عالوه براین ت می
  پاکستان به وجود آمده -اقتصادی چین

ً
واضح است که ظرفیت پاکستان برای ایـن  اند. کامال

بازپرداختها با خطراتی جدی مواجه بود. در این سناریو بود که پاکسـتان نـاگزیر شـد بـرای 
  . (Pakistan, 2019).ق بیم المللی پول شودبیست و دومین بار دست به دامان صندو

 ٣٩ی پول، توافقنامـه بلنـد مـدت الملل بین، هیات اجرایی صندوق ٢٠١٩در سوم ژوئیه 
میلیـارد دالر  ٦ماهه تحت عنوان تسهیالت بلند مدت صـندوق بـرای پاکسـتان را بـا مبلـغ 

ی المللـ بیندوق های صن آمریکا تصویب کرد. این بیست و دومین حضور پاکستان در برنامه
است. سرعت تصویب برنامـه  ١٩٥٠پول از زمان عضویت پاکستان در این سازمان از سال 

دهنده حمایت قـوی سـهامداران  ی پول برای پاکستان با شروط پایین، نشانالملل بینصندوق 

                                                                                                                                         
1. Sesial Drawing Right 
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ایاالت متحـده آمریکـا، ژاپـن و کشـورهای عضـو اتحادیـه  ـ ی پولالملل بینبزرگ صندوق 
ی پول برآورد مثبت قابل تـوجهی بـرای چـرخش الملل بینپاکستان است. صندوق از  -اروپا

بینی کرده است؛ چرخشی که ممکن اسـت  قاطع اقتصاد پاکستان در دوره اجرای برنامه پیش
در شرایط رکود فعلی اقتصاد جهانی رخ ندهـد. برنامـه اصـالحات اقتصـادی پاکسـتان کـه 

  شود، دارای دو رکن است:  توسط صندوق آزادی اقتصادی پشتیبانی می
  الف) تثبیت اقتصاد کالن

  ب) تقویت و ایجاد نهادها
  عناصر اصلی این برنامه شامل موارد زیر است:

های عمومی و ایجاد یک جهش اقتصـادی بـا  یک ثبات مالی قاطع جهت کاهش بدهی
ی به و با پشتیبانی همه جانبه جهت ایجاد جهش درآمد ٢٠٢٠بودجه جاه طلبانه سال مالی 

  درصد تولید ناخالص داخلی؛  ٥تا  ٤میزان 
های ایمنی جهت حمایت از  های اجتماعی از طریق بسط و تقویت شبکه گسترش هزینه

  آسیب پذیرترین افراد؛
تعیین نرخ شناور ارز در بـازار، بازسـازی ذخـایر ارزی رسـمی بـرای ایجـاد یـک سـپر 

پولی جدید جهت تقویت اعتماد  یها سیاستهای خارجی، اعمال  محافظتی در برابر شوک
  به نفس بازار و مهار تورم؛

اصالحات ساختاری از طریق تقویت نهادها، افزایش حاکمیت و شفافیت و ارتقاء یـک 
محیط دوستانه برای سرمایه گذاری جهت اطمینـان از رشـد پایـدار. برنامـه صـندوق آزادی 

ماهه  ٣٩در یک بازه زمانی  ٢٠٢٢سپتامبر  ٢تا  ٢٠١٩جوالی  ٣اقتصادی برای پاکستان از 
  ) Pakistan, 2019شد.( اجرا خواهد 

  هاي خارجی استقراض خارجی و مشکل بدهی
میلیـارد دالر اسـت کـه ایـن رقـم  ٨٥٫٤٨های خارجی پاکستان اکنون رقمی معادل  بدهی

های خارجی پاکستان  درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. بدهی ٤٣٫٤معادل 
میلیـارد  ٦٫٤١میلیارد دالر و عربسـتان سـعودی  ٥٫٦٧میلیارد دالر، ژاپن  ١٥٫١٥به چین 

بینـی  ی پـول پـیشالملل بینهای خارجی همچنان باالست. صندوق  دالر است. خطر بدهی
کاهش  ٢٠٢١های خارجی پاکستان پس از رسیدن به پیک خود در سال مالی  کرده که بدهی

وام دهندگان رسمی/دوجانبه، بازگشت به مسیر  خواهند یافت. بدون حمایت قوی و به موقع
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 ٨٠٫٥های تضمین شده و عمـومی حکومـت حـدود  بدهی پایدار امکانپذیر نیست. بدهی
 ٥٧های عمومی بـا  درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان است و ساختار سررسید بدهی

مـدیریت درصد بدهی عمومی با سررسید کمتر از یک سال بدتر هم شده است. اسـتراتژی 
ها و گسترش پایه سرمایه گذاران اتخـاذ شـده  ها با هدف تطویل مدت سررسید بدهی بدهی

میلیارد دالر است که به سـختی  ١١٫٢است. ذخایر رسمی ارزهای خارجی در حال حاضر 
میلیـارد دالر در  ٢٨٫١رود ایـن میـزان بـه  قادر به پوشش دو ماهه وارادت است و انتظار می

ماه واردات پاکستان را در این دوره پوشش خواهد داد. در  ٤افزایش یابد که طول دوره برنامه 
 ٣٨د ی پاکستان حدوالملل بینی پول از طریق شرکای الملل بینطول دوره این برنامه، صندوق 

رود حمایـت طلبکـاران  میلیارد دالر آمریکا در اختیار پاکستان قرار خواهـد داد. انتظـار مـی
  دوجانبه و چندجانبه به شرح زیر باشد:

  میلیارد دالر آمریکا ٦٫٣ -چین
  میلیارد دالر آمریکا ٦٫٢ -عربستان سعودی

  میلیارد دالر آمریکا ١ -امارات متحده عربی
  دالر آمریکا میلیارد ١٫٣ -بانک جهانی

  میلیارد دالر آمریکا ١٫٦ -بانک توسعه آسیا
  میلیارد دالر آمریکا ١٫١ -بانک توسعه اسالمی

  ورودی ناخالص پرداخت دوجانبه و چند جانبه به شرح زیر خواهد بود:
  

  : ورودی ناخالص پرداخت دوجانبه و چند جانبه٤جدول شماره 
 امیلیارد دالر آمریک 3 2019جوالي تا سپتامبر 
 میلیارد دالر آمریکا 5 2019اکتبر تا دسامبر 
 میلیارد دالر آمریکا 6,5 2020ژانویه تا مارس 
 میلیارد دالر آمریکا 4,8 2020آپریل تا ژوئن 

Source: IMF Country Report No: 18/78., March 2020  

  
ری از ها بخش جدایی ناپذی ها صرف مصارف نظامی نشوند، پایداری بدهی اگر این پول
  ).IMF country Report No: 18/78, March 2020( این برنامه است
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  ي پولی و مالی ها سیاستاصالح 
های مالی و شبه  ی پول عنوان کرده است که پاکستان نیازمند کاهش کسریالملل بینصندوق 

مالی و تحریک درآمدهاست. پاکستان در تالش است تـا از طریـق یـک سیاسـت مالیـاتی 
های عمـومی  آمدها را افزایش داده و کسری مالی خـود را کـاهش دهـد. بـدهیگسترده، در

درصد تولید ناخالص داخلی است، برای ایجـاد یـک فضـای سـرمایه  ٨٠دولت که بالغ بر 
-٢٠١٩درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. بر این اسـاس بودجـه  ٦٧گذاری باید به 

های  داخلـی را پیشـنهاد کـرده و یارانـه درصد تولید ناخالص ١٫٧درآمدی بیشتر از  ٢٠٢٠
که » حمایت از درآمد بی نظیر«بخش برق نیز در آن پیش بینی شده بود. با این حال با برنامه 

های بخـش  در هزینـهای  دهـد، کـاهش عمـده ها را نشـان می اندکی افـزایش در تخصـیص
میلیـون خـانوار را  بیش از پنج» حمایت از درآمد بی نظیر«اجتماعی رخ نداده است. برنامه 

دهد. پرداخت مبلغ هزار روپیه به کلیـه ذینفعـان ایـن برنامـه تـا نیمـه  تحت پوشش قرار می
میلیـون زن تـا  ٦برای جلب مشـارکت » یک حساب -یک زن«و راه اندازی  ١٣٩٨شهریور 

ی مالیاتی، ها سیاستاز اقدامات مهم دولت بود. از جمله اصالحات عمده  ١٣٩٨نیمه آبان 
های مالیاتی و معامالت ترجیحـی بـرای کـاهش فرارهـای  ات با هدف حذف معافیتاقدام

مالیـاتی و گسـترش پایــه مالیـات بـود. اولــین قـدم در ایـن زمینــه افـزایش مالیـات فــروش 
محصوالت نفتی است. در حال حاضر نرخ ترجیحی مالیات بر فروش شکر، فوالد، روغـن 

رد. پیشـنهاداتی بـرای حـذف مالیـات بـر خوراکی، خرده فروشان متوسط و بزرگ وجـود دا
مراحل ثبت پرونده و افزایش موافقت با آنها در این زمینه ارائه شده است. سازی  فروش، ساده

پاکستان همچنین به دنبال تقویت مالیات بر امالک و مستغالت و افزایش درآمدهای بخش 
روش به مالیات بر ارزش کشاورزی است. همچنین پیشنهاداتی مبنی بر تغییر از مالیات بر ف

افزوده طی سالهای آتی ارائه شده است. قرار است یک مجمع مالیاتی نیمـه مسـتقل ایجـاد 
های مالیاتی داده نخواهد شد. این یـک محـک سـاختاری مـداوم ذیـل  شود و دیگر معافیت

یر ی پول است. همچنین آستانه مالیات بر درآمد برای افراد حقوق بگالملل بینبرنامه صندوق 
و غیر حقوق بگیر کاهش یافته است. مالیات هدیه معرفی شده اسـت. مالیـات غیرمسـتقیم 

هـای  های گـازدار و سـیمان وضـع شـده اسـت و معافیت مانند مالیات بر سیگار، نوشیدنی
گمرکی ال.پی.جی حذف شده است. برای افزایش انضباط مالی، دولت قانون مدیریت مالی 

ــه تصــوی ب مجوزهــای بودجــه توســط مجلــس را ضــروری عمــومی را تصــویب کــرد ک
  )Staff Report and Statement, July 8, 2019کند( می
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ی پولی به ثبـات اقتصـادی ها سیاستاز طرف دیگر پی.تی.آی در صدد است با اصالح 
بیشتر پاکستان کمک کند. از این رو ثبـات اقتصـاد کـالن همچنـان یـک بخـش کلیـدی از 

ی پـولی ها سیاسـتمانده است. بدین منظور، نیاز است که  ی پولی پاکستان باقیها سیاست
روندی انباشتی و روبه بهبـود داشـته بـه  ها سیاستتا کنون این  ١٣٩٦تشدید شوند. از سال 

درصـد  ١٠درصد تقویت شده است. نـرخ بهـره بـه بـاالی  ٣١روپیه در مقابل دالر ای  گونه
درصـدی، تولیـد  ١٥با نرخ مالیـات رسیده است. در حالی که روسای بانک دولتی پاکستان 

ناخالص داخلی را تحت فشار قرار داده اند، مازاد درآمد اولیه و مازاد درآمد همچنان سـراب 
و هم درآمد مالیاتی و هم درآمد غیر مالیاتی بسیار کمتر از هدف تعیـین شـده اند  هباقی ماند

فتی تحت فشار قرار گرفته و های معوق ن بوده است. بانک دولتی پاکستان برای تصفیه پرداخت
های خود را جهت تامین اعتبـارات مـالی از چـین، عربسـتان سـعودی و امـارات  دولت تالش

درصـد  ٧تـا  ٥ی پولی تشدید شده و هـدف تـورم ها سیاستمتحده عربی افزایش داده است. 
تـی های پیش بینی شده در این برنامه حـذف بانـک دول ترین گام تعیین شده است. یکی از مهم

های پیشین تسلط مالی دولت باعث از بـین  مین کسری بودجه است. در دولتأپاکستان برای ت
مین مسـتقیم أرفتن هرگونه استقالل ظاهری بانک دولتی پاکسـتان شـده بـود و خـودداری از تـ

بودجه جدید توسط بانک دولتی پاکستان، معیار کارایی مداوم و نشانه قابل توجهی از اسـتقالل 
در دولت عمران خان است. به همین دلیل و به منظور افزایش استقالل عملیاتی بانک این نهاد 

دولتی پاکستان و استقالل آن از حکومـت و مقامـات حکـومتی، اصـالحاتی در قـانون بانـک 
  ). The Economic Times, June 26. 2019( دولتی پاکستان پیشنهاد شده است

  ی پول در پاکستانالملل بینهاي اقتصادي صندوق  ارزیابی برنامه
ی پـول در المللـ بینهای صـندوق  رسـد یکـی از مهمتـرین موانـع اجـرای برنامـه نظر میه ب

ی شبه سوسیالیستی و دولت رفاه عمران خان باشد. شعارهای انتخاباتی ها سیاستپاکستان، 
کیـدعمران خان بیشتر بر شکل گیـری یـک دولـت رفـاه اسـالمی  داشـت در حـالی کـه  تأ

ی تعدیل اقتصـادی و ها سیاستی پول بیشتر ناظر بر الملل بینپیشنهادی صندوق اصالحات 
ی اعـالم الملل بیناصالحات لیبرالی در ساختار اقتصادی پاکستان بود. با این وجود صندوق 

های اجتمـاعی دولـت تـداخل پیـدا نمـی کنـد و  های این نهـاد بـا برنامـه کرده است برنامه
ی تعدیل اقتصادی همچنـان یـک اولویـت ها سیاستر برابر پذیر د محافظت از افراد آسیب

مهم است. کاهش فقر و شمول اجتماعی آن، یکی از عوامـل حیـاتی توسـعه پایـدار و یـک 
های گاز تجدید نظـر  است. اگر چه در تعرفهپذیر  شاخص مهم برای حمایت از اقشار آسیب
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ظت از خانوارهای کم درآمـد شده و افزایش پیدا خواهند کرد، اما سیاست پاکستان در محاف
در برابر قیمتهای باالتر انرژی همچنـان ادامـه خواهـد د اشـت. ماننـد هـر برنامـه صـندوق 

کیدی ساختاری نیز ها سیاستی پول، بر الملل بین شده است. از بین بـردن تلفـات بخـش  تأ
ر د گذاری جدید و بهبود حاکمیت و زیرساختها اسـت. برق به صورت پایدار مستلزم قیمت

هفت شرکت دولتـی پیشـنهاد شـده، اسـت؛ بازرسـی خطـوط سازی  همین راستا خصوصی
ی دولتی و افـزایش ها شرکتی پاکستان و کارخانجات تولید فوالد پاکستان، الملل بینهوایی 

ی دولتـی از دیگـر پیشـنهادات ایـن برنامـه ها شرکتچهارچوبهای قانونی تجویز شده برای 
پول همچنین پاکستان را ملـزم بـه بهبـود اثربخشـی رژیـم  یالملل بیناست. برنامه صندوق 

سی.اف.تی و ای.ام.ال(مبارزه با پولشویی) برای حمایت از خروج خود از لیست گروه ویژه 
کند. کمیتـه اجرایـی  خطرات تامین مالی تروریسم می مؤثراقدام مالی به دلیل نقص در رفع 

م اف.ای.تی.اف است و گزارش ارزیابی اف.ای.تی.اف در حال نظارت بر اجرای برنامه اقدا
 گیـرد عملکرد پاکستان توسط گروه آسیا و اقیانوسیه در مورد پولشویی مورد بررسی قـرار می

)The Economic Times, June 26. 2019.(  
ی پول با عمران خان دیدار کرده الملل بین، مدیر عامل صندوق ٢٠١٩ژوئیه  ٢١در تاریخ 

ی الملل بینهای اصالحی صندوق  اخیر پاکستان و اجرای برنامه و در مورد تحوالت اقتصادی
پول در پاکستان گفتگو کرد. وی اظهار کرد که پاکستان اکنون باید درآمد مالیـاتی داخلـی را 

، ٢٠١٩نـوامبر  ٨های صندوق را در روند نزولی قرار دهد. همچنـین در  بسیج کرده و بدهی
امات پاکستانی دیدار کـرده و از اصـالحات انجـام ی پول با مقالملل بینکارشناسان صندوق 

شده در پاکستان اظهار رضایت کرده و خاطر نشان کردند که معیارهای عملکـردی رعایـت 
 ٨بـه گـروه ویـژه اقـدام مـالی در ای  صفحه ٥٠٠شده است. همچنین پاکستان یک گزارش 

اکسـتری ایـن گـروه نکته برای برون رفت از لیست خ ٢٢ارسال کرد که در آن  ٢٠٢٠ژانویه 
  )IMF Country Report no: 2019( وجود دارد

ها  ی پول، نرخ بـدهیالملل بینهای صندوق  در صورت عدم اجرای قوی و درست برنامه
درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و نیازهای مـالی  ٨٣به  ٢٠٢٤در سال 

های خـارجی  ند. خطرات بـدهیدرصد از تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ما ٢٦حدود 
درصد تولید ناخالص داخلی فعلی بعد  ٣٧شود از پیک  نیز بسیار زیاد است و پیش بینی می

به یک مسیر پایدار کاهش یابد. خطرات قابل توجهی نیز در زمینه حسـابهای  ٢٠٢١از سال 
دوق جاری و نرخ ارز وجود دارد و تا زمـانی کـه برنامـه اقتصـادی پاکسـتان بـه نسـخه صـن
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های مالی تامین نشـود، خطـر یـک بحـران اقتصـادی  ی پول پاسخ ندهد و تضمینالملل بین
دارد، نمی تواند منتفی باشد. بسیار تعجب آور اسـت تری  بزرگ که نیاز به برنامه تعدیل قوی

برد، به عنوان یکی از اعضـای  که رئیس ارتش حتی در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می
شود. الزم به ذکر است که پاکستان همچنان از حمایت مالی  سعه منصوب میشورای ملی تو

قوی چین، عربستان سعودی و امارات متحده عربـی برخـوردار اسـت کـه روابطشـان را بـا 
میلیون دالر از چین  ٧٠٠ -پاکستان نگه داشته و با تامین اعتبارات مالی جدید برای پاکستان

های سررسـیده ایـن کشـور را  به طور کامـل بـدهی -ودیو سه میلیارد دالر از عربستان سع
هـا، بـا  دهند. همچنین بانک توسعه آسیایی جهت تقویـت بیشـتر تـراز پرداخـت پوشش می

مـاه آینـده پاکسـتان بـا  ١٢اعطای یک میلیارد دالر وام ویژه به پاکستان موافقت کـرد. بـرای 
مین أی پول تـالملل بینه صندوق اجرای تعهدات دوجانبه و چندجانبه به طور کامل ذیل برنام

 SDRمیلیـون  ٦١٤٦، مبلغ ٢٠٢٢مالی خواهد شد. حتی پس از آن نیز پاکستان تا سپتامبر 
 ها همچنـان وجـود دارد ی پول بدهکار است و خطرات بازپرداخت بدهیالملل بینصندوق 

)IMF Country Report No. 2020 .(  

  گیري نتیجه
ی خود عبور کرده و با چالشـهای بزرگـی مواجـه وزیر ستنخعمران خان اکنون از نیمه دوره 

عمران خان توانسته اسـت در است که برآورده ساختن آنها همچنان یک وظیفه دشوار است. 
 خوب عمل کند

ً
. آنچه در این حـوزه اهمیـت داشـته، کاریزمـای حوزه روابط خارجی نسبتا
های امنیـت ملـی در  المللی و هماهنگی نزدیـک او بـا دسـتگاه شخصی خان در سطح بین

پاکستان است. در این دوره، روابط دوجانبه پاکستان با آمریکا بهبودیافتـه اسـت و پاکسـتان 
همکاری نزدیکی با آمریکا برای تسهیل روند صلح در افغانستان داشته و این امر، اثر مثبتـی 

آمریکـا نقـش پاکسـتان را در مـذاکرات میـان آمریکـا و طالبـان بـه  .بر روابط گذاشته است
توان پیروزی دیپلماتیک برای پاکستان برشمرد. پاکسـتان  ه است که این را میرسمیت شناخت

ویژه عربسـتان سـعودی  های خلیج (فارس) به همچنین توانسته است روابط خود را با دولت
 دولت .در همین حال وارد تعامل مثبت با ایران شوداحیا نماید و 

ً
ها در پاکستان بـر  اما نهایتا

های  واقع نتوانسـته اسـت وعـده ت بـهشوند. این دول مبنای عملکرد داخلی خود قضاوت می
خود را در حوزه حکمرانی خوب و به اجرا گذاشتن اصالحات ساختاری در نهادهای دولتی 

هـا هسـت، امـا نـرخ بـاالی تـورم  های اقتصادی نشانگر برخـی بهبود اجرایی کند. شاخص
جاست و های خارجی همچنان پابر قرار داده است. بدهی تأثیرها را تحت  شدت پاکستانی به
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کفایتی بخش دولتی و تمرکز بـر  روند فعلی بهبود معناداری در این زمینه نشان نمی دهد. بی
جای  کردن رأی مردم، بـه مدت همچون احداث راه و جاده برای جمع های توسعه کوتاه پروژه

گیرانه،  های بهداشت و آموزش و قصور در اجرای نظام مالیاتی سخت بندی در بخش اولویت
گیری کرونـا هـم ایـن  توجهی از پایگاه رأی دولت را معیوب کرده است. آثار همه لبخش قاب

عالوه براین عمران خان اکنـون بـا چالشـهای  .تر کرده است مجموعه از مشکالت را پیچیده
اقتصادی بزرگتری نیز مواجه است. دولت باید استفاده از ابزارهای مبارزه پولشـویی را بـرای 

فساد، اطمینـان از اسـتقالل واحـد اطالعـات مـالی و ایجـاد یـک حمایت از اقدامات ضد 
سیستم قوی اعالم دارایی برای کارمندان عمومی افزایش دهد. همچنین نیاز به اثر بخشـی و 

های فسـاد اسـت. در بخـش  تقویت نهادهای مبارزه با فسـاد در بررسـی و تعقیـب پرونـده
از نهایی کـردن قراردادهـای بـانکی  اجتماعی، دولت پاکستان اعالم کرده که قصد دارد پس

» نظیـر طـرح حمایـت از درآمـد بـی«ها، مبلغ هزار روپیه بـه ذینفعـان  برای پرداخت هزینه
های موجود برای آموزش دختران  پرداخت کند. اگر چه برخی اصالحات ساختاری در برنامه

اما بسیاری از ایجاد شده است، » احسان«و تهیه مسکن ارزان در طرح » وسیله تعلیم«مانند 
های مهم بخش اجتماعی هنوز آغاز نشده است. دولت عمران خان برای غلبه بـر ایـن  برنامه
ارتش و قدرتهای خارجی مانند چین، آمریکا و عربسـتان تر  نیازمند همکاری جدی ها بحران

سعودی است و اگر روند کنونی ادامه داشته باشد، عمران خان نیز به سرنوشت دیگر رهبـران 
-اسی پاکستان دچار خواهد شد و به احتمال زیاد بخش مهمی از پایگاه اجتمـاعی خـودسی

 -خصوصا نسل جوان که مهمترین پایگاه رای عمران خان و عامل اصلی پیروزی وی بودنـد
ی پـیش روی دولـت، هـا بحرانرا از دست خواهد داد. اما علی رغـم مشـکالت موجـود و 

ظهور پی.تی.آی تغییـرات مهمـی  ان حکایت دارد.ها هنوز از محبوبیت باالی خ نطرسنجی
در ساختار سیاسی پاکستان ایجاد کرد؛ این ساختار از یک سیستم دو حزبی به یک سیسـتم 
سه حزبی تغییر پیدا کرد و پی.تی.آی به عنوان جریان سوم ساختار دودمانی و نظم پدرساالر 

    در سیستم دو حزبی پاکستان را بر هم زد.
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