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استفاده از عضویت در سازمان تجارت جهانی!

ــــــــــسرمقاله

تقویت زراعت؛ راهی بسوی
خودکفاییاقتصادی

مهدی مدبر

افغانستان یک کشــور زراعتی است و اکثر شــهروندان کشور
مخارج زندگی شان را با استفاده از محصوالت زراعتی تامین می
کنند ،اما برای توسعه و تقویت زراعت در کشور تا کنون کارهای
مؤثر انجام نشده و حمایت های الزم از کشاروزان و دهاقین کشور
صورت نگرفته است.
در تازه ترین مورد رئیس جمهور غنی در دیدارش با شــماری از
دهاقین کشور بر اهمیت سکتور زراعت تاکید کرده است و گفته
است «:هر بسوه زمین که برای زرع آماده می شود ،به همان اندازه
اســتقالل ما افزایش می یابد ».رئیس جمهور همچنان به وزارت
دفاع ملی دستور داده است که از محصوالت داخلی استفاده کند
و گفته است این کار در سایر وزارت ها نیز اجرا خواهد شد و این
روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای محصوالت ما بازارهای
داخلی و بین المللی پیدا شود.
نقش زراعت در خودکفایی اقتصادی کشور انکار ناپذیر است .در
سالهای گذشــته ،نبود امکانات مدرن زراعتی ،نبود بازار مناسب
برای محصوالت داخلی و اســتفاده از محصوالت وارداتی بجای
محصوالت داخلی در کشــور ،از مشــکالت عمدهی کشاروزان
و زارعان افغانســتان بوده است .اســتفاده از محصوالت داخلی
در وزارت خانه ها و ادارات دولتی بایــد در اولویت قرار گیرد تا
شهروندان کشور نیز تشویق گردند تا از تولیدات داخلی استفاده
کنند .همچنان باید زمینه استفاده از فن آوری های مدرن زراعتی
ش و آگاهی دهی
برای دهاقین و زارعین کشور فراهم گردد و آموز 
الزم برای بهبود محصوالت زراعتی ،به آنها داده شــود .استفاده
از فن آوری های مدرن زراعتی و تشــویق شهروندان کشور به
استفاده از محصوالت داخلی ،می تواند در بهبود وضعیت زراعت
در کشــور تاثیرات عمده داشته باشــد و از وابستگی بازارهای
افغانستان به محصوالت زراعتی خارجی بکاهد.
فقر اقتصادی یکی از مشــکالت اصلی مردم افغانستان است .از
حکومت وحدت ملی بخاطر فراهم نکردن زمینه کار و اشــتغال و
عدم بهبود وضعیت اقتصادی کشور ،انتقادات تندی صورت گرفته
است .اما توجه حکومت به سکتور زراعت و تقویت آن ،می تواند
در بهبود وضعیت اقتصادی کشــور مؤثر باشد و راه افغانستان را
بسوی خودکفایی اقتصادی هموارتر سازد.
در وضعیت فعلی که افغانستان شدیدا با مشکالت اقتصادی دست
و پنجه نرم می کند و بسیاری از امور کشور با کمک های خارجی
به پیش برده می شود؛ بهترین گزینه برای خودکفایی اقتصادی،
تقویت زراعت اســت .زراعت می تواند در پایه ریزی ســاختار
اقتصادی کشور کمک فراوان بکند و کشور را در مسیر توسعهی
اقتصادی قرار دهد.
حکومت افغانستان برای تقویت سکتور زراعت باید در این بخش
ســرمایه گزاری کند و تالش ورزد تا توجه بخش خصوصی را به
سرمایه گزاری در سکتور زراعت جلب کند .عدم سرمایه گزاری
در سکتور زراعت در سالهای گذشته ،باعث شده است که زراعت
در کشور رشــد نکند و زمینهی مناســب برای ارائه محصوالت
زراعتی افغانستان به بازارهای جهانی فراهم نگردد.
از ســوی دیگر ،تقویت زراعت و کشــاورزی ،می تواند بسیاری
از مشــکالت اجتماعی افغانســتان را حل بکند .اکنون بیکاری
و عدم اشــتغال یکی از جدی ترین مشکالت افغانستان است و
بســیاری از جوانان تحصیل کرده بخاطر نبــود زمینه کار ،تن به
مهاجرت غیرقانونــی دادند .تقویت زراعت یکی از بهترین گزینه
ها برای ایجاد زمینه کار و اشــتغال در افغانســتان است .بیشتر
مردم افغانستان در مناطق روســتایی و انکشاف نایافته زندگی
می کنند و مشــغول فعالیت های زراعتی هستند ،گفته می شود
نزدیک به هشــتاد فیصد مردم افغانستان زراعت پیشه هستند
و از طریق زراعت امرار معاش می کنند .تقویت ســکتور زراعت
و ایجاد کارخانه های پروســیس محصوالت زراعتی ،باغداری و
مالداری ،می تواند زمینه اشــتغال را برای بخش کثیری از نیروی
کار افغانستان فراهم کند و عالوه بر کاهش مشکل عدم اشتغال،
اقتصاد خانواده ها را نیز بهبود ببخشد.
تقویت و توســع ه بخش زراعت می تواند افغانستان را در مسیر
خودکفایی اقتصادی قرار دهد و چشم انداز اقتصادی افغانستان را
امیدوار کننده سازد .حکومت وحدت ملی باید برنامههای جدی
برای مدرن سازی سیســتم زراعت در کشور روی دست گیرد و
به توســعه زراعت توجه الزم نماید ،این امر می تواند به توسعهی
اقتصادی و خودکفایی منجر گردد.

در جهان امروز ،با وجود وابستگیهای
متقابل ،رشد و توسعه اقتصادی در سطح
ملی ،بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی
دچار چالش جدی اســت .در دو دهه
اخیر گروه بزرگی از کشــورهای توسعه
نیافته و در حال توســعه در بازارهای
جهانی ادغام و سایر کشورهای در حال
توســعه به طور فزایندهای به حاشــیه
اقتصاد جهان رانده شــدند و به کاهش
درآمد و افزایش فقر مبتال گردیدند .با
توجه به اهمیت توسعه و رشد اقتصادی
در جوامع مختلف ،بــه ویژه در جوامع
در حال توســعه ،ارزیابی عوامل مؤثر
بر توسعه و رشــد اقتصادی از جایگاه
ویژ های برخوردار اســت .جهانی شدن
و آزادســازی ،یکی از عوامل مؤثر بر
آنهاست.
تحــوالت مربوط به جهانی شــدن در
حوزه اقتصاد ،پررنگ تر از سایز حوزه
ها بوده اســت .تعمیق وابستگی متقابل
بین اقتصادهای ملی ،یکپارچه شــدن
بازارهــای مالی ،گســترش مبادالت
تجاری به همــراه مقــررات زدایی و
از میان برداشــتن تعرفــه ها و ضوابط
حمایتــی بازرگانی و ایجــاد نهادهایی
مانند ســازمان تجارت جهانی با هدف
گسترش و تسری تجارت بین المللی از
جمله نمودهای جهانی شــدن اقتصادی
اســت .بعد اقتصادی جهانی شــدن از
این رو اهمیت دارد که در نظام سرمایه
داری که ســودای رهبری جهان کنونی
را در سر دارد ،سیاســت و فرهنگ تا
حد زیادی تحت تأثیر سیاســت گذاری
های اقتصادی قرار دارند و برنامه ریزی
های این دو حوزه چنان اســت که روند
شــکوفایی تجارت و رونــق بازارها و
جذب حداکثر سود تســهیل گردد .با
توجه به وجود ســازماني به نام سازمان
تجارت جهانــي که به منظــور تحقق
اهدافي چــون ارتقاي ســطح زندگي
مردم ،فراهم آمدن امکانات اشــتغال
براي همــه ،افزايش مســتمر و مداوم
درآمدها ،توســعه توليــد و تجارت و
بهره وري بهينــه از منابع جهاني ،حفظ
محيط زيست ،برداشــتن موانع تعرفه
اي و غيرتعرفــهاي بــه منظور افزايش
سهم کشورهاي در حال توسعه و کمتر

مصطفی احمدی

توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي
و ....بوجــود آمده اســت ،تابحال 164
کشــور جهان عضو اين سازمان شده
اند و آزادســازي تجاري در زمينه هاي
مختلف در اين کشــورها طبق مقررات
سازمان تجارت جهاني ،الزم است.
برخی از مقــررات و اصول ســازمان
تجارت جهانی بدین شرح می باشد:
 -1اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله
الوداد ( : )MFNطبق این اصل هرگونه
امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی
یک کشــور نســبت به هر کشور عضو
اعمال می شود ،به تمام شرکای تجاری
عضو ،قابل تعمیم اســت .تنها استثنای
این اصل در مــورد همگرایی اقتصادی
همانند اتحادیه هــای گمرکی بین چند
کشور است.
 -2اســتفاده از محدودیتهای کمی در
تجارت همچون ســهمیه بندی و صدور
پروانــه واردات ممنوع بوده ،حمایت از
صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های
گمرکی شفاف امکان پذیر است.
 -3کاهش تدریجی وتثبیت تعرفه های

گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تعرفه
ای ،مگر در مورد محصوالت کشــاورزی
کشورهایی که با مشــکل در پرداختها
موجه هستند.
 -4برقراری نظام تعرفه های ترجیهی با
هدف اعطای امتیــازات تجاری به بعضی
از فــرآورده های کشــورهای در حال
توســعه ،به منظور ســاده سازی رقابت
محصوالت این کشــورها بــا محصوالت
تولیدی کشورهای صنعتی.
 -5هرگونه رفتار بــا کاالی وارداتی که
متفاوت با رفتار با کاالهای ساخت داخل
باشد توســط کشــورهای عضو ممنوع
است.
 -6هرگونــه عمل کشــورهای عضو که
جنبــه فروش زیــر قیمت تمام شــده
( )DUMPINGداشــته باشد ممنوع
است.
 -7انجام مشورت در مورد سیاستهای
بازرگانی بــا دیگر اعضــا و حل وفصل
اختالفات ناشی از روابط تجاری از طریق
مذاکره از دیگر وظایف مهم این سازمان
بین المللی است.

افغانســتان که از  13دسامبر  2004به
عنوان عضو ناظر در ســازمان تجارت
جهانی حضور داشــت ،روز پنجشــنبه
 ۱۷دســامبر  ۲۰۱۵در دهمین نشست
وزیران عضو ســازمان تجارت جهانی
که از تاریخ  ۱۵تا  ۱۸دســامبر در شهر
نایروبی ،پایتخت کنیا برگزار شــد ،به
عضویــت کامل این ســازمان درآمد و
رسم ًا به عنوان صد و شصت و چهارمین
عضو کامل این ســازمان شناخته شد و
بنا بر گزارشی در قوس  ،۱۳۹۴بازارهای
صد و شــصت و دو کشور جهان پساز
عضویــت ،به روی افغانســتان باید باز
باشــد و از طرفی افغانستان میتواند از
تمام حقوق و مزایــای عضویت خود با
توجه به اصول و قوانین این ســازمان،
اســتفاده نماید که طبق همین اصول،
اســتفاده از محدودیت هــای کمی در
تجارت همچون ســهمیه بندی و صدور
پروانــه واردات ممنوع می باشــد .از
همسایههای افغانســتان ،تاجیکستان،
پاکســتان و چین نیز «عضویت دائمی»
سازمان تجارت جهانی را دارا هستند.
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یکی دیگر از مهمترین وظایف ســازمان
تجــارت جهانی حل و فصل مشــکالت
تجارتی کشــورهای عضو این ســازمان
است که کشــورهای عضو میتوانند از
کانال این سازمان ،مشــکالت ترانزیتی
بوجود آمــده را حل کننــد .از آنجایی
که بیشــتر محصوالت صادراتی کشور را
محصوالت زراعتی تشکیل میدهد ،عدم
صــادرات به موقع آنها بــه دلیل کمبود
زیرســاخت های کافی مانند سردخانه،
میتواند بعــد از مــدت کوتاهی باعث
تباهی و از بین رفتن آنها -شود و نتیجه
ماهها زحمات مردم کشــور به هدر رود
و زیا نهای ســنگینی را نصیب کشور و
مردم کند .از طرفی اکثر این محصوالت،
روانه بازارهای جنوب آســیا به خصوص
کشور هند و کشورهای اروپایی میشود
و باید از دهلیز پاکستان بهعنوان مسیر
ارتباطی عبــور کند؛ اما پاکســتان از
ســا لهای دیر به این سو از این ناگزیری
افغانستان سوء استفاده نموده و هرموقع
که خواســته موانعی را مقابل محصوالت
افغانســتان ایجاد نموده است .از این رو
تجار افغان بابت انســداد راهها متحمل
زیانهای زیادی شدهاند که طبق اعالن
اتاق تجارت و صنایع ،بیش از  80میلیون
دالر در روزهای گذشــته ،بابت مسدود
بودن مرزهای تجاری پاکســتان ،کشور
ما دچــار زیان گردیده اســت .هرچند
موافقتهــای دوجانبه زیــادی بین دو
کشور به منظور حل مشکالت ترانزیتی و
تجارتی به امضا رســید اما همواره دولت
پاکســتان از پذیرفتن مســئولیتهای
ناشــی از این موافقتنامهها طفره رفته
و تن به این موافقت نامهها نداده است.
لذا در زمان فعلی ،افغانســتان میتواند
با مراجعه به ســازمان تجــارت جهانی
از نقض حقوق ترانزیتــیاش جلوگیری
به عمــل آورد و پاکســتان را وادار به
همــکاری درعرصــه تجــارت نماید و
مانع مسدود شــدن مرزهای تجاری آن
کشــور گردد چرا که هر دو کشور عضو
 WTOو ســازمان اکو بوده و باید تابع
اصول و قوانین این ســازمان ها باشند و
افغانســتان باید از کانال این سازما نها
و اســتناد بر اصــول آن ،حقوق خود را
مطالبه نماید.

افکارعمومی و مذاکرات صلح
قربانعلی انصاری

دولت افغانســتان در پی یافتن راه حل
سیاسی برای حل منازعات داخلی این
کشور و پایان یافتن جنگ و جلوگیری
از ریخته شــدن خون مــردم بی گناه
و ویرانی کشــور بــا در پیش گرفتن
سیاســت گفتگو ومذاکره ،تالش کرده
است ،طالبان و دیگر گروه های مسلح
مخالف را متقاعد بسازد که از جنگ و
خشونت و کشتار مردم بی گناه دست
برداشته و به پروســه صلح بیپیوندد؛
ازاین رو با وجود فروپاشی هسته های
نظامی طالبان و برتــری نظامی دولت
نســبت به این گروه  ،دولت پیشــین
افغانســتان با حمایت از پروسه صلح،
در ســطوح مختلف با طالبان وحامیان

 کارتون روز

سیاســی آن ها وارد مذاکره وگفتگو
شــدند ،با وجود انکار طالبان وشایعه
خوانــدن مذاکرات صلــح ،گزارش ها
حکایــت از آن داشــت کــه تما سها
وگفتگوهــای میان اعضــای طالبان و
دولت افغانستان با میانجی گری بعضی
کشــورها برقرار شده اســت و دولت
افغانســتان از تمامی جریان ها و گروه
های سیاســی در کشــور خواستند تا
به گونه مشــترک جهت دســت یابی
به صلح بیــن االفغانی تــاش کنند،
امید می رفت که این تالش ها به ســر
انجام برســد؛ اماطالبــان ودیگر گروه
های مســلح مخالف دولت با سیاست
کشــتار و ترور عمال به خواست صلح
جویانه دولت پیشین افغانستان پاسخ
منفــی دادند و با تعیین پیش شــرط
های با تداوم مذاکرات صلح با دولت
افغانســتان مخالفت کردنــد و برخی
گرو ههای منشــعب از طالبان خواستار
به دست گرفتن قدرت به جای مذاکره
با دولت افغانستان شدند .سرتاج عزیز؛
مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان
پس از پایان ســفر رئیس جمهور سابق
افغانستان به اســام آباد گفت :طالبان
تمایلی به مذاکره بــا دولت کرزی و یا
شــورای عالی صلح افغانستان ندارند.
بعــد از انتخابات و اســتقرار حکومت
وحدت ملــی با وجــود ناکامی دولت
پیشــین در پروسه صلح باطالبان ،روند
مذاکــره و گفتگو را با جدیت بیشــتر
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تعقیــب کرد و امیدوار بود که رهبران
طالبان و سایر گروه های مخالف از فضای
که برای گفتگو های صلح به وجود آمده
اســتفاده نماید و از جنگ و خشونت
دســت بردارد .رییسجمهور افغانستان
محمد اشــرف غنی با امیــد واری به
نتایج گفتگو های صلح  ،بارها از طالبان
خواســت که فعالیتهای نظامی را کنار
گذاشــته و به روند گفت وگوهای صلح
بپیوندند؛ امــا طالبان در ماه های اخیر
با حمله به اماکن عمومی و کشــتار مردم
بی گناه روند مذاکــره را با چالش های
جدی مواجه ساخته است و اکنون این
پرسش مطرح است که دولت افغانستان
چه اســتراتژی و رویکردی در پروسه
صلح با طالبان و دیگر گروه های مسلح
مخالف دولت در پیش گیرد؟ در این باره
دیدگاه های مختلف مطرح است ،برخی
به این باور اســت که شکست مذاکرات
صلح ناشی از آن اســت که طالبان به
عنوان یک جانب مذاکــرات صادقانه بر
ســر میز مذاکره حاضر نمی شود؛ بنابر
این دولت افغانســتان ضمن استقبال از
گفتگو و مذاکره ،می بایســت پروسه
صلح با طالبان را مورد باز اندیشــی قرار
داده و یک چارچوب مشــخص برای تدا
وم مذاکــرات طراحی نمایــد و صلح با
طالبان ودیگر گروه های مســلح مخالف
دولت را با پیش شرط های همراه سازد
و مهم ترین پیششــرط برای طالبان و
دیگر گروه های مســلح مخالف ،دست

برداشتن از جنگ و خشونت و پذیرش
قانون اساسی و ارزش ها و مواد مندرج
در قانون اساســی افغانســتان است و
طبیعی اســت تازمان کــه طالبان و
حامیان سیاســی آن ها بر جنایت های
ضد انسانی شــان ادامه دهند ،پروسه
صلح به مثابــه اصول ثبا ت و امنیت در
کشور به سرانجام نخواهدرسید .برخی
از تحلیل گــران ،احزاب و جریان های
سیاســی ضمن انتقاد ازموضع دولت
وحــدت ملی در قبال پروســه صلح با
طالبان بر این باور است که گفتگوهای
صلح به بنبســت رسیده است و دولت
افغانستان و شورای عالی صلح به عنون
نهاد مســئول در مذاکرات دلیل قتاعت
بخش برای تداوم مذاکــره و گفتگو با
گروه های مســلح ندارد و تالش های
برخی حلقات برای ســرپوش گذاشتن
بر جنایت های ضد انسانی طالبان نمی
تواند افــکار عمومی را برای حمایت از
روند گفتگو ومذاکره متقاعد بســازد و
مردم افغانســتان به این باور رسیده
اســت که مذاکره با طالبــان تاکنون
هیچ دست آورد نداشته است و طالبان
ضمن امتیاز گری هم چنان سیاســت
خشــونت طلبانه اش را پیش می برند
و گذشتۀ گفتوگوهای صلح با طالبان،
نیز ثابت ساخته است که طالبان ودیگر
گــروه های مســلح اراده الزم برای بر
قــراری صلح ندارد ؛ بنــا براین دولت
افغانســتان دیگر نباید فرصت ها را با

اعتماد به وعده هــای طالبان و حامیان
بیرونی شان از دست بدهد و می بایست
ضمن تعقیب پروسه صلح بر اساس یک
پالیسی مشــخص و مراجعه به سازمان
های بین المللی و کشــورهای قدرتمند
جهت تحت فشــار قرار دادن طالبان و
حامیان سیاسی آن ها جهت پیوستن به
پروســه صلح ،اجازه ندهد مذاکره برای
طالبــان و دیگر گروه های مســلح این
فرصت را فراهم سازد که ازاین فرصت
تجدید قــوا و جذب نیروهای بیشــتر
نمایند .می بایســت بــا تفکیک گروره
های مســلح مخالف و مشــخص کردن
طــرف مذاکره ،با گروه های خشــونت
طلب که باورمند به صلح نیســت وهر
روز حمالتی خشــونت بار را علیه اماکن
عمومی و مردم بی گناه سازماندهی می
نماید ،با مشــت آهنین برخورد کند و
از دســتاور دها و امنیت مردم با قاطعیت
در مقابــل آنانیکــه جنــگ را تداوم
میبخشــند ،دفاع نماید ،تــا طالبان و
دیگر گروه های خشونت طلب در میدان
جنگ متحمل شکســت سنگین گردد و
می توان گفت مردم افغانســتان دولت
را در این مبــارزه همراهی خواهد کرد
و دیوار بی اعتمــادی بین افکار عمومی
و دولت افغانستان برداشته خواهدشد.
از ديدگاه مــردم گروه ها تنها زماني مي
توانند که به پروســه صلح بپیوندند که
اول؛ نظام سياســي فعلي را به رسميت
بشناســند .دوم؛ بر زيست برابر با ساير
شهروندان کشور تن دهند.
بنابرايــن برخي اصــول و ارزش هايي
که در اين ســال ها مورد پذيرش قرار
گرفته و با معيارهــاي ديني و فرهنگي
نيز همخواني دارند ،هرگز قابل گذشــت
و معامله نيستند .زيرا آن اصول و ارزش
ها در واقع پايه و اســاس نظام سياسي
و محــور وحدت ،همدلي و همزيســتي
مســالمت آميز طيف هاي اجتماعي در
افغانستان را تشــکيل مي دهند .ناديده
گرفتن آنهــا به معناي بربــادي تمامي
تالش ها ،فداکاري هــا ،رنج ها و محنت
هايي است که در طي سال هاي متمادي
صورت گرفته و مســاوي بــا هدر رفتن
خون مليون ها نفري است که جان شان
را به منظور بارور ساختن درخت آزادي
وعدالت فدا کرده اند.
پس صلح واقعي و در چــوکات قانون و
ارزش هاي دموکراتيک که تأمين کننده
آزادي هاي اساســي ،عدالت و برابري
براي شهروندان باشد ،خواست واقعي و
هميشگي مردم را تشکيل مي دهد.
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