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امنیت مهمترین دغدغه
سال جدید
حفیظ اهلل ذکی

امنیت در افغانستان به یک مشکل الینحل و همیشگی بدل شده
است که هیچ راهکاری نتوانسته دامنه ناامنی در کشور را محدود
بســازد .پیروزی مجاهدین امیدواری های زیادی را برای تأمین
امنیت و حاکمیت یک حکومت فراگیــر و عادالنه خلق کرد؛ اما
هنوز چند ماهی از عمر این حکومت نگذشــته بود که اختالفات
فاحش درونی آن را به فروپاشی کشاند و سبب آغاز دوباره جنگ
داخلی در کشور گردید.
دوام این جنــگ زمینه حضور و حاکمیت طالبان را در کشــور
فراهم کرد و مردم به دلیل خســتگی از جنگ به نیروهای طالب
امید بســتند .طالبانی که خود را فرشته های صلح معرفی کرده
بودند .حاکمیت طالبان اما با ســیاه ترین رویدادهای تاریخی در
افغانســتان همراه گردید .حاکمیت انحصاری ،خودکامه و عاری
از هرگونه عقالنیــت ،دخالت در زندگی خصوصی افراد و نفوذ در
تمامی شــبکه های حیات اجتماعی ،قتل ،تبعیض ،غارت ،وحشی
گری و بی قانونی ،مهاجرت های اجباری و سیستماتیک از جمله
ویژگی های امارت خود خوانده طالبانی به شمار می آمد.
مردم از ظلم و ســتم طالبان نیز به ســتوه آمــد .حمله یازدهم
ســپتامبر اگرچه یک رویداد تلخ انسانی را در آمریکا رقم زد؛ اما
سرآغاز فصل تازه سیاسی در افغانستان گردید .کنفرانس بن راه
را برای تشکیل حکومت فراگیر و مورد قبول همگان هموار نمود.
به دنبال تشــکیل حکومت حضور جامعــه جهانی و کمک های
هنگفتی که برای بازسازی و تأســیس نهادهای قانونی اختصاص
یافت ،چشــم انداز یک آینده بهتر و عاری از خشونت را به روی
مردم افغانستان ترسیم کرد .اما افغانســتان در این فصل نیز با
موجی از خشونت ها و جنگ های بیرحمانه روبرو گردید .جنگی
که اکنون پانزده سال است بربادی افغانستان و از بین بردن رفاه
و آســایش مردم آن را هدف قرار داده است .حضور نیروهای بین
المللی و حمایت های آموزشــی و تسلیحاتی آن نیز نتوانست از
میزان نا امنی در این کشــور بکاهد .جنگ افغانستان به طوالنی
ترین جنگ آمریکا و ناتو در خارج از مرزهایش تبدیل شد و این
جنگ طوالنی در نهایت کشورهای عضو ناتو را وادار نمود تا خروج
زمانبندی شده از افغانســتان را برنامه ریزی کنند .این برنامه با
واقعیت های امنیتی کشور همخوانی نداشت؛ بلکه تنها خواست
سیاســتمداران بود که متأسفانه با سیاست های خام و ناسنجیده
مقامات حکومتی افغانستان هماهنگ گردید و راه آبرومند خروج
نیروهای بین المللی از افغانستان را آماده کرد.
افغانستان یک سال پس ازخروج نیروهای بین المللی دشوار ترین
روزهای خود را ســپری کرد .ناامنی افزایــش پیدا کرد و میدان
جنگ از جنوب به طرف شمال کشور تغییر کرد .سطح تهدیدها از
روستاها و قریه ها به ولسوالی ها و والیت ها کشانیده شد.
اکنون نگرانی جدی نســبت به امنیت افغانستان در سال آینده
وجــود دارد .آیا میزان تهدید طالبــان و داعش همچنان پابرجا
باقی خواهند ماند؟ آیا با وارد شــدن عملی داعش در جنگ های
رویاروی دامنه خشــونت گســترش خواهد یافت؟ آیا امیدی به
مذاکرات چهارجانبه صلح و روند گفتگوهای سیاسی وجود دارد؟
آیا افغانســتان ناخواســته به صحنه جنگ های نیابتی کشورها
تبدیل نخواهد شد؟
به هر حال امیدواری کمی نســبت به بهبود امنیت در افغانستان
وجود دارد .خطر داعش و طالبان را نمی توان کم اهمیت جلوه داد
و یا به حاضر شــدن آنها به پای میز مذاکره امید بست .جنگ در
سال آینده با شــدت بیشتری دوام خواهد یافت .مسأله مهم این
اســت که ما تا چه حد برای مقابله با تهدیدات امنیتی در کشور
آمادگی داریم .ظرفیت های ما از نظر کمی و کیفی چگونه اســت.
آیا نهادهای امنیتی توانسته اشتباهات گذشته را شناسایی کنند؟
آیا برای جبران و جلوگیری از تکرار آن تدابیری سنجیده است؟
یک نکته قابل توجه در زمینه امنیت افغانســتان این اســت که
رویکردهای جامعه جهانی نسبت به افغانستان تغییر کرده است.
جامعه جهانی با تجربیاتی که از خروج زود هنگام نیروها در عراق
کسب کرده است و با توجه به خطرات شبکه های تروریستی برای
امنیت منطقه خواهان کمک های بیشتری برای افغانستان است و
حتا می خواهند سیاست های گذشته شان را اصالح نمایند .حضور
فعالتر جامعه جهانی در افغانســتان تا حدودی رؤیای گروه های
هراس افگن در افغانستان را آشفته می سازد.

استراتژی آمریکا در افغانستان و بدتر شدن اوضاع امنیتی
جان نیکولسون ،فرمانده نیروهای زمینی
ناتو است .او به عنوان فرمانده نیروهای بین
المللی به جای جان کمبل در افغانســتان
معرفی شده است .او برای این مقام نیازمند
تایید کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا
می باشــد .او جدیدا ،بــا کمیته نیرو های
مسلح سنای آمریکا دیدار نموده است .در
دیدار با کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا
به چند مسئله اشاره نموده است .او اوضاع
امنیتی افغانستان را به خاطر ظهور داعش
و پیشــرفت های جدید گروه طالبان رو به
وخامت دانسته است .او یکی از دالیل رشد
ناامنی در افغانستان را وجود پناهگاههای
امن در خاک پاکســتان دانسته است .جان
نیکولسون زمانی به عنوان فرمانده جدید
نیروهای بین المللی در افغانســتان معرفی
شده است که چند روز قبل ،پنتاگون ،وزیر
دفاع ایاالت متحده آمریــکا فرمان حمله
بر مواضع داعش را صــادر نمود .در عین
حال ،چندی پیش ،رئیس جمهور با هیئت
از سنای آمریکا دیدار نمود و در آن دیدار
هیئت سنای آمریکا متعهد به کمک به نیرو
های هوایی افغانســتان شد .چند روز بعد
از این دیدار ،ایــاالت متحده آمریکا چهار
فروند هواپیمای  29-Aرا به نیروهای هوایی
افغانستان تســلیم نمود .کمک به نیروی
هوایی افغانستان ،تغییر فرمانده نیروهای
بین المللی و دستور حمله بر مواضع داعش
از طرف پنتاگون بیانگر آوردن دگرگونی در
تاکتیک جنگی و اســتراتژی نظامی ایاالت
متحــده آمریکا در مبارزه با تروریســم و
دهشت افکنی است.
نیروهای بیــن المللی با رهبــری ایاالت
متحده آمریکا در ســال  2001میالدی به
منظور ســرکوب و منکوب کردن تروریسم
وارد افغانستان شــد .نیروهای بین المللی
با همکاری اتحاد شــمال در ظرف چند ماه
کنترل بخش های زیادی از خاک افغانستان
را به دســت گرفت .آن هــا ،پیروزی در
افغانســتان را قطعــی دانســته و جنگ
افغانستان را در پایان یافته می دانستند .به
همین منظور ،با آسودگی تمام طرح حمله
به عراق را پیش کشــیدند .اکنون ،پانزده
سال از آغاز جنگ در افغانستان می گذرد
اما نه تنها گروه های تروریستی و حامیان
آن ها ســرکوب و منکوب نشده است بلکه

رحیم حمیدی

در سال های اخیر ما با بازگشت گروه های
تندرو و حامی تروریسم مواجه می باشیم.
گروه طالبان ،به صورت مقطعی توانســت
کنترل شهر کندز را به دست گیرد .نیروهای
امنیتی را در ولسوالی سنگین والیت هلمند
تحت فشار و محاصره چند روزه قرار دادند.
در هر دو مورد ،نیروهای بین المللی مستقر
در افغانســتان به کمک نیروهای امنیتی
افغانستان شتافتند.بازگشت گروه طالبان
بــه میدان های جنگ نشــان می دهد که
نیروهای بین المللی و ایاالت متحده آمریکا
تصویر خام از جنگ افغانستان داشته است.
ایاالت متحده آمریکا در پایان سال  2002و
اوائل سال  2003جنگ افغانستان را خاتمه
یافته می دانستند.در عین حال ،آن ها هیچ
طرحی برای آوردن ثبات و شکل دهی یک
حکومت مرکزی قدرتمند نداشــتند .برای
همین ،در سال های اول برای ایجاد نیروی
امنیتی تحت کنترل حکومت افغانستان آن
ها بیشتر جنگ ســاالران را کمک نمودند
و از نیروهای ســران مجاهدین در مبارزه
با گروه طالبان و شــبکه القاعده استفاده
نمودند .این یک اشتباه بزرگ برای آوردن
ثبات و شــکل دهی حکومــت مرکزی در
افغانستان بود .در سال  2003وقتی ایاالت
متحده آمریکا به عراق حمله نمودند گروه

طالبان حمالت خود را گســترش دادند.
جامعه جهانی بعد از آن به تشــکیل اردو
و پلیس ملی افغانستان پرداخت .حمایت
از ســران مجاهدین و بی توجهی به ایجاد
اردو و پلیس ملی اولین اشتباه استراتژیک
ایاالت متحده آمریکا در افغانستان بود.
اردو و پلیس ملی افغانستان ایجاد شد اما
آموزش و تجهیز آن ها به کندی پیش رفت.
این در حالی بود که نیروهای ایاالت متحده
آمریکا برای مبارزه با تروریســم به باور
بسیاری کافی نبود .بعدا که باراک اوباما به
عنوان رئیس جمهور آمریکا روی کار آمد
تعداد نیرو های آمریکایی در افغانســتان
به صورت چشــمگیر افزایش یافت .با این
حال ،همچنان آمــوزش و تجهیز اردو و
پلیس ملی افغانســتان به عنوان یک امر
مهم در اســتراتژی نظامی ایاالت متحده
آمریکا جای نداشت.به همین خاطر ،زمانی
که مأموریت نظامی نیروهای بین المللی در
افغانستان پایان یافتند و مسئولیت تأمین
امنیت بــه نیروهای امنیتی افغانســتان
واگذار شــد ،ناامنی گسترش یافت.نتیجه
بی توجهی به نیروهای امنیتی افغانستان
گســترش دامنه و قلمرو ناامنی و ســال
سخت و خونین نیروهای امنیتی افغاستان
در سال  2014و  2015بود.

آنچه در این میان بیش از همه مورد غفلت
واقع شــد نیروهای هوایی افغانستان بود.
نیروهای هوایی افغانســتان به جز چند
چرخبال که جدیدا که از ســویی هند و
ایاالت متحده آمریکا داده شده است ،هیچ
هواپیمایی جنگی نداشت .به همین خاطر،
زمانی که نیروهای امنیتی جنگ ســخت
و طاقت فرســا با گروه های تروریســتی
داشــت از نیروهای بین المللی مستقر در
افغانستان کمک می خواست.
اکنون با کمک ها و جابجایی ها به نظر می
رسد که دگرگونی در استراتژی و تاکتیک
جنگی آمریکا در مبارزه با تروریســم به
وجود می آید .این دگرگونی اگر چه دیر شد
اما الزم است .زیرا ،ما همچنان دستاورد های
بیش از یک دهه گذشته را از دست نداده
ایم .ما می توانیم این دســتاورد ها را حفظ
کنیم.به نظر می رسد که از هم اکنون برخی
از جنبه ها و ابعاد دگرگونی در اســتراتژی
ایاالت متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم
روشن شــده اســت.جان نیکولسون ،در
دیدار با کمیته نیروی مسلح سنای آمریکا
گفته اســت که پناهگاه های شبکه حقانی
و دیگر گروه های شورشــی همچنان در
خاک پاکستان وجود دارد و ایاالت متحده
آمریکا فشــار الزم را بر حکومت پاکستان
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وارد ننموده است .حمایت پاکستان از گروه
های شورشی در افغانســتان یک واقعیت
انکارناپذیر است.بنابراین ،این احتمال وجود
دارد که در ســال های پیش رو فشار ایاالت
متحده آمریکا بر پاکستان مبنی بر سرکوب
گروه های دهشت افکن و پاکسازی پناهگاه
ها افزایش یابد .با این حال ،معلوم نیست که
فشار ها تا چه اندازه نتیجه بخش خواهد بود.
بخش دیگر دگرگونی در استراتژی آمریکا
حمایــت از نیروی هوایی افغانســتان می
باشد.ســقوط کندز و در تنگنا قرار گرفتن
نیروهای امنیتی افغانستان در میدان جنگ
این واقعیت را برمال کرد که نیروهای زمینی
افغانستان بدون حمایت نیروی هوایی قادر
به حفظ و سرکوب نیروهای شورشی نیست
و نیروهای بین المللی برای همیشــه نمی
توانــد اردو و پلیس ملــی را کمک هوایی
نماید .به همین خاطــر 4 ،فروند هواپیمای
 29-Aبه نیروی هوایی کشور کمک نمود.
در سال پیش رو ،بناست چندین هواپیمایی
جنگی دیگر نیز به نیروی هوایی افغانستان
سپرده شود.تجهیز نیروی هوایی افغانستان
برای مبارزه با تروریســم یک امر ضروری
است .این شــاید تنها راه برای پایان جنگ
افغانستان برای ایاالت متحده آمریکا باشد.
اکنون راهی جز تقویت و باال بردن ظرفیت
نیروهای امنیتی افغانســتان و به خصوص
نیروی هوایی افغانستان متصور نیست.
با این حال ،جنــگ بیش از یک و نیم دهه
در افغانســتان چند مسئله را روشن نموده
اســت .برای حفظ حکومــت و ارزش ها و
دســتاورد های بیش از یک دهه نیازمند
حضور دراز مــدت نیروهای بین المللی در
افغانستان می باشــیم .برای پایان دادن به
مأموریت نظامی نیروهــای بین المللی در
افغانستان و پایان جنگ آن ها در افغانستان
راهی جز آموزش ،تجهیز نیروهای امنیتی
افغانستان نیست.سومین واقعیت این است
کــه ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشــور
هــای درگیر جنگ در افغانســتان باید به
حکومت پاکستان برای آوردن صلح و ثبات
در افغانستان فشار آورد .زیرا ،تا زمانی که
رابطه سازمان های استخباراتی پاکستان با
گروه های دهشت افکن قطع نگردد ،دست
یابی به صلح و آوردن ثبات یک امر آرمانی
و دست نیافتی باقی می ماند.

کشورهای در حال توسعه چالش های سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بین المللی
است که صرفا به منظور بررسی روابط تجاری
بین کشورها تاسیس شده است .این سازمان
در اول ژانویه  1995و بدنبال هشــت سال
مذاکره رســما جایگزین گات (موافقتنامه
عمومی تعرفه و تجارت) شد.
ســازمان تجارت جهانــی مجموعه ای از
موافقتنامه ها و مقرراتی اســت که توسط
بسیاری از کشورها امضا شده و در پارلمان
های آنها به تصویب رســیده است .هدف از
تاسیس این سازمان ایجاد تسهیالت بیشتر
برای صــادرات و واردات کاال و خدمات بین
ملت های مختلف می باشــد .بیش از سه
چهارم از  148عضو سازمان تجارت جهانی
را کشــورهای غیرتوسعه یافته تشکیل می
دهند .عضویت در ســازمان تجارت جهانی
معموال بدنبال مذاکرات طوالنی و تغییرات
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فــراوان در نظام قانونگزاری کشــورهای
متقاضی صــورت می گیرد .بــرای نمونه
کشــور چین پس از  14سال مذاکره فشرده
با اعضای مختلف گات و سپس جانشین آن
ســازمان تجارت جهانی بخصوص آمریکا و
اتحادیه اروپا سرانجام توانست به عضویت
این سازمان دســت یابد .روسیه نیز پس از
نه سال مذاکره هنوز نتوانسته پیش نیازهای
عضویت در ســازمان تجــارت جهانی را
بطورکامل برآورده نماید .متقاضیان عضویت
در ســازمان تجارت جهانی امیدوارند که با
ادغام در سیســتم بازرگانی بین المللی به
ثبات سیاسی و توســعه اقتصادی بیشتری
دســت یابند .اما مطالعه عملکرد اقتصادی
کشــورهای عضو ســازمان تجارت جهانی
حاکی از نتایج مختلفی اســت که عاید این
کشورها شده اســت .کشورهایی که دارای
بنیه اقتصادی ضعیفتــری بوده اند با اجازه
ورود به شرکت های خارجی صنایع داخلی
خود را در شرایط دشــواری قرار داده اند.
برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از
نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده
اســت ،با ورود خودروهای اروپایی صدمات
زیادی متحمل شدند .اما از سوی دیگر چین
با تغییر تدریجی سیاســت های اقتصادی
حمایت جویانه خود نظیــر یارانه ها تجربه
بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی
داشته اســت .یکی از مهمترین مشکالت
سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در
روابط تجاری دولتهــا ،بلکه ایجاد ثبات در
سیاست های تجاری در داخل کشورهاست.
کشــورهای متقاضی عضو سازمان تجارت
جهانی برای انطبــاق قوانین داخلی خود با
مقررات این ســازمان دشــواریهای زیادی
روبرو بــوده و گاه مجبور به تصویب ،تغییر
و بازنگری هزاران قانــون و الیحه حقوقی
می شــوند« .وران هانگ» ( )1کارشــناس
امور حقوقی در موسســه صلح کارنگی که
مقاالت متعددی درباره ابعاد حقوقی عضویت
چین در سازمان تجارت جهانی نگاشته ،در
مصاحبه با واشــنگتن پریزم اظهار داشت
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مهمترین چالش متقاضیان این ســازمان
دشــواری اجرای کامل مقررات و تعهدات
مربوطه است .پکن با وجود آنکه قریب به
سه هزار قانون و الیحه را تغییر داده است،
همچنان دچار مشکالت متعددی با مقامات
محلی برای اجــرای تعهدات خود در قبال
ســازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت
های متعددی از سوی سایر اعضا روبرو می
باشــد .به گفته هانگ بزرگترین درسی که
باید از تجربه چین آموخت «اهمیت آمادگی
قبلی» برای عضویت در این ســازمان می
باشد .با وجود آنکه چین سالها برای ورود
به بازارهای جهانی برنامه ریزی و تالش کرد
اما هنوز هم با مشکالتی جدی نظیر افزایش
شدید شــکاف بین فقیر و غنی و بیکاری
فزاینده روستائیان مواجه است.
البته منتقدانی نظیر نوام چامسکی استاد
دانشــگاه ام آی تی اساس سازمان تجارت
جهانی را مغایر با منافع کشــورهای غیر
توسعه یافته دانسته و معتقدند که مقررات
این ســازمان بخصوص حق مالکیت های
معنوی مانعی بزرگ در جهت توسعه پایدار
کشــورها بوده و آنها را از رشد اقتصادی و
خالقیت فکری باز می دارد.
چامسکی در مقاالت متعدد خود با نگاهی
تاریخــی بــه الگوهای توســعه یافتگی
کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا خاطرنشان
می کنــد که اگر قوانین ســازمان تجارت
جهانی در قرون گذشــته حاکم بود امکان
توسعه این کشورها نیز وجود نداشت.
اما از نگاه بنیانگذاران و حامیان ســازمان
تجارت جهانی تبــادل آزاد کاال و خدمات
در دنیــا به افزایش رشــد اقتصادی ملت
ها ،ارتقای ســطح زندگی مــردم ،ترویج
دمکراسی و باالخره برقراری صلح و ثبات
در جهان منجر می شود .موافقان سازمان
تجارت جهانی تاکید مــی کنند که تعهد
کلیه اعضا به اجرای قوانین این ســازمان
به تدریج موجــب بهبود نظام قضایی آنها،
برقراری حکومت قانون و هماهنگی بیشتر
با جامعه بین المللی خواهد شــد .این امر

به نوبه خــود کشــورهای دیکتاتوری و
استبدادی را به سوی جامعه پذیری سوق
داده و آنها را مجبور خواهد کرد که نه فقط
درهای اقتصادی بلکــه دروازه های نظام
سیاسی خود را نیز گشــوده و دمکراتیزه
نمایند .اما نگاهی به نظام سیاسی بسیاری
از کشورهای عضو که چندان هم دمکراتیک
نیســتند نشــان می دهد که پیوستن به
سازمان تجارت جهانی لزوما و یا حداقل در
کوتاه مدت به برقراری یک دمکراسی تمام
عیار در کشورها نمی انجامد.
نظــام تصمیم گیری در ســازمان تجارت
جهانی
بر خالف گات که در آن مخالفت تنها یک
کشــور برای جلوگیری ازصدور یک حکم
کافی بود ،در سازمان تجارت جهانی هیچ
کشوری امکان وتو ندارد .به بیان دیگر در
گات برای تصویب یک حکم همه اعضا باید
به اجماع می رسیدند در حالیکه در سازمان
تجارت جهانی به عکس ،برای رد یک حکم
همگی باید به توافق دست یابند.
گرچه ســازمان تجارت جهانی بر اساس
اصل «یک کشور ،یک رای» استوار است،
واقعیت امر این است که کشورهای بزرگ و
پیشرفته قدرت های مسلط بر این سازمان
بوده و اثر قاطعی بر تصمیم گیری های آن
دارند .مطابق موافقتنامه این سازمان برخی
مذاکرات تنها بین بزرگترین تولید کننده و
بزرگترین خریدار هر کاال صورت گرفته و
نتیجه آن معموال شامل حامل سایر کشورها
نیز می شــود .با توجه بــه آنکه آمریکا و
اتحادیه اروپا دو قــدرت بزرگ اقتصادی
دنیا هســتند طبیعی است که آنها در همه
مذاکرات یا خریدار اصلی و یا تولید کننده
اصلی کاال باشند .حضور یک کشور درحال
توســعه در این مذاکرات به ندرت رخ می
دهد و به این ترتیب سازو کار مذاکرات به
گونه ای اســت که نفوذ آمریکا و اتحادیه
اروپا در تصمیم گیری ها و مقررات سازمان
تجارت جهانی به مراتب بیش از سایر اعضا
باشد .عالوه بر این ،نحوه تفسیر این مقررات

نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت
چندانی ندارد .برای نمونه بیش از نود درصد
از اختالفاتی که در سازمان تجارت جهانی
مطرح شده به نفع آمریکا خاتمه یافته است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که نماینده
تجاری آمریکا در ســازمان تجارت جهانی
تحت فشــار کنگره این کشــور می باشد
که آن نیز به نوبــه خود تحت نفوذ فراوان
صنایع داخلی و اتحادیه های تجاری بزرگ
می باشد .به بیان دیگر منافع شرکت های
بزرگ آمریکا تاثیر قابل توجهی در جهت
گیری ســازمان تجارت جهانی می تواند
داشته باشــد .فاتوماتا جوارا و آیلین کوا
در کتاب «پشت صحنه ســازمان تجارت
جهانی» ( )2خاطرنشــان می کنند که بر
خالف نظــام چند جانبــه تصمیم گیری
ها در ســازمان تجارت جهانی ،آمریکا و
اتحادیه اروپا با برپایی جلســات دو جانبه،
بســیاری از موارد و موضوعات مورد عالقه
و یا اختالف خود را بررســی و حل و فصل
کرده و عمال دستور کار مذاکرات سازمان را
شکل می دهند .به همین علت در نشست
های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی
به مســائلی نظیر دسترســی کشورهای
جنوب (در حال توسعه) به بازار محصوالت
کشاورزی کشــورهای شــمال که برای
کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی
برخوردار می باشد ،شده است .کشورهای
توسعه یافته به خواست کشورهای در حال
توسعه در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی
برای محصوالت کشــاورزی وقعی ننهاده
اند .به نوشته جوارا و کوا برخی کشورهای
توسعه یافته با بکارگیری شیوه هایی نظیر
«تهدیدهای شخصی» « ،تطمیع» و «تفرقه
بیانداز و حکومت کن» کشــورهای فقیر و
سفرایشان را وادار به پذیرش خواست های
خود می کنند .با توجه به این مشــکالت و
موانع ،کشــورهای در حال توسعه باید «با
سوار شدن بر پشــت» یکی از چهار عضو
مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا،
اتحادیه اروپا ،کانادا و ژاپن ،اتحاد با ســایر
اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم های
فشار سیاسی ،اقتصادی و استراتژیک خود
به خواستهایشــان در این سازمان دست
یابند .و این درس مهم دیگری اســت که
متقاضیــان عضویت در ســازمان تجارت
جهانی باید بیاموزند.
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روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
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