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ارائه آن پیرامون مسایل و طبیعی منابع از اجمالی نگاه یک تا است شده تالش رساله این در
فرایندمشکالتوهاچالشتشریحونظریهایچارچوبتوضیحومفاهیمتعریفبهاولبخش.گردد
ازناشیمشکالتوهافرصتچهچیست؟طبیعیمنابع.استیافتهاختصاصطبیعیمنابعازبرداریبهره
تشکیلرابخشاینمحوریمباحث،شوندلحاظبایدواندمهمکالنهایگذاریسیاستدرطبیعیمنابع
کشوریزیمبابوی.استگردیدهمعرفیزیمبابویکشور»مارانگه«الماسمعدن،دومبخشدر.دهندمی
سردچارخاصطوربهوبودهطبیعیمنابعناسالمبرداریبهرهازناشیمشکالتدرگیرهاسالکهاست
داریمگذراییبررسی،سومبخشدر.استآمدهوجودبهمعادناستخراجاثردرکهاستجدیهایآسیب
طبیعیمنابعازاستفادهموضوعبارویاروییدرهاییچالشوهازمینهچه.افغانستاندرطبیعیمنابعبه

افغانستانوجوددارد؟اهمیتوارزشمنابعطبیعیاینکشوردرچهحداست؟
فزایندههایچالشومشکالتبامواجههنوعوزیمبابویدرطبیعیمنابعازبرداریبهرهتجربهفهموتبیین
راطبیعیمنابعازبرداریبهرهبامرتبطمسایلتاکردخواهدکمکراما،آنازمتاثراقتصادیوسیاسی،اجتماعی
هاافغان.نماییمپیدابیشترآگاهیآنهایپیامدوهامسوولیتباوبشناسیمبیشترخاصطوربهرامعادنوکلدر
باشندنیزنکتهاینمتوجهبلکه،کنندفکراقتصادیفرصتوسرمایهیکعنوانبهتنهاشانطبیعیمنابعبهنباید

.باشدداشتهپیدررازیانباریومنفیبساثراتتواندمی،منابعاینناسالممدیریتودقتیبیصورتدرکه
شرایطکهرا کشورهاییبقیه تجارب بعدی هایفرصتدربتواند استامیدوار افغانستان باندیده
منابعازدرستاستفادهومدیریت.دهدقرارافغانستانمردماختیاردرنیزدارندراافغانستانبانزدیک

.داردکشورهادیگرتجاربازبهترشناختودرکبهنیازافغانستانطبیعی
عالقمندندیا و دخیلطبیعیمنابع مسایل در که کسانیهمه.ندارد خاصیمخاطب رساله این
دانشجویانواساتیدآگاهیافزایشبرایرسالهاینمطالعه.ببرندسودرسالهاینمعلوماتازتوانندمی

مراکزعلمی-آموزشی،فعالیننهادهایمدنی،مقاماتدولتی،رسانههاو...کمکخواهدکرد.

درباره  این  رساله
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1 منابع طبیعی چیست؟
انسانکهداردوجودطبیعیشکلبه(زمین)محیطداخلدرکهاستمرکباتیوموادطبیعیمنابع
ترکیبیخوداولیهوضعیتدر،انساندستتولیدهر.استدستیابیقابلوباشدنمیدخیلآنساختدر
یاهواوتازهآبمثل،باشندداشتهوجودمستقلصورتبهشایدطبیعیمنابع.استطبیعیمنابعاز
دستبهبرایوباشدداشتهوجوددیگریقالبدریاوماهیمثل،باشندزندهموجوداتازبخشیاینکه

آوردنآنبایدپروسههاییراتکمیلکنیم،مثلآهن،نفتوبسیاریازمنابعانرژی.
این دارد؛وجودطبیعیمنابعکردناختصاصیوتقسیمبرای جهانیسطحدرزیادی گفتگوهای
ایپایهکهاستطبیعیمنابعصادراتخاطربهنیزوطبیعیمنابعبودنکمیابدلیلبهبیشترمساله

برایاقتصادکشورهایتوسعهیافتهماننداسترالیابهحسابمیآید.

الف. طبقهبندی منابع:
،منابعمبدابرگیرندهدرکهداردوجودطبیعیمنابعبندیردهوبندیطبقهبرایزیادیهاییروش

سطحگسترشوتوسعه،وقابلیتتجدیدوبازیافتآنهامیباشد.
منابعبراساسمبداوخاستگاهچنینتقسیمشدهاند:

وجنگالتمانندآید؛میدستبهارگانیک وزندهموادوموجوداتاز زیستیمنابع:زیستیمنابع
درهمچنان،پطرولوذغال،نفتمانندفسیلیهایسوخت.شودمیحاصلآنهاازکهموادیوحیوانات

اینردهبندیقرارمیگیرند.
مثلآیندمیوجودبهغیرزندهوغیرجاندارموادازکهمنابعیازاستعبارت:(نازیو)آبیوتیکمنابع

زمین،آبتازه،هواوفلزاتسنگینمثلطال،آهن،مس،نقرهوغیره.
بادرنظرداشتسطحتوسعه،منابعطبیعیچنینردهبندیمیشوند:

آنازآیندهدرتوانمیودارندوجودمناطقیدربالقوهصورتبهکهاندمنابعیبالقوهمنابع:بالقوهمنابع

بخش یک: 
منابع طبیعی و مسایل پیرامونی آن
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زمانیتا،باشدداشتهوجودنفترسوبیهایسنگهایالیهدرهندمناطقازبسیاریدرمثال.نموداستفاده
کهاینسنگهابرطرفونفتاستخراجشود؛نفتیکهدراینبخشهاوجودداردمنابعبالقوهبهشمارمیرود.
حالدرواستگرفتهقراربررسیمورددقیقگونهبهواستمشخصآنمقدارکهاستمنابعی:مشخصمنابع
حاضرموردبهرهبرداریاست.توسعهمنابعمشخصمثلتولیدچوببهسطحتکنالوجیوتواناییاقتصادیبستگیدارد.
موردآیندهدرضرورتصورتدرکه،رودمیشماربهمشخصمنابعازبخشی:شدهذخیرهمنابع

بهرهبرداریقرارمیگیرد.
وتکنالوجینبوددلیلبهولیاندشدهبرآوردوبررسیکهاستمنابعیازعبارت:شدهانبارمنابع

فناوریموردنیاز،غیرقابلاستفادهباقیماندهاست،مانندهایدروجن.

قابلیت براساس توانندمی منابع از بسیاری و است عمومی بسیار بحث ،بازیافت و تجدید قابلیت
بازیافتردهبندیشوند.

نورمثلمنابعازتعدادی.کردتهیهدوبارهطبیعیصورتبهتوانمیکهاندمنابعی:بازیافتقابلمنابع
.نداردمقدارشانبرچشمگیریتاثیرانسانهامصرفودارندوجوددوامدارصورتبهغیرهوباد،هوا،خورشید
.دارندقرارتقلیلوکاهشمعرضدروندارندرازودخیلیبازیافتقابلیتدیگرمنابعازبسیاریکهحالیدر
منابعتازمانیقابلبازیافتبهحسابمیآیندکهمقدارومیزانبازیافتشدهبیشترازمیزانمصرفآنهاباشد.
یاوگیرندمیشکلآهستهبسیارکهاستمنابعیازعبارتبازیافتقابلغیرمنابع:بازیافتقابلغیرمنابع
وریبهرهدیداز.گیرندمیقراربندیردهایندرکهاندمنابعیهامینرال.آیندنمیوجودبهطبیعیصورتبهاصال

©Stapanov Alexander
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منابعاینخوبمثال.باشدمصرفمیزانازکمترشدهبازیافتمیزانکهاندبازیافتقابلغیرمنابعی،هاانسان
راسالهامیلیونواستطوالنیبسیارآنآمدنوجودبهوگیریشکلمدتکهفسیلیسوختازاستعبارت
یورانیوممثل،استیافتنیپایانوفناپذیرطبیعیصورتبهانساندخالتبدونمنابعازبعضی.گیردمیبردر
کهصورتیدرنموداستفادهدوبارهفلزیهایمنرالازتوانمی.شودمیتبدیلسنگینآهنبهمدتیازبعدکه

دوبارهبهچرخشدرآوردهشودوازاینطریقبازیابیشود.ولیذغالونفتقابلبازیافتنیست1.

2. سیاستگزاریها
آبتغییراتبامقابلهکناردر.باشدمیروزمرهزندگیواقتصادیهایفعالیتاساسطبیعیمنابع
بزرگترینازیکی،جهانسراسردرآنهاعادالنهتوزیعومنابعازدوامداراستفاده،جهانیفقروهواییو
مورددرمخصوصاامراین.ندمحدودامنابعازبسیاری.2آیدمیحساببهیکموبیستقرنهایچالش
وآبتغییرات کنندهتسریعبزرگ مقیاسدرآنها احتراق ادامه کهکندمیصدقفسیلیهایسوخت
کهاستشدهواقعتوسعهحالدرکشورهایونوظهوراقتصادهایدرطبیعیمنابعبیشتر.استهوایی
ثروت،کشورهااینمردمازبسیاریبرای.برندمیرنجنیزسیاسیضعیفسیستمازبلکه،فقرازتنهانه

منابعبهجایبرکتورحمتبهلعنتتبدیلشدهاست3.
وملیهایسیاستکاردستورراسدرموضوعاین.نیستایحاشیهمسالهیکدیگر،منابعحاکمیت
تولیدبرایاولیهموادعرضهامنیتتامین.داردقراررشدحالدرکشورهایوصنعتیکشورهایالمللیبین
فسیلیهایسوختگذشتهمانند،حاضرحالدر،ارتباطایندر.باشدمییکدرجهاولویتیکصنعتی
.دارندقراربوکسیتوآهنسنگ،مس،طال،چوبمانندکلیدیسنتیمنابعوسنگزغالوگاز،نفتمانند
ونادرخاکیعناصر،لیتیوممانندحساسوجدیدمنابعبهایفزایندهطوربهوضوحبهنیزسیاسیتوجه
هایآوریفنازبسیاریبرایخاصطوربهکه،(تانتالیمونیبوبیوممثلکمیابعنصرچندشامل)کولتان

مدرندربخشارتباطات،انرژی،حملونقلوامورنظامیمهماست،درحالتغییرمیباشد4.
متاثر را توسعه حالدر کشورهایو ظهورحالدر اقتصادهای متفاوتی طوربه جدیدمنابع رونق
حال در منابع از ایگسترده طیف برای بعضا صنعتی کشورهای و نوظهور اقتصادهای .است ساخته
باچینمانند-اندمنابعبرخیازاستراتژیکومهمذخایرداراینوظهوراقتصادهایازبرخی.اندرقابت
سرمایه.دارند(نفتمثل)دیگرمنابعوارداتبهنیازکشورهااینحالعیندراما-کمیابخاکیعناصر
تشدیدباعثاستممکناینکهیا،باشدانسانیتوسعهبرایهاییفرصتباعثاستممکنطبیعیمنابع
درمنابعفاقدکشورهای.گرددبشرحقوقنقضوزیستمحیطتخریب،دولتشکست،فساد،استثمار
بیشترو(شانزراعتوانرژیبخشدرخاصطوربه)5شدهمشکلدچارمنابعباالیهایقیمتبامواجهه

بهحاشیهراندهمیشوند.
1ویکیپدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/Marange_diamond_fields
2012نوامبر،هاوسفریدم2

http://www.freedomhouse.org/blog/zimbabwe%E2%80%99s-diamond-wealth-interview-farai-maguwu
2011آپریل،بُلهاینریشبنیاد3

http://www.boell.de/ecology/resources/resource-governance-ecology-682.html
4ویکیپدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/Marange_diamond_fields
2011آپریل،بُلهاینریشبنیاد5

http://www.boell.de/ecology/resources/resource-governance-ecology-682.html
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3. اداره منابع و قدرت
ندرتبهوشدمیگرفتهنظردرکارشناسانبرایموضوعیکصرفامنابعکنترل،پیشسالچندتا
درکهطوریمثال)شدمیالمللیبینتوجهجلبباعثیاوکردمیبازسیاسیهایبرنامهدرراخودراه
حالتروشنیبهگذشتهسالچنددرحالاینبا.(افتاداتفاق2007سالدرG8برآلمانریاستدوران

.6استشدهدیدهرونداینعکس
.داردآنتوزیعیهایجنبهبهدهیاولویتومنابعسیاستگیریشکلدرایعمدهنقشسیاسیقدرت
درنزاععاملحتییاوکنندهتسریععواملازمنابعکنترلوداشتناختیاردریادسترسیسربردعوا
فشارباکهشرایطیدر.آیدمیحساببهمناطقوکشورهاازبسیاریدراجتماعیتحوالتوسیاسیقدرت
استفادهسوالبرایپاسخیافتن،هستیمروبرومنابعبرسررقابتتوسطآمدهوجودبهاجتماعیرشدبهرو
هرچهمنصفانهترودوامدارتروتوزیععادالنهایننعماتخدادادی،موضوعیاستبافوریتحیاتیوفزاینده7.

الف. چرا کنترل منابع فعال در دستور کار سیاسی است؟
دلیلاینبهاوال،استافزایشحالدرشدتبهجهانسراسردرمعدنیوفسیلیمنابعبرایتقاضا
رکودصنعتیکشورهایدرکهدلیلاینبهثانیاوهستندمنابعگرسنه،ظهورحالدراقتصادهایکه
در - مدرنهایآوریفن در استراتژیک منابع برای تقاضا در عظیمافزایش .ندارد وجودتقاضا واقعی
رشد.آیدمیحساببهکلیدیعاملیک-نقلوحملوتجدیدپذیرهایانرژی،ارتباطاتهایزمینه
درخودراضروریمنابعازبسیاریازتوجهیقابلبخشهمچنینکه-ظهورحالدروکالناقتصادهای

.8کشدمیچالشبهراقدیمیصنعتیهایملتغلبهوموجودالمللیبینکارتقسیم-دادهجای
وجهتایناز .استرسیدهپایانبهارزاننفتدورانکهاستترروشنهمیشهاززمانعیندر
عرضهازبیشحاضرحالدریاتقاضا(اورانیوم،سنگزغال)انرژیمنابعوفسیلیهایسوختخاطربه
زیادافزایشباعثمنابعدیگروانرژیبرایجهانیتقاضای.شدخواهدچناننزدیکآیندهدریاواست
تقاضایوگرانی،باشدهمراهخطرباهمیشهگذاریسرمایهشودمیباعثامراین.استگردیدهقیمت
منابعبرایتقاضاافزایشومنابعرونقپیامدهای.استسودآوراقتصادیلحاظازاستخراجبرایبیشتر

.باشدمیمتنوعوعظیم،جهانکنونیتحوالتبازمانهمخاص

4. پیامدهای رونق منابع

الف. بعضی از اثرات منفی:  
درمنابعبرای رقابت.استشدهتقسیماینامساویانه بسیارطوربه منابعثروت،جغرافیایینظراز
،آن تجارت و معدنکاری ،دسترسیبر کنترل .است افزایش حالدر محلیو ایمنطقه ،جهانیسطح
فلزاتذخایر،گینهخلیجدرنفتذخایرمنابعکندنمیفرقیحال.داردهمراهبهپولیارزشوقدرت

-6شبکهجهانیبیبیسی
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14377215

2011نوامبر6،هاوسچاتم-7
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/061112summary.pdf

-8شبکهجهانیبیبیسی
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14377215
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وترنایابذخایرهرچه.باشدشمالقطبدربکرذخایریاوچیندرنادرخاکیعناصر،کنگودرکولتان
نیزمحلیهایحکومتضعیفساختارهایبرفشاروشدیدترآنهابرایهمرقابت،باشدبیشترمتقاضی
درکهاستشدهآشکارنیزواقعیتایندرمنابعاستراتژیکاهمیتمورددرچرخشاین.استبیشتر
منابعرسیدنوامنیتتامینبراینظامینیرویاستفادهازحمایتامروزیامنیتیهایسیاستگفتمان

بهصنعت،قابلقبولمیباشد.
اقتصادهای در هم و صنعتی کشورهای در هم  امروزه استعماری نو سیاست) اقتصادی منافع
هاینامهموافقتقالبدرمثال)تهاجمیآزادتجارتهایسیاستازاستفادهبا(گرددمیدنبالنوظهور
تجاریدوجانبه)،سیاستهایسرمایهگذاریمانعتوسعه،وقراردادهایناعادالنهمحافظتمیگردد9.
هایدرگیریوضعیفحاکمیت،اداری فسادافزایش اثر درمنابعاز استفاده منفیعواقبتشدید
ازبسیاریدرملیسطحدردرآمدوتجارتنظرازچهاگر.استمنابعرونقدیگرپیامدآمیزخشونت
تالشهرگونهویافتهافزایشکشورداخلدرآنهاتوزیعدرهادرگیریَاغلبااماشدهحاصلبهبودکشورها

برایرقابتهایمسالمتآمیزدرحاکمیت،سرکوبشدهاست10.
توجهبارامبداءکشورهایومیزبانکشورهایهایحکومتموقعیت،جهانیتجارتبازیگرانانحصار

بهسیاستهاینظارتی،تضعیفمیکند.
همبازمخصوصاامراین-گردندمیآلوده(هواوآب،خاکآلودگی)معدنکاریتوسطهااکوسیستم
(قیریجغلوشنمانند)منابعباالیخطرباوغیرمتعارفصورتبهفسیلیمنابعازاستفادهمورددر
؛(جنگالتنابودیطریقازمثالعنوانبه)یابدمیافزایشزیستیتنوعرفتندستازگردد؛میآشکار
گشودهکنگوحوزهوآندهایکوهرشته،آالسکاماننددوردستهایمکاندرقبلینخوردهدستمناطق

.11استگرفتهقراررویهبیاستخراجمعرضدروشده
اجباریاخراجوبشرحقوقنقضتاصحیخطراتاز-مردمبرمستقیماثراتمعدنیمناطقدر

مردم-تشدیدشدهاست12.
طریق از را جدی خطرات این باید است نیاز مورد فوریت به که محیطی زیست جهانی تحول 
بیشتر،جنوبوشمالدرپایدارمنابعحاکمیتبدون:بدهندقرارتوجهموردکنترلوگذاریسیاست
،نرسدنتیجهبهاستممکنهواییوآبتغییراتبامقابلهبرایهاتالش،شدخواهندنابودهااکوسیستم
،ماندخواهندباقیفقیرپایینسطحازبیشترحالتیدردارندکهغنیمنابعباتوسعهحالدرکشورهای

ودولتهانیزبیثباتترخواهندشد.

ب. اثرات مثبت، فرصتها
در،دارندمطلقفقربردنبینازبرایواقعیاندازچشمفعالکهتوسعهحالدرکشورهایازبسیاری
اقتصادیرشدپایه.اندنوظهوراقتصادهایبهپیوستنحالدروبودههزارهتوسعهاهدافبهدستیابیحال

2010جون،زیمبابویباندیدهسازمان-9
http://www.zimbabwewatch.org/dut/Zimbabwe-Actueel/Civil-society-visit-Marange-diamond-fields

2011،بُلهاینریشبنیاد- 10
http://www.boell.de/ecology/resources/resource-governance-ecology-682.html

-همان 11
2009،بشرحقوقباندیدهسازمان- 12

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/zimbabwe0609web.pdf
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اگرکندکمکتوسعهبهتواندمیواقعامنابعثروت،حالاینبا.استمتکیمنابعصادراتبهصرفاآنها
توجهموردمحلیهایارزشونیازها،شودتنظیمسالمنهادهایتوسطمنابعتوزیعوتولید،استفادهحق
.شودگذاریسرمایهنگرانهآینده،انسانیتوسعهدرطبیعیمنابعبخشازناشیدرآمدهایوگیردقرار
درکشورهایفقیرترینمنابعبهظهورحالدراقتصادهایوصنعتیکشورهایرشدبهروعالقههمچنان

حالتوسعهبایدبهاینمنظورمهارگرددوازسویدیگرشرایطتجارتبایدبهبودیابد13.
وابستگیازتوانمیرااقتصادیتوسعه،صنعتیکشورهایدر،»جدیدسبزمعامله«مفکورهبامطابق
،وریبهرهبرایکافیهایمشوقکهصورتیدر،نمودجداآنشدهمعکوسفعلیروندومنابعمصرفبه

بازیافتوکاهش(درسیاستهاینظارتیوبازار)استفادهازمنابعوجودداشتهباشد.
.استموجودمحلدرقبلازبعضاچندگانهمشترکابتکاراتوداوطلبانهاستانداردهایازبسیاری
تحلیلوتجزیهسیستماتیکطوربهتاشودارائهاینجادرمقایسهبرایکهداردوجودارزشمندیتجارب

شدهوازآنبرایبحثوتدوینراهحلهایجدیداستفادهنمود.
تنظیم در موجود هایایده به را بیشتر توجه گذاریسرمایه هایسیاست و تجارت مورد در بحث
تاثیراتوسیاسیهایزمینهوداشتهمعطوفآنهاپایداریو(نظارتیهایسیاستوبازارامکانات)مقررات
درخاصمنابعاستخراجمنعومنابعبرمالیاتمفهومازعبارتندهامفکورهاین.بگیردنظردربایدراآن

مناطقدوردستمانندنواحیقطبیوحوزهآمازون.
منابعطبیعییکساحهجدیداستبرایارتباطدادنسیاستهایآبوهواییوسیاست(استخراج/
هایحلراه شناساییوسیاستگذاریهایسازمانو مشکالتتحلیل و تجزیه در.منابع (براداریبهره

.باشدمیمهمنفعذیهایشبکهوافرادبسیج،ممکن

5. سیاست منابع و تغییر شکل اکولوژیکی
منابعسیاستپیوندنیازمندکهداریمقراربزرگتحولیکآغازدروفسیلیدورانپایاندرفعالما
استاینمساله.باشدموجودمتعددهایبحرانفصلوحلبایدماهدف.استهواییوآبسیاستو
مسیرتغییرجایبه.کنیممدیریتراخودمعدنیوفسیلیمنابعمحدودوپراکندهماهیتماچگونهکه
برهمهنوزکشورها،کمکربنبااستراتژیکاملپتانسیلازاستفادهوتجدیدپذیرهایانرژیبهعمده
درگذاریسرمایه،تعقیبموردهایراهکوراینازیکی.اندمتکیموجودفسیلیذخایرآخریناستخراج
نواحیدرحفاری،قیریهایشن)آنهاستنیازموردهایزیرساختونامتعارفایحاشیهفسیلیذخایر

عمیقدریا،شیلنفتی،شیلگازی،وغیره)14.
تاکیدباید،حالاینبا.کندمیدعوتپایهفسیلیمنابعازجداشدنبهدرستیبه»سبزجدیدانقالب«
همراهتلفن هایگوشیو هاتاپلپ .است محدودمنابع کنندهمصرفنیز جدیدهایآوریفن کهشود
تصورکهبرقیوهیبریدیخودروهایکههمانطور –دارندلیتیومیونیقویاماکوچکباتریبهنیاز
بحثدراینبنابر.اندچنیننیزآیندهدرماتحرکنیازهایهمهبرایمناسبونگرانهآیندهگزینهشودمی
درآورندمیوجودبههاآوریفناینکهراجدیداستراتژیکمنابعبهوابستگیبایدماسبزصنعتیانقالب
.آیدمیوجودبهآنهاساکنانومعدنیمناطقبرایمشکالتیچهآننتیجهدراینکهوباشیمداشتهنظر

2012نوامبر،آفریقاجنوبدموکراسیوصلحسازمان- 13
-بنیادهاینریشبُل 14

http://www.boell.de/ecology/resources/resource-governance-ecology-682.html
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مرکزیهایزمینهبایدبلکهباشندنمیایحاشیهمسایلهااینهمهدرجایگزینیوبازیافت،وریبهره
سیاستراشاملشوند15.

راموادعرضهبهمربوطضروریحلراه،هواییوآببحرانتشدیدنظرازتوانیمنمیما،نهایتدر
.داردعمومیدرکوهواییوآبسیاستگیریتصمیمدرزیادینفوذفسیلیصنعتالبی.بگیریمنادیده
محدودراایگلخانهگازهایتولیدکنندمیسعیآنهاچوناند؛کاملتناقضایندراصلیمقصرهاحکومت

کننددرحالیکهدرهمانزمانبهشدتدرتدارکسوختهایفسیلیسرمایهگذاریمیکنند16.

6. فقدان انسجام استراتژیک جامعه مدنی 
استراتژیکهایکاستیاما.اندشدهدرگیرمنابعسیاستدرمدنیجامعهفعالومتنوعبسیارهایبخش
.داردوجودالمللیبینسطحدرهماهنگدادخواهیوهابخشمابینگیریارتباطهایروشدرواضحی
دگرگونیپیامدهایوآنهاینیازمندیوهواییوآببحرانبامقابلهدرایعمدهکمبودات،خاصطوربه
مناطقازبسیاریدرفعالمحلیمدنیجامعهیکحضور،اینبرعالوه.استمشهودمحیطیزیستبنیادی
،نادرخاکیعناصر،اورانیوممعدنکاری،قیریشنمانند)منابعبخشدرجدیدتحوالتازمتاثرکشورهاو
اتحاداغلب،داردحضورهممدنیجامعهآندرکهجاییدر.استایحاشیهبسیار(غیرهواستراتژیکفلزات
!کار)منابعمعامالتازاستفادهمزایایبرماهرانهبسیارطوربهغالباکهدارندنفعذیهایشرکتبانامقدسی

پول!)تاکیدمیکنندولیمشکالتومعایبراپنهانمیکنند.

-همان 15
-همان 16
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بخش دو:
 کشور     زیمبابوی1

1. الماس خونآلود 
صدیک.استنزدیکاقتصادیسقوطبهاما،استبزرگمعدنیهایثروتدارایاینکهبازیمبابوی
موگابهرابرتطرفداراننزدیکتریناکنون.باشدمیامریکایدالر3ارزشدارایفعالزیمبابویدالرتریلیون
»آلودخونالماس«راآنزیمبابویمردمکهنیستتعجبجای.شوندمیمستفیدغیرقانونیهایالماساز

مینامند.برایمعلوماتبیشتردرمورداینکشورومعدنالماسآندرصفحاتآتیبیشترمیخوانیم.
کامل رفتن بین از با زمانهم 2006سالدر زیمبابوی در (چیادزوا)مارانگه الماس معدن توسعه
.شدمیدانستهگذشتهسال20معدنیکشفیاتبزرگترینازمعدناینکشف.افتاداتفاقدولتینهادهای
رسوبیمعدناینتجارتواستخراخدرغیررسمیگونهبهمختلفاقشارازومختلفکشورهایازمردم
واستخراجدرکهکردندتشویقرامحلمردمانسیاستمداران،نخستمرحلهدر.شدنددخیلالماس
خودسراستخراجازتاگماشتکاربهراامنیتیویژهنیروییکحکومت،بعدا.شونددخیلمعدنتجارت
ترتیببدینوشدندالماستجارتواستخراجمشغولخودامنیتینیروهایایناما.کندجلوگیریمعدن
دستازرامعدنیمنابعکنترلوحفاظتقدرتدولتوساختندالماسقاچاقوغارتبرایسندیکایی
کهچیزی.قاچاقبرانبرایگردیدبهشتیوشدهمهبرایآزادمعدنیکسرعتبهچیادزوامعدن.داد
نیروهایپایشدنکشیدهبا.بودنشدهدیده،نیستجنگحالدرکهکشوریکدرآنازقبلوقتهیچ
ترتیببدین.گردیدسیاسیونظامیبیشتروبیشترالماستجارتنیزواستخراج،معدنبهامنیتی
(Kimberly Process)کمبرلیپروسهتوجهجلبباعثچیادزوادربشرحقوقجدینقضهایگزارش
.داردقرارالماستجارتکنترلدرهموارهکهشدمواجهکشورایندرحکومتیبانیزکمبرلیپروسه.2شد
تجارتونیستدسترسدرآیدمیدستبهالماسازکهعوایدمورددرمعلومات،حقیقتاینوجودبا

.داردادامههمچنانالماسغیرقانونی
به1980سالدررااستقاللشوداردجمعیتمیلیون15بهنزدیک.داردقرارافریقاجنوبدرکهاستکشوریزیمبابویجمهوری- 1

.استآوردهدست
2 - Political analysis and commentary from Africa, Perspectives, #3.10, HBS
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2. مالکیت
ازمارانگهمورددررا(EPO)اختصاصیسفارشیتفحصیکDe Beersشرکت،1980سالاوایلاز
EPOتفحصوجوییپی.رساندانجامبهKimberlitic Searches Ltdخودتابعهتحقیقیشرکتطریق
African Consolidated Resourcesشرکتبهمنابعاکتشافحقورسیدهپایانبه2006سالدر
هایسختگیریودوامدارحقوقیهاینزاعدلیلبهمارانگهمعادنازتولید.رسید،انگلستاندرشدهثبت
عملیاتبرایگیآمادهدرفوقشرکت،2006دسامبردر.استبودهجنجالی،غیرقانونیمعدنکاریبردولت
خودزیمبابویمعدنیتوسعهشرکتطریقازرااستخراجحقزیمبابویدولت.گرفتصورتموقتامعدنی

بدستگرفت،باوجوداینکهشرکتقبلیدردادگاهبرندهواجازهادامهکاررابهدستآوردهبود.
و بفروشد را  مارانگه الماس تواندمیدولتکهداد حکمزیمبابوی عالی دادگاه ،2010آپریل در
اختالفموردمعادنازالماسفروشوخریدازجلوگیریبرمبتنیانگلیسی-آفریقاییشرکتدرخواست

راردنمود.
آندرکهنمودلغوراپیشسالیکحکمرسمیطوربهزیمبابویعالیدادگاه،2010سپتامبردر
زیمبابویمعدنیتوسعهشرکت.بود شدهدادهانگلستان درمستقرمعدنیشرکتبهمعدنکاریحق
Chiadzwa الماس استخراج در فعال که است مارانگه منابع سهام درصد 100صاحب(ZMDC)

مصروفاست.3
-ویکیپدیا 3

http://en.wikipedia.org/wiki/Marange_diamond_fields

برنامه صدور تصدیقنامه  پروسه کمبرلی
در می 2000 در کمبرلی1، حکومتها کمپنیهای بینالمللی الماس و گروههایی از نهادهای مدنی گردهم آمدند تا در 
مورد الماسهایی که غیرقانونی به دست میآیند صحبت کنند و اینکه چگونه میتوان از ورود این الماسها در بازارهای 
بینالمللی جلوگیری نمود. این طرح رسما در جنوری 2003 اعالم گردید.2 در حقیقت این اصلیترین نهاد کنترولکننده 

جهانی الماس تاهنوز به شمار میرود.  
طرح کمبرلی در قعطنامه 56/55 شورای عمومی ملل متحد معرفی گردید. این طرح بخاطر این بود که تا اطمینان 
حاصل شود که خرید الماس  باعث تمویل مالی خشونتهای که از طریق جنبشهای یاغی صورت میگیرد نمیشود و نیز 

سود آن به جیبب حکومتهایی نمیریزد که متحدین  جنبشهای نظامیاند و مشروعیت این حکومتها زیر سوال است.3
مطابق پروسه کمبرلی، الماسهای صیقل ناشده باید در داخل کانتینرهای مهر والک شده قرار داده شوند و سپس 
برای آنها تصدیقنامه که قانونی بودن و غیرجنجالی بودن آن را تایید میکند، صادر گردد. تصدیقنامه با فارمت مخصوص  
به عنوان یک سند جعلناپذیر تعریف گریده است و این تصدیقنامه کمک میکند تا محمولههای الماس صیقل ناشده 
را که در مطابقت با پروسه کمبرلی است قابل شناسایی بسازد.  هدف عمومی این طرح این است که الماسهای جنجالی 
و منازعهبرانگیز نباید وارد تجارت قانونی الماس شوند. مقصد اولیه آن نیز این بود که از این طریق فروش و تجارت 
الماسهایی که سود آن به جیب نظامیان یاغی و خزانه دولتهای سرکش میرود، مسدود گردند. پروسه کمبرلی ابزار 

مهمی برای کاهش قاچاق الماس که یک حوزه عمومیتر است، دانسته میشود.4

،استرسیدهامضابهوالیتایندرپروسهایناینکهاز.داردقرارجنوبیافریقایدرکهاستکیپشمالیوالیتمرکزکمبرلی- 1
اسمشکمبرلیگذاشتهشدهاست.

2 -Political analysis and commentary from Africa, Perspectives, #3.10, HBS
3 -Official Kimberley Process Website
4 -Political analysis and commentary from Africa, Perspectives, #3.10, HBS
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3. اداره و مدیریت
Reclam Groupشاملمشترکگذاریسرمایه،(خصوصی)Mbadaالماسشرکت،2009سالدر
استخراجالماسبازاریابیوMbadaروزبهروزعملیاتمدیریتحقوقمورددرمذاکره،جنوبیآفریقای
گذاریسرمایهازحمایتدستورزیمبابویواحددولتسالهماندر.کردآغازراامتیازموردمنطقهازشده
دولتکاملحمایتزیمبابویکابینهوجمهوررئیسدفتررییس،2010فبروریدر.کردصادررامشترک

ازسرمایهگذاریمشترکرادوبارهموردتاییدقرارداد4.
هایموافقتنامهومعدنکاریمشترکگذاریسرمایهبه(ZMDC)زیمبابویمعدنیتوسعهشرکت
گذاریسرمایه)Anjinگذاریسرمایه:جملهاز.شدواردنیزدیگرالمللیبینهایشرکتبا استحصال

5.(Mbada Resources)والماسمعدنیشرکت(آنهوییچینیشرکتبامشترک

4. دخالت مقامات دولتی زیمبابوی
مقاماتنفعبهمعدنعملدراما،بوددولتبرایمارانگهدرمعدنکاریرسمیبرنامهاینکهوجودبا
درآمدهاازناچیزیبخشودرآمداجرابهآنهابهنزدیکافرادوZanu-PFحزباعضایودولتیارشد
رهبرانازبسیاری:استگفتهماندنناشناسشرطبهحرارهدرمستقردیپلماتیک.رسیدمیدولتبه
حسابهااینهمه.دارندراخودبهمخصوصگرانمعاملهومعدنکارانآنها.اندتجارتدرگیررژیمسیاسی

.6دارندراخودشانشخصی
انجاماجباریکارومحلیروستاییانازاستفادهباسربازانتوسطمعدنکاری،2008سالاواخردر
تسلیمارشدافسرانبهمحصوالتاغلبوکردندمیپرداختراروستاییانمزدندرتبهسربازان.شدمی

:IRINبامصاحبهدرسربازانازیکی.شدمی
وحقوقودهندمیمنبهکمیپول،کشوراینمردماکثرماننددرست،سربازیکعنوانبه«
درماکهآنچهازمامافوقافراد.کندکفایتماهدرروزسهمراتواندمیسختیبهمندستمزد
زیرادهندمیراکاراینادامهاجازهمابهآنهاواندآگاهکاملطوربهدهیممیانجامهابازداشتگاه
مواداز توجهیقابل مقدارما ،هفتههر.شوندمیمندبهره الماس غیرقانونیمعدناین از آنها

معدنیراتسلیمآنهامیکنیم.«

5. سختگیریهای دولت
دسامبرازپولیستوسطبارچندینراقاچاقچیانوغیرقانونیمعدنچیانعلیهسرکوبعملیاتدولت
ازبعضی،الماسجهانیشورایجانبازتماسیکبهپاسخدراینکهازبعد.استکردهاندازیراه2006
نوامبردرقاچاقسرکوببرای،کردندخودداریغیرقانونیمعدنچیانبهشلیکدستورازپولیسافسران
ازغیرقانونیمعدنچی30هزارمجموعاز150تن.شدفرستادهمنطقهبهزیمبابویهوایینیروی2008
مخالفسیاستمدارانوزیمبابویپارلمانوکالیازبرخی2008سالدر.گرفتندقرارهدفهلیکوپتر
الماسمعادندرغیرقانونیحفاراننظامیحمالتپشتدراصلیمحرکShiriکهکردندادعاMutare

-همان 4
-همان 5

-ویکیپدیا 6
http://en.wikipedia.org/wiki/Marange_diamond_fields
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تن83از،Mutareشهرشورایتوسطدسامبرماهاواسطمحدودهدرتلفات.استبودهزیمبابویشرق
تغییرحزبیعنیزمانآندرمخالفجنبشادعایاساسبر)تن140تا(دفنبرایدرخواستاساسبر)

دموکراتیکچانگیرای)تخمینشدهاست.
Chiadzwaروستاییانازتن4700مجدداسکانبرایراهاییبرنامهدولت،2009جنوری28در
محلی حاکم هرچند .کرد اعالم Odzi رودخانه روی بر ،Transau 12000هکتاری مزرعه در
سنتیومحلیرهبرانکاملحمایتحالبهتاحرکتاینکهگفتموشویهکریستوفرManicaland
رابههمراهدارداماروستاییانChiadzwaدراعتراضبهایناسکانمجدد،چندینبارمظاهرهکردند7.

6. فروش الماسهای مارانگه
.بفروشد را مارانگه هایالماس تواندمیدولتکهدادحکمزیمبابویعالیدادگاه،2010سالدر
با دولت که زمانی تا الماس فروش برابر در زیمبابوی دولت به المللیبین فشار گروه جهانیباندیده
هشدار،کندموافقت،مارانگهدرمعدنکاریاصالحبرایکیمبرلیروندالماسمانیتورنظرموردهایبرنامه
بر«:کهدادگزارشمارانگهدرشرایطوهاطرزالعملبررسیباکیمبرلیپروسهمانیتور2010جوندر.داد
،وضعیتازمستقیمارزیابیوخصوصیگذارانسرمایهوزیمبابویدولتتوسطشدهارائهشواهداساس

زیمبابویحداقلضرورتهایKPCSبرایتجارتالماسخامرادارامیباشد«.
،اگست 11 در .گرفت سر از را مارانگه میادین از الماس فروش زیمبابوی 2010 اگست ماه در
پرواز،حرارهکشوراینپایتختبهروسیهولبنان،هند،اسرائیلجملهاز،جهانسراسرازخریداران
هاییافتههارسانه.کنندگذاریسرمایهآمریکادالرمیلیارد1,5ازبیشارزشبهالماسفروشدرتاکردند
آفریقایدرآنکشفنخستینزماناز آفریقاجنوبدرالماس کشفبزرگترین«عنوانبهرامارانگه

جنوبیدریکقرنپیش«توصیفکردهاند.

7. بحران
موضوعیکالماس:دارندارتباطارتشباالماسهایشرکتتمامکهدادنشانشفافیتجهانیباندیدهگزارش
جهتکدامبهموگابهمرگازپسزیمبابویکهداردوجودزیادینگرانیهمچنین.استشدهسیاسیحساس
.استدفاعوزیرعهدهبههاجناحاینازیکیرهبریوداردوجودحکومتدرمشخصجناحدو.رفتخواهد
اخیراواستجانشینیسربراختالفازایعمدهبخشالماس.داردراباالدستارتشحمایتدلیلبهدفاعوزیر
آکادمیساختبرایدالریمیلیون98قرضهعرضهچینزیرا،استشدهنگرانییکبهتبدیلهمچینمشارکت
دفاعیرافراهمکردهاستوکارآنبهشرکتیمرتبطاستکهبهخزانهداریزیمبابویپولیپرداختنمیکند8.

8. فساد در مارانگه
11پست حداقل پولیس ،Marange به Mutare از شده کشیده جاده کیلومتر 100 طول در
وبهکهافرادیهمهواندکردهایجادMarangeمنطقهبهدسترسیکردنمحدودبرایدائمیبازرسی
درمحلیمردمازبرخی.شوندمیبازرسیقیمتیهایسنگبرای،کنندمیآمدورفتChiadzwaازیا

-همان 7
2012نوامبر،هاوسچاتم- 8

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/061112summary.pdf
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اجازهبرایپولیستوسطهامحدودیتاینآنهااعتقادبهکهداشتنداظهاربشرحقوقباندیدهبامصاحبه
اجازهزمانگفتندآنها.باشدمیپولیسافسرانبهپولپرداختازایدرتنهامیدانبهدسترسیودادن
زمان،بزرگتررشوههرچه:استپولیسیکبهپرداختیپولمیزانبهوابستهمیدانبهدسترسیودادن

اجازهبیشترمیباشد.کسانیکهقادربهپرداخترشوههایبزرگترهستند،زودترمیروند9.

9. سمی نمودن آب و آلودگی محیط زیست
نشان،شداندازیراه(ZELA)زیمبابویزیستمحیطوکالیانجمنتوسط2012درکهایمطالعه
آزاد ساوهرودخانهداخل به را خطرناکشیمیاییموادالماس هایمیداندرمعدنیعملیاتکهداد
داردهمراهبهکنندمیزندگیرودخانهدستپاییندرکهجوامعیبرایراوخیمیعواقبامراین.کندمی
غیرصحیبالقوهاثراتوتحقیقایننتایجازکهشدجوامعاینساکنانوحشتباعث2012اکتوبردرو

آنباخبرشدند.پسازآن،سهشرکتمعدنیAnjin،DMCوMRمقصرشناختهشدند.10
تواندنمیدریاوچرخدمیدریاحولاطرافجوامعزندگیزیرااست؛بزرگمسالهیکزیستمحیط
هاماهی.کندپاک،شوندمیحاصلمعدناستخراجهایشرکتکارازکهالییوگلورسوباتازراخود
آنکیفیتکهدادنشانآبهاینمونه.شوداستفادهمحلیمقاصدبرایتواندنمیآبومیرندمیآبدر
کنندمیزندگیالماسمعادننزدیکیدرکههاییخانواده.نیستاستفادهبرایمناسبدیگروبودهبد
از هوابا مرتبطهایبیماری افزایش گویدمیمحلیمسوولیک.شوندمیمتاثر معادنغبارو گردبا
ازخانوادههزارچهارازبیش،نتیجهدر.داردوجودحدازبیشصوتیآلودگیهمچنینوحصبهقبیل
جدیدمنطقهاماکنند؛میمعاشامرارزراعتراهازماندنزندهبرایهاخانوادهاین.اندشدهبیجامارانگه
درخواستغذاییموادغیردولتیهایسازمانازهاخانوادهاین.استخردفوتبالزمینیکمساحتبه
انتقالبرایایوسیلهزیرااندماندهدورمدرسهازدهد.اطفالنمیانجامموردایندرراکاریدولتودارند

.11نداردوجودمدرسهبه

10. الماس و حقوق بشر 
سالدرباراولینبرایالماسمعادنپیدایش.استشدهتبدیلموگابهرژیمحیاتینیرویبهالماس
زیمبابویالماس.شداعالمرسما،نمودندزمینکندنبهشروعمحلیمردمکهزمانیمیماهدر2006
مناقشهموردرقماین اگرچه.دهدمیتشکیلراجهانهایذخیرهاز درصد25حدودحاضرحالدر
جدیدمنابعسازماندهیبرایرامحلیمردمموگابه.باشداینازبیشترخیلیتواندمیآنحجمواست
.رسید2007سالدردرصد80بهکاریبیوشدهبرابرچندمحلیمردمتعداد،حالاینبانمود؛تشویق
نفر500وشددنبالهاخشونتباکهداددستازراانتخاباتغیرمنتظرهگونهبهموگابه2008سالدر
منبعتنهاالماسوماندجداآنهاازپولیمنابعبدونموگابهوشدایجادحزبیایتالفیک.شدندکشته
مردمازنفرصدهاوشدهمستقرمارانگهدرملیارتش،2009نوامبردر.بوداشرژیمادامهبرایاوپولی
بدونآنها،شدنددستگیرمردموگرفتندقرارتجاوزموردزنانمارانگهکیلومتری90تا.نمودعامقتلرا

-همان 9
-ویکیپدیا 10

http://en.wikipedia.org/wiki/Marange_diamond_fields
همان- 11
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آبوغذاشکنجهشدندومجبوربهخواندنترانههایانقالبیگردیدند12.
.استبازماندگانوقربانیانباصحبت،الماسمعادنبهرفتنشاملاستدادهانجامماگوواآقایکهتحقیقی
ممنوعجهانیبازاردربایدزیمبابویالماسفروشوخریدکهکردتوصیهودادخبرهاخشونتافزایشازوی
صنعتزیمبابویالماسکهکردندتوافقآرااتفاقبهبشرحقوقومدنیفعالینبقیهوماگوواآقای.شوداعالم

الماسرابدنامساختهومسایلمربوطبهحقوقبشرکهدرحولمعدنبهوجودآمدهاست،بایدحلشود13.
بدوناغلبرامنطقهالماسمعادناطرافدرمحلیجامعهاعضایخودسرانهومداومطوربهپولیس
باغالباآنهاکهگفتندبشرحقوقباندیدهبهروستاییان.کندمیدستگیر،منطقیتردیدوشکگونههیچ
تاچهاربینمعموالشدهمصاحبهافراداین.اندبودهروبرودستگیریدورهدراذیتوآزاروشتموضرب

هفتروزرادرشکنجهگاههایموقتپولیسدرساحهالماسگذراندهاند14.
جمهوررئیس(ZANU-PF)آفریقاملیجبههمیهنیاتحادیهکنترلتحت،زیمبابویمسلحنیروهای
الماسهایمیدانساکنروستاییانودهندمیانجاماجباریکاربزرگساالنوکودکانباالی،موگابهرابرت
ازپسرازیمبابویشرقدرالماسهایمیداناینکنترلنظامینیروهای.کنندمیشکنجهرامارانگهمنطقه
دستبه2008اکتبراواخردر،رامارانگهفقیراماآرامقبالبخش،Chiadzwaدرنفر200ازبیشکشتن
هرجازدنیاییومجازاتازمصئونوقانونبیمنطقهیکبهتبدیلمارانگه،ZANU-PFهمدستیبا.آورد

ومرجوناامیدیشدهاستکهاینوضعیتاکنونتمامزیمبابویراتهدیدمیکند15.

2012نوامبر،هاوسچاتم- 12
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/061112summary.pdf

-همان 13
2009،بشرحقوقباندیدهسازمان- 14

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/zimbabwe0609web.pdf
-همان 15

©Tsvangirayi Mukwazhi/AP
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پسماهیکیعنی.دادرخ2008اکتبردرمارانگهالماسهایمیدانآمیزخشونتونظامیتصاحب
کهمخالفحزب،(MDC)دموکراتیکتغییربرایجنبشباقدرتاشتراکبرایافزانو-پیکهآناز
شایعنقضوسیاسیبحرانبهنظرموردگیریرای.کردموافقت،بود2008سالمارچماهانتخاباتبرنده
اقتصادیبحرانالماسهایمیداندرتشنج.انجامیدمخالفاناعضایعلیهافزانو-پیتوسطبشرحقوق
این.شدمیناشیافزانو-پیخوردهشکستهایسیاستاززیادیحدتاکهداشتدنبالبهزیمبابویدررا

وضعیتمنجربهتورم،بیکاریروزافزون،گسترشبدونکنترلبیماریها،وناامنیوسیعغذاییشد.
اولخطمهمواحدهایکهشودحاصلاطمینانتاشدندمارانگهمتوجهارتشهایگروپ،شرایطایندر
شهرونداندیگرومعدنچیانتهدیدوآزاربهسربازان.داشتخواهندالماستجارتازمندیبهرهبرایفرصتی
رامارانگهالماستجارتومعدنبتوانندسربازانآنطریقازکهزننددستسندیکاهاییتشکیلبهتاپرداختند
در،افزانو-پینفعبهانتخاباتیحوزهیککردنآرامبرایعاملیعنوانبهسربازاننمودنپولدار.کنندکنترل
ارشداعضایتوسطمعدندرآمدبهدسترسیمارانگهدرنظامیاستقرار.استضروریسیاسیهاینزاعشرایط
غیرقانونیتجارتازحاصلپولکهاستمعتقدبشرحقوقباندیدهسازمان.نمایدمیتضمینراارتشوافزانو-پی

الماسبهاحتمالزیادبهعنوانیکمنبعقابلتوجهدرآمدبرایچهرههایارشدزانو-پیافبهحسابمیآید.

الف. کشف شکنجهگاه در زیمبابوی
پانورامایبرنامهتوسطمارانگهالماسمیداندرزیمبابویامنیتینیروهایکنترلتحتشکنجهمحلیک
آنجادرجنسیتجاوزوشدیدشتموضربازگاهشکنجهاینقربانیانتوسطبرنامهاین.استشدهآشکارسیبیبی
درزندانیان،شاهدانگفتهبه.شودمینامیده»الماسمرکز«محلیصورتبهشکنجهاصلیکمپ.استشدهخبربا
یک.شوندمینگهداری،شدهاحاطهخاردارسیمباکهایافتادهدوروبازمنطقهدرنظامیچادرهایازایمجموعه
گاهیمعدنچیانآندرکهاستگاهیشکنجهاینجا«:گفتسیبیبیبهفوریهماهدراصلیکمپازشدهآزادقربانی
وظهرازبعددرضربه40،صبحدرشالقضربه40مابهآنها16.باشندنمیرفتنراهبهقادرشتموضرباثردراوقات
وکنداستفادهخودبازوهایازیکیازتواندنمیهمهنوزشتموضربازپس،مرداین.»زدندمیشبدرضربه40
بهسختیمیتواندراهبرود:»آنهاباچوببهپاهایمنمیکوبیدنددرحالیکهمنبررویزمیندرازافتادهبودم17«.

.شدندمیآزاد سرعتبه بودند گرفتهقرار تجاوزمورداینکه از بعد اغلب زنان ،شاهدانگفتهبه 
،بمیردآنجادرکسیاگرحتی«:گفتسیبیبیبهماندنناشناسشرطبهزیمبابوینظامیافسریک
اینشاهداناینگفتهبه».شودخبرباکارشانازکسیخواهندنمیآنهازیرا،کنندنمیافشاراآنسربازان

شکنجهگاههاحداقلبهمدتسهسالفعالبودهاند.
بهالماساستخراجوزمینکندنبرایغیرقانونیطوربهراغیرنظامیان،ارتشوپولیس،مارانگهدر
منتقلهاگاهشکنجهاینبهمجازاتبرایشوندسودازبیشترسهمخواهانکارگرانیاگر.گیرندمیکار
2008سالاواخردراصلیاردوگاهدرکهنظامیشبهپولیسواحدیکسابقاعضایازیکی.شوندمی
برزدنشالقومصنوعیشدگیغرقتوسطرازندانیانزمانآندراو:گفتسیبیبیبهاستکردهکار
توسطخاصیروشبههاسگکهگفتهمچنیناو.استدادهمیقرارشکنجهموردشانتناسلیاندامروی
اشسینهکمپدرکارحیندرزنیک«:گفتاو.شدمیاستفادهزندانیانآزاربرایکنندههدایتیک

-همان 16
-همان 17
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آزادزندانیانهمه.»باشدبردهدربهسالمجاناوکهکنمنمیفکرمن.شدگرفتهگازهاسگاینتوسط
.18بمانندباقیناشناسکهخواستند،کردندمیصحبتسیبیبیباکهشده

ب. کار اجباری کودکان
شرایطدشوارترینتحتدستمزدبدونواجباریطوربهمارانگهدرکودکان،المللیبینقوانینبرخالف
300حداقل،2009سالفبروریماهاز:استگفتهبشرحقوقباندیدهبهمحلیوکیلیک.کنندمیکار
سنیندردخترسهوپسرهفت)کودک10.اندبودهکارحالدرالماسهایمیداندرسربازانبرایکودک
راهابچهسربازانکهاندگفتهاندکردهمصاحبهبشرحقوقباندیدهسازمانباکه(سال17تا12ازمختلف
.اندکردهالماسهایمیداندرکاربهمجبور،2009سالفبروریتا2008دسامبرازمختلفهایزماندر
قیمتیهایسنگجداکردنوکردنغربالبرایزنانبهوکردهحملمعدنازراالماسسنگاطفالاین

کمکمینمودند.آنهاتا11ساعتدرهرروزبدوندستمزدیاپاداشیکارکردهاند19.

ج. استثمار و آزار جنسی
موردپولیستوسطآنهاچگونهکهاندگفتهبشرحقوقباندیدهبهالماسهایمیداندرساکنزنان
توسطبدنیآمیزاهانتهایبازرسیموردکهزنسه.اندگرفتهقرارآزاروتوهینوجنسیاستفادهسوء
Mutareبینپستهدرراآنهاچگونهکهگفتندبشرحقوقباندیدهبهگرفتندقرارپولیسپاسبانیک
بهآنهابازرسیدرمردپولیسافسر،کردنبرهنهازپس.اندکردهشدنبرهنهبهمجبورChiadzwaو
واردآنهابدنخصوصیهایبخشبداخلراخوددستکشانگشتشدهپنهانالماسجستجویبهانه
درمستقرپولیسافسرانازبعضیچگونهکهگفتندبشرحقوقباندیدهبهدیگرزنچندین.استکرده
برندهفاتحانکهکردندآنهارویبرقماروزنانبرایمبارزهسرگرمراخود2008سالدرChiadzwa
حقوقباندیدهبهنیززنانازبرخی.یافتندمیشبدررازنانبااجباریجنسیرابطهفرصت،»جایزه«
بشرگفتندکهآنهابرایدسترسیبهمیدانالماسویادربدلالماسداوطلبرابطهجنسیشدهاند20.

11. بازدید جامعه مدنی از میدانهای الماس مارانگه
بحثمیدانازبازدیداجازهزیمبابویغیردولتیهایسازمانبه،معدنکارآغازازپسباراولینبرای
ومحافظتشدتبهملیامنیتپرسنلتوسطکهالماسهایمیداناین.شددادهمارانگهالماسبرانگیز
معادنپارلمانیکمیتهاعضای.استبودهمدنیجامعهاعضایبرایممنوعهمنطقهیک،گرددمیکنترل
چانگیرایمورگان.استخوردهشکستبارهاوبارهاالماسهایمیدانبهدسترسیحقآوردندستبهدر
ائتالفاعضای.استشدهمیداناینازدیداربهموفق2012اکتوبردرتنهاباراولینبرایوزیرنخست
،یافتنددسترسیمارانگهالماسمیدانبهمارچ8و7تاریخدرزیمبابویدرKPمدنیجامعهنمایندگان

آنهاپسازدیدارخود،باانتشاربیانیهایخواستارشفافیتبیشتردرتخصیصحقوقمعدنشدند21.

2011آگوست8جهانیسیبیبی- 18
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14377215

-همان 19
-همان 20

-سازماندیدهبانزیمبابوی 21
http://www.zimbabwewatch.org/dut/Zimbabwe-Actueel/Civil-society-visit-Marange-diamond-fields
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مصاحبه با فارای ماگووا1
آیا میتوانید توضیح دهید که فعال کنترل صنعت الماس در زیمبابوی در دست کیست؟ چگونه این منبع ثروت احتمال 

دارد به عاملی در انتخابات ملی آینده تبدیل شود؟
بین دولت زیمبابوی و  از طریق همکاریهای مشترک سرمایهگذاری  تمام معدنکاری  این است که  دیدگاه رسمی 
شرکتهای خصوصی انجام میشود. با این حال، در عمل، چندین شرکت خصوصی درگیر فعالیتهای معدنی در میدان 
الماس مارانگه هستند. به عنوان مثال، معاون وزیر معادن به تازگی نشان داد که سرمایهگذاری Anjin، که تا کنون 
از طریق شرکت  ملی  اردوی  مارانگه میباشد، 50 درصد چینیها، 40 درصد  الماس در  استخراج  بزرگترین شرکت 
این  ارتش میباشد.  به  وابسته  از شرکتهای  دیگر  یکی  از  10 درصد  و  کنترل،   )ZDI( زیمبابوی  دفاع  تابعه صنایع 
نظامیسازی بخش استخراجی در زیمبابوی، که در آن ژنرالها، مدیران و سهامداران شرکت به نمایندگی از دولت 
شدهاند، بسیار نگرانکننده است.  من درگیری در زیمبابوی را بیشتر از هر چیز دیگری، در سرو کار داشتن با منابع 
میبینم. قدرت سیاسی وسیلهای برای بهدست آوردن و حفظ ثروت میشود. به همین دلیل، کسانی که میدانهای الماس 
را کنترل میکنند، انتخابات آینده را به عنوان یک لحظه سرنوشتساز تعریف میکنند و از هیچ کاری برای تضمین 

2012،هاوسفریدم- 1
http://www.freedomhouse.org/blog/zimbabwe%E2%80%99s-diamond-wealth-interview-farai-maguwu

کارنامه یک فعال مدنی)فارای ماگووا(

از  زیاد  هزینههای  پرداخت  با   )Farai Maguwu( ماگووا  فارای 
شرایط  نمودن  مستند  در  فوقالعادهای  شجاعت  خانوادهاش،  و  خود 
وحشتناک حقوق بشر در مارانگه زیمبابوی نشان داده است. سازمان 
دیدهبان حقوق بشر آقای ماگووا را به خاطر شجاعت فوقالعادهاش در 
افشا نمودن سوءاستفاده در معادن الماس زیمبابوی و تالش برای پایان 

دادن به نقض فراوان حقوق بشر در سراسر منطقه، تحسین کرد.1
زیمبابوی  مرکز  مدیر  بهعنوان  حاضر  حال  در  ماگووا  آقای 
مستندسازی  در  گستردهای  تحقیقات  طبیعی،  منابع  امور  اداره  برای 
سوءاستفاده وحشتناک در معادن الماس مارانگه انجام داده است. وی 
با پژوهشگران دیدهبان حقوق بشر جهت مستند نمودن ضرب و شتم، 
بهدست  شکنجه، کار اجباری، و قتل روستاییان محلی که در مارانگه 
زیمبابوی-جبهه  آفریقایی  ملی  اتحادیه  توسط  شده  کنترل  سربازان 
میهنی )ZANU-PF( حزب حاکمی که هنوز هم کنترل امنیتی ائتالف 

دولت را بهدست دارد، همکاری می کند.
در 27می 2010 ، دو روز بعد از آنکه ماگووا با ناظر طرح صدور گواهینامه پروسه کیمبرلی )نهاد کنترل الماس 
جهان( برای بحث در مورد سوء رفتاردر مارانگه مالقات نمود، مقامات زیمبابوی با یورش به خانه و دفتر او، او را به اتهام 
ارائه اطالعات نادرست در مورد قتل و شکنجه توسط مقامات نظامی در معدن، دستگیر میکنند. او برای بیش از یک 
ماه زندانی شد و از مراقبتهای طبی بهعنوان مجازات، محروم شد. مقامات پس از آن بهطور غیرقانونی او را با شرایط 
اسفناک حینی که او از یک بیماری جدی رنج میبرد، به سلولهای مختلف پولیس منتقل میکنند.2 ماگووا در اوایل ماه 
جوالی آزاد شد و در نهایت از همه اتهامات در ماه اکتبر تبرئه گردید. موضوع او به جلب توجه بینالمللی نسبت به 
نقض جدی حقوق بشر در معادن الماس مارانگه کمک کرد و منجر به تماسهایی برای خروج نیروهای دولت زیمبابوی 

از مارانگه شد.
2012،بشرحقوقباندیدهسازمان- 1

http://www.hrw.org/news/2012/08/13/farai-maguwu-zimbabwe
-همان 2
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منافع اقتصادیشان ابا نخواهند ورزید. درآمد الماس راه خود را به خزانهداری پیدا نکرده، در عوض در حال هدایت به 
سمت استراتژیهای مبارزات سیاسی و بودجه خشونت سیاسی و ارعاب در سراسر کشور میباشد. و من اعتقاد دارم که 
به احتمال زیاد به تکرار حوادث 2008 خواهیم رسید، زمانی که ارتش ملی زیمبابوی در یک حکومت ترور و وحشت علیه 
حامیان مخالفان دولت و فعاالن جامعه مدنی در تالش برای اطمینان از بازگشت رئیس جمهور موگابه  به قدرت، وارد 
عمل شد.عالقه نظامیان به پیروزی حزب ZANU-PF امروز بسیار قویتر از سال 2008 است زیرا سرمایه ملی الماس تازه 
کشف شده، تا حد زیادی به جیب مقامات ارشد نظامی میرود. به نظر من، شامل نمودن ارتش در معدن الماس، یکی از 

دردناکترین اهداف اقتصادی و سیاسی بوده است که زیمبابوی در سالهای اخیر شاهد آن بوده است.
میتوانید برخی از موارد نقض حقوق بشر که CRD آنها را ثبت کرده است توصیف کنید؟ آیا عاملین این سوء 

استفادهها مورد سوال قرار گرفته اند؟
موارد نقض حقوق بشری که ما ثبت کردهایم شامل طیف وسیعی از شکنجه، کار اجباری، تجاوز و قتل است. با 
این حال، این فجایع بیشتر در طول دوره ماه نوامبر سال 2008 تا اواسط سال 2010 شایع بوده که ارتش بزرگترین مسبب 
این تخلفات بوده است. به تازهگی، ماموران امنیتی خصوصی نیز به عامالن اصلی نقض حقوق بشر تبدیل شدهاند. آنها 
با معدنچیان غیرقانونی درگیراند که اغلب با شکستن نردههای محافظ اطراف شرکت الماس، به کندن الماس مشغول 
میشوند. عاملین این سوءاستفادهها بازخواست نشدهاند، عمدتا به دلیل این واقعیت که قربانیان خود این موضوعات را به 

پولیس گزارش نمیدهند، زیرا آنها از آزار و اذیت بیشتر و یا حتی بازداشت خودشان میترسند.  
نقض حقوق بشر یکی از دالیل اصلی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا برای تحریمها علیه زیمبابوی است. چگونه تحریمها 

بر تجارت الماس اثر گذاشته است؟ آیا برداشتن تحریم تفاوتی بهوجود میآورد؟
شرکت توسعه معدنی زیمبابوی و مواد شرکت بازاریابی معدنی زیمبابوی توسط اتحادیه اروپا و ایاالت متحده تحریم 
شدهاند، یعنی زیمبابوی نمیتواند الماس خود را در اروپا و ایاالت متحده آمریکا به فروش برساند. امروزه تحریمها 
توسط نخبگان غارتگر به عنوان بهانهای برای شرکت در معامالت سیاه الماس تحت پوشش متالشیکننده تحریم استفاده 
میشود. با این حال، هیچ نشانهای وجود ندارد که اگر تحریمها برداشته شود شفافیت بیشتر و پاسخگویی وجود خواهد 
داشت. حذف تحریمها ممکن است بهعنوان یک چک سفید به کسانی بخشیده شود که در حال غارت الماس مارانگه 
هستند. از سوی دیگر، فشارهایی از طرف برخی بخشها در صنعت الماس ایاالت متحده و اتحادیه اروپا وجود دارد 
که احساس میکنند که تحریمها به چین و هند یک مزیت ناعادالنه داده است. دیگران احساس میکنند که تحریمها 
اصال کار نمیکند، زیرا به رغم آنها الماس مارانگه در حال پیدا کردن راه خود به تمام گوشه و کنار جهان است. با 
این حال، من فکر میکنم در صورتی که اتحادیه اروپا و آمریکا قویا احساس میکنند که آنها باید از تحریمها به عنوان 
یک راه ترویج شفافیت درآمد الماس استفاده کنند، آنها باید برای یک دوره موقت ششماهه تحریمها را به حالت تعلیق 
درآورند و پس از آن به وزیر دارایی، Biti Tendai، تلفن کنند و بپرسند که آیا تغییر در مورد درآمد الماس به خزانه 

دولت بهوجود آمده است یانه.
چه نقشی میتواند جامعه مدنی زیمبابوی در افشا و جلوگیری از نقض حقوق بشر و تقویت شفافیت در صنعت 

معدنکاری داشته باشد؟
بردن  بلند  درمورد  زیادی  کارهای  ادامه میدهد.  استخراجی  بخش  در  ناظر خود  نقش  ایفای  به  همچنان   CRD
آگاهیها در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که موضوع الماس در دستور کار ملی قرار دارد. ائتالفهایی مانند 
کمپین »منتشر کنید آنچه را پرداخت میکنید« نیز به بحث در مورد راههای بهبود شفافیت درآمد در بخش استخراجی 
در زیمبابوی کمک میکند. »منتشر کنید آنچه را که پرداخت میکنید« فصل جدیدی است برای زیمبابوی به منظور 
بسیج جامعه مدنی زیمبابوی برای درخواست از شرکتهای استخراجکننده که اعالم کنند که آنها در حال پرداخت چه 
مقدار درآمد به دولت زیمبابوی هستند. و این به ما کمک خواهد کرد که دولت را به حسابدهی در مورد درآمد دریافتی 

از شرکتهای استخراجکننده معادن، وادار کنیم.
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گرفتهقرارتوجهموردکمتردیگرکشورهایازبسیاریبامقایسهدرافغانستاندرطبیعیمنابع
برداریبهرهموردحالتادیگربخشوماندهباقیناشناختهافغانستانطبیعیهایسرمایهازبخشی.است
کشورهای ،ببرد سود آن از افغانستان کهاین از بیشتر ،آب مثل منابع از بسیاری .است نگرفته قرار
جهانیاستانداردهایرعایتبدونوسنتیشکلبهمنابعاینازبعضی.کنندمیاستفادهآنازهمسایه
طبیعیمنابعجملهاز.ندارندکشورنیازهایرفعبرایراالزمکاربردوگیرندمیقراربرداریبهرهمورد

.استشدهملیکالنهایسیاستواردجدیداکهاستآنمعادنافغانستان
داردتالشافغانستانحکومت.استگردیدهبرخوردارایویژهاهمیتازمعادن،اخیرسالچنددر
واگذارخصوصیهایکمپنیبهرامعادنازتعدادیتاهنوز.کنداستخراجوشناساییراکشورمعادنتا
افغانستانحکومت.باشندمیبررسیوشناسایی،کشف،قراردادبستنحالدردیگرتعدادواستکرده
.آورددستبهمعادناستخراجطریقازراهاهزینهاعظمبخشبتواندآیندههایسالدراستامیدوار
معادنوزیر،شهرانیوحیداهلل.استآیندههایسالدرافغانستاناقتصادیامیدترینجدیمعادنعواید
ندارندافغانستاندرگذاریسرمایهبرایتمایلینوعهیچخارجیگذارانسرمایهحاضرحالدر:گویدمی
ودالرمیلیاردنیمویکبهمعادناستخراجبابتازافغانستانعوایدمیالدی2016سالدرهمآنبااما

درسال2024بهچهارمیلیارددالرخواهدرسید1.
.2استشدهبرآورددالرمیلیاردهزار3تاافغانستانطبیعیمنابع،شدهانجامارزیابیچندینبراساس
نشانگرفتهصورتکشوردرکهمطالعاتی«:گویدمیمعادنوزارتاسبقمعینغیاثیمحمداکرمانجنیر
دربا.استشدهکشفمعدنیموادذخایرومعدنی،معدنیینشانه1400ازبیشترتاکنونکهدهدمی

نظرداشتساختمانجیولوجیکی،احتمالموجودیتمنابعبیشترپیشبینیشدهمیتواند3«.
شفافیت.استیافته افزایش معادنآیندهمورددرنیز هانگرانی،معادناستخراجپروسهتسریعبا

10-جدی،1391تلویزیونراهفردا،کابل 1
.2012نوامبر12،سیبیبیوبسایت- 2

 http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/11/121112_zs_tajik_basin_oil_reserves_shortlisted_com.shtml
1391میزان8،صبحهشتروزنامه- 3

http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=27657:1391-07-07-15-45-49&catid=71:2008-
10-31-09-35-23&Itemid=546

بخش سه: 
منابع طبیعی در  افغانستان
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،ایکولوژیکیواجتماعیتاثیرات،امنیتیاوضاعوسیاسیثباترویمعادناستخراجتاثیر،هاقرارداد
2012نوامبر8در.استمطرحافغانستانمعادنبهپیونددرکهاندمهمیمسایلاز...وبشریحقوق
شوندمدیریتدرستیگونهبهبایدافغانستاناستخراجیمعادن«:گفتمتحدمللسرمنشی،مونبانکی

.»4استشدهنگرانیمایهکهاستچیزیاینوشوندداخلیهایبحرانبروزباعثنبایدو
کشوراقتصادرویمثبتتاثیراتوگیردقراراستفادهمورددرستیبهافغانستانمعادنکهاینبرای
مسوده.هستیمخوبقانونیکنیازمندمااولمرحلهدر،باشدداشتهافغانستانشهروندانزندگیو
.شودفرستاده تصویببرای افغانستان پارلمان به زودیبه احتماال و شدهتهیه جدیدامعادنقانون
داشتنبرای.استمهممدنینهادهایومردمنقشوحضور،قانوناینتصویبوتسویدجریاندر
قانونایندرفعاالنهبایدافغانستانپارلمانوسیاسیاحزاب،مدنینهادهایسالموکارآمدقانونیک

سهمبگیرند.
اهمیتمعادنوطبیعیمنابعازبرداریبهرهنحوهزمینهدرگذاریقانونبحثدرکهآنچهاما
مجریانسویازقوانینبهتوجهیبییاونقض.استقانوناجراییهایضمانتایجادداردسزابه
کارآمدی با یکسو از اجرایی هایضمانت آمدن وجودبه .است کشور این در آشنا پدیده ،قانون
و دارد مستقیم رابطه اقتصادی و اجتماعی وضعیت با متناست و عادالنه شرایط وضع و قانون
کارآمد سیستم ایجاد و شفافیت وجود ،دولتی نهادهای اجرایی ساختار به وابسته دیگر سوی از

-بیانیهمطبوعاتی،وبسایتیوناما(دفترنمایندگیمللمتحددرافغانستان) 4

©Global Witness
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برداریبهره به اقتصادی توسعهبرای افغانستان کهکنونیشرایطدر.استارزیابی وبررسیبرای
مهم پایه ستون عنوانبه معادن استخراج و واگذاری موضوع و دارد ضرورت طبیعی منابع از
آن تطبیق و وکارآمد خوب قانون یک تصویب ،گردیده مطرح اقتصادی رشد و توسعه استراتژی
شماربه کشور در طبیعی منابع موثر و سالم برداریبهره نیازهایپیش جمله از حکومت سوی از
تواندمی نیز قانون نشدن اجرا درست ،است سازمشکل قانون فقدان که میزان همان به .رودمی

باشد. کنندهنگران و ویرانگر
درگستردهفسادوجود،افغانستانحکومتبرابردراخیرهایسالدرمشکالتترینجدیازیکی
توزیعبازومصرفوافغانستانمعادنعوایدآوریجمعوقراردادهادرشفافیتتامین.استدولتیادارات
.استمطرحمعادنازبرداریبهرهموضوعخصوصدرکهاستدیگریهاینگرانیازعوایداینعادالنه
دوختهکشوراینمعادنعوایدبهراامیدشچشمخارجیهایکمککاهشازبعدافغانستانحکومت
افغانستانمردموحکومتبرایاقتصادیجدیهایچالششوندآغشتهفسادبهدرآمدهاایناگرواست
،استبستهخصوصیهایکمپنیبامعادنوزارتهنوزتاکهقراردادهاییمورددر.آمدخواهدوجودبه
معقولیپاسخهنوزاعتراضاتاینازبسیاریبرایاما،شدهمطرحهارسانهدرزیادیاتهاماتواعتراضات

ازسویحکومتارایهنگردیدهاست.
صورتدر.استمطرحهموارهافغانستانمعادنپیرامونکهاستمسایلیازامنیتموضوع،عالوهبر
بیشترهایناامنیساززمینهمعادنازاستفاده،معادنامنیتیابعاددرستمدیریتدرتوجهیبیوضعف
تقابلحالعیندر.باشدداخلیناامنیساززمینهتواندمیامنیتیتهدیدات.شدخواهدکشورایندر
تشدیدبرایعاملیتواندمیافغانستانطبیعیمنابعدرگیریسهمرویایمنطقههایرقابتوهاقدرت
استخباراتیهایسازمان«:گویدمیرابطهایندرمعادنوزیرشهرانیوحیداهلل.باشدکشورداخلدرناامنی
بامیانوالیت،گکآجهمعدنازآهناستخراجکشانیدنچالشبهباکوشندکهمینیزهمسایهکشورهای

راناامنبسازند5«.

-یکشنبه،9میزان،1391مجلسسنا،کابل 5
 http://tolonews.com/fa/afghanistan/7769

©Beb C. Reynol
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منابع که نیستند مشکالتی تنها امنینا و اداری فساد ،خوبقانون نداشتن یا و قانون نبود البته
،افغانستانبودنخشکهبهمحاط.هستندمواجهآنهابا،خاصطوربهمعادناستخراجوعامطوربهطبیعی
هایدرازیدست،منابعمدیریتدرحکومتپایینظرفیت،معیاریهایسرکنداشتن،آهنراهفقدان
.بودخواهدمواجهآنباآیندههایسالدرافغانستانکهانددیگریهاینگرانیاز...وهمسایهکشورهای
کهاین از و اداری گستردهفسادوجود،هاامنینا علتبه گذارانسرمایه«:گویدمیشهرانیآقای ،مثال
.نمایند گذاریسرمایه معادن استخراج بخش در تا گیرندنمی عالقه است خشکهبه محاط افغانستان
.بردمیسودافغانستانازبیشتر،قیمتینیمهوقیمتیهایسنگقاچاقازپاکستان،هاچالشایندرکنار
گیردمیبهرهافغانستانبهایگراننیمهوبهاگرانهایسنگقاچاقازدالرمیلیون3500ساالنهپاکستان

وتنهادهمیلیوندالراینپولهابههزینهدولتافغانستانمیریزد6«.
زیمبابوی .است محتمل نیز افغانستان در آن تکرار هایزمینه ،دارد جریان زیمبابوی در آنچه
کشورینیزافغانستانواستخوداقتصادیواجتماعی،فرهنگی،سیاسیخاصهایویژگیباکشوری
افغانستانبرایزیمبابویتلختجربهدرزیادیهشدارهایوهانکتهاما.خودبهمنحصرهایخصوصیتبا
کشوریتنهازیمبابویالبته.کندکمکخوبیبهراافغانستانتواندمیتجارباینمطالعهکهداردوجود
استخراجازکهدیگریکشورهایاندفراوانبلکه،شدهمواجهمعادناستخراجمنفیاثراتباکهنیست
بعدیهایفرصتدراستامیدوارافغانستانباندیده.اندشدهمتحملراناگواریهایآسیبشانمعادن
قرارامورکارگزارانوافغانستانشهرونداناختیاردرونمودهمطالعهنیزراکشورهادیگردرمشابهقضایای
هااستراتژیتاکندمعرفیوشناساییراموفقهاینمونهتااستبرآنافغانستانباندیدهضمندر.دهد

ومهارتهاییکهدرکاراینعدهازکشورهاوجودداشتهاست،دراختیارافغانستانقرارگیرند.

1391میزان،نیوزطلوع- 6
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ضمیمهها
ضمیمه 1: نشرات دیده بان افغانستان

الف( نشرات اخیر
1. سرگردان میان گذشته و حال )مشوره با قربانیان سه قتل عام در افغانستان: 24  حوت سال 1357 )15  مارچ 
سال 1979( در هرات،  دلو سال 1371)فبروری سال 1993( افشار کابل و واقعه   اسد سال 1377 )  آگوست سال 

1998( در بلخ(

2. نزاع ها بر سر منابع طبیعی در افغانستان

3. مصالحه با طالبان در مطبوعات افغانستان

4. دیدگاه ها، شماره اول: توافقات سیاسی و مذاکره با طالبان

5. تجربه اول )گروه بندی های سیاسی و الگوهای رای دهی  در ولسي جرگه افغانستان()1384-89(

6. صلح پایدار؛ پیوند عدالت انتقالی و مصالحه در افغانستان

7.  محكمه جزایي بین المللي در افغانستان

8. عدالت انتقالی در افغانستان؛ ختم یا آغاز )بررسی تاثیرات عدالت انتقالی بر روند گذار افغانستان به سوی ثبات(

9. گذار از معافیت به پاسخ دهي: مشوره با قربانیان سه قتل عام بزرگ در افغانستان

ب( نشراتی که به زودی نشر می شوند

1. معادن ذغال سنگ و منازعات در بامیان

2. حضور زنان در دو انتخابات پارلمانی گذشته افغانستان

3. چالش ها و دورنمای توسعه تحصیالت خصوصی در افغانستان

4. گزارش نتایج مستندسازی قتل عام مزار )اسد 1377(

5. گزارش نتایج مستندسازی قتل عام هرات )24 حوت 1357(

6. گزارش نتایج مستندسازی قتل عام افشار )22 دلو 1371(
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