
  احمدضیأ صدیقی

  
معادن کشور به منبع بزرگ درآمد برای جنگساالران و حکمرانـان محلـی تبـدیل               

  .گردیده
 

ساالنه ده ها تن از کارگران هنگام کار در معادن زغال سنگ کشور در اثـر انفجـار                  
  ، عدم مراعات شرایط ایمنـی      گازها، حوادث ناشی از کار، کمبود تجهیزات تخنیکی       

  .کار، زنده گی خود را از دست میدهند ازکار و امراض ناشی 
  

نبود وسایل تحفظی جسم     بنا بر غارت، تخریب، استهالک و کمبود تجهیزات تخنیکی و         
مطابق نورمهای پذیرفته شدٔه ایمنی کار، استخراج زغال سنگ از معادن افغانـستان             

  .مجاز نیست
  
  

  معادن زغال سنگ کشور در اختیار
   فیاییو باندهای ما!    جنگساالران

  
  
معادن در ایجـاد و انکـشاف زیرسـاخت          داشت نقشی که صنایع تولیدی و      با در نظر   

دارد الزم است که این مسأله به صورت جـدی و            مادی نظام تولیدی و اجتماعی کشور     

در ابعاد گسترده از دیدگاه های متفاوت مورد دقت و پژوهش کارشناسانه قـرار گیـرد    

ل و ارزیابی بخش صنایع تولیـدی و معـادن کـشور بـه              این نوشتار تحلی   اما منظور از  

عنوان زیر بنای اقتصاد کشور نبوده بلکه هدف انعکاس وضعیت نا مطلـوب، هوشـدار               

بهـره  ( دهنده و خطرناک معادن زغال سنگ کشور اسـت کـه مـورد تـاراج و غـارت      

هـای مافیـایی قـرار دارد و در نتیجـٔه            قوماندانهای مسلح جهـادی و بانـد      ) برداری  



کـه   تخنیکی و فنی زغال سنگ از این معادن، نه تنها جان صدها کارگر             ستخراج غیر ا

بلکه صدماتی  .محکوم به کار شاقه در این معادن اند در معرض خطر جدی قرار گرفته               

بر معادن زغال سنگ وارد شده و باعث از بین رفتن تأسیسات تخنیکی باقیمانـده آن                

  .نیز میگردد

  

تأسیسات صنایع تولیدی، معادن و انـرژی        ادهای سالهای اخیر  با آنکه در جریان روید    

کنـون در مـورد احیـا،        کشور قسمًا تخریب و متحمل خسارات سنگین گردیده و تـا          

فنی و تخنیکی آن اقدامی مؤثر صورت نگرفته ولی بهره بـرداری از              بازسازی و تجهیز  

ـ             تیذان رسـمی   اغلب تأسیسات تولیدی و معادن از جمله معادن زغال سنگ بدون اس

  . کنترول، نظارت و آگاهی؟ دولت به شدت جریان داردازخارج 

  

گرچه ارقام مربوط به مقدار تولید منرالها و سایر مواد معدنی و چگونگی تولید آنها به                

شکل رسمی و دقیق وجود ندارد و ادارٔه دولتی قادر به آن نیست تا تصویر روشـنی از                  

 گزارشـهای   ن کشور به مردم ارایه بدارد ولی      وضعیت موجود تأسیسات تولیدی و معاد     

  .بع کارگری داخل کشور مواصلت می نماید تکان دهنده استکه در این مورد از منا

  

به اساس گزارشهای رسمی حکومت افغانستان در وضع موجود، تولید منرالهای جامد            

ای که شامل زغال سنگ، مواد سنگی، سنگهای دارای ابعاد، منرالهای صنعتی و،سنگه           

نیمه قیمتی و مقدار فلزات میباشد در حدود یک فیصد تولید ناخالص داخلی را احتوا               

 سهم نازل بخش معـادن در       ).تولیدات غیررسمی آن به مراتب بیشتر است      (می نماید   

خالص داخلی کشور بیانگر کنار گذاشته شـدن ایـن بخـش، از برنامـه هـای                 تولید نا 

  .میباشدر ولت به این سکتواقتصادی و بازسازی کشور و عدم توجٔه د

  

معادن زغال سنگ که در صفحات شمال در نواحی اشپشتٔه والیت بغـالن، روی دوآب،       

کرکر، دودکش، آهن دره، خوب دره، نهـرین، دره صـوف والیـت سـمنگان و برخـی                  

ولسوالیهای والیت تخار قرار دارد از جملٔه معادن بزرگ به شـمار میـرود کـه همـین                  

والیت بغالن که ظـاهرًا در اختیـار دولـت           ن زغال سنگ کرکر   اکنون به استثنای معد   



های مافیایی قرار دارد     است سایر معادن در تسلط و انحصار قوماندانهای مسلح و باند          

و تولیدات آن باالی مردم به فروش میرسد و عواید فروش آن بو سـیلٔه قومانـدانهای                 

  .یگرددهای مافیا به همدستی حکمرانان محلی غضب م مسلح و باند

  

 در مطبوعـات جهـانی      )از جمله سایت انترنتی بی بـی سـی        (گزارشهای منتشر شده  

میرساند که معادن زغال سنگ افغانستان که بخش عمده آن در صفحات شمال کشور              

 دارد، از خطر ناکترین معادن در جهان به شمار میروند، سـاالنه صـد هـا نفـر در                    قرار

ار و انفجـار گازهـا و لغـزش         جریان کار تولیدی در این معادن به اثر حوادث ناشی از ک           

  .ی معادن جان میدهندتونلها

                     
  

ور، اینـک بـه     به منظور ارایٔه تصویر روشنی از چگونگی وضع معادن زغال سنگ کـش            

گونٔه مثال به صورت موجز به وضع موجود معادن زغال سنگ کرکر والیت بغالن و دره                

  .صوف والیت سمنگان میپردازم

  

 تن زغال   ۱۲۰معدن کرکر بزرگترین معدن زغال سنگ کشور است که روزانه بیشتر از             

شف  در نواحی والیت بغالن ک     ۱۹۳۹سنگ از آن استخراج میگردد، این معدن در سال          

 ۱۲ متـر میرسـد و       ۷۵۰گردید، چهار کیلو متر داخل کوه گسترده شده، عمیق آن به            

این معدن از نظر موقعیت، کیفیت و مقدار تولید،         .  زغال سنگ در آن موجود است      رگ

  .فراهم آورندٔه ارزش زیاد اقتصادی میباشد

 
شمـسی بـه     هجری   ۱۳۶۰ و   ۱۳۴۰انفجار جداگانه که در سالهای       این معدن در اثر دو     در

طـی سـالهای دهـٔه      . کارگران زنده گی خود را از دست دادنـد         تن از  ۱۴۰ وقوع پیوست 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2006/02/060216_ram-afghan-coal-mines.shtml


 سـازمانیابی   هشتاد سدٔه گذشته با تجهیز معدن به وسایل و تجهیزات جدید تخنیکی،           

 و نورمهای ایمنی کار بـه رغـم آنکـه کمبودیهـا و دشـواریهای                کار و مراعات مقرره ها    

استخراج وجود داشت بـا آنهـم بـه صـورت نـسبی از              متعددی در زمینه کارتولیدی و      

باید یاد آوری نمود که اتحادیه صنفی کارگران معدن زغال          . خطرات آن کاسته شده بود    

سنگ کرکر و شورای مرکزی اتحایه های صنفی افغانستان جهت بهبود شـرایط کـار و                

مـی  های کارگران پیوسته توجه مـسؤلین دولـت را جلـب             تحقق مطالبات و پیشنهاد   

نمودند و حکومت های وقت هم در محدؤه توان مالی و اداری خود به حـل مـشکالت و                   

  .تحقق مطالبات کارگران می پرداختد

  

 و انتفال قـدرت دولتـی بـه         ۱۹۹۲بعد از فرو پاشی دولت جمهوری افغانستان در سال          

از برکت دولت اسـالمی افغانـستان، وسـایط، ماشـین وآالت،            ! احزاب اسالمی جهادی  

یزات تخنیکی و دارایی های معدن مذکور بوسیلٔه جنگساالران و باند های مافیایی             تجه

  .غضب، غارت و تاراج گردید

  

نبـود وسـایل     ، استهالک و کمبود تجهیزات تخنیکـی و        ، تخریب  با آنکه بنا بر غارت    
، اسـتخراج زغـال سـنگ از          مطابق نورمهای پذیرفته شدٔه ایمنی کار      جسمتحفظی  

نیست، ولی استخراج زغال از معادن مذکور بدون وقفه ادامه            مجاز معادن افغانستان 
 و وسایل ابتدایی و تجهیزات استهالک       جبور اند تا با به کارگیری ابزار      کار گران م  . دارد

شده که سالها قبل از جمهوری چک وارد گردیده بود با قبول خطرات جـانی ناشـی از                  

 کمبود و سپری شدن نورم تخنیکـی پایـه         بنا بر (گازها و لغزش تونل های معدن        انفجار

  .به استخراج زغال ادامه بدهند)های استهکامی 

  

 حادثـه بـه     ۱۲ الـی    ۱۰ در این معدن رو به افزایش است، ساالنه          )ناگوار (حوادث
حوادثی که در این معدن اتفاق  می افتد زیـاد           ( صورت رسمی درج و راجستر میگردد     

 نیست که کارگری از اثر حوادث ناشی از کـار،           روزی). تر از حوادث راجستر شده است     



 ایمنی کار، نبود وسایل تحفظی جسم و یـا امـراض ناشـی از کـار                 شرایطعدم مراعات   

  .مجروح نگردد و یا جان خود را از دست ندهد

  

این معدن کارگران هنگام خاموش کردن آتش تونل های معـدن در اثـر استنـشاق                 در

  .ند ولی ادویٔه عاجل به اختیار آنها قرار ندارد دچار مسمومیت میگرد مضرههایگاز

 
 تر از معدن زغال سنگ کرکـر        بد سنگ دره صوف والیت سمنگان       زغالوضع در معدن    

هر سال ده ها تن هنگام کـار        "  کارگران معدن زغال سنگ دره صوف میگویند         .است
، ، ایـن تلفـات انـسانی      "در معادن مختلفه این ناحیه جان خود را از دست میدهند          

 .معادن زغال سنگ افغانستان را یکی از پر خطر ترین معادن جهان معرفـی میکنـد               
غیر حرفه ای بـه اسـتخراج زغـال مجبـور      کارگران با استفاده از ابزار خیلی ابتدایی و     

.  بسیار ظالمانه جریان دارد    و.برداری از این معدن به صورت غیر عادالنه       ه  میگردند، بهر 

هـای مافیـا، از فـروش تولیـدات معـادن             های مسلح باند   و گروه ! قوماندانهای جهادی 

کارگران با مزدیکه از فروش نیروی کار خود به دست          . بیشترین عاید را نصیب میگردند    

   .میآورند به مشکل میتوانند نیروی کار از دست رفتٔه خویش را جبران بدارند

  
، کـارگرانی   معامله به وسیله جنگساالران و حاکمان محلی طوری صورت میگیرد که          

زغال سنگ از معدن استخراج می کنند یک الری به آنها تعلق            )کامیون(که پنچ الری  
و حاکمـان محلـی محـسوب    ! هار الری دیگر حق قوماندانهای جهـادی چمیگیرد و  
  .میشود

  

برخی دستگاه هـا و   مستهلکین اصلی تولیدات زغال سنگ این معادن را مردم شمال و  

  .فابریکه ها تشکیل میدهد

  

 سـنگ دره صـوف در       زغالمعادن  "  :این معدن میگوید   یک تن از کارگران سابقه دار     
زمستان مورد دستبرد قرار میگیرد و در تابستان هم در اثر گرما آتـش سـوزی روی                 



تر و قوماندان صاحبان ثروتمند تر و معادن به          میدهد، هر روِزیکه میگذرد مردم فقیر     
  ."نابودی نزدیک تر میشود

  

 بـه ویـژه     اقتـصادی حفاظت و بهره برداری مؤثر اقتصادی از منـابع          :  داد که  باید تذکر 

ملکیتهای عامه از اساسی ترین مـسألٔه اقتـصادی در تمـام جوامـع و سیـستم هـای                   

  . به شمار میروداقتصادی

  

، حفاظت  قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان     ) ۹(به رغم آنکه مطابق ماده      

ن و سایر منابع زیر زمینی وظیفه اساسی دولت به شمار میرود    و استفادٔه درست از معاد    

و باید حفاظت وادارٔه امالک و دارایی های دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی                

، ولی دریغ کـه در حـال        و سایر دارایی های عامه توسط قانون و مقرره ها تنظیم گردد           

ارد و از این ناحیه مردم نگـران        حاضر دولت بر اکثر منابع اقتصادی کشور دسترسی ند        

ی قیمتی و نیمه قیمتی و سـنگهای         عالوه بر زغال سنگ سایر منرالها      اند، همین اکنون  

خارج از کنترول و آگاهی دولت مرکزی تولید میشوند و عواید آن بـه              ) الجورد(زینتی  

  .دولت انتقال نمی یابد

  

عی و اقتصادی، بنیـادی تـرین   له مالکیت بر وسایل تولید و منابع طبی  باید گفت که مسأ   

مسأله در امر انکشاف و تأمین عدالت اجتماعی به شمار میرود، زیرا این مـسأله کلیـد                 

بـاور  . اقتصادی را به دست میدهد    –بهره کشی از انسان و تمام نابرابری های اجتماعی          

 از جملـه    اقتـصادی زمانیکه تمام ثروت های اجتماعی و منابع اساسی          من این است، تا   

نابع طبیعی و زیر زمینی در اختیار تمام جامعه قرار نگیرد، نمیتوان از انکـشاف همـه                 م

آنچه روشن است اینکـه ادارٔه دولتـی موجـود و           . جانبه و عدالت اجتماعی سخن گفت     

کشور، دیگر کارآیی اقتصادی را در راستأ انکشاف، رفاه و بهبود شـرایط              نظام حاکم بر  

 توسعه و رشد    انتظارارد، نمیتوان از این ادارٔه ناسالم       زنده گی کارگران و زحمتکشان ند     

  .اقتصادی و بازسازی را به نفع انکشاف و ترقی کشور داشت

  



  :طرح موجزء مسأله
 

با توجه به نیروی کار مستعد، استعداد های طبیعی، منابع زیر زمینی شنا سایی شده و                

ح و امنیـت پایـدار در       نا شناسایی شده و موقعیت جغرافیایی افغانستان، چنانچه صـل         

کشور استقرار یابد و حاکمیت واقعی مردم بر قرار گردد، افغانستان میتواند بـه اسـرع                

وقت به کشور آباد، انکشاف یافته، مترقی و سربلند تبدیل و رفاه و آسوده گـی مـردم                  

  .زحمتکش آن تأمین و تضمین گردد

  

قابل توجٔه منرالهای جامـد،     افغانستان در بخش معادن کشوری ثروتمند و دارای منابع          

، ...)الجـورد (، احجار تزئینی  ...)زمرد، یاقوت کبود، یاقوت سرخ، توپاز،     (سنگهای قیمتی 

 بر. منابع زیر زمینی از جمله نفت میباشد       طال، گاز طبیعی، زغال سنگ، ذخایر معدنی و       

 اساس گزارش رسمی منتشر شده از جانب وزارت معادن و صـنایع جمهـوری اسـالمی               

 ۳۰۰، تاکنون اکتشاف بیش از      )امریکا  طبق معلومات سروی جیولوژی کشور     (ستانافغان

و برتجـاوز   ولـی بنـا  . نوع معدن با ظواهر معدنی آن ارزیابی و تثبیت ذخیـره گردیـده       

 نظامهای ارتجاعی و استبدادی خود کامه و سـاختار        مداخله های استعمارگران، تسلط     

ون از این منابع سرشـار طبیعـی و ریـزرف            اجتماعی تا کن   –های عقب ماندٔه اقتصادی     

بهبود زنـده گـی کـارگران و زحمتکـشان      و ترقی کشور های موجود به نفع انکشاف و   

  .استفاده مؤثر به عمل نیامده است

  

  :ترقیخواه، به منظور به باور من در صورت استقرار یک نظام دموکراتیک و

  حصول به انکشاف اقتصادی و بشری،ـ 

  زمینی، سایر منابع زیر لکیت و نظارت دولت بر معادن وتسلط، تثبیت ماـ 

آن و جلب سرمایه گـذاری در امـور          تثبیت منابع منرالی، حفاظت،اداره و استفاده از      ـ  

  فعالیتهای منرالی و تنظیم سایر فعالیتهای مربوط به آن،

بهره بـرداری مـؤثر اقتـصادی از         بهبود امور سروی جیولوژیکی، تفحص، استخراج و      ـ  

  ابع طبیعی،من



کاهش و جلوگیری از حوادث نا گـوار ناشـی از کـار و ضـایعات بـه ویـژه ضـایعات                      ـ  

  .بشری،مراعات مقرره های ایمنی کار و زیست محیطی

تحقق اقدامات و تدابیر ذیل به حیِث بخشی از ضرورتهای مقطعی مرحلٔه جاری کـشور               

سطح استخدام، رشـد    میتواند در جهت انکشاف و تحول سکتور معادن و صنایع، ارتقأ            

عاید ملی و فراهم نمودن زمینه برای شرایط بهتر کار و بهبود زنده ِگی کارگران و سایر                 

  :زحمتکشان مؤثر واقع گردد

همـه جانبـه در عرصـٔه           طرح وتدوین پالیسی و استراتیژی جامع، ترقی خواهانـه و            -

 باشـد و در     سکتور معادن و صنایع که متضمن انکشاف و بهبود سطح زنده گـی مـردم              

تحکیم زیرساخت مادی نظام تولیدی و اجتماعی کـشور و         جهت بازسازی،احیا، ایجاد و   

  .نمایی روشن انکشافی باشد تحقق مطالبات عادالنٔه مردم کار ساز بوده دارای دور

مترقِی ویژه به منظور        تدوین، وضع و تطبیق قوانین و مقررات دموکراتیک، مردمی و            -

و دسترسی دولت به معادن، منابع زیر زمینی، تأسیسات و دارایی           تأمین تسلط، نظارت    

  های عامه و استخراج معادن،

قـرار دارد و یـا بـه        سیسات تولیدی   أ ساختن کامل ساحاتی که در آنها ت          غیر نظامی    -

سیسات جدید، سرمایه گذاری در آنها صورت میگیرد و تسریع فعالت           أمنظور احداث ت  

  تذکره،های مین روبی در ساحات م

   سکتور معادن و صنایع به عنوان زیر بنای اقتصادی نیازمند حمایت جدی و مسؤالنه                 -

دولت است، این بخش باید مورد توجه قرارگیرد و از حاشیه بـه مـتن متحـول گـردد،                   

تحول و انکشاف ساختاری سکتور معادن و صنایع نسبت نبود توانایی مادی و بشری و               

مستلزم جلب و به کارگیری منابع خارجی و سرمایه گذاری    کمبود منابع سرمایٔه داخلی     

  .بیرونی است، باید در زمینٔه سرمایه گذاری در این بخش توجٔه جدی نمود

  

بع ملی، تکیه از منابع خارجی به منا      ولی باید جهت تحکیم، انکشاف و گسترش اقتصاد         

ـ                ک پروسـٔه   داخلی به صورت تدریجی به عمل آید و رجحان به منابع داخلی به حیث ی

  .نمایی اقتصادی در نظر گرفته شود تدریجی و مرحله یی در استراتیژی دور

سیسات پایه یی و ترانسپورتی به منظور انجام خـدمات بـه   أایجاد ت    بازسازی، احیا و   -

  مناطق استخراج معادن و فراهم آوری تسهیالت جهت انتقال فرآورده های تولیدی،



 مر سکتور معادن و صنایع از طریـق شـرکت آگاهانـٔه              ارتقأ کارآیی و انکشاف مستع       -

. کارگران، انجنیران و کادر های عرصٔه اقتصاد در رهبری و سازمان دهی تولیـد و کـار                 

باید در نظر داشت که وظیفٔه تمام نهاد های مـدافع منـافع زحمتکـشان اسـت تـا بـا                   

 ا ارتق  عامه و  استفاده از تمام امکانات خویش در امر تشکل کارگران و کارمندان سکتور           

شرکت آگاهانه و فعال کارگران، انجنیـران و        " آگاهی اجتماعی شان تالش ورزند، زیرا       

کادر های عرصٔه اقتصاد در رهبری و ادارٔه واحد های تولیـدی و خـدماتی مربـوط بـه                   

سبات عالی تـر تولیـدی خواهـد        ه گاهی برای رشد بعدی به سوی منا       سکتور عامه تکی  

 مـورخ اپریـل     ۲۰منتـشرٔه شـماره     " حـزب مـردم افغانـستان     "طـرح مرامنامـٔه   (بود،

  ) ".نشریٔه نهضت آینده افغانستان) آینده(۲۰۰۴

جلوگیری از کار اجباری، منظور کار و خدماتی است که خالف رضـا و رغبـت                    منع و    -

  وی تحمیل میگردد،شخص به صورت اجباری و جزایی باالی 

   منع استخدام نو جواناِن پاینتر از هجده سال که از نظر اقتـصادی بـه آسـانی قابـل                 -

استثمار بوده، انجام کار ثقیل موجب خطر صحت و مانع تعلیم آنها گردیـده بـه رشـد                  

  ذارد،گجسمی و انکشاف عقلی و اجتماعی آنها اثر سؤ می

لی، حفظ الصحه، مصؤنیت اجتمـاع و حفاظـت            با در نظر داشت منافع ملی، امنیت م          -

به حیـث مـواد غیـر مجـاز         ) سایر مواد    و(محیط زیست، تمام احجار رادیو اکتیف دار        

  آن جلوگیری به عمل آید،)غیرفنی وغیر علمی(محسوب گردد و از استخراج 

   تأمین شرایط مصؤن کار و تولید، تثبیت و رعایت نورمهـای عمـدٔه حفاظـت کـار و                     -

 در مقابل امراض حرفه یی و کاهش حوادث ناشـی           ، وقایه صحت کارگران   یمنیتخنیک ا 

، از جمله مسایل اساسی و با اهمیتی است که نباید در برابـر آن سـکوت                 داز کار و تولی   

نمود و یا آنرا از فهرست مطالبات کارگران و کارمندان عرصٔه معـادن و صـنایع بیـرون                  

  هـای  مقـرره  ، نورمهـا و   تالش به عمل آید تا     داشته   باید با تمام امکانات دست    . کشید

عمدٔه حفاظت کار و تخنیک ایمنی در تمام پروژه های معـادن و صـنایع کـشور نافـذ،          

  .گسترش، مراعات و تطبیق گردد
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