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دشواری های مبارزه
با جرایم سازمان یافته
حفیظ اهلل زکی
در سال های اخیر ارتکاب جرایم کوچک و بزرگ ،سازمان یافته و
غیر سازمان یافته در کشور افزایش یافته است .ضعف در ارگانهای
امنیتی ،فساد در دستگاه عدلی و قضایی ،بیکاری و فقر ،افزایش
جمعیت شهری از عوامل عمده افزایش جرایم عنوان می شود .در
سالهای گذشته دهها نفر شهروند خارجی از داخل شهرها ربوده و
یا کشته شده اند .دهها مورد ادم ربایی صورت گرفته است.
افزایش این گونه جرایم امنیت فیزیکی و روانی شهروندان را برهم
زده و سبب دلسردی آنها از کار ،سرمایه گذاری و حتا ماندن در
افغانستان می گردد .یکی از دالیل مهاجرت به کشورهای خارجی
و فرار سرمایه از افغانستان به افزایش جرایم سازمان یافته ارتباط
می گیرد .وقتی مردم در خانه ،محله ،شهر و دهات ،در شاهراه ها و
سرک ها ...امنیت نداشته باشند و هر لحظه وقوع یک رویداد تلخ
و ناگوار را انتظاربکشند ،دیگر آرامش و آسایش زندگی شهروندان
از بین رفته و آنها مجبور می شوند تا راه دیگری برای ادامه زندگی
شان جستجو کنند.
اگرچه بیالنس صادرات و واردات در کشور هیچگاه همسان نبوده
اســت؛ اما تفاوت فاحش  96در صدی صادرات و واردات در نوع
خود یک فاجعه تلقی می شــود .ادامه این روند مطمینا صادرات
ما را در حد صفر تنزل خواهد داد .کاهش صادرات البته به عوامل
مختلف بستگی دارد ،اما یکی از دالیل آن نبود امنیت فیزیکی و
شغلی سرمایه گذاران و فراهم نبودن زمینه آرام سرمایه گذاری
برای متشبثین خصوصی می باشد .وقتی تاجران ما شاهد کشته
شدن همکاران شان باشــند و امنیت خود و خانواده شان را در
خطر ببینند ،دیگر چه انگیزه ای برای ســرمایه گذاری برای آنان
باقی می مانند.
امروزه که کمک های خارجی به افغانستان به میزان زیادی کاهش
یافته و نیروهای خارجی این کشور را ترک کرده است ،ما بیش از
پیش به افزایــش تولیدات داخلی ضرورت داریم .یکی از راههای
افزایش تولیدات داخلی حمایت ویژه از سرمایه گذاران کوچک و
بزرگ در کشــور می باشد .این حمایت ابعاد مختلفی را در بر می
گیرد که مهمترین آن مســأله امنیت است .جرایم سازمان یافته
البته ساحه بسیار وسیعی از فعالیت های مجرمانه را دربر می گیرد
که در کل امنیت ،سیاســت ،فرهنگ و اقتصاد یک کشور را هدف
قرار می دهند .قتل های هدفمند ،سرقت های برنامه ریزی شده،
اختطاف ،آدم ربایی ،قاچاق انسان ،قاچاق کاال و تولید مواد مخدر
و هر نوع اعمال غیر قانونی که به منظور دستیابی به منافع مادی
یا قدرت انجام گیرد ...در تعریف جرایم سازمان یافته شامل می
شود .دیروز وزارت داخله کشور اعالم کرده است که فرماندهان
پولیس حوزههای شــهر کابل و فرماندهــان پولیس والیتها و
ولسوالیهایی که در محل ماموریت آنها جرایم سازمانیافته اتفاق
میافتد ،در صورت اثبات ســهلانگاری و غفلت از وظیفه ،مورد
پیگرد قرار خواهند گرفت.
این کار وزارت داخله البته درخور توجه و ستایش است؛ اما آنچه
در افغانستان باید بیشــتر مد نظر قرار گیرد ،زمینه های عملی
تصمیماتی است که از سوی سازمان های دولتی گرفته می شود.
آیا وزارت داخله قادر به کنترل و مهار جرایم ســازمان یافته در
کشور هست؟ در پاسخ به این پرسش تنها به یکی از چالش هایی
که فرا راه مبارزه جدی ،قاطع و مؤثر قرار دارد ،اشاره می شود.
یکی از مهمترین و خطرناکترین عوامل رشــد و گسترش جرایم
سازمان یافته در کشور ،فســاد اداری است .باند های جنایتکار
برای مصؤن ماندن از دســتگیری ،تعقیــب و محاکمه نیازمند
همکاری نهادهای پولیس ،ســارنوالی و دســتگاه قضایی است.
این باندها از طریق تهدید و تطمیع و دادن رشــوه های کالن به
افراد مؤثر به راحتی در حاشیه امنیت قرار می گیرند و به صورت
مداوم به جنایت شــان ادامه می دهند .بنابراین مبارزه با جرایم
سازمان یافته در مرحله اول نیاز مند مبارزه بافساد اداری است.
در سالهای گذشته گزارش های زیادی از دخالت پولیس در دزدی،
قتل و اختطاف به نشر رسیده است .با این حال تازمانی که فساد از
ادارات دولتی و بخصوص پولیس محو نشود ،روند مبارزه باجرایم
سازمان یافته محال و یا حد اقل دشوار خواهد بود.

شروع سال تحصیلی و دانشجویان بی خانمان!
ســال تحصیلی  1395آغاز شده است و
دانشجویانی زیادی از والیات به کابل برای
ادامه تحصیل آمده اند .اما همه در کابل بی
خانمان هستند و جایی برای زندگی ندارند.
این روزها در کوچه و پس کوچه های کابل
دانشــجویان زیادی را می بینیم که دنبال
اتاق و جایی برای گذران شــب و روز می
گردند ،اما جستجوی شان بی نتیجه است و
خانه ی برای آنها در شهر شلوغ و پرهیاهوی
کابل نیست .یکی از دوستانم گفت به بیش
از  50دفتر راهنمایی معامالت سر زده است
اما همه گفته اند که برای محصیلین حویلی
و خانه کرایی ندارند .این در حالی است که
قرار است تا پانزدهم ماه حمل نتایج کانکور
اعالن شود و صدها دانشجوی جدیدالشمول
به جعمیت دانشجویان بی خانمان در کابل
اضافه شود.
ورود به خوابگاه دانشــگاه کابل هم نیاز به
واســطه و پارتی دارد و بایــد هفت خوان
رستم بروکراســی دانشگاه کابل را بگذری
تا جای برای خوابیدن در خوابگاه دانشگاه
کابل برایت داده شود .از سوی دیگر ظرفیت
این خوابگاه نزدیک به  3000نفر اســت در
حالیکه ساالنه بیش  5000دانشجوی جدید
الشمول در دانشگاه کابل جذب می گردد.
طبق آماری که در وب ســایت دانشــگاه
کابل موجود اســت ،در سال 5238 ،1393
دانشجو در این دانشگاه پذیرفته شده است
در حالیکه ساالنه نزدیک به  3000دانشجو
از این دانشگاه فارغ التحصیل می گردد.
وضعیت دانشــجویان در کابل دردناک و
اسفبار است ،قصه های ســرگردانی های
دانشــجویان شــیندنی و غم انگیز است،
بسیاری از آنها وقتی در صنف درسی حضور
دارند نیمی از حواس و فکر شان به این است
که وقتی از صنف و زیر درس استاد بیرون
شود کجا برود و شب کجا بخوابد .تنها هوتل
های شلوغ و پر سرو صدای « کوته سنگی»
پذیرای دانشجویان بی خانمان است؛ جای
نمی شود درست خوابید و نه می شود درس
خواند.
تجارت خوابگاه
بی خانمانی دانشجویان و بی توجهی دولت،
باعث شده است که کسب و کار جدیدی در
شهر کابل شکل بگیرد و تاجران و پولداران
کابلی به فکر ایجاد خوابگاه های خصوصی
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برای اسکان دانشجویان شوند .این خوابگاه
ها در این اواخــر از رونق خوبی برخوردار
شده است ،بیشــتر حویلی های که قبال از
سوی دانشــجویان کرایه می شد ،اکنون
تبدیل بــه خوابگاه های خصوصی شــده
اســت .به نحوی تجارت خوابگاه ساختن
برای دانشجویان پر رونق شده است و سرو
سامان گرفته اســت ،دانشجویان دختر و
پسر زیادی اکنون در خوابگاه های خصوصی
بسر می برند ،اما هیچ مرجعی وجود ندارد
که کیفیت این خوابگاه ها را بررسی کند و
بر آنها نظارت داشته باشد .عالوه بر اینکه
این خوابگاه ها پول گزافی از دانشــجویان
بعنوان کرایه و مصــرف غذا می گیرند ،اما
کیفیت غذا و ارائه خدمات در آنها به شدت
پایین است .همچنان فضای موجود در این
خوابگاه ها بــرای درس خواندن و مطالعه
اصال مناسب نیست .مســئولین خوابگاه
های خصوصی طبق میل خود شان و با سوء
استفاده از مجبوریت دانشجویان ،حتی در
یک اتاق  12نفر را جا می دهند و سعی می
کنند با گذاشتن چپرکت های چند پله ای،
افراد بیشــتری را در یک اتاق جا بدهند.
شــلوغی اتاق و فضای تنگ آن ،مطالعه و
درس خواندن را برای دانشــجویان دشوار
می سازد و آرامش الزم برای مطالعه ،از آنها
سلب می گردد.

کسی به نسل فردا نمی اندیشد!
از دانشــجویان به عنوان نســل فردا و
سرمایه های معنوی یک جامعه و کشور یاد
می شــود؛ اما در کشور ما متاسفانه کسی
به این نسل نمی اندیشد و برنامه ی برای
رفع مشکالت آنها وجود ندارد .مسئولین
وزارت تحصیالت عالی هیچ برنامه ای برای
ایجاد خوابگاه های بیشتر دولتی ندارد و
هیچ بودجه ی را برای کرایه کردن خوابگاه
برای دانشجویان اختصاص نداده است.
بر اساس معیارهای وزارت تحصیالت عالی
تنها دانشجویانی مستحق ورود به خوابگاه
های دولتی شناخته می شوند که میانگین
نمرات ساالنه آنها حد اقل  65فیصد باشد
و فاصله ی محل زندگی آنها از دانشــگاه
 35کیلومتر باشــد .اما اگر دولت نتواند
برای دانشــجویانی که شرایط فوق را دارا
هستند ،خوابگاه تهیه بکند ،ماهانه مبلغ
 1800افغانی بعنوان بدل اعاشــه به آنها
پرداخت می شــود؛ پولی که حتی برای
نیمی از مصارف زندگی یک دانشــجو در
شهر کابل کافی نیست.
مشــکل کمبــود خوابگاه دولتــی برای
دانشــجویان منحصر به کابل نیست ،این
مشــکل در تمام والیات افغانستان وجود
دارد و دانشــجویان مجبور هستند دنبال
اتاق کرایی برای بودوباش و ادامه تحصیل

بگردند.
وزارت تحصیالت عالی افغانســتان تقریبا
در تمام سالهای گذشــته نتوانسته است
بودجه انکشافی اش را به مصرف برساند
و باقیمانده اش در اواخر سال مالی دوباره
به خزانه دولت برگشتانده شده است .در
صورتی که این وزرات با مدیریت درســت
و با درک مشــکالت فراوانی که دامنگیر
دانشجویان است ،می توانست برنامه های
را برای اعمار خوابگاه های بیشــتر روی
دست بگیرد و یا اینکه از بودجه ی وزارت
ســاختمانهای را بعنوان خوابگاه به کرایه
می گرفت و دانشجویان را اسکان می داد.
اما متاســفانه مدیریت ضعیف این وزارت
باعث شده است که بودجه به مصرف نرسد
و اکنون هزاران دانشــجو در کابل و سایر
والیات بی خانمان باشند و روزها وقت تلف
کنند تا اینکه بتوانند یک اتاق فرســوده،
تاریک و نمناک کرایه کنند.
زندگی دشوار است و آینده نامعلوم!
جمله ی فوق شعاری بود که در یک صحفه
فیسبوکی اســتفاده شده بود ،اما مفهوم
این جمله را بیش از هرکسی یک دانشجو
درک می کند ،می فهمد و احســاس می
کند .دشــواری های زندگــی برای یک
دانشــجوی بی خانمان و ســرگردان در
خیابانهای شهر کابل ،بیشتر قابل درک و

لمس است تا سیاست مداری که به قدرت
نرسیده اســت و یا تاجری که سود سرمایه
گزاری اش کاهش یافته اســت .آینده نیز
برای یک دانشجو بیشــتر نامعلوم و مبهم
اســت؛ زیرا او همچنان که امروز واسطه ی
برای ورود به خوابگاه دانشگاه ندارد ،فردای
بعد از فراغت نیز واسطه ای برای یافتن کار
و شغل ندارد و ســرگردانی و بالتکلیفی
بعنوان یک موتیــف در زندگی اش جریان
دارد.
دشــواری های زندگی در کابل باعث شده
است که بسیاری از دانشجویان ،دانشگاه و
درس را نیمــه کاره رها کرده و راه پر خطر
مهاجرت را در پیش گیرند .چندین دانشجو
را می شناختم که ســالها زحمت کشیده
بودند و امتحان کانکور را سپری کرده بودند
و در بهترین رشته ها قبول شده بودند ،اما
سرانجام دشواری های زندگی و فقر مجبور
شان کرد که ترک تحصیل بکنند و به امید
زندگی بهتر مســیر اروپا در پیش گیرند؛
جای که با مشکالت و دشواری های بیشتر
روبرو شده اند.
یکی از مشکالت عمده در افغانستان کمبود
نیروی انســانی دانش آموخته و مسلکی
اســت .این مشــکل در صورتی می تواند
حل شــود که به آموزش عالی توجه جدی
صورت گیرد و ظرفیت سازی در مکان های
اکادمیک صورت گیرد .برای ظرفیت سازی
و تقویت نیروی انسانی ،الزم است تا زمینه
ی آموزش با کیفیت و خوب برای نسل جوان
کشور فراهم شود .کمبود خوابگاه و کیفیت
پایین مواد درسی دانشــگاههای کشور،
باعث می شود که به روند ظرفیت سازی و
تقویت نیروی انسانی صدمه جدی وارد شود
و نسل جوان آنگونه که الزم است نتوانند به
فراگیری دانش و حرفه شان ،بپردازند.
انتظار مــی رود حکومت افغانســتان با
نگاه به آینده کشــور و سرنوشــت ملت،
به آموزش و تحصیل شــهروندان کشــور
اهمیت جدی بدهد و زمنیه های بهتری را
برای دانشجویان و دانش آموزان در کشور
فراهم بســازد تا آنها با آرامش بیشتر و با
امکانات بهتر بتوانند خود را با قافله ی علم
و تکنالوژی جهان همگام بســازند و کشور
ما نیز در آینده از کمبود نیروهای انســانی
دانش آموخته و مسلکی در رنج نباشد.

فعالیتهای گسترده حکومت استرالیا علیه مهاجرت های
غیرقانونی

به تازه گی فلمی «مســافرت» که به کمک
مالی حکومت اســترالیا تهیه شده است،از
رسانه ها به نشر رســید .این فلم باز تاب
دهنده مشــکالتی اســت که پناهجویان
به خاطر رسیدن به اســترالیا ان را تحمل
میکنند .درین فلم که جمعه شــب گذشته
از شــبکه تلویزیونی طلوع نیز به نشــر
رســید ،سرگذشــت گروهی از مهاجرانی
افغانی،ایرانی،پاکســتانی و عراقی باز تاب
یافته اســت که تالش میکننــد بصورت
غیرقانونی به اســترالیا بروند .این گروه از
مهاجران تحت تبلیغات گسترده قاچاقبران
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انســان به صورت قاچاقی خودشــانرا به
مالیزیا و سپس اندونیزیا رسانده و تصمیم
میگیرند که از راه های غیرقانونی و توسط
یک کشــتی کهنه خودشــانرا به استرالیا
برسانند .در مسیر اســترالیا سوخت قایق
انان تمام میشــود و تمامــی مهاجران در
حالیکه از خستگی و گرسنگی در وضعیت
ناگواری قرار دارنــد ،در ابهای طوفان خیز
استرالیا رها میشوند.
حکومت استرالیا گفته است که برای تهیه
این فلم مبلغ شش ملیون دالر استرالیایی
هزینه کرده است .اســناد دولتی استرالیا
نشان میدهد که وزارت مهاجرت وسرحدات
استرالیا ســه صدوچهل هزار برای ساختن
این فلم هزینه کرده و یک ملیون وششصد
وسی هزار دالر استرالیایی را نیز برای تبلیغ
و ترویج ان هزینه میکند.
این فلم که به زبانهای دری،پشــتو ،اردو
،فارسی و عربی در دسترس میباشد پیش
ازین در کشورهای ایران،پاکستان و عراق
نیز نمایش داده شده است .وزارت مهاجرت
وسرحدات اســترالیا هدف از تهیه این فلم
را اگاهی دهی به مردم در مورد پیامدهای
مهاجرتهای غیرقانونی به اســترالیا عنوان
کرده است .این وزارت همچنین گفته است
که اگاهی دهی به مردم در مورد پیامدهای
مهاجرت غیرقانونی به استرالیا یک بخش
کلیدی اســتراتیژی مبارزه با مهاجرتهای
غیرقانونی حکومت استرالیاست.
پیش ازیــن نیز حکومت اســترالیا مبالغ
هنگفتی را صرف اگاهی دهی به مردم در
مورد پیامدهای مهاجرتهای غیرقانونی به
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استرالیا کرده است .طی سالهای گذشته
حکومت اســترالیا تالش کرده اســت
کــه از راه های گوناگون ایــن پیام را به
گوش مخاطبان برســانند که مهاجرتهای
غیرقانونی به استرالیا فوق العاده خطرناک
و دشوار اســت .طی دوسال گذشته این
تالش بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته
است .اگاهی دهی به مردم ازطریق رسانه
های جمعی نیز بخشی ازین تالش ها بوده
است .تالشــها به منظور اگاهی دهی به
مردم از خطرات مهاجرت های غیرقانونی
به اســترالیا تنها کاری نبوده اســت که
ازســوی حکومت اســترالیا انجام شده
است .این کشور عالوه بر اگاهی دهی به
مردم تالش کرده است که سرحدات خود
را نیز بروی پناهجویان غیرقانونی به کلی
مسدود نماید .از سال دوهزار وسیزده تا
اکنون هیچ پناهجوی موفق نشــده است
که وارد محدوده اســترالیا شود .پالیسی
اســترالیا در قبال پناهجویان غیرقانونی
از ســال  2013به بعد بصورت بی سابقه
ی سخت و جدی شــده است .این کشور
در اواخر سال  2013میالدی یک سلسله
برنامه های ویژه ی را روی دســت گرفت
که سرانجام به مهاجرتهای غیرقانونی به
این کشــور پایان داد .یکی از موثر ترین
برنامه های که در ســال  2013میالدی از
سوی حکومت استرالیا عملی شد برنامه
عملیــات حفاظت از مرزهای اســترالیا
بود .به اســاس این برنامه که رهبری ان
را یک جنرال ارشــد اســترالیا به عهده
داردی تمامی کشتیهای حامل پناهجویان

غیرقانونی قبل از ورود به ابهای استرالیا
متوقف و دوبــاره به اندونیزیا باز گردانده
میشــود .از زمانی که ایــن برنامه روی
دست گرفته شده است هیچ کشتی حامل
پناهجویان غیرقانونی موفق نشده است
که وارد ابهای اســترالیا شود .حکومت
استرالیا اخیرا اعالم کرد که طی ششصد
روز گذشته هیچ کشتی حامل پناهجویان
غیر قانونی وارد ابهای اســترالیا نشــده
اســت .پیتر داتــن وزیــر مهاجرت و
سرحدات اســترالیا عدم ورود کشتیهای
حامل پناهجویان غیرقانونی به اســترالیا
طی بیست ماه گذشــته را یک موفقیت
بزرگ برای کشورش خوانده و تاکید کرده
است که پالیسی ســختگیرانه استرالیا
علیه پناهجویــان غیرقانونی همچینان
ادامه خواهد یافت.
رویهم رفته تالشــهای حکومت استرالیا
چه در عرصه اگهی دهی به مردم در مورد
پیامدهای مهاجرتهای غیرقانونی و چه در
عرصه ســختگیریها در امتداد سرحدات
این کشور باعث شده است که این کشور
به نتایج مطلوبش کــه همانا جلوگیری از
ورود پناهجویان غیرقانونی به این کشور
بود دست یابد.
حکومت استرالیا هدف از تمامی این تالشها
را جلوگیــری از مرگ ومیر پناهجویان در
مسیر اســترالیا و توقف روند مهاجرتهای
غیرقانونی به این کشور اعالم کرده است
که به نظر میرسد اکنون این کشور به هردو
هدف دست یافته است .نخست اینکه طی
دو سال گذشته هیچ پناهجویی در مسیر

استرالیا جانش را از دست نداده است این
در حالیست که از سال  2008میالدی تا ختم
ســال  2012حدود  1200پناهجو در مسیر
استرالیا جانهایشــانرا از دست داده بودند.
در قدم دوم هم اینکه طی دو سال گذشته
هیچ کشــتی حامل پناهجویان غیرقانونی
موفق نشده است که وارد استرالیا شود در
حالیکه قبل از ســال  2013میالدی ساالنه
هزاران پناهجو از کشــورهای مختلف از
جمله افغانســتان به صورت غیرقانونی به
استرالیا سرازیر میشدند .حکومت استرالیا
میگوید که اکنون در مجادله با قاچاقبران
انسان پیروز شــده است زیرا طی دو سال
گذشــته که کشــورهای اروپایی با بحران
مهاجرتهای غیرقانونی دســت درگریبان
است حکومت استرالیا ازین پدیده کالمال
مصئون بوده است.
ازســویی هم قاچاقبران انسان که در واقع
با تشــدید پالیسی ســختگیرانه استرالیا
شغل پر در امد شــانرا از دست داده اند،
بیکار نه نشســته و بارهــا تالش کرده اند
که ســد دفاعی نیروهای مرزی استرالیا را
شکستانده و گروه گروه از پناهجویان را به
استرالیا انتقال دهند.
حکومت اســترالیا میگوید کــه از زمان
تشــدید پالیسی ســختگیرانه این کشور
علیه قاچاقبران انســان که از اواخر سال
 2013میــادی اجرایی شــد قاچاقبران
انسان هفتصدبار تالشــهای ناکام را برای
انتقال پناهجویان به اســترالیا انجام داده
است .پیتر داتن وزیر مهاجرت وسرحدات
اســترالیا میگوید که از زمــان اغاز برنامه
عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا در ماه
سیپتامبر سال  2013که بخشی از پالیسی
سختگیرانه استرالیا علیه قاچاقبران انسان
بود تا اکنون دســتکم بیست و پنج کشتی
با  695پناهجــوی غیر قانونی قبل از ورود
به ابهای استرالیا متوقف و بصورت مصئون
دوباره به کشوری برگردانده شده اند که از
انجا عازم استرالیا شده بودند».
با همه اینها استرالیا کشوری است که طی
یک و نیم دهه گذشته دها هزار پناهجو را
از نقاط مختلف جهان از طریق برنامه های
متعدد پذیرفته اســت .این کشور هنوز هم
یکی از محبوب ترین مقصد برای پناهجویان
به شمار میرود .هم اکنون هزاران پناهجو در
کمپهای اندونیزی در انتظار به ســر میبرند
تا درصورت کدام انعطاف پذیری از ســوی
حکومت استرالیا در اسرع وقت خودشانرا
به این کشور برسانند.
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