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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

 
   *آنا فا: يسندهنو

 آمادور نويدی:  ازبرگردان
 ٢٠١۵ فبروری ٢١

  

  کودکان از ياد رفته
  ».داشتگاه می ميرماحساس می کنم که در باز. ھيچ اميدی ندارم. اميدم به پايان رسيده است«

  ).٢٠١۴ ،چمار۴(  کريسمس استرالياۀ جزير،ساله بدون ھمراه در بازداشتگاه فسفيت ھيل١٧ يک کودک ۀاز گفت

اين تنھا يکی از بسيار عبارات روانی غم انگيز کودکان تحقيرشده و دچار آسيب ھای روانی  است که در بازداشت 

تحقيقات  :کودکان از ياد رفتهنقل از گزارش کميسيون حقوق بشر به . خودسرانه و نامحدود نگه داری شده اند 

  .٢٠١۴ مھاجرت در سال ۀادارسراسری از بازداشتگاه ھای 

  

کميسيون حقوق بشر : عرضه شده. (٢٠١۴ کريسمس استراليا در سالۀنقاشی کودکی در بازداشتگاه جزير

  )استراليا

از يافته ھای « :بشر در پيشگفتار اين گزارش می گويدپروفسور گيليان تريگز رئيس گزارشگر کميسيون حقوق 

 بازداشت اجباری کودکان پناھجو باعث بيماری ھای قابل توجه ،فراوان اين تحقيقات طوالنی مدت آن است که

  »  . که در نقض تعھدات بين المللی استراليا می باشد، از رشد آنان جلوگيری می کند،روانی و جسمی آن ھا گشته
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 از دولت  خواھان تحقيق کميسيون رويال بر ، ٢٠١۴ بروری ف١١ منتشر شده توسط دولت در ،اين گزارش

 ١٩٩٢از سال )  ناسيونال ارتجاعی-ليبرال(و ائتالف )  م–سوسيال دمکرات (بازداشت کودکان تحت دولت کارگر

  . که بازداشت اجباری به سياست دولت تبديل شد،است

 ٣٣٠امروز ھنوز ھم .  کودک در بازداشتگاه بود١١٣٨ ،ات خود را آغاز نمودزمانی که کميسيون حقوق بشر تحقيق

  . نائورو نگه داشته شده اندۀطور نامحدود  در جزيره  نفر از آن ھا ب١١٩ که ،کودک وجود دارد

  : اتفاقات زير رخ داده است، ٢٠١۴-٢٠١٣ ماه از سال ھای ١۵طبق آمار دولتی برای کودکان در طول 

   شتم که کودکان درگير بوده اند   ضرب و٣٣* 

  ) سال سن١٧ تا ١٢کودکان ( واقعی خود آزاریۀ حادث١٢٨* 

   تھديد به خود آزاری ۀ  واقع١٧١*

  )در اکثر آن ھا کودکان درگير بوده اند( مورد تجاوز جنسی گزارش شده است ٣٣* 

  گرسنگی داوطلبانه/  اعتصاب غذاۀ حادث٢٧* 

  !)نشده انداقدام به خودکشی جداگانه ثبت (

 سوء استفاده ،گردن کلفتی/  خود آزاری و خودکشی توسط بزرگ ساالن و قلدری،عالوه براين آن ھا شاھد خشونت

  .و ديگر اعمال تنبيھی توسط گارد ھای خصوصی شده اند

  

  صداھای ناشنيده

 ترک کردم و من دليل جنگ کشورم راه من ب« : در داروين می گويد، ساله در بازداشتگاه باليدين١٣يک کودک 

اگر در .  نه اين که در زندان باشم، بھتری به اين جا آمدمۀکشورم را ترک کردم و برای آيند. آزادی می خواستم

من از زندگی ... آمدم که مرد خوبی بشوم تا در آينده به مردم فقير کمک کنم.  خوبی نخواھم داشتۀ آيند،زندان بمانم

چه بر سر ما خواھد آمد؟ گناه ماه چيست؟ چه کرده ايم که بايد در . م منتظر بمانمبيش از اين نمی توان. خسته شده ام

  )٢٠١۴ پريل آ١٢(زندان باشيم؟ 

ما نمی . آن ھا مرا در اين زندان گذاشته اند.  من ھيچ کار خطائی نکرده ام،من فقط يک بچه ام«:کودک اضافه کرد

  ».توانيم با مردم استراليا حرف بزنيم

دکان مواردی از آسيب ھای قابل توجه را توصيف می کنند که قبل از ورود به استراليا برايشان رخ بسياری از کو

 ھمراه با وحشتی است که در کشور خود ، سفر مشکل يا وحشتناک با قايق از اندونزی،برای برخی. داده است

  .تجربه کرده اند 

در مسير راه شاھد . پدر و برادرم کشته شدند«: کريسمس به کميسيون تحقيقات گفتۀکودکی بدون ھمراه در جزير

  ».من اگر مجبور نبودم که به اين جا نمی آمدم. مرگ بودم

 ، که سه بار اقدام به خودکشی کرده است، ساله در باداشتگاه ملبورن١١ و ٨ ، ماھه۶گزارش شده که مادر کودکان 

  . صدمه زدن به کودکانش فکر کرده استۀدر بار

قيقات منتشر شده است تحت تأثير قرار حکسی از نقل قول کودکان که در گزارش کميسيون تچگونه ممکن است  

  .نگيريد

 سازمان و گروه استراليائی باھم در بيانيه ای مشترک از ٢٠٠ بيش از ،از زمان انتشار گزارش کميسيون تحقيقات

  . ودکان يک بار و برای ھمه اقدام کنندتمام اعضای پارلمان استراليا خواسته اند تا در پايان دادن به بازداشت ک
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 اقدام کنند و مطمئن شوند که تمام  اپوزيسيون و تمام اعضای پارلمان استراليا بايد فوراً ،دولت«:اين بيانيه می گويد

 و اطمينان   در استراليا و نائورو آزاد شوند،کودکان از مراکز بازداشتگاه ھائی که توسط استراليا تأمين مالی شده

  ».ل شود که اين سياست ھا ھرگز تکرار نگرددحاص

 ۀ کودک و والدين آن ھا در مٔوسسات بازداشتگاھی و جامع١٢٣٣ اول بر مبنای مصاحبه ھائی با ۀگزارش در درج

 ۀ با روانپزشکان بسيار شايسته و باتجرب، به رھبری تريگز رئيس کميسيون حقوق بشر،اين تيم. استراليا است

  .و ديگر کارشناسان ھمراه بود پزشکان اطفال ،کودک

 آموزش و ، کريسمسۀ کودک بازداشت شده در سن و سال مدرسه در جزير۵۶ به تعداد ، ٢٠١۴ جوالیدر ماه 

 دولت استراليای غربی بود و علی رغم اين واقعيت که ۀاين مدرسه با بودج.  جديد ارائه شدۀپرورش منظم با مدرس

  . توسط دفتر کاتوليک آموزش داده شد،سلمان بودند اگر نه اغلب آن ھا کودکان م،بسياری

  

  نقض قوانين بين المللی

 ً  نگران کننده و غم انگيز از آسيب وارده بر بسياری از کودکان توسط  دولت ھای پی در پی گزارش رکوردی عميقا

تمرکز . يستاين گزارش يک سند سياسی ن. ارائه می دھد)  ناسيونال- ليبرال(و ائتالف) سوسيال دمکرات(کارگر

  .گزارش بر طرز برخورد و اثرات آن بر کودکان در بازداشتگاه ھا است

 سياست ھا و شيوه ھای کار دولت ھای ،قوانين«گزارش با دالئل بسيار محکم از شواھد ثابت می کند که 

قوق  کنوانسيون حدر نقض جدی حقوق تضمين شده توسط)  ناسيونال- ليبرال(و ائتالف) سوسيال دمکرات(کارگر

  ».کودک و ميثاق بين المللی بر حقوق مدنی و سياسی است

ھيچ کشور ديگری . طرز برخورد استراليا با پناھجويان کودک منحصر به فرد است« :گزارش اظھار می دارد

  ». کودکان را به محض رسيدن به سواحل خود نمی دھدۀفرمان بازداشت نامحدود و بست

 زالند نو و ، کانادا،ويژه کشورھای قابل مقايسه مانند انگلستانه  ب،جھانھيچ کشوری در «:کميسر تريگز گفت

 فرمان بازداشت نامحدود کودکان را به عنوان اولين گزينه نمی دھد و سپس دسترسی مٔوثر به دادگاه ھا را ،امريکا

  ». کشيدن ضروری جھت بازداشت آنان را پس از ماه ھا و حتی سال ھا رد کندزير سؤالبرای به 

  

  خواسته ھا

ھرگز "اطمينان حاصل شود که «را بگويد و » کودکان از ياد رفته«اھداف مھم اين کميسيون آن بود که داستان ھای 

» .کودکان پناھنده با چنين تعدادی برای اين چنين مدت طوالنی يا چنين شرايط مخربی بازداشت نشوند"  دوباره

  : توصيه ھای ويژه از جمله شامل آن است که

تمام کودکان و خانواده ھای آن ھا در بازداشتگاه ھای استراليا و نائورو ھرچه زودتر که ممکن است آزاد شوند و * 

  . حمايت ھای پزشکی و آموزشی مورد نياز آينده آن ھا داده شود،پس از آزادی

شدت ه ه ای ب ھويت و امنيت در دور،قوانينی تصويب شود ک تضمين کند کودکان تنھا برای شناسائی سالمت* 

  .محدود بازداشت شوند

وليت خود جھت اقدام ؤدر مس« چون که وزير ،بايد يک حامی مستقل برای کودکان بی سرپرست منصوب شود* 

  ».در منافع آن ھا به نحو احسن قصور کرده است
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 زور توسط  استفاده از، ١٩٩٢استفاده از سياست بازداشت اجباری سال ۀ يک کميسيون رويال جھت بررسی ادام*  

 حل برای یمشترک المنافع عليه کودکان در بازداشت و اتھامات تجاوز جنسی عليه کودکان تنظيم شود و راه ھا

  . مشترک المنافع در مراقبت از کودکان بازداشت شده درنظر گرفته شودۀنقض وظيف

داستان . افسردگی می گرددخواندن  باعث «: پزشکان رويال استراليا گفتۀ پريزيدنت دانشکد،پروفسور نيک تالی

 چھره ھای ، نقاشی ھای مصور کودکان با ميله ھای زندان،ھای زياد کودکانی که در شب با گريه خوابشان می برد

 ھمراه با شھادت پزشکان متخصص کودکان  مبنی بر آن که آسيب ھای روانی و جسمی ،ناراحت و اشک ھا

  » .ناپذير باشدبرکودکان ممکن است در بسياری از موارد برگشت 

 گزارش نشان می دھد که دولت ھای پی در پی به وضوح در وظايف خود از مراقبت نسبت به ،بطور خالصه«

 و با اين عمل خود ، کوتاھی کرده اند،شدت آسيب پذير مردم که صدائی برای دفاع از خود ندارنده گروه ب

  ».رده اندکنوانسيون بين المللی سازمان ملل برای حقوق کودک را نقض ک

  

  سياست

 درک ،ھمان گونه که در طول بيش از ھشت ماه گذشته مدارک تحقيقات جمع آوری شده است«: کميسيون می گويد

 مھاجرت قبلی و يرھر دو وز. طور فزاينده ای مشکل شده استه سياست ھر دو  حزب کارگر و دولت ائتالف ب

پرس و جو قبول کردند که نگه داشتن کودکان در  در سوگند قبل از ، کريس بوون و اسکات موريسون،کنونی

ھيچ توضيح رضايت . بازداشتگاه نه منجر به جلوگيری از ورود پناھجويان می شود و نه انصراف قاچاقچيان انسان

از زمان نوشتن اين گزارش پيتر (» .بخشی برای بازداشت طوالنی مدت کودکان پناھجو در استراليا ارائه نشده است

  .)ين اسکات موريسون شده استداتون جايگز

 کينه و عقده ھای خود را روی کميسيون حقوق ، رسانه ھای روپرت مرداک و دولتی،از زمان انتشار اين گزارش

  . تالش شدء حتی برای متقاعد ساختن او به استعفا،طبق گزارش رسانه ھا. بشر و گيليان تريگز خالی کرده اند

.  به حمالت خود بر کميسيون و پريزيدنت آن ادامه می دھد، گزارشۀدھنددولت به جای پاسخ به محتوای ھشدار 

 و در ادامه اظھار ،»کميسيون حقوق بشر بايد از خودش شرمنده باشد«: نخست وزير استراليا گفت،تونی ابوت

يا دروغ می گويد ) تونی ابوت(گزارش می گويد که او. ».گزارش حامی تمرين پرھياھوی سياسی است«:داشت که

  .و يا ھيچ چيز در مورد گزارش نمی داند

 ناسيونال عمل کرده است و بايد سرش را از شرم پائين -حزب کارگر در بسياری از جھات بدتر از ائتالف ليبرال

  .برد

 تبريکی به اسکات موريسون بفرستد و بگويد که دوست عزيز ۀبه نظرم کميسيون حقوق بشر بايد نام«:ابوت گفت

و وقتی که از تونی ابوت نخست وزير پرسيده شد که آيا او ھيچ احساس گناھی نسبت به » .ده ایکار خوبی انجام دا

به « : ھيچ عالمتی از ارزش مسيحی  ادعائی خود نشان نداد و گفت،کودکانی که ھنوز در بازداشتگاه ھستند دارد

  .»ھيچ وجه

آن ھا تقاضای کمک از ماست متوقف کند و » جرم«دولت ابوت بايد بازی سياسی با جان و آينده کودکانی را که تنھا 

  .طور کامل توصيه ھای گزارش کميسيون حقوق بشر را اتخاذ نمايده ب
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 و آوردن تمام کودکان و ،خواھان بستن فوری کامل بازداشتگاه نائورو)  م-حاميان پناھندگان (ائتالف اکشن پناھنده 

 زندگی و کار در جامعه ۀ تا بتوانند اجاز،ه سرزمين استرالياست پناھجويان و پناھندھگان بۀخانواده ھای آنان و ھم

  . را داشته باشند

  :کميسر تريگز در يک يادداشت شخصی گزارش خود را به پايان می برد

 سال يک ۴۶اگرچه من ھمواره به مدت . ير داديتغرھبری اين تحقيقات برای من تجربه ای بود که زندگی ام را «

 تحقيقات به من ياد داد که چقدر اھميت دارد که به شأن و مقام ھر انسانی احترام گذاشت و  اين وکيل بوده ام ولی اين

  ...تفاده می شودس حتی در يک دمکراسی رشد يافته مانند استراليا سوء ا،که چگونه از حکومت قانون

ز استراليائی است؛ يک زندانی کردن کودکان تمام ما را خدشه دار می سازد و خالف آن ارزش ھای تحسين آمي« 

من استدعای يک رويکرد . خوش آمد سخاوتمندانه برای آن کسانی که نياز به حفاظت ما دارند و يک راه حل عادالنه

  ».ول برای پناھندگانی ھستم که به کمک ما نياز مندندؤانسانی تر و از لحاظ قانونی مس

 حزب ، ناسيونال-شر را بخوانند و از ائتالف ليبرالاز خوانندگان گاردين می خواھيم که گزارش کميسيون حقوق ب

حزب سبزھا در حال .  حزب پاپ و نمايندگان مستقل بخواھند تا در جھت اتخاذ اين گزارش فورا اقدام نمايند،کارگر

گزارش کامل را می توان در وب سايت کميسيون حقوق بشر پيدا . شدت پايبند استه  اين موضوع بۀحاضر دربار

  )www.humanrights.gov.au(کرد 

   مرکزی حزب کمونيست استرالياۀعضو کميت* 

  ٢٠١۵ بروری ف١٨ ، ٢ و ١ صص ، ١۶٧٣ رۀ شما،گاردين: برگردانده شده از

http://www.cpa.org.au/guardian/2015/1673/01-the-forgotten-children.html  

  

 


